كلمة العدد

لبيك يا وطن ..
منذ اأن �سدر القانون االحتادي رقم  6ل�سنة
2014م ب�ساأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية
تاأكيد ًا على ما ورد يف املادة رقم ()43
من د�ستور دولة االإمارات التي تن�ص على
اأن الدفاع عن االحتاد فر�ص مقد�ص على
كل مواطن ،واأداء اخلدمة الع�سكرية �سرف
للمواطنني ينظمه القانون ..فمنذ االإعالن
عن برنامج اخلدمة الوطنية االحتياطية
�سمر �سباب االإمارات عن �سواعدهم تلبية
لنداء الوطن والتوجه اإىل مراكز التدريب
للت�سجيل يف برنامج اخلدمة الوطنية ..هذا
ال�سعور الوطني واحلما�ص الكبري مل يكونا
غريبني اأبد ًا على اأبناء االإمارات الذين
تربوا على حب الوطن والزود عن حماه
والدفاع عنه وهو �سعور طماأن اجلميع قيادة
ومواطنني باأن الغر�ص الذي غر�سه (زايد)
رحمه اهلل اأثمر واأينع و�سار جاهز ًا..
اأبناوؤنا بنين ًا وبنات ا�ستقبلوا هذا القرار
ب�سدر رحب ،عربوا له من خالل ما ن�سرته
و�سائل االإعالم وما تناقلته مواقع التوا�سل
االجتماعي من كتابات وتغريدات وتفاعل
وطني مع الوطن والقيادة تلبية لنداء
القائد.
يف املقابل اأي�س ًا اأكدت املوؤ�س�سات والدوائر
واجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص

د .جا�سم خليل مريزا
رئي�س اللجنة الإعالمية

برتحيبهم بذلك القرار واالإلتزام به
وتقدمي العون وال�سماح ملوظفيهم ممن
تنطبق عليهم ال�سروط باالإلتحاق باخلدمة
الوطنية ..كما اأن االأهايل واأولياء االأمور
تفاعلوا مع هذا النداء الذي اعتربوه واجب ًا
وطني ًا ي�ساهم يف تعزيز قيم الوالء واالإنتماء
واحلب والت�سحية من اأجل الوطن ،فبادروا
جميع ًا باإحلاق ابنائهم مبراكز اخلدمة،
لينالوا �سرف الت�سجيل وااللتحاق مبراكز
التدريب..
اإن اخلدمة الوطنية �سرف وتر�سيخ حلب
الوطن والوالء للقيادة ،وهذا ما تربينا عليه
نحن اأبناء االإمارات كبار ًا و�سغار ًا رجا ًال
ون�سا ًء ،ما دفع اجلميع للتفاعل مع قرار
اخلدمة الوطنية  ،يف ظل ما مير به العامل
اليوم من اإرها�سات واأزمات وتهديدات
حتتم علينا جميع ًا اأن نقف �سف ًا واحد ًا ويد ًا
واحدة مع قيادتنا للزود ع ّما بناه املوؤ�س�سون
و�سون ما و�سلت اإليه دولتنا من عز وتقدم
ورخاء يف �ستى املجاالت وامليادين..
فكلنا نلبي النداء ون�سد االأزر ونبذل الغايل
والنفي�ص لنقف يف وجه من ت�سول له نف�سه
العبث باأمن واأمان وا�ستقرار وطننا الغايل
ومكت�سباتنا ،ونقول ب�سوت واحد ..كلنا
خليفة ولبيك يا وطن .
الوعي الجتماعي
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�ساحي خلفان يرتاأ�س اجتماع
جمل�س اإدارة «رعاية الأحداث» ويعتمد م�ازنة 2014

معايل الفريق �شاحي خلفان متيم ،نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ،رئي�س جمل�س
اإدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث يف اجتماع اجلمعية الثالث والثالثني للدورة ال�شاد�شة
من اأهم املو�سوعات التي طرحت على طاولة االجتماع مناق�سة املوازنة املالية لعام  ،2014وقد مت اعتماد
املوازنة املالية ،والتقرير املايل لعام 2013م ،متهيد ًا لعر�سهما يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
اأجندة
وا�ستعر�ص معايل الفريق �ساحي يف بداية االجتماع -بح�سور �سلطان �سقر ال�سويدي ،نائب رئي�ص اجلمعية،
الدكتور حممد مراد عبد اهلل ،االأمني العام ،الدكتور من�سور العور ،االأمني املايل ،واأع�ساء جمل�ص االإدارة:
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اجتماع
مريزا ال�سايغ ،الدكتور خليفة ال�سويدي ،الدكتور
جا�سم خليل مريزا ،الدكتورة مرمي كلداري ،موزة
ال�سومي ،ب�سرى ال�سومي ،وبدرية عبد اهلل اليا�سي-
اأهم املو�سوعات املطروحة للنقا�ص ،التي �سيتم
تداولها على جدول االأعمال..
ومنها :الت�سديق على حم�سر االجتماع ال�سابق،
مناق�سة التقرير االإداري لفرعي دبي ،والفجرية،
تقرير اخلط ال�ساخن ،التقرير املايل ،اإ�سافة اإىل
املوازنة املالية وعر�ص اأحدث مطبوعات اجلمعية.
واعتمد املجل�ص التقرير االإداري اخلا�ص باالأن�سطة
والربامج التي نفذتها اجلمعية وفق ًا خلطتها ال�سنوية
بفرعيها دبي ،والفجرية باملنطقة ال�سرقية.
واأكد الدكتور حممد مراد ،االأمني العام ،باأن
اجلمعية نفذت اخلطة ال�سنوية اخلا�سة بها،التي
ت�سمنت تنوع ًا يف االأن�سطة والفعاليات من خالل
م�ساريع دائمة وم�ستمرة ،وتوزيع االإ�سدارات
واملطبوعات ،اإىل جانب امل�ساركات العديدة
يف املعار�ص ،واملحا�سرات ،وتنظيم احلمالت
التوعوية ،اإ�سافة اإىل العمل على تعزيز ال�سراكة
املجتمعية ،مع خمتلف الهيئات ،واملوؤ�س�سات
املناظرة ،وكذلك امل�ساركة يف املوؤمترات العلمية،
واالأن�سطة االإعالمية.
اخلط ال�شاخن
كما ا�ستعر�ص املجل�ص تقرير ًا عن خدمة اخلط
ال�ساخن باجلمعية ،خالل العام املن�سرم ،2013
وهي عبارة عن خدمة ا�ست�سارية تربوية هاتفية
تقدمها اجلمعية الأفراد املجتمع واالأبناء،حيث

مت تقدمي  259خدمة ا�ست�سارية ،من خالل
االخت�سا�سيني االجتماعيني باجلمعية ،وقد ا�ستفاد
منها ما يقرب  %40من طلبة املدار�ص واجلامعات،
التي تتعلق بامل�سكالت الدرا�سية ،واأي�س ًا  %17كانت
عبارة عن م�سكالت اأ�سرية ،و %13تربوية ،اإ�سافة
اإىل  %7م�سكالت �سلوكية ،متثلت خاللها ن�سبة
املواطنني امل�ستفيدين من هذه اخلدمة  %48اإىل
جانب  %52من جن�سيات عربية اأخرى.
م�شابقات رم�شانية
ومت التطرق اأي�س ًا اإىل مو�سوع امل�سابقات االإذاعية
الرم�سانية ،حيث مت اعتمادها من قبل املجل�ص،
لتعزيز القيم االيجابية يف املجتمع ،وحماية االأبناء
من االنحراف ،ومتت املوافقة على طبع العديد
من الن�سرات التوعوية املتعلقة بن�سر الوعي عن
التحر�ص اجلن�سي باالأطفال ،وخماطر اخلدم،
واأ�سرار ال�سي�سة ،والقيم االيجابية ،وتعزيز الهوية
الوطنية ،اإ�سافة اإىل تعليم االأطفال كيف يقولون «ال
للغرباء».
ويف ختام االجتماع مت التاأكيد على اأهمية و�سرورة
تعزيز ال�سراكة املجتمعية مع مكتب ثقافة القانون،
باالأمانة العامة ملكتب وزير الداخلية ،فيما يتعلق
بن�سر التوعية من خالل الربامج االإلكرتونية من
و�سائل التوا�سل االجتماعي املختلفة،حيث مت
ا�ستحداث ق�س�ص اإلكرتونية من فكرة كل من
االأ�ستاذة �سارة �سالح جا�سم م�سوؤولة الربامج
واالأن�سطة باجلمعية واالأ�ستاذة مرمي حممد اأمني
االأحمدي ع�سو ن�سط عامل باجلمعية.
الوعي الجتماعي
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�ساحي خلفان:

ي�ؤكد اأهمية اجلائزة العربية لالإعالم الجتماعي
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جمل�س رم�ضاين

مطالبة بتفعيل قان�ن مكافحة جرائم تقنية املعل�مات
حتت

عنوان «االإعالم االجتماعي والن�صء ..نحو
دور اإيجابي ماأمول يحقق الطموحات الوطنية
واالآمال االأ�سرية» عقدت جل�سة حوارية رم�سانية مبجل�ص
الفريق �ساحي خلفان متيم ،نائب رئي�ص ال�سرطة واالأمن
العام يف دبي ورئي�ص جمعية رعاية االأحداث ،حذرت من
غفلة االأ�سر واالآباء واالأمهات عن متابعة ما ين�سر ،عرب
مواقع التوا�سل االجتماعي ،ويطلع عليه االأبناء والبنات،
وخا�سة املواد االإباحية وغري االأخالقية ،وطالب
امل�ساركون ب�سرورة تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات ،للحد من جتاوزات امل�ستخدمني.
كما اأو�ست اجلل�سة احلوارية باأهمية مواكبة جائزة
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،اجلائزة العربية لالإعالم االجتماعي ،والتعريف
باأبرز م�ساهمات الن�صء وت�سجيعها ،واإجراء درا�سة

ا�ستطالعية للتعرف اإىل اهتمامات الن�صء يف تعاملهم
مع االإعالم االجتماعي.
ودعت اإىل التوعية من �سلبيات وخماطر االإعالم
االجتماعي واالإدمان االإلكرتوين واالجتاه نحو االنعزالية،
وتاأثري ذلك يف الن�صء ،وتكرمي اجلهات التي لها اأن�سطة
متميزة يف جمال االإعالم االجتماعي ،والتي لها تاأثريات
اإيجابية على الن�صء.
توعية ورعاية
وتف�سي ًال ،اأ�سار الدكتور حممد مراد عبد اهلل مدير
مركز دعم اتخاذ القرار يف �سرطة دبي ،واالأمني العام
جلمعية توعية ورعاية االأحداث يف مقدمته للجل�سة ،اإىل
اأن الدرا�سات التي اأجريت يف هذا املجال تظهر اأن فئة
ال�سباب هي اأكرب فئة تتعامل مع االإعالم االجتماعي،
وقال اإن هذه الدرا�سات اأ�سارت اإىل اأن ال�سباب هم اأكرب
ن�سبة يف اقتناء االأجهزة الذكية.

الوعي الجتماعي
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الدكتور مراد:
فئة ال�شباب ه��ي اأكرب فئة تتعامل
مع الإعالم الجتماعي
وقال :اإن درا�سة اأعدتها اإحدى املواطنات اأ�سارت اإىل
اأن  %99من املراهقات يف االإمارات ،لديهن ح�سابات
يف مواقع التوا�سل االجتماعي ،واأن  %97من ال�سباب
االإماراتي ي�ستخدم مواقع التوا�سل االجتماعي ،مبا
يوؤ�سر اإىل اأن ال�سباب هم الفئة التي تهتم اهتمام ًا كبري ًا
بهذا املو�سوع.
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اإح�شائيات
واأ�ساف« :يف اإح�سائية عاملية اأ�سارت اإىل اأن  140مليار
�سداقة مت اإبرامها عرب مواقع التوا�سل االجتماعي يف
العامل ،ومت حتميل  219مليار �سورة على هذه املواقع،
و�سجل موقع اليوتيوب  800مليون م�ستخدم كل �سهر،
واأن  %55من م�ستخدمي الفي�سبوك يدخلون املوقع
يومي ًا ..حيث يعترب الفي�سبوك هو موقع التوا�سل
االجتماعي االأكرث �سهرة واالأكرث عدد ًا مبعدل ا�سرتاك
 1.5مليار م�سرتك ،بواقع اأن هناك واحد ًا من كل 7
اأ�سخا�ص ي�ستخدمونه».
وح�سر اجلل�سة احلوارية كل من املهند�ص ح�سني لوتاه
مدير عام بلدية دبي ،ومريزا ال�سايغ رئي�ص اللجنة
االجتماعية يف جمعية رعاية االأحداث ،ومدير مكتب
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم .والدكتور اأحمد
عبد العزيز احلداد كبري املفتني ،مدير اإدارة االإفتاء
بدائرة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف والعمل اخلريي،
و�سامي الريامي رئي�ص حترير �سحيفة االإمارات اليوم،
وغ�سان طهبوب امل�ست�سار االإعالمي برئا�سة جمل�ص
الوزراء ،والدكتور حممد املطوع ،والدكتور اأحمد
اله�سمي ،وقدم لها الدكتور حممد مراد عبد اهلل مدير

مركز دعم القرار يف �سرطة دبي واالأمني العام جلمعية توعية ورعاية االأحداث،
والدكتور علي ال�سعيبي اأ�ستاذ االإعالم يف جامعة عجمان.
واأكد الفريق �ساحي خلفان متيم ،اأن مواقع التوا�سل االجتماعي وبراجمها
تطورت لت�سبح منابر توؤدي اإىل الوقوع يف املحرمات ،وجر ال�سباب واالأطفال
اإىل اأفكار متطرفة تعمل على زعزعة اآمن بالدهم واالإخالل بها ،الفت ًا اإىل اأن
املعنى احلقيقي ملواقع التوا�سل االجتماعي ،وبراجمها هو العمل على خلق
ج�سور التوا�سل بني �سعوب العامل لتبادل املعلومات الثقافية واملفيدة ،ولكنها
االآن هدفها ن�سر الكراهية والفاح�سة وال�سور املخلة باالآداب.
اإجراءات
وطالب الفريق �ساحي خلفان متيم ب�سرورة تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات ،التي جت َّرم م�ستخدمي مواقع التوا�سل االجتماعي ،بحيث يجرم كل
من ين�سر معلومات غري �سحيحة اأو يتناقلها ..م�سري ًا اإىل اأن االإ�سكالية لي�ست
يف اإ�سدار القانون اإذ تعد دولة االإمارات من الدول االأوىل التي اأ�سدرت قانون
مواقع التوا�سل االجتماعي لكن امل�سكلة يف البت فيه وتطبيقه على اأر�ص الواقع،
حمذر ًا من تفاقم الو�سع يف هذه املواقع التي ا�ستخدمها البع�ص منرب ًا الإ�ساعة
الفاح�سة ون�سر الرذيلة واملحرمات واالأمور اجلن�سية ،ف�س ًال عن ا�ستغالل
البع�ص يف تكوين اأحزاب �سيا�سية ومنظمات تخريبية ،ت�ستهدف اآمن الدولة
والدول العربية وا�ستهداف مواطنيها ،موؤكد ًا اأنها ظاهرة خطرة توؤثر يف مفهوم
القيم والعادات االأ�سيلة الأبناء دولة االإمارات.
وقال :اإن االإعالم االجتماعي -خ�سو�س ًا مواقع التوا�سل االجتماعي -اأ�سبح
العامل االفرتا�سي لل�سباب املواطن واأداة هدم الأفكار ومعتقدات االأطفال ،الفت ًا
اإىل اأن اجلماعات االإرهابية واملخربة اأ�سبحت ت�ستهدف االأطفال وال�سباب عرب
هذه املواقع ل�سهولة الو�سول اإليها ،حيث اإن كل طفل حالي ًا ميتلك هاتف ًا ذكي ًا.
واأ�ساف :اإن احلل لردع اال�ستغالل ال�سيئ ملواقع التوا�سل االجتماعي يكمن
يف تفعيل قانون مواقع التوا�سل االجتماعي الذي مت اإقراره موؤخر ًا ،اإ�سافة
اإىل تفعيل قانون معاقبة االأ�سخا�ص الذين ي�سيئون ا�ستخدام مواقع التوا�سل
االجتماعي� ،سواء ا�ستخدموها لل�سب اأو القذف ون�سر ال�سائعات اأو بغر�ص
التحري�ص ،ف�س ًال عن معاقبة كل من ين�سر �سور ًا خملة باالآداب وحتر�ص
ال�سباب على الرذيلة والفاح�سة والزنا ..مطالب ًا اجلهات املعنية بتفعيل قانون
مواقع التوا�سل االجتماعي املتعلق بتغرمي و�سبط �سلوكات م�ستخدمي املواقع،

ال�شيخ الدكتور /اأحمد احلداد

ال�شتاذ /ح�شني لوتاه

ال�شتاذ /مريزا ال�شايغ
الوعي الجتماعي
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واإجازة مل�ستخدمي املواقع االجتماعية برفع دعوى �ستكون مرحلة حتد لتوا�سل اجليل اجلديد والقدمي حلل
ق�سائية على مر�سل املعلومة غري ال�سحيحة اأو ال�سور موا�سيع املجتمع واأ�سراره على ال�سباب املواطن.
املخالفة لالآداب العامة.
رقابة قانونية
م�شوؤولية
واأ�سار اإىل اأن الرقابة القانونية اإن طبقت يف مواقع قال الدكتور اأحمد احلداد ،اإن جيل ال�سباب يحدق
التوا�سل االجتماعي فاإنها �ستحد من ال�سلوكات به خطر كبري خ�سو�س ًا بعد ظهور االأجهزة الذكية
اخلطرة ،منوه ًا اإىل اأن ال�سلوكات التي انت�سرت يف االآونة ومواقع التوا�سل االجتماعي التي و�سفها باأنها «االإعالم
االأخرية يف مواقع التوا�سل االجتماعي ال تب�سر بخري ،احلقيقي» نظر ًا لكرثة م�ستخدميها والأنها اأ�سبحت
فيتعني على االآباء توعية اأبنائهم باال�ستخدام االأمثل الرابط بني �سعوب العامل ؛ واأ�ساف :اإن امل�سوؤولية تقع
ملثل هذه املواقع وتر�سيخ القيم والعادات والتقاليد على عاتق االآباء يف تربية االأبناء وتن�سئتهم التن�سئة
االأ�سيلة لدى االأبناء واأن الوازع الديني هو املانع االأول احل�سنة ،م�سري ًا اإىل اأن هناك ثالث خطوات الإن�ساء
عن متابعة االأمور املخلة.
جيل �سالح ال يتاأثر مبا ين�سر مبواقع التوا�سل االجتماعي
واأو�سح املهند�ص ح�سني نا�سر لوتاه اأن الرقابة على فيها ،وهي :تربية االأبناء على مراقبة اهلل وخ�سيته،
االأبناء لي�ست احلل االأمثل للق�ساء على ظاهرة ا�ستخدام والبعد عن رفقاء ال�سوء ،ثم الدور املهم للمدر�سة يف
مواقع التوا�سل االجتماعي و�سلبياته على االأبناء ،تربية االأبناء وهذا ياأتي يف املقام االأول ،والعمل على
واإمنا احلل يكمن يف التن�سئة ال�سحيحة من ال�سغر تعليمهم اأ�سول ديننا احلنيف.
وا�ستخدام هذه املواقع الأغرا�ص املعرفة واال�ستفادة واأكد احلداد اأن دور املدر�سة مهم يف تربية وتعليم
من املعلومات املفيدة منها .وقال :اإن املرحلة املقبلة االأبناء ،مطالب ًا ب�سرورة تخ�سي�ص ح�سة اأ�سبوعية
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للطلبة ،لتحذيرهم من خماطر مواقع التوا�سل االجتماعي واإيجابياتها
وطرق جتنب االأفكار الهدامة.
مواقع التوا�شل تن�شر الأفكار املتطرفة
اأكد الدكتور علي ال�سعيبي اأ�ستاذ االإعالم يف جامعة عجمان خالل م�ساركته
يف جمل�ص الفريق �ساحي خلفان الرم�ساين اأن مواقع التوا�سل تعمل على
ن�سر الفكر املتطرف واالأفكار االنتحارية وا�ستخدام االأحزاب واجلماعات
االإرهابية ملواقع التوا�سل لنقل االأفكار واملعلومات وكيفية �سناعة قنابل
ومفرقعات ،ما يحتم علينا وعلى املجتمع ككل اإيجاد مظلة قانونية وتفعيل
القوانني لوقف كل ما يهدد �سباب الوطن.
ولفت اإىل اأن تقنية مواقع التوا�سل االجتماعي ،تقرب البعيد وتبعد االأهل
واالأقرباء واأن لهذه املواقع اإيجابيات و�سلبيات ،و«بيد كل م�ستخدم القرار
يف ا�ستخدامها ب�سكل اإيجابي اأو �سلبي.
ومن جهته قال غ�سان طهبوب ،اإن م�سوؤولية اال�ستخدام االأمثل ملواقع
التوا�سل االجتماعي تقع على الوالدين الأنهم االأقرب للطفل ،وهم املدر�سة
االأوىل للرتبية وزرع العادات والتقاليد والقيم االأ�سيلة لدى الطفل.
م�شداقية
وتابع :اإن مواقع التوا�سل االجتماعي تعاين من فو�سى يف ا�ستقبال واإر�سال
املعلومات ،من دون التاأكد من م�سداقيتها ،ما يدعونا الإيجاد اآلية لتاأكيد
امل�ستخدم من املعلومة قبل ن�سرها لعدم وقوعه يف اخلط االأحمر.
وقال طهبوب ،اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،ا�ست�سعر خطورة هذه املواقع ما جعله
يطلق جائزة االإعالم االجتماعي لتقليل ال�سلبيات وزيادة
االإيجابيات يف هذه املواقع ،وتعاطي م�ستخدميها ب�سكل
اأمثل ،من دون االجنراف للمغريات اجلن�سية والتيارات

الدكتور /علي ال�شعيبي

ال�سيا�سية الهدامة واملدمرة لل�سباب ،ف�س ًال عن ومراقبة
النف�ص قبل الوقوع يف املحرمات .وذكر طهبوب اأن
حمتوى املعلومات يف مواقع التوا�سل االجتماعي باللغة
االإجنليزية اأكرث قيمة ومفيدة ،على عك�ص مواقع اللغة
العربية اخلالية من املعلومات املفيدة ،وتكرث فيها
ال�سائعات.

الوعي الجتماعي
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يف جمل�س م�زة ال�س�مي الرم�ساين:

لالإعالم الجتماعي دور اإيجابي ماأم�ل
يحقق الطم�حات ال�طنية والآمال الأ�سرية
دبي� :شومية �شعد

اأو�شت

امل�ساركات يف املجل�ص الرم�ساين االإعالمي الذي اأقيم يف منزل موزة ال�سومي ،يف دبي ،واأدارته
االإعالمية بقناة ال�سارقة منية برناط حتت عنوان «االإعالم االجتماعي والن�صء نحو دور اإيجابي
ماأمول يحقق الطموحات الوطنية واالآمال االأ�سرية» ،لتوظيف مواقع التوا�سل االجتماعي ل�سالح ق�سايا اجتماعية
وثقافية مت�ص جمتمعاتهم.
كما طالنب ب�سرورة توعية الن�صء ب�سلبيات واإيجابيات و�سائل التوا�سل االجتماعي املختلفة ،ف�س ًال عن التحذير
من العواقب القانونية ملن ي�ستخدم هذه الو�سائل يف ال�سب والقذف والت�سهري اأو ترويج ال�سائعات و�سددن على
اإبراز دور وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف العمل االجتماعي ،واأجمعت امل�ساركات على اأن اإ�سدار ت�سريع يتيح حرية
تداول املعلومات ويق�سي على ظاهرة انت�سار ال�سائعات ،اأو ما يثار من اأنباء غري موؤكدة ،ال�سيما تلك التي يتداولها
البع�ص على الف�ساء االإلكرتوين ،وطالنب بتوعية االأ�سر واملدار�ص ونوادي ال�سباب ب�سلبيات مواقع التوا�سل وتوجيه
املحتوى وتوعية االآخرين ،وكذلك على املوؤ�س�سات املهتمة بامل�سوؤولية االجتماعية اأن تتيح الفر�سة ببث برامج
التوعية وتوجيه اجلمهور وحتفيزه للتعامل االأمثل مع مواقع التوا�سل االجتماعي.
ا�ستهلت املجل�ص موزة ال�شومي مدير اإدارة الطفل يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية بكلمة رحبت فيها باحلا�سرات،

12

الوعي الجتماعي

جمل�س رم�ضاين
وقالت اإن مواقع التوا�سل االجتماعي اأخطر التحديات
االأمنية املعا�سرة ،وزادت تاأثري هذه ال�سبكات على
م�ستخدميها خا�سة الن�صء ،ورغم االإيجابيات التي
حتققها اإال اأن هناك بع�ص املخاطر التي تنجم عنها.
وحتدثت الدكتورة منى البحر ع�سو املجل�ص الوطني
االحتادي عن اجلانب االجتماعي ،وقالت اإن مواقع
التوا�سل �سالح ذو حدين ،اإذ من ايجابياته خلق ترابط
بني النا�ص وتقوية ال�سلة االجتماعية والتوا�سل بني
ال�سخ�ص واأ�سدقائه خارج بلده ب�سهولة وي�سر وباأقل
تكلفة مالية ،اإىل جانب ال�سفحات العلمية واالإخبارية
والطبية والثقافية والريا�سية التي تزود املت�سفح
مبعلومات قيمة ومفيدة كل ح�سب طلبه ،اأي�س ًا فر�سة
التعارف ومعرفة اأ�سخا�ص واأنا�ص جدد من خمتلف
اجلن�سيات والبلدان ،ويفتح لك اآفاق ًا جديدة ويعزز
ر�سيدك من ال�سداقات اجلديدة ،لكن يف املقابل ما
مل تتحكم يف وقتك ،فلن ت�ستطيع اأن تفارقه وت�سبح
مدمن ًا له وتق�سي جل اأوقاتك فيه وهذا جانب �سلبي .
وا�ستغربت الدكتورة ح�سة لوتاه اأ�ستاذ م�ساعد ق�سم
االت�سال اجلماهريي جامعة االإمارات يف حديثها عن
اجلانب االإعالمي من عدم وجود درا�سات لها عالقة
مبجتمعنا ،وا�ستعر�ست وجود ال�سباب ل�ساعات طويلة
اأمام مواقع التوا�سل ،وت�ساءلت عن دور املدار�ص يف
هذا االأمر ،وعن خطط الدولة يف عالج هذه الظاهرة،
وقالت اإن مواقع التوا�سل كمتغري اجتماعي جديد مثل
اأي �سيء جديد نتخوف منه مثل ال�سينما وغريها
من االأ�سياء اجلديدة .ثم حتدثت االإعالمية عائ�سة
�سلطان عن اجلانب الثقايف ملواقع التوا�سل.
وطالبت بالتوعية للن�صء وانتباه االأ�سر الأبنائها
الذين يتوا�سلون عرب ال�سبكات ،وا�ستعر�ست ق�سة
فتاة كانت تتوا�سل مع جمموعة ت�سمي نف�سها عبدة

ال�سيطان وغريت يف بع�ص عاداتها ومالب�سها ،ولكن
اأهلها انتبهوا �سريع ًا لالأمر ومت عالجه ،وهناك من ال
ينتبه اإىل اأن ي�سل االأمر اإىل عواقب وخيمة.
وطالبت د .عائ�شة البو�شميط :مديرة االت�سال
والت�سويق يف جمل�ص دبي الريا�سي باأن ت�ستغل
املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية و�سائل التوا�سل
االجتماعي يف مزيد من التوا�سل مع املواطنني،
وتو�سيح النقاط املختلفة يف العديد من الق�سايا
املجتمعية .وا�ستعر�ست وجود بع�ص اجلهات
احلكومية التي ت�ستخدمه يف �سرعة الرد على �سكاوى
اجلمهور مثل �سرطة دبي وهيئة املوا�سالت وطالبت
بتعليم ال�سباب ثقافة احلوار.
ومن جانبها اأكدت املحامية وامل�ست�سارة القانونية
عائ�شة را�شد الطنيجى اأمني �سر عام جمعية
االإمارات للمحامني واحلقوقيني اأهمية رفع الوعي
القانوين ،واأن يكون امل�ستخدم على معرفة واإطالع
جيد بالعقاب واجلزاء خا�سة يف ظل وجود اأ�سخا�ص
يت�سيدون االأخطاء من اأجل رفع ق�سايا.
وانتقدت الإعالمية ف�شيلة املعيني بع�ص ال�سحف
التي تعتمد على اأخبار مواقع التوا�سل من دون الرجوع
اإىل امل�سدر املوثوق وعدم االلتزام باملعايري املهنية .
ومن جانبها اأ�سافت الأ�شتاذة �شارة �شالح جا�شم
م�سوؤولة الربامج واالأن�سطة اإن البيوت اأ�سبحت بيوت ًا
اإلكرتونية  family.comوهذا ال�سبب الرئي�سي يف
بعد االأ�سر من احلوار فيما بينها وبني اأبنائها مما
يوؤدي اإىل وجود فجوة كبرية يف احلوار ،وا�سافت قائلة
اإن االأ�سر حمتاجة فقط اىل تربية اأبنائهم بحب.
ويف اخلتام حتدثت الأ�شتاذة هند البدواوي
اخت�سا�سية نف�سية يف دار الرعاية االجتماعية عن
اجلانب النف�سي واآثاره ال�سلبية وااليجابية.
الوعي الجتماعي
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فرع الفجرية

ينظم جل�سة ن�سائية رم�سانية تناق�س خماطر
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي
نظمت

جمعية توعية ورعاية االأحداث بفرع الفجرية يوم االإثنني  21يوليو املا�سي املجل�ص الن�سائي
الرم�ساين الثاين حتت عنوان «االإعالم االجتماعي والن�صء نحو دور اإيجابي ماأمول يحقق
الطموحات الوطنية واالآمال االأ�سرية» ،وذلك مبقر اجلمعية ،وتناولت اجلل�سة دور و�سائل التوا�سل
االجتماعي يف التاأثري على �سلوكيات الن�صء وكيفية توظيفها خلدمة االأبناء واملجتمع.
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جمل�س رم�ضاين

وج�د ق�انني رادعة لل�سل�كيات غري الأخالقية
يف العامل الإفرتا�سي
حيث ناق�ست امل�ساركات �سرورة اإر�ساد الن�صء
نحو اال�ستخدام االإيجابي لو�سائل التوا�سل
االجتماعي وتوظيفها خلدمة االأ�سرة واملجتمع
خا�سة الو�سائل االأعلى من حيث عدد امل�سجلني
مثل الوات�ص اآب والفي�ص بوك واالن�ستقرام وتويرت،
واأهمية توعية االأبناء مبخاطر هذه الو�سائل التي
من بينها تبادل ال�سور مع الغرباء وتداول االأ�سرار
اخلا�سة واالإ�ساعات وال�سب والت�سهري وعمليات
القر�سنة االإلكرتونية .ونبهت امل�ساركات اإىل وجود
قوانني رادعة لل�سلوكيات غري االأخالقية يف العامل
االإفرتا�سي ،مطالبني بتفعيل دور القوانني اخلا�سة
باالإعالم االجتماعي.
وقد اأو�سى املجل�ص اأولياء االأمور بتعزيز الروابط
االأ�سرية وتقوية العالقات االجتماعية والتكاتف مع
اجلهات املعنية حلماية الن�صء من خماطر املواقع
االجتماعية االإلكرتونية.
ومن ناحية اأخرى اأو�ست املغني اأولياء االأمور بعدم
اإعطاء الثقة العمياء للخادمة وو�سعها حتت املراقبة
خا�سة يف �سوء اجلرائم اخلطرية التي يرتكبها
اخلدم يف حق االأبناء واالأ�سرة ،مع منح اخلادمة

حقوقها التي يكفلها لها ال�سرع والقانون ،منوهة اإىل
اأهمية دور املراأة يف رعاية االأ�سرة.
من جهتها حذرت م�سوؤولة الربامج واالأن�سطة
باجلمعية من خماطر تعلق االأطفال باأنواع معينة من
اأفالم الكرتون التي تنقل اأفكار و�سلوكيات خطرية
اإىل االأبناء قد ترتتب عليها نتائج وخيمة ،م�ستدلة
على احلوادث الكثرية التي ن�سمع بها من وقت الآخر
عن االإ�سابات اخلطرية وحاالت وفيات االأطفال
التي نتجت ب�سبب تقليد االأطفال لل�سلوكيات التي
ي�ساهدونها يف اأفالم الكرتون واأفالم العنف مثل
الطريان والقفز من املرتفات واللعب باالأ�سلحة
واالآالت احلادة ،اإ�سافة اإىل تقليد املمار�سات
الالاأخالقية يف االأفالم واملواقع االإباحية.
وقد ح�سر اللقاء كل من :فاطمة املغني مديرة
فرع اجلمعية بالفجرية ،وطاهرة الديل امل�سوؤولة
االإدارية ،وعائ�سة الكندي م�سوؤولة الربامج
واالأن�سطة باجلمعية وعدد من االإداريات واملوظفات
مبختلف املوؤ�س�سات املحلية بالفجرية مثل ال�سرطة
املجتمعية والدفاع املدين ومركز الفجرية لتاأهيل
املعاقني وغريها.

الوعي الجتماعي
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جمعية بيت اخلري ت�سارك
بح�س�ر م�ظفات جمعية ت ـ ـ ـ
رعت

جمعية «بيت اخلري»
االحتفالية التي دعت
اإليها ال�سيخة فطيم بنت ح�سر بن
دملوك ،املوؤ�س�ص لفريق �سواعد،
ومب�ساركة مركز را�سد للمعاقني،
بح�سور  15يتيم ًا من مركز
الرب�ساء ،ان�سموا اإىل احلفل الذي
اأقيم يف ا�سرتاحة ال�سواب يف املمزر،
مبنا�سبة «حق الليلة» التي مت االحتفاء بها
يف ليلة الن�سف من �سعبان.
و�سارك يف هذه االحتفالية الفنان الكوميدي
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الأيتام احتفال «حق الليلة»
ـ ـ ــ�عية ورعاية الأحداث بدبي
ال�ساعد عبد العزيز اجل�سمي ،الذي
ا�ستهر بتقدمي االأفكار الكوميدية ال�ساخرة
عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي وخا�سة
«االإن�ستغرام».
كما �ساركت موظفات جمعية توعية
ورعاية االأحداث االأ�ستاذة �سارة �سالح
جا�سم واالأ�ستاذة نوف عبداهلل حممد
و�سفرية الرتاث االإعالمية ح�سة الفال�سي
واالإعالمي القدير كفاح الكعبي واالإعالمي
طارق احلمادي وعدد من االإعالميني
واملتطوعني يف الدولة االأطفال فرحتهم
وجتاذبوا اأطراف احلديث مع كبار ال�سن
الذين �سعدوا بلقائها ،وكانت م�ساركة
اطفال مركز را�سد للمعاقني متميزة،
حيث قاموا بتقدمي م�سرحية للح�سور

واأدوا بع�ص االأهازيج ال�سعبية.
وجاءت هذه االحتفالية كبادرة للت�سامن
االجتماعي ،واإحياء العادات والتقاليد
التي تر�سخ قيم التكافل والوئام ،فارتدى
االأطفال الزي الرتاثي االأ�سيل لدولة
االإمارات .ووزعـت احللويـات واملك�سرات
والهدايا املتنوعة على االأيتام وعلى
ال�سواب ،وتبادل االأيتام مع ال�سواب من
االأجداد وكبار ال�سن االأحاديث ،ف�ساألوهم
عن الذكريات الغابرة ،وا�ستمتعوا
بحكايات املا�سي اجلميل ،وت�سمن
االحتفال اأي�س ًا فعاليات الر�سم على وجوه
االأطفال ،وترديد االأغاين الرتاثية ،ثم
ّمت تناول طعام الغداء ،وتبادل ال�سور
التذكارية اعتزاز ًا بهذه املنا�سبة.
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«جرائم الأحداث» تتال�سى يف دبي
و«جمعية الأحداث» تتح�ل اإىل «ذكية»
اقت�سرت على «ممار�سات �سبيانية» انتهت يف مهدها
انخف�شت

جرائم االأحداث يف دبي ب�سكل غري
م�سبوق العام املا�سي ،بف�سل برامج
التوعية والرعاية لهذه الفئة العمرية التي حالت دون تو�سع
هذا النوع من اجلرائم يف الن�سيج االجتماعي ،بح�سب معايل
الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�ص ال�سرطة واالأمن العام
يف دبي.
واأكد معايل الفريق خلفان لل�سحفيني على هام�ص انعقاد
اجلمعية العمومية جلمعية توعية ورعاية االأحداث التي يراأ�ص
جمل�ص اإدارتها ،اأن جرائم االأحداث بدبي تتال�سى بوترية
مت�سارعة ،منوه ًا باأن االإح�سائيات الر�سمية اأظهرت اأنها بلغت
 0.001لكل  100األف ن�سمة العام املا�سي.
وعزا الفريق متيم هذا االنخفا�ص الكبري اإىل اجلهود التي
و�سفها باجلبارة ،وتبذلها اجلمعية بالتعاون مع جهات ر�سمية
متعددة.
اأو�سح اأن عدد االأحداث الذين مت �سجنهم يف دبي العام
املا�سي على خلفية اإدانتهم بق�سايا جنائية بلغ  10فح�سب،
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اجلمعية العمومية

منوه ًا بتوا�سع هذا الرقم ،الذي ي�سري بو�سوح اإىل اأن
االنخفا�ص بهذا النوع من اجلرائم يعد كبري ًا وغري
م�سبوق اإذا ما قورن مبئات االأحداث الذين متت اإدانتهم
بق�سايا جنائية و�سدرت اأحكام متفاوتة بحقهم يف دول
ومدن اأخرى.
وذكر خلفان اأن غالبية حاالت االأحداث التي تعاملت
معها اجلهات املخت�سة بدبي كانت عبارة عن ممار�سات
�سبيانية انتهت يف مهدها ومل ت�ستدع حيثياتها لتكيفها
كق�سايا جنائية.
وقال :اإن هذا االنخفا�ص قابله تو�سع وتعاظم دائرة
النوابغ االإماراتيني من فئة ال�سباب ،م�سري ًا اإىل
ا�ستقباله �ساب ًا مواطن ًا يبلغ من العمر  24عام ًا حا�س ًال
على درجة املاج�ستري ،كان جنح بت�سجيل ابتكار علمي
غري م�سبوق يف جمال احلام�ص النووي (دي.ان.ايه) يف
عقر دار بريطانيا �ساحبة اكت�ساف احلام�ص النووي يف
العامل.
وتابع اأن مواطن ًا �ساب ًا اآخر ح�سل على درجة املاج�ستري
من اإحدى اجلامعات الغربية يف علوم الفيزياء تخ�س�ص

تغذية املفاعالت النووية.
واأكد اأن ال�سباب االإماراتيني يحققون اإجنازات علمية
عاملية بف�سل الدعم والرعاية الكبريين من قبل قيادة
الدولة الر�سيدة.
يف ال�سياق ذاته ،اأعلن الفريق خلفان اأن جمعية توعية
ورعاية االأحداث تتجه خالل الفرتة القريبة املقبلة
للتحول اإىل جمعية ذكية ،منوه ًا بوجود م�سروع كبري يف
هذا املجال �سيف�سي تطبيقه اإىل اإخ�ساع التكنولوجيا
الذكية لكافة تعامالت اجلمعية لت�سبح اأول جمعية ذكية
على م�ستوى اجلمعيات غري النفعية يف املنطقة.
وراأى اأن من �ساأن هذا التحول م�ساعفة االإجنازات
التي حققتها اجلمعية العام املا�سي ،ف�س ًال عن تعزيز
ورفع وترية تفاعل االأع�ساء ،وت�سهيل انعقاد اجتماعات
جمل�ص االإدارة يف حال كان اأحد االأع�ساء يف مهمة خارج
الدولة.
ونوه الفريق خلفان باأن جمعية توعية ورعاية االأحداث
قدمت العام املا�سي العديد من اخلدمات ،واأطلقت
حمالت توعية ،ومن بينها حملة «ال ل�سديق ال�سوء»
الوعي الجتماعي
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التي الم�ست اأحد اأهم م�سببات االنحراف ،عالوة
على تنظيمها ،ندوة علمية بعنوان�« :سبكات التفاعل
االجتماعي ،واآثارها ال�سلبية على الن�صء».
وا�ستعر�ص الفريق متيم يف الكلمة التي األقاها خالل
اجتماع اجلمعية العمومية اأبرز االإجنازات التي حققتها
جمعية توعية ورعاية االأحداث العام املا�سي ،مو�سح ًا
اأنها توا�سلت مع ما يقارب  5500ويل اأمر عرب الر�سائل
الن�سية وال�سبكة املعلوماتية ،اإ�سافة اإىل تدريبها 65
طالب ًا وطالبة خالل فرتة ال�سيف يف  4دوائر وهيئات
حكومية ،واإ�سدارها  4اأعداد ف�سلية من جملة الوعي
االجتماعي.
وذكر اأن اجلمعية توا�سلت مع االأيتام وال�سواب واأ�سحاب
االحتياجات اخلا�سة ودعتهم للم�ساركة يف فعاليات
اجلمعية وزيارتهم يف اأماكن جتمعهم والعمل على تلبية
طلباتهم و�سد احتياجاتهم ،ف�س ًال عن ا�ستحداثها
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م�سابقات توعية عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي،
وم�ساركتها يف العديد من املوؤمترات داخل الدولة
وخارجها.
تنوع و�شراكة وخط �شاخن
اأ�سار الدكتور حممد مراد عبد اهلل ،االأمني العام ،اإىل
تنوع اخلطة ال�سنوية اخلا�سة باجلمعية ما بني االأن�سطة
والفعاليات من خالل م�ساريع دائمة وم�ستمرة ،وتوزيع
االإ�سدارات واملطبوعات ،اإىل جانب امل�ساركات العديدة
يف املعار�ص ،واملحا�سرات ،وتنظيم حمالت التوعية،
والعمل على تعزيز ال�سراكة املجتمعية ،مع خمتلف
الهيئات ،واملوؤ�س�سات املناظرة ،وكذلك امل�ساركة يف
املوؤمترات العلمية ،واالأن�سطة االإعالمية.وقال اإن خدمة
اخلط ال�ساخن باجلمعية قدمت  259خدمة ا�ست�سارية
تربوية من خالل االخت�سا�سيني االجتماعيني ،ا�ستفاد
منها نحو  40يف املائة من طلبة املدار�ص واجلامعات،

التي تتعلق بامل�سكالت الدرا�سية ،واأي�س ًا  17يف املائة كانت عبارة عن م�سكالت اأ�سرية ،و 13يف املائة تربوية،
اإ�سافة اإىل  7يف املائة م�سكالت �سلوكية ،مبين ًا اأن ن�سبة املواطنني امل�ستفيدين من هذه اخلدمة بلغت  48يف املائة،
فيما ح�سلت اجلن�سيات العربية على الن�سبة املتبقية .وحول فرع اجلمعية باإمارة الفجرية ،اأو�سح مراد اأنه درب 17
طالب ًا وطالبة خالل برنامج التدريب ال�سيفي ،مب�ساركة  5دوائر حكومية العام املا�سي ،فيما بلغ عدد م�ساركات
الفرع يف املعار�ص واملحا�سرات وحمالت التوعية والفعاليات والزيارات امليدانية نحو  20م�ساركة .واأ�ساف :كما
نظم الفرع املجل�ص الرم�ساين الن�سائي االأول حتت عنوان« :اأبناوؤنا يف ظل التحوالت االجتماعية واالقت�سادية التي
طراأت على جمتمع االإمارات».
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جمعية ت�عية ورعاية الأحداث
ت�سارك مبعر�س احلملة الت�ع�ية بالتعاون مع كلية دبي للطالب
ومكافحة خمدرات �سرطة دبي تنظم حملة علمية ح�ل اأ�سرار املخدرات
د .عبداهلل ال�شايغ

نيابة عن العقيد عيد حممد ثاين مدير االإدارة العامة ملكافحة املخدرات ب�سرطة دبي �سهد املقدم خالد علي حميد
بن مويزه نائب مدير االإدارة العامة ملكافحة املخدرات بالوكالة الثالثاء  18مار�ص  2014بكلية دبي للطالب بح�سور
الدكتور �سعود املال ،مدير كليات التقنية العليا يف دبي ،واملقدم الدكتور جمعة �سلطان ال�سام�سي مدير اإدارة التوعية
والوقاية باالإدارة العامة ملكافحة املخدرات ،مع عدد من م�سوؤويل الكلية من الهيئتني االإدارية والتدري�سية ،اإ�سافةاإىل
عدد كبري من الطالب ،احلملة العلمية االأوىل حتت �سعار «يد ًا بيد حلماية اأبنائنا» والتي نظمتها االإدارة العامة ملكافحة
املخدرات بالتعاون مع كلية دبي للطالب.
وقال املقدم بن مويزه اإن االإدارة العامة ملكافحة املخدرات حري�سة على االإلتقاء الدائم بالطالب من اأجل اإي�سال
ر�سالتنا التوعوية لهم ب�سكل مبا�سر ،فنحن نعلم باأنهم م�ستهدفون من قبل �سعاف النفو�ص ،ولكننا ن�سعى بكل ما منلك
من قوة لتطويق �سبابنا بطوق وقائي يحميهم من مغبة الوقوع يف براثن املخدرات.
وت�سمنت احلملة ندوة علمية اأدارت جوانبها بكل اقتدار االأ�ستاذة عائ�سة الطنيجي ،حيث حتدث الدكتور عبدالعزيز
حممد احلمادي رئي�ص �سعبة احلاالت االأ�سرية مبحاكم دبي ،عن احلاالت التي ترد عليه من مدمنني ومتعاطني ُمعرفا
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اأخبــــار
احل�سور باآلية حلها من خالل الوعظ واالإر�ساد،متهيد ًا
لعودة املدمن ملجتمعه والأ�سرته كفرد �سوي ،فيما تناول
االأ�ستاذ خالد عبداهلل احلمادي وكيل نيابة املخدرات
بدبي،االآلية املتبعة حني حتول اإليه ق�سايا املخدرات،
واالأحكام التي قد ت�سدر بحق املدمن اأو املتعاطي ،والفرق
بني االأحكام عن ذوي ال�سوابق من الذي يقب�ص عليه الأول
مرة ،كما تناول املقدم الدكتور جمعة �سلطان ال�سام�سي
االإجراءات املتبعة يف االإدارة العامة ملكافحة املخدرات
من خالل القب�ص على املروجني واملتاجرين واملتعاطني
وال�سعي لتخفي�ص الطلب على املخدرات باأنواعها،من
خالل جتفيف منابعها ،ون�سرثقافة اأ�سرار املخدرات بني
كافة �سرائح املجتمع وباخل�سو�ص املجتمعات الطالبية
بكافة مراحلها ،واختتمت الندوة باجلانب النف�سي الذي
تناوله النقيب خبري حممد عي�سى احلمادي مدير اإدارة
علم اجلرمية باالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم
اجلرمية ب�سرطة دبي ،حيث اأ�سار اإىل امل�سببات التي
تدفع ال�ساب الأن يدمن املخدرات اأو َّ
جتره الأن يتاجر بها،
حيث تلخ�ست االأ�سباب يف غياب الوازع الديني والتفكك
االأ�سري والتجربة وافتقار الثقافة التوعوية الأ�سرار
املخدرات.

كما �سارك الطالب بفعاليات الندوة من خالل االإجابة
على بع�ص االأ�سئلة التفاعلية التي اأ�سفت جو ًا من احلما�ص،
حيث قام �سيوف الندوة بت�سليم الطالب هدايا قيمة.
وقد نظمت االإدارة العامة ملكافحة املخدرات وعلى هام�ص
احلملة معر�سا توعويا �ساركت به اإىل جانب اإدارة التوعية
والوقاية العديد من الدوائر احلكومية واالإدارات العامة
ب�سرطة دبي ،اأبرزوا خالله ثقافتهم التوعوية املتنوعة
للفرد واملجتمع ،كما ا�ستمتع احل�سور بعرو�ص الكالب
البولي�سية التابعة لالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم
اجلرمية ،و متثلت امل�ساركة يف اإبراز مهارات الكالب
يف مكافحة اجلرائم و�سبط مرتكبيها والك�سف عن
املتفجرات والذخرية يف املواقع والقاعات وال�سيارات
واالأ�سخا�ص الذين يخفون متفجرات يف اأج�سامهم و�سبط
مرتكبيها والبحث عن املخدرات املدفونة يف ال�ساحات
الرملية اأو يف احلقائب ور�سائل الربيد اأو ال�سيارات
واملنازل وغريها من االأماكن،اإىل جانب تتبع الكالب
املتخ�س�سة الأثر املجرمني وكيفية متييز رائحة املتهم
مب�سرح اجلرمية،كما كان تواجد الدوريات الفارهة
ل�سرطة دبي �سبب ًا يف جذب اأعداد كبرية من ال�سباب
جتاهها.
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م�ساركة جمعية ت�عية ورعاية الأحداث

يف الق�افل الثقافية يف عامها
اخلام�س مبنطقة «قدفع» بالفجرية
افتتح

معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان
وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع
القافلة الثقافية االأويل يف بداية العام اخلام�ص من
عمر مبادرة القوافل الثقافية التي تنظمها الوزارة حتت
�سعار «جمتمعنا اأمانة» مبنطقة قدفع باإمارة الفجرية
و�سط ح�سور جماهريي الفت ومب�ساركة اأكرث من 130
جهة احتادية وحملية وخا�سة تقدم خدماتها وفعالياتها
الثقافية والفنية وال�سحية واالجتماعية التي تزيد على
 128فعالية خمتلفة الأهايل قدفع واملناطق املحيطة بها
وهي مربح والقرية وقراط على مدى يومني .
�سهد االفتتاح ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي
رئي�ص هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم وال�سيخ حمد بن
عبد اهلل ال�سرقي و�سعادة عفراء ال�سابري وكيل وزارة
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع باالإنابة رئي�ص اللجنة
العليا للقوافل الثقافية و�سعادة حكم الها�سمي وكيل
الوزارة امل�ساعد لتنمية املجتمع ،اإ�سافة اإىل القيادات
ومديري الدوائر املحلية باإمارة الفجرية وعدد من مثقفي
وفناين وكتاب االإمارات وممثلي اجلهات امل�ساركة.
�سمت القافلة عدة خيام كبرية منها خيمة خا�سة
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باجلهات امل�ساركة لتقدمي خدماتهم اإىل اجلمهور
مبا�سرة وخيمة للهالل االأحمر الإجراء الفحو�سات
الطبية وعر�ص مبادراته وخيمة الطفل ،اإ�سافة اإىل
مدينة الألعاب االأطفال وخيمة االأ�سر املنتجة والقرية
الرتاثية وم�سرح مفتوح لتقدمي الفقرات الفنية والعرو�ص
الرتاثية وامل�سرحية واالأوبريتات واملنوعات وامل�سابقات
امل�ستمرة طوال يومي القافلة.
وبرز من فعاليات اليوم االأول التي ا�ستحوذت على اهتمام
اأهايل املنطقة خا�سة ال�سباب والنا�سئة امل�سرية البحرية
التي عك�ست اأ�سالة املوروث الثقايف لدى اأهايل املنطقة
وعربت عن التالحم بني القوارب يف م�سريتها،وعرو�ص
لفرقة املو�سيقى الع�سكرية،وعر�ص فرقة اخليالة واأم�سية
�سعرية قدمها ال�ساعر ماجد اخلاطري؛ كما ت�سمنت
الفعاليات عر�ص العيالة الذي قدمته الفرقة الوطنية
للفنون ال�سعبية التابعة للوزارة ،اإ�سافة اإىل املحا�سرات
التوعوية واملجتمعية ،وقدمت اجلهات امل�ساركة خدماتها
الأكرث من ثالثة اآالف �سخ�ص من �سكان املنطقة .
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأثناء
جولته على اأجنحة اجلهات امل�ساركة بالقافلة اإن

اأخبــــار
الوالد واملوؤ�س�ص لدولة االإمارات ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل
نهيان طيب اهلل ثراه كان حري�سا على بناء دولة حديثة قائمة
على العلم والتقدم يف جميع املجاالت ومل يغفل يوما االهتمام
بالرتاث والقيم االإماراتية االأ�سيلة يف كافة مناطق الدولة دون
ا�ستثناء،وكذلك �سار على دربه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل ،الذي دعا اإىل تعزيز قيم
التالحم الوطني املجتمعي واأخوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم
دبي رعاه اهلل فرت�سخ احل�ص الوطني يف قلوب اجلميع وعلت
راية االحتاد خفاقة على كافة اأرا�سيها وحتقق االمن واالمان
واال�ستقرار والرفاهية لكافة مواطني الدولة من خالل توفري ما
يحتاجه املواطن من اأجل حياة كرمية تليق به واأن القافلة توؤكد
على قيمة التعاون بني كافة اجلهات امل�ساركة التي تكاملت فيما
بينها ملا فيه خدمة مواطني املناطق البعيدة.
ومن جانبه ثمن ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي
مبادرة وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع حتت قيادة
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان بالو�سول بفعالياتها
الثقافية واملعرفية اإىل اأهايل املناطق البعيدة وما يتبع
ذلك من م�ساركة العديد من اجلهات التي تقدم خدماتها
مبا�سرة اإليهم مبا يعزز التوا�سل املجتمعي االإيجابي بني
كل فئات املجتمع االإماراتي يف ظل قيادتنا الر�سيدة ممثلة
يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان واأخيه
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.
ويف ال�سياق ذاته اأ�سارت �سعادة عفراء ال�سابري اإىل اأن القافلة الثقافية بقدفع �سهدت تطورا
كبريا عن �سابقاتها مبتابعة ورعاية مبا�سرة من معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان حيث بداأت
فعالياتها مع اأهايل املنطقة يف املدار�ص واالأماكن العامة،من خالل حما�سرات توعوية وتوزيع
الهدايا والكتب على طالب املدار�ص قبل ثالثة اأ�سابيع من االفتتاح الر�سمي للقوافل وهو ما انعك�ص
اإيجابيا على م�ستوى االإقبال الذي �سهدته القافلة اليوم �سواء على م�ستوى الفعاليات التي تنظمها
الوزارة اأو ما تقوم عليه اأكرث من 130جهة م�ساركة يف الفعاليات.
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ويل عهد الفجرية :حر�ص الدولة على االحتفال �سنوي ًا
بالرتاث دليل على تعلق املواطنني بح�سارتهم وثقافتهم
كرم

�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي،
ويل عهد الفجرية ،ومعايل ال�سيخ نهيان بن
مبارك اآل نهيان ،وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع،
عدد ًا من الرواد االإماراتيني العاملني يف جمال الرتاث
غري املادي بالدولة.
واأطلق �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي،
ويل عهد الفجرية ،موقع وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية
املجتمع االإلكرتوين «مكنز االإمارات للرتاث غري املادي»
واملتخ�س�ص يف الرتاث ،واأ�ساد بدور معايل ال�سيخ نهيان
بن مبارك اآل نهيان ووزارة الثقافة وال�سباب وتنمية
املجتمع يف احلفاظ على الرتاث واإحيائه ،الفت ًا �سموه
اإىل اأن حر�ص الدولة على االحتفال �سنوي ًا برتاثنا دليل
على تعلق االإماراتيني بح�سارتهم وثقافتهم وخمزونهم
الرتاثي.

26

الوعي الجتماعي

جاء ذلك خالل افتتاح �سموه فعاليات الدورة الثالثة
من مهرجان تراث االإمارات الذي تنظمه وزارة الثقافة
وال�سباب وتنمية املجتمع بالقرية الرتاثية يف قلعة
الفجرية باإمارة الفجرية ،حتت �سعار «احلرف واملهن
الرتاثية» ،بح�سور ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد بن
حممد ال�سرقي ،رئي�ص هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم،
وعفراء ال�سابري ،وكيل وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية
املجتمع باالإنابة ،وحكم الها�سمي الوكيل امل�ساعد لتنمية
املجتمع ،وعدد من كبار امل�سوؤولني ،وجمع من قيادات
وزارة الثقافة والقيادات املحلية بالفجرية ،وح�سد كبري
من اجلمهور.
وكرم �سموه ك ًال من املو�سيقار عيد الفرج ،و�سربان
القبي�سي رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية اأبوظبي للفنون
ال�سعبية وامل�سرح ،و�سيف املطري رئي�ص جمعية الفجرية

الفجرية للرتاث

م�ساركة جمعية توعية ورعاية االأحداث يف افتتاح فعاليات
الدورة الثالثة من مهرجان تراث االإمارات
للفنون ال�سعبية ،وخلفان النقبي الباحث يف جمال الرتاث
ال�سعبي ،وخمي�ص اخلدمي الباحث يف جمال الرتاث
ال�سعبي ،ودومنيك لوبيجوا الباحث يف جمال الرتاث،
وحممد بن يو�سف الباحث يف جمال الرتاث ال�سعبي.
وتوجه معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يف
كلمة له بال�سكر ل�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد
ال�سرقي ويل عهد الفجرية ،موؤكد ًا معاليه اأن ح�سوره
يعد ترجمة حقيقية ملا يكنه �سموه لهذا الرتاث من حب
واحرتام ،ودافع ًا لوزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع
واملوؤ�س�سات للم�سي قدم ًا لبذل املزيد من اجلهود
لتعزيز الرتاث من اأجل االأجيال املقبلة ،ليدركوا اأهميته
ومكانته يف نفو�ص القيادة.
ورحب معاليه ب�سيوف املهرجان ،وقدم ال�سكر لهيئة
الفجرية للثقافة واالإعالم برئا�سة ال�سيخ الدكتور را�سد

بن حمد بن حممد ال�سرقي ،على تعاونها الوثيق مع
الوزارة ،وعرب عن اعتزازه بحر�سها على حتقيق النه�سة
الثقافية يف اإمارة الفجرية التي ت�سري بثقة نحو امل�ستقبل
بف�سل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن
حممد ال�سرقي ،ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم الفجرية،
م�سري ًا اإىل اأن �سموه حري�ص كل احلر�ص على حتقيق
التقدم والنماء جلميع اأبناء االإمارة يف ظل القيادة
احلكيمة والتوجيهات ال�سائبة ل�ساحب ال�سمو الوالد
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة ،حفظه اهلل
و�سدد خطاه ومتعه مبوفور ال�سحة والعافية.
ورفع معاليه با�سم مهرجان تراث االإمارات ،عظيم ال�سكر
وبالغ التقدير واالحرتام اإىل �ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة ،حفظه اهلل ورعاه،
موجه ًا ال�سكر ل�سموه حلر�سه التام على اأن يكون احلفاظ
الوعي الجتماعي
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على الرتاث وتنميته وتطويره حمور ًا مهم ًا للتنمية ال�ساملة
يف الدولة ،تلك التنمية التي تتطلب الرباعة واالإبداع الإيجاد
توازن خالق بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل ،املا�سي مبا
يحتويه من تراث اأ�سيل وقيم �سامية نحر�ص على تاأ�سيلها
والتم�سك بها ،واحلا�سر املتغري واملتجدد دائم ًا مبطالبه
وغاياته ،وكذلك امل�ستقبل الذي يحمل بطبيعته اأدوات
جديدة وظروف ًا ومتغريات م�ستحدثة.
وتقدم معاليه بال�سكر والتقدير اإىل اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء
املجل�ص االأعلى حكام االإمارات ،والفريق اأول �سمو ال�سيخ
حممد بن زايد اآل نهيان ،ويل عهد اأبوظبي نائب القائد
االأعلى للقوات امل�سلحة ،تقدير ًا لتوجيهاتهم باأن الرتاث
الوطني عامل رئي�سي يحدد طبيعة احلياة يف الدولة،
وو�سيلة مهمة لتفهم �سلوك االإن�سان فيها وجهوده امل�ستمرة
واخلالقة من اأجل التاأقلم والتكيف مع التطورات احلديثة،
بل اإن العناية بالرتاث الوطني كذلك من االأمور ال�سرورية
واحليوية لتحقيق ما ن�سعى اإليه الأن تكون دولة االإمارات
دائم ًا وبا�ستمرار مركز ًا عاملي ًا ورائد ًا للتنمية الفكرية
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والثقافية واملجتمعية الناجحة.
وهناأ معاليه جميع املكرمني على جهودهم يف احلفاظ
على تراث الوطن وتنميته وتطويره ،مطالب ًا باأن ت�ستمر
هذه اجلهود الطيبة لالإحاطة بعنا�سر الرتاث الوطني
كافة ،والعمل على اأن يظل حي ًا ليوؤكد عظمة املا�سي ويرفد
احلا�سر بفهم متجدد ويرثي امل�ستقبل بالفكر املتطور عرب
التمكني لهذا الرتاث املجيد على طريق فهمه وا�ستيعابه
وعر�سه ومدار�سته على نحو يحببه اإىل النفو�ص ،ويجعله
يتواءم مع مقت�سيات الع�سر .وقال «اآمل اأن ي�سبح ما لدينا
من وثائق ومعارف وت�سجيالت عن هذا الرتاث اأ�سا�س ًا
ومنطلق ًا الإجراء بحوث ودرا�سات هادفة ومفيدة وتنفيذ
برامج مهمة للتوعية الر�سيدة والتعليم الناجح».
واأ�ساف معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن هذا
املهرجان بدوراته املتتالية اإمنا يو�سح لنا متام ًا اأن دولة
االإمارات حتظى برتاث عري�ص وممتد ميثل بالن�سبة لنا
جميع ًا اأ�سا�س ًا متين ًا ورائع ًا لتوا�سل االأجيال وا�ستمرارية
امل�سرية والتعبري عن اأ�سالة هذا املجتمع وعراقته ،بل

وعظمة اإجنازات اأبنائه وبناته.
واأكد معاليه اأن وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع
تدعم كل جهد بناء يف هذا املجال ،وتعمل على جمع
الرتاث وتوثيقه وعر�سه ون�سره واإقامة املهرجانات
للتعريف به ،وا�ستجالء مكامن العظمة فيه ،والتعاون
مع جميع موؤ�س�سات املجتمع يف �سبيل اإجناح تلك
اجلهود التي اعتربها رمز ًا مهم ًا للتقدم احل�ساري
والثقايف ال�سامل واملاأمول يف جمتمع االإمارات.
وقد بداأت فعاليات املهرجان بعر�ص فيلم ت�سجيلي عن
الرتاث ،ا�ستعر�ص اهتمام االإمارات بالهوية الوطنية
والرتاث واجلهود التي تبذلها احلكومة الر�سيدة
لتعزيز الهوية الوطنية واإحياء الرتاث.
ثم قام بعد ذلك� ،سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن
حممد ال�سرقي ،ويل عهد الفجرية ،ومعايل ال�سيخ
نهيان بن مبارك اآل نهيان ،وزير الثقافة وال�سباب
وتنمية املجتمع ،واحل�سور ،بجولة تفقدية داخل اأروقة
وفعاليات املهرجان ،حيث �ساهدوا القرية الرتاثية

التي حتتوي على جميع معامل الرتاث االإماراتي من
اأ�سكال البيوت القدمية وحمتوياته وحرف وم�سغوالت
يدوية ،اإ�سافة اإىل احلرف البحرية واأدوات ال�سيد
وبيوت اأهل البيئة اجلبلية.
جدير بالذكر ،اأن املهرجان ي�ستمر اأربعة اأيام ويت�سمن
العديد من الفعاليات الرتاثية والثقافية امل�ستمدة من
االإرث االإماراتي املتمثل يف الفنون واالألعاب ال�سعبية
واحلرف اليدوية الرتاثية ،مب�ساركة  29جمعية
متخ�س�سة يف الرتاث والفنون ال�سعبية التي يعرب كل
منها عن البيئات املختلفة بالدولة ،اإ�سافة اإىل م�ساركة
ما يزيد على  23جهة وموؤ�س�سة اأخرى ،اأبرزها بلدية
الفجرية ودائرة املوارد الب�سرية ومنطقة الفجرية
الطبية ودائرة االأوقاف والق�ساء وفرع جمعيةتوعية
رعاية االأحداث بالفجرية ،ومركز مر�سد ال�سحي
ومركز رعاية االأحداث وجمعية الفجرية اخلريية،
اإ�سافة اإىل وفود من اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة
ُعمان ودولة الكويت.
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الل�اء خمي�س املزينة يفتتح فعاليات الي�م العاملي
ملكافحة املخدرات بالفا�ستيفال �سيتي
افتتح

�سعادة اللواء خمي�ص مطر املزينة القائد ،واإ�سماعيل املرزوقي نائب مدير الفا�ستيفال �سيتي وعدد
العام ل�سرطة دبي فعاليات اليوم العاملي من ال�سباط مديري االإدارات الفرعية.
ملكافحة املخدرات بعنوان «رافق من بك رافق  ..وال
وقد جتول اللواء خمي�ص مطر املزينة بعد اأن ق�ص
للمخدرات» بالفا�ستيفال �سيتي بح�سور اللواء عبد
�سريط االفتتاح بني اأروقة املعر�ص امل�ساحب للفعالية
الرحمن حممد رفيع م�ساعد القائد العام خلدمة املجتمع
الذي �سم م�ساركة  14جهة من داخل ال�سرطة وخارجها
والتجهيزات ،واللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري
وا�ستمر ليومي  26و  27يونيو املا�سي ،حيث اطلع على
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي ،والعميد
م�ساهمات اجلهات امل�ساركة باملعر�ص وما تقدمه من
عبداهلل الغيثي مدير االإدارة العامة الأمن الهيئات
خدمات للجمهور.
واملن�ساآت والطوارئ ،والعميد طيار اأن�ص عبدالرحمن
املطرو�سي مدير االإدارة العامة للنقل واالإنقاذ بالنيابة ،وبداأت بعد ذلك اأوىل فقرات حفل االفتتاح بعزف ال�سالم
والعقيد عيد بن ثاين مدير االإدارة العامة ملكافحة الوطني ثم عر�ص لفيلم توعوي اأعدته طالبات كليات
املخدرات بالوكالة ،ونائبه العقيد خالد الكواري ،التقنية العليا بدبي ،ثم قام بعد ذلك �سعادة القائد
والدكتور حممد مراد عبداهلل اأمني ال�سر العام جلمعية العام ل�سرطة دبي يرافقه العقيد عيد حممد ثاين بتكرمي
توعية ورعاية االأحداث ومدير مركز دعم اتخاذ القرار �سركاء االإدارة العامة ملكافحة املخدرات.
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ورعاية الأحداث ت�سارك باملعر�س

�سملت الفعاليات عرو�س ًا م�سرحية وترفيهية مغلفة بطابع توعوي ،وعرو�س ًا للكالب البولي�سية واأخرى لفرقة �سرطة
دبي املو�سيقية ،كما حظي زوار املركز التجاري مب�ساهدة دوريات ال�سرطة الراقية وت�سمن الربنامج العديد من
الفعاليات التي تهم االأطفال والكبار على حد �سواء ،اإ�سافة اإىل تخ�سي�ص جانب للفعاليات املوجهة للجاليات
غري الناطقة باللغة العربية ،مت توجيه الدعوة
للعديد من املدار�ص االأجنبية واجلامعات
لزيارة املركز التجاري لالإطالع على االآثار
ال�سلبية للمخدرات واالأ�سباب التي تدعو
احلكومات واجلهات االأمنية التخاذ تدابري
�سارمة للحد منها ،وت�سمن الربنامج فعاليات
ترفيهية كم�سابقات لالأطفال ،اإ�سافة اإىل عدد
من امل�سرحيات التي تناولت االآثار املدمرة
للمخدرات قدمها �سباب مركز «عونك» التابع
لهيئة تنمية املجتمع بدبي ،فيما توىل فريق
عمل مفو�سية ك�سافة دبي تقدمي الفقرات
التفاعلية ،التي غالبا ما تكون فقراتها االأكرث
ح�سورا نظرا ملا يتمتع به فريق ك�سافة دبي من
اإمكانيات.
الوعي الجتماعي
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جمعية توعية ورعاية الأحداث ت�ضارك

باملعر�س الت�ع�ي للملتقى العلمي الثاين حتت �سعار (ال�ساحب �ساحب)
اأ.عبداهلل ال�شايغ
نيابة عن العقيد عيد حممد ثاين مدير االإدارة العامة
ملكافحة املخدرات ب�سرطة دبي بالوكالة �سهد املقدم
خالد علي حميد بن مويزه نائب مدير االإدارة العامة
ملكافحة املخدرات بالوكالة الثالثاء  6مايو 2014
بكلية االآداب والعلوم االإن�سانية واالجتماعية بجامعة
ال�سارقة بح�سور االأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي
مدير جامعة ال�سارقة باالإنابة ،واملقدم الدكتور جمعة
�سلطان ال�سام�سي مدير اإدارة التوعية والوقاية باالإدارة
العامة ملكافحة املخدرات ،واالأ�ستاذ الدكتور اأحمد
فالح العمو�ص عميد كلية االآداب والعلوم االإن�سانية
واالجتماعية بجامعة ال�سارقة مع عدد من م�سوؤويل
الكلية من الهيئتني االإدارية والتدري�سية ،اإ�سافة اإىل
عدد كبري من الطالبات ،امللتقى العلمي الثاين حتت
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�سعار «ال�ساحب �ساحب» التي نظمته االإدارة العامة
ملكافحة املخدرات بالتعاون مع جامعة ال�سارقة.
وقال املقدم بن مويزه اإن االإدارة العامة ملكافحة
املخدرات حري�سة على االإلتقاء الدائم بالطالب من
اأجل اإي�سال ر�سالتنا التوعوية لهم ب�سكل مبا�سر ،فنحن
نعلم باأنهم م�ستهدفون من قبل �سعاف النفو�ص ،ولكننا
ن�سعى بكل ما منلك من قوة لتطويق �سبابنا بطوق
وقائي يحميهم من مغبة الوقوع يف براثن املخدرات.
وت�سمنت احلملة ندوة علمية اأدارت جوانبها بكل
اقتدار االأ�ستاذة عائ�سة الطنيجي ،حيث حتدث
االأ�ستاذ الدكتور اأحمد فالح العمو�ص عن اجلوانب
االجتماعية لل�سديق ومدى تاأثريه على النطاقني
ال�سلبي اأو االإيجابي على الطرف االآخر،لذلك فنحن

اخبـــار

وبالتعاون مع كلية الآداب بجامعة ال�سارقة والإدارة العامة ملكافحة
املخدرات ب�سرطة دبي تنظم امللتقى العلمي الثاين ح�ل اأ�سرار املخدرات
ني على تكوين عالقات اجتماعية مرتابطة بني الطالب من
بالكلية حري�سني
جانب وبني الطالب والهيئة التدري�سية من جانب اآخر ،فيما تناول الدكتور
ارقة
حممد �سامي ال�سوا رئي�ص ق�سم ال�سوؤون القانونية باأكادميية ال�سارقة
للعلوم ال�سرطية ،ال�سق القانوين لق�سايا املخدرات ،واالأحكام التي
قد ت�سدر بحق املدمن اأو املتعاطي ،والفرق بينها وبني االأحكام على
ذوي ال�سوابق الذي يقب�ص عليه الأول مرة ،كما تناول املقدم الدكتور
جمعة �سلطان ال�سام�سي االإجراءات املتبعة يف االإدارة العامة ملكافحة
املخدرات من خالل القب�ص على املروجني واملتاجرين واملتعاطني وال�سعي
ون�سر
سرر ثقافة
ون�سس
لتخفي�ص الطلب على املخدرات باأنواعها ،من خالل جتفيف منابعها ون�
اأ�سرار املخدرات بني كافة �سرائح املجتمع وباخل�سو�ص املجتمعات الطالبية بكافة مراحلها ،واختتمت الندوة
بت�سليط ال�سوء على الطب النف�سي لق�سايا املخدرات ،الذي تناوله الدكتور ع�سام عبا�ص �سماحه اخت�سا�سي الطب
النف�سي مبركز التاأهيل اخلا�ص ب�سرطة ال�سارقة ،حيث اأ�سار اإىل امل�سببات التي تدفع ال�ساب الأن يدمن املخدرات
اأو جتره الأن يتاجر بها ،حيث تلخ�ست االأ�سباب يف غياب الوازع الديني والتفكك االأ�سري والتجربة وافتقار الثقافة
التوعوية حول اأ�سرار املخدرات.
كما �سارك الطالب بفعاليات الندوة من خالل االإجابة على بع�ص االأ�سئلة التفاعلية التي اأ�سفت جو ًا من احلما�ص،
حيث قام �سيوف الندوة بت�سليم الطالب هدايا قيمة.
وقد نظمت االإدارة العامة ملكافحة املخدرات وعلى هام�ص احلملة معر�سا توعويا �ساركت به اإىل جانب اإدارة التوعية
والوقاية العديد من الدوائر احلكومية واالإدرات العامة ب�سرطة دبي ،اأبرزوا خالله ثقافتهم التوعوية املتنوعة للفرد
واملجتمع ،كما ا�ستمتع احل�سور بعرو�ص الكالب البولي�سية التابعة لالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية،
ومتثلت امل�ساركة يف اإبراز مهارات الكالب يف مكافحة اجلرائم و�سبط مرتكبيها والك�سف عن املتفجرات
والذخرية يف املواقع والقاعات وال�سيارات واالأ�سخا�ص الذين
يخفون متفجرات يف اأج�سامهم و�سبط مرتكبيها
والبحث عن املخدرات املدفونة يف ال�ساحات
الرملية اأو يف احلقائب ور�سائل الربيد اأو
ال�سيارات واملنازل وغريها من االأماكن،اإىل
جانب تتبع الكالب املتخ�س�سة الأثر
املجرمني وكيفية متييز رائحة املتهم
مب�سرح اجلرمية.
الوعي الجتماعي
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اإدمان التعلم
بقلم الدكتور /خليفة ال�شويدي امل�شت�شار الرتبوي بجمعية توعية ورعاية الأحداث

كاآباء ندرك حما�ص اأوالدنا لالألعاب االإلكرتونية
التفاعلية ،فهم يق�سون اليوم اأجمل حلظات حياتهم
اأمام ال�سا�سات الكبرية اأو ال�سغرية ،وقد يت�ساءل
البع�ص عن �سر هذا احلما�ص الذي اأ�ستطيع اأن
اأخل�سه كرتبوي يف العديد من املربرات التي من
اأهمها ،حتدي النف�ص ،فعندما يتحدى االإن�سان
قدراته يجد ذاته ،فاالأطفال يف هذه االألعاب يف
حقيقتهم يف حتد م�ستمر مع اأنف�سهم رغم اأنهم يف
مباريات م�ستمرة مع اأقرانهم ،فال يهم من اأنت وما
هو م�ستواك ،الأنك اإنْ بداأت تكون يف حقيقة اأمرك
ناف�ست ذاتك وقدراتك ولن يقارنك اأحد باأقرانك
واأ�سحابك .ال�سمة الثانية يف هذه االألعاب هي
االرتقاء ح�سب اجلهد والطاقة التي يبذلها االأطفال
يف اللعب ،فهم يف ترق م�ستمر ح�سب ما يبذلون من
جهد ،لذلك جندهم يق�سون اأوقات ًا طويلة ،وهم يف
غاية احلما�ص وال�سعادة ،الأنهم وجدوا ما يتحدى
قدراتهم ،ويبداأ ال�سوط معهم من اأب�سط املراحل
حتى تتعقد االألعاب يف املراحل املتقدمة ،لكنهم
ورغم كل ال�سعوبات التي تواجههم ي�ستمرون يف
اللعب كي يحققوا هدفهم االنت�سار وهو العامل
الثالث يف هذه االألعاب ،فمن منا يكره اأن يكون من
الفائزين.
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تويرتDrKAlsuwaidi@ :

هذه االألعاب ،وبالرغم من اخل�سائر اجلانبية
فيها ،اإال اأن االأوالد ينت�سرون على اأعدائهم بني
الفرتة واالأخرى ،وكلما كان هناك ف�سل دفعتهم
اللعبة اإىل ق�ساء وقت اأطول للبحث عن حيل كي
يتمكنوا من الق�ساء على اخل�سم ،اإ�سافة اإىل ما
�سبق هناك عامل التجديد والت�سويق امل�ستمر يف
هذه االألعاب ،فكلما انتهى مو�سم تهل علينا مراكز
االألعاب املتخ�س�سة مبجموعة من التحديات عرب
�سخ�سيات جديدة لها اأ�ساليبها وحيلها .وعامل
االإبداع يتحدى اخليال عند االأطفال وهم يع�سقون
هذا العامل الأنه يك�سر جدول حياتهم الرتيبة.
قد ي�ستغرب البع�ص وجه العالقة بني العنوان
واإدمان االألعاب االإلكرتونية التي يحذر منها الكثري
من الرتبويني ملا لها من اآثار جانبية ملن اأ�ساء
ا�ستعمالها .ما �سبق من عوامل دفع الباحثني يف
والية كاليفورنيا االأمريكية لتطوير منظومة من
املناهج التعليمية يف �سورة األعاب اإلكرتونية ،وكانت
املفاجاأة كبرية جد ًا ،فاملواد التي كان االأطفال
يعانون منها ويتحججون اأنها �سعبة كالريا�سيات
والعلوم ،بل حتى التاريخ واجلغرافيا ،اأ�سبحت
م�سلية وقريبة جد ًا من عقولهم ال�ستيعابها والتعامل
معها ،فاأ�سبح االأطفال ي�سارعون اإىل مدار�سهم

كاأنهم ذاهبون اإىل مراكز لالألعاب االإلكرتونية
اجلماعية ،حيث يعي�ص كل تلميذ منهم حتدي ًا
مع اإحدى االألعاب «املواد التعليمية» مبا يتنا�سب
مع م�ستواه ويبداأ التناف�ص وال�سراع بينهم ،وهم
يف حقيقتهم ينتقلون من مرحلة اإىل اأخرى يف
مناهجهم التعليمية ،وبهذا حتقق لديهم التعليم
عرب اال�ستمتاع الذي األغى وجود الكتاب املدر�سي
التقليدي وح َّول املعلم اإىل دور حمبب لالأطفال،
وهو دور امل�ساعد لالألعاب االإلكرتونية ،ويف الوقت
نف�سه ،تفرغ هذا املعلم من جهد نقل ما يف الكرا�ص
اإىل الراأ�ص ليقوم باالأدوار الرتبوية االأخرى مثل
تعليم التفكري ،تدريبهم على العمل اجلماعي،
حتمي�سهم من اأجل البقاء فرتة اأطول للمحاولة حتى
حتقيق الن�سر ،املدار�ص التي طبقت هذه املناهج
حققت نتائج مذهلة يف االختبارات.
التحول اإىل حكومة ذكية يف دولة االإمارات يقت�سي
تطوير املناهج لي�ص بتحويل ما يف الكتب من
قرطا�ص اإىل �سحائف اإلكرتونية ،الأننا بهذا حققنا
جانب ًا من التعليم االإلكرتوين ومل ُ
نخط نحو التعلم
الذكي ،الذي يتطلب يف حقيقته انقالب ًا تربوي ًا يف
املفاهيم واالأدوار املطلوب من املدر�سة واملدر�سني
القيام بها.
الوعي الجتماعي
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اأبناء زايد واخلدمة ال�طنية

بقلم الدكتورة موزة العبار
رئي�شة جلنة البحوث والدرا�شات
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«دولة الإمارات العربية املتحدة ل تت�شلح ملبا�شرة العدوان ،واإمنا
تفعل ذلك لأنها توؤمن باأن ال�شعف يغري بالعدوان كما اأن القوة
�شرط لتدعيم ال�شالم» .خليفة بن زايد اآل نهيان
يعترب التجنيد االإجباري طريقة الختيار الرجال واختبارهم ،ويف بع�ص االأحيان
الن�ساء ،للخدمة الع�سكرية االإلزامية ،وي�سمى اأي�س ًا التجنيد االإلزامي اأو اخلدمة
الوطنية ،وعادة يتم مبجرد انتهاء الدرا�سة ،ملدد خمتلفة ترتاوح بني عام وثالثة
اأعوام ،وقد ا�ستخدمته كثري من الدول يف اأوقات احلرب وال�سلم ،وا�ستغنت عنه
دول اأخرى ،مثل الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا واأ�سرتاليا ونيوزيلندا
وخ�سو�سا يف اأوروبا،خف�ست مدد اخلدمة
والهند وباك�ستان ،كما اأن دو ًال اأخرى،
ً
الع�سكرية ،واأدخلت بع�ص البلدان العربية نظام التجنيد االإجباري يف اأواخر
القرن الع�سرين.
و�سبق ذلك جناح جتربة جتنيد امل�سريني يف عهد حممد علي ،وما برهن عليه
اجلي�ص من كفاية ونظام يدل على ا�ستعداد االأمة امل�سرية الأن تكون اأمة حربية.
فرغم اأنه وجد �سعوبة كبرية يف تطبيع امل�سريني على نظام التجنيد ،اإال اأنه

راأي
وفق يف م�سعاه بف�سل املثابرة وقوة العزمية ،والأن
الفالحني بعد اأن كانوا متهيبني للتجنيد راأوا احلياة
الع�سكرية اأكرث رفاهية واأح�سن حا ًال من معي�ستهم يف
القرى ،فاأخذوا ياألفونها ويعتزون بها.
ويف دولة االإمارات جاء م�سروع القانون االحتادي ب�ساأن
اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،الذي وافق عليه جمل�ص
الوزراء االحتادي اأخري ًا ،ليمثل خطوة مهمة لها اأبعادها
االإيجابية بالن�سبة اإىل الوطن والفرد واملجتمع.
وحتت عنوان «تعزيز قيم االنتماء والت�سحية واملواطنة»،
اأكدت ن�سرة «اأخبار ال�ساعة» اأن امل�سروع ين�ص على اأن
اخلدمة الوطنية اإلزامية بالن�سبة اإىل الذكور واختيارية
بالن�سبة اإىل االإناث ،وي�سرتط اأن يكون املنت�سب اإىل
اخلدمة قد اأنهى مرحلة الثانوية العامة اأو اأمت  18عام ًا
من عمره ،على اأال يتجاوز عمره  30عام ًا ،علم ًا باأن مدة
اخلدمة �ستكون �سنتني للحا�سلني على موؤهل اأقل من
الثانوية العامة ،وت�سعة اأ�سهر للحا�سلني على الثانوية
فاأعلى.
وهذا ين�سجم مع فل�سفة وهدف مرحلة التمكني ،التي
اأطلقها يف عام � ،2005ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة ،حفظه اهلل.
اإن هذه املرحلة التي مير بها الوطن العربي من حتديات
وتغيريات ،ت�ستدعي وت�ستوجب تعزيز قيم املواطنة
والوالء واالنتماء للوطن لدى املواطنني وال�سباب ب�سكل
خا�ص ،يف م�سرية التنمية ال�ساملة وحماية مكت�سبات
الوطن والدفاع عنه.
وقد اأ�سار اإىل ذلك بو�سوح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،تعليق ًا على م�سروع
القانون بقوله «اأقول الأبنائي ال�سباب :م�سوؤوليتكم
كبرية يف احلفاظ على ما حققناه ،اأنتم حماة احلا�سر

وامل�ستقبل وقادته ونحن ندعمكم ونقف خلفكم».
اإن ان�سمام ال�سباب اإىل املوؤ�س�سة الع�سكرية يعزز من
انتمائهم لوطنهم ووالئهم لقيادتهم ويعمق اإح�سا�سهم
باملواطنة ،حيث اإن املوؤ�س�سة الع�سكرية هي م�سنع
الرجال ورمز الت�سحية من اأجل الوطن ،ين�سهر فيها
اجلميع من كل اأنحاء الدولة حتت مظلة وطنية واحدة،
يجمعهم هدف م�سرتك ويحدوهم اأمل امل�ساركة يف
الذود عن حيا�ص الوطن وحماية اأرا�سيه ،يف مواجهة
اأي تهديد اأو عدوان.
وانتماء ال�سباب اإىل اخلدمة الوطنية االإلزامية ،يعد
تدعيم ًا للقوة االحتياطية لقواتنا امل�سلحة ،ورافد ًا لها
بدماء جديدة �سابة ،من خالل تعزيز القيم االإيجابية
التي ت�ساعد ال�سباب يف حياتهم العملية.
اإن اخلدمة االإلزامية لل�سباب تعزز مفاهيم التنمية
ال�ساملة ،مثل االعتماد على النف�ص ،واالن�سباط ،والعمل
بروح الفريق ،كما اأنها تكون لهم احل�سن احل�سني
ملواجهة االأخطار التي تهدد هويتهم وانتماءهم الوطني،
حتت �سعارات كاذبة وم�سللة.
ودولة االإمارات وهي تدعم قواتها امل�سلحة ب�سواعد
اأبنائها ال�سابة والفتية ،اإمنا تر�سخ دورها كقوة ا�ستقرار
واأمن يف منطقة اخلليج العربي وال�سرق االأو�سط ،حيث
كانت كذلك منذ اإن�سائها و�ستظل على الدوام ،وهو ما
تلخ�سه بجالء كلمات �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة التي
اأ�سرنا اإليها.
وقد ا�ستقبل «اأبناء زايد» خرب قرار التجنيد االإلزامي
برتحيب وا�سع وحما�ص �سديد ،معربين عن ذلك عرب
�سبكات التوا�سل االجتماعي ،وموؤكدين ا�ستعدادهم
ورغبتهم ال�سديدة يف خو�ص م�سمار الدورة الع�سكرية
التدريبية املنوطة بهم ،من اأجل حماية الوطن
ومكت�سباته وثوابته.
الوعي الجتماعي
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ال�سباب اأكرث عر�سة لالإ�سابة
بال�سكتة الدماغية
بقلم الدكتورة  /مرمي كلداري رئي�شة اللجنة ال�شحية
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ال�ضحة

تعترب االإ�سابة بال�سكتة الدماغية ثاين اأهم
م�سببات الوفاة على م�ستوى العامل بعد
اأمرا�ص القلب ،واأنها من اأهم العوامل
امل�سببة يف حدوث اإعاقة ،وحتدث
االإ�سابة بال�سكتة عندما تعرت�ص
جلطة دموية �سبيل عملية
اإمداد املخ بالدم ،ثم يعاين
املر�سى من اأعرا�ص اأهمها
ترهل الوجه والعجز عن
رفع اليدين وهذيان يف
الكالم ،ولكن اإذا مل يخ�سع
املري�ص لعالج �سريع فقد
ي�ساب باأعرا�ص جانبية
من بينها ال�سلل و�سعف يف
االإب�سار وا�سطرابات يف الكالم
والذاكرة ،لذلك حذرت درا�سة جديدة
من احتمال زيادة اأعداد ال�سباب الذين
ي�سابون بال�سكتة الدماغية واعتالالت ال�سلل
بواقع ال�سعف يف �ستى اأرجاء العامل عام ،2030
اإن زيادة عدد امل�سابني من فئة ال�سباب و�سغار ال�سن مع وجود عوامل اأخرى مثل ارتفاع �سغط الدم
وال�سكري ،والإنت�سار هذه االأمرا�ص وبخا�سة يف االآونة االأخرية ؛ لذلك يجب االهتمام بالعالج مع الطبيب
املخت�ص لتفادي حدوث االإ�سابة بال�سكتة الدماغية ،و�سدق القول « :درهم وقاية خري من قنطار عالج»
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م�س�ؤولية الأ�سرة جتاه الأبناء
(املعاق من�ذج ًا)
الدكتور  /يو�شف �شراب  -مركز دعم اتخاذ القرار
االأ�سرة هي امل�سوؤول االأول عن رعاية الطفل املعاق،لذلك
يجب اأن تواجه املوقف باإيجابية حتى ي�سل الطفل اإىل
التوازن واالتزان الوجداين والعاطفي ولعالج العديد من
ال�سلوكيات اخلاطئة التي قد حتدث اأثناء رعاية الطفل
املعاق حتى ميكن التغلب على بع�ص حاالت االإعاقة يقدم
خرباء االإتيكيت واآداب ال�سلوك الن�سائح التالية للتعامل مع
املعاق:
•االإميان بق�ساء اهلل يجنب اأ�سرة الطفل املعاق االإح�سا�ص
باالإحباط وال�سعور بعدم القدرة على حتمل االأعباء
االإ�سافية التي ت�ساف اإليها نتيجة رعايتها للطفل املعاق.
• يجب تلبية احتياجات الطفل النف�سية واملادية،الأن ذلك
الطفل له كيان و�سخ�سية متميزة يلزم احرتامها.
• ال يجب التعبري عن االإح�سا�ص امل�ستمر للطفل باأنه
اأ�سبح ال يقوى على معاي�سة املجتمع والبقاء فيه حتى ال
ي�ساب بالكاآبة التي تعر�سه لال�سطراب الوجداين.
• ميكن التغلب على نوع االإعاقة املوجودة عند الطفل
برتكيز االأ�سرة على تنمية حوا�سه.
• يجب تهيئة الظروف التي ت�ساعد الطفل على النمو
االجتماعي واالنفعال الذاتي،وذلك مبحاولة اإبعاده عن
املواقف التي تزيد من اإح�سا�سه مب�سكلته.
• -من اآداب ال�سلوك عدم املبالغة يف رعاية الطفل
املعاق حتى ال يعتمد على االآخرين فيما يحتاجه اأو ال
يحتاجه،الأن ذلك يعيق منو �سخ�سيته.
• ا�سطحاب االأ�سرة للطفل املعاق خارج املنزل وم�ساعدته
على التعامل مع االآخرين �سي�سعره بعدم النق�ص.
وتعد االأ�سرة هي امل�سوؤول االأول عن رعاية الطفل املعاق،
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لذلك يجب اأن تواجه املوقف باإيجابية حتى ي�سل الطفل
اإىل التوازن واالتزان الوجداين والعاطفي ،ولعالج العديد
من ال�سلوكيات اخلاطئة التي قد حتدث اأثناء رعاية الطفل
املعاق حتى ميكن التغلب على بع�ص حاالت االإعاقة يقدم
خرباء االتيكيت واآداب ال�سلوك الن�سائح التالية للتعامل مع
املعاق:
رد فعل الأ�شرة لإجناب طفل معاق
اإن ردود الفعل النف�سية التي قد حتدث لدى الوالدين حال
اإجناب طفل معاق غالبا ما ت�سكل حاجز ًا حقيقي ًا يحد
من قدرتها على تربية الطفل املعاق ورعايته .بالرغم من
التباين ال�سديد يف ردود الفعل النف�سية من اأ�سرة اإىل اأخرى
اإال اإن معظم االأ�سر تتولد لديها ردود فعل مت�سابهة مثل :
 -1ال�شدمة:
وهي تعني عدم ت�سديق اأولياء االأمور للحقائق ،واأولياء
االأمور يف هذه احلالة بحاجة اإىل التفهم والدعم.
 -2النكران:
قد ينكر اأولياء االأمور حالة االإعاقة لدى طفلهم خا�سة
عندما تكون االإعاقة غري وا�سحة «اإعاقة ب�سيطة» واأحيان ًا
ي�سهم االخت�سا�سيون واالأقارب واالأ�سدقاء يف تطور
النكران،ذلك من خالل حماوالتهم طماأنة اأطفالهم .
 -3الندم والغ�شب:
قد يلقون اللوم على الطبيب وغريه وقد يكون اللوم على
اأنف�سهم.
 -4الياأ�س:
ً
فقدان االأمل نهائيا بتح�سن حالة الطفل والبكاء على احللم
اجلميل ( الطفل العادي الذي كان منتظر ًا ).

 -5اخلجل واخلوف:
قد يحدث اخلجل واخلوف نتيجة توقعات االآباء واالأمهات
وخا�سةسةة املهمني منهم وقد
وخا�سس
وترقبهم الجتاهات االآخرين وخا�
يتجنب االآباء خمالطة اأبنائهم املعاقني مع النا�ص والتفاعل
معهم.
 -6الرف�س اأو احلماية الزائدة:
يتبنى بع�ص اأولياء االأمور مواقف �سلبية جد ًا من طفلهم
املعاق ما يعر�ص الطفل لالإهمال واإ�ساءة املعاملة اجل�سمية
والنف�سية وباملقابل يلجاأ البع�ص اإىل احلماية املفرطة
الأبنائهم فيفعلون كل �سيء نيابة عنهم .
 -7التكيف والقبول:
غالب ًا ما يحدث اأخري ًا االعرتاف باحلقيقة ومواجهتها،
وتدرك االأ�سرة مدى االإعاقة امل�ساب بها الطفل ويبحثون
عن اخلدمات املنا�سبة لتلبية حاجاته.
ملا كانت االإعاقة العقلية ت�سري اإىل انخفا�ص ملحوظ يف
م�ستوى االأداء العقلي العام وانخفا�ص يف ال�سلوك التكيفي
وبطء يف التعلم فهي بال�سرورة تتطلب حاجات خا�سة
عديدة ومتنوعة؛ فاالأطفال املعاقون عقلي ًا لهم احتياجاتهم
اخلا�سة التي قد تختلف قلي ًال اأو كثري ًا عن حاجات ذوي
االإعاقات االأخرى،فاملعاق عقلي ًا لديه احلاجة اإىل اأن
يحظى باحلب والتقبيل ويحتاج اإىل التحرر من اخلوف،
واالأ�سرة ال بد اأن تتفاعل مع هوؤالء االأطفال باإيجابية وتطوير
اجتاهات واقعية نحوهم فهم يف حاجة اإىل تعلم االعتماد
على اأنف�سهم واإزالة العوائق التي حتول دون اندماجهم يف
املجتمع املتمثل اأو ًال يف البيت والعائلة واحلي واملدر�سة اأو

ين�سمون
سمون اإليها.
مون
ين�سس
املوؤ�س�سة التي ين�
املو
خا�سةةسة
خا�سس
عقليا حاجة خا�
بع�ص االأطفال املعاقني عقلي ًا
كما اأنه لدى بع�
و�سحية
حية م�ساندة،فالطفل املتخلف قد
سحية
و�س
اإىل خدمات طبية و�
يكون بحاجة اإىل عالج طبيعي ومترينات لتقوية املهارات
احلركية الكربى وال�سغرى كذلك التدريب على النطق
ومهارات التوا�سل �سواء على �سعيد اللغة التعبريية اأو
اال�ستقبالية،وهناك حاجات رئي�سية اأخرى منها احلاجة
اإىل التدريب على بع�ص املهارات احل�سية واملعرفية
واالجتماعية واالإدراكية واالأكادميية والعناية بالذات.
وتعتمد طبيعة االحتياجات على عوامل عديدة،منها م�ستوى
االإعاقة وعمر الفرد وجن�سه وغري ذلك ،لذلك فاإن االأ�سرة
لها اأي�س ًا حاجات عديدة منها :
 -1احلاجة اإىل معرفة طبيعة التخلف العقلي واأ�سبابه.
 -2احلاجة اإىل الدعم واملعلومات عن منو الطفل
وم�ستقبله.
 -3احلاجة اإىل معرفة الربامج التدريبية التي يحتاج اإليها
الطفل (لغوي -عالج طبيعي -مترينات -رعاية ذات ....
اإلخ)
 -4احلاجة اإىل التفاعل مع االأ�سر االأخرى التي لديها اأطفال
متخلفون بهدف تبادل اخلربات والدعم املتبادل،وال بد اأن
يتم قيا�ص احتياجات االأ�سر كا�ستمارة ا�ستبانة عن حاجات
االأ�سر.
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�سرطة دبي وجمعية ت�عية ورعاية الأحداث

تنظمان ي�ما ترفيهي ًا
لطلبة مركز ال�سيخة
ميثاء بنت را�سد
َّنظمت

اإدارة التوعية االأمنية باالإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �سرطة دبي يوم ًا ترفيهي ًا مفتوح ًا لطلبة
مركز ال�سيخة ميثاء بنت را�سد اآل مكتوم ،لذوي االإعاقة يف منطقة حتا.
واأكد العقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا ،مدير اإدارة التوعية االأمنية باالإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �سرطة
دبي ،اأنه ويف اإطار التفاعل مع مبادرة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص
املجل�ص التنفيذي الإمارة دبي« ،جمتمعي مكان للجميع» ا�ستجابت اإدارة التوعية االأمنية باالإدارة العامة خلدمة
املجتمع للر�سالة االإن�سانية الراقية التي حملتها هذه املبادرة الكرمية ،للخروج من اإطار العناية والرعاية
الطبية وال�سحية لذوي االإعاقة ،واالنتقال اإىل مرحلة الدمج املجتمعي لهذه الفئات ،لي�سبحوا بيننا يف مكانهم
الطبيعي ،و�سمن �سري احلياة اليومية ال يف حاالت ومنا�سبات ر�سمية وا�ستثنائية وح�سب.
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وقال مدير اإدارة التوعية االأمنية« :اإن هذه الفعاليات امل�سرتكة مع فئات ذوي االإعاقة
�ست�سهل عملية الدمج ،و�ست�ساهم يف اإزالة احلواجز النف�سية بني اأفراد املجتمع،
و�سرتتقي بفكرنا نحو اأ�سحاب هذه التحديات اخلا�سة ،الذين يعانون اأو�ساع ًا �سعبة،
ويتحدون حاجز االإعاقة بالدرا�سة والعمل» .هذا ،وقد �سملت الفعالية عر�س ًا لفرقة
�سرطة دبي املو�سيقية ،وور�سة عمل تلوين لكتيب «�سديقي» ،وجمموعة من عرو�ص
ترفيهية الألعاب اخلفة ،وم�سابقات تناف�سية ،كما �ساركت باالحتفالية جمموعة من
موظفي االإدارة.
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م�سكلة اأ�سرية..
من ملفات اخلط ال�ساخن
مت اإعدادها بت�شرف
زاوية يحررها امل�شت�شار الأ�شري :الأ�شتاذ جمال في�شل الطويل
امل�شرف على خدمة اخلط ال�شاخن بجمعية توعية ورعاية الأحداث

امل�شكلة
اللثغة ،وكيف ميكن التخل�ص منها ؟

ال�شوؤال:

ابني يعاين من لفظ بع�ص احلروف كال�سني (�ص) وال�سني ...ما ي�سبب له حرج ًا يف احلديث
اأمام االآخرين ،وبالتايل اأ�سبح ينطوي على نف�سه،وبداأ يرتدد يف التوا�سل االجتماعي مع
االآخرين،

اأم نا�شر دبي

ما هو احلل؟وكيف ميكننا م�ساعدته؟
احلل:
اإن عيوب النطق وم�سكالت التخاطب والكالم كثرية البد من التعرف اإليها اأو ًال كي ن�ستطيع
حتديد امل�سكلة واحلل..
اأو ًل -مفهوم عملية النطق:

هو ن�ساط اجتماعي ي�سدر عن الفرد بق�سد التوا�سل مع االآخرين ،ويعترب من اأعقد
العمليات الدماغية ،والع�سوية التي يقـوم بها االإن�سان ،وي�سرتك فيه املر�سل وامل�ستقبل.
ومن اأجل اأن تتم هذه العملية يجب اأن تتوفر القدرات االآتية عند االإن�سان :القدرة ال�سمعية،
والقدرة العقلية ،والقدرة الع�سبية ،والقدرة الع�سلية ،عالوة على �سالمة اأع�ساء النطق.
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اخلط ال�ضاخن
وت�سري الدرا�سات املتقدمة يف ف�سيولوجيا النطق
والكالم ،وعلم النف�ص اللغوي اإىل اأن وظيفة اللغة
والكالم تتاأثر بالعديد من الوظائف الع�سوية املتكاملة
لالأع�ساء االآتية:
اأع�ساء ال�سوت والكالم :ومهمتها ا�ستقبال املنبهات
ال�سمعية والب�سرية ،ونقلها اإىل الدماغ عرب م�سالك
�سمعية وب�سرية ،من اأجل فهمها وتف�سريها ،وتنظيم
االإجابة الكالمية املنا�سبة لها.
اأع�ساء التنفيذ :ومتثل هذه الوظيفة اأع�ساء النطق،
مثل احلجاب احلاجز ،واجلهاز التنف�سي ،واحلنجرة،
واحلبال ال�سوتية ،واللهاة ،واالأنف ،والفم ،وال�سفاه،
و�سقف احللق ،والل�سان ،والفكني ،واالأ�سنان ،واحلنك
ال�سلب ،واحلنك اللني.
اأع�شاء التنظيم الوظيفي واملركزي:
وتتمثل يف اجلهاز الع�سبي الق�سري ،ون�سفي كرتي املخ،
والنوى الع�سبية حتت ق�سرية ،واالأع�ساب الدماغية.
وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن جميع االأع�ساء ال�سابقة
تخدم اأغرا�س ًا اأخرى غري اأغرا�ص النطق والكالم.
ثاني ًا -اأهم عيوب النطق والكالم:

 .1العيوب االإبدالية اجلزئية (اللثغة) :وفيها ي�ستبدل
امل�ساب حرفا واحدا من الكلمة بحرف اآخر ،مثل:
ا�ستبدال حرف الغني بحرف الراء ،فيقول (متغني)
بدال من (مترين) ،اأو حرف الثاء بحرف ال�سني،
فيقول (ثبورة) بدال من (�سبورة)
 .2العيوب االإبدالية الكلية :وفيها ي�ستبدل امل�ساب
الكلمة كلها بكلمة مغايرة ،كاأن يقول( :كو�سة)
ويق�سد بها (جامو�سة).
 .3اللجلجة يف الكالم (الفاأفاأة اأو التلعثم) :وهو تكرار
حرف واحد مرات عدة دون مربر لذلك ،مثل قوله
لكلمة) فول) فريددها (ففففففول) ،اأو كلمة (وردة)
فيقولها( :وووردة).

 .4ع�سر الكالم اأو (العي) :وفيه ي�ستغرق املري�ص فرتة
�سمت يف بدء الكالم رغم ظهور حماوالته للنطق ،ثم
يعقب ذلك النطق االنفجاري ال�سريع ،وهو حالة يعجز
فيها الفرد عن النطق باأي كلمة ب�سبب توتر الع�سالت
ال�سوتية وجمودها ،ولذلك نرى الفرد الذي يعاين
من العي يبدو كاأنه يبذل جمهود ًا خارق ًا حتى ينطق
باأول كلمة يف اجلملة ،فاإذا مت له ذلك يندفع كال�سيل
حتى تنتهي اجلملة ،ثم يعود بعدها اإىل نف�ص ال�سعوبة
حتى يبداأ اجلملة الثانية وهكذا .ومن الثابت علمي ًا
اأن اأغلب حاالت العي اأو ع�سر الكالم تعود اإىل
اأ�سباب نف�سية ،واإن كان بع�سها ت�ساحبه علل ج�سمية
كالتنف�ص من الفم ،اأو ا�سطرابات يف اجلهاز التنف�سي
اأو ت�سخم اللوزتني اأو حلمية يف االأنف اإىل غري ذلك.
اخلمخمة يف الكالم :وهو خروج الكالم من االأنف كما
يقال.
 .5ال�سرعة الزائدة اأثناء الكالم اأو القراءة :وهو
التحدث ب�سرعة ،ونق�ص الزمن امل�ستغرق يف الكالم،
اأو يف القراءة عن الزمن الطبيعي ،وهذا ناجت غالب ًا
عن ا�سطراب يف التنف�ص.
 .6التلعثم :ويق�سد به عدم قدرة الطفل على التكلم
ب�سهولة فرتاه يتهته ،ويجد �سعوبة يف التعبري عن
اأفكاره؛ فتارة ينتظر حلظات حتى يتغلب على
خجله ،واأخرى يعجز متام ًا عن النطق مبا يجول يف
خاطره .والتلعثم لي�ص نا�سئ ًا عن عدم القدرة على
الكالم،فاملتلعثم يتكلم بطالقة و�سهولة يف الظرف
املنا�سب اأي اإذا كان يعرف ال�سخ�ص الذي يكلمه ،اأو
اإذا كان اأ�سغر منه �سن ًا اأو مقام ًا.
اللثغة ،وكيف ميكن التخل�س منها
اللثغة هي عبارة عن ت�سويه يف نطق احلروف يت�سبب يف
عدم و�سوح الكالم .وال تعترب اللثغة حالة مر�سية فعلية
الأنها غالب ًا ما تكون ب�سبب م�سكلة يف االأ�سنان اأو ت�سوه يف
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الفك اأو خطاأ يف و�سعية الل�سان ،وميكن معاجلتها يف معرفة طريقة نطق كل حرف من هذه احلروف و�سفاتها
معظم احلاالت.
وما هي اأوجه ال�سبه واالختالف بينها.
واجلدير بالذكر اأن امل�سكالت املتعلقة باللثغة ميكن اأن
تكون وراثية بح�سب احلرف .اأما احلروف التي تدخلها اأحرف التهجي ت�شنف على اأ�ش�س خمتلفة منها:
اللثغة فهي :ال�سني (�ص) وال�سني (�ص) والزاي (ز)  )1املخرج :ويق�سد به املكان الذي يت�سكل عنده
واجليم (ج) ،لكونها ترتبط بوجود م�سكلة اأ�سا�سية يف ال�سوت ،حيث يقوم كل ع�سو من اأع�ساء النطق بت�سكيل
تنا�سق االأ�سنان عند الطفل ،كما ميكن اأن تكون امل�سكلة هذه احلروف.
موروثة عن االأهل.
فحرف ال�سني يتم اإنتاجه عندما تلتقي مقدمة الل�سان
واملالحظ اأن حرف الراء (ر) هو اأكرث حروف اللثغة مع احلافة العليا للثة،اأي:خلف االأ�سنان العلوية ،وكذلك
�سيوع ًا بالن�سبة اإىل الوراثة العائلية .وهذه امل�سكلة تبداأ اأي�س ًا بالن�سبة حلريف ال�ساد والزاي وتعرف هذه
مع النطق االأول.
احلروف باالأ�سوات اللثوية.
واعلمي اأن اللثغة اإمنا تظهر يف النطق ل�سببني :اإما اأما حرف الثاء فيتم اإنتاجه عندما تلتقي مقدمة الل�سان
لنق�سان يف اآلة النطق ،واإما لزيادتها .فال تقدر على من اأعلى مع اأطراف االأ�سنان العلوية ،ويتم اإنتاج حريف
ت�سريح االأماكن الواجبة للنطق بطالقة ،مثل مقادمي الذال والظاء بنف�ص الطريقة،وتعرف هذه احلروف
االأ�سنان وجميع االأماكن الواجبة للنطق .فاأما احلروف باالأ�سوات االأ�سنانية.
التي تعر�ص فيها اللثغة من قبل زيادة الع�سو فهي ال�سني  )2ال�سكل :ويق�سد به الطريقة التي تتعامل بها اأع�ساء
وال�ساد واجليم والزاي وال�سني.»...
النطق لهواء الزفري ال�سادر من الرئتني.
واعلمي اأي�س ًا اأن الزاي وال�سني وال�ساد يف َح ّيز واحد ،ت�سرتك حروف ال�سني وال�ساد والزاي والثاء يف الطريقة
وهذه االأَ ْح ُرف الثالثة هي اأحرف اأَ َ�س ِل َّية الأَن مبناها من التي يتم بها التعامل مع هواء الزفري ،حيث يتم ت�سييق
اأَ َ�س َلة الل�سان ،وهي ُم ْ�ستدَ ّق طرف الل�سان.
ممر الهواء ،بحيث يحتك بنقطة ما من اأع�ساء النطق،
ولكن قبل اأن نتكلم عن عالج م�سكلة نطق حريف ال�سني فينتج عنه �سوت ًا احتكاكيا .لذلك تعرف هذه االأ�سوات
وال�ساد واإبدالهما ب�سوت الثاء اأود اأن اأ�سري اإىل بع�ص باالأ�سوات االحتكاكية.
النقاط التي تتعلق بهذه امل�سكلة:
 )3الهم�ص اأو اجلهر :ويق�سد به حالة احلبال ال�سوتية
 .1نطق حرف ال�سني ب�سوت الثاء هي اإحدى م�ساكل عند نطق احلروف من حيث االهتزاز (اجلهر) وعدم
النطق التي تنت�سر بني ال�سغار والكبار.
االهتزاز (الهم�ص) .وميكن حت�س�ص حالة االأوتار
 .2يطلق على هذه امل�سكلة م�سطلح «لثغة» والبع�ص ال�سوتية بو�سع اليد على احلنجرة من اخلارج.
يطلق عليها م�سطلح «ثاأثاأة».
ال�سني وال�ساد والثاء اأ�سوات مهمو�سة ،حيث ال تهتز
 .3قد تنتج هذه امل�سكلة ب�سبب :ت�ساقط االأ�سنان ،اأو احلبال ال�سوتية عند نطقها .الزاي �سوت جمهور ،حيث
انحراف و�سع االأ�سنان ،اأو عدم و�سع الل�سان يف تهتز احلبال ال�سوتية عند نطقه.
مو�سعه ال�سحيح عند نطق هذه االأ�سوات.
وبعد اأن تع ّرفنا اإىل طريقة نطق و�سفة كل من االأ�سوات
وحتى نتعرف اإىل امل�سكلة ب�سكل اأو�سح البد لنا من ال�سني وال�ساد والزاي والثاء اأتوقع اأن تكون ات�سحت

46

الوعي الجتماعي

عليك اإال اأن تقومي بتعليمه
امل�سكلة واأين تكمن،وما ِ
باخلطوات االآتية وب�سكل م�ستمر ويف اأي وقت واأمام مراآة.
(تذكري اأن هذه التمارين تتطلب منك اأن تتحلي بال�سرب
واجلهد والرتكيز واملثابرة،وتذكري اأي�س ًا اأن ما تع َّل َمه
اأبنك من نطق خاطئ خالل هذه ال�سنوات ال ميكن اأن
يتغري بني يوم وليلة).
واإليك باخلطوات
 -1دربيه على نطق حرف ال�سني منفرد ًا وممدود ًا،
تذكري اأن تكون االأ�سنان العليا وال�سفلى مطبقة مع بع�ص
واأن مقدمة الل�سان تالم�ص احلافة العليا للثة ،واأنه (اأي
ي�ساعدك يف ذلك
الل�سان) غري بارز بني االأ�سنان .قد
ِ
اخلطوات االآتية:
قفي اأمامه وانطقي حرف ال�سني ثم ليحاول اأن يقلد
الطريقة التي نطقت بها دعي ابنك ي�ستمع اإليك واأنت
تنطقي حرف ال�سني واأن يبدي لك راأيه يف هذا ال�سوت.
�سوتك عن طريق الت�سجيل ثم �سجلي له
قومي بت�سجيل
ِ
�سوته وهو ينطق هذا احلرف ثم ا�ستمعا اإىل ال�سوت
اجلديد (وقومي مبالحظة مقدار وم�ستوى التطور يف
نطق حرف ال�سني يف كل مرحلة).
 -2باإمكانك اأي�س ًا القيام بالطريقة االآتية للتدرب على
نطق حرف الزاي:
اجعليه يقوم بنطق حرف الزاي منفرد ًا وممدود ًا مع
يدك على احلنجرة لتح�س�ص حركة احلبال ال�سوتية
و�سع ِ
(الزاي �سوت جمهور) ،ومن ثم دعيه يحاول اأن يتحكم
يف حركة االأوتار ال�سوتية وحماولة اإ�سدار �سوت مهمو�ص
(اأي اأن احلبال ال�سوتية ال تهتز) مع اإبقاء جميع اأع�ساء
النطق يف مكانها .مثال :زززز�س�س�س�س�ص.
 -3اإذا الحظت اأنه قادر على نطق ال�سوت اجلديد ب�سكل
جيد،دعيه يتدرب على نطق اأ�سوات مركبة مثل� :سا�سا،
�سو�سو� ،سي �سي� ،سا�سو� ،سا�سي ...اإلخ.

 -4اختاري جمموعة من الكلمات ال�سهلة ،التي تبداأ
بحرف ال�سني،ثم ليتدرب على نطق حرف ال�سني فيها.
 -5اختاري جمموعة من الكلمات ال�سهلة ،التي حتتوي
على حرف ال�سني يف و�سطها،ثم ليتدرب على نطق حرف
ال�سني فيها.
 -6اختاري جمموعة من الكلمات ال�سهلة ،التي حتتوي
على حرف ال�سني يف اأخرها ،ثم ليتدرب على نطق حرف
ال�سني فيها.
 - 7اختاري جمموعة من العبارات التي تتكون من كلمتني
فقط والتي حتتوي على حرف ال�سني ،ثم ليتدرب على
نطق حرف ال�سني فيها.
 - 8اختاري جمموعة من اجلمل التي حتتوي على حرف
ال�سني ،ثم ليتدرب على نطق حرف ال�سني فيها.
 -9دعيه يقوم مبمار�سة نطق حرف ال�سني من خالل
القراءة.
 -10فليحاول اأن ميار�ص نطق حرف ال�سني يف حمادثة له
مع اأحد االأقارب اأو اأحد اأ�سدقائك املقربني ،واطلب منه
اأن ُي َق ِّوم نطقه ل�سوت ال�سني واأن ي�سجعه.
 -11قومي بتدريبه على حرف ال�ساد بنف�ص الطريقة -
عدا اخلطوة رقم .2
 -12اإذا ظهرت اأية التهابات اأو تقرحات يف الل�سان اأو
الفم ،فيمكن معاجلته مبراجعة طبيب االأ�سنان اأو اأي
طبيب عام ب�سرط اأن يعرف احلالة م�سبق ًا ليكتب له دوا ًء
منا�سب ًا.
وال تن�سي يف البداية عر�سه على طبيب االأ�سنان وطبيب
الفم واحلنجرة – للتاأكد من �سالمة االأع�ساء االأ�سا�سية
يف عملية النطق.
مع متنياتنا له بال�ضالمة
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م�سابقات �سيف
اأ�سدرت جمعية توعية ورعاية االأحداث بدبي كتيب «�سيف بال فراغ  »2014الذي يت�سمن جمموعة من
امل�سابقات الهادفة التعليمية والرتبوية والثقافية لتنمية مواهب الطالب والطالبات و�سغل اأوقات فراغهم
خالل العطلة ال�سيفية ،ويف اإطار حر�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية على تعزيز دور الثقافة لدى النا�سئة وحثهم
على االنخراط يف االأعمال التي تعود عليهم بالنفع م�ستقب ًال.
واأكد الدكتور جا�سم خليل مريزا رئي�ص اللجنة االإعالمية باجلمعية اأن الكتيب الذي ترعاه هيئة اآل مكتوم
لالأعمال اخلريية مت اإعداده من ِقبل اللجنة االإعالمية باجلمعية ،وفريق عمل مكون من� :سارة �سالح حمادة
م�سوؤولة الربامج واالأن�سطة يف اجلمعية ،وعبد املجيد اأبو �سته يف التدقيق اللغوي ،واأ�سرف عبدالهادي حممد
يف الت�سميم واالإخراج ،كما اأن امل�سابقات موجهة ب�سكل مبا�سر اإىل الطلبة والطالبات من اأبناء الدولة من
�سن ال�سابعة وحتى الثامنة ع�سرة ،الفت ًا اإىل اأنها تت�سمن  5م�سابقات هي .1 :م�سابقة الر�سام .2م�سابقة
التوعية الذكية .3 .م�سابقة الكاتب ال�سغري .4 .م�سابقة �سورة و�سوء .5 .امل�سابقة اخلا�سة لذوي االإعاقة.
 .6م�سابقة �سديق املكتبة.
واأ�سار الدكتور جا�سم مريزا اإىل اأن م�سابقة الر�سام تتمثل يف ر�سم �سورة اأو منظر تراثي من دولة االإمارات
العربية املتحدة للفئة العمرية االأوىل من � 12- 7سنة ،ور�سم لوحة تتخيل فيها تنظيم دبي لـ اإك�سبو 2020
للفئة العمرية الثانية من � 18 – 13سنة ،وجوائزها من  2000اإىل  4000درهم.
يف حني اأن م�سابقة التوعية الذكية للفئة العمرية � 18-15:سنة ومو�سوع امل�سابقة :هو تنفيذ فيلم توعوي ذكي
حول «ال�سداقة» وتبلغ جوائزها من  2000اإىل  4000درهم.
اأما م�سابقة الكاتب ال�سغري للفئة العمرية من � 18- 13سنة فمو�سوع امل�سابقة
ر�سالة اإىل االأب وجوائزها من  2000اإىل  4000درهم.
كذلك م�سابقة �سورة و�سوء للفئة العمرية� 18-14 :سنة ت�سوير فوتوغرايف
لوجوه «بورتريه» ،وجوائزها ت�سل اإىل  4000درهم.
واأ�سار رئي�ص اللجنة االإعالمية يف جمعية وتوعية ورعاية االأحداث
اإىل اأن امل�سابقة اخلا�سة لذوي االإعاقة و�سروطها هي.1:اأن يكون
امل�سارك اأحد منت�سبي مراكز ذوي االإعاقة يف الدولة.2.اأن تكون
امل�ساركة فردية.3.اأن يقدم العمل خ�سي�س ًا للم�سابقة.4.اأن
تكون جماالت امل�ساركة يف  .1:الر�سم اليدوي  2.الر�سم
بالكمبيوتر .3 .اإعادة التدوير .4 .االأعمال اليدوية ..وجوائزها
من  2000درهم وت�سل اإىل  4000درهم.

48

الوعي الجتماعي

بال فراغ

2014

اأما م�سابقة �سديق املكتبة للفئة العمرية من 12- 7
�سنة ومن  13اىل � 18سنة ومو�سوعها يركز على زيارة
املكتبة العامة خالل ال�سهور التالية :يونيو ويوليو
واأغ�سط�ص ،وتلخي�ص بع�ص الكتب التي متت قراءتها،
وتكون القراءة يف كتاب اأدبي ،ثقايف ،ديني ،تربوي،
علمي ،اجتماعي ،وجوائزها من  2000اإىل 4000
درهم.
وتدعو اجلمعية اأبناء الدولة للم�ساركة يف هذه امل�سابقات الثقافية ملا لها من فائدة عليهم ،ومنها تعزيز الدور
الثقايف لديهم ،واال�ستغال مبا هو نافع ،ومن لديه الرغبة يف امل�ساركة ت�سجيل بياناته واإر�سالها اإىل اجلمعية.
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اإعداد � :شارة �شالح جا�شم حماده
م�شوؤولة الربامج والأن�شطة
twi/insta:sarahamada30

املناطق ال�سياحية والآثرية عديدة ومتن�عة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ومنها ق�سر احل�سن يف «اأبوظبي» يقع يف مدينة اأبوظبي،حيث يقف �ساخم ًا يتحدى الزمن ،يبدو قد
ا�ستعاد �سبابه ،يرفل بثوبه االأبي�ص ،يروي لالأجيال اجلديدة تاريخ االأجداد العريق واأجمادهم التليدة.
بداأ بناء ق�سر احل�سن يف عام 1763م عندما قرر اآل نهيان االنتقال من منطقة ليوا يف ال�سحراء
اإىل جزيرة اأبوظبي على ال�ساحل ،ويف عام 1936م اأ�ساف �سمو ال�سيخ �سخبوط بن �سلطان اآل نهيان
جناحني يف داخله،وعندما توىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان حكم االإمارة يف عام
1966م ا�ستخدم الق�سر كمقر ل�سموه واأ�سيفت له بع�ص الفلل ،اإىل اأن انتقل �سموه اإىل ق�سر املنهل
يف عام 1972م ليتحول الق�سر اإىل مركز للوثائق والدرا�سات ،ويف عام 1980م متت اإعادة ترميمه
و�سيانته،وهو اليوم �سورة مطابقة ملا كان عليه يف املا�سي ،واأ�سبح من اأهم املعامل
االأثرية وال�سياحية يف اإمارة اأبوظبي.
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معلومات عامة

هل تعلم

اأرقى ما يتعلمه الإن�شان يف احلياة
•اأرقـى ما يتع ــلمه االإن�سـ ــان يف احليــاة:
اأن يت��علم!!.....
•اأن ي�ستــمع لكل راأي ويحــرتمه ولكن ليــ�ص بال�ســرورة اأن يقتنــع به ...
اأن يت��علم!!......
•اأن يبكــي،فالبكــاء راحة للنفــ�ص�،سرط اأن مي�ســح دمعــته قبل اأن يراهــا االآخــرون.
اأن يتع��لم!!......
•اأن ال ي�ســرف بحــزنه وفرحه الأن احلــياة ال تــبقى على وتيــرة واحـ ــدة ...
اأن يتع��لم!!......
•من اأخطائه وال يكررها،فمن ال يخطئ ال يتعلم ،قد يتاأخر به الزمن ولكنه مل يفت بعد..
اأن يتع��لم:
• اأنه قد يف�سل باحلب فليبحث عن �سبب ف�سله،قد ي�سيء فهمه الطرف االآخر يجرحه
يبكيه ي�سفعه احلبيب وقد تكون بالنهاية خري ًا للطرفني
اأن يتع��لم!!......
•اأن ال يتدخــل فيمــا ال يعنيــه حتى ولــو باالإ�سـ ــارة

 .1اأ�سف ن�سف ملعقة �سغرية من احلبة ال�سوداء اإىل كوب لنب
زبادي خايل الد�سم وتناول ذلك يوميا اإن اأمكن.
3 .2ح�س�ص كل يوم من اخل�سار والفواكه.
 .3احر�ص على تناول اخل�سار والفواكه مبعدل  3ح�س�ص يومي ًا
فباالإمكان اأن تخفف من خطر االإ�سابة بالنوبة القلبية بن�سبة
.% 70
 .4الثـ ـ ــوم �سيدلية عجيبة يقي من كثري من االأمرا�ص.
 .5الثوم من اأعجب االأدوية الطبيعية لكثري من االأمرا�ص ولكن بعد
ا�ستعماله ام�سغ �سيئ ًا من اخل�سروات اخل�سراء مثل البقدون�ص
حتى تزول رائحته ونظف فمك قبل الذهاب للم�سجد.
 .6املر اأف�سل م�ساد حيوي.
 .7امل�سادات احليوية الكيماوية م�سرة جد ًا اإذا اأكرثت من
ا�ستعمالها ولكن املر مفيد كم�ساد حيوي وله فوائد اأخرى
كثرية ولي�ص له اأي م�سار فا�ستخدموه عند احلاجة مل�ساد
حيوي،جتدونه عند العطارين وحمالت التداوي باالأع�ساب .
 .8احر�ص على متابعة نوع ال�سامة على اجللد .
ت�سري االأبحاث اإىل اأن القدرة على مالحظات التغريات التي تطراأ
على ال�سامات املختلفة يف اجللد تزداد بن�سبة  %13واأن احلر�ص على
مالحظتها يجنب االإ�سابة بال�سرطان .

معل�مات �سحية مفيدة
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اأروع الكلمات
يـ ـ ــا رب

اأروع كلمة هي كلمة ت�ست�سعر من خاللها باأن روحك خا�سعة ودمعتك هادرة على وجنتيك
وتقولها بيد مرفوعة.

اأم ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اأطول كلمة ي�سل مداها اإىل اأبعد احلدود ،ومهما تطول �سداها يدوي باالأر�ص وال�سماء وال
اأ�سدق �سيء منها الأنها تنبع من قلب �سادق.
اأحن كلمة ت�سمعها تنبعث منها املحبة و�سدق االإح�سا�ص الذي ال جتده مبكان اآخر عندما
تخرج تالم�ص كل حنان العامل.

اأخ ــتي  /اأخـ ــي
اأقرب كلمة اإىل قلبك هي ما تداعب قلبك بكل �سدق ،وت�سعر بقرب الدفء وامل�ساعر عند
قولها و�سماعها.

الله ي�س ــفيه
اأ�سعب حلظة عندما ت�سمع عن اإن�سان حتبه اأنه مري�ص ويحتاجك وال ت�ستطيع اأن تكون
قربه ،وتقف مكتوف االأيدي دون حيلة ولي�ست على ل�سانك كلمة �سوى اهلل ي�س ــفيه.

الله ك ــريــم
اأ�سواأ حلظة تكون بفرح و�سعادة وتتبادل االبت�سامات والكلمات وت�سمع خرب وفاة قريب من
قلبك ،فال جتد اإال دمعة حارقة وكلمة اهلل ك ــريــم.

