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د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

شبح يتسلل في النهار والظالم... وقع خطواته يثير الهلع والخوف، وأصابعه تقتل الرغبة في الحياة، يحول 

البيت إلى أحزان مميتة، ال تفارق القلوب والوجوه.

ضحاياه وجوههم شاحبة، أجسادهم نحيلة، هم شبان نخرهم اإلدمان وهم في مقتبل العمر، بحثوا عن اللذة، 

فوجدوها في الجرعة األولى للموت.

المخدرات تسلب المريض أعز ما يملك، عقله الذي كرمه هللا به وميزه عن سائر مخلوقاته، لقد أثبتت عدة 

دراسات وبحوث علمية أن المخدرات بصفة عامة تولد لدى المريض المدمن عدم االهتمام بمن حوله أو 

بعمله أو بقيم مجتمعه وشعوره باالنفصال عن الواقع، كما يؤدي اإلدمان إلى العزلة حتى يحصل المدمن 

كرة وإلى إصابة المريض المدمن باضطرابات نفسية حادة  على المخدر وكذلك إلى بطء الفهم، وضعف في الذا

مما ينعكس على حالته االجتماعية.

اإلدمــان هروب من النفس ودون محاسبة ذاتية، الهروب من مواجهة مشاكل الحياة والتغلب على القلق 

النفسي الذي يعانيه، ليصل إلى العجز في الشخصية وعدم اتزان نفسي يرى منه اإلحباط والفشل.

كثر تعرضا لالستمالة والوقوع في براثن ذلك الوحش وهو  والشباب في مراحل التعليم المختلفة قد يكونون أ

المخدر، واألكثر خطورة، هو السلوك اإلدماني، إنها الحالة الفوضوية التي تصل إليها أمور مرضى اإلدمان في 

حياتهم، عند الوصول إلى النقطة الخطيرة، تطرأ األزمة.

هنا تهجرك ذاتك وتنحاز إلى غياب البصر والبصيرة، إلى انغماس الروح باأللم وعتمة الحواس ورماد العقل.  

من  الهروب  أجل  من  المخدر  تعاطي  إلى  المدمن  لجوء  هي  شائعة،  )معرفية(  تفكيرية  ديناميكية  هناك 

متاعبه التي تواجهه، وهذا السلوك يقوده إلى االنسجام بالمادة المخدرة أو المسكرة كأسلوب في التعامل 

مع مواجهة الصعاب وذلك من أجل الحصول على ما يخدر مشاعرهم وأحاسيسهم لنصل إلى تأذي الخاليا 

الدماغية بفعل التعاطي وتتعاظم هذياناته المشوهة للواقع.

والحقيقة، أن جوهر اإلدمان هو )التكرار – والقلق وتضييق مساحة التفكير والوعي( إنه لحظة غياب العقل 

عن مساره في دائرة مغلقة ال مجال للخروج منها حامالً معه عطباً عقلياً ويغلق عليه بعطب إضافي.
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بمشاركة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم
المجلس  جمعية توعية ورعاية األحداث تنظم 

الرمضاني االفتراضي

شرطة دبي تكرم جمعية توعية ورعاية األحداث

ــداث« تطلق  ــ »جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعـــايـــة األحــ
مسابقات صيف بال فراغ 2021 األفتراضية“

إدارة  مجلس  رئيس  تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  رعاية  تحت 
جمعية توعية ورعاية األحداث، وبالتزامن مع يوم زايد للعمل اإلنساني، 
بعد،  عن  االفــتــراضــي،  النسائي  الرمضاني  المجلس  الجمعية  نظمت 

بعنوان “استشراف مستقبل األبناء في ضوء االستعداد للخمسين«.
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تميم،  خلفان  ضــاحــي  الفريق  معالي  رعــايــة  تحت 
رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث، 
نظمت  اإلنساني،  للعمل  زايــد  يوم  مع  وبالتزامن 
االفتراضي،  النسائي  الرمضاني  المجلس  الجمعية 
األبناء في  “استشراف مستقبل  بعنوان  بعد،  عن 

ضوء االستعداد للخمسين«.
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إدارة  مجلس  رئيس  تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  رعاية  تحت 
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بعنوان “استشراف مستقبل األبناء في ضوء االستعداد للخمسين«.

المجرم الوسيم

كلمة )) السنع (( هذه الكلمة تحمل المعاني الكثيرة ماديًا ومعنويًا.

الصحة والسالمة المهنية في بيئة العمل

الموجة الثالثة النقراض األسـرة

تجريم التالعب في مشاعر الجمهـــور

شكرًا لكل أم ومعلم ومعلمة

همسات الدرهم أم القنطار ؟

أقدم المكتبات في العالم
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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات الربع األول من مبادرة “الروح اإليجابية” 
لعام 2021، بتنظيم حفل في نادي الضباط لتكريم الشركاء االستراتيجيين والرعاة ممن 
ساهموا في إنجاح فعالياتها المجتمعية والرياضية والثقافية الهادفة إلى االرتقاء بجودة 
الحياة وتعزيز االنسجام االجتماعي والسعادة في األحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح 

والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام اآلخرين.

وسلم العميد خالد شهيل مدير 
اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع 
التكريم  دروع  دـبــي،  فــي شــرطــة 
إلــــى الـــشـــركـــاء االســتــراتــيــجــيــيــن 
مــن بــلــديــة دـبــي، ومــجــلــس دبــي 
الــــريــــاضــــي، وجـــمـــعـــيـــة تــوعــيــة 
ورعـــايـــة االحـــــــداث، ومــؤســســة 
دـبـــــي لـــــإعـــــالم، هـــيـــئـــة الـــطـــرق 
تنمية  وهــيــئــة  ــواصــــالت،  ــمــ ــ وال

ــع، وهـــيـــئـــة الــصــحــة  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
لخدمات  دبــي  ومؤسسة  بدبي، 
ــى جـــانـــب تــكــريــم  ــاف، إلــ ــعــ اإلســ
رعــاة المبادرة في مــردف ستي 
سنتر للتسوق، ونادي فيتنس 

تايم، وجويل اسينس.

اإلدارة  أعلنت  الــحــفــل،  وخـــالل 
المجتمع عن  إلســعــاد  الــعــامــة 
اإليجابية  الـــروح  مــبــادرة  نــجــوم 

العامة  اإلدارات  مستوى  على 
والمجالس في شرطة دبي، حيث 
لمكافحة  العامة  اإلدارة  فــازت 
المخدرات ممثلة بمركز حماية 
عــلــى  األول  بـــالـــمـــركـــز  الــــدوـلـــي 
العامة، فيما  مستوى اإلدارات 
فــــاز مــجــلــس أصـــحـــاب الــهــمــم 
مستوى  عــلــى  األول  بــالــمــركــز 

مجالس الشرطة.

شرطة دبي تكرم جمعية توعية ورعاية األحداث
اإليجابية«  ــروح  »الـ مــبــادرة  مــن  األول  الــربــع  فعاليات  ختام  حفل  فــي 
نــائــب  الـــســـويـــدي  ــر  ــق ص ــان  ــط ــل س ــادة  ــعـ سـ ــور  ــض ــح ب  2021 لـــعـــام 
المشاركة. الــجــهــات  عــن  ممثلين  وبــحــضــور  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 

األخــــبـــار
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الــعــمــيــد خـــالـــد شهيل  وأثـــنـــى 
ــة الـــشـــركـــاء  ــافــ ــود كــ ــهــ عــــلــى جــ
ــاء  ــركــ ــيـــن والــــشــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــة دـبــي  ــرطــ ــي شــ الـــداخـــلـــيـــيـــن ـفــ
والرعاة في إنجاح مبادرة الروح 
من  العديد  وتقديم  اإليجابية، 
والتوعوية  المجتمعية  البرامج 
ــتــطــوعــيــة الــتــي  ــثــقــافــيــة وال وال
ــة جــمــيــع  ــيـ ــوعـ ــي تـ ــت ـفــ ــمـ ــاهـ سـ
ــيـــم  ــقـ ــالـ ــع بـ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ ــ ــات ال ــ ــ ــئ ــ فــ
مجتمعنا  وتــقــالــيــد  ــالق  واألخـــــ
الشباب  لفئة  وخاصة  األصيلة 
المطلوبة  بــالــصــورة  لتنشئتهم 
نافعين  ــاالً  رجــ منهم  ولــتــصــنــع 
وأوطــانــهــم  وأســرهــم  ألنفسهم 
ـفــي الــمــســتــقــبــل، كــمــا وضــعــت 
عــــــــدة بــــــرامــــــج ســــاهــــمــــت ـفـي 
ــززت  ــ صـــقـــل شــخــصــيــاتــهــم وعـ
تنظيم  جانب  إلــى  لديهم  الثقة 
الــمــنــافــســات الــريــاضــيــة الــتــي 
تـــعـــود عــــلــى أفـــــــراد الــمــجــتــمــع 
الصحية  الــفــوائــد  بــالــكــثــيــر مــن 
ــنــفــســيــة وتــــعــــزز الـــعـــالقـــات  وال

االجتماعية.

نتائج  أن  العميد شهيل  كــد  وأ
استطالع الرأي الخاصة بمبادرة 
ــيــــة” أظـــهـــرت  ــ ــاب “الـــــــــروح اإليــــجــ
الــرضــا عــنــهــا وصلت  أن نــســبــة 
 91.1% بــيــنــهــا   ،89.5% إلــــى 
ــا عـــن الـــمـــبـــادرات  نــســبــة الـــرضـ
تنفيذها،  تــم  التي  المجتمعية 
و%91.2 نسبة الرضا عن نشر 
نــســبــة  و92%  الـــمـــعـــلـــومـــات، 
ــنــشــر ـفــي مــواقــع  الـــرضـــا عـــن ال
التواصل االجتماعي، و76.9% 
عن الحمالت التوعوية التي تم 

تنفيذها في المبادرة.

الــمــواد اإلعالمية  إلــى أن  ولفت 
ــروح  الــمــنــشــورة عــن مـــبـــادرة الـ
اإليـــجـــابـــيـــة حـــظـــيـــت بــمــتــابــعــة 
كــبــيــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث بــلــغ عــدد 
ــر مـــنـــصـــة  ــ ــبـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ مـ
مــاليــيــن و633  انــســتــغــرام 10 
وعــبــر  ــدة،  ــاهـ ــشـ مـ و888  الـــفـــاً 
و518  ألــفــاً   801 تويتر  منصة 
مــشــاهــدة، وعــبــر مــنــصــة فيس 
بوك 276 ألفاً و597 مشاهدة.

أن عــدد  الــعــمــيــد شهيل  كـــد  وأ
الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن مــــبــــادرة 
الــــروح اإليــجــابــيــة بــلــغ 19 ألــفــاً 
و971 مستفيداً، فيما بلغ عدد 
الُمنفذة  والمحاضرات  البرامج 
بــيــنــهــا  ــرة  مــــحــــاضــ  140 فـــيـــهـــا 
مـــحـــاضـــرات تـــم تــنــفــيــذهــا عن 
العمرية  الفئات  لمختلف  بُعد 
الــمــبــادرة في  ضمن خطة عمل 
مناطق الخوانيج وند الحمر وأم 

سقيم ووداي الصفا.

 875 ــاك  ــنــ هــ أن  إـلـــــى  ــت  ــفــ ــ ول
شــخــصــاً شـــاركـــوا ـفــي مــســابــقــة 
“الــــــروح اإليـــجـــابـــيـــة” بــالــتــعــاون 
ــالم،  ــإعــ ــ ــع مـــؤســـســـة دـبـــــي ل ــ مـ
مــســابــقــة  ـفــي  ــاً  ــاركـ ــشـ مـ و256 
ــروح اإليــجــابــيــة والــثــقــافــيــة”،  ــ “الـ
دبي  فعالية  فــي  مشاركاً  و250 
صــديــقــة لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة 
األنشطة  فــي  مــشــاركــاً  و1468 
المجتمعية الخاصة بمنافسات 
مناطق  في  اإللكترونية  األلعاب 
الخوانيج وند الحمر وأم سقيم 

ووداي الصفا.
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مسابقات علمية وتربوية وثقافية برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية

األحــــــداث« تطلق  ــة  ــايـ ورعـ تــوعــيــة  »جــمــعــيــة 
األفتراضية“  2021 فـــراغ  بــا  صيف  مسابقات 

في إطار حرص مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث على تعزيز دور الثقافة لدى 
أعلنت  مستقبالً،  بالنفع  عليهم  تعود  التي  األعــمــال  في  االنــخــراط  على  وحثهم  الناشئة 
الجمعية مؤخراً  عن انطالق مسابقات »صيف بال فراغ 2020 األفتراضية« لمواطني دولة 
اإلمارات وأبناء المواطنات ، وأصدرت كتيب المسابقات السنوي برعاية هيئة آل مكتوم 
الخيرية والذي يتضمن مجموعة من المسابقات الهادفة التعليمية والتربوية والثقافية 

لتنمية مواهب الطالب والطالبات وشغل أوقات فراغهم خالل العطلة الصيفية.

وقال الدكتور جاسم خليل ميرزا، 
رئيس اللجنة اإلعالمية بالجمعية، 
تـــرعـــاه هيئة  ــــذي  الـ الــكــتــيــب  إن 
تم  الخيرية  لألعمال  مكتوم  آل 
إعداده من ِقبل اللجنة اإلعالمية 
مكون  عمل  وفــريــق  بالجمعية، 
من: الدكتورة نجاة مكي والدكتور 
يــوســف شـــراب والــدكــتــورة وفــاء 
ــارة حــمــادة  محمد واألســـتـــاذة سـ
واألنشطة  البرامج  قسم  رئيسة 

في الجمعية، كما أن المسابقات 
موجهة بشكل مباشر إلى الطلبة 
ــاء الـــدولـــة  ــ ــن ــ ــن أب والـــطـــالـــبـــات مــ
ــنــــات مــــن ســن  ــواطــ ــمــ ــ وأبـــــنـــــاء ال
الثامنة  أقل من  السابعة وحتى 
إـلـى أنــهــا تتضمن7  عــشــرة، الفــتــاً 
الرسام،  مسابقات هي: مسابقة 
مسابقة التوعية الذكية، مسابقة 
الباحث الواعد، مسابقة التصوير 
، مسابقة  الــرقــمــي  الــفــوتــوغــرافــي 

ــي الـــصـــغـــيـــر ومــســابــقــة  ــ ــالمـ ــ اإلعـ
صــــديــــق الــمــكــتــبــة والــمــســابــقــة 

الخاصة بأصحاب الهمم.

إلى  ميرزا  جاسم  الدكتور  وأشــار 
تتضمن  ــا  ــزايـ ــمـ والـ الـــحـــوافـــز  أن 
شهادات شكر وتقدير للفائزين ، 
للثالثة  مخصصة  مالية  مكافآت 
األوائل في كل مجال من مجاالت 
إلى   4000 بين  تتراوح  التسابق 

2000 درهم .
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جمعية توعية ورعاية األحداث
تـــــشـــــارك فـــــي الـــمـــجـــلـــس الـــرمـــضـــانـــي 
أبـــوظـــبـــي ــة  ــرطـ ــشـ لـ االفــــتــــراضــــي  األول 
ــان« ــ ــض ــ ــي رم ــ ــاة األســـــريـــــة فـ ــ ــي ــ ــح ــ ــوع »جـــــــــودة ال ــ ــوضـ ــ حــــــول مـ
ــة تحت  ــي ــان ــض ــرم ــة لــلــمــجــالــس ال ــس ــام ــخ ــن الــــــدورة ال ــم ــك ض ــ وذلـ
ــازًا«. ــج إن أكــثــر  ومستقبل  تحققت  ــازات  ــج إن الخمسين  »عـــام  شــعــار 

أدار المجلس اإلعالمي ناصر عبدهللا الساعدي من إدارة اإلعالم األمني في شرطة أبوظبي 
أفــراد المجتمع  التواصل بين  أن المجالس الشعبية تعد موروثاً يعمق أسس  موضحاً 
اإلماراتي  المتوحد حيث أصبحت وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة مركزاً النطالق 

الحوارات البناءة و طرح القضايا اإلستراتيجية والتوعوية لتحسين جودة الحياة .

تــحــدث الــدكــتــور ســيــف الــجــابــري 
جــمــعــيــة  إدارة  ــلـــس  ــجـ مـ عــــضــــو 
توعية ورعــايــة األحـــداث عن “دور 
العمل التطوعي في تحقيق جودة 
الحياة األســريــة “ مــشــيــراً  إلــى أن 
ــودة الـــحـــيـــاة لــلــفــرد هو   ــ مــعــنــي جـ
رضـــا اإلنــســان عــن حــيــاتــه ونفسه 
ــا بــالــنــســبــة لــألســر  وتــفــاصــيــلــهــا أمــ
فــيــعــنــي وجــــود أســــرة خــالــيــة من 

المشاكل.

ــة مـــــوزة  ــ ــظـ ــ ــواعـ ــ ــا تــــحــــدثــــت الـ كــــمــ
الوعاظ  كبير  الشامسي  مــشــاري 
ــؤون  ــشـ ــلـ ـفــــي الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـ

اإلســالمــيــة واألوقـــــاف فــي المحور 
في  األســــــري  الـــتـــالحـــم  عـــن  األول 
باألسرة  اإلســالم  واهتمام  رمضان 
ووضعه ألحكام تسهم في ترسيخ 

دعائمها .

ــيـــد الـــدكـــتـــور  واســــتــــعــــرض الـــعـــقـ
المعتمد  الــمــدرب  البلوشي  علي 
للعلوم  زايــد  بن  بأكاديمية سيف 
أبوظبي  بشرطة  األمنية  الشرطية 
ــاـنــي دور شــرطــة  ــثـ الـ ــور  ــحـ ــمـ الـ ــي  فــ
أبــوظــبــي ـفـي تــعــزيــز جــــودة الــحــيــاة 
ــرق إـلــــى جــهــودهــا  ــطــ ــ ــة وت ــ ــريـ ــ األسـ
التحديات  مواجهة  في  وجاهزيتها 

واألزمــــــات وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
فيروس كورونا  المستجد.

ــاحــــث اإلجـــتـــمـــاعـــي  ــبــ ــ ــــدث ال ــحـ ــ وتـ
ــدالـــرحـــمـــن الـــحـــرـبــي الــــمــــدرب  ــبـ عـ
كـــز الــدعــم  الــمــعــتــمــد بـــــــإدارة مـــرا
كز  مرا إدارة  “دور  عن  االجتماعي 
الــــدعــــم االجـــتـــمـــاعـــي فــــي تــحــقــيــق 
األمن األســري” من خالل المحور 
كز  الرابع  والذي يشمل  دور المرا
الوقائي والعالجي فى التعامل مع 
كــثــر مــن 30 نــوعــاً مــن مختلف  أ

القضايا .
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بمشاركة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم
تنظم  األحــــــداث  ورعـــايـــة  ــة  ــي ــوع ت جــمــعــيــة 
الـــمـــجـــلـــس الــــرمــــضــــانــــي االفــــتــــراضــــي

إدارة جمعية  رئيس مجلس  تميم،  الفريق ضاحي خلفان  رعاية ومشاركة معالي  تحت 
توعية ورعاية األحداث، نظمت الجمعية المجلس الرمضاني االفتراضي، عن بعد، بعنوان 

“استشراف مستقبل األبناء في ضوء االستعداد للخمسين«.
أدار الجلسة الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث، 
فيما حضرها الدكتور محمد مراد عبدهللا األمين العام للجمعية المقرر والمنسق العام 
للجلسة، إلى جانب أعضاء مجلس اإلدارة. وقد شهدت الجلسة مشاركة نخبة من أصحاب 

االختصاص، وحضوراً لعدد كبير من الباحثين والمختصين وأولياء األمور.

افتتاحية  بكلمة  الجلسة  بــدأت 
خلفان  ضاحي  الفريق  لمعالي 
تــمــيــم، رحــــب فــيــهــا بــالــحــضــور 
وهــــــنــــــأهــــــم بــــشــــهــــر رمـــــضـــــان 
ــارك، واســـتـــهـــل الــكــلــمــة  ــبــ ــمــ ــ ال
بقوله: لقد أولت دولتنا اهتماماً 

المستقبل  بــاســتــشــراف  بــالــغــاً 
واالســـتـــعـــداد لــلــخــمــســيــن، وتــم 
إعـــــداد اســتــراتــيــجــيــة اإلمـــــارات 
حيث  المستقبل  الســتــشــراف 
ــاحـــب الــســمــو  ــيـــدي صـ ــد سـ ــ كـ أ
ــد فــي  ــ الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــ

أن  نؤمن  “نحن  كلماته  إحــدى 
صناعة الغد تبدأ من اليوم ، وإن 
تنتظر  لن  حولنا  من  التغيرات 
الــمــتــثــاقــل ونــحــن  الــمــتــأخــر أو 
اعتدنا أن نكون اصحاب مبادرة 
وسبق إلى مافيه الخير لدولتنا 

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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“.وأعــلــنــت  أجــيــالــنــا  ومستقبل 
دولــة اإلمــارات عام 2021 عام 
االســـتـــعـــداد لــلــخــمــســيــن،  وهــا 
نحن على خطا قادتنا نسير فى 

استشراف مستقبل أبنائنا. 

وأضـــــــاف مـــعـــالـــيـــه: مــــن خـــالل 
جــلــســتــنــا هـــــذه ســـــوف نــطــرح 
العديد من التساؤالت الخاصة 
بكيفية إعداد أبنائنا للمستقبل، 
ــتــــى يـــجـــب ان  ــ ــارات ال ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ
يــكــتــســبــوهــا ونــوعــيــة الــتــعــلــيــم 
ومساراته المستقبلية،  وكيف 
يمكننا تهيئة بيئة وبنية تحتية 
لألبناء لتشجيعهم على االبتكار 
وريــــــــــادة األعــــــمــــــال، وتــحــقــيــق 
الــــتــــوازن ـفــى الــمــحــافــظــة على 
وترسيخ  المجتمعي  تالحمنا 
الــهــويــة الــوطــنــيــة اإلمــاراتــيــة فى 
األبناء، وتحسين جودة  وجدان 
فى  المستقبل  فــي  لهم   الحياة 
التكنولوجية  المتغيرات  ظــل 
الــســريــعــة خــاصــة ونــحــن على 
ــيـــة  ــاعـ ــنـ أبـــــــــــواب الـــــــثـــــــورة الـــصـ
الــرابــعــة وتــقــنــيــاتــهــا الــمــتــطــورة 
القيادة،  ذاتــيــة  المركبات  مثل 
إنترنت   ، الصناعية  الــروبــوتــات 
األشياء،  الطباعة ثالثية األبعاد 
ــيــــة، الــحــوســبــة  ــدن الــــذكــ ــمــ ــ ، ال
ــة،  والـــبـــرمـــجـــيـــات  ــيــ ــ ــاب ــحــ ــســ ــ ال

المتقدمة.

وقـــد تــنــاولــت الــجــلــســة سبعة 
محاور مهمة، قدمها نخبة من 
الـــخـــبـــراء والــمــخــتــصــيــن، حيث 
تــحــدث ســعــادة ســلــطــان صقر 
السويدي نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عن التالحم المجتمعي 
فيما  الوطنية،  الهوية  وترسيخ 
الشامسي  عبداللطيف  تناول 
التقنية  كــلــيــات  مــجــمــع  مــديــر 

ــا مــــــوضــــــوع االبــــتــــكــــار  ــ ــي ــ ــل ــعــ ــ ال
وريـــــادة األعـــمـــال واالســتــعــداد 

للمستقبل.

من جهة أخرى تحدث الدكتور 
ــر  ــديـ ــمـ ــادي الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ يــــوســــف الـ
هيئة  واألثر  للمعرفة  التنفيذي 
االبتكار  عــن  أبــوظــبــي  الطفولة 
وريــــــادة األعـــمـــال ـفــى الــطــفــولــة 
الــمــبــكــرة، أمـــا الــدكــتــور منصور 
رئــيــس جامعة حمدان  الــعــور  
اإلدارة  مجلس  وعــضــو  الــذكــيــة 
فقد سلط الضوء على مهارات 
المستقبل وبناء قدرات األبناء.

وفي سياق متصل تناول سعيد 
الظاهري مدير مركز الدراسات 
دبي محور  المستقبلية جامعة 
ــارات الــتــعــلــم  ــ ــسـ ــ الــتــعــلــيــم ومـ
فهد  تــحــدث  فيما  للمستقبل، 
ــمــــدرب  ــ هـــيـــكـــل  اإلعــــالمــــي وال
وجــودة  الــســعــادة  فــي  المعتمد 
الحياة مــوضــوع األبــنــاء وجــودة 

الحياة في المستقبل.

بمجموعة  الــجــلــســة  وخـــرجـــت 
منها:  المهمة،  التوصيات  مــن 
ــج  ــرامـ ــبـ طـــــرح الــــمــــبــــادرات والـ
ــبـــل  الـــتـــي  ــقـ ــتـ ألجـــــيـــــال الـــمـــسـ
ــيـــخ الـــهـــويـــة  تـــســـاهـــم ـفـــى تـــرسـ
ــة، مــنــاشــدة  ــيـ ــاراتـ الــوطــنــيــة اإلمـ
الجهات المعنية لوضع الخطط 
االستراتيجية المستقبلية التي 
تـــســـاهـــم فــــي الــمــحــافــظــة عــلــى 
الــتــمــاســك الــمــجــتــمــعــي ورفـــع 
األبناء وتحصينهم  لدى  الوعي 
والتطرف، وضع  االنحراف  ضد 
المستقبلية  والبرامج  الخطط 
ــاء  ــنـ لــتــســهــيــل احـــتـــيـــاجـــات األبـ
ــة  ــيــ ــمــ ــ ــن ــ ــت ــ ودعـــــــــــــــم قــــــــطــــــــاع ال
المتطلبات  لتوفير  المجتمعية 

األسرية وتحسين جودة الحياة 

ألجـــيـــال الــمــســتــقــبــل، اإلشــــادة 

المبكرة  الطفولة  هيئة  بتجربة 

ــى أبــــوظــــبــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ فــ

ببرامج االبتكار وريادة األعمال 

ـفــى مــرحــلــة الــطــفــولــة الــمــبــكــرة 

وتــبــادل الــخــبــرات مــع الجهات 

وعــالــمــيــاً،  محليا  المتخصصة 

ــارب  ــجــ ــتــ ــ ــم ال ــيـ ــمـ ــعـ ضـــــــــــرورة تـ

ــبـــرات  ــادل الـــخـ ــ ــبـ ــ ــاجـــحـــة وتـ ــنـ الـ

والمؤسسات  الجامعات  بين 

األكــاديــمــيــة فــي مــجــال االبــتــكــار 

وريادة األعمال واالستفادة من 

العليا  التقنية  كــلــيــات  نــمــوذج 

الــــذى يــســاهــم ـفــى تــهــيــئــة بيئة 

تعليمية حاضنة لالبتكار،

الشباب  مــن  المبتكرين  دعــم 

لتحويل  الــنــاشــئــة  والــشــركــات 

ذات  منتجات  إلــى  مشاريعهم 

قيمة مضافة لالقتصاد الوطني، 

دراســـــة تــطــبــيــق فـــكـــرة  تلمذة 

األبـــنـــاء الــمــبــتــكــريــن واإلشــــراف 

ــن قــبــل  ــ الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــيـــهـــم مـ

عــلــمــاء مــن ذوي االخــتــصــاص، 

التعليم ومساراته  نظم  تطوير 

الــتــوازن  لتحقيق  المستقبلية 

ــيـــة  ــرفـ بــــيــــن الـــــجـــــوانـــــب الـــمـــعـ

ألجيال   التخصصية  والمهارات 

كــبــة الــتــطــور  الــمــســتــقــبــل لــمــوا

التقني والتكنولوجي السريع.
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األخــــبـــار

ــي  ــان ــس ــد لــلــعــمــل اإلن ــ ــوم زايـ ــ ــع ي تـــزامـــنـــً مـ
ــة ورعــــــايــــــة األحــــــــداث  ــ ــي ــ ــوع ــ ــة ت ــيـ ــعـ ــمـ جـ
ــنــســائــي ــم مــجــلــســهــا الـــرمـــضـــانـــي ال ــظ ــن ت

ــور  ــتـ ــدكـ ــتــــهــــل الـــجـــلـــســـة الـ واســ
مــحــمــد مـــــراد عـــبـــدهللا األمــيــن 
ورعــايــة  تــوعــيــة  لجمعية  الــعــام 
األحداث، حيث هنأ المشاركات 
ناقالً  الــمــبــارك،  رمــضــان  بشهر 
تــهــنــئــة مــعــالــي الــفــريــق ضــاحــي 

الجمعية  رئــيــس  تميم  خلفان 
وشكره لكل من حضر وشارك 
في المجلس الرمضاني النسائي، 
مؤكداً أن تنظيم المجلس جاء 
للعمل  زايــد  يــوم  مــع  بالتزامن 
ــذا الــــيــــوم الــــذي  ــ اإلنــــســــاـنـــي، هــ

نحتفي فيه بقائد كتب بأقواله 
وأفـــعـــالـــه صــفــحــات مـــن الــخــيــر 
والـــعـــطـــاء واإلنـــســـانـــيـــة، فــكــان 
الــقــدوة والــمــلــهــم لــكــل مــواطــن 

ومقيم على أرض اإلمارات.

تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية 
ورعاية األحداث، وبالتزامن مع يوم زايد للعمل اإلنساني، نظمت الجمعية المجلس 
في  األبناء  مستقبل  “استشراف  بعنوان  بعد،  عن  االفتراضي،  النسائي  الرمضاني 

ضوء االستعداد للخمسين«.
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متحدثات،   6 الجلسة  وضــمــت 
ــة بــكــلــمــة  ــ ــداي ــ ــب ــ ــانــــت ال ــيـــث كــ حـ
األستاذة  الجلسة  مديرة  ألقتها 
مريم األحــمــدي،  عضو مجلس 
ورعـــايـــة  تــوعــيــة  جــمــعــيــة  إدارة 
كــــــدت عــلــى  األحــــــــــداث، حـــيـــث أ
حــديــث مــعــالــي الــفــريــق ضاحي 
الرمضاني  المجلس  فــي  خلفان 
-الذي نظمته الجمعية للرجال- 
حــــول أهــمــيــة ثـــــورة االتـــصـــاالت 
من  تحمله  بــمــا  والــمــعــلــومــات، 
ــي غــيــر  ــرفــ ــعــ ــافــــي ومــ تـــــبـــــادل ثــــقــ
تحديات  يمثل  ما  وهو  محدود، 
أمـــــام اســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل، 
األبــنــاء  ــداد  إعــ ــرورة  ويتطلب ضــ

للتعامل معه. 
وأضافت: اهتمت جمعية توعية 
برئاسة معالي  األحـــداث  ورعــايــة 
الـــفـــريـــق ضـــاحـــي خـــلـــفـــان، منذ 
كثر من 25 عاماً، بالعمل على   أ
الجهود في مجال وقاية  تنسيق 
ــداث لــتــنــويــر األســر  ــ ورعـــايـــة األحـ
المتميزة  والـــطـــرق  بــاألســالــيــب 
لتربية األبناء واالرتقاء بمستوى 
العالقات االجتماعية والسلوكية 
المجلس  وهـــذا   .. المجتمع  فــي 
ــو إال امـــتـــداد  ــا هــ ــاـنــي مــ ــرمـــضـ الـ
ــاء  ــقـ لـــرســـالـــة الــجــمــعــيــة ـفــي االرتـ
بالوعي المجتمعي واستشراف 
االستعداد  ضــوء  في  مستقبلهم 

للخمسين.
مريم  ســعــادة  المجلس  وحضر 
المجلس  عــضــو  ثنية  بــن  مــاجــد 
الـــــوطـــــنـــــي االتـــــــــحـــــــــادي، حــيــث 
ــع  ــدثــــت عـــــن ضــــــــــرورة وضــ ــحــ تــ
مستقبلية  استراتيجية  خــطــط 
ــم ـفـــي الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــاهـ تـــسـ
الــتــمــاســك الــمــجــتــمــعــي ورفـــع 
الــوعــي لــدى األبــنــاء وتحصينهم 

ــد الــمــخــاطــر لــحــمــايــتــهــم من  ضـ
االنحراف والتطرف، مؤكدة على 
االتحادي  الوطني  المجلس  دور 

في هذا الخصوص.
مـــن جــانــبــهــا تــحــدثــت األســـتـــاذة 
مــــوزة الــشــومــي عــضــو مجلس 
ورعـــايـــة  تــوعــيــة  جــمــعــيــة  إدارة 
الثقافية  اللجنة  األحداث رئيسة 
ــداد جيل  إعـ فــي  اللجنة  عــن دور 
ــيـــة الــتــوعــيــة  الــــغــــد، وعـــــن أهـــمـ
ــايــــة  الـــثـــقـــافـــيـــة ـفــــي تــــطــــويــــر رعــ
نــواة  إلــى  وتحويلهم  المبتكرين 

لعلماء المستقبل.
من جانبها تناولت األستاذة بدرية 
التربوية  اللجنة  رئيس  الياسي 
بجمعية توعية ورعاية األحداث، 
وتنشئتهم  األبــنــاء  تربية  أهمية 
والقيم  المبادئ  على  الصحيحة 
الــســلــيــمــة بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ 
والثقافية  الوطنية  هويتهم  على 
واألخــالقــيــة، فــي ضــوء االستعداد 

للخمسين عاماً القادمة.
ــاق مـــتـــصـــل تــحــدثــت  ــيــ ــي ســ ــ وفــ
الــمــقــدم حــنــان جــمــعــة الــريــســي 
المجتمع  ــؤون  رئــيــس قــســم شـ
بإدارة الدعم االجتماعي - شرطة 
أبـــوظـــبـــي، عـــن مــســيــرة الــقــســم 
واإلنجازات،  بالعطاءات  الحافلة 
وعن دوره المهم في استشراف 
مـــســـتـــقـــبـــل األبــــــــنــــــــاء ـفــــــي ظـــل 
بالتعاون  للخمسين،  االستعداد 
مـــع الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات 

المعنية في الدولة.
ــاذة  ــتـ مـــن جــهــتــهــا تــحــدثــت األسـ
الوعاظ  كبيرة  الشامسي  مــوزة 
ــة  ــيــ ــئـــة الــــــشــــــؤون اإلســــالمــ ــيـ بـــهـ
واألوقـــــــــــــاف ـفــــي أبــــوظــــبــــي عــن 
مــســاهــمــة الـــديـــن الــحــنــيــف في 
ــاء  ــنـ اســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل األبـ

ــم لــمــواجــهــة تــحــديــات  ــدادهــ وإعــ
اإلســالم  أن  مشيرة  المستقبل، 

دين لكل زمان ومكان.
وشهد المجلس تفاعالً كبيراً من 
والمشاركات،  المتحدثات  قبل 
إلى  بالشكر  الجميع  حيث توجه 
األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية 
بـــإدارتـــهـــا وكــــوادرهــــا، عــلــى عقد 
مــثــل هـــذه الــمــجــالــس الــمــفــيــدة 
والمهمة في هذا الشهر، رمضان 

الفضيل.
ــرج الــمــجــلــس بــالــعــديــد من  ــ وخـ
الـــتـــوصـــيـــات، أهـــمـــهـــا:  اهــتــمــام 
ــة  ــ ــ ــوي ــ ــ ــرب ــ ــ ــت ــ ــ الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات ال
ــور  ــ ــاء األمـ ــ ــيـ ــ والــمــجــتــمــعــيــة وأولـ
التفكير  مـــهـــارة  ــاء  ــنـ األبـ بــتــعــلــيــم 
أهمية  وإدارك  والـــحـــوار  الــنــاقــد 
على  قـــدرة  يمثل  بوصفه  النقد 
ــرار ، حث  ــقـ ــاذ الـ ــخـ الــتــحــلــيــل واتـ
الــمــؤســســات الــمــجــتــمــعــيــة بــأن 
يكون لها دور في تطوير مهارات 
ــور الــتــربــويــة، العمل  أولــيــاء األمــ
ــتـــرابـــط األســـــري،  عــلــى تــعــزيــز الـ
وتعزيز الحوار كونه أحد مرتكزات 
الحد من الجرائم، ومن ثم تعزيز 
السالمة الرقمية، أهمية استمرار 
أولياء  بين  والتشارك  التواصل 
ــات  ــمـــؤســـسـ الـ وإدارة  األمـــــــــور 
يتم  بحيث  والتعليمية  التربوية 
تبادل وجهات النظر حول سبل 
ــم الــقــيــم الــتــربــويــة وتــطــويــر  دعــ
مستقبالً،  التعليمية  مسيرتهم 
حــث أولـــيـــاء األمــــور عــلــى إدراك 
أهمية تربية األبناء في المستقبل 
المجتمعية  بالقيم  االلتزام  على 
والـــــوالء لــلــوطــن والــتــســامــح مع 
اآلخـــــــر،  الـــحـــفـــاظ عـــلـى تــرســيــخ 
ــة  ــويـ ــهـ ــيـــم الــمــجــتــمــعــيــة والـ ــقـ الـ

الوطنية لدى األبناء .
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موضوع العدد

برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

جمعية توعية ورعاية األحداث تستشرف مستقبل 
األبناء خال مجلسها الرمضاني للرجال والنساء 
 تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية 
ورعاية األحداث، نظمت الجمعية المجلس الرمضاني االفتراضي للرجال والمجلس 
االفتراضي للنساء، عن بعد، حيث ناقش المجلسان موضوع:  “استشراف مستقبل 
األبناء في ضوء االستعداد للخمسين”، فيما استضافا نخبة من المسؤولين والخبراء 
القيمة. ومداخالتهم  بمحاورهم  الجلسات  أثــروا  الذين  والمختصين،  والباحثين 

ــال مــعــالــي الــفــريــق ضاحي  قـ
حضوره  خــالل  تميم،  خلفان 
للرجال  الــرمــضــانــي  المجلس 
ومتابعته للمجلس الرمضاني 
ــقــد أولـــــت دولــتــنــا  ــلــنــســاء: ل ل
اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بــاســتــشــراف 
ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل واالسـ
لـــلـــخـــمـــســـيـــن، وتــــــــم إعــــــــداد 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة اإلمـــــــــــــارات 
الستشراف المستقبل حيث 
كـــد ســيــدي صــاحــب السمو  أ
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد في 
ــدى كــلــمــاتــه “نــحــن نــؤمــن  إحــ
أن صـــنـــاعـــة الـــغـــد تـــبـــدأ مــن 
من  ــتــغــيــرات  ال وإن   ، الـــيـــوم 
الــمــتــأخــر أو  حــولــنــا لــن تنتظر 
الــمــتــثــاقــل ونــحــن اعــتــدنــا أن 
نكون أصحاب مبادرة وسبق 
ــتــنــا  إـلــــى مـــافـــيـــه الـــخـــيـــر لــدول
أجيالنا، “.وأعلنت  ومستقبل 
دولة اإلمارات عام 2021 عام 
وها  للخمسين،   االســتــعــداد 
نسير  قادتنا  خطا  على  نحن 
ـفــــي اســــتــــشــــراف مــســتــقــبــل 

أبنائنا. 

ــاف مــعــالــيــه: مـــن خــالل  ــ وأضـ
جــلــســتــنــا هــــذه ســــوف نــطــرح 
ــاؤالت  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
أبنائنا  إعــداد  بكيفية  الخاصة 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، والـ
يــكــتــســبــوهــا  يــجــب أن  ــتـــى  الـ
ومــســاراتــه  التعليم  ونــوعــيــة 
يمكننا  وكيف  المستقبلية،  
تهيئة بيئة وبنية تحتية لألبناء 
لــتــشــجــيــعــهــم عــــلــى االبـــتـــكـــار 
وريـــــــادة األعــــمــــال، وتــحــقــيــق 
ــتـــوازن ـفـى الــمــحــافــظــة على  الـ
وترسيخ  المجتمعي  تالحمنا 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة اإلمـــاراتـــيـــة 
ــدان األبــنــاء، وتحسين  فــى وجـ
ــم  ـفــي  ــ ــهـ ــ ــاة لـ ــ ــ ــي ــ ــحــ ــ ــ جـــــــــــودة ال
المستقبل فى ظل المتغيرات 
السريعة خاصة  التكنولوجية 
ونـــحـــن عــــلــى أبـــــــواب الـــثـــورة 
وتقنياتها  الــرابــعــة  الصناعية 
الـــمـــتـــطـــورة مــثــل الــمــركــبــات 
ــوتـــات  ــروبـ ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة، الـ
األشياء،   إنترنت   ، الصناعية 
الطباعة ثالثية األبعاد ، المدن 
السحابية،   الحوسبة  الذكية، 

والبرمجيات المتقدمة.

ضاحي خلفان: 
يجب أن نشجع 

أبناءنا على 
االبتكار وريادة 

األعمال واكتساب 
مهارات التعلم 

المستقبلية
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ــراد  ــتــــور مــحــمــد مــ كـــــد الــــدكــ أ
ــيـــن الـــســـر الــعــام  عـــبـــدهللا أمـ
ــة  ــ ــايـ ــ ــة ورعـ ــيــ ــوعــ لـــجـــمـــعـــيـــة تــ
األحـــــــــــــداث، خـــــــالل حــــضــــوره 
للمجلسين، على أهمية ثورة 
ــلـــومـــات،  االتـــــصـــــاالت والـــمـــعـ
ثقافي  تــبــادل  مــن  تحمله  بما 
ومعرفي غير محدود، وهو ما 
استشراف  أمام  تحدياً  يمثل 
ضرورة  ويتطلب  المستقبل، 
معه  للتعامل  ــنــاء  األب إعــــداد 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وســـلـــيـــم، 
تعكف  الــجــمــعــيــة  أن  الفـــتـــاً 
ــع اســتــراتــيــجــيــات  ــ عــــلــى وضـ
ــيـــة  وخـــــطـــــط نــــاجــــحــــة لـــتـــوعـ
بأهمية  األمــور  األبناء وأولــيــاء 
والمعارف  بالعلوم  االهتمام 
ــاالت  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــ الــــــجــــــديــــــدة ـفــ
ورش  وتــنــظــيــم  المستقبلية 
تــخــصــصــيــة  ودورات  عـــمـــل 
ــم بــــالــــمــــجــــاالت  ــهــ ــفــ ــ ــري ــعــ ــتــ ــ ل
والمعارف الجديدة  بالتعاون 
المتخصصة    الــجــامــعــات  مــع 

ــبـــة كــافــة  كـ وتــهــيــئــتــهــم لـــمـــوا
ــوم والـــــــمـــــــعـــــــارف  ـفـي  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــوتــــات والـــذكـــاء  مـــجـــال الــــروبــ
ــة  ــجــ ــرمــ ــ ــب ــ ـــي وال ـــاعــ ــنــ ــ ــطـ ــ االصـ
ــالل  خــ ــن  ــ مــ  ، ــة  ــيــ ــ ــوب ــاســ ــحــ ــ ال
وندواتها  ومحاضراتها  ورشها 

المتنوعة والشاملة. 

أن  إلى  الدكتور محمد  وأشــار 
الــرمــضــانــي  الــمــجــلــس  تنظيم 
النسائي جاء بالتزامن مع يوم 
زايـــد للعمل اإلنــســانــي، وهــذا 
مـــا يــزيــد مـــن قــيــمــة وأهــمــيــة 
ــذه الــجــلــســات، مـــؤكـــداً أن  هــ
هذا اليوم هو مناسبة عظيمة 
ــنــــون  ــواطــ ــمــ ــ ــا ال ــهــ ــ ــتـــفـــي ب يـــحـ
والمقيمون بقائد ملهم كتب 
بأقواله وأفعاله صفحات من 
الــخــيــر والــعــطــاء واإلنــســانــيــة، 
فــكــان الـــقـــدوة لــكــل مــواطــن 

ومقيم على أرض اإلمارات.

الدكتور محمد 
مراد عبداهلل: 
تزداد أهمية 

مجالسنا 
الرمضانية 

بتزامنها مع 
يوم زايد للعمل 

اإلنساني

متحدثو المجلس الرمضاني للرجال 
يستشرفون مســتقبل األبناء ضمن 

7 محاور:

الـــرمـــضـــاـنــي  الـــمـــجـــلـــس  أدار 
ــال الــــدكــــتــــور خــلــيــفــة  ــرجــ ــ ــل ــ ل
ــو مــجــلــس  ــدي عـــضـ ــويــ ــســ ــ ال
ورعاية  توعية  جمعية  إدارة 
األحداث، الذي توجه بالشكر 
إلــــى كــافــة الــمــتــحــدثــيــن على 
ــم،  ــ ــدهــ ــ ــواجــ ــ ــ حـــــضـــــورهـــــم وت
ودعــمــهــم لــبــرامــج وأنــشــطــة 
ــة ورعـــــايـــــة  ــيــ ــوعــ ــ ــة ت ــيـ ــعـ ــمـ جـ
المجلس  ومــنــهــا  األحـــــــداث، 

ــذي يــعــد من  ــ الـــرمـــضـــاـنــي، الـ
أهم فعاليات الجمعية خالل 

شهر رمضان المبارك.

وتـــنـــاولـــت الــجــلــســة ســبــعــة 
مــحــاور مــهــمــة، قــدمــهــا نخبة 
مـــن الـــخـــبـــراء والــمــخــتــصــيــن، 
حيث تحدث سعادة سلطان 
نائب رئيس  السويدي  صقر 
التالحم  عــن  اإلدارة  مجلس 

الدكتور خليفة 
السويدي

يتوجه بالشكر إلى 
كافة المتحدثين
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الــمــجــتــمــعــي وتــرســيــخ الــهــويــة 
توعية  جميعة  ودور  الوطنية، 
في  ــداث وشركائها  األحـ ورعــايــة 
ذلـــك، مــؤكــداً أن تــرســيــخ هــذه 
الــمــبــادئ فــي نــفــوس األبــنــاء هو 
البداية المشرقة لنجاحهم، فيما 
الشامسي  عبداللطيف  تناول 
التقنية  كــلــيــات  مــجــمــع  مــديــر 
وريــادة  االبتكار  موضوع  العليا 
األعــمــال وضـــرورة ترسيخ هذه 
المفاهيم في نفوس جيل الغد 
من الشباب، من خالل الورش 
والــــدورات والــنــدوات وفــي كافة 

المحافل والفعاليات.

من جهة أخرى تحدث الدكتور 
ــر  ــديـ ــمـ ــادي الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــــف الـ ــــوسـ يـ
ــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــعـــرفـــة واألثــــــر  ــتـ الـ
ـفـــي هـــيـــئـــة الـــطـــفـــولـــة أبـــوظـــبـــي 
عـــن االبـــتـــكـــار وريــــــادة األعــمــال 
ـفــي مــرحــلــة الــطــفــولــة الــمــبــكــرة، 
كــونــهــا مـــن أهــــم الـــمـــراحـــل في 
ــا الـــدكـــتـــور  ــ ــان، أمـ ــ ــسـ ــ ــاة اإلنـ ــيـ حـ
مــنــصــور الــعــور  رئــيــس جامعة 
مجلس  وعضو  الذكية  حمدان 
على  الــضــوء  سلط  فقد  اإلدارة 
المطلوبة للمستقبل  المهارات 
ــاء  ــنـ ــاء قـــــــدرات األبـ ــنـ وكــيــفــيــة بـ
بشكل صحيح وسليم يضمن 

تفوقهم وريادتهم ونجاحهم.

ــنــــاول  ــتـــصـــل تــ ــي ســــيــــاق مـ ــ وـفــ
ســعــيــد الـــظـــاهـــري مــديــر مــركــز 
جامعة  المستقبلية  الدراسات 
ومــســارات  التعليم  محور  دبــي 
التعلم للمستقبل، فيما تحدث 
اإلعالمي والمدرب المعتمد في 
الــســعــادة وجــــودة الــحــيــاة فهد 
هيكل مــوضــوع األبــنــاء وجــودة 

الحياة في المستقبل.

6 محاور مهمة ناقشت إعداد جيل الغد 
وتحدياتــه ضمــن المجلــس الرمضاني 

النسائي: 
 كانت بداية المجلس الرمضاني 
الــنــســائــي بــكــلــمــة ألــقــتــهــا مــديــرة 
ــم  ــريــ الــــجــــلــــســــة األســـــــــتـــــــــاذة مــ
إدارة  مجلس  عضو  األحـــمـــدي،  
األحــداث،  ورعاية  توعية  جمعية 
حيث نقلت تهنئة معالي الفريق 
ضــاحــي خــلــفــان تــمــيــم، وقــالــت: 
تــوعــيــة ورعــايــة  اهــتــمــت جمعية 
كثر من 25 عاماً،  األحداث منذ أ
الــجــهــود  بــالــعــمــل عــلــى  تنسيق 
في مجال وقاية ورعاية األحداث 
لتنوير األسر باألساليب والطرق 
واالرتقاء  األبناء  لتربية  المتميزة 
االجتماعية  العالقات  بمستوى 
وهــذا  المجتمع،  فــي  والسلوكية 
الــمــجــلــس الــرمــضــانــي مـــا هـــو إال 
ــة الــجــمــعــيــة فــي  ــالـ امــــتــــداد لـــرسـ
ــالـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي  ــاء بـ ــ ــقـ ــ االرتـ
واستشراف مستقبلهم في ضوء 

االستعداد للخمسين.

مريم  ســعــادة  المجلس  وحــضــر 
المجلس  عــضــو  ثنية  بــن  مــاجــد 
الـــــوطـــــنـــــي االتـــــــــحـــــــــادي، حــيــث 
تحدثت عن ضرورة وضع خطط 
تساهم  مستقبلية  استراتيجية 
ـفــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــتــمــاســك 
لــدى  الــوعــي  ورفـــع  المجتمعي 
المخاطر  وتحصينهم ضد  األبناء 
ــهــــم مـــــــن االنـــــــحـــــــراف  ــتــ ــايــ لــــحــــمــ
والــــتــــطــــرف، مــــؤكــــدة عــــلــى دور 
االتــحــادي في  الــوطــنــي  المجلس 

هذا الخصوص.

من جانبها تحدثت األستاذة موزة 
إدارة  الــشــومــي عــضــو مــجــلــس 
األحــداث  ورعــايــة  توعية  جمعية 

دور  عن  الثقافية  اللجنة  رئيسة 
اللجنة في إعداد جيل الغد، وعن 
أهمية التوعية الثقافية في تطوير 
إلى  وتحويلهم  المبتكرين  رعاية 

نواة لعلماء المستقبل.

مـــن جــهــتــهــا تـــنـــاولـــت األســـتـــاذة 
ــة الـــيـــاســـي رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــدريـ بـ
ورعاية  توعية  بجمعية  التربوية 
ــنــاء  األحــــــداث، أهــمــيــة تــربــيــة األب
الصحيحة  التنشئة  وتنشئتهم 
السليمة  والقيم  الــمــبــادئ  على 
بما يضمن الحفاظ على هويتهم 
الوطنية والثقافية واألخالقية، في 
ضوء االستعداد للخمسين عاماً 

القادمة.

ــاق مـــتـــصـــل تــحــدثــت  ــيــ وـفـــــي ســ
الــمــقــدم حــنــان جــمــعــة الــريــســي 
المجتمع  قــســم شــــؤون  رئــيــس 
بإدارة الدعم االجتماعي - شرطة 
ــبـــي، عـــن مــســيــرة الــقــســم  أبـــوظـ
واإلنجازات،  بالعطاءات  الحافلة 
استشراف  في  المهم  دوره  وعن 
ــبــــل األبــــــــنــــــــاء ـفــــــي ظـــل  ــتــــقــ مــــســ
بالتعاون  للخمسين،  االستعداد 
مـــع الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات 

المعنية في الدولة.

ــوزة  ــ ــ وتـــــحـــــدثـــــت األســـــــــتـــــــــاذة مـ
بهيئة  الــوعــاظ  كبيرة  الشامسي 
ــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقـــــاف  ــشـ الـ
الدين  مساهمة  عن  أبوظبي  في 
الحنيف في استشراف مستقبل 
األبـــــنـــــاء وإعــــــدادهــــــم لــمــواجــهــة 
أن  مشيرة  المستقبل،  تحديات 

اإلسالم دين لكل زمان ومكان.

موضوع العدد

الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 76 - يوليو 2021
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توصيــات مهمة خرج بهــا المجلس الرمضاني للرجال والنســاء:

من  بمجموعة  للرجال  الرمضاني  المجلس  خــرج 
التوصيات، نذكر منها: 

طرح المبادرات والبرامج ألجيال المستقبل  . 1
ــتــي تــســاهــم ـفــى تــرســيــخ الــهــويــة الــوطــنــيــة  ال

اإلماراتية.

مــنــاشــدة الــجــهــات الــمــعــنــيــة لــوضــع الخطط . 2
في  تساهم  التي  المستقبلية  االستراتيجية 
ورفع  المجتمعي  التماسك  على  المحافظة 
الوعي لدى األبناء وتحصينهم ضد االنحراف 

والتطرف.

وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتسهيل . 3
ــاع الــتــنــمــيــة  ــطـ احـــتـــيـــاجـــات األبــــنــــاء ودعــــم قـ
الــمــجــتــمــعــيــة لــتــوفــيــر الــمــتــطــلــبــات األســـريـــة 

وتحسين جودة الحياة ألجيال المستقبل.

فى . 4 المبكرة  الطفولة  هيئة  بتجربة  ــادة  اإلشــ
وريــادة  االبتكار  ببرامج  يتعلق  فيما  أبوظبي 
وتبادل  المبكرة  الطفولة  مرحلة  فى  األعمال 
محليا  المتخصصة  الــجــهــات  مــع  الــخــبــرات 

وعالمياً.

الــنــاجــحــة وتــبــادل . 5 الــتــجــارب  ضــــرورة تعميم 
ــرات بــيــن الـــجـــامـــعـــات والــمــؤســســات  ــبـ ــخـ الـ

األعمال  االبتكار وريــادة  األكاديمية في مجال 
واالستفادة من نموذج كليات التقنية العليا 
الذى يساهم فى تهيئة بيئة تعليمية حاضنة 

لالبتكار.

ــم الــمــبــتــكــريــن مـــن الــشــبــاب والــشــركــات . 6 دعـ
منتجات  إـلـى  مشاريعهم  لتحويل  الناشئة 

ذات قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.

دراسة تطبيق فكرة  تلمذة األبناء المبتكرين . 7
علماء  قبل  مــن  عليهم  المباشر  ــراف  واإلشــ

من ذوي االختصاص.

تـــــطـــــويـــــر نـــــظـــــم الــــتــــعــــلــــيــــم ومــــــســــــاراتــــــه . 8
الجوانب  بين  الــتــوازن  لتحقيق  المستقبلية 
ألجــيــال   التخصصية  الــمــعــرفــيــة والــمــهــارات 
ــور الــتــقــنــي  ــطــ ــتــ ــ ــبــــة ال كــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل لــــمــــوا

والتكنولوجي السريع. 

األبناء . 9 لمستقبل  استشرافية  دراســة  إعــداد 
ــداد لــلــخــمــســيــن تــعــرض  ــعــ ــتــ ــوء االســ ــ فــــي ضـ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــحــتــمــلــة 
بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية 

والجامعات والقطاع الخاص.

كما خرج المجلس الرمضاني للنساء بمجموعة من التوصيات، هي:

اهتمام المؤسسات التربوية والمجتمعية . 1
ــاء مــهــارة  ــنــ ــ وأولــــيــــاء األمــــــور بــتــعــلــيــم األب
أهمية  وإدارك  والـــحـــوار  الــنــاقــد  التفكير 
التحليل  على  قــدرة  يمثل  بوصفه  النقد 

واتخاذ القرار.

يكون . 2 بــأن  المجتمعية  المؤسسات  حــث 
لــهــا دور فــي تــطــويــر مــهــارات أولــيــاء األمـــور 

التربوية.

العمل على تعزيز الترابط األسري، وتعزيز . 3
الحوار كونه أحد مرتكزات الحد من الجرائم، 

ومن ثم تعزيز السالمة الرقمية.

بين . 4 والتشارك  التواصل  استمرار  أهمية 
التربوية  المؤسسات  وإدارة  األمــور  أولياء 
والتعليمية بحيث يتم تبادل وجهات النظر 
وتطوير  التربوية  القيم  دعــم  سبل  حــول 

مسيرتهم التعليمية مستقبالً.

حث أولياء األمور على إدراك أهمية تربية . 5
بالقيم  االلــتــزام  المستقبل على  فــي  األبــنــاء 
مع  والتسامح  للوطن  والــوالء  المجتمعية 

اآلخر.

المجتمعية . 6 الــقــيــم  تــرســيــخ  الــحــفــاظ عــلــى 
والهوية الوطنية لدى األبناء.
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المجرم الوسيم

ضجت مواقع التواصل االجتماعي مؤخراً بقضية كاميرون هيرين أو ما ُعرف باسم 
»المجرم الوسيم«، حيت دخل هذا الشاب صغير السن سباقاً غير قانوني مع صديقه 
في أحد الشوارع األمريكية ودهس أماً وطفلتها، ورغم اتصاله باإلسعاف فور وقوع 
للمحاكمة  وتقديمه  القبض عليه  إلقاء  وتم  الحياة سريعاً،  فارقتا  أنهما  إال  الحادث 
للقانون األميركي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 24 عاماً، أي  القتل، ووفقاً  بتهمة 
عاماً،  الخمسين  من  اقترب  وقــد  السجن  من  انتهاء محكوميته سيخرج  وبعد  أنــه 
وهو األمر الذي أحزن الكثير من مستخدمي »مواقع التواصل« وأثار جدالً واسعاً 
ونقاشات حامية وتشكيكاً في عدالة الحكم، السيما وأنه ينهي مستقبل هذا الشاب 

ويقتل األمل في توبته وعودته إلى المجتمع شخصاً صالحاً. 

بقلم : العقيد عبدالله الخياط
مدير مركز حماية الدولي

اسس تربوية

وســامــة هـــذا الــشــاب وأنــاقــة 
ــه واعــتــرافــه  ــوعـ مــظــهــره ودمـ
والــنــدم خــالل جلسة  بالذنب 
النطق بالحكم، دفعت كثيراً 
مـــن الـــحـــســـابـــات والـــمـــواقـــع 
ــم  ــه رغـ ــعـ ــاطـــف مـ ــعـ ــتـ ــى الـ ــ إلــ
ــاتــــل« والــــدفــــاع عنه  أنــــه »قــ
فيديو  مــقــاطــع  تصميم  عــبــر 
واسعاً  نصيباً  أخــذت  مــؤثــرة 
هنا لست  وأنــا  االنتشار،  من 
بـــصـــدد إبــــــداء وجـــهـــة نــظــري 
الــشــخــصــيــة ـفــي الـــحـــكـــم، بل 
واقعياً  تناوالً  ألعرض عليكم 
مــخــتــلــفــاً لــقــضــيــة »الــمــجــرم 

الــــوســــيــــم«، فــبــيــنــمــا كــانــت 
يــوم  صــبــاح  مجتمعة  عــائــلــة 
الــجــمــعــة الــمــاضــي الحــتــســاء 
الــقــهــوة وتـــبـــادل األحـــاديـــث، 
الحظ األب تأثر ابنته بمقطع 
فــيــديــو تـــشـــاهـــده مـــن خــالل 
شاشة هاتفها، ولدى سؤالها 
نظرها  وجهت  تشاهده،  عما 
ــي عــيــنــيــهــا  إلـــيـــه والـــــدمـــــوع فــ
قصة »المجرم  عن  وأخبرته 
هاتفها  له  ومــررت  الوسيم« 
األب  لــيــرد  الفيديو،  ليشاهد 
من  أتبكين  قــائــالً:  باندهاش 
أجــــل شــــاب مــتــهــور تسبب 

وطـــفـــلـــتـــهـــا؟!،  أم  مـــقـــتـــل  ـفـــي 
ــال  ــ وقــ األخ  ــل  ــ ــدخـ ــ تـ ــا  ــ ــنـ ــ وهـ
ســـاخـــراً: ليست وحــدهــا من 
العيون  صــاحــب  على  تبكي 
»السوشال  تصفح  الــزرقــاء.. 
ــتــــرى الــعــجــب،  مـــيـــديـــا« وســ
هناك فتاة تمنت أن ُيسجن 
والدها بدالً منه؟، ليكرر األب 
ــرى ومــالمــح  ــرة أخــ ســـؤالـــه مـ
وجهه  على  واضحة  الصدمة 
ــابـــة ابــنــتــه، وهــنــا  مــنــتــظــراً إجـ
قالت  حيث  المفاجأة  كانت 
االبــنــة مــتــأثــرة: هــنــاك أخــطــاء 
بــســيــطــة نــقــتــرفــهــا ولــكــنــهــا ال 
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ــاً أمــــــام عــودتــنــا  ــقـ ــائـ تـــقـــف عـ
إـلــى الــمــنــزل، وهــنــاك أخــطــاء 
نهائياً  إلــيــه  الـــعـــودة  تــحــرمــنــا 
ومستقبلنا  أحــالمــنــا  وتــنــهــي 
بنا..  حولنا  مــن  أمــل  وتقتل 
وضعت نفسي مكان والديه 
المخذولين.. وسألت نفسي 
بشيء  األبناء  سيشعر  متى 
مـــن الــمــســؤولــيــة والــتــقــديــر 
ــيــاء أمـــورهـــم.. متى  تــجــاه أول
حــمــاقــاتــهــم  أن  ســـيـــدركـــون 
وتـــصـــرفـــاتـــهـــم الـــطـــائـــشـــة ال 
تــؤذي من  بــل  تؤذيهم فقط 
حــولــهــم أيــــضــــاً.. لـــمـــاذا يــأتــي 

ــاً؟.. ما  ــمــ الــوعــي مــتــأخــراً دائــ
نفع ندم هذا الشاب اآلن؟!.

شــخــص  كــــــل  األخ:  لـــــيـــــرد 
مسؤول عن أخطائه وأفعاله 
وهــو وحــده من يدفع ثمنها. 
أنت  نعم  االبنة:  تجيب  وهنا 
عــلــى حـــق وـفــي حــالــة واحـــدة 
وهي إذا كان يعيش بمفرده، 
يعيش ضمن  أنــه  بما  ولكن 
أسرة فعليه أن يفكر في بقية 
ــا ولـــيـــس فــــي نــفــســه  ــ ــرادهـ ــ أفـ

فقط.
ــذا الــــحــــوار الـــعـــائــــلــي عــلــى  ــ هـ
أنـــه  إال  بــســاطــتــه وعـــفـــويـــتـــه 

ــر ومـــحـــركـــاً  ــ ــ ــان عــمــيــق األث ــ كـ
للمشاعر، وال ننصح به دائماً 
ونؤكد على أهميته عبثاً، بل 
ألنــه يمكن أولياء األمــور من 
قياس وعي أبنائهم وبناتهم، 
ومــعــرفــة الــحــلــقــة األضــعــف 

فيهم وتقويتها وتحصينها. 
الـــفـــرد ال يجني  نــعــم، خــطــأ   
عــلــيــه فـــقـــط، بـــل قـــد يكلف 
بالها  راحــة  من  كثيراً  األســرة 
وســعــادتــهــا وتــمــاســكــهــا، لــذا 
ــع أبــنــائــكــم يــكــونــوا  ــوا مـ ــونـ كـ
حماية  على  واحــرصــوا  بخير، 

بعضكم بعضاً.  
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الحلم اإلماراتي

أنا سعيد وأنا سعيدة. هي الحاجة التي يسعى لها اإلنسان، فالسعي وراء السعادة 
وتحقيقها فطرة في النفس، وهي السبب الرئيس في بناء المجتمعات القوية، تلك 
المجتمعات التي ال تعرف للنهاية خطاً، وال تؤمن بالمستحيل، وال تعتبر السعادة من 
الكماليات، بل تعتقد اعتقاداً جازماً بأنها ضرورة من ضرورات استمرار الحياة رغم 

التحديات والصعوبات التي تحيط بها.

بقلم : عبدالله محمد األنصاري
مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة-مركز إرادة.

اسس تربوية

الــــســــعــــادة كـــلـــمـــة تـــحـــتـــاج لــفــهــم 
لمعنى  الخاطئ  فالفهم  صحيح، 
الــســعــادة قــد يــكــون ســبــبــاً لنجاح 
مؤقت وشعور خــادع ما يلبث أن 
يــزول، وفــي بعض األحـــوال تتحول 
تلك السعادة الزائفة إلى شقاوة ما 
تبنت  إذا  خصوصاً  شقاوة،  بعدها 
بــعــض الــحــكــومــات والــمــؤســســون 
لها مــبــدأ الــســعــادة الــزائــفــة. ولعل 
كــبــر دلــيــل  الــحــلــم األمـــريـــكـــي هـــو أ
عـــلـى ذلـــــك، فــمــنــذ مــطــلــع الــقــرن 
التاسع عشر ظهر مصطلح الحلم 
األمــريــكــي، والــــذي صــاغــه الــمــؤرخ 
األمريكي جيمس تراسلو أدامز في 
 « بقوله:  األمريكية  الملحمة  كتابه 
الحلم األمريكي هو الحلم الخاص 
بـــاألرض الــتــي يجب أن تــكــون بها 
كـــثـــر ثـــــراء لكل  الـــحـــيـــاة أفـــضـــل وأ
ـــذي جــذب  الـــنـــاس«. هـــذا الــحــلــم ال

ــنـــاس  ــيـــن مــــن الـ عــــشــــرات الـــمـــاليـ
سواحل  إلــى  البلدان  مختلف  مــن 

أمريكا لتحقيق الرخاء المادي.
وكــمــا قلت فــي الــبــدايــة فــإن الفهم 
الخاطئ لمعنى السعادة قد يكون 
سبباً لنجاح مؤقت، وهذا ما حصل 
في الحلم األمريكي، حقق كثير من 
الــنــاس الــثــروات فــي أرض الفرص، 
القدر  كسب  في  السعادة  فصارت 
األكــبــر مــن الــمــال واألرض والــثــروة 
والـــقـــوة، ومـــا هـــي إال عــقــود حتى 
إلى  الزائفة  السعادة  تلك  تحولت 
كــبــيــرة،  ومــعــانــاة  حقيقية  شــقــاوة 
فــالــفــلــســفــة الــتــي تــقــرن الــســعــادة 
تبرر  الغاية  تجعل  والــثــروة  بالمال 
ــة هـــي الـــثـــروة،  ــايـ ــغـ الـــوســـيـــلـــة، والـ
والوسيلة قد تكون الغش والجشع 
ــر الــــخــــوف والـــجـــهـــل وظـــهـــور  ونـــشـ
ــريـــة. فــأصــبــح  ــنـــصـ الــطــبــقــيــة والـــعـ

تتمنى أن تستفيق  الحلم كابوساً 
مــنــه، ولـــم يــعــد ذلـــك الــحــلــم الــذي 
المنام  في  حلماً  إال  الناس  به  ُوعــد 
فقط، كما قال الممثل الكوميدي 
ــورج كـــارلـــن:« أطــلــق  األمــريــكــي جــ
عليه الحلم األمريكي ألنه يجب أن 
من  تتمكن  حتى  منامك  فــي  تـــراه 
تصديقه«, وقد أدركت الحكومات 
المتحدة  الــواليــات  على  المتعاقبة 
المسار  األمريكية ضرورة تصحيح 
اليوم  وتسعى  الــســعــادة،  فهم  فــي 
تركه  إرثـــاً  تــواجــه  ولكنها  لتحقيقها 

الحلم المزعوم.
اإلمــارات  قاموس  في  السعادة  أما 
وهو  تــمــامــاً،  مختلف  معنى  فلها 
الحلم الذي نعيشه منذ ما يقرب 
ــة، الـــســـعـــادة  ــنــ ــــن خـــمـــســـيـــن ســ مـ
الــمــبــنــيــة عــــلــى أســــــاس اإلنـــســـان 
وأخالقياً،  معرفياً  فيه  واالستثمار 
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السعادة التي تصنع التسامح من 
لمؤسسات  التحتية  البنية  خــالل 
ــة، تــلــك الــمــؤســســات الــتــي  ــ الــــدول
أداء  وتمكنه من  له حقوقه  تكفل 
واجباته دون النظر إلى لونه أو دينه 
أخـــرى.  اعــتــبــارات  أو أي  أو عــرقــه 
حقيقة  لمعرفة  قليالً  اجتهدنا  ولو 
الحلم اإلماراتي فيمكننا أن نلخص 

ذلك في ثالثة أمور:
أوالً: القادة الـُملَهِمين والـُملِهِمين

عندما تمتلك أمة من األمم قادة 
ــام ويـــســـتـــشـــرفـــون  ــ ــهـ ــ ــنـــدهـــم اإللـ عـ
ــع  ــواقـ الــمــســتــقــبــل ويـــعـــيـــشـــون الـ
يؤمنون  قــادة  تحدياته،  ويعرفون 
بــأن اإلنــســان هو االستثمار األهــم، 
وهذا ما قاله المغفور له بإذن هللا 
عــزَّ وجــل الشيخ زايــد بن سلطان 
آل نهيان: »الرجال هي التي تصنع 
التي تصنع  الرجال هي  المصانع، 
سعادتها، الرجال هي التي تصنع 
حــيــاتــهــا، الــرجــال هــي الــتــي تصنع 
حـــاضـــرهـــا ومــســتــقــبــلــهــا، ولــيــســت 
ورثــه  الــذي  اإلرث  وهــو  المصانع« 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
»نستثمر  فقال:  مكتوم  آل  راشــد 
في صناعة اإلنسان وصناعة األمل 
ــاة أفـــضـــل لــمــاليــيــن  ــيـ وصـــنـــاعـــة حـ
اإللهام  البعض  يملك  قد  البشر«. 
ولكنَّ  للغير،  نقله  يملك  ال  ولكنه 
قادتنا لم ُيلهوا شعوبهم فحسب، 
العالم،  لشعوب  اإللــهــام  نقلوا  بــل 
حــتــى أصــبــحــت اإلمـــــارات مضرب 
األمــثــال وأرض األحـــالم والــفــرص، 
ــاة طـــيـــبـــة وتــعــلــيــم  ــيــ أحـــــــالم ـفـــي حــ
أفــضــل وصــحــة أفــضــل وحــريــة في 
العبادة والتقرب إلى هللا عزَّ وجل 
ــارك ـفــي هـــذه األرض  ــ ــذي ب ــ فــهــو ال

وساكنيها.
ثانياً: المواطنة الصالحة

ُفطر  التي  األمــور  الوطن من  حب 
الشعراء  بها  وتغنى  اإلنسان  عيها 
فــي أشــعــارهــم وقــصــائــدهــم، ولكن 
على  يصعب  معنى  الــوطــن  حــب 
الــلــســان وصــفــه، فهو الــحــب الــذي 
ــع اإلنــــســــان لــلــتــضــحــيــة بــكــل  ــدفـ يـ
غال ونفيس فــداًء لترابه. وهذا ما 
ــارات،  اإلمـ فــي  تشاهده  أن  يمكنك 
فكل من يعيش على هذه األرض 
بين  تــمــيــز  دون  ــنـــه  وطـ يــعــتــبــرهــا 
ــواطــــن. أجــيــال  مــقــيــم وزائــــــر أو مــ
نشأت وعاشت وبعضها انتقل إلى 
ربــه ومــواله وهــو يعيش على هذه 
انتقلوا  ــاؤه  ــ آب يــكــون  وقـــد  األرض، 
إليها بعد قيام االتحاد للمساعدة في 
وليعيلوا  الدولة  مؤسسات  إقامة 
أسرهم، ولكنهم أحبوها منذ وفدوا 
إلــيــهــا؛ وذلـــك لــكــريــم أخـــالق أهلها 
كرام وفادتهم،  وطيب معشرهم وإ
إنهم عيال زايد. يصدق فيهم قول 

كرمته: الشاعر وهم يمدح قبيلة أ
نا....تالقي  أمَّ أن  ولــو  يملونا  أن  أبــوا 

الذي يلقون منا لملِت.
ــي أخـــــالق اإلســــــالم ووســطــيــتــه،  هـ
ــداد،  واألجــ اآلبـــاء  وتقاليد  ــادات  وعــ
وهــي روح االتــحــاد الـــذي تــركــه لنا 
ــادة الــمــؤســســون وســــار عليه  ــقـ الـ

القادة الملهمون.
ثالثاً: األمل في مستقبل أفضل

انطلق   2020 يــولــيــو  مـــن   20 ـفــي 
مسبار األمل في مهمة الستكشاف 
الكوكب األحمر، ولكن الحقيقة أن 
تصور  وفــي  أخـــرى،  مهمة  للمسبار 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
راشــــد أن هــــذه الــمــهــمــة أهــــم من 
ــد عــبــر عن  الــمــهــمــة الــعــلــمــيــة، وقــ
ذلـــك ســيــدي فـــقـــال: »هــدفــنــا هو 
بأننا  الــعــرب  لجميع  أمـــل  إعــطــاء 
األمم  بقية  منافسة  على  قـــادرون 

والشعوب«. وقال أيضاً:« نحتفل 
بــخــمــســيــن عـــامـــاً مـــن الــتــأســيــس 
عــبــر وصــولــنــا لــلــمــريــخ بــــإذن هللا.. 
ــد وراشـــد  نحتفي بــثــمــرة عــمــل زايـ
طيب هللا ثراهما في بناء اإلنسان.. 
للخمسين  االســـتـــعـــداد  ــبــدأ  ن غــــداً 
نثبت للعالم أن ال  الــجــديــدة.. غــداً 
ــام اإلمـــــارات  ــ شــــيء مــســتــحــيــل أمـ
بالعرب  نصل  غـــداً  واإلمــاراتــيــيــن.. 

ألبعد نقطة في الكون«.
وبــحــيــاة  أفــضــل  بمستقبل  األمــــل 
أفــــــضــــــل، األمــــــــــل الــــــــــذي يــجــعــل 
اإلنسان يفكر ويبدع ويبتكر، األمل 
ــل، وهــم  ــ ـــاع األمـ الــــذي يــصــنــع صـــنَّ
الــبــشــر الـــذيـــن يــســعــون ـفــي حــاجــة 
الــبــشــر، ويــرســمــون الــبــســمــة على 
ــوه األطـــفـــال، ويــبــذلــون الــمــال  وجــ
يجعلنا  الـــذي  األمـــل  للمحتاجين. 
من  الــقــادمــة  الخمسين  فــي  نفكر 
بعضنا  يعيش  ال  وقــد  دولتنا  عمر 
تلك اللحظة ولكننا على يقين أننا 
كنا جزءاً من الفريق الذي صنعها.

ــي تـــهـــاوت  ــتــ ــ ــــي األحـــــــــالم ال ــم هـ ــ كـ
بنيت على سعادة  وسقطت ألنها 
يتمكنوا  لــم  قــادة  تبناها  موهومة 
أهلها  إلهام شعوبهم، فأصبح  من 
ويـــنـــتـــمـــون  أرض  ــي  ـفــ ــيـــشـــون  ــعـ يـ
ــدوا أعـــظـــم ســـر في  ــقــ لــغــيــرهــا، وفــ
الحياة السعيدة وهو األمــل، الذي 
يــجــعــلــك تــعــيــش وتـــفـــكـــر وتـــبـــدع 

وتبتكر من أجل اإلنسان.
أرض  ــى  إـلــ تـــســـافـــر  أن  أرت  )إذا 
األحـــــالم فــســتــكــون اإلمـــــــارات هي 

وجهتك(
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بقلم د. سيف الجابري

عضو مجلس اإلدارة  -  رئيس لجنة البحوث والدراسات

وهنا في دولة اإلمارات العربية 
الــمــتــحــدة تــعــارف عــلــى كلمة 
صغيرة المبني كبيرة المعني 
استخدمها شعب اإلمارات في 
لمجموعة  المختلفة  ألــفــاظــه 
))الــســنــع((،  بمسمي  مــعــاٍن 
وهي كلمة ذات دالالت كثيرة 
إلى  تــرمــي  متنوعة  ــارات  وإشــ
معاٍن مختلفة، فأصل الكلمة 
اللغوي كما قال ابن فارس: “ 
)سنع( السين والنون والعين 
إن كان صحيحاً فهو يدل على 
ــة. يــقــال  ــعــ ــيـــر ورفــ جـــمـــال وخـ
شرف أسنع، أي عال مرتفع. 

وامرأة سنيعة: أي جميلة.

الــجــمــال  وال شـــك أن مــعــانــي 
والــخــيــر والــرفــعــة تــتــألــف من 
مـــجـــمـــلـــهـــا دولــــــــة اإلمـــــــــــارات، 
فــشــعــبــهــا الــمــعــطــاء صــاحــب 
ــيــــم  ــة وقــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ األخـــــــــــــالق الـ
ــة تــشــكــل  ــلـ ــيـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة أصـ
ــه الـــنـــفـــســـي واألدـبــــــــي  ــ ــال ــمــ جــ

والمادي.

مــفــهــوم الــســنــع : هــو تصرف 
مــــاديــــاً  أو  ــاً  ــ ــوي ــنــ ــعــ مــ الـــــفـــــرد 
ــا لــلــمــجــتــمــع وهـــو  لـــخـــدمـــة مــ
أشـــخـــاص  أو  قـــيـــام شـــخـــص 
مجتمعين أو متفرقين بعمل 
مفيد للفرد أو المجتمع، وهو 
والتقاليد  العادات  على  داللــة 

إلى  الذي يتطلع  المجتمع  في 
الرقي بأقواله وأفعاله المثمرة 
مـــن  الــقــيــم الــتــي تــربــي ونشأ 

عليها.

وهي كلمة تستخدم بلهجات 
ــب الـــــــــدول  ــ ــسـ ــ ــلــــفــــة حـ ــتــ مــــخــ
واألعـــــــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد الــتــي 
تــطــلــق عــلــيــهــا هــــذه الــكــلــمــة، 
الكلمة عند  هـــذه  تــكــون  وقـــد 
ــان  ــكـ ولـ الـــعـــالـــم  دول  ــافــــة  كــ
بصيغ مختلفة حسب لغاتهم 

ومفاهيمهم عن السنع.

السنع في المجتمع اإلماراتي.

من المؤكد أن كلمة السنع كما 
وضحنا لها الكثير من الدالالت 

لكل شعب من شعوب العالم قيم تختلف باختالف موروثها الفكري والتاريخي والمجتمعي 
وذلك  البلد،  تلك  أهــل  عليها  تعارف  التي  األخــالق  منظومة من  إيجاد  في  يسهم  مما  والثقافي 

الشعب، وتوضع لمثل هذه العادات واألعراف أسماء تناسبها.

السنع

اسس تربوية
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واإلشــــــــــــــــارات الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
الــمــوضــوع ذو سعة  وبــمــا أن 
وشـــجـــون فـــال بـــد مـــن تحديد 
األهــداف  إلــي  الوصول  بوصلة 
ــوة مـــن مـــــادة الــســنــع  ــرجـ ــمـ الـ
تعليمية  كمادة  طرحت  التي 
في مــدارس اإلمــارات والعمل 
من  القصوى  االستفادة  علي 
التي  ))السنع((  الكلمة  هذه 
مادياً  الكثيرة  المعاني  تحمل 

ومعنوياً.

مختلفاً  عــصــراً  نعيش  ونحن 
عما كان قبل سنوات،  تماماً 
السنع  ثقافة  نشر  مــن  فالبد 
ــال  ــيــ ــيــــوم واألجــ ــ بـــيـــن جـــيـــل ال

ــل الــغــد  ــ ــهــــم أمــ ــ ــة ألن ــادمــ ــقــ ــ ال
وقدوة العطاء ونور المستقبل 
فالسنع عند شعب اإلمــارات 
يدخل في كثير من سلوكياته 
وعــــاداتــــه وقــيــمــه الــمــخــتــلــفــة 
ســــواء عــلــى مــســتــوى األســـرة 
أو  الــمــتــوســطــة  أو  الــصــغــيــرة 
أو عــلــى  الـــمـــمـــتـــدة،  الـــكـــبـــيـــرة 
مــســتــوى الــعــمــل والــعــالقــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل الــخــطــبــة 
والـــزواج واألفـــراح أو واجبات 
الضيافة والعزاء ، كل ذلك له 
؛ حيث هذه  السنع  مكانه في 
الكلمة كما قلنا هي داللة على 
معاني الجمال والخير والرفعة 
ومــجــتــمــع شـــعـــب اإلمـــــــارات 

الـــمـــعـــطـــاء صـــاحـــب األخـــــالق 
الــعــالــيــة والــقــيــم االجــتــمــاعــيــة 
جماله  تشكل  الــتــي  األصــيــلــة 
النفسي واألدبي والمادي. مما 
ساهم في بناء عالقات واسعة 
مـــع شـــعـــوب الــعــالــم ويــعــود 
اإلماراتية  النبيلة  للقيم  ذلك  
ومنها السنع والتعامل الراقي 
المجتمع  شـــرائـــح  كــافــة  مـــع 
الدولة  لهذه  الــزائــر  أو  المقيم 
مــمــا ســاهــم فــي بــنــاء عــالقــات 
إلي  أدت  حميمية  مجتمعية 
هـــذه الــظــاهــرة الــحــضــاريــة في 

دولة اإلمارات .
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الصحة والسالمة المهنية 
في بيئة العمل

إلى  باإلضافة  للعاملين وحمايتهم من أي مخاطر  امنه  بيئة عمل  المؤسسات على خلق  تحرص 
حماية المنشآت والمعدات واألجهزة التي تستخدم في العمل بهدف رفع الطاقة اإلنتاجية وتعزيز 

كفاءة العاملين والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي لهم.

بأقالمهم

 فــالــصــحــة الــمــهــنــيــة هـــي حــالــة 
والنفسية  البدنية  الــرفــاهــة  مــن 
وليس فقط الخلو من األمراض 
أو الــعــجــز، ويــتــلــخــص ذلــــك في 
تـــكـــيـــيـــف الـــعـــمـــل لـــكـــي يـــالئـــم 
موظف  كــل  وتكييف  الموظف 

مع عمله. 

أمــــــا الــــســــالمــــة الـــمـــهـــنـــيـــة فــهــي 
مجموعة من اإلجراءات والنظم 
تهدف إلى الحفاظ على االنسان 
ــة والـــحـــفـــاظ  ــ ــابـ ــ مــــن خـــطـــر اإلصـ
أو  التلف  مــن  الممتلكات  على 

الضياع.

تحديد  المؤسسة  على  ويتعين 
الصحة  مخاطر  وضبط  وتقييم 
والــســالمــة الــمــهــنــيــة الــتــي تــؤثــر 
من  بها  العاملين  وعــلــى  عليها 
خالل جمع المعلومات وتحليلها 
ــراءات الــوقــايــة منها  وتــحــديــد إجــ

للحد من آثار هذه المخاطر.

ــو مـــصـــدر يــمــكــنــه  ــر هــ ــطـ ــخـ  والـ
بـــإصـــابـــة أو اعــتــالل  الــتــســبــب 
ــة امـــــــا الـــــخـــــطـــــورة فــي  ــلـــصـــحـ لـ
لحدث  التبعات  من  محموعة 
ما واحتمالية حدوثه )اثر لحالة 

الشك(

و تهدف عملية تحديد المخاطر 
إلى تجنب أو التخفيف من حدة 
ــار تــلــك الــمــخــاطــر مــن خــالل  آثــ
تمارس  التي  األنشطة  تحديد 
ــي مـــكـــان عـــمـــل الــمــوظــفــيــن  فــ
كذلك  وتصرفاتهم  وسلوكهم 
إـلــى طــبــيــعــة العمل  بــاإلضــافــة 
ــه والـــبـــنـــيـــة  ــتـ ــئـ ــيـ الـــمـــكـــتـــبـــي وبـ
التحتية في مكان العمل والبيئة 
الــرقــمــيــة وإجـــــــراءات الــســالمــة 
بهذه  المتأثرين  تحديد  بهدف 

المخاطر. 

الصحة  إدارة  أنظمة  أبــرز  ومــن 
المواصفة  المهنية  والــســالمــة 

التي   ISO 45001 القياسية 
تهدف إلى  تحسين أداء الصحة 
والــــســــالمــــة الـــمـــهـــنـــيـــة داخـــــل 
الــمــؤســســة وتـــســـاعـــدهـــا على 
االمتثال والتوافق مع القوانين 
ــتــشــريــعــات وتــحــقــيــق رضــا  وال

العمالء وتلبية توقعاتهم.

القياسية  الــمــواصــفــة  وتـــحـــدد 
ISO 45001 بعناية متطلبات 
الــصــحــة والــســالمــة  إدرة  نــظــام 
الــمــهــنــيــة لــتــمــكــيــن الــمــؤســســة 
أماكن عمل صحية  توفير  من 
ــــن خــــــالل مــنــظــومــة  ــة مـ ــ ــنـ ــ وآمـ
إصابات  من  للوقاية  متكاملة 
الــعــمــل والــوقــايــة مــن أمـــراض 
العمل، وتتكون المواصفة من 

10 بنود رئيسية ومن أبرزها:

الــمــنــظــمــة  ســــيــــاق  بـــنـــد  أوال: 
)يتضمن فهم تحديات الصحة 
والــــســــالمــــة الـــمـــهـــنـــيـــة داخـــــل 

الرائد / راشد سعيد األشخري 
مدير فرع االستراتيجية والتطوير المؤسسي 

إدارة الشرطة المجتمعية
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الــمــؤســســة وخــارجــهــا وتــحــديــد 
الــبــيــئــة الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
مع  المرتبطة  القضايا  لتحديد 
تــحــديــد مــتــطــلــبــات وتــوقــعــات 
األطــــــراف الــمــعــنــيــة. بــاإلضــافــة 
إـلــى الــمــتــطــلــبــات الــقــانــونــيــة أو 
أنــه  كــمــا  ــرى،  أخــ متطلبات  أي 
والمنتجات  األنشطة  يتضمن 
والخدمات التي تسيطر أو تؤثر 
عليها المؤسسة والتي يمكنها 
الصحة  نظام  أداء  على  التأثير 
ــة الــمــهــنــيــة الـــخـــاص  ــالمـ ــسـ والـ
التطبيق  لضمان  بالمؤسسة 
الــفــعــال لــلــنــظــام والــمــحــافــظــة 

عليه وتحسينه باستمرار.

ثــانــيــا: بــنــد الــقــيــادة ومــشــاركــة 
ــع  ــمـــن وضــ ــتـــضـ ــيــــن يـ ــلــ ــامــ الــــعــ
األدوار  وتـــحـــديـــد  الــســيــاســات 
والــمــســؤولــيــات والــصــالحــيــات 
وإثبات قدرة اإلدارة العليا على 
ــراك  ــزام والــمــســاءلــة واشــ ــتـ االلـ
جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــيـــن. وتــحــمــل 
ــلـــة لــمــنــع  ــيـــة الـــكـــامـ الـــمـــســـؤولـ
ــتــــالل الــنــاتــجــيــن  اإلصـــابـــة واالعــ

ــة الــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ عـــــن الــــعــــمــــل بـ
تــوفــيــر بــيــئــات عــمــل وأنــشــطــة 
توفير  خــالل  آمنة وصحية من 
ــة لــلــنــظــام  ــ ــروري ــضــ ــ الـــــمـــــوارد ال
وعمل لجان للصحة والسالمة 
مـــن عملية  لــلــتــأكــد  الــمــهــنــيــة 

التشاور ومشاركة العاملين.

ــم ويــتــضــمــن  ــدعـ ثــالــثــا : بــنــد الـ
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جــمــيــع مــــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر 
ـــة إلعــــداد  ـــضـــروري الــــمــــوارد ال
نــــظــــام الـــصـــحـــة والـــســـالمـــة 
وتحسينه   وتطبيقه  المهنية  
وتـــحـــديـــد مــســتــوى الــكــفــاءة  
لتحديد  للعاملين  المطلوبة 
خلفيتهم   على  بــنــاء  األخــطــار 
الــتــعــلــيــمــيــة  والــتــدريــبــيــة أو 
باإلضافة  المناسبة  العملية 
ــى الـــتـــوعـــيـــة  الــمــســتــمــرة  ــ إلــ
عمليات  وإعــــداد  للعاملين  
لــــــــالتــــــــصــــــــاالت الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
ــة  والــمــعــلــومــات  ــيـ ــارجـ ــخـ والـ

الموثقة  وضبطها.

ــيـــل  ــتـــشـــغـ الـ ــد  ــ ــنـ ــ بـ  : ــا  ـــ ـــعــ ــ ــ راب
ويتضمن التخطيط والتحكم 
ـفــي الــتــشــغــيــل لــلــقــضــاء على 
مــنــهــا  ــد  ــ ــحـ ــ الـ أو  ــر  ــاطــ ــخــ ــمــ ــ ال
باستخدام التسلسل الهرمي 

للضوابط وهي كاالتي :

القضاء على األخطار.

ومــواد  بعمليات  االســتــبــدال 
ومعدات أقل خطورة.

اســتــخــدام ضــوابــط هندسية 
وإعادة تنظيم العمل. 

ــوابــــط إداريــــــة  اســـتـــخـــدام ضــ
تشمل التدريب. 

ــدام مــــعــــدات حــمــايــة  ــخـ ــتـ اسـ
شخصية مناسبة. 

يتضمن  أنــــه  إـلـــى  ــة  ــافـ بـــاإلضـ
ــادر  والـــمـــصـ الــتــغــيــيــر  إدارة 
الخارجية واالستعداد لحاالت 

الطوارئ.

الــتــحــقــيــق بــشــأن الـــحـــوادث: 
يــعــد الــتــحــقــيــق ـفــي حــــوادث 
للحيلولة  هــامــة  أداة  العمل 

فرص  وتحديد  تكرارها  دون 
إجراء تحسينات ورفع الوعي 
ــدى الــعــامــلــيــن فــــي مــجــال  ــ لـ
المهنية  والــســالمــة  الــصــحــة 
إلى  باإلضافة  العمل  بيئة  في 
ضمان توفير منهج للتعامل 
مـــــع األســــــبــــــاب الــحــقــيــقــيــة 
المؤدية للحادث حيث يجب 
عــلــى الــعــامــلــيــن اإلبـــــالغ عن 
الحوادث وقت حدوثها  كافة 
ــتـــمـــدة  ــة الـــمـــعـ ــيــ ــ ــألل ــ ــا ل ــ ــقـ ــ وفـ
وتبعاتها  مــصــدرهــا  وتــحــديــد 
مع  وقوعها  تــكــرار  وإمكانية 
مـــراجـــعـــة وتـــحـــديـــث ســجــل 

المخاطر للمؤسسة.

األداء  تـــقـــيـــيـــم   : خــــامــــســــا 
ويــتــضــمــن مـــراقـــبـــة وقــيــاس 
وتحليل األداء من حيث مدى 
للمتطلبات  المؤسسة  تلبية 
الــمــتــطــلــبــات  أو  الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــال لــهــا  ــ ــ ــث ــ ــ ــت ــ األخــــــــــــرى  واالمــ
وفعالية الضوابط التشغيلية 
ــط األخــــــــــرى، كــمــا  ــ ــوابـ ــ ــضـ ــ والـ
يجب على المؤسسة بإجراء 
فترات  فــي  داخلية  تدقيقات 
مخطط لها لتقديم معلومات 
حول ما إذا كان نظام الصحة 
مطبقاً  الــمــهــنــيــة  والـــســـالمـــة 

ومحافظاً عليه بفعالية .

ويشمل  التحسين  ســادســا: 
عـــــمـــــلـــــيـــــات رصــــــــــــد فــــــرص 
اإلجـــراءات  واتــخــاذ  التحسين 
ــهــا لــتــحــقــيــق األهــــــداف  حــيــال

المرجوة من تطبيق النظام.

ــات  ــمـ ــظـ ــنـ وتـــــــوجـــــــد عـــــــــدة مـ
إصــدار  عن  مسؤولة  عالمية 
وأنظمة  وقوانين  تشريعات 
إلدارة  خـــاصـــة  ومـــواصـــفـــات 

نــــظــــام الـــصـــحـــة والـــســـالمـــة 
المهنية ومن أبرزها:

هــي   :  OSHA  / االوشـــــــــا 
ــة غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــة حـ ــمــ ــظــ ــنــ مــ
ربحية  تابعة  لــوزارة العمل 
األمريكية مسئولة عن إصدار 
والصحة  السالمة  تشريعات 
وفــرض  ومتابعتها  المهنية 
ـفــي مـــواقـــع العمل  تــنــفــيــذهــا 
المتحدة  بالواليات  المختلفة 
األمريكية نشأت عام 1971 
ــلــــب عـــلـــيـــهـــا الــــجــــوانــــب  يــــغــ
ــر  ــيــ ــ ــاي ــعــ ــمــ ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة وال
ــال  ــمـ وأســـالـــيـــب تــنــفــيــذ االعـ
ــثـــل ) أعـــمـــال  الـــخـــطـــيـــرة  مـ
األمـــاكـــن الــمــرتــفــعــة وأعــمــال 
ــفــــر وأعــــــمــــــال األمــــاكــــن  الــــحــ
بشكل  وتــعــتــبــر   ) الــمــغــلــقــة 
عام برنامجاً تطبيقياً يتضمن 
لمجال  الرئيسية  المفاتيح 
المهنية  والــســالمــة  الــصــحــة 
وتــــقــــوم الــمــنــظــمــة بــاعــتــمــاد 
المحاضرين المؤهلين للقيام 

بأعمال التدريب.

النيبوش /  NEBOSH: هو 
الــوطــنــي  للمجلس  اخــتــصــار 
الصحة  المتحانات  البريطاني 
ــة الــمــهــنــيــة وهـــي  ــالمــ ــــســ وال
مستقلة  بــريــطــانــيــة  منظمة 
ــأت عـــام  ــشـ غـــيـــر حــكــومــيــة نـ
بــشــكــل   ــز  ــركـ تـ ــي  ــ وهـ  1979
أســــــاســــــي عـــــلـــى الــــســــالمــــة 
حيث  مــن  المهنية  والــصــحــة 
نظم اإلدارة المعتمدة عالميا 
الشخصية  الــقــدرات  وتنمية 
عــلــى تــحــلــيــل األعـــمـــال الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا وكــيــفــيــة تــأمــيــنــهــا 
ــا تـــضـــع الـــمـــنـــاهـــج  ــهــ ــ كـــمـــا أن
الدراسية والمؤهالت وتحدد 

بأقالمهم
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أساليب التقييم لكل مؤهل 
المحاضرين   تعتمد  ال  وهــي 
تعتمد  ولـــكـــن  الــمــســتــقــلــيــن 
كز تدريب لديها  هيئات  ومرا
فــي جميع  فــروعــاً  لها  كما أن 

أنحاء العالم .

هــي   :  /IOSH االيـــــــــــوش 
والسالمة  الصحة  مؤسسة 
مؤسسة  كبر  أ وهي  المهنية 
متخصصة  عالمية  عــضــويــة 
ــي هـــــــذا الــــمــــجــــال وتـــهـــتـــم  ــ فــ
ــا الـــمـــهـــنـــيـــيـــن حـــول  ــايـ ــقـــضـ بـ
الــعــالــم، نــشــأت عـــام 1945 
المتحدة  الــمــمــلــكــة  ومــقــرهــا 
أهلية  دولــيــة  وهــي مؤسسة 
وتعتبر  للحكومة  تابعة  غير 
ــاً رائـــــــــداً فــي  ــيـ ــبـ ــدريـ ــداً تـ ــهـ ــعـ مـ
مــــجــــال الـــصـــحـــة والـــســـالمـــة 

أنها  إلــــى   بــاإلضــافــة  المهنية 
ودعم  المعايير  بوضع  تقوم 
وتزويدهم  األعــضــاء  وتطوير 
بــالــمــعــارف والـــمـــهـــارات إلــى 
جـــانـــب تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات، 
ولـــهـــا مــســتــويــات لــلــتــدريــب 
لــفــئــة  األول  :الــــمــــســــتــــوى  
العمالة ومــدتــه يــوم واحــد 8 
ســاعــات والــمــســتــوى الــثــانــي 
ــه 24 ســاعــة،  ــدتـ لـــــــإدارة ومـ
ــل الــــمــــتــــدرب  بــعــد  ــحـــصـ ويـ
بطاقة  على  االمتحان  اجتياز 

عضوية وشهادة .

الوطنية  الهيئة  أطلقت  ولقد 
واألزمــــــات  الــــطــــوارئ  إلدارة 
الوطني  الــمــعــيــار  والـــكـــوارث 
لنظام إدارة السالمة والصحة 
الـــمـــهـــنـــيـــة بــــدولــــة اإلمــــــــارات 

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة بــهــدف 
الحد من المخاطر التي تهدد 
ويعتبر  الــمــوظــفــيــن،  ســالمــة 
هـــذا الــمــعــيــار نــمــوذجــاً لمنع 
ــوادث ـفــي أمــاكــن  ــحــ ــ ــوع ال ــ وقـ
العمل حيث تم إعداده وفق 
أفـــضـــل الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. 
المتطلبات  المعيار  ويــحــدد 
التي يجب على كل مؤسسة 
اتــبــاعــهــا لــوضــع نــظــام إلدارة 
المهنية  والــصــحــة  الــســالمــة 
ــذه والــــحــــفــــاظ عــلــيــه  ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
الــمــخــاطــر  إدارة  ــل  ــ أجــ مــــن 
وتــأثــيــرهــا.  شــدتــهــا  لتخفيف 
كما أنه يسعى إلى التحسين 
المستمر في اإلجراءات واتباع 

نظم عمل آمنة .
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من األرشيف

الموجــة الثالثة النقراض األســـرة

أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي
أكاديمي إماراتي - عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار 

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

األسرة هي النواة التي ُتبنى 
عليها الدول. وكلما تزعزعت 
لبنات  أركــان األســر تهدمت 
أمر  وهــذا  المجتمعات،  بناء 
يــــؤذن بــانــهــيــار الـــحـــضـــارات، 
واألدلـــــــة عـــلـى ذلــــك كــثــيــرة، 
ــر ـفـــي هـــذا  لـــكـــن أهـــــم مــــؤشــ
األمـــــــــر هــــــو تــــنــــاقــــص عــــدد 
المواليد الجدد. وهذه ظاهرة 
وأعلنت  دول  فيها  سبقتنا 
االجتماعية  الـــطـــوارئ  حــالــة 
القضية.  هــذه  مــع  للتعامل 
وفــي زيـــارة لـــوزارة التربية في 
دولـــة مــتــقــدمــة، ســألــت أحــد 
الــمــســؤولــيــن عـــن الــقــضــيــة 
التي تؤرقه، فقال لي بصوت 
سننقرض،  نحن  حرقة،  فيه 
ــرات  ــ ــؤشـ ــ ــا مـ ــ ــه مــ ــ ــ فـــقـــلـــت ل
ذلــــــــك؟ أشــــــــار إـلــــــى جـــــدول 
عــنــده بــيــن لــنــا أنــهــم كــــوزارة 

واحدة  استغنوا عن  للتربية 
من كل أربــع ريــاض أطفال 
خــــالل الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
بــلــغــة أخـــــرى خـــســـرت تلك 
الجدد. المواليد  ربــع   الدولة 

مــــــا الـــــــــذي أوصـــــــــل بــعــض 
المستوي؟  هــذا  إـلـى  الـــدول 
اإلجــــابــــة تــتــلــخــص فــــي خــلــل 
وبدأ  الزوجية،  الحياة  أصــاب 
الحقوق  المبالغة في  بسبب 
والواجبات وتوزيع المهمات. 
ــلــنــا يــــدرك أن الـــمـــرأة من  كُ
ــة الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة  ــيــ ــاحــ ــنــ ــ ال
والـــــــــســـــــــيـــــــــكـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــة 
والسسيولوجية مهيأة ألمور 
ال يــســتــطــيــع الـــرجـــل الــقــيــام 
بــهــا، فــعــنــدمــا تــعــتــذر الــمــرأة 
عــــن الـــقـــيـــام بــــهــــذه الـــمـــهـــام 
األمثلة  مــن  األســـر.  تنقرض 
الزوجة،  تقول  أن  ذلك  على 

ليست  ــة  ــ ــذري ــ ال »إن  مـــثـــالً: 
المهنية  فمسيرتي  أولـــويـــة، 
أهـــم مــنــهــم«، هــكــذا خدعت 
المرأة، ومن هنا تبدأ القصة، 
المساواة بين الرجل والمرأة 
حــق أريـــد بــه بــاطــل. وتــجــاوز 
ــان لــه  ــ ــك، كـ ــ ــ الــــحــــدود فــــي ذل
أرجــو  وسلبياته.  انعكاساته 
أال ُيفهم من كالمي أني ضد 
المرأة، لكني أتمنى لها الخير 
ال  وهـــذا  الــتــقــدم.  وللمجتمع 
يتم إال بأن يقوم كل إنسان 

بما هو مهيأ له.

ــم لــــلــــمــــرأة أن  ــلــ ــظــ ــ ومـــــــن ال
نطالبها بما هو فوق طاقتها. 
ــع الــــعــــدالــــة لـــلـــمـــرأة،  ــ أنــــــا مـ
والـــتـــي ـفــي بــعــض األوقـــــات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاواتـ ــ ــــسـ مـ ــي  ــضــ ــتــ ــقــ ــ ت ال 
 بـــــالـــــرجـــــل ـفـــــي كــــــل شــــــيء.
الـــحـــب أو الــشــريــك  انــتــظــار 
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المناسب كان العامل الثاني 
فــي انهيار األســـر، وهــذا األمــر 
قاد  األخــرى  المجتمعات  في 
إلشــبــاع الــغــريــزة خـــارج إطــار 
الزواج، ولذلك مظاهر كثيرة 
مع  الــفــتــاة  تعيش  أن  منها 
علماً  زواج،  دون  تحب  مــن 
بأن المرأة هي المظلومة في 
هذا النسق من المجتمعات، 
ـــلــى عـــدم  فـــيـــتـــم االتـــــفـــــاق عـ
مشكلة  أول  مـــع  االنــــجــــاب 
تواجه الذكر يبحث عن عش 

جديد يأويه، ثم يطرح سؤال 
بين  الحياة  كانت  إْن  نفسه 
الذرية،  الزوجين مجردة من 
فلَِم يتحمل الذكر متطلبات 
ــة، ولــــــم ال  ــ ــيـ ــ ــزوجـ ــ ــاة الـ ــيــ ــحــ ــ ال
 يسعى لما يريد دون قيود؟

الثالثة وهي األخطر  الموجه 
الــتــي مــــرت بــبــعــض الــــدول 
ــع الـــــــشـــــــذوذ،  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ هـــــــي تـ
األســـــرة  تـــكـــون  أن  ــول  ــبــ وقــ
مــكــونــة مـــن نــفــس الــجــنــس 
تــحــت مــســمــيــات مــتــعــددة، 

وتــطــورت، فــي بعض الــدول، 
إـلــى تــشــريــع الــقــوانــيــن التي 
تــحــفــظ حــقــوق »الــمــثــلــيــة«، 
الطوفان  الموجه هي  وهــذه 
الذي ترّوج له أجهزة اإلعالم 
ــاد يــخــلــو  ــكـ الـــعـــالـــمـــيـــة، فــــال يـ
بطل  أو مسلسل من  فيلم 
انتكاسة  إنها  الشواذ.  يمثل 
لم  إْن  اإلنسانية،  الفطرة  في 
تـــعـــالـــج الــمــجــتــمــعــات هـــذه 
التحديات الثالثة، نقول على 

البشرية.. السالم.
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إال أنه وما نراه في أروقة المحاكم 
الطــالق  أســباب  مــن  بالدولــة 
الحيــاة  عــن  البعــد  كل  يبعدنــا 
أجدادنــا  التــي عاشــها  الزوجيــة 
وأمهاتنــا مــن واجبــات وحقــوق 
للحفــاظ عـلـى األســرة ، وتربيــة 
تجعلهــم  ظــروف  ـفـي  األبنــاء 
ـفـي  إدخالهــم  دون  حــاالً  أفضــل 
أوالخالفــات  النقــاش  مســائل 

الدائرة.  
  وقــد جــاء قــول هللا ســبحانه 

وتعالى في  مسائل الطالق: 

َعــن  ِفَصــااًل  أََراَدا  ”َفــإِْن 
َفــاَل  َوتََشــاُورٍ  ْنُهَمــا  مِّ تَــَراٍض 
أَن  ـْم  أََردتُـّ َوإِْن  َعَلْيِهَمــا  ُجَنــاَح 
تَْســَتْرِضُعوا أَْواَلَدكُــْم َفــاَل ُجَنــاَح 
آتَْيُتــم  ــا  مَّ َســلَّْمُتم  إَِذا  َعَلْيكُــْم 
َ َواْعَلُموا  بِاْلَمْعــُروِف َواتَُّقــوا هللاَّ
                                                                                           “ بَِصيــرٌ  تَْعَمُلــوَن  بَِمــا   َ هللاَّ أَنَّ 

) سورة البقرة اآلية 233(
تؤكد اآلية الكريمة أن االنفصال 
يكــون بالمعــروف ... ومــن بــاب 
التقــوى والعشــرة بين الزوجين 
عــن  األبنــاء  إبعــاد  وكذلــك 

المســاس  ،،دون  الطــالق  أمــور 
أوالتجريــح فيمــا بينهــم  حــول 
النفقــة والطالق واألســباب غير 
ـفـي  اآلخريــن  وتدخــل  المبــررة 
العالقــة الزوجيــة بهدف إفســاد 
أن  حيــن  ـفـي  العالقــة،،  تلــك 
الحــرص  كل  حــرص  المشــرع 
عـلـى أن يكــون هنــاك حكمــان 
والزوجــة(  )الــزوج  أهلهمــا  مــن 
االنفصــال  يكــون  ال  حتــى 
ولكــن  اإلصــالح   ومحاولــة 
نتفاجــأ في بعض حاالت الطالق 

األبناء  بين الرعاية و حكم الحضانةاألبناء  بين الرعاية و حكم الحضانة

بقلم: القانوني عبد الله حاجي 
مستشار قانوني

محامي الحدث

ونكمل مقالنا إستكماالً للمقال السابق حول ذات العنوان ... و الذي نؤكد فيه أن أبغض الحالل 
كمال لنصف الدين  عند هللا الطالق ... و أن الزواج هو الستر و اإلصالح بين الرجل و المرأة وهو إ
فالبد أن تتسم هذه  العالقة بالحب المتبادل و كذلك الهدف هو بناء أسرة متكاملة وهذا ما 
حرص عليه المشرع اإلماراتي حينما أقر  قانون األحوال الشخصية و تحدث عن حقوق الزوجة 
لزوجها و كذلك حقوق الزوج لزوجته و كذلك في نفقات األبناء و الذي يكون على عاتق األب كونه 

الولي لألبناء ، وكذلك الحال في مسائل الطالق  .
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ابتعــاد اإلخــوة أوكبــار العائلة في  
الســعي الستمرار العالقة وإنما 

ابتعادهم عن النصح.....  
ازديــاد  ـفـي  الطــالق  فحــاالت 
لــه  يكــون  قــد  وهومؤشــر 
مجتمعاتنــا  ـفـي  الســلبي  األثــر 
هــم  الضحيــة  وأن  وخاصــًة 
األبنــاء ... وهــذا مــا جعــل بعض 
المؤسســات  تتدخــل ـفـي مثــل 
هــذه التصرفــات الحاصلــة بيــن 
الطــالق  مرحلــة  ـفـي  الزوجيــن 
وعمــل االتفاقيات للطالق دون 

المساس )بالمحضونين ( وهم 
القانــون  كفــل  وكذلــك  األبنــاء 
حمايتهــم مــن تلــك التصرفــات 
ســلوكهم  ـفـي  تؤثــر  قــد  التــي 
اآلخريــن   ومــع  الشــخصي 
االنحــراف  إـلـى  ذلــك  يجــر  وقــد 
والدخــول ـفـي دوامــات القضايــا 
والمخــدرات  )الســرقات  منهــا 

واالعتداء (،،،
األم  عزيزـتـي  األب،  عزيــزي 
نــواة  فهــم  أمانــة  األبنــاء   ...
ومســتقبل هــذا الوطــن والثمار 

األســرة  عليهــا  تعتمــد  التــي 
لبنــاء   ... للمســتقبل  والدولــة 
ويخــدم  التغييــر  يصنــع  جيــل 
الوطــن فحافظوا على هذا الكنز 
مــا  إـلـى  وإياكــم  ... وفقنــي هللا 

هوخير نحوالصالح واإلصالح. 
فاألبنــاء هــم ثمــرة تلــك العالقة 
تقحموهــم  فــال   ... الزوجيــة 
واألخــذ   ... الطــالق  بمســائل 
تعاـلـى “وســرحوهن  بقــول هللا 

بإحسان “.
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مدونة أفكاري

ــارات  ــ ــة االمــ ــ ــد عـــرفـــت دولـ وقــ
ــارع حــــــركــــــة الــــتــــطــــور  ــ ــســ ــ ــ ــت ــ ــ ب
ــة وضـــع  ــرعــ الـــتـــشـــريـــعـــي وســ
ــة الـــفـــرد  ــاجـ قـــوانـــيـــن تــلــبــي حـ
والـــمـــؤســـســـات اليــــجــــاد بــيــئــة 
إيجابية تمكن األفراد والهيئات 
بأمان  العيش  مــن  المعنوية 
نفسي واجتماعي األمر الذي 
يمكنهم من ممارسة أعمالهم 
ونشاطاتهم العملية والفكرية 

بكل توازن وتناغم نفسي .
وقـــد عـــدل الــمــشــرع اإلمــاراتــي 
الــســنــوات العشر األخــيــرة  فــي 
مــعــظــم الـــقـــوانـــيـــن الــجــزائــيــة 
ووضــــــع تـــشـــريـــعـــات جـــديـــدة 
تـــســـعـــى ـفـــي مـــجـــمـــوعـــهـــا إـلــى 
ومعنوياته  الفرد  فكر  حماية 
قــبــل حــمــايــة حــقــوقــه الــمــاديــة 

الــمــتــعــلــقــة بــحــيــاتــه الــعــمــلــيــة 
حيث أصدرت الدولة مجموعة 
من  كــثــيــراً  تحمي  تشريعات 
الــمــفــاهــيــم  الــمــعــنــويــة مثل 
الخصوصية الفردية والملكية 
ــور  الــفــكــريــة وغــيــرهــا مــن األمـ
النفسية  بالحياة  تتعلق  التي 
القانونية  المواد  وتعد  للفرد، 
الـــتـــي تــحــمــي الــمــجــتــمــع من 
خطر نشر الشائعات ال سيما 
تــلــك الـــتـــي تـــــؤدي إـلـــى خلق 
حــالــة مــن الــهــلــع والــذعــر بين 
وسائل  أهــم  إحــدى  الجمهور 
أصحاب  محاربة  فــي  المشرع 
ــفـــوس الــضــعــيــفــة الـــذيـــن  ــنـ الـ
يـــســـعـــون إـلــــى خـــلـــق الــبــلــبــلــة 
الفكرية و النفسية  لتقويض 
ــفـــرديـــة  الــــــــروح الـــمـــعـــنـــويـــة الـ
والـــجـــمـــاعـــيـــة حـــيـــث حـــاربـــت 

الجزائية كل أشكال  القوانين 
الــــعــــدوان الــنــفــســي الـــفـــردي 
ــت  ــ ــعـ ــ والــــمــــجــــتــــمــــعــــي ووضـ
عقوبات صارمة لكل شخص 
وسائل  يستخدم  أن  يــحــاول 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة أو 
التواصل االجتماعي  منصات 
ــرويـــج ألخــــبــــار كــــاذبــــة أو  ــتـ ــلـ لـ
مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة حــيــث 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي الــنــاجــم  إن 
عـــن مــثــل هــــذه الــمــمــارســات 
الفردي  المستوى  يفوق  قــد 
ــلـــع  ــهـ ويــــنــــتــــج حـــــالـــــة مــــــن الـ
أوقــات  فــي  خاصة  االجتماعي 

األزمات والكوارث العامة .
ــاـبــي لــلــســلــوك  ــجـ الـــبـــاعـــث اإليـ
الحالية  األوقــــات  أن  الــمــجــرم 
ــتــــي يـــشـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم فــي  ــ ال

تسعى الدول المتحضرة إلى سن تشريعات قانونية تواكب حركة النهضة االجتماعية والتطور االقتصادي 
واألمني فيها بما يساعد على تحقيق تناغم تشريعي يغطي جميع الجوانب الفردية والمجتمعية ويخلق 

حماية قانونية لحقوق األفراد بكافة مستوياتها المادية والمعنوية .

تجريــم التالعب في 
الجمهـــــور مشــاعر 

بقلم : األستاذة مريم األحمدي 
 عضو مجلس اإلدارة - رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية
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ظل أزمــة كــورونــا هي أوقــات 
ــيـــة عــلــى  ــدة الـــحـــســـاسـ ــ ــديـ ــ شـ
مستوى الفرد وعلى مستوى 
دولــــة  أدارت  وقـــــد  الـــــــــدول، 
اإلمـــارات هــذه األزمـــة بحكمة 
ــا الــــعــــالــــم حــيــث  ــهــ ــ ــد ل ــهـ ــشـ يـ
مــنــحــت الــجــهــات الــمــخــتــصــة 
الصالحيات اإلعالمية واألمنية 
الــتــي تمكنها مـــن  مــمــارســة 
ــن ثم  عــمــلــهــا بــاحــتــرافــيــة ومــ
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــالـ ــح بـ ــ ــري ــصــ ــتــ ــ ال
الـــمـــوثـــوقـــة الـــمـــســـتـــنـــدة إـلــى 
الــــمــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة لــكــي 
يطمئن الجمهور على حقيقة 
الوضع الصحي الذي تعيشه 
مــبــالــغــات  أي  دون  ــة  ــ ــدول ــ ال

وبكامل المصداقية، 
وعـــلـــيـــه فــــــإن الـــمـــعـــلـــومـــات 

غــالــبــاً  الــنــاس  يتناقلها  الــتــي 
إلــى  مستندة  تــكــون  أن  دون 
ــه يــشــهــد  ــ ــوق بـ ــ ــوثـ ــ ــدر مـ ــصــ مــ
لخبر  الـــتـــرويـــج  أو  بــصــحــتــهــا، 
مــخــتــلــق ال أســـــــاس لــــه مــن 
الواقع، أو يحتوي جزءاً ضئيالً 
طريقة  أي  أو  الــحــقــيــقــة  مـــن 
ــلـــومـــات و  ــالـــمـــعـ لـــلـــتـــالعـــب بـ
يعتبر  بالزيف  الحقائق  خلط 
شــكــال مــن أشــكــال الــســلــوك 
الــمــجــرم حــتــى لــو كـــان باعث 
فاعله إيجابياً ويهدف إلى ردع 
البعض عن إتيان السلوكيات 
الــــتــــي قـــــد تــــضــــر بــصــحــتــهــم 
تحفيزهم  بــغــرض  أو  الــعــامــة 
عــــلــى االلــــــتــــــزام بــتــعــلــيــمــات 
هـــذا  الـــعـــامـــة ألن  الـــســـالمـــة 
ــراء هــو اخــتــصــاص بحت  اإلجــ
المختصة  الدولة  لمؤسسات 

دون أي تدخل فــردي وذلك 
تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــمـــســـؤولـــيـــة 
ألجهزة  يمكن   فال  القانونية، 
الـــــدور  تـــلـــعـــب  أن  الـــشـــرطـــة 
الجريمة،  في مكافحة  الكامل 
ــقــــع عــلــى  ــا يــ ــنــ فــــكــــل فـــــــرد مــ
اجتماعية   مــســؤولــيــة  عــاتــقــه 
تقتضي منه تحري مصداقية  
إليه  تصل  التي  المعلومات 
عبر قنوات مختلفة فنحن في 
عالم تتدفق فيه المعلومات 
بشكل واسع، لهذا يجب على 
مهاراته  من  يزيد  أن  منا  كل 
ــيـــقـــة مــن  ـفــــي مــــعــــرفــــة الـــحـــقـ
الموثوقة واالمتناع  مصادرها 
غير  معلومات  أيــة  نشر  عــن 
مؤكدة  حتى ال يكون عرضة 

للوقوع تحت طائلة القانون.
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مدونة أفكاري

أنــواع الحوادث المنزلية على اختالفها. بل  ليس الحل أن نلوم الصغار كلما تعرضوا لنوع من 
من الخطأ التقصير في معالجة أسباب وقوعها وتجاهل خطرها على أطفالنا. فالصغار ال يدركون 
األخطار التي تهددهم، ويعولون دائماً على الكبار لنجدتهم وتوعيتهم. فعندما يلتقط طفل أعواد 
الثقاب سوف يشعلها بسهولة دون أن يستشعر عواقب اندالع حريق في المنزل. وما يستدعي 
كثر أن أغلب األسر تسمع عن حوادث وقعت ألطفال آخرين، لكنها ال تتخيل أن أطفالها  القلق أ

معرضة لخطر مماثل، وأن القليل من اإلهمال يمكن أن يؤدي إلى حادث يؤذي طفالً. 

السالمة في المنزل..
دروس مكررة

بقلم: هنادي صالح اليافعي
مدير إدارة سالمة الطفل

التابع للمجلس األعلى لشؤون األسرة - الشارقة

ال مجال للتبرير أو اختالق األعذار 
المنزلية  الحوادث  وقــوع  لتفسير 
انتشار حمالت  اآلن، في ظل  بعد 
التوعية من مختلف المنابر، وبعد 
على  والخبراء  الباحثون  عمل  أن 
المحتملة  المخاطر  كافة  إحصاء 
ــتــــي قــــد تــــحــــدث لـــألطـــفـــال فــي  ــ ال
الــــــمــــــنــــــزل، مـــــــن خـــــــــالل فـــحـــص 
الحوادث المنزلية المتشابهة، مما 
يستدعي االستفادة من الدروس 
الذي  اإلهمال  لتجنب  والتجارب 
ينتج عنه وقوع ما ال تحمد عقباه.

ــريـــع يــمــكــن لــجــمــيــع  وبـــتـــأمـــل سـ
المحتملة  األخــطــار  إدراك  األســـر 
الغرق، سواء  األطفال، مثل  على 
ـفــي بـــرك الــســبــاحــة أو ـفــي حــوض 
أبواب  انغالق  ومثل  االستحمام، 
المصعد على الطفل، أو االختناق 
جـــراء نــشــوب حــريــق فــي الــمــنــزل، 

ــروق أو  ــحـ ــلـ ــعـــرض لـ ــتـ ــذلــــك الـ وكــ
بـــاألدوات  للعبث  نتيجة  الــجــروح 
الـــــحـــــادة. وكــــذلــــك مــــن يـــتـــركـــون 
ــال بــمــفــردهــم ـفــي الــمــنــازل  ــفـ األطـ
من دون رعاية ورقابة، في تجاهل 
لألذى  تعرضهم  الحتمال  واضــح 
الكهربائية.  باألجهزة  العبث  جراء 
واألمثلة كثيرة على اإلهمال الذي 
يـــقـــود إـلـــى مــثــل هــــذه الـــحـــوادث 

المؤسفة.

ويــمــكــن تــوفــيــر عــنــاصــر الــســالمــة 
لـــألطـــفـــال فــــي الـــمـــنـــازل بــالــمــزيــد 
الـــوعـــي، ومـــن خـــالل التقيد  مـــن 
ــائـــح لـــضـــمـــان بــيــئــة  بـــحـــزمـــة نـــصـ
مــنــزلــيــة آمــنــة وصــحــّيــة لــألطــفــال، 
تتضمن إجراءات قد تبدو بسيطة 
واعتيادية، لكن أثرها الوقائي يرفع 
إبعاد  السالمة، مثل  درجــات  من 
قطع األثاث التي يمكن لألطفال 

ــن الـــنـــوافـــذ  ــرب مــ ــقـ ــالـ تــســلــقــهــا بـ
والـــشـــرفـــات، والــتــأكــد مــن إغــالق 
األبواب بإحكام، خاصة لمن لديهم 
مــســابــح وحــــدائــــق خـــارجـــيـــة، إلــى 
جانب أهمية مرافقة األطفال عند 
المباني،  فــي  الــمــصــاعــد  اســتــخــدام 
اإلنــذار  أجهزة  والتأكد من سالمة 
بـــالـــحـــريـــق وعــــــدم تـــــرك الــصــغــار 
عدة  توفير  مع  بمفردهم،  إجماالً 
يسهل  مكان  في  أولية  إسعافات 
الــحــروق  لمعالجة  إلــيــه  الــوصــول 
البسيطة بشكل سريع  والجروح 
عند الحاجة، وغيرها من إجراءات 
على  كثيراً  تساعد  التي  السالمة 

الوقاية من الحوادث المنزلية. 

الوقاية  إن  نــقــول  مــا  دائــمــاً  نحن 
خــيــر مــن الـــعـــالج، لــكــن يــجــب أن 
تتحول هذه العبارة إلى سلوك في 

حياتنا ألجل سالمة أطفالنا.
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شكـــــــرًا  لكــل أم
 ومعلم ومعلمة

مر العام الدراسي 2020/2021 بخير وعلى خير بعد جهود جبارة قامت بها دولة اإلمارات مشكورة، عن طريق 
الدراسي بكل  يكملوا عامهم  الدولة لكي  للطلبة على مستوى  الراحة  بُعد” ووفــرت كل سبل  التعلم “عن 
سهولة وُيسر بدون أي عائق، في ظل جائحة كورونا التي عرقلت الحياة بشكل عام، ولكننا في دولة اإلمارات 
ولله الحمد وتحت ِظل قيادتنا الرشيدة استطاعوا بفضل هللا ثم فضلهم وِفرق عملهم من الذين يعملون 
خلف الكواليس، بتوفير كل ما نحتاجه ويحتاجه المجتمع من أجل راحتنا وسالمتنا وسالمة أبنائنا والمجتمع، 

فشكراً لهم وجزاهم هللا عنا كل خير وليس بغريب على وطننا وقادتنا فبهم يسير الوطن إلى أعلى القمم.

كتاب من اإلمارات

كلمة  ونخص  نوجه  هنا  ومــن 
الشكر والتقدير والعرفان لكل 
جهود  من  ومعلمة  ومعلم  أم 
كبيرة وتعب بذلوه خالل العام 
تعليم  في  المنصرم،  الــدراســي 
أبنائنا وبناتنا والوقوف عليهم 
ــال الــمــعــلــومــة  ــل إيـــصـ مـــن أجــ
والـــفـــكـــرة لــهــم بــالــتــركــيــز على 
ــرف وســـطـــر في  ــ كـــل كــلــمــة وحـ
مـــنـــهـــجـــهـــم، لــتــحــقــيــق أفــضــل 
لطريق  بهم  يسير  لهم  تعليم 

النجاح.

ولــن ننسى خــاصــة ُجــهــود كل 
أم ـفـي كــل بــيــت، ســــواًء كانت 
القيام  في  أو موظفة  بيت  ربــة 
ــر عــلــى  ــاشــ ــبــ ــمــ ــ بـــــــاإلشـــــــراف ال
بداية  أبناءهم ومتابعتهم منذ 
الـــعـــام حــتــى نــهــايــتــه، فــكــانــت 
وحلقة  والسند  القوة  األم هي 

الطالب  بين  المباشرة  الوصل 
ولوالها  المعلمة،  أو  والمعلم 
ولــــــوال مــتــابــعــتــهــا لـــمـــا وصــلــنــا 
كونها  الــنــجــاح  عــامــل  لتحقيق 
تقوم بدور جبار باإلضافة لدور 
المعلم أو المعلمة في متابعة 
ــنــــاء ـفــي الــتــركــيــز لــشــرحــهــم  ــ األب
ومــحــاولــة إيــصــال الــفــكــرة لهم 
بــكــل ســهــولــة ويـــســـر، وصـــدق 
الشاعر حين قال في األم: “األم 
أعددت   .. أعددتها  إذا  مدرسُة 
شعباً طيب األعــراق”، وصدق 
المعلم:  في  قــال  حين  الشاعر 
“ِقم للمعلم وفه التبجيالً، كاد 

المعلم أن يكون رسوالً”.

فــشــكــراً مــن األعـــمـــاق لــكــل أم 
وقــفــت بــجــانــب أبـــنـــاءهـــا جــنــبــاً 
إـلــى جــنــب وشــكــراً لــكــل ُمعلم 
كــبــر  ــهــــوداً أ ــوا جــ ــذلـ ومــعــلــمــة بـ

مـــقـــارنـــة بــالــتــعــلــم عــــن قـــرب 
وبــحــضــور الــطــلــبــة والــطــالــبــات 
وكلمة  الـــمـــدارس،  فــي  الفعلي 
ـفــي حقهم،  شـــكـــراً قــلــيــلــة جــــداً 
ــذا مــا  ــ حــفــظــهــم هللا ولـــكـــن هـ
قلمنا  وكتبه  لهم  قلوبنا  كنت 
لــكــل  ــم، وفـــقـــهـــم هللا  ــهـ ــقـ ــحـ بـ
مــا فــيــه خــيــر لــلــوطــن وألبــنــائــنــا 
ــأل هللا لــهــم  ــم ونــــســ ــاءهــ ــنــ ــ وأب
التوفيق والنجاح في مسيرتهم 

العلمية.
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أقرب طريق إلى القلوب

نحن ال نعلم قيمة االبتسامة إال عندما نحتاجها.. فكم من عزيز متألم ننتظر منه ابتسامة 
على وجهه.. وكم من محاوالت نتمنى فيها أن نرى ابتسامة اآلخر في كل لقاء في مختلف 

حياتنا االجتماعية. 
هذه االبتسامات تعني لنا المثول للشفاء وتعني لنا الخروج من الحزن.

إضــاءات

الرائع  الجميل  التعبير  هــذا  إن   
عـــلـى الـــوجـــه يــحــمــل لــنــا أجــمــل 
رسالة، رسالة مفادها أنني بخير. 
إنــهــا رســالــة مــن أعــمــاق القلب 
... وأقــــرب طــريــق لــلــقــلــب.. هي 
مــرآة ما يحدث في داخــل الــروح، 

إذا  قد تكون عالمة رضــا وفــرح، 
ال  األســاريــر، وهنا  كانت منفرجة 
تحريك  مــن  كثيراً  األمــر  يتطلب 
عضالت الوجه فقط )١٨( تحمل 
ــبــــول..  ــل إحــــســــاس وقــ ــمـ لـــنـــا أجـ
ولــهــا ســرهــا الــرهــيــب. فــي الجهاز 

العصبي يفرز هرمون األندرفين 

الــعــالــي بــقــوتــه الــعــالجــيــة بــراحــة 

ــفـــس وضــبــطــهــا  ــنـ األعــــصــــاب والـ

فهي المفتاح الخفي الذي يفتح 

لإنسان األجمل واألفضل..
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هذه اللغة العالمية التي تفهمها 
جميع الشعوب، الكالم الممزوج 
بــاالبــتــســامــة لــه تــأثــيــر أقـــوى من 
ــبــــوس. وقـــــد تــكــون  ــعــ ــ الــــوجــــه ال
ابــتــســامــة ســخــريــة وتــألــم ولكن 
كثر بكثير من عضالت  هنا عدد أ
الوجه التي تتشنج، وهذا يعني 

كبر للوجه.  جهداً وتعباً أ

ــدة إلــى وجه  نحن مــن نــظــرة واحـ
نتعرف  أن  نستطيع  المبتسم 
إلــــى حــقــيــقــة الــمــشــاعــر الــكــامــنــة 
مهما بذل من جهد إلخفائها وهنا 

يأتي مفهوم لغة االبتسامات. 

فــهــذه الــحــركــة االنــســيــابــيــة مــرآة 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــات الـ ــ ــون ــ ــن ــكــ تـــعـــكـــس مــ
إلى  تــؤدي  حالة  بأنه  يعلم  وكلنا 

العدوى. 

فكم من صديق يبتسم ابتسمنا 
معه دون أن نــدري لــمــاذا.. وكم 
مـــن صـــديـــق مــتــجــهــم شــاركــنــاه 

الحالة دون أن نعرف السبب 

إنــهــا لــغــة الــجــســد، لــغــة عضالت 
الـــوجـــه، إنــهــا لــســان الـــــروح.. لقد 
أهــمــيــة  ــنـــفـــس  الـ ــلـــمـــاء  عـ درس 
توصلوا  وقــد  نفسياً..  االبتسامة 
ــرار  ــقـ ــتـ ــا انــــعــــكــــاس السـ ــهــ ــ ــى أن ــ إلــ
ــفـــســـي داخـــــــلـــــي، وتـــــــــــوازن فــي  نـ
يجعلها  مما  اإلنسانية  المشاعر 
الــهــادئــة.  بلغتها  الــقــلــوب  تــفــتــح 
فهي تعطي الشخصية تفاؤالً في 
الراحة  من  جــواً  وتضفي  الحياة 

والهدوء له ولمن حوله. 

الحاالت  بعض  قابلت  مــا  كثيراً 
التي ال تعرف لالبتسامة طريقاً، 
ومــن خــالل الــتــدريــب فــي البداية 
على رسم االبتسامة المصطنعة 
لــكــســر هـــــذا الـــحـــاجـــز الــنــفــســي 

ــع أجـــمـــل الـــوجـــوه  ــلــتــعــامــل مــ ل
ــي مـــبـــتـــســـمـــة، وفــــعــــالً بــعــد  ــ وهــ
فــتــرات زمــنــيــة أصــبــحــت حقيقة 
لــألفــضــل،  للتغير  يــســعــى  لــمــن 
مزيج  على  النفس  تــدريــب  إنــهــا 
االجتماعي  والتأقلم  األلــفــة  مــن 
والتواصل مع اآلخر، فهي مظهر 
خـــارجـــي ولــكــنــهــا ـفــي مــكــنــونــاتــهــا 
تــفــتــح الــقــلــوب بــلــغــتــهــا الــهــادئــة 
ــعـــل اآلخـــــريـــــن مــطــمــئــنــيــن  وتـــجـ
لــــهــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة، وســمــتــهــا 
فعل  ردات  لكل  والقبول  الرضا 

اآلخرين. 

لكل  المحب  ابتسامة  إذاً:  فهي 
نواحي الحياة وتألق في المشاعر 
لما حولنا من األشخاص نهبهم 
عليهم  تضفي  لــكــي  االبــتــســامــة 
ولنجعل  واالطــمــئــنــان،  السكينة 
مــســيــرتــهــم مــلــؤهــا الــتــفــاؤل كي 
ــفــــوس وتــســتــقــر  ــ ــن ــ ــل ال ــواصــ ــتــ ــ ت
وداً  وأحــاســيــســهــم  مــشــاعــرهــم 
للراحة  وسيلة  إنها  نعم  ومحبة. 
ــيــــة وأســـــــلـــــــوب فـــعـــال  ــنــــفــــســ ــ ال
واالنـــزعـــاج  الــتــوتــر  فــي  للتخفيف 
ألن  حياتنا  في  الفرح  جو  تضفي 
الفرح ضروري في حياتنا، الحياة 

ال تستقيم دونه. 

إلــى دافـــع يشجع  الــفــرح يتحول 
ألنه  والتفكير  والسلوك  النشاط 
العصبي  للجهاز  إيجابية  مكافأة 
وعلى  يساعده على صحته  مما 
الــنــقــيــض نــجــد مـــن يـــحـــاول أن 
لمركزه  االبتسامة مخافة  يخفي 
آخـــر يسعد  أو مــكــانــتــه وصــنــف 
نــفــســه ومــــن حــولــه بــاالبــتــســامــة 
وطــالقــة الــوجــه والــقــول الحسن 
ــذا يــضــفــي االحـــتـــرام والــحــب  وهــ

بكل تأكيد. 

ــي زمــنــنــا الـــحـــاـلــي االســتــثــنــائــي  وفــ
بأزمة كورونا، هل إخفاء جزء كبير 
االبتسامة  دور  يلغي  الوجه  من 
عــالقــة  ال...  بــالــطــبــع  ويــخــفــيــهــا... 
االبتسامة الطيبة بلغة العيون... 

العين ال تخدع.. 

لغة االبتسامة في زمننا الحالي في 
ظل الكورونا ... 

كـــبـــيـــراً  انـــطـــبـــاعـــاً  لـــلـــعـــيـــون  ألن 
لــالبــتــســامــة.. وخــاصــة الــصــادقــة. 
عند  المشاعر  كــل  تظهر  العين 
ــافــــذة الــعــقــل.  اإلنــــســــان فـــهـــي نــ
فالعضلة حول العين بانكماشها 
تظهر سعادة اإلنسان بابتسامته. 

ــون كــفــيــلــة بــمــعــرفــة  ــيـ ــعـ لـــغـــة الـ
ابــتــســامــتــنــا.. مــن خـــالل الــنــظــرة. 

كثر من وصف العين..  أ

الجسد  أعضاء  في  تحكمنا  مهما 
ــافــــة ولــــكــــن الـــعـــيـــون تــمــتــلــك  كــ
عــضــالت ال إراديــــــة لــذلــك تــتــأثــر 
بـــشـــكـــل صـــــــــادق، حـــســـب نـــوع 
المصداقية  لنا  تظهر  االبتسامة 
ــوى  ــن أقــ ــا..  فـــهـــي مــ ــرهــ ــ ــي أو غــ

دالالت لغة الجسد..

 أجمل العيون هي المبتسمة...

والنظر  والــصــدق  بالنقاء  تتميز 
إلــيــهــا يــبــعــث عــن الـــراحـــة والــتــي 
تضفي حالة الحنية  وهي أعظم 
اإلنسانية  الــعــالقــات  بكل  صفة 
ورســـالـــة الــحــنــيــة تــقــول: لــم أجــد 
طــريــقــة لــعــبــادة هللا أفــضــل من 

الرأفة بالناس ومساعدتهم. 

ــة الــنــفــس ومــحــبــة  ــ نــعــم إن راحـ
وبهذه  الــوجــه  بسماحة  اآلخــريــن 
ــن الــنــفــس  ــة نـــنـــزع مــ ــامـ ــتـــسـ االبـ
وآالم  ــا  ــ ــنـ ــ آالمـ ــل  ــ ــزيـ ــ ونـ األحـــــقـــــاد 

اآلخرين. 
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همسات
الدرهم أم القنطار ؟

همسات ونبضات

ــلـــدراســـات الـــصـــادرة  ووفـــقـــاً لـ
لطب  األميركية  الجمعية  عن 

األطفال واليافعين ، يعاني 

واحد على األقل من كل خمسة 
أشــــــخــــــاص مــــــن الـــجـــنـــســـيـــن 
مــمــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
اضـــطـــراب  مـــن  ــاً  عـــامـ 9 و17 
يمكن  الـــذي  العقلية  الصحة 
ما  درجـــة  ويسبب  تشخيصه 
مـــن الــضــعــف؛ وهـــنـــاك واحـــد 
مــن كــل 10 أشـــخـــاص  لديه 
كبيراً  اضطراب يسبب ضعفاً 
ومضاعفات خطيرة . ويتلقى 
ــلـــث هـــــــؤالء الـــشـــبـــاب فــقــط  ثـ

العالج الالزم. 

وتـــجـــدر اإلشـــــــارة هــنــا إـلـــى أن 
النفسية  الصحة  اضــطــرابــات 
ــــق واضـــــــطـــــــراب  ــلـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ مـ
بين  كثر شيوعاً  أ الــمــزاج هي 
اإلنـــــــاث مــنــهــا بـــيـــن الــــذكــــور . 
الحركة  فــرط  اضــطــراب  بينما 
كــثــر  ــاه هــــو أ ــبــ ــتــ ــ ــتـــت االن وتـــشـ
شـــيـــوعـــاً بــيــن الــــذكــــور. وهـــذه 
االضـــطـــرابـــات وغـــيـــرهـــا – إن 
أهـــمـــلـــت – فـــقـــد تــــــؤدئ إـلــى 
اضطرابات سلوكية تتمثل في 
تعاطي المخدرات، وتزيد من 
غير  الجنسي  سلوكهم  خطر 
الصحيح الــذي قــد يــؤدي إلى 
المنقولة  األمـــراض  أو  الحمل 
جسدية  واضطرابات  جنسياً، 

نفسية المنشأ.

وألن حل أي مشكلة يتطلب 
منهجي  بشكل  دراستها  أوالً 
، والــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات ، 
العوامل  للباحثين  تبّين  التي 
مـــا يساعد   ، الــكــامــنــة خــلــفــهــا 
الوقائية  الــحــلــول  وضـــع  عــلــى 
الباكر  والــتــدخــل   ، والــعــالجــيــة 

الذي يقينا من المخاطر. 

و مــمــا ال شــك فــيــه أن توفير 
بطريقة  الــمــصــمــمــة  الــبــرامــج 
يـــمـــكـــن أن   ، ــة وجـــــذابـــــة  ــ ــرن مــ
المفاهيم  تعزيز  على  يساعد 
ــــدى  ــة ل ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ األســـــاســـــيـــــة لـ
المتزوجين ، وعالج الشاب / 

بلسم لتعزيز الصحة

بقلم: د.بسام درويش

مســتشـــار فــي اإلعــــــالم الصــــــحي
مقدم برنامج بلسم على إذاعة نور دبي  
bassam@healthinarabic.com

تشير الدراسات إلى أن معظم االضطرابات في الصحة النفسية التي تظهر بشكل واضح 
، التي تتطلب الكثير من  للعيان في مرحلة المراهقة تعود جذورها إلى مرحلة الطفولة 
االنتباه والتوعية ، وتوفير البرامج الوقائية التي تساعد على تمكين المتزوجين حديثاً 
من إدارة حياتهم الزوجية واالجتماعية والعملية بالشكل الصحيح ، ألن هذا األمر سيوفر 
الكثير من الوقت والجهد والمال ، عدا عن الخسارة في “ اإلنتاج المعرفي “ لهذا الشاب/ 
الشابة ، بسبب ظروف عائلية وأخرى مرضية ، وغير ذلك من العوامل التي يمكن التعرف 

عليها ، والعمل على معالجتها منعاً لتفاقمها وحدوث المضاعفات الناجمة عنها .
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الشابة ال يحل المشكلة بشكل 
جذري ، إن لم نعالج السبب 
. إضــافــة إـلـى ذلــك ، ال بــّد من 
إعادة النظر والتقييم للمناهج 
في  المدرسة  ودور  التدريسية 
هــذا المجال ، الــذي ال يقتصر 
ــيـــم فــــقــــط ، بــل  ــلـ ــتـــعـ ــلــــى الـ عــ
التربية والتثقيف أو التهذيب 
ـفـي عــصــر سيطرة  ، خــصــوصــاً 
اإلعالم  واإلدمان على اإلنترنت 
استراتيجية  يتطلب  ــذا  وهــ  ،
تقتصر  ال   ، متكاملة  إعــالمــيــة 
 ، اإلعالمية  المؤسسات  على 
بل بقية المؤسسات المعنية 
بصحة وســالمــة اإلنــســان من 
بناء  أجــل  ، من  النواحي  كافة 

التفكير  على  الــقــادر  اإلنــســان 
بــطــريــقــة مــنــهــجــيــة ســلــيــمــة ، 
والــــذي يــعــرف كــيــف يتجنب 
الــمــشــاكــل ، وكـــيـــف يــحــلــهــا ، 
. ولــن ننسى  يــغــرق بها  ال أن 
دور الجامعات في هذا المجال 
ــا يــتــعــلــق بــالــمــنــاهــج  ــواء مـ ــ سـ
ــرامــــج  ــبــ ــ ال أو   ، الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
الــتــي تساعد على  الــمــســانــدة 
تــهــيــئــة هـــذا الـــشـــاب/ الــشــابــة 
ــد الـــدور  لــكــي يــكــون لــكــل واحـ
المرتقب في المجتمع . و يجب 
أال يغيب عن بالنا مدى أهمية 
توفير  المتخصصين في مجال 
الــصــحــة الــنــفــســيــة والــتــربــيــة ، 
دراســة  على  األبــنــاء  وتشجيع 

يقل  ال  الـــذي  التخصص  هـــذا 
آخر  تخصص  أي  عــن  أهمية 
، خصوصاً أن التقييم الدوري 
ـفــي الـــمـــدرســـة وـفـــي الــجــامــعــة 
الحقاً يساعد كثيراً على تدبير 
ــذه االضـــطـــرابـــات الــشــائــعــة  هــ
ــكـــون ـفــي بعض  والـــتـــي قـــد تـ
، وفي  للعيان  األحــيــان ظــاهــرة 
، ولكنها  أخــرى مخفية  أحيان 
ــلــــوك نــســعــى  تــتــجـــلـى ـفـــي ســ
جــمــيــعــاً لــكــي نــســتــأصــلــه من 

جذوره .

ويبقى السؤال ، لم نصّر على 
صــــرف “الـــقـــنـــطـــار “، بــيــنــمــا “ 

الدرهم” هو خير وقاية “.
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تراث اإلمارات

أسماء من التراث
إعداد: محمد سالمه عوض الله

كثير مّنا يسمع بعض األسماء وال يعرف معناها، بل ربما ال يعرف صاحب االسم 
نبيلة.  وقيماً  جميلة  معاني  تحمل  األســمــاء  هــذه  مــن  وكثير   ، اسمه  معنى  نفسه 

وإليكم طائفة من هذه األسماء مع توضيح معانيها.

 معيوف
 أصله من عاف الطيَر اي زجره ليتفاءل بسلوكه، فإن أواله الطيُر يميَنه تفاءل، وإن أواله يساره 
تشــاءم، أو أن يــرى طائــراً أو غرابــاً فيتطيــر بــه أو بصوته أو بمكان وقوعه.)وقد نهى اإلســالم عن 

التطير(،وكانت الَعيافة أمراً شائعاً عند العرب قبل اإلسالم.

 أمــا التســمية بهــذا االســم)معيوف(فقد جــاءت عـلـى وزن مفعــول خالفــاً لألصــل ،إذ األصل أن 
يقــال مِعيــف بحــذف الــواو ولكــن العامــة تثبــت الواو رجوعاً ألصــل الكلمة، وهذا شــائع عندهم 

كقولهم مديون بدل مدين ومضيوف بدل مضيف ومزيون بل مزين.

 ولعــل التســمية بهــذا االســم جــاءت تفــاؤالً بأن يكون صاحبــه ميمون الطالــع أو أن يكون كارهاً 
لما ُيخّل بالمروءة.

صندل
 الصنــدل شــجر طيــب الرائحــة، يجمــع عـلـى صنادل ،ومــن معانيه كذلك البعيــر الضخم الرأس، 

قال الشاعر:

 رايت لعمرٍو وابنه الشريش         عنادالً صنادل الرؤوس 

والعنادل جمع عندل وهو الطويل أو البعير الضخم الراس، وهو بذلك مرادف لصندل.

 وربما سمت العرب بهذا االسم تفاؤالً بأن يكون صاحبه طيب المخبر حسن السيرة.
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كليثم:
 أصلهــا مــن الكلثمــة وهــي جمــال 
الوجــه واســتدارته، وامــرأة مكلثمــة 
أي  ُمكلَثــم  ،ووجــه  الوجــه  حســنة 

مستدير .

ولعــل العــرب ســمت باســم كُليِثم 
بغــرض  التصغيــر  صيغــة  عـلـى 

التدليل والتحبب.

 مروة

 مفــرد مــرو، وهــي شــجرة طيبــة الرائحــة ، والمــروة أيضــاً 
حجــارة بيضــاء براقــة تقــدح منهــا النــار، قــال أبــو ذؤيــب 

الُهَذلي يرثي أبناءه :

حتى كأني للحوادث مروة       بصفا المشرق كل يوم ُتقرع 

وصف نفسه واألحزان تغمره لفقد أبنائه بمروة تدوسها 
حيــث  الطائــف  وهــو ســوق  المشــرق  ـفـي صفــا  األقــدام 

تزدحم األقدام .

 والمــروة أحــد طرـفـي المســعي اللذيــن ينتهــي الســعي 
إليهما.

 ولعل التســمية بهذا االســم جاءت من باب التفاؤل بأن 
تكــون صاحبتــه كريمــة الخلــق ذات أثــر طيــب ـفـي أقرانهــا 
كما تنشــر األزهار والرياحين شــذاها الطيب، أو تفاؤالً بأن 
يكــون لهــا منزلــة مرموقة بيــن أقرانها مثل ما للمروة من 

مكانة مرموقة في نفوس المسلمين.

نهيل 
أصله من النهل وهو أول الشرب، وكذلك الّريّ، ومنه المنهل وهو مورد الماء .قال احد الشعراء 

مادحاً :

يزدحم الُقّصاد في بابه

 والمنهل العذب كثير الزحام 

ومنه الناهل وهو الذي شرب حتى روي، قال النابغة الذبياني:

 الطاعن الطعنة يوم الوغى          ينهل منها األسل الناهل

 وصف ممدوحه بأنه يطعن أعداءه طعناً يجعل األسل وهي الرماح ترتوي من دمائهم.

 وربما سمت العرب بهذا االسم تفاؤالً بأن يكون صاحبه جواداً كثير العطاء.
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أقدم المكتبات في العالم

على الرغم من اجتياح الكتب الرقمية والقراءة اإللكترونية عالمنا, إال أن القراءة من الكتب لها رونقها المميز 
ومتعتها الخاصة, وكذلك المكتبات , فيكفي أن تستنشق فيها رائحة أوراق الكتب القديمة المتراصة على 

الرفوف الخشبية ,تتمتع بالتجول في أروقة الثقافة والعلوم من كل حدب وصوب وفي كل مجال .

بل األمتع من ذلك أن تزور أقدم المكتبات في العالم.. لتستنشق عبق التاريخ..فذلك له متعته الخاصة..

ونحن في هذا الموضوع سنعرض مجموعة من أقدم المكتبات في العالم بعضها لحق بها الدمار وبعضها 
مازال موجوداً حتى وقتنا هذا ..

ولنبدأ بأشهرها..

1.مكتبة اإلسكندرية القديمة
مكتبة  أول  المَلكية  اإلســكــنــدريــة  مكتبة  كــانــت 
كبر  الــتــاريــخ وظــلــت أ حكومية عــامــة عــرفــت فــي 
مكتبات عصرها، أنشئت مكتبة اإلسكندرية على 
كثر من ألفى عام  يد خلفاء اإلسكندر األكبر منذ أ
كبر مجموعة من الكتب في العالم القديم  لتضم أ
والتي وصــل عددها آنــذاك إلــى 700 ألــف مجلد 

بما في ذلك أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو.

2. مكتبة بيرغامس في تركيا:
ــدة مــن أهـــم مــكــتــبــات الــعــالــم الــقــديــم,  هــي واحــ
تــأســســت قــبــل الــعــصــر الــهــلــنــســتــي ـفــي مــديــنــة 
المدينة  كــانــت  “بــيــرغــامــون” وقـــد  أو  بــرغــامــس 
ــة الـــرومـــانـــيـــة الــقــديــمــة,  ــوريـ ــراطـ ــبـ األهـــــم ـفــي اإلمـ
,وبعد سقوط  حاليا”  “تركيا  األنــاضــول  في  وتقع 
ــن الـــدولـــة  الــقــســطــنــطــيــنــيــة أصـــبـــحـــت جـــــــزءاً مــ

العثمانية.

3. مكتبة آشور بنيبال في العراق
مكتبة آشور بنيبال الملكية نسبة إلى آخر ملك 
من اإلمبراطوربة اآلشورية في العراق وأشهرهم 
األلواح  آالف  ,وهي عبارة عن  آشوربانيبال  وهو 
نصوص  على  تحتوي  الــتــي  والشظايا  الطينية 
متنوعة من القرن السابع قبل الميالد , وقد كان 

من بين مقتنياتها ملحمة جلجامش الشهيرة.

4.مكتبة سيلسوس في تركيا:
- مكتبة سيلسوس وهو مبنى روماني قديم في 
األناضول، وهي اآلن جزء من سلجوق، تركيا. وقد 
بنيت على شرف عضو مجلس الشيوخ الروماني 
تيبريوس يوليوس سيلسوس عام 135 ميالدياً 
, وقد بنيت المكتبة لتخزين 12,000 مخطوطة 
تم  الــذي  لسيليسوس,  بمثابة مقبرة  أنها  كما   ,

دفنه في تابوت تحت مبنى المكتبة.

الــزلــزال  بسبب  الــداخــل  مــن  المكتبة  ُدمــــرت   -
المدمر الذي ضرب المدينة في عام 262 م
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5. مكتبة كلية ترينيتى -جامعة دبلن
كبر مكتبة في إيرلندا,  مكتبة كلية ترينيتي هي أ
الرهبان سلتيك عام  إنشاؤها من قبل  تم  وقد 

800م .

6. المكتبة الوطنية النمساوية
كبر مكتبة فى النمسا تم بناؤها عام 1723م،  تعد أ
فضالً  ستروديل  وبيتر  لورنزو  منحوتات  وتضم 

عن اللوحات الجدارية التى كتبها دانيال غران.

7.  مكتبة الببليوتيكا
“البرتغال”  كومبيرا  جامعة  الببليوتيكا  مكتبة 
فى عهد  بين 1717 و1728  ما  الفترة  فى  بنيت 

الملك جواو الخامس.

8. مكتبة األسكوريال
تشتهر مكتبة اإلسكوريال في أسبانيا بما تحويه 
علمية  وأعــمــال  قديمة  ومخطوطات  كتب  مــن 
وأدبية لعلماء عرب في القرون الوسطى، وزخارف 
الفنان تيباليدي وهي زخارف على قبة المكتبة 

عبارة عن صور تمثل الفنون السبعة الحرة.

9. مكتبة دير أدمونت

هو  أدمونت(   STIFT )باأللمانية:  دير  أدمونت 
بلدة  في  إنس  نهر  على  تقع  البينديكتين  دير 
كبر  أ ثاني  على  تحتوي  وهي  النمسا،  أدمونت، 
مكتبة في العالم بعد تلك الموجودة في “مافرا” 

في البرتغال.

-  بنيت عام 1776م  

10. مكتبة دير سانت جالن

أقـــدم مكتبة في  مكتبة ديـــر ســانــت جــالــن هــي 
الرهبانية  المكتبات  أقــدم  من  وتعد   , سويسرا 
في العالم , وتضم حوالي 2,100 مخطوطة تعود 

عام  قبل  مطبوعة  الميالدي  الثامن  القرن  إلــى 
1500م  , وبها 160,000 مجلداً . وقاعة المكتبة 

.Peter Thumb صممها المهندس المعماري

- تم إنشاء مكتبة إلكترونية لتوفير الوصول إلى 
من  بأكثر  االحــتــفــاظ  يتم  حــالــيــاً   - المخطوطات 

400 من المخطوطات في شكل رقمي.
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معلومات عامة
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معلومة ثقافية
القراءة يومياً ولو عشرين دقيقة تجعل منك شخصاً هادئاً إذ ثبت أن 

للقراءة مفعوالً سحرياً في تهدئة األعصاب.

المستقبل، وقد  ما يشغل مناصب عليا في  غالباً  القارئ  الشخص 
سئل فولتير يوماً عمن سيقود العالم فأجاب القراءة«.

وبالتالي  كبيراً  لغوياً  القراءة تكتسب ثقافة عالية ورصيداً  من خالل 
كبر. تستطيع أن تعبر عن نفسك بدقة أ

إن كنت طالًبا فهذا يعني  أيضاً خصوصاً  .يتحسن أسلوبك ككاتب 
تفوقاً دراسياً.

بهذه  تمسكوا  لــو  ــراد،  أفـ إال  الشعب  ومــا  بــالــقــراءة،  الشعوب  تتقدم 
العادة كأفراد ألحدثت القراءة نقلة نوعية في شعوبنا، عليك بنفسك.

1

2
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تغريـدات من تـويتـر
تحت وسم #أســرتي_تقرأ  

عزيزي ولي األمر : بيت بال كتب جسد بال روح.

عزيزي الطالب : وراء كل كتاب فكرة ووراء كل فكرة خطوة لألمام. 

عزيزي الطالب : المعرفة من أهم أسباب السعادة   أجعل الكتاب صديقك الدائم.

إذا أردت أن تسعد إنسانًا فحبب إليه القراءة. الكتاب نافذة نتطلع بها إلى العالم.

إن الحب الحقيقي لألبناء هو أن تنجح في تعليمهم كتاب هللا عز و جل .

خير جليس في األنام الكتاب! .

من يدعم القراءة .. يدعم بناء أجيال تبني » مستقبل اإلمارات ».

أداًء دراسياً  كبر، ويحرزون  أ لغوياً  الكتب بشكل منتظم في سن مبكرة يكتسبون مخزوناً  الذين يقرؤون  إن األطفال 
أفضل!.

القراءة تسهم في تنمية عقول األطفال وصقل قدراتهم إذ تتيح لهم إطالق العنان لخيالهم وتفكيرهم اإلبداعي، والتعلم 
كثر ازدهاراً وإشراقاً!. من تجارب اآلخرين. معاً.. نقرأ لمستقبل أ

وسيلة  باعتبارهما  والمعرفة،  بالعلم  يتسلح  الــذي  الشباب  في  يكمن  للوطن  الفعلي  والمكسب  الحقيقية  الثروة  إن 
ومنهجاً يسعى من خاللهما إلى بناء الوطن، وتعزيز منعته، في كل موقع من مواقع العطاء والبناء.





األعمال  وريــادة  االبتكار  على  أبناءنك  نشجع  أن  يجب  األمــر:  ولي  عزيزي 
واكتساب مهارات التعلم المستقبلية ألن صناعة الغد تبدأ من اليوم.


