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معالي الفريق
ضاحي خلفان تميم

ي���ت���رأس اج��ت��م��اع ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
األح���داث« ورع��اي��ة  »ت��وع��ي��ة  لجمعية  ال29 

متحف
المستقبل

مس��احة لالستكشاف
واإلب����داع والت�ع��ل���م 



د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

القناعة   من   القيم   التي   حّض   عليها   الدين   اإلسالمي   وتحلى   بها   األنبياء   والمؤمنون   في   كل   العصور   واألزمان،  
 وكما   قيل   فإن »    الراضى   بقدره   ال   يعرف   الخراب   ومن   ال   يرضى   بالقليل   ال   يرضى   أبدأ ..  «    فالقناعة   تعني   الرضا  
 بما   كتبه   هللا   لنا   وعدم   التطلع   لما   في   أيدي   اآلخرين،   بل   العمل   على   تطوير   الذات   لتحقيق   األحالم   بناء   على  
 اإلمكانيات   والتسليح   بإاليمان   الحق،   في   هذا   كله   تبدو   القناعة   قيمة   هامة   في   المجتمع   فهي   تنافي   الحسد  
 والتعدي   على   حقوق   الناس   واالنشغال   بمراقبة   اآلخرين،   ألن   اإلنسان   إذا   تحلى   بالقناعة   يمكنه   تحقيق   مايصبو  

 إليه   بالعمل   الجاد   والصادق   المبني   على   العطاء   وصدق   االنتماء   للوطن  .. 
 « فهي   تعني   الراحة   النفسية   واالستقرار   في   الشخصية   ، ىنفي   لا   زنك   ةعانقلا :   « ريهشلا   يبرعلا   لثملا   لوقي
كز   واألهداف   التي    وعدم   تورطها   في   الجشع،   بل   ممارسة   العمل   الجاد   وبذل   الجهود   من   أجل   تحصيل   المرا
 يطمح   إليها   اإلنسان   بعرق   جبينه   وشعوره   في   نهاية   كل   عمل   أنه   نال   ما   يستحقه   لقاء   مابذله  .. بهذه   الطريقة  
ً  .. فغياب   القناعة   يجعل   اإلنسان    يمكن   الموازنة   بين   األحالم   المشروعة   والقناعة   التي   البد   أن   تكون   حاضرة   أبدا
ً   ما   يمتلكه   بما   حققه   اآلخرون   الذين    ال   يشعر   باالكتفاء   وال   يسعد   بالخطوات   التي   يحققها   ألنه   يقارن   دائما
 يختلفون   في   ظروفهم   وربما   أعمارهم   وتجاربهم   عن   تجربته   التي   يمكن   أن   تتطور   مع   الزمن   بحيث   يصل   إلى  

 مايصبو   إليه  .. 
الشك   أن   وجود   هوة   كبيرة   في   القناعة   واألحالم   يجعل   اإلنسان   يعيش   حالة   من   عدم   االستقرار   والقلق   الدائم،  
ً   إلعادة   المحاولة   والعمل   مرة   ثانية   كي   يتمكن   اإلنسان   من   تحقيق    وبالتالي   فإن   القناعة   تعتبر   دواء   ناجحا
 األهداف   بناء   على   العمل   وتطوير   الذات   وعدم   الغرق   في   المشاعر   السلبية   مثل   عدم   الرضا   وحسد   اآلخرين،  

ً    ال   تعرف   الهناء .   ألن   هذه   المشاعر   من   شأنها   أن   تقّض   مضجعه   وتجعل   حياته   جحيما
ً   على   البذل   والعطاء   والعمل   تعتبر   القناعة   صمام   األمان   للطموح،   فهي   التتناقض   مع   الطموح   بل   تحثه   دائما
 والسعي   للوصول   إلى   تحقيق   األهداف   مع   الحرص   على   وجود   القناعة   والرضا   في   النهاية   بما   قسمه   رب  
 العالمين  ..  من   حق   جميع   الناس   أن   يحلموا   بأن   يكونوا   األفضل   وبأن   يصلوا   إلى   أعلى   المناصب   فهذا   األمر  
 مشروع   ال   غبار   عليه   لكن   على   الجميع   أن   يتحلوا   بالقناعة   التي   تقول    »    الخيرة   بما    اختاره   هللا «    ، »    وعسى   أن  
ً   وهو   خير   لكم    «    فاإليمان   يعني   القناعة   ويعني   في   الوقت   نفسه   المحاولة   مرات   ومرات   للوصول    تكرهوا   شيئا
 إلى   الهدف   عبر   العمل   كما   أسلفنا   وعدم   الغرق   في   مستنقع   المشاعر   السلبية   التي   تحرف   االنسان   عن   مسار  

ً   لحاالت   ال   توصله   في   النهاية   إلى   مايريد .   طموحاته   وتجعله   أسيرا
القناعة   قيمة   تربوية   عالية   البد   أن   يتحلى   بها   األب   واألم   من   أجل   النجاح   في   زرعها   في   شخصية   األبناء،   فمن   غير  
 المنطقي   أن   يطلب   األهل   من   األبناء   التحلي   بالقناعة   وهم   ال   يتمسكون   بها   وال   يمارسونها   أمامهم،   فالقناعة  
ً   شفهية   فقط  .. من   ناحية   ثانية   البد   من   التأكد    ممارسة   عملية   يومية   ضمن   األسرة   وليس   تنظيرات   ودروسا
 أن   القناعة   التعني   حرمان   األطفال   من   حقوقهم   في   التعليم   والتغذية   الجيدة   وبقية   المستلزمات   األخرى،  
 بل   تقتضي   على   األهل   رفع   وتيرة   العمل   والتخطيط   الدائم   كي   تكون   حياة   أبنائهم   في   أفضل   حاالتها   حيث  
 تأتي   القناعة   في   نهاية   بذل    الجهود   كي   تكلل   الحياة   بالرضا   بما   قسمه   هللا   ألننا   فعلنا   ماهو   مطلوب   من   أجل  

كثر   رفاهية ..   تحسين   العيش   والوصول   إلى   حياة   أرقى   وأ
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األخــــبـــار

األح��داث  إدارة جمعية توعية ورعاية  الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس  ت��رأس معالي 
29 في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة سلطان  ال�  اجتماع الجمعية العمومية العادية 
صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد هللا أمين السر العام، والدكتور 

منصور العور أمين الصندوق،  وباقي أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان  وأعضاء الجمعية.

م����هأعا������م������ت������جلااضر������ع������ت������ساو
شاقنلل ةحورطملا تاعوضوملا
،لا��م��علأالود���جىلعة��جرد��م��لاو
جمانربل يرادلإا ر��ير��ق��ت��لا ا��ه��ن��مو
 2021 ماعل اهتطشنأو ةيعمجلا
باسحلاو،ةريجفلاويبديعرفيف
،2021 ي��لا��م��لا ما��ع��ل��ل ي��ما��ت��خ��لا
ةنزاوملا نوعمتجملا دمتعا امك
اورا���ت���خاو ،2022 ما��ع��ل ة��ي��لا��م��لا
اماو��ش��قا��نو،تا��با��س��ح��ل��لًا��ق��قد��م

نمدجتسيأمور.
يحاضق��یر��ف��لاي��لا��ع��مل��ه��ت��ساو
ًا��ئ��ن��ه��معا���م���ت���جلاام��ی��م��تنا��ف��ل��خ
ا��ه��ب��ع��شوتارا�������ملإاة�����لودةدا���ي���ق
لو��ل��حبر���ق���با��ه��ي��فن��ي��م��ي��ق��م��لاو
حاجنبو،كرا��ب��م��لا نا��ض��مرر��ه��ش
يذ����لا 2020 و���ب���س���ك إ ضر���ع���م
نویلم )20( نمرثك أ بطقتسا
م��لا�����ع��لالودف��ل��ت��خ��من���مر����ئاز
)192(ن��مر��ث��ك ه��ي��فت���كرا���شوأ

نم  ل��ك��لِّ ركشلاب ًاهجوتم ،ة���لود
قِ��ی��ق��ح��تي����فةَ���ی���ع���م���ج���لاد���عا�������س
ٌءاو��س،اھتلا��سرمِیعدتو،اھفِادھأ
تا��س��سؤملا وأ ،ةِ��ما��ع��لا ر��ئاود��لا
ا��م��ي��سلا،دار��������فلأاوأ،ة��������������صا�����خ��لا
تلكش نيذلا ةِ�یعمجلا ءا����ضعأ
ةريسمرارمتسلاًاساسأمهدوهج

النجاح.
تزواجتنأدعب“:هيلاعمفاضأو
،ا����نورو����كة�������مزأتارا����������ملإاة�������لود

تميم  ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خ��ل��ف��ان  م��ع��ال��ي 
العمومية  ال��ج��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��اع  ي���ت���رأس 
األح���داث« ورع��اي��ة  »توعية  لجمعية  ال29 

ةِدوعلاىلعمِاعلااذھيفان���صرح
عِیونتلاو انتِقاط لِماكب لمعلل
ةِ��ی��ع��م��ج��لاةِ���ط�������ش���نأوجِ����مار����بي���ف
ثیحبةِیلاملااھتِنزاومةِفعا�ضمو
تِاقلحلاو تِاودنلا دَقعنم�ضتت
شروو تِار�ضاحملاو ةی�شاقنلا
سِ��لا��ج��مي���فة��ی��ب��یرد��ت��لالِ���م���ع���لا
ةلودلاتِارامإفِلتخميفءِایحلأا
تِلا��ط��ع��لاتِا�������قوأرا���م���ث���ت���ساو،
ةِيمنتلةٍفداهجَماربىفةِيفيصلا
ةِ��يدا��ي��ق��لاتِارا����ه����م����لاوتِارد����ق����لا
تِا��ق��با��������س��م��لامِ��ی��ظ��ن��تو،ءا��ن��بأ��ل
لِلا���خن���مةِ���یو���عو���ت���لاجِ���مار���ب���لاو
ةِیلحملا تِانویزفلتلاو تِا���عاذلإا
،ِّيعامتجلاا لِ����صاوتلا لِئا����سوو
يفتِا��كرا�����ش��م��لاى���لإةِ��فا��������������ضلإا��ب
ةِكرا�شمو ةِ��ی��ن��طو��لا تِاب�سانملا
تِایلاعفلا يف ةِیموكحلا تِاھجلا
فِادھأبةِقلاعلاتِاذالجمعیة«.

رشنة��ي��م��هأى��ل��عه��ي��لا��ع��مد����ك وأ
ةرور����ض����بةر��������سلأايد�����لي����عو����لا
ه��ي��جو��توير�����سلأاراو���ح���لاز��يز��ع��ت
ة��ل��ي��صلأام��ي��ق��لاسر�����غوءا����ن����بلأا

م���ه���تارد���قفا����ش����ت����ك م����ه����يد����لوا
ةئشنتلانامضلمهتاراهمةيمنتو
ةور���ثم��هرا��ب��ت��عا��بم��ه��لة��ح��لا��ص��لا

.اهيلعظافحلابجيةينطو
لَلاخا�نرَود نإ«:هيلاعممتتخاو
عَفتری نأ ب�جی ةِ�مدا�قلا ةِرتفلا
،ةِنھارلاتِا�ید�حتلاىوت����سمقَوف
،اندَوھجفَثكننأانیلعبُجوتیو
،ةدعا��صتملا ِرا���ط���خلأا ةِ��ھ��جاو��م��ل
،ا��ن��َتر��ی�����������س��م مَ���� نُ����ق����یِّ نأ ا��ن��ی��ل��عو
،انِتاك ش���را زَِّزعنو ،انِتلا���ص قَثونو
ةَ��قیرطرَوطنو ،ا��نِتاراوح طَ���شننو
يفرُود��������یا��������ممَ�� ،ا��������نِر��ی��ك��ف��تل��ن��ت��ف��هَّ
بَك ،بِاب��شلاوءِشنلالِوقعلنوا
رَ��یا��������س��ن��لو،م���ھِر���ی���ك���ف���تةَ���ق���یر���ط
ىلعم��ھ��عَ��ملَ��م��ع��نو،م���ھ���مَلا���حأ

قِیقحتطموحاتِھم«.
دمحمرو���ت���كد���لاأ��ن��هه��ب��نا��جن���م
ماعلار��س��لا ن��ي��مأاللهدبعدار���م
ةبسانمبتاراملإاةلود،ةيعمجلل
،ل��ي��ض��ف��لانا���ض���مرر��ه��شلو���ل���ح
هققحت يذ�����لا حا��ج��ن��لا نأ د�����ك وأ
ملثادحلأاةياعروةيعوتةيعمج

دوهج فتاكت لاو��ل ققحتيل نكي
ةيعمجلا نأ ى��لإ ًاريشم ،عيمجلا
هذ����هرا����م����ث����ت����ساى����ل����عل����م����ع����ت
ةيملاسلإاميقلازيزعتلةبسانملا
نم،ءش���ن���لاسو��ف��ني���فة��ل��ي��ب��ن��لا
تاردا��ب��م��لان��مة��عو��م��ج��مللا���خ
سكعت يتلا ةعونتملا جماربلاو
اهتلاسروةيعمجلاةيؤروأهدافها.
ما��ع��لار���س���لان���ي���مأضر���ع���ت���ساو
يذلاو ،يرادلإا ريرقتلا ةيعمجلل
تا���ي���لا���ع���ف���لاوة����ط����ش����نلأال���م���ش
للاخ اهيف ةكراشملا تمت يتلا
تاراد���صلإا زر��بأو ،يضاملا ماعلا
اهتجتنأ يتلا ةيئرملاو ةبوتكملا
ز���ئاو���ج���لاب���نا���جى�����لإ،ة��ي��ع��م��ج��لا
ي��ت��لاتا��م��ير��ك��ت��لاوتادا���ه���ش���لاو

تلصحعليها.
رو��ت��كد��لاضر���عىر����خأة��ه��جن���م
قود��ن��ص��لان��ي��مأرو���ع���لارو��ص��ن��م
نايبو2022ماعلةيلاملاةنزاوملا
ةعقوتملاو ةيلعفلا تافورصملا
متو ءاضعلأا نم اهتشقانم م��تو

اهدامتعا.
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األخــــبـــار

الثاني  الرمضاني  اإليجابية خالل مجلسها  المواطنة  التطوعية، مفهوم  ناقشت جمعية واجب 
ك��د معالي الشيخ  ال��ذي عقد مساء أمس بعنوان »المواطنة اإليجابية في دول��ة اإلم���ارات« وأ
خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، األمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث واألزمات، 
بقصره  الرمضاني  المجلس  استضافته  خالل  التطوعية،  واج��ب  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
بأبوظبي، أهمية التزام الفرد بمحبة األرض وأهلها واالعتزاز بالوالء الوطني، وهي حالة يعتبر 

فيها اإلنسان عنصراً فاعالً في الدولة والمجتمع.

ةيباجيلإا ةنطاوملا نأ فا��ضأو
ةديمح قلا����خأو ةليبن ة��ف��طا��ع
،هعمتجمهاجتدرفلااهبرعشي
لا���عّ���فل���ك���ش���بة����كرا����ش����م����لاو
تا��ي��ح��ض��ت��لا��به��ن��طومدّ�����ق��تي���ف
ةجتنملاو ةد��ي��ف��م��لا لا���م���علأاو

ر���ي���خ���لا���به���ي���ل���عدو�����ع�����تي�����ت�����لا
ةعمسنأى��لإًا��ت��فلا،را����هدزلااو
ي����تارا����ملإاوتارا��������ملإاةرو������صو
اهانبامكةعصانىقبتنأدبلا
ديازخيشلاهلروفغملااهدارأو
بيط«نا��ي��ه��نلآنا��ط��ل��سن��ب

اللهثراه«.
ةدا��ع��س سلجملا فا��ض��ت��ساو
ميمنبرا��ت��س��لاد��ب��عن��بز��ع��م��لا
ة��ي��س��نو��ت��لاة��يرو��ه��م��ج��لار��ي��ف��س
روتكدلاةدا��ع��سو،ة��لود��لاىد��ل
ةيروهمجلاريفسسابعناسغ

مفهوم  ت��ن��اق��ش  ال��ت��ط��وع��ي��ة«  »واج�����ب 
ال��م��واط��ن��ة اإلي��ج��اب��ي��ة ب��م��ش��ارك��ة وف��د 
.. األح�����داث  ورع���اي���ة  ت��وع��ي��ة  جمعية  ،ةلودلام��ن  ىد��ل ةيروسلا ةيبرعلا

ى��ف��ط��ص��مر���ف���ظ���مةدا������ع������سو
ة���يرو���ه���م���جر���ي���ف���سيرو����ب����ج����لا
ةدا��ع��سو،ة��لود��لاىد��لقار��ع��لا
،ي��عرد��لارو��ت��ب��حر��م��عرو��ت��كد��لا
،ير����صا����ن����لاف���ي���سةدا�����ع�����سو
ن����ي����لوؤ����س����م����لان������مًادد��������������عو
ن���ي���م���ت���ه���م���لاون����ي����ن����طاو����م����لاو
يعمتجملاويعوطتلا نأشلاب

واإلنساني.
،ةيناضمرلا ةسلجلا ت��لوا��ن��تو
دبع روتكدلا اهيف ثدّحت يتلا
ا������هرادأو،يدا���ي���ص���لاف��ي��ط��ل��لا
،يرباجلا د��شار فيسروتكدلا
ةيعمج ةرادإ س��ل��ج��م و��ض��ع
ثيح،ثاد��حلأاةياعروةيعوت
رواحم ة��ع��برأ ةسلجلا تلوانت

مو��ه��ف��مى��ل��عتز�����ّكر،ة��ي��س��ي��ئر
امهتقلاعو ةنطاوملاو ةيباجيلإا
ريغءا��ط��ع��لاو،ي��ن��طو��لاءلاو��لا��ب
،ةنطاوملاوةيباجيلإلطورشملا
نطولاءانبيفاهرودوةيباجيلإاو
،ة��ح��لا��ص��لاة��ن��طاو��م��لاز���يز���ع���تو

ةنطاوملارهاظمواإليجابية.
ةرور��ضى��لإ،نو��كرا��ش��م��لاا��عدو
ةيلوؤسملا لمّحتي ليج قلخ
ة���ن���طاو���م���لاوءلاو�����لا�����بن�����يد�����يُو
ن�����طو�����لاها������ج������تة������ي������با������ج������يلإا
زيّمتي امب رخفلاو ،عمتجملاو
ةمكحلان��متارا����ملإاةدا��قه��ب
انمّلعن��م ريخم��هو،ءا���فو���لاو
،ي��لا��غ��لان���طو���لااذ��ه��لءا���م���ت���نلاا
امم ،هتابستكم ن��ع عا���فد���لاو
ن��مز���ي���م���ت���مىو����ت����س����مق����ل����خ

عمتجملل ر��يد��ق��ت��لاو مار����ت����حلاا
يف نيرخلآا سوفن يف يتاراملإا

ءاحنأفلتخمالعالم.
دوهج ىلع ،نوكراشملا ىنثأو
،ة���ي���عو���ط���ت���لاب�������جاوة���ي���ع���م���ج
رشنب يعمتجملا ا��ه��ما��م��ت��هاو
ة���ن���طاو���م���لاط����������باورز����يز����ع����تو
ءامتنلااب سا��س��حلإاو ةحلاصلا
ى��لإ،ه��تدا��ي��ق��لءلاو�������لاون��طو��ل��ل
ص��ص��قضار����ع����ت����ساب����نا����ج
ي��فجذا����م����نوع����ئا����قوتد����سّ����ج
يفدار���فلأاينافتو،ن��طو��لا بح
،تاراملإاتازجنمىلعظافحلا
م��ي��ق��لاز��يز��ع��تي���فم��ه��س��يا��م��م
ةرد���ق���لاس���ك���ع���يو،ة���ي���با���ج���يلإا
ةمكحب هلماعتو درفلل ةيلعفلا

تامزلأايفةصاخالطارئة.
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جمعية توعية ورعاية األحداث تناقش دورات 
2022 لعام  وبرنامجها  الشبابية  القيادات 

ج��م��ع��ي��ة ت���وع���ي���ة ورع�����اي�����ة األح������داث 
 ت��ن��اق��ش ت��ق��اري��ره��ا اإلداري�����ة وال��م��ال��ي��ة ..

إدارة جمعية توعية ورعاية  الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس  كد معالي  أ
وتنمية  الشباب،  فئة  ل��دى  األصيلة  القيم  بترسيخ  االهتمام  األح���داث، على ض��رورة 
تعود  أم��ور مفيدة  في  فراغهم  أوق��ات  والحياتية من خالل شغل  القيادية  مهاراتهم 
الصحيحة في حل مشكالتهم،  والثقة واألساليب  المعرفة  بالنفع، وتكسبهم  عليهم 

خصوصاً في فترة الصيف.

توعية  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب   ، السويدي  صقر  سلطان  سعادة  ت��رأس 
ورعاية األحداث، االجتماع 65 للجمعية للدورة الثامنة )2020 - 2024(، الذي عقد 

صباح اليوم عن بعد عبر منصة زووم االفتراضية.
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،هيلاعمسؤر��تللا��خك��لذءا��ج
ةنماثلاةرودلل64مقرعامتجلاا
نع دقع يذ��لا ،م2020-2024
لكرو��ض��ح��ب،مو���ي���لاحا��ب��صد��ع��ب
،يد��يو��س��لار��ق��صنا��ط��ل��سن���م
دمحم رو��ت��كد��لاو ،سيئرلا بئان
،ماعلا رسلا نيمأ ،اللهدبعدارم
سيئريديوسلاةفيلخروتكدلاو
روتكدلاو ،عاد���بلإاو راكتبلاا ةنجل
ةنجللاسيئرازريمليلخمساج
ةزو����مةذا������ت������سلأاو،ة����ي����ملا����علإا
ةطشنلأا ةنجل سيئر يموشلا
ة���يرد���بةذا�����ت�����سلأاو،ج�����مار�����ب�����لاو
ةيوبرتلا ةنجللا سيئر يسايلا
سيئر يبردلا ةمطاف ةذا��ت��سلأاو
ه��للا��خم�����تو،ة���ي���فا���ق���ث���لاة��ن��ج��ل��لا
تا��عو��ضو��م��لام���هأضار��ع��ت��سا

ة��جرد��م��لاو ،شاقنلل ة��حور��ط��م��لا
:ا��ه��ن��مولا����م����علأالود������جى���ل���ع
ةطشنأوج��مار��ب حر��ت��ق��مضر���ع
يرا��ج��لاما���ع���لاللا���خة��ي��ع��م��ج��لا
ة��ش��قا��ن��م م����ت ث���ي���ح ،م2022
تاكراشملاوجماربلانمديدعلا
ةينطولاتابسانملابك يتلاتوا
نو���ك���يو،ة����لود����ل����لة����ي����م����سر����لاو

لعافرودةيعمجللفيها.
ضارعتساعامتجلااللاخمتامك
تادا����ي����ق����لا تارود“ ج����ما����نر����ب
نم ة��ير��م��ع��لا ةئفلل ”ة��ي��با��ب��ش��لا
اهتماقإ ع��مز��م��لا ،ة��ن��س 14-17
تا��ئ��ف��لاو،ف��ي��ص��لار��ه��شأللا���خ
،تارود���لا كلت ن��م ةفدهتسملا
ة����ما����قإو،ا����هدا����ق����ع����نان������كا������مأو
شروو تا����ق����با����س����مو ة���ط���ش���نأ

تاصصختلا فلتخم ي��ف لمع
ة��نا��ع��ت��سلااا��ه��ن��مو،تارا���ه���م���لاو
صصقف��ي��لأ��توداد���علإبا��تّ��ك��ب
ىلإاهليوحتويلحملاعقاولانم
اهمادختسا نكمي تاهويرانيس
ةريصق ةينوترك ملا���فأ لمع ي��ف
،ءش�����ن�����لاة����ي����عو����تى�������لإفد�����ه�����ت
،م��ي��ق��لاود��ي��لا��ق��ت��لاوتادا���ع���لا���ب
يف ةفلتخم تارا��ه��م مهبسكتو
ةيناسنلإاو ةيعامتجلاا تاقلاعلا

وغيرها.
ددع عيقوت عامتجلاا ثحب امك
ددعع��م مهافتلا تار��كذ��م ن��م
ةدا��ف��ت��سلاافد��ه��ب،تا��ه��ج��لان��م
معدوبيردتلاوةيعوتلايفاهنم
تابسانملا يف ةيعمجلا ةطشنأ

المختلفة.

عا����م����ت����جلااضر�����ع�����ت�����ساد��������قو
ة��حور��ط��م��لاتا��عو��ضو��م��لام���هأ
لود��ج ي��ف ة��جرد��م��لاو ،شاقنلل
ىلع قيدصتلا :اهنمو لامعلأا
،ق���با���س���لاعا����م����ت����جلاار���ض���ح���م
عا����م����ت����جاد������عو������مد������يد������ح������تو
ةشقانمو ةيمومعلا ةيعمجلا
ا��م��ك، ا���ه���ت���ط���ش���نأوا���ه���ج���مار���ب
ر��ير��ق��ت��لاى��ل��عس��ل��ج��م��لاع��ل��طا
م2021يضاملاماعلليرادلإا
ماعل يماتخلا يلاملا ريرقتلاو،
ة��نزاو��م��لا ة��ش��قا��ن��مو ، م2021
امك ، م2022 ما���ع���ل ة��ي��لا��م��لا
ةنجللا ة��ط��خ سلجملا ش��قا��ن
تا����عو����ب����ط����موة����ي����عا����م����ت����جلاا
ءا��ض��عأتا��حر��ت��ق��موة��ي��ع��م��ج��لا
اهترولب متي نأ ىلع ةيعمجلا

عيمجلةلماكتمةدحاوةطخىف
ة��ي��ع��م��ج��لاة����ط����ش����نأوج�����مار�����ب
ة��ي��لا��م��لاتار����يد����ق����ت����لاع�������ضوو
نمض اهنيمضتل ًاد��ي��ه��م��ت ا��ه��ل
 2022 ماعل ةيريدقتلا ةنزاوملا
س���ل���ج���م���لان�����ما�����هدا�����م�����ت�����عاو
ةيمومعلا ةيعمجلا ىفاهرارقلإ
سرا��مة��يا��ه��نى��فا��ه��عا��م��ت��جاى��ف
دوهجلابعيمجلاداشأو.مداقلا
ةرادإوناجللاءاسؤراهلذبيىتلا
ة��لا��سرق��ي��ق��ح��تى���فة��ي��ع��م��ج��لا
 ةيلبقتسملااهتيؤروةيعمجلا.
ةداعسنملكعامتجلاارضح
ةنجللا س��ي��ئر غ��يا��ص��لا ازر���ي���م
دمحمرو���ت���كد���لاو ة��ي��عا��م��ت��جلاا
ر��س��لا ن����ي����مأ،اللهد���ب���عدار�������م
،روعلا روصنم روتكدلاو ،ماعلا

رو���ت���كد���لاو،قود����ن����ص����لان���ي���مأ
س��ي��ئر،ازر����ي����مل��ي��ل��خم���سا���ج
رو���ت���كد���لاو،ة���ي���ملا���علإاة��ن��ج��ل��لا
ةنجلس��ي��ئر،ير��با��ج��لاف��ي��س
روتكدلاو ،تا��سارد��لاو ثوحبلا
ةنجلسيئر، يديوسلاةفيلخ
ةذا���ت���سلأاو،را���ك���ت���بلااوعاد�����بلإا
ةنجللا ةسيئر ،ي��سا��ي��لا ة��يرد��ب
ةزو����مةذا������ت������سلأاو،ة����يو����بر����ت����لا
جماربلاةنجلةسيئر،يموشلا
ةمطافةذا���ت���سلأاو،ة��ط��ش��نلأاو
ةيفاقثلا ةنجللا ةسيئر، يبردلا
يدا���م���ح���لاما����ي����هةذا������ت������سلأاو
ةذاتسلأاوةريجفلاعرفةفرشم
ةنجلة��س��ي��ئر،يد���م���حلأام��ير��م

ةكالمجتمعية. الشرا
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ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خ��ل��ف��ان تميم رئ��ي��س مجلس إدارة  أع��ل��ن م��ع��ال��ي 
3-3- الموافق  الخميس  اليوم  األح��داث  ورعاية  توعية  جمعية 

2022 عن إطالق جائزِة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء في دورتها 
فى  المتميزة  المواطنة  لألسر  والموجهة  م    2022 الخامسة 
عليها  تنطبق  والتى  األخ��رى  للفئات  وكذلك  أبنائها  رعاية 
شروط الجائزة. وتأتي هذه المبادرة التى دشنتها الجمعية 
ف��ى دورت��ه��ا األول���ى ع��ام 2013  وال��ت��ي تحمل اس��م جائزة 
المغفور  لجهود  تكريماً  األبناء  لرعاية  لوتاه  بن  سعيد 
لوتاه في  أحمد   بن  الحاج سعيد  تعالى  ب��إذن هللا  له 
دعم  الجمعية من حيث توفير التسهيالت البنكية 
استمرارية  لضمان  اإلسالمي  دبي  بنك  خالل  من 
السامية  ورسالتها  أهدافها  تحقيق  في  الجمعية 
فى خدمة المجتمع وحماية األبناء من االنحراف .

األب��ن��اء  ل��رع��اي��ة  ل��وت��اه  ب��ن  سعيد  ج��ائ��زِة 
2022م ال���خ���ام���س���ة  دورت�����ه�����ا  ف�����ي 

ي��حا��ضق���ير���ف���لاي���لا���ع���من����مّ����ثو
ةرادإ سلجم سيئر ميمت نافلخ
يتلا ةر��ي��ب��ك��لا دو��ه��ج��لا ، ةيعمجلا
اللهنذإ�������به����لرو���ف���غ���م���لاا���ه���مد���ق
هاتولدمحأنبديعسجاحلاىلاعت
معدلا ميدقت نع ناوتي مل يذ��لا
ة��ياد��ب ى��ف ةيعمجلل تلا��ي��ه��س��ت��لاو
ىلإ ًا��ت��فلا  ، 1991 ما��ع اهسيسأت
لضفب ت��عا��ط��ت��سا ة��ي��ع��م��ج��لا نأ
ر��ي��فو��تة��ي��ك��ن��ب��لاتلا��ي��ه��س��ت��لاهذ����ه
اهلخد ةدا��يزو اهتارامثتسا ةيمنتو
ىفد��عا��سا��م��مة��ي��لا��م��لاا��ه��تادار��يإو
قيقحت ي��ف اهحاجنو اهتيرارمتسا
انمقحتسايذ���لار���ملأا ، ا��ه��فاد��هأ
ةريبكلا دوهجلا هذ��ه��ل ريدقتلا ل��ك
ةديمحلاقلا���خلأان��عمّ��ن��تي��ت��لاو
ةريبكلا ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو
هلروفغملا ا��ه��ب عتمتي نا���ك ي��ت��لا
هذهنأ��بهيلاعمد��ك .اللهنذإ��بوأ
ةيعمجة����يؤرن���مع��ب��ن��تةز��ئا��ج��لا
ةيمهأب ثاد������حلأا ة���يا���عرو ة��ي��عو��ت

ن��مم���ه���ت���يا���م���حو،ءا�����ن�����بلأاة����يا����عر
عمتجم ى����لإ ًلاو������صو ، فار����ح����نلاا
ةرسألًاعيجشتوكسامتميتارامإ
و��م��س��لاوءا���ق���ترلااو��ح��نة���ي���تارا���ملإا
ينبتومهيلعةظفاحملاو،اهئانبأب

مهبهاومةيمنتو،مهتاعادبإ.
دارمدمحمروتكدلا حرصهرود��بو
نأبةيعمجللماعلانيملأااللهدبع
ةيضاملا عبرلأا اهتارود ىف ةزئاجلا
ةيلاثم ة��ن��طاو��م ر���سأ ن��ع تفشك
تمدقو ءانبلأا ةياعر ىف ةزيمتمو
ن��ي��بو��هو��مءا����ن����بلأةر���ه���ب���مجذا����م����ن
امم ًا��يرا��ه��مو ا���يً���سارد نيقوفتمو
ىف رار��م��ت��سلاا ةيعمجلا ى��عد��ت��سا
ن��ي��ملأاح������ضوأو،ةز���ئا���ج���لاحر����ط
ةز���ئا���ج���لانأ������بة��ي��ع��م��ج��ل��لما�����ع�����لا
نمةفلتخمتائفعبرلأةصصخم
بيتكىفةحضومةنطاوملا رسلأا

الجائزة.
30.000ةزئاجلاةميقنأىلإراشأو 
ر��سلأاتا��ئ��فن��مة��ئ��فل��ك��لم���هرد

رَيياعمد��يد��ح��تم��تث��ي��ح،ةز��ئا��ف��لا
،ير���سلأا طيطختلا اهنم ةز��ئا��ج��ل��ل
تادا��ع��لاو م��ي��ق��لا ى��ل��ع ةظفاحملا
تاراملإاعمتجملةليصلأاديلاقتلاو
ةيمنتو،ءانبأليميداكلأازيمتلاو،
را���ك���ت���بلااوة����ي����عاد����بلإاب����هاو����م����لا
ةنجللانأى��لإًا��ت��فلا،ءا��ن��بلأاىد��ل
رشابتس ة��ي��فار��شلإاو ةيميكحتلا
ينمزلا ج��ما��نر��ب��لا ب��س��ح اهماهم
ديزملو،ةمدقملاتابلطلامييقتل
علا������طلاان���ك���م���يل���ي���صا���ف���ت���لان����م
ل���صاو���ت���لاوةز���ئا���ج���لاب��ي��ت��كى��ل��ع
يلاتلا ليميلإا ىلع ةيعمجلا  ع��م
مكنكميامكinfo@juvenile.ae :
نمةز���ئا���ج���لاتا���ئ���فى��ل��ععلا�����طلاا
نم هليمحتو ةزئاجلا بيتك للا��خ
ةيعمجلل ينورتكللإا عقوملا للاخ
h t t p s : // w w w . j u v e n i l e .
فتاهى��ل��ع تارا��س��ف��ت��سلا��ل  /ae

043346600ةيعمجلا

تعتمد  األح���داث  ورع��اي��ة  توعية  جمعية 
)600,000(دره����������م م���وازن���ة  ب��رام��ج��ه��ا 
2022م. ل��ع��ام  ال��ت��وع��وي��ة  وأن��ش��ط��ت��ه��ا 

المهارات  تنمية  أهمية  على  اإلدارة  مجلس  رئيس  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ك��د  أ
فى  ومشاركتهم  متطلباتهم  لبحث  الشباب  مع  المفتوحة  الحوارات  وتعزيز  لألبناء   القيادية 

وضع الحلول للمشكالت االجتماعية .

هيلاعمسؤر��تللا��خك��لذءا��ج
،ةرادلإاسلجمل)66(عامتجلاا
دعبنعمويلاحابصدقعيذلا
ة��ي��ضار��ت��فلاا مووزة��ص��ن��م ر��ب��ع
دا���م���ت���عاه�����للا�����خن������مم��������تو،
ج��مار��ب��ل��لة��ير��يد��ق��ت��لاة���نزاو���م���لا
ما���ع���لة����يو����عو����ت����لاة����ط����ش����نلأاو
ةطخلا تنمضت ثيح 2022
ج��مار��ب��لاوة��ط��ش��نأ��لة��يو��ن��س��لا
اهنمتلاا��ج��مةد��عما��ع��لااذ��ه��ل
تاود���نو ةيشاقن تاقلح دقع
حر����طوءا�����ي�����حلأاس���لا���ج���مى����ف

للاخنمةيوعوتلاتاقباسملا
ةينويزفلتلاو ة��ي��عاذلإا جماربلا
تا��ب��سا��ن��م��لاى����فة���كرا���ش���م���لاو
شرو�������لام���ي���ظ���ن���توة����ي����ن����طو����لا
ةيبيردتلا تارود����لاو ةيوعوتلا
ة��يدا��ي��ق��لاتارا����ه����م����لاة��ي��م��ن��ت��ل

ءانبأل.
ةداعسنملكعامتجلاارضح
بئان،يديوسلارقصناطلس
ةداعسوةرادلإا سلجمسيئر
ةنجللا س��ي��ئر غ��يا��ص��لا ازر���ي���م
دمحمرو���ت���كد���لاو ة��ي��عا��م��ت��جلاا

،ماعلارسلانيمأاللهدبعدارم
روعلا دمحم روصنم روتكدلاو
رو���ت���كد���لاو،قود����ن����ص����لان���ي���مأ
س��ي��ئرازر����ي����مل���ي���ل���خم����سا����ج
رو���ت���كد���لاو،ة���ي���ملا���علإاة��ن��ج��ل��لا
ةنجلس��ي��ئرير���با���ج���لاف��ي��س
ةذاتسلأاو،تاساردلاوثوحبلا
ةنجللا س��ي��ئر ي��سا��ي��لا ة��يرد��ب
م��ير��مةذا������ت������سلأاو،ة���يو���بر���ت���لا
ةك ةنجلةسيئريدمحلأاالشرا
مايه ةذا��ت��سلأاو ، ةيعمتجملا
عرفةفرشميدامحلاالفجيرة.
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»ت�����وع�����ي�����ة ورع��������اي��������ة األح�������������داث”
ت��ن��ظ��م م���ح���اض���رة ب���ع���ن���وان “ال��ت��رب��ي��ة 
المجتمعية« وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا  اإلي��ج��اب��ي��ة 
ورعاية  توعية  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  رعاية  تحت 
اإليجابية  »ال��ت��رب��ي��ة  ب��ع��ن��وان  زووم  منصة  عبر  ت��وع��وي��ة  م��ح��اض��رة  الجمعية  نظمت  األح����داث، 

وانعكاساتها المجتمعية«.
أدارت المحاضرة األستاذة بدرية الياسي عضو مجلس إدارة الجمعية، فيما قدمها األستاذ 
فيصل محمد الشامسي - عضو الجمعية، كاتب ومستشار إداري ، مدرب معتمد في القيادة 

والتنمية البشرية.

ة���يرد���بةذا�����ت�����سلأات���ل���ه���ت���ساو
ة��ئ��ن��ه��ت��بةر���ضا���ح���م���لاي���سا���ي���لا
ناضمر رهش لولحب روضحلا
هذ����هة����ي����م����هأ����بو،كرا������ب������م������لا
نمازتلابيتأتيتلاتارضاحملا
مهاستو  ،ليضفلا رهشلا عم
كولسلازيزعتويعولارشنيف
ىلعس��ك��ع��ن��ييذ����لاي���با���ج���يلإا
ع��م��ت��ج��م��لاوةر����������سلأاودر�����ف�����لا
ة��ي��بر��ت��لا نأةد����كؤ����م ،ه���ل���م���كأ���ب
س��سؤ��تة��م��ي��ل��س��لاوة��ح��لا��ص��لا
كرد����يز��ي��م��ت��موح���جا���نل��ي��ج��ل

هتايلوؤسمو هتابجاوو هقوقح
.هنطوءانبوةمدخيفهرودو

لصيفذا��ت��سلأاأد��ب هبناجن��م
ًافرعم ةر��ضا��ح��م��لا ي��س��ما��ش��لا
يف ا��هرود��بو ،ةيباجيلإا ةيبرتلاب
ًاد��كؤ��م،ع��م��ت��ج��م��لاودر��ف��لاءا��ن��ب
قلاخلأاوميقلاعرزةيمهأىلع
،رغصلاذنمءا��ن��بلأا سو��ف��ن ي��ف
ة��ي��با��ج��يلإا ة��ي��بر��ت��لا رودى��ل��عو
تابستكم ىلع ةظفاحملا ي��ف
قيقحت يف ةمهاسملاو نطولا

إنجازاته.

ن���عي�����س�����ما�����ش�����لاثد�������ح�������تو
ل���ث���ملأاماد����خ����ت����سلااةرور��������ض
،يعامتجلاا ل��صاو��ت��لا ج��مار��ب��ل
ديفم وه ام لكب اهرامثتساو
ةذفانو ةليسو اهلعجو ،عفانو
فرا���ع���م���لاوم���ي���ق���لابا���س���ت���كلا
ةروصب تارد��ق��لا ءا��ن��بو زيزعتو

ةحيحصوسليمة.
ًاريبكًلاعافتةشرولاتدهشو
،مهئانبأو،روملأاءايلوألبقنم
مهتلاؤاستبةسلجلااورثأنيذلا

ومقترحاتهم.

 »ت���وع���ي���ة ورع����اي����ة األح���������داث« ت��ن��ظ��م 
ال��ق��راءة بشهر  اح��ت��ف��اء  ت��وع��وي��ة  ورش���ة 

برعاية كريمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية 
األحداث، نظمت الجمعية بالتزامن مع شهر القراءة ورشة توعوية عبر منصة زوم بعنوان »دور 

األسرة في تعزيز القراءة لدى األبناء«.

س��ل��ج��م و���ض���ع ة�����شرو�����لا رادأ
ةزو��م ةذا��ت��سلأا ةيعمجلا ةرادإ
ةسردماهتمدقاميف،يموشلا
ةنيثب ةذا��ت��سلأا ةيبرعلا ةغللا
ايهةذاتسلأاويسلافلاىسيع
لفطلا بدأ ي��ف ةبتاك مساقلا
.لافطأليعادبإريكفتةبردمو
تثدحت ة��شرو��لا لهتسم ي��فو
نعي��مو��ش��لاةزو����مةذا���ت���سلأا
تاراملإاةلودهيلوتيذلارودلا
سا��سأ��ك،ةءار���ق���لا���بما��م��ت��هلا��ل
ناو����ن����عو،ة���ي���م���ن���ت���لاةر���ي���س���م���ل
نأ ةد���كؤ���م ،رو���ط���ت���لاو ةضهنلل
فرعتلل لئاسولا ى��لوأ ةءار��ق��لا
بتكلاةءار����قوتا��نا��يد��لاى��ل��ع
نآر����ق����لاا���م���ي���سلاة����يوا����م����س����لا

ةيعمجنأ ىلإ ةريشم،ميركلا
ىعستثادحلأاةياعروةيعوت
ءش����ن����لاطا������ب������تراةدا����������يزى�������لإ
ةيباجيلإا را��ثلآا راهظإو ةءارقلاب
ةدا���عا��ه��ل��ع��جوا��ه��ن��عة��ج��تا��ن��لا
مزلا��ت ةمهمة��سرا��م��موة��ي��مو��ي
نوكتو ،هتايحةيادب ذنم درفلا
ءا��ن��بوه��تارا��ه��مل��ق��ص��لة��ل��ي��سو
ريوطت ي��ف ةمهاسملاو ه��تارد��ق

.هعمتجم
ة��ن��ي��ث��بةذا�������ت�������سلأات����ثد����ح����تو
ةردا��������ب��������م«ن��������عي������سلا������ف������لا
ةيئارقةردا��ب��مي��هو»نوردا����ق
م��تث���ي���ح،م����م����ه����لابا����ح����صلأ
باحصأ جمد نامضل اهقلاطإ
ةطشنلأاو تاردابملا يف ممهلا

ةذاتسلأاتثدحتاميف،ةيئارقلا
لعجةيمهأ ن��ع م��سا��ق��لا ايه
نعو،لزانملا يف ةدا��ع ةءارقلا
ةميق ز��ي��ف��ح��ت ي���ف ةر������سلأا رود
سو��ف��ني���فا���ه���سر���غو،ةءار����ق����لا
ةتفلا،ىلولأاروهشلاذنمءانبلأا
نيب ةددعتمةءار��ق��لا قر��طنأ
نأو ،ةيتوصلاو ةيقرولا بتكلا
بتكلارا��ي��ت��خلار��ي��يا��ع��مكا��ن��ه
وأ ىوتحملاب ءاو��س ةبسانملا

الصناعة.
ًاريبك ًلاعافت ة��شرو��لا تد��ه��شو
،مهئانبأو،روملأاءايلوألبقنم
مهتلاؤاستبةسلجلااورَثأنيذلا
مهئانث بناجىلإ ،مهتاحرتقمو

دوهجىلعريبكلاالجمعية.

األخــــبـــار
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ج���ل���س���ة ح������واري������ة ب����ع����ن����وان وط����ن 
األم������ن واألم���������ان اس����ت����ق����رار وازده�������ار

لمياء زكي _رأس الخيمة
كد الدكتور محمد مراد عبدهللا مستشار نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي – أمين  أ
السر العام لجمعية توعية ورعاية األحداث بالجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية اإلمارات 
باألمس  في رأس الخيمة، بحضور سعادة خلف عنبر مدير جمعية اإلمارات ، وسعادة سمية 
للتنمية   ، أن شعور األم��ن واألم��ان عبارة عن  اإلم��ارات  إدارة “جمعية  حارب وعضو مجلس 
اإلم����ارات عملت  دول���ة  وأن   ، النفس  المجتمع وحماية  ف��ي  واألم���ان  األم���ن  لحفظ  م��م��ارس��ات 
توفير  عبر  واألم���ان  األم��ن  مستويات  على  المحافظة  بأهمية  المجتمعي  الوعي  تعزيز  على 
خيارات لإلبالغ عن المخالفات والحوادث وأي مالحظات مرتبطة بالجانب األمني من منطلق 

المسؤولية المجتمعية.

مدقملااهرادأةيراوحلاةسلجلا
ناعيبسميهاربإ دمحأ روتكدلا
م��عد��لاز���كر���مر���يد���مي��ج��ي��ن��ط��لا
ة��ما��ع��لاةدا���ي���ق���لا���بي���عا���م���ت���جلاا
يذ����لا ة��م��ي��خ��لا سأر ة���طر���ش���ل
ةموظنمتارا��ملإانأدجن:لاق
نا��������كرلأاونا���ي���ن���ب���لاة���ل���ما���ك���ت���م
اهيف ة��لود��لا تا��مو��ق��م دماعتت
ودبيف ،نا��س��نلإا تاجايتحا ع��م
ه���جوأة��فا��كنأنا��ي��ع��ل��لًار���ها���ظ
يفةدو���جو���م���لامد���ق���ت���لاوي���قر���لا
،تارا������ملإاة�����لودن���مر��ب��شل���ك
نما��ه��خ��ي��سر��توا��ه��س��ي��سأ��تم���ت
ميقييذ��لانا��س��نلإاك��لذل��جأ

تازيممبًامعنتماهيفشيعيو
هايمو يقن ءاو��ه نم ةيناسنلإا
ى���لإ،ة�����ع�����ساوقر�������طوة��ف��ي��ظ��ن
يفة��ل��ث��م��ت��م��لاة���لود���لاتا��نا��ك��مإ
ةئيبلاو نا�����ملأاو ن���ملأا خو���سر
ة�����ما�����قلإاوش���ي���ع���ل���لة���ي���لا���ث���م���لا

ةساردلاولمعلاووغيرها.
دار����مد��م��ح��مرو���ت���كد���لارا�������شأو
تارا���������ملإا ة��������لود نأ اللهد����ب����ع
ثيح ةمدقتم ب��تار��م تققح
ًايملاعى����لولأا ة��ب��تر��م��لا ت��ل��ت��حا
هجولا اهرابتعاب لامعلأا ةدايرل
ملاعلاىو��ت��س��مى��ل��عل��ض��فلأا
ةيراجتلالامعلأاءدبوسيسأتل

ةدا���ير���لًا���م���عدر���ث���كلأاة��ي��ئ��ي��ب��لاو
ةلودتققحكلذكو، لا��م��علأا
يف ًايملاعلولأازكرملا تارا��ملإا
نأو ، يتامولعملا ن��ملأا رشؤم
ماعلان���ملأاي��هن���ملأاما��س��قأ
ن�����ملأاويدا����ص����ت����قلاان�������ملأاو
نملأاويئيبلانملأاويركسعلا
نملأاويسايسلااالجتماعي.

دار����مد���م���ح���مرو����ت����كد����لاد�������ك وأ
ةظفاحملا ةرورضىلعاللهدبع
نعك���لذونا����ملأاون���ملأاىلع
ا��ه��مد��ق��تي���ت���لاة���مد���خ���لاةدو�����ج
مد���عك����لذ����كو،تا���س���سؤ���م���لا
ىر����خأوة��ي��س��ن��جن��ي��بز��ي��ي��م��ت��لا

تا����مد����خ����لا ع�����م نوا�����ع�����ت�����لاو،
ر��فو��ي��سك����لذل����كوة��ي��طر��ش��لا
ةلودبعمتجمللنا��ملأاونملأا
ءادالأا نا���ك ا��م��ل��كو ، تارا������ملإا
روعشلا ققحت ًايلاع يموكحلا

نملأابواألمان.
ي��فةد����ي����شر����لاةدا����ي����ق����لاة��م��ك��ح

تامزلأاعملماعتلا
ة�����لودت����عا����ط����ت����سا:فا����������ضأو
تا��مزلأاع��ملماعتلاتارا���ملإا
ى��ل��عت���ل���م���عث����ي����حنزاو������ت������ب
عمتجملا ةحلصمنيب نزاو��ت��لا
لوأو، يحصلا ن��ملأا قيقحتو
يفتارا������ملإاة����لوده��تذ��خأرار����ق
جلاعلاو��ها��نورو��كةحئاجة��مزأ
رار��ق��لا اذ���هو ىضرملل يناجملا
اذ���هو،م���لا���ع���لاي���فثد���ح���يم���ل
ىلعن��مل��كر��ع��ش��ينأل��ي��ف��ك
نا���ملأاون��ملأا��بتارا����ملإاضرأ
تا��مد��خ��لام��يد��ق��تم��تك��لذ��كو،
،تا��حا��ق��ل��لام��يد��ق��توة��ي��ح��ص��لا

لماعتلا ةمق اهتقو فشتكنو
ةديشرلا ةدايقلا نم يراضحلا
دمحمخ��ي��ش��لا و��م��سةلمجي��ف
نولشتلا”نا��ي��ه��ن لآ د����ياز ن��ب

هم«

ةطرشانلك
ف��تا��ك��ت��لاةرور�������ضى�����لإرا�������شأو
عمع��م��ت��ج��م��لان���منوا���ع���ت���لاو
ةمهاسمب ةيطرشلا تا��مد��خ��لا
تابسانملا ي��ف ب��ع��ش��لا دار����فأ
ةيعوطتلا لامعلأا يفو ةينطولا
جمانربيفةطرشلااهمظنتيتلا
تارضاحمي��فو ” ةطرشانلك ”
، تارد��خ��م��لا رار���ضأ��ب ةيعوتلل
ءيشيأةيؤرةلاحيفكلذكو

غلابإبوجوبرطخالشرطة.
ن��ملأا��ب رو��ع��ش��لا ة��ب��س��ن 97%

ناملأاو
دار����مد��م��ح��مرو����ت����كد����لاد������ك وأ
ةبسن ي���ه 97% نأ اللهد���ب���ع

ةلودب نا���ملأاو ن��ملأا��ب روعشلا
ى����لإع����جر����ياذ����������هو،تارا�������������ملإا
ةد���ي���شر���لاة���مو���ك���ح���لاة���سا���ي���س
ططخلاو ةيلبقتسملا اهترظنو
نمض نم يتلاو ةيجيتارتسلاا
ن��ملأا ىلع ظافحلا اهتموظنم
رارمتساو،عمتجملايفناملأاو
جتني يتلا ةيطرشلا تامدخلا
ةرور������ضوةا���ي���ح���لاةدو������جا��ه��ن��ع
دار�������فأع�����مة����طر����ش����لانوا�����ع�����ت
ل��م��ع��لان����مءز���ج���كع��م��ت��ج��م��لا
ة���طر���شا���ن���ل���ك”ي�����في����طر����ش����لا
ة����لودي����فا��ن��ل��كا���ن���نأى��ن��ع��م��ب”
ظافحلاىلعنوصيرحتاراملإا
،تاراملإاةلودنامأونمأىلع
دصحنناملأاونملأارفوتدنعو
راهدزلااوةيمنتلاتاراملإاةلودب
ة���لودت��ح��ب��صأى��ت��حءا����خر����لاو
حئاسلكلذلا��مي��هتارا����ملإا

ىلعفيضوميقموأرضها.

األخــــبـــار
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تحية ل�»مدمن عمل« 
متقاعد

خالل اتصال هاتفي لالطمئنان على أحد األصدقاء المتقاعدين، سألته عما إذا كان 
يهدأ،  ال  ومبدعاً  عمل«  »مدمن  ك��ان  وإن��ه  خاصة  العمل،  ميدان  إل��ى  بالعودة  يفكر 
يحضر صباحاً قبل الموظفين إلى مقر عمله في إحدى الجهات الحكومية، وصحيح أنه 
كان يغادر ظهراً حاله حال الموظفين، إال أنه كان يعود إلى مكتبه مساًء لوضع خطط 
العمل ومتابعة التقارير وتقييم اإلنجازات، وهكذا كان روتين حياته لسنوات طويلة.

بقلم : العقيد عبدالله الخياط 
مدير مركز حماية الدولي – القيادة العامة لشرطة دبي

قلا���طلإه��ت��ي��نن���عي��نر��ب��خ��ينأت��ع��قو��تة��حار��ص��ب
ىد���حإي���فل��م��ع��ل��له���مز���عوأي��ص��خ��شعور���ش���م
:يل لا��ق نيح،هتباجإب ت��ل��هذُ ينكلو ،تا��كر��ش��لا
هذ��هنأح��ي��ح��صو،ي��ئا��ن��بأوي��لز��ن��م��له��ل��كي��ت��قو«
ًا��ي��لا��حلوا�����حأي��ن��ن��ك��لوةر��خأ��ت��متءا����جةو��ط��خ��لا
،مهقح يف اهتبكترا يتلا ءاطخلأا ضعب حيحصت
،»اللهلضفبك��لذي��ف ًاريبك ًا��طو��شتعطقد��قو
هيلعتضرعف،ا��م ةمزأب رمي ه��نأ تدقتعا ةلهول
نم«:ًلا��ئا��قبا���جأوك��لذىفنهنكل،ةد��عا��س��م��لا
يفًادهتجمهتايحيضقيانملجرلانأضرتفملا
يننكلو،ةينهملاهتامازتلاءادأيفًاصلخملمعلا
امكًايلاثمن��ك أ م��لوريبكلكشبك��لذيفتغلاب
،تدعاقتامنيحكلذتكردأدقو،لزنملايفبجي
ةفاسملانأو،يلزنميفبيرغيننأترعشثيح

ة��ي��عاو��لاي��ت��جوزلاو���لو،ةر��ي��ب��كي��ئا��ن��بأن��ي��بوينيب

مهب ةيانعلاو مهتعباتمو مهتيبرت ي��ف ا��هدو��ه��جو

..ةميخوجئاتنلاتناكلو)عّلخمراجنلاباب(ناكل

ن��مود��ص��قنودًلا��ي��ق��ث ًلا��م��حاهيلعت��ي��ق��لأ د��ق��ل

تار��ت��ف ن��عي��ئا��ن��بأ ض��يو��ع��تواهضيوعتي��ب��جاو

اذإًادجةليمجةايحلا“:عباتو،»يتلااغشناويبايغ

يضقأنلآاانأو،ءيشلكيفًلادتعمناسنلإاناك

ةضايرلاسرامنوًايوسجرخن،ربك ًاتقويئانبأعمأ

ايةر���سلأاءفد..م��ه��نوؤ��شل��كي��فروا��ح��ت��نو،ًا��ع��م

امو،ليثمهلسيليسفننامأونمأناطلسوب

حاجنلاو ..يتازاجنإ مظعأ لزنملا يف ًايلاح هققحأ

”لزنملانمأدبييقيقحلا.

بأقالمهم

م���غر،رو����������ملأاءا�����ي�����لوأي�����ئاز�����عأ
ةريبكلامكدوهجلريبكلايريدقت
ةايحلاو شيعلا ةمقل نيمأت يف
ةنزاوملا نأ لاإ ،مكئانبلأ ةديجلا
ةرور����ضلز���ن���م���لاول��م��ع��لان��ي��ب
م��كدا��ب��ك تاذ��ل��فى��ل��عظا��ف��ح��ل��لأ
نوا��ع��ت��لاو،م��ك��لزا��ن��مرار��ق��ت��ساو
ةمهم ةو���ط���خ ملأاو بلأا ن��ي��ب
نم مهتيامحو ءانبلأا نيصحتل
يفف،م��ه��ت��ملا��سدد���ه���يا���مل���ك
ريصقتلاونواهتلاولامهلإالظ
،نيعةلفغيفانمنوعيضيدق
ءوسلا ءاقفر وحن نورجني د��قو
نمو ،ةديمح ريغ تايكولس وأ
ن��ثار��بي���فاو��ع��ق��ينأل��م��ت��ح��م��لا
،ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا
،ناولأاتاو����فل��ب��قاو��ق��ي��فأاذ���ل
مهيعوو مكتيلوؤسم مكؤانبأف
مهحاجنو ، مكداهتجاب نو��هر��م

يفمكتازاجنإربكالحياة. أ
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قيم المواطنة 
اإليجابية

ما أجمَل أن يكون الفرد نافعاً مثمراً محباً لمجتمعه، ناشراً الخير والفضيلة في محيطه، 
الرصينة،  القيم  ح��ام��الً  ح��ول��ه،  وم��ن  نفوس محبيه  ف��ي  وال��ت��ف��اؤل  لألمل  باعثاً  ب��ل  صانعاً 
واألخالق العالية الرفيعة، يسهم في بناء وطنه وازدهاره والذود عن حماه سواء بالكلمة 
الطيبة أو بالقلم الرصين أو بالنصيحة الصادقة أو بالفكرة الهادفة المبدعة أو بالعمل 

الدؤوب.

بأقالمهم

ةبجاوتايكولسةسرامميهةيباجيلإاةنطاوملا
ىقبي نأ ل��جأ نم عمتجملا فايطأ ةفاك ىلع
تباوثلل ًارايعمو،داحتلاا ةوقل ًاز��مر ةلودلا ملع

ةلوديفةينطولااإلمارات.
ةحلصمعضوةيباجيلإاةنطاوملاتايضتقمنم
حلاصملاىلعاهميدقتو،رابتعالكقوفنطولا
س��سؤ��م��لاا����ند����لاولا����ق..ة��ق��ي��ض��لاة��ي��ص��خ��ش��لا
لآناطلسنبديازخيشلااللهنذإبهلروفغملا
ايلعلانطولاةحلصمنإ«:هارثاللهبيط،نايهن
ة��يو��لولأاي��فقبستنأبجيو،را��ب��ت��عال��كقو��ف
ك��لذو،ىر����خأةحلصمة���يأة��يا��غ��لاوما��م��ت��هلااو
ًاقيقحتو ،ة��لود��ل��ل ة��يدا��ح��تلاا ةريسملل ة��ل��صاو��م
ليبسي��ف،تا���مد���خ���لاوتازا���ج���نلإان��مد��يز��م��ل��ل
ة��ي��ها��فرق��ي��ق��ح��تو،دا���ح���تلااة����لودنا����كرأد��ي��طو��ت

عمتجملاوتقدمه«.
ن��طو��لاة��ب��ح��مز��يز��ع��تة��ي��با��ج��يلإاة��ن��طاو��م��لان���م
با��ب��ش��لاا��م��ي��سلا،ع��م��ت��ج��م��لادار����فأسو��ف��ني��ف
اللهلبَجَةعيبطنطولاةبحمو،ءشنلاوءانبلأاو
لاق،يز��ير��غ ير��ط��ف ر��مأ ي��هو،اهيلعسوفنلا
ِ تَرَطْفِۚافًينِحَنِيهللاَّ كَهَجْوَمْقَِأفَ{:ىلاعتلِلدِّ

ِۚ قِلْخَِللَيدِبَْتلَاۚاهَيْلَعَسَاَّنلارَطَفَيتَِّلاهللاَّ
}نَومُلَعَْيلَاسِاَّنلارَثَكْ َ أ ِكنَّ مَُوَلٰ نُياْلَقيِّ كَِلالدِّ َذٰ

30ةيآ:مورلاةروس[.
ىلإ نا��س��نلإا ىعسي نأ ةميلسلا ةرطفلا ن��مو
ةرطفلانلأ،هرا���هدزاوهتيمنتوهنطونأ��شع��فر
عرعرتو أشنو هيف ىبرت يذ��لا وهف ،ه��ب تطبترا
شاعو،هتاريخنمبر��شول��ك ،هناضحأنيبوأ

كنافه. يفأ
تباوثلاسرغةيباجيلإاةنطاوملاميقنمكلذك
اهتازكترم عضو يتلا ةعصانلا ةليمجلا ميقلاو
،نوسسؤملاتارا��ملإاماكحهناوخإوريخلادياز
ترا���سو،دا���ح���تلااما��ي��قذ��ن��م،م���هار���ثاللهب��ي��ط
ةيطسولاو لاد��ت��علاا��ك ،ةميكحلا انتدايق اهيلع
ةيباجيلإاونيرخلآامارتحاوحماستلاوشياعتلاو
ل��م��ع��لاوق���ل���خ���لان���س���حوعاد���������بلإاورا����ك����ت����بلااو
تحبصأى��ت��ح،م��ي��ق��لان��ما��هر��ي��غو،ي��عو��ط��ت��لا
اهتعمسىدصتابو،ريخللةًرانمتاراملإاةلود
ىتح ،ه��بر��غو هقرشب م��لا��ع��لا عيمج ي��ف ةبيطلا
امنيأو ،ريخبلاإ ر��كذ��يُ لا ي���تارا���ملإا در��ف��لا ح��ب��صأ
،ةدوموةوافحبهلابقتساوهببيحرتلامتيدجو

ىلعةظفاحملايتارامإلكقتاعىلععقيانهو
نعو اهنع لوؤ��س��م وهف ،ةبيطلا ةعمسلا هذ��ه
هنيدل ريفس ريخ نو��ك��ي نأو ،اهيلع ةظفاحملا

لحامنيأهنطوووارتحل.
ومسلاب��حا��صيد��ي��سة��لو��ق��ما��ن��هر��كذ��ت��س��نو
:اللههظفح،نا��ي��ه��ن لآ د���ياز ن��ب دمحمخيشلا
ةعمسقلخو عنصنع نولوؤسم انلك نحن«
هذهةعمسىلععٍارمكلكنلأ،دلبلااذهلةبيط

.»دلابلا
ة��فا��كق��ي��ب��ط��تك��لذ��كة��ي��با��ج��يلإاة��ن��طاو��م��لان���م
تاهجلالبقنمتعضويتلانيناوقلاوحئاوللا
فدهت ي��ت��لاو ،ة���لود���لا ي��ف ةصتخملاو ةينعملا
شيعي نمث��حو ،عمتجملاو درفلا ةملاسى��لإ
،اهتفلاخممدعواهبمازتللااواهقيبطتىلعانعم
هيفىشفتيذ��لات��قو��لااذ��هلثمي��فاميسلا
ي��ل��ح��ت��لاع��ي��م��ج��لان���مب��ل��ط��ت��يو،ا����نورو����كءا�����بو
قيبطتللاخنمدكأتتلب،ةحلاصلاةنطاوملاب
ةملاسل ةيئاقولا ريبادتلاو ةيزارتحلاا تاءار��جلإا
نإف،ا��ن��لو��ح شيعين��م ل��كو عمتجملاو در��ف��لا
نم اهراعشتسا ب��ج��يو ةكرتشم ةيلوؤسملا

.ةماعلاةحلصملاقيقحتلعيمجلا
يبرتنأةرسلأانممزلتستةيباجيلإاةنطاوملاميق
نيحلاصًادارفأاونوكيىتح،ةحلاصةيبرتءانبلأا
نوكيو،مهنطوومهنيدلنيعفان،مهعمتجميف
تاسسؤملاوةر��سلأانيبدوهجلا فتاكتبكلذ
ءامتنلااونطولابحسرغل،ملعملاوةيميلعتلا
هتاورثىلعةظفاحملاوهخيراتبوهبزازتعلااوهل

،ءا��ن��بلأا سو��ف��ن ي��ف ه��ت��باو��ثو هميقو هتابستكمو
نمداهتجاودجبصلاخإبلمعلاىلعمهتيبرتو

هتعفرلجأوازدهاره.
رعشتسينأدرفلانمةيباجيلإاةنطاوملامزلتست
ىلعهتظفاحمللاخنمهنطوهاجتهتيلوؤسم
مأًا���يدا���منا���كءاو���سهر��ض��يا��مل��كن��م،ه��س��ف��ن
هتقوو هتحص ىلع ظفاحي نأ كلذكو ،ًايونعم
ةمدخوريخلا ي��ف اههجوي نأو ،ه��ت��قا��طو هد��ه��جو
برشتي نأ ن��م هلقع ىلع ظفاحي نأو ،ه��ن��طو
لكن��مًا��ك��ت��فد���شأا��ه��نإ��ف،ة��مو��م��س��م��لارا���ك���فلأا
نوكينأو،مدهلاءانبلوعمنوكينأو،رارضلأا
رخسينأو،هنطونمأىلعةظفاحملايفًاكيرش
،هملعبملاعلاف،هتمدخيفاهكلمييتلاهتاناكمإ

،هلامبينغلاو،هملقببتاكلاووهكذا.
لارحبو،نوجشوذثيدحنطولانعثيدحلانإ
هيلعاللهىلص،دمحمانيبنولافيك،هللحاس
نمهموقهجرخأامدنعنزحلادشأنزح،ملسو
دٍلبن��مكِبَيطأا��م«:ا��هردا��غ��يو��هولا��قو،هد��ل��ب
ام كِنمينوجرخأ يموق أنَّ لاو��لو ،َّي���لإ كِ�� وأح��بَّ

5/723:يذمرتلاننس[»كِرَيغتُنَكسَ[.
فرعييذلاحلاصلانطاوملاىلإةجاحبنطولاف
،نا����طولأا ن��ي��ب هتناكمو��ل��ع ي��ف م��ه��س��يو ،هتميق
هتاناكمإر��خ��س��يو،هرا������هدزاوه��ئا��ن��بي��فى��ع��س��يو
هنمأىلعةظفاحملاو،هنعررضلاعفدو،هتمدخل
ةحلاصلاةنطاوملاو،ةبيطلاهتعمسوهرارقتساو
ةيحضتلا تا��م��س ي��ف سكعنت ةلااو�����مو ءا��م��ت��نا

ءافولايناعمىلإاهمجرتتوواإلخالص.

بقلم / فيصل محمد الشامسي
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

كاتب ومستشار إداري 
ومدرب معتمد في القيادة والتنمية البشرية
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من األرشيف

حماية األبناء في عصر 
االنفتاح » الثقافي«..!

بقلم :  العميد الدكتور حمود سعيد العفاري  
مدير إدارة الشرطة المجتمعية - القيادة العامة لشرطة أبوظبي 

،ميلسلا يركفلاو يسفنلا ومنلا ن��م مهنكمت
وأ داضمك لمعتس اهتاذ دحب تاراهملا هذ��هو
نثاربيفعوقولانمءشنلايمحيةياقولصم

ةفلتخملااهرهاوظوةيبلسلا.

ةرادإتاراهمالنفس

نيقهارملاو لافطلأا نكمت تاراهملا كلت نإ 
ةطيحملا م��ه��تا��قلا��ع ةرادإو مهسفنأ ةرادإ ن��م
لكشتوةيباجيإرثك ةقيرطبمهتايدحتةهجاوموأ
ةجضانلاريغمهسفنأنممهتيامحلةياقوزكرم

ًايناثمهبةطيحملاتايدحتلانموًلاوأ.

لح، بضغلا ةرادإ��ك ةيساسلأا تاراهملا هذهف
تاطوغضلاو قلقلا ع��م لماعتلا ،تلاكشملا
يتاذلا طابضنلاا ،فاد��هلأا قيقحتو حاجنلا نف،
تاراهملا نم اهريغو تاذ��لا قيقحتو ةدايقلا،

ىلعبلا��ط��ل��لى��ط��ع��تة��ي��عا��م��ت��جلااوة��ي��ف��طا��ع��لا
لكشبلمعتل ةد��ت��م��م ل��حار��م ر��ب��عو تا��عر��ج
ةيباجيإ ةقيرطب مهتايصخشءانب ىلع يجيردت
وأ ةيرسلأا لكاشملا عم لماعتلا نم مهنكمت
ىلعلمعت امك ةيلعاف رثك أ ةقيرطب ةيسردملا
ر��يو��ط��توم��ه��تا��ي��ص��خ��شل��ق��صوم���ه���تاوذتا���ب���ثإ
ةجردعفرىلعلمعيامماهيفيباجيلإابناجلا
لكشيو، مهيدل ةميقلاب روعشلاو تاذ��لا ريدقت
يبلسلاكولسلانمةياقورادجهتاذدحباذه
اهتبراحمل ا��ناو��ق لكب ىعسن يتلا ةميرجلا وأ
دق بناج ىلع انتاناكمإو اندوهج ل��ك نيزكرم
ةفيعضنوكت دق اهنكل تاجرخمو جئاتنب يتأي
نمققحتتي��ت��لاج��ئا��ت��ن��لاك��ل��تع��مة��نرا��ق��م��لا��ب
لضفأاونوكيلدارفلأايفيباجيلإابناجلاريوطت

ايًعامتجاواًيدرفمهسفنأنمةخسن.

الجذرية  ال��ت��ح��والت  ظ��ل  وف��ي  للفرد  والفكرية  النفسية  بالتحديات  المليء  العالم  ه��ذا  ف��ي 
معقدة  مجتمعات  إل��ى  وتقليدية  بسيطة  مجتمعات  من  البشرية  للمجتمعات  والعميقة 
التركيب والبنية الثقافية ،لم تعد األساليب التقليدية التي يستخدمها الفرد في إدارة حياته 
وحل مشكالته الفردية واالجتماعية قادرة على أداء دورها في عصر االنفتاح وانصهار الثقافات 

وتسارع التحوالت بشكل ال نتمكن من إدراك تفاصيله في بعض األحيان .

إن الضحية الرئيسية في هذه المعادلة المعقدة هم األطفال الذين ال يسعفهم عدم نضوجهم 
نحن  نعجز  التي  بتلك  بالنا  ،فما  البسيطة  الحياة  تقلبات  مواجهة  في  والعاطفي  الفكري 

كبالغين عن هضم مكوناتها والتعامل مع معطياتها بشكل سليم.

ارًغصماجًذومن لكشتيتلا تارا���ملإا ة��لود يف
تائم اهضرأ ىلع رهصني يتلا ةيملاعلا ةلودلل
قرا��ش��من���متا��فا��ق��ث��لاتار���ش���عوتا��ي��س��ن��ج��لا
ةبوعص رثك أ يدحتلا حبصي اهبراغمو ضرلأا
ةيامحل ةرابجلا ة��لود��لا دوهجو ةصاخ ،ًاديقعتو

اهيلإراشيءشنلابالبنان.

رهاوظلاةهجاومالسلبية

يندملا عمتجملا تا��س��سؤ��مو دار����فلأا ي��ع��سو
ًاينيتورًارمأحبصأةئفلاهذههاجتمهرودبمايقلل
يننكل، تارا�����ملإا ي��ف انتفاقث ن��م ًاءز����ج لكشي
لمعننأ بجييتلا ةيساسلأاةطقنلا نأ ىرأ
ةهجاوملا يه ءشنلل ةيعار تاسسؤمك اهيلع
عفر ىلع لمعلاو ،ةيبلسلا رهاوظلل ةيباجيلإا
لام��ي��ها��ف��ميأه��ه��جاو��م��لا��ن��ئا��ن��بأىد����لي���عو���لا
برستنأوةصاخ،ةيعمتجملاميقلاعممءاوتت

عقاومربعةيبلسرهاوظنماهلثمتاموراكفلأا
كا��ك��ت��حلااللا���خن���موأي��عا��م��ت��جلاال��صاو��ت��لا
يعدتسي ادًقعمارً��مأ تاب ةفلتخملا تافاقثلاب

يعولاعفروفتاكتلالأبناء.

ا��ندراو��م رد��ه��نو ةيسفنلا انتاقاط كلهتسن ا��ن��نإ
اههجاونيتلالكاشملاجلاعلةيداملاوةيرشبلا
مهسرادمومهتويبرقعيفبابشلاولافطلأاعم
نيناوقلا قر���خو رمنتلاو تارد��خ��م��لاو فنعلاك
تافرصتلا نماهريغوتاقرطلا ىلعبضغلاو

عمتجمللةداضملاوأنظمته.

ءاكذلاملاعيفةيباجيإوءاكذرثك نوكننأانيلعأ
بيلاسلأاف، يعامتجلااو يعانصلاو ينورتكللإا
ميدقلا يديلقتلا اهرصع عم تلحر ةيديلقتلا
ىلعلمعننأانيلع،هتحفصخيراتلاىوطيذلا
يتلاةبلطللةيساسلأاةيتايحلاتاراهملاةيمنت
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أضاءات

بقلم :الدكتور سيف راشد الجابري
رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية توعية ورعاية األحداث

ةدايقلاتهجتايبدضرأىلعثدحلاقلاطناذنمو
ةمحللازيزعتلةيملاعلاةيلافتحلااهذهريخستىلإ
م��لا��ع��لاع��متا��قلا��ع��لاز��يز��ع��توة��ي��ل��خاد��لاة��ي��ن��طو��لا
سوريفل ةبعصلا فورظلا نم مغرلابف ، طيحملا
يفيبدةربختزربةيلحملاوةيملاعلاهراثآوانوروك
نأبةقثلاملاعللديعتلةيملاعلاتايلاعفلاميظنت
جماربلاميظنتناككلذلجأنمو،لمجأمداقلا
ر��ه��بأًا��م��ي��ظ��ن��تو��ب��س��ك ط��ي��ح��مل����خادتا��ي��لا��ع��ف��لاوإ
يتلايبدىلإةيملاعلاةداعسلاةلصوبداعأوملاعلا
راكتباملاعلاىوتسمىلعةرملولأوتعاطتسا

حرملابملعلاوةفاقثلابةراجتللصاخجيزم.

ىلعءانبةيوقًاضورعةكراشملالودلاتمدقدقل
يتلاو ةمظنملا ةنجلل ةيملاعلا ميظنتلا ريياعم
ثدحلاميظنتةنجللةزيمتملاتاسمللابتجزتما

ةحنجألرئازلاف،اهبعكولعتتبثايتلاو،ةيتاراملإا
طقفدوجومهنكلولماكتمملاعمامأهسفندجي
ضور��ع��لاو ةفاقثلاو دا��ص��ت��قلااو ةراجتلاف ؛ ي��بد ي��ف
يعمتجملاجيسنلاميدقتيفلماكتلاوةيرولكولفلا
يملاعلا مهافتلا ززعكلذلك، دلب لكليفاقثلاو
ةريثك ًاصرف حتفو ةينيبلا تاقلاعلا ءانب نم دازو
ةلحرثدحلاةرايزنملعجامملمعلاوةيمنتلل

قوشلاحانجىلع.

ىربكلا ه��فاد��هأ تد���حووم��لا��ع��لا ي��بد تعمجدقل
تايدحتلاةساردىلإوبسك للاخنمىعستيتلاإ
هرا��هدزا دضفقتيتلا تلاكشملاو،ههجاوتيتلا
لحلئاسوو،اهزواجتلبسنعثحبلاو،هومنو
ءا��كذ��لاه��ي��لإل��صو��تا��معد���بأماد��خ��ت��سا��ب،هتلاكشم
ايجولونكتلاهيلإتلصوتامرخآو،يعانصلاالرقمية.

تواصل العقول وصنع المستقبل  
إكسبو دبي 2020

دور إكسبو دبي في تشكيل اللحمة الوطنية وتعزيز العالقات العالمية 
الحدث  تنظيم  )1( في  الرقم  الحصول على  في  وفريداً  كبيراً  المتحدة جهداً  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  بذلت 
العالمي ) إكسبو 2020( لتوكد أحقيتها بلقب أفضل منظم حتى اآلن لدورات إكسبو العالمية ، فمنذ البدء 
بوضع اللبنات األولى إلنشاء مدينة إكسبو وتنظيم الحدث برزت لحمة القيادة الرشيدة للدولة على أرض 
كبر بصمة ودليالً على قوة  دبي ، فكان تسخير كل اإلمكانات الرسمية والشعبية لعيال زايد وأبناء اإلمارات أ

النسيج الداخلي لشعب دولة اإلمارات العربية المتحدة .

رخسناننأرخفلكبدهشنو،ءاطعملادلبلااذههققحيامبرخفنيتارامإبعشكاننإ
بصعتلانعًاديعب،اهفايطأةفاكمحلاتو،ةيرشبلاداعسإليبسيفانتاناكمإوانتاقاط

.بهذموأركفوأةئفلزيحتلاو،ةقيضلاةيفئاطلاو،تيقملا

يبدذختينأيفكيو،مذرشتلاوبزحتلاتلايونميبرعلاةصاخوملاعلاىناعدقل
رارضأ زواجتو ،تايكولسلا ماجسناو راكفلأا حقلاتو ماظنلا ةدايسل ًايعقاو ًاجذومنأ
فارطأبكسميماظنلظيفةوخإشعنلو،ةنيابتملابهاذملاوةبراضتملاراكفلأا

تادقتعملاوبهاذملاوفايطلأاةفاك.
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تشغيل
األحداث

بقلم: المحامي حسين ميرزا أحمد )الرضا ومشاركوه(
محام ومستشار قانوني - عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

محامي الحدث

ي��ت��ض��ح م���ن ت��ش��ري��ع��ات دول�����ة اإلم������ارات 
العربية المتحدة في تنظيم عمل األحداث 
أن��ه��ا أول��ت��ه��ا اه��ت��م��ام��اً ج�����اداً وب��دأت��ه��ا من 
ق��اع��دة ال��س��ن ال��ق��ان��ون��ي��ة وذل���ك م��ن أج��ل 
توفير حماية خاصة بهم، فاقت تشريعاِت 
الدول المتقدمة. فاألحداث يمثلون الفئة 
ال��ك��ب��ي��رة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع وي��ع��ت��ب��رون رج���ال 

المستقبل المنظور.

وعمره  المدرسة  في  طالب  ابني  س���ؤال1: 
أربع عشرة سنة، هل يجوز تشغيله؟

ةسماخلانسمامتإلبقثدحلاليغشتزوجيلا
موسرملانم)5(ةدامللَاقبطرمعلانم*ةرشع
نأشب 2021 ةنسل )33( م��قر يدا��ح��تا نوناقب

تاقلاعميظنتالعمل.
س���������ؤال2: ه����ل ه���ن���اك ش������روط ل��ت��ش��غ��ي��ل 

الحدث؟
ليغشتل لمعلا ب��حا��ص ن��م نو��نا��ق��لا طرتشي
ةنس)15(نممهرامعأحوارتتنيذلاثادحلأا

)18(ىلإسنة:
ةياصولا وأ ةيلاولا هلنممةيطخلاةقفاوملا .1

ىلعالحدث.
دراو��م��لاةرازوطور���شن��م��ض(دلا��ي��مةدا��ه��ش.2

البشرية(.
بولطملالمعللةيحصلاةقايللاتبثتةداهش.3

ةيبطلاةهجلانعةرداصالمختصة.
س������ؤال3: م���ا ع����دد س���اع���ات ال��ع��م��ل ال��ت��ي 
الحدث  تشغيل  العمل  صاحب  يستطيع 
عمل  ب��س��اع��ات  تكليفه  ي��ج��وز  وه��ل  فيها؟ 

إضافية؟
تسنعهيلعفلالمعلاتاعاسديزتلاأبجي
رثك أ وأ ةرتف اهللختت نأ بجيو ،ًايموي تاعاس
ددحتو ،ةعاسنعاهعومجميفلقت لا ،ةحارلل
ثدحلا لمعي لا ثيحب تارتفلا وأ ةرتفلا هذ��ه

تاعاسعبرأنمرثكمتوالية. أ
وأ ،ةيفاضإ لمع تاعاسب هفيلكت زوجي لا امك
ةررقملاديعاوملادعبلمعلاناكميفهؤاقبإله.

س��ؤال4: هل يجوز أن يعمل الحدث ليالً؟ 
أو في العطل الرسمية؟

نمةرتفلا للا��خ ًلايل ثدحلا لمعينأ زوجي لا
لاو،ًاحابصةعباسلاىتحءًاسمةعباسلاةعاسلا

تلاطعلاوأةحارلامايأيفهليغشتالرسمية.
سؤال5: ما طبيعة األعمال التي يستطيع 

صاحب العمل تشغيل الحدث فيها؟
ةبسانملالامعلأالكيفلمعلاثدحلاعيطتسي

نوناقلااهركذيتلالامعلأابنّجتبجيو،هنّسل
تلالآامادختسالثم(ةرطخلالامعلأاكةًحارص
وأ )ةليقثلا نازولأا ع��فر��ك( ةقاشلا وأ )ةرطخلا
هتحصبًارار��ضأاهتعيبطمكحبقحلتُلامعأيف
ةيرشحلاتاديبملارارضلأهضرعتبةعارزلالثم(
)ةماسلا ةبيذملاو ةيواميكلا داوملاو ةدمسلأاو
ىلع لمعلاو ةليقثلا نازولأا عفرك( هتملاسوأ
ه��قلا��خأد��س��ف��توأ)ءا��ن��ب��لاي���فة��ي��لا��عتا���عا���ف���ترا

ةلماعملاءوسك(العاطفية(.
وب��ال��رج��وع إل���ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ح��د األدن����ي لسن 
الصناعية  األع��م��ال  ف��ي  األح����داث  تشغيل 

لدولة اليابان مثالً يتبين لنا اآلتي:
نودثادحلأاليغشتوأمادختسازوجيلاهنأ-
تناكءاوس،ةيعانصةأشنميأيفةرشعةعبارلا
هنأ ىلع،اهعورف نميأ يف وأ ،ةصاخوأ ةماع
حمست نأ ةينطولا ح��ئاو��ل��لا وأ نيناوقلل زو��ج��ي
لا يتلا تآشنملا يفثاد��حلأا ءلاؤ��ه مادختساب

سفننمدارفأىوساهيفلمعياألسرة.
نودثاد����حلأا ليغشتوأ ماد��خ��ت��سازو��ج��ي لا-
ةراضلا وأ ةرطخلا لامعلأا يف ةرشع ةسداسلا
حئاوللا وأ نيناوقلا يف اهفيرعت بسحةحصلاب

وأمجانملايفءاوس،ةينطولاالمصانع.
ةصاخةئيه لبقتسملا ي��ف ىر��ن��س ل��ه ًا��ما��ت��خ

ةبسنلابلمعلاةئيبعباتتللحدث؟
ةيقافتا ع��م َاماجسنا ن��س��لا هذ��ه ديدحت م��ت *
1973ةنسل)138(مقرةيلودلالمعلاةمظنم 

نسلىندلأادحلانأشباالستخدام.
ثاد��حلأا ليغشتنسلي��ندلأا دحلا ةيقافتا **
لمعلاةمظنمل)59(مقرةيعانصلالامعلأايف
ة��صا��خما���ك���حأ:ي��نا��ث��لا ءز���ج���لا /1937ة��ي��لود��لا

ةداملا/نادلبلاضعبل)6(.
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مدونة أفكاري

أدبي نأ ى��لإ بلا��ط��لا ركفي��ف رود��ت ةريثكةلئسأ
ة��ي��ملا��علإاة��ي��بر��ت��لا«ه��لو��ق��بح��ي��ضو��ت��لا��بم��ل��ع��م��لا
نم،ي���فر���ع���م���لارا���ج���ف���نلاان����مزي���فم��ك��ي��م��ح��ت��س
24رادمىلعةحوتفملاةقفلملارابخلأاوةعئاشلا 
ينورتكللإارمنتلارارضأنممكيمحتسو،ةعاس
لئاسوعمأطخلالماعتلامكبنجتسواإلعالم«.

لولأارد���ص���م���لاق���با���س���لاي���فة���سرد���م���لات���نا���ك
بيصنلاكلميحبصأو،ملاعلإازربىتحةفرعملل
،رابكلاو راغصلا هيجوتوةيبرتو ريثأتلا يفربكلأا
راكفلأاةكراشممامأهيعارصمىلعبابلاعرّشف
يف ت��نا��ك ي��ت��لا ،ةيريوصتلا عطاقملاو رو��ص��لاو

.ءاقدصلأاولهألطقفلسرتُقباسلا

،سرادملايفرمنتلاةرهاظنعانعمساملاطلو
ًايسفنبلا��ط��ل��لىذلأا�����بب��ب��س��ت��لاي��ن��ع��تي��ت��لا
با��ج��علإاو ةو��ق��لا��ب رمنتملا رعشتو ،ًا��يد��س��ج وأ
كو��ل��سنا�����كو.ه���ئلا���مزبا���س���حى��ل��عس��ف��ن��لا��ب
تاءا���سلإا ضعب نمضتي ق��با��س��لا ي��ف رمنتملا
مو��ي��لا ا���مأ ،ة��يد��س��ج��لا وأ ة��بو��ت��ك��م��لا وأ ةيظفللا
هيف مدختسي يذلا ،ينورتكللإا رمنتلا رهظدقف
ةقيرطببلاطلاءاذيلإتنرتنلإارمنتملاعدائية.

للاخ ن��م موجهلاب نوموقي نيرمنتملا ضعب
ل���صاو���ت���لاع����قاو����مر���ب���عح���ئا���ض���ف���لاوتا�����نا�����هلإا
جيورتيفدعاستتاعومجمقلخو،يعامتجلاا
،ةرصاحم ةيحضلا حبصتف ،يبلسلا ىوتحملا

اهبحاصت،ةددحمةرتفيفموجهنمرثك ىقلتتوأ
رثؤتو،بلاطلاةرك يفىقبتةقيمعةيبلسراثآذا
اهدعبرعشيف،ةليوطةرتفلةيسفنلاهتحصىلع
،ز��ي��كر��ت��لادقفيفن���ير���خلآال��ب��ق��تمد����عونز��ح��لا��ب

هاوتسمروهدتييلاتلابوالدراسي.

ةفاقثلا ر��ش��ن ي��ف ر��ي��ب��ك رودة��سرد��م��لاوةر��سأ��ل
دضمهيقتيتلا ،بلاطلادنعةيعاولا ةيملاعلإا
تامولعملا قفدتف ،ةثيبخلا ملا���علإا تا��مد��ص
يعامتجلاا لصاوتلا لئاسومادختسا ةلوهسو
لا��ي��جلأا ي���عو ةدا����يزو نيصحت انيلع نامتحي
قو��طي��ه��ف،ة���ي���ملا���علإاة��ي��بر��ت��لام��ي��ها��ف��ملو���ح
تارا��ه��مل��ق��ص��تا��ه��نلأر��م��ن��ت��لاءا��ض��في��فةا��ج��ن��لا
لكلمييقتلاوليلحتلاوثحبلاةيفيكيفبلاطلا
ديزتاهنأامك،ملاعلإالئاسوربعهلوادتمتيام
ةلاعفلامادختسلااقرطلوحبلاطلايعونم

لصاوتلالئاسوفلتخملاالجتماعي.

ةدا��يز��لة��ي��قلا��خلأاة��ي��بر��ت��لاتد�����جوُق��با��س��لاي���ف
اذل ،ر���خلآا لبقتو مار��ت��حلااو ط��بار��ت��لاو حماستلا
ليجءا��ن��ب��لة��ي��سارد��لاج��ها��ن��م��لاي��فا���ه���جاردإم��ت
ةدوملاو مغانتلا قيقحت هتعاطتساب حماستم
نيمضتمهملا نممويلاو .عمتجملا دار��فأ نيب
تاراهملاو ميهافملا ضعب ةيساردلا جهانملا
يتلا ،ةيملاعلإاةيبرتلا لوحةديدجلاتاربخلاو
.ةيفاضإةدامدرجمتسيلوةحلمةجاحدعتُ

المعلم الفصل ويبدأ بتوزيع كتاب »التربية اإلعالمية« على الطالب، فيبحر الجميع في  يدُخل 
بحر التعجب والتساؤل، فهل هي مادة إضافية في المنهج؟ وماذا تعني؟ هل تحمل بين طياتها 

بعض الصعوبات؟ ولَِم تزيد المدرسة الضغوط عليهم؟

هل هي
مادة إضافية؟

بقلم : د. عائشة الجناحي 
قائدة عالمية في مجال الطفولة من منظمة الطفل العربي

ومدربة معتمدة في اإلمارات 
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مدونة أفكاري

نأوىرخأتاغللفطلاملعتينأعمنحن
ىلععساوعلاطاهلنوكينأواهنمنكمتي
هطارخناىلعدعاسياممتافاقثلانمديدع
ة��لود نأو ةً��صا��خ، ربك أ لكشبعمتجملا ي��ف
اهببرضييتلاتاراملإاحماستلاةلودلثم
اهضرأ ىلع ميقي ةبحملاو ةاخاؤملاب لثملا
ي��ت��لاوة��ف��ل��ت��خ��م��لاتا��ي��س��ن��ج��لان���مد��يد��ع��لا

.ةعاسلارادمىلعاهعملماعتن

ىتحوانلافطأ ىد��ل نوكي نأ ليمجلا نمف
تافاقثلاهذهىلععساوعلاطاانيدل...

؟ةيبرعلاةغللاشيمهتينعياذهلهنكل

ا��ن��لا��ف��طأ عيطتسي لا نأ لو��ب��ق��م��لا ن���م ل���ه
؟ملأاةغللابثيدحلابلاسرتسلاا

ىدلنوكينأحومسملانمسيلًاضيأله
ةلماكةلمجنوكيلةيفاكتاحلطصملفطلا

!!ةيبرعلاعمىرخأةغللاخدإنودنم

رمعيفلفطلانأتاساردلانمديدعتدك أ
ىلإعبرأنمباعيتساىلعرداقتاونس٦

..تاغلتس

يقبنل..ةعامشىلعرملأاعضنامئاداذاملف
هديفتس اهنلأ ةد���حاو ةغل ىلع زكري لفطلا

...هتايحيفةيبرعلانمرثك أ

فعضنوكشيلهلأادجنةينمزةرتفدعبو
ةردقلا فعضو  ةيبرعلا ةغللا يف مهلافطأ
...يعيبطلكشبطيحملاعملصاوتلاىلع

لقث نوكشي ريثكلا دجن ىر���خأ ةيحان ن��م
اهنأىلعومهلافطأةنسلأىلعةيبرعلاةغللا
يتخأركذتأمويللتلزامو،مهيلعةبعصةغل

..لولأافصلايفتناكامدنعةريغصلا

)ءا���م���لابر����شد������يرأ(لو���ق���تت���نا���كا��مد��ن��ع
)ءادغلانيأيمأيمأ()ةدجنلا(

فقاوملاهذهلثمركذيانمريثكلانأنظأو
.ريغصوهوهئابرقأدحلأ

ىحصفلاة��ي��بر��ع��لاة��غ��ل��لاة��طا��س��بل��ك��به���نلأ
ةلهسنذلأاىلععمسلاةفيفخةنوزومةغل
يأو، ةيوغل تايلامج نم اهب امل  طاقتللاا

يذؤينأنكمياهبللخالسمع.

م��هد��حأأد����بنإةر��ير��ع��ش��ق��بر��ع��ش��نا��ي��ئا��ق��ل��ت
عوفرملابصنوأرورجملاعفربأدبوثدحتي
ةحيحصلا ةد��عا��ق��لا فر��ع��ن نو��ك��ن لا د���قو ..
ثولت( وأ للخب رعشتس ا��ن��نذأ ايئاقلت نكل

..)يعمس

عيمجلا لقعب عبطت ةيوغللا ةملاسلا نكل
أدب لفطلا نأ دجن ايئاقلتو راغصلا مهنمو

تارابعلاهذهرركي.

ةيبرعلا لا��ف��طلأا ج��مار��ب ةيبلغأ نأ ك��ي��ها��ن
...ىحصفلاةغللادمتعت

وأر��مأي��لو��كلوا���حطقفاذ��هن��مد��كأ��ت��ت��لو
ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب ثدحتت نأ بّر��م
نأنودلافطلأامامأطقفةعاسعبرةدمل

اهباوثدحتينأىتحمهنمبلطت.

ةغللابكوراجينأنولواحيايئاقلتمهدجتس
اهب ثيدحلل نودهتجي .. ىحصفلا ةيبرعلا
وأتاجهللاىلعقبطنيلايذلارملأا،كلثم

.ىرخلأاتاغللاىتح

م��ك��لا��ف��طأم��ي��ل��ع��تن���ماو��ق��ل��ق��تلام���كو���جرأ���ف
لبىرخأةغليأىلعرثؤتنليه..ةيبرعلا
ةأشنل ًاببس نوكيسةيبرعلاب كمامتها نإ
عمة��لو��ه��سل��ك��ب ل��صاو��ت��لا عيطتسيل��ف��ط

طيحملا..

...ةيوقةنزتمةيصخشيذلفط

جضنيعووةعساوةفاقثبحاص..

ىلع ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا را��ثآ هذ��ه معن
أطفالنا.

يتهم الجميع اللغة العربية الفصحى أنها لغة ثقيلة على اللسان .. وخاصة لألطفال .. 

ويحاولون جاهدين تعليم أطفالهم اللغات األخرى .. مع تهميش اللغة العربية بشكل ملحوظ ... 

األمر الذي أصبح ظاهرة اجتماعية تتطلب وقفة أو ومضة بسيطة ...

بقلم : األستاذة هيا القاسم
كاتبة في أدب الطفل ومدربة تفكير إبداعي لألطفال

العربية الفصحى .. 
)اللغة المعدية(   
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كيف تتخلص من التفكير السلبي
ب���إي���ج���اب���ي���ة ف����ي ظ����ل م��ج��ري��ات  ت��ت��م��ت��ع  و 
ت���ح���دي���ات���ه���ا. و  ال���ع���ص���ي���ب���ة  ال�����ح�����ي�����اة 

عيادة الحدث

االسم: د. محمد علي األحبابي

طبيب متدرب

،اهدادعإوةوهقلايفًافغشكيدلنأانضرتفااذإ
ةوهقلانمةفلتخمعاونأعيبللحمحتفتررقو
نإ��فةو��ق��بقو���س���لاي���فن��يد��جاو��ت��م��لاة��س��فا��ن��مو
ةيراجتلا عيراشملا هذ��ه لثم يف ربكلأا يدحتلا
ققحتنأامإف،جئاتنلانيمختةبوعصيفنمكي
رسخيوأحا������برلأاك��ي��ل��علا��ه��ن��توًار��ي��ب��ك ًا��حا��ج��ن
اذهيف.ًاروثنمءابهكدوهجمعيضيوعورشملا
،نيلامتحلاانيذهنيبحنرتتجئاتنلانإففقوملا
ىلع يباجيلإا بناجلا بيلغت ةيمهأ نكمت انهو
،عورشملاءدبلكرحتلاىلعًارداقنوكتليبلسلا
ةيلامتحاوةيبلسللليمتكراكفأبلاغناكنإف
ةلحرمي��ف ًا���مود ًاقلعمىقبتسك��نإ��ف ةرا��س��خ��لا
لحملا حتفىلعأرجتتن��لو ،داد���علإاوطيطختلا

.ًايئاهن
تسلت��نأ��ف،ك��س��ف��نى��ل��عمو��ل��لار��ث��ك��تلا:ًا��ث��لا��ث
،هذهلثمتابوعصه��جاويذ��لا ديحولاناسنلإا
كتيويحوكتقاطردهتوةطبثمموللاةرثكنأامك
كلتلجاتحتتنأو،اهحيتافملككلمتلارومأيف
تابوعصلاوليقارعلاوتايدحتلاةهجاوملةقاطلا

.ةايحلاهذهيف
يسفنلا رارقتسلال كلهتسم مو��ل��لا نإ��ف ك��لذ��ك
زجعلا نم ةلاح يف كلخدي دق يذ��لاو يركفلاو
،انسفنأيف”نيقيلا«أدبمعرزبجيانه.جنشتلاو
رايتخانموهكللصحياملكنأًامئادنقيتف
ريغهنأهرهاظيفادبرمأنممكف،هناحبسالله
هتبعجيفلمحيهنكلو،انتحلصمبيصيلاوديج
ت��قوي��فةأ��ج��فانيلعلا��ه��ن��ي يذ���لا ريثكلار��ي��خ��لا

امذخأيسنا��س��نإ ل��كوةبوتكمراد����قلأاو،ق���حلا
.كسفنمولتليعادلاف،بيصنلانمهلبتك

هذهةايحلاتايدحتنأكسفنةرارقيفعض:اعًبار
ةردقرثك ىوقأاهنمجرختسبراجتلاإيهاموأ
ءاطخلأاو ،لبقتسملا يف باعصلا ةهجاوم ىلع
ددع داز املكف ،لمعلاو داهتجلال ةيمتح ةجيتن
لامتحادازكلبقنماهللاغتسامتييتلاصرفلا
نمملعتتكنأديجلاءيشلانكلو،أطخلاعوقو
يتلاة��م��ي��ق��لاسورد�����لاب��س��ت��ك��توءا���ط���خلأاك��ل��ت
ليلحتلا اذ��ه عرز .ةديرفلا كتيصخش اهب ينبت
راكفألحامسللةيلباقرثك كلعجيسدقتعملاوأ
ًا��حر��ج كر��ت��ت نأ نود ًا��ع��ير��س ل��ي��حر��لا��ب ةيبلسلا

.هجلاعبعصي
ريثكلا تدجول نيحجانلا صصقيف تقمعت ول
اهنكلو،ةبعصتارثعوةطبحمبراجتبرمنمم
ديعبلاو بيرقلا ثدحتي ًارهبم ًاجذومن تعنص
ملاعلا ثيدح اوحبصأو هقيقحت اوعاطتسا امع
ماقدقف،نو��س��يدأ سا��مو��ت لثمصخشك،ه��ل��ك
عارتخا لجأ نمهلمعيفةبرجت 900 نمرثكأب
هملحققحتىتحعجارتيملويئابرهكلاحابصملا
ناك ل��ب ،ميظعلا هعارتخاب ع��م��جأ م��لا��ع��لا دا���فأو
.لمعتلاةبرجت900كانهنأتدجودقل:لوقي
لشفأملانأ“:ىرخلأاةريهشلاهتلاوقمنمًاضيأو
امم”لمعيلالح10 000تدجوةطاسببانأ،
لا هتلعجيتلاو ةدماصلا ةيباجيلإا هتيلقعتبثي
ةلثملأاو .تاقافخلإاو تارثعلا كلت لكل ينحني

اذهيفةريثكالجانب.

نمر في حياتنا بتجارب قاسية قد تقودنا للتفكير السلبي الذي يحرمنا لذة الحياة ويقلل من 
تشكل  التي  االستثنائية  اإلنجازات  وتحقيق  إلينا  الموكلة  المسؤوليات  إتمام  على  قدرتنا 
مصدر فخر لنا، فنستمر في الدوران في تلك الحلقة المفرغة من األفكار دون جدوى. سأتطرق 
اإليجابية  تملؤها  ف��ذة  بعقلية  للتمتع  الضرورية  الفكرية  والمفاهيم  األساليب  بعض  إل��ى 

وقادرة على الوقوف أمام تحديات الحياة التي تجرفها نحو منزلق السلبية. 

ي��ع��قاو��لار��ي��ك��ف��ت��لاى��ل��عد��م��ت��عاوًا��ي��ق��ط��ن��من���ك:ًلاوأ
ةقيقحلاتا��ي��ط��ع��م��لاى��ل��عءا��ن��بة��ل��صا��ح��لاثاد���حأ���ل
،تقولا سفن يف ميخضت لاو لامهإ لاف ،ةدجاوتملا
يتلاوةيبلسلاكتايضرفىلعةينبملا كلتتسيلو
دمتعت نأ بجي يتلا ل��ئلاد��لاو قئاقحلا اهمعدت لا
يفةيعقاواهنكلوةيبلسًاراكفأكانهنأًاملع.اهيلع
لاحيف ثدحت دق ةئيسةجيتنل كهبنتو اهنومضم

.ةنيعمةداعوألعفىلعكرارمتسا
يساردلا جهنملا تعجار دقل ،لاثملا ليبس ىلعف
لكت��ن��ق��تأون��ي��ت��ي��لا��ت��ت��من��ي��تر��مي��ئا��ه��ن��لارا��ب��ت��خلا��ل
ةركف كيدل ت��لاز لا نكل و ،اهريفاذحب تامولعملا
كلذيفبسرتسكنأيهوكنهذىلعددرتتةيبلس
بابسلأالككلذبَلةيعقاوريغةركفيهوناحتملاا
ىلعو .ليحتسم ه��ب��ش ًار����مأ بو��سر��لا لعجت ي��ت��لا
ءيشيأر��ك م��لنإ،ةلداعملان��مر��خلآافر��ط��لات��ذا

ةركفًلاعفيهفبوسرلاةركفكتباتناوقلاطلإاىلع
داهتجلال مامأل كعفدت دقو ،ةيعقاو اهنكلو ةيبلس
حاجنلاو ة��ي��سارد تابلطتم ن��م كيلع ا��م لا��م��ك وإ
نوكينأبجيهنأ انهةصلاخلاف،فاطملا ةياهنيف
ةهجاوم ك��ل ىنستيل ًا��ي��ضار��ت��فا لا ًا��ي��ع��قاو كريكفت

ةقيرطلابةيبلسلاراكفلأاالصحيحة.

ىلع ًا��م��ئاد ىغطي يبلسلا ب��نا��ج��لا لعجت لا :ًا��ي��نا��ث
هب نمؤت ا��م ،عقوتملا ثد��ح��لا ن��م يباجيلإا بناجلا
ى��ت��حوك��ط��ي��ط��خ��توكر��ي��ك��ف��تة��ق��ير��طى��ل��عر��ه��ظ��ي��س
،اهلعف ىلع مدقتس ي��ت��لا تاو��ط��خ��لا ةيهام ديدحت
كلققحتسيتلاءايشلأالعفدوتكنأديكأتلكبو
اذإيبلسلابناجلا.كلبقتسملةديفموةيرثمجئاتن
نم كمرحي ه��نإ��ف ريبك لكشب كتيلقع ىلع ىغط

.كلذ
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تراث اإلمارات

اأ�ضماء من الرتاث
إعداد: محمد سالمه عوض الله

االسم  صاحب  يكون  ربما  بل  معناها،  يعرف  وال  األس��م��اء  بعض  يسمع  مّنا  كثير 
نفسه ال يعرف معنى اسمه ، وكثير من هذه األسماء تحمل معاني جميلة وقيماً 

نبيلة. 

وإليكم طائفة من هذه األسماء مع توضيح معانيها.

َعّزة 
،ةعفرلاىنعمبةزعِزعَيزعلعفلانم
راصويوقاذإةّزعوًازعزعَيلجرلازعو
،ةوقلاوةد�������شلا:ةزعِلاو،هموقيفًازيزع
انيوّقيأ”ث�������لاثبانززّعف“ى�������لاعتلاق
ءازّعلاو،ةيبظلاتنب:ةزعَلاو،انددّ�������شو
اذهببرعلاتمسامبرو.ريزغلارطملا
هتبحاصنو�������كتنأبلاؤا�������فتامإم�������سلاا
نموأ،اهتقا�������شرواهتفخي�������فة�������يبظلاك
كلذوديد�������شلارطملاى�������نعمبءازّ�������علا
ةداعلاتر�������جامكدملاةز�������مهفذ�������حب
ءايلعيفوةمّشءام�������شيفاولاقاملثم،
ةيم�������ستّلانوكت،ةّزعَءازّ�������عيفوة�������يلعَ
ةيخسهتبحاصنوكتنأبًلاؤافتبعطاء.

ضاعن
بلقتةماعلانكلو،أكلاوءا�������ملابلطلةيدابلالهأري�������سوهو،نعاظوهفنعظلعفلان�������م

،نعاظلدبنعاضنولوقيفداضىلإءاظلافرح

ريعبلارهظىلعاهجدوهيفتمادامةأرملايهةنيعظلاو،رفاسملكىلعكلذكقلطتو.

بلطيفمهلاحرتةرثكلم�������سلاااذهببرعلاتم�������سامبرو.ةماعةفصبةأرملاىلعقلطتدقو
.أكلاوءاملا

هّزاع 
ةغلابمةغيصعازّهو،هقنعقدوهر�������سك:ًاعيزهتهعزّهوًاعازهوًاعزْههعزهيهعزَهلعفلان�������م

ءامسأدحأعازّهلاو،هتيشميفعرسأًاضيأعزّهتوعزهو.عزهلعفلانماألسد.

ًاعاج�������شهئادعأيفشطبلاديد�������شهبحاصنوكينأبًلاؤافتم�������سلاااذهبتم�������سبرعلالعلو
كاألسد.

حفصة
دلوصفحلاو،ها�������قلأكلذكءي�������شلاصفحو،هعمجاذإًاصفحهصفِحيءي�������شلاصفحن�������م
ءامسأدحأًاضيأوةمخرلارئاطكلذكصفحلاو،صفحوبأدسلأاىنَُكنمو،دسلأاالضبع.

يفةقومرمةناكموةزعتاذهتبحاصنوكتنأبًلاؤافتمسلاااذهببرعلاتمسامبروقومها.
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة
رئيسة البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث

Twi/insta: sarahamada30

معلومات عامة

والتي  الزجاج  المصنوعة من  العربي  الخط  بأنماط فن  المباني  المتحف عن غيره من  يتمّيز 
تغطي كامل سطحه وتشكّل في الوقت عينه نوافذ للمبنى على شكل سطور شعرية كتبها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، للتعبير عن رؤيته للمدينة.

لّكشيو ق��باو��ط ةد��ع ن��م فحتملا فلأتي
لصيذإ،ه��م��لا��ع��مزر�����بأ ي��س��ي��ئر��لا ه��ل��ك��ي��ه
قباوط ةعبس مّضيو ًارتم 78 ى��لإ هعافترا

لا ةيرامعم ةزجعم ربتعيُ ام ،ةدمعأ نود��ب
نويلم700ةبارقتغلبةفلكتب،اهلليثم

مهرد.

الواجهة األمامية:
ةينف ةعطق 1024 نم فحتملا ةهجاو نوكتت
ةذفنمو تاتوبورلا قيرط نع لماكلاب ةعنصم
حاو���لأجا��ت��نإم��تث��ي��ح،ه��عو��نن��مد��ير��فلكشب
ةقباسيفةتمتؤمةيلآ عرذأ مادختساب ةهجاولا

نمحو���لل��كف��لأ��ت��يو،ةقطنملاي��فى����لولأاي��ه
متي يكل ةيلمع ةوطخ 16 كا��ن��هو ،تاقبط 4
حوللكتيبثتوبيكرتمتيو.د��حاوحولجاتنإ
ةهجاولا بيكرتةرتفترمتساثيح،ةدحىلع

متحف المستقبل
مساحة لالستكشاف والتعلم واإلبداع.

ةهجاولا نيزتتو .ًار��ه��ش 18 ن��م رثك أ ةيجراخلا
خ��ي��ش��لاو��م��س��لاب��حا��ص��لة��م��ه��ل��متا��سا��ب��ت��قا��ب
ءاجويبرعلا طخلاب موتكملآد��شار نبدمحم
نكمينكلو،نينسلاتائمشيعتنل:اهدحأيف

ةلوقميفو.نينسلاتائمرمتسيًائيشعدبتنأ
عيطتسينملنوكيسلبقتسملا:هومسلىرخأ
..رظتنيلالبقتسملا..هذيفنتوهميمصتوهليخت

هؤانبوهميمصتنكميلبقتسملااليوم.

متحف المستقبل من الداخل:
3ىلإلخادلانملبقت�������سملافحتممسقني 
،قباوطةعب�������سنمفلأتيو،ةي�������سيئرماسقأ
لعجيام،هلخاديفةدمعأدوجومدعبزيمتيو
ةسدنهلايفةقرافةملاعي�������سدنهلاهميمصت
لولأادتمي،نير�������سجبطبتريا�������مك،ةينارمعلا
،ًارتم69لو�������طبتارا�������ملإاجار�������بأاريمجى�������لإ
،تاراملإاجار�������بأورتمةطحمبه�������طبرييناثلاو
4بف�������حتملاىذّ�������غيو،ًار�������تم212لو�������طب 
ةقاطلاربعجتنت،ءابرهكلانمتاواجيمفلاآ
،فحتملابةلصتمةصاخةطحمب،ةي�������سمشلا
ام،يبدهايموءابرهكةئيهعمنواعتلابتينب
فحتملوأهلامتك د�������نعفحتملالعجي�������سا
دامتعلااى�������لعلصحي،ط�������سولأاقر�������شلاي�������ف
ةقاطلاةمظنأم�������يمصتيفةدا�������يرللي�������نيتلابلا
فينصتىلعأو�������هو،»دييل«،ة�������ئيبلاة�������يامحو

يفءارضخلاينابمللالعالم.
فحتملاتا�������طوطخمم�������يمصتيفعد�������بأا�������مك

جحلانبرطمي�������تاراملإانانفلاي�������برعلاطخلاب
ف�������حتمى�������لعة�������بوتكملا تارا�������بعلا ت�������ناكو
بحاصتلاوقمنمةسبتقمُيبدبلبقت�������سملا
موتكملآد�������شارن�������بدمحمخي�������شلاوم�������سلا
ريزوءارزولاسلجمسيئر،ةلودلاسيئربئان

ةرامإمكاح،عافدلادبي.
نكلو،نينسلاتائمشيعننل:ىلولأاةرابعلا•

تائملرمتسيًائيشعدبننأنكميالسنين.
لبقت�������سملا ف�������حتمى�������لع تارا�������بعلا ي�������ناث•
خيشلاومسلابحاصتاملكنمة�������سبتقملا
نملنوكيسلبقتسملا:يهد�������شارنبدمحم
لبقتسملا..هذيفنتوهميمصتوةليختعيطتسي
هؤانبوهميمصتن�������كميلبقت�������سملا..رظتنيلا

اليوم.
روطتوةايحلادد�������جتر�������س:يهتارابعلاثلاث•
ةدحاوةملكيفنمكيةيرشبلامدقتوةراضحلا

يه“االبتكار”.
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تغريـدات من تـويتـر
حتت و�ضم #متحف_المستقبل

22رياربف22ًايملاعلمجلأالبقتسملافحتمقلاطإ:دشارنبدمحم.. 

رمتسيًائيشعدبننأنكمينكلونينسلاتائمشيعننل“:ةفيلخوبفسوي

،هذيفنتوهميمصتوهليختعيطتسينملنوكيسلبقتسملا”نينسلاتائمل

..”مويلاهؤانبوهميمصتنكميُلبقتسملا،رظتنيُلالبقتسملا

ةملك يف وه ةيرشبلا مدقتو ةراضحلا روطتو ةايحلا ددجت رس: ةدامحةرا��س

واحدة:االبتكار”.

ةيبرعلاةغللابثدحتيلممصيبدبلبقتسملافحتم:Abdulkhaleq Abdulla

.جحلانبرطمتاراملإاعدبمميمصتنميبرعلاطخلانفنمرتم14000ربع

ىلإيبد#نم”لبقتسملافحتم“قلاطلإيئانثتساخيرات:تسوبيبدالعالم!

ةلودل .. نييئانثتسا ةداقل يئانثتسا ما��ع ..لبقتسملا انه : يحشلا دمحم م

يئانثتسابعشل..ةيئانثتسا..

دشار_نب_دمحم#ميظعلاعقاولاوةريبكلاملاحلأابحاص:يقوزرملاةجيدخ

يّقرويّبرعلامجبلبقتسملاوحنانذخأيلغوي.

نماهعوننمةديرفةيسدنهةزجعملبقتسملافحتمربتعي“:يبعكلاميرم

تاراملإاةيده،نومضملاوميمصتلاولكشلاثيحللعالم.

ةنوقيأ”لبقتسملافحتم“ىمسييذلاورظتنملاىنبملااذهلثمي:لجرلا

مادختساىلعةرداقةيرشبتازجعمءانبلرخّستسةيملاعةيسدنهوةيرامعم

لبقتسمءانبلفحتملاأفضل.

لبقتسملافحتم..ضرلأاهجوىلعىنبملمجأ:روسج.
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 182 يوم .. 192 دولة .. ماليين الزوار  
.. وداعًا إكسبو.. 


