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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
ال 29لجمعية «ت��وع��ي��ة ورع��اي��ة األح���داث»

متحف
المستقبل

مس��احة لالستكشاف
والتـعــلـ��م واإلبــ��داع

د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

حض عليها الدين اإلسالمي وتحلى بها األنبياء والمؤمنون في كل العصور واألزمان،
القناعة من القيم التي ّ 
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 . .
يقول المثل العربي الشهير« :القناعة كنز ال يفنى  ،»فهي تعني الراحة النفسية واالستقرار في الشخصية
ي
وعدم تورطها في الجشع ،بل ممارسة العمل الجاد وبذل الجهود من أجل تحصيل المرا كز واألهداف الت 
يطمح إليها اإلنسان بعرق جبينه وشعوره في نهاية كل عمل أنه نال ما يستحقه لقاء مابذله . .بهذه الطريقة
ن
يمكن الموازنة بين األحالم المشروعة والقناعة التي البد أن تكون حاضرة أبد ا ً . .فغياب القناعة يجعل اإلنسا 
ال يشعر باالكتفاء وال يسعد بالخطوات التي يحققها ألنه يقارن دائم ا ً ما يمتلكه بما حققه اآلخرون الذين
ى
ن تجربته التي يمكن أن تتطور مع الزمن بحيث يصل إل 
يختلفون في ظروفهم وربما أعمارهم وتجاربهم ع 
مايصبو إليه . .
ف
الشك أن وجود هوة كبيرة  ي القناعة واألحالم يجعل اإلنسان يعيش حالة من عدم االستقرار والقلق الدائم،
ق
وبالتالي فإن القناعة تعتبر دواء ناجح ا ً إلعادة المحاولة والعمل مرة ثانية كي يتمكن اإلنسان من تحقي 
األهداف بناء على العمل وتطوير الذات وعدم الغرق في المشاعر السلبية مثل عدم الرضا وحسد اآلخرين،
تقض مضجعه وتجعل حياته جحيما ً ال تعرف الهناء.
ألن هذه المشاعر من شأنها أن ّ 
تعتبر القناعة صمام األمان للطموح ،فهي التتناقض مع الطموح بل تحثه دائم ا ً على البذل والعطاء والعمل
ب
والسعي للوصول إلى تحقيق األهداف مع الحرص على وجود القناعة والرضا في النهاية بما قسمه ر 
ن ..من حق جميع الناس أن يحلموا بأن يكونوا األفضل وبأن يصلوا إلى أعلى المناصب فهذا األم ر
العالمي 
ن
مشروع ال غبار عليه لكن على الجميع أن يتحلوا بالقناعة التي تقول « الخيرة بما اختاره هللا» ،« وعسى أ 
تكرهوا شيئ ا ً وهو خير لكم » فاإليمان يعني القناعة ويعني في الوقت نفسه المحاولة مرات ومرات للوصول
إلى الهدف عبر العمل كما أسلفنا وعدم الغرق في مستنقع المشاعر السلبية التي تحرف االنسان عن مسا ر
طموحاته وتجعله أسير ا ً لحاالت ال توصله في النهاية إلى مايريد.
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
ممارسة عملية يومية ضمن األسرة وليس تنظيرات ودروس ا ً شفهية فقط . .من ناحية ثانية البد من التأكد
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
ل الجهود كي تكلل الحياة بالرضا بما قسمه هللا ألننا فعلنا ماهو مطلوب من أجل
تأتي القناعة في نهاية بذ 
تحسين العيش والوصول إلى حياة أرقى وأ كثر رفاهية. .
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م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خ��ل��ف��ان تميم
ي���ت���رأس اج��ت��م��اع ال��ج��م��ع��ي��ة العمومية
ال 29لجمعية «توعية ورع��اي��ة األح���داث»
ت��رأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األح��داث
اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ  29في نادي ضباط شرطة دبي ،بحضور سعادة سلطان
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.
واس� � �ت� � �ع � ��رض االج� � �ت� � �م � ��اع أه� ��م
الموضوعات المطروحة للنقاش
وال �م��درج��ة على ج��دول األع �م��ال،
وم�ن�ه��ا ال�ت�ق��ري��ر اإلداري لبرنامج
الجمعية وأنشطتها لعام 2021
في فرعي دبي والفجيرة ،والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ع��ام ال �م��ا �ل�ي ،2021
كما اعتمد المجتمعون الموازنة
ال �م��ال �ي��ة ل �ع��ام  ،2022واخ� �ت ��اروا
م��دق�ق�ا ً ل�ل�ح�س��اب��ات ،ون��اق �ش��وا ما

4

يستجد من أمور.
واس�ت�ه��ل م�ع��ا �ل�ي ال�ف��ری��ق ضاحي
خ �ل �ف��ان ت �م �ی��م االج� �ت� �م ��اع م�ه�ن�ئ�ا ً
ق� �ي ��ادة دول� ��ة اإلم � � ��ارات وش�ع�ب�ه��ا
وال�م�ق�ي�م�ي��ن ف�ي�ه��ا ب �ق��رب ح�ل��ول
ش�ه��ر رم �ض��ان ال �م �ب��ارك ،وبنجاح
م� �ع ��رض إ ك��س��ب��و  2020ال� ��ذي
استقطب أ كثر من ( )20ملیون
زائ� ��ر م��ن م�خ�ت�ل��ف دول ال�ع�ـ��ال��م
وش��ارك��ت ف�ي��ه أ ك �ث��ر م��ن ()192
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�ل من
دول ��ة ،متوجها ً بالشكر ل�ك� ِّ
�ق
س� �ـ ��اع ��د ال �ج �م �ع �ی � َة � �ف�ي ت �ح �ق �ی� ِ
أھدافِھا ،وتدعیمِ رســالتھا ،ســواءٌ
ال��دوائ��ر ال�ع��ام�ةِ ،أو المؤســســات
ال �خ �ـ��اص �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ،أو األف � � ��راد ،الس�ي�م��ا
أعضــــاء الجمعیـ ِة الذين شكلت
جهودهم أساسا ً الستمرار مسيرة
النجاح.
وأضاف معاليه“ :بعد أن تجاوزت
دول� � ��ة اإلم� � � � ��ارات أزم� � ��ة ك� ��ورون� ��ا،

حرصـــنا في ھذا العامِ على العود ِة ل ��دي� �ه ��م  وا ك � �ت � �ش� ��اف ق ��درات� �ه ��م
والتنویع وتنمية مهاراتهم لضمان التنشئة
بكامل طاقتِنا
للعمل
ِ
ِ
�ج وأن �ش �ـ �ط � ِة ال�ج�م�ع�ی� ِة ال �ص��ال �ح��ة ل �ه��م ب��اع �ت �ب��اره��م ث��روة
�ف�ي ب ��رام � ِ
ومضـاعف ِة موازنتِھا المالی ِة بحیث وطنية يجب الحفاظ عليها.
خالل
والحلقات واختتم معاليه« :إن دو َرنـا
الندوات
تتضـمن عق َد
ِ
ِ
َ
یرتفع
ـرات وورش الفتر ِة القـادمـ ِة یجـب أن
النقاشـیة والمحاض ِ
َ
َ
ـات الراھنةِ،
�س
�ل ال �ت��دری �ب �ی��ة �ف�ي م �ج��ال� ِ
فوق مســــتوى التحـدی ِ
ال �ع �م� ِ
َ
ویتوجب علینا أن نكثف جھودَنا،
إمارات الدولة
مختلف
األحیا ِء في
ِ
ِ
ُ
�لات ل�م��واج�ھ� ِة األخ �ط��ار ِ المتصــاعدة،
�ات ال �ع �ط ِ
 ،واس �ت �ث �م��ار أوق � � � ِ
برامج هادف ٍة لتنمي ِة وع �ل �ی �ن��ا أن نُ� �ق� � ِّی � َ�م م �س �ـ �ـ �ـ �ی��رتَ �ن��ا،
الصيفي ِة فى
َ
َ
ونوثق صـــالتِنا ،ونع ِّز َز شـــرا كاتِنا،
�ارات ال �ق �ي��ادي � ِة
ال � �ق� �
�درات وال� �م� �ه � ِ
ِ
ـــط حواراتِنــا ،ونطو َر طریقــةَ
ل�لأب �ن��اء  ،وت �ن �ظ �ی��مِ ال�م�س�ـ�ـ��اب�ق� ِ
�ات وننش َ
�ال   ت�ف�ك�ی�رِن�ـ�ـ��ا ،ل�ن�ت�ف� َّه� َ�م م�ـ�ـ��ا ی �ـ �ـ��دو ُر في
�ج ال �ت��وع��وی � ِة م ��ن خ�ل ِ
وال� �ب ��رام � ِ
كب
والتلفزیونات المحلی ِة
�ات
ِ
اإلذاع � ِ
عقول النش ِء والش ِ
ــباب ،لنوا َ
ِ
االجتماعي ،ط ��ری� �ق� � َة ت��ف��ك��ی��رِھ��م ،ول �ن �س �ـ �ـ��ای � َر
ــــل
ص
التوا
ــــائل
ِ
ووس ِ
ِّ
�ل م� َ�ع �ھ��م على
ب��اإلض�ـ�ـ�ـ�ـ��اف� ِة إ �ل�ى ال �م �ش �ـ��ارك� ِ
�ام��ھ��م ،ون �ع �م� َ
�ات في أح�ل َ
تحقیق طموحاتِھم».
ـبات ال��وط�ن�ی� ِة ومشـارك ِة
المناس ِ
ِ
الفعالیات م ��ن ج��ان �ب��ه ه �ن��أ ال��دك �ت��ور محمد
الجھات الحكومی ِة في
ِ
ِ
بأھداف الجمعیة» .م��راد عبد هللا أم�ي��ن ال�س��ر العام
ذات العالق ِة
ِ
ِ
وأ ك� ��د م�ع��ال�ي��ه ع � �ل�ى أه �م �ي��ة نشر للجمعية ،دولة اإلمارات بمناسبة
ال� ��وع� ��ي ل � ��دي األس � � ��رة ب� �ض ��رورة ح �ل��ول ش �ه��ر رم� �ض ��ان ال�ف�ض�ي��ل،
ت�ع��زي��ز ال �ح��وار األس� ��ري  وت��وج�ي��ه وأ ك� ��د أن ال �ن �ج��اح ال� ��ذي تحققه
األب� �ن ��اء  وغ� ��رس ال �ق �ي��م األص�ي�ل��ة جمعية توعية ورعاية األحداث لم

يكن ليتحقق ل��وال تكاتف جهود
الجميع ،مشيرا ً إ �ل�ى أن الجمعية
ت� �ع� �م ��ل ع � � �ل��ى اس � �ت � �ث � �م� ��ار ه� ��ذه
المناسبة لتعزيز القيم اإلسالمية
ال�ن�ب�ي�ل��ة �ف�ي ن �ف��وس ال� �ن ��شء ،من
خ�ل�ال م�ج�م��وع��ة م��ن ال �م �ب��ادرات
والبرامج المتنوعة التي تعكس
رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها.
واس��ت� �ع ��رض أم �ي��ن ال �س��ر ال �ع��ام
للجمعية التقرير اإلداري ،والذي
ش� �م ��ل األن� �ش� �ط ��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات
التي تمت المشاركة فيها خالل
العام الماضي ،وأب��رز اإلص��دارات
المكتوبة والمرئية التي أنتجتها
ال �ج �م �ع �ي��ة ،إ �ل ��ى ج ��ان ��ب ال �ج��وائ��ز
وال �ش �ه��ادات وال �ت �ك��ري �م��ات ال�ت��ي
حصلت عليها.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ع ��رض ال��دك�ت��ور
م �ن �ص��ور ال �ع��ور أم �ي��ن ال �ص �ن��دوق
الموازنة المالية لعام  2022وبيان
المصروفات الفعلية والمتوقعة
وت��م مناقشتها من األعضاء وتم
اعتمادها .
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«واج�����ب ال��ت��ط��وع��ي��ة» ت��ن��اق��ش مفهوم
ال��م��واط��ن��ة اإلي��ج��اب��ي��ة ب��م��ش��ارك��ة وف��د
م��ن جمعية ت��وع��ي��ة ورع���اي���ة األح�����داث ..
ناقشت جمعية واجب التطوعية ،مفهوم المواطنة اإليجابية خالل مجلسها الرمضاني الثاني
ال��ذي عقد مساء أمس بعنوان «المواطنة اإليجابية في دول��ة اإلم��ارات» وأ ك��د معالي الشيخ
خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ،األمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث واألزمات،
رئيس مجلس إدارة جمعية واج��ب التطوعية ،خالل استضافته المجلس الرمضاني بقصره
بأبوظبي ،أهمية التزام الفرد بمحبة األرض وأهلها واالعتزاز بالوالء الوطني ،وهي حالة يعتبر
فيها اإلنسان عنصرا ً فاعال ً في الدولة والمجتمع.
وأض��اف أن المواطنة اإليجابية
ع��اط�ف��ة نبيلة وأخ �ل�اق حميدة
يشعر بها الفرد تجاه مجتمعه،
وال � �م � �ش� ��ارك� ��ة ب� �ش� �ك ��ل ف � ّ�ع ��ال
�ف�ي ت �ق �ـ �دّم وط �ن��ه ب��ال�ت�ض�ح�ي��ات
واألع� �م ��ال ال�م�ف�ي��دة والمنتجة

6

ال� � �ت � ��ي ت� � �ع � ��ود ع� �ل� �ي ��ه ب��ال �خ �ي��ر
واالزده� ��ار ،الف�ت�ا ً إ �ل�ى أن سمعة
وص� � ��ورة اإلم� � � ��ارات واإلم� ��ارا �ت��ي
البد أن تبقى ناصعة كما بناها
وأرادها المغفور له الشيخ زايد
ب��ن س�ل�ط��ان آل ن�ه�ي��ان «طيب
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هللا ثراه».
واس �ت �ض��اف المجلس س�ع��ادة
ال�م�ع��ز ب��ن ع�ب��د ال �س �ت��ار بنميم
س�ف�ي��ر ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ت��ون�س�ي��ة
ل��دى ال��دول��ة ،وس�ع��ادة الدكتور
غسان عباس سفير الجمهورية

العربية السورية ل��دى الدولة،
وس � � �ع� � ��ادة م� �ظ� �ف ��ر م �ص �ط �ف��ى
ال � �ج � �ب� ��وري س �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة
ال �ع��راق ل��دى ال��دول��ة ،وس�ع��ادة
ال��دك �ت��ور ع�م��ر ح�ب�ت��ور ال��درع��ي،
وس� � �ع � ��ادة س� �ي ��ف ال� �ن ��اص ��ري،
وع� � � � � � ��ددا ً م� � ��ن ال� �م� �س ��ؤول� �ي ��ن
وال � �م� ��واط � �ن � �ي� ��ن وال �م �ه �ت �م �ي��ن
بالشأن التطوعي والمجتمعي
واإلنساني.
وت�ن��اول��ت الجلسة الرمضانية،
التي تحدّث فيها الدكتور عبد
ال �ل �ط �ي��ف ال� �ص� �ي ��ادي ،وأداره�� ��ا
الدكتور سيف راش��د الجابري،
ع �ض��و م �ج �ل��س إدارة جمعية
توعية ورعاية األح��داث  ،حيث
تناولت الجلسة أر ب�ع��ة محاور

رئ �ي �س �ي��ة ،ركّ� ��زت ع � �ل�ى م�ف�ه��وم
اإليجابية والمواطنة وعالقتهما
ب��ال��والء ال��وط�ن��ي ،وال�ع�ط��اء غير
المشروط لإليجابية والمواطنة،
واإليجابية ودورها في بناء الوطن
وت �ع��زي��ز ال �م��واط �ن��ة ال �ص��ال �ح��ة،
ومظاهر المواطنة اإليجابية.
ودع��ا ال�م�ش��ارك��ون ،إ �ل�ى ض��رورة
يتحمل المسؤولية
خلق جيل
ّ
و ُي � ��دي � ��ن ب � ��ال � ��والء وال� �م ��واط� �ن ��ة
اإلي� � �ج�� ��اب� � �ي�� ��ة ت � � �ج� � ��اه ال � ��وط � ��ن
والمجتمع ،والفخر بما يتم ّيز
ب��ه ق��ادة اإلم ��ارات م��ن الحكمة
وال��وف��اء ،وه��م خير م��ن علّمنا
االن �ت �م��اء ل �ه��ذا ال��وط��ن ال �غ��ا �ل�ي،
وال��دف��اع ع��ن مكتسباته ،مما
خ� �ل ��ق م� �س� �ت ��وى م��ت��م��ي��ز م��ن

االح� �ت ��رام وال �ت �ق��دي��ر للمجتمع
اإلماراتي في نفوس اآلخرين في
مختلف أنحاء العالم.
وأثنى المشاركون ،على جهود
ج �م �ع �ي��ة واج � � ��ب ال �ت �ط��وع �ي��ة،
واه�ت�م��ام�ه��ا المجتمعي بنشر
وت � �ع� ��زي� ��ز رواب� � � � ��ط ال� �م ��واط� �ن ��ة
الصالحة واإلح�س��اس باالنتماء
ل �ل��وط��ن وال� � ��والء ل �ق �ي��ادت��ه ،إ �ل�ى
ج� ��ان� ��ب اس � �ت � �ع� ��راض ق �ص��ص
�س���دت وق���ائ���ع ون � �م� ��اذج �ف�ي
ج�� ّ
حب ال��وط��ن ،وتفاني األف��راد في
الحفاظ على منجزات اإلمارات،
م �م��ا ي �س �ه��م �ف�ي ت �ع��زي��ز ال�ق�ي��م
اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ،وي��ع��ك��س ال� �ق ��درة
الفعلية للفرد وتعامله بحكمة
خاصة في األزمات الطارئة.
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جمعية توعية ورعاية األحداث تناقش دورات
القيادات الشبابية وبرنامجها لعام 2022

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 ..

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

ت��رأس سعادة سلطان صقر السويدي  ،نائب رئيس مجلس إدارة جمعية توعية
ورعاية األحداث ،االجتماع  65للجمعية للدورة الثامنة ( ،)2024 - 2020الذي عقد
صباح اليوم عن بعد عبر منصة زووم االفتراضية.

ج��اء ذل��ك خ�لال ت��رؤس معاليه،
االجتماع رقم  64للدورة الثامنة
2020-2024م ،ال��ذي عقد عن
ب�ع��د ص �ب��اح ال �ي��وم ،ب�ح�ض��ور كل
م ��ن س �ل �ط��ان ص �ق��ر ال �س��وي��دي،
نائب الرئيس ،وال��دك�ت��ور محمد
مراد عبدهللا ،أمين السر العام،
والدكتور خليفة السويدي رئيس
لجنة االبتكار واإلب��داع ،والدكتور
جاسم خليل ميرزا رئيس اللجنة
اإلع �ل�ام � �ي� ��ة ،واألس � � �ت� � ��اذة م� ��وزة
الشومي رئيس لجنة األنشطة
وال� � �ب � ��رام � ��ج،واألس� � �ت � ��اذة ب ��دري ��ة
الياسي رئيس اللجنة التربوية
واألس�ت��اذة فاطمة الدربي رئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وت� ��م خ�لال��ه
اس �ت �ع��راض أه ��م ال �م��وض��وع��ات
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ال�م�ط��روح��ة للنقاش ،وال�م��درج��ة
ع � �ل�ى ج� � ��دول األع � �م� ��ال وم �ن �ه��ا:
ع��رض م�ق�ت��رح ب��رام��ج وأنشطة
ال�ج�م�ع�ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ج��اري
2022م ،ح� �ي ��ث ت� ��م م �ن��اق �ش��ة
العديد من البرامج والمشاركات
التي توا كب المناسبات الوطنية
وال ��رس� �م� �ي ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ،وي� �ك ��ون
للجمعية دور فاعل فيها.
كما تم خالل االجتماع استعراض
ب� ��رن� ��ام� ��ج “دورات ال � �ق � �ي� ��ادات
ال�ش�ب��اب�ي��ة” للفئة ال�ع�م��ري��ة من
 14-17س�ن��ة ،ال�م��زم��ع إقامتها
خ�ل�ال أش �ه��ر ال�ص�ي��ف ،وال�ف�ئ��ات
المستهدفة م��ن تلك ال ��دورات،
وأم � ��اك � ��ن ان � �ع � �ق� ��اده� ��ا ،وإق� ��ام� ��ة
أن� �ش� �ط ��ة وم� �س ��اب� �ق ��ات وورش
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عمل �ف�ي مختلف التخصصات
وال� �م� �ه ��ارات ،وم �ن �ه��ا االس�ت�ع��ان��ة
ب�ك� ّت��اب إلع ��داد وت��أل�ي��ف قصص
من الواقع المحلي وتحويلها إلى
سيناريوهات يمكن استخدامها
�ف�ي عمل أف�ل�ام كرتونية قصيرة
ت � �ه� ��دف إ �ل � ��ى ت ��وع� �ي ��ة ال � �ن� ��شء،
ب ��ال� �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د وال �ق �ي��م،
وتكسبهم م �ه��ارات مختلفة في
العالقات االجتماعية واإلنسانية
وغيرها.
كما بحث االجتماع توقيع عدد
م��ن م��ذك��رات التفاهم م��ع عدد
م��ن ال�ج�ه��ات ،ب�ه��دف االس�ت�ف��ادة
منها في التوعية والتدريب ودعم
أنشطة الجمعية في المناسبات
المختلفة.

وق � � ��د اس � �ت � �ع� ��رض االج � �ت � �م� ��اع
أه��م ال �م��وض��وع��ات ال�م�ط��روح��ة
للنقاش ،وال�م��درج��ة �ف�ي ج��دول
األعمال ومنها :التصديق على
م��ح��ض��ر االج � �ت � �م� ��اع ال� �س ��اب ��ق،
وت� � �ح�� ��دي�� ��د م� � ��وع� � ��د اج � �ت � �م� ��اع
الجمعية العمومية ومناقشة
ب ��رام� �ج� �ه ��ا وأن� �ش� �ط� �ت� �ه ��ا  ،ك �م��ا
اط �ل��ع ال�م�ج�ل��س ع � �ل�ى ال�ت�ق��ري��ر
اإلداري للعام الماضي 2021م
،والتقرير المالي الختامي لعام
2021م  ،وم�ن��اق�ش��ة ال �م��وازن��ة
ال �م��ال �ي��ة ل��ع��ام 2022م  ،كما
ن��اق��ش المجلس خ�ط��ة اللجنة
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وم � �ط � �ب� ��وع� ��ات
ال�ج�م�ع�ي��ة وم �ق �ت��رح��ات أع �ض��اء
الجمعية على أن يتم بلورتها

فى خطة واحدة متكاملة لجميع
ب � ��رام � ��ج وأن � �ش � �ط� ��ة ال �ج �م �ع �ي��ة
ووض� � ��ع ال� �ت� �ق ��دي ��رات ال �م��ال �ي��ة
ل �ه��ا ت �م �ه �ي��دا ً لتضمينها ضمن
الموازنة التقديرية لعام 2022
واع � �ت � �م� ��اده� ��ا م � ��ن ال �م �ج �ل��س
إلقرارها فى الجمعية العمومية
�ف�ى اج�ت�م��اع�ه��ا �ف�ى ن�ه��اي��ة م��ارس
القادم .وأشاد الجميع بالجهود
التى يبذلها رؤساء اللجان وإدارة
ال �ج �م �ع �ي��ة �ف�ى ت �ح �ق �ي��ق رس��ال��ة
الجمعية ورؤيتها المستقبلية .
حضر االجتماع كل من سعادة
م��ي��رزا ال �ص��اي��غ رئ �ي��س اللجنة
االج �ت �م��اع �ي��ة وال��دك��ت��ور محمد
م� � ��راد ع� �ب ��د هللا ،أم� �ي ��ن ال �س��ر
العام ،والدكتور منصور العور،

أم� �ي ��ن ال � �ص � �ن� ��دوق ،وال ��دك� �ت ��ور
ج ��اس ��م خ �ل �ي��ل م � �ي� ��رزا ،رئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة ،وال��دك��ت��ور
س�ي��ف ال �ج��اب��ري ،رئ �ي��س لجنة
البحوث وال��دراس��ات ،والدكتور
خليفة السويدي  ،رئيس لجنة
اإلب � ��داع واالب �ت �ك��ار  ،واألس��ت��اذة
ب��دري��ة ال�ي��اس��ي ،رئيسة اللجنة
ال� �ت ��ر ب ��وي ��ة ،واألس � � �ت� � ��اذة م� ��وزة
الشومي  ،رئيسة لجنة البرامج
واألن �ش �ط��ة ،واألس� �ت ��اذة فاطمة
الدربي  ،رئيسة اللجنة الثقافية
واألس � � �ت� � ��اذة ه� �ي ��ام ال� �ح� �م ��ادي
مشرفة فرع الفجيرة واألستاذة
م��ري��م األح �م��دي ،رئ�ي�س��ة لجنة
الشرا كة المجتمعية.
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ج��ائ��زةِ سعيد ب��ن ل��وت��اه ل��رع��اي��ة األب��ن��اء
ف�����ي دورت�����ه�����ا ال���خ���ام���س���ة 2022م
أع�ل��ن م�ع��ا �ل�ي ال�ف��ري��ق ض��اح��ي خ�ل�ف��ان تميم رئ�ي��س مجلس إدارة
جمعية توعية ورعاية األح��داث اليوم الخميس الموافق 3-3-
 2022عن إطالق جائز ِة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء في دورتها
الخامسة  2022م والموجهة لألسر المواطنة المتميزة فى
رعاية أبنائها وكذلك للفئات األخ��رى والتى تنطبق عليها
شروط الجائزة .وتأتي هذه المبادرة التى دشنتها الجمعية
�ف�ى دورت�ه��ا األو �ل�ى ع��ام  2013وال�ت��ي تحمل اس��م جائزة
سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء تكريما ً لجهود المغفور
له ب��إذن هللا تعالى الحاج سعيد بن أحمد لوتاه في
دعم الجمعية من حيث توفير التسهيالت البنكية
من خالل بنك دبي اإلسالمي لضمان استمرارية
الجمعية في تحقيق أهدافها ورسالتها السامية
فى خدمة المجتمع وحماية األبناء من االنحراف .
وث� � ّ�م� ��ن م� �ع ��ا �ل�ي ال� �ف ��ري ��ق ض��اح��ي
خلفان تميم رئيس مجلس إدارة
الجمعية  ،ال�ج�ه��ود ال�ك�ب�ي��رة التي
ق ��دم� �ه ��ا ال� �م� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب � � ��إذن هللا
تعالى الحاج سعيد بن أحمد لوتاه
ال��ذي لم يتوان عن تقديم الدعم
وال�ت�س�ه�ي�لات للجمعية �ف�ى ب��دا ي��ة
تأسيسها ع��ام   ، 1991الف�ت�ا ً إلى
أن ال�ج�م�ع�ي��ة اس �ت �ط��اع��ت بفضل
ه ��ذه ال�ت�س�ه�ي�لات ال�ب�ن�ك�ي��ة ت��وف�ي��ر
وتنمية استثماراتها وزي��ادة دخلها
وإ ي��رادات �ه��ا ال�م��ال�ي��ة م�م��ا س��اع��د فى
استمراريتها ونجاحها �ف�ي تحقيق
أه��داف�ه��ا  ،األم��رال��ذي استحق منا
ك��ل التقدير ل�ه��ذه الجهود الكبيرة
وال �ت��ي ت�ن� ّ�م ع��ن األخ�ل�اق الحميدة
والمسؤولية المجتمعية الكبيرة
ال �ت��ي ك ��ان يتمتع ب�ه��ا المغفورله
ب��إذن هللا  .وأ ك��د معاليه ب��أن هذه
ال �ج��ائ��زة ت�ن�ب��ع   م��ن رؤي� ��ة جمعية
ت��وع �ي��ة ورع ��اي ��ة األح � ��داث بأهمية
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رع� ��اي� ��ة األب� � �ن � ��اء ،وح �م��اي �ت �ه��م م��ن
االن � �ح� ��راف  ،وص� � ��وال ً إ �ل��ى مجتمع
إماراتي متماسك وتشجيعا ً لألسرة
اإلم ��ارات� �ي ��ة ن �ح��و االرت� �ق ��اء وال�س�م��و
بأبنائها  ،والمحافظة عليهم وتبني
إبداعاتهم  ،وتنمية مواهبهم .
وب��دوره صرح الدكتور محمد مراد
عبدهللا  األمين العام للجمعية بأن
الجائزة فى دوراتها األربع الماضية
كشفت ع��ن أس��ر م��واط�ن��ة مثالية
ومتميزة فى رعاية األبناء وقدمت
ن� �م ��اذج م �ب �ه��رة ألب� �ن ��اء م��وه��وب �ي��ن
ومتفوقين دراس � ًي��ا وم �ه��اري �ا ً مما
اس�ت��دع��ى الجمعية االس �ت �م��رار فى
ط� ��رح ال� �ج ��ائ ��زة  ،وأوض� � ��ح األم �ي��ن
ال � �ع� ��ام ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ب� � ��أن ال� �ج ��ائ ��زة
مخصصة ألربع فئات مختلفة من
األسر المواطنة موضحة فى كتيب
الجائزة.
وأشار إلى أن قيمة الجائزة 30.000
دره ��م ل�ك��ل ف�ئ��ة م��ن ف�ئ��ات األس��ر
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ال �ف��ائ��زة ،ح�ي��ث ت��م ت�ح��دي��د معايي َر
ل�ل�ج��ائ��زة منها التخطيط األس ��ري  ،
المحافظة ع� �ل�ى ال�ق�ي��م وال �ع��ادات
والتقاليد األصيلة لمجتمع اإلمارات
 ،والتميز األكاديمي لألبناء  ،وتنمية
ال� �م ��واه ��ب اإلب� ��داع � �ي� ��ة واالب� �ت� �ك ��ار
ل��دى األب �ن��اء   ،الف�ت�ا ً إ �ل�ى أن اللجنة
التحكيمية واإلش��راف �ي��ة ستباشر
مهامها ح�س��ب ال�ب��رن��ام��ج الزمني
لتقييم الطلبات المقدمة  ،ولمزيد
م� ��ن ال �ت �ف��اص �ي��ل ي �م �ك��ن االط �ل��اع
ع � �ل�ى ك �ت �ي��ب ال� �ج ��ائ ��زة وال �ت��واص��ل
م��ع   الجمعية على اإليميل التالي
 info@juvenile.ae :كما يمكنكم
االط �ل��اع ع � �ل�ى ف �ئ��ات ال �ج��ائ��زة من
خ�لال كتيب الجائزة وتحميله من
خالل الموقع اإللكتروني للجمعية
h t t p s : // w w w . j u v e n i l e .
   /aeل�لاس�ت�ف�س��ارات ع� �ل�ى هاتف
الجمعية 043346600

جمعية توعية ورع��اي��ة األح���داث تعتمد
()600,000دره����������م م���وازن���ة ب��رام��ج��ه��ا
وأن��ش��ط��ت��ه��ا ال��ت��وع��وي��ة ل��ع��ام 2022م.
أ ك��د معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس اإلدارة على أهمية تنمية المهارات
القيادية لألبناء وتعزيز الحوارات المفتوحة مع الشباب لبحث متطلباتهم ومشاركتهم فى
وضع الحلول للمشكالت االجتماعية .
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��رؤس معاليه المسابقات التوعوية من خالل
االجتماع ( )66لمجلس اإلدارة ،البرامج اإلذاع�ي��ة والتلفزيونية
الذي عقد صباح اليوم عن بعد وال� �م� �ش ��ارك ��ة �ف�ى ال �م �ن��اس �ب��ات
ع�ب��ر م�ن�ص��ة زووم االف�ت��راض�ي��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � � ��ورش
 ،وت � � ��م م� � ��ن خ �ل��ال � ��ه اع� �ت� �م ��اد التوعوية وال� ��دورات التدريبية
ال��م��وازن��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة ل�ل�ب��رام��ج ل �ت �ن �م �ي��ة ال� �م� �ه���ارات ال �ق �ي��ادي��ة
واألن � �ش � �ط� ��ة ال� �ت ��وع ��وي ��ة ل �ع��ام لألبناء .
 2022حيث تضمنت الخطة حضر االجتماع كل من سعادة
ال�س�ن��وي��ة ل�لأن�ش�ط��ة وال �ب��رام��ج   سلطان صقر السويدي  ،نائب
ل�ه��ذا ال�ع��ام ع��دة م�ج��االت منها رئيس مجلس اإلدارة وسعادة
عقد حلقات نقاشية ون��دوات م �ي��رزا ال �ص��اي��غ رئ �ي��س اللجنة
� �ف�ى م� �ج ��ال ��س األح� � �ي � ��اء وط� ��رح االج �ت �م��اع �ي��ة وال��دك �ت��ور محمد

مراد عبد هللا أمين السر العام،
والدكتور منصور محمد العور
أم� �ي ��ن ال � �ص � �ن� ��دوق ،وال ��دك� �ت ��ور
ج ��اس ��م خ �ل �ي��ل م � �ي� ��رزا رئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة ،وال��دك �ت��ور
س �ي��ف ال �ج��اب��ري رئ �ي��س لجنة
البحوث والدراسات ،واألستاذة
ب��دري��ة ال �ي��اس��ي رئ �ي��س اللجنة
ال� �ت ��ر ب ��وي ��ة ،واألس� � �ت � ��اذة م��ري��م
األحمدي رئيسة لجنة الشرا كة
المجتمعية  ،واألس �ت��اذة هيام
الحمادي مشرفة فرع الفجيرة.
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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
اإلي��ج��اب��ي��ة وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا المجتمعية»
تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية
األح� ��داث ،نظمت الجمعية م�ح��اض��رة ت��وع��و ي��ة عبر منصة زووم ب�ع�ن��وان «ال�ت��ر ب�ي��ة اإليجابية
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.
واس��ت��ه��ل��ت األس� � �ت � ��اذة ب��دري��ة حقوقه وواجباته ومسؤولياته
ال� �ي ��اس ��ي ال� �م� �ح ��اض ��رة ب�ت�ه�ن�ئ��ة ودوره في خدمة وبناء وطنه  .
الحضور بحلول شهر رمضان م��ن جانبه ب��دأ األس �ت��اذ فيصل
ال � � �م � � �ب� � ��ارك ،وب� ��أه � �م � �ي� ��ة ه� ��ذه   ال�ش��ام�س��ي ال�م�ح��اض��رة معرفا ً
المحاضرات التي تأتي بالتزامن بالتربية اإليجابية ،وب��دوره��ا في
مع الشهر الفضيل   ،وتساهم ب�ن��اء ال �ف��رد وال�م�ج�ت�م��ع ،م��ؤك��دا ً
في نشر الوعي وتعزيز السلوك على أهمية زرع القيم واألخالق
اإلي �ج��ا �ب�ي ال� ��ذي ي�ن�ع�ك��س على �ف�ي ن�ف��وس األب �ن��اء منذ الصغر،
ال � �ف� ��رد واألس� � � � ��رة وال �م �ج �ت �م��ع وع � �ل�ى دور ال �ت��ر ب �ي��ة اإلي �ج��اب �ي��ة
ب��أ ك �م �ل��ه ،م ��ؤك ��دة أن ال �ت��ر ب �ي��ة �ف�ي المحافظة على مكتسبات
ال �ص��ال �ح��ة وال�س�ل�ي�م��ة ت��ؤس��س الوطن والمساهمة في تحقيق
ل �ج �ي��ل ن ��اج ��ح وم �ت �م �ي��ز ي ��درك إنجازاته.
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وت� � � �ح � � ��دث ال�� �ش� ��ام�� �س� ��ي ع��ن
ض� � � ��رورة االس � �ت � �خ� ��دام األم� �ث ��ل
ل�ب��رام��ج ال�ت��واص��ل االجتماعي،
واستثمارها بكل ما هو مفيد
ونافع ،وجعلها وسيلة ونافذة
الك� �ت� �س ��اب ال �ق �ي��م وال� �م� �ع ��ارف
وتعزيز وب�ن��اء ال �ق��درات بصورة
صحيحة وسليمة.
  وشهدت الورشة تفاعال ً كبيرا ً
من قبل أولياء األمور ،وأبنائهم،
الذين أثروا الجلسة بتساؤالتهم
ومقترحاتهم.

«ت���وع���ي���ة ورع����اي����ة األح���������داث» ت��ن��ظ��م
ورش���ة ت��وع��وي��ة اح��ت��ف��اء بشهر ال��ق��راءة
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».
أدار ال� ��ورش� ��ة ع��ض��و م�ج�ل��س
إدارة الجمعية األس �ت��اذة م��وزة
الشومي ،فيما قدمتها مدرسة
اللغة العربية األس �ت��اذة بثينة
عيسى الفالسي واألستاذة هيا
القاسم كاتبة �ف�ي أدب الطفل
ومدربة تفكير إبداعي لألطفال.
و �ف�ي مستهل ال��ورش��ة تحدثت
األس� �ت ��اذة م ��وزة ال �ش��وم��ي عن
الدور الذي توليه دولة اإلمارات
ل�لاه �ت �م��ام ب ��ال� �ق ��راءة ،ك��أس��اس
ل �م �س �ي��رة ال��ت��ن��م��ي��ة ،وع� �ن ��وان
للنهضة وال �ت �ط��ور ،م��ؤك��دة أن
ال�ق��راءة أو �ل�ى الوسائل للتعرف
ع� �ل�ى ال��دي��ان��ات وق� ��راءة الكتب
ال� �س� �م ��اوي ��ة الس� �ي� �م ��ا ال � �ق� ��رآن

الكريم ،مشيرة إلى أن جمعية
توعية ورعاية األحداث تسعى
إ �ل � ��ى زي� � � � ��ادة ارت � � �ب� � ��اط ال� �ن ��شء
بالقراءة وإظهار اآلث��ار اإليجابية
ال �ن��ات �ج��ة ع �ن �ه��ا وج �ع �ل �ه��ا ع ��ادة
ي��وم�ي��ة وم �م��ارس��ة مهمة ت�لازم
الفرد منذ بداية حياته ،وتكون
وس�ي�ل��ة ل�ص�ق��ل م �ه��ارات��ه وب�ن��اء
ق��درات��ه والمساهمة �ف�ي تطوير
مجتمعه.
وت � �ح� ��دث� ��ت األس�� � �ت� � ��اذة ب �ث �ي �ن��ة
ال � � �ف� �ل��اس� � ��ي ع�� � ��ن «م� � � �ب�� � ��ادرة
ق ��ادرون» وه��ي م�ب��ادرة قرائية
ألص � �ح� ��اب ال� �ه� �م ��م ،ح� �ي ��ث ت��م
إطالقها لضمان دمج أصحاب
الهمم في المبادرات واألنشطة

القرائية ،فيما تحدثت األستاذة
هيا ال�ق��اس��م ع��ن أهمية جعل
القراءة ع��ادة في المنازل ،وعن
دور األس � ��رة �ف�ي ت�ح�ف�ي��ز قيمة
ال � �ق� ��راءة ،وغ��رس �ه��ا �ف�ي ن�ف��وس
األبناء منذ الشهور األولى ،الفتة
أن ط��رق ال �ق��راءة متعددة بين
الكتب الورقية والصوتية ،وأن
ه �ن��اك م�ع��اي�ي��ر الخ�ت�ي��ار الكتب
المناسبة س��واء بالمحتوى أو
الصناعة.
وش�ه��دت ال��ورش��ة تفاعال ً كبيرا ً
من قبل أولياء األمور ،وأبنائهم،
الذين أث َروا الجلسة بتساؤالتهم
ومقترحاتهم ،إلى جانب ثنائهم
الكبير على جهود الجمعية.
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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
ب
ف
أ كد الدكتور محمد مراد عبدهللا مستشار نائب رئيس الشرطة واألمن العام ي د ي – أمين
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
حارب وعضو مجلس إدارة “جمعية اإلم��ارات للتنمية  ،أن شعور األم��ن واألم��ان عبارة عن
م�م��ارس��ات لحفظ األم��ن واألم ��ان �ف�ي المجتمع وحماية النفس  ،وأن دول��ة اإلم� ��ارات عملت
على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مستويات األم��ن واألم��ان عبر توفير
خيارات لإلبالغ عن المخالفات والحوادث وأي مالحظات مرتبطة بالجانب األمني من منطلق
المسؤولية المجتمعية.
الجلسة الحوارية أدارها المقدم
الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان
ال �ط �ن �ي �ج��ي م��دي��ر م��رك��ز ال��دع��م
االج �ت �م��اع��ي ب��ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة
ل �ش��رط��ة رأس ال �خ �ي �م��ة ال���ذي
قال :نجد أن اإلم��ارات منظومة
م �ت �ك��ام �ل��ة ال� �ب� �ن� �ي ��ان واألرك� � � ��ان
تتعامد م�ق��وم��ات ال��دول��ة فيها
م��ع احتياجات اإلن �س��ان ،فيبدو
ظ ��اه ��را ً ل�ل�ع�ي��ان أن ك��اف��ة أوج��ه
ال ��ر �ق�ي وال��ت��ق��دم ال� �م ��وج ��ودة في
ك ��ل ش �ب��ر م ��ن دول� ��ة اإلم� � ��ارات،
ت��م ت��أس�ي�س�ه��ا وت��رس �ي �خ �ه��ا من
أج��ل ذل��ك اإلن�س��ان ال��ذي يقيم
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ويعيش فيها متنعما ً بمميزات
اإلنسانية من ه��واء نقي ومياه
ن �ظ �ي �ف��ة وط � � ��رق واس� � �ع � ��ة ،إ �ل�ى
إم �ك��ان��ات ال ��دول ��ة ال�م�ت�م�ث�ل��ة في
رس ��وخ األم ��ن واألم� ��ان والبيئة
ال� �م� �ث ��ال� �ي ��ة ل �ل �ع �ي��ش واإلق� ��ام� ��ة
والعمل والدراسة وغيرها.
وأش� � ��ار ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د م ��راد
ع � �ب� ��دهللا أن دول � � ��ة اإلم � � � ��ارات
حققت م��رات��ب متقدمة حيث
اح�ت�ل��ت ال�م��رت�ب��ة األو �ل��ى عالميا ً
لريادة األعمال باعتبارها الوجه
األف �ض��ل ع� �ل�ى م�س�ت��وى العالم
لتأسيس وبدء األعمال التجارية
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وال �ب �ي �ئ �ي��ة األك� �ث ��ر دع� �م� �ا ً ل��ري��ادة
األع�م��ال  ،وكذلك حققت دولة
اإلم��ارات المركزاألول عالميا ً في
مؤشر األم��ن المعلوماتي  ،وأن
أق�س��ام األم��ن ه��ي األم��ن العام
واألم � � ��ن  االق� �ت� �ص���ادي واألم � ��ن
العسكري واألمن البيئي واألمن
السياسي واألمن االجتماعي.
وأ ك � � ��د ال� ��دك � �ت� ��ور م �ح �م��د م� ��راد
عبدهللا على ضرورة المحافظة
على األم��ن واألم ��ان وذل��ك عن
ج � ��ودة ال �خ��دم��ة ال� �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا
ال� �م ��ؤس� �س ��ات  ،وك� ��ذل� ��ك ع��دم
ال �ت �م �ي �ي��ز ب �ي��ن ج �ن �س �ي��ة وأخ� ��رى

 ،وال� � �ت� � �ع � ��اون م � ��ع ال� �خ ��دم ��ات
ال �ش��رط �ي��ة وك� ��ل ذل� ��ك س�ي��وف��ر
األمن واألم��ان  للمجتمع بدولة
اإلم � ��ارات  ،وك�ل�م��ا ك ��ان  األاداء
الحكومي عاليا ً تحقق الشعور
باألمن واألمان.
ح �ك �م��ة ال� �ق� �ي ��ادة ال ��رش� �ي ��دة �ف�ي
التعامل مع األزمات
وأض � � � ��اف :اس � �ت � �ط� ��اع� ��ت دول � ��ة
اإلم ��ارات التعامل م��ع األزم��ات
ب � � �ت� � ��وازن ح� �ي ��ث ع� �م� �ل ��ت ع � �ل�ى
ال�ت��وازن بين مصلحة المجتمع
وتحقيق األم��ن الصحي  ،وأول
ق ��رار أخ��ذت��ه دول ��ة اإلم � ��ارات في
أزم��ة جائحة ك��ورون��ا ه��و العالج
المجاني للمرضى وه��ذا ال�ق��رار
ل ��م ي��ح��دث �ف�ي ال �ع��ال��م  ،وه ��ذا
ك�ف�ي��ل أن ي�ش�ع��ر ك��ل م��ن على
أرض اإلم ��ارات ب��األم��ن واألم��ان
 ،وك��ذل��ك ت��م ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات
ال�ص�ح�ي��ة وت �ق��دي��م ال �ل �ق��اح��ات ،

ونكتشف وقتها قمة التعامل
الحضاري من القيادة الرشيدة
�ف�ي جملة س�م��و ال�ش�ي��خ محمد
ب��ن زا ي ��د آل ن �ه �ي��ان” ال تشلون
هم»
كلنا شرطة
وأش� � ��ار إ �ل ��ى ض� � ��رورة ال �ت �ك��ات��ف
وال� �ت� �ع ��اون م ��ن ال �م �ج �ت �م��ع مع
ال�خ��دم��ات الشرطية بمساهمة
أف� ��راد ال�ش�ع��ب �ف�ي المناسبات
الوطنية وفي األعمال التطوعية
التي تنظمها الشرطة في برنامج
” كلنا شرطة ” و �ف�ي محاضرات
للتوعية ب��أ ض ��رار ال �م �خ��درات ،
وكذلك في حالة رؤية أي شيء
خطر بوجوب إبالغ الشرطة.
 97%ن�س�ب��ة ال �ش �ع��ور ب��األم��ن
واألمان
وأ ك� � ��د  ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د م� ��راد
ع �ب��دهللا أن  97%ه ��ي نسبة

الشعور ب��األم��ن واألم ��ان بدولة
اإلم� � � � � ��ارات ،وه � � � ��ذا ي� ��رج� ��ع إل��ى
س��ي��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ال��رش��ي��دة
ونظرتها المستقبلية والخطط
االستراتيجية والتي من ضمن
منظومتها الحفاظ على األم��ن
واألمان في المجتمع  ،واستمرار
الخدمات الشرطية التي ينتج
ع �ن �ه��ا ج � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة وض � ��رورة
ت� � �ع � ��اون ال � �ش� ��رط� ��ة م � ��ع أف� � ��راد
ال �م �ج �ت �م��ع ك� �ج ��زء م ��ن ال �ع �م��ل
ال� �ش ��رط ��ي �ف��ي ” ك��ل��ن��ا ش��رط��ة
” ب �م �ع �ن��ى أن� �ن ��ا ك �ل �ن��ا �ف�ي دول ��ة
اإلمارات حريصون على الحفاظ
على أمن  وأمان دولة اإلمارات ،
وعند توفر األمن واألمان نحصد
بدولة اإلمارات التنمية واالزدهار
وال� ��رخ� ��اء ح �ت��ى أص �ب �ح��ت دول ��ة
اإلم ��ارات ه��ي م�لاذ لكل سائح
ومقيم وضيف على أرضها.

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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تحية لـ«مدمن عمل»
متقاعد
بقلم  :العقيد عبدالله الخياط

مدير مركز حماية الدولي – القيادة العامة لشرطة دبي

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

ب �ص��راح��ة ت��وق �ع��ت أن ي�خ�ب��ر �ن�ي ع��ن ن�ي�ت��ه إلط�ل�اق
م� �ش ��روع ش �خ �ص��ي أو ع��زم��ه ل�ل�ع�م��ل �ف�ي إح ��دى
ال�ش��رك��ات ،ولكني ُذه�ل��ت بإجابته ،حين ق��ال لي:
«وق �ت��ي ك�ل��ه ل�م�ن��ز �ل�ي وأب �ن��ا �ئ�ي ،وص�ح�ي��ح أن ه��ذه
ال �خ �ط��وة ج� ��اءت م �ت��أخ��رة ول�ك�ن�ن��ي أح � ��اول ح��ال�ي�ا ً
تصحيح بعض األخطاء التي ارتكبتها في حقهم،
وق��د قطعت ش��وط�ا ً كبيرا ً �ف�ي ذل��ك بفضل هللا»،
لوهلة اعتقدت أن��ه يمر بأزمة م��ا ،فعرضت عليه
ال�م�س��اع��دة ،لكنه نفى ذل��ك وأج ��اب ق��ائ�لاً« :من
المفترض أن الرجل منا يقضي حياته مجتهدا ً في
العمل مخلصا ً في أداء التزاماته المهنية ،ولكنني
بالغت في ذل��ك بشكل كبير ول��م أ ك��ن مثاليا ً كما
يجب في المنزل ،وقد أدركت ذلك حينما تقاعدت،
حيث شعرت أنني غريب في منزلي ،وأن المسافة
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أع � ��زا �ئ ��ي أول� � �ي � ��اء األم� � � � ��ور ،رغ ��م
تقديري الكبير لجهودكم الكبيرة
في تأمين لقمة العيش والحياة
الجيدة ألبنائكم ،إال أن الموازنة
ب �ي��ن ال �ع �م��ل وال �م �ن��زل ض���رورة
ل�ل�ح�ف��اظ ع� �ل�ى ف �ل��ذات أ ك�ب��ادك��م
واس �ت �ق��رار م�ن��ازل�ك��م ،وال�ت�ع��اون
ب �ي��ن األب واألم خ �ط��وة مهمة
لتحصين األبناء وحمايتهم من
ك ��ل م ��ا ي �ه��دد س�لام �ت �ه��م ،ففي
ظل اإلهمال والتهاون والتقصير
قد يضيعون منا في غفلة عين،
وق��د ينجرون نحو رفقاء السوء
أو سلوكيات غير حميدة ،ومن
ال�م�ح�ت�م��ل أن ي �ق �ع��وا �ف�ي ب��راث��ن
المخدرات والمؤثرات العقلية،
ل ��ذا أف �ي �ق��وا ق�ب��ل ف ��وات األوان،
فأبناؤكم مسؤوليتكم ووعيهم
م��ره��ون باجتهادكم  ،ونجاحهم
أ كبر إنجازاتكم في الحياة.

بيني وب�ي��ن أب�ن��ا �ئ�ي ك�ب�ي��رة ،ول ��وال زوج �ت��ي ال��واع�ي��ة

وج�ه��وده��ا �ف�ي تربيتهم ومتابعتهم والعناية بهم
لكان (باب النجار مخلّع) ولكانت النتائج وخيمة..

ل�ق��د أل�ق�ي��ت عليها ح �م�لا ً ث�ق�ي�لا ً دون ق�ص��د وم��ن
واج �ب��ي تعويضها وت �ع��وي��ض أب �ن��ا �ئ�ي ع��ن ف�ت��رات

غيابي وانشغاالتي» ،وتابع“ :الحياة جميلة جدا ً إذا
كان اإلنسان معتدال ً في كل شيء ،وأنا اآلن أقضي

مع أبنائي وقتا ً أ كبر ،نخرج سويا ً ونمارس الرياضة

م�ع�اً ،ون�ت�ح��اور �ف�ي ك��ل ش��ؤون�ه��م ..دفء األس ��رة يا
بوسلطان أمن وأمان نفسي ليس له مثيل ،وما

أحققه حاليا ً في المنزل أعظم إنجازاتي ..والنجاح
الحقيقي يبدأ من المنزل” .
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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قيم المواطنة
اإليجابية
بقلم  /فيصل محمد الشامسي

عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

كاتب ومستشار إداري

ومدرب معتمد في القيادة والتنمية البشرية

أجمل أن يكون الفرد نافعا ً مثمرا ً محبا ً لمجتمعه ،ناشرا ً الخير والفضيلة في محيطه،
ما
َ
ً
ً
ف
صانعا ب��ل باعثا لألمل وال�ت�ف��اؤل ��ي نفوس محبيه وم��ن ح��ول��ه ،ح��ام�لا ً القيم الرصينة،
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.
المواطنة اإليجابية هي ممارسة سلوكيات واجبة
على كافة أطياف المجتمع من أج��ل أن يبقى
علم الدولة رم��زا ً لقوة االتحاد ،ومعيارا ً للثوابت
الوطنية في دولة اإلمارات.
من مقتضيات المواطنة اإليجابية وضع مصلحة
الوطن فوق كل اعتبار ،وتقديمها على المصالح
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ض �ي �ق��ة ..ق� ��ال وال ��دن ��ا ال �م��ؤس��س
المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب هللا ثراه« :إن مصلحة الوطن العليا
ف��وق ك��ل اع�ت�ب��ار ،ويجب أن تسبق �ف�ي األول��و ي��ة
وااله �ت �م��ام وال �غ��اي��ة أ ي��ة مصلحة أخ� ��رى ،وذل��ك
م��واص�ل��ة للمسيرة االت �ح��ادي��ة ل�ل��دول��ة ،وتحقيقا ً
ل�ل�م��زي��د م��ن اإلن� �ج ��ازات وال �خ��دم��ات� ،ف�ي سبيل
ت��وط�ي��د أرك� ��ان دول���ة االت� �ح ��اد ،وت�ح�ق�ي��ق رف��اه�ي��ة
المجتمع وتقدمه».
م��ن ال �م��واط �ن��ة اإلي �ج��اب �ي��ة ت �ع��زي��ز م�ح�ب��ة ال��وط��ن
�ف�ي ن �ف��وس أف� ��راد ال�م�ج�ت�م��ع ،ال س�ي�م��ا ال�ش�ب��اب
ج َبل هللا
واألبناء والنشء ،ومحبة الوطن طبيعة َ
النفوس عليها ،وه��ي أم��ر ف�ط��ري غ��ري��زي ،قال
حنِي ًفا ۚ ف ِْط َر َ
ت للاهَِّ
ج َه َ
ِّين َ
تعالى َ { :فأَق ِْم َو ْ
ك لِلد ِ
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ِيل لِ َ
ق للاهَِّ ۚ
َّاس َع َل ْي َها ۚ لاَ  تَ ْبد َ
الَّتِي َف َط َر الن َ
خ ْل ِ
َ
ٰ
ون}
ِّين ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِكنَّ أ ْك َث َر الن ِ
ٰ َذل َ
َّاس لاَ  يَ ْع َل ُم َ
ِك الد ُ
[سورة الروم  :آية .30
وم��ن الفطرة السليمة أن يسعى اإلن �س��ان إلى
رف��ع ش��أن وطنه وتنميته وازده ��اره ،ألن الفطرة
ارتبطت ب��ه ،فهو ال��ذي تربى فيه ونشأ وترعرع
بين أحضانه ،وأ ك��ل وش��رب من خيراته ،وعاش
في أ كنافه.
كذلك من قيم المواطنة اإليجابية غرس الثوابت
والقيم الجميلة الناصعة التي وضع مرتكزاتها
زايد الخير وإخوانه حكام اإلم��ارات المؤسسون،
ط�ي��ب هللا ث��راه��م ،م�ن��ذ ق �ي��ام االت� �ح ��اد ،وس ��ارت
عليها قيادتنا الحكيمة ،ك��االع�ت��دال والوسطية
والتعايش والتسامح واحترام اآلخرين واإليجابية
واالب� �ت� �ك ��ار واإلب� � � ��داع وح� �س ��ن ال �خ �ل��ق وال �ع �م��ل
ال�ت�ط��وع��ي ،وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ق�ي��م ،ح�ت��ى أصبحت
دولة اإلمارات منار ًة للخير ،وبات صدى سمعتها
الطيبة �ف�ي جميع ال�ع��ال��م بشرقه وغ��ر ب��ه ،حتى
أص�ب��ح ال �ف��رد اإلم��ارا �ت�ي ال ُي��ذك��ر إال بخير ،وأينما
وجد يتم الترحيب به واستقباله بحفاوة ومودة،

وهنا يقع على عاتق كل إماراتي المحافظة على ومكتسباته وقيمه وث��واب�ت��ه �ف�ي ن�ف��وس األب �ن��اء،
ه��ذه السمعة الطيبة ،فهو م�س��ؤول عنها وعن وتربيتهم على العمل بإخالص بجد واجتهاد من
المحافظة عليها ،وأن ي�ك��ون خير سفير لدينه أجل رفعته وازدهاره.
ووطنه أينما حل وارتحل.
تستلزم المواطنة اإليجابية من الفرد أن يستشعر
ون�س�ت��ذك��ر ه�ن��ا م�ق��ول��ة س �ي��دي ص��اح��ب السمو مسؤوليته تجاه وطنه من خالل محافظته على
الشيخ محمد ب��ن زا ي��د آل ن�ه�ي��ان ،حفظه هللا:  ن�ف�س��ه ،م��ن ك��ل م��ا ي �ض��ره س ��واء ك��ان م��ادي �ا ً أم
«نحن كلنا مسؤولون عن صنع وخلق سمعة معنوياً ،وكذلك أن يحافظ على صحته ووقته
راع على سمعة هذه وج�ه��ده وط��اق�ت��ه ،وأن يوجهها �ف�ي الخير وخدمة
طيبة لهذا البلد ،ألن كلكم ٍ
البالد»  .
وط�ن��ه ،وأن يحافظ على عقله م��ن أن يتشرب
م��ن ال �م��واط �ن��ة اإلي �ج��اب �ي��ة ك��ذل��ك ت�ط�ب�ي��ق ك��اف��ة األف �ك��ار ال�م�س�م��وم��ة ،ف��إن�ه��ا أش ��د ف�ت�ك�ا ً م��ن كل
اللوائح والقوانين التي وضعت من قبل الجهات األضرار ،وأن يكون معول بناء ال هدم ،وأن يكون
المعنية والمختصة �ف�ي ال��دول��ة ،وال �ت��ي تهدف شريكا ً في المحافظة على أمن وطنه ،وأن يسخر
إ �ل�ى سالمة الفرد والمجتمع ،وح��ث من يعيش إمكاناته التي يملكها في خدمته ،فالعالم بعلمه،
معنا على تطبيقها وااللتزام بها وعدم مخالفتها ،والكاتب بقلمه ،والغني بماله ،وهكذا.
ال سيما �ف�ي مثل ه��ذا ال��وق��ت ال��ذي تفشى فيه إن الحديث عن الوطن حديث ذو شجون ،وبحر ال
وب� ��اء ك� ��ورون� ��ا ،وي �ت �ط �ل��ب م ��ن ال �ج �م �ي��ع ال�ت�ح� �ل�ي ساحل له ،كيف ال ونبينا محمد ،صلى هللا عليه
بالمواطنة الصالحة ،بل تتأكد من خالل تطبيق وسلم ،حزن أشد الحزن عندما أخرجه قومه من
ك م��ن بل ٍد
اإلج��راءات االحترازية والتدابير الوقائية لسالمة ب�ل��ده ،وق��ال وه��و ي�غ��ادره��ا« :م��ا أطي َب ِ
منك ما
�ي ،ول��وال أنَّ قومي أخرجوني
ِ
ال�ف��رد والمجتمع وك��ل م��ن يعيش ح��ول�ن��ا ،فإن وأح � َّب� ِ
�ك إ �ل َّ
َسك ُ
المسؤولية مشتركة وي�ج��ب استشعارها من
ك» [سنن الترمذي.]5/723 :
َنت غي َر ِ
الجميع لتحقيق المصلحة العامة  .
فالوطن بحاجة إلى المواطن الصالح الذي يعرف
قيم المواطنة اإليجابية تستلزم من األسرة أن تربي قيمته ،و ي�س�ه��م �ف�ي ع�ل��و مكانته ب�ي��ن األوط ��ان،
األبناء تربية صالحة ،حتى يكونوا أفرادا ً صالحين و ي�س�ع��ى �ف�ي ب�ن��ائ��ه وازده � ��اره ،وي�س�خ��ر إمكاناته
في مجتمعهم ،نافعين لدينهم ووطنهم ،ويكون لخدمته ،ودفع الضرر عنه ،والمحافظة على أمنه
ذلك بتكاتف الجهود بين األس��رة والمؤسسات واستقراره وسمعته الطيبة ،والمواطنة الصالحة
التعليمية والمعلم ،لغرس حب الوطن واالنتماء ان �ت �م��اء وم� ��واالة تنعكس �ف�ي س �م��ات التضحية
له واالعتزاز به وبتاريخه والمحافظة على ثرواته وتترجمها إلى معاني الوفاء واإلخالص.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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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

�ف�ي ه��ذا العالم المليء بالتحديات النفسية والفكرية للفرد و �ف�ي ظ��ل ال�ت�ح��والت الجذرية
والعميقة للمجتمعات البشرية من مجتمعات بسيطة وتقليدية إ �ل�ى مجتمعات معقدة
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
الفكري والعاطفي في مواجهة تقلبات الحياة البسيطة ،فما بالنا بتلك التي نعجز نحن
كبالغين عن هضم مكوناتها والتعامل مع معطياتها بشكل سليم.
جا مصغ ًرا
في دول��ة اإلم��ارات التي تشكل نموذ ً
للدولة العالمية التي ينصهر على أرضها مئات
ال�ج�ن�س�ي��ات وع��ش��رات ال �ث �ق��اف��ات م��ن م�ش��ارق
األرض ومغاربها يصبح التحدي أ كثر صعوبة
وتعقيداً ،خاصة وجهود ال��دول��ة الجبارة لحماية
النشء يشار إليها بالبنان.
مواجهة الظواهر السلبية
وس�ع��ي األف� ��راد وم��ؤس �س��ات المجتمع المدني
للقيام بدورهم تجاه هذه الفئة أصبح أمرا ً روتينيا ً
يشكل ج ��زءا ً م��ن ثقافتنا �ف�ي اإلم� ��ارات ،لكنني
أرى أن النقطة األساسية التي يجب أن نعمل
عليها كمؤسسات راعية للنشء هي المواجهة
اإليجابية للظواهر السلبية ،والعمل على رفع
ال ��وع ��ي ل ��دى أب �ن��ائ �ن��ا ل �م��واج �ه��ه أي م �ف��اه �ي��م ال
تتواءم مع القيم المجتمعية ،خاصة وأن تسرب
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األفكار وما تمثلها من ظواهر سلبية عبر مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي أو م��ن خ�ل�ال االح�ت�ك��اك
بالثقافات المختلفة بات أم� ًرا معقدًا يستدعي
التكاتف ورفع الوعي لألبناء.
إن�ن��ا نستهلك طاقاتنا النفسية ون�ه��در م��واردن��ا
البشرية والمادية لعالج المشاكل التي نواجهها
مع األطفال والشباب في عقر بيوتهم ومدارسهم
كالعنف وال �م �خ��درات والتنمر وخ��رق القوانين
والغضب على الطرقات وغيرها من التصرفات
المضادة للمجتمع وأنظمته.
علينا أن نكون أ كثر ذكاء وإيجابية في عالم الذكاء
اإللكتروني والصناعي واالجتماعي ،فاألساليب
التقليدية رحلت مع عصرها التقليدي القديم
الذي طوى التاريخ صفحته  ،علينا أن نعمل على
تنمية المهارات الحياتية األساسية للطلبة التي

تمكنهم م��ن النمو النفسي والفكري السليم ،ال�ع��اط�ف�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ت�ع�ط��ى ل �ل �ط�لاب على
وه��ذه المهارات بحد ذاتها ستعمل كمضاد أو ج��رع��ات وع �ب��ر م��راح��ل م�م�ت��دة لتعمل بشكل
مصل وقاية يحمي النشء من الوقوع في براثن تدريجي على بناء شخصياتهم بطريقة إيجابية
السلبية وظواهرها المختلفة .
تمكنهم من التعامل مع المشاكل األسرية أو
المدرسية بطريقة أ كثر فاعلية كما تعمل على
مهارات إدارة النفس
إث� �ب ��ات ذوات� �ه ��م وص �ق��ل ش�خ�ص�ي��ات�ه��م وت�ط��وي��ر
إن تلك المهارات تمكن األطفال والمراهقين الجانب اإليجابي فيها مما يعمل على رفع درجة
م��ن إدارة أنفسهم وإدارة ع�لاق��ات�ه��م المحيطة   تقدير ال��ذات والشعور بالقيمة لديهم ،ويشكل
ومواجهة تحدياتهم بطريقة أ كثر إيجابية وتشكل هذا بحد ذاته جدار وقاية من السلوك السلبي
مركز وقاية لحمايتهم من أنفسهم غير الناضجة أو الجريمة التي نسعى بكل ق��وان��ا لمحاربتها
أوال ً ومن التحديات المحيطة بهم  ثانياً  .
مركزين ك��ل جهودنا وإمكاناتنا على جانب قد
فهذه المهارات األساسية ك��إدارة الغضب ،حل يأتي بنتائج ومخرجات لكنها قد تكون ضعيفة
المشكالت ،التعامل م��ع القلق والضغوطات ب��ال�م�ق��ارن��ة م��ع ت�ل��ك ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي تتحقق من
،فن النجاح وتحقيق األه��داف ،االنضباط الذاتي تطوير الجانب اإليجابي في األفراد ليكونوا أفضل
،القيادة وتحقيق ال��ذات وغيرها من المهارات نسخة من أنفسهم فرديًا واجتماع ًيا .
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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أضاءات

إننا كشعب إماراتي نفخر بما يحققه هذا البلد المعطاء  ،ونشهد بكل فخر أننا نسخر
طاقاتنا وإمكاناتنا في سبيل إسعاد البشرية ،وتالحم كافة أطيافها ،بعيدا ً عن التعصب
المقيت ،والطائفية الضيقة ،والتحيز لفئة أو فكر أو مذهب .

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

لقد عانى العالم وخاصة العربي من ويالت التحزب والتشرذم  ،ويكفي أن يتخذ دبي
أنموذجا ً واقعيا ً لسيادة النظام وتالقح األفكار وانسجام السلوكيات ،وتجاوز أضرار

األفكار المتضاربة  والمذاهب المتباينة ،ولنعش إخوة في ظل نظام يمسك بأطراف
كافة األطياف والمذاهب والمعتقدات .

تواصل العقول وصنع المستقبل
إكسبو دبي 2020
دور إكسبو دبي في تشكيل اللحمة الوطنية وتعزيز العالقات العالمية

بذلت دول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة جهدا ً كبيرا ً وفريدا ً في الحصول على الرقم ( )1في تنظيم الحدث
العالمي ( إكسبو  )2020لتوكد 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
دبي  ،فكان تسخير كل اإلمكانات الرسمية والشعبية لعيال زايد وأبناء اإلمارات أكبر بصمة ودليال ً على قوة
النسيج الداخلي لشعب دولة اإلمارات العربية المتحدة .
ومنذ انطالق الحدث على أرض دبي اتجهت القيادة
إلى تسخير هذه االحتفالية العالمية لتعزيز اللحمة
ال��وط�ن�ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة وت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات م��ع ال�ع��ال��م
المحيط  ،فبالرغم من الظروف الصعبة لفيروس
كورونا وآثاره العالمية والمحلية برزت خبرة دبي في
تنظيم الفعاليات العالمية لتعيد للعالم الثقة بأن
القادم أجمل  ،ومن أجل ذلك كان تنظيم البرامج
وال �ف �ع��ال �ي��ات داخ� ��ل م�ح�ي��ط إ ك �س �ب��و ت�ن�ظ�ي�م�ا ً أب�ه��ر
العالم وأعاد بوصلة السعادة العالمية إلى دبي التي
استطاعت وألول مرة على مستوى العالم  ابتكار
مزيج خاص للتجارة بالثقافة والعلم بالمرح .
لقد قدمت الدول المشاركة عروضا ً قوية بناء على
معايير التنظيم العالمية للجنة المنظمة والتي
امتزجت باللمسات المتميزة للجنة تنظيم الحدث
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اإلماراتية  ،والتي اثبتت علو كعبها  ،فالزائر لألجنحة
يجد نفسه أمام عالم متكامل ولكنه موجود فقط
�ف�ي د �ب�ي ؛ فالتجارة واالق�ت�ص��اد والثقافة وال�ع��روض
الفلوكلورية والتكامل في تقديم النسيج المجتمعي
والثقافي لكل بلد  ،كل ذلك عزز التفاهم العالمي
وزاد من بناء العالقات البينية وفتح فرصا ً كثيرة
للتنمية والعمل مما جعل من زيارة الحدث رحلة
على جناح الشوق .
لقد جمعت د �ب�ي ال�ع��ال��م ووح ��دت أه��داف��ه الكبرى
التي تسعى من خالل إ كسبو إلى دراسة التحديات
التي تواجهه ،والمشكالت التي تقف ضد ازده��اره
ونموه  ،والبحث عن سبل تجاوزها  ،ووسائل حل
مشكالته ،ب��اس�ت�خ��دام أب��دع م��ا ت��وص��ل إل�ي��ه ال��ذك��اء
الصناعي ،وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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محامي الحدث

س��ؤال :1ابني طالب في المدرسة وعمره
أربع عشرة سنة ،هل يجوز تشغيله؟

بقلم :المحامي حسين ميرزا أحمد (الرضا ومشاركوه)

محام ومستشار قانوني  -عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

ال يجوز تشغيل الحدث قبل إتمام سن الخامسة
عشرة* من العمرطبقا َ للمادة ( )5من المرسوم
بقانون ات�ح��ادي رق��م ( )33لسنة  2021بشأن
تنظيم عالقات العمل.

س� � � ��ؤال :2ه� ��ل ه� �ن ��اك ش� � ��روط ل�ت�ش�غ�ي��ل
الحدث؟

يشترط ال�ق��ان��ون م��ن ص��اح��ب العمل لتشغيل
األحداث الذين تتراوح أعمارهم من ( )15سنة
إلى ( )18سنة:
 .1الموافقة الخطية ممن له الوالية أو الوصاية
على الحدث.
 .2ش�ه��ادة م�ي�لاد (ض�م��ن ش��روط وزارة ال�م��وارد
البشرية).
 .3شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب
صادرة عن الجهة الطبية المختصة.

تشغيل
األحداث

س� � ��ؤال :3م��ا ع ��دد س��اع��ات ال �ع �م��ل ال�ت��ي
يستطيع صاحب العمل تشغيل الحدث
فيها؟ وه��ل ي�ج��وز تكليفه ب�س��اع��ات عمل
إضافية؟

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 �ا ً ج � ��ادا ً وب��دأت �ه��ا من
ق��اع��دة ال �س��ن ال�ق��ان��ون�ي��ة وذل ��ك م��ن أج��ل

تشريعات
توفير حماية خاصة بهم ،فاقت
ِ
الدول المتقدمة .فاألحداث يمثلون الفئة
ال �ك �ب �ي��رة �ف�ي ال�م�ج�ت�م��ع و ي �ع �ت �ب��رون رج��ال
المستقبل المنظور.

يجب أال تزيد ساعات العمل الفعليه عن ست
ساعات يومياً ،ويجب أن تتخللها فترة أو أ كثر
للراحة ،ال تقل في مجموعها عن ساعة ،وتحدد
ه��ذه الفترة أو الفترات بحيث ال يعمل الحدث
أ كثر من أربع ساعات متوالية.
كما ال يجوز تكليفه بساعات عمل إضافية ،أو
إبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له.

س��ؤال :4هل يجوز أن يعمل الحدث ليال ً؟
أو في العطل الرسمية؟

ال يجوز أن يعمل الحدث ليال ً خ�لال الفترة من
الساعة السابعة مسا ًء حتى السابعة صباحاً ،وال
تشغيله في أيام الراحة أوالعطالت الرسمية.

سؤال :5ما طبيعة األعمال التي يستطيع
صاحب العمل تشغيل الحدث فيها؟
يستطيع الحدث العمل في كل األعمال المناسبة
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لسنّه ،ويجب تجنّب األعمال التي ذكرها القانون
صراح ًة  كاألعمال الخطرة (مثل استخدام اآلالت

الخطرة) أو الشاقة (ك��رف��ع األوزان الثقيلة) أو
في أعمال ُتلحق بحكم طبيعتها أض��رارا ً بصحته

(مثل الزراعة بتعرضه ألضرار المبيدات الحشرية

واألسمدة والمواد الكيماوية والمذيبة السامة)

أو سالمته (كرفع األوزان الثقيلة والعمل على
ارت �ف��اع��ات ع��ال �ي��ة �ف�ي ال �ب �ن��اء) أو ت�ف�س��د أخ�لاق��ه
(كسوء المعاملة العاطفية).

وب��ال��رج��وع إ �ل�ى ات�ف��اق�ي��ة ال�ح��د األدن��ي لسن
تشغيل األح� ��داث �ف�ي األع �م��ال الصناعية
لدولة اليابان مثال ً يتبين لنا اآلتي:

 أنه ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث دونالرابعة عشرة في أي منشأة صناعية ،سواء كانت

عامة أو خاصة ،أو في أي من فروعها ،على أنه

ي�ج��وز للقوانين أو ال�ل��وائ��ح الوطنية أن تسمح
باستخدام ه��ؤالء األح��داث في المنشآت التي ال
يعمل فيها سوى أفراد من نفس األسرة.

 ال ي�ج��وز اس�ت�خ��دام أو تشغيل األح� ��داث دونالسادسة عشرة في األعمال الخطرة أو الضارة

بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح
الوطنية ،سواء في المناجم أو المصانع.
خ�ت��ام�ا ً ه��ل س�ن��رى �ف�ي المستقبل هيئة خاصة

تتابع بيئة العمل بالنسبة للحدث؟
َ
* ت��م تحديد ه��ذه ال�س��ن انسجاما م��ع اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ( )138لسنة 1973
بشأن الحد األدنى لسن االستخدام.

** اتفاقية الحد األد �ن�ي لسن تشغيل األح��داث
في األعمال الصناعية رقم ( )59لمنظمة العمل
ال��دول �ي��ة  /1937ال �ج��زء ال �ث��ا �ن�ي :أح �ك��ام خ��اص��ة
لبعض البلدان  /المادة (.)6
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هل هي
مادة إضافية؟

بقلم  :د .عائشة الجناحي

قائدة عالمية في مجال الطفولة من منظمة الطفل العربي

ومدربة معتمدة في اإلمارات

يد ُ
خل المعلم الفصل ويبدأ بتوزيع كتاب «التربية اإلعالمية» على الطالب ،فيبحر الجميع في
بحر التعجب والتساؤل ،فهل هي مادة إضافية في المنهج؟ وماذا تعني؟ هل تحمل بين طياتها
بعض الصعوبات؟ ول َِم تزيد المدرسة الضغوط عليهم؟

أسئلة كثيرة ت��دور �ف�ي فكر ال�ط�لاب إ �ل�ى أن يبدأ
ال�م�ع�ل��م ب��ال�ت��وض�ي��ح ب�ق��ول��ه «ال �ت��ر ب �ي��ة اإلع�لام�ي��ة
س�ت�ح�م�ي�ك��م �ف�ي زم� ��ن االن� �ف� �ج ��ار ال �م �ع��ر �ف�ي ،من
الشائعة واألخبار الملفقة المفتوحة على مدار 24
ساعة ،وستحميكم من أضرار التنمر اإللكتروني
وستجنبكم التعامل الخطأ مع وسائل اإلعالم».
ك ��ان ��ت ال� �م ��درس ��ة �ف�ي ال �س��اب��ق ال �م �ص��در األول
للمعرفة حتى برز اإلعالم ،وأصبح يملك النصيب
األكبر في التأثير وتربية وتوجيه الصغار والكبار،
فش ّرع الباب على مصراعيه أمام مشاركة األفكار
وال �ص��ور والمقاطع التصويرية ،ال�ت��ي ك��ان��ت في
السابق ُترسل فقط لألهل واألصدقاء.
ولطالما سمعنا عن ظاهرة التنمر في المدارس،
ال �ت��ي ت�ع�ن��ي ال�ت�س�ب��ب ب� ��األذى ل �ل �ط�لاب نفسيا ً
أو ج�س��دي�اً ،وتشعر المتنمر ب��ال�ق��وة واإلع �ج��اب
ب��ال �ن �ف��س ع � �ل�ى ح �س��اب زم�ل�ائ ��ه .وك� ��ان س�ل��وك
المتنمر �ف�ي ال�س��اب��ق يتضمن بعض اإلس ��اءات
اللفظية أو ال�م�ك�ت��وب��ة أو ال�ج�س��دي��ة ،أم ��ا ال�ي��وم
فقد ظهر التنمر اإللكتروني ،الذي يستخدم فيه
المتنمر اإلنترنت إليذاء الطالب بطريقة عدائية.
بعض المتنمرين يقومون بالهجوم م��ن خالل
اإله� ��ان� ��ات وال��ف��ض��ائ��ح ع �ب��ر م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي ،وخلق مجموعات تساعد في ترويج
المحتوى السلبي ،فتصبح الضحية محاصرة،
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وتتلقى أ كثر من هجوم في فترة محددة ،تصاحبها
آثار سلبية عميقة تبقى في ذا كرة الطالب ،وتؤثر
على صحته النفسية لفترة طويلة ،فيشعر بعدها
ب��ال �ح��زن وع ��دم ت�ق�ب��ل اآلخ��ري��ن فيفقد ال�ت��رك�ي��ز،
وبالتالي يتدهور مستواه الدراسي.
ل�لأس��رة وال �م��درس��ة دور ك�ب�ي��ر �ف�ي ن�ش��ر الثقافة
اإلعالمية الواعية عند الطالب ،التي تقيهم ضد
ص��دم��ات اإلع�ل�ام الخبيثة ،فتدفق المعلومات
وسهولة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
يحتمان علينا تحصين وزي� ��ادة وع��ي األج �ي��ال
ح ��ول م�ف��اه�ي��م ال�ت��ر ب�ي��ة اإلع�ل�ام �ي��ة ،ف�ه��ي ط��وق
ال �ن �ج��اة �ف�ي ف �ض��اء ال�ت�ن�م��ر ألن �ه��ا ت�ص�ق��ل م �ه��ارات
الطالب في كيفية البحث والتحليل والتقييم لكل
ما يتم تداوله عبر وسائل اإلعالم ،كما أنها تزيد
من وعي الطالب حول طرق االستخدام الفعالة
لمختلف وسائل التواصل االجتماعي.
�ف�ي ال �س��اب��ق ُوج� ��دت ال �ت��ر ب �ي��ة األخ�لاق �ي��ة ل��زي��ادة
التسامح وال�ت��راب��ط واالح �ت��رام وتقبل اآلخ��ر ،لذا
ت��م إدراج �ه��ا �ف�ي ال�م�ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة ل�ب�ن��اء جيل
متسامح باستطاعته تحقيق التناغم والمودة
بين أف��راد المجتمع .واليوم من المهم تضمين
المناهج الدراسية بعض المفاهيم والمهارات
والخبرات الجديدة حول التربية اإلعالمية ،التي
ُتعد حاجة ملحة وليست مجرد مادة إضافية.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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العربية الفصحى ..
(اللغة المعدية)
بقلم  :األستاذة هيا القاسم

كاتبة في أدب الطفل ومدربة تفكير إبداعي لألطفال

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 ...

نحن مع أن يتعلم الطفل لغات أخرى وأن ألن��ه ب�ك��ل ب�س��اط��ة ال�ل�غ��ة ال�ع��ر ب�ي��ة الفصحى
يتمكن منها وأن يكون له اطالع واسع على لغة موزونة خفيفة السمع على األذن سهلة
عديد من الثقافات مما يساعد على انخراطه   االلتقاط   لما بها من جماليات لغوية ،وأي
�ف�ي المجتمع بشكل أ كبر ،خ��اص� ًة وأن دول��ة خلل بها يمكن أن يؤذي السمع.
مثل دولة التسامح اإلمارات التي يضرب بها
المثل بالمؤاخاة والمحبة يقيم على أرضها ت�ل�ق��ائ�ي��ا ن�ش�ع��ر ب �ق �ش �ع��ري��رة إن ب ��دأ أح��ده��م
ال �ع��دي��د م��ن ال �ج �ن �س �ي��ات ال�م�خ�ت�ل�ف��ة وال �ت��ي يتحدث وبدأ برفع المجرور أو نصب المرفوع
 ..وق ��د ال ن �ك��ون ن �ع��رف ال �ق��اع��دة الصحيحة
نتعامل معها على مدارالساعة  .
لكن تلقائيا أذن�ن��ا ستشعر بخلل أو (تلوث
فمن الجميل أن يكون ل��دى أطفالنا وحتى
سمعي) ..
لدينا اطالع واسع على هذه الثقافات ...
لكن هل هذا يعني تهميش اللغة العربية؟
ه��ل م��ن ال �م �ق �ب��ول أن ال يستطيع أط�ف��ال�ن��ا
االسترسال بالحديث باللغة األم؟
هل أيضا ً ليس من المسموح أن  يكون لدى
الطفل مصطلحات كافية ليكون جملة كاملة
من دون إدخال لغة أخرى مع العربية !!
أ كدت عديد من الدراسات أن الطفل في عمر
 ٦سنوات قادر على استيعاب من أربع إلى
ست لغات ..
فلماذا دائما نضع األمر على شماعة ..لنبقي
الطفل يركز على لغة واح��دة ألنها ستفيده
أ كثر من العربية في حياته ...
وبعد فترة زمنية نجد األهل يشكون ضعف
أطفالهم في اللغة العربية   وضعف القدرة
على التواصل مع المحيط بشكل طبيعي ...
م��ن ناحية أخ��رى نجد الكثير يشكون ثقل
اللغة العربية على ألسنة أطفالهم  وعلى أنها
لغة صعبة عليهم ،ومازلت لليوم أتذكر أختي
الصغيرة عندما كانت في الصف األول ..

28

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 79أبريل 2022

لكن السالمة اللغوية تطبع بعقل الجميع
ومنهم الصغار وتلقائيا نجد أن الطفل بدأ
يكرر هذه العبارات .
ن��اه�ي��ك أن أغلبية ب��رام��ج األط �ف��ال العربية
تعتمد اللغة الفصحى ...

ول�ت�ت��أ ك��د  م��ن ه��ذا فقط ح ��اول ك��و �ل�ي أم��ر أو
�رب أن تتحدث باللغة العربية الفصحى
م� ّ
لمدة ربع ساعة فقط أمام األطفال  دون أن
تطلب منهم حتى أن يتحدثوا بها .
ستجدهم تلقائيا يحاولون أن يجاروك باللغة
العربية الفصحى  ..يجتهدون للحديث بها
مثلك ،األمر الذي ال ينطبق على اللهجات أو
حتى اللغات األخرى.
ف ��أرج ��وك ��م الت �ق �ل �ق��وا م ��ن ت �ع �ل �ي��م أط �ف��ال �ك��م
العربية  ..هي لن تؤثر على أي لغة أخرى بل
إن اهتمامك بالعربية سيكون سببا ً لنشأة
ط�ف��ل يستطيع ال �ت��واص��ل ب�ك��ل س�ه��ول��ة مع
المحيط ..
طفل ذي شخصية متزنة قوية ...

ع �ن��دم��ا ك ��ان ��ت ت� �ق ��ول (أري� � ��د ش� ��رب ال� �م ��اء)
(النجدة) (أمي أمي أين الغداء )

صاحب ثقافة واسعة ووعي نضج ..

وأظن أن الكثير منا يذكر مثل هذه المواقف
ألحد أقربائه وهو صغير.

نعم ه��ذه آث��ار اللغة العربية الفصحى على
أطفالنا.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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عيادة الحدث

االسم :د .محمد علي األحبابي

طبيب متدرب

كيف تتخلص من التفكير السلبي
و ت��ت��م��ت��ع ب���إي���ج���اب���ي���ة ف����ي ظ����ل م��ج��ري��ات
ال�����ح�����ي�����اة ال���ع���ص���ي���ب���ة و ت���ح���دي���ات���ه���ا.
نمر في حياتنا بتجارب قاسية قد تقودنا للتفكير السلبي الذي يحرمنا لذة الحياة ويقلل من
قدرتنا على إتمام المسؤوليات الموكلة إلينا وتحقيق اإلنجازات االستثنائية التي تشكل
مصدر فخر لنا ،فنستمر في الدوران في تلك الحلقة المفرغة من األفكار دون جدوى .سأتطرق
إ �ل�ى بعض األساليب والمفاهيم الفكرية الضرورية للتمتع بعقلية ف��ذة تملؤها اإليجابية
وقادرة على الوقوف أمام تحديات الحياة التي تجرفها نحو منزلق السلبية.
أوالً :ك��ن م�ن�ط�ق�ي�ا ً واع �ت �م��د ع� �ل�ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ال��واق�ع��ي
ل�ل�أح��داث ال�ح��اص�ل��ة ب �ن��اء ع� �ل�ى ال�م�ع�ط�ي��ات الحقيقة
المتواجدة ،فال إهمال وال تضخيم في نفس الوقت،
وليست تلك المبنية على فرضياتك السلبية والتي
ال تدعمها الحقائق وال��دالئ��ل التي يجب أن تعتمد
عليها .علما ً أن هناك أفكارا ً سلبية ولكنها واقعية في
مضمونها وتنبهك لنتيجة سيئة قد تحدث في حال
استمرارك على فعل أو عادة معينة.

فعلى سبيل المثال ،لقد راجعت المنهج الدراسي
ل�لاخ �ت �ب��ار ال �ن �ه��ا �ئ�ي م��رت �ي��ن م�ت�ت��ال�ي�ت�ي��ن وأت �ق �ن��ت كل
المعلومات بحذافيرها ،و لكن ال زال��ت لديك فكرة
سلبية تتردد على ذهنك وهي أنك سترسب في ذلك
االمتحان وهي فكرة غير واقعية ل َبذلك كل األسباب
ال �ت��ي تجعل ال��رس��وب أم���را ً ش�ب��ه مستحيل .وعلى
ال�ط��رف اآلخ��ر م��ن المعادلة ،إن ل��م ت��ذا ك��ر أي شيء
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على اإلطالق وانتابتك فكرة الرسوب فهي فعال ً فكرة
سلبية ولكنها واقعية ،وقد تدفعك لألمام لالجتهاد
وإ ك �م��ال م��ا عليك م��ن متطلبات دراس �ي��ة والنجاح
في نهاية المطاف ،فالخالصة هنا أنه يجب أن يكون
تفكيرك واق�ع�ي�ا ً ال اف�ت��راض�ي�ا ً ليتسنى ل��ك مواجهة
األفكار السلبية بالطريقة الصحيحة.

ث��ان�ي�اً :ال تجعل ال�ج��ان��ب السلبي يطغى دائ �م �ا ً على
الجانب اإليجابي م��ن ال�ح��دث المتوقع ،م��ا تؤمن به
س�ي�ظ�ه��ر ع� �ل�ى ط��ري�ق��ة ت�ف�ك�ي��رك وت�خ�ط�ي�ط��ك وح�ت��ى
تحديد ماهية ال�خ�ط��وات ال�ت��ي ستقدم على فعلها،
وبكل تأكيد أنك تود فعل األشياء التي ستحقق لك
نتائج مثرية ومفيدة لمستقبلك .الجانب السلبي إذا
طغى على عقليتك بشكل كبير ف��إن��ه يحرمك من
ذلك.

إذا افترضنا أن لديك شغفا ً في القهوة وإعدادها،
وقررت فتح محل لبيع أنواع مختلفة من القهوة
وم �ن��اف �س��ة ال �م �ت��واج��دي��ن �ف�ي ال��س��وق ب �ق��وة ف��إن
التحدي األكبر في مثل ه��ذه المشاريع التجارية
يكمن في صعوبة تخمين النتائج ،فإما أن تحقق
ن �ج��اح �ا ً ك �ب �ي��را ً وت �ن �ه��ال ع�ل�ي��ك األر ب � ��اح أو يخسر
المشروع ويضيع مجهودك هباء منثوراً .في هذا
الموقف فإن النتائج تترنح بين هذين االحتمالين،
وهنا تمكن أهمية تغليب الجانب اإليجابي على
السلبي لتكون قادرا ً على التحرك لبدء المشروع،
فإن كان غالب أفكارك تميل للسلبية واحتمالية
ال�خ�س��ارة ف��إن��ك ستبقى معلقا ً دوم� �ا ً �ف�ي مرحلة
التخطيط واإلع��داد ،ول��ن تتجرأ على فتح المحل
نهائياً.
ث��ال �ث �اً :ال ت�ك�ث��ر ال �ل��وم ع� �ل�ى ن�ف�س��ك ،ف��أن��ت لست
اإلنسان الوحيد ال��ذي واج��ه صعوبات مثل هذه،
كما أن كثرة اللوم مثبطة وتهدر طاقتك وحيويتك
في أمور ال تملك كل مفاتيحها ،وأنت تحتاج لتلك
الطاقة لمواجهة التحديات والعراقيل والصعوبات
في هذه الحياة.

ك��ذل��ك ف��إن ال�ل��وم مستهلك لالستقرار النفسي
والفكري وال��ذي قد يدخلك في حالة من العجز
والتشنج .هنا يجب زرع مبدأ «اليقين” في أنفسنا،
فتيقن دائما ً أن كل ما يحصل لك هو من اختيار
هللا سبحانه ،فكم من أمر بدا في ظاهره أنه غير
جيد وال يصيب مصلحتنا ،ولكنه يحمل في جعبته
ال�خ�ي��ر الكثير ال ��ذي ي�ن�ه��ال علينا ف�ج��أة �ف�ي وق��ت

الح��ق ،واألق� ��دار مكتوبة وك��ل إن�س��ان سيأخذ ما
كتب له من النصيب ،فال داعي لتلوم نفسك.
رابعا :ضع في قرارة نفسك أن تحديات الحياة هذه
ً
ما هي إال تجارب ستخرج منها أقوى وأ كثر قدرة
على مواجهة الصعاب في المستقبل ،واألخطاء
نتيجة حتمية لالجتهاد والعمل ،فكلما زاد عدد
الفرص التي يتم استغاللها من قبلك زاد احتمال
وقوع الخطأ ،ولكن الشيء الجيد أنك تتعلم من
ت�ل��ك األخ �ط��اء وت�ك�ت�س��ب ال� ��دروس ال�ق�ي�م��ة التي
تبني بها شخصيتك الفريدة .زرع ه��ذا التحليل
والمعتقد سيجعلك أ كثر قابلية للسماح لألفكار
السلبية ب��ال��رح�ي��ل س��ري�ع�ا ً دون أن ت�ت��رك ج��رح�ا ً
يصعب عالجه.
لو تعمقت في قصص الناجحين لوجدت الكثير
ممن مر بتجارب محبطة وعثرات صعبة ،ولكنها
صنعت نموذجا ً مبهرا ً يتحدث القريب والبعيد
عما استطاعوا تحقيقه وأصبحوا حديث العالم
ك�ل��ه ،كشخص مثل ت��وم��اس أدي �س��ون ،فقد قام
بأكثر من  900تجربة في عمله من أجل اختراع
المصباح الكهربائي ولم يتراجع حتى تحقق حلمه
وأف ��اد ال�ع��ال��م أج�م��ع باختراعه العظيم ،ب��ل كان
يقول :لقد وجدت أن هناك  900تجربة ال تعمل.
وأيضا ً من مقوالته الشهيرة  األخرى“ :أنا لم أفشل
 ،أنا ببساطة وجدت  10 000حل ال يعمل” مما
يثبت عقليته اإليجابية الصامدة والتي جعلته ال
ينحني لكل تلك العثرات واإلخفاقات .واألمثلة
كثيرة في هذا الجانب.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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تراث اإلمارات

�أ�سماء من الرتاث
إعداد :محمد سالمه عوض الله

كثير م ّنا يسمع بعض األس�م��اء وال يعرف معناها ،بل ربما يكون صاحب االسم
نفسه ال يعرف معنى اسمه  ،وكثير من هذه األسماء تحمل معاني جميلة وقيما ً
نبيلة.
وإليكم طائفة من هذه األسماء مع توضيح معانيها.

ضاعن

م� � ��ن الفعل ظعن فهو ظاعن ،وهو س� � ��ير أهل البادية لطلب الم� � ��اء والكأل ،ولكن العامة تقلب
حرف الظاء إلى ضاد فيقولون ضاعن بدل ظاعن،
وتطلق كذلك على كل مسافر  ،والظعينة هي المرأة ما دامت في هودجها على ظهر البعير .
وقد تطلق على المرأة بصفة عامة .وربما س� � ��مت العرب بهذا االس� � ��م لكثرة ترحالهم في طلب
الماء والكأل  .

ه ّزاع

م� � ��ن الفعل ه َزعه يهزعه ه ْزعا ً وهزاعا ً وه ّزعه تهزيعا ً :كس� � ��ره ودق عنقه ،وه ّزاع صيغة مبالغة
من الفعل هزع .وهزع وته ّزع أيضا ً أسرع في مشيته ،واله ّزاع أحد أسماء األسد.
ولعل العرب س� � ��مت بهذا االس� � ��م تفاؤال ً بأن يكون صاحبه ش� � ��ديد البطش في أعدائه ش� � ��جاعا ً
كاألسد.

َع ّزة

يعز عِ زة  بمعنى الرفعة،
من الفعل عز َ
ً
ّ
يعز عزا وعزة إذا قوي وصار
وعز الرجل َ
عزيزا ً في قومه ،والعِ زة :الش� � ��دة والقوة،
قال تعا �ل� ��ى “فع ّززنا بثال� � ��ث” أي ق ّو ينا
والعزة :بنت الظبية ،والع ّزاء
وش � � �دّدنا،
َ
المطر الغزير .وربما سمت العرب بهذا
االس� � ��م إما تف� � ��اؤال بأن تك� � ��ون صاحبته
كالظبي� � ��ة � �ف ��ي خفتها ورش� � ��اقتها ،أو من
الع � � � ّزاء بمعن� � ��ى المطر الش� � ��ديد وذلك
بح� � ��ذف هم� � ��زة المد كما ج� � ��رت العادة
شمة وفي علياء
،مثلما قالوا في ش� � ��ماء
ّ
َعلي� � ��ة وفي ع � � � ّزاء َع ّزة ،تكون ال ّتس� � ��مية
تفاؤال ً بأن تكون صاحبته سخية بعطاء.

حفصة

م� � ��ن حفص الش� � ��يء يحفِصه حفصا ً إذا جمعه ،وحفص الش� � ��يء كذلك ألق� � ��اه ،والحفص ولد
األسد ،ومن كُنَى األسد أبو حفص  ،والحفص كذلك طائر الرخمة وأيضا ً أحد أسماء الضبع.
وربما سمت العرب بهذا االسم تفاؤال ً بأن تكون صاحبته ذات عزة ومكانة مرموقة في قومها.
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معلومات عامة

متحف المستقبل

مساحة لالستكشاف والتعلم واإلبداع.

إعداد :سارة صالح جاسم حمادة

رئيسة البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث

Twi/insta: sarahamada30

يتم ّيز المتحف عن غيره من المباني بأنماط فن الخط العربي المصنوعة من الزجاج والتي
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.
يتألف المتحف م��ن ع��دة ط��واب��ق ويشكّل
ه�ي�ك�ل��ه ال��رئ �ي �س��ي أب� ��رز م �ع��ال �م��ه ،إذ يصل
ارتفاعه إ �ل�ى  78مترا ً
ويضم سبعة طوابق
ّ

ب��دون أعمدة ،ما ُيعتبر معجزة معمارية ال
مثيل لها  ،بتكلفة بلغت قرابة  700مليون
درهم .

تتكون واجهة المتحف من  1024قطعة فنية
مصنعة بالكامل عن طريق الروبوتات ومنفذة
بشكل ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ،ح�ي��ث ت��م إن �ت��اج أل��واح
الواجهة باستخدام أذرع آلية مؤتمتة في سابقة

ه��ي األول��ى �ف�ي المنطقة ،و ي�ت��أل��ف ك��ل ل��وح من
 4طبقات ،وه�ن��اك  16خطوة عملية لكي يتم
إنتاج لوح واح��د .ويتم تركيب وتثبيت كل لوح
على حدة ،حيث استمرت فترة تركيب الواجهة

الواجهة األمامية:
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الخارجية أ كثر م��ن  18ش�ه��راً .وتتزين الواجهة
ب��اق �ت �ب��اس��ات م�ل�ه�م��ة ل �ص��اح��ب ال �س �م��و ال�ش�ي��خ
محمد بن راش��د آل مكتوم بالخط العربي وجاء
في أحدها :لن تعيش مئات السنين ،ولكن يمكن

متحف المستقبل من الداخل:

ينقسم متحف المس� � ��تقبل من الداخل إلى 3
أقسام رئيس� � ��ية ،ويتألف من س� � ��بعة طوابق،
ويتميز بعدم وجود أعمدة في داخله ،ما يجعل
تصميمه الهندس� � ��ي عالمة فارقة في الهندسة
العمرانية ،كم� � ��ا يرتبط بجس� � ��رين ،يمتد األول
إ �ل� ��ى جميرا أب� � ��راج اإلم� � ��ارات بط� � ��ول  69متراً،
والثاني يربط� � ��ه بمحطة مترو أب� � ��راج اإلمارات،
بط� � ��ول  212مت� � ��راً ،ويغ � � � ّذى المتح� � ��ف ب 4
آالف ميجاوات من الكهرباء ،تنتج عبر الطاقة
الشمس� � ��ية ،بمحطة خاصة متصلة بالمتحف،
بنيت بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ،ما
س� � ��يجعل المتحف عن� � ��د ا كتماله أول متحف
� �ف ��ي الش� � ��رق األوس� � ��ط ،يحصل ع �ل� ��ى االعتماد
البالتين� � ��ي للري� � ��ادة في تصمي� � ��م أنظمة الطاقة
وحماي� � ��ة البيئ� � ��ة« ،لييد» ،وه� � ��و أعلى تصنيف
للمباني الخضراء في العالم.
كم� � ��ا أب� � ��دع في تصمي� � ��م مخطوط� � ��ات المتحف

أن تبدع شيئا ً يستمر مئات السنين .وفي مقولة
أخرى لسموه :المستقبل سيكون لمن يستطيع
تخيله وتصميمه وتنفيذه ..المستقبل ال ينتظر..
المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم.
بالخط العر �ب� ��ي الفنان اإلمارا �ت� ��ي مطر بن الحج  
وكان� � ��ت العب� � ��ارات المكتوب� � ��ة ع �ل� ��ى متح� � ��ف
المس� � ��تقبل بدبي ُمقتبسة من مقوالت صاحب
الس� � ��مو الش� � ��يخ محمد ب� � ��ن راش� � ��د آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع ،حاكم إمارة دبي.
•العبارة األولى :لن نعيش مئات السنين ،ولكن
يمكن أن نبدع شيئا ً يستمر لمئات السنين.
•ثا �ن� ��ي العب� � ��ارات ع �ل� ��ى متح� � ��ف المس� � ��تقبل
المقتبس� � ��ة من كلمات صاحب السمو الشيخ
محمد بن راش� � ��د هي :المستقبل سيكون لمن
يستطيع تخيلة وتصميمه وتنفيذه ..المستقبل
ال ينتظر ..المس� � ��تقبل يمك� � ��ن تصميمه وبناؤه
اليوم.
•ثالث العبارات هي :س� � ��ر تج� � ��دد الحياة وتطور
الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة
هي “االبتكار”.
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تغريـدات من تـويتـر

حتت و�سم #متحف_المستقبل

محمد بن راشد :إطالق متحف المستقبل األجمل عالميا ً  22فبراير ..22
يوسف بوخليفة “ :لن نعيش مئات السنين ولكن يمكن أن نبدع شيئا ً يستمر
لمئات السنين” المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه،
المستقبل ال ُينتظر ،المستقبل ُيمكن تصميمه وبناؤه اليوم” ..
س��ارة حمادة  :سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة
واحدة:االبتكار”.
 : Abdulkhaleq Abdullaمتحف المستقبل بدبي صمم ليتحدث باللغة العربية

عبر 14000متر من فن الخط العربي من تصميم مبدع اإلمارات مطر بن الحج.
دبي بوست  :تاريخ استثنائي إلطالق “متحف المستقبل” من #دبي إلى العالم!
م محمد الشحي  :هنا المستقبل ..ع��ام استثنائي لقادة استثنائيين  ..لدولة
استثنائية ..لشعب استثنائي ..

خديجة المرزوقي  :صاحب األحالم الكبيرة والواقع العظيم #محمد_بن_راشد
ي لغوي.
ي ورق ّ
يأخذنا نحو المستقبل بجمال عرب ّ

مريم الكعبي“ :يعتبر متحف المستقبل معجزة هندسية فريدة من نوعها من
حيث الشكل والتصميم والمضمون ،هدية اإلمارات للعالم.
الرجل  :يمثل هذا المبنى المنتظر والذي يسمى “متحف المستقبل” أيقونة

معمارية وهندسية عالمية ستس ّ
خر لبناء معجزات بشرية قادرة على استخدام
المتحف لبناء مستقبل أفضل.

ٍ

جسور  :أجمل مبنى على وجه األرض ..متحف المستقبل .
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 182يوم  192 ..دولة  ..ماليين الزوار
 ..وداعًا إكسبو..

