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د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

ل��إم��ارات  محبة  وطنية  قيادية  شخصية  فيه  عرفنا  عرفناه  أن  منذ  زاي���د..  ب��ن  محمد  الشيخ 
وشعبها.. الننسى وقفته المسؤولة والشجاعة خالل أزمة كورونا عندما قال »التشلون هم« 
هذه العبارة التي أثلجت الصدور وطمأنت المواطن والمقيم ، بأن اإلمارات بخير وقادرة على 

تجاوز األزمة بثقة وقوة قيادتها التي تسخر كل اإلمكانات من أجل الوطن ورفعته . 

زاي��د رحمه هللا  المؤسس الشيخ  ابن  المواقف ليست بغريبة على »بوخالد« فهو  مثل هذه 
وطيب ثراه ،وهو شقيق الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رحمه هللا وطيب ثراه . إلى 
جانب ذلك هو قائد فذ وعسكري من الطراز األول، َخِبر الحياة وتمرس في إدارة شؤون الحكم 
 2022 14 من مايو  إلى أن تولى في  التنفيذي  للمجلس  أبوظبي ورئيساً  عندما كان ولي عهد 

رئاسة الدولة خلفاً ألخيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رحمه هللا وطيب ثراه . 

كاديمية ساند هيرست العسكرية  تعلم الكثير منذ بداية حياته العلمية والعملية فهو خريج أ
الملكية وحاصل على دورات متعددة في مجال المدرعات والطيران ودورة المظليين والتدريب 

على الطائرات التعبوية والعمودية .. هو عسكري من الطراز األول ومخطط بارع في هذا األمر.

كز  »بوخالد« شغل العديد من المناصب السياسية والتشريعية واالقتصادية في الدولة والمرا
الفكرية المرموقة مما وضع اإلمارات في مصاّف الدول المتقدمة في السياسة الخارجية وزاد من 

روابط اإلمارات مع الدول خارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

والدبلوماسية،  والبيئية  واإلن��س��ان��ي��ة  العسكرية  ال��ج��وائ��ز  م��ن  بالعديد  ح��اف��ل  سجله  وأن  كما 
أن  أجل  الصعاب من  كّل  ويذلل  حاجاتِهم  يلتمس  أبنائه وشعبه،  من  ج��داً  قريب  »بوخالد« 

يعيش المواطن في رخاء وأمن وأمان .

ومؤخراً وجه الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه هللا ورعاه بإعادة هيكلة برنامج دعم 
ذوي الدخل المحدود ورفع ميزانية الدولة من 15 مليار درهم إلى 28 مليار درهم .. هذا القرار 

أثلج الصدور وأفرح القلوب .

واليوم نحن نعاهدكم ياصاحب السمو على أن نكون مخلصين لهذا الوطن مبايعين لسموكم 
وأن نكون على السمع والطاعة وأن نحفظ كيان هذا الوطن ونقف إلى جانبكم في السراء والضراء، 

داعين هللا سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خيُر وصالح هذا الوطن .. 

فأنتم خير خلف لخير سلف

بـوخــــالـد .. 
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األخــــبـــار

10 أسباب  حّذر نائب رئيس الشرطة واألم��ن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، من 
رئيسة تهدد األمن األسري، أبرزها انحراف مسلك أحد األبوين، والخالفات األسرية والطالق، 
لألبناء،  ال��زائ��د  والتدليل  األس��ر،  لبعض  المتدني  االقتصادي  وال��وض��ع  األب��ن��اء،  عن  واالنشغال 
ورفقاء السوء، والفشل الدراسي، واإلعالم السلبي الذي يتمثل في وسائل التواصل والمنصات 

المشبوهة، والقسوة في معاملة األبناء، والقروض.

ت��ه��دد  أس����ب����اب   10 خ���ل���ف���ان:  ض���اح���ي 
األم������ن األس�������ري وم��س��ت��ق��ب��ل األب���ن���اء
أب��رزه��ا ان��ح��راف أح��د األب��وي��ن وال��خ��اف��ات 
األس����ري����ة ورف����ق����اء ال���س���وء وال��ق��س��وة

وك��ش��ف خ��الل جلسة ح��واري��ة 
التابعة  األمين  خدمة  نظمتها 
بالتعاون  ال���دول���ة،  أم���ن  ل��ج��ه��از 
م���ع م��ج��ال��س أح���ي���اء دب����ي، عن 
من  العمرية  المرحلة  خ��ط��ورة 
س��ن 10 أع���وام إل��ى 17 ع��ام��اً، 
م��رح��ل��ة كاشفة  ت��م��ث��ل  إن��ه��ا  إذ 
االب��ن،  لمستقبل  كبير  بشكل 
وت��ع��رف ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��س��ن��وات 
ال����س����ب����ع ل������الن������ح������راف، وي���م���ر 
خ���الل���ه���ا ال���م���راه���ق ب���ص���راع���ات 
داخ���ل���ي���ة، وت���غ���ي���رات ج��س��دي��ة 
وف��س��ي��ول��وج��ي��ة ون��ف��س��ي��ة، ف��إذا 
ت���ج���اوزه���ا ب����أم����ان إل�����ى م��رح��ل��ة 
النضج يصبح إنساناً ناجحاً إلى 

حد كبير.

ضاحي  الفريق  قال  وتفصيالً، 
خ��ل��ف��ان، خ���الل ال��ج��ل��س��ة ال��ت��ي 
أدارها الزميل مروان الحل، إن 
هناك مهددات أساسية لألمن 
األس��������ري، ت���أت���ي ف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 
الخالفات األسرية التي ينبغي 
ت���ح���دث أم�����ام األط����ف����ال، إذ  أال 
ي���م���ث���ل ه������ذا ال���س���ل���وك س��ب��ب��اً 
مباشراً النحراف األبناء، بسبب 
ع��ن��اد اآلب�����اء وخ��الف��ات��ه��م ال��ت��ي 
ويمكن  بسيطة  ك��ث��ي��راً  ت��ك��ون 
احتواؤها، ألن األطفال يتأثرون 
معهم  وتنتقل  بالمشاحنات، 
من المنزل إلى المدرسة، وتؤثر 
في عالقاتهم بغيرهم، فيعيش 
ال���ط���ف���ل ب���س���ب���ب���ه���ا ح����ال����ة م��ن 

تؤثر في دراسته  والتوتر  القلق 
ومستقبله.

وأض����اف أن ان��ش��غ��ال ك��ل من 
األب واألم في نشاطاته وعمله 
ي��ع��د ك���ذل���ك م���ن ال��ت��ه��دي��دات 
ال����رئ����ي����س����ة ل����ألم����ن األس��������ري، 
ف��ت��ج��ع��ل االب�����ن م��ث��ل ال��ي��ت��ي��م، 
بمخاطر  للتأثر  عرضة  وتتركه 
خ��ارج��ي��ة ي��م��ك��ن أن ت��ف��ت��ك ب��ه، 
خ��ص��وص��اً ت��ل��ك ال��ت��ي ت��أت��ي من 
التواصل  مصادر مثل وسائل 
االج���ت���م���اع���ي، الف���ت���اً إل����ى أن����ه ال 
ي��م��ك��ن أن ي��ن��س��ى ح��ال��ة طفل 
ت��زوج  ال���ذي  أب���وه  انشغل عنه 
بأخرى، وتجاهل أسرته األولى، 
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ك����ت����ش����ف����ت ال�������دوري�������ات أن  وا
ال��ط��ف��ل ي��ن��ام ف��ي ب��ي��ت مهجور، 
م�����ت�����أث�����راً ب���ح���ال���ت���ه ال���ن���ف���س���ي���ة 
السرقة،  إل��ى  لجأ  ثم  المتدنية، 
رغ��م أن وال���ده رج��ل م��ع��روف، 
فعلته  ب��رر  عليه  ُقبض  وحين 
بأنه يريد اختبار رد فعل والده، 
وما إذا كان سيهتم به أو يسأل 

عنه أم ال.
وأش��������ار ض����اح����ي خ���ل���ف���ان إل���ى 
أن ال���ط���الق رب���م���ا ي���ك���ون ح��الً 
يتم  المشاحنات حين  لبعض 
كثير  في  يصبح  لكنه  بإحسان، 
م���ن األح���ي���ان ش�����رارة الن��ط��الق 
ح�������رب ش�����رس�����ة، م������ؤك������داً أن 
ال��ط��الق ي��ج��ب أال ي��ك��ون ق����راراً 
س���ه���الً، م��ث��ل ب��ع��ض ال���ح���االت 
ال����ت����ي ت���ق���ع ألس����ب����اب ت���اف���ه���ة، 
كاالختالف على تشجيع فريق 
ك���رة ق���دم، ألن االن��ف��ص��ال يؤثر 
لذا  األبناء،  بشكل عنيف على 
يتحتم أن يكون الخيار األخير، 
ال��ودي��ة،  الحلول  استنفاد  بعد 
األزواج  من  كثيراً  أن  خصوصاً 
المطلقين يبدون ندماً كبيراً في 

وقت الحق.
ك�����د أن األط���ف���ال ي��ع��ي��ش��ون  وأ
ف���ي م��ع��ان��اة ب��س��ب��ب ال��ن��زاع��ات 
األسرية في المحاكم، وتحويلهم 
منهما  ك���ل  ل��ت��ن��ك��ي��ل  أداة  إل����ى 
األب  أو  األم  وت��ع��م��د  ب����اآلخ����ر، 
إل��ى إق��ح��ام األب��ن��اء ف��ي ال��خ��الف، 
وت��أل��ي��ب��ه��م ض���د ال���ط���رف اآلخ���ر، 
فينشأ الطفل على كراهية أمه 

أو أبيه.
ول���ف���ت إل����ى أن م���ن م���ه���ددات 
األم���ن األس����ري ك��ذل��ك ال��وض��ع 
االق������ت������ص������ادي ل�����ألس�����ر ال���ت���ي 
فضيق  ح��اج��ة،  أو  ع���وزاً  تعاني 

النفسية  الحالة  يؤثر في  الحال 
ن��وع��اً  ل��ألس��رة، وي��ف��رض عليها 
المستمر،  وال��ق��ل��ق  ال��ت��وت��ر  م��ن 
زك��اة،  ص��ن��دوق  بإنشاء  مطالباً 
يهدف إلى مساعدة هذه األسر 

بشكل أساسي.
وأشار إلى أن التبذير واإلسراف 
في  يعد  األبناء  اإلنفاق على  في 
آخ���ر لتقويض  ال��م��ق��اب��ل س��ب��ب��اً 
مستقبلهم،  وت���ه���دي���د  أم��ن��ه��م 
م���ط���ال���ب���اً ب��ت��ح��ق��ي��ق ن������وع م��ن 
التوازن حفاظاً على سلوكيات 
األبناء، ومحاسبتهم على طرق 
إل���ى أن تدليل  إن��ف��اق��ه��م، الف��ت��اً 
األب���ن���اء رب���م���ا ي���ك���ون س��ب��ب��اً في 
ان��ف��ص��ال األب���وي���ن الح���ق���اً حين 
يفسد االبن، ويحّمل كل منهما 

اآلخر مسؤولية إفساده.
وأوضح أن رفقاء السوء كذلك 
رئ��ي��س��اً لجنوح  ي���ع���دون س��ب��ب��اً 
األح������������داث، م�����ا ي����ف����رض ع��ل��ى 
أبنائهم،  مراقبة  ض���رورة  اآلب���اء 
وال����ت����ع����رف إل������ى أص���دق���ائ���ه���م، 
م�����ح�����ذراً ك����ذل����ك م����ن ت��ب��ع��ات 
ربما  ال���ذي  ال��دراس��ي،  الفشل 
األس���رة،  لتفكيك  سبباً  ي��ك��ون 
ح��ي��ن ي��ح��ّم��ل ك��ل م��ن األب��وي��ن 

مسؤولية فشل االبن لآلخر.
وتابع ضاحي خلفان أن بعض 
المنازل تعد بمثابة بيئة طاردة 
الشوارع  في  فيهيمون  لألبناء، 
على وجوههم، بسبب معاملة 
يجعلهم  ما  وقسوتهم،  آبائهم 
ف���ري���س���ة س��ه��ل��ة ل��ل��م��ن��ح��رف��ي��ن 

ورفاق السوء.
وت�������ط�������رق ال�����ف�����ري�����ق ض����اح����ي 
»التربية  سماه  ما  إل��ى  خلفان 
االق���ت���ص���ادي���ة« ل���ألب���ن���اء، وه��ي 
كيفية توعيتهم بثقافة اإلنفاق 

ب��ذخ،  أو  تقتير  دون  ال��رش��ي��دة، 
إل��ى أن األس���رة اإلماراتية  الف��ت��اً 
كثر من %40 على  قد تنفق أ
أمور غير أساسية، خصوصاً في 

ما يتعلق بشراء السيارات.
ال��ش��ب��اب  ب��ع��ض  وك���ش���ف أن 
يعزفون عن  الموظفين حديثاً 
يشتري  بينما  المبكر،  ال���زواج 
 400 أو  ب���300  أحدهم سيارة 
ت��خ��رج��ه وتعيينه  ب��م��ج��رد  أل���ف 
في وظيفة ما، بل إن السيارات 
ال���ت���ي ي��م��ل��ك��ه��ا ال��ب��ع��ض رب��م��ا 
منزله  قيمة  م��ن  أغ��ل��ى  ت��ك��ون 

ذاته.
وق�����ال ض���اح���ي خ��ل��ف��ان إن����ه ال 
ينسى في زي��ارة له إل��ى جامعة 
أل��م��ان��ي��ة م��رم��وق��ة، ح��ي��ث وج��د 
الهوائية  ال��دراج��ات  م��ن  مئات 
أمام حرمها، يستخدمها الطلبة 
واألس������ات������ذة ف����ي ال�����ق�����دوم إل���ى 
ال��ج��ام��ع��ة، وح��ي��ن زار م��درس��ة 
ث���ان���وي���ة ف����ي دب�����ي ش���اه���د أرق����ى 
ال��س��ي��ارات أم��ام��ه��ا، م��ؤك��داً أن 
تتغير،  أن  يجب  الثقافة  ه��ذه 
صعبة،  ب��ظ��روف  يمر  فالعالم 
وم���ن ال���ض���روري ت��ع��ل��م كيفية 

المحافظة على مواردنا.

ال���م���ه���ي���ري: خ���دم���ة »األم���ي���ن« 
تحرص على التواصل المباشر 

مع الجمهور
عام  لمدير  الثاني  النائب  ق��ال 
جهاز أمن الدولة في دبي، اللواء 
خ��دم��ة  إن  ال���م���ه���ي���ري،  ت��م��ي��م 
»األم�����ي�����ن« ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ج��ه��از 
التواصل  تعزيز  على  ت��ح��رص 
بوسائل  المجتمع  أف����راد  م��ع 
ع��دة، أب��رزه��ا االت��ص��ال المباشر 

الحوارية  الجلسات  خ��الل  من 
التي تنظم في مجالس األحياء، 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال����ش����رك����اء ف��ي 
لها  لما  المجتمع،  تنمية  هيئة 
م��ن أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة ف��ي توصيل 
رس����ائ����ل م���ب���اش���رة ل��ل��ج��م��ه��ور، 
م��ن اآلب���اء واألم��ه��ات  خصوصاً 
عندما يتعلق الموضوع باألمن 

األسري وتربية األبناء.
وأض����اف أن خ��دم��ة »األم��ي��ن« 
ت����رك����ز ع���ل���ى ت���رس���ي���خ ال���وع���ي 
ال�����م�����ج�����ت�����م�����ع�����ي ف����������ي إط����������ار 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال���ه���ادف���ة إل���ى 
من  وتحصينه  ال��ن��شء  حماية 
المؤثرات الخارجية التي تمس 
ق���ي���م���اً م���ث���ل ال�������والء واالن���ت���م���اء 
ب��ش��ك��ل م���ب���اش���ر، م���ش���ي���راً إل���ى 
استضافت  ال��ت��ي  الجلسة  أن 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ش��رط��ة واألم���ن 
ال��ع��ام ف��ي دب��ي، الفريق ضاحي 
محاور  ت��ن��اول��ت  تميم،  خلفان 
ب��واح��دة م��ن أهم  ع��دة تتعلق 

ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة، وه��ي 
األم���ن األس����ري، وال��ع��الق��ة بين 

اآلباء واألبناء.
ك��د أن دور خدمة »األمين«  وأ
ال  ال��دول��ة،  أم��ن  لجهاز  التابعة 
ال��ت��وع��وي  ال��ج��ان��ب  ف��ي  يقتصر 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م واإلس����ه����ام في 
ط���رح ال��ق��ض��اي��ا وال��م��وض��وع��ات 
ال����ف����رد  ب�����أم�����ن  ال����ص����ل����ة  ذات 
واألس�����������������رة، ل����ك����ن����ه����ا ت����ح����رص 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق���ن���وات ات��ص��ال��ه��ا 
آرائ��ه��م،  واس��ت��ط��الع  بالجمهور، 
وبالغاتهم،  مالحظاتهم  وتلقي 
لقناعتها  ب��س��ي��ط��ة،  ك��ان��ت  ول���و 
رئيسون  ش��رك��اء  بأنهم  التامة 
في الحفاظ على أمن المجتمع 

وتعزيز تماسكه.

تعزز  األح��ي��اء  مجالس  ج��ل��ف��ار: 
االن���ت���م���اء وال��ت��م��س��ك ب��ال��ه��وي��ة 

الوطنية
ق����ال م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة تنمية 

المجتمع في دبي، أحمد جلفار، 
األس��اس��ي لمجالس  ال���دور  إن 
ي��ت��م��ح��ور ح���ول تعزيز  األح���ي���اء 
االنتماء المجتمعي، والتمسك 
أن  إل��ى  الف��ت��اً  الوطنية،  بالهوية 
ال��م��ج��ال��س ك���ان���ت ع��ل��ى م���دار 
السنوات جزءاً أصيالً من ثقافة 
ال��م��ج��ت��م��ع اإلم�����ارات�����ي، وم���رك���زاً 
بين  المشترك  العمل  لتعزيز 
على  والحفاظ  المناطق،  أهالي 
كد حرص  وأ الوطنية.  هويتهم 
الفريق  استضافة  على  الهيئة 
ضاحي خلفان، لما له من دور 
رائ�����د ف���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة 
الدخيلة،  اآلف���ات  م��ن  الشباب 
ودع������م م���ق���وم���ات ال��ت��م��اس��ك 
إلى أن األسرة  األسري، مشيراً 
ك��ان��ت وستظل ص��م��ام األم��ان 
األول في حماية األبناء أوالً، ثم 
حماية المجتمع، الذي يستمد 
ص��الب��ت��ه وت��م��اس��ك��ه م���ن ق��وة 

األسرة.

األخــــبـــار



الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 80 - يوليو 2022

الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 80 - يوليو 2022 89

األخــــبـــار

افتتح الدكتور محمد مراد عبدهللا أمين السر العام للجمعية ورشة عن بعد لالٔسر المتقدمة 

تطلقها  والتى  2022م  لعام  الخامسة  دورتها  فى  االٔبناء  لرعاية  لوتاه  سعيد  لجأيزة  والمرشحة 

الجمعية منذ  ف��ى دع��م  ل��وت��اه  ال��ح��اج سعيد  تعالى  ب��إذن هللا  ل��ه  المغفور  ل��دور  تثميناً  الجمعية 

تأسيسها والتى تهدف إلى نشر الوعي بدور الوالدين فى مجال رعاية االٔبناء وتنشٔيتهم التنشٔية 

الصالحة .

الدكتور
محمد مراد عبدهللا 

أمين السر العام 
للجمعية

بجمعية توعية 
ورعاية األحداث

العقيد
عبدالصمد حسين 

سليمان
نائب مساعد المدير 

لشؤون الريادة 
والمستقبل االدارة 

العامة لالقامة 
وشؤون االجانب - دبي

األستاذة
صنعاء محمد 

الزرعوني
رئيس شعبة 

التخطيط 
االستراتيجي في 

محاكم دبي

االٔستاذة
سارة حمادة
رئيس قسم 

االٔنشطة والبرامج 
بجمعية توعية 
ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث تعقد ورشة 
حوارية مع اآلسر المشاركة بجائزة سعيد بن 
لوتاه لرعاية األبناء الدورة الخامسة 2022م  

وف�������ى ك���ل���م���ة االف�����ت�����ت�����اح ن��ق��ل 
للحضور  م��راد  الدكتور محمد 
تحيات معالي الفريق ضاحي 
مجلس  رٔي��ي��س  تميم  خلفان 
وت��وج��ي��ه��ات  ال��ج��م��ع��ي��ة  إدارة 
بتطوير  يتعلق  فيما  معاليه 
ب��دور  ال��ج��ائ��زة، وأش���اد  معايير 
ل���ج���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م ف����ى ت��ط��وي��ر 
ك��������د ع���ل���ى أن  ال���م���ع���اي���ي���ر، وأ
تحقيق  على  تعمل  الجمعية 
رٔويتها نحو مجتمع متماسك 

وأبناء أسوياء .
وع����رض م���ن ج��ان��ب��ة االٔس���ت���اذ 
ع��ب��دال��ص��م��د ح��س��ي��ن رٔي��ي��س 
ل����ج����ن����ة ت����ح����ك����ي����م ال�����ج�����ائ�����زة 
م���ع���اي���ي���ر ال�����ج�����ائ�����زة، وت����ن����اول 
م����ح����ور ال���ت���خ���ط���ي���ط االٔس�������ري 
ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��م��ال��ي وال��ت��خ��ط��ي��ط االٔس�����ري 
وال����ت����خ����ط����ي����ط ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي 

والتخطيط االٔكاديمي، ومحور 
القيم  التسامح،  ومنها  القيم 
الدينية ، القيم الوطنية والقيم 
الصحية كما تحدثت األستاذة 
صنعاء محمد الزرعوني عضو 
ال��ل��ج��ن��ة ع����ن م��ع��اي��ي��ر م��ح��ور 
االٔكاديمي  المجال  فى  التميز 
وال������ري������اض������ي واالج����ت����م����اع����ي 
والثقافي وكذلك محور االٕبداع 

واالبتكار .
وخ���ت���ام���اً ش���رح���ت االٔس����ت����اذة 
س�����ارة ح���م���ادة رٔي���ي���س قسم 
االٔنشطة والبرامج - المنسق 
الجمعية  ف���ى  ل��ل��ج��ائ��زة  ال���ع���ام 
ع���ن ش����روط وف���ٔي���ات ال��ج��ائ��زة 

وطريقة التقديم للجأيزة.
مع  المفتوح  ال��ح��وار  وت��ن��اول 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ى ال���ورش���ة من 
خ��الل ط��رح االٔس��ٔي��ل��ة واالٕج��اب��ة 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال��م��ت��ح��دث��ي��ن ه��ذا 

المتأهلة  وقد بلغ عدد اآلس��ر 
وال����م����ط����اب����ق����ة ل����ل����ش����روط ف��ى 
الورشة إلى 15 أسرة مرشحة 
ل��ل��ف��وز ب��ف��ٔي��ات ال��ج��ائ��زة ، وت��م 
االتفاق على أن ترسل ملفات 
وجميع  الجائزة  فى  االش��ت��راك 
المطلوبة  وال��وث��أي��ق  البيانات 
البريد أو تسليمها  عن طريق 
مباشره في مقر الجمعية بدبي 
و س���وف ت��ت��م ال��م��ق��اب��الت فى 
التصفيات النهأيية لالٔسر عن 

بعد .
وف�����ى ال���خ���ت���ام ش���ك���ر ال���دك���ت���ور 
م��ح��م��د م�����راد ع���ب���دهللا االٔس����ر 
ال���م���ش���ارك���ة م����ق����دراً ج��ه��وده��ا 
واه��ت��م��ام��ه��ا ب���رع���اي���ة أب��ن��أي��ه��ا 
ثروة  كونهم  عليهم  والحفاظ 
للمستقبل،  وع���م���اد  وط��ن��ي��ة 

متمنياً التوفيق للجميع .
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مشاهير مواقع 
التواصل«.. تحٍد جديد

حماية األبناء مما قدر يؤثر على سالمتهم وصحتهم النفسية والفكرية والعاطفية مسؤولية 
المسؤولية،  هذه  االجتماعي  التواصل  مواقع  وقد ضاعفت  األول��ى،  بالدرجة  األم��ور  أولياء 
خاصة وأن الهواتف الذكية تتيح لألبناء االنفتاح على الفضاء الرقمي بكل سهولة ومتابعة 
الثقافات،  ومن مختلف  العالم  دول  كل  مؤثرون من  أو  ينشره مشاهير  ال��ذي  المحتوى 
وهنا تكمن الخطورة، السيما وأن المراهقين هم الفئة األكثر تأثراً بنمط الحياة االستهالكي 
إيقاع  من  كجزء  المشاهير  بعض  ينشرها  التي  المدمرة  واألف��ك��ار  السلبية  والسلوكيات 
حياتهم في بيئاتهم مثل تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو تناول الكحول أو مفاهيم 

التحرر والحرية الشخصية والماديات ومظاهر الحياة الفارهة.  

بقلم العقيد عبدالله الخياط
مدير مركز حماية الدولي

دراسة حديثة
وج����دت دراس�����ة ح��دي��ث��ة أج��راه��ا 
ال�����م�����رك�����ز ال�����وط�����ن�����ي ل�����إدم�����ان 
ف��ي جامعة  ال��م��خ��درات  وتعاطي 
ال���م���راه���ق���ي���ن  أن  ك����ول����وم����ب����ي����ا 
ال����ذي����ن ي��س��ت��خ��دم��ون ب��ان��ت��ظ��ام 
وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 
ك���ث���ر ع��رض��ة  ال��ش��ع��ب��ي��ة ك����ان����وا أ
الكحولية  ال��م��ش��روب��ات  ل��ت��ن��اول 
واس��ت��خ��دام ال��م��خ��درات وش���راء 
لم  الذين  المراهقين  من  التبغ 
ي��س��ت��خ��دم��وا وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
اس���ت���خ���دم���وه  أو  االج����ت����م����اع����ي 

بشكل أقل.
 2000 االس�������ت�������ط�������الع  س����������أل 
المخدرات  تعاطي  ع��ن  م��راه��ق 

وعاداتهم على وسائل التواصل 
إنهم   70% وق���ال  االج��ت��م��اع��ي، 
ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل  يستخدمون 
االج��ت��م��اع��ي ف��ي أي ي����وم، ووج��د 
المجموعة،  ه���ذه  أن  ال��ب��اح��ث��ون 
بالمقارنة مع غير المستخدمين 
ل��وس��ائ��ل  ال���م���ت���ك���رري���ن  غ���ي���ر  أو 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي، ك��ان��ت: 
ك���ث���ر ع���رض���ة ل���ش���راء  5 م������رات أ
كثر عرضة  أ م��رات  السجائر، و3 
ل��ت��ن��اول ال���ش���روب���ات ال��ك��ح��ول��ي��ة، 
الماريجوانا  استخدام  واحتمال 
التعرض  إل��ى  باإلضافة  بمرتين، 
التسويق  خ���الل  م��ن  للعقاقير 

واإلعالن.

ارتباط قوي
وخ����ل����ص����ت ال�������دراس�������ة إل�������ى أن 
وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 
هي المحفز للعديد من مشاكل 
أن  يمكن  التي  العقلية  الصحة 
ت���ؤدي إل���ى ت��ع��اط��ي ال��م��خ��درات، 
التواصل  وس��ائ��ل  تعمل  حيث 
المقارنة  إدام��ة  على  االجتماعي 
االج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ع��ال��م ي��ت��م فيه 
ت��ن��س��ي��ق ك����ل ش�������يء، وه������و م��ا 
ي��م��ث��ل م��ش��ك��ل��ة ب��ش��ك��ل خ��اص 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���م���راه���ق���ي���ن ال���ذي���ن 
ك���ث���ر ع���رض���ة ل��الك��ت��ئ��اب في  ه���م أ
م��واج��ه��ة ال��م��ق��ارن��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وسائل  اس��ت��خ��دام  يرتبط  حيث 

بأقالمهم

بقضايا  االج��ت��م��اع��ي  ال���ت���واص���ل 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة ب��م��ا ف���ي ذل��ك 
االك����ت����ئ����اب واض������ط������راب ال���ن���وم 

واألكل بين الشباب.

منشورات مؤثرة
ك�����دت ال����دراس����ة أن إع��الن��ات  وأ
أن  يمكن  االجتماعية  الوسائط 
ت����ؤدي إل���ى ت��ع��اط��ي ال��م��خ��درات 
ب����ال����ن����س����ب����ة ل����ل����ش����ب����اب ال����ذي����ن 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��م��ي��ول، ح��ي��ث إن 
رؤية مشاهيرهم المفضلين، أو 
رؤي���ة أص��دق��ائ��ه��م ف��ي منشورات 
على مواقع التواصل االجتماعي 
وهم مستمتعون أثناء الحفالت 
يمكن أن يغريهم التخاذ خيارات 
محاولة  ف��ي  بالمخاطر  محفوفة 
للتكيف معهم، في حين أن ذلك 
ك��ت��ئ��اب  ي��م��ك��ن أن ي�����ؤدي إل����ى ا
ب����ع����ض ال����م����راه����ق����ي����ن ل����درج����ة 
المخدرات  تعاطي  إل��ى  تحولهم 

أو تناول الكحول. 
%75 من  ال���دراس���ة أن  وت��ظ��ه��ر 
ال��م��راه��ق��ي��ن ي���ش���اه���دون ص����وراً 
على مواقع التواصل االجتماعي 
ل�����ش�����ب�����اب آخ�������ري�������ن ي����دخ����ن����ون 
الكحول،  يشربون  أو  الحشيش 
التجربة  ع��ل��ى  يشجعهم  وه����ذا 

ب���ال���ط���ري���ق���ة ن���ف���س���ه���ا، وت���ك���م���ن 
الخطورة في أن وسائل التواصل 
االج����ت����م����اع����ي ب��������دأت ف�����ي إزال������ة 
ح��س��اس��ي��ة األط���ف���ال ت��ج��اه ه��ذه 
األن��ش��ط��ة ف��ي س��ن أص��غ��ر، حيث 
ال��ذي��ن  األط���ف���ال  م���ن   90% إن 
شملهم االستطالع شاهدوا هذه 
الصور ألقرانهم عبر  األن��واع من 
عاماً   16 بلوغهم  قبل  اإلنترنت 
تحت عنوان عريض وهو “قضاء 
وق�����ت م���م���ت���ع”، وال���م���راه���ق���ون 
الذين ص��ادف��وا ه��ذه األن���واع من 
4 مرات  كثر عرضة  الصور هم أ
الستخدام الماريجوانا و 3 مرات 
ك���ث���ر ع���رض���ة ل���ت���ن���اول ال��ك��ح��ول  أ
م���ق���ارن���ة ب����األط����ف����ال ال����ذي����ن ل��م 

يشاهدوا هذا النوع من الصور.

أوقات ممتعة
ك����دت دراس����ة أج��رت��ه��ا جامعة  وأ
والية ميشيغان أن هناك ارتباطاً 
قوياً بين التعرض لصور تعاطي 
المخدرات وبين البدء الالحق في 
بعض  أن  وذك���رت  استخدامها، 
ال��م��ش��اه��ي��ر ي����روج����ون ل��ت��ع��اط��ي 
ال�����م�����خ�����درات وال�����ك�����ح�����ول ع��ل��ى 
م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي، 
ب��ط��ري��ق��ة ت��ش��ج��ع ال��ش��ب��اب على 

تجربتها، السيما وأنهم يربطونها 
الممتعة  األوق���ات  بقضاء  دائ��م��اً 
وم��ه��ارات��ه��م،  م��زاج��ه��م  وتحسين 
األم��������ر ال��������ذي ي���ش���ك���ل ض��غ��ط��اً 
لتجربة  المراهقين  على  نفسياً 
ال��م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ي���روج���ون لها. 
غالبية  أن  ال���دراس���ة  وأوض��ح��ت 
هؤالء المشاهير ينتمون إلىعالم 
ص���ن���اع���ة ال��م��وس��ي��ق��ى واألزي�������اء 
جاذبة  مجاالت  وهي  والموضة، 

للشباب. 

كادر تأثيرات
أن هناك صلة  األبحاث  أظهرت 
استخدام  بين  إنكارها  يمكن  ال 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، 
والصحة العقلية السلبية، وتدني 
أن  ال���ذات، وكلها يمكن  اح��ت��رام 
ت����ؤدي إل����ى ت��ع��اط��ي ال��ق��اص��ري��ن 
ل����ل����م����خ����درات، ف���ع���ن���دم���ا ي��ع��ان��ي 
المراهقون من مشاكل عاطفية، 
ف��إن��ه��م غ���ال���ب���اً م���ا ي���ل���ج���ؤون إل��ى 
كوسيلة  الكحول  أو  المخدرات 
مشاعرهم  إدارة  ف��ي  للمساعدة 
م��ق��ارن��ة  وأن  خ���اص���ة  ال��ص��ع��ب��ة، 
أن���ف���س���ه���م ب���ب���ع���ض ال��م��ش��اه��ي��ر 
ت��ج��ع��ل��ه��م ي��ش��ع��رون ب��ال��ت��ع��اس��ة 

والعزلة بشكل متزايد.
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عناية قيادتنا الحكيمة
بش�������ؤون الم�واطن�ين

المتحدة على مبادئ وقيم راسخة وقواعد صلبة من  العربية  اإلم��ارات  تأسست دولة 
التماسك والتعاضد على يد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
ث��راه، ورس��م مع إخوانه حكام اإلم���ارات، رحمهم هللا، في ذلك الوقت المسار  طيب هللا 
بخطا  الدولة  لمستقبل  االستراتيجية  الخطط  ووضعوا  المباركة،  الدولة  لهذه  الواضح 
مدروسة وثابتة، وبنظرة حكيمة ثاقبة، واهتموا بتنمية ابن الوطن ال سيما الشباب وكانوا 
بناة الحضارة وحماة الوطن، وبسواعدهم تتحقق اإلنجازات  في مقدمة األولويات ألنهم 

وتصان المكتسبات.

بأقالمهم

الحمدلله نعيش في دولتنا المباركة بأمن وأمان 
ورغد من العيش في ظل قيادة صاحب السمو 
الدولة،  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
حفظه هللا، الذي يولي أبناء الوطن أهمية فائقة، 
وي��ح��رص سموه على  أول��وي��ات��ه  ف��ي مقدمة  فهم 
م��ش��ارك��ة ش��ع��ب��ه ه��م��وم��ه وأف����راح����ه، ول��س��ي��دي 
الدولة، حفظه هللا، كلمة  صاحب السمو رئيس 
جميلة قال فيها: »نحن شركاء في هذا الوطن، في 

سعادته وتقدمه وأمنه وهمومه«.

المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ق��ي��ادة  اهتمام 
بأبنائها ليس بغريب عليها، فمنذ تأسيس اتحاد 
إماراتنا الصلب الشامخ على يد المغفور له بإذن 
ال��م��ؤس��س الشيخ زاي���د ب��ن سلطان  ال��وال��د  هللا 
بشؤون  تهتم  وه��ي  ث���راه،  نهيان، طيب هللا  آل 
المواطنين وتقدم لهم جميع اإلمكانات وتسخر 
لهم جميع السبل التي تحقق االستقرار والرقي 
للفرد واألسرة والمجتمع، وتقدم قيادتنا الحكيمة 
بأياديها البيضاء مختلف أنواع الدعم وفي جميع 

وتوفير  المساكن  بناء  من  والملفات  االتجاهات 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة ال��م��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي 
كب التطور والحداثة، وتسعى لتوفير جميع  توا
وطن  أج��ل  م��ن  المختلفة  الحياتية  اإلم��ك��ان��ي��ات 

كثر إشراقاً ورفعة ألبنائه وبناته. أ

ال��ظ��روف  ك��ل  ف��ي  الحكيمة  قيادتنا  ت��ح��رص  كما 
واألوق������ات الس��ي��م��ا ف���ي وق���ت األزم�����ات الصحية 
واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة وغ��ي��ره��ا ف��ي ال��ب��ح��ث في 
شؤون المواطنين لتقديم المعونة لهم وتذليل 
الصعاب أمامهم وال تدخر جهداً وال وقتاً في إسعاد 
ف��ي سبيل  اإلم��ك��ان��ي��ات  ب���ذل جميع  م��ع  شعبها 
توفير الحياة الكريمة ألبناء الوطن، وتحرص على 
طمأنتهم وإدخال السرور على قلوبهم، ولنتأمل 
في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه هللا، في بداية أزمة 
»كوفيد19«، عندما قال سموه: »ال تشلون هم 
؛ الغذاء والدواء خط أحمر«، رغم قصر العبارة إال 
أنها عميقة المعاني وبثت األمل والتفاؤل في كل 

األركان وهذه الجملة تخطت الحدود حتى أصبح 
صداها يجوب العالم بشرقه وغربه. 

لقيادتنا الكريمة مواقف كبيرة مع أبناء شعبها، 
فيها  ونظر  الجلية  المواقف  هذه  في  تأمل  ومن 
س���ي���درك م���دى ح���رص ال��ق��ي��ادة ال��م��ب��ارك��ة على 
صاحب  زي���ارات  ي��رى  وجميعنا  الطيب،  شعبها 
رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  الشيخ محمد  السمو 
الدولة، حفظه هللا، ألبناء شعبه من المواطنين 
لالطمئنان عليهم والنظر في احتياجاتهم والحرص 
على تلبيتها لهم، بأياديه البيضاء الكريمة، وقلبه 
تملؤه الرحمة والمحبة تجاه أبناء الوطن، ويحمل 
من المكارم والمآثر الكثير والكثير الذي ال يمكن 

وصفه وال ذكره إال في كتب بل مجلدات. 

ال��دول��ة،  رئ��ي��س  كما أن س��ي��دي ص��اح��ب السمو 
حفظه هللا، حريص على تحفيز المبدعين ودعم 
المعينة  األسباب  لهم  تقدم  حيث  المجتهدين، 
ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق أح���الم���ه���م وم���م���ارس���ة ه��واي��ات��ه��م 
ي��ع��ود عليهم وعلى  ب��م��ا  أوق��ات��ه��م  ال��ت��ي تشغل 
اإلم����ارات  دول���ة  وف���ي  وال���رق���ي،  بالخير  مجتمعهم 
ال���ع���رب���ي���ة ال���م���ت���ح���دة ت���ت���وف���ر ج��م��ي��ع اإلم���ك���ان���ات 
الجميلة  والبيئة  الطموحين  والشابات  للشباب 
إظهار  إال  عليك  وم��ا  والتميز،  ل��إب��داع  المحفزة 
الالزم، وتأكد  قدراتك ومهاراتك، وستجد الدعم 
بأن قيادتنا الحكيمة لن تدخر جهداً في الوقوف 

معك، فقط أبدع وتميز.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
يثني دائماً على دور  الدولة، حفظه هللا،  رئيس 

ال��ش��ب��اب ف��ي ب��ن��اء األوط����ان ألن��ه��م ب��ن��ات��ه وحماته 
وت��ت��ح��ق��ق األح������الم ع��ل��ى أي���دي���ه���م وال��ط��م��وح��ات 
الوطن  ش��ب��اب  دور  نثمن  ق���ال:  حيث  بهممهم، 
الذين يقودون مستقبل اإلم��ارات في القطاعات 

الحيوية.

وال���ي���وم ع��ل��ى ش��ب��اب ال��وط��ن م��ض��اع��ف��ة ال��ج��ه��ود 
ك���ث���ر أم��ن��اً  وال����ب����ذل وال���ع���ط���اء م���ن أج����ل وط����ن أ
واس���ت���ق���راراً، وخ���ي���راً وازده��������اراً، ورف��ع��ة وت��ق��دم��اً، 
الوطنية،  والهوية  القيم  المحافظة على  وعليهم 
وال���م���ب���ادئ وال���س���ل���وك���ي���ات ال���س���وي���ة، واألخ�����الق 
األصيل،  اإلم��ارات��ي  معدن  تعكس  التي  الجميلة 
وعلينا أن نتذكر بأننا »عيال زايد«، وأن نحرص 
على كل أمر يحبه زاي��د، وأن نبتعد عن كل أمر 

ال يحبه زايد.

اإليجابية، حيث  المواطنة  علينا أن نحرص على 
ي��رت��ب��ط م��ف��ه��وم ال��م��واط��ن��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ب��م��ا ي��ق��وم 
نحو  والسعي  وطنه،  تجاه  أعمال  من  الفرد  به 
الحفاظ عليه، مما يسهم في دعم مسيرة الوطن 

نحو التقدم واالزدهار والرقي.

وع��ل��ي��ن��ا أن ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى ات��ح��ادن��ا ون��ف��دي��ه بكل 
غاٍل ونفيس وتقديم المزيد من العمل والجهد 
والمزيد من البذل والعطاء والتضحية في سبيل 
الوطن، وأن نقف خلف قيادتنا صفاً  رفعة هذا 
لنا  ورف��ع��ة  ك��ث��ر إش��راق��اً  أ لبناء مستقبل  واح����داً، 
القادم  ف��إن  بالخير  أب��ش��روا  ؛  القادمة  ولألجيال 
دائماً  متوحد  والبيت  اإلم����ارات  دول��ة  ف��ي  أجمل 

وأبداً بإذن هللا.

بقلم / فيصل محمد الشامسي
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

كاتب ومستشار إداري 
ومدرب معتمد في القيادة والتنمية البشرية
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من األرشيف

االحتواء..
الطريق لمستقبل مشرق ألبنائنا

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

النفسية  طاقاتنا  نستهلك  أننا  ن��درك  وأن  الب��د 
ون���ه���در م����واردن����ا ال��ب��ش��ري��ة وال���م���ادي���ة ل��م��ح��ارب��ة 
والشباب  األط��ف��ال  مع  نواجهها  التي  المشاكل 
في عقر بيوتهم ومدارسهم كالعنف والمخدرات 
والتنمر وخرق القوانين والغضب على الطرقات 
للمجتمع  ال���م���ض���ادة  ال��ت��ص��رف��ات  م���ن  وغ��ي��ره��ا 

وأنظمته.

األساليب التقليدية
كثر ذكاء وإيجابية في عالم الذكاء  علينا أن نكون أ
فاألساليب  واالجتماعي،  والصناعي  اإللكتروني 
القديم  التقليدي  عصرها  مع  رحلت  التقليدية 
الذي طوى التاريخ صفحته ، علينا أن نعمل على 
تنمية المهارات الحياتية األساسية للطلبة التي 
السليم،  والفكري  النفسي  النمو  م��ن  تمكنهم 
أو  كمضاد  ستعمل  ذاتها  بحد  المهارات  وه��ذه 
مصل وقاية يحمي النشء من الوقوع في براثن 

السلبية وظواهرها المختلفة .

والمراهقين   األطفال  تمكن  المهارات  تلك  إن   
المحيطة؛  عالقاتهم  وإدارة  أنفسهم  إدارة  م��ن 
كثر إيجابية وتشكل  ومواجهة تحدياتهم بطريقة أ
مركز وقاية لحمايتهم من أنفسهم غير الناضجة 

أواًل ومن التحديات المحيطة بهم  ثانًيا  .

مهارات أساسية
،حل  الغضب  ك��إدارة  األساسية  المهارات  فهذه 
والضغوطات  القلق  م��ع  التعامل  المشكالت، 
الذاتي  االنضباط  األه��داف،  وتحقيق  النجاح  ،فن 
المهارات  من  وغيرها  ال��ذات  وتحقيق  ،القيادة 
ال��ع��اط��ف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ط��ى للطالب 
على جرعات وعبر مراحل ممتدة لتعمل بشكل 
إيجابية  بطريقة  بناء شخصياتهم  على  تدريجي 
تمكنهم م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��م��ش��اك��ل األس��ري��ة 
تعمل  كما  فاعلية،  كثر  أ بطريقة  المدرسية  أو 
على إثبات ذواتهم وصقل شخصياتهم وتطوير 
الجانب اإليجابي فيها مما يعمل على رفع درجة 
،ويشكل  لديهم  بالقيمة  والشعور  ال��ذات  تقدير 
هذا بحد ذاته جدار وقاية من السلوك السلبي 
لمحاربتها  ق��وان��ا  بكل  نسعى  التي  الجريمة  أو 
قد  جانب  على  وإمكاناتنا  جهودنا  ك��ل  مركزين 
تكون ضعيفة  قد  لكنها  ومخرجات  بنتائج  يأتي 
ب��ال��م��ق��ارن��ة م��ع ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي تتحقق من 
تطوير الجانب اإليجابي في األفراد ليكونوا أفضل 

نسخة من أنفسهم فرديًا واجتماعًيا .

لم تشهد البشرية من قبل التقدم الراهن في التواصل بين البشر وثراء المعلومات واالتصاالت؛ 
للحد الذي جعل ما يحدث في أقصى شمال الكرة األرضية تؤثر نتائجه على أقصى جنوبها، 
المزيد  التي أضافت  النفسية والفكرية،  بالتحديات  العالم ممتلئاً  الذي جعل  الواقع  وهو 
من التعقيدات لحياة اإلنسان؛ فلم 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 .

الرئيسية في هذه  الواقع فإن الضحية  ومع هذا 
ال��م��ع��ادل��ة ال��م��ع��ق��دة ه��م األط���ف���ال وال��م��راه��ق��ون 
ال����ذي����ن ال ي��س��ع��ف��ه��م ع�����دم ن��ض��وج��ه��م ال��ف��ك��ري 
والعاطفي من مواجهة تقلبات الحياة البسيطة 
عن  كبالغين  نحن  نعجز  ال��ت��ي  بتلك  بالنا  فما 
هضم مكوناتها والتعامل مع معطياتها بشكل 

سليم .

نموذجا مصغرا  التي تشكل  اإلم���ارات  دول��ة  في 
للدولة العالمية التي ينصهر على أراضيها مئات 
ال��ج��ن��س��ي��ات وع���ش���رات ال��ث��ق��اف��ات م���ن م��ش��ارق 
صعوبة  كثر  أ التحدي  يصبح  ومغاربها  األرض 
النشء  لحماية  الجبارة  الدولة  فجهود  وتعقيداً، 

يشار إليها بالبنان.

شرطة أبوظبي ) نحتويهم لنحميهم(
المدني  المجتمع  وم��ؤس��س��ات  األف����راد  وس��ع��ي 
للقيام بدورهم تجاه هذه الفئة أصبح أمًرا روتينًيا 
يشكل جزءاً من ثقافتنا في دولة اإلمارات، لكنني 

أن نعمل  التي يجب  النقطة األساسية  أن  أرى 
العمل  ه��ي  ل��ل��ن��شء   راع��ي��ة  عليها كمؤسسات 

على احتوائهم لحمايتهم.

ول��ق��د ق��ام��ت ش��رط��ة أب��وظ��ب��ي ط����وال مسيرتها 
بكيفية  المجتمعي  ال��وع��ي  رف���ع  ف��ي  ب��ال��م��ض��ي 
مواجهة تحديات العصرالراهن، وحماية األطفال 
ل��ل��ظ��واه��ر السلبية  ال��ت��ع��رض  وال��م��راه��ق��ي��ن م���ن 
لألسلوب  ذاتها  األس��ر  توعية  على  والعمل  ب��ل، 
بأسلوب  تواجهها  التي  التحديات  إلدارة  األمثل 
يدعم التكاتف األس��ري، وتحميها هي ذاتها من 
التعرض للتفكك، وخالل شهر رمضان المبارك 
ق���ام���ت ش���رط���ة أب���وظ���ب���ي ب��ت��ن��ظ��ي��م ب���ع���ض م��ن 
الفعاليات الثقافية في إطار مبادراتها لدعم األسر، 
وفق شعار ) نحتويهم لنحميهم( في إطار دورها 
إدارة  على  لألسر  الثقافية  للتوعية  المجتمعي 
والمراهقين  األطفال  واحتواء  البينية  الخالفات 
أو  حالًيا  س��واء  للخطر  تعرضهم  دون  لحمايتهم 

مستقباًل.
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أضاءات

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

تأثير  له  المناسب  الشريك  إن 
إي���ج���اب���ي وف����ع����ال ع���ل���ى ال��ح��ال��ة 
السلوكية  والتصرفات  النفسية 
لألبناء  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��الق��ات 
ال��ت��ي تغذيها  ،ف��ال��ب��ي��وت اآلم��ن��ة 
العاطفة، واألسر المستقرة التي 
تعتمد الحب كمبدأ للعالقة بين 
األب����وي����ن.وج����و ال��ت��ف��اه��م وح��ال��ة 
ال��وال��دي��ن ينعكس  ب��ي��ن  ال���وئ���ام 
ب����اإلي����ج����اب ع���ل���ى ح���ي���اة األب���ن���اء 
وراح��ة  طمأنينة  كثر  أ فيجعلهم 
ب������ال ،وي���ن���ع���ك���س ذل������ك أي���ض���اً 
االج��ت��م��اع��ي،  مستقبلهم   ع��ل��ى 
، ألن  ال�����دراس�����ي  وت��ح��ص��ي��ل��ه��م 
األب��وي��ن ق��د ه��ي��آ ل��ه��م ه���ذا الجو 
كثر  أ ه���ذا  فيجعلهم   ، الجميل 
ك����ث����ر ث���ق���ة ف��ي  م��ح��ب��ة ل��ل��ح��ي��اة وأ
والتركيز  البال  فراحة  أنفسهم، 
ع���ل���ى ال������دراس������ة ي���خ���ل���ق���ان م��ن 
األب��ن��اء ط��الب��اً متفوقين دراس��ي��اً 
وس����ل����وك����ي����اً، ف���م���ن خ������الل ه���ذه 
ال������دراس������ة ُي������ْف������رِغ األب�����ن�����اء ك��ل 
طيبة  بنتيجة  للخروج  طاقاتهم 

ترضي الوالدين اللذين منحاهم 
ال���ح���ب واألم�������ان ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذا 

النجاح.

ال��ت��واف��ق الب���د أن يشمل  وه����ذا 
الهامة  ال��م��ب��ادئ  م��ن  مجموعة 
أول���ه���ا ال��م��س��ل��م��ات ال��ع��ق��ائ��دي��ة، 
وااللتزام الديني للشعائر، فالذي 
لغيرها  ه��و  دينه  شعائر  يضيع 
أضيع، ثم تأتي األخالق كالصدق 
إضافة  الظاهر  الصالح  واألمانة 
إلى األخالق الفاضلة مثل الوفاء 
والتكاتف  اآلخ��ري��ن  وم��س��اع��دة 
والتكافل، كل ذلك يعتبر البيت 

الجديد والسعيد .

وم������ن أه������م خ����ص����ال ال���ت���واف���ق 
الوزجين  بين  الثقافي  ال��ت��ق��ارب 
ال���م���ؤس���س  ف���ال���ث���ق���اف���ة ه�����ي  ؛ 
ال���رئ���ي���س���ي ل��ل��ق��ي��م وال�����ع�����ادات 
المنطلق  ه���ذا  وال��س��ل��وك وم���ن 
ف��إن ال��ت��واف��ق بين ال��زوج��ي��ن في 
ه��ذا ال��م��ج��ال ي���ؤدي إل��ى تنشئة 
دون  واح���دة  ثقافة  على  األب��ن��اء 

ال����وق����وع ف����ي م��ش��ك��ل��ة اخ���ت���الف 
الثقافات وتبابين القيم وتفاوت 
األع������راف ب��ي��ن ال���زوج���ي���ن ال���ذي 
وتبايناً   ، فكرياً  اخ��ت��الف��اً  يسبب 
، وق���ن���اع���ات ن��ف��س��ي��ة  س���ل���وك���ي���اً 
المشاحنات  ف��ت��زي��د  األب���ن���اء،  ف��ي 
ال��ق��دوة  اخ��ت��الف  بسبب  بينهم، 
وتعدد المرجعية، مما قد يهدد 
بنيان األسرة ، ويعقد مستقبل 

األبناء.

وم����ن أه����م م���ؤش���رات ال��ت��واف��ق 
ه���و ال���ت���واف���ق ال��ن��ف��س��ي وال����ذي 
م���ن خ���الل���ه ي��ت��م ال���ت���ق���ارب بين 
تنشأ  وبالتالي  نفسياً  الزوجين 
واأللفة  والمودة  المحبة  بينهما 
والرحمة، فالصفاء بين الوالدين 
ي��رون  األب��ن��اء  يجعل  وتقاربهما 
ال���دن���ي���ا ج��م��ي��ل��ة، وج���م���ي���ع ه���ذه 
تكتسب من  اإليجابية  الخصال 
الود  ومشاعر  العاطفية  الحياة 
وال��رح��م��ة ال��ت��ي ت��س��ود ال��ع��الق��ة 

بين الزوجين.

التوافق بين األبوين
وأثره اإليجابي في األبناء

البداية الصحيحة للحياة األسرية والخطوة األولى نحو بناء بيت سعيد تبدأ باختيار شريك الحياة المناسب، 
والزوج الصالح، واألم الحنون، ونقصد بالمناسب المتوافق في الطباع مع شريكه، والمنسجم في المزاج مع 
الطرف اآلخر، وهذه بداية المشوار الصحيح بعد اعتبار الدين والُخلق الذي وصى بهما رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كمنطلق لقبول المشاركة في الحياة الزوجية.

ينبغي على الزوجين التحكم في 
،ف��إن  أبنائهما  أم��ام  تصرفاتهما 
الخصومة  ب��ع��ض  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
ال��م��ش��اج��رات ، واخ���ت���الف في  أو 
اآلراء والمفاهيم فيجب عليهما 
رؤية  وتجنيبهم  عنهم  إخفاؤها 
ت��ل��ك ال��خ��الف��ات، وإظ��ه��ار الحب 
والمودة والتوافق أمامهم حتى 
ال��ص��ف��ات  ت��ل��ك  األوالد  ي��ت��ش��رب 

الحميدة والشعور بالطمأنينة. 

وال���ح���د األدن������ى ل��ل��ت��واف��ق ال���ذي 
االحترام  االعتبار  عين  في  يؤخذ 
ال���م���ت���ب���ادل ل���ك���ل ط�����رف ل��آلخ��ر 
واح�����ت�����رام اه���ت���م���ام���ات���ه؛ ف��ذل��ك 
يؤدي إلى بناء شخصية متوازنة 
والقلق  االضطرابات  عن  بعيدة 

واحتقار الغير.

ت��ق��وم عليه  ال����ذي  إن األس����اس 

السليمة  االجتماعية  التنشئة 
ه����و م�����دى ان���س���ج���ام ال���وال���دي���ن 
في  االج��ت��م��اع��ي  ب��دوره��م  للقيام 
كمل وجه،  محيط أسرتهم على أ
ب���ذرة األزواج ف��إن  ف��األب��ن��اء ه��م 
كانت البذرة حسنة كان الحصاد 
سيئة  البذرة  كانت  وإن  أحسن 

كان الحصاد أسوأ. 

وه���ن���ا ن���ح���ب أن ن��ش��ي��ر إل�����ى أن 
دولتنا تدرك األثر اإليجابي الذي 
على  األس���ري  التماسك  يتركه 
ازده������ار ون��م��و ال��م��ج��ت��م��ع��ات في 
ش���ت���ى ال����م����ج����االت، وح��ك��وم��ت��ن��ا 
الرشيدة تدرك تماماً أن ال تنمية 
حقيقية من دون تنمية اإلنسان 
المجتمع،  ن��واة تنمية  ال��ذي هو 
وت���ح���رص ع��ل��ى االرت����ق����اء ب��واق��ع 
بأن  إليمانها  ومستقبلها  األسرة 

ال��دول وازدهارها  مقياس تقدم 
التماسك األسري والتالحم  هو 

المجتمعي.

الوطنية  ال��س��ي��اس��ة  تعمد  ل��ه��ذا 
ل��ألس��رة ف��ي ال���دول���ة إل���ى االرت��ق��اء 
ب�����ق�����درات األس���������رة اإلم����ارات����ي����ة 
ل���ب���ن���اء أج����ي����ال واع�������دة ت��ت��ح��م��ل 
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ت���ج���اه ال��م��ج��ت��م��ع 
الوطنية  بهويتها  وتعتز  والوطن 
وت��ت��م��س��ك ب��ال��ق��ي��م وال��م��ب��ادىء 

واألخالق النبيلة . 

وه��ذا ما يتحقق في بيئة أسرية 
يجمعها الحب والوئام ، ويسعى 
كل فرد فيها إلى إسعاد اآلخ��ر ، 
النجاح في كل مناحي  فيتحقق 
اب��ت��داء من  الحياة لتلك األس��رة 
ح���ي���اة ال���زوج���ي���ن م������روراً ب��ن��ج��اح 
األبناء وانتهاء بسعادة المجتمع.
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محام ومستشار قانوني - عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

محامي الحدث

أو  العربية المتحدة عناية فائقة بأصحاب الهمم مواطنين  أو مقيمين  تولي دولة اإلم��ارات 
زواراً ، وتقدم الدعم االجتماعى والنفسي آلباء وأولياء أمور األشخاص أصحاب الهمم. ومما 
ري��ب فيه، أن اإلم���ارات غ��دت دول��ة ذات تجربة فريدة ومميزة في رعاية وتمكين أصحاب  ال 
الهمم، وإزالة العراقيل التي تعترضهم لتوفير بيئة تؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في العملية 
االستثنائي  االهتمام  ه��ذا  ويندرج  االستراتيجية،  الدولة  خطط  في  أساسياً  وج��زءاً  التنموية، 
بأصحاب الهمم تحت مظلة الجانب اإلنساني الذي غرس بذوره المغفور له، الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، وقيادتنا الرشيدة التي تقدم للعالم نموذجاً مشّرفاً للمعاني 

بهذا االهتمام.

حقوق األحداث ذوي الهمم 

في القانون االماراتي

ي��ع��رّف ال��ق��ان��ون االت��ح��ادي رقم 
ص��اح��ب   2006 ل��س��ن��ة   )29(
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ب��أن��ه كل 
ش��خ��ص ي��ع��ان��ي م��ن ق��ص��ور، أو 
اخ��ت��الل ك��ل��ي أو ج��زئ��ي دائ���م أو 
م��ؤق��ت ف���ي ق���درات���ه ال��ج��س��دي��ة، 
أو  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  أو  ال���ح���س���ي���ة،  أو 
أو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  أو  االت���ص���ال���ي���ة، 
النفسية، إلى المدى الذي يحد 
متطلباته  ت��ل��ب��ي��ة  إم��ك��ان��ي��ة  م���ن 
العادية كنظرائه من غير ذوي 

االحتياجات الخاصة. مادة )1(
وي���ه���دف ال���ق���ان���ون  إل���ى ض��م��ان 
ح����ق����وق����ه����م، وت�����وف�����ي�����ر ج��م��ي��ع 
ال��خ��دم��ات ف���ي ح����دود ق��درات��ه��م 
المعيشة  وتأمين  وإمكاناتهم، 

الكريمة لهم. 
ون��ل��خ��ص ال��ح��ق��وق األس��اس��ي��ة 
ل���ألح���داث أص���ح���اب ال��ه��م��م في 
ث��الث��ة م��ح��اور: ال��م��ح��ور الصحي 

والتعليمي والوظيفي

بالحقوق  يتعلق  فيما  أوالً: 
ال�����ص�����ح�����ي�����ة وال������خ������دم������ات 
التأهيل  وإع����ادة  ال��ع��الج��ي��ة 
ال���ت���ى ي��س��ت��ط��ي��ع  أص��ح��اب 

الهمم االستفادة منها: 
القانون  م��ن   )10( م��ادة  تشير 
ل��س��ن��ة   )29( رق�����م  االت�����ح�����ادي 
2006 أن لكل فرد من أصحاب 
ال��ه��م��م م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ح��ق 
ف���ي االس���ت���ف���ادة م���ن ال��خ��دم��ات 
ال���ص���ح���ي���ة وإع�����������ادة ال���ت���أه���ي���ل 
ال���دع���م ع��ل��ى نفقة  وخ����دم����ات 

الدولة، ومنها:
العمليات الجراحية كافة سواء 
ن��ت��ج��ت ع���ن اإلع���اق���ة أم ال: من 
الُقروح، وتقويم  زرع، وُمعالجة 
األط�������������راف، وغ����ي����ره����ا ل���ل���ع���الج 

ويشمل  ال��ع��ادي،  أو  الُمكثف 
ذلك:

توفير جميع الُمعدات واألدوات 
وال��ُم��ع��ي��ن��ات وغ��ي��ره��ا م��م��ا هو 
ض���������روري إلن�����ج�����اح ال���ع���م���ل���ي���ة، 
ك��ان��ت دائ��م��ة أو مؤقتة.  س���واًء 
ل��دى:  وال��ع��الج  الُمعاينة  توفير 
أط���ب���اء ع��ام��ي��ن واخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن 
واس��ت��ش��اري��ي��ن وأط��ب��اء أس��ن��ان، 
وتخطيط  ال��ن��ف��س��ي،  وال��ت��ق��ي��ي��م 
والتحاليل  واألش���ع���ة،  ال��س��م��ع، 

الَمْخَبرية، وصرف األدوية.
والمتخصص:  التأهيلي  العالج 
ويتضمن:  وال��خ��ارج��ي  الداخلي 
ال����ع����الج ال���ط���ب���ي���ع���ي، وال���ع���الج 
الُنطقي، والسمعي، والنفسي.

ال��ُم��ِع��ي��ن��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة واألج���ه���زة 
الُمساعدة من أجهزة تعويضية 
ُم����ت����ح����رك����ة وث����اب����ت����ة وأط���������راف 
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اصطناعية  وع��ي��ن  وس��م��اع��ات 
وغ���ي���ره���ا. )أش����ك����ال ت��ق��وي��م��ي��ة، 
وُم���ِع���ي���ن���ات ل��ل��ت��ن��ق��ل: ك��راس��ي 
م��ت��ح��رك��ة، ِع����ِص����ّي، م��ش��اي��ات، 
ل��ل��وق��اي��ة  وأدوات  وُع������كّ������ازات، 
األدوات  وك���اف���ة  ال����ُق����روح،  م���ن 
ال��ُم��س��ت��خ��دم��ة ف����ي ال��ع��م��ل��ي��ات 

الجراحية(.

بتعليم  يتعلق  فيما  ث��ان��ي��اً: 
الطالب أصحاب الهمم: 

ت���ب���ذل دول�����ة اإلم��������ارات ج���ه���وداً 
ملموسة لدمج الطلبة أصحاب 
ال��ه��م��م ف���ي ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
وانتهجت وزارة التربية والتعليم 
ال��م��دارس  تكييف  استراتيجية 
لتوفير  الفرصة  وإتاحة  العامة، 
التعليم ألصحاب الهمم، ووفقاً 
هذه  م��ن  للطلبة  يمكن  ل��ذل��ك، 
الفئة التسجيل في أي مدرسة، 

من دون أي استثناء.
التربية  وزارة  ل���دى  ي��ت��وف��ر  ك��م��ا 
إدارة   2008 والتعليم منذ عام 
والتي  الهمم،  بأصحاب  معنية 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز وت���أم���ي���ن 
وإم��ك��ان��ي��ة حصولهم  ح��ق��وق��ه��م، 
التعليمية  ال��ف��رص  نفس  على 
ال��م��ت��وف��رة ل��ن��ظ��رائ��ه��م م���ن غير 
أص��ح��اب ال��ه��م��م، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
متخصصين  م��ع��ل��م��ي��ن  ت���زوي���د 

لتدريسهم والعناية بهم.
ه�����ذا وق�����د ن���ص���ت ال�����م�����ادة 12 
من القانون االت��ح��ادي رق��م 29 
ح��ق��وق  ب���ش���أن    2006 ل��س��ن��ة 
ال��م��ع��اق��ي��ن وال���م���ع���دل ب��ق��ان��ون 
  2009 14 لسنة  رق��م  ات��ح��ادي 
ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال����ت����ال����ي: “ت��ك��ف��ل 
ال���دول���ة ل��ص��اح��ب االح��ت��ي��اج��ات 

ال���خ���اص���ة ف����رص����اً م��ت��ك��اف��ئ��ة ف��ي 
المؤسسات  ك��اف��ة  ف��ي  التعليم 
والتدريب  والتعليمية،  التربوية 
ال����م����ه����ن����ي، وت����ع����ل����ي����م ال����ك����ب����ار 
وال���ت���ع���ل���ي���م ال���م���س���ت���م���ر، س����واء 
ض��م��ن ال��ص��ف��وف ال��ن��ظ��ام��ي��ة، أو 
ال��خ��اص��ة م���ع توفير  ال��ص��ف��وف 
الدراسي بلغة اإلشارة،  المنهج 
أو طريقة برايل، أو بأي وسائل 

أخرى حسب االقتضاء”
ال���ت���رب���ي���ة  وزارة  ت�����ط�����رح  ك����م����ا 
تدريبية  ب��رام��ج  ع��دة  والتعليم 
ومرافق تستهدف تلبية حاجات 
األط�������ف�������ال أص������ح������اب ال���ه���م���م، 
وأول�����ي�����اء أم�����وره�����م، وم���درس���ي 
ري���������اض األط��������ف��������ال. وت���ش���م���ل 
ال���ب���رام���ج إرش��������ادات ل��ل��ت��ع��ام��ل 
اإلع���اق���ة  األش���خ���اص ذوي  م���ع 
ال��ب��ص��ري��ة وال��س��م��ع��ي��ة، وب��رام��ج 
تحديد المواهب، والتعرف على 
لغة اإلشارة للصم، واضطرابات 

اللغة التي يعانيها األطفال.
كز دعم  ال��وزارة مرا كما أنشأت 
ال��ذي  ال��ت��ق��دم  وتقييم  لمتابعة 
ي��ح��رزه ال��ط��الب أص��ح��اب الهمم 
قبل وبعد اإلدماج في المدارس. 
ك��ز خ��دم��ات  وت���ق���دم ه���ذه ال��م��را
م��خ��ت��ل��ف��ة ت��ش��م��ل ال��ت��ش��خ��ي��ص 
اإلع��اق��ة،  للطالب ذوي  ال��ف��ردي 
ومساعدة  التعلم،  وص��ع��وب��ات 
أول��ي��اء األم����ور ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع 

حالتهم.
ب��االض��اف��ة ال��ى ق��ان��ون إم���ارة دبي 
رقم )2( لعام 2014 مادة )2( 
إل���ى تنمية ق���درات  ال���ذي أش���ار 
أص����ح����اب ال���ه���م���م ع����ن ط��ري��ق 
العالج الطبي المباشر والعالج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وت���وف���ي�������ر األج���ه�������زة 
ال���ت���ع���وي���ض���ي�������ة وال����م����س����اع����دة 

المهني  وال���ت���دري���ب  وال��ت��ع��ل��ي��م 
والتأهيل النفسي واالجتماعي، 
بديل��ة  اس��تراتيجيات  وض��ع  في 
التخصص�ات  وتوفي�ر  للتعل�م، 
األكاديمي�ة إلع�داد العاملي�ن م�ع 

أصحاب الهم�م وأس�رهم.
وبناء عليه أنشئت هيئة تنمية 
على  لتعمل  دب��ي  ف��ي  المجتمع 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ق��وق أص��ح��اب 
ورعايتهم  دب��ي  إم���ارة  ف��ي  الهمم 

ودمجهم في المجتمع.

ثالثاً: حق األحداث أصحاب 
الهمم فى العمل :

ت��وف��ر دول����ة اإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����م�����ت�����ح�����دة ف���������رص ت���وظ���ي���ف 
متكافئة وعادلة للمواطنين من 
القطاعين  ف��ي  ال��ه��م��م  أص��ح��اب 
ال��ع��ام وال���خ���اص، ح��ي��ث تطرق 
ال��ق��ان��ون االت���ح���ادي رق���م )29( 
ف��ي  وت���ع���دي���الت���ه   2006 ل��س��ن��ة 
االحتياجات  ذوي  حقوق  ش��أن 
ال��خ��اص��ة ف���ي ال��ع��م��ل:”ل��ص��اح��ب 
المواطن  الخاصة  االح��ت��ي��اج��ات 
ال���ح���ق ف����ي ال���ع���م���ل وف�����ي ش��غ��ل 
تشكل  وال  ال��ع��ام��ة،  ال��وظ��ائ��ف 
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ف��ي ذات��ه��ا 
واالختيار  الترشيح  دون  عائقا 
ل��ل��ع��م��ل، وي����راع����ى ع��ن��د إج����راء 
بالكفاءة  المتعلقة  االخ��ت��ي��ارات 
االحتياجات  بالعمل  لاللتحاق 
ت���س���ري عليهم  ل��م��ن  ال���خ���اص���ة 

أحكام هذا القانون”. 
“ ت��ب��ي��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات ال���ص���ادرة 
ف��ي ال���دول���ة اإلج������راءات ال��واج��ب 
ات�������خ�������اذه�������ا ل�����ض�����م�����ان ش���غ���ل 
ص��اح��ب االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة 
ل�����ل�����وظ�����ائ�����ف ف�������ي ال���ق���ط���اع���ي���ن 

وس��اع��ات  وال��خ��اص  الحكومي 
من  وغيرها  واإلج����ازات  العمل 
األحكام الخاصة بعمل صاحب 
االحتياجات الخاصة بما في ذلك 
الخدمة  إلنهاء  الالزمة  الضوابط 
معاش  أو  مكافأة  واستحقاق 
التقاعد”. المواد )16، 18، 19(

ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م����وق����ع  وي����ق����دم 
ال���م���ج���ت���م���ع خ�����دم�����ة ل���ل���ج���ه���ات 
والمحلية،  االتحادية  الحكومية 
والشركات الخاصة التي ترغب 
ب���ت���وظ���ي���ف أص�����ح�����اب ال���ه���م���م، 
وتطلب من هذه الجهات تقديم 
ال����م����واص����ف����ات وال���م���ت���ط���ل���ب���ات 
ال��م��ه��ن��ي��ة ال���م���ط���ل���وب���ة ف����ي ب��ي��ئ��ة 
ال��ع��م��ل، للبحث ع��ن أش��خ��اص 
للجهات  يمكن  لهم.  مناسبين 
أصحاب  بتوظيف  ترغب  التي 
الهمم التواصل مع الوزارة من 
خ����الل خ��دم��ة ت��ع��ي��ي��ن أص��ح��اب 

الهمم في العمل.
وت����ق����دم ال���������وزارة أي����ض����اً خ��دم��ة 
ل���ل���ب���اح���ث���ي���ن ع�����ن ال���ع���م���ل م��ن 
منهم  وتطلب  الهمم،  أصحاب 
إب���������راز م����ه����ارات����ه����م وق����درات����ه����م 
بها،  يتمتعون  ال��ت��ي  وخبراتهم 
ل��ل��ب��ح��ث ل��ه��م ع���ن ف���رص عمل 

تناسب قدراتهم وإمكاناتهم.
ك���ز وزارة  ت��س��اه��م م���را وك���ذل���ك 
الداخلية لتأهيل وتوظيف ذوي 
اإلع��اق��ة ب���دور ف��ّع��ال ف��ي إدم���اج 
المجتمع،  ف��ي  ال��ه��م��م  أص��ح��اب 
وذل������ك م����ن خ�����الل ط�����رح ع���دة 
وم�����ب�����ادرات  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 

تأهيلية وفرص عمل.
العليا  زاي����د  م��ؤس��س��ة  وت��ع��ت��ب��ر 
وذوي  اإلن����س����ان����ي����ة  ل����ل����رع����اي����ة 
مؤسسة  الخاصة  االح��ت��ي��اج��ات 
اإلع��اق��ة،  تأهيل ذوي  ف��ي  رائ���دة 

وال��م��س��اع��دة ع��ل��ى دم��ج��ه��م في 
المجتمع ، وإيجاد  فرص عمل 

لهم . 
منحها  التى  االم��ت��ي��ازات  بعض 
القانون 29 لسنة 2006 لذوى 
اإلع����اق����ة م��ث��ل اإلع�����ف�����اءات من 

الضرائب والرسوم :
ن���ص���ت ال��������م��������ادة)27(: ت��ع��ف��ى 
ال������م������رك������ب������ات ال����ُم����خ����ص����ص����ة 
الس��ت��خ��دام ص��اح��ب ال��ه��م��ة من 
بِناًء  والرسوم،  الضرائب  جميع 
ع��ل��ى ش��ه��ادة اإلع���اق���ة ال��ص��ادرة 

عن وزارة تنمية المجتمع.
تعفى   :)28( ال���م���ادة  ون��ص��ت 
م��ن ال��رس��وم ال��م��ق��ررة لمواقف 
السيارات المركبات المخصصة 

لذوي االحتياجات الخاصة.
ي��ح��دد   :)30( ال����م����ادة  ون���ص���ت 
م��ج��ل��س ال���������وزراء ال��ج��م��ع��ي��ات 
ك������ز ال�����خ�����اص�����ة ل������ذوي  وال������م������را
االحتياجات الخاصة التي تعفى 
م���ن ال���رس���وم ال��م��ف��روض��ة على 
التي  المباني  تراخيص  طلبات 
مخصصة  مبان  إلقامة  تقدمها 

على  ب��ن��اء  وذل���ك  الستخدامهم 
ش��ه��ادة ص����ادرة م��ن ال�����وزارة في 

هذا الشأن.
ونصت المادة )31(: تعفى من 
الرسوم القضائية الدعاوى التي 
ي��رف��ع��ه��ا ص���اح���ب االح��ت��ي��اج��ات 
أحكام  تنفيذ  إط���ار  ف��ي  ال��خ��اص��ة 

هذا القانون.
ه�����ذا وق�����د ن����ص ال����ق����ان����ون 29 
األخيرة  مادته  فى   2006 لسنة 
)33( على عقوبة لكل شخص  
يقوم باستخدام بطاقة صاحب 
ال  بغرامة  الخاصة  االحتياجات 
تقل ع��ن أل��ف دره��م وال تجاوز 
ب�����دون  دره���������م  آالف  خ���م���س���ة 

موجب قانوني. 
ف����ال ي���ج���د “األح���������داث أص���ح���اب 
الهمم” أي صعوبات في التنقل 
م����ن م���ك���ان آلخ�����ر ض���م���ن دول����ة 
اإلم����ارات؛ إذ ت��م ت��زوي��د األماكن 
ك����ز ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���ام���ة وال����م����را
بمداخل  والمطارات  والفنادق 
وغرف ومرافق ومواقف معدة 

خصيصاً ألصحاب الهمم.
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مدونة أفكاري

ق��د ي��ك��ون ق����رار ال��ط��الق م��ث��ل ت��ن��اول ال�����دواء المر 
ال��ش��ف��اء، ففي  ال��م��ري��ض على أم��ل  ال���ذي يتجرعه 
لحظة اتخاذ الشريكين قرار الطالق، بعد استنفاد 
ك��ل ال��وس��ائ��ل إلن��ع��اش ال��ح��ي��اة ال��زوج��ي��ة، ق��د تبدأ 
المشاحنات والمضايقات المتعمدة، التي يحاول 
ك���ل ط���رف إظ��ه��اره��ا ل���آلخ���ر، ك��ن��وع م���ن االس��ت��ف��زاز 

واالنتقام لفشل العالقة الزوجية.

حاالت  بعض  ألشكال  السائدة  الصورة  هي  تلك 
الخطوة يمكن  المجتمع، رغم أن تلك  الطالق في 
ي��ت��م تشويه  أن  م��ن دون  إي��ج��اب��ي  ت��ت��م بشكل  أن 
س��م��ع��ة ش��ري��ك ال��ح��ي��اة ال��س��اب��ق، وك��س��ر ص��ورت��ه، 
الطالق بشكل سلبي على  ق��رار  ينعكس  ال  وك��ي 
تسريح  أو  بمعروف  إم��س��اك  األط��ف��ال،  مستقبل 

بإحسان.

الوالدين  الناجح يتوجب على  لتحقيق الطالق  إذاً 
ال���خ���ض���وع ل���ث���الث م���راح���ل رئ��ي��س��ي��ة ه����ي: ال���ه���دوء 
ال��ن��ف��س��ي وض��ب��ط ال��ن��ف��س ح��ت��ى يتمكن ال��ط��رف��ان 
من اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة 
المرشد األس��ري  إل��ى  اللجوء  الزوجين واألب��ن��اء، ثم 
للمساعدة وتوفير الحلول المناسبة وأخيراً تفاهم 
ال��ط��رف��ي��ن ح���ول ك��ل األم����ور ال��ت��ي ت��ض��م��ن سالمة 

األطفال واستقرار حالتهم النفسية. 

لقرار  السلبية  األبعاد  تجاوزت  إنها  إحداهن  تقول 
ال����ط����الق، وت��م��ك��ن��ت م���ن إب���ع���اد ال��م��ش��اك��ل، ال��ت��ي 
كانت تحوم ح��ول األس��رة آن���ذاك، فقد ك��ان زوجها 
وكان  المخدرات،  على  ومدمناً  العمل،  عن  عاطالً 
يسيء معاملتها باستمرار، وكان مقصراً في تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات أب��ن��ائ��ه��ا، ل��ذل��ك ق����ررت ال��ع��م��ل، لتلبي 
احتياجاتهم ومتطلبات المنزل، لكنه كان يستولي 
بعدها  ف��ق��ررت  ال��س��م��وم،  تلك  ل��ش��راء  مالها  على 
الذين ستتمكن  وأب��ن��اءه��ا،  ألن��ه سينجيها  ال��ط��الق، 

من تربيتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ع��دم تشويه  السنوات حرصت على  تلك  وط��وال 
صورة والدهم واختالق صفات إيجابية له من قبل 
أنه يعمل في الخارج، ويرسل لهم المال والهدايا، 
داخلهم  وف��ي  يكبروا  ال  حتى  تشتريها،  كانت  التي 
سخط أو كره لوالدهم، فيؤثر على نموهم الطبيعي، 
وعندما كبروا والتحقوا بالجامعات والعمل، عرفوا 
حقيقة والدهم، لكنهم حين مرض عاملوه بالحب 

والرحمة، ألن والدتهم غرست حبه في قلوبهم.

قد يكون الطالق مثل ال��دواء المر، لكن المشاكل 
كثر خطورة  الزوجية المستمرة ربما يكون تأثيرها أ
من إقدام الزوجين بكل شجاعة على قرار االنفصال 

بالمعروف.

االنفص�ال بالمع�روف 

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

ومدربة معتمدة في اإلمارات 

الطالق هو أبغض الحالل عند هللا عز وجل، وال يختلف اثنان على أن وقوع الطالق يعني انهيار 
األب��ن��اء لسنوات ط��وال، لكن هل هناك ما يمكن  ك��ارث��ة، قد يدفع ثمنها  بأكملها، ما يعد  أس��رة 
أن يسمى »الطالق الناجح«؟ سؤال يطرح نفسه خصوصاً بعد نجاح عدد من أبناء الطالق في 

تخطي محنة طالق الوالدين واستكمال مسيرتهم في الحياة بنجاح. 
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مم��ا اليدرك��ه الكثي��رون أن الق��راءة ه��ي واح��دة م��ن القي��م التي 
1الجنينية  وبالذات في الشهر السادس من الحمل .. 

بهذه المرحلة تكتمل حاسة السمع عند األطفال
ويبدؤون بتمييز بعض األصوات ..

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

متى نبدأ ونقرأ 
ألطفالنا .. 
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وتبدأ المرحلة الثانية منذ الوالدة.. 

نعم نستطيع أن نقرأ للمولود الجديد ..

بسيطة  برسومات  معينة  بألوان  بطاقات  عن 
تحاكي المحيط ..

ون����ب����دأ م����ن خ���الل���ه���ا ب���ش���رح ال��م��ح��ي��ط ل��ل��ط��ف��ل 
وتعريفه على ما حوله ..

وف���ي األش���ه���ر م���ن 3_6 ن��ب��دأ ب���ق���راءة وت��ع��ري��ف 
بها  معينة  ب��درج��ات  الملونة  البطاقات  بعض 

كثر تحاكي المحيط والقيم .. كمية تفاصيل أ

وتكون جلسة حوارية ممتعة للطفل ..

الرضيع  يد  تكون عضلة  م��ن6_9  األشهر  وف��ي 
غير مكتملة فيفضل تقديم الكتاب القماشي 

للطفل بحيث يتشكل كما يديه ويبدأ باالعتياد 
عليه.. 

أما في األشهر من  9/12 ..

وذل��ك  للطفل   ) )ال��ه��ارد  الكتاب  بتقديم  ي��ب��دأ 
ت��ق��وي��ة ل��ع��ض��ل��ة ي��دي��ه واع���ت���ي���اده ع��ل��ى ملمس 

الكتاب واألهم أمن للطفل واليتلف بسرعة ..

تنشئة  على  يساعد  الكتب  بمعايير  االل��ت��زام 
طفل يكون الكتاب له صديقاً وفياً.. 

لكن قبل هذا تبقى التربية بالقدوة خير قيادة 
لنا  تكون  أن  الب��د  ق��ارئ  لبناء طفل  إننا  ،حيث 
مساحة كمربين نقرأ أمامهم ونوفر بيئة تدعم 

القراءة في المنزل ..
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خ����ط����وات ج���وه���ري���ة وم��ث��ب��ت��ة 
ال��ن��وم ج���ودة  لتحسين  علميًا 

عدم الحصول على النوم الكافي و مشكالت األرق هي تجارب سيئة و محبطة يمر بها الكثير من 
حولنا، فجودة النوم هي إحدى العوامل المهمة و المرتبطة بصحة بدنية قويمة و إنتاجية عالية 
و طاقة و قدرة على خوض تحديات الحياة و تحقيق اإلنجازات االستثنائية، سأحاول هنا عرض 
بعض التقنيات و النصائح المثبتة علمًيا في تحسينها لجودة النوم، و لكن ضع في الحسبان أنها 

تحتاج لكثيرٍ من الصبر لتثمر بنتائجها اإليجابية. 

عيادة الحدث

االسم: د. محمد علي األحبابي

طبيب متدرب

اجعل سريرك فقط للنوم 
إذا كنت من الذين عند تواجدهم في السرير يقرؤون 
دسمة  وج��ب��ة  يأكلون  أو  التلفاز  ي��ش��اه��دون  أو  كتاباً 
يقلبون صفحات  أو  اآلل��ي  الحاسب  على  يعملون  أو 
مواقع التواصل االجتماعي على الهاتف، فمن المؤكد 
أنه و مع مرور الوقت سيبدأ عقلك تلقائًيا و حتى من 
دون وعيك في إقران سريرك بكل شيء ما عدا النوم.
 وقد أظهرت دراس��ات النوم الحديثة بأن األشخاص 
الذين يقضون وقًتا في الفراش لفعل أنشطة متنوعة 
غير النوم ال يستطيعون النوم بشكل جيد وبالجودة 
ال��ك��اف��ي��ة، ول��ه��ذا ف��إن��ه م��ن ال���ض���روري أن ت��ك��ون أول��ى 
خطواتك للتخلص من مشاكل النوم هي عن طريق 
إزالة جميع العوامل المشتتة كالتلفاز والهاتف الذكي 
مثالً، وحتى تجنب عادات القراءة واألكل في السرير، 
أو  الغرفة  خ��ارج  لها  مكان مخصص  بجعل  ذل��ك  و 

ممارسة هذه العادات بعيداً عن سريرك. 

قلل من استهاك الكافيين 
إنتاج أجسادنا لمادة تسمى األدينوسين كلما   يزيد 
عن  م��س��ؤول  المركب  وه��ذا  استيقاظنا  فترة  طالت 
زيادة إشارات النوم وفي نفس الوقت تقليل إشارات 
تحتوي  التي  المنتجات  نستهلك  عندما  اإلستيقاظ. 
على مادة الكافيين فإنه يبطل قدرة األدينوسين على 
توصيل ونقل إشارات النوم إلى دماغك و بالتالي يؤثر 

بشكل مباشر على قدرتك على لنوم بشكل جيد. 
الجسد من خمس  في  يظل  أن  الكافيين  باستطاعة 
إل��ى سبع س��اع��ات، و بناًء على ذل��ك ف��إذا استهلكت 
نصفه  يستقر  فسوف  م��س��اًء   ١٠ الساعة  الكافيين 
في جسمك إلى الساعة ٥ صباحاً، هذا لن يؤثر فقط 
بتقليل ج����ودة ن��وم��ك أث��ن��اء ال��ل��ي��ل وإن��م��ا ح��ت��ى عند 
شعور  لديك  سيكون  الباكر  الصباح  في  استيقاظك 
ذلك  وك��ل  نومك  قلة  بسبب  والكسل  بالنوم  ق��وي 
تنتهي  ال  ب��دوام��ة  أشبه  فهي  كم،  المترا األدينوسين 

ع��واق��ب��ه��ا. ول���ذل���ك ف���إن���ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ك االب���ت���ع���اد عن 
استهالك الكافيين بشكل كبير وتقليله عند الساعات 

القريبة من النوم. 

حاول التخلص من عادة التدخين 
جميعنا أصبح على قدر من المعرفة باألضرار واآلثار 
عادة  عن  والناتجة  علمياً  المثبتة  الصحية  السلبية 
التدخين، هل تعلم أيضاً أن النيكوتين والذي يعتبر 
نومك  يؤثر على  السجائر  مادة منبهة تحتوي عليها 

بنفس تأثير الكافيين الموجود في القهوة. 
وقد أشارت الدراسات العلمية الحديثة أن المدخنين 
ي��ع��ان��ون ض��ع��ف خ��ط��ر ال��ت��ع��رض ل��م��ش��ك��الت ال��ن��وم 
وكذلك زيادة شعور النعاس الذي يؤثر على اإلنتاجية. 
ومن هذا المنطلق البد أن تكون لديك خطوات جدية 
وع��زي��م��ة ق��وي��ة ل��ل��ب��دء ف��ي التخلص م��ن ه���ذه ال��ع��ادة 
و  األط��ب��اء  بالخبراء من  باالستعانة  ب��أس  وال  المضرة 

االلتحاق ببرامج اإلقالع عن التدخين لمساعدتك. 

التزم بممارسة الرياضة بشكل 
دوري

م��دى تحسن ج��ودة نومك بعد   هل الحظت سابقاً 
انضباطك على روتين تمارين رياضية؟ هذا ما أثبتته 
السريرية  والتجارب  الرصينة  ال��دراس��ات  من  العديد 
ع���ن رب���ط م��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ب��ت��ح��س��ن ج����ودة ال��ن��وم 
وكذلك إسهامها في زي��ادة قدرتك على الخلود للنوم 
بسرعة وتقليل حاجتك الستخدام األدوية المساعدة. 
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك، فإنها تساهم ف��ي رف��ع درج��ة ح��رارة 

ال��ج��س��م وإف�����راز اإلن���دروف���ي���ن ورف����ع ن��س��ب��ة اس��ت��ه��الك 
الطاقة الذي يزيد من إرهاقك، و كلها تعتبر عوامل 
ت��زي��د م���ن ك���ف���اءة ال���ن���وم وال��ح��ص��ول ع��ل��ى االن��ت��ع��اش 
تدعم  ال��ري��اض��ة  م��م��ارس��ة  أن  كما  ب��ع��ده��ا.  المطلوب 
وتوجد  وال��ق��ل��ق.  التوتر  م��ن  وتقلل  النفسية  الصحة 
ال��ري��اض��ة وال��ن��وم، فكلما مارست  ع��الق��ة ط��ردي��ة بين 
ن��وم��ك، وكلما كانت ج��ودة  ال��ري��اض��ة تحسنت ج��ودة 
ك���ب���ر ع��ل��ى م��م��ارس��ة  ن���وم���ك أف���ض���ل ك���ان���ت ق���درت���ك أ
التمارين الرياضية.  ضع أهدافاً بسيطة في البدايات 
وم����ن ث���م زد م���ن ش����دة وم����دة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��اض��ي��ة 

وستحصل على تلك المنافع القيمة.

اضبط توقيت وجبات الطعام 
بشكل صحيح 

ال��ن��وم قد  م��ن مواعيد  بالقرب  ثقيلة  ت��ن��اوُل وج��ب��ات 
يسبب عسر الهضم وشعور الغثيان وحرقة المعدة 
وحتى اإلمساك، وهذا بدوره سيجعلك في حالة من 
عدم االرتياح وستواجه صعوبة في النوم. هناك الكثير 
االلتهابية وارتجاع  األمعاء  أم��راض  ممن يعانون من 
كثر عرضة  المريء ومتالزمة القولون العصبي وهم أ
لهذه اإلزعاجات التي تؤثر بشكل جوهري في قدرتهم 

على النوم بشكل جيد. 
حاول عدم تأخير مواعيد الوجبات بجعلها قريبة جداً 
من وقت نومك وتجنب قدر اإلمكان األطعمة الحارة 
والسكريات والوجبات الثقيلة قبل ساعتين إلى ثالث 

ساعات على األقل من الموعد المحدد لنومك.
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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.

خليفة
من خَلفه خْلفاً وخالفًة جاء بعده فصار 
مكان�������ه، واس�������تخلفه جعل�������ه خليفة له، 
والخليفة هو المس�������تخَلف والس�������لطان 
األعظ�������م وتجمع على خلف�������اء وخالئف 
وأخل�������ف هللا عليه جعل له ش�������يئاً بدل 

شيء فقده.

وس�������مت العرب بهذا االسم تفاؤالً بأن 
يكون صاحبه خلفاً صالحاً لمن قبله.

نوف 
من الفعل ناف بمعنى ارتفع، والنوف االرتفاع ومنه قصر َمنيف أي عإل، وفي حديث عائش�������ة 
رضي هللا عنها تصف أباها: ذاك طود َمنيف، أي جبل شامخ ،ومنه قولهم في األعداد عشرون 
ونّيف أي وزيادة، ولعل التسمية بهذا االسم جاءت تفاؤالً بأن تكون صاحبته لها مقام عاٍل في 

قومها.

شمايل
أصلها شمائل بالهمزه وَقلبت العامة الهمزة ياًء تسهيالً، وهي جمع ِشمال، والشمال الخصلة 

أو الطبع ،قال الشاعر عبد يغوث الكالبي:

ألم تعلما أن المالمة نفعها 

قليل وما لومي أخي من شماليا 

أي لي�������س من طبع�������ي أن ألوم صاحبي، والش�������مال ريح طيبة تهب من جهة الش�������مال وتجمع 
كذلك على شمائل .

ولعل التس�������مية بهذا االس�������م جاءت من باب التفاؤل بأن تكون صاحبته ذات طباع حس�������نة أو 
طيبة المخبر . 

سهيل 
تصغير كلمه س�������هل وهو من باب تصغير التحّبب ،والس�������هل كل ما فيه ليونة، وقد سهل األمر 
سهولة أي صار سهالً، والسهل ضد الَحزن)بفتح الحاء وتسكين الزاي( وهو المكان الوعر، وفي 
الحديث الشريف: اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً وأنت تجعل الَحزن إذا شئت سهالً. ورجل 

سهل الخلق أي سمح لين ، وُسهيل كوكب يماٍن يطلع من جهه اليمن.

وقد س�������مت العرب بهذا االسم تفاؤالً بأن يكون صاحبه لّين الخلق متسامحاً أو ذا منزلة عالية 
في قومه كمنزلة سهيل بين النجوم.
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة
رئيسة البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث

Twi/insta: sarahamada30

معلومات عامة

نهيان 11  آل  بن سلطان  زاي��د  بن  الشيخ محمد 
لدولة اإلمارات  ال��ث��ال��ث  ال��رئ��ي��س  م������ارس 1961  
عشر إلمارة أبو  السابع  المتحدة والحاكم  العربية 
المسلحة ورئيس  األعلى للقوات  ظبي والقائد 
إمارات  أبو ظبي كبرى  التنفيذي إلمارة  المجلس 
اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، ت��ول��ى رئ���اس���ة دول���ة 
اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة ف��ي 14 م��اي��و 2022 
خلًفا ألخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان.
ُول��د ف��ي 11 م��ارس ع��ام 1961،وه����و االب��ن الثالث 
للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة 
إمارة أبو ظبي،  المتحدة وحاكم  العربية  اإلم��ارات 
العين  رأس��ه  مسقط  ف��ي  النظامي  تعليمه  تلقى 
وفي أبو ظبي، ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست 
العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1979. واجتاز 
ك��ادي��م��ي��ة ساندهيرست  خ��الل ف��ت��رة دراس��ت��ه ف��ي أ
دورة مدرعات تأسيسية، ودورة طيران تأسيسية، 
التعبوية  الطائرات  على  وتدريًبا  مظليين،  ودورة 

والعمودية، بما فيها طائرات غازيل. 
ي��ش��غ��ل أي���ًض���ا ع�����دًدا م���ن ال��م��ن��اص��ب ال��س��ي��اس��ي��ة 

عنه  وي��ع��رف  ل��ل��دول��ة.  واالق��ت��ص��ادي��ة  والتشريعية 
بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية 
ف��ي إم���ارة أب��و ظبي للوصول بها إل��ى أفضل وأرق��ى 
ال��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة. وم��ن��ذ ت��ول��ي��ه رئ���اس���ة مجلس 
ك���ات مع  أب���و ظ��ب��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ع��م��ل إلق���ام���ة ش���را
كز الفكرية المرموقة  المؤسسات التعليمية والمرا
عالمًيا، والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبو ظبي 
أو تم االنضمام إلى مشاريع مشتركة إستراتيجية 
مع المؤسسات األكاديمية المتواجدة في أبو ظبي.

النشأة والتعليم
زاي��د بن سلطان آل  وال��ده  نشأ محّمد في كنف 
تعليمه  كمل  أ مبارك.  بنت  فاطمة  وأم��ه  نهيان 
النظامي في اإلمارات العربية المتحدة ثم المملكة 
ساندهيرست  ك��ادي��م��ي��ة  أ م��ن  وت��خ��رَّج  المتحدة 
تدريبه  اشتمل   .1979 عام  الملكية  العسكرية 
ودورة  تأسيسية  دروع  دورة  ع��ل��ى  ال��ع��س��ك��ري 
ط���ي���ران ت��أس��ي��س��ي��ة وت��ح��وي��ل ط���ائ���رات ع��م��ودي��ة 

وطيران تكتيكي ودورة مظليين.

البداية
آل  ب��ن سلطان  زاي���د  وال���ده  عّينه 
الثاني/نوفمبر  تشرين  ف��ي  نهيان 
ظبي.  أب��و  عهد  لولي  نائًبا   2003
وبعد وف��اة وال��ده تولَّى والي��ة عهد 
إمارة أبو ظبي في تشرين الثاني/

منذ  ت���ول���ى  ك��م��ا   ،2004 ن��وف��م��ب��ر 
 2004 األول/دي���س���م���ب���ر  ك���ان���ون 
منصب رئيس المجلس التنفيذي 
إلم����ارة أب���و ظ��ب��ي، ال��م��س��ؤول عن 
تطوير وتخطيط اإلم��ارة. استقبَل 
الخارجية  ووزي���ر  زاي���د  ب��ن  محمد 
اإلم����ارات����ي، ع��ب��د هللا ب���ن زاي����د آل 
الثاني/نوفمبر  تشرين  ف��ي  نهيان 
المتحدة  المملكة  ملكة   2010
واألم��ي��ر  الثانية  إليزابيث  الملكة 
أرض  على  أدن��ب��رة،  دوق  فيليب، 
خالل  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
زي���ارت���ه���م���ا ال��ث��ان��ي��ة ل���ل���دول���ة، وق��د 
راف����ق ال��م��ل��ك��ة وال�����دوق ف���ي ج��ول��ة 
الكبير في  زاي��د  في مسجد الشيخ 

مستهل زيارتهما.

األدوار
المجلس األعلى للبترول

ي��ت��ول��ى م��ح��م��د ب���ن زاي����د منصب 
ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
للبترول الذي يشرف على شركة 
ب��ت��رول أب���و ظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة، وه��و 
عن  ال��م��س��ؤول  الرئيسي  الجهاز 
إمارة  في  الهيدروكربونية  الموارد 
أب���و ظ��ب��ي. وأش�����رف ع��ل��ى تنفيذ 
ع�����دة إس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ل��ل��ت��ط��وي��ر 
المتعلقة  تلك  خاصة  والتنويع، 
ب��إن��ت��اج ال��ن��ف��ط ال���خ���ام وال��ب��ن��زي��ن 
وتسعير  األروم��ات��ي��ة؛  والمركبات 
للبولي  اإلنتاجية  والسعة  ال��غ��از؛ 

أوليفين.

صاحب سمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
حفظه اهلل ورعاه
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التنمية االقتصادية
ي��رأس محمد ب��ن زاي��د مجلس 
ال������ت������وازن االق����ت����ص����ادي ال����ذي 
س عام 1992 )والمعروف  تأسَّ
األوفست  برنامج  باسم  سابًقا 
ل������دول������ة اإلم���������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
ال��م��ت��ح��دة(، وع��م��ل ع��ل��ى زي���ادة 
أبو  إمارة  االقتصادي في  التنوع 
مجلس  رئيس  وبصفته  ظبي. 
يساهم  االق���ت���ص���ادي،  ال���ت���وازن 
ول���ي ع��ه��د أب���و ظ��ب��ي ف��ي تحويل 
بالدفاع  المتعلقة  االستثمارات 
إلى مشاريع مربحة في مختلف 
القطاعات، من أجل المساعدة 

في تنويع اقتصاد اإلمارات.

مبادرات التعليم واالبتكار
رفع  زاي��د على  بن  عمل محمد 
اإلم����ارات  ف��ي  التعليم  م��س��ت��وى 
ال���ع���رب���ي���ة ال���م���ت���ح���دة ل��ي��ض��اه��ي 
أع���ل���ى ال��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة، من 
مجلس  كرئيس  منصبه  خ��الل 
أب����و ظ��ب��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ال�����ذي تم 
تأسيسه في عام 2005 لتطوير 
وت��ن��ف��ي��ذ إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ت��ه��دف 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن م��رح��ل��ة 
الثانوية  ح��ت��ى  األط��ف��ال  ري���اض 
الحكومية  ال��م��دارس  في  العامة 
وال���خ���اص���ة، إل����ى ج���ان���ب ت��ط��وي��ر 
ي��رأس  أن��ه  كما  ال��ع��ال��ي.  التعليم 
م����رك����ز اإلم������������ارات ل����ل����دراس����ات 
ال��ذي  اإلستراتيجية،  وال��ب��ح��وث 
ي��ع��زز ال��م��ش��ارك��ة األك��ادي��م��ي��ة في 
القضايا االقتصادية واالجتماعية 
ذات  واألم����ن����ي����ة  وال���س���ي���اس���ي���ة 
تطوير  دع���م  بالمنطقة.  ال��ص��ل��ة 
اإلم���ارات  دول���ة  ف��ي  التكنولوجيا 
العربية المتحدة، وشجع ثقافة 
االبتكار من خالل رعاية فعاليات 

للعلوم  الوطني  المهرجان  مثل 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار. كما 
أس���س ت��ح��دي م��ح��م��د ب���ن زاي���د 
ال��ع��ال��م��ي ل���ل���روب���وت، ل��ت��ح��وي��ل 
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
إل����ى م��رك��ز إق��ل��ي��م��ي ل��ل��ب��ح��ث في 
ذاتية  واألنظمة  الروبوت  مجال 
التحكم. في عام 2008، تم اختيار 
ال��ط��الب  م��ن  األول����ى  المجموعة 
محمد  ال��ش��ي��خ  منحة  ل��ب��رن��ام��ج 
ضمن  العالي  للتعليم  زاي��د  ب��ن 
م���ب���ادرة م���ع ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك 
أب������و ظ���ب���ي ي���ت���م ف���ي���ه���ا ت��ك��ري��م 
اإلمارات  المتفوقين في  الطالب 
العربية المتحدة ومنحهم فرًصا 

كاديمية وقيادية مميزة. أ

الحفاظ على البيئة
ع��م��ل ول���ي ع��ه��د أب���و ظ��ب��ي على 
ح���م���اي���ة ال���ط���ب���ي���ع���ة م����ن خ���الل 
الصقور  لحماية  الجهود  ت��رأس 
العربي  والمها  البرية  والحبارى 
المتحدة،  العربية  اإلم���ارات  في 
م���ل���ي���ون دوالر  ب��م��ب��ل��غ  وت����ب����رع 
تهدف  التي  المبادرات  إلح��دى 
لمنع موت الطيور البرية بسبب 
خ���ط���وط ال���ك���ه���رب���اء، ف���ي س��ي��اق 
إطالقه مؤسسة محمد بن زايد 
الجارحة  ال��ط��ي��ور  على  للحفاظ 
بتمويل قيمته 20 مليون دوالر. 
كما يترأس صندوق محمد بن 
الكائنات  على  للمحافظة  زاي��د 
الحية، وهو وقف خيري بقيمة 
ي��ق��دم المنح  ي���ورو  25 م��ل��ي��ون 
ل��ل��م��ب��ادرات ال��ف��ردي��ة ف��ي مجال 
ح��ف��ظ أن�����واع ال��ك��ائ��ن��ات ال��ح��ي��ة، 
المجال،  ال��رواد في هذا  وتكريم 
الكائنات  أن���واع  أهمية  وتعزيز 

الحية في أوساط النقاش. 

دعم الفنون
ل��ت��ش��ج��ي��ع ال���س���ي���اح���ة وت��ن��وي��ع 
دعم  المحلّي،  الفّني  المشهد 
محمد بن زايد تأسيس متاحف 
ل��ل��ف��ن��ون، ب��م��ا ف��ي ذل���ك متحف 
ال����ل����وف����ر أب�������و ظ����ب����ي وم���ت���ح���ف 
غ��وغ��ن��ه��اي��م أب���و ظ��ب��ي ال����ذي ما 
ي�����زال ق��ي��د اإلن����ش����اء، ب��اإلض��اف��ة 
إلى مواقع للتراث الثقافي مثل 
 2009 قصر الحصن. وف��ي ع��ام 
أبو ظبي ورئيس  قام ولي عهد 
فرنسا آنذاك، نيكوال ساركوزي، 
بافتتاح معرض في فندق قصر 
اإلم�������ارات ش��م��ل أع���م���ااًل ف��ّن��ّي��ة 
ت��م ش���راؤه���ا م��ن أج���ل متحف 
وأخ���رى تمت  أب��و ظبي،  اللوفر 
وطنية  متاحف  من  استعارتها 
فرنسية معلًنا بذلك بدء أعمال 
بناء متحف اللوفر، والذي يقع 
ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال���ث���ق���اف���ي���ة ع��ل��ى 
ج���زي���رة ال���س���ع���دي���ات، وق����د تم 
 .2017 ن��وف��م��ب��ر  ف���ي  اف��ت��ت��اح��ه 
الفنون  على  دعمه  يقتصر  وال 
الفنون  يشمل  ب��ل  التصويرية 
الشفوية أيًضا.  إذ ُيعرف بحّبه 
ي��دأب  ل��ذل��ك،  ال��ن��ب��ط��ي،  للشعر 
مسابقات  تشجيع  على  دائ��ًم��ا 
ال��ش��ع��ر ال��م��ح��ل��ي��ة واس��ت��ض��اف��ة 

بعض منها تحت رعايته.

تمكين المرأة
بصفته  زاي����د،  ب��ن  دع���م محمد 
ُم����ن����اص����ًرا ل���م���ش���اري���ع ت��م��ك��ي��ن 
في  لها  المتزايد  الوجود  ال��م��رأة، 
عدد من المجاالت التي يسيطر 
أبريل  وف��ي  ع��ادة.  الرجال  عليها 
ضابطات  ب��وف��د  رّح���ب   ،2019
م����ن ب���رن���ام���ج ت����دري����ب ال���م���رأة 
العربية على العمل العسكري 

وح��ف��ظ ال���س���الم ك���ن ي��خ��ض��ع��ن ل��ل��ت��دري��ب في 

المتحدة  األم��م  لعمليات  تحضيًرا  ظبي  أب��و 

كّد على أهمية  العالمية لحفظ السالم، حيث أ

الدور الذي تؤديه الضابطات في عمليات نشر 

األمن وحفظ السالم. 

االهتمام بالرياضة

ولي  أس��س  بالصقور،  الكبير  الهتمامه  ن��ظ��ًرا 

عهد أبو ظبي مدرسة محمد بن زايد للصقارة 

تشجيع  إل��ى  تهدف  والتي  الصحراء  وفراسة 

تقليد الصقارة العريق والحفاظ عليه بتعليمه 

لألجيال الجديدة من اإلماراتيين،  كما تعلمه 

من وال��ده. في م��ارس 2019، استضافت أبو 

العالمية.   األل��ع��اب  ال��خ��اص  األولمبياد  ظبي 

كّ��د محمد بن زايد خالل األولمبياد أهمّية  وأ

أثناء  وتمكينهم  المشاركين  م��ع  التضامن 

الفعالية وفي ُدَولِهم األم كذلك.

توليه الحكم

في 13 مايو 2022، توفي ش�������قيقه الشيخ خليفة 
بن زايد في أبوظبي عن عمر يناهز 73 عاًما، نعى 

الشيخ محمد أخاه الشيخ خليفة قائال:
محمد بن زايد آل نهيان إنا لله وإنا إليه راجعون 
.. ف��ق��دت اإلم������ارات اب��ن��ه��ا ال��ب��ار و ق��ائ��د “م��رح��ل��ة 
ال��ت��م��ك��ي��ن” وأم���ي���ن رح��ل��ت��ه��ا ال��م��ب��ارك��ة.. م��واق��ف��ه 
وإن��ج��ازات��ه وحكمته وع��ط��اؤه وم��ب��ادرات��ه ف��ي كل 
زاوي���ة م��ن زواي���ا ال��وط��ن.. خليفة ب��ن زاي���د، أخي 
وعضيدي ومعلمي ، رحمك هللا بواسع رحمته 

وأدخلك في رضوانه وجنانه 

فـداك الــــروح يـا وطــــني  فـداكا
المعـالــــي  وطــــَن  أيـــا  إمـاراتـــــي 
الـــروح كـــي تبقـــى عزيزا نــــذرنا 
ونحفظـــك اتحـــاداً فـــي شـــموٍخ
سنــــحمي دولة ونــــصون عهداً 
أيـــــا وطـنـــــي وال خـــــوف عــليـك
ومــــن يـحـمـي مـوطــــنا اال بـنـوه
فـــدم يـــا موطــــن األمجـــاد حراً
سـنـبــــلغ  بـالعــــزيمة كل فخـــر
ونـذكـــــر زايـــــداً فـــي كل حيـــن
نـــرى فيـــك المحامد والســـجايا
رضعت المجـــد في كنف المعالي
شــمــــوٌخ حـكـمـٌة عــــدٌل وأمـٌن
ويأتيك الزمـــــــــــان وفيك يشدو
يــجـري كـفيـك  مـن  البـحـر  كـأن 
فــــسر بــــو خــــالد شــــرقا وغربا

سائرون على خطاك

مع تحيات برنامج خليفة للتمكين

المجُد يخفق في ســـماكا ليبقى 
رعــــاك اهلل يــــا وطـنــــي رعـاكــــا
ونلقى الموت عشــــقا في هواكا
نــــداكا دومــــا  بـالــــدما  نــلبـــــي 
مـــداكا علــــى  كـاألســــود  فإنـــا 
يـحـمــي حمــاكا  وفيك مـحــــمد 
فـعــــش يا موطنــي  شــما ذراك 
يرفـــرف فـــي ذرى العليـــا.. لوكا 
ويبقـــى األمن يســـكن فـــي ثراكا
نــراكـــــا إذ  محــــمد  يـــــا  نـــــراه 
وقـــد شـــــابهت فــــي كــــل أباكا
وقـد حــــزت المـفـاخر من صباكا
الـحــــزم مكمنُه يداكا وســــيُف 
كــــأن الدهــــر لم يعرف ســـواكا
وغيث الســـحب فيض من نداكا
فنحـــن الســـائرون علـــى خطاكا

معلومات عامة
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تغريـدات من تـويتـر

عن رحيلك وأنت ودعت البالد

ضاحي خلفان تميم
14/5/2022

#خير_خلف_لخير_سلف #محمد_بن_زايد حتت و�ضم

فرسان 71 : اللهم أيده بالحق وولي أمرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
كتب له التوفيق والرشاد والصواب  نهيان، وأجعله خير خلف لخير سلف، اللهم ا

والسداد، ووفقه لما فيه الخير للبالد والعباد، يارب العالمين .. 

نوال زايد  : ئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف فهو 
بالبذل  ثراهم  والشيخ خليفة رحمهم هللا وطيب  زايد  الشيخ  لمسيرة  مستكمالً 
والعطاء لخدمة شعبه ووطنه، والدفاع عن قضايا األمتين األمة العربية واإلسالمية، 

ربي يوفقه في حماية هالوطن الغالي.

صمت : جعل من رباك إنت وإخوانك للجنه وفعالً من خلف ما مات فأنتم خير 
خلف لخير سلف.

البشرية  باالنجازات  وتكللت  والعمل  العطاء  بدأت من  األحبابي: مسيرة  د.محمد 
والنهضة الحضارية، ولن تتوقف تلك المسيرة بأذن هللا ، خير خلف لخير سلف 

ورحم هللا حكيم العرب الشيخ زايد وأطال في عمر سيدي محمد بن زايد.

ذياب بن غانم المزروعي : محمد بن زايد .. ابتسامة وطن .

نبض وطن : رعاك هللا يالزعيم العرب العظيم محمد العز ..

محبي محمد بن زايد : انته الوطن وحب الوطن.

 دموع الصمت : “قائد السالم وصاحب رسالة السالم”

بوراشد : بكم مسيرة الوطن ماضيه في تقدم وازدهار.

السمع  زاي��د على  بن  الشيخ محمد  السمو  نبايعك سيدي صاحب   “  : زاي��د  دار 
العهد داعين هللا  كُنا على  العهد كما  ، ُمخلصين لك  واليسر  العسر  والطاعة في 
العلي القدير أن يكون لك عونا ويوفقك هللا تعالى ويسدد خطاك فأنك خير خلف 

لخيرِ سلف ))حفظ هللا االمارات وشعبها وقادته((.

ي���ا خ��ل��ي��ف��ة ي����وم أت���ان���ا ال��خ��ب��ر

العبر العيون  دم��ع  من  أذرف��ت 

قدر م��ن  ب��أم��ر  ح��ان  إن  القضاء 

وال��ص��ب��ر ل��ك  ال���دع���اء  إال  م��ال��ن��ا 

مقر أعلى  في  وصديق  نبي  مع 

كبر ب���ع���زك  ال����دول����ة  ات���ح���اد 

بفكر ت��اب��ع��ت��ه  االس��ت��ث��م��ار  ث��م 

البشر بين  م��ا  الطيب  زعيم  ي��ا 

المعتبر الرصين  وأن��ت  وال  كيف 

البالد ودع��ت  وأن��ت  رحيلك  عن 

الفؤاد حضرتك  بفراق  واعتصر 

وك��اد بحدوثه  اإلن��س��ان  ي��ؤم��ن 

وتسكن الفردوس مع خير العباد

ي��ا ك��ري��م ب��ي��ده ال��ب��ي��ض��اء ج��اد

والعمار بفضل مجهودك مشاد

عماد ل��ل��دول��ة  ال��م��ال  ص��ار  لين 

حداد العالم  أعلن  فراقك  من 

زاد ال��خ��ي��رات  على  ل��ي  زاي��د  اب��ن 




