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جـــمعية توعـــية
ورعايــة األحـــداث
تســتعرض نتائــج
األنشطة والبرامج
التي عقـدت خالل
فــــترة الصـــيـــف

اإلجازة الصيفية ...
فرصة رائعة للعودة لألسرة

أن جمعية توعية ورعاية األحداث تويل اهتامماً خاصاً للربامج الطالبية يف الفرتة
الصيفية وتسعى إىل استثامر الفرص املتاحة بالتعاون مع مؤسسات املجتمع
لالستفادة منها يف شغل أوقات فراغ الطلبة مبا هو نافع لهم وللمجتمع.
الدكتور محمد مراد عبدالله األمني العام للجمعية

د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

الفراغ هو الوقت الذي يقضيه اإلنسان بعيدا ً عن أداء المهام والعمل والدراسة ،فضال ً عن
األنشطة الضرورية .يقول الشاعر:
َمفسدة ٌ للمرء أيّ مفسدة
جدة
وال
والشباب
إن الفراغ
ِ
فإذا اجتمع هذا الثالوث الخطير« ،الفراغ والشباب والمال» كانت النتيجة خطيرة إذا لم يوجه
فيها الفرد إلى العمل النافع والمفيد.
وتبرز أهمية الفراغ في أنه يساعد الفرد في ترتيب األولويات وممارسة األنشطة واألعمال ،وإنجاز
المهام ،وتحقيق األهداف التي يصبو إليها.
الفراغ له العديد من السلبيات واألضرار ،منها ما يتعلق بالفرد ،واألخرى تعود على المجتمع.
فالفرد الذي يشعر بالفراغ يعاني من الضجر والملل والتفكير باألمور السلبية وعدم اإلنجاز ،وقد
يؤدي أحيانا ً إلى االنتحار ،وهذا األمر أيضا ً يتضرر منه المجتمع ،فيقل اإلنجاز وتتعطل المصالح
ويتأثر التطوير والبناء والتعمير.
وحتى نستغل الفراغ بالمفيد والنافع من األعمال يمكن ممارسة الرياضة بانتظام ،والمداومة
على قراءة الكتب المفيدة والنافعة ،والمشاركة في األعمال التطوعية ،والسفر وغير ذلك من
األنشطة التي تعود بالفائدة على الفرد ومجتعه.
من هنا أدركت جمعية توعية ورعاية األحداث منذ إشهارها أهمية رعاية األبناء وشغل أوقات
فراغهم خالل فترة الصيف ،فأطلقت برنامج «صيف بال فراغ» الموجه إلى األبناء ،والذي
يحتوي على العديد من األنشطة والبرامج الالصفية ،وهذا العام تحولت هذه البرامج إلى
ورش تدريبية تم تنظيمها على مستوى الدولة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع
المدني والجمعيات النسائية والمرا كز الشبابية ،مما كان لها األثر الكبير في شغل أوقات فراغ
األبناء بالمهارات العلمية والعملية ،وتعزيز قدراتهم على اإلنجاز ،وا كتشاف مواهبهم ،والتعرف
على تقنيات جديدة في مجال تبادل الخبرات والعمل الجماعي ،وتحسين مهارات التواصل
االجتماعي لديهم.
ف
ف
الكثير من األبناء الذين شاركوا ي مثل هذه الورش التدريبية أ كدوا أنها ساهمت ي رفع الروح
المعنوية لديهم ،وتزويدهم بالمعارف الجديدة ،وتحقيق الرضا الذاتي والسعادة واإليجابية.
وأخيرا ً تظل مثل هذه البرامج والدورات والورش التدريبية الطريق األفضل والسبيل األمثل إلى
وأسس علمية مدروسة تناسب
ٍ
شغل وقت الفراغ لدى األبناء بشرط أن تصمم وفق معايي َر
اهتمامات وعقول وأفكار األبناء حتى تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها .وهللا من وراء القصد.

كلمة العدد

الفـراغ
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األخــــبـــار

بـــــرعـــــايـــــة هــــيــــئــــة آل مــــكــــتــــوم الـــخـــيـــريـــة
جــمــعــيــة تـــوعـــيـــة ورعـــــايـــــة األحـــــــــداث تــخــتــتــم

دورة أســـاســـيـــات الــتــصــويــر الــضــوئــي
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة حــــمــــدان بــــن راشــــد
آل مـــكـــتـــوم لـــــــــأداء الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الــمــتــمــيــز
في إطار الشرا كة المؤسسية وخدمة المجتمع ،استضافت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء
ّ
التعليمي المتميز دورة تدريبية نظمتها الجمعية لمدة أسبوعين ،وشهدت تدريبا ً
مكثفا ً للطالب
والطالبات المشاركين على أساسيات وفنون التصوير الضوئي لتنمية مهاراتهم في هذا المجال.
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ق ــال الــدك ـتــور ج ـمــال الـمـهـيــري،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـن ــاء
األمين العام لمؤسسة حمدان
بـ ــن راش ـ ـ ــد آل مـ ـكـ ـت ــوم لـ ـ ــأداء
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز“ :تـــأ ـتــي
م ـشــاركــة مــؤسـســة ح ـمــدان بن
راشد آل مكتوم لألداء التعليمي
المتميز في تنظيم هذه الدورات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة واس ـت ـضــاف ـت ـهــا مــن
منطلق حرصها على المساهمة
في تنفيذ رؤيــة القيادة الرشيدة
ـفـي تمكين ال ـبــرامــج التعليمية
ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة وت ـن ـم ـي ــة
م ـعــارف ـهــم ومــه ــاراتــه ــم ،ودعـ ــم
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،
وخ ــاص ــة ال ـج ـم ـع ـيــات الـمـعـنـيــة
بخدمة المجتمع التعليمي.
ومن جانبه ،أشاد الدكتور محمد
مـ ـ ــراد ع ـ ـبـ ــدهللا ،االم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام

لجمعية توعية ورعاية االحداث
بــدور مؤسسة حـمــدان ـفـي دعم
التعليم على كافة المستويات
،وحــرص ـهــا عـ ـلـى رعــايــة الـبــرامــج
واألنشطة المعرفية والمهارية
ـفــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وأوض ـ ـ ـ ــح ب ــأن
الجمعية وبتوجيهات ومتابعة
رئ ـيــس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا معالي
ال ـفــريــق ض ــاح ــي خ ـل ـفــان تميم
تــو ـلـي اه ـت ـمــام ـا ً خ ــاص ـا ً لـلـبــرامــج
ال ـطــاب ـيــة ـفـي ال ـف ـت ــرة الـصـيـفـيــة
،وتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى إلـ ـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
ال ـفــرص المتاحة بــالـتـعــاون مع
مؤسسات المجتمع لالستفادة
م ـن ـهــا ـ ـفـي ش ـغ ــل أوق ـ ـ ــات فـ ــراغ
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ب ـ ـمـ ــا هـ ـ ــو ن ـ ــاف ـ ــع ل ـهــم
وللمجتمع ،وعـ ّبــر عــن سعادته
بنجاح الــدورة ومستوى الوعي
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ل ـ ــدى ال ـم ـشــارك ـيــن

والمتطوعين وأول ـيــاء األم ــور».
ب ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــاد ال ــدكــت ــور جــاســم
خ ـل ـيــل م ـ ـيـ ــرزا ،ال ـم ـن ـســق ال ـعــام
لـ ـل ــدورات الصيفية ـفـي جمعية
توعية ورعــايــة األحـ ــداث بــالــدور
المحوري الذي تلعبه مؤسسة
حـ ـم ــدان ب ــن راش ـ ــد آل مـكـتــوم
ل ـ ــأداء الـتـعـلـيـمــي الـمـتـمـيــز في
دعم الموهبة واالبتكار واإلبــداع
لدى الطالب والطالبات في دولة
اإلم ـ ــارات  ،ان ـطــاق ـا ً مــن رؤيتها
ـفـي االرتـ ـق ــاء بمنظومة التعليم
وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ال ـ ــري ـ ــادي
للدولة عالميا ً في مجال التميز
األكاديمي والتعليمي.
و ـ ـفـي ال ـخ ـتــام ت ــم ت ـكــريــم الـجـهــة
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة وت ـ ـكـ ــريـ ــم ال ـط ـل ـبــة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزي ــن
المتعاونين في إنجاح الدورة.
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بـــرعـــايـــة هــيــئــة أل مــكــتــوم الــخــيــريــة جمعية
تــوعــيــة ورعـــايـــة األحـــــداث تختتم دورتـــهـــا الــثــالــثــه،

دورة الحرف القديمة والرسم على المباخر
فــي مؤسسة حياكم اقــربــوا للثراثيات بخورفكان.
استضافت مؤسسة حياكم اقربوا للثراثيات بخورفكان دورة الحرف القديمة التي نظمتها
الجمعية لمدة أسبوعين ،حيث أشــاد د .محمد مــراد عـبــدهللا ،األمـيــن الـعــام لجمعية توعية
ورع ــاي ــة االح ـ ــداث بـ ــدور وتــع ــاون الـمــؤسـســة ـفـي دع ــم ه ــذا ال ـن ـمــوذج مــن الـ ـ ــدورات وال ـبــرامــج
ح َرف اليدوية هي المهارة الخاصة أو الـقــدرة على التفنن في صنع
المعرفية والحياتية ؛ فال ِ
األشياء يدو يًا وإطــاق العنان لألبناء في التفكير واإلبــداع واستشراف المستقبل  ،وأ كــد على
أهمية دور األســرة لدعم األبناء لمثل هذه المشاركات  ،وأبــدى إعجابه بالمعرض التطبيقي.
وأوضـ ـ ـ ــح بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه ال ـنــوع ـيــه
م ــن ال ـ ـ ــدورات تـكـســب أب ـنــاءنــا
ال ـم ـشــارك ـيــن ال ـخ ـبــرة للتعرف
ع ـ ـلـى ت ــاري ــخ الـ ـح ــرف ال ـيــدويــة
ال ـتــي ك ــان ي ـقــوم بـهــا األج ـ ــداد ،
وال ـتــي صنعها الـبـشــر ـفـي فجر
ت ـطــور الـبـشــريــة  ،وال ـتــي كانت
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سببا ً رئيسيا ً لكسب ال ــرزق ،
وبالطبع فــإن ال ـحــرف اليدوية
لها مكانة خــاصــة لــدى شعب
دولــة اإلم ــارات ،ألنها تــدل على
حضارة وثقافة كل إمارة ،لذلك
نؤكد على أهمية تعلمهم لهذا
النوع من الحرف اليدوية حتى
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يتمكنوا من صناعة مستقبل
أفضل وربما تكون بداية طريق
جديد لهم في التجارة مستقبال ً.
ومن جانبه أ كد الدكتور جاسم
خ ـل ـيــل مـ ـي ــرزا ال ـم ـن ـســق ال ـعــام
ل ـ ـلـ ــدورات ال ـص ـي ـف ـيــة “س ـعــدنــا
بالتعاون مع مؤسسة حياكم

اق ــر ب ــوا ل ـل ـثــراث ـيــات ب ـخــورف ـكــان
ح ـيــث أض ــاف ــت ت ـجــر بــة نــوعـيــة
ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدة ـفـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
وخــص ــوصــا ً بــأن ـهــا تـعـتـمــد على
الــدقــه ـفـي تصنيع ال ـحــرف ،مما
أدى إ ـلـى اسـتـقـطــاب نخبة من
ال ـطــاب والـطــالـبــات للمشاركة
ـفـي هـ ــذه ال ـ ـ ــدورة ،الـ ـت ــي تـهــدف
إ ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز والـ ــدقـ ــه وال ـص ـبــر
ـفـي اإلنــت ــاج مـمــا يـنـتــج لـنــا جيال ً
قـ ــادرا ً عـ ـلـى تحمل المسؤوليه
وال ـم ـصــاعــب وال ـم ـخــاطــر الـتــي
يواجهها  ،بل أيضا ً يعزز لديهم
ال ـجــانــب الـحـيــا ـتـي واالق ـت ـصــادي
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي ،ويـ ـطـ ـل ــق ل ـهــم
الـعـنــان ـفـي ا كـتـشــاف مواهبهم
وإبــداعــات ـهــم ـفـي م ـجــال الـحــرف
وال ــرس ــم وت ــدوي ــر ال ـن ـفــايــات« .
كـمــا شـكــرت س ـعــادة أ .فاطمة
المغني وهي صاحبة مؤسسة
حياكم اقــر بــوا عن دور وتعاون
األفـ ــراد والـمــؤسـســات الداعمة
وال ـ ـشـ ــركـ ــاء ـ ـفـي إن ـ ـجـ ــاز ونـ ـج ــاح
ال ـ ــدورة وال ـتــي انـطـلـقــت وألول
م ـ ــرة ـ ـفـي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة.
وأفــادت الدكتورة رقية الريسي
عضو مجلس إدراة حياكم اقربوا
ل ـل ـتــراث ـيــات ح ــول م ــدى أهمية
هذه البرامج التراثية والــدورات
ل ــأبـ ـن ــاء ل ـ ـغـ ــرس قـ ـي ــم ال ـ ـتـ ــراث
والتعرف على السنع اإلماراتي .
خـتــامـا ً أضــافــت الــدكـتــورة هدى
ال ـن ـق ـبــي بـ ــأن ن ــدع ــو بــاس ـت ـمــرار
لمثل هذه البرامج التراثية التي
تعزز القيم لدى الجيل.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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بـــرعـــايـــة هــيــئــة أل مـــكـــتـــوم الـــخـــيـــريـــة جــمــعــيــة
تــوعــيــة ورعـــايـــة األحـــــداث تختتم دورتـــهـــا الثانية

دورة تصميم العروض التقديمية
بــتــقــنــيــة اإلنـــفـــوجـــرافـــيـــك
بــالــتــعــاون مـــع الــمــؤســســة الــوطــنــيــة بوسيتيف
مـــايـــنـــد لـــلـــتـــدريـــب الـــمـــهـــنـــي واإلداري بــمــقــر
جــمــعــيــة اإلمــــــــارات لــلــرعــايــة الـــاحـــقـــة (فـــرصـــة).
في إطــار الشرا كة المؤسسية وخدمة المجتمع ،استضافت جمعية اإلم ــارات للرعاية الالحقة
الدورة التدريبية التي نظمتها الجمعية لمدة أسبوعين وشهدت تدريبا ً ّ
مكثفا ً للطالب والطالبات
المشاركين من سن  17-13سنة على تصميم العروض التقديمية.
أش ـ ــاد د .م ـح ـمــد م ـ ــراد ع ـبــدهللا،
األم ــيـــن ال ــعـــام ل ـج ـم ـع ـيــة تــوعـيــة
ورع ــاي ــة األحـ ـ ــداث بــال ـت ـعــاون مع
ال ـمــؤس ـســة الــوط ـن ـيــة بوسيتيف
مايند للتدريب المهني واإلداري
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بـمـقــر جمعية اإلمـ ـ ــارات للرعاية
الالحقة في دعم التعليم على كافة
المستويات ،وحرصها على رعاية
الـ ـب ــرام ــج واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـعــرف ـيــة
والمهارية ـفـي المجتمع ،وأوضــح
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بأن الجمعية تسعى إلى استثمار
ال ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة بــال ـت ـعــاون مع
مؤسسات المجتمع لالستفادة
منها في شغل أوقات فراغ الطلبة
ب ـمــا ه ــو ن ــاف ــع ل ـهــم ولـلـمـجـتـمــع،

كما عـ ّبــر األمـيــن الـعــام للجمعية
ع ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه بـ ـنـ ـج ــاح الـ ـ ـ ــدورة
ومستوى الوعي والتعاون لدى
المشاركين»
ومــن جانبه أ كــد الــدكـتــور جاسم
خ ـل ـي ــل م ـ ـيـ ــرزا ال ـم ـن ـس ــق الـ ـع ــام
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدورات الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة “يـ ـس ــرن ــا
التعاون مــع المؤسسة الوطنية
ب ــوسـ ـيـ ـتـ ـي ــف مـ ــاي ـ ـنـ ــد لـ ـلـ ـت ــدري ــب
المهني واإلداري في تنظيم هذه
الدورة التدريبية التي استقطبت
ن ـخ ـبــة مـــن ال ــطـــاب وال ـط ــال ـب ــات
مـ ــن م ـخ ـت ـلــف مـ ـ ـ ــدارس الـ ــدولـ ــة
لـلـمـشــاركــة ـفـي ه ــذه الـ ــدورة التي
تهدف إلى تأهيل الفئات الطالبية
ب ــاألدوات المناسبة ليكونوا على
اطـ ــاع دائـ ــم ب ــأح ــدث الـتــوجـهــات

والممارسات المعتمدة في مجال
تصاميم العروض التقديمية  ،بل
أ يـضـا ً لتعزيز مهاراتهم الحياتية
وت ـنــاف ـس ـي ـت ـهــم وإط ـ ـ ــاق ال ـع ـنــان
لمواهبهم وإبــداعــاتـهــم ـفـي مجال
ت ـص ـم ـيــم ال ـ ـعـ ــروض ال ـت ـقــدي ـم ـيــة
اإلنفوجرافيك.
وأضافت أ.سلوى آل رحمة  -مدير
وم ــؤس ــس ال ـمــؤس ـســة الــوطـنـيــة
بوسيتيف مايند للتدريب المهني
واإلداري بــأن المؤسسة حظيت
بفرصة التعاون مع جمعية توعية
ورعــايــة األح ــداث لتقديم برنامج
ت ـص ـم ـيــم ال ـ ـعـ ــروض ال ـت ـقــدي ـم ـيــة
بتقنية اإلنفوجرافيك  ،الستثمار
اإلجازة الصيفية بكل ما هو مفيد
وممتع وا كتساب المشاركين ثقة

إن ـشــاء ال ـمــواقــع وم ـهــارة الـعــرض
واإللقاء والتحدث  ،جاء ذلك من
خــال البرنامج التدريبي المتاح
لهم  ،وتقدمت آل رحمة بجزيل

الـشـكــر ألول ـي ــاء األمـ ــور لتعاونهم
وتـشـجـيـعـهــم ألبـنــائـهــم  ،وكــذلــك
بشكر للدكتور جاسم خليل ميرزا
واألستاذة سارة حمادة  ،ولفريق
عمل بوسيتيف مايند والفريق
التطوعي الذي ساهم في تواجده

بتوفير األم ــن وال ـســامــة ألبنائنا
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،وخـ ـت ــامـ ـا ً تـقــدمــت
بالشكر إلدارة جمعية اإلمـ ــارات

للرعاية الــاحـقــة على استضافة
الفعالية بمقر الجمعية .
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برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية جمعية توعية ورعاية
األحداث تختتم دوراتها الصيفية لعام  2022م في مركز
الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمدينة العين
شهد الدكتور جاسم خليل ميرزا عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث والمنسق
العام للدورات الصيفية لعام 2022م الحفل الختامي لدورة السنع وصناعة القهوة العربية
التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بالعين،
وأوضح ميرزا في كلمته بهذه المناسبة أن مثل هذه الدورات تكسب أبناءنا المشاركين الخبرة
والمهارات الخاصة بالعادات والتقاليد والسنع اإلماراتي  ،وأثنى على جهود المدربين والعاملين
والمتطوعين من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي على دورهم المتميز في إنجاح
هذه الدورة التي تعد باكورة التعاون والتنسيق بين الجهتين لخدمة األبناء في فتره الصيف.
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وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا أ كـ ـ ـ ـ ــدت
المستشاره والمدربة أ .نورة
العامري أن التعاون وتكاتف
الــجــه ــود ال ـ ــذي س ـعــت إل ـيــه
سمو الشيخة د .شما بنت
م ـح ـمــد ب ــن خ ــال ــد آل نـهـيــان
حفظها هللا ،رئـيــس مجلس
إدارة م ــرك ــز ال ـش ـيــخ محمد
ب ـ ــن خـ ــالـ ــد آل نـ ـهـ ـي ــان ل ـمــد
جــس ــور الـ ـتـ ـع ــاون ب ـيــن كــافــة
المؤسسات وفتح قنوات
الـتــواصــل عبر استراتيجية
مـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات
العالمية ،والتي تسعى لها

قيادتنا الرشيدة ،وهي دوما ً
توجهنا للعمل المشترك
ب ـهــدف خــدمــة كــافــة فـئــات
الـمـجـتـمــع ث ـقــاف ـي ـا ً وم ـهــاري ـا ً
واجتماعيا ً وبيئيا ً مرتكزة على
التمسك وبـقــوة بــالـمــوروث
الـشـعـبــي وم ـف ــردات ــه ،ســواء
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب وال ـ ـ ـ ــورش
أو سـ ـن ــع الـ ـقـ ـه ــوة والـ ـي ــول ــة
واالعـ ـ ـت ـ ــزاز ب ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـي ـئــة،
مــن نخيل وغ ــزالن وغيرها،
ل ـ ـت ـ ـظـ ــل األج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال ت ـح ـم ــل
هــو ي ـت ـهــا الـ ـت ــي ب ـن ــت عـلـيـهــا
دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ح ـضــارت ـهــا

وصــوال ً للمريخ ،ونحن اليوم
نـ ـ ـ ــزداد ف ـ ـخـ ــرا ً ب ـف ـت ــح ب ــواب ــة
للتعاون مع جمعية توعية
ورع ــاي ــة األح ـ ــداث ،ونـقـطــف
ثـ ـم ــار أول غ ــرســن ــا ،ونـعـقــد
ال ـعــزم عـ ـلـى تــوثـيــق وتمتين
الـ ـ ــروابـ ـ ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ـع ـنــا.
وفي ختام الحفل كرم الدكتور
ج ـ ــاس ـ ــم م ـ ـ ـيـ ـ ــرزا ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــة وال ـ ـمـ ــدر ب ـ ـيـ ــن
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــن والـ ـطـ ـلـ ـب ــة
ال ـم ـشــارك ـيــن مـتـمـنـيــن لهم
دوام التقدم والنجاح .
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مخيم المستشرفين الصغار بعنوان:

تخــيل دبــي فـي 2071

بحضور الدكتور محمد مراد عبداهلل األمين العام للجمعية،
اختتمت جمعية توعية ورعــايــة األحـــداث ،بالتعاون مع
جامعة دبي مخيم المستشرفين الصغار بعنوان :تخيل
#دبـــي فــي  2071لــرســم سيناريوهات المستقبل في
ن عامًا القادمة  ،والذي ركز على تخيل المستقبل
#الخمسي 
وتعزيز التفكير المستقبلي لــدى الطالب المشاركين.
وضع  20طالبا ً تراوحت أعمارهم بين  17-13سنة من مختلف مدارس دبي ،تصورهم لمستقبل
د ـبـي عــام 2071؛ وذل ــك خــال المخيم الصيفي األول للمستشرفين الـصـغــار  ،ال ــذي نظمته
جمعية توعية ورعاية األحداث برعاية كريمة من رئيس الجمعية معالي الفريق ضاحي خلفان
تميم  ،بالتعاون مــع جامعة د ـبـي بمقر الجامعة ـفـي المدينة األكاديمية تحت عـنــوان« :تخيل
مستقبل دبي في  »2071ولمدة أربعة أيام  ،خالل الفترة من  18 - 15أغسطس /آب الجاري.
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وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور ع ـي ـســى
ال ـب ـس ـت ـكــي رئـ ـي ــس جــام ـعــة
دبـ ـ ــي :إن الـ ـج ــامـ ـع ــة ت ـه ـتــم
ببرامج التدريب كــافــة ،وإن
الـمـخـيــم يــأ ـتـي ـفـي إطـ ــار دور
الجامعة في خدمة المجتمع،
و ي ـ ـهـ ــدف إلـ ــى ت ـن ـم ـيــة وع ــي
الطالب ،وتعريفهم بأنشطة
وب ــرام ــج مستقبلية مفيدة
وهادفة ،إضافة إلى تعريفهم
ب ـ ــالـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة وب ـ ــرامـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــا
المختلفة.
ن َّفذ المخيم الدكتور سعيد
ال ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــري ،م ـ ــدي ـ ــر م ــرك ــز
ال ــدراس ــات المستقبلية في
جامعة د ـبـي ،والــدكـتــور فــواز
أب ــو سـتــة مــديــر األب ـح ــاث في
المركز ،والــذي اشتمل على
أنشطة وفعاليات مختلفة
م ـ ـثـ ــل ع ـ ـ ــرض فـ ـي ــدي ــوه ــات
عن التقنيات الناشئة التي

ت ـش ـكــل ت ــوجــه ــات عــال ـم ـيــة،
وتــرســم مــامــح المستقبل
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وبـ ـن ــاء
سيناريوهات لدبي في .2071
و ـفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي
ل ـل ـم ـخ ـي ــم ،عـ ـ ــرض الـ ـط ــاب
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــوه ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
وض ـ ـ ـعـ ـ ــوهـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــام 2021
ل ـم ـس ـت ـق ـبــل دبـ ـ ــي ،ب ـح ـضــور
الدكتور ناصر المرقب نائب
رئيس جامعة دبي للشؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة ،وال ــدكـ ـت ــور محمد
مـ ـ ـ ــراد أم ـ ـيـ ــن ال ـ ـسـ ــر الـ ـع ــام
ل ـج ـم ـع ـيــة ت ــوعـ ـي ــة ورعـ ــايـ ــة
األحـ ـ ــداث ،وب ـم ـشــاركــة عــدد
مـ ــن أولـ ـ ـي ـ ــاء أمـ ـ ــور الــط ــاب
الــذيــن ح ـضــروا الـحـفــل ،وتم
م ـ ـنـ ــح ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب شـ ـ ـه ـ ــادات
مشاركة من جامعة دبي.
وأشـ ـ ــاد ال ــدكـ ـت ــور ال ـظــاهــري
ب ـت ـفــاؤل الـ ـط ــاب ونـظــرتـهــم

اإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل،
وأن ـهــم عـ ـلـى اط ــاع ومعرفة
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة
العالمية وال ـت ـحــديــات التي
ت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة؛ ل ــذل ــك
جـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات
الـ ـ ـت ـ ــي ص ـ ـم ـ ـمـ ــوهـ ــا ت ـح ـمــل
تـطـلـعــات وآم ـ ــاال ً لمستقبل
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق  ،تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي فـ ـي ــه
التكنولوجيا دورا ً كـبـيــرا ً في
تـعــزيــز صـحــة الـبـشــر وإطــالــة
الـعـمــر والـتـنـقــل بــاسـتـخــدام
أســالـيــب وتقنيات متطورة
 ،م ـث ــل ال ـت ــاك ـس ــي ال ـط ــائ ــرة
وال ـمــرك ـبــات ذات ـيــة ال ـق ـيــادة،
والتعلم بمساعدة المساعد
الــروبــو ـتـي ال ــذي يعتمد على
الــذكــاء االصطناعي والواقع
االفـ ـت ــراض ــي والـ ـه ــول ــوغ ــرام،
وال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع ال ـث ـقــافــات
األخرى من دون عوائق.
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ورشــــة تــوعــويــة عـــن بــعــد بــعــنــوان ( األمــــان
األســــري وانــعــكــاســاتــه عــلــى تنشئة األبــنــاء)

تحت رعــايــة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية
األحــداث  ،نظم فرع الفجيرة ورشة توعوية عن بعد عبر منصة زووم بعنوان ( األمان األسري
وانعكاساته على تنشئة األبناء )
أدارت الورشة األستاذه هيام الحمادي ،عضو مجلس إدارة الجمعية  ،فيما قدمتها األستاذة آمنة
الضنحاني موجه تربوي سابق في وزارة التربية والتعليم  ،واألستاذة نورة النقبي اختصاصي
نفسي في مؤسسه اإلمارات للتعليم  ،والمحامية والمستشارة القانونية موزة مسعود.
و ـفـي مـسـتـهــل ال ــورش ــة تحدثت
األسـتــاذة هيام الحمادي ،عضو
مجلس اإلدارة وقالت  :إن جمعية
توعية ورعــايــة االح ــداث تسهم
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في تبنى هذه البرامج والــورش
التوعوية التي تخدم المجتمع
بفئاته المختلفة ضـمــن خطة
الـبــرامــج والفعاليات والتأكيد
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ع ـ ـلـى أه ـم ـي ــة دور األس ـ ـ ــرة ـفـي
تربية األبناء التربية الصحيحة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذة أمـ ـن ــة
الضنحاني موجه تربوي سابقا ً

ـفـي وزارة ال ـتــر ب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم:
إن صـ ــاح ال ـم ـج ـت ـمــع مــرهــون
ب ـص ــاح األسـ ـ ــرة ،وإن فـســدت
ال س ـ ـمـ ــح هللا ،سـ ـ ـ ــرى ذلـ ــك
الـ ـفـ ـس ــاد ـ ـفـي ج ـس ــد الـمـجـتـمــع
 ،وتـ ـق ــع م ـس ــؤول ـي ــة الـتـنـشـئــة
ورعــايــة األس ــرة على الــوالــديــن،
وع ـ ـ ـلــى م ـ ــن ي ـ ـقـ ــوم م ـقــام ـه ـمــا
ح ــال غـيــابـهـمــا ،ق ــال صـ ـلـى هللا
عـ ـلـ ـي ــه وسـ ـ ـل ـ ــم« :كـ ـلـ ـك ــم راع،
وكـلـكــم م ـســؤول عــن رعـيـتــه»
وأ ك ــدت األس ـتــاذة نــورة النقبي
اخـ ـتـ ـص ــاص ــي نـ ـفـ ـس ــي :يـعـتـبــر
األمـ ـ ـ ــن الـ ـنـ ـفـ ـس ــي م ـ ـهـ ــم ج ـ ــدا ً
ـفـي حــي ــاة األب ـ ـنـ ــاء ألنـ ــه يـســاعــد
ـ ـفـي ال ـت ـخ ـلــص مـ ــن ال ـم ـشــاكــل

الـنـفـسـيــة المختلفة  :ويمكن
أن ن ـ ـعـ ــرف األمـ ـ ـ ــن ال ـن ـف ـســي
ب ــأن ــه ح ــال ــة ي ـحــس ف ـي ـهــا ال ـفــرد
بالسالمة واألمن وعدم الخوف
واالطمئنان ويكون فيها إشباع
لحاجاته االســاسـيــة والنفسية
واالجتماعية
ومــن جانبها أ ك ــدت المحامية
والـمـسـتـشــارة الـقــانــونـيــة مــوزة
مـسـعــود  :عـ ـلـى أه ــم الـجــوانــب
الخفية من حقوق أفراد األسرة
وال ـتــي يـ ــؤددي إهـمــالـهــا وعــدم
حـلـهــا إ ـلـى تــرا ك ـمــات ومـشــاكــل
تؤثر مستقبال على أمان االسرة
الـنـفـســي وال ـب ــد ـنـي م ـمــا ي ــؤدي

إ ـلـ ــي ال ـ ـطـ ــاق وض ـ ـيـ ــاع األب ـ ـنـ ــاء
دراسيا ومجتمعيا ،وعن أهمية
اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـش ــري ــك ال ـم ـنــاســب
م ــن جـمـيــع ال ـج ــوان ــب الــديـنـيــة
والـ ـم ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة وي ـكــون
االخـ ـتـ ـي ــار م ـب ـن ـي ـا ً ع ـ ـلـى أس ــاس
الـ ـقـ ـن ــاع ــة وال ـ ــرض ـ ــا وال ـ ـق ـ ـبـ ــول.
ك ـمــا شــه ــدت الـ ــورشـ ــة ت ـفــاعــا ً
كــبــي ــرا ً م ــن ق ـبــل ال ـم ـشــارك ـيــن
والـ ـمـ ـتـ ـح ــدثـ ـي ــن  ،وت ـ ـ ــم طـ ــرح
العديد من التساؤالت المهمة
إ ـلـى جــانــب ثنائهم الكبير على
ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة ـفـي تنظيم
مثل هــذه الــورشــات التوعوية
بما تحققه من أهداف في نشر
الوعي بين أفراد المجتمع.

قدمت الورشة األستاذة آمنة صابر الضنحاني ،وتضمنت الورشة دور المعلم ورسالته السامية
في بناء األجيال وما يتركه من أثر في تطور وازدهار المجتمع.
وفي نهاية الورشة تم تكريم جميع المعلمات تقديرا ً وتثمينا ً لجهودهنَّ ومساهمتهنَّ الفاعلة في
بناء وتكوين أجيال المستقبل.
بــمــنــاســبــة #يــوم_الــمــعــلــم_الــعــالــمــي
نظمت جمعية توعية ورعاية األحــداث
بــالــفــجــيــرة ورشـــة تــوعــويــة لطالبــات
مدرســـــة الشفاء بنت عبداهلل ح 3بنات،
بعنــوان (فــضــل المعلم واحــتــرامــه).

ضمن فـعــالـيــات#الـعــوده_لـلـمــدارس نظمت جمعية
تــوع ـيــة ورع ــاي ــة األح ـ ــداث بــالـفـجـيــرة مـ ـب ــادرة «ح ـيــاك
مدرستي»

حيث تم توزيع إصدارات الجمعية والهدايا على 2484
طــالـبــة ـفـي كــل مــن مــدرســة بــاحـثــة ال ـبــاديــة ح 3بنات
ومــدرســة أم الـعــاء ح 2بـنــات ومــدرســة الشفاء بنت
عبدهللا ح 3بنات وختاما ً ـفـي مــدرســة أم المؤمنين
ح 3بنات.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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نظمت «جمعية توعية األحــداث» ،جلسة حوارية بعنوان

«واقع ملهم ..مستقبل مستدام»
ف ــي نــــادي الــشــرطــة ف ــي دبــــي ،ضــمــن فــعــالــيــات يــوم
الـــمـــرأة اإلمـــاراتـــيـــة ،وحــظــيــت بــحــضــور نــســائــي واســـع.
أدارت الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة ،ف ـ ــاطـ ـ ـم ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــدهللا ال ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــي ،عـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة.
واستهلت الجلسة الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم ،مشرفة األلعاب النسائية في
«نــادي الوصل» ،عن دور المرأة في الرياضة ،واستعرضت في حديثها أهم التطورات الرياضية
واإلنجازات التي قامت بها اإلماراتية خالل مسيرتها ،وماذا أضافت في الرياضة ،وكيف أسهمت
في صقل مواهب األجيال.
وتـ ـن ــاول ــت الـ ـ ــدور ال ـك ـب ـيــر لـسـمـ ّو
ال ـش ـي ـخــة فــاط ـمــة ب ـنــت مـ ـب ــارك،
رئ ـي ـســة االتـ ـح ــاد ال ـن ـســا ـئـي ال ـعــام،
رئيسة المجلس األعلى لألمومة
وال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة ،الـــرئ ــي ــســـة األع ــ ـلــى
لمؤسسة التنمية األســريــة «أم
اإلمـ ـ ـ ــارات» ،ـفـي ت ـطــور الـ ـم ــرأة في
ال ــري ــاض ــة ورع ــايـ ـتـ ـه ــا ل ـك ـث ـيــر مــن
ال ـب ـط ــوالت الــريــاض ـيــة الـنـســائـيــة.
وق ـ ــال ـ ــت :ال يـ ـمـ ـك ــن أن ن ـن ـســى
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،والـ ـ ــدور
ال ـك ـب ـيــر ل ـقــري ـنــة ص ــاح ــب ال ـس ـم ـ ّو
الـ ـشـ ـي ــخ مــحــم ــد ب ـ ــن راشـ ـ ـ ــد آل

16

مـ ـكـ ـت ــوم ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ــدولـ ــة،
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء حــاكــم
د ـب ــي ،رع ـ ــاه هللا ،س ـم ـ ّو الـشـيـخــة
هـنــد بـنــت مـكـتــوم بــن جـمـعــة آل
مــكــت ــوم ،ورع ــاي ـت ـه ــا ل ـم ـســاب ـقــات
رياضية نسائية عالمية ،وتكريم
ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــات ،ف ـ ـض ـ ـا ً ع ـ ــن دور
ق ــريـ ـن ــة صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـمـ ـ ّو حــاكــم
ال ـشــارقــة ،س ـم ـ ّو الشيخة جــواهــر
ب ـنــت مـحـمــد ال ـقــاس ـمــي ،رئـيـســة
المجلس األعلى لشؤون األســرة.
وقـ ــالـ ــت إن اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة نـجـحــت
وأنـ ـج ــزت ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـب ـطــوالت
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ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــزلـ ــق ع ـ ـلـى
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدرات الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة،
وال ـكــارات ـيــه وال ـس ــاح ،والمالكمة
وال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة ،وق ـ ـفـ ــز الـ ـح ــواج ــز،
وال يـمـكــن ن ـس ـيــان ال ـ ــدور الكبير
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة م ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب الــهــم ــم.
ون ـب ـهــت إ ـلــى دور األم ـفـي صقل
الـ ـم ــواه ــب ال ــري ــاضـ ـي ــة ،وال ـع ـمــل
ع ـ ـلـى تـنـشـئــة األوالد وتــر بـيـتـهــم،
و ـ ـف ــي ك ـ ــل م ـ ـكـ ــان تـ ــوجـ ــد ال ـ ـمـ ــرأة
بـقــوة وبــإمـكــانـيــات ف ــوق الـعــاديــة
ل ـتــر ب ـيــة الـ ـن ــشء والـ ـحـ ـف ــاظ على
ب ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــره.

واختتمت الشيخة شمسة ،بأن
اإلم ــاراتـ ـي ــة تـمـكـنــت م ــن تحقيق
إنـجــازات غير مسبوقة منذ قيام
االتـ ـح ــاد ،و ـفـي مختلف الـمـيــاديــن
وأصبحت شريكا ً رئيسيا ً في تطور
الـمـجـتـمــع ،وأت ـث ـبــت وج ــوده ــا في
مختلف المجاالت.

األم اإلماراتية

كما تحدثت في الجلسة المحامية
علياء العامري ،موظفة حكومية
ومتطوعة ـفـي خدمة الــدولــة ،عن
دور ال ــمـــرأة ال ـم ـه ـنــي وال ـقــانــو ـنـي
والـتـطــوعــي ،وعــن األم اإلمــاراتـيــة
وق ــدس ـي ـت ـه ــا لـ ــأسـ ــرة ،وإ ي ـمــان ـهــا
بـ ـ ــأن الـ ـ ـ ــدور األه ـ ـ ــم ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة ،هــو
الحفاظ على كيان األسرة وتربية
األب ـنــاء وغ ــرس الـمـبــادئ والقيم.
ولفتت إ ـلـى أن توجيهات القيادة
ال ــرشـ ـي ــدة ،ع ـم ـلــت ع ـ ـلـى تمكين
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ـ ـفـي الـ ـعـ ـم ــل ،بــالـنـظــر
إلـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـق ـق ـهــا.
يتهاون في
وطالبت األمـهــات بــأال
ّ

ـن وتــر ب ـيــة األب ـنــاء،
تــأديــة رســال ـت ـهـ ّ
والتمسك بالتعليم ألنــه السالح
واع يشارك
الوحيد في إعداد جيل ٍ
ب ـفــاع ـل ـيــة ـ ـفـي الـ ـبـ ـن ــاء وال ـت ـن ـم ـيــة.
وأبـ ـ ـ ــرزت أن ال ـع ـم ــل ال ـت ـطــوعــي
بالفعل ليس مجرد عمل خيري،
بل هو في األساس أسلوب حياة.

23حفيدا ً

واس ـت ـع ــرض ــت مـ ـ ــوزة ال ـش ــوم ــي،
عضو مجلس إدارة جمعية رعاية
األحداث ،عن أمها ملهمتها ،حيث
تمكنت من تربية أبنائها الثمانية
ليكونوا أفرادا ً مم ّيزين في المجتمع
وقـ ـ ــدوة ،يـجـمـعــون ب ـيــن األخـــاق
ال ـفــاض ـلــة وي ـس ـع ــون إ ـلــى الـعـلــم
واالن ـف ـتــاح عـ ـلـى ث ـقــافــات الـعــالــم.
ولم تكتف بتربية أبنائها فقط ،بل
حرصت على تربية أحفادها البالغ
عددهم  23حفيداً ،وصممت على
أن يكونوا القدوة الحسنة باألخالق
الطيبة والمبادئ القويمة ،ليكونوا
نافعين ألنفسهم ومجتمعهم ؛

ألن اإلمــاراتـيــة قــادرة على تنشئة
أبـنــاء واعـيــن مثقفين ،وتأسيس
جـيــل ي ـبــادر إ ـلـى صـنــاعــة النهضة
وال ـ ـح ـ ـضـ ــارة وي ـن ـظ ــر إلـ ــى الـ ـم ــرأة
بوصفها أيقونة للطموح.

إدارة المشاريع الخاصة

وت ـحــدثــت ال ــدك ـت ــور عــائ ـشــة عبد
النور الجناحي ،المدربة المعتمدة
وال ـق ــائ ــدة الـعــالـمـيــة ـفـي الـطـفــولــة
المبكرة عــن دور الـمــرأة ـفـي إدارة
المشاريع الخاصة ،وكيف يمكن
ت ـش ـج ـيــع األجـ ـ ـي ـ ــال لـ ـل ــدخ ــول ـفـي
المشاريع.

العمل المجتمعي

وت ـ ـحـ ــدثـ ــت إ يـ ـ ـم ـ ــان الـ ـمـ ـعـ ـم ــري،
ال ـمــدر بــة الـمـعـتـمــدة ـفـي الــرســالــة
الـشـخـصـيــة ،ع ــن دور اإلمــارات ـيــة
ـفــي إ يـ ـ ـج ـ ــاد رس ــالـ ـتـ ـه ــا وش ـغ ـف ـهــا
ـفـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــي.
وعقب الجلسة فتح باب النقاش
وتكريم المشاركات في الجلسة.
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األخــــبـــار

جــمــعــيــة تـــوعـــيـــة ورعـــــايـــــة األحــــــداث
تــســتــعــرض نــتــائــج األنــشــطــة والــبــرامــج
الــــتــــي عــــقــــدت خـــــال فــــتــــرة الــصــيــف
تـ ـ ـ ــرأس م ـ ـعـ ــا ـلــي الـ ـف ــري ــق
ضـ ــاحـ ــي خـ ـلـ ـف ــان ت ـم ـيــم،
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـش ــرط ــة
واألمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ـ ـفـي د ـبــي،
رئـ ـ ـي ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
ج ـم ـع ـيــة ت ــوعــي ــة ورع ــاي ــة
األحداث،االجتماع السابع
والستين ل ـلــدورة الثامنة
2024-2020م،الذي عقد
بـنــادي ضباط شرطة دبي
18

ب ــال ـق ــره ــود مــس ــاء الــي ــوم،
وت ــم خــالــه مناقشة عــدد
مــن ال ـمــواض ـيــع الـمــدرجــة
على جدول أعماله ،ومنها
الــتــص ــدي ــق عــ ـلـى مـحـضــر
الجمعية السابق ،واالطالع
ع ـ ـلـى م ــا ت ــم ت ـن ـف ـيــذه من
برامج وأنشطة الجمعية،
وأش ـ ــاد مـعــالـيــه بــالـجـهــود
التي بذلت لتنفيذ البرامج
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والفعاليات التي عقدت
خالل فترة الصيف ،والتي
اشــتــمــل ــت عـ ـ ـلـى نـ ـ ــدوات
ت ـ ــوع ـ ــو ي ـ ــة ،ومـ ـس ــابـ ـق ــات
ومـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات ت ـث ـق ـي ـف ـيــة
وورش عمل ومخيمات،
وبرنامج«دورات للقيادات
الشبابية» للفئة العمرية
من 17-14سنة ،باإلضافة
إ ـلـ ــى االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـك ـتــاب

والــدك ـتــور مـنـصــور ال ـعــور ،الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع أهـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا:
أمين الصندوق ،والدكتور الـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـ ـثـ ــا ـنــي لـ ـم ــا تــم
خليفة الـســو يــدي ،رئيس إن ـجــازه ـفـي بحث الشباب،
ل ـج ـنــة اإلب ـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار،
وت ــراخـ ـي ــص ه ـي ـئــة تنمية
وال ــدكـ ـت ــور ج ــاس ــم خليل
م ـ ـ ـيـ ـ ــرزا ،رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة الـمـجـتـمــع ،واع ـت ـمــاد عــدد
اإلعالمية ،وبدرية الياسي ،مــن العضويات الجديدة،
رئـيـســة الـلـجـنــة الـتــر بــو يــة ،واعـتـمــاد الخطة المقدمة
ومــريــم األح ـمــدي ،رئيسة مـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة
لجنة الشرا كة المجتمعية ،اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة لــلــجــمــعــي ــة،
وهيام الحمادي ،مشرفة
وخ ـ ـطـ ــة فـ ــريـ ــق الـ ـت ــدري ــب
فرع الجمعية في المنطقة
الشرقية ،وفاطمة الدربي ،للجمعية ضـمــن مجلس
ح ـمــايــة ال ـط ـفــل ـفـي البيئة
رئيسة اللجنة الثقافية..
ك ـم ــا تـ ــم خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع الـمــدرسـيــة ،بــالـتـعــاون مع

إلعداد وتأليف قصص من
الــواقــع المحلي وتحويلها
إلــى س ـي ـنــاريــوهــات ألف ــام
كرتونية قصيرة تهدف إلى
توعية ال ـنــشء ،بالعادات
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــد والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم،
وتكسبهم مهارات مختلفة
ـفـي الـعــاقــات االجتماعية
واإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا.
ح ـضــر االجـ ـتـ ـم ــاع س ـعــادة
سلطان صقر السويدي،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة،
وسـ ـع ــادة م ـي ــرزا ال ـصــايــغ،
رئيس اللجنة االجتماعية،
والـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـح ـم ــد مـ ــراد
عبدهللا ،أمين السر العام ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض عـ ـ ـ ــدد مــن

وزارة التربية والتعليم.
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الفراغ

بـدايـــــة الضـياع
بقلم العقيد عبدالله الخياط
مدير مركز حماية الدولي

ال يختلف اثنان على أن الفراغ يشكل تربة خصبة لنمو السلوكيات والمشاعر السلبية
واالن ـحــراف بكل أشـكــالــه ،ومما ال شــك فيه أن القلق واإلح ـبــاط هما أصــدقــاء الـفــراغ غير
المستثمر ،والثابت أن اجتماع الـفــراغ وضعف الــروابــط األســريــة وأصــدقــاء السوء بداية
ضياع المستقبل واالنقياد نحو الجريمة  ،وخاصة لدى فئة األطفال والمراهقين ،وذلك
حسب تقارير رسمية صــادرة عن األمــم المتحدة حــول معدالت الجريمة ،تؤكد أن طول
وقت الفراغ يلعب دورا ً كبيرا ً في معدالت الجرائم ،هذا إلى جانب ما تؤكده وتشهده أروقة
المحاكم من قضايا المراهقين ،التي غالبا ً ما تكون قضايا مشاجرات ،أو سرقات ،أو تعاطي
مؤثرات عقلية ،أو سرقة سيارة األسرة وقيادتها بشكل خطير يهدد سالمة المراهق وأفراد
المجتمع ،وقــد تــؤدي بعضها إ ـلـى القضاء على مستقبل الـمــراهــق ..ومــن هنا تأتي أهمية
التخطيط المسبق والمنظم لملء وقت األبناء خالل اإلجــازات ،كأحد الحلول المجدية في
مواجهة المعضلة في محدودية فكر المراهقين والشباب  ،وقدرتهم على استثمار اإلجازة
والفراغ لالرتقاء وتطوير القدرات.

20

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 81أكتوبر 2022

وان ـطــاق ـا ً مــن أهـمـيــة الـبــرامــج
التوعوية الوقائية في استقرار
الـمـجـتـمــع وتـحـصـيــن الـشـبــاب
ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـح ـ ــول دون وق ــوعـ ـه ــم
ـ ـفـي بـ ــراثـ ــن الـ ـتـ ـط ــرف وال ـع ـنــف
والـجــريـمــة ،عمل مــركــز حماية
الدولي باإلدارة العامة لمكافحة
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ـ ـفـي شـــرطـــة د ـبــي،
خــال السنوات الماضية على
اسـتـهــداف طلبة ال ـمــدارس في
إم ــارة د ـبـي ،بفعاليات متنوعة
وأن ـ ـش ـ ـطـ ــة تــط ــوعــي ــة وبـ ــرامـ ــج
تــدريـبـيــة تــم تصميمها بعناية
فــائ ـقــة  ،لـتـســاهــم بـفــاعـلـيــة في
المحافظة على حيوية الطلبة
وتـــوازن ــهـــم الــب ــد ـنـي وال ــذهــن ــي،
ولتساهم أيضا ً في بناء وعيهم
وحمايتهم من االنخراط في أية
سلوكيات أو ظواهر غريبة على
مجتمعنا  ،كاإلدمان أو ارتكاب
الجرائم أو السلوكيات الخاطئة،
وذلـ ــك ع ـبــر سـلـسـلــة مـتــرابـطــة
من األنشطة المفيدة والهادفة،

والـ ـ ـت ـ ــي م ـ ــن شـ ــأن ـ ـهـ ــا ت ـج ــدي ــد
روح اإلبـ ــداع واالبـتـكــار وتقويم
ال ـش ـخـص ـيــة وص ـق ــل ال ـخ ـبــرات
وتنمية اإلدراك وتـعــزيــز الثقة
بالنفس وقـيــم الخير والعطاء
وال ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــح ،وف ـ ــوائ ـ ــد أخـ ــرى
صحية وبدنية.
تمتاز فعاليات المركز المتنوعة
وأنشطته النوعية بأنها واضحة
الرسالة وطويلة األمد ،كما تركز
عـ ـلـى تـعــزيــز مـفـهــوم التخطيط
وق ــي ــمـــة ال ــم ــســـؤول ــيـــة وب ــنـــاء
ال ـعــاقــات اإليـجــابـيــة ،وترسيخ
ال ـق ـيــم وال ـت ـقــال ـيــد األص ـي ـلــة في
نـفــوس الطلبة ،وتحميهم من
الجرائم التي قد يدفعهم إليها
وقــت الـفــراغ ،الــذي ُيعد العدو
القاتل ،هذا إلى جانب األنشطة
غ ـيــر الـ ـه ــادف ــة وال ـغ ــري ـب ــة على
مجتمعنا ال ـتــي يـتــم الـتــرو يــج
ل ـ ـهـ ــا ع ـ ـبـ ــر م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي  ،والـ ـ ـت ـ ــي ب ــات ــت
تـفـصــل األطــف ــال والـمــراهـقـيــن

وال ـش ـبــاب ع ــن واق ـع ـهــم وعــن
حياتهم الطبيعية.
وع ـ ـمـ ــوم ـ ـا ً فـ ـ ــإن ج ـ ـهـ ــود م ــرك ــز
ح ـمــايــة ال ــدو ـلـي وال ـمــؤس ـســات
الوطنية ومساعيها في استثمار
وق ــت ف ــراغ الـطـلـبــة ،ال تكتمل
دون ت ـحــرك إ ي ـجــا ـبـي م ــن قبل
أولــي ــاء األم ـ ــور ،والــح ــرص على
إشـ ـغ ــال وقـ ــت ف ـ ــراغ أب ـنــائ ـهــم
بـمــا هــو مـفـيــد ،دون أن يكون
هناك تقييد لحركتهم وتسلط
على آرائـهــم ،السيما أن بعض
القضايا والمشكالت المتعلقة
بالمراهقين كانت نتيجة لردة
ف ـعــل ال ـم ــراه ــق وتـ ـم ــرده على
اإلغـ ــاق وال ـس ـي ـطــرة المطلقة،
التي يحاول األهل فرضها عليه
بنية الحماية ،ما يؤكد أن وعي
األس ــرة بأساليب التعامل مع
أفرادها من المراهقين ،ضرورة
ملحة ،حتى تجنبه الجنوح إلى
الـتـعـبـيــر عــن مـكـنــونــاتــه بطرق
خاطئة قد تدمره.
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اغتنام األوقات
بالخيرات
بقلم  /فيصل محمد الشامسي

عضو جمعية توعية ورعاية األحداث
كاتب ومستشار إداري

ومدرب معتمد في القيادة والتنمية البشرية

في هذه الحياة لكل إنسان منا أهداف وغايات ،وأفكار وميوالت ،فمنا من يحسن اختيار
ً
ً
يسرة ،ومنا من ال يكترث وغير مبال،
يمنة أو
الطريق ويحرص كل الحرص على أال يميل
ف
تجده ضائعا ً يهيم في كل واد ،كما أن العاقل يراقب نفسه وينظر ي أعماله وعواقبها،
ويصحح مساره حتى يستقيم له حاله ويتحقق له رجاؤه ،فكن عاقال ً حكيما ً وتفقد نفسك
وحالك.

وقد بعث هللا سبحانه وتعالى نبيه محمدا ً -
صلى هللا عليه وسلم -بالحنيفية السمحة
والهدى ،موجها ً وناصحا ً ورحيما ً وحريصا ً
على البشرية بأن يسلكوا المسلك القويم
والصراط المستقيم ،لينالوا رضا خالقهم عز
جــه ووعظ صلى هللا عليه وسلم
وجل ،وو ّ
رج ــا ً وب ـيــن لــه أس ـبــاب ال ـس ـعــادة وال ـفــاح
واالس ـت ـقــامــة والـ ـص ــاح ،فـعــن ع ـبــدهللا بن
عـبــاس ،رضــي هللا عنهما ،أن رس ــول هللا
ص ـ ـلـى هللا عـلـيــه وس ـلــم قـ ــال لــرجــل وهــو
خمس :شبابَك
ٍ
قبل
خمسا
يعظه« :اغ َتنِم
َ
ً
وغناك
سقمِ ك،
حتَك
َ
َ
َ
قبل هَرمِ ك ،وص َّ
قبل َ
قبل ُ
َ
شغل ِك ،وحياتِك
ك
وفراغ
ك،
ر
فق
قبل
َ
َ
ِ
ِك» ،وهذه وصايا عزيزة من سيد
قبل موت َ
َ
الخلق ،من حرص على األخذ بها؛ سيظفر
بسعادة الدنيا ونعيم اآلخرة  ،وسيجد أثرها
في نفسه وأهله وولده.
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واغتنام اإلنسان لشبابه الذي تكمن فيه
قوته ونشاطه هو في غاية األهمية ،فعلى
الشاب أن يعي هذا ويستثمر شبابه في
طاعة خالقه بفعل ما أمــره به سبحانه،
وأن يؤدي ما افترض عليه من العبادات
وفعل الطاعات التي تقربه إلى ربه من
صالة وصيام وبرالوالدين واإلحسان إلى
ال ـنــاس بــاألقــوال واألفــع ــال ،وغـيــرهــا من
األعـ ـم ــال واألقـ ـ ــوال ال ـمــوص ـلــة لـمــرضــاتــه
ســبــح ــان ــه ،وأن ي ـب ـت ـعــد كـ ــل الــبــع ــد عــن
األعمال واألقوال التي نهى هللا سبحانه
ع ـن ـهــا ،وأن يجتنب األســب ــاب الموصلة
إليها ،ومــن كــان محسنا ً في وقــت شبابه
سيكتب له أجــره كــامــا ً ،بــإذن هللا وقت
هرمه وعجزه ،وعلى الشاب أن يستغل
وقـ ـت ــه ف ـي ـمــا يـ ـع ــود ع ـل ـيــه وعـ ـ ـلـى أســرتــه
ومجتمعه ووطنه بالنفع.

وعـ ـلـى اإلن ـســان أن ي ــدرك نعمة الصحة،
وأن يحمد هللا عليها ،فكم مــن مريض
طــريــح الـ ـف ــراش ،وك ــم مـمــن يـعــا ـنـي على
األس ّرة البيضاء من األوجاع واآلالم ،ويبيت
يئن من األلــم ،فعلى العاقل
الليل وهــو
ّ
أن يتّعظ بغيره من المرضى وأن يدرك
قيمة الصحة التي يتمتع بها ،وأن يسعى
من خاللها في إرضــاء خالقه وأال يريه منه
إال كل خير.
ـم هللا عــ ـلـى ع ـ ـبـ ــاده كـ ـثـ ـي ــرة ،وم ـن ـهــا
ون ِ ـ ـعـ ـ ُ
نعمة ال ـمــال ،فعلى اإلن ـســان أن يقدم ما
افترضه هللا عليه من الواجبات والحقوق
والـطــاعــات ،وأن يؤديها على أ كمل وجــه،
ومــنــه ــا :الـ ــزكـ ــاة والـ ـص ــدق ــة ع ـ ـلـى ال ـف ـقــراء
والمساكين واإلن ـفــاق على والــديــه وأهــل
بيته وولــده ،وغيرها من مجاالت اإلنفاق
مــا دام ـفـي غ ـنــاه ،قـبــل أن يفتقر وتــوصــد

دونه بعض أبواب الخير التي يحتاج إليها
في كسب الحسنات والتزود من القربات،
وأن يحرص على اغتنام وقــت فراغه بما
ينفعه ،وأن يستثمر أوقــاتــه بــالـتــزود من
الطاعات وفعل الخيرات ،قبل أن تشغله
المشاغل.
وأوصي الجميع ال سيما الشباب باغتنام
حياتهم االغتنام الصحيح ،وعلينا أن نتذكر
أن أيامنا محدودة ،وليالينا معدودة؛ فهال
وق ــف ك ــل م ـنــا ي ـتــأمــل ـفـي ح ــال ــه ،و ي ـســأل
نفسه مــاذا قــدم آلخــرتــه؛ فــإن اآلجــال تأتي
بغتة واألعمار تنتهي فجأة ،فكم من قريب
أو حبيب أصـبــح معنا وأم ـســى ـفـي قبره،
فــأصـبــح مــرهــون ـا ً بعمله؛ فعلينا االعـتـبــار
مـمــن سـبـقــونــا ،ن ـســأل هللا رض ــاه والجنة
ونعوذ به من الغفلة.
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من األرشيف

تنمية الحس األمني
واألجـيال الجــديـدة
بقلم  :العميد الدكتور حمود سعيد العفاري

مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -القيادة العامة لشرطة أبوظبي

يحرص مجتمع اإلمارات على تنشئة األجيال الجديدة على احترام القيم والموروثات التي

تعكس هوية المجتمع واألســاس الذي ينطلق من خالله للمستقبل في ظل قيادة رشيدة

أدركت أهمية الحفاظ على استمرارية توارث القيم والتقاليد من اآلباء إلى األبناء ،كونه يمثل
حماية لمنظومة القيم األصيلة التي يتميز بها مجتمع اإلمارات.

وخ ــال فعاليات “صـيــف بــأمــان” هــدفــت القيادة
الـعــامــة لـشــرطــة أبــوظـبــي إ ـلـى تـعــزيــز أم ــن وســامــة
المجتمع ،وأهمية المشاركة المجتمعية والتعاون
ـفـي تعزيز الــوقــايــة ومـنــع وق ــوع الجريمة ،واالل ـتــزام
بالنصائح واإلرشـ ــادات الشرطية واألمنية لتعزيز
م ـس ـتــويــات ال ـح ـمــايــة ل ـم ـســاك ـن ـهــم ومـمـتـلـكــاتـهــم
وأرواح ـ ـهـ ــم ،إض ــاف ــة إلــى ال ـع ـمــل ع ـ ـلـى اس ـت ـمــراريــة
جهودها بالمساهمة ـفـي تنشئة األجـيــال الجديدة
على تنمية الحس األمـنــي؛ بوصفهم الـنــواة األو ـلـى
الستمرارية مسيرة المجتمع نحو الغد؛ ومــن ثم
ه ـنــاك أهـمـيــة الت ـبــاع أســالـيــب الـتــر بـيــة الصحيحة
وتنمية المهارات وتقويم السلوكيات وتعزيز حب
العمل والمعرفة وغ ــرس قيم االل ـتــزام بالقوانين
واألنظمة األمنية في نفوسهم ،بحيث يصبح أطفال
اليوم هم ركيزة أمن المجتمع في المستقبل؛ والذي
لديه قيم االنتماء والــوالء له ،ومن ثم يكون لديهم
الرغبة في الحفاظ على أمنه واستقراره بشكل دائم.

الحس األمني

وتمثل قيمه تنمية الحس األمني لــدى األطفال
أهمية بالغة ؛ فهي األساس لترسيخ وتنمية قيم
احترام القانون بداخلهم؛ حيث يمثل احترام القانون
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قيمة أخالقية وثقافية عامة ،تدفع الفرد للعمل
وااللتزام بجميع الواجبات قبل المطالبة بالحقوق،
ألن كل التشريعات القانونية هدفها األول تحقيق
السعادة واألمــن واالستقرار للجميع ،خاصة وأن
احترام القوانين والتوعية بضرورة االلتزام بها تمثل
ركيزة رئيسية لحماية استقرار المجتمع وحماية
حقوق األفراد وممتلكاتهم وأرواحهم ،بحيث تتولد
لــدى األف ــراد قناعة راسـخــة باحترام الـقــانــون ،من
منطلق المبدأ الثابت القائم على االقتناع واالنتماء
للوطن ،إضافة إلى ما لديه من حس أمني ،يدرك
من خالله أن الحفاظ على أمن المجتمع يبدأ من
خالل سلوكياته الفردية وتوعيته لآلخرين بأهمية
احترام القانون وأمن اآلخرين.

أنشطة تدريبية

ولقد تم الحرص خالل الفعاليات على أن تتضمن
أنشطة تعليمية وتــدريـبـيــة ُشــرطـيــة ،عبر رسائل
قانونية بطريقة مبسطة ومفهومة ،ألكبر شريحة
ممكنة من المجتمع ،كضرورة مجتمعية للتأثير
ـفـي أسـلــوب حياة األف ــراد و ـفـي سلوكياتهم بصورة
إيجابية تعمق مفهوم المواطنة اإليجابية ،وتعمل
على تعزيز المسؤولية المجتمعية.

التوعية األمنية

والبــد وأن نــدرك أن التوعية األمنية هي
أساس “االستقرار” األمني

للمجتمعات المختلفة ،حيث تؤدي إلى ا كتساب
المواطن أو المقيم كيفية التعامل مع أي أخطار
تتعلق به شخص ًيا؛ أو بالمجتمع بالشكل الذي
يؤدي إلى الوقاية من الجريمة بشكل عام.
وم ــن ثــم ف ــإن الـتــوعـيــة األمـنـيــة تـبــدأ مــن الصغر
وتستمر طوال عمر اإلنسان ،ولهذا تمارس العديد
م ــن ال ـمــؤس ـســات سـ ــواء التعليمية أو الــديـنـيــة
أو الـثـقــافـيــة واإلعــام ـيــة واألم ـن ـيــة ه ــذه التوعية
رغبة في تطوير قــدرة اإلنسان على حماية نفسه
وع ــدم التعرض لــأخـطــار ،والمساهمة ـفـي نفس
الوقت بالحفاظ على أمن المجتمع ،ولهذا يمكن
القول إن التوعية األمنية في حقيقتها هي إحدى
ممارسات المسؤولية المجتمعية.

منذ الصغر

ومــن ثم عندما يتم توعية أبنائنا من الصغر ،في
ظل تضافر كافة المؤسسات في القيام بهذا االمر،
سوف نتحصل على جيل مثقف أمن ًيا ،قادر على
المشاركة في حماية أمن المجتمع ومدركًا لدوره
ـفـي ه ــذا ال ـش ــأن ،مـمــا ي ــؤدي إ ـلـى وقــايــة المجتمع
مــن الـخــروقــات القانونية ،والمساهمة ـفـي حماية
المجتمع ووقايته من الجرائم المختلفة.
الب ــدي ــل ع ــن اس ـت ـمــراريــة ج ـهــود ال ـتــوع ـيــة األمـنـيــة
ل ــأط ـف ــال والــم ــراهــقــي ــن ،ودع ـ ــم الـ ـح ــس األم ـنــي
لديهم ،والعمل على أن تتضمن كافة المبادرات
والفعاليات المجتمعية س ــواء األمنية أو غيرها
ً
بعضا من التدريبات واإلرشــادات التي تساهم في
تنمية قيم الحفاظ على أمــن المجتمع والتطوع
لحمايته مــن أي أخ ـطــار ،إضــافــة إ ـلـى الـحــرص من
داخلهم على احترام القانون ،والذي من شأنه أن
يؤدي إلى حمايتهم من الجنوح أو أن يكونوا ضحايا
لـمـمــارســات سلبية ال تـتــوافــق وطـبـيـعــة مجتمع
اإلمارات.
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أضاءات

اإلجازة الصيفية ...
فرصة رائعة للعودة لألسرة
بقلم :الدكتور سيف راشد الجابري
رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية توعية ورعاية األحداث

يأتي الصيف كل عام ليحمل معه الكثير من الروائع والفرص االجتماعية لألُسرة والمجتمع ؛ فبعد عام
دراسي ومهني طويل ياتي الصيف ليعلن موسم استعادة الروح المعنوية لألسرة واألبناء؛ مما يعني أن
هناك موسما ً آخر بعد شهر رمضان يسهل لألسرة أن تلتقي على مائدة واحدة وفي مكان آخر  ،مما يعني
تعزيز فرص التماسك األسري ؛ كونه يشكل قيمة راسخة في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية  .ومع حلول
موسم الصيف الجميل تزداد فرص التواصل والتالحم األسري واستعادة الروح المعنوية وبناء الطاقة
واالستعداد للعام الجديد .

لـقــد ج ــاء اع ـت ـمــاد األســـر على
الـ ـصـ ـي ــف ك ـم ـح ـط ــة ل ـل ـت ـج ـمــع
األُسـ ــري واالس ـت ـعــداد لـلـقــادم،
ك ــون ــه ي ــأ ـتـي ب ـعــد عـ ــام دراسـ ــي
ط ـ ــو ي ـ ــل تـ ـ ـب ـ ــذل ف ـ ـيـ ــه األس ـ ـ ــرة
واألب ـن ــاء الكثير مــن الـجـهــد في
الدراسة والمثابرة نحو التفوق
والنجاح ،وكمكافأة على هذه
اإلن ـجــازات يـقــوم أول ـيــاء األمــور
ـفـي تــرتـيــب إجــازات ـهــم للتوافق
مع هذه الفترة  ،وهي إجازات
األبـ ـن ــاء واالن ـت ـق ــال م ــع األس ــرة
والــســف ــر إ ـلــى ال ـ ـخـ ــارج  ،وه ـنــا
تكمن الفرصة الكبيرة ألولياء
األم ــور ـفـي تخصيص جــزء من
وقتهم خالل السنة للتفرغ مع
الزوجة واألبناء.
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وب ـ ـنـ ــاء ع ـ ـلـى ذل ـ ــك ف ـ ــإن فــرصــة
األبوين في لم شمل األســرة في
فترة الصيف تكون كبيرة خاصة
فيما بينهما واألبــن ــاء ،وبالتالي
فإن االستفادة منها تعد ضرورة
تسهم في تعزيز العالقة األسرية
وشـخـصـيــة األبـ ـن ــاء وثـقـتـهــم في
أولياء األمور وأنفسهم  ،فالسفر
ف ــرص ــة ك ـب ـي ــرة إلع ـ ـ ــادة بــرم ـجــة
األســرة وتزويد األبناء بالمعرفة
وال ـ ــراح ـ ــة ال ـن ـف ـس ـيــة  ،وأحـ ـي ــانـ ـا ً
العالج النفسي والبدني  ،وهذا
ما يجعل اإلجازة فرصة للعودة
ل ــأس ــرة ،حـيــث يـمـكــن لــأبــويــن
أن يتعرفا على مدى جهودهما
ـفـي تــر بـيــة األب ـن ــاء ون ـتــائــج ذلــك،
وال ـت ـعــرف عـ ـلـى مـكــامــن الخلل
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واالنـحــرافــات ،وكيفية تصويبها
وم ـع ــال ـج ـت ـه ــا  ،والـ ـعـ ـم ــل عـ ـلـى
ت ـطــويــر مـ ـه ــارات األبـ ـن ــاء ؛ فمن
خــال السفر والـسـيــاحــة يمكن
للجميع قـضــاء أوقـــات ممتعة
ـفـي ال ـح ـصــول عـ ـلـى ال ـمــزيــد من
المعرفة من خالل زيارة المواقع
السياحية والثقافية سواء تلك
ال ـتــي تـمـثــل ال ـم ـخــزون الثقافي
وال ـت ــرا ـثـي وال ـتــاري ـخــي لـلـبـلــدان،
والمتمثلة ـفـي المناطق األثرية
والتاريخية أو تلك التي تمثل
الموروث الشعبي والتقليدي ،
ومن هنا يستعيد اآلباء واألبناء
األنـ ـف ــاس وتـغـيـيــر ن ـمــط الـحـيــاة
خ ــال ع ــام إلــى ال ـت ـنــوع الـثـقــا ـفـي
والمعرفي .

وه ـ ــذا ل ـيــس ل ــه ب ــالـ ـض ــرورة أن
يتم من خــال السفر والخروج
م ــن ال ـب ـلــد ؛ فـيـمـكــن أن تـكــون
ال ـس ـي ــاح ــة ال ــداخــلــي ــة ذات أث ــر
ي ـف ــوق ال ـس ـيــاحــة ال ـخــارج ـيــة إال
أنــه و ـفـي دول مجلس التعاون
الخليجي وبـعــض ال ــدول التي
ت ـت ـس ــم بـ ــال ـ ـحـ ــرارة الـ ـع ــالـ ـي ــة ـفـي
فــت ــرة ال ـص ـيــف ت ـف ـضــل الـكـثـيــر
مــن األســر الـخــروج والسفر إلى
الـخــارج ،ونحن نقول للذين لم
يتمكنوا مــن السفر ألي سبب
كان :إن الفرصة كبيرة في القيام
بــال ـس ـيــاحــة الــداخ ـل ـيــة والـتـنـقــل
داخ ـ ــل الـــدولـــة والــتــع ــرف على
الكثير مــن المناطق واألمــاكــن
الثقافية والتراثية والتاريخية،

والحصول على الفائدة المرجوة
بل وسيسهم في توفير السيولة
النقدية في مدة فترة االستجمام
ب ـصــورة أ ك ـبــر ،فالمهم ـفـي ذلــك
تحديد الهدف بشكل دقيق .
إن أهم ما يجب على األبوين
في هذه الفترة هو التأكيد على
أهمية أن يحمل أبناؤهم كتابا ً
ل ـل ـقــراءة والـمـعــرفــة ؛ فعليهم
أن يغرسوا هذه العادة فيهم
م ـه ـمــا ك ــان ــت درجـ ـ ــة ال ـت ـطــور
الــرق ـمــي ،فــال ـهــدف م ــن ذلــك
ت ـعــو يــد األب ـ ـنـ ــاء ع ـ ـلـى الــرف ـيــق
ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،وكـ ــذلـ ــك م ـح ــاول ــة
إب ـعــادهــم ق ــدر م ــا أم ـكــن عن
األجهزة اإللكترونية واإلنترنت؛
كونها فترة استجمام تتطلب

ال ـت ـف ــرغ ال ــذه ـن ــي واس ـت ـع ــادة
الـ ـلـ ـي ــاق ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة  ،حـ ـي ــث ال
بـ ــد مـ ــن م ــمـــارســـة ال ــري ــاض ــة
والـمـشــي والـسـبــاحــة ورك ــوب
الخيل والـتـعــرف على الكثير
من أنواع الرياضة والمشاركة
في الفعاليات المتنوعة ،والتي
ستسهم ـفـي اإلث ـ ــراء المعرفي
والــب ــد ـنـي خ ــاص ــة لــأب ـنــاء مما
سيعود عليهم بنتائج إيجابية
كبيرة .
وأنصح أولياء األمور بأن يطلبوا
م ــن أب ـنــائ ـهــم ت ـق ــري ــرا ً أو الـقـيــام
بمسابقة ألفضل مقال وتقرير
ع ــن رحـلـتـهــم الـصـيـفـيــة لـتـكــون
فـ ــرصـ ــة ل ـ ـعـ ــدم نـ ـسـ ـي ــان األمـ ـ ــور
اإليجابية واالبتعاد عن السلبية.
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مدونة أفكاري

بقلم  :د .عائشة الجناحي

قائدة عالمية في مجال الطفولة من منظمة الطفل العربي
ومدربة معتمدة في اإلمارات

التخطيط اإليجابي للعطلة
اإلجــازة الصيفية من أ كثر األمور التي ينتظرها أغلب الطالب بعد ضغط الــدروس واالختبارات
خالل عامهم الدراسي ،لذا ما أن تبدأ العطلة الصيفية حتى يباشر بعض األبناء السهر ومشاهدة
التلفاز واللعب بــاأللـعــاب اإللكترونية ط ــوال الــوقــت ،ألنـهــم يرونها المتنفس وفــرصــة سانحة
لالسترخاء والمتعة الالمتناهية .كما أنها تمنحهم الوقت الكافي لممارسة األنشطة التي لم
يسعفهم الوقت للقيام بها نتيجة انشغالهم بأعمالهم الدراسية.
ول ـ ـكـ ــن الـ ـ ـس ـ ــؤال ال ـ ـ ــذي ي ـطــرح
ن ـف ـســه ،ه ــل هـ ــذه ال ـم ـمــارســات
واألن ـش ـط ــة تــرف ـعــان م ــن رصـيــد
األبناء المعرفي وتعطيهم دفعة
داخلية للتميز واستقبال العام
صاف؟
الدراسي الجديد بذهن
ٍ
بـ ـع ــض األس ـ ـ ــر تـ ــؤمـ ــن بــأه ـم ـيــة
استغالل أ يــام اإلج ــازة الصيفية
لـمـســاعــدة األبـ ـن ــاء ـفـي الـحـصــول
على معرفة استثنائية تعلمهم
م ـ ـهـ ــارات ج ــدي ــدة م ــن الـمـمـكــن
أن تفيدهم ـفـي ال ـعــام الــدراســي
المقبل  ،وفي نفس الوقت تفتح
لهم المجال في ممارسة األنشطة
الترفيهية والمفيدة التي تساعد
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في بناء شخصيتهم.
أمــا البعض اآلخــر فيتركون لهم
الحبل على الغارب ويسمحون
لـ ــأب ـ ـنـ ــاء االس ــت ــم ــتـــاع ال ـم ـط ـلــق
والـ ــراحـ ــة ب ـعــد ال ـع ـن ــاء ،البـ ــد من
تغيير تلك الصورة النمطية لدى
بعض أولـيــاء األم ــور أن العطلة
الصيفية هي فترة هدر األوقات
والهدوء التي تعتبر بالنسب ِة لهم
«استراحة محارب» والتي يكون
ل ـه ــا انــعــك ــاس س ـل ـبــي يـتـسـبــب
ـفـي تــراجــع هـمــة األب ـن ــاء وان ـحــدار
الشغف والطموح وعدم الرغبة
في استمرارية التعلم وا كتساب
أي معرفة جديدة.
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عـلـيـنــا أن ن ـ ــدرك أه ـم ـيــة وضــع
خطة للعطلة المدرسية تسهم
ـفـي تطوير مـيــول األب ـنــاء وتنمية
شغفهم  ،من خالل التسجيل في
األنشطة وال ـم ـبــادرات البسيطة
والممتعة الـتــي تنظمها بعض
الـجـمـعـيــات والـهـيـئــات واألنــديــة
الصيفية  ،التي يمكن من خاللها
ت ـطــويــر مـسـتـقـبــل األب ــنـــاء  ،مع
الحفاظ على متعتهم في اإلجازة؛
ومــن أب ــرز هــذه األنـشـطــة تعليم
ال ـب ــرم ـج ــة ال ـب ـس ـي ـطــة لــأط ـفــال
مــن خــال معسكرات البرمجة
ال ـت ــي تـعـلـمـهــم أســاس ـيــات ـهــا في
بـيـئــة تفاعلية ممتعة وجــاذبــة.

ـفـي الحقيقة ،يعد تعلم البرمجة ـفـي ســن مبكرة
لــأطـفــال جــانـبـا ً مهما ً ؛ ألنـهــا تــزيــد مــن جاهزيتهم
للتعامل مــع الـعــالــم الــرقـمــي  ،وتـطــويــر الجانب
اإلبداعي في إنشاء األلعاب والتطبيقات الخاصة،
والتعرف على التكنولوجيا وكيفية عملها.
أما الجانب الترفيهي ،فإنه يتطلب من أولياء األمور
تنظيم الرحالت الممتعة إلى مواقع مهمة داخل
وخـ ــارج دول ــة اإلمـ ـ ــارات ،وكــذلــك اصـطـحــابـهــم إ ـلـى

المتاحف المختلفة والمرا كز العلمية والمكتبات
ل ـي ـخ ـتــاروا م ــا يـنــاســب سـنـهــم ومـيــولـهــم وبــالـتــا ـلـي
تجعلهم يكتسبون المعرفة والمهارات المختلفة.
وأخـيــرا ً من خــال هــذا االستغالل اإليجابي لإلجازة
تـتـمـكــن األس ـ ــرة م ــن م ــلء فـ ــراغ األبــن ــاء وتحقيق
مــا يفيدهم ويسليهم ـفـي نفس الــوقــت ويشحن
طاقاتهم حتى يعودوا إلى المدرسة بنشاط وحيوية
وسعادة.

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 81أكتوبر 2022

29

مدونة أفكاري

الصيف واألسرة ...
بقلم  :األستاذة هيا القاسم

كاتبة في أدب الطفل ومدربة تفكير إبداعي لألطفال

ها هي اإلج ــازة الصيفية تأتينا ممزوجة بكل الفرح والـسـعــادة ،مغمورة بكم كبير من
األحالم واألهداف كذلك  ..خطط الكثير لها منذ أشهر طويلة بالذات بعد تقليل اإلجراءات
التي كانت في عهد كورونا  ...وبعد أن فتح العالم أبوابه ،أتت العطلة الصيفية للكثيرين
هذا العام مختلفة ...لكن في الوقت ذاته الذي قرر العديد فيه السفر واالستجمام  ...خارج
الدولة ،هناك العديد بالمقابل قرر أن يبقى داخل الدولة ويدعم السياحة الوطنية فيها
ويكون جزءا ً منها ...واالستمتاع بما بها من أماكن مميزة ووجهات ممتعة  ..لكن يشغل
كثيرا ً من األهــل  ..وجــود فترات زمنية طويلة من الفراغ الــذي من الممكن أن يعتاده
أبناؤهم هذا الصيف.
فيا ترى ما الحل !!

30

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 81أكتوبر 2022

ال يخفى عـ ـلـى أح ــد أن دول ــة اإلم ـ ــارات العربية
المتحدة هي أيقونة ثقافية وترفيهية ..
فــالــدولــة وأغـلــب الـجـهــات تنظم كــل عــام مئات
الـبــرامــج الصيفية الـتــي مــن خــالـهــا يـتــم صقل
شخصية األطفال وتمكينهم بعديد من القدرات
والمواهب وتأهيلهم ضمن عشرات من البرامج
المنوعة ؛ حيث هناك العديد من المرا كز على
مستوى الــدولــة ناهيك عــن ماتنظمه الجهات
المعنية والمرا كز ...
إذن طفلك في اإلمــارات هو محظوظ لما يحظاه
مــن مـســاحــة مـمـيــزة ل ـتــواجــده ضـمــن فعاليات
ثقافية مسلية وهادفة هذا الصيف ..
وتتنوع األنشطة المقدمة في المرا كز من أنشطة
ترفيهية وثقافية وعلمية واستكشافية  ،وتنظم
كذلك عديد من المرا كز تحديات ورحالت تعمل

من خاللها لتنمية شخصية األطفال ...
بــال ـم ـقــابــل ــفـي ح ـ ــال ك ـ ــان قـ ـ ــرار االس ـ ـ ــرة ال ـب ـقــاء
واالستجمام داخــل الــدولــة ،فمن المهم تنظيم
بــرنــامــج يشمل األمــاكــن السياحية والترفيهية
دون أن ننسى تنظيم بعض الرحالت األسرية
لــأمــاكــن الـتــراثـيــة الـتــي تــزيــد مــن توطيد عالقة
الطفل وانتمائه ومواطنته ...
ولألهل الدور األهم في مثل هذه األوقات  ..حيث
توجد فرصة لتدريب أفراد األسرة على التخطيط
والتنظيم وخلق جلسات أسرية مميزة.
وم ــن الـجـيــد أن ن ـحــاول االلــت ــزام كــذلــك ببعض
الـ ـع ــادات الـصـحـيــة مـثــل االلـ ـت ــزام بــوضــع الــوا ـقـي
الشمسي وشرب كميات كبيرة من الماء.
الصيف فرصة فاغتنموها مااستطعتم ليكون
صيفنا أ كثر أماناً.
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بقلم :د .محمد علي األحبابي

طبيب مقيم في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية
بمستشفى العين.

اإلجازة الصيفية واستغاللها بالشكل
المثالي في تحسين الصحة النفسية
في كل سنة تمنح مؤسسات العمل المختلفة فرصة اإلجــازة الصيفية لعامليها ،و بالشك فإن
لها وقعا ً جميال ً ومحببا ً لدى الجميع ،وينتظرونها بفارغ الصبر ألخذ راحة بعد كل ذلك العمل
الطويل والمسؤوليات المتوالية .فكيف يمكن استغالل هذه اإلجازة الصيفية بالشكل الصحيح
للتحسين من صحتنا النفسية؟ وماذا أوردت الدراسات العلمية في هذا الشأن؟ كل هذه األمور
سوف نناقشها بالتفصيل.
تعتبر اإلجازة الصيفية ضرورية للعاملين والدارسين
للتعافي مــن آثــار الحِمل المترا كمة طــوال الـعــام في
األعـمــال التي يقومون بها ،ولقد أثبتت الــدراســات
العلمية أن الـتـعــرض المستمر ألعـبــاء وضغوطات
العمل وعدم ا كتمال التعافي الكامل من تلك األعباء
خالل اإلجازات قد يزيد من احتمالية حصول مشاكل
في النوم ،والتعب المستمر وكذلك ارتفاع ضغط الدم.
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ـفـي عــام  2016أن أوق ــات اإلجـ ــازات هــي مــن أفضل
طرق تحسين األداء اإلدرا كــي للفرد .واألمر ال يقتصر
أبدًا على أن الوقت الذي تقضيه متوقف على عمل
مــا اعـتــدت فعله ؛ وإنـمــا فــوائــده كثيرة على الصحة
العقلية والـنـفـسـيــة .وق ــد تـنــاولــت ه ــذه ال ــدراس ــة أن
أوقـ ــات اإلج ـ ــازات ه ــذه تسهم ـفـي تقليل العمليات
البيولوجية ال ـضــارة المتعلقة بــالـتــوتــر ،وف ـع ـا ً فإننا
نالحظ هذه التغيرات اإليجابية عندما نخصص وقتا ً
لالسترخاء بعيدا ً عن مسؤوليات الحياة وأعمالها.

جوهر التعافي هنا هو عملية فك «نفسية فسيولوجية
« بعد االنغماس في كل ذلك العمل طوال تلك األيام،
والب ــد أن يـكــون واحـ ــدا ً مــن أهــدافــك األســاسـيــة عند
حلول اإلجازة تحديد األوقات التي ستتخذها للراحة
والترفيه .ضع في قرارة نفسك أن عملية التعافي من
العمل مهمة في الحفاظ على رفاهية الفرد وقدراته
الصحية وكذلك جودة األداء بعد ذلك.

لإلجازة أثر مباشر ونافع على أداء الموظف ،فسيكون
أ كــث ــر إنـ ـت ــاجـ ـا ً وس ـي ـت ـخــذ الـ ـ ـق ـ ــرارات ب ـش ـكــل أف ـضــل،
وس ـت ـكــون رؤي ـت ــه أوضـ ــح ت ـجــاه ال ـم ـش ـكــات وإ ي ـجــاد
الـحـلــول المناسبة والـمـبـتـكــرة لـهــا ،ول ــك أن تتخيل
الوضع المعاكس تماما ً إذا لم يأخذ قسطا ً من الراحة.

تشير دراسة أمريكية صدرت عن جامعة كاليفورنيا

مــاذا لو أهملنا أخــذ قــدر كــاف من الــراحــة؟ يمكن أن
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ت ـصــاب بـمـتــازمــة االحـ ـت ــراق الـنـفـســي “”Burnout
وذل ــك بسبب ضـغــوط العمل المتتالية ،فيصيبك
التشاؤم والتعب واإلرهاق وعدم القدرة على التركيز
في الواجبات المطلوبة وكثرة النسيان ،بعبارة أخرى
إجهاد نفسي وبدني .وبالشك فإنها إشارة من عقلك
ً
قليل وأخذ متنفس تخرج به من
أنه عليك التوقف
ت
تلك الضغوط .وهنا نأ ي لنقطة هامة ؛ وهي أنه من
المهم على المؤسسات أن تلتزم بحق الموظفين
بإجازاتهم السنوية.

العديد من األبحاث العلمية الحديثة تحاول معرفة
العالقة مــا بين التوتر والقلق وتأثيرها على صحة
اإلن ـســان ،وقــد تــم الـتــوصــل إ ـلـى أنــه يمكن أن يكون
الـقـلــق م ــوج ــودا ً بشكل خ ــاص بـيــن الـمــرضــى الــذيــن
يعانون من ضعف إدرا كــي بسيط أو خرف خفيف،
وكذلك يمكن أن يعزز التقدم أو التحول إلى مرض
الــزهــايـمــر .كما أن القلق واالض ـطــرابــات شائعة عند
المرضى الذين يعانون من أمــراض القلب واألوعية
الدموية .أضف إلى ذلك تأثيرها على تقليص المناعة
وزيادة معدالت االكتئاب والتشتت الذهني .وأعتقد
أن الـصــورة أصبحت أ كثر وضــوحـا ً لك حــول خطورة
القلق والـتــوتــر .فعليك أن تـبــادر بتبديده  ،واإلج ــازة
الصيفية هي خير فرصة لذلك.
ونتطرق هنا إ ـلـى ماهية النشاطات الـتــي يمكن أن
نمارسها في إجازتنا ومن شأنها تعزيز صحتنا النفسية،
إليكم بعضها:
أن تتعود ممارسة الرياضة :وبالتالي تعود نفسك
على ممارستها طــوال السنة ،وتشير مجموعة من

األدلــة المتنامية أن النشاط البدني يعود بكثير من
المنافع على الصحة العقلية والنفسية ،فيقلل من
اإلكتئاب ويساهم في عالج القلق واضطراب ما بعد
الصدمة ،أضف إلى دوره في تحسين المزاج و النوم
كــذلــك .كما أنها تحسن مــن لياقتك البدينة وتقلل
من احتمالية إصابتك باألمراض المزمنة ،كالسكري
وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.
ممارسة التأمل :أوجــدت دراســة حديثة من جامعة
هارفرد أن األفــراد الذين قضوا إجازاتهم في ممارسة
التأمل تحسنت لديهم كفاءة عمل األجهزة الحيوية
ـفـي أج ـس ــاده ــم .ك ـمــا أنـ ــه ت ــم ر ب ـط ـهــا بـتـقـلـيــل الـتــوتــر
وتحسين الــوظــائــف المعرفية والـسـلــوكـيــة وتقليل
بعض الصعوبات النفسية المرتبطة باأللم المزمن
وكذلك تحسين جودة النوم.

تبني عادات مفيدة و ممتعة :كالقراءة فإنها ؛ تحسن
مــن مـسـتــواك الـثـقــا ـفـي وتـفـتــح لــك أبـــواب الـمـعــارف
المختلفة ،وهــذا سيشكل فارقا ً بينك وبين زمالئك
اآلخــريــن الذين ال يـقــرؤون .اذهــب إ ـلـى الشاطىء مع
أصدقائك أو أهلك والتحق بالرحالت التي تمتعك
بمناظر الطبيعة الـخــابــة ،واش ـتــرك ب ــدورات عملية
وعلمية تنتفع منها.
و ـفـي ال ـخ ـتــام ،أود أن أن ــوه إ ـلـى أن اسـتـغــال اإلج ــازة
الصيفية بالشكل الذي يعزز من صحتك النفسية هو
فن عليك إتقانه ،ال تضع الكثير من المعايير المعقدة
والقوالب الجامدة حينما ترتب لقضاء إجازتك  ،فهذا
سيحرق الرونق المبهج الــذي ترجوه منها ،وتصبح
اإلجازة غير ذات جدوى.
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تراث اإلمارات

أسماء من التراث
إعداد :محمد سالمه عوض الله

كثير م ّنا يسمع بعض األسـمــاء 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.

حمدة
ْ

من الفعل حمد ،وهو نقيض ذ ّم ،ومصدره الحمد بمعنى الثناء ،ومنه قوله تعالى “الحمد لله رب

وحماد وحمدان.
حميد ومحمود وحامد
العالمين” ومنه اشتق محمد وأحمد
حميد و َ
وحمد و ُ
َ
ّ
حمدة أي محمودة.
وحمدة اسم م ّرة من الحمد ،وتعني المرة الواحدة من الحمد ،وامرأة ْ
ْ

جم في قومها.
وقد سمت العرب بهذا االسم تفاؤال ً بأن تكون صاحبته محمودة السيرة وعلى خلق ّ

وديمة

ي أو األضاحي التي ُتهدَى للبيت الحرام ،وهي كذلك ما يقتطعه
أصلها وذيمة بالذال ،وهي الهدْ ُ
اإلنسان من ماله للتصدق به ،وتعني أيضا ً الفضل أو الزيادة في أي شيء ،وجمعها وذائم.
وربما سمت العرب بهذا االسم تفاؤال ً بأن تكون صاحبة االسم سخية كريمة.
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ن ّواف

ـال هــو َمنيــف ،ون ـ ّواف صيغة
مــن الفعــل نــاف الشــيء ينــوف ،إذا ارتفــع ،ويقــال لــكل شــيء عـ ٍ
فعــال مــن الفعــل ناف ينوف كقولنا جال يجول فهو ج ـ ّوال ،وأناف الجبل إذا
مبالغــة ع ـلـى وزن ّ
ارتفع فهو ن ّياف ،واألصل ن ّواف ألن أصلها ناف ينوف بالواو ،وأناف البناء إذا عال ،والنّوف سنام
البعير العالي.
وربما سمت العرب باسم ن ّواف تفاؤال بأن يكون صاحبه عالي الذكر مرتفع المنزلة في قومه.

مه ّند

ـن والطـ َـف،
مــن الفعــل ّه ّنــد بمعنــى اليـ َ
يقــال هنّدتــه اي الينتــه والطفتــه ،فهــو
مه َّنــد ،وه ّنــد الســيف شــحذه بمعنــى
أمضاه .
قال الشاعر
يقضب عند
ِ
كل حســام محكم التهنيد
الهز والتجريد
واألصــل ـفـي التهنيــد عمل الهنــد ،فيقال
ي إذا ُعمل
سيف مهند وهندي وهندوان ّ
في بالد الهند.
وربمــا ســمت العــرب بهــذا االســم إمــا
تفــاؤال ً بــأن يكــون صاحبــه ل ّين المعشــر
أو حازما ً كالسيف القاطع.
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معلومات عامة

إعداد :سارة صالح جاسم حمادة

رئيسة البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث
Twi/insta: sarahamada30

مكتب��ة محـمـ��د بـ��ن را�شــ��د

مكتبة محمد بن راشد هي مكتبة تقع في خور دبي بمنطقة الجداف بدبي  ،اإلمارات العربية المتحدة.
تتميز مكتبة محمد بن راشد بتطبيق أحدث أنواع التكنولوجيا الرقمية وبتصميمها الفريد على شكل
كتاب مفتوح ،إلى جانب موقعها المتميز على ضفاف خور دبي.

«مكتبة محمد بن راشد”؛ أطلقها الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم في  01فبراير  ،2016والذي كان عام القراءة
في دولة اإلمارات ،وهي األكبر عربيا ً باستثمار يبلغ مليار
درهم وبمساحات تتجاوز مليون قدم مربعة وبإجمالي
ك ـتــب ي ـب ـلــغ  4.5م ـل ـيــون ك ـت ــاب ؛ ب ـيــن ك ـتــب مـطـبــوعــة
وإلكترونية ومسموعة ،وبعدد مستفيدين متوقع سنويا ً
يبلغ  42مليون مستفيد .بــدأت أعمال البناء بها ومن
المتوقع افتتاحها في الربع الثالث من .2019
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خدمات المكتبة

وستضم المكتبة عند االنتهاء
مـنـهــا  8مـكـتـبــات متخصصة،
وحــوا ـلـي مليون كـتــاب مطبوع
وإلـكـتــرو ـنـي وسمعي ،ويشمل
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع كـ ـ ــا ً مـ ــن ال ـم ـب ـنــى
ال ــرئـ ـي ــس ،والـ ـ ــذي ي ـت ـكــون من
سرداب وطابق أرضي وسبعة
ط ــواب ــق عــل ــوي ــة ،ك ـمــا تـحـتــوي
ع ـ ـلـى مـخـتـبــر رق ـم ــي ،ومـخـتـبــر
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـ ـلــى ال ـ ـك ـ ـتـ ــب،
وتــجــمــي ــع ومـ ـع ــالـ ـج ــة وإدارة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ،ومـ ـخـ ـتـ ـب ــر ال ـت ـح ــوي ــل
الرقمي ،وتشتمل كذلك على
مــركــز ال ـم ـع ـلــومــات ،والمكتبة
الـ ـع ــام ــة ،وم ـك ـت ـبــة الـ ــدوريـ ــات،
وم ـك ـت ـبــة األطـ ـ ـف ـ ــال ،وأن ـش ـطــة
أخـ ـ ـ ــرى ت ــســـاهـــم ـفــي ت ــوس ـي ــع
إدراك األطـ ـف ــال وتشجيعهم
على القراءة ،ومكتبة األطالس
وال ـ ـخـ ــرائـ ــط ،وم ـك ـت ـب ــة اإلع ـ ــام
والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــورات
السمعية والبصرية وخدمات

اإلنـ ـت ــرن ــت ،وم ـك ـت ـبــة ال ـش ـبــاب،
وغ ـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ،وغ ـ ـ ــرف
االج ــت ـ ـمـــاعـــات وال ــمـــؤت ــمـــرات،
ومكتبة المجموعات الخاصة
وال ـتــي تحتوي على مقتنيات
وكتب ومقاالت نــادرة ،ومكتبة
األعـ ـ ـم ـ ــال ،ومــن ــاط ــق م ـت ـعــددة
للقراءة المفتوحة والمعارض
ال ـمــؤق ـتــة وال ــدائـ ـم ــة ،وم ـس ــرح
ضخم ،وأركان الستعارة الكتب
ل ـ ُت ـم ـك ــن ال ـ ـ ـ ــزوار والـ ـم ــرت ــادي ــن
والــســي ــاح م ــن مــوا ك ـبــة حــركــة
ال ـت ـطــور الـعـلـمــي وال ـث ـقــا ـفـي في
العالم.
وباإلضافة لذلك ،ستكون حاضنا ً
وداعـمـا ً لتحدي الـقــراءة العربي،
ال ــذي يـضــم  2.5مـلـيــون طالب
من  20ألــف مدرسة في العالم
العربي يعكفون على قراءة 125
مليون كتاب سنوياً.
كما تضم المكتبة مركزا ً خاصا ً
لترميم المخطوطات التاريخية،
ومـ ـكـ ـتـ ـب ــة خـ ــاصـ ــة ب ـم ـق ـت ـن ـيــات

آل مـ ـكـ ـت ــوم ،وم ـ ـعـ ــارض أدب ـي ــة
وفنية طــوال العام ،لتكون نواة
لـ ــإبـ ــداع والـ ـمـ ـع ــرف ــة ،ومـلـتـقــى
للمهتمين بــالـثـقــافــة وال ـع ـلــوم،
ومتح ًفا للتراث وتاريخ الحضارة
اإلنسانية.

أعمدة المكتبة

وكـمــا كــانــت أع ـمــدة الحكمة في
عصور الحكمة ستة أعمدة ،فإن
مـكـتـبــة مـحـمــد ب ــن راشـ ــد أ يـضـا ً
تستند وتقوم على ستة أعمدة
تشكل رسالتها وترسخ تميزها،
وت ـضــاعــف تــأث ـيــرهــا .واألعـ ـم ــد ُة
الست ُة هي:
المكتبة الرئيسية والمكتبات
المتخصصة.
 تشجيع القراءة. نشر المحتوى. دعم التأليف والترجمة. حماية اللغة العربية. -الحفاظ على الموروث الثقافي.
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تغريـدات من تـويتـر
تحت وسم #يوم_المرأة_اإلماراتية
محمد بن زايد  :المرأة اإلماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا  ..بفضل هللا دولة
اإلمارات من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة  ..نبارك لها بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية..ونقدر
عطاءها وتضحياتها ودورها المحوري في المجتمع.
محمد بن راشــد  :في يوم المرأة اإلماراتية نحتفل بأم اإلمــارات وقــدوة المرأة اإلماراتية سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك.
مكتوم بن محمد  :ساهمت في صناعة تاريخ الوطن وتحقيق نهضته وشموخه .وعملت برؤية طموحة
لتحقيق حلمها وصنع مستقبلها .وأخلصت في حبها لوطنها فكانت له قلبا ً ونوراً ،وحضنا ً دافئا ً ألجياله،
ومنبعا ً لقيمهم .هذه هي المرأة اإلماراتية التي نفخر بها وبإنجازاتها ،وبما تقدمه لرفعة اإلمارات.
حمدان بن زايد  :في يوم المرأة اإلماراتية ،نعتز بدورها ونفخر بعطائها وجهودها في خدمة وطنها ومجتمعها
وأسرتها ،وبما وصلت إليه من مكانة وتقدير في مختلف المجاالت ،نهنئ أم اإلمــارات ونساء اإلمارات
كافة ،هن الملهمات والسند والعون للوطن ،كل عام وأنتن بخير.
حمدان بن محمد  :هي أساس المجتمع وعماد رقيه وضمانة رفعته ..تحية إعزاز وتقدير للمرأة اإلماراتية
التي أجزلت العطاء بال حدود وكانت شريكا ً مؤثرا ً في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل بطموح كبير
وعزيمة ال تلين مدعومة برعاية وتشجيع قيادتنا الرشيدة.
جه إلى مقام «أ ّم اإلمارات» الشيخة فاطمة بنت
منصور بن زايد  :احتفاال ً بـ «يوم المرأة اإلماراتية» ،أتو ّ
المثمرة ،وعنايتها الكريمة بدعم وتمكين بنات الوطن ،متمنيا ً
مبارك ،بخالص التهاني ،تثمينا ً لجهودها ُ
مهامهن في النهوض بالمجتمع وتنمية الدولة.
المثابرات ،مزيدا ً من التقدم والنجاح في
ّ
لنساء اإلمارات ُ
سلطان بن أحمد القاسمي  :هو يوم امتنان وفخر لكل ماقدمته وتقدمه المرأة في اإلمارات.وهو يوم دعم
وتمكين نتعهد من خالله باالستمرار على هذا النهج.كل عام وأنتن بخير.
ضاحي خلفان تميم  :في يوم المرأة اإلماراتية عليكن باحترام العادات والتقاليد العربية واإلسالمية وال
واألمومة..لكن
تغتر ْرن بما تروج له األبواق الغربية من حرية للمرأة أفقدتها في الغرب كل قيم الزوجية
ّ
علينا أن تبقين في عيوننا وقلوبنا محترمات بأعلى درجات االحترام..ما دمتن في طاعة هللا.
بدور القاسمي  :أنا فخورة باإلنجازات التي حققتها المرأة اإلماراتية في مختلف القطاعات ،وتجاوزت
خاللها مرحلة التمكين إلى المشاركة الفاعلة في كل ما يسهم بتنمية المجتمع وازدهاره .كل عام والمرأة
اإلماراتية بألف خير.
لطيفة بنت محمد  :المرأة اإلماراتية مساهم أساسي في مسيرة التنمية.
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إن هذه الدورات الصيفية تكسب أبناءنا المشاركين الخبرة والمهارات الخاصة
واإلبداع واالبتكار والتعرف على العادات والتقاليد والسنع اإلماراتي.
الدكتور جاسم خليل ميرزا عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث

بمناسبة يوم الشباب العالمي

شباب اإلمــارات أثبتوا جدارتهم في كل المجاالت وأصبحوا
مصدر إلهام لغيرهم ..تمكينهم أولوية قصوى ،ودورهم
أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية ..وفي اليوم الدولي
للشباب أدعو شبابنا إلى مزيد من الجهد والعطاء ألننا ننتظر
ّ
منهم الكثير ونعول عليهم في السباق نحو المستقبل.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

