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في الدورة الخامسة التي تقيمها جمعية توعية ورعاية األحداث 

الفريق » ضاحــي خلـفــان تميم «  يكرم اأُلسر 
األبناء  لرعاية  لوتاه  بن  سعيد  بجائزة  الفائزة 



د. جاسم خليل ميرزا
عضو مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة اإلعالمية

اإلهمال هو حالة ال يتم فيها توفير األحتياجات األساسية لألبناء من خالل المنع أو العمل 
 ، وتأثيرات جسدية  إسقاطات  ذات  غير ضرورية  معاناة  تسبب  بصورة   ، الصحيح  غير 

نفسية واجتماعية .

ــواع اإلســـاءة إلــى األطــفــال أو األبــنــاء أو التقصير فــي أحــد حقوقهم  ويــعــد اإلهــمــال أحــد أنـ
األساسية التي جاءت في قانون وديمة لحماية حقوق الطفل في اإلمارات والذي صدر عام 
2016 ليحمي األطفال من كافة أشكال اإليذاء كاالنتهاك الجسدي أو الجنسي والعاطفي 

والطبي واإلهمال.

في هذا الجانب شاركت جمعية توعية ورعاية األحداث في الحملة التوعوية لحماية الطفل 
في  المدرسية  البيئة  في  الطفل  حماية  أطلقها مجلس  والتي  التعليمية  المؤسسات  في 

وزارة التربية والتعليم حول حماية األطفال في البيئة التعليمية .

هذه الحملة التي تستهدف أولياء األمور بشكل مباشر بسبب اإلهمال الذي يتعرض له 
األبناء في المدرسة أو الحافلة المدرسية من خالل المشاركة في األنشطة الالصفية .

النظافة الشخصية  أبــرزهــا عــدم  لــه أشــكــال عــدة  التعليمية  البيئة  فــي  وإهــمــال األطــفــال 
المحدده  المواعيد  في  المدرسي  االنضباط  وعــدم  التعليمي،  المستوى  وتدني  للطالب، 
واإلهمال في تأدية الواجبات المدرسية وغيرها من أنواع اإلهمال الذي يتعرض له األبناء 

في البيئة التعليمية .

هذا النوع من اإلهمال واإلساءة إلى األبناء مسئوولية الوالدين بالدرجة األولى  ، اآلن من 
حق األبناء أن يعيشوا في بيئة آمنة ينعمون فيها بحقوقهم حتى يبدعوا في أداء واجباتهم 

تجاه نفسهم ومستقبلم ويصبحوا أعضاًء صالحين في المجتمع مستقبالً.

أبناؤنا أمانة .. فهم أهم من المال ومن المركز ، علينا أن نحافظ عليهم ونوفر لهم األمن 
واألمان ونساعدهم في تميزهم ألنهم مستقبل الوطن .

#حمايتهم_أولويتنا
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الفائزة  األســرة  السويدي،  سند  علي  عبدالله  السيد  أســرة 
بالمركز األول “ الفئة أ “ في جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء 

الدورة الخامسة 2022م
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جــائــزة ســعــيــد أحــمــد بــن لــوتــاه 
قبل عشر  بــدأت  األبناء  لرعاية 
ســــنــــوات وأطـــلـــقـــتـــهـــا جــمــعــيــة 
تكريماً  األحــداث  ورعاية  توعية 
لــهــذا اإلنــســان الــمــربــي الفاضل 
ومـــــــا قــــدمــــه لـــلـــجـــمـــعـــيـــة مــنــذ 
ــا تــكــفــل بـــه من  تــأســيــســهــا ومــ
دعــم األســـر اإلمــاراتــيــة وبــرامــج 
وحـــــمـــــالت الـــجـــمـــعـــيـــة، األمـــــر 
لهذه  تقدير  كــل  استحق  الــذي 
عن  تنم  والتي  الكبيرة  الجهود 
والمسئولية  الحميدة  األخــالق 

المجتمعية التي يتمتع بها. 

ــائــــزة إـلــــى تــحــقــيــق  تـــهـــدف الــــجــ
رسالة سامية في تربية وتوجيه 
، وتــعــمــل  الـــمـــجـــتـــمـــع  ــات  ــئــ فــ
والحب  باالنتماء  الشعور  على 
وتساهم  السوية،  واالتــجــاهــات 
االجتماعية  التنشئة  عملية  في 
للدولة،  واالنتماء  الوالء  وتقديم 
والـــــوقـــــوف عــــلــى األخـــالقـــيـــات 

ــي،  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والــــــــضــــــــبــــــــط االجـ
والمحافظة على قيمنا وعاداتنا 
وتــقــالــيــدنــا، ونــشــر الــوعــي لــدى 
األســــــــر اإلمـــــاراتـــــيـــــة بـــالـــتـــربـــيـــة 
ــاظ بــتــمــيــز  ــفــ ــتــ الـــصـــالـــحـــة واالحــ

أبنائنا األكاديمي واألخالقي. 

ــذا الــعــام  ــارك ـفـى الــجــائــزة هـ شــ
35 أســـرة إمــاراتــيــة تــأهــل منها 
اثــنــتــا عـــشـــرة أســـــرة تــنــافــســت 
على الفوز وفاز منها  ثالث أسر 
كــز األوـلــى وهــى أســـرة »  بــالــمــرا
محمد عبد هللا يوسف الهوتي 
»، وأسرة » عبد هللا على سند 
السويدي » وأسرة » المرحوم 
محمد زايد المنصورى » وقام 
خلفان  ضاحي  الفريق  سعادة 
تــمــيــم يــرافــقــه الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الحداد والمهندس يحيى لوتاه 
على  الحائزة  العائالت  بتكريم 
الجوائز وأعضاء لجنة التحكيم .

ــل بــــــــآيــــــــات مـــن  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ ــ بـــــــــــدأ ال
الـــــــــذكـــــــــر الـــــحـــــكـــــيـــــم تـــخـــلـــلـــه 
فـــقـــرات اســتــعــراضــيــة وطــنــيــة 
طالبات  قدمتها  ومــســرحــيــات 

مدرسة سلمى األنصارية

تعزيز مكانة األسرة

 وألقي  معالى الفريق “ ضاحي 
خــلــفــان تــمــيــم “ نـــائـــب رئــيــس 
الــشــرطــة واألمـــن الــعــام فــي دبي 
جمعيِة  إدارِة  مــجــلــِس  رئــيــِس 
ــداث كلمة  تــوعــيــِة ورعــايــِة األحــ
بالحاضرين  مــرحــبــاً  الــحــفــل  فــى 
واألسر الفائزة قائال “ لقد أولْت 
دولُة اإلماراِت العربيِة المتحدة 
وتعزيزِ  بــاألســرِة  كبيراً  اهتماماً 
في  أساسها   وترسيِخ  مكانِتها 
ــَق  ــنــــاء َوفــ ــايــــِة وتــنــشــئــِة األبــ رعــ
الـــقـــيـــِم والـــــعـــــاداِت والــتــقــالــيــِد 
األصـــيـــلـــِة وتـــوفـــيـــرِ الــمــقــومــاِت 
ــيـــوِم على  الــتــي تــحــّفــُز جــيــَل الـ

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي رئيِس 
مجلِس إدارِة جمعيِة توعيِة ورعايِة األحداث أقامت الجمعية حفل تكريم األسر الفائزة والمشاركة 
بجائزة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء في الدورة الخامسة 2022 ، بحضور الدكتور أحمد بن عبد العزيز 
الحداد مدير إدارة اإلفتاء فى دائرة الشئون اإلسالمية والعمل الخيري فى دبي ، والدكتور« محمد مراد 
» المنسق العام للجائزة ، وأعضاء مجلِس أمناِء مؤسسِة سعيد بن أحمد لوتاه الخيرية، والمهندس 
 ، إدارة جمعية توعية ورعاية األحــداث  ، وعــدد من المسئولين، وأعضاء مجلس  يحيى سعيد لوتاه 
واألسر اإلماراتية المشاركة وذلك بقاعة االحتفاالت بنادي ضباط شرطة دبي يوم الخميس 26 يناير 

 2023

في الدورة الخامسة التي تقيمها جمعية توعية ورعاية األحداث 

الفريق » ضاحي خلفان تميم «  يكرم اأُلسر 
الفائزة بجائزة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء 

تحقيق /  ثناء عبد العظيم 

ضاحي خلفان » اإلمارات تعزز 
مكانة األسرِة وترسخ أساسها 
في رعايِة وتنشئِة األبناء َوفَق 

القيِم والعاداِت والتقاليِد 
األصيلِة وتحّفُز جيَل اليوِم على 

اإلبداِع واالبتكارِ.

جائزة سعيد أحمد بن لوتاه 
لرعاية األبناء بدأت قبل عشر 

سنوات وأطلقتها جمعية 
توعية ورعاية األحداث 
تكريماً لشخصه المربي 

الفاضل.

الدكتور محمد مراد “ نأمل 
أن تقوم األم دائماً برعاية 

أبنائها كما كانت أمهاتنا فى 
السابق ، وأن تعود لدورها 

الحقيقي.

بالمراكز  الفوز  على  تنافست  أســرة 
إماراتية.  ُأســر  ثالث  منها   فاز  األولــى  12

األخــــبـــار
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وحمايِتهم  واالبــتــكــارِ،  اإلبــــداِع 
مــن الــمــخــاطــرِ وتــســخــيــرِ كــافــِة 
وتأميِن  لسعادتِهم  اإلمكاناِت 
مـــســـتـــقـــبـــلِـــهـــم َوفــــــــــَق رؤيــــــــٍة، 
ــدَدة،  ــحـ ــٍة ومـ ــحـ ــٍة، واضـ ــ ــال ورســ
ــَة عـــَشـــَر  ــتـ حـــيـــث أصـــــــدرت سـ
األســرَة  تخّص  اتــحــاديــاً  قانوناً 
والمجتمَع  أفـــراِدهـــا،  بجميِع 
ــه والـــعـــديـــَد من  بــجــمــيــِع فــئــاتِ
واالستراتيجيات  السياساِت 
ــِة لــتــحــقــيــِق أهــــــداِف  ــيـ ــنـ الـــوطـ
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــِة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــِة 

والمستدامة.

أنه   « الفريق  معالي  وأضـــاف 
الجمعيِة  إيــمــاِن  منطلِق  مــن 
بــأهــمــيــة تــضــافــرِ الــجــهــوِد بيَن 
ــِة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــاِت الـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ
والــجــمــعــيــاِت ذاِت  واألهـــلـــيـــِة 
الجمعيُة  أطلقت  العام  النفِع 
هذه الجائزَة قبل عْشرِ سنواٍت 
بــإذن هللا  له  للمغفور  تكريماً 
لوتاه  أحمد  بــن  الــحــاج سعيد 
األبناِء  الفاعِل في رعايِة  لدورِه 

الجمعيِة  ومــســانــدِة  واأليـــتـــام 
منُذ تأسيِسها ، وحظيْت هذه 
الجائزُة باهتماٍم كبيرٍ من األسرِ 
المواطنِة من خالل المشاركِة 
حيث  مسابقاتِها،  في  الفاعلِة 
ــرًة  ــ تـــأهـــلـــت اثـــنـــتـــا عــــْشــــرَة أسـ
للتصفيات النهائيِة للمنافسة 
كز األولى في الفئاِت  على المرا
الــمــخــتــلــفــِة ـفــي هــــذه الــــــدورة ، 
والتي تنطبُق عليهم الشروُط 
للجائزة.  المعتَمدُة  والمعاييُر 
اهــتــمــاَمــنــا  ــى أن »  إلــ مــشــيــراً 
ــزِة  ــائــ ــجــ ــ بـــتـــطـــويـــرِ مـــعـــايـــيـــرِ ال
والحفاِظ على استمرارها جاء 
بأهمية  الوعِي  نشرِ  أجــل  من 
ــِة األبــــنــــاِء لـــلـــوصـــول إلــى  ــايــ رعــ
مجتمٍع ســويٍّ يــســوُده األمــُن 
واالستقراُر والترابُط األسريُّ » 

وهــنــأ مــعــالــي الــفــريــق ضاحي 
بفئاِت  خلفان الفائزين بالفوزِ 
ــِق الــتــمــيــزِ  ــيـ ــقـ ــحـ الــــجــــائــــزِة وتـ
قائالً  األبناء  رعاية  في  والريادِة 
بما حققتموه  فخورون  إننا   «

مــن إنـــجـــازاٍت ونــتــائــَج مــبــهــرٍة 
ــم ، حــيــث  ــكـ ــائِـ ــنـ ـفـــي رعــــايــــة أبـ
الحسنَة  القدوَة  تمثلون  إنكم 
التنشئِة  الــمــواطــنــِة فــي  لــألســرِ 
الصالحِة لألبناِء والحفاِظ على 
ــرِس  ــ الــتــمــاســِك األســــــريِّ وَغـ
الـــقـــيـــِم األصـــيـــلـــة والــتــخــِطــيــِط 
ــاِء والـــحـــرِص  ــنـ لــمــســتــقــبــِل األبـ
ــم األكــــاديــــمــــّي  ــزِهـ ــيـ ــمـ ـــلــى تـ عـ
واألخالقي ، وتحقيِقهم معدالٍت 
لجوانِب  واستيفائِهم  مرتفعًة 
التميزِ والريادة في رعاية األبناِء 
قويًة  المنافسُة  كــانــت  حيث 

والنتائُج متقاربة. 

الجائزِة  محكَّمي  لجنة  وشكر 
ــِق الــعــمــِل الــقــائــِم على  ــريـ وفـ
إعـــداِدهـــا وتــنــفــيــِذهــا لــدورِهــم 
الــفــّعــاِل فــي تحسيِن الــشــروِط 
والــمــعــايــيــرِ والــمــســاهــمــِة في 
ــِة األســـــــــرِ الـــمـــشـــاركـــِة  ــ ــي ــوعــ ــ ت
بــــأســــالــــيــــِب وطــــــــــرِق إعـــــــــداِد 
الـــمـــلـــفـــاِت َوفــــــــَق الـــمـــعـــايـــيـــرِ 

المحددة. 

استدامة الجائزة

الصمد  عبد  العقيد”   وألــقــي 
ــنـــة  لـــجـ ــــس  ــ ــيـ ــ ــ رئـ  “ ــــن  ــيـ ــ ــــسـ حـ
الـــمـــحـــكـــمـــيـــن “ كـــلـــمـــة حـــول 
بالجائزة  المرتبطة  المعايير 
كــون  ــرف كــبــيــر أن أ قـــائـــالً” شـ
الجائزة  هــذه  منظومة  ضمن 
الحفاظ على  في  تساهم  التي 
مجتمع متماسك. فقد عملنا 
هــذه  فــي  التقييم  فــريــق  نــحــن 
الجائزة على تقييم المرشحين 
من األسر اإلماراتية، وشهدت 
الجائزة تنافساً قوياً بين األسر 
الــمــشــاركــة ووجـــدنـــا فــروقــات 
ــات،  ــدرجــ ــ ــداً فــــي ال ــ بــســيــطــة جــ
وهذا يدل على مدى االهتمام 
ــذه األســـــــر عــلــى  ــ ــبـــل هــ مــــن قـ
والوطنية  الدينية  القيم  تعزيز 
ــة، والـــســـلـــوكـــيـــات  ــيــ ــحــ ــصــ ــ وال
ــة ،  ــيـــحـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــصـــحـ
لوضع  الــمــدروس  والتخطيط 
المستقبلية لألسرة.  األهــداف 
المقيمين  فــريــق  كــمــا ســاهــم 

فــــي تـــطـــويـــر مــعــايــيــر الـــجـــائـــزة 
الــمــتــمــثــلــة فــــي تـــعـــزيـــز الــقــيــم 
والتخطيط  واالبــتــكــار  واإلبـــداع 
ــز، والـــــــــذي انــعــكــس  ــيــ ــمــ ــتــ ــ وال
ــاً عــلــى مــخــرجــاتــهــا من  ــابـ إيـــجـ
التقييم،  وأســلــوب  آلية  خــالل 
والــذي له األثــر على استدامة 
إستراتيجيتها  وخدمة  الجائزة 

وأهدافها

التنافس الشريف 
ــبــــة مـــــوزة  ــ ــال ــا ألــــقــــت الــــطــ كــــمــ
الـــــــحـــــــوطـــــــي كـــــلـــــمـــــة األســـــــــر 
قائلة  عنهم  نــيــابــة  الــمــشــاركــة 
ــزة  ــائـ جـ ـفـــي  مـــشـــاركـــتـــنـــا  إن   “
األبناء  لرعاية  لوتاه  بن  سعيد 
تأتي من  الخامسة  دورتــهــا  فــي 
مــنــطــلــق إيــمــانــنــا بــأهــمــيــة أثــر 
الهام  المتميزة ودورها  األسرة 
ــن ورفـــعـــتـــه.  ــوطــ ــ ــي نــهــضــة ال فــ
فرصة  الجائزة  لنا  أتاحت  لقد 
الشريف  المشاركة والتنافس 
وفق معاييَر ذات جودة عالية. 

لــقــد كــانــت الــمــعــايــيــر واضــحــة 
األدلة  وجــود  وبحكم  وسلسة، 
وأنشطتنا  ألعمالنا  والتوثيق 
كان إعداد ملفات المشاركة في 
الجائزة سهالً ويسيراً. وأضافت 
اإليـــجـــاـبــي مع  الـــتـــواصـــل  إن   “
الــلــجــنــة الــمــشــرفــة والــــرد على 
جميع االستفسارات المتعلقة 
كتسابنا  ا فــي  بــالــجــائــزة ســاهــم 
التحسينية  النقاط  من  الكثير 
هــذه  فــي  خـــالل مشاركتنا  مــن 
الــجــائــزة الـــرائـــدة حــيــث أدركــنــا 
ــة الـــــــتـــــــوازن األســــــــري،  ــيــ ــمــ أهــ
ــيــــة رعــــايــــة  ــ ــول ــة شــــمــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ
ــام بــالــعــديــد  ــمــ ــتــ األبــــنــــاء واالهــ
ســواء  الحياتية  الــجــوانــب  مــن 
وتعرفنا  غيرها،  أو  األكاديمية 
من خاللها على معاييَر مهمٍة 
ــي حــــيــــاة األســـــــــرة لــتــحــقــيــق  ـفــ
الرعاية  التميز في رعاية األبناء 
المتكاملة والمتوازنة  الشاملة 
ومستقرة  سعيدة  حــيــاة  نحو 

وملهمة للمجتمع .

األخــــبـــار
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األسر الفائزة  
كــز  ثـــــالث أســـــر فــــــازت بــالــمــرا
المرأة هي  األولــى حيث كانت 
المربية واألم حاضرة والمعّول 
واألبناء  األســرة  حياة  فى  األول 
هللا  ــبــــد  عــ ــد  ــمـ ــحـ مـ  “ قـــــــال   ..
يــوســف الــهــوتــي “  الــفــائــز عن 
ــتــــي يـــعـــيـــش فــيــهــا  ــ األســــــــرة ال
الوالدين  سقف  تحت  األبــنــاء 
لقد استفدنا كثيراً من هذه   “
ــائــــزة، فـــقـــد شـــاركـــنـــا قــبــل  الــــجــ
عــامــيــن ولــــم يــحــالــْفــنــا الـــفـــوُز، 
وتعلمنا  اجتهدنا  الــعــام  وهـــذا 
من األخطاء حتى يكوَن ملفُّ 
األســرِة شامالً “. وأضــاف “ أن 
التعاوُن  سر نجاِح األســرِة هو 
ومــســاهــمــُة كــــلِّ فــــرد ـفــي أداء 
 “ أن زوجــتــه   “ مــؤكــدا   “ دوره 
ــى  الـــدافـــع األول  شــمــســة “هــ
دوراً  ولــعــبــت  األســـــرة،   لتميز 

هاماً فى عملية التخطيط حتى 
ــنـــاء مــتــفــوقــيــن من  أصــبــح األبـ
الــنــاحــيــة األكـــاديـــمـــيـــة، ومــنــهــم 
الدينية  األنشطة  فى  متميزون 
ــاء والــرســم  ــقـ والــمــعــرفــيــة واإللـ

وفى المجال الرياضي. 

ــال “ عــبــد هللا عــلــي سند  ــ وقـ
الفائزة  السويدى” عن األسرة 
يعيش  والــتــى  األول  بــالــمــركــز 
ــاء تـــحـــت ســقــف  ــ ــ ــن ــ ــ ــا األب ــيـــهـ فـ
الـــمـــحـــرك  إن   “ ــن  ــ ــ ــدي ــ ــ ــوال ــ ــ ال
الرئيسي لتفوق األبناء هو األم، 
أغلُبهم  اآلبـــاء  أن  بحكم  وهـــذا 
وأفتخر  أعتز  وأنــا  مشغولون، 
كــبــيــراً  دوراً  لــهــا  ألن  بــزوجــتــي 
التحصيل  ومتابعة  حياتنا  في 
الــعــلــمــي والــتــخــطــيــط والــدعــم 
الــنــفــســي لـــألســـرة واألبــــنــــاء”. 
ــَك  ــاســ ــمــ ــتــ ــ ال أن  وأضــــــــــــــاف” 
صالحين  أبــنــاًء  ُينتج  األســـريَّ 
ــــسٌّ ومـــســـئـــولـــيـــةٌ  ولــــديــــهــــم حــ

ووعـــيٌ فــى ظــل ظـــروِف الحياة 
ومعترك الدراسة مؤكدا “ أن 
ومتميزون  مــتــفــوقــون  أبـــنـــاَءه 
الــدراســة والــرســم واالبتكار  فى 
ابنته  وأن  والتمثيل،  والشعر 
حور التى تدرس التمريض لها 
مــشــاركــاٌت عــديــدةٌ فــى الشعر 

والتمثيل “.

ــة مـــحـــمـــد  ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ وقــــــــالــــــــت” فـ
الــمــنــصــورى” أرمــلــُة الــمــرحــوم 
والتى  المنصورى  زايد  محمد 
فـــازت أســرُتــهــا بــالــمــركــز األول 
الــفــئــة د وهــــي األســــــرة الــتــي 
فقدت أحــد الــوالــديــن” إن األم 
ــا في  ــدورهــ ــيــــة تـــقـــوم بــ ــاراتــ اإلمــ
كمل وجه،  أ أبنائِها علي  تربية 
ــذا الــفــوز  ــمـــد هللا عــلــى هــ وأحـ
ــَم  ــدعـ ــلــتــي الـ ــذي مـــنـــح عــائ ــ ــ ال
ــتـــح أمــامــهــم  ــَة وفـ ــاركـ ــشـ ــمـ والـ
مواهِبهم”.  إثــبــات  فــى  المجال 
ابــنــتــي حـــائـــزةٌ  ــافــــت” إن  وأضــ

ــدرب الــنــاشــئ  ــمـ عــلــى لــقــب الـ
ــــدى أبــنــاـئـي مــوهــبــة اإللـــقـــاء  ولـ
والتصوير  والــرســم  والخطابة 
ابنتى”  أن  كــمــا  الــفــوتــوغــرافــى، 
شما “ متفوقة في مجال الذكاء 

االصطناعي والبرمجيات “

عودة األم لدورها الحقيقي
كــد الدكتور “ محمد مــراد “  وأ
منسُق عــام جــائــزة سعيد بن 
لوتاه ، واألميُن العام لجمعية 
األحــــداث على  ورعــايــة  توعية 
ــزة قــــائــــالً “إن  ــ ــائ ــجــ ــ ال ــة  ــيـ ــمـ أهـ
سنوات  منذ  أطلقت  الــجــائــزة 
وهذه الدورة الخامسة تميزت 
عـــن ســابــقــاتــهــا ـفــي الــســنــوات 
الماضية ، وتهدف الجائزة إلي 
األصيلة  قيِمنا  عــلــى  الــحــفــاظ 
وعاداتِنا وتقاليدنا ونشرِ الوعِي 
ــل تــربــيــة  ــر مـــن أجــ ــ ــدى األسـ ــ ل

األبناء تربيًة صالحًة واالحتفاِظ 
واألخالقي  األكاديمي  بتميزهم 
مــا شاهدناه  إن   “ وأضـــاف   .“
ــذه الــــــدورِة مـــن صعوبة  ـفــي هـ
الفائزة  األســـرِ  بين  المفاضلِة 
ينم عن تطوير المنظومِة لدى 
األســر اإلمــاراتــيــة في التخطيط 
لمستقبل األبناء ، مشيراً “ إلى 
بعد النظر في تربية األبناء من 
المالَحظ  األســري  التميز  أجل 
ــدورة عــن الــــدورات  ــ فــي هـــذه ال
وعيٌ  هناك  وأصبح  السابقة، 
لدي أبنائنا “. وقال “إن األسر 
المترابطة لديها وعيٌ وتعمل 
ــتــخــطــيــط لــمــســتــقــبــل  عــــلــي ال
ــَم  ــدعـ األبــــنــــاء وتـــمـــنـــح لـــهـــم الـ
ــا الــفــاعــل،  ــ الــنــفــســيَّ ـفــي دورهـ
ــن فـــقـــرات  ــاه مــ ــاهــــدنــ ومـــــا شــ
الكريم  الــقــرآن  وتـــالوة  الحفل 
ذلك  الكلمات وجميع  وكتابة 
ــاء دلـــيـــل على  ــنــ ــ يـــقـــوم بـــه األب

اهتمام األسر بتميزهم، ونأمل 
أن يـــكـــون هـــنـــاك مــشــاركــاٌت 
ــر ـفــي الــمــســتــقــبــل  ــثـــر لـــألسـ كـ أ
وطــرح أفــكــار جــديــدة للتطوير 
لتشمل  ــزة  ــائـ ــجـ الـ وتــحــســيــن 
ــاٍت أخـــــــرى  مــضــيــفــاً “أن  ــئــ فــ
هناك أسراً فاقدًة لألب وتقوم 
األم بدور كبير فى تنشئة األبناء 
نـــشـــأًة صــالــحــًة وتــعــمــل على 
أن  ونأمل  وتميزهم،  تفوقهم 
أبنائِها  برعاية  دائماً  األم  تقوم 
السابق  فى  أمهاُتنا  كانت  كما 
وعاشت أيام الغوص الصعبة 
الحقيقي  لــدورهــا  تعود  وأن   ،
في تربية أبنائها ، مؤكًدا “ على 
قــــدوة ألبــنــائــه  يــكــون األب  أن 
ويــحــرص عــلــي هـــذا الــجــانــب ، 
حذو  األســر  جميع  تحذو  وأن 
ــي رعـــايـــة  األســــــر الـــمـــتـــمـــيـــزة فــ

األبناء “.   

األخــــبـــار
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األخــــبـــار

زار وفد من جمعية توعية و رعاية األحداث – دبي متحف شرطة المربعة ، وكان في استقبال الوفد 
عدد من موظفي متحف شرطة المربعة .

إدارة  جمعية توعية ورعاية األحــداث  الدكتور جاسم ميرزا عضو مجلس  الوفد والــذي ضم  وتجول 
وسارة حمادة رئيسة قسم البرامج واألنشطة بالجمعية بدبي وطلبة مدرسة أم غافة مرافق المتحف 
وتعرفوا على ما يضمه من مقتنيات عسكرية كاألسلحة القديمة واألزياء العسكرية والشعارات في 

جميع مراحل شرطة أبو ظبي .

أولــى  و  التخصصات  جميع 
للشرطة  الــصــادرة  المجالت 
التاريخية  والوثائق  والكتب 

والعلمية.
الــدكــتــور على هامش  وقـــدم 
ــرة تــوعــيــة  ــاضـ ــحـ الـــــزيـــــارة  مـ
غــافــة  أم  مــــدرســــة  لــــطــــالب 
وإيــجــابــيــات  حـــول  سلبيات 
االســتــخــدام األمــثــل  لمواقع 
التواصل االجتماعي  وأثرها 
ــيــــث عــــدد  ـفــــي الــــســــلــــوك حــ
ســـلـــبـــيـــات  اإلدمــــــــــــان عــلــى 
ــتــــخــــدام هـــــذه الـــوســـائـــل  اســ
ومــنــهــا  الــعــزلــة االجــتــمــاعــيــة 
االفتراضي،  التواصل  ووهــم 
اإلدمــان لساعات على  هذه 
ــج الــــتــــي تــنــعــكــس  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الـ
ــر  ــؤثـ ـــلــى الــــفــــرد  وتـ ســـلـــبـــا عـ
عــلــى صــحــتــه وســلــوكــه وقــد 

ــؤدي إـلــى الـــوقـــوع ـفــي عــدد  ــ ت
مــن الــمــشــاكــل  مــن مخاطر 
الــوقــوع فــي الــمــخــدرات  من 
مراقبة   ، السوء  رفقاء  خالل 
أحــــوال اآلخــريــن والــنــظــر إلــى 

مظاهر الترف وغيرها.
وأشـــــار إـلــى أن  االســتــخــدام 
األمثل لهذه  الوسائل يعود 
بالنفع  على  مستخدميها، 
مــن ذلــك فتح آفــاق جديدة 
ــدة،  ــ ــرائـ ــ وكـــبـــيـــرة لـــألفـــكـــار الـ
خــلــق فــــرص عــمــل وظــهــور 
مـــــســـــارات مـــهـــنـــيـــة جـــديـــدة 
مهاراتهم  إلــى  تعزيز  إضافة 
ــل  ــ ــقـ ــ وإمـــــــكـــــــانـــــــاتـــــــهـــــــم وصـ
ــم  ــ ــدهــ ــ ــ ــزوي ــ ــ ــم  وت ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــواهـ ــ مـ

بمعارف وغيرها.
ــث الـــدكـــتـــور جـــاســـم  في  وحــ
نــهــايــة  الـــمـــحـــاضـــرة الــطــلــبــة 

ــادة  مـــن هــذه  ــفـ ــتـ عــلــى االسـ
بالنفع  يــعــود  بــمــا  الــمــواقــع 
استخدامها  عليهم  وعــــدم 
ــر عــلــيــهــم  وقــد  ــؤثـ بــشــكــل يـ
تــــــــــؤدي إـلـــــــى الـــــــوقـــــــوع  ـفـي 

مشاكل .
ــاســـم  ــى الـــــدكـــــتـــــور جـ ــ ــ ــن ــ ــ وأث
ــود شــرطــة  ــهـ خــلــيــل عــــلــى جـ
أبـــــوظـــــبـــــي  والــــفــــعــــالــــيــــات 
والبرامج التي تقدمها لكافة 
أبدى  المجتمع، كما  شرائح 
ــابـــه الـــشـــديـــد بــمــتــحــف  إعـــجـ
شــرطــة الــمــربــعــة الـــذي يعد 
ــاً  ثـــقـــافـــيـــاً وســيــاحــيــاً  ــرحــ صــ
ــؤرخ مــرحــلــة مهمة  ــ يـ مــهــمــاً 
من مراحل  تأسيس شرطة 

ابوظبي . 

ــة  ــ ــي ــ ــوع ــ ــة ت ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ وفــــــــــد مـــــــن ج
ورعــــــايــــــة األحـــــــــــــداث  دبـــــــي يـــــزور
ــة الـــمـــربـــعـــة بــالــعــيــن ــرطـ ــف شـ ــح ــت م

 إـلـــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب قــــصــــص 
تاريخيه  ووثائق  ومعلومات 
شـــرطـــة  إرث  ــرز  ــبــ ــ ت ــــي  ــتـ ــ والـ
ــام في  ــهـ أبــوظــبــي ودورهــــــا الـ
حـــفـــظ األمــــــــن واســــتــــقــــراره 

بالمنطقة.
الــوفــد عــلــى مسيرة  واطــلــع 
شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي وتــاريــخــهــا 
ــل ـفــــي حـــفـــظ االمـــــن  ــافــ ــحــ ــ ال
ــراره ـفـــي الــمــنــطــقــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ

ــهــــا  ــلــ ـــلــــى مــــراحــ ــ ــع  عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ واطـ
الــــتــــطــــويــــريــــة مــــنــــذ بــــدايــــة 

تأسيسها عام 1957.
الــمــكــتــبــة  ــد  ــ ــوفـ ــ الـ زار  كـــمـــا 
في  متنوعة  كتباً  تضم  التي 



قصص نجاح
ــادة  ــعـ ــه تــــطــــرق سـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
مـــيـــرزا الــصــايــغ، عــضــو مجلس 
ورعـــايـــة  تــوعــيــة  جــمــعــيــة  إدارة 
األحـــداث، إلــى عــدد من قصص 
النجاح منذ قيام االتحاد والتي 
مــا زالـــت مــحــركــاً بــاعــثــاً لــألمــل، 
مختلف  بين  للجهود  ومــوحــداً 
أن   مــؤكــداً   ، المجتمع  مكونات 
الــرصــيــنــة لعبت  الــدبــلــومــاســيــة 
بالدولة  االعــتــراف  في  بــارزاً  دوراً 
ــاد، ـفــي وقــت  ــحــ ــالن االتــ ــ بــعــد إعـ
إجــالء  أن  على  قناعة  سيطرت 
بالقوة،  إال  يتأتى  لن  المستعمر 
لــكــن تــحــولــت الـــدولـــة الــتــي لم 
يــكــن عــلــى أرضـــهـــا ســــوى أربـــع 

ــد إعــــالن  ــعـ ــقــــط، بـ ســـــفـــــارات فــ
االتــحــاد، إلــى صاحبة أحــد أقــوى 
جوازات السفر في العالم، يتيح 

لحامله دخول 180دولة.

التعليم  
ومـــــن جـــانـــبـــه تـــطـــرق الـــدكـــتـــور 
عضو  الــســويــدي،  عــلــي  خليفة 
ــلــتــعــلــيــم  ل اإلدارة،  مـــجـــلـــس 
وأولويته عند اآلباء المؤسسين 
كــد قــائــالً إن الــدولــة في  ،حــيــث أ
عــيــدهــا الـــــــ51 قــطــعــت شــوطــاً 
وبعد  التعليم،  قــطــاع  فــي  رائــعــاً 
أن كان لديها 100 مدرسة فقط 
حين بــدأت، ولم يكن لديها أية 
جــامــعــة أو كــلــيــة، فــــاآلن لــديــهــا 
1400 مدرسة تقدم 30 منهاجاً 

أرقــى  تملك  وأصبحت  مختلفاً، 
الجامعات في مختلف اإلمارات.

محمد  الـــدكـــتـــور  الــجــلــســة  أدار 
مـــــراد عـــبـــدهللا، األمـــيـــن الــعــام 
لجمعية توعية ورعاية األحداث، 
ــال بـــالـــيـــوم  ــفــ ــتــ ــدأ االحــ ــ ــ ــيـــث ب حـ
الوطني الـ51  بفقرات وعروض 
أداهــا  متنوعه  وطنية  وأنــاشــيــد 
عدد من طلبة وطالبات مدرسة 
االتحاد الخاصة بالممزر ، وحضر 
المسؤولين  مــن  عــدد  الجلسة 
والـــطـــلـــبـــة الـــمـــرشـــحـــيـــن بــكــلــيــة 
شـــرطـــة دـبـــي ، وأولــــيــــاء األمــــور 
المنطقة  أهالي  من  كبير  وعــدد 

بدبي.
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ــة األحـــــداث  ــ ــاي ــ جــمــعــيــة تــوعــيــة ورع
ــنـــا  تـــنـــظـــم جـــلـــســـة حـــــواريـــــة تـــزامـ
ــاد الـــــــــ51 لـــلـــدولـــة ــ ــحـ ــ ــد االتـ ــيـ مــــع عـ
نظمت جمعية توعية ورعاية األحداث، مساء أمس جلسة حوارية وطنية بعنوان »رسائل أمل في 
حاضر دولة اإلمارات ومستقبلها« بمناسبة احتفاالت عيد االتحاد الـ51 لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة وذلك في مجلس أم سقيم التابع لمجالس األحياء بدبي وذلك برعاية معالي الفريق 
ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية .

ــريـــق ضــاحــي  ــفـ وهـــنـــأ مـــعـــاـلــي الـ
خــلــفــان تــمــيــم، ـفـي بــدايــة كلمته 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
الدولة  زايــد آل نهيان رئيس  بن 
السمو  وصــاحــب  هللا«  »حفظه 
ــد آل  ــ ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـ
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
هللا« وإخوانهما أعضاء المجلس 
األعلى لالتحاد حكام اإلمــارات، ، 
وشعب اإلمارات، بمناسبة اليوم 
ــارات ،  ـــ51 لــدولــة اإلمــ الوطني الـ
إلى  حديثه  في  معاليه  تطرق  ثم 
والعزيمة  والثبات  االتــحــاد،  قيم 
األصــيــلــة لـــدولـــة اإلمــــــارات الــتــي 
زايد  الشيخ  له  المغفور  رسخها 

بن سلطان آل نهيان، طيب هللا 
ثــــراه، مــؤكــدا عــلــى أنــهــا ستبقى 

مستمرة وراسخة عبر األجيال.

واجب
كد معاليه أنه من واجبنا تجاه  وأ
دولتنا  المؤسسين وحكام  اآلباء 
المخلصين أن نعاهدهم ونعاهد 
هللا والــــوطــــن عــــلــى اســتــكــمــال 
وإرادة  بعزيمة  االتــحــاد  مــســيــرة 
قوية، ويحدونا األمل في أن نصل 
إلى أعلى المراتب بعزيمة وهمة 
ــــال مستحيل  ال ــة  ــ ـفــي دولـ عــالــيــة 
فــي وطـــن زاخـــر بــاألمــجــاد، حافل 
بمآثر األجداد تقطف فيه أجيال 
الغد ثمار جهد متواصل، لتبقى 

اإلمــارات رمــزاً يشار إليه بالبنان 
في كل زمان ومكان.

كــــد مــعــالــيــه عـــلـى أهــمــيــة  كــمــا أ
الـــتـــمـــســـك بـــــالـــــوالء واإلخـــــــالص 
الطيبة  السمعة  وتعزيز  للوطن 
لــــلــــدولــــة، واالعـــــــتـــــــزاز بــهــويــتــهــا 
الوطنية وعدم اإلخالل بها سواء 
بالفعل  أوخارجها،  الدولة  داخــل 
ــهـــر والـــــقـــــول ، وطـــالـــب  ــظـ ـــمـ وال
معاليه أبناء الدولة بالحفاظ على 
والـــخـــارج،  الـــداخـــل  ـفـي  سمعتها 
»أبـــنـــاء  ــارة  ــ ــب عــ جـــوهـــر  وإدراك 
الخير،  التي تعكس حــب  زايـــد« 
ومــســاعــدة الــغــيــر، والــتــنــافــســيــة 

العالية.

نظمت جمعية توعيــة ورعاية األحداث  
بالفجيرة  مبادرة المرسم الحر بمناسبة 
اليــــوم_الوطنــــي الـ51 تحت شــــــــعار

ــي حـــب  اإلمـــــارات « » ف
ــاذة هــيــام الــحــمــادي عــضــو مجلس  ــتـ بــحــضــور األسـ
اإلدارة للطلبة الموهوبين في مدرسة عاتكة بنت زيد 
من  كبيراً  تفاعالً  الكرنفال  في خورفكان وشهد  ح1 

قبل الطاقم التعليمي ومجلس األمهات
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حقوقهم. 
الدكتور جاسم ميرزا  وأشــار 
جمعية  إدارة  مجلس  عضو 
إلى  األحـــداث  توعية ورعــايــة 
بعض السلوكيات التي تؤثر 
في  الشباب  فئة  على عقول 
الــتــواصــل  وســائــل  مختلف 
االجــتــمــاعــي وتــأثــيــرهــم على 
األجـــيـــال الـــقـــادمـــة وضــــرورة 
ــاء لــضــمــان عــدم  ــ تــوجــيــه اآلبـ
ــى ســلــوكــيــات  انـــجـــرافـــهـــم إـلــ
القيم  زرع  ــرورة  وضــ سلبية 
والتركيز  لــإمــارات  األصــيــلــة 
ـــلــى تــصــحــيــح الــمــفــاهــيــم  عـ
على  تؤثر  قد  التي  الخاطئة 

تربية األبناء بشكل سلبي.
الهاشمي  الرائد أحمد  وقال 
رئــــــيــــــس قـــــســـــم الــــشــــرطــــة 
العامة  بالقيادة  المجتمعية 
لــشــرطــة الــفــجــيــرة: إن دولـــة 
ــمـــع بــــروابــــط  ــتـ اإلمـــــــــــــارات تـ

اجــتــمــاعــيــة قـــويـــة   والــحــس 
في  المجتمع  ألفـــراد  األمــنــي 
مواجهة أيّة سلوكيات سلبية 
الـــقـــيـــادة  ــى أن  إـلــ بـــاإلضـــافـــة 
ــي اهـــتـــمـــامـــا  ــولــ ــ الــــرشــــيــــدة ت
ــفــــال  لــحــمــايــة األبــــنــــاء واألطــ
ــيـــزة أســاســيــة في  كــونــهــم ركـ

النسيج االجتماعي .
وخـــتـــامـــاً أضـــافـــت األســـتـــاذة 
هيام الحمادي عضو مجلس 
ورعاية  توعية  جمعية  إدارة 
األحداث أن الدور التعليمي 
تعزيز  في  الوسائل  أهــم  من 
التربية اإليجابية في شخصية 
الــطــفــل مـــن خــــالل األخــــالق 
ــر  ــواهــ ــظــ ــ ــن ال ــ لـــلـــتـــخـــلـــص مــ
السلبية وتعزيز المواطنة في 
واالستفادة  األطفال  نفوس 
ــيـــات الــوطــنــيــة  ــالـ مــــن الـــفـــعـ
ـفــي تــعــزيــز الــهــويــة الــوطــنــيــة 
ــور في  ــ وتــشــجــيــع أولـــيـــاء األمـ

ــهـــود وتــطــلــعــات  كـــبـــة جـ مـــوا
التعليمية لتحقيق  المسيرة 
لخلق  الــطــمــوحــة  ــداف  ــ ــ األهـ
جــيــل واعــــد وخــــال مـــن أيّـــة 
ســـلـــوكـــيـــات ســلــبــيــة وخــلــق 
ــاجـــحـــة لـــألطـــفـــال  قــــــــدوات نـ
ــبــــاب والـــــوصـــــول إـلــى  والــــشــ
المؤشرات  في  األول  المركز 

االجتماعية.
الجلسة حضور  كما شهدت 
ســـعـــادة الـــقـــاضـــي الــدكــتــور 
عــبــدالــنــاصــر الــشــحــي رئيس 
االتــحــاديــة  الــفــجــيــرة  محكمة 
سليمان  وسعادة  االبتدائية 
الــــــــزيــــــــودي مــــــن الــــــديــــــوان 
وممثلي  بالفجيرة  األمــيــري 
وتفاعالً  الحكومية  الجهات 
المشاركين  قبل  مــن  كــبــيــراً 

والمتحدثين .

توعوية  جلسة  الفجيرة  فــرع  األحـــداث  ورعــايــة  توعية  جمعية  نظمت 
الفريق  معالي  مــن  كريمة  برعاية  مسؤوليتنا«  »أبــنــاؤنــا  عــنــوان  تحت 
ورعــايــة  تــوعــيــة  جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  تميم  خــلــفــان  ضــاحــي 
البحر  ــاب  ب فندق  فــي   2022-10-18 الــمــوافــق  أمــس  ــوم  ي صباح  ــداث  األحـ
حقوقهم  ومعرفة  األبناء  رعاية  ثقافة  نشر  إلى  تهدف  والتي  بالفجيرة 
المجتمع.  استقرار  في  تساهم  التي  والتشريعات  بالقوانين  والتوعية 

فرع  األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية 
الفجيرة تنظم جلسة حوارية بعنوان

»أبناؤنا مسؤوليتنا«

ــاذة مــــوزة  ــ ــتـ ــ وتـــطـــرقـــت األسـ
الــــشــــومــــي عــــضــــو مــجــلــس 
ورعاية  توعية  جمعية  إدارة 
ــداث إلــى ضـــرورة األمــان  األحـ
األســري الــذي توفره األسرة 

سالمتهم  لــضــمــان  لــلــطــفــل 
النفسية و العمل على صنع 
خالل  من  مشرق  مستقبل 
ــيــة يجب  إيــجــاب مـــمـــارســـات 
علينا ترجمتها على المجتمع 

واالبــــتــــعــــاد عــــن األســـالـــيـــب 
الــســلــبــيــة ـفـــي الـــتـــربـــيـــة مــن 
والتخلي  الــزوجــيــن  خــالفــات 
تربية  فــي  مسؤوليتهم  عــن 
األبــنــاء واإلهــمــال عــن توفير 
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»ميـــرزا الصــــايغ«
نائب رئيس هيئة آل مكتوم الخيرية فى دبي:

يروي ذكرياته عن قيام اتحاد دولة اإلمارات

• كنت شابا طموحا متطلعا إلى دولة موحدة يتنقل أفرادها بين ربوعها دون عائق  .
• عاصرت إنجازات ومسيرة دولة اإلمارات منذ تأسيسها فى الثاني من ديسمبر عام 1971 وإلى 

اآلن، وكان همي األول وحدة الشعب والمصير . 
• قيام االتحاد إنجاز كبير لقادة عظماء بنوا دولة اإلمارات القوية .

حوار / ثناء عبد العظيم 
مــن   « ــغ  ــ ــايـ ــ ــصـ ــ الـ مــــــيــــــرزا   «
ــل الــعــامــلــيــن فــي السلك  أوائــ
الــدبــلــومــاســي عــمــل ســفــيــرا 
ــة اإلمــــــــــــارات ،  ــ ــدولـ ــ ســـابـــقـــا لـ
وتقلد عدة مناصب هامة فى 
هـــو عــضــو مجلس   ، ــة  الــــدولــ
األحداث  ورعاية  توعية  إدارة 
ــيــــس هـــيـــئـــة آل  ــ رئ ــــب  ــائـ ــ ، ونـ
المكتوم الخيرية فى دبى ألكثر 
من ثالثين عاما، كما أسهم في 
الخيرية  األعمال  من  العديد 
واإلنـــســـانـــيـــة عــــلــى مــســتــوى 

العالم ..  
عاصر » ميرزا الصايغ » أحداثا 
كثيرة أثناء قيام دولة اإلمارات 
في  حملها   ، المتحدة  العربية 
كــرتــه وجـــاب بــهــا بــيــن ربــوع  ذا
بين  اجتماعات  الوطن وحضر 
شيوخ دبي وأبوظبي ولقاءات 
لـــقـــيـــادات الـــدولـــة الــحــاكــمــة .. 
ــال  ــمـ ذكــــريــــات ال تــمــحــى وأعـ
وإنــــــــجــــــــازات لـــــقـــــادة عـــظـــمـــاء 
ــاد األوـلـــى  ــوا لــبــنــة االتــــحــ ــعـ وضـ
ــة اإلمــــــارات الــقــويــة  ــ وبـــنـــوا دول
حتى أصبح يشار إليها بالبنان 
ولها ثقلها وكلمتها المسموعة 
فى المحافل الدولية واإلقليمية 
عمر  عـــامـــا   51  .. والــعــالــمــيــة 
االتــحــاد فى مسيرة طويلة من 
ــازات والــعــمــل الــــدؤوب  ــجــ ــ اإلن
اإلمـــارات  دولــة  حتى أصبحت 

محل فخرنا جميعا. 

فى لقاء صحفى تحدث سعادة 
» ميرزا الصايغ » عن ذكرياته 
الــتــي عاشها أثــنــاء قــيــام دولــة 
كنت   : قائال  العربية  ــارات  اإلمـ

شــابــا طــمــوحــا مـــن الــحــالــمــيــن 
ــع زمـــالـئــي  ــ بـــقـــيـــام االتـــــحـــــاد مـ
موحدة  دولــة  إلــى  المتطلعين 
ــتــنــقــل  ومـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــــد ي
أفـــــرادهـــــا بـــيـــن ربـــوعـــهـــا دون 
تحت  جميعا  ينضوون  عائق، 
رايــــة واحــــدة ويــنــتــمــون لوطن 
وأرض وعروبة وقومية واحدة 
.. لقد عاصرت هذا اليوم قبل 
51 عــامــا، بـــدأت بــلــقــاءات مع 
أصـــحـــاب الــســمــو حــكــام دولـــة 
اإلمــارات في قصر الخبيرة عند 
بــدايــة قيام االتــحــاد، كــان ذلك 
ـفـــى شـــهـــر ســبــتــمــبــر أى قــبــل 
قـــيـــام االتـــحـــاد بــشــهــريــن وكــنــا 
حاكم  بين  لــقــاءاتــنــا  فــى  نتنقل 
وآخر ونحن مقتنعون جميعنا 

.عاصرت  االتــحــاد سيقوم  بــأن 
ــرة دولــــــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ إنــــــــجــــــــازات ومـ
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
الــثــانــي من  فــى  تأسيسها  مــنــذ 
ديسمبر عام 1971 وإلى اآلن، 
وحدة  البداية  في  يعنيني  كان 
واألرض،  والــمــصــيــر  الــشــعــب 
و كــنــا نـــذهـــب مـــن إمــــــارة إلــى 
القطع  نمر على بعض  أخــرى 
واآلن  المستعمر،  مزقها  التي 
بـــفـــضـــل الــــقــــيــــادة الــحــكــيــمــة 
أصبحت دولــة اإلمـــارات مكانا 
والحركة  الــتــنــقــل  ــر  حـ ــدا  ــ واحــ

لجميع أفراد الشعب..   
ــد االتــــــحــــــاد وحـــــدة  ــقــــد جــــســ ــ ل
الـــشـــعـــب واالنــــتــــمــــاء لــلــوطــن 
وأصــبــح نــمــوذجــا يــحــتــذى بــه، 
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تحقيق

أنفسنا  نعتبر  كنا  االتحاد  قبل 
خليجيين   ــة  ــدراســ ــ ال أيـــــام  ـفــي 
ولـــســـنـــا إمـــاراتـــيـــيـــن ألنـــنـــا لــم 
نــكــن مــتــوحــديــن. وعــنــدمــا أتــى 
الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايــــد بن 
والمغفور   ، نهيان  آل  سلطان 
ــد بـــن سعيد  ــ لـــه الــشــيــخ راشـ
آل مكتوم بفكرة االتحاد ودعا 
في  بينهما  لــقــاء  إلــى  الشيخان 
بحضور  الغدير  سيح  منطقة 
صاحب السمو الشيخ محمد 
ــد آل مــكــتــوم » نائب  بــن راشـ
رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس 
الوزراء حاكم دبى« ، وتباحثا فى 
البريطاني  االنسحاب  موضوع 
الثنائي  واالتــحــاد  منطقتنا  مــن 
ــارـتــــي دـبــــي وأبـــوظـــبـــي  ــ بـــيـــن إمـ
وشــــد كـــل واحـــــد مــنــهــم على 
ــر لــيــكــون الــشــيــخ زايــد  يــد اآلخـ
نــهــيــان رئيسا  بــن ســلــطــان آل 
والشيخ راشد آل مكتوم نائبا 

ــا حــكــام  لــــه. ثـــم بــعــد ذلــــك دعــ
الــخــلــيــج الــســبــعــة إلــــى حــضــور 
ــي  ــبـــي ودبــ ــوظـ ــي أبـ جـــلـــســـات فــ
والبحرين  والكويت  والشارقة 
االتحاد  مــوضــوع  لبحث  وقطر 
لـــإمـــارات الــتــســعــة ولــكــن لم 
يــكــتــب لــتــلــك الـــدعـــوة الــنــجــاح 
وانـــفـــصـــلـــت قـــطـــر والــبــحــريــن 
قــبــل قـــيـــام االتـــحـــاد بــشــهــريــن 
ــحــــت دولــــــــة اإلمـــــــــارات  ــبــ وأصــ
بفضل  واالنتماء  القوة  تجسد 
زايـــد وراشــد  الشيخين  قــيــادة 
للدولة وساهمت بشكل نالت 
عالميا  كبيرا  زخما  الدولة  فيه 

وإقليميا ومحليا . 

هل واجه الشيوخ تحديات 
دولة  قيام  أجــل  من  كبيرة 

اإلمارات العربية ؟ 
جـــذبـــت   1967 حـــــــرب  بــــعــــد 
العالم  أنــظــار  الخليج  منطقة 

إلـــيـــهـــا وكـــــانـــــت تــــجــــري عــلــى 
الـــســـاحـــة بـــعـــض الــتــحــالــفــات 
اإلقليمية إال أن حكام اإلمارات 
ــول فــى  ــ ــدخـ ــ جــمــيــعــا تــــالفــــوا الـ
التحالفات والهيمنة اإلقليمية، 
وكـــان ذلــك تحديا كــبــيــرا، وقد 
أفرزت هذه السياسة نوعا من 
كانت  الــتــي  الوطنية  الــســيــادة 
األطــمــاع  وتــالشــت  فــى محلها، 
التى  المنطقة  عــن  اإلقليمية 
تــتــمــيــز بـــمـــوقـــع اســتــراتــيــجــي 
ــارة  ــجـ ــتـ ــرول والـ ــتـ ــبـ ــالـ ــر بـ ــزخــ ــ وت
ولـــهـــا مــســتــقــبــل واعـــــــد، وقـــد 
عاما  خمسين  منذ  هــذا  ثبت 
وأصبحت اإلمــارات لها صوت 
واألوبــك  الدولية  المحافل  فى 
والجامعة  االنحياز  عدم  ودول 
العربية، وهذا معناه أن هناك 
وطــنــيــة  ــادة  ــ ــيـ ــ سـ ذات  دولـــــــة 
الشعور  تلهب  أن  استطاعت 

باالنتماء. 

ــــك  ــاتـ ــ ــريـ ــ ــــــي أهـــــــــم ذكـ ــا هـ مـــــ
الشخصية مع قيام االتحاد !
من أهم ذكرياتي عندما التقيت 
مـــع شــبــاب الـــوطـــن بــالــمــغــفــور 
زايــد بن سلطان آل  له الشيخ 
سبتمبر  شهر  بــدايــة  فــى  نهيان 
قــيــام  ــل  ــبـ قـ  1971 عــــــام  مــــن 
إلينا  أشــار  بثالثة شهور  االتحاد 
بــثــالثــة أشـــيـــاء وهــــي الــبــشــارة 
ــهــــي، فـــقـــد كــانــت  ــنــ ــ واألمــــــــر وال
البشارة هي أن االتحاد سيقوم، 
وكنا وقتها شبابا طامحين لهذا 
القرار حاصلين على الشهادات 
الجامعية نأمل فى قيام االتحاد، 
ــارة طــمــأنــة،  ــانـــت بــــشــ ــذه كـ ــ وهــ
ــر هــو أنــنــا سنكون  واألمــــر اآلخــ
النهي  أما  الخارجية،  وزارة  نواة 
تبحثوا  ال   « هللا  رحــمــه  فــقــال 
عــن عــمــل آخـــر ألنــكــم مــن اآلن 
ــا صـــدر  ــدمــ ــنــ ــون » وعــ ــفــ ــوظــ مــ
قـــانـــون الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
 1972 فـــبـــرايـــر  مـــن  األول  ـفــى 
ــادي رقـــــــم 1  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــوم اتـ ــ ــرسـ ــ ــمـ ــ بـ
بها  الخارجية كان  بإنشاء وزارة 
 .. منهم  واحـــد  وأنـــا  25 موظفا 
ذكريات شيقة عشتها أيضا مع 
الشيخ راشــد آل مكتوم بقصر 
ولقاءاتنا  أبوظبي  في  المشرف 
بــأصــحــاب الــســمــو الــحــكــام في 
أقيمت  وقتها   ، الخبيرة  قصر 
الــــــدورة الــدبــلــومــاســيــة ومــعــي 
الكثير من سفرائنا الحاليين فى 
قصر الخبيرة فى القاعة الدائرية 
. إن يــوم االتــحــاد هــو يــوم عزيز 
على قلوب أبناء اإلمارات وهذه 
مكرمة كبيرة من هللا سبحانه 
ــا  ــنـ ــادتـ ــيـ ــى وبــــفــــضــــل قـ ــاـلــ ــ ــعـ ــ وتـ

الرشيدة واآلباء المؤسسين .



الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 82 - فبراير2023

الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 82 - فبراير2023 2021

تحقيقتحقيق

تعرف بهــا »التربية« و«رعاية األحداث« فــي حملة متكاملة

ــادرة  ــب م  : وتـــربـــويـــون  مــتــخــصــصــون 
ــل فـــى الــمــؤســســات  ــف ــط ــة ال ــاي ــم ح
أمانا أكثر  المدارس  تجعل  التعليمية 

مـــوزة  قالـــت  جانبهـــا  ومـــن 
الشـــومي خبيـــر إرشـــاد وجـــودة 
التربيـــة  وزارة  ـفــي  الحيـــاة 
السياســـة  إن  والتعليـــم، 
مـــن  منظومـــة  بإيجـــاد  تعنـــى 
لدعـــم  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
المؤسســـات التعليميـــة بتوفيـــر 
وخاليـــة  آمنـــة  مدرســـية  بيئـــة 
أشـــكاله  بكافـــة  العنـــف  مـــن 
اللفظيـــة والنفســـية والجســـدية 
اتخـــاذ  خـــالل  مـــن  والجنســـية 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
لحمايـــة الطفـــل، وسُتســـهم ـفــي 
عـــن  اإلبـــالغ  إجـــراءات  تطبيـــق 
بتعرضهـــا  المشـــتبه  الحـــاالت 
الحـــاالت  ورصـــد  لإســـاءة 
وتعزيـــز  الحمايـــة  وتوفيـــر 
الالزمـــة  المدرســـية  القـــدرات 
للتعامـــل مـــع حـــاالت اإلســـاءة 
بالتنســـيق  وحمايتـــه  للطفـــل 
مـــع الجهـــات المعنيـــة األخـــرى 
المســـؤولية  مـــن  كجـــزء 

المشـــتركة. المجتمعيـــة 

6 أهداف 

هـــذه  أحـــكام  ان  وأوضحـــت 
السياســـة تطبـــق فـــي مؤسســـات 
الحكوميـــة  العـــام  التعليـــم 
والخاصـــة علـــى مســـتوى الدولـــة 
كان التعليـــم مباشـــًرا، أم  ســـواء أ
تعليًمـــا عـــن بعـــد فـــي مؤسســـات 
افتراضيـــة،  أو  عاديـــة  تعليميـــة 
 18 دون  األطفـــال  وتســـتهدف 
التعليـــم  مؤسســـات  ـفــي  ســـنة 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  العـــام 
وركـــزت علـــى  6 أهـــداف تتمثـــل 
فـــي إعـــداد وتنفيـــذ آليـــات وتدابيـــر 
حمايـــة الطفـــل ـفــي المؤسســـات 
البيئـــة  وتوفيـــر  التعليميـــة، 
لحمايـــة  اآلمنـــة  المدرســـية 
إـلــى تمكيـــن  باإلضافـــة  الطفـــل، 
وخاصـــة  حقوقـــه  مـــن  الطفـــل 
ـفــي  التعليميـــة وحقـــه  الحقـــوق 
الحمايـــة، ووضـــع نظـــام للتبليـــغ 
االشـــتباه  لحـــاالت  واالســـتجابة 
ـفــي أي نـــوع مـــن أنـــواع اإلســـاءة، 

أوجـــه  بتقديـــم  والتعريـــف 
االجتماعـــي  والدعـــم  الحمايـــة 
الالحقـــة  والرعايـــة  والنفســـي 
للطفـــل،  اإلســـاءة  لحـــاالت 
وتعزيـــز الســـلوك اإليجابـــي وبنـــاء 
اجتماعيـــة  مدرســـية  عالقـــات 
إيجابيـــة، ورفـــع كفـــاءة العامليـــن 
فـــي الميـــدان التربـــوي فـــي مجـــال 
مـــن  والوقايـــة  الطفـــل  حمايـــة 
التنســـيق  عـــن  فضـــال  التنمـــر، 
مـــع الجهـــات المعنيـــة لضمـــان 
ـفــي  األطفـــال  كافـــة  حقـــوق 

التعليميـــة.  المؤسســـات 

تبليغ 

كـــدت الشـــومي أن السياســـة  وأ
بتبليـــغ  المؤسســـات  تلـــزم 
المختصـــة  الســـلطة  أو  الـــوزارة 
حرجـــة  إســـاءة  حالـــة  أي  عـــن 
مشـــتبه بهـــا أو التـــي يتعـــرض 
لهـــا الطالـــب فـــي حـــرم المؤسســـة 

ـفــي  أو  حولـــه  ومـــا  التعليميـــة 
أو  النقـــل  حافـــالت  أو  مرافقـــه 
واألنشـــطة  المعســـكرات  ـفــي 
الداخليـــة والخارجيـــة التـــي يتـــم 
تنظيمهـــا مـــن قبـــل المؤسســـة 
وفقـــاً  الـــوزارة  أو  التعليميـــة 
للتشـــريعات والقوانيـــن النافـــذة، 
مـــع االلتـــزام بحفـــظ الســـجالت 
ـفــي  اإلســـاءة  حـــاالت  لجميـــع 

التعليميـــة.  المؤسســـات 

قيـــادة  عـلــى  إن  وتابعـــت: 
المؤسســـة التعليميـــة التعـــاون 
حمايـــة  اختصاصيـــي  مـــع 
الطفـــل المعتمديـــن ـفــي مجـــال 
وصالحياتهـــم  اختصاصاتهـــم 
المكلفيـــن  مهامهـــم  وتســـهيل 
بهـــا داخـــل المؤسســـة التعليمية 
دون عرقلـــة ومعوقـــات يترتـــب 

دبي   رحاب حالوة 
مــع  كة  بالشــرا التربيــة والتعليــم  الســليمة عملــت وزارة  التنشــئة  نحــو تكامــل عناصــر 
جمعيــة توعيــة ورعايــة األحــداث بتعريــف المجتمــع بالسياســة الوطنيــة لحمايــة الطفــل 
ـفـي المؤسســات التعليميــة ألداء دورهــا ورعايــة األجيــال الصاعــدة من خــالل عضويتها في 
مجلــس حمايــة الطفــل وذلــك من خالل تنفيــذ حزمة من البرامج والمحاضــرات التوعوية 

تأتي ضمن البرامج التي تتبناها الوزارة والجمعية لتفعيل دورهما المجتمعي.

أهــداف   6  : الشــومي  مــوزة 
رئيســية للسياســة الوطنية أبرزها تعزيز 
السلوك اإليجابي وبناء عالقات مدرسية 

اجتماعية إيجابية. 

دكتــور محمــد مــراد: األســرة 
وعــي  وعــدم  األول  الدفــاع  خــط  هــي 
اآلباء بالبرامج الموجهة ألبنائهم يشــكل 

خطورة عليهم. 

دكتور جاســم ميــرزا: الحملة 
تتضمــن محاضــرات ونــدوات ورســائل 

توعية لعناصر األسرة .

كثر ما  دكتور ماهــر حطاب : أ
يضمــن بنــاء شــخصية الطفــل وحمايتــه 
والمدرســة  األســرة  جهــود  تضافــر  هــو 
والمجتمــع ـفـي التوجيه الحســن والنافع 

للطفل .

تقوم  المدرســة  هيام الحمادي: 
عـلـى توعيــة األطفــال مــن خــالل لوحات 
لرفــض  الطالــب  يســتوعبها  تعبيريــة 

اإلساءة واإلهمال .

عليهـــا التأخـــر فـــي اتخـــاذ التدابيـــر 
أو  المتابعـــة  لحـــاالت  الالزمـــة 

عنهـــا. المبلـــغ 

توعية ورعاية األحداث 
وحـــول مشـــاركة جمعيـــة توعيـــة 
ـفــى  بدـبــي  األحـــداث  ورعايـــة 
تقـــوم  التـــى  التوعويـــة  الحملـــة 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بهـــا 
السياســـة  مبـــادرة  لدعـــم 
ـفــى  الطفـــل  لحمايـــة  الوطنيـــة 
قـــال  التعليميـــة  المؤسســـات 
األميـــن  مـــراد  محمـــد  الدكتـــور 
العـــام لجمعيـــة توعيـــة ورعايـــة 
المبـــادرة  هـــذه  إن   “ األحـــداث 
حمايـــة  أجـــل  مـــن  وضعـــت 
عـلــى  والحصـــول  الطفـــل 
والصحيـــة  التعليميـــة  حقوقـــه 
الجامعـــة  الحضانـــة حتـــى  مـــن 
األســـر  لـــدى  الوعـــي  ونشـــر 
وأوليـــاء األمـــور لحمايـــة األبنـــاء 
داخـــل  عليهـــم  والمحافظـــة 
 ، المدرســـية  البيئـــة  وخـــارج 
مضيفـــا أن الطفـــل فـــى المراحـــل 
تتشـــكل  األوـلــى  الدراســـية 
باألفـــكار  ويتأثـــر  شـــخصيته 
والعـــادات  الهدامـــة  والقيـــم 

المجتمـــع”.  يرفضهـــا  التـــي 

تعمـــل  الجمعيـــة  إن  وتابـــع” 
برامـــج  إعـــداد  عـلــى  دائمـــا 
اإلماراـتــي  للمجتمـــع  توعويـــة 
والقيـــام بالدراســـات والبحـــوث 
والتربويـــة  االجتماعيـــة 
والنفســـية المتعلقـــة باألحـــداث 
اإلمـــارات  مجتمـــع  ـفــى 
والعمـــل عـلــى بـــث روح التـــآزر 
توفيـــر  أجـــل  مـــن  والتضامـــن 
لألحـــداث،  الالحقـــة  الرعايـــة 
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والبـــد مـــن تضافـــر الجهـــود بيـــن 
وغيـــر  الرســـمية  المؤسســـات 
النفـــع  وجمعيـــات  الحكوميـــة 

لعـــام” ا

خط الدفاع 
كـــد  أ األســـرة  دور  وحـــول 
األســـرة  إن   « مـــراد  الدكتـــور 
هـــى خـــط الدفـــاع األول ودورهـــا 
بشـــكل  الطفـــل  لنشـــأة  مهـــم 
لفتـــرات  تركـــه  وعـــدم  صحيـــح 
عـلــى  يترتـــب  ال  حتـــى  طويلـــة 
ذلـــك أضـــرار نفســـية وصحيـــة، 
كورونـــا  جائحـــة  أثـــرت  فقـــد 
ـفــى زيـــادة  عـلــى صحـــة الطفـــل 
الحركـــة  عـــدم  نتيجـــة  الـــوزن 
وأيضـــا زيـــادة العصبيـــة نتيجـــة 
وانشـــغال  اإللكتروـنــي  اإلدمـــان 
لســـاعات  بالعمـــل  األبويـــن 
وعـــي  عـــدم  وكذلـــك  طويلـــة، 
أوليـــاء األمـــور لحمايـــة أبنائهـــم 
إليهـــم  الموجهـــة  البرامـــج  مـــن 
عـلــى  ويؤثـــر  خطـــورة  يشـــكل 
أفكارهـــم ويغيـــر مـــن عقيدتهـــم 

تهم” وســـلوكيا

خطة  

وحـــول الخطـــة التوعويـــة التـــى 
للتعريـــف  الجمعيـــة  وضعتهـــا 
قـــال  الطفـــل  حمايـــة  بمبـــادرة 
عضـــو  ميـــرزا  جاســـم  الدكتـــور 
مجلـــس اإلدارة ورئيـــس اللجنـــة 
توعيـــة  بجمعيـــة  اإلعالميـــة 
ورعايـــة األحـــداث “ إن الحملـــة 
التـــى توليهـــا الجمعيـــة اهتمامـــا 
الدولـــة  مســـتوى  عـلــى  كبيـــرا 
لدعـــم مجلـــس حمايـــة الطفـــل 
ـفــى  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
تتضمـــن  المدرســـة  البيئـــة 
خـــالل  مـــن  توعويـــة  جوانـــب 
والنـــدوات  المحاضـــرات 
ووســـائل  النصيـــة  والرســـائل 
التـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
الغـــرض  لهـــذا  إعدادهـــا  تـــم 
وأوليـــاء  لألســـر  لتصـــل 
وتتضمـــن  واألبنـــاء..  األمـــور 
مـــن  عـــدد  تخصيـــص  الخطـــة 
للتحـــدث  اإلذاعيـــة  الحلقـــات 
توعيـــة  بهـــدف  الحملـــة  عـــن 
المجتمـــع، باإلضافـــة إلـــى النشـــر 
التوعـــوي عبـــر اإلعـــالم المحـلــي 

اســـتهداف  إـلــى  باإلضافـــة 
االجتماعـــي  التواصـــل  رابطـــة 
المطلوبـــة،  الفئـــات  لمخاطبـــة 
مســـابقات  وجـــود  عـــن  فضـــال 
نقديـــة  جوائـــز  تقـــدم  توعويـــة 
فنيـــة  َوُوَرشـــاً  للمشـــاركين، 
ومحاضـــرات  تدريبيـــة  وأخـــرى 
ــة  ــتوى الدولـ ــة عـلــى مسـ توعويـ
وتطويـــر  المهـــارات  لتعزيـــز 
توعـــوي  فيديـــو  وإعـــداد  األداء 
الفئـــات  يخاطـــب  متخصـــص 
ينشـــر  المختلفـــة  العمريـــة 
التواصـــل  مواقـــع  خـــالل  مـــن 
االجتماعـــي والشاشـــات الذكيـــة 
والمواقـــع  الســـينما  دور  ـفــى 

 .. المختلفـــة 

تدريب المعلمين 
وحـــول كيفيـــة تطبيـــق مبـــادرة 
المـــدارس  ـفــى  الطفـــل  حمايـــة 
التعليميـــة  والمؤسســـات 
قالـــت هيـــام الحمـــادى » عضـــو 
توعيـــة  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
ومديـــرة  األحـــداث  ورعايـــة 
حمايـــة  مبـــادرة  إن   « مدرســـة 

أطفالنـــا مـــن اإلســـاءة واإلهمـــال 
ــر التـــى  والوقـــوف عـلــى المخاطـ
يتعرضـــون لهـــا فـــى داخـــل وخـــارج 
ــة تنطبـــق عـلــى  ــة التعليميـ البيئـ
،فالطالـــب  الجنســـيات  كافـــة 
التعليمـــة  العمليـــة  محـــور  هـــو 
هـــو  لـــه  اآلمنـــة  البيئـــة  وتوفيـــر 

للجميـــع« ضـــروري  مطلـــب 

حمايـــة  ترســـيخ  أن  وأضافـــت 
نفســـيته  ـفــى  الطفـــل  حقـــوق 
والمحافظـــة عليـــه مـــن التنمـــر 
العمليـــة  ـفــى  بأهميتـــه  تشـــعره 
الثقـــة   وتمنحـــه  التعليمـــة 
بالنفـــس وتعـــزز لديـــه الرفاهيـــة 
وامتالكـــه  الحيـــاة  وجـــودة 
عـلــى  وتســـاعده  للمهـــارات 
وتمكـــن  العلمـــى  التحصيـــل 
ــاج،  ــن االندمـ ــم مـ ــاب الهمـ أصحـ
تقـــع  المســـئولية  أن  موضحـــة 
مـــن  المدرســـية  البيئـــة  عـلــى 
باعتبارهـــم  وعامليـــن  أفـــراد 
كافـــة  ـفــى  للطفـــل  الداعميـــن 
لتعزيـــز  التعليميـــة  المراحـــل 
والصحـــة  التعليـــم  ـفــى  حقوقـــه 
والســـالمة النفســـية والجســـدية 
اللعـــب  ـفــى  والحمايـــة 
والتســـامح « وقالـــت الحمـــادى 
رؤيـــة واضحـــة  مـــن  لنـــا  البـــد   “
ــة الطفـــل  ــة حمايـ لتبنـــي سياسـ
وتطبيقهـــا  للمجتمـــع  وشـــرحها 
بشـــكل فعـــال، وتوفيـــر إجـــراءات 
وتقديـــم  واإلرشـــاد  التبليـــغ 
التوعيـــة للطـــالب وأوليـــاء األمـــور 
والتعريـــف  الوقايـــة  وأســـاليب 
النفســـية  الصحـــة  بمفهـــوم 
ــع  ــر رـقــى المجتمـ ــاره مؤشـ باعتبـ

اإلماراـتــي«

وأوضحـــت أن المدرســـة تقـــوم 
ــال بالقانـــون  ــة األطفـ عـلــى توعيـ

تعبيريـــة  لوحـــات  خـــالل  مـــن 
لرفـــض  الطالـــب  يســـتوعبها 
وهنـــاك  واإلهمـــال،  اإلســـاءة 
المرشـــد األكاديمـــى بالمدرســـة 
مـــع  بالمتابعـــة  أيضـــا  يقـــوم 
الدعـــم  وتقديـــم  الطـــالب 
واإلرشـــاد مـــن خـــالل اللوحـــات 
التواصـــل  وقنـــوات  اإلرشـــادية 
االجتماعى ، وأن مدير المدرسة 
تقـــع عليـــه أيضـــا مســـئولية مـــن 
أجـــل حمايـــة الطفـــل والتواصـــل 
الطفـــل  حمايـــة  وحـــدة  مـــع 
ومؤسســـة  التعليـــم  وزارة  ـفــى 
المدرســـى  للتعليـــم  اإلمـــارات 
والتعامـــل مـــع جميـــع الحـــاالت 
بســـرية وأمانـــة لحـــل المشـــكالت 
كـــي نجعـــل مدارســـنا صديقـــة 
للطفـــل، وهـــذه المبـــادرة تحتـــاج 
ــات  إـلــى تكاتـــف جميـــع مؤسسـ
الشـــأن  وأصحـــاب  الدولـــة 
وأوليـــاء األمـــور وجميـــع الشـــركاء 
أجـــل  مـــن  االســـتراتيجيين 
خدمـــة الطالـــب ، وعلـــى المعلـــم 
الفصـــل  داخـــل  بـــدوره  القيـــام 
الدراســـى مـــن خـــالل المواقـــف 
لينتهـــج نهـــج قيادتنـــا الرشـــيدة 
واإلرشـــاد  الدعـــم  وتقديـــم 

 . الحســـنة  والقـــدوة 

تأهيل وتدريب 
المبـــادرة  تلـــك  أهميـــة  وحـــول 
حطـــاب  ماهـــر  الدكتـــور  قـــال 
ومديـــر  التربـــوى  الخبيـــر 
الخيريـــة  األهليـــة  المدرســـة 
إن  عجمـــان،  البنيـــن  فـــرع 
الـــوزارة تميـــزت بمبـــادرات عـــدة 
الطفولـــة  حمايـــة  تســـتهدف 
الجســـدية  االعتـــداءات  مـــن 

والجنســـية والنفســـية والرقميـــة 
وبشـــكل  ســـلبا  تؤثـــر  التـــي 
الطفـــل،  مصيـــر  عـلــى  حتمـــي 
الطفـــل  مصيـــر  تضـــع  كمـــا 
جنســـيته  أو  انتمـــاؤه  كان  أيـــا 
وتشـــرع  اهتمامهـــا  بـــؤرة  ـفــي 
بنـــاء  مـــا يضمـــن  األحـــكام  مـــن 
متـــوازن.  بشـــكل  شـــخصيته 

الـــوزارة  اهتمـــام  أن  وأضـــاف 
حرصـــا  يأـتــي  الطفولـــة  بحمايـــة 
صالـــح  مجتمـــع  بنـــاء  عـلــى 
يخلـــو مـــن كل مظاهـــر العـــدوان 
المختلفـــة،  بأنواعـــه  والتطـــرف 
ــة  ــة حمايـ ــد تضمنـــت سياسـ وقـ
الطفولـــة معاييـــر عاليـــة الجـــودة 
ورســـمت أدوارا واضحـــة لجميـــع 
المســـؤولين عـــن تربيـــة الطفـــل 
والمدرســـة  األســـرة  شـــملت 
أن  إـلــى  مشـــيرا  والمجتمـــع”. 
مـــن حـــق الطفـــل أن ينشـــأ ـفــي 
وـفــي  ســـليمة،  صحيـــة  بيئـــة 
الخصائـــص  يقـــدر  مجتمـــع 
وحاجاتـــه  للطفـــل  النمائيـــة 
الـــذات  إثبـــات  ـفــي  األساســـية 
بإرادتـــه  نشـــاطاته  وممارســـة 
وبقـــرارات ذاتيـــة مســـتقلة تعـــزز 
فيـــه االســـتقاللية وتبعـــده عـــن 

العميـــاء.  التبعيـــة 

وتابـــع “ نحـــن التربوييـــن نتطلـــع 
مفكريـــن  أطفـــال  بنـــاء  إـلــى 
ومبدعيـــن قادريـــن عـلــى توـلــي 
زمـــام المبـــادرة ـفــي المســـتقبل 
حلـــول  إيجـــاد  عـلــى  وقادريـــن 
وعليـــه  الحياتيـــة،  لمشـــكالتهم 
مطلـــب  الطفولـــة  حمايـــة  فـــإن 
االعتـــداء  ألن  وإنســـاني  وطنـــي 
عليهـــا يمـــس مصلحـــة الوطـــن 

اإلنســـانية«  ومصيـــر 

تحقيقتحقيق
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برنامج فرصة أمل هو فرصة 
حــقــيــقــة الســـتـــعـــادة الـــحـــيـــاة، 
التعاطي،  لخطر  تعرض  لمن 
بالعالج  التوعية  وأن  خــاصــة 
المخدرات  خطر  مــن  للوقاية 
األهمية  بالغة  األساليب  أحــد 
الــتــي اســتــطــاعــت مــن خاللها 
ــادة الــــعــــامــــة لـــشـــرطـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
بــالــوقــايــة  تـــقـــوم  أبـــوظـــبـــي أن 
ــر الــــمــــخــــدرات عــبــر  مــــن خـــطـ
أســالــيــب الــمــكــافــحــة األمــنــيــة 
المعروفة، إضافة إلى التوعية 
لمن تعرض لإدمان بالعالج، 
ومن ثم المساهمة في  وضع 
ــلـــبـــي،  ــذا األمـــــــــر الـــسـ ــ ــهـ ــ حـــــد لـ
انطالًقا من كونه حقاً يضمنه 
ــيـــث ال يــتــعــرض  ــانــــون حـ ــقــ ــ ال
ــدرات أو  ــ ــخــ ــ ــمــ ــ ــ ال ــتــــعــــاطــــي  مــ

المؤثرات العقلية إذا ما تقدم 
أو أيّ من  نــفــســه  تــلــقــاء  مـــن 
الثانية  الـــدرجـــة  حــتــى  أقـــاربـــه 
أي  قانونية من  عقوبات  أليّ 
43 من  لـــلـــمـــادة  نـــــوع، وفـــقـــا 
القانون االتحادي رقم 8 لعام 
برنامج  فــإن  وبالتالي   ،2016
ــد بـــرنـــامـــًجـــا  ــعـ ــل يـ ــ ــة أمــ فــــرصــ
من  للوقاية  متكاماًل  تــوعــويًــا 
والــتــغــلــب عليها  الــمــخــدرات، 
مــن خـــالل الــمــتــعــاطــي نفسه 
أي  ــه  ــ ــديـ ــ لـ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  دون 
مـــخـــاوف مـــن الـــتـــعـــرض ألي 
يــتــقــدم  عـــقـــوبـــة؛ شــريــطــة أن 

للعالج.
ولــقــد قــامــت جــمــعــيــة توعية 
كــة  ورعـــايـــة األحــــــداث بــالــشــرا
ودعـــم جــهــود الــقــيــادة العامة 

لــــشــــرطــــة أبــــوظــــبــــي ـفــــي هــــذا 
الشأن، خاصة وأن المخدرات 
ــبــــات  ــبــ تــــمــــثــــل أحـــــــــد الــــمــــســ
ــداث،  ــ الــرئــيــســيــة لــجــنــوح األحـ
قـــد تـــدفـــع  الــمــتــعــاطــي رغــبــة 
ـفــي الــتــحــصــل  عــلــيــهــا لــلــقــيــام 
القانون،  يجرمها  بسلوكيات 
مما يعرضه لفقدان مستقبله 
إلى  إلى إنسان يحتاج  وتحوله 
ــن أســرتــه  دعــــم ومـــســـانـــدة مـ
والـــمـــجـــتـــمـــع كــــكــــل؛ ولـــيـــس 

مساهًما في مسيرة البناء..
ولهذا فإن برنامج فرصة أمل 
هــو  فــرصــة الســتــعــادة الحياة 
يكون  أن  وقدرتهم  للجانحين 
منهم عــضــو إيــجــابــي نــافــع في 

المجتمع.

بقلم: الدكتور/ محمد مراد عبدالله
أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية األحداث

أمنكم سعادتنا 

فرصــة
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.... الوقت  إدارة 
ســبــيــل الــنــجــاح

ال شك أن الزمن هو مقياس لكل 
شـــيء يــخــطــر بــالــبــال ابـــتـــداء من 
ــرورا بــمــراحــل الحياة  الــمــيــالد ومــ
المختلفة إلى أن يقضي هللا أمًرا 
كان مفعوال ،ففي مرحلة الطفولة 
ينظر  كــان  كيف  اإلنــســان  يتذكر 
ــه وأجــــــداده بــإعــجــاب  ــديـ إلــيــه والـ
حــيــن يــتــحــدث وكــأنــه عــالــم كبير 
،تكون  الحياة  ألســرار  ومكتشف 

يــــرددون  وهـــم  نــظــراتــهــم عميقة 
تــغــيــر بشكل  الــزمــن  قــائــلــيــن إن 
ــريـــع فــــي مـــقـــارنـــة مــــع زمــنــهــم  سـ
حــيــث الــــبــــراءة غــيــر الــمــحــمــودة 
يُهم  كثيرة  ألمـــور  اإلدراك  وعـــدم 
بــهــا أطــفــال هـــذا الـــزمـــن، تغيرت 
المفاهيم  ،وتغيرت  الحياة  عجلة 
ــــف مـــضـــمـــون  ــلـ ــ ــتـ ــ وكـــــــذلـــــــك اخـ
الــمــتــطــلــبــات مـــن أجـــل الــعــيــش، 

البعد  بسبب  يــأتــي  التغير  وهـــذا 
الــمــادي والــتــكــنــولــوجــي ،كــمــا أنــه 
االجتماعية  الظواهر  بسبب  يأتي 
مثل النمو االقتصادي المتسارع 
األفكار  تغيرت  ،كذلك  والعولمة 
والــــطــــمــــوحــــات بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
تــعــد  لــــم  ،إذ  الـــحـــيـــاة  مــعــطــيــات 
األحالم واآلمال ببساطة الماضي،

بقلم : د . جيهان إلياس 
باحثة وأكاديمية

بأقالمهم

ــان الـــطـــمـــوح عــــلــى قـــدر  ــ حـــيـــث كـ
الــمــعــطــيــات والـــمـــعـــروف ،ال أحــد 
يــتــطــلــع لــــشــــيء يـــصـــعـــب عــلــيــه 
يــتــحــقــق  أن  يــمــكــن  أو  تــحــقــيــقــه 
بــمــزيــد مـــن االجـــتـــهـــاد والــمــعــانــاة 
. بــعــكــس الـــحـــال ـفــي هــــذه اآلونــــة 
بحاله رغم  راضــيــاً  ،كــل منا ليس 
ــازات والــنــجــاحــات ألن  ــجــ ــ كـــل اإلن
لم  ،و  الممكن  أعلى من  طموحه 
ليتحقق  المناسب  الوقت  يعطه 
،وكلما ازدهرت أمامه الحياة فكر 
كــثــر راحــًة  فــي االنــتــقــال إـلـى حــيــاة أ
وزهوا و بهاء ،متناسيا كل جميل، 
يسير عكس  الـــذي  لحّظه  ونــادبــا 
تـــيـــار مـــا يـــرنـــو إلـــيـــه كــمــا يــعــتــقــد، 
جميعنا نسمع أن الزمن ال يكفي 
لقضاء الحاجات بعكس الحال في 
هو  الزمن  أن  والحقيقة  السابق، 
أبــدا ولكن ظهور  الزمن لم يتغير 
اإلنترنت وما يتبعه من تطبيقات 
ــاعـــي جــعــلــت  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل االجـ ــ ال
الناس يقضون أغلب الوقت على 
الجوال ،هذه األشياء  أو  الالبتوب 
ــودة ـفــي الــســابــق،  ــوجــ لـــم تــكــن مــ
ليتوفر  الوقت  إدارة  إذن البد من 
الوقت ليستفيد اإلنسان، ويا حبذا 
لو ُتضمن إدارة الوقت في المنهج 
اتجه  أن  بعد  التعليمي خصوصا 
اإللكتروني  التعليم  نحو  التعليم 
ـفــي بــعــض الـــــــدول، وهـــــذا بــــدوره 
يتيح لألطفال تواجد األجهزة بين 
أيديهم ومن ثم إهدار زمن طويل 
ــعــــاب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ،األمــــر  ــ ـفــي األل
ليدرك  كــثــر وعــيــاً  أ لــرقــابــة  يحتاج 
األطــفــال والــمــراهــقــون والــشــبــاب 
شك  ال  الحياة،  في  الوقت  أهمية 
الــوقــت هـــو  سر  أن حــســن إدارة 
النجاح، ويتحقق ذلك بالتخطيط 
ــتــــفــــادة مــن  الـــجـــيـــد لــكــيــفــيــة االســ

ــنـــاك  ــــون هـ ــكـ ــ ــيـــث يـ ــحـ الـــــوقـــــت بـ
ــيــــب ألولـــــــويـــــــات الـــشـــخـــص  ــ ــرت ــ ت
الــمــعــيــن حــســب عــمــره وظــروفــه 
االجــتــمــاعــيــة وطــمــوحــه ،فــعــنــدمــا 
ــاحـــب هــــدف وتــســعــى  ــكـــون صـ تـ
لــتــحــقــيــقــه يــســتــوجــب عــلــيــك أن 
تـــعـــزز ـفــي نــفــســك مـــبـــدأ اإلصـــــرار 
والــعــزيــمــة مـــع عـــدم االســتــســالم 
ــريــــق بــســبــب  ـفـــي مــنــتــصــف الــــطــ
بــعــض الــمــعــيــقــات ،ألن الــتــوقــف 
بعد الشروع في تحقيق الهدف و 
قبل الحصول عليه يعتبر خسارة 
كــبــيــرة لـــزمـــن يــمــكــن االســـتـــفـــادة 
والكاتب  الطيار  ،ولقد صدق  منه 
أنــطــون دوســانــت حين  الفرنسي 
قـــال: هــدف بــال خطة ال يــزيــد عن 
كونه مجرد أمنية ،وقبل التخطيط 
لكل هدف نحتاج  إلى وقت  كاٍف 
لتصفية أذهاننا بين الحين واآلخر 
الروتين  وكسر  الترفيه  من  والبــد 
الــيــومــي إلعـــــادة شــحــن طــاقــاتــنــا 
نزهة سيراً  في  الذهاب  من خالل 
المثال  سبيل  على  األقـــدام  على 
المفضلة  الــريــاضــة  مــمــارســة  أو 
،فـــبـــدون هــــذه االســـتـــراحـــة يــكــون 
طاقة  على  الحفاظ  الصعب  مــن 
التركيز في الدماغ الذي يفكر ويدبر 
ويــســتــوعــب ،فـــضـــالً عـــن الــزمــن 
تعديل  بــدوره  هــذا  للراحة،  الكافي 
كــثــر  الـــمـــزاج لــألفــضــل ،وجــعــلــنــا أ
إيجابية ألن عدم الراحة يكون أحد 
بينما   . االنــتــبــاه  تشتت  مسببات 
بشكل  اإليــجــابــي  التفكير  يــســهــم 
جذرية  تغييرات  إحـــداث  فــي  كبير 
الناس  كــافــة  فــي شــعــور  وإيجابية 
ومـــن حــولــهــم ،وبــالــتــالــي ينعكس 
مستوًى  ،ويحققون  أدائــهــم  على 
عالياً من السعادة والنجاح ،عالوة 
على سالمة الجسم من كثير من 

للطالب  بالنسبة  .أمـــا  ــراض  ــ األمـ
في  سبباً  اإليجابي  التفكير  فيكون 
،وتنمية  الوقت بشكل جيد  إدارة 
ــاري  ــكـ ــتـ الــتــفــكــيــر اإلبــــداعــــي واالبـ
،وكذلك تنمية المعرفة عن طريق 
الكتابة والــقــراءة ،وقبل ذلــك كله 
من الضروري جداً أن تبدأ يومك 
باكراً حتى تتمكن من إدارة الزمن 
وتوزيع وترتيب األولويات بحسب 
ما ينبغي ،حينئٍذ تشعر بأن لديك 
مــتــســعــاً مــن الــوقــت ،وبــإمــكــانــك 
،والذين  المهام  العديد من  تنفيذ 
ــعـــرون  ــتــــرمــــون الـــــوقـــــت يـــشـ يــــحــ
،مثل  لديهم  يتوفر  عندما  بالرضا 
الرئيس األسبق لجمهورية جنوب 
حينما  مــانــديــال  نيلسون  أفــريــقــيــا 
قــال )ال شــيء فــي السجن يبعث 
على الرضا سوى شيء واحد هو 
والتفكير(  للتأمل  الــوقــت  تــوفــر 
،يــتــفــق جــمــيــع الـــنـــاس ـفــي حبهم 
طريق  في  يختلفون  ،وقــد  للنجاح 
الوصول إليه ،وُيعد تنظيم الوقت 
عـــامـــالً مــهــمــاً عـــن طــريــقــه يحقق 
ــيـــه إذا ما  إلـ ــان مـــا يــصــبــو  ــســ ــ اإلن
الــذي  ،فــاإلنــســان  التخطيط  أجـــاد 
بــإدارة الزمن  يولد في أســرة تهتم 
لـــالســـتـــفـــادة مـــنـــه يــنــشــأ تــلــقــائــيــاً 
كثر  بـــذات االهــتــمــام وقـــد يــكــون أ
له  بالنسبة  األمــر أصبح  دقــًة ألن 
العمر،  مــع  وتــتــأصــل  تنمو  عـــادة 
ترتيب  الحياة  فــي  الــهــدف  ويبقى 
األولـــويـــات وتــنــفــيــذهــا ـفـي الــوقــت 
أن  إنــســان  لكل  ،والبـــد  المناسب 
واستراتيجيات  ســيــاســات  يضع 
لتنظيم وقته بشكل جيد ،بحيث 
الوقت  هــدر  أن  االعتبار  فــي  يضع 
فيما ال يفيد أمر غير مقبول لديه.
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الوعي االجتماعي 
والشبكة الفزعة  بين 
ــة ــ ــي ــ ــوت ــ ــب ــ ــك ــ ــن ــ ــع ــ ال

عندما طلب مني الدكتور جاسم ميرزا مدير تحرير مجلة الوعي االجتماعي الكتابة في 
المرحوم ماجد  والــدي  إلى ذهني ذكرياتي عندما كنت أستلم من  تبادر  الجمعية  مجلة 
محمد السري مجلة الوعي اإلسالمي والعربي كي أوزعها على سكان العمارة في المرقاب 
، وقد بذرت في نفسي  بدولة الكويت، وكنت في ذلك الوقت أبلغ من العمر ٥ سنوات 

فكرة العمل التطوعي منذ تلك األيام و إلى اآلن.

بأقالمهم

إلى ذهني وعقلي وكنوز  الوعي تبادرت  و كلمة 
أنها تحمل  أن يعرف  حياتي. ومن يسمعها البد 
معنى الوعي الذي هو إدارك الشخص لما يدور 

حوله ويستجيب له. 

ــارات  اإلمــ فــي مجتمع  االجــتــمــاعــي  الــوضــع  تميز 
كــتــشــاف الــنــفــط بــأنــه  الــعــربــيــة الــمــتــحــدة قــبــل ا
القوية  االجــتــمــاعــيــة  الــعــالقــات  تــســوده  مجتمع 
األســرة  خــالل  مــن  االجتماعي  التماسك  وأمـــان 
النظام  بين  فيما  الفزعة  نظام  وظهر   ، الممتدة 
االجتماعي ليتكفل الرجل والمرأه في كل مصيبة 
السمح هللا إن جــرت فال يشعر أحــد بأنه وحيد 
كتشاف  ا ومــع  االســتــقــرار،  مــن  بالمزيد  ويشعر 
ــاءت تشكيلة  ــ ــتـــصـــادي جـ االقـ والـــتـــطـــور  الــنــفــط 
متنوعة من العادات والسلوكيات السلبية نتيجة 
النسيج  على  أثــرت  التقني  االقــتــصــادي  التطور 
االجتماعي وبرزت على السطح مشكالت جناح 

األحداث .

 جمعية توعية ورعاية األحــداث من الجمعيات 
النسائية  النهضة  التي تعاونا معها من جمعية 
وقد  إعــالمــيــه،  فيها كمنسقه  أعــمــل  كنت  الــتــي 
البحث  ونــعــزز  نبحث  لكي  فـــروع  عــدة  افتتحنا 
ــن مــنــاطــق دـبـــي كــالــخــوانــيــج  ــل مــنــطــقــة مـ ـفــي كـ
حتا،  فــي  المعاقين  ومؤسسه  وحتا  والليسيلي 
وما  األســـرة  سلوكيات  فــي  ونبحث  نسعى  وكنا 

تحتاجه للسنوات القادمة . 

ولكن اآلن علينا أن نبحث في سلوكيات األسرة 
فــي شاشة  العالم  أصــبــح  بعدما  يوميا  ــراد  واألفــ

عنكبوتيه صغيره بالهواتف النقالة .

أقــدم محاضرات خــالل عامين من  عندما كنت 
ــالدي  فــي عــامــي ٢٠١١ و ٢٠١٢  ــ أيـــام صــيــف  ب
الثقافه  و  السياحة  بتنظيم من وزارة  وهذا كان 
عن ٥٠ رمزا وطنيا في اإلمارات فوجئت بالطلبة 
حتى  أيديهم  بين  الهواتف  يحملون  والطالبات 
لــو كــانــت أعــمــارهــم ٥ ســنــوات. وعــنــدمــا أبــتــدئ  

المحاضرة يكونون في عالم آخر ال يهتمون بي  .

ــدأت فــي عـــرض كــتــابــي األول بعنوان  كــنــت قــد بـ
٥٠ رمـــــزا وطــنــيــا وأتـــمـــنـــى عــلــى هـــــؤالء الــطــلــبــة 
هواتف  بــدون  محاضرة  يحضروا  أن  والطالبات 
خـــالل الــصــيــف، وهـــذه الــظــاهــرة أعــطــتــنــي فكرة 
لسنوات عديدة بأن الطلبة والطالبات يحتاجون 
ال إلى تفكيري أنا بل يحتاجون إلى تفكير أعمق 
الروبوت  زمــن  في  زمنهم  مع  يتماشى  وأشمل 
والذكاء الصناعي واالبتكار التقني وأبحاث علوم 

الطيران وعلم الفضاء . 

ــاء كــوفــيــد ١٩  ــ ــى وبـ وعـــنـــدمـــا تـــعـــرض الـــعـــالـــم إلــ
الــرشــيــدة بعمل نــظــام يعمل  الــحــكــومــة  قــامــت 
وتعمل وزراة التربية من خالله على بقاء الطلبة 
بالمشاركة  ويــقــومــون  الــمــنــازل  فــي  والــطــالــبــات 
ــن بــعــد لــكــي ال تــتــوقــف  خــــالل يــــوم دارســــــي عـ
العالم،  بــلــدان  بعض  فــي  توقفت  كما  الــدراســة 
النظام منذ العديد  وتميزت دولة اإلمــارات بهذا 

الرقمي  بالنظام  نعمل  وأصبحنا  السنوات  من 
والذكاء االصطناعي. 

فقد  هــذا  زمننا  فــي  االجتماعية  للحياة  بالنسبة 
أصبحت مختلفة، الجار ال يسأل عن جاره بينما 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  )ما زاَل 
ِجْبرِيُل ُيوِصيِني بالجارِ، حتَّى َظَنْنُت أنَّه َسُيَورُِّثُه(

وبالنسبة للرجال في المساجد فإنهم ال يهتمون 
إذا غــاب أحدهم عن فــرض من فــروض الصالة 
وال يسألون عنه ،و في هذه األيــام نتساءل لماذا 
المنزل  في  األســرة  ومثله  الفريج مختلفا  أصبح 
العشاء  يريدون  كانوا  إذا  المنزل  فأفراد  الواحد، 

مثال يخبرون بعضهم عبر تطبيق الواتس اب. 

وبينما أتأهب لدخول عالم التكنولوجيا والعولمة 
أجد األحفاد يمارسون عادات غريبة في المجتمع 
الطريق  الجميع  يسلك  أن  إـلــى  أتــطــلــع  ولــكــنــي 

السويّ.

بقلم األستاذة : فاطمة السري
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من األرشيف

مواجهة  في  اإليجابية 
ــات الــعــصــر ــ ــدي ــ ــح ــ ت

الباحث/ آدم البلوشي
إدارة الشرطة المجتمعية - القيادة العامة لشرطة أبوظبي 

ذاتها ستعمل كمضاد أو مصل وقاية يحمي النشء 
من الوقوع في براثن السلبية وظواهرها المختلفة .

إدارة العالقات والمهارات
والمراهقين  من  األطفال  تمكن  المهارات  تلك  إن   
ومواجهة  المحيطة   عالقاتهم  وإدارة  أنفسهم  إدارة 
وقاية  مركز  وتشكل  إيجابية  كثر  أ بطريقة  تحدياتهم 
لــحــمــايــتــهــم مـــن أنــفــســهــم غــيــر الــنــاضــجــة أوال ومــن 

التحديات المحيطة بهم  ثانيا  .

فـــهـــذه الـــمـــهـــارات االســـاســـيـــة كــــــإدارة الــغــضــب ،حــل 
،فن  والــضــغــوطــات  القلق  مــع  التعامل  المشكالت، 
،القيادة  الــذاتــي  االنضباط  األهـــداف،  وتحقيق  النجاح 
الــمــهــارات العاطفية  الــــذات وغــيــرهــا مــن  وتــحــقــيــق 
واالجتماعية التي تعطى للطالب على جرعات وعبر 
مــراحــل مــمــتــدة لتعمل بــشــكــل تــدريــجــي عــلــى بناء 
شخصياتهم بطريقة إيجابية تمكنهم من التعامل مع 
كثر فاعلية  أ المدرسية بطريقة  أو  المشاكل األسرية 
شخصياتهم  وصقل  ذواتــهــم  إثبات  على  تعمل  كما 
رفع  على  يعمل  مما  فيها  اإليجابي  الجانب  وتطوير 
درجة تقدير الذات والشعور بالقيمة لديهم، ويشكل 
هــذا بحد ذاتــه جــدار وقــايــة مــن السلوك السلبي أو 
مركزين  لمحاربتها  قوانا  بكل  نسعى  التي  الجريمة 
كــل جــهــودنــا وإمــكــانــاتــنــا على جــانــب قــد يــأتــي بنتائج 
بــالــمــقــارنــة مع  تــكــون ضعيفة  قــد  لكنها  ومــخــرجــات 
تلك النتائج التي تتحقق من تطوير الجانب اإليجابي 
فرديا  أنفسهم  نسخة من  أفضل  ليكونوا  األفــراد  في 

واجتماعيا .

الجذرية  الــتــحــوالت  ظــل  وفــي  للفرد،  والفكرية  النفسية  بالتحديات  المليء  العالم  هــذا  فــي 
معقدة  مجتمعات  إلــى  وتقليدية  بسيطة  مجتمعات  من  البشرية  للمجتمعات  والعميقة 
التركيب والبنية الثقافية لم تعد األساليب التقليدية التي يستخدمها الفرد في إدارة حياته 
وحل مشكالته الفردية واالجتماعية قادرة على أداء دورها في عصر االنفتاح وانصهار الثقافات 

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

المعادلة المعقدة هم  الرئيسية في هذه  إن الضحية 
الفكري  نضوجهم  عــدم  يسعفهم  ال  الــذيــن  األطــفــال 
الــحــيــاة البسيطة،  تــقــلــبــات  ـفـي مــواجــهــة  والــعــاطــفــي 
كبالغين عن هضم  نحن  نعجز  التي  بتلك  بالنا  فما 

مكوناتها والتعامل مع معطياتها بشكل سليم .

المجتمع المدني
في دولة اإلمارات التي تشكل نموذجا مصغرا للدولة 
الجنسيات  مئات  أرضها  على  ينصهر  التي  العالمية 
األرض ومغاربها  الــثــقــافــات مــن مــشــارق  وعــشــرات 
كثر صعوبة وتعقيدا، فجهود الدولة  يصبح التحدي أ

الجبارة لحماية النشء يشار إليها بالبنان 

للقيام  المدني  المجتمع  ومؤسسات  األفــراد  وسعي 
روتينيا يشكل  أمــرا  الفئة أصبح  هــذه  تجاه  بــدورهــم 
جــزءا من ثقافتنا في اإلمــارات لكنني أرى أن النقطة 

كمؤسسات  عليها  نعمل  أن  يجب  التي  األساسية 
راعـــيـــة لــلــنــشء  هـــي الــمــواجــهــة اإليــجــابــيــة لــلــظــواهــر  

السلبية .

إننا نستهلك طاقاتنا النفسية ونهدر مواردنا البشرية 
والمادية لمحاربة المشاكل التي نواجهها مع األطفال 
ــبـــاب ـفــي عــقــر بــيــوتــهــم ومـــدارســـهـــم كــالــعــنــف  والـــشـ
على  والغضب  القوانين  وخــرق  والتنمر  والمخدرات 
للمجتمع  المضادة  التصرفات  من  وغيرها  الطرقات 

وأنظمته.

الذكاء  عالم  فــي  وإيجابية  ذكـــاًء  كثر  أ نكون  أن  علينا 
اإللـــكـــتـــروـنــي والـــصـــنـــاعـــي واالجـــتـــمـــاعـــي فــاألســالــيــب 
الذي  القديم  التقليدي  رحلت مع عصرها  التقليدية 
تنمية  نعمل على  أن  علينا   ، التاريخ صفحته  طــوى 
المهارات الحياتية األساسية للطلبة التي تمكنهم من 
النمو النفسي والفكري السليم، وهذه المهارات بحد 
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أضاءات

ضرر من جانبين 
عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن األلــعــاب 
اإللــكــتــرونــيــة ومــخــاطــرهــا على 
األطفال ، فهي وسيلة ضرر من 
الضرر  جانب  أولهما   ، جانبين 
ـفــي الــطــفــل جــســديــا ونــفــســيــا ، 
والـــمـــقـــصـــود بـــه تــغــيــر ســلــوك 
فيصبح   ، وتــصــرفــاتــه  الــطــفــل 
مــع نفسه ومع  عــدوانــيــة  كثر  أ
ــثـــر انـــعـــزاال عن  كـ مـــن حـــولـــه وأ
فهو   ، وأقــرانــه  الخارجي  عالمه 
ــتـــه ـفـــي الـــعـــالـــم  قــــد وجـــــد أنـــسـ
االفـــتـــراضـــي الــــذي صــنــعــتــه له 
تلك اللعبة اإللكترونية ، عالوة 

تزرع  األلعاب قد  أن هذه  على 
أفكارا متطرفة في ذهنه ، تقوده 
القتل  محاولة  أو  التهديد  لحد 
أثبت  وقــد  والسرقة،  واالنتحار 
ــدة حــــــاالت فــــي هـــذا  ــ الــــواقــــع عـ
الـــشـــأن حـــول أطـــفـــال انــتــحــروا 
بسبب لعبة الكترونية وأطفال 
ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم تــفــوق سنهم 
وتـــفـــكـــيـــرهـــم قـــادتـــهـــم بــنــهــايــة 
كــز األحــــداث  الــمــطــاف إـلــى مــرا
وإعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، فــضــاعــت 
 ،،،، وطفولتهم  بــراءتــهــم  منهم 
جانب  فهو  الثاني   الجانب  أمــا 
الضرر على الطفل ، حيث يقع 

ــال ضــحــايــا  ــفــ الــكــثــيــر مـــن األطــ
متطرفة  وتنظيمات  لجماعات 
، تــســعــى الســتــغــاللــهــم مــاديــا 
مــن خــالل اســتــدراجــهــم لشراء 
خــالل  ــن  مـ افـــتـــراضـــيـــة  أدوات 
ــات ائـــتـــمـــانـــيـــة آلبـــائـــهـــم،  ــاقـ ــطـ بـ
ومن هنا تبدأ رحلة االستنزاف 
الـــمـــاـلــي لـــآبـــاء تــدريــجــيــا ، بل 
ويصل األمر لحد ابتزازهم بعد 
في  الــجــمــاعــات  هـــذه  تنجح  أن 
جمع معلومات حساسة، مثل 
ــم الــهــاتــف وعــنــوان  ــم ورقـ االسـ
الــمــنــزل عــن الــطــفــل بــواســطــة 

الدردشة معهم .

.... اإللكترونيــة  األلعــاب 
والمجتمــع الطفــل  لســالمة  تهديــدات 

منذ ظهورها وانتشارها ، يروي األهالي العديد من القصص عن التغيرات التي أحدثتها األلعاب اإللكترونية 
في سلوك أطفالهم ، تعددت بين العنف والسرقة والنصب ، حتى أصبح بعض األهالي يستنجدون بالشرطة 
لتخليصهم من عداونية أبنائهم تجاههم وتجاه أنفسهم على حد سواء ، وفي هذا الشأن تلقت شرطة دبي 
ما ال يقل عن 26 شكوى تنمر عبر اإلنترنت، و21 بالًغا عن عمليات احتيال استهدفت األطفال عبر األلعاب 

اإللكترونية خالل 3 سنوات حسب تقرير حديث نشرته صحيفة محلية في أواخر شهر ديسمبر 2022 .

إدمان وسوء رقابة
كــثــر مــن 80 % مــن األطــفــال  أ
اليوم يعّدون من المدمنين على 
األلعاب اإللكترونية ، وصلت إلى 
عدم قدرة اآلباء السيطرة عليهم 
، وهـــــذا بــســبــب إهــمــالــهــم لهم 
بالدرجة األولى ،  وعدم مراقبتهم 
لطبيعة األلعاب التي يلعبونها ، 
عالوة على عدم تخصيص وقت 
اللعب  بــعــالــم  لــهــم إلشــغــالــهــم 
الواقعي وإبعادهم عن األجهزة 
اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي أصــبــحــت ال 
... هنا يمكن القول إن  تفارقهم 
المسؤولية األولى تقع على األم 
واألب ، حيث يجب عليهم كآباء 
أبنائهم وتتبع خطواتهم  مراقبة 
ـفـي مــجــال الــلــعــب اإللــكــتــرونــي ، 
ومــشــاركــتــهــم الــلــعــب لــمــعــرفــة 
طــبــيــعــة الــلــعــبــة ومــــا تـــــروج له 
التهديدات  وطبيعة   ، أفكار  من 
الــجــانــبــيــة الــتــي يــتــعــرضــون لها 
إلــى جانب محاولة   ، من خاللها 

فصلهم وإشغالهم ألطول فترة 
اإللكترونية  األجهزة  عن  ممكنة 

والجلوس معهم بعيدا عنها .

حماية أمنية
حــفــاظــا عــلــى ســـالمـــة األطـــفـــال 
إدارة  ــوان  ــتـ تـ ــم  لـ  ، والــمــجــتــمــع 
مــكــافــحــة الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة 
ــار أي جهد  بشرطة دبــي فــي ادخـ
الحديثة  لألساليب  لوضع حد   ،
ــحــــت الـــجـــمـــاعـــات  ــبــ ــــي أصــ ــتـ ــ الـ
المتطرفة تستخدمها الستغالل 
ــن خـــــالل األلـــعـــاب  ــال مــ ــ ــفـ ــ األطـ
نفسيا  وحمايتهم   ، اإللكترونية 
وجـــســـديـــا ، حـــيـــث اســتــحــدثــت 
وهي   ، كــريــم  آي  منصة  اإلدارة 
مــنــصــة مــخــصــصــة لـــإبـــالغ عن 
يمكن   ، اإللــكــتــرونــيــة  الـــجـــرائـــم 
ــديـــم  ــقـ لــــــآبــــــاء مــــــن خــــاللــــهــــا تـ
مــالحــظــات وشــكــاوى وبــالغــات 
لأللعاب  جانبية  سلوكيات  عن 
اإللكترونية ، قد تساعد األجهزة 

األمنية في ضبط  المجرمين .

الميتافيرس والمحتوى 
في  رياديا  دورا  دبي  اليوم  تلعب 
مجال صناعة المحتوى واالبتكار 
، وهي  التكنولوجي واإللكتروني 
اآلن تخطو خطوات سريعة نحو 
اعتمادا على  الميتافيرس  عالم 
بنيتها الرقمية المتطورة وتوسع 
بها  التكنولوجية  األعــمــال  بيئة 
لتصبح أفضل وجهة للشركات 
للتوسع  العالمية  التكنولوجية 
ــط  ، وهـــذا ما  فــي الــشــرق االوســ
مجال  ـفـي  الــنــظــر  نــعــيــد  يجعلنا 
ــاب اإلكـــتـــرونـــيـــة وضـــــرورة  ــعــ ــ األل
سليم  إلــكــتــرونــي  محتوى  خلق 
ــم افـــتـــراضـــي  ــ ــال ــال ، وعــ ــفـ لـــألطـ
خــــاص بــهــم  يــحــمــيــهــم مـــن أي 
تـــهـــديـــدات ومـــخـــاطـــر خـــارجـــيـــة، 
ــاء مـــن الــســرقــات  ــ ــ ويــحــمــي اآلب

المالية المتكررة .

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammaditwitter :@ismailalhammadi
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة
رئيسة قسم البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث

Twi/insta: sarahamada30

معلومات عامة

بحريات القدرة دبي

تضم إمارة دبي مجموعة كبيرة من األماكن الترفيهية التي توفر عدداً كبيراً من األنشطة الممتعة التي 
يمكن القيام بها برفقة أفراد العائلة واألصدقاء، بما فيها مواقع وأماكن التخييم في دبي التي تضمن 
كثر المدن زيارة في  قضاء أفضل األوقات، أو أماكن الشواء أو االستجمام، مما جعل دبي واحدة من أ
العالم في وقت قصير جــداً، ال سيما في األعياد الرسمية وعطل نهاية األسبوع، إذ تستقطب اإلمــارة 
السكان من مختلف مناطق دولة اإلمارات العربية المتحدة والسياح من مختف أرجاء العالم، ومن 
األماكن الترفيهية التي ننصحك بزيارتها بشدة بحيرات القدرة دبي التي تعد من أبرز األنشطة التي 
الترفيهية،  األنشطة  لكّم من  بتوفيرها  تتميز  والتي  دبي  المرموم  منطقة  زيــارة  عند  بها  القيام  يجب 
وسنتطرق للحديث في هذا المقال عن بحيرات القدرة واألنشطة التي يمكن القيام بها في بحيرة القدرة.

أجمل شتاء في العالم 

تعد بحيرات القدرة في دبي من البحيرات الصناعية 
البيئية  السياحة  تعزيز  بهدف  استحداثها  تم  التي 
ــارات، وتحيطها مــن كــل االتــجــاهــات الكثبان  فــي اإلمــ
الرملية، كما وتعتبر موطناً لمجموعة كبيرة ومتنوعة 
كثر  وأ والبط  والثعالب  الغزالن  مثل  الحيوانات  من 

من 170 نوعاً من أنواع الطيور في اإلمارات.
القـــت بــحــيــرة الــقــدرة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً فــي عـــام 2015 
لموقعها البعيد عن ضجيج المدينة، وذلك بعد إجراء 

توسعة لزيادة القدرة االستيعابية للزوار والسياح.
فإن كنت تبحث عن أحد األماكن الترفيهية في أجمل 

فيها مشاهدة  يمكنك  والتي  اإلمـــارات  في  الــواحــات 
غروب شمس إمارة دبي بعيداً عن ضجيج المدينة، 
األمثل، حيث  دبــي هي خيارك  القدرة  بحيرات  فــإن 
ستحظى بقضاء وقت ممتع أثناء قيامك باألنشطة 
الــمــنــوعــة ـفــي هـــذه الــبــحــيــرة الــتــي تــبــعــد 30 دقيقة 
بــالــســيــارة عــن وســط مدينة دـبــي، ويــجــدر بــالــذكــر أن 
بحيرات القدرة مثل واحات الصحراء ستدهشك جداً 
عند رؤيتها، لموقعها الرائع وسط الرمال الصحراوية. 
سنضع بين يديك اآلن قائمة ببعض األنشطة التي 

يمكنك القيام بها في بحيرات القدرة في دبي.

أبرز األنشطة في بحيرات القدرة في دبي :

بحيرة الحب:
ــدرة في  ــقـ يــتــوجــب عــلــيــك فـــور زيـــارتـــك  لــبــحــيــرات الـ
استحداثها  تم  التي  الحب  بحيرة  لزيارة  التوجه  دبــي 
بالمناظر  وتتميز  اإلمــارات،  القدرة  بحيرات  في  مؤخراً 
األنفاس.  تخطف  التي  الرائعة  والتصاميم  الجميلة 
تتألف بحيرة الحب التي تعد أيضاً من أجمل األماكن 
الرومانسية في دبي من بحيرتين محفورتين على شكل 
اإلنجليزية  باللغة  “حــب”  كلمة  قلبين متداخلين مع 
“Love” مزخرفة على طول البحيرة، كما يجدر بالذكر 
توفر مسار مخصص للركض حول بحيرة الحب، وتم 
تجهيزها بمجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية 
من أجل ضمان أقصى درجات الراحة والرفاهية مما 

جعلها من أفضل أماكن التنزه في دبي.

بحيرة الهالل:
القدرة  بحيرات  أماكن مميزة في  تبحث عن  إن كنت 
في دبي، فننصحك بزيارة بحيرة الهالل في دبي التي تم 
كتشافها مؤخراً ضمن سلسلة بحيرات القدرة. تتألق  ا
بحيرة الهالل دبي بشكلها الرائع وسط رمال الصحراء 
اآلونــة  فــي  الكثيرين  اهتمام  البحيرة  والقــت  الذهبية، 
المذهلة  اللقطات  بعض  تـــداول  بعد  خاصة  األخــيــرة 
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الهالل  لبحيرة 
ــدة من  قــبــل مــصــور مــشــهــور، وبــاتــت تــعــد الــيــوم واحــ
الكشف عن  تــم  اإلمـــارة.  فــي  المميزة  المعالم  أحــدث 
بحيرة الهالل في دبي ألول مرة على صفحة اإلنستغرام 
الــذي  “مصطفى”  دبــي  فــي  الشهير  بالمصور  الخاصة 
وبدوره أشار أن هذه البحيرة تعد بمثابة جوهرة أخرى 

مخفية تتميز بالحياة البرية والطبيعة الخالبة.

التخييم:
أفضل  مــن  بكونها  الــقــدرة  بحيرات  منطقة  تتميز 
أماكن التخييم في اإلمارات التي تستقطب أعداداً 
المثالية  الــوجــهــة  ــراد، حــيــث تمثل  ــ األفـ كــبــيــرة مــن 
المناظر  بمشاهدة  الراغبين  واألصــدقــاء  للعائالت 
بقضاء  ننصحك  كما  الطبيعية،  والحياة  الجميلة 
عــطــلــة نــهــايــة أســبــوع مــمــيــزة ـفـي أحــضــان الكثبان 
الــرمــلــيــة الــجــمــيــلــة بــعــيــداً عـــن ضــغــوطــات العمل 

وضجيج المدينة.

الحياة الطبيعية:
 170 مــن  ألكثر  دبــي موطناً  فــي  الــقــدرة  بحيرات  تعتبر 
نوعاً من الطيور والحيوانات التي تضفي طابعاً جميالً 
ــط الــحــيــاة  لــلــمــكــان، وتــمــنــح الـــــزوار تــجــربــة رائـــعـــة وسـ
في  مشاهدتها  يمكن  التي  الحيوانات  ومن  الطبيعية، 
بحيرات القدرة دبي، البجع واإلوز والبط وطيور النحام أو 
كما تعرف باسم الفالمينغو وغيرها من الطيور، ويجدر 
أنواع الطيور المهددة باالنقراض،  بالذكر تواجد بعض 

مثل الصقر محدب المنقار وطائر الحبارى اآلسيوي.
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تغريـدات من تـويتـر
حتت و�ضم #حمايتهم_أولويتنا 

إلى جيل المستقبل، نحن ُهنا ومعكم في كُل يوم نشد على أيديكم نحو مستقبل آمن ومشرق.. نتمنى 
لكم يوم طفل عالمي سعيد.

عزيزي ولي األمر : من إهمال الوالدين عدم متابعة مستوى أبنائهم األكاديمي.

عزيزي ولي األمر : نظافة األبناء الشخصية دليل على نظافة األسرة ورقيها.

عزيزي ولي األمر : إن توبيخ الطفل بشكل مستمر أمام اآلخرين يضعف من شخصيته وثقته بنفسة.

عزيزي ولي األمر : التنمر ظاهرة سلوكية سيئة ال تنقلها ألبنائك .

عزيزتي األم : تذكري أن مظهر أبنائك االجتماعي دليل علي مدى رعايتك لهم.

عزيزي ولي األمر: األبناء أمانة .. رعايتهم أولوية.

عزيزي ولي األمر : تربية األبناء .. أهم من المال والوظيفة.

عزيز ولي األمر : أنت مسؤول عن حقوق أبنائك .. ال تقصر في ذلك.

عزيز ولي األمر : لألبناء حقوق .. أنت من يصونها ويحافظ عليها.

ضمن فعاليات الحملة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

أسرة المرحوم محمد زايد المنصوري ، األسرة الفائزة بالمركز 
األول “ الفئة د “ في جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء الدورة 

الخامسة 2022م



علينا أن نحسن رعاية األبناء وتوجيههم التوجية السليم فكل منا 
مسؤول وراٍع، وعلينا أن نحسن هذه الرعاية كما أحسن اهلل رعايتنا


