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تفخ�ر المجتمعات واألوطان بأبنائها الذين يتألقون في العطاء 
واإلراده بش�تى الميادي�ن ألنهم من يرفع راي�ة الوطن خفاقة 
ويسطرون اس�مه في المحافل والمناسبات العالمية ويحققون 
الريادة التي تصنع التميز والش�هرة في حلبة اإلنجاز وهم الثروة 

الثمينة وبوابة دخول التاريخ الحضاري وولوج المستقبل.
وتزخر دول�ة اإلمارات العربية المتح�دة وهلل الحمد وبفضل ما 
توفره القيادة الرش�يدة من مقومات وممكنات ودعم وتشجيع 
بالعدي�د م�ن النج�وم المتأللئين في س�ماء اإلنج�از ومضمار 
المنافسة في المجاالت الرياضية والفنية والعلمية واالجتماعية 
وغيرها وقدموا مردودًا وطنيًا أبهروا كل المراقبين على مختلف 

مستوياتهم واهتماماتهم .
لكن صناعة النجومية والترويج لها ينبغي أن ال يقف عند مجال 
معين دون غي�ره  وأن ال تقتصر على تقديم إنجاز والس�طوع 
فيه واس�تثماره تجاري�ًا لتحقي�ق عوائد مالية، ب�ل يجب أن 
تتخط�اه لتدخل الحي�ز الثقاف�ي واالجتماعي فه�ؤالء النجوم 
مطالبون بالتفاع�ل اإليجابي مع قضاي�ا المجتمع وأن يكونوا 
الطاقة اإليجابية لتحريك الشباب نحو اإلبداع واإلنجاز واالمتثال 
لقيم المجتمع ومنظومته االخالقية والس�لوكية  بما يقدمونه 

من قدوة حسنة وتأثير شخصي.

إن مؤسس�ات المجتمع الرس�مية والمدني�ة مطالبة بصناعة 
النج�وم في المقام األول في ش�تى المج�االت وصقل مواهبهم 
وتس�هيل صعوده�م للقمة من بع�د إيجاد ال�دور االجتماعي 
المناس�ب لهم وتسخيرهم؛ ألنها الشريحة التي تحظى باإلعجاب 
واالحترام والرغبة في التقلي�د من قبل اآلخرين، وعلى النجوم 
أن يعووا هذا الدور الهام في التأثير االجتماعي وخاصة من قبل 
الشباب لتحقيق نجومية مستدامة ومجتمع متماسك ومحافظ 
على هويته ومقومات نهضته، فعليهم اإلدراك بأن ما يقومون 
به من س�لوكيات وأعمال وما يصدر عنهم من أقوال سيكون له 
الصدى الواس�ع وسيشكل الوعي االجتماعي وأنماط السلوكيات 
المتداولة في المجتمع. كما أن وس�ائل اإلعالم مطالبة في إبراز 
النجوم وتوس�يع اس�تخدام مصطلح النجومية ليتجاوز المجال 
الرياض�ي والفني فالوطن منجم ال ينضب من الثروات البش�رية 

التي تستحق اللقب و التسخير.
ولعل نجومية قيادتنا الرش�يدة في العط�اء والحكمة واإلبداع 
والتس�امح  والتالحم والطموح وقه�ر التحديات هي خير قدوة 
نتآسى بها لتأكيد هذه المعاني العظيمة في استثمار النجومية 

ومبعث فخر لنا جميعًا أينما ذهب المواطن.

االستثمار في النجومية
افتتاحية العدد :
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ضمن سلسلة الخدمات والبرامج التدريبية التي يقدمها برنامج تبادل نظمت 
جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعي�ة دورة تدريبية بعنوان “ إعداد وتطوير 
المدربين” لمدة أسبوعين في الفترة المسائية بمقر الجمعية قدمها أ.سعيد 
عبيد بالليث بمش�اركة 15 متدرب، من أصح�اب الكفاءة والمجاالت المعرفية 
المتنوع�ة، ويُعتبر ه�ذا البرنامج التدريب�ي إحدى الخدم�ات التي يقدمها 
برنام�ج تبادل إضافة لدورات تدريبية في فن�ون اإللقاء والتقديم، باإلضافة 
إلى خدمات متميزة أخرى كإتاحة الفرصة للمنضمين في البرنامج بالمشاركة 
ف�ي برنامج الموس�م الثقاف�ي وتنفيذ المحاض�رات وال�دورات الخاصة في 
مجاالتهم المعرفية والترويج لها إعالميًا، بما يضمن انتشار الرصيد المعرفي 

للمشارك على نطاق أوس�ع ونقلها ألفراد المجتمع لتعميم الفائدة وبالتالي 
الوصول إلى الهدف المنشود من إطالق هذه المبادرة وهو خلق مجتمع متميز 

في الثقافة والتمكين.
تضم�ن البرنامج التدريبي مح�اور عدة أهمها كيفية تطوي�ر مهارات اإللقاء 
والتواصل الفعال، فن االتصال والتأثير في اآلخرين، إعداد الحقيبة التدريبية 
بطريقة حديث�ة ومبتكرة، كيفي�ة صناعة الكاريزما الخاص�ة بالمدرب، كما 
تضمنت الدورة أيضًا ورش عمل وأنش�طة تدريبي�ة وتطبيقات عملية حول 

إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.

انطالق�ًا من حرص جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية في إثراء الوعي بين 
أفراد المجتمع وتنمية القدرات الخاصة بالفرد وتوس�يع مداركه والمساهمة 
في إكس�ابه القدرة على االنتش�ار عبر وس�ائل التواصل االجتماعي  نظمت 
جمعي�ة اإلم�ارات للتنمي�ة االجتماعية ورش�ة عم�ل بعنوان “ التس�ويق 
االنس�تقرامي “ قدمتها األستاذة مريم محمد المهيري مستشارة إدارية ومدير 
ومؤسس مؤسسة الحصالة  بمقر الجمعية ، تناولت الورشة الطرق االحترافية 
في التس�ويق واألس�اليب الذكية في الحصول على أكثر م�ن 100 ألف عميل 
حقيق�ي ، فكرة وهدف االنس�تغرام الش�خصي والتج�اري والمفارقة بينهم  
واألتكيت في التعامل مع العميل عبر االنس�تقرام ونصائح من أجل تسويق 

إلكتروني ناجح .
كما تضمنت الورش�ة أنش�طة عملية وتطبيق�ات ألهم البرام�ج والمواقع 

المساعدة في التسويق.

انطالق�ًا من حرص جمعي�ة اإلمارات للتنمية االجتماعية في إكس�اب الفرد 
مهارات النج�اح والتوفق وبناء الذات والتعامل م�ع مجريات الحياة المتغيرة 
واكتشاف إمكانياته، نظمت جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية ورشة عمل 
بعن�وان “ األولويات الحياتية والطموحات “ قدمه�ا المدرب عزان لوتاه خبير 
التنمية البش�رية بمقر الجمعية ، تناولت الورش�ة مفه�وم النجاح وماهية 
الطموحات واألهداف لدى الحضور وأهمية التحفيز الش�خصي وكيفية ترتيب 
قائم�ة األعمال باإلضافة إل�ى تحديد الفترة الزمني�ة وكيفية وضع خارطة 

ذهنية للوصول للهدف.

بحضور مدير عام جمعية اإلمارات و أعضاء مجلس 
إدارة الجمعي�ة و ع�دد كبير من الحض�ور  أقامت 
جمعي�ة اإلم�ارات للتنمية االجتماعي�ة محاضرة 
“إنما هي خطوة  “ لفضيلة الش�يخ وسيم يوسف 
إمام وخطيب جامع الش�يخ زايد الكبير  في مسرح 
الجمعي�ة ، وته�دف المحاض�رة  إل�ى تعزيز دور 
الجمعية في مج�ال توعية أفراد المجتمع بالقيم 

والتعاليم السمحة لديننا الحنيف كما تهدف أيضا 
إلى التوعي�ة بأهمية االس�تثمار األمثل لشّ�هر  
رمضان الكريم، وتعزيز ونش�ر القيم والسلوكيات 

االجتماعية واإليجابية خالل شهر الفضيل.
واستطاع وسيم يوس�ف أن يحدث تفاعاًل وحراكًا 
م�ن خالل ما أضاء عنه م�ن معلومات عن كيفية 
اس�تثمار الش�هر الكريم أفضل اس�تثمار للتقرب 

إلى اهلل، وتجنب بعض الس�لوكيات التي اعتبرها 
من أمراض اللس�ان والمجتمع المنتش�رة . وشدد 
فضيلة الش�يخ على ض�رورة االعتن�اء بالقلوب 
التي قال إن من س�ماتها التقلب، مما جعله يحث 
على جعل ش�هر رمضان شهر الدعاء لتثبيت هذه 

القلوب على الدين.

دورة إعداد وتطوير المدربين

ورشة عمل “ التسويق االنستقرامي “

ورشة عمل “ األولويات الحياتية والطموحات “

إنما هي خطوة

أخبار الجمعية

االجتماعية   للتنمي�ة  اإلم�ارات  نظمت جمعي�ة 
أمسية ثقافية حول االتصال اإلقناعي التي تهدف 
لتنمية المهارات الذاتية لألفراد ، نفذها األس�تاذ 
حس�ين الجوهري م�درب معتمد على مس�توى 
الخلي�ج  ف�ي مجال التنمي�ة البش�رية والتطوير 
المؤسس�ي  تن�اول م�ن خاللها عده مح�اور منها 
أهمي�ة االتص�ال ، متى يك�ون االتص�ال فعال ، 

والفرق بين االتصال واالتصال اإلقناعي .
عرف الجوهري الحض�ور مفهوم االتصال اإلقناعي 
بأنه يقص�د باإلقناع أن يصبح الس�امع لك وقد 
اقتنع بفكرت�ك، ال باعتبارها فكرتك أنت، ولكن 
أصبحت فكرته الخاصة به والتي انبثقت من داخل 
نفس�ه وكان لك فضل إثارتها وتحريكها والكشف 
عنه�ا ، وكيفي�ة تفعيل االتص�ال االقناعي على 

المستوى األسري، ووضح الفوارق في نمط التفكير 
بي�ن الرجل والمرأة، قراءة لغة الجس�د والتمكين 
من مهارات االتصال الفعال والثقة بالنفس و األثر 
ال�ذي تتركه الرس�الة اإلقناعي�ة، وعليه يتوقف 

نجاح أو فشل الرسالة.

أمسية االتصال االقناعي 
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قدم الل�واء خبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي عضو المجلس 
التنفي�ذي إلمارة دبي محاضرة “التميز أس�لوب حياة وثقافة حكومية “ ضمن 
سلسلة محاضرات التوعية المجتمعية التي تظمتها جمعية اإلمارات للتنمية 
االجتماعي�ة على مس�رح الجمعية ، وبحض�ور عدد من مدراء المؤسس�ات 
الحكومية   وتهدف المحاضرة  إلى نش�ر الوعي حول مفهوم التميز المؤسسي 
وتش�جيع عملية التعلم المس�تمر ونقل وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة 

في  المؤسسات الحكومية .
تناول المنصوري أربعة محاور رئيسية وهي: 

صنع االفكار، فالعقل يصنع األفكار فإذا ارتفع مس�توى جودة ماتصبو فيه 

س�تحصل على إنتاج ذي جودة عالي�ة ، الثقافة اإليجابي�ة وتنظيم الوقت 
،التعلم من الفشل واالقتناع بأن التميز أسلوب حياة .

وق�ال المنص�وري: المعرفة تصنع التمي�ز إن أردت التمي�ز فيجب أن يكون 
تعليمك مس�تمر واقتحم التحديات وغيرها لألفضل وش�جع على اكتشاف 

نقاط القوة وحب العمل فهم طريق التميز واإلبداع.
وف�ي نهاية المحاضرة ح�رص المنصوري على أن التأكد ب�أن التميز الدنيوي 
وسيلة ال غاية والنجاح سنة من سنن هذا الكون الفسيح وهو غاية كل مؤمن 

وسبيل سعادته. 

محاضرة التميز أسلوب حياة وثقافة حكومية   

أخبار الجمعية

نظم�ت جمعية اإلم�ارات للتنمية االجتماعي�ة حملة  “الس�المة المهنية “ 
ضمن سلس�لة المبادرات والحمالت المجتمعية التوعوية التي تنفذها وذلك 
م�ن خالل فق�رة خاصة عبر أثير إذاع�ة رأس الخيمة  أداره�ا المذيع محمد 
غانم مصطفى واس�تضاف من خالله�ا إبراهيم عبدالرحم�ن العماري مدير 
إدارة الصحة والس�المة المهنية بالوكالة بوزارة العم�ل بأبوظبي ،مالزم أول 
مهن�دس /عبدالرحمن أحم�د المازمي  )مدير مكتب خدم�ة المتعاملين /

قسم االستراتيجية وتطوير األداء في الدفاع المدني ( برأس الخيمة  ، الدكتور 
يوسف الطير )مدير مستشفى صقر( . 

تح�رص جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية من خ�الل تنظيم هذه الحملة 
إلى رفع مس�توى التوعية حول الس�المة المهنية المطبقة في الدولة على 
المستويين الحكومي والخاص بما يضمن توفير السالمة للعاملين وحمايتهم 

من المخاطر والحوادث المهنية.
أشار مدير عام الجمعية خلف سالم عنبر أصبحت السالمة ضرورة ملحة وإجراء 
روتيني يجب اتباعه، ونحن في دولة اإلمارات وهلل الحمد وبتضافر جهود كثير 
من الجهات المعنية أصبحت األنظمة والقوانين المتبعة في مجال الس�المة 
المهنية نموذجًا تحتذي به كثير من الدول. وتعتبر المبادرات واإلجراءات التي 

تتخذها المؤسسات من أفضل ممارسات السالمة المطبقه.
وأضاف أن توصيل رسالة هذه الحملة ليس باألمر الهين فى ظل وجود شريحة 
كبيرة جدًا من العمال ال يتحدثون اللغة العربية مما حتم علينا بالتعاون مع 
وزارة العمل إصدار مواد توعوية على طريقة صور واس�تخدام مواد تثقيفية 

تغطي جميع اللغات مثل األردو واإلنجليزية والعربية.

 في إطار حرص الجمعية على تفعيل المبادارات والش�راكات مع المؤسسات  
تم التنس�يق مع وزارة العمل والعمال إدارة التوجيه وقسم التفتيش بزيارة 

ميداني�ة لإلمارات لتفريغ وش�حن البواخر لنش�ر ثقافة الس�المة المهنية 
ولتوعية العاملين بضرورة االلتزام بقواعد الصحة والس�المة و زيادة الوعي 
بمخاط�ر تعرض العمال للحرارة والوقاية من األم�راض الناجمة عنها، ويعدّ 
البرنام�ج من ضمن الخطوات التي اتخذتها قوانين الدولة في إطار تحس�ين 

بيئة العمل وتوفير السالمة المهنية للعمالة.
وقال مدير إدارة الصحة والس�المة المهنية بالوكالة ب�وزارة العمل بأبوظبي 
إبراهي�م عبدالرحمن العماري أن الوزارة تثمن م�ا تقوم به جمعية اإلمارات 
للتنمي�ة االجتماعي�ة  من جهود لنش�ر ثقافة الس�المة والصح�ة المهنية 
والتأكي�د على أن تك�ون بيئة العمل مكان عمل س�ليم وأمن وصحي لجميع 
العاملي�ن فى اإلمارة من خالل حمالت التوعي�ة والبرامج التثقيفية لجميع 

فئات العاملين. 

من ضمن سلس�لة المب�ادرات المجتمعية التوعوية الت�ي تنفذها الجمعية 
نظم�ت جمعية اإلمارات للتنمي�ة االجتماعية ندوة “المس�ؤولية الوطنية “  
وذلك من خالل فقرة خاصة عبر أثير إذاعة رأس الخيمة  أدارها المذيع محمد 
غانم مصطفى واس�تضاف من خاللها الدكتورة ش�يخة العري عضو المجلس 
الوطن�ي و ضرار بالهول مدير عام مؤسس�ة وطني و المقدم مروان جكه مدير 

إدارة اإلعالم والعالقات العامة .
تح�رص جمعية اإلمارات من خالل تنظيم هذه الحمل�ة الوطنية إلى تفعيل 
وتعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الوطنية باعتبارها واجبًا وطنيٌا في المجتمع  
فق�د دعت حكومتن�ا وقيادتنا الرش�يدة إل�ى تفعيل المواطن�ة اإليجابية  
للحفاظ على مكتس�بات البلد وغرس�ها في نفوس أف�راد المجتمع كمفهوم 
وطن�ي وضرورة دعم المؤسس�ات والجهات واإلع�الم وأن المواطنة اإليجابية 

رهان لحكومات المستقبل .
أش�ار مدير عام الجمعية خلف س�الم عنبر أنه في ظل التحديات التي تواجه 
المجتمعات أصبحت الحاجة ملحة لتعزيز روح المس�ؤولية الوطنية في أفراد 
المجتمع فالمواطن مسؤول ولديه واجب تجاه وطنه ، وارتباطنا بالوطن  ليس 
مجرد اوراق ثبوتية فقط لكن االمر ابعد من ذلك فالمواطن لديه مس�ؤولية 
وهي أن يك�ون نموذج قادر على عكس حضارة ه�ذا البلد والمحافظة عليه 

وتس�خير مؤهالته لخدمة هذا الوطن فقادتنا حفظهم اهلل في أي مناس�بة 
يدع�ون لغرس المواطن�ة اإليجابية في نفوس أف�راد مجتمعنا وللمواطنة 
اإليجابي�ة صور متع�ددة ال تنحصر فقط في إطار معين س�واء في العمل أو 

البيت أو الشارع أو التطوع أو طرح مبادرات تخدم المجتمع .
وق�ال ضرار بالهول أن مفهوم المواطنة الصالحة هي بأن يتحمل كل ش�خص 
جزء ولو بس�يط من المس�ؤولية تج�اه وطنه وأن يمثل هذا الش�خص دولة 
اإلم�ارات وأن يكون وفد م�ن وفود هذه الدول�ة التي تب�ذل ومازالت تعطي 

المواطن كل ما يحتاجة في حياته ، والشعور باالنتماء لهذا الوطن.
م�ن جهتها قالت الدكتورة ش�يخة العري ال يمكن أن نق�ول نحن واحد وإنما 
نحن دول�ة واعدة نكمل بعضنا بعضًا نحن جميعًا مس�ؤولين كل منا يؤدي 
دوره في المجتمع ، ويجب على كل منا بأن يضع لبنة إلكمال بناء مجتمع واعي 

مثقف فنحن نعمل حبًا بهذا البلد وليس فقط ألننا موظفين بل محبين .
ق�ال المقدم مروان جك�ه أبناء دولة اإلم�ارات لديهم مس�ؤولية كبيرة تجاه 
وطنهم والعالقة كبيرة والتالحم كبير بين الحكومة والشعب والبيت متوحد، 
كل ش�خص له دور في تعزيز المس�ؤولية الوطنية في نفسه و أبنائه ويجب 
إبراز هذه المسؤولية واإللتزام بالقانون أساس لهذه المسؤولية للحفاظ على 

النظام العام وعلى أرواح وممتلكات الناس.

حملة السالمة المهنية 

ندوة المسؤولية الوطنية 

ته�دف الجمعية م�ن خالل ه�ذه المبادرات نش�ر ثقافة الس�المة 

المهنية وتوعية العاملين بضرورة االلتزام بقواعد الصحة والسالمة.
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نظمت جمعي�ة اإلمارات للتنمية االجتماعية ب�رأس الخيمة  بطولة الرماية 
النسائية تحت رعاية وحضور الشيخة مهرة بنت سعود بن صقر القاسمي. 

وتعتبر هذه البطولة - التي اس�تمرت لمدة س�بعة أيام بنادي رأس الخيمة 
للرماية بمشاركة 95 متسابقة - أول بطولة نسائية تنظمها جمعية اإلمارات 

للتنمية االجتماعية برأس الخيمة. 
شهد منافسات اليوم الختامي من البطولة الشيخة مهرة بنت سعود بن صقر 
القاسمي وخلف سالم عنبر مدير عام جمعية اإلمارات وسمية حارب السويدي 

عضو مجلس اإلدارة والدكتورة فواقي الطنيجي عضو مجلس اإلدارة. 
وفي ختام المنافس�ات تم تكري�م الفائزات حيث فازت المتس�ابقة فاطمة 

المنص�وري بالمرك�ز األول وحصل�ت عل�ى مبل�غ 7 آالف دره�م بينما فازت 
المتسابقة سهيلة محمد س�يف بالمركز الثاني ومبلغ 5 آالف درهم في حين 

حصلت على المركز الثالث منى محمد علي ومبلغ 3 آالف درهم. 

منافسات بطولة الرماية النسائية برأس الخيمة 

أخبار الجمعية

ُاقيمت البطولة في ضوء أجندة الفعاليات واألنشطة لجمعية اإلمارات 

للتنمية االجتماعية ودورها في دعم رياضة المرأة واالرتقاء بقطاعها 

، والس�عي لتقديم البرام�ج والمبادرات التي تنمي القدرات وتس�اعد 

الكوادر النسائية بمختلف المؤسسات على المشاركة الرياضية.

أكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية اإلمارات 
للتنمية االجتماعية أهمية تعزيز الهوية التراثية 
الثقافية وإبقاء األجيال المختلفة على تواصل مع 
تقاليديه�م وعاداتهم، وأهمي�ة إحياء الفعاليات 
الت�ي من ش�أنها تعزيز القي�م النبيل�ة للترابط 
األس�ري والتضامن االجتماعي التي رس�خها آباؤنا 

وأجدادنا.
جاء ذلك خالل تنظيم “جمعي�ة اإلمارات للتنمية 
االجتماعية” لفعالية ليلة المنتصف من شعبان، 
الموروث الشعبي “حق الليلة “ في مركز الحمرا مول 

برأس الخيمة مع تفاعل جماهيري غفير.
وتضمنت الفعالية على فق�رات ورقصات تراثية 
وش�عبية متنوع�ة ومس�ابقات وأكالت إماراتية 
وشخصيات كرتونية مستوحاة من التراث اإلماراتي 
المحبب�ة لألطفال لمزج روح الماضي والحاضر التي 

ترسخ الطابع التراثي واالجتماعي بأذهانهم.  
وش�ددت ع�زة الحبس�ي رئي�س وح�دة اإلعالم   
بجمعية اإلمارات على أهمية المش�اركة في هذه 
المناس�بة من جميع شرائح المجتمع والقطاعات 
الحكومية والخاصة لما فيها من إدخال البهجة إلى 

قلوب جميع األطفال .
وقال�ت فاطمة محم�د زيد الش�حي رئيس وحدة 
األنش�طة بجمعية اإلمارات  أن مناسبة حق الليلة 
المنبثقة من الموروث العربي هو تقليد تراثي في 
اإلمارات يعبر عن العطاء والتسامح والتكاتف بين 
أبناء الشعب، مشيره إلى أن هذه الفعالية نسعى 
م�ن خ�الل إحيائها إل�ى التواصل  م�ع الذكريات 
الجميلة وتاريخنا اإلماراتي لتكون األجيال الجديدة 
على عل�م واطالع فيه�ا ولتبقى روح التس�امح 

والمحبة واأللفة االجتماعية بين أبناء اإلمارات.

جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية تحيي موروث “حق الليلة”
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أختتم�ت بطول�ة الفرج�ان الرمضاني�ة الرابعة 
لكرة القدم لع�ام 2015 بجمعية اإلمارات للتنمية 
االجتماعية في رأس الخيمة، بمش�اركة 16 فريقا 
من مختلف أنح�اء الدولة، وتعد من أقوى الدورات 
الت�ي تقام في اإلم�ارات خالل الس�نوات الماضية 
لما تحظى به من دع�م واهتمام من مجلس إدارة 

جمعية التنمية االجتماعية. 
وأش�ار س�الم النعيمي مدير البطولة إلى أن هذه 
البطول�ة، انطلقت م�ن رؤية ورس�الة الجمعية 
في تفعيل المشاركة الش�بابية في دعم مسيرة 
التنمي�ة، وتوجي�ه الطاقات لتعزيز المكتس�بات 
الوطني�ة، حيث تم تنظي�م البطولة للعام الرابع 
على التوالي، نظرا للنجاح الذي تحقق في سلس�لة 

نجاحات البطولة في السنين السابقة.
وق�ال النعيمي إن فك�رة تنظي�م البطولة جاءت 

بهدف زي�ادة اللحمة والمحبة بي�ن مختلف فئات 
المجتمع، س�واء من أحي�اء أو جاليات، في جو من 
المنافس�ة الش�ريفة والروح الرياضي�ة، وتحرص 
الجمعية عل�ى تخصيص هداي�ا ومكافأة مجزية 

على الفرق الفائزة بمراكز البطولة.
وأض�اف بدر أحمد البدري رئي�س لجنة الحكام في 
البطول�ة بأنه تم تخصيص جوائ�ز نقدية للفرق 
الفائ�زة، وقد تحلى الالعبين المش�اركين بالروح 
الرياضية والتنافس الش�ريف، »تنافس محبين ال 
تنافس خصوم« كما أض�اف أنه خصص للجمهور 
جوائ�ز عدي�دة قيم�ة، كم�ا تضمن�ت البطولة 
محاض�رات توعوي�ة تثقيفي�ة على م�دى أيام 

البطولة. 
وعب�ر الدكتور محمد عبداللطي�ف رئيس مجلس 
اإلدارة عن س�عادته بالنجاح الذي حققه البطولة 

وبالم�ردود الفن�ي المتميز من الفرق المش�اركة، 
مما يع�زز من أهداف الجمعية ف�ي التواصل مع 
المجتمع، وتقديم أنش�طة تفيد الش�باب وتعزز 
م�ن روح التعاون والتآخي فيما بينهم، وقال نحن 
نهدف إلى نشر الثقافة الرياضية في المجتمع من 
خالل هذه ال�دورة والعديد من األنش�طة األخرى 

المتميزة على مدار العام.

» بطولة الفرجان الرمضانية « لكرة القدم 

أخبار الجمعية

ته�دف الجمعي�ة  م�ن بطول�ة الفرجان 
تفعي�ل المش�اركة الش�بابية ف�ي دعم 
مس�يرة التنمية، وتوجيه الطاقات لتعزيز 
المكتس�بات الوطني�ة، حيث ت�م تنظيم 
البطولة للع�ام الرابع عل�ى التوالي، نظرا 
للنج�اح ال�ذي تحقق في سلس�لة نجاحات 

البطولة في السنين السابقة.

انطلقت فعالي�ات المجالس الرمضانية  االجتماعي�ة، التي تنظمها جمعية 
اإلم�ارات للتنمي�ة االجتماعي�ة في عدد م�ن مناطق اإلمارة، حي�ث تتناول 
مواضي�ع اجتماعية منوع�ة ، وذلك بهدف تعزي�ز روح التواصل بين أفراد 
المجتم�ع ومختلف فئات�ه. والتزود بالعل�م والمعرف�ة واألراء حول مختلف 

القضاية االجتماعية.
وأكد س�يف المطوع المزروعي عضو مجل�س إدارة الجمعية - المدير المنفذ 
لهذه المجالس، أهمية تواجد الش�باب في المجالس لما فيها من تواصل بين 
األجيال والتمس�ك بالقيم التي نش�أ عليها مجتمع اإلمارات من تآٍخ وتقارب، 
مش�يرا إلى أن المجالس تعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر بين رواد المجالس 

من مختلف األعمار ومناقشة مواضيع عامة وهادفة. 
وكانت اللقاءات بمجالس ومناطق مختلفة أهمها مجلس س�مو الشيخ محمد 
بن س�عود بن صقر القاس�مي بمنطق�ة وادي كوب ، حيث تن�اول المجلس 
مواضيع ونقاشات اجتماعية مثرية تدور حول “شهر رمضان الكريم “ وكيفية 
استقبال هذا الشهر واستثمار أوقات الشهر الفضيل ، كما تم مناقشة أهمية 
تعزيز دور المجالس في نشر التوعية المجتمعية وغرس العادات االجتماعية 

بين أفراد المجتمع ، أهمية المجالس في لم ش�مل األس�ر والقبائل وفرصة 
إلحياء التواصل بين الشباب وكبار السن.

المجلس الرمضاني الثاني كان في مجلس الش�يخ س�لطان بن علي الخاطري 
في منطقة الس�اعدي حيث  تم التطرق إلى مدى مس�اهمة رجال األعمال في 
رد الجميل لهذا الوطن من خالل دعم المناش�ط المتنوعة التي تخدم الوطن 
، باإلضاف�ة إلى التركيز على العادات والتقالي�د وتفعيلها في نفوس األبناء 

تعتبر هذه المجالس مدارس تعلم منها األجيال السابقة .
واثن�ى الجميع على دور جمعي�ة اإلمارات في تفعيل ه�ذه الملتقيات  التي 
تساهم بشكل فعال في توعية جيل الشباب وتوجيههم في دروب الحياة في 
ظل االنفتاح الهائل ، وشكروا القيادة الرشيدة على تبني مثل هذه الملتقيات 

لتعم الفائدة على الجميع .
وأّك�د المش�اركين بأنه البد من ه�ذه الملتقيات والمجالس لجذب الش�باب 
إلى ما فيه صقل ش�خصياتهم االجتماعية وتنمية حس�هم الوطني وفرصة 
لتبادل الحديث في مواضيع اجتماعية تهم الفرد والمجتمع، فاليوم أصبحت 

المجالس فقط للعب الورقة واأللعاب اإللكترونية.

مجالس »اإلمارات للتنمية االجتماعية « الرمضانية برأس الخيمة تعزيز للتواصل
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مواجهة التحديات
وبين سموه أن دولة اإلمارات لم تُبنَ بسهولة، فقد بنيت على أكتاف قيادات 
مخلصة هي س�بب الرخاء والتقدم الذي نعيش�ه الي�وم، وواجهت التحديات 
من�ذ القدم وتعاملت ب�كل حكمة مع الظ�روف الصعبة الت�ي كانت حاضرة 
في مجتمعاتنا قديما في التعليم وظروف المعيش�ة، واستطاعوا بإرادتهم 
وش�جاعتهم وحكمتهم أن يجعلوا من هذه الدولة عالمة فارقة تتفوق على 

دول سبقتهم ب�200 عام.

استحضار الضمير
وأوصى حاكم رأس الخيمة اإلعالميات المتواجدات بضرورة تحمل المسؤولية 
واس�تحضار اهلل والوقوف عند ما يمليه ضميرهن في كل كلمة، ألن لإلعالم 
دورًا فاعاًل ف�ي بناء أو هدم المجتمعات، لهذا أطلق عليه الس�لطة الرابعة، 
وهو يحتاج إلى أس�س ثابتة للعمل في�ه وأخالقيات دائمة في التعامل مع 
الحدث خاصة في الوقت الحالي، مؤكدا سموه ثقته باإلعالميات العامالت في 

الميدان.

حب القراءة
وتحدث س�موه عن تجربته الش�خصية وحب�ه للحياة المنظم�ة وأثر تجربة 
التعليم والقراءة في صقل مهاراته، مؤكدا أن اإلنس�ان يحتاج بصورة دائمة 
إلى تنمية مهاراته بالقراءة وصقلها بالخبرة وتحقيق اإلنجاز بالحكمة المقرونة 
بالش�جاعة، وأن اإلنسان مهما وصل إلى أعلى المراتب ال بد أن يواصل القراءة 

والمعرفة كي يستمر في الفهم واالرتقاء.

تمثيل الدولة
بدورها أكدت سمو الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، خالل الجلسة التي حرصت 
عل�ى أن تناقش العديد من المحاور، على دور الصحافة في دعم المجتمعات، 
داعي�ة اإلعالميات إلى التجرد من مش�اعرهن واتباع معايير العمل الصحفي 
الذي يقوم على أس�س تضم�ن المصداقية، م�ع إدراك أنه�ن يمثلن دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومجتمعها، ما يس�تدعي إدراك احتياجات المجتمع 

في كل عمل صحفي.

حكمة زعيم
وقالت الش�يخة هنا “ ونحن نحتفي بيوم زايد للعمل اإلنساني الذي يصادف 
الذكرى ال�11 لرحيل الوالد المؤس�س المغفور له الش�يخ زايد بن سلطان آل 
نهيان طي�ب اهلل ثراه نجدد العه�د كأبناء لهذا الوط�ن المعطاء بمواصلة 
مسيرته العطرة ونهجه المبارك الذي أسس دولة حضارية تقف اليوم شامخة 
بين مص�اف الدول المتقدم�ة وتتربع على ص�دارة ال�دول الداعمة للعمل 
اإلنس�اني في العالم تحت قيادة صاحب الس�مو الش�يخ خليف�ة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل الذي نهل من معين زايد واستلهم من فكره 

حاضر ومستقبل دولة اإلمارات. 

وأضاف�ت “ مواق�ف زايد الخير تج�اه العروبة والعالم أجمع س�جلها التاريخ 
بحروف من ذهب وستظل شاهدة على حكمة زعيم عربي وضع تعزيز العمل 
العربي المش�ترك ووحدة الصف العربي ودعم الجهود الدولية إلرس�اء مبادئ 
الس�الم والمحبة والتعايش الس�لمي بين ش�عوب العالم على سلم أولوياته 
وأياديه البيضاء امتدت لإلنس�انية جمعاء دون تفريق على أس�س دينية أو 
مذهبية أو عرقية فال تكاد تخلو دول من دول العالم لن نجد فيها بصمة زايد 
الخير قد ارتسمت على ترابها وقدمت العون والمساعدة للفقير والمحتاجين 

على أرضها “. 

مواقف تاريخية
وأوضحت الش�يخة هنا بنت جمعة أن مآثر المغفور له الش�يخ زايد وأعمال 
الخير التي تبناها هي ش�اهدة على عظمته وحكمته ونظرته المس�تقبلية 
الثاقبة من خالل المش�اريع التي كان لها ص�دى أقليمي وعالمي انطالقا من 
تعاليم االس�الم الحنيف واقتداًء بسنة سيد الخلق سيدنا محمد - صلى اهلل 
عليه وسلم فالمواقف اإلنسانية جسّد من خاللها اعتزازه بانتمائه اإلسالمي 
والعربي وكان له الس�بق في إقامة مشاريع تنموية وحضارية لم يسبقه أحد 
قبله�ا من أهمها إعادة بناء س�د مأرب في اليمن وبناء مدن الش�يخ زايد في 
مصر وغزة وبعض الدول العربية واإلس�المية فض�ال عن مواقفه التاريخية 

التي أكدت على حكمته وشجاعته ووقوفه مع الحق والعدل والتسامح. 

سعود بن صقر يشيد بإنجازات المرأة اإلعالمية

زايد زعيم عربي وقائد استثنائي حمل هم األمة العربية

خالل استقبال حرم سموه وفد اإلعالميات في مجلسها الرمضاني

حرم حاكم رأس الخيمة

أش�اد صاحب الس�مو الشيخ سعود بن صقر القاس�مي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، باإلنجازات المش�هودة للمرأة اإلماراتية في مجال اإلعالم بكل 
وس�ائله، مؤكدًا أن المرأة أثبتت جدارتها وحضورها اإليجابي وسجلت بصمة بعملها الجاد واس�تغاللها األمثل للمنح التي حصلت عليها من دولتها التي أعطت 

كل الفرص لها كي تثبت قدراتها.
جاء ذلك خالل لقاء س�موه وفدا من اإلعالميات المدعوات في المجلس الرمضاني لس�مو الشيخة هنا بنت جمعة الماجد حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة 

في قصر الظيت برأس الخيمة.

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد أن مسيرة المغفور له الشيخ 
زايد بن س�لطان آل نهيان طيب اهلل ثراه تجس�د حياة زعيم عربي وقائد اس�تثنائي حمل هم األمة العربية وس�تبقى ذكراه خالدة في قلوب ووجدان شعب 

اإلمارات والشعوب العربية يستمد منها أبناء الوطن أسمى معاني الوفاء واألخالص للوطن والحب والعطاء لألنسانية جمعاء. 
جاء ذلك، خالل حضور س�موها الجلس�ة الحوارية بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني حول مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه في 

مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برأس الخيمة، بحضور الشيخة جهاد بنت كايد القاسمي حرم الشيخ عمر بن صقر القاسمي.
وأدار الجلس�ة األس�تاذه مريم الشحي بمشاركة سعادة عفراء البسطي عضوة المجلس الوطني االتحادي وس�عادة روية السماحي العضوة السابقة في المجلس 

الوطني االتحادي واألستاذ خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية والشاعر عبداهلل الهدية.

فعاليات 
مجتمعية

وعلى هامش الجلس�ة الحوارية أطلقت حرم صاحب الس�مو الش�يخ 
س�عود بن صقر القاس�مي عضو المجلس االعل�ى حاكم رأس الخيمة 
الش�يخة هنا بنت جمعة الماج�د مبادرة / اس�تراحة عامل/ التي 
تهدف الى إنش�اء اس�تراحات مخصص�ة للعمال ف�ي مختلف مناطق 
إمارة رأس الخيمة تقدم الدعم والمساعدة لفئة العمال احتفاء بيوم 
زايد للعمل اإلنس�اني وبرعاية حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة 
وتنفيذ الش�رطة المجتمعية في رأس الخيمة حيث س�يتم التنسيق 
مع الجهات المعنية باإلمارة الختيار أماكن االستراحات لتحقق المبادرة 

أهدافها السامية.
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يعتبر مش�روع إفط�ار الصائم من أهم المش�اريع الموس�مية التي تنفذها 
الرحمة لألعمال الخيرية برأس الخيمة طوال شهر رمضان المبارك ، حيث تقدم 
الرحم�ة وجبات اإلفطار الصحية ألكثر م�ن 2000 صائم يوميا ضمن 14 مائدة  
إفط�ار مكيفة  وموزعة على عدة مناطق بمدين�ة رأس الخيمة وضواحيها و 
من ضمنها  ) مس�جد الشيخ زايد – مس�جد السوق – مسجد الجازية – مسجد 
عويشة – مسجد الرحمة )الدقداقة( – مسجد آل مكتوم )المعيريض ( هيئه 
المواصالت برأس الخيمة – مسجد اإلمام أحمد بن حنبل )خور خوير ( – مسجد 
أبو أيوب األنصاري )ش�عبية راشد( وذلك في إطار نشر مفهوم العمل الخيري 

واإلنساني بين جميع شرائح المجتمع في اإلمارة.
وحرص�ت الرحمة عل�ى تقديم وجبة إفط�ار متكاملة صحي�ة للصائم وذلك 
بالتنس�يق مع قسم الصحة بدائرة بلدية رأس الخيمة ويتم تقديم الوجبات 
بالتع�اون والتنس�يق مع المطاب�خ والمطاع�م المحلية كما يت�م تعيين 
مشرفين من الرحمة على كل موقع إفطار للوقوف على إدارة المفطر والتأكد 

من نظافة الطعام والمكان. 

جهزت الرحمة 14 مائدة إفطار في رأس الخيمة 

وزع�ت جمعي�ة الرحمة لألعم�ال الخيرية برأس 
الخيمة كوبون�ات غذائية بقيم�ة 20000 درهم  
عل�ى األيت�ام التي ترعاه�م داخل الدول�ة ، وقد 
دأبت الرحمة  وبش�كل مستمر على رعاية الفقراء 
والمحتاجين في ش�تى البقاع وكان م�ن أعمالها 
كفال�ة األيتام حب�ًا وطمعًا بمؤاخاة رس�ول اهلل 
صلى اهلل عليه وس�لم في الجنة، إذ أعطت الكثير 
م�ن االهتم�ام لرعايته�م ملبي�ة إلحتياجاتهم 
الدراس�ية واالجتماعي�ة.و يعتبر هذا المش�روع 

جزء من أنش�طة “صندوق اليتي�م “ الذي يختص 
بالجوان�ب الحياتي�ة لليتي�م التعليمي�ة منها و 
الصحي�ة و الترفيهي�ة كما يحظى األيت�ام بقدر 
كبي�ر من االهتمام حيث كان�ت لديهم مخصصات 
موس�مية إل�ى جان�ب كفالته�م المادي�ة مثل : 
الحقيبة المدرسية - كسوة العيد - مواد غذائية 
في رمضان كما يس�تفيدون م�ن توزيع الكفارات 
والصدقات بش�كل دائم، كما يت�م تنظيم رحالت 

ترفيهية وأنشطة متنوعة على مدار العام.

وأكدت آمنة الشحي رئيس قسم الكفاالت والرعاية 
اإلنس�انية حرص الرحمة لألعم�ال الخيرية  على 
تحقي�ق التكاف�ل االجتماعي بين جمي�ع أفراد 
المجتمع و على رعاية األيتام  وتقديم المساعدات 
الخيرية لهم بكل المناس�بات الدينية والرس�مية 
واألعياد الس�نوية وسد حاجات األيتام األساسية و 

توفير المواد الغذائية األزمة لهم. 

الرحمة لألعمال الخيرية توزع كوبونات بقيمة 20000 درهم لأليتام

أنشطة الرحمة
لألعم�ال الخيرية

أقامت الرحم�ة لألعمال الخيرية حملة ) وصلة خي�ر (, وهي عبارة عن زيارة 
تفقدي�ة ميدانية لزي�ارة منازل أيت�ام الرحم�ة  واالطالع عل�ى أوضاعهم 
المعيش�ية عن كثب والت�ي يبلغ عددهم 300 يتيم داخ�ل الدولة،  ويعتبر 
هذا المش�روع من المش�اريع المهمة التي تعد ركنًا أساس�يًا ولسد الحاجيات 
األساس�ية ألس�ر األيتام وللتعرف على أحوالهم  وقد اش�تمل برنامج الجولة 
زيارة عدد من بيوت األيتام المكفولين لدى الرحمة وتعزيز الجهود المستمرة 
لتأمين حي�اة كريمة لهم ورعايته�م والتواصل معهم لما ف�ي ذلك من أجر 

عظيم وأهميه كبيرة.
أكد عبداهلل س�عيد الطنيج�ي األمين الع�ام للرحمة لألعم�ال الخيرية أن 
الرحمة حققت نموا كبيرا في برامجها ومشاريعها الخيرية سواء داخل الدولة 

أو خارجها، وفي تقديم المساعدة والعون للمحتاجين وذوي الدخول المحدودة 
انطالقا من رؤيتها التي تتضمن الريادة في تقديم الخدمات اإلنس�انية وبأن 
هذه البرامج والحم�الت تلبية لجميع احتياجات اليتي�م من جميع الجوانب 

ولتحقيق أفضل تلبية لرغبات المتبرعين والمحسنين .
من جانبها دعت السيدة/ آمنة محمد الشحي رئيس قسم الكفاالت والرعاية 
اإلنس�انية في الرحمة أهل الخير والمحسنين إلى التعاون والتضافر من أجل 
رعاية اليتيم الذي فقد أبويه أو والده ليحل مكانه الكافل والمحسن من خالل 
المساهمة في “صندوق اليتيم” وهو صندوق خصصته الرحمة لرعاية األيتام 

ليعطى دفعة كبيرة في تنمية اليتيم بمختلف جوانبه.

في إط�ار التعاون الخيري واإلنس�اني المش�ترك 
بي�ن الرحمة لألعمال الخيرية ومؤسس�ة اإلمارات 
رت مؤسسة  لالتصاالت في دعم العمل الخيري، وفَّ
اإلم�ارات لالتصاالت مواقع بفروع المؤسس�ة في 
رأس الخيم�ة لمندوب�ي الرحمة لجم�ع التبرعات 
لتنمي�ة الم�وارد المالي�ة للرحم�ة خ�الل حملة 
المشاريع الموسمية التي تقدمها  في شهر رمضان 
المب�ارك الس�تقبال زكاة الم�ال وإفط�ار الصائم 

وكس�اء العيد وزكاة الفطر وتوزيعها على األيتام 
والمحتاجين واألس�ر الفقيرة والمتعففة لتوفير 
اكتفاء ذاتي لتحس�ين حالتهم االقتصادية ورسم 
البس�مة على وجوههم خالل أيام العيد وبث روح 
اإلخاء والتكافل االجتماعي المس�تمد من المبادئ 
اإلس�المية والقيم اإلنس�انية والرؤي�ة الوطنية 

لدولة اإلمارات.

ومن جانبه أبدى السيد عبداهلل سعيد الطنيجي 
األمين العام للرحمة لألعمال الخيرية عن امتنانه 
و تقديري�ه للجهود و التس�هيالت المطروحة من 
جانب االتصاالت معربا عن أهمية هذه المبادرات 
الطيبة و الجهود المبذول�ة في دفع عجلة العمل 

الخيري بالوطن.

فعالية وصلة خير

مبادرة مؤسسة اإلمارات لالتصاالت مع الرحمة لألعمال الخيرية 

احتفل�ت الرحم�ة لألعمال الخيرية برأس الخيمة  مع أيتامها في فن�دق جزيرة المرجان برأس الخيمة  وبهدف إدخال فرح�ة العيد إلى قلوب األيتام، أطلقت 
الرحم�ة حملتها الخيرية واإلنس�انية، لتقديم عيدية عيد الفط�ر المبارك، بالتعاون مع مركز التنمية االجتماعية و بمش�اركة متطوعي تكاتف ، وتأتي هذه 

المبادرة استمرارًا للمبادرات التي تطلقها الرحمة بين الحين واآلخر.
ش�ملت الفعالية تنظيم عدة فقرات ترفيهية منها  تنظيم مس�ابقات وألعاب لأليتام  ورسم على وجوه األطفال وتم توزيع كوبونات كسوة العيد وفي الختام 
وجبة العش�اء، كما ش�ارك الفنان س�عيد بتيجا في إحياء الفعالية وخلق جو من المرح والتفاعل مع األطفال لرس�م البسمة على وجوه األيتام في هذه األيام 

المباركة.
وق�ال الس�يد عبد اهلل س�عيد الطنيجي األمي�ن العام للرحم�ة أن الرحمة 
تعتمد مثل هذه البرامج الترفيهية حرصا على اس�تغالل أوقات فراغ اليتيم 
بنش�اطات تسهم في بناء ش�خصيته وتقويم س�لوكه وأضاف الطنيجي بأن 
الرحمة تس�عى دائما لبناء اإلنس�ان وأن كفالة اليتي�م لديها ال تقتصر فقط 
على الطعام والش�راب فحس�ب بل تمتد لتغطية حاجات األيتام من جميع 
الجوانب الصحي�ة والتعليمية والثقافية والرياضية من خالل عدة أنش�طة 
ثقافية وتوعوية تقام خالل العطل الدراس�ية بما يس�هم في بناء شخصية 

متكاملة لليتيم ليكون فردا صالحا في مجتمعه.

الرحمة تحتفل بأيتامها في جزيرة المرجان 
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اإلمارات رائدة العمل التنموي واإلنساني 

الدولة تعزز ريادتها في ساحات العمل 
اإلنساني إقليميًا وعالميًا

بتوجيهات خليفة ...

أصبحت دولة اإلمارات الرائدة عالميًا في مجال العمل اإلنس��اني، وأثبتت قدرتها على أن تش��كل نموذجا حضاريًا يحتذى به لكثير من الدول، 

فمن خالل سنوات تراكمية رسخت الدولة مكانتها بجدارة لتكون أكثر الدول الرائدة في العمل التنموي واإلنساني، وهو أمر ليس بجديد فهو 

نهج موروٌث عن المغفور له الش��يخ زايد طيب اهلل ثراه، الذي كان مثااًل يحتذى به في عمل الخير، فقد كانت رؤيته أن الثروة التي حبا اهلل بها 

اإلمارات البد أن تس��اهم في تخفيف معاناة البش��ر، وهذا النهج اس��تمر بقوة في عهد صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه اهلل، الذي أكد من خالل القول والفعل أن اإلمارات بلد اإلنسانية وموطن الحضارات اإلسالمية دون منازع.

واستطاعت اإلمارات بقيمها وأهدافها النبيلة التي تؤمن بها القيادة الرشيدة في مجال العمل اإلنساني تحقيق أعلى المراتب منذ أكثر من 50 عامًا، حيث بلغ 
حجم المساعدات اإلنمائية الرسمية التي قدمتها الدولة 18 مليار درهم - 4.89 مليار دوالر أميركي - بنسبة 1.17 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي، معلنة 
بذلك لجنة المس�اعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في بيانها أن ما قدمته دولة اإلمارات يعتبر أكبر نس�بة مس�اعدات إنمائية 

رسمية تقدمه أي دولة مقارنة بدخلها القومي اإلجمالي.

ملف العدد

محمد بن راشد آل مكتوم 

محمد بن زايد 

اإلمارات عاصمة إنسانية ومحطة غوث 
ودعم للصديق والشقيق

ما وصلت إليه دولة اإلمارات من مراتب متقدمة في األعمال 
اإلنسانية والخيرية إنما هي نابعة من حب شعب اإلمارات للخير

أكد صاحب الس�مو الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - أن تص�در دولة اإلمارات كأكبر مانح 
للمس�اعدات التنموية على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي .. يؤكد التزام الدولة برسالتها اإلنسانية العالمية وبمبادئها التي تأسست عليها وسعيها 

لترسيخ مكانتها كعاصمة إنسانية ومحطة خير وغوث ودعم للشقيق والصديق.
وأضاف سموه أن دولة اإلمارات ال تقدم مساعدات مشروطة وال تنتظر مصالح مقابلة وال تريد إال الخير واالستقرار للشعوب كافة. وقال سموه إن صاحب السمو 
الش�يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل و صاحب الس�مو الش�يخ محم�د بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائ�ب القائد األعلى للقوات 

المسلحة..دفعا بدولة اإلمارات للمركز األول عالميا في المساعدات اإلنسانية الرسمية وهم الفرسان في هذا الميدان .
وأوضح صاحب الس�مو نائب رئيس الدولة ..أن لدينا مس�اعدات تنموية رسمية هي األعلى عالميا و مؤسسات إنسانية خيرية هي األكثر انتشارا دوليا ومدينة 

إغاثية عالمية هي األكبر حجما وسعة وشعب ورث حب الخير من زايد الخير فكيف ال نكون األول.
وقال س�موه، إن دولة اإلمارات تأسس�ت على الخير و يقودها رجال يحبون الخير ولم نطلب مقابال أو عوائد وال ننتظر ش�كرا أو مصلحة بل هي المبادئ الدينية 

وقيمنا الوطنية اإلنسانية التي تدفعنا لالستمرار في هذا الطريق . 

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بمناسبة حصول الدولة على المرتبة األولى 
عالميا كأكبر مانح للمساعدات اإلنمائية الرسمية إننا ماضون على ذات النهج الذي أرساه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهلل ثراه 

- على قيم العطاء والتآخي اإلنساني العالمي، مستكمال خطاه المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل .
وأضاف س�موه أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تس�طر إنجازا جديدا على س�احة العمل التنموي الدولي في العالم بأسره من خالل ريادتها للعام الثاني على 
التوالي لقائمة الدول المانحة للمس�اعدات اإلنمائية الرس�مية مقارنة بدخلها القومي اإلجمالي، مؤكدا أن واقعا وخارطة جديدة للدول المانحة في العالم بل 

لمعاني اإلنسانية جمعاء يعاد صياغتها بذلك اإلنجاز التاريخي الذي حققته دولة اإلمارات.
وأكد صاحب الس�مو الش�يخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة اإلمارات حققت إنجازات متتالية في العمل الخيري واإلنس�اني واس�تطاعت أن تسهم منفردة أو 
متعاونة مع الهيئات والمؤسس�ات األممية في مداواة جراح المتأثرين من األزمات والكوارث اإلنسانية وممن يعانون الفقر ومخاطر المجاعات ومشردي الحروب 

والصراعات وإضافة إلى ضحايا انتشار األمراض واألوبئة المعدية، فضال على دورها الفاعل عبر مختلف المحافل والمنتديات الدولية المعنية بهذا الشأن.
وقال س�موه، أن ما وصلت إليه دولة اإلمارات من مراتب متقدمة في األعمال اإلنس�انية والخيرية إنما هي نابعة من حب ش�عب اإلمارات للخير والبذل والعطاء 
والتي في األساس هي جزء ومكون رئيسي من هويته وشخصيته اإلنسانية، مشيرًا سموه إلى الصورة اإلنسانية اإليجابية المحبة للعطاء والخير التي انطبعت 

في أذهان شعوب العالم عن الشعب اإلماراتي الوفي وثقافته األصيلة في التواضع والكرم وحبه مساعدة الغير.
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منصور بن زايد 

لبنى القاسمي 

العطاء اإلنساني درب عزيز يستدعي رؤى 
طموحة وهمم عالية

توجيهات قيادتنا الرشيدة باتت خارطة ونهج عمل لكافة 
مؤسساتنا اإلنسانية والجهات المانحة اإلماراتية

من جانبه أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تعليقا على هذا اإلنجاز أن فوز دولة اإلمارات بالمرتبة األولى 
كأكبر مانح للمس�اعدات اإلنمائية الرس�مية مقارنة بدخلها القومي اإلجمالي للعام الثاني على التوالي، هو برهان على قيادة اإلمارات للعمل التنموي الدولي 

وتأثيرها على صياغة أجندة العمل التنموي الدولي.
وأضاف س�مو الش�يخ منصور بن زايد آل نهيان أن الرؤية اإلنسانية لمؤسس دولة اإلمارات المغفور له الش�يخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهلل ثراه - 
بالمس�ارعة لتقديم المساعدات لدول النامية والمجتمعات الفقيرة واالس�تجابة اإلنسانية للمتضررين من األزمات والصراعات وهي ذات الرؤى التي سار عليها 
صاحب الس�مو الش�يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راش�د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و صاحب الس�مو الش�يخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المس�لحة .. تؤكد أن العطاء 

اإلنساني درب عزيز يستدعي رؤى طموحة وهمم عالية.
كما أكد س�مو الش�يخ منصور بن زايد آل نهيان أن دولة اإلمارات لم ترتهن لتحديات ورؤى التنمية والتطوير المتالحقة داخليا بالتقاعس عن دورها اإلنساني 
وجهودها الفاعلة والمثمرة في كافة مجاالت التنمية الدولية ومس�اعدة الش�عوب النامية والمجتمعات الفقيرة ب�ل كانت ريادتها في مختلف محافل العمل 
التنم�وي واإلنس�اني وأن دور توجيهات قيادتنا الرش�يدة باتت نبراس ونهج عمل دؤوب لكافة مؤسس�اتنا اإلنس�انية والجهات المانح�ة اإلماراتية لكي تصل 

مساعدات اإلمارات التنموية واإلنسانية للمناطق والدول المستهدفة حاملة الخير لشعوب العالم.
وش�دد س�موه على أهمية تعزيز وإعالء روح االبتكار في مسيرة العمل التنموي اإلنساني اإلماراتي وترس�يخ رؤى وبرامج مبتكرة لدى مختلف الجهات المانحة 

اإلماراتية لالرتقاء بقدراتها على تقديم المساعدات وتحقيق فاعلية الجهود مما يؤدي لزيادة األثر للمستفيدين من المساعدات اإلماراتية.

تبدأ فعالية المعسكر الصيفي الرابع من 1 إلى 20 أغسطس 2015 من الساعة 8 صباحا إلى 2 
ظهرًا يستقبل المعسكر الطلبة من عمر 10 الى 14 سنة من اإلناث و الذكور. ويهدف المعسكر 
إلى إكس�اب الش�باب المهارات المهنية واالجتماعية العلمية الجديدة، وتنمية مواهبهم في 
ش�تى المجاالت من خالل فعاليات وأنش�طة مختلفة مثل “ رياض�ات متنوعة , ورش عمل , 

رحالت , و ألعاب مسلية “

الهدف منها تس�ليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات الذكية التي من 
ش�أنها دعم رؤية الحكومة الذكية لدولة اإلمارات في س�بيل توفير الخدمات العامة األساسية 

للمواطنين والمقيمين.

كتي�ب تجارب اجتماعية ناجحة يتضمن أهم المعارف والخب�رات الحياتية والتجارب الناجحة 
لشخصيات اجتماعية من إمارة رأس الخيمة .

من جانبها قدمت معالي الش�يخة لبنى بنت خالد القاس�مي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة اإلماراتية لتنسيق المساعدات اإلنسانية الخارجية..
أسمى آيات التهنئة لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة وإلى صاحب الس�مو الش�يخ محمد بن زايد آل نهيان..على التوجيهات السديدة والجهود المخلصة لتقديم المساعدات للشعوب والدول المحتاجة والتي 
كان لها بالغ األثر في ترسيخ مكانة دولة اإلمارات عالميا كأكبر مانح دولي للمساعدات اإلنمائية الرسمية دؤء قياسا بالدخل القومي اإلجمالي للدولة للعام الثاني 

على التوالي.
كما ثمنت معاليها الجهود الحثيثة والمخلصة لس�مو الش�يخ منصور بن زايد آل نهيان مؤكدة أن دعم س�موه لقطاع المساعدات الخارجية اإلماراتي أسهم في 
االرتقاء بدور قطاع المس�اعدات الخارجية اإلماراتي وبما انعكس على تحقيق تلك النتائج المش�رفة. كما قدمت معاليها التهنئة لشعب اإلمارات وقالت، إننا 
نفخ�ر الي�وم جميعا في دولة اإلمارات دولة العطاء العالمي بال منازع بإننا نقيم على أرضها الطيبة، مؤكدة أن توجيهات قيادتنا الرش�يدة باتت خارطة ونهج 

عمل لكافة مؤسساتنا اإلنسانية والجهات المانحة اإلماراتية.

المعسكر الصيفي الرابع

حملة توعوية حول 
الحياة الذكية   

إصدار كتيب 
تجارب اجتماعية ناجحة 
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ملتقى التطوع

دورة  النجاح الوظيفي 

دورة السكرتارية التنفيذية

دورة تصميم ازياء

خالل عام 2015 ) من أغسطس إلىأكتوبر (

دورة األسرة وتحدي األمية التكنولوجية

ندوة البذخ و اإلسراف في الحفالت 

مجلس اجتماعي يتناول مواضيع اجتماعية منوعه تهدف إلى تعزيز روح التواصل 
بين األفراد باإلضافة إلى خلق منصة لتبادل المعارف والخبرات.

أجندة فعاليات جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية

دورة مهارات إعداد التقارير والرسائل

إصدار مجل�ة إشراقات اجتماعية )العدد الثامن(

دورة إعداد وتطوير المدربين
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- يعد منتجع الفرسان الرياضي الدولي الوجهة المفضلة لجميع محترفي 
الرياضة وهواتها، ورجال األعمال وموظفي الشركات، ومنظمي الفعاليات، 
كما أنه وجهة مثالية للعائالت واألصدقاء الذين ينشدون أجواء من اإلثارة 

والترفيه والمتعة في بيئة صحية تالئم مختلف األعمار.

- يقع منتجع الفرس�ان الرياض�ي الدولي في قلب مدين�ة خليفة التي 
تعتب�ر محور خط�ة أبو ظبي الجدي�دة للعام 2030، وال يبعد س�وى 10 
دقائق بالس�يارة فقط عن مطار أبو ظبي الدولي ومركز أبو ظبي الوطني 
للمؤتمرات، كما يمكن الوصول للمنتجع بس�هولة من المرافق السياحية 
والترفيهي�ة العالمي�ة من مثل جزي�رة ياس، ونادي أب�و ظبي للجولف 

وجامع أبو ظبي الكبير.

- يوفر منتجع الفرسان خمس رياضات عالمية للمبتدئين والمحترفين، 
تش�مل مضمار رماية متكامل، باإلضافة إلى منطق�ة للرياضات المائية 
تضم أول بحيرات في منطقة الش�رق األوس�ط للتزلج بواس�طة الكابل، 
ومركزًا للفروس�ية يوف�ر تدريبات داخلي�ة وخارجية، ورياضات س�باق 
الس�يارات بم�ا فيها س�باقات الكارتينج العادية وتل�ك التي تقام على 
الطرق الوعرة، ومنافس�ات البينتبول في الميادي�ن الداخلية المكيفة. 
وتعتمد كل هذه الرياضات على معايير قياس�ية عالمية وتوفر خدمات 
ومرافق اس�تثنائية. كذلك يتوف�ر في المنتجع ملعب ك�رة قدم كامل 

الحجم، ومالعب للتنس، وأخرى لكرة السلة.

- يوفر مركز الفروس�ية في المنتجع فصواًل ش�به خاصة لتعليم ركوب 
الخيل باإلضافة إلى فصول تعليم القفز وتمارين الجمباز أو الرقص على 
ظهور الخيل لتحس�ين مستوى مهارة المتسابق وثقته لكٍل من األطفال 

والبالغين على السواء.

تخطو أبو ظبي، عاصمة اإلمارات العربي�ة المتحدة، التي تغمرها 
أش�عة الش�مس على مدار العام، خطوات س�ريعة لتصبح إحدى 
الوجهات الرياضية والترفيهية والثقافي�ة العالمية الرائدة وفقا 

لخطة أبوظبي 2030.

منتجع الفرسان الرياضي الدولي

معالم

تقرير: عذرا النقبي
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يتي�ح لك فرصة التعرف على الكثير من األصدقاء، فبس�ببه أنت كل 
يوم عند طبيب جديد.. يوفر عليك شراء العطور والعود، يوفر وقتك 
ويوفر عليك ش�راء المالبس الرياضية، ألنك بصحبته س�تصبح عدو 
الرياضة األول. ال داعي لتركيب نظام أمني في المنزل، فسعالك الناتج 
عنه ط�ول الليل يجعل اللص�وص يظنون أنك ما زلت مس�تيقظًا.. 

وأخيرا وليس آخر، يوفر على ورثتك مشقة االنتظار.
إن�ه المدواخ... الذي دوخ الصغير قبل الكبير وأزاح الس�يجارة متربعا 

عرش الهالك والدمار بكل جدارة واقتدار.
الدوخة هي عبارة عن مزيج من التبغ ومكوناته الذي يُدخَن في أنبوب 
يس�مى “المدواخ”. وقد عُرف المدواخ في اإلم�ارات قبل فترة طويلة 
حيث كان أداة تدخين يس�تخدمها كبار السن أثناء المجالس التي كانت 
تقام قبل عش�رات الس�نوات، وقيل إنه انتقل إلى المجتمع اإلماراتي 
م�ن خالل حركة التجارة بين اإلمارات والمجتمعات المجاورة مثل إيران 
والع�راق، بينما يقول البعض أنه ابتكار محلي خالص اخترعه س�كان 
الجبال للحصول على متعة التدخين بواسطة أداة تم تصنيعها يدويًا 

من العناصر المتوافرة في البيئة.
باإلضافة إلى القطران، وهو مادة صمغية س�وداء تستخدم في تجهيز 
إس�فلت الش�ارع، يحتوي التبغ الموج�ود في المدواخ عل�ى مركبات 
األمونيا )األمونياك(، والتي تؤدي إلى التهاب الغش�اء المخاطي للعين 
والفم والحنجرة والقصبة الهوائية، وهي الس�بب في حدوث الس�عال 
والبصاق عند المدخنين. وهناك أول أوكسيد الكربون، الذي يتولد في 
دخان التبغ بنس�بة تتراوح بين %14-1، وهذا الغاز سام إذ يتحد مع 

الهيموغلوبين ويقوم بوقف قابلية الدم لحمل األوكسيجين.
ولهذا فإن المدمنين على المدواخ عادة ما يكون نفس�هم قصيرا. لكن 
ملك المواد هو النيكوتين، فبس�ببها تتزايد دقات القلب، ويترس�ب 

الكوليسترول في جدران الشرايين وتبعاتها المعروفة للجميع.

حب التجربة، إثبات الذات، تقليد أعمى.. وتطول قائمة مسببات البدء 
بهذه العادة الممتعة. دراس�ات كثيرة أجريت وبحوث عديدة تعمقت 
في س�بر أغوار هذه الظاه�رة، لكن يبقى لغز اإلصرار على االس�تمرار 

موجودًا!
وهب اهلل عز وجل اإلنس�ان أكبر نعمة وهي العقل، والتي عندما يتم 
توظيفها لخير اإلنسان وصالح البشرية تجعل من األسود أبيض. ففي 
الوق�ت الذي تحذر في�ه األمم المتحدة من مخاط�ر اإلعالن عن التبغ 
في وس�ائل اإلعالم كافة، وتنادي بوقف هذا الخط�ر الذي يغزو 78% 
من الشباب على مس�توى العالم، يعمل فريق من الباحثين والعلماء 
المختصين على تحويل التبغ إلى وقود حيوي، من خالل تعديل جيني 
يعمل على زيادة نسبة الزيت فيه، والذي يمكن تحويله فيما بعد إلى 

مصدر طاقة للمركبات.
أقول “ خل نعطي الخبز لخبّازه “ ونترك صداقة المدواخ للعلماء ونتجه 

إلى المسبار لكي نصل الى المريخ ونرفع اسم اإلمارات في كل مكان !!

استشاري طب األسرة والصحة المهنية

بقلم الدكتور : منصور أنور حبيب

الصديق الغدار
الصحة والحياة



العدد السابع - يوليو 2015 29مجلة إشراقات إجتماعية 28

مساهمات 
القراء

هذه المساحة مخصصة لمس�اهمات ومشاركات القراء أرسلوا 
  ashraqat@easd.ae  : مشاركاتكم عبر البريد اإللك�تروني

مورد المثل : قصة هذا المثل، مُفادُها أنَّ تاجرًا تزوَّج امرأة، ولما 
تكفيها  أموااًل  لها  تَرَك   ، للتِّجارة  بنجالديش  إلى  حان موعدُ سفره 
كما   ، المنزل  بأعمال  يَُقومانِ  خادمَيِْن  إلى  إضافًة   ، غياِبه  أثناَء 
أوْصَاها بأْن تقترض من الدُّّكان في حال حاجتِها ، على أْن يُسدِّد 
الرَّجل من سفره،  . وعندما عاد  ثم مَضَى   ، ذلك ذلك عند عودته 
سفرُه  تكرَّر  ثم   . زوجتُه  استَْقرضَتْهُ  ما  ودَفع  الدُّّكان  إلى  ذهب 
بعد ذلك لمتابعة تجاِرته،فتكرَّر ذهابُه إلى الدُّّكان بعد كلِّ رحلةٍ 
لدَْفع ماعليه من دُيُون ، ماجعََله يُطلِّق زوجتَه إلسرافها وزيادِة 

ديونه .
ثالثًة.  األولى؛ فطلَّقها وتزوَّج  ما فعَلتْه  َفَفعلتْ   ، أخرى  تزوَّج  ثم 
فأخذت المال الذي أعطاها ، وتصرَّفتْ بحكمة ، فقد أرسلت الخادمَيْن 
بكلِّ  القِيام  بنفسها  لت  وتوَّ  ، السُّوق  في  وبيعِه  الحطِب  لِجَمْع 
الحََطب،  بَيْع  ِربْح  من  الدُّكَّان  من  تشتري  فكانت   . المنزل  أعماِل 
رَت المبلَغ الذي أعطاها إيّاهُ ، ولم تلجأ لالستدانة . وعندما  حتى وفَّ
عاد الزَّوجُ من ِرحلته ذهب إلى الدُّّكان ليدفع ما عليه ، فتفاجَأ بأنَّه 
ال دَيْن عليه . فسأِل صاحبَ الدُّكاَّن : ألمْ تَشْتَِر زوجتي من عندك 
؟ قال : بَلى ؛ ولكنَّها كانت تدفعُ ثمنَ كلِّ ما تشتريه ، ولما عاد إلى 

للدُّّكان  أدفعُ  كنتُ   : وقالت   ، زوجتُه  استقبَلتْه   ، متسائاًل  المنزل 
من أموال الحطِب الذي يجمعُهُ الخادمان ، بداًل من قيامهما بأعمال 
ْلتُ بمسؤولياته ، والحمدُ هلل صارت لديَّ نقودٌ ،  المنزل ؛ ألنَّني تكفَّ

ولستُ بحاجةٍ لالستدانة. فقال الرجل: 
) جعيدة بيت وال سفر بنجال (

وحُسِْن  بالحِْكمَة  تَتَّصِفُ  التي  المرأةِ  لتشجيع   : مضربه 
التّصرُّف والتَّدبير في إدارة شُؤُون المنزِل والعائلة .

صفحة تراثية متخصصة بتقديم مقتطفات من التراث اإلماراتي العريق من أمثال وخراريف وقصائد وغيرها.

المعاني :
ِجعيدِة : قعيدة .

بنجال : دولة بنجالديش ، وتُنطقُ الجيم هنا كالجيم المصريَّة

ِجعيِدة بيت وال ِسَفر بنَجال 

درايش

لعبداهلل حمدان بن لموك
المثل من كتاب “المتوصف”
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يعتبر الزواج نقلة نوعية في حياة الفرد، يجب أن ال يبدأ دون أخذ فكرة كافية عن كيفية التعامل 

الفكري  التناسب  فإن  العمل،  إليجاد  العلمية  الشهادة  كفاية  عدم  في  الحال  هو  فكما  معه. 

واالجتماعي والعلمي واالقتصادي…إلخ بين الشريكين لم يعد وحده كافيًا أيضًا. لقد أصبح من 

العريضة  العناوين  الزواج، وذلك لفهم  لدورات تدريبية عن  الخضوع  الزوجين  المطلوب من كال 

والممارسات الضرورية لنجاح هذا الزواج، وإنشاء جيل جديد قادر على البناء وترك أثر إيجابي في 

المجتمع. 

أي قي�ادة ال بد وأن تكون لها رخصة تعطي صاحبها الصالحية بأن يباش�ر 
إدارته وقيادته ، وإن مارس قيادته بدون هذه الرخصة س�يؤول إلى الدمار 
أو الهالك، وكذلك األس�رة البد من أن يأخذ الزوجين هذه الرخصة، بىحيث 
يجب عل�ى الزوجين قبل الزواج التدريب على المهارات  والس�لوكيات التي 
تعينهم�ا على العي�ش بس�عادة وهناء وكذل�ك التعامل مع المش�اعر 
والخالفات األس�رية  س�واء من الدورات والمحاضرات وقراءة الكتب األسرية 

واللقاءات اإلذاعية األسرية وغيرها من منابع الثقافة األسرية .

رخصة قيادة األسرة ... حاجة ملحة لتمكين األسرة

شؤون أسرية

لكن من المؤس�ف أن بعض األزواج ال يملك هذه المهارات ويكتفي بما اكتس�به من أس�رته أو من بيئته أو بما سمعه 
من أقرانه ، ويريد أن يقود أسرته مثل ما وجد والديه أو على حسب مزاجه ورغباته وبشكل أناني، وهذا هو ما تعانيه 
األس�رة في هذا العصر، البعض يستهين أو يستصعب أو اليؤمن بأهمية كسب الخبرات والمهارات األسرية قبل وبعد 
ال�زواج ، بحجة عدم حاجته إليها وبأنه يملك الكم الكافي من الخبرات ويغفل أهميتها ودورها الهام في قيادة حياته 

األسرية.
وكذل�ك يجب أن ال نكتفي بفت�رة معينة من القراءة والتدريب على إدارة العالقات األس�رية بل يجب أن تكون بصفة 
مستمرة وبشكل دوري، فالعائلة ال تقف عند عمر واحد أو فترة زمنية واحدة ، بل تكبر وتطور عالقاتها ومشاكلها بين 
الحين واآلخر واألس�رة التي ال توجد بها مش�اكل فهي أس�رة غير صحية،  فال بد من تجديد هذه الرخصة وذلك بالتزود 

المستمر والمتواصل في الثقافة األسرية .

هموم ومش�اكل أس�رية كثيرة تمر عليَّ بحكم وضعي كمستشار أسري ، وأرى أن هذه المشاكل ستختفي بنسبة كبيرة 
إن كان الزوجي�ن يمتل�كا الثقافة األس�رية والمهارات في الحياة الزوجية ، لكن أس�تغرب كل االس�تغراب من البعض 
الذين يرفضون أو يتثاقلون من كس�ب هذه المهارات والس�لوكيات الزوجية اإليجابية وكيفية التعامل مع المش�اكل  

والمتغيرات األسرية !!! .
وكذلك يقط�ف األبناء ثمار إيجابية هذه الرخصة فيحصلون على التربية الصالحة والس�وية والمراعاة واالهتمام من 
والديهم ، فيمتلك الوالدين مهارات تربية األبناء على اختالف المراحل العمرية لهم، فيوفر على اآلباء المشقة والجهد 

الذي قد يواجهونه عند المشاكل المتعلقة بسلوكيات أبنائهم .
إذًا رخصة قيادة األسرة تكسبنا السعادة والهناء في حياتنا األسرية سواء مع شريك الحياة أو األبناء فهي دليل يوجهني 
إلى السلوك الصائب في التعامل معهم وعند المشاكل سيسهل علي التعامل معها وسأتعامل مع المشكلة من مبدأ ) 

المشكلة ليست في المشكلة وإنما المشكلة في حل المشكلة (

بطاقة التأهيل األسري.. خريطة معرفية 
لمواجهة المتغيرات الجديدة في الحياة 

مستشار أسري

د. شافع محمد سيف النيادي
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توظيف المتقاعدين
 وتفعي�ل دوره�م المجتمعي

المتقاعد بين أمرين .. إما خمول وكسل أو عطاء مستمر 

تحقيق

النظامية  المدة  انتهاء  بعد  أو  ذاتية،  رغبة  على  بناء  مبكراً  يكون  أن  إما  موظف  كل  بها  يمر  واقعية  مرحلة  هو  التقاعد 

حسب السن وسنوات الخدمة، ويأخذ الموظف المتقاعد بعدها دوراً جديداً في الحياة، فهناك من ينظر على أنها مرحلة 

كئيبة نتيجة عدم التخطيط لما سيحدث بعدها، ويعاني من اضطرابات عصبية ونفسية وعاطفية وأيضًا قد تصل إلى 

خالفات اجتماعية وذلك بسبب اإلحساس بعدم الفائدة أو القيمة. وهناك من ينظر إليها كبداية حياة جديدة، وفرصة 

الكتشاف الذات إذ يتفرغ حينها لحياته الحقيقة والتمّتع وإنفاق ما أفنى زهرة عمره في كسبه فيستطيع أن يعيد تنظيم 

أوقاته ويبحث عن أشياء مفيدة لممارستها كالكتابة أو تقديم المحاضرات واالستشارات ليضع خبراته بين يدي األجيال 

القادمة، أو الميل إلى مجاالت الخدمات التطوعية أو الترفيه عن النفس عن طريق السفر، أو إيجاد أعمال أخرى كأعمال حرة 

خاصة به أو العمل في مكان آخر يتناسب مع خبرته سواء كان بشكل تطوعي أو بمقابل خاصة أن عدداً من القطاعات في 

المجتمع ال يتأثر العطاء فيها بالسن.

وهنا .. كشف استطالع أجرته مجلة »إشراقات« مع مواطنين ومقيمين حول رؤيتهم في الحياة مابعد التقاعد فمنهم من 

أكّد بضرورة توظيف خبراتهم وطاقاتهم بما يفيد المجتمع، بينما عبر آخرون عن رغبتهم في االبتعاد عن الميدان العملي 

والعيش في حياة تتيح لهم فرصة عمل كل مايروق لهم دون ضغوط.

وأكد أحمد صالح الش�حي على ضرورة عمل مش�اريع تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتقاعدة لمس�اعدة الموظف في 
االس�تعداد لحياة مابعد التقاعد والوصول إلى خطة تقاعد ناجحة باعتباره واحد من أهم أحداث الحياة التي س�يواجهها 
العدي�د منا فالتخطيط هو انطالقك للحياة ويجب أن يكون لديك هدف تس�عى للوصول إليه حتى ال تتأثر حياتك بعد 
التقاعد، فقد يتفاجأ الشخص في عدة أمور منها المادية لذلك البد من التخطيط المالي واالدخار بهدف تأمين المصروفات 
الغي�ر متوقعة وفتح مش�روع في مجال تخصص�ه، أو أن يعمل في عمل يس�تطيع وضع خبرته الطويل�ة به لتطوير 

المؤسسة وليس فقط من أجل أن يقضي وقت الفراغ.
ويرى الشحي أن أهم استثمار في حياته بعد التقاعد في التعليم فقد أكمل دراسته للمرحلة الثانوية والجامعية وألحقها 

بالدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير. 

تأهيل وتدريب المتقاعدين

دافع التقاعد

وعن أسباب التقاعد، قال علي سعيد الكاس مدير مركز الدقداقة الصحي سابقًا في منطقة رأس الخيمة الطبية “إن هناك 
أس�بابًا عدة وقفت وراء اتخاذي قرار التقاعد، من أهمها الرغبة في االس�ترخاء والحصول على الراحة فقد أعطيت ما يجب 
علي، وقمت بواجبي الوظيفي على أكمل وجه، وقضيت أكثر سنين عمري في العمل ويستحق مابقى منه الراحة والتمتع 
ف�ي الحياة. فالتقاعد ماهو إال مرحلة انتقالية جديدة يعيش فيها الف�رد أدق تفاصيلها من احتياجات منزلية وعائلية، 
وحي�اة اجتماعي�ة صحية بعيدة عن الضغ�وط  الوظيفية مع األه�ل واألصدقاء. وفرصة حقيقي�ة لتحقيق األهداف 

الشخصية على الصعيد المالي أو االجتماعي.
وي�رى الكاس، أن التقاعد في س�ن مبكرة يتيح للفرد فرصة أكبر لتحقيق األمان المعيش�ي حيث يكون في كامل طاقته 

وحماسه الكبير لسد متطلبات الحياة والنظر إلى الجانب المالي في تأسيس المشاريع وإدارتها لمجاراة متغيرات الحياة.



العدد السابع - يوليو 2015 35مجلة إشراقات إجتماعية 34

أرى أن الهيئ�ة العامة للمعاش�ات والتقاعد هي الجهة المس�ئولة عن إب�راز قدرات المتقاعد و اآلن بعد إش�هار جمعية 
المتقاعدين نتمنى أن تقوم الجمعية بهذا الدور في التأهيل والتدريب واالستش�ارة وإيجاد س�بل ودعم للمتقاعد الذي 
لم يخطط جيدا لحياة ما بعد التقاعد والبد أن تكون األدوار بين جميع  المؤسس�ات كل في مجاله حتى تس�تثمر القدرات 
والخبرات المتراكمة عند المتقاعد  في س�ياقها الصحيح، هذا ماتؤكده الس�يدة فاطم�ة المغني بأن التقاعد هو مرحلة 
جدي�دة م�ن عمر اإلنس�ان لها طعمها الخاص  فيه�ا عطاء من نوع جديد يخط�ط له فعلى المقبل عل�ى التقاعد أن ال 
يت�ردد ويكن على ثقة أن ما قدمه بإخالص طوال حياته الوظيفية محس�وب له ومدخر ف�ي موازيين أعماله وأن الحياة 
ما بعد التقاعد هي حياة جديدة يرس�مها بإرادته واختياره وهو من يحدد مس�ارها ومواصفاتها فقط ليكن متفائاًل بأن 
القادم أجمل ، أما عن نفس�ي نظمت لحياتي ما بعد التقاعد ففي الس�نوات القليلة التي سبقت تقاعدي االختياري وبعد 
خبرة 34 عامًا في الوظيفة والعمل التطوعي أوجدت لنفس�ي  برامج منظمة في مجال تخصصي الذي أعش�قه وهو مجال 
التراث والعمل االجتماعي والتطوعي فأنشأت مؤسسه وطنية للخدمات التراثيه يعمل بها رجال ونساء عاملين في مجال 
الحرف من جميع إمارات الدولة فهم الكنوز البش�رية الذين نبش�وا من عطاء الماضي األصيل وما زالوا قادرين على العطاء 
وتدريب الجيل الجديد وغرس روح وجمال التراث في نفوسهم، وفي سؤالنا إليها عن الفرق مابين الرجل والمرأة في العطاء 
مابع�د التقاعد أجابت نعم هناك فرق ف�ي العطاء بينهم ، فالرجل يحب العمل المكتبي والتجاري الحر ويتوجه الى مجال 
توفير دخل إضافي بجانب الراتب التقاعدي أما المرأة فتتجه إلى بناء عالقات اجتماعية وأسرية مع األسرة واألبناء وأفراد 

المجتمع وتميل الى العوده الى قضاء  احتياجات أفراد اسرتها واالستقرار األسري والعمل التطوعي.

بيّن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية سعادة ناجي الحاي أنه يمكن للمتقاعد أن يستثمر طاقاته في مجاالت أخرى، 
مثل استكمال التعليم والتعرف إلى العالم من خالل السفر والعمل التطوعي، وكشف أن وزارة الشؤون االجتماعية 
وضعت خطة لتفعيل دور المتقاعدين اجتماعيًا، الفتًا إلى أن الخطة العش�رية للمسنين تتضمن جوانب تتعلق 
باالس�تفادة من المتقاعدين مثل برامج تهيئة لألش�خاص المقبلين على التقاعد للتأكيد على ضرورة اس�تمرار 

العطاء والبذل.
وحول مدى قيام الجهات الحكومية بدور كاف لخدمة المتقاعدين، اعتبر ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
باإلنابة، أن الجهات الحكومية تؤثر عليها النظرة المجتمعية بأن المتقاعد عليه أن يستريح، ولذلك يجب أن تأتي 

المبادرة من المتقاعد نفسه.

التجهيز للتقاعد 

خطة لتفعيل دور المتقاعدين 

وعن التغيرات التي تطرأ على حياة المتقاعد، لفت أحمد بن ديماس الذي تقاعد في 2012 بأن الحياة بعد التقاعد تتأثر 
اجتماعيًا ونفس�يًا حتى تصبح روتينًا قاتاًل، أخطر فترة للمتقاعدين هي تلك التي تلي التقاعد، ألنه ترك أصدقاء تعود 
على رؤيتهم يوميًا، وفقد صداقات وزماالت دامت سنوات طوال، وتوقف عن أمور اعتاد عليها سنوات ممتدة، مما ينعكس 

سلبًا على حالته النفسية، موضح�ًا أنه البد أن يتدارك وضعه ويُشغل وقته.
وق�ال: “ أفض�ل أن أعيش حياتي بعد التقاعد بين أس�رتي وأقارب�ي، وأن أعمل جاهدًا لتوفير حي�اة مثالية عوضًا عن 

االنشغاالت السابقة في عملي قبل التقاعد”. 

ووصف الحاي جهود االس�تفادة من طاقات المتقاعدين بأنها قليلة ، بس�بب ثقافة المجتمع التي تنعكس على المتقاعد نفس�ه التي ترى أن التقاعد يعني 
الراحة والس�كون وعدم العمل. وقال الحاي: هذه الثقافة بدأت تتغير، لكن بش�كل بطيء، ألنه لم يتم استشعار الخطر في الفترة الماضية من مخاطر سكون 
المتقاعد، ولكن اآلن ال بد من التدخل لتغيير هذه الثقافة، وشدد الحاي على أن المحاضرات ليست كافية لتوعية المجتمع بأهمية ودور المتقاعدين، مشيرًا 

إلى ضرورة تأهيل وتدريب المتقاعدين أنفسهم على استغالل طاقاتهم.

تروي أم ناصر مرحلة التقاعد التي مرت بها حينما تقاعدت عن العمل وبعد اثنين وعش�رين عامًا، “ بدأ الفراغ يتس�لل إلي شيئًا فشيئًا، حتى شعرت أن دوري 
ق�د انتهى في الحياة وانعزل�ت في البداية عن المجتمع الخارجي وتوترت عالقتي مع اآلخرين حيث كان في اعتقادي أن قيمة الش�خص فيما يعمل ، وتهتز 
هذه القيمة بعد التقاعد ، إال أنَّني قرَّرت أن أتعايش مع األمر ، وأخرج من هذه الدائرة التي وضعت نفس�ي فيها فاس�تعدت توازني فأنا خرجت من العمل 

ولم أخرج من الحياة.
وتضيف أم ناصر، حاولت أن أش�غل وقتي بسلسلة من النشاطات االجتماعية  والزيارات العائلية ، و أركز أكثر على شؤوني األسرية ، وتربية أحفادي كما دخلت 
أحد مراكز تحفيظ القرآن وتطوعت في مجالس األمهات ، تواصل أم ناصر حديثها حينما يأتي الحديث عن المتقاعدين وكيفية شغل وقت فراغهم يخرج أحد 
الشباب ويُشير إلى أنَّهم البُدَّ أن يتفرغوا للعبادة ويتركوا أمور الدنيا ، مُتسائلًة: لماذا يصور المجتمع أنَّ التقاعد هو االستعداد للمرض والهرم ؟ مشيرة إلى 
أنّه كثيرًا ما نجد بعض المتقاعدين يصابون بأمراض مزمنة وأزمات قلبية وجلطات بس�بب عدم الحركة والراحة والكس�ل. وأضافت أن هذا المتقاعد حينما 
يقرّر التغيير باش�تراكه في أحد األندية الصحية أو الس�فر يعاير بالتشبّب ، الفتة إلى أَن الحياة ما بعد التقاعد هي مكافأة للمتقاعد، وبالتالي فإّن من حقه 

االستمتاع بها مهما بلغ عمره، فقد عمل الكثير ليبني بيتًا ويربيّ أطفااًل أصبحوا رجااًل فيما بعد.

روتين وملل 

خرجنا من العمل ال من الحياة 

 وكيل وزارة الشؤون االجتماعية

سعادة ناجي الحاي

يتفق علي س�الم حس�ن النعيمي مع أحمد الش�حي، فعلى الموظفين أن يخططوا لحياتهم لما بعد التقاعد ويش�غلوا 
أنفس�هم و أن يس�تمروا في العطاء ما داموا قادرين على ذلك ألن بعد أن يتقاعدوا في مدة أقصاها شهرين سيشعرون 
بالمل�ل وبالروتين في حال وصل الش�خص لعمر التقاعد وهو في صحة وس�المة فهذه نعمة بحد ذاتها، فال يستس�لم 
للراحة المفرطة ، ألنها قد تجلب له األمراض المزمنة وتعجل بأعراض كبر الس�ن ويضيف الس�يد علي بعد 20 سنة عمل 
في القطاع التربوي إخصائي اجتماعي ، تقاعدت مبكرا من أجل البحث عن نفسي وتحقيق إنجاز في مجال آخر ، فالحياة في 
العمل أفضل من التقاعد بحثت عن عمل جديد وكرست فيه خبرتي السابقة ألنتج وأعطي المجتمع مايستحق من خبرة.

االستفادة من خبرة المتقاعدين

تحقيق: ابتسام راشد حمد
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من�ذ الرائحة األولى للحني�ن األول، ومنذ الطفولة الطازجة .. المرصع�ة بالمتاهة الحاضرة واألماني النائية، واألس�ئلة غمامًا يتوعد 
بالمطر .. وفي ليلة رمادية، خرج السؤال إليّ من جوف زجاجة:

أأنت أنت؟!
هل كان الوهم؟!

المكان خاٍل، والرعب يزكم أنفاس ال� ......
لم أدر له بااًل، وأخذت أنسلخ عن جلد مخاوفي:

ذات شتاء .. ُأصبتُ بالغثيان، ثم التوهان .. بحثتُ عني في صحراء بحجم كف .. لم أجدني هناك، فأخذت أبحث وأبحث، حتى تراءيتُ 
لي في كهف عتيق.. تتوه فيه الرؤية، وتتعثر به الخطوات .. إنه فم صديق “رحمة اهلل عليه” !!

ويعبس السائل، ويمضي السؤال :

أأنت أنت؟!
هل كان ...... ؟!

المكان مرتديًا حلة الشمس، وأنا أمضي:
لمحت امرأة على رأسها إكليل من الصمت. امرأة عند ناصية الشهيق .. البحر يغرق في عينيها، وفي عينيها يبكي البكاء !! امرأة تمردت 

على طقوس القبيلة، فمحي اسمها من سجالت التماسيح !!

ويترصدني ذات السؤال:

أأنت أنت؟!
هل كان ال� ...... ؟!

األزقة مكتظة بالظالم، وشبح القلق يخيم في أرجاء ال� ......
لم أعرهُ اهتمامًا، وأخذتُ أتقيأ صمتي:

س�معتُ صمتًا يئن!! الصمت يحرضني على الصمت، وعلى التفاتة واحدة إلى الوراء .. تس�تحوذ على مش�هد يميط الغمام عن رأس 
يطل من رأس نعامة. انخفض الصمت، ورفرفت براءة النعام !!

قصة : عبد اهلل محمد السبب

سالفة

يبتسم السائل، ويختصر السؤال:قصة قصيرة

أأنت ؟!
هل ... ؟!

الشمس تلقي بعباءتها فوق جسد ال� ......، فأخذتُ ألعقُ البحرَ وأحتضنُ التراب، وأخذتُ أقذفُ الشمسَ بذراتِ جُنون:
شممتُ رائحَة قلق .. أبصرت أحدهم يفتح قوسًا، ويصرخ: أنا إنسان، ثم يسارع بإغالقه كي ال يسمعه أحد !!

مرة أخرى شممت الرائحة ذاتها، فأدركت مصدرها .. )ابتسامٌة في صحراِء شِفاه( !!

إضاءة :
* “عبد اهلل محمد الس�بب”: أديب إماراتي، عضو اتّحاد ُكتّاب وأدباء اإلمارات، له عدة إصدارات في الش�عر والقصة والدراس�ات وأدب 
التراجم. فاز بالجائزة التقديرية لمس�ابقة “غانم غباش للقصة القصيرة” في دورتها السادس�ة، 1995م، تنظيم “اتحاد كتاب وأدباء 
اإلمارات” و “النادي األهلي – دبي”. شارك في ملتقى الشارقة العاشر للسرد )القصص القصيرة جدًا، سؤال النوع وتطور السرد(: الشارقة، 
قصر الثقافة: 11 - 12 سبتمبر 2013م. كاتب مشارك: في صحيفة “الوسط” البحرينية منذ 2010م وحتى اآلن، وفي صحيفة “الخليج” 

اإلماراتية منذ 2011م وحتى اآلن.

يمضي السائل، ويصمت السؤال !!

... ... ... ... !؟
في الليلة ذاتها، فاحت رائحة !!

أخذت اللحظات تتعرى .. تخلع الليل وتُصمتُ الصمت، وأخذت تختصر المس�افة الشاهقة والممتدة بين الظفر واللحم، وأخذ الجرح 
يداعب صمتي من جديد .. ربما يخدشه، ربما يثقبه، وربما يهشمه .. لكنه أخذ يعفرني بالندم، وينبش ذاكرتي المسربلة بالرموز !

في الليلة ذاتها ..
كان الحضور وكان الغياب، وكانت وحدها ذات اإلكليل، الممتلئة بالخفايا والرثاء الحميم. لكن الجرح جاء مباغتا هذا الشتاء، فأمطرنا ..

في الليلة السالفة ..
أخ�ذ الج�رح يتبرعم .. رويدًا رويدًا رويدًا، حتى إذا ما نام العقربان على بعضهم�ا، يفترش أحدهما اآلخر، ويلتحف اآلخر األحد .. صار 
الجرح وكرًا والمذاق بحيرة، وصار الحنين األول للطفولة الفائتة، سحابة طيفٍ في ذاكرةٍ قديمةٍ .. ملؤها أبوٌة صارمٌة ثاقبٌة، حانية 

ٌكذلكَ، وهادئٌة أيضًا .. وأمومة بارعة، تفيض بشتاءاتٍ ناضجةٍ وباخضراٍر مُثيٍر.
ذاكرٌة قديمٌة .. في داخلها توقٌ إلغفاءةٍ مُتمردةٍ على التمردِ، وعلى االحتضاِر اليومي !!

في الليلة السالفة ..
كانت الذاكرة نزفًا، وكان الشوق سنبلة .. كان السؤال وخزًا، وكان البوح معصية .. وكان الال أحد .. فقط وحدها ذات اإلكليل، ووحدها 

الرائحة !!

في الليلة الفائتة ..
كان الحنين وكانت الطفولة، وكان الغمام، وكان المطر.

وفي الليلة المجاورة ..
عند مفترق القلق، كان السائل دون السؤال:

يفتح قلبي .. ينزع منه الرعشة، ثم يزرعه بالدهشة .. يفتتح قوسًا، ويتركه للريح:

)أنت “ .......... “ !!

هذه المساحة مخصصة لمس�اهمات ومشاركات القراء أرسلوا 
  ashraqat@easd.ae  : مشاركاتكم عبر البريد اإللك�تروني
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االلتزام بالقوانين المرورية مسؤولية الجميع 

نون النسوة بين االتهام والبراءة في تسبب الحوادث المرورية

تعتبر الحوادث المرورية من المشاكل التي تواجه جميع دول العالم ويواجه مجتمعنا مشكلة كبيرة تتمثل في الخسائر الكبيرة 

في األرواح والممتلكات والتي تتطلب حال عاجال متمثال في وضع ورسم خطط واستراتيجيات قريبة وبعيدة األمد والتي من 

شأنها تقليل نسبة الوفيات واإلصابات وذلك بالتشجيع على االلتزام المروري. 

بالتردد  تتسم  قيادتها  أن  كثيرون  فيرى   ، النساء  بها  تسببت  المروريه  الحوادث  من  العديد  أن  في  النظر  وجهات  تختلف 

واالرتباك والبطء وعدم القدرة على مواجهة مفاجآت الطريق، بينما يصفها البعض اآلخر بالحكمة وااللتزام المروري مقارنة 

بالرجل . وكثيراً ما ينتقد الرجال في الشارع قيادة النساء لمركباتهن، لكننا حينما نبحث في واقع األمر نجد أن الكثير مما يشاع 

عن ظواهر معينة بحاجة إلى التدقيق وليس رمي االتهامات جزافًا، وهذا ما يجعلنا نتساءل: إلى أي مدى يمكن أن تكون نظرة 

الرجل لقيادة المرأة للمركبات سليمة؟ وإلى ماذا االستناد في رؤية بعضهم لضعف قيادة المرأة؟ وهل هي نظرة مجتمعية أكثر 

مما هي واقعية؟ وما رأي الخبراء في قيادة المرأة للمركبات؟ من هم األكثر التزاما بقوانين المرور هل هم النساء أم الرجال؟

وللوقوف على هذه المقارنة ولمعرفة الحقائق قامت مجلة إشراقات اجتماعية بعمل عدد من المقابالت مع كلى الطرفين لتستطلع آرائهم.  تحقيق

الرجال يتهمون النساء بالمساهمة في زيادة الحوادث المرورية

ي�رى خليفة المنص�وري أن قيادة المرأة تحمل الكثير من المخاطر لما فيها من عرقلة الس�ير لم�ن حولها من مركبات ما 
يضطر قائدي المركبات إلى تجاوزها للحاق بأش�غالهم . ويش�ير إلى أن الحوادث التي يقوم بها الرجال في الشارع قد تكون 
المرأة س�ببًا فيها بشكل غير مباشر حين عرقلتها للس�ير ما يضطر الرجال سائقي المركبات إلى التصرف بشكل قد يكون 

غير قانوني فيتسبب بالحادث.

يش�اركه الرأي مايد بن صرم في�رى أن المرأة معروفة بالخوف واالرتباك أثناء قيادتها وال تحس�ن التصرف حين تعرضها 
لمفاج�آت الطريق، إال أنها بالمقابل، تعتبر األكث�ر التزامًا بالقوانين المرورية من حيث التقيد بالس�رعات المحددة على 
الطرق فال تتجاوزها و هذا يقودها في أحيان كثيرة للس�ير دون الحد الطبيعي المسموح به . ويعتبر أن المرأة قد تخطئ 
في قيادتها إال أنها لن تكون متهورة كالش�باب . كما أعتقد أن من أهم مش�كالت قيادة المرأة للس�يارة عدم قدرتها على 
ممارس�ة عملين في آن واحد، بمعنى قي�ادة المركبة مثاًل والتحدث عبر الهاتف أو التحكم بصوت الموس�يقى أو العناية 
بأطفالها إذا كانوا معها داخل المركبة، وحديثها في الهاتف لوقت طويل يشغلها عن القيادة السليمة، لذلك نجدها تسير 

ببطء لتركيزها في مكالمتها الهاتفية بعيدًا عن االكتراث بأي من المركبات األخرى ما يستفز من حولها 

ويرى س�الم محمد الطنيجي أن القيادة دون الحد المس�موح به للس�رعات من أكثر س�لبيات المرأة في القيادة، باإلضافة 
لعدم التركيز وتشتت الذهن بين البيت والعمل واألبناء دون االلتفات إلى حركة السير التي تتطلب قدرا عاليا من االنتباه، 
ويضيف س�الم  أن بعض من النساء يكون رد فعلهن بطيء جدًا، وليس لديهن حسن تصرف في المواقف المفاجئة حيث 
نالحظ أنه تنشغل بعضهن في تعديل مكياجها أو شيلتها أثناء توقف السيارات عند اإلشارة عكس الرجل فهو األسرع في 
تدارك المشكلة ويرى أن سبب ذلك هو الخبرة في القيادة، فقد يسمح األهل للشاب بقيادة السيارة في عمر صغير وحتى 
ربّما قبل أن يحصل على رخصة للقيادة ولكن النساء يتعلمن القيادة في عمر أكبر وبالتالي ينقص معظمهن الخبرة فقط 

والتحكم بردات الفعل التي قد تؤثر على قيادتهن في الطرقات.

وي�رى عل�ي نصر اليافعي أن هناك نوعين من قيادة النس�اء للمركبات ، كما هو الحال للرج�ال، فهناك الملتزمون وأخرى 
المخالفة، س�واء للرجال أو النساء، إال أن الطبيعي دائمًا هو إلقاء اللوم على قيادة المرأة للسيارة ألن الرجل يعتبرها األقل 
جرأة ويتملكها الخوف في القيادة ويتربص لها بأي خطأ بينما يخطئ الرجل كذلك وال نجد اللوم ذاته عليه . ووجهة نظري 
تخالف هذا الرأي، فأغلبية الرجال ال يعرفون القيادة وال يتقيدون باألنظمة المرورية، خاصة فئة الشباب الذين يستقلون 
س�يارات فارهة ويتباهون بس�رعتها في الش�وارع ويتعدون األنظمة المرورية فتكون قيادتهم فاقدة لألمان ألنفسهم 
ولغيره�م بينما ال أجد نس�اء يقمن بهذا الس�لوك، ويقول  إن الش�باب من الذك�ور هم األكثر ته�ورًا ومخالفًة للقوانين 

المرورية، وإن المرأة هي األكثر التزامًا بها.

خليفة المنصوري

مايد بن صرم

سالم محمد الطنيجي

علي نصر اليافعي
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تحقيق: عزة الحبسي

المالزم عبداهلل خلف ال توجد قيادة ذكورية ونسائية ال للتعميم

الوعي المروري.. طريق السالمة العامة وعنوان االلتزام المجتمعي

أما أم عبداهلل، فأشارت إلى أن بعض الشباب صغار السن هم السبب األول في كثرة الحوادث وليس النساء، حيث يقوم هؤالء الشباب باالستعراض في كل مكان 
وال يراعون القواعد المرورية ويمارس�ون هواياتهم الخطيرة في كل مكان دون حس�يب أو رقيب، واعترضت على توجيه التهمة للمرأة على أنها هي السبب، أو 
أنها س�بب رئيسي في ازدياد حوادث المرور وأكدت أنها ش�خصيا قد تعرضت لحادث مروري كان نتيجة استهتار أحد السائقين، حيث كان يقود سيارته مسرعا 
في ش�ارع عام باالتجاه المعاكس، وحاولت أن تتفاداه إال أنه اس�تمر في قيادته، التي لو أدت إلى حادث، سيكون مروعا، ونتيجته مدمرة، والحادث سيكون على 
طريقة وجها لوجه، وأضافت أنها قامت مرغمة بتفاديه، وكان البد أن تخرج خارج الشارع لترتمي على الرصيف وكان أخف الضررين، وهذا دليل على أن المرأة 
يق�ع عليها عبء مس�ؤولية ليس لها دخل بها أبدا، كما حدث معها. وأكدت: على أن تطبيق القانون الص�ارم ضد من يقوم بمخالفة قوانين المرور هو الحل 

األمثل للحد من الحوادث المرورية، وليس محاولة إيقاع المسؤولية على مسبَّبات واهية. 

ينف�ي الم�الزم عبداهلل إبراهيم خلف مدير فرع اإلحصاء المروري بالقيادة العامة لش�رطة رأس الخيمة وجود ما يس�مى 
القيادة الذكورية والنس�ائية و يوجه االنتقاد لكل قائد مركبة ال يلتزم بخط الس�ير العام أي األنماط السلوكية الشائعة، 

وأن كل شخص ال يلتزم بالنظام العام منتقد، سواء كان رجاًل أم امرأة .
ويرى المالزم عبداهلل  أن قيادة المرأة للمركبات تتس�م بالكثير من السالمة المرورية مقارنتًة بالرجل، وهي األكثر التزامًا 
بالقوانين واألنظمة ويضيف: أن القانون ال يفرق في التعامل بين النس�اء والرجال في حاالت التهور، ألن الهدف األساس�ي 

هو ضبط أمن الطريق وحماية مستخدميه.
ولفت إلى أن إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة نظمت فعاليات مرورية عدة مما يؤدي إلى تنمية الحس المروري لدى 
مس�تخدمي الطريق وإشعارهم بأهمية تحملهم المس�ؤولية في الحد وااللتزام من هذه المش�كلة .. مؤكدا أهمية اتخاذ 
س�ائقي المركبات التدابير كافة لتفادي وقوع الحوادث وتجنب السرعة الزائدة والعبور من المكان المخصص للعبور واتباع 

القوانين المرورية.

ويؤكد دكتور عزت إبراهيم شمالن أخصائي الطب النفسي في مستشفى إبراهيم بن عبيد اهلل برأس الخيمة  بأن ضغوط 
الحياة اليومية، وإيقاعها الس�ريع، ومشاركة المرأة للرجل في األعباء األس�رية اليومية، أسهمت في دفع أعداد كبيرة من 

النساء لقيادة السيارة، إما بغرض الوصول إلى مكان العمل، وتوصيل األبناء إلى مدارسهم، أو لتوفير احتياجات األسرة.
ويفس�ر د. عزت أن الم�رأة بطبيعتها انفعالية وعاطفية أكثر من الرجل، ولذا فالق�درة علي الثبات االنفعالي تكون أقل 
نس�بيًا بالنسبة للمرأة عن الرجل وال ننسى انش�غالها واهتمامها بالبيت واالسرة عامة، فاالدوار المختلفة التي تقوم بها 
المرأة والجهد المضاعف في البيت والعمل قد يكون له عالقة  بالحوادث نظرًا للتشتت الذهني والشرود والسرحان الناجم 

عن هذه األدوار التي تقوم بها..
وأخيرا ينصح الدكتور عزت النس�اء بعدم القيادة إذا كان هناك شعور باالرهاق والتعب ومحاولة التركيز بقدر اإلمكان في 

القيادة والطريق حتى يصاحبهن طريق السالمة بإذن اهلل.

يش�ير إبراهيم س�الم الحسوني انا ال أظن أن النس�اء هن الس�بب في الحوادث فالرجال رغم مهارتهم في القيادة ولكنهم 
متهورون وال يهتمون بنتائج تصرفاتهم على خالف النس�اء وأرى بأن المرأة ملتزمة بالقوانين سواء كانت قوانين مرورية 
أو غيرها و أنهن يتميزن بالحذر أكثر في قيادتهن، وهذا يعود إلى نس�بة المسؤولية التي يشعرن بها من داخلهن ولذلك 
حينما تس�ير المرأة في الطري�ق ملتزمة بالقوانين يكون هناك عدد من الرجال خاصة الش�باب الذين يقودون مركباتهم 

بسرعات متهورة وسلوك غير قانوني يصفون النساء بأنهن خائفات أو بطيئات بينما هن ملتزمات بالقوانين .

تقول أمل علي المال النس�اء أكثر التزامًا بالقوانين المرورية، وأن من ينتقد المرأة كونها بطيئة السير بمركبتها فإن ذلك 
يعود للقيادة الجنونية التي يقود بها الرجال مركباتهم، فنجد الرجال يس�يرون بسرعة مجنونة وعندما يصلون إلى إشارة 
المرور يقفون بشكل مفاجئ، وهم بهذه الطريقة يجدون أنفسهم تغلبوا على غيرهم من قائدي المركبات، وأجد أن المرأة 

أكثر صبرًا وقدرة على التركيز على القيادة وال تتعجل كما الرجال .

أما آمنه الطنيجي فأش�ارت إلى أن المرأة اكثر التزاما بقوانين المرور، وهذا هو الفيصل في األمر، فااللتزام الحقيقي يعني 
أن الحوادث س�وف تقل، وان ازدادت نس�بة الس�يارات وعدد السائقين، فقد تقل أعداد الس�يارات وال يكون هناك التزام 
بالقوانين فتكون النتيجة عكسية وتزداد نسبة الحوادث، وكذلك إذا ازدادت السيارات وكان هناك التزام بالقوانين ستقل 
الحوادث المرورية، ولذلك فالبد من تطبيق شروط جديدة على منح الرخص الجديدة، ورفع معدل العمر حتى تقل مظاهر 
العبث التي يقوم بها بعض الس�ائقين المتهورين، دون مراعاة لحقوق اآلخرين في اس�تخدام الطريق سواء من الرجال أم 
النساء، وأكدت أن وضع قيود على المتقدم للحصول على رخصة القيادة، واشتراط ان يكون العمر أكبر مما هو عليه اآلن، 
سوف يكون أحد العوامل المهمة للحد من الظواهر السلبية التي تنتشر في أوساط صغار السن، الذين حصلوا على رخص 

القيادة.

المالزم عبداهلل إبراهيم خلف أم عبد اهلل

دكتور عزت إبراهيم شمالن 

إبراهيم سالم الحسوني 

أمل علي المال 

آمنه الطنيجي 

أكثر التزاما 

أظهرت دراسة بحثية أجرتها مديرية المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة عن الحوادث المرورية في إمارة رأس الخيمة، وجود 
اتج�اه متزايد للحوادث من قبل الذكور إذ بلغت نس�بة الح�وادث للذكور %89.3 من إجمالي الحوادث في رأس الخيمة ونس�بة 
اإلصابات %80.8 من إجمالي اإلصابات الناتجة من الحوادث المرورية ، أما حوادث اإلصابات المرورية التي تس�ببت فيها النس�اء 

بلغت نحو %19.2 من جملة الحوادث المرورية التي وقعت في رأس الخيمة ، إذ تسببن في ارتكاب %9.3 حادثًا مروريًا.
لعل هذه النتائج تجعلنا نتفحص حقيقة االدعاء السائد بأن المرأة أقل مهارة من الرجل في قيادة المركبة حسب رأي البعض، 

وأن قيادت النساء أكثر التزاما باالنظمة المرورية واقل ارتكابا للمخالفات .

أن االلتزام المروري لدى جميع مس�تخدمي الطريق من مش�اة وس�ائقين يبقى العامل األهم الذي يس�هم في تخفيض أعداد 
الحوادث المرورية كون العامل البش�ري هو المس�ؤول بش�كل أساس�ي عن تلك الحوادث ونتائجها الس�لبية .. وأن التعاون 

والتنسيق المتبادل ضروري بين الجهات والمؤسسات ذات العالقة بالعملية المرورية للتقليص من حجم هذه الكارثة.
و إن حوادث المرور وما ينجم عنها من آثار سلبية على المجتمع تتفاقم يوما بعد يوم وتشكل خطرا حقيقيا يستوجب وقفة 
ج�ادة وصارمة إليجاد الحلول الجذرية والناجحة للحد من هذه الح�وادث التي يذهب ضحيتها العديد من األبرياء هي بحاجة إلى 

جهود مشتركة وقدرات متواصلة لدعم مسيرة التقدم في المجال المروري.
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سجناء يفرون من ظلمة الجدران إلى نور التعليم 
والوعي  التعليم  نشر  في  الخيمة  رأس  حكومة  سياسة  امتدت  بل  المجتمع  أفراد  على  وقدراته  شخصيته  وبناء  الفرد  وتأهيل  الخدمات  تقديم  يقتصر  لم 

نزالء  لحقوق  المجتمع  فرعاية  ردعية،  عقابية  مؤسسة  منها  أكثر  تعليمية  إصالحية  كمؤسسة  إليه  ينظر  الذي  السجن  أسوار  خلف  للموجودين  والتأهيل 

ومراكز اإلصالح والتزام حكومة رأس الخيمة بكفالة هذه الحقوق وحمايتها يعكس مدى تحضر الدولة و يعتبر تعليم السجناء أحد المداخل الرئيسية لتنفيذ 

السياسية العقابية الحديثة التي تستهدف تأهيل السجناء وغيرهم من المحتجزين وإصالحهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع ، ويكتسب التعليم 

أهمية خاصة بالنسبة للسجناء فهو يساهم بدرجة كبيرة في القضاء على الجهل الذي يعتبر من العوامل المؤدية للسلوك اإلجرامي  أيضًا تغيير طرق التفكير 

وبالتالي يساهم في تغير نظرة السجناء ، كذلك يساعد التعليم أولئك السجناء الذين لم يتلقوا نصيبا وافرا منه على تهيئة السبل أمامهم لعمل شريف في 

المجتمع بعد اإلفراج عنهم واستعادة مكانتهم فيه كما تعتبر القراءة واالطالع من أهم الوسائل الناجحة لشغل أوقات فراغ السجناء بطريقة مفيدة بدال من 

تبادل الخبرات والمهارات اإلجرامية واكتساب مهارات جديدة بين السجناء وارتكاب جرائم أخرى في السجن و بعد خروجهم منه لذا ينبغي عدم التركيز علي 

إقصاء المساجين من المجتمع فال شك في أن الهدف من عقوبة الحبس هو حماية المجتمع من الجريمة، وللوصول إلي ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم فترة 

الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تقيد حرية اإلنسان ، أوال وهي العمل علي تأهيله وعودته إلى المجتمع مواطنا صالحا قادرا علي العيش في ظل 

احترام القانون بما في ذلك قدرته على تدبير احتياجاته المعيشية . 

في ضوء ما سبق ومن ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات العامة لنزالء المؤسسات العقابية 

لنزالء  والتعليمي  والثقافي  الفكري  بالواقع  النهوض  إلى  يهدف  الخيمة،  رأس  إمارة  في  والعقابية  اإلصالحية  المؤسسة  في  سجن«  »إدارة  مشروع  أطلقت 

المؤسسة العقابية تحت شعار: )خلف القضبان إنسان(.

مبادرات
وطنية

يقوم مش�روع »إدارة سجن« الذي أطلقته مؤسسة سعود منذ عام 2011 على 
فكرة إقامة مكتبة عامة حديثة، مزودة بأس�اليب الراحة والخدمات الضرورية 
للتعلي�م والتثقيف الفك�ري والنفس�ي، والمؤهلة للقيام ب�دور المنظومة 
التعليمي�ة والثقافية الش�املة. وتتضمن هذه المكتبة م�وارد المعلومات 
من كتاب متن�وع ثقافيًا وفكريًا، وبلغات متعددة، إلى الوس�ائل التعليمية 
والتكنولوجية الحديثة من أجهزة إلكترونية ووس�ائل عرض وأفالم وخدمات 
إرش�ادية تعد جزءًا أساس�يًا من برام�ج التأهيل والتعليم في المؤسس�ات 
اإلصالحية الحديثة المعنية بالنهوض بنفس�ية النزالء وتحس�ينها، تمهيدًا 

لدمجهم في المجتمع بعد إخالء سبيلهم.

وقالت نتاش�ا ريدج المدير التنفيذي لمؤسسة س�عود للسياسات العامة، إن 
مشاركة المؤسس�ة في مشروع إدارة سجن، جاء تجس�يدًا لرؤية سمو الشيخ 
س�عود بن صقر القاس�مي، عضو المجل�س األعلى حاك�م رأس الخيمة، في 
التنمي�ة المجتمعية لإلم�ارة. وبعد أبحاث ميدانية أجرتها المؤسس�ة على 
البيئة المحيطة للنزالء في المؤسس�ة العقابية والتي أثبتت ارتباط الجريمة 
بتدني المس�توى التعليمي والثقافي للنزيل ال�ذي يعتبر في بعض األحيان 
ضحية ظروف بيئية ومجتمعية تنقصه�ا الثقافة الكافية القادرة على بناء 

الوعي والفكر الضروريين لبناء الشخصية، وحمايتها من طريق الخطأ.
وأوضحت ريدج أن مشروع إدارة سجن يسعى إلى خلق مساحة تعليم متعددة 
األغ�راض؛ بحي�ث تكون في متناول أي ش�خص بغض النظر ع�ن الجنس أو 
العمر، أو الجنس�ية، أو الخلفية التعليمية، م�ن أجل مواصلة تعزيز التنمية 
األكاديمي�ة والمهنية واالجتماعية للس�جناء، بعيدا عن أي ربح. وهو يهدف 

إلى بناء ش�خصية النزيل عبر توفير ما يطلبه من مصادر للمعلومات، س�واء 
أكان كتاب�ا، أو برنامجا تدريبيا، أو حتى دورات إرش�ادية وتعليمية نقوم بها 
ضمن نش�اطات المكتبة التي نلحظ إقبااًل كبي�رًا عليها من قبل النزالء، ومن 
قبل موظفي الس�جون، حي�ث إن العديد منهم لم يحصل�وا إال على التعليم 

األساسي فقط. 
وأوضحت هنادي محمد علي، مس�اعدة تنفيذ البرامج في مؤسس�ة س�عود 
للسياس�ات العامة، أن مش�روع المكتبة في المؤسس�ة العقابية »هو جزء 
من مش�روع متكامل يقوم بنشاطات تعليمية وتثقيفية متنوعة«، وقالت: 
»بدأن�ا، حاليًا، بال�دورات التعليمية للغة اإلنجليزي�ة، ودورات بناء المهارات 
الش�خصية وتنمية القدرات، وعلم اإلدارة، وصواًل ألنش�طة ومسابقات فنية 
تش�مل الرس�م والمس�رح تنظم بالتعاون م�ع إدارة المؤسس�ة اإلصالحية 

والعقابية برأس الخيمة«.

بكل ترحاب وكرم الضيافة، اس�تقبلنا القائمون على المؤسس�ة اإلصالحية 
والعقابية في رأس الخيمة، لالطالع على واقع المكتبة العامة في المؤسسة، 

واستطالع آراء القائمين عليها والمشاركين فيها.
أول ما يلفت االنتباه أن مقر المؤسس�ة يش�به كل ش�يء باس�تثناء الفكرة 
التقليدية المكرس�ة ف�ي أذهاننا عن هكذا بقعة. ويش�عر المرء في زيارته 
له�ا كمن ي�زور أي مكتبة عامة، أو مؤسس�ة خدمية حديث�ة يرتادها الناس 
بشكل يومي، فالرس�ومات الجدارية تمأل فراغ الجدران بألوان عكستها ميول 
واهتمام�ات النزالء وعلى مس�احات كبيرة. وهي جداريات تس�تحق اإلعجاب 
فع�اًل، ذلك أنها من إب�داع النزالء ومخصص�ة لرغباتهم الفني�ة متى أرادوا 
ممارس�ة الرس�م، وفي الوقت الذي يناس�بهم، ألن القائمين على المؤسسة 

يدركون جيدا ميول الفنان وحاجته للرسم متى رغب في ذلك؟.
طوال الطريق إلى المكتبة العامة في المؤسس�ة العقابية واإلصالحية برأس 
الخيمة، لم تغادر الدهش�ة نظراتنا المحدقة بإعجاب في الترتيب والنظافة 
واألناقة والهدوء المحيط بالم�كان. وصلنا المكتبة، فإذا بإعالن ورقي صغير 

يخاطبك بالقول: أخي النزيل هذه المكتبة ملك للجميع.
تس�تقبلك المكتبة العامة في المؤسسة بمس�احتها المتوسطة، المطليّة 
بألوان تدفعك للس�ؤال عن فلسفتها وغايتها، في مكان ربما ال يتوقع المرء 
أن تك�ون غايته بث روح األمل والراحة النفس�ية في نفوس النزالء، لتحقيق 

أكبر قدر ممكن من الراحة، واالختالف عن المكان المعتاد لتواجده. 
على إحدى طاوالتها جلس�نا بكل ود وأريحية مع القائمين على المؤسس�ة: 
النقي�ب عدنان محم�د الحمادي مدي�ر التأهيل والتدريب بإدارة المؤسس�ة 
)ماجس�تير علم اجتم�اع تطبيقي(، والمالزم أول حمد أحمد بلهون مس�ؤول 
األنشطة والبرامج الثقافية في المؤسسة )طالب دكتوراه في القانون العام( 

بينما كان بعض النزالء يطالعون الكتب، أو يقرؤون على الكمبيوتر.
وأوضح النقيب عدنان أن المكتبة قبل مش�اركة مؤسس�ة سعود برعايتها 
واالهتمام به�ا كانت مجرد )كرفانة( صغيرة، فقي�رة بالمراجع والكتب التي 
كان أغلبه�ا ديني�ًا، وغي�ر م�دروس، ودون أي أبعاد ثقافي�ة وتأهيلية، وال 
يتجاوز عددها األلفي كتاب. وكانت الكتب تقوم على مبدأ االس�تعارة وتصلنا 
من بعضه الجهات على س�بيل التطوع. ومنذ عام 2011 والمكتبة العامة في 
تحسن مس�تمر وتطور نلمسه في س�لوك النزيل، وطريقة تعامله مع وقت 
الف�راغ المتاح له، وطلباته التي باتت م�ن التنوع واالختالف، ووصل عناوين 

الكتب في المكتبة حاليا إلى ما يقارب خمسة آالف عنوان بين عربي وأجنبي، 
تزودنا بها المؤسس�ة من دعمها الخاص وعبر حمالت التطوع التي تقوم بها 
لمش�اركة المجتمع في عملية التأهيل والتثقيف للنزالء، باعتبارهم جزءًا ال 

يتجزأ منه.
وح�ول أهمي�ة المكتبة بش�كل ع�ام ف�ي ثقاف�ة المؤسس�ات العقابية 
واإلصالحي�ة، أوضح النقيب عدنان أنها باتت دعامة أساس�ية من دعائم أي 
مؤسسة إصالحية تس�عى إلى تحقيق أهدافها في النهوض بثقافة نزالئها 
بمختلف فئاتهم العمرية، وتحصينهم من الفكر الس�لبي وممارساته؛ كما أنها 
حماية للمجتمع ذاته عبر تثقيف من أخطأ الطريق وتزويده بالعلم الذي ربما 
ل�م تتح له الظروف االقت�راب منه والتعامل معه. م�ن جانبه، أبدى المالزم 
أول حمد أحمد بلهون حس�رة على غياب موهبة الرسم لدى النزالء الحاليين، 
مقارنة بسواهم، حيث ما زالت بعض الجدران من دون ألوان، تنتظر من يعيد 
له�ا الحياة. وأوضح أن نش�اط المكتبة الحالي أصبح من الغنى والش�مولية، 
بحيث يمك�ن أن نطلق عليها مس�مى المنظومة التعليمية الش�املة، التي 
يس�تفيد منها النزالء والقائمون عليها، س�واء من خالل ما تحتويه من كتب 
متنوعة العناوين إلى دورات لغة وكمبيوتر ومهارات بناء الشخصية والقدرات 

وعلم الحاسوب.
وحول رأي النزالء بمش�روع المكتبة العامة وفعالياتها الثقافية والتعليمية 
المتنوع�ة قال )ر ، ض(: »لم أكن اقرأ س�ابقًا، وبوجود هذه المكتبة تعلمت 
استعمال الحاسوب واللغة األجنبية التي كنت أراها مستحيلة، وأطمح لتكملة 
دراس�تي، خاصة وأن الج�و مهيأ ومريح، ولديَّ ما يكفيني لتحس�ين ثقافتي 

وإمكانيتي«. 
ينما قال النزيل )ف. ن.( إنه يريد تكملة تحصيله الجامعي بعد أن توافرت له 
كل المس�تلزمات الضرورية لذلك، من مراجع وقاعة للدراسة واالطالع، ولكن 
ينقصه وجود جامعات تس�مح للنزيل بتكملة تحصيله العلمي عبر االنترنت 

دون شرط الحضور.
مؤسسة الشيخ س�عود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات العامة في إمارة 
رأس الخيمة، مصنفة كواحدة من أفضل المؤسس�ات الفكرية الجديدة لعام 
2012 ، وفقًا لتصنيف جامعة بنس�لفانيا في أحدث نظام عالمي في تصنيف 
المؤسس�ات الفكرية. وهي مؤسس�ة غير ربحية تأسس�ت عام 2009 بهدف 

تحقيق التنمية المجتمعية إلمارة رأس الخيمة .

الجريمة والتعليم.. عالقة طردية

مكتبة عصرية 
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قد تمتلك كّل ما تتمنى من متاع الدنيا وأش�يائها، وتص�ل لألهداف التي لطالما خططت للوصول 
إليها وتصرف المال بالطريقة التي تريدها، وتش�تري بها كل ما يثير اهتمامك وتش�تهي امتالكه 
برغم كل ما تملك، ومع النجاح الذي حققته إاّل أنك تعاني من مش�اعر الحزن وضيق الصدر، وأنك 
ال تزال تش�عر بأن هناك أش�ياء تنقصك ويعتريك ش�عور بالكآبة والضيق يسيطر عليك  ومهما 
اتجهت إلى أشهر األطباء المختصين لتتعالج من آثار ومضاعفات وأعراض تلك الحالة المَرَضيّة لم 
ينفعك أي عالج، هذا الضييق قد يكون عالجه بسيط هو أن ترسم االبتسامة على وجوه اآلخرين 

وأن تقوم بالعمل التطوعي.

التأثيرات السحرية للعمل التطوعي

عائشة مفتاح مبارك الزعابي 
مدربة وخبيرة في التنمية البشرية 

نعم العمل التطوعي فقد أثبتت الدراس�ات الحديثة والنظريات أثر العمل التطوعي على الفرد ومن هذه النظريات التي غالبا مايش�ار إليها في تنمية الذات
أدبي�ات التطوع نظرية فيتش الذي أش�ار فيها إلى ثالث فئات من الدوافع : حب الخير، إرضاء األن�ا، والتفاعل االجتماعي. عن دافع حب الخير 
فيمثل الرغبة بمس�اعدة اآلخرين، أما عن إرضاء األنا فمن خالل زيادة المهارات والمعرفة واحترام الذات ، وأما عن الدوافع االجتماعية فتعبر 

عن البحث عن االنتماءات االجتماعية واألنشطة .

وكم من أشخاص شرعوا بالعمل التطوعي، حتى بدأوا يشعرون بتحسن غريب في حالتهم النفسية وأخذوا يتعافون شيئا فشيئا مما هم فيه 
... لقد أدركوا بأنهم كانوا مقيدين بقيود وأغالل األنا واألثرة واألنانية وها هم تتحرروا من هذه األغالل وانطلقوا إلى عالم اإليثار والعطاء فبدأوا 
يش�عرون براحة البال والس�كينة والطمأنينة والتخلص من الطاقة الس�لبية لتحّل محلها الطاقة اإليجابية التي تجعلهم يشعرون بمن حولهم 

وتحسّنت نفسيّتهم ومعنوياتهم وكأنها تحّلق في الفضاء الرحب. 

وكيف ال  يكرمهم اهلل الرحمن الرحيم بهذه المش�اعر النبيلة الجميلة وقد قال رس�ول اهلل - صلى اهلل عليه وس�لم -: »أتحب أن يلين قلبك، 
وتُدِرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأْطعِمْه من طعامك يَلِنْ قلبُك، وتُدِرك حاجتك«]صحيح الجامع: 80[

فالعمل التطوعي مصدر الس�عادة الحقيقية والتنمية البش�رية فهو يعمل على تنمية المجتمع وله آثار واضحة في بناء مجتمع واع، ونفوس 
خالية من البغضاء حتى يصل بك إلى بر األمان والسالم الداخلي واألمن المجتمعي.

وال يقتصر العمل التطوعي على الش�خص نفس�ه بل يمتد س�حره على المجتمع وعلى تنميته فنتائجه على المجتمع ال حد لها فبعد أن كان 
الهدف األساس�ي هو تقديم الرعاية والخدمة للمجتمع وش�رائحه، أصبح الهدف اآلن تغيير وتنمية المجتمع وأصبح الركيزة األساس�ية في بناء 
المجتمع، فالحكومات، س�واء في البلدان المتقدمة أو النامية لم تعد قادرة على س�د احتياجات أفراده�ا ومجتمعاتها فقد ازدادت االحتياجات 
االجتماعية وأصبحت في تغيّر مستمر، ولذلك كان ال بد من وجود جهة أخرى موازية للجهات الحكومية تساعدها وتكمّل الدور الذي تقوم به .

ويكمن س�حر العمل التطوعي في أنه يلبي وينش�ر التماسك االجتماعي بين أفراده فمن خالله يحافظ على القيم واألخالق و الفضائل ، وكذلك 
العادات والتقاليد النابعة من تعاليم اإلس�الم الحنيف ، وتنمية المش�اعر اإلنسانية ومد الرعاية للمس�تضعفين وتقديم المساعدة  لكل من 

يحتاجها.

فتجرب�ة العمل التطوعي في دولة اإلم�ارات العربية المتحدة أصبحت مثااًل ونموذجًا يحتذى به في الب�ذل والعطاء، فقد كان التطوع جزءا من 
س�لوك األفراد تجاه مجتمعه�م المحلي. وقد برز ذلك من خالل مفهوم الفزعة )العونة( والتكافل االجتماعي، حيث يتقدم الفرد باإلس�هام في 
أعمال الجماعة بش�كل طوعي غير مأجور كما هو الحال عند الزواج حيث يقوم األفراد بالتعبير عن مش�اركتهم في تقديم مايترتب على الزواج 

من واجبات اجتماعية من تقديم الهدايا واالموال إنما هو تعبير عن العونة التي تصل إلى درجة الواجب.

كم�ا أن مردود العمل التطوعي لن يكون ذا بال ، أن لم تتكاتف جميع المؤسس�ات والهيئات القائمة لنصل إلى المرحلة التي يصبح فيها العمل 
الخيري والتطوعي الخاص باألفراد جزءًا من س�لوكهم اليومي، والبد أيضًا من تكاتف األهل مع المدارس والجامعات والمؤسسات بكل تخصصاتها 
لحث األطفال والطلبة والموظفين على القيام بالدور المناط بهم، إذ إنه من واجب األفراد تجاه مجتمعهم مد يد العون وتقديم المس�اعدة في 

كل ما

يستطيعون، ألنهم جزء ال يتجزأ منه، وتبقى التوعية 
مسؤولية كل شخص مثقف ومعطاء
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مبادرة اإلمارات لدعم األيتام والقصر

تفاعل مغردون مع المبادرة المجتمعية التطوعية التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

المسؤولية  تعزز  والتي  المختلفة  احتياجاتهم  لتوفير  اإلمارات  دولة  في  والُقّصر  األيتام  وصلة  لرعاية  اهلل  رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 

#مبادرة_ وسم  عبر  به  والعمل  الخير  حب  على  وترعرع  نشأ  الذي  اإلمارات  لمجتمع  جماعي  عمل  خالل  من  المجتمع،  أفراد  بين  المجتمعية 

اإلمارات_لدعم_األيتام_والُقّصر ،وأوضحت تغريداتهم على أهمية رعاية األيتام وأنه حق كفله اإلسالم لهم، وهذه المبادرات ليست غريبة 

على قادتنا وأيضاً ليست بغريبة بأن يتبناها المجتمع اإلماراتي بل هي تعكس روح اإلحسان والتراحم والتماسك لدى مجتمع اإلمارات.

احتياجات  لتلبية  أوقاتنا  من  بجزء  لنساهم  لنا  فرصة  يعتبر  الفضيل  لشهر 
األيتام 

فرحت بوجود سيدات إماراتيات تبرعن بوقتهن للعناية باأليتام وتوفير جو 
عائلي لهم  #مبادرة_االمارات_لدعم_االيتام_والقصر

HH Sheikh Mohammed

@HHShkMohd

تويتريات 

حفظ اهلل االمارات وقيادتها الرشيدة الذين ال يكلون و ال يملون في دعم المبادرات اإلنسانية 
#مبادرة_اإلمارات_لصلة_األيتام_والقصر

مبادرة رائعة ..إنسانية ..تعكس ترابط أهل #اإلمارات بكل فئاتهم 
#مبادرة_اإلمارات_لصلة_األيتام_والقصر

من أنبل المبادرات ... #مبادرة_اإلمارات_لصلة_األيتام_والقصر

تتوالى المبادرات األنسانية لقيادة و شعب اإلمارات التزاما بتعليمات األسالم السمحة 
#مبادرة_اإلمارات_لصلة_األيتام_والقصر

مسلم مكتوم المحرمي

عارف عمر

هالة كاظم

د. علي النعيمي 

@Benmaktoom22

@aref_omar

 @HalaKazim

@Dralnoaimi  

رعاية اليتيم.. برٌّ يجلب الخير والبركة لصاحبه. 
#مبادرة_اإلمارات_لدعم_األيتام_والقصر

أن  جرب   .. اهلل  ُيذهبها  أن  وتريد  قسوة  قلبك  في  تجد  هل  #مبادرة_اإلمارات_لدعم_األيتام_والقصر 

تمسح على رأس اليتيم “يلن قلــبك” 

#مبادرة_اإلمارات_لدعم_األيتام_والقصر فئة في المجتمع بقدر ما تحتاجنا وتحتاج منا إلى الحب والعطاء 

واإلنسانية بقدر مانحتاج لها نحن أيضا

#مبادرة_اإلمارات_لصلة_األيتام_والقصر @uaesela مجال التطوع مفتوح لألفراد والعائالت والمسنين

قال )ص( : “أفضل األعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته،أو أشبعت جوعته،أو قضيت له حاجة” صحيح 
الترغيب2621 #مبادرة_اإلمارات_لدعم_األيتام_والقصر

ال يوجد يتيم بيننا في ظل قيادتنا األبوية #مبادرة_اإلمارات_لدعم_األيتام_والقصر

قال )ص( :أنا و كافُل اليتيِم في الجنِة هكذا و قال بإصبعْيِه السبابِة و الوسطى 
#مبادرة_اإلمارات_لدعم_األيتام_والقصر

في دولة #اإلمارات ال يوجد هناك أيتام ! حّكامنا هم آباؤنا . #مبادرة_اإلمارات_لصلة_األيتام_والقصر

حمد هالل البلوشي

ضرار بالهول الفالسي

سعيد علي الكتبي

د. حمد الحمادي

د . هشام الحوسني

حمد الكعبي

Bin Sultan

احمد سيف المهيري

@HamadAlblooshi

@dbelhoul

@saeed_alketbi11

@HamadAlHammady

 @HeshamAlhosani

@hamadalkaabi80

 @SMarzooqi

 @AALMUHIRI
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مواهب

عرفنا بنفسك، من هو المصور يوسف الزعابي؟   
يوس�ف عبيد بن ش�كر الزعابي، عضو مجلس إدارة إتح�اد المصورين 
الع�رب، رئيس نادي صق�ور اإلمارات للتصوير، موالي�د 1986 من إمارة 

راس الخيمة  

متى بدأت عالقتك بالتصوير ؟
بدايت�ي الحقيقي�ة كانت في مرحلة الدراس�ة في المملك�ة المتحده، 
حيث كن�ت أوثق حيات�ي اليومية م�ع زمالئي بكامي�را رقمية، ولكن 
ش�غفي وحبي لهذه اآللة صنع بداخلي فضول تعلم التصوير والتعمق 
بتفاصيله، إلى أن اتجهت الستخدام كاميرا Nikon DSLR حيث كانت 

بدايتي وانطالقتي االحترافية.
وبدأت بممارس�ة كل أنواع التصوير ولكن اتجه�ت لتصوير البورتريه و 
حياة الش�ارع ، ألني أجد فيها رسالة إنسانية نبيلة وحكايات أرويها من 

خالل عدستي.

كيف تصنع فكرة الصورة ؟
الس�ؤال اختصر الكثير من األس�ئلة، فالعمل الفني م�ن وجهة نظري 
ينقس�م لقس�مين عمل جمالي و عمل فكري، أي يحت�وي على فكرة 
ورس�الة هادف�ة للمتلق�ي، والفن�ان الناجح ه�و من يصن�ع الفكرة 

بالخطوات التالية: فّك�ر، ارسم فكرتك، خطط ومن ثم نفذ.

هل التصوير مع ثورة التقنيات الحديثة أصبح أسهل 
اآلن  ؟

نعم ، ف�ي الس�ابق كان التصوير صعب ج�دا لكن بوج�ود التقنيات 
الحديثة سهلت الكثير على الهواة ليصبحوا محترفين.

م�ا أكثر ما يؤرق المصور اإلماراتي حاليًا ؟
من وجهة نظري اليوجد ش�ي ي�ؤرق المصور اإلمارات�ي غير اإلمكانيات 
والدعم المادي، ففي ظل ث�ورة التقنيات التصويرية وضرورة مجاراتها 
أصب�ح للمصور صعوبة في اقتناء أدوات التصوير الحديثة فهي مكلفة 

جدًا.

حدثنا عن أهم الجوائز التي حصلت عليها  ؟
حصلت على العديد من الجوائز وهلل الحمد وهي بمثابة تحدي كبير لي 
لتقديم المزيد من اإلنجازات والتميز، ولكن أبرز تلك الجوائز والتي افتخر 
فيها، هي حصولي على لقب المصور العربي عام 2014 لجائزة الشارقة 
للص�ور العربية، وأيضًا حصولي على الميدالي�ة الذهبية من الجمعية 
األمريكي�ة في الفيتنام، ويعد هذا اإلنجاز االنطالقة الحقيقية لي نحو 

العالمية.

إلى أي مدى يصل طموحك  ؟
طموحي ليس له حدود، فكل مرحلة من النجاح س�أصل إليها ستنتابني 
رغب�ة للنجاح في المرحلة القادمة، و مج�ال التصوير الفوتوغرافي كما 

هو معروف دائما ما هناك جديد و تقنيات جديدة و أفكار جديدة. 

كلمة أخيرة ؟
أحم�د اهلل على كل ش�ي، وعبر هذه الصفحة أتوجه برس�الة ألخواني 
وأخواتي المصورين بأن يساهموا في نشر هذا النوع من الثقافة والفن 

الجميل لنصنع من خالله حضارة راقية تصل لجميع أنحاء العالم.

يوسف الزعابي .. صوري أبلغ من ألف كلمة .. بين التقاط الصورة المناسبة التي تعكس أقصى درجات التعبير عن موضوع 
بعينه، واالس�تعداد الالزم والترقب من أجل حلول اللحظة الحاس�مة، حكاية صنع تفاصيلها المصور اإلماراتي يوس�ف الزعابي الذي 
يؤمن بأن الصورة أبلغ من ألف كلمة، فما بالكم ان اقترنت الصورة بحياة الشارع التي تعتبر جزء منه، بحيث يظهر الجمال الكامعهن 

فيه و يسلط الضوء على مشاكله.
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ضجيج السعادة إكسير الحياة
الكاتبه: مشاعل السع�دي المؤلف: م. عالء نعمان

إذا كنت تبحث عن أروع الزهور من أجمل بس�اتين العالم فال تشتت نفسك 
!! وحافظ على وقتك .. فهي بين يديك في كتاب إكس�ير الحياة ، فهو عبارة 
ع�ن 800 فقرة و مقولة تهمك في الحي�اة لعظماء و مبدعين و مخترعين و 
مش�اهير و مفكرين و مؤثرين و ناجحين ع�رب و أجانب .. جمعت في كتاب 
واحد على شكل وجبات سريعة تعطيك معنى آخر للحياة و طعما آخر للنجاح 
.. هي إكسير للحياة تصعد بها و معها و من خاللها في سلم النجاح إلى عرش 

العظماء و تترك بصماتك في الحياة و تخلد اسمك في التاريخ.

إشراف: مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برأس الخيمه - قسم المكتبات العامة.

ال أحد منا لم يش�عر يوما بالضياع و المض�ي بالحياة بال معنى ..  بال هدف ، 
فقد نتوه ، نتألم ، نيأس و نحبط ، لكننا في النهاية س�نعود إلى راحة قلوبنا 

و استقرار حياتنا .
الكتاب يحمل العديد من الفوائد والحكم، وهمسات تحكي لنا قصصا واقعية، 
ووصايا و توجيهات س�ليمة، لتقش�ع عنا أوه�ام الكآب�ة و الضيق و تغلق 
س�راديب الحزن و الشؤم و تمحي ما يشوب الفكر من هواجس الغم و اليأس و 
تطرد ما يعكر صفو سعادتنا لتضفي على أرواحنا نقاء الفكر و حسن البصيرة 
و منط�ق العقل لنمضي إلى حياة مش�رقة نمألها برضا الرحمن ببصمة روح 

سعيدة و قلب مطمئن بعيدا عن دوامات الضيق و الحزن .

ماذا تقرأ

فن النجاح المتعمد القيادة واإلبداع الفكري
للكاتب: ديفيد كين للكاتب:  د. موسى جاب اهلل مصطفى

الكت�اب يعزز مهارات القيادة و كيفية تعلمها و ما هي أس�رارها س�واء  كنت 
موظ�ف، عامل، رئيس، مدي�ر أو قائد، فيعرفنا من ه�و الرئيس و من هو 
القائ�د و ماهي المواصف�ات التي يتحليان بها، و ماه�ي الواجبات المفروضة 
عليهما، و ما لهما و ما عليهما، فس�تتعرف عل�ى أنواع القرارات و التحفيز و 
التغيير و كيفية إدارة الضغوط و التوتر و تحديد الهدف و إدارة الحياة، أسئلة 
كثي�رة و إجابات ش�افية وافية يجدها الطموحون الرتقاء المعالي في س�لم 

الحياة بين صفحات هذا الكتاب .
يقول ) إس�حاق نيوتن ( إذا كان لي رؤية عظيمة فذلك ألني أقف فوق أكتاف 

العمالقة.

إن النج�اح ليس نتيج�ة للحظ و العم�ل الجاد فقط ، بل إن�ه مرتبط كذلك 
بتعريف�ك أنت للنجاح بالنس�بة إلي�ك و كيفية توجيه عقل�ك بالطريقة 
المناس�بة من أجل تحقيق ذل�ك النجاح ، ومن خالل إط�ار فعال مرتكز على 
الخصائص العشر األساسية للحياة المهنية و الشخصية الناجحة ، فهذا الكتاب 
يس�اعدك على وضع تص�ور لما يعنيه النجاح حقا بالنس�بة إليك و يمنحك 
األدوات التي تعينك على تحقيقه ، و من داخلك س�وف تكتش�ف كيف تصل 
إل�ى أعمق القيم حتى تتمك�ن من االرتباط كليا بأهدافك و تحدد أس�لوبك 
المتفرد ف�ي العمل و تعزي�ز األداء و تقلل حجم التوتر بق�در كبير و تصنع 
اتساقا بين ما هو فعال بالنسبة إليك و بين إدارة الوقت لديك لتصبح صانع 

قرار حازما.



العدد السابع - يوليو 2015 53مجلة إشراقات إجتماعية 52

تطبيق لمساعدة األطفال المصابين بالتوحد

عالم التقنية

أصبحت التكنولوجيا تلعب دور رئيس�ي ف�ى كافة المجاالت وأهمها 
المجال الطبي مما دعى شركة سامسونج إلى أن تنتج  تطبيق يحمل 
اسم LOOK AT ME يهدف لمساعدة مرضى التوحد في التواصل 
مع اآلخرين عبر العين وتحس�ين مهاراتهم االجتماعية , يس�اعد 
LOOK AT ME األطف�ال المصابين بمرض التوحد في تحس�ين 
قدرات التعرف على الوجوه وتعبيرات الوجه المختلفة عبر الهواتف 
الذكي�ة، ويش�مل التطبي�ق 7 مهم�ات مصممة علميا لمس�اعدة 
األطفال الذين يعانون من التوحد على التواصل عبر العين وقراءة 
تعبي�رات الوجه والتعبير عن مش�اعرهم ولتحفي�ز األطفال على 
التدريب بش�كل يومي من خالل التطبي�ق، يتم منح األطفال نقاط 

أو أوس�مة، وتعتمد بعض المهام في التطبيق على مساعدة أولياء 
األمور ومش�اركتهم أطفالهم، باإلضافة لتش�جيعهم على االستمرار 
في التدرب وأوضحت سامس�ونج من خ�الل صفحتها على اإلنترنت 

الخاصة بالتطبيق بأن :
أكثر من 60 مليون ش�خص في العالم يعانون من مرض التوحد مما 
دعاها إلى تطوير ه�ذا التطبيق ، بالتعاون مع األس�اتذة واألطباء 
المتخصصي�ن حيث يقوم التطبيق على تحفي�ز األطفال للتدريب 
على برنامج لكل يوم، بطريقة ممتعة وسهلة االستخدام كما وفرت 

التطبيق بشكل مجاني على " جوجل بالي " 

تحكم بجهاز الكمبيوتر الخاص بك 
من خالل هاتفك الذكي 

هن�اك العديد م�ن األس�باب التي ق�د تدفعك 
للتحكم بجهاز الكمبيوتر الخاص بك من على بعد 
م�ن خالل هاتفك الذكي، حي�ث يمكنك من خالل 
تطبيقات التحكم في سطح المكتب فتح الملفات 
الموجودة على  جهاز الكمبيوتر من هاتفك الذكي 
، فه�ي تطبيق�ات ذات أهمية بش�كل خاص إذا 
أردت التحكم في جهازك والوصول إلى الملفات من 
خارج المنزل، وفي السطور القادمة نقدم لك أحد 
ه�ذه التطبيقات لدعمك في التحكم في س�طح 
المكتب، على ج�واالت األندوريد، اآليفون وويندوز 
 Microsoft " فون ومن هذه التطبيقات تطبيق

" Remote Desktop

هو م�ن التطبيق�ات التي تس�تخدم من�ذ فترة 
طويل�ة على هوات�ف ويندوز ف�ون، حيث يتيح 
للمس�تخدم التحكم من بعيد في سطح المكتب، 
وه�و مميز في التحكم في نظام الويندوز بش�كل 
أكثر سالس�ة ويتوفر هذا التطبي�ق على جواالت 

األندوري�د واآليف�ون وويندوز ف�ون، حيث يمكن 
للمس�تخدم إدارة س�طح المكت�ب بش�كل فعال 
من خالل ه�ذا  التطبيق فهو مصمم للمس�اعدة 
وتوفير إمكانية التحكم عن بُعد بأجهزة الحاسب 
التي تعمل بنظام تش�غيل "ويندوز“، بواس�طة 
أجهزة الحاس�ب اللوحي أو الهواتف الذكية العاملة 

. " iOS" بنظامي تشغيل " أندرويد " و

ويدعم التطبيق اللم�س المتعدد عبر بروتوكول 
RDP، ويوفر نقاًل آمنًا للبيانات بواس�طة تقنية   
NLA، باإلضافة إلى س�هولة في إدارة الجهاز الذي 
يتم التحكم به، مع توفي�ر جودة عالية في نقل 

الصوت والفيديو.

اضاف�ة "مايكروس�وفت“ التطبيق بخيار يس�مح 
للمستخدم بعرض الصورة المنقولة بنفس دقتها 
األصلي�ة، باإلضاف�ة إل�ى لوحة مفاتيح تس�مح 
بالتحكم بالحاس�ب وتفعيل وظائ�ف محددة من 

"  “ctrl”  " alt“و “shift"  خالل توفير أزرار مثل
ويمك�ن الحصول على نس�خة التطبيق المتوفرة 
مجانًا والخاص�ة بأجهزة "أندروي�د“ بتحميله من 
متج�ر "جوجل بالي“، ومن متج�ر "تطبيقات آبل“ 

.“iOS" بالنسبة لألجهزة العاملة بنظام تشغيل

محمد فاروق أبوالعزم
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الهوية هي الش�خصية المميزة ألمة دون أخرى، وهي كلمة الس�ر التي 
تس�تطيع م�ن خاللها أن تتوق�ع الكثير من المواق�ف التي يتخذها 
الفرد والمجتمع تجاه مختلف القضايا، كما التي تجعل للش�عوب كيان 
مس�تقل عن غيره س�واء كان ذلك في اللغة أو الثقافة أو الملبس أو 
الفن أو الفكر. والهوية ليس�ت عنوانا يت�م رفعه بقدر ما هي عملية 
تس�تغرق وقتا طويال، كما أنه�ا ال يمكن أن يطبع الف�رد بها بمجرد 
انتم�اءه إلى ثقافة بعينه�ا، غير أنها تبدأ منذ نش�أة الفرد ونعومة 
أظفاره، يوم أن تتفتح عينيه على الحياة ليكتس�بها أول ما يكتسبها 
من أسرته عبر التنشئة االجتماعية، و القدوة، وتنمو مع كل يوم ينمو 

فيه جسده وفكره. 
وألن األمر على هذه الدرجة من األهمية فإنه ينبغي أن تعي األس�ر أن 
لها دور وطني مسؤول ال ينبغي التخلي عنه في تربية األبناء وتنشئتهم 
تنشئة سليمة يدركون من خاللها من هم وما هو دورهم، والقيم التي 
يجب التعلق بها من محب�ة الوطن والوالء له والدفاع عنه، وأن قيمنا 
األصيلة هي مص�در تميزنا، كما أن اعتزازن�ا بتاريخنا هو الذي يؤمن 

مستقبلنا.
إن المعضلة األساس�ية أن بعضا من األس�ر تخلت عن كثير من األدوار 
الواجب�ة تجاه تربية األبناء واكتفوا بتوفي�ر مؤنة الحياة ومتطلباتها 
األساس�ية وتركوا الجزء األكبر م�ن تكوبن األبناء إما إل�ى المربيات أو 
وس�ائل التواص�ل االجتماعي دون توق�ف عند المضامي�ن التي يتم 
مش�اهدتها والرفق�اء الذين يت�م التواصل معهم وما ق�د يجره هذا 

التجاهل أو التقاعس من مشكالت يصعب تداركها.
إن األسرة هي البيئة األولى والمهمة التي يستمد منها الفرد زاده الفكري 
والثقاف�ي الذي يدوم معه لفترات ممتدة م�ن حياته  والذي يؤثر في 
الكثير من خياراته فيم�ا يعرض له من قضايا، لذا وجب على األبوين 
أن يجريا حال�ة من الحوار بينهم وبين أبناءه�م واالقتراب منهم عبر 
مشاركتهم اهتماماتهم دون تركهم بمفردهم ليواجهوا تيارات فكرية 

عاتية ومضطربة دون نصح أو توجيه.

إن التجارب األولى ت�دوم طويال، واألفكار والمبادئ التي يتعلمها األبناء 
في صغرهم هي الت�ي يحملوها معهم في كبرهم، وأطفال اليوم هم 
قادة وآباء الغد. إن األس�رة هي مصنع الرج�ال األول وما تقوم به من 
تربية األبناء يحدد مس�تقبل وطن بأكمل�ه، كما وأن ما يقوم به اآلباء 
من تربية جيل يدرك هويته ويعتز بثقافته ويحافظ على قيمه هي 
المهمة األساس�ية التي ينبغي أن تس�بق كل المهام، والنجاح فيها ال 

يدانيه نجاح.

د. خالد الخاجه
عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية 

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
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