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يوم الشجرة  .........تجدد ونماء
فعاليات عدة يحملها شهر أكتوبر تبدأ في الثاني منه باليوم
العالمي لموسيقى الشباب وتمر باليوم العالمي للمعلم ومن
ثم الصحة النفسية ،وبعدها الطفل العربي واليوم العالمي
للعصا البيضاء للمكفوفين ،ثم يوم الغذاء العالمي ويوم
آخر لتطوير المعلومات واليوم العالمي للبصر ،وصو ً
ال إلى عيد
الشجرة حيث يختتم أكتوبر موسم األعياد التي يحتضنها في
الحادي والثالثين منه.
تلك األيام العالمية لها مدلوالتها ومضامينها ،وقد خصت
باأليام التي تم تحديدها كداللة عالمية وليس اجتهادًا فردياً،
وإن تتبعت تلك المناسبات ستجد أن مضمونها اإلنساني يطغى

عبر كل تلك المعاني
السامية التي تمثلها
الشجرة للحياة ،جاء
اختيار صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي
للشجرة تعبيرًا عن
االحتفال باليوم الوطني
والبالد عبر غرسه
(شجرة االتحاد) التي
تحمل كل تلك المعاني

على كل ما يراد منها ،وهي في غالبها تحتفي بفئات من
المجتمع تتحمل أوزارًا فوق طاقتها ربما بسبب اإلعاقة أو بسبب
تبني منهج إعداد األجيال مثل المعلم الذي خص بالخامس من
أكتوبر كيوم عالمي له.
والشجرة التي تختم احتفاالت هذا الشهر بيومها ،هي تعبير
عن (نماء وحياة متجددة وتطور وازدهار) ،حياة كونها تزيد من
نسبة األوكسجين الذي نتنفس ،ونماء بما تثمره لنا ،وتجددًا عبر
منظرها األخاذ وألوانها ،وتطورًا يضفي على الحياة رونقًا وروعة،
وازدهارًا ألنها تدخل البهجة للنفوس وتضيف جمالية على
المكان.
وعبر كل تلك المعاني السامية التي تمثلها الشجرة للحياة ،جاء
اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للشجرة تعبيرًا
عن االحتفال باليوم الوطني والبالد عبر غرسه (شجرة االتحاد)
التي تحمل كل تلك المعاني.
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محطة شرطية
إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

شرطة رأس الخيمة تعقد اجتماع لجنة القيادة العليا
ترأس العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة بقاعة
االجتامعات الكربى مببنى القيادة اجتامع لجنة القيادة العليا الذي عقد بحضور
املديرين العامني و مديري اإلدارات وكافة األعضاء .وتم يف االجتامع مناقشة
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعامل ،ومن أهمها االطالع عىل عرض موجز
بشأن تنفيذ اسرتاتيجية ( )2013-2011ومبادراتها ،وكذلك نتيجة إنجازات املبادرات
االسرتاتيجية للعام 2013/2011م،كام تم خالل االجتامع مناقشة التصميم و اإلعداد
و التهيئة السرتاتيجية عام ()2016-2014م  .وقد أشاد نائب قائد عام الرشطة
بالجهود التي يبذلها كافة املديرين العامني و مديري اإلدارات و الضباط للنهوض
بالعمل الرشطي  ،و تنفيذ اسرتاتيجية وزارة الداخلية و مبادراتها ،مؤكدا ً يف الوقت
ذاته عىل رضورة و أهمية تطبيق سياسة و نهج وزارة الداخلية يف مجال التطوير
و التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى األداء الرشطي و مبستوى الخدمات
املختلفة املقدمة للجمهور ،التي تعكس مدى اهتامم القيادات بوزارة الداخلية عىل
متابعة مجريات العمل يف مختلف القيادات الرشطية عىل مستوى الدولة.

نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة
يزور مراكز الشرطة الشاملة

قام العميد محمد النويب محمد نائب
قائد عام رشطة رأس الخيمة بجولة
تفتيشية ملركز رشطة املعمورة الشامل،
وذلك ضمن الربنامج التفتييش السنوي
و الهدف االسرتاتيجي السابع ( إدارة
األداء بفعالية) و تنفيذا ً للمبادرة
االسرتاتيجية (تعزيز التفتيش يف العمل
الرشطي) ،حيث رافقه يف الزيارة العقيد
الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير
إدارة مراكز الرشطة الشاملة ،وعدد
من الضباط ،وكان يف استقباله املقدم
إبراهيم محمد مطر رئيس مركز رشطة
املعمورة الشامل باإلنابة ،وكافة رؤساء
األقسام و الضباط باملركز.
حيث قام العميد محمد النويب
باستعراض طابور التفتيش باملركز و
كذلك املركبات و اآلليات التابعة ملركز
املعمورة ،كام تم االطالع عىل سري
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العمل يف املركز و اإلجراءات املتبعة
به ،و الخدمات املقدمة للجمهور ،وقد
أكد العميد محمد النويب نائب قائد عام
رشطة رأس الخيمة خالل زيارته عىل
رضورة تطبيق اسرتاتيجية و مبادرات
وزارة الداخلية يف مجال التطوير
و التحسني املستمر بهدف االرتقاء
مبستوى األداء الرشطي و مبستوى
الخدمات املختلفة املقدمة للجمهور،
وفق أفضل املامرسات املطبقة و املنفذة
عىل مستوى الوزارة.
كام استعرض نائب القائد العام أهم
إنجازات املركز وخططه االسرتاتيجية
ومؤرشات األداء ،إىل جانب مناقشة آلية
التواصل مع الرشكاء واملبادرات التي تم
تنفيذها ،موجهاً برضورة إيالء املتعاملني
االهتامم األكرب والحرص عىل إنجاز
معامالتهم بأرسع وقت ممكن.

العميد النوبي يتفقد سير العمل
بمركز شرطة الجزيرة الحمرا

يف إطار زياراته التفقدية التي تهدف
للوقوف عىل سري العمل مبختلف مراكز
الرشطة الشاملة وتوجيه سري األداء مبا
يحقق أهدافها وتطلعاتها وتذليل جميع
املعوقات ،زار العميد محمد النويب محمد
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة،
يرافقه العميد غانم أحمد غانم مدير عام
العمليات املركزية والعقيد الدكتور محمد
سعيد الحميدي مدير عام العمليات
الرشطية باإلنابة وعدد من الضباط،
مركز رشطة الجزيرة الحمرا ،حيث كان
يف استقبالهم ،العقيد دكتور فيصل امليل
رئيس املركز ومديرو األفرع باملركز وعدد
من الضباط وصف الضباط واألفراد .
واطلع نائب القائد العام لرشطة رأس
الخيمة خالل جولته عىل أداء أفرع املركز
عرب البيانات اإلحصائية للحوادث الجنائية
والقضايا املرورية ،موجهاً بتفعيل الخطط

األمنية للحد من الجرمية عرب تحليل
القضايا الجنائية ومعرفة أسلوبها ووضع
الخطط املناسبة للقضاء عليها .
وأشاد العميد محمد النويب بالخدمات
التي يقدمها املركز ملنطقة اختصاصه ،وهو
األمر الذي أسهم يف تقوية العالقات األمنية
االجتامعية واالسرتاتيجية بني رشطة رأس
الخيمة وأفراد املجتمع.
وأردف نائب قائد عام الرشطة خالل
زيارته التفقدية ،أن ذلك يأيت ضمن الخطة
األمنية املنبثقة من اسرتاتيجية رشطة رأس
الخيمة التي تستمد خطوطها العريضة من
اسرتاتيجية حكومة اإلمارة.
وذكر أن مراكز الرشطة تحدّث خرائطها
األمنية ،بحيث تتوافق مع التوسع الجغرايف
والنمو االقتصادي الذي تشهده اإلمارة
للحفاظ عىل أمن وأمان الناس واملمتلكات.

محطة شرطية

نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة
يتفقد مركز شرطة كدرا

قام العميد محمد النويب محمد نائب قائد
عام رشطة رأس الخيمة بجولة تفتيشية
ملركز رشطة كدرا ،وذلك ضمن الربنامج
التفتييش السنوي و الهدف االسرتاتيجي
السابع ( إدارة األداء بفعالية) ،و تنفيذا ً
للمبادرة االسرتاتيجية (تعزيز التفتيش
يف العمل الرشطي) ،حيث رافقه يف
الزيارة العميد غانم أحمد غانم مدير
عام العمليات املركزية ،و العقيد الدكتور
محمد سعيد الحميدي مدير إدارة مراكز
الرشطة الشاملة ،وعدد من الضباط ،وكان
يف استقباله الرائد عبد الله عبيد اليلييل
رئيس مركز رشطة كدرا باإلنابة ،وكافة
ضباط املركز.

واطلع العميد محمد النويب عىل سري
العمل يف املركز و اإلجراءات املتبعة به ،و
الخدمات املقدمة للجمهور ،وقد أكد خالل
زيارته عىل رضورة تطبيق اسرتاتيجية و
مبادرات وزارة الداخلية يف مجال التطوير
و التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى
األداء الرشطي ،و مبستوى الخدمات
املختلفة املقدمة للجمهور ،وفق أفضل
املامرسات املطبقة و املنفذة عىل مستوى
الوزارة .كام استعرض نائب القائد العام
أهم إنجازات املركز وخططه االسرتاتيجية
ومؤرشات األداء ،إىل جانب مناقشة آلية
التواصل مع الرشكاء واملبادرات التي تم
تنفيذها.

اختتام فعاليات
برنامج " أصدقاء الشرطة "
تحت رعاية سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة ،كرم العميد محمد النويب محمد نائب
القائد العام لرشطة رأس الخيمة ،عددا ً من طالب املدارس املشاركني يف برنامج أصدقاء
الرشطة ،وذلك يف حفل ختام الربنامج والذي أقيم يف رحاب نادي ضباط الرشطة ،بحضور
عدد من ضباط القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وأولياء األمور واملرشفني .
الربنامج الذي أرشفت عىل تنظيمه إدارة اإلعالم والعالقات العامة لرشطة رأس الخيمة
شهد يف موسمه الحايل العديد من املحطات التثقيفية واملعلوماتية التي أعدت للطالب
لتكون مثرة تعاون بني املجتمع وأجهزة الرشطة ،و ليؤكد دور الرشطة املجتمعية يف
التواصل مع جميع مؤسسات املجتمع وتعزيز الرشاكة مع املواطن وتأهيله وإرشاكه يف
مكافحة الجرمية ونرش الوعي األمني وتوضيح مفهوم التوعية املرورية لدى الطلبة وتنفيذ
الربامج الهادفة للتعريف باسرتاتيجية عمل وحدات األجهزة األمنية وتثقيف املجتمع
املحيل أمنياً وتعزيز ثقافة التعاون مع رجال األمن .من جانبه أكد سعادة العميد محمد
النويب عىل رضورة استثامر مكتسبات الربنامج وأنشطته الغنية من قبل أبنائنا الطلبة
واالستفادة القصوى من املعلومات األمنية التي أعطيت لهم خالل فرتات الربنامج ،مؤكدا ً
يف الوقت ذاته عىل أن وزارة الداخلية تحرص كل الحرص عىل االهتامم برشيحة الطالب
واستثامر أوقات فراغهم مبا يعود بالنفع لهم وملجتمعهم.

اللجنة األمنية بشرطة رأس الخيمة
تعقد اجتماعها األول لتأمين بطولة
كأس العالم للناشئين

عقدت اللجنة األمنية برشطة رأس
الخيمة املكلفة بتأمني ((بطولة
كأس العامل للناشئني لكرة القدم –
اإلمارات  ))2013التي تستضيف
إحدى مجموعاتها إمارة رأس الخيمة
يف نادي اإلمارات الثقايف الريايض،
اجتامعاً تنويرياً لكافة الضباط األعضاء
املشاركني يف تأمني البطولة ،وذلك
برئاسة املقدم فيصل أحمد ساملني
رئيس اللجنة األمنية للبطولة يف
اإلمارة.
حيث أوضح يف بداية االجتامع مدى
أهمية هذا الحدث عىل مستوى
الدولة بصفة عامة وعىل مستوى
اإلمارة بصفة خاصة ،فهو حدث
ريايض هام وضخم ،حيث تشارك
فيه العديد من الفرق من دول العامل
ويحظى باهتامم و متابعة مبارشة من
أعىل املستويات القيادية يف الدولة ،ملا
لهذه البطولة من أهمية و طابع خاص
عىل مستوى الدولة ،كام أنها تجمع
خليطاً من الثقافات و الحضارات التي
اجتمعت يف بوتقة إمارة رأس الخيمة،
مام يتطلب من الجميع بذل الكثري من
الجهد و املثابرة لتأمني إنجاح فعاليات
هذه البطولة ،وإظهار اسم وسمعة

الدولة و اإلمارة بأحسن صورة ،ومن
دون أية عقبات أو مشاكل تذكر.
وأضاف املقدم فيصل ساملني بأن
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة،
وعىل رأسها سمو القائد العام ،سخرت
كافة إمكانياتها لتأمني استقبال هذه
البطولة ،و إعداد خطة أمنية خاصة
تتواءم مع الخطة العامة لألمن
الداخيل بوزارة الداخلية ،مبا يضمن
توفري أقىص درجات األمن و السالمة
داخل املالعب ،ومنعاً لحدوث ما يعكر
صفو األمن و النظام خالل املباريات،
للمحافظة عىل سالمة الجمهور و
الالعبني ،وكذلك لضامن عدم حدوث
أية إشكاليات يف دخول أو تخصيص
املنصات للجمهور و وضع الحلول
األمنية املناسبة مبا يخدم األمن و
النظام داخل املالعب.
وأشار رئيس اللجنة األمنية بأنه تم
إعداد وتجهيز عدد من اللوحات
التوعوية الخاصة بتوجيه الجامهري
للتشجيع النظيف و البعد عن شغب
املالعب ،وكذلك تنبيههم للمواد
املحظور إدخالها للمالعب ،وما هو
املسموح به خالل املباريات ،وفقاً
لالئحة الفيفا للسالمة.
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شرطة رأس الخيمة وجلفار
للصناعات الدوائية تطلقان
حملة «سالمة الطلبة
مسؤولية الجميع»
تحت رعاية سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة ،و
مبتابعة من سعادة العميد محمد النويب محمد نائب
القائد العام ،عقدت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة،
متمثلة يف اإلدارة العامة للعمليات املركزية  -إدارة
املرور والدوريات -مؤمترا ً صحفياً برئاسة العميد غانم
أحمد غانم مدير عام العمليات املركزية لإلعالن عن
بدء انطالق حملة (( سالمة الطلبة مسؤولية الجميع))
املقامة برعاية رشكة جلفار للصناعات الدوائية ،و التي
تزامنت مع بداية العام الدرايس الجديد  ،حيث حرض
املؤمتر املقدم أحمد سعيد النقبي مدير إدارة املرور و
الدوريات باإلنابة ،و الرائد مروان عبد الله جكه مدير
إدارة اإلعالم و العالقات العامة وعدد من الضباط.
وأوضح العميد غانم أحمد بأن الحملة انطلقت
بالتزامن مع بداية العام الدرايس الجديد ،و ضمن
اسرتاتيجية قطاع املرور بوزارة الداخلية ،الرامية إىل

تعزيز الوعي املروري بني كافة أفراد املجتمع ،وأضاف
بأن الحملة تهدف إىل تكاتف جميع الجهات و رشائح
املجتمع للعمل معاً للحفاظ عىل سالمة أبنائنا الطلبة
و للحد من الحوادث املرورية ،وخاصة فيام يتعلق
بحوادث األطفال و املخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء
الذهاب أو العودة من وإىل املدرسة.
كام أشاد العميد غانم أحمد بالرعاية املقدمة من رشكة
جلفار لألدوية و مبساهمتهم يف دعم هذه الحملة،

مام يدل عىل شعورهم باملسؤولية الوطنية تجاه قضايا
املجتمع ،وخاصة فيام يتعلق بأبنائنا الطلبة .وأضاف
مدير عام العمليات املركزية بأنه تم تشكيل عدة لجان
تتواجد صباحاً أمام مختلف مدارس اإلمارة ،وكذلك
أمام التقاطعات و الشوارع التي تشهد ازدحاماً مرورية
أثناء فرتة الصباح ،وذلك لإلرشاف عىل عملية عودة
الطلبة إىل مدارسهم و لضامن انسيابية حركة السري و
املرور أمام املدارس و مختلف شوارع اإلمارة.

اإلنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة
ينفذ  1260ساعة عمل خالل سبعة أشهر
نفذت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،اإلدارة
العامة للعمليات املركزية ،متمثلة يف قسم اإلنقاذ و
اإلسعاف (اإلنقاذ البحري) منذ بداية العام الحايل وحتى
 30من شهر يوليو 2013م ما يقارب من ( )24مهمة و
( )1260ساعة عمل تنوعت ما بني سقوط مركبات ،و
انتشال أشخاص كانوا عىل وشك الغرق ،و كذلك تعويم
قوارب تعرضت للغرق ،فضالً عن تأمني سباقات بحرية
وغريها .وأوضح العميد غانم أحمد غانم مدير عام
العلميات املركزية بأنه تم وضع برنامج خاص ملتابعة
ومراقبة شواطيء اإلمارة لتجنب حاالت الغرق ،خاصة
مع كرثة ارتياد أفراد الجمهور و األرس للبحر و قضاء
أوقاتهم عىل الشواطيء خاصة التي تشهد إقباال كبريا ً
ومنها شاطئ منطقة املعرييض ،و الشاطيء الواقع
خلف املعهد ،وذلك حفاظاً عىل سالمة مرتادي البحر
و الشواطئ من الغرق و رضبات الشمس و حاالت
اإلغامء املفاجيء ،وأشار بأن وحدة اإلنقاذ البحري
تسري بشكل يومي ( )3دوريات بـــحرية (صباحية –
مسائية -ليلية ) ،للتأكد من استتباب الحالة األمنية و
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لتلبية أي نداء طاريء للنجدة يف أي وقت .وأضاف
مدير عام العمليات املركزية بأنه تم تقديم مجموعة
من النصائح التوعوية و اإلرشادات التحذيرية لكافة
أفراد الجمهور حول إجراءات األمن و السالمة خالل

السباحة و أدوات السالمة و اإلنقاذ التي يجب اقتناؤها
قبل النزول إىل البحر ،وذلك حفاظاً عىل سالمتهم
وسالمة اآلخرين و عدم تعرضهم للمخاطر أو لحاالت
الغرق ،وليقضوا وقتاً ممتعاً مع أرسهم.

محطة شرطية

تجديد اتفاقية الشراكة بين شرطتي أبوظبي ورأس الخيمة
حول مركز المعلومات األمنية

انطالقاً من توجيهات وزارة الداخلية نحو تقديم
خدمات رشطية متميزة ،ومبتابعة من سمو القائد
العام ،جددت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة،
متمثلة بقسم األسلحة واملتفجرات ،اتفاقية الرشاكة
مع القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،متمثلة بإدارة

األسلحة واملتفجرات حول تفعيل مركز املعلومات
األمنية لتقديم أفضل الخدمات وفق أحدث ما
توصلت إليه التكنولوجيا بهذا املجال للحفاظ عىل
املجتمع وأفراده يف أمن واستقرار دامئني .
وقع عن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة،

العقيد عيل سلطان الزعايب ،رئيس قسم األسلحة
واملتفجرات ،وعن القيادة العامة لرشطة أبوظبي،
العقيد حميد سعيد العفريت مدير إدارة األسلحة
واملتفجرات بحضور النقيب سامل عبدالله األحمد
مرشف االتفاقية برشطة رأس الخيمة وعدد من
الضباط .
ويأيت تجديد التوقيع عىل االتفاقية انطالقاً من
حرص الجانبني عىل املصلحة العامة وتطبيقاً
لتوجيهات الوزارة يف اسرتاتيجيتها الداعية إىل تفعيل
عالقات الرشاكة بني جميع القيادات واإلدارات
العامة بالدولة لضامن تطبيقها ،ومبا يتفق مع الرؤية
واألهداف املراد تحقيقها ،وسعيها لتقديم خدمات
مجتمعية أمنية متميزة تقوم عىل مبدأ املشاركة
والتعاون ،للوصول إىل ما يضمن لها التقدم واالرتقاء
بالعمل األمني وتطويره والتميز يف أداء الخدمات
وجودتها ،وتضافر الجهود يف سبيل تقديم خدمات
مجتمعية تحقق طموحات الوزارة وتطلعاتها،
وضامن التعاون املستمر بني الجانبني .

بالتعاون
مع وزارة العمل
شرطة رأس الخيمة
تطلق حملة
« سالمة العمال
أثناء عبور الشارع»
أطلقت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة،
بالتعاون مع وزارة العمل – قسم التوجيه -حملة
«سالمة العامل أثناء عبور الشارع» ،موجهة ملناطق
تجمع العامل ،وتهدف إىل تكاتف جميع الجهات و
رشائح املجتمع للعمل معاً للحد من الحوادث املرورية
وبيان مدى استمراريتها و انعكاسها عىل الجوانب
النفسية و االجتامعية و االقتصادية ،وخصوصاً حوادث
دهس املشاة ،حيث كشفت اإلحصائية املرورية لعام
2012م عن وجود ( )41حالة دهس نتج عنها عدد من

حاالت الوفاة ،و عدد من اإلصابات التي تراوحت بني
املتوسطة و البسيطة و البليغة.
وأوضح العقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور
والدوريات برشطة رأس الخيمة بأنه تم إعداد مطوية
تتضمن أهداف الحملة و بعض النصائح و اإلرشادات
للعامل باللغات الثالث العربية و اإلنجليزية و
األوردو لتجنب وقوعهم ضحايا لحوادث الدهس أثناء
محاوالتهم لعبور الشارع ،مع التأكيد عليهم برضورة
االنتباه أثناء عبور الشارع و التأكد من خلوه حفاظاً

عىل سالمتهم وسالمة قائد املركبات ،كام تم توزيع عدد
من الهدايا العينية و العصائر و املياه عىل العامل من
قبل إدارة املرور والدوريات و وزارة العمل.
وأشار مدير إدارة املرور والدوريات بأنه تم التنسيق مع
دائرة األشغال و الخدمات العامة برأس الخيمة لتحديد
و وضع خطوط للمشاة يف األماكن و الشوارع املخصصة
لعبورهم ،وذلك للعمل عىل الحد من حوادث الدهس
و تنبيه السائقني إىل خفض رسعاتهم وزيادة انتباههم
يف تلك األماكن بالذات.
العدد ( ) 1
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«مرور رأس الخيمة» تغرس الثقافة المرورية في المدارس
ضمن حملتها التوعوية ( سالمة الطالب مسؤولية
الجميع) نظمت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس
الخيمة ،ضمن برامجها التوعوية للطالب ،زيارتني
ميدانيتني ملدرستني هام :مدرسة رفيدة اإلنصارية
للتعليم األسايس ح ،2ومدرسة قباء للتعليم األسايس
ح ،2وذلك ضمن خطة شاملة للتوعية املرورية ،وتأيت
يف إطار الرشاكة االسرتاتيجية مع منطقة رأس الخيمة
التعليمية متمثلة مبختلف املدارس باإلمارة ،وتعزيزا ً
ملنهجية التواصل املجتمعي ،مبا يسهم يف توفري عام
درايس بال حوادث مرورية.
وذكر املقدم أحمد الصم النقبي ،مدير فرع التوعية
و اإلعالم املروري بإدارة املرور والدوريات برشطة
رأس الخيمة أن برامج التوعية ركزت عىل تقديم
أنشطة تفاعلية ،ومحارضات للطالب وقائدي الحافالت
املدرسية ومرشفيها ،مبا يسهم يف تعزيز الثقافة املرورية
يف القطاع التعليمي.
وأوضح بأن الربامج اعتربت السالمة املرورية للطالب
مسؤولية مجتمعية للمشاركة بفاعلية يف وقايتهم من
الحوادث املرورية ،من خالل التزام قائدي املركبات
بقوانني السري واملرور ،وعدم جلوس األطفال دون سن
العارشة يف املقاعد األمامية ،وربط حزام األمان ،وعدم
ترك املركبة ومحركها يف حال تشغيل عند النزول منها،
وعدم الوقوف العشوايئ حول املدارس.
وحثّ املقدم الصم قائدي الحافالت املدرسية عىل

رضورة االلتزام بالوقوف اآلمن يف املواقف املخصصة
عند صعود الطالب ونزولهم من الحافلة ،والتأكد من
عدم وقوفهم خلفها بعد نزولهم.
كام حثّ الطالب عىل رضورة االلتزام بأخالقيات
وآداب وتعليامت الجلوس يف مقاعد الحافالت ،وعدم
الوقوف يف الحافلة املدرسية ،او إخراج اليدين والرأس
من النافذة ،او رمي املخلفات من النافذة ،واالبتعاد
عرش خطوات عنها أثناء الركوب والنزول وعدم إزعاج

سائق الحافلة.
وقال إن اإلدارة ،ىف إطار برامجها التوعوية الهادفة
إىل نرش الثقافة املرورية يف املجتمع ،أصدرت العديد
من املطويات واملنشورات التوعوية التثقيفية للحد
من الحوادث املرورية ،والتي اشتملت عىل العديد من
املوضوعات املرورية ،قام بإعدادها مختصون يف مجال
الثقافة املرورية باإلدارة ،كام أنها بصدد إصدار املزيد
منها خالل الفرتة املقبلة.

شرطة رأس الخيمة تحتضن دورة
«اإلدارة المتكاملة للطوارىء و األزمات»
للعنصر النسائي
نظمت جمعية الرشطة النسائية اإلماراتية ،بالتعاون مع إدارة الرشطة املجتمعية
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،دورة تدريبية تحت مسمى (اإلدارة املتكاملة
للطوارىء و األزمات)) للعنرص النسايئ ،و التي عقدت مبقر إدارة الرشطة املجتمعية
برشطة رأس الخيمة ،وذلك بحضور عدد من الرشطة النسائية عىل مستوى الدولة
ومن مختلف الرتب ،وقد ألقاها األستاذ /فالح الحرش.
وتهدف هذه الدورة إىل تطوير مهارات العنرص النسايئ  ،وتنمية خرباتهن يف مجال
إدارة الطوارىء واألزمات بالدولة ،من أجل نرش الوعي واملعرفة بني النساء والفتيات
بكيفية الترصف السليم يف حاالت الطوارىء واألزمات ،وكذلك لالرتقاء باملرأة
اإلماراتية ،ومتكينها يف املجاالت كافة ،لتكون عنرصا ً فعاالً يف مسرية التنمية املستدامة
للدولة.
ومن جهته مث ّن العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،جهود
جمعية الرشطة النسائية اإلماراتية املتواصلة للنهوض باملرأة ،وبناء قدراتها وتطوير
مهاراتها يف ميادين الحياة كافة ،مشريا ً إىل أهمية الدورة الهادفة إىل رفع مستوى
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توعية املرأة ،وكيفية تعاملها مع الطوارىء واألزمات والكوارث.
وأكد نائب القائد العام عىل رضورة وأهمية إملام النساء كافة بأسس التعامل مع
مختلف أنواع الطوارىء واألزمات والكوارث ،ألن املرأة أساس البيت وتقع عىل
كاهلها املسؤولية الكربى يف إدارة شؤون األرسة التي هي عامد املجتمع ،كام أن
العنرص النسايئ يلعب دورا ً مهامً يف نرش الوعي واألمن واألمان واالستقرار النفيس بني
أفراد األرسة كافة واملجتمع.

محطة شرطية

شرطة دبي تلقي القبض على عصابة مخدرات
تروج  20كيلو غرام حشيش و 48ألف قرص مخدر
ألقت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
في شرطة دبي القبض على عصابة
تتكون من ستة أشخاص خليجيين وأربعة
آسيويين ،بتهمة تهريب كمية كبيرة من
المخدرات تزن نحو  20كيلوغرام حشيش،
إضافة إلى كميات متنوعة من الهيروين
واألفيون والكريستال و 48ألف قرص
مخدر .وقال مدير اإلدارة ،اللواء عبدالجليل
مهدي العسماوي ،إن معلومات وردت
أواخر أغسطس الماضي عن حيازة عصابة
كميات كبيرة من المخدرات .وأضاف أنه
فور تلقي المعلومات تم تشكيل فريق
برئاسة مدير إدارة المعلومات المركزية،
بالتعاون مع إدارة المكافحة المحلية
لتنفيذ العملية التي أطلق عليها اسم
«رأس الخور» ،نظرًا إلى المكان الذي نفذت
فيه.

وأشار إىل أن فريق العمل توصل إىل معلومات حول
شخصني من جنسية خليجية ،األول يدعى (ع.أ.ع.رـ
 28عاماً) ،موظف بإحدى الدوائر الحكومية ،ويسكن
يف املزهر ،واآلخر يدعى (م.س.س.م) ،عاطل ،يسكن يف
الطوار ،يحوزان ويتعاطان املخدرات.
وأفاد بأن الفريق املكلف بالعملية أعد خطة لضبطهام،
بعد التأكد من حيازتهام املخدرات ،إذ دهم غرفة املتهم

الثاين يف مقر سكنه ،وألقى القبض عليه مع املتهم
األول ،وأسفرت عمليات تفتيش املكان عن ضبط ثالثة
كيلوغرامات و 820غراماً من الحشيش وكميات مختلفة
من مخدر الكريستال واألفيون ،إضافة إىل  15ألف قرص
مخدر.
وتابع أن ضبط املتهمني قاد فريق العمل إىل تعقب بقية
أفراد العصابة ،وفق خطة محكمة وإجراءات رسيعة
لتفادي هروب أي منهم ،وشملت قامئة املتورطني بحارا ً
آسيوياً يدعى (أ.ح.ب) ،والرابع يدعى (أ.غ) ،آسيوي
عاطل مقيم يف رأس الخيمة ،والخامس سائق ال يحمل
أوراقاً ثبوتية ،وألقي القبض عليهم يف منطقة رأس الخور
يف ديب ،بعد إعداد كمني محكم لهم ،وضبط بحيازة املتهم
الثالث جوال يحوي كمية كبرية من املخدرات ،شملت 16
كيلوغراماً و 339غراماً من الحشيش ،إضافة إىل كميات
من الهريوين ،و 33ألف قرص مخدر أثناء تحميلها يف
سيارة املتهمني الرابع والخامس تحت مراقبة رجال
الرشطة الذين قبضوا عليهم بعد تحرك سيارتهم.
ولفت إىل أن فريق العمل نسق مع رشطة رأس الخيمة
للقبض عىل املتهم السادس ،ويدعى (ي.خ.م) عاطل عن
العمل ،ويقيم هناك ،وأحيل جميع أفراد العصابة إىل
الجهات القانونية املختصة الستكامل التحقيقات ،مشريا ً
إىل أنه تم توجيه تهمتي حيازة املواد املخدرة واملؤثرات

العقلية بقصد الرتويج إىل املتهمني األول والثاين ،فيام
وجهت إىل الثالث تهم جلب املواد املخدرة واملؤثرات
العقلية إىل الدولة ،وترويجها وتعاطيها ،إذ أثبتت نتائج
التحاليل املخربية التي أجريت له تعاطيه األفيون،
واألقراص املخدرة ،أما الرابع والخامس ،فقد أسندت
إليهام تهمة حيازة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية
بقصد الرتويج والتعاطي ،وللمتهم السادس تهمة حيازة
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بقصد ترويجها بنا ًء عىل
اعرتافات أفراد العصابة بشأنه ،وتأكيدهم ضلوعه معهم
يف حيازة وترويج املخدرات.
وأكد العساموي أن أجهزة املكافحة ال ميكن أن تواجه
مشكالت املخدرات مبفردها ،مشريا ً إىل أن حجم
املضبوطات أقل من  % 10من املخدرات التي يتم تهريبها
بطرق مختلفة ،مناشدا ً األرس وأفراد املجتمع مساعدة
الرشطة من خالل اإلرشاد إىل أي أنشطة مشبوهة يف
املدارس أو املناطق التي يقيمون فيها.

بحث التعاون في مكافحة المخدرات بين شرطة دبي
وهيئة المعرفة والتنمية البشرية
تنفيذا ً لتوجيهات معايل القائد العام لرشطة ديب الفريق
ضاحي خلفان متيم مبضاعفة وتكثيف حمالت التوعية
والربامج الخاصة مبكافحة املخدرات يف الجامعات
واملدارس  ،التقى اللواء عبد الجليل مهدي محمد
العساموي مدير اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
يف رشطة ديب  ،يف مكتبه  ،فاطمة غانم املري املدير
التنفيذي ملؤسسة ديب للتعليم املدريس بهيئة املعرفة
والتنمية البرشية ،يرافقها إياد خميس املوىس مدير
مكتب املدير العام لهيئة تنمية املجتمع  ،بحضور
املقدم د .جمعة سلطان الشاميس مدير إدارة التوعية
والوقاية ،والرائد جاسم اللوغاين مدير مكتب ضامن
الجودة ،والنقيب جمعة بالل السويدي رئيس قسم
التوعية بأرضار املخدرات.
واستعرض الجانبان ما تم إنجازه من محادثات يف
اجتامعات سابقة بخصوص التعاون مابني الهيئة
واإلدارة للعام الدرايس الحايل لتنفيذ العديد من
الفعاليات التوعوية يف الجامعات واملدارس الخاصة ،
مام يتصل بأرضار املخدرات ومخاطر اإلدمان عليها،

ووسائل الكشف عن املتعاطني لها  ،بهدف االرتقاء
بالوعي الطاليب يف هذا الشأن .وبحثا ما يجب اتخاذه
من خطوات عملية علمية ودقيقة يف مجال التوعية
االجتامعية الشاملة ألفراد املجتمع .وتحدث اللواء عبد
الجليل مهدي محمد العساموي مدير اإلدارة العامة

ملكافحة املخدرات برشطة ديب عن أبعاد مشكلة تفاقم
ظاهرة التعاطي لألقراص املخدرة ،مستدالً ببعض
الحاالت االجتامعية التي مير بها بعض األبناء من تفكك
أرسي أو ضعف ثقافة الوالدين وغياب الحوار األرسي
والرقابة األرسية.

العدد ( ) 1

أكتـــوبــر 2013

11

تحقيق

فساد في حقول اإلعالم

السرقات الفكرية ..جرائم
مع سبق اإلصرار والترصد
ساهمت وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير في انتشار السرقات الفكرية ،ومما وسع من هذه الظاهرة هي اختفاء مقص
الرقيب ،خاصة في مسألة النشر ،فاختلط الحابل بالنابل ونسبت أفكار وتصورات لغير أهلها ،ما يعني ضياع حقوق الكثير من
المبدعين والمبتدئين حتى في مجال اإلعالم .السرقات الفكرية هل تعد من الجرائم التي يحاسب عليها القانون ،وهل لها
قانون متفرد بنصوص العقاب المفترض على من يمارسها ،وهل هذه القوانين مفعلة ،وإن وصلت مثل تلك القضايا للمحاكم،
هل تنظرها المحاكم االعتيادية أم لها محاكم خاصة؟ ما حكمها اجتماعيًا ،وهل هي ظاهرة أم مجرد خياالت ،يحملها أفق
الصحفيين الواسع ،فهم مثل الشعراء (يقولون ما ال يفعلون) ،حسب رأي بعض الناس بهم ،انطالقًا من المقولة المعهودة
(كالم جرايد) ،وما حكمها في الوسط الصحفي ،ومن يروج لها ،وكيف نعالج مثل هذه الظواهر؟
تحقيق  :سعد الدغمان  /تصوير  :محمد مطر

تصرف ال يمت لألخالق المهنية بصفة

تساؤالت ستجدون اإلجابة عنها يف هذا
املوضوع الذي بدأنا الحديث فيه مع الرائد
مروان جكة مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،والذي قال:
تعد الرسقات الفكرية أشبه بعملية اغتصاب
النتاج الفكري والعقيل لآلخرين ،أياً كان نوعه
سواء يف األدب أو العلوم وبصورة عامة.
ورمبا تختلف عملية الرسقة هذه باختالف
النص املرسوق فقد يكون كامالً أو جزئياً ،ويف كلتا
الرائد مروان جكة
الحالتني هي تعد رسقة وفق املعيار اإلنساين وال يجيزها أحد ،ويحاسب عليها القانون
طبعاً ،وهناك قوانني للمطبوعات يف كل أو أغلب البلدان تحتوي عىل نصوص تفرض
عقوبات معينة عىل مثل هذا السلوك الشائن الغريب واملنايف لألخالق.
ورمبا أيضاً تنصب الرسقة الفكرية عىل الفكرة أو املرشوع األديب ،أو الفني ،لكنها
بكل األحوال ال تتعدى كونها رسقة ،فالجهود يجب أن تحسب ألصحابها ويجزون
عنها ،ال أن ترسق وتجري بأسامء أخرى دون علم أصحابها ،وبكل تأكيد فهي
حاالت ومامرسات مرفوضة رغم شيوعها يف كل املجتمعات ،ومامرسات ساعد عىل
انتشارها طبعاً غياب الرقابة وعدم تطبيق قانون املطبوعات خاصة فيام يتعلق
باملواقع اإللكرتونية التي انترشت يف عرصنا الحايل ،ومام صاحبها من تطور يف وسائل
اإلعالم والتكنولوجيا ،وانعدام الحدود عرب الفضاء
اإللكرتوين الواسع الذي نعيش فيه ،وال يوجد
فيه من ضوابط تحدد عمليات
النرش واملتابعة.
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إال أن هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيالً ،وال ميت لألخالق املهنية الصحفية أو
األدبية وال حتى العلمية بصلة ،والبد من الجهات املعنية أن تضع حدودا ً وضوابط
ملثل تلك املامرسات.،
خلط لألوراق الثقافية

يقول الدكتور هيثم يحيى الخواجة رئيس
قسم اإلعالم ببلدية رأس الخيمة واملحرر
املسؤول للمجلة التي تصدر عنها :ال ريب يف
أن الرسقات الفكرية جرمية ال تغتفر ،وهي
يشء للعلم واإلنسان وتسهم يف خلط األوراق
الثقافية ،وعندما أتأكد من رسقة ما أزدري
السارق وأتخذ موقفاً جازماً بعدم التعامل معه
حتى إنني أرفض صداقته وقد أساهم يف فضح
فعلته الشنعاء .هذا ما أستطيع فعله شخصياً،
د .هيثم يحيى الخواجة
وإذا كنت أمتلك السلطة يف جهة إعالمية فإنني
رسعان ما أقرر توقيف نرش أية مادة له حتى يعود إىل رشده ويتعرف إىل حجم
الجرمية التي ارتكبها.
خيانة علمية

واملؤسف أن البعض ينأى بنفسه عن التصدي لهذه الرسقات عىل
الرغم من معرفته وتأكده من الجرمية ،وأعتقد بأن
مثل هذه الترصفات تندرج تحت بند
الخيانة العلمية ،إذ كيف
يتقبل املجتمع فردا ً
يسطو عىل
علم
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الرائد مروان جكة:

غياب الرقابة
ساعد على شيوع
هذه الظاهرة
وأدب وثقافة غريه؟ ثم كيف ميكن الوثوق بفرد مزيف ال عالقة له بالعلم واملعرفة،
لصه ورسقه ،إن من الرضوري محاربة مثل هؤالء للحد
أو عىل األقل ال عالقة له مبا ّ
من ازديادهم ،فام معنى أن يتقبل املجتمع من يهدف إىل الفساد وتلويث الثقافة
والعلم واملعرفة؟
ولهذا أقول :إن السكوت عىل هذه الرسقات يعد جرمية أيضاً ،وال يحكم هؤالء
إال القانون خاصة وأن املدقق واملتتبع يدهش من كرثة الرسقات بعد ظهور جهاز
الكمبيوتر واإلنرتنت.
عقوبات أشد

وأذكر فيام أذكر أن مقاالت وصلتني أنرشها يف املجلة واكتشفت بأنها مرسوقة،
وكان موقفي من أصحابها حادا ً وحازماً.
وال أدري ملاذا ،وحتى ههذه اللحظه إذا ذكر اسم أحدهم فإنني أشعر باالشمئزاز.
وأذكر أيضاً أن كاتباً معروفاً نرش مقاالت يف جريدة ما من أحد الكتب وملا سافرت
إىل بلدي اكتشفت ذلك ،وما كان مني إالّ أن صورت صفحات الكتاب وأرسلتها إىل
رئيس تحرير الجريدة ،فكتب زاوية أفتخر بها ألنني شعرت بأنني حصلت عىل
حقي .لكني وعىل الرغم من ذلك أتطلع إىل عقوبات أشد وأقوى.
إن مامرسة الرسقات الفكرية تيسء للذات الفكرية ،كام تشوه الثقافة ،بحيث
يختلط الحابل بالنابل ،ويغدو من املستحيل التفريق بني املزيف
وغري املزيف ،وبني الغث والثمني ،وينتج عن ذلك ظهور فئة
ترى بأن املتاح يسمح لها بأن متارس اإلبداع ،وهي غري
مؤهلة إىل ذلك.
وبناء عىل ما تقدم ،فإن األرضار ج ّد خطرية،
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وكيف ال تكون خطرية ومن خالل ذلك يهضم حق املفكرين واملبدعني وتسود فئة
ال حق لها وال دخل لها بالفكر واإلبداع ،ولهذا البد من معاقبة من ميارس الرسقة
الفكرية ،شأنه شأن سارق املال أو الذهب ،أو غري ذلك من األشياء الثمينة.
القانون في اإلمارات واضح

يف كثري من البلدان العربية ال يوجد قانون ولكن من قبيل االعتزاز والتأكيد يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة قانون واضح لحفظ امللكية الفكرية وحاميتها من
الرسقة .وقد استطاعت وزارة االقتصاد بالدولة حفظ الكثري من امللكيات الفكرية،
منعاً لإلشكاالت وهذه مبادرة طيبة تشيع األمان واالطمئنان لدى كل من يرغب
بحفظ ملكيته الفكرية.
السرقات الفكرية اغتصاب للنتاج العقلي

ويقول أحمد عيل مصطفى -مستشار
قانوين  -مكتب رأس الخيمة للمحاماة ،تعرف
الرسقات الفكرية بأنها اغتصاب النتاج العقيل
أياً كان نوعه « أدبياً ـ علمياً  -عاماً » ونرشه
دون اإلشارة للمصدر األصيل .
وتتعدد أنواعها بتعدد املجاالت اإلبداعية
كاملجال األديب من شعر ونرث واملجال العلمي
كالبحوث املنهجية واملجال العام ،وهو الكتابة
أحمد علي مصطفى
فيام يخص مختلف القضايا.
كام تتفرع ىف درجة خطورتها إىل أنواع:
فهناك الرسقة الفكرية التامة ،وهى قيام السارق بنقل اإلنتاج الفكري كامالً ونسبته
لنفسه ،وهناك الرسقة الجزئية ،وهى االستيالء عىل جزء من مؤلف ما واالستعانة به
لتكملة مؤلف آخر والتغطية عىل صاحب النص األصيل.
وأمثلة ذلك أن يقوم السارق بنسبة بحث ما أو عمل أديب لنفسه دون اإلشارة
لصاحبه سواء كانت الرسقة منصبة عىل كامل النص أو جزء منه .
كام هناك الرسقة الفكرية غري املبارشة ،وهى التى تعني االستيالء عىل الفكرة دون
النص أو النتيجة العلمية دون صلب البحث ،وهى ال تقل بأي حال من األحوال عن
الرسقة الفكرية املبارشة أو الرصيحة من حيث خطورتها عىل األمانة العلمية

16

أكتـــوبــر 2013

العدد ( ) 1

ومثالها رسقة نتيجة علمية وإضافتها لبحث صوري عىل أنها من نتاج هذا البحث،
وكذلك رسقة التشبيهات أو الصور البالغية من األعامل األدبية اإلبداعية وصياغتها
ىف قالب نيص مختلف .
والرسقات الفكرية تختلف عن االعتداء عىل حق املؤلف وإن كان كل منهام ميثل
اعتدا ًء وجرماً  ..فالرسقة الفكرية تأيت من نسبة النتاج الفكري إىل شخص ما باعتباره
مؤلفه  ..أما االعتداء عىل حق املؤلف فهو استغالل املؤلف الفكري ىف النرش أو
اإلنتاج التسويقي دون الحصول عىل إذن صاحب العمل.
ومن هنا يتضح الفارق ،حيث يكون االعتداء عىل حق املؤلف محافظاً عىل نسبة
العمل ذاته إىل صاحبه األصيل بعكس الرسقة الفكرية.
وىف واقع األمر أن الرسقات الفكرية ليست وليدة العرص الحديث وإمنا هى
ضاربة ىف القدم  ..ولكن تأيت كارثة العرص الحايل ىف معيار انتشارها وذيوعها إىل
حد يهدد النامء الثقايف بالذات ىف املجتمع العريب الذى أصبح موصوماً برتاجع غري
طبيعي ىف املجال الثقايف عامة إضافة إىل ذيوع الرسقات التى ترضب ما تبقى من أثر
ايجايب لألمة كلها  .وفور انتشار املنتديات واملجالت اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت
استفحلت الظاهرة عىل نحو مدمر ،بحيث كادت أن تصبح هي األصل بينام األمانة
الفكرية هى االستثناء ،فالعرشات من رواد املنتديات ينقلون وينسبون ألنفسهم
غالبية ما يجدون ألعامل تخص مبدعني معروفني أو مجهولني ويشاركون بها ىف
منتدياتهم طلباً للمدح والتزلف ىف أغلب األحيان.
ومع تجاهل املشكلة من املجتمع الثقايف فهناك من يفعل ذلك بحسن نية لجهله
برضورة اإلشارة لنقل املوضوع واسم مؤلفه ،وهو عيب اإلدارات املختلفة التي ال
تويل تلك القضية اهتاممها بالتوعية الكافية ،فضالً عىل ردود أفعالهم البسيطة تجاه
تلك الرسقات إضافة إىل منارصة بعض اإلدارات باملنتديات املختلفة ألعضائها رغم
إثبات قيامهم بالرسقة وكأن األمانة الفكرية تعد ظرفاً طارئاً وتقليدا ً جديدا ً ،بالرغم
من الباحث ىف كتب الرتاث يجد أن األمانة كانت تقيض بذكر الروايات وإسنادها ىف
جميع املؤلفات بال استثناء مهام كانت بساطة املنقول ومهام كان املربر.
الفارق بين السرقات الفكرية
واالقتباس والنقل فى البحوث العلمية

فارق ضخم بني النقل املشار إليه وبني الرسقات الفكرية ،فالنقل واالقتباس يخص
األعامل الفكرية دون اإلبداعية فال يعقل أن يقتبس شاعر قصيدة أو أكرث لشاعر
آخر وينرشها بديوان مثالً بحجة اإلشارة إليه ،ألن األعامل اإلبداعية هي نتاج موهبة
خالصة ،ويعد النقل هنا رسقة أدبية حتى لو كان يخص فكرة أو تصويرا ً
إبداعياً أو تشبيهاً بليغاً  .فالنقل واالقتباس يخص هنا
الدراسات الفكرية بأنواعها ويستلزم اإلشارة إىل
املصدر ومؤلفه ،كام لو أن دارساً أنشأ
بحثاً أو دراسة نقدية لعمل
إبداعى .هنا ال يعد
ذكر الدارس
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د .الخواجة:

تندرج هذه األعمال
تحت بند الخيانة
العلمية
للعمل اإلبداعي وتناوله رسقة طاملا أنه أشار إىل صاحب العمل وكان العمل
اإلبداعي خاضعاً لبحث نقدي.
وكذلك ىف البحوث العلمية فيكون مسموحاً بالطبع االستعانة ببحوث علمية أخرى
وبنتائجها ىف محاولة الباحث الوصول لنتيجة أعىل وفتح املجال لنظرية جديدة
متثل تطويرا ً وإضافة إىل ما سبق اكتشافه ،كذلك ىف البحوث التاريخية والقانونية
واالجتامعية ال ترثيب هنا عىل الباحث عندما يلجأ لعرشات ومئات املصادر ىف
محاولة إنشاء دراسة تخص ظرفا تاريخياً معينا ً،فيقوم باللجوء إىل شتى املصادر
التي من املمكن أن تفيده ىف بحثه فيأخذ منها املعلومات املطلوبة لصياغة دراسته
والوصول لهدفه وهو بالطبع البد أن يكون هدفاً علمياً غرضه الوصول إىل جديد مل
يتم تناوله ،هذا بالطبع مع رضورة مالحظة أن الباحث أو الدارس غري مسموح له
أن يكون مجرد آلة تجميع للمعلومات ينقلها ويرصها إىل بعضها البعض دون تدخل،
بل تكون القاعدة هنا هي أن املعلومة من املصدر وصياغتها وتوظيفها من الباحث.
وطرق اإلشارة إىل املصادر املنقول منها متعددة  ،فهناك من يورد مصادره مجمعة
ىف نهاية دراسته وبحثه ،وهناك من يشري بانتظام إىل الفقرات املنقولة ومصادرها
بهوامش تنترش ىف أسفل الصفحات ،وهناك من يشري إىل املصادر ىف صلب دراسته
ذاته.

اإلجراءات التحفظية والعقوبات :
وسائل تحقيق الحماية:

تكفل القوانني املعارصة حامية فعالة لحق امللكية الفكرية (حق املؤلف) بوسيلة
فرض عقوبات جنائية وأخرى مدنية توقع عىل من يعتدي عىل هذا الحق ،ومن
ناحية أخرى يجعل املرشع للمؤلف أو املبتكر الذي يعتدي عىل حقه طلب إزالة
آثار ذلك االعتداء ،وذلك مبطالبة تعويض األرضار التي ترتبت نتيجة هذا االعتداء،
حيث نصت املاده  37من القانون رقم  7لسنة  2002يف شأن حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة عىل :
عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد واردة يف أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل
عن شهرين وبالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم وال تزيد عىل خمسني ألف
درهم  ،أو بإحدي هاتني العقوبتني كل من قام بغري إذن كتايب من املؤلف أو صاحب
الحق املجاور أو خلفهام بأي من األفعال اآلتية :
 حق من الحقوق األدبية أو املالية للمؤلف أو صاحب الحق املجاور املنصوصعليها يف هذا القانون مبا يف ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صويت أو برنامج
إذاعي مام تشمله الحامية املقررة يف هذا القانون يف متناول الجمهور سواء عرب
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أجهزة الحاسب أو شبكات اإلنرتنت ،أو شبكات املعلومات ،أو شبكات االتصاالت ،أو
غريها من الطرق أو الوسائل األخرى .
 البيع أو التأجري أو الطرح للتداول ،بأية صورة من الصور ملصنف أو تسجيل صويتأو برنامج إذاعي محمي طبقاً ألحكام القانون .
وتتعدد العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة بتعدد املصنفات أو الربامج أو
التسجيالت محل الجرمية .
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف
درهم يف حالة ارتكاب الجرمية مرة أخرى .
كام نصت املادة  38من القانون رقم  7لسنه  2002يف شأن حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة عيل :
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد واردة يف أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس ملدة
ال تقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تزيد عىل
خمسامئة ألف درهم من ارتكب أي من األفعال اآلتية :
 التصنيع أو االسترياد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجري او التداول أليمصنف أو نسخ مقلدة أو ألية أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصاً
للتحايل عىل الحامية أو التقنية التي يستخدمها املؤلف أو صاحب الحق املجاور
لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق ،أو املحافظة عىل جودة نقاء
معينة للنسخ .
وتخضع تلك الرسقات الفكريه إىل القانون الخاص ،حيث يصدر بشأنها نصوص
ترشيعية خاصة .
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تعد سافر على الملكية الفكرية

ويقول الصحايف سائد الخالدي من جريدة
الخليج :بكل تأكيد فإن الرسقات الفكرية تعترب
من الجرائم التي يعاقب عليها القانون واملرفوضة
عىل الصعيدين املجتمعي واألخالقي ملا فيها من
تعد سافر عىل حقوق امللكية الفكرية وعىل
الجهود الذاتية ألصحاب األفكار واملواد العلمية
واألدبية والقانونية وغريها التي استنزفت وقتاً
وجهدا ً من أصحابها يتوجب معه حاميتها من
الصحافي سائد الخالدي
أي تعد أو رسقة من أشخاص يلهثون وراء الرقي
واملجد عىل حساب غريهم .إن الرسقات الفكرية تتخذ أشكاالً عدة تبدأ من كتابة
املقاالت واألعمدة الصحفية ،مرورا ً بالبحوث العلمية للباحثني والدراسني ،وصوالً
إىل االعتامد بشكل كيل عىل الشبكة العنكبوتية «اإلنرتنت» يف إصدار بحث أو
كتاب ما يف الوقت الذي ميكن ألي باحث أو متصفح لإلنرتنت االطالع عىل أي
معلومة واالقتباس منها بالشكل املقبول ،وما تشهده ساحات القضاء من قضايا
تتعلق بالرسقة الفكرية تعد دليالً واضحاً عىل وجود مثل هذه النوعية من
الجرائم يف ظل تجرميها من قبل قانون املطبوعات الذي يحمي حقوق أصحاب
امللكية الفكرية.

تحقيق

ظاهرة الطالق..

تعددت األسباب والنتيجة واحدة
تعتبر ظاهرة الطالق من الظواهر االجتماعية الحساسة بسبب إفرازاتها النفسية التي تنعكس على األسرة ،كما أنها تعلب دور ًا
كبير ًا في تفكيكها ،فاألصل في الزواج استقرار الحياة الزوجية التي يحرص عليها اإلسالم كغاية من غاياته ،كما أن الزواج عقد
يعقد للدوام  ،ويجعل الزوجان من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظالله في تنشئة أوالدهما تنشئة صالحة .ولكن تؤكد
اإلحصائيات التي نشرتها العديد من المؤسسات أن هناك نمو ًا كبير ًا في تصاعد هذه الظاهرة فتحولت إلى قضية خطيرة أجبرت
العديد من المتخصصين إلى الوقوف عندها والمشاركة في عالجها والوقوف على أهم أسبابها« .العين الساهرة» التقت
العديد من المتخصصين ورجال الفكر والدين للمساهمة في طرح حلول لهذه القضية.
تحقيق  :زكي األشقر

عدم التوافق بين الزوجين

وعزا جاسم محمد امليك رئيس قسم التوجيه واإلصالح األرسي برأس الخيمة تنامي
حاالت الطالق بصفة عامة إىل ضحالة الرتبية ،وعدم تحمل املسؤولية ،وتاليش الحوار
واالحرتام املتبادل ،مطالباً املتزوجني باللجوء إىل االستشارات الزوجية قبل اإلقدام
عىل الطالق ،للمساعدة عىل تهدئة االنفعاالت ،وإيجاد الحلول للعديد من املشكالت
الزوجية .وعن زيادة حاالت الطالق دعا امليك إىل تكاتف املجتمع كله من أجل
الحد من ازدياد نسبة الطالق يف املجتمع ،كام ينبغي زيادة برامج التوعية ألن
غياب التوافق بني الزوجني يعترب سبباً رئيسيًا للطالق ،وإنه تم رصد 18سبباً لطلب
الزوجة الطالق من زوجها ،وقال امليك إن أبرز األسباب التي وردت للقسم كانت
تتعلق باعتداء الزوج بالرضب والقذف بحق زوجته ،إذ تلقى القسم 75طلب طالق،
بسبب تعرض الزوجات للرضب والسب بشكل مستمر ،موضحاً أن السبب الرئيس
العتداء الزوج عىل زوجته تعنت الزوجة يف طلباتها الشخصية واملنزلية ،وعدم قدرة
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الزوج عىل توفري االحتياجات املطلوبة ،مشريا ً إىل أن تعرض الزوج لضغوط يف العمل،
ونشوب الخالفات الزوجية فور وصوله إىل املنزل ،من أسباب اعتدائه عىل زوجته.
وأضاف أن السبب الثاين يف طلب الزوجة للطالق عدم نفقة الزوج عىل أفراد أرسته،
وأن القسم استقبل 63قضية طالق بسبب النفقة ،موضحاً أن بعض الزوجات يرفضن
الصلح ،ألن الزوج ال ينفق عىل املنزل ،وذكر أن السبب الثالث يتعلق باإلهامل ،فقد
سجل القسم 57قضية ،تركزت عىل ترك الزوج منزل األرسة ،وعدم أخذ أبنائه للرتفيه
ورشاء املالبس واالحتياجات املدرسية واملنزلية.
ضعف المستوى التعليمي

ويقول الدكتور أكرم الربيعي الباحث يف شؤون األرسة وأستاذ علم االجتامع ،إن
زيادة نسبة الطالق تنحرص يف النساء يف مقتبل العمر لعدم وجود الخربة الكافية
يف إدارة شؤون الحياة الزوجية وكيفية مواجهة املشكالت مع الرجل كذلك فإن

تحقيق

جاسم محمد المكي
رئيس قسم التوجيه واإلصالح األرسي برأس الخيمة :

السبب الرئيسي عدم التوافق
بين الزوجين
عدم تحمل المسؤولية

وقد كشف املستشار إبراهيم املناعي الذي يعمل يف سلك القضاء برأس الخيمة،
عن ارتفاع حاالت طالق املواطنني الذين مل تتجاوز أعامرهم الـ 30عاماً ،عازياً السبب
إىل عدم تحمل الشباب مسؤولية تكوين أرسة ،وسوء تقدير عواقب الطالق ،موضحاً
أن قضايا الطالق تجاوزت كل الحدود وخاصة يف السنة األوىل من الزواج وأشار إىل
أن العالقة الزوجية تتأثر بالحالتني النفسية واملجتمعية املحيطتني بطرفيها ،فنجدها
بني شد وجذب ،ولهذا فقد نجحت وسائل التواصل االجتامعي يف هذا املجال بسبب
إعطاء فرصة للشخص املهموم للتعبري عام يجيش يف نفسه من مشكالت وهموم
وغضب بشكل مريح ،من دون أن يكشف هويته ،ما قد يهديء مشاعره ويجعله
يرى املوضوع من منظور أوسع .وكشف املناعي عن دراسة صادرة عن صندوق
الزواج بينت خاللها وصول معدل الزيادة السنوية للطالق إىل  4, 6باملئة .و كلام
ارتفع املستوى العلمي لدى األزواج كلام تضاءلت نسب الطالق.فالنسبة األعىل بني
املطلقني كانت ممن هم يف مستوى علمي أقل من درجة الثانوية العامة ،إذ بلغت
 42باملئة ،فيام بلغت نسبة الطالق بني من وصل مستواهم العلمي درجة الثانوية
العامة  30, 7باملئة.هذا ومل تتجاوز نسبة الطالق بني الجامعيني وحملة شهادات
البكالوريوس واملاجستري إىل  28باملائة.
ضعف املستوى التعليمي يلعب دورا ً كبريا ً يف زيادة حاالت الطالق ويبني الدكتور
أكرم بأن حالة املرأة تزداد سو ًءا من الناحية االقتصادية بشكل عام بعد الطالق،
عىل الرغم من ذلك فهي ال تفضل الزواج مرة أخرى بعد التجربة الفاشلة وخاصة
إذا كانت موظفة وتقوم بإعالة نفسها و أوالدها ويقول الدكتور أكرم ،ومن خالل
اإلحصائيات املتعددة من قبل العديد من املؤسسات بلغت حاالت الطالق نحو 75
 %وخاصة يف السنوات األوىل من الزواج ،ومن خالل دراسة هذه الظاهرة ،ومن خالل
االستنتاجات والتجارب املجتمعية ومن خالل استقصاء آراء جميع األطراف الفاعلني
املؤثرين واملتأثرين إيجابياً وسلبياً نرى أن اإلسالم أباح الطالق كحل نهايئ يلجأ إليه
بعد استنفاد جميع سبل اإلصالح والردع  ،كام أن االلتزام مببادئ الرشيعة اإلسالمية
وتصحيح املسار االجتامعي يؤديان يف النهاية إىل الحد من ظاهرة الطالق ،لذلك
البد من الرتكيز عىل األسس الرشعية للطالق واملفاهيم التي بنيت عليها ،والعمل
عىل نرش الوعي الكايف للحد من زواج املواطنني من أجنبيات أو زواج املواطنات من
أجانب وإصدار الترشيعات الالزمة واالرتقاء بأوضاع املطلقات وحل مشكالتهن .

غياب القيم الروحية واألخالقية

وحول العوامل التي تسهم يف زيادة الطالق ،يقول املحامي محمد جاد ،والذي
يعمل يف محاكم رأس الخيمة إن الطالق ظاهرة منترشة ليس عىل مستوى اإلمارات
فحسب ،بل أصبحت ظاهرة اجتامعية متفشية عاملياً وعربياً وخليجياً.واعترب جاد
أن الطالق يف املجتمع اإلمارايت يرجع بشكل أسايس إىل غياب التوافق الزوجي،
ووجود فجوة عميقة بني الزوجني عىل كل املستويات ناتجة عن عدم وجود توافق
اجتامعي واقتصادي ،فضالً عن عدم وجود اهتاممات مشرتكة بني الزوجني ،ما يؤدي
يف املحصلة إىل عدم وجود توافق نفيس بينهام ،مضيفاً أن االهتاممات املشرتكة بني
الزوجني تعد أمرا ً جوهرياً يف وقت ينظر إليها عىل أنها مسألة هامشية ليست ذات
أهمية.وأردف املحامي جاد قائال إن الزوجة غالبا تتطلع إىل مسائل اجتامعية تتعلق
مبظاهر وعالقات واهتاممات شكلية ،ال تهم الرجل الذي ينتظر من زوجته أن تدعمه
معنويا وعاطفيا ،وأن تشاركه يف التفكري والحوار ويف تفاصيل الحياة اليومية التي
تصب يف مجرى تلبية احتياجاته ونجاحاته املهنية وتحفيز أنشطته الحياتية ذات
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د .أكرم الربيعي :
ضعف المستوى
التعليمي يلعب
دورًا كبيرًا في زيادة
حاالت الطالق
النفع والجدوى بالنسبة له.أما عن سبب ارتفاع نسبة الطالق يف اآلونة األخرية ،فأكد
جاد أن ذلك يرجع إىل اختالف نظرة املجتمع للطالق الذي مل يعد يعنى بالرجل أو
املرأة املطلقة مثلام كان يف السابق حني كان الفرد يوصم بالطالق كأنه عار ،السيام
املرأة التي كانت تعاين اجتامعيا وتقايس بدرجة كبرية نتيجة الطالق .وأشار إىل أن
غياب املفاهيم الروحية واألخالقية التي كان الزواج يقوم عليها يف املايض ،جعل من
الطالق أمرا ً سهالً يف السنوات األخرية.
عدم االهتمام باألسرة

وقالت فدوى أم خميس (ربة بيت) إن الرجل
يف العام األول من الزواج يظل ميارس حياته
السابقة التي اعتاد عليها ،من خروج وسهر ،وعدم
الحديث كثريا ً مع الزوجة ،ما يدفع الزوجة إىل
امللل ويخلق مشكالت بينهام ،خصوصاً أن معظم
النقاشات يف العام األول غالباً ما تتحول إىل
مشادات بسبب متسك كل طرف برأيه وتواصل
فتقول عن تجربتها إن زوجي كان يتعمد التقليل
من شأين بشكل مستمر ودامئاً يسفه رأيي ،وال
فدوي أم خميس
يحب أن أناقشه يف أي موضوع ،والكلمة التي يقولها يريدها أن تنفذ دون نقاش،
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باإلضافة إىل أن معظم أوقاته يقضيها مع زمالئه وأصدقائه.
عدم وضوح الزوج مع زوجته

وتقول غدير عبد الله التى تعمل يف إحدى املؤسسات األهلية يف ديب عن تجربتها
إن أسباب طالقها قبل إمتام عام من الزواج تعود إىل برامج التواصل االجتامعي
الـ«فيس بوك» و«الشات» ،مؤكدة أن زوجها متعدد العالقات النسائية عىل هذه
الربامج ،ويقيض معظم أوقاته يف العامل االفرتايض.وقالت :لقد اكتشفت أن كل ما
يشغل بال زوجي هو النساء فقط ،فلم يخل يوم من مكاملات غامضة ،إىل جانب تأخره
املستمر بعد العمل دون مربر واضح ،حتى تأكدت من عالقاته النسائية املتعددة ،من
خالل بعض الرسائل عىل الربيد اإللكرتوين ،باإلضافة إىل األسامء املستعارة عىل هاتفه
املحمول ولفت نظر زوجي أكرث من مرة ،لكنه مل يهتم ،وكان يقول ،إن هؤالء النساء
مجرد صديقات ،وأنا األهم عنده ،ألين زوجته ،لكنه يف الوقت نفسه ال يستطيع قطع
عالقته بهن ،فطلبت الطالق.
األزمة المالية

وتقول سارة محمد دباس التي تعمل
محاسبة يف إحدى الرشكات ،لقد فكرت يف
االنفصال بسبب تحول حيايت يف بعض األوقات
إىل ما يشبه الجحيم ،موضحة أن سداد ديون
الزواج كان يستحوذ عىل أغلب راتبي وراتب
زوجي ،إال أين عدلت عن فكرة الطالق ،ومل
أعفي نفيس من املسؤولية عام لحق بنا بسبب
تراكم الديون ،معرتفة بأنها بالغت يف طلباتها
سارة محمد دباس
خالل فرتة الخطوبة .كام تعتقد سارة بأنه عىل
الرغم من وجود الطرف اآلخر إىل جانبه ،إال أنه يشعر اإلنسان بالفتور نظرا ً للكم
الهائل من املشكالت إىل جانب املشكلة املادية باإلضافة إىل التغري الذي يطرأ عىل
أحد الزوجني يف االهتاممات أو الشكل أو الهوايات ،وعدم االتفاق عىل كل يشء يف
الحياة العائلية بني الزوجني ،واصطدام الزوجني بواقع الحياة ومشكالتها ،وتوقع كل
طرف مزيدا ً من التضحيات من الطرف اآلخر.

تحقيق

النقيب  /خالد حسن النقبي

ال يوجد تقارب بين الزوجين

ويقول إبراهيم محمد ،والذي يعمل مدرساً
يف إحدى املدارس الخاصة ،إن السنة األوىل من
الزواج تعد من أهم وأصعب سنوات الزواج
التي متر عىل الزوجني ألنه قد يختلف الطرفان
يف العادات والتقاليد وأسلوب التفكري والتنشئة
االجتامعية وأسلوب معيشتهام قبل الزواج ،وعدم
تقارب طبعهام ،فكل منهام يتمسك بقيمه الخاصة
وتنشئته ،فتتصادم الطباع بني الزوجني ،وكل هذا
يؤدي إىل ظهور العديد من الخالفات بينهام.
إبراهيم محمد
وأضاف ،إن من أهم العوامل املوجودة يف املجتمع
حاليا وتؤدي إىل الطالق يف العام األول من الزواج هو أن األجيال الجديدة ال تقدر قيمة
األرسة ،وليس لدى الزوجني استعداد لتقديم تنازالت حتى تستمر األرسة .وأوضح أن
أبرز املشكالت التي تنشأ بني الزوجني يف السنة األوىل هو فقدان املرأة الشعور باألمان
والحنان مع زوجها ،أو تدخل الحموات يف الحياة الزوجية ،أو تجاهل بعض األزواج آراء
زوجاتهم ،وكل هذه املشكالت قد تجعل النساء حريصات عىل االبتعاد عن هذا اإليذاء،
فيطلنب الطالق ،أو يشعر الرجل بإهامل الزوجة يف شؤون البيت أو يحس باستهتارها
بكرامته ورأيه فيطلقها عىل الفور حفاظاً عىل كرامته.

,,

السنة األولى من الزواج
تعد من أهم وأصعب
سنوات الزواج التي
تمر على الزوجين ألنه
قد يختلف الطرفان
في العادات والتقاليد
وأسلوب التفكير والتنشئة
االجتماعية وأسلوب
معيشتهما
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إضاءات

الرائد مروان جكة

المحامي
محمد جاد:
الطالق ظاهرة
اجتماعية متفشية
عالميًا وعربيًا
وخليجيا

«ميركاتو» اإلعالميين
ال يمر شهران أو ثالثة إال ونسمع عن ترك أحد
اإلعالميين لبرنامجه الذي اشتهر بتقديمه على شاشة
إحدى الفضائيات ،وحقق شعبية من خاللها ،ثم يصرح
هذا اإلعالمي بأن هناك عروضًا من قنوات أخرى انهالت
عليه ،وأنه يفاضل بينها ليختار أفضل عرض بعد أن
عال نجمه ،وأصبح المعيار الذي يفاضل اإلعالمي من
خالله الختيار القناة التي سيعمل بها ،هو األجرالذي
سيتقاضاه ،غير مكترث بسياسة القناة أو بأي اعتبارات
أخرى.
أما القنوات الفضائية فتدخل في صراع فيما بينها
للفوز بإعالن أحد هؤالء اإلعالميين تركه للقناة التي
يعمل بها للتعاقد مع القناة الجديدة لتحقيق نسبة
مشاهدة أعلى ،وبالتالي تزيد نسبة اإلعالنات بالقناة ،
مما يعود عليها بالربح.
إن ظاهرة انتقال اإلعالميين والصحافيين من
مؤسسة إعالمية إلى أخرى ليس بالظاهرة ال بالجديدة
وال بالوحيدة في دولتنا ،وهي عملية عادية في عالم
اإلعالم واالتصال ،كما هو الشأن بكل المجاالت األخرى،
وكل موظف له الحق بأن يغير مكان عمله حسب
الظروف المحيطة به ،والتي قد تدفعه إلى ذلك ،
وقد يكون العامل ماديًا أو شخصيًا وعائليًا أو من أجل
تكوين واكتساب الخبرات والبحث عن راحة البال .

مسيرة قائد

حميد بن راشد النعيمي ..

باني نهضة عجمان الحديثة
استطاع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى
حاكم عجمان بعد مرور  32عام ًا على توليه مقاليد الحكم أن يجعل من
إمارته تعيش طفرة نوعية ال مثيل لها  ،فكانت فترة حكمه حافلة باإلنجازات
والتحديات ،حيث أسهم بفكر واع في دعم المسيرة االتحادية المباركة ،
فعمل على بناء بنية أساسية دفعت عمليات التطوير إلى األمام  ،كما أوجد
بيئة استثمارية مالئمة عززت من مكانة عجمان االقتصادية ،وظهرت بصمات
سموه واضحة في جميع المجاالت  ،خاصة التعليمية التي حرث من أجلها
ً
ومعرفة وتميز ًا.
أرض ًا خصبة وبيئة مثالية أينعت ثمارها علم ًا
إعداد  :وليد الشحي

 ، 1983حيث يتوىل سموه سنويا توزيع الجوائز املالية
والهدايا والشهادات التقديرية عىل الفائزين بالجائزة
يف مهرجان حافل يقام مبناسبة يوم العلم.
شجع سموه عىل إقامة استوديوهات عجامن إلثراء
اإلنتاج الفني العريب باملسلسالت واألعامل التلفزيونية
الجيدة  ،وبتوجيهاته تم تجميل الشواطئ والسواحل
وترميم القالع املتناثرة ،وأصبحت اليوم من معامل
عجامن ،ومنها الحصن القديم ،وتم تحويله إىل متحف
وطني  ،حيث يطلع الجمهور عىل صفحات مرشقة من
تاريخ دولة اإلمارات.
إنجازات

ولد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي،
عضو املجلس األعىل حاكم عجامن  ،يف العام  1933يف
عجامن ،وتوىل سموه مقاليد الحكم بعد وفاة املغفور
له – بإذن الله  -والده يف  6سبتمرب عام ، 1981فتابع
مسريته بخطوات رسيعة يف مسرية التقدم االقتصادي
واالجتامعي ،وبدأت اإلمارة يف عهد سموه حملة
لتشجيع االستثامرات املحلية والخارجية والرتحيب
بجميع األنشطة الصناعية واالقتصادية مام كان له بالغ
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األثر يف زيادة معدالت حركة التطور الحضاري فيها.
أسهم سموه مع والده الراحل الشيخ راشد بن حميد
يف دفع وتحقيق املسرية االتحادية ،وشارك سموه
يف املجلس األعىل لالتحاد نيابة عن والده يف أغلب
األوقات وأكرث االجتامعات من أجل تحقيق اتحاد دولة
اإلمارات العربية املتحدة وتحقيق مصلحة بلده.
يرعى سموه سنوياً مسابقة جائزة حميد بن راشد
للثقافة والعلوم التي تحمل اسمه منذ تأسست عام

عرفت إمارة عجامن جملة من اإلنجازات بفضل جهود
صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد ،حيث أصبحت
اليوم منطقة تسوق جاذبة ملتوسطية موقعها ،وتنوع
أسواقها ،ومراكزها التجارية الحديثة التي تأخذ الطابع
اإلسالمي ،منها املغلق مثل سوق الذهب ،إىل جانب
األسواق الشعبية املفتوحة والدكاكني القدمية.
وعرفت اإلمارة يف عهد سموه تنفيذ جملة من املشاريع
الحيوية مثل
ميناء عجامن الذي يعد إحدى الدعامات الحقيقية
القتصاد اإلمارة  ،حيث يصل طول أرصفته الثامنية إىل
 5500مرت تشغل مساحة عىل  4600مرت مربع .
ومنذ إنشاء امليناء باملرسوم األمريي الصادر 1978م
فقد شهد تطورات عديدة ورسيعة يف مختلف
الجوانب وصلت قمتها بداية من عام  1997عندما
اتخذ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي

مسيرة قائد

شخصية العام
لجائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي

من أقواله:
اختري صاحب السمو الشيخ حميد
بن راشد النعيمى عضو املجلس
االعىل حاكم عجامن شخصية
العام املتميزة بجائزة حمدان بن
راشد آل مكتوم لألداء التعليمي
املتميز بدورتها ال، 13تقديرا ً
لجهود سموه يف مجال التعليم
وتطويره وتعزيز التنافسية فيه .
وعرف عن صاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمى صلته

الوثيقة واهتاممه بالتعليم ،
خاصة مدارس األساس واملدارس
املتوسطة  ،وذلك لقناعة سموه
بأن أفضل استثامر ينبغي أن يتم
يف مجال توفري التعليم األسايس
للمجتمع  ،وقد كان لسموه دور
بارز يف انتظام الطالب يف التعليم
شبه اإللزامي للمجتمع ودور بارز
يف انتظام الطالب يف التعليم شبه
النظامي أواخر الخمسينات  ،كام

قرارا ً حكيامً بخصخصة عملياته اإلدارية والتنظيمية.
أما منطقة عجامن الحرة  ،والتي صدر مرسوم إنشائها
عام  1988فقد احتلت سابقاً املرتبة الثانية عىل
مستوى الدولة من حيث الرشكات املسجلة التي
وصلت إىل أكرث من ( )1230رشكة يف العام 2004
وعىل مساحة تزيد عىل املليون مرت مربع .
وتبوأت عجامن املرتبة الثالثة يف الصناعة عىل مستوى
الدولة وبنسبة تزيد عىل  % 18من التوزيع النسبي
للمنشآت الصناعية بالدولة ،واألوىل عىل مستوى
الدولة يف مجال صناعة املالبس الجاهزة  ،حيث يوجد
باإلمارة ما يزيد عىل  % 47من عدد تلك املصانع فيام
شهد مستشفى خليفة منذ إنشائه يف  1997توسعات
نوعية شملت مجمع العيادات التخصصية ،وتوسعة
قسم الحوادث.
أما االنطالقة الفعلية لقطاع التعليم العايل بعجامن
فقد بدأت يف عام 1988م عندما أصدر صاحب السمو
الشيخ حميد بن راشد النعيمي مرسوم إنشاء (كلية
عجامن الجامعية للعلوم والتكنولوجيا) كأول مؤسسة
خاصة للتعليم العايل عىل مستوى الدولة واملنطقة .
وعىل مدى السنوات منت الكلية وتوسعت لتنال يف
عام  1994االعرتاف الرسمي كمؤسسة للتعليم العايل

أسهم سموه بشكل كبري يف تعليم
املرأة يف إمارة عجامن  ،حيث قام
بافتتاح أول مدرسة لتعليم البنات
خالل حقبة الستينيات يف القرن
املايض وتواصلت مساعي سموه
طيلة الفرتة املاضية لتوفري التعليم
ودعمه يف اإلمارة  ،فهيأ له قاعدة
صلبة وبيئة خصبة أتت بثامرها
عىل مستوى التعليم العايل
والنظامي..

معرتف بشهادتها ،وتتحول يف عام  ، 1997ومبوافقة
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل (جامعة
عجامن للعلوم والتكنولوجيا).
أما جمعية أم املؤمنني النسائية بعجامن فقد جاءت
منذ امليالد يف العام 1974م متفردة يف كل يشء،
ومتميزة يف كل جانب ،وناجحة يف كل منحى ،ويبدو
ذلك جلياً يف كل النشاطات التي قامت بها أو أسهمت
فيها.
ويف عام  1984صدر مرسوم إنشاء هيئة األعامل
الخريية لتتوىل وبصورة مؤسسية مسؤولية الجانب
اإلنساين املتعلق بتقديم املساعدات للمحتاجني
داخل الدولة وخارجها ،وإغاثة املنكوبني واملترضرين
من الحروب والكوارث الطبيعية وآثارها الصحية
واالجتامعية والنفسية وشملت مساهامت الهيئة
تقديم املساعدات للمحتاجني.
المصادر والمراجع :

 موقع املجلس التنفيذي إلمارة عجامن. جريدة الخليج. موقع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداءالتعليمي املتميز.

إن المسيرة التي قادها المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
بالحكمة والشجاعة على مدى العقود
الماضية قد تميزت بعطاءات مشهودة
وإنجازات كبيرة شملت مختلف نواحي
الحياة.
****************
إن اتحاد اإلمارات ظل إنجازًا عظيمًا
وفريدًا من نوعه ،بهر العالم كله
بروعته وشموخه على مختلف الصعد
وفي شتى مناحي الحياة ،وأصبح
نموذجًا للوحدة التي أصبحت اليوم
أمل كل بالد العالم ،وحلم شعوبها.
********************
لقد اكتسبت دولتنا احترام وتقدير
العالم كله بما اختطته من نهج معتدل
ومواقف ثابتة في سياستها الخارجية
تتسم بالحكمة واالعتدال والتوازن
ومناصرة الحق والعدل وأسلوب الحوار
والتفاهم بين األشقاء واألصدقاء لحل
الخالفات والنزاعات بالطرق السلمية
والتفاهم بين الحضارات.
********************
أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالمرأة التي
حققت مكاسب كبيرة ،من أهمها
إقرار العديد من التشريعات التي تكفل
حقوقها الدستورية  ،وفي مقدمتها حق
العمل والمساواة مع الرجل في األجر
والضمان االجتماعي وتمتعها باألهلية
القانونية وحق التملك وإدارة األعمال
والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع
مراحله والرعاية االجتماعية والصحية
وتبوأت المرأة بفضل ذلك مناصب
مهمة ورفيعة في كل قطاعات العمل.
********************
إن إمارة عجمان تشهد تطورات
مستمرة في كافة الجوانب االقتصادية
واالجتماعية ،وما زلنا نخطط لتشجيع
االستثمار ولتحقيق المزيد من التقدم.
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فرع المرور بمركز شرطة المعمورة الشامل ..
آليات وحلول للحد من الحوادث

العقيد سالم الزعابي:
السرعة الزائدة وعدم االلتزام باألنظمة

أبرز أسباب وقوعها

العقيد سالم يوسف الزعابي

أصبحت الحوادث المرورية مشكلة تؤرق الفرد
والمجتمع ،ولما لها من تأثيرات على الشارع
والحركة بصورة عامة عملنا على دراسة هذا
الموضوع مع فرع حوادث المرور بالمركز بحكم
الموقع الجغرافي الذي يتوسط قلب اإلمارة
وتحيط به منشآت ،حيوية وأسواق تجارية سلطنا
الضوء على الحوادث المرورية وأسبابها وكيفية
تفاديها ،وكان لنا لقاء مع رئيس المركز العقيد
سالم يوسف الزعابي ،حيث قال:

تقرير :مبارك المري

إن الكثافة السكانية يف الوسط من إمارة رأس الخيمة ،والتي يقع فيها مركز رشطة
املعمورة الشامل وما يحيط به من األماكن الحيوية والدوائر الحكومية واملراكز
التجارية ،إضافة إىل االزدهار والتطور العمراين واألعامل التطويرية التي تقوم
بها دائرة أشغال رأس الخيمة من توسعة الطرق ،حيث يتم غلق الطرق ووضع
التحويالت ،مام أدى إىل نوع من االختناقات املرورية والحوادث ،خاصة يف املواسم
واملناسبات واإلجازات الصيفية واألعياد.
عدم االلتزام بقواعد المرور

وأضاف العقيد الزعايب أن الرسعة الزائدة وعدم االلتزام بقواعد وأنظمة املرور،
خاصة من فئة بعض الشباب أسهمت وبشكل كبري يف ازدياد نسبة الحوادث
املرورية ،وت ُعدان من أبرز أسباب وقوعها.
حوادث الدهس

وأوضح أن ازدياد نسبة حوادث الدهس يف منطقة االختصاص يعود ألسباب عدة
منها عدم وجود جسور أو أنفاق للمشاة باإلضافة إىل عدم تأكد املشاة من خلو
الطريق أثناء العبور ،كذلك أن األغلبية من املشاة يسلكون أماكن خطرة غري مخصصة
للعبور ،ومن جهتنا قمنا برصد املشاكل املسببة للحوادث ومخاطبة الجهات املختصة
لوضع حلول مناسبة لتفاديها .
الحد من الحوادث

وعن اآللية املوضوعة لتفادي الحوادث املرورية مبختلف أنواعها ،قال :بنا ًء عىل
التوجيهات الواردة من وزارة الداخلية ،واملتمثلة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
وإدارة املرور والدوريات ،قسم العالقات العامة بعمل ندوات ومؤمترات مبشاركة
مختلف القطاعات لنرش الثقافة املرورية ،عىل سبيل املثال املقامة يف أسبوع املرور
من خالل زيارات املدارس وعمل املعارض يف األماكن التي يرتادها الجمهور ،إضافة
إىل التواجد املكثف للدوريات يف املناطق التي تشهد اختناقات مرورية ،وخاصة يف
أيام املناسبات وإجازات نهاية األسبوع وقد أسهم هذا التواجد إىل التقليل من نسبة
الحوادث .
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شراكة استراتيجية

هناك عالقة تعاون اسرتاتيجية مع "ساعد" ،حيث إن الرشكة متارس جزءا ً من املهام
املوكلة إىل إدارة املرور والدوريات ،واملتمثلة يف تخطيط الحوادث البسيطة ،وهو ما
يخفف من العبء عىل إدارة املرور والدوريات ورسعة الوصول إىل مكان الحادث
وتخليص طريف الحادث يف نفس املوقع .
شكر وتوجيه

اليسعني يف نهاية حديثي إال أن أشكركم كجهة إعالمية متمثلة يف مجلة "العني
الساهرة" والعاملني عليها ،وأقول :إننا ال نستطيع العمل بدون الجمهور وال الجمهور
يستطيع العمل من دوننا ،نحن طرفان مكمالن لبعضنا نحتاج لتعاون الجمهور معنا
حتى يتسنى لنا خدمتهم عىل الوجه األمثل .
الظواهر واألسباب

وذكر املالزم أول  /محمد عيل جابر مدير فرع
املرور والدوريات مبركز رشطة املعمورة الشامل،
إن أبرز الظواهر املسببة للحوادث املرورية هي
الرسعة الزائدة وعدم االلتزام بقواعد املرور
كقطع اإلشارة الضوئية والقيادة بدون رخصة
وقيادة الدراجات النارية غري املرخصة ،وبينً أن
عقوبة من قاد مركبة بدون رخصة ،أو برخصة
التسمح له بقيادة ذات املركبة مبوجب تعديل
املادة ( )51مبوجب القانون االتحادي رقم ()12
لسنة ، 2007الحبس مبدة التزيد عن ثالثة أشهر وبغرامة مالية التقل عن خمسة آالف
درهم  .أيضاً يخالف قاطع اإلشارة الضوئية الحمراء ،باملادة رقم ( ،)9بغرامة مالية تبلغ
 800درهم وحجز املركبة ملدة ( )15يوماً ويرتتب عىل الشخص املخالف ( )8نقاط
سوداء ،حيث ميكن تحرير املخالفة حضورياً أو غيابياً .
خطط وحلول

واوضح بأنه تم وضع آلية تشغيلية ملعالجة الظواهر املسببة للحوادث والتقليل من

زيارة ميدانية

موازين

العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbensaif@gmail.com

أمانة رجل الشرطة
إن رجال الشرطة يجب أن يقدروا مسؤولياتهم الضخمة
خاصة في المراحل الهامة التي تكون الدولة فيها تسعى
بخطى حثيثة للقفز إلى صفوف الدول المتقدمة ،تلك

نسبة وقوعها ،ومن أهمها القيام بحمالت تفتيش شاملة لضبط املخالفني واتخاذ
اإلجراءات القانونية تجاههم حسب نوع املخالفة ،كذلك القيام بحمالت توعية
باملدارس وغريها من األماكن التي يرتادها الجمهور ،بالتعاون مع إدارة املرور
والدوريات أوضحنا فيها مدى خطورة التهاون وعدم االلتزام بالقواعد واألنظمة
واللوائح املرورية وأثرها عىل الفرد واملجتمع .
خطورة التجمهر بموقع الحادث

كام أشار إىل أن الجمهور وبعض سائقي املركبات يقومون بالتجمهر يف موقع
الحادث ،مام يؤدي إىل العديد من املشاكل منها عرقلة حركة السري وصعوبة
وصول الجهة املختصة إىل موقع الحادث كالدوريات واإلسعافات ،أو فرق اإلنقاذ،
أو الدفاع املدين ،و أضاف أن التجمهر قد يكون سبباَ رئيسياً بوقوع حوادث أخرى .

عال من الخلق والعلم
أن يكون رجل الشرطة على مستوى ٍ
واألمانة والتدريب والمعرفة بآداب وواجبات الوظيفة.
إن األمانة التي نتحملها كرجال شرطة هي أمانة كبيرة،
ولن نستطيع حملها بشكل جيد إال إذا تعاو ّنا جميعا في
حملها ،وبهذا يتهيأ لهذا الوطن جو من االستقرار يساعد
على زيادة التقدم والنهضة والتنمية واالزدهار ،وسوف
يؤدي هذا إلى االرتفاع بمستوى كافة اإلدارات والقيادات
الشرطية.
وإذا كان االرتقاء بمستوى األداء األمني الزمًا ،فإن االهتمام

السالمة للجميع

كام و ّجه نصيحة لقائدي املركبات ومرتادي الطريق بااللتزام بقواعد وأنظمة
املروري ،ومتنى السالمة للجميع.

بسمعة الشرطة هو أكثر أهمية ،ولذلك تأتي التوجيهات
في هذا الشأن بأن يكون سلوك الضباط واألفراد سلوكًا
مشرفًا ،وذلك بالعمل على أن يبتعد الجميع عن الشبهات
وعن سوء استخدام السلطة الوظيفية ،وأن يكون الرئيس

عقوبة صارمة

من جهنه بينّ لنا املساعد أول  /محمد عيل
بهلول ،أن الرسعة الزائدة وعدم التقيد
بالقواعد واألنظمة املرورية سببان من أخطر
األسباب املؤدية إىل وقوع الحوادث ،وناشد
بتخفيف رسعة الرادار عىل الشوارع الداخلية
والخارجية ،إضافة إىل التشديد ووضع
عقوبات صارمة بحق املخالفني باإلضافة إىل
حمالت تثقيف وتوعية للجمهور.
وطلب من الجميع االلتزام بقواعد وأنظمة
املرور حتى اليعرضون أنفسهم ملثل تلك
الحوادث والعقوبات القانونية  ،متمنياً السالمة لكل مرتادي الطريق .
العدد ( ) 1

المسؤوليات التي يتطلب النهوض بها على الوجه األكمل
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قدوة للمرؤوس ،وإننا نأمل أن تكسب الشرطة ثقة
الجمهور واحترامه ،وهي قادرة على ذلك بأدائها المنسق
وانضباطها وهيبتها وسمعتها العالية.
رجل الشرطة هو أظهر الموظفين العموميين تمثي ً
ال
للقانون ،ألنه الوحيد الذي يلجأ إليه المجتمع كلما كان
هنالك ما يدعو لتنفيذ القانون فيتقدم الصفوف للقيام
بواجبه مهما كانت المخاطر واألضرار التي تقع عليه ،وبذلك
يلقى من المخالفين للقانون العنف والمكائد ،لذلك عليه
أن يتحلى باألمانة في أدائه لكل مهامه األمنية.

العدد ( ) 6

مــارس 2013
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دراسات

إدارة األداء

في عصر التميز
إدارة األداء عبارة عن عملية تواصل مستمر بين الموظف والمشرف المباشر وعبارة عن تغذية عكسية
مباشرة عن العمل المنجز واألنشطة التي يقوم بها الموظف وبين المشرف لهذا الموظف ،تهدف إلى
الوصول إلى فهم واضح لألعمال التي يجب إنجازها وتتم بصورة تعاونية وفعالة بين الموظف والمشرف،
وتعرف إدارة األداء بأنها الوسيلة التي يضمن من خاللها المدير أو المشرف بأن الجهود التي يبذلها
العاملون والنتائج التي يحققونها تحقق أهداف المنظمة .
إعداد :الخبير صالح الدين عبدالحميد
ويمكن تحديد ثالثة عناصر أو أجزاء
لعملية إدارة األداء ،وهي:

تحديد األداء :حيث يجب تحديد جوانب األداء
الوظيفي التي تخدم وتحقق أهداف املنظمة ،وميكن
أن يتم ذلك من خالل عملية تحليل ووصف الوظائف
يف بداية وضع الهيكل التنظيمي للمنظمة .
تقييم األداء :وهي عملية قياس األداء وتقييمه للتأكد
من تحقق األداء املستهدف .
التغذية العكسية لألداء :ويقصد بها تزويد
العاملني بنتائج أعاملهم سواء كانت سلبية أو إيجابية،
من خالل جلسات تقييم األداء ،والعمل عىل تطوير
وتعديل السلوك الوظيفي مبا يتامىش مع أهداف
املنظمة .
وتهدف عملية إدارة األداء إىل ثالثة أهداف رئيسية
أساسية ،وهي ماييل:
أهداف استراتيجية :حيث يتم الربط بني أداء
العاملني وأهداف املنظمة االسرتاتيجية وتحديد النتائج
والسلوكيات وتحديد خصائص العاملني القادرين عىل
وضع االسرتاتيجيات موضع التنفيذ .
أهداف إدارية :حيث تعتمد املنظامت عىل
املعلومات الناتجة عن إدارة وتقييم األداء التخاذ
العديد من القرارات اإلدارية لتحسني وتحفيز أداء
املوظفني لألفضل ،كالحوافز والرتقيات أو اإلنذار
والخصم .
أهداف تنموية :واملقصود بذلك تنمية مهارات
ومعارف وقدرات العاملني ورفع مستوى أدائهم
وتحديد جوانب القصور يف األداء الوظيفي ومعالجته،
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وتحديد جوانب القوة يف األداء الوظيفي
وتحسينه لألفضل ومكافأته ،والتعرف
عىل األسباب التي أدت إىل القصور أو
القوة يف األداء ومعالجتها من األساس .
ويرى (روبرت باكال) أن إدارة األداء
حتى تكون ناجحة يفرتض بها أن تقدم
عنارص أو معلومات للمنظمة ،وتكون
كام ييل:
وسيلة لتنسيق العمل بحيث يسري نحو
تحقيق أهداف وغايات املنظمة واملوظفني
عىل حد سواء .
مخطط املراقبة ( ،)control Graphيحتوي
عىل ثالثة خطوط أساسية ،واحد للمتوسط
الحسايب وإثنان للقيم العظمى والدنيا ،وميكن
برسم هذا املخطط الحكم عىل العملية إذا
كانت تحت السيطرة أم ال؟
مخطط التدقيق ( ،) Flow Chartمخطط
ميثل خطوات العملية ونقاط اتخاذ القرار،
وتوضيح املسار بعد كل خطوة .
رسم املستطيالت البياين ( ،)Histogramويستخدم
لتنظيم ورسم املعلومات يف مجموعات ويساعد
ذلك يف تفسري املعلومات عند وجود أنواع كثرية من
املعلومات .
مخطط التشتت (،)Dispersion Diagram
ويستخدم لدراسة العالقة املحتملة بني املتغريين ،مثل
الطول والوزن ،بحيث ميثل أحد املحاور الطول وميثل
املحور اآلخر الوزن.

أما بالنسبة للعمليات املستخدمة يف ضبط األداء فإن
معظمها لحل املشكالت أو توليد األفكار .
ولتبسيط هذه املفاهيم وجعلها أسهل للفهم ،نذكر
فيام ييل بعض هذه العمليات:
عملية دمينج ( ،)Deming Processالتخطيط،
العمل ،املراجعة ،التصحيح ،وهي عملية لتحليل وحل
املشكالت .
عملية العصف الفكري ()Brainstorming Procrss

دراسات

جدا ً يعتمد عىل تحديد نقاط القوة والضعف.

تقدم معلومات تساعد املديرين أو املرشفني للحيلولة
دون الوقوع أو تكرار املشكالت واألخطاء .
والشك أن الربط بني تقييم األداء وأهداف
املنظمة – وباإلضافة إىل ما سبق – ميثل
أهمية كبرية تتمثل فيام ييل :
تكامل أهداف املنظمة التي يتم
وضعها بواسطة اإلدارة العليا
مع أهداف العاملني .
تطوير ثقافة األداء التي
يرتتب عليها االهتامم
بالنتائج أكرث من الجوانب
الشكلية .
إنشاء نوع من الحوار املستمر بني اإلدارة
واملوظفني .

التشجيع على
التطوير الذاتي .
ومن أهم األدوات والتقنيات التي ميكن
استخدامها لضبط أهداف األداء عىل مستوى
العمل تتمثل يف اآليت :
مخطط إيشيكاوا ،أو مخطط األسباب لتحليل
املشكالت ،ويرسم بعد جلسة عصف فكري
لتحديد األسباب املحتملة للمشكلة وتصنيف هذه
األسباب .
ورقة املراقبة ،وهو منوذج لجمع املعلومات .
المعايير النوعية :

وتنقسم معايري األداء إىل نوعني هام:
وهو أسلوب يستخدم يف إدارة الجودة الشاملة
ملساعدة املجموعة إلنتاج أفكار حول األسباب املحتملة
أو الحلول للمشكالت .
أسلوب املجموعة االسمية (Nominal Group
 ،)Techniqueوهي عملية توليد األفكار ،بحيث يقوم
كل عضو يف املجموعة باملشاركة دون السامح لبعض
األفراد بالسيطرة عىل العملية .
تحليل القوى (  ،)Force Analysisوهو أسلوب قديم

المعايير الكمية:

طريقة للتعرف عىل املشكالت والعوائق التي تحول
دون زيادة فعالية املنظمة .
طريقة لتوثيق مشكالت األداء التي متر بها املنظمة
للمساعدة يف وضع األنظمة والقوانني .
وسيلة لتنسيق أعامل جميع املوظفني الذين يتبعون
تحت إدارة مرشف أو مسؤول واحد .
وسيلة لتخطيط فعاليات تطوير وتدريب املوظفني .

وهي املعايري الشخصية مثل توقع والء العاملني
لإلدارة ،ويعد وضع معايري لألداء من أهم الخطوات
لضامن ضبط أهداف األداء عىل مستوى العمل .
ومن أمثلة املعايري الكمية املستخدمة يف رشطة
الشارقة عدد الخدمات اإللكرتونية املقدمة ألفراد
املجتمع ،زمن االستجابة املحقق للوصول إىل موقع
األحداث والبالغات املختلفة ،عدد املقرتحات املقدمة
من العاملني بها ،عدد الجرائم غري معلومة الفاعل
املكتشفة .
وكذلك يعد من أمثلة املعايري النوعية املستخدمة
معدل الرضا عن األداء العام لرشطة الشارقة ،ونسبة
الخوف من الجرمية ،واالنطباع العام املوجود لدى
الجمهور عن الخدمات املقدمة من رشطة الشارقة .

العدد ( ) 1
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حوار

في حوار خاص مع مجلة «العين الساهرة»

المقدم غانـم الهولـي:
إشهار مجلة الحرس األميري عالمة
مضيئة في تاريخ الصحافة األمنية
تشكل مجلة الحرس األميري بالشارقة أحد
روافد المنشورات األمنية في الدولة بما تقدمه
من معلومات في مختلف المجاالت الشرطية
والثقافية واالجتماعية وغيرها ،وبما تضمه من
كوادر وكفاءات مؤهلة ومتخصصة ،وللوقوف
على أنشطة المجلة وأهدافها ،ومتى تم
إشهارها أجرينا الحوار التالي مع المقدم غانم
خميس الهولي رئيس تحرير مجلة الحرس
األميري لتسليط الضوء على تلك الجوانب.
حوار :حسن المنصوري

بداية نود أن تعرف القراء على بطاقتك
الشخصية.

جهة محايدة
كيف تقيمون مسيرة المجلة على مدار
تاريخها؟

يسعدين أن أكون ضيفاً عىل مجلتكم املوقرة ،وأرجو
أن أضيف شيئاً يفيد القراء األعزاء من خالل هذه
املقابلة التي أوجه يف بدايتها أجمل تحية لكل محبي
وقراء « العني الساهرة» ،أما عن بطاقتي الشخصية:

إذا كان الحديث عن التقييم فال بد أن يكون تقييم
املجلة من جهة محايدة ،وهذا ما سعينا له بالفعل
من خالل عمل استبانة سنوية ملختلف مواضيع املجلة
(املادية واملعنوية) ،وكان االستبيان من إعداد وإرشاف
الزمالء يف مركز بحوث الرشطة ،ولله الحمد بعد تحليل
نتائج االستبيان حظيت املجلة بنسبة كبرية من التقدير
واإلطراء عىل املستويني املدين والعسكري ،كام تم رصد
املالحظات وأخذها بعني االعتبار لدراستها والسعي
لتاليف ما ميكن تالفيه يف املستقبل وتطوير املجلة
بشكل عام لالرتقاء بها إىل األفضل.

 االسم :غانم خميس خليفة الهولي الرتبة :مقـــدم. الوظيفة :رئيس قسم المواردوالخدمات المساندة بإدارة الحرس
األميري  -شرطة الشارقة ،رئيس تحرير
مجلة الحرس األميري.
 المؤهل التعليمي :حاصل علىالماجستير من جامعة الشارقة.
العدد األول
متى تم إشهار مجلة الحرس األميري ،وما
هو الهدف من صدورها؟

تم صدور العدد األول من مجلة الحرس األمريي يف
شهر أبريل عام 2009م ،وذلك بدعم ومباركة من سيدي
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،ومساندة ومؤازرة
سيدي قائد عام رشطة الشارقة اللواء حميد محمد
الهديدي ،ومبتابعة واهتامم سيدي مدير إدارة الحرس
األمريي العميد سامل حارب املنذري ،وتم إشهار وترخيص
مجلة الحرس األمريي رسمياً من املجلس الوطني لإلعالم
يف شهر مايو سنة 2013م تحت الرتخيص رقم (/ 5
 .)2013وكان الهدف من صدور مجلة رشطية اجتامعية
ثقافية متنوعة بإدارة الحرس األمريي ،بالشارقة هو ترجمة
لرؤية ورسالة إدارة الحرس األمريي والتي تتفق مع رؤية
36

أكتـــوبــر 2013

العدد ( ) 1

ورسالة القيادة العامة لرشطة الشارقة من خالل تطوير
األداء الوظيفي للوصول إىل التميز ،تحت شعار( :فك ٌر راق
 ..در ٌع واق) ،ورغبة من إدارة الحرس األمريي يف املساهمة
الفاعلة بتعزيز ثقة املجتمع واطمئنانه لعمل الرشطة ،من
خالل إزالة الحاجز بني الجمهور وأفراد الحرس األمريي،
وتغيري النظرة السائدة لدى أفراد املجتمع من الرهبة من
عمل الرشطة بشكل عام وعمل إدارة الحرس األمريي بشكل
خاص ،باإلضافة إىل رفع مستوى الثقافة والوعي وزيادة
الحس األمني والرصيد املعريف ،من خالل ما تنرشه املجلة
من معارف وعلوم يف مختلف املجاالت ،ومن األهداف أيضاً،
تنمية مهارات األفراد ،وزيادة مداركهم ودعم اإلبداع
واالبتكار.

رسالة أمنية
أحد أهم الوظائف التي يتبناها اإلعالم هي
عملية التثقيف ،هل ترون أن هذه الوظيفة
مفعلة في إعالم اليوم وفي اإلعالم األمني
الخاص؟

تعتمد عملية التثقيف يف اإلعالم واإلعالم األمني
خصوصاً عىل ما يتم نرشه والرتكيز عليه ،فمن أهم
واجبات والتزامات اإلعالم األمني هو توصيل «رسالة أمنية»
مبسطة يفهمها كل أفراد ورشائح املجتمع ،حتى يؤيت
التثقيف أُكْلَه ،فال بد أن تعتمد عملية التثقيف األمني عىل
شقني أحدهام مضمون ما يتم نرشه ،والثاين هو املستهدف
أو متلقي هذه املعلومة األمنية ،لذا وكام أسلفت سابقاً ال
بد أن يتم الرتكيز عىل نرش الثقافة األمنية وتوصيلها عىل
شكل رسائل سهلة وبسيطة ومبختلف الطرق سواء ما يتم
نرشه عىل صفحات املجالت الرشطية أو عرب وسائل
التواصل االجتامعي أو حتى من خالل عمل الندوات

حوار

واملحارضات األمنية

نشاهد ونقرأ العديد من المطبوعات األمنية
التي تصدر بالدولة ،ما رأيكم بمضامينها،
وهل أن كثرتها على حساب المضمون
والمحتوى والهدف ،أم ترى أنها تسير
باالتجاه المرسوم؟

مبا أن املسؤولية امللقاة عىل عاتق وزارة الداخلية
كبرية جدا ً ،وبكافة الخدمات املختلفة التي تقدمها
للمجتمع ،والتي يأيت يف مقدمتها سالمة اإلنسان من
خالل إقرار وتوفري األمن ،أو رقابة الطريق ،أو باقي
الخدمات املناطة بوزارة الداخلية مثل الدفاع املدين،
واإلقامة وشؤون األجانب  ..وغريها ،لذا كان ال بد ومن
املهم استغالل كافة اإلمكانيات والوسائل اإلعالمية
املختلفة املوجودة يف الدولة ،والتي تفتقدها العديد
من الدول ،ومن أهم الوسائل التي يجب من خاللها
إيصال الرسائل األمنية ،إىل املجتمع هي املطبوعات
األمنية ومبختلف اللغات ،خصوصاً مع وجود أكرث من
 200جنسية مختلفة يف الدولة ،وأنا عىل يقني تام بأن
ما تتضمنه هذه املطبوعات له أهداف سامية ،وكام
هو مخطط لها بحسب الجهة التي تصدر منها هذه
املطبوعات ،والتي منها املؤسسات األمنية فإنها تخدم
املجتمع بطريقة أو بأخرى.
التعاون مع الشركاء
ما مدى تعاونكم مع وسائل اإلعالم األخرى،
وهل لديكم مراسلون في اإلمارات األخرى؟

أحد أسباب نجاح مسرية املجلة هو التعاون مع
الرشكاء الفعليني ملجلة الحرس األمريي ،حيث نحرص
دامئاً عىل توطيد أوارص التعاون ،وتفعيل دور الرشكاء،
وخصوصاً وسائل اإلعالم ،من أجل تبادل الخربات
واكتساب معلومات ومهارات جديدة ،وقد اعتمدنا
مؤخرا ً مساحة يف املجلة تم تخصيصها للمجالت األمنية
الصديقة ،والتي من ضمنها مجلة «العني الساهرة»
املوقرة ،وتهدف إىل التعاون مع هذه الوسائل اإلعالمية
من خالل نرش الثقافة األمنية لتحقيق األهداف
املنشودة .وتعتمد مجلة الحرس األمريي عىل طاقم أرسة
التحرير يف جلب وتحرير األخبار من جهات مختلفة
ومعتمدة مثل :قسم العالقات العامة برشطة الشارقة،

ومركز الشارقة اإلعالمي ،وجريدة الخليج ،ووكالة
اإلمارات لألنباء ( وام ).
إنجازات غير مسبوقة
بصفتكم على رأس مسؤولية مجلة
شرطية أمنية ،كيف تنظرون لإلعالم بالدولة
وهل حقق أهدافه؟

حققت دولة اإلمارات بفضل قيادتنا الرشيدة إنجازات
غري مسبوقة يف املجاالت كافة ،ويف مجال اإلعالم عىل
وجه الخصوص ،حيث حقق اإلعالم ،ومبختلف وسائله
قفزات نوعية وكمية كبرية من خالل الفضاء املفتوح
الذي ميارس من خالله اإلعالم الحرية املطلقة يف إطار
من املسؤولية األخالقية واالجتامعية التي تنبثق من
روح االنتامء للوطن ،والنهوض بالدولة عىل املستويني
املحيل والعاملي ،وتعزيز فرص التعبري والتواصل البناء،
ومن خالل السامح بحرية التعبري املبني عىل االحرتام،
وهذه الحرية املبنية عىل االحرتام والتسامح ساهمت يف
حصول اإلمارات عىل سمعة طيبة دولياً ،وجذبت أكرث من
 200جنسية عىل أرضها ،كام ميتلك اإلعالم يف اإلمارات
بنية تحتية وإمكانات تقنية قوية حققت قفزة نوعية
مقارنة بالدول األخرى.
التزام بأخالقيات المهنة
كيف تقيمون أداء أهداف الصحفيين
العاملين بالمجالت األمنية؟

بداية ال بد من اإلشارة هنا إىل أن الصحفي هو صحفي
سواء يف املجال األمني أو يف غري املجال األمني ،ولكن
يبقى الحديث هنا عن سياسة الجهة أو املؤسسة التي
يتبع لها الصحفي ،ومدى الدعم املعنوي واملادي الذي
يمُ كّن الصحفي من أداء مهمته ورسالته بشكل يعكس
رشفة للمؤسسة التي يعمل بها ،وااللتزام
الصورة امل ّ
بأخالقيات املهنة التي أقرتها السياسة اإلعالمية ،وميكن
أن نالحظ أن أداء الصحفيني يف املجالت األمنية ،يختلف
عن أداء الصحفيني يف املجالت األخرى  ..ويف تقديري
يرجع ذلك إىل سياسة املؤسسة األمنية كام أسلفت،
والتي من أهم أهدافها توفري األمن والسالمة لألفراد
واملمتلكات ،وتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش

عىل هذه األرض الطيبة وبالتايل فإن أداء الصحفيني يف
املجالت األمنية يتميز باالحرتافية ،والجاهزية ،والحس
اإلعالمي ،والحضور الجيد بكفاءتهم وجدارتهم يف
تقنيات الكتابة الصحفية  ..ولكن يجب أن نشري هنا
إىل نقطة مهمة جدا ً ،وهي تأثري الصحافة اإللكرتونية
ووسائل التواصل االجتامعي عىل الصحافة التقليدية
الورقية ،حيث استطاعت تحويلها إىل تابع يتلقى عنها
األخبار ،مام شكل صعوبة عىل الصحفيني ملسايرة إيقاع
الصحافة اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي التي
تتابع األحداث لحظة بلحظة ،ورسعة وسهولة النرش
واالنتشار بفارق كبري عن الصحافة الورقية.
تفعيل الشراكة المجتمعية
ما هي طموحاتكم المستقبلية لمسيرة
العمل بالمجلة؟

من خالل عميل كرئيس تحرير ملجلة الحرس األمريي،
أطمح إىل تطوير املجلة يف املستقبل لتواكب التطورات
والتحوالت التي تشهدها دولتنا الحبيبة بشكل عام،
ووزارة الداخلية عىل وجه الخصوص ،والتي نأمل أن
تخرج مجلة الحرس األمريي وتصدر بحلة جديدة من
حيث املواد واإلخراج الفني والتنوع ،كام أطمح أن
تساهم املجلة فعلياً وبقدر كبري يف تفعيل دور الرشاكة
املجتمعية ،وزيادة نسبة الوعي والحس األمني،
وتوطيد العالقة بني إدارة الحرس األمريي بالشارقة وبني
أفراد املجتمع.
كلمة أخيرة لقراء مجلة العين
الساهرة؟

سعدت جدا ً بهذا الحوار ،مع متنيايت لكم بالتوفيق
ومبزيد من النجاح وأشكر كافة القامئني عىل هذه
املجلة ،وأخص بالذكر أرسة تحرير املجلة عىل عطائهم
املتميز وجهودهم الصادقة يف نرش املعلومة األمنية
الهادفة ،واهتاممهم مبجلة الحرس األمريي ،لتحقيق
الهدف الذي نسعى إليه نحو امليض بالعالقات املتميزة
إىل آفاق أرحب وأوسع والعمل عىل تطويرها واالرتقاء
بها يف املستقبل  ..وكل عام وأنتم بخري.
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بحوث شرطية

الصديق المدمن ()2-2
يلعب الصديق المدمن دورًا خطيرًا في نشر ثقافة
المخدرات والترويج لها ودفع أصدقائه إلى تعاطيها،
فالمخدرات كسلعة محرمة شرعًا وقانونًا( ،إال في بعض
االستخدامات المشروعة) ال يمكن لتجارها الدعاية لها أو
اإلعالن عنها لتسويقها ،ولكن بعض األفالم السينمائية
واألصدقاء المدمنين يقومون (دون تكليف أو أجر مدفوع)
بدور الرعاية والتسويق على أفضل ما يكون ،وبأعمق
تأثير وبإلحاح شديد ،وهو األمر الذي يستحقون عليه كل
التقدير وخالص العرفان من تجار هذه السموم الذين
وجدوا َم ْن تطوع (عن غير قصد وبدون وعي) لتحمل عبء
هذه المهمة الشاقة دون أدنى مقابل.
د .فريدون محمد نجيب
مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي

تشري األبحاث أن وراء كل متعاطي مخدرات صديقاً
مدمناً ،وذلك من خالل تجربته ومن واقع تأثريه عىل
محيط أصدقائه ،وبرغبة منه يف أن يشاركه املحيطون به
مسلكه وترصفه ،ويعدد لهم ما جلبته املخدرات له من
نشوة ،وما أضافت له من قدرة ،ويف كثري من األحيان
يقدم لهم املخدرات مجاناً ،تأكيدا ً لروابط الصداقة وتثبيتاً
لعرى العالقات املحيطة والصحة السيئة الجالبة للرضر
لجميع أطراف الشلة.
إن تأثري الصديق املدمن يكون عادة عميقاً ويصعب
محوه ،لذا فإن مكافحة املخدرات واستئصال دابرها ال
ميكن أن يكون فعاالً وناجحاً إذا ما غفل هذا التأثري ،أو
مل يؤخذ يف االعتبار.
أما بالنسبة للمجموعة الثانية ،فإن تأثر الشخص
بخربات بقية أعضاء شلته يتعاظم بشكل رسيع ،ذلك
ألن أية خربات يكتسبها أي عضو من أعضاء الشلة
تنتقل لآلخرين ،وبالتايل تتعدد مصادر الخربات بتعدد
أفراد الشلة ،وكلام كانت هذه الخربات ضارة أو سلبية
تدهورت أخالقيات أفراد الشلة وانهارات قيمها.
وجدير بالذكر أن الشلل اإللكرتونية ،أي الذين
يتصادقون عرب شبكة التفاعل االجتامعي ميكنهم تبادل
املعارف وتبادل الخربات برسعة هائلة .وقد تكون هذه
املعارف سيئة أو ضارة ،مثل التعريف باملواقع اإلباحية،
أو تلك التي تنرش األفكار الهدامة ،أو تحرض عىل اإلخالل
بالنظام العام.
إن تحليل شبكة العالقات البيئية بني مجموعة من
األفراد ،ميكن أن يعكس بوضوح صالت الصداقة وقوة
التأثري املتبادل والروابط التي تربط أفراد هذه الجامعة
ببعض ،ويتضاعف تأثري األصدقاء بتعدد الصالت التي
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تربط بينهم داخل الجامعة الواحدة ،إضافة إىل ذلك ،فإن
عدد الروابط يزيد مبعدالت تفوق تزايد عدد األصدقاء،
ذلك إن انضامم فرد واحد إىل الشلة ميكن أن يُحدث
عددا ً كبريا ً من الروابط الجديدة.
ويتضح أن عدد الروابط التي تربط أفراد شلة صغرية
مكونة من ثالثة أفراد هي ثالثة روابط ترفع إىل ستة حال
انضامم فرد رابع إىل الشلة ،ثم إىل عرشة روابط إذا أصبح
عدد أفراد الشلة خمسة أفراد .أما إذا بلغ أفراد الشلة
ستة أفراد ،فإن عدد الروابط التي تربطهم ببعض سيبلغ
خمسة عرش رابطاً.

أكبر دعاية عن
المخدرات يقدمها
مجانًا -وبدون وعي -
الصديق المدمن ،حيث
ُيبدع في وصف المتعة
واللذة التي تجلبها
المخدرات لمتعاطيها

وجدير بالذكر أن إحصاء الروابط وحدها ال يعترب يف
الحقيقة الطريقة السليمة لوصف شبكة العالقات ،ذلك
ألن الوزن النسبي لقوة التأثري عىل اآلخرين من فرد لفرد
داخل الشلة الواحدة ،بل أن بعض أعضاء الشلة الواحدة
قد ال يكونون عىل وفاق فيام بينهم ،ويظل انضاممهم
للشلة واالستمرار بها يتوقف بشكل أسايس عىل قوة
وتأثري األصدقاء املشرتكني وخاصة عىل قادة الشلة ،أي
نجومها .ينصح أحمد عكاشة ،أستاذ الطب النفيس يف
دراسته املعنونة (قل ال ولو مرة واحدة) بحتمية إبعاد
املدمن الذي يعالج من إدمانه عن الشلة املسؤولة عن
تعاطيه للمخدرات ولو تطلب ذلك إيداع املدمن الجاري
عالجه يف معسكرات نائية حتى يضمن ابتعاده عن
أصدقائه املدمنني الذين غالباً ما يبذلون ما يف استطاعتهم
إلعادة الصديق املدمن الجاري عالجه ،أو الذي قرر
اإلقالع عن تعاطي املخدرات إىل دائرة اإلدمان وجلسات
التعاطي التي تجمع أعضاء الشلة.
العوامل التي تزيد من تأثير
األصدقاء في مجتمع اإلمارات

يتسم مجتمع اإلمارات ببعض السامت التي متيزه
عن غريه من املجتمعات ،وتتفاعل بعض هذه السامت
بالشكل الذي يزيد من تأثري الصداقة يف تغيري السلوك،
سواء يف االتجاه السلبي أو اإليجايب ،أهم هذه العوامل
ميكن إيجازها فيام ييل:
 - 1قوة العالقات االجتامعية ،وتدين الروح االنعزالية.
 - 2الرفاهية املعيشية العالية.
 - 3الوفرة املالية املتاحة لصغار السن.
 - 4انشغال األرسة عن األبناء.

بحوث شرطية

 - 5تعود الخروج إىل املناطق الخلوية ورحالت الرب
والبحر.
 - 6ارتفاع نسبة الدارسني واملسافرين للخارج.
 - 7الرتكيبة السكانية متعددة األجناس وتداخل
الثقافات.
 - 8القدر العاملي من االستقاللية ،وهامش الحرية
الواسع .
 - 9انخفاض فعالية األجهزة املعنية بشغل أوقات
الفراغ.
 - 10تعاظم اإلحساس بامللل ،رغم وفرة اإلمكانات
املادية املتاحة لألفراد.
وقد تضافرت العديد من هذه العوامل يف تعظيم تأثري
األصدقاء عىل أقرانهم ،وبالتايل أصبح الفرد يستمد معظم
ثقافته وتتشكل غالبية سلوكياته من األفكار التي يستقيها
من أصدقائه ،والذين ال يكونون يف معظم الحاالت من
األسوياء.
الصداقة  ..وإدمان المخدرات

إن وقوع أحد أفراد الشلة يف براثن اإلدمان ميكن أن
يكون له تأثري انتشاري خطري عىل بقية أفراد الشلة،

ذلك ألن الصديق املدمن يلعب دورا ً مؤثرا ً يف ترويج
املخدرات والدعاية لها وإبراز مردوداتها ،خاصة عىل
القدرة الجنسية والطاقة اإلبداعية ،والحالة املزاجية،
وهي أمور ال تزيد عن مجرد تهيؤات وأوهام أثبت العلم
عكسها متاماً .ومن األمور الغريبة أن صديق املدمن يقوم،
عن غري قصد منه ،وبدون تكليف من تجار املخدرات،
ودون تقايض أية أجور أو نسب من األرباح املتحققة
بالدعاية والرتويج للمخدرات وترغيب اآلخرين يف
استهالكها ،وهو أمر قلام وجد يف أية تجارة أخرى ،وهو
وضع يعزز قدرة تجار املخدرات عىل ترويج مبيعاتهم
من قبل مندويب دعاية وتسويق متربعني ،وبالتايل فإن
األمر يجعل هؤالء التجار محظوظني يف هذا الصدد إذا
ما قورنوا بتجار السلع األخرى ،حيث ينفقون عادة نسبة
كبرية من أرباحهم ويبذلون جهودا ً مضنية يف سبيل
الدعاية لسلعهم والرتويج لها .إن تجارة املخدرات تتسم
بسامت خاصة ،قلام وجدت يف تجارة أخرى ،وهو األمر
الذي جعل املخدرات سلعة واسعة االنتشار ،رغم الجهود
الهائلة التي تبذلها الحكومات وأجهزة األمن للقضاء
عليها أو الحد منها ،ذلك لصعوبة مكافحتها ،سواء بتقليل
العرض منها ،أو بخفض الطلب عليها .وتشري الدراسات

,,

إىل أن متوسط سن بدء تعاطي املخدرات ،خاصة تناول
الحبوب املخدرة هو سن  16سنة ،وأن هذا املتوسط
يتجه دوماً نحو االنخفاض لدرجة أن البعض يرى أن
هذا املتوسط أصبح  12سنة خالل السنوات األخرية.
وقد أوضحت العديد من الدراسات امليدانية أنه نادرا ً
ما يتم تعاطي املخدرات ألول مرة مبعزل عن اآلخرين،
فحوايل  ٪ 88من املدمنني تناولوا املخدرات للمرة األوىل
بوجود آخرين ،ويف الغالب يكونون أصدقاء مدمنني .وقد
أوضحت دراسة ميدانية أجراها مركز دعم اتخاذ القرار
برشطة ديب عىل مجموعة من املدمنني الذين يتم عالجهم
مبركز لتأهيل املدمنني التائبني بعنوان (الجرعة األوىل) أن
أربع أخامس الحاالت التي قدم فيها األصدقاء املخدرات
(للمرة األوىل)ألصدقائهم كان تطوعاً ومن تلقاء أنفسهم،
والخمس املتبقية كانت بناء عىل طلب الشخص الراغب
يف تناول املخدرات.
كام أوضحت نفس الدراسة أن  ٪ 17.5من متعاطي
املخدرات يف ديب يتكفل أصدقاؤهم األكرث مقدرة مالياً
بتحمل تكلفة املخدرات التي يتناولوها .والشك أن
تفكيك الصحبة السيئة يعد املدخل األسايس لنجاح جهود
مكافحة املخدرات.

انتكاس المدمنين
الذين يتعافون من
إدمان المخدرات
يرجع إلى إغواء
أصدقائهم لهم
بالعودة لإلدمان
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دراسات

صيحة تحذير :البصمات ...
وإمكانيات التزوير والنقل

"الدراسة والمواجهة"

إن التعرف على أثر من آثار البصمات يختلف حسب نوعية األثر وطريقة معالجته الفنية ،وعندما يقوم خبراء البصمات بمقارنة
ومضاهاة بصمتين لنسبتهما إلى شخص واحد ،فإن العادة أن يتم البحث عن النقاط المميزة المتماثلة في البصمتين ،فإذا
كانت هذه النقاط كافية لإلقرار بالتطابق أمكن اإلقرار بأنهما لشخص واحد .إما إذا تواجدت اختالفات في النقاط المميزة أو لم
يكمل العدد القانوني المتعارف عليه دولي ًا فهنا يكفي إعالن النفي في الحالة األولى وعدم الجزم بالنسبة للحالة الثانية...
وهنا تذيل البصمات بعبارة "غير مكتملة العالمات الفنية الالزمة للتطابق".
إعداد :محمد توفيق محمد

إذن فالتعرف عىل البصامت يعتمد عىل ما تحويه من العالمات الفنية املميزة ،لكن
وجود هذه العالمات الفنية ال يعني بالرضورة أن هذه البصمة حقيقية! فبصامت
األصابع شأنها شأن أي أمر عادي آخر ميكن أن تتعرض للتزوير .وإثبات تزوير البصامت
بالفحص املجهري ليس باألمر الثابت أو الكامل ،وللوصول إىل حقيقة األمر يجب عىل
خرباء البصامت أن يولوا انتباههم إىل الصفات املميزة غريالظاهرة دون تجاهل لآلثار
املختلفة عن الطرق املستخدمة يف التزوير.
وتزوير البصامت هو الغالب أمر يتعرض له خرباء البصامت يف القضايا املدنية ،تلك
التي يكون املستند املطعون فيه إما شيكاً أو أوراقاً مللكيات أو توقيعاً عىل استامرات
حرف مالية أو ما شابه ذلك ..وخبري البصامت املتمرس يستطيع أن يكشف أي محاولة
لتزوير البصامت إما بالعني املجردة أو بالفحص املجهري.
وأول من قام بعمل بحوث موسعة ومسجلة يف مجال تزوير البصامت هو "سريسميث
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وود" يف سنة  ، 1903مام دعا حكومة البنجاب إىل إصدار القرار  1998يف سبتمرب
 ، 1903والذي تضمن التنبيه والتحذير من البصامت املزورة .وكان هذا القرار امتدادا ً
لظهور طريقة " الكابيويل" يف التزوير وتم نرش هذه الطريقة والتحذير منها يف جريدة
"ستيتامن" يف مقال علمي نرش يف ديسمرب  ، 1916وجاء فيه بالنص ما ييل  ":إنه من
املحزن أنه يف الوقت الذي اكتشفت فيه البصامت واستخدمت الجهات املعنية بصمة
اإلبهام إلقرار وتحقيق الشخصية عىل األوراق املستندية نجد أن هناك عمليات لتزوير
بصامت اإلبهام امتدت جذورها يف الهند كافة وامتدت إىل أفغانستان أيضاً..
ما هي الكابيويل؟
الكابيويل قبيلة هندية مارس أفرادها طريقة عرفت باسمهم يف تزوير اإلبهام يف رسية
تامة لسنني عديدة .وكانت الطريقة تلخص يف أن يحصل أي من أفراد القبيلة املختصني
عىل بصمة إبهام شخص ما يراد تزويرها من عىل أي مستند رسمي به بصمة حقيقية

دراسات

وبعد فحص الخبراء للبصمات
كانت النتائج كاآلتي:
  20بطاقة أقر الخرباء بتطابقها وأنهام بصمتان متامثلتان لشخص واحد،ومل يُكتشف أي منهام حقيقية وأي منهام منقولة!
 بطاقة أقر الخرباء بوجود أخطاء يف البصامت املنقولة. البطاقة واحدة أفاد الخرباء بعدم اكتامل العالمات الفنية الالزمة للتطابق.هذه النتائج كانت بحق مدهشة وخطرية ،وذلك يف حينها ،فام بالنا مع التقدم التقني
الحايل وبعد مرور أكرث من  70سنة عىل هذه التجربة؟ سؤال يجعل األمر أخطر من
التنبيه عليه ،خاصة ونحن أمام أجيال من آالت التصوير املستندية وأجهزة الحواسيب
اآللية وما قد تطلع علينا به من صور جديدة للنقل والتزوير! وما هو املوقف أمام تقنية
(الديجتيل) الحديثة التي من املمكن أن تنقل لنا بصمة من مستند إىل آخر؟
وهنا علينا أن نأخذ كخرباء للبصامت من أبناء العني الساهرة الحيطة الكاملة يف
مالحظات أهمها:
 لنحذر أية طبعة لبصمة لون حربها رمادي أو باهت. لنحذر أية طبعة لبصمة ال نطأمن إىل املسافات البينية فيها. لنحذر أية طبعة لبصمة نجد خطوطها متعرجة أو متموجة. لرياقب خرباء البصامت انتظام انخفاض خطوط البصمة الحلمية.وهذا ما ال نجده يف البصامت املزورة أو املنقولة،
ونظرا ً ألن أغلب املعاهد املتخصصة ال تقدم يف مجال التدريس والتدريب هذا األمر
أهمية كربى ،فإن عرضه والتحذير منه أهم حتى ال يفقد قرار خرباء البصامت قوته
ومصداقيته وحجيته وحتى تكون شهادة البصامت حقيقية ال شبهة فيها.
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يساوي جريمة

آفاق

فيقوم املختص "الكابيويل" برسم البصمة بدقة ويف وثائق معدودة عىل أي مستند يطلب
إمهاره ببصمة موجهة إىل صاحبها األصيل ،واستمرت أعامل هذه القبيلة حتى أفىش
رسها أحد أفراد القبيلة نفسها وهو املدعو "بابو بانشاكوري" من منطقة هوارة يف
كلكتا ،والذي تطوع بإجراء التجربة أمام لجنة من القضاة املحليني ،وبحضور خرباء
تحقيق الشخصية .ومتكن بابو من رسم بصمة إبهام يف فرتة مل تتعد خمس دقائق ،مام
أدهش "مسرت كليفالن" مدير املباحث بدلهي ،مام أدى إىل استصدار القرار السابق
اإلشارة إليه يف جريدة ستيتامن!.
ويف ديسمرب  1916عرض مسرت بروكرش الخبريالحكومي يف تزوير املستندات مذكرة
جاء فيها :بعد مشاهدة التجربة السابقة تبني أنه من املمكن نقل بصمة أصبع من
مستند إىل آخر بطريقة تخدع خرباء البصامت ،وأوىص برضورة االنتباه لهذا األمر ألن
الطرق املتبعة يف املضاهاة الفنية يف ذلك الزمن قد ال تفيد يف الكشف عن حقيقة
البصمة املنقولة عن البصمة الحقيقية.
استمرت جهود الباحثني وراء هذا األمر الذي ميثل خطورة أمنية وخطورة اجتامعية
أوسع حتى سنة  ، 1923حيث تم إجراء تجربة بواسطة خبري بصامت أمرييك "الربت
ليفنورث" أمام لجنة فنية أثبت فيها إمكانية نقل طبعة بصمة بواسطة قالب .وتخلص
هذه الطريقة يف إمكانية إعداد قالب طباعة مياثل قوالب طباعة طوابع الربيد يف ذلك
الزمن ،ويف هذه الطريقة توضع طبعة البصمة املراد نقلها يف اآللة وبطريقة الكبس
تنقل البصمة األصلية عىل أي مستند آخر!
وتبني من خالل التجربة إمكانية التعرف عىل البصمة املنقولة من خالل العالمات
الضغطية الظاهرة واختالف التدرجات الطبقية للحرب املستعمل عىل سطح املستند
املنقول عليه طبعة البصمة املطلوبة!
ويف مجال التجريب قدم هريالدكيمرت "خبري بصامت متمرس" يف سنة  1934عددا ً من
البطاقات البيضاء عليها طبعات بصامت حقيقية ألصحابها وإىل جوار كل طبعة بصمة
حقيقية رسم آخر لطبعة بصمة منقولة ،وعرض األمر عىل مثانية خرباء بصامت إليجاد
الفرق والتمييز بني البصمة األصلية واألخرى املنقولة وكانت النتائج مثرية للدهشة!
كانت املجموعة املعروضة  32بطاقة عىل كل منها بصمتان ،واحدة حقيقية واألخرى
منقولة.

يتابع أغلبنا ماتنشره الصحف اليومية من أخبار الجرائم
على صفحاتها اليومية ،وترى أغلب هذه الجرائم متكررة
وتتشابه في بعض مجرياتها ،وقد سبق للجهات األمنية
المختصة أن حذرت منها وحددت طرق ارتكابها وحتى
جنسيات مرتكبيها وأمثلتها :الشعوذة النصب واالحتيال
واستعمال البطاقات االئتمانية المسروقة ،أو سرقة بيانات
هذه البطاقات واستخدامها أو الحصول على بيانات
األشخاص ،مثل :أرقام هواتفهم ،أو أرقام جوازات سفرهم
والبيانات التي فيها ،وقد حدث لي مثل هذا الموقف في
إحدى زياراتي إلحدى الدول األوروبية ،حيث بعد عودتي
بعشرين يومًا تلقيت اتصا ً
ال ورسالة فيها جميع البيانات التي
في جواز سفري تفيد بأنني ربحت 200ألف دوالر ،والمطلوب
تحويل  2000دوالر إلرسال المبلغ المذكور بعد معرفة رقم
حسابي والبنك الذي أتعامل معه ،وقد عرفت فيما بعد أن
هناك العديد من أبناء الدولة وقعوا ضحايا لذلك ،وعندما
سألتهم كيف حصلتهم على بياناتي ،قالوا عندما دخلت
تلك الدولة هناك يا نصيب وسحب بأسماء السياح العابرين
من هذا المطار ،وصدق البعض هذه الحيلة ووقع ضحية
للمحتالين والنصابين والمجرمين.
وهناك سؤال يطرح نفسه ،هل نحن لهذه الدرجة نقع
بسهولة في قبضة هؤالء المجرمين والنصابين والمحتالين؟
ولماذا نجح بعضهم في اإليقاع بهذه السهولة والسذاجة؟
إليك هذه المعادلة .
نشاط إيجابي منحرف من المجرم
= جريمة.
نشاط سلبي منحرف من المجرم
و ألسهل بيان هذه المعادلة :نجد أن هناك شخصًا لديه
نشاط إيجابي ،ولكن هذا النشاط سلبي ومنحرف ،وهو
المجرم الذي يقوم بعده بنشاطات الرتكاب جريمته واإليقاع
بضحيته ،يقابله نشاط سلبي من الضحية ،أي إن الضحية في
كثير من األحيان تسهل على المجرم تمكينه من نفسها .
مثال على ذلك :أن يذهب شخص للبنك وهو يحمل حقيبة
يد ويضع فيها مبلغًا كبيرًا من المال ويخرج من البنك ،وهو
يحملها وقد عرف كثير من شاهده سواء في البنك أو خارجه
أنه يحمل مبالغ كبيرة أو يضعها في سيارته على المقعد
الخلفي ويذهب لقضاء بعض األمور ،وهذا الموقف السلبي
في عدة نقاط من المراحل التي قام بها الضحية وحتى ال
أطيل عليكم ،أقول لكل واحد منا:علينا أخذ الحيطة والحذر
حتى ال نكون صيدًا سه ً
ال للمجرمين والنصابين والمحتالين،
وأن تكون أكثر تصرفاتنا ونشاطاتنا وقائية سواء كانت في
المحافظة على أنفسنا أو ممتلكاتنا ،سواء كانت العامة أو
الخاصة.

عميد.م  /صالح سالم الشمالي

مقاالت

الشباب والمشاركة في
التنمية البشرية ()2-2
يمتاز المجتمع اإلماراتي بارتفاع نسبة الشباب مقارنة بعدد السكان ،أي أنه يمكن القول،
إن المجتمعات العربية مجتمعات شبابية ،وكما يقال فإن الشباب يمثل نصف الحاضر وكل
المستقبل ،ألنه يتسم بالقوة والنشاط والقدرة على اإلبداع واالبتكار والسعي للتغيير لألفضل،
لذلك تأتى أهمية االهتمام بالشباب وإعداده لالستفادة والمشاركة بالتنمية البشرية ،وتحقيق
التنمية المستدامة .حيث إن شباب اليوم هم رجال الغد ،وعماد المستقبل ،الذين يقودون المجتمع
في مختلف جوانب الحياة ،وهم أساس تقدم ورقي المجتمع وتحقيق نهضته وحضارته ،لذلك تأتي
ضرورة وأهمية أن ينال الشباب حقه من الرعاية (بدني ًا ونفسي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا) ،وذلك ألن الشباب
يمثل القوى البشرية التي يعتمد المجتمع عليها في المستقبل.

إعداد /د .عادل عبد الجواد الكردوسي
خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية

تتميز املجتمعات العربية ومنها القول إن الرثوة
الحقيقية ألي أمة هي أبناؤها عموماً وبخاصة فئة
الشباب ،نظرا ً ألن الهدف من التنمية هو متكني الناس
ومنهم هؤالء الشباب حتى ينعموا بحياة صحية مديدة،
ويحصلوا عىل املعرفة ،ويتمتعوا مبستوى معييش الئق
يحفظ لهم كرامتهم.
وتنرصف التنمية البرشية إىل تنمية الناس ،وذلك
باالهتامم بتكوين وبناء القدرات البرشية لهم ،وهي
من أجل الناس ،وبواسطة الناس.حيث إن تنمية الناس
تتم عن طريق بناء قدراتهم البرشية وصقل مهاراتهم،
ومن أجل الناس ،مبعنى رضورة استخدام هذه القدرات
واملهارات يف العملية اإلنتاجية مع تحقيق االستدامة
للتنمية واإلنصاف يف توزيع عوائدها ،بواسطة الناس
مبعنى فتح باب املشاركة وتدعيمها أمام الناس يف جوانب
الحياة املختلفة.

تمكين الشباب للمشاركة:

سنتعرف عىل أهمية دعم مشاركة الشباب بجوانبها
املختلفة ،عىل اعتبار أنها متثل مدخالً رضورياً لزيادة
املشاركة ،وذلك من خالل إتاحة فرص املشاركة
''االجتامعية ،واالقتصادية... ،إلخ'' ،مام يساهم يف صقل
مهاراتهم وتدعيم قدراتهم ،ويفعل عملية املشاركة يف
املجتمع.
فيام يتعلق باملشاركة والتنمية البرشية ،فهناك إجامع
عىل أن املشاركة متثل أحد أسس تحقيق التنمية البرشية
يف املجتمع ،ألنه بدون مشاركة الناس اجتامعياً واقتصادياً
وسياسياً ،يكون املتحقق تنموياً ضعيف للغاية ،وتكون
التنمية غري مستدمية وغري منصفة ،مع مراعاة أن
املشاركة تعود عىل املجتمع بوجه عام وعىل األفراد بوجه
خاص بفائدة كبرية ،ومتثل أحد املداخل الرئيسية لتعظيم
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عائد التنمية ،كام تشري تجارب بعض الدول.
أ -ارتباط المشاركة بالتنمية البشرية:

ترتبط عملية املشاركة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية البرشية،
ألن تحقيق التنمية يتم من خالل إتاحة فرص املشاركة
أمام الناس واملساهمة يف تحقيقها ويف الحصول عىل
منافعها ،باإلضافة إىل أن املشاركة تعمل عىل تنمية الذات
لألفراد.
فاملشاركة معناها اشرتاك الناس يف العمليات
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية التي تؤثر
يف حياتهم ،فقد تكون للناس ،يف بعض الحاالت ،سيطرة
كاملة ومبارشة عىل هذه العمليات ،ويف حاالت أخرى قد
تكون السيطرة جزئية أو غري مبارشة .واملهم هو أن تكون
لدى الناس إمكانية وصول مستمرة إىل صنع القرار وإىل
السلطة ،فاملشاركة بهذا املعنى عنرص جوهري من عنارص
التنمية البرشية.
ومن البديهيات أن التنمية تعتمد يف تحقيقها عىل
املشاركة ،وهى تتيح ألفراد املجتمع أن يكون لهم رأي
وصوت مسموع يف السياسات والقرارات التي تؤثر عىل
شؤونهم وحياتهم.
لذلك يجمع الخرباء يف شؤون التنمية عىل أن مشاركة
املواطنني يف مجهودات التنمية رضورة الغنى عنها
لضامن حسن مسار هذه املجهودات ،ووصولها إىل
الجامهري ،وهي تضمن نجاح خطط التنمية ،وجدية
العمل ،واستمراره لألمام ،ومبدأ مشاركة املواطنني مبدأ
استقر يف منهج تنمية املجتمع ،وإدراكاً من الحكومات
ألهمية املشاركة ،فكل الدول بال استثناء تنشئ العديد
من املؤسسات ،وتصنع الكثري من النظم التي ترعى بها
أبناءها وتدعم لديهم عوامل املشاركة.
لذلك تعترب مشاركة الناس رضورة ال غنى عنها لتحقيق

التنمية البرشية داخل أي مجتمع يسعى للوصول لذلك،
برشط أن تشتمل عملية املشاركة عىل مختلف الجوانب ''
االجتامعية ،واالقتصادية ،والسياسية ... ،إلخ'' ،وأن تكون
متاحة أمام جميع أفراد املجتمع وبخاصة الشباب.
حيث إن املشاركة تتطلب أن يتاح أمام الناس مزيد من
الفرص االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،اجتامعياً أن
يتاح للشخص التفاعل االجتامعي الكامل داخل املجتمع
يف جميع املؤسسات الرسمية وغري الرسمية دون أي متييز،
واقتصادياً أن تتوفر له فرصة عمل أو نشاط اقتصادي
يحقق له املشاركة االقتصادية داخل املجتمع ،وسياسياً
أن تتاح له املشاركة يف األنشطة السياسية ،وتوفري بيئة
دميقراطية داخل املجتمع يستفيد منها الشباب.
ب -أنماط المشاركة:

سنتناول بعض أمناط املشاركة ،والتي تتم عرب املشاركة
االجتامعية ،واملشاركة االقتصادية ،واملشاركة السياسية،
مام يؤدى إىل تعظيم املشاركة باعتبارها سلوكاً هادفاً
وعقالنياً يدعم قدرات وإمكانات األفراد ،وبخاصة
الشباب.
وتشتمل أمناط املشاركة ،عىل املشاركة االجتامعية،
ألن الشخص يشارك اجتامعياً كفرد داخل األرسة ،أو

مقاالت

إحدى الجمعيات األهلية .ويشارك اقتصادياً من خالل
املرشوعات اإلنتاجية كمشارك فيها أو كمستهلك.
ويشارك سياسياً من خالل االنضامم لألنشطة
السياسية ،وكذلك املشاركة يف االنتخابات التي تتم يف
املجتمع ،وهذه األدوار تتفاعل لترثي املجتمع ،وتتشابك
لتدعم بعضها البعض ،مؤدية لنامذج من املشاركة يدعم
كل منها اآلخر.
فيام يخص املشاركة االجتامعية والثقافية ،فإنه من
الرضوري أن يكون لكل أفراد املجتمع بدون متييز ،الفرصة
والحق يف املشاركة االجتامعية مع املحافظة عىل عاداتهم
وتقاليدهم وقيمهم اإليجابية ،واملحافظة عىل ثقافتهم
ومامرستها باألسلوب الذى يناسبهم ويتيح أمامهم حرية
التعبري عنها سواء كانت هذه الثقافة مادية أوغري مادية.
وتعتمد املشاركة االقتصادية ،عىل إتاحة الفرصة أمام
أفراد املجتمع للمشاركة يف النشاط االقتصادي عىل األقل
كمستهلكني ،وتزداد املشاركة االقتصادية عندمايتــاح
أمامهم دخول هذا النشاط كمساهمني فيه بقدراتهم،
وحصولهم عىل عائد مجز يؤدي لتدعيم االستهالك لديهم،
وتوسيع خياراتهم ،مع األخذ يف االعتبار أن هذا النمط
من املشاركة يدعم النشاط االقتصادي داخل املجتمع،
ويؤدي لتدعيم الذات واإلحساس بالكرامة ،حيث إن

وصول أفراد املجتمع إىل األسواق ،يدعم عملية التنمية
داخل املجتمع ويجعلها للناس ،وبهم ،ومن أجلهم ،إال
أن هذا يتوقف عىل مدى إتاحة الفرصة االقتصادية أمام
الناس ،وكون األسواق صديقة لهم.
وهناك نوع آخر لهذه املشاركة وهو تشجيع املشاركة
من خالل العاملة ،ألنه بالنسبة ملعظم الناس يكون أفضل
شكل للمشاركة يف السوق هو من خالل العمل املنتج
بأجر ومن خالل العاملة الذاتية والعاملة املأجورة ،فهذا
ميكنهم ليس فحسب اقتصادياً بل واجتامعياً وسياسياً
أيضاً.
فالعاملة متكن الناس اقتصادياً مبنحهم قدرة رشائية
فيام يتعلق بالسلع والخدمات ،ومتكنهم اجتامعياً
بتوفريها دورا ً منتجاً لهم يعزز إحساسهم بالكرامة
وباحرتام النفس ،وقد متكنهم سياسياً إذا بدأوا يف التأثري
يف عملية صنع القرار يف مكان العمل وخارجه .وميكن
زيادة حجم املشاركة االقتصادية داخل املجتمع ،من
خالل تشجيع االستثامر عموماً ،واالستثامر يف الصناعات
الصغرية بوجه خاص اعتامدا ً عىل املوارد املحلية ،وذلك
يساعد يف تشغيل األيدي العاملة ويساعد يف حل مشكلة
البطالة ،وينمي الصناعات املحلية.
مام سبق تتضح أهمية متكني الشباب العريب داخل

املجتمع للمشاركة داخل املجتمع مام يساهم يف دعم
البعد االجتامعي واالقتصادي والسيايس ،ألن املشاركة
اإليجابية تدعم عملية التنمية ،ومتثل مدخالً مهامً
لتدعيم قدراتهم وإمكاناتهم.
انطالقاً من ذلك تأيت أهمية أن تقوم املؤسسات الرسمية
وغري الرسمية بتقديم األموال التي تحقق املرشوعات
الصغرية للشباب ،مهام كان صغر حجمها ،وبساطتها،
ألن ذلك ميثل مدخالً مناسباً لتدعيم هذه الفئة ،وزيادة
األصول املادية لهذه الفئة.
يالحظ إن إعداد القوى البرشية من الشباب رضورة
ال غنى عنها للمجتمع العريب ومنه اإلمارايت لتساهم
يف تحقيق التنمية البرشية واالستفادة منها ،مع أداء
املؤسسة التعليمية العربية لدورها يف إعداد وتخريج
الكفاءات والكوادر العلمية املدربة التي تحقق ذلك.
خالصة القول؛ تأيت أهمية دعم مشاركة الشباب
اقتصادياً بالحصول عىل فرص العمل ومشاركته اجتامعياً
كفرد يف أرسة أو جامعة اجتامعية ،ومشاركته يف الحياة
السياسية كناخب أو يف الرتشيح لعضوية املجالس النيابية
الوطنية ،فهذه األدوار تتداخل وتتفاعل وتعزز كل منها
اآلخر ،وت ُعد الشباب للمشاركة يف اتخاذ القرار يف شؤون
املجتمع.
العدد ( ) 1
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جرائم
عالمية

قضايا

إعداد  :لطفي الجويني

إيران:

طلبه
األخير قبل
الموت عزف
الناي على
المشنقة

أثارت حكاية شاب إيراين يبلغ من العمر  18عاماً ،تأجل
تنفيذ حكم اإلعدام فيه مرتني تعاطفاً كبريا ً داخل وخارج إيران،
كام أثارت الخوف عىل حياة الشاب الذي حكم عليه باإلعدام
بعد طعنه تاجر مخدرات عندما كان عمره  16عاماً فقط عام
 .2004وقررت السلطات القضائية اإليرانية تعليق حكم اإلعدام
يف الشاب بعد مناشدات من منظامت حقوق اإلنسان اإليرانية
والدولية .والشاب املحكوم باإلعدام طعن يف عام ٢٠٠٤
تاجر مخدرات ىف أحد املتنزهات يف طهران ،بسبب إدمانه
عىل املخدرات ،واستغالل التاجر إلدمانه .واعتقلته السلطات
اإليرانية ساعتها ،وحكمت عليه املحكمة باإلعدام ،غري أن
منظامت إنسانية يف إيران رفضت الحكم ،موضحة أن الجاين
عندما ارتكب الجرمية كان قارصا ً وأنه ال يجب شنق شخص

ارتكب جرمية وهو قارص ،ومل يبلغ سن الرشد .وقالت املحامية
التي تولت قضية الدفاع عن الجاين أن القضاء قرر تعليق حكم
اإلعدام يف القاتل ملدة  10أيام .وهذه هي املرة الثانية التي
يتم فيها تأجيل تنفيذ الحكم بسبب مناشدات دولية وداخلية.
وقالت املحامية ،إن الجاين عازف ناي موهوب .وكان من املتوقع
تنفيذ حكم اإلعدام فيه ،غري أن نداء أرسة املتهم ومنظامت
إيرانية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية «االمنستي» أدت
إىل تراجع السلطات يف طهران عن تنفيذ الحكم ،وتأجيله ملدة
 10أيام فقط .وقالت منظمة العفو الدولية ،إن القاتل عندما
وضع حبل املشنقة حول عنقه ،سلطات السجن طلبه األخري
وحبل املشنقة يلف عنقه وسمحت له بالعزف عىل الناي ،مام
حدا بأهل الضحية إىل منحه تأجيالً يف اللحظة األخرية.

كان املوت يف انتظار مواطن
ميني يد عى (ع.ع) عىل يد
زوجته األمريكية من أصول
مينية (أ.ع.م) التي تجيد
رياضة التيكواندو ،وذلك
بعد شجار نشب بينهام
حيث أوضح تقرير طبي أن
وفاة الزوج كان نتيجة ذبحة
صدرية أصيب بها بسبب
العراك بينه وبني زوجته ،وقد
تكون وفاته أنقذت الزوجة

وألن الزوجة تجيد رياضة

أمريكا:

زوجة أمريكية تجيد
التيكواندو تقتل
زوجها اليمني بعد
عراك عنيف
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من موت محتم،وجاء يف
الخرب الذي أعدته الصحافية التيكواندو فقد أفىض العراك
بصحيفة األيام اليمينة ،أن
إىل موت الزوج مبارشة.وذكر
الزوجة كانت قدمت إىل
صنعاء قادمة من الواليات مصدر أمني أن الزوج أيضاً
املتحدة موطن والدتها ،وذلك قوي البنية ،وأن العراك أدى
إلجراء معاملة تأشرية دخول إىل تعرض الزوجة إلصابات
لزوجها إىل الواليات املتحدة،
بالغة وقد شج رأسها ورقدت
ولكن حدث خالف بينهام ال
يعرف سببه أدى إىل دخول يف املستشفى تحت العناية
الزوجني يف عراك عنيف .املركزة.

قضايا

اليمن:

يخرج أحشاء محامية أثناء
مرافعتها لصالح زوجته
الكويت:

يقطع أذني
خادمه الهندي
ألنه لم يسمع
كالمه!

تعرضت محامية مينية للطعن بالسالح األبيض
بينام كانت ترتافع أمام محكمة رشق مدينة تعز
( 250كم) جنوب اليمن .وقال مصدر أمني ،إنه بينام
كانت املحامية ترتافع أمام القايض قام أحد غرمائها
بإشهار سالحه األبيض (الجنبية) ليغرسها يف أحشاء
بطنها أمام القايض واملحامني لتسقط مغمياً عليها
يف قاعة املحكمة.وحسب املصدر فإن سبب الخالف
بني املتخاصمني كان بعد نطق القايض بالحكم لصالح
موكلتها التي كانت قد رفعت قضية ضد زوجها األمر
الذي أثار غضب الزوج فأخرج سالحه األبيض وسدده
يف أحشائها فوقعت مغمي عليها وتم نقلها يف حالة

حرجة إىل املستشفى مبدينة تعز  ،وأدخلت غرفة
اإلنعاش يف محاولة إلنقاذ حياتها بعد أن خرج جزء
من أحشائها.وقال نقيب املحامني اليمنيني يف مدينة
تعز ،إن النقابة ستتابع هذا األمر بجدية ،وستبذل
كل املساعي من أجل حفظ كرامة املحامني ،مشريا ً
إىل أن املحامية ليست مسجلة يف جداول أعضاء
النقابة.وهناك مخاوف من أن تؤدي هذه الحادثة
إىل تصاعد أعامل الثأر بني أرسة املحامية ومن قام
بطعنها ،خصوصاً مع اعتبار االعتداء عىل املرأة يف
اليمن معيباً قبلياً.

أقدم مواطن كويتي عىل قطع أذين خادمه
الهندي مبقص ،ألنه مل يسمع كالمه ،وتأخر
بتنفيذ أوامره .وتم إسعاف الخادم يف مستشفى،
بينام يجري البحث عن كفيله ،وفق ما نقلت
صحيفة الرأي العام الكويتية .وتشري التفاصيل،
التي رواها مصدر أمني للصحيفة ،أن مواطناً
شاهد شاباً يتلوى من األمل والدماء تسيل
من وجهه .فقام بنقله إىل املستشفى ،حيث
فوجئ رجال الطوارئ بأن ال أثر ألذنيه.وأشارت
التحقيقات مع الوافد الهندي ،إىل أن كفيله
طلب منه القيام بعمل ما ،لكنه تأخر بتنفيذ
طلبه ،فام كان منه إال أن أحرض مقصاً من
املطبخ ،وهوى فوقه ،وقام بقطع أذنيه .ثم تركه
وانرصف دون محاولة إنقاذه.
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«زلقوط»..
مجرم من العيار الثقيل
«في التوطئة» ّ :
الشهوة والغريزة أمران موجودان ُمستوطنان في ّ
كل نفس بشرية ،فإذا لم يقترنا بروادع أخالقية أو
ّ
آدمي ُمنف ِلت ،وفي بعض األحيان ،يتف ّوق على
وحش
بكل تأكيد  -إلى
فإن المرء يتح ّول –
ّ
دينية أو قانونية أو تربويةّ ،
ٍ
الوحوش في بشاعة أفعاله ،وقسوة جرائمه ،وقباحة سلوكاته...
إعداد  :وجيه حسن

ْ
ولكن!
رحلة صيد ..

مع ساعات الصباح األوىل ،ليوم عطلة أسبوعية،
منفردا ً غادر «زلقوط د ،م  26عاماً» ،قريته ،بعدما
أخذ معه بندقية الصيد ،وعددا ً من الطلقات النارية
الالزمة ،بغرض القيام برحلة صيد معتادة ،حيث اجتاز
عدّة كيلومرتات ،وهو يتنقل بني األحراش الجبلية
والقرى املجاورة والحقول الخرضاء ،بحثاً عن ٍ
صيد
مثني ..وبحلول وقت الظهرية ،وصل إىل طرف قرية
متجاورة مع قريته ،وهناك ملحت عيناه الذّئبيّتان
امرأتني يف ع ّز الشباب ،تقومان بجمع بعض النباتات
ال ّربية «كالخبّيزة وال َّرشَ اد األخرض وال ّزعرت ال ّربي» وما
شابه ،فاقرتب منهام مح ّيياً وطالباً رشبة ماء ..ناولته
إحداهام قارورة املاء ،وأثناء الرشب ،وقعت عيناه عىل
الجَماَ ل رِ
اآلس لواحدة من املرأتني ،فق ّرر لحظتها يف
والسواد ،أ ْن ينال منها..
وء
بالس
ارة
م
األ
نفسه
دخيلة
ّ
ّ
ّ
وبعدما انتهى من رشب املاء ،قال لهام :إنه شاهد بأ ّم
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عينيه يف الحقل القريب انتشارا ً واسعاً لنبتة ال ّزعرت
ال ّربي وسواها ،وميكنهام الوصول إىل هناك لقطف
املزيد من تلك النباتات امل ُشْ ت َهاة ..وبدافع من طيبتهام
الزائدة فقد صد ِ
ّقت املرأتان أقوال الشاب ،وتو ّجهتا
بالحال إىل الحقل القريب املشار إليه..
قتل ..واغتصاب

بوصول املرأتني إىل الحقل املذكور ،رشعتا تبحثان بني
األشجار واألرض امل ُ ْعش ْو ِشبة عن ال ّزعرت ال ّربي ،وباقي
عيني
األعشاب عىل اختالفها وصنوفها ،دون أ ْن تالحظا ّ
الشاب وهام تجتهدان باملتابعة ،واملراقبة الحثيثة
لهام ،بل بدأ يالحق خطواتهام مالحقة ِلصيقة وأ ّوالً
بأ ّول ..اقرتب من إحداهام  -وهي األكرب س ّناً–  ،ولقّم
بارودة الصيد ،ومن مسافة ج ّد قريبة ،ال تتعدّى أربعة
األمتار أو الخمسة ،أطلق الرصاص عليها ،دومنا سبب،
فأصابها يف الرأس والصدر ،فامتت عىل الفور ..مل ِ
يكتف

القاتل بجرميته األوىل ،بل قام بتصويب بندقيته باتجاه
املرأة الثانية ،وسألها أوالً عن اسمها وعمرها ،فقالت
وهي ترتجف خوفاً وفزعاً« :مزيونة ،خ ،و 22 ،عاما»،
وس َح َبها من يدها إىل داخل الحقل -
فاقرتب منهاَ ،
حيث األشجا ُر الكثيفة امل ُتعانقة  -وهي مستسلمة
ٍ
شخص مجرم ،ارتكب جرميته
أسطوري أمام
بخوف
ّ
بحق رفيقتها للت ّو ..وتحت تهديد السالح ،أجربها عنو ًة
ّ
عىل خلع مالبسها بالكامل ،كام خلع املجرم مالبسه
وتوسالتها ،راجية
أيضاً ،ومل تنفع معه أمطا ُر دموعها ّ
تركها بحال سبيلها ح ّرة طليقة ،برشفها وعفافها ،لكنه
اغتصبها أكرث من م ّرة ..وبعدما انتهى من أفعاله القذرة
املُدَانة ،هدّد بقتلها ،وقتْل أفراد أرستها جميعاً ،فيام لو
أخربت أحدا ً بالذي حصل ،مضيفاً «أنّه قتل رفيقتها كيال
تبقى شاهدا ً عىل جرميته معها واغتصابها» ،وأضاف
«أنّه قتل قبل مدّة عدّة نساء ،ولن يرتدّد بقتلها إذا ما
ألي مخلوقٍ من البرش» ..وتحت
ْ
رس مستقبالً ّ
باحت بال ّ

قصص الجريمة

األمن الجنايئ من دورياتهم للقبض عىل الجاين ،وبعد
يومني من البحث والتح ّري ،والسؤال عن شخص تنطبق
عليه تلك األوصاف ،وجدوه مختبئاً يف مغارة قريبة من
قريته ،كان عىل ما يبدو قد تع ّود االختباء بها من قبل،
امي ..وبالتحقيق معه
كلام أقدم عىل ارتكاب عمل إجر ّ
اعرتف حاالً مبا قام به ،وبأنه قتل املرأة «سالمة» حتى
ال تكون شاهدا ً عياناً عليه ،ألنه انتوى اغتصاب زميلتها
«مزيونة» الجميلة الفاتنة..
«مِ ْن فمك ُأدي ُنك»..

وأمام قايض التحقيق ك ّرر املتهم «زلقوط» أقواله،
معرتفاً بقتل املغدورة «سالمة» ،وارتكابه جرمية ال ّزنا مع
صديقتها «مزيونة» ،شارحاً ذلك كله بكثري من التفاصيل
والقباحة ..كام أكدت «مزيونة» أقوالها السابقة دون
ملف
زيادة أو نقصان ..وبعد استكامل التحقيقات ،أحيل ّ
الدّعوى بالكامل إىل «محكمة الجنايات» باملدينة..
مزيونة« :المغدورة صديقة غالية»!

تهديداته العنيفةَ ،و َعدت ْه املسكينة ،املطعونة برشفها،
واملغلوبة عىل أمرها ،بعدم إخبار أحد مبا جرى معها،
وأنها ستلتزم مبا ردّده عىل مسامعها ،م ْن «أ َّن رصاصة
طائشة ،سقطت عىل رأس رفيقتها ،وأ ّن رصاصة أخرى
تائهة اخرتقت صدرها ،فأ ْردَتها قتيلة» ..بعد ذلك تركها
وشأنها ،وف ّر هارباً من مرسح الجرمية!..
بحث مستمرّ عن الفاعل..

متالكت «مزيونة» أعصابها ،وعىل ع َجل ارتدت
ثيابها ،سارعت بالعودة إىل قريتها ،ترصخ وتستغيث
وهي تذرف دمعاً سخيناً كاوياً ،وهناك أخربت زوجها
مبا جرى لها ولرفيقتها! عىل الفور قام الزوج بإخبار
قريبه زوج املغدورة مبا حدث لزوجته «سالمة ق،
ت 23،عاماً» ،التي كانت برفقة الزوجة «مزيونة»
 ..تو ّجه الزوجان مع ثلة من أقربائهام إىل مرسح
الجرمية ،وهناك وجدوا «سالمة» تسبح بربكة من
الدم ،وقد فارقت الحياة متاماً ..ت ّم إبالغ مركز الرشطة
بقرية املرأتني بالحادثة ..حرضت سيارة اإلسعاف،

نُقلت املغدورة إىل قسم الطبابة الرشعية مبشفى القرية،
الذي تولىّ التحقيق بالحادثة ..أدلت «مزيونة» بإفادتها،
شارحة لضابط التحقيق مبركز الرشطة املذكور ما وقع
بأىس وحرسة( :سدّد املجرم
لها وللمغدورة  ..قالت ً
أي سبب إىل رأس «سالمة» وإىل
رصاص بندقيته دون ّ
صدرها ،فامتت بالحال ،أما أنا ،فقد قام بتهديدي بالقتل
عصيت له أمرا ً ،وقام باغتصايب أكرث من م ّرة ،ومل يأبه
إ ْن
ُ
وتوساليت بأ ْن ال يفعلها ،لك ّنه فعلها يا سيدي
ّ
لكل دموعي ّ
الضابط ،رغم أنني امرأة محصنة ،ويل زوج وأوالد)..
وحني سألها الضابط عن أوصاف الجاين؟ قالت« :شاب
حنطي اللون،
يف العرشينيات من العمر ،طويل القامة،
ّ
له شامة كبرية عىل خدّه األمين ،مع عر ٍج واض ٍح يف ساقه
اليرسى ..قال يل بعظمة لسانه :إنه قتل عدّة نساء من
قبل ،ألنه ّن رفضْ َن أوامره باغتصابه ّن»ّ ..
دل تقرير الطبيب
الرشعي (أ ّن سبب الوفاة هو تع ّرض املغدورة لطلق ناري
من مسافة قريبة ،ال تتجاوز خمسة األمتار ،وأ ّن هناك
تهتّكاً بالرأس ،ونحو عرشين ف ّوهة دخول ،أسفل وأعىل
الصدر ،األمر الذي أدّى للوفاة بالحال) ..كثف عنارص

ويف «محكمة الجنايات» ،حاول املجرم «زلقوط»
الرتاجع عن اعرتافاته السابقة كلها ،مدّعياً أنّه (قتل
«سالمة» بطريق الخطأ ،وأنّه مل يكن ينوي قتلها بتاتاً،
وأنّه مل يرتكب ُجرماً يف حياته) ..بينام أكدت «مزيونة»
لهيئة املحكمة ،أقوالها السابقة ،من (أ ّن املجرم
«زلقوط» أقدم عىل قتل صديقتي الغالية ،ليسهل له
اغتصايب تحت التهديد والوعيد ،وقد فعلها املجرم أكرث
من م ّرة ،قبل أ ْن يلوذ بالفرار» ..حينها وجدت هيئة
املحكمة« ،أ ّن االعرتاف سيّ ُد األدلة» ،وأ ّن تراجع املجرم
عن أقواله السابقة ،مل يكن سوى محاولة منه للتملّص
من العقاب القانوين القايس الذي ينتظره ،واقرتن ذلك
الحق العام «مزيونة» ،التي أكدت
بأقوال شاهدة ّ
ارتكاب املجرم الجرميتني بآنٍ  :القتل ثم االغتصاب..
توصلت هيئة املحكمة إىل قناعة مفادها( :إقدام
وقد ّ
املتهم «زلقوط» عىل قتل املغدورة «سالمة» ،متهيدا ً
الغتصاب املدّعية «مزيونة» ،الحقاً)..
(العدل سيّ د األحكام)..

رشيرة،
ويف صبا ٍح أسود كوجه القاتل ،وروحه ال ّ
نطقت املحكمة املوقرة بلسان عدالتها ،حني ق ّررت
(تجريم املتهم «زلقوط» ،بجناية القتل ال َع ْمد عن
وترصد ،متهيدا ً لجناية االغتصاب ،بالعنف
سابق إرصار ّ
وتحت التهديد والوعيد ،ومعاقبته باإلعدام شنقاً..
إضافة إللزامه بدفع مليونني من عملة بلده لورثة
املغدورة «سالمة» ،تعويضاً لهم عن أرضارهم املعنوية
واملادية ،ودفع مليون آخر للمدّعية «مزيونة» ،تعويضاً
لها عن أرضارها املعنوية واملادية ..ومصادرة السالح
أداة الجرمية) ...ويف حالة املجرم «زلقوط» ،يقول
شاعر:
«لم ُأ ْج َز بالشرّ غيرَ ش ٍّر
ْ

والخيرُ ْ
زاء»..
عن
ِ
مثله َج ُ
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الخطر الجرمي في المدينة

أكثر حدة  ..لماذا؟

من المالحظ أن المدن بزيادة الكثافة السكانية فيها تخلق باستمرار ظروف ًا جديدة تقتضي تنظيمات أكثر
لتنسيق سلوك األفراد فيما بينهم ،فجانب كبير من الممارسات الجرمية التي ترتكب في المدن ترجع
إلى مخالفة التنظيمات المتعلقة بالمساكن والمصانع والطرق أو المحافظة على الصحة العامة ،تلك
التنظيمات التي التبدو الحاجة إليها شديدة في التجمعات اإلنسانية الصغيرة
محمد توفيق محمد

إضافة إىل ذلك فإن العلم قد يساعد العنارص
الجرمية إىل حد ما عىل استخدام األساليب العلمية يف
ارتكاب الجرمية ،فضالً عن أن هذه األساليب عادة ما
يستخدمها املجرم املحرتف – وهو أكرث املجرمني مهارة
وذكاء – هذا املجرم يفضل مامرسة نشاطه الجرمي يف
املدن لعدة أسباب ،من بينها أن مبارشة هذا النشاط يف
املدينة يعود بكسب أكرب ،إضافة إىل تفضيل العنارص
اإلجرامية الحياة يف أماكن التحرض ،فاملدينة بطبيعتها
تهيء للمجرم إقامة أنسب ،ففي املجتمعات الصغرية
يستحيل أن يظهر فيها شخص غريب يف الهيئة أو
الترصف دون أن يعلم جريانه مبامرساته ،وإذا ما عمد
إىل التخفي النسبي فإنه رسعان ما يصبح محالً للريبة
والشبهة ،وهذا أمر جد خطري يخشاه أي مجرم .
أما يف املدينة فالشخص ميكنه – عىل العكس -أن
يعيش وأن يعمل دون أن يلفت إليه نظر أقرب جريانه،
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فاملجرم كائن اجتامعي كغريه من الناس ،ولذلك فإنه
يحاول أن يرسم لنفسه دائرة اجتامعية ميكنه أن
يتحرك من خاللها وفيها بحرية .
وطبيعة املدينة أن نجد الحياة فيها مليئة بالضغوط
النفسية عىل اإلنسان ،ففي املدن إمكانات مادية
كبرية ،ال يستطيع البعض أن يحقق لنفسه ما يطمح
إليه ،ومن منظور آخر نجد أن الهيئة االجتامعية
يف املدينة تقوم بسن قوانني وترشيعات ملواجهة
االنحرافات ،ولكن يالحظ إنه كلام تعددت
الترشيعات التي تعادل أحكام عملية
الضبط االجتامعي كلام نشط
املحرتفون يف املقابل إىل ابتكار
أساليب البحث عن
الثغرات يف تلك

الترشيعات وصوالً لتحقيق أغراضهم الجرمية  ..وغالباً
عندما تلجأ أجهزة األمن إىل وسائل تقنية أكرث تقدماً
ملكافحة الجرمية فإن املجرمني اليستسلمون ولكن
ينشطون ويعملون فكرهم الجرمي سعياً للحصول
عىل التقنيات املضادة  ..ويسيطر عىل املوقف أسلوب
التحدي ،ولذا يالحظ أن الجرمية يف املدينة –
خاصة يف املدن التجارية – بني كر وفر
بني السلطات األمنية

نقطة ضوء

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

وإذا كان التساؤل لماذا تبرز الجريمة في المدن؟ فإن
اإلجابة تلخص في :

املدينة غالباً مانجد فيها أشكاالً من انحالل األشكال االجتامعية التقليدية
وتضعف الشعور باالنتامء املؤدي إىل أشكال اجتامعية ذات نزعة انحرافية .
املدينة يسود فيها قانون السوق – قانون العرض والطلب – وبالتايل يخضع
اإلنسان يف املدينة إىل قانون البضاعة ،ويسخر القيم اإلنسانية ويحولها إىل
قيم تجارية .
املدينة تخلق وترسل للفرد خطاباً مزدوجاً متناقضاً ،قوى السوق الخاضعة للامل
وتعري األخالق ،وتعطي الخطوة األوىل السبق عىل الخطوة الثانية .
املدينة غالباً ماتلفها حالة "أنومية" وهي الحالة املعروفة باختالل القيم.
أما السؤال األكبر ،فهو هل نهجر المدن ونرفض
التحضر؟!

بالتأكيد ال  ..ولكن يجب أن نبحث عام يرسخ القيم  ..وتأكيد الهوية وتسخري
القيم التجارية للقيم اإلنسانية ،وأن تزداد حدة وقوة التواجد األمني الواعية
الراصدة ألي انحراف أو ميل  ،أمالً يف مستقبل متحرض ومرشق  ،أكرث أمناً
وأماناً .
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البعد الخامس

والعنارص الجرمية .

سعد الدغمان

مناسبات أكتوبر
في البدء:
قد ال يضاهي شهر (أكتوبر) شهرًا آخر على مدار العام فقد احتوى
بدءا من الثاني
عشر مناسبات عالمية تحتفل بها أمم األرض سنويًا ً
منه وصو ً
ال ليوم ختامه الحادي والثالثين من أكتوبر ،ناهيك عن تزامنه
هذا العام مع العام الدراسي والعودة لمقاعد الدراسة.

أبرز المناسبات:
ومن تلك المناسبات وأكثرها أهمية (اليوم العالمي للمعلم) لما
لهذه الشخصية من فضل على الجميع كبيرهم وصغيرهم ،
حاكمهم ومحكومهم ،فليس هناك من إنسان على وجه األرض
ال فضل للمعلم عليه حتى وإن لم يتتلمذ أو لم يحسن القراءة
وال الكتابة ،أو بوصف آخر (أمي) ،فقد علمه سيد المعلمين وسيد
الكائنات (محمد صلى اهلل عليه وسلم ) .

مضامين:
مناسبات شتى أوالها تخوض في موسيقى الشباب ،وهي علم
وعمل ،ويوم المعلم وهذه فضل وإحسان ،ويوم البريد العالمي،
وهي خدمة جبارة كرست فائدتها للجمهور ،ويوم الصحة
النفسية العالمي ،وكم تعاني شعوب كثيرة من تعب نفوسها،
ويوم الطفل العربي ،وهو يمثل المستقبل لألوطان ،وهنا ال بد من
استذكار األطفال الذين يعيشون تحت يد القهر والظلم الذي تخلفه
الحروب واألزمات ،واليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين ،وهم
شريحة تستحق منا كل تقدير ورعاية ،ويوم الغذاء العالمي ،وكم
من جوعى يتضورون ونحن نسرف في حفالت الزواج والمناسبات
األخرى بطعامنا ،واليوم العالمي ،لتطوير المعلومات وهذه نعيشها
في عصرنا الراهن وما يشهده العلم الحديث من تطور في كل
المجاالت ،اليوم العالمي للبصر وفيه نحمد اهلل  -عز وجل  -على
هذه النعمة الكبيرة التي يتمناها غيرنا ،وآخرها عيد الشجرة ،وعنها
يقول الحبيب المصطفى عليه الصالة والسالم « :لوقامت الساعة
وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها»  .صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم .
مسك الختام :التبصر في معاني تلك المناسبات يقودنا إلى نقطة
جوهرية ،تقول :هل ترون من قصور في معنى إحداها لم تطبق
في اإلمارات الحبيبة ،شكرنا وتقديرنا لنعم اهلل – عز وجل – الوافرة
والمجزية علينا ،وأولها الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة وحكامنا
الكرام.

محطة شعرية

شاعرنا الرائع أبو محمد عبر لنا عن خلجات قلبه بهذه الحروف الذهبية

وادعوني
ليتهم

من عقب ما وادعوني ضاقت الدنيا عليه

وادعوني

وادعوني

قمت اطالع من يميني واصفق ايديه خليه

اتركوني

اتركوني

اه يفكارن تجيني يوم لعباده يعيه

اشغلوني اشغلوني وين عن عالم خذوني

ليتهم بس صارحوني قبل ما يفضو عليه

اقصدوني اقصدوني بسمه ونظره اخدعوني

كم ناديت اسعفوني بالهدا والعاطفيه

ما زحوني ما زحوني وفي بحرهم غرقوني

دبرو حين اذبحوني ذبح ما سمو عليه

اجهلوني اجهلوني كنهم ما يسمعوني

في

ما

وادعوني

مكاني

اتركوني

شعر مصبح المسافري بو محمد

من يثيب القلب
تستحي من الهجر وإال ما تحبه
كم خسرت من القرايب واألحبه
الشقا والهم بعيوني تشبه
والحقيقة قطعت قلبي وابه
لي كالم الحب عندي كالمسبه
من يثيب القلب ويعيد المحبه

قولها يا مداوي عاشق فداوي
لين ضاق الصدر من كثر البالوي
بالهنا والحب والتمر الحساوي
وانا كلي حالم وصدري رجاوي
والصدق قفا وخاوته المناوي
في وقت فيه الوفا ضامر وخاوي

شعر الشاب حمد الخاطري
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محطة شعرية

طلبتك يا إاله

إعداد  :سلطان العامري

أبيات معبرة عن خلجات الفؤاد وتباريحه
عليم اهلل بما حل وجرى لي

في هالدنيا ومصابي كل ليلة

شكيت الضيم لكن من يسالي

وهم الضيم في قلبي عويلة

عالي

أشيلة

طلبتك

يا

آاله

الكون

سهرت الليل في جنح الليالي

تصبرني
اردد

على

ونتي

هم

وال

شي

حيلة

خالي

ولزمت الصمت مالي من وسيلة

سوى ربًا تجلي في العاللي

ضيع دليلة
عليم الجال من
ّ

صفقت

الكف

باليدين

شعر عبداهلل علي سباع

من الغزل العفيف الذي يتغنى به األحبة مع هدوء الليل

أعشق صدى صوتك
وينك من البارح وأنا كلي طعون

رماح العواذل قد رمتني قبالك

ماكنك إال الند ماانته بمظنون

ضميان تقتلني على فيض جالك

قلي بربك ليه انا فيك مجنون

واتبعك لو دربك ضياع ومهالك

مفتون بك يا ناعس الطرف مفتون

اعشق صدى صوتك واهيم بخيالك

وماهمني العذال مهما يقولون

كل

فدالك

هم مادروا انهم فوادي يهيمون

وأنا معك في وادي الشوق هالك

العواذل

يامناتي

شعر مبارك المري
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ركن المالعب

نهيان بن مبارك يتفقد
مالعب البطولة ويقف مع
استعدادات اللجان

اإلمارات جاهزة
النطالقة كأس
العالم للناشئين
تنطلق في السابع عشر من الشهر الجاري
بدولة اإلمارات العربية المتحدة بطولة
كأس العالم للناشئين ،بمشاركة 24
منتخب ًا يمثلون صفوة المنتخبات العالمية
لكرة القدم على صعيد الناشئين ،وستتجه
األنظار إلى مالعب اإلمارات لمتابعة
المونديال الذي سيحظى باهتمام كبير من
كل القائمين على شؤون كرة القدم.
إعداد  :حسن المنصوري  -بدر طبيب
تصوير  :مصطفى إيبي

ونجحت اإلمارات بالفوز مبلف التنظيم نتيجة ثقة االتحاد الدويل وما متتلكه الدولة
من إمكانيات كبرية يف إخراج هذه التظاهرة العاملية بأبهى صورة ،أن سبق وتم تنظيم
بطولة العامل عىل أرض اإلمارات لفئة الشباب عام  ،2003وشهدت تلك البطولة نجاحاً
كبريا ً .ويف سياق االستعداد لتنظيم الحدث زار سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع ،رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
رئيس اللجنة العليا املنظمة لبطولة كأس العامل للناشئني ،نادي اإلمارات برأس الخيمة
للوقوف عىل التجهيزات الخاصة باستضافة مباريات املجموعة الثانية التي ستقام عىل
ملعب نادي اإلمارات ،كام تفقد مالعب نادي رأس الخيمة التي خصصت للتدريبات
وكان يف استقباله والوفد املرافق له سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي
اإلمارات ،ومحمد أحمد بن شكر رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس.
وأكد سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن املتابعة واالهتامم الذي توليه قيادة
الدولة الرشيدة ممثلة يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
(حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب (رعاه الله ) وأصحاب السمو
الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات والفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب
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القائد األعىل للقوات املسلحة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن
الوطني ،الرئيس الفخري التحاد الكرة لتنظيم الفعاليات الرياضية والشبابية املختلفة ال
تحده حدود .وأشار إىل أن متابعتهم لكل ما يتعلق بتنظيم اإلمارات للحدث العاملي
الكبري بطولة كأس العامل للناشئني وتوجيهاتهم بتذليل كل الصعاب وتسهيل كل ما
يتعلق بإقامة وراحة الوفود املشاركة .وقال ،هذه املتابعة من أعىل مستويات الدولة
تعكس بوضوح حجم وتطلعات قيادتنا الرشيدة يف مواصلة النجاحات الخاصة بتنظيم
مثل هذه البطوالت .وقال ،إن مونديال الناشئني ميثل عرساً كروياً زاهياً يتطلب النجاح
الجامهريي ،لذلك نأمل أن يقدم جمهورنا لوحات حقيقية يف كيفية ارتباطه بكرة القدم.
ولفت أن الهدف من الجولة التفقدية امليدانية هو متابعة مدى جاهزية مالعب الدولة
ومنشآتها الستضافة مونديال الناشئني.
منتخبنا جاهز لخوض التحدي
بات منتخبنا الوطني للناشئني جاهزا ً للمشاركة يف بطولة العامل ومتثيل الدولة يف هذه
التظاهرة الرياضية العاملية وسيلعب منتخبنا ضمن املجموعة األوىل التي ضمت
هندوراس وسلوفاكيا والربازيل ،وستقام مباريات هذه املجموعة بالعاصمة باستاد
محمد بن زايد (ملعب االنتصارات) .وسقف طموحات الجهاز الفني واإلداري والالعبني
كبري بالوصول مع املنتخب لألدوار املتقدمة وترك بصمة قوية ،ليكون لهذه املشاركة

ركن المالعب

ركن المالعب

بدر أحمد

راشد عامر

صدى كبري بظهور الفريق بصورة رائعة تؤكد تطور وتقدم الكرة بالدولة .وحرصت
مجلة "العني الساهرة" عىل التعرف والوقوف عىل جاهزية املنتخب قبل انطالقه
املونديال بااللتقاء بأعضاء الفريق .بدر أحمد مدير املنتخب بثقة كبرية قال ،األمور
واألجواء داخل معسكر األبيض تبرش بالخري واألمور تبعث عىل االطمئنان ،وكافة عنارص
الفريق متحفزون النطالقة الحدث ،وكل العب يبذل قصارى جهده ليضمن مكاناً له يف
التشكيلة األساسية ،والتجارب الودية أثبتت لنا أن الفريق استفاد كثريا ً من التجمعات
الداخلية واملعسكرات الخارجية .وقال ،إن هدفهم أوالً الظهور باملظهر املرشف ومتثيل
الدولة بصورة تعكس تطور الكرة اإلماراتية وتجاوز الدور األول ومن ثم االنطالقه
إىل مراحل متقدمة من البطولة .وطالب جامهري اإلمارات بالوقوف خلف الفريق
ومساندته ال سيام أن هذه الفئة السنية يف حاجة إىل املؤازرة والتشجيع ،كام أن عىل
الجامهري أن تحرض كافة مباريات البطولة لتسهم يف تحقيق النجاح ،متمنياً التوفيق
للجميع .املدرب الوطني راشد عامر عرب عن رضاه التام مبا وصل إليه املنتخب من
جاهزية بعد خوض عدد كبري من التجارب وحقق خاللها املنتخب نتائج متميزة تدل
عىل تطور الفريق ،وأكد أن املجموعة الحالية متثل مستقبل الكرة اإلماراتية ملا متتلكه
من إمكانيات عالية ،الفتاً إىل أهمية تجاوز مباراة االفتتاح وتحقيق نتيجة إيجابية
لينطلق الفريق إىل األمام .وتوقع أن تشهد البطولة مستويات متقدمة وتكون املباريات
حافلة باإلثارة واملتعة يف ظل مشاركة منتخبات متثل مدارس مختلفة .وشكر راشد عامر
أرسة اتحاد الكرة برئاسة سعادة يوسف الرسكال عىل الدعم الكبري الذي يحظى به
املنتخب وتوفري كل اإلمكانيات ألجل نجاح مسرية الفريق ووقوفهم إىل جانب الفريق،
مام انعكس باإليجاب عىل الالعبني .وناشد جامهري اإلمارات بالزحف وتشجيع املنتخب
يف مشواره لتحقيق األهداف املنشودة.
وتحدث الالعب حميد ساملني قائد املنتخب أنه سعيد بالتواجد مع هذه املجموعة
واملشاركة مع املنتخب يف بطولة العامل ،حيث تظل بطوالت العامل حلم كل العب ،ونأمل
أن نحقق نتائج متميزة ونسعد جامهرينا ونحن جاهزون لهذا التحدي الكبري ،سائلني
املوىل أن يوفقنا يف إسعاد جامهري اإلمارات.
ويقول العب خط الوسط أحمد سليامن الزيودي ،إن هدفهم الوصول إىل دور األربعة
والفريق قادر عىل ذلك ملا يضمه من عنارص واعدة متتلك اإلمكانيات والقدرة عىل
تحقيق ما يصبون إليه ،وعرج إىل مواجهة الربازيل قائالً ،إنها مباراة للتاريخ ،ومالقاة
(السامبا) تدفعنا إىل بذل قصارى الجهد لرتك بصمة يف أجواء البطولة.
وعرب الالعب شاهني الدرميك عن سعادته بالتواجد واملشاركة يف متثيل الوطن يف هذه
التظاهرة الكروية ،خاصة أنها تقام بأرض اإلمارات ،ويتمنى أن تكون هذه البطولة مبثابة
ميالد جيل جديد للكرة اإلماراتية وأن تتوج جهودهم التي بذلوها طوال الفرتة السابقة
بتحقيق نتائج إيجابية وترك بصمة بالبطولة .أما املهاجم خالد خلفان أكد أنهم يف أتم
الجاهزية للدخول واملشاركة يف البطولة بعد فرتة إعداد طويلة ،تحت قيادة املدرب
الوطني راشد عامر حقق خاللها املنتخب التجانس وعمل توليفة متجانسة واللعب
بروح األرسة الواحدة هدفهم األسمى رفع راية كرة اإلمارات يف املونديال ،وطالب
جامهري اإلمارات بالحضور واملساندة لهم ليكون الدافع األكرب لتحقيق االنتصارات
وذكر أن هدفه عىل الصعيد الشخيص أن يكون نجامً من نجوم هذه البطولة.
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في الشباك

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

ناشئو العالم على أرض اإلمارات
تظل اإلمارات رائدة في احتضان األحداث الكبيرة ،وبعد أيام ستنطلق
من أرض زايد بطولة العالم للناشئين ،بمشاركة نخبة منتخبات العالم
لفئة الناشئين ،وتأتي استضافة الدولة لهذه التظاهرة العالمية
ترجمة لما وصلت إليه من مكانة عالمية في كل المجاالت وحازت
اإلمارات على االستضافة لثقة االتحاد الدولي بقدرة الدولة على
إخراج البطولة في أحلى وأجمل وأفضل صورة ،حيث سبق وأن أقيمت
هنا العديد من األحداث والبطوالت الكبيرة وانبهر العالم بما شاهدوه
من تنظيم فاق كل التصورات ،والزالت استضافة اإلمارات لبطولة

العالم للشباب عام  2003وبطولة أندية العالم حديث الفيفا ،وكلنا
ثقة أن هذه البطولة ستكون من أفضل البطوالت وامتداداً للمسيرة
الناجحة لرياضة اإلمارات ،والكل هنا بالدولة ينتظر ضربة البداية
لمشاهدة حدث رياضي عالمي بمتابعة كل أقطار العالم .بالتوفيق
لكل اللجان العاملة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
كما نأمل النجاح لمنتخبنا الوطني للناشئين في الظهور بالمظهر
المشرف وأن يصل إلى األدوار المتقدمة بالبطولة ليترك بصمة فنية
على أحداث البطولة وجماهيره الوفية ستكون كعادتها على الوعد
خلف األبيض الصغير.
الشهر الماضي ابتهج الشارع الرياضي بفوز المنتخب الوطني
بالبطولة الودية بالرياض وظهوره بمظهر وصورة مشرفة يعكسان
قدرة الفريق بالوصول بكرة اإلمارات إلى الواجهة في المحافل
الدولية ،كما جاء حصول منتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني بدر
صالح على بطولة مجلس التعاون تأكيداً على أن القاعدة تبشر بالخير،
وال خوف على كرة اإلمارات .
وبعيداً عن المنتخبات الوطنية جاء انتقال اإلعالمي هيثم الحمادي
لقناة دبي الرياضية بمفاجأة من العيار الثقيل ال تقل عن انتقاالت
النجوم الكبار داخل المستطيل األخضر وبالتالي كسبت دبي الرياضية
نجم ًا في سماء اإلعالم الرياضي.
عودة اإلعالمي عصام سالم للكتابة بصحيفة االتحاد من جديد
مكسب للصحيفة والقراء ،حيث يعتبر واحداً من أفضل كتاب األعمدة
الرياضية بالوطن العربي.
ً
وأخيراً أتمنى أن ال يستمر تشفير الدوري طويال حتى ال نحرم شريحة
كبيرة من الجماهير من متابعة دوري الخليج العربي.
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تكريم خاص للعقيد
سالم راشد ربيع

مواصالت اإلمارات
تكرم الموظفين
المتميزين
والمتعاونين
شهد الشيخ سلطان بن جامل بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون املواطنني بالديوان األمريي يف رأس الخيمة ،
حفل ختام فعاليات أسبوع املواصالت املدرسية الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر
القاسمي ويل عهد رأس الخيمة  ،وبتنظيم من مواصالت اإلمارات يف رأس الخيمة بدورتها السابعة عرشة تحت
شعار "السالمة املرورية لطلبة املدارس" .شملت الفعاليات التي نظمت عىل مرسح جامعة رأس الخيمة للطب
محارضات وندوات توعوية وإرشادية تهدف إىل رفع مدى الكفاءة العملية والجاهزية التشغيلية والتوعية بأهمية
السالمة املرورية لطلبة املدارس لدى العاملني يف املؤسسة .ويف نهاية الحفل قام الشيخ سلطان بن جامل بن صقر
القاسمي يرافقه عبيد الربييك مدير مواصالت اإلمارات فرع رأس الخيمة واملقدم أحمد الصم النقبي مدير إدارة
املرور والدوريات باإلنابة بتكريم السائقني واملرشفني واملوظفني املتميزين والجهات واألشخاص املتعاونني.

ك ّرم سعادة العميد محمد النويب محمد
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،
العقيد سامل راشد ربيع غانم
رئيس مركز رشطة خور خوير الشامل  ،مبنحه
شهادة تقدير  ،تثميناً لإلنجازات املميزة التي قام
بها يف عمله وتعاونه الدائم مع الرشكاء  ،تحقيقاً
لألهداف االسرتاتيجية لوزارة الداخلية.

مبروك الترقية
للرائد سلطان النعيمي

«إدارة
اإلعالم»
بشرطة رأس
الخيمة
تعود حميد
البسطي
قام وفد من إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة برئاسة الرائد مروان عبدالله جكة مدير
اإلدارة  ،يرافقه عدد من ضباط وصف ضباط اإلدارة ،بزيارة حميد البسطي ،وذلك لالطمئنان عىل صحته بعد إجرائه
عملية جراحية تكللت بالنجاح ،ومتنى الوفد له كل الصحة والعافية وعودته رسيعاً ملزاولة نشاطه بكل جد واجتهاد .

مولودة جديدة
للمالزم فهد البزي

يتقدم ضباط وضباط الصف بقسم النقل
واملشاغل برشطة رأس الخيمة بأحر التهاين
القلبية إىل
الرائد سلطان سيف النعيمي ،
من إدارة النقل واملشاغل بأبوظبي  ،مبناسبة
ترقيته إىل رتبته الجديدة  ،متمنني له دوام
التوفيق والنجاح..ألف مربوك.
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أرق التهاين والتربيكات إىل
املالزم فهد يوسف محمد البزي
مبناسبة قدوم مولودته ( حصة )  ..جعلها الله من
األبناء الصالحني وقرة عني لوالديها ،ألف مربوك  ..تهنئة
خاصة من شقيقه األستاذ الفاضل محمد البزي.

مبروك قدوم
اإلعالمي الصغير حمدان

يتقدم األهل واألصدقاء بأجمل التهاين والتربيكات إىل
راشد خلفان حسن النقبي من مكتب املجلس الوطني
لإلعالم برأس الخيمة  ،مبناسبة قدوم مولوده األول
( حمدان )  ..جعله الله من الذرية الصالحة ومن
مواليد الخري والسعادة  ..ألف مربوك.

نائب حاكم
أم القيوين يعزي
أسرة بن يعقوب في
وفاة والدتهم

العميد سلطان
النعيمي
يقلد المالزم محمد
النقبي رتبته الجديدة
بناءا ً عىل القرار الوزاري رقم  450لسنة  2013برتقية
ضباط صف وأفراد اىل الرتب التي تيل رتبهم الحالية,قلد
العميد/سلطان يوسف النعيمي مدير عام اإلقامة وشؤون
األجانب برأس الخيمة املالزم محمد حسن النقبي رتبته
الجديدة وذلك لحصوله عىل أفضل ضابط صف وفرد يف
املجال امليداين بجائزة وزير الداخلية للتميز يف دورتها
الثانية .وهنأ النعيمي املالزم محمد النقبي مثمناً جهوده
يف أداء الواجب ومؤكدا ً أن الرتقية هي امتداد الهتامم

القيادة العليا بأبنائها وتقديرا ً لجهودهم املتواصلة
وعطائهم املرشف لتعزيز مسريتنا األمنية والحفاظ عىل
مكتسباتنا الوطنية وإن هذه الرتقية تعد تقديرا ً وحافزا ً
للمشمولني بها مطالباً إياهم يف املرحلة املقبلة مبواصلة
مسرية التميز و البقاء يف الطليعة من خالل بذل املزيد
من الجهد والعطاء والتفاين والعمل .ونقل له تحيات
اللواء ركن خليفة حارب الخيييل الوكيل املساعد لشؤون
الجنسية واألقامة واملنافذ.

مواصالت
اإلمارات تنفذ
فعاليات
«مرحبا
مدرستي»
نفذت مواصالت اإلمارات فرع رأس الخيمة فعاليات ( مرحبا مدرستي ) يف عدد من مدارس اإلمارة  ،وذلك بالتعاون
مع منطقة رأس الخيمة التعليمية .وتضمنت الفعاليات رشح القاعدة الذهبية واالستخدام األمثل للحافلة املدرسية
إىل جانب وجود مجسامت السالمة  ،بهدف توعية طلبة مرحلة الحلقة األوىل .

مدرسة قباء تكرم
المخرجة نجالء الشحي

كرمت مدرسة قباء للتعليم
األسايس ح  2بإرشاف مديرة
املدرسة األستاذة عائشة محمد
بن متيم  ،وتنفيذ املعلمة أمينة
عبد اللطيف الشحي  ،املخرجة
املتميزة نجالء الشحي مؤلفة
ومخرجة املسلسل الكرتوين
الشهري ( خوصة بوصة ).
ويأيت هذا التكريم ضمن
فعاليات ( مرحبا مدرستي ) ،
حيث تم اختيار املخرجة نجالء
الشحي لتكون ضيفة رشف عىل
املدرسة تقديرا لها عىل متيزها يف
مجايل التأليف واإلخراج ونجاح
أعاملها الفنية املختلفة.
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قدم سمو الشيخ عبدالله بن راشد املعال،
نائب حاكم أم القيوين ،واجب العزاء لسلطان
بن يعقوب الزعايب وأشقائه حمد وعبدالله
ويوسف ،يف وفاة املغفور لها بإذن الله،
والدتهم ،وذلك يف خيمة العزاء يف الظيت
الجنويب برأس الخيمة ،داعياً سموه العيل
القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ،وأن
يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان .كام قدم
واجب العزاء إىل عائلة ابن يعقوب الزعايب،
املهندس الشيخ سامل بن سلطان القاسمي،
رئيس دائرة الطريان املدين يف رأس الخيمة
والعقيد عبد العزيز الهاجري قائد قيادة قوات
األمن الخاصة يف وزارة الداخلية ،وعدد من
املسؤولني وجمع من املواطنني واملعزين.

أخبار ا

لمجتمع

سيف الحسيني يحتفي
بمولوده البكر

احتفى سيف الحسيني بقدوم مولوده األول البكر
( راشد )  ،وسط فرحة غامرة من قبل األهل
واألصدقاء  ..جعله الله من مواليد السعادة
وقرة عني لوالديه  ..ألف مربوك.

مولود جديد لفيصل الشحي
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شرطة رأس
الخيمة
تطلق مبادرة
«شكراً أنت سائق
مثالي»
بنا ًء عىل توجيهات سمو قائد عام
رشطة رأس الخيمة أطلقت إدارة املرور
و الدوريات باإلدارة العامة للعمليات
املركزيـــة بــرشطـــة رأس الخيمة،
مــبــادرة (( شكرا ً أنت سائق مثايل))
والتي تهدف من خاللها إىل اختيار و
تكريم سائق مثايل يف كل شهر رشيطة
أن يتمتع سجله املروري بالخلو من

الحوادث و املخالفات املرورية .وأوضح
املقدم أحمد سعيد النقبي مدير إدارة
املرور و الدوريات باإلنابة أنه بدأ
تطبيق هذه املبادرة و ستستمر بشكل
شهري باختيار سائق واحد شهرياً،
و ستقوم لجنة من إدارة املرور و

عبيد النقبي يحتفي
بمولوده الجديد

رزق فيصل عيل الشحي  ،مبولود جديد أطلق عليه
اسم ( خالد )  ..جعله الله من مواليد الخري والصالح
ونفع به البالد والعباد  ..ألف مربوك وتهنئة خاصة
من األهل واألصدقاء.

األهل واألصدقاء يزفون أرق التهاين القلبية إىل
عبيد حسن عبيد النقبي مبناسبة قدوم مولوده
الجديد ( محمد )  ..جعله الله من الذرية الصالحة
وقرة عني لوالديه  ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من
النقيب خالد النقبي.

عقد قران محمد الشيبة

أفراح الطنيجي والمرزوقي

يتقدم األهل واألصدقاء بتهانيهم القلبية الحارة إىل
محمد عبد الله أحمد الشيبة الشحي  ،مبناسبة عقد
قرانه إىل كرمية املرحوم عيل محمد حسني الشحي
 ..جعله الله قراناً مباركاً  ،وألف مربوك  ..تهنئة
خاصة من وليد الشحي.

أرق التهاين والتربيكات إىل
أحمد عبد الله هاشم
مبناسبة قدوم مولوده األول
عبد الله
جعله الله من مواليد السعادة وقرة عني والديه
وألف ألف مربوك
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الدوريات بتحديد و اختيار هذا السائق
شهرياً وفق الضوابط و األسس التي
وضعت لهذه املبادرة ،و من ثم تقوم
اللجنة بتكريم الشخص الفائز يف منزله،
يف لفته تضفي جوا ً من األلفة و املحبة
بني الرشطة وأفراد املجتمع.

زفاف عمر الجلعة الطنيجي

احتفل عمر عبد الله أحمد الجلعة الطنيجي بزفافه
إىل كرمية أحمد حسن التاجر الطنيجي  ،يف حفل
العشاء الذي أقيم بصالة الكورنيش  ،مبشاركة جمع
كبري من املدعوين واألهل واألصدقاء ..ألف مربوك ،
مع أجمل األمنيات بحياة زوجية سعيدة.

زفاف عبد
اهلل محمد
دربول
الشحي
أقام محمد حسن دربول الشحي حفل عشاء يف
صالة جلفار لألفراح مبناسبة زفاف
نجله ( عبد الله ) إىل كرمية املرحوم  /إبراهيم
عيل راشد خامس الشحي  ،بحضور جمع من
املدعوين واألهل واألصدقاء ..مع أجمل األمنيات
بحياة زوجية مفعمة بالخري والسعادة  ،ألف
مربوك وتهنئة خاصة للعائلتني من وليد الشحي.

المعرفة سبيل التميز لمنسوبي الشرطة
إن التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية
في أي مجتمع يكون لها تأثيرات على أي جهة في الدولة  ،وعلى رأس
هذه األجهزة الشرطة ،لذلك يجب على أجهزة الشرطة أن تستجيب
بصورة واعية ومدروسة لهذه التأثيرات ،وهذا ال يأتي إال بطرق أبواب
المعرفة في كل اتجاه وأن تنعكس هذه االستجابة بصورة مباشرة على
حجم القوة ،التدريب والتسليح ،التنظيم والسعي إلى االستفادة من
اإليجابي والنافع والتصدي للسلبي والضار.

بالمعرفة نستطيع أن نعلم
ونُعلم كيف يمكن زيادة
الكفاءة وتجديد األنماط

أبناء العين الساهرة....
إن المؤسسات الشرطية وهي تشهد المتغيرات المتسارعة البد وأن
تعي ضرورة التغير المماثل في الفكر الشرطي حتى يكن التعامل
مع معطيات العصر الحديث ،وال سبيل لهذا أو ذاك إلى باتباع أنماط

المطلوبة في منسوبي

المعرفة في كل اتجاه ،فمع المعرفة نستطيع أن نتعايش مع الفكر

الشرطة ونجدد خصائص

اإلداري الجيد ،ولهذا فعلينا أن نبحث عن أدوات إدارية لتدعيم القدرات

وسمات شخصية كل
شاغل لوظيفة

وتحقيق التميز في األداء ،علينا أن نستفيد من أصحاب األداء المتميز في
المؤسسة الشرطية لتحسين أداء بقية العاملين فيتم تحقيق األهداف
االستراتيجية المطلوبة للمؤسسة الشرطية بكامل هيئتها ومنسوبيها.
أبناء العين الساهرة.......
بالمعرفة نستطيع أن نعلم و ُنعلم كيف يمكن زيادة الكفاءة وتجديد
األنماط المطلوبة في منسوبي الشرطة ونجدد خصائص وسمات
شخصية كل شاغل لوظيفة (من مهارات ،وتعارف ،واتجاهات).
إخوتي ....المعرفة ليست مجرد مكتبات تزين أماكن في أي هيئة أو
مؤسسة ولكن المعرفة أن نستفيد من كل ما تقع عليه أعيننا من
معارف واهتمامات هادفة إلى زيادة الوعي وزيادة اإلدراك وحسن
التعرف وكيفية الممارسة المرجوة الهادفة إلى األمن واألمان ،وليتذكر
الجميع هذا البيت الشعري الخالد:
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ...ماقام ملك على جهل وإقالل
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