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محطة شرطية

شرطة 
متطورة 
وعصرية

نعمل وفق أسس العلم 
الحديث ، ونسعى ألن 
نطبق منهج القيادة 

الرشيدة للبالد عبر مفصل 
مهم وحيوي يتمثل 

بوزارة الداخلية ألن تكون 
اإلمارات األولى عالميًا

 في األمن واألمان..

                                املكانة املرموقة التي وصلت لها شرطة اإلمارات دليل على جناح منظومة العمل،  
وهذه املنظومة التصل إىل عناصر وأسس النجاح ما مل تكن قد بنت أسسها على أرضية صلبة 
تعتمد العلم والتكنلوجية احلديثة يف توطيد اركانها ، والتأسيس لهيكل متكامل يحظى باإلحرتام 

من قبل القيادة الرشيدة والشعب على حد سواء.
واليرى اي جناح النور ويشق طريقه نحو القمة يف العمل ما مل يكون هناك دعم متواصل ومنظور 
تتلقاه  الذي  الدعم  وصفنا  إن  سرًا  النذيع  وهنا  العمل،  شأن  على  والقائمني  احلكومة  لدن  من 
للبالد وعلى  الرشيدة  القيادة  الداخلية من قبل  لوزارة  التابعة  اجلهات واملؤسسات الشرطية 
آل نهيان - حفظه اهلل - وتوجيهات مباشرة من  زايد  الشيخ خليفة بن  رأسها صاحب السمو 
قبل صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء 
حاكم دبي - رعاه اهلل - وأصحاب السمو حكام اإلمارات وبصورة مباشرة من قبل الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية، كما ويعود متيز الوزارة 
للرعاية التي توليها قيادة الدولة لهذه املؤسسة الوطنية وما تقدمه من دعم متواصل لتعزيز 
جناحاتها وحتسني خدماتها بجانب جهود و دور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية يف حتقيق الريادة .
وحني احلديث عن القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة، جند أن ذلك احلديث يحمل اخلصوصية 
يف الطرح من أبواب شتى منها على سبيل املثال ال احلصر أن الدعم املتواصل الذي تتلقاه هذه 
املؤسسة الشرطية من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو اجمللس 
أن  يقال  واحلق  اليوم،  حتى  باإلمارة  احلكم  مقاليد  سموه  تويل  ومنذ  اخليمة  رأس  حاكم  األعلى 
سموه مل يوفر جهدًا يف هذا املضمار كي تؤدي هذه املؤسسة دورها الرائد يف خدمة الوطن 

واملواطنني.
سمو  لدن  من  الالحمدود  الدعم  اخليمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  تتلقى  ثانية  جهة  ومن 
الزاوية  حجر  ميثل  والذي   ، القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  حممد  الشيخ  اخليمة  رأس  عهد  ويل 
 ، الوطن  أمن  الكادر املتخصص يف حفظ  التي يعمل عليها هذا  كوادرها واملعدات  يف تطوير 

واحلفاظ على دميومة األمان الذي تعيشه البالد يف ظل حكومتنا الرشيدة.
وما املكرمة السخية التي قدمها سمو الشيخ حممد بن سعود للقيادة العامة لشرطة راس 
اخليمة خالل زيارته امليمونة مؤخرًا والتي متثلت بتوفري أجهزة ومعدات غاية يف التطور واحلداثة 
للمخترب اجلنائي التابع لشرطة رأس اخليمة، إال مثااًل البد من ذكره والثناء عليه يف حدينا هذا، 
للشرطة  اجلنائي  اخملترب  يف  العمل  مفاصل  تطوير  على  العهد  ويل  سمو  حرص  مدى  لتبيان 
والذي ميثل مفصال غاية يف األهمية يف العمل اجلنائي الشرطي، ويعترب عصب العمل الفني 
بالعمل يف شتى اجملاالت املباشرة وغري  الذي ينهض  الشرطة  األمني املتخصص يف جهاز 
باجملتمع،  األمنية  املظلة  نشر  يف  أهدافها  وحتقيق  الداخلية  وزارة  رسالة  لدعم  املباشرة 
حلفظ األمن واالستقرار وحماية املكتسبات الوطنية وحتقيق مستويات ومؤشرات متقدمة على 
املستويني احمللي والدويل بني نظرياتها يف بلدان العامل بتطوير وحتسني خدماتها وفق أفضل 
األمور يف كشف مالبسات  تعتمد عليه دقائق  الشرطي،  العمل  التنافسية يف جمال  املعايري 
إىل  للوصول  اجلنائي  البحث  عمليات  على  الطريق  ويختصر  وأشكالها،  أنواعها  مبختلف  اجلرائم 
اجملرمني املارقني الذين يعيثون فسادًا يف األرض، لكن هيهات لهذا الوطن وترابه الطاهر أن 
يكون مرتعًا للجرمية ، وهناك قيادة حكيمة تقود البالد وفق ما كرسه الراجل املغفور له الشيخ 

زايد - رحمه اهلل -  وتسري على نهجه املأثور باخلري والفضيلة والتسامح.
ومن أجل شرطة عصرية متطورة ، تعمل وفق أسس العلم احلديث ، وتسعى ألن تطبق منهج 
األوىل  اإلمارات  تكون  الداخلية ألن  بوزارة  يتمثل  للبالد عرب مفصل مهم وحيوي  الرشيدة  القيادة 
عامليا يف األمن واألمان ، ووفق التوجيهات السديدة والدعم املستمر من قبل حكامنا الكرام، 
أن  على  وأهلها  الرشيدة،  وحكومتها  لإلمارات  قطعته   الذي  عهدها  الشرطية  الكوادر  تؤكد 
يبقوا اجلنود الساهرين على أمن الوطن و أمانه،  ولتكون بالدنا واحة األمان والقبلة التي يحجها 
الباحثني عن األمن والطمأنينة واالستقرار حتت ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل - 
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صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  وجه   
رأس  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
الخيمة، بصرف تعويضات بقيمة 9 ماليين درهم 
اإلمارة  شهدتها  التي  األمطار  من  للمتضررين 
أضرار  الماضية وتسببت في وقوع  الفترة  خالل 
في ممتلكات بعض المواطنين بمناطق متفرقة 
اللجنة - التي وجه سموه  من اإلمارة . وقامت 
خلفتها  التي  األضرار  وتقييم  لحصر  بتشكيلها 
عموم  مدراء  عضويتها  في  وتضم  األمطار 
الدوائر والهيئات المحلية المعنية باإلمارة - بحصر 
رفعه  تم  متكامل  تقرير  ضمن  األضرار  وتقييم 
إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وذلك بعد 
قيامها بجوالت ميدانية في جميع أنحاء اإلمارة 
منازلها  تضررت  التي  المواطنة  باألسر  والتقت 
حاكم  السمو  صاحب  قرار  يأتي  وممتلكاتها.. 
الدعم  مختلف سبل  توفير  بهدف  الخيمة  رأس 
طوارئ  أية  لمواجهة  واألسر  لألفراد  السريع 
لهم  يضمن  بما  تخطيها  على  ومساعدتهم 

أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.

حاكم رأس الخيمة يوجه بصرف 
تعويضات بقيمة 9 ماليين درهم 

للمتضررين من األمطار

20
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المختبر الجنائي في شرطة رأس الخيمة 
نواة كشف القضايا وأيقونة األمن واألمان

فريق إنقاذ اإلمارات أول.. فريق إماراتي تطوعي رسمي

P 38P 46 المصدر: وام

أشاد بتضحيات الشرطة في خدمة المجتمع

اللواء النعيمي
 يشهد ملتقى التميز 

2020



تقرير تقرير

اللواء النعيمي يشهد ملتقى التميز 2020
أكد سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن منتسبي القيادة 

بمختلف إداراتها وأقسامها وأفرعها سطروا أسمى مالمح التضحيات من أجل خدمة كافة شرائح المجتمع، 
وبسط األمن و األمان والسكينة العامة في إمارة رأس الخيمة، وقد تحقق ذلك بفضل اهلل عزوجل، ثم بفضل 

الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس 
الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد اإلمارة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

التميز  ملتقى  حفل  خالل  سعادته  وأشار 

لرشطة  العامة  القيادة  نظمته  الذي   2020

رأس الخيمة بحضور سعادة املدراء العامون 

من  كبري  وعدد  اإلدارات  ومدراء  ونوابهم 

السنوي  الحفل  أن هذا  إىل  القيادة  منتسبي 

الخيمة عىل  رأس  إطار حرص رشطة  يأيت ف 

الضباط  من  أبنائها  من  املتميزين  تكريم 

بصمت  تركت  التي  العمل  وفرق  واألفراد 

املوكلة  واملسؤوليات  املهام  أداء  ف  واضحة 

إليها كل ف مجال عمله الرشطي بكل حرفية 

واقتدار، مضيفا أن هذه النجازات ساهمت 

ف جعل رأس الخيمة وجهة حقيقية للسياح 

العامل.  أقطار  مختلف  من  املستثمرين  و 

الخيمة  رأس  رشطة  عام  قائد  سعادة  وأكد 

الرشطة  منتسبي  جميع  بجهود  بافتخاره 

)رجالً ونساًء( عىل جهودهم ف الحفاظ عىل 

أرواح وممتلكات املواطني و املقيمي خاصة 

شهدتها  التي  الجوية  التقلبات  فرتة  خالل 

تخلل  وقد  املاضية،  الفرتة  خالل  اإلمارة 

الحفل عرض فيديو عن إنجازات فرق العمل 

الجنائية و املرورية و اإلدارية واإلسرتاتيجية، 

املتميزين  األفراد  إنجازات  و  البتكارية،  و 

خالل العام 2019م.  

علوان  بن  عيل  عبدالله  اللواء  سعاد  قام  ثم 

بتكريم فرق العمل من خالل منحهم شارات 

والتي  البتكار،  وشارات  الوظيفي  التميز 

شملت فريق عمل الشارة التعريفية للرشطة، 

البحث  فريق  و  الجنايئ،  املخترب  فريق  و 

إدارة  فريق  األمنية،  التوعية  وفريق  الجنايئ، 

األزمة الجوية وتقلبات الطقس، باإلضافة إىل 

اليمحي  سعيد  طيار  للعقيد  خاص  تكريم 

رئيس قسم جناح الجو، و فريق عمل جناح 

الجو عىل جهودهم الكبرية ف عمليات اإلنقاذ 

التي نفذوها خالل العام املايض. 

عمل  فريق  بجهود  الرشطة  عام  قائد  وأشاد 

الفعاليات و قسم التميز املؤسيس الذي قام 

السنوي،  امللتقى  لهذا  التنظيم  و  باإلعداد 

يتناسب  الذي  الالئق  الشكل  بهذا  وإظهاره 

مع اسم و سمعة رشطة رأس الخيمة، و كذلك 

رأس  رشطة  جهود  إبراز  ف  جهودهم  عىل 

والحتفالت  املناسبات  مختلف  ف  الخيمة 

التي يرشفون عىل إقامتها و تنظيمها. 
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تفقــد معــايل الفريــق ضاحــي خلفــان تيــم نائــب رئيــس 

الرشطــة واألمــن والعــام ف ديب رئيــس مجلــس قيــادات 

عمليــات رشطــة  غرفــة  الداخليــة  وزارة  الرشطــة ف 

ــه  ــد الل ــيل عب ــواء ع ــعادة الل ــور س ــة بحض رأس الخيم

ــة  ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ ــوان النعيم ــن عل ب

وســعادة العميــد جــمل أحمــد الطــري مديــر عــام 

املــوارد والخدمــات املســاندة املــدراء العامــون ومــدراء 

. اإلدارات 

وأشــاد معــايل ضاحــي خلفــان تيــم خــالل الزيــارة 

التــي رافقــه فيهــا العميــد املهنــدس حســي أحمــد 

الحــاريث مديــر عــام الخدمــات اللكرتونيــة والتصــالت 

ــذي  ــر التنفي ــري املدي ــن املعم ــيل محس ــدس ع ، واملهن

ــد أحمــد املقعــودي  ــة ، والعمي ــة اآلمن ــة املدين ملجموع

مديــر مكتــب نائــب رئيــس الرشطــة واألمــن العــام 

إدارة  عــام  مديــر  املناعــي،  وليــد  والعميــد   ، بــديب 

نائــب رئيــس الرشطــة  التطويــر والبتــكار، مبكتــب 

واألمــن العــام ف ديب، بالــدور املحــوري الــذي تقــوم بــه 

غرفــة عمليــات رشطــة رأس الخيمــة ف تلقــي البالغــات 

وتحويلهــا إىل جهــات الختصــاص بالرسعــة القصــوى 

ــكات  ــالمة وممتل ــن وس ــىل أم ــظ ع ــا يحاف ــة مب املمكن

ــة  ــداف وزارة الداخلي ــق أه ــي ويحق ــي واملقيم املواطن

اإلســرتاتيجية ف تعزيــز األمــن واألمــان .

لغرفــة  التفقديــة  الزيــارة  خــالل  معاليــه  واطلــع 

ــتقبال  ــة ف اس ــة املتبع ــىل اآللي ــة ع ــات املركزي العملي

ــا  ــة وفق ــة املعني ــات الرشطي ــا للجه ــات وتحويله البالغ

لطبيعتهــا وطــرق تتبــع هــذه البالغــات مبــا يضمــن 

رسعــة التعامــل معهــا عنــد الوصــول ملواقعهــا وتقديــم 

مســتويات عاليــة مــن الخدمــة وفــق أعــىل معايــري 

الجــودة .

وناقــش معــايل نائــب رئيــس الرشطــة واألمــن العــام ف 

ديب رئيــس مجلــس قيــادات الرشطــة ف وزارة الداخليــة 

ــة  ــام رشط ــد ع ــع قائ ــده م ــذي عق ــمع ال ــالل الجت خ

رأس الخيمــة والضبــاط املختصــي عــىل هامــش الزيــارة 

املركزيــة  العمليــات  غرفــة  عمــل  آليــة  التفقديــة، 

وجاهزيــة أنظمــة وشــبكات التصــال للوصــول إىل كافــة 

ــة ضمــن مناطــق اختصــاص اإلمــارة . ــات العامل الدوري

مــن جانبــه أعــرب ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس 

ــي  ــق ضاح ــايل الفري ــه ملع ــكره وامتنان ــن ش ــة ع الخيم

الــذي يســهم ف تطويــر  خلفــان لدعمــه املتواصــل 

آليــات العمــل الرشطــي ف كافــة القطاعــات بصــورة 

تدفــع باتجــاه تحقيــق رؤيــة وأهــداف وزارة الداخليــة .
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محطة شرطية محطة شرطية

m ضاحي خلفان يطلع على آلية العمل في غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة

مثــن ســعادة اللــواء عــيل عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة جهــود فــرق عمــل  

العمليــات الرشطيــة وجميــع منتســبي القيــادة عــىل 

وجــه العمــوم ف تحقيــق الهــداف اإلســرتاتيجية لــوزارة 

الداخليــة فيــم يتعلــق ف حفــظ األمــن واألمــان وهــو مــا 

ــة  ــم املقلق ــق مســتهدفات كشــف الجرائ ــل ف تحقي تث

ف العــام 2019 مقارنــة بالعــام 2018 ، حيــث بلغــت 

نســبة الكشــف مقارنــة مبســتهدفات العــام املــايض 100 

ــة إىل  ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــار س %. وأش

ــذل الجهــد والســهر  ــق هــذا النجــاز تطلــب ب أن تحقي

عــىل أمــن وراحــة املواطنــي واملقيمــي والعمــل الــدءوب 

ــا  ــن فاعليه ــف ع ــم والكش ــب الجرائ ــص ف تعق واملخل

وتقدميهــم للعدالــة ، لفتــا ســعادته إىل أن هــذه الجهــود 

تعــزز مــن حالــة األمــن والســتقرار ف رأس الخيمــة 

وتبــث الطأمنينــة ف نفــوس كل مــن يعيــش عــىل أرضهــا، 

ــة  ــع نتيج ــق يرج ــذي تحق ــتهدف ال ــذا املس ــم إن ه ك

جهــود فــرق عمــل إدارة التحريــات واملباحــث الجنائيــة 

ــة  ــة متخصص ــل ميداني ــرق عم ــكيل ف ــم تش ــث ت ، حي

ملتابعــة وكشــف الجرائــم املجهولــة، كــم عملــت القيــادة 

ــات  ــالل دوري ــن خ ــز م ــىل الرتكي ــام 2019 ع ــالل ع خ

ــتحداث  ــاخنة، واس ــق الس ــىل املناط ــايئ ع ــث الجن البح

برامــج عمــل تطويريــة للحــد مــن الجرميــة، وأيضــاً 

ــاون  ــة والتع ــة والحمــالت املوجه ــة األمني ــود التوعي جه

ــة. ــات املجتمــع املختلف ــي الرشطــة وفئ ــم ب القائ

 مــن ناحيتــه أوضــح ســعادة العميــد عبــد اللــه منخــس 

مديــر عــام العمليــات الرشطيــة ف رأس الخيمــة أن إدارة 

ــل  ــرق العم ــة ف ــة مبعاون ــث الجنائي ــات واملباح التحري

ــرة  ــة الشــامل، والجزي ــز رشطــة املدين املختصــة ف مراك

الحمــراء الشــامل، والدقداقــة الشــامل نجحــت ف العمــل 

عــىل اكتشــاف الجرائــم املقلقــة التــي وقعــت ف مناطــق 

ــع األخــري مــن العــام املــايض بنســبة  اختصاصهــا ف الرب

100 % ف صــورة تجســد مســتوى املهنيــة والحرفيــة 

مناطــق  ف  الجنــايئ  البحــث  عمــل  لفــرق  العاليــة 

الختصــاص ، وأكــد أن هــذه النتائــج قــد تحققــت نتيجــة 

لتظافــر الجهــود والدعــم القيــادي ومهنيــة فــرق العمــل 

ــة. امليداني

m مقارنة بمستهدفات 2018.. نسبة تحقيق اكتشاف الجرائم المقلقة العام الماضي بلغت 100 %  
قائد عام الشرطة رأس الخيمة يشيد بجهود العمليات الشرطية في بسط األمن واألمان

تســلم ســعادة اللــواء عــيل عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، وســعادة 

هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الطــري   أحمــد  جــمل 

املــوارد العامــة ف رأس الخيمــة، بحضــور ممثــيل رشكــة 

األيــزو املانحــةSGS GULF LTD ، وعــدد مــن ضبــاط 

ــة املــوارد  وموظفــي رشطــة رأس الخيمــة، وممثــيل هيئ

الخــاص   ISO 10006:2017 األيــزو  شــهادة  العامــة، 

بتطبيــق إدارة الجــودة ف املرشوعــات عــن مــرشوع 

»حميــة« املشــرتك مــا بــي القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة وهيئــة املــوارد العامــة، والــذي تُــوج باعتــمده 

املشــاريع  إدارة  ومعايــري  مواصفــات  جــودة  وفــق 

املشــرتكة املعتمــدة عامليــاً، وهــي األوىل مــن نوعهــا 

عامليــاً عــىل مســتوى اإلنجــاز املشــرتك بــي جهــة رشطيــة 

وهيئــة مدنيــة، مضيفــاً بــأن هــذه النجــاز الجديــد يعــد 

ــرتك.  ــي املش ــل الحكوم ــزة للعم ــة ممي إضاف

ــاز  ــذا اإلنج ــق ه ــري، بتحقي ــمل الط ــعادة ج ــاد س وأش

العاملــي الــذي جــاء تتويجــاً لجهــود مخلصــة مشــرتكة مــا 

بــي القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة وهيئــة املوارد 

العامــة، ســرياً عــىل نهــج القيــادة الحكيمــة الطامحــة إىل 

ــا  ــزة، وكوادره ــا املمي ــة بإنجازاته ــة ثري ــون الدول أن تك

ــاً،  ــز األوىل عاملي ــة ف املراك ــا الفكري ــة، وإبداعاته البرشي

وف جميــع املجــالت والتخصصــات، بالتعــاون والرشاكــة 

ــأن  ــاً ب ــة، مضيف ــة واألمني ــات الرشطي ــع الجه ــي جمي ب

رشطــة رأس الخيمــة تســري بخطــى ثابتــة وواثقــة ف 

ــف القطاعــات  ــق حوكمــة األداء الرشطــي ف مختل طري

انطالقــا مــن رؤيــة وإســرتاتيجية وزارة الداخليــة الهادفــة 

إىل ضــمن تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة وفــق 

ــة  ــيخ ثقاف ــفافية وترس ــاءة والش ــودة والكف ــري الج معاي

ــز  ــيس، وتعزي ــل املؤس ــة العم ــة ف بيئ ــكار واملعرف البت

ــدة  ــق األجن ــن تحقي ــا يضم ــرتاتيجية مب ــرشاكات اإلس ال

واملــؤرشات الوطنيــة. ومــن جهتــه، أكــد الرائــد يوســف 

ــادة  ــكار بالقي ــدة البت ــس وح ــي رئي ــه الطنيج ــد الل عب

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، أن هــذا النجــاز العاملــي 

مــع  يتوافــق  والنتصــار،  بالفخــر  املفعــم  الجديــد  

ــن  ــال األم ــة ف  مج ــري العاملي أفضــل املمرســات واملعاي

ــة. والحمي

m األول عالميًا على مستوى اإلنجاز المشترك
»حماية« يتوج باأليزو ISO 10006 : 2017  لجودةومعايير إدارة

المشاريع  المشتركة
اللواء علي بن علوان:  األيزو إضافة مميزة للعمل الحكومي المشترك

m قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل سفير بيالروسيا بالدولة

اســتقبل ســعادة اللــواء عــيل عبــد اللــه بــن 

علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

ــدري لوتشــينوك ســفري  ــة، ســعادة أن الخيم

ــة ، وذلــك  جمهوريــة بيالروســيا لــدى الدول

مبكتبــه مببنــى القيــادة، بحضــور عــدد مــن 

ــدراء اإلدارات. م

ورحــب ســعادة اللــواء النعيمــي بســفري 

إطــار  ف  زيارتــه  تــأيت  الــذي  بيالروســيا 

بــي  املشــرتك  التعــاون  أفــق  تعزيــز 

الطرفــي مبــا يخــدم الصالــح العــام، ويرتقــي 

للجمهــور  املقدمــة  الخدمــة  مبســتويات 

مشــيدا  بيالروســيا،  جمهوريــة  وألبنــاء 

مبســتوى العالقــات املتينــة التــي تربــط بــي 

الجانبــي والتــي تــم التباحــث خــالل اللقــاء 

ــليط  ــب تس ــا إىل جان ــبل توطيده ــول س ح

الضــوء عــىل أبــرز الخدمــات املســتحدثة 

لرشطــة  العامــة  القيــادة  تقدمهــا  التــي 

ــامها  ــا وأقس ــف إداراته ــة مبختل رأس الخيم

املمرســات  أفضــل  وإتبــاع  للجمهــور 

واألســاليب التــي تلبــي تطلعاتهــم .

ــه مثــن ســعادة ســفري بيالروســيا،  مــن جهت

ــاوة الســتقبال وبالــدور البــارز الــذي  حف

تقــوم بــه القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة ف نــرش األمــن واألمــان وخدمــة 

أفــراد املجتمــع .
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ــوان النعيمــي  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــيل عب أكــد ســعادة الل

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، حرصــه الدائــم عــىل 

ــات ســري  ــع مجري ــداين وباســتمرار لتلمــس واق ــزول املي الن

العمــل الرشطــي، ومتابعــة مســتوى األداء العــام والرتقــاء 

بــه، وصــولً نحــو التميــز. جــاء ذلــك أثنــاء تفقــد ســعادته 

مركــز خدمــات املــرور والرتخيــص بــرأس الخيمــة، بحضــور 

ــر  ــدي مدي ــد ســعيد الحمي ــور محم ــد الدكت ســعادة العمي

ــد أحمــد ســعيد  ــة، وســعادة العمي ــات املركزي ــام العملي ع

النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات، وعــدد مــن ضبــاط 

الرشطــة. حيــث تــوىل ســعادة القائــد العــام ، مبــارشة 

الواجهــة  إجــراءات معامــالت املراجعــي عــىل مكاتــب 

وتقديــم  والرتخيــص،  املــرور  خدمــات  مبركــز  األماميــة 

ــي  ــع املراجع ــاور م ــدف التح ــم، به ــة له ــات الالزم الخدم

ومعرفــة مالحظاتهــم وآرائهــم وأفكارهــم حــول الخدمــات 

املقدمــة لهــم مــن قبــل وزارة الداخليــة ممثلــة برشطــة رأس 

ــة  ــة الرامي ــاً مــن إســرتاتيجية وزارة الداخلي الخيمــة، انطالق

إىل تعزيــز ثقــة الجمهــور بفاعليــة الخدمــات املقدمــة لهــم 

ــروح  ــز والعمــل ب ــة ف التمي ــوزارة املتمثل ــم ال ــق قي وتحقي

ــواء  ــعادة الل ــح س ــة.  وأوض ــؤولية املجتمعي ــق واملس الفري

عــيل بــن علــوان، أن نزولــه امليــداين قــد جــاء بهــدف الطالع 

والســتمع إىل جمهــور املتعاملــي بصــورة مبــارشة، لتلمــس 

احتياجاتهــم وتوجيــه املعنيــي لدينــا بتلبيتهــا، مضيفــاً 

ــي  ــور املتعامل ــع جمه ــث م ــادل األحادي ــم تب ــد ت ــه ق بأن

ــم  ــاً لوجــه، وتقدي ــارش وجه مبختلــف رشائحهــم بشــكل مب

القــدوة الحســنة وتســهيل وتبســيط اإلجــراءات بالســتجابة 

ــمم  ــن الهت ــالت فضــالً ع ــاز املعام ــة إنج ــة ف رسع الفوري

ــز  ــيدة ف تعزي ــة الرش ــة الحكوم ــاً لرؤي ــي، تحقيق باملراجع

ــع  ــجمة م ــارات واملنس ــة اإلم ــع دول ــاة ملجتم ــودة الحي ج

ــز  ــي إىل تعزي ــة الرام ــوزارة الداخلي ــرتاتيجي ل ــدف الس اله

ــري  ــل معاي ــق أفض ــة وف ــات املقدم ــور بالخدم ــا الجمه رض

ــدف  ــارة به ــأيت الزي ــم ت ــفافية. ك ــاءة والش ــودة والكف الج

تفقــد خدمــات إســعاد املتعاملــي والتأكــد مــن الخدمــات 

ــي  ــوم العامل ــام النج ــتوى نظ ــي ملس ــدف إىل الرتق ــي ته الت

وتقديــم خدمــات نوعيــة تســاهم ف إســعاد املتعاملــي 

وتطبيــق مبــادرة 80/20 ، كــم وجــه ســعادته الضبــاط 

ــات  ــز خدم ــة ملرك ــة األمامي ــم ف الواجه ــرورة تواجده ب

ــص. ــرور والرتخي امل

كــرّم ســعادة اللــواء عــيل عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، بحضــور 

ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي 

مديــر عــام العمليــات املركزيــة، وســعادة العميــد 

أحمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات، 

وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة، نخبــة مــن عنــارص مركــز 

خدمــات املــرور والرتخيــص برشطــة رأس الخيمــة، 

وإدارة الشــؤون املاليــة املتميزيــن ف أداء مهامهــم 

املوكلــة إليهــم بكفــاءة واخــالص، فضــالً عــن أدوراهــم 

ومشــاركاتهم املجتمعيــة املتميــزة.

حيــث أشــاد اللــواء عــيل بــن علــوان، بجهــود املكرمــي 

الكبــرية التــي بذلوهــا ف تقديــم أفضــل الخدمــات 

ســعياً  التكريــم،  هــذا  ليســتحقوا  الجمهــور،  إىل 

لنــرش ثقافــة التميــز ف أداء أألعــمل وفــق التوجــه 

2021م،  ورؤيــة  التحاديــة  للحكومــة  اإلســرتاتيجي 

مثمنــاً جهــود رشطــة رأس الخيمــة نحــو تعزيــز جــودة 

ــور. ــي متط ــج رشط ــق منه ــي وف األداء املهن

وأضــاف ســعادة اللــواء بــن علــوان، بــأن هــذا التكريــم 

ــا  ــي تعتمده ــم الت ــة التكري ــن منهجي ــاً م ــاء انطالق ج

رشطــة رأس الخيمــة، لتحفيــز املنتســبي املتميزيــن ف 

ــه مــن جهــٍد  ــا يبذلون ــة، مل مختلــف املجــالت الرشطي

ــادة  ــة القي ــاٍن وإخــالص ف العمــل، تجســيداً لرؤي وتف

الرشطيــة ف تشــجيع املتميزيــن نحــو بــذل املزيــد مــن 

ــز  ــاط وتعزي ــن والنضب ــظ األم ــر، ف حف ــاء املثم العط

يــؤدي  الــذي  األمــر  األمنيــة،  باملســؤولية  الشــعور 

بــدوره ترســيخ مفهــوم الواجــب الوطنــي لــدى الــكادر 

الرشطــي.

m اللواء النعيمي يتفقد خدمات إسعاد المتعاملين في المرور والترخيص

m قائد عام الشرطة يكرم المتميزين من مركز خدمات المرور والترخيص وإدارة المالية

m تشكيل لجنة لحصر تأثيرات األمطار الغزيرة 
اللواء  بن علوان يترأس اجتماعًا طارئًا لفريق الطوارئ واألزمات المحلي باإلمارة 

عقــد فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات املحــيل إلمــارة رأس 

ــادة العامــة لرشطــة رأس  ــاً ف القي الخيمــة اجتمعــاً طارئ

الخيمــة ترأســه  ســعادة اللــواء عــيل عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة رئيــس الفريــق 

وبحضــور جميــع أعضــاء الفريــق .

ــارة شــهدت  ــوان عــىل أن اإلم ــن عل ــواء ب ــد الل ــث أك حي

أمطــاراً غزيــرة غــري متوقعــة ف بعــض املناطــق، مــم أدى 

إىل جريــان العديــد مــن الشــعاب واألوديــة بكثافــة عاليــة، 

ــت  ــارة كان ــة لإلم ــس الجغرافي ــة التضاري ــة لطبيع ونتيج

ــاك بعــض األرضار التــي وقعــت عــىل بعــض املناطــق  هن

وعــىل منــازل املواطنــي القريبــة مــن أماكــن جريــان 

األوديــة،  كــم تعرضــت بعــض الطــرق الحيويــة ف اإلمــارة 

ــادة ف  ــة املعت ــدلت الطبيعي ــوق املع ــرة تف ــار غزي لمط

ــي  ــا بعــض األرضار الت ــج عنه ــا نت ــت م ــل هــذا التوقي مث

ــات والطــوارئ املحــيل  ــق األزم اســتدعت اىل تدخــل فري

ــا،  ــارة ملعالجته ــات املختصــة ف اإلم وبالتعــاون مــع الجه

ــم خدمــات إجــالء عــدد 120 مــن األرس  ــم تقدي حيــث ت

ــم مــن األمطــار  ــي تــررت بيوته ــازل الت مــن أهــايل املن

ــادق  ــان والســيول إىل بعــض الفن ــان الودي ــرة وجري الغزي

واألماكــن اآلمنــة، ول زالــت الجهــود مســتمرة ومتواصلــة 

للتعامــل مــع البالغــات التــي قدمهــا األهــايل لغرفــة 

العمليــات ف رشطــة رأس الخيمــة مــن تررهــم مــن 

قائــد  املعنيــة. وأوضــح ســعادة  املناطــق  الوديــان ف 

ــوع  ــهد وق ــارة مل تش ــأن اإلم ــة ب ــة رأس الخيم ــام رشط ع

حــوادث مروريــة بليغــة حيــث كان هنــاك عــدد بســيط 

مــن الحــوادث وذلــك نتيجــة وجــود 87 دوريــة مروريــة 

منتــرشة ف مياديــن وشــوارع اإلمــارة لتقديــم الدعــم 

الــالزم للجميــع . كــم أوضــح اللــواء عــيل بــن علــوان ان 

الحفــاظ عــىل ســالمة كافــة أفــراد املجتمــع تثــل أولويــة 

لفريــق األزمــات والطــوارئ املحــيل وأننــا لــن نتــواين عــن 

تقديــم أي مســاعدة أو دعــم لجميــع املبلغــي ونحــن 

عــىل أهبــة الســتعداد ألي طــارئ حتــى انتهــاء الظــروف 

الجويــة التــي تــر بهــا اإلمــارة، وحــث الجمهــور للتواصــل  

 ) الطارئــة  أو ) 901  عــىل األرقــام ) 999 ( للحــالت 

لالستفســارات والحــالت الغــري طارئــة ، داعيــاً جميــع 

رشائــح املجتمــع بــرورة التفاعــل والتعــاون مــع الجهــاز 

ــادات  ــاع اإلرش ــات املختصــة واتب ــع الجه الرشطــي وجمي

األمنيــة واملروريــة، باإلضافــة إىل متابعــة توجيهــات رشطــة 

ــوات التصــال والتواصــل املعتمــدة  رأس الخيمــة عــرب قن

وحســاباتها اإللكرتونيــة عــىل مواقــع التواصــل الجتمعــي 

ــة. ــع املصــادر الرســمية ف الدول وجمي

حيــث اصــدرت رشطــة رأس الخيمــة انــه خــالل اليومــي 

املاضيــي عــدد 16 نــرشة تحذيريــة وتوعويــة باللغــة 

العربيــة والعديــد مــن اللغــات مبــا فيهــا اللغــة اإلنجليزيــة 

ــة  ــي التابع ــل الجتمع ــائل التواص ــة وس ــالل كاف ــن خ م

ــة  ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــد س ــة. وأك ــة رأس الخيم لرشط

رأس الخيمــة أنــه نتيجــة لالمطــار وقعــت حالــة مؤســفة 

نتــج عنهــا وفــاة إمــرأة عاملــة منــزل مــن الجنســية 

ــع  ــازل الواق ــد املن ــط أح ــقوط حائ ــة س ــة نتيج األفريقي

ــم  ــي، ك ــة الفحل ــوادي ف منطق ــان ال ــن جري ــرب م بالق

أن هنــاك عامــل آســيوي مفقــود ف وادي شــعم ول تــزال 

جهــود فــرق البحــث والنقــاذ مســتمرة وقامئــة ف البحــث 

عنــه.  وقــد وجــه ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة 

ــارش  ــىل أن تب ــر األرضار ع ــة وح ــة  ملعاين ــكيل لجن بتش

ــة للمناطــق  ــارات ميداني ــام بزي ــوراً  للقي ــا ف ــام عمله مه

ــر بــاألرضار التــي لحقــت بهــا. املتأثــرة، ورفــع تقاري

النعيمــي،  علــوان  بــن  عــيل  اللــواء  ســعادة  وناشــد 

ــاد  ــدم ارتي ــازل وع ــادرة املن ــدم مغ ــرورة ع ــور ب الجمه

ــايل  ــال وأع ــان أو الجب ــق الودي ــة إىل مناط ــرق املؤدي الط

القمــم واملرتفعــات، موكــداً بأنــه تــم إغــالق بعــض الطــرق 

ــاً  ــارة، منع ــة ف اإلم ــن القمــم الجبلي ــة إىل عــدد م املؤدي

لتعــرض الجمهــور إىل خطــر الصواعــق والنــزلق وتدحــرج 

الصخــور نظــراً لتغــري األحــوال الجويــة وهطــول األمطــار 

ــع،  ــالمة أرواح الجمي ــىل س ــاً ع ــتمرة، وحفاظ ــزارة مس بغ

ــأن مراكــز الرشطــة وفــرق البحــث واإلنقــاذ  ف  مضيفــاً ب

اإلمــارة عــىل أتــم الســتعداد لتقديــم كافــة خدماتهــا إىل 

الجمهــور وعــىل مــدار الســاعة، متمنيــاً األمــن والســالمة 

ــع. للجمي

m قائد عام شرطة رأس الخيمة  يشيد بجهود جناح الجو خالل التقلبات الجوية
ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــيل عب ــواء ع ــعادة الل ــاد س أش

النعيمــي قائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة، رئيــس 

فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــيل 

باإلمــارة، بجهــود جنــاح الجو،وذلــك ملــا أبــدوه مــن 

جاهزيــة عاليــة ف التعامــل مــع مختلــف الحــالت، 

ــة.  ــاء هطــول األمطــار، وســوء األحــوال الجوي أثن

حيــث أوضــح ســعادته بــأن جنــاح الجــو قــد أبــدى 

تجــاوب كبــري ف التعامــل مــع الحالــة الجويــة، 

ــر  ــن أث ــن املترري ــد م ــاعدة للعدي ــم املس وتقدي

هطــول األمطــار، وجريــان األوديــة، وكذلــك للعالقي 

ف املناطــق الجبليــة و الوعــرة، ونقلهم وانتشــالهم،و 

ــىل  ــاً ع ــة، حفاظ ــرى آمن ــق أخ ــم إىل مناط إيصاله

حياتهــم، وقــد شــملت عمليــات النقــل عائــالت، و 

ــف  ــن مختل ــاء م ــال و نس ــني، و أطف ــرىض ومس م

ــمر.  األع

وأكــد بــن علــوان بــأن رشطــة رأس الخيمــة حريصــة 

كل الحــرص عــىل حيــاة جميــع أفــراد املجتمــع مــن 

مواطنــي و مقيمــي، وأنهــا تســخر جميــع إمكانياتها 

لتقديــم يــد املســاعدة لــكل مــن يحتــاج إليهــا ف أي 

ــان  ــاة اإلنس ــروف، ألن حي ــف الظ ــكان وف مختل م

ل تقــدر بثمــن.  

ــامل  ــف س ــن يوس ــد رك ــار العقي ــه أش ــن جهت   وم

بــن يعقــوب مديــر إدارة املهــام الخاصــة، بــأن 

جنــاح الجــو تكــن مــن نقــل وانتشــال عــدد )204( 

ــم  ــة ك ــوال الجوي ــوء األح ــرتة س ــخاص،خالل ف أش

نفــذ )9( طلعــات جويــة، مبجمــوع )7( ســاعات 

ــل  ــن نق ــا م ــن فيه ــام، تك ــالل )3( أي ــف، خ ونص

وانتشــال عــدد كبــري مــن املحصوريــن ف األوديــة و 

املناطــق الجبليــة، و تامــي ســالمتهم.    وأضــاف بأن 

جنــاح الجــو تكــن مــن تنفيــذ عمليــة إنقــاذ نوعيــة 

احرتافيــة انتشــل فيهــا شــاب مواطــن ف العقــد 

ــح،  ــه ف وادي البي ــاين مــن العمــر علقــت مركبت الث

حيــث تــم عــىل الفــور إرســال طــريان الرشطــة 

بقيــادة العقيــد طيــار ســعيد اليمحــي، الــذي تكــن 

ــان.  ــرب األم ــن انتشــاله ل ــة م ــة عالي باحرتافي
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ــوان  ــه بــن عل ــواء عــيل عبدالل اســتقبل ســعادة الل

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، الفريــق 

ــراض  ــن األم ــة م ــارات للوقاي ــة اإلم ــي لحمل الطب

القلبيــة، التــي تنظمهــا مؤسســة الشــيخ ســعود بــن 

صقــر التعليميــة الخرييــة، ضمــن برنامــج الشــيخة 

للتطــوع، ومــن منطلــق  بنــت مبــارك  فاطمــة 

ــد العطــاء. ــة زاي ــة اإلســرتاتيجية مــع جمعي الرشاك

حيــث تضمنــت حملــة اإلمــارات للوقايــة مــن 

األمــراض القلبيــة، برامــج تشــخيصية وتوعويــة 

ــراض  ــم األم ــي بأه ــي املوظف ــادة وع ــة لزي ووقتي

مــن  والوقايــة  العــالج  ُســبل  وأفضــل  القلبيــة، 

خــالل الكشــف املبكــر وإجــراء فحوصــات نبضــات 

القلــب، وقيــاس ضغــط الــدم، والســكر، والدهــون، 

وفحــص القلــب بجهــاز تخطيــط القلــب الكهربــايئ، 

وجهــاز املوجــات الصوتيــة، حســب مــا يــراه الفريق 

ــة  ــادة خارجي ــك ضمــن عي ــي التخصــي، وذل الطب

ــوان  ــن عل ــيل ب ــواء ع ــعادة الل ــاد س ــة. وأش متنقل

النعيمــي، بحملــة اإلمــارات للوقايــة مــن األمــراض 

القلبيــة، ضمــن إطــار مبادرتهــا ) رد الجميــل ( التي 

تهــدف إىل تعزيــز التعــاون املشــرتك بــي مؤسســات 

ــع  ــاهم ف رف ــة تس ــادرات صحي ــي مب ــة لتبن الدول

مســتوى الوعــي الصحــي للموظفــي مــن العاملــي 

وبــإرشاف  والخاصــة،  الحكوميــة  القطاعــات  ف 

ــي. ــي املتطوع ــاء اإلماراتي ــار األطب ــن كب ــة م نخب

شــهد ســعادة العميــد جــمل أحمــد الطــري مديــر 

عــام املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس 

الخيمــة، بحضــور ســعادة العقيــد محمــد إبراهيــم 

ــب رشطــة رأس  ــد تدري ــر معه ــب مدي ــايب نائ الزع

الخيمــة، وعــدد مــن الضبــاط، حفــل تخريــج دورة 

)مكافحــة الجرميــة اإللكرتونيــة ( التــي عقــدت 

مبعهــد تدريــب رشطــة رأس الخيمــة، بالتعــاون 

مــع الرشطــة الفرنســية، وشــملت ) 18 ( منتســب 

مشــارك.

حيــث أشــاد ســعادة العميــد جــمل الطــري بربنامــج 

دورة )مكافحــة الجرميــة اإللكرتونيــة ( التــي تنــاول 

مفهــوم الجرائــم اإللكرتونيــة، وأنواعهــا، ومــا يرتتــب 

عليهــا مــن عواقــب وســلبيات ومخاطــر قــد تؤثــر 

ــزاز أو  ــل البت ــتقراره، مث ــع واس ــن املجتم ــىل أم ع

ــدورة  ــت ال ــال اإللكــرتوين وغــريه، كــم تناول الحتي

التأكيــد عــىل أهميــة دور األجهــزة األمنيــة ف بــذل 

الجهــود املضاعفــة مــن أجــل الحــد مــن تلــك 

ــا، واألخــذ ف  ــب عليه ــي ترتت ــج الت ــم والنتائ الجرائ

ــاون  ــالل تع ــن خ ــأيت إل م ــك ل ي ــبان أن ذل الحس

وتفاعــل أفــراد املجتمــع، للحــد مــن خطــر الجرائــم 

ــة. اإللكرتوني

ف ختــام حفــل التخريــج، كــرَم ســعادة مديــر عــام 

ــدورة  ــارضي ال ــاندة، مح ــات املس ــوارد والخدم امل

الفرنســيي، ثــم ســلم الشــهادات إىل الخريجــي، 

متمنيــاً لهــم الســتفادة مــن املعلومــات واملهــارات 

ــتخدموا  ــدورة، وأن يس ــالل ال ــبوها خ ــي اكتس الت

وتنميــة  مهاراتهــم  تطويــر  املعلومــات ف  تلــك 

ــي. ــل الرشط ــدم العم ــا يخ ــي مب ــهم األمن حس

دشــنت إدارة املــرور والدوريــات ف رشطــة رأس 

الخيمــة حملــة توعويــة بعنــوان  » للمشــاة حــق ف 

عبــور الطريــق » اســتهدفت 6000 عامــل، بهــدف 

األهــداف  وتحقيــق  املجتمعــي  الوعــي  تعزيــز 

اإلســرتاتيجية لــوزارة الداخليــة ف جعــل الطــرق 

ــا . ــر أمان أك

النقبــي  الصــم  أحمــد  العميــد  ســعادة  وقــال 

دشــن  الــذي  والدوريــات  املــرور  إدارة  مديــر 

بــن  محمــد  الشــيخ  املقــدم  برفقــة  الحملــة 

ســلطان القاســمي نائــب مديــر اإلدارة وعــدد مــن 

الضبــاط أن تنفيــذ هــذه الحملــة يــأيت تاشــيا مــع 

الحملــة الرئيســية التــي أطلقهــا املجلــس املــروري 

ــف مســتخدمي  ــة لتعري ــوزارة الداخلي التحــادي ب

الطــرق ومرتاديهــا بأهميــة احــرتام حقــوق املشــاة 

ف العبــور اآلمــن خاصــة ف األماكــن املخصصــة 

ــة  ــوع الحــوادث املروري ــا يحــد مــن وق ــور مب للعب

ــات  ــن الوفي ــا م ــي تســفر عــن ســقوط الضحاي الت

ــذه  ــد به ــدم التقي ــن ع ــي تنجــم ع ــات الت واإلصاب

القوانــي واإلرشــادات املروريــة .

ــوء  ــليط الض ــة تس ــالل الحمل ــم خ ــه ت ــح أن وأوض

التقيــد  أهميــة  عــىل  املســتهدفة  للرشيحــة 

باألنظمــة والقوانــي املروريــة وعبــور الشــوارع مــن 

األماكــن املخصصــة للمشــاة مــع رضورة توخــي 

الحيطــة والحــذر والنتبــاه بشــكل أكــرب أثنــاء 

ــا إىل  ــىل ســالمتهم ، لفت ــا ع ــور حفاظ ــة العب عملي

ــق لحمــالت  ــة الطري ــرب بداي ــة تعت أن هــذه الحمل

ــابيع واألشــهر  ــة ســيتم تنفيذهــا خــالل األس ممثل

ــات  ــن الفئ ــدد م ــرب ع ــمل أك ــث تش ــة بحي املقبل

املجتمعيــة لنــرش الثقافــة املروريــة بــي كافــة 

ــح وأفــراد املجتمــع . ودعــا ســعادته جمهــور  رشائ

الســائقي إىل إتبــاع القوانــي والتوجيهــات املروريــة 

ــن دون  ــور اآلم ــم ف العب ــاة حقوقه ــاء املش وإعط

ــىل  ــدا ع ــىل ســالمتهم ، مؤك ــد ع ــكيل أي تهدي تش

أهميــة تقيــد املشــاة بعبــور الشــوارع مــن األماكــن 

املخصصــة وعــدم املجازفــة ف عبورهــا مــن األماكــن 

ــالمتهم .      ــم وس ــدد حياته ــي ته ــرى الت األخ

اســتقبل ســعادة اللــواء عــيل عبداللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة 

ــام  ــر ع ــس مدي ــيل منخ ــه ع ــد عبدالل ــعادة العمي ــور س ــة، بحض رأس الخيم

ــس  ــري رئي ــان الذخ ــد خلف ــور راش ــد دكت ــعادة العقي ــة، س ــات الرشطي العملي

ــة  ــس مكافح ــة ملجل ــدرات، التابع ــن املخ ــة م ــا للوقاي ــة العلي ــة الوطني اللجن

ــار  ــري مستش ــل الباك ــور فيص ــعادة الدكت ــة، و س ــوزارة الداخلي ــدرات ب املخ

ــم. ــة و التعلي ــر الرتبي ــايل وزي مع

حيــث تــم خــالل الجتــمع مناقشــة اإلســرتاتيجية و الخطــط املتعلقــة بوقايــة 

ــادرات  ــىل املب ــام ع ــد الع ــعادة القائ ــع س ــم اطل ــدرات، ك ــن املخ ــة م الطلب

ــة  ــف مكافح ــم مل ــم لدع ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــن قب ــذة م ــج املنف والربام

املخــدرات، ومنهــا دليــل الوقايــة مــن املخــدرات ف البيئــة املدرســية، وكذلــك 

اســتمع ســعادته آلليــة التدريــب اللكــرتوين ، و عــىل املنهــاج املقــرتح لحميــة 

ــة.  الطلب

ــوان بالجهــود الكبــرية التــي تبذلهــا اإلدارة  ــه بــن عل ــواء عبدالل وقــد أشــاد الل

العامــة ملكافحــة املخــدرات التحاديــة، ف التصــدي لهــذه اآلفــة و نــرش الوعــي 

بــي أبنائنــا طلبــة املــدارس، بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة و التعليــم، لخلــق جيــل 

ــه  ــت ذات ــداً ف الوق ــع، مؤك ــذا املجتم ــط به ــي تحي ــر الت ــدرك للمخاط واٍع وم

حــرص رشطــة رأس الخيمــة متمثلــة ف إدارة مكافحــة املخــدرات عــىل تقديــم 

كافــة الدعــم الــالزم واإلمكانيــات للمســاهمة ف التصــدي لهــذه اآلفــة . 

m قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلع على مبادرات
 اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات

m بهدف تعزيز رعاية صحة الموظفين
شرطة رأس الخيمة تشارك في حملة اإلمارات للوقاية من األمراض القلبية

m شرطة رأس الخيمة تخرج دورة ) مكافحة الجريمة اإللكترونية ( بالتعاون

 مع الشرطة الفرنسية

m استهدفت 6000 عامل
المرور والدوريات تنفذ 
حملة » للمشاة حق 

في عبور الطريق «
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محطة شرطية محطة شرطية

 تنفيــذا لتوجيهــات ســعادة اللــواء عــيل عبــد 

اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة تــرأس ســعادة العميــد أحمــد الصــم 

ــا  ــات اجتمع ــرور والدوري ــر إدارة امل ــي مدي النقب

الشــاملة  الرشطــة  مراكــز  إدارة  مــع  تنســيقيا 

ــم محمــد املطــر  ــد إبراهي بحضــور ســعادة العقي

مديــر اإلدارة ومــدراء األفــرع مبراكــز الرشطــة 

الشــاملة .

وأشــار ســعادة مديــر إدارة املــرور والدوريــات إىل 

أن عقــد هــذا الجتــمع التنســيقي جــاء بنــاًء حول 

توجيهــات ســعادة القائــد العــام حــول تخصيــص 

ــة  ــز الرشط ــة ملراك ــات املروري ــن الدوري 80 % م

املوزعــة عــىل طــول النطــاق الجغــراف لــرأس 

ــا  ــدى اإلدارة حرص ــا ل ــاء 20 % منه ــة وإبق الخيم

مــن ســعادته عــىل تحقيــق األهــداف اإلســرتاتيجية 

لــوزارة الداخليــة الهادفــة إىل جعــل الطــرق أكــر 

ــىل  ــظ ع ــا يحاف ــان مب ــن واألم ــز األم ــا  وتعزي أمن

أرواح وســالمة وممتلــكات مســتخدمي الطــرق 

ــارة . ــة مناطــق اإلم ــط الطــرق ف كاف وضب

وأوضــح أن الجتــمع تضمــن التباحــث حــول 

ــي  ــات الت ــذه التوجيه ــذ ه ــل لتنفي ــة األفض اآللي

ــور وف الوصــول ألعــىل  تصــب ف مصلحــة الجمه

معــدلت الســالمة املروريــة ف الشــوارع والطرقات 

رسعــة  وضــمن  مســتخدميها  ســالمة  وتأمــي 

الحــوادث،إىل جانــب ضــمن  الوصــول ملواقــع 

انســيابية الحركــة املروريــة فيهــا مبــا يخفــف مــن 

ــد تشــهدها بعــض  ــي ق ــة الت ــات الخانق اإلزدحام

املواقــع ف بعــض األحيــان، لفتــا إىل أنــه تــم طــرح 

العديــد مــن األفــكار واملقرتحــات خــالل الجتــمع 

ــار  ــع الختي ــا لتوقي ــل منه ــول األفض ــث ح للتباح

األهــداف  تحقيــق  ف  يســهم  الــذي  األمثــل، 

ــوة . املرج
وزارة  رؤيــة ورســالة  بتنفيــذ  التزامهــا  إطــار     ف 

الداخليــة الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان عــرب 

ــعاد  ــا وإس ــول إىل رض ــات للوص ــة اإلمكان ــخري كاف تس

املجتمــع مــن خــالل تقديــم أفضــل الخدمــات ، وســعياً  

مــن أجــل أن تكــون دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ــاً وســالمة ، اتخــذت إدارة  مــن أفضــل دول العــامل أمن

2011م  عــام  تأسيســها  منــذ  املجتمعيــة  الرشطــة 

ــح  ــم النصــح واإلرشــاد لكافــة رشائ ــا تقدي عــىل عاتقه

ــارة رأس  ــتوى إم ــىل مس ــة ع ــه املدني ــع وجهات املجتم

ــي  ــف األمن ــة والتثقي ــم التوعي الخيمــة ، بهــدف تقدي

لهــم وتعريفهــم باملخاطــر التــي قــد تواجههــم ف 

حــال عــدم اللتــزام بالقواعــد واألنظمــة الســارية 

عــىل مســتوى الدولــة وعــدم إتباعهــم للتعليــمت 

ــالمتهم  ــم س ــل له ــي تكف ــادرة والت ــات الص والتوجيه

وتقيهــم مــن رش الوقــوع برباثــن الجرائــم ومــا ينجــم 

ــلبية . ــج س ــن نتائ ــا م عنه

ــري  ــعيد الخاط ــدم س ــد املق ــياق، أك ــذا الس    وف ه

ــه  ــا حققت ــة م ــة باإلناب ــر إدارة الرشطــة املجتمعي مدي

ــتهدف  ــت املس ــازات فاق ــات وإنج ــن نجاح اإلدارة م

منــه مــن حيــث عــدد املســتفيدين مــن خدماتهــا التــي 

أصبحــت تتطــور وتتقــدم بفضــل جهــود العاملــي فيهــا 

وخرباتهــم لتحقيــق أمــن وســالمة املجتمــع والحفــاظ 

عــىل أرواح وممتلــكات املواطنــي واملقيمــي ونــرش 

ــاً  ــع عموم ــح املجتم ــة رشائ ــي كاف ــة ب ــة األمني الثقاف

ــرتة  ــالل ف ــك خ ــداً ، وذل ــدارس تحدي ــة امل ــة طلب وفئ

ــة قصــرية.  زمني

   ومــن جانبــه ، أرجــع ســعادته هــذا النجــاح امللمــوس 

واملتابعــة  الدعــم  بفضــل  اإليجابيــة  النتائــج  عــرب 

ــة رأس  ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــة لس ــتمرة والحثيث املس

الخيمــة، الــذي يســعى دامئــاً إىل الرتقــاء بــاألداء 

ومســتوى الخدمــات املقدمــة للجمهــور ف رضورة بذل 

ــة لتحســي مســتوى الوعــي  ــة الفعال الجهــود اإليجابي

قــد تحيــط  التــي  والتهديــدات  باملخاطــر  واإلدراك 

ــاء  ــزة األساســية للبن ــا وشــبابنا باعتبارهــم الركي بأبنائن

والنــمء مــن خــالل وضــع خطــة أمنيــة توعويــة شــاملة 

ــات  ــذه الفئ ــتهدف ه ــج تس ــداد برام ــىل إع ــز ع ترتك

املهمــة والعمــل عــىل املشــاركة ف مختلــف املناســبات 

واإلنســانية  والوطنيــة  املجتمعيــة  والفعاليــات 

ــع  ــاون م ــا التع ــالة مفاده ــال رس ــاهمة ف إيص للمس

الرشطــة لتأســيس مجتمــع متمســك يحافــظ عــىل 

ــالم  ــائل اإلع ــن دور وس ــالً ع ــة ، فض ــبات الدول مكتس

ــع . ــة للمجتم ــالة األمني ــال الرس ــة ف إيص كاف

ــة  ــم الرشط ــس قس ــون رئي ــد بله ــد راش ــح الرائ وأوض

املجتمعيــة بــأن التقاريــر اإلحصائيــة الصــادرة مــن 

ــد  أظهــرت عــن  ــام املنــرم 2019 ق اإلدارة خــال الع

املحليــة  واملجالــس  للجاليــات  زيــارة   277 تنظيــم 

وللمؤسســات الحكوميــة والخاصــة املختلفــة و 450 

الجمهــور  اســتهدفت  ومحــارضات  عمــل  ورشــة 

ــن  ــو 4318  م ــا نح ــتفاد منه ــيل اس ــي والداخ الخارج

الجمهــور الداخــيل بينــم بلــغ عددهــم مــن الجمهــور 

الخارجــي نحــو 44992 مســتفيد ، وشــاركت اإلدارة ف 

نحــو 39 مناســبة عامليــة ، وحــرر 3037 تقريــر أمنــي .

ــر  ــد البك ــارص محم ــور ن ــد الدكت شــهد ســعادة العقي

ــب رشطــة رأس الخيمــة، بحضــور  ــد تدري ــر معه مدي

ســعادة العقيــد أحمــد إبراهيــم الزعــايب نائــب مديــر 

معهــد تدريــب الرشطــة، وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة، 

للحــالت  األوىل  الســتجابة   ( دورة  تخريــج  حفــل 

ــي عقــدت مبعهــد تدريــب رشطــة رأس  ــة ( الت الطارئ

الخيمــة، واســتمرت ملــدة 3 ثالثــة أســابيع، مبشــاركة ) 

ــة. ــادات الدول ــف قي ــن مختل ــب م 18 ( منتس

وأشــاد مديــر معهــد تدريــب الرشطــة، مبــدى حــرص 

وزارة الداخليــة عــىل تعزيــز التدريــب والتأهيــل، مــن 

ــدورة  ــيداً ب ــدورات، مش ــذه ال ــل ه ــد مث ــالل عق خ

)الســتجابة األوىل للحــالت الطارئــة ( ملــا ألهميتهــا ف 

ــد وتضافــر كافــة الجهــود وحشــد كل الطاقــات  توحي

لتعزيــز زمــن رسعــة الســتجابة، مثمنــاً الجهــود التــي 

الســتجابة  الخيمــة ف مجــال  تبذلهــا رشطــة رأس 

ــرتاتيجية وزارة  ــاً إلس ــوارئ، تطبيق ــالت الط ــة ح لكاف

ــان. ــن واألم ــز األم ــرش وتعزي ــة إىل ن ــة الرامي الداخلي

العقيــد  ســعادة  كــرّم  التخريــج،  حفــل  ختــام  ف 

الدكتــور نــارص البكــر، محــارض الــدورة، ثــم ســلم 

الشــهادات إىل الخريجــي، متمنيــاً لهــم الســتفادة مــن 

املعلومــات واملهــارات التــي اكتســبوها خــالل الــدورة، 

وأن يســتخدموا تلــك املعلومــات ف تطويــر مهاراتهــم 

وتنميــة حســهم األمنــي مبــا يخــدم العمــل الرشطــي.

ــر إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة  ــم محمــد املطــر مدي ــد إبراهي شــهد ســعادة العقي

ــز  ــإدارة مراك ــن ب ــم املوظفــي املتميزي برشطــة رأس الخيمــة، الحفــل الســنوي لتكري

ــادرة  ــم ف مركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل، ضمــن مب ــذي أقي الرشطــة الشــاملة، وال

التكريــم الســنوي للمرتــب، وفقــاً ملعايــري التميــز الوظيفــي ونتائــج مخرجــات العــام 

2019م، بحضــور مختلــف رؤســاء مراكــز الرشطــة الشــاملة، ومــدراء األفــرع، وعــدد 

مــن الضبــاط بــإدارة املراكــز  .

ــزة ف  ــة املتمي ــز الرشط ــود مراك ــر، بجه ــم املط ــد إبراهي ــعادة العقي ــاد س ــث أش حي

ــذا  ــق ه ــا ف تحقي ــاهمت بدوره ــي س ــا، الت ــة له ــة التابع ــارص الفعال ــارة، والعن اإلم

ــاط  ــن مــن رؤســاء املراكــز والضب ــم مجموعــة مــن املتميزي ــم تكري ــز، حيــث ت التمي

واألفــراد واملدنيــي، تقديــراً لتفانيهــم والتزامهــم ف أداء مهامهــم وواجباتهــم الرشطيــة 

واألمنيــة، فضــالً عــن دورهــم اليجــايب ف انعــكاس الوجــه اليجــايب والحضــاري لرشطــة 

ــأن  ــداً ب ــداع، مؤك ــادة واإلب ــة ف الري ــادة العام ــة القي ــزز مكان ــم ع ــة، م رأس الخيم

رشطــة رأس الخيمــة، تؤمــن دامئــاً بقــدرات وكفــاءة منتســبيها مبختلــف رتبهــم 

العســكرية ومناصبهــم وتســعى بشــكل حثيــث وفقــاً لتوجيهــات ســعادة القائــد العــام 

ــم  ــة التكري ــمد عــىل منهجي ــا وتقديرهــا بالعت ــز هــذه القــدرات وتأهيله عــىل تعزي

ــة. ــرتاتيجية وزارة الداخلي ــاً إلس ــز تطبيق والتحفي

ومــن جانبهــم، عــرّب املكرمــون عــن بالــغ ســعادتهم وأمتنانهــم بهــذا التكريــم والتقديــر 

لجهودهــم املبذولــة، مجدديــن وعدهــم باملزيــد مــن الجــد والجتهــاد وبــذل كل مــا 

مــن شــأنه أن يطــور ف العمــل األمنــي والرشطــي عــىل مســتوى اإلمــارة. 

m اجتماعا تنسيقيا بين المرور والدوريات ومراكز الشرطة

m شرطة رأس الخيمة المجتمعية تنجح بتعريف الجمهور
 بمخاطر عدم االلتزام بقواعد وأنظمة السالمة

m شرطة رأس الخيمة تُخرج دورة ) االستجابة األولى للحاالت الطارئة  (
 بمعهد تدريب الشرطة

m مراكز الشرطة الشاملة برأس الخيمة تحتفي بالموظفين المتميزين 



يقدمون العون لمن يحتاجه والمقابل الدعاء للشيخ زايد
فريق إنقاذ اإلمارات أول فريق إماراتي تطوعي رسمي

خبرة باإلنقاذ
وىف هذا القاء الذي جمعنا مع عدد من أعضاء الفريق تحدث الينا ف البداية عىل 

محمد الشمري مؤسس الفريق بالقول: تشكل الفريق ف 2018 مع بداية عام زايد 

الجوي  والبحث  والبحري  الربي  اإلنقاذ  مجال  ف  الخربة  أصحاب  من  أفراد  بضم 

أنشاء  تم  كم  األودية،  ومناطق  والبحرية  الربية  والدراجات  والفرسان  الرشاعي 

حسابات عىل مواقع التواصل الجتمعي لتعريف الجمهور بالفريق واإلعمل التي 

يقوم بها وتم وضع أرقام هواتف أعضاء الفريق ليتمكن أي شخص يحتاج للمساعدة 

واإلنقاذ من التواصل معنا ف أي وقت ومكان. 

الفريق ليس له وقت محدد، كم يتميزوا برسعة الستجابة رغم  وأوضح أن عمل 

بعد املسافات للوصول إىل املوقع بالوقت املناسب تدفعهم روح التحدي والعزمية 

واإلرصار،  واصفاً حالت اإلنقاذ التي قام بها أعضاء الفريق بالكثرية واملتنوعة وتحتاج 

مع  والسيول  الوحل  ف  تكون  التي  اإلنقاذ  حالت  مثل  إلتامها  طويل  مجهود  إىل 

وجود الكثري من الوحل ف أماكن تعطل املركبة وصعوبة التحرك بسبب النزلق إىل 

مسافة عميقة، وكذلك عملية سحب السيارة املعطلة حيث  يتطلب األمر معدات 

خاصة وغري ذلك. إضافة إىل حالت الحرائق التي تتعرض لها املركبات وبالتايل تحتاج 

التدخل إلنقاذ املركبة  الرمال،  وهذا يتطلب رسعة  التربيد واإلطفاء واستخدام  إىل 

قبل اندلع الحريق ، إضافة إىل أخراج مركبات تعطلت ف الشوارع أو التي تعرضت 

ألنفجار باإلطار وتوقف السيارة عن الحركة. 

وأكد أن أعضاء الفريق ل يحصلون عىل مردود مادي ويعملون لوجه الله تعاىل، وكل 

ما نطلبه ممن نقوم مبساعدتهم الدعاء بأن يحفظ الله اإلمارات وشيوخها والرتحم 

عىل الشيخ زايد ) طيب الله ثراه (.  

ليكونوا  للفريق  الراغبي ف النضمم  الجنسيات  الشباب من مختلف  ورحب بكل 

نفسه  ف  يجد  من  كل  وداعياً  زايد  عام  مع  أنطلقت  التي  ملسريتهم  ودعم  إضافة 

الرغبة والقدرة والكفاءة عىل اإلنقاذ وخدمه املجتمع إن يتقدم لينضم لهم، وسوف 

يجد كل الدعم ليصبح عنر فعال مع بقية أعضاء الفريق وأختتم حديثة بالتهنئة 

للجميع ببداية العام امليالدي الجديد متمنيا أن يكون عام سعيد عىل إفراد املجتمع 

ميلء بالنجاح والنجازات . 

أعمال تطوعية
عىل عيىس املنصوري مدرب يقول: أضحى فريق إنقاذ اإلمارات يشار له بالبنان نظري 

التي  املهام  كافة  املستمرة ف  بها ونجاحاته  يقوم  التي  العديدة  التطوعية  اإلعمل 

إمارايت تطوعي رسمي  فريق  أول  بأننا  كثريا  الجميع. ونعتز  بشهادة  أنجزها وهذا 

يحرتف البحث واإلنقاذ بطاقات برشية محرتفة ومعدات وآليات حديثة، يجمع عدد 

واإلسعاف  والطريان  والغوص  واإلنقاذ  البحث  مبجالت  املتطوع  الشباب  من  كبري 

والتسلق ومكافحة الحرائق واإلنقاذ من السيول. إضافة إىل املشاركة ف املناسبات 

الوطنية والجتمعية واملعارض التي تقام مبختلف إنحاء الدولة ونسعى من خالل 

بدور  وتعريفهم  والوقاية  السالمه  بطرق  املجتمع  إفراد  بي  الوعي  بنرش  املشاركة 

دكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  تشكيل صورة  بها  نعتز  التي  اإلعمل  ومن  الفريق. 

الشارقة وعرضها ف بحرية  القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم  سلطان بن محمد 

خالد ف احتفالية خاصة أقيمت لسموه. 

ونوة إىل أنة تم تقديم طلب تسجيل ) أنقاد اإلمارات ( كجمعية نفع عام ف وزارة 

,,تنمية املجتمع ومازلنا ننتظر القرار، وبعد الحصول عىل الرتخيص الالزم ليتم التنسيق 
يسعون لنشر 
ثقافة العمل 

التطوعي وإبراز 
دور اإلمارات 
الريادي في 

اإلعمال التطوعية 

ربيع عاصم عكازي المهندس عبد الرحمن مدثرحمد شاهينعلى عيسى المنصوري علي محمد الشمري
 تأسس فريق إنقاذ اإلمارات التطوعي  في 2018 مع بداية عام زايد، ليصبح أول فريق إماراتي تطوعي رسمي يحترف البحث واإلنقاذ 
إنسانية جليلة، يحملون على عاتقهم مسؤولية وطنية وهي مساعدة مستخدمي  بطاقات بشرية مؤهله لتقديم خدمات 
الطرق بدون مقابل، وهذا ليس بالغريب على أبناء اإلمارات الذين عرفوا بمساعدتهم لآلخرين ومشاركتهم المستمرة باإلعمال 
التطوعية في شتى المجاالت. كما تتضمن أهدافهم نشر ثقافات العمل التطوعي وترسيخ االنتماء للوطن وتعزيز ثقافة المشاركة 
والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى غرس ثقافة التوعية بطرق السالمه والوقاية والتعامل مع اآلخرين، إلى جانب سرعة التعامل 
مع الكوارث واألزمات ألقدر اهلل، واستثمار طاقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتعزيز الثقة بالنفس واإلحساس بالذات، وقد 
البري  واإلنقاذ  والشراعي  الجوي  بالبحث  ليتخصصوا  متطوع   500 من  أكثر  بجمع  الفريق  تشكيل  من  وجيزة  فترة  خالل  ونجحوا 

والبحري والغوص واإلعمال التطوعية واإلنسانية وتسجيل حضور متميز في مجال اإلنقاذ يشار له بالبنان . 

تحقيق : النقيب حسن المنصوري 
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واملساهمة بشكل أكرب وأفضل لدعم مجهودات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. كم 

يوجد توجه لدينا بإنشاء مقر للفريق بعد الحصول عىل اإلشهار ومل يتحدد ف 

إي إمارة ورمبا يكون أكر من مقر وحاليا الجتمعات تكون ف مجالس األعضاء. 

مجلس  بدول  اإلنقاذ  فرق  مع  واتصالت  وتواصل  تنسيق  وجود  إىل  ولفت 

التعاون يتم فيها تبادل الخربات وزيادة املعارف وتوطيد العالقات، اضافه إىل 

املشاركة ف مناسباتهم املختلفة. 

وقال أن أصعب املهام التي شارك فيها فريق إنقاذ اإلمارات عندما علق نحو 

300 شخص ف وادي البيح مبنطقة جبل جيس نتيجة اإلمطار الغزيرة وفيضان 

لخسارة  الفريق  وتعرض  العالقة،  املركبات  إمام  الطريق  وإغالق  الوادي  مياه 

عدد من املركبات وتعطل بعضها وتلف املعدات بسبب طبيعة املهام وصعوبة 

التضاريس وطبيعة الطقس، خصوصا إثناء محاولة إخالء العالقي ف وادي البيح 

وجبل جبس. وكان العمل عىل مدار يومي بالتنسيق مع القيادة العامه لرشطة 

رأس الخيمة ورشطة أبوظبي وديب وإدارة الدفاع املدين. كم أسهم الفريق ف 

أخراج جثة شاب غريق ببحر أم القيوين، حيث تلقينا بالغ من الجهات املختصة 

ىف أم القبوين خالل فرتة الليل لطلب املساهمة ف عمليات البحث عن جثة 

شاب غريق بالبحر و تم إجراء عمليات مسح للرب والشواطئ ومسح جوي من 

خالل الستعانة بالطائرات الرشاعية للبحث عن الغريق وتم العثور عىل الجثة 

باليوم التايل. 

وأكد أن باب التعاون كبري جدا مع كافة القطاعات الرشطية بالدولة كم تلقى 

الفريق الشكر من سعادة اللواء عىل عبدا لله بن علوان قائد عام رشطة رأس 

صوتية  رسالة  سعادته  وأرسل  اإلنقاذ،  عمليات  ف  لجهودهم  تقديراً  الخيمة 

يشكر ويثني عىل الجهود التي نقوم بها، ولقيت رسالته الصوتية صدى طيب 

لدى أعضاء الفريق، كم قام باستقبالنا أكر من مرة ف مكتبة . وأكد أن الشخص 

وسيخضع  والتشجيع  الدعم  كل  سيجد  اإلمارات  بإنقاذ  اللتحاق  ف  الراغب 

لدورات تأهيلية وتعريفية باملهام التي يكلف بها عىل أيدي مدربي متخصصي 

.

استجابة دون مقابل
بدوره قال املدرب حمد شاهي املرشح :  أن فريق إنقاذ اإلمارات هو فريق 

تطوعي يستجيب لنداءات النجدة ف كل إمارات الدولة دون مقابل يعملون 

عىل مدار الساعة برا وبحرا والهدف األسمى مساعدة العالقي ف الصحراء 

واملناطق الربية والبحرية والجبلية، إضافة إىل الدعاء والرتحم عىل املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان إل نهيان )رحمه الله(. وتابع بالقول عمل الفريق 

ليس له وقت محدد وجميع األعضاء يد واحدة وخلية نشطة تعمل بدون 

توقف أو تردد، كم تتضمن أهدافهم نرش ثقافة العمل التطوعي وترسيخ 

النتمء للوطن وتعزيز ثقافة املشاركة واملسؤولية املجتمعية.

 وبي أن الفريق يضم  أكر من 30 طيار رشاعي وغواص ومجموعة كبرية 

الفريق  من املنقذين واملسعفي من األطباء واملمرضي والطفائيي، وميلك 

جهودهم كبيرة وأعمالهم 
جليلة وأهدافهم إنسانية 

إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

الوقاية من الجريمة
نعم ... منذ زمن جتاوزت فلسفة الشرطة دورها التقليدي إىل 
دورها االجتماعي عامليا، ولكن هل بلغ هذا الدور االجتماعي 

فكر فلسفة األمن الشرطي عربيا ؟ أعتقد ال
بحث  إيل  ميتد  اجلرمية  من  الوقاية  يف  أصيل  دور  للشرطة 
ارتكاب  إيل  أدت  التي  والشخصية  البيئية  والعوامل  الظروف 
اجملرم  عودة  دون  للحيلولة  البحث  ذلك  ويظل   .. اجلرمية 

للجرمية.. وذلك على النحو التايل :
يجب أن ال يكون الهدف من تنفيذ الشرطة للعقوبة أو التدابري 
االحرتازية هو جمرد العقاب بل ميتد أيضا إيل اإلصالح والتأهيل 
ال  أن  للشرطة  ينبغي  كذلك   ، السوية  احلياة  إىل  اجملرم  ورد 

تغفل الرعاية الالحقة للمفرج عنه.
  وأيضًا ينبغي أن متتد الرعاية الالحقة إيل أفراد أسرة احملكوم 
توعية  للشرطة  ينبغي  كما  سجنه،  مدة  خالل  وذويه  عليه 
وأحكام  اجملرمني  بحيل  اإلعالم  وسائل  بكافة  املواطنني 
واملنظمات  الهيئات  مع  التعاون  للشرطة  وينبغي  القانون، 
انحراف  مصادر  كل  ملراقبة  الشباب  ترعى  التي  واجلامعات 

الشباب للقضاء عليها.
اجملتمع  نظام  تستهدف  أصبحت  قد  العنف  جرائم  أن  مبا 
يقوم  أن  يجب  ضدها  احلقيقي  التحصني  فإن  ومؤسساته، 
هذه  وجه  يف  للوقوف  املوطنني  لدى  الرغبة  خلق  على 
الظاهرة. مما يستوجب توثيق العالقات املفيدة بني الشرطة 
الربامج  وتنظيم  الفعال  التعاون  إيجاد  باجتاه  واجلمهور، 
الهادفة لتوعية املواطنني ، واستثمار أنشطتهم يف جماالت 

مكافحة اجلرمية.
ضرورة إيجاد الفرق الشرطية املتخصصة ذات التدريب العايل 
الوسائل  بجميع  وتزويدها  العنف  جرائم  مقاومة  جماالت  يف 
من  اجلديدة  األمناط  هذه  مع  تتالءم  التي  والعلمية  التقنية 

السلوك اإلجرامي.
إن أمن اجملتمع ال يتحقق مبجرد حمايته من خطر اجلرمية ، 
كما وأن هذه احلماية ال تكفى لها اإلجراءات التقليدية .. ألن 
اجلرمية البد وأن يسبقها ظروف وأوضاع تؤدي إليها ، كما أن 
االنتهاء من إجراءات تنفيذ العقوبة على اجملرم ال تعنى زوال 

خطر العودة إىل اجلرمية. 
الهدف  إىل  وصواًل  مافيه  بكل  التطور  معايشة  يجب  لذلك 

األسمى وهو التقليل من اإلجرام واجلرمية.

تحقيق

أكر من  مركبة متخصصة بالسري ف املناطق الصحراوية والجبلية والطرق الوعرة 

ومجارى األودية والسيول، إضافة إىل عدد من الطرادات البحرية إلنقاذ حالت 

الحالت  مع  للتعامل  التامة  والجاهزية  بالخربة  يتمتعون  األعضاء  وكل  الغرق. 

بأقىص رسعة حفاظا عىل سالمة األشخاص املتررين. وأوضح إن كل عضو ميلك 

املناطق  أكر من مركبة مجهزة بأحدث معدات اإلنقاذ ومتخصصة للدخول ف 

شديدة الوعورة، كم ميتلكون معدات للغوص واإلنقاذ البحري وطائرات رشاعية 

لألعضاء  الشخصية  الحسابات  من  الفريق  معدات  كافة  وأن  بحرية،  وطرادات 

والرتحم عىل  الدعاء  أجل  ومن  ملجتمعهم  بها خدمه  يقومون  التي  والخدمات 

الشيخ زايد )طيب الله ثراه(.  وأشار إىل التحاق عدد من الفتيات بالفريق يقمن 

بأعمل جليلة وملموسة وأثبنت جدارة وكفاءة ف املهام التي قاموا بها، ذلك أن 

بعض الحالت تتطلب وجود عنر نسايئ ف عمليات اإلنقاذ، ول يتواىن الفريق 

ىف املساعدة وتقديم يد العون متى تطلب األمر.  

املسموعة  أو  املقروة  أو  املرئية  سواء  بالدولة  املختلفة  اإلعالم  وسائل  وشكر 

بدورهم واإلعمل  املتابعي  الفريق وتعريف  الضوء عىل مسرية  تسليطهم  عىل 

التي يؤذونها، لفتا إىل أن اإلعالم جزء مهم من عنارص النجاح وتوصيل رسالتنا 

التي وقفت إىل جانبنا وشدت من  الجهات  بالشكر لكل  للمجتمع. كم نتوجه 

الختام نأمل بأن  تكون سنة  الفريق.  وىف  أزرنا وللجمهور عىل ثقتهم بأعضاء 

2020  سنة خري ينعم  بها الجميع بالسالمة بعيداً عن األزمات والكوارث، مع 

األمنيات لدولة اإلمارات بالزدهار والرقي دامئا وبكل املجالت وأن يحفظها  الله 

من كل مكروه. 

قمنا بالعديد من المهام 

تتسابق  قائال:  مربمج  حسون  مدثر  الرحمن  عبد  املهندس  بالحديث  وشارك 

الكلمت والحروف للتعبري عن مدى افتخارنا لكل ما نقوم به من أعمل تطوعية، 

والفريق لديه الكثري من الخربات امليدانية والحرتافية و قد حقق منذ تأسيسه 

مهمت وانجازات جسام ويتميز بروح التكاتف والتعاضد للرقى مبفهوم العمل 

الصعبة  املهام  بالعديد من  الفريق  قام  و  املعطاء،  البلد  لخدمة هذا  التطوعي 

وتحدى الصعاب بغض النظر عن الظروف واألحوال الجوية، وكشف أن عملية 

التواصل تتم عرب األرقام املتاحة عىل جميع صفحاتنا ف مواقع التواصل الجتمعي 

وملساعدة املحتاجي بشكل أفضل صممنا تطبيقاً ذكياً عىل الهواتف لالستجابة 

موقع عىل  بعمل  قمنا  كم  األسبوع.   أيام  وطيلة  الساعة  مدار  عىل  لبالغاتهم 

الصدد أشكر  الفريق يحظى مبتابعه كبرية. وىف هذا  اليوتيوب ملشاهدة أعمل 

جميع زماليئ بالفريق عىل روح األلفة والتعاون حيث تشعر إن الجميع عىل قلب 

واحد وهذا رس النجاح.

نخبة من الكوادر الشابة

إما ربيع عاصم عكازي منتج قال:  سعيد بانضممي لفريق انقاذ اإلمارات ومن 

الشابة  الكوادر  من  نخبة  يضم  والفريق  وطيدة  أخوية  عالقات  كونت  خالله 

نقوم  مقابل،  دون  للمجتمع  الخدمة  لتقديم  بالحمس  تتميز  التي  الطموحة 

للجهات  تطوعي  فريق مساند  نكون  الدولة ونسعى ألن  أنحاء  بتغطية جميع 

الحكومية املشاركة ف عمليات البحث واإلنقاذ ولتقديم خدمات أفضل وأوسع، 

لفتا إىل أن اإلقبال الكبري عىل النضمم يعكس الرغبة الكبرية لدى الشباب ف 

وشهرته  الفريق  وسمعة  لآلخرين،  والعون  املساعدة  وتقديم  التطوعي  العمل 

وإفراد  الرسمية  املؤسسات  عليها من  بات يحصل  التي  الكبرية  الثقة  تدل عىل 

املجتمع .

تحقيق
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 يحظى بدعم متواصل من سمو ولي العهد 
المختبر الجنائي في شرطة رأس الخيمة 
نواة كشف القضايا وأيقونة األمن واألمان

تحقيق : سائد الخالدي.

يعتبر فرع المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة رأس ألخيمة أحد أهم األفرع التي تقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة 
في سبر أغوار القضايا وكشف مالبسات واإلسهام في تعزيز األمن واآلمان وتقديم الجناة للعدالة ارتكازا على كوادر بشرية 
مؤهلة على درجة عالية من الخبرة، وأجهزة حديثة تضاهي أفضل األجهزة على مستوى العالم . وجاءت المكرمة السخية 

من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والدعم الالمحدود من سموه لتشكل إضافة وقفزة نوعية 
جديدة وداعمة لعمل المختبر الجنائي من خالل تحديث أجهزته الحالية واستقدام أجهزة جديدة في مختلف االختصاصات، 

تسهم في توفير الوقت والجهد وتقدم نتائج نهائية للعينات والفحوصات المخبرية على درجة عالية من الدقة .

مؤتمر للطب الشرعي في مارس المقبل
واستكمل لدورها الريادي تعتزم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة تنظيم مؤتر 

الطب الرشعي ف شهر مارس املقبل مبشاركة العديد من الجهات املختصة املحلية 

والخارجية لتسليط الضوء عىل ماهية عمل املخترب الجنايئ والتطورات املتواصلة 

الخربات  وتبادل  اآلخرين  تجارب  عىل  والطالع  األخرية،  اآلونة  ف  حققها  التي 

املزيد من  لتحقيق  به  الجنايئ ويدفع  املخترب  يعزز من كفاءة وعمل  معهم مبا 

النجاحات عىل الصعيد العميل .

تأسيس المختبر 2006
املقدم جمعة املنصوري مدير فرع املخترب الجنايئ ف رشطة رأس الخيمة أشار: 

إىل أنه تم تأسيس الفرع ف العام 2006 ويضم حاليا 5 وحدات رئيسية ممثلة 

ف وحدة البصمة الوراثية ، ووحدة التزييف والتزوير ، ووحدة الحرائق ، ووحدة 

فحص السموم واملخدرات باإلضافة إىل وحدة الترشيح النسجي التي استحدثت 

مؤخرا .

فحص العينات وإصدار النتائج
من  الواردة  العينات  بفحص  تعنى  الجنايئ  للمخترب  الرئيسية  املهام  أن  وأضاف 

العينات  بعض  عن  فضال  اإلمارة  مستوى  عىل  املحاكم  ودائرة  الرشطة  مراكز 

، لفتا  النهائية الخاصة بها  النتائج والتقارير  الواردة من إمارات أخرى وإصدار 

إىل أن الدعم الكبري لسمو ويل عهد رأس الخيمة ساهم ف إحداث نقلة واسعة 

ف مجال عمل املخترب من خالل استحداث األجهزة املتواجدة، واستقدام أجهزة 

حديثة وعاملية لعبت دورا أساسيا ف توفري الوقت وترسيع وترية إصدار النتائج 

الجنايئ ف  باملخترب  الوضع سابقا حيث كانت تتم الستعانة  خالفا ملا كان عليه 

ديب. وأوضح املقدم املنصوري أن املخترب الجنايئ ف رشطة رأس الخيمة بات اليوم 

يستقبل قضايا التزييف والتزوير من اإلمارات األخرى ف الوقت الذي جاء فيه 

استحداث وحدة الترشيح النسجي بأجهزتها الحديثة لكشف األسباب الرئيسية 

للوفاة حتى ف حالة تعرض الشخص الخاضع للفحص إلصابات متعددة ومتباينة، 

مشريا إىل أن املخترب يعمل حاليا عىل تنفيذ وتوفري كافة املعايري الالزمة للحصول 

عىل شهادة الجودة " األيزو " .

أجهزة األحدث من نوعها في العالم
هشام أحمد الرشبيني خبري تزييف وتزوير ف املخترب الجنايئ أفاد: أن آلية عمل 

استقبال  عىل  ترتكز   2009 عام  ف  العمل  بدأت  التي  والتزوير  التزييف  وحدة 

والتوقيعات  والشيكات  الخطوط  بفحص  يتعلق  فيم  الختصاص  ذات  القضايا 

وجوازات السفر ورخص القيادة والهوية والعمالت والتأشريات وغريها من مراكز 

األخرى خاصة ف ظل  اإلمارات  بعض  من  وحتى  اإلمارة،  مستوى  الرشطة عىل 

امتالك الوحدة جهازا يعترب األحدث من نوعه ف فحص املستندات عىل مستوى 

معها  تتعامل  التي  القضايا  نوعية  يتصدر  العمالت  تزييف  أن  وأضاف   . العامل 

الوحدة إل أن كشفها أصبح سهال بفضل األجهزة الحديثة ذات التقنيات العالية 

سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  من  كبري  بدعم  الذي حظى  املخترب  ف  املتوافرة 

القاسمي ويل عهد رأس الخيمة .

السموم والمخدرات
السموم  وحدة  ف  السموم  خبري  سليمن  إبراهيم  معتصم  الدكتور  ويشري 

واملخدرات باملخترب الجنايئ: إىل أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة التي تستلم 

عينات " الدم والبول وماء العي ومحتويات املعدة " الواردة من إدارة مكافحة 

إجراء  ويتم  والدوريات  املرور  وإدارة  الرشطة  ومراكز  املرشحة  ومن  املخدرات 

الفحص اإلنزميي املبديئ لها لتحديد نوع املواد املخدرة أو السموم املستخدمة 

ثم تتم عملية الفحص التأكيدي لها عرب أجهزة حساسة تتمتع بدقة عالية . وذكر 

أن عملية الفحص اإلنزميي املبديئ للعينات تستغرق 15 دقيقة كحد أقىص فيم 

األجهزة  بفضل  تقدير  أبعد  عىل  دقيقة   45 التأكيدي  الفحص  عملية  تستغرق 

الحديثة التي ساهمت ف تقليل زمن إصدار النتائج ، لفتا إىل قيام الوحدة أيضا 

بفحص املخدرات والحبوب املخدرة ف إطار ما يسمى بفحص الكيمياء الجنائية 

مم ساهم ف كشف العديد من القضايا املتعلقة بطبيعة عمل الوحدة .

كوادر بشرية مؤهلة
أن  إىل:  ومخدرات  سموم  خبري  مساعد  املري  صالح  الدكتور  لفت  جانبه  من 

الوحدة تستقبل مختلف أنواع العينات الواردة املتعلقة باملخدرات والسموم من 

مختلف الجهات املعنية، ويتم فحصها وإصدار التقارير الخاصة بها بعد التأكد 

الخبير صالح المريالدكتور معتصم إبراهيم

الخبير هشام أحمد الشربيني المقدم جمعة المنصوري

تقرير تقرير
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محمد األمين

)يبرشكم الله بالخري( .. قالها وقد تهلل وجهه بعالمات الفرح ما أن نقلنا 

إليه الخربحيث كانت البشارة مدخال مناسبا للحديث حول تجربته التي 

امتدت ألكر من عامي ف السجن والتي مل يسبق له الحديث عنها مع أي 

وسيلة إعالمية كم يقول معلال ذلك بأنه قدأصبحت لديه حساسية عالية 

ضد وسائل اإلعالم والصحف التي كانت جزءا من محنته !! حي تناولت 

عىل نطاق واسع تفاصيل قضيته، وأسهبت ف تسليط الضوء وتحليل اآلثار 

امللحق  ذلك  وخاصة  الصحف  )كرهت  ضاحكا:  قال  عليها،  ترتبت  التي 

األصفر الذي يصدر مع إحدى الصحف املحلية والذي جعل القضية كأنها 

قضية الرهن العقاري ف امريكا التي أدت إىل األزمة املالية العاملية قبل 

عدة سنوات(  بل واألهم من ذلك أنه يعتقد أن تناول القضية وعرضها 

التي جرت  املحاولت  كل  إفشال  ف  مبارشا  سببا  كان  اإلعالم  وسائل  عرب 

إلقناع الضحية بالتنازل عن البالغ وجعل الحكم يقتر عىل الحق العام ، 

إل أن الشحن والتناول والتحليالت املستمرة للقضية وابعادها من جانب 

الصحف هو الذي دفع باألمور إىل نهاياتها التعسفية كم يرى والتي انتهت 

بالعقوبة املشددة التي وقعت عليه !! 

وحمية  الحقيقة  نقل  هي  اإلعالم  ووسائل  الصحف  مهمة  أن  له  قلت 

املصالح العامة للدولة واملجتمع من خالل توجيه الرأي العام ، ول شك أن 

انهياربنك أو إعالن إفالسه كان سيؤدي إىل كارثة اقتصادية كبرية، فالشائعة 

البنك إىل  البنك دفعت بالكثريين من عمالء  التي اتهم هو بإطالقها ضد 

املسارعة بسحب أموالهم ومدخراتهم مم كاد يعصف بالبنك لو ل تدخل 

التي  الرشطة  قبل  من  التحرك  ورسعة  املودعي  وطأمنة  املعنية  الجهات 

ف  واسعا  صدى  القضية  اكتسبت  ولهذا   .. الشائعة  مصدر  إىل  توصلت 

وسائل اإلعالم .. ولكن قل يل بعد ميض كل هذه املدة ما الذي خرجت به 

من التجربة ؟ 

أجاب: ل شك أن الشيطان يفعل فعله أحيانا ويدفعك إىل ترفات ل ميكن 

أشد  كنت ف  فقد  وعيه..وحقيقة  كامل  اإلنسان وهو ف  عليها  يقدم  أن 

حالت الغضب والحنق عندما لعب الشيطان برأيس ودفعني إىل اإلنتقام 

من البنك، بعد أن ظل يالحقني موظفو التحصيل بصورة مزعجة ويهددوين 

بإحالة األمر إىل الرشطة واملحاكم مطالبي بتسديد املبلغ املتأخر، والذي 

البنك  من  طلبت  أن  سبق  تويل  أقساط  من  واحد  قسط  يكن سوى  مل 

الرغم  وعىل  الطلب،  عىل  يوافق  مل  البنك  أن  إل  السفر،  لدواعي  تأجيله 

من أنني كنت مستمرا ف تسديد األقساط بعد عوديت من السفر، إل أنهم 

ظلوا يالحقونني ويهددوين بطريقة مستفزة مم حملني عىل النتقام بهذه 

الصورة !!

مع  التواصل  بإمكاين   نفسه:)كان  يحدث  وكأنه  برأسه  )س.ع(  ويطرق 

البنك وتسوية األمر، إل أنه اإلستفزاز من جانب موظف التحصيل  إدارة 

أصابع يدي نحو  امتدت  تفكري  ...(. وهكذا وبدون  والغضب من جانبي 

هاتفي البالك بريي وقمت مبا قمت به متحمال تكلفة الرسائل النصية التي 

رسعان ما وجدت طريقها إىل مئات األشخاص ومن بينهم عدد كبري من 

املطالبة بسحب  أموالهم  الفزع وسارعوا إىل  انتابهم  الذين  البنك  عمالء 

وودائعهم خالل ساعات من بث الشائعة .. 

هل شعرت بالرتياح عندما وقع ذلك ؟ 

ف بداية األمر نعم شعرت بالرتياح، ولكنني عندما عدت إىل رشدي بدأت 

ذنب،  دون  األشخاص  لعرشات  سببتهم  الذين  واإلزعاج  بالقلق  التفكري 

يكن  مل  والذي  البنك وسمعته  تكبدها  التي  الخسائر  ورمبا  األذى  وحجم 

يساوي شيئا مم حدث معي، بل وأصبحت أفكر ف املعاملة الحسنة التي 

وجدتها من البنك والتسهيالت التي قدمها يل عندما كنت أتردد عليه ف 

وبعد  واآلن  قبل،  من  أبوابها  طرقت  أخرى  بنوك  تردد  رغم  األمر  بداية 

مرور كل هذا الوقت، فإنني أشعر حقا بالندم داعيا الله أن يغفر يل وان 

يسامحني الجميع عىل ما سببته لهم من أذى وإزعاج ..

من سالمة الحرز والقيام باإلجراءات املتبعة فيم تغلب قضايا تعاطي املخدرات 

عىل نوعية القضايا التي يتم التعاطي معها ف وحدة السموم واملخدرات .

الكفاءة والخربة ف  الوحدة تتمتع بكادر برشي عىل درجة عالية من  وذكر أن 

مجال العمل، فضال عن األجهزة الحديثة التي لعبت دورا ف أداء املهام املوكلة 

للوحدة بالشكل األمثل .

البصمة الوراثية أحدث أسلحة المختبر الجنائي
البصمة  أن  أفاد:  الوراثية  البصمة  وحدة  رئيس  إدريس  خالد  برشى  الدكتور   

الوراثية تعترب أحدث األسلحة ف ترسانة املخترب الجنايئ من الناحية العلمية ف 

ظل دورها الهائل واملتطور .

ترتكز   % 100 فيها  التوطي  نسبة  تبلغ  التي  الوحدة  ف  العمل  آلية  أن  وأبان 

عىل  للحصول  بهم  الخاص  النووي  الحمض  طريق  عن  األشخاص  مطابقة  عىل 

البصمة الوراثية مم انعكس باإليجاب عىل حل العديد من القضايا وتوفري الوقت 

والجهد عىل رجال التحريات خاصة ف نوعية القضايا التي ل يكون فيها شهود 

كالغتصاب عىل سبيل املثال حيث يوفر الحمض النووي األدلة املطلوبة ، لفتا 

إىل أن امتالك الوحدة لقاعدة بيانات عىل املستويي املحيل والتحادي سهل من 

عملية مطابقة األشخاص، مم رسع عملية ضبط الجناة ف مختلف القضايا ذات 

الصلة .

عمل ميداني ومخبري لوحدة الحرائق
يتمثل  الوحدة  الحرائق: أن دور  الشاهد خبري وحدة   من جهته أوضح طارق 

تحديد  بغية  آثارها  عىل  والوقوف  فيها  والتحقيق  الحرائق  حوادث  فحص  ف 

مسبباتها وكيفية حدوثها وكشف مالبساتها.

ف  الحوادث  مواقع  ف  امليداين  العمل  بي  يتنوع  الوحدة  عمل  أن  إىل  ولفت 

املنشآت ووسائل النقل مبختلف أنواعها لإلطالع عىل ظروف ومالبسات الحادث 

الحريق،  بداية  منطقة  لتحديد  املحتويات  مع  ومقارنتها  الحريق  آثار  ومعاينة 

بينم يقوم الخبري بالحصول عىل عينات من املوقع ف حال وجود شبهة جنائية، 

ويتم أخذها للمخترب لتحليلها وكشف أرسارها. مضيفا أن معظم قضايا الحرائق 

تكون نتيجة خلل ف التوصيالت الكهربائية نتيجة استخدام أجهزة غري مطابقة 

للمواصفات واملقاييس املعتمدة أو نتيجة سوء الستخدام .

وأشار إىل أن العمل ف 99 % من القضايا ل يستغرق أكر من 5 أيام عمل كحد 

أقىص، فيم تحتاج النسبة املتبقية لبعض القضايا لنحو 10 أيام عمل كحد أقىص، 

مم يعكس رسعة النجاز ف الوحدة املزودة بأحدث األجهزة واملعدات .

التشريح النسجي أحدث وحدات المختبر
الدكتورة سحر أحمد توفيق استشاري الترشيح النسجي الرشعي أكدت: أن عمل 

وحدة الترشيح النسجي يرتكز عىل استكمل ترشيح الجسم واألعضاء الداخلية 

األنسجة  مع  التعامل  عرب  وفاتها،  ف  جنائية  شبهة  توجد  التي  الحالت  ف  له 

املجهر  تحت  وفحصها  خاصة  مخربية  رشائح  ف  وضعها  خالل  من  وتحليلها 

للوقوف عىل أية تغيريات عىل الخاليا لتحديد أسباب الوفاة الكامنة التي ل ميكن 

رؤيتها بالعي املجردة، إىل جانب تحديد عمر اإلصابة أو عمر املرض للشخص 

املعني ف بعض األحيان وعالقتها الزمنية بالوفاة .

وذكرت أنه تم استحداث الوحدة العام املايض وتوفري أحدث األجهزة واملعدات 

إصدار  يتم  حيث  الرشعي،  الطب  لعمل  استكمل  يعترب  الذي  بعملها  الخاصة 

النتائج خالل فرتة ترتاوح بي يومي وثالثة أيام عمل وفقا لعدد العينات املطلوب 

فحصها ف القضية الواحدة .

كانت البشارة مدخل حديثنا معه حيث لم يمانع العميد 
)أ.م( مدير السجن من أن نكون أول من يبلغه بإدراج إسمه 
ضمن قائمة النزالء المرشحين للحصول على العفوممن 
أمضوا نصف مدة محكوميتهم  واثبتوا حسن السلوك 

أثناء فترات حبسهم .. 

على أعتاب اإلفراج

تأسس 
في 2006 وساهم في سبر 

أغوار العديد من القضايا الدكتورة سحر أحمد توفيق الدكتور طارق الشاهد الدكتور بشرى خالد إدريس
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حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةدراسات

العميد / طارق محمد بن سيف
tariqbinsaif@moi.gov.ae

اإلنتحار آفة
إلى  النفس  يسوق  الذي  الشيطاني  الفعل  ذلك  االنتحار هو 
طريق الموت والهالك بال هوادة، فيجري اإلنسان إلى طريق 
إلنهاء  والخالص  الحل  هو  هذا  أن  منه   

ً
ظنا السواد  قاتمة 

هذا  كان  وإن  األبد،  إلى  منها  والتخلص   
ً
سريعا المشكلة 

المعتقد صحيحا، لما حرمت الديانات السماوية هذا القرار الشاذ 
أن  بنا  فحري   ، المجتمعات  في  واألنظمة  القوانين  وجرمته 
الروح  انتزاع   على 

ً
العقل والنفس معا نتساءل، كيف يجرؤ ان 

عنوة، ومن هو المتهم األول في هذه الجريمة النكراء .. هل 
عصفت  التي  االجتماعية  الظروف  أم  الجهل  أم  العقل  هو 

بالفرد ومهدت الطريق له نحو االنتحار.
إن االنتحار جريمة مستوردة حّرمتها األديان السماوية، وجّرمتها 
كل القوانين واألنظمة والتشريعات في مختلف دول العالم، 
وتقف خلفها عادة مجموعة من األسباب، التي تتكرر وتتشابه 
مهما اختلفت جنسية الضحية أو عقيدته، لعل أبرزها األزمات 
المادية، وحدوث نزاعات وخالفات أسرية، وتعاطي المسكنات 

وأدوية االكتئاب وما شابهها، وغياب الوازع الديني.
تعتبر حاالت االنتحار في اإلمارات محدودة مقارنة بالمجتمعات 
أن  المختصون  يؤكد  حيث    ، إغفالها  اليمكن  ولكن  األخرى 
اإلنتحار ليس له مبرر مهما كانت أسبابه و أشكاله السياسية أو 

اإلجتماعية أو كان بسبب إبتزاز أو تحت تاثير المخدرات  .
كما أن البعض يلجأ لالنتحار نتيجه لشعورة باليأس من الحياة أو 
االكتئاب أو لشعوره بالذنب تجاه شيء محدد، باإلضافة إلى 
وعدم  بالفشل  واإلحساس  والعقلية،  النفسية  االضطرابات 

القدرة على مواجهة المشاكل وإيجاد حلول لها. 
الحياة  ألن  حق،  بغير  النفس  قتل  اإلسالمي  الدين  م  حرَّ وقد 
 ألحد، وبالتالي ال يجوز انتهاكها أو قتلها، وبالرغم 

ً
ليست ملكا

من ذلك نجد أن هذه الجرائم تتنامى بشكل مخيف في الفترة 
األخيرة لكن هذه النتيجة المحتمة لها أسباب ودوافع وتعاقب 

عليها القوانين الوضعية واإللهية. 
 يحاسب عليه المولى عز وجل، ويجب 

ً
 إيمانيا

ً
ويعد األمر ضعفا

على كل من تسول له نفسه بهذه األشياء الرجوع إلى اهلل 
واإلكثار من االستغفار حتى ال يلقي بنفسه في التهلكة.

 نتمنى لشعوبنا ومجتمعاتنا دوام الخير واألمن واألمان 
ً
وأخيرا

واالبتعاد عن هذه العادات الدخيلة علينا.

موازين

العطلة مع أفراد أرسته، لكنه ل  التسهيالت لكن دون جدوى... فاملرء يستخدمها يوم 

يستخدمها بقية أيام األسبوع ف الذهاب إىل عمله. ألنه يراها َخطرة جداً وغري مريحة 

وميكن رسقتها بسهولة.
جنون لوس أنجلوس:

وإذا سألت أي أمرييك عن أفضل وسيلة للتجوال ف مدينة )لوس أنجلوس( فسريّد عليك بأن 

رة ". فاستخدام السيارة الخاصة هناك " كابوس " واستخدام وسائل النقل  ة متعذَّ تلك " مهمَّ

العامة " كارثة " . وف بداية القرن العرشين كانت لوس أنجلوس )أي مدينة املالئكة كم 

يعني اسمها( تتميَّز بشبكة املرتو والرتامواي الرائعة. غري أنه ف العرشينيَّات ، أي بعد العام 

) 1920 ( ، بدأت السيارة تحتل مواقع خطوط النقل العام البالغة )1700 ( َخّط . وف العام 

)1929 (، بلغ عدد السيارات اململوكة من قبل سكان املدينة نحو مليون سيارة. وللرتويج 

 ، موتورز  جرنال  مثل  واإلطارات  السيارات  صناعة  رشكات  أقدمت   ، السيارات  لستخدام 

وستاندر أويل ، وفايرستون ، عىل رشاء شبكتي املرتو والرتامواي ثم أقدمت عىل تفكيكهم ، 

وبذلك قضت عىل شبكات املواصالت العامة ، وجعلت من السيارة وسيلة ل ِغنى عنها لَِجني 

املزيد من الفوائد واألرباح. فانتهى أمر املرتو ف العام )1955(، وتبعته شبكة الرتامواي بعد 

ست سنوات. واليوم ، يتسائل مالكو السيارات ، أليس من األرسع لهم السري عىل األقدام ونَبْذ 

السيارة . وأصبحت لوس أنجلوس املدينة األكر ازدحاماً ف الوليات املتحدة. وكل مواطن 

فيها مُييض وسطياً )90( ساعة سنوياً ف َعرقلة السري والزدحام . وبالتايل تَُعّد لوس أنجلوس 

من املدن األكر تلوثاً ف العامل . 

روما مدينة خضراء:
يبلغ عدد سكان روما) 2,6( مليون نسمة وميتلكون )2( مليون سيارة، وبذلك يُحطِّم 

الرقم زهاء  ذلك  إىل  ويُضاف  السيارات.  امتالك  األورويب ف  القيايس  الرقم  روما  سكان 

)650,000( دراجة نارية تجوب املدينة . فهل هناك أسوأ من ذلك؟. املفارَقة الغريبة 

هي أن)روما( هي أيضاً إحدى العواصم األقّل تلّوثاً ف العامل القديم. قد يرتاءى لنا وجود 

تناقض واضح ف تلك الثوابت، إنه تناقض ف الظاهر، لكن السياسة املتَّبعة ف روما هي 

التي تُسلِّط األضواء عىل هذه املفارقة. إنها سياسة صارمة تتَّبعها بلدية روما، وقد رََسمها 

عمدتها " فرانسيسكوا روتيل " ومن بعده َخلَفه " والرت فلرتوين ". لقد َعزَم اإلثنان عىل 

دت مساحة خمسة  إنقاذ مركز املدينة التاريخي، مبا فيه من آثار وساحات وأزقَّة. فَُحدِّ

كيلومرتات مربعة يُسمح فيها فقط لحاميل إجازات سوق خاصة منتقاة للتجوال ف تلك 

املنطقة، وتُكلِّف تلك اإلجازة حاملها )320( يورو ف السنة، ول يُسمح ألي سائق آخر 

الدخول إىل تلك املنطقة. وهكذا أُتيح للمرء إمكان التجوال والتنزُّه بسهولة عىل قََدميه 

بي تلك اآلثار العريقة. وتلك املنطقة خاضعة ملراقبة )23( آلة تصوير.

كم عمدت البلدية ف الفرتة املمتدة من 28 يناير حتى31مارس، وإىل تطبيق نظام ف 

كل يوم أربعاء يُسمح فيه بالسري تارًة للسيارات ذات األرقام املفردة وطَوراً للسيارات 

ذات األرقام املزدوجة. وهذه األسابيع العرشة هي األكر َحرَجاً لسكان روما، ففيها تعمل 

أيام األحد،  العام، ُتَنع حركة السيارات ف  التدفئة املركزية بأقىص طاقتها. وعىل مدار 

روما  تُسريِّ  َسبَق،  ما  وعالوًة عىل  املدينة.  ف  به  املسموح  الحد  التلوث  يتجاوز  عندما 

أعطت هذه  وقد   . بالبيئة  تّر  ل  التي  النظيفة   " الكهربائية  الباصات   " من  أسطولً 

الة أخرياً، فقد أصبح هواء روما قابالً لالستنشاق، ول سيَّم  نتائج فعَّ اإلجراءات جميعاً 

ف مركز املدينة.

ختاماً .. رمبا يجيء اليوم الذي تُصبح فيه املدن والتجّمعات السكنية نظيفة بيئياً، وهذا 

ل إىل حركة سري معقولة ل ميكن كَسبها، رمبا إلَّ عندما  ُحلم كلٍّ ِمنَّا. لكن معركة التوصُّ

ف  نُفكِّر  أن  علينا  وعندئٍذ  اآلبار.  من  نفط  نقطة  آخر  فيه  تُستخرج  الذي  اليوم  يحّل 

تخطيط جديد للمدن وللحياة فيها، وهذه مسألة أخرى.

المراجع :
1 – التلوث وحمية البيئة –د . محمد العودات –دار األهايل– دمشق )1988(.

2 – اإلنسان والبيئة والتلوث البيئي –صالح وهبي– مكتبة األسد –دمشق)2001(

3 – مجلة " science  &  vie " –الفرنسية– اعداد متفرقة.

ر ف املدينة ، وإنه يجب الَحّد من  يرى ثالثة أرباع الناس إن السيارة هي مصدر الرَّ

استخدامها. لكن املشكلة هي إننا نسلك ف حيانا اليومية سلوكاً معاكساً ومناقضاً 

تاماً. فنحن نتملك املزيد من السيارات دامئاً، وكذلك يزداد استخدامنا لها يومياً، ألن 

السيارة ل تزال وسيلة النقل األرسع ف املدينة. وتُحاول مدن كثرية تقليص زَحف تلك 

ا ف  الة ف مراكز املدن. أمَّ السيول الفولذية الزاحفة ف شوارعها ببعض الحلول الفعَّ

الضواحي الشاسعة املرتامية األطراف فاملشكلة تظل باقية عىل حالها.

وف الوقت الذي كَُر فيه الحديث عىل التطوير املستمر وعىل رضورة الحّد من تأثري 

التدفئة التي تّر بطبقة األوزون، ينربي رئيس الوزراء الفرنيس األسبق )جان بيري 

رافاران( ليؤكِّد رضورة تخفيض انبعاثات )ثاين غاز الفحم( إىل الربّع قبل حلول العام 

)2050(. وف هذا دعوة جدية إىل استخدام الدراجة الهوائية ف التنقُّل داخل املدن، 

ر. إمنا الواضح هو أن السيارة ما زالت سيّدة  إضافة إىل وسائل نقل أخرى قليلة الرَّ

السيارات  استخدام  دون  يوم  قضاء  إن  فاملعروف   . مساوئهاالعديدة  رغم  املَوقف 

التلّوث  تخفيض  يعني  أقّل-  بسيارات  وإمنا  يوم دون سيارات  يوجد  ل  -والحقيقة 

معي أو الضوضاء بنسبة %50، وتخفيض تلّوث الهواء )بغاز الفحم( الذي يدخل  السَّ

عال  رئتينا بنسبة 20 - 50 %  َحسب املَواقع واألمكنة .. ويُسبِّب لنا الحساسية والسُّ

والحتقان ... ومن حيث املَبدأ، نجد أن إيقاف السيارات عن العمل يعني ازدحاماً 

أقّل وعصبية أقّل وحوادث أقّل. 

والحقيقة إن السيارات تحتّل املرتبة األوىل ف التنّقالت داخل املدن. إذ تُستخدم ف 

نحو 75 - 80 % من املواصالت، بينم تحتّل الدراجة الهوائية مرتبة متأخرة وبلغت 

نسبة استخدامها %4 ف العام )2002(، وهذه النسبة ف تراجع مستمر، عىل الرغم 

ا  أمَّ استخدامها.  عىل  التشجيع  بغية  الهوائية  للدراجات  خاص  َمسار  تخصيص  من 

وتُستخدم ف 10%  السكان.  فئات  بعض  لدى  تزداد جاذبية  فهي  النارية  الدراجة 

من التنّقالت، لكنها ف املقابل تتسبَّب ف %13 من أعداد القتىل والجرحى املصابي 

بجروح خطرة، وتتسبَّب ف %20 من بعض أنواع التلّوث. ويرى الكثريون إن اقتناء 

الدراجة أسهل من السيارة، وحركتها ف املدن املزدحمة أسهل، وأسعارها أقّل، ول 

النارية  الدراجة  أحدثت  لقد  السيارة.  لقيادة  املطلوبة  الشهادات  قيادتها  تتطلَّب 

الهوائية  الدراجة  إعطاء  السياسة  رجال  ويوّد  الهوائية.  الدراجة  تستطعه  مل  َخرقاً 

جميع  ومنحوها  املسارات  لها  صوا  فخصَّ املدن،  ف  تستحقها  التي  الالئقة  املكانة 

ث المدن السيَّارات.. وتلوُّ

محمد ياسر منصور- كاتب وباحث سوري

دراسات
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معوقات اإلبداع 
- عدم الثقة بالنفس .

- عدم التعلم والستمرار ف زيادة التحصيل العلمي.

- الخوف من تعليقات اآلخرين السلبية.

- الخوف من الواقع.

- الجمود والتقيد بالخطط والقواني واإلجراءات.

- التشاؤم.

- العتمد عىل اآلخرين والتبعية لهم.

- التأخري ف تنفيذ األفكار.

طرق اإلبداع
- رضورة تجنب النقد للمروؤسي، وهذه املسؤولية تقع 

عىل عاتق الرئيس.

تحقق  التي  باألفكار  والرتحيب  التفكري  حرية  إطالق   -

الهدف املنشود للمنشأه، مهم كان  نوعها أو مستواها.

- البناء عىل أفكار اآلخرين وتطويرها.

- الفصل ما بي استنباط األفكار وتقوميها.

- تشجيع املوظف عىل اإلبداع.

والقتصادية  البرشية  التنمية  وأثره عىل  اإلداري  اإلبداع 

)1(

من رشوط ابداع الفرد ملنشأته أنه يجب عىل املؤسسة 

أن توفر بيئة تتقبل اإلبداعات عىل أنواعها، إذ ل ميكن أن 

يبدع املرء ف بيئة ترفض الجديد، باإلضافة إىل أنه يجب 

موظفيهم  بقدرة  يقتنعوا  أن  إدارته  وفريق  املدير  عىل 

التي  املؤسسة  ملشاكل  حلولً  ويبتكروا  يبدعوا  أن  عىل 

تواجهها، بل يجب أن يلغوا الكثري من القواعد والعراقيل 

املديرين  من  فكثري  اإلبداع،  عن  املوظفي  تعيق  التي 

للموظفي،  صالحيات  إعطاء  من  يتخوفون  والرؤساء 

واحد،  طريق  عن  تأيت  املنشأة  تسيري  عملية  ويجعلون 

من األعىل إىل األسفل أي األوامر والتخطيط من اإلدارة، 

مشكلة  الطريقة  هذه  ويعترب  املوظفي،  عىل  والتنفيذ 

إىل  األحيان  بعض  ف  تؤدي  حتى  تتفاقم  لكنها  صغرية، 

العمل  ميدان  ف  املبدع  فاملوظف  املؤسسة،  أداء  سوء 

ثم  ومن  العليا،  اإلدارة  أو  املدير  يراها  ل  مبتغريات  يلم 

تواصل  أن يترف وحده، وأن يكون هناك  يجب عليه 

هذه  إلجراء  ستتخذ  التي  املبادرة  لتحديد  اإلدارة  مع 

ف  املؤسسة  دور  يظهر  هنا  ومن  الفرص،  أو  املتغريات 

تعيي الشخص املناسب ف الوظيفة املناسبة التي تتصل 

أن  كم  لديه،  اإلبداع  تُظهر  وبذلك  ومهاراته،  بخرباته 

إىل  يؤدي  املناسب  غري  املكان  ف  الوظيفي  التسكي 

ممكنة  غري  أصبحت  التقليدية  اإلدارة  أن  كم  اإلحباط، 

ف الوقت الحايل ملا لها من عواقب وخيمة، فهي تحول 

األفراد العاملي إىل بريوقراطيي، وتسلبهم قدراتهم عىل 

اإلبداع.

مبادئ اإلبداع
واملؤسسات  الرشكات  املديرين  من  الكثري  وضع  لقد 

واملنظمت العاملية مجموعة من اآلراء الرائدة ف مجال 

ومتطورة  نامية  املؤسسة  تكون  وليك  واإلبداع،  البتكار 

تستخدم األساليب املبدعة والخالقة، ينبغي عىل املديرين 

أو أصحاب القرار مراعاة بعض املبادئ األساسية وهي: 

ما  وتكرب  وتنمو  تولد  أن  فكرة  ألية  املجال  إفساح   -1

دامت ف التجاه الصحيح، فكثري من الحتملت تتبدل 

إىل حقائق ومن ثم تتحول إىل نجاح.

القوة  وتنميتهم ألنهم مصدر  األفراد  برعاية  العتناء   -2

التي تبدع وتبتكر.

3- احرتام األفراد وتشجيعهم وتنميتهم والسمح لهم ف 

املشاركة ف اتخاذ القرار وتحقيق النجاحات.

وتنمية  التعامل،  ف  والالمركزية  الروتي  عن  التخيل   -4

القدرة اإلبداعية ف املؤسسة، وهي تساوي ثبات القدم 

ف سبيل التقدم والنجاح.

فحسب،  وظيفة  ل  ممتع،  يشء  إىل  العمل  تحويل   -5

مسؤولية،  إىل  اإلداري  النشاط  حولنا  إذا  كذلك  ويكون 

واملسؤولية إىل طموح.

6- التجديد املستمر للنفس والفكر والطموحات، وهذا 

ل يتحقق إل إذا شعر الفرد بأنه يتكامل ف عمله، وأن 

العمل ليس وظيفة فقط بل يبني نفسه وشخصيته.

7- ليس اإلبداع أن نكون نسخة ثانية مكررة ف البلد، بل 

اإلبداع أن تكون النسخة الرائدة والفريدة.

عنارص اإلبداع ف املؤسسات الرائدة)3-2(

إن تطبيق مفاهيم إدارة اإلبتكار واإلبداع بالنسبة للجان 

اختالف  عىل  والحكومية  اإلدارية  املؤسسات  أو  العمل، 

أنواعها، وتحت أي إطار كانت أو ف أي بلد من البلدان، 

اإلداري،  التنمية واإلصالح  يتوافق مع عمليات  وأن  لبد 

بهدف إحداث تغيري نوعي وجذري ف الوسائل واألساليب 

تعرقل  التي  والتقاليد  العادات  نتجاوز  بحيث  اإلدارية، 

التنمية اإليجابية، ومن أوىل هذه العادات الفردية وضع 

جميع السلطات ف أيدي أفراد اإلدارة العليا، التي تخنق 

فرص املشاركة واإلحسساس بالنتمء الروحي للمؤسسات 

والقدرات  الحرة  األصوات  وتكبت  العمل،  وجمعات 

الرائدة يجب  للمنظمت  الصحيح  التجاه  إن  اإلبداعية. 

العلوم  من  يتخذ  وعلمي  منهجي  أساس  عىل  يكون  أن 

التجارب  اختيار  ومن  املعلومات  وتكنولوجيا  الجديدة 

والقدرات  والطموحات  األهداف  وارتقاء  األفكار  وتوسع 

البرشية الهائلة أسساً اسرتاتيجية للوصول إىل وضع أفضل 

ف البقاء والتطور والستمرار، وهذا ما يتطلب دامئاً توفري 

عنارص البتكار واإلبداع.

عنارص اإلبداع واإلبتكار األساسية هي:

التخطيط االستراتيجي: 
تحقيق  هو  التخطيط  إليه  يطمح  ما  أهم  أن  واضح 

األهداف بوسائل أفضل وكلفة أقل، لذلك فإنه ل يكتمل 

هذه  إىل  املوصلة  املناسبة  الوسائل  اختيار  يتم  مل  ما 

بواسطتها  يتم  التي  العملية  بأنه:  ولذا عرفوه  األهداف، 

الوسائل  تطوير  وعملية  املؤسسة،  مستقبل  تصور 

والعمليات الرورية لتحقيق هذا املستقبل.

إن التقصري ف دراسة أي واحدة من هذه الثالث يخرجه 

الهدف،  تحدد  األوىل  ألن  السرتاتيججية،  مفهوم  عن 

وترفع  الوصول،  بعد  فيم  القيادة  زمام  تعطيه  والثانية 

من قدراته عىل الحفاظ عىل النتصار والتنبؤ باملستقبل، 

مصداقية  ألهدافه  تجعل  والثالثة  له،  مستعداً  وتجعله 

عالية.

التفكير االستراتيجي 
اإلدارة  تنظر  أن  تستدعي  واإلبداع  البتكار  عملية  إن 

تضع  وأن  األمد،  بعيد  املستقبل  إىل  للمؤسسات  العليا 

التفكري املنطقي السليم،  الكافية املبنية عىل  له الخطط 

فاملنطق السليم يتطلب أن نجعل التفكري والوقت معاً ف 

خدمة السرتاتيجية اإلبداعية، وسنكون قادرين عىل ذلك 

إذا ما راعينا بعض الخطوات.

بناء ثقافة األفراد والمؤسسة: 
عىل  الرتكيز  ف  املؤسسة  ف  اإلنسانية  الثقافة  تتلخص 

دمج األدوار  باملشاعر ل يتجزأ من الكل، وأن الكل جزء 

من  النوع  هذا  إيجاد  أن  الواضح  ومن  منه،  يتجزء  ل 

ألنه  األهمية،  غاية  ف  لكنه  الصعوبة،  غاية  ف  التثقيف 

أو  اآللية  األفراد، ل عىل  اإلنسانية إىل  النظرة  يقوم عىل 

العاملي  احتياجات  عىل  الرتكيز  يجب  لذلك  الوظيفية، 

يتوجب  واحدة  أرسة  أعضاء  أنهم  عىل  إليهم  والنظر 

ف  املبادئ  ترسيخ  عىل  والعمل  وتدريبهم  بهم  الهتمم 

نفوسهم، وضمن أداء متميز ألعملهم وأدوارهم، وتوفري 

الفرص  وإتاحة  للعاملي،  الحرتام  من  ممكن  قدر  أكرب 

العمل،  وتطوير  القرار  صنع  ف  للمشاركة  لهم  الكافية 

ولعل أهم وأكر اإلدارات التي تركز عىل ثقافة املؤسسة 

بأنها:  عرفوها  وقد  الشاملة(  الجودة  هي:)إدارة  اليوم، 

والسلوكيات  واملعتقدات  اإلنسانية  للعادات  »منوذج 

املتعلقة بالجودة، تقوم عىل فلسفة التحسن املستمر ف 

الطرائق  يتضمن  التحسن  وهذا  املؤسسة،  أنحاء  جميع 

البتكارية واإلبداعية لتحقيقه.

مثال عىل: أثر اإلبداع اإلداري ف تطوير مؤسسات العمل

اإلبداع  طبقت  التي  الرشكات  نجاح  قصص  أبرز  من 

اإلداري، رشكة )ديل dell ( للكمبيوتر التي قامت بإشباع 

ف  املحمولة  اآليل  الحاسب  أجهزة  إىل  السوق  حاجة 

الرشكات  عليه  تسيطر  السوق  كان  حيث  التسعينيات، 

رشكة  فقامت   )  DEC& HP&HBM( مثل  العمالقة، 

قامت  كم  الشخي،  الكمبيوتر  سوق  بتحليل  )ديل( 

ثم  ومن  وتقييمها،  الضعف  وعوامل  مشكالتها  بتحديد 

تلك  للتغلب عىل  إبداعية جديدة  اسرتاتيجيات  حددت 

)ديل( عرض  اسرتاتيجيات رشكة  املشكالت، وقد شملت 

أجهزة كمبيوتر تصنع عند الطلب، وتضم املميزات التي 

يحتاجها العميل، وقد خفضت الرشكة من تكلفة التجارة 

والتوزيع، وأضافت تكلفة املميزات الجديدة عىل العميل. 

سوق  دخول  ف  اإلبداعية  األفكار  هذه  ساعدت  وقد 

رشكة  جعلتها  بل  باملنافسة،  امليلء  املحمول  الحاسب 

تسيطر عىل النصيب األكرب ف السوق اليوم، وقد تفوقت 

عىل جميع الرشكات الصغرى والكربى عىل السواء.)4(

الهوامش: 
1( اإلبداع اإلداري وأثره عىل التنمية البرشية والقتصادية 

»كنانة أونالين« شبكات املعرفة املجتمعية.

ملبادئ،  األهداف،  اإلداري،  اإلبداع  الصفار:  فاضل   )3-2

األساليب، مجلة النبأ.

4( برافي جوبتا: اإلبداع ف القرن الحادي والعرشين-.

اإلبداع اإلداري )2-2(
يعتبر االبداع إحدى الضروريات األساسية في إدارة األعمال والمؤسسات، حيث يرفع من أداء المؤسسة، ويضمن بقاءها واستمرارها 

قوية ومؤثرة في سوق العمل، ويجب  أن ال يقف عند حّد الكفاءة، بمعنى أن تقوم بأعمالها بطريقة صحيحة وتؤدي وظيفتها 
بإتقان فقط، بل تكون مؤسسة خالقة مبدعة ومتألقة بأفكارها وأدائها وأهدافها ويصبح االبتكار واإلبداع والتجديد هي السمات 

المميزة ألدائها وخدماتها. وبذلك يجب على المؤسسة أن تواكب التطور واإلبداع ليس لضمان االستمرار فحسب، ولكن لدخول عالم 
المنافسة وتقديم ما هو جديد، وبالتالي النمو واالزدهار، ألن اإلبداع أصبح متطلبًا إجباريًا للمؤسسات التي

 تبحث عن التميز في األداء.

بحوث ودراسات شرطية

إعداد: علياء فضل بن هده السويدي-مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي

بحوث ودراسات شرطية
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علوم امنيةعلوم امنية

الشهود 
الصامتون
الشهود 
الصامتون

بحلف  الشاهد  قيام  من  لبد  الشهادة  أداء  وعند 

بالشهادة  القناعة  وحد  أقواله.  صدق  عىل  اليمي 

باألقوال وثانيهم  اإلقتناع  أولهم  أمرين  يعتمد عىل 

معرفة  بصدد  هنا  ونحن  األقوال،  مبصدر  األقتناع 

املقصود  وليس  الصامتي،  الشهود  معاملة  طرق 

يعالج  أمر  فهذا  الكالم،  نعمة  حرموا  الذين  أولئك 

يعرببها  التي  اإلشارات  علم  ف  بخرباء  باإلستعانة 

أصحاب تلك العاهة عوضا عن الكالم امللفوظ، ولكن 

الجنائية(  )األدلة  هم  آخرون  شهود  هنا  املقصود 

دالة  الجرمية  مرسح  ف  الجناة  عن  تتخلف  التي 

ف  ودورهم  الجرمية،  واساليبهم  شخصياتهم  عىل 

الذين مهم  الشهود  أولئك  الجرمي،  الفعل  ارتكاب 

وراءهم  تاركون  فأنهم  وحنكتهم  الجناة  بلغ حرص 

للجرمية،  ارتكابهم  عىل  يدل  ما  الجرمية  مرسح  ف 

تسميتهم  عىل  األصطالح  تم  ما  هي  اآلدلة  وتلك 

بالشهود الصامتي، هذه النوعية من الشهود يجب 

أو  للضياع  معرضي  كونهم  بحميتهم  نسارع  أن 

عىل  التعرف  يتم  الدقيقة  الفنية  وباملعاينة  التلف 

تلك اآلدلة وجمعها ليكشف كل شاهد صامت عن 

أهل  أمام  الطريق  منريا  ويفصح عم حدث،  نفسه 

الشهود  الجنائية، ومن  األدلة  اإلختصاص من خرباء 

الصامتي نعرض ملجموعة منها نبدأها بعمدة اآلدلة 

الجنائية:                                         

وأصدق الشهود  الصامتي  أل وهي آثار البصمت 

القاطعة عىل  لدللتها  املادية  اآلثار  أهم  من  كونها 

األصابع   بصمت  آثار  وتشمل  صاحبها،  شخصية 

وراحات األيدي واألقدام، وهذه النوعية من الشهود 

يجب معاملتهم بطرق فنية يك يفصحوا عم نريده 

منهم، وتتم معاملتهم بعد املعاينة  بوسائل إظهار 

املتكونة  الشهود  تتفاعل مع طبيعة هؤلء  مختلفة 

من املواد العضوية املكونة لطبيعتهم.

ول يخفى عىل أحد ما ألهمية البصمت من دور ف 

تواجد  ومن  عليه،  واملجني  الجاين  شخصية  تحديد 

اعداد: هاني محمد توفيق                                          

التواجد،  الجرمية إلستبعاد من له رشعية  ف مرسح 

والقاء الضوء عىل من تحوم حوله الشبهات. وميكننا 

مرتكبي  عدد  معرفة  من  الصامت  الشاهد  هذا 

بعد  واختالفاتها  البصمت  آثار  تعدد  من  الجرمية 

أستبعاد من له رشعية التواجد ف مرسح الجرمية.

فهنا  )مدمي(  الصامتي  الشهود  أحد  كان  ما  وإذا 

يتطلب أن نلبي طلب الشاهد الصامت مبعاملة فنية 

مزدوجة وهنا يتعاون أهل اإلختصاص مبعرفة نوعيه 

بي  التعاون  ويتم  املدماة،  اآلثار  فصائل  او  فصيلة 

خرباء البصمت وخرباء املخترب الجنايئ، يك يفصح لهم 

البحث  أهل  تقود  أمور  الصامت عن  الشاهد  ذلك 

الجنايئ مبهامهم ف كشف غموض الجرائم، وهنا يتم 

البصمت  آثار  عىل  فيهم  املشتبه  بصمت  مقارنة 

املرفوعة من مرسح الجرمية ويرتجم أهل األختصاص 

لها  فنية  تقارير  الصامتي ف  الشهود  أفصح عنه  ما 

قوة اإلقناع  أمام الدوائر القضائية.

هذا  ويوجد  األسنان(  )آثار  الصامتي  الشهود  ومن 

الجسم  عىل  الجرمية  مرسح  ف  الشهود  من  النوع 

ويفيد  عليه،  مجني  أو  جانيا  أكان  سواء  البرشي 

هذا الشاهد الصامت مبعلوماته عن طريق مضاهاة 

أسنان املشتبه فيه مع األثر املرفوع واملصور، والرتكيز 

عىل العالمات املميزة وما بها من عيوب خلقية أو 

بي  العالقة  ينفي  أو  الشاهد  هذا  ليثبت  مرضية، 

املشتبه فيه واألثر املرفوع من مرسح الجرمية، ومن 

من  النوع  هذا  اآللت(ينشأ  الصامتي)آثار  الشهود 

بجسم  صلب  احتكاك جسم  من  الصامتي  الشهود 

صلب أو رخو وترتك اآللة املستخدمة آثاراً غائرة أو 

خدوشا، ويعلق باآللة املستخدمة  أثاراً من األجسام 

مواد  أو  الخشب  أو  كالطألء  بها  الحتكاك  تم  التي 

البناء وغري ذلك طبقا لنظرية تبادل األثر.

ومن هيئة اآلثر يستدل عىل عدد اآللت املستخدمة، 

مم يشري إىل تعدد  الجناة ومعرفة درجة مهارتهم، 

عىل  الشاهد  يدلنا  كم  الجناة،  مهن  عىل  والتعرف 

اليمنى   أو  اليرسى  يده  يستخدم  الجاين  كان  اذا  ما 

الشاهد  التي يقدمها  وأيهم أقوى .كل هذه األمور 

عملية  وتسهل  البحث  دائرة  تضيق  هنا  الصامت 

مرتكبي  أو  مرتكب  تحديد  ف  ويساعد  اإلشتباه 

الفعل الجرمي، ومن الشهود الصامتي)آثار الشعر(، 

ف  للشعر  أثاراً  عىل  اإلختصاص  أهل  يعر  ما  كثرياً 

مرسح الجرمية خاصة ف جرائم العنف، وعىل رأسها 

مبرسح  يوجد  حيث  اإلغتصاب،  وجرائم  القتل، 

يعلق  وقد  املقاومة،  عن  ناتج  شعر  بقايا  الجرمية 

اآللة  أو عىل  الفراش  أو عىل  الجاين  الشعر مبالبس 

خصالت  توجد  ما  وأحيانا  التهديد،  ف  املستخدمة 

الشعر ف قبضة املجني عليه، وقد يعلق الشعرمبواد 

وميكن  الروائح،  أو  الزيوت  أو  كاملساحيق  أخرى 

لشعرة واحدة أن تلعب دور الشاهد الصامت، وأن 

يحدد الخرباء جنس وعمر ونوع صاحب تلك الشعرة 

للزيوت والعطور من تحديد  الجنسية، مبا  وتحديد 

الشعر  مضاهاة  يتم  اإلشتباه  حالة  وف  للشخصية 

املشتبه  شعر  مع  الجرمية  مبرسح  عليه  يعر  الذي 

أو  لصاحبه  الشعر  بنسبة  هنا  القول  وميكن  فيهم، 

ينفي اإلشتباه فيه، ويظهر لنا العلم الحديث شاهداً 

D.N.A منافساً من الشهود الصامتي أنه

)بصمة الحامض النووي(

الحمض  عىل  األساسية  بنيته  تقوم  الشاهد  هذا 

النووي ومكوناته فهو املادة املصنعة للكروموسومات 

املتواجدة ف نواة كل خلية حية، ويدخل ف التكوين 

الحمض  تجزؤ  اىل  انتظامها  يؤدي  نرتوجينية  قواعد 

النووي ف انتظام يختلف بإختالف األشخاص مميزاً 

التجارب والتقنيات  أثبتت  أي منهم عن غريه، وقد 

حواه  ما  الشاهد  هذا  بفحوصات  الخاصة  الحديثة 

الجنايئ،  األثبات  ف  عليها  األعتمد  ميكن  أرسار  من 

أوف  املني،  اللعاب،  الدم،  ف  يكمن  الشاهد  هذا 

مكون أخر ف الجسم البرشي وعند اإلشتباه  وإجراء 

املقارنة الفنية يفصح هذا الشاهد عن كل األرسار.

يقدمون  صامتي  شهوداً  هناك  أن  نجد  وهكذا 

الحقائق وينريون طريق الحق أمام أهل الحق، إنهم 

شهود ل يجاملون، ول يكذبون، بل لهم شهادة الحق 

خرباء  من  معهم  يتعاملون  الذين  أولئك  يد  عىل 

ما  مقدمي  اختصاصه،  حسب  كل  الجنائية  اآلدلة 

فنية  تقارير  ثورة  ف  الصامتي  الشهود  عنه  أفصح 

الجنائية  الخربة ف مجال  اآلدلة  بها. فأهل  معرتف 

أقدر عىل معرفة ما أفصح به لهم الشهود الصامتي، 

وصدق رب العزة ف قوله " وما ينبئك  مثل  خبري"                                                  

عرف أهل اإلختصاص الشهادة بأنها تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه، أو ادركه على وجه العموم بحواسه.
وتقتضي الشهادةفيمن يؤديها العقل والتمييز.والشهادة وسيلة اثبات تنصب على وقائع مادية..والشهادة تعتبر دليال معنويا ألن 
وعاءها النفس البشرية ومتعلقة بنفسية شاهد الجريمة أثناء أرتكابها نتيجة أحداث الوعي واإلدراك باألثر النفسي المنطبع لدى 
الشاهد، اذا شهد أو سمع بنفسه أو أدرك بأحدى حواسه، والشهادة ال تغطي الوقائع المادية أثناء أرتكاب الجريمة فقط بل تشمل 

أحيانا مرحلة التفكير في الجريمة واإلعداد لها، ومراحل تنفيذها وأيضا ما بعد التنفيذ.

نجد أن هناك شهودًا صامتين 
يقدمون الحقائق وينيرون طريق 

الحق أمام أهل الحق.. 
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إعداد: عبدالحكيم محمود 

والحيوانات .

فريدا  سياحيا  مقصدا  جعلتها  التي  األثرية  املواقع  من  بكوكبة  املدينة  وتتمتع 

لراغبي الستمتاع بعبق املايض الجميل ،حيث يوجد حصن كلباء شامخا عىل شاطئ 

البحر مجسدا منوذجا واقعيا للحصون والقالع التي كانت تبنى لألغراض الدفاعية 

عن املدن خالل تلك الفرتة ،ويعد هذا الحصن واحدا من اشهر اآلثار ف املدينة 

العام  الشكل  ويظهر  للمنطقة  الربتغايل  الستعمر  فرتة  إىل  تاريخه  يرجع  ،حيث 

للحصن عىل هيئة مربع يحيط به جدار خارجي سميك من األحجار ويوجد ف 

أعىل الحصن مسننات بأحجام ومقاسات مختلفة روعي ف تصميمها تعزيز قوته 

الرشقي  جانبه  منتصف  ف  تقع  الشكل  مريعة  برئ  بداخله  يوجد  ،كم  الدفاعية 

كعنر دفاعي لتزويد املدافعي باملاء حال التعرض لألخطار الهجومية .

كم يوجد باملدينة منزل الشيخ سعيد  القاسمي الواقع ف الناحية املواجهة لساحل 

البحر مقابل حصن كلباء ويعود تاريخه إىل الفرتة من 1898 – 1901 وقد روعي 

ف تصميمه املعمري الجانب اإلسالمي .

إىل ذلك توجد قلعة الغيل األثرية عىل قمة أحد الجبال ف املدينة والتي تحظى 

باهتمم الزائرين كونها تطل عىل البحر مبارشة مم جعلها مزارا سياحيا مهم عىل 

مدار العام .

القرم  محمية  هي  نوعها  من  فريدة  طبيعية  محمية  بوجود  املدينة  تتميز  كم 

األشجار  من  هائلة  كمية  جنباتها  بي  وتضم  هكتارا   1230 مساحة  عىل  الواقعة 

الشاهقة الرتفاعات ،واىل الداخل من املحمية ل ميكن  للزائر اإلحساس بالوحدة 

خاصة إن صوت اندفاع املياه وحركة أصوات الطيور أضفت عىل هذا املكان عاملا 

جميال مليئا بالحركة والحيوية .

وتعد محمية القرم الطبيعية ملجأ رائعا ألنواع مختلفة من الطيور لسيم املائية 

منها مثل البلشون وطيور القاوند األبيض ،إضافة إىل طائر الشادي املغنى.

 ومن املناطق الخالبة ف املدينة أيضا بحرية كلباء التي تعد من أهم املرشوعات 

باهتمم  تحظى  ،حيث  قاطبة  الرشقي  الساحل  منطقة  ىف  والرتويحية  السياحية 

وإعجاب كثري من الشعراء والفناني التشكيليي نظرا ملا تحويه من مناظر طبيعية 

خالبة . واشتهرت املدينة منذ القدم بحرفة الصيد التي توارثها األجيال جيال بعد 

جيل لتصبح من أكر الحرف املهنية شعبية ف املدينة.

ومل تدخر حكومة الشارقة جهدا ف توفري كافة السبل الالزمة ملساعدة الصيادين 

بإنشاء مرفأين بحريي بهدف تسهيل حركة  قامت  املهنة ،حيث  ف مزاولة هذه 

التي تستحوذ  للصيادين ملناقشة جميع األمور  القوارب ،كم شيدت مبنى خاصا 

عىل اهتممهم .

الدكتور  الشيخ  السمو  أصدر صاحب  املدينة  عىل  يطرأ  بدأ  الذي  للتطور  ونظرا 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة مرسوما أمرييا يقىض 

التأسيس  مرحلة  وبدأت  م   1970 عام  تحديدا  ذلك  وكان  للمدينة  بلدية  بإنشاء 

الفعلية عام 1975 وامتدت لغاية 1978 ،حيث تم إعداد وتنظيم األقسام الداخلية 

لها وبدأت ف مزاولة أنشطتها بصورة شبه مستقلة من حيث الشؤون اإلدارية ،وىف 

عام 1980 استقلت البلدية ماليا وإداريا عن بلدية الشارقة مبوجب املرسوم المريي 

رقم )30( ،وىف العام 1990 صدر مرسوم امريى يقىض بدمج بلدية كلباء وخورفكان 

والذيد وجعلهم أفرع لبلدية الشارقة األمر الذي ساعد ف تحسي بعض الخدمات 

لسيم ف أقسام التخطيط والرتاخيص واملساحة وبارشت البلدية أعملها من خالل 

عمليات التطوير والتحديث التي نفذتها ف إعادة ترتيب وتخطيط املدينة بشكل 

حضاري يتواءم والنهضة الهائلة التي تشهدها الدولة ،حيث قامت بتقسيم املدينة 

العلمية  الوسائل  مطابقتها ألحدث  تخطيطها  رئيسية روعي ف  مناطق  ثالثة  إىل 

الحديثة .

األول  التاريخية  بشواهدها  العريقة  املدينة  هذه  إىل  للوصول  طريقان  يوجد 

الطريق الساحيل من إمارة الفجرية وهو األكر شيوعا ،أما الثاين فهو الذي يربطها 

مع إمارة الشارقة مبارشة مرورا بشارع وادي الحلو .

تزين  التي  الخراء  والكساءات  ونظافتها  شوارعها  برتتيب  املدينة  هذه  وتتاز 

أحياءها وطرقاتها بصورة تبعث ف النفس الراحة والهدوء ،كم يوجد فيها شاطئ 

إىل  الرشقي وصول  الساحل  ف  السياحية  املعامل  أهم  من  يعد  الذي  الكورنيش 

محمية القرم الطبيعية ذات املناظر الخالبة .

ماضيها وحارضها ف سياق  الضوء عىل  وألقت  املدينة  زارت   " الساهرة  "العي 

التقرير التايل :

تقع  املهم ،حيث  تتميز مدينة كلباء مبوقعها السرتاتيجي والسياحي والسيايس 

جهة  من  ويجاورها  خليج عمن  ساحل  املطل عىل  للدولة  الرشقي  الجزء  عىل 

الجنوب الحدود الدولية مع سلطنة عمن الشقيقة ،واملتأمل ف الشكل الجغراف 

الجبال عىل طول  به  أنها عبارة عن سهل ساحيل منبسط تحيط  للمدينة يجد 

امتداد الساحل عىل شكل حرف الباء ،ومن هنا جاءت تسميتها بهذا السم "كا 

لباء "،وتخفيفا نطقت كلباء ،ويعترب سهل كلباء معربا ومصبا للعديد من األودية 

الرئيسية والفرعية ف املنطقة مثل أودية السور ومي وحام ،حيث تتجمع املياه 

بشكل طبيعي فوق الجبال وتنساب بروية نحو املنخفضات مشكلة رافدا مائيا 

غنيا لري املزارع .

مدن  ثاين  كونها  الرشقية  املنطقة  ف  الشارقة  إمارة  مدن  أهم  من  كلباء  وتعد 

تقريبا  ألف نسمة  البالغ 60  السكان  املدن من حيث عدد  اكرب  اإلمارة وثالث 

،وتقدر مساحتها اإلجملية بنحو 65 كيلومرتا مربعا تقريبا .

وتنقسم املدينة إىل عدة مناطق هي سور كلباء)الرشقي والغريب ( وخور كلباء 

الحلو والطريف والغيل والربدي وسهيلة ،وتتكون من تجمعات سكنية  ووادي 

حديثة تستحوذ عىل نسبة %50 من مساحتها اإلجملية تقريبا ،ف حي تحتل 

املساحات الزراعية نسبة %30 ،أما الجزء املتبقي فهو عبارة عن مناطق استجمم 

وسهول ومنخفضات وأودية .

تيزت كلباء ف السابق بأنها مصيف أهل اإلمارات الشملية والشارقة وديب ،كم 

انها  كانت توصف إبان تلك الحقبة الزمنية بأنها بلد األلف مزرعة ، نظرا لكرة 

املزروعات الحمضية والفاكهة والتمور فيها،وقد تعددت مصادر الرزق فيها قدميا 

املاشية  اللؤلؤ والصيد وتربية  الزراعة و الغوص عىل  البحر والرب من خالل  بي 

لوحة خيال الفنانين 
ومصدر الهام الشعراء

كلباء 
واجهة حضارية

في سماء
 الساحل الشرقي

كلباء 
واجهة حضارية

في سماء
 الساحل الشرقي

كلباء مدينة الشمس المشرقة .. مدينة السهل والبحر والجبال ،بمقوماتها العصرية تحتضن أهلها وترحب 
بزوارها ،يقصدها اآلالف سنويا من أبناء الدولة عموما طلبا للراحة واالستجمام من ضجيج المدن وازدحامها .

مدينة الخصال السياحية 
بلد األلف مزرعة...  
أثارها الشامخة تعبر

عن اصالتها التاريخية 

من بالديمن بالدي
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األمن واألسرة األمن واألسرة

وبناء املجتمع حضارياً يرتكز بصورة رئيسية عىل وعي 

مسريته  ف  املجتمع  وتقدم  اإلنساين،  وتكاملها  اآلرسة 

والقتصادي  والثقاف  السيايس  املجال  ف  الحياتية 

إطار  داخل  األرسة  وعي  بتكامل  مرهون  والجتمعي 

املجتمع, وهذا يعتمد عىل إميان األرسة مبنظومة القيم 

للفرد  اإلنساين  للبعد  واحرتامها  اإلنسانية  واملعارف 

والعيش  الرأي  عن  التعبري  ف  الطبيعي  حقه  مبمرسة 

والختيار.

مناسبة  إنسانية  مناخات  خلق  ف  كبري  دور  ولألرسة 

ومالمئة للفرد ملمرسة دوره والنتقال ف مراحل النمو 

األرسة  تقوم  حيث  والكمل،  الرشد  سن  إىل  الطبيعية 

عىل إشباع حاجات الفرد املادية والجتمعية والنفسية 

داخل  الفرد  مدارك  تنمو  ليك  والعقائدية.  واألخالقية 

ف  األرسة  دراسة  أهمية  وتأيت  سليمة  بصورة  األرسة 

املجتمعات من كونها أهم النظم األساسية التي تؤثر ف 

تشكيل البناء الجتمعي

الجتمعية  التنشئة  منطلق  فهي  وفاعليته.  واستمراره 

و أساس النمذج الحسنة ف املجتمع،ومسار التجاهات 

الفكرية والثقافية والسلوكية ف اإلطار الجتمعي العام.

املحافظة  يتطلب  املعارص  اإلنسان  بناء  إىل  التطلع  إن 

من  يأيت  وهذا  وعرنته.  اإلنسان  ذلك  أصالة  عىل 

خالل األرسة، فهي الوحدة األساسية ف تثبيت السمت 

الجوهرية للمؤسسات البنيوية املادية وغري املادية التي 

تتعامل مع اإلنسان وتتفاعل مع معطيات حياته.وهذا 

يعني أن مساهمة األرسة ف عملية البناء الحضاري، ف 

املجتمعات املعارصة، مساهمة لها وزنها الكبري ودورها 

الخطري. 

واألرسة كذلك، هي املؤسسة الجتمعية ذات األهمية 

مناذج  وتحديد  عام،  بشكل  القيم  غرس  ف  الكربى 

القتداء، اللتزام باملبادئ، وممرسة اإلبداع الذهني ف 

أجواء من السكينة والطمئنان واألمن املادي واملعنوي. 

الحضاري، واملساهمة ف  البناء  وتربز أهمية األرسة ف 

تحقيق مستلزمات العر ومقتضياته من كون األرسة، 

املفاهيم والقيم،  الفرد،  يتلقى منها  التي  األوىل  القناة 

عملية  ف  وغاياته،  املجتمع  وأهداف  السلوك  ومعايري 

النموذجية  الشخصية  تشكيل  نحو  صادق  تفاعل 

وتكوينها عن اإلنسان، والتي تعرب عن شخصية املجتمع 

الكيل وأخالقه. 

هي  األرسة  محيط  داخل  الفرد  يكتسبه  ما  أهم  ومن 

معتقدات  فتنمو  والعقائدية  الجتمعية  التنشئة 

املجتمع  مع  التعامل  أساليب  ويكتسب  الدينية  الفرد 

ويكتسب القيم اإلنسانية واألخالقية والعادات الحميدة 

إىل  بها  لينطلق  األرسة،  محيط  من  السليمة  والتقاليد 

محيط املجتمع من خالل الحتكاك املبارش مع أقرانه ف 

الشارع واملدرسة والعمل. وكلم كان سالح التنشئة قويا 

بناء املجتمع أكر حضارياً.  ومعاىف كلم أصبح  وسليمً 

من  وهم  )الثقافة(  تحرتم  التي  هي  الناجحة  واألرسة 

البناء  عملية  ف  املجتمع  عليها  يرتكز  التي  األسس 

الحضاري بكل املجالت الثقافية والقتصادية والصحية. 

أو  ثقافياً  مشوه  أو  مريض  أو  أمي  ملجتمع  ميكن  فال 

فقري اقتصاديا أن ينهض بعملية البناء الحضاري. فكل 

املؤثرات تلعب دوراً كبرياً ف وحدة البناء الحضاري ألي 

مجتمع.

األرسة والتغريات املستقبلية: يدرك الباحث أو الباحثة 

عند استرشاف مستقبل األرسة، تعدد األمناط األرسية ف 

العامل عموماً. فهناك األرسة املستقرة، واملتحولة، وهناك 

األرسة الحرية والريفية والبدوية.

إن محاولت رصد األرسة، مرتبط مبعرفة تلك العوامل 

الرابطة  العالقات  املؤثرة ف وظيفتها وأنشطتها وأنواع 

بي أفرادها، وننطلق من املايض والحارض إىل املستقبل 

األسرة أساس البناء
 الحضاري للمجتمع

إن األسرة هي أهم وأعظم  مؤسسة في العالم، إنها لبنة البناء في جدار المجتمع، وال يمكن أن تقوم قائمة أية حضارة دون تماسك األسرة، وال 
البناء الحضاري في أي مجتمع يحتاج إلى قواعد وأسس بالغة األهمية للوصول إلى  .. إن  أن تحقق أية مؤسسة أخرى في الوجود دورها المهم 
غايته اإلنسانية في الكمال، وهذا يتطلب حسابات استراتيجية تجعل من العمل مهمة مقدسة في حياة الشعوب واألمم، لذلك تعطى األولويات 
وتسخر لها لعالقاتها الوثيقة بالفرد والمجتمع، والتي تتجسد في الوظائف الجوهرية التي تقدمها للمجتمع الكبير من خالل قيامها برعاية الفرد، 

والسهر على تلبية ما يحتاج اليه من خدمات وعناية وإشراف.

تتوقـف استجابات النمو الجتمعي عىل عوامـل متعددة منها: الجو األرسي العام، والخلفية 

الثقافية لألرسة، واتجاهات الوالدين والطبقة الجتمعية التي ينشأ فيها الطفل وللرتبية والتنشئة 

تأثري كبري عىل النمو الجتمعي عند األطفال، وعندما نتحدث عن النمو الجتمعي إمنا نتحدث 

يكتسب  التي  األوىل  البيئة  بيئة، واألرسة هي  تتم ف  وتطبّع خلقي وسلويك  تعلّم  عن عملية 

تتكّون  خاللها  ومن  الجتمعية  بالبيئة  وعيه  ويزداد  وقيمه،  واتجاهاته  معايريه  الطفل  فيها 

طباعه. وأكر ما يحتاج إليه الطفل ملواجهة الحياة شخصية مشبعة باإليجابيات والثقة بالنفس 

والشعور بالنتمء، والتوافق النفعايل ليكون ايجابياً ف مشاركاته ومثالياً ف تفاعله العالئقي. 

وتدّل الدراسات أن التنشئة هي الركيزة األساسية للنمو الجتمعي، وعن طريقها يتكّون الوعي 

وتتشّكل خصائص الشخصية.

وف تنشئة األطفال، عىل الوالدين واملربّي مراعاة ما ييل: تعليم الطفل مفاهيم الصدق واألمانة 

والتسامح وآداب الترّف وتوجيه سلوكه وتهذيبه، ومساعدة الطفـل للسيطـرة عىل انفعالته 

التي تؤثر بدورها عىل منّوه الجتمعي، مع األخـذ ف العتبار أن العقاب الرشطي وسيلة هزيلة 

لإلصالح، فالقسوة والعقاب قد يجعالن الطفل يتمّسك بالعادات غري املرغوب فيها اجتمعياً 

)العناد، التمرّد، الكذب.. الخ(، كم يجب عىل األبوين احرتام شخصية الطفل كفرد ف حّد ذاته، 

واشباع حاجاته، فالشعور بالكفاية يتيح للطفل فرص التواصل املوضوعي، ويرّسخ لديه القيم 

الكفيلة بأن تعّدل اتجاهاته وتوجهها الوجهة اإليجابية.

وكذلك يتأثر النمو الجتمعي بالجو النفيس لألرسة، ودرجة النضج الشخي للوالدين وسلوكهم. 

الذي ينشأ بي والدين كرميي محبّي  الطفل، فالطفل  يحتذيه  السلوك األرسي منوذجاً  ويعترب 

والكراهية  البخل  بطابع  يتّسمن  أبوين  بي  يرتّب  الذي  الطفل  أما  مثلهم،  يشّب  متسامحي 

والقسوة والعنف، وعاجزان عن الرحمة والتسامـح يشّب عىل ما تعّود عليه من سلـوك ويتزّود 

به.

ففي تربية األطفال يجب أن يُراعي الكبار أنفسهم آداب السلوك حتى يكونوا قدوة حسنة، 

كم يجب تنمية الضمري الحي القوي عند الطفل وزيادة الرتكيز عليه، وإرشاد الطفل ليترّف 

فالطفل كم  اآلخرين،  والغش وخداع  الكذب  الغوص ف شباك  ليسلم من  بوازع من ضمريه 

يحتاج إىل أن ينمو ف أجواء أرسية مستقرة، يحتاج أيضاً إىل رقابة الكبار ورعايتهم يك ل يخرج 

صفر اليدين من تنشئة أرسية املفروض أن تتوافر فيها املقّومات التي تسند خطـواتـه وتؤمـن 

لـه تواصالً اجتمعيـاً آمنـاً.

ف محاولة لستكشاف محاور التغيري ف األرسة.

أن العوامل املؤثرة ف تغيريات األرسة كثرية ومتعددة، 

والقتصادية  والسياسية  الجغرافية  العوامل  منها: 

والثقافية والتكنولوجية. ولكل عامل من هذه العوامل 

أثره البارز ف أحداث تغيريات واضحة عىل األرسة.

   العوامل االجتماعية
العقود القادمة ستشهد تحول تدريجيا ف مستويات تركيب 

األرسة ووظائفها، نتيجة الهجرات الواسعة من حياة الريف 

إىل املدن. وقد يكون هذا األمر قد بدأ فعال ف بعض البلدان، 

بأهمية  ننّوه  أن  لبد  األرسة  مستقبل  ف  نتحدث  ونحن 

التخطيط ف عملية التحول من البداوة إىل املناطق املدنية، 

القيم  ف  خلخلة  ستشهد  التي  القرسية  املفاجئة  بالنقلة 

نفسية  عىل  ينعكس  مم  الجتمعية،  العالقات  ف  وتحلال 

الفرد ويقلل من إنتاجيته ومساهمته.

 العوامل السياسية 
املؤسسات  ببقية  قوية  ذات عالقة  اجتمعية  األرسة وحدة 

الحصن  وهي  جوانبه.  بعض  ف  وتؤثر  بتحولته،  وتتأثر 

وأمناط  القيم  األطفال  منه  يترشب  الذي  األول،  الرتبوي 

األساس  و  املجتمع.  ف  القبول  ومعايري  املختلقة  السلوك 

أو  ومعتقداتها  املعيشية،  أحوالها  استقرار  هو  األرسة  ف 

الفكرية، وأي تغيريات ف تلك األبعاد سينعكس  منطلقاتها 

عىل وظيفة األرسة ف املجتمع حتم، وتأيت العوامل السياسية 

ف مقدمة تلك املؤثرات ف حياة األرسة، فالتغيري ف النظام 

األرسة  عىل  سينعكس  سياسية  تحولت  وإحداث  األسايس، 

سلبا وإيجابا. 
 العوامل االقتصادية:

ف  استخداما  العوامل  أكر  من  القتصادي  العامل  يعترب 

نظريات التغيري الجتمعي، فطبيعة العمل ومصدر الدخل 

العالقات  تحكم  التي  هي  السلع  عىل  الحصول  وامكانية 

اهتمم  محور  تشكل  التي  وهي  الناس،  بي  القتصادية 

وضعه  فان  العامل  هذا  أهمية  من  الرغم  وعىل  األرسة، 

كثري  فيه  الجتمعية-  التغيريات  أحداث  ف  وحيد  -كعامل 

من املبالغة.

بوضع  يوحي  القتصادية،  العوامل  مستقبل  استرشاف  إن 

مأساوي تعيشه بعض املجتمعات مستقبال ف ظل الفوارق 

املعيشية الصارخة بي أبنائها، فاألرسة التي تعيش ف وفرة 

الستهالكية،  المناط  إىل  ستميل  الحارض  عرنا  ف  مادية 

واسترياد املواد الكملية، وسيتضح ميل هذه األرس إىل تقليد 

النموذج الغريب ف العالقات األرسية، وف العادات الجتمعية 

ومعايري السلوك غري املتزن، وبذلك نتوقع أن يكون امليزان ف 

مستقبله راحجا لصالح تلك املجتمعات التي ل تلك تاسكا 

أكر، واوضح ف تحديد الهوية وسلوكها وأمناط عالقاتها.

ذات  املجتمعات  ف  الرشقية  األرسة  مستقبل  توقع  وميكننا 

الوفرة املادية عند عدم وجود خطط واعية لتلك األرسة، فان 

وجدت الربامج العالمية للتوعية بي الناس ف مجال تحديد 

الهوية، والبتعاد عن األمناط السلوكية الغربية والتحرر من 

سمت الستهالك والحث عىل النتاج كقيمة حياتية، سيؤثر 

ذلك التحول حتم عىل مسلك األرسة ف املستقبل املنظور.

النمو االجتماعي للطفل

»عبد العزيز اخلضراء«
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هو  بأنه  النصب  تعريف  تم  فقد  اللغوية  الناحية  من 

بقصد  احتيالية  بطريقة  للغري  مملوك  يشء  عىل  الستيالء 

بأنه  النصب  تعريف  إىل  الفقه  ويتجه  اليشء،  ذلك  تلك 

بينم  تلكه،  بنية  الحيلة  بطريق  الغري  مال  عيل  الستيالء 

منقول  مال  عىل  الستيالء  بأنه  الفقه  ف  آخر  اتجاه  يعرفه 

مملوك للغري بناء عىل الحتيال بنية تلكه، وجرمية النصب 

من الجرائم التي تثل العتداء عىل امللكية ألن الجاين يهدف 

من استعمل األساليب الحتيالية، إىل الستيالء عىل كل أو 

بعض مال الغري وذلك يحمل املجني عىل تسليمه ماله بتأثري 

تلك األساليب الحتيالية .

من جرائم السلوك المتعدد
املتعدد  السلوك  جرائم  من  بأنها  النصب  جرمية  تتميز 

ذو  مادياً  سلوكاً  يرتكب  الجاين  ألن  ذلك  املتعدد،  والحدث 

مضمون نفيس يتمثل ف أساليب احتيالية يلجأ إليها للتأثري 

عىل إرادة الشخص املخاطب بهذه األساليب، ومتى انخدع 

املخاطب بتلك األساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله، 

بسلوك  حوزته  ف  املال  هذا  بإدخال  الجاين  يقوم  ثم  ومن 

ثاين .

علم بأن هذا السلوك املادي البحت املتمثل ف إيجاد عالقة 

نشؤ  فهو  املتعدد  الحدث  أما  عليه،  املجني  مال  بينه وبي 

الخديعة ف نفس املجني عليه، وانعقاد إرادته عىل تسليم 

الجاين ما يطلبه من مال نتيجة تلك الخديعة، ومن ثم قيامه 

الذي يستويل عىل  املجني عليه  إىل  ماله  بتسليم  بعد ذلك 

ذلك املال .
كذب تدعمه مظاهر خارجية

طرق  استعمل  فهو  النصب  جرمية  ف  األول  الركن  وعن 

احتيالية، فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الحتيال ومنهم 

التدليس، وتعريفه هو كذب تدعمه  لفظ  من يطلق عليه 

إيقاع  بهدف  معينة  واقعة  عىل  ينصب  خارجية  مظاهر 

القانون،  حددها  التي  األمور  من  أمر  ف  خطأ  ف  الشخص 

مبلغ  يبلغ  ليك  الكذب  هو  التدليس  جوهر  فان  وبذلك 

جرمية  ف  املادي  الركن  عنارص  احد  يشكل  الذي  الحتيال 

عقوبات  النصب  جرمية  ف  القانون  اشرتط  .وقد  النصب 

بعضها،  أو  الغري  ثروة  كل  لسلب  إحتيالية  طرق  استعمل 

وذلك باستعمل طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مرشوع 

ربح  بحصول  األمل  إحداث  أو  مزورة،  واقعة  أو  كاذب 

إن   .. بقولها  النقض  محاكم  قضت  لذلك  وتأكيداً  وهمي، 

جرمية النصب يتطلب لتوافرها أن يكون مثة احتيال وقع من 

املتهم عىل املجني عليه بقصد خداعه والستيالء عىل ماله، 

بإستعمل  يتوافر  الذي  الحتيال  عليه ضحية  املجني  فيقع 

غري  انتحال صفة  أو  كاذب  إسم  بإتخاذ  أو  إحتيالية،  طرق 

 المفهوم واألركان والخصائص
النصب واإلحتيال

صحيحة أو الترف ف مال الغري ممن ل ميلك الترف .

لغويا .. الدهاء وحسن التصرف
اللغة  علمء  تناول  فقد  اللغة،  ف  الحتيال  مفهوم  وعن 

الحتيال ويريدون به ما يتعلق بخطوات املحتال الرئيسية

يسلكها  التي  للنصب  الرئيسية  الخطوات  عن  بالحديث 

أولها  من  أن  وجد  فقد  الغري،  مال  عىل  لالستيالء  املحتال 

تحديد موقع الشخص املراد خداعه وتقي معلومات عنه، 

ثم يتبعه كسب ثقة الشخص املراد خداعه من خالل الظهور 

الصفات  إبراز  ثم  ومن  به،  والهتمم  عليه  الحرص  مبظهر 

السيئة  الصفات  وإخفاء  خداعه،  املراد  للشخص  الخادعة  

وإدعاء اإلستقامة والنزاهة والرشف واألمانة، مع إثارة شهية 

قصري،  وقت  ف  كثري  مال  جمع  ف  خداعه  املراد  الشخص 

الربحية  الفائدة  بحجم  خداعه  املراد  الشخص  وإقناع 

أو  أرقام  خداعه  املراد  الشخص  إعطاء  بجانب  املتوقعة، 

إثباتات بشكل موثوق بها حول املبلغ املستثمر .

عن  تنبئ  التي  السيئة  الصفات  ببعض  املحتال  يتميز  كم 

الرش والحقد والطمع وقلة الخوف من الله سبحانه وتعاىل، 

ويكاد يجمع املحتالون عىل التحيل بهذه الصفات من سوء 

والفتقار  املتناقض،  للسلوك  العقيل  التربير  وقابلية  الخلق 

الرأي واملواقف مع اآلخرين  لقاعدة أخالقية رصينة تقلب 

عند التعامل معهم، وعدم الثبات والستقرار النفيس .

عناصر النصب وأركانه
املادي،  الركن  من  األول  العنر  من  التايل  األسلوب  إن 

األساليب  به كون هذه  واملراد  الغري  مال  الترف ف  وهو 

الترف مبال غريه من  الجاين  تخويل  واألنشطة من شأنها 

الناس بدون وجه رشعي، ونتج الترف بسبب هذه املظاهر 

الخادعة والوعود الزائفة والترف، فقد يكون ناقال للملكية 

موثقا  يكون  وقد  نفسها،  الهبة  أو  املقايضة  أو  البيع  مثل 

للعي كالرهن وما إىل ذلك .

النتيجة  املادي، وهو حصول  الركن  من  الثاين  العنر  وأما 

النتيجة،  اإلجرامية وهي الستيالء فال بد من حصول هذه 

وهي استيالء الجاين عىل مال الغري أو عىل يشء ذي قيمة 

للغري  املال مملوكا  يكون  أن  الغري، ويشرتط ف ذلك  ميلكه 

من  الثالث  العنر  وأما  معتربة،  قيمة  له  املال  يكون  وأن 

الركن املادي فهي عالقة السببية، واملراد بها ترتب النتيجة 

الستيالء عىل  يرجع  بحيث  بالحتيال،  املتمثل  الستيالء  أو 

هذا النشاط اإلجرامي، ولول وجوده ملا حدث هذا الستيالء، 

ومل يحدث سلب ملال املجني عليه أو بعضه .

القصد  توفر  هو  به  يقصد  والذي  املعنوي  الركن  وعن 

الجنايئ, حيث إن جرمية النصب، إن هي إل جرمية عمدية 

تتطلب توفر القصد الجنايئ املتمثل باإلرادة والعلم، فتتجه 

تحقيقه  بقصد  اإلجرامي  السلوك  إىل ممرسة  الجاين  إرادة 

النتيجة، وهي سلب مال الغري أو بعضه، كم يجب أن يكون 

الجاين عىل علم ودراية بأنه يرتكب أمراً من شأنه التدليس 

أو التمويه واملخادعة لالستيالء عىل مال الغري .

ويتلخص مم سبق أن أركان جرمية النصب والحتيال، هي 

الطرق  بإحدى  الحتيال  فعل  ف  يتمثل  مادي  فعل  وقوع 

الحتيال  هذا  ممرسة  من  نتيجة  وحصول  ذكرها،  السابق 

مع  منقول،  متاع  أو  سندات  أو  نقود  عىل  الستيالء  وهي 

قيام رابطة السببية بي الفعل املادي وهو الحتيال والنتيجة 

وهي الستيالء عىل مال الغري دون وجه حق .

النصب بالغش التجاري
وعن النصب من خالل الغش التجاري، وهو الذي يتمثل ف 

تقديم سلعة متشابهة مع السلعة الحقيقية مع إختالف كبري 

ف القيمة، وذلك إلدخال الوهم ف نفس املجني عليه، ومن 

اإلحتيال  وهناك  عليه،  الحتيال  وممرسة  معه  التعاقد  ثم 

بإستغالل الصفة والقصد من ذلك: أن يستغل الجاين صفة 

رجل  استغالل  مثل  واحتياله،  كذبه  لتدعيم  بها  يتمتع  ما 

مشهور بالتدين والصالح أو ذي سلطة ما أو منصب مرموق، 

ول يكفي مجرد هذه املظاهر فحسب، بل ل بد من وجود 

الهدف منها، وهو أحد هذه األمور وجود مرشوع كاذب.

تتميز عن غيرها من الجرائم
تتميز جرمية النصب واإلحتيال عن غريها من الجرائم بعدة 

سلوك  وتثيل  امللكية،  عىل  العتداء  أهمها:  من  خصائص 

املجني  وتسليم  األحداث،  وتعدد  الجاين،  قبل  من  معقد 

عليه املال للجاين طواعية منه، والرتكيب ف الجرمية، والتي 

العتداء عىل حرية  فيها  سببية  وعالقة  ونتيجة،  فعل  فيها 

إليها  بتأثري أشكال اإلحتيال عليه، والتي يلجأ  املجني عليه 

الجاين وعالقة النصب باإلحتياليي، والنصب واإلحتيال عىل 

عالقة تناسب، وهي أن اإلحتيال وسيلة ملزاولة النصب، وهو 

الشخص  ينصب  أن  يستطيع  فال  الغري،  مال  عىل  اإلستيالء 

عىل أحد دون اإلحتيال عليه .

اإلسالم يحرم النصب تماما
واإلحتيال  النصب  اإلسالمي من جرمية  الفقه  موقف  وعن 

جاءت  اإلسالمية  الرشيعة  أن  فاملعلوم  بنظرها،  واملختص 

باملحافظة عىل الرورات الخمس، والتي تتمثل ف: الدين 

والنفس والعقل واملال والعرض أو النسل، ول شك أن جرمية 

النصب واإلحتيال من أكرب طرائق اإلعتداء عىل املال املحرم، 

ولقد حرمت الرشيعة اإلسالمية اإلستيالء عىل أموال اآلخرين 

بكل طريقة أياً كانت، وبكل حيلة أياً كانت .

الدين  من  تحرميها  تاماً  معلوم  واإلحتيال،  والنصب 

بالرورة، فهي ل تخفى عىل من يعرف أصول دين اإلسالم، 

إىل  تقسميها  اإلسالمي جري  الفقه  الحيل ف  أن حكم  كم 

فالحيل  محرمه،  أي  مرشوعه  غري  وأخرى  مرشوعه،  حيل 

املآثم  كل  من  للتخلص  تتخذ  التي  الحيل  وهي  املرشوعة 

للتوصل إىل الحالل، أو إىل الحقوق أو إىل دفع باطل واقع أو 

عىل وشك الوقوع، وهي الحيل التي ل تهدم أصالً مرشوعاً 

ول تناقض مصلحة رشعيه أمر بها الله تعاىل .

وعن الحيل الغري مرشوعة، فهي ثالثة أنواع موزعة: فهناك 

ويقصد  محرمة،  الحيلة  تكون  أن  فيه  والذي  األول  الفرع 

بها الوصول إىل املرشوع, مثل أن يكون له عىل رجل حق 

زور  شاهدي  الحق  صاحب  فيقيم  له،  بينة  ول  فيجحده 

هذا  ومتخذ  الحق،  هذا  ثبوت  يعلمن  ول  به  يشهدان 

ويجيز  القصد،  دون  الوسيلة  عىل  يأثم  الحيل  من  القسم 

هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق, فيجوز ف بعض الصور 

دون بعض الفرع. وهناك الفرع الثاين والذي فيه أن تكون 

التي  األسباب  ومثالها  إىل مرشوع  وتفيض  الحيلة مرشوعة 

واإلجارة  البيع  مثل  مسبباتها،  إىل  مفضية  املرشع  نصبها 

جلب  عىل  التحايل  فيه  ويدخل  األخرى،  العقود  وأنواع 

الثالث، وهو أن تكون  الفرع  املنافع ودفع املضار، وهناك 

املتحايل  فيتخذها  املرشوع  إىل  وسيلة  توضع  مل  الحيلة 

وسيلة إىل ذلك .

المصادر:
*جرمية النصب واإلحتيال – األسباب واملظاهر والعالج مع 

مناذج تطبيقية/

عبد العزيز بن عبد الرحمن الشربمي/ موقع اإلسالم اليوم/ 

4/4/ 2009م .

*جرائم النصب واإلحتيال والحاجة إىل نظام يعالجها/ محمد 

بن سعود الجذلين/

جريدة الرياض العدد )16774( 28/5/2014م .

*ضحايا النصب املايل .. الطمع يسوقهم إىل النصابي سوقا 

)األخطر .. واألغرب .. واألطرف(/

 /19/9  )16523( العدد  السابق  املصدر  الدورسي/  راكان 

2013م .

*أشهر جرائم النصب واإلحتيال/ أحمد املنياوي/ دار الكتاب 

العريب للنرش والتوزيع 2011م.
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بالدهاء والحذق وحسن التصرف، ومن ذلك ما جاء في لسان العرب واإلحتيال والتحول والتحايل، إذ أن المحتال البد أن 
يكون حاذقًا وماهرًا في استدراج المراد سلب ماله، كما أنه البد أن يتميز بدقة في النظر يتبعها حسن للتصرف في ما 

يرده من تساؤالت المسلوبين قبل اإلحتيال وأثناءه وبعده، وقد يراد باالحتيال المراوغة وقلب الباطل .

إعداد: رضا إبراهيم محمود
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الذكاء االصطناعي وذكاء األعمال
، ) Artificial Intelligence الذكاء االصطناعي أو(  

ماذا يقصد بهذا المفهوم؟ 
الرشق  ف  العامل وتحديداً  اجتاحت  التي  الرابعة  الصناعية  الثورة  أعقاب  ف 

األوسط أدى التقّدم التقني الكبري إىل حدوث ارتقاء ملحوظ ف كيفية عمل 

ف  املتنامية  األتتة  تقنيات  وتسارعت  البتكار  نطاق  اتسع  فلقد  الرشكات، 

منطقتنا التي ما فِتئت تبذل جهوداً كبرية لحتضان هذه التقنيات واعتمدها 

األصول  وتشمل  الرقمية.  نحو  املتواصلة  املسرية  طليعة  ف  موقعها  وتعزيز 

الرئيسة للثورة الصناعية الذكاء الصطناعي، والبلوك، تشي والتقنيات املالية، 

والروبوتات، وتحليالت البيانات، ويرى الخرباء أن هذه الثورة سوف تس كل 

جانب من جوانب حياتنا اليومية، من تصنيع البضائع إىل تقديم الخدمات.

التغيري  األعمل ركيزة من ركائز  الذكاء الصطناعي وذكاء  بات كل من  لقد 

التقليدي  ف املنطقة التي تعمل عىل إحداث تغرّي طموح ف مشهد العمل 

واملنعزل عن مواكبة التقّدم، وف قلب هذا التحّول تكمن التقنيات الخاصة 

بتحليالت البيانات، حيث يتّم بشكل كبري تداول البيانات، سواء التي تدخل 

املحمولة والهواتف  الحاسوب  يومياً، مثل أجهزة  تتولّد منها  أو  إىل أجهزتنا 

الذكية واألجهزة اللوحية، حتى أصبح ذلك يشكل أساساً لذكاء األعمل الذي 

الركيزة األساسية للحصول عىل نظرة متعمقة عىل األعمل والعمليات  يُعّد 

الرقمية  األجندة  لالنسجام مع  الرشكات  الذكية، وذلك مع سعي  املؤسسية 

اإلقليمية.

إن األجندة اإلخبارية اليوم ممتلئة بقصص تبّني الرشكات الذكاء الصطناعي 

الخطط  لعجالت  دافع  رئيس  محرّك  وكالهم  األعمل،  لذكاء  وتطبيقها 

الحكومية السرتاتيجية، وتاشياً مع ذلك تم اإلعالن عن عدة مشاريع ممكنة 

إحداث  ف  تساهم  أن  يُنتظر  القطاعات  من  عدد  ف  الصطناعي  بالذكاء 

التحّول الرقمي املنشود ف الرشق األوسط.

الرشكات  سعي  مع  بالتوازي  حاصالً  جذرياً  تحولً  مثّة  أن  الواضح  ومن 

والجهات الحكومية ف الرشق األوسط للتأقلم مع الِحراك العاملي ف مجالت 

الذكاء الصطناعي والتقنيات املتطورة، فالرشكات والحكومات ببساطة تواجه 

اليوم إما التقّدم ومواكبة هذا الِحراك، أو التخلّف عن الركب والبقاء خارج 

املنافسة. وف تقرير حديث صادر عن )آي دي يس( ، نجد أن اإلنفاق عىل 

 114.22 إىل  سيصل  وإفريقيا  األوسط  الرشق  ف  الصطناعي  الذكاء  أنظمة 

مليون دولر ف العام 2021.

إن التحّول الرقمي دافع أسايس ف كل األجندات والربامج الوطنية ف املنطقة، 

وإيجابياته ملموسة ف جميع القطاعات املتأثرة به عىل سبيل املثال يُنتظر أن 

يؤدي التحّول الرقمي ف القطاع الحكومي إىل رسعة تنفيذ املبادرات الحكومية 

ويساهم ف تحقيقها بكفاءة وإنتاجية عاليتي، وقد بات من الروري اآلن 

أكر من أي وقت مىض أن تُستغل طاقة البيانات الكبرية والتحاليل املتقدمة 

لزيادة اإلنتاجية والكفاءة، واألمر ذاته ينطبق عىل القطاع الخاص.

الذكاء  استخدام  إىل  الوزارات  لجوء  األمر  هذا  عىل  املمتازة  األمثلة  ومن 

الصطناعي ف مشاريع البنية التحتية والطرق للمساهمة ف تقليل تكاليف 

تنفيذ هذه املشاريع والوقت املستغرق فيها واملوارد البرشية املطلوبة لها، 

باإلضافة إىل تعزيز األمان ودعم الكفاءة وأتتة املعدات.

euromatech-me.comAI

مقاالت      مقاات

أخذ منسوب الضمنات التي يتكفل بها القانون صونا 

األعمل  مناخ  ف  الثقة  عىل  وحفاظا  الناس  لحقوق 

وأيقنت  مضطرد،  بشكل  ينمو  والعقود..  واللتزامات 

والعالئق  املعامالت  تحصي  من  الحكمة  الدول 

القوية  الترشيعات  سن  عرب  وحميتها  القانونية 

أضحى  التعاقدي  باألمن  يعرف  بات  ما  ولعل  بذلك. 

يستحوذ عىل اهتمم معترب ويأخذ موقعه ف البحوث 

ومؤترات  ملتقيات  له  وتفرد  القانونية،  والدراسات 

خاصة.

أىت مفهوم األمن التعاقدي ف سياق مفاهيم ذات صلة 

واألمن  القضايئ،  واألمن  التعاقدية،  كالعدالة  وثيقة 

القانوين، واألمن التوثيقي لتكريس مبدأ دولة القانون 

دور  ولرتسيخ  للعقد،  امللزمة  القوة  قاعدة  ولتأكيد 

املؤسسات ف صون اللتزامات املربمة بي الفرد سواء 

بينه وبي  أو  والدولة،  زائرا،  أو  أو مقيم  كان مواطنا 

شخص آخر.

ول يتمظهر األمن التعاقدي ف منأى عن األمن القانوين 

الصلة  شديد  فهو  التوثيقي،  واألمن  القضايئ  واألمن 

وشيوعه  ثباته  ف  جوهرية  أسانيد  ويعدون  بهم، 

ومركبة  بنيوية  عالقة  يكونون  بذلك  وهم  وانتشاره. 

تضخم  وعدم  القانونية،  املراكز  حمية  إىل  تسعى 

واستقاللية  األحكام،  وتجويد  القانونية،  النصوص 

القضاة، وسهولة الولوج إىل القضاء، وإيضاح وتبسيط 

وتيسري اإلجراءات املسطرية.

والعالقات  التعامالت  استقرار  يصون  القانوين  فاألمن 

والتعامالت التعاقدية وما يستوجب ذلك من ضمنات 

التعاقدي  األمن  القضايئ  األمن  يعاضد  فيم  قانونية. 

عىل ضمنه والذود عىل تحقيقه. لكن من جهة أخرى، 

أو  ما  عقد  تأويل  عند  القضايئ  الجتهاد  مبدأ  يطرح 

تفسريه، مخاوف عىل أساس إمكان أن ينتج عنه أحكام 

فجائية، خاصة أن الجتهاد القضايئ ف نازلة ما ل يُلزم 

باقي القضاة باألخذ به. أما األمن التوثيقي فهو يضمن 

سالمة املسطرة اإلجرائية للعقد وتوثيقه لدى املصالح 

اإلدارية.

يربم العقد بناء عىل غاية أو غايات املتعاقدين، وذلك 

التزامات  تبيان  أو األهداف منه، مع  الهدف  بتحديد 

طبيعيي  أشخاصا  كانوا  سواء  حدا،  عىل  طرف  كل 

يعد  والذي  ـ  التعاقدي  األمن  جاء  وقد  معنويي.  أو 

جزءا أصيال من األمن القضايئ ـ ليواكب هذه العملية 

املخاطر  لتفادي  التنفيذ  مرحلة  إىل  البدء  مرحلة  من 

املعامالت  وضوح  عىل  والحرص  وقوعها،  املحتمل 

واستقرارها.

وتنفيذ  إبرام  عند  التعاقدي  األمن  نجاح  أجل  ومن 

العقد، إىل جانب العدالة التعاقدية والنزاهة التعاقدية 

وأسس  دعائم  عىل  يستند  فهو  التعاقدية،  والحرية 

تتمثل ف:

ـ قاعدة القوة امللزمة للعقد، ما يفيد أن تدخل القايض 

معينة،  ومقيدا برشوط  محدودا  يبقى  العقد  لتفسري 

بأي تعديل ترشيعي، حيث يظل  يتأثر  العقد ل  وأن 

وتدعيم  العقد.  زمانه  الذي صيغ ف  للقانون  خاضعا 

ملبدأ اإلرادة والختيار فإن العقد ل يُفسخ إل باإلرادة 

والختيار والرضا.

ـ املطالبة بحق تنفيذ اللتزامات املرح بها ف العقد.

العقد  مقتضيات  إنزال  عند  وحسنها  النية  صفاء  ـ 

وتنفيذ حيثياته.

ـ احتملية تأثر قاعدة القوة امللزمة للعقد بالظروف 

الطارئة والُفجائية والُقوى القاهرة.

العقد  عن  الناتجة  القانونية  املراكز  واحرتام  صون  ـ 

واملولدة عنه.

املستطاع، حميًة  قدر  العقد  املحافظة عىل رسيان  ـ 

العقد  املتعاقدين املرشوعة والتي نص عليها  لحقوق 

واملتضمنة ف متنه، خاصة إذا كان ف هذا الفسخ أو 

اإللغاء رضرا وتعديا عىل مصلحة.

إن من فضائل األمن التعاقدي، باملوازاة مع متطلبات 

املعامالت  ف  املواطني  ثقة  من  الرفع  هو  أخرى، 

الناشئة  املصالح  وحمية  واستقرارها،  التعاقدية 

وجلب  األعمل  مناخ  وتحسي  العقد،  إبرام  عند 

الستثمرات، وهو بذلك يشكل لبنة ل مندوحة عنها 

لبناء دولة القانون واملؤسسات.

المراجع:
التعاقدي  األمن  أبعاد  غميجة،  املجيد  عبد  ـ   1

وارتباطاته، عرض مقدم ف اللقاء الدويل حول "األمن 

الهيئة  قبل  من  املنظم  التنمية"  وتحديات  التعاقدي 

الوطنية للموثقي، الصخريات، املغرب، أبريل 2014.

القضايئ،  واألمن  القانوين  األمن  ـ محمد مبخيواض،   2

ص: 44 - 46، مجلة 999، العدد 578، وزارة الداخلية، 

اإلمارات، فرباير 2019. 

تحديد  ف  األخالق  قواعد  باقر،  عدنان  محمد  ـ   3

مضمون العقد، مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، 

العدد 4، املجلد 22، 2014.

4 ـ ملخص كتاب نظرية األمن التعاقدي، دنون يونس 

صالح.

إلحاحاً  أكر  أسباب  لها  عام  بشكل  العنف  ظاهرة  إن 

السكانية  الرتكيبة  فالختالف ف  الشائعة،  األسباب  من 

الحد  توفري  وعدم  املعيشية،  األحوال  وتدين  والبطالة 

العدوانية  الروح  ينمي  الكريم،  العيش  من  األدىن 

وتشري  الجرمية،  إىل  يؤدي  مم  اإلحباط  عن  الناجمة 

الحصائيات املختلفة أن معظم الجرائم التي تحدث ف 

املجتمع يرتكبها عاطلون أو محبطون من تدين أحوالهم 

املعيشية.

السلوك العدواين: 

فإن  العدواين  السلوك  إىل  التفزيوين  العنف  من 

التزان  تفقد  للمجتمع  املضادة  العدوانية  الشخصية 

متصارعة  تيارات  ثناياها  بي  وتحوي  والتالؤم،  النفيس 

معقدة كل منها يسري ف اتجاه، فهي شخصية تعاين من 

عدم  ف  جلياً  ذلك  ويظهر  بالذاتية،  الشعور  اضطراب 

قدرة هذه الشخصية عىل الخروج من النطاق الذايت إىل 

النطاق املوضوعي.

الشخصية  جوهر  هو  اإلنسانية  العالقات  تصحيح  إن 

الفرد  حياة  عىل  تسيطر  حيث  للمجتمع،  العدوانية 

فالكل  لذلك  والتدمري،  والكراهية  العدوانيه  نزعات 

بالطفولة  باإلهتمم  مىض  وقت  أي  من  أكر  مطالب 

بإعتبارها صادقة للمستقبل، والعمل عىل تربية النشئ 

والخلق  الحنيف  الدين  مبادئ  غرس  عىل  تقوم  تربية 

ملسؤولياتها  تتصدى  أن  اإلعالم  وسائل  وعىل  القويم، 

الذي  الخارجي،  العامل  عىل  اإلنفتاح  هذا  أزاء  الجسام 

النمذج  لهذه  والتقمص  التوحد  إىل  باألطفال  يؤدي 

والجرمية  العنف  أفالم  بها  تزخر  التي  العدائية 

واملخدرات والجنس، كم يجب العمل عىل إنشاء مراكز 

نفسية لعالج املجرمي واملستهرتين وضحاياهم.

من  مبزيد  العام  واألمن  الرشطة  بأجهزة  أهيب  كم 

املختلفة،  واإلعتداءات  الجرائم  حدوث  ملنع  التواجد 

هذا  وامللموسة ف  الكبرية  األجهزة  تلك  بجهود  وأشيد 

ف  مهمً  دوراً  تلعب  أن  من  لألرسة  لبد  كم  الصدد. 

التي  األوىل  الجتمعية  الوحدة  بإعتبارها  املجال  هذا 

اإلطار  وهي  أعضائها،  مع  ويتعامل  الطفل  فيها  ينشأ 

اإلنسانية  الشخصية  بذور  فيه  تنمو  الذي  الجتمعي 

فيه  وتنمي  بل  الجتمعي  التطبع  أصول  فيه  وتوضع 

البيولوجي  الوجود  يتشكل  فكم  اإلنسانية،  الطبيعة 

للجني ف رحم األم، يتشكل الوجود الجتمعي ف رحم 

األرسة. 

العنف 
سلوك عدواني 

األمن التعاقدي
إعداد: ميساء عبدالكريم

سال، املغرب: محمد مبخيواض - باحث ف واإلعالم األمني

m.bimkhioud@gmail.com
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سد الشويب أحد اإلنجازات املميزة ف مسرية الخري والرخاء ف اإلمارات، وهذا 

املرشوع العمالق من نتاج فكر القائد الراحل الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي 

عىل  الله،  رحمه  منه،  حرصاً  خطوة  خطوة  تنفيذه  مراحل  عىل  بنفسه  أرشف 

املحافظة عىل الروة املائية واستغاللها وفق أحدث معطيات التقنية الحديثة .

من  املنسابة  واألودية  األمطار  مياه  من  املنطقة  غرقت  بعدما  السد  بناء  جاء 

الجبال القريبة، ويذكر من عارص الشيخ زايد ف تلك الفرتة أنه قىض، رحمة الله 

يتابع بعض عمليات إنشاء سد الشويب، يذهب إىل املكان مع  عليه، 15 يوماً 

رشوق الشمس ويستمر ف متابعة العمل حتى غروبها، يجلس فوق العراقيب ل 

مظلة ول خيمة، يعطي توجيهاته ويتابع بنفسه كل صغرية وكبرية، حباً ف العمل 

وتقديراً لقيمة املطر وحرصاً عىل تالف أية أرضار .

أرقام وإحصائيات
تكلف سد الشويب ملياراً  و250 مليون درهم، وتبلغ طاقته التخزينية من املياه 

31 مليون مرت مكعب، وطاقته التخزينية اإلجملية 7 مليارات جالون من مياه 

األمطار يُحتجز منها مليار جالون أمام جسم السد، وملياران ف القناة املوصلة 

إىل الخزانات، وخمسة مليارات ف الخزانات السبعة للسد، والتي تم استصالح 

سياحية  وواحات  ملنتجعات  وتحويلها  الزراعة  لغرض  بها  املحيطة  األرايض 

تستقطب الزوار والسياح . ويبلغ طول سد الشويب ثالثة آلف مرت، وارتفاعه 11 

مرتاً، وعرض قاعدته 17 مرتاً، وعمقه 8 أمتار ومير فوقه طريق مرصوف . 

السد 320  الخرسانة املسلحة ف جسم  اليومي لصب  وقد بلغ متوسط اإلنجاز 

ألف مرت مكعب، بينم بلغ حجم األعمل الرتابية ما يزيد عىل املليون وستمئة 

لطبقات  كحمية  استخدمت  التي  الحجرية  السالل  وحجم  مكعب،  مرت  ألف 

األساس خلف جسم السد 40 ألف مرت مكعب ، وإجميل الحفريات ف جميع 

الخزانات السبعة 36 مليون مرت مكعب . وشاركت ف أعمل السد 600 معدة 

آلية ثقيلة منها 12 آلية حديثة استخدمت ألول مرة ف منطقة الرشق األوسط، 

كذلك شارك ف العمل ألف فني من كبار املهندسي والفنيي . وتتسع خزانات 

السد السبعة لحوايل 21 مليون مرت مكعب من املياه، أي حوايل 5 مليارات جالون 

الخزانات 36 مليون مرت مكعب من  الحفريات ف جميع  . وبلغ حجم إجميل 

تخزينية  بسعة  مرتاً  وبعرض وسطي 150  4 كم  بطول  قناة  تنفيذ  وتم  الرمال، 

5 ماليي ونصف املليون مرت مكعب من املياه . وتبلغ السعة التخزينية للبحرية 

الخزانات خمسة  ملدخل  الواصلة  القناة  إىل  واملؤدية  السد  أمام جسم  الواقعة 

ماليي مرت مكعب، أي أكر من مليار جالون من املياه . والشويب تقع ف إمارة 

الشملية  اإلمارات  بي  تجمع  وسطية  منطقة  وهي  الشميل  الجزء  ف  أبوظبي 

وإمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، وتتد عىل مساحة 3 كيلومرتات مربعة تقريباً 

وتتميز بطبيعتها الصحراوية الساحرة وبساطة أهلها .

المكانة التاريخية
أعلنت  فقد  والبيئية،  الزراعية  أهميتها  جانب  إىل  تاريخية  أهمية  وللشويب 

هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث عن العثور عىل أدوات حجرية واكتشافات أخرى 

املتأخرة، وأخرى تخص  اإلسالمية  الفرتة  إىل  تعود  الشويب،  منطقة  متعددة ف 

سد الشويب في العين أحد اإلنجازات المضيئة والمشاريع المائية الضخمة التي أمر بها وأشرف عليها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان – طيب اهلل ثراه – انطالقُا من حرصه على استغالل الثروة المائية واالهتمام بها باعتبارها الرافد األكبر

 للنهوض بالمشاريع الزراعية. 

  من اإلنجازات المضيئة للمؤسس الشيخ زايد يرحمه اهلل
سد الشويب .. مخزون تاريخي يحتوي خير السماء في أرض العطاء

أمكنة وأزمنة

فرتة العر الحجري الحديث، وذلك بالتعاون مع عدد من املواطني ف املنطقة ، 

وبإرشاف الفرق األثرية املختصة ف الهيئة . وف الشويب تم العثور عىل زوج حلق 

من الفضة  وقطعتي عملة من الربونز، وحلقة دائرية صغرية الحجم، باإلضافة إىل 

أجزاء من األدوات الحجرية التي كانت تستخدم كأدوات لطحن الحبوب وأدوات 

حجرية لشحذ السكاكي، وبقايا مواقد للنار ميكن أن تكون للطبخ، وجدت بجانبها 

بقايا عظام لحيوانات، كم تم التعرف إىل مجاميع لكرس الفخار التي تم التقاطها 

من املواقع التي تم مسحها . وعر ف بعض األحيان ف هذه املواقع عىل عدد من 

الشظايا الصوانية خالل فرتة العر الحجري الحديث، مم يدل عىل وجود مواقع 

تخص فرتة العر الحجري الحديث رمبا دفنت تحت الرمال أو مواقع قريبة منها .

بقايا  املنطقة  العثور عليها خالل أعمل املسوحات ف هذه  تم  التي  اللقى  ومن 

قشور بيض النعام أيضاً، وبينت نتيجة الدراسة املقارنة للكرس الفخارية املكتشفة 

باملسح مع كرس فخارية أخرى مشابهة، بأنها تعود إىل الفرتة اإلسالمية املتأخرة، 

ف  الدولة  من  شاسعة  مناطق  تجوب  كانت  التي  البدوية  القبائل  تلك  وتخص 

مواسم الشتاء طلباً للكأل والرعي، حيث كانت تخيم ف مواقع مختلفة لفرتة بسيطة 

. وتم التوصل أيضاً إىل أن هذه املواقع مشابهة لتلك املواقع التي تم مسحها سابقاً 

من قبل الهيئة خالل املواسم السابقة، كمواقع محر املري وموقع بدوع الشويرب 

جنويب منطقة الختم، ومواقع ف منطقة الخزنة غابات بوخيسة، إضافة إىل الكثري 

مناطق  الثقافية ف  األولية  املعاينة  توثيقها خالل مسوحات  تم  التي  املواقع  من 

متعددة من إمارة أبوظبي .

أما الشويب اليوم فهي منطقة حديثة تزدان بالبيوت الحديثة ذات الطابقي التي 

والتعليمية  الصحية  الخدمات  سائر  إىل  إضافة  املواطني،  عىل  الحكومة  وزعتها 

الرمال  كثبان  بي  املنطقة  هذه  لتخرج  والتشجري  الزراعة  وأعمل  والجتمعية 

وتصبح بفعل مزارعها واحة خراء خرياتها.

محطات من جوالت الشيخ زايد التفقدية للسد :
ف الثالث عرش من مارس 1982، قام املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

- طيب الله - ثراه بجولة ف منطقة سد الشويب مبدينة العي تفقد فيها مجرى 

السيول واألرايض القابلة للزراعة، حيث يعد سد الشويب من املشاريع الضخمة 

التي تبناها وأرشف عىل مراحل تنفيذها حرصاً منه عىل املحافظة عىل الروة املائية 

واستغاللها مبا ينفع البالد وأهلها.

ف الثاين من إبريل 1987 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - يرحمه الله - يتفقد 

سد الشويب ، وذلك بعد هطول األمطار الغزيرة عىل البالد. وتفقد سموه الجانب 

الرتايب لسد الشويب ومياه األمطار التي بدأت بالترسب.

ف الثامن والعرشين من مارس من عام 1988 قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

– طيب الله ثراه - بجولة تفقدية شاملة ملنطقة سد الشويب اطلع خاللها عىل 

سري العمل الجاري ف الجانبي الرشقي والغريب من السد والذي كان سموه قد أمر 

بإنجازه وأرشف عليه شخصياً.

 وأمر سموه بإنجاز سد خرساين من الجانب الرشقي لسد الشويب   يبلغ طوله 

كيلومرتين للحفاظ عىل مياه األمطار وعدم ترسبها وملواجهة قوة اندفاع السيول 

للحد من عمليات الجرف ولحمية املناطق السكنية واملزارع ف منطقتي الشويب 

واملدام.

------------------------------------------------------------------
المصادر والمراجع :

www.alkhaleej.ae/ )راشد النعيمي(.

/https://zayedtv.ae

/www.albayan.ae

إعداد : وليد يوسف الشحي

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

 سلطان المكارم .. غيث السخاء ونهر العطاء 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
ونهر  السخاء  غيث  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
كان   ، المكرمات  من  بالكثير  شعبه  على  أجزل   ، العطاء 
يشعر   ، وشجونهم  شؤونهم  يتابع   ، منهم  قريبا  يزال  وال 
باحتياجاتهم وحاجاتهم ، يقضي حوائجهم  ويبادر بتوفيرها  ، 
يعتني بأدق تفاصيل حياتهم .. مكرماته ال تعد و ال تحصى، 
وفوق ذلك يخاطبهم بعبارة " حاسبوني قبل أن يحاسبني 

رب العالمين "!  
وكلكم   ، راع  كلكم   "  : الشريفة  النبوية  بالوصية   

ً
وعمال

الحاالت  المكارم بحصر  بادر سلطان   ،  " مسؤول عن رعيته 
لمتابعتها ومعالجة  تدخل مباشر من سموه  إلى  المحتاجة 
شؤونها ، فأغدق بكرمه على  األيتام ، واألرامل والمطلقات 
االحتياجات  ذوي  فئات  ومن   ، السن  ,وكبار  والمهجورات 
الباحثين  جانب  إلى  تعليمهم  باستكمال  والراغبين  الخاصة  
 وظيفية 

ً
وفرصا كريمة  حياة  لهم  وفر  والذين   ، العمل  عن 

مثالية. 
كما عالج سموه ديون المتعثرين وضاعف رواتب الموظفين 
بما  للمتقاعدين  أدنى  حدا  ووضع  الشارقة  حكومة  في 
يتساوى مع هيئة المعاشات االتحادية ، ولم يترك صغيرة أو 
 إعالنه شمولية 

ً
 وليس آخرا

ً
 لها .. وأخيرا

ً
كبيرة إال ووضع حال

 إلى قراره 
ً
التأمين الصحي لكافة مواطني الشارقة ، ووصوال

 ، اإلمارة  قرى  من  قرية  كل  في  للضيوف  مجالس  بإنشاء 
المتعلقة  القديمة  والتقاليد  العادات  إحياء  بهدف  وذلك 

باستقبال الضيوف.
لله درك يا سلطان الكرم والمكارم .. يا من جعلت شعبك 
على كل شيء،  المقدم  واهتمامك  األول  وأبناءك همك 
أحببتهم،  كما  فأحبوك   ، وعنايتك  وقتك  جل  ومنحتهم 
على   

ً
مرصعا  

ً
تاجا ووضعوك   ، أهديتهم  كما  وشكروك 

 للمستضعفين 
ً
رؤوسهم.. لقد احتويت الجميع ، فكنت نصيرا

من تقلبات الزمن والسنين ، و خير معين لهم بعد الله رب 
العالمين. 

ومضة أخيرة :
أبنائك   على  تنهمر  ومكرماتك  مبادراتك   .. المكارم  سلطان 
كالغيث المغيث سخاًء ، وكالنهر المتدفق عطاًء ، فطوبى 

لمن كنت لهم على الدوام دواًء.
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 والشــيخ مبــارك بــن محمــد هــو األبــن الثــاين 

للمغفــور لــه الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن زايــد 

األول أو )زايــد الكبــري( ويكــربه املرحــوم الشــيخ 

حمــدان بــن محمــد آل نهيــان ويليــه ســمو الشــيخ 

ــن  ــعيد ب ــيخ س ــمو الش ــد وس ــن محم ــون ب طحن

ــيخ  ــه الش ــور ل ــع املغف ــبة م ــي نس ــد، ويلتق محم

ــد  ــيخ زاي ــه( ف الش ــة الل ــلطان )رحم ــن س ــد ب زاي

األول ،وهــو خــال صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 

بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة )حفظــة اللــه(، 

ــيخ  ــه الش ــور ل ــم املغف ــة ه ــاء ثالث ــن األبن ــه م ول

ــارك،  ــن مب ــان ب ــيخ نهي ــارك، والش ــن مب ــد ب أحم

ــارك .  ــن مب ــدان ب ــيخ حم والش

ــة للراحــل تدرجــات كبــرية  ــاة العملي شــهدت الحي

ــام  ــة ىف ع ــه العملي ــه حيات ــور ل ــدأ املغف ــث ب حي

1961 حينــم عهــد إليــه رئاســة دائــرة الرشطــة 

ــوىل  ــام 1966 ت ــى، وىف ع ــام ف أبوظب ــن الع واألم

العــام  منصــب رئيــس دائــرة الرشطــة واألمــن 

وىف   العامــة،  والجــوازات  الجنســية  ودائــرة 

ــواء، وىف 1971  ــة ل ــى إىل رتب ــمرب 1968 رق 21ديس

عــي وزيــراً للداخليــة ف أبوظبــي. كــم عــي وزيــرا 

ــام التحــاد وظــل يشــغل هــذا  ــذ قي ــة من للداخلي

املنصــب ليســهم ف تطويــر قطــاع الرشطــة بالدولــة 

ــم كان  ــه، ك ــد الراســخة ل ووضــع األســس والقواع

لــه دور ف املحادثــات التــي جــرت بــي حــكام 

اإلمــارات املؤسســي لقيــام دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــدة. املتح

  انجازات أمنية
ــارك بــن محمــد آل  ــه الشــيخ مب أصــدر املغفــور ل

ــة  ــرارات الوزاري ــي والق ــد مــن القوان ــان العدي نهي

ــر أجهــزة  ــم وتطوي ــي أســهمت ف تنظي املهمــة الت

أبوظبــي وىف  إمــارة  العــام ف  واألمــن  الرشطــة 

دولــة اإلمــارات عامــة، وعمــل عــىل تنظيــم وعقــد 

املؤتــر العــريب األول لقــادة الرشطــة واألمــن العــام 

ف مدينــة العــي ف فربايــر عــام 1973 وحــرة 

خــرباء الرشطــة واألمــن العــريب مــن  16دولــة 

10 أعوام على رحيل أول وزير للداخلية
»مبارك بن محمد«  قضى حياته في خدمة وطنه 

وإرساء دعائم األمن

ــاط وأفــراد الرشطــة  ــا جديــدة لضب ــه تقديــم مزاي ــة، ووضــع نصــب عيني عربي

تشــمل الرواتــب والعــالوات وبــدلت منتســبي قــوة الرشطــة العاملــي ف رشطــة 

ــة .  ــة كاف ــزة وزارة الداخلي ــي وىف أجه أبوظب

كــم عمــل عــىل تعيــي رجــال الرشطــة املخلصــي ف مختلــف أقســام ومراكــز 

الرشطــة وأجهــزة وزارة الداخليــة املختلفــة، وكان النتــاج تخريــج العديــد مــن 

الدفعــات والــدورات مــن رجــال الرشطــة واألمــن العــام املتميزيــن ف الدولــة، 

ــة  ــة العام ــكيل اللجن ــد بتش ــن محم ــارك ب ــيخ مب ــه الش ــور ل ــام املغف ــم ق ك

لشــؤون الرشطــة ف أبوظبــى، وكان لــه دور ف دمــج وتوحيــد الرشطــة بحيــث 

تكــون لــوزارة الداخليــة ســلطة اإلرشاف الكامــل واملبــارش عــىل جميــع الشــؤون 

املتعلقــة باألمــن والهجــرة واإلقامــة .

ــد دعمــه للمــرأة أســتحدث وحــدة جديــدة للرشطــة النســائية ف  وعــىل صعي

فربايــر 1978 ،ووجــه بإنشــاء مدرســة الرشطــة النســائية ف أبوظبــى أميانــا منــة 

ــاة واســتعدادها  ــري مــن مجــالت الحي ــة املــراة ف كث ــع ب ــذي تضطل ــدور ال بال

ــي  ــل الذهب ــبة اليوبي ــالت مبناس ــالل الحتف ــن.  وخ ــال األم ــاركة ف مج للمش

ــال الراحــل  ــرز مؤسســيها ق ــه أحــد أب ــذي يعــد املغفــور ل ــى ال لرشطــة أبوظب

ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــة الشــيخ زاي ــا حكم ــد فيه ــة أك ــه( كلم ــة الل )رحم

ــان للوطــن  ــن واألم ــري األم ــس وتوف ــه ف تكري ــد رؤيت ــراه( وبُع ــه ث ــب الل )طي

واملواطــن واملقيــم عــىل رأس كل األولويــات ف منظومــة املســرية الرائــدة، 

ــان والســتقرار وجســد  ــن واألم ــع باألم ــة تتمت ــة قوي ــا دول وأســس مــن خالله

بالقــول والفعــل مبــادى التســامح والتعايــش والســالم، وأضــاف قائــال املســرية 

ــة ومتطــورة بفضــل خــري خلــف لخــري ســلف صاحــب  ــة وحيوي ــزال مصون لت

ــه (،  ــة الل ــة ) حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش الس

كــم إننــي احمــد اللــه املــوىل القديــر أن وفقنــي وعــىل مــدار الســنوات التــي 

قضيتهــا قائــدا للرشطــة، ثــم وزيــر للداخليــة ف هــذا البلــد العزيــز إىل أن أؤدي 

مهامــي وأقــوم مبســؤوليايت وواجبــايت إىل جانــب أخــوة أفاضــل وزمــالء أعــزاء ف 

ــة الوطــن وتوفــري الســتقرار. ــرار األمــن وحمي إق

داعم كبير للرياضة 

تزامنــاً مــع إعــالن التحــاد ف الثــاين مــن ديســمرب عــام 1971 تــوىل  املغفــور لــه 

رئاســة أول اتحــاد لكــرة القــدم، وشــكل خــالل تلــك الفــرتة أول مجلــس إلدارة 

كــرة القــدم وتطلــع للمشــاركة ف دورة الخليــج الثانيــة بالســعودية، كــم عمــل 

مــع اتحــاده حينــذاك عــىل تشــكيل أول منتخــب لكــرة القــدم، وبــدأ التحــاد 

ــابية  ــة النتس ــت العضوي ــد أن نال ــة بع ــارك بالبطول ــب ليش ــداد املنتخ ف اع

لالتحــاد الــدويل والتــي تحولــت فيــم بعــد إىل عضويــة أساســية، كــم شــكل مــع 

ــدورة وتكللــت نجاحــات التحــاد  ــة للمشــاركة ف ال ــة رياضي مجلســة أول بعث

بــأن حقــق منتخــب اإلمــارات املركــز الثالــث لريتفــع علــم الدولــة للمــرة األوىل 

خــارج الحــدود.

أوسمة 
ــه مبــارك بــن محمــد آل نهيــان وهــو عــىل رأس  ــإذن الل ــه ب حظــي املغفــور ل

عملــه عــىل كثــري مــن األوســمة املحليــة والعربيــة ومنهــا: )وســام زايــد الثــاين، 

ــك  ــام املل ــلطان، وس ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــوس للمغف ــد الجل ــام عي وس

ــة  ــز آل ســعود، وســام النهضــة مــن الدرجــة األوىل للملكــة األردني ــد العزي عب

ــام  ــعيد، وس ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــمن للس ــام ع ــال )وس ــم ن ــمية(، ك الهاش

الجمهوريــة التونســية ،وســام امللــك الحســن الثــاين، وســام قــوة دفــاع أبوظبــي 

ــواط  ــن أن ــري م ــر الخــريي(، كــم حصــل عــىل الكث ــالل األحم 1966 ،وســام اله

ــه املشــهودة، تكرميــا لجهــوده املثمــرة  ــاء مــدة خدمت ــات أثن الــرشف وامليدالي

ــان . ــن واألم ــظ األم ــة ف حف ــه املتواصل وعطاءات

في الرابع والعشرين من شهر فبراير عام  2010  ترجل الشيخ مبارك بن محمد إل نهيان وزير الداخلية األسبق، تاركا سجال مشرفا 
من العمل الوطني وأعماال مميزه تروي عنه فكره النير وحنكته المشهودة، حيث يعد ) رحمه اهلل (  أحد أبرز الشخصيات التي 
واكبت تأسيس الدولة وتوحيدها، ولم يتوان طوال مسيرته عن بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ورفعة وطنه، وكان 

دائما إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب اهلل ثراه(.

في الذاكرة في الذاكرة 
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حوار

ما هي عالمات الذكاء االجتماعي؟

الذيك  الشخص  يكتفي  ل  الستمع  مهارات   -  1

إنه  بل  وحسب،  الرّد  أجّل  من  بالستمع  اجتمعيًا 

فيميض  انتباهه،  كامل  ويوليهم  لآلخرين  يستمع 

هؤلء املتحّدثون بعد أن يشعروا بأّن هذا الشخص 

بينه وبينهم رابط خفي من  قد فهمهم حًقا، ونشأ 

املحبة والحرتام.

2 - مهارات الحوار هل سبق لك أن رأيت شخصيًا 

يستحوذ عىل اهتمم كّل الحارضين ف املكان؟ يتمتّع 

هؤلء األشخاص عىل األرجح بذكاء اجتمعي مرتفع، 

يحسنون  بارعون  إنهم  متقدمة.  حوار  ومهارات 

كم  مناسب  فكاهة  حّس  ولديهم  كلمتهم،  انتقاء 

التفاصيل الصغرية عن اآلخرين، مم  أنهم يتذكّرون 

يجعل املحادثات معهم ذات معنى وقيمة.

3 - إدارة السمعة يأخذ األشخاص األذكياء اجتمعيًا 

عن  يشّكلونها  التي  النطباعات  العتبار  بعي 

اآلخرين من حولهم، وهي إحدى أعقد سمت الذكاء 

الجتمعي، فالبّد للفرد أن يرتك انطباًعا مدروًسا عن 

الطرف اآلخر الذي يقف أمامه مع الحرص عىل كونه 

أقرب ما يكون للواقع.

ويُخالف  يقاطع  شخًصا  رأيت  إن  الجدال  قلّة   -  4

األرجح  عىل  فهو  جلسة،  كّل  ف  اآلخرين  ويعارض 

الذكاء الجتمعي. فالذيك اجتمعيًا يدرك  يفتقر إىل 

خالل  من  ما  نظر  وجهة  وإثبات  الجدال  أّن  تاًما 

جعل اآلخر يشعر بالسوء ليس أمرًا صحيًحا  .
 

مهاراتك  بناء  على  تساعدك  استراتيجيات 
االجتماعية وتطوير ذكائك االجتماعي

األذكياء  األشخاص  يتمتّع  محيطك  إىل  انتبه   -  1

بالتفاصيل  ويهتّمون  املالحظة،  بدقة  اجتمعيًا 

ابدأ  لذا  الدقيقة والخفية ف األشخاص من حولهم. 

مهارة  وطّور  وأشياء  أشخاص  من  محيطك  مبراقبة 

تذكّر التفاصيل الصغرية والدقيقة حول اآلخرين.

العاطفي  الذكاء  يتعلّق  العاطفي  ذكاءك  طّور   -  2

الخاصة  بالتعامل مع مشاعرك  عىل وجه الخصوص 

أكر  أصبحت  وكلّم  أنّك  حيث  بكفاءة،  وإدارتها 

قدرتك  ازدادت  الخاصة،  مشاعرك  فهم  عىل  قدرة 

أيًضا. يستطيع األشخاص  عىل فهم مشاعر اآلخرين 

األذكياء عاطفيًا التحّكم ف املشاعر السلبية كالغضب 

مّم  اجتمعية،  مواقف  يكونون ف  واإلحباط حينم 

يجعلهم أكر ذكاًء من الناحية الجتمعية أيًضا.

اسَع  تفعل،  أن  وقبل  املختلفة  الثقافات  احرتم   -  3

والبلدان  الشعوب  الثقافية بي  الختالفات  إىل فهم 

من  الرغم  عىل  حولها.  أفضل  وعيًا  تكتسب  حتى 

األغلبية يكتسبون مهاراتهم الجتمعية من عائالتهم 

أّن  األذكياء اجتمعيًا يدركون  أّن  أو أصدقائهم، غري 

اعتمًدا  مغايرة  وعادات  آراًء  ميتلكون  قد  اآلخرين 

عىل خلفياتهم الثقافية والبيئة التي تربوا فيها.

تتمّكن من  الستمع حتى  مهارات  تدرّب عىل   -  4

تطوير ذكائك الجتمعي، احرص عىل تنمية مهاراتك 

ل  الفّعال.  الستمع  مهارات  ها  وأهمُّ التواصل  ف 

تقاطع اآلخرين ف حديثهم، وخذ وقتك للتفكري فيم 

يقوله أحدهم قبل أن تبادر بالرد عليه، أنِصت إىل 

نربة محّدثك وافهم من خاللها ما يعنيه حًقا بكالمه.

ميتلك  إليك  بالنسبة  املهّمي  األشخاص  قّدر   -  5

األذكياء اجتمعيًا عالقات عميقة وقّوية، ذات معنى 

ذكائك  تنمية  ف  ترغب  كنت  إن  إليهم.  بالنسبة 

مّمن  اآلخرين  تقدير  عىل  فاحرص  الجتمعي، 

أو  املقّربي  أصدقائك  اهتمًما مبشاع  أظِهر  تعزّهم. 

زمالئك ف العمل. 

يقصد بالذكاء االجتماعي 
هو قدرة الموظف على 
فهم البيئة الوظيفية 
التي يعمل بها وقدرته 

على حسن التصرف بشكل 
مالئم لسلوك اجتماعي 

ناجح ، وهي أيضا اإلحساس 
بمشاعر اآلخرين والتحدث 

بعفوية وسالسة في 
مختلف مواقف العمل .

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر
مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة

 

مقاالت

الذكاء االجتماعي في العمل

ماهو التلوث السمعي والبصري ..
أو  مؤسسات  تقوم  أن  هو  والبري:-  السمعي  التلوث 

مجموعات أو أفراد يتبعون إىل جهات أو دول تُِكن كرهاً 

أو عداًء ملجتمعاٍت معينة، وتبدأ هذه املؤسسات بإبراز 

كل ماهو سلبي لتلك املجتمعات وتضخيمُه ونرشُه عن 

واملرئية  منها   السمعية  املختلفة  اإلعالم  وسائل  طريق 

بقصد اإلساءة لتلك املجتمعات، وتجاهل ايجابياتها ,وقد 

ولصقها  السلبيات  تلك  وفربكة  تأليف  إىل  األمر  يصل 

باملجتمعات املستهدفة .

كيفية االنتشار والتأثير، وما هي المجتمعات 
المستهدفة 

الجتمعي،  التواصل  مواقع  هي  تأثرياً  األقوى  الوسيلة 

عن  بعيدة  جذابة  بأسمء  صفحات  إنشاء  يتم  حيث 

الصفحات،  هذه  إنشاء  أجله  من  يتم  الذي  املحتوى 

األشخاص  من  مجموعة  تعيي  ويتم  إعالنياً  لها  ويروج 

ألدارتها .لتبقى نشطة ويبقى الجمهور عىل تواصل دائم 

زج  العتيادية  املنشورات  من  عدد  كل  بي  ويتم  معها، 

منشور أو منشورين من هذا النوع امليسء .

بي  فعل  ردة  هناك  تكون  ل  ليك  الطريقة  هذه  تتم 

الجمهور القليل واملتوسط الثقافة وهم أغلبية رواد هذه 

قبل  من  املنشورات  هذه  مشاركة  وتتم  بل  الصفحات، 

الجمهور املستهدف نفسه، دون دراية أو علم عن مغزى 

بالتكيف والقتناع  الجمهور  املنشورات ويبدأ هذا  هذه 

التلوث  يبدأ  بأن هذه هي صفات مجتمعة، وهنا  فعالً 

بأخذ مفعوله.

هي  التلوث  هذا  من  املستهدفة  املجتمعات  وأكر 

املجتمعات العربية، إن مل تكن هي الوحيدة املستهدفة .

لماذا العرب مستهدفون ..؟
الله  أكرم  وكيف  املرشف،  العرب  تأريخ  إىل  ذلك  يرجع 

أرجاء  ف  اإلسالم  ونرش  املحمدية  الرسالة  بحمل  العرب 

املعمورة، وكيف تكن هؤلء العرب الذين كانوا يعيشون 

ف الصحراء من دحر إمرباطوريات وهدم حصوٍن كانت 

باطن  ف  الخري  الله  جعل  الذين  العرب  هؤلء  قامئة،  

نبي  الله  جعل  الذين  العرب  هؤلء  وظاهرها،  أرضهم 

الرحمة منهم، وأنزل الله القرآن بلسان عريب مبي. لذلك 

هم  عربية  الغري  األقوام  من  العرب  يُحب  من  أن  تجد 

املسلمون فقط .

هل هناك طرق لمواجهة التلوث السمعي والبصري ؟
هناك عدة طرق ملواجهة هذا النوع من التلوث :

واملواد  املخدرات  مكافحة  خالل  من  املجتمع  إصالح    -

تجارها  عىل  العقوبات  أقىص  وتوقيع  بالعقول  تذهب  التي 

.بالطرق  ومدمنيها  متعاطيها  وإصالح   ومعالجة  ومروجيها. 

هدم  ف  األكرب  املسبب  هي  املواد  هذه  ألن  القانونية، 

املجتمعات .

- القضاء عىل البطالة والبطالة املقنعة، وفتح الدورات والورش 

وتشجيع الشباب عىل البتكار. وتويل املشاريع الصغرية التي 

من املمكن أن ترتقي بالشباب اىل مستويات أفضل .

- مواجهة هذا التلوث عن طريق العمل عىل إنشاء صفحات 

وتويلها عىل مواقع التواصل الجتمعي، تعمل عىل نرش كل 

هناك  لتكون  املستهدفة  املجتمعات  وإيجايب عن  ماهو جيد 

موازنة .

أي  مشاركة  أو  نرش  عدم  عىل  واملراهقي  الشباب  تثقيف   -

التي قد تيسء للمجتمعات، ولو بنسب ضئيلة  من املواضيع 

بالقواني وتطبيق  اللتزام  التفاعل معها، وتشجيعهم عىل  أو 

النظام .

 ال يختلف كثيرًا عن التلوث البيئي 
التلوُث الَسمعي والَبَصري ..

خرج سكان الحي صباحًا ليجدوا أن حيُّهم قد امتأل بالنفايات والقاذورات، وأنتشرت فيه الحشرات الضارة 
والقوارض،  أزعج ذلك أهل الحي . لكن بِنَسٍب متفاوتة بحكم الثقافات واالختالفات فيما بينهم على مدى تقبل 
مثل هذا الوضع، لكنهم في النهاية لم يبادروا الى حلول لمعالجة هذا الوضع . في اليوم التالي وجد أهُل الحي 
إن هناك زيادة ملحوظة في النفايات وعدد الحيوانات التي غزت حيُّهم ... بالمقابل كان انزعاجهم أقل ,وأصبحت 
العالقة عكسية. زيادة في النفايات وقلة في االنزعاج حتى بات األمر شبه طبيعي، وتكّيف أهل الحي مع الواقع 

الجديد .هناك تلوٌث آخر ال يختلف  كثيرًا عن هذا التلوث البيئي , وهو التلوث السمعي والبصري .

مقاالت

محمود المحمدي

43 العدد  ) 280 (    فبــراير   2020       42   فبــراير   2020    العدد ) 280 (   



45 العدد  ) 280 (    فبــراير   2020       

ركن المالعب

إعداد : معهد تريب الشرطة- فرع التدريب العام

التمرين األول :
هل تعلم أن ترين السكوات يبني العضالت، 

يحرق الدهون، ويحسن الحركة وقوة الجذع 

ويزيد هرمون التستوستريون وهرمون النمو .

التمرين الثاني:
ثانية فقط من ترين بالنك   4 فوائد ف 30 

تتمثل ف: 

ويزيد  واألرداف  البطن  عضالت  يقوي   -1

مرونة الجسم .            

2- يخفف آلم الرقبة وأسفل الظهر .

والخطوط  الدهنية  الرتهالت  يعالج   -3

باألرداف .

توازن  ويعزز  املزاجية  الحالة  يحسن   -4

الجسم .

التمرين الثالث:
- هل تعلم أن القفز عيل الحبل بضع دقائق 

السمنة  وعضالت  الساقي  يقوي  اليوم   ف 

واأللوية، يحرق دهون وسعرات حرارية أكر 

من التمرين الهوائية املعتادة، يحسن املزاج 

ووظائف القلب والدماغ  .

التمرين الرابع:
4 فوائد لهذه الوضعية لدقائق بسيطة يومياً 

هي: 

* تشد منطقة األرداف والفخذين .

* لها خائص عالجية آللم عرق النسا .

* مفيدة للبطن واملساعدة عىل الهضم .

 * تخفيف آلم الظهر والرقبة .

التمرين الخامس: 
عىل  يعمل  الظهر  أسفل  آللم  رائع  ترين 

معالجة أنحناء الظهر واألكتاف .

الوزن  ثبات  أسباب  أهم  من  فأ  الختام  وف 

أثناء الدايت هي: 

* التوتر والضغط العصبي والنفيس يعدان من 

ثبات  إىل  تؤدي  التي  الرئيسية  األسباب  أهم 

التخسيس  برنامج  ممرسة  أثناء  حتى  الوزن 

والتمرينات  بالدايت  اللتزام  أثناء  وايضاً 

املناسبة، فإن هرمون الكورتيزون والذي يعترب 

يقوم  الجسم  ف  الطبيعية  الهرمونات  من 

بإفرازها عن طريق الغدة الكظرية.

عندما  هنا  ومن  الجسم،  ف  كثرية  مهام  وله 

فإن  عصبي  أو  نفيس  لضغط  نتعرض 

أعىل من هرمون  كميات  بفرز  يقوم  الجسم 

الكورتيزول وهذا يسبب مشاكل كثرية منها:

للحلويات  وخصوصاً  الشهية  زيادة   -1

ولألطعمة الغنية بالدهون، واألطعمة املالحة.

بالجسم  التستوستريون  يقلل من هرمون   2-

وهذا يسبب ثبات وزيادة الوزن .

حيوي  هرمون  هو  التستوستريون:  هرمون 

وتأجيج  العضالت  لبناء  للغاية  ورضوري 

أهمية  ولكن  الرجال،  لدى  الجنسية  الرغبة 

ذلك الهرمون ل تقتر عند ذلك الحد.

موجودة  التستوستريون  هرمون  فمستقبالت 

من  بداية  الجسم،  أنحاء  جميع  ف  بالفعل 

العظام،  وحتى  الدموية  باألوعية  مروراً  املخ 

لذلك فإنه ف حالة انخفاض مستويات هرمون 

املعدل  عن  الرجل  جسم  ف  التستوستريون 

األعراض  من  الكثري  عليه  يرتتب  الطبيعي، 

الجانبية واملشكالت الصحية ومنها :

1- إنكمش وتقلص العضالت .

2- زيادة الوزن .

3- التأثري سلباً عىل الذاكرة .

4-  ضعف العظام .

5- التأثري سلباً عىل القلب .

6- إنخفاض الرغبة الجنسية .

الرياضه صحتي ولياقتي
تعتبر الرياضة من أهّم األنشطة التي يمارسها اإلنسان، وهي باإلضافة 
لفوائدها الكثيرة على جسم اإلنسان فإّنها ُتساهم في خلق جٍو من 
المتعة، خصوصًا أثناء ممارستها مباشرًة، أو خالل متابعتها كجمهوٍر 
في الملعب، وفي الوقت الحاضر ُيولي العالم كّله الرياضة اهتمامًا 
كبيرًا. من الفوائد المهمة للرياضة: تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز 
عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية، والتخلص من الوزن الزائد، 

وتقليل الكولسترول، والدهون الثالثية، ومنح مفاصل الجسم الليونة، 
وزيادة قوة العضالت، وقوة وكثافة العظام، كما ُتساهم الرياضة في 
تحسين المزاج العام، والتخلص من الطاقة السلبية، وتحسين الحالة 
النفسية وأثبتت الدراسات أّن ُممارسة الرياضة تمنع اإلصابة بالزهايمر.
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األول  ظهوره  منذ  الشارقة  مع  العنربي  العزيز  عبد  اسم  ملع 
موهبته  على  راهن  بداياته  يف  شاهده  من  وكل   ، الفريق  مع 
تشكيلة  يف  األسماء  أجمل  من  واحدًا  أصبح  حتى  وجنوميته 
على  األساسية  التشكيلة  يف  مكانة  لنفسه  وحجز   ، الفريق 
الرغم من وجود أسماء كبرية ولها خربة ، فقد كان حمورًا وركيزة 
أساسية يف وسط امللعب وشعلة من النشاط والعطاء والتفاين 

يف خدمة فريقه.
، كل املدربني  النادي واملنتخب  الكثري طوال مسريته مع   قدم 
مقدمة  يف  العنربي  اسم  يضعون  تدريبه  على  تعاقبوا  الذين 
أولوياتهم ، العب يسحرك بلمساته ويذهلك بفنونه ويجرب اخلصم 
قبل الصديق على احرتامه لتواضعه وأخالقه العالية ، فهو مثال 
للرياضي املتكامل ، ومل يتعرض طوال مسريته للعقوبة أو خرج 
بياض  مثل  البياض  ناصع  وسجله  الكروية  مبسريته   ، النص  عن 

قلبه .
حقق الكثري من االنتصارات والبطوالت والكؤوس مع فريقه،  فقد 
شاهدة  الشرقاوية  واجلماهري  بصمة،  بطولة   كل  يف  له  كان 
لناديه  حمب  كونه  قدمه   ما  تنسى  أن  ميكن  وال  اجنازاتة  على 
وعاشق للمستديرة. قرر بعد اعتزاله أن يستمر يف خدمة كرة 
ليستخرج  التدريب  لعامل  فأجته  لها  وأخلص  أحبها  التي  القدم 
ليصبح  و   ، الكلمة  حتمله  ما  بكل  رائع  وطني  مدرب  شهادة 
بإمكان  أن  أثبت  أن  بعد  إماراتي  مدرب  لكل  واعتزاز  فخر  مصدر 
املدرب الوطني التفوق على كبار املدربني األجانب حال توافرت 
له الظروف التي متكنه من القيام بعمله على أكمل وجه، حتى أن 

البعض طالب بقيادته للمنتخب الوطني .
أثبت  العام  وهذا  املاضي  باملوسم  الشارقة  مع  ماحققه 
أن  يستحق  خاص  تدريبي  فكر  وصاحب  تدريبية  كفاءة  أنه  فيها 
يتساوى مع املدربني األجانب، الذين يحصلون على عقود مالية 
النادي بوضع ثقتها  كبرية، وفى هذا السياق نشيد بتوجه إدارة 
ودعمه ليثبت يف النهاية جناح اإلدارة يف إسناد مهمة التدريب 
بعد  النادي  خزائن  إىل  الدوري(  )درع  أعاد  أنه  ويكفيه  "للعنربي" 
غياب طويل، واسهم يف عودة اإلبتسامة للجماهري الشرقاوية .

فى كل احلوارات واللقاءات اإلعالمية التي يجريها يؤكد أنه شخص 
بتوفيق  جناحه  يف  الفضل  ويرجع  أصيل،  معدن  وصاحب  خلوق 
معه.  االعبني  وتعاون  واجلماهري  اإلدارة  ودعم  العاملني  رب  من 
نشهد  وأن  التوفيق،  املواطنني  املدربني  ولكل  للعنربي  نتنمى 

لهم مبزيد من النجاحات .

العنبري القلب النابض للشرقاوية

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

إعداد : النقيب حسن المنصوري 

برعايــة الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

وزيــر الداخليــة، و وســط أجــواء رياضيــه مثاليــة أســدل الســتار عــىل منافســات بطولــة 

ــة التــي  ــايض للياقــة والتحــدي السادســة ملنتســبي وزارة الداخلي اتحــاد الرشطــة الري

ــس  ــة تناف ــي وشــهدت منافســات البطول ــدة يوم ــة مل ــتضافتها رشطــة رأس الخيم اس

ــاركون  ــر املش ــة وأظه ــادات الدول ــف قي ــن مختل ــارك م ــي )77( مش ــع ب ــوي ورائ ق

مســتوى عــايل نــال أعجــاب الحضــور.

حيــث شــهد حفــل الختــام ســعادة العميــد ســامل ســلطان الدرمــيك نائــب مديــر عــام 

العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، و العميــد عــارف الريــس مديــر إدارة 

اتحــاد الرشطــة الريــايض، واملقــدم الدكتــور ســعود الجنيبــي نائــب مديــر إدارة اتحــاد 

الرشطــة الريــايض واملقــدم يوســف إبراهيــم بوهــارون عضــو التحــاد الريــايض والرائــد 

ــو  ــة عض ــة والجتمعي ــطة الرياضي ــم األنش ــس قس ــمي رئي ــلطان القاس ــه س عبدالل

ــايض.  التحــاد الري

ــة  ــة لرشط ــادة العام ــول القي ــرق بحص ــتوى الف ــىل مس ــة ع ــج البطول ــاءت نتائ وج

أبوظبــي عــىل املركــز األول بجــدارة ، والقيــادة العامــة لرشطــة ديب عــىل املركــز الثــاين، 

ــال  ــة ن ــات الفردي ــث، وىف منافســات الفئ ــز الثال ــىل املرك ــة ديب ع ــن الدول ــاز أم وجه

املركــز األول مــالزم أول بــدر محمــد النــوري مــن رشطــة ديب، وحصــل الرقيــب حميــد 

حمــد النعيمــي مــن رشطــة أبوظبــي عــىل املركــز الثــاين، وحــل النقيــب ســلطان عــىل 

املهبــويب ف  املركــز الثالــث مــن رشطــة أبوظبــي.  وىف ختــام البطولــة التــي اختتمــت 

ــيك،  ــلطان الدرم ــامل س ــد س ــام العمي ــري ق ــل ت ــدق دب ــام فن ــان أم ــرة املرج ف جزي

يرافقــه العميــد عــارف الريــس بتكريــم الفائزين،وقــد أشــاد الدرمــيك بنجــاح فعاليــات 

البطولــة التــي جــاءت ف إطــار اهتــمم وزارة الداخليــة وقياداتهــا مبختلــف الفعاليــات 

ــف  ــان مختل ــىل احتض ــة ع ــة رأس الخيم ــة لرشط ــادة العام ــرص القي ــة وح الرياضي

ــة.  ــي منتســبي وزارة الداخلي ــز دور الرياضــة، ب األنشــطة وتعزي

راشد بن حميد رئيسا التحاد اإلمارات لكرة القدم

النصر يتوج بطاًل لكأس الخليج العربي
 للمرة الثانية في تاريخة

لالتحاد  النتقالية  اللجنة  النعيمي رئيس  راشد بن حميد  الشيخ  فاز 

اإلمارايت برئاسة اتحاد كرة القدم بالتزكية، وأعلن التحاد فوز الشيخ 

راشد بن حميد مبقعد الرئيس بالتزكية دون أن ينافسه أي مرشح أخر.

كرة  تاريخ  ىف   12 رقم  الرئيس  هو  حميد  بن  راشد  الشيخ  ويعترب   

اإلمارات وستكون الخطوة املقبلة ف العملية النتخابية متعلقة بفتح 

الشهر  من  الرابع  من  اعتبار  اإلدارة  مجلس  لعضوية  الرتشيح   باب 

الجاري حتى 13منه.

 وقد حددت لجنة النتخابات جدول زمنيا للعملية النتخابية عىل أن 

تنتهي قبل 12 مارس املقبل ليكون ذلك موعد إعالن مجلس اإلدارة 

الجديد وستكون أول اهتممات املجلس تجاوز تصفيات كأس العامل 

جديد  من  الواجهة  إىل  اإلمارات  كرة  وإعادة  آسيا  لكأس  والتأهل 

والهتمم مبنتخبات املراحل السنية.

تتويج شرطة أبوظبي ببطولة الشرطة
 للياقة والتحدي )6(  

توج فريق النر  بقلب كأس الخليج العريب بعد الفوز عىل شباب األهيل 

ملعب  عىل  أقيمت  التي  النهائية  املباراة  ف  هدف،  مقابل  بهدفي  ديب 

الوصل وسط حضور جمهريي كبري وجاء حصول النر عىل كأس البطولة 

النر  قيادات  قبل  من  الفريق  به  يحظى  الذي  الكبري  الدعم  ظل  ف 

وأنصاره، وأتسمت املباراة النهائية بالتنافس واإلثارة بي الفريقي، وأكدت 

للنر  البطولة. سجل  املباراة واللعب عىل كأس  إىل  بالوصول  أستحقاقهم 

سبق  وقد  جابر،  يوسف  األهىل  شباب  هدف  وسجل  وتورى(،  )نجرييدو 

العريب  الخليج  الجديدة لكأس  الحلة  الكشف عن  النهائية  املباراة  انطالقة 

لوحة  خاللها  رسم  خاصه  فقرة  عرب  الجديد  الشكل  عن  الكشف  وجرى 

الكأس قبل إزالة الستار عنها وسط تفاعل كبري للحضور، كم تزين ملعب 

املباراة بشعار الهوية اإلعالمية املرئية لإلمارات والتي تجرى تدشينها مؤخراً 

وحملت تصميم الخطوط السبعة.

وبدأت مراسم التتويج بقيام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة 

وتكريم  للمبارة  التحكيمي  الطاقم  بتكريم  القدم  كرة  لتحاد  املؤقتة 

تقليد  ثم  ومن  املباراة،  ف  لعب  أفضل  بجائزة  النر  لعب  )نيجريدوا( 

الفريقي شباب األهيل امليداليات الفضية، وفريق النر امليداليات الذهبية 

وكأس البطولة ف مشهد احتفايل رائع.

قام وفد من القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة متمثلة ف إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

قسم األنشطة الرياضية والجتمعية برئاسة العقيد قضيب عبد الله الزعايب نائب مدير 

بهدف  ديب،  برشطة  الرياضية  الشؤون  إدارة  إىل  بزيارة  العامة،  والعالقات  اإلعالم  إدارة 

عقد مقارنة معيارية حول إجراءات العمل املتبعة لديهم، حيث كان ف استقبالهم املقدم 

يوسف عبد الله اللوغاين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة، وقد ضم وفد رشطة رأس 

الرياضية والجتمعية  الرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم األنشطة  الخيمة 

وعدد من الضباط.

و خالل اللقاء تم اإلطالع عىل أفضل املمرسات املطبقة ف املجال الريايض وتطوير األداء 

واستعراض الهيكل التنظيمي للوحدات الرياضية، وكيفية تقيم الكوادر اإلدارية والفنية 

والالعبي، باإلضافة إىل طرق تحفيز وإعداد املنتخبات للمشاركة ف املسابقات الداخلية 

والخارجية، التابعة إلتحاد الرشطة الريايض وفق أسس علمية ممنهجة عىل مدار العام 

واملوسم الريايض .

كم أطلع الوفد عىل املرافق والتجهيزات الرياضية التي تخدم العنر الرشطي ف ممرسته 

للرياضة بشكل يومي وإعداد املنتخبات الرياضية .

التواصل  الطرفي مؤكدين عىل أهمية  التذكارية بي  الدروع  تبادل  تم  اللقاء  نهاية  وف 

الريايض ف  القطاع  العالقات ويخدم  يعزز  والتطوير مبا  التحسي  لدعم مسرية  املستمر 

القيادات الرشطية . 

شرطة رأس الخيمة تجري مقارنة معيارية 
رياضية مع شرطة دبي

براينت(  )كويب  األمريكية  السلة  كرة  أسطورة  لقى 
أنجلوس  لوس  مدينة  ف  مروحية  تحطم  من  حتفه 
مع  يسافر  براينت  وكان  عاماً   41 يناهز  عمر  عن 
ثالثة أشخاص عىل األقل ف مروحيته الخاصة عندما 
طوال  الراحل  ولعب  حريق.  اندلع  أثر  تحطمت 
اعتزاله  حي  إىل   1996 عام  من  ليكوز  مع  مسريته 
2016 وتوج معه بلقب الدوري من خمس مناسبات 
وأختري ف مناسبتي كأفضل لعب ف النهائيات، كم 
النجوم   كل  مباراة  ف  مناسبة   18 ف  براينت  شارك 
ستار، وحقق الذهبية األلومبية مع منتخب بالده ف 

أوملبياد بكي 2008 وأملبياد لندن 2021. 

وفاة أسطورة كرة السلة األمريكية كوبي براينت 

ركن المالعب
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أخبار المجتمع أخبار المجتمع

حر صاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم رأس الخيمة حفل زفاف راشد محمد 

املقدحي الشحي إىل كرمية محمد راشد البادي 

الخنبويل الشحي و ذلك مبركز رأس الخيمة 

لالحتفالت. وقدم صاحب السمو حاكم رأس 

الخيمة التهاين و التربيكات للعروسي و ذويهم 

متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.

حر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 

مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الستقبال الذي 

أقيم مبناسبة زفاف أحمد عيل بن عبيد بالرشيد الكتبي إىل كرمية ظافر بن مسعود 

بن  إىل كرمية راشد محمد  الكتبي  بالرشيد  بن عبيد  األحبايب وراشد عيل  هادي 

حميدان الفاليس. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لذوي 

املعاريس أفراحهم، متمنياً ألنجالهم حياة زوجية هانئة مكللة بالسعادة والبني.

وحر الحفل الذي أقيم ف قاعة قلعة الرمال لألفراح عىل الطريق بي ديب والعي 

عدد من املسؤولي ووجهاء وأبناء القبائل ف الدولة.

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  حر صاحب 

عجمن وسمو الشيخ عمر بن حميد النعيمي ويل عهد عجمن رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخريية حفل الزفاف الجمعي الثالث الذي نظمته 

بإمارة عجمن. وأكد سموهم خالل حضورهم  املؤسسة لثالثي شابا من املواطني 

املناسبة حرص  بهذه  عجمن  ف  الجرف  مبنطقة  متوحد«  البيت   « قاعة  ف  الحفل 

القيادة الرشيدة عىل دعم مثل هذه املبادرات املجتمعية و التي تصب ف مصلحة 

الرتابط  و  األرسي  بالستقرار  تنعم  جديدة  أرس  بناء  عىل  تعينهم  و  الوطن  أبناء 

الجتمعي. و هنأ سموهم العرسان وباركا لهم و لذويهم متمني لهم حياة أرسية 

هانئة تحفها السعادة والسكينة والربكة والنجاح.. و قدما الشكر والتقدير ملؤسسة 

حميد بن راشد النعيمي الخريية عىل مبادرتها للتخفيف عن الشباب وللقامئي عىل 

نجاح  ف  ساهم  جهد  من  بذلوه  ما  عىل  املنظمة  اللجنة  وأعضاء  الجمعي  العرس 

الحفل ورسم الفرح وبث البهجة ف نفوس الحارضين.

السمو حاكم عجمن و سمو ويل عهده  وبدأت مراسم الحتفال مبصافحة صاحب 

العرسان وذويهم وتهنئتهم بالزواج امليمون والتقاط الصور التذكارية معهم.

حر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط و عدد 

من الشيوخ وسعادة عبدالله أمي الرشفاء املستشار ف ديوان الحاكم وسعادة محمد 

حاجي الخوري املدير العام ملؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمل اإلنسانية و 

عام  النعيمي مدير  يوسف محمد  و  غليطه مدير مكتب حاكم عجمن  بن  طارق 

العرسان  التحادية واملحلية وأهايل  الدوائر  الترشيفات والضيافة ورؤساء و مديري 

واملدعوين وكبار الشخصيات واملسؤولي.

حاكم رأس الخيمة يحضر 
أفراح الشحي

محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي 
واألحبابي والفالسي

حاكم عجمان و 
ولي عهده يحضران 
عرسًا جماعيًا لثالثين 
شابًا من أبناء الوطن

ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي
عهد  ويل  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  حر 

أقامه سامل عيل املطوع الشحي  الذي  الخيمة حفل الستقبال  رأس 

نجله  زفاف  مبناسبة  العوله«   « شعم  وادي  منطقة  ف  منزله  أمام 

سعد إىل كرمية أحمد عبدالله حريز الشحي. حر الحفل إىل جانب 

سموه الشيخ سلطان بن جمل بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون 

املواطني ف الديوان األمريي برأس الخيمة وعدد من املسؤولي.

والبالد  القبائل  وأعيان  الشخصيات  من  عدد  الحفل  حر  كم 

واملدعوين واألهل واألقارب واألصدقاء.

والحضور  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  وهنأ   

 ، السعيدة  املناسبة  هذه  لهم  مباركا   ، العروسي  وأقارب  العريس 

الذرية  يرزقهم  وأن  بالرفاه  يكلل حياتهم  أن  الله عز وجل  سائلي 

الصالحة.

بهذه  ابتهاجا  اإلماراتية  الرتاثية  فنونها  الحربية  الفرقة  وقدمت 

املناسبة.

حر سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

زايد العليا ألصحاب الهمم، ومعايل أحمد خليفة السويدي ممثل 

صاحب السمو رئيس الدولة، ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

وزير التسامح، حفل الزفاف الذي أقامه أبناء بن دومان العامري 

مبناسبة العرس الجمعي ألبنائهم.

 كم حر الحفل الذي أقيم ف قاعة زاخر لالحتفالت ف منطقة العي 

الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان 

بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل 

نهيان، والشيخ مسلم بن حم العامري عضو املجلس الستشاري، إىل 

جانب عدد من شيوخ القبائل وكبار املسؤولي والشخصيات وجمع كبري 

من أبناء القبائل واملدعوين. وأدت الفرق الشعبية أهازيجها وفنونها 

اإلماراتية ابتهاجاً بهذه املناسبة السعيدة.

خالد بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح أبناء 
بن دومان العامري

حر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل 

عهد أبوظبي حفل الستقبال الذي أقيم مبناسبة زفاف خليفة أحمد 

الرميثي إىل كرمية سامل عامر سامل األشخري ف منطقة  محمد صالح 

الفالح ف أبوظبي. وهنأ سموه العريس وذويه بهذه املناسبة متمنيا 

له حياة أرسية سعيدة. وأعرب ذوو العريس والعروس وأهايل املنطقة 

عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد 

بن زايد آل نهيان حفل الزفاف ومشاركته أفراحهم.

وتخللت حفل الستقبال - الذي حره املدعوون واألقارب واألهل - 

عروض من الفنون الشعبية اإلماراتية واللوحات واألهازيج الرتاثية.

ذياب بن محمد بن زايد يحضر 
حفل زفاف خليفة أحمد الرميثي
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
بداية يجب ان نؤكد على ان المهام األمنيه هدفها األسمى زرع الطمأنينة واألستقرار 
بين افراد المجتمع، ومدى نجاح هذه المهمة  مرتبط بكيفية تطبيق وتحقيق السياسة 
الوقائية والعالجية ألية ظاهرة جرمية، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون تقييم األداء 
األمني مهمة مستمرة، مهمة ال تخضع  لجدول زمني أو تفاجئ العاملين في  مواعيد 
شبه سرية...! المهم أن تقييم األداء يعد المقياس الحقيقي لفاعلية أي جهاز ومستوى 
أسسه  على  بالتقييم  فالقيام  سهلة،  التقييم  عملية  ان  يعني  ال  هذا  أن  أال  كفاءته، 
العلمية والمنهجية يحتاج إلى تحليل ونتائج كثيرة من الجهود والنشاطات التي يقوم 
العمليات  بها ويقدمها جهاز الشرطة، وهذا أمر تواجهه إشكاليات عديدة،  منها أن 
األمنية والشرطية خدمية وليست إنتاجية، كما أن كثير من الواجبات والمهمات األمنية 
يصعب قياسها كميا...! إأل أن هذا ال يعني ان عملية التقييم مستحيلة. ويمكن اعتماد  
األسالبيب العلمية والموضوعية  عند التقييم..وابسطها األسلوب األحصائي الذي يقدم 
طرق القياس ودرجة الفاعلية ومستوى الكفاءة في األداء وأظهار نتائج تمكننا من وضع 
الخطط األمنية المستقبلية، وتبين لنا نقاط الضعف هادفة الي تحسين األداء وسد 
اية ثغرات ألننا في الحقيقة هدفنا الوصول الىاألسلوب األمثل في العمل واداء الواجب 

وتحسين درجات الفاعلية ومستوى الكفاءة                                  
أبناء العين الساهرة،

أن تقييم األداء األمني يجب أن نراه في مستويات رد الفعل لمن نقدم لهم الخدمة 
ومدى  الواجب،  تطبيق  في  الساهرة  العين  ابناء  حرص  في  نراه  أن  ويجب  األمنية، 

النجاح في تطبيق السياسة الوقائية والعالجية ألي ظاهرة جرمية.
أبناء العين الساهرة،

 البد ان نعي جميعا أننا في مهمة زرع الطمأنينة واألستقرار لالفراد والمجتمع. 
أيها اإلخوة

 ليضع كل منا امام عينيه سؤاال يقيم به اداءه قبل أن يقيمه عليه غيره. انه" ماذا 
قدمت لتحقيق السياسة الجنائيه الوقائية؟"

أبناء العين الساهرة،
واداء  العمل  في  األمثل  األسلوب  يبين  احصائي  مؤشر  داخله  في  منا  كل  ليجعل   

الواجب، ومواطن الفاعلية، ومستوى الكفاءة.
مهمته  أو  موقعه  أحد  يستصغر  ال  أن  ويجب  كثير،  منا  فالمطلوب  بجد  لنعمل 
فجميعنا في مهمة خدمية أمنية، والجبال الرواسي مكوناتها حصوات صغيرة متماسكة.

تقييم األداء األمني..
ضرورة لتحقيق األهداف

البد أن نعي جميعا
 أننا في مهمة زرع 

الطمأنينة واألستقرار 
لألفراد والمجتمع،

فجميعنا في مهمة 
خدمية أمنية...
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