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محطة شرطية

نحو الخمسين .. 
برصانة

 وعلم ودراية
ونحن نستقبل عامنا 
الجديد، عام اإلعداد 

)للخمسين( ، نقول مبارك 
لبالدنا الحبيبة ، مبارك 

لشيوخنا الكرام، مبارك 
ألهلنا في كل ربوع 

اإلمارات...

                                  مع اطاللة العام اجلديد ، نكون قد كتبنا مداد العمر بسنة رحلت ثم تلتها أخرى 
 ، الذي ودعنا عامه  التسامح  توهج  بآفاق  بأسره  العامل  يتسع ليشمل  األمنيات ما  ، حتمل من 
واستقبلنا عامنا اجلديد بالقيم النبيلة التي توارثتاها كمجتمع إماراتي عن خالد الذكر الشيخ زايد 

طيب اهلل ثراه.
)خلمسينية  باإلعداد  التنافس  عام  ليكون  له  خطط  والذي   ، اجلديد  العام  باستقبال  نحتفل  وإذ 
اإلمارات( عرب اإلعالن عنه من قبل صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
نائب  آل نهيان  زايد  بن  الشيخ حممد  السمو  الوزراء حاكم دبي، وصاحب  الدولة رئيس جملس 
القائد األعلى للقوات املسلحة ويل عهد أبو ظبي - رعاهم اهلل -  والذي يحملنا مسؤولية كبرية 
)الثامن  ربيعه  عشنا  أن  بعد   ، اإلمارات(  )احتاد  امليمون  االحتاد  منجزات  على  باحلفاظ  تتمثل 
، بإنشاء  ، مبتهجني مبا تكرس وما متخض عن ثمرة ذلك االحتاد  أيام معدودة  واألربعني( قبل 
“دولة اإلمارات التي كانت قد اعلنت عامًا يحمل ذلك النهج القومي الذي بنيت عليه كل احلضارات 
اإلنسانية ، وجاءت به كل األديان السماوية، وشرعته القيم احلقة يف دساتري اإلنسانية وقوانينها 

الوضعية ، وتعامالتها فيما بني أطرافها التي تتبادل التعامل باالحرتام.
لقد كرست اإلمارات متمثلة بحكومتها الرشيدة وعلى رأسها صحاب السمو الشيخ خليفة بن 
الراحل املغفور  زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل - مفهوم التسامح الذي توارثته عن 
فاستحقت  وتعامالنها  اركانها  كل  بالدنا  عليه  تبني  نهجًا  ليكون   - اهلل  رحمه   - زايد  الشيخ  له 
التميز الذي تسعى اليه بقيادة شجاعة مبادرة مبتكرة يقودها صاحب السمو الشيخ حممد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي - حفظه اهلل - فتفردت بذلك 
وأرست سبل النجاح وفق ما زرعته من حب يف التعامل مع الناس بشتى األلوان وامللل والنحل، 
الفرق بني هذا وذاك يف اإلمارات التي تسري وفق نهج املؤسس القائد املغفور له الشيخ زايد 

- رحمه اهلل - ولنا بذك مثل وشاهد.
سبل  لتكريس  الدولة  تسعى  معانيه  يف  الشامل  مفهومه  يف  الكبري  اإلعالن  ذلك  وبعد  اليوم 
مسارها  وترسم  املاضي  قيم  تستحضر  قوية،  راسخة  ثابتة  بخطى  اخلمسني(   ( نحو  الوصول 
تطبيق  ترتك  فلم   ، والعملية  والفنية  العلمية  الركائز  كل  له  أسست   ، متطور  متوهج   حلاضر 
بقصد  العمل  سياسات  يف  الرشيدة  حكومتنا  ادخلته  وقد  إال  التكنولوجية  يف  جديد  ملفهوم 
استثمار ذلك التطور يف خدمة اإلنسانية ، وللتسهيل على املتعاملني وإسعادهم عرب اختصار 
الدولة،  أركان  يف  املبدع  البشري  والعقل  العلم  اليه  توصل  ما  بدقة  واإلجناز  املراجعات  زمن 
 ، لذلك  خططها  اعدت  أن  فكانت   ، الفضاء  مسارات  لولوج  الرشيدة   حكومتنا  سعت  أن  ومنها 
وطبقت وجسدت عملها بإرسال رائد الفضاء )  هزاع املنصوري( ليحلق بآمال شعبنا، وحتقيقًا 
اإلمارات  ، وكتابة أسم  العلمي املتقدم  بولوج ذلك احلقل  ثراه  زايد طيب اهلل  له  حللم املغفور 

عاليًا من خالله وعلى صفحاته بأسطر من نور.
التحضري خلمسينية اإلمارات خطوة حتمل من بعد النظر ، واستشراف املستقبل ، والذكاء ما 
يستشرف منظور العمل به نحو آفاق الريادة والتطور واالزدهار الذي ننشده كشعب ، وتسعى له 

قيادتنا الرشيدة ، ولنكتب أسم اإلمارات بحروف من ذهب على صفحات التاريخ اخلالد .
نعم هي اإلمارات التي نريد لها اخللود ، هي اإلمارات التي نسعى لرفعتها ، هي اإلمارات التي 
ستكون  اليوم  من  العدة  له  نعد  الذي  )اخلمسني(  وبعيدها  للتسامح،  عاملية  عاصمة  كانت 
منارًا لكل العامل يف األمن الذي نفاخر به األمم ، واآلمان الذي زرعته أنامل قيادتنا ، وعملنا على 
احلفاظ عليه بعلمية وجهد رصني ، وسنحافظ على وطننا احلبيب ومنجزاته وما كرسه االحتاد 
منها ، مفاخرين األمم مبا حتقق، وما حققناه من حلم زايد وأرثه اخلالد يف صورة بالدنا التي باتت 

مقصدًا لكل من ينشد اآلمان ويبغي السكينة واآللفة واحملبة.
مبارك   ، احلبيبة  لبالدنا  مبارك  نقول   ، )للخمسني(  اإلعداد  عام  اجلديد،  عامنا  نستقبل  ونحن 
لشيوخنا الكرام، مبارك ألهلنا يف كل ربوع اإلمارات ، مبارك لكل من يعيش على ارضنا الطاهرة 

من اشقاء واصدقاء ، مبارك للجميع هذا التألف والتسامح واحلياة الكرمية .
وكل عام واجلميع بألف خري.
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اللواء النعيمي ثمن دعم سمو الحاكم وولي العهد
محمد بن سعود يتفقد المختبر الجنائي في 

شرطة رأس الخيمة

بهدف االطالع على أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المدن اآلمنة
وفد مشترك من شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد 

العامة يزور معرض األمن الدولي في لندن

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن   
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد 
اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
 2020 العام  أن  المسلحة،  للقوات  األعلى 
من  للخمسين"،  االستعداد  "عام  سيكون 
عمل  استراتيجية  أكبر  في  االنطالق  خالل 
للسنوات  لالستعداد  نوعها  من  وطنية 
مستويات  كافة  على  المقبلة  الخمسين 
واالستعداد  والمحلية،  االتحادية  الدولة 
لدولة  الذهبي  باليوبيل  لالحتفال  أيضًا 
تشارك  أن  على   ،2021 العام  في  اإلمارات 
اإلماراتي  المجتمعي  الطيف  فئات  كافة 
عام  وقطاع  ومقيمين  مواطنين  من 
وخاص وأهلي في صياغة الحياة في دولة 

اإلمارات للخمسين عامًا المقبلة.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد
 يعلنان العام 2020 

"عام االستعداد للخمسين"
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تقرير

ووّجه سموهم بتشكيل لجنتي تتبعان مجلس الوزراء، 

عاماً  للخمسي  الشاملة  التنموية  الخطة  لوضع  لجنة 

املقبلة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

مجلس  وزير شؤون  القرقاوي  عبدالله  محمد  ومعايل 

الوزراء واملستقبل نائباً له ،ولجنة أخرى لإلرشاف عىل 

اإلمارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل  الحتفال  فعاليات 

الله بن زايد آل نهيان وزير  برئاسة سمو الشيخ عبد 

بنت  مريم  الشيخة  الدويل،وسمو  والتعاون  الخارجية 

محمد بن زايد آل نهيان نائباً له.

فريقنا واحد ، وروحنا واحدة،
ومستقبلنا واعد بإذن الله

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 

هاشتاغ  تحت  أطلقها  تغريدات  سلسلة  ف  مكتوم 

واألخوات...  "اإلخوة  #عام_الستعداد_للخمسي: 

تقرتب اإلمارات من عيدها الخمسي ف 2021.. نريد 

2021 أن يكون عام النطالقة الكربى نحتفي بخمسي 

عاماً ونطلق مسرية الخمسي القادمة"،مضيفاً سموه: 

"الستعداد سيكون السنة القادمة 2020 العام القادم 

سيكون عام اإلعداد والستعداد إلحداث قفزة كبرية 

ف مسريتنا 2020 سيكون عام الستعداد للخمسي".

القادم  العام  اليوم  نعلن   : بالقول  سموه  وأشار 

خططنا  تطوير  نريد  للخمسي  الستعداد  عام 

فريق  صمم  عاماً  خمسي  ،مشاريعنا،تفكرينا،قبل 

القادم  العام  اليوم،ونريد  حياتنا  املؤسسي  اآلباء 

تصميم الخمسي عاماً القادمة".

إلطالق  نستعد  أن  نريد   2020 "ف   : سموه  وتابع 

التحتية  البنية  التعليم،ف  ،ف  القتصاد  ف  قفزات 

للعامل  ،ف الصحة ،ف اإلعالم ،ف نقل قصة المارات 

،ف 2020 نريد بناء إمارات املستقبل كفريق واحد 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعلنان
 العام 2020 "عام االستعداد للخمسين"

 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أن العام 2020 سيكون "عام االستعداد 
للخمسين"، من خالل االنطالق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها لالستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة 

مستويات الدولة االتحادية والمحلية، واالستعداد أيضًا لالحتفال باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات في العام 2021، على أن تشارك 
كافة فئات الطيف المجتمعي اإلماراتي من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص وأهلي في صياغة الحياة في دولة اإلمارات 

للخمسين عامًا المقبلة.
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،بروح التحاد ،بروح زايد، بروح تعشق القمم ،بروح 

تعشق البناء ،معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى".

للخمسي  الستعداد  عام  "ف  بالقول:  سموه  وشدد 

نريد أن نعمل سوياً ،ف كافة القطاعات،كافة فئات 

متحدون  املقيمي،ألننا  املواطني،كافة  املجتمع،كافة 

نستطيع  متحدون  املعادلت،ألننا  تغيري  نستطيع 

العام  "أجواء  سموه:  ،مشرياً  التوقعات"  سقف  رفع 

2020 قبل يوبيلنا الذهبي ف 2021 نريدها كأجواء 

العمل  وفريق  املؤسسي  فريق  كان  1970،عندما 

يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن".

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وختم 

مكتوم بالقول: لقد شهدت العام 1970 عام تصميم 

التحاد ،وسأكون ف 2020 مرشفاً عىل فريق تصميم 

الخمسي عاماً لألجيال القادمة،ومعي لجنتان،واحدة 

برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية 

زايد  بن  الله  عبد  الشيخ  تضم  ،وأخرى  الخمسينية 

عىل  لإلرشاف  زايد  بن  محمد  بنت  مريم  والشيخة 

واحد  الذهبي،فريقنا  باليوبيل  الحتفالت  فعاليات 

،وروحنا واحدة ،ومستقبلنا واعد بإذن الله" .

بناء نموذج تنموي وحضاري 
إلمارات المستقبل

وبهذه املناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

اإلمارات  "دولة  أن   - الله  رعاه   - املسلحة  للقوات 

مقبلة عىل مرحلة مهمة ف تاريخها الحديث ،وهي 

تستعد لبلوغ يوبيلها الذهبي ،ميلؤها األمل والطموح 

،لوضع بصمتها الحضارية الخاصة ف مسرية التاريخ 

اإلنساين".

وقال سموه إن "دولة اإلمارات ستحقق - بإذن الله 

تعاىل - هدفها ف أن تصبح واحدة من أفضل دول 

املئوية لقيامها ف عام 2071"  الذكرى  العامل بحلول 

أبناء  بإرادة  سيتحقق  الهدف  "هذا  أن  ،مضيفاً 

اإلمارات وتكاتفهم وحبهم لوطنهم والتفافهم حول 

قيادتهم".

الذي  العام  هو   2020 عام  "إن  سموه:  وأضاف 

نحشد فيه جهودنا ،ونعبئ مواردنا ،املادية والفكرية 

وتفردنا  تيزنا  ومصادر  قوتنا  ،ونستنفر  واإلبداعية 

،ونعزز رشاكتنا املجتمعية ،حتى نضع أسس النطالق 

ملرحلة نوعية ف مسرية نهضتنا الشاملة ،نكتب فيها 

فصالً جديداً ف كتاب ريادتنا القتصادية واملجتمعية 

والتنموية " ،مشرياً سموه إىل أن "كل فئات املجتمع 

وحضاري  تنموي  منوذج  بناء  ف  فاعلون  رشكاء 

إلمارات املستقبل".

املاضية  الخمسة  العقود  "إن نجاحات  وقال سموه: 

وتقديره  العامل  إعجاب  عىل  حازت  وانجازاتها،التي 

والتفاين،لكننا  والعزمية  بالجهد  واحرتامه،تحققت 

مضاعفة  إىل  املقبلة  الخمسة  العقود  خالل  نحتاج 

والكفاح،ألن  العمل  الجهد،ومواصلة  هذا 

أشد  أصعب،واملنافسة  أكرب،والتحدي  الطموح 

وأقوى،والتحولت حولنا أرسع وأعمق"،مؤكداً سموه 

أن هذا يضع مسؤولية كبرية عىل كل فرد من أفراد 

والجتهاد  للعمل  القادمة  األعوام  ويجعل  الوطن 

الدولة  نحو  "الطريق  أن  سموه  وأكد  واملثابرة. 

أولويات  وأهم   2071 عام  بحلول  العامل  ف  األفضل 

عرب  مير  املقبلة  عاماً  الخمسي  ف  الوطني  العمل 

النفط  بعد  ما  ملرحلة  الدولة  قطاعات  كل  تهيئة 

،وبناء اقتصاد معرف حقيقي أساسه البتكار واإلبداع 

والعلوم والتكنولوجيا الحديثة ،والستثمر ف العقول 

والكفاءات النوعية ،وتعزيز منظومة القيم الحضارية 

،والحفاظ  والتعايش  التسامح والنفتاح  القامئة عىل 

عىل تراثنا الوطني وعاداتنا وتقاليدنا األصيلة،إضافة 

إىل منافسة دول العامل املتقدمة عىل السبق والريادة 

لألجيال  التنمية  لستدامة  القوية  األسس  ،وتشييد 

املقبلة" .

التهيئة لالنطالقة النهضوية اإلماراتية 
غير المسبوقة 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأوضح 

ف   2020 عام  أهمية  من  الرغم  "عىل  أنه  نهيان 

النهضوية اإلماراتية غري املسبوقة،  التهيئة لالنطالقة 

فإن استعداد اإلمارات للخمسي عاما املقبلة ل يبدأ 

طويلة  أعوام  إىل  يعود  وإمنا  املقبل،  العام  أو  اليوم 

والسرتاتيجيات  والرؤى  الخطط  خالل  من  ماضية، 

خالل  وحققتها  تبنتها  التي  األمد  طويلة  التنموية 

هذا  يتواصل  واليوم  تاريخها،  من  مختلفة  مراحل 

الستعداد للمستقبل واسترشاف مالمحه ومعطياته، 

القادمة وهي  العقود  المارات تدخل إىل  ما يجعل 

تقف عىل أرض صلبة وتتحرك بثقة وإرادة، وإرصار 

عىل بلوغ أهدافها".

وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم بتشكيل لجنة خاصة لوضع الخطة التنموية 

الشيخ منصور بن زايد  برئاسة سمو  للخمسي عاماً 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 

الرئاسة ومعايل محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون 

التصور  له،لوضع  نائباً  واملستقبل  الوزراء  مجلس 

التنموي الجديد للخمسي عاماً املقبلة.

للخطة  كامل  تصور  وضع  اللجنة  مهام  وتشمل 

عىل  اإلمارات،والعمل  لدولة  الشاملة  التنموية 

تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل لتكون 

حكومة اإلمارات األرسع واألكرث مرونة واألكرث قدرة 

كافة  املستقبل،وإرشاك  متغريات  مع  التكيف  عىل 

دولة  ف  الحياة  شكل  صياغة  ف  املجتمعية  الفئات 

تشمل  كم  املقبلة.  عاماً  الخمسي  خالل  اإلمارات 

الجديدة  القتصادية  الخارطة  وضع  اللجنة  مهام 

لدولة اإلمارات وتطوير مشاريع وسياسات اقتصادية 

القتصاد  ف  نوعية  قفزات  لتحقيق  استثنائية 

لدولة  الناعمة  القوة  ترسيخ  جانب  الوطني،إىل 

اإلعالمية  املنظومة  تطوير  عىل  والعمل  اإلمارات 

للدولة ونقل قصة اإلمارات الجديدة للعامل مبا يحقق 

مكتسباتها  ويحمي  لها  واجتمعية  اقتصادية  عوائد 

ويعزز فرصها ف القتصاد الجديد،باإلضافة إىل إعادة 

النظر ف منظومة التنسيق التحادي واملحيل ووضع 

التكامل ف  لتحقيق  آليات جديدة وأنظمة مختلفة 

كافة القطاعات.

,,
تشكيل لجنتان تتبعان 

مجلس الوزراء،
األولى لوضع الخطة 

التنموية الشاملة 
للخمسين عامًا 

المقبلة ، وأخرى 
لإلشراف على فعاليات 

االحتفال باليوبيل 
الذهبي لدولة اإلمارات
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محطة شرطية

واطلــع ســموه خــالل زيارتــه التفقديــة عــىل املرحلــة األوىل 

ــة رأس  ــي برشط ــب الرشع ــايئ والط ــرب الجن ــر املخت لتطوي

ــي  ــموه والت ــن س ــارش م ــم مب ــاءت بدع ــي ج ــة الت الخيم

ستشــكل إضافــة نوعيــة للقيــادة العامــة لرشطــة رأس 

ــارات  ــة اإلم ــق رؤي ــة لتحقي ــاعيها الدؤوب ــة ف مس الخيم

2021، واألهــداف اإلســرتاتيجية لــوزارة الداخليــة ف تعزيــز 

ــة. ــات املقدم ــي بالخدم ــعاد املتعامل ــان وإس ــن واألم األم

املتواصــل  الدعــم  النعيمــي  اللــواء  ســعادة  ومثــن 

والالمحــدود مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن 

صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعــىل حاكــم رأس الخيمــة 

ــادة  ــد، للقي ــل ســمو ويل العه ــن قب ــة املســتمرة م واملتابع

ــوي  ــن املعن ــىل الصعيدي ــة ع ــة رأس الخيم ــة لرشط العام

واملــادي مــم ســاهم ف وصولهــا إىل مــا وصلــت إليــه اليــوم 

مــن تقــدم لفــت وتقديــم أعــىل مســتويات األداء الرشطــي 

بصــورة جعلــت منهــا مؤسســة رشطيــة عرصيــة تجعــل مــن 

األمــن ركيــزة للتنميــة الشــاملة التــي تعيشــها اإلمــارة وبــث 

الطأمنينــة بــي املواطنــي واملقيمــي مبــا يتــمىش مــع رؤيــة 

ــة واحــدة مــن أفضــل دول العــامل ف  2021 ف جعــل الدول

مجــال األمــن واألمــان وإســعاد املجتمــع.

ــة رأس  ــة لرشط ــج الريادي ــام النتائ ــد الع ــتعرض القائ واس

الخيمــة ف الســنوات الخمــس األخــرية عــىل مختلــف 

األصعــدة األمنيــة والجنائيــة واملروريــة واإلســرتاتيجية التــي 

مــا كانــت لتتحقــق لــول هــذا الدعــم واملتابعــة املســتمرة 

مــن قبــل القيــادة الرشــيدة، مشــريا إىل أن املختــرب الجنــايئ 

بــات اليــوم مــزود بأحــدث املعــدات والتجهيــزات والكــوادر 

ــه  ــة إلي ــام املوكل ــادرة عــىل أداء امله ــة، الق ــة املؤهل البرشي

ــة  ــاءة والفاعلي ــة والجــودة والكف ــن الدق ــة م بدرجــة عالي

وفــق أعــىل املعايــري العامليــة ف هــذا املجــال. ولفــت 

ســعادته إىل اعتــزام القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة 

تنظيــم وعقــد أول مؤتــر عاملــي للطــب الرشعــي ف اإلمــارة 

ــن  ــل، سيســتضيف خــرباء ومختصــي م ــام املقب ــل الع أوائ

ــب  ــايئ وط ــرب الجن ــال املخت ــامل ف مج ــدان الع ــف بل مختل

ــة. ــوم الرشعي العل

ثــم قــام ســمو ويل العهــد بجولــة ميدانيــة تفقــد مــن 

خاللهــا أقســام ووحــدات املختــرب الجنــايئ والطــب الرشعــي 

املســتحدثة، حيــث اســتعرض قائــد عــام الرشطــة املرحلــة 

األوىل لتطويــر املختــرب الجنــايئ والطــب الرشعــي التــي 

بــدأت بتوجيــه مــن قبــل ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود 

القاســمي قبــل ســتة أشــهر وحظيــت بكافــة أشــكال الدعــم 

مــن ســموه ابتــداء مــن وضــع الخطــط واألفــكار التطويريــة 

ــة  ــرب بواب ــي تعت ــة الت ــذه املرحل ــاز ه ــول إىل انج ــه وص ل

ــرب . ــة مســتقبلية للمخت ــور ملراحــل تطويري العب

وأوضــح أن هــذه املرحلــة تضمنــت تحديــث األجهــزة 

ــة  ــة رأس الخيم ــايئ ف رشط ــرب الجن ــد املخت ــة وتزوي الحالي

بأحــدث األجهــزة وفــق أعــىل املواصفــات واملعايــري العامليــة 

وإنشــاء مختــربات ومعامــل جديــدة وتعيــي كــوادر فنيــة 

ــع  ــد م ــازات والتعاق ــبكة الغ ــد ش ــة وم ــة متخصص وعلمي

رشكات عامليــة لتوريــد املــواد املســتخدمة ف املختــرب وهــو 

مــا وفــر الوقــت والجهــد وســاهم ف تعزيــز الدقــة ف 

العمــل باإلضافــة إىل إنشــاء عيــادة املــرأة والطفــل ووضــع 

ــة "  ــة األوىل للحصــول عــىل شــهادات الجــودة العاملي اللبن

ــد  ــق . وأك ــرب الحرائ ــور ملخت ــر متط ــري مجه ــزو " وتوف األي

ســعادة القائــد العــام، عــىل أنــه تــم وضــع تصــور للمرحلــة 

الثانيــة قصــرية املــدى لتطويــر املختــرب الجنــايئ تشــمل 

ــر وحــدة البصمــة  ــة وتطوي ــدة حديث إنشــاء مرشحــة جدي

الوراثيــة وتأكيــد الجــودة ف املختــربات الجنائيــة فضــال 

ــربات  ــايت ف املخت ــرتوين املعلوم ــام اإللك ــر النظ ــن تطوي ع

الجنائيــة ، مبينــا أن املرحلــة الثالثــة طويلــة املــدى تتضمــن 

اإلداري  الهيــكل  وتطويــر  جديــدة  مختــربات  إضافــة 

والرتكيــز عــىل التدريــب العلمــي والعمــيل والنفتــاح عــىل 

املجتمــع الدولــة مــم ســيكون لــه دور ف تحقيــق األهــداف 

املتوقعــة ف حصــول 50 % مــن املعامــل والطــب الرشعــي 

ــه  ــل وحصول ــة العــام املقب عــىل شــهادة الجــودة مــع نهاي

بالكامل عىل هذه الشهادة مع نهاية العام 2021. 

m اللواء النعيمي ثمن دعم سمو الحاكم وولي العهد
محمد بن سعود يتفقد المختبر 
الجنائي في شرطة رأس الخيمة

تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة،
 رئيس المجلس التنفيذي، المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة

 رأس الخيمة بحضور سعادة المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم
 رأس الخيمة، و سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام، وسعادة اللواء

علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة،
وسعادة راشد أحمد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية،

وسعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام،
والمديرين العامين، ومديري اإلدارات وعدد من ضباط الشرطة.

سائد الخالدي
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ــس  ــر القاســمي عضــو املجل ــن صق ــات صاحــب الســمو الشــيخ ســعود ب   بتوجيه

ــة  ــد مشــرتك مــن رشطــة رأس الخيمــة وهيئ ــام وف ــة، ق ــم رأس الخيم األعــىل، حاك

ــد  ــوان النعيمــي قائ ــه بــن عل ــد الل ــواء عــيل عب املــوارد العامــة برئاســة ســعادة الل

ــد  ــدويل املنعق ــن ال ــرض األم ــات مع ــاركة ف فعالي ــة، باملش ــة رأس الخيم ــام رشط ع

ــة املــوارد  ــدن، يرافقــه ســعادة جــمل أحمــد الطــري رئيــس مجلــس إدارة هيئ ف لن

ــام  ــر ع ــس مدي ــيل منخ ــه ع ــد الل ــد عب ــعادة العمي ــة، وس ــرأس الخيم ــة ب العام

ــة  ــة باإلناب ــوارد العام ــة امل ــام هيئ ــر ع ــب مدي ــون الذه ــة، وميس ــات الرشطي العملي

ــة. ــوارد العام ــة امل ــي هيئ ــة وموظف ــة رأس الخيم ــاط رشط ــار ضب ــن كب ــدد م وع

ــدن  ــات ف مجــال امل ــدف اإلطــالع عــىل أفضــل املمرســات والتطبيق ــارة به ــأيت الزي ت

ــتثمر  ــالل الس ــن خ ــان م ــن واألم ــز األم ــتدامة وتعزي ــق الس ــة، لتحقي ــة اآلمن الرقمي

ــات  ــول والخدم ــد عــىل أهــم الحل ــع الوف ــث اطل ــة، حي ــة الحديث ــات الرقمي ف التقني

ــات  ــا الجه ــي تقدمه ــة املتطــورة الت ــج التقني ــدث الربام ــة وأح ــدن اآلمن ــة للم الرقمي

ــدن. ــة لن ــة الربيطاني ــدويل بالعاصم ــرض ال ــاركة ف املع ــات املش والقطاع

كــم زار الوفــد املشــارك مجمــع القيــادة املركزيــة ف رشطــة "مرتوبوليتــان" ف العاصمــة 

الربيطانيــة، واطلــع عــىل أفضــل املمرســات والتطبيقــات التقنيــة واإلســرتاتيجية املطبقة 

ف إدارة املــدن اآلمنــة مــن خــالل غرفــة القيــادة والســيطرة ف القيــادة املركزيــة، كــم 

أطلــع عــىل آليــات التخطيــط اإلســرتاتيجي الحديــث للبنيــة التحتيــة املســتدامة، 

ــة وإســرتاتيجيات  ــدن اآلمن ــة ف إدارة امل ــة الربيطاني ــا الرشط ــن خالله ــل م ــي تعم الت

ــل أحــدث  ــة مث ــر املســتقبلية ملفهــوم األمــن الرقمــي، ودعــم املشــاريع األمني التطوي

التقنيــات ف مجــال أنظمــة حميــة ووقايــة املجتمــع التــي تحقــق الســتدامة ملــرشوع 

ــام رشطــة رأس  ــد ع ــال ســعادة قائ ــة. وق ــة الســالمة والوقاي ــة ومشــاريع أنظم حمي

الخيمــة أن املشــاركة بوفــد مشــرتك مــن رشطــة رأس الخيمــة وهيئــة املــوارد العامــة 

باإلمــارة لزيــارة معــرض األمــن الــدويل، وكذلــك زيــارة مجمــع القيــادة املركزيــة برشطــة 

ــن  ــعود ب ــيخ س ــمو الش ــب الس ــن صاح ــات م ــاءت بتوجيه ــدن، ج ــان بلن املرتوبوليت

صقــر القاســمي، الــذي يحــرص ســموه عــىل رضورة اإلطــالع عــىل أفضــل املمرســات 

ــارة رأس الخيمــة، كــم  ــر وتحســي األداء الحكومــي عــىل مســتوى إم ــة لتطوي العاملي

تــأيت كذلــك بهــدف الســتفادة مــن التجــارب األمنيــة الناجحــة ف مجــال إدارة املــدن 

تقنيــاً، وتبــادل الخــربات ف هــذا املجــال، حيــث تعتــرب رشطــة العاصمــة الربيطانيــة مــن 

الجهــات الســباقة واملتطــورة ف هــذا املجــال عــىل املســتوى العاملــي، وبالتــايل نعمــل 

ــة إلدارة أمــن املــدن مبــا يســاهم ف  مــن أجــل اكتســاب الخــربات ف املجــالت التقني

رفــع مســتوى األمــن واألمــان وتحقيــق رؤيــة وزارة الداخليــة بــأن تكــون دولــة اإلمارات 

ــم  ــة.  ك ــان والســالمة العام ــامل ف مجــال األم ــن أفضــل دول الع ــة املتحــدة م العربي

أكــد ســعادة اللــواء عــيل بــن علــوان عــىل أن مثــل هــذه الزيــارات الخارجيــة تــأيت ف 

إطــار صنــدوق رأس املــال لالســتثمر ف مجــال األمــن التكنولوجــي للتقنيــات الرقميــة 

للمدينــة الذكيــة، الــذي أطلقــه ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي، ويل العهــد، 

رئيــس املجلــس التنفيــذي، بهــدف مواكبــة التطــورات الكبــرية ف املجــال التكنولوجــي 

والتحــول الرقمــي، مؤكــداً عــىل أهميــة هــذا املعــرض عــىل خارطــة املعــارض العامليــة 

ــرض  ــا املع ــز به ــي تي ــعة الت ــة الواس ــاركة الدولي ــيدا باملش ــي، ومش ــال األمن ف املج

ومســتوى التنظيــم والســتفادة املهنيــة والعمليــة التــي تحققــت مــن خــالل الزيــارة

أشــاد كل مــن ســعادة املستشــار أحمــد محمــد الخاطــري رئيــس دائــرة املحاكــم، و 

ســعادة املستشــار حســن ســعيد محيمــد النائــب العــام باإلمــارة وســعادة راشــد آل 

مالــك املحامــي العــام للنيابــة الكليــة، باملســتوى املتطــور الــذي وصلــت إليــه غرفــة 

عمليــات رشطــة رأس الخيمــة املجهــزة بأفضــل األنظمــة الذكيــة واألجهــزة الحديثــة .

جــاء ذلــك خــالل زيــارة تفقديــة قامــوا بهــا لغرفــة العمليــات برفقــة ســعادة اللــواء 

عــيل عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، اطلعــوا خاللهــا 

ــا  ــات وتحويله ــي البالغ ــتقبال وتلق ــة اس ــة‘ وكيفي ــل ف الغرف ــة ســري العم ــىل آلي ع

لجهــات الختصــاص املعنيــة بأٌقــى رسعــة ممكنــة بالعتــمد عــىل األنظمــة، 

ــة . ــي تضاهــي أفضــل املســتويات العاملي ــة الت ــزة الحديث واألجه

وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي أهميــة الدعــم املتواصــل واملتابعــة املســتمرة التــي 

تحظــى بهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ 

ــن  ــة، وم ــم رأس الخيم ــىل حاك ــس األع ــو املجل ــمي عض ــر القاس ــن صق ــعود ب س

ــل  ــر العم ــارة، ف تطوي ــد اإلم ــمي ويل عه ــعود القاس ــن س ــد ب ــيخ محم ــمو الش س

واألداء الرشطــي واألمنــي عــىل حــد ســواء، مبــا يدفــع باتجــاه تحقيــق رؤى وأهــداف 

وزارة الداخليــة اإلســرتاتيجية . وأطلــع ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة 

الضيــوف بحضــور ســعادة العميــد عبداللــه خميــس الحديــدي نائــب القائــد العــام، 

ــامل  ــد س ــة، والعمي ــات الرشطي ــام العملي ــر ع ــس مدي ــيل منخ ــه ع ــد عبدالل والعمي

ســلطان الدرمــي مديــر عــام العمليــات املركزيــة باإلنابــة عــىل األعــمل التطويريــة 

ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة، والخدم ــات املركزي ــة العملي ــهدتها غرف ــي ش ــة الت والتحديثي

للجمهــور وتعزيــز التواصــل معهــم ودور غرفــة العمليــات بأنظمتهــا وتقنياتهــا 

الحديثــة واملتطــورة ف تحويــل رأس الخيمــة إىل إمــارة ذكيــة ف ظــل توافــر كامــريات 

املراقبــة ذات الدقــة والجــودة العاليــة مــم سيســهم بــدوره ف تعزيــز األمــن واألمــان 

ــز الســالمة عــىل الطرقــات.  وضبــط الجرميــة وتعزي

محطة شرطية
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محطة شرطية

اختتمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، برنامــج 

ــيل  ــواء ع ــة الســنوي 2019م، بحضــور ســعادة الل الرماي

ــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس  ــه بــن عل ــد الل عب

ــدراء  ــم، وم ــون ونوابه ــدراء العام ــادة امل ــة، والس الخيم

اإلدارات ونوابهــم، ورؤســاء مراكــز الرشطــة الشــاملة، 

وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة، وذلــك مبيــدان الرمايــة 

مبنطقــة الســوان. وأوضــح ســعادة اللــواء عــيل عبــد 

اللــه بــن علــوان النعيمــي، بــأن تأهيــل وتدريــب رجــل 

أصبــح  ومتخصصــاً  ومواكبــاً  جيــداً  تأهيــالً  الرشطــة 

مــن أهــم محصنــات األمــن الوطنــي والجتمعــي ف 

مشــيداً  والســتقرار،  األمــن  لســتدامة  املجتمعــات، 

ســعادته بالنتائــج ومــا توصــل إليــه منتســبي رشطــة رأس 

الخيمــة مــن قــدرات وكفــاءة عاليــة تؤهلهــم للمشــاركة 

تطبيقــاً  والدوليــة،  العامليــة  املحافــل  مختلــف  ف 

لســرتاتيجية وزارة الداخليــة الســاعية نحــو التطويــر 

وتطبيــق أحــدث الســرتاتيجيات الحديثــة التــي مــن 

ــاءات. ــم الكف ــة ودع ــق اإلنتاجي ــأنها تحقي ش

بــدأ الحفــل بإطــالق أول طلقــة للهــدف مــن قبــل 

ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ، ثــم ألقــى 

البكــر مديــر معهــد  نــارص محمــد  دكتــور  العقيــد 

ــة  تدريــب الرشطــة كلمــة، أشــاد خاللهــا بربنامــج الرماي

الســنوية ودوره ف إبــراز قــدرات منتســبي الرشطــة 

وامكانياتهــم العســكرية، مؤكــداً بــأن الرمايــة تعتــرب أحــد 

أهــم األركان األساســية ف خطــة النشــاط الريــايض التــي 

تتبعهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، وهــي مــن 

ــة. ــب الرشط ــية ملنتس ــارص الرئيس ــم العن أه

عقــب ذلــك بــدأت املنافســات وتــم إجــراء التقييــم 

لختيــار أفضــل راٍم مــن كل مجموعــة مــن أصــل أربعــة 

)4( مجموعــات، وكانــت النتائــج النهائيــة للمراكــز األوىل 

وفقــاً لــآيت، أول راٍم مــن كبار الضبــاط الرائــد أحمد جابر 

العــويض، وأول راٍم مــن فئــة الضبــاط النقيب ســيف ســامل 

الخاطــري، وأول راٍم مــن فئــة األفــراد مســاعد أول ظاهــر 

ــاعد  ــيدات مس ــة الس ــن فئ ــاين، وأول راٍم م ــد العري حم

أول خديجــة عبــاس، وتــم تكريــم الجميــع باإلضافــة إىل 

تكريــم الجهــات الخارجيــة املشــاركة ف انجــاح البطولــة.

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــيل عب ــواء ع ــعادة الل ــرأس س ت

النعيمــي رئيــس لجنــة القيــادة الُعليــا بــرأس الخيمــة 

- قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، اجتــمع لجنــة 

ليــا الثــاين عــرش ) 12 ( لعــام 2019م،  القيــادة الٌعُ

بحضــور أعضــاء لجنــة القيــادة الُعليــا بــرأس الخيمــة، 

ــة. ــادة العام ــى القي ــك مببن وذل

ــد  ــيل عب ــواء ع ــعادة الل ــب س ــمع، رّح ــدء الجت ف ب

ــادة  ــة القي ــاء لجن ــي، بأعض ــوان النعيم ــن عل ــه ب الل

الُعليــا، مثمنــاً منهجيــة التكريــم التــي تعتمدهــا 

رشطــة رأس الخيمــة، لتحفيــز املنتســبي املتميزيــن ف 

مختلــف املجــالت الرشطيــة، ملــا يبذلونــه مــن جهــٍد 

وتفــاٍن وإخــالٍص ف العمــل ثــم كــرم ســعادته فريــق 

ــز  ــق مرك ــة، وفري ــث الجنائي ــات واملباح إدارة التحري

ــاً  ــراً وعرفان ــامل، تقدي ــراء الش ــرة الحم ــة الجزي رشط

ألدوارهــم املثمــرة والبنــاءة املبذولــة ف تطويــر العمــل 

الرشطــي، مشــيداً بجهودهــم املتميــزة ف الرتقــاء 

ــاً  ــي، متمني ــي واألمن ــل الرشط ــراءات العم ــري إج بس

لهــم املزيــد مــن التوفيــق والســداد ف خدمــة الوطــن.

ــز   عقــب ذلــك تــم مناقشــة واســتعراض نتائــج جوائ

الوطنيــة،  واملــؤرشات  املبــادرات  ونتائــج  التميــز، 

للمــوارد  العامــة  اإلدارة  مــن  كٌل  واإلســرتاتيجية ف 

والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة، وإدارة 

الدفــاع املــدين بــرأس الخيمــة، واســتعراض نتائــج 

التحــّول الــذيك، ونتائــج العمليــات اإلداريــة.

وف ختــام الجتــمع، تــم التأكيــد عــىل رضورة التميــز 

ف العمــل، واإلخــالص ف أداء املهــام الوظيفيــة، وطــرح 

املبــادرات البنــاءة مبــا يعــزز املواطنــة اإليجابيــة، 

موجهــاً بــرورة التحــيّل بقيــم وزارة الداخليــة، التــي 

تحــث عــىل الشــفافية والصــدق وتشــجع عــىل اإلبــداع 

والعمــل بــروح الفريــق. 

m اللواء علي بن علوان يترأس اجتماع لجنة القيادة الُعليا الثاني عشر ) 12 (

m اختتام برنامج الرماية 
السنوي 2019 بشرطة 

رأس الخيمة
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m قائد عام الشرطة يتفقد إدارة اإلعالم والعالقات العامة ويثمن دورها المحوري

مثــن ســعادة اللــواء عــيل عبــد اللــه بــن علــوان 

الــدور  الخيمــة  النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

ــات  ــالم والعالق ــه إدارة اإلع ــوم ب ــذي تق ــوري ال املح

ــع  ــا وجمي ــي عليه ــود القامئ ــادة بجه ــة ف القي العام

منتســبيها ف مــد جســور التواصــل مــع مختلــف 

للجمهــور  املعلومــة  وإيصــال  املجتمعيــة  الفئــات 

ورفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف لديهــم مبــا يســهم 

ف تحقيــق األهــداف اإلســرتاتيجية لــوزارة الداخليــة ف 

تعزيــز األمــن واألمــان .

وأكــد ســعادته خــالل الجولــة التفتيشــية التــي نفذهــا 

ــد  ــه العقي ــة  يرافق ــات العام ــالم والعالق ف إدارة اإلع

مــروان عبــد اللــه جكــه مديــر مكتــب القائــد العــام 

ــي  ــألداء املؤس ــار أول ل ــفريي مستش ــيف الش ، و س

ســعادة  اســتقبالهم  ف  كان  حيــث  والســرتاتيجي 

العقيــد ركــن عبــد اللــه بــن ســلمن مديــر إدارة 

ــب الزعــايب  ــد قضي ــة والعقي ــات العام العــالم والعالق

نائــب مديــر اإلدارة وعــدد مــن الضبــاط عــىل أهميــة 

طبيعــة املهــام واملســؤوليات امللقــاة عــىل عاتــق اإلدارة 

ومنتســبيها كونهــا تثــل مــرآة صادقــة تعكــس جهــود 

القيــادة ف كافــة القطاعــات وكل مــا يصــدر عنهــا 

ــا ف  ــدف إىل املــي قدم ــات ته ــرارات وتوجيه ــن ق م

ــة  ــه رشط ــري علي ــي تس ــات الت ــد النجاح ــق حص طري

رأس الخيمــة بخطــى واثقــة جعلــت منهــا واحــدة مــن 

ــادات الرشطيــة ف املنطقــة . ــرز القي أب

وأشــار ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة إىل أن 

ــة  ــات العام ــالم والعالق ــؤوليات إدارة اإلع ــام ومس مه

الفعاليــات  كافــة  تغطيــة  ف  غريهــا  عــن  تتميــز 

ــة والعمــل  ــي تنفذهــا اإلدارات الرشطي واألنشــطة الت

ــموعة  ــالم املس ــائل اإلع ــف وس ــا ف مختل ــىل نرشه ع

الهادفــة إىل  الرســائل  واملرئيــة واملقــروءة إليصــال 

أفــراد الجتمــع وإطالعهــم أول بــأول عــىل الفعاليــات 

الرشطيــة التــي تصــب بشــكل عــام ف تعزيــز قنــوات 

التواصــل مــع الجمهــور وتقديــم أفضــل الخدمــات لهم 

.   واطلــع ســعادته خــالل الزيــارة عــىل آليــة العمــل 

املتبعــة ف أٌقســام وأفــرع إدارة اإلعــالم والعالقــات 

العامــة حيــث اســتمع إىل رشح موجــز مــن قبــل 

ســعادة مديــر اإلدارة حــول املهــام التــي يضطلــع بهــا 

ــه . ــة عمل ــا لطبيع ــرع وفق ــم وف كل قس

ودعــا ســعادته القامئــي عــىل إدارة اإلعــالم والعالقــات 

العمــل  ف  لالســتمرار  منتســبيها  وجميــع  العامــة 

املتميــز املرتكــز عــىل الجــودة ف األداء ومــد الجســور 

ــق  ــة مبــا يســهم ف تحقي ــات املجتمعي مــع كافــة الفئ

رؤى وأهــداف وزارة الداخليــة. 

m "صفر" جريمة مقلقة مجهولة في مركز شرطة الجزيرة الحمراء 
كشــفت رشطــة رأس الخيمــة عــن إنجــاز جديــد 

يضــاف لسلســة انجازاتهــا ف مجــال تعزيــز األمــن 

واألمــان والســكينة العامــة عــىل مســتوى اإلمــارة، 

يتمثــل ف الوصــول ملعــدل صفــر جرميــة مقلقــة 

مجهولــة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري ف 

ــراء. ــرة الحم ــة الجزي ــز رشط ــاص مرك ــق اختص مناط

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــيل عب ــواء ع ــعادة الل ــاد س وأش

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بجهــود 

ــرة الحمــراء  ــة فــرق عمــل مركــز رشطــة الجزي وحرفي

الشــامل الجنائيــة واملروريــة واإلداريــة التــي ســاهمت 

ف تحقيــق هــذا النجــاز الــذي يســهم ف تحقيــق 

ــة  ــؤرشات الوطني ــق امل ــة وتحقي ــة وزارة الداخلي رؤي

واإلســرتاتيجية خاصــة مــؤرش الشــعور باألمــن واألمــان 

الجرائــم  مــن  والحــد  املقلقــة  الجرائــم  وخفــض 

ــا.  ــف مرتكبيه وكش

رأس  لرشطــة  العامــة  القيــادة  أن  ســعادته  وأكــد 

الخيمــة تضــع ســالمة وأمــن املواطــن واملقيــم والزائــر 

والحفــاظ عــىل ممتلكاتهــم عــىل رأس هــرم أولوياتهــا 

ــب  ــذا الجان ــا ف ه ــز جهوده ــع بتعزي ــا يدف ــو م وه

والســهر عــىل أمنهــم وأمانهــم، مشــرياً إىل الجهــود 

الحثيثــة التــي تقــوم بهــا اإلدارات املعنيــة عــىل مــدار 

الســاعة وعــىل طــوال العــام لنــرش الطأمنينــة وتعزيــز 

ثقــة الجمهــور وكافــة رشائــح املجتمــع بالرشطــة مــن 

خــالل الوصــول إىل مجتمــع آمــن خــال مــن الجرائــم.

ــه جكــه  ــد الل ــد أحمــد عب ــه أوضــح العقي ومــن جهت

املنصــوري رئيــس مركــز رشطــة الجزيــرة الحمــراء 

الشــامل أن  هــذا النجــاز مــا كان ليتحقــق لــول 

دعــم ومتابعــة قائــد عــام الرشطــة والجهــود الجبــارة 

ــادرات التطويريــة املبتكــرة التــي أطلقهــا املركــز  واملب

ــم  ــبة الجرائ ــض نس ــبيل خف ــام 2019، ف س ــالل ع خ

املقلقــة وحميــة أرواح وممتلــكات األهــايل ف منطقــة 

ــرز العوامــل التــي  الختصــاص. ولفــت إىل أن أحــد أب

ســاهمت ف تحقيــق نســبة صفــر جرميــة مقلقــة 

مجهولــة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام الحــايل، كان 

إطــالق املركــز مبــادرة " مجتمــع آمــن " التــي هدفــت 

اإلجراميــة،  والظواهــر  املقلقــة  الجرائــم  لخفــض 

ــة  ــات الجنائي ــل البالغ ــة تحلي ــت عملي ــي تضمن والت

ورصــد األســلوب اإلجرامــي، ثــم تســيري دوريــات 

أمنيــة متخصصــة بصــورة دامئــة ف املناطــق الســكنية 

ــة  ــالل الرشاك ــن خ ــاخنة م ــاط الس ــة والنق والصناعي

التحريــات  إدارة  عمــل  فــرق  قبــل  مــن  والدعــم 

ــيق  ــل والتنس ــب التواص ــة، إىل جان ــث الجنائي واملباح

مــع الــرشكاء الســرتاتيجيي مــن الجهــات املختصــة ف 

ــن  ــي م ــق الت ــة األشــجار والعوائ ــارة، خاصــة إزال اإلم

ــم. ــي الجرائ ــاترا ملرتكب ــكل س ــن أن تش املمك

وأضــاف رئيــس مركــز الجزيــرة الحمــراء الشــامل 

أن املركــز نفــذ العديــد مــن املبــادرات التوعويــة 

واملحــارضات التثقيفيــة خاصــة لعــمل املصانــع ف 

منطقــة الختصــاص تضمنــت باقــة متنوعــة مــن 

النصائــح واإلرشــادات التــي تحميهــم مــن الوقــوع ف 

الجرائــم والســقوط ف رشك عمليــات النصــب الهاتفيــة 

ــدم  ــخصية وع ــم الش ــي متعلقاته ــىل تأم ــم ع وحثه

تركهــا عرضــة للرسقــة، مشــريا إىل مــي املركــز قدمــا 

ــذه  ــل ه ــن مث ــد م ــق املزي ــوده لتحقي ــز جه ف تعزي

النجاحــات التــي تعــزز مــن مســتوى األمــن واألمــان.
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m ضمن مبادرة النزول الميداني للجاليات ..

قائد عام شرطة رأس الخيمة يلتقي الجالية الباكستانية

وف إطــار الخطــة التشــغيلية ملبــادرة النــزول امليــداين 

التــي  الزيــارة  خــالل  ســعادته  التقــى  للجاليــات 

ــون )  ــدق هليت ــتانية ف فن ــة الباكس ــا للجالي ــام به ق

جــاردن إن( بــرأس الخيمة،رافقــه خاللهــا ســعادة 

العميــد طــارق محمــد بــن ســيف نائــب مديــر عــام 

العمليــات الرشطيــة، و مستشــار أول ســيف الشــفريي 

بالقيــادة،  واملؤســي  الســرتاتيجي  األداء  خبــري 

والعقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي مديــر 

إدارة الرشطــة املجتمعيــة، وعــدد مــن الضبــاط.

وتهــدف الزيــارة  إىل التحــاور مــع أفــراد الجاليــة 

واإلطــالع عــىل مالحظاتهــم وأرائهــم بشــأن الخدمــات 

ــة رأس  ــة برشط ــة متمثل ــا وزارة الداخلي ــي تقدمه الت

الخيمة،تحقيقــاً لنهــج التســامح الــذي تتبعــه حكومتنا 

الرشــيدة ،ورؤيــة حكومــة اإلمــارات املتمثلــة بتعزيــز 

جــودة الحيــاة ف الدولة،والتــي تــأيت تاشــياً مــع 

الهــدف الســرتاتيجي لــوزارة الداخليــة  بتعزيــز رضــا 

املتعاملــي مــن الجمهــور بالخدمــات املقدمــة بأفضــل 

ــة. ــاءة عالي ــري الجــودة والشــفافية وبكف معاي

مختلــف  مــن  ســعادته مبجموعــة  التقــى  حيــث 

باإلمــارة  ف  املقيمــة  الباكســتانية  الجاليــة  رشائــح 

املركــز  رئيــس  جاويــد  محمــد  املهنــدس  ميثلهــم 

الباكســتاين،وثاقب نيســار رجل أعمل،وعتيــق الرحمن 

أكادميــي بكليــة طــب األســنان رأس الخيمــة ،والســيد 

ــر  ــن مدي ــب الرحم ــل اعمل،ومجي ــان رج ــواب خ ن

ــم  ــرأس الخيمة،وت ــة ب ــز الطبي ــد املراك ــات بأح مبيع

ــة  ــم ومعرف ــة والتحــاور معه ــث الودي ــادل األحادي تب

مالحظاتهــم وآرائهــم وأفكارهــم حــول الخدمــات 

الداخليــة ممثلــة  قبــل وزارة  مــن  لهــم  املقدمــة 

برشطــة رأس الخيمــة.

وأكــد اللــواء بــن علــوان حــرص رشطــة رأس الخيمــة 

حاكــم  الســمو  صاحــب  توجيهــات  تنفيــذ  عــىل 

مــع  انســجاماً  تــأيت  الزيــارة  هــذه  اإلمــارة،وأن  

ــط  ــز الرتاب ــة لتعزي ــة الرامي إســرتاتيجية وزارة الداخلي

ــة  ــد اســتدامة الرشاك ــات ،وتأكي ــي الرشطــة والجالي ب

الجميع،ولتحســي  مســؤولية  األمــن  مبــدأ  وفــق 

خاصــة  بصفــة  الرشطيــة  الخدمــات  وتطويــر 

ــي  ــكل املقيم ــة ل ــة عام ــة بصف ــات الحكومي والخدم

ممرســة  عنــد  النــاس  حيــاة  والزوار،وتســهيل 

ــه  ــذي اتخذت ــامح ال ــج التس ــالل نه ــن خ ــم م أعمله

ــع  ــاً تتبعــه ف التعامــل م ــا الرشــيدة منهج حكومتن

ــع للتعــاون  ــاً ســعادته الدعــوة للجمي الجمهور،موجه

واألمــان ف  األمــن  لتحقيــق  املســتويات  كل  عــىل 

املجتمــع.

رأس  رشطــة  تتبعــه  الــذي  املنهــج  أن  وأضــاف 

ــم  ــمو الحاك ــب الس ــات صاح ــق توجيه ــة وف الخيم

يتمثــل  بالنــزول امليــداين للقيــادات الرشطيــة بهــدف 

الجاليــات  أحــوال  عــىل  مبــارشة  بصــورة  الطــالع 

ــا،  ــه لتلبيته ــم والتوجي ــارة واحتياجاته ــة باإلم املقيم

منوهــاً ســعادته أن الجاليــة الباكســتانية ســاهمت 

ــة  ــة والقتصادي ــة العمراني ــارشة ف النهض ــورة مب بص

باإلمارة،ولهــم بصــمت واضحــة ف املجتمــع واملشــاركة 

بتطبيــق مبــدأ األمــن واألمــان. واســتعرض القائــد 

العــام والحضــور عــددا مــن املحــاور الرئيســية التــي 

ــج  ــروج بنتائ ــيل والخ ــكل تفصي ــتها بش ــت مناقش ت

ــة باإلمــارة  ــة تدعــم املنظومــة األمني وتوصيــات عملي

ــعور  ــدلت الش ــزة ف مع ــز متمي ــوأت مراك ــي تب الت

باألمــن واألمــان عــىل مســتوى الدولة،بفضــل تعــاون 

الجميــع واحرتامهــم للقوانــي واألنظمــة. 

الرشــيدة  القيــادة  أن  للحضــور  ســعادته  وأكــد 

باإلمــارة وعــىل رأســها صاحــب الســمو الحاكم،وســمو 

ويل العهــد ،تســعى جاهــدة لتحقيــق األمــن لــكل 

ــالل  ــن خ ــارات م ــة اإلم ــىل أرض دول ــش ع ــن يعي م

التطويــر  لعمليــة  املســتمرة  واملتابعــة  الهتــمم 

ــراد  ــكل أف ــة ل ــات املقدم والتحســي املســتمر للخدم

املجتمــع املواطنــي منهــم  واملقيمــي عــىل حــد 

ــج  ــامحة تدم ــة متس ــة مجتمعي ــري بيئ ــواء ،بتوف الس

وتحافــظ  املجتمــع  رشائــح  مختلــف  نســيجها  ف 

ــة ف التســامح  ــا املتمثل ــارات وقيمه ــة اإلم ــىل ثقاف ع

والعطــاء وتعــزز تالحمهــا املجتمعــي واألرسي لتكــون 

مــن أفضــل دول العــامل ف هــذا املجــال.

ــد  ــوان قائ ــن عل ــيل ب ــواء ع ــعادة الل ــد س ــم وأك ك

عــام رشطــة رأس الخيمــة  أن هــذه املبــادرة املثمــرة 

ــكل  ــان بش ــق األم ــن وتحقي ــد األم ــل توطي ــن أج م

ــالل  ــن خ ــق م ــي تطب ــاون الت ــغ التع ــرب صي ــم ع دائ

ــم التعايــش املجتمعــي والتســامح مابــي األجهــزة  قي

الرشطيــة والجاليــات التــي تعيــش عــىل أرض اإلمــارات 

ــن  ــالد م ــهده الب ــا تش ــربون رشكاء ف م ــن يعت ،والذي

اســتتباب األمــن عــرب رشاكتهــم اإلســرتاتيجية مــع 

ــة. ــات األمني املؤسس

واصفــاً رأس الخيمــة بأنهــا اإلمــارة األكــرث أمانــاً اليــوم 

ــة،وأن  ــزة الرشطي ــا األجه ــي تبذله ــود الت بفضــل الجه

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة،ولتعزيز جودة حياة 
المقيمين في اإلمارة،وتحقيقًا لمبدأ األمن مسؤولية الجميع، قام اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس 

الخيمة،بزيارة الجالية الباكستانية المقيمة في إمارة رأس الخيمة،وذلك وفقًا للخطة التنفيذية لبرنامج مبادرة
 التواصل الميداني مع الجاليات.

سعد الدغمان
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ــة  ــل “بالنســبة الصفري ــرب املتمث ــق اإلنجــاز األك تحقي

ــازاً  ــد انج ــارة ،يع ــة”ف اإلم ــم الخطــرة واملقلق للجرائ

يضــاف إىل اإلنجــازات التــي تحققــت ف الجانــب 

األمنــي خــالل عــام 2018 ،وفيــه حصلــت رأس الخيمة 

ــب األمني(،وهــو  ــارة ف الجان عــىل لقــب )أفضــل إم

ــاون مســتمر  ــل دؤوب وتع انجــاز جســد نتيجــة عم

مــن أجــل توطيــد األمــن واألمان،ونجــاح سياســة 

»األبــواب املفتوحة«التــي دعــى لهــا صاحــب الســمو 

ــس  ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش

ــون  ــم ديب ليك ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول

منهــج عمــل دائــم ف كل دوائــر ومؤسســات الدولــة.

النــاس  شــعور  مــدى  اللقــاء  محــاور  واشــتملت 

املقدمــة  الخدمــات  نحــو  الرضــا  باألمان،ومــدى 

ورجــال  املســتثمرين  خدمــات  بشــأن  ورأيهــم 

األعــمل واألطفــال وطــالب املــدارس عــىل وجــه 

املناطــق  ف  الدوريــات  تواجــد  التحديد،ومــدى 

الســكنية والتجاريــة ورسعــة اســتجابتها وتقييــم حجم 

املســاعدة مــن جانــب رجــال الرشطــة ف حــال وقــوع 

حــادث أو طارئ،وحــول درجــة الزدحــام املــروري 

وكيفيــة التعامــل الرسيــع معه،وتلمــس مقرتحــات 

ــر ممرســة وســهولة األعــمل ف اإلمارة،وغريهــا  تطوي

ــكار  ــات وأف ــس آراء ومقرتح ــي تقي ــاور الت ــن املح م

الباكســتانية. الجاليــة 

فيــم تفاعــل الحضــور بشــكل إيجــايب وكبــري مــع 

الزيــارة والنقــاط املطروحــة للنقــاش حــول الخدمــات 

ــي  ــة بصــورة عامــة ،إىل جانــب الخدمــات الت الرشطي

ــات  ــز الخدمة،ومتطلب ــض اإلدارات ومراك ــا بع تقدمه

ــادوا  ــه الخصوص،وأش ــىل وج ــتانية ع ــة الباكس الجالي

،وتــم  واملتميــزة  الســتثنائية  املبــادرة  بهــذه 

خــالل اللقــاء تقديــم مجموعــة مــن املالحظــات 

البنــاءة واملقرتحــات اليجابيــة والــرد عــىل بعــض 

الستفســارات بصــورة مبــارشة وفوريــة. وف نهايــة 

الزيــارة تــم التفــاق عــىل تشــكيل فريــق عمــل 

ــة  ــة الباكســتانية ملتابع ــي الرشطــة والجالي مشــرتك ب

التصــال  عمليــة  اللقاء،وتعزيــز  توصيــات  تنفيــذ 

ــة  ــق املصلح ــه تحقي ــا في ــي مل ــي الجانب والتواصــل ب

ــة. العام

وف ختــام اللقــاء وجــه ســعادة قــاد عــام رشطــة 

ــة متخصصــة ملناقشــة و  ــة، بتشــكيل لجن رأس الخيم

متابعــة تنفيــذ األفــكار التــي طرحــت خــالل اللقــاء، 

ــة  ــق الرضــا لكاف ــة، ويحق ــا يخــدم املصلحــة العام مب

ــة،  ــىل أرض الدول ــة ع ــات املقيم ــيات والجالي الجنس

ومؤكــداً ف الوقــت ذاتــه بــأن أبوابــه مفتوحــة للجميع 

مراكــز  وكذلــك  مشــكالتهم،  و  آلرائهــم  لالســتمع 

خدمــة املتعاملــي متواجــدة عــىل مــدار الســاعة 

املعايــري  أعــىل  وفــق  الخدمــات،  أفضــل  لتقديــم 

ــارة.   ــان باإلم ــن و األم ــز األم ــه تعزي ــا في ــة، مل العاملي

m نائب القائد العام  يترأس ورشة عصف ذهني
حول تعزيز زمن سرعة االستجابة

تــرأس ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة رئيــس الفريق 

الســتجابة  لرسعــة  الوطنــي  للمــؤرش  التنفيــذي 

لحــالت الطــوارئ ، ورشــة عصــف ذهنــي حــول 

تعزيــز زمــن رسعــة الســتجابة، بحضــور ســعادة 

ــر  ــدي مدي ــعيد الحمي ــد س ــور محم ــد الدكت العمي

عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، 

ــرور  ــر إدارة امل ــي مدي ــد أحمــد الصــم النقب والعمي

ــك  ــة، وذل ــاط الرشط ــن ضب ــدد م ــات، وع والدوري

بنــاًء عــىل توصيــات اللجنــة الُعليــا لزمــن الســتجابة.

الصعوبــات  مناقشــة  الورشــة،  شــهدت  حيــث 

واملشــاكل والتحديــات التــي تؤثــر ســلباً عــىل زمــن 

رسعــة الســتجابة، وتــم تقديــم وطــرح العديــد 

ــع  ــل جمي ــة لح ــول البتكاري ــات والحل ــن املقرتح م

املعوقــات التــي قــد تحــول دون تحقيــق رسعــة 

لتحقيــق  البتــكار  مبفاهيــم  واألخــذ  الســتجابة، 

مســتقبل ابتــكاري متميــز يكفــل الرتقــاء مبســتوى 

رسعــة الســتجابة، ويعــزز األمــن واألمــان. 

ــد  ــد العمي ــي، أك ــف الذهن ــة العص ــام ورش وف خت

تزويــد  أهميــة  الحديــدي،  خميــس  اللــه  عبــد 

ــدورات  ــن ال ــد م ــتجابة باملزي ــن الس ــي بزم املعني

والــورش التــي تعــزز املعرفــة والخــربات الالزمــة 

لديهــم للتعامــل مــع جميــع البالغــات، وتقديــم 

املزيــد مــن الدعــم املتقــدم والتطويــر الــالزم لتعزيــز 

زمــن رسعــة الســتجابة، متمنيــاً تحقيــق املزيــد مــن 

التقــدم واألداء األفضــل.

ــر  ــي مدي ــم النقب ــد الص ــد أحم ــعادة العمي ــرأس س ت

الخيمــة  رأس  برشطــة  والدوريــات  املــرور  إدارة 

ــاحنات  ــرور الش ــوع م ــول موض ــيقيا ح ــا تنس اجتمع

ــارة بحضــور محمــد املحمــود  ــات اإلم بشــوارع وطرق

نائــب مديــر عــام دائــرة التنميــة القتصاديــة باإلنابــة 

ــرة  ــن دائ ــك " م ــالن بيس ــي ، و" مي ــد القري ومحم

الخدمــات العامــة .

وأوضــح ســعادة العميــد النقبــي أن الجتــمع تحــور 

حــول عمليــة مــرور الشــاحنات واملركبــات الثقيلــة ف 

طرقــات اإلمــارة وآليــة إصــدار التصاريــح ملــن تحمــل 

منهــا لوحــات أرقــام صــادرة مــن إمــارات أخــرى 

ــداف  ــة لأله ــة تلبي ــالمة املروري ــي الس ــدف تحس به

اإلســرتاتيجية لــوزارة الداخليــة ف جعــل الطــرق أكــرث 

أمانــا ولضــمن تقديــم أفضــل مســتويات الخدمــة 

ــرشكات .  ــاب ال ــن أصح ــي م ــور املتعامل لجمه

وأضــاف إىل أن الجتــمع تطــرق إىل رضورة توحيــد 

الشــاحنات ف شــوارع  الخاصــة مبــرور  اإلجــراءات 

اإلمــارة وتوفريهــا ف مــكان واحــد وتوحيــد آليــة 

اســتخراج تصاريــح مرورهــا من خــالل الجهــات املعنية 

مبــا يســهم ف توفــري الوقــت والجهــد عــىل املتعاملــي 

ويرتقــي مبســتويات الخدمــة املقدمــة لهــم ، لفتــا إىل 

أن هــذا الجتــمع ينــدرج ضمــن التعــاون والتنســيق 

ــة رأس  ــات ف رشط ــرور والدوري ــي إدارة امل ــم ب القائ

ــات  ــف الجه ــا الســرتاتجيي ف مختل ــة ورشكائه الخيم

ف  يصــب  مبــا  الحكوميــة  واملؤسســات  والدوائــر 

املصلحــة العامــة وإســعاد املتعاملــي عــرب تســهيل 

اإلجــراءات املتبعــة .وأشــاد ســعادته بتعــاون الــرشكاء 

الســرتاتيجيي وتواصلهــم الدائــم إىل جانــب حرصهــم 

عــىل تقديــم األفــكار البتكاريــة التــي تعــزز مــن آليــة 

العمــل املتبعــة ورفــع مســتويات الخدمــة املقدمــة .    

m لغرض توحيد اإلجراءات الخاصة بها..
اجتماع تنسيقي بين المرور والخدمات العامة 
والتنمية االقتصادية حول آلية مرور الشاحنات
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ــدي  ــه خميــس الحدي ــد الل ــد عب اســتقبل ســعادة العمي

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ، بحضــور الرائــد 

ــة  ــة الرشطي ــم املتابع ــس قس ــحي رئي ــح الش ــيل صال ع

رأس  برشطــة  الرشطيــة  للعمليــات  العامــة  بــاإلدارة 

الخيمــة، الوفــد الزائــر مــن القيــادة العامــة لرشطــة 

ــم  ــس قس ــوق رئي ــر الش ــدم عم ــة املق ــارقة، برئاس الش

املتابعــة الرشطيــة برشطــة الشــارقة، وذلــك بهــدف 

إجــراء مقارنــة معياريــة ف إطــار التنســيق والتعــاون 

املشــرتك.

وف بــدء اللقــاء، رّحــب ســعادة العميــد عبــد اللــه 

ــاً  ــة الشــارقة، مثمن ــن رشط ــر م ــد الزائ ــدي، بالوف الحدي

القيادتــي،  بــي  املشــرتك  الرشطــي  التعــاون  أوجــه 

مؤكــداً أهميــة تبــادل الخــربات وتبــادل املعرفــة املهنيــة 

والتجــارب واإلنجــازات وأفضــل املمرســات ف مجــال 

ــدث  ــتخدام أح ــا واس ــة ومكافحته ــن الجرمي ــة م الوقاي

التقنيــات والتكنولوجيــا ف الوحــدات الرشطيــة واألمنيــة، 

ــتقرار. ــن والس ــز األم ــدف تعزي به

ــة  ــة ف غرف ــة ميداني ــر جول ــد الزائ ــرى الوف ــي أج ف ح

ــل  ــىل أفض ــع ع ــة، واطل ــة رأس الخيم ــات برشط العملي

ــم  ــة، ك ــة الرشطي ــال املتابع ــة ف مج ــات املتبع املمرس

اســتمع الوفــد إىل رشح تفصيــيل مــن رئيــس قســم 

ــا  ــي يؤديه ــام واألدوار الت ــول امله ــة ح ــة الرشطي املتابع

املكتــب  الوفــد جولــة ميدانيــة ف  القســم، وأجــرى 

للمراقبــة  الخاضعــي  حــالت  باســتقبال  الخــاص 

اإللكرتونيــة مبقــر دائــرة املحاكــم بــرأس الخيمــة.

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، الحفــل  ــه خميــس الحديــدي نائــب قائ ــد الل شــهد ســعادة العميــد عب

ــرم  ــمل ) 90 ( مك ــذي ش ــامل، ال ــة الش ــة الدقداق ــز رشط ــن 2019م مبرك ــم املتميزي ــنوي لتكري الس

بحضــور ســعادة العقيــد طــالل الشــال نائــب مديــر إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة، وســعادة العقيــد 

قضيــب عبــد اللــه الزعــايب نائــب مديــر إدارة اإلعــالم والعالقــات العامــة، وســعادة املقــدم فهــد حســن 

الحــداد رئيــس مركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل، وضبــاط املركــز املتقاعديــن، ورؤســاء املركــز الســابقي، 

وموظفــي املركــز، و املتعاونــي. حيــث كــرم العميــد الحديــدي، كافــة املتقاعديــن الذيــن عملــوا مبرتــب 

ــم  ــل صنعه ــا جمي ــوا خالله ــابقة، قدم ــوام س ــدة أع ــدى ع ــىل م ــة الشــامل، ع ــة الدقداق ــز رشط مرك

بعطــاء ل محــدود دون كلــل أو ملــل، كــم كــرم رؤســاء املركــز الســابقي، واملنتســبي املتميزيــن باملركــز 

خــالل العــام الجــاري 2019م، فضــالً عــن تكريــم الــرشكاء واملتعاونــي الخارجيــي تقديــراً إلســهاماتهم 

ــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.  ــة والقي ــوزارة الداخلي ــارزة ف تحقيــق األهــداف اإلســرتاتيجية ل الب

ــن   ــي املتميزي ــع املكرم ــود جمي ــل بجه ــالل الحف ــدي خ ــه الحدي ــد الل ــد عب ــعادة العمي ــاد س وأش

الذيــن اســتحقوا هــذا التكريــم والــذي يــأيت حرصــاً مــن رشطــة رأس الخيمــة عــىل مــد جســور الثقــة 

وتعزيــز روح التعــاون بينهــا وبــي جميــع املتميزيــن مــن متقاعديهــا ومنتســبيها ورشكائهــا ومتعاونيهــا 

ــات  ــق تطلع ــورة تحق ــة ومتط ــرتكة جاذب ــل مش ــة عم ــق بيئ ــدف خل ــم به ــزاً له ــي، تحفي الخارجي

وطموحــات وزارة الداخليــة، وترتقــي بالعمــل األمنــي وتشــجع عــىل البــداع ف رشطــة رأس الخيمــة.

m العميد الحديدي يكرم المتميزين والمتعاونين بمركز الدقداقة الشامل

m شرطة رأس الخيمة 
تستقبل

 من شرطة الشارقة
ً
وفدا

محطة شرطية
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املفتــش  مبكتــب  متمثلــة  الداخليــة  وزارة  نظمــت   

العامــة لرشطــة رأس  القيــادة  بالتعــاون مــع  العــام 

الخيمــة، ورشــة عمــل  بعنــوان )معــاً لنســعد بالتســامح 

( هدفــت مــن خاللهــا تعزيــز قيــم التســامح لــدى 

املوظفــي بحضــور العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ، و العميــد نــارص 

منقــوش آل عــيل مــن مكتــب املفتــش العــام ، والدكتورة 

حســنية محمــد العــيل مــن األرشــيف الوطنــي بالدولــة 

وعــدد مــن ضبــاط  وصــف الضبــاط وموظفــي القيــادة.

 وتــأيت هــذه املبــادرة تعزيــزاً ألهــداف ورؤيــة اإلمــارات 

برتســيخ ثقافــة وقيــم التســامح ، وتدعيــمً ملكانــة الدولــة 

ف ترســيخ مبــادئ التســامح والتعايــش الســلمي ، ونحــو 

إبــراز النمــوذج اإلمــارايت ف التســامح عــىل مســتوى 

ــامح  ــة ف التس ــة العاملي ــة املرجعي ــون الدول ــي لتك عامل

وفــق األســس التــي أرىس قواعدهــا املغفــور لــه الشــيخ 

ــراه" . ــه ث ــب الل ــان " طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي

ــيف  ــن األرش ــيل م ــنية الع ــورة حس ــا الدكت ــت فيه قدم

الوطنــي ورقــة تتنــاول منظومــة التســامح بالدولــة، 

تناولــت فيهــا توجهــات حكومــة اإلمــارات نحــو مأسســة 

احتفاليــة  ليــس   " التســامح   " أن  قائلــة   ، التســامح 

تــر ف وقــت ومناســبة معينــة، وإمنــا هــو عبــارة 

عــن نظــام عمــل متكامــل يطبــق ف جميــع محــاور 

ــىل  ــتمل ع ــي تش ــة الت ــة اإلداري ــا ، العملي ــاة ومنه الحي

التســامح املجتمعــي، والتســامح التعليمــي، والثقــاف  وف 

ــامح  ــوم التس ــل مفه ــم يدخ ــي، ك ــات والقوان الترشيع

ــراز  ــة إىل إب ــه، باإلضاف ــه وتطبيقات ــي ووظائف ف اإلعالم

النمــوذج اإلمــارايت ف التســامح لتكــون الدولــة املرجعيــة 

ــامل. ــتوى الع ــىل مس ــامح ع ف التس

كــم تناولــت الدكتــورة حســنية ف ورقتهــا التــي قدمتهــا 

ــاهم  ــف س ــد " ، وكي ــر زاي ــامح ف فك ــدوة " التس ف الن

رحمــه اللــه بتأســيس اتحــاد دولــة اإلمــارات  والتنميــة 

ــادة  ــتدامة والري ــة واإلس ــهدتها الدول ــي ش ــاملة الت الش

ــب  ــا النقي ــي قدمته ــة الت ــاء ف الورق ــم ج ــة.  في العام

شــيخة ســعيد الكعبــي رئيــس قســم الرصــد املجتمعــي 

بــاإلدارة العامــة لحميــة املجتمــع والوقايــة مــن الجرميــة 

بــوزارة الداخليــة ، موضــوع التســامح الوظيفــي وفوائده، 

ــعيداً ف  ــون س ــة أن تك ــبل  ف كيفي ــت الس ــم أوضح ك

ــع  ــة م ــة الطيب ــىل العالق ــة ع ــا املحافظ ــك ، ومنه عمل

الزمــالء، وتبــادل املعرفــة والخــربات مــا يــؤدي إىل توثيــق 

العالقــة وتوطيدهــا بــي افــراد املؤسســة، وتفعيــل آليــة 

ــة العمــل. التســامح ف بيئ

 وذكــرت أن فكــرة التســامح مل تــأيت مــن الفــراغ ،و إمنــا 

ــار  ــايل كاختي ــام الح ــي للع ــوان رئي ــا كعن ــم اعتمده ت

ينــم عــن بعــد نظــر ودرايــة واســعة وتخطيــط  متقــن، 

ونوهــت إىل أن صفــة التســامح نهــج يعتــد بــه ف الدولــة  

ــه أرث ينقــل عــن قائــد عظيــم يوصــف بالحكمــة،  كون

لــذا كان لزامــاً منــا أن نتبنــى ذلــك النهــج القويــم الــذي 

ورثنــاه عــن املغفــور لــه الشــيخ زايــد "طيــب الله ثــراه".

قــدم ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة خالصــة مســريته 

ــا   ــن 40 عام ــرث م ــدت ألك ــي امت ــة الت ــة والعملي املهني

ــل  ــاريب ف العم ــن تج ــوان " م ــل بعن ــة عم ــالل ورش خ

التــي  معرفتــي  شــاركني  مبــادرة  "ضمــن  الرشطــي 

أطلقتهــا وزارة الداخليــة قبــل عــدة ســنوات .

شــهدها  التــي  الورشــة  خــالل  ســعادته  واســتعرض 

ســعادة العقيــد ابراهيــم املطــر مديــر إدارة مراكــز 

ــلحدي  ــد الس ــور راش ــد الدكت ــعادة العقي ــة وس الرشط

مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة ، واملقــدم فهــد الحــداد 

رئيــس مركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل الــذي اســتضاف 

ــه  ــاط واملنتســبي بدايات ــن الضب ــة م ــة ومجموع الفعالي

ــالزم ف رشطــة رأس  ــة م ــق برتب ــط تحقي ــة كضاب العملي

الخيمــة وانتقالــه للعمــل ف عــدة مناصــب ف وزارة 

الداخليــة ومــن ثــم عودتــه للعمــل ف رشطــة رأس 

ــال  ــب ف املج ــن املناص ــد م ــه ف العدي ــة وتدرج الخيم

األمنــي واملــروري وصــول إىل منصبــه الحــايل ف وظيفــة 

نائــب قائــد عــام رشطــة الخيمــة .

ــن  ــدف م ــدي إىل أن اله ــد الحدي ــعادة العمي ــار س وأش

عقــد هــذه الورشــة يتمثــل ف نقــل الخــربات والتجــارب 

العمليــة الطويلــة التــي تخلــق نوعــا مــن العالقــات 

ــبي  ــاط واملنتس ــل إىل الضب ــالء العم ــع زم ــة م الحميم

الهــداف  تحقيــق  يســهم ف  مبــا  الرشطــي  للجهــاز 

ــة  ــة املعرف ــرش ثقاف ــة ف ن ــوزارة الداخلي الســرتاتيجية ل

ــي ،  ــاء واملرؤوس ــي الرؤس ــرف ب ــل املع ــز التواص وتعزي

مشــددا عــىل أهميــة الدقــة  واحــرتام اآلخــر والخــالص 

ف العمــل الــذي يعتــرب بوابــة العبــور للتميــز وتحقيــق 

النجاحــات املتواصلــة ودعــم املســرية الرشطيــة واألمنيــة 

املتميــزة ف الدولــة . وأكــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس 

ــارة  ــاركة واستش ــق ال مبش ــاح ل يتحق ــة أن النج الخيم

العقــول مــن أصحــاب الخــربة والكفــاءة ف اتخــاذ القــرار 

والســتفادة مــن اآلخريــن بغــض النظــر عــن رتبهــم 

ــب  ــا يتوج ــو م ــة وه ــم الوظيفي ــكرية أو مناصبه العس

ذلــك ف تطويــر  العمــل ألهميــة  الحــرص عليــه ف 

ــول  ــان والوص ــن واألم ــز األم ــة وتعزي ــات املقدم الخدم

ــق النجــازات  ــي وتحقي ألعــىل مســتويات رضــا املتعامل

ــام . ــة بشــكل ع الوظيفي

m الداخلية تنظم ورشة 
للتسامح بالتعاون مع 

شرطة رأس الخيمة

m خالصة تجربة 40 عاما
 من العمل الشرطي

العميد الحديدي يقدم 
تجربته العملية ضمن " 

شاركني معرفتي "

محطة شرطية
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ــارات 2021  ــة اإلم ــاهمة ف رؤي ــن املس ــاً م انطالق

،وتحقيــق الســتدامة ف مئويــة اإلمــارات 2071 

،نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة 

بالتعــاون مــع هيئــة الحكومــة اللكرتونيــة باإلمــارة  

"ورشــة عمــل الهويــة الرقميــة اإلماراتيــة "ف قاعــة 

ــدف  ــادة وته ــى القي ــحي مببن ــارق الش ــهيد ط الش

الورشــة التــي حرهــا ســعادة العميــد جــمل 

والخدمــات  املــوارد  عــام  مديــر  الطــري  أحمــد 

املســاندة ، وســعادة العميــد محمــد الجــريي مديــر 

إدارة الشــؤون املاليــة، والعقيــد دكتــور محمــد 

الخدمــات  إدارة  مديــر  األحمــد  الرحمــن  عبــد 

اللكرتونيــة والتصــالت، تعريــف منتســبي القيــادة 

ــة،  ــة الرقمي ــادرة الهوي ــجيل مبب ــة التس ــىل كيفي ع

والتــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 

ــه – خــالل  ــوزراء حاكــم ديب – رعــاه الل ــس ال مجل

الجتــمع الثــاين للمبــادرة الــذي ضــم كل مــن هيئــة 

تنظيــم التصــالت،وديب الذكيــة ،وهيئــة أبــو ظبــي 

الرقمية،وتعتــرب هيئــة الحكومــة اللكرتونيــة بــرأس 

ــادرة  ــرتاتيجي ف املب ــايس  واس ــك اس ــة رشي الخيم

،كــم هدفــت الورشــة إىل توضيــح كافــة الجوانــب 

املتعلقــة بهــذه املبــادرة والــرد عــىل الستفســارات 

وكيفيــة الســتفادة مــن املنظومــة مبــا يخــدم جميــع 

ــراف. األط

تنســيق  أخصائيــة  الشــحي  أمنــة  وذكــرت      

ــا  ــة ف تقدميه ــة الحكومــة اللكرتوني املشــاريع بهيئ

للورشــة قائلــة : تعــد الهويــة الرقميــة مبــادرة 

وطنيــة جامعــة تهــدف إىل إتاحــة الوصــول الرسيــع 

والســهل إىل الخدمــات الحكوميــة وغــري الحكوميــة 

مــن قبــل مختلــف رشائــح املتعاملــي وعــىل مــدار 

ــة التحــول  ــع عملي الســاعة.  كــم تهــدف إىل ترسي

الرقمــي ف الدولــة عــرب تعزيــز التكامــل والتنســيق 

بــي الجهــات الحكوميــة والقطاعــات األخرى،وصــولً 

أكــرث رسعــة  وخدمــات  أوراق  بــال  حكومــة  إىل 

ــان. ــهولة وأم وس

    وســيكون تطبيــق "الهويــة الرقمية"معتمــداً لــدى 

املحليــة  الحكوميــة  واملؤسســات  الدوائــر  كافــة 

ــم  ــة. ك ــاص بالهوي ــق الخ ــرب التطبي ــة ع والتحادي

ــة  ــة الرقمي ــق الهوي ــع تطبي ــل م ــيتمكن املتعام س

ــة  ــات اللكرتوني ــن الخدم ــد م ــن الوصــول للعدي م

ــات. ــف القطاع ــة ف مختل والذكي

     وأن هيئــة الحكومــة اللكرتونيــة باعتبارهــا 

الرقميــة"  "الهويــة  مببــادرة  اســرتاتيجي  رشيــك 

التعريفيــة  بالــورش  دعمهــا  عــىل  ســتعمل 

رأس  حكومــة  ف  تطبيقهــا  لغــرض  والتوضيحيــة 

ــق  ــجيلهم بتطبي ــور وتس ــف الجمه ــة وتعري الخيم

املبــادرة. موضحــة أن " الهويــة الرقميــة" تســتخدم 

إلنجــاز اي معاملــة الكرتونيــة وذكية،ميتلــك املتعامل 

مــع هــذه املبــادرة حســاب موحــد ميكنــه مــن 

ــق  ــن طري ــة ع ــالت اللكرتوني ــة التعام ــاز كاف انج

الهواتــف الذكيــة.

ــري:   ــمل الط ــد ج ــعادة العمي ــال س ــه ق ــن جهت وم

طريــق  عــىل  جديــدة  محطــة  الورشــة  تثــل 

ــمً ف  ــاً مه ــا ركن ــة باعتباره ــة الرقمي ــز الهوي تعزي

ــة  ــة بكاف ــامل للدول ــي الش ــول الرقم ــرية التح مس

قطاعاتها،مؤكــداً عــىل أن الهويــة الرقميــة حلــم 

ــت  ــي بذل ــة الت ــود الحثيث ــق نتيجــة الجه ــد تحق ق

ــة .وأضــاف نحــن  عــىل ثقــة  ف ســبيل هــذه الغاي

بــأن الجهــود التــي ســتُبذل بعــد هــذه الورشــة 

ــوي  ــاء زخــم ق ــع ف إضف ــر املتوق ــا األث ســيكون له

عــىل التطبيــق الواســع للهويــة الرقميــة عــىل أرض 

ــع.  الواق

ــا  ــيكون له ــة" س ــة الرقمي ــا إىل أن " الهوي     منوه

ــذه  ــود ه ــع،وأن وج ــل املجتم ــق داخ ــر العمي األث

األخــرى  الخدمــات  كل  تختــرص  التــي  الخدمــة 

يــرس  بــكل  التعامــالت  واحد،تســهل  بتطبيــق 

وســهولة،وتوجه ســعادته بالشــكر والثنــاء للحكومــة 

ــهيل  ــا لتس ــي تبذله ــود الت ــىل كل الجه ــيدة ع الرش

احــدث  وفــق  واملقيمــي  املواطنــي  تعامــالت 

نطمــح  ،قائــال  الحديثــة  والتطبيقــات  األســاليب 

ــد  ــة بقص ــات املعني ــع الجه ــل م ــتمرار التواص لس

التوضيــح  واإلســهاب ف التعريــف عــن مثــل تلــك 

الخدمــات عــرب الــورش والنــدوات الهادفــة.

وف نهايــة الورشــة كــرم ســعادة العميــد جــمل 

الطــري مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة 

برشطــة رأس الخيمــة وفــد هيئــة حكومــة رأس 

الخيمــة اللكرتونيــة لتقدميهــم الورشــة التعريفيــة. 

حــر الورشــة عــدد كبــري مــن ضبــاط وصــف 

ضبــاط وموظفــي القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة .

m شرطة رأس الخيمة تنظم بالتعاون مع هيئة الحكومة االلكترونية

ورشة عمل "الهوية الرقمية اإلماراتية"

محطة شرطية
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ــر  ــد جــمل أحمــد الطــري مدي شــهد ســعادة العمي

عــام املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس 

الخيمــة، بحضــور ســعادة العميــد عــادل عبــد اللــه 

النعيمــي نائــب مديــر عــام املــوارد والخدمــات 

نــارص  الدكتــور  العقيــد  وســعادة  املســاندة، 

ــة رأس  ــب رشط ــد تدري ــر معه ــر مدي ــد البك محم

الخيمة،حفــل تخريــج دورة التأهيــل والرتقــي لرتبــة 

مســاعد ) 24 ( وذلــك مبعهــد تدريــب الرشطــة، 

ــة. ــبي الرشط ــن منس ــدد م ــاركة ع مبش

ــل  ــدورة التأهي ــري، ب ــد الط ــعادة  العمي ــاد س وأش

والرتقــي لرتبــة مســاعد ) 24 (، والتــي اكســبت 

ــي  ــية الت ــم األساس ــن املفاهي ــد م ــبيها العدي منس

تؤهلهــم لرتبــة ) مســاعد ( مــع بعــض املــواد 

العمليــة،  مهامهــم  لتطويــر  الالزمــة  القانونيــة 

بجانــب التدريبــات امليدانيــة والرياضيــة، التــي 

ــاءة  ــوة وكف ــداين بق تكــن مــن خــوض العمــل املي

بالســتعداد  للوطــن  والنتــمء  الهويــة  لتعزيــز 

للدفــاع عنــه.

ــوارد  ــام امل ــر ع ــعادة مدي ــرب س ــه، أع ــن جانب وم

ــن  ــة، ع ــة رأس الخيم ــاندة برشط ــات املس والخدم

مــدى اعتــزازه وفخــره بتخريــج دفعــة جديــدة مــن 

الكــوادر الرشطيــة التــي تــم تأهيلهــا وتكينهــا لبــدء 

مرحلــة جديــدة باتقــان وتيــز منقطــع النظــري، 

ــن الوطــن واملواطــن، يك  ــن أم وبدورهــا ســتعزز م

يســتمر العطــاء واألمــان ف ظــل القيــادة الرشــيدة.

كــم شــهد ســعادة العميــد عــادل بــن نصيــب 

النعيمــي نائــب مديــر إدارة املــوارد والخدمــات 

املســاندة ف رشطــة رأس الخيمــة بحضــور ســعادة 

معهــد  مديــر  البكــر  نــارص  الدكتــور  العقيــد 

ــة  ــن دورة مواجه ــبا م ــج 62 منتس ــب تخري التدري

أعــمل الشــغب الثامنــة .

وأشــار ســعادة العميــد النعيمــي إىل أن إقامــة 

الــدورات التدريبيــة املســتمرة ملنتســبي القيــادة 

ــىل  ــا ع ــد حرصه ــة يؤك ــة لرشطــة رأس الخيم العام

رفــع كفــاءة وقــدرة ضباطهــا وأفرادهــا وجميــع 

العمــل  تطــورات  ملواكبــة  وتأهيلهــم  منتســبيها 

لجمهــور  الخدمــة  مســتويات  أفضــل  وتقديــم 

وموقعــه  اختصاصــاه  حســب  كل  املتعاملــي 

الوظيفــي.

ومثــن انضبــاط منتســبي دورة مواجهــة أعــمل 

ــا إىل أن  ــدورة، لفت ــة مــدة ال ــة طيل الشــغب الثامن

تخريــج هــذا العــدد مــن أبنــاء رشطــة رأس الخيمــة 

يشــكل اضافــة نوعيــة جديــدة تضــاف إىل كادر 

ومنتســبي مختلــف إدارات وأقســام وأفــرع القيــادة 

.

 مــن ناحيــة أخــرى خــَرج ســعادة العقيــد الدكتــور 

نــارص البكــر 50 منتســبا ف 3 دورات تخصصيــة 

تثلــت ف دورة املســتجيب األول ، ودورة أعــمل 

الدوريــات األمنيــة ، ودورة التعامــل مــع النــزلء 

واملوقوفــي .

وأوضــح ســعادته أن جميــع الخريجــي خضعــوا 

خــالل فــرتات إقامــة الــدورات الثــالث للعديــد مــن 

ــة  ــة والنظري ــة العملي ــة والتأهيلي ــج التدريبي الربام

أكســبتهم حزمــة متنوعــة مــن املعــارف واملهــارات 

التــي ســتنعكس عــىل أدائهــم ف العمــل وف خدمــة 

املراجعــي والقيــام باألعــمل املوكلــة إليهــم بجــودة 

وتيــز عاليــي ، داعيــا الخريجــي إىل الســتفادة مــن 

مكتســبات هــذه الــدورات عــرب تطبيقهــا عــىل أرض 

الواقــع مــن خــالل ممرســاتهم الوظيفيــة اليوميــة .   

 m تخريج عدة دورات بمعهد تدريب شرطة رأس الخيمة

محطة شرطية



إدارة  من  كل  املختصة ف  الرشطية  الجهات  وتبذل 

املرور والدوريات والرشطة املجتمعية، جهودا كبريا 

وواضحة ف تأمي سالمة مرتادي املناطق الربية ونرش 

التوعية وثقافة احرتام األنظمة والقواني، سعيا وراء 

منع حدوث أي يشء قد يكدر صفو املرتادين وأفراد 

أرسهم. ف الوقت الذي يرص فيه البعض من قائدي 

اآلخرين  إزعاج  عىل  النارية  والدراجات  املركبات 

السلوكيات  ببعض  القيام  عرب  سالمتهم  وتهديد 

لتطور  بدوره  املجال  يفتح  قد  مم  القانونية،  غري 

املوضوع إىل خالفات ومشاجرات ل يحمد عقباها، 

أو لحوادث مرورية تهدد حياة وأرواح األهايل.

الشيخ  شارع  مرتادي  من  األهايل  من  عدد  وطالب 

بتشديد  اإلمارة  ف  املعنية  الجهات  زايد  بن  محمد 

تجاوزات  ألية  للتصدي  تواجدها  وتكثيف  رقابتها 

األرس  خصوصية  وعىل  القواني،  عىل  تعديات  أو 

العام  الوقت من  التي تنتظر سنويا هذا  والعائالت 

فيها،  فراغها  أوقات  وتضية  الطبيعة  إىل  للخروج 

والتي تتضمن إزعاج بعض قائدي الدراجات وسائقي 

النفايات  إلقاء  البعض  وتعمد  لهم،  السيارات 

وجود  من  بالرغم  األرض  عىل  النريان  ومخلفات 

الجميل  املظهر  يشوه  مم  لها،  مخصصة  حاويات 

للمكان ويتسبب ف تعريض سالمتهم للخطر .

جهود شرطية مشكورة

بداية  ف  أشاد  املظرب:  سلطان  املواطن  الشاب 

حديثه بالجهود املبذولة من قبل الجهات الرشطية 

لألهايل  واألمان  األمن  وتوفري  النظام  لفرض  املعنية 

محمد  الشيخ  شارع  جانبي  عىل  الرب  مرتادي  من 

بن زايد، والتي تصطدم ف بعض األحيان ف إرصار 

البعض من السائقي وقائدي الدراجات النارية عىل 

يات الشرطة... انتشار مكثف لدور
سلوكيات خارجة عن الذوق العام

 تزعج مرتادي المناطق البرية وتهدد سالمتهم
مع حلول موسم الشتاء وتساقط األمطار تتجه بوصلة اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين للسهر وتمضية أوقات 
فراغهم في المناطق البرية، بعيدا عن ضجيج وزحام الحياة، ومن بينها شارع "الشيخ محمد بن زايد" الذي يشهد إقباال ملحوظا 

واعتدال المناخ خالل هذه الفترة، خاصة في عطالت نهاية األسبوع وبالتزامن مع حلول عطلة الفصل الدراسي األول .
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مخالفة األنظمة والتسبب ف إزعاج األهايل .

وأضاف أن مخالفات مرتادي الشارع تتنوع بي رفع 

مبالغ  بشكل  مركباتهم  ف  التسجيل  جهاز  صوت 

فيه من قبل البعض، فيم يتعمد البعض إىل إصدار 

وقيادتها  سياراتهم  أو  بدراجاتهم  مزعجة  أًصوات 

عىل مقربة من أماكن جلوس األرس والعائالت. فضال 

منهم  واضح  تعد  ف  األرض  عىل  القممة  إلقاء  عن 

التواجد الرشطي  أن  ، لفتا إىل  العامة  النظافة  عىل 

املكثف ف مثل هذا الوقت من العام لعب دورا ف 

رفع مستوى اللتزام من قبل معظم الجمهور، وهو 

ما انعكس عىل زيادة مستوى األمن والشعور باألمان 

الجميع  قبل  من  تعاونا  يتطلب  الذي  األهايل  بي 

وصول ألعىل درجات السالمة للجميع .

إصرار على مخالفة القوانين
من  فئة  وجود  إىل  الشحي:  مكتوم  املواطن  ويشري 

مرتادي املناطق الربية ترب بعرض الحائط األنظمة 

بسلوكيات  قيامها  عرب  واإلرشادات،  والتعليمت 

مرفوضة قانونيا ومجتمعيا تؤذي اآلخرين وتتسبب 

ف إزعاجهم وحتى تهديد سالمتهم .

وأضاف أنه بالرغم من حرص القيادة العامة لرشطة 

رأس الخيمة عىل التواجد املستمر ف أماكن جلوس 

خاصة  زايد،  بن  محمد  الشيخ  شارع  عىل  األهايل 

ودوريات  والرسمية  األسبوعية  العطالت  خالل 

"راقب" التابعة لدائرة الخدمات العامة إل أن هناك 

فئة قليلة تعكر صفو األجواء من خالل إقدامها عىل 

ف  والتعليمت،  القواني  تتجاوز  سلوكيات  ارتكاب 

مقدمتها إزعاج األهايل باألصوات العالية الصادرة عن 

العقيد الدكتور راشد السلحدي العميد أحمد الصم النقبي

,,
العميد الصم :

 »  التسبب بالضجيج 
يعتبر أحد أبرز 

المخالفات المرورية 
التي يتم تحريرها « 

 

تعاون الجمهور مطلب 
أساسي للحفاظ على النظام
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النفايات  بإلقاء  مرورا  النارية،  ودراجاتهم  مركباتهم 

عىل األرض وصول إىل التخلص من مخلفات الحرائق 

من فحم وحطب بدفنها ف حفرة. مم يعترب تلويثا 

للبيئة املحيطة وتهديدا لسالمة املرتادين الذين قد 

يتعرضون لإلصابة بحروق نتيجة هذه املخلفات، مم 

الفئة  املتخذة بحق هذه  العقوبات  تغليظ  يتطلب 

ليكون ذلك عربة لهم ولغريهم . 

تشويه المظهر الجمالي العام
الربية  املناطق  أن  إىل  أشار  مقيم:  مايض  محسن 

تعترب  زايد  بن  محمد  الشيخ  شارع  جانبي  فيها  مبا 

من  يصاحبه  وما  الشتاء،  فصل  خالل  هاما  مقصدا 

كبرية من  واملناخ لرشيحة  الطقس  اعتدال ف حالة 

املواطني واملقيمي ممن يوجهون بوصلة اهتممهم 

إىل مثل هذه املناطق، إما بغرض التخييم أو قضاء 

بعض الوقت فيها بصحبة أرسهم وأفراد عائالتهم .

مع  خاصة  املتزايد  اإلقبال  هذا  ظل  ف  أنه  وأوضح 

اإلمارة  ف  املعنية  الجهات  تحرص  األمطار  تساقط 

لفرض  املناطق  هذه  ف  أكرب  بشكل  التواجد  عىل 

للتعديات  والتصدي  املرتادين،  عىل  القانون  احرتام 

التي يتعمد البعض ارتكابها والتي تهدد أمن وسالمة 

الجمهور، وتبدد هدوء املكان باإلضافة إىل تشويهها 

أن  إىل  مشريا   ، املنطقة  ف  العام  الجميل  للمظهر 

اإلزعاج األكرب يصدر عادة عن الدراجات النارية التي 

البعض  تعمد  عن  فضال  املناطق،  هذه  ف  تتواجد 

إبقاء نفاياتهم خلفهم بعيدا عن أعي الرقابة. وهذا 

من خالل  الجميع  قبل  من  ذاتيا  تعاونا  يتطلب  ما 

الحرص عىل تنظيف املكان قبل مغادرته .

انتشار مكثف للدوريات
املرور  إدارة  مدير  النقبي  الصم  أحمد  العميد 

مع  أنه  أكد  الخيمة  رأس  رشطة  ف  والدوريات 

ولشارع  والصحراوية  الربية  للمناطق  األهايل  توجه 

بي  أوقاتهم  تضية  بغرض  زايد  بن  محمد  الشيخ 

شتوية  مخيمت  إقامة  بهدف  أو  الطبيعة،  أحضان 

العسكرية  الرشطية  الدوريات  تواجد  تكثيف  يتم 

املعنية، ف  الرشطية  اإلدارات  بالتعاون مع  واملدنية 

استتباب  لضمن  واملقيمي  املواطني  تواجد  أماكن 

تجاوز  نفسه  له  توسل  من  لكل  رادع  األمن وخلق 

خصوصية  وعىل  عليها  والتعدي  والقواني  األنظمة 

املرتادين .

وأضاف أنه ف مثل هذا الوقت من العام الذي يتزايد 

والصحراوية،  الربية  املناطق  عىل  األهايل  توافد  فيه 

عىل  الخيمة  رأس  لرشطة  العامة  القيادة  تحرص 

هذه  ملرتادي  توعوية  وزيارات  حمالت  تنفيذ 

املناطق، يتم خاللها تقديم باقة متنوعة من النصائح 

واإلرشادات التثقيفية التي تسهم ف حال اللتزام بها 

ف الحفاظ عىل سالمتهم وسالمة غريهم وتقف سدا 

منيعا أمام أية محاولت للخروج عن القانون ، مشريا 

الجهات  به  تقوم  الذي  التثقيفي  الدور  أهمية  إىل 

الرشطية ذات الختصاص ف توجيه األهايل وقائدي 

منهم  يتطلب  ما  وهو  النارية  والدراجات  املركبات 

التعاون للوصول للهدف األسمى ف الحفاظ عىل أمن 

وسالمة الجميع .

المخالفات تعرض أصحابها
 للمساءلة القانونية

وشدد عىل أهمية التزام مرتادي شارع الشيخ محمد 

بن زايد وكافة املناطق الربية والصحراوية باألنظمة 

والقواني تحقيقا لألهداف املرجوة وتفاديا للتعرض 

إجراءات  من  عليها  يرتتب  وما  القانونية،  للمساءلة 

رضورة  مع  املخالفي  بحق  توقيعها  يتم  وعقوبات 

كافية من حرم  بعد مسافة  ملركباتهم عىل  إيقافهم 

أحد  يعترب  بالضجيج  التسبب  أن  إىل  ، لفتا  الشارع 

تحريرها ف هذا  يتم  التي  املرورية  املخالفات  أبرز 

السياق .   

جرعات تثقيفية للمرتادين

السلحدي  راشد  الدكتور  العقيد  أوضح  ناحيته  من 

دوريات  أن  أن  املجتمعية:  الرشطة  إدارة  مدير 

الرشطة املجتمعية عززت تواجدها ف مناطق تجمع 

األهايل ف شارع الشيخ محمد بن زايد، وزادت من 

لحثهم  للجمهور  املوجهة  واإلرشاد  التوعية  جرعات 

عليهم  الواجب  اليجابية  بالسلوكيات  اللتزام  عىل 

إتباعها ف املناطق الربية .

للحمالت  املجتمعية  الرشطة  إدارة  إطالق  أن  وذكر 

لهم  ميدانية  زيارات  وتنفيذ  للجمهور  التثقيفية 

مع  وتاشيا  الطقس  حالة  تحسن  مع  بالتزامن  يأيت 

األمن  لتعزيز  الرامية  الداخلية  وزارة  توجيهات 

متينة  عالقات  وبناء  التعاون  جسور  ومد  واألمان، 

تتعلق  لهم  تثقيفية  جرعات  تقديم  عرب  معهم 

برورة احرتام خصوصية اآلخرين، وعدم إزعاجهم 

باإلرشادات  والتقيد  املكان  نظافة  عىل  واملحافظة 

دوريات  تواجد  أن  مضيفا   ، والقواني  والتعليمت 

الرشطة املجتمعية يربز بشكل لفت خالل عطالت 

الدينية  املناسبات  عطالت  وف  األسبوع،  نهاية 

الربية  املناطق  فيها  تشهد  التي  والرسمية  والوطنية 

إقبال كبريا ف ظل اعتدال الطقس. 

,,
العقيد الدكتور 

السلحدي :
  هدف الحمالت 

التثقيفية للشرطة 
المجتمعية تعزيز 
األمن واألمان    

 

سلطان المظرب محسن ماضيمكتوم الشحي

استطالع

20   ينــــايــر   2020    العدد ) 279 (   



معيشتهم  الستقرار ف  الناس  يستطيع  ل  األمن  غياب  ففي   

ول يستطيع الفرد أن يشعر باألمن واألمان. وهنا تأيت أهمية 

األمن باعتباره أساس التنمية وغاية العدل بشكل عام ول سيم 

تتمثل  التي  املتحدة  العربية  المارات  دولة  ف  خاص  بشكل 

خصوصيتها ف مجال األمن )التعدد والتنوع السكاين واختالف 

يقارب 200 جنسية ف  ما  اليوم  لدينا  والثقافات(  الجنسيات 

الدولة. ولتحقيق األهمية والغاية من األمن وف ظل التطورات 

والتقنيات ف عاملنا اليوم الذي يشمل عىل ممرسات عاملية ف 

، فأن مؤسسات فرض سلطة  الفنية  مجالت األنظمة األمنية 

مفهوم  انتهجت  خاص  بشكل  والرشطة  عام  بشكل  القانون 

املدينة اآلمنة. 

وهو   :)Safe City( اآلمنة  املدينة  مبفهوم  نبدأ  هنا  ومن 

التعامل  أي  والتصالت،  املعلومات  تقنية  عىل  قائم  مفهوم 

مع التحديات الرشطية الحديثة بتوظيف التكنولوجيا الذكية 

لتنفيذ عمليات تعزيز المن واألمان لدى املجتمع، من خالل 

التعاون بي الوحدات التنظيمية املتخصصه، وبالتواصل الفعال 

مكافحة  ف   )Intelligence Search( األفضل  والستخدام 

وكشف الجرائم والقضاء عىل ما يتسبب ف الخالل باألمن.

األمن واألمان  تحقيق  اآلمنه ف  املدينة  أنظمة  حيث تساهم 

من خالل منع ومكافحة الجرمية، بل أكتشافها ف زمن قيايس 

باستخدام تطبيقات التعرف عىل الشخاص -لوحات املركبات- 

تحليل السلوكيات، وف محور ضبط امن الطرق ألنظمة املدينة 

اآلمنه دور ف إدارة الزدحام )Crowd Management( وضبط 

أمن الطرق باستخدام أجهزة ظبط الرسعات )الرادارات( عىل 

سبيل املثال ل الحرص، وف إطار حمية املجتمع فأن ألنظمة 

املدينة اآلمنه مساهمت كبري ف مجالت متعددة مثل أنظمة 

 .)Fire Alarm( اإلنذار املبكرة وإنذار الحريق

هي  أولً  ف:  رحالتها  تعاقبت  مراحل  المنة  املدينة  ألنظمة 

تتمثل  حيث   )On Premises( )قدمياً(  السابق  ف  إنها 

األنظمة األمنية ف استخدامات أنظمة إلكرتونية مثل أنظمة 

عىل  تعتمد  محدودة  وهي   ،)CCTV( التلفزيونية  املراقبة 

القريب  املايض  ف  ثانياً  البعض  بعضها  عن  معزوله  أنظمة 

)Cloud Connected( اعتمدت التقنيات عىل وصول مركزي 

مركزية  ملنصات  املعزولة  األنظمة  من  الفيديوهات  لجميع 

وهو  ثالثاً:  والتحري.  البحث  ف  معها  والتعامل  تخزينها  يتم 

الصطناعي  الذكاء  عىل  العتمد   )Ai Powered( الحارض 

واملوقع  البيانات  لرتابط  وفقاً   )Intelligence Search( ف 

والوقت عىل سبيل املثال.

األنظمة  منها  رئيسية  عنارص  عىل  اآلمنة  املدينة  تشمل 

األساسية  البنية  وتثل   )Integrated systems( املتكاملة 

التلفزيونية  املراقبة  أجهزة  مثل  تقنية،  ملنظومة  املشرتكة 

وأجهزة الرادارات، مع أجهزة استشعار مشرتكة متصلة بشبكة 

ف  فورية  )معلومات  املعلومات  تبادل  تسهل  مشرتكة  تقنية 

الوقت الحقيقي(. ومن العنارص األساسية أيضاً للمدينة اآلمنه 

 ،)Video data and analytics( الفيديو والتحليالت بيانات 

 Video الصطناعي  الذكاء  ذات  الفيديو  سحابة  خالل  من 

Cloud Ai Overview – وهي املعلومات املجمعة )تجميع 

التجمعات  وأماكن  واملنافذ  املطارات  من  الفيديوهات( 

أجرة(،  )باصات–سياراة  العام  والنقل   ، التجارية  املراكز  مثل 

واألماكن السياحية والطرق واملنشآت–وذلك من خالل شبكة 

نقل خاصة يطلق عليها باملفهوم التقني )سحابة الفيديو(.

األساسية  الركيزة  هي   )Video Cloud( الفيديو  فسحابة 

لنظمة املدينة اآلمنه حيث يتم فيها دمج البيانات )نقل فيديو 

حي ومبارش–مستودع البيانات الوصفية–تحليل للفيديوات(، 

مع تطبيقات )أنظمة(. تنبية املشتبة فيه – تحقيقات لقضية 

أمن  استخبارية–ضبط  والسيطرة–تحليالت  التحكم  مركز   –

 - الشخاص  عىل  التعرف  مخرجاتها  من  يكون  والتي  الطرق 

املفقودين  عن  البحث   - املطلوبي  بضبط  املركبات  لوحات 

املحظورة  املناطق  ف  التحكم   - الهويات  من  التحقق   -

عىل  التعرف  أولً  خالل:  من  السلوكيات  تحليل  وكذلك 

)حقائب/ األشياء   - العامة  األماكن  ف  واملشاجرات  التجمهر 

املركبات  دخول  واإلنفجارات-  الحريق  املهجورة-  سيارات( 

للقضايا  الفيديوهات  ملحتوى  تحليالت  وثانياً  بالخطأ  للطرق 

– تحليالت للبيانات الضخمة مثل - التتبع واملسار )تنبيهات 

ف  ومركباتهم  املطلوبي  متابعة  واملتابعة(،  للمراقبة  لحظية 

الوقت الحقيقي - مسار تاريخي لتحركات لشخص أو املركبة(.

- تحليل املواقع )أول وآخر شخص أو مركبة تواجدت ف مكان 

محدد - اشخاص أو مركبات ارتادت منطقة محددة(.

أو  األشخاص  بي  اإلرتياد  ذو  )اإلرتباط  العالقة  تحليل   -

املركبات(.

عىل الصعيد الدويل هناك ممرسات تتنوع ف الحجم والتطبيق 

للمدينة  األساسية  العنارص  استخدام  التكنولوجي ف  والتطور 

اآلمنة، وف الساحة اإلقليمية أيضاً ممرسات حديثة ف مجالت 

اإلمارات  دولة  ف  الخيمة  رأس  إمارة  ولكن  اآلمنة.  املدينة 

باإلمارة، مثل  بناء عىل مسببات خاصة  معيناً  أخذت منوذجاً 

الزيادة ف عدد السكان، وتنوع الجنسيات والتوسع العمراين، 

سامية  أهداف  تحقيق  يضمن  بشكل  جديدة  مدن  بأنشاء 

مثل تعزيز البيئة األمنية الالزمة كمتطلب أسايس ف التنمية، 

وتشجيع وجذب الستثمر لحكومة رأس الخيمة.

المدينـة اآلمنـةالمدينـة اآلمنـة
قال تعالى: بسم اهلل الرحمن الرحيم }فأي الفريقين أحق باألمن إن كنتم تعلمون{ )سورة األنعام:81(.

األمـن هو شعور الفرد أو الجماعة بالطمأنينة ، من خالل المكافحة والقضاء على كل ما يهدد استقرارهم وحياتهم اليومية.

العقيد/ د. محمد عبدالرحمن األحمد

مقاالت
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نصف مليون درهم ..
عقوبة التقاط الصور في الحفالت الخاصة

المحامي سعد محمد

 وليعتد القانون بالبواعث عىل أرتكاب الجرائم كالجهل بالقانون أو أفرتاض حسن 

النية وتقع تحت املسؤولية الجنائية، وف بعض املناسبات يفرض أصحابها عىل 

املدعوين عدم اصطحاب الكامريات ومنع أستخدام كامريا الهواتف النقالة، أوكتابة 

عبارة رصيحة عىل بطاقات الدعوى بعدم التصوير منعا لإلحراج، إل انه ورغم كل ذلك 

يتم التصوير وتحدث املشاكل وبعضها يصل إىل ساحات املحاكم، وهذه كلها صور 

سلبية وسلوكيات يرفضها املجتمع الرشقي مبا يعرف ف القانون )أنتهاك الخصوصية(، 

وقد تصل هذه الصور حد البتزاز مستقبال ف حالة عدم تلبية غرض القائم بالصوير 

من أخذ مال أو عمل عالقة عاطفية مع الضحية وهي السمة الغالبة ف أيامنا هذه، 

وف النهاية هدم األرسة كامالً وعىل األقل منزل الزوجية. وقد نصت عىل ذلك مواد  

قانون العقوبات التحادي رقم )3 لسنة 1987( ف  املادة )378( منه: يعاقب بالحبس 

والغرامة كل من اعتدى عىل حرمة الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد، وذلك بأن 

أرتكب أحد األفعال اآلتية ف غري األحوال املرصح بها قانوناً أو بغري رضاء املجني عليه.

أ- اسرتق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أياً كان نوعه محادثات 

جرت ف مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

ب- التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص ف مكان خاص.

هذا ف قانون العقوبات التحادي، أما قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم )5 

لسنة 2012(، حسب املادة )21( منه، التي تنص عىل أنه: »يعاقب بالحبس مدة ل تقل 

عن ستة أشهر والغرامة التي ل تقل عن 150 ألف درهم ول تجاوز 500 ألف درهم أو 

بإحدى العقوبتي، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكرتونياً، أو 

احدى وسائل تقنية املعلومات، ف العتداء عىل خصوصية شخص ف غري األحوال املرصح 

بها قانوناً، بإحدى الطرق التالية 

1 - اسرتاق السمع ، أو اعرتاض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالت 

أو مواد صوتية أو مرئية . 

2 - التقاط صور الغري أو إعداد صور إلكرتونية سواء أن نقلها أو كشفها أو نسخها أو 

الحتفاظ بها . 

3 - نرش أخبار أو صور إلكرتونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات 

أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية . 

كم يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن )سنة واحدة( والغرامة التي )ل تقل عن مائتي 

إذا كنت مدعو لحفل ما، سواء كان زفاف أوخطوبة أو أي مناسبة وكان االحتفال مختلط كما يحدث في بعض 
المجتمعات أو النوادي،  المهم أن التقوم بتصوير أحد دون موافقته، والتضعها على منصات التواصل االجتماعي 

والتحتفظ بها، حتى لوكان من التقط الصور من السيدات ولسيدات معهن باالحتفال. فقد تتعرض للمساءلة 
القانونية وغرامة تصل إلى )500000(ألف درهم )نصف مليون درهم( في حالة اإلدانة، عالوة على الحبس لمدة 6 

أشهر إضافة إلى التعويض المدني بتهمة التشهير لوكانت الصورة في أوضاع يعتير صاحبها أخالال به،

أحذر .. 

من القانون
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العقوبتي،  هاتي  بإحدى  أو  درهم(  ألف  تجاوز خمسمئة  ول  درهم  ألف  وخمسون 

كل من استخدم نظام معلومات إلكرتوين، أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، إلجراء أي 

تعديل أو معالجة عىل تسجيل أو صورة أو مشهد ، بقصد التشهري أو اإلساءة إىل شخص 

بل  بذلك  اإلمارايت  املرشع  يكتف  ومل   .. انتهاكها  أو  خصوصيته  عىل  العتداء  أو  آخر، 

أهتم بالحرية الشخصية لألفراد ف معظم ترشيعاته، فقد جاء ف قانون حقوق املؤلف 

والحقوق املجاورة رقم )7 / 2002( باملادة رقم )43( التي نصت عىل أن: )ل يحق ملن 

قام بعمل صورة آلخر، بأية طريقة كانت، أن يحتفظ أو يعرض أو ينرش أو يوزع أصلها 

الذي قام بتصويره ما مل يتفق عىل ذلك، ما مل يكن  أو نسخا منها دون إذن الشخص 

نرش الصورة قد تم مبناسبة حوادث وقعت علنا، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة 

رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة، أو كان النرش قد سمحت به السلطات العامة خدمة 

العام، وبرشط أل يرتتب عىل عرض الصورة أو تداولها مساس مبكانة الشخص  للصالح 

الذي تثله، ويجوز للشخص الذي تثله الصورة أن يأذن بنرشها ف الصحف، وغريها من 

وسائل النرش، ولو مل يسمح بذلك املصور، ما مل يتفق عىل غري ذلك ، وف الواقع العميل 

قد يظن البعض أن هذه الجرمية قد تقترص عىل السيدات وحدهن، ونجيب هنا بالنفي، 

تلخصت  واقعة  ف  العليا  اإلتحادية  للمحكمة  حكم  وف  أيضا  الرجال  إىل  وصلت  فقد 

وقائعها ف شخص 

بأن نرش  عليه  املجني  التعدي عىل خصوصية  تهمة  إليه  أسندت  العامة  النيابة  كانت 

وطلبت  منه،  إذن  عىل  الحصول  دون  اإللكرتونية  املواقع  أحد  عىل  له  صورة شخصية 

معاقبته طبقاً للمواد 1،21/  3، 41، 42 من املرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، 

ف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات وقضت محكمة أبوظبي البتدائية بتغرميه )10 

ألف درهم(   21( املدين  بالحق  املدعي  إىل  يؤدي  وبأن  بالرسوم(،  وإلزامه  آلف درهم 

تعويضاً مؤقتاً وإلزامه مبرصوفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب املحاماة. وقد تم استئناف 

الحكم، وقضت محكمة الستئناف بتأييد الحكم املستأنف وإلزامه بالرسوم، وملا مل يلق 

املوضوع  الطعن شكالً وف  قبول  والتمس  الطعن،  عليه  أقام  املتهم  لدى  قبولً  الحكم 

إىل  ختامها  ف  انتهت  بالرأي  مذكرة  النيابة  قدمت  فيم  فيه،  املطعون  الحكم  بنقض 

رفض الطعن، ورأت املحكمة ف غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحّددت جلسة 

والفساد ف  القانون  تطبيق  ف  الخطأ  فيه:  املطعون  الحكم  عىل  الطاعن  ونعى  لنظره 

الستدلل، والقصور ف التسبيب، ومخالفة الثابت باألوراق، مشرياً إىل أن الحكم املطعون 

فيه أدانه بالتهمة املنسوبة إليه رغم عدم توافر ركن التعدي عىل الخصوصية، وانتفاء 

عنرص الخصوصية لكون الصورة نرشت سابقاً من طرف املجني عليه عىل مواقع التواصل 

الجتمعي وكانت معروضة للعموم، وانتفاء أركان الجرمية ومنها القصد الجنايئ، وتناقض 

ممرسة  حمية  ضمن  تعني  الخصوصية  أن  املحكمة  وأوضحت  عليه  املجني  أقوال 

الشخص لحياته الخاصة، وهو ما يولد الحق ف حمية الخصوصية ويستطيع كفالة حقه 

ف عدم نرش ما يتصل بحياته الخاصة، سواء بوسيلة سمعية أو صوتية إل برضاه الصحيح 

والسابق عىل ارتكاب الجرمية، ول عربة بالبواعث ف توافر القصد ولفتت إىل أن الحكم 

ف  والقصور  الستدلل،  ف  والفساد  القانون،  تطبيق  ف  الخطأ  من  بريء  فيه  املطعون 

التسبيب، ومخالفة الثابت باألوراق، ويكون الطعن برمته عىل غري أساس متعي رفضه 

موضوعاً، وحكمت املحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم املقرر قانوناً ومصادرة 

أشخاص غري  بي  واقعة سواء  فالجرمية  هام  أمر  التنبيه عىل  يجب  وهنا  التأمي  مبلغ 

األشخاص، وقد حكمت  انتهاك حرية  املبدأ واحد وهو  األقارب، ألن  أو بي   معروفي 

املحكمة اإلتحادية العليا هذا األسبوع ف دعوى قضائية رفعتها زوجة عىل زوجها، ألنه 

أرسل مقطع فيديو عرب )واتس آب( إىل أم الزوجة. ووصلت القضية املحكمة اإلتحادية 

العليا بعد درجات التقايض ف املحكمة اإلبتدائية واإلستئناف وف النهاية رفضت املحكمة 

اإلتحادية العليا الدعوى حرصا عىل حفظ العالقات الرسية بي الزوجي، رغم إقرارها أن 

سلوك الزوج غري مرشوع من الناحية القانونية ويجرم، إل أنها رفضت الدعوى للسبب 

املشار إليه آنفاً. 

إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

2020
كل عام وأنتم بخري مبناسبة العام اجلديد

2020
تـمـر األيآم والشهـور لنبـدأ سنـة جديدة 

ونطـوي سنـة مرت بكل مافيها من ذكريات
يف كل سنـة تختلف مشاعرنا وأحاسيسنا

فقد مرت السنة بالعديد من الذكريآت 
املؤملة واجلميلة 

والتي كان لها األثر الكبري يف نفوسنا 
واليسعنا عند نهاية كل عام سوى أن نتمنى 

ألنفسنا وملن نحب سنة مليئة باألفراح 
واحلب وندعـو ملن فقدنا من األحباب  بالرحمة 

انطلقت السنـة اجلديدة
أرجو من اهلل أن يجعلها سنة مليئة باألفراح 

واملسرات 
أردت أن أجعل من زاويتي هذه زاوية للتسامح 

وللتصايف وللتهنئة ولألمنيات 
أمتنى منكم جميعًا

إن كان بخاطر أحد شئ من الضيق 
مني أو من غريي أن يساحمني ويعفو عني
ولنفتح صفحة بيضاء نقية ونصفي قلوبنا
وبالنهاية اليسعني سـوى أن أمتنى لكم 

سنة جديدة مليئة باألفراح والمحبة

أحذر .. 

من القانون
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 ، مكتسبة  سلوكية  هي  بل  البرشية  النفس  ف  فطرية  ليست  والعنف  اإلساءة  أن 

واإلنسان الذي منت قواه العقلية بالشكل الصحيح ل يكون عنيفا ، فمن الثابت إن 

اإلنسان ل يولد عنيفاً أو مسيئاً، لكنه قد يتعلم العنف واإلساءة  من القامئي عىل 

تربيته ورعايته،  أوقد يكون العنف واإلساءة ردة فعل ملعاناته من عنف الطبيعة 

وعرس الحياة وقسوتها التي عاشها منذ الطفولة وأمتدت عىل طول األيام ،ونعرض 

أدناه حالت اإلساءة والعنف التي ميكن أن يتعرض لها الطفل ومدى تأثريها عىل 

سلوكه وكيفية تدارك ذلك .

اإلساءة والعنف 
وتتمثل حالت اإلساءة للطفل مبا يـيل:-

1. عدم العتناء بالصحة البدنية والنفسية للطفل وعدم تقديم العالج الالزم له عند 

الحاجة.

2. إعاقة تعليم الطفل. 

3. حمل الطفل عىل العمل ف سن مبكرة ومبا ل يتناسب مع قدرته عىل العمل عند 

وصوله إىل سن العمل.

4. عدم توفري املناخ الصحي ملزاولة األلعاب والتمتع بحياة ثقافية وفنية وعلمية.

وبنفسيته  بكرامته  واألرضار  والسلوكية  األخالقية  للمخاطر  عرضة  الطفل  وضع   .5

وبجسده ومبركزه الجتمعي ومنوه الطبيعي.

أما حالت العنف عىل األطفال فتتمثل مبا ييل:-

1. العنف البدين: يأخذ العنف البدين أشكالً متنوعة منها :-

أ - اإليذاء البدين كالجرح والرب والخدش والرفس والصفع والعض والهز والخنق 

وأحداث الرضوض والكسور سواء كانت هذه املمرسات العنيفة باليد أو باستخدام 

اآللة.

ب- إعطاء كميات من األدوية واملهدئات يك يبقى الطفل نامئاً أو هادئاً لدرجة تنعه 

من ممرسة حياته الطفولية الطبيعية.

ج- الحتجاز وحبس الحرية أو التكبيل أو التقييد ملنع الحركة والتجوال.

د- وضع الطفل ف مكان ناٍء أو ف ظروف بيئية معاكسة ملتطلبات الحياة الطبيعية، 

كوضعه ف مكان شديد الربودة ف الشتاء أو شديد الحرارة ف الصيف دون وجود 

اإلساءة والعنف
ومدى تأثيرها في حياة الطفل 

األستاذة الدكتورة واثبة داوود السعدي - أستاذة القانون الجنائي

األمن واألسرة
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حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةاألمن واألسرة

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

يات األمنية الوقائية الدور
 والحد من الجريمة

من  الحد  في  كبير  بدور  تقوم  الوقائية  األمنية  يات  الدور
الجريمة في األحياء السكنية ، في إطار سعي وزارة الداخلية 
بين  والثقة  الروابط  يز  وتعز باألمن  الشعور  نسبة  رفع  إلى 
أدنى  عند  وإبقائها  الجريمة  وخفض  والمجتمع،  الشرطة 
من  السلبية  والظواهر  اإلجرامية  الوقائع  وضبط  مستوياتها 

خالل وضع وتطوير الخطط المناسبة للحد من الجريمة.

الجريمة والعمل على  الوقاية من  يز  لتعز الدوريات تهدف  إن 
منع وقوعها من خالل الحضور والتواجد المستمر في كافة 
المناطق وفي جميع ساعات اليوم وتوظيف كافة المعطيات 
في رصد مؤشرات وقوع الجرائم، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، 
ورصد  الجرائم،  ارتكاب  دون  للحيلولة  الوقائية  التدابير  واتخاذ 
العوامل واألوضاع التي تشكل بيئة مالئمة أو أرضية مناسبة 
التي  السلوكيات   عن بعض 

ً
لتيسير وقوعها والناجمة أساسا

الكافية  اإلحتياطات  اتخاذ  وعدم  والالمباالة  باإلهمال  تتسم 
من قبل المستهدفين.

مع  والتعاون  التواصل  يز  تعز إلى  يؤدي  تواجدها  إن  كما 
الميدانية  الوحدات  جميع  بين  المعلومات  وتبادل  الجمهور 
بهدف التنسيق فيما بينها للحد من وقوع الجرائم خاصة في 
مؤشرات  في   

ً
نسبيا  

ً
تصاعدا تشهد  التي  المناطق  بعض 

الجريمة.

يات يعتبر إضافة نوعية لتحسين األداء  إن هذا النوع من الدور
الجريمة  من  الوقاية  بهدف  الشرطية  للمؤسسات  الميداني 
كل  في  والفعلي  الميداني  الحضور  خالل  من  ومكافحتها 
المواقع وإن القيادة الرشيدة وفرت كافة اإلمكانات لجميع 
قيادات الشرطة على مستوى الدولة لتقديم أفضل الخدمات 
الميداني  العمل  في  الممارسات  أفضل  وتطبيق  الشرطية 
يز منظومة األمن واألمان والحفاظ على سالمة وطمأنينة  لتعز
المجتمع، لضمان استمرار إمارات الدولة كمجتمع ينعم باألمن 
الجودة  عالية  شرطية  خدمات  تقديم  خالل  من  والسالمة 
االستراتيجية  الرؤية  وتحقيق  والزوار  والمقيمين  للمواطنين 

للدولة.

موازين

متطلبات تخفيف وطأة الجو.

الطفل عىل تعاطي أنشطة جنسية غري مرشوعة  إكراه  يتمثل ف  الجني  العنف   .2

كالوقاع واللواط والتعري وكل ما يتصل بالدعارة أو ممرسة الوقاع أو اللواط أو هتك 

العرض معه ، عىل اعتبار أن هذه األفعال حتى وإن كانت بدون إكراه فهي ل تعني 

ول تفيد وجود الرضا ألن رضا الطفل الذي مل يتم الثامنة عرش ف العمر ل يعتد به 

من الناحية القانونية.

3. العنف النفي وهو منط سلويك يؤثر تأثري سلبياً عىل النمو العاطفي للطفل وعىل 

والشائعة  املدمرة  أمناطه  ومن  وبأهميته،  بقيمته  إحساسه  ويفقده  النفسية  صحته 

السب والشتم واإلحباط والرتهيب والعزل واإلذلل والنتقاد الالذع واملتكرر والتحقري 

والهانه والرفض والتجاهل والستخفاف بالطفل والسخرية منه.

مدى تأثير اإلساءة والعنف على سلوك الطفل..
قد تؤدي اإلساءة أو يؤدي العنف إىل واحد أو أكرث من األمناط التالية:-

1. عدم القدرة عىل اندماج الطفل مع األطفال اآلخرين ف اللعب بالشكل الطبيعي.

2. التمسك بعادات غري صحيحة كالهز واملص والعض.

3. الخجل والسلبية والخنوع.

4. الشعور بالضعف وعدم القدرة عىل تحمل املسؤولية.

5. مشاكل فصاحة اللسان وسوية النوم.

6. التبول الالإرادي .

7. الوساوس واملخاوف الهستريية.

8. تعطيل طاقات اإلبداع لدى الطفل.

 ... 9. وصف الطفل لذاته بعبارات سلبية كأن يقول بأنه )جبان،سيئ،منحوس،حقري 

الخ من الصفات السلبية( مم يؤثر عىل ذاته ويدمرها. 

10. السلوك املخرب والهجومي والعدواين مع األطفال اآلخرين.

كيفية عالج اآلثار السلبية لإلساءة والعنف على األطفال :-
التي تقف حجر عرثة ف وجه  الظواهر  إن اإلساءة والعنف عىل األطفال من أخطر 

كان  فإن  املستقبل  بناة  هم  اليوم  أطفال  لن  وذلك  تاسكه  وتهدد  املجتمع  تقدم 

 ، عليالً  أقاموا مجتمعاً  وإن كان بناؤهم معلولً  أقاموا مجتمعاً رصيناً  بناؤهم رصيناً 

الرسمية واألرسية ملنع وجود أو منو  الرسمية وشبه  الجهود  وعليه يجب أن تتضافر 

هذه الظواهر وذلك باتخاذ الخطوات التالية:-

1. تفعيل النصوص العقابية التي تعاقب عىل اإلساءة والعنف.

2. جدية األجهزة األمنية والتحقيقية والقضائية ف التصدي لإلساءة والعنف وضمن 

تطبيق األحكام.

3. رقابة وسائل األعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ملنع كل ما يعرض ويشجع العنف 

وهذه الرقابة يجب أن تكون رقابة رسمية وأرسية حيث أن وسائل التصال املتطورة 

قد تفلت من الرقابة الرسمية وهنا يأيت دور الرقابة األرسية ف اإلرشاف .

4. الهتمم مبؤسسات العالج النفي وإعادة التأهيل والدمج باملجتمع.

5. تعاون األرسة واملدرسة ف ترويض امليل إىل العنف بي األطفال، وبالذات ف سن 

املراهقة عن طريق املساهمة ف برامج ومعسكرات وأندية لستنفاذ الطاقة وتهذيب 

جانب املساهمة الجمعية، والعرتاف بحق اآلخر والستمع إىل رأيه، وتطوير قابلية 

النقاش واإلقناع مع اآلخرين.

6. تقوية الروابط األرسية وممرسة الدور األبوي ودور األمومة الوظيفي، وعدم الكتفاء 

والعاطفية  الوجدانية  واملشاركة  وأمثن،  أهم  الوظيفي  فالدور  البايلوجي،  بالدور 

واملعيشية أهم بكثري من املشاركة ف الدم، فالطفل ليس بحاجة إىل أب يحمل اسمه 

فقط وأم ينتسب إليها فقط، بل هو بحاجة إىل أحضانهم يرتعرع بينها واىل حميتهم 

يحس باألمان ف ظلها وتوجيههم إن كادت خطاه أن تخطيء الطريق .

نلخص من كل ما تقدم إننا بحاجة إىل وعي وثقافة مستنرية ف مجال التعرف عىل 

أمناط اإلساءة والعنف وأسبابها ودواعيها وكيفية عالجها يك نتفادى آثارها السلبية.
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دور المؤسسة أو اإلدارة في إسعاد الموظفين
1 - الشفافية: تعد الشفافية أحد أهم عوامل الرضا الوظيفي للشخص. وهنا 

نعني بالشفافية الوضوح والتواصل املفتوح بي املوظف واإلدارة. 

مم  األفراد  مع  التواصل  أبواب  تفتح  أن  املؤسسة  عىل  التواصل:  تشجيع   -  2

يساهم ف إحساس الفرد بقيمته ف العمل.

3 - مكافأة الموظفين: تعد اإلنجازات واملكافآت من أبرز العوامل التي تساعد 

عىل تشجيع املوظفي وتطويرهم وإسعادهم.

4 - الرعاية الصحية: يجب أن يدرك املدراء وأصحاب العمل أهمية برامج الصحة 

التي تلعب دوراً مهمً ف تعزيز جهود التحكم بتكاليف الرعاية الصحية والحفاظ 

عىل قوى عاملة سعيدة ومنتجة.

مم  للموظفي  جديدة  حوافز  تقديم  املؤسسات  عىل  اإلضافية:  الفوائد   -  5

يشجعهم عىل بذل املزيد من الجهد ف العمل والشعور بالرضا.

فرتة  بي  املوظفي  دراسات عىل  عمل  اإلدارة  عىل  الموظفين:  رأي  - طلب   6

وأخرى ومعرفة مدى رضاهم عن العمل بها.

7 - المسؤولية المشتركة: من خالل بث روح املسؤولية املشرتكة بي اإلدارة 

أهم  وتلمس  املشرتكة  الخطط  ورسم  الهدف  وضوح  طريق  عن  واملوظفي 

التحديات والرؤى املستقبلية بشكل تشاوري .

دور الفرد في رفع مستوى سعادته في عمله
1 - الشغف: اسع خلف ما تحب ، واعمل ما تحب يك ل تشعر أنك تعمل طوال 

النهار، وإن مل تتمكن من العمل ف املجال الذي تحبه، حاول أن تحب ما تعمل 

حتى تستطيع أن تعمل ما تحب ف يوم ما.

2 - اإليجابية واالمتنان: اشعر بالمتنان كل صباح ألنك تلك وظيفة بينم املاليي 

يعانون من البطالة والفقر والجوع حول العامل. استشعر نعم الله، واشكره عىل 

تأمي حياتك ورزقك. كن إيجابياً ف أفكارك ومشاعرك قدر اإلمكان وتجنب األفكار 

السلبية واألناس السلبيي، فالسلبية تعاسة، واإليجابية هي السعادة بعينها.

3 - التوازن بين الحياة الشخصية والعمل: يعد التوازن بي حياة الفرد الشخصية 

واملهنية من أبرز أرسار السعادة ف العمل.

4 - الوضوح وااللتزام: افهم دورك ف العمل من جميع جوانبه واسع للوصول 

إىل النتيجة األفضل دوماً. كن مخلصاً وملتزماً يك تكون مرتاحاً مع نفسك ومع 

من حولك ويك تكون واثقاً من نتائج عملك. فكل هذا سيجنبك أي مشاعر سلبية، 

وسرييحك ويسعدك.

5 - إنشاء مسار وظيفي محدد: يجب أن ترسم املوظف مسرية واضحة له 

ف حياته املهنية، ويخطط لتقدم وظيفي واضح. أنت املسؤول الوحيد عن رسم 

حياتك العملية، لذا فكر وكأنك قائد ف معركة وعليك النتصار وتحقيق ما تريد.

تعرف السعادة في العمل بأنها الشعور بالراحة واالطمئنان والرضا الوظيفي واإلحساس باالستقرار 
واألمن الوظيفي من قبل الموظف ، باإلضافة إلى  االندفاع والتحفيز للمزيد من العطاء والبذل في 

سبيل تطوير العمل وحث اآلخرين للعمل بروح الفريق الواحد .

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

 

مقاالت
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استمرت أجهزة األمن والعدالة لفترة طويلة تعتمد على اعترافات المتهمين، أو شهادة الشهود في كشف غموض الجرائم باعتبرهما 
من أهم مصادر األدلة، غير أن التجارب اثبتت في كثير من األحيان أن هذه األدلة القولية لم تعد مما يطمئن له القضاء في اصدار 
احكامه، فقد تبين أن اعترافات المتهمين وضعت تحت ضغط أو إكراه أو أن يكون الجرم الذي يحقق معهم فيه قد ارتكب بنفس 

اسلوبهم الجرمي الذي حفظته عنهم األجهزة األمنية .

إعداد المحرر األمني : هاني محمد توفيق 

بصمة األذن .. وليد يستحق الرعاية 

أما شهادة الشهود فقد تكون عرضة للخطأ أو النسيان بسبب ما للقدرة البرشية 

الذاكرة  تخون  وقد  ودقته،  البرص  تخونه حاسة  قد  العيان  فشاهد  من حدود، 

صاحبها أثناء اإلدلء بالشهادة، وقد يكون الشاهد من شهود الزور الذين يهدفون 

بشهادتهم أهدافاً نفسية كالحقد مثالً، أو يستهدفون مأرباً مالياً بشهادة الزور.

بتهمة  اعرتاف راملتهم  بأن  العقليات ما يقتي  األمور نجد أن هناك من  لهذه 

هذا  تعزز  أدلة  عن  البحث  يجب  بل  به،  الكتفاء  عدم  يجب  إليه  منسوبة 

العرتاف، ولهذا فإن مقولة »العرتاف سيد األدلة« باتت مقولة يشوبها الكثري من 

أوجه الضعف، لهذا تعمد سلطات التحقيق واإلستدلل إىل تسخري كافة البحوث 

الجنائية واملعملية واإلكتشافات العلمية الحديثة للوصول إىل أدلة مادية فعلية 

مبرسح الجرمية، ميكن فحصها وتحليل عنارصها والتوصل إىل نتائج قلم يتطرق 

إليها الشك أو تخالها الريبة، كونها أدلة استندت إىل أسس علمية مؤيدة بأسباب 

فنية صحيحة غري قامئة عىل أي إحتمل.

وإذا رجعنا إىل عهود مضت ف زمن العامل الشهري الفرني )برتليون( الذي قام 

بإجراء ابحاثاً ف تحقيق الشخصية مبنية عىل أن لإلنسان مقاسات ثابتة يؤيدها 

علم الترشيح، ويحدد )برتليون( مقاس لألذن اليمنى عند تشبيه شخص ما ضمن 

)11( مقاساً آخراً. هذه املقاسات أطلق عليها )الصورة الناطقة(.

البداية..
عرش  واألحدى  اليمني  األذن  بقياس  العمل  واستمر  برتليون،  مبقاس  األمر  بدأ 

مقاساً األخرين حتى كانت سنة 1949 قام العامل اليطايل )فيكتور ايانايليل( بإجراء 

دراسة شاملة لبصمة األذن، واستطاع بعد جهد إىل تصنيف طبقات لألذن حسب 

مقاسات دقيقة أقرب إىل تصنيف بصمت األصابع، وقد استطاع )اياناريليل( أن 

ينقل التكوين الكامل لألذن البرشية عىل الورق بوسائل تصوير مبتكرة -ف حينه- 

واكتملت  مستحدث..  باسلوب  األذن  صورة  تكون  التي  الخطوط  بقياس  وقام 

ابحاث اياناريليل 1968 وأخرج مؤلفاً فريداً ف تحقيق الشخصية ببصمة األذن، 

ولكن ظهرت ف األفق اصواتاً مؤيدة ومعارضة ألفكار أياناريليل.

بصمة األذن بي التأييد واملعارضة

فقد  واملؤيدين  املعارضي  أصوات  ايانايلىل من  د.  أبحاث  أمام  األجواء  تخل  مل 

لتقيم بصمة  نتائج  رصح »د. ديليل صونج« بقوله: »ليس هناك حتى اآلن أى 

األذن وعلينا أن ننتظر«.

أهل  من  وهم  هريىش«  ود.  ود.أوبن  روزر  د.  علمء  ثالثه  من  التأييد  وجاء 

الختصاص ف مجال تحقيق الشخصية والطلب الرشعي قائلي: »إن األمر يستحق 

ف  ذلك  وكان  األذن  بصمة  فعالية  اثبتت  ميدانية،  بدراسات  وقالوا  الهتمم« 

1973 ، وقرروا أنه: من غري املحتمل أن يوجد بي كل 300 مليون شخص أكرث 

من واحد له نفس العالمات املميزة من حيث التشابه أما التطابق فأمره بعيد«.

حادثة 
استعانت الرشطة الكندية ف حادثة اقتحام أحد األندية، ومحاولة رسقة خزينته 

اللصوص  الفنية، خاصة وأن  املعاينة  الشخصية لجراء  بأثني من خرباء تحقيق 

فشلوا ف فتح الخزينه أو كرسها، فرسقوا بعض األشياء غري الثمينة وولوا هاربي، 

أن  وتبي  الخزينة  عىل  املتواجدة  األثار  باظهار  الشخصية  تحقيق  خرباء  وقام 

الخرباء  فوجئ  ولكن  لبصمتهم،  طبعات  ترك  عدم  ف  حريصي  كانوا  اللصوص 

بظهور طبعة بصمة ألذن عىل السطح الخارجي للخزينة أسفل قفلها، ويبدو أن 

أحد اللصوص وضع أذنه عىل السطح لسمع صوت قفل الخزينة وحركة ارقامها، 

وتم رفع أثر األذن والحتفاظ به.

وف تاريخ لحق للحادثة تم القبض عىل أحد املشتبه فيهم و عند تفتيش مسكنه 

عرث عىل بعض املرسوقات الخاصة بالنادي موضوع الحادثة، وقد أرص املشتبه فيه 

عىل اإلنكار، و هنا طلب املحقق أخذ طبقه بصمة أذنه اليمنى وطلب مضاهاتها 

مع األثر املرفوع، وقد انطبق أثر بصمة إذن املشتبة فيه عىل البصمة املرفوعة 

من مرسح الجرمية، هنا أنهار اللص واعرتف بجرميته وبخمس جرائم أخرى، وفيها 

دخلت بصمة األذن عامل البصمت ألول مرة.

حجية بصمة األذن ف اإلثبات الجنايئ

اعتمدت بصمت األصابع ف حجتها ف اإلثبات الجنايئ بأمور هامة هي:

- ثبات شكل ونوع البصمة ف النسان.

- عدم تأثر بصمت الصابع واألنف ملرض أو عرض أو مهنة أو عمر.

- العالمات الفنية ف البصمت لها من الثبات والتفرد ما يجعلها مؤكدة شخصية 

صاحبها.

الطب  أو  الشخصية  تحقيق  علمء  من  ألحد  يسبق  مل  األذن؟  بصمة  هي  فم 

الرشعي أن تعرض ملوضوع بصمة األذن وحجيتها ف مجال الثبات الجنايئ، ومل 

تصادف بصمة األذن أية تطبيقات علمية أو عملية، وليس هذا معناه عدم وجود 

آثار لبصمة األذن ف مرسح بعض الجرائم، ولكن يرجع السبب لعدم وجود خرباء 

مختصي ف بصمة األذن، وكذلك مل يجر أو تتم عملية إيجاد تصنيفات لبصمة 

األذن تؤهل التطبيق األمثل وتحقيق النتائج املرجوة.

علينا أن نفسح املجال أكرث لبصمة األذن ولتبدأ التجارب واألبحاث ف إيجاد أمور 

تفصيلية تخدم بصمة األذن ف املجال الجنايئ، ول ننىس أننا وقفنا ف حرية قدمياً 

أدلة  واصبحا  والقوة  الصحة  لها  كتبت  حتى  العي،  وبصمة  الشفاه  بصمة  مع 

مادية قامئة بذاتها ف مجال اإلثبات الجنايئ فلنفسح األمر أمام بصمة األذن التي 

تقسيمها  والبحث ف مكوناتها ومحاولة  والرعاية  العناية  إذا أخذت حظها من 

علوم  مجالت  من  جديداً  مجالً  أمامنا  سنجد  هنا  املناسب.  التصنيف  وإيجاد 

األدلة الجنائية يفيد ف مجال تحقيق الشخصية والبحث الجنايئ.

المراجع العلمية
- األذن وسيلة تحقيق الشخصية-توفيق عبد السالم- مجلة األمن العام- القاهرة 

العدد 50 لسنة 1970.

- محمد  حسي محمود -مجلة األمن العام العدد 60 لسنة 1973.

- بصمت غري الصابع ودورها ف اإلثبات الجنايئ ، د. محمود عبدالله .

علوم أمنية



تعريف اإلبداع
بالكلمت  عنه  التعبري  يصعب  واسع  اإلبداع  مفهوم 

السياق  باختالف  يختلف  اإلبداع  تعريف  إن  فقط، 

الذي يستخدم فيه-مثل اإلبداع ف مجال الرسم والكتابة 

والحرف املهنية والعمل الحر.

الفطرية،  باملوهبة  اإلبداع  يرتبط  املؤسسات،  بعض  وف 

يكون  وقد  واألساليب.  التقنيات  من  مبجموعة  وكذلك 

األمور  ببعض  ارتبط  ما  إذا  سلبي  إيحاء  اإلبداع  ملفهوم 

السيئة، مثل السحر واملرض العقيل، واإلبداع مبعناه األكرث 

األشياء،  لعمل  وأفضل  جديدة  طرق  إيجاد  هو  شمولً 

وابتكار منتجات أو حلول جديدة لحل مشكالت قامئة، 

جديدة،  بحاجات  للوفاء  املتاحة  املنتجات  استخدام  أو 

إن اإلبداع عند الطلب هو العملية التي تكن الفرد أو 

التفكري  اتباع منهج مخطط ف  مجموعة من األفراد من 

والحوار والوصول إىل مجموعة من األفكار الجديدة التي 

بالقدرة  املؤسسة  تزود  األفكار  تلك  ومثل  فريدة،  تعترب 

عىل التميز التي تساهم ف تطوير أدائها، وذلك النوع من 

اإلبداع يشتمل عىل هدف واسرتاتيجية للصمود والنمو، 

كم أنه بيئة محددة.

اإلبدداع .. ونتائجه
»اإلبداع هو عملية التفكري ف أفكار جديدة ومناسبة، أو هو 

اإلبداع  ويشتمل  قبل،  من  عمله  يتم  مل  بعمل يشء  القيام 

علمى: اإلدراك+الخرتاع+الستثمر« توضح هذه التعريفات 

ومناسبة  مختلفة  أفكار  لتقديم  مبدعي  وجود  إىل  الحاجة 

)اإلبداع(  األفكار  تتسم  أن  يجب  حيث  نفسه،  الوقت  ف 

بقابليتها للتحول إىل أفعال ناجحة )البتكار(. أما ف املمرسة 

العملية، فيحتاج تطبيق كل هذه الخصائص ذات الصلة ف 

أية مؤسسة وتضافر جهود العديد من األفراد.

اإلبداع .. وقضية اإلدراك
»اإلبداع هو رؤية ما يراه اآلخرون، والتفكري فيه بطريقة 

املبدع  الشخص  قدرة  التعريف  هذا  ويوضح  مختلفة«. 

طريق  عن  فرص،  أنها  اعتبار  عىل  املشكالت  رؤية  عىل 

إدراك املوقف من وجهة نظر مختلفة، ويعد خري مثال 

امللكة  ف  دايركت«  »فريست  بنك  به  قام  ما  ذلك  عىل 

املجراة  البنكية  التعامالت  بجعل  قام  حيث  املتحدة، 

عرب الهاتف تتم مبا يتوافق مع رغبات العمالء أكرث من 

نظرياتها الخاصة بالتعامل املبارش التقليدي.

ويرى آخرون أن اإلبداع ما هو إل عملية يتم فيها اجتياز 

مجموعة من املراحل، حتى نصل إىل النجاح، عىل الرغم 

فرتات  وبينها  متباعدة  تكون  قد  املراحل  هذه  أن  من 

زمنية طويلة.

وقد وصف أحد املتخصصي العملية اإلبداعية األساسية 

اإلبداع اإلداري )2-1(
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
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بأنهاتشمل املراحل التالية:

- الفكرة املبدئية: اكتشاف وإعادة التهديد/ الفرصة.

والقواعد  األسس  وضع  يتم  ما  غالباً  اإلعداد:  مرحلة   -

العامة ف هذه املرحلة.

العمليات  تلعب  األحيان،  معظم  ف  التطوير:  مرحلة   -

التي تتم ف الالشعور دوراً مهمً ف هذه املرحلة.

- مرحلة التنوير: عادة ما يتم التيقن من الفكرة ف هذه 

املرحلة.

- مرحلة التصديق: حيث يتم توثيق الفكرة من اآلخرين 

وقبولها.

اإلبداع اإلداري 
يعترب مفهوم اإلبداع اإلداري من الفاهيم العامة لإلبداع 

ذاتها، فاإلبداع متعلق باألفكار الجديدة ف مجال اإلدارة 

وتطوير املنتجات، وقيادة فرق العمل، وتحسي الخدمات 

للعمالء، وكل وظائف اإلدارة املعروفة، فاإلبداع اإلداري 

املوظفون- يقدمة  منتج  أو  إجراء  أو  فكرة  كل  هو 

ويعود  واإلضافة،  بالتجديد  يتسم  وكبارهم-  صغارهم 

مبنافع إدارية، أو اقتصادية، أو اجتمعية عىل املؤسسة، 

اإلبداع  العلمء  املجتمع. وقد عرف بعض  أو  األفراد،  أو 

اإلداري بتعريفات خاصة، منها: 

تجمع  منفردة  فكرية  عملية  هو  اإلداري  اإلبداع   -1

الخالق، تس شتى جوانب  والعمل  املتألقة  املعرفة  بي 

نحو  وتسعى  الواقع،  مع  وتتعامل  الحياة،  ومجالت 

متغريات  تفاعل  ناتج عن  اإلبداع  أن  فضالً عن  األفضل، 

سلوكية،  أو  بيئية  أو  شخصية  أو  موضوعية  أو  ذاتية 

يقودها أشخاص متميزون.

القرارات  اتخاذ  عمليات  اإلداري  البتكار  يشمل   -2

التنظيمي،  والهيكل  البرشية  العقلية  وتطوير  الرشيدة 

ويؤثر كل ذلك ف الترصفات التي ترتبط بالنواحي الفعلية 

أو التفكري البتكاري.

عىل  القائد  قدرات  تربز  اإلبداعي  التفكري  مجال  ف   -3

فالقائد  الحلول،  وابتكار  والقريبة  البعيدة  النتائج  تصور 

املبدع ل يعتمد عىل الحلول التقليدية، بل لديه الجراءة 

جديدة  وحلول  أفكار  تبني  ف  املخاطرة  عىل  والقدرة 

تختلف عن التفكري النمطي واألسلوب التقليدي.

نقلة  إحداث  إىل  تسعى  عملية  هو  اإلداري  اإلبداع   -4

متميزة عىل مستوى التنظيم، من خالل توليد مجموعة 

العمل  أفراد  قبل  من  وتنفيذها  البتكارية  األفكار  من 

ومجوعاته. وبذلك نرى أن تعريف اإلبداع اإلداري ينطلق 

الفرد  دور  عىل  تركز  التي  العامة  اإلبداع  تعريفات  من 

الجديدة  األفكار  ابتكار  عىل  والقدرة  اإلبداع،  عملية  ف 

املفيدة والخالقة، سواء أكان ذلك اإلبداع فردياً أو جمعياً.

خصائص الشخص المبدع
1- الخصائص العقلية: 

أ- الحساسية ف تلمس املشكالت: ميتاز املبدع بأنه يدرك 

أكرث من غرية،  املختلفة  املواقف  واملشكالت ف  األزمات 

وله القدرة ف تلمس أكرث من مشكلة تحتاج إىل حل أو 

بحث، ف حي يرى اآلخرون أن كل يشء عىل ما يرام، أو 

يلتمسون مشكلة دون أخرى.

ب- الطالقة: وتتمل ف القدرة عىل إبراز أكرب عدد ممكن 

تلك  وبازدياد  نسبياً،  قصرية  زمنية  فرتة  ف  األفكار  من 

القدرة يزداد اإلبداع، وهذه الطالقة تتضمن:

- الطالقة الفكرية: رسعة إنتاج وتخيل وبلورة عدد كبري 

من األفكار.

والوحدات  الكلمت  إنتاج  رسعة  الكلمت:  طالقة   -

التعبريية واستحضارها بصورة تدعم التفكري.

األفكار  عن  التعبري  وسالسة  سهولة  التعبري:  طالقة 

وصياغتها ف قالب مفهوم.

ج- املرونة: وهي تركز عىل تغيري زوايا التفكري )من األعىل 

إىل األسفل وبالعكس، ومن اليمي إىل اليسار وبالعكس، 

ومن الداخل إىل الخارج وبالعكس وهكذا(من أجل توليد 

األفكار، والتخلص من القيود الذهنية املتوهمة.

الجديدة  األفكار  إنتاج  عىل  القدرة  وتعني  األصالة:  د- 

برشط كونها مفيدة وعملية.

والدراسات  البحوث  من  العديد  أثبتت  -الذكاء:  هـ 

الذكاء  يكفي  إمنا  لإلبداع،  ليس رشطاً  املرتفع  الذكاء  أن 

العادي إلنتاج اإلبداع.

2- الخصائص النفسية: 

ميتاز املبدع نفسياً مبا ييل: 

1- الثقة بالنفس والعتداد بقدراته، ولكن بال غرور.

2- قوة العزمية واإلرادة وحب املغامرة.

3- القدرة العالية عىل تحمل املسؤوليات.

4- تعدد امليول والهتممات.

5- عدم  التعصب.

6- القدرة عىل نقد الذات والتعرف عىل عيوبها.

3- خصائص متفرقة: 

واملالحظة  بالقراءة  والستطالع  الستكشاف  حب   -1

والتأمل.

2- امليل إىل النقاش الهادي.

3- دائم التغلب عىل »العائق الوحيد« وهو العائق الذي 

يتجدد ويتلون لرصف املبدع عن اإلنتاج والعطاء.

4- البذل بإخالص وتفاٍن، وعدم التطلع إىل النفوذ.

بحوث ودراسات شرطية
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دراسات

علم 
النفس 
الجنائي

علم 
النفس 
الجنائي

دراسات

ما هو علم النفس الجنائي

هو فرع من فروع علوم اإلجرام املتعددة التي تبحث ف رد فعل املجرمي 

والتي تلعب دوراً أساسيا ف الجرمية، وتفسري سبب ارتكابها. كانت الحاجة 

ملحة لدى العلمء لالهتمم بجانب كيف وملاذا تتم الجرمية، وأدى الهتمم 

الزائد بعلوم )علم النفس( وتطويرها بالهتمم بجوانب أخرى لعلم نفس 

السبب  هو  وكان  للمجرم،  النفسية  بالجوانب  األشد  والهتمم  الجرمية، 

أيضا  اإلجرامي  النفس  علم  به  يهتم  ومم  العلم.  هذا  نشأة  وراء  الرئيس 

يحقق  علمي  إنساين  أساس  عىل  ولكن  املجرم،  وتحديد  الجرمية  اكتشاف 

وكذلك  والالشعورية،  الشعورية  الدوافع  ودراسة  والرحمة،  العدالة  له 

التي تؤدي  العاطفية لدى املجرم، ودراسة الظروف والعوامل  الضطرابات 

للجرمية، وأيضا دراسة املجرم نفسه، ورعايته أثناء فرتة العقوبة حتى بعد 

قضاء الفرتة لي ل يعود لجرمية ثانية.)1(

بداياته 

ظهر علم النفس الجنايئ كفرع تطبيقي لعلم شذوذ النفس وأخذ يدرس أصل 

كم  للمجتمع،  املضاد  املنحرف  السلوك  من  نوعا  باعتبارها  وطبيعتها  الجرمية 

أهتم بدراسة شخصية املجرم من حيث تكوين شخصيته واألسباب التي تدفعه 

إىل اإلجرام، وأهتم هذا العلم بأنجح الوسائل ف عالج املجرم وإصالحه ومالمئة 

العقوبة لشخصيته والجرمية التي ارتكبها.

وميكن تلخيص اهتاممات علم النفس الجنايئ يف النواحي التالية:

العدالة  يحقق  إنساين  علمي  أساس  عىل  املجرم  وتحديد  الجرمية  اكتشاف   -

والرحمة. 

- دراسة السلوك اإلجرامي من حيث أسبابه ودوافعه الشعورية والال شعورية 

مم يساعد عىل فهم شخصية املجرم ووضع العقاب والعالج املناسب.

- دراسة الظروف والعوامل املوضوعية التي تهيئ للجرمية وتساعد عليها.

العين الساهرة



بقصد  والعقلية  النفسية  وحالتهم  وجرامئهم  ألعمرهم  طبقا  املجرمي  تصنيف   -

تحديد أنواع الرعاية واإلصالح بالنسبة لكل منهم.

- دراسة شخصية الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانون.

العقوبة حتى ل يعود للجرمية  انتهاء مدة  بالدراسة والرعاية بعد  تتبع املجرم    -

مرة أخرى.

تعريف علم النفس الجنائي
هو جزء من أجزاء علم النفس يختص بدراسة ظروف ومالبسات مرتكب الجرمية 

وما هي األسباب والدوافع التي أدت به إىل ارتكاب الجرمية، وهو علم مفيد جداً 

ىف محاولة تفادى الجرمية مثل علم النفس والجتمع، ولكن الفرق أن علم النفس 

النفس والجتمع فهو يختص  أما علم  الجنايئ يختص بدراسة شق نفسية املجرم، 

صالح  ىف  يكون  ما  وعادة  باألخر.  مرتبط  كالهم  أن  إل  املجتمع  أمراض  مبعالجة 

تخفيف العقاب عىل بعض املجرمي مثل جرائم الرشف والتي يخضع فيه املجرم 

لضغوط املجتمع من حوله فيقوم بجرميته، وكان السبب أيضا ىف إيضاح العديد من 

الجرائم الغامضة، وهو هو علم لغنى عنه للمجتمع ولإلفراد. 

أهداف علم النفس الجنائي
- يهدف علم النفس الجنايئ اىل دراسة القواني السيكولوجية العامة لسلوك اإلنسان 

والتعرف عىل أهداف عىل النفس من خالل معرفة العوامل التي تتحكم ىف السلوك 

العامة  املوضوعات  تناول  خالل  من  عليه  والحكم  به  والتنبؤ  وفهمه  واملتغريات، 

األساسية لعلم النفس .

- يهدف إىل التعريف بأهم القضايا التي تهدد كيان املجتمع اإلنساين ذات اإلنعكاس 

املبارش عىل الناس ىف املجتمع، وتتناول تعريف املشكلة النفسية اإلجتمعيه ودراسة 

أبعادها وانعكاساتها عىل منو املجتمع أو تخلفه .

المشكالت التي تهدد الكيان االجتماعي
1 - العنف ىف املجتمع )الجرمية والجرمية املنظمة(.

2 - األمية كمصدر يهدد املجتمعات وطبيعة املرض النفي.

دور علم النفس الجنائي في مكافحة الجريمة
رمبا  ل يعلم الكثري ماهية هذا العلم، أو البعض األخر قد سمع عنه ولكن مل يحاول 

البحث ومعرفة تفاصيله باعتبار دوره ىف مكافحة الجرمية ،هنا وبشكل مخترص من 

املفرتض كل قانوين يجب أن يكون له دراية بهذا العلم الذي سوف يكسبه الكثري 

من املهارات ىف معرفه نفس املجرم.  وهذا الدور يتمثل ف :

أوال: هناك مجاالت للوقاية من الجرمية واإلنحراف.

1-  تنمية الوعي العام.

2-  الجانب الديني.

وهى  الشباب  لدى  املقلقة  النفسية  بالفرتة  الهتمم  يجب   : النفي  الجانب   -3

فرتة املراهقة،والنظر ىف أسباب الرصاع النفي والضطرابات العاطفية لدى الشباب 

ومعالجتها، وعدم الفصل بي الجانب النفي والجتمعي ووجوب الربط بينهم.

ثانيا: دور الوقاية

1- الرقابة األرسية وأهميتها.

2- رقابة املجتمع وأهميتها.)2(

المصادر:
http://www.almrsal.com/post/232189 - 1

2 - علم النفس الجنايئ / دكتور ربيع جمعة سيد يوسف، دكتور محمد شحاتة.

سيف أحمد الشفيري

saain.6620@gmail.com

رؤية
مستشار أول لألداء المؤسسي واالستراتيجي

فن إدارة البشر
احلكومي  األداء  إدارة  جمال  يف  اإلدارية  املمارسات  أفضل  تؤكد      
على أن "القيادة األبوية اإليجابية، وثقافة اإلجناز من خالل فرق العمل، 
التطوير  عملية  واستدامة  النفوس،  يف  املسؤولية  مبدأ  وغرس 
احلكومية  التجارب  جناح  ركائز  كلها  كانت  املستمر"،  والتحسني 
حلكومة  الرائدة  التجربة  يف  ولنا  العاملي،  املستوى  على  الرائدة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة خري دليل على ذلك، تلك التجربة التي 
بدأت منذ سبعينيات القرن املاضي وال زالت وسوف تستمر مبشيئة 
اإلدارية  املمارسات  أفضل  حمققه  الرشيدة،  قيادتنا  وحكمة  اهلل، 
يف  الدول  أفضل  قائمة  على  نرتبع  بتنا  حتى  املعاصرة،  احلكومية 

كافة جماالت التنمية الشاملة. 
الركائز  هذه  بأن  ونرى  الفعالة،  القيادة  أداء  حمور  هي  الركائز  تلك      
لها بعدين رئيسني هما: "اإلجناز والتأثري"، ومن خالل حتليلنا لفلسفة 
أن  حيث  الفعالة،  القيادة  مبعيار  ارتباطهما  لنا  تبني  والتأثري،  اإلجناز 
احلكمة تختزل القيادة، والقيادة تختزل اإلجنازات، واإلجنازات لن تتحقق 
إال من خالل التأثري يف النفوس، وبالتايل القيادة هي قدرة القائد على 
وتأثريه  حكمته  خالل  من  املرسومة"،  "األهداف  اإلجنازات  حتقيق 
على  عمل  وفرق  األفراد  البشري"  املال  "رأس  املنجزين  نفوس  يف 
ليحقق  البشر  إدارة  فن  ميارس  من  هو  الناجح  والقائد  السواء،  حد 

املعادلة الصعبة "اإلجناز يف األداء والتأثري يف النفوس".
الشيخ  لسمو  التفقدية  الزيارة  أثناء  إلقاءها  التي  كلمته  يف      
القاسمي، ويل عهد رأس اخليمة، رئيس اجمللس  حممد بن سعود 
اللواء علي عبداهلل بن  التنفيذي، للمخترب اجلنائي، استعرض سعادة 
من  األوىل  املرحلة  اخليمة،  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي،  علوان 
املمارسات  أفضل  وفق  يعمل  أصبح  الذي  اخملترب،  تطوير  مراحل 
العاملية يف جمال إدارة اخملتربات وعلوم األدلة اجلنائية، ليؤكد مدى 
الدعم املباشر لسمو ويل العهد لعملية التطوير والتحسني املستمر 
الذي تنتهجها شرطة رأس اخليمة، ثم استعرض سعادته جمموعة 
من اإلجنازات الكربى التي حققتها شرطة رأس اخليمة خالل اخلمس 
القيادة  فن  يف  حسنة  وأسوة  أمنوذجًا  لنا  ليقدم  املاضية،  سنوات 
املؤسسية، وليربهن عمليًا ميدانيًا وإداريًا مدى قدرة القائد وحكمته 
الشرطي،  األداء  جماالت  كافة  يف  الريادية  اإلجنازات  تلك  حتقيق  يف 
إيجابيًا يف  تأثريه  الفعالة ألفراده وفرق عمله، ولوال  من خالل قيادته 

النفوس ملا حتققت تلك اإلجنازات.
القيادة،  فن  قدرات  أهم  بأن  العام،  القائد  سعادة  من  تعلمت  لقد    
تكمن يف نزاهة العالقة األبوية بني القائد واملرؤوسني يف العمل، من 
أجل حتقيق املصلحة العامة ال سواها، وهذه هي الغاية السامية من 

تعلم فن إدارة البشر.
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العربية  اللغة  تستخدم  العربية:  اللغة  ف  املصلطح 

املتأخرة  املرحلة  إىل  لإلشارة  املصلحات  من  العديد 

من حياة اإلنسان منها:

الفعل شاخ، وشاخ  من  الشيخوخة وهي مشتقة   -

اإلنسان أي أصبح شيخاً.

كرب  من  بأنه  الشيخ  إىل  العربية  القبائل  ف  ويشار 

املرتفعة،  املكانة  ذو  الشخص  أي  علمه،  وكرث  سنه 

الشيخوخة وهو غالبًا  أيًضا هو من أدركته  والشيخ 

عند الخمسي وهو فوق الكهل ودون الهرم.

هرََم: وتدل أيًضا عىل كرب السن وأرذل العمر، وهم 

وقد  الثالثون  عمرهم  تجاوز  الذين  األفراد  هؤلء 

حددها املوىل تعاىل ف قولهم: ]َونُِقرُّ ِف األَرَحاِم َما 

ى ثُمَّ نُخرُِجكم ِطفالً ثُمَّ لِتَبلُُغوا  نََشاُء إِىَل أََجل ُمَسمًّ

أَرَذل  إِىَل  يُرَدُّ  َمن  َوِمنُكم  يُتَوىفَّ  َمن  َوِمنُكم  كُم  أَُشدَّ

الُعُمِر لَِكيال يَعلََم ِمن بَعَد ِعلٍم َشيئًا[ )الحج: 5(.

ُمسن: ويشار لها إىل الرجل الذي كرب سنه.

من  متتالية  مراحل  بأربعة  تر  السن  كرب  ومرحلة 

الناحية اللغوية:

الستي سنة  أمتد عمره من سن  الكهل وهو من   -

إىل حوايل 75 عاًما.

- الشيخ من كان سنه 75 إىل حوايل 85 عاًما.

- الهرم: من كان ف سن 85 عاًما.

- املعمر: وهو من بلغ سن املائة.

ول يوجد حد فاصل بي الشيخوخة والكهولة نظرًا 

لتأثري عوامل خارجية مثل: زيادة الهتمم بالتوعية 

هذا  والتجميل،  الطب  علوم  ف  والتقدم  الصحية 

فضاًل إىل الظروف البيئية الخاصة بكل فرد واألحداث 

وُحددت  األفراد،  بي  الفردية  والفروق  الزمنية 

أوصاف الكبري بأنه من كان أكرب منك سًنا وأكرث منك 

علًم وارفع تقوى وديناً وأسمى جاًها وكرامة ومنزلة.

اللغة  خصصت  اإلنجليزية:  اللغة  ف  املصطلح 

اإلنجليزية مجموعة من الكلمت تعني ف جميعها 

مرحلة التقدم ف العمر أو كرب السن وكانت كالتايل:

 التشيخ:

سن  ف  تبدأ  التي  التدهورية  التغريات  إىل  إشارة 

العمر والدخول ف  بالتقدم ف  مبكرة نسبيًا وتزداد 

مرحلة الشيخوخة.

  الهرم:

فيها  وتظهر  الشيخوخة،  تسبق  التي  املرحلة  وهي 

العالمات الدالة عىل الشيخوخة جسميًا وسلوكيًا.

3- وتعني فقدان بعض الوظائف الجسمية والعقلية 

وتدهور الحالة الجتمعية وهي آخر مراحل التشيخ.

4- التقدم ف العمر )كرب السن(:

الشيخوخة  معنى  تحديد  ف  الكتابات  تباينت  وقد 

وكذلك بداية العمر الزمني املحدد لها.

كبار  بفئة  الخاصة  الفرتة  بأنها  عرفها  من  فمنهم 

يقعون  الذين  الناس  من  الفئة  تلك  أي  السن، 

والجسمي  العقيل  والنضج  النمو  من  مرحلة  تحت 

من  تنتج  والتي  الثالث"  "العمر  مرحلة  وتسمى 

تضافر مجموعة من العوامل: منها الورايث، والغذايئ، 

له  والبيئي، وهي مرحلة ل ميكن تجنبها ملن كتب 

التقدم ف العمر حتى نهايته، مبحددة قدريًا.

ذو  الشخص  ذلك  بأنه  املسن  للشخص  وينظر   -

املكانة الجتمعية.

الضمور  مرحلة  بأنها  الكرب  مرحلة  وتتصف 

الفسيولوجي الذي يؤدي إىل نقص ف القدرات مع 

الزيادة املطردة ف الضطرابات.

كم ينظر إىل الشيخوخة عىل اعتبارها الحلقة األخرية 

من حلقات النمو اإلنساين والتي تبدأ من امليالد، أي 

أنها امتداد ملتصل أحد أطرافه امليالد والطرف اآلخر 

هو الشيخوخة وهي مرحلة تتأثر مبا قبلها من مراحل 

ول تؤثر فيها فهي تالية عليها، وأهم ما مييزها هي 

تدهور ف السمت التي اكتسبت ف املراحل السابقة 

عليها نتيجة لطول استهالكها واستغاللها وكرب سنها.

ف  الطفولة  مرحلة  مع  تشرتك  الشيخوخة  ومرحلة 

كون كل منهم كم وصفها الله تعاىل ضعف، إل أننا 

ينبغي أن نفرق بي الضعفي: فضعف الطفولة هو 

سيكولوجية الشيخوخة
ال تعتبر مرحلة الشيخوخة 

بالظاهرة الطارئة التي تصيب 
المجتمع أو أفراده فجأة، كما ال 

يمكن اعتبارها نتاج التغيرات التي 
تصاحب المجتمعات، إنما هي واحدة 

من مراحل التطور الذي يشهده 
اإلنسان، احدى مراحل النمو البشري 

الذي يبدأ من الميالد حتى نهاية 
العمر

د. ممدوح مختار

مقاالت
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ذلك الضعف اآلخذ ف التكوين املتجه نحو التقدم 

والقوة والزدياد الكمى والكيفي، عىل العكس من 

ف  اآلخذ  الضعف  ذلك  وهو  الشيخوخة  ضعف 

الذبول والتدهور والوهن حتى الزوال باملوت.

وتعددت املناحي التي اتخذها العلمء ف تعريفهم 

البيولوجية،  الشيخوخة  فحددوا،  للشيخوخة 

نتناول  وسوف  النفسية  الجتمعية،  القتصادية 

بالرشح تعريف كل واحدة منها واألعراض الخاصة 

بها.

أولً: الشيخوخة البيولوجية والتغريات املصاحبة لها:

لكل  كونية  صفة  الشيخوخة  بأن  العتقاد  يسود 

واملالحظات  والتجارب  األبحاث  أن  إل  الكائنات، 

أثبتت أن الحد األقى لكرب السن هي صفة تخص 

غريها  دون  املحمية  والحيوانات  اإلنسان  من  كل 

يحدث  العمر  ف  التقدم  وأن  الكائنات.  سائر  من 

مع  واألعضاء  السليمة  األنسجة  بي  التفاعل  نتيجة 

ما يحدث خارج الخاليا، مثل التغريات ف املادة التي 

تربط الخاليا ببعضها، وأن جميع الخاليا الصبغية لها 

قدرة محدودة عىل األداء الوظيفي والتضاعف وأن 

هذه الخاليا تشيخ أي تصاب بالشيخوخة.

والكرب ف السن يعكس حقيقة بيولوجية مؤداها أن 

هناك تزايًدا متناميًا ف تدهور اإلنسان من الناحية 

التزان  عمليات  جميع  تختل  حيث  البيولوجية، 

البنياين منتهية إىل املوت.

البيولوجية  الناحية  من  الشيخوخة  تعريف  ويركز 

افرتايض  عمر  كائن  لكل  بأن  القائل  القانون  عىل 

هذه  عمر  ويحدد  الكائنات  باختالف  يختلف 

الكائنات مجموعة من العوامل أهمها: 

الحي  بالكائن  املحيطة  والبيئة  الوراثية،  العوامل 

والتي تؤثر ف طول عمره أو قرصه.

من  شائع  منط  هي  البيولوجية  والشيخوخة 

يحدث  والوظيفة  البناء  ف  الجسمي  الضمحالل 

اكتمل  بعد  الحي  الكائن  لدى  السن  ف  بالتقدم 

تساير  التي  الضمحاللية  التغريات  وهذه  نضجه، 

الفسيولوجية  األجهزة  كل  تنتاب  العمر  ف  التقدم 

والتناسلية  والهضمية  والبولية  والدورية  والعضوية 

والعصبية والفكرية والعقلية.

حيث اتفق البيولوجيون عىل أن اإلنسان تطرأ عليه 

حيث  واملعرفية  الجسمية  قواه  ف  حادة  تغريات 

صور  أكرث  وتتمثل  النحدار،  ف  القوى  هذه  تأخذ 

النحدار صعوبة تلك املرحلة التي يطول فيها العمر 

عن  يعجزه  مرض  أو  عقلية  بعلة  اإلنسان  ويصاب 

الحركة واإلدراك، وقد عرب املوىل عز وجل عن ذلك 

رُه نَُنكِّسُه  بقوله تعاىل ف سورة يس )68( ]َوَمن نَُعمِّ

التغريات  هذه  وبعض  يَعِقلوَن[،  أفاَل  الَخلِق  ِف 

تكون واضحة وظاهرة ف الشكل الجسمي للمسني 

التغريات ف  أو بعض  أو املي  الجلد  كالتغريات ف 

الحواس والهيكل العظمي.

عاملي  بي  التمييز  أهمية  إىل  اإلشارة  بنا  ويجدر 

هامي ف التغريات هم: التغريات الناتجة عن التقدم 

فتغريات  املرض.  عن  الناتجة  والتغريات  السن،  ف 

فقدان  ولكنها  أمراًضا  ليست  السن  ف  التقدم 

العضو للوظيفة املميزة له، ففقدان الشعر وشيبه، 

وانخفاض الكفاءة الجسمية والعضلية والعقلية، أو 

ضعف القدرة عىل التحمل، وتجعد الجلد وجفافه، 

إىل  تؤدي  ول  أمراًضا  ليست  وغريها  اليأس  وسن 

البسيط  من  فقدان  الشيخوخة  وتتضمن  املوت، 

الوظائف  ف  وهبوط  الجسمية  للقدرة  الشديد  إىل 

العقلية مثل التذكر والتخيل ومرونة الفكر. كم أنها 

والفسيولوجي  البيولوجي  بالضمور  تتصف  مرحلة 

القدرات وزيادة ف  الذي يؤدي إىل نقص مطرد ف 

الضطرابات الفسيولوجية.

ميكن  ل  عملية  الشيخوخة  النظرية  هذه  وتعترب 

الوراثية  العمليات  تفاعل  نتيجة  تحدث  تجنبها 

املتغريات  وبعض  والسن  الغذائية  والنظم 

الشيخوخة  النظرية بي  الدميوجرافية. وتربط هذه 

والستهالك التدريجي ألعضاء الفرد الجسمية والذي 

يؤدي إىل عجز الخاليا عن تجديد قدرات املسن، لي 

يستطيع التكيف وحياته الجديدة.

ويركز تعريف الشيخوخة من الناحية 
البيولوجية على جانبين أساسيين:

الضمحالل  ف  يتضح  والذي  البنايئ  الجانب   -1

البنياين  التزان  ف  خلل  نتيجة  وذلك  البيولوجي، 

عن  الهدامة،  الكيميائية  التفاعالت  زيادة  نتيجة 

التفاعالت الكيميائية البناءة بالجسم مم يؤثر عىل 

مقدرة الجسم عىل مقاومات التأثريات القادمة من 

ف  ويستمر  األيض  معدل  ويهبط  الخارجية،  البيئة 

الهبوط حتى يؤدي بالحياة.

2- الجانب الوظيفي والذي يتمثل ف تدهور قدرة 

ويؤدي  الخارجية،  التأثريات  مقاومة  عىل  الجسم 

الجتمعية،  املسن  مكانه  تقلص  إىل  البنياين  الخلل 

مم يؤدي إىل تدهوره العقيل واكتئابه وانسحابه من 

الحياة ف انتظار املوت.

املختلفة  أجهزته  تتغري  كم  البرشي  الجسم  ويتغري 

من  حياته  ف  وارتقائه  اإلنسان  عمر  لزيادة  وفًقا 

الطفولة إىل الرشد إىل الشيخوخة، ومبا أن الوظائف 

بها  الخاصة  األجهزة  تكوين  عىل  تعتمد  العضوية 

إذن فالوظائف العضوية تختلف من عمر إىل العمر 

الذي يليه ومن مرحلة إىل املرحلة التي تليها.

التغيرات البيولوجية والفسيولوجية 
المصاحبة لمرحلة الشيخوخة:

ف  ومرئية  واضحة  تكون  التغريات  هذه  وبعض 

الجسم  شكل  ف  كالتغري  للمسن  الخارجي  املظهر 

الذي يظهر ف املالمح الخارجية للمسن حيث يبقى 

الطول ثابتًا بينم تحدث زيادة ف الوزن نتيجة زيادة 

الدهون، وأن هذا التغري ف الوزن يؤثر عىل الصورة 

ف  آخذة  العامة  الصحة  تقل  كم  للفرد،  الذاتية 

النحدار، كذلك الوظائف الخاصة بالقلب والتنفس، 

الجفاف  ف  فيأخذ  وليونته  الجلد  لون  ويتغري 

وترتعش  البياض  إىل  لونه  ويتحول  الشعر  ويسقط 

اليديد وتجمد الجلد وظهور بقع بنية عىل ظهر اليد 

والجسم. وقد يصاحب ذلك ارتعاش الرأس وارتعاش 

عام  وهزال  املي  عند  والتصلب  الكتابة  أثناء  اليد 

التغريات عىل الصوت  ف الجسم، كم تدخل بعض 

املسن  يصاب  قد  كم  والتذوق،  الشم  ويتأثر 

اآلخر  والبعض  الشيخوخة،  عن  الناتج  البرص  بفقد 

مثل  الداخلية  كالتغريات  مريئ  غري  يكون  للتغريات 

إصابة الهيكل العظمي ببعض التغريات التي تؤدي 

إىل تغري شكل القوام، حيث تصاب العظام بالهشاشة 

وتتوتر العضالت وتزداد رعشة األطراف، كم يحدث 

الجهاز  الدوري،  الجهاز  انخفاض ف كفاءة كل من: 

العصبي املركزي والكبد وتتغلب عوامل الهدم عىل 

البناء، مم يؤدي إىل انخفاض معدل األيض  عوامل 

ويأخذ ف النخفاض حتى يؤدي إىل املوت.

مقاالت
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إعداد : ريناد الصباح

أسباب 

العنف 
وأضراره

أسباب 

العنف 
وأضراره

دراسات

دع،  ِة والَقسوة، وَتجتمُع معاجُم اللغِة ِبوصِفِه بأنَُّه تعبيٌر قاٍس َيهِدف لإلصالح والرَّ ٍة بالِشدَّ  ُيَعرُف الُعنُف ِبصورٍة عامَّ
ٍة إنكارًا  ِة والقسوِة، والَمُه ِبشدَّ دَّ فِق، ومنُه َعُنَف بمعنى قسي، وَعُنَف بِه وعليِه، أي: أخذُه بالشِّ والُعنُف ِضدُّ الرِّ

ف.  دة دوَن ِرفٍق وَتلطُّ ِلفعِله ُبغيَة تغييِره وإصالِحِه وَردِعه، فالعنُف هو الُمعاملُة ِبالَقسوِة والشِّ
ع،  إّن َمفهوُم الُعنِف في االصِطالِح ُمواِفٌق ِلما ُعرف بِه الُمصطلح في اللغة، وِزيَد عليِه إظهاُر الحاِل الُمصاِحِب والتنوُّ

إذ هو الَقوُل الشديد، والفعُل الشديد، والرأي الشديد، فهَو انتزاُع الرِّفِق من األموِر واألقواِل واألفعاِل واألحوال، 
عٌة كالعنِف العقدي، والِعلمي، والِفكري، ومن ثمراِته الغلّو  دِة والقسوة فيها، ومنُه أنواٌع وَمظاهٌر متنوِّ وإظهاُر الشِّ

ٍف يؤدي إلى األذى أو يهِدف إليه، وقد ينُتج عنُه تعنيُف اآلخريَن بأذًى جسدّي، أو  ف.  وهو كل ُسلوك أو تصرُّ والتطرُّ
نفسّي، أو لفظي، أو استهزاء، أو فرض رأٍي.
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أسباب العنف وأضراره
 ل يَقترَُص العنف كسلوٍك أو ظاهرٍة عىل زمٍن ِبذاته أو مكان أو عرٍق أو 

ُر ف مختلف  دٌة تَظهُر وتتطوَّ عٌة وُمتعدِّ دين، بل إنَّ أسبابُه ودواعيِه ُمتنوِّ

للحياِة  األوىل  النَّشأِة  منذ  سبَّاقاً  العنِف  ظُهوُر  كاَن  واألزمنة.  الحضارات 

ماِء وقتُل  اإلنسانيَِّة عىل وجِه األرض، وكانَت من مظاهرِه األوىل سفُك الدِّ

اهد فيِه سابقة قَتِل قابيَل ألخيه هابيل لِداعي الَحسد وضيِق  النَّفس، والشَّ

عاً  لوك، ثمَّ مع ازدياد البرشيَّة تعداداً وتنوُّ َ السُّ العي، فََحَر السبُب وفرَسَّ

عيِد الفرديِّ أو املجتمعي،  أصبَح العنُف أحَد ِسمِت املجتمعات عىل الصَّ

الواحد  املجتمعِ  داِخل  الطَّبقاِت  تسلَُّط  تَعرُِض  عديدة  شواهد  وللتاريخ 

أو اعتداء مجتمعٍ عىل آخر، ولكلِّ حالٍة أسبابُها ودواعيها، ومُيكن إجمل 

هذه  وتنشأ  للعنف  املُسبّبة  الذاتية  العوامل  اآليت:  ف  العنِف  أسباِب 

الذات  لتفاعالِت  انعكاسات  هي  إذ  وذاتِه،  الفرد  شخصيَِّة  من  العوامل 

البرشيَِّة ومكّوناتها، 

الفرد  ثقة  مستوى  وتديّن  باإلحباِط،  الشعور  تراكُم  العوامل:  هذه  ومن 

بنفسه. 

عجُز الفرِد عن مواجهِة مشاكِله وحلِّها والتخلُّص منها. انفعالِت املراحل 

العمريَّة، وانعكاسات البلوغ واملراهقة.

لطة والرغبة ف الستقاللية وتحّمل املسؤوليَّة. نزعُة التحرُِّر من السُّ

واضطرابات  الجتمعيَّة،  العالقات  وبناء  التواصل،  مهارات  ضعف 

الشخصيّة النفعالية والنفسيَّة.

عقدة النَّقِص والشعوِر بالحرماِن العاطفي والفشل. البُعُد عن الله تعاىل، 

وضعُف الوازع الديني.

الدوافع  ضبط  عىل  القدرة  وعدُم  والِكرب،  األنانية  رات.  املخدِّ إدماُن 

العدوانيَّة.

عامل األرسة واملدرسة واملجتمع تثُّل هذه املؤسساُت الثالثُة دوائَر الفرِد 

ومراحَل نشأته، إذ يبدأ تكويُن شخصيَّته ف البيئة األرسيَِّة املسؤولِة عن 

والجتمعي،  والنفي،  واألخالقي،  والوجداين،  والعقيل،  الجسمي،  بنائه 

لتكوَن األرسُة بذلك َحجر األساس وينبوع الرَّفِد األوِل واألهم، ثّم يَنتقل 

بناَءه  تَدعم  التي  املدرسِة  َمرحلِة  خالل  وذاته  بنائه  لِصقِل  ذلك  بعد 

ُع أّولً بأوَّل،  الجتمعّي والنفي، ليبدأ اختالطه ف املُجتمعِ يَعظم ويتوسَّ

السلوكية  ودعامئه  والحي،  كِن  بالسَّ املتعلِّقِة  املكانيَِّة  روابطُه  ليصنَع 

هذه  وتتسبَُّب  األصدقاء،  وتكوين  الرفاق  مبجتمع  املتمثِّلِة  والجتمعيَّة 

الدوائر بتشكيِل سلوِك العنف عند الفرِد ألسباٍب عديدة منها: 

- تفكُّك األرسِة وضعِف روابطها، وضعُف املُتابعة األرسيَّة لسلوك األفراد، 

وتردِّي الوضع القتصادي لألرسة.

وِر عىل اللوِم املستمر.  ِه واملرشد، واقتصاُر الدَّ - غياُب دوِر املوجِّ

- غياُب القدوِة الحسنة، وانعداُم الثقِة باملربّي واملُعلّمي.

تركيبُة  وتجهيزاتِه.  املاديَِّة  إمكاناتِه  وضعف   ، املدريسِّ املُجتمع  طبيعُة   -

الطبقيَِّة،  بظهوِر  عادًة  األحياُء  تتميَُّز  إذ  كن؛  السَّ مبنطقة  املُحيط  الحيِّ 

والزدحام، والعشوائيَّة، وغريها. 

- الترسُُّب من املدرسة، والفشل ف ُمسايرة الرِّفاِق، ونشوُء الخالفاِت بينهم.

دوُر اإلعالِم في تنمَيِة ظاهرِة العنف
يها نتيجَة الظُّهوِر املتكرِّر  ويرُبُز دوُر اإلعالِم ف تنميَِة ظاهرِة العنف وتفشِّ

واألعمِل  التلفزيونيَِّة  الربامج  عرب  وترويجها  بأنواعه  العنِف  ملشاهد 

السينمئية كنوٍع من اإلثارِة والتَّسلية، لتظهر انعكاساُت هذه املشاهِد ف 

شخصيَّاِت املُراهقَي وسلوكياتهم؛ إذ تترَشُب أفكارهم مثَل هذه املشاهد، 

وتُصبَح واقعاً ف حياتهم العمليَّة.

ومن َمظاهِر اإلعالم املسبِّبة:

- ُمبالَغُة اإلعالِم ف تصويِر العنِف كَسلوٍك مثريٍ وَمقبول، وترويج املجرمَي 

كأفراٍد خارقي يقومون بعمليَّاٍت بطوليٍَّة.

طابع  منُه  يَنزُع  اإلعالميَّة  والربامج  الدراما  ف  العنف  ظهوِر  تكراُر   -

األفراد  لدى  مقبولًة  وسيلًة  الطويل  املدى  ليصبَح عىل  واألذى،  الخطورِة 

لوِك وانتشاِر الجرمية. ملُواجهة املواقف والرّصاعات، وتقليد السُّ

يِه  وتفشِّ العنِف  انتشاِر  ف  والبطالِة  الفقِر  تأثري  يَظهُر  والفقر  البطالة   -

تؤّدي  إذ  أفراِدها؛  ف  سلبيٍَّة  آثاٍر  من  األحواُل  هذه  تَحِملُه  فيم  كثقافٍة 

واليأِس،  كالكتئاِب،  ُمزمنة؛  نفسيٍَّة  أمراٍض   - ظهور  إىل  والفقُر  البطالة 

والعزلة، لتَنتج عن تفاعِل هذه الظروِف والحالت العدوانيَِّة داخَل األفراِد. 

أضرار العنف
ة العامليَِة ف تحقيقها الخاص باإلصابات والعنف لعام   تُشرُي منظّمة الصحَّ

بحدوِد  تقُع  العالَِم  العنِف ف  الناتجة عن  الوفيّاِت  عدَد  أنَّ  إىل  2008م 

ٍل يقارُب نسبَة تسعٍ ف املائِة بي مجموِع  خمسة ماليَي نسمة سنوياً، مبعدَّ

الوفيّاِت  نسبَة  إجملً  املُرتفعٌةُ  النِّسبة  هذه  وتُعادُل  عام،  كلَّ  الوفياِت 

املُتسبِّبة عن أمراِض اإليدز واملال ريا والسل.

 وميكن اإلشارة إىل بعض اآلثار املرُتتِّبِة عن العنِف، والنَّاتجة عنه كاآليت: 

والختاللِت،  النفسيَِّة،  األمراض  ظهوِر  ف  كبريٍة  بصورٍة  العنف  يُسِهُم   

والسلوكيات العدوانيَِّة، والنَّزعِة اإلجراميَّة. ترشُُّب املعنَّفَي سلوَك العنِف 

 ، األرسيِّ األمن  تهديُد  له.  تعرُِّضهم  جرَاء  مرشوعٍة  ووسيلٍة  كمنهجيٍَّة 

تهديُد  روابِطها.  وتفكُّك  األرسيَِّة،  املسؤوليَِّة  وانعداُم  الستقراِر،  وتاليش 

األمن املجتمعيِّ وزعزعة كيانه نتيجة تفيِّ الُعنف كظاهرٍة، وتشبُّعه ف 

ُمعظم مكّونات املجتمع. التخلص من ظاهرة العنف إنَّ معرفَة األسباِب 

والدوافع التي يقوُم عليها العنف ويستنُد عىل أركانها تجعل عالجه مبنيّاً 

عىل هدمها وتفكيكها وتجاوزها قبَل وقوعها. للتخلّص من ظاهرة العنف 

مُيكن أتّباع الخطوات اآلتية: 

والرتاحم واملوّدة  املحبّة  الثقاف، ونرش  وبنائهم  األفراِد  ثقافِة  التأثرُي ف   -

والعقالنية.

- نبذ التشّدد والعتمُد عىل القّوة ف حّل املُشكالت والحوار.

مة للمتلّقي. - تصحيُح مساِر اإلعالِم وبرامجه املُقدَّ

- إدانة الُعنف مبُختلف أشكاله وأنواعه وصوره.

الجتهاد  دون  والقواني  لألعراف  الحتكاِم  بأهميَّة  الّشباِب  توعية   -

الشخيص بتَحصيل الحقوق بطريق القوة. 

وتَضمن  فَراغهم  تشغُل  أعمٍل  عىل  الُحصوِل  ف  الشباب  ُمساعدة   -

ُمستقبلهم، وُمساعدتهم عىل الزواج وبناء األرس.

المراجع
- "معنى عنف"، معجم املعاين، اطّلع عليه بتاريخ 30-3-2017. 

واإلرهاب  والتطرف  الغلو  لحقيقة  التاريخية  الجذور  )بال(،  الشبل  عيل 

والعنف، بال: وزارة األوقاف السعودية، صفحة 15. 

طالب  لدى  للعنف  املؤدية  الجتمعية  العوامل   ،)2005( الطيار  فهد   -

املرحلة الثانوية الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، صفحة 7. 

أسبابها  العنف  "ظاهرة   ،)31-12-2015( الدق  صالح  ج  ث  ت  ب  أ   -

وعالجها"، شبكة األلوكة، اطّلع عليه بتاريخ 30-3-2017. 

العاملية، -12-3 - "عرش حقائق عن اإلصابات والعنف"، منظمة الصحة 

2008، اطّلع عليه بتاريخ 31-3-2017. 

الفرد  عىل  وآثاره  األرسي  "العنف   ،)8-4-2015( الخراء  العزيز  عبد 

واملجتمع"، الغد، اطّلع عليه بتاريخ 31-3-2017. 

 همم الحاريث، "العنف عند الشباب األسباب والحلول".
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معظم مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة 

يستخدمون  الجتمعي  التواصل  ومواقع  اللوحية 

حسابات الربيد اإللكرتوين الخاصة باملؤسسات لعملية 

من  يزيد  العامل  وهذا  التطبيقات،  بهذه  التسجيل 

محاولت  وزيادة  اإللكرتوين  الربيد  حسابات  إنتشار 

اإللكرتوين  الربيد  تسجيل  عدم  يفضل  لذا  إخرتاقه. 

الخاص باملؤسسات بهذه الحسابات وخاصة املؤسسات 

القراصنة  من  إخرتاقها  لعدم  تجنباً  والهامة  الحيوية 

وبيعها للرشكات ذات الصلة أو أطراف خارجية أخرى. 

الربيد  إدارة  ف  املختصي  يقوم  ذلك  إىل  باإلضافة 

تكون  التي  الهجمت  من  الكثري  بإفشال  اإللكرتوين 

واملعايري  الضوابط  بوضع  املستخدمي  حسابات  عىل 

والسياسات األمنية التي تحافظ عىل تأمي حساباتهم. 

وهذا األمر ل يقلل من املجهود املطلوب من مستخدم 

الربيد من ناحية الوعي األمني املطلوبة منه.  

طرق اخرتاق الربيد اإللكرتوين وكيفية تجنبها

تسمح  وتطبيقات  برامج  إستخدام  يتم  -التخمي: 

بتجربة أكرث من كلمة مرور ف أقل من دقيقة، غالباً ما 

تنجح هذه الطريقة عندما يتم إستخدام كلمت مرور 

ضعيفة. يتم حمية املستخدم من هذه الطريقة بفرض 

سياسة كلمة املرور من قبل املختصي باملؤسسة والتي 

يصعب عىل هذه الربامج إكتشافها.

رسالة  إرسال   :  Email Spoofing املخادع  اإلمييل   -

مزيفة عرب الربيد اإللكرتوين تطلب منك معلومات رسية 

بحجة ضمن  عنوان معي  إىل  إرسالها  ثم  تفصيلية  او 

أو  إضافية.  ميزات  تقديم  بحجة  أو  الخدمة،  استمرار 

وللوقاية  مالية،  ضائقة  ف  وأنه  صديق  حساب  تزوير 

وتجاهل  اإللكرتوين  بالربيد  املختصي  إبالغ  يجب  منه 

هذه الرسالة وعدم الضغط عىل أي رابط ف الرسالة.

الربيد  عرب  مزيفة  رسالة  إرسال   :  Phishing التصيد 

وعندها  الرابط  عىل  الدخول  منك  تطلب  اإللكرتوين 

ستشاهد صفحة طبق األصل )مزيفة( لصفحة تسجيل 

الدخول لحساب بريدك اإللكرتوين التابع للمؤسسة أو 

البريـد اإللكترونـيالبريـد اإللكترونـي
يعتبر البريد اإللكتروني عاماًل مهمًا في عصرنا الحالي كأداة تواصل إلكتروني، وأفضل بديل عصري للرسائل الورقية 
والفاكس، لذلك يتم إستخدامه لتبادل الرسائل سواء الشخصية أو العملية أو العلمية، أو تبادل معلومات مهمة 
أخرى. ونظرًا لسهولة إستخدامه في كثير من المؤسسات لدعم العمليات والخدمات وتعزيز اإلتصال المؤسسي، 

تقوم معظم الجهات بوضع معايير وضوابط وسياسات تحافظ على حماية مستخدمي البريد اإللكتروني والوقاية 
من الهجمات وتجنب إختراقه من القراصنة.

المالزم/ عيد أحمد البير
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أو    iCloudأو حساب  Hotmail أو   Gmail حساب 

Play Store وعندما يتم إدخال البيانات بالشاشة يتم 

الصفحة  عنوان  أن  وستجد  املستخدم،  بيانات  رسقة 

بريدك  لحساب  الدخول  تسجيل  لصفحة  مطابق  غري 

بالربيد  املختصي  إبالغ  يجب  منه  وللوقاية  اإللكرتوين 

اإللكرتوين وتجاهل هذه الرسالة.

سواء  األمنية  الثغرات  وجود   :  Hacking اإلخرتاق   -

بأنظمة التشغيل أو الربامج يسمح للقراصنة بالوصول 

أو  برامج  خالل  من  وإخرتاقها  والحسابات  لألجهزة 

ضمن  منفذ  بوجود  الثغرات  هذه  تكشف  تطبيقات 

جهاز املستخدم مل يتم إغالقها. ويفضل تحديث أنظمة 

التشغيل وبرامج مكافح الفريوسات ورشاء نسخ أصلية 

يتم تفعيلها عن طريق اإلنرتنت من الرشكة األم للوقاية 

من محاولت اإلخرتاق.

- اإلحتيال Fraud: هو أسلوب يهتم بالنصب واإلحتيال 

منه  وجعلت  األيام  هذه  خالل  نسبته  زادت  حيث 

بريد  بإستخدام  يكون  حيث  للقراصنة،  جيداً  مكسباً 

إلكرتوين عادي أو مزور، قد تصلك رسالة من متسول 

جائزة،  أو  مبسابقة  فزت  أنك  أو  شخص  أو  رقمي 

الربيد  بإدارة  املختصي  إبالغ  يجب  منه  وللوقاية 

اإللكرتوين وتجاهل هذه الرسالة.

- الرسائل املزعجة Spam : رسائل الدعاية والرشكات 

الكثري  وتأخذ  املستخدم  ذهن  تشتت  والتي  املروجة 

يجب  منه  وللوقاية  إنتاجيته،  من  وتقلل  وقته  من 

اإللكرتوين وتجاهل هذه  الربيد  بإدارة  املختصي  إبالغ 

الرسالة.

ثقافة المستخدم

اإلنرتنت  شبكة  إستخدام  ف  يرغب  املستخدم  أن  مبا 

األمنية  النرشات  عىل  الدائم  اإلطالع  عليه  فيجب 

لإلستفادة منها ف زيادة الوعي األمني وكذلك املعايري 

لذلك  الشبكة.  إلستخدام  الخاصة  والسياسات  األمنية 

معرفه  وعليه  واإلخرتاقات  للهجمت  مستهدف  فهو 

طرق الوقاية والحمية للحفاظ عىل بياناته ومعلوماته 

السياسات  للمؤسسة.  التابعة  أو  الشخصية  سواء 

واإلجراءات التي يتم وضعها من قبل املختصي بالربيد 

الحساب  وإيقاف  املرور  كلمة  لتغيري  سواء  اإللكرتوين 

الغري املستخدم و ... إلخ هي الداعم األسايس لحميتك 

من املتطفلي. 

غالبية  فإن  واإلحتيال  الرسقة  حالت  لتزايد  ونظراً 

كيفية  عن  يتسائلون  اإللكرتوين  للربيد  املستخدمي 

الوقاية والحمية من اإلخرتاق وتجنبها.  

الوعي األمني للمستخدمين

التحديث املستمر ألنظمة التشغيل والربامج

أنظمة التشغيل األصلية والربامج سواء لألجهزة املكتبية 

مهمً  عامالً  تعترب  الذكية  األجهزة  أو  املحمولة  أو 

املوجودة  والثغرات  الهجمت  من  للوقاية  للمستخدم 

باألنظمة والربامج الغري معتمدة )غري أصلية–مجهولة 

املصدر(. ومن الروري أن يتم تحديثها بشكل مستمر 

للعديد  معالجة  التحديثات  تشمل  فغالبا  وجد(  )إن 

من الثغرات األمنية التي قد يستغلها القراصنة لتنفيذ 

برنامج  كذلك  املستخدمي.  ألجهزة  اإلخرتاق  عمليات 

يساعد  له  املستمر  والتحديث  الفريوسات  مكافح 

بشكل كبري ف إكتشاف الفريوسات واملواقع املشبوهة.

 Browser المتصفح

الهامة عىل شبكة اإلنرتنت،  املتصفح يعترب من األمور 

املستخدمي  من  الكثري  إخرتاق  خالله  من  يتم  حيث 

ودامئاً يجب الحفاظ عىل تحديثه بشكل دائم، وتوجد 

ف بعضها خاصية حفظ لحسابات املستخدمي وكلمت 

لها  الوصول  عملية  تسهل  والتي  بهم  الخاصة  املرور 

الهامة  املعلومات  حفظ  فتجنب  القراصنة  قبل  من 

باملتصفح يسهم ف الوقاية من رسقة البيانات.

Firewall تفعيل الجدارالناري باألجهزة

يعترب الجدار الناري أداة لحمية األجهزة من القراصنة، 

)غري  األصلية  التشغيل  أنظمة  أغلب  ف  موجود  وهو 

بحمية  كبري  بشكل  يساعد  حيث  الحالية،  املقلدة( 

التشغيل  نظام  إىل  للوصول  القراصنة  من  جهازك 

والربامج.

تأمين األجهزة 

بالحواسيب  للدخول  صالحية  تفعيل  يتم  أن  يجب 

الذكية سواء بكلمت املرور أو  الهواتف  الشخصية أو 

أو  العي  بصمة  أو  األصابع  بصمت  أو  الوجه  بصمة 

إستخدام األمناط األمنية الخرى.

استخدام المصادقة الثنائية

 Two-Factor الثنائية  املصادقة  إستخدام 

عملية  بعد  مميزة  طريقة  تعترب   Authentication

نصية  رسالة  إرسال  ويتم من خاللها  الدخول  تسجيل 

بكود أو أسئلة أمنية لزيادة عملية التحقق من الدخول 

للحسابات ويفضل إستخدامه بشكل دائم. 

Wifi شبكات ال

عملية  يسهل  معروفة  غري   Wifi شبكة  أي  إستخدام 

إىل  ذلك  فيؤدي  القراصنة،  قبل  من  األجهزة  إخرتاق 

سهولة إخرتاق األجهزة للوصول إىل بيانات املستخدم، 

أو  مؤمنة  هي  وهل  بالشبكة  معرفتك  عدم  بسبب 

معروضة لألشخاص ليتم إخرتاق أجهزتهم. لذلك ينصح 

بعدم إستخدام شبكات ال Wifi العامة واملجانية.

أفضل القواعد األمنية ملستخدمي الربيد اإللكرتوين

- عدم إستخدام أجهزة الحواسيب أو الهواتف الذكية 

رسقة  لتجنب  الدولة  خارج  وخاصة  بها  موثوق  الغري 

بيانات املستخدم.

قبل  من  إرساله  يتم  مرفق  أو  رابط  أي  فتح  عدم   -

مجهويل الهوية، وكن حذراً من امللفات املضغوطة.

مكافحة  وبرامج  التشغيل  نظام  تحديث  من  التأكد 

الفريوسات والتجسس عىل جهازك بشكل مستمر.

التي  اإللكرتوين  الربيد  رسالة  بتشفري  القيام  يجب   -

تحتوي عىل معلومات دقيقة أو حساسة.

- ل تستخدم عنوان بريدك اإللكرتوين الخاص باملؤسسة 

  Gmail( ف إرسال واستالم رسائل بريد إلكرتوين شخيص

تكون  الرسالة  محتويات  جميع  ألن   )Hotmail أو 

محفوظة لديهم.  

حسابات  ف  للتسجيل  املؤسسة  بريد  تسخدم  ل   -

التواصل اإلجتمعي أو املنتديات أو حسابات أخرى.

- تغيري كلمة املرور من حي آلخر يصعب إكتشافها من 

قبل القراصنة، واألفضل أن تكون كلمة املرور تحتوي 

عىل 12 حرف أو أكرث )أحرف وأرقام ورموز(، الجمل 

أسهل طريقة لحفظ كلمة املرور.

منك  يطلب  ل  اإللكرتوين  بالربيد  املختص  القسم   -

مشاركته كلمة املرور الخاصة بك إطالقاً.

- إبالغ القسم املختص باملؤسسة ف حالة وجود شك 

من بريد إلكرتوين تم إستالمه.                    
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وراء القضبان

إدارة  له  قدمتها  التي  املساعدات  كل  من  الرغم  عىل 

للدرس  له  املناسبة  البيئة  تهيئة  ومحاولتها  السجن، 

مقرراته  دراسة  استكمل  من  وتكينه  والتحصيل، 

والجلوس لالمتحانات، إل أن ذلك مل يفلح ف رصفه عن 

حالة الرشود الذهني والقلق والتفكري الدائم مبا أضاعه 

.. فوالده غاضب، ومل تنجح محاولت والدته ف دفعه إىل 

الرتاجع عن غضبه، ومساعدة إبنه عىل األقل بالستمرار 

ف تسديد أقساط السيارة التي استعادتها الوكالة بعد أن 

أخفق اإلبن ف تسديد أقساطها، والفتاة التي كان يحلم 

نظرها  ف  أصبح  أن  بعد  عنه  تخلت  قد  بها  بالرتباط 

مجرد )مغازلجي( ومرتدد سجون، وأصدقائه الذين كان 

يتباهى بصداقتهم وكان بعضهم سببا ف توريطه بهذه 

نفسه  أحدهم  يكلف  انفضوا من حوله، ومل  قد  املحنة 

حتى بزيارته ف السجن أو السؤال عن أحواله، فهو اآلن 

مجرد احمق طائش ينفذ كالم صديقه )حمود(، واملبالغ 

التي كان يدخرها بالبنك من عائد عمله قد ذهبت كلها 

به   املحكوم  باملبلغ  بعد  تف  ومل  الغرامة،   تسديد  إىل 

عىل الرغم من أن املبلغ مل يتجاوز الحد األدىن للعقوبة 

الخصوصية  )انتهاك  عىل  القانون  مبوجب  املقررة 

بالتصوير دون إذن ونرش مقاطع الفيديو( والتي ترتاوح 

ما بي 150–500 ألف درهم، باإلضافة إىل الحبس ملدة 

سنة أمىض منها سبعة أشهر حي التقينا به ف السجن، 

كان قدحكم عليه بدفع مبلغ )200 ألف درهم( تقديراً 

لظروفه، ومراعاة لاللتمس الذي تقدم به كونه موظف 

وطالب مجتهد، يقيم مع والده و مل تكن لديه سوابق 

قضائية. 

كان يظنها مجرد تسلية حي وضع هاتفه عىل الطاولة 

قبالة فتيات يجلسن عىل الطاولة املجاورة والنادل يرتدد 

لخدمتهن، بينم أصوات ضحكاتهن الخافتة تتناهى إىل 

سمعه وسمع صديقه حمود، ذات الشعر األشقر التقت 

ملتفتة  تستدير  أن  قبل  لوهلة  )حمود(  بعيني  عيناها 

سوف  التي  النظرة  أنها  حمود  ظن   .. صديقاتها  ناحية 

يعقبها موعد،  فكالم،  فلقاء .. ورسعان ما أوعز لصديقه 

)م،س( بأن يستغل وضع هاتفه املواجه للفتيات بتصوير 

قول  حسب  بذلك  يشعرن  أن  ميكن  ل  حيث  املشهد 

حمود  متعلال بأن موقع هاتفه مكشوف وقد تالحظه 

الفتيات !!. 

قام  التي  الفيديو  لقطات  إرسال  بإعادة  قام  أن  بعد 

ف  يدر  ومل  األمر،  ني  حمود  صديقه  إىل  بتصويرها 

موقع  إىل  طريقها  تجد  سوف  اللقطات  تلك  أن  خلده 

التواصل الجتمعي الشهريوتتحول إىل موضوع بالغ يتم 

استدعاؤه بسببه إلدارة املباحث اإللكرتونية، التي مل يكن 

يعلم بوجودها أصال .

يفاجئونه  اإللكرتونية  املباحث  ورجال  مرتبكا  بدا 

هاتفه  رقم  الدقيقة عن  واملعلومات  األسئلة  بوابل من 

موضوع  اللقطات  تصوير  ومكان  وموعد  املتسلسل، 

البالغ، وتاريخ إعادة إرسالها من هاتفه إىل هاتف آخر 

حمود،  صديقه  يورط  أن  بالطبع  يشأ  مل  ألخ.   .. وووو 

وإرسال  الفيديو  وإعداد  بهاتفه،  تم  قد  فالتصوير 

ينتهي  أن  قبل  كثرية  تفاصيل  هاتفه،  من  تم  اللقطات 

به األمر إىل املحكمة وجلساتها املتعددة وصدور الحكم 

والسجن الذي يقول أنه تعلم منه الكثري. 

أول ما تعلمته من السجن هو اختيار الصديق ، فقدتبي 

مل  الحقيقيي  أصدقايئ  أنهم  اعتقدت  ممن  كثريين  أن 

تفيد،  ل  عابرة  هامشية  عالقة  سوى  يب  عالقتهم  تكن 

تعلمت أن هفوة صغرية ميكن أن تضيع الكثري، وتعلمت 

وظيفتي،  ضاعت  لقد  الغافلي.  يحمي  ل  القانون  أن 

وفقدت خطيبتي، وضاعت أحالمي وأموايل التي ادخرتها 

تعطلت  ذلك  من  وأهم  سياريت،  وفقدت  طويالً،  وقتاً 

أكن  مل  صغرية  هفوة  بسبب  مستقبيل،  وتعرث  دراستي 

أحسب لها حساب.

ألحوالهم،  ينتبهوا  بأن  الشباب،  وكافة  أصدقايئ  أنصح 

أو  أي فعل  اإلقدام عىل  قبل  القواني  يطلعوا عىل  وأن 

سلوك ميكن أن يوقعهم تحت طائلة القانون ويعرضهم 

احرتام خصوصية  إىل  أدعوهم  كم  القانونية،  للمساءلة 

وراء  النسياق  وعدم  عليهم،  التطفل  وعدم  اآلخرين 

غري  الترصفات  عىل  تشجيعهم  أو  اآلخرين  تحريض 

املحسوبة. ورغم ما حدث يل فإنني أستميح والدي العذر 

والتمس رضاهم، كم أعتذر للفتيات الاليت تعرضن لهذا 

اليء ، ويجب أن يتعلم كل شاب أن كل فتاة ميكن أن 

تكون أخته أو قريبته قبل أن يقدم عىل مثل هذا الفعل 

الشائن والذي كنت أظنه )تسلية ل غري(.

تسلية الغير !!

محمد األمين
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محطة شعرية

كالم فصـــــدري   وباقـــــي   رحـــــت   ليش 
حـــــطام اعضـــــائي  وكومـــــة  غبت  ليش 
الظـــــالم وجـــــه   من  الليـــــل   الم  قمت 
انام لني   بإذني   الوحـــــدة   وتصفر  
ياســــــــــوا    جتـــــرح  مشـــــاعرنا   الصيام
اخلصام مختار  وانـــــت  ماحـــــكي  قبل 
احتــــــــــرقت    ومابقـــــى    بـــــرد    وســـــالم
ال ينـــــام    زوامـــــشي   بـــــدرب   احلـــــرام
امترجـــــح      بـــــني    نابـــــني    الـــــهيـــــام
وافترس  من   غفـــــوة  الذمـــــه  حـــــمام
ايه    ارحـــــل    بـــــس   ارحـــــل   بإحترام
ياغنى   نفســـــي   عـــــن  هـــــروج   العـــــوام
اشحـــــذ   البسمـــــة   من  اشفاه   االنــــــــــام

املستور سدنا  كشف  اللي  الزمان  ياويح 
شعور بدون   مشينا   العاثر   دربه   على  

يدور  الزمان   ليت   األيام   ماضي   على  
الطابور مع   ملدرستنا   احلنني   حدانا  

الطبشور  وقصة   واستاذنا  صفنا  وعلى 
بور الليالي  احالم  وصارت  احلنني  تناما 
صدور يلج   من   وتكتمه   يلج   وحننٍي   
سور بليا    لكن    ابواب     لها     لبيوٍت   
والدور قلوبنا  جمعت  ياحٍي   الله  سقاك 
املهجور بحينا  بيت  كل  الشوارع  غزاحزن 
سبور لنا  اللي  اجلدار  ذاك  على  وكتبنا 

وآنا   اطـــــرق  بابـــــك   لبـــــوحه  االخير
سعير صـــــوتي  وصـــــدى  حـــــروف  ابلع 
وأتكحـــــل   بـــــه   وإحســـــاسك   ضـــــرير
واســـــتخير رجاوي   كفوفي   وارفع   
حـــــصير شـــــوقي   افترش   حلالي   او  
ويـــــصير ماصار   شـــــعاد   حكيت   لو   
ضمـــــير انفاسي    وآخر    واختنقت   
واليقــــــــــوم    وألبـــــس    فراقك   حـــــرير
لبوٍة   تكتـــــم   فـــــي   احشاها     زئـــــير
وألقمــــــــــة   فك  املواصـــــل  لو  عســـــير
كلـــــها    خيـــــره    ولـــــو    دمـــــعي   غـــــزير
شوف حالي كيـــــف هـــــو  بعـــــدك كسير
عـــــل   لو   تســـــأل   اقـــــول   انـــــي    بخـــــير

مده من    والعمر    األيام   لذة    وسرق   
سده كشف   كسانا   اللي   البياض  إلني  
عده في  األعمار   ماخان  الزمن  وياليت  
نعده دارنا   على   اللي  الصباح   ونشيد  
والهده والطيش   األلعاب  حصة   وعلى 
وعده بعتاٍد    احللم   حصون   وتهاوت   
احلده من   محاني   ظلوٍع    له   تهاوت  
الشده ساعة   في  سورها  األهالي  صدور 
انرده الميكن  مضى  ياوقٍت  الله  وسقاك 
وبكى ذاك الرصيف اللي هجرنا جلسته مده
وده بقلوبنا    منا    ياحٍي    ... هجرناك 

شاعرة أبدعت بحضورها، ورقة كلماتها شاركت بمسابقة )شاعر المليون( وحصلت على المركز الرابع، 
متواجدة في معظم المحافل الشعرية، حازت على عدة تكريمات اخترنا لكم من باكورتها الشعرية هذه 

القصيدة... آملين أن تنال اعجابكم.

شاعر غني عن التعريف أبدع في كل مجاالت الشعر ،عضو رابطة الشعراء العرب يتقن صياغة الكلمات، 
تميز بخياله الواسع وتمكن من خالل هذه القصيدة الرجوع بذاكرتنا الى الزمن الجميل، التقط فيها

 أروع الصور وأبدع في صف كلماتها.. أتمنى أن تنال رضاكم

          الشاعرة : بتول آل علي

           الشاعر : مبارك الدردا المري

زئير

حزن الشوارع
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ميناء راشد، الوجهة التي تحمل روح التاريخ، هو واحد من أكرب املوانئ ف املنطقة. 

فاز بجائزة "أفضل ميناء بحري ف الرشق األوسط" 11 مرّة.  ف سنة 1972، تم افتتاح 

ميناء راشد من قبل مؤسس ديب الحديثة املغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد 

آل مكتوم طيب الله ثراه. وبعد نصف قرن من الزمن، انطلقت إعمر لإلبحار ف 

رحلة جديدة تحيي فيها تراث ديب وتحتفل مبستقبلها الذي يتخطى حدود العاملية.

تاريخ حافل
حاجة  هناك  أصبح  العرشين،  القرن  سبعينيات  ففي  بالبحر،  ديب  ذكريات  ترتبط 

ماسة لبناء بنية تحتية جديدة تساهم ف تعزيز التجارة ف "مدينة التجار" كم كان 

يُطلق عليها.

ف 20 أكتوبر، 1967، قام حاكم ومؤسس اإلمارة املغفور له بإذن الله، صاحب السمو 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بتوقيع استثمرات مباليي الجنيهات منحت ديب 

ميناءها الجديد الذي يربط بي الرشق والغرب. ف نوفمرب، 1970، رست سريدانا، أول 

سفينة بريطانية، عىل ميناء راشد.

ف عام 1972، تم إطالق ميناء راشد كواحد من أكرب املوانئ ف العامل، وتم تسميته 

بن سعيد  راشد  الشيخ  السمو  له صاحب  املغفور  اإلمارة،  ومؤسس  لحاكم  تكرمياً 

 ،1975 عام  وبحلول  فقط،  رافعتي  يضم  راشد  ميناء  كان  البداية،  ف  مكتوم.  آل 

 25,000 حتى  تخّدم  استيعابية  قدرة  مع  بحرياً  رصيفاً   35 ليضم  أعمله  توّسعت 

مسافر وحاويات شحن بطول يعادل 75,000 قدم.

راشد،  ميناء  إىل  عيل  جبل  ميناء  إضافة  تم  املايض،  القرن  من  الثمنينيات  بحلول 

البوابة الرئيسية التي تصل بي أكرث من 90 خدمة أسبوعياً وتربط بي أكرث من 140 

ميناًء حول العامل. وف مايو 1991، تم دمج كال امليناءين لتشكيل هيئة موانئ ديب 

 "2 إليزابيث  "كوين  لسفينة  دامئاً  مقراً  راشد  ميناء  أصبح   ،2008 عام  ف   .)DPA(

املرموقة، والتي تتميّز بقمة التصميم والبتكار والرسعة.

 طوال مسريتها ف املحيطات، حملت سفينة "كوين إليزابيث 2" عىل متنها األثرياء 

واملشاهري، وقبل أن تحط رحالها وترسو ف ديب، استكملت سفينة "كوين إليزابيث 

2" 1,400 رحلة بحرية و25 رحلة حول العامل. ف عام 2008 أيضاً، حصل ميناء راشد 

عىل جائزة أفضل ميناء للرحالت البحرية ف الرشق األوسط من قبل جوائز السفر 

العاملية، وهو اللقب الذي نجح امليناء بالحتفاظ به ملّدة 12 عاماً متتالياً. ميتد ميناء 

راشد عىل مساحة 2,000,000 مرت مربع، وقد تم تجهيزه لستيعاب 5 سفن بحرية 

عمالقة ف آن واحد.

همزة وصل بين الشرق والغرب
كان ميناء راشد عند افتتاحه عام 1972 أول املرافئ الحديثة ف ديب، وجاء تجسيداً 

لرؤية املغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. 

مرفأ  إىل  لتتحول  املدينة،  ومنو  لزدهار  جديدة  آفاق  فتح  ف  امليناء  افتتاح  ساهم 

رئيي يربط بي الرشق والغرب. 

وتعمل "إعمر" عىل بناء وجهة اإلبحار العاملية الجديدة ف منطقة خور ديب التاريخي 

بجوار بر ديب وديرة، ف وجهة تثل قلب تراث ديب البحري ومن نفس املوقع الذي 

انطلقت منه املدينة ف رحلتها نحو املستقبل. 

دولة  ف  العاملية"  ديب  "موانئ  لرشكة  التابعة  ماريناس"،  أو  آند  "يب  رشكة  وقامت 

اإلمارات العربية املتحدة، بتوفري األرض لرشكة "إعمر"، ف الوقت الذي تواصل فيه 

تطوير املرايس واملرافق البحرية عاملية املستوى.

لبناء  مليار درهم   25 بقيمة  استثمر  راشد عرب  ميناء  إطالق  "إعمر" عن  وأعلنت 

يعد ميناء راشد أحد اإلنجازات الهامة التي انبثقت من رؤية قائد عظيم هو مؤسس دبي الحديثة وباني نهضتها المغفور له بإذن اهلل 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب اهلل ثراه ، ويعتبر الميناء تجسيدا لمكانة دبي االقتصادية والتجارية عبر التاريخ.

 أحد أهم إنجازات مؤسس دبي الحديثة
ميناء راشد .. شريان حيوي يبحر في أعماق التاريخ

إعداد : وليد يوسف الشحي

أمكنة وأزمنة
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أمكنة وأزمنة

وجهة جديدة تحتفي برتاث ديب البحري العريق، ف أجواء تحايك طابع الريفريا الفرنسية، 

بإطاللت عىل الخليج العريب واألفق العمراين لوسط مدينة ديب. 

مدينة بحرية متكاملة
ويبعد ميناء راشد 15 دقيقة فقط عن مطار ديب الدويل، و20 دقيقة عن وسط مدينة 

ديب وخور ديب، وميثل مدينة بحرية تحفل بالخصائص املميزة التي يعترب بعضها األول 

من نوعه ف املدينة، مثل "ديب مول عىل البحر"، وجهة التسوق والرتفيه واملطاعم عىل 

الواجهة املائية، ونادي اليخوت العائم، وأطول حوض سباحة ف ديب باإلضافة إىل شاطئ 

رميل تزيد مساحته عىل 12600 مرت مربع، أي ما يعادل مساحة ملعبي ونصف لكرة 

القدم.

ويصبح ميناء راشد وجهة عاملية  ملالي اليخوت ومحبي اإلبحار، حيث يضم 430 مرىس، 

تم تجهيز العديد منها لستيعاب أكرب اليخوت ف العامل، األمر الذي سيساهم ف دعم منو 

قطاع سياحة الرحالت البحرية. 

كم يحتضن ميناء راشد – كم ذكرنا - سفينة "كوين إليزابيث 2" التي تعترب من أشهر 

السفن ف العامل، وتحولت إىل فندق من 13 طابقاً يضم العديد من املرافق الرتفيهية 

معرضاً  للزوار  وتقدم  دائم،  بشكل  امليناء  ف  السفينة  ترسو  حيث  املميزة،  واملطاعم 

تفاعلياً عن تاريخها العريق منذ ستينيات القرن املايض، وعرب رحالتها التي قطعت أكرث 

من 5.6 مليون ميل، حاملة عىل متنها ما يزيد عن 2.5 مليون مسافر. 

و سيكون ميناء راشد " املتجدد " مميزاً مبجموعة متنوعة من املباين متوسطة الرتفاع، 

البندقية اإليطالية،  وممرات للتنزه، باإلضافة إىل ساحة بتصميم يحايك ساحات مدينة 

تضم متاجر ومطاعم ومقاٍه تطل عىل البحر. وباإلضافة إىل ذلك، ستضم الوجهة الفنادق 

املمتدة  والقناة  املتداخلة  والحدائق  العائم  اليخوت  ونادي  الخاص  الشاطئي  والنادي 

بطول 500 مرت والتي تزين أشجار النخيل أطرافها، واملعارض الفنية، واملرسح، واملتحف، 

وغريها الكثري. 

كم تثل الوجهة الجديدة صلة الوصل بي تراث املدينة وحارضها العرصي عرب جرس 

للمشاة يربط الوجهة بـمنزل الشيخ سعيد آل مكتوم، تكرمياً إلرث عائلة آل مكتوم، 

ومنه إىل املتحف واملرسح املجاورين.

التي  وتعد املرافق الجديدة إضافًة مميزة لـمحطة حمدان بن محمد ف ميناء راشد، 

لسياح  املفضل  واملقصد  العامل،  ف  تطوراً  البحرية  الرحالت  محطات  أكرث  من  تعترب 

الرحالت البحرية ف منطقة الرشق األوسط. 

 وقامت "يب آند أو ماريناس" ببناء املحطة وتشغيلها، واستقطبت أكرث من 2.3 مليون 

زائر منذ تدشينها عام 2014، وشهدت منواً سنوياً ف أعداد الزوار بلغ 172 باملئة بي 

عامي 2014 و2018. 

وتقدم "إعمر"  للمستثمرين الفرصة األوىل لقتناء الوحدات السكنية ف ميناء راشد مع 

إطالق سريدانا، وهي مجموعة محدودة من الشقق ومنازل تاون هاوس التي تضم غرفة 

نوم واحدة أو اثنتي أو ثالث تطل عىل الواجهة املائية. وتم اختيار هذا السم تكرمياً 

للسفينة امللكية الربيطانية التي كانت أول سفينة ترسو ف ميناء راشد. وتقع وحدات 

سريدانا السكنية بجوار مدخل املمىش، مقابل القناة املائية، وميكن الوصول من املجمع 

سرياً عىل األقدام إىل "كوين إليزابيث 2" والحديقة و"ديب مول عىل البحر".

وتتميز الشقق بطابعها العرصي وواجهاتها الزجاجية ونوافذها الجدارية، وتضم رشفات 

وتقدم  ديب"،  مدينة  و"وسط  املائية  الواجهة  عىل  مميزة  بإطاللت  وتتمتع  فسيحة، 

اللياقة  مركز  تحتضن  التي  واملنصة  الرتفيهية  القاعة  تتضمن  متكاملة  مرافق  للسكان 

البدنية ومنطقة ألعاب األطفال واملالعب الرتفيهية وغريها. 

المصادر والمراجع :
/https://www.albayan.ae

/https://www.emaar.com

/http://www.alkhaleej.ae

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

   عام 2020 .. الرؤية الخمسينية والهوية اإلعالمية
إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
وصاحب   - الله  رعاه   - دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
نائب  أبوظبي  زايد آل نهيان ولي عهد  الشيخ محمد بن  السمو 
الجديد 2020  الحالي  العام  أن  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
القادمة واالستعداد   

ً
للخمسين " عاما سيكون " عام االستعداد 

 لالحتفال باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات في العام 2021 ، 
ً
أيضا

  يرتكز على تسخير كافة 
ً
 وطنيا

ً
 استراتيجيا

ً
يحمل في طياته ُبعدا

اإلبداعات الفكرية والطاقات البشرية من أجل تحقيق هذا الهدف 
االتحادية  الدولة  مستويات  كافة  بمشاركة  السامي  الوطني 
والمحلية و الفئات المجتمعية في صياغة الحياة في دولة اإلمارات 
زايد وراشد واآلباء  ، كما صاغها من قبل  المقبلة   

ً
للخمسين عاما

المؤسسون ، يرحمهم الله.
بهذه الرؤية الحكيمة الثاقبة المرتكزة على قاعدة صلبة متينة من 
اإلمارات  تتطلع   ، والطموحات  والطاقات  والتحديات  اإلمكانيات 
 إلى حصد أعلى درجات ومراتب التميز والنجاح وبلوغ األهداف 

ً
دائما

 ، عاتقها  على  الملقاة  والمسؤوليات  األحداث  بدء  قبل  المرجوة 
خاصة  أجمع،  العالم  بشهادة  – قديرة وجديرة  بال شك   - وهي  
وأن الدولة على موعد مع أحداث عالمية ستشهدها خالل العام 
الحالي ، وعلى رأسها " إكسبو دبي 2020 " و"  مسبار األمل " 

كأول مشروع عربي إسالمي الكتشاف المريخ.
 ، األولين  إرث  إلحياء  الوطن  أبناء  جهود  تضافر  من  بد  ال  لذلك 
واالستمرار على دأب السابقين ، من أجل أن تكون اإلمارات في 

طليعة المتقدمين ، إلى أبد اآلبدين.
وسبقت هذه الرؤية الخمسينية ، الهوية اإلعالمية المرئية للدولة 
الهادفة إلى نقل قصة اإلمارات للعالم ، وهي عبارة عن مشروع 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تدشينه  أعلن  وطني 
 - دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
زايد آل نهيان ولي  الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن  رعاه 
دعا  حيث   ، المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
المفتوح  التصويت  المشاركة في عملية  إلى  الجماهير  سموهما 
  الختيار شعار واحد من ثالثة خيارات مطروحة لتقديم قصة 

ً
عالميا

الدولة وقيمها ورؤيتها الملهمة للعالم في هوية إعالمية مرئية 
مميزة للسنوات والعقود المقبلة ،  وقد حظيت دعوة سموهما 
كبير واسع  مليوني  وتفاعل جماهيري  عالمية واسعة  بمشاركة 

النطاق من مختلف أنحاء العالم.

ومضة أخيرة :
أجيالنا  لتحصد  نغرس  ونحن   ، فحصدنا  غرسوا  المؤسسون  اآلباء 
الطموحات  تتحد  اإلمارات  في   .. تعالى  الله  بمشيئة   ، القادمة 

وتتعدد اإلنجازات.

41 العدد  ) 279 (    ينــــايــر   2020       



متى بدأت مسيرتك مع التعليق الرياضي .
 ولماذا سلكت طريق التعليق ؟

مباريات  عىل  بالتعليق   1995 عام  ف  كانت  البداية 

الدورة الرمضانية بجمعية الشحوح للثقافة والرتاث برأس 

الخيمة، ثم اكتشفني للتعليق اإلذاعي األستاذ القدير عبد 

الله الكوك مدير عام إذاعة رأس الخيمة سابقاً  ،وعلقت 

عىل عدد من مباريات الدرجة الثانية املنقولة إذاعياً عرب 

تلفزيونياً  اكتشفني  الخيمة ،وف عام 1998م  إذاعة رأس 

الرياضية  أبوظبي  قناة  لصالح  حميد  عيل  املعلقي  شيخ 

بعدما استمع لتعليقي عرب إذاعة رأس لخيمة ،وبتشجيع 

كذلك من الزميلي العزيزين )راشد عبد الرحمن وحسن 

شقيقي  من  كل  جهود  أمثن  أن  أود  ،كم  املنصوري( 

)فضل  األخ  العزيز  ،والصديق  الشحي(  )وليد  اإلعالمي 

الكاس( عىل تشجيعهم ومتابعتهم وتوجهيهم يل ،والكالم 

ينطبق كذلك عىل أبناء خالتي وكل من شجعني وحفزين.

 و ف قناة أبوظبي الرياضية احتواين  مدير القناة آنذاك 

املعلق القدير عيل سعيد الكعبي ومنحني فرصة التواجد 

شيخ  وقوف  أنىس  ل  كم   ، املعلقي  كبار  مع  القناة  ف 

الرياضيي األستاذ )محمد نجيب( وتشجيعه يل  املذيعي 

ف  العمل  من  سنوات  ،وبعد  الرياضية  أبوظبي  قناة  ف 

أبوظبي الرياضية انتقلت إىل قناة ديب الرياضية برتحيب 

عينان  ،والقناتان هم  أمريي(  )راشد  األستاذ  مديرها  من 

ف رأس جسد واحد ،وواجهتان مرشفتان لإلعالم الريايض 

املريئ ف دولة اإلمارات .  أما سؤالك عن سبب انخراطي 

ف مجال التعليق فيعود إىل حبي لهذا املجال منذ الصغر 

وتعلقي بلعبة كرة القدم.

أول مباراة في الدوري بين الوصل والجزيرة
 ؟

ً
أول مباراة كلفت بالتعليق عليها تلفزيونيا

 أول مباراة علقت عليها تلفزيونيا عرب قناة أبوظبي كانت 

ف عام 1998 ضمن دورة نادي الوحدة الدولية للناشئي 

لكرة القدم ،فيم كانت أول مباراة علقت عليها ف الدوري 

العام بي الوصل والجزيرة عىل ملعب الجزيرة ،وانتهت 

لصالح الوصل بهدفي نظيفي.

تجربتي جميلة مع أبوظبي الرياضية
كانت لك تجربة سابقة مع قناة أبوظبي الرياضية 

كيف تقيمها ؟
كانت يل تجربة جميلة مع قناة أبوظبي الرياضية بإدارة 

املعلق الريايض األستاذ القدير )عيل سعيد الكعبي( ،الذي 

عامل  ف  لالنطالق  الفرصة  ومنحني  كبرياً  اهتمما  أولين 

اإليطايل  الدوري  مباريات  بالتعليق عىل  ،خاصة  التعليق 

بوجود نخبة من كبار املعلقي ،وعىل رأسهم عىل حميد 

وعيل سعيد الكعبي.

هل أنت مع احتكار القنوات الرياضية للمعلقين ؟
الرياضية  القنوات  احتكار  مع  أنا  الحرتاف  عامل  ف 

للمعلقي.

هل واجهتك صعوبات في بداياتك ؟
الصعوبة التي واجهتني ف البداية هي الرهبة ،ألنك تكون 

متابعاً من قبل رشيحة كبرية من املشاهدين واملستمعي 

،فأنت تصل إىل أسمعهم بدون استئذان ،ولكن الصعوبة 

الثقة  اكتساب  وبداية  الرهبة  عىل  التغلب  بعد  تالشت 

والخربة مبرور الوقت. 

ماهي أهم المحطات في حياتك ؟
تعليقي عىل مباريات ملنتخب اإلمارات الوطني ،وخاصة 

املباراة األوىل يل للمنتخب وكانت ضد املنتخب السوري 

الشقيق ،وبعد املباراة حصلت عىل إشادة من املسؤولي 

واملتابعي ،وكذلك التعليق عىل مباريات الدوري اإليطايل 

الرياضية.  ديب  ف  األملاين  والدوري  الرياضية  أبوظبي  ف 

إضافة إىل بطولت األمم اآلسيوية واألفريقية و األوروبية 

وبطولت  الخليج  كأس  ،ودورات  الجنوبية  وأمريكا 

األندية اآلسيوية والعربية أبطال الدوري ،وكذلك من بي 

املحطات تعليقي عىل مباريات كأس العامل للشباب التي 

تحديد  مباراة  ،وباألخص   2003 عام  اإلمارات  ف  أقيمت 

املركزين الثالث والرابع  ،وكان يل رشف التواجد معلقاً ف 

املعقل الريايض الوطني الكبري ستاد مدينة زايد الرياضية 

،بعد أن كنت حارضا فيه مشجعا ومؤازرا لألبيض ف دورة 

كأس الخليج الثانية عرشة عام 1994  وبطولة كأس أمم 

آسيا 1996م.

ماهي المباريات التي تفضل التعليق 
عليها في دورينا ؟

ما  وأقدم  فيها  اجتهد  عليها  بالتعليق  أكلف  مباراة  أي 

الجمهريية  املباريات  فإن  وبالتأكيد   ، تقدميه  أستطيع 

مطلب أي معلق.

بطوله تتمنى أن تتاح لك الفرصة بالتعليق عليها ؟
بطولة كأس العامل للكبار أمنية أي معلق التواجد فيها.

هل تعرضت لمواقف غريبة أثناء التعليق؟
اتذكر ف البدايات كان التعليق بالقرب من امللعب وليس 

ف الكابينات ،حيث تلقيت ف إحدى املباريات كرة قوية 

املاء  وسكبت  الفريقي  وتشكيلة  بأوراقي  رمت  طائشة 

عيل وعىل األوراق .

مقلب الكاميرا الخفية من الممثل بالل عبد الله 
ال ُينسى

هل من مواقف طريفة لك خارج الملعب؟
تعرضت ملقلب برنامج الكامريا الخفية من املمثل القدير 

بالل عبد الله وأحد مساعديه متنكرين بزي آسيوي عند 

مدخل قناة ديب الرياضية ، حيث بالغا حينها باستفزازي 

أن  قبل  بالعقال  رضبهم  وقررت  أعصايب  فقدت  حتى 

يكشفا يل حقيقة األمر !

مشهد ال يفارق ذاكرتك ؟
حفل زواجي ف عام 2002  برأس الخيمة ،حيث شاركني 

فرحتي ف ذلك اليوم نخبة من اإلعالميي الرياضيي عىل 

حميد  عيل  املعلقي  شيخ  رأسهم  وعىل  الدولة،  مستوى 

،وشيخ املذيعي الرياضيي محمد نجيب ،وشيخ املخرجي 

،ويعقوب  الجوكر  محمد  املخرم  ،و  سلطان  صالح 

السعدي ،ومحمد جاسم ،وحسن حبيب ، والكابنت خليفة 

في حوار مع " العين الساهرة " 
أحمد الشحي معلق قناة دبي الرياضية :

عبد اهلل الكوك اكتشفني إذاعيًا وعلي حميد تلفزيونيًا
وعلي سعيد الكعبي شجعني واحتواني  

اإلعالمي أحمد الشحي معلق قناة دبي الرياضية حاليًا ،وأبوظبي الرياضية سابقًا بدأ مسيرته مع التعليق في دورة الشحوح 
الرمضانية برأس الخيمة ، ثم التعليق اإلذاعي عبر أثير إذاعة رأس الخيمة ، قبل أن ينطلق تلفزيونيًا عبر شاشة قناة أبوظبي 

الرياضية لسنوات حتى استقر به المقام في قناة دبي الرياضية .. وفي مسيرته مع التعليق على مدى أكثر من عشرين عامًا 
العديد من المحطات والذكريات التي يسردها لنا حصريًا عبر هذا الحوار.

حوار
حوار : حسن المنصوري 
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سليمن، وجاسب عبد املجيد  وغريهم.

كيف تتعامل مع إشادات مواقع التواصل 
االجتماعي ؟

أنا مقل ف التعامل مع وسائل التواصل الجتمعي عموماً 

والتشجيع  اإلشادة  أجد  عندما  توصف  ل  سعاديت  ،ولكن 

من  األصدقاء  أو  التواصل  وسائل  عرب  املتابعي  قبل  من 

الشارع الريايض . التحفيز مينح املعلق دافعاً كبرياً لتقديم 

املزيد من العطاء والتميز ،وكذلك أرحب بأي توجيه بصدر 

رحب.

كيف يكون تحضيرك ليوم المباراة ؟
وجمع  الفريقي  بدراسة  منه  بد  ل  مباراة  ألي  التحضري 

املعلومات التي تخصهم ،فال بد للمعلق أن يتسم بالثقافة 

الرياضية التي يستعي بها ف بعض فرتات املباراة.

ل متابعتهم منذ الصغر
ِّ

فض
ُ
هؤالء المعلقون أ

من هو المعلق الذي تفضل متابعته ومن هو 
معلقك األول ؟

منذ صغري وقبل التحاقي بالتعليق يأرسين معلقون كبار 

سعيد  ،وعيل  حميد   عيل  وهم  دامئا  متابعتهم  أفضل 

الشيخ  ،وأحمد  الجوكر  ،ومحمد  ،وعدنان حمد   الكعبي 

،وعبد املحسن الدورسي ،واملخرم الكويتي خالد الحربان 

،والسعودي نارص األحمد.

علي حميد أحد رموز التعليق العربي واعتزاله خسارة
تعليقك على اعتزال علي حميد التعليق الرياضي ؟

الوطن  ف  التعليق  رموز  أحد  حميد  عيل  املعلقي  شيخ 

،واعتزاله  الصغر  منذ  صوته  سمع  عىل  ،تعودنا  العريب 

خسارة لنا جميعاً ،ولكن ف النهاية هذه سنة الحياة.

إعالمنا الرياضي بخير
كيف ترى اإلعالم الرياضي بدولة اإلمارات ؟

وينتقد  يوجه   – لله  والحمد   – بخري  الريايض  إعالمنا 

ويطرح الحلول ف الكثري من املواقف.

ماهي المواصفات التي يفترض أن تتوفر في 
المعلق الرياضي ؟

وحسن  البديهة  برسعة  يتميز  أن  يجب  الريايض  املعلق 

بالثقافة  يتسلح  ،وأن  مقبولً  صوته  يكون  ،وأن  الترصف 

الرياضية.

ماذا أضاف لك التعليق  ؟ ومن هم أصدقاؤك 
في الوسط الرياضي؟

التعليق أضاف يل – ولله الحمد - حب الناس ،وهذا بحد 

ذاته كنز ل يقدر بثمن. أما بالنسبة لألصدقاء فإنني أعتز 

بصداقة الجميع سواء من الوسط الريايض أو خارجه.

مباريات ال يمكن أن تنساها ؟
،ومنها  عليها  علقت  التي  اإلمارات  منتخب  مباريات 

واحدة ضد املنتخب السوري الشقيق ،إضافة إىل عدد من 

مباريات الدوري اإليطايل ف أبوظبي الرياضية ومباريات 

الدوري األملاين ف ديب الرياضية.

في بداية مشواري تأثرت ب )علي سعيد الكعبي(
بمن تأثرت في بداية مشوارك ؟

ف البداية وأثناء تعليقي عىل الدورات الرمضانية بجمعية 

الشحوح تأثرت باملعلق األستاذ عيل سعيد الكعبي ،وكنت 

أقلده ف العديد من املواقف ،ولكن عندما التحقت بقناة 

ف  أعيش  ل  يك  آخر  خطاً  يل  اتخذت  الرياضية  أبوظبي 

جلباب التقليد.

ماهي الهوايات التي تحرص على ممارستها ؟
القراءة واملطالعة.

الدوري بين الشارقة وشباب األهلي والعين
بوصلة الدوري العام هذا الموسم إلى أين ستتجه 

؟ وكيف ترى الحضور الجماهيري لمالعبنا ؟
أتوقع أن تنحرص املنافسة عىل بطولة الدوري بي الشارقة 

وشباب األهيل والعي ،أما الحضور الجمهريي فهو جيد ف 

بعض املباريات وأتنى أن يكن الحضور أكرب ف املباريات 

املتبقية.

كلمة أخيرة تود أن تقولها ؟
ملجلتكم الغراء " العي الساهرة " جزيل الشكر والمتنان 

هذا  ،عىل  املنصوري  حسن  األخ  لك  موصول  ،والشكر 

والزدهار  والرفعة  التقدم  من  املزيد  لكم  متمنيا  الحوار 

ف املجال الصحفي.

,,
دبي الرياضية 

وأبو ظبي الرياضية 
عينان في

 رأس جسد واحد

حوار
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الحفل  راعي  بوصول  الختامي  اليوم  فعاليات   وبدأت 

ف  النهائية  الجولت  أقيمت  ثم  الوطني  السالم  وعزف 

األوزان املختلفة والتقاط الصورة التذكارية مع املتوجي. 

كم تلقى سموه هدية تذكارية من عادل الواوان، رئيس 

اتحاد غرب آسيا للفنون القتالية املختلطة. وأشاد سموه 

والرياضة  بالشباب  واهتممها  الرشيدة  القيادة  بدعم 

ف  الشباب  قدرات  تنمية  عىل  حريصة  الدولة  ان  وقال 

كافة  املجالت وصقل مواهبهم و شغل أوقات فراغهم 

والتنمية  التطور  مبايفيدهم ويؤهلهم لالسهام ف مسرية 

لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  ف  الدولة  تشهدها  التي 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء حاكم  الدولة، رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  ،رعاه  ديب 

القائد األعىل للقوات  آل نهيان، ويل عهد ابوظبي نائب 

املسلحة واخوانهم أصحاب السمو حكام المارات.

 وقال ان استضاقة رأس  الخيمة لبطولة مصارعة الذراعي 

وتوجيهات  الرشيدة  القيادة  توجهات  مع  متسقة  تايت 

عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب 

الشباب  يويل  الذي  الخيمة  راس  حاكم  األعىل  املجلس 

الوطن  مستقبل  ميثلون  انهم  باعتبار  خاصا  اهتمما 

واضافة  نوعية  تعترب  البطولة  إن  سموه  وقال   الزاهر. 

لسجل اإلمارة ف املجال الريايض وتعزز مكانتها ودورها 

اجتمعية  فرصة  كانت  أنها  جانب  إىل  املجال  هذا  ف 

حيث  الكبري،  العدد  بهذا  وتجمعهم  الشباب  للتقاء 

الالعبي  ارس  تواجد  خالل  من  جيدة  أجواء  اضفت 

املشاركي  واصدقائهم.  واضاف سموه : مصارعة الذراعي 

وارادة  وقوة  اىل صرب  وتحتاج  وتحمل  جهد  فيها  بطولة 

كبريا  نجاحا  وحققت  القيم  هذه  تعزز  وهي  وعزمية 

وحظيت مبشاركة واسعة وحضور جمهريي ما يؤكد أن 

لها مكانة وشعبية.

مل  ملن  اوفر  حظا  وتنى  املتوجي  جميع  سموه  وهنا   

فالكل  فيها  لخارس  الرياضة  ان  وقال  الحظ  يحالفهم 

فائز طاملا انه تقدم وحرص عىل املشاركة واختتم سموه 

حديثه مقدما الشكر للجنة املنظمة ولكل الجهات التي 

ساعدت عىل نجاح البطولة.

بن  يوسف  أحمد  برئاسة  للبطولة  املنظمة  واضطلعت 

الغيص  جمعة  وسعيد  النقبي  خالد  وعضوية  درويش 

وفيصل الغيص ورياض نعيم منسق البطولة بجهود كبرية 

واإلدارية،  الفنية  وترتيب اإلجراءات  للبطولة  الرتويج  ف 

إىل جانب اطالق حملة إعالمية مكثفة ف املراكز التجارية 

البارز  للحدث  للرتويج  اإلمارة  ف  املختلفة  واألماكن 

التجهيزات  عن  فضالً  املشاركة  عىل  الشباب  وتحفيز 

الطبية املتكاملة من بينها الطائرة الطبية والكادر الطبي 

من مستشفى كليفالند، فضالً عن سياريت اسعاف.

باإلشادة  والتنظيم  للبطولة  الكبرية  الرتتيبات  وقوبلت 

امتنانهم  عن  عربوا  الذين  املشاركي  من  والتقدير 

األجواء  بتهيئة  الخيمة  رأس  عهد  ويل  سمو  لتوجيهات 

املحفزة للنجاح وتحفيزهم بالجوائز املالية الكبرية والتي 

وضعت الحدث كأغىل البطولت عىل مستوى العامل، ما 

يؤكد التميز الكبري للدولة ف تنظيم واستضافة الفعاليات 

الرياضية املختلفة.

والهتمم  والرعاية  الدعم  درويش  بن  أحمد  وامتدح 

للحدث البارز من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، 

ويل عهد رأس الخيمة وحرصه عىل حضور اليوم الختامي 

اإلثارة  أجواء  وسط  الفائزين  املنافسات وتتويج  ملتابعة 

والتحدي واملتابعة الكبرية من الجمهري التي غصت بها 

مدرجات املنطقة التعليمية.

الطريق  ميهد  األوىل  للنسخة  الالفت  النجاح  أن  وأوضح 

ف  اإلمارة  لتميز  القوية  اإلضافة  ميثل  الذي  للواقع 

استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية املختلفة. وأشاد بن 

درويش بالتجاوب الكبري من الفئات الشبابية والستفسار 

عن األمور املرتبطة بالسباق واللوائح الخاصة باملشاركة، 

عن  عرب  بالحدث،  كم  الهتمم  درجة  يعكس  ما 

بالرعاية  الحديث  التي تجاوبت مع  تقديره للمؤسسات 

واملساهمة بالجهود التي عززت النجاح والصورة املرشفة 

ف فعاليتي الفتتاح والختام.

المعلم ينال 200 ألف درهم
حصل محمد موىس املعلم عىل املركز الول ف فئة وزن 

ومبلغ  البطولة  لقب  عىل  وحصل  كيلو  تسعي  فوق 

ف  ثانيا  الشحي  خلفان  حمد  حل  فيم  درهم  200الف 

الفئة ذاتها وطالل محمد العامري ثالثا وتوج  عيل خلفان 

فيصل  وجاء  70كيلو  وزن  فئة  ف  الول  باملركز  املحرزي 

وف  ثالثا  الدهمين  سيف  وعيل  ثانيا  املنصوري  محمد 

الول  املركز  الشحي  سيف  محمد  نال  80كيلو  وزن  فئة 

ثالثا  الحبي  ثانيا ومعاذ سعيد  الحبي  وابراهيم سعيد 

وكان املركز الول ف فئة وزن 90كيلو من نصيب حسن 

ثانيا  غانم  عبدالله  غانم  احمد  وجاء  الغبش  محمد 

وفيصل زيد الشحي ثالث.

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أسدل الستار أمس في صالة المنطقة التعليمية 
على منافسات بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين في نسختها األولى والمخصصة للمواطنين وسط أجواء مثيرة في األدوار 

النهائية للتتويج بالمراكز األولى في 4 أوزان هي 70 و80 و90 و90+ والتي بلغت مجموع جوائزها نحو 5 ماليين درهم.

محمد بن سعود : الحدث يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم طموح الشباب 
أحمد بن درويش : فخورون بالرعاية ونجاح النسخة األولى 

برعاية وحضور ولي عهد رأس الخيمة
ختام مثير لبطولة تحدي الذراعين

 في نسختها األولى

ركن المالعب
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للكثري من العاملي فيها لبناء مجتمع صحي ومعاىف وخال من األمراض عرب تشجيعهم 

وتحفيزهم لخوض ممرسة أي نشاط ريايض والتميز فيه .

متابعة المسؤولين
وأكد بأن الهتمم واملتابعة من قبل املسؤولي يقف خلف نجاحاته املتتالية وتحقيقه 

لإلنجازات، واملراكز األوىل وذلك بوجود بيئة عمل محفزة لإلبداع والعطاء ،ومثرة لدعم 

تحقيق  ف  واملساهمة  التميز  لتحقيق  له  رحبة  آفاق  وفتح  للمواطن  الرشيدة  القيادة 

طموحها ، واستطاع الخاطري إكمل دراسته والحصول  عىل درجة املاجستريعرب التوفيق 

بي العمل والواجبات املنزلية كرب أرسة وهواياته الرياضية ،ويطمح إىل نيل الدكتوراه 

تعزيزاً من للجانب  العلمي واملعرف الذي يساعده عىل بلوغ القمة وتحطيم التحديات .

جدارة واقتدار
ويُذكر أن الخاطري  كان قد التحق بالسلك الرشطي تحديداً )رشطة رأس الخيمة( عام 

2010 كمرشح بأكادميية العلوم الرشطية بالشارقة، وتخرج منها ضابطاً برتبة مالزم عام 

2014 بتقدير "جيد" ، وكانت بداياته ف مركز رشطة املعمورة الشامل، ثم انتقل إىل قسم 

التي  رسالته  وكانت   ، اليوم  حتى  بعمله  قامئاً  ومازال   2015 عام  ف  والدوريات  املرور 

عنونها "الرشطة السياحية وأثرها ف ترويج السياح"  والتي تختص ب ) إدارة الرشطة( 

وحاز عليها تقدير "جيد جدا"،كم وحصل الخاطري عىل عرشات الشهادات التقديرية عن 

إنجازه للمهام املوكلة إليه بكل جدارة واقتدار،وهو ما ينّم عىل حرصه البالغ ألداء واجباته 

الوظيفية عىل أكمل وجه ،كم حصد املركز الثاين عىل مستوى الدولة هو وفريق العمل 

بجائزة وزير الداخلية عن الظواهر األمنية.

لطاملا كان اإلنسان من أهم أولويات القيادة الرشيدة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

و أهم ثرواتها ،وقد حرصت ف إطار ذلك عىل تحسي جودة حياته ، ووفرت له كل 

مقومات الحياة السعيدة التي تؤهله أداء واجباته والحفاظ عىل مكتسباتها وتعزيز 

أسمها عالياً ف بناء صورة مرشفة تعكس ما وصلت إليه من تطور ف كافة املجالت ، 

فها هو املالزم أول عبد الرحمن الخاطري من مرتب قسم املرور والدوريات بالقيادة 

العامة لرشطة رأس الخيمة قد أكد عىل استرشافه األمل ورفع اسم  الدولة إىل املراكز 

األوىل عاملياً ف بطولت بناء األجسام واستدام مبستوى قدراته ليتمكن من أداء رسالته 

املسؤولية  بروح  تحليه  مهنية وصدق عرب  ,وبكل  وثبات  بكل يرس وسهولة وإرصار 

الكاملة والعزمية ، وكان متسلحاً مبا يقدم له من دعم معنوي أوصله إىل مكانة ريادية 

متميزة ،وليكون منوذجاً يحتذى به ف التحليق بي صفحات النجاح حتى أبدع وظل 

طموحه يالحقه نحو تحقيق املزيد من البطولت القادمة. 

 مراكز وبطوالت 
فاز باملركز الثالث ف وزن 65 كجم ببطولة "ديب مصل شو" العاملية التي نظمها التحاد 

الدويل لبناء األجسام ، باإلضافة إىل فوزه باملركزين الخامس والسادس ف بطولة العامل 

، ويرنو  الفجرية"  نوفمرب املايض  "إمارة  التي استضافتها  لبناء األجسام والفيزيك، و 

املشاركة ف بطولة غرب  لبناء األجسام قبل  الخاطري إىل حصد ذهبية بطولة آسيا 

آسيا، واملزمع إقامتها ف مارس 2020.  وطموحه العايل رفع اسم الدولة عالياً ليظل كم 

عاهد الجميع ف املركز األول، وللتأكيد عىل توجه واهتمم الدولة ف الجانب الريايض 

ودعمها الكبري لجميع فئات املجتمع عموماً وفئة الشباب تحديداً نحو ترسيخ مفهوم 

أهمية الرياضة وأثرها اإليجايب ،وقد وفرت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الفرصة 

حوار: النقيب زينب يحيى المعز

ضابط بشرطة رأس الخيمة يحقق مراكز عالمية ببناء األجسام...
عبد الرحمن الخاطري : متابعة المسؤولين تحفزنا

لتحقيق النجاحات المتتالية

ركن المالعب
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جتري السنوات دون أن نشعر بها لنجد أنفسنا نستقبل عامًا، راحت 
يطل  اآلن  ،وهانحن  وأمانيها  بأحزانها  مافيها  بكل  وأنقضت  أيامه 
األمل  نافذة  من  ولننطلق  املاضي  )دفرت(  ،لنغلق   2020 عام  علينا 
والتفاؤل بأن يكون العام اجلديد مفتاح خري لكل شيء جميل ،وعلينا 

أن ننظر من باب التفاؤل لنكتب ونرسم أمانينا وأحالمنا. 
كل فرد يف هذه احلياة له أحالمه اخلاصة يسعي لتحقيقها ،وعلى 
العام  يف  تتحقق  أن  نتمنى  عديدة  أمنيات  لنا  الرياضي  املستوى 
التي إصابتنا جراء اإلخفاقات  اجلديد ،لنطوي بها احباطات املاضي 

املتكررة 

) أمنيات  (
- نتمنى أن تنجح اللجنة اإلنتقالية الحتاد كرة القدم برئاسة الشيخ 
راشد بن حميد النعيمي يف إدارة كرة اإلمارات بنجاح والوصول بها 

إىل الواجهة .
أوملبياد  إىل  بالوصول  الهدف  األوملبي  املنتخب  يحقق  أن  نتمنى   -

طوكيو التي سوف تنطلق هذا الشهر .
- نتمنى أن يتجاوز منتخبنا الوطني التصفيات املشرتكة املشرتكة 

املؤهلة لكأس العامل وأسيا بالتأهل ويحقق املطلوب .
- نتمنى أن نشاهد منتخباتنا الوطنية يف كافة األلعاب بالتواجد على 

املنصات الرياضية وهي حتصد االجنازات .
نتائج  أسيا  أبطال  دوري  يف  املشاركة  أنديتنا  حتقق  أن  نتمنى   -

متميزة ،وترتك بصمة ُمشرفة ويكون اللقب من نصيب أنديتنا .
باحلضور  متتلئ  دورينا  مباريات  مدرجات  نرى  أن  نتمنى   -
اجلماهريي،ويكون حضورها فعال ليعطي جماال وإثارة على مباريات 

الدوري .
 - نتمنى أن يتم اختيار إدارات األنديه واالحتادات الرياضية من خالل 
الكيان  وخدمة  العطاء  على  القادرة  ،واألسماء  واخلربة  الكفاءة 

الرياضي بعيدًا عن العواطف واملقربني واحملسوبيات .
،والربامج  الرياضية  الساحة  من  الوجوه  بعض  تختفي  أن  نتمنى   -

الرياضية وخاصة أصحاب املصالح .
احلمراء  واجلزيرة  والرمس  اخليمة  رأس  نادى  يعود  أن  نتمنى   -  

،للمشاركة بدوري الدرجه األوىل بعد الغياب الطويل .
الغبار  ،وتنفض  جديد  من  اخليمة  رأس  أندية  تنتعش  أن  نتمنى   -  
عن كاهلها وتعود احلياة اىل مالعب كرة السلة والطائرة واليد وتنس 

الطاولة ،وبقية األلعاب وفى كل املراحل .
يكون  أن  ،و  البال  وراحة  السعادة  جميعا  لكم  أمتنى  اخلتام  يف   -  

2020 عامًا سعيدًا علينا وعليكم ،وكل عام وأنتم بخري .

أمنيات رياضية 2020 

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

شهــد الشـيخ محـمد بن كايد القاسمــي رئيس دائرة التنــمية القتصـــادية

الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  محمد  جاسم  د.  اللواء  وبحضور  الخيمة،  برأس 

املدين،والعميد عبداللة خميس الحديدي نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة، 

والعميد محمد عبد الله الزعايب مدير إدارة الفاع املدين برأس الخيمة، وعدد 

من الضباط الحفل الختامي لبطولة القائد العام لتحدى رجال اإلطفاء، والتي 

أقيمت عىل كورنيش القواسم مبشاركة 14 فريق وتضمنت منافساتها العديد 

تأديته  أثناء  اإلطفاء  رجال  تواجه  أن  املمكن  من  التي  والتحديات  املهام  من 

ملهامهم.

وحصدت إدارة الدفاع املدين ف رأس الخيمة املركز األول باملسابقات الفردية 

الخيمة  رأس  لرشطة  العامة  القيادة  وجاءت  العام،  التفوق  ودرع  والجمعية 

باملركز الثان ، فيم حلت إدارة الدفاع املدين بالفجرية ف املركز الثالث. 

وقد اشاد العميد محمد عبد الله الزعايب مبستوى البطولة سواء من النواحي 

اإلداري  للعمل  نجاح  هو  الحدث  نجاح  أن  مؤكداً  الفنية،  أو  التنظيمية 

والتنظيمي للقامئي عىل الفعاليات، وهنأ  سعادته الفائزين متمنياً لهم التوفيق 

ف كل املناسبات . 

 نجاح متميز لبطولة القائد العام
 لتحدي رجال اإلطفاء 
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أخبار المجتمع

حر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي 

أقامه  الذي  الستقبال  حفل  الخيمة  رأس  عهد  ويل 

راشد سعيد راشد لقيوس الشحي مبناسبة زفاف نجله 

» أحمد » إىل كرمية زيد راشد محمد حمدوه الشحي. 

الخيمة  رأس  مركز  ف  أقيم  الذي   - الحفل  حر 

املهندس  الخيمة  برأس  السيح  لالحتفالت ف منطقة 

الشيخ سامل بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة 

خالد  بن  سعود  بن  أرحمه  والشيخ  املدين  الطريان 

ويل  سمو  ملكتب  اإلعالمي  القسم  مدير  القاسمي 

عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد 

القاسمي إىل جانب عدد من املسؤولي والشخصيات 

واألهل  واملدعوين  والبالد  القبائل  ووجهاء  وأعيان 

بن  محمد  الشيخ  سمو  وهنأ  واألصدقاء.  واألقارب 

العروسي  وأقارب  العريس  القاسمي  بن صقر  سعود 

عز  الله  سائلي  السعيدة..  املناسبة  هذه  لهم  مباركا 

الذرية  يرزقهم  وأن  بالرفاه  حياتهم  يكلل  أن  وجل 

الصالحة.

الرتاثية  وتراثها  فنونها  الحربية  الفرقة  وقدمت 

اإلماراتية ابتهاجا بهذه املناسبة السعيدة.

حر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة مأدبة الغداء 

املسافري، مبناسبة  الله  أقامها خليفة سعيد عبد  التي 

بن  جابر  حميد  حسن  كرمية  إىل  سعيد  نجله  زفاف 

رأس  حاكم  السمو  صاحب  وقّدم  العلييل.  سميط 

متمنياً  العروسي،  لذوي  والتربيكات  التهاين  الخيمة 

لهم حياة زوجية سعيدة. حر الحفل الذي أقيم ف 

الشيوخ  من  عدد  الخيمة،  برأس  والسيف  املها  صالة 

واملسؤولي واملواطني.

صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  زار   

القاسمي ويل عهد رأس الخيمة الشيخ سلطان بن 

عيل بن سيف الخاطري مبنزله مبنطقة الساعدي ف 

رأس الخيمة. واطأمن سمو ويل عهد رأس الخيمة 

عيل  بن  سلطان  الشيخ  صحة  عىل  الزيارة  خالل 

الخاطري بعد رحلة عالج خارج الدولة ، متمنيا له 

الصحة والعافية.

الخاطري  الشيخ سلطان بن عيل  من جانبه، قدم 

محمد  الشيخ  سمو  إىل  والتقدير  الشكر  وانجاله 

بن سعود بن صقر القاسمي ، عىل زيارته ملنزلهم 

واهتممه باملواطني والطمئنان عليهم، ما يعكس 

دولة  قيادة  بي  والتواصل  والرتابط  التالحم  مدى 

المارات العربية املتحدة وأبناء الوطن كافة.

رافق سموه خالل الزيارة الشيخ سلطان بن جمل 

بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون املواطني ف 

الخيمة والشيخ أرحمه بن  الديوان األمريي برأس 

اإلعالمي  القسم  مدير  القاسمي  خالد  بن  سعود 

ملكتب سمو ويل عهد رأس الخيمة والشيخ محمد 

بن سعود بن خالد القاسمي وسعادة أحمد يوسف 

بن درويش النعيمي مدير عام مراكز السعادة ف 

حكومة رأس الخيمة وعدد من املسؤولي.

محمد بن سعود
 يحضر أفراح الشحي

حاكم رأس الخيمة يحضر 
أفراح المسافري والعليلي

ولي عهد رأس الخيمة يزور سلطان بن علي الخاطري في منزله
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ولي عهد رأس الخيمة  يحضر أفراح الحبسي
حر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة 

الذي أقامه عبدالله راشد علوان الحبي مبناسبة زفاف نجله  حفل الستقبال 

» طالل » إىل كرمية سعيد عىل علوان الحبي. كم حر الحفل - الذي أقيم 

ف مركز رأس الخيمة لالحتفالت مبنطقة السيح - الشيخ أرحمه بن سعود بن 

خالد القاسمي مدير القسم اإلعالمي ملكتب سمو ويل عهد رأس الخيمة والشيخ 

محمد بن سعود بن خالد القاسمي إىل جانب عدد من املسؤولي والشخصيات 

وهنأ  واألصدقاء.  واألقارب  واألهل  واملدعوين  والبالد  القبائل  ووجهاء  وأعيان 

وأقارب  العريس  والحضور  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو 

العروسي، مباركي لهم هذه املناسبة السعيدة، سائلي الله عز وجل أن يكلل 

خالل  الحربية  الفرقة  وقدمت  الصالحة.  الذرية  يرزقهم  وأن  بالرفاه  حياتهم 

الحفل فقرات متنوعة من وحي الرتاث اإلمارايت ابتهاجا بهذه املناسبة السعيدة.

حر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ويل عهد رأس الخيمة، 

الله سعيد راشد بن اسلومه الخاطري، مبنطقة  التي أقامها عبد  الغداء  مأدبة 

مزرع الربية ف رأس الخيمة، تكرمياً لسموه. وحر املأدبة، إىل جانب سموه، 

ف  املواطني  شؤون  إدارة  مدير  القاسمي،  صقر  بن  بن جمل  سلطان  الشيخ 

القاسمي،  خالد  بن  بن سعود  محمد  والشيخ  الخيمة،  برأس  األمريي  الديوان 

وفواز عبد الله بن جمعة، السكرتري الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، 

وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، املدير العام ملراكز السعادة ف حكومة رأس 

الخيمة، وعدد من املسؤولي والشخصيات واملدعوين. وأعرب عبد الله سعيد 

بن اسلومه الخاطري عن سعادته بتلبية سمو ويل عهد رأس الخيمة دعوته التي 

تعرّب عن نهج أصيل ومتوارث ف التواصل بي القيادة واملواطني، راجياً من الله 

العيل القدير أن يديم عىل سموه دوام الصحة  والسعادة.

الخيمة  برأس  الظيت  الشامي حفل عشاء مبنزله ف منطقة  املهندس يحيى  أقام 

مبناسبة فوز املنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج للمرة األوىل ف تاريخه.

حر الحفل سعادة أحمد بن درويش عضو املجلس الوطني السابق وعضو التحاد 

اإلمارايت لكرة القدم ، وسعادة العميد متقاعد حسن إبراهيم العيىس رئيس مجلس 

إدارة نادي اإلمارات سابقاً ، والكابنت البحريني رياض الذوادي املحلل الريايض بقناة 

الحديث حول  اإلداريي والالعبي واإلعالميي. ودار  ، وعدد من  الرياضية  أبوظبي 

التهنئة للكابنت رياض الذوادي مبناسبة  الرياضية. وقدم الحضور  عدد من القضايا 

الشامي  يحيى  املهندس  املدعوون  شكر  كم   ، الخليج  بكأس  بالده  منتخب  فوز 

عىل مبادرته الكرمية. وألقى الشاعر مبارك املري قصيدة نالت إعجاب الحارضين.

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

حفل الستقبال الذي أقيم مبناسبة زفاف عيل عبدالله محمد الدهمين إىل كرمية حمد 

سامل رشارة الكتبي ف منطقة شوكة ف إمارة رأس الخيمة. وهنأ سموه العريس وذويه 

بهذه املناسبة متمنيا له حياة أرسية سعيدة. فيم أعرب ذوو العريسي وأهايل املنطقة 

عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان 

البهجة والرسور ف نفوسهم  التي أضفت مزيدا من  أفراحهم  الزفاف ومشاركته  حفل 

مشريين إىل أنه نهج متوارث أصيل لقيادة دولة اإلمارات ف التواصل مع أبناء الوطن 

ومشاركتهم مختلف مناسباتهم الجتمعية وغريها من املناسبات والذي يسهم ف تعزيز 

أوارص النسيج املجتمع اإلمارايت املتي. تخللت حفل الستقبال - الذي حره املدعوون 

واألقارب واألهل - عروض من الفنون الشعبية اإلماراتية واللوحات واألهازيج الرتاثية.

محمد بن سعود القاسمي يحضر مأدبة 
عبد اهلل الخاطري

المهندس يحيى الشامسي يقيم حفل عشاء 
احتفاًء بفوز المنتخب البحريني بكأس الخليج

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف
 علي عبداهلل الدهماني
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
اعتادت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقديم العديد من االستراتيجيات الجديدة كل 
عام، والتى يمكن من خاللها إلهام العديد من دول العالم، استراتيجية جديدة تطل بها 
اإلمارات للعام المقبل وهي أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لعام 2020 ، حيث سوف 

سيكون عام االستعداد للخمسين.

 أيها األخوة
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  إعالن صاحب  إن 
مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
االستعداد  عام   2020 العام  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد 
األهداف  لبلوغ  والتطوير  التنمية  مسيرة  لتعزيز  القيادة  توجهات  يعكس  للخمسين، 

الوطنية المحددة بحلول الذكرى "الخمسين" لتأسيس دولة اإلمارات.

أبناء العين الساهرة
وتجسيد  القيادة  رؤى  لتحقيق  األمنية  الجهود  لتكثيف  فرصة  يشكل   2020 عام  أن 
توجيهاتها لتحتفي اإلمارات بإنجازات 50 عامًا مضت من رحلة االتحاد في المجال األمني، 
وتحقيق التطلعات التي تصبو إليها قيادتنا الرشيدة، وكلنا أمل أن يكون االستعداد 
للخمسين عاما مفعمًا بروح الفريق الواحد والتي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه.

أيها األخوة
إن إحداث نقلة نوعية في قطاعات الشرطة واألمن سيكون سمة رئيسية لعام االستعداد 
للخمسين، لما يمثله األمن من ركيزة أساسية لتهيئة كل قطاعات المجتمع، وبناء جهاز 
أمني قوي يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية، وسنعمل معًا كفريق واحد ضمن منهجية وزارة 
الداخلية، بقيادة سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لالستعداد لليوبيل الذهبي، ونعاهد قيادة ومجتمع 
دولة اإلمارات بأن نكثف الجهود والطاقات لتصبح دولة اإلمارات مثاال يحتذي به العالم 

في األمن واألمان واإلستقرار.

عام االستعداد للخمسين...
فرصة لالرتقاء االستراتيجي األمني

إن إحداث نقلة نوعية في قطاعات 
الشرطة واألمن سيكون سمة رئيسية 

لعام االستعداد للخمسين، لما 
يمثله األمن من ركيزة أساسية 
لتهيئة كل قطاعات المجتمع، 

وبناء جهاز أمني قوي يدعم تحقيق 
أهدافنا الوطنية..
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