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مدينة
اإلمارات 

اإلنسانية 
مبادرة إنسانية 

طبقتها اإلمارات 
لتؤكد للجميع

 الدور الذي تلعبه في 
الحفاظ على الجانب 

اإلنساني في التعامل، 
والذي تعد رائدة  فيه 

عبر الكثير من التجارب 
اإلنسانية المماثلة 
التي طبقتها في 

مختلف أرجاء العالم...

                       ليس باجلديد على اإلمارات أن تقدم النهج اإلنساين على ما سواه ، فتلك البالد 
انشأت على شذرات اإلنسانية   التي صاغها  رائد اإلنسانية وجمسدها املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان  ) طيب اهلل ثراه ( ، وهي ال تتوانى حني اخلطوب ، يتناخى ابنائها لفعل 

اخلري وتكريس املبادئ النبيلة التي تربوا عليها نهجًا وسلوكًا.
الدولة  - حفظه اهلل -   رئيس  آل نهيان  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  توجيهات صاحب  وما 
أنتشر  الذي  الوباء  بسبب  والصديقة   الشقيقة  الدول  رعايا  من  الصني  يف  العالقني  بإجالء 
هناك ، إال تعبريًا عن رقي يف  التعامل اإلنساين الذي تنتهجه اإلمارات حكومة وشعبًا وفق نهج 

التسامح واحملبة واآللفة التي اقيمت عليها اإلمارات نهجًا وتطبيقا.
توجيهات سامية وحكمة بالغة تعاملت بها قيادة الدولة مع ملف يكاد اليوم أن يصنف بأنه من 
أخطر امللفات وأعقدها على الساحة الدولية ، لتمد من خالله يد العون واملساندة  وبإشراف 
مباشر من قبل صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة إلجالء اشقاء وأصدقاء علقوا يف مكان يعد بؤرة للوباء ومصدرًا له  
يف ديار بعيدة عن اوطانهم ، وانقطعت بهم السبل وال من مغيث ، فتناخت اإلمارات بشيوخها 
الكرام وقيادتها احلكيمة ، وهي السباقة دائمًا لنجدة امللهوف وإغاثة  وعون احملتاج ، فتلك 
هي سرية اإلمارات ونهج شيوخها الكرام  )وأرث زايد ( الذي كان أساس البناء وقيام الدولة. 
السمو  صاحب  من  وبأمر  عملت  بل   ، الصني  يف  هناك  العالقني  إجالء  على  األمر  يقتصر  ومل 
واستضافتهم  لهم  الطبية   الرعاية  تقدمي  على  املباشر  وبإشرافه  زايد  بن  حممد  الشيخ  
يف مدينة أعدت لهذا الغرض حملت مسمى  “مدينة اإلمارات اإلنسانية” . وبفضل توجيهات 
القيادة الرشيدة جهزت املدينة اإلنسانية  وفق أرقى املعايري وبزمن قياسي ، ومت مراعاة  
اخلصوصية والراحة ،  وفق إجراءات احرتازية وقائية وعلى درجة عالية من الدقة واملستوى 

لضمان عدم انتقال املرض أو تفشي ذلك الوباء .
مبادرة إنسانية على درجة من األهمية طبقتها اإلمارات لتؤكد للعامل أجمع الدور الذي تلعبه 
الكثري من  ، والذي تعد رائدة  فيه عرب  التعامل  اإلمارات يف احلفاظ على اجلانب اإلنساين يف 
التجارب اإلنسانية املماثلة التي طبقتها يف خمتلف أرجاء األرض قاصدة منها تكريس النهج 
ملن  املساعدة  وتقدمي  السلمي  والتعايش  بالتسامح  يتمثل  والذي   ، التعامل  يف  اإلنساين 

يحتاج. ومن جانب أخر للتخفيف من وطأة ذلك الفايروس القاتل .
ومل تكن تلك املبادرة اإلنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة - حفظه اهلل -  يف هذا اجلانب ، بل سبقها ايضًا مبادرة لتقدمي املساعدة عرب 
إرسال مساعدات طبية لدولة جارة تفشى فيها الوباء عرب منظمة الصحة العاملية، والتي 
أعرب مديرها العام عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حممد بن زايد الذي سهل 
سموه  قبل  من  ومتابعتها  الدولة  أراضي  عرب  شحناتها  بتمرير  العاملية  املنظمة  مهمة 

شخصيًا  للتصدي سريعًا لهذا الوباء وأثاره.
وسائل  هي  تلك   ، بها  وتعمل  اإلمارات  ومتلكها   ، عنها  نتكلم  التي  الناعمة  القوة  هي  تلك 
دفاعنا التي تعلوها األخالق والقيم ، والتي ترتك تأثرياتها على نطاق واسع أمام كل التحديات 
كل  يف  والتسامح  والسالم  اخلري  تكرس  عظيمة  كبرية  جليلة  أعمال  هي   ، األمم  تواجه  التي 
لإلنسانية  عاصمة  بحق  باتت  حتى   ، الدنيا  خارطة  على  اإلمارات  رسمتها   ، العامل  من  بقعة 
والنبل والعطاء والكرم ، وليس ذلك بغريب على اإلمارات وشعبها وحكومتها الرشيدة فهي 

تسري وفق خطى املغفور له الشيخ  زايد رائد اإلنسانية احلكيم.
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محطة شرطية

  عقــد اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة اجتــمع لجنــة 

 video( بُعــد  عــن  بالتصــال  العليــا  القيــادة 

conference( ، التزامــاً بالتوجيهــات التــي أصدرتهــا 

ــة للصحــة  الجهــات املختصــة، ف إجــراءات احتزاري

ــد 19( . ــا ) كوفي ــروس كورون ــبب ف ــامة بس والس

 وكان ضمــن حضــور الجتــمع عــن بعــد عــر 

الفيديــو العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة واملــدراء 

. العامــون 

 وقــال ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة 

ــا عــن  ــادة العلي ــة القي ــمع لجن ــوم اجت ــا الي :عقدن

ــد التزامــاً بالتوجيهــات التــي أصدرتهــا الجهــات  بُع

املختصــة حفاظــاً عــى صحــة وســامة املجتمــع 

ــة  ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــى تقني ــمداً ع واعت

بتلــك  اللتــزام  عــن  مســؤولون  اليــوم  كلنــا   ...

التعليــمت.

خطــة  الجتــمع  ناقــش   : ســعادته  وأوضــح   

ــات  ــا واألداء والخدم ــمل وانجازاته ــتمرارية األع اس

لعمائهــا  الخيمــة  رأس  رشطــة  تقدمهــا  التــي 

يتــم  التــي  اإلجــراءات  كل  أن  عــى  والتأكيــد 

ــا  ــة هدفه ــز الرشطي ــتوى املراك ــى مس ــا ع اتخاذه

هــذا  ونضــع  املجتمــع  حميــة  األوىل  بالدرجــة 

الهــدف فــوق كل اعتبــار... الواجــب الوطنــي يحتــم 

علينــا اللتــزام بالتوجيهــات والنصائــح مــن الجهــات 

املختصــة وقادتنــا قدوتنــا ف ذلــك.

m   اللواء علوان النعيمي يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا عن بعد

m قائد عام الشرطة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة باإلمارة 

ــوان  ــن عل ــه ب ــي عبدالل ــواء ع ــعادة الل ــتقبل س اس

ــعادة  ــة، س ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

ــة رأس الخيمــة  رايك فيليبــس الرئيــس التنفيــذي لهيئ

القيــادة،  الســياحة، وذلــك مبكتبــه مبقــر  لتنميــة 

بحضــور ســعادة العميــد عبداللــه عــي منخــس مديــر 

عــام العمليــات الرشطيــة، وعــدد مــن مــدراء اإلدارات. 

ــن  ــاً ع ــارة معرب ــذه الزي ــعادته به ــب س ــث رح حي

امتنانــه و ســعادته بالتعــاون القائــم بــي رشطــة رأس 

الخيمــة و هيئــة تنميــة الســياحة، باعتبارهــا مــن أهم 

ــارة،  ــرة لإلم ــازات كب ــت إنج ــي حقق ــات، الت املؤسس

لقــب  لتنــال  املاضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــال 

عاصمــة الســياحة الخليجيــة للعــام 2019م .  وأضــاف 

الخيمــة  بــأن رشطــة رأس  العــام  القائــد  ســعادة 

ــياحية  ــة الس ــم الرشط ــا قس ــن هيكله ــدت ضم اعتم

ملواكبــة الطفــرة الســياحية، وخدمــة الــزوار، خاصــة ف 

ظــل مــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات و لضــمن التعــاون 

ــارة ف  ــة باإلم ــات املعني ــة الجه ــع كاف ــيق م و التنس

ــن  ــعور باألم ــز الش ــياحي، ولتعزي ــن الس ــال األم مج

ــق  ــياح وف ــات للس ــل الخدم ــم أفض ــان ، وتقدي واألم

ــاً  ــفافية، فض ــاءة والش ــودة والكف ــر الج ــى معاي أع

ــائحي ف  ــة الس ــة لفئ ــح، و التوعي ــم النص ــن تقدي ع

ــامل  ــع و املع ــا ف املواق ــدون به ــي يتواج ــن الت األماك

ــا.   ــوق وغره ــز التس ــادق و مراك ــياحية والفن الس

وف ختــام اللقــاء تقــدم ســعادة رايك فيلبــس بجزيــل 

ــه  ــا يبدي ــام مل ــد الع ــعادة القائ ــاء لس ــكر و الثن الش

مــن تعــاون واهتــمم كبــر لدعــم قطــاع بالســياحة و 

ــازم، مــم يســهم بشــكل فعــال  توفــر كل الدعــم ال

ف أن تحقــق هيئــة الســياحة املزيــد مــن اإلنجــازات 

و تحصــد الكثــر مــن األلقــاب العامليــة ف املســتقبل 

ــب.  القري
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 اطلــع ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، عــى 

ــة  ــة ف مواجه ــام لإلجــراءات الحرتازي ــف الع املوق

ــك  ــتجد، وذل ــد 19 ( املس ــا ) كوفي ــروس كورون ف

ــد ركــن يوســف  بحضــور املــدراء العامــون، والعقي

ــة  ــن يعقــوب رئيــس فريــق ضــمن جاهزي ســامل ب

إدارة  مديــر  والخارجيــة–  الداخليــة  الخدمــات 

املهــام الخاصــة برشطــة رأس الخيمــة، وعــدد مــن 

الضبــاط املعنيــي. حيــث تــم اســتعراض ومناقشــة 

اشــرتاطات الصحــة والســامة ملوظفــي القيــادة 

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، مبــا يعمــل عــى 

تقديــم  عــر   " األعــمل  اســتمرارية   " تحقيــق 

ــة إىل  ــة املقدم ــة واألمني ــات الرشطي ــل الخدم أفض

ــل اســتخدام  ــة عم ــم آلي ــي، ودع ــور املتعامل جمه

التطبيقــات الذكيــة ف إنهــاء املعامــات والخدمــات 

ــة  ــة اإلعامي ــة الخط ــن مناقش ــاً ع ــة، فض املقدم

واملتعاملــي  العاملــي  توعيــة  إىل  تهــدف  التــي 

والجمهــور، ونــرش ثقافــة التعامــل وقــت األزمــات، 

مــع نــرش كافــة اإلجــراءات والتعليــمت والقــرارات 

التابعــة لــوزارة الداخليــة خــال األزمــة، دعــمً 

لإلجــراءات الحرتازيــة ف مكافحــة فــروس كرونــا ) 

كوفيــد 19 (. ومــن جانــب آخــر، تــم الطــاع عــى 

خطــط عمليــات األمــن الداخــي للتأكــد مــن مــدى 

جاهزيــة القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، 

املســتقبلية، حيــث  الواجبــات  أداء  وكفاءتهــا ف 

ــة  ــة والوقائي ــراءات الحرتازي ــعادته باإلج ــاد س أش

والصحيــة والســتباقية التــي تتبعهــا وزارة الداخلية، 

ــع. ــامة للجمي ــن والس ــاً األم متمني

محطة شرطية

m شرطة رأس الخيمة تدعم استمرارية األعمال عبر منصة التراسل الرقمية  

رّصح ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

أن  الخيمــة،  رأس  رشطــة  عــام  قائــد  النعيمــي 

ــة  ــأيت ف قامئ ــي ي ــي واملراجع ــامة املوظف ــن وس أم

األولويــات الحكوميــة التــي تعتمدهــا وزارة الداخلية، 

وأن رأس املــال البــرشي هــو الــروة األغــى التــي 

يتوجــب علينــا جميعــاً أن نحافــظ عليهــا، جــاء ذلــك 

ــراءات  ــة واإلج ــر الوقائي ــلة التداب ــع سلس ــياً م تاش

الحرتازيــة املُتبعــة ف الدولــة ملواجهــة كافــة الحــالت 

ــة  ــمن الجاهزي ــى ض ــاً ع ــة، حرص ــة واملحتمل الطارئ

والســتمرارية ف تقديــم أفضــل وأجــود الخدمــات 

عــى املســتويي الداخــي والخارجــي لــوزارة الداخلية 

بصــورة عامــة، والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة 

خاصــة.

والرامــج  األنظمــة  عــى  ســعادته  اطلــع  حيــث 

ــي  ــل الرقم ــة الرتاس ــر منص ــة ع ــة والذكي اللكرتوني

الخاصــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، 

ــذ  ــد ف تنفي ــة التواصــل عــن بُع ــد مــن جاهزي للتأك

ــدات واإلدارات  ــة الوح ــي كاف ــات ب ــض الجتمع بع

واألقســام الرشطيــة تحقيقــاً لســتمرارية العــمل.

وأكــد ســعادته، انطــاق منصــة الرتاســل الرقميــة 

التابعــة للقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، وهــي 

ــن  ــة م ــة عالي ــى درج ــورة ع ــة متط ــة تقني منظوم

الكفــاءة، ولديهــا القــدرة عــى ضــمن انســيابية 

الازمــة  اإلجــراءات  كافــة  واتخــاذ  الجتمعــات، 

بشــأنها، وذلــك حرصــاً عــى اســتدامة األعــمل التــي 

ــذ عــام 2017م، بهــدف  ــادة العامــة من ــا القي أطلقته

اســتمرارية  وضــمن  الحكومــة،  توجهــات  دعــم 

املتعاملــي  وإســعاد  تحقــق رضــا  التــي  األعــمل 

تحقيــق  ف  يســهم  مبــا  والخارجيــي  الداخليــي 

جــودة الحيــاة. وأضــاف ســعادة اللــواء النعيمــي، أن 

ــاً  ــات تقني ــة وإدارة الجتمع ــل الرقمي ــة الرتاس منص

تســتوعب كافــة الحــالت الطارئــة والســتثنائية مــن 

خــال تكينهــا للتواصــل بــي كافــة املوظفــي ، عــر 

تفعيــل نظــام بعــض الجتمعــات عــن بُعــد ف كافــة 

الوحــدات واإلدارات واألقســام الرشطيــة، وتخزيــن 

ومشــاركة امللفــات، مــا يوفــر الوقــت والجهــد عــى 

املوظفــي ويعــزز الكفــاءة واإلنتاجيــة والســتدامة ف 

ــع. ــف الجمي ــود وتكات ــل جه ــي بفض ــل الرشط العم

m اللواء بن علوان يطلع على الموقف العام من اإلجراءات االحترازية
 لفيروس كورونا  المستجد
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m شرطة رأس الخيمة تواصل إجراءاتها الوقائية في كافة مرافقها 

الداعيــة  الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات  مــع  تاشــيا 

لتعزيــز الوعــي املجتمعــي والوقــايئ حــول كوفيــد 19 " 

فــروس كورونــا " نفــذت القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة سلســلة خطــوات وإجــراءات تثقيفيــة تضمــن 

توجيــه رســائل توعويــة لكافــة فئــات ورشائــح املجتمــع 

بســتة لغــات .

وأكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى أن هــذه 

الخطــوة تــأيت التزامــا مــن رشطــة رأس الخيمــة بدورهــا 

املجتمعــي جنبــا إىل جنــب مــع دورهــا ف حفــظ 

ــة  ــارات توعوي ــه عب ــم توجي ــث ت ــان حي ــن واألم األم

عــر منصــات التواصــل الجتمعــي املختلفــة باللغــات 

ــبانية  ــة واألس ــة والصيني ــة واألوردي ــة والنجليزي العربي

والروســية لكافــة الرشائــح تضمنــت حزمــة منوعــة مــن 

النصائــح واإلرشــادات والخطــوات والتدابــر الحرتازيــة 

ــا . ــم إتباعه ــب عليه ــي يتوج الت

ــول  ــى الوص ــة ع ــة رأس الخيم ــرص رشط ــرا إىل ح مش

إىل أكــر رشيحــة ممكنــة مــن أفــراد املجتمــع لتعميــم 

الوعــي الوقــايئ بينهــم وهــذا مــا يتطلــب تعاونــا منهــم 

ــرورة  ــم إل لل ــاء ف منازله ــزام بالبق ــال اللت ــن خ م

والتقيــد بتنفيــذ النصائــح والتعليــمت املوجهــة إليهــم 

ــم. ــة لضــمن أمنهــم وســامتهم وحميته والهادف

مــن جهتــه أشــاد ســعادة العميــد جــمل أحمــد الطــر 

مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة بالقيــادة 

بالتدابــر الحرتازيــة  العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، 

والصحــة والســامة التــي تشــكل دعــمً للمبــادرات 

التدابــر و الجــراءات  ، وتعكــس مــدى  الحكوميــة 

الوقائيــة مــن انتشــار فــروس كرونــا كوفيــد 19 ، مثمنــاً 

تضافــر الجهــود التــي يبذلهــا قســم الخدمــات الطبيــة 

ــاون  ــة، بالتع ــة الصحي ــة، ف التوعي ــة رأس الخيم برشط

ــة. ــات املختص ــة، والجه ــع وزارة الصح م

ــة  ــة برشط ــات الطبي ــم الخدم ــعادته، أن قس ــد س وأك

رأس الخيمــة، قــد نظــم مجموعــة مــن املحــارضات 

ــة  ــادية والتدريبي ــورش اإلرش ــة وال ــة والتوعوي التثقيفي

ــدد  ــغ ع ــث بل ــة، حي ــة الصحي ــراءات الوقاي ــول إج ح

ــون  ــن يتعامل ــف مم ــا ) 427 ( موظ ــتفيدين منه املس

ــي. ــع املراجع ــارش م ــكل مب بش

وأضــاف، أنــه تــم تدريــب ) 36 ( موظــف مــن موظفــي 

ــاز  ــتخدام الجه ــى اس ــة، ع ــة رأس الخيم ــات رشط بواب

الحــراري ، وذلــك لفحــص كافــة املوظفــي والــزّوار عنــد 

ــة،  ــة رأس الخيم ــات رشط ــة بواب ــور كاف ــول وعب الدخ

ــب ) 73  ــم تدري ــم ت ــا، ك ــة له ــق التابع ــع املراف وجمي

( عامــل مــن املســتخدمي برشطــة رأس الخيمــة حــول 

ــروس  ــار ف ــن انتش ــة م ــراءات الحرتازي ــة واإلج الوقاي

ــا. كرون
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أشــاد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، باإلجــراءات 

والتدابــر اإلحرتازيــة والوقائيــة املتبعــة ف الدولــة للحد 

مــن انتشــار فــروس كورونــا ) كوفيــد 19 ( ومــدى 

ــع  ــف م ــاون والتكات ــة عــى التع حــرص وزارة الداخلي

كافــة الجهــات للتوعيــة بأعراضــه والحــد مــن انتشــاره، 

فضــاً عــن دورهــا البنــاء ف تصحيــح بعــض املعلومــات 

ــأن  ــعادته، ب ــاف س ــأنه.  وأض ــرشة بش ــة املنت املغلوط

ــة  ــة توعوي ــت حمل ــد أطلق ــة، ، ق ــة رأس الخيم رشط

ــات  ــن الجه ــدد م ــع ع ــاون م ــار بالتع ــعة النتش واس

ــزام  ــى اللت ــور ع ــث الجمه ــك لح ــرتاتيجية ، وذل اإلس

ــلطات  ــا الس ــي تصدره ــات الت ــمت والتوجيه بالتعلي

ــات (  ــع التجمع ــا ) من ــة وف مقدمته ــة واألمني الصحي

واللتــزام بعــدم الخــروج مــن املنــازل إل للــرورة 

ــع  ــدواء، م ــرشاء الغــذاء أو ال أو لدواعــي العمــل، أو ل

تأكيــد اللتــزام بالرشــادات والقواعــد الصحيــة املتبعــة 

أثنــاء ذلــك. ورّصح ســعادة اللــواء النعيمــي، بــأن 

رشطــة رأس الخيمــة، نفــذت سلســلة مــن الخطــوات 

واإلجــراءات التعريفيــة والتثقيفيــة عــر منصاتهــا عــى 

مواقــع التواصــل الجتمعــي، تطبيقــاً ملنهجيــة املعرفــة 

وذلــك بنــرش وتعزيــز التوعيــة حــول كوفيــد 19 حيــث 

تضمنــت إجراءاتهــا توجيــه عبــارات توعويــة إىل كافــة 

ــن  ــة م ــة منوع ــى حزم ــوي ع ــع، تحت ــح املجتم رشائ

النصائــح واإلرشــادات التوعويــة، بعــدة لغــات بغــرض 

ــة  ــة والوقائي ــر الحرتازي ــن التداب ــة م ــم مجموع تقدي

ــا. ــور اتباعه ــي يتوجــب عــى الجمه الت

ومــن جانبهــا أطلقــت رشطــة رأس الخيمــة، ) 72 

( دوريــة مروريــة توعويــة تجــوب جميــع طــرق 

اإلمــارة الخارجيــة والداخليــة، وبــي األحيــاء الســكنية، 

تقــوم باطــاق مجموعــة مــن النــداءات التوعويــة 

ــم  ــز إجــراءات الســامة ودع ــور بتعزي ــه الجمه لتوجي

ــا، فضــاً عــن أن  ــة مــن فــروس كورون الجهــود للوقاي

هــذه الدوريــات تضــع ملصقــات بأربــع لغــات تؤكــد 

عــى الجمهــور أهميــة البقــاء ف املنــازل والبُعــد عــن 

ــود  ــزاً لجه ــت تعزي ــل #خلك_ف_البي ــات، مث التجمع

ــة. ــة العام ــامة والصح الس

m ضمن حملتها التوعوية بفيروس كورونا 

شرطة رأس الخيمة تطلق ) 72 ( دورية لتوعية الجمهور بتعزيز إجراءات السالمة 
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 بنــاًء عــى الهــدف الســرتاتيجي لــوزارة الداخليــة، الــذي يرمــي إىل ضــمن 

ــفافية،  ــاءة والش ــودة والكف ــر الج ــق معاي ــة وف ــات اإلداري ــة الخدم ــم كاف تقدي

ــام رشطــة  ــد ع ــب قائ ــدي نائ ــس الحدي ــه خمي ــد الل ــد عب أجــرى ســعادة العمي

رأس الخيمــة، يرافقــه ســعادة املقــدم أحمــد املزيــود مديــر مكتــب نائــب القائــد 

العــام، زيــارة تفقديــة إلدارة املؤسســة العقابيــة واإلصاحيــة برشطــة رأس الخيمــة، 

بهــدف الطمئنــان عــى ســر العمــل األمنــي، والســتمع إىل آراء املوظفــي 

ــة  ــد يعقــوب يوســف أبوليل وماحظاتهــم، حيــث كان ف اســتقباله ســعادة العمي

مديــر إدارة املؤسســة العقابيــة واإلصاحيــة، وعــدد مــن رؤســاء األقســام ومــدراء 

ــة  ــازات املؤسس ــى انج ــعادته ، ع ــع س ــث إطل ــاإلدارة . حي ــاط ب ــرع والضب األف

ناقــش املــؤرشات  العــام املنــرم 2019م، ثــم  العقابيــة واإلصاحيــة خــال 

ــع  ــه جمي ــام 2020م، وّج ــتهدفاتها ع ــة ومس ــغيلية باملؤسس ــرتاتيجية والتش اإلس

العاملــي بــاإلدارة، بــرورة الهتــمم بإظهــار الوجــه الحضــاري لــوزارة الداخليــة 

ــداً مــن الجهــد  ــذل مزي بصــورة عامــة، ورشطــة رأس الخيمــة بصــورة خاصــة، وب

لتطويــر العمــل. وأشــاد ســعادته، بجهــود جميــع القامئــي عــى املؤسســة ف 

عمليــة التطويــر املســتمر للخدمــات والعمــل األمنــي، موجهــاً بــرورة الحفــاظ 

ــز. ــر التمي ــق معاي ــره وف عــى هــذا املســتوى وتطوي

   m العميد الحديدي يطلع على إنجازات المؤسسة العقابية واإلصالحية 

ومؤشراتها االستراتيجية 

 أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة حــرص 

القيــادة العامــة عــى تأهيــل وتدريــب العاملــي مــن 

ــائية  ــارص النس ــراد والعن ــاط وأف ــف ضب ــاط وص ضب

مبختلــف املهــارات الروريــة لتطويــر أنظمــة العمــل 

ــن  ــات عــى أعــى مســتوى م ــم خدم ــة وتقدي املتبع

الكفــاءة والتميــز لجمهــور املتعاملــي بكافــة الوســائل 

ــع  ــات واإلجــراءات ســعياً لرف ــة بإنجــاز العملي الكفيل

ــم  ــق الســعادة له ــل وتحقي ــي ب نســبة رضــا املتعامل

وزارة  اســرتاتيجية  تحقيــق  إطــار  ضمــن  وذلــك   ،

الداخليــة الهادفــة إىل ضــمن تقديــم كافــة الخدمــات 

اإلداريــة وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية .

   وأعــرب ســعادته عــن اعتــزازه بوجــود كــوادر 

ملتزمــة ومخلصــة ف أدائهــا وتنفيذهــا للتكليفــات 

ــهم  ــم يس ــة م ــورة دقيق ــا بص ــة إليه ــام املوكل وامله

األداء  لتطويــر  املنشــودة  التطلعــات  تحقيــق  ف 

للتميــز والريــادة . والخدمــات وصــولً 

ــر  ــد الط ــمل أحم ــد ج ــعادة العمي ــهد س ــث ش حي

مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة 

رأس الخيمــة، بحضــور ســعادة العقيــد الدكتــور نــارص 

محمــد البكــر مديــر معهــد تدريــب رشطــة رأس 

الخيمــة، حفــل تخريــج دورات تخصصيــة منهــا دورة 

) الضبــاط األوىل للمحلّيــي (، والتــي جــاءت تجســيداً 

تأهيــل  إىل  الهادفــة  الداخليــة  وزارة  إلســرتاتيجية 

ــة  ــن مواكب ــا م ــة لتمكينه ــوادر البرشي ــب الك وتدري

املتغــرات واملســتجدات.

الطــر،  أحمــد  جــمل  العميــد  ســعادة  وأشــاد 

الــدورات  تحققهــا  التــي  املعرفيــة  بالحصيلــة 

التدريبيــة والتخصصيــة، ضمــن خطــط وبرامــج معهــد 

تدريــب رشطــة رأس الخيمــة، الراميــة إىل تطويــر 

عنــارص الرشطــة البرشيــة وتنميــة مهاراتهــم الوظيفيــة 

لتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم عــى أفضــل وجــه، مــم 

يحقــق نجــاح واســتمرارية العمــل ف تطبيــق الخطــة 

الســرتاتيجية لــوزارة الداخليــة، والتــي تهــدف إىل 

ــل. ــكلها األمث ــة بش ــوارد البرشي ــتثمر امل اس

وف ختــام التخريــج كــرّم ســعادة العميــد الطــر، 

ــاً ملــا  ــراً وعرفان ــدورات تقدي ــن وخريجــي ال املحارضي

ــق  ــى تحقي ــل ع ــْدرّة ف العم ــود ُمق ــن جه ــوه م بذل

بالشــكل  الــدورات  هــذه  مــن  املرجــوة  النتائــج 

ــبات  ــق مكتس ــي إىل تطبي ــاً  الخريج ــوب، داعي املطل

وتنميــة  املهنيــة،  مهاراتهــم  تطويــر  ف  الــدورات 

حســهم األمنــي مبــا يخــدم املجــال الرشطــي.

m شرطة رأس الخيمة تُخّرج دورة الضباط األولى للمحليين
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تــرأس ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد 

الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة 

رأس الخيمــة، بحضــور ســعادة العميــد أحمــد الصم 

ــعادة  ــات، وس ــرور والدوري ــر إدارة امل ــي مدي النقب

العمليــات،  إدارة  مديــر  النقبــي  عــي  العقيــد 

وســعادة املقــدم ســامل راشــد الشــاعر رئيــس قســم 

مــن  وعــدد  املــدين،  الدفــاع  بــإدارة  العمليــات 

الــرشكاء، اجتــمع تعزيــز العاقــة مــع الــرشكاء 

الجاهزيــة  رفــع  بهــدف  وذلــك  اإلســرتاتيجيي، 

والســتعداد للوصــول إىل مناطــق الحــدث مــن 

أجــل تعزيــز تقديــم الدعــم والســناد لتأمــي كافــة 

أفــراد املجتمــع ف اإلمــارة، تطبيقــاً إلســرتاتيجية 

وزارة الداخليــة الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان.

حيــث ناقــش الجتــمع، آليــة الــرد والســتجابة 

وحــالت  بالحــوادث  املتعلقــة  الباغــات  عــى 

ــد  ــات بالتأكي ــة العملي ــات ف غرف ــوارئ واألزم الط

عــى تعزيــز زمــن رسعــة اإلســتجابة، وتقديــم 

ناقــش  كــم  قيــايس،  زمــن  ف  األمنــي  الدعــم 

ــل اإلجــراءات، والبحــث عــن أفضــل  ــمع دلي الجت

ــادة العامــة  ــا القي ــي تقدمه ــبل والخدمــات الت الُس

بالتنســيق مــع الــرشكاء لتأمــي إجــراءات أفــراد 

الجمهــور ف اإلمــارة وتقديــم كافــة خدمــات األمــن 

والســامة لهــم.

ــى  ــدي، ع ــور الحمي ــد الدكت ــعادة العمي ــد س وأك

كافــة الــرشكاء مــن الدفــاع املــدين، والســعاف 

والنقــاذ والرشطــة، وغرهــم، الحــرص عــى أهميــة 

تعزيــز زمــن رسعــة الســتجابة عنــد تلقــي باغــات 

ــازم لهــم  ــم والعــون ال الجمهــور، وتقديــم الدع

عــى وجــه مــن الرسعــة، وخاصــًة ف حــالت تعــرّض 

ــة، فيجــب عــى  ــراد املجتمــع للمخاطــر املحتمل أف

ــاغ  ــع الب ــك ذوي الختصــاص إىل موق ــور تحري الف

ــة  ــات الازم ــم والخدم ــم الدع ــه، وتقدي ــور تلقيّ ف

لهــم، ونقلهــم إىل أقــرب مستشــفى لتلقــي العــاج 

حفاظــاً عــى ســامتهم.

m العمليات 
المركزية  تعزز 

العالقة مع 
الشركاء لتأمين
 أفراد المجتمع

أكــد ســعادة العميــد جــمل أحمــد الطــر مديــر 

ــة  ــادة العام ــات املســاندة بالقي ــوارد والخدم ــام امل ع

ــة  ــات الطبي ــم الخدم ــة، أن قس ــة رأس الخيم لرشط

برشطــة رأس الخيمــة حقــق نجاحــاً وتقدماً ملموســي 

مــن خــال توفــره الرعايــة الطبيــة املميــزة ملنتســبي 

ــق  ــذي يخل ــر ال ــم، األم ــة وذويه ــة رأس الخيم رشط

بيئــة مثاليــة للعمــل والعطــاء يتحقــق معها الســتقرار 

ــاز  ــي بالجه ــي للعامل ــي و النف ــي والجتمع الصح

الرشطــي مبــا ميكنهــم مــن أداء املهــام املنوطــة إليهــم 

عــى أكمــل وجــه ، وفقــاً ملعايــر الجــودة والكفــاءة 

والتميــز املنبثقــة مــن اســرتاتيجية وزارة الداخليــة.

وأشــار العميــد الطــر إىل أن إدارة املــوارد والخدمــات 

ــة حققــت  ــة بقســم الخدمــات الطبي املســاندة ممثل

ــا عــى املــي  ــد مــن التطــورات، وتعمــل دوم العدي

قدمــاً نحــو الرتقــاء مبســتوياتها   وخدماتهــا بهــدف 

بلــوغ التميــز والتفــوق ف أداء رســالتها الوظيفيــة 

وقيمهــا الســامية. مــن جانبــه رصح املقــدم صقــر بــن 

محمــد القاســمي مديــر قســم الخدمــات الطبيــة ، أن 

مجمــوع مراجعــي القســم بلــغ مــع نهايــة عــام 2019 

املنــرم 14273 مســتفيداً مــن منتســبي القيــادة 

وذويهــم ، حيــث بلــغ عــدد املراجعــي ف الربــع األول 

ــاً ، وف النصــف األول  ــه 3585 مراجع ــام ذات ــن الع م

6391  مراجعــاً. وأوضــح القاســمي بــأن شــهر نوفمــر 

ســجل املعــدل األعــى لعــدد املراجعــي ، حيــث بلــغ 

1578 مراجعــاً ، يليــه شــهر أكتوبــر ) 1530  مراجعــاً 

( ، ثــم شــهر ســبتمر )    1479  مريضــاً ( ، فيــم كان 

ــرىض ) 762  ــتقبالً للم ــهور اس ــل الش ــو أق ــهر ماي ش

شــخصاً (. وتوزعــت أعــداد املراجعــي عــى وحــدات 

العيــادة ، واألســنان ، واألشــعة ، واملختــر ، إضافــة إىل 

صيدليــة القســم.

m العميد جمال الطير :
توفير الرعاية الطبية لمنتسبي الشرطة وذويهم يخلق بيئة مثالية للعمل والعطاء
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بنــاًء عــى تعليــمت اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 

املحــّي - قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة وبعــد 

ــة  ــت بالبني ــي لحق ــر األرضار الت ــى تقاري ــاع ع الط

التحتيــة واملمتلــكات ف منــازل املواطنــي بســبب 

اآلثــار التــي خلفتهــا األمطــار الغزيــرة التــي شــهدتها 

ــام املاضيــة، أمــر ســعادته  مناطــق اإلمــارة خــال األي

ــي  ــار ف منطقت ــر أرضار األمط ــق لح ــكيل فري بتش

العميــد  الفحلــي والحيــل، تحــت إرشاف ســعادة 

ــات  ــوارد والخدم ــام امل ــر ع جــمل أحمــد الطــر مدي

املســاندة برشطــة رأس الخيمــة، وبرئاســة العميــد 

الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي نائــب رئيــس فريــق 

ــام  ــر ع ــوارث املحــي - مدي ــات والك الطــوارئ واألزم

العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، ومجموعــة 

ــة،  ــة رأس الخيم ــن رشط ــون كٌل م ــاء ميثل ــن األعض م

ومكتــب الطــوارئ واألزمــات والكوارث املحــّي، وإدارة 

ــرة  ــة، ودائ ــات العام ــرة الخدم ــدين، ودائ ــاع امل الدف

ــة. البلدي

الحميــدي،  محمــد  الدكتــور  العميــد  وزع  حيــث 

ــام  ــم ق ــق، ث ــاء الفري ــي أعض ــل ب ــام العم أدوار ومه

الفحلــي  منطقتــي  ف  ميدانيــة،  بجولــة  الجميــع 

والحيــل، للوقــوف عــى األرضار التــي خلفتهــا الوديــان 

ــررة  ــازل املت ــة املن ــي، ومعاين ــيول ف املنطقت والس

مــن األمطــار، التــي شــهدتها املناطــق املذكــورة وأدت 

ــم. ــاف ممتلكاته إىل إت

ــم  ــه ت ــي، أن ــوان النعيم ــن عل ــي ب ــواء ع ــد الل  وأك

رصــد األرضار ف منطقتــي الفحلــي والحيــل، وتــم 

تســجيل عــدة تقاريــر بشــأنها، وســيتم رفعهــا للجهات 

ــز زمــن  املختصــة لتخــاذ اإلجــراءات الازمــة ، وتعزي

رسعــة الســتجابة للحــالت الطارئــة واتخــاذ كافــة 

ــم  ــل الدع ــر كام ــة، بتوف ــر األمني ــراءات والتداب اإلج

والرعايــة الازمــة لهــم عــى وجــه مــن الرسعــة، 

ــان. ــن واألم ــعورهم باألم ــز ش ــى تعزي ــاً ع حرص

m  تشكيل فريق لحصر أضرار األمطار في منطقتي الفحلين والحيل 

ســعيد  محمــد  الدكتــور  العميــد  ســعادة  تــرأس 

ــة  ــة برشط ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــدي مدي الحمي

رأس الخيمــة، اجتــمع فريــق نظــام النجــوم العاملــي 

لتصنيــف الخدمــات، ضمــن إطــار العمــل والتنســيق 

املســتمر لتعزيــز جــودة الخدمــات املقدمــة،  والعمــل 

بــروح الفريــق الواحــد لتحقيــق الهــدف اإلســرتاتيجي 

ــة  ــة الخدمــات اإلداري ــم كاف الرامــي إىل ضــمن تقدي

ــفافية. ــاءة والش ــودة والكف ــر الج ــق معاي وف

ــات  ــمع، الطــاع عــى توصي ــم خــال الجت ــث ت حي

الجتــمع الســابق، ومناقشــة مســتجدات التقييــم 

وأهــم املاحظــات، والعمــل عــى متابعــة الخطــة 

التشــغيلية ملركــز الخدمــة شــهرياً، والتأكيــد عــى 

الخطــة، وطــرح  وفــق  املبــادرات  تنفيــذ  متابعــة 

عــى  والتأكيــد  2020م،  للعــام  مبــادرات جديــدة 

والحــرص  املتابعــة  األماميــة  والواجهــة  املرشــدين 

العمــل  ورش  تكثيــف  عــى  والعمــل  والهتــمم، 

للواجهة األمامية، ومتابعة املتسوق الرّسي.

ــأن  ــة، ب ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــعادة مدي ــد س وأك

عــى  الحــرص  كل  الخيمــة، حريصــة  رأس  رشطــة 

ــن  ــد م ــم املزي ــال تقدي ــن خ ــي م ــعاد املتعامل إس

وتقديــم  طــرح  عــر  والتطويــر،  التحســي  فــرص 

أفضــل الحلــول والتوصيــات لتحقيــق الوصــول إىل 

أفضــل النتائــج التــي تدعــم تطويــر مراكــز الخدمــات، 

وتحقــق اســعاد املتعاملــي.

m العميد الدكتور محمد الحميدي يترأس اجتماع فريق نظام
 النجوم العالمي لتصنيف الخدمات  
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محطة شرطية

    ف إطــار تعزيــز األمــن واألمــان ورفــع ثقــة 

ــر  ــق أعــى معاي ــة وف ــات املقدم ــور بالخدم الجمه

إدارة  أطلقــت   ، والشــفافية  والكفــاءة  الجــودة 

الرشطــة املجتمعيــة ف القيــادة العامــة لرشطــة 

رأس الخيمــة الحملــة التوعويــة التــي جــاءت تحــت 

شــعار "أحياؤنــا الســكنية الهادئــة" والتي اســتهدفت 

كافــة رشائــح املجتمــع لتفعيــل الوقايــة األمنيــة التي 

تهــدف إىل حفــظ األمــن والســتقرار ف املجتمــع 

عمومــاً وبــي األحيــاء الســكنية تحديــداً مــن خــال 

الحــد مــن الظواهــر والســلوكيات الســلبية مــن قبــل 

ــة  ــد واألنظم ــي القواع ــي ل تراع ــات الت بعــض الفئ

املعمــول بهــا عــى مســتوى الدولــة ، وتســتمر 

الحملــة نحــو الشــهر عــى مســتوى اإلمــارة ف 

ــي . ــاد الازم ــة واإلرش ــم التوعي تقدي

الزعــايب  املقــدم عبداللــه عبدالرحمــن     وأكــد 

الحملــة  بــأن  املجتمــع  توعيــة  قســم  رئيــس 

ف  الداخليــة  وزارة  لتوجيهــات  تنفيــذاً  جــاءت 

ــي تظهــر  رصــد الظواهــر والســلوكيات الســلبية الت

ــة  ــن والراح ــام واألم ــر النظ ــر لتوف ــي وآخ ــي ح ب

ــة الوصــول إىل مجتمــع آمــن وســعيد  ــع بغي للجمي

خاليــاً مــن الجرائــم وكل مــا يعكــر صفــوه ، ولفــت 

ــكاوى  ــات والش ــن املاحظ ــد م ــاك العدي إىل أن هن

التــي تــرد مــن أفــراد املجتمــع عــن وجــود إزعــاج 

ــل ،  ــن اللي ــرة م ــات متأخ ــض وف أوق ــببه البع يس

ــة  ــرع الجغرافي ــة باألف ــت اإلدارة متمثل ــه قام وعلي

املنتــرشة ف مراكــز الرشطــة الشــاملة عــى مســتوى 

اإلمــارة والتــي انطلقــت عــر مركــزي رشطــة الرمــس 

األساســية  املهمــة  هــذه  لتحقيــق   ، واملعمــورة 

والرئيســية لرفــع ثقــة الجمهــور بــدور الرشطــة 

وتوفــر أقــى درجــات الراحــة والطمئنــان للجميــع 

وخاصــة قاطنــي األحيــاء الســكنية ، مــن خــال قيــام 

الفريــق بجــولت ميدانيــة داخــل هــذه األحيــاء 

لتقديــم النصــح واإلرشــاد ومتابعــة الوضــع عــن 

، باإلضافــة إىل  الازمــة  التوعيــة  كثــب وتقديــم 

تنظيــم املحــارضات وورش العمــل .

أشــاد ســعاد اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، بالجهــود املتميــزة 

ــة ف  ــا الجهــات املختصــة واملعني ــي تبذله ــة الت والحثيث

إمــارة رأس الخيمــة، ضمــن ) برنامــج التعقيــم الوطنــي 

ــم ف  ــراءات التعقي ــات وإج ــة آلي ــى كاف ــذي يتبن ( ال

الدولــة عامــة، واإلمــارة خاصــة، مثمنــاً تعــاون جمهــور 

ــق  ــي وزّوار بتحقي ــي ومقيم ــن مواطن ــة م رأس الخيم

اللتــزام والبقــاء ف املنــازل خــال فــرتة التعقيــم ف 

مرحلتــه األوىل مــن الثــاث أيــام املاضيــة، األمــر الــذي 

أدى إىل دعــم ونجــاح الجهــود الوطنيــة وبالتــايل إنجــاح 

الرنامــج.

ــى  ــي ع ــم الوطن ــج التعقي ــرتة برنام ــد ف ــراً لتمدي ونظ

مســتوى الدولــة حتــى يــوم األحــد املقبــل املوافــق 5/ 

أبريــل، وذلــك ابتــداء مــن تــام الســاعة الثامنــة مســاًء 

كل يــوم وحتــى تــام الســاعة السادســة صباحــاً، رّصح 

ــادة العامــة  ــأن القي ــوان، ب ــواء عــي بــن عل ســعادة الل

ــد ف  ــة تتواج ــرت 102 دوري ــة، وف ــة رأس الخيم لرشط

ــي ف  ــم الوطن ــج التعقي ــط برنام ــمً لخط ــدان دع املي

ــز  ــاء رأس الخيمــة، مبــا يضمــن تعزي ــة طــرق وأحي كاف

ــام  ــن مه ــهل م ــان ويس ــن واألم ــعور باألم ــؤرش الش م

برنامــج التعقيــم الوطنــي، مؤكــداً بــأن رشطــة رأس 

الخيمــة مل تســجل إىل اآلن ول مخالفــة بحــق الجمهــور 

نظــراً للتعــاون الــذي يبديــه أفــراد املجتمــع مــع برنامج 

ــع. ــزام امللمــوس مــن الجمي ــي واللت ــم الوطن التعقي

ووجــه ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، الشــكر 

والتقديــر إىل فــرق ولجــان الجهــات املختصــة، لتأمينهــم 

تنفيــذ الرنامــج، ضمــن إطــار دعــم اإلجــراءات والتدابر 

ــد  ــا كوفي ــة مــن مــرض كورون ــة للوقاي ــة والوقائي المني

عــى أمــن وســامة  19 ومكافحــة تفشــيه حفاظــاً 

واســتقرار املجتمــع.

وأضــاف ســعادته، بــأن مخالفــة التعليــمت األمنيــة 

والصحيــة تعــرض أصحابهــا للمســائلة القانونيــة، حيــث 

ــن الســاعة  ســيتم تشــديد إجــراءات حظــر التجــول م

يوميــاً حتــى 5 إبريــل،  8 مســاًء وحتــى 6 صباحــاً 

ــم  ــن دع ــكل م ــان خاصــة ل ــاء وعرف ــالة ثن ــاً رس موجه

ــة  ــداً كاف ــت ، مناش ــة #خلك_ف_البي ــتجاب لحمل واس

أفــراد الجمهــور باختــاف فئاتهــم بالســتمرار ف دعــم 

برنامــج التعقيــم الوطنــي حتــى يحقــق الرنامــج كافــة 

ــة دون  ــا تخطــي هــذه األزم ــه الســامية، وأهمه أهداف

خســائر برشيــة، متمنيــاً األمــن والســامة للجميــع، 

كــم أكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بأنــه 

تــم تغطيــة %100 مــن مناطــق اإلمــارة خــال الثــاث 

أيــام املاضيــة مــن برنامــج التعقيــم الوطنــي وســيواصل 

الرنامــج عملــه أكــر خــال األيــام القادمــة حتــى 

ــل. ــن إبري الخامــس م

شرطة رأس الخيمة استعدت لمواصلة برنامج التعقيم الوطني بتوفير 102 دورية
m لم تسجل وال مخالفة بحق الجمهور إلى اآلن وإشادة بااللتزام بالقوانين

m الشرطة المجتمعية برأس الخيمة توعي الجمهور بأضرار اإلزعاج والضجيج 
بين األحياء السكنية



  

الوباء شكل منعطفًا خطيرًا على الصحة العامة على مستوى العالم أجمع
 زائر الليل ) ضيف ثقيل ( ، يترك أثاره المزعجة على كل من في البيت ، ومثله  عندما يصبح القلق سيد 

الموقف فإن للخوف ساحة يصول ويجول فيها  ، أنه  " الكورونا " الوباء الذي حبس أنفاس العالم وألزم دوال 
ومجتمعات بيوتها ، ويبقى األهم هو كيف نقي أنفسنا ومن حولنا من تبعات هذا الوباء القاتل  ، وهو ما 
سعت إلية دولة اإلمارات وقيادتها العليا والجهات المسؤولة فيها إلى اتخاذ التدابير الالزمة حفاظا على 

شعبها وضيوفها وكل من يقيم على أراضيها ، وفى ذات الوقت ال بد من تعاون المجتمع بكامل أفراده في 
االحتراز وإتباع النصائح واإلرشادات الصحية اآلمنة ليمر الحدث أو الوباء بسالم . 

تحقيق :  النقيب حسن المنصوري

 ضيف ثقيل..
 يجتاح العالم

"كورونا " 

تحقيق
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ف  املستخدمة  الصحية  ولألنظمة  للعامل  حقيقي  اختبار  الجديد  كورونا  فروس 

كيفيه مواجهته وتخليص العامل من وياته ، إضافة إىل أهمية التصدي للشائعات 

التي تتمحور حوله والتحليات الغر منطقية وربطها بأمور ليس  لها أساس من 

الصحة . ىف هذا العدد نتناول هذه القضية مع عدد من املعنيي وأفراد املجتمع 

العامة  بالقيادة  الطبية  الخدمات  الصديق عمر من  الدكتور عمر  التقينا  حيث 

لرشطة رأس الخيمة وقال:

الفايروس ينتقل بالمالمسة
»Covid- 19«  أو الفروسات التاجية )CoV( هي مجموعة كبرة من الفروسات 

التي تسبب أمراًضا ترتاوح بي نزلت الرد إىل األمراض األكر خطورة مثل متازمة 

الحاد  الرئوي  اللتهاب  ومتازمة   ،  )MERS-CoV( التنفسية   األوسط  الرشق 

)SARS-CoV(  . الفروس التاجي الجديد )nCoV( هو سالة جديدة مل يتم 

للوائح  الطوارئ  لجنة  أعلنت    2020 يناير   30 ف   . البرش  ف  مسبًقا  تحديدها 

الصحية الدولية التابعة ملنظمة الصحة العاملية تفيش املرض "حالة طوارئ صحية 

عامة ذات أهمية دولية " . 

ومن أعراض هذا الفايروس الصداع ، التهاب الحلق ، سيان األنف ، السعال ، 

الحمى والشعور باإلعياء وبعض الحالت تأيت بأعراض الجهاز الهضمي كالغثيان  

واإلسهال ن كم أن الفايروس يستغرق 14 يوًما كفرتة حضانة .

ولبد أن يكون املصاب  قد ظهرت عليه واحًدا عى األقل من املعاير الوبائية 

التالية:

أن   يفرتض  مناطق  ف  املصابي  أحد  زيارة   أو  عدوى،  حالة  مع  وثيق  اتصال 

الفايروس منترش فيها. 

ينتقل الفايروس عن طريق الرذاذ أثناء العطس ، السعال ، أو الحديث إذا كانت 

املسافة قريبة أو عن طريق  مامسة األيدي  أي سطح يحتوي عى الفروس  ، 

ومن ثم يقوم الشخص بلمس العي ،  األنف ، أو الفم.

وتنصح منظمة الصحة العاملية " WHO" بغسل األيدي باملاء والصابون أو معقم 

أو  العطس والسعال  أثناء  املرفق  أو  بالساعد  الفم  بتغطية  ، كم تنصح  كحويل 

نبيل مصبح المهيري الدكتور أسامة حميدان رشا تاج الدين إحيمرالدكتور عمر الصديق أحمد صبحيشيخه أحمد الظهوري

تحقيق
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استخدام مناديل مع التخلص منها ف مكان مخصص للنفايات ، و تنصح  أيضا 

بتجنب الزدحام، والدعم املعنوي للمصابي بالطرق املمكنة.

تجاهل مناطق االزدحام

أن   : وحنجرة  وأذن  أنف  أمراض  أخصايئ  حميدان  أسامة  الدكتور  ذكر  فيم    

ظهور فروس كورونا فجأة خلق نوع من الرتباك ف ردة فعل املجتمع والتعامل 

الجهات  تعليمت  بأتباع  وذلك  العاج  من  خر  الوقاية  وتبقى   ، منة  والوقاية 

املختصة حول سبل الوقاية . وهذا ما أكدته منظمت الصحة العاملية وجاء ف 

تعليمتها إن غسل اليدين بشكل منتظم وشامل أمر بالغ األهمية ف املكافحة 

اليد  العيني واألنف والفم حال مامسة  لتجنب العدوى باملرض وتجنب ملس 

لسطح يرجع وجود الفروس عليه ، إذ ينتقل الفروس إىل الجسم بهذه الطريقة 

، وعدم القرتاب من املصابي بالسعال أو العطس أو الحمى إذ ميكن أن ينرشوا 

جسيمت صغرة تحتوى عى الفروس ف الهواء  ويفضل البتعاد عنهم ، وعموما 

فإن الفروسات املمثلة تنترش عر الرذاذ مثل تلك التي تنتج عندما يسعل أو 

يعطس شخص مصاب ويفضل قدر اإلمكان تجاهل األماكن املزدحمة بالناس .

خطورة الوباء بسرعة انتشاره

من جانبها تقول شيخه أحمد الظهوري فني ممرض )قسم الخدمات الطبية ( 

رأس الخيمة : فروس  " الكرونا الجديد " هو من السالة القدمية " كرونا " تم 

التعرف عليه ألول مرة ف مجموعة من حالت بأعراض اللتهاب الرئوي ف مدينة   

)ووهان الصينية ( ، صنف من قبل منظمة الصحة العاملية بالوباء .

 ومن جانبنا تم التعامل مع هذا العارض بتشكيل فريق طبي من قسم الخدمات 

الطبية واتخاذها الجراءات الازمة ، كم تم التعاون مع جهات اختصاص ووقاية 

الله   إبراهيم عبيد  العدوى مبستشفى  الوقايئ وقسم مكافحة  املجتمع كالطب 

وطرق  الحرتازية  اإلجراءات  ألهم  توعوية  ومحارضات  وورش  سلسلة  لتنفيذ 

تحقيق

اإلمارات تتخذ  التدابير الالزمة للحفاظ على 
شعبها وضيوفها وكل من يعيش على أرضها
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إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

خلونا في البيت
بعد ما جاءنا فريوس كورونا الذي يكاد أن يوقف بعضًا 
من حياتنا الروتينة املعتادة جلعلنا أكرث حساسية  يف 

الوقت الراهن وأكرث اهتماما بصحتنا .
ومن املعتقد بأن تغيري الظروف جاء ليعكس طموحنا 
والتعليم  والنجاح  العمل  من  املزيد  يف  ورغباتنا 
جتاوز  الذي  املرض  ذلك  من  اليقظة  من  واملزيد 
حدود العامل ، هذا العامل الكبري الذي  ال تغلق له حدود 

ويتسع فيه  اجملال اجلوي .
املتلفزة  القنوات  من  العديد  تابعت  فرتة  منذ     
الدولة  يف  لدينا  اإلعالم  هو  جذبني  ما  لكن  واإلذاعية 
الذي يطرح األفكار عرب القنوات بشكل خمتلف ليجذب 
اجلميع بأسلوب بعيد كل البعد عن الغضب والفوضى 
مهما  املنزل  يف  يبقى  بأن  اجملتمع  إقناع  وحماولة 

كانت الظروف بسبب انتشار الكرونا.
وطننا  يف  املؤثرين  لكل  أوجهه  أن  أحب  كنت  ما  لكن 
هذه  من  جنعل  بأن  اجملاورة  البالد  ويف  خاصة 
املرحلة متر بكل ما فيها من سلبية وعدم اإلستفزاز 
،بل  اجلميع  غضب  تثري  التي  القضايا  بطرح  والتشدد 
خاللها  من  نحافظ  رسالة  املنصات  تلك  من  جنعل 
املرحلة  متر  أن  ألجل  املستطاع  قدر  هدوئنا  على 

بسالم .
خليك يف البيت ، يعني أن نتمالك انفسنا ونبتعد عن 
االجتماعية  العالقات  ملراجعة  فرصة  وهي  الغضب 
املودة  وروح  التألف   روح  وتتعمق  لتكرب  وتصحيحها  

بني األسر ،اسأل اهلل السالمة للجميع،،،

تحقيق

الوقاية.

 وتغطية املنافذ واملطارات واملؤسسة اإلصاحية والعقابية وكافة اإلدارات التابعة 

لتوفر  الطبية  ، إضافة إىل مخاطبة الرشكات  الخيمة  العامة لرشطة رأس  للقيادة 

املواد الازمة من معقمت طبية وكممات ، وقد طبقت دولة اإلمارات كل الوسائل 

واإلجراءات التي من شأنها توعية املجتمع بهذا الصدد .وترز خطورة هذا الوباء 

يكونوا  إن  الستثنائية  الظروف  املجتمع ف هذه  أفراد  ، وعى  انتشاره   ف رسعة 

مساهمي ف دفع جهود الدولة ملحاربة هذا الوباء .

من أكثر المخاطر البيولوجية
وىف السياق نفسه قال األستاذ أحمد صبحي جاد املحارض بالصحة والسامة املهنية:  

يعتر هذا الفروس من أكر املخاطر البيولوجية التي تهدد البرشية من وجه نظره ، 

لذا وجب العمل عى أخذ الحيطة والتدابر الوقائية للحمية من اإلصابة بالفروس 

والحد من انتشاره  ، و قد يصاب بعض األشخاص بالعدوى أحيانا دون أن تظهر 

عليهم األعراض ، والتي قد تتطور خال فرتة حضانة الفروس داخل جسم املصاب 

لفرتة مابي يوم واحد إىل 14 يوم.

لذا يجب إتباع طرق الوقاية من الفايروس بنفس أسلوب الوقاية من )اإلنفاونزا( 

مثل : تجنب الزحام ، نظافة اليدين ، استخدام املطهرات ، عدم ملس الوجه والعيني 

بأيدي متسخة ، تجنب املصابي ، التوقف عن عادات العناق والتقبيل والتصافح.

أزمة صحية عالمية
وتصف اإلعامية رشا تاج الدين إحيمر : أن العامل يعيش حالة من الهلع والخوف 

"فروس  بها     تسبب  التي  واملتفاقمة  الطارئة  العاملية  األزمة  بسبب  والستنفار 

كورونا املستجد " بعد إعان منظمة الصحة العاملية عن انتشاره ف عرشات الدول 

أثر إصابة اآللف من البرش ووفاة العديد منهم بسبب الفروس. لينطلق الباحثي 

والعلمء ىف سباق مع الزمن من أجل تطوير لقاح يكبح انتشاره ومازالت األبحاث 

مستمرة للوصول إىل نتائج تعيد  للعامل هدوءه واستقراره .

مؤكدة أن الوباء الذى أمل باملجتمعات خلق نوعا من ردود األفعال أهمها العزلة عن 

اآلخرين خوفا من التعرض لإلصابة ، ولكنه وحد قلوب البرش.  فالكل يتابع أخباره 

عى مدار الساعة وتنقبض قلوبهم عند سمع تزايد ف عدد اإلصابات أو الوفيات 

باملسؤولية  الفرد أصبح يشعر  أن  يعني  ما  العامل  أيا كان موقعه من  العامل  حول 

اتجاه العامل. وهو ما يفرس املواقف  اإلنسانية النبيلة التي لعبتها  دولة اإلمارات 

حيث رضبت أروع األمثال  بالوقوف مع مختلف األجناس ف هذا الظرف الطارئ . 

منعطف خطير
وىف الختام تحدث نبيل مصبح املهري موظف : لبد للجميع من اللتزام بالتعليمت 

التي تصدرها الجهات الصحية املسؤولة ، وفيها الكفاية من تلك األمراض و األوبئة 

وهو ما يفرضه الواجب الوطني وتحتمه التعاليم الدينية واإلنسانية ف مثل تلك 

الظروف. انتشار هذا الوباء شكل منعطفاً خطراً عى الصحة العامة عى مستوى 

الفايروس من قبل  التكاتف والتعاون للقضاء عى هذا  العامل أجمع ، وما مل يتم 

الجميع ، ستزداد فرص انتشاره ، وسيطال مساحات واسعة أخرى من العامل ، ما 

يعني ضحايا أكر.

التجمع  وعدم  بالنظافة  يتعلق  املعنية  الصحية  الجهات  من  فهمنا  كم  املوضوع 

والتواصل مع املصابي ، وتلك رشوط بسيطة ومبقدور أي إنسان أن يطبقها عى 

نفسه وأهله حفاظاً عى السامة العامة. ولله الحمد ف الرساء والراء ، سنتجاوز 

تلك الشدة بفضل الله وبفضل حكمة قيادتنا الرشيدة والتزامنا كشعب مبا يصدر 

الجميع من  الله إن يحفظ  ، نسأل  املعنية  الحكومية  الجهات  من توجيهات من 

كل مكروه. 
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تقرير

بتوجيهات خليفة .. 
طائرة مجهزة تنقلهم إلى »مدينة اإلمارات اإلنسانية «  في أبوظبي

محمد بن زايد يأمر بإجالء رعايا دول شقيقة 
وصديقة من الصين

وقال صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد عى حسابه 

ف » تويرت «: » تابعت باهتمم إجاء العالقي من رعايا 

الصينية  والصديقة من مقاطعة هوباي  الشقيقة  الدول 

شاملة  صحية  برعاية  سيحظون  والذين    ، اإلمارات  إىل 

، للتأكد من سامتهم قبل عودتهم إىل بلدانهم ، نشكر 

أبنائنا  جهود  ونثّمن   ، تعاونها  عى  الصينية  الحكومة 

املصر  بوحدة  راسخ  إمياننا   ، املهمة  هذه  ف  املتطوعي 

اإلنساين “.

متكاملة  طبية  بخدمات  ومزّودة  مجهزة  طائرة  وقامت 

بعملية اإلجاء ، التي ضمت 215 شخصاً من رعايا دول 

فريق  اإلجاء  عملية  ف  شارك  حيث   ، وصديقة  عربية 

املتطّوعي  من  فريقاً  تضمن  الذي  اإلنساين  الستجابة 

 ، واإلداري  الطبي  والفريقي  واملضيفي  الطيارين  شمل 

والذين جاءت  مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور اإلنساين 

والتطّوعي.

بكل  أبوظبي  ف   » اإلنسانية  »املدينة  تجهيز  تم  كم 

الفحوص  إلجراء   ، الرورية  واملستلزمات  التجهيزات 

الطبية الازمة لرعاية الدول الذين تم إجاؤهم ، للتأكد 

من سامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي ملدة ل تقل 

لهم منظومة رعاية صحية  ، حيث ستوفر  يوماً  عن 14 

متكاملة طوال فرتة الحجر ، مبا يتوافق مع معاير منظمة 

الصحة العاملية إىل حي التأكد التام من سامتهم. وتولت 

وزارة الخارجية والتعاون الدويل ، وسفارة دولة اإلمارات 

سفارات  مع  التنسيق   ، الشعبية  الصي  جمهورية  لدى 

جهود  ضمن  اإلجاء  عملية  لتنظيم   ، املعنية  الدول 

اإلمارات املستمرة  لتعزيز التعاون مع الحكومة الصينية  

من أجل احتواء انتشار الفروس.

وتأيت هذه املبادرة تجسيداً لحرص دولة اإلمارات الدائم 

إعداد : سعد الدغمان

بتوجيهات صاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل -  ، أمر صاحب السمّو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،  بإجالء رعاية عدد من الدول 

الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية ، بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد »كوفيد 19- « ، وذلك بناًء على 
طلب حكوماتهم ونقلهم إلى »المدينة اإلنسانية « في أبوظبي ، وذلك في إطار النهج اإلنساني الذي تنتهجه الدولة 

في الوقوف مع األشقاء واألصدقاء ومد يد العون والمساعدة لهم في الظروف الصعبة.

   استقبال اإلمارات 
لألشقاء واألصدقاء 
العائدين من الصين 

يجسد إرثها اإلنساني 
الراسخ.

اإلمارات تفزع لنجدة األشقاء واألصدقاء 
العائدين من الصين في وطن اإلنسانية
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عى دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة ، وتأكيداً 

أساسية  ركيزة  يعّد  الذي   ، الراسخ  اإلنساين  العمل  لنهج 

من ركائز السياسة اإلماراتية ، التي لطاملا أكدت قيادتها 

رضورة مد يد العون واملساعدة لكل الشعوب التي تر 

بظروف صعبة ، من دون تييز بناًء عى أساس الجغرافيا 

أو العرق أو الدين  بل استناداً إىل موقف إنساين نبيل.

وبناء عى توجيهات القيادة الرشيدة فزع أبناء اإلمارات 

ورفدها  اإلنسانية  اإلمارات  مدينة  لتجهيز  املخلصي 

الوقائية  للصحة  مركز  تأسيس  إىل  إضافة  الازم  باألثاث 

ف زمن قيايس خال 48 ساعة ،  ما يؤكد قدرة اإلمارات 

نهج  وأن   ، الطارئة  الحالت  مع  التعامل  ف  وإمكاناتها 

بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  دعامئه  أرىس  الذي  العطاء 

سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه “ إرث إنساين راسخ 

جمعاء  اإلنسانية  لخدمة  اإلمارات  شعب  منه  ينهل 

ونجدة األشقاء واألصدقاء ف الظروف الحرجة.

وتم تجهيز مدينة اإلمارات اإلنسانية وفق أرقى املعاير 

التي تراعي ف تصميمها الخصوصية وتوفر وسائل الرتفيه 

تكتي  التي  الخارجية  الساحات  ف  والكبار  لألطفال 

األخر ، واألماكن الداخلية املجهزة بوسائل الرتفيه   فيم 

تلبي املدينة أفضل معاير األمن والسامة وذلك لضمن 

راحة األشقاء واألصدقاء ف وطنهم الثاين اإلمارات عنوان 

اإلنسانية.

والجهات  املشرتكة  الوطنية  الجهود  كافة  وتكاتفت 

الحكومية والخاصة ف دولة اإلمارات إلنجاز هذه املبادرة 

اإلنسانية ف زمن قيايس ، ما يجسد نهج اإلمارات الراسخ 

ف العطاء والتاحم والتآزر لخدمة اإلنسانية والوقوف إىل 

الظروف  ف  معهم  والتضامن  األصدقاء  و  األشقاء  جوار 

اإلنسانية  اإلمارات  مدينة  تجهيز  ف  وشارك  الصعبة. 

مناذج مضيئة من املتطوعي من شباب وشابات اإلمارات 

زايد  أبناء  أن  مضمونها  فريدة  إنسانية  لوحة  لرسموا 

الخر نراسا للعطاء و رموز ملهمون للتضامن مع األشقاء 

والعمل اإلنساين دون انتظار مردود أو مقابل.

األشقاء  اإلنسانية لستقبال  اإلمارات  ويأيت تجهيز مدينة 

الصينية  هوباي  مقاطعة  من  العائدين  واألصدقاء 

تقديم  ف  والراسخ  املتأصل  اإلمارات  لنهج  تجسيدا  

وما   ، تأسيسها  منذ  للجميع  واملساعدة  اإلنساين  الدعم 

نراه اليوم هو استمرار إلرث زايد الخر ف نجدة األشقاء 

والوقوف إىل جوارهم ف ظروفهم الطارئة. وقد تم توفر 

كافة املستلزمات الطبية وغر الطبية ف مدينة اإلمارات 

اإلنسانية إضافة إىل تأسيس عيادات استعدادا لستقبال 

األشقاء واألصدقاء تلبية لنداء الواجب واإلنسانية بهدف 

توفر كافة سبل الراحة لضيوف الدولة الكرام.

ف  مرافقتهم  خال  من  الطبية  اإلجراءات  بدأت  وقد 

القيام  ثم  ومن   ، اإلمارات  إىل  عودتهم  أثناء  الطائرة 

عليه  وبناء  املخري  والفحص  املبديئ  الطبي  بالفحص 

اإلمارات  الوقائية ف مدينة  الصحة  إىل مركز  نقلهم  يتم 

الحالت  مبتابعة  الطبية  الفرق  ستقوم  و   ، اإلنسانية 

الصحية بشكل يومي وكذلك إجراء فحوصات مخريه عى 

فرتات متفاوتة مع توفر كافة سبل الراحة والحتياجات 

الشخصية والعامة لضيوف دولة اإلمارات.

بالكامل  اإلنسانية  اإلمارات  مدينة  تجهيز  تم   وقد 

بسواعد إماراتية من شباب وشابات الوطن الذين هبوا 

إلنجاز هذه املبادرة اإلنسانية ملساعدة األشقاء واألصدقاء 

عى تجاوز هذه الظروف الطارئة  ، ليعكسوا قيم ومبادئ 

واملحبة  والتسامح  السام  عى  القامئة  اإلمارات  مجتمع 

األخوة  ويجسدوا  املحن  أوقات  ف  والتضامن  والتآزر 

وطنا  تعد  التي  اإلمارات  ف  أسمى صورها  ف  اإلنسانية 

وعنوانا لإلنسانية.

ويذكر أن املدينة  تستوعب مئات األرس بكافة الوسائل 

الفئات  لستقبال األشقاء واألصدقاء والتعامل مع جميع 

الشخصية  واحتياجاتهم  متطلباتهم  وتلبية  العمرية 

التي  املعاير  أرقى  وفق  تجهيزها  تم  حيث   ، والعامة 

الرتفيه  وسائل  وتوفر  الخصوصية  تصميمها  ف  تراعي 

العطاء  أن  يؤكد  ما   ، والسامة  واألمن  والكبار  لألطفال 

بات نهجا راسخا ف اإلمارات وطن اإلنسانية القائم عى 

مبادئ التسامح والسام والتعايش بي بني البرش.

ويل عهد أبوظبي

من  للتأكد   ، شاملة  صحية  برعاية  سيحظون  الرعايا   “

سامتهم قبل عودتهم إىل بلدانهم “ .

“ نثّمن جهود أبنائنا املتطوعي ف هذه املهمة .. إمياننا 

راسخ بوحدة املصر اإلنساين “ .

أبنتي رقية :
، خاصة  آمنة  داراً  لك  كان  ندرك صعوبة مغادرة مكان 

أنك تغادرينه بسبب أزمة غر متوقعة ، إىل ارض جديدة 

بك  نرحب  أن  أحببنا  ولهذا   ، أحدا  فيها  تعرفي  ل  قد 

شخصياً ف اإلمارات.

وأنك  وأصدقائك  اهلك  بي  أنك  إىل  تطمئني  ان  نريدك 

ضيفة  عزيزة مكرمة ، سنوفر لك الرعاية الصحية الكاملة 

كان  ما  إىل وطنك متى  الرحلة  ملتابعة  يلزمك  ما  ، وكل 

ذلك آمنا لك .

حللت أها ونزلت سهاً.

محمد بن زايد آل نهيان

أبني ياسر
، خاصة  آمنة  داراً  لك  كان  ندرك صعوبة مغادرة مكان 

أنك تغادره  بسبب أزمة غر متوقعة ، إىل ارض جديدة 

بك  نرحب  أن  أحببنا  ولهذا   ، أحدا  فيها  تعرف  ل  قد 

شخصياً ف اإلمارات.

وأنك  وأصدقائك  اهلك  بي  أنك  إىل  تطمنئ  ان  نريدك 

ضيف  عزيز مكرم ، سنوفر لك الرعاية الصحية الكاملة ، 

وكل ما يلزمك ملتابعة الرحلة إىل وطنك متى ما كان ذلك 

آمنا لك . حللت أها ونزلت سهاً.

محمد بن زايد آل نهيان

المصدر
http://www.wam.ae/ar  

https://www.emaratalyoum.com/local-section 
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“ كورونا “  مابين نزلة البرد والمتالزمة النفسية
كورونا هو زمرة واسعة من الفيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من االعتالالت في البشر ،  وهي تتراوح ما بين 

نزلة البرد العادية وبين المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد 
من األمراض الحيوانية. هذه الساللة الخاصة من فيروس كورونا لم تحدد من قبل في البشر. والمعلومات المتاحة 

محدودة للغاية عن انتقال هذا الفيروس وخامته وأثره السريري .  ولنا أن نوضح ماهية هذا الفايروس وأعراضه ، وكيف 
يصاب اإلنسان وطرق  تشخيصه ، واإلرشادات التي أوردتها منظمة الصحة العالمية حول الوقاية منه .

إعداد : سعد الدغمان

ما هو فيروس الكورونا ؟
فروسات الكورونا هي مجموعة كبرة من الفروسات 

ومن   ، الحيوانات  لدى  باألمراض  بتسببها  املعروفة 

لدى  باألمراض  اإلصابة  إىل  كذلك  تؤدي  أن  املمكن 

بسبب  السم  هذا   الفايروس  عى  اطلق  البرش. 

يشبه  الذي  اإللكرتوين  امليكروسكوب  ف  شكله 

البرش  بالاتينية(. درجة اإلصابة لدى  التاج )كورونا 

ومن  العائلة  من  املختلفة  الفروسات  بي  تختلف 

املمكن أن تكون خفيفة مثل الزكام , ومن املمكن 

التي  صعبة  رسيريه   أعراض  مع  ألمراض  تصل  أن 

تصيب الرئتي وتؤدي إىل قصور متعدد األجهزة مثل 

» املتازمة الرشق أوسطية   )MERS(  و  املتازمة 

. » )SARS( التنفسية الصعبة

سابًقا  الجديد  الكورونا  فروس  تحديد  يتم  ومل 

ديسمر  شهر  خال  البرشية.  لألمراض  كسبب 

التهاب  حدوث  ف  التسبب  ف  بدأ   ،  2019 عام 

وسط  )هوىب(  مبقاطعة  ووهان  مدينة  ف  رئوي 

مقاطعات  إىل  املرض  انتشار  تم وصف  ثم   ، الصي 

جميع  بي  من  العامل.  حول  وأيضا  الصي  ف  أخرى 

البرشية،   األمراض  تسبب  التي  الكورونا  فروسات 

مرض  ف  تسبب  الذي    SARS ال-  فروس  فإن 

شبهاً  األكر  هو   2003/2004 العوام  خال  شديد 

الجيني. الرتكيب  حيث  من  الجديد   بالفروس 

لذا قررت منظمة الصحة العاملية ف تاريخ 11.2.20 

منح اسم رسمي للفروس  SARS-CoV-2، وللمرض 

. « ”COVID-19  الذي يسببه

كيف ُيصاب البشر بالعدوى؟ 
إفراز  بواسطة  آخر  إىل  شخص  من  العدوى  تنتقل 

املريض  للشخص  التنفسية  املسالك  من  الفروس 

ومن  )الرذاذ(   السعال  أو  العطاس  عند  باألساس 

آخرين  اشخاص  قبل  استنشاقه من  يتم  أن  املمكن 

أو الهبوط عى األسطح.  وهنا ينتقل إىل الشخاص 

الذين يلمسون هذه األسطح ولحًقا يقومون بلمس 

أفواههم , أنوفهم أو عيونهم من املمكن أن يُصابوا 

املرض  بالعدوى. حتى اآلن ليس واضًحا ألية درجة 

درجة  بأن  يتضح  املرحلة  هذه  ف  ولكن   , معدي 

لفروس  التي  لتلك  األقل  عى  مشابهة  العدوى 

النفلونزا. 

ما هي أعراض المرض ؟ 
الكورونا  بفروس  بالعدوى  املصابي  من  كبر  قسم 

تظهر  ورمبا  مطلًقا.  أعراض  أية  لديهم  تظهر  ل 

عليهم أعراض تُشبه أعراض النفلونزا. ف الحقيقة  ل 

ميكن عى األغلب التفريق عن طريق فحص رسيري 

بي اإلصابة بالعدوى بفروس الكورونا وبي أمراض 

تنفسية كثرة أخرى. 

األعراض األكر شيوًعا هي الحمى , التعب والسعال 

لديه  يتطور  مرىض  ستة  كل  بي  من  واحد  الجاف. 

ف  صعوبات  شكل  عى  يظهر  والذي  صعب  مرض 

التنفس. البالغي , الذين يُعانون من أمراض مزمنة 

الذين  واألشخاص  السكري  أو  القلب  مرض  مثل 

املرض  لتطوير  املناعي  الجهاز  ف  رضر  من  يُعانون 

لديهم بشكل صعب. وف الحالت األكر حدة  من 
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حاد,   رئوي  التهاب  إىل  املرض  يؤدي  أن  املمكن 

متازمة تنفسية حادة , قصور ف أداء الكليتي وحتى 

إىل الوفاة. 

كيف يتم تشخيص المرض ؟
وعن  املختري  الفحص  طريق  عن  التشخيص  يتم 

التنفسية.  املجاري  إفرازات  من  عينات  أخذ  طريق 

ويتم تحويل األشخاص املشتبه ف تعرضهم للفروس  

اىل  مناسبة  رسيريه  عامات  يطورون  والذين  فقط 

العينة فقط من  .  ويتم إرسال  التشخييص  الفحص 

خال الطبيب املعالج ف املستشفى  . 

الكورونا  بفروس  بالعدوى  اإلصابة  ولتجنب 

املستجد  وقبل كل يشء  تجنب الذهاب إىل األماكن 

التي من املعروف فيها انتقال محي للفروس  . عدا 

قواعد  نفس  عى  دامئًا  باملحافظة  يوىص  ذلك  عن 

اإلصابة  منع  شأنها  من  التي  الشخصية  النظافة 

مثل  التنفسية  للمسالك  أخرى  بفروسات  بالعدوى 

الباد  العائدين إىل  النفلونزا. كم يجب عى  مرض 

الصحي  الحجر  ف  الدخول  العامل  ف  جهة  أي  من 

املنزيل ملدة 14 يوما من موعد عودتهم. 

 ، املتاحة  واملعلومات  الراهن  الوضع  إىل  واستناداً 

تشّجع منظمة الصحة العاملية جميع الدول األعضاء 

عى مواصلة ترّصد حالت العدوى التنّفسيّة الحادة 

والنظر بعناية ف أي أمناط غر معتادة.وتعد تدابر 

الوقاية من العدوى ومكافحتها حاسمة ملنع النتشار 

الرشق  ملتازمة  املسبِّب  كورونا  لفروس  املحتمل 

األوسط التنفسيّة ف مرافق الرعاية الصحية. 

وميكن تجنب انتقال عدوى فروس كورونا املسبِّب 

بفضل  البرش  بي  التنفسيّة  األوسط  الرشق  ملتازمة 

لها  العاجي  والتدبر  الحالت  عى  املبكر  التعرف 

وعزلها ، فضا عن اتخاذ التدابر الازمة للوقاية من 

العدوى ومكافحتها.

كم ينبغي التقيّد مبمرسات النظافة الصحية لألغذية 

وتجّنب أكل اللحوم غر املطهية بقدر كاف.

ول تنصح املنظمة بإجراء أي فحص خاص عند نقاط 

الدخول فيم يتعلق بهذا الحدث.

وأن من ابرز نقاط انتشار المرض :
- نقص الوعي بي العاملي ف مجال الرعاية الصحية 

املسبب  كورونا  بفروس  يتعلق  فيم  الناس  وعامة 

ملتازمة الرشق األوسط التنفسية.

- عدم بلوغ تدابر الوقاية من العدوى ومكافحتها 

املستوى األمثل ف املستشفيات.

أقسام  ف  للمرىض  واملطولة  القريبة  املخالطة   -

ف  األرسّة  املتعددة  والغرف   ، املكتظة  الطوارئ 

املستشفيات.

كورونا لم تحدد  كإصابات في 
البشر من قبل والمعلومات 
المتاحة عن انتقاله  محدودة 
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عدة  من  الرعاية  عى  للحصول  املريض  سعي   -

مستشفيات ) تسوق خدمات األطباء (.

مع  األرس  أفراد  أو  الزوار  من  العديد  بقاء  عادة   -

املرىض املصابي بالعدوى ف غرف املستشفيات ، مم 

يسهل انتشار العدوى الثانوية بي املخالطي.

ارشادت االتحاد الدولي
 ومنظمة الصحة العالمية

وف جنيف ونيويورك أصدر التحاد الدويل لجمعيات 

الصليب األحمر والهال األحمر و اليونيسف ومنظمة 

الصحة العاملية إرشادات جديدة للمساعدة ف حمية 

األطفال واملدارس من انتقال الفروس املسبب لوباء 

“ كوفيد - 19 “. تتضمن هذه التوجيهات اعتبارات 

هامة وقوائم مرجعية عملية للحفاظ عى املدارس 

آمنة. كم تتضمن مشورة موجهة للسلطات الوطنية 

واملحلية حول كيفية تكييف وتنفيذ خطط الطوارئ 

للمرافق التعليمية.

وف حالة إغاق املدارس تتضمن التوجيهات توصيات 

عى  لذلك  املحتملة  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف 

خطط  وجود  يعني  وهذا  ورفاههم.  األطفال  تعلم 

فرص  مثل   ، املستمر  التعليم  أنشطة  لدعم  قوية 

التعلم الذايت عر اإلنرتنت أو بث املحتوى األكادميي 

عر اإلذاعة ، مع إياء العتبار الواجب لوصول جميع 

األطفال إىل الخدمات األساسية. ويجب أن تتضمن 

فتح  إلعادة  الازمة  الخطوات  أيضاً  الخطط  هذه 

املدارس ف نهاية املطاف بشكل آمن.

من  وللتأكد   ، مفتوحة  املدارس  إبقاء  يتم  وحيث 

آخر  عى  ومطلعي  محميي  وأرسهم  األطفال  بقاء 

املستجدات ، فإن التوجيهات تدعو إىل:

- تزويد األطفال مبعلومات كافية حول كيفية حمية 

أنفسهم.

والنظافة  اليدين  غسل  ممرسات  أفضل  تعزيز   -

الشخصية مع توفر مستلزماتها.

- تنظيف وتعقيم املباين املدرسية ، وخاصة مرافق 

املياه والرف الصحي، وزيادة تدفق الهواء وتحسي 

التهوية.

مفتوحة  كانت  سواء  املدارس   اليونيسيف  وحثت 

أو “ بالتعلم عن بعد “  عى تزويد الطاب بالدعم 

الشامل. وينبغي للمدارس تزويد األطفال باملعلومات 

من  وغرها  اليدين  غسل  عن  الحيوية  األساسية 

وعليها  وآرسهم  أنفسهم  لحمية  الازمة  التدابر 

ف  واملساعدة   ، النفي  الدعم  إىل  الوصول  تسهيل 

التواد  عى  الطاب  تشجيع  خال  من  التمييز  منع 

والرتاحم وتجنب الصور النمطية عند الحديث عن 

أيضاً  الجديدة  اإلرشادات  اكدت  الفروس.  وقد 

عى  نصائح وقوائم مرجعية مفيدة لآلباء ومقدمي 

الرعاية ، وكذلك األطفال والطاب أنفسهم. وتشمل 

هذه اإلجراءات:

- مراقبة صحة األطفال وإبقائهم ف املنزل ف حال 

مرضهم.

عن  والتعبر  األسئلة  طرح  عى  األطفال  تشجيع   -

مخاوفهم. 

- السعال أو العطس ف منديل أو احتوائهم باملرفق 

وتجنب ملس الوجه والعيني والفم واألنف.

22   إبريل   2020    العدد ) 282 (   

تقرير
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الئحة الصحة الدولية
التوجيهات  لئحة  العاملية  الصحة  منظمة  وأوردت 

املصابي  أو  مرضية  أعراضاً  يحملون  للذين  العامة 

فعاً  نصت عى :

- عدم مغادرة املنزل

باب  مع  التهوية  جيدة  منفصلة  غرفة  ف  البقاء   -

مغلق. الخروج من الغرفة فقط لنشاطات رضورية 

وألقر وقت ممكن مع تغطية الفم واألنف بقناع  

أو القمش. 

- إذا تواجد عدة معزولي ف نفس املنزل ، فيمكنهم 

مطلوبًا  العزل  كان  إذا  الغرفة.  نفس  ف  مًعا  البقاء 

من جميع أفراد اآلرسة  فا توجد قيود خاصة داخل 

املنزل.

- غسل اليدين باملاء والصابون أو تعقيمهم باملعقم 

الكحويل قبل وبعد إعداد الطعام ، وقبل األكل وقبل 

وبعد استخدام املرحاض. إذا كانت األوساخ ظاهرة 

من  أفضل  والصابون  باملاء  اغسلها   ، يديك  عى 

املعقم. ومن األفضل استخدام أوراق لاستعمل ملرة 

واحدة لتجفيف يديك.

- أن يستخدم مرحاض منفصل  قدر اإلمكان.

أو  العطس  عند  وأنفك  فمك  تغطية  عى  احرص   -

السعال ، ويفضل أن يكون ذلك ف منديل أو كوع 

مطوي. هذا ملنع انتشار الفروس. بعد ذلك مبارشة، 

مبعقم  عقمهم  أو  والصابون  باملاء  يديك  اغسل 

كحويل.

- ف حالة ظهور أعراض الحمى أو الجهاز التنفي وأي 

التمريض.  مكتب  أو  بالعيادة  اتصل  طبية،  مشكلة 

وف حالة التوجه اىل أحد املراكز الطبية، قم بتغطية 

أخرى  قمش  قطعة  أو  جراحي  بقناع  وأنفك  فمك 

متوفرة ، وتجنب السفر بوسائل النقل العامة.

التوجيهات العامة
املعزولي  غر  األشخاص  عدد  بتقليص دخول  ينصح 

املتواجدين ف املنزل إىل غرفة العزل ، مع منح أولوية 

لشخص واحد يتمتع بصحة جيدة وليس لديه خلفية 

أمراض.

- ل تدخل زوار إىل املنزل.

- تأكد من أن املناطق املنزلية املشرتكة مثل املطبخ 

واملرحاض جيدة التهوية.

الفم  بتغطية  يوىص   ، العزل  غرفة  دخول  عند   -

قناع   باستخدام  ذلك  يكون  أن  ويفضل   ، واألنف 

ولكن ميكن  أيًضا استخدام القمش.

مرة  ملرة  لاستخدام  القفازات  باستخدام  يوىص   -

عند كل مامسة مع املعزول وبيئة العزل مبا ف ذلك 

األسطح أو املابس أو أغطية األرسة املتسخة.

 ، الجسم  بسوائل  املبارش  التصال  بتجنب  يوىص   -

واملسالك  التنفي  والجهاز  الفم  إفرازات  وخاصة 

البولية وبراز املعزول. 

- اغسل يديك باملاء والصابون أو قم بتعقيمها مبادة 

بيئته  أو  معزول  مع  اتصال  كل  بعد  كحويل  معقم 

، - قبل األكل وبعد استخدام املرحاض. يجب تفضيل 

إذا  املعقم  عى  واملاء  الصابون  باستخدام  الغسل 

تواجدت عى اليدين أوساخ مرئية.

جانب  اىل  طاولة  مثل  األسطح  وتعقيم  تنظيف   -

الرسير وإطار الرسير واألثاث اآلخر ف غرفة العزل 

أو  الصابون  عى  )يعتمد  عادي  منزيل  معقم  مع 

الكحول(.

كيس  ف  املعزول  غسيل  جميع  تخزين  يجب   -

مخصص لذلك ف غرفة العزل حتى موعد الغسيل.

 - يتم الغسيل مع صابون الغسيل العادي.

- يجب التخلص من املنتجات لاستعمل ملرة واحدة 

مثل القفازات واملناديل واألقنعة وأي نفايات أخرى 

ف كيس مخصص لذلك ف غرفة العزل. ويجب إغاق 

الكيس جيًدا قبل التخلص منه ف سلة املهمات.

باألغراض  املعزول  مع  املشرتك  الستخدام  تجنب   -

التي قد تنقل الفروس ، مثل : 

فرشاة األسنان ، والسجائر ، وأواين الطعام ، واملناشف، 

وأغطية األرسة وغرها. ميكن غسل أواين الطعام         

 باملاء والصابون.

- عى جميع أفراد األرسة توخي الحذر بشأن غسل 

اليدين ف جميع األوقات.

تلك هي القصة الكاملة التي تجسد  ذلك الفايروس، 

والتحاد  العاملية  الصحة  منظمة  مصادر  ومن 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر و 

اليونيسف التابعة ملنظمة األمم املتحدة ، نضعها بي 

لتجنب  بها  تتعاملون  لتكون خارطة طريق  ايديكم 

تلك الفروسات ، مع ما تصدره وزارة الصحة املوقرة 

ف الباد من تعليمت صحية ، لتكتمل لدينا الصورة 

حول هذا املرض . عاىف الله الجميع وحفظ الله بادنا 

وشعبنا من كل سوء.

المصادر
https://www.who.int/csr/don/24-february-

2020-mers-saudi-arabia/ar
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وجاء تطبيق إدارة الدفاع املدين ف رأس الخيمة لهذه 

الحملة عر مركز اإلدارة وف جميع املراكز الخارجية 

والوصول  اإلمارة  مناطق  كافة  لتغطية  لها  التابعة 

واملستهدفي  املستفيدين  من  ممكن  عدد  أكر  إىل 

وتأمي سامة   ، بينهم  والوقايئ  الثقاف  الوعي  لنرش 

املنزلية  الحرائق  اندلع  من  الحد  عر  أرسهم  أفراد 

التي تشكل صخرة  التدابر الازمة  من خال اتخاذ 

قوية تتفتت عليها احتملت اشتعال الحرائق ، مع 

املنزلية  الدخان  )كواشف  توفر  أهمية  عى  الرتكيز 

وطفايات الحريق( التي ميكن استخدامها والتعامل 

، مم يحد من  الحرائق  من خالها بشكل أويل مع 

الخسائر البرشية واملادية الناجمة عنها .

تعزيز الوعي المجتمعي
الزعايب  الله  عبد  محمد  العميد  سعادة  وأوضح 

مدير إدارة الدفاع املدين ف رأس الخيمة أن إطاق 

هذه الحملة يعكس حرص واهتمم القيادة العامة 

الذي  املجتمعي  الوعي  برفع مستوى  املدين  للدفاع 

يشكل حجر الزاوية ف الحفاظ عى سامة املواطني 

واملقيمي وممتلكاتهم الخاصة والعامة .

اإلدارة  مركز  ف  املختصة  العمل  فرق  أن  وذكر 

النطاق  طول  عى  املوزعة  املدين  الدفاع  ومراكز 

هذه  ضباط  إرشاف  تحت  الخيمة  لرأس  الجغراف 

املراكز ، نفذت خال األسبوع األول زيارات ميدانية 

الحكومية  والدوائر  العملية  التجمعات  مواقع  إىل 

التحادية واملحلية واملجمعات السكنية ،  تم خالها 

املنزلية  بالسامة  تتعلق  توعوية  جرعات  تقديم 

الحرائق  اندلع  ملنع  إتباعها  الازم  الوقاية  وطرق 

فيها عر توزيع كتيبات باللغات العربية والنجليزية 

واألوردية ، فيم تم اعتبارا من بداية األسبوع الثاين 

مارس  شهر  طيلة  استمرت  التي  الحملة  هذه  من 

مع  احرتازي  كإجراء  اللكرتوين  النظام  إىل  تحويلها 

تفيش فروس كورونا ، وللوصول ألكر رشيحة ممكنة 

أثر  عر  حلقة  بث  تم  كم  املستهدفة  الرشائح  من 

بالحملة  الجمهور  لتعريف  الخيمة  رأس  إذاعة 

لجمهور  واإلرشادات  النصائح  من  حزمة  وتقديم 

املستمعي واملتابعي.

تقليل معدالت الحرائق المنزلية

مدير  نائب  املهبويب   محمد  عي  العقيد  سعادة 

أن  إىل  لفت  الخيمة  رأس  ف  املدين  الدفاع  إدارة 

حملة » السامة املنزلية » تهدف إىل تعزيز مستوى 

الوعي الوقايئ ف املنازل لدرء املخاطر وتقليل نسب 

ومعدلت الحرائق املنزلية ، التي عادة ما تقع نتيجة 

تقوم  وسلوكيات  أخطاء  نتيجة  أو  الوعي  ضعف 

الخادمات  املساعدة من  البيوت والفئات  بها ربات 

وأفراد األرسة بشكل عام .

تم  الذي  التوعوي  الكتيب  مضامي  أن  إىل  وأشار 

من  متنوعة  حزمة  تضمن  املستهدفي  عى  توزيعه 

التأكد  بأهمية  املتعلقة  والتوجيهات  اإلرشادات 

الوقاية  وطرق  الكهربائية  التوصيات  صاحية  من 

، ورضورة  الخطرة  املواد  من  والوقاية  حوادثها  من 

الحفاظ عى سامة املطبخ وأهمية مراقبة األطفال 

املياه  وسخانات   ، الغاز  اسطوانات  ف  والسامة 

من  وغرها  الكربون  أكسيد  أول  غاز  ومخاطر 

أفراد  لتأمي سامة  الهادفة  واإلرشادات  التوجيهات 

األرس ، موضحا أن الحملة تأيت بالتميش مع النهضة 

تعيشها  التي  والقتصادية  والصناعية  العمرانية 

وقائيا  املجتمع  أفراد  تثقيف  تتطلب  والتي  الدولة 

ورفع مستوى الجهوزية لديهم للتعامل مع الحرائق 

بنقل  بدورها  تقوم  التي  املستهدفة  للرشيحة 

املهارات التي اكتسبتها إىل أفراد أرسها . 

توعية الجمهور بأسس الوقاية من الحرائق

من جانبه أفاد النقيب عمر مطر مدير فرع الحمية 

أن  الخيمة  رأس  ف  املدين  الدفاع  إدارة  ف  املدنية 

» السالمة المنزلية « 
حملة هادفة تحمي األهالي من مخاطر الحرائق 

نفذت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة حملة » السالمة المنزلية » التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني 
مطلع شهر مارس بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لدى 

مختلف فئات المجتمع وبخاصة أولياء األمور وربات البيوت والعمال في كافة المواقع بما يضمن الحفاظ على أمنهم 
وسالمتهم من مخاطر الحرائق .

استطالع  : سائد الخالدي

استطالع

سعادة العميد محمد عبد اهلل الزعابي
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استطالع

املنزلية  السامة  تحقيق  للحملة  الرئيي  الهدف 

األرس  أفراد  توعية  خال  من  الحقيقي  مبفهومها 

والعملة بإجراءات الوقاية من الحرائق ، وتشجيعهم 

عى التأكد من سامة األجهزة الكهربائية مثل أجهزة 

كواشف  توفر  عى  وحثهم  مياه  وسخانات  تكييف 

الدخان ملا لها من أهمية بالغة ف الكشف املبكر عن 

الحرائق  يسهم ف خفض  مبا  اندلعها  عند  الحرائق 

املنزلية ويحد من الخسائر التي قد تنجم عنها عى 

الصعيدين البرشي واملادي.

يتمثل  إلكرتونية  إىل  الحملة  تحويل  نظام  أن  وذكر 

ف استقبال اشرتاكات األهايل الراغبي بالستفادة من 

موضوع الحملة عر )المييل  والوا تساب( ، حيث 

شهادة  إرسال  ثم  ومن  الحملة  كتيب  إرسال  يتم 

مشاركة لهم ، ف الوقت الذي يتم فيه عقد محارضة 

عن طريق البث املبارش عر برنامج ) اإلنستغرام ( 

التثقيفية للجمهور ، وقد شهدت  لتقديم الجرعات 

قبل  من  كبرا  إقبال  املحارضات  من  النوعية  هذه 

املهتمي واملتابعي .

الحث على التقيد بالتدابير الوقائية
النقيب عبد الله الطنيجي مدير فرع اإلعام والعاقات 

أوضح  الخيمة  رأس  ف  املدين  الدفاع  إدارة  ف  العامة 

قبل  من  تقدميها  يتم  التي  املتنوعة  اإلرشادات  أن   :

توجيهات  تتضمن  بالحملة  املختص  العمل  فريق 

ونصائح تتعلق بطرق الوقاية من الحرائق املنزلية  من 

أيضا  تشمل  كم   ، املطلوبة  التدابر  كافة  إتباع  خال 

تدريب املستهدفي عى أنواع طفايات الحرائق وطرق 

يتم  الذي  اإلرشادي  الكتيب  أن  وأضاف   . استخدامها 

تقييم  عى  يشتمل  املستهدفة  الرشيحة  عى  توزيعه 

كل  يقوم  حيث   ، البيوت  ف  السامة  لنسبة  ذايت 

شخص باإلجابة عى مجموعة من األسئلة تتعلق مبدى 

الوقائية  التدابر  وإتباع  الوقاية  أجهزة  بتوفر  التزامه 

اإلخاء  بطرق  درايته  ومدى   ، ومنازلهم  مطابخهم  ف 

الحرائق وغرها، مشرا  الصحيحة والتعامل األويل مع 

إىل أنه تم تنفيذ الحملة بشكل يومي عى مدار شهر 

شهدت  حيث   ، الخيمة  رأس  مناطق  كافة  ف  مارس 

تفاعا واهتمما لفتا من قبل املستهدفي من املوظفي 

والتجمعات  واملحلية  التحادية  الحكومية  الدوائر  ف 

العملية وأولياء األمور وربات املنازل .

أصحاب الهمم من الشرائح المستهدفة
الحملة  فريق  أعضاء  أحد  الرفاعي  إبراهيم  الرقيب 

ومن أصحاب الهمم » أبكم » : يقوم بتنفيذ محارضات 

توعوية ألصحاب الهمم ، حرصا من إدارة الدفاع املدين 

ووصول  الوقائية  املعرفة  نرش  عى  الخيمة  رأس  ف 

حملة » السامة املنزلية »  إىل مختلف فئات املجتمع 

مبا يسهم ف تعزيز األمن واألمان ومنع اندلع الحرائق 

. ولفت إىل وجود إقبال جيد من قبل أصحاب الهمم 

هذه  حرص  يعكس  مم   ، الحملة  ف  املشاركة  عى 

الفئة الهامة ف املجتمع عى الستفادة من مثل هذه 

الحمات الهادفة بالنسبة لهم تعريفها باملخاطر التي 

تهدد سامتهم ف املنزل واألماكن العامة ، وحثهم عى 

تركيب أجهزة إنذار سمعية وضوئية للحرائق والدخان 

ف أماكن تواجدهم ، فضا عن لفت انتباههم لرورة 

تتسبب  أن  ميكن  معوقات  أية  من  األرضيات  خلو 

بانزلقهم أو تعرهم.

الرقيب إبراهيم الرفاعيالنقيب عبد اهلل الطنيجيالنقيب عمر مطر  العقيد علي محمد المهبوبي

  كإجراء احترازي تم  
تحويل الحملة من 

ميدانية إلى الكترونية 

 أطلقتها القيادة 
العامة للدفاع 

المدني في 
اليوم العالمي 
وكان لها تفاعل 

كبير في
 رأس الخيمة 
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الحوامل  ظهور  مع  خاصة  دراماتيكية  تحولت  من  اإلعام  يشهده  أمىس  ما  ف خضم 

 )deepfakes )كـ  الصناعي  الذكاء  وبرمجيات  الفوري  التواصل  وتطبيقات  الرقمية 

والنتشار الكبر أللعاب الفيديو.. وما رافق هذا من تدفق مهول ومتسارع للمعلومات 

مبوثوقها وأراجيفها، وللرسائل الا إدراكية التي تخاطب الاوعي الفردي والجمعي، بات 

لزاما عى املؤسسات واألجهزة املعنية بحقول الرتبية والتثقيف واألمن الوطني إفراد حيز 

معتر للرتبية اإلعامية، وعدها إحدى الرورات الواجب توفرها ف املناهج التعليمية 

والفصول الرتبوية، كأحد الحقوق املدنية الرئيسة التي يجب أن تتكفل بها الدولة وأن 

توفرها للمواطن. علم أن هذه الفقرة الرتبوية ظهرت ف أواخر الستينيات من القرن 

الهوادة  الفائت، لكن الحالة اآلن تختلف بشكل بّي ف مضمر اإلعام الذي ل يعرف 

أو مقتطفا زمنيا لاسرتاحة، وهو ف كل يوم يبتكر ويبدع الجديد وسط هذا النفجار 

املعلومايت. 

وتهدف الرتبية اإلعامية إىل تزويد الجمهور بالكفايات واملهارات القمية بجعلهم قادرين 

لذلك،  املخصصة  والوسائل  واتصاليا  إعاميا  تعالج  وكيف  األحداث  سياقات  فهم  عى 

التمكن من تحليل الخطابات والرسائل اإلعامية عى أي وسيلة تقنية، ومعرفة مصدرها 

مرئية،  أو  كتابية  أو  لفظية  كانت  سواء  ونقدها،  تثمينها  وأدوات  املستهدفة  والجهة 

وكيفية استعمل قنوات التواصل وإدراكها، وطرق الوصول إىل الوسيلة اإلعامية مبهارة 

كافية، والقدرة عى إنتاج مضمون ومحتوى إعامي ناجح أو املساهمة فيه. كم تقوم 

والتحليي.. وميكن  الناقد  كالتفكر  بالتفكر  املرتبطة  املهارات  بتعزيز  اإلعامية  الرتبية 

التي  والكفايات  املهارات  مجموع  كونها  ف  باختصار  اإلعامية  للرتبية  تعريف  إجمل 

تكن الجمهور من الوصول إىل الوسيلة أو الوسائل اإلعامية ومعالجة وتحليل وتثمي 

املحتوى اإلعامي ومعرفة مصدره وملن هو موجه ونقده وإنتاجه. ومن ثم تنبنى الرتبية 

اإلعامية عى ستة أعمدة وهي:

ـ إمكانية الوصول والولوج إىل الوسيلة اإلعامية.

ـ فهم اللغة التي توظف ف كل وسيلة إعامية؛

ـ اكتساب كفاية تحليل الخطاب واملضمون اإلعاميي، سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو 

صورة أو ألوانا.

ـ الدراية بأصول تثمي الرسالة اإلعامية ونقدها، وتحديد الجهة املنتج لها.

ـ معرفة الجمهور املستهدف من الوسيلة اإلعامية؛

 محمد بمخيواض

دراسات

التربية اإلعالمية
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حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةدراسات

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

خلك في البيت
يارة أو  ليس شعاًرا تكتبه في تغريدة ثم تخرج من بيتك للز
 وعملًيا، خليك 

ً
يعني فعال البيت  الملل، خلك في  بحجة 

في البيت، التطبيق قبل كل شيء، وهذه المرة ولربما 
ا على صحتك 

ً
ألول مرة، خلك في البيت لمصلحتك وحفاظ

 وصحة أهلك وأوالدك وجماعتك وكل من يعز عليك 
ً
أوال

ويعيش معك.
في السابق، وقبل الكورونا ارتبطت عبارة خلك في البيت 
بأشياء تضايقنا وتستفزنا، لكنها اآلن تأتي لمصلحتنا الكبار 
أنجع  وإحدى   ، بنا  يترّبص  عدو  والكورونا  الصغار،  قبل 
فخلك  المخالطة،  عن  االبتعاد  مقاومته  وسائل  وأنجح 

في البيت تسلم ويسلم من كل شٍر أهلك معك.
التجول  حظر  بإعالن  بادرت  المنطقة  دول  بعض  ولعل 
الجزئي للحّد من التجمعات ومن االختالط، وهي ما تبحث 
والمبادرة  إصاباته،  دائرة  وتتسع  لينتشر  الكورونا  عن 
الفيروس  لهذا  ومقاومة  ووقاية  توخًيا  تأتي  المبكرة 
الذي يقف أمامه علم العلماء حائًرا في اكتشاف مضاٍد 

فّعال يقضي عليه تماًما.
وبما أنه ال يوجد مضاد فّعال ناجع له حتى اللحظة فال 
أقل من اللجوء إلى كل وسائل الحّد من انتشاره ومنع 

اتساع نطاق إصابته الخطيرة.
بخطورته  االستهتار  وألن  الكثيرين،  أصاب  الفيروس  هذا 
أدى إلى انتشاره بسرعة حتى ذهب المئات ثم اآلالف 
وتحدي  به  االستهتار  عدم  إلى  يدفعنا  له،   

ً
ضحية

اإلرشادات والخروج على ترتيبات وقوانين صدرت لحمايتنا 
من فيروس قاتل ومعٍد وخطير.

هنا التحدي لإلرادة وقوة اإلرادة وصالبة الوعي ويقين 
اإلنسان بأنه ببقائه في بيته يقدم خدمة يساهم في 

حماية مجتمعه.
في  »خلك  ثم  البيت«  في  »خلك  آخر  وليس  وأخيًرا 

البيت«، وحمانا اهلل وإياكم.

موازين

عى  والتواصلية  الذاتية  التعبرات  لتريف  والفضى  املثى  الوسيلة  اختيار  ف  املهارة  ـ 

اختاف أشكالها وتعابرها.

املعرفة  هذه  نقد  عى  وقادرة  واسعة  مساحة  للجمهور  اإلعامية  الرتبية  تنح  وبذلك 

التي ثبتها وسائل اإلعام، وعى استيعاب حيثياتها والجهة املستهدفة، ورسائلها ومدلولها 

الثقة فيها، وهل هي حقيقة أم مجرد  ومضمونها وصوغها، ومعرفة مصادرها ومنسوب 

دعاية أم تضليل إعامي أم استملة واستقطاب.

  ويندرج تحت اإلعام جميع أشكال التعبر والتواصل والتسلية. كيفم ما كانت حواملها، 

سواء املذياع أو التلفاز أو الجرائد أو السينم أو املرسح، أو اإلنرتنت أو تطبيقات التواصل 

والشبكات الجتمعية أو ألعاب الفيديو.

مل يعد دور التعليم يقتر عى تلقي الكتابة والقراءة والحساب، بل أصبح فهم وسائل 

التعليمية  العملية  جوهر  من  باإلعام  املتعلق  واإلنتاجية  التحريرية  واآلليات  التواصل 

وصون  األمن  حفظ  ف  أساس  تشغيي  ومرتكز  نيلها،  الواجب  القدرات  وأحد  والرتبوية 

النظام العام.

الدول، وهناك دول  تتفاوت بي  التعليمي والرتبوي  املجالي  اإلعامية ف  الرتبية  فمكانة 

مثل )هولندا( جعلت من الرتبية اإلعامية مجال يجب أن يعنى به وبشكل كبر )مذكرة 

2006(. و)أسرتاليا( أدمجتها بكيفية إلزامية ضمن املقررات الدراسية. فيم ذهبت بلجيكا 

أجل  من  اإلعام  عى  للرتبية  أعى  مجلس  إنشاء  إىل  بالفرنسية(  الناطقة  )املنطقة  مثا 

تقديم املشورة والرأي، لكن ـ ورغم تبنيها ف جميع املراحل التعليمية ـ تبقى الستفادة 

من فصول الرتبية اإلعامية مسألة اختيارية. وف املقابل هناك دول مل تعْر أي اهتمم يذكر 

بالرتبية اإلعامية.

عربيا تعد األردن صاحبة السبق ف هذا املضمر، حيث تبنت الرتبية اإلعامية وجعلتها 

إحدى أساسيات التعلم ف نظامها الرتبوي.

املفتوح  اإلعامي  والفضاء  والسبرنيطيقي  واملعلوميايت  املعلومي  النفجار  أوجب  لقد 

املتجاوز للجغرافيا الوطنية عى الدول إفراد حيز معتر للرتبية اإلعامية ف سياساتها العامة 

النقاشات  من خال وضع اسرتاتيجيات حصيفة لحوكمة هذا املجال، وكذا عى مستوى 

واملناظرات املجتمعية، وعدها أحد الصممات واملتاريس األساس التي تقي األمن الفردي 

والوطني من املساس به والحفاظ عى السيادة اإلعامية للدولة. 

التعليمية  املؤسسات  عى  محصورا  عماً  ليس  اإلعامية  الرتبية  إشاعة  عى  العمل  أن 

وصناع  إعامية  مؤسسات  من  جهات  عدة  فيه  تشرتك  شغل  هو  بل  ونظمها،  والرتبوية 

املحتوى والدوائر األمنية، والجهات املناط بها تدبر الشأن الديني وهيئات املجتمع املدين.

دراسات  لستخاص  البحثية  واملراكز  املؤسسات  ودعم  إنشاء  يجب  أخرى،  جهة  ومن    

ميدانيا،  تنزيلها  يعرتي  قد  خلل  أي  ورصد  اإلعامية  الرتبية  جودة  من  ترفع  وتقارير 

والحصول عى الطرق األنسب لتدريسها والتدريب عليها وترسيخها ف املجتمع. كم يجب 

نرش مجات ذات الختصاص، وإنشاء مواقع ومنصات رقمية تعليمية تعنى بهذا الشأن 

إلزامي ف جميع  تدرس بشكل  أن  توعوية وإرشاد. كم يجب  والقيام بحمات  الرتبوي، 

التعليمية، كم ينبغي رصد تكوينات مجانية أو بأمثان تحفيزية، وعقد رشاكات  املراحل 

بي املؤسسات التعليمية وماليك وسائل اإلعام وصانعيه. وأن تقوم املؤسسات اإلعامية ف 

إطار نرش ثقافة »الوطنية« بإصدار دلئل ورقية ورقمية ووضع روابط ف مواقعها تهدف 

إىل تزويد املواطني واملقيمي بجملة من املوارد التعليمية والتثقيفية ذات الصلة بالرتبية 

اإلعامية.

المراجع
والعوامل  اإلعامية  الرتبية  واقع  الخصاونة،  أحمد  وخلود  الشديقات،  حامد  أشجان  ـ   1

املؤثرة بها ف املدارس الخاصة ف اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر طابها، ص-274

287 املجلد األول، العدد 6، املجلة الدولية الرتبوية املتخصصة، توز، 2012.

 1431 الرياض،  األوىل،  الطبعة  اإلعامية،  الرتبية  الشميمري،  الرحمـن  عبد  بن  فهد  ـ   2
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3 ـ تربية إعامية، املوسوعة الحرة ويكيبيديا، تاريخ الطاع عى الصفحة 24/02/2020:
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دعونا نتعرف على بطاقتكم الشخصية ؟
رأس  مواليد  من  املقدحى  أحمد  محمد  راشد  علياء 

الخيمة منطقة الخران سنة    1983 ، حاصلة عى شهادة 

املتحدة  اململكة  من  حيوية  طبية  علوم  بكالوريوس 

بجامعة  “ جاسكو كاليد ونيا بسكوتاند “ عام 2007 

متزوجة ولدي ولد وثاث بنات .

متى التحقي بالعمل الشرطي ؟
 ، العملية  مسريت  بدأت  للوطن  وعوديت  تخرجي  بعد 

البصمة  بوحدة  الجنايئ  باملختر  للعمل  تعينت  حيث 

تتطلب  عمي  وطبيعة   ، الخيمة   رأس  برشطة  الوراثية 

والقضايا  والقتل  الرسقة  مثل  القضايا  احراز  فحص 

العينات وتحليلها ومن ثم كتابة  ، واستخراج  الجنسية  

التقارير الفنية وإرسالها للجهات املختصة . 

*لماذا اخترتي هذا التخصص ؟
الكبرة  ورغبتي  مليويل  تحقيقا   التخصص  هذا  درست 

هذه  ملثل  بحاجة  والدولة   ، فريد  تخصص  اختيار  ف 

النوعية من التخصصات ، وأجد نفي قادرة عى النجاح 

والوصول ألهداف املرسومة وأشعر بسعادة عندما أكون 

عى رأس عمي باملختر ألنني حققت حلمي ف العمل 

التحقت  مواطنة  امرأة  أول  أنني  كم    ، املجال  ف هذا 

باملختر الجنايئ برشطة رأس الخيمة .

ما هي االنجازات العلمية التي حقيقتيها ؟
بفضل من رب العاملي استطعت أن أسهم ف حل الكثر 

من القضايا املعقدة ، كم تم اختياري ضمن لجنة فريق 

إمارة  من  الوحيدة  وكنت  الوراثية  للبصمة  اإلمارات 

املسؤولي  ثقة  بناء عى  اختياري  جاء  و   ، الخيمة  رأس 

بإمكانيايت وخرايت العلمية والعملية ، ومن خال عمي 

اكتسبت العديد من املهارات واسعى دامئا لتطوير قدرايت 

ف مجال تخصيص .

كيف ترين زيارة سمو الشيخ محمد بن سعود 
القاسمي  ولي عهد رأس الخيمة للمختبر الجنائي ؟

املؤسسات  دعم  عى  تحرص  بالدولة  الرشيدة  القيادة 

لخلق  السعي  نحو  وتحفيزهم  الوطن  أبناء  وتشجيع 

بيئة مناسبة للعمل ، وزيارة سمو ويل عهد رأس الخيمة 

نوعية  اضافه  شكلت  الرشعي  والطب  الجنايئ  للمختر 

للعطاء  وحافز  معنوي  ودعم  للرشطة  العامة  للقيادة 

والتميز ، وتركت أثراً ف نفوس الجميع  وشكلت لنا طاقة 

يقدمونه  ما  كل  عى  وشيوخنا  قيادتنا  نشكر   ، ايجابية 

ف سبيل الرقي والوصول إىل أفضل املستويات عى كافة 

األصعدة .

لو لم تنتسبين لسلك الشرطة فإلى أي 
المجاالت ستتجهين ؟

الذي  املكان  وهو  باملخترات  العمل  اعشق  إنني  مبا 

اختياري  سيكون   ، ورغبايت  وقدرايت  إمكانيايت  يناسب 

القوات املسلحة لتوفر تخصيص هناك ، كم أن دراستي 

واملخترات  املستشفيات  ف  العمل  يل  تتيح  وشهادايت 

العمل  يختار  أن  شخص  كل  وعى   ، والتدريس  الطبية 

ف  املجال الذي يستطيع أن يقدم فيه الفائدة واإلضافة 

لوطنه وشعبه.

المالزم أول علياء المقدحي 
أول أمرآة مواطنة تعمل بالمختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة 

زيارة سمو ولي العهد للمختبر شكلت دعما معنويا وحافزا للتميز

المالزم أول علياء راشد المقدحى من منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المتميزات بشهادة زمالئها بالعمل وسيرتها 
العلمية تؤكد ذلك ، لها نجاحات ملموسة في محيطها العملي وتسعى دائما للتفوق واإلبداع ، سعيدة جدا بتحقيق حلمها 

في العمل بالمختبر الجنائي بعد إن أكملت دراستها بالمملكة المتحدة مؤخرًا.  شاركت ببطولة الشرطة للرماية والتي أقيمت 
منافساتها بالشارقة واستطاعت أن تصل لمنصة التتويج بحصولها على المركز الثالث ، لتضيف بصمة جديدة لمسيرتها 

الحافلة بالنجاح والعطاء ، من خالل حديثها معنا تلمسنا طموحاتها الكبيرة ورغبتها القوية بأن تكون عضوًا وعنصرًا فاعاًل 
بالمجتمع ، لتعكس صورة مشرفة للمرأة اإلماراتية وتثبت أن العنصر النسائي قادر على العمل في كل التخصصات والمجاالت إذا 

أتيحت لهن الفرصة و كرست فيهن الثقة. لنتابع عبر صفحات العين الساهرة  ما دار في هذا اللقاء مع علياء المقدحي .

حوار

اجري الحوار النقيب حسن المنصوري 

أشعر بسعادة 
وارتياح بعملي 
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الحياة الجامعية وانتقالك للدراسة خارج 
الدولة هل كان صعبًا عليك ؟

أي خطوة ف البداية تكون صعبة لسيم عندما تخرج من 

محيط األرسة والبتعاد عن الوطن ، ولكن ف ظل الرغبة 

الصعاب  تجاوز كل  استطعت  املنشود  للهدف  والوصول 

واكتسبت   ، دراستي  بإتام  تفوقت  العاملي  رب  وبفضل 

ف هذه التجربة خرة الحياة وأهمية العتمد عى النفس 

والصر ومهارات التعامل ، كم أسهمت دراستي بالخارج 

بالتعرف عى طبيعة العيش لدى بعض الشعوب وكيفية 

الحوار مع مختلف األطياف من البرش .

هل تؤيدين دخول المرأة اإلماراتيه الحياة 
العسكرية؟

يتطلب  الراهن  بالوقت  الرشطي  والعمل  وبشدة  نعم 

تواجد املرأة ودورها يوازي دور الرجل ويحقق األهداف 

جزء  وهى  املجتمع  نصف  املرأة  باعتبار   ، منة  املرجوة 

أسايس من حركة املجتمع  استطاعت من خال حضورها 

التي  األماكن  أن تحقق نجاحات وإسهامات ملموسة ف 

مسؤوليات  لها  وتسند  عليها  يعتمد  وأصبح   ، شغلتها 

عديدة .

حدثينا عن سبب دخولك مجال الرماية ؟
املستجدين  بدورة  التحاقي  منذ  الرياضة  هذه  أحببت 

رماية  ف  األول  املركز  حققت  وفيها   ،  2013 بالشارقة 

عاقة  منت  و  للرماية  أميل  نفي  فوجدت  املسدس 

وثيقة بيني وبي الساح  ، وللرائد أحمد جابر دور كبر 

بانضممي للفريق وتشجيعه وتحفيزه  ، وكانت مشاركتي 

ببطولة الرشطة السنوية بنسختها الثامنة والثاثي مبيدان 

األوىل  هي  مؤخرا  اختتمت  التي  بالشارقة  الخضرة 

وحققت فيها املركز الثالث مبسابقة البندقية .

كيف وجدتي مستوى المشاركين بالبطولة ؟ 
ومستقبل هذه اللعبة ؟

عى  سواء  للمشاركي  فائقة  قدرات  املنافسات  أفرزت 

بارزة  سمة  التحدي  وكان   ، النساء  أو  الرجال  صعيد 

للمتسابقي وشهدت أجواء البطولة اإلثارة واملتعة ومثل 

إمكانياتهم  من  وتقوي  الرماة  تصقل  املنافسات  هذه 

،  والكل شارك ف إخراج البطولة بأفضل صورة . رياضة 

الدولة  قيادات  من  كبر  بدعم  تحظى  بالدولة  الرماية 

الرياضة  هذه  ودعم  لتفعيل  يسعى  والكل  واملسؤولي 

أندية  بالدولة  وتوجد   ، األصيل  الرتاث  من  تعد  التي 

وممرسة  لانضمم  الراغبي  أمام  أبوابها  تفتح  عديدة 

الرماية  الرماية وفق أصولها الصحيحة ، وحققت رياضة 

لإلمارات  أوملبية  ميدالية  وأول  عديدة  انجازات  بالدولة 

تحققت بواسطة رياضة الرماية  ، وهدف املقبل املشاركة 

ببطولة خارجية وتحقيق انجاز جديد .

هل وجدتم الدعم خالل مشاركتكم 
بالبطولة ؟

القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة متمثلة بسيدي اللواء 

كل  حرصوا  الرشطة  عام  قائد  علوان  بن  الله  عبد  عى 

وتسهيل  اإلمكانيات  وتسخر  الدعم  توفر  عى  الحرص 

بالصورة  والظهور  النتائج  أفضل  لتحقيق  الفريق  مهمة 

املرشفة ،  وكان حضور القائد ومتابعته لسر البطولة دافع 

قوي لنا . كم أن الرائد أحمد جابر سخر خراته لخدمة 

الفريق والشكر موصول لكل من أسهم ف دعم الفريق .

برأيك ماهى المواصفات التي يجب أن يتحلى 
بها الرامي ؟

دقة  عى  أسايس  بشكل  تعتمد  مواصفات  لها  الرماية 

واللياقة  الذهني  التشتت  وعدم  والرتكيز  والثبات  الرمي 

عدة  أهداف  مع  الرامي  يتعامل  أن  ويجب    ، البدنية  

متنوعة ووضعيات مختلفة ويتطلب أن يتحى بالصر .

هل يؤثر عملك على حياتك بشكل عام ؟
بفضل من رب العاملي رزقت بزوج متفهم لطبيعة عمي 

ومتعاون وتسر حيايت ف  املنزل بصورة طبيعية ول أشعر 

أن   واستطعت  آرسيت  واستقرار  وضع  عى  تأثر  بوجود 

أقوم بواجبايت املنزلية والوظيفية عى أكمل وجه .

شخصية قيادية تقتدين بها وكانت مثااًل 
للعطاء بالنسبة لك ؟

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

للعاملي  ملهم  يعتر  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 

بالسلك الرشطي ومثالً للعطاء والتفاين ، و منتسبي وزارة 

الداخلية محظوظي بوجود سموه ، ووجوده يولد الطاقة 

والقيادات  الداخلية  وزارة  حققت  عهده  وف  اإليجابية 

العامة للرشطة قفزات كبرة نتيجة دعمه الامحدود.

ماهى أمنياتك على صعيد العمل ؟
أمل أن يكون املختر الجنايئ برشطة رأس الخيمة مبستوى 

عاملي يضاهي أكر املخترات بالعامل ، وأتنى التوفيق لكل 

زمايئ بالعمل ولكل العاملي بوزارة الداخلية .

حوار

سمو الشيخ
 سيف بن زايد مثااًل 
للعطاء والتفاني
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المهارات المطلوبة للعمل عن بعد
من  مجموعة  توافر  بعد  عن  العمل  يتطلب 

املهارات املهمة، والتي يُذكر منها ما يأيت: 

- القدرة عى التخطيط السليم الذي يضمن إنجاز 

األعمل املوكلة إىل املوظف.

- استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية املختلفة 

مبهارة؛ كاإلنرتنت، والفاكس.

- إدارة وتنظيم الوقت بشكل جيد.

ومع  املدراء  مع  والتواصل  التصال  مهارة   -

املوظفي الزماء.

كونه  نفسه  عى  الفرد  لعتمد  املبادرة  روح   -

طلب  يستطيع  و  العمل  فريق  عن  بعيداً  يعمل 

املساعدة من أفراده ف كل وقت. 

والحياة  الوظيفية  الحياة  بي  التوازن  تحقيق   -

السمح  أو  بينهم،  الخلط  وعدم  الشخصية 

إلحداهم بأن تقتطع من وقت األخرى.

مميزات العمل عن بعد
للعمل عن بعد العديد من املزايا التي ياحظ منها 

ما يأيت: 

- تطوير العمل النفي والجتمعي للموظف.

- توفر الوقت والجهد للعاملي عن بعد.

النقل  ووسائل  املواصات،  تكاليف  توفر   -

املستخدمة للوصول إىل مقر العمل الرئيي.

- رفع إنتاجية العاملي، بحيث يُركز العاملون عن 

بعد عى نتيجة العمل أكر من الرتكيز عى طريقة 

أدائه.

- تحقيق التوازن بي العمل والواجبات واللتزامات 

األرسية واملنزلية واملجتمعية.

تُناسب  التي  األوقات  ف  املهام  وتنفيذ  املرونة   -

العامل.

- توفر املؤسسة أو الرشكة لتكاليف إنشاء املكاتب 

واألبنية الخاصة للموظفي.

التقنية  لستخدام  املؤسسة،  إنتاجية  زيادة   -

الحديثة.

- تخفيف نسبة الغياب واإلجازات املستمرة.

- تخفيض نسبة البطالة.

املناطق  بي  الوظائف  ف  التوازن  تحقيق   -

الجغرافية املختلفة.

ف  وخاصة  املروري،  الزدحام  نسبة  تخفيض   -

إىل  العاملي  ذهاب  أوقات  أي  الذروة؛  أوقات 

أعملهم وانرافهم منها.

أدائه  عى  سينعكس  مبا  املوظف  تركيز  زيادة   -

بشكل إيجايب.

- منع انتشار األمراض واألوبئة بي املوظفي لذلك 

لعد وجود اختاط بينهم .

ف  يساهم  ذكيا  خيارا  بعد  عن  العمل  يظل   

الظروف  كافة  ف  األعمل  عجلة   استمرارية 

اليومية  الخدمات  تقديم  ف  ويساعد   ، واألوقات 

ألفراد املجتمع مم يوفر الحياة الكرمية للموظفي 

واملتعاملي عى حد السواء .

مقاالت

العمل عن بعد هو ممارسة العمل باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت، وعن طريق اإلنترنت، بحيث يؤدى 
العمل دون توجه الموظف إلى موقع عمله في الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها؛ كالعمل من المنزل أو 

مكتب العمل البعيد عن المقر الرئيسي للعمل.

مهارات العمل عن بعد
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فقد يلقى عى عاتق املرأة مسؤولية الرتبية كاملة، 

ليس فقط ألنه مشغول بتوفر لقمة العيش، بل قد 

تربية  مراحل  ف  وجوده  بأهمية  منه  جهاً  يكون 

الطفل، وما يخصه ف بناء شخصيته بشكل متوازن. 

إىل  تحتاج  وأبناء،  وزوجة  زوج  من  املكونة  فاألرسة 

منهجية خاصة ودعائم قوية ف عاقاتها ف ما بينها، 

تحقيق  تستطيع  يك  أفرادها،  مع  معاماتها  وف 

السعادة وتحصيل الغايات واألهداف املنشودة.

الحمية  يعني  األطفال  حياة  ف  األب  وجود  إن 

األرسي،  والتكامل  والسلطة  القدوة  يعني  والرعاية، 

حمية  هناك  بأن  يشعروا  أن  إىل  بحاجة  فاألطفال 

عند  يجدونه  عم  ما  نوعاً  يختلف  وإرشاداً  ورعاية 

وهو  لألرسة،  األسايس  الراعي  هو  األب  وبأن  األم، 

حياة  ف  كمعلم  األب  فوجود  رعيته،  عن  املسؤول 

تربيته  ف  الرورية  العوامل  من  يعتر  الطفل 

وإعداده.

بالرغم من أن األم هي األساس ف حياة الطفل منذ 

الولدة، إل أن دور األب تبقى أهميته من نوع آخر، 

وذلك من خال تقديم الحنان األبوي، والسهر عى 

معه  بالتواصل  أذى،  كل  من  الطفل وحميته  حياة 

والتقرب منه، فينمو الطفل ويكر عى أسس تربوية 

واألم  األب  من  كل  بها  يقوم  التي  فاألدوار  سليمة، 

مهمة جداً ف اإلمناء الرتبوي للطفل رغم اختافها.

عى  يقتر  الرجل  دور  أن  يظنون  اآلباء  بعض  إن 

ويعرفون  واملصاريف،  وامللبس  السكن  تأمي 

املتسلط  الديكتاتور  ذلك  بأنه  األرسة  رب  مفهوم 

الحازم ف كل يشء، لكن هذا خطأ فادح، فمشاركة 

له  ملا  األهمية،  غاية  ف  يشء  األبناء  تربية  ف  األب 

يستطيع  فاألب  األبناء،  شخصية  ف  قوي  تأثر  من 

بأبنائه  اهتممه  خال  من  األرسي،  التوازن  تحقيق 

ومصاحبتهم ومعرفة أفكارهم وميولهم وهواياتهم.

ومعرفة  مشاكلهم  حل  ف  يساعد  أن  ويحاول 

املوجود  املخلص  الصديق  لهم  ويكون  أصدقائهم، 

وأفكاره  مبادئه  تبقى  غائباً،  كان  لو  حتى  دامئاً، 

إرشادهم  عليه  أنه  كم  األطفال،  أذهان  ف  راسخة 

وتقوميهم واستخدام الشدة والحزم إىل جانب الرفق 

والتسامح.

عى  يجعلهم  لهم  رادع  بوجود  األبناء  فإحساس 

األب  عى  يجب  كم  الخطأ،  ف  الوقوع  من  حذر 

القرتاب أكر من األبناء وتضية الوقت الكاف معهم، 

وتعويدهم عى أسلوب النقاش والحوار ما مينحهم 

بوجود  اإلحساس  مينحهم  أن  وعليه  بالنفس،  الثقة 

يصعب  عندما  إليه  يلجؤون  الذي  الحنون  الصدر 

عنهم  يبعد  وبهذا  بأنفسهم  مشاكلهم  حل  عليهم 

مشكلة الضياع.

أصبح  األب  أن  مجتمعاتنا  ف  نشهده  ما  أكر  لكن 

دوره مجرد بنك للتمويل، يكد ويشقى لتوفر لقمة 

طويلة  لساعات  ويغيب  ألبنائه،  والرفاهية  العيش 

البيت  الذي يحل عى  املنزل، وأصبح كالضيف  عن 

يتخذها  التي  بالقرارات  يعلم  ليأكل وينام فقط، ل 

أبناؤه ف غيبته، سواء ف اختيار املابس أو األصدقاء، 

ما  ف  أو  التعليمي،  مصرهم  تحديد  ف  حتى  أو 

يرتكبونه من أخطاء.

فمن املسؤول عن تهميش دور األب؟، هل هي األم، 

أو األبناء؟ أم هو األب نفسه الذي تنازل عن دوره 

الحقيقي؟

عى  تقع  األبناء  تربية  مسؤولية  أن  املعروف  من 

األب  غياب  حالة  وف  سواء،  حد  عى  واألم  األب 

عن  املسؤول  هو  األب  أن  يعني  فهذا  الصورة،  عن 

تنازل عن دوره  الذي  تهميش دوره ف األرسة، فهو 

عليه  الله  -صى  لقوله  مسؤولية  وهي  األم،  لصالح 

رعيته«،  عن  مسؤول  وكلكم  راٍع  »كلكم  وسلم- 

املنزل، فهذا  ومهم تعددت مسؤوليات األب خارج 

ل يعفيه من مسؤوليته األرسية، فدور األب ف تربية 

األبناء، ل يقل أهمية عن دور األم.

وقدوة  منوذجاً  يكونا  أن  يجب  األم  وكذلك  فاألب 

أن  الطفل  عى  السهل  من  يكون  حتى  لطفلهم، 

يقلد السلوك الجيد ف حياته، بدلً من تنفيذ نصائح 

وأوامر لسلوكيات ل يراها، فاألب ف نظر أبنائه هو 

حركاته  ف  كل يشء،  ف  يقلدونه  الذي  البطل  ذلك 

وترفاته، ف التواضع واألمانة وف كل سلوكياته، ألن 

الطفل مييل إىل اعتبار أن كل ترفات والده مثالية، 

من دون أن يشعر األب بذلك.

لذلك وجب عى اآلباء أن يبذلوا جهداً كبراً ف تربية 

مبكانتهم  وشعورهم  حبهم  لهم  ويظهروا  أبنائهم، 

أن  اآلباء  يدرك  وأن  حياتهم،  ف  الرئيس  ودورهم 

أن  يجب  بل  معينة،  مرحلة  عند  ينتهي  ل  دورهم 

يكونوا دامئاً موجودين ومنخرطي ف حياة أبنائهم.

أهمية دور األب 
في األسرة

لطالما أرتبط مفهوم التربية مع 
وجود المرأة، فعندما نتحدث عن 
الطفل، نتحدث عن األم مباشرة، 
دون أن نلقي الضوء على دور األب 

في هذه التربية، وأهمية دوره 
في بناء شخصية الطفل. وبما 
أننا نعيش في مجتمع شرقي 

تكون فيه للرجل صالحية تحديد 
مختلف أمور البيت.

سلطان حميد الجسمي

األمن واألسرة
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باملواد  اإلنسان  معرفة  أن  عى  يؤكد،  من  وهناك 

الحجري  العر  إىل  ترجع  إمنا  بها،  أو عاقته  املخدرة 

إنسان  أن  إىل  كتبهم  ف  املؤرخي  من  نفُر  ذكر  حيث 

من  بعضاً  إكتشاف رؤوس  إىل  توصل  قد  العر  ذلك 

أبيضاً  سائاً  منها  يستخرج  أن  إستطاع  التي  النباتات 

مسكن  أنه  إعتبار  عى  تجفيفه  بعد  يستعمله  ليناً 

لآللم واألوجاع، وتلك النباتات هي التي تعرف حالياً بـ 

القدم  )الخشخاش(، إضافة إىل إستخدام اإلنسان منذ 

النباتات املخدرة ف طقوس السحر والشعوذة والدجل 

عن  بالحديث  األخرى.  الخرافية  األعمل  من  وغرها 

من  جاءت  قد  فهي  للمخدرات:  اللغوي  التعريف 

اللفظ )ُخدر( ومصدره التخدير ويعني )سرت(، إذ يقال 

تخدر الرجل أو املرأة، أي أسترت أو إسترتت، ويقال يوم 

خدر ما يعني ميء بالسحاب األسود، وليلة خدرة، مبا 

يعني الليل الشديد الظام.

الصين هي األقدم
اإلنسان  تعاطاها  التي  املخدرة  املواد  أقدم  من 

إىل  املجتمعات  أسبق  الصي  وكانت  )الكحوليات(، 

معرفة عمليات التخمر الطبيعية، ألنواع عدة ومختلفة 

من األطعمة، حيث قام الصينيون بصناعة الخمور من 

من  أنواعاً  وتعاطوا  والشعر،  والقمح  والبطاطا  األرز 

إنتقل  ثم  )النبيذ(،  عليها  يطلقون  كانوا  املرشوبات، 

وذلك  الغريب،  العامل  من  العنب  نبيذ  بعد  فيم  إليهم 

كان عام 200 ق م عى وجه التقريب بعد اإلتصالت 

الصينية  اإلمراطوريتي  التي كانت تجري بي كاً من 

الكحولية  املرشوبات  تقديم  إقرتن  أن  إىل  والرومانية، 

مثل  اإلجتمعية  املناسبات  بعدد من  القدمية،  بالصي 

عسكري،  بنر  الحتفال  أو  لآللهة  األضاحي  تقديم 

وهذا يعتر منوذجاً ليس متفرداً ف قدم وتلقائية معرفة 

شبيه  النموذج  لهذا  كم  للكحوليات،  القديم  اإلنسان 

بالحضارات املرية والهندية والرومانية واليونانية. 

كم ُعرفت الكحوليات، ف أوساط املجتمعات والقبائل 

كانوا  الهندوس  أن  ويقال  وآسيا،  إفريقيا  ف  البدائية 

يعتقدون أن اإلله )شيفا( هو الذي يأيت بنبات القنب 

من املحيط، ثم تستخرج منه باقي اإللهة، حيث أنهم 

به  يقصدون  كانوا  وهم  اإللهي(  بـ)الرحيق  وصفوه 

الحشيش، كم نقش اإلغريق صوراً لنبات الخشاش عى 

جدران مقابرهم ومعابدهم، واختلف املدلول الرمزي 

لهذه النقوش بحسب اإللهة التي تسك بها، ففي يد 

)دمييرت(  اإللهة  يد  وف  األمومة،  تعني  )هرا(  اإللهة 

املوت  تعني  )بلوتو(  واإلله  األرض،  خصوبة  تعني 

انترشت  فقد  اإلنديز  قبائل  عند  أما  األبدي،  النوم  أو 

من  نزلت  النساء  إحدى  بأن  تقول  أسطورة  بينهم 

السمء لتخفف آلم الناس و لتجلب لهم النوم اللذيذ، 

رضا إبراهيم محمود

المواد المخدرة
صنيعة الشعوب الغابرة !

دراسات

لم تكن المواد المخدرة صنيعة اليوم أو األمس، وإنما كانت أمرًا معهودًا ومن صنيعة الشعوب القديمة، فقد أشارت العديد من الدالئل 
واالكتشافات التي تم العثور عليها، إلى أن أوائل الشعوب التي عرفت المخدرات وإستخدمتها كان الشعب الصيني، فقد عرفها اإلمبراطور )شن 

ننج( في عام 2737 ق م، حيث أطلق عليها حينها )واهبة السعادة(، والهندوس كذلك أسموها )مخففة األحزان(، كما إستعملتها الشعوب 
اآلشورية في القرن السابع ق م في حفالتهم الدينية، كما كان الكهنة الهنود يعتبرون نباتات )القنب والحشيش( من أصل إلهي، لما لهما من 
تأثير كبير، وإستخدموهما في طقوسهم الدينية، وقد ورد ذكرهما في أساطيرهم القديمة، ووصفوها بأنه أحب شراب إلى اإلله )أندرا(، وفي 

معابد الهندوس والسيخ بالهند ونيبال ومعابد أتباع )شيتا(، ال يزال يتم إستخدامها حتى اآلن في األعياد المقدسة.
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وتحولت بفضل القوة اإللهية إىل شجرة )الكوكا(، وقد 

وجدت كذلك تلك اآلثار عى شكل نقوش عى جدران 

املعابد أو كتابات عى أوراق الردي املرية القدمية، 

أو كأساطر مروية تناقلتها األجيال فيم بعد. 

الفراعنة إستخدموها كدواء
ومل  الخشخاش،  يعرفوا  مل  الفراعنة  أن  يرى  هناك من 

يعرفوا زراعته، وقد يكون موجوداً ف أراضيهم ولكنهم 

مل ياحظوه، ويقولون إن الخشخاش قد تم إدخاله إىل 

مر من الخارج، خاصة من آسيا الصغرى ويستدلون 

عى ذلك بأن معظم اآلثار القدمية والنقوش الفرعونية 

عى حوائط املعابد كانت خالية من زهرة أو كبسولة 

بعضهم  يرى  أخرى  ناحية  ومن  الخشخاش،  بذور  أو 

أن الخشخاش واألفيون قد عرفهم قدماء الفراعنة ف 

وقت مبكر، حيث أن النقوش الفرعونية التي وجدت 

مبقابرهم تؤكد أن قدماء املريي قد إستخدموا نبات 

األفيون ف عمل وصفات دوائية لعاج األطفال والرضع، 

وقد تم ذكر األفيون ما يزيد عن عرشين مرة ف أوراق 

)نبات  باسم  الخشخاش  نبات  يُعرف  الردي، كم كان 

شنب(.

)المقريزي( ووصف القات
عرفت قارة أمركا الاتينية الكوكايي قبل أكر من ألفي 

عام، ومنها إنترش إىل معظم أنحاء العامل ول تزال هذه 

نبات  عرف  كم  اآلن،  حتى  له  منتج  أكر  هي  القارة 

أمركا  قارة  ف  الكوكايي  منه  يستخرج  الذي  الكوكا 

الجنوبية، منذ أكر من ألفي عام، وتعد شجرة القات 

من األشجار املعمرة. 

كم أنها تضعف الشهية والنوم، وكان سكان وسط آسيا 

هم أول من إكتشفوا األفيون قبل املياد بنحو سبعة 

املختلفة،  العامل  مناطق  إىل  إنترش  ومنها  عام،  ألف 

م،  ق  الرابعة  األلف  ف  القدماء  املريون  عرفه  وقد 

لألوجاع، كم عرفه  وكانوا يستخدمونه بإعتباره عاجاً 

تاريخها  يعود  لوحات سومرية،  السومريون وتحدثت 

لثاثة ألف عام ق م عن موسم حصاد األفيون، ولكنهم 

املقريزي  وأشار  أدمنوه،  ثم  ومن  استعمله  أخطأؤا 

)1364 – 1442م(، إىل وجود شجرة ل تؤيت مثر الفواكه 

سكانها  يقوم  حيث  )القات(  تسمى  الحبشة  أرض  ف 

الذاكرة  تنّشط  التي  الصغرة،  الخراء  أوراقها  مبضغ 

وتذكر املرؤ مبا قد نسيه.

أوروبا نقلتها للعالم اإلسالمي
الحادي  القرن  الحشيش ف  العامل اإلسامي  وقد عرف 

عرش امليادي، بعد أن إستعمله قائد القرامطة ف آسيا 

الوسطى )حسن بن صباح(، وكان يقوم بتقدميه مكافأة 

ألفراد مجموعته البارزين، وقد عرف منذ ذلك الوقت 

بالحشاشي،  الفرقة  هذه  وعرفت  )الحشيش(،  باسم 

أما أوروبا فقد عرفت الحشيش ف القرن السابع عرش، 

عن طريق حركة السترشاق املعروفة، والتي ركزت ف 

العريب،  والعامل  فارس  الهند وباد  كتاباتها عى  معظم 

وجنوده  بونابرت(  )نابليون  الفرني  القائد  نقل  وقد 

بعد فشل حملتهم عى مر ف القرن التاسع عرش هذا 

املخدر إىل أوروبا، بينم كانت معرفة الوليات املتحدة 

األمركية به ف بدايات القرن العرشين.

حيث نقله إليها العمل املكسيكيون من الذين وفدوا 

وسمي  للعمل،  األمريكية  املتحدة  الوليات  داخل 

الحشيش بهذا األسم ألن متعاطيه يُحدث ضوضاء بعد 

املادة  ومن  مفعولها،  ذروة  إىل  املخدرة  املادة  وصول 

الحشيش،  ُصنع  يجري  هذا  القنب  نبات  ف  الفّعالة 

الري،  النبات  أو  العشب  العربية  اللغة  ف  ومعناه 

ويرى بعض الخراء والباحثي، أن كلمة حشيش جري 

التي  وهي  )شيش(،  العرية  الكلمة  من  إشتقاقها 

تعني )الفرح(، وذلك تيمناً مبا يشعر به املتعاطي عند 

تعاطيه للحشيش. 

بمصر أيام )محمد علي(
الفرتة  من  إستمر  الذي  باشا  عي  محمد  عر  وتيز 

بعر  عرفت  والتي  1848م(   –  1805( عامي  بي  ما 

)النهضة الصناعية الكبرة(، التي كانت ملحوظة تاماً، 

الحكم،  مهام  توليه  عقب  أقامها  التى  املصانع  من 

وفيم مصانع حبال السفن وقلوعها، وهي التى كانت 

تعتمد عى ألياف نبات القنب، وعندما علم أن تعاطى 

والكسل،  الوهن  من  بنوعاً  العاملي  يصيب  الحشيش 

زراعته  مبنع  املديرين  جميع  إىل  أوامره  بإصدار  قام 

ومل  الخفاء،  ف  يزرعونه  كانوا  الفاحي  أن  إل  تاماً، 

ذلك  )الحشيش( حتى  تعاطى  أو  القنب،  زراعة  تكن 

نبات  وعن  القانونية،  الناحة  من  مجرماً  أمرا  التاريخ، 

ىف  املرية  األرايض  ىف  زراعته  بدأت  فقد  الخشخاش 

بزراعته  األرمن  بعض  قام  ما  بعد  عى،  محمد  عر 

الدول  بعض  إىل  تصديره  عى  عملوا  كم  مر،  ىف 

إلستخدامه ىف العديد من األغراض العلمية والطبية. 

حققها  التى  األرباح  وضخامة  حجم  من  الرغم  وعى 

مل  مثنه،  ورخص  وفرته  أن  إل  )األفيون(،  نبات  إنتاج 

يتسببا ف دفع  الشعب املري عى تعاطيه، ومع مرور 

السنوات كان هناك زيادة ف إقبال العامة عى تعاطى 

ع الفاحي ىف زراعة القنب، وف  الحشيش، ومن ثم توسَّ

الفرتة ظهر ف األرايض املرية الحشيش، والذي  تلك 

ُعرف بـ )الحشيش اليوناين( وذلك عر البحر املتوسط، 

األمر الذي حدا بالحكومة املرية أن تصدر تعليمت 

متمثلة ف أحد القرارات ف شهر مارس من عام 1879م، 

كم  زراعته،  ومبنع  الحشيش  إستراد  بتحريم  امللزمة 

إستوجب عى من يخالف أحكامه غرامة مالية ل تزيد 

ثم  املضبوطات،  كافة  مصادرة  مع  قرش،  )مأىت(  عى 

إستمر ظهور الترشيعات التى كانت تعاقب زراعتة أو 

تعاطيه، وهي ترشيعات بدت تتصاعد وتتميز بالشدة 

والرامة. 

المصادر:
مصطفى  د-  تكاملية/  نظرة  واملجتمع  املخدرات   -

سويف/ سلسلة عامل املعرفة، يناير 1996م. 

أنواعها،  تعريفها،  نشأتها،  التاريخ،  عر  املخدرات   -

العدد  الرياض  جريدة  الرشيف/  اإلله  /عبد  أرضارها 

)14326( 14/9/2007م.

- املخدرات الساح الرسي لتدمر الشعوب/ رافد عاء 

الخزاعي/ الحوار املتمدن العدد )3504( 2/10/2011م.

واملستقبل/  الواقع  بي  املخدرات  مشكلة  مواجهة   -

موسوعة مقاتل من الصحراء.

دراسات

33 العدد  ) 282 (    إبريل   2020       



عى  معتديا  الجرمي  عمله  ميارس  حي  املجرم  أن 

يرتكب جرميته خلسة  فأنه  وأمنه  املجتمع  حرمات 

وخفية ول يسانده ف ذلك إل قوى الرش والضعينة  

مدى  حولنا  فيم  نرى  نحن  وها  نفسه.  ف  الكامنة 

اإلجرامية  العنارص  لدى  والتقني  البرشي  التقدم 

شأن كل نشاط  ، ولهذا كان لزاما أن تنشط أجهزة 

مكافحة الجرمية يك تصبح لها اليد الطوىل ف محارصة 

أنشطتهم،  من  لتحد  اإلجرامية   العنارص  ومطاردة 

تطويع  ف  ونجحت  واجتهدت  عنارص  برزت  وهنا 

كل جديد من فنون العلم ملواجهة النشاط األجرامي 

التكنولوجية  وسائل  إىل  بدوره  عمد  الذي  املتطور 

معامل  وإخفاء  الجرمي،  الفعل  لرتكاب  العرية 

اآلثار التي تنم عن مرتكبيه، ولكن رغم كل الظروف 

للجرمية  تعقبها  ف  األمنية  األجهزة  كشفتها  التي 

ومرتكبيها أستمر أمر واحد ل يتبدل ول يتغر ف كل 

تعريفه  أتفق عليه وتم  ما  أل وهو  ترتكب،  جرمية 

تحت" مسمى البصمة النفسية". 

مسمى  تحت  قدميا  عرف  ما  هي  النفسية  البصمة 

"األسلوب األجرامي" فقد ثبت أن لكل مجرم أسلوبه 

اإلجرامي املميز ف ارتكابه لفعله الجرمي، وذلك ألنه 

املمرسة   ف  أسهل  الجرمي  أسلوبه  أصبح  بالعتياد 

فيستمر العنر اإلجرامي فيم اعتاد عليه وهو يظن 

وقد  العدالة.   من  اإلفات  ف  األضمن  وسيلته  أنه 

يكون للمجرم إمكانيات عقلية وجسمية ومع ذلك 

فأنه ل يتخى عن أسلوبه الجرمي تحت أي مرر.   

عى   املجرم  يعتاد  أن  الجرمي  األسلوب  أمثلة  ومن 

جرامئه  يرتكب  من  وهناك  نهارا،  جرامئه  ارتكاب 

ثابتا لرتكاب جرامئه  ليا، ومنهم من يحدد موعدا 

)م.خ.ا.  شخصية  األمر  هذا  ف  شوهد  ما  وأغرب   ،

املساكن،   رسقة  اعتادا  حيث   ح.ع.ح   وزميله   )

وأوحت لهم بصمتهم النفسية ممرسة هذا الجرم 

فقد   "1992" رمضان  شهر  من  عجيب  توقيت  ف 

العشاء  بي صاة  ما  الفرتة  ف  نشاطهم  فرتة  حددا 

نفس  ف  العدالة  يد  ف  سقطا  حتى  والرتاويح،  

التوقيت بعد أن جمعا قرابة ثاثة كيلو جرامات من 

املشغولت الذهبية.  

الذي  املجرم  تجد  أن  النفسية  البصمة  صور  ومن 

رسقة  إىل  يعمد  ل  كهربائية  أجهزة  رسقة  أعتاد 

ليست  ألنها  الفرصة  له  اتيحت  لو  الخزائن  حتى  

أسلوبه، ومن  يعتاد العنف ف كرس األبواب والنوافذ 

ل يعمد إىل استخدام مفاتيح مصطنعة، ومن يتسلق 

الجدران أو مواسر املباين ل يحدث ثقبا ف الجدار. 

البصمة النفسية...

الجريمة صراع دائم بين األجهزة األمنية  والعناصر االجرامية التي تحاول العبث بأمن المجتمعات وتخل به، و تحشد السلطات األمنية بدورها 
كافة الجهود  وتكثف كافة امكانياتها لتعقب أعمال الجريمة  حيثما حلت وتحاصرها حتى ال يستفحل امرها، وفي سبيل ذلك يتم اتخاذ كافة 

الوسائل المتاحة واإلجراءات التي يتيحها النظام ويجيزها ، وذلك بهدف التمكن من اداء رسالتها في المحافظة على ارواح األفراد وأعراضهم 
وأموالهم وصون الحرمات كي يشعر المواطن في ظلها بالطمأنينة واألمن.  

إعداد  هاني محمد توفيق

علوم أمنية  
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علوم أمنية  

من  ما  الجنسية  الجرائم  خاصة  النفس  جرائم  وف 

مجرم غر من طريقة استدراج ضحاياه إنها بصمته 

الذي قلم  الجرمي  اسلوبه  أن لكل مجرم  النفسية. 

ملسها  التي  الحقائق  أثبتته  ما  وهذا  عنه،  يحيد 

فئات  أن  من  الجنائيون،  والباحثون  املحققون 

منها  لكل  محددة  طوائف  إىل  تنقسم  املجرمي 

والحوادث  الجرائم  من  معي  نوع  ف  اختصاص 

 ، فئة  كل  عند  ثابت  بأسلوب  ترتكب  املتكررة،  

الجرائم  من  السلسلة  تلك  إىل  اإلشارة  هنا  ويكفي 

من  ومساعدوها  و"سكينة"  "ريا"  ارتكبتها  التي 

زمنا  السكندري  املجتمع  روعت  اجرامية  عنارص 

بأسلوب  الضحية  استدراج  بعد  املتكرر  القتل  عر 

اسلوبهم  وأفتضح  واحدة،  مرة  يتغر  مل  تدريجي 

سيدة  وعرشين  ستة  ارواح  ازهاق  بعد  الجرمي 

وسكينة"  أعي"ريا  ومصاغهن  هيئتهن  أغوت  ممن 

ضحاياهم  مصوغات   من  عليه   يحصلن  ما  وبيع 

النافذ  "البخور"  وإطاق  يغرنه،  مل  واحد"  "لصائغ  

الرائحة أثناء عملية دفن جثث الضحايا تحت أرضية 

مسكنهم الذي عاشوا فيه، إنها بصمتهم النفسية.

نظرية  قيام  إىل  أدت  وغرها  الحقائق  هذه  كل 

وتحليل  املجرمي  رصد  بواسطتها  ميكن  علمية 

جرامئهم حسب أسلوب ارتكابها  ، مم يكفل تحقيق 

هذه  بزوغ  بدأ   وقد    ، الرورة  عند  شخصيتهم 

النظرية ف انجلرتا عام 1913  عى يد امليجور " أترش 

يل "رئيس بوليس مقاطعة يورك شاير  وسمى طريقته

MoDUS."وهم الحرفان األوليان  لكلمتي  .M.O

ف  الطريقة  تلك  نجحت  وقد   ،"OPERANDI

اسلوبهم  حسب  فيهم  واملشتبه  املجرمي  تصنيف 

واعتمدتها  فيها  التوسع  إىل  أدى  مم  اإلجرامي،  

البوليس  مؤتر  وأقرها  سكتانديارد"،   " رشطة 

واستعملتها    ،1921 نيويورك  ف  عقد  الذي  الدويل 

دول أخرى بعد القتناع بها واإلفادة منها.  وف هذا 

املجال ل ننىس كلمة " السر هارولد اسكوت "حيث 

قال  أن املجرمي وليدو العادة وأنهم عرضة لتكرارها 

إذا ما  يزالون يعيدونها حتى  اذا أصابوا نجاحا، ول 

كشف أمرهم وتم تجرميهم لعدة مرات،  وأنهم إذا 

ما عادوا ومارسوا أفعالهم بنفس األسلوب   ونظرية   

الجرمية  طرائق  تحليل  ف  تبحث  التي    "  M.O"

عرش  عى  تقوم  الجرمي  لألسلوب  وفقا  وبنائها 

املقارنة  وتت  الازمة،  بالدقة  رصدت  ما  إذا  نقاط 

بينها وبي غرها مم سبق حفظه ف قسم األسلوب 

األجرامي،  فإننا نضيق الحلقة عى املجرم.

والنقاط العشرة هي:
1 - هدف الجرمية  

2. طريقة الدخول  

3. الوسيلة املستعملة  

 4.املرسوقات 

 5.الوقت                                   

 6.النتحال 

 7. الرواية  

8. الرشيك

 9.وسيلة النتقال 

 10.الصفات املميزة

يل"  "أترش  امليجور  وصفها  كم  العرش  النقاط  هذه 

وأخذتها عنه الدول لكل نقطة منها جدول ملا ميكن 

أن تشمله من أشخاص أو أشياء أو ظروف،  وترصد 

بها  4 مميزات، كل جرمية ف بطاقة ميكن الرجوع 

تحديد وتحقيق شخصية  منها ف  اليها والستفادة  

ميكن  نقطة  أي  وبناء عى  وسهولة،   مجرم برسعة 

اتباع أسلوب صاحبه.  فمثا إذا وقعت جرمية رسقة  

نوعية  خال  ومن   " الجرمية  هدف   " نعرف  هنا 

املجرمي  بطاقات  ف  نبحث  املرسوقات  وحجم 

املسجلي رسقات ويتم من باب الشتباه عرض األمر،  

فئة "رسقة مصوغات"  املساكن  ابعاد لصوص  ويتم 

نستبعد   أو  كهربائية،   أدوات  رسقة   الجرمية  ألن 

بالعنف" كون الرسقة  لصوص املساكن فئة "الكرس 

يساعدنا  أن  ميكن  وهكذا،  مصطنع،  مبفتاح  تت 

األجهزة  بعض  أسمته   ما  أو  اإلجرامي  األسلوب 

األمنية "الفن اإلجرامي" .

أن البصمة النفسية ميكن أن تحقق شخصية مجرم 

ارتكاب  له  ف  املميزة  الصفات  مجهول متى عرفنا 

وإذا  األصابع،  ببصمت  تاما  نفعل  مثلم  الجرمية، 

ذاته  عى  يسيطر  أن  للمجرم  امليسور  من  كان 

وخاصة بصمت األصابع واألكف اثناء ارتكاب العمل 

يدل  ما  يرتك  فأنه  حذرا  كان  مهم  فأنه  الجرمي، 

عليه،  ومهم زاد حذره فأنه لن ميكنه اخفاء طريقته 

يعطي  مم  النفسية.  بصمته  ألنها  ذلك  الجرامية، 

وتقيص  تتبعه  ومن  الجنايئ  بالعمل  للقامئي  الضوء 

آثاره خرة املمرسة والدقة بخرتهم التي اكتسبوها، 

اعتمدنا  التي   عرنا   ف  الصفات  أهم  من  وهي 

فيها اعتمداً كبراً  عى تلك األعمل حتى نقدم األمر 

إىل  أقرب  املرجوة  النتائج  فتكون  هنة،  با  لخرائه 

أن  لآلمني  لترتك  أعينهم  سهرت  رجال  من  الكمل 

 - يحرسهم  من  هناك  بأن  مؤمني  بحياتهم  ينعموا 

الله- ويحمي ما يخشون عليه من مال  بعد عناية 

وعرض ونفس.      
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 هل ميكن أن تتحقق نبوءات أفام الخيال العلمي ونجد السمء مزدحمة بالسيارات 
الطائرة، قريبًا يبدو أن العامل عى وشك أن يشهد ذلك بالفعل فهناك ثورة حقيقية 

ومتسارعة يشهدها قطاع النقل حول العامل سواء عى األرض أو تحت األرض أو ف 

الفضاء الخارجي من شأنها تغير مفاهيم السفر والتنقل ف مختلف أنحاء املعمورة، 

لتكون أكر سهولة ورسعة بعيًدا عن أعباء الزدحام املروري والتكدس ف الطرقات 

والتقليل من الحوادث. إنه عر »الهايرلوب والتاكي الطائر«.

يُعد قطاع النقل أحد مخرجات الثورات البرشية التي شهدها التاريخ والتي ساهمت 

بقوة ف تغر أمناط حياة البرش ومعيشتهم عر التاريخ، حيث ساهمت الثورة الزراعية 

ف ظهور العربات التي تجرها الحيوانات والقوارب األولية، وأدت الثورة الصناعية األوىل 

إىل ظهور الوقود الحفوري وتطوير صناعة الصلب مم ساعد ف ظهور القطارات التي 

تعمل بقوة البخار والسفن العماقة. كم ساهمت الثورة الصناعية الثانية التي قامت 

الثالثة  الصناعية  الثورة  بعدها  من  وجاءت  السيارات  صناعة  تطوير  ف  الكهرباء  عى 

القامئة عى الكمبيوتر لتساعد ف تحسي األنظمة املاحية للطائرات والغواصات وميكن 

القول إن هذه الثورات أدت إىل طفرة هائلة ف وسائل النقل.

ثورة صناعية رابعة
ا عى أعتاب ثورة صناعية رابعة قامئة عى الذكاء الصطناعي، فمن  وملا كان العامل حاليًّ

الطبيعي أن يكون له أثره البالغ عى تطور وسائل النقل، ف محاولة منها للتغلب عى 

املشكات التقليدية التي تواجه هذا القطاع العماق والذي تزداد تحدياته بزيادة عدد 

إىل  الولوج  الصطناعي  الذكاء  مفردات  ومن  سنويًّا.  املعييش  مستواهم  وارتفاع  البرش 

عامل النقل والسيارات ليحدث طفرة هائلة تتسارع وترتها أمام هذا التطور التكنولوجي 

املعارص ملا يحمل ف طياته ما هو أعظم ولتنطلق صافرة البداية من مركبات ذكيه تغزو 

الشوارع إىل مركبات تطر فوق هامات الرؤوس فلم تعد السمء حكرا عى الطائرات 

بأنواعها بل وللمركبات أيضا .

سباق اإلمارات مع النقل الذكي

من خطط  تتلكه  مبا  العامل  ف  النقل  صناعة  تحول  مراكز  أحد  اإلمارات  دولة  وتُعتر 

ومبادرات حكومية طموحة ف هذا املجال، فمن املنتظر تشغيل التاكي الطائر بنهاية 

ف  التنقل  رحات  إجميل  من  لتحويل 25%  ديب  حكومة  خطة  عن  فضًا  العام،  هذا 

املدينة لرحات ذاتية القيادة حيث سيكون معدل استخدام أجهزة الذكاء الصطناعي 

ف اإلمارات أعى من املعدل العاملي، باإلضافة إىل حصول اإلمارات عى املركز األول عى 

مستوى الرشق األوسط والـمركز 22 عامليًّا عى مؤرش التطور الرقمي الصادر عن املنتدى 

القتصادي العاملي.

الثقة بالتقنية الذكية
وعى الرغم من الفوائد الجمة التي تقدمها تكنولوجيا القيادة من دون سائق ل يزال 

املستهلكي   أكر من نصف  يثق  املستهلكون بحاجة إىل ما يضمن سامتهم. وحاليا ل 

بأمان إتام رحلة عى منت مركبة ذاتية القيادة. وهناك مخاوف بشأن تكن القراصنة من 

السيطرة عى السيارة عن بعد والتسبب بالحوادث فضا عن مخاوف انتهاك خصوصية 

البيانات. حيث رصح ٪15 فقط من العماء أنهم يثقون بقدرة رشكات السيارات عى 

التعامل اآلمن مع البيانات التي يتم جمعها من السيارات املتصلة.

اتخاذ تدابير أمنية
تتنوع املخاطر األمنية املرتبطة بالسيارات املتصلة وذاتية القيادة لتشمل رسقة بيانات 

بأكمله  أسطول  مهاجمة  أو  الفردية  السيارات  وخطف  السيارات  وتعطيل  الستخدام 

أو حتى إجبار املركبة عى أداء وظائف غر متوقعة. ومن الواضح أن املستهلكي عى 

بينة بهذه القضايا املحتملة، مم يدل عى حاجة مصنعي السيارات لبناء الثقة ف هذه 

والنمو  التبني  لدفع  قصوى  أهمية  ذات  املهمة  وتعد هذه  للنقل.  الجديدة  املنظومة 

تدابر  تنفيذ  و  اتخاذ  يعني  الفشل وهذا  كان مصرها  وإل  املتصلة  للسيارات  الناجح 

أمنية قوية. والحمية ضد فقدان البيانات والرسقة والحتيال والتعطيل.

ثورة المركبات... تكنولوجيا  النقل الذكيــة

ماهر عبد الرحمن سالم
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استبدال األرض بالفضاء
سعت كثر من الرشكات للبحث عن آليات لحل مشكلة 

الزدحام املروري عن طريق إيجاد بدائل لوسائل النقل 

والقطارات  والسيارات  البخارية  كالدراجات  التقليدية 

وذلك للتخلص من الكوارث الناتجة عن األخطاء البرشية 

أثناء القيادة والتي تسبب وفاة املايي حول العامل سنويًّا 

ومن أبرز الوسائل غر التقليدية التي تم ابتكارها.

تغير  إىل  األفكار  بعض  اتجهت  الطائر حيث  التاكي   -

الحيز الجغراف الخاص بالتنقل بدًل من الطرقات العادية 

الطائر  التاكي  مرشوع  تبنت  التي  إيرباص  رشكة  مثل 

حيث  أيًضا  الجو  وف  األرض  عى  السر  له  ميكن  الذي 

حيز  سيدخل  )فاهانا(  مرشوعها  أن  إيرباص  أكدت 

القيادة  ذاتية  مركبة  عبارة عن  التجريبي وهو  التشغيل 

هذه  حاجة  لعدم  ونظرًا  العمودي،  والهبوط  لإلقاع 

مشابهة  ستكون  فإنها  لإلقاع  مدرج  لوجود  املركبات 

ستكون  أنها  كم  الطائرة،  بالسيارة  منها  أكر  للهليكوبرت 

كتقنيات  القيادة  ذاتية  السيارات  بأساسيات  مجهزة 

القيادة اآللية والرادار والكامرات لكنها ستعمل كتاكي 

طائر.

تدخل شركات عمالقة 
ف  تعمل  التي  الوحيدة  الرشكة  هي  ليست  إيرباص 

لديها  أيًضا  أوبر  رشكة  إن  بل  الطائر  التاكي  مجال 

ستقوم   وأنها  املجال  هذا  لدخول  طموحة  خطة 

2020 ف  إكسبو  للمرشوع خال  التجريبي  بالتشغيل 

ديب فيم ستسعى إلطاق هذه الخدمة تجاريًّا بحلول 

أنها  األملانية  )فولوكوبرت(  رشكة  ذكرت  2023كم  عام 

تصنيع  لتمويل مرشوع  يورو  مليون   25 حصلت عى 

إجراء  وتعتزم  بالكهرباء  تعمل  طائرة  أجرة  سيارة 

)جرو  تُعتر  الجديدة.كم  للسيارة  األولية  الختبارات 

الطرقات  عى  بالسفر  لها  يُرّخص  طائرة  أول  درايف( 

الرية، وتطر برسعة تصل إىل 180 كلم ف الساعة ملدة 

600 كلم دون التزود بالوقود.

األنفاق األرضية واألنابيب
رشكة  قامت  السمء  إىل  وأوبر  إيرباص  اتجهت  بينم 

إىل  بالذهاب  أيلون ماسك  التابعة ملؤسسة  بورينج(  )ذا 

من  شبكة  لتخطيط  تسعى  األرضية حيث  الكرة  أعمق 

تحت  بعضها  فوق  طبقات  شكل  ف  املعقدة  األنفاق 

مدينة لوس أنجلوس األمريكية للسر بداخلها بعيًدا عن 

السيارات  نزول  خال  من  ذلك  ويحدث  املدن،  ازدحام 

إىل األنفاق عر املصاعد الكهربائية لتستقر السيارة عى 

الساعة  تتجاوز 200 كلم ف  تنقلها برسعة  آلية  مركبات 

عر هذه األنفاق إىل وجهتها.

قطار الهايبر لوب
مل تكن فكرة األنفاق هي الخرتاع األول ف هذا الصدد 

لوب  الهاير  قطار  فكرة  بل سبقتها  ماسك(  )أيلون  لـ 

وهي عبارة عن تقنية تقوم عى دمج أنابيب منخفضة 

الضغط خالية من الهواء للربط بي محطتي، ويوجد 

برسعات  تندفع  ركاب  كبسولت  األنبوب  هذا  داخل 

عالية عى وسادة هوائية مضغوطة ول تحتك بجدران 

األنبوب بفعل حقل مغناطيي يولده موتور كهربايئ 

وميكن  راكبًا.   20 نحو  حمل  كبسولة  كل  وتستطيع 

الواحد  ثانية ف الخط  إطاق كبسولة للركاب كل 30 

الكبسولت  اصطدام  من  خطر  أو  مشكلة  أي  دون 

الهايرلوب  ويسر  املسار  عن  خروجها  أو  ببعضها 

برسعة تفوق رسعة الصوت وتبلغ 1200 كم ف الساعة.

الباص الُمفرغ
ويعد من األفكار التي حاولت التأقلم والتكيف مع الواقع 

حيث قامت الصي بإنشاء أول حافلة مفرغة من نوعها 

متجاوزة  أسفلها  من  السيارات،  مبرور  تسمح  العامل  ف 

الزدحام املروري ويبلغ طولها 22 مرتًا، وعرضها 7.8 أمتار 

وارتفاعها 4.8 أمتار كم ميكنه حمل أكر من 300 راكب 

بسهولة ورسعة فائقة مع إتاحة الفرصة للسيارات للمرور 

أسفله.
تداعيات سلبية وإيجابية 

من  العديد  إىل  الذيك  النقل  نحو  التوجه  يؤدي 

أن  حيث  سلبية  أو  إيجابية  أكانت  سواء  التداعيات 

كبر  قطاع  عى  ا  سلبيًّ يؤثر  سوف  القتصادي  املستوى 

ناحية  السيارات ولكن من  قيادة  العاملي ف مجال  من 

ف  خاصة  الوظائف  من  أكر  عدًدا  يُنعش  سوف  أخرى 

الرمجيات والروبوتات والذكاء الصطناعي. وعى  مجال 

هذه  املجتمعات  بعض  تتقبل  قد  الجتمعي  املستوى 

التعامل مع اآللت وقد ل تتقبلها  التغرات الجديدة ف 

العاملة.  األيدي  كثرة  السكان  كثيفة  أخرى  مجتمعات 

وكذلك املستوى القانوين حيث تحتاج هذه التقنيات إىل 

تطوير املنظومة القانونية ليك تحكم آلية عمل وسر هذه 

املركبات ف الشوارع، فمثًا إذا قامت سيارة ذاتية القيادة 

املصنِّعة  الرشكة  هل  املسؤول  فمن  األفراد  أحد  بقتل 

إذا  فمثًا  األخاقي  املستوى  وأيضا  السيارة،  صاحب  أم 

وطفلة صغرة  إنارة  عمود  أمامها  السيارة  هذه  وجدت 

وكانت مضطرة لاصطدام بأحدهم فإن قرار السيارة ف 

هذه الحالة سيكون بناًء عى أقل رضر سوف يقع عى 

الصغرة.  الطفلة  تقتل  قد  أنها  أي  السيارة  بداخل  من 

األرضار  أقل  نحو  املنطقية  الحلول  تستلزم  تداعيات 

املمكنة والهدف هو السامة أول . 



التي  األموال  لجني  نعمل  بالشبع،  لنشعر  نأكل  نحن 

الشعور  عن  لنبتعد  نصي  واألمان،  بالسعادة  تشعرنا 

إنك  حتى  بالرد.  الشعور  لنتجاوز  نلبس  بالذنب، 

أو  بامللل،  شعورك  لقتل  اآلن  القراءة  عن  ستتوقف 

املعرفة.كل  لذة  إىل  للوصول  بشغف  القراءة  ستكمل 

الطرق تؤدي إىل"شعور" مطلوب الوصول إليه أو البعد 

عنه والوصول لعكسه.

"العاطفة"،  هو  لألحداث  الرئيي  املحرك  أن  نرى  وهنا 

هي  العواطف  هذه  تحقيق  إىل  تقودنا  التي  والوسيلة 

إمكانيات  تراعي  مادية  وسيلة  يعتر  وهو  "العقل"، 

الجسد املحدودة والرغبة ف الراحة والهدوء، أما العاطفة 

بإعطاء  العقل  إقناع  يحاول  داخي  سحري  شعور  فهي 

األوامر للقيام بعمل معي، بالرغم من مشقته أو خطورته 

عى الجسد. وهكذا نحن أمام رصاع يبدأ منذ اللحظات 

النوم )العقل ضد العاطفة( وهذا  األوىل لإلستيقاظ من 

نجاحات  إىل  الفن"  "أهل  وصول  كيفية  ببساطة  يفرس 

عالية وشهرة مدوية بخاف "أهل العلم".

والراعات  األمور  مجريات  رشح  ف  إستفضنا  أن  بعد 

عى  وقفنا  قد  نكون  وعواطفك،  عقلك  بي  املتأججة 

األهمية  من  أنه  إىل  وتوصلنا   ، القائم  الوضع  خطورة 

مبكان، أن ندير هذا الراع لتحقيق املكاسب التي يأملها 

ويرجوها كل عاقل رشيد، ف البداية عليك أن تتخذ القرار 

وتستيقظ للذهاب إىل عملك، فلن تحقق ذاتك وتصل إىل 

أي مكان وأنت بالفراش، أولً: عليك إن تبدأ.

عليك أن تدير هذا الراع الخاص بي عقلك ومشاعرك 

ف قضايا لن يعلم عنها أحداً سواك – فأنت وكم يقولون 

"الخصم والحكم". وإدارة هذا الراع تندرج تحت بند 

وسيلة  تتخذها  إن  حتى  ميكن  والتي  املناقشات،  إدارة 

أبنائك  بإقناع  أو  إزعاجك  عن  بالتوقف  زوجتك  إلقناع 

بإلنتباه إىل مستقبلهم ودروسهم .

تقنع  أن  بها  ميكنك  التي  والطرق  األدلة  بعض  وإليك 

عقلك لتنفيذ ما تريد .

 إالقناع بناء على القيم وإالصول.
فا  فيه،  وهو مدخل قديم ومضمون ومقنع ول جدال 

اختاف حول أن الزي املحتشم هو مدعاة لاحرتام وأن 

الدنيا  خر  الوالدين  بر  وف  للجنة،  الطريق  الصاة هي 

واآلخرة، كلها قيم وأصول وثوابت من السهل أن تتخذها 

تختار  حي  للعقل  وبسيط  سهل  كمدخل  العاطفة 

وسؤال  للصاة  فجراً  اإلستيقاظ   عى  وللحث  مابسك، 

رب العاملي من كرمه وخراته وبتحصيل رضا أمك وتقبيل 

رأس أبيك إعزازاً وتقديراً لهم .

إالقناع بناء على الوصف والمقارنة.
تندرج األوصاف واملقارنات الوصفية تحت بند الحقائق 

ومعلومات  فعلية  صور  عى  بناء  العقل  يقبلها  التي 

مؤكدة تحصلت عليها من ممرسات مختلفة وتعرضت 

صورة  استدعاء  فيكفي  حياتك،  ف  متعددة  بأشكال  لها 

بإدمان املخدرات ملنعك  الله  إبتاه  الذي  ألحد معارفك 

من تجربة املخدرات طيلة حياتك.

 إالقناع بناء على األرقام والبيانات واإلحصائيات.
ف  املتعلم  باإلنسان  وحرٌي  مميز،  علمي  أسلوب  وهو 

القرن الواحد والعرشين وف خضم هذه التكنولوجيا أن 

يعطيه كآداة قوية وفعالة لعواطفه لقناع العقل بإنتهاج 

طريق تحقيق األهداف بسهولة ويرُس.

 إالقناع بناء على الضرر والمنفعة الحسية
وقد تكون هذه أصدق وأقرب طرق اإلقناع عى اإلطاق، فبينم 

تصارع الكسل وتحارب الخمول وتركن إىل الراحة أثناء خلودك 

أن  زوجتك  مع رصخة  بسيط  اهتزاز  يكفي  العميق  النوم  إىل 

بأقى  الحواجز ومندفعاً  متخطياً  لتنطلق رسيعاً  هناك زلزال، 

قوة للنجاة بعمرك وحياتك من تبعات هذا املدمر الفظيع.

الحجج القائمة على التجارب والخبرات السابقة
أو كم قال املثل البسيط "الي يتلسع من الشوربة ينفخ 

ف الزبادي"، وبالرغم من عدم الواقعية وإلزدواجية ف 

مبدأ  يطبق  أنه  إل  املثل  قائل  منها  يعاين  التي  املعاير 

اإلعتمد عى الخرات السابقة ف التعامل مع املستجدات.

الخيال والخوف من المجهول
تستطيع خوض  ل  فأنت  للغاية  مهمة  الطريقة  وهذه   

من  العديد  وهناك  بجدواها،  عقلك  إلقناع  الحياة  كل 

ذات  نفس  مرة ف  وآخر  التي ستخوضها ألول  التجارب 

الخيال"  "تُعِمل  أن  العاطفة  عى  يجب  وهنا  الوقت 

وترسم السيناريوهات أمام العقل لحثه عى اإلمتناع عن 

حمقة أو عى اإلقدام عى مخاطرة بسيطة لتنال النجاح.

 عقد المقارنات
وعليك  خيارات  أمام  األحيان  بعض  ف  نفسك  تجد  قد 

أن  الطبيعي  ومن  طريقك،  لتكمل  أحدها   تختار  بأن 

عقلك الداخي سيميل من فوره إلختيار األبسط واألسهل 

لراحته ورسوره ، مثل الخائف الذي يجد ملشكلته ألف 

حل ولكنه ل يختار من بينها سوى الهروب.

  إسال نفسك
ل  وقد  األحيان،  كل  ف  جداً  غامضة  البرشية  النفس 

يستطيع برش أن يسرغور نفسك من الداخل، وحتى أنت 

نفسك ف أغلب األحيان قد ل تعلم ماذا تريد وأين تكمن 

بطرح  إبدأ  لذلك  حلها،  ميكن  طريقة  وبأي  مشكلتك 

األسئلة وتحاور معها باملنطق وإجعل أجوبتك عى نفسك 

اليوم عليك حسيبا، فمثاً  صادقة وأمينة وكفى بنفسك 

إذا أنت فكرت ف الدخول ف مرشوع صغر وأقنعت من 

حولك إنك واثق من النجاح وإن هذا املرشوع هو حلم 

حياتك منذ الصغر، اآلن ابدأ باإلجابة عن بعض األسئلة 

وهل  املرشوع،  هذا  إلدارة  الخرة  تلك  هل  البسيطة، 

مشقة  عن  وتغافلت  فقط  واملميزات  باألرباح  فكرت 

اإلدارة وصعوبة السيطرة عى املوظفي وتجنب الخداع 

األموال  من  تلك  هل  اإليرادات،  ف  والعجز  واإلختاس 

ما  إذا  تقيل مرشوعك من عرته  أن  ما ميكنك  اإلضافية 

رأس  إنتهاء  مبجرد  أبوابه  ستغلق  أنك  أم  األمور  تأزمت 

الثاين إليجار املحل، وهكذا  مالك وحلول موعد القسط 

خطوة بخطوة ستكتشف أنك تريد املميزات ومل تتحسب 

مع  الصادقة  ووقفتك  ذهنك  صفاء  ومبجرد  للمصاعب، 

نفسك تكنت من أن تعي املخاطر وأن تعيد حساباتك 

ول بأس من التأجيل بعض الوقت أو البحث عن رشيك 

صاحب خرة ميكنه إدارة األمور ومساعدتك.

هل أنت شقي أم سعيد؟

التي ميكن  النصائح  بعض  تفهمت  وقد  عزيزي  يا  أخراً 

إليك  أهدافك،  إىل  والوصول  النجاح  تحقيق  من خالها 

هذه النصيحة التي قد تأيت بثمرها إذا استطعت محاورة 

نفسك وترويضها كم ذكرنا سابقاً، إذا تاقت عواطفك مع 

إنسإن سعيد وناجح  فإنت حقاً  عقلك عى نسق واحد 

بالفطرة، ويكفي أن الراع الذي تحدثنا عنه بي العقل 

القرار متوافق  له، وسيكون  والعاطفة سيصبح ل وجود 

واختلفت  الراع  زاد  كلم  وبالعكس  األثني،  بي  دامئاً 

اإلتجاهات بي ما تريد وما تستطيع زادت الهوة وظهرت 

أهدافك  تتائم  بأن  النصيحة  تأيت  وهنا  الشقاء،  مظاهر 

وأحامك مع إمكانياتك.

سر النجاح وتحقيق األهداف في الحياة
يوم جديد وبداية طيبة .. تلك هي امنيات كٍل منا.. والتي تطفو على سطح تفكيره عند اإلستيقاظ من النوم.

وبعدها تبدأ الصراعات .. العقل ضد العاطفة .. هذه القوى هي المحرك الرئيسي لألحداث داخل الدماغ البشرية ولنا أن نعلم بإن 
كل تصرف يتجه إليه اإلنسان يكون لسبب واحد ال ثاني له .. وهو "الوصول أو الهرب" من احساس أو شعور معين.

إعداد: محمـــد خــــــالف   

مقال
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رضورة  عى  واإلقليمية  الدولية  املؤترات  حثت  وقد 

خدمة  ف  التقنية  وتوظيف  التعليم  مناهج  تطوير 

التعليم ف الفرتة األخرة ،وتظهر الدراسات أيضاً أهمية 

ف  ودورها  التعليمية  والتقنيات  الوسائل  استخدام 

إنجاح العملية التعليمية، حيث أكدت هذه الدراسات 

أن املتعلم يحصل عى %40 من معلوماته عن طريق 

حاسة السمع و%30 عن طريق حاسة البر، و30% 

عن طريق باقي الحواس. 

وعند الحديث عن التقنيات التعليمية الحديثة علينا 

أن نتعرف عى مفهوم التقنيات التعليمية ف الرتبية. 

انتقال  عى  يساعد  ما  كل  هي  التعليمية  فالتقنيات 

املعرفة واملعلومات واملهارات املختلفة من شخص إىل 

املعلم  والتدريب من  والتعليم،  الرتبية  آخر ف مجال 

أو املتدرب إىل الطاب أو املتدربي، لرتفع القدرة عى 

اكتساب املهارات وذلك مبخاطبة أكر عدد من الحواس، 

واملتتبع لواقع استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية 

بجامعاتنا العربية ياحظ أن هناك ضعفاً جلياً واضحاً 

ل يليق بأهمية وفاعلية هذه الوسائل والتقنيات، فمن 

واألجهزة  بالوسائل  األساتذة  لدى  ضعف  هناك  جهة 

التعليمية من حيث املعرفة مبسميات هذه التقنيات 

وضع  أن  نجد  أخرى  جهة  ومن  استخدامها،  وكيفية 

استخدام  عى  يشجع  ول  يسمح  ل  الجامعات  بعض 

الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة.

العربية  جامعاتنا  ف  وإستخدامها  التقنية  توافر  إن 

وفّعالً  نشطاً  متعلمً  املتعلم  جعل  ف  تساهم 

وقادراً  التعلم،  ألهمية  ومدركاً  املعلومة،  عن  وباحثاً 

والستقصاء،  املشكات،  حل  مهارات  اكتساب  عى 

تنفقه  ما  هو  ذكره  الجدير  ومن  والتنوع،  والتواصل، 

دمج  عى  الدولرات  مليارات  من  املتقدمة  الدول 

التقنية ف التعليم، وذلك إلثارة خيال الطالب وزيادة 

التفكر  مهارات  اكتساب  وتيسر  التعلم  تعزيز 

والتقويم  والتفسر  التحليل  مثل  املتعلم،  لدى  العليا 

كفاءة  وزيادة  واإلبداع،  املشكات  وحل  والتعميم 

احتياجات  تلبية  عى  املعلمي  تساعد  بحيث  املعلم 

وعليه  للطاب.   املعلومة  إيصال  وتسهيل  املتعلم 

نرى بأن تقنيات التعليم هي جزء من تقنيات الرتبية 

وتعتمد أساساً عى مفهوم أن التعليم مجموعة فرعية 

من الرتبية، فلم يعد ف وسع املجال التعليمي إل أن 

للنهوض  التكنولوجي،  العلمي  التقدم  لتيار  يستجيب 

ومواكبة  التحديات،  مواجهة  عى  قادر  قوي  مبجتمع 

كل ما هو جديد ومفيد، وقادراً عى اللحاق بإبداعات 

العقل اإلنساين.

أهمية تطوير استخدام التقنيات الحديثة في 
منظومة التعليم في جامعاتنا العربية

يواجه العالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص تحديات متزايدة ومتصارعة، نتيجة التطورات السريعة في شتى الميادين، 
وعلى وجه الخصوص الميدان العلمي والتكنولوجي التي شهدها العالم في الربع األخير من القرن الماضي، والتي يتوقع استمرارها 
بتسارع كبير، وقد سبب هذا التقدم العلمي والتقني الذي سيطر على جميع مناحي الحياة والذي واكب تطور التربية وتجدد طرق 
وأساليب التدريس دخول اآللة والوسيلة مجال التعليم، حيث أصبحت ضرورة وركنًا أساسيًا في العملية التعليمية، وليست نوعًا 

من الكمالية والترف.

إعداد/فــادي محمد الدحدوح

مقال
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.أّما "عي القلب" لدى األتقياء األنقياء مْن بني البرش، 

الَغبَش،  أو  الّسواد  أو  الهجوع  تعرف  ل  عٌي  فهي 

وهي نور خالص، ورباط  قديّس، بي املرء وخالقه، 

وجناٌح سحريٌّ ألٌِق، يرقى باإلنسان الّناسك إىل أجواء 

سمويّة، ُحرِّمت ـ بكّل تأكيد ـ عى َعبََدة املاديّات، 

واملُوِبقات...   الجرائم  ومرتكبي  الرتّهات،  وأصحاب 

باملقابل، وعى الضّفة األخرى، هناك عيوٌن مْن نوع 

الّروح،  أو  الحواس،  تبلّدت منه  َمْن  يراها  خاّص، ل 

عميقة  عيوٌن  واألساس  األسِّ  ف  وهي  تاوتت،  أو 

شفافة ثاقبة عاكسة صامتة ُمعّرة، تنفذ إىل أعمق 

ناظريها، تعكس ف صفحتها الفضيّة الرّقراقة كاملاء، 

يرى  وقد  األغوار،  أغواِر  وف  األغوار،  ف  يعتمل  ما 

املرُء فيها خبايا ذاته، وبرئَ نفسه، تأخذ من اللحظة 

كالبحر  جيّاشة  تنحرس،  أو  تطفو  وألقاً،  ولوناً  شكاً 

ف مّده والَجْزر، تارًة يتّخذ شكل الرّمال، وطوراً لوَن 

السمء.. ولو عرَّْجنا عى ماهيّة )الكاتب الحّق(، فهو 

األعمق،  ف  تغوص  ُمستقرِئة،  برّاقٌة  عٌي  له  إنساٌن 

ينبغي  هنا  ومر...  عٍر  كّل  ف  الضوء  تّجد 

املُرتََجى،  هو  كم    – الحّق  الكاتب  إّن  نقول:  أْن 

وبالّدرجة األرْقى- صاحُب حسٍّ أخاقّي باِصم، وإّل 

الكاتب وروحه،  الحياة" بعِي  تتوافر "حقيقة  كيف 

البرشّي؟  للجنِس  األخاقيّة  التجربة  تجاهل  ما  إذا 

مْن  أُويِت  مبا   - يسعى  الحقيقي،  الكاتب  هذا  مثل 

قّوة ووعي وحضور - إىل خوض أيّة َمعَمعٍة حياتية 

أو كتابية، ساُحه ف البْدء "نْصُل" الكلمت، "سيُفه" 

اآلخر،  مع  معركته"،  "ميداُن  البيضاء  الورقة  القلم، 

ورمّبا  تاويِنها،  بكّل  الحياة  مع  املَِعيش،  الواقع  مع 

يسقط  "بقلمه" شهيداً ِبَحْومة الدفاع عن املظلومي 

املقهورين، "شأنه ف ذلك شأن كّل الرّشفاء أهل الّرأي 

الحّر، والفكر الحّر، والكلمة الحرّة"؛ أمل نقرأ أنّه "ف 

البْدء كانت الكلمة"؟! فالكاتب املُبدع ـ عندما يكون 

مخلصاً وفيّاً ألدبه وفّنه وفكره ونِتاِجه اإلبداعيـ  نوُر 

الفجر الّساطع، الذي يشظّي أستاَر العتمة، وهو هو 

دفُء الّربيع الزّاهي املُمتّد، الذي يعيد القطوف إىل 

األشجار، بل هو السخّي بخراته وآللئه ونقاوة روحه، 

خصوَمه  القاهر  األبدية،  لنهائيّته  ف  أبداً  املتجّدد 

بعواصفه وأغواره وتجليّات إبداعه وفلسفته والّنقاء! 

التي هي  الحّق، هو األرض السخيّة كذلك،  الكاتب 

الكائنات!.. وباقي  والنباتات  لألنايِسّ  الحياة  مصدر 

الرّحيمة كأّم رؤوم، ل تعرف سوى  األرض الخصيبة 

الطّهر والتضحية والعطاء، با ِمّنة ول أذى ..

مطليّة  أو  مثقوبة،  عيوٌن  هناك  اآلخر،  املقلب  عى 

حولها  ما  تُدرك  ل  "اإلسفلت"،  والقطران  بالطي 

يوماً  تنفذ  ومل  إنساين،  وشقاٍء  اجتمعي،  بؤٍس  مْن 

إليها  املتطلعة  الفقراء  نظراُت  أصحابها  قلوب  إىل 

الخائبة،  األحام  "كّم"  إىل  تنتبه  ومل  ولهفة،  بأمٍل 

القلوب  وأشغفة  املُتعبَة،  "األجفان  تحت  املُنضِوية 

وقلوبها  وأحاسيسها  آذانها  تثقب  ومل  املَِهيَْضة"، 

هذه  ف  املوجوعي،  وأنّات  املُتأّوهي،  تأّوهاُت 

البقعة أو تلك، من هذا العالَم املرُتاِحب األطراف... 

بَْخِس  لِِعلِّة  الجافة،  املتأّوهة  "الثمر"  أكر  ما  حقاً 

يقي  الذي  املُتطاِوس،  والجهل  والتقدير،  النتباه 

والخر  "الحّق  ثالوت  نحو  املُتساِمي  النطاق  عى 

من  هل  ثم   .. واألوطان  اإلنسان  ورفعة  والجمل"، 

عاقته  املرُء  يقطَع  أْن  يشء،  ف  الوفاء  أو  املنطق 

وأرض  الرأس،  مبسقط  َوِصلَته  والجذور،  باألصِل 

وبي  عيونه،  ف  تذوي  شخصاً  يغدَو  وأْن  التّكوين، 

مبادىء  بأعمقه  وتتشظّى  واألمثاُر،  األزهاُر  ضلوعه 

"الله  الفضيلة، واإليثار! أمل يرْد ف اإلنجيل املقّدس: 

محبّة"؟!

إّن العي املطلوب وجوُدها بيننا، نحن بني البرش من 

الجنسي، إمّنا هي عُي ماٍء تنهمُر من أعايل الجبال، 

عيون  من  تتفّجر  أو  السمء،  بؤبؤي  من  تتدفّق  أو 

النفوس  قْحط  تجّدد  األرض،  َمَوات  تُْحِيي  الينابيع، 

مْن  القلوب  تطّهر  نظراتها،  بطيب  تجود  ويباَسها، 

الوجوه  تعكس  عٌي  والّسواد..  وسوءاتها  أْدَرانها 

..بناًء  والرّشايي  الحياة  أوردة  مْن  املُضيئة  الخّرة 

الحقيقيّة  األّم  أليست  عليه،  واعتمداً  ورَد،  ما  عى 

"عي  هي  وهي  والحياة؟  والتدفّق  للعطاء  رمزاً 

مْن  العنوان  هذا  يحمله  ما  بكّل  الصافية"،  املاء 

األبناء  كّل  يعلم  كم  ـ  واألّم  وأْمداء!  ودللت  أفياء 

فهي  العطاءات؛  متشّعب  "مركّب"،  رمٌز  ـ  الَرَرَة 

البحر بحالته واشتقاقاته وأحواله كافّة.. وهي هي 

"العي الّساهرة – الّساحرة"، بكّل املقاييس واملعاين 

مبا   - دامئاً  العظيمة  األّم  هذه  وستظّل  واألحوال، 

تتحّمله وتحمله عى عاتقها من مسؤوليّاٍت ِجساٍم 

الرّس  من  ُمهّمً  األكباد - جزءاً  أبنائها، فلذات  حيال 

األكر من أرسار الحياة الرّسمديّة!

األقام  أرباب  إّن  القصيد،  وبيُت  القول،  قصارى 

النظيفة، وأهل الفكر الحّر املُستِنر، وَحَملة املصابيح 

املتوّهجة، واملبدعي الحقيقيي،  سيبقون بحالة بحٍث 

البَْوح  عى  القادرة  البصرة،  العيون  تلك  عن  دائٍم 

ويخوضوا  وأرساره،  العامل  حقيقة  يروا  يك  والعطاء، 

وإبداعاتهم  و"مصابيحهم"  وأقامهم  بعقولهم 

الشائكة،  ومعضاته  اإلنسانيّة،  مشاكله  خضّم 

باحثي عْن حلوٍل ناجعٍة ناجزٍة ألوجاعه ومتاعبه و 

"تسوناميّاته"، وما أكرها، تلك التي أدَمْت وأوجَعْت 

وأدمَعْت عيون املايي من أصحاب القلوب الطريّة، 

الرّانية إىل غٍد إنساينٍّ أخَر أو أزرق.. أو كليهم معاً!                

للكاتب الحّق: "عينان نافذتان"! 

آفاق

في التوطئة .. ما أكثر األسرار التي يحرص امرٌؤ ما على إخفائها بأعماق نفسه وأغوارها، فتفضحه عيناه، وما أكثر ما ترشفه النفس 
الّرهيفة الحّساسة من كأس العين الساكنة ـ النابضة، وما أعجب األلوان واألطياف والتجّليات التي تنبعث مْن عيٍن حالمٍة وادعة، 

أو مْن عيٍن كسيرٍة دامعٍة، أو ثالثة متألقة، أو رابعة متحّدية، أو خامسة حاِسدة.. أو.. أو.. ومَن العيون ما يخرج عن العادي والمألوف، 
فالحكمة لها عينان: عيٌن على الماضي، تستعيده وتتمثله، وتستجلي دينامّيته الكامنة، وحضوره الُمضَمر، وثّمة قبٌس ينير العين 

الثانية المتطلعة إلى المستقبل المنشود، تحاول أْن تستشرف آفاقه ومآتَيه، وتعّبد الطريق الُمفِضي إليه، قبل أْن يصبح الحاضر 
ماضيًا، والمستقبل حاضرًا..

الكاتب: وجيه حسن
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مشاركات



الرتاث ف السادس من شهر نوفمر لعام  افتُتح املتحف اإلسامي ألول مرة ف منطقة 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  وبتوجيهات  1996م، 

عضو املجلس األعى لاتحاد حاكم الشارقة، تم تحويل سوق املجرة ــــــ والذي افتُتح 

كسوق ف عام 1987م ـــــ إىل مقٍر جديٍد للمتحف، وذلك بعد خضوعه ألعمل الرتميم 

والتصميم من قبل املختصي، ثم نُقلت مقتنيات املتحف اإلسامي القديم باإلضافة إىل 

بأسلوب عري جديد، وأُعيد  ليتم عرضها  الجديد  املقر  قطع جديدة منتقاة إىل هذا 

للحضارة اإلسامية" وذلك ف  الشارقة  ثانية كمتحف تحت اسم "متحف  افتتاحه مرة 

السادس من يونيو عام 2008 م.

قطع فنية من الحضارة اإلسالمية 
واملتحف هو األول من نوعه ف دولة اإلمارات، حيث يعرض آلف القطع األثرية التي 

ترز عظمة الحضارة اإلسامية من القرن األول الهجري حتى القرن الرابع عرش الهجري 

اإلسامي  التاريخ  عر  املسلمي  العلمء  واخرتاعات  اكتشافات  للزائر مشاهدة  ويتيح   ،

من  أكر  اإلسامية  والثقافة  الفنون  مقتنيات  من  املتحف  محتويات  تتجاوز  العريق. 

خمسة آلف قطعة فريدة تم جمعها من مختلف أرجاء العامل اإلسامي، وجرى ترتيب 

عرضها طبًقا للفرتة الزمنية ف ستة أروقة فسيحة ومساحات رحبة. منذ اللحظات األوىل 

لدخول املتحف يشعر الزائر بأجواء روحانية أثناء التعرف عى تفاصيل مهمة من التاريخ 

اإلسامي والعلوم والكتشافات والثقافة اإلسامية، ومشاهدة الفنون الجملية اآلرسة.

أقسام المتحف :
صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية

خصصت هذه الصالة للتعريف مببادئ اإلسام والقرآن الكريم، يتم عرض أركان اإلسام 

الخمسة التي هي أسس العقيدة اإلسامية، والتعريف عن شعائر الحج والعمرة بشكل 

عام، وهناك مجسم للكعبة وقطع من أجزاء كسوة الكعبة املرشفة، ومخطوطات نادرة 

من املصاحف والتفاسر وغرها، ومناذج مجسمت من املساجد وصور ملساجد أخرى 

من مختلف أنحاء العامل اإلسامي ومن أوروبا.صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا

تُعرض هنا إنجازات علمء املسلمي وإسهاماتهم العظيمة ف الحضارة اإلنسانية، وذلك 

والخرتاعات  الكتشافات  أهم  عن  واملعلومات  والصور  املجسمت  مناذج  خال  من 

والعلوم  والجغرافيا،  والطب،  الفلك،  ف  املسلمون  العلمء  وضعها  التي  والنظريات 

الطبيعية، والرياضيات، والكيمياء، والتكنولوجيا العسكرية، واملاحة البحرية والهندسة 

وغرها.

صالة الفنون اإلسالمية 1

من  والزجاج وغرها  واملعادن  الخزف  من  املصنوعة  واملشغولت  الفنية  األعمل  تضم 

الفنون التي تم إنتاجها ف العامل اإلسامي بي القرني )األول - السابع الهجري(.

الفن  وتأثر  اإلسامية،  للحضارة  وامتداًدا  توسًعا  الفرتة  تلك  ف  املنطقة  شهدت  حيث 

اإلسامي باألساليب الفنية من الحضارتي اإلغريقية والفارسية ولكن رسعان ما اكتسبت 

منطها املميز وعكست روح العقيدة اإلسامية. ونرى ذلك من خال املقتنيات الفريدة 

املعروضة والتي تعر عن النمط الفني اإلسامي املميز ، ومن خال الفنون والزخارف 

التي ابتدعها املسلمون من أشكال نباتية وهندسية، إضافة إىل فنون الخط وغرها.

صالة الفنون اإلسالمية 2

الثاين   / الهجري  )السابع  القرن  من  بديعة  إسامية  فنية  قطعاً  القاعة  هذه  تعرض 

عرش امليادي- وحتى القرن الثالث عرش الهجري/التاسع عرش امليادي(. وتتبع القطع 

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية يعكس مفهوم السياحة الدينية ، حيث يضم مقتنيات أكثر من خمسة آالف قطعة فريدة تجسد 
الثقافة اإلسالمية  ،  وذلك بهدف إبراز الوجه الحضاري العريق للتاريخ اإلسالمي بأسلوب عصري حديث.

 معلم ديني سياحي
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية ..

إعداد : وليد يوسف الشحي

أمكنة وأزمنة
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أمكنة وأزمنة

املعروضة الفرتة التي تلت اجتياح املغول لألرايض اإلسامية الرشقية وهي قطع "معدنية 

وخزفية مملوكية وصفوية وعثمنية "، حيث طرأت ف تلك الفرتة تغرات جذرية غرت 

خريطة العامل اإلسامي مرة أخرى.  كم ازدهرت الفنون مع منو التبادل التجاري والزدهار 

ذلك عى  وانعكس  والهندوس  واملسيحيي  املسلمي  وبي  والغرب  الرشق  ف  القتصادي 

األساليب الفنية واملواد املستخدمة ف التشكيات واملقتنيات املتفردة املعروضة ف القاعة.

صاالت الفنون اإلسالمية 4-3

خصصت هاتان الصالتان للمشغولت الحرفية وعرض األسلحة التي كانت مستخدمة خال 

القرني )الثالث عرش - الرابع عرش الهجري / التاسع عرش- العرشين امليادي(.

وخالهم ازدهرت مناطق العامل اإلسامي اقتصاديًا وازداد الهتمم األورويب بها، مم أدى 

إىل تعزيز التبادل الفني والثقاف بي الدول األوروبية والعامل اإلسامي. وتثل املعروضات 

هنا النتاج الحضاري للثقافتي الرشقية والغربية.

صالة املجرة للمعارض املؤقتة

يستقبل املتحف ف هذه الصالة معارض مؤقتة محلية وعاملية متنوعة.

معرض املسكوكات

 يضم املتحف صناديق عرض مميزة للمسكوكات اإلسامية عى طول ممراته حيث يتعرف 

الزائر عى تاريخ العملة اإلسامية ونشأتها، ومن خالها يخوض الزائر تجربة ل مثيل لها 

عر القرتاب من التاريخ اإلسامي والتعرف عى مدى اتساع رقعته.

ويعرض املتحف مجموعة كبرة وهامة من القطع النقدية اإلسامية مبا فيها عدد كبر من 

الدنانر األموية حيث كان املسلمون قبل الخافة األموية يستخدمون العمات كالدينار 

البيزنطي والدرهم الفاريس، وبعد تأسيس أول خافة إسامية "الدولة األموية" أمر الخليفة 

بإصدار  للمياد  للهجرة/ ستة وتسعي  "عبدامللك بن مروان" عام سبعة وسبعي  األموي 

عملة إسامية جديدة خالية من الرسوم وتحوي نقوشاً تتضمن الشهادتي.

وستارة باب الكعبة املرشفة، املعروفة باسم الُردة أو "الرقع"، تشكل الجزء األكر زخرفة 

ف الكسوة أي القمش الذي يغطي الكعبة الرشيفة، وهذا النموذج قد ُصنع برعاية من 

امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – يرحمه الله - وهي مصنوعة من الساتان الحريري 

األسود ومطرزة بخيوط من الذهب والفضة كتبت عليها آيات قرآنية ضمن أطر تقليدية 

قوامها لوحات مستطيلة وزخارف ودوائر يستطيع الزائر الستمتاع برؤيتها ف صالة أبوبكر 

للعقيدة اإلسامية ف املتحف.

اإلسطرالب
ونهاراً  لياً  الوقت  تحديد  ف  وتستخدم  املراصد  ف  استخداماً  األدوات  أكر  من  يعد 

مجسمت  وهنا  السفر  خال  التجاهات  وتحديد  النجوم  ومسارات  الرتفاعات  وقياس 

 600-1100 الفرتة  خال  مسلمي  علمء  قبل  من  وصفت  أو  صنعت  اإلسطرلب  من 

للهجرة/1100-1200 للمياد وهناك مناذج عديدة لهذه األداة الجميلة الصنع معروضة ف 

صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا.

المبخرة
فكانت  والدنيوي  الديني  الصعيدين  عى  اإلسامية  الثقافة  ف  باألهمية  البخور  تتمتع   

ومازالت تستخدم ف القصور واملباين العامة وحتى املنازل الخاصة ، وهي تعبر عن حسن 

الضيافة وتبعث أجواًء منعشة ولطيفة وتعر عن سعة الحال .

حامل المصحف الشريف 
 ومياثل مصحفاً مملوكياً شهراً محفوظاً ف متحف الفن اإلسامي مبدينة القاهرة ُحفر عليه 

اسم السلطان اململويك النارص محمد ابن قلوون وصانعه هو محمد بن ُسنُقر البغدادي.

المصادر والمراجع :
sharjahmuseums.a

https://24.ae/article
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

 " ال تشلون هم "
نعم ، وبكل فخر ،  قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة : " ال تشلون 
 لهم 

ً
 المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ، مؤكدا

ً
هم " ، مطمئنا

بأن الغذاء والدواء خط أحمر في اإلمارات سينعم بهما الجميع ،  وذلك 
 
ً
 على تداعيات فيروس كورونا الشرس الذي جاب العالم طوال

ً
تعليقا

 ، وحصد األرواح ، وأصاب من أصاب وتعافى منه من تعافى.
ً
وعرضا

وفي هذه الظروف االستثنائية الصعبة ، وبتوجيهات من صاحب السمو 
الدولة ، وقف أسد اإلمارات " بو خالد " وقفة شامخة صادقة  رئيس 
تدل على أصالة معدنه وكرم أخالقه ، عندما أمر بإجالء 215  من رعايا 
كورونا  وباء  بؤرة  الصينية  هوبي  مقاطعة  من  وصديقة   عربية  دول 
إلى  ونقلهم   ، بناء على طلب حكوماتهم   ،"   19 " كوفيد  المستجد 
مركز  تأسيس  إلى  إضافة   ، أبوظبي  في  اإلنسانية  اإلمارات  مدينة 
العالج  مواصفات  جميع  توفر  مع  قياسي  زمن  في  الوقائية  للصحة 
العالمية وعوامل العزل والحجر الصحي ، كما تضمنت مبادرات سموه 
تحت  الحدود  خارج  الطبية  والمعدات  اإلمدادات  العديد من  اإلنسانية 
طائرتين  استقبال  مبادرة  عن   

ً
فضال  ، العالمية  الصحة  منظمة  مظلة 

قادمتين من المملكة المتحدة تحمالن قرابة 400 طالب كويتي وعدد 
فكانت   ، الالزمة  الطبية  الرعاية  لهم  وتقديم   ، األخرى  الجنسيات  من 
 على خطى الوالد الشيخ 

ً
اإلمارات خير دواء لألشقاء واألصدقاء ، سيرا

لنصرة  االستعداد  أهب  على   
ً
دائما كان  الذي  ثراه   - الله  - طيب  زايد 

المحتاجين والعالقين والمنكوبين والمكروبين في كل أرجاء العالم.
بالتعليمات  التقيد  الجميع  على  يجب   ، الوضع  هذا  ظل  في  و 
واالعتماد   ، المختصة  والجهات  األمر  والة  من  الصادرة  والتوجيهات 
على األخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية ، وعدم االنجراف خلف 
تعاملنا مع  ، كما يجب أن يكون  أية وسيلة   الشائعات وتداولها في 
هذه الظروف من جانبين : أولهما اإليمان بالله والتوكل عليه والتحصن 
باألذكار والقرآن ، ثم األخذ باألسباب واالحتياطات التي تساعد - بإذن 
بالتعليمات  االلتزام  ومنها   ، الوباء  تفشي  منع  -على  ومشيئته  الله 
إال  المنزل  من  الخروج  وعدم  والتعقيم  كالنظافة  والسلوكية  الصحية 
للضرورة ، وعلى الجميع أن يتيقن بأن التعليمات عندما تصل إلى حد 
تعليق صالة الجماعة والجمعة في المساجد فإن األمر ليس بالهّين ، 
فهل من معتبر ؟! وهنا ال بد من اإلشادة باإلجراءات والتدابير االحترازية 
المختلفة  الحكومية  بأجهزتها  ممثلة  الدولة  تتخذها  التي  والوقائية 
 ، المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة   " األول  الدفاع  "خط  رأسها   وعلى   ،
الجهود  ومقدرين  مثمنين   ، واإلدارية  والتمريضية  الطبية  وكوادرها 

الجبارة التي يقومون بها ، فلهم منا  جزيل الشكر والثناء.

ومضة أخيرة :
 عليك ، بقاؤك 

ً
 وِحْرَصا

َ
 لك

ً
عزيزي المواطن ، عزيزي المقيم .. ُحبا

في منزلك ضماٌن لسالمتك.
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إعداد : النقيب حسن المنصوري 

التكنولوجيا  مستجدات  كل  عى  نتعرف  هنا  ومن 

املجال  خدمة  ف  الصطناعي  الذكاء  تسخر  وطرق 

الريايض وعلوم الرياضة، والعمل عى تنمية قدرات 

أجل  الصطناعي من  الذكاء  القادم ف مجال  الجيل 

مستقبل أفضل لألداء واملمرسة الرياضية.

إن الهدف من الذكاء الصطناعي ليس فقط الكتفاء 

خال  لعب  قطعها  التي  املسافة  عن  بالكشف 

ومن  املجهود،  هذا  بذل  أسباب  تفسر  إمنا  مباراة، 

ثم ستكون لدى املديرين الفنيي القدرة عى معرفة 

وأيضاً  ل،  أم  املوضوعة  بالخطة  الاعبون  يلتزم  هل 

خلق منتج ميكن لفرق الصفوة أن تستخدمه ملراقبة 

الاعبي، حيث سيتم ربط تقنيات الذكاء الصطناعي 

والتعلم اآليل، بغية الوصول إىل مفهوم ميكنه تفسر 

باملباراة، ومن ثم ميكن  الخاصة  التكتيكية  األنشطة 

للفرق أو مبعنى أصح أجهزتها الفنية استخدام الذكاء 

الصطناعي لتحديد مواطن الضعف والقوة ف الفرق 

التي يتولون تدريبها وكذا ف الخصوم .

ويرجع أهمية الذكاء الصطناعي إىل أن هذه التقنية 

من املؤمل أن تفرس املعلومات والحصائيات البدنية 

إىل  الوصول  ثم  ومن  بالاعبي،  الخاصة  والتكتيكية 

وعلمء  واملديرين  والاعبي  للمدربي  أفضل  رؤية 

الرياضة .

حيث تتيح تقنيات الذكاء الصطناعي )A.I( والتعلم 

البيانات الضخمة املتعلقة  اآليل، القدرة عى تحليل 

البيانات  من  وغرها  الاعبي  وأداء  الفرق  بنتائج 

محللو  ويستطيع  املباريات،  أثناء  جمعها  يتم  التي 

تستخدم  مناذج  وتطوير  لبناء  أستخدامها  البيانات 

املباريات  نتائج  لغرض  الصطناعي  الذكاء  تقنيات 

مثل فوز أحد الفريقي أو تعادلهم .

وكذلك من خال تحليل قدرات النجوم من الاعبي 

متشابهة، ومدى  مواقف  منهم ف  كاً  أداء  وتحليل 

تحديد  وبالتايل  للحركة،  منهم  كل  وتنفيذ  قدرة 

من خال  اللعب  نواحي  من  ناحية  كل  ف  األفضل 

حركة   1600 من  أكر  قياس  عى   يعمل  برنامج 

لاعب الواحد، ليتم تحديد مدى أفضليته عن بقية 

يسجلها  التي  األهداف  عن  النظر  برف  الاعبي 

الاعب، فالرنامج يجمع املعلومات والبيانات خال 

العديد من املبارات ويقوم بدراسة ترفات الاعب 

تحت الضغط من خال تفكره وتحركاته التكتيكية 

الدفاع،  أو  الهجوم  وضع  خال  سواء  وتريراته 

لتقييم  الصطناعي  الذكاء  خوارزميات  عر  ويحللها 

املباراة،  عى  الاعب  تأثر  ومدى  الترفات  هذه 

وتأهيل  اإلصابات  من  التقليل  عى  أيضاً  وتساعد 

الرياضة من  الاعب، ومعرفة كيفية تأمي مستقبل 

خال تقرير أفضل .

المدرب "اآللي".. آخر استخدامات الذكاء 
االصطناعى في الرياضة

وهى  تطوراً،  أكر  األمر  أصبح  األخرة  السنوات  ف 

القدم،  كرة  ماعب  ف  نوعها  من  األوىل  التجربة 

مدرب يخطط للفريق عبارة عن، "روبوت".

حيث قام خراء الرياضة بإنتاج أول مدرب كرة قدم 

الصندوق املىء  أن هذا  ببالنا يوماً  آىل، فلم يخطر 

باإللكرتونات ميكنه أن يقود فريق كرة قدم، والذى 

تعقيداً  والخوارزميات  التقنيات  أكر  عى  يعتمد 

والتشكيات  التكتيكية،  الخطط  أفضل  لتحديد 

ملقابلة الخصم عى أتم استعداد، ومن خال العاملي 

بالنادي سيقومون بإخباره بنقاط القوة والضعف ف 

البيانات عن فريق  الاعبي، وكذلك  الفريق وأفضل 

تشكيل  بوضع  اآليل  املدرب  يبدأ  هنا  ومن  الخصم، 

البداية والخطط الفنية للمباراة. 

ولن يتوقف األمر عند بداية املباراة فقط، حيث أنه 

الازمة  التغيرات  عى  ويعمل  املباراة،  بإدارة  يقوم 

الخطط  أو تغير  الاعبي  بتغير  املباراة، سواء  أثناء 

الفنية ف امللعب، حيث يعمل هذا الروبوت الحفاظ 

عى مستوى جيد للفريق وعدم اقرتابهم من منطقة 

الهبوط بشكل كبر.

مثاً  األخرى  باأللعاب  األيل(  )املدرب  يعتمد  كم 

كالتنس ف إدارة مبارياته عى جمع املعلومات مع 

أثناء  وأيضاً  الصطناعى،  الذكاء  مستخدماً  تحليلها 

املباريات.

املجال  الصطناعي ف  الذكاء  استخدام  فوائد  وفمن 

أو لعب،  الراهن سواء كمدرب  الوقت  الريايض ف 

وكيف  واملعلومات  الدوات  من  الكثر  لديه  بأن 

الريايض  املجال  ف  خبراً  يجعله  مم  األفضل  يتجه 

واملستوى الصحي أما من ناحية األداء الذي يقدمونه 

فيصبح لديك معلومات كافية تساعدك ف التحضر 

للمباريات سواء للمدربي أو الاعبي.

الذكاء االصطناعي في المجال الرياضي

ركن المالعب

بقلم إبراهيم بكري

أقتحم الذكاء االصطناعى 
مجال الرياضة كبقية المجاالت 

الحياتيه األخرى، حيث يلجأ 
المدربون والقائمون على األلعاب 
الرياضية والعديد من الرياضات 
للذكاء االصطناعي من فترات 

طويلة، وذلك لمساعدتهم في 
تحليل أداء الالعبين واستخالص 
بعض اإلحصاءات التى يصعب 
احصاؤها نوعًا ما، كمجهود 

الالعبين في الملعب والتمريرات، 
وبعض األرقام األخرى التى جعل 

منها الذكاء اإلصطناعى أكثر 
دقه لمساعدة المدربين في 

تحليل أداء الالعبين .

إعداد : فرع التدريب العام
معهد تدريب الشرطة
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 خيم احلزن على قلوبنا بوفاة املشجع اإلماراتي سامل خليفة 
من  كل  وعلى  الرياضيينن  على  احلزن  رسم  وبرحيله  كراب، 
عرفه وتعامل معه، فقد كان -رحمه اهلل- صاحب قلب كبري 
اجللوس  من  متل  ال  والبعيد  للقريب  وصديق  بشوش  ووجه 
تتوقف  ال  التي  وضحكاته  بقفشاته  يسعدك  معه  والنقاش 
ومداعباته اللطيفة. سلك طوال حياته طريق واحد بأن يكون 
رأس  جمتمع  أطياف  لكل  حمبوبًا  كان  لذا  للجميع  صديق 

اخليمة.
يف يوم جنازته تسابق الكل حلضور صالة اجلنازة واملشاركة 
وطيبة  بأخالقه  الرائع  اإلنسان  لهذا  الوفاء  من  كنوع  بدفنه 
قلبه ودماثة خلقة، مشاهدت آثار احلزن على جميع املعزين 
وأخًا  فقدوا  أنهم  اجلميع  شعر  إذ  وفقدانه،  وفاته  جراء  
مل  الذي  البشوش  اإلنسان  ذلك  فقدوا  قد  وأنهم  صديقًا، 

يختلف على حمبته وصداقاته أحد.
يضيف  الذي  الويف  املشجع  ذلك   فقد  اإلماراتي  املدرج 
الروح والقفشات للمدرج األخضر ويولد لالعبي فريقة الدافع 
بصرخاته وكلماته الرنانة عشق سامل كراب نادية منذ الصغر 
الداخلية  سواء  املباريات  كل  يف  خلفه  تنقل  حبه،  على  وكرب 
جدران  وسط  طويلة  أوقات  يقضى  كان  أنه  حتى  اخلارجية  أو 
النادي وكانت ترتسم السعادة على حمياه بفوز فريقه، ويحزن 
وقت  يحرتق  قلب  من  نابع  لناديه  تشجيعه  خسارته،  على 
كان  ما  رغم  األخضر  مؤازرة  على  اطالقًا  يتأخر  مل  اخلسارة. 
يعانية يف السنوات األخرية من مرض وأالم أال أنه يتحمل ويشق 
املوظفني  كل  فريقه،  خلف  الوقوف  أجل  من  نفسه  على 
البار وتشجيعه مل  النادي  أبن  أنه  بالنادي يعرفونه،  والعاملني 
األندية  الرياضية، حتى العبي وجماهري  الروح  اطار  يخرج عن 

األخرى حترتمه وتسعد بوجوده يف املدرجات.
خارج   مسجد  بأنشاء  بقيامها  اإلمارات  نادي  إدارة  أحسنت 
األفراد  كل  أمام  الفرصة  وأتاحه  له  املغفور  بأسم  الدولة 
ندعوا  أن  إال  يسعنا  وال  العظيم،  األجر  بناءه  يف  للمساهمة 

ألخينا سامل كراب باملغفرة والرحمة.

المدرج األخضر حزين  لرحيل سالم

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

تطلعات كبرة يحملها اتحاد كرة القدم اإلمارايت برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي 

للنهوض بالكرة اإلماراتية عى كافة املستويات آلجل أعادتها من جديد للواجهة وللساحة 

الدولية بعد فرتة من الرتاجع والنتائج السلبية وأمام اتحاد الكرة العديد من التحديات 

وأولها أهمية تجاوز املرحلة األوىل من التصفيات املزدوجة واملؤهلة لكأس العامل وأمم 

هذه  تكون  ألجل  املطلوبة  بالصورة  السنية  املراحل  املنتخبات  إعداد  إىل  إضافة  أسيا 

املنتخبات رافد للمنتخب األول وإمام اتحاد الكرة الجديد مسؤوليات أخرى منها تطوير 

اللوائح التي  املسابقات املحلية والبحث عن سبل إلعادة الجمهر للمدرجات واعتمد 

تصب ف مصلحة الكرة اإلماراتية .

نجاح مهمة اتحاد الكرة يتطلب بتضافر وتعاون كل الجهود من مسؤولي وأندية وإعام 

اإلماراتية ويذكر أن  بالكرة  التطوير والنهوض  الجميع رشكاء ف مهمة  باعتبار  وجمهر 

عبداللة نارص الجنيني فاز مبنصب نائب رئيس التحاد ورئيس رابطه املحرتفي ويوسف 

حسي السهاوي فاز مبنصب الرئيس الثاين .

من جهة أخرى اعتمد اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي تشكيل 

و سيف  رئيسا  يوسف حسي  الفنية  والشؤون  املنتخبات  لجنة  الدامئة وضمت  اللجان 

خميس  عدنان  من  كل  وعضوية  مستشارا  حمد  عبيد  ومحمد  نائبا  املنصوري  ماجد 

املستيك  الحميد محمد  عبيد هال وعبد  الحمدي ومحمد  الطلياين  وعبداللة سلطان 

وعادل عبد العزيز احمد وضمت لجنة املسابقات برئاسة احمد يوسف درويش و سيف 

وجمعة  الحتاوي  سعيد  ومحمد  النعيمي  صالح  احمد  وعضوية  نائبا  املنصوري  ماجد 

الله  عبد  سامل  املالية  اللجنة  ضمت  فيم  ويش  املطر  خلف  ويحي  ويل  العبد  حمدان 

الكوك ومحمد فرج  نائبا وعضوية فهد محمد  رئيسا واحمد يوسف درويش  الشامي 

عبدالله ولطيفة محمد ألعويض وضمت لجنة الحكام برئاسة عى حمد البد واوي وسامل 

عبداللة الشامي نائبا وعى محمد بوجسيم مستشارا وعضوية صالح محمد املرزوقي 

وفاطمة  الظاهري  وعوض مرسي  حنيفة  بن  وحمد حسن  املنصوري  يوسف  وإبراهيم 

سيف العامري بينم لجنة أوضاع وانتقالت الاعبي برئاسة هشام محمد الزرعوين وأمل 

حسن بوشاخ نائبا وعضوية ماجد سعيد الحاف وحسم راشد املراشدة ويعقوب محمد 

العي فيم تكونت لجنة الشؤون املجتمعية من إبراهيم سلمن الحمدي رئيسا وعمران 

وضمت  جمعة  وغانم  الشحي  وإبراهيم  فهد  بن  حمد  مريم  وعضوية  نائبا  الجسمي 

لجنة اإلسرتاتيجية والستثمر خلفان جمعة بالهول رئيسا وإبراهيم سلمن الحمدي نائبا 

وعضوية أبوكر الحسيني وصفاء تريم واحمد الطنيجي ووافق املجلس عى تشكيل لجنة 

العاقات الدولية والتصال املؤسي برئاسة سامل عي الشامي .

راشد بن حميد يقود مسيره الكرة اإلماراتية
واعتماد تشكيل اللجان الدائمة
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أخبار المجتمع

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حر 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

حاكم ديب »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

الشيوخ  السمو  وأصحاب  املسلحة  للقوات  األعى 

أعضاء املجلس األعى لاتحاد حكام اإلمارات وسمو 

نهيان  أفراح آل  اليوم  الحكام  العهود ونواب  أولياء 

مبناسبة زفاف نجل سمو الشيخ سعيد بن زايد آل 

كرمية  إىل  »حمدان«  أبوظبي  حاكم  ممثل  نهيان 

 46 مبشاركة  نهيان  آل  حمدان  بن  محمد  الشيخ 

عريسا من أبناء الوطن وذلك خال حفل الستقبال 

الذي أقيم ف أبوظبي.

الشيخ حميد بن  السمو  الحفل صاحب  فقد حر 

عجمن  حاكم  األعى  املجلس  عضو  النعيمي  راشد 

وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعا عضو 

السمو  وصاحب  القيوين  أم  حاكم  األعى  املجلس 

املجلس  عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ 

سمو  الحفل  كم حر  الخيمة.  رأس  حاكم  األعى 

آل مكتوم ويل  راشد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان 

عهد ديب و سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

نائب حاكم ديب وزير املالية وسمو الشيخ عبدالله 

بن سامل بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و 

سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل 

عهد الفجرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد 

املعا ويل عهد أم القيوين و سمو الشيخ عبدالله بن 

الشيخ  القيوين و سمو  أم  نائب حاكم  راشد املعا 

محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس 

الخيمة و معايل صقر غباش رئيس املجلس الوطني 

التحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان 

الشيخ رسور  العي وسمو  الحاكم ف منطقة  ممثل 

زايد  بن  هزاع  الشيخ  و سمو  نهيان  آل  محمد  بن 

إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 

أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 

نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس 

منصور  الشيخ  سمو  و  واإلنسانية  الخرية  لألعمل 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

زايد  بن  ذياب  الشيخ  الرئاسة و سمو  وزير شؤون 

آل نهيان و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

الشيخ  سمو  و  الدويل  التعاون  و  الخارجية  وزير 

أمناء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  عمر 

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمل الخرية 

نهيان  آل  زايد  بن  خالد  الشيخ  وسمو  واإلنسانية 

ألصحاب  العليا  زايد  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 

الهمم ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

تخللته  الذي   - الستقبال  . و حر حفل  التسامح 

الفنون الشعبية - عدد  أهازيج تراثية وفقرات من 

الدولة  ف  املسؤولي  وكبار  الوزراء  و  الشيوخ  من 

وأعضاء السلك الدبلومايس املعتمدين لدى الدولة. 

التهنئة إىل الشيخ حمدان بن سعيد  وقدم الجميع 

بن زايد آل نهيان و العرسان مبناسبة زفافهم متمني 

لهم السعادة وحياة أرسية هانئة.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يحضرون أفراح آل نهيان

حر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ويل عهد ديب، حفل الستقبال الذي أقامه غانم 

محمد غانم املري مبناسبة زفاف نجله خليفة 

إىل كرمية عبدالله جمعة عبدالله القعود.

وحر الحفل الذي أقيم ف فندق ميدان ف ند الشبا ف 

ديب، عدد من الشيوخ واملسؤولي وأقارب العروسي.

وقد بارك سمو ويل عهد ديب آلل املري وآل القعود 

أفراحهم، متمنياً للعروسي دوام السعادة ف حياتهم 

الزوجية املباركة.

حمدان بن محمد يحضر أفراح المري والقعود
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أخبار المجتمع

زفاف النقيبين عمر وياسر الفاروق الطنيجي

تتقدم إدارة اإلعام والعاقات العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بأسمى التهاين والتريكات مبناسبة زفاف كل من :

 النقيب عمر عبد الله محمد الفاروق الطنيجي إىل كرمية محمد إبراهيم الجري الشامي ، والنقيب يارس عبد الله محمد الفاروق الطنيجي

 إىل كرمية حسن راشد غرون الشحي. راجي لهم حياة زوجية مباركة مفعمة بالخر والسعادة.

الزماء ف قسم األمن والحراسات بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة يهنئون 

كاً من : الرشطي أول أمثل هيثم السامات ، 

مبناسبة قدوم مولوده »غيث« ، 

والرشطي نعيم رسول بخش ، لقدوم مولوده »نواف« .

 جعلهم الله من مواليد الخر والسعادة  وقرة عي والديهم .. ألف مروك.

أمثل هيثم ونعيم رسول
يستقبالن مولوديهما » غيث« و »نواف«

حر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي 

كايد  بن  عبدامللك  والشيخ  الخيمة،  رأس  عهد  ويل 

حاكم  السمو  لصاحب  الخاص  املستشار  القاسمي 

رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس 

دائرة الجمرك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس 

حميد  بن  راشد  والشيخ  »راكز«،  القتصادية  الخيمة 

عجمن،  ف  والتخطيط  البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي 

حفل  القاسمي،  صقر  بن  سعود  بن  صقر  والشيخ 

الستقبال الذي أقامه الشيخ جمل بن صقر بن سلطان 

القاسمي رئيس اللجنة العليا املنظمة لسباق الهجن ف 

بن  سلطان  الشيخ  نجله  زفاف  مبناسبة  الخيمة،  رأس 

جمل بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون املواطني 

املرحوم  كرمية  إىل  الخيمة،  برأس  األمري  الديوان  ف 

الشيخ صقر بن خالد بن سلطان القاسمي.

كم حر الحفل - الذي أقيم ف صالة البيت متوحد 

مبنطقة الرفاعة ف رأس الخيمة - املهندس الشيخ سامل 

الطران  دائرة  رئيس  القاسمي  صقر  بن  سلطان  بن 

القاسمي،  بن محمد  بن حميد  أحمد  والشيخ  املدين، 

والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ 

صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة 

مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ 

عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب 

صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن 

سعود بن راشد املعا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد 

بن أحمد املعا للقرآن الكريم والثقافة اإلسامية ف أم 

القيوين، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، 

والشيخ مروان بن عبدامللك بن كايد القاسمي، والشيخ 

بن  خالد  والشيخ  القاسمي،  بن حميد  خالد  بن  سامل 

صقر  بن  محمد  والشيخ  القاسمي،  سلطان  بن  صقر 

بن  خالد  بن  محمد  والشيخ  القاسمي،  سلطان  بن 

سلطان القاسمي وجمع من املدعوين واألهل واألقارب 

واألصدقاء.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي 

والشيوخ والحضور التهاين والتريكات للعريس ووالده 

وأهل العروس وأقارب العروسي، سائلي الله عز وجل، 

الذرية  يرزقهم  وأن  بالرفاه،  العروسي  يكلل حياة  أن 

الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من األهازيج الشعبية 

الرتاثية اإلماراتية ابتهاجاً بهذه املناسبة السعيدة.

محمد بن سعود والشيوخ يحضرون أفراح القواسم
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  الشيخ محمد بن  السمو   توجيهات صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل  -  الخاصة  بتطوير آلية عمل المتسوق 
السري للخدمات الحكومية تعزز جودة الحياة في دولة اإلمارات ، ودائمًا ما ترتقي 
وفقها  طرق العمل نحو اساليب التطور التكنولوجي الذي نعيشه في كل مفاصل 

الحياة  اليوم.

أيها األخوة
االتحادية  يعكس  الحكومة  في  السري  المتسوق  آليات  وتطبيق   إطالق  عملية   
حرص القيادة الرشيدة على المضي قدما في تطوير مفاصل العمل الحكومي من 
أجل تحقيق جودة الحياة لكل من يعيش على أرض الدولة ، وتأكيد حق جميع 
أفراد المجتمع بكافة شرائحه في الحصول على أفضل الخدمات وفق أعلى معايير 

الجودة والكفاءة والشفافية.

أبناء العين الساهرة
أن حكومتنا الرشيدة دأبت على اصدار القرارات والتوجيهات التي تصب في مصلحة 
المواطن والمقيم دائما ، والتي تجسد الصورة الحقيقة لمساعي الدولة في تعزيز 
أمام جمهور  الفرصة  اتاحة  من خالل   ، العالم  وأقطار  دول  بين  الريادية  مكانتها 
الحكومية  المؤسسات  في  لهم  المقدمة  الخدمة  مستويات  لتقييم  المتعاملين 
االتحادية مما يسهم في شحذ همم القائمين على هذه المؤسسات وجميع العاملين 
ويحقق   ، المتعاملين  لدى  السعادة  مستويات  يعزز  وبما   ، االفضل  لتقديم  فيها 
آمالهم وتطلعاتهم في الحصول على الخدمة المتميزة والراقية التي تتماشى مع رؤى 

وخطط الدولة الحالية والمستقبلية.

أيها األخوة
أن قيادة االمارات سباقة دائما في عملية التعلم المؤسسي من خالل تقديم افضل 
ممارسات ادارة و حوكمت األداء الحكومي ،  حيث تأخذ على عاتقها في كل مناسبة 
االرتقاء بمستويات الخدمة وتطوير منظومة العمل في كافة الجهات والمؤسسات 
الحكومية على مستوى الدولة ، ما ساهم في تحقيق الدولة مكانة رائدة عالميا في 
مجال  في  المتقدمة  المراكز  وتحقيق   ، الحكومية  بالخدمات  المجتمع  أفراد  ثقة 

التنافسية الدولية.

جودة الحياة وتطوير آلية العمل

عملية إطالق وتطبيق  
آليات المتسوق السري في 
الحكومة االتحادية يعكس 
حرص القيادة الرشيدة على 

المضي قدما في تطوير 
مفاصل العمل الحكومي...
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