
1 العدد  ) 283 (    مايو   2020       

محطة شرطية



2   مايو   2020    العدد ) 283 (   



3 العدد  ) 283 (    مايو   2020       

صور من اإلمارات .. رمضان كريم
 

صيامًا مقبواًل 
ورمضان كريم 

وسالمات 
يا وطن ...

 وكل عام 
والجميع

 بألف خير. 

                                يف البدء البد من اإلشادة باجملتمع عامة من مواطنني ومقيمن يف بالدنا 
التي  االحرتازية  واالجراءات  بالتعليمات  ومسؤول  واضح  التزام  من  أظهروه  ملا  احلبيبة 
اقرتها حكومتنا الرشيدة بتطبيق برنامج التعقيم الوطني ، واإللتزام التام بفرتات احلضر 

اليومي تطبيقًا لشعار » خّلك يف البيت «.
متمثلة  املوقرة  الداخلية  وزارة  عليه  عملت  الذي  الرائع   بالتنسيق  اإلشادة  التفوتنا  كما 
الربنامج  طبقت  التي  كوادرها  عرب  الصحة  ووزارة  ومنتسبيها،  الشرطية  بقياداتها 
وامتثال   ، وأهله  الوطن  حب  ملشاعر  وتكريس   ، باملسؤولية  عايل  شعور  على  يدل  مما 

لتعليمات القيادة احلكيمة للبالد .
ويقينًا » درهم وقاية خري من قنطار عالج «حمى اهلل البالد وأهلها وقيادتها من كل سوء.

صورة أخرى 
الفلمية والصور تظهر بوادر طيبة  بالعديد من املواد  التواصل االجتماعي  حفلت مواقع 
التعقيم  برنامج  تنفذ  التي  العاملة  الكوادر  تبذله  ملا  والعرفان  الشكر  بتقدمي  متثلت 
البنايات السكنية مبظهر مفرح وهم يحيون من يقدم لهم  الوطني ، عرب فيها قاطني  
البنيات  تلك  سكان  فيها  ردد  التي  اللحظات”   “ جدًا  معربًا  كان  الذي  ان  إال   ، اخلدمة  تلك 
» النشيد الوطني اإلماراتي « والتي علق عليها صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة – رعاه اهلل – قائاًل  : فرحت 

لها وأدمعت عيني .
شكرًا ملن أحب اإلمارات وردد صداها األرحب يف قلبه وعلى لسانه ، فاإلمارات بلد اجلميع 

وحماية امنها مسؤولية اجلميع.

صورة ثالثة ... رمضان كرمي
احلمد هلل الذي بلغنا رمضان ، بصحة وعافية ، أثر ما شهدناه من ذلك الوباء الذي ضج به 
العامل ، وقيل فيه ما قيل . إال ان إرادة اهلل فوق كل إرادة ،  قضى  سبحانه وقضاءه احلق 
، بعد تلك املسرية   ) الطاعة والغفران ) شهر رمضان املبارك  أن نعود  لنعيش شهر 

التي حملت معها من أخبار الوباء، واستمر ملا هو معلوم له ومقدر أن يستمر بأمر اهلل.
 شهر الرحمة واملغفرة ، شهر اهلل الذي  ننتظر قدومه كل عام ، ملا يحمله من فيض 
النور واإلحسان واملغفرة ، صفات نحن بأمس احلاجة لها ، والعيش يف رحاب  سموها 
العزة واجلالل وكرم مغفرته  التي تشعرك بالرحمة املهداة من رب  وألقها وروحانياتها 

سبحانه .
رمضان كرمي  بعطائه ، بفيض احملبة فيه ، بكرم سجاياه وأيامه ، رمضان كرمي على بالدنا 
الشيخ  السمو  صاحب  رأسها  وعلى  احلكيمة   الرشيدة  قيادتنا  وعلى   ، وأهلينا  وأحبتنا 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه اهلل -  وكل حكامنا الكرام رعاهم اهلل .
رمضان كرمي نقولها سعداء بعفو ربنا الكرمي ومغفرته التي من بها علينا وعلى بالدنا ، 
وواقانا مما تخبئه لنا األقدار ، واحلمد هلل على جميل فضله ووافر نعمائه وكرمه الذي ال 
ينقطع ، حمى بالدنا ، وأغدق علينا بالعطاء الوفري ، وأيدنا بحكمة من يقود ، وجمعنا على 

حب اخلري للجميع .
 صيامًا مقبواًل ورمضان كرمي وسالمات يا وطن ... وكل عام واجلميع بألف خري. 
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محطة شرطية

اشــاد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، باإلجــراءات الحرتازيــة 

والوقائيــة املتبعــة ضمــن برنامــج التعقيــم الوطنــي 

ف كافــة طــرق وأحيــاء رأس الخيمــة، وســر اآلليــات 

بالخــر  مبــرة  ومراحــل  خطــوات  ف  واإلجــراءات 

تهــدف إىل نــر األمــن والســامة عــى نطــاق واســع ف 

المــارة، مــم يدعــو إىل التفــاؤل خاصــة ف ظــل تجــاوب 

وتفاعــل املجتمــع بســبب ارتفــاع مســتوى الوعــي لــدى 

ــي  ــف والوع ــذا التكات ــاً ه ــع، مثمن ــات املجتم ــة فئ كاف

ــهدها  ــي يش ــة الت ــروف الراهن ــل الظ ــي ف ظ املجتمع

العــامل كافــة جــراء تفــي فــروس كورونــا ) كوفيــد 19 (.

جــاء ذلــك خــال لقــاء ســعادته، مبســؤويل ومــرف 

فــرق العمــل امليدانيــة املعنيــة بتأمــي برنامــج التعقيــم 

الوطنــي، حيــث أشــاد ســعادته، بجهودهــم املتميــزة ف 

ــه  ــذي يقومــون ب ــات ســر العمــل ال دعــم خطــط وآلي

لتأمــي عمليــات التعقيــم كافــة ف مناطــق اإلمــارة، 

ــر  ــاء واملثم ــم البن ــره لدوره ــكره وتقدي ــن ش ــاُ ع معرب

ــروس  ــد ف ــامة ض ــة والس ــر الصح ــة تداب ــر كاف ف ن

توعيــة  ف  تعاونهــم  مثمنــاُ   )  19 كوفيــد   ( كورونــا 

ــر  ــل وس ــة العم ــق آلي ــى تطبي ــم ع ــور وحرصه الجمه

ــز. ــاءة وتي ــراءات بكف اإلج

ــام رشطــة رأس  ــد ع ــا ســعادة قائ ــبة، دع ــذه املناس وبه

الخيمــة، أفــراد الجمهــور إىل بــذل املزيــد مــن التعــاون 

ــة  ــة املعني ــرق العمــل امليداني مــع مســؤويل ومــرف ف

بتطبيــق برنامــج التعقيــم الوطنــي، مناشــداً جميــع 

أفــراد املجتمــع بأهميــة مواصلــة اللتــزام واســتيفاء 

كافــة إجــرارات ومتطلبــات الوقايــة، مــع الحــرص عــى 

البقــاء ف املنــازل وعــدم الخــروج منهــا إل للــرورة 

القصــوى خاصــة أثنــاء أوقــات التعقيــم الوطنــي املقــررة 

ــع. ــامة للجمي ــة والس ــن والصح ــاً األم ، متمني

m   قائد عام شرطة رأس الخيمة يلتقي بمسؤولي ومشرفي 
فرق عمل برنامج التعقيم الوطني

m اللواء النعيمي يشيد بمشاركة فريق انقاذ االمارات في برنامج التعقيم الوطني

أشــاد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باملجهــود الكبــر الــذي 

ــاذ إلمــارات ف املشــاركة بربنامــج  ــق إنق ــه فري يقــوم ب

العمــل  أهميــة  يجســد  والــذي  الوطنــي  التعقيــم 

الحكوميــة ف  الجهــات  تعزيــز جهــود  التطوعــي ف 

ــار  ــن آث ــد م ــة والح ــة العاملي ــذه األزم ــع ه ــل م التعام

انتشار فروس كورونا املستجد " كوفيد 19 ".

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى أن  وأكــد ســعادة قائ

أبنــاء اإلمــارات يربــون أروع األمثلــة ف خدمــة وطنهــم 

والســهام بجهدهــم ف الربامــج والحمــات الوطنيــة مــم 

ــا، وقدرتهــم  ــون به ــي يتحل ــة الت ــروح الوطني يعكــس ال

عــى تقديــم املســاندة للجهــات املختصــة ف كافــة 

بــرورة  املطلــق  إميانهــم  مــن  إنطاقــا  املجــالت، 

الحفــاظ عــى مكتســبات الوطــن ورد جــزء مــن الجميــل 

للقيــادة والحكومــة الرشــيدة، التــي مل تتــوان ف أي 

ــا  ــامة مواطنيه ــن وس ــة وأم ــى راح ــهر ع ــت بالس وق

ــود  ــعادته إىل أن جه ــا س ــا ، لفت ــى أرضه ــي ع واملقيم

ــن  ــر م ــي تحظــى باحــرتام وتقدي ــل التطوع ــرق العم ف

ــي دامئــا مــا تشــجع عــى العمــل  ــا الحكيمــة الت قيادتن

التطوعــي باعتبــاره ركيــزة أساســية ف دفــع مســرة 

الدولــة نحــو حصــد اإلنجــازات وتعزيــز الــولء واإلنتــمء 

ــة . ــة الحبيب ــذه الدول له

ــه  ــواء النعيمــي عــن شــكره وامتنان وأعــرب ســعادة الل

ــذي كشــف الحــس الوطنــي  ــق إنقــاذ اإلمــارات ال لفري

ــل  ــة رج ــون وقف ــن يقف ــبيه الذي ــع منتس ــر لجمي الكب

ــاركة  ــات املش ــم ف الجه ــع اخوانه ــد م ــدا بي ــد ي واح

ف برنامــج التعقيــم الوطنــي الهــادف لوقايــة أبنــاء 

ــامتهم . ــى س ــاظ ع ــع والحف املجتم
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حــث ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 

املحــّي - قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، عــرب لقائــه 

ــات  ــوارئ واألزم ــق الط ــع فري ــد م ــن بع ــه ع وتواصل

ــى  ــق ، ع ــاء الفري ــور أعض ــّي، بحض ــوارث املح والك

تحقيــق التوافــق والتواصــل بــي جميــع الجهــات 

التزامــاً  وذلــك  املشــرتكة  العمــل  آليــات  لتوحيــد 

بالتوجيهــات التــي أصدرتهــا الجهــات املختصــة، ف 

شــأن تطبيــق اإلجــراءات اإلحتزاريــة والتدابــر الوقائية 

ــد  ــا / كوفي ــروس كورون ــبب ف ــامة بس ــة والس للصح

ــة  ــو، كاف ــرب الفيدي ــد ع ــن بُع ــمع ع ــهد الجت 19. ش

مــدراء وممثــي املؤسســات التحاديــة واملحلّيــة بــرأس 

الخيمــة، حيــث بــدأ ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان، 

ــمع  ــد الجت ــم عق ــد ت ــه ق ــا بأن ــة رصح خاله بكلم

أصدرتهــا  التــي  بالتوجيهــات  التزامــاً  بُعــد  عــن 

وســامة  صحــة  عــى  حفاظــاً  املختصــة  الجهــات 

ــة  ــراءات الحرتازي ــعادته، باإلج ــاد س ــم أش املجتمع،ك

ــي  ــم الوطن ــج التعقي ــن برنام ــة ضم ــة املتبع والوقائي

ــات  ــاء رأس الخيمــة، وســر اآللي ــة طــرق وأحي ف كاف

واإلجــراءات ف خطــوات ومراحــل مبــرة بالخــر 

تهــدف إىل نــر األمــن والســامة عــى نطــاق واســع 

ــل  ــة ف ظ ــاؤل خاص ــو إىل التف ــم يدع ــارة، م ف الم

ــتوى  ــاع مس ــبب ارتف ــع بس ــل املجتم ــاوب وتفاع تج

ــت  ــال توقي ــع، خ ــات املجتم ــة فئ ــدى كاف ــي ل الوع

املتطوعــي،  دور  مثمنــاً  املروريــة  الحركــة  تقييــد 

املجتمعــي ف  والوعــي  التكاتــف  أن هــذا  مؤكــدأ 

ــة  ــة املجتمعي ــس الثقاف ــة، يعك ــروف الراهن ــل الظ ظ

العاليــة. كــم أكــد ســعادته رضورة إقامــة وتنفيــذ 

ــع  ــزام بالنســبة لرف ــة اللت الحمــات التفتيشــية ملراقب

ــوم  ــا الي ــاً: كلن ــع قائ ــراد املجتم ــة ألف ــعار حمي األس

ــن  ــادرة م ــمت الص ــزام بالتعلي ــن اللت ــؤولون ع مس

قيادتنــا الرشــيدة  ، بهــدف دعــم الجهــود التــي تكفــل 

ــامة  ــن والس ــر األم ــة ون ــر الحرتازي ــق التداب تحقي

ــة املجتمــع كافــة ســواء كان مــن املواطنــي أو  وحمي

املقيمــي، موجهــاً ســعادته بالوقــوف عــى ســر العمــل 

والتصــدي ملنــع تفــي مــرض فــروس كورونــا ) كوفيــد 

19 ( خــال هــذه الفــرتة العصيبــة التــي يشــهدها 

ــاط  ــث نق ــود لبح ــة الجه ــخر كاف ــة، وتس ــامل كاف الع

القــوة والضعــف خــال هــذه األزمــة، وتحقيــق أفضــل 

ــاف ، وف  ــة التع ــم مرحل ــي تدع ــي الت ــرص التحس ف

ختــام الجتــمع، أثنــى ســعادته، عــى جهــود الفريــق 

ــارة. ــز األمــن واألمــان ف اإلم ــة ف ســبيل تعزي املبذول

محطة شرطية

m اللواء علي بن علوان يوّجه المجتمع بضرورة التزام اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية والبقاء في المنازل   

الصحــة  وتدابــر  اإلحرتازيــة  لإلجــراءات  دعــمً    

ــعادة  ــاد س ــة، أش ــة ف رأس الخيم ــامة الوقائي والس

ــوان النعيمــي رئيــس  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب الل

فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــّي بــرأس 

الخيمــة - قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، مبــدى 

الجهــات  مــع  املجتمــع  أفــراد  وتعــاون  تجــاوب 

ودائــرة  الصحــة  وزارة  مثــل  اإلمــارة  املختصــة ف 

التنميــة القتصاديــة وبلديــة رأس الخيمــة ودائــرة 

واألزمــات  الطــوارئ  ومركــز  العامــة  الخدمــات 

والكــوارث بــرأس الخيمــة وجميــع الجهــات املختصــة 

واملعنيــة ف اإلمــارة وحرصهــم عــى الســتجابة لــكل 

النــداءات التــي تدعــو بــرورة البقــاء ف املنــازل 

والحــرص عــى التباعــد املجتمعــي وتــرك مســافة 

كافيــة مــع اآلخريــن، وتجنــب التجمعــات ف األماكــن 

ــات  ــض التجمع ــراً بع ــظ مؤخ ــه لوح ــة إل أن الحيوي

الكثــرة ف بعــض املحــال التجاريــة، ومحــال بيــع 

ــع  ــة، وأســواق الخضــار والفاكهــة، وبي املــواد الغذائي

األســمك، والرصافــات املاليــة، وصالونــات الحاقــة 

الرجاليــة، وصالونــات التجميــل النســائية، والشــواطئ 

ــق العامــة. وغرهــا مــن املراف

 لفتــاً إىل أن هــذا التجمــع مــن قبــل الجمهور يشــكل 

العامــة، ف ظــل  عــى املجتمــع والصحــة  خطــراً 

ــي يشــهدها العــامل ف مواجهــة  ــة الت األوضــاع الراهن

ــد 19 (. ــا ) كوفي ــروس كورون ــي ف ــة تف ومكافح

ــدًدا  ــه مج ــن التنوي ــد م ــعادته، كان لب ــاف س  وأض

لهــذه الفئــة مــن الجمهــور مبخاطــر انتشــار الفروس، 

وعليــه وجدنــا رضورة تشــديد الرقابــة عــى الجميــع 

وتطبيــق  القانــون ، منعــاً لتجنــب التجمعــات، وأهــم 

هــذه الســتثناءات هــي الســمح بالخــروج فقــط 

لتوفــر الحتياجــات الروريــة مــن منافــذ بيــع 

ــوبرماركت،  ــات وس ــن جمعي ــة م ــات الغذائي املنتج

املستشــفيات  املتوجهــي إىل  اســتثناء  كــم ســيتم 

ــة  ــات الطبي ــات لاحتياج ــة والصيدلي ــز الطبي واملراك

الروريــة، أو ف حــال الخــروج إلجــراء الفحــص 

ــال  ــد19-(، أو ف ح ــروس )كوفي ــق بف ــي املتعل الطب

القطاعــات  للعاملــي ف  للعمــل، وذلــك  الخــروج 

الحيويــة املــرصح لهــا عــى مــدى ٢٤ ســاعة، وف 

ــى  ــرتط ع ــوال يش ــتثناءات واألح ــذه الس ــع ه جمي

الجميــع ارتــداء الكممــة والقفــاز إن أمكــن بعــد 

ــزل. ــن املن ــروج م الخ

تجنــب  الجمهــور  أفــراد  كافــة  ســعادته  وناشــد 

وإقامــة  التجمــع  أو  اآلخريــن،  مــع  الختــاط 

املناســبات العائليــة وتجمعــات األصدقــاء، وعــدم 

ومنــع   رضوريــة،  غــر  أســباب  ألي  املنــزل  تــرك 

وأفــراد  األطفــال  للســوبرماركت بصحبــة  التوجــه 

ــزل،  ــارج املن ــة خ ــة الرياض ــب ممرس ــة، وتجن العائل

والخــروج فقــط للــرورة القصــوى، مؤكــداً بــأن 

متمنيــاً  القانونيــة،  للمســاءلة  ُعرضــة  املخالفــون 

األمــن والســامة للجميــع ومقــدًرا تجــاوب الجمهــور 

الســامة والوقايــة. احتياطــات  مــع كل 

m قائد عام الشرطة يحث على التوافق والتواصل عبر لقائه عن بعد

مع فريق الطوارئ واألزمات والكوارث 
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بنــاًء عــى توجيهــات اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة 

ــة  ــوص الحتفالي ــة بخص ــات وزارة الصح ــع توجيه ــل م ــرورة التفاع ــة ب رأس الخيم

املجتمعيــة ) النصــف مــن شــعبان ( شــكل العميــد عبــد اللــه عــي منخــس مديــر عــام 

العمليــات الرطيــة فــرق توعيــة ميدانيــة مــن دوريــات الرطــة املجتمعيــة  بالتعاون 

ــة  ــال التجاري ــة املح ــة كاف ــة وتوعي ــا متابع ــارة هدفه ــات املختصــة ف اإلم ــع الجه م

وأفــراد املجتمــع عــى مســتوى اإلمــارة بخطــورة التجمعــات ف احتفاليــة النصــف مــن 

شــعبان "حــق الليلــة" ، وذلــك التزامــاً بالتوجيهــات التــي أصدرتهــا الجهــات املختصــة، 

ف شــأن تطبيــق اإلجــراءات اإلحتزاريــة والتدابــر الوقائيــة للصحــة والســامة بســبب 

ــة  ــات الوقائي ــاع التوجيه ــر وإتب ــام باألوام ــد الت ــد 19 ، والتقي ــا كوفي ــروس كورون ف

الصــادرة والحفــاظ عــى إبقــاء املجتمــع آمــن .

 مشــرا إىل حــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى الوصــول إىل أكــرب رشيحــة ممكنــة مــن 

أفــراد املجتمــع لتعميــم الوعــي الوقــايئ بينهــم مــا يتطلــب تعاونــا منهــم مــن خــال 

اللتــزام بالبقــاء ف منازلهــم إل للــرورة والتقيــد بتنفيــذ النصائــح والتعليــمت 

ــم. ــم وســامتهم وحميته ــة لضــمن أمنه ــم والهادف ــة إليه املوجه

وأضــاف العميــد منخــس أنــه تــم تشــكيل فــرق توعيــة ميدانيــة تاشــياً مــع 

التوجيهــات الصــادرة مــن وزارة الصحــة  هدفهــا توعيــة افــراد املجتمــع وحثهــم عــى 

اللتــزام بالتعليــمت لضــمن ســامتهم وصحتهــم ورضورة التباعــد الجتمعــي ف ظــل 

ــا. ــاً مــن انتشــار مــرض كورون مــا يشــهده العــامل حالي

   m شرطة رأس الخيمة تشكل فرق توعية ميدانية بمناسبة

احتفالية النصف من شعبان  

  بنــاًء عــى توجيهــات اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

الخيمــة بــرورة  قائــد عــام رشطــة رأس  النعيمــي 

التفاعــل مــع توجيهــات وزارة الصحــة بخصــوص رضورة 

ــد  ــكل العمي ــازات ش ــات والقف ــداء الكمم ــزام بارت اللت

عبــد اللــه عــي منخــس مديــر عــام العمليــات الرطيــة 

فــرق توعيــة ميدانيــة مــن الرطــة املجتمعيــة  بالتعاون 

مــع دائــرة التمنيــة القتصاديــة ف اإلمــارة هدفهــا متابعة 

ــراد املجتمــع عــى  ــة وأف ــة املحــال التجاري ــة كاف وتوعي

مســتوى اإلمــارة بــرورة ارتــداء الكممــات والقفــازات 

وذلــك التزامــاً بالتوجيهــات التــي أصدرتهــا الجهــات 

اإلحتزاريــة  اإلجــراءات  تطبيــق  شــأن  ف  املختصــة، 

ــروس  ــبب ف ــامة بس ــة والس ــة للصح ــر الوقائي والتداب

كورونــا كوفيــد 19 ، والتقيــد التــام باألوامــر وإتبــاع 

التوجيهــات الوقائيــة الصــادرة والحفــاظ عــى إبقــاء 

املجتمــع آمــن . ومــن جانبــه ، أوضــح العميــد عبداللــه 

عــي منخــس مديــر عــام العمليــات الرطيــة ف القيــادة 

ــاءاً عــى التوجيهــات  العامــة لرطــة رأس الخيمــة، وبن

الصــادرة مــن القائــد العــام ، نفــذت الرطــة املجتمعيــة 

بحضــور املقــدم عبــد اللــه عبــد الرحمــن الزعــايب رئيــس 

قســم توعيــة املجتمــع بالتعــاون والتنســيق مــع الجهات 

ــال  ــى املح ــة ع ــن الجــولت التوعوي ــدداً م املختصــة ع

ــال  ــن إيص ــد م ــارة للتأك ــتوى اإلم ــى مس ــة ع التجاري

باإلجــراءات  اللتــزام  واملتمثلــة ف  للجميــع  الرســالة 

املجتمــع  وافــراد  للموظفــي  والوقائيــة  الحرتازيــة 

مــن حيــث ارتدائهــم للكممــات والقفــازات وتوفــر 

ــه  ــة أو داخل ــال التجاري ــل املح ــد مداخ ــمت عن املعق

ــك  ــات وممس ــات واألرضي ــم العرب ــر وتعقي ــع تطه ، م

األبــواب والثاجــات وإلــزام املوظفــي بهــذه اإلجــراءات 

ــن  ــك ضم ــة ، وذل ــى ل يتعرضــوا للمســائلة القانوني حت

اإلجــراءات الحرتازيــة املطبقــة ملنــع تفــي فــروس 

ــد 19" . ــتجد "كوفي ــا املس كورون

   داعيــاً الجميــع بــرورة التعــاون مــع الجهــات املعنيــة 

ــة  ــود واإلجــراءات الحرتازي ــأيت اســتمراراً للجه ــذي ي وال

التــي تبذلهــا للحــد مــن انتشــار هــذا الفــروس .

m بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية
القائد العام  يوجه الشرطة المجتمعية بتوعية موظفي المحال التجارية بارتداء 

الكمامات والقفازات للحد من انتقال "كورونا"
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ــي  ــوان النعيم ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــات س ــى توجيه ــاًء ع  بن

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة – رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 

املحــّي، حلّقــت طائــرات قســم ) جنــاح الجــو ( برطــة رأس الخيمــة، ف اجــواء 

ــزام  ــة تحــث كافــة أفــراد املجتمــع عــى الت ــارات توعوي اإلمــارة، موشــحة بعب

ــروس  ــن انتشــار ف ــة م ــق إجــراءات الســامة للوقاي ــازل، وتطبي ــاء ف املن البق

كورونــا ) كوفيــد 19 ( وذلــك ضمــن سلســلة الجهــود التــي تبذلهــا رشطــة رأس 

ــة  ــة ف الدول ــة املتبع ــر الوقائي ــة والتداب ــراءات الحرتازي ــمً لإلج ــة، دع الخيم

للوقايــة مــن الفــروس.

ــو،  ــاح الج ــم جن ــة، قس ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــه س ــث وج حي

ــة  ــائل توعوي ــارات ورس ــة عب ــارة حامل ــق اإلم ــم مناط ــوق معظ ــق ف بالتحلي

موجهــة إىل أفــراد الجمهــور.

ــوان النعيمــي، أن أمــن وســامة  ــه بــن عل ــد الل ــواء عــي عب وأكــد ســعادة الل

املجتمــع يــأيت ف مقدمــة أولويــات رشطــة رأس الخيمــة، وذلــك تجســيداً 

ــاظ عــى ســامة  ــا باســتمرار للحف ــي تدعون ــادة الرشــيدة، الت ــات القي لتوجيه

املواطنــي واملقيمــي باعتبــار نــر وتعزيــز المــن واجبــاً وطنيــاً وعلينــا جميعــاً 

ــا املســتجد. ــة مــن خطــر تفــي فــروس كورون ــه للوقاي ــزام ب اللت

m بناء على توجيهات القائد العام
طيران شرطة رأس الخيمة يشارك 

بالتوعية للوقاية من كورونا

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب أشــاد ســعادة الل

ــس  ــة رئي ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

املحــّي  والكــوارث  والزمــات  الطــوارئ  فريــق 

، بتضافــر وتوحيــد الجهــود بــي كافــة الدوائــر 

واملؤسســات املحليــة والحكوميــة ف رأس الخيمــة، 

ــد 19  ــا ) كوفي ــروس كورون ــن تفــي ف ــة م للوقاي

ــاء  ــراد املجتمــع بالبق ــاون أف ــف وتع ــاً تكات ( مثمن

ــة  ــات األمني ــات الجه ــزام بتوجيه ــازل، واللت ف املن

والصحيــة ف الدولــة للوقايــة مــن انتشــار الفــروس.

واضــاف ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان، أنــه 

والســامة  الصحــة  إجــراءات  تطبيــق  ظــل  ف 

والتدابــر اإلحرتازيــة والوقائيــة املتبعــة ف الدولــة، 

وتطبيقــاً ملنهجيــة نــر املعرفــة، التــي تحــرص 

ــه  ــع، فإن ــا ف املجتم ــى تفعيله ــة ع وزارة الداخلي

قــد تــم تعزيــز التعــاون بــي القيــادة العامــة 

ــؤون  لرطــة رأس الخيمــة، والهيئــة العامــة للش

اإلســامية واألوقــاف بــرأس الخيمــة، لنــر التوعيــة 

عــرب مــآذن كافــة املســاجد ف اإلمــارة، مــن خــال 

اطــاق حزمــة متنوعــة مــن النصائــح واإلرشــادات 

ــادي  ــة بعــدة لغــات مختلفــة، تن ــة الصحي التوعوي

ــزام  ــح الجمهــور وتحثهــم عــى اللت مختلــف رشائ

بالتعليــمت والتوجيهــات التــي تصدرهــا الســلطات 

ــة. ــة ف الدول ــة واألمني الصحي

مؤكــداً ســعادته لبــد مــن أن يشــارك جميــع أفــراد 

املجتمــع ف منــع انتشــار الفــروس عــرب وقــف 

التجمعــات، وتطبيــق إجــراءات الصحــة والســامة 

ــازل. ــة ف املن والوقاي

m بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
شرطة رأس الخيمة تفعل التوعية عبر مآذن المساجد للوقاية من فيروس كورونا
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m  جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطنا تعرض إلعياء
 شديد في منطقة جبلية 

ــد  ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــات س ــى توجيه ــاء ع  بن

اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة أعلنــت القيــادة عــن إطــاق حزمــة مــن 

وفــق  املركبــات  وتجديــد  تســجيل  إجــراءات 

األنظمــة املعمــول بهــا حرصــا عــى انســيابية 

يحافــظ عــى  املراجعــي مبــا  العمــل وخدمــة 

ســامتهم وســامة املوظفــي ف ظــل الظــروف 

ــتجد "  ــا املس ــروس كورون ــي ف ــع تف ــة م الراهن

كوفيــد 19 ".

وف التفاصيــل أوضــح ســعادة العميــد الدكتــور 

محمــد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة 

املعنيــة  اإلجــراءات  أن  الخيمــة  ف رشطــة رأس 

الرتخيــص  املنتهيــة  املركبــات  تجديــد  تتضمــن 

ــرب  ــده ع ــا بع ــن األول وم ــر/ تري ــهر أكتوب ف ش

ــارشة  ــة MOI مب ــوزارة الداخلي ــذيك ل ــق ال التطبي

اآلليــات  إدارة ترخيــص  الحاجــة ملراجعــة  دون 

والســائقي أو قريــة التســجيل فيــم يتوجــب عــى 

ــل شــهر  ــا قب ــي ترخيصه ــات املنته أصحــاب املركب

ــة التســجيل  ــن األول مراجعــة قري ــر / تري أكتوب

لتوقيــع الفحــص الفنــي عليهــا قبــل اســتكمل 

ــوزارة  ــذيك ل ــق ال ــرب التطبي ــد ع ــراءات التجدي إج

الداخليــة .

عــى  أن  الحميــدي  العميــد  ســعادة  وأضــاف 

ــا  ــم أو تصديره ــن مركباته ــازل ع ــي ف التن الراغب

ــاعة  ــن الس ــات م ــجيل املركب ــة تس ــة قري مراجع

التاســعة صباحــا وحتــى الثانيــة ظهــرا مــن الســبت 

اإلجــراءات  جميــع  إلنهــاء  الخميــس  وحتــى 

املتعلقــة بهــذه النوعيــة مــن املعامــات ، لفتــا إىل 

أن املركبــات الجديــدة يتــم تســجيلها عــرب وكالت 

ــة  ــامة وصح ــى س ــا ع ــارشة حفاظ ــيارات مب الس

الجمهــور وتحقيقــا للتباعــد الجتمعــي وعــدم 

الختــاط . وأكــد عــى رضورة اللتــزام الكامــل مــن 

ــاع  ــجيل باتب ــة التس ــي قري ــاء ومراجع ــل عم قب

ــن  ــة م ــامة الحرتازي ــة والس ــر الصح ــة تداب كاف

عــى  والحفــاظ  والقفــازات  الكممــات  ارتــدءا 

ــم ف  ــال تواجده ــم خ ــة بينه ــان كافي ــافة أم مس

القريــة ، مشــددا عــى أن تعــاون الجمهــور يعتــرب 

ركيــزة أساســية ف تجــاوز جائحــة فــروس كورونــا 

ــام . ــا بس ــروج منه ــتجد والخ املس

ــد عــام  ــوان النعيمــي قائ ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب  أشــاد ســعادة الل

رشطــة رأس الخيمــة، بالجهــود الكبــرة التــي يبذلهــا فريــق قســم جنــاح 

العامــة لرطــة رأس  بالقيــادة  الخاصــة  املهــام  التابــع إلدارة  الجــو 

الخيمــة، ف ســبيل انقــاذ أفــراد الجمهــور ممــن يتعرضــون لحــالت إعيــاء، 

أو إغــمء، أو فقــدان الطريــق ف املناطــق الوعــرة املختلفــة،  وغرهــا مــن 

ــار ســعيد راشــد اليمحــي  الحــالت األخــرى، وذلــك برئاســة العقيــد طيّ

رئيــس قســم جنــاح الجــو برطــة رأس الخيمــة، الــذي يحــرص مــع فريــق 

عملــه عــى تســخر كافــة الطاقــات نحــو تعزيــز زمــن رسعــة الســتجابة 

لنــداءات جمهــور اإلمــارة مــن املواطنــي واملقيمــي والــزّوار.

حيــث تكــن الفريــق،  مــن انقــاذ مواطــن يبلــغ مــن العمــر ) 60 ( عامــاً، 

ــده  ــاء تواج ــاق، أثن ــديد واره ــاء ش ــط وإعي ــاع ف الضغ ــن ارتف ــاين م يع

مبنطقــة وعــرة جــداً مــن ) وادي نقــب(، وفــور تلقــي البــاغ مــن غرفــة 

ــاغ وســط  ــع الب ــة إىل موق ــات، تحــرك رجــال رشطــة رأس الخيم العملي

ــق  ــدم، وبعم ــاع 1500 ق ــى ارتف ــك ع ــة وذل ــديدة ف املنطق ــورة ش وع

100 مــرت.

وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، أنــه بالرغــم مــن وعــورة 

ــت  ــق، كان ــاءة الفري ــارة وكف ــن مه ــط، ولك ــود مهاب ــدم وج ــكان وع امل

ــه إىل  ــن ونقل ــاذ املواط ــعاف وإنق ــة إس ــاح مهم ــرة بانج ــة وجدي كفيل

ــعادته  ــاً س ــازم، داعي ــاج ال ــي الع ــة لتلق ــفيات القريب ــدى املستش إح

ــة إىل رضورة توخــي الحيطــة والحــذر  ــادي املناطــق الجبلي ســكان ومرت

ــاع  ــات ارتف ــة ف أوق ــورة، خاص ــديدة الوع ــق ش ــاد املناط ــب ارتي وتجن

ــامتهم. ــى س ــاً ع ــرارة حفاظ ــات الح درج

m شرطة رأس الخيمة توضح طرق و إجراءات تسجيل وتجديد المركبات   
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ــار  ــر انتش ــن تأث ــامل م ــهده الع ــا يش ــل م   ف ظ

ــا املســتجد "كوفــد 19" عــى كافــة  فــروس كورون

خميــس  عبداللــه  العميــد  رصح   ، القطاعــات 

رأس  لرطــة  العــام  القائــد  نائــب  الحديــدي 

لعمليــات  الســتجابة  فريــق  ورئيــس  الخيمــة 

الحجــر الصحــي عــن الجاهزيــة الكبــرة التــي 

تحــى بهــا الفريــق الــذي تــم تشــكيله مــن عــدة 

جهــات ذات الختصــاص املشــرتك ، ف التعامــل 

مــع الحــدث العاملــي غــر املتوقــع لضــمن ســامة 

املواطنــي واملقيمــي والســتمرار ف تقديــم أفضــل 

الخدمــات للجميــع بشــكل عــام وفئــة الحجــر 

ــة واجبهــم  الصحــي عــى وجــه الخصــوص ، وتأدي

ــات  ــن إمكاني ــره م ــم توف ــا يت ــل م ــي بفض الوطن

وكفــاءات قــادرة عــى تجــاوز هــذه املحنــة بــإذن 

ــه . الل

ــر الصحــي  ــزلء الحج ــن أن ن ــعادته ع ــن س   وأعل

برعايــة  يتمتعــون  واملقيمــي  املواطنــي  مــن 

واهتــمم كبريــن مــن جانــب الفريــق كاً حســب 

ــة  ــة الصحي ــم الرعاي اختصاصــه ، مــن حيــث تقدي

ــع  ــى رف ــل ع ــال العم ــن خ ــم  ، م ــية له والنفس

معنوياتهــم وتشــجيعهم لتجــاوز هــذه املرحلــة 

ــات  ــاً بفضــل وجــود اإلمكاني وعــدم الخــوف نهائي

ــرتة ،  ــم إىل تجــاوز هــذه الف ــي تؤهله ــة الت الفعال

كــم يحــرص الفريــق عــى توفر كافــة املســتلزمات 

الصحيــة مــن أدوات التعقيــم والــدواء واألمــور 

األخــرى الخاصــة بهــم وإيصالهــا إليهــم دون عنــاء، 

ــي  ــال اليوم ــل والتص ــق بالتواص ــوم الفري ــم يق ك

ــل  ــات والتحالي ــراء الفحوص ــم وإج ــتمر معه املس

ــامتهم ،  ــن س ــد م ــم التأك ــى يت ــم حت ــة له الازم

ــاول   ــأن كافــة احتياجاتهــم هــي ف متن ــن ب مؤكدي

ــة . ــالت الفردي ــواء كأرس أو ف الح ــد س الي

ــلة  ــد سلس ــق يتفق ــأن الفري ــعادته ب ــح س   وأوض

الحرتازيــة  واإلجــراءات  الوقائيــة  التدابــر  مــن 

املتخــذة عــى مســتوى الدولــة لدعــم اســتقرار 

ــم  ــراءات لدع ــن اإلج ــة م ــن حزم ــع يتضم املجتم

أصحــاب الحجــر الصحــي مبــا يتكامــل مــع حجــم 

ــع،  ــة للجمي ــه الدول ــذي تقدم ــوي ال ــم املعن الدع

ــكال  ــة أش ــر كاف ــى توف ــق ع ــرص الفري ــد ح وق

ــم ف  ــرتة بقائه ــة ف ــم طيل ــهيات له ــم والتس الدع

الحجــر الصحــي والحيلولــة دون شــعورهم بامللــل 

ومبرونــة وكفــاءة ، بهــدف توحيــد الجهــود الوطنيــة 

لاســتجابة والتصــدي ألي طــارئ واعتــمد إجراءات 

اســتمرارية تقديــم الخدمــات مبــا يعمــل عــى 

إحاطــة الجميــع بالســامة والحــد مــن انتشــار 

ــدوى . الع

أفــراد  ســعادته  دعــا   ، أخــرى  جهــة  ومــن    

املجتمــع إىل املشــاركة الفعالــة واإليجابيــة مــع 

جهــود الدولــة وذلــك تأكيــداً عــى رضورة تكاتــف 

الجميــع لســتدامة األمــن والســتقرار والبتعــاد 

بالتعليــمت  التــام  واللتــزام  التجمعــات  عــن 

والتوجيهــات الصــادرة مــن أجــل ضــمن ســامتهم 

ــداء  ــة بارت ــة املتمثل ــرتاطات الوقائي ــد بالش والتقي

القنــاع الطبــي "الكممــة" والقفــازات عنــد الخــروج 

لــراء الحتياجــات الروريــة حتــى تجــاوز هــذه 

األزمــة ، وأن يســتقوا املعلومــات واألخبار الصحيحة 

مــن القنــوات الرســمية للجهــات الحكوميــة املعنية 

بــأن  ، ونؤكــد  الشــائعات  وعــدم النقيــاد وراء 

ــوف  ــي للخ ــه ول داع ــيطرة علي ــم الس ــرض يت امل

عــى  اإلمــارة  مستشــفيات  أن  حيــث   ، الزائــد 

ــاء  ــي األكف ــاء واملمرض ــن األطب ــة م ــة عالي جاهزي

أصحــاب الخــربة الذيــن يقدمــون الرعايــة الصحيــة 

والنفســية الازمــة للمــرىض بأجهــزة ومعــدات ذات 

ــودة . ج

  m  ابن علوان : نتيجة اللتزام أفراد المجتمع..

 انخفاض في الحوادث واإلصابات على طرقات رأس الخيمة

m الحديدي : 
مرضى كورونا يحظون بمتابعة يومية وبرعاية واهتمام كبيرين

ســجلت رشطــة رأس الخيمــة انخفاضــا ملحوظــاً 

بعــدد الحــوادث واإلصابــات مقارنــة بــذات الفــرتة 

مــن العــام املــايض منــذ انطاقــة برنامــج التعقيــم 

الوطنــي بتاريــخ 26 مــارس وحتــى تاريــخ 10 

ــن  ــة للحــد م ــن اإلجــراءات الحرتازي ــل ضم إبري

انتشــار فــروس كورونــا املســتجد " كوفيــد 19 

". وأشــار ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن 

علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة 

إىل أن اللتــزام والتحــي باملســؤولية مــن قبــل 

أفــراد املجتمــع مــن املواطنــي واملقيمــي بالبقــاء 

ــة  ــة املروري ــد الحرك ــاهم ف تقيي ــم س ف منازله

وتقليــل أعــداد املركبــات ف الطرقــات بشــكل 

شــبه كامــل طيلــة ســاعات برنامــج التعقيــم 

الوطنــي املمتــدة يوميــا مــن الســاعة الثامنــة 

ــا . ــة صباح ــى السادس ــاء وحت مس

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة  وأوضــح ســعادة قائ

ــت  ــيطة بلغ ــوادث البس ــاض الح ــبة انخف أن نس

54.5 % ، فيــم بلغــت نســبة انخفــاض الحــوادث 

إجــميل  انخفــاض  وكذلــك   %  50 بإصابــات 

اإلصابــات 55.5 % مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن 

العــام املنــرصم مــم تعتــرب مــؤرشات مبــرة 

ــداد  ــوظ ف أع ــاض ملح ــق انخف ــهم ف تحقي تس

عــن  الناتجــة  واإلصابــات  الوفيــات  ونســب 

ــا عــن أملــه  الحــوادث املروريــة مســتقبا ، معرب

ــة  ــرق بكاف ــتخدمي الط ــائقي ومس ــد الس ف تقي

الراميــة  والتوجيهــات  والرشــادات  القوانــي 

ــراد أرسهــم  ــى ســامتهم وســامة أف ــاظ ع للحف

ــص بهــم . ــد ترتب ــة مخاطــر ق وحميتهــم مــن أي

النعيمــي عــى أهميــة  اللــواء  وأكــد ســعادة 

الجهــود التــي تبذلهــا اإلدارات واألقســام املختصــة 

ــي  ــة لتأم ــة لرطــة رأس الخيم ــادة العام ف القي

الحــوادث  أعــداد  وخفــض  الجمهــور  ســامة 

املروريــة وهــو مــا يتطلــب املزيــد مــن التعــاون 

الســرتاتيجية  األهــداف  لتحقيــق  قبلهــم  مــن 

لــوزارة الداخليــة الســاعية لتعزيــز األمــن واألمــان 

ــا. ــر أمان ــرق أك ــل الط وجع



تبذل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  وال تزال بالتعاون مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية في اإلمارة 
جهودا جبارة في برنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته قيادتنا الرشيدة ضمن إجراءات الدولة االحترازية 
لمجابهة فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19« والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسالمة المواطنين 

وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن المعطاء. وأبدت فرق العمل المختصة من شرطة رأس الخيمة مسؤولية 
عظيمة في توفير البنية التحتية الصلبة إلنجاح برنامج التعقيم الوطني من خالل تسخير عشرات الدوريات 
ورجال الشرطة من ضباط وأفراد ومنتسبين، لتأمين الطرقات والشوارع والتأكد من تقيد الجمهور بااللتزام 

ببيوتهم طيلة فترة التعقيم الممتدة من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح كل يوم لتغطية 
أكبر رقعة جغرافية على مستوى اإلمارة، خاصة األماكن الحيوية والمنشآت والمناطق المكتظة بالسكان 

وبالمنشآت التجارية والصناعية والمجمعات السكنية وغيرها .

تحقيق سائد الخالدي

ابن علوان يؤكد أن تضافر الجهود مفتاح النجاح 

التعقيم الوطني 
تجسيد واضح للعمل الشرطي المخلص

تقرير
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أكثر من 100 دورية لتأمين 
العملية  برأس الخيمة
,,

تحقيق
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توعية وتأمين

عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  الله  عبد  عي  اللواء 

واألزمات  الطوارئ  فريق  رئيس  الخيمة  رأس  رشطة 

والكوارث املحي باإلمارة أكد أن القيادة تخصص نحو 

100 دورية ميدانية تتوزع ف مختلف مناطق وأحياء 

اإلمارة خال تنفيذ عملية التعقيم الوطني حرصا عى 

دعم خطط الربنامج وتعزيز مؤرشات الشعور باألمن 

واألمان بي أفراد املجتمع .

وأوضح سعادته إن مهام رشطة رأس الخيمة ف دعم 

برنامج التعقيم الوطني مل تقترص عى تسير الدوريات 

ف املواقع الحيوية والشوارع وإمنا تعداه ليشمل تعزيز 

الحمات  إطاق  عرب  املجتمعي  التثقيفي  الجانب 

الرائح  ملختلف  املوجهة  متعددة  بلغات  التوعوية 

من  الصادرة  بالتوجيهات  التقيد  عى  الجمهور  لحث 

بالتعاون  ميدانية  زيارات  وتنفيذ  املعنية،   الجهات 

التجارية  املحال  عى  القتصادية  التنمية  دائرة  مع 

للوقوف عن قرب عى مدى اللتزام بارتداء الكممات 

من  البيت(  ف  )خلّسك  مبادرة  وتطبيق   ، والقفازات 

خال عدم الخروج من املنازل إل لقضاء الحتياجات 

التي  الحرتازية  التدابر  اتخاذ  وحثهم عى  الرورية 

كورونا  فروس  وتفي  انتشار  من  الحد  ف  تسهم 

املستجد "كوفيد 19 " .

مسؤولية مجتمعية عالية
ومثن سعادة اللواء النعيمي تضافر جهود كافة الجهات 

والحفاظ  الوطني  التعقيم  أعمل  إنجاح  ف  املختصة 

حساً  بدورهم  أبدوا  الذين  املجتمع  أفراد  عى صحة 

ف  بقائهم  خال  من  انعكس  املسؤولية،  من  عالياً 

لفتا   ، التعقيم  برنامج  عمل  ساعات  خال  منازلهم 

الحرتازية  اإلجراءات  الخيمة  رأس  رشطة  تطبيق  إىل 

الداخلية للحفاظ عى سامة موظفيها من خال فرض 

الحديثة  الربامج  املوظفي، والعتمد عى  التباعد بي 

بي  والتواصل  الجتمعات  عقد  ف  املريئ  والتصال 

الضباط، فضا عن توفر الخدمات الذكية للمراجعي 

لتقديم وانجاز معاماتهم عن بعد.  

اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي



اإلمارات تتخذ  التدابير 
الالزمة للحفاظ على 

شعبها وضيوفها وكل 
من يعيش على أرضها
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منذر بن شكر الزعابيالمهندس أحمد الحمادي العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب

العقيد ركن يوسف سامل بن يعقوب رئيس فريق ضمن جاهزية الخدمات 

أنه ومنذ بداية  الخاصة أشار إىل:  الداخلية والخارجية مدير إدارة املهام 

أزمة انتشار فروس »كوفيد 19« وضعت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية املجتمع خططا وبرامج فاعلة 

للتعامل مع هذه األزمة ونر الوعي املجتمعي الوقايئ بي أفراد املجتمع 

عبد  عي  اللواء  سعادة  أن  وأضاف   . وسامتهم  للمحافظة عى صحتهم 

الله بن علوان النعيمي قائد عام رشطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ 

واألزمات والكوارث املحي باإلمارة يرف بشكل مبارش عى تنفيذ وتطبيق 

املختصة  العمل  فرق  وتشكيل  الخيمة،  رأس  مستوى  عى  الربامج  هذه 

املكلفة بكل ما يتعلق بربنامج التعقيم الوطني ونر الوعي بي املواطني 

واملقيمي للحد من تفي الفروس ، موضحا أن رشطة رأس الخيمة سخرت 

مختلف قدراتها البرية وإمكانياتها املادية لتأمي عملية التعقيم وتعزيز 

املكثف  النتشار  عرب  املجتمع  أفراد  كافة  بي  واألمان  باألمن  الشعور 

لدوريات الرطة ف كافة الطرقات والشوارع واألماكن باإلمارة .

خطط وقائية فاعلة



إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

رمضان التباعد االجتماعي
بيوت  على  ضيفا  املبارك  رمضان  شهر  يحّل 
املسلمني هذا العام يف ظل استمرار فريوس كورونا 
اإلسالمية  الدول  من  العديد  اتخاذ  ومع   ،19 كوفيد 
إغالق  منها  املرض  تفشي  ملنع  احرتازية  إجراءات 
الشهر  لهذا  األساسية  السمة  أن  رغم  املساجد، 
التجمعات  ووقف  املساجد  يف  باالعتكاف  متتاز 
االجتماعية حول موائد الرحمن ومع األهل واألصدقاء.
لقاح  إليجاد  الدولية  اجلهود  تتواصل  الذي  الوقت  يف 
بسبب  تنتشر  العدوى  أن  السّيما  للمرض،  وعقار 
ومالمسة  التنفسي  الرذاذ  وعرب  اللصيقة  اخملالطة 

األسطح امللوثة.
وهنا ندعو إىل أهمية اتباع األفراد يف أي جتّمع إجراءات 
واحد  مرت  مسافة  على  واحلفاظ  اجلسدي،  التباعد 
على األقل ويف جميع األوقات، وااللتزام بالتسليم عن 

ُبعد دون مالمسة األيدي أو التقبيل.
كما نؤكد على أهمية منع أي جتمعات مرتبطة بشهر 
واألسواق  الوالئم  يف  حتدث  التي  تلك  مثل  رمضان، 
واألماكن الرتفيهية، والتعويض عنها ببدائل افرتاضية 
مثل التلفزيون واإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي 
واتخاذ  واحلذر  احليطة  أخذ  ينبغي  أنه  كما  الهادف، 

كافة التدابري املمكنة للحد من انتقال كوفيد 19.
توعية  يف  الدين  رجال  على  مهم  دور  هناك  أن  كما 
التباعد اجلسدي  بأهمية  األفراد واجملتمعات  ونصح 
ومن  بعد  عن  وإبالغهم  اجلميع،  صحة  على  للحفاظ 
املستجدات  بآخر  االجتماعي  التواصل  منصات  خالل 
التدابري  تطبيق  طرق  أو  األنشطة  بتعليق  املتعلقة 

اخملففة خالل التجمعات يف شهر رمضان.

تقرير
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وعي جماهيري كبير

املجتمع  أفراد  من  كبر  ووعياً  التزاماً  كشفت  املاضية  األسابيع  أن  وذكر 

الذين استجابوا بشكل شبه كامل للتعليمت والتوجيهات الداعية لبقائهم 

ف منازلهم وتطبيق التباعد الجتمعي، وعدم التنقل والختاط باآلخرين 

جهود  إلنجاح   األساسية  املقومات  أحد  يعترب  مم  الحدود،  أضيق  ف  إل 

الدولة ف مجابهة ومواجهة فروس كورونا املستجد.

تعقيم شامل للمنشآت والطرقات

املهندس أحمد الحمدي مدير عام دائرة الخدمات العامة ف رأس الخيمة 

أفاد: أن التعقيم ف رأس الخيمة يعترب جزءاً من برنامج التعقيم الوطني 

عى مستوى الدولة، ويربز تكاتف وتعاون جميع الجهات املعنية ف بذل 

جائحة  مع  للتعامل  املتاحة  املادية  واإلمكانيات  البرية  الطاقات  كافة 

فروس كورونا والحد من تنفي فروس كورونا املستجد، عرب إتباع كافة 

التي شملت املنشآت  التعقيم  أثناء عمليات  العاملية  الشرتاطات الصحية 

املواطني  حمية  ف  اإلسهام  شأنها  من  التي  وغرها  واملباين  والطرقات 

واملقيمي من خطر اإلصابة بهذا الفروس .

جهوزية الفتة

للجهات  العالية  الجاهزية  بينت مدى  العاملية  األزمة  ولفت إىل أن هذه 

القامئة عى الطوارئ واألزمات والكوارث عى املستويي املحي والتحادي 

كبرة جسدت  وبهمة  عالية  بكفاءة  تعمل  التي  العمل  وفرق  الدولة،  ف 

الروح الوطنية األًصيلة ألبناء اإلمارات وتكاتف املقيمي عى أرضها للخروج 

بأقل الخسائر املمكنة من هذه الجائحة .

ودعا الحمدي جميع  أفراد املجتمع إىل التقيد الكامل باإلرشادات وعدم 

الخروج من منازلهم إل للرورة القصوى، مع رضورة الحفاظ عى التباعد 

الجسدي والجتمعي خال هذه الفرتة حفاظاً عى سامتهم وسامة أفراد 

أرسهم .

إجراءات احترازية متنوعة
من جانبه قال منذر بن شكر الزعايب مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن الدائرة ف  

إطار اإلجراءات الحرتازية للتعامل مع )كوفيد 19( نفذت العديد من الحمات 

التفتيشية للتأكد من سامة منتجات التعقيم، حيث تت مصادرة كميات كبرة 

من معقم اليدين لعدم تطابقها مع املواصفات املعمول بها إىل جانب الزيارات 

التفتيشية التي تم تنفيذها من قبل فريق إدارة الصحة العامة عى نطاق واسع 

ف أسواق اإلمارة لحمية املستهلكي من أية ممرسات قد تر بصحتهم ومنعا 

التنمية  دائرة  مع  وبالتعاون  الخيمة  رأس  بلدية  أن  وأضاف   . للغش  لتعرضهم 

ف  والرجالية  النسائية  الصالونات  إغاق  إىل  عمدت  الخيمة  برأس  القتصادية 

اإلمارة حتى إشعار آخر ف إطار التدابر الحرتازية واإلجراءات الوقائية للحفاظ 

ف  واملقيم  املواطن  بأن صحة  املطلق  اإلميان  من  انطاقا  العامة،   الصحة  عى 

مقدمة أولوياتها باإلضافة إىل تطبيق آلية عمل جديدة ف سوق الخضار أسفل 

خاصة  وأخرى  باملستهلكي  خاصة  استقبال  ساعات  تحديد  خال  من  الجرس 

 15 ملدة  بالبقاء  السمح  ف  تتمثل  محددة  معاير  ضمن  واملوردين  باملزارعي 

دقيقة لكل مركبة لراء الحتياجات املطلوبة من الخضار، إىل جانب توفر خدمة 

منازلهم،  إىل  وتوصيلها  األسمك  من  الجمهور  طلبات  البلدية  مفتي  استقبال 

وتطبيق كافة اإلجراءات الوقائية ف األسواق حفاظاً عى الصحة والسامة العامة .



الهاكرز..
لصوص بقدرات تقنية يسجلون خسائر بالمليارات سنويًا  

حروب بال سالح 

بقلم: ماهر سالم

هو واحد من أنواع الحروب واألذى واالستغالل البشري، وأحد أنواع القرصنة الخفية تعمل وبطرق غير 
مشروعة التعدي والتطاول على حرمات اآلخرين. 

تقرير
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الخرتاق  أنواع  من  نوع  اإلكرتوين  الربيد  يعترب رسقة   

الذي يستهدف البعض للحصول عى معلومات خاصة 

من  يشء  عى  ايديهم  وضع  من  للتمكن  باملستهدف 

عى  القدرة  هو  عام  بشكل  والخرتاق  ممتلكاتهم. 

الوصول لهدف عن طريق فتح ثغرات ف نظام الحمية 

الذي  الخرتاق  هذا  أن  املؤكد  ومن  بالهدف.  الخاص 

يحدث يكون غرضه الحصول عى صور تخص الهدف 

الخرتاق  وهذا  وغرها.  خاصة  شخصية  معلومات  أو 

وقد  أمنها.  وتهديد  البيوت  اقتحام  وبي  بينه  فرق  ل 

أنترت هذه الظاهرة بشكل كبر ومؤذ عى الرغم من 

أن معظم من يقوم بها ل يكون غرضهم من ذلك سوى 

وجود  املؤكد  من  ولكن  الفراغ  وقت  وقضاء  العبث 

دوافع أخرى للقيام بهذا الخرتاق ناهيك عن القرصنة 

املعلوماتية اإللكرتونية املتعمدة بي مؤسسات بعينها 

وأجهزة استخباراتية لها أجندتها الخاصة بذلك الغرض .

ويعرف )الهاكرز(
مهارات  ف  املتمكن  الشخص  أنه  عى  كناية  وهو 

هذه  اطلقت  وقد   . املعلوماتية  وأمن  الحاسوب 

األذكياء  املربمجي  من  مجموعة  عى  أساسا  التسمية 

ويحاولون  املختلفة  األنظمة  يتحدون  كانوا  الذين 

اقتحامها . وليس بالرورة أن تكون ف نيتهم ارتكاب 

الجرمية ولكن مجرد نجاحهم ف عملية الخرتاق يعترب 

اعتربهم  القانون  أن  إل   . ومهاراتهم  لقدراتهم  نجاحا 

 . الغر  خصوصيات  اىل  الدخول  من  تكنوا  دخاء 

والقيام مبثل هكذا اختبار ميتحن فيها املربمج قدراته 

دون أن يعرف باسمه الحقيقي أو أن يُعلن عن نفسه.

ضرورة الحماية
ومن هنا وجدت الكثر من الركات مثل مايكروسوفت 

رضورة حمية أنظمتها، وأن أفضل أسلوب هو تعيي 

الهاكرز مبرتبات عالية مهمتهم محاولة اخرتاق  هؤلء 

فيها،  الضعف  أماكن  والعثور عى  املختلفة   أنظمتها 

الجراءات  واتخاذ  الازمة  الوقاية  سبل  اقرتاح  وكذلك 

الكفيلة ملنع األرضار التي يتسبب بها قراصنة الحاسوب 

. وف هذا املجال بدأت صورة الهاكر ف كسب الكثر 

ذو  املربمج  الشخص  عى  للدللة  اليجابيات  من 

القدرات الخاصة يستخدمها ف الصواب كم ميكن أم 

إذا وثق  النظام  الخطأ .وعى ذلك فإن  يستخدمها ف 

بهوية عنوان مصدر الحزمة فأنه بذلك يكون قد حويك 

بها  نجح  التي  ذاتها  هي  الطريقة  وهذه   . )خدع( 

مخرتقوا الهوت ميل ف الولوج اىل معلومات النظام .

اختراق األجهزة الشخصية 
معلومات  من  تحويه  مبا  والعبث  اليها  الولوج  وهي 

األجهزة  أصحاب  لسذاجة  نظرا  شائعة  طريقة  وهي 

الخرتاق  برامج  تعلم  ولسهولة  جانب  من  الشخصية 

ذات الوظائف املتعددة من جانب آخر . حيث ميكن 

الخرتاق بسهولة كبرة باستخدام برامج ) الرتوجان ( 

وهي برامج متخصصة بالخرتاق ولها وظائف عديدة 

من ضمنها كشف كلمة الرس الخاصة باملستخدم مبجرد 

كتابتها ومن ثم ارسالها اىل الهاكرز .

اختراق كلمة السر 
ف كل جهاز حاسوب ملف خاص يحتوي عى جميع 

كلمت الرس التي يتم الدخول بها اىل األنرتنت سواء 

كانت بيانات الدخول اىل الربيد اللكرتوين أم بيانات 

الدخول للمواقع الشخصية أو بيانات رسية اخرى . 

و يستطيع الهاكرز الوصول اىل هذا امللف عرب ثاث 

طرق :

وصول الهاكرز اىل الجهاز مبارشة فيرسق املعلومات 

ف  شائع  هو  كم  صاحبه  يشعر  أن  دون  خلسة 

أو  بريدي  عنوان  اىل  يرسله  أو   . األنرتنت  مقاهي 

شبكة  عى  الجهاز  يكون  وإما  الرتوجان  يستخدم 

الجهاز  اىل  الوصول  للهاكرز صاحية  ويكون  محلية 

يستخدمها  التي  الطرق  وأفضل   . امللف  فيرسق 

حيث  املتواصل  الرب  الجانب  هذا  ف  الهاكرز 

. RUTE FORCEيستخدم ما يسمى عمليات ال
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 الهاكرز ..
 أشخاص بقدرات 
خاصة . يتحدون 

أنظمة الحاسوب 
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االختراق األكثر خطورة 
إن  الحاسوب:  تقنية  فني  سامل  يارس  السيد  ويقول 

التي  الخرتاقات  هي  شيوعاً  الخرتاق  أساليب  أكر 

املساعدة  والربامج   )الويب(  تطبيقات  تستهدف 

. كم يكون مستخدمها  املواقع وإدارتها  ف تشغيل 

موضع خطر ف بعض األحيان. وتعود كرة اخرتاقها 

وتوفر  املواقع  مديري  قبل  من  استخدامها  لكرة 

شجع  الذي  األمر   . الخرتاق  لطبيعة  الصاحيات 

والبحث  بالتدقيق  واملحرتفي  الثغرات  مكتشفي 

تستمر  التي  التطبيقات  تلك  ف  الضعف  نقاط  عن 

فيم بعد لتكّون ثغرات جاهزة ف أيدي املحرتفي . 

ويعتمد ترسب املعلومات عن طريق األنرتنت تجعل 

 Google من مهمة املخرتق سهله بوجود ما يسمى

ف  )جوجل(  البحث  محرك  استخدام  وهو   HCK

البحث عن املعلومات املتعلقة ف املوقع . ومحاولة 

املراد  امللفات  أو  للمعلومات  ترسب  أي  كشف 

اخفاؤها . وايضا ميكن ترسب املعلومات عن طريق 

احداث أخطاء ف التطبيق مم تساعد املخرتق عى 

جمع أكرب عدد من املعلومات عن التطبيق ومعرفة 

طبيعته وليكون عرضة لاخرتاق والقرصنة .

طرق الحماية من الهاكرز 
بتقنيات   ويعمل   .. معطي  أنس  محمد  السيد  أما 

تضمن  ليك  فيقول:  األيل  والحاسوب  املعلوماتية 

وجود  عدم  من  بداية  التأكد  يجب  الحمية  وسائل 

يسمح  خادم  هو  والرتوجان  جهازك.  ف  )تروجان( 

للمخرتقي بالتحكم الكامل ف جهازك ويتم زرعه عن 

طريق املخرتق . وذلك بإرساله اليك عن طريق بريدك 

اللكرتوين مثا أو عن طريق برامج الدردشة الفورية أو 

عن طريق قرص مرن ورمبا تقوم انت بزرعه ف جهازك 

عن طريق الخطأ . بدل من أن ترسله اىل الجهاز املراد 

اخرتاقه لذلك ينصح بعدم تحميل هذه الربامج نهائيا .

التأكد من االختراق
برنامج  يحتوي عى  كان جهازك  إذا  ما  تتأكد  وليك 

تروجان أم ل هناك عدة طرق مثل :

الخاص   Registry السجل  ملف  ف  البحث    -

حذفك  وتفادي  البحث  هذا  وألهمية   . بالويندوز 

حرب الهاكرز .. 
بديل عن الحرب 

بالسالح
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امللفات عن طريق الخطأ سوف تبحث عن الرتوجان 

بطريقة آمنه وذلك باستخدام برامج باحثة.

للفروسات  املكافح  الربنامج  بتحديث  ينصح    -

عند  الرتوجان  بكشف  أحيانا  يقوم  أنه  حيث  دامئا 

عى  املوجود  الربنامج  تحديث  طريق  عن  فتحه 

جهازك . وكذلك عمل ال UPDATE باستمرار من 

املتعلقة  الربامج  آخر  معرفة  األنرتنت ورضورة  عى 

مبكافحة الفروسات والرتوجان.

-  النتباه اىل استقبال امللفات أو الربامج أو الصور 

من األشخاص املوثوق بهم فقط . وإن مل تفعل ذلك 

فعى األقل ل تقم بفتحها إل من بعد انقطاعك عن 

التصال. 

المخاطر وأنواع البرامج المؤذية
من  املستخدم  لها  يتعرض  التي  املخاطر  وترتاوح 

مجرد ازعاج  بسيط اىل مستوى الكارثة وقد صنفت 

هذه املخاطر اىل أربعة أصناف :

 FLOODERS - الطوفان  وبرامج  القنابل   -

مئات  بوجود  املستخدم  يفاجأ  حيث   Bompers

الرسائل ف عنوانه اإللكرتوين أو عرب برنامج lcQ من 

أشخاص وعناوين مل يسمع بهم . وهذا الصنف من 

ازعاجا  أنه يسبب  املخاطر هو األقل خطورة حيث 

ومضيعة للوقت ل أكر .

) Spoofing( الخداع -

 وهو عملية تويه وطمس الهوية حيث تتم رسقة 

فيجد  املستخدم  بأسم  لألنرتنت  الدخول  حساب 

ساعاته تنقص دون أن يستخدمها، أو يتم من خال 

رسقة كلمة الرس ف ساعات الحوار .

- التدمر من خال برنامج الNUKers حيث تقوم 

هذه الربامج بتعطيل نظام التشغيل ويرتاوح خطرها 

النظام  النظام وبي توقف  الوقت بساعة  بي تغير 

كليا عن العمل . وتوجد أنواع منها تركز عى برنامج 

التشغيل  بنظام  الرر  الحاق  دون  لتدمره  معي 

ذاته .

هو  الصنف  وهذا   Backdoor الخلفي  الباب   -

األخطر واألكر شيوعا بي كل املخرتقي، ألنه يجعل 

املخرتق قادراً عى الدخول لجهاز الضحية والسيطرة 

عليه كلياً أو جزئياً بحسب برنامج املستخدم .

الفيروسات الخارقة
ومن املعروف أن فروسات الكمبيوتر هي األكر شيوعا 

بي مشاكل أمن املعلومات، التي يتعرض لها األشخاص 

يتم  عندما  تحدث  األمنية  املشكلة  وتلك   . والركات 

اخرتاق نظام ما من خال أحد املتسللي ) الهاكر ( أو 

الفروسات أو نوع من أنواع الربامج الخبيثة .

قانون الردع
 : بقولها  برأيها  تديل  عنرت  منى  والعامية  الكاتبة 

عند دخول األنرتنت عاملنا العريب دخل مع ايجابياته  

وسلبياته الكثرة مل يكن قد سلط الضوء عليها بعد 

أو  الكمبيوتر  قراصنة  ظاهرة  نشوء  ومع  ومؤخراً   .

التي مل يجد  التكنولوجية  الهاكرز ظهرت املشكات 

اىل  تشر  التقارير  وأغلب   . لها  جذريا  حا  البعض 

وأوجدوا  وجدوا  قد  الهاكرز  جمعة  يسمى  ما  أن 

األموال  كرسقة  التخريبي  العمل  بهدف  أنفسهم 

نر  وغايات  البتزاز  وأعمل  الشخصية  وانتحال 

الغر  خصوصيات  عى  التلصص  وكذلك  الفضائح. 

ألغراض دنيئة. وهذا مخالف لبعض القواني حسب 

عى  رصيح  وتعدي  سافراً  تدخا  وتعتربه  بلدانها 

نجدهم  آخر  جانب  ومن  اآلخرين.  خصوصيات 

التقنية مثا. وهناك  املشكات  كرورة لحل بعض 

الرسيي  األشخاص  ألولئك  تلجأ  عاملية  رشكات 

الغاية  لربامجها  ما  اخرتاق  مشكلة  بحل  ليقوموا 

وحبذا   . عيوبها  واكتشاف  إلصاحها  الرسية  ف 

بوجه  العريب  عاملنا  ف  الرادعة  القواني  شددت  لو 

الغر  خصوصيات  عى  املتسلقي  األشخاص  أولئك 

اذا  وذلك بوضع قواني صارمة ل هوادة فيها، هذا 

وهذا   . املناسب  الوقت  ف  وكشفهم  رصدهم  تم 

املوضوع أصبح يشكل عبئاً ثقياً من الخوف والقلق 

ملعظم الناس، وإل فأين احرتام الخصوصية الشخصية 

التي يصونها القانون ويحميها .

الهاكرز أصحاب القبعات 
السيد حسي عبد الجليل عي ) موظف اتصالت ( 

القراصنة  أو  الهاكرز  أن  عليه  املتعارف  من   : يقول 

ماهية  توصف مبدى  ومراتب  تصنيفات  اإللكرتوني 

التعريف  هنالك  فمثا   . بها  يقومون  التي  األعمل 

البيضاء(  القبعة   ( صاحب  بالقرصان  يسمى  الذي 

بالقرصنة  يعرف  ما  ميارس  الذي  الشخص  وهو 

تقنية  عامل  ف  يطلق  مصطلح  وهو  األخاقية 

أنظمة  انتهاك  قيمه  تعارض  املعلومات عى شخص 

هو  اهتممه  جل  يبقى  بل   . الخرى  الحواسيب 

يرصح  الذي  الشخص  وهو   . األنظمة  تلك  حمية 

أخطار  ملعالجة  املمنوعة  الوسائل  باستخدام  له 

والقرصان   . اإللكرتونية  والشبكات  الحاسوب  أمن 

صاحب ) القبعة السوداء ( وتلك مصطلحات خاصة 

بشخصية الهاكرز . ويرمز اىل هذا الشخص أنه رشير 

أو  الشبكات  باقتحام  يقوم  الذي  وهو  يسء  ورجل 

املال  عى  الحصول  أو  للتخريب  فروسات  صنع 

القرصان  وكذلك   . الغايات  سيئة  اخرى  وأهداف 

صاحب ) القبعة الرمادية ( وهو الذي يقوم بأعمل 

قانونية أحيانا أو مبساعدة الجهات األمنية . وأحيانا 

قيامه باخرتاقات مؤذية تتعارض مع القيم األخاقية 

. وغالبا ل يقوم هذا النوع من القراصنة بالخرتاق 

ألغراض خبيثة أو ملصلحة شخصية بل لزيادة خربته  

بالخرتاق وأكتشاف الثغرات األمنية ,

املحافظة عى  أولويات  والحذر من  الحيطة  وتبقى 

األنظمة واألجهزة سليمة بعيدة عن متناول العابثي 

لدينا  يكون  أن  الروري  ومن  الغر،  بخصوصيات 

ما يجب معرفته عن ثقافة ما يسمى الخرتاقات أو 

الهاكرز للتعامل معها قدر املستطاع .

  التروجان .. 
اللص الخفي 
خادم االختراق 

حسين عبد الجليلمنى عنترمحمد أنس ياسر سالم
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حدثنا حول أبرز األهداف التي تسعى 
لتحقيقها في العمل ؟

محفزة  بيئة  وخلق  واإلبداع  اإلبتكار  إىل  أسعى  دامئا 
الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  واإلنتاجية،  للعمل 
إلبراز  املوظفي  وكافة  اإلدارة  منتسبي  وتشجيع 
نجوم  أربعة  عى  الحصول  بذلك  واستطعنا  قدراتهم. 
لبيئة العمل بجائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل 

والهدف املقبل الوصول لتحقيق خمس نجوم .

ماهي أبرز مهام الدفاع المدني؟ 
والواجبات  املهام  من  بالعديد  املدين  الدفاع  يقوم 
املختلفة منها التصدي ف إطفاء الحرائق، واملساهمة ف 
اإلسعاف واإلنقاذ  لإلصابة الناتجة عن هذه الحرائق، 
وتوفر النجدة للمتررين ف حالت الطوارئ، ويبقى 
واملمتلكات،  األرواح  سامة  ضمن  األسمى  الهدف 
يقوم  القطاع  بهذا  والعمل  املجتمع،  سامة  وتعزيز 
عى رسالة نبيلة إنسانية هادفة لخدمة الوطن وحمية 

مكتسباته والحفاظ عى أمن وأمان املجتمع .

أكثر الحوادث التي يتعرض لها رجل الدفاع 
المدني )اإلطفائي(؟

التي  السامية  الوظائف  من  اإلطفاء  رجل  وظيفة 
تجعل ممن ميارسونها أبطال وفدائيي، فهم يتعرضون 
عمليات  أثناء  تواجههم  قد  املخاطر  من  ملجموعة 

السامة  واألجهزة  للغازات  كالتعرض  الحريق  إخمد 
إىل  إضافة  املختلفة.   املواد  احرتاق  عن  الناتجة 
التعرض للحروق أثاء عملية اإلطفاء، ولكن مع زيادة 
بالدفاع  للعاملي  واملحارضات  التثقيفية  الحمات 
املدين انخفضت نسبة اإلصابات حيث أضحى اإلطفايئ 
ف  باملعرفة  ومتسلح  باحرتافية،  الحرائق  مع  يتعامل 

كيفية حمية نفسه .

 ماهو تقييمكم للحوادث التي وقعت 
باإلمارة في اآلونة األخيرة ؟

الحرائق  حوادث  ف  ملحوظ  انخفاض  اإلمارة  شهدت 
ايجابية  كانت  الستجابة  ورسعة  قلق،  تشكل  ول 
وأسهمت ف التقليل من أثار الخسائر، وإدخال األنظمة 
هذه  واغلب  للحرائق  الستجابة  من  عزز  اللكرتونية 
من  إهمل  أو  كهربايئ،  إلتمس  عن  ناجمة  الحوادث 
األجهزة  التأكد من صاحية  نتيجة عدم  اإلفراد  بعض 

الكهربائية القدميه املستخدمة .

ماهي خططكم لمواجهة التوسع
 العمراني ؟

تسعى اإلدارة ملواكبة التطورات والتوسعات العمرانية 
اإلسرتاتيجية  الخطة  خال  من  اإلمارة  تشهدها  التي 
من  والحد  املدنية  للحمية  الرامية  الداخلية  لوزارة 
عى  املدين  الدفاع  إدارة  وتحرص  الحريق،  حوادث 
عى  والسامة  األمن  واشرتاطات  معاير  كل  تطبيق 

املنشات الصناعية والتجارية والخدمية وأنوه إىل وجود 
تنسيق وثيق ومستمر مع دائرة األرايض والتخطيط ف 
القيوين لوضع مراكز لإلطفاء وإيجاد طرق  أم  بلدية 
لهم  الشكر  توجيه  من  ولبد  واملخارج،  للمداخل 

لتعاونهم والجهود التي يقومون بها .

ما هي برامجكم التوعوية الموجهة 
للمجتمع ؟

العام وهي تهدف  التوعية مستمرة عى مدار  برامج 
ول  والسامة،  الوقاية  باشرتاطات  اللتزام  رضورة  إىل 
اإلجراءات  بتطبيق  املجتمع  أفراد  التزام  إن  سيم 
والشرتاطات الوقائية ف منازلهم يقلل نسبة الحرائق، 
وتم إطاق عدة مبادرات توعوية منها مبادرة »منزيل 
أمن« استهدفت العملة املساعدة وتعريفهم مبخاطر 
وطريقة  الحريق  طفاية  استخدام  وكيفية  املطابخ 
أثناء  اإلخاء  وإرشادات  املنازل  حرائق  مع  التعامل 
توجيهية  وحلقات  برامج  هناك  أن  كم  الحوادث. 
مكثفة عرب اإلذاعة وتوزيع نرات تثقيفية سخرت كل 

اإلمكانيات لتحيق السامة.

ما أبرز معوقات عمل اإلطفائي ؟
به  يقوم  وما  جليلة  إنسانية  خدمة  اإلطفايئ  العمل 
بعض  ف  لكن  الكل  يدركها  جهود  من  اإلطفاء  رجال 
أبرزها  العمل  سر  تعرقل  مبعوقات  نصطدم  األحيان 
تجري  التي  اإلحداث،  مراقبة  ف  الجمهور  فضول 

 في  حوار شامل للعين الساهرة   
العقيد د سالم حمد سيف بن حمضه  مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين

في هذا اللقاء مع سعادة العقيد د. سالم حمد سيف بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، نلقي الضوء على أهم 
اإلعمال والواجبات المناطة بالدفاع المدني، إضافة إلى التطرق لبعض المواضيع األمنية األخرى والتعرف على مسيرة دراسته 

الحافلة بالنجاح والتي تكللت بالحصول على الدكتوراه. ويعد ضيفنا من العناصر األمنية التي تدعوا للفخر واالعتزاز بما يملكه 
من الكفاءة والطموح لخدمة وطنه وجهة عمله وتاليًا حصيلة اللقاء الذي أجريناه بمكتبه .

حوار

اجرى الحوار النقيب حسن المنصوري 

نعمل بروح الفريق الواحد وهدفنا األسمى
ضمان حماية األرواح والممتلكات 
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واصطاف  الحادث  مكان  ف  وتجمهرهم  إمامهم 
خدمات  وصول  يؤخر  وهذا  عشوايئ  بشكل  مركباتهم 
الدفاع املدين ملحتاجيها، خاصة أن العديد من الحالت 
ورسعة  اإلطفاء  رجال  قبل  من  فوري  تدخل  تحتاج 

الوصول تعني إنقاذ حياة إنسان .

كيف ترون العمل الشرطي وما صاحبه
 من تطور ؟

العمل الرطي بدولة اإلمارات ف تطور مستمر ووصل 
ملستوى كبر وله نجاحات ف كل القطاعات، والعاملي 
الكفاءة  من  عايل  مبستوى  يتسمون  السلك  بهذا 
والحرتافية التي تكنهم من القيام مبهامهم عى أكمل 
مبفاهيم  املستجدات  كافة  مع  التعامل  ويتم  وجه، 
أمنية حديثة ونشاهد إبداعات وابتكارات ف ممرسة 
العمل ويتم ممرسة اإلعمل باستخدام أفضل األدوات 
ف  ايجابية  مؤرشات  تحقيق  وتم  الحديثة.  والتقنيات 
من  كبر  بدعم  األمني  القطاع  هذا  ويحظى  النجاز 
الوصول  ف  الطيب  األثر  له  كان  مم  الرشيدة  القيادة 

إىل هذا املستوى .

هل المناهج التعليمية بكليات وأكاديميات 
ومدارس الشرطة تتالءم مع متطلبات 

الوقت الراهن ؟
تلبي  فهي  الشأن  هذا  التعليمية ف  للمناهج  بالنسبة 
الداخلية  وزارة  وتويل  العمل،  وطبيعة  احتياجات 
عى  باستمرار  وتعمل  الدراسية  باملناهج  كبر  اهتمم 
ضباط  وتأهيل  تخريج  بهدف  وتحديثها  تطويرها 
وإفراد ذو كفاءة وعى قدر عايل من املستوى األكادميي 

ليتمكنوا من القيام بأعملهم بأفضل مستوى .

ماذا كانت أطروحاتكم للدكتوراه وبأي 
جامعة ؟

حصلت عى الدكتوراه من  جامعة الحسن الثاين بالدار 
البيضاء باملغرب سنة 2018  ودراستي كانت حول )إدارة 
الدولة( دراسة تطبيقية  التغير وأثرها عى مؤسسات 
وأثر التغير بصفة عامة، ومن املسؤول عن التغير. إما 

دراستي للمجستر فكانت بأكادميية الرطة بالقاهرة 
البكالوريوس  عى  وحصلت  العربية،  مرص  بجمهورية 
من كلية الرطة حيث تخرجت منها ف 1999، وشهد 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو  الفريق  تخرجنا  حفل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكان 
الفرتة،  تلك  للكلية  قائداً  الشاميس  عبيد  سامل  سعادة 
الدفاع  بإدارة  للعمل  التخرج  بعد  مبارشة  والتحقت 
املدين مبركز املدينة بالعاصمة أبوظبي، وبعدها توليت 
العامة  انتقلت للقيادة  قسم الحمية املدنية ومن ثم 
للدفاع املدين بقسم األداء املؤسيس، ثم شغلت منصب 
نائب مدير إدارة اإلسرتاتيجية وىف عام 2018 تم انتقايل 

إىل إدارة الدفاع املدين بأم القيوين . 

ما هي المبادرات التي اكتسبتها خالل 
تقديمك للمحاضرات ؟

وتكون  دائم  اطاع  عى  يجعلك  املجال  ف  النخراط 
متعددة  وعلوم  معارف  وتكتسب  بالقراءة  شغوف 
بعدة جوانب، إضافة أنك تكتسب الثقة وتتعرف عى 

رشيحة كبرة من املجتمع .

كيف ترون تعامل الدولة مع وباء الكورونا ؟
وأتبعت  بها،  خاصا  منوذجا  احتضت  اإلمارات  دولة 
مبعاير  والتزمت  األزمة  إدارة  ف  ايجابياً  مساراً 

البيانات  عن  التام  واإلفصاح  التعامل  ف  الشفافية 
الخاصة بوضع الوباء داخل الدولة أول بأول، وإرشاك 
املجتمع ف جهود احتواء املرض عرب التوعية بدورة، ف 
الوقاية  إجراءات  إتباع  ف  ومسؤولياته  الظروف  هذه 
وخصوصا التباعد الجتمعي، وخطوة التعقيم الوطني 
اليجابية  اإلجراءات  من  اليومية   الفحوصات  وإجراء 
وزارة  أن  كم  الجميع.  وإشادة  بقبول  حظيت  والتي 
األمنية  واألجهزة  الرطة  وإدارات  وقيادات  الداخلية 
أسهموا ف املشاركة بدعم جهود الدولة والكل يلمس 
بأم  املدين  الدفاع  وإدارة  الجانب،  بهذا  جهودهم 
ف  الدولة  وقطاعات  األمنية  األجهزة  تشارك  القيوين 

مكافحة هذا الوباء.

ماذا يمثل لكم شهر رمضان المبارك ؟
فيه  تكر  الخاصة،   طقوسه  وله  فضيل  شهر   يعترب 
اإلعمل الخرة ويزداد الرتاحم بي الناس والحياة ألعامة 
أكر  الناس  ويكون  السنة  أيام  باقي  عن  تختلف  فيه 
معي  برنامج  له  شخص  وكل  العاملي  رب  إىل  تقرب 
العديد  منا  كل  ويحمل  الشهر،  فيه  ويستثمر  يقيض 
من الذكريات الجميلة لهذا الشهر، ولكن شهر رمضان 
رب  فيه  ندعوا  الوباء  بحكم  خاص  ظرف  له  الحايل 
العاملي أن يحمي الباد والعباد ويتم القضاء عى هذا 

املرض وتعود الحياة لطبيعتها ف كل بلدان العامل . 

حوار

  العقيدد سالم حمد بن 
حمضه في سطور

من مواليد أم القيوين سنة 

1976 متزوج ولديه من األبناء 

ثالث ذكور وثالث إناث، مثله 

األعلى المغفور له بأذن اهلل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 

هوايته السباحة والسفر ويعتبر 

استراليا أجمل بلد زارها. 

نادية المفضل الوصل، واللون 

األصفر أقرب األلوان إلى قلبه. 

أجمل بيت شعر بالنسبه له . 

فال تجزع وأن أعسرت يوما

          فقد أيسرت في الزمن الطويل
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طبيعة  والكوارث  لألزمات  كانت  العصور  مر  فعى 

خاصه تؤثر عى الدول من خال منحنيات عديده 

التأثر  منحنى  ويتضح  وإيجابا،  سلبا  بها  فتتأثر 

عاقاتها  خارطة  لرسم  الدول  إعادة  ف  السيايس  

نتيجة  والخارجية  الداخلية  وسياساتها  الدولية 

اإليجايب  التأثر  يكمن  البري  املنحنى  وعى  ذلك، 

بي  والتنسيق  والتعاون  الرتابط  حلقات  توثيق  ف 

من  املواجهة  بهدف  املجتمع  ومؤسسات  افراد 

أخرى  ناحية  من  القصور  جوانب  ومعرفة  ناحية، 

عى  الخسائر  مستوى  ف  السلبي   التأثر  ويكمن   ،

أو  الوفاة  لحاللت  التعرض  نتيجة  البري  الصعيد 

اإلصابات ، ومنحنى الخسائر املعنوية يتمثل ف مدى 

الرورية  الحتياجات  والبحث عن  والقلق  الخوف 

للعيش ، وعى صعيد املنحنى املادي فيكمن التأثر 

ف انخفاض الناتج اإلقتصادي لبعض الدول والتضخم 

أخاقي  الغر  واإلستغال  ذلك  يصاحب  قد  الذي 

املجتمع  أفراد  عى  اسعارها  ورفع  والبضائع  للسلع 

عى  سلباً  ينعكس  مم  املنتجات  بجودة  والتاعب 

جودة الحياة العامة ف املجتمع .

وف ضوء ماتقدم ومن منطلق هذه الجائحة يجب 

أن نفكر جليا ماذا أعددنا من إسرتاتيجيات وخطط

فاإلستفادة  كورونا،  بعد  ملا  شاملة  وأمنية  تنموية 

يكون  أن  يجب  والدول  الشعوب  منه  عانت  مم 

والتحديات  الثغرات  وأن  وتحليل،  تحيص  محل 

التي وجدت وظهرت يجب أن تكون موطئ بحث 

ودراسة وفرص تحسي عى كافة املستويات لتحقيق 

بإيجاد  صحي  أمن  من   ، الشامل  مبفهومه  اإلكتفاء 

وإنشاء مراكز طيبة متخصصة بالبحوث والدراسات 

للوصول إىل حالة اإلكتفاء الذايت من عقاقر وأدوية 

عى  يعمل  اقتصادي  وأمن   ، صحية  ومستلزمات 

املدخرات  وتقوية  الدخل  مصادر  وتنويع  تعزيز 

عى  ويعمل  املعاير،  بأرقى  املالية  والحتياطات 

تغذية كافة املؤسسات ويدعمها ماليا ، وأمن تعليمي 

يصقل العقول الوطنية، وأمن غذايئ ل تنضب مؤنه، 

وأمن لوجستي ل ينقطع بإمداداته، وأمن تريعي 

ينظم تلك األمور بقوانينه ونصوصه ولوائحه الرقابية 

واإللزامية بصورة مرنة تضمن التعاطي مع األحداث 

منظور  مع  أيضا  ذلك  يرتبط  أن  ولبد  املستقبلية، 

له  ويحفز  لألمن،  العنان  يطلق  ابتكاري  اسرتاتيجي 

واإلكتفاء  الريادة  لضمن  واملقاييس  املعاير  بأرقى 

الذايت .

طاولة  عى  املحاور  تلك  توضع  أن  يجب  حيث 

تلك  من  واإلستفادة  والتحسي  والبحث  الدراسة 

فهناك  يعيشها،  العامل  يزال  ل  التي  املريرة  التجربة 

مجموعة  كشف  الوباء  أن  مفادها  واضحة  حقيقه 

كم  وارتباطاتهم،  األفراد  بي  السلبية  الحقائق  من 

الرسمية  وغر  الرسمية  املؤسسات  عمل  كشف 

دول  من  كثر  ف  والخلقي  اإلنساين  عملها  وطبيعة 

العامل، وهنا يجب التجرد من ثوب املجاملة والعمل 

بثوب املوضوعية ف الطرح والتحليل .

قيادتنا  رؤية  من  تنبثق  ورسالتنا  هدفنا  أن  ذلك 

خطط  من  الدولة  به  تقوم  ما  فكل  الرشيدة، 

من  املجتمع  وقاية  هدفها  تنموية  واسرتاتيجيات 

الرورية  املعيشية  اإلحتياجات  وتوفر  األخطار، 

املعاير  بأرقى  املؤسسات  عمل  ودميومة  واستمرار 

ووفق  القادمة.  األجيال  بخدمة  جليا  يرتبط  وهذا 

من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  كانت  ذلك 

منطلق خطط  من  عملوا  ممن  جدا  القليلة  الدول 

اسرتاتيجية  ملواجهة هذا الوباء، وكانت اسرتاتيجيتها 

تتمحور ف خمسة محاور رئيسيه تتضح فيم يي :-

الحتياجات  كافة  توفر  اإلنساين  الصعيد  عى   -

الرورية للمواطن واملقيم واملحتاج عى حد سواء .

تحت  وقائية  خطط  وضع  الوقايئ  الصعيد  عى   -

مظلة قانونيه وإجرائية.

واملساعدة  العون  تقديم  الدويل  الصعيد  عى   -

لدول قاطبة با استثناء، من منطلق قيمي وأخاقي 

وإنساين.

- وعى الصعيد املؤسيس العمل مبنظومة " تكاملية 

املؤسسات  لخدمة  اإلقتصاد  واستثمر  املؤسسات" 

كافة

لتدعيم عملها اإلسرتاتيجي الحايل واملستقبي .

- عى الصعيد اإللكرتوين واإلبتكاري تسخر القاعدة 

اإللكرتونيه لخدمة عمل املسؤسسات عن بعد،

ما بعد جائحــــة كورونـــا
 لقد ألمت جائحة كورونا بثقل وزرها ووطأتها على المستوى العالمي الدولي 

واإلقليمي والمحلي بأسره ولقد أوجدت هذه الجائحة وهذا الوباء تصدعا وانقسامات 
وانكفأت وتقوقع بعض الدول على نفسها حيث ساهمت هذه الجائحة بتداعيات لم 

تكن في الحسبان على كافة األصعدة السياسية واإلقتصادية والصحية
واإلمنية بمفهومها الشامل ، فهذا الوباء كشف حقيقة السياسات العالمية لبعض 

الدول فمنها من كانت سياسته نبيلة خالصة لخدمة اإلنسانية، ومنها من كانت 
سياسته مبنية على الهيمنة والسيطرة بمعناها البيروقراطي.

بقلم المقدم الدكتور علي مبارك الزعابي

مقال
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مقال

كبديل يضمن استمرارية عمل املؤسسات وانتاجها، 

املؤسسات  ف  العمل  تدعيم  كله  ذلك  من  وأهم 

أنشات  حيث  الهامة،   األولويات  كأحد  التعليمية 

الدولة قاعدة عمل علمية الكرتونية بأرقى املعاير، 

إميانا  الوطنية  العقول  صقل  ف  اإلستمرار  لغرض 

والتطوير  البناء  أداة  هو  املتعلم  اإلنسان  بأن  منها 

والنجاح الفعالة وهو خط الدفاع األول ف املواجهة 

أن  ذلك   ودليل  املجتمعات،  من  مجتمع  أي  ف 

عقاقر  عن  تبحث  مازالت  املتقدمة  الدول  جميع 

وأمصال ملواجهة هذا الوباء، والعنرص الوحيد الذي 

مخرج  إليجاد  والعمل  البحث  واستطاعته  بإمكانه 

هو  خالصة  بطبيعة  للمواجهة  وقايئ  وإطار  دوايئ 

اإلنسان املتسلح بنور العلم واملعرفة، وهو اإلستثمر 

الحقيقي ،وقس عليه مجموعه من العلوم التي يبنى 

من خاللها املجتمع .

والتحديات  املشكات  تلك  توضع  أن  يجب  وعليه 

والتي  واملحلية  واإلقليمية  الدولية  واإلحتياجات 

عشناها بتأثراتها السلبية موضع الدراسة والتحليل، 

بعيدة  اسرتاتيجية  حلول  ف  تستثمر  أن  ويجب 

املدى ول نقف عند حد ومستوى الخطط والحلول 

املوضوعة ف الوقت الحايل، يجب النظر اىل املستقبل 

من  ولبد   ، األحداث  تلك  نتيجة  استباقية  بصورة 

وأفرزتها  ولدتها  التي  واملقرتحات  املبادرات  تطوير 

مبادرات  أكانت  سواء  الجائحة  هذه  أثناء  الحاجه 

دولية أو اقليمية أو محلية واإلستفادة منها مستقباً 

ف عمليات البناء واملواجهة والتنفيذ ، ووضعها تحت 

وآلياتها  مبعايرها  وموضحة  ممنهجة  عامة  سياسة 

عى  املحلية  املبادرات  تلك  أمثلة  ومن   ، اإلجرائية 

والذي  الوطني  الصندوق  الحرص  ل  املثال  سبيل 

عى  واملقيمون  املواطنون  من  مجموعة  به  ساهم 

حد سواء لدعم اإلقتصاد وعمل املؤسسات واملبادرة 

البري  الكادر  تدعيم  بهدف  للمتطوعي  الوطنية 

املؤهل للعمل ف أقىص الظروف متى دعت الحاجة 

وسد النقص العددي ف ذلك ، ناهيك عن مجموعه 

هذا  خال  وضعت  التي  واملقرتحات  املبادرات  من 

ليك  ذلك  من  والهدف  للجائحة،  اإلستثنايئ  الوضع 

قمة  ف  ومؤسساتها  أفرادها  بكافة  الدولة  تصبح 

جاهزيتها واستعداداتها عى كافة األصعدة مستقباً 

اذا ما تعرضت لجائحة ممثلة او اية ازمات أخرى من 

خال تطبيق مبدىء استراف واستراق املشكات 

املستقبلية من جهة، ومن جهة أخرى ليك تبنى عى 

تلك املبادرات مستقباً مجموعة من السيناريوهات 

والتنفيذي  واملعنوي  املادي  الصعيد  عى  للمواجهة 

عى  مبنية  بإجراءات  معززة  اسرتاتيجية  بخطط 

مقومات دراسات سابقة .

القادمة  والسني  األيام  علينا  تفرض  قد  الختام  وف 

مجموعة من التحديات والرصاعات واألزمات، فنحن

املواجهة  وإما  أوالخسارة،  املواجهة   إما  أمرين  بي 

األزمات  مع  فالرصاع  الخسائر  بأقل  واإلنتصار 

والكوارث لبد له من خسائر، ولكن الدول هي من 

الخسائر وفقا إلستعداداتها  تقرر حجم ونسبة تلك 

والعيب   ، املوضوعة  خططها  وتطوير  وجاهزيتها 

التحديات واألزمات  نفس  إىل  تعرضنا  ما  إذا  يكمن 

وعواملها  وخصائصها  وقوتها  طبيعتها  بنفس 

وأسبابها، ومل نستطع التغلب عليها رغم اإلمكانيات 

التي منتلكها أضف اىل ذلك إذا مل نتعلم من دروسها 

الحديث  ومحور  املشكلة  لب  يكمن  فهنا  السابقة، 

املفصل بيانه ف هذا السياق ومن خال ذلك يتضح 

جليا ضعف التخطيط اإلسرتاتيجي وضعف البناء ف 

املواجهة للدول .

فجدير بالذكر رضورة أن تراجع املؤسسات أدوارها 

ومهامها الحقيقية بصورة مستمره ف ظل األزمة أو

بنتائج  ومهامها  أدوارها  حققت  هل  الجائحة 

تلك  لها، وهل  املحددة  وبالنسبة  ملموسة ومرضية 

األدوار واملهام تتناسب مع طبيعة الهدف املجتمعي 

والوطني املوضوع، مع األخذ بعي اإلعتبار برورة 

تطوير تلك املهام وفق خطط ابتكارية تتناسب مع 

ما يخبئه املستقبل من مشكات أو ظواهر متنبأ بها 

،والعلة ف ذلك تكمن أن ف  متنبأ بحدوثها  أو غر 

مثل هذه األوقات يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات 

ظل  تحت  والخاصة  منها  العامة  الخدمية  الدولة 

والتضامن  اإلسرتاتيجي  والتعاون  التكاملية  مبدأ 

واإلسناد  للدعم  املجتمعية  باملسؤولية  واإلستشعار 

واملواجهة لتحقيق الوقاية واإلسعاد والرىض للمكون 

ف  لطبيعتها  وفقا  الحياة  بعجلة  والدفع  البري، 

املجتمع ف ظل تلك  به  الذي مير  الوقت اإلستثنايئ 

التعاف  اىل مرحلة  الوصول  الجائحة حتى  أو  األزمة 

التأثر البري واملعنوي واملادي،  والعبور من خطر 

التضحيات  حقيقة  تنكشف  األوقات  تلك  ففي 

الفئات  كافة  من  املبذولة  واملهام  األدوار  وحقيقة 

املؤسسات  مبفهوم  إعتباريي  أشخاص  أكانوا  سواء 

أفرادا يعول عليهم املجتمع  ف عمليات  أو  العامة 

البناء والتطوير .

وبالتايل لن يهدم بنيان دولة أسست مبعاير وبقواعد 

الحب واألخاء اإلنساين والتعاون والتضحيات

والرؤية  مؤسساتها  عمل  وتكاملية  املستدامة، 

املسؤوليات  حجم  تعي  واعية  قيادة  من  السليمة 

وحجم الخطر

وحجم مستقبل األجيال القادمة ، فهنيئاً لنا ف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ، هذه األرض طيبة العطاء، 

سعادة  أجل  من  به  وعملت  بذلك  أملت  بقيادة 

املواطن واملقيم عى حد سواء.

كل ما تقوم به الدولة 
من خطط واستراتيجيات 
تنموية هدفها وقاية 
المجتمع من األخطار 
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ميكن القول أن القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، قد اتخذت كل التدابر 

واإلجراءات التي تساهم ف تعزيز حقوق كبار املواطني ف املجتمع، ليك يعيشوا حياة 

مستوياته  بكافة  لهم  األمن  توفر  مع  والعمل،  التعليم  ف  ومشاركي  بالصحة،  مملؤة 

"املايل واملعنوي، وحميتهم من اإلساءة والعنف واإلصابات واألخطار"، حتى يكون لديهم 

فرصاً وخيارات أوسع.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب؛ "وجهنا بتغير مصطلح "كبار السن" إىل "كبار املواطني"، وتم اعتمد 

"السياسة الوطنية لكبار املواطني"، لارتقاء بجودة حياتهم وضمن مشاركتهم الفاعلة 

واملستمرة، ضمن النسيج املجتمعي ف اإلمارات. "فكبار املواطني، هم كبار ف الخربة 

وكبار ف العطاء، ول ميكن تحقيق التمسك األرسي والتاحم املجتمعي، إل بضمن الحياة 

الكرمية لهم". فكبار املواطني هم الشباب الذين ل ينضب عطاؤهم، وعى أبناء اإلمارات 

مؤكداً  واإلخاص«.  والتفاين  العطاء  ثقافة  وينتهجوا  تجاربهم وخرباتهم،  من  ينهلوا  أن 

أنه ل ميكن نسيان كل ما قدموه، ومازلوا يقدموه لدولة اإلمارات، فهم فخر اإلمارات 

إنساين  واجب  حياتهم،  وجودة  واستقرارهم،  وصحتهم،  "راحتهم،  مضيفاً  وقدوتها. 

ووطني، وحكومة اإلمارات ترد الجميل دامئاً لكل من يسهم ف نهضتها")1(

وف ظل الزيادة امللحوظة ف أعداد كبار املواطني "كبار املسني" ف املجتمع اإلمارايت، 

حيث تشر اإلحصائيات بأن نسبة كبار املواطني وصلت إىل %6 من عدد املواطني ف 

الدولة، وسوف ترتفع النسبة إىل %11 ف العام 2032 ، وستصل إىل %29 ف العام 2050، 

األمر الذي يتطلب رضورة اإلرساع ف دعم هذه الفئة ودمجها ف املجتمع، والستفادة 

من خرباتها الحياتية والعملية)2(. 

متكاملة،  رعاية  منظومة  بوصفها  املواطني،  لكبار  الوطنية  السياسة  إطاق  تم  لذلك 

املسرة  ف  الفاعلة  مشاركتهم  ضمن  ذاته،  الوقت  وف  لهم،  الكرمية  الحياة  لضمن 

والتواصل  الصحية،  الرعاية  هي:  أساسية،  محاور  سبعة  السياسة  وتتضمن  التنموية. 

املجتمعي والحياة النشطة، واستثمر الطاقات واملشاركة املدنية، والبنية التحتية والنقل، 

والستقرار املايل، واألمن والسامة، وجودة الحياة املستقبلية)3(.

سيتم التعرف عى أهم املفاهيم املستخدمة، ثم أهمية الصورة اإليجابية لكبار املواطني 

كبار  حقوق  بعض  ثم  اإلمارايت،  املجتمع  ف  النشطة  الشيخوخة  وتناول  املجتمع،  ف 

املواطني.   

     

  أهم المفاهيم المستخدمة:   
كبار  املواطني:  كبار  حقوق  بشأن  اتحادي  قانون  مروع  من   )1( املادة  عرفت  لقد 

املواطني: "كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الستي عاماً سواء كان فرداً أو أكر")4(. 

 أهمية الصورة اإليجابية لكبار المواطنين في المجتمع:
تأيت أهمية تعزيز الصورة اإليجابية لكبار املواطني ف املجتمع اإلمارايت، وذلك من خال 

صياغة وتنفيذ الخطط والربامج اإلعامية التي تهدف إىل دعم وتأسيس الوعي الجتمعي 

بفئة كبار املواطني والقضايا التي ترتبط بهم، وتصحيح الصور واألفكار السلبية الخاطئة 

حول هذه الفئة بوجه عام، مبا يؤدي إىل وجود صورة إيجابية لهم عموماً.   

حيث تعد النظرة اإليجابية للشيخوخة جزء ل يتجزأ من خطة العمل الدولية للشيخوخة. 

فقد كان العرتاف باملرجعية والحكمة والكربياء وضبط النفس كصفات مصاحبة لخربة 

كبار السن، مظهراً طبيعياً من مظاهر احرتام كبار السن عى مر التاريخ. والرتكيز عى 

أن يكون بصحة جيدة مع تقدم السن، يشكل بطبيعة الحال موضوعاً ذا أهمية متزايدة 

لكبار السن)5(.  يعزز من دورهم من املمرسات الستبعادية عى الصعيدين املحي والو

طن)6(.                                                                                                                                                                     

 الشيخوخة النشطة في المجتمع اإلماراتي:
ميكن القول أن الشيخوخة النشطة تعني تتع كبار املواطني بالحياة الصحية الطويلة 

واآلمنة، واملشاركة ف جميع مناحي الحياة، مبا يتيح فرصاً وخيارات عدة وتوفر األمن 

بجوانبه املتعددة، مبا يؤدي إىل جودة الحياة لهذه الفئة ف املجتمع اإلمارايت.

    القول أن اإلرساع ف النضمم إىل الشبكة العاملية للمدن الصديقة للمسني "باعتبارها 

إحدى مبادرات منظمة الصحة العاملية التي بدأت ف العام 2006"، وتقوم عى تحديد 

العنارص األساسية للبيئة الحرية التي تدعم الشيخوخة النشطة عى مستوى التخطيط 

العام،  النقل  وسائل  إىل  وصولهم  وسهولة  للمسني،  الطبية  الخدمات  وتوفر  العمراين 

وحاجتهم إىل سكن مائم وساحات ومبان خارجية داعمة للشيخوخة النشطة، وشبكات 

اتصال تسمح لكبار السن بالتواصل الجتمعي)7(.

كذلك اتجهت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل دعم الشيخوخة النشطة: ففي أكتوبر 

الصديقة  للمدن  العاملية  الشبكة  إىل  للدخول  الشارقة عن سعيها  إمارة  أعلنت   2015

لكبار السن ف منظمة الصحة العاملية، لتكون ضمن املدن املختارة. 

  بعض حقوق كبار المواطنين: 

د.عادل عبد الجواد محمد الكردوسي- خبير بوزارة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات 

دراسات

دعم حقوق
 كبار 

المواطنين 
في 

المجتمع 
اإلماراتي 

24   مايو   2020    العدد ) 283 (   



حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةدراسات

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

ضرورة التباعد االجتماعي
المجتمع  أفراد  سالمة  على  الحرص  إطار  في 
فيروس  انتشار  من  والحد  صحتهم  على  واالطمئنان 
استقبالنا  ، وفي ضل  المستجد “كوفيد 19”  كورونا 
لشهر رمضان المبارك ندعو كافة أفراد المجتمع إلى 
الجهود  وتضافر  وتكاتف  االجتماعي  التباعد  ضرورة 
على  والمؤسسات  القطاعات  وتوحيدها مع جهود 
مهامها  تؤدي  التي  وكوادرها  الدولة  مستوى 
بكفاءة عالية ومسئولية ومهنية خالل هذه الظروف 
عطائهم  ومدى  تعاونهم  بذلك  ليعكس  االستثنائية 

وإخالصهم للحفاظ على الصحة والسالمة .
حيث تقع على عاتقنا العديد من المسؤوليات الفردية 
التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس ، وعليه يجب 
أخذ الحيطة والحذر في تعامالتنا اليومية سواء أثناء 
طرق  عدة  وهناك  خارجه،  أو  المنزل  داخل  تواجدنا 
 
ً
 تاما

ً
وأسس مهمة واجب إتباعها وااللتزام بها التزاما

دون االستهتار بها أو التقليل من أهميتها في الحد 
 في 

ً
من العدوى وانتشار الفيروس ، للمساهمة معا

إبقاء معدل اإلصابات تحت السيطرة لتجاوز هذه الفترة 
 
ً
والعودة إلى ممارسة حياتنا بشكل طبيعي وأكثر أمنا
الصادرة  التزامنابالتعليمات  ، خاصة وأن مع  وسعادة 
للمواطنة  ترجمة حقيقية  يعني  المعنية  الجهات  من 
نجاح  في  كبير  بشكل  تؤثر  والتي  والفعالة  اإليجابية 
الجهود المبذولة ، فبكم ومعكم سنصل إلى “صفر” 

إصابة .
التي  االحترازية  واإلجراءات  الوقائية  التدابير  تلك  ومن 
التزام  الجميع  على  يجب  كل شخص  عاتق  على  تقع 
تحقيق  في  ضرورة  من  لها  لما  االجتماعي  التباعد 

.
ً
الهدف والصحة والسالمة معا

موازين

نلقي الضوء عى بعض حقوق كبار املواطني التي يجب توفرها والتي تتمثل ف التعليم 

مدى الحياة، واملشاركة ف العمل وجميع مناحي الحياة، والحصول عى الخدمات وسبل 

الفئة جودة  إلخ، مبا يحقق لهذه   .. ومعنوياً  الحياة اآلمنة مالياً  الصحية، وتوفر  الرعاية 

الحياة، ويوسع من الفرص والختيارات أمامهم.

حيث تثل قضية كبار املواطني إحدى القضايا التي تهتم بها جميع دول العامل، ألن كل 

تلك البلدان يوجد بها هذه الفئة، ونظراً ألن هذه الفئة تحتاج إىل توفر جميع الحقوق 

وكافة أنواع الرعاية والخدمات وتقدميها لهم، وبخاصة الصحية، نظراً ملا قد يرتبط بتلك 

الفئة من علل وأمراض، لذلك سعت كافة الدول لتحقيق الوقاية لكافة السكان، ليعيشوا 

حياة مديدة ملؤها الصحة، وخالية من األمراض)8(.وبخصوص حمية حق كبار السن ف 

الحياة وسامة الجسم، تقر قواعد القانون الدويل لحقوق اإلنسان، لكل شخص الحق ف 

الحياة وف سامة جسمه، وبشأن هذا الحق تنص املادة )3( من اإلعان العاملي لحقوق 

اإلنسان عى أن: )لكل شخص الحق ف الحياة والحرية والسامة الشخصية(. وأورد العهد 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية نصوًصا تقر للشخص بالحق ف الحياة )املادة 6/1(، وف 

الحرية واألمن عى شخصه )املادة 9/1(. 

باإلضافة إىل ما سبق؛ أبرزت النتائج التي أظهرتها دراسة عن شيخوخة الدماغ أن القراءة 

وقالت  بالزهامير.  اإلصابة  تأخر  وكذلك  العقلية،  الشيخوخة  ملقاومة  الطرق  أهم  من 

املوضوعات  ومطالعة  املعقدة  التدريبات  بحل  القيام  عى  الدماغ  تدريب  إن  الدراسة 

الشيقة خاصة قبل النوم يساعد عى تحفيز خايا الدماغ عى النشاط، ما يحسن كذلك 

آلية عمل خايا الدماغ ويعترب تدريبها عى العمل من أفضل الطرق العملية لحميتها من 

املوسيقي عى  العزف  اسنخدام  يساعد  الزهامير، كذلك  اإلصابة مبرض  أو  الذاكرة  تراجع 

حمية خايا الدماغ من التلف.

وكذلك  التنمية  عملية  ف  باملشاركة  املواطني  كبار  يقوم  أن  أهمية  تأيت  القول،  خاصة 

يجب أن يستفيدوا من مكاسب التنمية ومثارها، مع إتاحة املشاركة للجميع واستفادتهم 

من التنمية، وكذلك العمل عى توفر الخدمات الصحية والرفاه ف سن الشيخوخة، ألن 

الصحة الجيدة تثل ميزة فردية حيوية األهمية، للمساهمة ف تحقيق النمو القتصادي 

للمجتمع وتنميته، باإلضافة إىل كفالة تهيئة بيئة تكينية وداعمة؛ تشمل السكن والبيئة 

عنارص  بسبب  السن  لكبار  خاصة  أهمية  املحيطة  والبيئة  للسكن  ألن  وذلك  واملعيشة 

تشمل سهولة الوصول والسامة، وتوفر العبء املادي لاعتناء باملنزل، وكذلك دعم الرعاية 

ودعم مقدمي الرعاية بأن تتوىل األرسة أو املجتمع املحي ف معظم الحالت تقديم الرعاية 

للذين يحتاجونها، وذلك إما عن طريق كبار السن أو لهم، مع عدم اإلهمل وسوء املعاملة 

والعنف والذي قد يتخذ اإلهمل وسوء املعاملة والعنف وهي التي قد تحدث ضد كبار 

املواطني بأشكال مختلفة.

الهوامش والمراجع:
)1( املوقع عى شبكة املعلومات الدولية "اإلنرتنت" ف 4 سبتمرب 2019م:

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/1e7c10ed-d8f1-

)2( أحام راشد القاسمي، الشيخوخة النشطة: التحديات، واملؤرشات، والتجارب الناجحة 

وزراء  ملجلس  التنفيذي  املكتب  املنامة،  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  ف  وتطبيقاتها 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون  بدول مجلس  الجتمعية  الشؤون  وزراء  العمل ومجلس 

ع118، ط1، 2017م، ص115.

)3( املوقع عى شبكة املعلومات الدولية "اإلنرتنت" ف 4 سبتمرب 2019م:

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/1e7c10ed-d8f1-

)4( مروع قانون اتحادي بشأن حقوق كبار املواطني .

أبريل   12  –  8 مدريد،  للشيخوخة،  الثانية  العاملية  الحمعية  تقرير  املتحدة،  األمم   )5(

2002م، ص42.

)6( املرجع السابق، ص42 .  

)7( أحام راشد القاسمي، مرجع سابق، ص165 .

)8( عادل عبد الجواد الكردويس، مدى تحقيق قيمة املساعدة الجتمعية لحاجات املسني، 

بوزارة  واإلحصاء  والبحوث  الدراسات  شعبة   ،)1( ع  الجتمعية  الدراسات  سلسلة  ديب، 

الشؤون الجتمعية، 2012م، ص65.



1 - إدراك طبيعة املؤسسة
الداخلية  البيئة  وفهم  باستيعاب  املرحلة  هذه  تتعلق 

هذه  تشر  كم  املؤسسة.  فيهم  تعمل  التي  والخارجية 

املرحلة إىل الظروف املحيطة وإدراك القدرات والكفاءات 

الجوهرية لدى املؤسسة.

 2 - تحديد خيارات استمرارية األعامل
بدائل  تحديد  املؤسسة  عى  يجب  املرحلة،  هذه  ف 

استمرارية األعمل عى أساس مخرجات تحليل التأثر عى 

التأثر  من  الحد  بهدف  وذلك  املخاطر،  وتقييم  األعمل 

الكي لاضطرابات التي حدثت ألنشطة املؤسسة. يجب 

حدوث  من  الحد  عى  األول  املقام  ف  البدائل  تركز  أن 

اضطرابات لألنشطة ذات األولوية، ومن ثم التعامل مع 

أي اضطرابات قد تحدث. ينبغي دراسة جميع الخيارات، 

التكلفة،  البديل األكر فعالية من حيث  ومن ثم اختيار 

والذي يلبي الهدف املتعلق بالوقت املستهدف لستعادة 

النشاط. تتضمن خيارات الستمرارية ما يي:

• نقل مكان مامرسة األعامل

• نقل املوارد أو إعادة تخصيصها

• العمليات البديلة والقدرة االحتياطية

• إحالل املوارد واملهارات

• املناورات املؤقتة

• التأمني

• استعادة األصول

األعامل  باستمرارية  الخاصة  االستجابة  تطوير   -  3

وتنفيذها
بتنفيذ  تقوم  أن  املرحلة  هذه  ف  املؤسسة  عى  يجب 

اسرتاتيجيات الستمرارية املحددة سلفاً من خال خطط 

لاستجابة  األساسية  املتطلبات  وتتضمن  وإجراءات. 

إلدارة  واضحة  إجراءات  تحديد  يي:  ما  واملؤثرة  املامئة 

الكوارث وعقباتها، والتواصل مع الجهات املعنية، ووضع 

خطط استمرارية األعمل.

 4 - التدريب واالختبار
الخطوات  أحد  األعمل  استمرارية  ف  التدريب  يعد 

املهمة ف الربنامج ككل، حيث إن خطط الستمرارية يتم 

املرحلة.  هذه  خال  ف  فعاليتها  من  والتحقق  اختبارها 

املعنية  والفرق  املوارد  فحص  يجري  ذلك،  إىل  إضافة 

أن  للمؤسسة  األهمية مبكان  الخطط. ومن  بتنفيذ هذه 

األعمل  متطلبات  تلبي  الحالية  الخطط  أن  من  تتأكد 

الظروف  حالة  ف  بالستمرارية  الخاصة  أهدافها  وتلبي 

العصيبة. إن التدريب املنتظم والفحوصات املامئة تهيئ 

األجواء للمؤسسة ملواجهة الظروف غر املتوقعة، وتؤدي 

الرتقاء مبستوى جاهزيتها من خال خطط موثوقة  إىل 

ومناسبة.

5 - الدمج بني الكفاءة والوعي
يجب أن تصبح إدارة استمرارية األعمل جزءاً ل يتجزأ من 

املحافظة عى  بهدف ضمن  للمؤسسة  الجوهرية  القيم 

إدارة  تُعد  للحوادث.   لاستجابة  الازم  الكفاءة  مستوى 

تتكون  ل  إنها  متكاملة حيث  عملية  األعمل  استمرارية 

من مراحل ومخرجات غر مرتابطة. إنها تثل ثقافة يجب 

أن تُدمج ف كيان العمليات النظامية واألعمل الروتينية. 

ينبغي زيادة الوعي بي املوظفي وأصحاب املصلحة ذوي 

الصلة.

 6  – إدارة برنامج استمرارية األعامل
تتمتع إدارة برنامج استمرارية األعمل مبكانة جوهرية ف 

دورة حياة عملية إدارة استمرارية األعمل كم أنها تُعد 

من املحاور األساسية للتنفيذ الناجح؛ ألنها تحدد منهجية 

التنفيذ وتضع الضوابط وتديرها لضمن تحقيق األهداف 

املرجّوة. وتتضمن عملية إدارة برنامج استمرارية األعمل 

عنارص مثل: القيادة والدعم وتخطيط الربنامج والتخطيط 

والتحكم التشغيي وتقييم األداء والتحسي املستمر.

ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية إلدارة الربنامج ف الحفاظ 

إدارة  بعملية  الصلة  ذات  املخرجات  تحديث  عى 

افتقاد  ألن  الحايل  الوضع  لتعكس  األعمل  استمرارية 

األهداف  تحقيق  عدم  إىل  سيؤدي  املنتظم  التحديث 

املحددة ف حالت الضطرابات. ويجب أن يكون تحديث 

عمليات  مع  متكاماً  األعمل  استمرارية  إدارة  خطط 

منفصاً ف  اعتباره نشاطاً  الصلة ول يجب  األعمل ذات 

هذه العملية.

مفاهيم

تعرف إدارة استمرارية األعمال على أنها عملية إدارية متكاملة تحدد التهديدات المحتملة للمؤسسة وتداعيات 
تلك التهديدات، مما يساعد في بناء القدرة التنظيمية للمؤسسة، باإلضافة إلى القدرة على االستجابة الفعالة 

التي تعمل على حماية المصالح العامة والسمعة  وأنشطة توفير الخدمة.

إدارة استمرارية األعمال

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

 

مراحل إدارة استمرارية األعمال 
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إذاً فعى الرغم من أن الصيام هو روحي وديني فهو 

يعود أيضاً عى أجسامنا بفوائد صحيه كبرة.

وفوائد الصيام تشمل: 

والكبد  كالقلب  الحيوية  األجهزة  كفاءة  تحسي   -1

والنخاع العظمي الذي ينتج خايا الدم.

2- عاج ملشاكل الجهاز الهضمي مثل عرس الهضم 

القولون  ومتازمة  والحرقة  الحموضة  وزيادة 

لإلسرتاحة  فرصة  الهضمي  الجهاز  ومينح  العصبي، 

تدريجي  بشكل  املعدة  حجم  تقلص  إىل  ويؤدي 

والحد من الشهية.

3-  التخلص من السموم املخزنه ف الجسم.

4- معالجة إرتفاع ضغط الدم.

5- تخفيض الوزن عن طريق حرق الدهون.

6- يحسن من عمل القلب والرايي بإذابة الدهون 

املرتاكمة ف الدم والرايي.

7- يفيد ف عاج بعض األمراض الجلدية.

8- تخفيض وتنظيم نسبة السكر ف الدم.

9- الصوم مينع من تكون الحىص ف املسالك البولية.

وتهذيبها  النفس  كبح جمح  الصوم ف  يساعد   -10

عند  الجنسية  الغريزه  ثورة  من  يهدئ  أنه  كم   ،

الشباب، كم ف الحديث الريف:»يا معر الشباب 

يستطع  فليتزوج، ومن مل  الباءة  استطاع منكم  من 

فعليه بالصوم فإنه له وجاء«.

11- الصيام يعالج بعض األمراض النفسية كاإلدمان 

ضد  الصائم  مناعة  يقوي  حيث  والقلق  واإلكتئاب 

الضغوط النفسية.

تعزيز  ف  دور  له  فالصيام  سبق  ما  إىل  باإلضافة 

الروابط الجتمعية واألرسية وضبط النفس وتهذيبها 

الحميدة  األخاق  وممرسة  الصرب  عى  وتعويدها 

وتحقيق الراحة النفسية والشعور بالسام والهدوء.

تساعد  والتي  الصحية  الصيام  فوائد  عى  للحصول 

فإنه  صحية  وبطريقة  بنشاط  العبادات  أداء  عى 

يفضل إتباع اإلرشادات التالية: 

ثاث  وتناول  املاء  برب  والبدء  اإلفطار  تعجيل   -

حبات من التمر، وينصح بعدم رشب املاء البارد جداً.

- ينصح بتناول الشوربات مثل شوربة الخضار .

- تقليل تناول الدهون والسكريات.

أكل من  نسبه  الطعام وزيادة  تناول  اإلعتدال ف   -

الخضار والفواكة.

- ما  بي الفطور والسحور أرشب املاء بكرة.

 نصائح لوجبة السحور:
- تأخر وجبة السحور إىل ما قبل اإلمساك.

- تناول األغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل املوز والتمر 

.

للبول،  مدرة  أنها  إذ  والشاي  القهوة  رشب  تجنب 

وتؤدي إىل فقدان السوائل واألماح وتسبب الجفاف.

- رشب عصائر الفوالكة الطبيعية والحليب.

- تناول الربوتينات مثل اللحوم واألجبان والبيض .

- تجنب املقايل.

- رشب كمية كافية من املاء.

بالنسبة ملرىض السكري: ينبغي عى مريض السكري 

مراجعة طبيبه قبل البدء بالصيام.

أنه ليس هناك مريض يشبه  اإلعتبار  - األخذ بعي 

اآلخر، فم يناسب مريض قد ل يناسب غره.

- يجب قياس سكر الدم عدة مرات ف اليوم.

- كرس الصيام فوراً إذا نقص سكر الدم إىل 60 ملغ، 

وأيضاً إذا كان سكر الدم ف الساعات األوىل للصيام 

70 ملغ.

 300 عن  السكر  نسبة  تجاوزت  إذا  الصيام  كرس   -

ملغ .

- يجب أن يحافظ املريض عى نسبة السكر ما بي 

200-100ملغ.

- تجنب التمرين الرياضية أثناء الصوم.

- رشب كميات وافرة من املاء بي الفطور والسحور.

- الذين يتعالجون بالحمية فقط أو بنوع واحد من 

األدوية هذه الفئة تستفيد جداً من الصيام .

- الذين يستعملون األدوية القصرة املفعول وسكر 

من  أيضاً  تستفيد  الفئه  هذه  لديهم  منضبط  الدم 

الصيام.

فئات من مرضى السكري ينصح بعدم صيامهم
- الذين يتعالجون باإلنسلوين.

- هبوط سكر شديد خال الشهر الفائت.

- هبوط سكر متكرر ف األشهر السابقة.

- الحامل املصابة بالسكري.

ملغ  لديهم 300  الدم  يرتاوح سكر  الذين  املرىض   -

يعني  أي   %  75 من  أكر  الرتاكمي  والسكر  وأكر، 

السكر الغر منضبط.

وأخراً نقول لكم صياماً مقبولً وإفطاراً هنيئاً

وتقبل الله طاعتكم,

في الصيام فوائد صحية عديدة
لصيام شهر رمضام المبارك آثار إيجابية وفوائد على جسم الصائم تشمل النواحي البدنية والنفسية، وقد بينت الدراسات أهمية الصيام 

كنظام للعالج للعديد من األمراض، وفي الحديث الشريف: »صوموا تصحوا« واآلية الكريمة: )وإن تصوموا خير لكم(، ومما قاله أطباء 
العرب قديمًا: »المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء«، ومما قاله علماء الطب في الغرب: أن كل إنسان يحتاج إلى الصوم ألن السموم 

تتراكم في الجسم فتجعله كالمريض فتثقله وتقلل نشاطه، فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم حتى يصفوا صفاء تامًا.

العيادة

د. جمال الخالدي
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عن التقدم العلمي والتقنية
يعرف أحد الخرباء التقدم العلمي، بأنه »عملية التطبيق 

للبحوث والنظريات وتوظيف عنارص برية  املنهجي 

وغر برية، ف مجال معي ملعالجة مشكاته وتصميم 

واستخدامها  وتطويرها  لها  املناسبة  العلمية  الحلول 

بينم  محددة«،  أهداف  لتحقيق  وتقوميها  وإدارتها 

يرى آخرون التقدم العلمي بأنه »العاقة بي اإلنسان 

واملواد واألدوات مثل عنارص التكنولوجيا وأن التطبيق 

معا«،  العنارص  تلك  تفاعل  لحظة  يبدأ  التكنولوجي 

وتطبيق  إنساين،  وفكر  جهد  »بأنها  آخر  ويعرفها 

وتوفر  اإلنسان،  مشكات  لحل  واملهارات  املعلومات 

احتياجاته وزيادة قدراته«. 

منظم  تطبيق  هي  التقنية،  أن  عي  آخرون  ويؤكد 

أو  معي،  مجال  ف  املنظمة  األخرى  والعلوم  للمعرفة 

الطبيعية  بالعلوم  تتعلق  التي  العلمية  التطبيقات 

بهدف الحصول عى نتائج علمية محددة، وأنها الجانب 

التطبيقي للمعرفة والنظريات العلمية لتحقيق أهداف 

أن  قبل  للمشكات،  وحلول  وأداء  فكر  من  محددة، 

تكون مجرد اقتناء معدات، وأن التقنية ليست مجرد 

علم أو تطبيق العلم أو مجرد أجهزة، بل هي أشمل 

الجانب  يشمل  إنساين  نشاط  فهي  بكثر،  ذلك  من 

العلمي والجانب التطبيقي، وأنها جهد إنساين وطريقة 

للتفكر باستخدام معلومات ومهارات وخربات وعنارص 

واملتاحة ف مجال معي وتطبيقها،  برية، وغر ذلك 

ف اكتشاف وسائل تكنولوجية لحل املشكات، وإشباع 

الحاجات وزيادة القدرات وتحقيق الرفاهية .

سيل من المعلومات والمغريات
جميع  الحديثة، ف  التقنية  الثورة  فضل  من  كان  لقد 

وسائل التصالت واإلعام واحد معاملها، أن بات الفرد 

واملغريات  املعلومات  من  منهمر  سيل  يتلقى  حاليا 

واألخبار والدعابات املختلفة، فالبث يأيت من الفضاء، 

متخطي الحدود واملوانئ واملطارات، ثم إن البث يأيت 

أجهزة  بواسطة  بثها  تلقي  ليتم  صناعية،  أقمر  من 

رقمية، وقد أدى هذا إىل سباق بي مختلف الدول، ف 

استخدام طرق  تم  وقد  أكر جاذبية،  فضائياتها  جعل 

هو  ما  فمنها  إليها،  املشاهد  لجذب  مختلفة  ووسائل 

علمي ومفيد، ومنها ما هو ضعيف ويندرج تحت قامئة 

قتل الوقت، وتفريغ الذهن من مجرد التفكر السليم .

واألمر اليوم، ليس محصور بالبث التلفزيوين، بل باتت 

هو  املتلقي  أصبح  كم  أخرى،  اتصال  وسيلة  هناك 

الذي يقرر نوع ما يتلقاه، ألنه هو من يقوم بالبحث 

والتقيص وتلك الوسيلة هي ما يعرف بشبكة املعلومات 

التي  املعلومة  تعكس  التي  وهي  )اإلنرتنت(،  الدولية 

وإرسالها،  بثها  أو  عنها  والبحث  عليها  اإلطاع  يتم 

ثقافة  مستوى  هي  املعلومة،  نوعية  يحدد  ما  أن  إذ 

الحاسوب  شاشة  خلف  يجلس  الذي  الشخص،  ذلك 

ويستعمل لوحة املفاتيح للحصول عى معلومة ما، أو 

بث معلومة ما .

العالم قرية صغيرة
ف مجال اإلعام تحول العامل إىل قرية صغرة، وصفت 

بأنها عبارة عن سفينة تبحر ف الكون الفسيح، ركابها 

بر وكائنات حية أخرى، وجاء الندماج الثقاف، فمن 

والتجانس  الندماج  عى  ساعدت  التي  األسباب  أهم 

الحضاري، كانت الوسائط اإلعامية املتعددة، لذا فإن 

الذي سوف  الخطر،  من  يحذرون  املفكرين  من  كثرا 

العامل،  أنحاء  جميع  من  اإللكرتونية،  الشاشات  تجلبه 

وما سوف تسببه من تجانس حضاري، يهدد الثقافات 

القومية الخاصة، عن طريق إلغاء مميزاتها وخصوصيتها 

رضا إبراهيم محمود

التقدم العلمي والتقنية
سيل من »المعلومات« و »المغريات« 

دراسات

أن حجم االكتشافات واالختراعات في القرن العشرون تفوق مجموع االكتشافات واالختراعات التي عرفتها البشرية منذ بدء الخليقة حتى بداية القرن 
العشرون، واتضح أن التقدم العلمي وحده ليس قادرا على حل مشكالت البشرية، حيث أن االختراعات واالكتشافات العلمية، في حاجة إلى من يحدد 
أيها ضار بالبشر وأيها صالح، وهذه مهمة تشترك فيها الفلسفة التي توضح هذا األمر وتضئ بذلك الطريق أمام الجميع، لتقنين االختراعات البشرية 
وتحديد مشروعية امتالكها، ولم يكن بالحسبان أن التقدم ذاته سوف يجلب سلبيات، فالمعتقد أن التقنية كانت ستفرز ايجابيات فقط، ولكن كان 

العكس تماما، فكلما أظهرت التقنية أحد الحلول من المنافع أو االيجابيات، كلما أظهرت في ذات الوقت أضرارا وسلبيات !!
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عند أهلها، وقد أكدت الدراسات أن الفوائد القتصادية 

والربامج  والتلفاز  السينم  أفام  بيع  عن  الناجمة، 

مليارات  من  )مئات(  إىل  تصل  قد  األخرى  اإلعامية، 

الدولرات والتي تغزو جميع أنحاء العامل، عن طريق 

فقد  والصحف،  الكتب  مجال  وف   . الصناعية  األقمر 

تطوير  ف  كبرة  مساهمة  املعلومات  تقنية  ساهمت 

أساليب الطباعة واإلخراج ورسعة اإلنجاز، مم أدى إىل 

تشجيع استخدام الكلمة املطبوعة، وقد أدى ذلك إىل 

الوقت  ففي  عليه،  والطلب  الورق  اقتصاديات  تعزيز 

الحايل تتخذ الكتب شكل جديد، اعتمدا عى التطوير 

تحتوي  املتعددة،  اإلعامية  الوسائط  فكتب  التقني 

عى مجموعة من املحفزات املرتابطة، لكل من الكلمة 

تعليم  عليها ف  العتمد  لذا ميكن  والصورة،  والصوت 

دون  أنواعها،  بجميع  والعلوم  والرياضيات  اللغات 

الستغناء عن الكتاب التقليدي سها الحمل والستعمل 

اقتصاديات  أصبحت  فقد  وبذلك  زمان،  أو  مكان  بأي 

املوسوعات اإللكرتونية، تفوق تلك املطبوعة ف الكتب 

العادية .

إدارة األعمال عن ُبعد
سهولة  فبفضل  القتصاد  مجال  عن  الحديث  حالة 

الكربى  الركات  تكنت  الخربات  وتبادل  التصال 

خال  من  سواء  أعملها  تدير  أن  املتقدمة،  واملصانع 

والركات  املصانع  مع  بالتعاون  أو  املتباعدة  مواقعها 

النموذج  أجزاء  أصبحت  املثال  سبيل  فعى  األخرى، 

الواحد للسيارة، تصنع ف أكر من سبعة بلدان مختلفة، 

طريق  عن  الاسليك  التصال  أساليب  بفضل  وذلك 

التي  الفيديو  شاشات  خال  ومن  الصناعية،  السواتل 

مكنت من التبادل الفوري لكافة األفكار والتصاميم بي 

الخرباء واملهندسي، عى اختاف مواقعهم، ألن املسافة 

بخاف  هذا  األفكار،  وتبادل  التصال  دون  تحول  ل 

والفاكس  اإللكرتوين،  الربيد  مجال  ف  الكبر  التطوير 

من  عليه  ترتب  وما  اإلنرتنت،  شبكة  وأخراً  والهاتف 

رسعة حركة لرؤوس األموال .

سهولة التعامل عبر األسواق
التعامل  التقني ظهر أن حجم  التقدم  كان من نتيجة 

اليومي عرب أسواق العامل قد بلغ أكر من أربعة آلف 

مليار دولر نتيجة التعامل باألسهم أو العقود التجارية 

كانت  القتصادية  العاقات  أن  واملعلوم  العمات،  أو 

تقيم آنفا عن طريق تقدير حجم حركة وسائل النقل 

بي البلدان املختلفة، فكلم زاد التصال مع دولة ما، 

دل ذلك عى أهميتها القتصادية .

واليوم ميثل العمل ف قطاع املعلومات الشغل األسايس 

ملجموعة كربى من القوة العاملة، ف كل من )اليابان 

والوليات املتحدة األمريكية وكوريا ودول أوروبا(، ومن 

تعزيزها  املعلومات  لثورة  القتصادية  املؤرشات  أهم 

باستخدام  جديدة،  تجارية  رشكات  إنشاء  لفرص 

إمكانات قليلة، وخر مثال عى ذلك القول، أن أكر من 

خمسة وستون باملائة من الركات الخاصة، ف مدينة 

)لوس انجلوس( األمريكية مل تكن موجودة قبل ثاثة 

عقود، والقول نفسه ينطبق عى مدن أخري غرها مثل 

وغر  كونج(  وهونج  وطوكيو  وباريس  ولندن  )برلي 

ذلك من املدن .

جلب األكاذيب واألباطيل
وجدت  أن  التصالت،  تقنية  تطور  سلبيات  من  كان 

للقيم  منافية  أعمل  ونر  للرذيلة،  تدعو  مواقع 

واملبادئ، من مسكرات ومواد مخدرة وكيفية صناعتها، 

الشباب  عى  خطرها  وتهوين  بل  استعملها،  وكيفية 

نر  بجانب  سلبياتها،  أعظم  من  كان  وهذا  املسلم، 

مناقشة  خال  فمن  واألباطيل،  الكاذبة  اإلشاعات 

األكاذيب وترويج  قضية ما ظهر من يستغلها إلشاعة 

الشائعات املغرضة، إلحداث بلبلة ف املجتمع، ومن ثم 

شغلهم عن واجبهم، ومن الذين يتبادلون معلوماتها، 

سلبياتها  ومن  ثقة،  مصدر  أنها  واهمي  يضنون  قد 

وأرضارها أيضا، ما فيها من طرح ونقاش قضايا سياسية، 

وقضايا اجتمعية مضخمة األحداث، وما تبع ذلك من 

ل  القول،  يحسن  ل  من  ومنهم   . فيها  الجميع  تكلم 

يدرك أرضارها والتي زادت منها أقاويله، هذا بجانب 

الطعن ف كافة الشخصيات )علمية ودينية واجتمعية 

واألباطيل،  األكاذيب  وجلب  حق،  بغر  وسياسية( 

عي  تدل  وهي  تاما،  منها  براء  همء  تهم  وتلفيق 

جهالة وضعف عقيدة ما قالهه ومن صدقها، وف ذلك 

آمن  من  معر  )يا  القائل  الريف  الحديث  هناك 

بلسانه، ومل يدخل اإلميان إىل قلبه ل تؤذوا املسلمي ول 

تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، 

ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو ف جوف بيته(.

إختراقات وعبث بالبيانات
بواسطة  واملرتكبة  املرتبطة  الجرائم  تنوعت  كم 

واستخداماتها  بنظمها  عاقة  له  ما  وكل  املعلومات، 

معنيي  قبل  من  والتسمية  العرض  أساليب  وتنوعت 

بعلم  مختصي  قبل  من  وصيانتها  عليها،  باملحافظة 

اخرتاقات  فحدثت  املختلفة،  والربمجيات  الحواسيب 

الحمية املادية، مع اخرتاقات الحمية املتعلقة باألفراد 

وبشؤون املوظفي، وهناك ما تتعلق بحمية التصالت 

من  العديد  وحدثت  أنواعها،  مبختلف  واملعلومات 

تشمل  والتي  الحمية،  بعملية  املتصلة  الهجمت 

إنشاء  أو  تغيرها  مثل  بالبيانات،  العبث  العتداءات 

بيانات وهمية، سواء ف مراحل اإلدخال أو الستخراج . 

دمار  من  تحمله  وما  اإللكرتونية،  املخلفات  وظهرت 

بيئي وصحي، حيث أن تصنيع معظم تقنية املعلومات، 

عمر  لقرص  ونتيجة  كيموية،  مواد  عى  أساسا  يعتمد 

تلك املنتجات فإنها ترتك وراءها كميات ل حرص لها من 

البيئة وتهدد  التي تسمم موارد  اإللكرتونية  املخلفات 

انتشار  الحايل  العرص  سمت  من  وكان  البر،  صحة 

تقنية املعلومات بشكل رسيع وكبر، وباألخص وسائل 

مع غض  ذلك،  وغر  النرتنت  مثل  والتواصل  التصال 

النظر عن تفاوته ما بي النفع والرر .

المصادر:
وارضارها/اسمء  فوائدها  الحديثة،   التقنية  وسائل   *

العريب شاهي/ موقع )التعليم اليوم( 30/11/2013م .

* سلبيات وايجابيات استخدام التقنية / حمد عبد الله 

اللحيدان/ جريدة )الرياض( 27/10/2017م.

وأهدافها/موقع  التكنولوجيا  وسلبيات  ايجابيات   *

)مؤسسة التواصل الحضاري(.

* سلبيات التطور العلمي والتكنولوجي/ موقع )ستار 

تاميز( 25/6/ 2010م.

دراسات
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أتعاب المحاماة

بين المطالبة الودية وساحات القضاء
عندما يقدم شخص ما على طلب المساعدة القانونية من المحامي يبتغي هذا الشخص من المحامي أن يصل 

بقضيته أوطلبه الى بر األمان بأقل االتعاب، وقد يبذل المحامي كل وسعه في سبيل أرضاء موكله وانهاء قضيته على 
أكمل وجه، ويحدث أن تجري الرياح بما تشتهي السفن ويحصل لموكله على حكم البراءة، وبالمقابل قد يحدث أن يدان 
موكله ويخسر قضيته. وفي الحالتين يكونا أتفقا على قيمة األتعاب وتقع بعد ذلك المشاكل بين المحامي وموكله 

على بقية األتعاب المتفق عليها وتصل األمور الى ساحات المحاكم، ويصبح المحامي بعد أن كان صديقا لموكله 
خصما له وفي الواقع العملي يقدم الخصم شكوى ودعوى أمام لجنة المحامين يتهم محاميه بالتقصير واالهمال 
في متابعة قضيته، وتفصل فيها لجنة التأديب المختصة بلجنة المحامين التابعة لوزارة العدل، بعد أن تلفت نظر 

المحامي في المرة األولى، ويتصاعد العقاب والتأديب في حالة التكرار، ولكن ما العمل في حالة وصول الشكوى الى 
ساحة العدالة والقضاء؟

المحامي سعد محمد

من القانون
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إحدى  تقول   ، القضايا  أصحاب  يقول  ماذا  بداية 

خلع،  قضية  ف  املحامي  أحد  وكّلت  إنها  السيدات: 

تؤكد  التي  الازمة  والحجج  األدلة  جميع  وقدمت 

ستكون  القضية  أن  املحامي  لها  وأكد  موقفها،  سامة 

ف مصلحتها، وطلب 10 آلف درهم أتعاباً، ومع بداية 

أمام  منه  املطلوبة  املرافعة  يقدم  مل  األوىل  الجلسة 

املحكمة، األمر الذي جعلها تخرس القضية، مشرة إىل 

أنها دفعت للمحامي 3000 درهم، ورفضت دفع البقية 

لتقصره ف عمله وعدم تقديم األوراق الازمة لكسب 

القضية، ف حي قال موكل أخربعد أمتناعه عن سداد 

باقي أتعاب املحامي مربراً تراجعه لعدم حصوله عى 

الرباءة، إذ إن املحامي أكد له أن القضية بسيطة وأن 

التهامات املوجهة إليه ل أساس لها، وأن أوراق القضية 

خلت من أي دليل ضده، وتوقّع منه أن يبي باء حسناً 

ف القضية، لكنه فوجئ باملحامي يطلب تأجيل الجلسة 

األوىل للنظر ف أوراق القضية، رغم أنه درس امللف قبل 

الثانية مل  انعقاد الجلسة، وأثناء الجلسة  أسبوعي من 

يطلب من املحكمة الستمع لشهود اإلثبات ف القضية، 

املحامي  »إخال  مضيفاً  إدانته،  ف  تسبب  الذي  األمر 

وتقصره ف عمله جعاين أتراجع عن دفع كامل أتعابه 

طالب  وقد  بيننا،  املوقّع  بالعقد  التزامه  لعدم  املالية، 

املحامي ف البداية مبستحقاته املالية كاملة ومع مرور 

أحد  األخريقول  الجانب  وعى  عنها.  تنازل  الوقت 

املحامي املعروفي إىل أن ما يلزم املوكل بدفع أتعاب 

محاميه هو توقيعه عى عقد الخدمات القانونية بينه 

األول  الطرف  العقد  يُلزم  إذ  املحاماة،  مكتب  وبي 

من  القضية  ف  جهده  كل  وبذل  بالعناية،  )املحامي( 

حضور تحقيقات النيابة العامة، والرتافع أمام املحاكم 

مرحلتها  إىل  القضية  وصول  حتى  درجاتها  مبختلف 

األخرة، كم يلزم الطرف الثاين )املوكل( بدفع جزء من 

األتعاب املتفق عليها أو كامل املبلغ قبل إنتهاء القضية 

بعد  العقد  الثاين  الطرف  ألغى  حال  وف  بعده.  أو 

ف  واملبارشة  للمحكمة  القضية  أوراق  املحامي  تقديم 

القانونية، فإنه يحق ملكتب املحاماة  اتخاذ اإلجراءات 

عليها  املتفق  املالية  األتعاب  كامل  عى  الحصول 

بالعقد، بينم لو ألغاه بعد مناقشة ودراسة القضية ف 

مكتب املحاماة، وقبل مبارشة املحامي اإلجراءات أمام 

العقد.  قيمة  من   25% نسبة  يستحق  فإنه  املحكمة، 

وف حال رفض املوكل دفع األتعاب بعد انتهاء القضية 

فيحق للمحامي اللجوء للقضاء ورفع دعوى للمطالبة 

مربرات  يقدمون  »املوكلون  مضيفاً  املالية،  مبستحقاته 

عدة للتهرب من الدفع بعد إصدار الحكم ملصلحتهم، 

وتقول  بالكامل.  املحامي  جهد  ينكر  بعضهم  إن  إذ 

إحدى املحاميات رفع موكل دعوى أمام املحكمة ضد 

للتهرب من دفع  بتهديده، وذلك  فيها  يتهمه  محاميه 

بقية األتعاب املالية املستحقة عليه، كنوع من الضغط 

عى املحامي للتنازل عن أتعابه ف القضية التي ترافع 

فيها عن موكله، وأعتربت أن هروب املوكلي من دفع 

أتعاب محاميهم أصبح ظاهرة، وأن املحامي يواجهون 

ذلك برفع دعوى ضد موكليهم للحصول عى أتعابهم، 

قيمة  وتحديد  املبذول  الجهد  تقدير  للقايض  ويرُتك 

أتعاب املحامي، لذا فمن حق املحامي طلب األتعاب 

يضيع  ل  حتى  القضية  من  األوىل  الجلسة  قبل  كاملة 

حقه بعد إصدار الحكم فيها.

وقد أصدر املرع اإلمارايت القانون التحادي 23 لسنة 

1991 بشأن تنظيم مهنة املحاماة ومن أهم مواده التي 

تحسم أي نزاع بشأن األتعاب.

انقضاء  عند  املحامي  أن  عى  تنص  التي   26 املادة 

واملستندات  التوكيل  سند  ملوكله  يرد  أن  التوكيل 

قد  يكن  مل  إذا  له  يجوز  ذلك  ومع  األصلية،  واألوراق 

حصل عى أتعابه أن يستخرج عى نفقة موكله صوراً 

من جميع املحررات التي تصلح سنداً ف املطالبة بهذه 

األتعاب، وأن يبقي لديه املستندات واألوراق األصلية 

حتى يؤدي له املوكل مرصوفات استخراج الصور، ول 

التي  األوراق  يسلم موكله مسودات  أن  املحامي  يلزم 

ول  منه  إليه  الواردة  الكتب  ول  الدعوى  ف  حررها 

املستندات املتعلقة مبا أداه عنه ومل يؤد إليه، ومع ذلك 

هذه  من  صوراً  موكله  يعطي  أن  املحامي  عى  يجب 

األوراق بناء عى طلب املوكل وعى نفقته. 

أما املادة 27 من القانون اعاه فتنص عى أن للمحامي 

الحالة  هذه  وف  املحاكم،  أمام  وكالته  عن  يتنحى  أن 

يجب أن يخطر موكله أو من ينوب عنه بكتاب موىص 

عليه )مسجل( بتنحيه وأن يستمر ف مبارشة إجراءات 

الدعوى ملدة شهر عى األكر من تاريخ إرسال املوكل 

عن  للدفاع  لزما  ذلك  كان  متى  إليه  املشار  اإلخطار 

أو  يخطره  مل  ما  عنه،  ينوب  من  أو  املوكل  مصالح 

املحكمة بقبول التنحي وتعيي محام آخر قبل انقضاء 

تلك املدة. 

وعى املحامي إذا تنحى عن الدعوى أن يرد ملوكله سند 

التوكيل واملستندات واألوراق األصلية ومقدم األتعاب. 

إذا  الوكالة  عن  التنحي  يجوز  ل  األحوال  جميع  وف 

إل  فيها  للفصل  مهيأة  فيها  املوكل  الدعوى  كانت 

مبوافقة املحكمة املنظورة أمامها الدعوى.

أما املادة 28 من نفس القانون السابق فتنص عى أن 

للمحامي الحق ف تقايض أتعاب عم يقوم به من أعمل 

ف حدود وكالته وله استيفاء ما ينفقه من املرصوفات 

التي تقتضيها مبارشة القضايا أو األعمل التي وكل فيها.

واملادة 29 تنص أن يتقاىض املحامي أتعابه وفقا للعقد 

املحرر بينه وبي موكله، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي 

نظرت القضية أن تنقص األتعاب املتفق عليها بناء عى 

طلب املوكل ول يجوز إنقاص األتعاب إذا كان التفاق 

عليها قد تم بعد النتهاء من العمل، ولكل من املحامي 

الخمسة  خال  التقدير  أمر  من  التظلم  حق  واملوكل 

عر يوما التالية إلعانه باألمر. 

فيم تنص املادة 30 عى أن إذا أنهى املحامي القضية 

استحق  موكله  به  فوضه  ما  وفق  تحكيم  أو  صلحا 

األتعاب املتفق عليها كاملة ما مل يكن هناك اتفاق عى 

خاف ذلك. 

وإذا تفرع عن الدعوى موضوع التفاق دعاوى وأعمل 

مل تكن ملحوظة عند التفاق حق للمحامي أن يطالب 

بأتعاب عنها.

واملادة 31 تنص عى أن ل يجوز للمحامي أن يبتاع كل 

أو بعض الحقوق املتنازع عليها أو أن يتفق عى أخذ 

جزء منها نظر أتعابه.

فيم تذكر املادة 32 أن ألتعاب املحامي وما يلحق بها 

الدولة  حقوق  مبارشة  يي  امتياز  حق  من مرصوفات 

عى ما آل إىل موكله نتيجة عمل املحامي أو الحكم ف 

الدعوى موضوع الوكالة.

املوكل محاميه بدون سبب  إذا عزل  واملادة 33 تذكر 

املوكل  يكون  فيه  املوكل  العمل  مبارشة  بعد  مروع 

كان  لو  كم  عليها  املتفق  األتعاب  كامل  بدفع  ملزما 

املحامي قد أنهى العمل لصالح موكله. 

فيه،  املوكل  العمل  مبارشة  قبل  العزل  حصل  وإذا 

تهيدا  بذله  الذي  الجهد  عن  أتعابا  املحامي  يستحق 

قيمة  من   25% عى  يزيد  ل  مبا  العمل  ف  للمبارشة 

عى  اتفاق  مثة  يكن  مل  فإذا  عليها،  املتفق  األتعاب 

ف  عليه  املنصوص  الحكم  تقديرها  ف  اتبع  األتعاب 

الفقرة الثالثة من املادة )29(.

عدم  ورثته  ورأى  املوكل  توىف  إذا   34 املادة  وتشر 

استمرار املحامي ف الوكالة استحق املحامي أتعابا عن 

التفاق  أحكام  تقديره  ف  ويراعي  بذله،  الذي  الجهد 

املعقود بي املحامي واملورث إن وجد.

من القانون
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القتصادية  األنظمة  الفروس  هذا  أربك  وقد  هذا 

األقل...  عى  بلد   100 من  أكر  ف  وتفىش  العاملية 

إيجاد  عى  والصيادلة  واألطباء  العلمء  ويعكف 

األمصال واللقوح املستأصلة للمرض إن شاء الله.

النفس  علمء  رشيحة  أيضاَ  أن  ملياً  فكرت  وقد 

الطبي  املجتمع  يساعدوا  وأن  بد  ل  وأطباؤها، 

ووجدت  الوقاية  سبل  ف  عموماً  واملجتمعات 

وزمايئ  أقدم  أن  أستطيع  قدم،  موضع  لتخصيص 

ف  متخصص  كل  عى  الواجب  واملساعدة  املعونة 

هذه الفرتة الحرجة من تاريخنا املعارص.

بالفروسات  العدوى  انتقال  أن  يظن  من  فيخطىء 

بكل أشكالها وتصنيفاتها ينتقل من إنسان إىل آخر أو 

بأي وسيلة من وسائل النتقال املعروفة لدى العامة 

األطباء  من  الخاصة  لدى  الوجود  راسخة  هي  كم 

والعاملي ف املجالت الصحية كافة. 

أو  املادي  الجانب  عى  فقط  يقف  النتقال  هذا 

علم  هناك  بل  العدوى،  انتقال  لشكال  الطبيعي 

العصبية  النفسية  املناعة  )علم  يدعى  حديث 

Psycho-neuro immunology  ويرمز له اختصاراً 

.)PNI(

واألعصاب،  النفس،  علم  قبل  من  علوم  نجد  حيث 

والفسيولوجيا  والوراثة،  الصمء،  والغدد  واملناعة، 

العلم  هذا  لتكون   – الجزئية  والبيولوجية  الجزئية، 

أن  حيث  بالوقاية  األول  املقام  ف  يهتم  الحديث 

النفسية  بالحالة  تتأثر  املختلفة  املناعة  أجهزة 

تتعدل وتتغر  السلوكية لإلنسان، ومن ثم  العصبية 

معدلت إفراز الغدد الصمء من الهرمونات املختلفة 

األمر الذي يلقب بدورة ف صياغة اضطرابات األجهزة 

املناعية إىل الحد الذي قد يشمل توقف عمل هذه 

األجهزة، أو لنقل التقليل من كفاءة عملها ومن ثم 

قد تُفتح الجسم عى مرصاعية لاصابات الفروسية 

والعدوى.

وآلية عمل هذه األجهزة الهامة تقع ضمن )التوتر- 

من  يعاين  متوترًا  اإلنسان  كان  فكلم  السرتخاء( 

ف  املناعي  الجهاز  فشل  كلم  الحياة-  ضغوطات 

منع  البساطة-  غاية  ف  هي  التي  بوظائفه  القيام 

الفروسات القاتلة التي ميكن أن يصاب بها اإلنسان.

أكر  اإلنسان  كان  كلم  ذلك-  من  النقيض  وعى 

اسرتخاًءا وإيجابية- كان أداء هذه الوظائف غاية ف 

غدار  عدو  كل  وجه  ف  الوقوف  ثم  ومن  التنسيق، 

يهاجم هذا الجسم أو آلية اكتساب العدوى.

أمراض  من  مبزيد  يحيا  الذي  اإلنسان  أن  شك  فا 

والحزن  السلبية  واملشاعر  والغضب  والتوتر  القلق 

ممن  أضعاف  بثاثة  عرضة  أكر  هم  والكتئاب، 

الصحة  دعامئه  جيد  سلويك  صحي  منط  ف  يحيون 

والنظرة  والتفاؤل  والسرتخاء  والسكون  النفسية 

اإليجابية للحياة، وكل ما من شأنه رفع قيمة الذات 

واملعتقدات  املطلقة  اإلميانيات  عى  املحافظة  مع 

المناعة النفسية العصبية ضد كورونا )كوفيد 19(

 انتاب العالم أجمع الهلع والكر والفر الجتياح الفيروسات وعلى األخص الفيروس الجديد »كوفيد 19« المعروف باسم كورونا.
وبات الجميع يبحث عن حلول فاعلة تؤدي إلى: أواًل الوقاية من هذا الفيروس أو مواجهته وعالجه إن أمكن.

دكتور/ممدوح مختار - دكتوراه واستشاري الطب السلوكي
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دراسات

السائدة، أي أن كل ما يحبان هو مقدر من عند الله 

األخذ  مع  الله  بإرادة  التسليم  أي  وتعاىل،  سبحانه 

باألسباب عاًجا ووقاية.

التي  املصادر  ف  التحكم  ف  الفرد  يفشل  فعندما 

فإن  سلبية(،  )ضغوط  ازعاًجا  أو  صيًغا  له  تسبب 

جسمه مير بخربة أو حالة تعرف باملواجهة أو الهرب 

) Fight or Flight ( وعى أثر ذلك تزداد رضبات 

العضات  إىل  األطراف  من  الدم  يتحول  القلب، 

األدرنالي  يرى  العي،  حدقة  تتسع  الداخلية، 

الحاجز  الحجاب  النفس  يتحول  الدم،  ف  والدهون 

طبيعية  غر  حيوية  عمليات  وهذه  الصدر،  ف 

يزداد  ثم  ومن  وتنكهه  الجسم  عى  بالرر  تقود 

إفراز الهرمونات ف الدم مبارشة، ممل يعطل عمل 

األجهزة املناعية ومن ثم تحدث الصابات بالعدوى 

وغالبًا  األجهزة،  بهذه  إلحاق رضر  بعد  بأي فروس 

مرور  املناعة  بأجهزة  الرر  إلحاق  عى  يساعد  ما 

الطاق،  قبيل  من  حياتية صادمة  بخربات  الشخص 

العمل وحالت  األعزاء وفقد  أو  الزوجي  أحد  وفاة 

الكآبة وتوترات الحياة املختلفة.

عنرًصا  هناك  أن  آخر  بعد  يوًما  الدراسات  وتؤكد 

الهموم  عن  بعيًدا  اإلنسان  يعيش  أن  بجانب  هاًما 

العيش  أن  ذلك  أمكن،  ما  والضغوطات  والتوترات 

الجتمعية  املساندة  أن  حيث  اجتمعي  وسط  ف 

يعد متغرًا هاًما ف الوقاية وتنمية الصحة بجوانبها 

النفسية والعضوية، حيث ثبت أن األشخاص الذين 

ل يقيمون عاقات اجتمعية طيبة مع اآلخرين ول 

يتلقون مساندة اجتمعية هم أكر عرضة من غرهم 

لإلصابة باضطرابات فسيولجية وتثبيط جهاز املناعة 

ومن ثم اإلصابة بالعدوى الفروسية.

من  لعل  الصدد،  هذا  ف  عديدة  دراسات  وهناك 

أهمها عى الطاق، دراسة كونسطبل ورس -1986 

أنتهت إىل أن املساندة الجتمعية والعاطفية  التي 

التخفيف من الضغوط  الهامة ف  من أحد الوسائل 

الحياتية واإلصابة أو التسبب بأمراض العرص، هذه 

الدراسات تسمى الدراسات الوبائية الكلنيكية.

وللتأكيد عى دور املساندة الجتمعية ووجود الفرد 

العماء  أحد  قام  وزوجة-  أبناء  ولديه  أرسة  داخل 

كارنجي  جامعة  ف  بل(  وتاير  )كوهي   1991 سنة 

بحث  بإجراء  بأمريكا  بنسلفينيا  ولية  ف  ميلون 

مطول، حيث طلب من املتطوعي جميًعا  حقنهم 

قسم  وقد   )Rhinovirus( العادي  الربد  بفروس 

تعاين  األوىل  ثاثة مجموعات،  إىل  املتطوعي  هؤلء 

أكر من  من توترات وضغوطات حياتية كثرة منذ 

وعاطفيًا  أرسيًا  مرتبطة  ثانية  ومجموعة  أشهر،   6

وهذا مساندة اجتمعية- إل أنهم يعانون من بعض 

التوترات، ومجموعة ثالثة كان لديها أفضل مواجهة 

لهذا الفروس الربد العادي عن طريق إزالة التوترات 

ودعم  مساعدة  تلقي  إىل  باإلضافة  والضغوط- 

أن  النتائج  وكانت  أرسهم،  من  اجتمعي  معنوي 

الثالثة األخرة استطاعت مقاومة فروس  املجموعة 

الربد بواقع %69، أما املجموعة الثانية فقاومت الربد 

أن  تستطع  فلم  األوىل  املجموعة  أما   ،27% بواقع 

تقاوم فروس الربد العادي.

قدرته  كانت  كلم  الفرد  عند  التوتر  زاد  كلم  أي 

ضعيفة،  املرض  أو  الفروس  مقاومة  عى  املناعية 

الجهاز  يضعف  النفيس  الضغط  فإن  أخرى  بعبارة 

من  الجسم  حمية  عن  يعجز  بدوره  الذي  املناعي 

مخاطر صحية محتملة.

تعلم  ميكن  كيف  القادم،  العدد  ف  نقدم  وسوف 

نوهنا  أن  بعد  املختلفة  بأنواعه  النفيس  السرتخاء 

ف  النفسية  والصحة  النفيس  العامل  أهمية  إىل 

الوقاية، سنقدم متطلبات أخرى ف العلوم السلوكية 

والنفسية للتدخل والعاج واملواجهة.
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 غزوة بدر عالمة 
فارقة بين عهدين:

غزوة بدر 
تثل غزوة بدر الكربى لحظة فارقة ف تارخنا اإلسامي 

مقرها  من  اإلسامية  الدعوة  مصر  بها   تقرر  حيث 

التي  الفرقان  معركة  فهي  املنورة(،  )املدينة  الجديد 

بالله  آمنتم  كنتم  وتعاىل:)إن  سبحانه  الحق  عنها  قال 

وما أنزلنا عى عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان( 

)األنفال 41( ووصفها الله تعاىل بهذا األسم )الفرقان( 

األول  اإلسام  تاريخ  ف  عهدين  بي  فرقاناً  كانت  ألنها 

القوة  عهد  الثاين  والنتظار،  والتجمع  الصرب  عهد  هو 

والحركة واملبادأة والندفاع.

ونظراً ألهمية تلك املعركة كان الرسول -صى الله عليه 

وسلم- يهتف مناجياً ربه »اللهم أنجز يل ما وعدتني، 

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسام فا تعبد 

)إذ  وتعاىل:  سبحانه  الله  فأنزل  أبداً«.  األرض  ف  بعد 

تسستغيثون ربكم فأستجاب لكم أين ممدكم بألف من 

املائكة مردفي« )األنفال 9 (.

من  خرج  وسلم-  عليه  الله  -صى  الل  رسول  وكان 

املدنية يوم األثني الثامن من شهر رمضان العام الثاين 

من الهجرةاملوافق للخامس من مارس عام 624 للمياد، 

وأخذ يعد العدة حتى أذن الله تعاىل بالقتال، وتقابل 

الجيشان صبيحة السابع عر من رمضان- وكان عدد 

مقاتاً  وثاثة عر  ثامئائة  الرسول  مع  الذين خرجوا 

أصحابه  وسلم-  عليه  الله  -صى  النبي  عد  ملا  وقيل: 

فوجدهم 313 فرح وقال: عدة أصحاب طالوت الذين 

مقاتل  ألف  املركي  عدد  وكان  النهر،  معه  جاوزوا 

وعى رأسهم أرشاف قريش وسادتها.

ف  املتقابلي  الجيشي  بي  التكافؤ  عدم  وضوح  ورغم 

العدد والعدة إل أننا نرى يد الله تتدخل لرتجح الكفة 

»األنفال«  سورة  وتأيت  سبيله  ف  املحاربة  به  املؤمنة 

الله وهي تدخل املعركة،  لتصور حال املسلمي وقوة 

حيث يقول عز وجل »إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 

لكم أين ممدكم بألف من املائكة مردفي، وما جعله 

الله إل برى ولتطمنئ به قلوبكم، وما النرص إل من 

عند الله إن الله عزيز حكيم. )األنفال 9-10(.

وتنتهي املعركة بهزمية املركي رش هزمية فيقتل منهم 

أعقابهم  عى  الباقون  ويرتد  مثلهم  ويؤرس  سبعون 

خارسين. ومن املمكن هنا القول إن غزوة بدر رسخت 

أقدام املسلمي وقد كان عون الله أكرب أسباب النرص 

سبحانه  قوله  هذا  ويسجل  املسلمون  أحرزه  الذي 

)ولقد نرصكم الله ببدر وأنتم أذلة()آل عمران 123 (.

آثار النصر 
انتصار  أرعبهم  اليهود  أن  بدر  غزوة  آثار  أهم  ومن 

يغرت  ل  حتى  شأنه  من  يصغرون  فأخذوا  املسلمي 

املسلمون، وقد أدى ذلك إىل إخراج بني قينقاع، كم 

دخول  عليهم  تحتم  قريش  هزمية  أن  اليهود  أدرك 

قريش  قدرة  أملهم ف  أن ضعف  بعد  املعركة  ميدان 

فبدأوا  واملسلمي.  اإلسام  عى  القضاء  ف  وحدها 

يدبرون املكائد والدسائس.

وقد وضعت سورة األنفال التي نزلت ف هذه املعركة 

الستعداد  ومنها:  للحروب  اإلسامية  التعاليم  أدق 

للقاء العدو بكل ما ينبغي من أهبة »وأعدوا لهم ما 

استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 

الله وعدوكم« )األنفال 60(.

فيها  والنتصار  الحرب  لدخول  املهمة  األمور  ومن 

هذه  كانت  فإذا  والشقاق،  التنازع  وعدم  الوحدة 

ألزم  الحروب  عند  فهي  حال  كل  ف  لزمة  الصفات 

وتذهب  فتفشلوا  تنازعوا  ول  ورسوله  الله  »وأطيعوا 

ريحكم واصربوا  إن الله مع الصابرين« )األنفال- 46( .

كم أن الثبات ف املعركة حتى النهاية عنرص مهم ولزم 

أو  ينترص  األشم  كالطود  يكون  بحيث  النرص  لتحقيق 

يقتل، وستظل تلك الغزوة درساً يستقى منه املسلمون 

العظاة والعرب عى مر العصور ويتعلمون منها أن قوة 

الله دامئاً معهم إن هم اتجهوا لله ونرصوه )إن تنرصوا 

الله ينرصكم ويثبت أقدامكم( )محمد: أيه7(.

غزوة األحزاب
من  كثراً  وسلم-  عليه  الله  -صى  الرسول  عهد  شهد 

)تأليب(  وراء  كانوا  وأنهم  اليهود،  حاكها  التي  الفنت 

غزوة  ف  املسلمي  ملحاربة  والقبائل  قريش  وجمع 

األحزاب، حيث خرج كنانة بي الربيع بن أيب الحقيق، 

سام بن مشكم، حيي بن أخطب وهم من يهود بنو 

من  وهم  عمر  وأبو  قيس  بن  هوذة  ومعهم  النضر 

حرب  إىل  قريشاً  فدعوا  مكة  فأتوا  وائل،  بن  يهود 

انتدب  من  بعون  أنفسهم  من  ووعدوهم  املسلمي 

إىل  خرجوا  ثم  ذلك،  إىل  مكة  أهل  فأجابهم  ذلك  إىل 

قريش  فخرجت  ذلك  مثل  إىل  فدعوهم  )غطفان( 

يقودهم أبوسفيان بن حرب، وخرجت غطفان بقيادة 

عيينة بن حصن عى )خزارة( والحارث بن عوف عى 

)بني مرة( ومسعود بن رضيلة عى )أشجع(.

وملا سمع رسول الله -صى الله عليه وسلم- باجتمعهم 

سلمن  عليه  فأشار  أصحابه  شاور  إليه  وخروجهم 

املهاجرون  وقال  رأيه  فرىض  )خندق(  بحفر  الفاريس 

فقال  منا  سلمن  األنصار:  وقالت  منا  سلمن  يومئذ: 

أهل  منا  سلمن  وسلم-:  عليه  الله  -صى  الله  رسول 

البيت.

وعمل املسلمون ف الخندق مجتهدين وكان من يفرغ 

الحفر،  يكمل  ليعينه حتى  غره  إىل  يعود  من حصته 

أن  مثاً  منها  للنبوة  وعامات  بينات  آيات  فيه  وكان 

حجراً ضخمً صلداً عجز املسلمون عن تحطيمه، فجاء 

رضبة  فربه  وسلم-  عليه  الله  الكريم-صى  الرسول 

طار منها الرار وقطع الثلث فقال الرسول: الله أكرب 

رضب  ثم  الحمر.  القصور  ألرى  إين  والله  قيرص،  فتح 

الثانية فقطع منها الثلث وقال: الله أكرب، فتح كرسى، 

الثالثة فقطع  البيض، ثم رضب  القصور  والله إين إلى 

الثلث الباقي وقال الله أكرب، فتح اليمن، والله إين ألرى 

الله  رسول  سلم  كأمنا  الحادثة  هذه  وف  صنعاء،  باب 

ألصحابه ف ذلك اليوم مفاتيح تلك البلدان، وكان ذلك 

ف أواخر شهر رمضان من السنة الخامسة للهجرة.

آلف  عرة  نحو  ف  معها  ومن  قريش  أقبلت  وقد 

ورضبوا عسكرهم عند الخندق وذهب حيي بن أخطب 

من يهود بن النضر إىل كعب بن أسد اليهودي وكان 

أنقضه  حتى  عليه  وظل  معاهدة،  الرسول  وبي  بينه 

عهده مع الرسول-صى الله عليه وسلم- وعندما تأكد 

الخرب أظهر املنافقون كثراً مم كانوا يرسون فمنهم من 

قال: إن بيوتنا عورة فلننرصف إليها فإنا نخاف عليها .

بضعاً  ومقاومة  حصار  من  حاله  عى  الوضع  وظل 

وعرين ليلة ومل يكن بينهم إل الرمي بالنبل والحصا، 

حتى أىت نعيم بن مسعود األشجعي فقال: يا رسول الله 

إين قد أسلمت ومل يعلم قومي بإسامي فمرين مبا شئت 

فقال له الرسول الكريم: إمنا أنت واحد من غطفان فلو 

خرجت فخذلت عنا كان أحب إلينا من بقائك فاخرج 

انتصارات في عهد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(

شكل رمضان وبشكل دائم مثااًل لالنتصارات العظيمة التي سطرها أبطال االسالم في عهد الرسول المصطفى وما 
بعده، شهر االنتصارات العربية واإلسالمية بدءًا من غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على مشركي مكة، مرورًا 

بغزوة الخندق )األحزاب(، وصواًل إلى االنتصار األكبر )فتح مكة( والذي جسد حدثًا تاريخيًا غير وجه التاريخ اإلنساني فيما 
بعد.

من غزوة بدر حتى فتح مكة
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فإن الحرب خدعة، فخرج حتى أىت بني قريظة، وكان 

ينادمهم ف الجاهلية، فقال : يا بني قريظة، قد عرفتم 

ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم إن قريشاً وغطفان 

وأبناؤكم  أموالكم  فيه  بلدكم  البلد  كأنتم،  ليسوا 

ونسائكم وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 

وأصحابه وقد ظاهرتوهم عليه فإن رأوا نهزة )فرصة( 

أصابوا وإن كان غر ذلك لحقوا ببادهم وخلوا بينكم 

وبي الرجل ول طاقة لكم به، فا تقاتلوا مع القوم حتى 

تأخذوا منهم رهناً.

ودي  عرفتم  قد  لهم:  فقال  قريشاً  أىت  حتى  خرج  ثم 

أمر  بلغني  وقد  محمداً  وفراقي  قريش  معر  لكم 

فاكتموا عني  لكم  أبلغكموه نصحاً  أن  الحق  أرى من 

قالوا: نفعل قال: أتعلمون أن معر يهود قد ندموا 

عى ما كان من خافهم محمداً وأرسلوا إليه: إنا قد 

ندمنا عى ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ من قريش 

وغطفان رهناً رجالً ونسلمهم إليك لترب أعناقهم، 

ثم نكون معك عى من بقى منهم حتى تستأصلهم؟ 

ثم أىت غطفان فقال مثل ذلك.

الله  صنع  من  ذلك  وكان  السبت،  ليلة  كانت  فلم 

إىل  سفيان  أبو  أرسل   وللمؤمني  لرسوله  وجل  عز 

بني قريظة عكرمة بن أيب جهل ف نفر من األحزاب 

غد  صبيحة  فاغدوا  مقام  بدار  لسنا  إنا  لهم:  يقول 

فأرسلوا إليهم إن اليوم  للقتال حتى نفاجئ محمداً 

يوم السبت، وقد علمتم ما نال من تعدى ف السبت، 

ومع ذلك فا نقاتل معكم حتى تعطونا وهنا.

نعيم  والله  صدقنا  قالوا:  بذلك  الرسول  رجع  فلم 

بن مسعود، وهكذا نجحت خطة نعيم وخذل الله 

ريحاً  عليهم  الله  وبعث  كلمتهم  واختلفت  بينهم 

تقلب  الريح  فجعلت  الربد  شديدة  ليال  ف  عاصفاً 

أبنيتهم )خيامهم( وتكفأوتقلب قدورهم.

اليمن  الله بذلك بعث حذيفة بن  فلم علم رسول 

ليأتيه بخربهم، فأتاهم واسترت ف غمرهم وسمع أبا 

امرئ  كل  ليتعرف  قريش،  معر  يا  يقول:  سفيان 

جلييس  بيد  فأخذت  حذيفة:  قال  جليسه،  منكم 

وقلت من أنت؟ فقال: أنا فان، ثم قال أبو سفيان: 

بدار مقام،  ما أصبحتم  والله  إنكم  يا معر قريش 

بنو  أخلفتنا  والخف،  )الخيل(  الكراع  هلك  ولقد 

قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا فإين 
مرتحل، ووثب عى جمله، ويصور القرآن الكريم نرص 

)فأرسلنا  بقوله:  الغزوة  هذه  ف  املؤمني  لعباده  الله 

عليهم ريحاً وجنوداً مل تروها( )9 األحزاب(، فقد بعث 

الله املائكة تبث ف قلوبهم الرعب والفشل، وغرست 

ف قلوب املؤمني القوة واألمل، وكان رمضان قد انقىض 

وأنتصف شوال، لكن روح شهر رمضان املعظم كانت 

باقية ففيه حفر الخندق وشهدت بعض أيامه أوىل أيام 

الحصار. فلم أصبح رسول الله-صى الله عليه وسلم- 

وقد ذهب األحزاب رجع إىل املدينة ووضع املسلمون 

ساحهم فأتاه جربيل -عليه السام- فقال له يا محمد، 

املائكة  وضعت  فم  ساحكم  وضعتم  قد  كنتم  إن 

ساحها، إن الله يأمرك أن تخرج إىل بني قريظة وإين 

متقدم إليهم فمزلزل بهم.

فأمر رسول الله-صى الله عليه وسلم- منادياً ف الناس: 

فخرج  قريظة،  بني  ف  إل  العرص  أحدكم  يصلي  ل 

املسلمون مبادرين وأعطى الرسول الراية لعي بن أيب 

عى  واستخلف  عنه  وريض  وجهه-  الله  -كرم  طالب 

املدينة )ابن أم مكتوم(.

كشفت  تحول  نقطة  الخندق  غزوة  كانت  وهكذا 

النبي- عى  لزاماً  فكان  اليهود  مؤامرات  وفضحت 

املدينة  ويطهر  يحاربهم  أن  وسلم-  عليه  الله  صى 

من خيانتهم ودنسهم فهم ل يحلون بأرض إل عاثوا 

فيها فساداً وخراباً.

 فتح مكة بداية تاريخ 
جديد للمسلمين

فتح مكة )يوم المرحمة(
ضد  بالساح  بكر  بني  بإعانتها  العهد  قريش  نقضت 

الله عليه  الله-صى  التي كانت ف عهد رسول  خزاعة 

وسلم-.

حينئذ أعلن رسول الله املسر إىل مكة وأمر الناس بأن 

قريش  عن  يأخذ  أن  تعاىل  الله  ودعا  لذلك،  يتجهزوا 

األخبار ويسرت عنها خروجه.

وخرج الرسول الكريم ف عرة آلف مسلم واستخلف 

أم  بن  )عبدالله  وقيل  كلثوم(  أم  )أبن  املدينة  عى 

كلثوم( وكان خروجه لعر خلت من رمضان من السنة 

حتى  وسلم-  عليه  الله  -صى  فصام  للهجرة  الثامنة 

صاة  بعد  أفطر  ثم  وأمج،  ُغسفان  بي  )الكديد(  بلغ 

 : وقال  الناس  لراه  عانيه  راحلته  عى  العرص ورشب 

بعضهم  فأفطر  بالفطر،  الناس  وأمر  لعدوكم،  تقووا 

وصام بعضهم فلم يعب-صى الله عليه وسلم - عى 

الصائم ول عى املفطر.

وملا نزل رسول الله-صى الله عليه وسلم- بالجيوش 

ف )مر الظهران( رقت نفس العباس لقريش وخاف 

بغلة  فركب  تستأمن،  أن  قبل  الجيوش  تغشاها  أن 
وهو  مكة(  قرب  )واد  )األراك(  أىت  فلم  ونهض  النبي 

يطمع أن يلقى حطاباً أو صاحب لنب يأيت مكة فينذر 

سفيان  أيب  صوت  سمع  إذ  ميي  هو  وبينم  أهلها، 

صخر بن حرب وبديل بن ورقاء وهم يتساءلن وقد 

النبي ويقول بديل: إمنا هي نران  رأيا نران عسكر 

خزاعة ويرد عليه أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من 

أن تكون لها هذه النران فناده العباس: يا أبا حنظلة، 
فميز أبو سفيان كامه وصوته، وقال العباس: ويحك يا 

أبا سفيان، هذا رسول الله -صى الله عليه وسلم- ف 

الناس، فقال أبو سفيان فم الحيلة؟ فقال له العباس: 

هذا والله لنئ ظفر بك ليقتلك فارتدف خلفي وانهض 

معي إىل رسول الله-صى الله عليه وسلم-.

وهناك أمام الرسول قال له: أسم قبل أن ترب عنقك 

وهو يدعوه لسابق معرفته وخشيته عليه، فأسلم، فقال 

العباس: يا رسول الله إن أيا سفيان يحب الفخر فاجعل 

فقال الرسول لعمه:)من دخل دار أيب سفيان  له شيئاً 

فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل املسجد 

فهو آمن(، فكان هذا منه -صى الله عليه وسلم- أماناً 

لكل من مل يقاتل من أهل مكة حتى أن سعد بن عبادة 

يوم  اليوم  قال:  عندما  الجيش  راية  بيده  كانت  الذي 

امللحمة، نهره الرسول ونزع عنه الراية ودفعها إىل ابنه 

)قيس( )وقيل لعي بن أيب طالب وقيل بل للزبر( 

وقال رحمة وعطف بل اليوم يوم املرحمة.

ودخل رسول الله- صى الله عليه وسلم- مكة فاتحاً 

وف  الهجرة،  من  مثان  سنة  رمضان  من  بقي  لعر 

عند  املشهورة  خطبته  الناس  ف  خطب  الثاين  اليوم 

الرسول -صى  فيها  يعطينا  والتي  والعلم  األثر  أهل 

)العفو عند  ينىس عنوانه  ل  الله عليه وسلم- درساً 

املقدرة(، حيث خاطب الذين آذوه وناصبوه العداء 

قائاً: »يا معر قريش ماذا تظنون أين فاعل بكم؟ 

قالوا: خراً، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت، فقال 

-صى الله عليه وسلم- :فإين أقول لكم كم قال أخي 

يوسف )ل تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 

أرحم الراحمي« وف بعض الرويايات )اذهبوا فأنتم 

أن  ينبغي  والواجبات وما  الحدود  ثم بي  الطلقاء(، 

يلتزم به املسلم، وعلم املسلمي شعائر الحج والعمرة 

حي وقف عند املروة وقال: هذا املنحر وكل فجاج 

أصحابه  وحلق  حلق،  ثم  هديه،  نحر  ثم  منحر  مكة 

تبارك  الله  لقول  مصداقاً  عمرتهم  من  بذلك  وأحلوا 

وتعاىل: )لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 

املسجد الحرام إن شاء الله آمني محلقي رؤوسكم 

من  فجعل  تعلموا  ما  فعلم  تخافون  ل  ومقرصين 

دون ذلك فتحاً قريبا( )الفتح 27(.

وكان من الطبيعي أن يصبح فتح مكة حدثاً تاريخياً 

اإلنساين حيث  التاريخ  أوجه  بسببه  تغرت  رمضانياً 

العربية  الجزيرة  لستسام  الطريق  الفتح  هذا  مهد 

كلها، فقد همد الخصم العنيد وألقى الساح وأصبح 

املسلمون سادة الكعبة وحمة البيت الحرام وسارت 

سرتهم ف الرب وحسن املعاملة مع الوافدين والركبان، 

محلها  ليحل  واألوثان  األصنام  عبادة  بذلك  وانتهت 

التوحيد الخالص لله رب العاملي وبدأت األمة اإلسامية 

القوى  مواجهة  تستطيع  عظمى  كقوة  الظهور  ف 

العظمى آنذاك الفرس والروم ليبدأ اإلسام ف النتشار 

كم أراد الله عز وجل له حتى يبلغ كل الناس.
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كاتب التاريخ ل يكتبه تزجية للوقت ول يكتبه إرضاًء لرغبات القارئ، ول رضا عم يكتب 

أو من يكتب، ول سخطاً عى حدث من األحداث ول رضاً عن حدث أو صانع حدث. لعل 

التاريخ هو كل ما ذكر أو أكر ما ذكر. 

التاريخ يتكلم بأوسع من ألفاظنا، و"عى قارئه أن يقرأه عى أنه بعض نواميس" عى حد 

تعبر األديب مصطفى صادق الرافعي.

ونحن هنا بصدد الحديث والكتابة عن هجرة النبي – صى الله عليه وسلم – من مكة 

إىل املدينة املنورة، نكتب عن الهجرة بحسب ما ينبثق ف نفسه من أحداثها ف مقدماتها 

وتقلب أيامها وخواتيمها ويوم ألقت رحالها ف رحاب يرب وبي من يحبون من هاجر 

بهم  كان  ولو  أنفسهم  عى  ويؤثرون  أوتوا  مم  حاجة  يجدون ف صدورهم  ول  إليهم 

خصاصة. نكتب عن الهجرة ليقرأ من يقرأ بروحه قبل أن يقرأ بعينه وفكره. 

وليس من نافلة القول أن نقول إن محمد بن عبد الله بن عبد املطلب ولد يتيم األب 

ثم كتب عليه أن يفقد األم وهو ف السادسة من عمره ثم أصبح ف كفالة جده وسط 

هذين الحثي ف طفولة أي مخلوق ومهم تيرس له من أسباب الرعاية والعناية سيكون 

لهم أثر وأي أثر ف حياته! ولكن هذين الحدثي كان لهم أثر مختلف ف حياته – صى 

الله عليه وسلم. وتر السنون ل كم تر ف حياة أمثاله من شباب قريش، فلم يعهد عنه 

لهو ول لعب ول اقرتف ما يقرتفه الشباب ف أيامه وف مجتمعه، بل كان نسيج وحده، 

ونحسب أن ذلك قد تم ليكون مقدمة ألمر خطر مل تعرفه العرب ف تاريخ بادهم. 

باألرض  السمء  تنكشف أرساره وتصل  أن  العظيم  للحدث  آن  األربعي من عمره  وف 

التوحيد ويطهره  إليه كلمة  ينتظر من بعيد  الحرام  الله  انقطاع وظل بيت  بعد طول 

من األصنام واألوثان. حفظ التاريخ تلك الكلمت )وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 

واتخذوا من مقام إبراهيم مصى وعهدنا إىل إبراهيم وإسمعيل أن طهرا بيتي للطائفي 

والعاكفي والركع السجود(. ولكن املركي أبوا إل أن يكون ألصنامهم وأوثانهم نصيب 

ف هذا املكان الطاهر، وجاء الفرج وجاء أمر الله )قل هو الله أحد( ل رشيك له، ول 

معبود معه. عادت كلمة التوحيد إىل البيت العتيق بعد قرون وقرون، شاء الله أن تكون 

مكة بلدا حراما وأن يكون بيته الحرام عنوان مكة للعاملي ولكن الرك أىب إل أن يجعل 

من مكة غر ذلك – كم ذكر األديب اإلسامي مصطفى صادق الرفاعي – ف كتابه وحي 

القلم )وكانت مكة هذه صخرا جغرافيا يتحطم ول يلي، وكان الشيطان نفسه وضع هذا 

الصخر ف مجرى الزمن ليصد به التاريخ اإلسامي عن الدنيا وأهلها(. ولكن سنة الله 

ماضية ولن تجد لسنة الله تحويا. )هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 

عى الدين كله ولو كره املركون(

)الصف اآلية 9(. 

وعلينا أن نذكر درسي فقط قبل الهجرة ليكونا تهيدا للهجرة نفسها:

أولهم:  أن الرسول –صى الله عليه وسلم– بدأ هذا الدين برجل وامرأة وغام؛ أما الرجل 

فهو محمد –صى الله عليه وسلم– وأما املرأة فخديجة بنت خويلد زوج محمد –صى 

الله عليه وسلم– وأما الغام فعي بن أيب طالب– ريض الله عنه.

ثم منا اإلسام قليا بحّر وعبد، فأما الحر فأبو بكر الصديق – ريض الله عنه – وأما العبد 

فبال بن رباح –ريض الله عنه– ولقي هذا النفر ما لقي من عنت املركي، إىل أن هدى 

الله حمزة بن عبد املطلب –عم الرسول – وشد عضده بإسام عمر بن الخطاب –ريض 

الله عنهم– ولكن أذى قريش باملسلمي مل يفرت، والنبي يقول ملن يؤذى منهم: "صربا آل 

يارس فإن موعدكم الجنة". 

وثانيهم:  فهو يتعلق باملعاندين من قريش ومن شايعهم من املركي، فقد صدمهم 

والفداء،  والتضحية  والصرب  باإلميان  األقوياء  والعتاد،  العدة  من  الضعفاء  القلة  صمود 

وكان أبو جهل من أكر الحاقدين عى هؤلء املستضعفي، ومل تنعه النخوة العربية من 

أن يتعرض لتعذيب النساء فضا عن تعذيب الرجال حتى بلغت به الخسة والنذالة أن 

يقتل امرأة ضعيفة ل حول لها ول طول أول شهيدة ف اإلسام سمية أم عمر – ريض 

الله عنها.

ومن الدرس الثاين قبل الهجرة أن قريشا ومن حالفها وقد رأوا الفشل الذريع نصيبهم 

ف كل خطوة يخطونها ألن الله متم نوره ولو كره الكافرون، فاستشاط هؤلء املعاندون 

غضبا وقررا مقاطعة بني هاشم وبني عبد املطلب فانحرص املسلمون بشعب أيب طالب، 

وكانت مقاطعة ظاملة لقي فيها املسلمون ما لقوا من شدة وبأس وخوف وجوع، ونقص 

من األموال واألنفس والثمرات. وصرب املسلمون صرب الواثق بنرص الله حتى حرك الله 

قلوب بعض أصحاب الصحيفة، وأرصوا عى إنهاء الحصار واملقاطعة، وكانت املفاجأة 

أنهم وجدوا صحيفتهم قد أكلتها األرضة )دودة األرض(، إل )باسمك اللهم(. 

وانزاح الهم عن املسلمي قليا، ولكن ما زال ف جعبة املركي من العذاب اليء الكثر.

اإلذن بالهجرة: 
لقد كان رسول الله واثقا من نرص الله وأن مع العرس يرسا، ومن هذا املنطلق كان يصرب 

أصحابه ولكنه أذن لبعضهم أن يخرج من مكة فارا بدينه إىل أرض الحبشة، فخرج نفر 

منهم وفيهم بعض النساء، ومل تقف همة الرسول – صى الله عليه وسلم – من طرق 

تهيدا  كانتا  حيث  والثانية،  األوىل،  العقبة  بيعة  بينها  من  وكان  الرجاء،  أبواب  جميع 

للهجرة إىل يرب )املدينة املنورة( وبدأت الهجرة بدعوة من األنصار )األوس والخزرج( 

أن هلموا إلينا معر من أوذي ف سبيل الله فصرب وصابر وآن له أن يتحيز إىل فئة مؤمنة 

الهجرة 
دروس وعظة 

وعبرة

بقلم : إسماعيل محمود عبداهلل
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)يحبون من هاجر إليهم(. 

وجاء اليوم املشهود والليلة الفريدة ف ليايل الدنيا حينم خرج رسول الله – صى الله 

عليه وسلم – وصاحبه الصديق ملتحفي بسدمة الظلمء تحفهم رحمة الله ومائكة 

أبواب  طرقا  الوعرة حتى  الطرق  ومشقة  السفر،  من مصاعب  لقيا  ما  ولقيا  السمء، 

صاحب  وصاحب  النور،  وصاحب  النور،  تستقبل  املسلمي  جموع  فخرجت  املدينة، 

عليه  الله  صى   – الله  رسول  وخلف  علينا(  البدر  )طلع  كلها  الدنيا  وهتفت  النور، 

وسلم – ثاث عرة سنة ف مكة، كانت ثاثة عر دليا أثبتت أن النبي ليس رجل 

ملك ول سياسة، ول زعامة، ولو كان واحدا من هؤلء ألدرك مبتغاه ف قليل من زمن 

وبأقل تكلفة من جهد.  الدرس الثاين من الهجرة: أنها كانت بداية النطاقة لهذا الدين 

الهجرة  الله متم نوره ولو كره املركون، وبعد عرة أعوام من  الخاتم، وإيذانا بأن 

فتحت مكة أبوابها للدين ودخل الناس ف دين الله أفواجا، بل وفتحت األقطار املجاورة 

للبيت الحرام، وقامت الحضارة اإلسامية ف العراق والشام واملغرب واألندلس.

فالعظة: يا أيها املسلم يكفي لك من الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه. والعربة: لك أيها 

املسلم أن تعلم أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل يشء قدرا. 

شهادات
صفات النبوة

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي ميلكك من دون نزاع قلوب مايي البر، 

لقد أصبحت مقتنعاً كل القتناع بأن السيف مل يكن الوسيلة التي من خالها 

اكتسب اإلسام مكانته، بل كان ذلك من خال بساطة الرسول، مع دقته وصدقه 

ف الوعود، وتفانيه وإخاصه ألصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته املطلقة ف 

املصاعب  وتخطت  الطريق،  مهدت  التي  هي  الصفات  هذه  رسالته،  وف  ربه 

وليس السيف، بعد انتهايئ من قراءة الجزء الثاين من حياة الرسول وجدت نفيس 

أسفاً لعدم وجود املزيد للتعرف أكر إىل حياته العظيمة.

املهامتا غاندي

املثل األعلى
إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا مل نصل بعد إىل ما وصل إليه محمد، وسوف ل 

يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت ف التاريخ عن مثل أعى لهذا اإلنسان، فوجدته ف 

النبي محمد، وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كم نجح محمد الذي أخضع 

العامل كله بكلمة التوحيد.

جوته شاعر أملاين

شريعة العقل واحلكمة 
العادات  شياطي  مخالب  من  دموية  ذليلة  أمة  خلص  أنه  فخراً  محمد  يكفي 

الذميمة، وفتح عى وجوههم طريق الرقي والتقدم وأن رشيعة محمد ستسود 

العامل لنسجامها مع العقل والحكمة.

ليوتوليستوي-روايئ عاملي

ريادة إسالمية
ف القرآن تستطيع املرأة الترصف مبا تلك وهو حق مل يعرتف لها به ف معظم 

والعرين،  التاسع عر  القرني  ف  إل  فرنسا  ف  ول سيم  الغربية  التريعات 

جميع  تقع  باملقابل  أنه  إل  للذكر،  ما  نصف  لألنثى  أن  فصحيح  اإلرث  ف  أما 

اللتزامات وخاصة أعباء مساعدة أعضاء األرسة اآلخرين عى عاتق الذكر، بينم 

املرأة معفاة من كل ذلك، والقرآن يعطي املرأة حق طلب الطاق وهو ما مل 

تحصل عليه املرأة ف الغرب إل بعد ثاثة عر قرناً.

روجيه جارودي-مفكر فرنيس مسلم

املعادلة الصعبة
وطقوس  ملشاعر  تحد  هي  ول  آخر.  دين  إىل  دين  من  انتقالً  ليست  املسألة 

توارثناها- إمنا هي الحرية املنشودة والفردوس املفقود الذي نشعر بأننا ف أشد 

والواقع  الرومانيس،  الدين  واقع  نرفض  الغرب  ف  الشباب  نحن  إليه،  الحاجة 

املادي للحياة، وحل هذه املعادلة الصعبة هي أن نشعر باإلميان بالله، أن بعض 

الشباب غرق ف الرقص بحثاً عن الحقيقة، ف املخدرات، وف الهجرة إىل الديانات 

الرقية القدمية وخاصة البوذية، وقليلون هم الذين أعطوا ألنفسهم فرصة التأين 

والبحث والدراسة، وهؤلء وجدوا ف الدين اإلسامي حاً للمعادلة الصعبة، وإذا 

كان عددهم ل يزال قلياً حتى اآلن، فألن ما نسمعه عن هذا الدين العظيم 

مشوش ومحرف، وغر صادق فكل ما هو معروف عندنا عن اإلسام خزعبات 

رددها املسترقون، منذ مئات السني ول تزال أصدائها قوية حتى اآلن.

استبعاد  دين  أنه  املسترقي  إشاعات  ف  كم  اإلسامي  الدين  عن  فاملعروف 

املرأة، وإباحة الرق وتعدد الزوجات، ودين السيف ل التسامح. 

جونات التوت-عاملة ذرة أمريكية اعتنقت اإلسالم

التوحيد وحقائق الكون
إن حقائق الكون الكربى لن تنكشف لعقل ينظر إىل الكون كأنه أشتات مفرقة 

بي األرباب يتسلط عليها هذا بإرادة، ويتسلط عليها غره بإرادة تنقصها وتيض 

التوحيد عبادة أفضل من عبادات الرك  بها إىل وجهة غر وجهتها، فلم يكن 

وكفى، بل هو علم أصح ونظر أصوب ومقياس لقواني الطبيعة أدق وأوىف، ومن 

هنا صدرت كل فكرة عظيمة عن الكون من عقل فيلسوف مؤمن بالوحدانية 

وإن مل تبلغة دعوة األنبياء.

عباس محمود العقاد

العادل الرحيم 
يعاقب  وكان  وحريته،  الشعب  حياة  عى  وساهراً  للدولة،  رئيساً  محمد  كان 

األشخاص الذين يجرتحون الجنيايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجمعات 

إىل ديانة اإلله الواحد،  النبي داعياً  النبي بي ظهرانيها، فكان  التي كان يعيش 

وكان ف دعوته هذه لطيفاً ورحيمً حتى مع أعدائه، وإن ف شخصيته صفتي هم 

من أجل الصفات التي تحملها النفس البرية وهم: العدالة والرحمة.

برتيل سانت هيلر-مسترشق أملاين

أكتب عن الهجرة ليقرأ من يقرأ بروحه 

قبل أن يقرأ بعينه وفكره.

..................
5

شاء اهلل أن تكون مكة بلدا حراما، وأن 

يكون بيته الحرام عنوان مكة للعالمين

..................

وهتفت الدنيا كلها )طلع البدر علينا(. 



العاملة  القوى  تخطيط  قسم  يقوم  أن  الروري  ومن 

يعدها  التي  والستمرات  التقارير  ودراسة  مبراجعة 

املديرون قبل الجتمع وإبداء ماحظاتهم عليها، حيث 

تثل هذه الستمرات والتقارير بعد مراجعتها ومناقشتها 

الخطة  فرتة  خال  العملة  تقديرات  وإقرارها  وتعديلها 

أو التقدير.

تعريف مسح االتجاهات
املوظف  توقعات  موقف  عى  للتعرف  تتبع  طريقة 

من  وذلك  تجاهها،  وآراءه  بها  يعمل  التي  املنظمة  عن 

خال الستبيان أو املقابلة، والوقوف أيضا عى اقرتاحات 

العاملي ونقدهم ومشاعرهم تجاه عملهم، بهدف العمل 

عى األخذ بوسائل رفع الروح املعنوية للعاملي .

األول  املقام  ف  يعتمد  السامة  برنامج  ف  يشء  كل  إن 

عى توجهاتك نحو السامة ورغبتك ف تأدية اإلجراءات 

العديد من  الرغم من حصولك عى  بها. فعي  املتعلقة 

وذلك  والتعليمت  السامة  بإجراءات  الخاصة  النصائح 

ملدة طويلة، فرمبا أنك مل تفكر جيدا ف هذه التعليمت 

لآلخرين  تقع  الحوادث  أن  تخيلت  رمبا  أو  وتطبيقاتها. 

فقط و ليس لك.

وإلدراك هذا األمر، تخيل هذه القصة.
املقربي  أحد زماؤك  يقع حادث لشخص و هو  فجاءة 

إهمل ف  و  منه  بسبب خطاء  الظهر  تعرض إلصابة ف 

إتباع إجراءات السامة.

وقد تعرض صديقك ألسابيع عديدة من الرصاع مع األمل 

واملعاناة ورمبا مل يعد قادرا عى العودة إىل العمل مرة 

أخرى.

وأنت تعلم أن صديقك سيعاين من نتيجة هذه اإلصابة 

من اآللم، و أن عدم قدرته عى العمل ستؤثر اقتصاديا 

عى دخله هو وأرسته، وأن يعيدو ترتيب حياتهم بشكل 

يتناسب مع ظروفهم الجديدة بعد اإلصابة.

الحوادث  خطورة  أدركت  الحادث  لهذا  تعرضه  وبعد 

وأصبحت أكر تنبها لتعليمت السامة.

للموقع  العام  والرتتيب  النظافة  مستوى  بتحسي  قمت 

وتقوم  املعدات جيدا  تفحص  أصبحت  أيضا.  املنزل  وف 

بقراءة التعليمت الخاصة بتشغيلها.

أصبحت تهتم بإجراءات السامة و التعليمت .

ل تنتظر حتى يقع حادث مثل ذلك لك أو لزميلك ليك 

تبدأ. فا يجب أن تتعلم السامة من خال الحوادث، بل 

من خال التطبيق السليم إلجراءات السامة.

واآلن، ما هو توجهك الشخصي نحو السالمة؟
إن التوجه السليم نحو إجراءات السامة يجب أن يكون 

عادة شخصية، وفيم يلي بعض الصفات التي يجب أن 

تتصف بها:

التركيز
لتكون صاحب توجه سليم نحو السامة يجب أن تركز 

أن تشتت  تحاول  بها حاليا. ل  املكلف  العمل  ف مهمة 

باألحداث  أو  اآلخرين  مع  بالحديث  وانتباهك  ذهنك 

الجارية حولك.إذا كنت متعب أو مجهد أو ف حالة غر 

جيدة فإن ذلك يعني احتملية تعرضك لحادث.

التنظيم
لتكون صاحب توجه سليم نحو السامة يجب أن تنظم 

نفسك ووقت عملك بشكل جيد وعليك أن تؤدي العمل 

الصحيح ف الوقت املناسب.

ذلك  فإن  أول  أهمية  األكر  األعمل  بتأدية  قمت  فإذا 

من  الرغم  وعى  متعجا.  اندفاعك  عدم  عى  سيساعد 

الدقائق اإلضافية  أكر إل أن هذه  أن ذلك سيأخذ وقتاً 

ستوفر عليك فرص تعرضك لإلصابة نتيجة للعجلة.

االلتزام
لديك رغبة حقيقية ف  تكون  أن  باللتزام هو  نعنيه  ما 

إتام عملك بشكل آمن قدر اإلمكان.

أو  العمل  باختصار خطوات  تقوم  لن  أنك  يعني  فذلك 

اختصار طريقك ف العمل تحت العمليات الخطرة، األمر 

ملتزم  أنك  أيضا  تعني  فهي  لإلصابة.  يعرضك  قد  الذي 

بتوجيهات السامة.

المشاركة و التعاون
شخص  أنك  يعني  اآلخرين  مع  التعاون  و  املشاركة  إن 

مهام  عن  مسؤول  نفسك  تعترب  أن  التوجه.يجب  جيد 

تنظيف  و  املبادرة  فمثا  مسؤولياتك.  من  جزء  ليست 

منطقة العمل من املخلفات عى الرغم من كونها ليست 

جزء من مسئولياتك، لكنها ستكون محل تقدير اآلخرين، 

وذلك أفضل من تركها لراها وينتقد عليها الجمهور. وإذا 

كانت هناك مخاطر ل ميكن تصحيحها قم بإباغ الجهات 

املسؤولة. تذكر أنه للحصول عى فريق عمل ناجح يجب 

علينا أن نتشارك و نتعاون.

اليقظة و االنتباه
تعرف عى و تنبه للمخاطر املتعلقة باملهام التي تؤديها 

التي  الخطورة  حجم  عى  تتعرف  يجعلك  ذلك  فإن 

ترافقها، ويجعلك تتفادى التعرض ملثل تلك الخطورة غر 

الرورية.
وفي النهاية تذكر:

أن  توجهاتك الشخصية نحو السامة تؤثر عى اآلخرين

وأن اآلخرين ف مكان عملك وف املنزل يتأثرون بتوجهاتك 

لك  يكون  أن  البديهي  من  فإنه  لذلك  و  السامة،  نحو 

توجه سليم نحو السامة.

  https://hrdiscussion.com    :المصادر
 

 التنبؤ بقوة العمل 
يعتبر أحد أساليب استشراف المستقبل، ويتم من خالله التعرف على االحتياجات المستقبلية من العمالة خالل فترة الخطة 

بطريقة رسمية عبر أنشطة القوى العاملة، واألساس في عملية تقدير المسؤولين لالحتياجات بأنفسهم. ووفقا للدراسات التي 
تعد لبحث وتقرير احتياجات المؤسسة من العمالة، وذلك في ضوء مناقشة وتحليل البيانات التي ترفع

 من الوحدات  المختصة بالدراسة.

هاني محمد توفيق

علوم أمنية 
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 ويسمى هذا النوع من اإلعام ، باإلعام الجتمعي 

التقليدي  لإلعام  منافس  وهو   ، الجديد  اإلعام  أو 

املتعارف عليه من صحف و مجات وتلفزيون . أظهر 

مألوفة  أو  معروفة  غر  جديدة   وجوهاً  اإلعام  هذا 

لنا ف السابق ، اقتحموا هذا املجال ، مّدعي املثالية 

أو  مرسحية  ف  ممثلون  وكأنهم   ، الحميد  الخلق  و 

من  متكامل  عمل  فريق  يشكلون   هزيل،  مسلسل 

البطولة حتى ) الكومبارس(  ، و من املمكن تصنيفهم 

الطبّال و قليل  إىل عدة شخصيات  منها  املجامل و 

الخربة ، والدراية ، و األسوأ املقلد الذي ل يوصف إل 

بالفراغ الداخي  .

نستثني  وهنا  استثناء(،  قاعدة  لكل  )أن  واملؤكد 

  ، املجتمع  لدى  املعروفي  املثقفي  األشخاص  منهم 

كاإلعاميي و   األكادمييي أصحاب القراءة و الطاع  

، والذين ميلكون مهارات العرض و التقديم ، وآخرين 

أصحاب تغطيات إعانية ثقافية و تجارية نافعة تفيد 

املستمع و املتلقي .

هؤلء   يعترب  النفس   فعلم   ، علمية  ناحية  من  أما 

 ، النفسية  الرتكيبة  ف  خلل  من  يعانون  األشخاص 

نقصاً  يعوضون)   ، اآلخرين  أنتباه  يلفتوا  أن  يريدون 

ما ( موجوداً ف حياتهم  مادياً أو معنوياً  ، أما  علم 

الجتمع فيؤكد  أن البيئة لها نصيب األسد ف تكوين  

عاداتهم  باختاف  عليهم  تأثرها  ومدى   ، الشخصية 

وتقاليدهم  التي ل تتناسب مع مجتمعات أخرى   .

املجتمع   ف  النطاق   واسعة  مبناصب  أنفسهم  خّولوا 

بلعب  ألنفسهم  وسمحوا    ، أحد  من  تكليف  دون  

وانتقاد   ) الناس  عى  الرقيب   ( كدور  عدة   أدوار 

سلوكيات البر بطريقة ل تخلو  من وقاحة و ألفاظ 

بعيدة عن الذوق .

وأخرون نصبوا أنفسهم  بدرجة  )املواطن األول( بدون 

منافس ، محامون بارعون ف قضايانا حتى تلك التي 

تتعلق بالوطن، فهم ف صف الدفاع األول ، متناسي 

بأننا كلنا  نعيش عى أرض الوطن ، وكلنا  نعمل من 

 ( أكر من  وبتنافس  عاٍل  وبإخاص  نجتهد   و  أجله  

املطبلي ( الذين يتغنون بالوطنية ، ولرمبا عى الواقع 

عى  عالة  الفئات  تلك  مثل  وترى    ، متناقضون  هم 

املحيط  املجتمع  و  بها  يعملون  التي  املؤسسات  

بهم. ومنهم أشخاص نصبوا أنفسهم  )رسل اإليجابية 

وكأنهم   دامئاً  وردية  عندهم  الحياة   ،) التفاؤل  و 

يعيشون ف »جزر الكناري« ، وهذه أكر فئة منترة  

تندهش  قرب  من  الشخصية  حياتهم  إىل  نظرت  .إذا 

النواحي  كل  بامتياز( من  الفشل  )قريبي من  كونهم 

الجتمعية و العملية و السلوكية لألسف ، يخرجون 

العكس تاماً  ، وهم عى  للناس بأحسن صورة ولون 

من الداخل ، أناس ل يحملون من صفات النجاح شيئاً 

تركيز  من  لبد  .وهنا  بيء  عليهم  يعتمد  ول  يذكر 

مثل   تكن  ل  املقلد  أخي   : مفاده  رجاء   عى  القول 

)الببغاء( إن مل  تجد مادة تستحق  النر فا تزعج 

املتابعي، أخي النجم ل تتأثر باملشاهر و أحذر  من 

أن تصاب بالغرة من هذه الفئات ، فتلك  ملكات و 

قدرات فطرية و تدريبية تختلف من شخص ألخر، ل 

تحاول أن تقلد  عليك بالعفوية،  ل تقحم  نفسك ، 

فالنتيجة ) راسب مكشوف( . 

إما أن تساهم ف  املتلقي    الختيار مرتوك لك أخي 

مسافات   يطيل  الذي  الوقود  وتكون  هؤلء  انتشار 

بقائهم عى الطريق ، أو تكون ذا بصرة نافدة وتيز 

يناسب   و  يناسبك  ما  تختار  و   ، السمي  من  الغث 

أرستك ،  فأبناؤك أمانة ف عنقك ، ل ترتكهم للمهرجي 

مقلدة  و  متكررة  افكاراً  يطرحون  الذين  واملتصنعي 

عدمية اللون و الرائحة ) مستهلكة (.

وأخرا نصيحة محب : ل تعترب نفسك مصلحاً  للكون 

يوجد  مؤسسات  دولة  ف  فأنت   ، اجتمعياً  ناقداً  أو 

بها اختصاصيون كل ف مجاله، ل تحر نفسك ف كل 

بإصاح نفسك   ، عليك  كأنك تعرف كل يشء  يشء و 

أولً و لتكن قدوة حسنة ألرستك و أهلك ، فانتقادك 

ل  و  تفضح   ، تنفع  ل  و  تر  قد  لألمور  وتصويرك 

تصلح،  إذا أردت خراً تواصل مع أصحاب الختصاص 

، ل تخلط األمور ببعضها بوازع الوطنية ، أنت لست 

) غرنديزر(.

ل  املتطورة  و  املتقدمة  الدول  أن  القارئ  أخي  اعلم 

إل  أصحابها  يسعى  ل  التي  الفئة  هذه  عى  تقوم 

ملصالح معينة ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً !

يحسبون أنهم يحسنون صنعًا
إن ما نشهده اليوم و نالحظه من انتشار واسع  لمستخدمي برامج التواصل االجتماعي ، على مستوى العالم ،

 يعد أرقامًا فلكية ، ذلك أنها  متوفرة  بيسر  لشرائح المجتمع المختلفة  ، حيث وصل  تعدادها  في دولة اإلمارات 
) 21 مليون (  في عام 2019.

يوسف الغليلي

مشاركات

Yousef.alnar82@gmail.com
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مسجد الرّاية هو مسجد صغر يبلغ طوله أربعة أمتار وارتفاعه ستة أمتار وتعلوه قبة. 

يقع املسجد عى قمة جبل الراية، أو جبل ذباب شمل جبل سلع ف املدينة املنورة ف 

اململكة العربية السعودية.

ويعرف مبسجد ذباب ويقع عى جبل صغر أسود يسمى جبل ذباب أو جبل الراية ويقع 

هذا الجبل بأول طريق العيون باملدينة املنورة واختلفت الروايات حول التسمية فيقال 

له مسجد ذباب لوقوعه عى جبل ذباب .

وقال السمهودي :إنه الجبل الذي عليه مسجد الراية. وقال العيايش : جبل ذباب الذي 

الغريب من املسجد  الشمل  التحتاين ويقع ف  بالقرين  اليوم  كان يسمى راتجا ويعرف 

النبوي ، وهو ف شمل جبل سلع بينهم نحو نصف كيلو وعنده من الشمل موقع صخرة 

سلمن - ريض الله عنه - ف غزوة الخندق. 

رضب النبي صى الله عليه وسلم قبته عى جبل ذباب ليرف عى أعمل حفر الخندق 

، وف هذه الغزوة كان يصي عى الجبل.

 وأشار السمهودي إىل أن عمر بن عبد العزيز بنى مسجداً ف موضع صاة الرسول صى 

الله عليه وسلم ، أثناء وليته عى املدينة ما بي عام  93-87هـ  وهـو مبني عى صفة 

املساجد العمرية ، وكان قد تهدم فجدده األمر جانيك اليندوزي ، وبالقرب منه ظهرت 

معجزة رسول الله صى الله عليه وسلم عندما رضب النبي صى الله عليه وسلم الصخرة 

الله عليه وسلم وبرى  للنبي صى  فظهرت له قصور كرسى والـروم وصنعاء معجزًة 

للمسلمي ، وقد تم فتح ذلك ف عهد الخلفاء أيب بكر وعمر ريض الله عنهم .

معلم ديني وتراثي
وتأكيداً لسبب التسمية تشر الروايات إىل أنه سمي مسجد الراية ألنه نصبت عليه قبة 

لرسول الله صى الله عليه وسلم ف غزوة األحزاب فركزها فوقه. وأنه سمي أيضاً مبسجد 

ذباب نسبة إىل رجل من أهل اليمن جاء إىل املدينة ف إمارة مروان بن الحكم وقتل 

أحد موظفي اإلمارة فقتل قصاصاً، وصلب عى هذا الجبل. واألخبار عنه قليلة، أهمها: 

أنه بني ف عهد عمر بن عبدالعزيز، وتهدم ف القرن الثالث، ثم أعاد بناءه األمر جانبك 

عام 845هـ، وقد عنيت به وزارة األوقاف السعودية، وحافظت عى شكله القديم ليبقى 

معلمً تراثياً. 

ويعرفه املطري بقوله : وليس باملدينة مسجد يعرف غر ما ذكر إّل مسجّدا أعى ثنية 

الوداع عن يسار الداخل إىل املدينة من طريق الشام، ومسجّدا آخر عى طريق السافلة، 

ومل يرد فيهم نقل يعتمد عليه.

شاهد على انتصار غزوة الخندق
املسلمي  بي  الخندق  غزوة  كانت  شوال،  شهر  ف  وتحديداً  للهجرة،  خمسة  العام  ف 

واألحزاب، عندما جرى طرد اليهود من املدينة املنورة، بعد نقضهم للعهد مع رسول الله 

القبائل  لهم، وبدأوا بتجميع  الله عليه وسلم(، فأخذوا من مدينة خيرب مستقرّاً  )صى 

تسميتهم  جرى  ولذلك  وسلم(،  عليه  الله  )صى  الله  رسول  ملحاربة  املسلمي  وبعض 

باألحزاب.  وملا علم النبي )صى الله عليه وسلم(، جمع الصحابة وعقد اجتمًعا طارئًا 

ملواجهة هذه األحزاب. واجتمع الصحابة عى التحّصن داخل املدينة املنورة. ومن هنا 

ق  ليُعوِّ بحفر خندق    - عنه  الله  - ريض  الفاريس  الجليل سلمن  الصحايب  فكرة  كانت 

األحزاب أثناء محاولتهم دخول املدينة. وكانت هذه الفكرة األوىل من نوعها ف الحروب.

بعد ذلك، أمر رسول الله )صى الله عليه وسلم( بحفر الخندق، ووضع قبّته )أي خيمته( 

ف أعى جبل الراية أو ذباب لإلرشاف عى حفر الخندق.

ومنذ ذلك الوقت، ظّل موضع صاة الرسول محفوظاً، حتى شيّده عمر بن عبد العزيز 

مسجداً من مساجد مواضع الرسول )صى الله عليه وسلم( ف وقت وليته عى املدينة 

نفحات شهر رمضان الفضيل تحط بنا هذه المرة في مكان يفوح برائحة التاريخ اإلسالمي ، وتحديدًا عند مسجد الراية بالمدينة المنورة ، 
وهو مسجد صغير بحجمه ، لكنه كبير بتاريخه ، حيث يعد شاهدًا على انتصار غزوة الخندق ، وجانب من السيرة النبوية العطرة.

 شاهد على انتصار غزوة الخندق والسيرة النبوية الشريفة
مسجد الراية بالمدينة المنورة ..

إعداد : وليد يوسف الشحي

أمكنة وأزمنة
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أمكنة وأزمنة

املنورة. وجرى بناء املسجد بالحجارة املُطابقة عى طراز املساجد العمرية.

مكانته
وعى الرُغم من صغر مساحة املسجد وبساطته، إل أن مسجد الرّاية من أعظم املساجد 

التاريخية. حيث يجمع بي كونه موضعاً لصاة الرسول )صى الله عليه وسلم(، وموقعاً 

من مواقع غزوة الخندق التي ذُكرت ف القرآن الكريم بقول الله تعاىل : ﴿ َورَدَّ اللَُّه الَِّذيَن 

كََفُروا ِبَغيِْظِهْم لَْم يََنالُوا َخْرًا وَكََفى اللَُّه الُْمْؤِمِنَي الِْقتَاَل وَكَاَن اللَُّه قَِويًّا َعِزيزًا )٢٥( َوأَنْزََل 

الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب ِمْن َصيَاِصيِهْم َوقََذَف ِف قُلُوِبِهُم الرُّْعَب فَِريًقا تَْقتُلُوَن 

َوتَأرِْسُوَن فَِريًقا  )٢٦( َوأَْورَثَُكْم أَرَْضُهْم َوِديَارَُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَرًْضا لَْم تَطَئُوَها وَكَاَن اللَُّه َعَى 

ٍء قَِديرًا )٢٧( ﴾ من سورة "األحزاب". كُلِّ يَشْ

روايات تاريخية
قال أبو غسان: وذباب رجل من أهل اليمن عدا عى رجل من األنصار، وكان عاما ملروان 

عى بعض مساعي اليمن، وكان األنصاري عدا عى رجل فأخذ منه بقرة ليست عليه، فتبع 

ذباب األنصارّي حتى قدم املدينة، ثم جلس له ف املسجد حتى قتله، فقال له مروان: ما 

حملك عى قتله؟ قال: ظلمني بقرة يل، وكنت امرأ خبيث النفس فقتلته، فقتله مروان 

وصلبه عى ذباب.

وتقدم من رواية ابن شبة ف اتخاذ املقصورة ف املسجد ما يقتيض أن الرجل الذي ظلمه 

ساعي مروان اسمه دب، وأنه إمنا هّم بقتل مروان، فأخذه مروان، فذكر له السبب املتقدم 

وأنه حبسه ثم أمر به فقتل.

الساطي كانوا يصلبون عى  أن  أبو غسان: وأخربين بعض مشايخنا  ابن شبة: قال  وقال 

ذباب، فقال هشام بن عروة لزياد بن عبيد الله الحاريث: يا عجبا، يصلبون عى مرب قبة 

رسول الله صى الله عليه وسلم، فكّف عن ذلك زياد وكفت الولة بعده عنه.

قلت: وقد جعل املطري ف الكام عى الخندق مرب قبّة النبي صى الله عليه وسلم 

هو محل مسجد الفتح من سلع؛ لظنه أن الخندق مل يكن إل ف غريب سلع، وكأنه مل يطلع 

عى ما هنا. ومل أر ملا ذكره أصا ف كام غره، وقد غاير أبو عبد الله األسدي بي مسجد 

الفتح ومسجد ذباب .

وف اتخاذ املسجد عى هذا الجبل رد ملا أّول به الطرباين الصاة عليه بالدعاء فإنه روى 

بسند فيه عبد املهيمن بن عباس بن سهل عن سهل بن سعد أن النبي صى الله عليه 

وسلم صى عى ذباب، قال الطرباين عقبه: بلغني أن ذبابا جبل بالحجاز وقوله – صى - 

أي: بارك عليه.

قلت: رصح ابن األثر بأنه جبل باملدينة، وف الكتفاء ف غزوة تبوك ما لفظه: فلم خرج 

رسول الله صى الله عليه وسلم رضب عسكره عى ثنية الوداع ورضب عبد الله بن أيب 

معه عى حدة عسكره أسفل منه نحو ذباب.

وتقدم ف منازل بني الديل حول ثنية الوداع ذكر الجبّانة، وكذا ف ذكر الباط.

وقال الواقدي ف كتاب الحرة: إنهم ملا اصطّفوا لقتال جيش الحرّة عى الخندق، وكان يزيد 

بن هرمز ف موضع ذباب إىل مربد الّنعم معه الدهم من املوايل، وهو يحمل رايتهم، وهو 

أمرهم، وقد صف أصحابه كراديس بعضها خلف بعض إىل رأس الثنية أي: ثنية الوداع.

وهذا كله رصيح ف أن ذبابا هو الجبل املذكور، ولعل السبب ف اشتهار مسجده مبسجد 

الراية ما ذكره الواقدي من أن يزيد بن هرمز كان ف موضعه ومعه راية املوايل.

يحفرونه،  وهم  الخندق  بطن  من  خرجت-  التي  الصخرة-  أن  الخندق  ترجمة  ويؤخذ 

تلك  ف  لكنه سمي  تحته،  كانت  الحديث  باملعول  وسلم  عليه  الله  النبي صى  ورضبها 

الرواية ذو باب بزيادة واو، والله أعلم.

 المصادر والمراجع :
مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة.

وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى /املؤلف: عي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، 

نور الدين أبو الحسن السمهودي .

www.spa.gov.sa وكالة األنباء السعودية .

www.taibanet.net موقع طيبة نت .

www.wesalam.com
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

نفحات رمضانية في ظروف استثنائية
ظروف  في  العام  هذا  المبارك  رمضان  شهر  نفحات  وإياكم  نعيش 
استثنائية غير اعتيادية إثر تفشي وباء كورونا ) كوفيد – 19 ( ، والذي 

تم تعليق بسببه صالة الجماعة والجمعة والتراويح حتى إشعار آخر.
الله   بقضاء 

ً
أوال لكننا مؤمنون  بالطبع –  هي أجواء لم نعتد عليها – 

وصحة  سالمة  على  يحرصون  الذين  أمرنا  لوالة  وممتثلون   ، وقدره 
الجميع.

الوباء  هذا  لمواجهة   
ً
واحدا  

ً
صفا الجميع  وقف  الظروف  هذه  في 

الطواقم   ( األبيض  الجيش  الركب  ، وفي مقدمة  انتشاره  والحد من 
في  مرابطين   ، وذويهم  أهاليهم  تركوا  والذين   ) والتمريضية  الطبية 
والمصابين  المرضى  خدمة  أجل  من  الطبية  والمنشآت  المستشفيات 
رجال  دور  نثمن  كما   ، إليها  يحتاجون  لمن  الصحية  الرعاية  وتقديم 
في  ساهمت  جليلة  تنظيمية  خدمات  قدموا  الذين  واألمن  الشرطة 

احتواء الموقف وتأمين البرامج واالستراتيجيات الوطنية. 
أبناء  التزام  اليومية مدى  الوطني  التعقيم  فترة  أثبتت  آخر  جانب  من 
المهام  نجاح  في  ساهم  مما  واألنظمة  باللوائح  والمقيمين  الوطن 
الموكلة لجهات االختصاص ، وهم بعون الله ملتزمون حتى انتهاء هذه 

الجانحة.
ودورها  المعنية  الجهات  لمختلف  التابعة  التطوعية  بالفرق  نشيد  كما 
إثراء  في  المسؤولة  الجهات  مع   

ً
واحدا  

ً
صفا الوقوف  في  اإليجابي 

التي سطر  االستثنائية  الظروف  هذه  الوطني في  التطوعي  العمل 
خدماتهم  وقدموا   ، واالنتماء  والحب  الوفاء  معاني  الجميع كل  فيها 
أمثلة   

ً
حقا فكانوا   ، ذلك  منهم  يطلب  أن  دون  للوطن  وجهودهم 

للعطاء والتضحية.
فتارة نرى كوكبة المتطوعين متواجدين أمام المتاجر و مراكز التسوق 
الواقية والقفازات للجمهور  ومحطات الوقود موفرين كمامات الوجه 
مقدمين لهم النصائح اإلرشادية باتخاذ التدابير االحترازية الالزمة واالبتعاد 
عن أماكن التجمعات ، وهناك كوكبة أخرى ساهمت في تعقيم الكتب 
تعليمهم عن  يتلقون  الذين  الطلبة  أمور  ألولياء  وتسليمها  المدرسية 
عن  اللسان  يعجز  الوطن  ألبناء  ومشرفة  جميلة  نماذج  وغيرها   ، بعد 

شكرهم وتقديرهم. 
الفضيل   الشهر  ولنا في   ، خاصة  روحانية  أجواء  رمضان  لشهر  بالتأكيد 
التزاور والتجمعات  ، منها  القدم  تقاليد وعادات اجتماعية متأصلة منذ 
العائلية وغيرها ، ولكننا اآلن في ظروف مختلفة فيجب علينا أن نتخلى 
راجين أن نعود إلى سابق   ، العام  الصالح  العادات من أجل  عن هذه 

عهدنا آمنين مطمئنين بإذنه تعالى.

ومضة أخيرة :
" في نفس المكان في غير الزمان " رمضان لم يعد كما كان 

، لكنها إرادة الرحمن.
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اشــــــباه لــــــه  ما  فالعــــــرب  للــــــي  ســــــالم 
يزهــــــاه والكــــــون  فالقــــــرن  شخصيــــــنت 
سواياه وتــــــذكر  تنــــــشر  الصــــــحف  كل 
ومــــــمشاه فعلــــــه  األرض  دهــــــاة  ابهــــــر 
عــــــدمناه ال  عســــــى  النــــــادر  الشــــــامخ 
ميــــــناه ملك  شلهــــــــــــا  املراجــــــل  كل 
واجلاه لعــــــز  عــــــلى  خــــــالد  ابــــــو  الشيخ 
شفــــــناه والحد  زايــــــد  ولــــــد  محمد 
داه من  ســــــم  العايــــــلة  الكبــــــود  سّم 
مزاياه من  النــــــادره  الوصــــــوف  ابهــــــى 
ومينــــــاه للخــــــليفة  عهــــــدن  ولــــــي 
نعصاه يوم  ما  مينــــــــــــاه  عــــــصا  وحنا 
نفداه والشيخ  والدار  الثــــــرى  نفــــــــــــدا 
مبــــــبداه صــــــادق  عهــــــد  علــــــينا  عهدن 

الوجــــــودي حــــــواه  وال  وجــــــود  نــــــادر 
السهــــــودي  وال  األرض  نايفــــــات  وفــــــي 
يزودي يومني  كــــــل  ونــــــــــــادر  وافــــــي 
العهــــــودي جميــــــع  في  عليهــــــم  وغطى 
والعــــــضودي وحــــــزامها  العــــــرب  تــــــاج 
ماهي غريبــــــــــــه من عريــــــب اجلــــــدودي
والوفــــــودي كلــــــها  النشــــــاما  فخــــــر 
االســــــودي زعيــــــم  خــــــالد  لبو  يشــــــبه 
الكبــــــدوي ملهفات  غليل  يشفي 
شهودي فعــــــوله  علــــــى  البشــــــر  كل 
وجنودي شعــــــــــــب  الدار  عهــــــد  وولي 
واحلــــــدودي الوطن  ســــــــــــور  اجسادنا 
ســـــودي ايــــــام  وفي  البيضا  ايامنــــــــــــا  في 
العهــــــودي وصادقيــــــن  صحيح  عهدن 

قصيدة مهداة لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

شخصية القرن
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شعر سعيد محمد الظهوري

قصيدة أجاد الشاعر صياغة مفرداتها حملت مخزون كبير من الطاقة 
اإليجابيه تفرد هذا الشاعر بفكرتها وحلق بنا في سماء واجواء من السعادة 

والتفاؤل. أبيات جميلة نترككم لالستمتاع بما تحمله من معاني قيمة.

نعيد نشر قصيدة الظهوري ، لما ورد فيها 
من أخطاء سهوا في أحد أعدادنا السابقة.

لذلك وجب التنويه واالعتذار.

القناعة كنز
الظروف حتدك  مهما  سعيد  خلك 

طوف  و  منه  اتركك  باب  للحزن 

بوصوف موصوف  كنز  القناعه  فيه 

تشوف ما  ال  هالناس  عند  ما  و 

الوف و  ماليني  عندك  كان  لو  و 

مكتوف هاملال  وقف  ياما  و  ياما 

الكفوف بسط  في  صاح  يا  فالسعد 

والضعوف الفقارى  ريف  الكرمي  لن 

عطوف خلك  الناس  جملة  ومع 

الطيوف كل  على  البسمة  موزع 

تعاني  ال  ال  الشقا  خلف  تنجرف  ال 

ثاني  باب  هو  للسعد  وادخل  روح 

مكاني ايت  القنوع  عند  للنكد  ما 

هاني وانت  وعيشه  عندك  ما  شوف 

الزماني بها  سعيد  انك  دليل  هو  ما 

واالماني السعادة  حتقيق  وجه  في 

كلما قضيت حاجة ضعيًف ياك عاني

يباني فيهم  السعد  شاف  اذا  يفرح 

املعاني ذرب  بطلتك  احمليا  طلق 

داني و  قاصي  بني  فيها  متيز  ال 

محطة شعرية
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إعداد : النقيب حسن المنصوري 

املقام  ف  الفروس  يستقر   ،"HealthDayNews" األمرييك  الطبي  للموقع  ووفقا 

عندما  العدوى  شديد  فهو   - والرئتي  والفم  األنف   - التنفيس  الجهاز  مع  األول 

يعطس الناس أو يسعلون أو يتبادلون هواء الجهاز التنفيس مع األخرين.

وعى الرغم من أهميته ، كان البتعاد الجتمعي مبثابة خيبة أمل اجتمعية للعديد 

الذين  الرياضيي،  واملشجعي  البدنية  اللياقة  ومتخصيص  الفرق،  ف  الرياضيي  من 

يجدون الفرح البيوكيمياين من اندفاع الدوبامي، أو تقليل التوتر من خال التمرين 

املنتظمة والرياضة. هناك العديد من الدراسات أثبتت أن التمرين الرياضية تساعد 

الخايا  إنتاج  بزيادة  املنتظمة  التمرين  تقوم  حيث  املناعي،  الجهاز  تعزيز  عى 

العدوى وإليك  التي تحمي الجسم من  البيضاء  الدم  التائية، وهي نوع من خايا 

بعض النصائح العلمية وتأثر التمرينات الرياضية عى الجهاز املناعي من ممرسة 

الرياضة:

1-يجب عى الشخص ممرسة الرياضة مبفرده ملنع اإلصابة بالعدوي ، تجنباً لاتصال 

أن  املحتمل  من  التي  الجمعية،  الرياضات  ممرسة  مثل  التمرين،  أثناء  الجسدي 

تعرضك للسوائل املخاطية أو التصال املبارش.

2- عى الرغم من الفوائد التي يجنيها اإلنسان عند املواظبة عى ممرسة الرياضة، 

تأثرات  لها  يكون  ل  حتى  املناسب،  الحد  عن  تزيد  أل  عى  الحرص  يجب  ولكن 

عكسية عى صحة الجسم، ول سيم الجهاز املناعي، لذلك عى األقل تارس التمرين 

الخفيفة اىٕل املعتدلة أيضاً واقية بعد اإلصابة بفروس األنفلونزا ، ف حي أن القليل 

من التمرين الرياضية أمر جيد لكن انعدام الرياضة بشكل عام يكون يسء.

3- وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، تختلف املدة املناسبة ملمرسة التمرين الرياضية 

باختاف املراحل العمرية: األطفال )5 - 17 عاماً(: 60 دقيقة عى األقل أسبوعياً، 

دقيقة  املعتدلة، و75  للتمرين  أسبوعياً   دقيقة  فأكر(: 150  عاماً   18( والبالغون 

للنشاط الريايض الحاد، وكبار السن: 130 دقيقة

أسبوعياً، مبعدل 10 دقائق ف كل مرة.

4- جاهد للحفاظ عى القوة أو اللياقة خال فرتة الحجر الصحي.

ممكناً  ذلك  كان  طاملا  املفتوحة،  األماكن  ف  الرياضة  ممرسة  للمرء  ميكن   -5

تعقيم  مصدر  الشمس  أن  إذ  املحلية،  والتعليمت  اللوائح  حسب  به  ومسموحاً 

طبيعي، بفعل األشعة الفوق بنفسجية التي تعطل حركة الجراثيم والفروسات، كم 

أن ممرسة هذه الرياضة ف الهواء الطلق محبذة، ألن عدد األشخاص القريبي منك 

سيكون ضئياً إذا سعلوا أو عطسوا.

وأخراً فإن ممرسة الرياضة تعاف الجسد، الذي يتمتع باللياقة البدنية برسعة عندما 

تهاجمه الفروسات، فضا عن أن األشخاص الذين ميارسون الرياضة ملدة 60 دقيقة 

مرتي أو ثاث مرات ف األسبوع، أقل عرضة لإلصابة بالفروسات، كم ميكن تعزيز 

الجهاز املناعي عن طريق املي ملدة 30 دقيقة يوميا .

اختيار  عملية  اإلمارايت  القدم  كرة  اتحاد  يدرس 

الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني بعناية فائقة، خاصة 

أن كرة اإلمارات عى موعد مع استحقاقات حاسمة 

العامل  كاس  إىل  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  خال 

)2022(، وكأس أسيا )2023( ،وتقوم لجنة املنتخبات 

السهاوي  حسي  يوسف  برئاسة  الفنية  والشؤون 

نائب رئيس التحاد بدراسة دقيقة من أجل حسم 

املرحلة  متطلبات  مع  يتناسب  الذي  املدرب  ملف 

اإلماراتية،  الكرة  تطلعات  مع  ويتناسب  املقبلة، 

والشارع  الجمهر  رغبات  تحقيق  عى  والقادر 

الريايض، إدراكا منها أن حسن اختيار الجهاز الفني 

يعد أوىل خطوات النجاح. وإمام التحاد العديد من 

ف  العمل  لها  سبق  وأسمء   العاملية،  منها  األسمء 

املنطقة و أخرى جديدة، وقد برز من تلك األسمء 

مدربون سبق لهم العمل ف الساحة املحلية، ويذكر 

دون  عنه  الستغناء  تم  الرصيب"  "يوفانوفيتش  أن 

خوض أي مباراة رسمية أو تجريبية، وجاء اإلستغناء 

ألسباب فنية ، فيم كان التعاقد معه قد تم من قبل 

استثنايئ ولفرتة  املؤقتة، وكان ذلك ف وقت  اللجنة 

محدودة، ومل يكن أمام اللجنة املؤقتة خيارات كثرة 

ستة  لفرتة  املنتخب  قيادته  توافق عى  ما جعلها   ،

شهور من أجل إكمل املرحلة األوىل من التصفيات 

وباء  إلنتشار  التصفيات  تأجلت  املزدوجة،ولكن 

الكورونا .  ويسعى التحاد الجديد لتوفر بيئة عمل 

املراحل  بكل  الوطنية  املنتخبات  لجميع  مناسبة 

من  سلسلة  بعد  اإلمارات  لكرة  طفرة  ،وألحداث 

اإلخفاقات األخرة، وهناك نظرة من التفاؤل ف وجود 

التحاد  رأس  عى  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ 

وما  إدارية ورياضية،  ملا ميلكه من طموح وخربات 

يحظى به من دعم من أعى املستويات .

  الرياضة ومدى تأثيرها علي فيروس كورونا
 peplomers جاءت تسمية "كورونا" بالفيروس التاجي، ألنه عبارة عن غالف شكله محاط بمسامير بروتينية صغيرة تسمى

هذه المسامير البروتينية الصغيرة تسبب الخراب عندما تلتصق بأنسجة الرنة وتختلط باألنسجة الصحية في بناء جيش من 
الفيروسات التاجية القاتلة.

إعداد : فرع التدريب العام - معهد تدريب الشرطة

اتحاد  الكرة 
ورحلة البحث 
عن المدرب 

القادم لألبيض 
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الواقع  *يف ظل أزمة كورونا مل نشاهد مبادرات وبشكل قوي على أرض 
من األندية احمللية أسوة بباقي املؤسسات يف دعم وتعزيز جهود الدولة 

يف مكافحة فريوس كورونا .
وهذه  الرواتب،  خلفض  الكرة  احتاد  مبادرة  ودعم  التجاوب  الالعبني  *على 
باملسؤولية،  إحساسهم  مدى  وتظهر  الالعبني  معدن  تكشف  الظروف 
وأن يسهموا يف حتمل جزء من املسؤولية خاصة إن انديتهم مل تقصر 

معهم من قبل .
*العب يف دوري احملرتفني يعلن أنه مستعد أن يتنازل عن جزء من راتبه 
هنا  أحمر  خط  براتبي  املساس  يقول  أخر  والعب  كورونا،  أزمة   ظل  يف 

تظهر قيمه االعب ومعدنه األصيل .
الدولة،  مغادرة  ناديه  إدارة  من  طلب  األوىل  الدرجة  بدوري  أجنبي  *مدرب 
لكن اإلدارة أصرت على بقاءه أو التنازل عن مستحقاته رغم إن وجوده أو 

مغادرته اليعني شيء للنادي يف هذا الظرف .
الرياضي، أصبح ألغلب العبي كرة القدم بدورينا  *يف ظل توقف النشاط 
برناجمهم اليومي الذي يتمثل بالسهر للصباح و مشاهدة األفالم ومتابعة 
وسائل التواصل، فيما يقضون طوال النهار بالنوم، بالتايل يحتاج كل منهم 

للعودة للمالعب إىل "معد بدين" خاص ليقوم بتجهيزه من الصفر .
مصري  يخص  فيما  اإلعالم  لوسائل  والالعبني  اإلداريني  بعض  *تصريحات 
الدوري واآللية التي يجب أن تعتمد يف ظل كورونا، تؤكد إنهم بحاجة جلرعة 

من الدورات التثقيفية .
*عضو جملس إدارة بدوري احملرتفني يصرح لإلعالم إن األمور بناديه تسري 
التصريح  وبعد  والقال،  للقيل  داعي  وال  مشاكل  توجد  وال  طيبة  بصورة 
األمور مل تكن طيبة  إن  يعني  اإلدارة، مما  بإقالة  بفرتة وجيزة يصدر قرار 

بناديه. الصراحة وعدم التظيل مطلب رئيسي .
ألعابًا  يضم  ناديه  إن  مباشرة  الهواء  على  يصرح  إدارة  جملس  *رئيس 
للقوى والدراجات واجلوجيتسو والكاراتيه، وفى احلقيقة ال يوجد  يف النادي 
إال لعبة كرة القدم. إذا كنت ال تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فاملصيبة 

أعظم .
*مع توقف النشاط الرياضي بادرة صحيفة اإلمارات اليوم بإجراء استطالع 
خرج  املوضوع  ولكن  الدولة،  مستوى  على  القدم  كرة  العب  أفضل  حول 
عن إطاره الصحيح بدخول جيل اآليباد ومشاهري )السوشيل ميديا(، ومن 
ليس له عالقة بكرة القدم برتجيح كفة على حساب العب القرن )عدنان 
الطليان( الذي يعرفه القاصي والداين كأفضل العب أجنبته مالعب اإلمارات. 
*مبادرة جميلة أقدم عليها )نادي 5:30 للجري( بالتعاون مع جملس دبي 
الرياضي يف إطار دعم مبادرة ) خليك يف البيت(، مبشاركة 751 عداء من 
داخل النادي وخارجه، والتي هدفت إىل حتفيز اجلمهور على البقاء باملنازل.

*املسابقات واألنشطة الرياضية التي تقام كل عام خالل الشهر الفضيل 
للمرة األوىل تتوقف بسبب الوباء، ولكن علينا ونحن يف منازلنا أن ال نتوقف 
عن ممارسة النشاط الرياضي، ونعمل بشعار )العقل السليم يف اجلسم 
كل  من  ويحفظنا  الفضيل  الشهر  صيام  يوفقنا   أن  اهلل  ونسأل  السليم( 

سوء ومكروه، ويزيل عن األمة الوباء وكل عام وأنتم بخري ورمضان كرمي .
همسة :

األيام الهادئة رزق، ومؤمل أن ُتودع أشياًء التتمنى أن تودعها .

سوالف رياضية مع كورونا

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

للرياضة أهدافاً سامية بي الوسط الريايض عامة، وفوائد صحية واجتمعية 

وتعطيه  الجسم  وتقوي  والقدرات،  املواهب  لديهم  تنمي  إذ  واقتصادية 

وتجمعهم عى  والعلل  األمراض  من  الكثر  من  وتحفظه  والنشاط  الحيوية 

وتنر  الرياضية،  املحافل  ف  الريف  والتنافس  والتعارف  والتعاون  املحبة 

السلوك،  وتوجه  النفوس  وتهذب  الفاضلة،  والقيم  الكرمية  األخاق  بينهم 

وتعترب الرياضة إحدى امليادين التي تلك جمهرية واسعة من املجتمعات 

أموال  تدر  التي أصبحت حرفة  القدم  لعبة كرة  العامل خصوصا  البرية ف 

طائلة عى الرياضة والرياضيي، والغريب ف هذه اللعبة كلم اشتد التنافس 

والتعصب  النفيس  الضغط  وزاد  والختافات،  الخافات  زادت  الريايض 

الريايض غر الحضاري، وتنوعت امليول وتباينت اآلراء من بعض الرياضيي   

سواء كانوا مسؤولي أو لعبي أو جمهر أو كتابا ومحللي، بي الترصيحات 

غر الرتبوية أو النقد غر الهادف من املسؤولي أو املحللي الرياضيي، أو نر 

املقالت التي تثر التعصب الريايض املرفوض لدى الجمهر الرياضية، والذي 

يأخذ سلوكيات مختلفة ممقوتة، وصورا غريبة للتشجيع الخاطئ والتعصب 

غر الحضاري لهذا الفريق أو للفريق اآلخر ف املدرجات، أو خارج املاعب  

يخرج عن ضوابط األدب واألخاق الرياضية ، كاستخدام العبارات النابية، أو 

التهكم  عى الاعبي أو الحكام، بل تجاوز هذا التعصب الريايض املمقوت 

إىل تشويه املساكن واملرافق العامة بالكتابات السيئة والرسومات.

ول يخفى عى الجميع من الرياضيي، أن الرياضة وسيلة تربوية تهدف إىل 

ينبغي عى  لذلك  والصحية وغرها،  والجتمعية  الرياضية  الغايات  تحقيق 

الرياضيي عامة أن يستخدموا الرياضة الستخدام الصحيح الذي يسر وفق 

القواني الرياضية التي تسمو بالرياضة والرياضيي، إىل األخاق الكرمية بعيدا 

عن التعصب الريايض الخاطئ الذي شحن القلوب بالكراهية، وغر النفوس، 

وأن يشبعوا ميولهم الرياضية بالتشجيع الواعي.

التخلف  من  وأشكاله  صوره  واختاف  اسمئه  بتعدد  الخاطئ  التعصب 

الريايض الذي أثر ف الوطن عامة والرياضة خاصة، وكان سببا رئيسا ف تدين 

املستويات والنتائج والعطاء لدى األندية والاعبي، وإرهاق النفوس.

رشيد محمد الرشيد

 الجماهير والتعصب الرياضي!
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أخبار المجتمع

آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  قامت 

بالتعاون  اإلنسانية  لألعمل  نهيان 

مع هيئة أبوظبي للدعم الجتمعي 

إنساين  مروع  ف  سوياً  بالعمل 

لألرس  املعيي  الستقرار  لتحقيق 

املواطنة، ودعم احتياجاتها األساسية، 

عى  الرمضاين  املر  توزيع  بهدف 

الدعم  برنامج  من  املستفيدة  األرس 

الجتمعي ف إمارة أبوظبي.

الجهود  التعاون ضمن  هذا  ويصب 

يخص  فيم  الحكومية  والتعليمت 

بقاء أفراد املجتمع ف املنازل، وذلك 

تاشياً مع اإلجراءات الحرتازية التي 

أفراد  الدولة لضمن سامة  تتخذها 

كورونا  فروس  من  للحد  املجتمع 

املستجد » كوفيد- 19«.

»خليفة اإلنسانية« و »أبوظبي للدعم االجتماعي«
 توزعان المير الرمضاني على األسر المستفيدة

التعليمية  صقر  بن  سعود  مؤسسة  زودت 

الكمبيوتر  بأجهزة  مدارسها  طلبة  الخرية، 

التعلم عن  لتسهيل عليهم مواصلة  املحمول 

بُعد.

املؤسسة سعادة  أمناء  مجلس  رئيس  وقالت 

سمية عبد الله بن حارب السويدي، إن حملة 

»ملتزمون  مبادرة  ضمن  الخرية  التربعات 

ف  نجحت  بُعد«  عن  بتعليمهم  وطن  يا 

أجهزة  توفر  خال  من  األوىل،  مرحلتها 

املدارس  طلبة  لصالح  املحمول  الكمبيوتر 

استمرارية  إىل  منها  سعياً  للمؤسسة،  التابعة 

التعليمية، وحرصاً عى مصلحة  العملية  سر 

نتيجة  منازلهم،  ف  تعليمهم  لتلقي  الطلبة 

اإلجراءات  كافة  واتخاذ  السائدة  للظروف 

الحرتازية والوقائية.

»سعود بن صقر التعليمية« تزود طلبة مدارسها بأجهزة
 الكمبيوتر المحمول
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أخبار المجتمع

 - التنفيذي  املجلس  القاسمي عضو  بن سلطان  الشيخ سامل  املهندس  شارك 

رئيس دائرة الطران املدين برأس الخيمة، ف تعقيم الطرق واملرافق الحيوية 

مرض  تفي  من  للحد  الخيمة،  رأس  ف  الوطني«  التعقيم  »برنامج  ضمن 

فروس كورونا ) كوفيد 19 ( وذلك بالتعاون مع الجهات املختصة ف اإلمارة. 

وأعرب املهندس الشيخ سامل بن سلطان القاسمي، عن مدى فخره واعتزازه 

بهذه املشاركة الوطنية، لنر األمن والسامة، ودعم جهود القيادة الرشيدة 

أن  مؤكداً  كورونا،  فروس  ملكافحة  الوقائية  والتدابر  الحرتازية  لإلجراءات 

برنامج  ضمن  الدولة  ف  املختصة  الجهات  مبادرات  ودعم  الجهود  مساندة 

التعقيم الوطني يسهم ف الحفاظ عى صحة وسامة جميع أفراد املجتمع من 

املواطني واملقيمي، وبالتايل رفع مؤرش الشعور باألمن واألمان.

نفذ مركز الهال األحمر فرع رأس الخيمة " قسم املتطوعي " حمات 

توعوية موجهة للجمهور مبشاركة متطوعي ومتطوعات القسم ، بهدف 

املستجد  كورونا  فروس  انتشار  حول  الصحية  والثقافة  التوعية  نر 

»كوفيد- 19« ، وذلك ضمن املبادرة التي أطلقتها الهيئة بالدولة تحت 

عنوان »لبيه يا وطن« . وشملت الحملة التي استهدفت مراكز التسوق 

واملتاجر ومحطات الوقود توزيع كممات وقفازات للجمهور وتثقيفهم 

صحياً حول التدابر  الحرتازية الوقائية الازمة.

شارك أعضاء » فريق رأس الخيمة التطوعي » ف تعقيم الكتب 

املدرسية وتسليمها ألولياء أمور الطلبة بالتعاون مع مدارس 

منطقة رأس الخيمة التعليمية. وتأيت هذه املبادرة التطوعية 

الوطنية تضامناً مع اسرتاتيجية الدولة ف الحفاظ عى السامة 

العامة ومواجهة تفي فروس كورونا) كوفيد 19 (.   

سالم بن سلطان القاسمي يشارك في برنامج » التعقيم الوطني«

متطوعو الهالل األحمر برأس الخيمة 
يشاركون في مبادرة »لبيه يا وطن«

فريق رأس الخيمة التطوعي يشارك 
في تعقيم الكتب المدرسية
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
يعتمد مدى نجاح رجل األمن في مهمته التي تتطلب مواجهة المواقف األمنية 
الغامضة على مدى توافر الحس األمني لديه، وحسن استغالله لهذه المهارة التي 

تعتمد فيما تعتمد عليه بالدرجة األساس على دقة المالحظة .

أيها األخوة  
الحس األمني هو ذلك الشعور الفطري لدى رجل األمن والميل الوجداني والشعور 
النفسي، حيث يعمل على اكتشافه بعد استشعاره به ثم تعظيمه، اعتمادًا 
واستعداده،  اإلنسان بحكم خلقته  تتوافر في  ما  غالبًا  داخلية  على مكونات 
وتوارد  المالحظة،  قوة  أساسها  أمنية  ومهارات  خبرات  اكتساب  نحو  ساعيًا 
الخواطر وصواًل إلى مناقشة األحداث بصورة فاحصة ومتأنية، دون أن تتجاوز 
ومضات الحدث األمني الذي يعرض له أو يتبع بصره عليه أو يعرض عليه أو 

يتواجد فيه.

أبناء العين الساهرة 
مع  التوافق  حسن  على  كليًا  اعتمادًا  يعتمد  األمن  رجل  لدى  األمني  والحس 
العمل  ُيصيب  األمني  الحس  فوائد  عن  التغاضي  أن  كما   ، والمجتمع  الذات 
الشرطي بقدر كبير من النقص ، وهو ما يؤدي إلى فقدان الحس األمني ، وبهذه 

الحالة يصاب العمل الشرطي بالجمود والترهل.

أيها األخوة 
المهارات  رئيسية تعم فائدتها على جميع  األمني مهارة  الحس  لذلك يكون 
األمنية التي يتمتع بها رجل األمن. وهنا البد من االهتمام والتركيز على أهمية 
الحس األمني أو الشرطي، ودراسته وإبراز دوره اإليجابي في العمل بكل جوانبه، 

كونه يشكل ركيزة من ركائز العمل األمني الرصين.

أهمية الحس األمني

الحس األمني مهارة 
رئيسية تعم فائدتها على 

جميع المهارات األمنية 
التي يتمتع بها 

رجل األمن.
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