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مكافحة 
المخدرات
جهد 

وطني  
وسعي 
إنساني

                                        اجلهود التي تبذلها دولة اإلمارات متمثلة  بوزارة الداخلية  يف 
جمال مكافحة اخملدرات  أثبتت جناحًا كبريًا يف احلد من انتشارها كتجارة وترويج وتعاطي، 
والقضاء على خماطرها  االجتماعية واالقتصادية واألمنية ،وألن اجملتمع الدويل يستشعر 
اخملاطر الكبرية واآلثار املدمرة للمخدرات، مت اعتماد يوم السادس والعشرين من شهر 

يونيو من كل عام يومًا عامليًا ملكافحة اخملدرات.
ومن تلك اجلهود الوطنية الكبرية  ماتسعى اليه وتكرسه إدارة مكافحة اخملدرات بالقيادة 
العامة لشرطة رأس اخليمة، يف التصدي آلفة اإلدمان  والرتويج أو املتاجرة بتلك السموم. 
خلفض  ومبادراتها  الداخلية  وزارة  إسرتاتيجية   تطبيق  على  حريصة  والزالت   كانت  فقد 
اجلرمية  مستوى  وخفض  واملنظمة،  املقلقة  اجلرائم  تقليل  خالل  من  اجلرمية  مستوى 

بشكل عام ومنها مكافحة اخملدرات. 
ومن ضمن ما تبنته القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة  بهذا اخلصوص )إنشاء جملس 
منها  إميانًا  الدولة،  مستوى  على   - نوعه  من  األول  يعد   - اخملدرات(  من  للوقاية  طالبي 
وحماربة  واألمان  األمن  تعزيز  يف  حتديدًا  الطالب  وفئة  عمومًا  اجملتمع  إشراك  بأهمية 

اخملدرات.
بذلها   متتالية  وجناحات  متميزة  اجنازات  بالقيادة  اخملدرات  مكافحة  إدارة  حققت  كما 
منتسبوها  لتحقيق هذا  التميز، والذي جاء نتيجة  الهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم رأس اخليمة - رعاه اهلل -  ووزارة 
الداخلية أواًل ومن ثم املتابعة احلثيثة من قبل  سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي قائد 
عام شرطة رأس اخليمة ، والتي وفرت  البيئة احملفزة للعمل وفق أفضل املعايري تكريسا  
لتطوير وحتسني   اخلدمات  ورفع مستوى األداء الشرطي  ومن ضمنها مكافحة اخملدرات  

.
ومن خالل ذلك التوجه سعت  شرطة رأس اخليمة جاهدة لتكون حاضرة ولتشارك اجملتمع 
فعالياته وأنشطته   يف جمال  التوعية والتثقيف  مبكافحة اخملدرات،  بهدف نشر الوعي 

اجملتمعي حول تلك  الظاهرة  التي تهدم  كل قيم البناء وجتنيب اجملتمع شرورها . 
فئات  جميع  ينب  فيما  البناء  التعاون  أسس  لتطبيق   نوجهها   صادقة  دعوة  أيضا  ومنها 
اجملتمع ، حكومية أو خاصة ، ونخص منها حتديدًا ) األسرة( كمؤسسة اجتماعية ، متثل 
البذرة األوىل لبناء اجملتمع أن تفعل الرقابة الذاتية على األبناء من أجل احلفاظ على حياتهم 
وأصدقاء  اإلجرام  جماعات  متارسه  الذي  التأثري  ضغط  حتت  الينجرفوا  كي  ومستقبلهم 

السوء، ما ميثل جهدًا وطنيًا وسعيًا إنسانيًا الميكن التخلي عنه يف مسرية البناء. 
ومن هنا اليسعنا إال أن نعاهد قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل - وأخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - وصاحب السمو 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم رأس اخليمة - رعاه اهلل - ، 
وأصحاب السمو حكام اإلمارات وحكومتنا الرشيدة - رعاهم اهلل -  ، وشعبنا الكرمي وكل من 
يعيش على هذه األرض الطيبة ، أن نكون واعني ساهرين على أمن الوطن واملواطن،  وأن 
نكون باملرصاد  لكل من تسول له نفسه  اإلضرار بأمن الوطن وسالمته ، وسالمة اجملتمع.
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محطة شرطية

اللــه بــن  اللــواء عــي عبــد  تــرأس ســعادة 

رأس  رشطــة  عــام  قائــد  النعيمــي  علــوان 

ــع  ــا الدامئــة م ــة العلي ــمع  الخامــس للجن الجت

ــد ف إطــار الجــراءات  ــن بع ــع األعضــاء ع جمي

الحرتازيــة الوقائيــة مــع تفــي فــروس كورونــا 

.  19 كوفيــد  املســتجد 

واســتعرض الجتــمع نتائــج املبــادرات واملؤرشات 

ــن  ــع األول م ــن الرب ــادة ع ــرتاتيجية ف القي الس

ــر  ــات املســتخدمة لتطوي ــام الجــاري والتقني الع

العمــل عــن بعــد خــال جائحــة كورونــا .

وتخلــل الجتــمع اســتعراض مــؤرشات النتاجيــة 

التقريــر  واســتعراض  القيــادة  مســتوى  عــى 

ــذا  ــن ه ــع األول م ــن الرب ــي ع ــايئ األمن الحص

العــام كــم تــم اســتعراض نتائــج العمليــات 

اإلداريــة الرئيســية " املســتوى األول " ، والجهــود 

ــار  ــن انتش ــد م ــة للح ــادة العام ــة للقي اإلعامي

ــات  ــؤرش الجتمع ــا املســتجد وم ــروس كورون ف

ــد . ــن بع ــة ع الرقمي

جميــع  دور  النعيمــي  اللــواء  ســعادة  ومثــن 

اإلدارات الرشطيــة ف التعامــل بحرفيــة كاملــة 

مــع جائحــة فــروس كورونــا والعمــل بــكل جهــد 

ممكــن للتخفيــف مــن حــدة اآلثــار املرتتبــة عــن 

انتشــار هــذا الفــروس ، مؤكــدا أن الســتمرارية 

الجــاد  العمــل  مــن  العاليــة  الوتــرة  بهــذه 

ــى  ــم حت ــحذ الهم ــود وش ــر الجه ــب تضاف تتطل

ــان . ــر األم ــول إىل ب الوص

m قائد عام شرطة رأس الخيمة يترأس عن بعد االجتماع الخامس

 للجنة العليا الدائمة

m شرطة رأس الخيمة تطلق برنامج التقييم والتفتيش عن بعد

أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة 

عمليــة التقييــم والتفتيــش عــن بعــد ملتابعــة نتائج 

األداء الرشطــي مبــا يضمــن اســتمرارية متابعــة 

ــنوية  ــش الس ــة التفتي ــار خط ــم األداء ف إط تقيي

املعتمــدة.

وقــال ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

ــال  ــة خ ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

الجتــمع الــذي عقــد لاعــان عــن  إطــاق عمليــة 

ــعادة  ــور س ــد  بحض ــن بع ــش ع ــم والتفتي التقيي

العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب القائد 

العــام وســعادة املــدراء العامــون إن هــذا إلطــاق 

سيســهم ف تحقيــق العديــد مــن األهــداف ف 

مقدمتهــا تخفيــض املــدة الزمنيــة لعمليــة التقييــم 

والتفتيــش والســتغناء عــن الزيــارات امليدانيــة 

إىل اإلدارات العامــة خــال املرحلــة الحاليــة ف 

إطــار الحــرص عــى مواكبــة الجــراءات الحرتزيــة 

ــي ف  ــل املؤس ــة العم ــة ف بيئ ــة والصحي الوقائي

ــا املســتجد . ظــل جائحــة كورون

ــة  ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــح س وأوض

متابعــة  ف  أيضــا  تســاهم  الخطــوة  هــذه  أن 

والســرتاتيجية  الوطنيــة  األداء  مــؤرشات  نتائــج 

ــة ومراكــز  عــى مســتوى اإلدارات العامــة والفرعي

الرشطــة وتوظيــف التقنيــات الحديثــة املتاحــة ف 

خدمــة عمليــات التقييــم والتفتيــش عــن بعــد 

الصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  مــن  والســتفادة 

الوطنيــة  األداء  مــؤرشات  نتائــج  ملتابعــة 

ــتعراض  ــة اس ــك تســهيل عملي الســرتاتيجية، وكذل

نتائــج املبــادرات واملشــاريع التــي تدعــم تحســي 

ــادة  ــا القي ــي تقدمه ــات الت ــر الخدم األداء وتطوي

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة إىل جانــب التعــرف 

تحقيقهــا  تــم  التــي  النتائــج  عــى  والوقــوف 

القــرارات  املجتمــع، واتخــاذ  ف مجــال خدمــة 

ــتمرارية  ــع اس ــا يدف ــا مب ــة الســليمة إزاءه القيادي

عمليــات التطويــر والتحســي املســتمر ف األداء 

الرشطــي.

 وذكــر ســعادة اللــواء النعيمــي أن مثــل هــذه 

الصحــي  الجانــب  املبــادرات تصــب ف تعزيــز 

ــع  ــل م ــة التعام ــال مرحل ــة خ ــايئ ف الدول والوق

ــد  ــا املســتجد كوفي ــروس كورون جائحــة تفــي ف

19، فضــا عــن رفــد القطــاع األمنــي باألفــكار 

التطويريــة التــي تنعكــس إيجابــا عــى مســتويات 

رأس  رشطــة  تســعى  التــي  املتميــزة  الخدمــة 

الخيمــة لتقدميهــا والوصــول ألعــى مســتويات 

اســعاد املتعاملــي.
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كشــف ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة 

رأس الخيمــة عــن عقــد القيــادة 723 اجتمعــا عــن بعــد باســتخدام التقنيــات 

ــا املســتجد كوفيــد 19  واألنظمــة الحديثــة منــذ بــدء جائحــة فــروس كورون

شــارك فيهــا 2097 موظفــا مــن مختلــف اإلدارات واألقســام واألفــرع ف ظــل 

التدابــر الحرتازيــة للتعامــل مــع هــذه الجائحــة . 

وأوضــح ســعادته أن دعــم وزارة الداخليــة الامحــدود مــن خــال توفــر بنيــة 

تحتيــة رقميــة صلبــة وابتــكارات وفقــاً لفضــل املمرســات العامليــة ســاهم ف 

توفــر بيئــة عمــل مناســبة تعــزز مــن التباعــد الجســدي بــي املوظفــي مــع 

الحفــاظ عــى اســتمرارية العــمل وتقديــم الخدمــات وفــق أعــى املعايــر، 

مضيفــا ان  اجــميل وقــت هــذه الجتمعــات الرقميــة عــن بعــد  بلــغ 43 ألفــا 

ــون  ــن نصــف ملي ــر م ــر أك ــه توف ــم خال ــذي ت ــت ال ــة ف الوق و380 دقيق

كيلومــرتا مــن التنقــل عــى هــذه الرشيحــة مــن املوظفــي مــن خــال عقــد 

الجتمعــات وورش العمــل والــدورات الوظيفيــة لهــم عــن بعــد. 

وأشــار ســعادته إىل أنــه تــم توفــر5090 ســاعة مــن زمــن انتاجيــة املوظفــي 

ــة  ــة رأس الخيم ــتطاعت رشط ــي اس ــزة الت ــات املمي ــزز النجاح ــورة تع ف ص

تحقيقهــا خــال تعاملهــا مــع األوضــاع الحاليــة والتــي تصــب ف بوتقــة 

ــل.  ــة بالعم ــؤرشات اإلنتاجي ــي م تحس

ــذ  ــد من ــن بع ــل ع ــة أن العم ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــاد س وأف

بدايــة انتشــار جائحــة فــروس كورونــا املســتجد ســاهم ف توفــر أكــر مــن 

815 ألــف درهــم إىل جانــب الحــد مــن النبعاثــات الكربونيــة ب 136 آلف 

و101 كيلــو غــرام ، لفتــا إىل أن رشطــة رأس الخيمــة تكنــت ف وقــت قيــايس 

مــن الســتفادة بالشــكل األمثــل مــن التقنيــات الحديثــة املعتمــدة وفــق أعــى 

مســتويات الجــودة مــم ســاهم ف أداء املنتســبي مــن مختلــف القطاعــات 

الرشطيــة ف اإلمــارة للمهــام واملســؤوليات املوكلــة إليهــم عــى أكمــل وجــه 

ومبــا يعــزز املســاعي والجهــود الهادفــة إىل تعزيــز مســتوى األمــن واألمــان ف 

رأس الخيمــة وتقديــم أفضــل الخدمــات لجمهــور املتعاملــي .

ــكار  ــل وابت ــة ف العم ــذه اآللي ــوان إىل أن ه ــن عل ــواء ب ــعادة الل ــار س وأش

مــؤرشات لاجتمعــات الرقميــة عــن بعــد ســاهمت ف الحفــاظ عــى دميومــة 

واســتمرارية العمــل الرشطــي ف رأس الخيمــة ف إطــار اإلجــراءات الحرتازيــة 

املتبعــة ف ظــل تفــي جائحــة كورونــا املســتجد ، لفتــا إىل أن هــذه النجازات 

ــة لرشطــة رأس  ــادة العام ــدة ف مســرة القي ــل خطــوة جدي والنجاحــات تث

ــة  ــة والتكنولوجي ــورات التقني ــة التط ــاً إىل مواكب ــعى دامئ ــي تس ــة الت الخيم

ــة  ــكار مــؤرشات مثــل مــؤرشات الجتمعــات الرقمي وقياســها مــن خــال ابت

لاتصــال عــن بعــد التــي مــن شــأنها الســهام ف تعزيــز تقــدم المــارة 

ــا الشــاملة . ونهضته

محطة شرطية

أشــاد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

واألزمــات  الطــوارئ  فريــق  رئيــس  النعيمــي 

ــام  ــد ع ــة - قائ ــرأس الخيم ــّي ب ــوارث املح والك

بذلتهــا  التــي  بالجهــود  الخيمــة،  رأس  رشطــة 

افــراد  لتامــي  اإلمــارة  ف  املختصــة  الجهــات 

ــا التــي يشــهدها  املجتمــع ف ظــل جائحــة كورون

العــامل، مثمنــاً دور الجمهــور ف التعــاون مــع 

عــن  فضــاً  الوطنــي،  التعقيــم  برنامــج  فــرق 

ــل  ــم والعم ــة والتعقي ــراءات الوقاي ــم بإج التزامه

ــازل  ــل املن ــتمرة داخ ــورة مس ــا بص ــى تطبيقه ع

وخارجهــا، وضمــن بيئــة العمــل ف املؤسســات 

والدوائــر.

جــاء ذلــك خــال تــراس ســعادته لجتــمع أعضــاء 

فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــّي 

ــرأس الخيمــة عــن بعــد ، وبحضــور ممثــي كٌل  ب

ــة  ــة القتصادي ــرة التنمي ــة ودائ ــن وزارة الصح م

ــة  ــات العام ــرة الخدم ــة ودائ ــة رأس الخيم وبلدي

بــرأس  والكــوارث  الطــوارئ واألزمــات  ومركــز 

الخيمــة وجميــع الجهــات املختصــة واملعنيــة 

ــتجدات  ــمع، مس ــش الجت ــث ناق ــارة. حي ف اإلم

جائحــة كورونــا عــى مســتوى اإلمــارة، والتفاصيــل 

الصحــي،  والحجــر  العــزل  باماكــن  املتعلقــة 

والجــراءات املتبعــة خالهــا، فضــاً عــن مناقشــة 

املستشــفيات  ف  والفحــص  املســح  إجــراءات 

لإلجــراءات  دعــمً  وذلــك  الفحــص،  ومراكــز 

اإلحرتازيــة وتدابــر الصحــة والســامة الوقائيــة ف 

رأس الخيمــة.

رئيس فريق الطوارئ واألزمات والكوارث المحّلي برأس الخيمة يشيد 
بجهود تطبيق اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية

 m منذ بداية جائحة كورونا المستجد

شرطة رأس الخيمة توفر أكثر من نصف مليون كيلومتر من تنقل الموظفين
 وآالف االجتماعات الرقمية عن بعد.
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ــر  وجــه ســعادة العميــد جــمل أحمــد الطــر مدي

رشطــة  ف  املســاندة  والخدمــات  املــوارد  عــام 

ــة  ــراءات الوقائي ــتوى اإلج ــع مس ــة برف رأس الخيم

الصحيــة ف قريــة إينــوك لتســجيل الســيارات  للحد 

األقــى املمكــن حفاظــا عــى ســامة املوظفــي 

وجمهــور املتعاملــي ف ظــل تفــي جائحــة فــروس 

ــد 19 . ــتجد كوفي ــا املس كورون

ــة  ــة لقري ــه التفقدي  وأوضــح ســعادته خــال زيارت

إينــوك أن رشطــة رأس الخيمــة وبالتعــاون مــع 

رشكائهــا الســرتاتيجيي ملتزمــة بتطبيــق اإلجــراءات 

انتشــار  الصحيــة والوقائيــة للحــد مــن تفــي 

فــروس كورونــا املســتجد مــن خــال سلســلة مــن 

ــامة  ــى الس ــاظ ع ــدف للحف ــي ته ــوات الت الخط

والصحــة العامــة تتضمــن إلــزام املراجعــي بارتــداء 

التباعــد  القفــازات والكممــات والحفــاظ عــى 

الجســدي ووضــع املعايــر الفنيــة الازمــة مــن 

ــار  ــد النتظ ــي مقاع ــوب ب ــد املطل ــق التباع تحقي

ــع  ــف واملراج ــي املوظ ــفافة ب ــل ش ــع فواص ووض

ــودة  ــدا لع ــرى تهي ــزات األخ ــن التجهي ــا م وغره

اســتقبال الجمهــور ف صالــة إســعاد املتعاملــي 

بشــكل تدريجــي خــال الفــرتة املقبلــة وصــول 

ــة العمــل  ــر آلي ــث تقت إىل الوضــع الطبيعــي حي

ــي إىل  ــول املراجع ــدم دخ ــى ع ــا ع ــة حالي املتبع

ــم الخدمــة لهــم ف الســاحة  ــة وتقدي داخــل الصال

ــي. الخارجيــة عــر املوظفــي املعني

ــي  ــد الطــر املوظفــي العامل  ودعــا ســعادة العمي

ف قريــة " إينــوك " لتســجيل الســيارات إىل اللتــزام 

ــي  ــة والت ــة املوضوع ــرتاطات الوقائي ــل بالش الكام

ــم  ــأنه حميته ــن ش ــذي م ــان ال ــمم األم ــر ص تعت

ــروس  ــة بف ــر اإلصاب ــن خط ــي م ــة املتعامل وحمي

كورونــا املســتجد ، مؤكــدا رضورة  تعــاون املراجعي 

مــع الجهــود الراميــة للحفــاظ عــى ســامتهم مــن 

خــال التقيــد بتنفيــذ التعليــمت والشــرتاطات 

املصلحــة  بوتقــة  ف  تصــب  التــي  املوضوعــة 

ــة إســعاد  ــارشة اســتقبالهم ف صال ــد مب العامــة عن

ــي . املتعامل

m خالل زيارة تفقدية لقرية إينوك لتسجيل السيارات

 الطير يوجه برفع مستوى اإلجراءات الوقائية استعدادا الستقبال المراجعين

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــاد س أش

ــة، برجــال  ــام رشطــة رأس الخيم ــد ع ــي قائ النعيم

املباحــث والتعقيــب بقســم املباحــث والضبــط 

ــط  ــم ف ضب ــش نجاحه ــى هام ــك ع ــروري، وذل امل

ــركات  ــأداء ح ــه ب ــد قيام ــور بع ــاب مته ــة ش مركب

اســتعراضية خطــرة بطيــش وتهــور، باســتخدام 

ســامته  بذلــك  معرضــاً  رباعــي،  دفــع  مركبــة 

وســامة اآلخريــن للخطــر.

فــرع  إىل  ســعادته،  زيــارة  خــال  ذلــك،  جــاء 

املباحــث والتعقيــب بقســم املباحــث والضبــط 

ــلطان  ــامل س ــد س ــعادة العمي ــور س ــروري، بحض امل

ــة،  ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــب مدي ــي نائ الدرم

وســعادة العميــد أحمــد ســعيد الصــم النقبــي 

والدوريــات. املــرور  إدارة  مديــر 

اللــواء عــي بــن علــوان  حيــث وجــه ســعادة 

النعيمــي، الشــكر والتقديــر والثنــاء، إىل رجــال فــرع 

ــود  ــه مــن جه ــون ب ــا يقوم ــب مل املباحــث والتعقي

ــارة ف ضبــط وتتبــع قائــدي املركبــات  مضنيــة وجبّ

ــش  ــودون بطي ــن يق ــن الذي ــتهرتين واملتهوري املس

دون اكــرتاث أو مبــالة لباقــي مســتخدمي الطريــق 

مــن حولهــم، معرضــي بذلــك حياتهــم وحيــاة 

ــاك،  ــر واله ــام للخط ــق الع ــى الطري ــن ع اآلخري

ــاد  ــف باملرص ــي تق ــاهرة الت ــم الس ــيداً بأعينه مش

لــكل مــن تســول لــه نفســه مخالفــة األنظمــة 

والقوانــي، وتهديــد ســامة اآلخريــن.

وأكــد ســعادته، أن رشطــة رأس الخيمــة، لــن تتــواىن 

عــن تشــديد املخالفــات والعقوبــات املروريــة، عــى 

ــن  ــن الوط ــث بأم ــه العب ــه نفس ــّول ل ــن تس كل م

وســامة املواطــن واملقيــم معــاً، ولغــر املبالــي 

ــكر  ــدداً الش ــام، مج ــال الع ــكات وامل ــظ املمتل بحف

والتقديــر لجهــود رجــال البحــث والتعقيــب ف 

ــرتاتيجية وزارة  ــاً إلس ــون، تطبيق ــلطة القان ــرض س ف

ــرش  ــن الطــرق، ون ــط أم ــة إىل ضب ــة، الرامي الداخلي

ــامة  ــن والس ــاً األم ــان، متمني ــن واألم ــز األم وتعزي

والتوفيــق  اإلمــارة،  طــرق  مســتخدمي  لكافــة 

والســداد لرجــال البحــث والتعقيــب ف خدمــة 

ــع. ــن واملجتم الوط

m اللواء النعيمي يشيد بجهود رجال المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات



99 العدد  ) 285 (    يوليو   2020       

محطة شرطية

  اطلعــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة خــال مشــاركتها كاً مــن وزارة 

تطويــر البنيــة التحتيــة ودائــرة الخدمــات العامــة عى اللمســات والســتعدادات 

األخــرة لفتتــاح الطريــق الدائــري بالقــرب مــن مستشــفى الشــيخ خليفــة.

 وأفــاد ســعادة العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي مديــر عــام العمليــات 

املركزيــة ف رشطــة رأس الخيمــة الــذي تواجــد ف موقــع الطريــق املقــرر افتتاحه 

بحضــور ســعادة العميــد أحمــد الصــم النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات 

ــر  ــوزارة تطوي ــملية ب ــة الش ــر املنطق ــب مدي ــنايص نائ ــد الش ــدس محم واملهن

البنيــة التحتيــة واملهنــدس خميــس الشــهياري واملهنــدس محمــد أحمــد قريــي 

مهنــدس مــدين بدائــرة الخدمــات العامــة وضبــاط الهندســة املروريــة أن هــذه 

الزيــارة تــأيت بهــدف اإلطــاع عــن قــرب عــى آخــر الســتعدادات قبيــل افتتــاح 

ــرق ف رأس  ــبكة الط ــاف إىل ش ــة تض ــة نوعي ــكل إضاف ــذي سيش ــارع وال الش

الخيمــة .

ــات  ــع اللوح ــب جمي ــة تركي ــى أهمي ــد ع ــم التأكي ــه ت ــعادته أن ــح س  وأوض

املروريــة اإلرشــادية عــى الشــارع املزمــع افتتاحــه بطــول 7 كيلومــرتات وبعــدد 

ــر  ــاً ملعاي ــات تحقيق ــل افتتاحــه أمــام حركــة املركب 3 مســارب ف كل اتجــاه قب

ــارع  ــذ الش ــا إىل أن تنفي ــارة ، لفت ــات اإلم ــوارع وطرق ــة ف ش ــامة املروري الس

املذكــور يقــوم عــى أفضــل مســتويات الجــودة واملعايــر العامليــة التــي  تعكــس 

ــة تواكــب العــر  ــا الرشــيدة ف إنشــاء طــرق حديث ــا وقيادتن ــمم حكومتن اهت

ــي  ــة ب ــة املروري ــيابية الحرك ــرق وانس ــى الط ــامة ع ــز الس ــهم ف تعزي وتس

ــوادث  ــات والح ــبة الوفي ــن نس ــل م ــة والتقلي ــدن الدول ــارات وم ــف إم مختل

ــة . ــة ومادي ــا مــن خســائر برشي ــج عنه ــا ينت ــة وم املروري

ــم بــي  ــة التعــاون القائ ــد الدكتــور الحميــدي عــى أهمي  وأكــد ســعادة العمي

ــف  ــن مختل ــرتاتيجيي م ــا الس ــة ورشكائه ــة رأس الخيم ــة لرشط ــادة العام القي

ــة التــي تعمــل ضمــن منظومــة واحــدة  ــة املحلي ــوزارات والجهــات الحكومي ال

تهــدف إىل دفــع مســرة التقــدم والزدهــار ف ربــوع الوطــن الغــايل وتحقيــق 

ــة. ــة الشــاملة واملتكامل ــدة الوطني األجن

m  شرطة رأس الخيمة تقف على آخر استعدادات افتتاح جزء من شارع اإلمارات العابر

دشــن ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد 

الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة ف رشطــة 

الجديــدة ألرقــام  اللوحــات  الخيمــة رصف  رأس 

الســيارات التــي تتخــذ مــن اســم رأس الخيمــة 

ــف  ــم كش ــي ت ــر والت ــم مبتك ــا بتصمي ــعارا له ش

ــام . ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــا ف وق ــاب عنه النق

ــم  ــاون القائ ــار التع ــاً  ف إط ــعادته قائ ــار س وأش

بــي القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة وهيئــة 

األرقــام  مصنــع  بــدء  باإلمــارة  العامــة  املــوارد 

ــكلها  ــيارات بش ــام الس ــات أرق ــة رصف لوح بعملي

وتصميمهــا الجديــد مــن خــال اســتقبال الجمهــور 

ــوم  ــدا ي ــا ع ــات يومي ــاك املركب ــاب وم ــن أصح م

ــن الســاعة الســابعة والنصــف  ــارا م ــة اعتب الجمع

ــي ف  ــن الراغب ــاء م ــابعة مس ــى الس ــا وحت صباح

ــدة . ــات الجدي ــذه اللوح ــى ه ــول ع الحص

وأضــاف أن املصنــع الــذي بــارش فعليــا ف اســتقبال 

الشــرتاطات  كافــة  بتوفــر  ملتــزم  الجمهــور 

واملعايــر الوقائيــة الخاصــة بالتعامــل مــع فــروس 

ــة  ــرض حزم ــم ف ــد 19 في ــتجد كوفي ــا املس كورون

مــن الشــرتاطات الصحيــة التــي يتوجــب عــى 

عــى  حفاظــا  بهــا  الكامــل  التقيــد  املراجعــي 

ــة  ــا إىل أن عملي ســامتهم وســامة املوظفــي ، لفت

ــه  ــتكون متاح ــدة س ــام الجدي ــات األرق رصف لوح

للراغبــي  باســتبدال لوحــات األرقــام وســتكون 

اختياريــه ألصحــاب املركبــات عنــد تجديــد ترخيــص 

مركباتهــم ف الوقــت الــذي ســتكون إلزاميــة ف 

حالــة تســجيل املركبــة للمــرة األوىل وف حالــة 

ــد . ــف أو فاق ــدل تال ــى ب ــول ع ــب الحص طل

ــة ف  ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــعادة مدي ــا س ودع

رشطــة رأس الخيمــة جمهــور املراجعــي لقريــة 

تســجيل املركبــات ومصنــع األرقــام للتقيــد الكامــل 

عــى  والحفــاظ  والقفــازات  الكممــات  بارتــداء 

والصحــة  للســامة  تحقيقــا  الجســدي  التباعــد 

العامــة .

 m بدء صرف لوحات األرقام الجديدة في رأس الخيمة  
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تنفيــذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن 

صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم رأس 

ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــن س ــمت م ــة وبتعلي الخيم

ــدرج ف  ــول الت ــارة ح ــد اإلم ــمي ويل عه ــعود القاس س

تقديــم وتســير كافــة الخدمــات للمتعاملــي اعتمــدت 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــة رأس الخيم ــة لرشط ــادة العام القي

هيئــة املــوارد العامــة عــدة تدابــر احرتازيــة فيــم 

يتعلــق بعمليــة تدريــب الســائقي الراغبــي ف الحصــول 

عــى رخصــة قيــادة  ضمــن اإلجــراءات الحرتازيــة 

الخاصــة بالتعامــل مــع فــروس كورونــا املســتجد كوفيــد 

19.  وأشــار ســعادة اللــواء عــى عبــد اللــه بــن علــوان 

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة إىل أن هــذه  النعيمــي قائ

ــادة  ــزام القي ــأيت تنفيذهــا ف إطــار الت ــي ي الخطــوة الت

العامــة وهيئــة املــوارد العامــة بضــمن اســتمرارية 

الطبيعــي  للوضــع  التدريجيــة  والعــودة  األعــمل 

والتعايــش مــع جائحــة فــروس كورونــا املســتجد وســعيا 

وراء توفــر أعــى معايــر الصحــة العامــة والحفــاظ عــى 

ســامة املتعاملــي ومــدريب القيــادة عــى حــد الســواء، 

ــي  ــل ب ــفاف يفص ــز ش ــب حاج ــل ف تركي ــث تتمث حي

الســائقي واملدربــي ف ســيارات مــدارس تعليــم القيــادة 

البالــغ عددهــا ٤٠ مدرســة تقريبــا موزعــة ف مختلــف 

ــارة. ــق اإلم مناط

الحاجــز  تــم تصميــم هــذا  أنــه  وأضــاف ســعادته 

داخــل مقصــورة القيــادة للفصــل بــي الســائق املتــدرب 

الســامة  اشــرتاطات  باقــي  إىل  باإلضافــة  واملُــدرب 

ــي  ــامة الطرف ــى س ــظ ع ــا يحاف ــدة مب ــة املعتم العام

ويســهل مــن عمليــة التواصــل بينهــم ويســهم ف إعــادة 

منظومــة العمــل املتكاملــة إىل وضعهــا الطبيعــي تاشــيا 

مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة لوضــع صحــة وســامة 

أفــراد املجتمــع عــى رأس األولويــات، لفتــا إىل أن هــذه 

ــة  ــات التدريــب الثقيل ــة ســتتوفر أيضــا ف مركب الخاصي

ــه توفرهــا  ــم في ــذي ت ــت ال ــم ف الوق ــات التقيي ومركب

إلدارة  التابعــة  النهــايئ  الفحــص  مركبــات  ف  أيضــا 

ــة  ــوم الصح ــزا ملفه ــائقي تعزي ــات والس ــص اآللي ترخي

ــمل  ــعادة ج ــد س ــه أك ــن جانب ــة. وم ــامة العام والس

أحمــد الطــر رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املــوارد العامة، 

عــى أن تلبيــة متطلبــات املتعاملــي وضــمن ســامتهم 

ــي ف  ــل لســتدامة األداء الحكوم ــاليب العم ــر أس وتغي

كل األحــوال والظــروف، حتــم علينــا ادخــال مثــل هــذه 

الحتياطــات والحــرتازات والوســائل املبتكــره، مــع وضع 

ــذ اللحظــة األوىل  ــة من حزمــة مــن اإلجــراءات الحرتازي

لدخــول املتعاملــي اىل مراكــز اســعاد املتعاملــي وحتــى 

إنجــاز معاماتهــم بــكل ســهولة ويــر، ومبــا يعــزز مــن 

اإلجــراءات الحرتازيــة الصحيــة املعتمــدة عــى مســتوى 

الدولــة، وخلــق بيئــة عمــل آمنــة تضمــن ســامة وصحــة 

ــي. ــي واملوظف املتعامل

ــي ف  ــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــن العــودة لســتقبال املتعامل ــت القي أعلن

مركــز رشطــة املدينــة الشــامل ف إطــار العــودة التدريجيــة ملمرســة األعــمل بالشــكل 

ــام  ــد ع ــي قائ ــوان النعيم ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــال س ــي . وق الطبيع

ــأيت  ــة الشــامل أمــام املراجعــي ي ــاح مركــز املدين رشطــة رأس الخيمــة إن اعــادة افتت

بعــد البــدء بتنفيــذ قــرار وزارة الداخليــة برفــع نســبة الطاقــة التشــغيلية ف القيــادة 

واملراكــز التابعــة لهــا إىل 50 % بــدل مــن 30 % ف اطــار العــودة التدريجيــة للحيــاة 

العمليــة الطبيعيــة مــع التقيــد الكامــل بتطبيــق كافــة التدابــر واملعايــر الحرتازيــة 

ــة التــي تحافــظ عــى ســامة املوظفــي وجمهــور املتعاملــي . والوقائيــة والصحي

وأوضــح ســعادته أن رشطــة رأس الخيمــة تســعى دومــا لارتقــاء مبســتويات الخدمــة 

املقدمــة للجمهــور وتعزيــز الجانــب األمنــي ف المــارة والحفــاظ عــى ســامة 

ــة ف  ــق وزارة الداخلي ــن تطبي ــتفادة م ــم الس ــن له ــن ميك ــي الذي ــي واملقيم املواطن

تقديــم الباغــات املختلفــة مــن خــال خدمــة مركــز الرشطــة ف هاتفــك الــذي يوفــر 

الوقــت والجهــد عليهــم ويحــول دون التوجــه ملركــز الرشطــة لتقديــم هــذه الباغــات 

ــة  ــة رأس الخيم ــود رشط ــع جه ــور م ــاون الجمه ــة تع ــى أهمي ــعادته ع ــدا س ، مؤك

ــازات  ــداء القف ــزام بارت ــال اللت ــن خ ــم م ــامتهم وصحته ــى س ــاظ ع ــة للحف الرامي

ــة  ــة الخدمي ــف اإلدارات الرشطي ــة ومختل ــز الرشط ــة مراك ــد مراجع ــات عن والكمم

ــوم الســامة الشــاملة . ــزا ملفه ــد الجســدي تعزي ــى مســافة التباع ــاظ ع والحف

مــن جانبــه أشــار ســعادة العقيــد ابراهيــم املطــر مديــر إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة 

ف رأس الخيمــة إىل أن اعــادة افتتــاح مركــز املدينــة الشــامل الــذي يعتــر أحــد مراكــز 

ــن  ــة م ــرتة املاضي ــال الف ــه خ ــدم خدمات ــذي كان يق ــارة وال ــة بالم ــة الحيوي الرشط

ــع  ــي إىل 50 %  م ــع نســبة املوظف ــع رف ــز املعمــورة الشــامل ينســجم م خــال مرك

ضــمن الجــراءات الحرتازيــة التــي تؤمــن الســامة للجميــع مــع اســتمرارية انتشــار 

فــروس كورونــا املســتجد . وأكــد عــى أن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة توفــر 

خيــارات متعــددة أمــام املراجعــي ميكــن لهــم مــن خالهــا تقديــم طلبــات الخدمــة 

ــة املختلفــة ســواء  ــة والجنائي ــم الباغــات املروري ــا أو تقدي ــي بالحصــول عليه للراغب

عــر تطبيــق وزارة الداخليــة أو مــن خــال التصــال عــى غرفــة العمليــات أو مبراجعــة 

ــى  ــال ع ــال التص ــن خ ــارة أو م ــق الم ــف مناط ــة ف مختل ــة املوزع ــز الرشط مراك

األرقــام الهاتفيــة التــي تــم تخصيصهــا للــرد عــى استفســارات الجمهــور .

m مركز خدمات المرور والترخيص وهيئة الموارد يُفعالن منظومة اإلجراءات الوقائية

m مركز شرطة المدينة الشامل يعاود استقبال المتعاملين وفق التدابير االحترازية و الوقائية 

محطة شرطية
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 ضمــن إطــار الجهــود املبذولــة للعــودة التدريجيــة لكافــة موظفــي الختصــاص برشطة 

رأس الخيمــة، وتعزيــزاً لإلجــراءات الوقائيــة والحرتازيــة الهادفــة إىل تقديــم خدمــات 

ــا  ــتخدمي( ومتلقيه ــة ) املس ــي الخدم ــة مقدم ــن حمي ــليمة، تضم ــة وس ــة آمن صحي

)املوظفــي( نظــم قســم الخدمــات الطبيــة برشطــة رأس الخيمــة، حملــة طبيــة لفحــص 

ــزاً  ــة، تعزي ــة الطبي ــة رأس الخيم ــع منطق ــاون م ــب، بالتع ــتخدمي باملرت ــة املس كاف

ــري  ــد الخاط ــد عبي ــد محم ــور العقي ــد – 19، بحض ــي لكوفي ــح الوطن ــج املس لرنام

ــة رأس  ــر منطق ــه النعيمــي مدي ــد الل ــور عب ــات املســاندة، والدكت ــر إدارة الخدم مدي

الخيمــة الطبيــة واملقــدم صقــر بــن محمــد القاســمي رئيــس قســم الخدمــات الطبيــة، 

ــة  ــة الطبي ــة رأس الخيم ــة مبنطق ــادرات املجتمعي ــة املب ــرة رصاي رئيس ــتاذة مه والس

ومحمــد ســبيع رئيــس األزمــات ونائــب مديــر مستشــفى شــعم وآمنــة الشــحي رئيــس 

ــد  ــد عبي ــد محم ــعادة العقي ــح س ــث أوض ــر.  حي ــال األحم ــة اله ــي ف هيئ املتطوع

ــص  ــاركة وفح ــملت مش ــة ش ــاندة، أن الحمل ــات املس ــر إدارة الخدم ــري مدي الخاط

مجمــوع )103( مســتخدم مــن جميــع مرتــب رشطــة رأس الخيمــة، حرصــاً عــى دعــم 

اإلجــراءات اإلحرتازيــة والتدابــر  للوقايــة مــن فــروس كورونــا كوفيــد 19- وذلــك قبــل 

ــن  ــم م ــة أعمله ــم ملزاول ــار عمله ــة إىل مق ــة رأس الخيم ــب رشط ــع مرت ــودة جمي ع

ــاً وفقــاً لتقييــم الخطــورة  املكاتــب، حيــث تــت عــودة املوظفــي إىل العمــل تدريجي

حســب تصنيــف املوظــف وفــق عــدة فئــات هــي اصحــاب الهمــم، والنســاء الحوامــل 

ــودة  ــدء بالع ــل الب ــد قب ــه كان لب ــة، وعلي ــراض املزمن ــاب األم ــن، وأصح ــار الس وكب

التدريجيــة لهــذه الفئــات مجــدداً إىل مقــار مكاتبهــا، مــن تطبيــق إجــراءات الوقايــة 

والتعقيــم ف املكاتــب، وفحــص املســتخدمي الذيــن يتعاملــون معهــم مبــارشة والتأكــد 

ــامة.   ــن والس ــمن األم ــى ض ــاً ع ــد – 19 ، حرص ــن كوفي ــم م ــامتهم ووقايته ــن س م

مــن جانبــه وجــه ســعادة املقــدم صقــر بــن محمــد القاســمي رئيــس قســم الخدمــات 

الطبيــة برشطــة رأس الخيمــة، الشــكر والتقديــر والثنــاء إىل منطقــة رأس الخيمــة 

الطبيــة، الرشيــك اإلســرتاتيجي لرشطــة رأس الخيمــة، نظــر جهودهــا وتعاونهــا البنــاء 

واملتميــز ف نــرش وتعزيــز املبــادرات الصحيــة املجتمعيــة، ودعــم اإلجــراءات والتدابــر 

الوقائيــة برشطــة رأس الخيمــة، شــاكراً ومقــدراً لجهودهــم ف توعيــة املســتخدمي مــن 

خــال توجيــه مجموعــة مــن النصائــح والرشــادات الوقائيــة التــي تضمنــت برنامــج 

ــاً للجميــع العــودة إىل العمــل أصحــاء معافــي. الفحــص، متمني

ف إطــار إســرتاتيجية وزارة الداخليــة الهادفــة إىل جعــل 

الطــرق أكــر أمنــاً، أعلنــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

ــع رشكــة ) مرجــان (  ــيق م ــاون والتنس الخيمــة بالتع

ــاة  ــر املش ــن معاب ــة األوىل م ــغيل املرحل ــمل و تش اكت

ــا  ــن خطته ــك ضم ــان، و ذل ــرة املرج ــارد جزي ف بوليف

ــق  ــوادث ف مناط ــل الح ــرن و تقلي ــل امل ــة للتنق الرامي

ــهده  ــا تش ــى م ــاء ع ــارة بن ــياحي ف اإلم ــذب الس الج

الجزيــرة مــن زيــادة ف عــدد الســكان و املرتاديــن 

ــة.  ــرتة املاضي ــال الف ــياح خ والس

حيــث حــر تدشــي معابــر املشــاة ف جزيــرة املرجــان 

عــام  مديــر  الحميــدي  محمــد  الدكتــور  العميــد 

ــعادة  ــة وس ــة رأس الخيم ــة ف رشط ــات املركزي العملي

املــرور  إدارة  مديــر  النقبــي  الصــم  أحمــد  العميــد 

والدوريــات و ســعادة  املهنــدس عبــد اللــه راشــد 

العبــدويل العضــو املنتــدب لـــ "جزيــرة املرجــان" وأيضــاً 

ضبــاط الهندســة املروريــة.

و تتميــز جزيــرة املرجــان بتطويــر بنيــة تحتيــة عامليــة 

املســتوى و صديقــة للجميــع، تتكامــل مــن خــال تعزيز 

ــة ومناطــق  ــن جه ــة م ــي املشــاريع التطويري ــط ب الرب

الجــذب الســياحي فيهــا  مــن جهــة أخــرى مثــل حديقــة 

األلعــاب و منطقــة اســرتاحة العوائــل و عربــات الطعــام 

باســتخدام وســائل التنقــل غــر التقليديــة مثــل املــي 

ــم  ــث ت ــة و)الســكوتر الكهربايئ(حي والدراجــات الهوائي

اســتكمل جميــع أعــمل اإلنشــاءات الخاصــة مبســارات 

الدراجــات الهوائيــة و مضــمر الجــري الريــايض ذو 

ــى  ــاة ع ــرتاحات املش ــر واس ــة، ومعاب ــة املطاطي األرضي

ــات دورات  ــةو خدم ــق املظلل ــى واملناط ــداد املم امت

ومواقــف  التجميليــة،  والزراعــة  املصــى،  و  امليــاه 

ــة. ــات الهوائي ــف الدراج ــة، ومواق ــات الخاص املركب

و يــأيت ذلــك ضمــن خطــة الجزيــرة ، باعتبارهــا الوجهــة 

ــل  ــي كأفض ــجيع امل ــارة لتش ــرز ف اإلم ــياحية األب الس

طريقــة للتنقــل داخــل الجزيــرة وقــد صممــت الخطــة 

و  العمرانيــة  املنشــآت  اكتــمل  اعتبارهــا  ف  لتضــع 

ــدد  ــكنية و ع ــات الس ــم التجمع ــرور وحج ــوادث امل ح

مواقــف الســيارات والرعــة املقــررة عــى امتــداد 

بوليفــارد جزيــرة املرجــان وعــدد املشــاة الذيــن يعــرون 

الشــارع مــن الســكان والســياح واملســاحات الشــاغرة ف 

ــرة. الجزي

تتضمــن املرحلــة األوىل تركيــب إشــارات ضوئيــة و 

بهــدف  املشــاة  و  للمركبــات  إلكرتونيــة  حساســات 

العبــور  مــن  والتقليــل  الســيارات  رسعــة  تخفيــف 

العشــوايئ للمشــاة حفاظــاً عــى ســامة األرواح، وتوفــر 

ــق،  ــن حــرم الطري ــم ضم ــة ألصحــاب الهم ــة مؤهل بيئ

ــة،  و تركيــب اللوحــات اإلرشــادية والعامــات التحذيري

ــاع أفضــل  ــة ومســارات الطــرق واتب ــات األرصف وتعدي

عــى  للمحافظــة  املروريــة  الســامة  ف  املمرســات 

ــة   ــرة خاص ــل الجزي ــداد مدخ ــى امت ــاة ع ــامة املش س

اإلنشــاءات  عمليــة  اكتــمل  تــم  التــي  املناطــق  ف 

ــرص  ــل ف ــمن تقلي ــة األوىل لض ــدف املرحل ــا، و ته فيه

ــة  ــهد حرك ــي تش ــرة الت ــل الجزي ــى مدخ ــوادث ع الح

ــة خاصــة  ــات متنوع ــة مركب ــة متســارعة و كثاف عمراني

ــكل  ــاهم وبش ــم سيس ــبات م ــاد و املناس ــرتة األعي ف ف

ــة عــى هــذا  ــر مــن تخفيــف الرعــة غــر القانوني كب

الطريــق الحيــوي مــن اإلمــارة مــع ازديــاد أعــداد املشــاة 

الذيــن يعــرون الطريــق تحديــداً خــال الفــرتة املســائية 

لتمكنهــم مــن الوصــول إىل وجهتهــم عــى ممــى 

ــدرة  ــة إىل ق ــان باإلضاف ــر و أم ــهولة و ي ــرة بس الجزي

هــذه املعابــر ف تحقيــق الســامة املروريــة املســتدامة 

ــارة . باإلم

ــة األوىل ضمــن خطــة تحقيــق املرعــات  ــر املرحل تعت

الحكوميــة الراميــة إىل تعزيــز التعــاون والعمــل املشــرتك 

ــول  ــات والوص ــة التحدي ــة ملواجه ــات املعني ــي الجه ب

ــددة  ــة مح ــرتة زمني ــال ف ــة خ ــداف الطموح إىل األه

ــة  عــر وضــع الرامــج اإلســرتاتيجية والقواعــد التنظيمي

ــور . ــات للجمه ــم الخدم لتحســي تقدي

m شرطة رأس الخيمة تنظم حملة لفحص المستخدمين بالتعاون مع المنطقة الطبية

m اكتمال وتشغيل المرحلة األولى من معابر المشاة في جزيرة المرجان برأس الخيمة

محطة شرطية



في مثل هذا الوقت من كل عام وحلول فصل الصيف تشحذ القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في قسم 
اإلسعاف واإلنقاذ وتحديدا من خالل اإلنقاذ البحري هممها وامكانياتها البشرية والمادية لتوفير أعلى معايير األمن 

والسالمة لمرتادي الشواطئ، الذين يجدون في البحر متنفسا لهم للهرب من حرارة الجو والرطوبة المرتفعة ولممارسة 
السباحة وبعض الرياضات البحرية، وقضاء وقت ممتع مع أفراد عائالتهم بعيدا عن رتابة الحياة اليومية .

تحقيق سائد الخالدي

سلوكيات بعض قائدي الدراجات المائية أبرز التحديات
اإلنقاذ البحري صمام األمان لمرتادي

الشواطئ خالل الصيف

وحرصا منها عى توفر البيئة اآلمنة لرواد الشواطئ، تسعى الجهات املختصة ف 

الشواطىء  الفرتة إىل  لتوجيه بوصلة اهتممها خال هذه  الخيمة   رشطة رأس 

الحيوية ف اإلمارة التي تشهد اقبال كبرا من األرس والشباب لقضاء أوقات فراغهم 

ضمن درجة خصوصية طارئة فرضها تفي جائحة فروس كورونا املستجد كوفيد 

19، بهدف تأمي هذه الشواطئ ومد يد العون واملساعدة ملحتاجيها بارسع وقت 

ممكن ف حال تعرضهم ألي طارئ قد يهدد سامتهم .

مسؤولية مضاعفة
أكد:  الخيمة  رأس  البحري ف رشطة  النقاذ  قسم  رئيس  الرشهان  الرائد طارق 

أن  الشواطئ تعتر أحد أهم املتنفسات التي يتوجه اليها األهايل من مواطني 

ومقيمي  بأعداد كبرة خال أشهر الصيف الحارة، مم يزيد من املسؤولية امللقاة 

عى عاتق رجال النقاذ البحري الذين يقومون بجهود جبارة ف سبيل توفر أجواء 

األمن والسامة للمرتادين من خال تسير الدوريات املائية والشاطئية املجهزة 

بأحدث التجهيزات واملعدات .

وأضاف أن الظروف الستثنائية هذا الصيف مع انتشار فروس كورونا املستجد، 

تتطلب اجراءات استثنائية للحيلولة دون انتشار العدوى خاصة مع اإلقبال الكبر 

الوعي  اعادة فتحها أمام الجمهور، ترتكز عى نرش  لألهايل عى الشواطئ بعد 

بالتعليمت  التقيد  التباعد الجسدي، وحثهم عى  الوقايئ بي الجمهور لتحقيق 

والرشادات الهادفة للحفاظ عى سامتهم وسامة أفراد أرسهم ، مشرا إىل أنه 

يتم توفر قارب انقاذ بحري مجهز بشكل يومي ف الفرتة املسائية عى شاطئ 

منطقة املعريض. بينم يتم توفر قارب انقاذ بحري خال عطلة نهاية األسبوع 

ف شاطىء بحر الفامنجو« املعهد » ف ظل توفر نقطة ثابتة للرب الثاين ف 

خفر السواحل ف املنطقة تسهم ف إطار التعاون القائم ف تأمي الشاطئ وتوجيه 

املرتادين خاصة ف حالت اضطراب البحر .
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تجاوزات الدراجات المائية
لبحر  الرمي  الشاطئ  طول  عى  نارية  دراجة  تسير  يتم  أنه  الرشهان  وذكر 

الثقافة  نرش  ف  فاعل  توعوي  بدور  تقوم  األسبوعية  العطات  الفامنجو خال 

الوقائية بي جمهور املرتادين ، لفتا إىل أن أحد أبرز التحديات التي تقف حجر 

عرة أمام جهود النقاذ البحري التجاوزات التي يرتكبها بعض قائدي الدراجات 

املائية » السكوترات« الذين يقرتبون من الشواطئ بشكل كبر مم يعرض سامة 

ممريس السباحة للخطر فضا عن قيامهم بحركات استعراضية خطرة تسببت 

مؤخرا ف وقوع تصادم بي دراجتي خلف إصابات جسمنية لقائديها .   

3 قوارب مجهزة و8 غواصين
من جهته لفت املازم أول أمين شلبي ضابط النقاذ البحري إىل وجود 3 قوارب 

انقاذ حديثة ومجهزة بأحدث معدات البحث والنقاذ والنتشال تحت ارشاف 

الحوادث  مع  التعامل  ف  عالية  وخرات  ومهارات  قدرات  ميتلكون  غواصي   8

البحرية مبختلف أنواعها إىل جانب الدوريات الشاطئية الرية .

وأشار إىل أن أحد أبرز األجهزة الحديثة التي ميتلكها النقاذ البحري ف رشطة رأس 

الخيمة، جهاز لسلي يتيح التواصل بي الغواصي تحت املاء ومع السطح وغرها 

تتواكب مع طبيعة  النقاذ، والتي  املتوفرة ف قوارب  املعدات والتجهيزات  من 

عمل الفرع ف تأمي الشواطئ ومرتاديها من راديو قنوات دولية ونظام ماحة 

وطفايت حريق ورافعة واسعافات أولية .

دورات تدريبية متخصصة
وأفاد أن تدريب وتأهيل منتسبي النقاذ البحري ف رشطة رأس الخيمة يحظى 

دامئة  وتنشيطية  تدريبية  لدورات  اخضاعهم  خال  من  ينعكس  كبر  باهتمم 

وفق أعى املعاير الدولية والعاملية ف مجال النقاذ البحري، وهو ما دفع باتجاه 

تدريب رشطة رأس الخيمة لعدد من العاملي ف مجال النقاذ البحري ف قيادات 

رشطية ف امارات أخرى ف إطار التعاون والتنسيق القائم بي القيادات الرشطية 

البحريي  عى مستوى الدولة، بهدف صقل خرات وقدرات ومهارات املنقذين 

والعمل عى مواكبتهم ألحدث السبل العاملية املتبعة ف النقاذ البحري .   

تعاون الجمهور
ويرى الرقيب أول “ منقذ بحري » طالب عبد الله: أنه مع توافد أعداد كبرة 

البحر خال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا كبرا ف  من األهايل عى شواطئ 

ومنتسبيه  البحري  النقاذ  عاتق  عى  امللقاة  املسؤولية  تزيد  الحرارة،   درحات 

الجمهور  لضمن سامة  الدوريات  وتسير  الشواطئ  تأمي  مهام  يتولون  الذين 

وأفراد أرسهم .

وأكد عى رضورة تعاون الجمهور من خال اتباع التعليمت والرشادات الواردة 

اليهم وعدم التعمق داخل البحر ملسافات بعيدة، باإلضافة إىل املراقبة املستمرة  

ألطفالهم لحميتهم من التعرض للغرق ، داعيا قائدي الدراجات املائية إىل احرتام 

لتعريض  تافيا  منهم  القرتاب  وعدم  الشواطئ  رواد  من  اآلخرين  خصوصيات 
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سامتهم ألي مخاطر قد تنجم عن سلوكياتهم غر املسؤولة .     

السباحة في مناطق غير آمنة
من جتهه لفت الرقيب » منقذ بحري » مبارك سبيت: إىل وجود نحو 30 % من 

مرتادي الشواطئ الباحثي عن توفر نوع من الخصوصية ممن ميارسون السباحة 

بالسباحة فيها، والتي تشكل خطرا عليهم بفعل  ف األماكن غر املسموح لهم 

التيارات املائية التي تشهدها غر آبهي باللوحات التحذيرية املنترشة عى طول 

الشواطئ والتي تحدد األماكن اآلمنة ملمرسة السباحة من غرها مم يشكل بحد 

ذاته تهديدا حقيقيا عى سامتهم وسامة أبنائهم .

شاطئ  من  كل  ف  تتمركز  التي  البحري  النقاذ  دوريات  سلوكيات  أن  وأضاف 

الشواطئ  هذه  مراقبة  ف  محوري  بدور  تقومان  املعريض  وشاطئ  الفامنجو 

، موضحا  الطوارئ  الريع ف حالت  والتدخل  للمصطافي  الرشادات  وتقديم 

بالتعليمت وباللوحات الرشادية ميثل صمم  التزامهم  الجمهور عر  أن تعاون 

األمان الذي من شأنه حميتهم من أية مخاطر خال تواجدهم عى الشواطئ أو 

ممرستهم للسباحة أو لبعض الرياضات واألنشطة البحرية.

لوحات ارشادية على طول الساحل
الرقيب »منقذ بحري » غانم محمد محسن أوضح: أن اللوحات الرشادية التي 

تنترش عى طول ساحل  من غرها  للسباحة  واآلمنة  الصالحة  الشواطئ  تحدد 

غر  األماكن  ف  السباحة  ف  هوايته  وميارس  يتجاوزها  البعض  أن  إل  المارة، 

الصالحة معرضا سامته وحياته للخطر .

تأمي  بعملية  يقوم  الخيمة  رأس  برشطة  البحري  اإلنقاذ  فرع  أن  إىل  وأشار 

تيسير حسنعبد اهلل سالم الشميليالرقيب أول  غانم محمد  الرقيب أول  طالب عبد اهلل المالزم أول أيمن شلبي الرائد طارق الشرهان
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إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

صيف طلبة المدارس
 وفيروس كورونا

لفرتة  إجازة  هناك  يكون  دراسي  عام  كل  انتهاء  بعد 
طويلة نوع ما يستجم بها الطالب،  ويصبح هناك وقت 
يف  الكبري  الوقت  هذا  ميلئوا  الن  يحتاجون  كبري  فراغ 
لهم  خري  فيه  مبا  يستخدموه  مل  إذا  ألنه   ، خدمتهم 
األهل  لذلك  لهم،  شر  فيه  مبا  يستخدمونه  سوف 
التي تطرح  األسئلة  والطالب كل عام يطرحون نفس 

كل إجازة ضيفيه، كيف استغل اإلجازة الصيفية؟؟
واآلن ونحن يف موسم فريوس كورونا األهل دائما يف 
حاله قلق على أبنائهم وتزيد هذه احلالة يف العطلة 
الصيفية، الشاب بعمر املراهقة  إذا مل يقيد مبهمات 
توكل إليه من قبل األهل سوف يفعل ما يشاء لذلك 
نشاطات  جدول  ألبنائهم  يضعوا  أن  األهل  على  يجب 
منزلية كدخول دورات وورش تعليمية هادفة عن بعد 
من خالل املواقع االلكرتونية ميلئون من خالله الوقت 
املنزل  يف  الرياضة  ممارسة  على  الرتكيز  وأيضا 

بشكل يومي وقدر اإلمكان تناول الوجبات الصحية. 
تعرف  أن  عليك  ولكن  جميل  شيء  الوقت  استغالل 
كيف تستغل وقتك مبا ينفعك، لكي تستغل العطلة 
الصيفية عليك بعمل جدول تقسم فيه الربامج على 
بقضائه،  ستقوم  كيف  يوم  كل  وحتدد  االسبوع  مدار 
انك  املؤكد  من  اجلدول  بهذا  عملت  إذا  وبالطبع 

ستقض إجازة صيفية جميلة.

الشواطئ التي تشهد توافدا كبرا من قبل األهايل من خال توفر قوارب النقاذ 

املجهزة والغواصي الذين ميتلكون خرات ومهارات عالية ف هذه الشواطئ التي 

تعتر وجهة هامة لألهايل خال فصل الصيف الحار والرطب، فضا عن تقديم 

التوجيهات ملمريس السباحة سعيا وراء ضمن سامتهم ، لفتا إىل اهتمم القيادة 

العامة لرشطة رأس الخيمة بتوفر أحدث املعدات واألجهزة لفرع النقاذ البحري 

من قوارب وأجهزة تواصل وبحث وغرها مم يسهم ف رفع قدرات وجهوزية 

التعامل مع الحوادث البحرية املختلفة.

سن عقوبات رادعة

دخول  تنع  وترشيعات  قواني  بسن  طالب  الشميي  سامل  الله  عبد  املواطن    

بالناس وفرض عقوبات صارمة  املأهولة  الشواطئ  املائية إىل مناطق  الدراجات 

عى قائديها، خاصة أن الشواطئ تعتر املتنفس الوحيد األكر أمانا لألهايل خال 

الصيف ف ظل انتشار فروس كورونا .

بن علوان  الله  اللواء عي عبد  بقيادة سعادة  الخيمة  ومثن جهود رشطة رأس 

املواطني  وأمن  راحة  عى  تسهر  التي  الخيمة،  رأس  عام رشطة  قائد  النعيمي 

واملقيمي من رواد الشواطئ من خال توفر القوارب الحديثة واملجهزة بأفضل 

شعورا  يضفي  البحري  النقاذ  لدوريات  الدائم  الوجود  أن  موضحا   ، املعدات 

واملحرتف ف  الريع  التدخل  الشواطئ ويضمن  مرتادي  والسكينة عى  باألمن 

حال وقوع ما يستدعي ذلك .   

جهود شرطية مثمنة

بها  تقوم  التي  الافتة  بالجهود  حديثه  بداية  ف  أشاد   « مقيم   « حسن  تيسر 

رشطة رأس الخيمة ف تأمي شواطئ اإلمارة الحيوية خال أشهر الصيف ف ظل 

تواجد أعداد كبرة من املصطافي من مختلف الفئات والجنسيات واألعمر من 

الهاربي من لهيب حرارة الجو إىل مياه البحر والشواطئ ملمرسة السباحة وبعض 

األنشطة املائية أو لعب كرة القدم أو غرها .

وأضاف أن تواجد قوارب النقاذ البحري خال تواجد األهايل عى الشواطئ يعزز 

من الشعور باألمن واألمان بي الجمهور ويضفي نوعا من الطأمنينة عى نفوسهم 

لدرايته بوجود األعي الساهرة عى راحتهم وتأمي سامتهم ، لفتا إىل أن ما يعكر 

جو رواد البحر ف بعض األوقات األصوات املزعجة الصادرة عن الدراجات املائية 

التي تقرتب ملسافات خطرة من الشاطئ تهدد سامة املتواجدين، باإلضافة إىل 

احضار البعض من الشبان واملراهقي الكاب إىل هذه الشواطئ مم يثر الرعب 

ف نفوس األطفال عى وجه الخصوص . 
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األحمر  الهال  وهيئة  الخرية  الجمعيات  نجحت  حيث 

ومعها الجمعيات التعاونية بزراعة الخر وحصاده بشكل 

مجتمع  ألبناء  النوعي  اإلستقرار  عى  بالحفاظ  ساهم 

املستفيدة  الفئة  من  واملقيمي  املواطني  من  اإلمارات 

من ذلك من املعوزين وسواهم خال فرتة تفي جائحة 

بالوقوف اىل  املميز  بواجبها  لتقوم  كورونا )كوفيدا 19(، 

للفايروس، وساهمت  للتصدي  األول  الدفاع  جانب خط 

بدعم الجهات المنية والصحية بتأمي مستلزمات الحياة 

املستقرة وذلك ف إحدى الجوانب اإليجابية املميزة التي 

ساهمت بالتغلب عى الفايروس خصوصا مع الجراءات 

اإلحرتازية التي طالبت أبناء املجتمع بالبقاء ف البيت مم 

عيناً  نفسها  املحدود، ووضعت  الدخل  أثر عى أصحاب 

مضافة للعيون الساهرة األخرى التي حفظت الدولة من 

ارضار فايروس كورونا.

الخرية  الجمعيات  سعت  الجانب  هذا  من  وانطاقا 

كبر من  الحمر( وعدد  الهال  )هيئة  واجهتها  ويأيت ف 

املؤسسات الفاعلة ف هذا الجانب، اضافة اىل الجمعيات 

ملنازل  الرورية  املساعدات  ايصال  ف  لتبادر  التعاونية 

وليعطي  صحتهم  عى  يحافظ  ومبا  منها  املستفيدين 

دعم  أسهم  الشأن  هذا  وف  لصابتهم.  فرصة  للفايروس 

ساهم  الذي  العائي  الستقرار  لتأمي  املتعففة  األرس 

اإلنتشار  من  كورونا  فايروس  منع  ف  مبارش  بشكل 

وبالتايل تقليل فرص اإلصابة به، وأدناه أهم العوامل التي 

بالتغلب  وأثرها  الجهات  لهذه  اليجايب  بالدور  ساهمت 

عى كورونا، مم ساهم بأنجاح الجهات األمنية لتحقيق 

خططها الفاعلة ف اإلنتصار عى كورونا:

دعم خط الدفاع األول
عبر  الدولية  األرسية  املدربة  أكدت  السياق  هذا  وف 

بذله  الذي  الدور  بأن  الخيمة  رأس  من  أحمد  يوسف 

الجهود  بدعم  الجوانب ساهم  الكثر من  املتطوعون ف 

ف  متمثا  األول  الدفاع  خط  يبذلها  كان  التي  الكبرة 

الستقرار  تأمي  ف  األمنية  والجهات  الصحية  الجهات 

املجتمعي، وقد ساهم املتطوعون بالتعاون مع الجمعيات 

املساعدات  ايصال  عى  األحمر  الهال  وهيئة  الخرية 

اإلنسانية إىل املستفيدين منها بالرغم من ظروف الحاجة 

كورونا  بفايروس  اإلصابة  لتفادي  البيت  ف  البقاء  إىل 

الغايل  بذل  من  املتطوعون  مينع  مل  ذلك  أن  إل  القاتل، 

واضافة  الرئيسية،  الحتياجات  توفر  سبيل  والرخيص ف 

إىل الدور البارز واملهم ف تعزيز الوعي الثقاف والرتبوي 

وخصوصا  بها  واللتزام  الحرتازية  لإلجراءات  لاصغاء 

خال مرحلة التعقيم الوطني.

تقديم نصائح وتوجيهات
بدوره وصف محمد إبراهيم البلويش املتطوع ف صفوف 

التي  التطوعية  الجهود  ديب  ملركز  األحمر  الهال  هيئة 

فايروس  أثناء  الدولة  بها  مرت  التي  املراحل  ف  بذلت 

أوقات  ف  أقيمت  التي  املراحل  كل  فاقت  بأنها  كورونا 

سابقة. مضيفاً: تنفيذاً ملبادرة )لبيه ياوطن( تم الوقوف 

الكممات  بتأمي  والصحية  األمنية  الجهات  جانب  إىل 

ف  منها  للمستفيدين  وايصالها  واملعقمت  والكفوف 

الحملة  وأن  األخرى،  التسوق  ومراكز  التجارية  املراكز 

الصحية   والتوجيهات  النصائح  تقديم  أيضا  ذاتها شملت 

التعقيم  حمات  ضمن  والوقائية  والثقىافية  والتوعوية 

لدعم الجهود األمنية والصحية

بفكر زايد وأصحاب السمو حكام البالد نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتغلب على التحدي المتعلق بفايروس كورونا
 »كوفيدا 19«، وذلك من خالل دور العديد من المؤسسات الداعمة ومنها المتعلقة بالشأن اإلنساني.

محمد البدري 

تحقيق

دور هادف للمتطوعين لمكافحة الفايروس
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تحقيق

حسين عيسى الدرمكيبدرية عبيد أحمد الظنحاني محمد إبراهيم البلوشي عبير يوسف البلوشي

 جهود المتطوعين 
عززت عمل منتسبي 

خط الدفاع األول
الوطني التي شهدتها الدولة، كم امتدت وخال املرحلة 

لتشمل  الصحية  املستلزمات  توزيع  مساحة  الثانية 

وخصوصا  التنظيف  حمات  اىل  اضافة  الوقود  محطات 

بينم  اليدوية،  الكممات واملعقمت والكفوف  مخلفات 

الجتمعي  التباعد  تأمي  عى  الثالثة  املرحلة  ركزت 

تزامنا مع فتح محات التجزئة باملفرد والجملة وتطبيق 

تعليمت الجهات األمنية والصحية.

الجهود التطوعية حدت من كرونا
بدرية  اإلعامية  والكاتبة  األرسي  املستشار  أكدت  بينم 

الجهات  بذلتها  التي  الجهود  بأن  الظنحاين:  أحمد  عبيد 

التغلب عى تداعيات كورونا كانت مميزة  التطوعية ف 

تلك  ووصفت  الفايروس،  انتشار  من  بالحد  وساهمت 

دولة  رؤية  من  انطاقا  متوقعة  كانت  بأنها  الجهود 

اإلمارات العربية املتحدة بدورها النوعي ف عمل الخر، 

األمنية  الجهات  دعم  علينا  لزاًما  كان  الظنحاين  ونوهت 

والصحية ف دورهم البارز ف التصدي لفايروس كورونا، 

للزيادة  تصدت  التي  املبادرات  من  العديد  خال  من 

لدى  الوعي  قلة  بها  تسبب  التي  اإلصابات  حالت  ف 

البعض، ومن هنا كانت املبادرة الرئيسية التي ركزت عى 

التوعية ألهميتها إضافة إىل إيصال املساعدات اإلنسانية 

 7 من  كبرة  لعائلة  أم  أنا  واضافت:  منها،  للمستفيدين 

الجلوس ف  ألتزم  أن  بأنه يجب  إدرايك  وبالرغم من  أفراد، 

لكني  لبيتي،  الفايروس  نقل  لعدم  الختاط  وعدم  البيت 

ومن واقع حبي للتطوع والرغبة بخدمة وطني ولدرايك بأن 

ويحفظ  الناس  من  كبرة  رشائح  سيخدم  التطوعي  العمل 

أرواحهم، واصلت عمي التطوعي يك نكون اليد التي تساعد 

املفهوم  انطاقا من  الصحي  رجال األمن والرشطة والسلك 

بفضل  سلمنا  كلم  كورونا  بالنتصار عى  أرسع  كّنا  )كلم 

تضمن  األخرى  واجباتها  إىل  واضافة  أرسع(،  بوقت  الله 

دورها العمل عى توعية  الناس برورة اللتزام بتوقيتات 

التعقيم الوطني للعمل عى انجاحه بالتعاون مع الرشطة 

وكبار  األطفال  وخصوصا  الدقداقة  ورشطة  املجتمعية، 

فائدة  ملست  إنها  مؤكدة  والشباب.  واملقيمي  املواطني 

التوعية عى اللتزام مع تقادم األيام إىل زيادة ف الوعي، 

وهو ماعكس نجاح التجربة. وقدمت شكرها للجمعيات 

الخرية والهال األحمر مركز رأس الخيمة ملا قاما به من 

توفر ملستلزمات نجاح العمل التطوعي

تجربة مدينة اإلمارات اإلنسانية
تجربة  بأن  الدرمي:  املتطوع حسي عيىس  أكد  بدوره 

انخراطه  للعمل التطوعي ف مدينة اإلمارات اإلنسانية  

 )19 كوفيدا  )كورونا  فايروس  إلنتشار  األوىل  األيام  ف 

دافعاً  ومنحته  السامي  التطوع  مفهوم  لديه  عززت 

املمكنة والتي عززت  الجهود  لتقديم كل  عالياً  معنوياً 

القطاعات،  مختلف  ف  مهامه  مبواصلة  الرغبة  لديه 

مؤكداً إنه شارك بجميع الحمات التوعوية التي نظمتها 

الهال األحمر. وعر  التطوعية ومنها ف هيئة  الجهات 

عن سعادته ملساندة زمائه املتطوعي ف تقديم الدعم 

للمستفيدين  النساتية  الحاجات  وايصال  النفي 

وتسهيل عمل زمائه املتطوعي واملوظفي ف الجمعيات 

الخرية، إضافة إىل دوره املهم الذي يعتز به بالرغم من 

واملصابي،  املخالطي  لتسكي  دعمً  العمل  ف  صعوبته 

ومواصلة اإلرشاد والتوعية ألهمية اإلجراءات اإلحرتازية 

إنساين  أمر  واإلستعداد ألي  الجسدي،  التباعد  ورضورة 

طارئ.
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قيادتنا الرشيدة حريصة على الشباب
بالشكر  الشراوي  النارص  عبد  الرائد  توجه  البداية  ف 

قيادتنا  أشكر   : قائاً  للباد  الرشيدة  لقيادة  والثناء  

املجتمع  لخدمه  بها  تقوم  التي  الجهود  عى  الرشيدة 

وحرصها عى رعاية الشباب وتجنيبهم  الوقوع ف براثن 

ترسيخ  الدولة عى  تحرص  الجانب  هذا  وىف  املخدرات، 

مكانتها ضمن أفضل دول العامل إجهاضا لعمليات اإلتجار 

إىل  الدائم  سعيها  وتأكيد  املخدرات،  وتعاطي  والرتويج 

هذة  مكافحه  مجال  ف  وجهودها  إسرتاتيجيتها  تعزيز 

إطار  ف  والدوىل،  املحى  املستوى  عى  الخطرة  اآلفة 

األمني  والتنسيق  التفاهم  ومذكرات  الدولية  التفاقيات 

الدولة  املخدرات. وقد تكنت  معينة ملكافحة  مع دول 

ف توجيه رضبات موجعة لتجار املخدرات بالتعاون مع 

ترجمة  النتائج  تلك  وتأيت  املختصة،   الجهات  مختلف 

أجهزة  مع  التعاون  جسور  مبد  قياداتها  لتوجيهات 

وتعزيز  جهودها  ودعم  الدولية  املخدرات  مكافحة 

العمليات بالتبادل الريع وتقديم املساعدات القانونية 

واملعلومات الازمة .

الوقاية مسؤولية مشتركة
وأضاف تبقى الوقاية من املخدرات مسؤولية مشرتكة بي 

الفرد واألرسة واملجتمع ومؤسسات الدولة ، فعى كل فرد 

معرفة الصواب من الخطأ وعدم الستسام للضغوطات 

ليحمي  لديه  الديني  الوازع  بتقوية  والخارجية  النفسية 

الصالحة  الرفقة  اختيار  أهمية  مع  نفسه،  ويحصن 

والبتعاد عن رفقاء السوء، وأن يبتعد عن حب التجربة 

بإعتبارها  اللهو  أماكن  عن  والبتعاد  األعمى،  والتقليد 

املوطن الخصب للمخدرات، وحذر من أخذ العقاقر من 

األصدقاء فهي عادة ما تكون مخدرة  وتحت مسميات 

بإستشارة  إل  عقار  أي  تناول  عدم  يجب  لذا  مختلفة، 

الطبيب املختص .

 المشاكل األسرية تعكس
 بظاللها على األبناء 

بالقيادة  املخدرات  قسم  رئيس  الشراوي  الرائد  وبي 

العامة لرشطة رأس الخيمة، إن األرسة لها دور  كبر ف 

املخدرات من خال  براثن  الوقوع ف  األبناء من  حمية 

تاسكها وتعزيز الرتابط األرسي والعتمد عى لغة الحوار 

واملشاركة ف الرأي، وعى الوالدين القيام بدورهم مبتابعة 

أبنائهم ومصاحبتهم وتوجيهم. وتلعب املشاكل األرسية 

للمخدرات، كم  ولجوئهم  األبناء  انحراف  دور سلبي ف 

إن املؤسسات والهيئات واإلعام عليهم ادوار مهمة بهذا 

الجانب، وهذا يتطلب أن يقوم الجميع بدوره مع أهمية 

أن يتم احتضان  املدمني وعدم التخي عنهم وعاجهم 

جديد،  من  الحياة  ملسايرة  لهم  للعمل  فرص  وتوفر 

وتكمن نسبة العودة للتعاطي بسبب البطالة. وىف هذا 

الجانب تقدم دولة اإلمارات الكثر للمدمني من خال 

 في حواره مع مجلة "العين الساهرة" 
الرائد الشيراوي : قيادتنا الرشيدة حريصة على شباب الوطن  

 حثيثة في سبيل التصدي آلفة المخدرات، والتى تعد واحدة من أخطر 
ً
تولي إدارة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جهودا

المشكالت التي تعاني منها المجتمعات كافة في هذا العصر، وذلك لما تسببه من آثار سلبية مدمرة، إضافة إلى إنها تهدر الكثير من 
طاقات الشباب، وتعمل على هدم القيم والعالقات االجتماعية . وفى ظل جهودها المستمرة وسعيها الدؤوب نجحت إدارة مكافحة 
المخدرات وبفضل توجيهات القيادة الشرطية، وضمن إستراتيجيتها الرامية إلى العمل على حماية الوطن والمجتمع من تلك السموم 
والعاملين على ترويجها، سعت إلى  تحقيق النتائج المرجوة وتحجيم انتشارها وحماية أبناء الوطن من ويالتها. وفى هذا الحوار الذي 

نستضيف من خالله الرائد عبد الناصر خليل الشيراوي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نسلط الضوء 
على هذه المعضلة والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في مكافحتها .

حوار النقيب حسن المنصوري - تصوير مصطفى آيبي

المخدرات تفتك بالشباب 
بال رحمه وتجعله

 أسيرًا لها

حوار
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القواني بحيث ل تعاقب املتعاطي إذا قام بتسليم نفسه 

أو ذهب ألي مصحة للعاج، أو  أن يقدم ويل أمره طلبا  

مشكورة  الدولة  قامت  الجانب  هذا  وىف  ابنه،  لعاج 

بإنشاء العديد من املستشفيات واملصحات لعاج املدمني 

برية تامة مع تقديم دعم اجتمعي لهم .

المخدرات لها اضرار صحية ونفسية
املخدرات  تعاطي  إن  الشراوي:  النارص  عبد  الرائد  وأكد 

الكثر من  لها إرضار صحية ونفسية واجتمعية وتسبب 

األمراض من بينها  تلف لخايا املخ وإرضار بالكبد والكى، 

وإصابة الجهاز التنفي، وخلل ف أعصاب الجسم، وتسهم 

الجتمعية  الحياة  عى  وتؤثر  املعدية  األمراض  بنقل 

والرسية وتعيق الفرد الفرد من القيام بواجباته األساسية. 

وتوقع  واكتئاب  نفسية  بأمراض  باإلصابة  بأ  تسهم  كم 

جرائم  ارتكابه  عر  قانونية  مشاكل  ف  بالدخول  الفرد 

الرقة والقتل والعتداء والخ .

 المخدرات عزلة عن المجتمع
واستكمل الرائد الشراوي حديثة قائا:إن عملية تعاطي 

لها  وأسراً  عبداً  وتجعله  باملتعاطي  تفتك  املخدرات 

الطبيعية،  حياته  ممرسة  وعن  املجتمع  عن  ،وتعزله 

الجانب  هذا  وىف  والدولة.  املجتمع  عى  عالة  ويصبح 

جيل  نزيف  ووقف  حقن  عى  وتعمل  الدولة  تسعى 

مع  السموم  هذه  تجار  ملحاربة  وسائلها  بكل  الشباب 

احتواء وعاج املدمني، ودعم أجهزة املكافحة والجهات 

األمنية وبقية الهيئات واملؤسسات ملحاربة هذه اآلفة.

توعية  بحمات  تقوم  املخدرات  مكافحة  إدارة  إن  كم   

وتعمل عى املشاركة بفعاليات مختلفة، وتقدم محارضات 

وملنتسبي  والجامعات  املدارس  ولطلبة  األمور  أولياء  إىل 

الخدمة الوطنية، كم ويعتر قرار تطبيق الخدمة الوطنية 

الدولة  أبناء  ملصلحة  تصب  التي  الرائدة  القرارات  من 

وتوعيتهم  األخطار  من  الشباب  حفظ  عى  ،وعملت 

وإكسابهم  بالنفع  عليهم  يعود  مبا  فراغهم  وقت  وشغل 

مهارات عديدة ومفيدة . 

 أهمية الفحص الدوري للمتعاطي 
الذي  الوقائية  املكافحة  نظام  بتطبيق  الشراوي  وأشاد 

يقوم عى الفحص الدوري و الذي اسهم بالحد من ظاهرة 

العودة للتعاطي من جديد وحقق نتائج ملموسة، ويعد 

هذا النظام الحل األمثل بعد العاج من وجهة نظره، وبي 

إن النصف األول من هذا العام سجل نسبة  ضئيلة جدا ف 

حالت الوفاة ، وهذا يعتر مؤرش ايجايب . ويرهن جهود 

الكادر يضم كفاءات متميزة  العاملي باإلدارة لسيم إن 

متميز، وهناك   أنساين ومجتمعي  بدور  ويقوم  ومتمكنة 

تاحم وتفاهم وانسجام بي كافة املوظفي، والكل يعمل 

بروح الفريق الواحد من أجل تحيق األهداف املرجوة .

شكر وامتنان
أوجه  بالقول:  للمجلة   الشراوي حديثة   الرائد  واختتم 

الشكر والمتنان لسعادة قائد عام رشطة رأس الخيمة عى 

اإلمكانيات  وتسخر  املعوقات  كل  وتذليل  الكبر  دعمه 

ف  تسهم  التي  والتثقيفية  التوجيهية  الرامج  إلقامة 

توجية املجتمع وافرادة، وأحي املؤسسات وأولياء األمور 

لتعاونهم ف دعم الجهود سائا الله أن يحفظ األبناء من 

أخطار هذه السموم .

 الدولة أنشأت 
العديد من المصحات 

لعالج المدمنين 

حوار
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تقرير 

   مالزم أول : محمد سعيد الخشابي

لذا تلجأ الدول ، أو الحكومات مبعنى أصح إىل استصدار القواني التي تقيد هذا 

العمل اإلجرامي ، وتحدد ملن يرتكبه عقوبات معينة ) مشددة ، ورمبا البعض 

منها غر مشدد( حسب الحالة التي عليها الجرمية التي تتعلق باملخدرات، وقد 

، احتوت نصوصاً  الشأن  بهذا  اإلمارايت إىل ترشيع قواني عديدة  ذهب املرشع 

سواء   ، املخدرات  جرمية  تثلها  التي  الحالت  وأختاف  أنواع  حسب  مختلفة 

باإلتجار أو التعاطي أو الرتويج لتلك السموم القاتلة.

وهنا سنخوض ف تفاصيل بعض من تلك القواني النافذة بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة والتي تتعلق بجرائم املخدرات.

أوال: القوانين المتعلقة بالمخدرات:
يعتر القانون التحادي رقم )14( لسنة 1995، هو قانون مكافحة املواد املخدرة 

واملؤثرات العقلية ف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد توسع هذا القانون ف 

تحديد أنواع املخدرات عن تلك التي كانت معروفة.

وقد صدر القانون بشكل موسع وشامل ومفصل، واستحدث مصطلح ) املؤثرات 

العقلية(، وحرم جميع املواد املخدرة سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مركبة، 

واستسقى معظم أحكامه من )اتفاقية عام 1988 الدولية(، وشدد العقوبات.

- جرمية جلب املخدر وما ف حكمه:

يقصد بالجلب هو إدخال املواد املخدرة إىل األرايض اإلماراتية بأية وسيلة بدون 

ترخيص من الجهات املختصة.

- جرمية التجار ف املخدرات:

تتحقق هذه الجرمية بكل من تعامل ف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بدون 

النبات املخدر،  أو  بيع املخدر  أو  أو الرشاء  باإلحراز  أو  بالحيازة  ترخيص، سواء 

بالذات أو بالوساطة بقصد التجار أو التجار فيها فعا.

جرمية تعاطي املواد املخدرة:

القوانين المتعلقة بالمخدرات والحماية القانونية
لمن تقدم بالعالج طواعية

تعتبر المخدرات من اآلفات الخطيرة التي تفتك بحياة اإلنسان والمجتمعات ككل، حيث أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تعاطي 
المواد المخدرة يسبب الكثير من التأثيرات السلبية الكثيرة، وأنها تمثل تهديدا مباشرا على مخططات التنمية التي تقوم بها دول العالم، 
مشددة على أن ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر المشاكل الصحية واالجتماعية والنفسية التي تواجه العالم أجمع. خاصة أن هناك 

إحصائيات تشير إلى تنامي وارتفاع نسبة األشخاص الذين يتعاطون المخدرات ممن هم في سن صغيرة، وهو أمر ينذر بخطورة فادحة تصيب 
البشرية في مستقبلها .
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تقرير

جرم القانون كل صور حيازة املخدرات بقصد التعاطي.

يحظر جلب واستراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وتعاطي املواد 

املخدرة أو املؤثرات العقلية وسائر أوجه النشاط والترفات األخرى املتعلقة بها.

ثانيا: الحماية القانونية لمن تقدم بالعالج طواعية:
اتجهت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل توفر الحمية القانونية ملن تقدم بالعاج 

خال  من  العقلية،  املؤثرات  ملستخدمي  والتأهيل،  العاج  سبل  وإتاحة  طواعية، 

توفر خدمات الرعاية والعاج، والتشجيع عى طلب العاج، بحيث ل تقام الدعوى 

الجزائية أو املساءلة القانونية ضد من يطلب العاج طواعية.

بشأن مكافحة  لسنة 1995،  التحادي رقم 14  القانون  املادة 43 من  حيث نصت 

املخدرات واملؤثرات العقلية عى أن:

كل من يتقدم من تلقاء نفسه للعاج يعفى من العقوبة.

دور المجتمع في العالج و الرعاية الالحقة للمدمن
أوال: دور الدولة في عالج المدمن:

إن دولة اإلمارات تهتم مبكافحة املخدرات، وتعمل عى مجابهتها برشاسة، وف املقابل 

تويل املدمني اهتمما ورعاية خاصة حتى يعودوا عنارص فاعلي ف املجتمع.

ومن الوسائل التي تنتهجها دولة اإلمارات ف تنفيذ خطتها، إنشاء املراكز التأهيلية 

ودور الرعاية واإلصاحيات، والتي تقوم بأدوار عدة منها: 

الحرتام:

حيث يحتاج مريض اإلدمان إىل الشعور بالحرتام لدعم نتائج التعاف.

الرية:

الرئيسية  الحواجز  من  الجتمعي  والحرج  القضائية  املاحقة  من  الخوف  يعتر  إذ 

التأهيلية  املراكز  أن  حيث  العاج،  تحفيز  ف  جدا  مهمة  فالرية  العاج،  لطلب 

تحتفظ بتلك الطلبات بطي الكتمن.

التعاطف:

والعضوية،  والجتمعية  النفسية  األرضار  من  العديد  إىل  يتعرضون  اإلدمان  مرىض 

ويصعب نجاح التعاف ف غياب الهتمم باملرىض وإظهار التعاطف معهم، لكونهم 

معرضي للوصمة الجتمعية.

خدمة املجتمع:

الوقاية والعاج  املجتمع، من خال دوره ف  التأهيلية إىل خدمة  املراكز  إذ تهدف 

من اإلدمان، وتسعى إىل خفض العبء عى املرىض، والرر الناتج عنه عى مستوى 

الفرد والعائلة واملجتمع.

ثانيا: دور األسرة في عالج المدمن:
ما  نفسه،  تلقاء  التقدم من  يتعذر عليه  املدمن شخصا مريضا قد  بالنظر إىل كون 

مل يجد الدعم واملساندة من املجتمع وخاصة األرسة. حيث أكدت اإلحصائيات أن 

املدمن الذي يحصل عى مساندة أرسية صحيحة، يكون معدل تعافيه أعى بكثر عن 

غره، وبالتايل يكون دور األرسة ف عاج املدمن كاآليت:

قيام ذوي املدمن مبرافقته إىل إحدى املراكز التأهيلية ملعالجته ودون التعرض له.

إذا رفض املدمن العاج، فيمكن لذويه أو أرسته التقدم بطلب إىل مكافحة املخدرات 

بطلب عاجه قرا، وهذا ميثل أحد صور التعاون والدعم من الدولة تجاه مدمني 

املخدرات، ولصالح األرسة املنكوبة.

نظرة المجتمع للمدمن:
السابقة من  ليعود إىل حياته  التعاف والتأهيل  العاج وبدء طريق  املدمن  أراد  إن 

جديد، فإن أول ما يصطدم به هو حائط املجتمع الذي يتمثل ف رفضه وعدم تقبله 

له، محكوما بقيم وأحكام الخجل، وتلوث السمعة، والعار األخاقي والجتمعي الذي 

سببه اإلدمان. فإن ابتليت أي أرسة بتعاطي أحد أفرادها، أو إدمانه عى أي نوع من 

إل من ذاق  يعرف مدى صعوبتها  تعيش مأساة حقيقية ل  فإنها  املخدرات،  أنواع 

مرارة التجربة نفسها. وبالتايل يستطيع كل من تعاطى املخدرات أو أدمنها أن يتوقف 

عن التعاطي، وأن يلجأ إىل برنامج عاجي كامل، وتعتر الفرتة التي تي العاج وانتهاء 

أعراض النسحاب من اإلدمان أهم فرتة يجب التخطيط لها.

إن مجرد الرغبة ف الخروج من املخدرات قد ل تكون كافية ف مواجهة هذه املشاكل، 

بل إن اإلرصار والصر هو الحل الوحيد، وذلك إن النتكاس مرة أخرى إىل املخدرات، 

يؤدي إىل فقده الثقة ف نفسه، وأمله الشديد لفشله ف مواجهة هذه املشكلة، وآلم 

األرسة و األصدقاء، وآلم املعالجي أنفسهم.

لذلك يجب أن تكون فرتة ما بعد العاج من اإلدمان عى املخدرات هي فرتة اهتمم 

قصوى من األرسة واألصدقاء واملريض نفسه، وأن تكون )ل( للمخدرات هي إرصار 

وعزم. وف النهاية يجب عى كل فرد من أفراد املجتمع إذا عرض عليه تناول إحدى 

بعرض  قام  الذي  الشخص  وإقناع  العرض،  برفض هذا  يقوم  أن  املخدرة   املواد 

األمنية فورا، يك نخلق مجتمعا  الجهات  بالعودة إىل صوابه، وإباغ  املادة  هذه 

آمنا خاليا من الجرمية.
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وقد تم تقييم هذا الرنامج والذي نفذ مبقاطعة مريكوبا 

القومي  املعهد  قدمها  منحة  خال  من   Maricopa

العامي  مدى  عى  وذلك  العدل،  لوزارة  التابع  للعدالة 

األولي )مارس -1989 فراير 1991(، ونتناول هنا الرنامج 

والدراسة التقسيمية.

 الدعوة لمحاسبة المتعاطين: 
املخدرات  عى  الطلب  لتقليل  األولية  الدراسات  أكدت 

عى أهمية التعليم والوقاية والعاج خاصة بي الشباب، 

األخرة-  الفرتة  ف  والعقاب  القانون  تنفيذ  أصبح  وقد 

والذي كان مرتبطاً فقط بجهود تقليل العرض- جزءاً من 

اسرتاتيجية تقليل هذا الطلب. ومع صدور قانون مكافحة 

سياسة  وضع  وتم  1988م،  املخدرات  استخدام  سوء 

كوسيلة  القانون  تنفيذ  وبدأ  املتعاطي«  قومية»ملحاسبة 

املخدرات  من  وغرها  )املاريوانا(  متعاطي  مع  للتعامل 

ينظر  أصبح  للمخدرات  العريض  التناول  أن  بل  القوية، 

إليه باعتباره عاماً مكماً ومساهمً ف املشكلة القومية 

للمخدرات. وقد تقرر استخدام نطاق واسع من التدابر 

متعاطي  جميع  يكون  بحيث  والقانونية،  الجتمعية 

املخدرات محاسبي عى سلوكهم، وف ضوء هذا التطور، 

ألنهم  جنائية  مشكلة  ميثلون  املخدرات  متعاطي  أصبح 

غر  البيع  عمات  ف  الستهاك  قاعدة  بذلك  يشكلون 

املرشوعة للمخدرات، فمتعاطو املخدرات- ف واقع األمر- 

القانونية  املواجهة  فإن  ثم  ومن  الجرمية.  ف  رشكاء  هم 

يجب أن تشمل كاً من جانبي العرض والطلب ف هذه 

الجرمية.

من  مكونة  مجموعة  قامت  املفهوم،  هذا  عى  وتأسيساً 

26 جهاز رشطة )اتحادي-ولية- مقاطعة- بلدي( يتنفيذ 

برنامج مريكوبا لتقليل الطلب عى املخدرات اعتباراً من 

عى  املجموعة  هذه  استحوذت  وقد   . م   1989 مارس 

الهتمم القومي عندما أكدت عزمها عى عدم التسامح 

من  العديد  قام  وقد  املتعاطي.  محاسبة  رضورة  وعى 

أعضاء السلطة الترشيعية والنيابية والرشطة بزيارة مدينة 

فينكس لاطاع عى الرنامج ف الواقع العمي.
أهداف البرنامج:

وقد استهدف الرنامج أمرين رئيسي يتمثان ف : 

- توعية املجتمع مبدى خطورة مشكلة املخدرات لخلق 

إجمع أخاقي وتنبية املتعاطي إىل الخطر املتزايد للواقع 

هذا  كان  ثم  ومن  القانونية،  العقوبات  طائلة  تحت 

الشعار »تعاطي املخدرات سبيل إىل السجن«.

بينهم  فيم  والتنسيق  الرشطية  األجهزة  أنشطة  -زيادة 

بدلً  للعاج  التحويل  أو  املحاكمة  إىل  اإلحالة  مع  وذلك 

من املحاكمة، بهدف تقليل الطلب عى املخدرات.

املعهد  أجراها  التي  للدراسة  الرئيي  الغرض  وكان 

تقرير  يتمثل ف  الرنامج  بهذا  والخاصة  للعدالة  القومي 

إىل أي مدى نجح الرنامج ف تحقيق هذه األهداف عى 

النتائج  هذه  نستعرض  يي  وفيم  األولي،  العامي  مدى 

اإليجابية:

السجن«،  إىل  سبيل  املخدرات  »تعاطي  - حصول حملة 

عى تأييد كبر من قبل املجتمع باعتباره برنامجاً لتوعية 

الجمهر وتحقيق الردع العام.

جعل  ف  املتمثلة  أهدافة  تحقيق  ف  الرنامج  نجاح   -

خال  من  أفعالهم  عى  محاسبي  املخدرات  متعاطي 

استبقاء قضايا املخدرات أمام أجهزة العدالة الجنائية.

تلك القضايا التي كان من املمكن أن يتم رفضها.

تحويل  املخدرات ف  الطلب عى  تقليل  برنامج  نجاح   -

األغلبية  وكانت  العاج،  إىل  املتعاطي  من  كبر  عدد 

العظمي ف مرحلة ما قبل املحاكمة.

- تحقيق الرنامج لعائدات مالية لصالح الصندوق العام 

ملدينة مريكوبا من خال رسوم الحجر والرسوم اإلضافية 

العاج  يختارون  الذين  عليهم  املقبوض  يدفعها  التي 

كبديل عن املحاكمة.

-أثناء فرتة الدراسة، انخفضت إىل أدىن حد نسبة املذنبي 

بي  تهمة جديدة من  القبض عليهم بسبب  أعيد  الذين 

أي من طوائفهم.

  مالمح برنامج تقليل الطلب على 
المخدرات: 

النحو  عى  عامة  مامح   )5( بوجود  الرنامج  هذا  يتميز 

الشرطة .. وعالج متعاطي المخدرات

برنامج لتقليل الطلب على المخدرات

»تعاطي المخدرات سبيل السجن« شعار تحذيري رفعته شرطة مدينة فينكس Phoenix بوالية أريزونا Arizona األمركية، من خالل 
 لتقليل تعاطي المخدرات غير المشروعة، حيث يتم القبض على المتعاطين العرضيين على اعتبار أن ذلك 

ً
 جديدا

ً
برنامج انتهج أسلوبا

 عن إنه يعتبر وسيلة لحملهم على طلب المشورة والعالج.
ً
يمثل عنصر ردع لغيرهم من المتعاطين، فضال

إعداد: مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي- ترجمة د. محمد أحمد عبدالرحمن

ترجمات شرطية
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التايل: 

أولً: أنه برنامج شامل يحقق التكامل بي التوعية، وتنفيذ 

تعاطي  ضد  موحدة  حملة  إطار  ف  والعاج  القانون، 

املخدرات .

ثانياً: ضمنت مشاركة جميع أجهزة تنفيذ القانون وجود 

صوت واحد، وخطة موحدة للرنامج، باإلضافة إىل حشد 

من األفراد واملعدات واملعلومات.

ثالثاً: يتمتع الرنامج إىل حد كبر بتأييد املجتمع.

توفر  صارمة  قواني  خال  من  الرنامج  دعم  يتم  رابعاً: 

املذنبي  قبول  احتملت  من  وتعزز  للمحاكمة،  القوة 

التحويل إىل الرنامج العاجي.

فكل  ماليه،  عائدات  تكوين  عن  الرنامج  أسفر  خامساً: 

شخص يتم تحويلة للعاج، يتعي عليه سداد 50 دولراً 

دولر   1200 و   500 بي  يرتاوح  ومبلغ  للسجن،  رسوماً 

املخدرات  مكافحة  صندوق  إىل  التهمة(  نوع  )حسب 

دولر   1800 و   135 بي  يرتاوح  ومبلغ  أريزونا،  بولية 

)حسب الرنامج( مقابل العاج ذاته، باإلضافة إىل جدول 

املنخفض  الدخل  ذوي  من  للمذنبي  املتدرج  الرسوم 

واملعرين.

  أسلوب عمل البرنامج: 
عنارص  أربعة  من  املتعاطي  محاسبة  برنامج  يتكون 

ويتمثل العنران األولن ف جهود الرشطة املكثفة التي 

إرشاف  تحت  أحدهم  يتحقق  حيث  القبض،  إىل  تؤدي 

اآلخر  أكر من جهة، ويتحقق  فيه  جهاز متخصص تثل 

أما  الرسمية،  مبابسهم  الدورية  رجال  إرشاف  تحت 

التحويل  ف  الرابع  املحاكمة،  ف  فيتمثل  الثالث  العنر 

إىل الرنامج العاجي.

 أسلوب عمل الجهاز المتخصص: 
باإلضافة إىل دعم ظهور الرنامج، فإن مجموعة الجهات 

املشاركة تلعب دوراً متكاماً ف إدارتة، فقد قامت هذه 

أو  ممثل  من  يتكون  متخصص  جهاز  بتشكيل  الجهات 

أكر عن كل من الجهات املشاركة )26 جهة(، ولسهولة 

السيطرة تم تقسيم املقاطعة وجهاتها املتعددة إل« )3( 

واملنطقة  الوسطي،  واملنطقة  الرشقية،  املنطقة  مناطق: 

الغربية، ويوجد بكل منطقة قائد لهذا الجهاز املتخصص 

عى  للحصول  العام  الجهاز  منسق  مع  بالعمل  يقوم 

أجل  من  واملعدات  األفراد  مجايل  ف  الازمة  املساعدة 

تنفيذ عمليات معينة ف مناطقهم.

نوعي  واإلرشاف عى  التنسيق  املتخصص  الجهاز  ويتويل 

من العمليات، ويطلق عى النوع األول »اللدغة املرتدة«، 

ويتم تنفيذها ف األماكن التي يجري فيها بيع املخدرات 

بالطريق العام. وف هذه العملية يتم القبض عى بائعي 

تحت  يعملون  رشطة  رجال  محلهم  ليحل   املخدرات 

ساتر، وعندما يحاول أي شخض رشاء مخدرات من رجال 

الرشطة يتم القبض عليه، أما العملية الثانية فتستهدف 

أماكن  مثل  املخدرات،  تعاطي  فيها  يشيع  التي  األماكن 

وحفات  الليلية،  للنوادي  التابعة  السيارات  انتظار 

املوسيقى الصاخبة، وأماكن الرتفية، حيث تتوىل الرشطة 

وضع هذه األماكن تحت املراقبة ثم تقوم بالقبض عى 

املتعاطي، وف كاً الحالتي، يجري تنفيذ هذه العمليات 

عى نحو غر رتيب وغر منتظم، إل أنه يذيع حدوثها ف 

لشعار  بالدعاية  اإلعام  وسائل  قيام  عن  فضاً  املجتمع، 

الحملة »تعاطي املخدرات سبيل إىل السجن«.

  المحاكمة أو التحويل للعالج: 
وبعد إلقاء القبض تكون هناك عدة خيارات. فبمقتىض 

العام  النائب  مكتب  يؤكد  التسامح،  عدم  سياسة 

الجنائية  الدعوى  مببارشة  يقوم  سوف  أنه  للمقاطعة 

ل  أو  يصلحون،  ل  الذين  املذنبي  جميع  مواجهة  ف 

يستكملون بنجاح برنامج التحويل للعاج.

وعاج أقل التقديرات فإنه من املتوقع أن يقوم الشخاص 

الذين تم القبض عليهم بسبب تعاطي املخدرات بقضاء 

انتظار  ف  املقاطعة  سجن  ف  محتجزين  ساعات  بضع 

احتملت  تكون  أن  عى  معقود  واألمل  األوىل.  الجلسة 

ف  قصرة  لفرتة  واإليداع  الرسمي،  والحتجاز  القبض، 

من  املتعاطي  لردع  كافية  عقوبة  مبثابة  الزنازين  إحدى 

الرنامج.  هذا  يستهدفهم  الذين  املتوسطة  البقة  أبناء 

حد  إىل  العاجي  الرنامج  لدخول  الصاحية  وتتنوع 

عليها ف حوزة  العثور  تم  التي  املخدرات  إىل  إسناداً  ما 

الشخص.

  عمليات البرنامج العالجي: 
اسرتاتيجية  املخدرات  من  للعاج  التحويل  برنامج  ميثل 

املخدرات،  تعاطي  تقليل  تستهدف  للمجتمع  عاجية 

عى  يوافق  أن  الرنامج  هذا  يدخل  من  عى  ويتعي 

اإلمتثال لكافة رشوط املجتمع مبا ف ذلك األخذ العشوايئ 

لعينات من البول وتحليلها.

ويشتمل الرنامج أربعة برامج عاجية تختلف فيم بينها 

جميعها  أن  إل  واألسلوب،  والهدف،  املدة،  حيث  من 

حلقات  ،حضور  للبول،  العشوايئ  الختيار  عى  ينطوي 

حيازة  برنامج  عدا  -فيم  جميعها  أن  كم  التوعية. 

املشورة  تقديم  من  ما  درجة  توفر  يتضمن  املاريونا- 

الفردية أو الجمعية، ذلك أنه يتعي عى كل من يلتحق 

واملحارضات،  التوعية،  حلقات  جميع  حضور  بالرنامج 

وجلسات املشورة املقررة. وهناك جدول متدرج للرسوم 

املنخفض،  الدخل  ذوي  من  املذنبي  عى  تنفيذه  يجري 

كم ميكن اإلعفاء تاماً من كافة الرسوم ف حالة اإلعسار، 

ويجوز سداد الرسوم عى مدى 24 شهراً.

وفوق ذلك، فإنه يتعي عى جميع املشاركي بالرنامج مبا 

فيهم املتهمي بحيازة املاريوانا تقديم إقرار كتايب يعرتفون 

عى  مبوافقتهم  ويقرون  إليهم،  املوجهة  بالتهمة  فيه 

استكملهم  القضاء ف حالة عدم  إىل  اإلقرار  تقديم هذا 

الدعويىالجنائية  مبارشة  يتم  حيث  العاجي،  للرنامج 

قبلهم.

ترجمات شرطية

23 العدد  ) 285 (    يوليو   2020       



جرائم

وعى ذلك يقصد بالحيازة هي وضع اليد عى املخدر 

لتحقيق  يكفي  وبالتايل  التام،  التملك  سبيل  عى 

أو  املخدر  يديه عى  باسطا  املتهم  أن يكون  الحيازة 

املؤثر العقي ولو مل يكن ف حيازته املادية.

أو  املخدر  عى  الستياء  مجرد  فهو  اإلحراز  أما   

املؤثرات العقلية، كم ف حالة من يأخذ املخدر من 

أو  آخر،  إىل  مكان  من  لينقله  أو  ليتعاطاه،  مالكه 

يحفظه عنده كوديعة لحساب مالكه.

 ويتحقق اإلحراز بوجود املخدر بي يدي الشخص أو 

أو ف أحشائه  أو ف فمه  ف جزء من أجزاء جسمه، 

أو ف دمه.  وبالتايل تثبت حيازة الشخص أو إحرازه 

للمخدر بكافة طرق اإلثبات، مبا فيها البينة والقرائن. 

جرمية  أن  إىل  العليا  التحادية  املحكمة  أشارت  كم 

واملؤمثة  قصد  بغر  املخدرة  املواد  وإحراز  حيازة 

مكافحة  قانون  من   )48( املادة  من  األوىل  بالفقرة 

املواد املخدرة رقم 14 لسنة 1995، تقوم قانونا عى 

الجاين  باتصال  يتحقق  والذي  املادي  الركن  توافر 

اإلحراز  أو  بالحيازة  ذلك  كان  سواء  املخدرة،  باملادة 

عن  فضا  قرت،  أو  مدته  طالت  عرضيا،  كان  ولو 

لديه  الجنايئ  القصد  خال  من  املعنوي  الركن  توافر 

املخدرة،  املواد  من  يحرزه  أو  يحوزه  ما  بأن  بعلمه 

علم مجردا من سائر القصود الخاصة، كقصد التجار 

املحكمة  عى  ويتعي  الستعمل،  أو  التعاطي  أو 

استظهار هذا القصد.

رقم  التحادي  القانون  من   )6( املادة  نصت  حيث   

14 لسنة 1995 ف شأن مكافحة املخدرات واملؤثرات 

وتصدير  واستراد  جلب  يحظر   “ أن:  عى  العقلية 

وإحراز  وحيازة  وإنتاج  وفصل  واستخراج  وصنع 

وسائر  العقلية،  واملؤثرات  املخدرة  املواد  وتعاطي 

أوجه النشاط والترفات األخرى املتعلقة بها“.

 كم يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة ول تزيد 

عى ثاث سنوات وبالغرامة التي ل تقل عن عرشين 

ألف درهم ول تزيد عن خمسي ألف درهم كل من 

حاز أو أحرز أية مادة مخدرة، أما إذا كانت الحيازة 

العقوبة  كانت  الرتويج  أو  التجار  بقصد  اإلحراز  أو 

السجن املؤبد والغرامة التي ل تقل عن خمسي ألف 

حالة  وف  درهم،  ألف  مائتي  عى  تزيد  ول  درهم 

املادة )49(  العقوبة اإلعدام وفقا لنص  العود تكون 

شأن  ف   1995 لسنة   14 رقم  التحادي  القانون  من 

مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية.

 وعى ذلك فإن املرشع اإلمارايت حدد حالت اإلعفاء 

املرشع  من  رغبة  وذلك  العقوبة،  من  والتخفيف 

ف  عليها  املنصوص  الجرائم  ف  املتورطي  تشجيع  ف 

القانون، فقد نصت املادة )53( من القانون التحادي 

رقم 14 لسنة 1995 ف شأن مكافحة املواد املخدرة 

واملؤثرات العقلية عى اإلعفاء من العقوبات املقررة 

لكل من بادر إىل إباغ السلطات القضائية أو اإلدارية 

مبا يعلمه قبل البدء ف التحقيق، كم يجوز للمحكمة 

تخفيف العقوبة إذا سهل الجاين للسلطات املختصة 

مرتكبي  عى  القبض  املحاكمة  أو  التحقيق  أثناء  ف 

الجرمية.

اتخاذ   املجتمع  أفراد  جميع  عى  يجب  وبالتايل   

األجهزة  مع  التعاون  خال  من  والحذر،  الحيطة 

أو  بالتجار  يقوم  قد  أي شخص  واإلباغ عن  األمنية 

نخلق  املخدرة، يك  املواد  تعاطي  أو  إحراز  أو  حيازة 

مجتمعا آمنا خاليا من الجرمية.

حيازة المواد المخدرة
تعتبر المخدرات من المواد التي تسبب اإلدمان للشخص الذي يتناولها، وتسمم الجهاز العصبي، حيث حظر القانون 

تداولها أو زراعتها أو تصنيعها، حفاظا على حياة األبرياء.

  محمد سعيد الخشابي    عضو في مبادرة تطوير ونشر برامج التوعية األمنية
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مشاركات

بذلها  التي  للجهود  متكاملة  نظرة  نظرنا  ولو 

األول  الدفاع  خط  جانب  إىل  املجتمع  أبناء 

منظورة  غر  جبارة  جهودا  كانت  إنها  لوجدنا 

للعائلة  أن  والتقدير،لوجدنا  اإلشادة  وتستحق 

لهم  كان  ومقيمي  مواطني  من  اإلماراتية 

دور بارز ف التصدي للفايروس ألنه كان دورا 

فاعا، وهو ماخلق ف أصعب األوقات شعورا 

بالحياة الطيبة والخفة والنشاط الذي اسهم أن 

نتغلب عى الصعاب. سعدنا كثرا لدور العائلة 

املدرسيي  استقدام  توقف  وهي  اإلماراتية 

لي  أبنائهم  لتدريس  للبيوت  الخصوصيي 

للتميز  الفايروس،وسعدنا  لنقل  ليكونوا جرا 

قبل  من  املسؤولية  وتحمل  القانون  باحرتام 

الغالبية  هم  كانوا  اليجابيون  الجميع،وألن 

النجاح  طريق  مامح  رسم  ف  لهم  والفضل 

السعادة  وكانت  وسواه،  الوباء  عى  بالتغلب 

أكر ألن العائلة اإلماراتية تأقلمت مع أنظمة 

الحياة عن بعد ومنها التعلم أو التسوق وأمتد 

ذلك ملمرسة الرياضة عن بعد.

للجهات  والتوجيهي  اإلعامي  للدور  شكرا 

وكيفية  كورونا  تحدي  مضامي  برشح  األمنية 

التغلب عليه ، ولكن ف نفس الوقت علينا أل 

املسؤولية  قدر  عى  يكن  مل  من  وجود  ننكر 

بنجاح  وساهم  التزم  ومن  )القلة(  لكنهم 

مدركة  كانت  التي  الغالبية   هم  التحدي 

ألهمية الدور املناط بها.

إنسان  املسؤولية جميعا ووقفنا وقفة  تحملنا 

واحد وبيد واحدة ، ولنزال  لنعر اىل الضفة 

األخرى، وهذه الوقفة كان لها دور مهم ليقل 

الحرتازية  باإلجراءات  اإللتزام  عن  أهمية 

تحملتها  التي  األعباء  من  بالتخفيف  وتتمثل 

عى  لانتصار  والصحة  الداخلية  وزاريت 

القتصاديون  يتداول  وكم  واخرا  )كورونا(. 

رشائح  ومختلف  والرتبويون  والصحيون 

كورونا  مابعد  أخر  عاملا  هناك  إن  املجتمع، 

استنباط  من  لبد  لذلك  له،  نستعد  أن  علينا 

الدروس امللهمة لنواصل النجاح ف بناء الوطن 

وما  األيام،  لقادم  عرة  لتكون  عليه  والحفاظ 

أدرانا بذلك ولعله خر من أصعب األيام.

الفضل لاليجابيين في التغلب على كورونا

عبير يوسف البلوشي .. مدربة معتمدة في تنمية الذات والحياة

التفاؤل يجب أن يكون العامل 
األهم في حياة اإلنسان لكي 
يعيش بخير وأمان، هذا الرأي 

يدعونا الى أن نتفائل بإننا انتصرنا 
على فايروس كورونا مثل ما 

أنتصر غيرنا عليه،أو إننا سننتصر 
عليه قريبا بفضل دعم حكومتنا 

الرشيدة والدور االيجابي الذي لعبه 
ابناء مجتمع اإلمارات لتجاوز األزمة 

الصحية أو الوباء.
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عمليات االغتيال
دوافع متطرفة .. وتاريخ أسود !! 

مرتكز عملية اإلغتيال
منظمة  قتل  عملية  لوصف  يستعمل  لفظ  أنه  عى  إصطاحاً،  الغتيال  تعريف  جري 

ومتعمدة، تستهدف شخصية هامة ذات تأثر فكري أو سيايس أو عسكري أو قيادي، 

عي أن يكون مرتكز عملية الغتيال، يرجع بنسب كبرة لدوافع عقائدية أو سياسية أو 

إقتصادية أو إنتقامية، تستهدف شخص معي يعتره مخططي عملية اإلغتيال، عائقا لهم 

ف طريق إنتشار أوسع ألفكارهم.

تاريخ أسود وقديم
ففي كتب الدين املقدسة، ظهر أن الغتيال له تاريخ أسود وقديم قدم خلق اإلنسانية 

ويورد البعض مثال قتل قابيل ألخيه هابيل )ابني آدم(، كأول عملية اغتيال باإلضافة إىل 

اغتيال ملك مؤاب وهي منطقة قدمية  القديم، ومنها  العهد  سبع اغتيالت مذكورة ف 

واقعة رشق عمن، الذي كان ملك عى العمليق واآلمونيي ومضطهد بني إرسائيل، وتم 

اغتياله عى يد الزعيم الروحي اليهودي )أيهود( حيث طعنه بخنجر ذو حدين متظاهرا، 

إنه يقدم الهدايا والطاعة له . 

ثم جاء اغتيال )أبنر( ابن عم )شاؤول( أول ملوك بني إرسائيل عى يد )يؤاب( ابن عم 

اغتيال )آمنون(  لقتله أخاه، وأيضا  منه  انتقاماً  ثاين ملوك بني إرسائيل،  امللك )داوود( 

األبن األكر للملك داوود، عى يد األبن األصغر )عبشلوم(، حيث كانوا أشقاء من والدتي 

مختلفتي وقام عبشلوم بذلك انتقاما من اغتصاب أخته )تر( عى يد أمنون . 

في العصور الفرعونية
وف العصور الفرعونية وقعت عدة إغتيالت، ومن أشهرها اغتيال األمر الفرعوين توت 

عنخ آمون ومن قبله اغتيال امللك أخناتون، ويعتقد أن كهنة املعابد الفرعونية لهم يد 

الغتيال  آتون، ومن عمليات  الواحد  اإلله  إىل  اآللهة  تغير  إىل  ف ذلك، بسبب توجهه 

الثاين املقدوين )382 - 336( ق/ م،  املشهورة قبل املياد، هي عملية اغتيال فيليبوس 

عى يد أحد أفراد طاقم حميته، وهناك جدل حول املسؤولية التاريخية عن تلك الحالة . 

يتهم  بينم  البلقان  منطقة  أمرة  أوليمبياس،  زوجته  دبرته  الغتيال  أن  البعض  إلعتقاد 

امللك  عى  اللوم  إلقاء  إىل  اآلخر  البعض  ويذهب  األكر،  اإلسكندر  أبنه  اآلخر  البعض 

الفاريس داريوش الثالث، واملاحظ أن الغتيالت كانت وسيلة شائعة لتصفية الخصوم 

السياسيي، أثناء تحول جمهورية روما إىل اإلمراطورية الرومانية، ومنها عى سبيل املثال 

وانشقاق  الجمهورية  سقوط  بداية  كان  الذي  م  ق/   )44( عام  قير  يوليوس  تصفية 

طبقي بي املتعاطفي مع قير من الطبقة الكادحة والوسطى ضد الطبقة األرستقراطية 

التي يعترها البعض )منظم( عملية الغتيال .

لقد تعددت دوافع االغتياالت وتنوعت، ومن أبرز تلك الدوافع هو الدافع الديني، والذي أعتبر قاسم مشترك، في معظم حوادث 
 خاصا بها، 

ً
 متطرفا

ً
االغتياالت السياسية على مر التاريخ اإلنساني، وذلك لوجودبعض جماعات الفكر اإلرهابي، التي تنتهج مذهبا

وتفتقر إلى المشروعية، وال تخلو أي فترة زمنية أو منطقة أو دولة من تلك الظاهرة .

رضا إبراهيم محمود
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إغتيال أربع رؤساء أمريكيين !!
عام 1865م ف  ابريل  من  الخامس عرش  لينكولن( ف  )ابراهام  األمريي  الرئيس  اغتيال  أعتر 

مرح فورد هو أهم حدث ف تاريخ الوليات املتحدة، إثر قيام ممثل مرحي يدعي )جون 

أثناء مشاهدته لعرض مرحي، حيث كان  لينكون  ويلكس بوث(، بإطاق رصاصة عى رأس 

األخر من املنارصين إلبقاء نظام العبودية الذي ألغاه الرئيس لينكولن ف بداية عام 1863م، 

وباإلضافة إىل الرئيس لينكون تم اغتيال ثاث رؤساء أمريكيي آخرين .

وأولهم كان الرئيس األمريي العرشون )جيمس جارفيلد( ف الثاين من يوليو عام 1881م عقب 

إطاق )تشارلز جيتو( رصاصتي عليه ومل يعر أبداً عى الرصاصة الثانية، رغم محاولت استعمل 

جهاز لكشف املعادن ملعرفة مكان استقرار طلقة الرصاص ف جسمه وبقاء الطلقة الثانية، والتي 

أودت بحياته بعد مثاني يوما من محاولة الغتيال، نتيجة لتسمم الدم وتوف جارفيلد ف التاسع 

من سبتمر نفس العام، وكان سبب الغتيال هو رفض جارفيلد تعيي القاتل، قنصا للوليات 

مكيني( ف  )ويليام  والعرشين  الخامس  األمريي  الرئيس  اغتيال  تم  باريس.  كم  املتحدة ف 

السادس من سبتمر عام 1901م عى يد الاسلطوي )ليون زولغوس( بنيويورك أثناء مشاهدته 

لعرض بعض الخرتاعات الجديدة، ليموت مكيني متأثرا بجراحه بعد مثاين أيام ف الرابع عرش 

من سبتمر نفس العام، أما )زولغوس( القاتل فقد تم إعدامه بالكريس الكهربايئ وكانت آخر 

كلمته )لقد قتلته ألنه كان عدوا للبسطاء الكادحي، ول أشعر باألسف لقتله( .

الثاين  ظهرة  ف  عليه  النار  بإطاق  كيندي(،  )جون  فهو  إغتياله  تم  الذي  األخر  الرئيس  أما 

)هارف  اتهام  تم  ساعات  وبعد  دالس،  ملدينة  زيارة  أثناء  1963م  عام  نوفمر  من  والعرشين 

النار  أطلق )جاك رويب(  له  التهمة  توجيه  أقل من يومي من  كيندي، وبعد  باغتيال  اوزوالد( 

عليه ف مركز الرشطة، ونشأت بعدها الكثر من نظريات املؤامرة حول اغتياله ومزاعم بتورط 

املخابرات املركزية األمريكية )يس أي أيه( وعصابات املافيا ف عملية اإلغتيال، ولكن وحتى اآلن 

مل يتم إثبات أيا منها .

تخطيط وتجهيز وطرائق
مدى  ويرتاوح  محكمي،  وتجهيز  تخطيط  إجراء  بعد  دوما  تتم  اإلغتيال،  عمليات  أن  معلوم 
إىل  الوصول  صعوبة  مدى  إىل  نسبة  التعقيد،  ف  غاية  إىل  بسيطة  من  اإلغتيال  خطة  تعقيد 

الشخص املستهدف نفسه. تطورت عمليات اإلغتيال ف العر الحديث بتحويلها إىل هراوات 

قادرة عى أحداث صعقات كهربائية، وتسببت عمليات اإلغتيال ف مقتل ما يزيد عن سبعي 

شخصا ما بي عامي )1999– 2004م(، وقد تحدث تلك العمليات عن طريق الطعن بالخنجر، 

فقد تم اغتيال عدة قادة هامي ف التاريخ باستعمل هذه الطريقة البسيطة، ومنهم يوليوس 

قير ونرون، وسيدنا )عمر بن الخطاب( وسيدنا )عي بن أيب طالب( ريض الله عنهم .

وكانت تلك الطرق البدائية فعالة، لعدم وجود حمية محكمة ومتطورة لهؤلء القادة، وكان من 

السهل الوصول إليهم والحتكاك بهم مبارشة، لكن مع التطور أصبح وصول املحكوم إىل الحاكم 

أكر صعوبة، مم أدى إىل تخطيط أكر تعقيدا إلنجاح عملية الغتيال .

)السم( أكثر الطرائق خسة !!
من أحدث محاولت اإلغتيال، كان استعمل السم من أكر الطرائق خسة، وخر مثال ما حدث 

الصحراء( عام  أو )ثعلب  الثانية )إروين رومل(  العاملية  الحرب  أثناء  العسكري األملاين  للقائد 

1944م حيث جعله الزعيم النازي أودلف هتلر مخرا بي أمرين أحاهم أمر من اآلخر، فإما 

أن يتناول السم، أو أن يقدم إيل املحاكمة بتهمة محاولة اغتياله، فم كان من رومل إل أن قبل 

اإلختيار األول، وتناول السم ليموت بعد ذلك بدقائق ل أكر .

 
المصادر: 

* أشهر الغتيالت السياسية ف التاريخ/ إبراهيم رساج – العاملية للكتب والنرش/ القاهرة 2013م 

 .

* اغتيالت سياسية هزت العامل وغرت وجه التاريخ/ عصام عبد الفتاح / دار الكتاب العريب – 

القاهرة 2008م.

العدد   – املرية  األهرام  جريدة  الغمري  رشيف  كينيدي/  مقتل  لغز  حول  جديدة  أرسار   *

)46690( 6 / 10 / 2014م .

العدد )783(  البغدادي / الحوار املتمدن –  * الغتيالت السياسية ف الرشق األوسط/ عصام 

24 / 3 / 2004م .

حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةتقرير

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

موازين
األسرة خط الدفاع األول لحماية

األبناء من مخاطر المخدرات 
وضعت  الرشيدة  القيادة  من  وبتوجيهات  اإلمارات  دولة 
اجملتمعية  التوعية  قاعدة  لتوسيع  فعالة  اسرتاتيجيات 
على  خطرًا  تشكل  التي  واإلدمان  اخملدرات  آلفة  للتصدي 

اجملتمعات يف العامل.
يف  متكامال  منوذجا  تقدم  أن  يف  جنحت  اإلمارات  ودولة 
وتعاون  شاملة  رؤية  خالل  من  اآلفة  هذه  على  القضاء 
على  للقضاء  املعنية  اجلهات  مع  اسرتاتيجي  وتنسيق 
يف  العاملية  املمارسات  أفضل  وفق  املشكلة  هذه 
النفسي  التوعية والعالج والتأهيل والرعاية الالحقة والدعم 

واجملتمعي.
وتعد األسرة هي خط الدفاع األول حلماية األبناء من خماطر 
دفعت  التي  اآلفة  حملاربة  املنيع  السد  وهي   ، اخملدرات 

الشباب الستنزاف قدراتهم وصحتهم وطاقاتهم.
لذلك تضامنت جهود الدولة يف مكافحة اخملدرات وسعت 
 ، اخملدرات  مكافحة  جمال  يف  االسرتاتيجية  اخلطط  لوضع 
وآمنت  اآلفة  هذه  ملكافحة  االتفاقيات  إبرام  إىل  سعت  حيث 
من  وصحية  كرمية  بحياة  التمتع  يف  األجيال  بحق  الدولة 
التي طاملا  اآلفة  ، هذه  العقلية  خطر اخملدرات واملؤثرات 
 ، والنفسية  العقلية  وصحته  وأمنه  اإلنسان  حياة  هددت 
احلاضر  عدة  هم  الذين  الشباب  طاقات  قدرات  وحطمت 
والبناء  التنمية  مسرية  عن  بها  وتخلفت   ، املستقبل  وأمل 
جاهدة  تعمل  التي  الدولة  طاقات  أهدرت  كما   ، والتقدم 
للقضاء على مشكلة اخملدرات ، واحلد من خطر انتشارها 
من خالل سن التشريعات والقوانني التي حتّرم وجتّرم زراعة 

وصناعة وجتارة اخملدرات وترويجها .
اخملدرات  مكافحة  بإدارات  متمثلة  اإلمارات  دولة  ولعبت 
اآلفة  هذه  حماربة  يف  ضليعًا  دورا  الداخلية  وزارة  يف 
 ، حتدياتها  ملواجهة  املتاحة  اإلمكانيات  بكل  واملساهمة 
وحماية جمتمعاتنا من ويالتها ، والنأي بشبابنا عن مآسيها 
ومبادئ   ، السمحة  اإلسالمية  شريعتنا  أحكام  من  انطالقًا   ،
جميع  تنبذ  التي  األصيلة  العربية  وقيمنا   ، احلنيف  ديننا 
أمناط السلوك غري السوي واإلضرار بالنفس والغري ، ودعت 
 ، الذات  مراجعة  إىل  اخملدرات  شرك  يف  وقعوا  ممن  دائمًا 
والتصميم على كسر الطوق وطلب املساعدة لتعزيز فرص 
النجاح يف اإلقالع عن التعاطي ، حتى يستطيعوا العيش يف 

عافية وسالمة.
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شخص  أو  مريض  مع  تعاطفك  درجة  كانت  أيا 

فا   ، ما  بظرف  مروره  نتيجة  باإلكتئاب  مصاب 

يجوز لك مطلقا أن تقيم من نفسك طبيبا يشخص 

املرض ويصف العاحج ، ل بل ويقدم له الدواء 

وهو يجهل تاما طبيعة الدواء الذي قام بتقدميه 

يعرف  ل  آخر  شخص  بنصيحة  آخذا  للمريض 

دوافعه ، وهو ما وقع مع  ) ف . ع . س( ليكلفه 

بضع سنوات من عمره أمضاها بي القضبان رغم 

من  املحكمة  أمام  بها  تذرع  التي  الحجج  كل 

عاقة تربطه بالضحية ، وتعاطف كبر مع حالتها 

األمر  واقع  يكن ف  مل  مفرطة ف صديق  وثقة   ،

 ( شكوى  ف  وجد  للمخدرات  كبر  مروج  سوى 

ف . ع . س ( ولجوئه إليه  إىل جانب تعاطفه 

الشديد مع حالة املريضة التي تعاين فوق علتها 

رهاب تناول الدواء ، فرصة لإليقاع بضحية أخرى 

املخدرات  زبائنه من متعاطي  قامئة  إىل  يضيفها 

العصر  بعد أن تجد ف املخدرالذي دسه لها ف 

بواسطة صديقه املزعوم مدخا للشعور باإلنتشاء 

التي  ومخرجا من حالة اإلكتئاب والصداع املؤمل 

عانت منها ألشهر طويلة .

مل تكن إجراءات خروجه من السجن قد اكتملت 

أيام  منذ  صدر  الذي  العفو  قرار  شمله  أن  بعد 

كرونا  فروس  انتشار  عجل  فقد  ذلك  ومع   ،

الذين  النزلء  من  مجموعة  ضمن  بخروجه 

مكتب  ف  به  لقاؤنا  كان  القرارحيث  شملهم 

العقيد ) ح . ن ( الذي يتابع إجراءات خروجه 

وتسليم أماناته .

بفرحة بادية عى وجهه التفت ناحيتنا حي أخره 

العقيد )ح (. بهويتنا والغرض من زيارتنا ، وهم 

بإزاحة القناع ) الكممة (  التي وضعها عى أنفه 

إللقاء التحية والتحدث إلينا ، إل أننا طلبنا منه 

اإلبقاء عى القناع ألهمية اللتزام بالتدابر 

الوقائية والصحية ف هذه الظروف

هذا  من  الجميع  ويحفظ  يحفظنا  الله   (  -  

عى  للجلوس  يرتاجع  وهو  قالها   ،) الباء 

املقعد استعدادا للحوار. 

- ) آمي يا رب ( ومروك لقرار العفو والخروج 

، هل تعترها تجربة مفيدة ؟ 

مهم  تجاربه  من  يتعلم  واإلنسان  بالتأكيد   -

كانت صعبه وموجعه

- العقيد )ح( يقول أنك كنت مثال لإلنضباط 

ظلمت  بأنك  تشعر  هل   ، العالية  واألخاق 

بهذا الحكم ؟ 

- أشعر بأنني تورطت، حاولت ف كل مراحل 

القضية أن أثبت براءيت وتورطي عن طرق الخطأ 

، إل أن ذلك مل يكن مجديا أمام املحكمة، ورمبا 

يقولون   كم  ولكن  الازم  من  أكر  طيبا  كنت 

)القانون ل يحمي املغفلي ( .

- ما هي عاقتك بالضحية ) ........ ( ؟ 

- هي قريبتي وصديقتي ف نفس الوقت وكنت 

من أقرب الناس لها خال الظروف املرضية التي 

بكل  مساعدتها  حاولت  وقد   ، تعانيها  كانت 

السبل ولكنها كانت ترفض تناول الدواء وأنا اتأمل 

 ) م   . د   ( نصيحة  تتعذب حتى طلبت  لرؤيتها 

أعلم  أكن  ومل  مقربا  صديقا  أعتره  كنت  الذي 

بعاقته برتويج املخدرات إطاقا . 

- ما الذي حدث بعد أن قدمت لها الدواء أول 

مرة ؟ 

وقد  بالفعل  تتعاىف  بدأت  أنها  تقول  كانت   -

تغرت حالتها إىل األحسن ، وبدت مرتاحة جدا 

وتقول أن الدواء قد أنقذها من املرض .. وف كل 

مرة تطلب الدواء أتصل ب) د . م ( الذي يقوم 

الدواء  أنه يشرتي  بجلبه ولكنه ادعى بعد ذلك 

من قريب له وبدأ يطالب بثمن الدواء ، فدفعت 

له عدة مرات ولكنه يرفع الثمن 

ف كل مرة .  مم أضطرين للتوقف حتى ساءت 

حالتها مجددا فقمت مبرافقتها إىل الطبيب الذي 

اكتشف أنها قد تعاطت املخدرات لفرتة طويلة 

دون علمها ، وهكذا تورطت أنا ف القضية وتم 

للضحية  املخدرة  املواد  دس  بتهمة  عي  القبض 

وحكم   ، سنوات   لخمس  بالحبس  ومعاقبتي 

عى ) د . م ( بسبعة سنوات باإلضافة لألحكام 

املخدرات  ترويج  بحقه ف  التي صدرت  األخرى 

مبصحة   ) عليها  املجني   ( الضحية  إيداع  وتم   ،

العاج من اإلدمان .

- ما الدرس الذي استفدته من التجربة ، وكيف 

تخطط للمستقبل ؟

القانون ل يحمي  أن  استفدته هو  أهم درس   -

ف  يقع  أل  إنسان  لكل  ونصيحتي   ، املغفلي 

غر  عمل  بأي  والقيام  الجهل  نتيجة  املحظور 

عاقته  كانت  مهم  اآلخرين  ملساعدة  مرشوع 

من  املرء  يتأكد  وأن   ، معهم  تعاطفه  أو  بهم 

طبيعة األصدقاء الذين يختارهم ويسعى ملعرفة 

خلفياتهم وكل يشء عنهم قبل أن يطمنئ إليهم . 

أما عن املستقبل فقد تعلمت الكثر من املهارات 

واألعمل خال فرتة الحبس وأنوي الستفادة من 

ذلك ف تدبر أحوايل إن شاء الله . 

العاطفة المؤذية

محمد األمين

وراء القضبان
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مقال

ذلك  قائل  أيام  منذ  استوقفني  أن  بعد  ذلك  أقول 

الجتمعي  التواصل  وسائل  نرش عى  الذي  املقطع 

يعمل  الجنسية،  عريب  عمره،  من  الستي  ف  لرجل 

وقد  عاما،  منذ عرشين  عريب  بلد  ف  ملسجد  مؤذناً 

صاة  قبيل  القرآن  يقرأ  جالس  وهو  املنية  وافته 

عى  فاملوت  فيه  لغضاضة  واألمر  هنا  إىل  الفجر، 

استوقفني هو مشهد  الذي  أن  رؤوس األشهاد، غر 

ثم حوار، أما عن املشهد فهو قيام أحد رواد املسجد 

عى  متكئ  وهو  املنية  وافته  الذي  الرجل  بتصوير 

الوفاة، فم كان من  النوم منه إىل  ذراعه أقرب إىل 

الرجل إل أن أخرج هاتفه ليقوم بتصوير الرجل الذي 

رمبا أصيب بغيبوبة ناتجة عن مرض أو حالة إعياء 

أثر أزمة قلبية أوغرها من األمراض التي قد يتعرض 

لها البعض فتفقدهم الوعي وتحتاج إىل تدخل، وقد 

تساوي الرهة فيه إنقاذ حياة إنسان، أقول إن كل 

ماسعى إليه من اسرتعاه حالة الرجل أن يفتح كامرا 

حالته  يتفحص  أن  من  بدلً  بتصويره  ليقوم  هاتفه 

ويتصل بنفس الهاتف باإلسعاف لنجدته إن عجزهو 

من إسعافه.

كنا ف أزمنة سابقة ف مثل هذا املوقف نسأل هل 

نعدم  نكن  ومل  املصلي  بي  مسعف  أو  طبيب  من 

التواصل  بوسائل  الشغف  حالة  أن  غر  وجودهم، 

الجتمعي جعلت من هذه الحالة اإلنسانية بالغة 

يراعي  أن  دون  للتصوير  سانحة  فرصة  الحساسية 

الرجل  ذهب  ثم  الحالة،  وحرمة  املكان  قدسية 

ألبعد من ذلك وقام بنرش هذا املقطع عى وسائل 

التواصل ليجوب العامل خال لحظات، وفيه أتوقف 

عند الحوار.

رواد  وأحد  بينه  الستفزاز  ف  املمعن  الحوار  ذلك 

املسجد، والذي يستفر فيه عن حالة الرجل املتكئ 

يبدو  التصوير،  عى ذراعه فيخره، وهو مستمر ف 

أنه قد مات، ما يعني أنه ليس متيقناً من ذلك، غر 

أن ذلك ل يحول بينه وبي الستمرار ف أخذ اللقطة 

التي ستكسبه مايي املشاهدات، غر عابئ مبا يعنيه 

فيجيبه  الرجل،  هوية  عن  الحوار  يستمر  ثم  ذلك، 

اآلخر أنه ل يعرفه، فيكرر الرجل هل هو من رفع 

اآلذان؟ فيجيبه ل شخص آخر.

كل ذلك الحوار املمجوج يدور بي شخصي، أحدهم 

املشهد  ذلك  يرعه  مل  واآلخر  التصوير  ف  مستمر 

أنه  غر  بغيبوبة،  أصيب  األحوال  أحسن  ف  لرجل 

استمر ف غيه يصور وكأنه بهذا يقوم مبا يجب عليه.

يراع  مل  الذي  األول،  املشهد  استفزاز  من  وبالرغم 

حرمة، ومل يقدم نجدة، غر أنه وبعد قليل تم نرش 

أن  غر  باملسجد،  مازال  الرجل  وفيه  الثاين  املقطع 

فقدان  عى  الحجر  يهز  بكاء  ويبي  يحتضنه  ابنه 

والده، الذي مازال جالساً أمام كتاب الله ومل يفصل 

مازال  الرجل  ذلك  لكن  مؤكد،  بشكل  بوفاته  أحداً 

مستغرقاً ف تصوير املشهد وكأنه يريد أن يتم القصة 

دون أن تؤثر فيه مامحها، ثم ماكان من البن إل أن 

قام مبا كان يجب أن يقوم به من حر من استدعاء 

لإلسعاف، تاركاً الوالد الذي مازال هدفاً لتلك الكامرا 

البعض  حضور  وف  يتم  ذلك  كل  السخف،  شديدة 

به ذلك  الذين مل يسع منهم أحد إلحضار مايواري 

الجسد ف موقف له حرمة وقدسية.

والسؤال الذي يتجاوز البعد اإلنساين، الذي يبدو أن 

الجتمعي  التواصل  وسائل  حضور  ظل  ف  البعض 

لذلك  الحق  أعطى  الذي  من  فقده،  قد  الطاغي 

حق  وبأي   ، املشهد  ذلك  بتصوير  يقوم  أن  الرجل 

الجتمعي،  التواصل  يرفعه عى وسائل  أن  له  جاز 

وأين هو الحق ف الخصوصية التي أجازها القانون 

يراع  ومل  صاحبنا  عندها  يتوقف  مل  والتي  لألحياء، 

للموت حرمة؟.

ذلك  بتصوير  الرجل  هذا  قام  حق  بأي  أتساءل 

وظل  مستباحاً  يوماً  يكن  مل  الذي  املهيب  املشهد 

محفوظاً بسياج من الرهبة والجال وبعيداً عن تلك 

السلبية املمقوتة ف موقفه، أمل يفكر لحظة ف كم 

اآللم الذي قد يسببها ألرسة املتوىف التي روعها جال 

املنظر، إن كثراً من السلوكيات التصالية التي تتم 

عر وسائل التواصل الجتمعي تحتاج إىل ردع قانوين 

بعد أن غابت األخاق عند البعض أو كادت.

األخالق الغائبة

على الرغم من األدوار المهمة واإليجابية التي 
يتم ممارستها عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وعلى الرغم من أنها قد استطاعت أن تقصر 
المسافات وغيرت مفاهيم العمل اإلعالمي 
ذاته، فضال عن ممارسة أدوار تنموية عبر 
المبادرات الخدمية التي تسهم في تنمية 

المجتمع، وهي التي جاءت عبر فتح السبل 
لالستخدام الراشد لها، شأنها في ذلك شأن 

كافة وسائل االتصال الجديدة التي تأتي ومعها 
درجات من الغموض في طرق ومجاالت 

االستخدام، وكذلك درجات التأثير إلى أن تنضج 
الرؤية ويتكشف االستخدام األمثل لها.

د. خالد الخاجة



حوار

المأذون الشرعي علي الكندي لـ" العين الساهرة" :
30 % نسبة الطالق في الساحل الشرقي .. وفحص 

الزواج ساهم في كشف أمراض معدية ووراثية

حوار / عبدالحكيم محمود :

، والدولة عموما  لما يزيد على 18 عاما، ملتزما خاللها 
ً
عمل في قطاع المأذونية في منطقة الساحل الشرقي تحديدا

بآداب وقوانين هذه المهنة التي تعد عقودها من أغلظ العقود .. إنه المأذون الشرعي والخبير االجتماعي علي خلفان 
الكندي، الذي أكد في حواره ل" العين الساهرة" إن نسب الطالق بين الشباب في الساحل الشرقي وصلت  خالل 
الخمس سنوات الماضية إلى 30 في المئة ،عازيا أسباب وقوع الطالق ألسباب عدة اهمها عدم تحمل المسؤولية، 

والجفاء العاطفي والزواج المبكر وتدخل األقارب  بين األزواج .

ف  مهمة  نوعية  نقلة  يعد  الزواج  فحص  قرار  بأن  وأفاد 

قواعد صحيحة  كبر ف وضع  بشكل  نجح  كونه   الدولة 

هذا  أن  ،موضحا  سليمة  صحية  ملعاير  وفقا  األرس  لبناء 

القرار ساهم ف كشف العديد من حالت اإلصابة باليدز 

والثاسيميا وفروس الكبد الوبايئ للمقبلي عى الزواج من 

الجنسي .

ف  املعتمدين  الرشعيي  املأذوني  عدد  إجميل  أن  وذكر 

الساحل الرشقي ارتفع إىل 20 مأذونا . وأشار إىل انخفاض 

حاليا  الرشعي  املأذون  يحررها  التي  الزواج  عقود  عدد 

مقارنة بالسابق ،ألسباب أهمها كرة عدد املأذوني .وتاليا 

نص الحوار .

 منذ متى تعمل يف مجال املأذونية ؟

اعمل ف املأذونية منذ ما يزد عى 18 عاما .

وملاذا اخرتت هذا العمل، رغم عملك الرسمي السابق  يف 

وزارة الرتبية والتعليم ؟

اعشق هذه املهنة . 

 ما هي الرشوط الواجب توافرها يف املأذون الرشعي ؟

يكون املأذون مسلم ذكرا بالغا عاقا رشيدا، حسن السرة 

والسلوك، محتسبا عفيفا ورعا، عاملا بأركان ورشوط صحة 

يسبق  ومل  ومفسداته،  انعقاده  موانع  بكل  خبرا  العقد، 

أن صدر بحقه حكم بالسجن ف جرمية مخلة بالرشف أو 

األمانة، وضابطا أي متحريا للدقة حريصا عى التثبت من 

صحة كل ما يدونه مم يلزم تدوينه ف عقد النكاح، كذلك  

أن يكون لئقا طبيا أي سليم صحيحا من األمراض املعدية 

والعاهات املانعة لقيامه بتوثيق عقد النكاح.

توثيقه  عند  التامة  الرية  يتوخى  أن  ذلك  عى  زد 

للمعلومات وحفظها وتداولها بعدم توضيحها ملن يسأل 

جامعية  شهادة  عى  حاصا  يكون  أن  مضمونها،و  عن 

رشعية ككلية الرشيعة و القانون أو الدعوة وأصول الدين 

أو احدى كليات الحقوق.

علوم الدين
؟  تعيينه  الرشعي الختبارات قبل  املأذون  - هل يخضع 

وما نوعها؟

اكتشفت حاالت لاليدز والثالسيميا 
قبل تحرير عقود الزواج 

30   يوليو   2020    العدد ) 285 (   



حوار

نعم، أسئلة فقهية و تحريرية وشفوية ف صميم الدين 

وعلومه .

  من الجهة املخولة بإجراء هذه االختبارات ؟

وزارة العدل .

واملنطقة  الفجرية  يف  العاملني  املأذونني  عدد  كم   -

الرشقية عموما ؟

20 مأذونا .

يف  املأذون  يحررها  كان  التي  العقود  عدد  كم   -

السنوات املاضية مقارنة بالوقت الحايل؟

الوقت  ف  ،اما  الواحد  الشهر  خال  تقريبا  عقد   100

الحايل فا يزيد عدد عقود الزواج املحررة  عن خمسة 

عقود فقط.

تحديد نطاق العمل
- ما هي  أسباب ذلك من وجهة نظرك؟

بسبب زيادة عدد املأذوني ،وتحديد نطاقات عملهم .

- كم إجاميل عدد عقود الزواج التي قمت بتحريرها 

طيلة فرتة عملك يف هذا املجال  ؟

خمسة آلف عقد زواج تقريبا للمواطني واملقيمي .

ال صحة لهذا الكالم
يتقاضها  التي  املالية  املبالغ  ارتفاع  عن  سمعنا   -

هذا  صحة  ما  الزواج،  عقود  تحرير  مقابل  املأذونني، 

الكالم ؟

هذا الكام غر صحيح باملرة، واملأذون يحصل عى 500 

درهم أو أقل تقريبا لقاء  تحرير عقد الزواج الواحد .

الجفاء العاطفي
ظاهرة  أسباب   هي  ما  عملك  طبيعة  خالل  من   -

الطالق يف الوقت الحايل ؟

املبكر،  والزواج  العاطفي،  والجفاء  األقارب،  تدخل 

عدم  عن  فضا  املسؤولية،  تحمل  عى  املقدرة  وعدم 

وجود ثقة  بي بعض  األزواج .

نسبة مئوية
الساحل  يف  األزواج  بني  الطالق  نسبة  وصلت  كم   

الرشقي؟

30 ف املئة تقريبا .

وبالنسبة لحاالت الخلع ؟

8 ف املئة .
بادرة طبية

الساحل  يف  املحاكم  بعض  استعانة  إىل  تنظر  كيف   -

الرشقي باألطباء النفسيني لحل الخالفات الزوجية ؟

سعدت عندما قرأت هذا املوضوع ،وهي بادرة طيبة 

أول  اإلبتدائية،كونها  التحادية  كلباء  ملحكمة  تحسب 

محكمة ف الساحل الرشقي تطبق هذا األمر للتوفيق 

بي األزواج.

مواقف عدة
- ما أبرز املواقف الغريبة التي تعرضت لها خالل فرتة 

عملك الطوية يف قطاع املأذونية، السيام يف ما يتعلق 

بتدخل األقارب يف الزواج؟

ف الحقيقة هناك مواقف عديدة لكن أبرزها هو رفض 

عروس التوقيع عى عقد الزواج، بعدما أشرتط والدها 

ف العقد الحصول  شهريا عى مبلغ خمسة اآلف درهم 

من راتبها،وأمام إرصارها عى عدم التوقيع تنازل األب 

عن رشطه وتم الزواج .

كم أتذكر مطالبة عروس بأن تعيش ف منزل مبفردها، 

بعيدا عن أم عريسها )الوحيد ألمه( ف ذات املسكن، 

وأمام إرصارها عى ذلك رفض املعرس أن يرتك والدته 

تعيش مبفردها وتم فض   عقد النكاح وفشلت الزيجة 

.

قرار بناء
- كيف تنظر إىل قرار الفحص قبل الزواج ؟

التي  القرارات  أفضل  من  يعد  الزواج  فحص  قرار 

الستقرار  لضمن  الدولة،  ف  املعنية  الجهات  اتخذتها 

ف  بفاعلية  املساهمة  عى  قادرة  أجيال  وبناء  األرسي 

رفعة وتقدم مجتمعها .

اكتشاف  ف  القرار  هذا  ساهم  العمي  املستوى  فعى 

الزواج، كم  للمقبلي عى  واملعدية   الوراثية  األمراض 

األمراض  من  العديد  اكتشاف  ف  فاعل  بشكل  أسهم 

الوراثية واملعدية،ومن خال طبيعة عمي فقد فشلت 

ووراثية   خطرة  أمراض  وجود  اكتشاف  بعد  زيجات 

لبعض الشباب املقبلي عى الزواج .

الثالسيميا واأليدز
- ما هي  أبرز هذه األمراض ؟

األيدز والثاسيميا من أبرز تلك األمراض التي تكتشف 

أثناء الفحص، وقد رصدت 4 حالت ملرض نقص املناعة 

األيدز، وما يزيد عى 40 حالة ملرض الثاسيميا .

ألم حسرة
باأليدز،حال  املصابني  عىل  الخرب  وقع  تصف  كيف   -

إخبارهم بعدم إقرار الزواج إلصابتهم بهذا املرض؟

ف  بها  مررت  التي  األمور  أصعب  من  اللحظات  هذه 

حيايت، ول استطيع أن اصف مدى الحرة والندم واألمل 

النفي الشديد الذي يلحق بالشاب املقبل عى الزواج 

حال إخباره بهذا األمر، وعموما ينتابه شعور املحكوم 

عليه باإلعدام .

اختيار ذات الدين
- ما  النصائح التي توجهها للشباب حاليا ؟

األرسي،  والرتابط  للمغريات  النصياع  وعدم  اللتزام، 

واختيار ذات الدين .

مراعاة حدود اهلل
وماذا عن نصائحك للأمذونني الرشعيني ؟

اللتزام التام بقواني وتعليمت  عقود النكاح ،والدقة 

والصدق ومراعاة حدود الله  . 

 

المأذون عليه 
إلتزام الصدق 

واألمانة واتباع 
قوانين عقود 

النكاح 

» عقدت الزواج  
لخمسة أالف 

مواطن ومقيم«
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الدخول في حالة تأملية
هناك العديد من األشياء التي ميكنك الرتكيز عليها: 

تنفسك، أو صوتاً كونياً مثل "أوم" OM، أو ماندال 

يكون  ما  كثرا  رمز  أو  "رسم  معينة   Mandala

أو جملة  "كلمة  معينة   mantra مانرتا  أو  هندسياً، 

لهب شمعة  أو  لك،  بالنسبة  أهمية  لها  أو  مقدسة 

أن  ميكنك  كم  زهرة.  مثل  معي  يشء  أو  خافت 

من  باملسبحة  اللعب  مثل  متكررة،  فعا  تستخدم 

أجل الرتكيز.

ولي توجه نفسك إىل حالة تأملية باستخدام إحدى 

هذه الوسائل، تخيل أن جسمك قد أصبح أخف أكر 

فأكر، وقد غمرته طاقة شافية.

التأمل التجاوزي
 transcendental meditation إن التأمل التجاوزي

البنى  تخضع  املعرفة  لهذه  وفقاً  الوعي  "طب  أو 

الجسدية والفيزيولجية للوعي مبارشة، وبالتايل تبدأ 

حالة الصحة أو حالة املرض أول ف مستوى الوعي، 

وتظهر لحقا ف مستوى الجسد.

ناجحة  عاجية  وقائية  طريقة  التجاوزي  والتأمل 

سيم  ول  األمراض  من  العديد  مع  التعامل  ف 

السيكوسوماتية "النفسية – جسدية" .

فكرية  تقنية  عن  كناية  هو  التجاوزي  التأمل  إن 

عالية  مستويات  باختيار  للفكر  تسمح  بسيطة 

املادية  الحياة  فوىض  تأثر  فيها  يتوقف  الوعى  من 

الرغبات  حدة  فيها  تخف  كم  الضاغطة،  الصاخبة 

الجامحة والنفعالت السلبية إىل حد بلوغ مستوى 

السكون والهدوء والطأمننة واإلستقرار والسام  من 

الذات  والغبطة، وهذا هو مستوى معرفة  الداخي 

قنوات  فتح  يليها  والتي   "The pure self الصاف 

الوعي  من  الطبيعي  الذكاء  وتدفق  الذايت  الشفاء 

الجسمية. مم يحسن مستوى  البنى  بإتجاه  الصاف 

الجسم  وأنسجة  خايا  لكل  الفيزيولوجي  األداء 

والسكينة  اإلستقرار  من  كبرة  قدرة  الفكر  ويعطي 

والسعادة والسام.

الواضحة  الرؤية  وعدم  الفكري  اإلضطراب  إن 

عمل  ف  والفوىض  والخلل  األمراض  يسببان  للفكر 

الفيزيولوجيا، وإن حالة الفكر املضطرب القلق الذي 

يعيش ف حالة من عدم الرىض، ويتخبط ف املشاكل، 

ترهق الجسد وتثر الجهاز العصبي وتسبب األمراض. 

جداً  كبرة  نسبة  أن  الحديثة  األبحاث  أظهرت  وقد 

من اإلضطرابات واألمراض الجسمية تنشأ من الكرب 

stress واإلضطراب والتوتر والقلق الفكري.

إن الضغوط والكرب والتعب واإلرهاق والتوتر هي 

الضعف  عنه  ينشأ  الذي  الفكري  الضطراب  سبب 

علم النفس الجسدي والفسيولوجي

التأمل Meditation تقنية قديمة تستعمل على نطاق واسع في الثقافات المختلفة ألجل االسترخاء البدني وتعزيز 
الطاقة العقلية والحيوية. وهو يستخدم قوة العقل إلفراغ الدماغ من كافة األفكار وتهدئة الجسم والوصول إلى حالة 

اإلدراك العقلي أو الروحي العميقين ويتم تحقيق ذلك بالتركيز على شيء معين أو صورة في الخيال. 

إعداد: الدكتور ممدوح مختار

مقاالت

، يخفف الكرب، يفرج التعب، يزيد اإلحساس بالراحة العامة. 
ً
التأمل يحدث استرخاء عميقا
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مقاالت

بجميع  واملشاكل  واألمراض  املعاناة  تكمن  الضعف  وف  والجسمي،  الفكري 

أشكالها وأنواعها، ألن الضعيف هو الذي يعاين . والفكر الضعيف يضع دامئا اللوم 

عى اآلخرين وعى الظروف واألوضاع، إنه يتهم اآلخرين واألحداث والبيئة بأنها 

سبب معاناته، ولكن ف الحقيقة املعاناة هي ناتجة عن الضعف، ألن املعاناة هي 

ف القلق الفكري وعدم استخدام القدات الكاملة للعقل.

وإن املجتمع الذي يقايس ويعاين هو أيضاً مجتمع ضعيف مم يعني أن العديد 

من أفراده يعانون من الضطراب الفكري، مم ينعكس ف األمراض الجتمعية 

كالفساد والنزاعات واإلدمان بجميع أشكاله والجرمية. 

السالم الفكري
السطح، ولكن حي تغوص ف األعمق تجده  البحر متموج ومضطرب عى  إن 

ساكن وهادئ، وكذلك الفكر قد يكون هائجا عى السطح ولكن ف عمق الفكر 

املستويات  تشبه  املختلفة  الفكر  فمستويات  والهدوء.  العميق  السكون  يقطن 

املختلفة للبحر فهو سطحي هائج عى السطح وهادئ ساكن ف األعمق حيث 

الجزيئات  من  طبقات  من  يتألف  املادي  العامل  أن  كم  واملرجان.  اللؤلؤ  تجد 

إىل الذرات فاأللكرتونات كذلك عامل الفكر يتألف من طبقات سطحية فطبقات 

أعمق فأعمق، إىل أن نصل إىل حالة من الهدوء والسكينة والسام الفكري.

إن أكر الناس تطفو أو تسبح عى املستوى السطحي من الفكر ول تعرف طعم 

السكينة والغبطة  الفكرية والسام، ول تدرك وجود حالة أخرى من  الطأمنينة 

والراحة والذكاء والطاقة والقوة الفكرية، هذه الحالة تكمن ف املستوى األعمق 

للفكر والعقل، وتستطيع الوصول إليها واختبارها من خال ممرسة بسيطة وملدة 

20 دقيقة صباحاً ومساًء، لتقنية التأمل التجاوزي والتي تسمى الوعي الصاف.

كم أن طبيعة النار هي الحرارة وطبيعة الثلج هي الرودة، كذلك فإن طبيعة 

الحالة الساكنة للفكر هي الغبطة والسعادة والذكاء واملعرفة والقوة والدينامية 

الهائلة من مستوى السكون العميق. فإذا حرقنا قطعة من الخشب نحصل عى 

حرارة معينة، ولكن إذا عملنا عى املستوى الذري للمدة فإننا نحصل عى طاقة 

هائلة كذلك فإن الذكاء والسعادة والقوة الفكرية يزداد كلم تجاوزنا املستويات 

السطحية للفكر وغصنا ف األعمق.

العيش ف حالة من  يعني  الفكرية فقط  السطحية  الحركة  العيش ف حالة  إن 

املعاناة واملشاكل والضطراب والعجز واملرض، حيث يصبح اإلنسان كالورقة ف 

السكون  مستوى  اختبار  يكون  بينم  الشمل،  وذات  اليمي  ذات  الريح  مهب 

العميق للفكر مبثابة اتصال الورقة بالجذور العميقة للحصول عى الثبات والقوة 

والتقنية.

ل  واحدة  لعملة  ووجهان  واحدة  وحدة  والنفس  الجسم  إن  سبق  مم  نخلص 

يستطيع أي منهم ان يعمل مبعزل عن عمل اآلخر.

فالنسان بكليته جسداً ونفساً إمنا يخلق تناغمً وانسجاماً قلم نجده ف أي صور 

يجعل  الذي  هو  والواضح  الريح  التناغم  هذا  من حولنا،  واملخلوقات  للحياة 

من اإلنسان- الكائن الوحيد- القادر عى التعامل مع املتغرات واألبعاد الكونية 

بكل  الجسد  وذرات  أعمقها  بكل  النفس  جزئيات  بي  التاحم  هذا  املختلفة، 

تفاصيله هي التي أعطت لهذا اإلنسان القدرة عى التحكم ف كل مخلوقات اللّه 

عز وجل- وبديهي إن الله عز وجل هو الذي منح اإلنسان هذه القدرة وتلك 

القوة عن سواه من املخلوقات.
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التناغم الوظيفي أو Employee Engagement هي نظرية إدارية تختلف كلياً عن 

اإلشباع الوظيفي، التحفيز أو الثقافة املؤسسية، تم وصفها عى أنها درجة اللتزام 

املهني واألخاقي والعاطفي للموظف تجاه بيئة عمله، بغض النظر عن موقعه ف 

السلم الوظيفي. مبعنى آخر "مدى عشق الفرد لعمله".

- الفرق بين الرضا الوظيفي والتناغم الوظيفي:
لتوضيح الفرق بي الرضا الوظيفي والتناغم الوظيفي نأخذ املثال التايل:

موظف)أ(يقوم بعمله اليومي عى أكمل وجه. ويلتزم بساعات الحضور والنراف 

وقت  بأرسع  العماء  معامات  وينجز  وظيفته  فيعشق  املوظف)ب(  أما  فقط، 

بابتسامة كبرة، ويبتكر أساليب جديدة ف إنجاز املهام. فاملوظف)أ(قد يكون راضيا، 

لكن ليس بالرورة متناغم ومندمجا، بينم املوظف)ب(يحقق أعمق درجات الرضا، 

وهي التناغم ف بيئة العمل.  

- العوامل المؤثرة في التناغم الوظيفي
الظروف املثى للعمل: إذ إّن بيئة العمل تعتر مبثابة منزل ثاٍن للموظّف نظراً لقضائه 

وقت طويل فيها يومياً، وعند تطويرها وتحسينها يزداد شعور املوظّف بالرضا مم 

ينعكس عى إنتاجيّته وتناغمه مع وظيفته.

فرصة التقّدم: تشّجع وجود فرص للتقّدم والرتقيات من أداء املوظّف ، عر اكتساب 

مهارات جديدة تكون وسيلة لحصوله عى ترقيه.

تقليل األعباء واإلجهاد: ملا لها من أثر سلبي عى الرضا الوظيفي، والتي تحدث غالباً 

بسبب سوء اإلدارة والتنظيم.

عمل  بيئة  بتوفر  لزمائهم  املوظفي  احرتام  يحقق  املوظفي:  بي  املتبادل  اإلحرتام 

وديّة بعيدة عن العداءات.

العاقات الجيّدة مع املدراء: إّن شعور املوظّف بوجود املدراء ف حال الحاجة إليهم 

ملناقشة أي أمور تتعلّق بالوظيفة أمر يساهم ف شعوره بالسعادة والتناغم الوظيفي.

التحفيز: يلعب شعور املوظف بالتناغم والرور من الوظيفة دوراً هاماً ف تشجيع 

املوظّف وزيادة دوافعه نحو العمل.

عر  لديه،  الشخصيّة  للحياة  الوظيفة  مشاركة  مدى  بها  يقصد  الوظيفيّة:  املشاركة 

الشعور باإلنتمء لها.

النتمء الوظيفي: يتم التعبر عنه مبواطنة املوظف، عر قيامه بعدد من السلوكيات 

مثل، اللتزام باملواعيد، تقديم القرتاحات لتطوير العمل، والهتمم بشؤون املوظفي 

اآلخرين.

اللتزام: ينعكس اللتزام بالوظيفة وتقليل التغيّب بزيادة اإلنتاجيّة.

رفع األداء الوظيفي: الذي يعد كردة فعل طبيعيّة إيجابية عن مدى شعور املوظّف 

بالرضا من الوظيفة.

الحفاظ عى الصحة: عن طريق تقليل اإلجهاد واإلصابة بأمراض القلب والرشايي، 

إضافًة للوقاية من اإللتهابات الفروسيّة.

ُيولد التناغم الوظيفي لدى الموظف الرغبة الدائمة نحو اإلبتكار والتطوير المستمر 
سعيا منه لتقديم أعلى مستويات األداء المتميز، في بيئة محفزة من خالل دوافع 

داخلية وشعور بالرضا والسعادة عند تقديم الخدمة .

 التناغم الوظيفي
العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة
 

مهارات إدارية
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واحة األدب 

األبن هل تعلم يا أبي إنني الوحيد الذي
 أجاب على سؤال المعلم !

األب وما السؤال ؟
اإلبن من الذي لم يكتب الواجب .

 قصة مؤثرة وبها عبرة عميقة مفادها أن ال نحكم على 
 
ً
تحكي عن شابا والقصة  األولى،  النظرة  األشخاص من 
 آخر في مثل 

ً
يبدو منفعال من أشياء ال ينفعل منها شابا

سنه، ففي إثناء ركوبه مع أبيه العجوز القطار كان فرح 
بمنظر األشجار والسماء والطبيعة الغناء وكان يبدو طفال 
الشاب يعاني  الفعل لفت نظر زوجين وظنا أن  . وهذا 
إن  العجوز  األب  ونصحا  نفسي،  أو  عقلي  مرض  من 
يقوم بعرض ابنه على طبيب نفسي. ولكن األب تبسم 
ينظر  الشاب  الطبيب وأن  بالفعل كانا عند  لهما وقال:  

للمرة األولى في حياته .

قصة قصيرة
مثل .. عادت حليمة إلى عادتها القديمة 

إعداد النقيب حسن عبدا هلل المنصوري 

  ال تحكم من النظرة األولى 

 درر الكالم
 كلمات عن الصداقة 

الحقيقية 
خدمتهم  من  المرء  يستحي  ال  أربعه 

بعقلة اإلمام، والعالم والوالد، والضيف . النعيم  في  يشقى  العقل  ذو 
.. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم . بغيرة  مات  بالسيف  يمت  لم  من 

قيمة لكل إنسان وجود وأثر ووجوده ال يغني تعددت األسباب والموت واحد . على  يدل  أثره  ولكن  أثره  عن 
وجودة .

المفجعة، لكي يحافظ الرئيس على هدوئه عليه إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع . األمور  معالجة  يعتاد  األمور أن  معالجة  من  بدال  عادية،  وكأنها 
ماخاب من استشار وال ندم من استخار .العادية كأنها فواجع .

- الصداقة كالخطوط المتوازنة ال تلتقي 

على  المصالح  تطفو  عندما  إال  أبدا 

السطح، عندها تفقد توازيها وتتقاطع.

- الصداقة زهرة بيضاء تنبت في القلب 

وتتفتح في القلب ولكنها ال تذبل .

- الصداقة كالمضلة كلما أشتد المطر 

زادت الحاجة لها .

إذا  يفرح  الذي  هو  الحقيقي  الصديق   -

دون  لخدمتك  ويسرع  إليه،  احتجت 

مقابل .

طرفة االبتسامة
اإلبتسامة هي اللغة الوحيدة التي 
ال تحتاج لترجمة، وال تحتاج لتفسير، 

فقط هي تجسد مفتاح العبور لقلوب 
الناس، وقد دعانا ديننا الحنيف فقال 

رسولنا محمد -صلى الله علية وسلم- 
تبسمك في وجه أخيك صدقة .

يرب هذا املثل العريب الشهر )عادت حليمة إىل عادتها القدمية( للشخص الدي 

يعود إىل عمل بعد أن قرر التوقف عنه. وتعود قصة هذا املثل الشهر والذي بقي 

إىل يومنا هذا ل )حليمة( وهي زوجة حاتم الطايئ الذي أشتهر بالكرم، كم أشتهرت 

هي بالبخل، فكانت إذا أرادت أن تضع سمنا ف الطبخ ارتجفت امللعقة ف يدها 

أي تنتفض منه، فأراد حاتم أن يعلمها الكرم، فقال لها أن القدمي كانوا يقولون إن 

املرأة كلم وضعت ملعقة من السمن ف طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوما فأخذت 

حليمة تزيد ماعق السمن ف الطبخ حتى صار طعامها طيباً، وتعودت يدها عى 

السخاء وملا مات ابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكر من نفسها جزعت حتى تنت 

املوت، وأخذت لذلك تقلل من وضع السمن ف الطبخ حتى ينقص عمرها وتوت 

فقال الناس عادت حليمة لعادتها القدمية .
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اإلعالم وإدارة األزمات
إن قراءة علمية وتأملية للواقع البشري يؤكد أن العالم يتجه نحو مزيد من التداخل والتشابك وإن روافع واذرع ظواهر العولمة بدأت 
أثارها تتوضح أكثر في رسم مقاربة لعالم كوني جديد ، ستطوي االمتدادات الكونية بين دفتيها منطلقة وبقوة نحو صياغة مالمح 

ثقافية وسلوكية كونية عامة واقتصادية وسياسية وإعالمية واجتماعية وأنماط عيش وتأسيس قوانين وتشريعات موحدة على حساب 
دول العالم المغلوب على أمرها كل ذلك يسير باتجاه تشكيل واقع جديد وأي تعثر أو إعاقة للواقع الجديد لن يتحمل المجتمع الدولي 
المسؤولية بل سوف تحمله برمته على دول الجنوب. رغم االدعاء أن إرادة تحقيق التنمية للمجتمعات والوقوف إلى جانب المعوزين 

والفقراء وخلق االستقرار مسؤولية أخالقية على الجميع وبرز من بين أهمها األزمات التي تعتري العالم اليوم ومنها كشف الفساد في أية 
بقعة من العالم باعتباره وباء مدمرا سريع االنتشار وله القدرة التدميرية لتعطيل الحياة وإعاقة المسارات العلمية المتقدمة. 

األستاذ الدكتور عبدا لرزاق محمد الدليمي

مقاالت
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مقاالت

فعامل اليوم ورمبا الغد أصبح مرتعا خصبا ومطبخا 

ف  وتتنوع  عددها  يزداد  التي  األزمات  إلنتاج 

حقيقية  إرادة  توفر  يستدعي  ما  وهذا  توجهاتها 

اغلب  وتحدث   .. ملواجهتها  منظمه  وجهودا 

تغيرات  نتيجة  واألنظمة  املجتمعات  ف  األزمات 

مفاجئة تطرأ ف بنائها الداخي أو الخارجي بعيدا 

عن التوقع أو فرص لتجنبها , وكثرًا ما يقال إن كل 

أزمة تحتوي بداخلها بذور النجاح وجذور الفشل 

أيًضا . إن مجالت األزمات اإلدارية كثرة ومتعددة 

ول نستطيع حرها أو تصنيفها بل ميكن القول إن 

األزمات املرتبطة باإلنتاج قد تأيت عن فشل مفاجئ 

و  وباء  أو  تاريخي  إهمل  أو  أجنبية  عوارض  أو 

كوارث برشية أو طبيعية . كم أن بعض األزمات 

تحدث خارج نطاق سيطرة الجهات املعنية .وقد 

معلومات  ترب  نتيجة  األزمات  بعض  تحدث 

هامة وأحيانًا رسية كاسرتاتيجيه أو خطة جديدة 

أو مرشوع جديد إىل خارج املنظمة فيحدث عكس 

ما هو مخطط له .

إن إدارة األزمات لها أسس عامة يجب أن ترتجم إىل 

خطة جاهزة للتطبيق ف أي طارئ تعتمد الرعة 

والهدوء  العلمية  واألساليب  الجمعي  والعمل 

وعدم النفعال طيلة فرتة معالجة األزمة، الهتمم 

بالعاقات اإلنسانية وتشجيع املبادرات واإلبداعات 

عن  البتعاد  العاملي،  بي  الحمس  روح  وبث 

األزمة وعدم  بتطويق  أول  الهتمم  البروقراطية، 

السمح بتوسعها، تقييم دروس األزمة لضمن عدم 

فعاليات  أو  مراحل  عى  العمل  تقسيم  تكرارها، 

املستلزمات  تحديد  األزمة،  ملواجهة  متسلسلة 

املادية وعدد األجهزة واملعدات واآلليات ووسائل 

التصالت وبالحد الكاف وحسب متطلبات األزمة.

أيا  األزمات  أوقات  ف  األساسية  اإلعام  مهمة  إن 

كان نوعها هي جعل املعلومات التي تريد إرسالها 

معروفة ومفهومة لدى املرسل إليه وحتى تحدث 

استخدام  اإلعامي  العمل  ويعتمد  وإثراء،  تفاعا 

أفكار  لنقل  وغرها،  والصور،  والكلمت،  الرموز، 

متلقي  مبقتضاها  يتفاعل  وخرات  ومعلومات 

معينة  اجتمعية  مضامي  ف  الرسالة  ومرسل 

الرموز  لدللت  ومتقاربة  متساوية  ومفاهيم 

الرسالة  مضامي  تتوافق  بحيث  ومضامينها، 

املعلومات  فهم  يحقق  مبا  واملتلقي  املرسل  عند 

الخسائر  بأقل  األزمة  تجاوز  ف  ويستخدمها 

املمكنة.

إن توجيه رسائل إعامية ذات صلة باألزمات لكل 

تعاونهم  لكسب  رضورة  املجتمع  فئات  من  فئة 

يبدو رضورياً، واإلعاميون هم أهم الرشكاء نظراً 

إقامة  يجب  لذا  العام،  الرأي  تأثرهم عى  لقدرة 

املتبادلة  الثقة  عى  تقوم  معهم  طيبة  عاقة 

لقاءات  وتنظيم  محددة  معلومات  وإعطائهم 

دورية معهم.

أهمية  عى  الرتكيز  املوضوع  هذا  ف  حاولنا  وقد 

الجمهور  لتعريف  اإلعام  به  الذي يضطلع  الدور 

املعنية  الجهات  قبل  من  املتخذة  باإلجراءات 

الحاصلة  األخطاء  عى  والقضاء  الوضع  إلصاح 

نتيجة األزمة مع تضمي هذه اإلجراءات اإلثباتات 

عنها.  والعتذار  األخطاء  إصاح  عى  الحسية 

وسائل  عى  نفسها  تفرض  والكوارث  فاألزمات 

تحت  مؤسسة  أية  يضع  أن  ميكن  وهذا  اإلعام 

من  فإنه  لذلك  سيئة،  ألسباب  ولكن  األضواء 

وسائل  مع  العاقة  إدارة  كيفية  معرفة  الروري 

اإلعام إذا كان املطلوب إيصال الرسالة بشكل جيد 

وإعطاء الصورة السليمة عن املؤسسة. 

ومضمون هذا املقال محاولة إلكمل ما سبق وان 

الطريق  رسموا  أفاضل  أساتذة  قبل  من  أنجزه 

املوضوعات  أكر  من  يعد  موضوع  مع  للتعامل 

جميع  وان  لسيم  اإلنسانية  عى  وتأثرا  خطورة 

يكاد  فا  والكوارث  لازمات  عرضة  املجتمعات 

هناك مجتمع متقدم أو نام إل وهو عرضة لزمة أو 

كارثة طبيعية أو من صنع البرش و ل تزال الكوارث 

تعفي  ول  تعرف  ل  وهي  بنا،  تحيط  األزمات  و 

شعبا ما من نتائجها الكارثية والفرق إن هناك من 

وآخرون  أخطائه  من  ويستفيد  ملواجهتها  يتحوط 

النتائج عى  ل يتعلمون من تجاربهم رغم قسوة 

العربية  األقطار  مقدمتهم  وف  والشعوب  الدول 

ابعد الله عن الجميع الكوارث وجنبنا األزمات.



38   يوليو   2020    العدد ) 285 (   

وحي اإليمان

من منا مل يستمع إىل الرنامج اإلذاعي )استشر والخر 

الرنامج من أهمية املشورة  بصر(، أخذت فكرة هذا 

وحاجة الناس إليها، فم عندك من الرأي قد ل يكون 

عند غرك، وقد تهم باألمر فيلتبس عليك وجه الصواب 

فيه فإن مضيت فيه مضيت مرتدداً، وإن أعرضت عنه 

خشيت أن تفوتك فرصة قد ل تعود مرة أخرى.

موضعي  ف  املشورة  عى  الكريم  القرآن  حث  وقد 

تعاىل:)وشاورهم ف  قال  عمران  آل  أحدهم ف سورة 

األمر(»اآلية 159 «.

قوله  ف  الشورى  سورة  ف  الثاين  واملوضوع 

تعاىل:)وأمرهم شورى بينهم(»األية28 «.

وقال الحكمء »ما ندم من استشار« وقالوا »من شاور 

الناس شاركهم ف عقولهم«.

التدبر  أنه عاجز عن  والذي يلجأ إىل املشورة ليعني 

فلعل  ميوله  عليه  تليه  مبا  ينقل  أن  يريد  ل  ،ولكنه 

إن  فإنه  تشغله عن عواقبه، وكذلك  يريد  فيم  رغبته 

استقل برأيه ل يأمن أحد أمرين: أن يقع ف هواه وما 

مالت إليه نفسه فإذا وقع ما يكره ندم حيث ل ينفع 

النفور من هذا الخاطر فإaذا فاته  ،أو يبالغ ف  الندم 

تبي له أنه  فاته خر كثر، فيعض بنانه لندم مرة ومرة.

املشورة  باب  ف  املستطرف  كتابه  ف  األبشيهى  يقول 

»اختلف أهل التأويل ف أمره باملشورة مع ما أمده الله 

تعاىل من التوفيق عى ثاثة أوجه:

أحدهم أنه أمره بها ف الحرب )يوم بدر( ليستقر له 

أي   - الحسن  قول  وهذا  عليه  فيعمل  الصحيح  الرأي 

الحسن البري.

ثانيها: أنه أمره باملشورة ملا علم فيها من الفضل، وهذا 

قول الضحاك .

باملسلمون- وإن كان ف  ليسنت  أمره مبشاورتهم  ثالثاً: 

غنية عن مشورتهم، وهذا قول سفيان الثوري.

الشورى، وأهميتها وما تنطوي عليه  هذه هي مكانة 

من نفع للمستشر وللمشر.

ولكن  كثرة  مداخل  ولها  كثرة  أمور  لإلنسان  نجد 

األخاق  أهل  استشار  فإن  عليه  تخفى  قد  مخارجها 

بدت له الصورة عى أوضح وأكمل وجه.

قال بعض العقاء »ما عزمت عى الدخول ف أمر إل 

وفكرت ف الخروج منه «

ولعلنا ف هذا املوقف نذكر سيدنا عمرو بن العاص-

عاقبته  فرى  األمر  ف  ينظر  كان  فقد  عنه-  الله  ريض 

وحارص  مر  ليفتح  ملاذهب  إنه  قيل  مبتداه،  من 

الحصن  داخل  وأعوانه  واملقوقس  )بابليون(  حصن 

جيش  قائد  من  املقوقس  طلب  خارجة،  واملسلمون 

املسلمي أن يبعث له من يفاوضه، فرأى بثاقب رايه 

ف مكابد الحرب أن يكون هو املفاوض مع نفر قليل 

من أصحابه، ودخل الحصن وجرت بينه وبي املقوقس 

مناقشات استشعر مهنا املقوقس أنه أمام رجل خطر 

ودبر ف نفسه مكيدة لعمرو يهلك بها قبل أن يعود 

فقال:  املقوقس  نفس  ف  ما  عمرو  وأدرك  جيشه،  إىل 

»إن شئت خرجت من عندك وعدت بعرشة من رجال 

ف  املقوقس  وقع  وهنا  مني«  خر  واحد  كل  جيشنا 

العدد وهو  أقتل هذا  ل  ملاذا  نفسه،  وقال ف  الحيلة 

يذل عمر  أن  فأراد  ذلك  واحد، ومع  قتل  خر يل من 

ويجمله عمرو  بالرتاب  كيس  أن ميأل  فأمر  العاص  بن 

وقال  مستبرشاً  عمرو  فخرج  الحصن،  من  خارج  وهو 

ألصحابه إن الله سيفتح علينا، إن هذا الجاهل حملنا 

تراب مر.

إن صاحب العقل ومن أحكمته التجارب يستطيع أن 

يخرج من مأزق يكون فيه هاكه إىل فرج يكون فيه 

نجاته.

إن العاقل من يقرأ ما ف نفوس الناس قبل أن تخرج 

الكلمت من أفواههم، وأمثال هذا هم الذين يصلحون 

للمشورة وتفدح بهم زناد العقول.

مبا  والنتفاع  أمثال هؤلء  عن  البحث  إىل  بحاجة  إننا 

عندهم من الرآي واملشورة، وهم موجودون ف شبابنا 

رجحت  الذين  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شباب 

النفوس، ولقد  أغوار  أقدامهم ف سر  عقولهم وثبتت 

من  فريداً  منطاً  ثراه-  الله  -طيب  الخر  زايد  كان 

باب  فتحح  عى  أقدر  وهم  ييستثرون  الذين  الرجال 

مثرة  الخلف  نرى  نحن  وها  األمور،  من  استغلق  ما 

األول  الطراز  من  دولة  رجال  نرى  السلف،  مثار  من 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ف  ممثلي 

نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- ونائب رئيس الدولة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه 

الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

عهد  ويل  املسلحة  للقوات  األعى  القائد  نائب  نهيان 

الجبل  اإلمارات  حكام  وإخوانهم  الله-  أبوظبي-رعاه 

الثاين لروح التحاد، وهم ل يبخلون عى شعب دولة 

اإلمارات بالرأي السديد ويستمعون بكل رحابة صدر 

إىل املشورة الصادقة.

وحفظ  األعداء  مكايد  من  اإلمارات  دولة  الله  حفظ 

قادتها، وسدد خطاهم عى درب الخر ف كل حي.

المشورة

كتب: إسماعيل محمود عبداهلل
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وجهة نظر

العمق ف جذورها,  بالغة  نبتة  تتخلق من  التي  الطاقة  تلك  اإلرادة هي 

وتتغذى تلك الجذور عى قدر ما ينهل املرء من الدراية واملعرفة والخرة 

واملتابعة، والخرة وحدها صندوق مغلق مفتاحه، شجاعة الفرد أما الشهوة 

فهي وخز ألبرة بالغة الدقة عى أكر األعصاب حساسية تصدر ضوءاً يسبق 

اإلرادة.

بالقفال  ممسكاً  يعيش  منا  اإلنسان  أن  إنكار  أحد  يظن  ل  أن  ويجب 

واملفاتيح لاثني معاً )اإلرادة والشهوة( وهذه ميزة وهبها الخالق سبحانه 

ما نخضع أمام ضعفنا تحت ما  لنبي آدم، ولبد لنا أن نعرتف بأننا كثراً 

ميكن أن نعتره استسام لشهوة ما، ما نلبث أن نصحو منها ملعاقبة ذاتنا 

ولكن بعد فوات األوان.

واإلنسان يولد أسراً لراع دائم بي اإلرادة والشهوة وما الدوائر التي منر 

والثقافية  التعليمية  املراحل  مبختلف  األمهات مروراً  أول أحضان  بها من 

والحياتية، كلها دوائر مواجهة وخلط ومزج وتجارب تتارجح بي الحاوة 

واملرارة، وبي البسمت والدموع، وبي الوحدة والبحث عن الذات ضمن 

التي تقودنا إىل  ارتشاف قطرات املسؤولية  الواحد منا ف  يبدأ  املجموع، 

مراحل النضج لي نكتشف أن كل ما حولنا يتبدل ويتغر ويتطور إل ذاك 

الراع بي )اإلرادة والشهوة( الذي يولد معنا وميوت معنا !.

التهذيب  عمليات  من  بكثر  مير  املوضوع  أن  إىل  الشارة  الواجب  من 

بتحويل  كفيلة  العمليات  وهذه  النضج،  مرحله  إىل  يصل  حتى  والرتتيب 

التجربة إىل مادة علمية نهديها لألجيال الاحقة بنا مرة ونفرضها عليهم 

مرة أخرى.

وهكذا نظل صغاراً نستقبل األمر بنشوة تعادل إغاق أصابعنا -ف الصفر- 

الاحق  التشكيل  ثم  اللعب  ثم  بالعبث  فيها  نبدأ  الصلصال،  عى عجينة 

بالخيال الطفويل وصولً إىل اإلنجاز واإلبداع. وعندما نكر ندفع بالشهوة ف 

اتجاه اإلرادة حتى ل تنطلق األخرة ف الهواء، فا نفكر ف هواء، ول نتكلم 

ف هواء، ول ننجز من مجرد الهواء، إذ لبد لتلك الشهوة أن تكون بعضاً 

لثمر بالغة نافعة، وإل تغلبت الشهوة وفقدنا اإلرادة.

اإلرادة والشهوة صراع البد منه!

هاني محمد توفيق



بصمات السالح
عند  املسدس  ماسورة  داخل  املوجودة  الخدوش 

إطاق الرصاصة قد ل تكون مرئية للعي املجردة، إل 

امليكروسكوب  بواسطة  أسلحة  خبر  أي  بإمكان  إنه 

أن يراها بالوضوح الذي يرى فيها إشارة السر عى 

الطريق العام، ويحظى املسدس عادة بتلك العامات 

املميزة بداخل ماسورته خال املراحل الثاث األخرة 

من عملية تصنيع املسدس، والتي تساهم كل منها 

بالذات  العيوب  وهذه  املميزة،  وخدوشها  بعامتها 

هي التي ترتك »توقيعها« عى سطح الرصاصة.  

المرحلة األولى:
تتمثل املرحلة األوىل عملية ثقب املاسورة ويتم هذا 

مادة  من  مصنوع  قايس  معدين  أنبوب  طريق  عن 

الكربيد املعدين، ومزود برأس مايس، ويؤدي هذا إىل 

داخل  املجردة  بالعي  ترى  ل  دائرية  حلقات  ظهور 

املاسورة ل تلبث أن تختفي خال املراحل املتبقية. 

المرحلة الثانية:
أما املرحلة الثانية فتكون بإدخال أداة حفر معدنية 

حلزونية الشكل داخل املساورة، ويكون الغرض منها 

حفر مسار دائري أو حلزوين مهمته جعل الرصاصة 

تدور وهي تخرج من املاسورة، تاماً كم تفعل الكرة 

وهي تطر ف الهواء بعد ركلها، ويزيد هذا من دقة 

ترسمه  الذي  املسار  ويختلف  اإلصابة،  ف  الرصاصة 

وأخرى،  ماسورة  بي  املخرز  تشبه  التي  األداة  هذه 

وبالتايل بي مسدس وآخر.

 المرحلة الثالثة: الصقل
التي  وهي  الصقل،  مبرحله  األخرة  املرحلة  وتسمى 

للمسورة،  الخشنة  األطراف  تنعيم  خالها  يتم 

لي  أمكن،  ما  الدقيق  األسطواين  الشكل  وإعطائها 

إىل  نشر  وهنا  بدقة،  هدفها  نحو  الرصاصة  تتجه 

عى  وخدوشها  آثارها  ترتك  هذه  الصقل  عملية  أن 

املاسورة والتى كم ذكرنا ترتك هذه العامات نفسها 

عى كل رصاصه تطلق من نفس الساح. 

األدلة  علوم  فروع  من  فرع  وهو  املقذوفات:  علم 

الجنائية والجرائم، ومن املهام التي يؤديها هذا العلم

فحص آثار األسلحة .

كم يقوم باألبحاث اآلتية :

وقاعدتها  الرصاصة  أي  النارية  الطلقات  فحص   -1

ونوع الساح املستعمل .

2- فحص ماسورة الساح .

3- فحص آثار الطلقة .

4- تحديد وقت استعمل الساح .

5- تحديد املسافة املنطلقة منها الرصاصة .

6- فحص املفرقعات عى أختاف أنواعها .

ويقسم علم المقذوفات الى:
علم املقذوفات الداخي:

ف  حركته  عند  للمقذوف  الداخي  األداء  ويدرس 

سبطانة الساح وحتى خروجه من الفوهة.

- علم املقذوفات الخارجي:

انتهاء  بعد  املقذوف  حركة  يدرس  الذي  العلم  هو 

حركة الدفع، وخروجه من فوهة الساح.

بعد  الساح  ماسورة  لتغير  البعض  يلجأ  وقد 

بي  العاقة  كشف  من  املختصي  ملنع  استعمله، 

مع  الساح  توفر  من  بد  فا  والساح،  الرصاصة 

لي  أخرى  جهة  من  والرصاصة  األصلية  ماسورته 

الساح  بي  العاقة  وتأكيد  الربط  الرشطة  تستطيع 

والرصاصة.  

كيف يُكتشف المسدس الذي أطلق الرصاصة؟
لكل مسدس في العالم خصائصه المميزة، وهذا يؤدي إلى أن يترك داخل كل )ماسورة مسدس( مجموعة خدوش وخطوط 
مميزة على سطح الرصاصة الناعم وهي تندفع خارج المسدس عند إطالق الرصاصة، وهذه العالمات المميزة تعَرف بالمسدس 
 من فروع علوم 

َ
 كما تفعل البصمات بالنسبة للسارق.    فمن خالل علم المقذوفات الذي ُيعد فرعا

ً
عند إطالق الرصاص، تماما

األدلة الجنائية والجرائم والذي ينقسم إلى علم مقذوفات داخلي وآخر خارجي، وهو فحص آثار األسلحة.

عالء رضوان

علوم أمنية
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هيئة التحرير

أولً: اللتزام بالدين والخاق والتقارب ف السن والثقافة، 

عدم الطمع ف املال والجمل بشكل رئيي، وف حديث 

النبي -صى الله عليه وسلم-يقول فيه »من تزوج إمرأة 

ما  فيها  رأي  لجملها  تزوجها  إليه، ومن  الله  وكله  ملالها 

يكره ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك، إذا جاءكم 

فتنة  تكن  تفعلو  إل  فزوجوه  ودينه  خلقه  ترضون  من 

الحياة  أن  الفتاة،  أيتها  األرض وفساد كبر«، وأعلمي  ف 

الزوجية ليست ساعة بل إنها سرة حياة كاملة لذا يتحتم 

دائم  يحافظا عى سعادتهم بشكل  أن  معاً  األثني  عى 

اإلنسانية مثل  الحاجات  ومستقر. ومن جانب أخر فإن 

الطعام والنوم واللباس ونحوها فإن اإلسام تركها حرة بي 

يديهم ليتفاهم بصددها ويتفقا عليها وحسب رغباتهم، 

ولكن اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة ذكرت ف هذه 

تعاىل:  قال  جداً  كثرة  ومكروهات  مستجدات  الجوانب 

عليهن  وللرجال  باملعروف  عليهن  الذي  مثل  )ولهن 

درجة(»البقرة 288«، سألت أمرأة النبي -صى الله عليه 

وسلم- ما حق الزوج عى املرأة؟

قال: أن تجيبه إىل حاجته وإن كانت عى قتب، ول تعطي 

إل بإذنه، ول تبيت ليلة وهو ساخط عليها. قالت  شيئاً 

أن  أيضاً  قال: نعم واعلمي  الله وأن كان ظاملاً  يا رسول 

ومل  األرسة،  لصيانة  األساسية  الدعائم  عى  أكد  اإلسام 

يكتف بالحقوق والواجبات التي وضعها عى كا الزوجي، 

وإمنا فرض دعائم مرتكزات أساسية لحمية األرسة ومنع 

كل  عى  واملفروضة  العقوبات  ف  وشدد  عليها  اإلعتداء 

من يحاول أن ينال منها.

بطريقة  يتم  عمل  أي  عى  يثني  أن  الطبيعي  ومن 

ونثني  أطفالنا  نقدر  أن  أيضاً  املهم  من  ولكن  حسنة، 

عليهم للخطوات الصغرة التي يقومون بها نحو تحقيق 

من  تطلب  أن  جداً  الصعب  من  يكون  فقد  أهدافهم، 

أو  أن تكون لطيفة مع أخيها  أعوام  طفلة عمرها ثاث 

تركز اهتممها عى اضحاكه وهم ف السيارة، فمن املهم 

أن نعر لها عن شكرنا ملراعتها لشعوره فتعلق األم، انظري 

الطفلة  تشعر  عندئذ  له،  حققتها  التي  السعادة  مدى 

أطفالنا  تشجيع  نستطيع  كم  أيضاً.  وبالزهو  بالسعادة 

عديدة  طرق  وهناك  أهدافهم  تحقيق  عى  مبساعدتهم 

بعيداً  نقف  أن  األفضل  من  يكون  وأحياناً  هذا،  لفعل 

عندما  حتى  ولكن  بأنفسهم،  مشاكلهم  يحلون  وندعهم 

من  بقليل  نساندهم  أن  ميكننا  منا  توجيه  دون  نرتكهم 

الكام الحنون أو الربت عى ظهورهم أو تقديم أقرتاح 

ف الوقت املناسب، وعندما يصاب أطفالنا باإلحباط فإنه 

من املمكن أن نركز عى العمل الذي أنجزوه أو صعوبة 

ما حاولوا تحقيقها، بدلً من الرتكيز عى حقيقة أنهم مل 

ينجحوا بعد فيم رشعوا ف فعله.

ومن صفات الزوج املثايل األخرى واملهمة أيضاً أن يقوم 

بتشجيع األطفال الذين هم تحت سن الخامسة أو فيها 

عند قيامهم بأي عمل وعدم إحباطهم أو اإلقال من شأن 

ما قاموا به، مثاً حي يقوم طفل بعمر خمس سني ببناء 

لكنه ف نفس  املكعبات وتركيبه بشكل دقيق،  برج من 

الوقت يكون هشاً مم يؤدي إىل إنهياره. وهنا لبد لألب 

أن يكون عى استعداد بكلمت اإلطراء والتشجيع لعدم 

إصابة الطفل باإلحباط، مثل أن يقول له أنك قمت بعمل 

وإن  القادمة،  املرة  ف  تكون حذراً  أن  عليك  ولكن  كبر 

يسأله هل تريد أن أقدم لك مساعدة ما ف عملك وأن 

يعمل معه ف إعادة البناء.

حينها يشعر الطفل بالرضا ملعرفته أن محاولته السابقة 

تم تقديرها، وأنه اآلن بدأ يتعلم مهارات جديدة سوف 

تساعده عى إتقان أعمل أخرى أكر جدية وأكر صابة 

ف املستقبل ويتضمن تشجيعها ألطفالنا ما هو أكر من 

مجرد الثناء عليهم .

بالطفل وتربيته  اإلهتمم  أن عملية  لنا  يتضح  ومن هنا 

السليمة تدخل ف باب صفات الزوج املثايل، ويجب أن 

تتخذ من بي األسباب الرورية ف عملية اإلختيار للزواج 

ول ننىس أن عملية الزواج موضوع رشاكة وحياة ولبد لها 

من إختيار الزوج املثايل لتلك الحياة.

يعتبر الزواج من أثمن وأبرز العالقات االجتماعية، لذا البد من التروي والعناية الفائقة في عملية اختيار شريك الحياة الذي يتمتع 
بالصفات الكريمة والتي يكون محورها وأصلها الدين واألخالق ألنها الميزان القويم، بينما تأتي صفة الجمال وامتالك المال في 

الدور الثانوي نحو تحقيق السعادة األسرية )وأهم صفات الشريك(:

الزوج المثالي
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تقع جزيرة أم النار قبالة ساحل إمارة أبوظبي، وتتميز مبوقع أثري أمثر عن اكتشافات 

كبرة ساعدت عى إلقاء الضوء عى ثقافة وأسلوب حياة سكان العر الرونزي ف 

الصغرة، فيم بي عامي  الجزيرة  املتحدة. وقد كانت هذه  العربية  دولة اإلمارات 

2500 قبل املياد و 2000 قبل املياد تقريباً، مبثابة موطن ملستوطنة كبرة لعبت 

فّعالً ف التجارة اإلقليمية، حيث أظهرت القطع األثرية أن الناس ف الجزيرة  دوراً 

كانوا يتاجرون مع حضارات بعيدة، مثل باد ما بي النهرين القدمية )العراق حالياً( 

وحضارة وادي السند )باكستان والهند حالياً(. 

المدافن واألبنية
تضم الجزيرة، التي تم التنقيب فيها ألول مرة بواسطة فريق أثري دمناريك عام 1959، 

العديد من األبنية واملدافن الهامة التي تعكس ثقافة أم النار. تحتوي املقرة عى 

العديد من املدافن املوجودة فوق سطح األرض عى شكل دائرة قطرها ما بي 6 و 

12 مرتاً، ويبلغ ارتفاعها عدة أمتار. كم تنقسم هذه املدافن إىل غرف يتم الوصول 

إليها من خال مداخل صغرة.

ُصممت كل غرفة لتضم العديد من رفات املوىت، والتي يصعب معرفة الرقم الفعي 

لها بفعل الزمن ونبش القبور. اُستخدمت الحجارة ف بناء هذه املدافن، واستخدم 

العديد منها ف عملية ترميم عدد كبر خال سبعينيات القرن العرشين. وزُخرفت 

والثران  الظباء  مثل:  الحيوانات،  بنقوش  الكبرة  للمباين  الدائرية  الجدران  بعض 

واألفاعي واإلبل.

املنازل  منها  النار،  أم  جزيرة  ف  الخام  الحجر  من  املباين  من  العديد  اكتشاف  تم 

واملخازن التي استخدمت لتخزين ونقل البضائع من الجزيرة إىل املناطق املحيطة 

بالخليج العريب. 

حياة السكان األوائل
الجزيرة،  عى  قامئة  كانت  مستوطنة  ف  اآلثار  من  العديد  عى  اآلثار  علمء  عر 

مم يكشف عن حياة السكان األوائل فيها. وقد اشتملت هذه القطع األثرية عى 

القائد واملجوهرات ودبابيس الشعر الذهبية واألسلحة النحاسية واألواين الفخارية 

املستوردة واملحلية املزخرفة بتصاميم تفصيلية، باإلضافة إىل القطع الرونزية، مثل 

خطاطيف الصيد املصنوعة محلياً من النحاس، والتي من املحتمل أنها استُخرجت 

من الجبال الواقعة بالقرب من واحة العي.

تعكس القطع األثرية، مثل: خطاطيف وشباك الصيد مدى اعتمد السكان األوائل 

كان ميثل  البحر"،  "بقرة  أيضاً  األطوم، يسمى  أن  ويبدو  الطعام.  البحر لجلب  عى 

عنراً أساسياً ف نظامهم الغذايئ، باإلضافة إىل استخدام الجلود والزيوت. يُعد األطوم 

وجوده  من  الرغم  عى  النقراض،  من  املحمية  الفصائل  بي  من  الحايل  الوقت  ف 

بوفرة قدمياً نظراً للعثور عى العديد من عظامه ف املوقع. 

التغيرات المناخية
ومن املؤكد أن املنطقة تعرّضت لتغرات مناخية هامة بسبب غياب أية أّدلة أثرية 

 للتاريخ واألثار 
ً
أم النار اسم لحضارة ُوجدت في العصر البرونزي بأبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتكون تلك الحضارة موطنا

عند اكتشافها عام 1959م على إثر حفريات قامت بها بعثة آثار دانماركية، وتضم جزيرة أم النار العديد من المدافن واألدوات األثرية.

 حضارة التاريخ واآلثار

إعداد : وليد يوسف الشحي

أم النار .. 

أمكنة وأزمنة
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أمكنة وأزمنة

ملباين حجرية كبرة عى امتداد ساحل ابو ظبي وجزرها بعد 2000 سنة قبل املياد. 

ويوحي ذلك بأن سكان العر الرونزي مل يتمكنوا من الستمرار ف العيش وسط بيئة 

يتزايد جفافها باستمرار، فطوروا منط حياة مييل إىل البداوة والرتحال، مع العودة إىل 

الجزر خال موسم الشتاء البارد فقط. كم أن الرأي القائم عى فكرة ارتفاع درجات 

أجريت عى عظام  التي  التحاليل  تعززه  األمطار  وانخفاض معدلت سقوط  الحرارة 

اليوم  الذي ل نجده  الزقة  املنطقة، مثل طائر  تعيش ف  كانت  التي  األصلية  الطيور 

األخر  الحمم  إىل  بالنسبة  الحال  هو  وكذلك  والفرات،  دجلة  مستنقعات  سوى ف 

الذي نجده اليوم ف منطقة ظفار ف سلطنة عمن ورغم صغر هذه الجزيرة، إلّ أن 

النار" عبارة معتمدة  أم  القديم جعل من عبارة "حضارة  لتاريخها  الخاصة  املميزات 

عى املستوى العاملي لإلشارة إىل الحضارة التي سادت ف الخليج العريب وجنوب رشق 

الجزيرة العربية قبل أربعة آلف سنة خلت.

اتساع عمليات التنقيب والحفريات
وقامت بعثة دامناركية بفحص سبعة قبور من أصل خمسي وثاث مناطق ف أطال 

املستعمرة القدمية وخال زيارتهم األوىل تعرفوا عى بعض الصخور املشكلة واملركبة 

التايل )فراير 1959( بدأت الحفريات األوىل ف  العام  معا بي أكوام من الصخر وف 

إحدى األكوام عى املرتفع املعروف حاليا باسم القر واحد وخال عامي تاليي "1960 

و1961" كانوا قد اكتشفوا املزيد من القبور بينم تم تخصيص السنوات الثاث الاحقة 

ألعمل فحص املستعمرة.

وتوقفت الحفريات الدمناركية ف أم النار عام 1965 لكنها استؤنفت عام 1975 عى يد 

فريق أثري من العراق وخال فرتة التنقيب تلك التي استمرت عاما واحدا تم اكتشاف 

خمسة قبور وفحص جزء صغر من القرية.

الستينيات  أوائل  ف  أبوظبي  داخل  لتغطي  الدمناركية  الكتشافات  رقعة  وتوسعت 

وتبعت هذه الكتشافات أبحاث عى يد فرق محلية باإلضافة إىل األبحاث التي قامت 

وكشفت  للمنطقة  الحالية  األثرية  الكتشافات  إىل   1973 عام  منذ  أجنبية  فرق  بها 

األبحاث مواقع أثرية تنتمي إىل فرتات عدة تفصل بينها فجوات زمنية ل مفر منها 

عائدة إىل طبيعة املواقع األثرية ذاتها وترتكز املواقع األثرية ف جنوب رشق الجزيرة ف 

الواحات واملناطق الساحلية والوديان املوازية للطرق التجارية. 

أما أقدم العصور املمثلة حتى اآلن فهو العر الحجري القديم الوسيط الذي اكتشفت 

بقاياه ف جبل براكه باملنطقة الغربية ، ويعود تاريخ  تلك املنطقة إىل ما بي 15 ألفا 

و20 ألف عام ومل يكتشف حتى اآلن أي يشء من الفجوة الزمنية الطويلة بي تلك 

الفرتة والعر الحجري الحديث الذي مر عليه مثانية آلف عام .وبنهاية األلفية الرابعة 

العر  بدأ  النهرين  بي  ما  باد  الكتابة ف  اخرتاع  من  قليلة  قرون  وبعد  املياد  قبل 

الرونزي ف أبوظبي ومنطقة جنوب رشق الجزيرة العربية برمتها.

ويغطي ذلك العر األلفية الثالثة ومعظم األلفية الثانية قبل املياد وهو مقسم إىل 

املئات  املبكر  الرونزي  العر  وميثل  واملتأخر  والوسيط  املبكر  أساسية  مراحل  ثاث 

من القبور املبنية من أحجار القفر واألواين الفخارية التي يعود أصلها إىل باد مابي 

النهرين. أما العر الوسيط فيجمع حضاريت أم النار ووادي السوق.

أم  حضارة  ورثت  التي  املياد"  قبل   1600  –  2000" السوق  وادي  حضارة  وشهدت 

النار املعقدة انحدارا بينم مثل العر الرونزي املتأخر "1600 ـ 1300 قبل املياد" 

بعدد محدود من املستوطنات وتبع العر الرونزي املتأخر ازدهار نتج عن اخرتاع 

املجتمع املحي لنظام الري تحت األرض "الفلج" خال العر الحديدي "1300 ـ 300 

قبل املياد" .

المصادر والمراجع :
/https://abudhabiculture.ae

/http://wam.ae

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

  االلتزام بالقوانين ثقافة تطبيقية ال شعارات تنظيرية!
الهيئة  أعلنت   ، يحيد  ال  ، وعمل دؤوب  بعد جهد جهيد 
الدولة  في  والكوارث  واألزمات  الطورائ  إلدارة  الوطنية 
 ، والمقيمين  المواطنين  عن   

ً
كامال الحظر  رفع  قرار  عن 

المجتمع  أفراد  لكافة  والعودة  الخروج  بحرية  والسماح 
طوال اليوم بدون تقييد ، مؤكدة اكتمال وانتهاء برنامج 
تم  والذي   ، الدولة  أرجاء  الوطني في مختلف  التعقيم 
الالزمة لمكافحة تفشي فيروس  اإلجراءات  إقراره ضمن 

كورونا كوفيد 19 .
اإليجابية  الخطوة  هذه  إلى  الوصول  من  الرغم  وعلى 
 بمشيئة الله ، إال 

ً
التفاؤلية بانحسار انتشار الفيروس تدريجيا

أنه يتوجب على الجميع توخي الحيطة والحذر واالستمرار 
الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  من  المنوال  نفس  على 
االحترازية ، ألن هذه المؤشرات وإن كانت مبشرة فإنها ال 
تؤكد زوال الجانحة ، لذا يجب على كل شخص أن يكون 
رقيب ذاته في تصرفاته وسلوكياته ، فااللتزام بالقوانين 

ثقافة تطبيقية ال شعارات تنظيرية!
المخالفات  ازدياد  لوحظ  فقد  المختصة  للجهات   

ً
ووفقا

عقب إعالن انتهاء برنامج التعقيم الوطني ، ما تنم عن 
، ومن  الوقائية  والتدابير  باإلجراءات  واالستهتار  الالمباالة 
بين المخالفات عدم مراعاة مسافات التباعد االجتماعي 
إلى   ، والخاصة  العامة  األماكن  التجمعات في  ، وإقامة 
في  والمبالغة   ، الواقية  الكمامات  ارتداء  عدم  جانب 

الزيارات العائلية.
 إلى فترة التعقيم الوطني فإنها - والحق يقال - 

ً
ورجوعا

لها العديد من اإليجابيات ، فعلى الرغم من تقييد الحركة 
أعادت  بالمقابل  أنها  إال  معين  مسائي  توقيت  في 
متواجدين  وأصبحوا  ترابطهم  من  وزادت  األسر  شمل 
مع بعضهم البعض ، مطلعين على شؤونهم ، مراعين 
المختصة  الجهات  مع  التعاون  ذلك  وقبل   ، لمصالحهم 

في نجاح برامجها وخططها الوطنية.

ومضة أخيرة :
دوافعها   ، شخصية  ثقافة   : التنظيمية  باللوائح  التقيد 
وطنية ، ال تحكمها القيود الوقتية ، أو القوانين اإللزامية.
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إعداد : النقيب حسن المنصوري 

العريب  والوطن  العراق  ف  الرياضية  الوساط  فجعت 

العاصمة  ف  رايض  أحمد  الخلوق  السابق  العب  بوفاة 

بغداد بعد اصابتة بفروس كورونا املستجد بحسب ما 

أعلن مسؤول ف وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، 

وتأيت وفاته بعد أسابيع قليلة عى وفاة العب السابق 

فيديو  ف  رايض  أحمد  الراحل  ظهر  حيث  هادي،  عى 

معزيا ف هادي وهو يبي عى رحيله . ولد أحمد راىض 

ف 21 ابريل 1964 وبرزت موهبته ف سن مبكرة وتألق 

املنتخبات  مع  تالقه  وواصل  والزوراء  الرشيد  نادي  مع 

العراقية وحظي بشعبية كبرة لدى الصحافة والجمهر 

الرياضية سواء العراقية أو العربية ولقب )بطائر النورس(، 

النجازات  من  بالعديد  الرياضية  مسرته  وحفلت  

املع  من  واحداً  أصبح  حتى  والقارية  املحلية  واأللقاب 

نجوم الكرة العراقية وفريق الزوراء صاحب الجمهرية 

وىف  بآسيا  لعب  أفضل   1988 عام  أختر  فقد  الكبرة، 

العام ذاته نال لقب هداف بدورة الخليج ف السعودية ، 

كم حصل عى لقب هداف العرب ف األردن، ونال لقب 

سعيد  الكبر حسي  النجم  مع  بالعراق  القرن”  “لعب 

انجلوس  بلوس   1984 األوىل  أوملبيتي  بدورتي  وشارك 

العامل 1986  ، كم شارك ف كاس  والثانية 1988سيؤول 

باملكسيك وأحرز هدف منتخب باده الوحيد باملونديال 

ضد بلجيكا . و قد قال عنه عدنان رجال لعب املنتخب 

الحزن واألىس ننعى رفيق دربنا  ببالغ  السابق:  العراقي 

ونجم الجمهر العراقية األول وابن بغداد أحمد رايض، 

وكتب العب السابق حسي سعيد وداعا ابا فيصل، إىل 

اللقاء أخي أحمد رايض .

املسؤولي  من  بداية  الريايض  الشارع  -يتحدث 

عن  واملدربي  بالاعبي  ومرورا  للجمهور  ووصول 

مرحلة الرياضة مابعد فايروس كورونا...

وقد ل أتفق معهم ف تسمية " الرياضة بعد كورونا" 

والتي تعني  ممرسة الرياضة ف مرحلة اإلنتهاء من 

هذا الوباء.

ماينبغي  وهو  موجودا  مازال  كورونا  فايروس  لكن   

أن نتنبه إليه وأن نواصل إتخاذ اإلجراءات اإلحرتازية 

تزامنا مع العودة للنشاط الريايض الذي بدأ تدريجيا 

ف الوقت الحارض وعادت معه الروح الرياضية التي 

كانت مرتقبة.

وتزامنا  الحالية  الفرتة  خال  الرياضة  عن  وللحديث 

مع السيطرة عى تداعيات فايروس كورونا علينا أن 

نتذكر إن أي رياضة بدون جمهور لن يكون لها طعم 

منها  يستفيد  ولن  أخر  يشء  أي  أو  وللون  حقيقي 

الرياضات  عن  أتحدث  وهنا  ميارسوها  الذين  سوى 

التنافسية.

األخذ  الرياضة  عن  املسؤولي  يقوم  أن  لبد  ولذلك 

بعدد  كان  سواء  القادم  الجمهور  إن  العتبار  بنظر 

قليل أو بعدد كبر سيكون جمهورا متعطشا ملتابعة 

للماعب  للحضور  ومتعطشا  الرياضية  املنافسات 

مثلنا  مثله  الوقت جمهور  نفس  لكنه ف  والصالت، 

فايروس  بسبب  هابطة  مبعنويات  أو  مرهق  جميعا 

لذلك  املعروفة  األسباب  من  ألي  وتداعياته  كورونا 

الراحة  سبل  وتوفر  إسعاده  عى  العمل  من  لبد 

املعتادة له لي لنخره مرة اخرى.

 - تساؤل أخر يرتدد عى لسان الناس هو ماذا علينا 

أو  كورونا  أبان  الرياضة  عودة  مرحلة  ف  نفعل  ان 

بعدها، ف ما يتعلق بتعزيز الروح الرياضية وأن تعود 

وبتصوري  للحياة،  كأسلوب  بالرياضة  لتبتهج  الناس 

العمل  وبقوة  العمل  اإلحتياجات هي  أبرز  من   أن 

أبوابها  أوسع  من  الرياضية  األندية  فتح  إعادة  عى 

لتستقبل الاعبي الذين ليجدون ناديا يلعبون فيه او 

مدربا يبحث عن فريق يدربه، أو والد يرى ف ولده 

إنه لعب موهوب وينظر من بعيد لنجوميته، ومن 

ذلك القصد هو العمل عى إعادة األندية املنسحبة 

ومع  البطولت،  ف  لتتواجد  الرسمية  املشاركات  من 

سوى  يتبقى  مل  املنسحبة  الندية  من  خمس  عودة 

أندية رأس الخيمة والجزيرة الحمراء والرمس، والتي 

من املؤكد بعودتها ستفتح من خال أبوابها متنفسات 

جديدة يحتاجها املجتمع بعد أو أبان فايروس كورونا، 

وأل يقتر ذلك عى هذه األندية بل إىل إعادة بعض 

والرياضات  والسلة  اليد  كرة  مثل  الغائبة  الرياضات 

الرياضية  البطولت  وإقامة  وغرها  الشاطئية 

الروح  تعزيز  واحد هو  بهدف  ذلك  وكل  املجتمعية 

املعنوية التي أهبطتها أيام فايروس كورونا.

* الكثر من الناس تنوا لو أن القرارات التي أتخذت 

مؤخرا بخصوص الكرة اإلماراتية غر التي أعلن عنها 

مؤخرا بخصوص عدد األندية التي ستلعب ف املوسم 

املقبل لدوري املحرتفي.

الفرحة أعم وأشمل  باتخاذها لكانت  التأين   ولو تم 

من أي وقت أخر ومنها فرحة غر مسبوقة ف أرجاء 

األكر  ستكون  وكانت  الحصن،  ودبا  اإلمارات  ناديي 

سعادة وفرحة بعد أو عى هامش كورونا.

الحزن يخيم على الجماهير الرياضية لوفاة أحمد راضي

الرياضة تزامنًا وفايروس كورونا 

بقلم  االعالمي محمد فاضل

ركن المالعب
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تاركا قلمه وصحيفته املفضلة ودعنا بعد رحلة  الشرهان  رحل سامل 
التي  اجلميلة  واملواقف  العطاء  من  فيها  قدم  احلياة  هذه  يف  طويلة 
اإلحداث  كل  يف  وبصمة  تواجد  له  وهو  ننسى  وكيف  ننساها  ميكن  ال 
بقلمه  أبدع  اإلعالمي  بعملة  ومغرم  عاشق  كان  الرياضية  والفعاليات 
باحرتافية  واحلدث  الصورة  ينقل  كان  الرياضية  القضايا  يتناول  وهو 
من  فكثري  السلبيات  ومعاجلة  احلقائق  إيضاح  وألجل  مهنية  وبأمانه 
حديث  وحمور  الرياضي  الوسط  يف  صدى  تركت  الصحفية  حتقيقاته 
بكل  حقوقها  عن  ومدافع  األوىل  الدرجة  الندية  نصري  وكان  اجلماهري 
قوه وكان مبثابة القلب النابض لها وكان ميلك اجلرأة فئ طرح القضايا 

الرياضية وقدرته على االنفرادات باإلخبار احلصرية .
دون  الشيق  وبأسلوبه  اجلميلة  وحواراته  كتاباته  بقراءة  نستمتع  كنا 
تزييف وجتميل استطاع إن يدخل للقلوب ويسطر اسمه بني الصحفيني 
املتميزين بكل إخالص وهو من أوائل الصحفيني املواطنني الرياضيني 
يف اإلمارة الذين امتهنوا هذه املهنة فقد أمضى ما يقارب عقدين من 
الزمان يعمل يف بالط صاحبة اجلاللة يصول ويجول على النطاق احمللي 
واخلارجي وكان من اإلعالميني املعروفني يف اجملال الرياضي ليصبح 
لصحيفة  الرياضي  القسم  بنجاحات  املساهمة  العناصر   من  واحد 

االحتاد .
ليس من السهولة إن تكون قريب من قلوب القراء وصديق للجميع إال 
إذ كنت متلك قدرات وإمكانيات عالية وأنت أيها الراحل العزيز كنت متلك 
قلم ال يشق له غبار وجناحك سطرته بجهدك وإخالصك ووفاءك لعملك 
دون حماباة أو غايات أخرى ومنذ دخولك لعامل الصحافة سخرت قلمك 
حتى  الرياضي  اإلعالمي  بالعمل  واالرتقاء  اجلمهور  خلدمة  ونفسك 
سكنت القلوب لتتبوأ منصب مدير مكتب صحيفة االحتاد برأس اخليمة .

سنظل نتذكر وجهك البشوش وحضورك اجلميل للمالعب وأنت حتمل 
لإلعالميني  اخملصصة  للمقاعد  الواصلني  أول  وتكون  وقلمك  أوراقك 
سنتذكر خطاويك وأحاسيسك الراقية كنت راقي يف كل تفاصيل حياتك 
إفراد  حمبة  فكسبت  استثناء  دون  للجميع  واخ  وصديق  زميل  وكنت 
اجملتمع وحمبة الرياضيني شكرا لكل ماقدمتة يف مسريتك اإلعالمية 
ويكفيك انه يف غيابك الكل يتذكرك باخلري ويدعوالك بالرحمة واملغفرة 
صديقنا  ارحم  ربي  الغيب  ظهر  يف  صادقة  دعوة  من  أفضل  يوجد  وال 
إن  نتمنى  كنا  الويف  اخليمة  رأس  ابن  الشرهان  سامل  وزميلنا  وأخينا 
تطول األيام والسنوات معك ولكن هذه إرادة اهلل وقضاءه، رحلت جسدا 

وستظل إعمالك باقية وال ميكن أن تربح الذاكرة .

 ستبقى في ذاكرة كل الرياضيين

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

فقدت الصحافة الرياضية بدولة الكويت اإلعامي املعروف فيصل القناعي 

بعد رصاع مع املرض، ويعد الراحل من أهم رموز الصحافة الرياضية حيث 

بدأ مسرته كصحفي )هاو( لألخبار الرياضية عام 1969 قبل أن يصبح أصغر 

صحفي يدخل املجال عر صحيفة السياسة، والتي أمىض فيها حياته كاملة 

وتبوأ فيها عدة مناصب ورافق الراحل رحات املنتخب الكويتي الذي حقق 

العامل  لكاس  التأهل  وهو  األكر  اإلنجاز  ضمنها  من  اإلنجازات  من  العديد 

1982 ىف أسبانيا.

للصحافة األسيوية ونائب رئيس  التحاد األسيوي   كم شغل منصب رئيس 

التحاد الدويل للصحافة الرياضية إضافة إىل اختياره من قبل األمانة العامة 

بلجنة  عضوا  للصحافة  ديب  نادى  ينظمها  التي  العربية  الصحافة  لجائزة 

التحكيم، كم منحه التحاد األسيوي )الرئاسة الفخرية( بعد تقاعده وأصدر 

أول كتاب له بعنوان )الكرة مصورة( وذلك للبحث عن الصور التاريخية، وكان 

الفقيد  املدافعي عنها وعرف  الصحافة وكان من أشد  دامئا ما يهتم بحرية 

الريحة  بارائه  تيز  كم  نقيا  أبيض  قلبا  وحمل  املرحة  والروح  بالبساطة 

والوضوح ف طرح أفكارة .

عام  املخ  ف  جلطة  إىل  وتعرض  مشاكل صحية  من  مؤخرا  له  املغفور  عاىن 

أنه  إل  الصحية  التشيك ورغم متاعبه  أثرها اىل جمهورية  2017 غادر عى 

كان حريصا عى إن يكون ديوانه مفتوحا أمام رواده، وكان يوجه الدعوات 

إىل ديوانيته األسبوعية .

ونعت جمعية الصحفيي اإلماراتية الراحل وقدمت تعازيها وصادق مواساتها 

والوسط  الكويتية  الصحفيي  جمعية  أعضاء  الزماء  واىل  الفقيد  أرسة  إىل 

البصمت  صاحب  بالخليج  الرياضة  نجوم  نعى  كم  الريايض،  الصحفي 

الواضحة عى العمل اإلعامي ريايض .

الموت يغيب فيصل 
القناعي أحد رواد 

اإلعالم الرياضي بالكويت 
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الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  الفريق سمو  شهد 

الحفل  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

بعد  عن  التصال  تقنية  عر  أقيم  الذي  الفرتايض 

إسعاد  دبلوم  منتسبي  من  جديدة  كوكبة  لتخريج 

 »211« تضم  التي  الخامسة  دفعته  ف  املتعاملي 

الوزارات  مختلف  تشمل  جهة   »٤9« من  منتسبا 

واملؤسسات والهيئات التحادية واملحلية إىل جانب 

الخاص  القطاع  ف  العاملة  واملؤسسات  الرشكات 

اجتازوا متطلبات التخرج.

نهيان  آل  زايد  بن  خالد  الشيخ  الحفل سمو  حر 

ألصحاب  العليا  زايد  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 

النعيمي رئيس  الشيخ محمد بن عبدالله  الهمم و 

دائرة امليناء والجمرك ف عجمن و معايل محمد بن 

أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعايل 

نارص بن ثاين الهامي وزير املوارد البرشية والتوطي 

و معايل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة 

دولة  وزيرة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  و 

سلطان  بن  عمر  معايل  و  الحياة  وجودة  للسعادة 

العلمء وزير دولة للذكاء اإلصطناعي ومعايل اللواء 

فارس خلف املزروعي القائد العام لرشطة أبوظبي 

و معايل سعيد محمد الطاير العضو املنتدب الرئيس 

التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه ديب و سعادة الدكتورة 

الذكية  ديب  عام  مدير  برش  بن  بطي  بنت  عائشة 

وعدد من املسؤولي.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  وكرم 

و هم  الدبلوم  برنامج  إنجاح  ف  املتعاوني  الرشكاء 

وزارة شؤون مجلس الوزراء- مكتب رئاسة مجلس 

الا  وزارة  و  الصطناعي  الذكاء  وزارة  و  الوزراء 

مستحيل و رشكة برتول أبوظبي الوطنية »أدنوك« و 

دائرة ديب الذكية و رشكة اتصالت القابضة.

كم كرم سموه أوائل الدفعة الخامسة من خريجي 

دبلوم إسعاد املتعاملي، وهم عائشة صالح القبيي 

سهر  و  الهمم  ألصحاب  العليا  زايد  مؤسسة  من 

البرشية  املوارد  وزارة  من  حتحوت  حافظ  محمد 

والتوطي وآمنة محمد راشد عبيد الزعايب من وزارة 

الدفاع - مديرية املوارد البرشية، وأمل محمد جمعة 

أبوظبي  لرشطة  العامة  القيادة  من  النقبي  أحمد 

وموزة عي محمد حسن من هيئة كهرباء ومياه ديب، 

وراشد سعيد محمد سعيد الدرعي من وزارة الرتبية 

والتعليم، وميسون زيد عي بن علوان الحبي من 

هيئة  من  الكعبي  وهاجر  العامة،  الخدمات  دائرة 

مناطق رأس الخيمة القتصادية، وريم أحمد حسن 

محمد الجابر من دائرة امليناء والجمرك ف عجمن، 

كهرباء  هيئة  من  العمدي  ابراهيم  محمد  وشيخة 

ومياه ديب.

عبدالله  سيف  الفريق  التخريج  حفل  حر  كم 

الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة 

املؤسي  التطوير  مجلس  رئيس  الخييي  حارب 

مستشار وزير الداخلية واللواء الدكتور أحمد نارص 

الريي مفتش عام وزارة الداخلية و اللواء سامل عي 

مبارك الشامي الوكيل املساعد للموارد والخدمات 

املساندة ومعايل الفريق عبدالله خليفة املري قائد 

عام رشطة ديب و اللواء عبدالعزيز مكتوم الرشيفي 

مدير عام األمن الوقايئ، واللواء جاسم املرزوقي قائد 

عام الدفاع املدين والقادة العامون للرشطة بالدولة، 

وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

سيف بن زايد يشهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم إسعاد المتعاملين بالداخلية

 سلطان النعيمي مديراً عامًا لمركز اإلمارات للدراسات 
والبحوث االستراتيجية

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 

نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« مرسوما اتحاديا 

النعيمي،  محمد  سلطان  الدكتور  سعادة  بتعيي 

والبحوث  للدراسات  اإلمارات  ملركز  عاما  مديراً 

السرتاتيجية.

البارزين  الباحثي  من  النعيمي  سلطان  والدكتور 

الكتب  من  العديد  وله  السياسية،  الشؤون  ف 

واملؤلفات البحثية السياسية واألدبية، وهو حاصل 

أستاذ  وهو  السيايس،  الفكر  ف  الدكتوراه  عى 

مشارك وعضو هيئة التدريس ف جامعة أبوظبي، 

الوطنية  لاسرتاتيجية  الستشارية  اللجنة  وعضو 

لتمكي الشباب.

والبحوث  للدراسات  اإلِمارات  مركز  ويعد 

املكانة  ذات  البحثية  املراكز  من  السرتاتيجية 

الدراسات  مجال  ف  ودوليا  إقليم  املرموقة 

السرتاتيجية السياسة والقتصادية والجتمعية.
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تهانيا القلبية إىل سعادة يوسف عبد الله 

البطران الشحي مبناسبة اختياره عضواً مبركز 

اإلمارات للتحكيم الريايض ، متمني لسعادته 

دوام التوفيق والنجاح من أجل خدمة الوطن 

ف جميع املحافل واملناسبات.. ألف مروك.

يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين 

والتريكات إىل فهد عبد العزيز أكروت مبناسبة 

قدوم مولودته األوىل » دانة » .. جعلها الله 

من مواليد السعادة وقرة عي لوالديها .. ألف 

مروك ، وتهنئة خاصة من جّده النوخذه 

محمد أكروت والوالد عبد العزيز أكروت.

أجمل التهاين والتريكات إىل املعتصم سيف 

الجمعي مبناسبة زفافه إىل كرمية إحدى األرس 

برأس الخيمة .. ألف مروك ، وتهنئة خاصة 

للعريس من زماء العمل  بهيئة 

رأس الخيمة القتصادية.

يوسف البطران عضواً بمركز 
اإلمارات للتحكيم الرياضي

فهد عبد العزيز أكروت يستقبل 
مولودته األولى » دانة «

المعتصم سيف 
الجماعي عريسًا

ينعى اإلعالميون بإمارة رأس الخيمة زميلهم
يدة االتحاد سابقا ياضي بجر  المحرر الصحفي الر

 سالم راشد الشرهان
 الذي وافته المنية إثر صراع طويل مع المرض ، سائلين 
اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

يتقدم زمالء العمل بخالص العزاء 
والمواساة إلى الشرطي أول  
محمود أبو الدهب من القيادة 

العامة لشرطة رأس الخيمة 
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل 

تعالى والدته ، سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته 

تنعى القيادة العامة لشرطة 
رأس الخيمة ) زهير اإلسالم نور 
إسالم ( أحد العاملين في مركز 

شرطة المعمورة الشامل ، 
والذي وافته المنية ، سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمده 

بواسع رحمته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان .

خالص العزاء والمواساة إلى 
المساعد أول /

 سعيد البحار الشحي  ،
 لوفاة المغفور لها بإذن 
اهلل تعالى والدته ، داعين 

اهلل العلي القدير أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته ..

تتقدم إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة 
لشرطة رأس الخيمة بخالص العزاء والمواساة إلى

 الزميل عمر دربال المخرج الفني بمجلة العين الساهرة
 لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى ) والده ( ..

 سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويجعل الجنة داره ومثواه ومستقره .. 
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
الضحية  واقتصادية على  واجتماعية  أثار نفسية  لها  لها ضحايا، وتكون  الجرائم ويقع  تحدث 
والجاني، وكذلك على رجال األمن وميزانية الدولة، والجريمة تحدث رغم استخدام أسلوب الردع 
الردع  و مكافحة  المبذولة تعتمد أسلوب  الجهود  الغرامة(، كون غالبية   - - السجن  )العقوبة 
الجريمة بعد وقوعها، ولم يتم العامل معها بأسلوب علمي يركز على الوقاية منها قبل وقوعها.

أيها األخوة
التي تطرح في جميع  األساسية  التساؤالت  والذي يفهم من خالل  الجريمة   الهدف من دراسة 
الدراسات التي تستهدف الجريمة وأسبابها، هو بكل تأكيد لمعرفة القصد من )مفهوم الوقاية 
من الجريمة( حسب وجهة النظر العلمية، ثم نشأة وتطور هذا المفهوم، والعناصر التي تؤدي 
أهم  الى  باإلضافة  عليه،  والمجني  الجاني  نفسية  على  الردع  أسلوب  وتأثير  اإلجرامي،  للسلوك 

السلوكيات التي تطبق كإجراء وقائي يحد من وقوع الجريمة.

أبناء العين الساهرة
لخفض  كاف  غير  وحده  الردع  أسلوب  أن  على   يركز  الجريمة  من  للوقاية  الحديث  المفهوم 
معدل الجريمة ، وربما تكون لـه آثارًا نفسية على الجاني والمجني عليه.  لذلك البد من االهتمام 
بالجانب الوقائي األولي الذي يركز على تضييق الفرص، وتصعيب األهداف اإلجرامية السهلة. أن 
الوقاية األولية من الجريمة لها آثار نفسية إيجابية على الفرد، سواء الجاني أو على الفرد العادي 

والذي يشعر باألمن النفسي والمادي في مجتمعه. 

أيها األخوة
هناك  عدة سلوكيات وأساليب للوقاية من الجريمة توفر الجهد والمال، وتقلل اآلثار النفسية 
على الضحية و الجاني معا وهي: تغيير أسلوب الحياة، وتغيير النشاط المعتاد والمألوف للفرد، 
االختيار المنطقي للجريمة لمعرفة كيفية البدء في بناء القرار، تصعيب الهدف، وزيادة الجهد، 
وزيادة األخطار حول الهدف، القبض على الجاني، تقليص الفائدة والمنفعة ، وتطوير العمل 
التي أدت إلى حدوث  الجرائم. معرفة األسباب  الشرطي للتعامل األعمق والكثيف والدقيق مع 
وإرشادات  نصائح  وفق  والمنشآت  المباني  السطحي(، تصميم  )التعامل  عن  االبتعاد  الجريمة، 
قد  نكون  وتطبيقها،  بدراستها  التعمق  بعد  الحديثة  العلمية  األساليب  تلك  وبإتباع  أمنية. 
حققنا الهدف بمحاصرة الجريمة والسلوك الشاذ لمرتكبيها قبل وقوعها ، وهو ما يعني  

مفهوم) الوقاية من الجريمة(.

الوقاية من الجريمة .. رؤية نفسية

هناك  عدة سلوكيات 
وأساليب للوقاية من 
الجريمة توفر الجهد 
والمال، وتقلل اآلثار 
النفسية على الضحية

 و الجاني معا...
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