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المريخ إماراتي .. 
خبرة ومهارة

“مسبار األمل“  
أول مهمة 

عربية “إماراتية”  
تاريخية إلى 

المريخ..

حني يـتـرجـم الـحـلـم إلـى واقـع.. حـلـم زايد يـتـحـقـق بـعـيـال زايد
إطالق املسبار شكل دافعًا كبريًا لألمل بأن غدًا سيكون أفضل 

تلقينا  حلظة اطالق املسبار اإلماراتي، والتي  الفخر                             مبزيد من مشاعر 
 “ بأسم  تسجل  ملموسة  حقيقة  ليجسد  انتظاره  طال  عربي  حللم  حتقيقا  استشعرناها 
هذا  احلبيبة  لدولتنا  ومبارك  لإلمارات،  هنيئًا  حدود.  الحتدها  التي  اإلجنازات  دولة  اإلمارات”  
مسبار  إطالق  عملية  جناح  على  الرشيدة  للقيادة  مربوك  وألف  العظيم،  التاريخي  االجناز 

األمل يف رحلته التاريخية الستكشاف املريخ.
الفضاء  استكشاف  يف  ايضًا  كبريه  وخطوة  العربي   وللعامل  خاصة  لإلمارات  مذهل  اجناز 
رسمي  بشكل  الستكشافه  العاملي  السباق  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دخلت  الذي  
من خالل اطالقها للمسبار ،  والذي كانت بداياته عرب مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة 
العمل  للفضاء، وبدء  اإلمارات  بإنشاء وكالة  الدولة “حفظه اهلل”،  رئيس  آل نهيان  زايد  بن 
من خاللها  على مشروع إرسال )أول مسبار عربي وإسالمي( إىل كوكب املريخ  أطلق عليه 
تطمح  فقط  دول  تسع  بني  من  واحدة  بذلك  اإلمارات  دولة  ولتكون  األمل”  “مسبار  اسم 

الستكشاف هذا الكوكب.
الالفت للنظر  إن مهمة  املسبار إىل املريخ تأتي بالتزامن مع الذكرى اخلمسني لقيام الدولة 
، وأن التخطيط واإلدارة والتنفيذ للمشروع يعتمد على مهارة الفريق اإلماراتي الذي تشرف 

عليه وكالة اإلمارات للفضاء، ومتوله بالكامل بإشراف مؤسسة حممد بن راشد للفضاء.
وتطوير  الفضاء،  بتكنلوجيا  الكفاءة  عالية  إماراتية  كوادر  ببناء  املسبار  مهمة  وتنحصر 
مستدام  القتصاد  عنالتأسيس  ناهيك  الفضائية،  والتطبيقات  العلمية  واألبحاث   املعرفة 

اساسه املعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع اإلبتكار.
الشرف  سجل  يف  اإلمارات  باسم  تسجل  األهمية  يف  غاية  إماراتية  عربية  تاريخية  مهمة 
العاملي، وهو املكان الذي ترتبع فيه دولتنا احلبيبة بحكمة من يقود ، ومبا أرسى اخلالدون 
فيها  - رحمهم اهلل - من دعائم تؤسس للمنهج العلمي الذي نعيش جناحاته اليوم متثياًل 
ب “ مسبار األمل”.  والذي يعد  مصدر فخر للعرب كافة، ولإلمارات خصوصًا، وأن هذا اإلجناز 

يؤكد أنه ال يوجد مستحيل حتى وإن كان الهدف املريخ. 
وجعله  “احللم”  هذا  إلجناز  املاضية  السنوات  طوال  عمل  من  لكل  والثناء  بالشكر  نتوجه 
اإلمارات  دولة  سجالت  يف  تدون  الفخر  مبشاعر  مفعمة  مضيئة  تاريخية  حلظات  حقيقة، 
العربية املتحدة توصف بإنها حتقيق حللم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 
طّيب اهلل ثراه - ، وإن كل األحالم الكربى باتت مشروعة يف مسرية الدولة التي بينت القدرة 

على النجاح يف كل مكان ومبختلف امليادين.
 نشعر بفخر كبري بهذا اإلجناز ) مسباراألمل( الذي يسجل لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
قادتها  اهلل  وّفق  جميعًا،  للعرب  جناح  وهو  املريخ،  كوكب  الستكشاف  تاريخية  كخطوة 
وحفظ اهلل شعبها، واليسعنا إال أن نقول شكرًا شباب الوطن على جهودهم خالل السنوات 
املاضية لتحقيق هذا االجناز.. شكرًا حكومتنا الرشيدة، شكرًا لكم من قلوبنا شيوخنا الكرام  

- حفظكم اهلل ورعاكم - ، املريخ إماراتي، وكفو عيال زايد.
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المحــــتــــويات حديث شريف

ُهَم النَّاُر، َعْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة  َعيَْناِن َل َتَسُّ

اللَِّه، َوَعْيٌ بَاتَْت تَْحُرُس ِف َسِبيِل اللَِّه  
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محطة شرطية

m بن علوان ثمن الزيارة
اللواء العبيدلي يشيد بفوز شرطة رأس الخيمة بجائزة فئة الجهة الحكومية الرائدة

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

ــه  ــة ف مكتب ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

العبيــديل مســاعد  القــدوس  اللــواء عبــد  ســعادة 

ــادة برشطــة ديب  ــز والري ــام لشــؤون التمي ــد الع القائ

رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للتخطيــط 

قــدم  الــذي  املســتقبل  واســترشاف  الســراتيجي 

ــادة  ــوز القي ــبة ف ــكات مبناس ــة والتربي ــم التهنئ لتقدي

ــزة  ــة بجائ ــة رأس الخيم ــة رأس الخيم ــة لرشط العام

ــة  ــدورة الرابع ــدة ف ال ــة الرائ ــة الحكومي ــة الجه فئ

عــرشة مــن جائــزة برنامــج الشــيخ صقــر للتميــز 

الحكومــي. وأشــاد ســعادة اللــواء العبيــديل خــال 

عبداللــه  العميــد  ســعادة  حــره  الــذي  اللقــاء 

خميــس الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة وعــدد مــن كبــار الضبــاط بهــذا الفــوز الــذي 

يضيــف إنجــازا جديــدا لسلســلة النجــازات التــي 

حققتهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ف 

ــي  ــتوى األداء املؤس ــس مس ــالت، ويعك ــة املج كاف

ــت إليــه رشطــة رأس الخيمــة. املتميــز الــذي وصل

وأكــد ســعادته أن تحقيــق رشطــة  رأس الخيمــة لهــذا 

ــن  ــربى ضم ــزة الك ــوز بالجائ ــال الف ــن خ ــاز م اإلنج

جوائــز برنامــج صقــر لــأداء الحكومــي املتميــز، فئــة 

الجهــة الحكوميــة الرائــدة عــى مســتوى اإلمــارة، 

ــه  ــل مؤهل ــرق عم ــود ف ــول وج ــق ل ــا كان ليتحق م

تعمــل  الرشطيــة  املجــالت  كافــة  ف  ومتخصصــة 

ــواء  ــادة ســعادة الل ــق الواحــد تحــت قي ــروح الفري ب

ــل  ــذي يعم ــي ال ــوان النعيم عــي عبداللــه بــن عل

عــى تحقيــق رؤيــة المــارات 2021  ومــن خــال 

إرشافــه املبــارش عــى تنفيــذ الخطــط والســراتيجيات 

ومتابعــة التنفيــذ ثــم تقييــم النجــازات والنتائــج 

ــادة ف مجــال العمــل  ــم للري ــة، وســعيه الدائ الرشطي

الحكومــي وهــو مــا تحقــق اليــوم عــى أرض الواقــع.

مــن جانبــه مثــن ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة هــذه الزيــارة التــي تجســد طبيعــة العاقــة 

القامئــة بــي القيــادات الرشطيــة عــى مســتوى الدولــة 

ــة  ــة واحــدة تحــت مظل ــن منظوم ــل ضم ــي تعم الت

ــة  ــاون والرشاك ــتوى التع ــدر مس ــة، مق وزارة الداخلي

ــادة العامــة لرشطــة ديب. الســراتيجية مــع القي

ــاز  ــذا النج ــي أن ه ــواء النعيم ــعادة الل ــح س وأوض

ــؤولية  ــم املس ــن حج ــد م ــة يزي ــة رأس الخيم لرشط

ــذا  ــى ه ــاظ ع ــبيها للحف ــق منتس ــى عات ــاة ع امللق

الداء  الــذي تحقــق ف مجــال  الريــادي  املســتوى 

الحكومــي املتميــز.

أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

الداخليــة  أن وزارة  الخيمــة،  قائــد عــام رشطــة رأس 

برؤيــة ودعــم الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل 

ــة،  ــر الداخلي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان، نائ نهي

الريــادة  ف  الدوليــة  ســمعتها  تعزيــز  عــى  تحــرص 

والتميــز وتحقيــق املبــادرات املعلنــة ضمــن األجنــدة 

الوطنيــة ورؤيــة اإلمــارات 2021، عــن طريــق إثــراء عمــل 

األجهــزة الرشطيــة ف عملهــا ف تعزيــز األمــن والســتقرار 

عــرب مبــادرات تقنيــة هدفهــا األســايس دعــم جهــود 

التطويــر والتحديــث والحفــاظ عــى الصــدارة اإلقليميــة. 

جــاء ذلــك خــال كلمتــه التــي القاهــا ســعادته، مبناســبة 

حصــول القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، عــى 

برنامــج  ضمــن  الرائــدة،  الحكوميــة  الجهــة  جائــزة 

الشــيخ صقــر للتميــز الحكومــي والتــي تضــم نخبــة مــن 

املشــاركات الحكوميــة والفرديــة، تــم تقييمهــا وفقــاً لعدد 

ــواء  ــز الحكومــي.  ورصح الل مــن معايــر منظومــة التمي

عــي بــن علــوان النعيمــي، أن فــوز رشطــة رأس الخيمــة، 

بجائــزة الجهــة الحكوميــة الرائــدة، ضمــن برنامــج الشــيخ 

صقــر للتميــز الحكومــي، يعــد فخــراً ووســاماً مرشفــاً لنــا 

ــع  ــود جمي ــر جه ــل تضاف ــة، بفض ــة رأس الخيم ف رشط

ــز األمــن  وحــدات وإدارات رشطــة رأس الخيمــة ف تعزي

واألمــان، ولــول حــرص كافــة منتســبينا عــى رفــع مــؤرش 

الشــعور باألمــن واألمــان عــى مســتوى اإلمــارة، ملــا 

ــة  ــي )18( جه ــوز املــرشف مــن ب ــق هــذا الف ــم تحقي ت

منافســة.   وأضــاف ســعادته، أن القيــادة العامــة لرشطــة 

رأس الخيمــة، حريصــة عــى اســتدامة تبنــي أفضــل 

ســعياً  والذكيــة،  املســتحدثة  والتقنيــات  التطبيقــات 

ــات ذات جــودة  ــم خدم ــي وتقدي ــز رضــا املتعامل لتعزي

عاليــة، مــن خــال تبنــي اســراتيجيات التميــز واإلبــداع 

ضمــن بيئــة العمــل الرشطــي، التــي تعــد ركيــزة رئيســية 

ف الرتقــاء بالعمــل املؤســي، مــن خــال مضاعفــة 

الجهــود والرتقــاء بالعمــل املتميــز وفقــاً ألفضــل املعايــر 

ــة.  العاملي

 m شرطة رأس الخيمة تحصل على جائزة الجهة الحكومية الرائدة ضمن 

برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي
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m خالل تسلمه جائزة الجهة الحكومية الرائدة 

اللواء النعيمي يمنح جميع منتسبي الشرطة شارة التميز الوظيفي 
ــام  ــد ع ــي قائ ــوان النعيم ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــتقبل س اس

رشطــة راس الخيمــة ســعادة الدكتــور محمــد عبــد اللطيــف خليفــة األمــي 

العــام للمجلــس التنفيــذي إلمــارة رأس الخيمــة، مديــر عــام برنامــج الشــيخ 

ــه  ــد الل ــد عب ــور العمي ــه بحض ــق ل ــد املراف ــي والوف ــز الحكوم ــر للتمي صق

خميــس الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة  واملــدراء العامــون 

وكبــار ضبــاط القيــادة وفــرق العمــل الفائزيــن بجوائــز جائــزة صقــر للتميــز 

ــام 2020 . ــي للع الحكوم

حيــث تســلم ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مــن ســعادة الدكتــور 

محمــد عبــد اللطيــف خليفــة جائــزة الجهــة الحكوميــة الرائــدة عــى مســتوى 

اإلمــارة ، كــم تســلم العميــد عــي محمــد القــريص مديــر إدارة الســراتيجية 

جائــزة أفضــل جهــة ف مجــال الســراتيجية وتســلم الرائــد يوســف عبــد اللــه 

الطنيجــي رئيــس وحــدة البتــكار جائــزة أفضــل جهــة ف مجــال البتــكار.

ــة  ــادة العام ــول القي ــف إن حص ــد اللطي ــد عب ــور محم ــعادة الدكت ــال س وق

لرشطــة رأس الخيمــة، عــى جائــزة الجهــة الحكوميــة الرائــدة، ضمــن برنامــج 

الشــيخ صقــر للتميــز الحكومــي والتــي تضــم النخبــة مــن الدوائــر الحكوميــة 

عــى مســتوى المــارة ، تــم تقييمهــا وفقــاً ملعايــر منظومــة التميــز الحكومــي، 

الجيــل الرابــع ويعــد ذلــك إنجــاز غــر مســبوق ومل يتــأىت إل مــن خــال تظافر 

ــت  ــي حقق ــة والت ــة رأس الخيم ــل رشط ــرق عم ــات وف ــة قطاع ــود كاف جه

نتائــج رياديــة ف تحقيــق األمــن واألمــان عــى مســتوى المــارة.  

ــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، حريصــة عــى  وأضــاف ســعادته، أن القي

اســتدامة  التميــز املؤســي مــن خــال تبنــي أفضــل املمرســات والتطبيقــات 

ف مجــال العمــل الرشطــي وفــق أفضــل املعايــر العامليــة. 

ــور  ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ســعادة الدكت ــه شــكر ســعادة قائ مــن جهت

محمــد عبــد اللطيــف وجميــع القامئــي عــى برنامــج صقــر للتميــز الحكومــي 

عــى دورهــم البــارز ف تحقيــق التميــز املؤســي للجهــات الحكوميــة ، والذي 

كان لــه األثــر ف تحقيــق التنافســية والريــادة وغــرس ثقافــة التميــز لــدى كافة 

موظفــي الدوائــر الحكوميــة عــى مســتوى اإلمــارة .

ــوان النعيمــي قائــد عــام  ــه بــن عل ــواء عــي عبــد الل كــم أعلــن ســعادة الل

رشطــة رأس الخيمــة ونتيجــة لهــذا الفــوز عــن منــح جميــع مرتــب الرشطــة 

شــارة التميــز الوظيفــي تثمينــا لجهودهــم ف فــوز القيــادة بالجهــة الحكوميــة 

الرائــدة.

ــن  ــة الفائزي ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــلم س ــرى س ــة أخ ــن جه م

ــي  ــز الحكوم ــر للتمي ــزة صق ــة بجائ ــات الفردي ــادة بالفئ ــبي القي ــن منتس م

جوائزهــم والتــي تضمنــت فئــة املديــر املتميــز وحصــل عليهــا العقيــد 

ركــن عبداللــه أحمــد بــن ســلمن والرائــد خالــد حســن النقبــي، وعــن فئــة 

ــري  ــد الهاج ــادل محم ــب ع ــن النقي ــا كاً م ــل عليه ــز حص ــايئ املتمي الخص

واملــازم أول أحــام احمــد الشــحي ومحمــد احمــد رأفــت أمــا فئــة اإلداري 

املتميــز فذهبــت لــكل مــن املــازم أول ســعود جــمل الطــر واملســاعد أول 

ــش. ــاء محمــد األغب ــب علي ــن ســميط والرقي راشــد ســامل ب
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تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، مركــز رشطــة 

ــة تفتيشــية  ــك عــرب إجــراء جول املعمــورة الشــامل، وذل

ــد،  ــن بُع ــة التصــال ع ــة باســتخدام نظــام تقني افراضي

ــر  ــه عــي منخــس مدي ــد عبدالل بحضــور ســعادة العمي

عــام العمليــات الرشطيــة، وســعادة العميــد طــارق 

محمــد بــن ســيف نائب مديــر عــام العمليــات الرشطية، 

وســعادة العقيــد ابراهيــم مطــر املطــر مديــر إدارة مراكز 

الرشطــة الشــاملة، وســعادة املقــدم فهــد عبــد اللــه بــن 

جمعــة رئيــس مركــز رشطــة املعمــورة الشــامل، ورؤســاء 

األقســام ومــدراء األفــرع باملركــز، وذلــك ضمــن برنامــج 

ــراءات  ــة اج ــدف ملتابع ــذي يه ــد ال ــن بع ــش ع التفتي

ســر العمــل والوقــوف عــى النتائــج املحققــة وف نفــس 

الوقــت املحافظــة عــى ســامة رأس املــال البــرشي 

ــي..  ــل املؤس ــة العم ــة ف بيئ ــامة والصح ــز الس وتعزي

ــة،  ــام رشطــة رأس الخيم ــد ع ــعادة قائ ــع س ــث اطل حي

عــن بُعــد، عــى أقســام وأفــرع مركــز رشطــة املعمــورة 

الشــامل، متابعــاٌ آليــة تســجيل الباغــات ف املركــز، 

ــر  ــى س ــع ع ــم اطل ــا، ك ــل القضاي ــام تحوي ــر نظ وس

نظــام اإلجــراءات املروريــة، والخدمــات املقدمــة ف ظــل 

ــد - 19 ، وغرهــا مــن اإلجــراءات  ــا كوفي جائحــة كورون

واملهــام املختلفــة التــي يؤديهــا مركــز رشطــة املعمــورة 

الشــامل ف منطقــة اختصاصــه، فضــاً عــن مراجعــة 

املــؤرشات واألهــداف وانجــازات املركــز ف ظــل الجائحــة.

ــورة  ــة املعم ــز رشط ــة ملرك ــة الفراضي ــام الجول  وف خت

الشــامل بــرأس الخيمــة، أشــاد ســعادة اللــواء عــي بــن 

علــوان النعيمــي، بجهــود جميــع العاملــي باملركــز، 

ــم عــى أكمــل وجــه،  ــم عــى أداء مهامه ــاً حرصه مثمن

مشــيداً بحــرص كافــة مرتــب املركــز عــى تبســيط 

اســعاد  عــى  حرصــاً  إنجازهــا  ورسعــة  اإلجــراءات 

الجمهــور، والرتقــاء بخدمــات العمــل الرشطــي، متمنيــاً 

للجميــع الســتمرار ف مواصلــة األعــمل بكفــاءة واتقــان، 

ــاد. ــة الب ــداد ف خدم ــق والس والتوفي

m اللواء علي بن علوان يجري جولة تفتيشية افتراضية عن بُعد 
في مركز شرطة المعمورة الشامل

أكد سعادة اللواء عي عبد الله بن علوان النعيمي 

المارات  دولة  أن  الخيمة  رأس  رشطة  عام  قائد 

والعامل أجمع  يعيشون اليوم حدثا استثنائيا يكتب 

والريادي  الناصع  التاريخ  سطرا جديدا ف سجات 

لوطننا الحبيب وطن الامستحيل، وقيادتنا الرشيدة 

التي وضعت كل ثقتها ف أبنائها وف قدرتهم عى 

واسترشاف  املستحيل  وتحقيق  الصعاب  خوض 

املستقبل من خال إطاق مسبار األمل الذي ميثل 

األمل لكل العرب.

الحكيمة  اإلمارات  قيادة دولة  أن  وأضاف سعادته 

قيادة  أنها  بالقول  ل  بالفعل  يوم  كل  ف  تثبت 

الحدود،  تتخطى  التي  وبعزميتها  بريادتها  متفردة 

حيث يأيت مسبار األمل كأول مرشوع عريب لدراسة 

الكوكب األحمر " املريخ " حاما آمال وطموحات 

العمل  العرب جميعا بعد ست سنوات كاملة من 

إماراتية  بأيد  املخلص  الدؤوب  والجهد  املتواصل 

الستعدادات  لنجاز  ملل  أو  كلل  دون  عملت 

مبثابة  ستكون  التي  التاريخية  املهمة  لهذه  الازمة 

جرس العبور نحو املستقبل الجديد، مضيفا أن هذا 

النجاز الجديد يعكس الرؤية السراتيجية والبعيدة 

دوما  تسعى  التي  المارات  حكومة  لقيادة  املدى 

لتحقيق مراكز ريادية ف سلم التنافسية الدولية ف 

والفائدة  والنفع  بالخر  تعود  التي  املجالت  كافة 

عى شعبها وشعوب املنطقة والعامل أجمع.

أن  الخيمة  رأس  رشطة  عام  قائد  سعادة  وأوضح 

عريب  لكل  فخر  مبعث  يعترب  الذي  املرشوع  هذا 

سيسهم ف استرشاف مستقبل علوم وموارد الفضاء 

من خال سرب أغوار كوكب املريخ وتطوير مستوى 

فضا  الفضاء  تكنولوجيا  مجال  ف  العربية  املعرفة 

عى  العربية  الدول  بقية  تشجيع  ف  اسهامه  عن 

وتوجيه  الفضاء  مبستقبل  أكرب  بشكل  الهتمم 

من  سيعزز  الذي  املجال  لهذا  اهتمماتها  بوصات 

مكانة وقدرة العرب التنافسية بي شعوب العامل

  m يعكس ثقة القيادة بقدرات أبنائها 

ابن علوان : مسبار األمل.. حدث اماراتي عربي استثنائي الستشراف 
مستقبل علوم وموارد الفضاء
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بنــاء عــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن 

صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم رأس الخيمة 

أعلــن ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

ــوارئ  ــق الط ــس فري ــة رئي ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ

واألزمــات والكــوارث املحــي عــن افتتــاح 7 مراكــز صحيــة 

و4 مستشــفيات باإلضافــة إىل الطــب الوقــايئ والفــرق 

الطبيــة املتنقلــة ومدرســة الشــيخ ســعود الخريــة ف 

ــا  ــة لكورون ــات مجاني ــراء فحوص ــض إلج ــة املعري منطق

املســتجد " كوفيــد 19 "  لجميــع املواطنــي واملقيمــي 

والعاملــي ف مختلــف املنشــآت التجاريــة والقطاعــات 

ــواد  ــر امل ــة ومتاج ــز التجاري ــائية واملراك ــة واإلنش الصناعي

الغذائيــة وخدمــات التوصيــل وغرهــا ف إطــار جهــود 

ــى  ــاظ ع ــة للحف ــيدة  الحرازي ــادة الرش ــة والقي الحكوم

صحــة الجمهــور والكشــف املبكــر عــن املصابــي وتحقيــق 

ــل .  ــة العم الســامة ف بيئ

ــه  ــد الل ــواء عــي عب ــرأس ســعادة الل ــك خــال ت جــاء ذل

ــات  ــوارئ واألزم ــق الط ــاء فري ــمع أعض ــوان اجت ــن عل ب

والكــوارث املحــّي بــرأس الخيمــة عــن بعــد، بحضــور 

ممثــي كٌل مــن وزارة الصحــة ودائــرة التنميــة القتصاديــة، 

وبلديــة رأس الخيمــة، ودائــرة الخدمــات العامــة، ومركــز 

ــع  ــة، وجمي ــرأس الخيم ــوارث ب ــات والك ــوارئ واألزم الط

الجهــات املختصــة واملعنيــة ف اإلمــارة. حيــث ناقــش 

الجتــمع، مســتجدات التعايــش مــع جائحــة كورونــا عــى 

مســتوى رأس الخيمــة، والتفاصيــل املتعلقــة بزيــادة عــدد 

ــة  ــى متابع ــد ع ــارة، والتأكي ــة ف اإلم الفحوصــات املخربي

اســتمرار جهــود فــرق التدقيــق عــن اإلجــراءات الحرازيــة 

ــص  ــع فح ــد مواق ــتعراض وتحدي ــة، واس ــر الوقائي والتداب

تــم  كــم  اإلمــارة،  مســتوى  عــى  وتوزيعهــا  العملــة 

ــّمل  ــارة مســاكن الُع ــة لزي مناقشــة تشــكيل فــرق ميداني

الذيــن مل يتــم فحصهــم مســبقاً تعزيــزاً إلجــراءات الســامة 

ــة. والوقاي

حــرص  تعكــس  الخطــوة  هــذه  أن  ســعادته  وأضــاف 

ــن  ــات م ــاق الفحوص ــيع نط ــى توس ــيدة ع ــا الرش قيادتن

ــا املســتجد تاشــيا مــع جهودهــا للكشــف  فــروس كورون

ــة  ــة الازم ــة الطبي ــم الرعاي ــي لتقدي ــن املصاب ــر ع املبك

لهــم والحــد مــن تفــي العــدوى خاصــة مــع عــودة 

املوظفــي إىل مقارعملهــم بالطاقــة الكاملــة وهــو مــا 

ــي  ــة ب ــاة الصحي ــودة الحي ــز ج ــدوره ف تعزي ــهم ب سيس

ــع .   ــات املجتم ــراد وفئ ــة أف كاف

ــل  ــه فض ــد الل ــور عب ــعادة الدكت ــح س ــه أوض ــن جهت م

النعيمــي مديــر منطقــة رأس الخيمــة الطبيــة  عضــو فريق 

الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــّي بــرأس الخيمــة أن 

ــة  املنطقــة خصصــت ف هــذا اإلطــار ســبعة مراكــز صحي

ــة  ــارة ممثل ــراف ف اإلم ــة عــى طــول النطــاق الجغ موزع

ف كل مــن مراكــز رأس الخيمــة ، واملنيعــي ، والجزيــرة 

ــة  ــت ، والدقداق ــس ، والظي ــض ، والرم ــراء ،  املعري الحم

 ، اللــه  عبيــد  إبراهيــم  مستشــفيات  إىل  باإلضافــة    ،

ــران،   ــن عم ــه ب ــد الل ــفى عب ــر،  ومستش ــفى صق ومستش

ومستشــفى شــعم حيــث بــارشت فعليــا ف اســتقبال 

املجتمعيــة   والرشائــح  الفئــات  كافــة  مــن  الجمهــور 

مواعيــد  عــى  حصولهــم  بعــد  العمليــة  والقطاعــات 

حجزمســبقة عــرب التصــال الهاتفــي باملراكــز املذكــورة  

ــة الفحــص ف  ــة بعملي ــة املتنقل ــوم الفــرق الطبي ــم تق في

ــا إىل أنــه ســيتم ف املســتقبل  بعــض مواقــع العمــل ، لفت

ــز أرض املعــارض " أكســبو " إلجــراء  ــاح مرك ــب افتت القري

الفحوصــات املجانيــة للمواطنــي واملقيمــي وللعاملــي ف 

ــائية . ــة والنش ــة والصناعي ــات التجاري ــة القطاع كاف

m  بتوجيهات سعود بن صقر 
رأس الخيمة توفر فحص " كورونا " بالمجان للموطنين والمقيمين بمختلف مناطق االمارة 

ــوان  ــه بــن عل ــد الل ــواء عــي عب ــرأس ســعادة الل ت

النعيمــي رئيــس اللجنــة الُعليــا الدامئــة – قائــد 

عــام رشطــة رأس الخيمــة، اجتــمع  اللجنــة الُعليــا 

بُعــد، بحضــور  الســادس 2020/6 عــن  الدامئــة 

ــة. ــرأس الخيم ــة ب ــا الدامئ ــة الُعلي ــاء اللجن أعض

ف بــدء الجتــمع، حيــث رّحــب رئيس اللجنــة الُعليا 

الدامئــة، بالســادة األعضــاء، مشــيداً بجهودهــم 

املبذولــة ف مواصلــة اســتمرارية األعــمل خــال 

جائحــة كورونــا، حتــى وصولنــا اىل مرحلــة التعايــش 

معهــا، وحرفيــة أداء كافــة املهــام واألعــمل املوكلــة 

لهــم عــرب نظــام العمــل عــن بُعــد بكفــاءة وفعاليــة 

ــمع، مجموعــة مــن املحــاور  ــاول الجت ــة. وتن عالي

ــة  ــة منظوم ــرش ثقاف ــى ن ــد ع ــل التأكي ــة مث الهام

نتائــج  واســتعراض   ،  2020 الحكومــي  التميــز 

مــؤرشات أداء إدارة الدفــاع املــدين بــرأس الخيمــة، 

تقديــم  ومراكــز  املخــدرات،  مكافحــة  وإدارة 

الخدمــة ف القيــادة العامــة، فضــاً عــن عــرض 

ومناقشــة التقريــر اإلحصــايئ األمنــي عــن النصــف 

األول 2020، وطــرح ومناقشــة اســتحداث املشــاريع 

التطويريــة املرتبطــة بإجــراءات ومهــام العمــل 

ــكل إدارة. ــية ل الرئيس

ــود  ــة الجه ــتمرار مضاعف ــى اس ــعادته، ع ــد س وأك

الفــرة، لتحقيــق أعــى معــدلت  خــال هــذه 

املجتمــع،  ألفــراد  والســتقرار  والســامة  األمــن 

ــر  ــادرات للتطوي ــاريع ومب ــتحدات مش ــه باس ووج

ــة  ــام والخدمــات الرشطي والتحســي املســتمر للمه

ــي  ــيدة وتلب ــادة الرش ــات القي ــع توجه ــق م تتواف

احتياجــات املرحلــة الحاليــة مــن أجــل تعزيــز 

ــع.  ــح املجتم ــراد ورشائ ــة أف ــاة كاف ــودة حي ج

m وجه باستمرارية تطوير األداء 

اللواء بن علوان يترأس عن بُعد اجتماع اللجنة الُعليا الدائمة السادس 2020/6



10   أغسطس   2020    العدد ) 286 (   

ــد  ــن بُع ــش ع ــنوي للتفتي ــج الس ــة الربنام ــن خط ضم

للعــام 2020، تابــع ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن 

علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، نتائــج 

األداء املؤســي ملكتــب القائــد العــام، وقســم اإلنتاجيــة 

بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، وذلــك مــن 

خــال متابعــة نتائــج مــؤرشات األداء واســتعراض نتائــج 

تعــزز مــن  التــي  التطويريــة  املبــادرات واملشــاريع 

ــودة األداء  ــي ج ــادي، وتحس ــرار القي ــاذ الق ــم اتخ دع

وتطويــر املهــام والخدمــات التــي تقدمهــا القيــادة 

تابــع ســعادته  الخيمــة. كــم  العامــة لرشطــة رأس 

مجريــات األداء الرشطــي للوحــدات التنظيميــة املعنيــة 

مــن خــال اســتعراض مــؤرشات انتاجيــة العاملــي 

خــال فــرة التعامــل مــع جائحــة كورونــا، واإلجــراءات 

ــة التعايــش مــع الجائحــة،  ــاً خــال مرحل املتخــذة حالي

كــم تــم مناقشــة واســتعراض املشــاريع التطويريــة 

املســتقبلية الخاصــة مبكتــب القائــد العــام، وخاصــًة 

مــرشوع ) تحليــل البيانــات الرقمــي ( الــذي يدعــم 

اتخــاذ القــرار مــن أجــل تحســي جــودة الحيــاة وتعزيــز 

األمــن واألمــان ف اإلمــارة، حيــث بلــغ عــدد فــرق 

العمــل واللجــان ) 81 ( كــم بلغــت مــؤرشات النتاجيــة 

ــم  ــادة، في ــتوى القي ــى مس ــة ع ــؤرش انتاجي ) 398 ( م

ــر )  ــات صف ــة ف الباغ بلغــت نســبة األخطــاء اإلجرائي

0 ( خــال النصــف األول مــن العــام 2020م، كــم وجــه 

ــر األداء املؤســي ف قســم  ســعادته عــى رضورة تطوي

النتاجيــة مبــا يحقــق دعــم اســتمرارية عمليــات التطوير 

والســتغال  الرشطــي،  األداء  ف  املســتمر  والتحســي 

ــال البــرشي. ــرأس امل ــل ل األمث

ــة  ــودة األداء لكاف ــتوى ج ــواء، مبس ــعادة الل ــاد س وأش

املوظفــي واملســؤولي ف مكتــب القائــد العــام، وقســم 

اإلنتاجيــة، نظــر تفانيهــم ف أداء كافــة املهــام واألعــمل 

ــات  ــروف والتحدي ــل الظ ــًة ف ظ ــم خاص ــة إليه املوكل

اإلســتثنائية التــي يشــهدها العــامل جــراء فــروس كورونــا 

ــكل مــا قدمــوا مــن  ــره ل ــاً عــن تقدي ــد19-، معرب كوفي

جهــد وعمــل متميــز خــال التعامــل مــع تحديــات 

الفــرة املاضيــة، وحــث الجميــع عــى بــذل املزيــد مــن 

ــدة ــزة ومســتدامة ورائ ــج متمي ــق  نتائ العطــاء لتحقي

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

ــور  ــة، بحض ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

الحديــدي  اللــه خميــس   aعبــد العميــد  ســعادة 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، وســعادة 

العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام 

العمليــات املركزيــة، والعميــد أحمــد ســعيد النقبــي 

مديــر إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة، 

الحملــة الرئيســية ) صيــف مــروري أمــن ( التــي 

ــة  ــة ف اإلدارة العام ــة، متمثل ــا وزارة الداخلي أطلقته

للتنســيق املــروري، والحملــة الفرعيــة املنبثقــة منهــا 

تحــت شــعار ) ســامة مركبتــك تعنــي ســامتك ( 

والتــي ستســتمر لفــرة ثاثــة ) 3 ( أشــهر ، للتوعيــة 

ــات خــال فــرة الصيــف. حــول أمــن وســامة املركب

وأوضــح ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، 

ــة، هــو تطبيــق  أن الهــدف مــن تنظيــم هــذه الحمل

إســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل نــرش وتعزيــز 

ــة  األمــن واألمــان ف الطــرق مــن خــال نــرش التوعي

والتثقيــف بالقوانــي املروريــة، عــرب توعيــة الســائقي 

نــوه  كــم  للمركبــة،  الدوريــة  الصيانــة  بأهميــة 

ســعادته بــأن إهــمل املركبــة يــؤدي إىل تفاقــم الخلــل 

ــد  ــة، وأن التأك ــن املركب ــه إىل أجــزاء أخــرى م وانتقال

املســتمر مــن ســامة املركبــة وصيانتهــا، إجــراء وقــايئ 

يســاهم ف الحــد مــن الحــوادث املروريــة ويقلــل مــن 

الخســائر البرشيــة واملاديــة والبيئيــة، مســلطاً دائــرة 

الضــوء عــى أهميــة الهتــمم بســامة اإلطــارات 

ــاع  ــراً لرتف ــف، نظ ــهر الصي ــرة أش ــال ف ــة خ خاص

درجــات الحــرارة التــي تؤثــر ســلباً عــى ســامة 

ــورة  ــارات بص ــص اإلط ــب فح ــك يج ــارات، لذل اإلط

دوريــة مســتمرة، وتغيــر الطــارات املنتهيــة باخــرى 

ــدة. جدي

مــن جانبــه أكــد العميــد أحمــد الصــم النقبــي مديــر 

إدارة املــرور والدوريــات ، أن إدارة املــرور ، ودوريــة 

) ثّقــف املروريــة( حريصتــان كل الحــرص عــى رفــع 

الوعــي بــي الســائقي مبخاطــر عــدم صيانــة املركبــة 

ومخاطــر اســتخدام اإلطــارات التالفــة أو املنتهيــة 

الصاحيــة، ســعياً لتفــادي حــوادث انفجــار اإلطــارات 

التــي تزيــد خــال هــذه الفــرة بســبب ارتفــاع 

درجــات الحــرارة، وزيــادة حركــة التنقــل بــي  املــدن 

ــات الُعطــات. األخــرى خاصــًة خــال أوق

m القائد العام يتابع نتائج األداء المؤسسي لمكتب القائد وقسم اإلنتاجية عن بعد

m في إطار )صيف مروري آمن ( 

قائد عام شرطة رأس الخيمة يُدشن حملة " سالمة مركبتك تعني سالمتك " 
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كــرّم ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديدي 

ــور  ــة، بحض ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــب قائ نائ

ــن  ــم أم ــس قس ــح رئي ــه الصوال ــد الل ــب عب النقي

ــي  ــاط برشطــة رأس الخيمــة، اثن ــادة والنضب القي

مــن مجنــّدي الخدمــة الوطنيــة، نظــر تيزهــم ف 

ــة لهــم بــولء  ــات املوكل أداء كافــة املهــام والواجب

واخــاص.

حيــث أشــاد ســعادة العميــد عبــد اللــه الحديــدي، 

ــن  ــي، املتميزي ــة املكرم ــة الوطني ــّدي الخدم مبجن

ف اللتــزام والحــرص عــى أداء أعملهــم ومهامهــم 

مرشفــة  بصــورة  وظهورهــم  واتقــان،  بكفــاءة 

يقتــدى بهــا، فضــاً عــن التزامهــم باإلجــراءات 

مــع  بالتزامــن  الوقائيــة  والتدابــر  الحرازيــة 

ــد - 19. ــا كوفي ــة كورون جائح

ووجــه ســعادة نائــب قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة، الشــكر والتقديــر والثنــاء للمكرمــي، 

مثمنــاً دورهــم املثمــر والفّعــال ف تقديــم أفضــل 

الخدمــات ضمــن نطــاق العمــل املؤســي، مقــدراً 

جهودهــم املتميــزة التــي ســاهمت ف دفــع عجلــة 

لهــم  العمــل الرشطــي والرتقــاء بــه، متمنيــاً 

املزيــد مــن التميــز ف خدمــة الوطــن ومؤسســاته، 

ويك يقتــدي بهــم باقــي أقرانهــم مــن مجنــدي 

الخدمــة الوطنيــة بإحيــاء روح التنافــس الرشيــف 

ــي. ــع مناحــي العمــل الوطن ف جمي

m العميد الحديدي يُكّرم اثنين من مجنّدي الخدمة الوطنية

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

اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

ــور محمــد  ــد الدكت الخيمــة، تفقــد ســعادة العمي

ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة، 

معاهــد ومــدارس تعليــم الســياقة باإلمــارة، ف 

ــز  ــياقة - مرك ــا للس ــز بالحص ــى مرك ــن مبن كٌل م

بالحصــا للفحــص الفنــي، وعــدد مــن مــدارس 

ــة،  ــة التفقدي ــادة، رافقــه خــال الجول ــم القي تعلي

ــر  ــن يعقــوب مدي ــد راشــد ســامل ب كٌل مــن العقي

وســعادة   ، والســائقي  اآلليــات  ترخيــص  إدارة 

هيئــة  عــام  مديــر  ســلطان  محمــد  ميســون 

املــوارد العامــة باإلنابــة، والســيد يوســف الخيــاط 

ــة، والســيد عمــرو  ــات باإلناب رئيــس قســم العملي

عبدالعزيــز مديــر مركــز بالحصــا للســياقة راس 

الخيمــة، وعــدد مــن ضبــاط مركــز خدمــات املــرور 

ــص. والرخي

 تضمنــت الجولــة امليدانيــة، اســتطاع تطبيــق 

بالحصــا  مركــز  مببنــى  الحرازيــة،  اإلجــراءات 

للســياقة ومركــز بالحصــا للفحــص الفنــي ومــدارس 

ــة  ــم الســياقة، والطــاع عــى مــدى ســر آلي تعلي

عمــل معاهــد ومــدارس التعليــم، ومــدى التزامهــم 

بتطبيــق كافــة اإلجــراءات الحرازيــة والتدابــر 

التفقديــة  الجولــة  اســتهدفت  كــم  الوقائيــة، 

ــراتيجي  ــك اإلس ــع الرشي ــة م ــز دور الرشاك تعزي

عــرب ارشاكــه ف الزيــارات امليدانيــة للوقــوف عــى 

ــر خطــط ســر العمــل  بعــض املاحظــات، وتطوي

ــي،  ــرص التحس ــوة وف ــاط الق ــم نق ــرك ودع املش

ــة  ــوزارة الداخلي تحقيقــا لأهــداف اإلســراتيجية ل

اســعاد  تعزيــز  الخامــس  بالهــدف  واملتمثلــة 

ــة. ــات املقدم ــي بالخدم املتعامل

وأشــاد ســعادة العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي 

رأس  برشطــة  املركزيــة  العمليــات  عــام  مديــر 

التــي  والســتثنائية  الكبــرة  بالجهــود  الخيمــة، 

القيــادة الرشــيدة ف مكافحــة فــروس  بذلتهــا 

كورونــا والعمــل عــى الحــد مــن انتشــاره، مؤكــداً 

أهميــة اســتكمل مــا تــم الوصــول إليــه مــن 

نتائــج إيجابيــة ملموســة ف الســيطرة والحــد مــن 

تفــي الفــروس، وتضافــر كافــة الجهــود ملواصلــة 

ــة مــع  اســتمرارية األعــمل ف املؤسســات الخدمي

اللتــزام بتطبيــق كافــة اإلجــراءات الحرازيــة 

ــة. ــر الوقائي والتداب

m شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد يتفقدان اإلجراءات اإلحترازية في 

معاهد تعليم السياقة باإلمارة
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ــد  ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــات س ــى توجيه ــاًء ع بن

اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

بيئــة مســتدامة،  إىل ضــمن  الراميــة  الخيمــة، 

لتعزيــز األمــن واألمــان ف إمــارة رأس الخيمــة، 

حملتهــا  والدوريــات  املــرور  إدارة  اطلقــت 

املهجــورة  املركبــات  لرصــد  الثانيــة  امليدانيــة 

ــتدامة  ــة مس ــاً لبيئ ــعار ) مع ــت ش ــة تح واملهمل

ــات  ــن املركب ــد م ــى الح ــا ع ــك حرصــاً منه ( وذل

املهجــورة واملهملــة لفــرات طويلــة حتــى شــّوهت 

ــد  ــد أحم ــعادة العمي ــح س ــام.  واوض ــر الع املظه

ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات 

اطــاق رشطــة رأس  إن  الخيمــة،  برشطــة رأس 

املهجــورة  املركبــات  رصــد  لحملــة  الخيمــة 

واملهملــة قــد جــاء تحقيقــاً ملبــدأ املحافظــة عــى 

ــام  ــث ق ــارة، حي ــاري لإلم ــه الحض ــر والوج املظه

ــامل  ــدم س ــم املق ــداين يتقدمه ــل املي ــق العم فري

ــة رئيــس قســم املباحــث والضبــط  محمــد بورقيب

ــاط  ــاط وصــف الضب ــن الضب املــروري ، وعــدداً م

واألفــراد مببــارشة مهمتهــم وفــق آليــة العمــل عــن 

طريــق اإلنــذار باإلزالــة  مــن خــال وضــع إنــذار 

ــم  ــة، ليت ــورة واملهمل ــة  املهج ــى املركب ــق ع ملص

تنبيــه صاحــب املركبــة بنقلهــا مــن مكانهــا خــال 

ــذار، أو  ــخ إصــدار اإلن ــام مــن تاري )10( عــرشة أي

ــا إىل   ــوري ونقله ــة بشــكل ف ــم حجــز املركب ان يت

ــة  ــال وجــود املركب ــات ف ح ــظ املركب ــع حف مجم

بــدون لوحــات أرقــام، أو كانــت املركبــة معروضــة 

للبيــع ف األماكــن غــر املخصصــة لذلــك، أو ف 

حــال وجــود تلــف ف األجــزاء الخارجيــة للمركبــة 

) الهيــكل (، أو أن تكــون املركبــة تالفــة بــدون 

ــف  ــال تل ــاً ف ح ــواء، وايض ــدون ه ــارات أو ب إط

زجــاج املركبــة الخارجــي، او جودهــا بــدون ســقف 

ــرك. ــواب أو مح أو أب

ــات برشطــة  ــرور والدوري ــر إدارة امل وأضــاف مدي

رأس الخيمــة، أنــه ســيتم وضــع إنــذار حجــز 

املركبــة  حــي تكــون  منتهيــة الرخيــص ملــدة تزيد 

ــة  ــار واألترب ــم الغب ــال تراك ــهر، وف ح ــن 6 أش ع

ــوان  ــدة أل ــا بع ــا أو صبغه ــر لونه ــا، أو تغي عليه

دون ترخيــص، وف حــال عــدم وجــود املقاعــد أو 

ــة. ــون املركب ــا أو ف طبل ــف به ــدوث تل ح

وتعمــل إدارة املــرور عــى حجز املركبــات املهجورة 

واملهملــة ف املياديــن والطرقــات العامــة والخاصــة 

والســاحات واألرايض اململوكــة للحكومــة او األفراد 

ــداً عــى دورهــا األمنــي  أو املواقــف العامــة، تأكي

واإليجــايب ف املحافظــة عــى ســامة ممتلــكات 

ــراتيجي  ــدف اإلس ــاً لله ــع، وتحقيق ــراد املجتم أف

األول لــوزارة الداخليــة الرامــي لتعزيــز األمــن 

ــد  ــة ف الح ــا املجتمعي ــن مبادراته ــان، وضم واألم

مــن الظواهــر التــي تشــوه املظهــر الســياحي 

ــارة. لإلم

عقــد مركــز تدريــب رشطــة رأس الخيمــة، ورشــة 

ــة  ــر األمني ــوان ) املخاط ــد بعن ــن بُع ــة ع تثقيفي

املحتملــة لتطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي ( وذلــك 

بالســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء الصطناعــي عــرب 

تطبيــق ZOOM اللكــروين، تطبيقــاً ألهــداف 

نــرش  إىل  الراميــة  الداخليــة  وزارة  إســراتيجية 

ــد  ــّدم الورشــة، ســعادة العمي ــة. ق ــز املعرف وتعزي

متقاعــد إبراهيــم حمــد الهنــايئ - محــارض ومقيّــم 

معتمــد لتدريــس الجرميــة املنظمــة والجرائــم 

اإللكرونيــة والقتصاديــة، بحضــور ســعادة العقيــد 

ــة  ــن اإلدارة العام ــر م ــد البك ــارص محم ــور ن دكت

مــن  وعــدد  املســاندة،  والخدمــات  للمــوارد 

منتســبي رشطــة رأس الخيمــة، متنــاولً خالهــا 

رشح مفهــوم املخاطــر األمنيــة، ومفهــوم تطبيقــات 

أنــواع  إىل  تطــرق  وفينــا  اإلصطناعــي،  الــذكاء 

ــة، مســلطاً الضــوء عــى  املخاطــر األمنيــة املحتمل

املخاطــر الســيربانية، الناجمــة عــن الســتخدام 

ــداً  ــي، ومؤك ــذكاء الصطناع ــات ال ــيء لتطبيق ال

أهميــة حوكمــة تطبيقــات الــذكاء الصطناعــي 

والحــد مــن مخاطرهــا وأثارهــا الســلبية، مــع 

رضورة تعزيــز وعــي املُســتخِدم، وتعــاون الباحثــي 

محكمــة  حميــة  لتوفــر  القــرار،  ُصّنــاع  مــع 

ــة،  ــات األمني ــع الخراق ــات ومن ــورة للبيان ومتط

مبــا يضمــن درجــات أعــى مــن األمــن اإللكــروين، 

ويعــزز القــدرات لصــد الهجــمت أو املخاطــر 

ــة. ــة املحتمل األمني

ــد  ــور نــارص محم وأوضــح ســعادة العقيــد دكت

البكــر، أن محــاور الورشــة جــاءت تزامنــاً مــع 

يشــهدها  التــي  الحاليــة  املرحلــة  متطلبــات 

الجميــع، مــن خــال التعايــش مــع كوفيــد – 

بُعــد، واســتخدام تطبيقــات  بالعمــل عــن   19

املهــام  ألداء  اإلصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــا  

أعــى  ولتحقيــق  املوظفــي،  لكافــة  املوكلــة 

مســتوى مــن التميــز ف أداء املهــام واألعــمل 

الرشطيــة، وبالتــايل تطــور الخدمــات الرشطيــة 

املجتمــع. إلســعاد  املقدمــة  واألمنيــة 

m حرصًا على بيئة مستدامة 

شرطة رأس الخيمة تطلق حملتها الميدانية لرصد المركبات المهجورة والمهملة 

m مركز تدريب الشرطة رأس الخيمة يعقد عن بُعد ورشة حول 
 )المخاطر األمنية للذكاء اإلصطناعي( 
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تــرأس ســعادة العميــد عــي محمــد القــريص مديــر إدارة اإلســراتيجية وتطويــر 

ــة  ــد، مــع هيئ ــة عــن بُع ــة املعياري األداء برشطــة رأس الخيمــة، جلســة املقارن

تنظيــم التصــالت، بحضــور إدارة الجــودة بــوزارة الداخليــة، ومركــز املقارنــات 

ــة إىل  ــوزارة الرامي ــراتيجية ال ــاً إلس ــك تطبيق ــة، وذل ــوزارة الداخلي ــة ب املعياري

تطبيــق أفضــل املمرســات، وتبــادل نقــل املعــارف مبــا يكفــل تحقيــق أفضــل 

معايــر التميــز املؤســي. 

ــأن  ــة، ب ــة رأس الخيم ــر األداء برشط ــراتيجية وتطوي ــر إدارة اإلس ــح مدي واوض

ــالت  ــم التص ــة تنظي ــة هيئ ــى رغب ــاًء ع ــاءت بن ــد ج ــة ق ــة املعياري املقارن

ــر  ــة رشطــة راس الخيمــة التــي ســبق لهــا تطبيــق معاي لاســتفادة مــن تجرب

مواصفــة آيــزو ادارة الــرشاكات 44001 :2017 وحصلــت عــى الشــهادة ف هــذا 

املجــال، حيــث تــم مناقشــة معايــر حصــول رشطــة رأس الخيمــة، عــى اآليــزو، 

ــة بــي الجانبــي  ــة معياري وأفضــل املمرســات املطبقــة، كــم تــم إجــراء مقارن

ــزو الــرشاكات، وتحقيــق  ــة الحصــول عــى آي لاســتفادة مــن مكتســبات تجرب

أفضــل النتائــج اإليجابيــة التــي تدعــم التميــز املعــرف واملؤســي لــدى الجانبي. 

ــة كل  ــة حريص ــة رأس الخيم ــريص، أن رشط ــي الق ــد ع ــعادة العمي ــد س وأك

الحــرص عــى تعزيــز مبــادرات نقــل املعرفــة، مــن خــال تبنــي كافة املمرســات 

التــي تســهم ف نــرش ثقافــة املعرفــة، مثــل نــرش تجربــة حصولهــا عــى آيــزو 

الــرشاكات، لاســتفادة مــن مكتســبات التجربــة، ودعــم التميــز املؤســي 

مبختلــف اشــكاله، وعــى املســتويي الداخــي والخارجــي، ســواء كان عــى 

مســتوى إدارات ووحــدات وزارة الداخليــة، او مــع املؤسســات األخــرى، متمنيــاً 

الســتمرار ف مــا تــم الوصــول اليــه، وان تحقــق هــذه املقارنــة املعياريــة جميــع 

أهدافهــا بالصــورة املثــى.

m إدارة اإلستراتيجية بشرطة رأس الخيمة تستعرض معايير حصولها آيزو الشراكات 
 2017/44001

عــي  اللــواء  ســعادة  توجيهــات  عــى  بنــاًء 

ــد عــام رشطــة  ــوان النعيمــي قائ ــن عل ــه ب عبدالل

ــرع  ــات – ف ــم الدوري ــق قس ــة ، أطل رأس الخيم

العمليــات ، وبحضــور ســعادة العميــد أحمــد 

ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات 

ــة  ــة توعوي ــادرة مروري ــة، مب ــة رأس الخيم برشط

ــر  ــدان الزعــايب مدي ــه حمي ــذ املــازم عبدالل بتنفي

والدوريــات  املــرور  بــإدارة  العمليــات  فــرع 

الخيمــة. برشطــة راس 

ضمــن اإلجــراءات اإلحرازيــة املتبعــة ف الدولــة ، 

ــز  ــا ( حرصــا عــى تعزي ــوان: ) وقايتكــم تهمن بعن

أمــن وســامة املجتمــع صحيــا ومروريــاً عــى 

ــا.  ــة كورون ــل جائح ــام ف ظ ــق الع الطري

ــراءات  ــة بإج ــائل الخاص ــع الوس ــم توزي ــث ت حي

الوقايــة والســامة ف املركبــات ، وأدوات التعقيــم 

، والركيــز عــى توعيــة قائــدي املركبــات واملحــات 

ــع  ــات قط ــات ومح ــص الكراج ــة وباألخ التجاري

الغيــار  مــن  خــال تقديــم إرشــادات الوقايــة 

 ، لهــم  الهامــة  التوعويــة والوقائيــة  والنصائــح 

ــاً  ــرق، وفق ــن الط ــط أم ــى ضب ــاً ع ــك حفاظ وذل

نــرش  إىل  الراميــة  الداخليــة  وزارة  إلســراتيجية 

ــان. ــن واألم ــز األم وتعزي

ــدي  ــي، قائ ــد النقب ــد أحم ــعادة العمي ــه س ووج

ــرورة  ــة ب ــات التجاري ــاب املح ــات وأصح املركب

اللتــزام بإجــراءات الوقايــة والســامة، واســتخدام 

أدوات التعقيــم واتبــاع كافــة الســلوكيات الصحيــة 

ــامتهم ، دون  ــم وس ــل أمنه ــي تكف ــليمة الت الس

تعريــض حياتهــم للخطــر، متمنيــاً األمــن والســامة 

ــع.  للجمي

m دوريات الشرطة تطلق مبادرة ) وقايتكم تهمنا ( 
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احتفلــت رشطــة رأس الخيمــة متمثلــة باملؤسســة العقابيــة والصاحيــة 

ــة  ــن لجائح ــت الراه ــروف الوق ــل2020م ، ف ظ ــي للنزي ــوم العامل بالي

كرونــا )كوفيــد 2019 (، مببــادرة تعكــس القيــم اإلنســانية النبيلــة 

ــة واملســتمرة  ــود املبذول ــع بالجه ــة املجتم ــزز ثق ــا، وتع ــل صوره بأجم

ــل  ــاح وتأهي ــة، بإص ــة واإلصاحي ــات العقابي ــالة املؤسس ــق رس لتحقي

النــزلء، وإعــادة دمجهــم ف املجتمــع ، حيــث حافــظ املوظفــون والنــزلء 

عــى جميــع اإلجــراءات الحرازيــة املتبعــة ف الوقــت الراهــن لظــروف 

ــد 2019 (. ــا )كوفي ــروس كورون ــار ف انتش

ونــوه ســعادة العميــد يعقــوب يوســف أبوليلــة مديــر املؤسســة 

العقابيــة أن الحتفــال باليــوم العاملــي للنزيــل كل عــام، يعكــس القيــم 

اإلنســانية النبيلــة التــي تســهم ف تعزيــز ثقــة املجتمــع بالجهــود 

املبذولــة واملســتمرة لتحقيــق رســالة املؤسســات العقابيــة واإلصاحيــة .

m المؤسسة العقابية تحتفل بيوم النزيل العالمي 2020

ــروس  ــدي لف ــة للتص ــا التوعوي ــن جهوده   ضم

كورونــا املســتجد "كوفيــد 19" ، واصلــت القيــادة 

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة مــن خــال إدارة 

اإلعــام والعاقــات العامــة بالتعــاون مــع إدارة 

ــة  ــة – قســم الرشطــة املجتمعي الرشطــة املجتمعي

والتــي  بكممــك"  نفســك  "أحمــي  حملــة   -

اســتهدفت ســائقي املركبــات ومرتــادي الطــرق 

ــة  تدعوهــم  ــع ملصقــات توعوي مــن خــال توزي

ــاع  ــة وإتب ــراءات الحرازي ــد باإلج ــزام والتقي لالت

الجهــات  مــن  الصــادرة  الوقائيــة  التوجيهــات 

الرســمية املختصــة ف الدولــة ملحــارصة املــرض 

ــاره . ــع انتش ومن

محمــد  راشــد  الدكتــور  العقيــد  وأوضــح    

الســلحدي مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة أن 

ــة  ــا ملحارب ــا وإرصاره ــكل جهده ــل ب اإلدارة تعم

ــرق  ــتى الط ــك ش ــتخدمة لذل ــروس مس ــذا الف ه

ــال  ــة إليص ــائل التوعوي ــات والوس ــدث التقني وأح

رســائلها للجميــع إســهاماً منهــا للحفــاظ عــى 

وتحقيــق  واســتقراره  املجتمــع  وأمــان  أمــن 

الســعادة نحــو الخدمــات املقدمــة للجمهــور مــن 

خــال إطــاق املبــادرات املجتمعيــة الوطنيــة 

التــي تحميــه خــال أزمــة انتشــار فــروس كوفيــد 

19 ، وف ظــل تحقيــق رؤى وتطلعــات القيــادة 

الرشــيدة لرســيخ األمــن واألمــان لكافــة أفــراد 

املجتمــع وتحقيــق نتائــج إيجابيــة بــأرسع وقــت 

.   وف ذلــك وجــه العقيــد ركــن عبداللــه بــن 

ســلمن مديــر إدارة اإلعــام والعاقــات العامــة 

الجمهــور بــرورة التعــاون مــع األجهــزة األمنيــة 

الظــروف  عــى  للتغلــب  املختصــة  والجهــات 

الحاليــة والتأكيــد عــى اللتــزام التــام باتخــاذ 

كافــة الشــراطات واإلجــراءات الوقائيــة املعتمــدة 

واملطبقــة منــذ بدايــة ظهــور الفــروس حتــى 

ــاً لنتقــال العــدوى وعــدم الســتهتار  ــوم تفادي الي

بهــذا الشــأن لتحقيــق أهــداف طموحــة عــرب 

تكامــل الجهــود الوطنيــة واملجتمعيــة .

m شرطة رأس الخيمة تواصل اجراءات الوقائية بحملة "أحمي نفسك بكمامك" 
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تفقــد فريــق مــن القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة ممثــاً بــإدارة الرشطــة املجتمعيــة – قســم 

الرشطــة املجتمعيــة – بالتعــاون مــع دائــرة التنميــة 

القتصاديــة ، صــالت األعــراس عــى مســتوى اإلمارة 

ــط  ــم للضواب ــدى التزامه ــى م ــوف ع ــدف الوق به

ــة للحــد  ــر الوقائي الخاصــة مبــا يتــمىش مــع التداب

مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد 19" 

ــة  ــة اإلجــراءات الحرازي ــق كاف ــن تطبي ــد م والتأك

ــد  ــا عن ــع مرتاديه ــة والســامة لجمي لضــمن الوقاي

ــم ف إطــار  ــاظ عــى صحته ــراس والحف ــة األع إقام

الــرشوط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا ف التعميــم 

الصــادر مؤخــراً مــن الدائــرة .

ــلحدي  ــد الس ــد محم ــور راش ــد الدكت ــد العقي وأك

الفريــق  بــأن  املجتمعيــة  الرشطــة  إدارة  مديــر 

الــذي كان برئاســة الرائــد راشــد بلهــون رئيــس 

قســم الرشطــة املجتمعيــة يرافقــه النقيــب محمــد 

ــة ، كان  ــات املجتمعي ــرع الدوري ــر ف ــور مدي الطاب

ــا  ــزات املتفــق عليه ــع التجهي ــع عــى جمي قــد اطل

ووجهــوا العاملــي بهــذه الصــالت عــى رضورة 

اللتــزام املطلــق بالتعليــمت والتوجيهــات يك ل 

يتعرضــوا للمســائلة القانونيــة ، وقــد أرشف الفريــق 

عــى األوضــاع الحاليــة للصــالت وأبــدى اطمئنانــه 

مــن حيــث توفــر اشــراطات الســامة العامــة ، 

منوهــاً بــأن دور الرشطــة املجتمعيــة لحقاً ســيتمثل 

ف التواجــد قبــل إقامــة املناســبات الجتمعيــة 

ــراءات  ــة باإلج ــزام الصال ــن الت ــد م ــرس" للتأك "الع

الحرازيــة مــن حيــث تباعــد الطــاولت وتوفــر 

املعقــمت عليهــا وارتــداء موظفيهــا الكممــات 

والقفــازات وغرهــا مــن اإلجــراءات التــي حددتهــا 

الدائــرة .

m فريق الشرطة المجتمعية يتفقد اإلجراءات االحترازية بصاالت األعراس

ــز رضــا  ــل بتعزي ــق الهــدف الســراتيجي املتمث ــة لتحقي ضمــن جهودهــا املتواصل

ــة  ــة رأس الخيم ــة لرشط ــادة العام ــذت القي ــة ، نف ــات املقدم ــور بالخدم الجمه

مــن خــال إدارة الرشطــة املجتمعيــة بالتعــاون مــع فرعهــا الجغــراف مبركــز رشطــة 

ــز  ــق وولف ــم فري ــن تنظي ــي جــاءت م ــل" الت ــادرة "رد الجمي ــة الشــامل مب املدين

ــة العــمل  ــان لفئ ــه الشــكر والعرف ــت إىل توجي ــة وهدف بايكــرز للدرجــات الناري

الذيــن يعملــون ف املنشــآت الخارجيــة وتحــت أشــعة الشــمس املبــارشة للتخفيــف 

عنهــم ، باإلضافــة إىل توعيتهــم بــرورة أخــذ الحتياطــات الازمــة خــال العمــل 

ــا  ــروس كورون ــدوى ف ــال ع ــن انتق ــة م ــة للوقاي ــراءات الحرازي ــزام باإلج واللت

املســتجد "كوفيــد 19" . وأكــد العقيــد الدكتــور راشــد محمد الســلحدي مديــر إدارة 

الرشطــة املجتمعيــة بــرأس الخيمــة إىل أن تنفيــذ اإلدارة لهــذه املبــادرة مــع الفريــق 

جــاء مــن منطلــق دعــم مســؤوليتها تجــاه جميــع أفــراد املجتمــع والحــرص عــى 

ترســيخ قيــم اإلخــاء الجتمعــي بــي فئــات املجتمــع والقيــم اإلنســانية وتقديــم 

كل صــور العــون والشــكر لآلخريــن عــى جهودهــم ودورهــم اإليجــايب والفعــال ف 

مســرة التنميــة والزدهــار وإســهامهم الكبــر ف عمليــة التطويــر والبنــاء .

   وقــام الفريــق بحضــور الرائــد راشــد بلهــون رئيــس قســم الرشطــة املجتمعيــة 

وحــارب الفاحــي رئيــس فريــق ووافــز بايكــرز بتوزيــع امليــاه واملرشوبــات البــاردة 

ــى  ــجيعهم ع ــم وتش ــكر له ــم الش ــع تقدي ــمل م ــى الع ــة ع ــات الخفيف والوجب

ــي  ــغ للقامئ ــكرهم البال ــن ش ــع ع ــرب الجمي ــم ع ــن جانبه ــود ، وم ــة الجه مواصل

ــن يســعون دامئــاً لتأمــي ســامتهم  ــة والذي ــادرة اإلنســانية الخري عــى هــذه املب

والحــرص عــى إســعادهم .

m الشرطة المجتمعية تنفذ مبادرة "رد الجميل" لفريق وولفز بايكرز
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العاملي ملكافحة املخدرات وف ظل  اليوم   مبناسبة 

املخدرات  أرضار  حول  التوعية  عمليات  تعزيز 

،نظمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة متمثلة 

والرعاية  التوعية  فرع  املخدرات  مكافحة  بإدارة 

الخاصة  التوعية   حمات  من  عددا  الاحقة، 

بظل  بعد(  )عن  املخدرات  عن  الناتجة  باألرضار 

الروف الراهنه املتمثلة  بانتشار فايروس "كوفيد 

تزامنا  املرحلة،  هذه  معاير  مع  يتوافق  ومبا   ،"19

مع  ماتضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

قبل  األوضاع  )أن  فيها  جاء  والتي    - الله  رعاه   –

فايروس كورونا تختلف عن ما بعدها( ، وتضمنت 

ف  العام  القائد  كلمة  مضامي  التوعوية  الحمات 

الساهرة  العي  ومجلة  الخيمه،  رأس  رشطة  موقع 

ورسائل التوعية ملنتسبي القيادة

واكدت الحمات التوعوية  فيم جاء فيها عى حرص 

اإلجازة  ف  أبنائهم  متابعة  برورة  األمور  أولياء 

الصيفية، ومحاولة ملئ أوقات فراغهم والذي يعترب 

العوامل املؤدية لحتملت تعاطي األبناء  من أكرب 

سواء عن طريق الصحبة الفاسدة أو حب التجربة. 

لذلك لبد من أن  نحرص كل الحرص عى املحافظة 

مجتمعنا  لبناء  األوىل  اللبنة  كونهم   األبناء  عى 

وعمده و ف صاحهم يكون صاح املجتمع ، وقد 

 159938 الحمات  تلك  من  املستفيدين  عدد  بلغ 

ألف مستفيد.

مدير  الخاطري  سامل  النقيب  سيف  أكد  ذلك  وف 

العامة  باإلدارة  الاحقة  والرعاية  التوعية  فرع 

رأس  لشلرطة  العامة  بالقيادة  املخدرات  ملكافحة 

مختلفه  تكون  سوف  القادمة  املرحلة  أن  الخيمة: 

تاماً  وستنفذ من خالها أعمل التوعية عن طريق 

وسائل التواصل األجتمعي واملحارضات وعن طريق 

شبكات اإلنرنت وبرامج اإلتصال املريئ، فيم نحاول 

بقصد   املجتمع  أفراد  لجميع  للوصول  جاهدين 

التوعية بحيث تصلك إىل بيتك تزامناً مع هاشتاق 

التباعد  لتطبيق  منا  حرصاً   ) البيت  ف  خلك   #  (

خال  من  تبي  وقد  عليه.  واملحافظة  الجتمعي 

بشكل  ووصولها  فاعليتها  مدى  بعد  عن  التوعية 

املجتمع، كم  أفراد وطبقات  لجميع  سلس ورسيع 

ألعى  بالتجهيز  القيام  عى  الحرص  كل  ونحرص 

بتشكيل  وذلك  بعد  عن  التوعية  ألعمل  املعاير 

التوعية  ألعمل  الجودة  عالية  مبعاير  خاصه  غرفة 

املؤسسات  مع  التواصل  خالها  من  يتم  بعد  عن 

الحكومية والخاصه لتوفر الوقت و الجهد .

مجال  ف  والواضح  املتقن  العمل  ذلك  بضوء  و 

التوعية وللجهود الكبرة التي يبذلها القسم تثلت 

مستوى  عى  خدمة  مركز  أفضل  عى  بحصوله 

الدولة، كرم مدير إدارة مكافحة املخدرات النقيب 

سيف الخاطري مدير فرع التوعية والرعاية الاحقة 

لحصول الفرع عى هذا التقييم من خال تسجيل 

)صفر حالة( تخلف عن الفحص الدوري، ويعد هذا 

العامة  القياده  بي  الكبر  التعاون  بفضل  اإلنجاز 

للرشطة والنيابة العامه ف رأس الخيمة .

ويضيف النقيب الخاطري بالقول لبد من أن ننوه 

للمجتمع عن القانون التحادي بشأن عاج املدمني 

من  )كل  أن:  عى  منه   )  43  ( املادة  تنص  والذي 

يتقدم من تلقاء نفسه أو أحد أقاربه للعاج يعفى 

كسبيل   القانونية  املادة  هذه  وتأيت  العقوبة(،  من 

تورطوا  ف هذا   الذين  الشباب  للحفاظ عى جيل 

ووسيلة  اآلفة،   بتلك  املتمثل  املوحش  الطريق 

بشكل  عاجا  لهم  توفر  القانون   وفق   لحفظهم 

رسي، ما يساعد عى اعادتهم  إىل املجتمع والعودة  

للحياة بشكل طبيعي .

مخدرات رأس الخيمة 
تنظم حمالت توعية 
)عن بعد( حول أضرار 

المخدرات
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قــام فريــق من مجلــس شــباب رشطــة رأس الخيمة، 

بزيــارة ميدانيــة إىل مركــز شــباب رأس الخيمــة، 

ــة،  ــة رأس الخيم ــباب رشط ــس ش ــن مجل ــاً م حرص

عــى تفعيــل املشــاركة اإليجابيــة مــع مركــز شــباب 

ــتقبلية  ــة واملس ــات الحالي ــد التحدي ــارة، لتحدي اإلم

ــق  ــرأس فري ــد ت ــا، وق ــرة له ــول املبتك ــم الحل ورس

الزعــايب رئيــس  النقيــب محمــد غانــم  الزيــارة 

ــة. ــة رأس الخيم ــباب رشط ــس ش مجل

وأجــرى الفريــق الزائــر، جولــة ميدانيــة ف مختلــف 

األقســام واملرافــق التــي يضمهــا مركــز شــباب رأس 

الخيمــة، وتــم مــن خالهــا التعــرف عــى الخدمــات 

ــارة، واألدوات  ــباب اإلم ــز لش ــيقدمها املرك ــي س الت

ــم  ــم، ك ــر مهاراته ــل تطوي ــن أج ــا م ــي يوفره الت

ــز  ــي تســهم ف تعزي ــق الت ــم الطــاع عــى املراف ت

الشــباب  بــي  مــا  الخــربات  وتبــادل  التواصــل 

ــة. ــكار واملعرف ــى البت ــم ع وتحفزه

وأعــرب النقيــب محمــد غانــم الزعــايب، عــن رغبــة 

مجلــس شــباب رشطــة رأس الخيمــة، ف املســاهمة 

ف العمــل عــى اطــاق املزيــد مــن املبــادرات، 

ــة  ــات الخاص ــتضافة الفعالي ــج، واس ــذ الربام وتنفي

ــم ف  ــز توعيته ــرش وتعزي ــق ن ــا يحق ــباب، مب بالش

مختلــف املجــالت عــى مســتوى اإلمــارة، مــن 

خــال املشــاركة والســتمع إىل أرائهــم ف كافــة 

ــذى  ــاً يحت ــوا منوذج ــم وليصبح ــاء به ــور لارتق األم

بــه ف إلهــام أقرانهــم ف مختلــف قيــادات ومناطــق 

ــة. الدول

m فريق مجلس شباب الشرطة  يزور مركز شباب اإلمارة 

ــام  ــت ادارة الع ــاين نظم ــل اإلنس ــي والعم ــدور املجتمع ــز ال ــن تعزي ــا م انطاق

ــاون  ــة بالتع ــة والجتمعي ــة ف قســم النشــطة الرياضي ــة متمثل ــات العام والعاق

مــع مؤسســة صقــر لأعــمل الخريــة واإلنســانية فعاليــة األيتــام وأبنــاء منتســبي 

ــادة  ــن القي ــاً م ــارك وحرص ــى املب ــد الضح ــرب عي ــع ق ــت م ــي تزامن ــادة الت القي

عــى مواصلــة تلــك الفعاليــات وتحقيــق الجــراءات الحرازيــة والوقائيــة املتبعــه 

وحفاظــاً عــى ســامة أبنائنــا األيتــام  قــام الرائــد عبــد اللــه بــن ســلطان القاســمي 

ــور  ــد يهم ــيف راش ــب س ــة والنقي ــة والجتمعي ــطة الرياضي ــم األنش ــس قس رئي

مديــر فــرع نــادي ضبــاط الرشطــة  مبشــاركة ســعادة أحمــد راشــد صوفــه الزعــايب 

ــانية  ــة واإلنس ــمل الخري ــد القاســمي لأع ــن محم ــر ب ــام مؤسســة صق ــر ع مدي

وحصــة حــارب مســئولة قســم األيتــام  بتوزيــع العيديــة عــى األيتــام ف منازلهــم 

ــد  . ــداً عــى إدخــال الفــرح والــرسور إىل نفوســهم ومشــاركتهم فرحــة العي تأكي

ــاً  ــويل اهتمم ــادة ت ــة أن القي ــة والجتمعي ــس قســم األنشــطة الرياضي ــاد رئي وأف

كبــر لتنظيــم مثــل تلــك الفعاليــات وفقــاً إلســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــه إىل 

تقديــم كافــة الخدمــات املجتمعيــة التــي تســهم ف تحقيــق روح التعــاون واملــودة 

ــة ورســم  ــات اإليجابي ــك الفعالي ــام تل ــع األيت ــن ســعادته باملشــاركة م ــرب ع وأع

البتســامة عــى وجوههــم وتشــد عــى قلوبهــم بـــ " نحــن معكــم  " .

m " شرطة رأس الخيمة " توزُع العيدية لأليتام بالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد 
القاسمي لألعمال الخيرية واإلنسانية

محطة شرطية



التشاور مع  “بعد  توير:  وقال سموه عرب حسابه ف 

الهيكل  بارك  الذي  الله  رعاه  زايد  بن  محمد  أخي 

الجديد للحكومة ووجه بتسخر كافة املوارد للحفاظ 

بادنا..  ف  التنمية  مسرة  وترسيع   .. مكتسباتنا  عى 

وبعد اعتمد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن عن 

الهيكل الجديد لحكومة اإلمارات.”

الهيكلية  التغيرات  من  »هدفنا  سموه:  وأضاف 

مواكبة  وأكرث  القرار   اتخاذ  ف  أرسع  حكومة  هو 

للمتغرات  وأفضل ف اقتناص الفرص وف التعامل مع 

، حكومة مرنة ورسيعة  تاريخنا  الجديدة ف  املرحلة 

هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن”

وتغير  وهيئات  وزارات  دمج  عن  سموه  وأعلن 

حكومة  تشكيل  وإعادة  ومسؤوليات   صاحيات 

اإلمارات كالتايل:

- إلغاء %50 من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها 

 50% حوايل  ودمج  عامي   خال  رقمية  ملنصات 

وزارات   ضمن  أو  بعضها  مع  التحادية  الهيئات  من 

واستحداث مناصب وزراء دولة جدد  وخلق مناصب 

رؤساء تنفيذيي ف قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور 

بقوة للمستقبل.

- إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة تعمل 

هيئة  ودمج  بالدولة   الصناعي  القطاع  تطوير  عى 

الدولة   وزيرة  ونقل  معها   واملقاييس  املواصفات 

معايل  وتعيي  مظلتها  تحت  لتكون  املتقدمة  للعلوم 

سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة.

-  دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح 

زايد  برنامج  وإلحاق  التحتية   والبنية  الطاقة  وزارة 

الربية  للمواصات  التحادية  الهيئة  و  لإلسكان 

سهيل  معايل  وتعيي  الجديدة   بالوزارة  والبحرية 

املزروعي وزيراً لها.

-  تعيي 3 وزراء ضمن وزارة القتصاد ، وتعيي معايل 

لاقتصاد ومعه معايل  وزيراً  املري  بن طوق  عبدالله 

واملشاريع  األعمل  لريادة  دولة  وزير  بالهول  أحمد 

الصغرة واملتوسطة ، ومعايل ثاين الزيودي وزير دولة 

الوطني  اقتصادنا  أن  سموه  الخارجية. وأكد  للتجارة 

أولوية اسراتيجية مطلقة.

-  دمج املجلس الوطني لإلعام واملؤسسة التحادية 

الثقافة  وزارة  لتكون  الثقافة  وزارة  مع  للشباب 

والشباب، وتضم وزيرين : شم املزروعي وزيرة دولة 

 ، والشباب  للثقافة  وزيرة  الكعبي  ونورة   ، للشباب 

ونقل وكالة أنباء اإلمارات لشؤون الرئاسة.

الهيئة التحادية للكهرباء واملاء ومجموعة  -  إلحاق 

للنقل  العامة  اإلمارات  ومؤسسة  اإلمارات  بريد 

ومؤسسة اإلمارات العقارية بجهاز اإلمارات لاستثمر، 

جديدة  حكومية  استثمرية  اسراتيجية  وإعداد 

للمرحلة القادمة.

والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  -  دمج 

الجتمعية ضمن وزارة تنمية املجتمع ، وتشكيل قطاع 

ضمن الوزارة لتقديم خدمات عرصية للمتقاعدين ، 

وتأسيس الصندوق الوطني للضمن الجتمعي إلدارة 

وتحت   ، الطاير  عبيد  معايل  بإرشاف  الضمن  أموال 

مظلة جهاز اإلمارات لاستثمر.

تنمية  لوزارة  والسعادة  الحياة  جودة  ملف  -  نقل 

املجتمع ، وإلحاق الهيئة التحادية للموارد البرشية، 

الرومي  عهود  معايل  وتعيي  الوزراء  رئاسة  مبكتب 

وزيرة دولة للتطوير الحكومي واملستقبل ترشف عى 

الهيئة وعى كافة التطويرات الحكومية املستقبلية.

-  دمج الهيئة الوطنية للمؤهات مع وزارة الربية ، 

املالية والسلع  التأمي مع هيئة األوراق  ودمج هيئة 

رئيسا  الجابر  ، وتعيي سلطان  القتصاد  وزير  برئاسة 

ملرصف اإلمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل 

أكرب.

الرقمي  لاقتصاد  دولة  وزير  منصب  -  استحداث 

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن 
التشكيل الجديد لحكومة اإلمارات.

تقرير

بمباركة محمد بن زايد

محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد لحكومة اإلمارات
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المصدر : وكالة أنباء اإلمارات وام

الهيكل الجديد 
يحمل رؤية

استشرافية 
مستقبلية

صقر غباش: الهيكل الجديد للحكومة يجّسد الرؤى االستشرافية للقيادة
أكد معايل صقر غباش، رئيس املجلس الوطني التحادي، أن 

الهيكل الجديد لحكومة اإلمارات لعام 2020 يجسد الرؤى 

السترشافية الصائبة للقيادة الرشيدة نحو صناعة مستقبل 

طبيعة  مع  تتمىش  مدروسة  خطط  وفق  مزدهر  جديد 

 وأولويات املرحلة املقبلة، ومبا يحقق تطلعات شعب التحاد.

ورفع معايل صقر غباش بهذه املناسبة باسم جميع أعضاء 

املجلس الوطني التحادي، أسمى آيات التهاين والتربيكات 

إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 

الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 

القائد  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  زايد آل  محمد بن 

األعى للقوات املسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء 

السمو  أصحاب  هنأ  كم  اإلمارات،  حكام  األعى  املجلس 

واملعايل الوزراء أعضاء الحكومة عى ثقة القيادة الرشيدة 

ف النطاقة الجديدة لحكومة املستقبل.

للحكومة  يتمنى  التحادي  الوطني  املجلس  أن  وأكد 

الجديدة كل التوفيق والنجاح والسداد ف مهمتها الوطنية، 

الحكومة  تتضمنها  التي  الكبرة  الخربات  ف  ثقة  وكلنا 

الجديدة.

والذكاء الصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيي 

عمر العلمء مسؤول عن هذا امللف.

 بيئة العمل املستقبلية ف التطبيب والتعليم والتجارة 

نكون  ألن  نسعى  سموه  وقال  كبر..  بشكل  ستتغر 

ف مقدمة هذه التغرات وأن نكون النموذج األفضل 

عاملياً. 

الرقمية  للحكومة  رئيساً  املنصوري  حمد  -  تعيي  

الشيخ محمد  السمو  اإلمارات.. وقال صاحب  بدولة 

بن راشد، »الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة، 

وتحول رقمي شامل وكامل .. أثبتت املتغرات األخرة 

أن الحكومة الرقمية هي خيار اسراتيجي ل غنى عنه 

.. وأمن اقتصادي لستمرارية األعمل ف أية ظروف..”.

شؤون  وزير  الزعايب  جمعة  معايل أحمد  -  تعيي 

نهيان  الشيخ  معايل  وتعيي  لاتحاد..  األعى  املجلس 

وإلحاق وزيرة  والتعايش..  للتسامح  وزيراً  مبارك  بن 

بشؤون  املهري  مريم  واملايئ  الغذايئ  لأمن  الدولة 

الرئاسة.

للتغر  وزيراً  النعيمي  بالحيف  عبدالله  -  تعيي 

لوكالة  رئيسة  األمري  سارة  وتعيي  والبيئة،  املناخي 

اإلمارات للفضاء. وقال سموه إن »سارة قادت املهمة 

التوفيق  لها  ونتمنى  باقتدار..  املريخ  ملسبار  العلمية 

شهر  بداية  مهامها  وستبدأ  الجديدة.  مهامها  ف 

أغسطس.”

يتبع  اإلمارات،  لحكومة  اإلعامي  املكتب  -  إنشاء 

مكتب  وضم  العطر.  ويرأسه سعيد  الوزراء،  ملجلس 

الحكومي  التصال  ومكتب  العامة  الدبلوماسية 

التواصل  عى  ويرشف  له،  اإلعامية  الهوية  ومكتب 

اإلعامي الداخي والخارجي لحكومة دولة اإلمارات.

-  أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن ملف 

وزيرة   : وزيرين  عرب  أولوية  سيبقى  الغذايئ  األمن 

الدولة لأمن الغذايئ واملايئ ملتابعة الجهود

الدولية ف هذا املجال ، ووزير البيئة ف دعم املزارعي 

ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.

-  تعيي محمد حمد الكويتي رئيساً لأمن السيرباين ف 

حكومة دولة اإلمارات.. وقال سموه: »أمن حكومتنا 

الرقمية هو جزء أسايس من أمننا الوطني الشامل .. 

من  يتجزأ  ل  جزء  الرقمية  الوطنية  حدودنا  وحمية 

حمية كامل ترابنا الوطني.”

-  تعيي هدى الهاشمي رئيساً لاسراتيجية والبتكار 

الحكومي ف حكومة اإلمارات.. هدى جزء من فريقي 

.. وتعيي  بها عالية  أكرث من 10 سنوات وثقتي  منذ 

لقيادة  الحكومية  للخدمات  رئيساَ  محمد بن طليعة 

األفضل  ضمن  لتكون  التحادية  الخدماتية  املنظومة 

عامليا..

الوزراء،  ملجلس  عاماً  أميناً  الحمدي  مريم  -   تعيي 

للشؤون القانونية ف  ومحمد سلطان العبيديل رئيساً 

حكومة اإلمارات .. وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً 

مساعداً.. وقال سموه: »أمامهم مهمة لتطوير األمانة 

.. والرهان  .. ثقتي بهم كبرة  الوزراء  العامة ملجلس 

عليهم ل يخيب.”

عاماً   16« وقال:  املنصوري  سلطان  سموه  وشكر 

قضاها ف حكومة اإلمارات .. رأينا منه إخاصاً  للوطن 

ومحبًة من الناس وتفانياً ف جميع امللفات الحكومية 

التي تولها.

إن  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 

الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق األولويات 

الجديدة .. والتغيرات املستمرة ستبقى شعار املرحلة 

القادمة وصولً ألفضل منوذج حكومي يواكب العرص 

خال  اإلمارات  شعب  تطلعات  ويحقق  الجديد 

املرحلة القادمة.”

تقرير
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 ، بإطالقها أول مهمة فضائية عربية الستكشاف كوكب المريخ ، حيث 
ً
 مدويا

ً
 تاريخيا

ً
 فضائيا

ً
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة إنجازا

انطلق صاروخ مسبار "األمل" اإلماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.  وأشرف على المشروع مركز محمد 
بن راشد للفضاء في دبي. وستستغرق رحلة "األمل" سبعة أشهر لقطع مسافة 493 مليون كيلومتر للوصول إلى كوكب المريخ.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد:
 الـــدولة تكسب الرهان.. والمحطة القادمة الكوكب األحمر

اإلمارات تحلق بأمل العرب إلى المريخ عبر مسبارها التاريخي

     رئيس الدولة : مسبار األمل إنجاز وطني وعربي 

انفصال  إشارة  تلقى  قد  للفضاء  راشد  بن  وكان مركز محمد 

»مسبار األمل«،  عن صاروخ اإلطاق »إتش 2 إيه«، وسيقوم 

الواردة من  البيانات  املركز بعملية تحليل  التقني ف  الفريق 

املسبار وهو ما يؤكد نجاح عملية اإلطاق.

وإسامية  عربية  مهمة  أول  ف   - األمل  مسبار  ويصل   

لستكشاف الكوكب األحمر - إىل مدار كوكب املريخ ف الربع 

بالتزامن مع احتفالت دولة اإلمارات  العام 2021  األول من 

بالذكرى الخمسي لقيام التحاد.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

رحلته  ف  األمل"  "مسبار  انطاق  أن  الله"  "حفظه  الدولة 

يشء  "ل  دولتنا  شعار  حاما  املريخ  كوكب  إىل  التاريخية 

مستحيل" يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتيٌة متقدمٌة 

ف مسرِة بناء املعرفِة العامليِة ف مجال الفضاء.

: " تابعنا برسوٍر وفخٍر  وقال سموه ف كلمته بهذه املناسبة 

فكرته  نشأت  الذي  األمل  ملسبار  الناجح  اإلطاق  نبأ  عظيِم 

وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى 

فاعلة  أصيلٍة  مبشاركٍة  الرئيسة  مكوناته  وتصنيع  تصميمه 

التأهيِل  العقوِل، رفيعِة  من نخبِة كفاءاٍت وطنيٍة شابة، نرِة 

والتدريِب، مخلصٍة، صادقِة الولِء والنتمء".

نوعيٌة  إضافٌة  يشكل  األمل  مسبار  إن   ": سموه  وأضاف 

وبناتنا  أبناؤنا  بها  ويزدهي  الصدور  بها  تزدان  القيمِة  عاليُة 

ويتفاخرون وتسمو بها َهاَمُة الوطن وتعلو وترسخ بها مكانة 

دولتنا مركزًا إقليميًا رائًدا ف قطاع الصناعات الفضائية، وبناء 

الكوادر العلمية املؤهلة ف مجال علوم الفضاء عامة وبحوث 

الشيخ خليفة  السمو  وأعرب صاحب  املريخ خاصة".  كوكب 

بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره للرسائل امللهمة التي 

حملها لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

"رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله" 

القائد األعى للقوات املسلحة مع فريق  عهد أبوظبي نائب 

عمل "مسبار األمل" قبل ساعات قليلة عى انطاق املهمة .. 

فتلك الرسائل منحت أبناءنا الحافز والدافع القوي عى امليض 

قدما ف مهمتهم التاريخية بدأب وعزمية وإرصار عى تحقيق 

النجاح املنشود.  وأكد سموه : " إن إنجاز مسبار األمل بأياٍد 

قائلي  عليها  أكدنا  طاملا  األهمية  غاية  ف  رسالة  هو  وطنية 

وقدراتهم  الشباب  طاقات  ف  والستثمر  بالعلم  اإلميان  إن 

وإمكاناتهم هي رهاننا الرابح لكسب معركة صناعة املستقبل 

ووضع بصمتنا ف مسرة الحضارة اإلنسانية". ووجه صاحب 

السمو رئيس الدولة التهنئة إىل صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله"  "رعاه  ديب  حاكم 

القائد األعى للقوات  زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

املسلحة وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعى لاتحاد حكام 

اإلمارات وإىل شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة 

اليوم  هذا  ف   ": سموه  وقال  األمل.  ملسبار  الناجح  اإلطاق 

نستذكر املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب 

الله ثراه "، وإخوانه اآلباء املؤسسي الذين أرسوا األساس املتي 

والتحية  ثقة،  ف  املستقبل  نحو  النطاق  عى  قادرة  لدولة 

والتقدير لفريق العمل الوطني، وللرشكاء الدوليي، ولكل من 

أسهم ف تحقيق هذا الحلم الوطني النبيل.. والدعاء لوطننا 

ومواطنينا مبزيد من التوفيق".

إعداد : وليد يوسف الشحي

الحدث
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نائب رئيس الدولة : 
اإلمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب: "اإلمارات 

تدخل التاريخ بإنجاز فضايئ عريب غر مسبوق، لفتاً سموه إىل أن الرهان عى شباب اإلمارات ل يخيب، رفعوا رأس 

شعب اإلمارات ودخلنا مرحلة جديدة ف تاريخنا". وأضاف سموه: "الرحلة بدأت واملهمة ف بدايتها واملحطة القادمة 

الكوكب األحمر«، مؤكداً سموه: »الخروج من مجال الجاذبية األرضية هو دخول ف مرحلة جديدة ف تاريخ إنجازاتنا 

العلمية". وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عرب تغريدة لسموه عى »توير«: "نعلن بحمد الله 

نجاح إطاق مسبار األمل.. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات ف الخوانيج.. نجاح عمل أنظمة 

املاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطاق األلواح الشمسية.. نجاح نظام الدفع للمسبار.. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم 

نحو الكوكب األحمر.. اللهم هّون سفرنا".

ولي عهد أبوظبي : 
مكانتنا العالمية تزداد رسوخًا وقوة بفضل أبناء الوطن

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة، 

أن دولة اإلمارات رسخت نفسها كونها أحد صناع املستقبل واسترشاف تحدياته، مضيفاً سموه: "أهنئ شعب اإلمارات 

النطاق  نجاح  »إن  وقال سموه:  الوطن".  أبناء  بفضل  وقوة  تزداد رسوخاً  العاملية  مكانتنا  التاريخي..  اإلنجاز  بهذا 

اإلمارات ف مختلف املجالت«، مشراً سموه إىل  التي حققتها دولة  اإلنجازات  املريخ يتوج خمسة عقود من  نحو 

أن وطننا يحصد اليوم ما زرعه اآلباء املؤسسون ف استثمر وتكي الكوادر اإلماراتية الذين ننافس بهم العامل. وختم 

سموه: "إن دولة اإلمارات تكسب الرهان.. وأبناؤها يثبتون قدرتهم عى تحقيق املستحيل.. والقادم بإذن الله أفضل". 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عرب تغريدة لسموه عى »توير«: "بفرحة تغمر قلوبنا وعزة 

تأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطاق )مسبار األمل( بنجاح إىل املريخ.. اليوم تبدأ اإلمارات كتابة فصول 

جديدة من إنجازاتها وطموحاتها ف الفضاء عى أيدي شبابها املبدعي.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية".

القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  هنأ 

عضو املجلس األعى حاكم رأس الخيمة قيادة اإلمارات 

وتوجه  األمل".  "مسبار  إطاق  نجاح  مبناسبة  وشعبها 

إىل  األمل  مسبار  إطاق  مبناسبة  له  ترصيح  ف  سموه، 

كوكب املريخ، بالتهنئة إىل أخيه صاحب السمو الشيخ 

الله"  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

"رعاه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات 

املسلحة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعى 

عماقة  "خطوة  سموه:  وقال  اإلمارات.  حكام  لاتحاد 

حضورها  تعزيز  نحو  اإلمارات  دولة  تخطوها  أخرى 

وإنه  الفضاء  قطاع  ف  الرائدة  الدول  مصاف  ف  املميز 

ملدعاة فخر لنا جميعا أن تكون اإلمارات رائدة ف إرسال 

أول مسبار عريب و إسامي لستكشاف املريخ و النضمم 

إىل قامئة تضم تسع دول فقط عى مستوى العامل ف هذا 

املجال .. إنه إنجاز نوعي يضاف إىل سلسلة النجاحات 

رائد  إرسال  بينها  من  كان  والتي  دولتنا  حققتها  التي 

فضاء إمارايت إىل محطة الفضاء الدولية". وأضاف سموه: 

التخطيط  اليوم مثرة عقود طويلة من  "تجني اإلمارات 

املمنهج  والستثمر  املستقبل،  واسترشاف  السراتيجي 

أبنائها  بتعليم  والهتمم  وطاقاتها  مواردها  تسخر  ف 

وتشجيعهم عى اكتساب العلوم و املعارف و املهارات.. 

وهذه الرحلة اليوم هي مدعاة فخر كونها تجسد تطورا 

تحقيقه  اإلمارايت  اإلنسان  استطاع  ملا  وإثباتا  منطقيا 

صاحب  وقال  التحاد".  عمر  من  وجيزة  فرة  خال 

املجلس  عضو  القاسمي  بن صقر  سعود  الشيخ  السمو 

وعقول  سواعد  "بوركت  الخيمة:  رأس  حاكم  األعى 

اآلباء  و  زايد  حلم  اليوم  يحققون  وهم  اإلمارات  أبناء 

املؤسسي عرب دخول التاريخ من أوسع أبوابه.. ومبارك 

الشعوب  مختلف  من  أقرانهم  يسابقون  وهم  سعيهم 

ألجيالنا  األفضل  املستقبل  و  البهي  الحارض  صناعة  ف 

وراسخ  قوي  إميان  إىل  كله  ذلك  ف  مستندين  القادمة 

املبادرة  زمام  وامتاك  التحديات  تجاوز  عى  بقدرتهم 

والقرار  والنطاق بطموحهم نحو آفاق ل تعرف الحدود 

أو املستحيل". وأشار سموه إىل أن نجاح تجربة اإلمارات 

بإطاق املسبار ووصوله إىل مدار املريخ يتزامن مع قرب 

هذه  لتكون  التحاد  لتأسيس  الخمسي  الذكرى  حلول 

وللمدركي  أفضل  بغد  الطامحي  لجميع  رسالة  الرحلة 

ألهمية العلم ف مساعدة اإلنسانية عى الرتقاء بدورها 

نحو تكريس القيم السامية ف التعاون والتفاعل اإليجايب 

البناء بي الحضارات الذي شكل عى الدوام جوهر تطور 

السمو  صاحب  وقال  الستمرار.  ف  وركيزتها  اإلنسانية 

األعى  املجلس  عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ 

مشاعر  "تعكس  ختام ترصيحه:  الخيمة ف  رأس  حاكم 

الخيمة  رأس  إمارة  ف  نعيشها  التي  العارمة  الفرحة 

الذين  أرضها  واملقيمي عى  اإلمارات  أبناء  حال جميع 

تختلج أنفسهم أحاسيس الفخر والعتزاز بدولة اإلمارات 

العمل واإلنجاز وتحقيق أهدافنا  وقدرتها عى مواصلة 

املنشودة ف جميع املجالت وامليادين ".

حاكم رأس الخيمة: 
مسبار األمل خطوة إماراتية عمالقة في بناء الحضارة اإلنسانية

 www.wam.ae    -   www.emaratalyoum.com : المصادر 

الحدث
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 موضوع التعلم عن بعد وانتهاء عهد المدرسة التقليدية في قالب 
ً
تناولت الدراما العربية منذ أكثر من عشرين عاما

 إلى هذه المرحلة 
ً
كوميدي ساخر، ورغم ذلك فإن كل التطورات الحاصلة من حولنا منذ سنوات كانت تؤكد أننا سنصل يوما
من التغيير الناجم عن التقدم التكنولوجي في كافة مجاالت الحياة ومنها التعليم . 

 للتنبؤات لتضعنا أمام تجربة 
ً
 مع حدوث جائحة " كورونا " لم تترك مجاال

ً
إال أن الظروف التي طرأت على العالم بأسره مؤخرا

مهمة كان فيها التعلم عن بعد هو سيد الموقف وحديث الساعة . 

تحقيق : همسة يونس 

التعلم عن بعد .. وانعكاساته على األسرة والمجتمع 

ما بي مؤيد ومعارض لتجربة التعلم عن بعد يواجه العامل كافة العديد من األسئلة 

بكافة  التعليم  مامح  هي  وما  التعليم،  مستقبل  لتطورات  الجاهزية  مدى  حول 

مؤسساته فيم بعد أزمة كورونا.

هنا ف هذا التحقيق نتناول آراء املتخصصي بهذا الشأن الوطن العريب، لنقف عى 

رؤاهم حول تجربة )التعلم عن بعد( ما بي إيجابيات وسلبيات وحلول مقرحة . 

أثر الجائحة ليس باألثر المؤقت 
كطالبة  لها  بالنسبة  أهمها  إن  اليوسف  إميان  الكاتبة  تقول  التجربة  عن صعوبات 

ماجستر هو وجود هذا الحاجز )الشاشة( بي الطاب والدكتور، مم يصعب عملية 

نقل املعلومة والتعلم، خاصة أثناء تأدية مناقشة الرسالة أو تقديم وعرض مشاريع 

التخرج باإلضافة إىل املشاريع التي تتطلب العمل بشكل مجموعات. 

فقد  املوقت،  باألثر  ليس  الجائحة  هذه  تركته  الذي  األثر  :إن  قائلة  إميان  وتتابع 

وهذا  بُعد،  عن  والدراسة  العمل  من  نسبة  إىل  لانتقال  بالفعل  يتجهز  العامل  كان 

ما سنشهده قريبًا ف الشهور واألعوام القادمة، فهو تقدم مطلوب وفيه الكثر من 

التبعات اإليجابية.

التجربة أظهرت جانبًا تفاعليًا جيدًا
وعن تجربته ف التدريب وتقديم املواد التعليمية عن بعد يقول أحمد طابعجي: 

تفاعلياً جيداً  الفراضية أظهر جانباً  الوسائل  التعليمية من خال  املواد  إن تقديم 

بي املدرب والحضور من خال ما يقدمه املدرب من تارين وأسئلة حوارية ومادة 

تفاعلية، خاصة إن الحضور يكون بشكل افرايض وذلك يحتم عى املدرب واملحارض 

التفاعل مع الحضور أكرث لجذبهم للمدة التي يقدمها. 

ويتابع : إن من إيجابيات التعلم والتدريب عن بعد سهولة الوصول للجميع وإلغاء 

البعد املكاين، باإلضافة إىل خفض تكلفة الحضور والحصول عى شهادات العتمد . 

أما عن سلبيات هذه الطريقة ف التعلم والتدريب فتكمن ف إمكانية اسقاط املادة 

ومتطلبات  لخواص  املدرب  تفهم  ومدى  الفراضية،  الوسيلة  قالب  عى  التعليمية 

هذه الوسيلة .
البد من تغيير مصفوفة الدراسة

ومن جهة يؤكد العامي اإلمارايت أيوب يوسف أنه من الصعب التكهن مبدى فاعلية 

بعد  عن  التعلم  ويقول:  بذلك.  الكفيل  هو  فالزمن  ومستحدث،  مستجد  أمر  أي 

كتجربة جديدة ف بدايتها تعترب جيدة لأمور املتعلقة بالجانب النظري، أما الجانب 

تحقيق



23 العدد  ) 286 (    أغسطس   2020       

الفني فهو بحاجة إىل التصال املبارش مع املعلم حتى تكون املادة واضحة للتلميذ.

الدراسة  تغير مصفوفة  التعليم  للقامئي عى  لزاماً  وبات  األوان  آن  قد  أنه  أعتقد 

بشكل كي.

المدرسة مجتمع متكامل
تطرح بدرية آل عي ) مدير مبادرة لغتي - اإلمارات( وجهة نظرها قائلة: منذ إعان 

به دولة  قامت  احرازي وقايئ  إجراء  أول  املدارس هو  إغاق  كان  الفايروس  تفي 

اإلمارات ، وذلك وفق خطة اسراتيجية قامت بها وزارة الربية والتعليم من أجل 

وهو  الدولة  تشهده  لعهد جديد سوف  والتأهب  التعليم  استمرارية  عى  الحفاظ 

التعلم عن بعد. وكأي تجربة جديدة تكون البداية صعبة ف عملية التأقلم سواء عى 

املعلم أو الطالب أو ويل األمر ، ورغم أننا تأقلمنا نوعاً ما بعد مرور كل هذا الوقت 

األوىل من  املراحل  أبنايئ ف  أن  بالنسبة يل خاصة  مريح  غر  أجده وضعاً  أنني  إل 

التعليم وذلك يتطلب مني جهداً مضاعفاً طوال الوقت، إل أن ذلك فتح أعيننا عى 

إمكانية تطوير التعلم عن بعد، ولرمبا قد وصلنا بسبب هذه األزمة إىل مرحلة مهمة 

ف التعليم وهي الربط الشامل بي املدرسة واملعلم وويل األمر والطالب، فاملدرسة 

عبارة عن مجتمع متكامل.  

ول يخلو األمر من بعض السلبيات وخاصة للمراحل العمرية الصغرة التي ما تزال 

تخطو أوىل خطواتها ف التعلم وهم مرحلة رياض األطفال والحلقة األوىل، فالتعلم عن 

بعد عطّل الكثر من املهارات الجتمعية واملعرفية التي كان من املفرض للطالب ف 

املراحل البتدائية أن يتعلمها. وتؤكد األستاذة بدرية أهمية املدرسة التقليدية فتقول 

: نحن متفائلون بعودة الحياة لطبيعتها وأن يعود أبناؤنا إىل مدارسهم ومعلميهم 

يتعلم  للدراسة فقط إمنا هي مجتمع متكامل  وأصدقائهم. فاملدرسة ليست مبنى 

منه أطفالنا دروس الحياة.

 توافق طرائق التدريب ومتطلبات التعليم
فيم يقول أ.د.داوود ماهرالشمري ) الكلية الجامعية لأم والعلوم األرسية( :

إذا كانت طرائق التدريس وأساليبه متامئة مع حاجات ومتطلبات التعليم عن بعد، 

فإننا نتوقع أن تكون املخرجات غاية ف الجودة والتكامل.

إننا نجد آراًء تعارض توجه التعلم عن بعد وتشكك ف سامة تقويم مخرجاته، ف 

حي أن العديد من جامعات الدولة وجامعات العامل كانت قد قطعت شوطاً كبراً 

ف هذا النوع من التعليم، سيم وأن الكثر من املتعلمي يحتاجون لهذا النوع من 

الجامعي ألن ظروف  التعليم ألسباب تتعلق بعدم قدرتهم عى املواظبة ف الحرم 

أهم  كانت  أوضاعهم.لقد  تتناسب مع  تعليمية  منافذ  إيجاد  عليهم  تفرض  عملهم 

مشاكل التعلم عن بعد هي مدى نزاهة تقوميه وتطويره، إل أن هناك برامج متطورة 

دخلت امليدان بحيث ميكن السيطرة عى قاعات المتحان الفراضية وهذا مؤرش 

يجب أن نسانده ونهتم به. 

إيجابيات  ،أملس  الجامعي  التعليم  من  النوع  هذا  أمارس  كوين  نظري  وجهة  ومن 

مل تكن منظورة ف التدريس عن قرب، منها املشاركات الجادة للعديد من الطلبة.

كم أننا إذا ركزنا عى إيجاد صيغ تقوميية سليمة وأهملنا عنارص أخرى ف عملية 

التعليم نكون قد جانبنا الواقع ، ألن الجودة ف التعليم تتطلب ف أبسط معانيها 

الهتمم بجودة املدخات . 

عدم القدرة بالتعامل مع مستويات المتعاملين
وتقول الدكتورة عواطف محمد البلويش-استشاري صعوبات التعلم، الكويت( حول 

هذا املوضوع : بالنسبة يل كمدرب لتاميذ صعوبات التعلم واألطفال من ذوي فرط 

بالذات  الفئة  التعليم عن بعد غر مناسب لهذه  بأن  اإلنتباه أرى  الحركة وتشتت 

وإعادتهم  دوماَ  انتباههم  لتوجيه  بحاجة  الفئة  من هذه  األطفال  التالية:  لأسباب 

تحقيق
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تواصل  هناك  يكون  ،وأن  انتباههم  تشتت  حال  ف  أخرى  مرة  التعليمي  للموقف 

جسدي وبرصي وهذا قد ل يتحقق ف التعليم عن بعد.

النتباه وكذلك ذوي فرط  التعلم وتشتت  يعانون من صعوبات ف  الذين  التاميذ 

فهم  لطبيعتهم  منافياً  يعترب  الشاشة  أمام  طويلة  لفرات  جلوسهم  مجرد  الحركة 

بحاجة للحركة مم يصعب عى املعلم السيطرة عليهم من خال برامج التعليم عن 

بعد. عدم القدرة عى التعامل مع املتعلمي وفق احتياجاتهم وقدراتهم ومستوياتهم 

العقلية فاملعلم يتعامل مع الجميع بطريقة واحدة ف ظل غياب التواصل املبارش 

معهم .

تأجيل مواجهة التحدي

وإنتاج  األعمل  بتطوير  سيف  آل  هيثم  يقول  بعد  عن  التعلم  تجربة  وحول 

املحتوى- اإلمارت: لقد اضطرت املدارس والجامعات اليوم للترسيع من خططها 

لهذا التغر  السابقة لتقديم خدمة التعليم عن بعد، والكثر منها مل يكن مستعداً 

الرسيع ضمن الوقت املحدود، وحتى تتمكن املدارس من تحقيق ما تسعى إليه من 

إتقان لعملية التعليم عن بعد ل بد أن تنح معلميها أداة )املحتوى املنهجي للتعليم 

عن بعد( Comprehensive E-Learning Content، فاملعلم مازال معلمً وليس 

إدارة  يعد مسؤولية  املحتوى  وتجهيز  بعد،  التعلم عن  يستخدم ف  ملحتوى  منتجاً 

املدرسة والجامعة. وخال اطاعي عى آلية تطبيق التعليم عن بعد لعدة مدارس و 

جامعات شاهدت جهوداً جبارة تُبذل لتحقيق أكرب قدر من الفائدة، إل أن أسلوب 

عرض املحتوى الذي يظهر للطاب من املمكن أن يكون  أفضل بكثر بهدف إيصال 

املعلومة بطريقة مبتكرة وغر تقليدية.

وسيلة أمنة لتحصيل العلم
هذه  إيجابيات  أهم  من  أن   :) اإلمارات   - أرسية  مستشارة   ( ونيس  سحر  وتقول 

الطالب  إحساس  وتعزيز  ظروف  أي  رغم  وأهميته  التعلم  قيمة  تأكيد  التجربة 

باملسئولية. أما عن السلبيات فراها ونيس ف الجوانب التالية:

املسئولية األكرب أصبحت عى  عاتق أولياء األمور، بقاء الطالب لفرات طويلة أمام 

الحاسوب، تضاؤل مهارات التواصل والتفاعل التي يكتسبها الطاب من خال الصف 

املدريس، اقترصت العملية التعليمية عى حاستي البرص والسمع فقط وقل التفاعل 

لهذه  مم  بالرغم  أنه  ونيس  سحر  املستشارة  وتؤكد  املهارات.   وتنمية  الجسدي 

أولياء  اطمئنان  هو  إيجابياتها  أفضل  من  إنه  إل  وإيجابيات  سلبيات  من  التجربة 

األمور عى أبنائهم ووجود وسيلة آمنه لتحصيل العلم.

الطفولة األكثر تضررًا
وتذكر سمح طال )تربوية ومديرة حضانة – اإلمارات(: ف كل مرحلة أزداد يقيناً أن 

دولة اإلمارات هي مستقبل األجيال القادمة ، ففي حي توقف 290 مليون طالب 

عن التعليم, مل يحرم طابنا من التعليم وذلك من خال تنفيذ تجربة التعلم عن بعد. 

غادة المرشديعائشة عبداهلل

وصلنا بسبب هذه األزمة إلى مرحلة
 مهمة في التعليم وهي الربط الشامل 

بين المدرسة والمعلم وولي األمر والطالب، 
فالمدرسة عبارة عن مجتمع متكامل...

تحقيق
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مسبار األمل
دخلت دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل رسمي السباق 
مسبار  أول  وانطلق  اخلارجي،  الفضاء  الستكشاف  العاملي 
“مسبار  اسم  عليه  أطلق  املريخ،  كوكب  إىل  وإسالمي  عربي 
 ،20/7/2020 بتاريخ  انطلق املسبار يف مهمته  األمل، حيث 
تزامنًا   ،2021 عام  بحلول  املريخ  إىل  يصل  أن  اخملطط  ومن 
اإلمارات  مع ذكرى مرور خمسني عامًا على قيام احتاد دولة 

العربية املتحدة. 
إماراتية  بشرية  موارد  بناء  يف  املهمة  أهداف  وتتجلى 
الكفاءة يف جمال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير املعرفة  عالية 
واألبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على 
والتأسيس القتصاد مستدام مبني على املعرفة  البشرية، 

وتعزيز التنويع وتشجيع االبتكار.
شغف اإلماراتيني، وشغف العلم، وشغف الوصول إىل الفضاء 
املرحلة،  هذه  إىل  للوصول  كان الدافع  األحمر  الكوكب  وإىل 
املتقدمة  والتقنيات  واملعرفة،  جعل العلوم،  هو  والهدف 

أساسًا لالقتصاد يف املستقبل.
املهندسني،  األحمر  الكوكب  إىل  الوصول  وسيحفز 
أنحاء العامل،  جميع  العلماء يف  وحتى  املدارس،  وطالب 
من  ستصلهم  التي  واملعلومات  األبحاث  أن تساعدهم 
كوكب املريخ يف حتقيق نتائج إيجابية تفيد البشر على الكرة 
على  املستقبل  يف  مفيدة  تكون  ذاته  الوقت  ويف  األرضية، 

الكوكب األحمر.
مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ  هو أول مهمة تقوم بها 
دولة اإلمارات الستكشاف كوكب املريخ، ومت تصميم مسبار 
عمل  ديناميكية  ودراسة  املريخ  كوكب  حول  للدوران  األمل 

الغالف اجلوي للكوكب األحمر على نطاق عاملي.
يف  يوم   200 حوايل  للمسبار  املتوقعة  الرحلة  ستستغرق 
 ، إىل املريخ  الوصول  عند  كيلومرت.  مليون   60 البالغة  رحلتها 

ستدرس الغالف اجلوي للمريخ ملدة عامني.
أن احلضارة العربية لعبت ذات مرة دوًرا كبرًيا يف املساهمة 
يف املعرفة اإلنسانية، وستلعب هذا الدور مرة أخرى وإلخواننا 
العرب نقول ال شيء مستحيل، وأننا نستطيع أن نتنافس مع 

أعظم األمم يف السباق على املعرفة.

وتتابع طال : أرى بأن التجربة ناجحة ف املراحل الدراسية  العليا حيث ساعدت 

أمام الطاب باب  الذايت واستكشاف خربات جديدة، مم فتح  التعلم  عى  تعزيز 

البداع بشكل أكرب فمن الصعب  دخول عامل الذكاء اإلصطناعي بتعليم تقليدي.

إعادة تصميم مفهوم وفرص التعليم

ويرى نزاز أبونارص شاعر وإعامي أن البتعاد عن امليكانيكة التلقينية إيجابية كبرة 

بحد ذاتها تدفع الطالب نحو مجالت اإلبتكار والتفكر املنطلق نحو سمء اإلبداع 

والتطور، مؤكداً أهمية زيادة عنرصي الشد واإلبهار التكنولوجي أثناء عرض الدروس 

لتقليل إمكانية التشتت الذهني.  وأن القدرة عى دمج التكنولوجيا ف ممرسات 

والتصميم  واملعلمي(  )الطاب  بالبرش  املتعلقة  الجوانب  عى  ستعتمد  التعلم 

)املحتوى والتقنيات( واملؤسسات )السياسات واملعاير(. بحيث تعيد تصميم مفهوم 

وتحديات وفرص التعلم، لتخلق إمكانيات تعلم جديدة لجميع حالت التعليم مبا ف 

ذلك التعليم التقليدي ف الفصول الدراسية، بينم قد يكون من الصعب تنفيذ برامج 

التعليم املفتوح والتعليم عن بعد ف علوم املختربات. 

فرصة لألمهات لالهتمام بأبنائهن

وتقول عائشة عبدالله ) مدير مكتب مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة 

الشارقة(: أن من أهم إيجابيات هذه التجربة تعزيز العاقة بي ويل األمر وإدارة 

املدرسة واملعلم، ورسعة التواصل بينهم مبا ل يتطلب من ويل األمر ترك محل عمله، 

باإلضافة لإلبتعاد عن اليوم الدرايس الطويل ف املدرسة التقليدية.

تجربة  ومع  العمرية  املراحل  مختلف  أبناء ف  لسبعة  أم  أنا  يل  بالنسبة  وتضيف: 

التعلم عن بعد أصبحت قادرة عى متابعة أبنايئ عن قرب خال الحصة الدراسية، 

إنني   : عائشة  األستاذة  وتتابع  القوة.  نقاط  وتعزيز  الضعف  نقاط  تقوية  وبالتايل 

أكرب مم  بشكل  ألبنائها  السليمة  بالتنشئة  لاهتمم  لأم  فرصة  التجربة  أرى هذه 

سينعكس إيجاباً عى املجتمع ككل.

الجامعة تمتلك بنية رقمية فعالة

اإلمارات  بجامعة  الربية  كلية  ف  مساعد  أستاذ  املرشدي  غادة  الدكتورة  وتقول 

العربية املتحدة: لقد استثمرت جامعة اإلمارات العربية املتحدة مجال التكنولوجيا 

والخدمات اإللكرونية وسخرتها وطبقتها ف العملية التعليمية منذ سني. حيث أن 

عن  الطلبة  مع  والتواصل  التدريس  ف  ساعدتها  فعالة  رقمية  بنية  تتلك  الجامعة 

عن  بشفافية  اإلمتحانات  وإجراء  املتزامنة  التفاعلية  اإلفراضية  املحارضات  طريق 

طريق برنامج املراقب الذيك من خال منصة الباك بورد، فالتعلم عن بعد أخترص 

الجهد والوقت عى الطلبة، وأتاح لهم الرجوع للمحتوى املسجل ف أي وقت مم 

أدى إىل مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

برامج تدريبية بأقل التكاليف 

املؤسي-السعودية( والتميز  الجودة  )مستشار  البلوي  نارص  األستاذ لف  ويحدثنا 

أزمة  أن  إل  بعد  عن  والتدريب  والتعلم  اإللكروين  التعليم  وجود  رغم  إنه  قائاً: 

كورونا سلطت الضوء عى هذا النوع من التعلم خال هذه الفرة. ويرى أن من 

إيجابيات هذه التجربة تكي األرسة من الحصول عى الربامج التدريبية والتطويرية 

ألفرادها بأقل التكاليف، من خال املشاركة ف الربامج التي تقدمها املراكز التدريبية 

أو الجهات التطوعية. ولكن هناك بعض السلبيات التي واجهت التعليم والتدريب 

تفتقر  برامج  الربامج وتكرارها ف أكرث من جهة وكذلك تقديم  عن بعد منها كرثة 

للُعمق التعليمي ول تقدم حلولً جذرية أو معلومات موثقة.

تحقيق
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حوار 

حاوره: النقيب حسن المنصوري 

 متى التحقت بالعمل بشرطة الشارقة ؟ 
له  املغفور  من  برشيح  م   1987  /  9  /  17 بتاريخ  الشارقة  برشطة  بالعمل  التحقت 

بإذن الله العميد حميد سيف املزيني مدير إدارة شؤون األمن برشطة الشارقة والتي 

كانت تحت قيادة العميد عبدالله جمعه ماجد الرسي ف ذلك الوقت، حيث كان هناك 

ورأى  األمنية،  بالتوعية  تعنى  مجلة  وإصدار  بالرشطة  خاصة  مطبعة  إلنشاء  مرشوع 

العميد املزيني –رحمه الله-  أنه ميكن الستفادة من خربيت الصحفية ف هذا املجال، 

وملا كانت لدي موهبة ف الخط  العريب فقد تم تكليفي ف بداية األمر ببعض األعمل 

الخاصة بإدارة شؤون األمن إىل جانب اإلرشاف عى الواجهات اإلعانية ملرافق ومراكز 

الرشطة مبساعدة أحد الرسامي اآلسيويي بقسم اللوازم وصيانة املباين الذي كان يرأسه 

وقتها  النقيب أمي محمد أمي الهرمودي.

املقدم  العام  القائد  إىل مكتب سعادة  نقي  تم  م  بداية أغسطس من عام 1988  وف 

وقتها محمد خليفة املعا والذي توىل القيادة خلفا للعميد عبدالله جمعة الرسي حيث 

رشعنا ف تأسيس وحدة العاقات العامة برشطة الشارقة برئاسة املازم وقتها سامل خليفة 

عبدالله املقرب تحت إرشاف القائد العام ومبساعدة النقيب محمد عثمن األمي سعد 

الوحدة  إىل  أسند  عمل  أول  وكان  الوقت،  ذلك  ف  الشارقة  برشطة  التحق  الذي  الله 

الوليدة هو العمل عى إصدار مجلة )الرشطي( التي صدر العدد األول منها ف الثاثي 

من أغسطس من عام 1988م .

كيف ترى تجربتك الطويلة مع مجلة )الشرطي( ؟ 
صدرت مجلة )الرشطي( ف بادئ األمر كنرشة داخلية تعنى بتعليم وتثقيف منتسبي 

)تعليم  مثل  الرشطية  العلوم  ف  متخصصا  بابا  عرش  إثني  خال  من  الرشطة  جهاز 

)التعاون  الرشطة(  و)تاريخ  الرشطة(  و)نظم  الرشطة(  و)وظيفة  الرشطة(  وتدريب 

الرشطي الدويل ف مجال منع الجرمية( وغرها من املوضوعات ذات الطابع التعليمي 

والتثقيفي املوجه لرجال الرشطة، إىل جانب بعض املقالت واألخبار واملوضوعات التي 

الشارقة  جهود رشطة  إبراز  إىل  بعضها  يسعى  والتي  الرشطة  ضباط  بعض  بها  يشارك 

ف مختلف املجالت ، وف وقت لحق و مع بروز مفهوم )تطوير العاقة بي الرشطة 

الثمنينات ضمن التجاهات الحديثة للوقاية من الجرمية، والتي  والجمهور( ف حقبة 

باتت تنظر إىل وعي الجمهور وتعاونه مع الرشطة باعتباره عنرصاً مهم ف إنجاح جهود 

الرشطة ف مكافحة الجرمية، اقتضت  رضورة تحقيق التواصل بي الرشطة وأفرد املجتمع 

والثقافة  األمني  الوعي  نرش  والعمل عى  الوسائل،  مختلف  عرب  مخاطبتهم  من خال 

مجلة  إىل  )الرشطي(  تطورت  فقد  فئاتهم،  بكافة  الجمهور  أفرد  بي  واألمنية  الرشطية 

متكاملة تسعى ملخاطبة أفراد املجتمع بشكل عام وعرب ثاث عقود من الزمن ترشفت 

توجيهات  فقدكانت  الشارقة  برشطة  األمني  اإلعام  منظومة  بناء  ف  باملشاركة  خالها 

صاحب السمو حاكم الشارقة هي الضابط واملوجه واملرجعية األساسية لكافة األنشطة 

واملخرجات اإلعامية لرشطة الشارقة مبا ف ذلك الخطاب اإلعامي الذي التزم به جميع 

القادة والضباط الذين تعاقبوا عى قيادة رشطة الشارقة ف جميع هذه املراحل وحتى 

اليوم، وأعتز كثرا بأنني كنت جزءا من ذلك

  ما هي أهم األحداث التي عاصرتها والتغطيات
التي قمت بها خالل عملك بشرطة الشارقة ؟ 

كتاب  ضمن  ترد  سوف  بها  مررت  التي  واملواقف  عايشتها  التي  األحداث  من  الكثر 

ف  تجربتنا  خاله  من  أرصد  الشارقة(  رشطة  ف  )سنوات  بعنوان  حاليا  بإعداده  أقوم 

أفراد املجتمع  التي طرأت عى سلوك  الشارقة والتغرات  مجال اإلعام األمني برشطة 

املفجعة  املشاهد  تجاه  البعض  برود  من   اليوم  نشاهده  ما  مثل  املراحل  مختلف  ف 

املشهد عرب مواقع  لبث  بليغ  وانهمكهم ف تصوير جثة شخص مصاب ف حادث سر 

التواصل الجتمعي بدل من التعاطف مع الجريح والنزوع إىل مساعدته 

وف عجالة أستطيع القول أن السنوات التي عملت بها قد شهدت أحداث حرب الخليج 

األوىل والثانية وشهدت بداية البث الفضايئ والقنوات الفضائية وما أحدثته من متغرات 

اإلعام  فيه  لعب  والذي  ديب  إلمارة  املذهل  الصعود  وشهدت  الجتمعي،  الواقع  عى 

النجم  أمثال  من  رجال  لعب  وكيف  العاملية  الخارطة  عى  وضعها  ف  محورياً  دوراً 

الزوارق  سباقات  وبطل  بوجسيم  حمد  الشهر  الراليات  وبطل  الشيخ  أحمد  اإلعامي 

كم  املجال،  دورا ف هذا  الوطنية  النجوم  من  بوهليبه وغرهم  املرحوم حمد  العاملي 

عارصت وفاة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتفاعلت مع الحدث 

بالنسبة  األثرعميقا  كان  حيث  العطاء(  أمر  )وداعا  كبرا  صدى  لقت  التي  بقصيديت 

الراحل  الرئيس  نظام  من  املقربي  كأحد  شخصيا  ويل  عام  بوجه  السودانيي  نحن  لنا 

الله(، إىل جانب الكثر من األحداث  جعفر منري أقرب أصدقاء الشيخ زايد )رحمهم 

محمد األمين سعد- مدير التحرير السابق لمجلة )الشرطي( للعين الساهرة...

اإلعالم األمني يوجه حركة المجتمع
ويرسخ المعرفة والثقافة األمنية 

في األول من يوليو الجاري غادرالزميل األستاذ محمد األمين سعد مقعده كمدير لتحرير مجلة )الشرطي( التي تصدر عن القيادة العامة 
لشرطة الشارقة بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث شارك مع عدد من زمالئه في تأسيس وحدة العالقات العامة بشرطة الشارقة في نهاية 

الثمانينات من القرن الماضي وامتد عمله نحو ثالثين عاما ساهم خاللها في بناء وتطوير منظومة اإلعالم األمني بشرطة الشارقة من 
خالل عمله محررا بالمجلة ومعدا للبرامج التلفزيونية واإلذاعية وباحثا ومحاضرا في مجال اإلعالم األمني بمعهد تدريب الشرطة 

العين الساهرة التقت بالزميل محمد األمين للتعرف على تجربته الطويلة في مجال اإلعالم األمني، ومساهماته الفكرية والمهنية في 
تطوير العمل بهذا المجال، وما أضافته له تجربته على المستويين المهني والعملي، إلى جانب رؤيته للدور الذي يلعبه اإلعالم األمني 

حاليا في توجيه حركة المجتمع وترسيخ المعرفة والثقافة األمنية بين أفراده، وكانتس حصيلة اللقاء.
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عمي  خال  من  سواء  تغطيتها  ف  وساهمت  الشارقة  إمارة  شهدتها  التي  والتطورات 

كصحفي ف مجلة )الرشطي( أو كمعد لربنامج )الرشطي( التلفزيوين .

ما هو العمل اإلعالمي الذي تعتز به كثيرًا ؟ 
وزير  جائزة سمو  من  األوىل  للدورة  بحث  إعداد  مشاركتي ف  به حقيقة هو  أعتز  ما 

الداخلية للبحث العلمي بعنوان )نحو تطبيق نظام املراقبة اإللكرونية عى املحكومي ف 

الجرائم الواقعة عى املال باستخدام السوار اإللكروين( والذي اعترب من البحوث املرشحة 

للفوز، وكان من نتيجته أن ترشفت بتكرميي من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبحمد الله فقد وجدت، التوصيات 

التي قدمتها، طريقها إىل التطبيق اليوم وف مختلف الجرائم .

كم أعتز بتكرميي عدة مرات لقاء مساهمت وأعمل قمت بها من قبل القادة املتعاقبي 

جانب  إىل  بها  أعتز  التي  األعمل  ومن  بالدولة.  الرشطة  وقادة  الشارقة،  رشطة  عى 

اإلخوة  أحد  الشارقة مع  لتجربة رشطة  التوثيق  مثل مشاركتي ف  اإلعامية  النشاطات 

القادة  من  األول  الرعيل  ضباط  جميع  مع  العامي  لقرابة  أمتدت  لقاءات  ف  الضباط 

تطور  مراحل  عن  وكتيبات  إصدارات  عدة  بإعداد  وقيامي  الشارقة،  لرشطة  املؤسسي 

الرشطة ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهاته للمؤسسة الرشطية وغر ذلك 

من األعمل. 
 

عملك في مجال اإلعالم األمني، ماذا أضاف
 لك على المستوى الشخصي ؟ 

اإلمارات ككاتب سيايس وصحفي عملت صحفيا  السودان قبل حضوري إىل  عرفت ف 

باملجال  بينها صحيفة عى صلة  لتحرير عدد من الصف واملجات مل يكن من  ومديرا 

أثناء  ف  السابقي   السودانيي  اإلعام  وزراء  أحد  دهش  فقد  ولهذا  واألمني،  الرشطي 

زيارة له لإلمارات ف بداية التسعينات عندما علم بأنني أعمل ف مجال اإلعام الرشطي 

واألمني وسألني )ما عاقتك بالرشطة؟(، فأجبته برصاحة تامة: إنني أشعر اآلن بأنني أقوم 

مبا ينفع الناس وميكث ف األرض، أما الكتابة ف السياسة أو الدعاية لأنظمة السياسية 

األنظمة  ذهاب  جفاءمع  يذهب  الذي  الزبد  من  نوع  فهي  العريب  عاملنا  ف  وخصوصا 

ترشد  فأن  بعد ساعة،  بل ساعة   ، يوم  بعد  يوما  تتقلب  التي  والسياسات  والحكومات 

وأطفالهم  بيوتهم  وحمية  وسامتهم  وحياتهم  أمنهم  عى  املحافظة  كيفية  إىل  الناس 

وأموالهم وممتلكاتهم، خر من أن تدعوهم إىل تأييد هذا الحزب أو اعتناق أفكار تلك 

عقود  ثاث  طوال  األمني  اإلعام  من  أفدته  ما  هذا  املرشح،  ذلك  انتخاب  أو  الجمعة 

اإلمارات  بدولة  األمني  اإلعام  بالطبع طبيعة  له  الشارقة، ورشحت  العمل برشطة  من 

والدور الذي يلعبه ف نرش الثقافة األمنية وتعزيز التعايش والتجانس الجتمعي واملعرفة 

بقواعد األمن واألمان وترسيخ ثقافة احرام القانون بي أكرث من مائتي جنسية مختلفة 

اللغات والثقافات تعيش عى أرض الدولة.

مجلة العين الساهرة سوف تحتفل عن قريب بمرور
 25 عاما على تأسيسها .. كيف ترى مسيرتها األمنية؟ 

منذ أول يوم صدرت فيه )العي الساهرة(، وهي املجلة األمنية الرابعة ف الدولة بعد 

مجلة )الرشطة( التي كانت تصدر عن وزارة الداخلية، ومجلة )األمن( التي تصدر عن 

ملنظومة  مهمة  إضافة  أنها  رأينا  فقد  )الرشطي(  ومجلة  ديب،  لرشطة  العامة  القيادة 

بناء الوعي األمني ونرش الثقافة الرشطية ف الدولة، خاصة وأنها تصدر من إمارة رأس 

التحاد  تأسيس  منذ  له  كانت  الذي  والفكري  الثقاف  لإلشعاع  مركزا  التي تثل  الخيمة 

بصمته الواضحة ف مسرة الدولة واملجتمع الثقافية والفكرية، حيث خرج منها الكثر 

التي  األقام  من  العديد  وبرزت  واملؤرخي،  واملثقفي  والشعراء  واملفكرين  الكتاب  من 

ولد سمرة  مسعد  محمد  الزميل  أن  وأذكر  املجلة،  إثراء صفحات  ف  بدورها  ساهمت 

األقام  تزاحم  كان يحدثني عن  أول عهدها  الساهرة ف  العي  تحرير  إدارة  توىل  الذي 

املساحة ومنها  للبعض بسبب ضيق  ويعتذر  كتاباتها  أحيانا ف نرش  يواجه حرجا  التي 

مساهمت شعرية وفكرية ومقالت متنوعة ترد إىل املجلة من الكثر من أبناء اإلمارة.

بيت  إىل كل  الساهرة تصل  العي  التفاعل ساهم ف جعل  القدر من  أن هذا  ول شك 

وتساهم ف نرش الوعي األمني بي معظم قطاعات ورشائح املجتمع، مم ساهم بدوره 

ف رفع مستوى الوعي األمني وتحقيق أهداف املجلة التي تطورت كثرا مع مرور الزمن 

القراء خاصة مع  اليوم من املجات املتميزة والتي تحظى باهتمم كبر من  واصبحت 

تاسك بنيتها وهيكلها التحريري ووفرة األقام التي تساهم ف رفدها باملواد واملوضوعات 

املتنوعة ف شتى صنوف املعرفة والثقافة األمنية.  وف ذكرى مرور خمسة وعرشين عاما 

عى تاسيس العي الساهرة ل أملك إل أن أهنئكم بهذا النجاح والتقدم الكبر واملكانة 

التي باتت تحظى بها العي الساهرة لدى القراء بنسختيها الورقية واإللكرونية.

 ما هي الكلمة لتي توجهها لزمالئك العاملين
 في مجال اإلعالم األمني ؟ 

أقول لهم أن ما عملنا من أجل تحقيقه طوال عقود من الزمن من أهداف ومن خال 

دعم قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات القادة املتعاقبي عى أجهزة الرشطة بالدولة، وبفضل 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أوله  الذي  الكبر  الهتمم 

مجلس الوزراء وزير الداخلية مبسرة اإلعام األمني، كل ذلك قد تحقق اآلن حيث أصبح 

اإلعام األمني هيكا أساسياً من هياكل املنظومة األمنية والرشطية، و عنرصا فاعا ف 

بناء الوعي األمني والوطني من خال ما شهدناه مؤخرا وما تحقق من نتائج  ومجتمعنا 

يخوض معركته مع الجائحة الوبائية )كوفيد 19(، حيث ساهم اإلعام األمني بوسائله 

بدرجة  املجتمع  ورشائح  وفئات  قطاعات  سائر  بي  الوعي  ترسيخ  ف  املختلفة  وآلياته 

سمحت بعودة الحياة إىل طبيعتها، وعودة الناس إىل أعملهم ونشاطاتهم دون خوف أو 

وجل متسلحي بالوعي ومتحصني بالتدابر الحرازية والوقائية التي أقرتها الدولة وعمل 

اإلعام األمني عى ترسيخ الوعي بها لدى الناس. ومن هنا فإن علينا جميعا أن ندرك 

باألمانة  اللتزام  بدورنا ورسالتنا، وأن نحرص عى  نؤمن  به، وأن  نقوم  ما  أهمية  مدى 

التي وضعت عى أعناقنا دون تفريط ألن كل ما نقوله، وما يصدر عنا، وما ننادي به 

هو محسوب علينا، وينتظر نتائجه ومخرجاته وعيا وعلم ومعرفة ومظاهر سلوك وقيم 

راسخة بي أفراد املجتمع.
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تفقد صاحبها االتزان وتشعره بالقلق
كشف الكذب .. حواس تفضح وسلوك مرتبك

كيفّية معرفة الشخص الكاذب
أم  يتعامل معه كاذباً  الذي  الّشخُص  إذا كاَن  العادّي معرفة ما  الشخص   يستطيع 

ل باملاحظة املجرَّدة إذا تنبَّه لبعض أساليب األشخاص الذين يحاولون ترير واقعٍ 

ُمزيٍَّف أو تغير الحقائق لستهداف اآلخرين. وقد يستدلُّ النَّاس عى زيِف املعلوماِت 

وكَذب ناقلها باإلحساس والبديهة والغريزة البرشيَّة القادرة ف الغالب عى التحقُّق 

لوك  السُّ وخرباء  السلوكيَّة  النَّفس  علم  أمناط  ف  العاملَي  أنَّ  غر  فطريّاً،  ذلك  من 

ة ف كشف الكاذب بسهولٍة ودون تعقيد. دات املُهمَّ النَّمطّي بيَّنوا بعض املُحدِّ

أبرز عالمات كشِف الكاذب والتعرُّف عليه
لُغة العيون: يستطيع النَّاس ماحظة الكاذب الذي يُخفي ارتباكه خشيًة من اكتشاف 

النَّاس لزيفه وكذبه عن طريق ماحظة سلوكِي برصيِّي تُجريهم عيناه عى األغلب، 

خِص املُخاطَب كسلوٍك غَر  فقد يلجأ الكاذب إىل اإلشاحة ببرصه بعيداً عن عيَني الشَّ

البرصّي  الكاذب  لسلوك  اآلخر  النَّمط  ا  أمَّ قوط،  والسُّ الكتشاِف  ُمدرٍَك ملخاوفه من 

موقفه  وتدعيم  صدقه  تثبيِت  من  كنوٍع  للبرص  واملُركَّز  املستمّر  بالتَّواصل  فيتمثَّل 

وقوَّة حديثه.

حركة العينين 
من يكتب بيده اليُمنى سيكون صادقاً عند رسده للمعلومات ف حال وّجه عينيه إىل 

لو وّجه برصه ناحية اليمي واألمر ذاته ينطبق عى من  يساره بينم سيكون كاذباً 

يكتب بيده اليرُسى ولكن مبخالفة التّجاهات.  ويُحاول الكاذب إعطاء انطباع عن 

مدى صدقه أمام من يُحاِدثهم فيتجّنب التكلُّف الحريكّ تعزيزاً لنفسه وتثبيتاً ملوقفه 

كأحد دوافع درء الشتباِه بكذبه ظّناً منه أّن ذلك يجعله أكرث مصداقيًّة. 

فقدان االتِّزان والقلق
عى  قادراً  الكاذب  يكون  ل  إذ  الّسابقة  للحالة  معاكسٍة  بصورٍة  الحالة  تظهر هذه 

إخفاء التكلُّف الجسدي فيظهر القلق ف لغته الجسديَّة عفويّاً.

 اإلسهاب واالسترسال 
يؤّدي ارتباُك الكاذب إىل اختال سيطرته عى املحتوى املعلومايتّ ف كامه فيتكلَُّم 

املُفرط  باإلسهاِب  صادقٍة  ُجمٍل  بإنتاج  عجزه  عن  ويُعربِّ  منتظمٍة  غر  بانسيابيٍَّة 

والسرسال.  وتُظِهر مثل هذه الحالت مزيجاً من النتباه الاشعورّي لدى الشخص 

 على العالقات اإلنسانية وهو محرم في مختلف الشرائع ويعتبر 
ً
الكذب من أبشع الصفات التي يتصف بها اإلنسان حيث تؤثر سلبا

 له على الدوام كما ورد في الحديث النبوي الشريف 
ً
من الصفات الذميمة ويمكن أن يعتاد الشخص على الكذب فيصبح مالزما

 وجل استحقاقه ُبغض الناس وكراهّيتهم التي تسّمم 
ّ

(. وليستحق الكاذب غضب الله عز
ً
ابا

ّ
)وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذ

ه اإلخبار بما ُيخاِلف الواقع 
َّ
ف الكذب في معاجم اللغة بأن قة لدرجة ال يأمن فيها الفرد على غيره. ُيعرَّ

ّ
العالقات االجتماعية وانعدام الث

ذِب والقول بمخالفة الواقع بعلم فمن أخبَر عن 
َ
ت، أو هو اإلخباُر بالك ثبُّ

َ
ٍق وت

ُّ
بأ بغيِر تحق

َّ
دق وهو إتياُن الن وُيجاِنبه، وهو عكُس الصِّ

ة الواقِع بعلمِه ودرايته فقد أتى الكِذب وفاِعله كاذب.   ُيخالف ِصحَّ
ً
عى قوال شيٍء أو ادَّ

ماهر عبد الرحمن سالم
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فاع عن نفسه حتَّى دون أن يتَّهمه أحد.  الكاذب للدِّ

ُق الكاذب معلوماته املغلوطة عادًة بخليط ُمنتقًى من املعلومات املُشتِّتة للُمستمع. يسوِّ

ر المالمح  تغيُّ
َد كذبه وزيف رواياته كم تظهر عند البعِض عاماٌت مضطربٌة   قد تُظِهر مامح الكاذب تعمُّ

والحلف  متكرِّر  بشكل  األنف  ملس  أو  مناسبٍة  بغر  اخر  السَّ ِم  والتبسُّ العيني  أو  األذن  كحكِّ 

املتكرر.\ كم يعجز الكاذب عادًة عن إعادة رسد الكلمت التي تحّدث بها.

يعة اإلساميَّة  نَّة النبويَّة الرّشيفة وُحكمه ف الرشِّ والكذب من أخاق املُنافقي كم أوردته السُّ

محة حراٌم ل رُخصَة فيه إّل لدواٍع ثاثٍة وهي الحرُب وإصاُح ذات البِي وحديُث الزَّوجِة  السَّ

لزوجها أو حديث الزَّوِج لزوجته ويُستَدلُّ عى ذلك من الحديِث النَّبويِّ من روايِة أمُّ كلثوم ريض 

اُب الَّذي يُصلُح بي النَّاِس ويقوُل خرًا ويُنمي خراً. كيف تعرف الشخص  الله عنها: )ليس الكذَّ

إذا كان كاذب. عامات الكذب ف علم الّنفس تتمثل ف القلق ويظهر ذلك بعّدة عامات منها 

التلعثم ف الكام وكرثة التعرّق ورسعة التّنفس. التغّر املفاجئ ف السلوك وذلك دون مقّدمات 

لهذا التّغر أو حتى مرّبرات. وكذلك دقة النتباه حيث يتميّز اإلنسان الكاذب بانتباهه الشديد 

ألّي يشء ويظهر ذلك ف محاولته الكام ببطء شديد مع توّخي الّدقة والحذر ف كامه. وعدم 

إىل عيني من  الّنظر  الكاذب  بإطالة  اآلخرين وذلك  التّحدث مع  العيني عند  نظر  التوازن ف 

يحّدثه بشكل أطول من الازم ليُظهر انطباعاً أنّه يقول الحقيقة.

 
مهارة كشف الكذب

أصبحت مهارة كشف الكذب من املهارات الازمة واملهمة ف زماننا هذا، وتعتمد هذه املهارة 

عى فهم لغة الجسد واإلمياءات واإلشارات التي يلجأ إليها الشخص أحيانا للمراوغة والخداع 

والكذب وهذه بعض الخطوات التي تساعدك عى معرفة حقيقة املتكلم، ومدى صدقه. وقد 

تضيع حقوق أناس أبرياء جراء امتهان البعض للكذب باحرافية وهذا ما يسبب قلة مصداقية 

أحكام القضاء حيث ستختلف أحكام القضاء باختاف الشهادات وتزويرها كذباً وهذه الحاجة 

هي ما دفعت لخراع جهاز كشف الكذب. 

جهاز كشف الكذب
وقام  )كيلر(  لفكرته  أسس  جهاز  هو  القراءات  ُمتعدد  ِمخطط  أي  بوليغراف  أيضاً  يسمى   

باخراعه )جون أ. لرسون( عام 1921م وتم استحداثه وتطويره عام 1924م وهو جهاز يعتمد 

عى الظواهر الفسيولوجية التي تظهر عى الكاذب عند قيامه بالكذب وهي ظواهر ل إرادية ل 

يستطيع الكاذب التحكم بها، ويعتمد جهاز كشف الكذب عى التغرات التي تحصل ف الجسم 

عند الكذب فالكذب بالنسبة للجسم عملية مرهقة تثر اضطراب العمليات الحيوية ف الجسم، 

فاملخ يعرف الحقيقة التي هي محور الستجواب والشخص يقوم بنفيها وهذا يؤدي إىل تضارب 

املشاعر وحدوث نشاط قوي جداً ف القرشة الدماغية املعزولة وهو نشاط غر مألوف ف الوضع 

العادي وهذا يؤدي بدوره إىل تسارع ف النبض وزيادة درجة حرارة الجسم من جرّاء تسارع 

اليدين  باطن  الجسم وخاصة  تعرق  وزيادة  أيضاً  الدم  ارتفاع ضغط  وبالتايل  الدموية  الدورة 

وهذا كله يجعل الجسم محتاجاً للمزيد من األكسجي وبالتايل زيادة رسعة التنفس وتقطعه.

جهاز كشف الكذب في التحقيق الشرطي
 رغم استخدام هذا الجهاز ف كثر من البلدان خال التحقيق الرُشَطي إل أنه غر معرف 

به من قبل الجهات العلمية املوثوقة وقد رصحت األكادميية الوطنية للعلوم ف الوليات 

املتحدة األمريكية عام 2003م بعدم وثوقها بهذا الجهاز. ويُستخدم هذا الجهاز من قبل 

رجال الرشطة والقضاة إل أن نتائجه ما تزال موضع شك واعراض من قبل الكثرين.

خداع جهاز كشف الكذب 
 مل يكتِف املجرمون ببشاعة جرامئهم وكذبهم بشأنها بل وإن بعضهم يتمرنون للقيام بخداع 

جهاز كشف الكذب عن طريق تطبيق بعض الخطوات البسيطة التي تحتاج إىل التدريب 

قبل جلسة الستجواب وهذه الخطوات تتحكم بضغط الدم من خال إبطاء عملية التنفس 

باستخدام  البعض  ويقوم  بسيط  أمل  إلحداث  اللسان  عض  خال  من  وكذلك  وتنظيمها 

مضادات التعرق عى أيديهم وغرها الكثر من الوسائل التي يستخدمها املجرمون للتملص 

من نتائج امتحان الجهاز.

حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةتقرير

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

موازين
غسيل األموال

أضحى موضوع غسيل األموال من املواضيع الساخنة 
على  اآلن  يستحوذ  والذي   ، العاملية  الساحة  على 
املركزية  املالية  واملؤسسات  احلكومات  كل  اهتمام 
وسائل  تتناقله  والذي   ، العام  والرأي  األمنية  واجلهات 

اإلعالم يوميًا ملا يشكل من تهديد لألمن العاملي.
ُتعد ظاهرة غسل األموال من الظواهر املقلقة للعامل 
عن  الناجتة  التأثريات  فإن  وبالتاىل  األخرية  اآلونة  فى 
كان  سواء  ومتعددة  متنوعة  األموال  غسل  عمليات 
التأثري مباشر أو غري مباشر ويختلف من دولة إىل أخرى 

حسب الوضع االقتصادى واالجتماعى والسياسى .
الدول  كيان  يهدد  خطر  األموال  غسيل  جرائم   إن 
فادح  ضرر  من  تسببه  مبا  أراضيها،  على  وسيادتها 
غري  ثراء  من  عنه  ينتج  والدويل،  وما  الوطني  لالقتصاد 
مشروع واستثمار لألموال املتحصلة إلضفاء الشرعية 

عليها، وسهولة حتريكها دون التعرض  للمصادرة. 
  متتاز ظاهرة غسل األموال بكونها ذات طبيعة مركبة 
لها  ويخطط  املنظمة  اجلرمية  بأسلوب  تتم  ومعقدة 
وينفذها من هم على مستوى عال من اخلربة إلخفاء 
األدلة على ما يقومون به وتتم االستعانة لهذا الغرض 
التخطيط  لغرض  وقانونني  واقتصاديني  ماليني  بخرباء 
احللقات  أهم  من  املصارف  وتعد  الغسل،  لعمليات 
التي تدور فيها األموال غري املشروعة وذلك ملا تتمتع 
به هذه املصارف من تشعب يف العمليات املصرفية 
الرئيس  دورها  على  يؤكد  مما  وتداخلها  وسرعتها 
غري  مصادرها  عن  املشروعة  غري  األموال  إبعاد  يف 

املشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وهنا البد من بيان أهمية الدور اخلطري الذي تنهض به 
حتليل  وحماولة  الظاهرة  هذه  مكافحة  يف  املصارف 
هذه  كانت  إذا  ما  وبيان  للمصارف  الداخلية  اإلجراءات 
فضال  ال   أم  الظاهرة  هذه  ملكافحة  كافية  اإلجراءات 
عن بيان بعض املؤشرات العملية للداللة عن العمليات 
املشبوهة التي من املمكن استغاللها لغسل األموال 

من خالل املصارف  .
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يؤكدون سعادتهم عند شفاء كل حالة..  
أطباء وممرضي المستشفى الميداني برأس الخيمة

 يتصدون لـ »كورونا« بوقتهم وجهدهم 

ً   لم يردعهم الفيروس من أداء دورهم الوطني واإلنساني اتجاه المرضى وتوفير كل ما يلزم لراحتهم وإسعادهم و شفائهم 
، لم يتوانوا للحظة في تقديم خدماتهم بروح ملؤها التفاؤل واإليجابية للوصول إلى »صفر« حالة قريبا

تقرير النقيب / زينب يحيى المعز - تصوير / مصطفى

تقرير

الخيمة  برأس  امليداين  املستشفى  وممرضو  أطباء  أنجز 

»كوفيد  املستجد  كورونا  فروس  مصايب  وعاج  لفحص 

جهودهم  بفضل  عظيمة  إنجازات   ، إنشاءه  منذ   »19

املصابي  لخدمة  كرسوه  الذي  ووقتهم  سخروها  التي 

التدابر  متخذين  ملل،  أو  كلل  دون  الساعة  مدار  عى 

للحد من مخاطر  بالدولة  املتبعة  الحرازية  واإلجراءات 

سامتهم،  عى  حفاظاً  الفروس  وانتشار  العدوى  انتقال 

أن  دون  بهم  والهتمم  املصابي  رعاية  من  وليتمكنوا 

ينتابهم الخوف أو القلق ، مل يردعهم الفروس من أداء 

ما  كل  وتوفر  املرىض  اتجاه  واإلنساين  الوطني  دورهم 

يلزم لراحتهم وإسعادهم و شفائهم ، مل يتوانوا للحظة ف 

تقديم خدماتهم بروح ملؤها التفاؤل واإليجابية للوصول 

إىل »صفر« حالة قريباً .

مل تغفل مجلة »العي الساهرة« نقل تلك الجهود املضنية 

خال  الستثنائية  التضحيات  وتلك  الكبر  اإلنجاز  وهذا 

وإخاص  وثبات  إرصار  بكل  العاملية  الجائحة  مواجهة 

وعزم للحفاظ عى عافية الوطن وصحة وسامة مجتمعنا 

اإلمارايت من كل تهديد، وكان لنا هذه اللقاءات مع بعض 

خطوط  الدفاع البيضاء األوىل :

 إنتصارنا على الفيروس
تطوع  عظام  طبيب  العزيز  عبد  خالد  الدكتور  يقول 

برأس  امليداين  باملستشفى  الفروس  محاربة  للعمل عى 

: أنا فخور جداً مبهمتي التي تطوعت لها وهي  الخيمة 

نفي  ف  يدخل  ما  األوىل،  الدرجة  من  إنسانية  مهمة 

للمصابي  الطبية  املساعدة  تقديم  عى  بعمي  السعادة 

وأعمل عى عاجهم واطمئنانهم ما يؤثر باإليجاب عى 

حالتهم النفسية بشكل كبر، وهذا شعور بالسعادة  فاق 

يعملون  الذين  األشخاص  سوى  به  يشعر  ول  الوصف 

بنفس املهمة » .

وأضاف بأن ما أهله إىل خوض هذه التجربة الجديدة هو 

تشجيع وتحفيز والده الذي أخربه بأن  »توكل عى الله 

فلن يضيع الله أجرك ، وهي خدمة بسيطة نقدمها لدولة 

احتضنتنا بأمنها وعطائها ، وهذا رد الجميل لها من خال 

للقيادة  متوحد«  »البيت  مقولة  تطبيق  ف  املساهمة 

الرشيدة وكلنا مسؤولي عن تعزيز األمن واألمان«.

وأكد الدكتور خالد بأنه مل يردد ف ترك منزله – زوجته 

يعد  الذي  الوطن  لخدمة  للتوجه   – أبنائه  من  وثاث 

، وقد حمل  الدولة  وطنه األول واألخر فهو من مواليد 

ف ذاكرته مقوله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعى للقوات 

التنفيذي إلمارة أبوظبي »ل  املسلحة ورئيس املجلس 

ف  به  يحتذى  ومنوذجاً  لنا  قدوة  فهم  هم«  تشلون 

رضب أروع األمثلة ف العطاء والخر . وما وفرته الدولة 

من دعم وإمكانيات جعلهم يؤدون دورهم بكل يرس 

 ، قريباً  حالة  »صفر«  إىل  للوصول  واطمئنان  وسهولة 

لسهولة  لهم  خاص  مسكن  بتوفر  الدولة  قامت  كم 

توفرت  بيئة  ف  العمل  ف  أكرب  بشكل  والركيز  التنقل 

الضغوط  عن  لابتعاد  والهدوء  الراحة  سبل  كل  بها 

أهلنا  كم   ، العمل  طبيعة  تسببها  قد  التي  النفسية 

والصعوبات  التحديات  جميع  عى  التعرف  إىل  ذلك 

التي »ذابت« مع وجود هذا الكم الهائل من املتابعة 

والحرص عى تلبية احتياجاتنا بالرسعة املمكنة ، مؤكداً 

» يفصلنا وقت قصر جداً إلعان اإلنتصار عى الفروس 

. «
 للوطن 

ً
فخرا

مريم عبدالله سامل الشحي مسؤولة قسم العزل مبستشفى 

ما  أن  قالت:  الخيمة  برأس  عبيدالله  حمد  بن  إبراهيم 
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تقرير

وصلوا له من إنجاز يعود فضله بعد الله إىل توفر الدعم 

الامحدود من القيادة الرشيدة بالدولة واملوجه للتمريض 

وإدخال  معنوياتهم  رفع  ف  األثر  بالغ  له  كان  ما   ،

وكسب  التحدي  خوض  إىل  نفوسهم  ف  الكبر  الدافع 

الرهان ف القضاء عى هذا الفروس وتكنهم من وضع 

التخصصات  كل  ف  دامئاً  األول  املركز  ف  الدولة  اسم 

لتطبيق  لهم  األسمى  الهدف  هذا  وكان   ، واملجالت 

يتم  مصاب  كل  بأن  وتؤكد   ، القيادة  وتطلعات  رؤية 

شفائه ومغادرته العزل يبعث ف نفوسهم األمل ويزيل 

نحو  قدماً  امليض  عى  إرصاراً  ويزيدهم  التعب  عنهم 

تحقيق الهدف الذي تراه قريب جداً . وقالت الشحي 

بأن مهمتها تقتيض متابعة املرىض عن قرب والهتمم 

بهم مبارشة من خال الحرص عى إجراء الفحوصات 

مين  حتى  إهمل  دون  ودوري  مستمر  بشكل  لهم 

نحو  منذ  تعمل  بأنها  وأشارت   ، بالشفاء  عليهم  الله 

وكان   ، »التمريض«  املهنة  هذه  ف  عاماً   13 عن  أكرث 

لوالديها الفضل األكرب ف تشجيعها وتحفيزها لاستمرار 

مم أهلها هي وشقيقاتها حظي بتكريم خاص كأوائل 

بن  محمد  الشيخ  السمو  قبل صاحب  من  املواطنات 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 

صاحب  بعده  ومن  الله«،  »رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 

السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس 

األعى لإلتحاد حاكم رأس الخيمة »حفظه الله« وكان 

ووساماً  واعتزازهن  لفخرهن  مصدراً  التكرميي  لهذين 

الغايل  لبذل  وقوة  سعادة  ف  يجعلهن  عى صدورهن 

والنفيس من أجل الوطن .

وعن تواصلها مع أهلها تقول الشحي بأنها عى اتصال 

»الواتساب«  تقنية  طريق  عن  يومي  بشكل  معهم 

والتصالت الهاتفية لاطمئنان عليهم وعى أوضاعهم 

والدعاء لها ولشقيقاتها وصديقاتها ، وختمت حديثها 

بأنهن محط اهتمم ورعاية كبرين من الدولة، وفخورة 

بأن الوطن يفخر بهن، وهن »فخراً للوطن« كم أطلق 

عليهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
»رعاه الله« .

جهود »الصحة« كبيرة في دعم كوادرها
وحدة  رئيس  الشحي  عبدالله  حليمة  املمرضة  أما 

بن  إبراهيم  مبستشفى  الطوارئ  قسم  ف  التمريض 

مستشفيات  إحدى  وهي  الخيمة  عبيداللهربأس  حمد 

املجتمع  ووقاية  الصحة  لوزارة  التابعة  الصحي  العزل 

فقد اخربتنا : بأن وزارة الصحة كان لها دورا كبرا اتجاه 

الكادر التمرييض واألطباء ، فقد وفرت لهم سكن خاص 

لسامتهن  احرازية  كخطوة  األزمة  هذه  انتهاء  حتى 

العدوى، ولكن مل تعزلهم عاطفياً  وسامة أرسهم من 

عن أرسهم وقاموا بالتواصل معهم يومياً عرب التقنيات 

اإللكرونية الحديثة – عن بعد - ، وأكدت أنه بفضل 

كفاءة وقوة البنية التحتية للقطاع الصحي بالدولة قد 

منحهم اطمئناناً ف نفوسهم بالنتصار عى الفروس ، 

بالرغم من وجود مخاوف من انتقال العدوى خاصة أن 

مهمتهن صعبة للغاية ف التواصل املبارش مع املرىض ، 

وف إطار هذه الضغوط فقد وفرت الوزارة لهم كافة 

هدفهم  ألن  الشخصية  للحمية  واللوازم  الحتياجات 

الرئيي هو النتصار عى الوباء من أجل اإلمارات التي 

»فخر  علينا  وأطلقت  دورنا  وعظمت  جهودنا  عززت 

أكرث  وجعلنا  السعادة  نفوسنا  ف  ادخل  ما  الوطن«، 

الضغوطات  كل  وتحمل  الفروس  هذا  ملحاربة  عزمية 

التي تواجهنا .

وذكرت الشحي بأنها تخرج للعمل من الساعة 7 صباحاً 

كمسؤويل  يومياً  ساعات   8 مبعدل  ظهراً   3 ف  وتعود 

أقسام، بينم اآلخرين مبعدل 12 ساعة ،  وتقول  بقد 

رسالتي  التمريض،  مجال  ف  عام   13 اآلن  أكملت 

بالتوجيهات  ويلتزموا  التعليمت  يتبعوا  أن  للمجتمع 

الكفيلة بحميتهم وأرسهم من عدوى  الصادرة  فهي 

»صفر«  إىل  للوصول  متعاوني  يكونوا  وأن  الفروس، 

حالة وعدم تعريض حياة اآلخرين للخطر ، ندعو الله 

عز وجل أن يديم نعمة األمن واألمان ف دولتنا وسائر 

الدول العربية و اإلسامية .

 هدفنا الرئيسي 
االنتصار على 
الفيروس من 

أجل »اإلمارات«  

 لضمان سالمتهم  
فضلوا العزل عن 
أبنائهم وأسرهم 

ليبقى التواصل
 عن بعد
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يلقي تقرير جرائم املستقبل الضوء عى بعض الجرائم 

طبقاً  املستقبل  ف  تحدث  أن  ميكن  التي  املحتملة، 

األمنية،  الدراسات  الخرباء والباحثي، ومراكز  لتوقعات 

الجرمية  أن  عى  أجمعت  التي  العلمية،  واملجات 

كبر  يستبدل جزء  اليوم سوف  نعرفها  التي  التقليدية 

التي تعتمد عى  منها بالجرائم السيربانية، أو الجرائم 

وجود شبكات التصالت، واملعلومات، وف خال الـ 20 

سنة القادمة من املمكن أن تكون هذه الجرائم، ممثلة 

فيم يي: 

)Cyber Terrorism( 1-اإلرهاب السيرباين

 Cyber -Jacking 2- القرصنة السيبرانية

 Human Maware 3- الربامج الضارة بصحة اإلنسان

 Cyber Assault 4- العتداء السيرباين

Cyber Extortion 5- البتزاز السيرباين

 Car exploiting 6- الستغال، والتحكم ف السيارات

Brick Attacks 7- الهجمت النقدية

 Identity Theft Squared 8- رسقة الهوية

 Mini Power Outage 9- انقطاع جزيئ للطاقة

 Information للمعلومات  السوداء  السوق   -10

 Black Market

11- جرائم اخراقات السحب اإللكروين.

12- العتدادات ضد مراكز تبادل املعلومات، واإلنرنت.

ف  مبا  التحتية،  البني  عى  اإللكرونية  الهجمت   -13

ذلك إمدادات الطاقة والنقل، وخدمات البيانات.

14- حروب العصابات السيربانية .

واألجهزة  القيادة  ذاتية  املركبات  استعمل  إساءة   -15

الروبوتية.

املتقدمة،  الجنائية  الستخبارية  املعلومات  جمع   -16

مبا ف ذلك استغال، أو اخراق البيانات كبرة الحجم.

كما أشارست الدراسات إلى أن: 
حاسوبية  جرائم  فيها  وقعت  التي  الدول  أكرث   -

للخدمات املالية بي عامي 2012-2013 هي اإلمارات 

العربية املتحدة وسلطنة عمن، ولبنان.

- جرائم اإلنرنت )الجرائم السيربانية( هو الشكل الثاين 

األكرث شيوعاً من الجرائم القتصادية، التي أعلن عنها ف 

منطقة الرشق األوسط عى الرغم من أنه هو الشكل 

الرابع األكرث شيوعاً من الجرائم القتصادية عى الصعيد 

العاملي، وأشار مسح الجرمية القتصادية العاملية 2014، 

إىل أن تطور املحتلي من الناحية التكنولوجية آخذ ف 

الزدياد.

- عدد ضحايا الجرائم السيربانية سنوياً يصل إىل 556 

مليون ضحية.

- 1.5 مليون ضحية يومياً، و18 ضحية ف الثانية تقريباً.

- 600 ألف حساب عى الفيسبوك يخرق يومياً.

يقعون  التواصل  ملواقع  مستخدمي   10 كل  من   1  -

ضحية للجرائم السيربانية.

سيربانية،  جرائم   %40 السيربانية:  الهجمت  دوافع   -

50% هاكتفيزيم، 3% حرب سيربانية، 7% تجسس.

-أكرث الدول التي تنشأ منها جرائم وهجمت سيربانية 

والوليات  واملجر،  وأوكرانيا،  وإملانيا،  روسيا،  هي 

املتحدة.

)أوصت دراسة للتحالف الدويل لحامية أمن اإلنرتنت 

الجنائية  العدالة  ونظام  القانون،  إنفاذ  أجهزة  أن 

مواجهة  أجل  من  لقدراتهام،  كبري  دعم  إىل  يحتاجان 

عالوة   ،2020 عام  يف  السيربانية  الجرمية  تحديات 

وضع  إىل  للسلطات  حاجة  هناك  ستكون  ذلك،  عىل 

استجابات أكرث إبداعاً ومرونة لهذه الجرائم(.

التقرير التفصيلي:
) FOX BUSINESS( 1- شبكة فوكس بيزنس

مايو   14 ف  تقريرها  ف  بيزنس  فوكس  شبكة  أشارت 

 )Cyber Crimes( 2014 إىل وجود 8 جرائم سيرباين

الجرمية  وأن  القادمة  سنة   20 الـ  ف  تنترش  سوف 

كبر  يُستبدل جزء  اليوم سوف  نعرفها  التي  التقليدية 

إعداد: د.محمد سعد الدين محمد-اشراف العميدد.عبداهلل عبدالرحمن يوسف بن سلطان -نائب مدير مركز دعم اتخاذ القرار

بحوث شرطية

جرائم المستقبل
)1-2(استشراف المستقبل
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جديدة  جرائم  بدأت  وقد  السيبرانية،  بالجرائم  منها 

ف الظهور مثل: 

تغير  تم  األمريكيي،  املرصفيي  لجمعية  وفقاً   -1

عمليات السطو عى البنوك بشكل مطرد اآلن بعمليات 

السيرباين  السطو  أو  السطو عى أجهزة الرصاف اآليل، 

التحقيقات  مكتب  إحصاءات  تشر  حيث  وغرها، 

الفيدرايل إىل أن عمليات السطو عى البنوك انخفضت 

بنسبة 60% منذ بلوغها للذروة ف عام 1991 م .

تستخدم  الباد  أنحاء  جميع  ف  السيارات  لصوص   -2

بعد  السيارة عن  أبواب  لفتح  »أدوات غامضة«   اآلن 

بدون الحاجة إىل كرس القفل أو تحطيم النافذة.

باستخدام  الفندقية  الغرف  اللصوص  كذلك يرسق   -3

ألول  كشفة  ما  وهذا  مفتاح،  بدون  إلكرونية  أدوات 

مرة مؤتر القرصنة ذو القبعات السوداء.

لقد حان الوقت للناس للتوقف عن التفكر ف الجرمية 

جهاز  عى  إل  يحدث  ل  شيئاً  بوصفها  اإللكرونية 

كمبيوتر، حيث إنه مع ظهور أجهزة »ذكية« وإنرنت 

األشياء، ونضوج السوق السوداء عى اإلنرنت بوصفها 

وأسواق  الدولرات،  من  مليارات  عدة  تدر  صناعة 

الهجمت  فإن  لذا  النطاق،  واسعة  وترفيهية  تجارية، 

واجتياحاً،  خطورة  أكرث  تصبح  سوف  اإللكرونية 

وحدوثاً، وفيم يي مثاين جرائم إلكرنية مستتقلة ميكن 

أن تحدث ف املستقبل القريب: 

اسلوب  تغري  األمركيني،  املرصفيني  لجمعية  )وفقاً 

إىل  البنوك  عىل  السطو  عمليات  من  بدالً  الجرمية 

اآليل  الرصاف  أجهزة  عىل  اإللكرتوين  السطو  عمليات 

أو السطو السيرباين(

:) CYBER- JACKING( :1- القرصنة السيبرانية
كان  إذا  التقليدي  باألسلوب  طائرة  خطف  يتم  ملاذا 

أشارت  اإلنرنت؟ حيث  باستخدام  اإلمكان خطفها  ف 

املاليزية  الرحلة  اختفاء  غموض  أن  التكهنات  بعض 

380 يرجع لهذا السبب، ولكن عى الرغم من أن هذا 

املتوقع حدوثه ف  أنه من  األمر غر واقعي حالياً، إل 

املستقبل.

وهذا ميكن أن يحدث من خال استغال نظام إدارة 

رحلة الطائرة )كم أوضحه الباحث هوجو تيسو العام 

املايض(، أو مهاجمة النظم األرضية، أو التحايل عليها، 

إشارات  ارسال  عن  مسؤولة  النظم  هذه  تكون  حيث 

الحركة  مراقبة  نظام  إصابة  أو  الطائرة،  رحلة  أثناء 

الجوية بطائرات وهمية ما يساعد عى جعل الطائرات 

الحقيقة تختفي )كم اكتشف الباحث براد ريندر مان 

هاينز ف عام 2012 (.

 HUMAN MALWARE 2- البرامج الضارة باإلنسان
ميكن للبرش ف املستقبل أن يصابوا بربمجيات خبيثة، 

كيف ميكن أن يحدث هذا؟ إذا كنت تعتمد عى جهاز 

طبي يعمل بنظام الواي فاي )عى سبيل املثال، جهاز 

تنظيم رضبات القلب، منظم القلب، مزيل الرجفات، 

أن  ميكن  وجسمك  ذلك(،  إىل  وما  األنسولي،  مضخة 

هذا  عى  اإلنرنت  عرب  هجوم  نتيجة  لأذى  يتعرض 

الجهاز. وقد أثبت الباحثون بالفعل أنه من املمكن أي 

متسلل أن يعزم عى اقتحام الجهاز املزروع ما يتسبب 

وجدت  وقد  املريض،  الشخص  قتل  أو  إصابتة،  ف 

من  العام  هذا  سابق  وقت  ف  نرشت  جديدة  دراسة 

قبل جامعة ليفربول أن من املمكن أن تنترش فروسات 

تشكل خطراً  فاي  واي  التوجيه  أجهزة  عرب  الكمبيوتر 

جدياً عى املدى الطويل، خاصة عى املرىض الحاملي 

ألجهزة مزروعة، ففي املستقبل شبكة الواي فاي التي 

تم اخراقها )ف املستشفى أو ف محات ستاربكس عرب 

الشارع( ميكن أن تستخخدم لنرش الفروسات الطبية 

للمرىض.

 CYBER ASSAULT 3- االعتداء السيبراني
املنزلية،  األتتة  وأنظمة  بالشبكة،  املتصلة  األجهزة 

انتشاراً  أكرث  تصبح  لارتداء  القابلة  واألجهزة 

الحياة  لغزو  مستحدثة  طرق  لديهم  واملتسللون 

الخاصة بك- وإرضارك جسدياً، ألن كل هذه تعتمد 

الثابته  الربامج  أو  األساسية،  التشغيل  أنظمة  عى 

اإلنرنت،  بشبكة  ومتصلة  صحيح  بشكل  للعمل 

وميكن التحكم فيها عن بعد من قبل القراصنة- كم 

ثبت بالفعل من قبل العديد من الباحثي، مبا ف ذلك 

األجهزة  إىل  يتسلل  خبيث  برنامج  وهو  »بوتنت« 

ااملنزلية اكتشف مؤخراً من قبل إحدى رشكات األمن، 

أو  رفع  أشياء:  الهجمت  هذه  تشمل  أن  وميكنن 

خفض الحرارة، وقطع الكهرباء، أو إعطاب األجهزة 

الحرارة  قيود درجة  تجاوز  أو  الثاجة،  إطفاء  )مثل 

عى سخان املياه(، كذلك التسلل إىل األجهزة القابلة 

التسبب ف إطاق  أو  لارتداء ورفع درجة حرارتها، 

العمي،  تسبب  اإللكرونية  للنظارات  ومضة ضوئية 

الشخص  حياة  تعريض  يتم  ل  الحالت،  معظم  ف 

الجسدي،  األذى  تسبب  أن  ميكن  لكنها  للخطر، 

بجانب أنها تشعر الشخص بأنه غر آمن اف منزله.

 CYBER EXTORTION 4- االبتزاز السيبراني
ف كثر من األحيان نستخدم حساباتنا الشخصية، أو 

يستطيع  أي شخص  اإلنرنت،  العمل عى  حسابات 

السيطرة عى تلك الحسابات للمطالبة بدفع فدية.

بدأت  »الفدية«  طلب  مسمى  تحت  الهجمت 

بالفعل ف جميع أنحاء أوروبا، وف اآلونة األخرة ف 

 Cryptol بفروس  يسمى  ما  مع  املتحدة  الوليات 

اليوم،  ليست شائعة جداً  الهجمت  .هذه   Locker

ولكن يتوقع لهم أن يصبحوا عى نطاق واسع- مثل 

إىل  الخمس  ف  فيه-  املرغوب  غر  اإللكروين  الربيد 

العرش سنوات املقبلة، ومع ذلك ف املستقبل، ميكن 

أن تصبح هذه الهجمت إىل حد كبر أكرث خطورة، 

هجمت  إىل  والسيارة  املنزل  تعرض  ذلك  ف  ومبا 

الصطياد، تليها مطالب لدفع الفدية لجعلها تتوقف.

 CAR بالسيارات  والتحكم  االستغالل   -5
 EXPLOITING

من املرجح أن تصبح مشكلة الفروسات أكرث خطورة 

عى سياراتنا ف املستقبل القريب، خاصة السيارات 

ويندوز،  أيضاً  تشمل  )التي  وأنظمتها  املحوسبة، 

بري(  باك  التشغيل  وأنظمة  أس،  أو  أي  اندرويد، 

التي سوف تكون أكرث عرضة للهجمت، والفروسات 

والربامج الخبيثة .

ف عام 2014، تعرضت إحدى سيارات فريق سباق 

بأحد  بها  الحاسويب  النظام  أصابة  إىل  )الفورمول 1( 

»فورد«  رشكة  فأخذت  الخبيثة،  الربمجيات  أنواع 

هذا التهديد عى محمل الجد، حيث بدأت بالفعل 

املحتملة. ف  الخراقات  السيارة ضد  أنظمة  اختيار 

الواقع الربمجيات الخبيثة للسيارات تعود إىل العام 

2007 عندما تم اكتشاف أنه باإلمكان إصابة أجهزة 

البعيد  بالسيارات، ف املستقبل غر  الخاصة  املاحة 

جداً، ميكن أن تصبح فروسات السيارة مصدر إزعاج 

السمة  تكون  أن  املرجح  -من  للسائقي  حقيقي 

ف  للفروسات  مضادة  برامج  وجود  هي  العادية 

معظم السيارات.
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مهازات إدارية

تعريف إدارة المواهب الوظيفية
لتحسي  مصممة  أنظمة  أو  متكاملة  اسراتيجيات  تنفيذ  هي  املواهب  إدارة  أن 

عمليات توظيف وتطوير األشخاص والحتفاظ بذوي املهارات املطلوبة والستعداد 

لتلبية الحتياجات التنظيمية الحالية واملستقبلية.

 تهدف إدارة املواهب الوظيفية إىل الستفادة القصوى من كافة املوهوبي وتسخر 

بطريقة  النجاز  مستويات  أعى  لتحقيق  وتشجيعهم  لتحفيزهم  اإلمكانيات  كافة 

إبداعية مبتكرة بأقل جهد وبأعى النتائج واملخرجات .

مبادئ إدارة المواهب…
من  مجموعة  تبني  عليك  فيجب  املواهب،  إلدارة  إسراتيجية  تبني  ف  تبدأ  حتى 

املبادئ:

Achievement أوالً: االنجاز

ل يكفي ان تتبنى أي موهبة … لكن يجب ان تكون املوهبة مرتبطة باإلنجاز ف 

امر ما يعود عى املؤسسة بعائد واضح.  يطلق خرباء إدارة األعمل مصطلح ” ذكاء 

املوهبة ” عى مدى اقران املواهب باإلنجازات، وترتبط صفة املوهوب بأي شخص 

بإنجازه عماً متميزاً. ان رعاية وتبني اي موهبة يجب ان ينتج عنه توظيف لتلك 

املوهبة واملهارات والقدرات الناتجة عنها ف منو وازدهار املؤسسة.

Culture ثانياً: الثقافة

و  املبادئ  من  عدد  تبنى  عى  تقوم  كثقافة  املوهبة  مع  الرشكة  تتعامل  أن  يجب 

األساليب التي تهيئ الظروف و املناخ املناسب لظهور و منو املوهبة . وتعترب املعرفة 

والقدرات من أهم العوامل الازمة لنمو الرشكة.

هناك بيئة عمل وثقافة عمل تقتل املوهبة واإلبداع، وهناك العكس بالطبع. ثقافة 

العمل هي مزيج من الروح السائدة بي املوظفي والتي زرعها القائد ف املؤسسة 

… وهي انعكاس أيضا للوائح  ومدى تبنيها لراحة املوظفي او تضييقها عليهم … 

وهي أيضا انعكاس لشكل مكان العمل ومدى ماءمته للعمل وحب املوظفي له.

Recruiting & Selection ثالثاً: االختيار والتعيني

موهبتهم  لرعاية  املوهوبي  املوظفي  من  مجموعة  باختيار  معنية  املواهب  إدارة 

وتأهيلهم للقيادة املستقبلية. ثقافة العمل وفرت البيئة املناسبة لظهور املواهب بي 

لرعايتهم. تحتاج عمليات  املوهوبي  انتقاء املوظفي  يأيت بعد ذلك  املوظفي. لكن 

السليم  الختيار  من  مهاراتهم  و  خرباتهم  تكنهم   ، متخصصي  خرباء  إىل  الختيار 

للكوادر الفعالة القادرة عى مواجهة التحديات و إنجاز املهمت.

رابعاً: التدريب

فالشخص املوهوب ف حاجة دامئة إلسراتيجية منظمة لقامئة املهام التي يتحتم عليه 

القيام بها، لكن املوهبة ل ميكن السرشاد بها وحدها للقيام بذلك ، فهذه وظيفة 

املوارد البرشية… أن تعمل عى تدريب املوظفي املوهوبي ؛ لصقل املوهبة بالخربة 

و املمرسة ف ضوء التخطيط والتقييم .

Appraisal Responsibility خامساً: مسؤولية التقييم

يجب أن تتوافر لدى املسئولي عن إدارة املواهــب املسئولية ىف تقييمهم استناداً 

استعادة  من  وتكنهم  الطاقة،  من  املزيد  املوهوبي  تنح  موضوعية  معاير  عى 

و ل   ، املوهبة  يقضيا عى  الحكم  التحيز ىف  و  املوضوعي  فالتقييم غر   ، نشاطهم 

يساعد عى النجاز و اإلبداع.

 إستراتيجية إدارة المواهب الوظيفية

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر
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بالطبع كان خط دفاعنا األول ف الدولة هو الجهاز الطبي، 

من  هي  العامة  الصحة  ألن  العليا  الكلمة  لهم  وكانت 

األولويات القصوى ف معركة الحياة، فلهم الشكر والتقدير 

والعمل  الوباء  مواجهة  ف  تضحيات  من  قدموه  ما  عى 

ووقاية  وصحة  سامة  عى  املحافظة  أجل  من  توقف  با 

املجتمع بجميع فئاته.  ونحن هنا نفخر بهذا الوطن ونحمد 

الله عى قادتنا الذين قدموا لنا الرعاية الكاملة وغمرونا 

باألمن واألمان، وقد كانت جملة "ل تشلون هم" كالهوية 

الوطنية اكتسبناها من فخر اإلمارات صاحب السمو الشيخ 

الدواء  لنا  فكانت  الله-  -رعاه  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

والبلسم والونيس خال األزمة وف مواجهة الوباء.

ف  كلمتها  لتقول  التكنولوجيا  جاءت  السياق  نفس  وف 

وتكون  األمامية  الخطوط  لتساند  وايضاً  الوباء،  مواجهة 

كان  أزمة فروس كرونا، وقد  األسايس ف مواجهة  العنرص 

التحدي األكرب ف العامل هو معالجة مشكات الحياة التي 

توقفت ف أوطان مل تكن جاهزة ومخططة للمستقبل، كم 

هي دولتنا الحبيبة ذات التخطيط السليم، والذي حددت 

الحكومة من خاله مامح مستقبل هذا الوطن عن طريق 

التطبيقات  لتطوير  فعلية  وتوجهات  اسراتيجيات  إعداد 

وقد  للمجتمع،  عالية  حياة  جودة  وتحقيق  الحكومية 

والستعداد  الجاهزية  رفع  لضمن  الحكومة  خطة  بدأت 

اإللكرونية،  الحكومة  بأطاق   2002 عام  منذ  للمجهول 

ومروراً بعام 2013 ف مواكبة التطور التكنولوجي بأطاق 

الصناعية  تقنيات  الثورة  عى  والعتمد  الذكية،  الحكومة 

الرابعة والذكاء اإلصطناعي منذ عام 2017 وحتى اآلن  ف 

بناء القدرات املؤسسية التي تعتمد محفزات مثل اإلبتكار 

خطط  وباستكمل  توقف  بدون  واملرونة  والستباقية 

استرشاف املستقبل. 

األكرث  الدول  بي  من  بأنها  المارات  دولة  بذلك  أثبتت 

جاهزية ف مواجهة التحدي  واستمرارية األعمل، معتمدة 

عى التحول التقني ف رفع جاهزية مؤسساتها من خال 

تحتية  بنية  من  املختلفة  بأنواعها  الرقمية  جاهزيتها 

األمن  ذات  وانظمتها  فيها  العاملي  وكفاءة  لاتصالت 

الرقمي العايل. فكان تكي النظام الرقمي املتكامل حارض 

الجهات  جهود  دعم  الذي  الدولة  مؤسسات  جميع  لدى 

الحكومية املختلفة ف سبيل توفر الخدمة املتكاملة وتعزيز 

اإلبتكار الحكومي، ومن تلك اإلبتكارات "مركز الرشطة ف 

مراكز  خدمات  لتقديم  مبتكرة  أداة  يقدم  الذي  هاتفك" 

للمتعامل  للمتعاملي، وبهذا ميكن  الباغات  الرشطة مثل 

الوصول لسلسة الخدمات الرشطية وانجازها من أي مكان 

دون الحاجة ملراجعة مركز الرشطة. وكذلك مبادرة العمل 

وبشكل  ساهمت  والتي  الحكومة  ف  للعاملي  بعد  عن 

كاملة  بصورة  الرئيسية  املهام  تنفيذ  استمرارية  ف  أسايس 

والربامج  للتطبيقات  الوصول  من  املوظفي  تكن  حيث 

املنصات  خال  من  اليومية  بأعملهم  الخاصة  اإللكرونية 

اإللكرونية للعمل عن بعد.  أما من حيث جاهزية البنية 

التحتية لتكنولوجيا التصالت بدولة المارات، وعى صعيد 

الرقمية(  )الجتمعات  املريئ  لاتصال  فكان  الجتمعات 

دوره الرئيي ف مواصلة أعمل فرق العمل وتنفيذ خطط 

التصال والتواصل، الذي كان مبثابة أداة مبتكرة لستمرارية 

األعمل ف التواصل بي القادة واملسؤولي للتحقق من تقدم 

واإلجراءات  التدابر  املطلوب ف ظل  العمل حسب  وسر 

اإلحرازية )التباعد الجسدي(، وكذلك تنفيذ أنشطة ومهام 

املخطط  حسب  الفاعلية  لتحقيق  العمل  فرق  وتكاليف 

له. باإلضافة اىل ذلك "وكعادتها دولة اإلمارات" تقدم مثالً 

)الجتمعات  املبتكرة  األداة  نفس  استخدام  ف  استباقياً 

والفعاليات  املؤترات  استمرارية  عى  لتعمل  الفراضية( 

وورش العمل من خال التصال املريئ.

جاهزة  كانت  اإلمارات  لدولة  اإللكرونية  التحتية  البنية 

كانت  حيث  الحياة،  معركة  ف  أسايس  كعنرص  وحارضة 

األزمة حافزاً للجهود ف اإلبتكار لتطوير أنظمة العمل من 

جميع  وف  الساعة  مدار  عى  األعمل  انجاز  ضمن  أجل 

األحوال والظروف املستويات.

 اإلمارات.. بالتكنولوجيا نتحدى الحياة
منذ فبراير 2020 بدأت الدول في تشكيل خطوط دفاعها في مواجهة الوباء، ونحن هنا في  دولة "اإلمارات العربية 

المتحدة" ال نختلف عن بقية الدول، بل نحن دولة "الال مستحيل" في مواجهة الحياة بكل صفحاتها، الحلوة أو 
السيئة. وهنا نتطرق إلى جائحة فيروس كرونا )COVID-19( التي كانت اختبار حقيقي الحتضان حكومتنا وقيادتنا 

الرشيدة لنا كشعب ومجتمع، لننعم بجودة الحياة.

العقيد/ د. محمد عبدالرحمن األحمد

مقاالت
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ابتكازات

جاسم الشامسي يتحدى اإلعاقة ويبتكر جهازًا رياضيًا..  
اإلعاقة ليست عائقًا إلطالق عنان اإلبداع نحو مواهب شتى

دبي ـ مرفت عبد الحميد

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

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 .

شعار  مجسداً  والبتكار  التفكر  من  اإلعاقة  تنعه  مل 

إرصاره  من  اإللهام  ومستمداً  الخراع«،  أم  »الحاجة 

الشامي رئيس قسم  التحديات، جاسم  عى مواجهة 

التخليص الجمريك ف جمرك ديب، صاحب الهمة، ابتكر 

جهازاً رياضياً مُيكن مستخدميه من ممرسة 8 تارين 

رياضية ف آن واحد.

القصة بدأت قبل أزمة »كورونا« حي كان يردد جاسم 

التي  التمرين  ليمرس  الرياضية  الصالت  إحدى  عى 

األمراض  من  الوقاية  ف  وفوائدها  بأهميتها  يؤمن 

من  وغرها  العضات  وتقوية  البدنية  اللياقة  وكسب 

الفوائد الصحية والبدنية.

إغاق  إىل  أدت  التي  »كورونا«  أزمة  بدأت  أن  وبعد 

انتشار  ملنع  احرازي  كإجراء  الرياضية  الصالت 

الفروس املستجد، استلهمته الفكرة وقرر ابتكار جهاز 

ريايض بسيط ل يكلفه سوى قطع من الحديد، يتيح 

يؤديها ف  كان  التي  التمرين  من  العديد  له ممرسة 

الصالة ويغنيه ف الوقت ذاته عن امتاك العديد من 

األجهزة.

بتصميمه  قام  الذي  الجهاز  تنفيذ  جاسم  بدأ  بالفعل 

مستعيناً بعاملي و4 أنابيب من الحديد طول الواحدة 

بوصات،   3 عى  يزيد  ل  وعرضها  أمتار،   3 يتجاوز  ل 

فئة  الجهاز  يائم  أن  والتنفيذ  التصميم  وراعى خال 

أصحاب الهمم من مختلف اإلعاقات.

 يومين للتنفيذ و8 حركات لإلستخدام
الشامي يؤكد أن الجهاز الذي استغرق تنفيذه يومي 

مُيكن  املناسبة،  القياسات  من  ليتأكد  إرشافه  تحت 

األقل  عى  رياضية  تارين   8 ممرسة  من  مستخدمه 

والظهر  واألكتاف  والصدر  الذراعي  عضات  لتقوية 

والفخذين والبطن ويعزز التوازن، باإلضافة إىل رياضة 

املي وذلك بتكلفة زهيدة.

وأشار إىل أنه فور أن انتهى من تصميم وبناء الجهاز ف 

فناء منزله، أرسل صورته لعدد من املدربي الرياضيي 

الذين أبدوا استحساناً لفتاً واستعدادهم لتبني الجهاز، 

أن  بذلك  جاسم  وأراد  بجهوده،  فخرهم  عن  وأعربوا 

أيضاً  بالخر  ويعود  الحياة  ف  اإليجايب  وجوده  يُفعل 

الهمم  أصحاب  مواهب  أن  ويثبت  مجتمعه،  عى 

ليست عبثاً، وإمنا تعترب طاقة منتجة وفاعلة، لذا ينبغي 

إتاحة الفرصة أمامهم إلطاق مواهبهم.

ويقول جاسم: » وضعت الكثر من األهداف التي ل 

إليها وإن اختلفت الطرق، فا يوجد  الوصول  بد من 

يشء مستحيل ف طريقي، ولن تثنيني اإلعاقة عن بلوغ 

طموحي وإثبات قدرايت، وتحقيق ذايت«، مشراً إىل أنه 

مدرك تاماً أن الصرب عى املحن أهم مقومات النجاح 

هي  الحقيقية  الحركية  اإلعاقة  أن  ليؤكد  الحياة،  ف 

اإلعاقة عن مواكبة حركة الحياة، ل حركة القدمي، وأن 

الشخص ف حياته ميكنه أن يصنع الكثر.

اإلبداع  عنان  إلطاق  عائقاً  ليست  اإلعاقة  ويضيف: 

من  بد  ل  لذا  املجالت،  كافة  ف  شتى  مواهب  نحو 

تغير فكرة املجتمع السلبية عن ذوي اإلعاقة إىل فكرة 

أنهم أناس مبدعون ومتميزون.

https://www.albayan.ae/across-the-uae/

news-and-reports/2020-06-25
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من الميدان

سائد الخادي

يبذل المساعد أول بدر ناصر أحمد من مركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة 
جهدا كبيرا في تنفيذ المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه في شهر ابريل الماضي 

لتنظيم عملية مزاد بيع األسماك في سوق المعيريض، وفرض اإلجراءات الوقائية 
واإلحترازية على المتواجدين في منطقة المزاد بشكل يومي حفاظا على صحتهم 

وسالمتهم من خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

رحلة عمل
ف  املعريض  مبنطقة  السمك  سوق  ف  نارص  بدر  أول  املساعد  عمل  رحلة  بدأت 

التاسع من شهر ابريل املنرصم بتوجيهات مبارشة من املقدم فهد عبد الله جمعة 

رئيس مركز رشطة املعمورة الشامل، حرصا عى سامة تجار السمك واملشرين  من 

أصحاب " الدكك " وباعة األسمك داخل منطقة مزاد بيع األسمك التي كانت تشهد 

اكتظاظا كبرا يسر ف تيار واتجاه معاكس للتباعد الجسدي، وملنع دخول األهايل 

تنبيهية  بالرغم من وجود لفتة  املنطقة  لهذه  يتوافدون  كانوا  املزاد ممن  ملنطقة 

تدعوهم لعدم التواجد ف موقع املزاد .

املعريض  مزاد سوق  ف  عمله  بداية  مع  أنه  أحمد  نارص  بدر  أول  املساعد  يقول 

نهاية  الظهر يوميا عدا عطلة  الرابعة من بعد  الثانية وحتى  الساعة  الفرة من  ف 

املواطني  من  كبرة  أعداداً  توافد  نتيجة  كبرة  صعوبة  تواجهه  كانت  األسبوع، 

أن  باعتبار  املزاد  داخل  من  الشخيص  لاستخدام  األسمك  برشاء  الراغبي  واألهايل 

سعره أرخص مم هو عليه داخل سوق السمك، وهو ما كان يتسبب بفوىض عارمة 

وتامس وتقارب جسدي خطر بي جميع املتواجدين ف منطقة املزاد .

رقابة وتنظيم
السمك  ودلل سوق  البلدية  مراقبي  مع  وبالتعاون  البداية  ف  أنه سعى  ويضيف 

سامل الباطني إىل توعية األهايل مبخاطر التواجد ف منطقة مزاد بيع األسمك وتهديد 

سامتهم وسامة غرهم ف ظل احتملية انتقالية عدوى فروس كورنا املستجد ألي 

املنطقة  تواجدهم ف هذه  بينهم فضا عن كون  أي مصاب  منهم ف حال وجود 

التقيد  أنه وبشكل تدريجي بدأ األهايل ف  ، مشرا إىل  مخالف لأنظمة والقواني 

السمك  من  احتياجاتهم  لرشاء  والتوجه  املزاد  ملنطقة  الدخول  وعدم  بالتعليمت 

من داخل السوق مم أدى بدوره إىل تنظيم عملية مزاد بيع األسمك وتوفر التباعد 

أية  بتحرير  قيامه  السوق دون  باعة  التجار واملشرين من  بي  املطلوب  الجسدي 

مخالفة مم أسهم بالوصول إىل التزام شبه كامل من قبل الجمهور .

ولفت إىل أنه عمد منذ توليه مهام ومسؤوليات عمله الرقايب والتنظيمي ف منطقة 

مزاد بيع األسمك ف سوق املعريض إىل ادخال أصحاب الدكك عى شكل دفعات 

ملنطقة املزاد باإلَضافة إىل منع دخول أو تواجد أي شخص ف املنطقة دون ارتداء 

القفازات والكممات .

مسؤولية وتكريم
من ناحية أخرى أوضح املساعد أول بدر نارص إىل أنه مسؤول قارب صاحب السمو 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم رأس الخيمة لسباقات 

التجديف " جلفار "، ونجح ف تحقيق 6 بطولت عى مدار 10 سنوات وتكن من 

تحطيم رقم الزمن القيايس لسباقات التجديف عى مستوى ألدولة، وتم تكرميه من 

قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ومن املغفور له باذن الله الشيخ 

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، باإلضافة إىل تكرميه من الشيخ الدكتور هزاع بن 

سلطان بن زايد آل نهيان .

يشرف على تطبيق اإلجراءات
 الوقائية اإلحترازية

بدر ناصر صمام األمان لمرتادي 
مزاد بيع األسماك  في سوق المعيريض



ما تعودت أن يقابله الناس من ترصفاتك بحسن 

نية وعى سبيل املزاح ويكتفون بالتجاوب معه 

ف  كذلك  يكون  ل  قد  والستلطاف،  بالضحك 

جميع األحوال واألحيان، خاصة حي يقرن األمر 

بضغط الحاجة أو الطمع، أو التصال بطرف ثالث 

محرض يبغضك ويسعى إىل النيل منك بأي صورة 

من الصور، وهو ما وقع ل )م.م.أ(، الذي تحولت 

حياته إىل جحيم نتيجة مزحة مع أحد األصدقاء 

كان باإلمكان أن تظل مزحة بريئة لو ل أن ذلك 

الصديق قد استسلم للتحريض ورمبا الطمع من 

املذكور.  مع  خاف  عى  كان  ثالث  شخص  قبل 

حيث أنتهى األمر بالحكم عى )م.م.أ( بالحبس 

سنة والغرامة مائتي وخمسي ألف درهم أضطر 

والده كم يقول لستدانتها من البنك. 

كان ف طريقه إلينا مبكتب العقيد )م.س( الذي 

كلف أحد رجال الرشطة باستدعائه، بينم لفت 

نزيل وقعوا ف مثل  اكرث من  إىل وجود  انتباهنا 

قانون  مبوجب  معاقبتهم  وتم  األخطاء،   هذه 

جهلهم  نتيجة  اإللكرونية  الجرائم  مكافحة 

التي  السلوكيات  عى  اطاعهم  وعدم  بالقانون 

القانون وهي سلوكيات وترصفات  يعاقب عليها 

رمبا اعتاد الناس عى وقوعها ف املايض، قبل أن 

وإرسال  البعض  من  كالسخرية  القانون  يجرمها 

العبارات القاسية أو السب عرب مختلف الوسائل 

يتعاملون معها بصور مختلفة   الناس  ولهذا كان 

أظلم(  والبادئ  بالعي  )العي  مبنطق  والعمل 

منطلق  من  األحيان  بعض  عنها ف  يتغاضون  أو 

رغبتهم ف العفو والتسامح، أما األمر فقد اختلف 

أن  وقبل  للقانون  ينتبهوا  أن  ويجب  اآلن 

يكمل العقيد حديثه أقبل النزيل )م(  برفقة 

الرشطي الذي دعاه للجلوس عى مقربة منا 

الغرض من زيارتنا  حيث رحبنا به موضحي 

بهدف التعرف عى تجربته يك يستفيد منها 

اآلخرون.

من  واستفدت  الكثر  تعلمت  نفي  أنا 

حوكمت  وتابع:  حديثه  بداُ  هكذا  الدرس:  

بتهمة اإلساءة لشخص عرب مواقع التواصل وهي 

ف الواقع مل تكن سوى مزحة مل أقصد بها التشهر 

ضمن  مقرباً  صديقاً  أعتربه  كنت  حيث  به، 

مجموعة من األصدقاء ، ومثل هذه األمور كانت 

تحدث بيننا كثرا ف املايض دون أن نحملها أكرث 

مم تحتمل أو نشتيك منها 

- ما هي طبيعة املزحة وملاذا استاء منها الشايك ؟ 

له  شخصية  صورة  بتعديل  قمت  قد  كنت 

وأضفت عليها بعض اإلضافات الساخرة وأنزلتها 

سبيل  عى  التواصل  مواقع  أحد  عرب  بحسايب 

ف  فعل  ردة  يبد  مل  وهو   ، األصدقاء  بي  املزاح 

البداية إل أنني فوجئت به وبعد أسبوعي يفتح 

القبض عي  تم  الرشطة حيث  لدى  باغا ضدي 

والتحقيق معي وإحالتي إىل النيابة ثم املحكمة، 

وخال املحاكمة فقد تبي يل أن شخصا آخرأعرفه 

لذلك  بتحريضه ودفعه  قام  و)يل معه خافات( 

بالتعويض مستعينا بعدد من الشهود  ومطالبته 

الذين كنت أعتربهم من األصدقاء بكل أسف. 

- هل أستعنت مبحامي للدفاع عنك ؟ 

للمحكمة  أثبت  أن  وحاولت  مبحامي  أستعن  مل 

الشهود  الشايك وتعدد  أقوال  أن  إل  نيتي  حسن 

الحكم  وصدر  املشتيك،  موقف  دعم  وإفاداتهم 

ألف  وخمسي  مائتي  والغرامة  سنة  بحبي 

درهم بدل عن خمسمئة ألف درهم التي يحكم 

بها ف مثل هذه القضايا ،  وقد أعترب القايض أن 

ذلك حكم مخففا بسبب البينات التي دلت عى 

عاقتي بالشايك. 

هذه  مثل  ف  يقعون  للذين  نصيحتك  ما هي   -

املشاكل؟ 

مع  والعبث  املزاح  يتجنب  أن  للكل  نصيحتي 

إساءة  وتجنب  التواصل،  مواقع  عرب  اآلخرين 

استخدام هذه الوسائل وعدم ارتكاب مثل هذه 

األفعال التي أصبحت مجرمة بحكم القانون. كم 

أنصح الشباب بصفة خاصة بالحرص عى الطاع 

عى القواني التي تصدر من الدولة ألن أي كلمة 

التقاط  أو  خادشة  عبارة  أو  مسبة  أو  جارحة 

مواقع  عرب  وإرسالها  تعديلها  أو  لشخص  صورة 

التواصل يقود إىل عواقب غر محمودة.

صورة مقلوبة !!

محمد األمين
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حرارة الصيف 
لدرجات  ووصولها  الصيف  ف  الحرارة  درجات  ارتفاع 

من  الشديد.  بالحر  شعورك  بالرورة  يعني  ل  عالية 

بالشعور بالحرارة هي  التي تلعب دوراً  العوامل  أهم 

والرطوبة  الحرارة  درجة  ارتفاع  أن  حيث  الرطوبة، 

العالية تؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة الجسم مم يؤثر 

عليه سلباً.

أمراض الصيف 
هناك العديد من األمراض التي تنترش ف موسم الشتاء 

مثل األنفلونزا والربد، وف املقابل ترتبط مجموعة من 

األمراض مبوسم الصيف، و تراوح بي مشكات صحية 

بسيطة وأمراض خطرة.

وهنا نسلط الضوء عى أكرث األمراض شيوعاً ف موسم 

الصيف وطرق الوقاية منها.

 الطفح الجلدي 
وتسبب  الجلد  عى  تظهر  صغرة  حمراء  بقع  وهي 

أيضاً.  والصغار  الكبار  لدى  شائعة   وهي  الحكة، 

ويحدث ذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبر، 

وخاصة ف الباد العربية. كم أن نزول املسبح ميكن أن 

يعرض الجسم لحساسية والتهابات الجلد، ألن األمراض 

ميكن أن تنتقل عن طريق املاء.

وميكن الوقاية من الطفح الجلدي من خال النتظام 

ويفضل  الصيف،  موسم  ف  يومياً  الستحمم  عى 

استخدام املاء البارد.كذلك يجب اختيار مابس قطنية 

خفيفة والتي بدورها ل تسبب حساسية للجلد، الحرص 

عى تغير املابس باستمرار وخاصة بعد التعرق، وف 

حالة نزول املسبح يجب الستحمم فور الخروج لتطهر 

وتنظيف الجسم .

 ضربة الشمس  
الجسم  حرارة  ترتفع  عندما  الشمس  رضبة  تحدث 

عن 40 درجة مئوية، ويفقد الجسم قدرته عى تربيد 

نفسه. وهي حالة مرضية تحدث بسبب التعرض ألشعة 

الشمس  لربة  عرضة  الناس  أكرث   . الحارقة  الشمس 

أماكن  ف  تواجدهم  يتطلب  التي  املهام  أصحاب  هم 

حارة لفرات طويلة، وميكن أن تتفاقم رضبة الشمس 

من  للوقاية  و  الحرارية.  الدماغية  السكتة  لتسبب 

النزول  أثناء  القبعة  بارتداء  ينصح  الشمس   رضبات 

قدر  الضارة  الشمس  أشعة  عن  واإلبتعاد  النهار،  ف 

كبرة  كميات  برشب  اإلهتمم  يتوجب  كم  املستطاع، 

من املاء عى مدار اليوم لتعويض ما يفقده الجسم من 

سوائل عن طريق التعرق.

 اآلم العظام و املفاصل

أن  الهواء لفرات طويلة، ميكن  نتيجة تشغيل مكيف 

تصاب العظام واملفاصل بإلتهابات وخاصة خال النوم، 

املكيف  هواء  بتسليط  األشخاص  بعض  يقوم  حيث 

بشكل مبارش عى الجسم، ومع الوقت يتسبب هذا ف 

الشعور باآلم شديدة ف مختلف أجزاء الجسم خاصة 

منطقة أسفل الظهر. ولذلك ينصح باستخدام املكيف 

الربودة، كم ل يجب  وليست شديدة  مناسبة  بدرجة 

تسليطه عى الجسم مبارشة وعدم التعرض له والجسم 

متعرق.

أمراض الصيف و طرق الوقاية منها

الرائد / سهيلة تيسير إخميس
  قسم الخدمات الطبية 

العيادة
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 كاعب طموح يحقق رؤية واضحة يقود فريق عمل 

متميز نحو شغف يشحذ الهمم اىل القمم مبسرة 

نجاح  يوجد  ل  املستقبل،  بها  يسترشف  ورؤية 

وتحديات،  صعاب  با  نجاح  تجربة  ول  فشل  با 

جاذبية  هي  واإلنطاقة  النجاح  رس  هو  فالتحدي 

ف  واحد  الرقم  كن  والتفرد  التميز  وأساس  القمة 

الشيخ  السمو  صاحب  رؤية   وفق  التميز  صنع 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، نحن شعب ل 

يرىض بغر املركز األول .. تعلمنا من سموه أن املجد 

ملن يطلبه .. والقمة ملن يسعى إليها .. ول مستحيل 

ألنه   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قاموس  ف 

للمستقبل وفق تحديات  والنظر  الشغف  بنا  زرع 

وفرص ل بد من شحذ الهمم وتحقيق املركز  األول 

ملن ل يرىض بغره، سطرت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة منوذج النجاح الذي أبهر العامل من حيث 

التعامل  بحنكة  حكومتنا  رسمتها  التي  املمرسات 

أرهق  الذي   ،19 كوفيد  فروس  العرص  مرض  مع 

محمد  الشيخ  السمّو  فأطلق صاحب  بأرسة  العامل 

القائد  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  آل  زايد  بن 

األعى للقوات املسلحة عبارة التحدي والعزم التي 

عى  مقيم  وكل  إمارايت  مواطن  كل  من  جعلت 

الخر  أرض   املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أرض 

له  املغفور  املؤسس  والدنا  أرض  واملجد  والعطاء 

ثراه  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

،، ومبسرة قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- عبارات 

العربية  اإلمارات  بدولة  يعيش  من  كل  ف  زرعت 

املتحدة أن الخر قادم ودولتنا بخر ونعيم بقيادة 

فرصة  األزمة  من  جعلت  التي  الرشيدة  حكومتنا 

وتحدي وزرع مثار الخر ومد يد العون واملساعدة 

وليس  والدويل،  والخارجي  الداخي  الصعيد  عى 

هذا بغريب عى حكومة أسسها املغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وغفر له، أمتد 

عطاء دولة اإلمارات إلحتواء الجائحة والقضاء عليها 

وكلمت  بعبارات  وتوجيهات  وخطط  أسس  وفق 

"الدواء  أن  خالد  بو  سيدي  والعزة  والفخر  العزم 

والغذاء خط أحمر ول تشيلون هم أبداً" .

ولشعوب  لشعبه  قائد  رسالة  الرسالة،  هذه  من 

تقف مع  اإلنسانية  اإلمارات  إن  فيها  يقول  العامل، 

العامل بأرسه ف الخر والرش سباقي ف مد يد العون 

فالهدف  دين،  أو  التفرقة ف عرق  واملساندة دون 

هو سيادة األمن واألمان والصحة والسامة، وردع 

وصحة  رخاء  ف  والعيش  البرشية  لكل  املخاطر 

زرعه  ما  وهذا  زايد  أبناء  ورثه  ما  هذا  وهناء، 

قائد اإلنسانية والسام وقائد األمة صاحب السمو 

هنا  رعاه-  الله  -حفظة  زايد  بن  محمد  الشيخ 

اإلمارات تنافس العامل عى املركز األول، كم حققت 

املراكز األوىل  بكل خطاها، وسطرت نجاح التفوق 

وأفتخر  زايد،  أبن  بأين  وأفتخر  إمارايت  أنا  والفخر، 

اإلمارات  رأيس،  ومسقط  موطني  اإلمارات  بأن 

بأرواحنا ودمائنا فنحن  نفديها  التي  الحبية  دولتنا 

وجرساً  دولتنا  تراب  فداء  اإلشارة   رهن  وأبنائنا 

مكيناً لحمها وخط دفاعها األول بأمر حكومتنا.

كن في 
الحياة..

النقيب سلطان سالم القيشي الشحي
رئيس قسم الشؤون االدارية

 مكتب التطوير المؤسسي شرطة دبي
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واملتاحق  الرسيع  التغر  هو  اليوم  مييز عرصنا  ما  إن 

السياسية  الحياة  مجالت  مختلف  ف  واملعقد 

البيئة  هذه  ظل  وف  وغرها،  والثقافية  والقتصادية 

تزداد  املتوقعة  واألزمات  املخاطر  فإن  الديناميكية 

املنظمت ف جميع  ازدياد وتطور نشاط  وتتنامي مع 

املجالت، ولذلك تصبح القيادة الحكيمة الواعية مطلباً 

وتعبئة  طاقتهم  وحشد  األفراد  سلوك  لرشيد  رضورياً 

قدراتهم وتنسيق جهودهم وتنظيم أمورهم وتوجيههم 

والغايات،  األهداف  تحقيق  نحو  الصحيحة  الوجهة 

العليا عى  القيادة واإلدارة  وهذا ما يلقي ظاله عى 

مستوى منظمت األعمل.

ولعل موضوع القيادة السراتيجية من أكرث املوضوعات 

إثارة ف عامل اإلدارة، حيث أصبحت املعيار الذي يحدد 

نجاح أي تنظيم، فغالباً ما يعزى نجاح أو فشل التنظيم 

ف تحقيق األهداف إىل كفاءة قيادته أو عدم كفاءتها.

التحليل  عى  تعتمد  التي  هي  السراتيجية  والقيادة 

التفكر  منطق  إىل  بالستناد  السراتيجي  والتخطيط 

املبنية  الرؤية املستقبلية  السراتيجي، وتتميز بوضوح 

الفاعلية  لتحقيق  وتسعى  املستقبل،  استرشاق  عى 

والكفاءة ف املنظمة املستندة إىل العاقة بي األهداف 

والفرص املتاحة، وتتبنى البتكار واإلبداع للوصول إىل 

واملواقف  الصعوبات  عى  والتغلب  األهداف  تحقيق 

الطارئة، لوضع املنظمة ف الصدارة، وهي أكرث اتساعاً 

من القيادة التقليدية التي تركز عى الخطط التشغيلية 

اللتزام  إىل  وتيل  فقط،  اآلنية  الحداث  مواجهة  ف 

باتباع تعليمت وإجراءات العمل.

إن تطوير القيادة السراتيجية ف منظمتنا العربية له 

انعكاسات ايجابية عى املنظمت وعى القادة أنفسهم 

واتجاهاتهم  ومهارتهم  معارفهم  تنمية  خال  من 

اليجابية نحو التخطيط والعمل، ذلك بتبني املنظمت 

ومهارات  معارف  تنمية  إيل  تهدف  وأساليب  لربامج 

ملحة  حاجة  هناك  كانت  لذلك  القادة،  واتجاهات 

أساليب  تبني  إىل  العربية   املنظمت  لدى  ورضورية 

لتلك  ملا  القيادة،  تطوير  عي  تساعد  داخلية  تطوير 

األساليب والربامج من أثار ايجابية ف مجالت مختلفة، 

اإلنتاجية،  ورفع  املنظمت  أداء  مستوى  رفع  مثل 

بي  اليجابية  التجاهات  وتنمية  األزمات  ومواجهة 

القيادة واملوظفي.

القيادة  ف  توفرها  مطلوب  مهارات  عدة  وهناك 

فنية،  ومهارات  ذاتية،  مهارات  أهمها  السراتيجية، 

القرن  ف  املنظمت  تواجه  حيث  إدارية؛  ومهارات 

الواحد والعرشين عدداً كبراً من األزمات التي تدعوها 

للتفكر ف مستقبلها فإما الستجابة والتكيف وتحقيق 

التقدم، وإما الراجع.

وتوجهاتها،  املنظمة  فكر  عن  السراتيجية  تعرب 

التعامل  عى  قدرتها  مدى  نحو  املستقبلية  وتصوراتها 

القيادة  عى  لذلك  املتسارعة،  البيئية  املتغرات  مع 

السراتيجية أن تسعى إىل تطوير املنظمة من خال بناء 

الطارئة  واملواقف  األزمات  مبواجهة  الكفيلة  القدرات 

السراتيجيي  القادة  مهارات  عى  معتمدة  الصعبة 

ومنحها  املنظمت  أهداف  تحقيق  ف  فاعلة  كوسائل 

ألطول  والستمرار  للتطور  الازمة  التنافسية  القدرة 

والدولية  املحلية  املنظمت  تشهده  ملا  ممكنه،  فرة 

املشكات  وتزايد  وتحديات  وتغرات  تطورات  من 

قيادة  وجود  رضورة  يتطلب  الذي  األمر  وتعقدها، 

الفائقة  مرونتها  من  قوتها  تستمد  فاعلة،  اسراتيجية 

القيام  عى  الفائقة  وقدرته  األحداث،  مع  التعامل  ف 

باألداء املتميز القادر عى تحقيق مناخ تنظيمي يسهم 

ف  األداء،  بفاعلية  مدعم  املنظمة  وتطوير  ترسيخ  ف 

إطار يدعم توجهات املنظمة املستقبلية. 

 وعالقتها بإدارة األزمات
 في منظماتنا العربية

مهارات القيادة 
االستراتيجية

فـادي محمد الدحدوح 



   وتربز الحكمة من مرشوعية هذه املواقيت ف تعظيم بيت الله الحرام حيث جعل الله 

حصنا وحمى فالحصن هو مكة املكرمة والحمى هو الحرم ، وللحرم حرم وهي املواقيت 

التي ل يجوز للراغب ف الحج أو العمرة تجاوزها إليه إل بإحرام؛ تعظيمً لله تعاىل ولبيته 

والعمرة  الحج  تأدية  بنية  الحرام  املسجد  لقاصدي  املحددة  اإلحرام  وملواقيت  الحرام. 

الله تعاىل تعظيًم وحرمة لبيته الحرام، ف  قسمن هم املواقيت الزمنية التي حددها 

قوله تعاىل ) الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فَرََض ِفيِهنَّ الَْحجَّ فََا رَفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل 

ِف الَْحجِّ ( والهدف هو تجنب كل ما يخل بالحج من األقوال واألفعال املحرمة والنشغال 

بفعل الخرات ومازمة التقوى. وتبدأ املواقيت الزمنية ف شهر شوال وتتواصل إىل شهر 

ذي القعدة وعرش من ذي الحجة، أما املواقيت املكانية فقد حددها رسول الله صى الله 

عليه وسلم ف 5 مواقع مختلفة باتجاه مكة املكرمة، وهي املواقع التي ل يجوز للحاج 

أن يتعداها إىل مكة بدون إحرام، وقد بينت كم ف حديث ابن عباس ريض الله عنهم 

، قال : ) وقت رسول الله صى الله عليه وسلم ألهل املدينة ذا الحليفة ، وألهل الشام 

الجحفة ، وألهل نجد قرن املنازل ، وألهل اليمن يلملم ، هن لهن وملن أىت عليهن من 

غر أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل 

مكة من مكة ( متفق عليه, وملسلم من حديث جابر : ) ومهل أهل العراق ذات عرق(".

ذو الحليفة "آبار علي"
ويعرف ميقات ذي الحليفة حالياً بـ ) آبار عي( وهو ميقات ألهل املدينة املنورة ومن 

عى طريقهم ويبعد عن مكة 450 كلم، وسمي بالحليفة نسبة لتصغر نبت "الحاف 

"الذي اشتهر بكرثته ف املوقع ، ويقع مسجده شمل مكة املكرمة، ويبعد عن املسجد 

الحرام 433 كلم، ويرتفع موقعه عن مستوى سطح البحر بـ 640 مراً.

الجحفة
وميقات "الجحفة" الواقع ف الشمل الغريب من مكة املكرمة، والجنوب الرشقي من مدينة رابغ، 

ويحرم منه أهل الشام ومرص واملغرب وعموم حجاج إفريقيا ومن أىت عى طريقهم، ويبعد 

عن مكة املكرمة 180 كلم، واستبدل عنه مبيقات آخر ف رابغ القريبة منه مبسافة 17 كلم .

قرن المنازل
الكبر( وهو ميقات  الثعالب" فيعرف اآلن )بالسيل  أما ميقات "قرن املنازل" أو "قرن 

أهل نجد وأهل الخليج ومن أىت عى طريقهم، ويقع شمل الطائف بـ 55 كلم، بارتفاع 

1200م عن سطح البحر، ويبعد عن مكة املكرمة مسافة 75 كلم تقريبا، ويضم مسجداً 

مواقف  عى  ويحتوي   ، واملعتمرون  الحجاج  يحتاجها  التي  الخدمات  بجميع  مجهزا 

واسعة للسيارات، ومساحات خراء، وخزانات للمياه، ودورات مياه.

وادي محرم
أما حجاج الطائف وجنوب اململكة وحجاج اليمن الحجازي فيحرمون من أعى السيل، 

من املسجد املعروف بـ “وادي محرم”، ويقع ف الشمل الغريب من الطائف ويبعد عنها 

إنشاء  ، وذلك عند  للقرن  أعى  العلمء وحددوه ميقاتاً  اجتهد  مسافة 10 كلم، حيث 

طريق "الهدى" ،ويتميز مبوقعه املرتفع عن سطح البحر بـ 2000 مر.

يلملم
إىل “جبل مللم” حسب نطق  نسبة  اشتقاق مسمه  القديم ويرجع  "يلملم"   وميقات 

قاطنيه، ويقع املسجد الجديد للميقات املسمى )بالسعدية( جنوب مكة املكرمة وإىل 

الجنوب الغريب من املسجد القديم، ويبعد عن مكة حوايل 130 كلم، وعن موقع امليقات 

السعدية،  برئ  من  بالقرب  "يلملم"  لوادي  الشملية  الضفة  ويقع عى  كم،   21 القديم 

اليمين  والساحل  تهامة  ألهل  ميقاتا  ويعد  مرا،   60 البحر  مستوى سطح  عن  ويرتفع 

ومن ف طريقهم وحجاج إندونيسيا وماليزيا والصي والهند، وغرهم من حجاج جنوب 

آسيا، حيث يحتوي عى مرافق خدمية من دورات مياه، ومحطتي معالجة لتحسي مياه 

الرشب، وتدوير مياه املواضئ، كم يضم مواقف للسيارات، ومساحات خراء، ومولدات 

كهربائية احتياطية.

المواقيت المكانية هي األماكن التي حددها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في خمسة مواقع مختلفة باتجاه مكة المكرمة، وهي 
المواقع التي ال يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون اإلحرام منها.

إعداد : وليد يوسف الشحي

مواقيت الحج .. 

أمكنة وأزمنة

أماكن إحرام ضيوف الرحمن
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أمكنة وأزمنة

ذات عرق
ويعود مسمى ميقات "ذات عرق"، إىل جبٍل يقدر ارتفاعه 1141 مرا عن مستوى سطح 

الشمل  إىل  الغريب  الجنوب  من  مر   1500 حوايل  بامتداد  أسود  “عرق”  ويعلوه  البحر، 

الرشقي، وهو ميقات أهل العراق وشمل اململكة ويقع شمل مكة املكرمة. 

مسجد الميقات
ويقع مسجد "امليقات" مبحافظة الطائف عى طريق عشرة، كم يقع إىل الشمل الرشقي 

من مكة املكرمة، وإىل الشمل مبارشة من مسجد ميقات السيل الكبر بحوايل 35 كلم، 

ويبعد عن املسجد الحرام حوايل 90 كلم، ويرتفع عن مستوى البحر بـ 1050 مرا.

مسجد التنعيم
ويضاف لهذه املواقيت الخمسة مسجد "التنعيم"، وهو أحد مساجد مكة املكرمة، ويعد 

ويقع  فيها،  املقيمي  أو  ساكنيها  من  سواء  املكرمة  مكة  أهل  من  الحج  أراد  ملن  ميقاتا 

املسجد ف الجهة الشملية الغربية من مكة املكرمة ، وتقدر املسافة بينه وبي باب العمرة 

بـ 6148 مراً وقد اتفق العلمء أن عى من دخل مكة من غر هذه املواقيت، لزمه أن 

يحرم إذا حاذى أقربها، فإذا مل يحاِذ بعضا، ومل يدرِك املحاذاة، لزّمه أن يحرم إذا بقي بينه 

وبي مكة مرحلتان، واملرحلة تقاس مبسرة يوم .

أقسام المواقيت المكانية
كم تنقسم املواقيت املكانية إىل ثاثة أقسام هي : مواقيت “أهل الحرم”، الذين يقيمون 

ف مكة سواء من أهلها أو من غر أهلها، ومواقيت “أهل الحل”، الذين يسكنون داخل 

خارج  منازلهم  تقع  الذين  أي  و”اآلفاقيون”  وامليقات،  مكة  بي  أي  الخمسة  املواقيت 

مناسك  ألداء  منها  واإلحرام  بها  باملرور  إل  الحرام  للبيت  الذهاب  يجوز  ول   ، املواقيت 

ف  إن  حيث  الحرام،  لبيته  وتعظيمً  تكرمياً  املواقيت  هذه  وجعلت   ، الحج  أو  العمرة 

تعددها واختاف مواقعها رحمة من الله تعاىل للمسلمي وإبعاد املشقة عنهم .

نسك الحج
إذا وصل الحاج إىل امليقات فإنه مخر بي 3 أنواع من النسك، وهي:

1ـ التمتع:

الدخول ف  نية  عند  قائاً  الحج  أشهر  امليقات ف  من  بالعمرة وحدها  يُحرم  أن  وصفته 

اإلحرام: "لبيك عمرة"، ثم يؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصر ليحل 

له كل يشء حرم عليه باإلحرام، إىل اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم الروية، فإذا كان 

يوم الثامن أحرم بالحج وحده وأىت بجميع أعمله.

2-الِقران:

وصفته أن يحرم بالعمرة والحج مًعا، فيقول: "لبيك عمرة وحًجا"، أو يُحرم بالعمرة من 

امليقات ثم يُدخل عليها الحج قبل أن يرشع ف الطواف، فإذا وصل إىل مكة طاف طواف 

القدوم، وإن أراد أن يقدم سعي الحج فإنه يسعى بي الصفا واملروة، وإل أخره إىل ما 

بعد طواف اإلفاضة، ول يحلق ول يقرص ول يحل من إحرامه، بل يبقى محرماً إىل أن يحل 

منه يوم النحر.

3ـ اإلفراد:

طواف  طاف  مكة  إىل  وصل  فإذا  حجاً"  "لبيك  فيقول:  وحده،  بالحج  يحرم  أن  وصورته 

القدوم وسعى للحج إن أراد، وإل أخره إىل ما بعد طواف اإلفاضة كالقارن، واستمر عى 

إحرامه حتى يحلَّ منه يوم العيد.

وأعمل املفرد والقارن سواء، إل أن القارن عليه الهدي لحصول النسكي له، بخاف املفرد 

فا يلزمه الهدي، ألنه مل يحصل له إل نسك واحد وهو الحج.

المصادر والمراجع :
/www.spa.gov.sa

/al-ain.com

/www.marefa.org

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

      مسبار األمل اإلماراتي فخر الطموح العربي
طموحات القيادة وإرادة الشعب تبلورتا في هدف واحد 
حتى أوصلت اإلمارات إلى العالمية في أول مهمة عربية 
 
ً
تاريخيا  

ً
فضائيا  

ً
إنجازا الدولة  لتحقق  المريخ  إلى  فضائية 

انطلق  الذي  اإلماراتي  األمل  مسبار  طريق  عن   ،  
ً
مدويا

اليابان ،  إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في 
وبِإشراف مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي ، على 
مسافة  لقطع  أشهر  السبعة  قرابة  تستغرق الرحلة  أن 

493 مليون كيلومتر للوصول إلى كوكب المريخ.
 بطموح اإلمارات وسعيها 

ً
هنا وقف العالم أجمع مبهورا

إلى معانقة الفضاء متخطية غيرها من الدول التي كانت 
أن  في  يكمن  الفارق  لكن   ، المجال  هذا  في  سباقة 
اإلمارات إذا قررت فعلت ، وإذا طمحت طبقت على أرض 
الواقع ، مستندة على قيادة تضع المركز األول والصدارة 

والريادة هدفها وغايتها.
والطموح  المثابرة  في  لآلخرين  دروسا  أعطت  اإلمارات   
 يحتذى بها من خالل هذا اإلنجاز 

ً
والنجاح فأصبحت مثاال

العالمي ، ومن قبله إنجاز العام الماضي عن طريق هزاع 
بايكونور  المنصوري الذي وصل إلى الفضاء من قاعدة 
في كازاخستان ، عبر المركبة الفضائية "سويوز" كأول رائد 

فضاء إماراتي ُيرسل ضمن رحلة محطة الفضاء الدولية.
الوالد  المؤسس  مع  الطموح  بدايات  إلى  نعود  وهنا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - عندما 
ما  له  فكان  خضراء  جنة  إلى  الصحراء  تحويل  على  أصر 
أراد بعد أن عارض آراء الخبراء الذين أكدوا استحالة تحقيق 
 - رأيهم  حد  -على  قاحلة  جرداء  أراض  على  الحلم  ذلك 
لكن الشيخ زايد كان له رأي آخر ، فتفوق عليهم بحنكته 
عانقت  عندما  أمنيته  تحققت  حتى  وإرادته  وحكمته 
العدة  ، وهو يعد  السماء  المثمرة عنان  النخيل واألشجار 
لالنطالق إلى آفاق أرحب من الطموحات والتحديات إلى 
يرحمه   - رحيله  بعد  واقعا  الحلم  الفضاء فأصبح  معانقة 

الله -على أيدي أبنائه وشعبه.

ومضة أخيرة :
خصبة  بيئة  تعتبر  المدوية  وإنجازاتها  بنجاحاتها  اإلمارات 
للطامحين ، ومادة دسمة للحاقدين .. وال عزاء للمغرضين! 
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مفاهيم

 مفهوم اإلبداع
يتميز  إنتاج  تحقيق  إىل  يهدف  )عمل(  ترصف  هو 

بالجدة واملامئة وإمكانية التطوير ، وهو اإلنتاج غر 

عمل صغرة(  مجموعة  أو  فرد  )من خال  املألوف 

وقابلة  مامئة  بأفكار  واملتميز  بالجدة  واملتسم 

للتنفيذ والتوظيف ف استخدامات محددة.

 مفهوم اإلبداع اإلداري 
أو  اإلسراتيجيات  ف  فائق  تحسي  إجراء  هو   

العمل  وأساليب  وأدوات  اإلجراءات  أو  السياسات 

ومراجعتها من وقت إىل آخر لضمن جودة العمل. 

وميكن تعريفه بأنه : ابتكار آلية جديدة للعمل عن 

طريق التوظيف األمثل لإلمكانات املتاحة من أجل 

الوصول للهدف بأقل تكلفة وأرسع وقت ممكن.

 أهمية اإلبداع اإلداري
لكن   ، اإلبداع  أهمية  مدى  تبي  التقاط  من  الكثر 

البحث عم  للقارئ حرية  ، ونرك  ثاثة  منها  نوجز 

يشاء من نقاط وهي :

والتأثر  األفراد  -  تطوير وتنمية معارف ومهارات   

عى اتجاهاتهم وسلوكهم .

 - يسهم ف بناء الثقة لدى األفراد العاملي.

 - يوضح لأفراد مسارات التطوير والتجديد

ف منظمتهم. 

 دوافع اإلبداع 
تصنف هذه الدوافع اىل: 

 -  ذاتية داخلية

 -  بيئية خارجية

 -  مادية ومعنوية

-   خاصة بالعمل اإلبداعي

 الدوافع الذاتية الداخلية 
 الرغبة ف تقديم مساهمة قيمة جديدة مبتكرة.

 دوافع خارجية
و  املختلفة  العمل  مجالت  ف  لأبداع   الحاجة 

التصدي للمشكات العامة والخاصة.

 دوافع مادية ومعنوية 
تقدير  الحصول عى  مالية،  مكافآت  الحصول عى   

وثناء وسمعة وشهرة جيدة .

دوافع خاصة بالعمل اإلبداعي 
يقول شاريل شابلن : عى مدى األعوام اكتشفت أن 

األفكار تأيت من خال الرغبة الشديدة ف إيجادها، 

والرغبة املتصلة تحول العقل إىل برج مراقبة يفتش 

فقد  الخيال،  تثر  التي  املابسات  ف  الجديد  عن 

جديدة،  بفكرة  اإللهام  إىل  الشمس  غروب  يؤدي 

وعندها ينبعث الرسور ف النفس وتنشأ رغبة قوية 

ف الستمرار.

 المصادر
ht tp s : / / w w w. m an h a l . n e t / a r t i c l e s .

php?action=show&id=1216

إعداد : سعد الدغمان 

 اإلبداع 
اإلداري :   
المفهوم 
ـ األهمية ـ 
المبادئ ـ 
الدوافع  

44   أغسطس   2020    العدد ) 286 (   



محطة شعرية 

بعد غيبه سنني صدفه جمعتنا 
واحلنني  حبه  للقلب  رجعت 
دفني اصبح  قد  احلب  اظن  كنت 
يلني  ميكن  ال  القلب  اظن  كنت 
رهني   هو  باقي  حبه   في  اثرى 
االنني  من  تعبنا  قلبي  يا  يكفي 
طني في  دفنها  ايام  تعيد  ال 
معني الله  كان  ولصبر  اصبر 
تزين  ويامك  يوم  يجي  البد 

سوى محيناها  اشواق  حركت 
ونطوى تالشى  ماضي  رجعت 
نوى وللفرقا  راح  قد  ما  بعد 
وكتوى  تعذب  دنياه  في  دامه 
الهوى تصاريف  من  تعلم  ما 
خوى دامنه  اجلرح  تعيد  ال 
دام حبه طاح من قلبي وهوى
دوى بتالقي  وللجرح  اصبر 
وننسى ما قد صار منه واستوى

 ) صدفه جمعتنا (

عبد اهلل سباع

روحت ليلــــــه تالــــــي عصــــــير 
املناعــــــير من  طيــــــر  هديت 
ماهــــــجن بجير  وحــــــش  اسود 
منــــــاظير يبغــــــي  وال  يلحق 
سبقــــــه عجب فــــــاق التصاوير
مناثير ضربــــــه  من  الريــــــش 
فرجــــــت هــــــمي ال من التكادير 
وأمسيت مع شيبــــــاني بخيــــــر 
تياسير  في  عســــــاهم  عســــــى 
اخلير  مــــــن  تكســــــسيهم  يارب 

مستذيرات طــــــارن  وثنــــــتني 
ما يلتــــــفت لو يسمــــــع اصوات
باملنــــــيفات تعــــــال  وكــــــره 
أسبق من اللي فــــــيه خــــــلطات
أبــــــد من املستحيالت يسبــــــق 
سجــــــات العــــــزل  لي  وأخذت 
وعنــــــي جتــــــلت كــــــل ضيقات
بفــــــرحات معــــــهم  العشا  زان 
السماوات رب  مــــــن  ورحــــــمات 
بجــــــنات جتمعــــــنا  ويالله 

هديت طير
من قصائد القنص وحب الصقور في مواسم العيد 

راشد بن علي بن عوي الشامسي
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إعداد : النقيب حسن المنصوري 

التغرات  هذه  إىل  برسعة  العضات  وتستجيب 

الدم  من  كبرة  كميات  لقيام  ذلك  سبب  ويرجع 

بينم  الازمة،  بالطاقة  العاملة  العضات  بإمداد 

إلمدادهم  وذلك  ببطء  تستجيب  واألوتار  األربطة 

العصبي  الجهاز  ويتكيف  الدم،  من  قليلة  بكميات 

مع النشاط الريايض بطرق خاصة.

القدرة على األيض: 
فالتمرينات قصرة املدى ذات الكفاءة العالية مثل 

رسيع  بشكل  الجسم  تحث  قصرة  لفرة  الركض 

الفوسفات  ادينوسي ثايث  الحصول عى طاقة  عى 

ممرسة  أهمية  وتتبلور  العضات،  ف  املخزنة 

التمرينات قصر املدى ف تكنها من تحسي القدرة 

عى توليد طاقة كبرة ميكن استغالها ف إنتاج قوة 

املتوسطة  التدريبات  من  والنتقال  رسيع.  وبشكل 

الحصول  إىل  يؤدي  الكثافة  عالية  التدريبات  إىل 

عى طاقة من خال التحلل الا هوايئ وتؤدي هذه 

إلتام  زمة  الا  األنزميات  نشاط  زيادة  إىل  العملية 

التغرات  هذه  وتساعد  الاهوايئ،  التحلل  عملية 

عند  رسيع  بشكل  الطاقة  إلنتاج  الجسم  تحفيز  ف 

غياب األكسجي أما النتقال من التدريبات منخفضة 

زيادة  إىل  فيؤدي  الكثافة  متوسطة  إىل  الكثافة 

ونشاط  العضات  ف  الجليكوجي  مخزون  كمية 

األمنية  بتحرير األحمض  يقوم  الذي بدوره  اإلنزيم 

عى  الجسم  تحفز  التغرات  هذه  ومثل  والدهنية، 

الهوايئ.  النظام  عن  الناتجة  الطاقة  من  اإلستفادة 

وتنمو قدرة العضات عى استخاص األكسجي من 

أنشطة  خال  من  العضات  خايا  إىل  وتنقله  الدم 

ف  والرئتي  القلب  قدرة  عى  ذلك  ويعتد  التحمل 

توصيل الدم املحمل باألكسجي إىل العضات.

 قدرة الجهاز الدوري التنفسي :
الجسم  ويوفر  قليا  الطاقة  تقل  السرخاء  حالة  ف 

مع  العادي  التنفس  خال  من  الكاف  األوكسجي 

معدل رضبات قلب مريح، أما ف حالة الركض ببطء 

شوق ورغبة كبيرة لعودة الجماهير للمدرجات
ياضية ستعود من جديد للمالعب ياضي وأستئناف الحركة الر النشاط الر

ركن المالعب

بعد توقف النشاط بسبب جائحة كرونا أصبح الكل 

الذي  السؤال  ولكن  الريايض،  املوسم  أنطاق  يرقب 

سيم  ل  للمدرجات  الجمهر  عودة  نفسه  يطرح 

بالحضور  إل  تكتمل  لن  واملتعة  الريايض  الجو  أن 

والتواجد الجمهري.

سينطلق  فهل  واضحة،  غر  الصورة  باتت  حيث 

املوسم بالحضور الجمهري وفتح األبواب أمامهم، أم 

ستكون املباريات واألنشطة الرياضية بدون جمهر. 

وقد قدم ملتقى »عودة الجمهر إىل املاعب« الذي 

ديب  مع رشطة  بالتعاون  الريايض  ديب  مجلس  نظمه 

سيناريوهات وخارطة طريق للعودة اآلمنة للجمهور 

إىل  والرياضات  والجنسيات  الفئات  مختلف  من 

الوقاية  اإلجراءات  استعراض  إىل  إضافة  املاعب، 

والتجارب الدولية حيث عربت الجمهر عن اشتياقهم 

للعودة للمدرجات، ومتابعة النشاط عن قرب. محمد 

بالعودة  كبر  شغف  لدينا  يقول:  الحمدي   يوسف 

والقامئي  والستمتاع،  املباريات  ومتابعة  للمدرجات 

عى شؤون الرياضة لديهم القدرة عى تأمي الجمهور 

بأتخاذ التدابر الزمة للحد من إنتشار الوباء.

ويقول سعيد عبدالرحمن الشحي: نطالب املسؤولي 

تحديد  مع  للماعب  بالحضور  للجمهور  بالسمح 

إستيعاب  ضوء  وعى  مباراة  لكل  محددة  نسبة 

الجمهر  وجود  دون  املباريات  أن  خاصة  املدرج، 

تفقد الكثر من املتعة والتشويق.

أما يوسف نارص إبراهيموه فرى: أن ل يزيد الحضور 

الجمهر ف كل مباراة أكرث من 3000  مشجع، مع 

األمور  تسر  حيث  الوقائية  بالتدابر  اللتزام  أهمية 

بصورة مبرشة خاصة أن الجميع لديه الوعي بكيفية 

الوقاية من املرض.

عودة  بقرب  املهري عن سعادته  عبدالله  سامل  وعرب 

للجمهر  السمح  يتم  أن  ويأمل  الريايض،  النشاط 

بالحضور للمدرجات ليس ف ماعب كرة القدم فقط 

تكون  حتى  والجمعية  الفردية  الرياضات  لكل  بل 

املاعب حافلة بالحمس والتشجيع، والوضع الصحي 

التي  الجهود  بفضل  السابق  من  بكثر  أفضل  أصبح 

تقوم بها كافة الجهات من أجل عودة الحياة.

العوامل الفسيولوجية التي تؤثر على النشاط البدني

إعداد مركز تدريب الشرطه - فرع تنفيذ البرامج التدريبية 

يتغير جسم اإلنسان بشكل مستمر وتختلف سرعة وطبيعة هذا التغير طوال دورة الحياة التي يعيشها اإلنسان، فعندما يمارس اإلنسان النشاط 
الرياضي يتكيف الجسم مع المطالب البدنية بطرق خاصة، حيث تنشط بقوة أجزاء الجسم وأنظمة الطاقة التي تشارك في هذا النشاط.
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* جناح العمل اإلداري للمؤسسات الرياضية يتمثل باملقام 
األول يف حسن اختيار الشخص املناسب لهذه املهمة، 
بإعتبار إن الفكر اإلداري الناجح يقود العمل لتحقيق النجاح 
ومن  األمان،  لرب  الرياضية  باملؤسسة  بالوصول  ويسهم 
يدخل اجلانب اإلداري عليه أن يتحلى ويتسم بصفات منها 
باملهام  التام  وإملامه  السديد  والفكر  واملعرفة  العلم 
عالقات  صاحب  يكون  أن  ذلك  إىل  إضافة  إلية.  املوكلة 
ويحظى  اجملتمع  إفراد  مع  وطيبة  واسعة  اجتماعية 
يف  ينجح  أن  لإلداري  ميكن  وال  اجلماهري،  وسط  بالقبول 
مسريتة دون متتعه بفنون املهارة وأهم هذة املهارات 
الرياضي  فالنشاط  اخملتلفة،  باملواقف  املرونة  هي 
بحاجة تامة للشخص املرن وأن يدرك كل من يقتحم هذا 
اجملال أن العمل اإلداري بالوقت احلايل خمتلف عن السابق 

بحكم التطور والتغريات التى طرأت على منط احلياة .
* اإلداري الناجح واملتميز دوره ال يقتصر بالتواجد واحلضور 
وحل املشاكل التي تطرأ فقط، بل ميتد إىل أبعد من ذلك 
منها التنبؤ التخاذ القرارات التي تخدم مسرية فرق النادي 
يف كل الظروف واألوقات، واألندية التي جنحت يف مسريتها 
وحققت طفرات كبرية يعود جناحها إىل وجود كفاءات إدارية 
ناجحة وأشخاص متميزين يخلقون ويسعون للنجاح وسط 
لإلنتاج  فعالة  بيئة  ويصنعون  بهم،  احمليطة  الظروف  كل 
والنجاح وال يتحججون بالعوائق املادية وغريها من األسباب 

التي يربرون بها اخفاقهم . 
احداث  أو  تقدم  إحراز  دون  حملها  يف  تراوح  التي  األندية 
نقلة ملموسة فذلك يعود لوجود أشخاص يف اإلدارة غري 
تقع  احلالة  هذه  يف  واخلسارة   ، املهام  لهذه  مؤهلني 
واختيار  انتقاء  يكون  أن   نأمل   لذا  الرياضي.  الكيان  على 
جماملة  وبدون  وعناية  بدقة  واإلداريني  األندية  إدارات 
وحمسوبيات، وأن يتم النظر للمصلحة العامة فإن أحسنا 
وإذا  الثمار،  حصد  سيتم  املؤهلة  اإلدارية  الكوادر  اختيار 
)فالن(  وإرضاء  عيون  أجل  من  االختيار  عملية  يف  اجتهنا 

ففي هذه احلالة ال تسال عن احلال ولن يفيدك )فالن( .
همسة

تضرك  النهاية  يف  ولكنها  قليال،  تسعدك  قد  اجملاملة 
كثريا.

اإلدارة واإلداريين بدون مجامالت 

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

إذا داوم  أما  الدم،  القلب وبالتايل يرتفع معدل ضخ  مثا سيزداد معدل رضبات 

الفرد عى الركض مع تقليل الرسعة سوف يقل معدل استهاك األوكسجي ويحتفظ 

الفرد مبعدل كاف لتأييض حمض الاكتيك الناتج عن نظام الطاقة الاهوايئ. ولذلك 

فإن كمية األكسجي التي يستهلكها الفرد تشكل أفضل معیار لقياس كمية الطاقة 

املطلوبة لتنفيذ النشاط 

أما إذا ازدادت الرسعة فإن املعدل الذي يستهلكه الجسم من األوكسجي يرتفع 

ملواكبة أزدياد الطاقة، وبالتايل لن يستطيع القلب والرئتي من توصيل األوكسجي 

ومعدل  يتناقص  الركض  رسعة  زيادة  عند  فإن  ولذلك  أرسع.  بطريقة  للعضات 

من  الذي  املعدل  برفع  الاهوايئ  الطاقة  نظام  يقوم  لذلك  املستهلك  األوكسجي 

خاله يقوم بإنتاج حمض الربوفيك.

قياس استهالك األوكسجين:
عند قياس الحد األقىص لستهاك األوكسجي ف املعمل حيث يقوم الشخص باملي 

مع زيادة حدة التمرين بالتدرج ، يتنفس الشخص عرب كممة والخرطوم املوصل 

الخارج ف كل دقيقة  الهواء  الغاز ويتم قياس تركيز األوكسجي ف  بجهاز تحليل 

الفارق من  الداخل وبعد ذلك نحصل عى  الهواء  ومقارنته بركيز األوكسجي ف 

األ  تحديد  فيه  يتم  الذي  الوقت  خال  استنشاقه  يتم  الذي  الهواء  حجم  خال 

وكسجي الذي يستهلكه الفرد.  ويزداد معدل استهاك األوكسجي مع زيادة حدة 

زيادة ممرسة  قادر عى  الفرد  يعد  مل  الذي  الحد  إىل  الختبار  ويستمر  التمرين 

التمرين، ف ذلك الوقت يتم تحديد الحد األ قىص لستهاك األوكسجي )باملي لر( 

ف الدقيقة )مل / دقيقة(، ويعترب قياس معدل استهاك األوكسجي مفيد ف تحديد 

مستوى درجة املجهود الريايض الذي يتناسب مع الشخص.

استجابة الجهاز العصبي العضلي العظمي للتدريب: 
يقوم الجهاز العصبي بعمل بعض الستجابات للتدريب حيث يزداد عدد الشعرات 

من  مزيد  للجسم  تضخ  الزيادة  وهذه  التحمل  تدريبات  ممرسة  عند  الدموية 

العضي  العصبي  الجهاز  ف  التغرات  هذه  وتحدث  العضلية،  للخايا  األوكسجي 

القلبي عند الستجابة لرسعة وقوة التدريب.

والعضات الرسيعة )اإلنقباض( لها إمكانية أكرب للتضخم، أي الزيادة ف الحجم إذا 

وصل مستوى التدريب إىل الحد األ قىص حيث األحمل املرتفعة واألحجام الكبرة. 

القدرة الفسيولوجية والعمر :
تزداد قدرة الفرد عى ممرسة األنشطة الرياضية ف مرحلة الطفولة والشباب، ثم 

يبدأ ف النخفاض بعد سن الثاثي عى الرغم من استمرار أجسامنا ف الستجابة 

الحتمي ف  إليه، ومع ذلك من املمكن تقليل هذا النخفاض  للمتطلبات املوجه 

القدرة الفسيولوجية من خال التدريب. 

األقىص  الحد  نظرا لنخفاض  الثاثي  بعد عمر  األوكسجي  استهاك  ويقل معدل 

الشعرات  عدد  وكذلك  منه،  الناتج  الدم  معدل  ينخفض  وعليه  القلب،  ملعدل 

الدموية التي تعيد توجيه الدم للعضات ويرتب عى ذلك قلة كمية الدم التي 

يستطيع الجسم ضخها للعضات.

القدرة  ف  بينهم  فيم  عامة  بصفة  الناس  يختلف  والجنس:  الفسيولوجية  القدرة 

الفسيولوجية التي تؤهلهم للقيام باألنشطة الرياضية، وعن الختاف بي كا من 

الرجل واملرأة نجد أن معدل استهاك األوكسجي ف الرجل يرتفع عن املرأة ولكن 

للرجل  التحمل  تدريبات  إجراء  وعند  البلوغ،  بعد  حتى  بسيطا  يكون  الختاف 

واملرأة فإن نسبة القدرة الهوائية ل تكون كبرة، بل هناك بعض النساء يكون معدل 

استهاك األوكسجي لديهن أعى من الرجل.
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أخبار المجتمع

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  التقى 

القاسمي، عضو املجلس األعى حاكم رأس الخيمة، 

رأس  أكادميية  ف  البتدايئ  األول  الصف  طاب 

عرب  مبارشة  افراضية  جلسة  خال  من  الخيمة، 

من  قصص  برسد  الحديث  سموه  وبدأ  اإلنرنت، 

حياته وهو  بأحداث من  الطاب  طفولته، وشارك 

طالب، وأكد أهمية القراءة والتعليم.

لطرح  الفرصة  األكادميية  طاب  أمام  أتيحت  وقد 

األسئلة عى سموه، إذ عرب خال أجوبته عن أهمية 

مع  التصالح  النجاح  ورس  مفتاح  وأن  فرد،  كل 

النفس والتحي باملصداقية، وأضاف إىل ذلك رؤيته 

والرتقاء  للتحسن  املستمر  السعي  ف  املتمثلة 

توفر  خال  من  الخيمة  رأس  ف  املقيمي  بحياة 

مقومات الحياة الكرمية لسكان اإلمارة.

بأجمعه  العامل  يستثمر  أن  يود  أنه  وأوضح سموه 

ف  تصب  جيدة  تعليمية  وموارد  مصادر  توفر  ف 

حياة  توفر  إىل  الرامية  اإلنسانية  الجهود  خدمة 

سامة  أن  سموه  وأكد  املقبلة،  لأجيال  أفضل 

إعادة  وأن  أولوياته،  صدارة  ف  واملعلمي  الطاب 

املقبل  سبتمرب  ف  الخيمة  رأس  ف  املدارس  فتح 

سيتم بعد التأكد من مراعاة اللتزام بكل اإلجراءات 

الوقائية التي تضمن السامة للجميع.

 وقال سموه: »أتطلع ف كل عام إىل اللقاء بطاب 

الصف األول ف أكادميية رأس الخيمة، وقد رسرت 

أتاحت  حيث  بعد،  عن  معهم  بالتحدث  اليوم 

عفويتهم  إىل  كثب  عن  التعرف  الفرصة  هذه  يل 

وفضولهم  بالتعلم  الكبر  وشغفهم  وفطنتهم، 

معهم،  التعامل  ف  املميز  األمر  وهو  الامحدود، 

وهو أن جميع الحتملت ممكنة وواردة بالنسبة 

تقديم  ف  التفاين  جميعاً  علينا  يجب  لذا  إليهم، 

الذي  التقدم  فيهم  لرنى  لطابنا،  والدعم  الحب 

نأمل، وأنا عى ثقة بأن هذا الجيل الواعد سيكمل 

مسرة الوالد املؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، 

مستقبل  صناعة  ف  واإلسهام  الوطن،  هذا  بناء  ف 

أفضل لإلنسانية«.

سعود بن صقر يتحدث إلى طالب الصف األول
 بأكاديمية رأس الخيمة

حمدان بن محمد يتفقد استعدادات
 عودة السياحة في مطار دبي

ديب  عهد  ويل  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكد 

جديد  من  العامل  لستقبال  جاهزة  باتت  ديب  أن  التنفيذي،  املجلس  رئيس 

العامل  الوصل بي رشق  يُشكل حلقة  كان ومازال  الذي  الدويل  عرب مطارها 

العمل  فرق  تبذلها  التي  الكبرة  للجهود  تقديره  عن  سموه  معرباً  وغربه، 

للمسافرين  واألمان  الراحة  أعى مستويات  وتوفر  السياحية،  لعودة حركة 

من جميع أنحاء العامل.   جاء ذلك خال تفقد سموه ، مطار ديب الدويل حيث 

الوقائية  التدابر  وكافة  التحضرات  ومتابعة  العمل  اطأمن سموه عى سر 

مباين  اطلع سموه عى  ، كم  األجانب  السياح  باستقبال  البدء  قبل  الازمة 

ملعامات  املتبعة  والتدابر  اإلجراءات  جانب  إىل  النتظار  وصالت  الركاب 

مستخدمي املطار ونظم وآليات العمل التي تطبق داخل املطار ل سيم ف 

حركة سفر ووصول الركاب.  رافق سموه خال الجولة، سمو الشيخ أحمد 

بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب للطران الرئيس األعى ملجموعة طران 

اإلمارات رئيس مؤسسة مطارات ديب، ومعايل عبدالله البسطي، األمي العام 

للمجلس التنفيذي إلمارة ديب، والفريق عبد الله خليفة املري، القائد العام 

لرشطة ديب، وسعادة اللواء محمد أحمد املري، مدير اإلدارة العامة لإلقامة 

وشؤون األجانب بديب، وسعادة هال سعيد املري، مدير عام دائرة السياحة 

والتسويق التجاري ف ديب.
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يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين والتربيكات إىل كل من : حمدان عي محمد الشحي، 

وسعود حسن أحمد يوسف الشحي مبناسبة نجاحهم وتفوقهم ف امتحانات الثانوية 

العامة ، حيث حصل حمدان عى نسبة 88 وسعود عى نسبة 83 .. مع األمنيات لهم 

بدوام التفوق والنجاح ف حياتهم العلمية والعملية.. ألف مربوك.

األهل واألصدقاء يهنئون الكابنت جعفر آدم الصاوي 

مبناسبة نجاح ابنته شيمء ف الثانوية العامة ، متمني 

لها دوام التوفيق والتفوق والنجاح ، وألف مربوك.

جعفر الصاوي يحتفي بنجاح ابنته 
شيماء في الثانوية العامة

نجاح
 حمدان علي 

الشحي وسعود 
حسن الشحي في 

الثانوية العامة

أسمى التهاين والتربيكات إىل اإلعامي أحمد 

اليمحي مبناسبة تعيينه رئيساً ملركز األخبار 

ف قنوات أبوظبي لإلعام ، متمني له التوفيق 

والسداد ف خدمة الوطن واإلعام اإلمارايت

 .. ألف مربوك.

تهانينا إىل اإلعامي حامد املعشني من 

أبوظبي لإلعام مبناسبة حصوله عى درجة 

املاجستر ف إدارة املوارد البرشية من 

اململكة األردنية الهاشمية .. ألف مربوك.

 نتقدم بأسمى التهاين القلبية إىل اإلعامي 

محمد إبراهيم مبناسبة عقد قرانه ، راجي 

له حياة زوجية مفعمة بالخر والسعادة 

والذرية الصالحة .. ألف مربوك.

اإلعالمي حامد المعشني
 ينال الماجستير

عقد قران اإلعالمي
 محمد إبراهيم

اإلعالمي أحمد اليماحي 
رئيسًا ألخبار قنوات
 أبوظبي لإلعالم

تتقدم أسرة مجلة العين الساهرة بخالص العزاء والمواساة إلى اإلعالمية حليمة الرئيسي مديرة البرامج 
بإذاعة رأس الخيمة في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى زوجها إبراهيم سرور الشحي ، 

سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
محمد  الشيخ  السمو  عنه صاحب  أعلن  الذي  اإلمارات  لحكومة  الجديد  الهيكل  يشكل 
اهلل-   رعاه   - الوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم،  راشد  بن 
استشرافًا واعدًا لحكومة مستقبلية مرنة هدفها تعزيز منجزات الوطن ومكتسباته في 

كافة المجاالت .

أيها األخوة 
 إن التغييرات الهيكلية الجديدة من شأنها أن تضع الدولة في مقدمة الدول والحكومات 
التنمية الشاملة والخدمية إلى آفاق  األكثر تفاعاًل ومواكبة للمتغيرات، والدفع بمسيرة 

أرحب من التطور والتميز.

أبناء العين الساهرة 
لصاحب  الحكيمة  الرؤية  من  تنبثق  نجاحها  ومالمح  وأهدافها  الحكومة  تطلعات  إن   
المستمرة ستبقى شعار  التغييرات  إن  يؤكد سموه  ، حيث  الدولة  رئيس  نائب  السمو 
المرحلة القادمة وصواًل ألفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات 
شعب اإلمارات خالل المرحلة القادمة. كما أن اعتماد الهيكل الجديد لحكومة اإلمارات 
في  المستدامة  التنمية  فرص  تعززه  ازدهارًا  أكثر  مستقبل  نحو  واعدة  انطالقة  يعد 
كافة القطاعات، فالجهود متواصلة الستشراف المستقبل لتكون اإلمارات منارة ونموذجًا 

يحتذى  للكثير من دول العالم.

أيها األخوة
 إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - التشكيل الجديد لحكومة اإلمارات  يبرز قدرة دولتنا على 
المتاحة  الفرص  والمتغيرات واالستفادة من  المعطيات  الالزمة حسب  والمرونة  التكيف 

بخطوات استباقية معتمدة على خطط مدروسة وممنهجة.
كما يؤكد إننا نعيش في كنف قيادة رشيدة تؤمن بالعمل الجاد واالبتكار للحفاظ على 

مكتسبات الوطن، ال سيما في ظل مرحلة جديدة تعيشها كافة دول العالم.
وتحقيق  الدولة  انجازات  دفة  لقيادة  والنجاح  التوفيق  الجديدة  للحكومة  متمنين 

تطلعات القيادة الرشيدة .

 حكومة مرنة تستشرف المستقبل  
وتعزز منجزات  الوطن

إننا نعيش في كنف قيادة 
رشيدة تؤمن بالعمل الجاد 

واالبتكار للحفاظ على 
مكتسبات الوطن
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