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العام
الدراسي
الجديد ...
شروط واستعدادات غاية
بالبساطة تضمن لنا صحتنا
وسالمتنا وسالمة من حولنا،
ولنسعد بالعام الدراسي
بهناء وصحة تامة...

رمبا يحمل العام الدراسي هذا العام طابعا خمتلفا عما كان عليه يف
األعوام السابقة ،فاملتغريات التي تسجل ذلك االختالف واضحة وجلية متمثلة برتكة
ثقيلة خلفها الوباء فايروس كورونا ( كوفيد  ) 19والزالت  ،وهذه بحد ذاتها متثل تغريًا
جذريًا شمل كل نواحي احلياة وابرزها الصحة العامة للمجتمع.
نعم سعت احلكومة الرشيدة للبالد جاهدة للحد من تبعات ذلك الفايروس القاتل
 ،وجهودها مستمرة ومشكورة  ،لكن تأثرياته التزال قائمة مامل نلتزم ونطبق دقائق
األمور التي تتعلق مبكافحة الفايروس حسب تعليمات وزارة الصحة بالدولة ،وتعليمات
منطمة الصحة العاملية والتي وضعت أساسًا للحفاظ على الصحة وجتنب اإلصابة
بهذا الوباء.
ونحن هنا نؤكد على ضرورة اإلنتباه وعدم التهاون يف املوضوع ملا له من أهمية تتعلق
باحلياة وسبل تفادي اإلصابة ،كما نركز على ضرورة تطبيق التعليمات احلكومية التي
تتعلق بالسالمة حفاظا على أرواح طلبتنا األعزاء كما اآلخرين ،احلمد هلل أن األمور تبشر
بخري بعد أن عادت احلياة تدريجيًا لطبيعة استمراريتها األوىل  ،ومت التخفيف من الضغوط
والشروط التي طبقت ،وفتحت املراكز التجارية أبوبها والصاالت وأماكن الرتفيه ،ومت
رفع احلظر كليًا بفضل ما كرسته احلكومة الرشيدة من جهد ،حتى وصلنا إىل عودة
الدراسة واستئناف اليوم الدراسي ،وهنا البد من احلذرخالل التعامل مع مستجدات
احلدث ،وذلك ليس مبدعاة لرتك سبل السالمة  ،أو أن نهجرها بحجة التخفيف وعودة
احلياة لطبيعتها.
احلذر يقينا الضرر وما نبهت له اجلهات املعنية من ضرورة االلتزام بالتعليمات والتشديد
عليها هو مفتاح السالمة العامة  ،وأن كل األمور التي تذكر هي أمور غاية يف األهمية
من أجل سالمة اجلميع  ،األماكن املكتظة يف املدرسة هي مناطق رمبا تكون ناقلة
للفايروس  ،لذلك علينا أن نستخدم األقنعة التي تغطي الوجه (الكمامات)  ،والقفازات
(الكفوف البالستيكية)  ،وأن نستمر بإستخدام املعقمات  ،ناهيك عن ضرورة غسل
اليدين يف كل حني ،وجتنب التجمع.
علينا أن نستخدم كل الوسائل مبا ينفع جمتمعنا وعوائلنا وأصدقاءنا وديننا وحياتنا
بشكل عام  ،فالفرصة مواتية ورمبا ال تتوفر يف يوم آخر  ،وتذكروا قدميا قيل ( أن خري
جليس يف الزمان كتاب) ،والننس أن أفضل الذكر كتاب اهلل عزوجل فاحفظوا ما تيسر
منه ،وأطلعوا على ماجاء فيه من قصص وعرب ،وأشغلوا أوقاتكم مبا ينفع  ،وهذه
لوحدها كافية أن نستثمر أوقاتنا فيها وتقضي على الفراغ إن وجد  ،وأن جنتهد يف
حتصيلنا العلمي ونثابر من أجل التفوق والنهوض بوطننا وخدمة شعبنا احلبيب .متعكم
اهلل أحبتنا الطلبة وكل جمتمعنا بالصحة والسالمة  ،وابعد عنكم وعن الوطن شر هذا
البالء والوباء.
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اطلع على غرفة العمليات المتنقلة ومنصة المدينة اآلمنة الذكية

محمد بن سعود يشيد بحرص شرطة رأس الخيمة على
استقدام أحدث األجهزة والمعدات األمنية الذكية

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه القيادة العامة لشرطة
اإلمارة التي تحرص على استقدام أحدث األجهزة والمعدات االمنية الذكية التي تسهم في تعزيز مسيرة األمن واألمان وحماية
الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه.
سائد الخالدي

جاء ذلك خالل زيارة سموه للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة حيث كان يف استقباله
سعادة اللواء عيل عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام الرشطة وسعادة العميد عبد
الله خميس الحديدي نائب القائد العام وسعادة العميد وليد عيل املناعي مدير االدارة
العامة للتطوير واالبتكار ملكتب نائب رئيس الرشطة واألمن العام يف ديب وسعادة املدراء
العامون وكبار الضباط لإلطالع عىل غرفة العمليات املتنقلة ومنصة املدينة االمنة الذكية
(سيف سيتي) بحضور سعادة عيل محسن العمري الرئيس التنفيذي ملجموعة املدينة
اآلمنة  .وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي عىل أهمية الجهود الجبارة التي
تقوم بها األعني الساهرة يف مختلف إدارات القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة لتحقيق
رؤية وأهداف وزارة الداخلية الساعية دوما لالرتقاء مبستويات الخدمة التي تقدمها
لكافة الفئات والرشائح املجتمعية والهادفة لتأمني سالمة وممتلكات أفراد املجتمع ،
داعيا منتسبي القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ملواصلة السري يف طريق العطاء والتميز
وخدمة الوطن واملواطن واملقيم وفق أعىل معايري الجودة العاملية واملهنية العالية.
واستمع سمو ويل عهد رأس الخيمة خالل زيارته التفقدية لرشح مفصل عن آلية عمل
غرفة العمليات املتنقلة التي يتم استخدامها يف إدارة األحداث ميدانيا مام يوفر الوقت
والجهد ويعزز التواصل بني كافة فرق العمل ويسهل من عملية املتابعة امليدانية عن
قرب كام اطلع سموه عىل منصة املدينة الذكية التي ستنقل إمارة رأس الخيمة إىل
مستوى آخر من األمن وبث الطأمنينة بني الجمهور من خالل تركيب هذه املنصات عىل
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كافة مرافق وشوارع وطرقات وأسواق اإلمارة مستخدماً خوارزميات الذكاء االصطناعي
مام سيسهم يف الحد من وقوع الجرمية.
كام توجه سمو ويل العهد بالشكر إىل القيادة الرشيدة التي تعترب الداعم األول والرئيس
ملختلف األجهزة الرشطية بالدولة التي باتت اليوم نجوما مضيئة يف سامء التقدم
واالزدهار بفضل هذا الدعم الذي يشمل الكفاءات والخربات البرشية املؤهلة واملدربة
واألجهزة الحديثة  ،معربا عن تقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يسخر وقته وجهده لتعزيز مكانة الجهاز
الرشطي باإلمارات وإىل معايل الفريق ضاحي خلفان متيم نائب رئيس الرشطة واألمن
العام يف ديب لحرصه عىل التعاون املشرتك وتبادل املعرفة والتجارب املختلفة يف مجال
األمن لبناء أحدث التقنيات العاملية.
ويف نهاية الزيارة كرم سمو ويل العهد سعادة عىل محسن العمري الرئيس التنفيذي
ملجموعة املدينة االمنة " الرشكة املطورة واملنفذة لهذه املشاريع ".
من جهته مثن سعادة اللواء عيل عبد الله بن علوان النعيمي حرص سمو ويل عهد رأس
الخيمة عىل الدعم الدائم واملتواصل للقيادة العامة لرشطة اإلمارة التي تسعى بكل
ثقلها الستقطاب الكفاءات الرشطية املتميزة واستقدام أحدث األجهزة واملعدات التي
من شأنها الحفاظ عىل أمن وسالمة الوطن وكل من يعيش عىل أرضه وحامية مكتسبات
االتحاد العظيم .

محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة  :تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة
النووية مفخرة لالمارات وشعبها ولكل العرب
قــال ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة إن إعــان صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه اللــه عــن نجــاح
الدولــة بتشــغيل أول مفاعــل ســلمي للطاقــة النوويــة يف
محطــات براكــة يف العاصمــة أبوظبــي مــا هــو إال انجــاز
جديــد ومبعــث فخــر لــكل مــن ينتمــي لهــذا الوطــن
الحبيــب الــذي طاملــا تســعى قيادتــه الرشــيدة للريــادة
يف شــتى مجــاالت الحيــاة مراهنــة بذلــك عــى أبنائهــا
املخلصــن الذيــن يحملــون األمانــة بــكل تفــان واخــاص .
وأضــاف ســعادته أن مثــل هــذا املــروع الحيــوي والهــام
الــذي يضــاف إىل رصيــد طويــل مــن املشــاريع املتميــزة
التــي تطلقهــا االمــارات سيســهم بشــكل كبــر يف الحفــاظ
عــى اســتدامة ونظافــة البيئــة مــن خــال االســتغالل
األمثــل للطاقــة النوويــة يف انتــاج ربــع حاجــة الدولــة
مــن الطاقــة الكهربائيــة  ،مش ـرا إىل أن دولــة االمــارات
بحكمــة وحنكــة قيادتهــا باتــت اليــوم يف ريــادة الوطــن

العــريب عــر انجازاتهــا الواضحــة للعيــان لتثبــت للعــامل
أجمــع أن أبنــاء اإلمــارات والعــرب بشــكل عــام قادريــن
عــى تجــاوز املســتحيل واالســهام يف بنــاء الحضــارة

العلميــة التــي كان لهــا بــاع طويــل يف ســر أغــوار العلــم
واملعرفــة والريــادة  .وأوضــح ســعادة قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة أنــه يف الوقــت الــذي يعــاين العــامل أجمــع
مــن تبعــات جائحــة فــروس كورونــا املســتجد كوفيــد
 19وظاللهــا الداكنــة عــى شــتى مجــاالت الحيــاة فــإن
االمــارات تخطــو بخطــوات واثقــة يف طريــق النجــاح
والتميــز التــي كان آخرهــا إطــاق مســبار األمــل إىل
املريــخ ليتبعــه بعــد فــرة زمينــة قصــرة هــذا االنجــاز
العظيــم املتمثــل يف تشــغيل أول مفاعــل ســلمي للطاقــة
النوويــة  ،مؤكــدا أن هــذه النجاحــات تزيــد مــن اعت ـزاز
أبنــاء االمــارات بانتامئهــم إىل هــذه الدولــة العزيــزة التــي
وصلــت إىل مواقــع متقدمــة بــن دول العــامل املتحــر
نتيجــة النهــج الحكيــم والقويــم الــذي تســر عليــه
والنظــرة الشــاملة لقيادتهــا الرشــيدة التــي تســخر وقتهــا
وكوادرهــا الوطنيــة ومواردهــا املاديــة لتحقيــق مثــل
هــذه النجاحــات التــي تخــدم البرشيــة .

 mبن علوان يجري جولة تفتيشية افتراضية عن بُعد في إدارة العمليات

تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،إدارة
العمليــات بــاالدارة العامــة للعمليــات املركزيــة ،وذلك
عــر إجــراء جولــة تفتيشــية افرتاضيــة باســتخدام
نظــام تقنيــة االتصــال عــن بُعــد ،بحضــور ســعادة
العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام
العمليــات املركزيــة ،وســعادة العقيــد عــي النقبــي
مديــر إدارة العمليــات ،ورؤســاء أقســام الوحــدات
التنظيميــة ،وأعضــاء فريــق التفتيــش ،وذلــك ضمــن
برنامــج التفتيــش عــن بُعــد الــذي يهــدف ملتابعــة
اجــراءات ســر العمــل والوقــوف عــى النتائــج
املتحققــة ويف نفــس الوقــت املحافظــة عــى ســامة
رأس املــال البــري وتعزيــز الســامة والصحــة يف بيئــة
العمــل املؤســي.

حيــث اطلــع ســعادته ،عــن بُعــد ،عــى نتائــج األداء
املؤســي ألقســام وأفــرع اإلدارة ،واســتعراض نتائــج
املــؤرش الوطنــي لرسعــة االســتجابة لحــاالت الطــوارئ،
واملبــادرات املرتبطــة باملــؤرش والســيناريوهات
املنفــذة لقيــاس كفــاءة وفاعليــة املــؤرش ،كــا تابــع
ســر عمــل االنظمــة التقنيــة الخاصــة بتطويــر غرفــة
العمليــات وتفقــد نظــام الــرد عــى املكاملــات ونظــام
االســتجابة واليــة الــرد عــى االستفســارات الــواردة
مــن الجمهــور والبالغــات والتــي بلغــت مجموعهــا
 2221خــال الفــرة مــن  31يوليــو وحتــى 2
أغســطس الجــاري  ،ومــؤرشات االنتاجيــة للغرفــة
يف ظــل جائحــة كورونــا ،كــا اطلــع عــى إجــراءات
تجهيــز وتفعيــل غرفــة العمليــات البديلــة وتفعيــل
مختلــف الربامــج واألنظمــة الحديثــة فيهــا.

ويف ختــام الجولــة االفرتاضيــة ،أشــاد ســعادة اللــواء
عــي بــن علــوان النعيمــي ،بجهــود جميــع العاملــن
بــاإلدارة ،مثمنــاً حرصهــم عــى أداء مهامهــم عــى
أكمــل وجــه ،مشــيدا ً بحــرص كافــة مرتــب غرفــة
العمليــات عــى تعزيــز رسعــة االســتجابة يف الــرد
عــى املكاملــات واستفســارات الجمهــور والبالغــات
املقدمــة ،مثمنــاً دورهــم البنــاء يف تقديــم الدعــم
الــازم ألف ـراد املجتمــع كمســتجيب أول مــع الحــرص
عــى الدقــة والرسعــة يف انجــاز املهــام ،األمــر الــذي
ســاهم يف نــر وتعزيــز األمــن واألمــان يف اإلمــارة،
متمنيــاً االســتمرارية يف مواصلــة تقديــم التميــز يف
األداء ،والعمــل عــى تطويــر الــرؤى املســتقبلية
لالرتقــاء بالخدمــات الرشطيــة املقدمــة.
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محطة شرطية

 mاللواء النعيمي يثني على جهود بن هاشل العلمية
ويُ َك ّرم جاسم راشد إلنقاذ ( )4أطفال من الغرق

تســلم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن
علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
مــن النقيــب أحمــد محمــد بــن هاشــل رســالة
املاجســتري يف االدارة العامــة والدبلــوم املهنــي يف
القيــادة الحكوميــة ،حيــث أثنــى ســعادة قائــد عــام
الرشطــة عــى جهــوده و مثابرتــه لتلقــي العلــم و
زيــادة معارفــه ،و تطويــر قدراتــه  ،مــا يخــدم
مصلحــة العمــل ،و أضــاف إن هــذه الشــهادة
تعتــر مبثابــة متيــز لــكل منتســبي الرشطــة ،و يحــق
لنــا الفخــر و اإلشــادة بــه ،واســتعرض النقيــب
أحمــد بــن هاشــل باختصــار رســالة املاجســتري

أمــام ســعادة القائــد وتقــدم لــه بالشــكر والتقديــر
عــى مــا وفــره لــه وملنتســبي القيــادة مــن دعــم
و مســاندة و تذليــل لكافــة العقبــات و العراقيــل
التــي كانــت مــن املمكــن أن تعــرض طريــق
نجاحهــم ،و أكــد لســعادته عــى بــذل املزيــد مــن
اإلخــاص و التفــاين يف العمــل لنهضــة وطننــا الغــايل
 .مــن جهــة أخــرى كـ ّرم ســعادة قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،مســاعد أول جاســم راشــد رجــب،
مــن مرتــب إدارة الدفــاع املــدين ،وذلــك لتميــزه
ودوره البطــويل يف إنقــاذ أربعــة (  ) 4أطفــال مــن
الغــرق يف ميــاه بحــر الرمــس ،مبنطقــة اللزميــة.

حيــث قـدّم ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمة،
الشــكر والثنــاء والتقديــر إىل مســاعد أول جاســم
راشــد رجــب ،نظــر جهــده البنــاء وشــعوره املطلــق
باملســؤولية املجتمعيــة واإلنســانية اتجــاه املجتمــع،
مشــيدا ً بحرصــه عــى تعزيــز األمــن واالســتقرار
الــذي يــأيت يف مقدمــة أولويــات األجهــزة الرشطيــة.
وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي ،أن هــذا التكريــم
قــد جــاء عرفانـاً لجهــوده املبذولــة واملقــدرة نظــر
مــا قدمــه مــن دور ملمــوس ،مثمنــاً شــجاعته
الكبــرة واســتعداده لتقديــم الدعــم والعــون
اإلنســاين ألفــراد الجمهــور.

العليا الدائمة السابع
 mالعميد عبد اهلل الحديدي يترأس عن بُعد اجتماع اللجنة ُ

تــرأس ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي رئيــس اللجنــة ال ُعليــا
الدامئــة باإلنابــة – قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،اجتــاع اللجنــة
ال ُعليــا الدامئــة الســابع  2020/7عــن بُعــد ،بحضــور أعضــاء اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة
بــرأس الخيمــة .ويف بــدء االجتــاع ،ر ّحــب ســعادة العميــد عبــد اللــه الحديــدي،
بالســادة األعضــاء ،مثمنـاً جهودهــم املبذولــة يف اســتمرارية ومواصلــة األعــال عــن
بُعــد مــا كان لــه األثــر االيجــايب يف تحقيــق أفضــل النتائــج املتميــزة يف مكافحــة
جائحــة كورونــا كوفيــد –  ،19مــع انجــاز كافــة املهــام الرشطيــة وتقديــم أفضــل
الخدمــات إلســعاد الجمهــور عــن بُعــد .كــا اســتعرض االجتــاع ،نتائــج املــؤرشات
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الوطنيــة واإلسـراتيجية عــن النصــف األول  ،2020ومناقشــة نتائــج اللجــان وفــرق
العمــل يف القيــادة عــن النصــف األول  ،2020ومناقشــة نظــام عمــل رسايــا األمــن
الداخــي ،كــا تــم االطــاع عــى عمليــات االنقــاذ املنفــذة حتــى اآلن ،ومناقشــة
آليــة نظــام عمــل اســتقبال بالغــات اإلســعاف واإلنقــاذ ،والتحقــق مــن مــدى رسعــة
زمــن االســتجابة لهــا ،موجهــاً ســعادته بأهميــة تعزيــز زمــن رسعــة االســتجابة
يف التعامــل مــع كافــة البالغــات واستفســارات الجمهــور ،خاصــة فيــا يتعلــق
ببالغــات االســعاف واالنقــاذ ،حرصـاً عــى تقديــم أفضــل الخدمــات الرشطيــة التــي
تســهم يف رفــع وتعزيــز مــؤرش الشــعور باألمــن واألمــان يف اإلمــارة.

محطة شرطية

 mإنطالق بطولة كأس قائد عام شرطة رأس الخيمة السادسة للرماية

افتتــح ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس
الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة
بحضــور العقيــد ركــن عبــد اللــه أحمــد عيــى بــن
ســلامن مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة
والرائــد عبــد اللــه بــن ســلطان القاســمي رئيــس

قســم األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة بطولــة كأس
القائــد العــام للرمايــة رقــم (  ) 6بنــادي ضبــاط
الرشطــة  ،مبشــاركة خمســة إدارات عامــة ( مكتــب
القائــد العــام ومكتــب نائــب القائــد العــام واإلدارة
العامــة للمــوارد والخدمــات املســاندة واإلدارة

العامــة للعمليــات املركزيــة باإلضافــة إىل اإلدارة
العامــة للعمليــات الرشطيــة ) .وانطلقــت البطولــة
ضمــن اإلجـراءات االحرتازيــة والوقائيــة مــن فــروس
كورونــا ( كوفيــد –  ) 19حفاظـاً عــى الرمــاة  ،حيث
أشــاد ســعادة قائــد عــام الرشطــة باإلنابــة باملســتوى
العــام للمشــاركني يف البطولــة  ،موضحـاً أهميــة مثل
هــذه البطــوالت لتطويــر املســتويات لــدى منتســبي
القيــادة  ،وصــوالً إىل إيجــاد عنــارص مميــزة للرمــاة
لتحقــق مكاســب رياضيــة عــى مســتوى املشــاركات
يف املنتخبــات الداخليــة للقيــادة .وأضــاف العميــد
الحديــدي أن رشطــة رأس الخيمــة ســتوفر كل
الدعــم مــن أجــل تطويــر الرياضــة الرشطيــة ودعــم
الرياضيــن مبــا يتناســب والطموحــات التــي ميكــن
تحقيقهــا عــى مســتوى منتخبــات القيــادة ورفدهــا
بالالعبــن الذيــن يتميــزون بنتائــج إيجابيــة يف كافــة
املنافســات الرياضيــة  ،متمنيــاً للجميــع التوفيــق
والتميــز وأن تكــون البطولــة إضافــة مميــزة
لبطــوالت رشطــة رأس الخيمــة الداخليــة .

بناء على توجيهات سعادة قائد عام الشرطة باإلنابة وبالتعاون مع المنطقة الطبية
m
ً
شرطة رأس الخيمة تجري برنامج فحص لفيروس كورونا كوفيد  19 -المرحلة الثانية
بنــا ًء عــى توجيهــات ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،نظمــت إدارة املــوارد البرشيــة بالقيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة ،برنامــج الفحــص فــروس كورونــا كوفيــد  19 -املرحلــة الثانية
ملرتــب رشطــة رأس الخيمــة ،بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع ممثلــة
يف منطقــة رأس الخيمــة الطبيــة  -الطــب الوقــايئ ،لفحــص املوظفــن بعــد عودتهم
ملبــارشة أعاملهــم املكتبيــة وامليدانيــة حفاظــا عــى صحتهــم وســامتهم  ،بحضــور
الدكتــور عبــد اللــه النعيمــي مديــر منطقــة رأس الخيمــة الطبيــة ،وســعادة العقيــد
وليــد محمــد جمعــة كنفــش مديــر إدارة املــوارد البرشيــة برشطــة رأس الخيمــة،
واالســتاذة مهــرة رصاي مســؤولة الفحــص امليــداين لفــروس كورونــا كوفيــد – ، 19
وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة.
وأكــد ســعادة العميــد عبــد اللــه الحديــدي ،انــه تــم إجـراء برنامــج فحــص املرحلــة
الثانيــة ملرتــب رشطــة رأس الخيمــة ،عقــب إجــراء برنامــج فحــص مســتخدمي
رشطــة رأس الخيمــة يف املرحلــة األوىل والتأكــد مــن ســامتهم ووقايتهــم مــن كوفيد
  ، 19قبــل عودتهــم ملزاولــة أعاملهــم املتمثلــة يف تقديــم الخدمــات للموظفــن،وذلــك حرص ـاً عــى ضــان األمــن والســامة ملقدمــي الخدمــة ( املســتخدمني )
ومتلقيهــا ( املوظفــن ).
وأضــاف ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،أن الهــدف مــن اطــاق
مبــادرة برنامــج فحــص املرحلــة الثانيــة للموظفــن ،قــد جــاء دعــاً وتعزيــزا ً
لإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة التــي تتبعهــا القيــادة الرشــيدة  ،والهادفــة إىل
تقديــم خدمــات صحيــة آمنــة وســليمة ضمــن بيئــة العمــل املؤســي ،تضمــن
ســامة العنــر البــري والحفــاظ عليــه ،كــا اســتهدف الربنامــج توجيــه
مجموعــة مــن النصائــح واالرشــادات التوعويــة الوقائيــة ،والتأكيــد عــى رضورة
تطبيــق إج ـراءات الوقايــة والتعقيــم املســتمر يف املكاتــب أثنــاء العمــل ،حرص ـاً

عىل ضامن األمن والسالمة.
ووجــه ســعادة العميــد الحديــدي ،الشــكر والتقديــر والثنــاء إىل منطقــة رأس
الخيمــة الطبيــة ،الرشيــك اإلســراتيجي لرشطــة رأس الخيمــة ،نظــر جهودهــا
وتعاونهــا البنــاء واملتميــز يف نــر وتعزيــز املبــادرات الصحيــة ،ودعــم اإلجـراءات
والتدابــر الوقائيــة برشطــة رأس الخيمــة.
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محطة شرطية

 mالعميد الحديدي يستقبل مدير االتصال الحكومي للشؤون الدولية لمجموعة االمارات

اســتقبل ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ســعادة خالــد
الــركال مديــر االتصــال الحكومــي للشــؤون الدوليــة
ملجموعــة االمــارات ،والوفــد املرافــق لــه ،بحضــور
العقيــد محمــد عبيــد الخاطــري مديــر ادارة الخدمــات
املســاندة ،والعقيــد قضيــب عبــد اللــه الزعــايب نائــب
مديــر ادارة االعــام والعالقــات العامــة.

وتهــدف الزيــارة إىل تعزيــز أُطــر التعــاون والعمــل
املشــرك بــن الجانبــن ،حيــث تــم مناقشــة مجموعــة
مــن املحــاور مثــل دور االتصــال الحكومــي يف االرتقــاء
باملجتمعــات ،فضـاً عــن دور االتصــال البنــاء يف دعــم
وتعزيــز األمــن واألمــان يف املجتمــع ،وتعزيــز الســمعة
املؤسســية والتفاعــل بــن املؤسســات ،األمــر الــذي
يــؤدي للتطــور يف خدمــات العمــل املؤســي املقدمــة

إلســعاد املجتمــع.
وأعــرب ســعادة العميــد الحديــدي ،عــن امتنانــه
وتقديــره لزيــارة ســعادة خالــد الــركال ،التــي ســلطت
الضــوء عــى العديــد مــن املحــاور الهامــة التــي تخــدم
االتصــال املؤســي ،وتدعــم ســر عمــل االتصــال
الرشطــي ،مؤكــدا ً حــرص رشطــة رأس الخيمــة ،عــى
تطبيــق إســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل دعــم
وتعزيــز الــراكات عــى املســتويني العــام والخــاص،
مبــا يضمــن التقــدم واالرتقــاء بخدمــات العمــل
الرشطــي واألمنــي وتطويــره ،عــر تضافــر الجهــود يف
ســبيل تقديــم أفضــل خدمــات أمنيــة متميــزة تخــدم
املجتمــع ،وتحقــق طموحــات الــوزارة وتطلعاتهــا.
ومــن جانبــه ،أشــاد ســعادة خالــد الــركال ،بأهميــة
هــذا التنســيق والتعــاون بــن مكتــب االتصــال
الحكومــي للشــؤون الدوليــة ملجموعــة االمــارات،
ورشطــة رأس الخيمــة ،مبــا يســاهم يف دعــم التنميــة
ويحقــق تطويــر وإســتدامة العمــل األمنــي واالتصــال
الحكومــي ،متمنيــاً املزيــد مــن التواصــل ودعــم
الخطــط املســتقبلية املشــركة بــن الجانبــن.

 mتحت شعار ( اإلشارة الضوئية نظام فيه معنى االنتظام )

شرطة رأس الخيمة تُ ّ
دشن الحملة المرورية الفرعية الثالثة

دشــن العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة  ،حملــة مروريــة
توعويــة خاصــة مبخاطــر قطــع اإلشــارة الضوئيــة
الحم ـراء ،تحــت شــعار ( اإلشــارة الضوئيــة نظــام فيــه
معنــى االنتظــام ) بــإرشاف إدارة املــرور والدوريــات،
وبالتعــاون مــع إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة والتــي
جــاءت انطالقــاً مــن إســراتيجية وزارة الداخليــة –
قطــاع املــرور  ،حيــث تهــدف الحملــة التوعويــة إىل
تحذيــر مســتخدمي الطريــق مــن مخاطر قطع اإلشــارة
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الضوئيــة ،ومــا يرتتــب عليهــا مــن مخاطــر برشيــة
وماديــة .حــر التدشــن العميــد الدكتــور محمــد
ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة
برشطــة رأس الخيمــة والعميــد أحمــد الصــم النقبــي
مديــر إدارة املــرور والدوريــات وعــدد مــن ضبــاط
املــرور والدوريــات .وأشــار ســعادة العميــد قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،أن تجــاوز اإلشــارة
الضوئيــة الحم ـراء يعتــر تــرف بالــغ الخطــورة ،وأن
الحــوادث الناجمــة عــن تجــاوز اإلشــارة الحمــراء

دامئـاً هــي األكــر خطــورة ،وكثـرا ً مــا تتســبب بالوفــاة
واإلصابــات البليغــة أو الجســيمة ،وتكمــن الخطــورة
يف أن احتــاالت االصطــدام باملركبــات األخــرى مــن
االتجاهــات األخــرى شــبه مؤكــدة ،مؤكــدا ً ســعادته،
أن كامــرات املراقبــة اإللكرتونيــة عــى كافــة تقاطعــات
اإلشــارة الضوئيــة تعمــل عــى مــدار الســاعة لرصــد
متجــاوزي اإلشــارة الحم ـراء ،وذلــك ملــا تشــكله هــذه
املخالفــة مــن وقــوع حــوادث مروريــة مأســاوية.
ومــن جانبــه ،أكــد ســعادة العميــد الدكتــور محمــد
ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة
برشطــة رأس الخيمــة ،أن حملــة التوعيــة مبخاطــر قطع
اإلشــارة الضوئيــة ،تهــدف لتوعيــة مســتخدمي الطريــق
بخطــورة عبــور اإلشــارة الضوئيــة الحم ـراء ملــا تســببه
مــن حــوادث خطــرة ،مطالبـاً الســائقني بأخــذ الحيطــة
والحــذر ،تجنب ـاً للمخالفــات والغرامــات حيــث تصــل
غرامتهــا يف القانــون املــروري املعــدل رقــم ( ) 178
لســنة (  ) 2017إىل حجــز املركبــة الخفيفــة ملــدة ( 30
) يومـاً ،وتســجيل (  ) 12نقطــة مروريــة ،باإلضافــة إىل
غرامــة ماليــة تصــل إىل (  ) 1000ألــف درهــم ،مناشــدا ً
ســعادته ،جميــع أفــراد املجتمــع ومبختلــف رشائحــه
العمريــة إىل رضورة التقيــد باألنظمــة والقوانــن
املروريــة ،وعــدم تجــاوز اإلشــارة املروريــة الحمــراء
مــا يعرضهــم وحيــاة اآلخريــن للخطــر.

محطة شرطية

 mالعميد الحديدي يستقبل وفد من جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية

اســتقبل ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة باإلنابــة ،بحضــور ســعادة العقيــد ركــن عبــد اللــه أحمــد بــن ســلامن مديــر
إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة ،الوفــد الزائــر مــن جمعيــة املطــاف للـراث والفنون
البحريــة ،برئاســة محمــد عبــد اللــه الشـ ّحي رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة  ،يرافقــه

أحمــد محمــد الشـ ّحي نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ،والســيد محمــد أحمــد شــلنك
املديــر املــايل للجمعيــة ،وذلــك مبكتبــه مببنــى القيــادة العامــة.
حيــث أشــاد الوفــد الزائــر مــن جمعيــة املطــاف للــراث والفنــون البحريــة ،بالجهــود
املتميــزة التــي بذلتهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،يف تأمــن أفـراد املجتمع
خــال جائحــة فــروس كورونــا كوفيــد  -19ودورهــا البنــاء يف تعزيــز الجهــود ضمــن
برنامــج التعقيــم الوطنــي للقضــاء عــى الفــروس والحــد مــن انتشــاره ،معربــن
عــن ســعادتهم باملبــادرة التــي اطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ( ال تشــلون هــم ) التــي كانــت عبــارة مطمئنــة لــكل مــن يعيــش عــى
أرض الدولــة ،ورســالة كبــرة بــأن القيــادة تقــف مــع الشــعب ،وأنــه ال ميكــن أن
تســمح الدولــة بــأن يتعــرض أي فــرد فيهــا للــرر ،جــراء هــذه األزمــة ،مثمنــن
تضافــر جهــود جميــع الجهــات واملؤسســات يف الدولــة لدعــم توجيهــات القيــادة
الرشــيدة ،موجهــن عبــارة ( شــكرا ً خــط دفاعنــا األول ) للقيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة ،نظــر دورهــا االســراتيجي املتميــز يف حفــظ األمــن يف اإلمــارة والحــد مــن
انتشــار الفــروس خــال جائحــة كورونــا .مــن جهتــه ،وجــه ســعادة العميــد عبــد
اللــه الحديــدي ،الشــكر والتقديــر للوفــد الزائــر ،معربـاٌ عــن تقديــره لهــذه الزيــارة
واإلشــادة بخــط دفاعنــا االول ،مؤكــدا ً فخــر القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
واعتزازهــا بوجودهــا ضمــن خــط الدفــاع األول وحرصهــا عــى دعــم الجهــود يف
مواجهــة جائحــة كورونــا والقضــاء عليهــا.

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة باإلنابة يُ ّ
دشن
حملة ( سرقة المباني تحت اإلنشاء ) التوعوية
يف إطــار ســعي القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
وجهودهــا املســتمرة لدفــع مســرة األمــن واألمــان
واالرتقــاء بأســاليب مكافحــة الجرميــة وفــق أفضــل
املامرســات ،دشّ ــن ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس
الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة،
حملــة ( رسقــة املبــاين تحــت اإلنشــاء ) التوعويــة التــي
نظمتهــا إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة برشطــة رأس
الخيمــة ،بحضــور العقيــد قضيــب عبــد اللــه الزعــايب
نائــب مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة ،والرائــد
مانــع فــارس الخاطــري مديــر فــرع التوعيــة والحمــات
اإلعالميــة ،بهــدف التوعيــة وتعريــف الجمهــور مبخاطر
وأســباب رسقــة املبــاين تحــت اإلنشــاء وطــرق ووســائل
الوقايــة مــن التعــرض لخطــر رسقــة املمتلــكات يف
املبــاين واملنشــآت.
وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة،
أن حملــة ( رسقــة املبــاين تحــت اإلنشــاء ) قــد جــاءت
اســتكامالً ومتاشــياً للحمــات التــي تؤكــد عليهــا
وزارة الداخليــة ضمــن رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا
اإلســراتيجية عــى مــدار العــام للحــد مــن الظواهــر
الســلبية وحاميــة املجتمــع وإرشاكــه يف عمليــة
تعزيــز األمــن واألمــان  ،ومنهــا الرسقــة ،موضح ـاً بــأن
هنــاك أســباب عديــدة تــؤدي إىل رسقــة املبــاين تحــت
اإلنشــاء ،ويجــب تجنبهــا مثــل تــرك املدخــل الرئيــي
للمنشــأة دون إغــاق أو حاجــز مؤقــت ،وقيــام بعــض
رشكات املقــاوالت بتشــغيل ال ُعـ ّـال املخالفــن لقانــون
اإلقامــة ،كــا أن عــدم الــردد عــى املنشــأة بــن الفــرة

واألخــرى قــد يــؤدي إىل وقــوع حــوادث املنشــأة دون
علــم صاحبهــا ،باإلضافــة إىل االهــال بــرك كميــات
كبــرة مــن مــواد البنــاء يف املنشــأة مهملــة عــى أرض
خاليــة ودون حراســة.
وعليــه ،ناشــد ســعادة العميــد الحديــدي ،أفــراد
الجمهــور مــن مــاك املبــاين واملنشــآت بــرورة
تركيــب كامــرات مراقبــة وأنظمــة إنــذار يف مواقــع
العمــل واملواقــع اإلنشــائية واملســتودعات ( تعمــل
بالطاقــة الشمســية ) مــع الحــرص عــى توفــر ُح ـ ّراس
أمــن مدربــن ومرخصــن ،عــى مخــازن ومســتودعات
كيبــات الكهربــاء ومواقــع العمــل وتأمــن وســائل

االتصــال لهــم عــى مــدار الســاعة ،مضيف ـاً إىل أهميــة
إحاطــة مواقــع اإلنشــاء بأســوار محكمــة مــع زيــادة
اإلضــاءة ليــاً ،وتركيــب لوحــات تحذيريــة إضافيــة
حــول املنشــأة أو املــروع مثــل ( ممنــوع الدخــول
دون ترصيــح ) و ( منطقــة مراقبــة ) وتخصيــص غرفــة
مغلقــة لحفــظ مــواد البنــاء واألســاك الكهربائيــة
وغريهــا مــن مــواد البنــاء ،كــا يجــب أن تتــم عمليــات
بيــع ورشاء الكيبــات النحاســية مبوجــب فواتــر
وإيصــاالت تحــدد نــوع املــادة والكميــة مــع إثبــات
هويــة البائــع ،وذلــك حفاظــاً عــى أمــن وســامة
املنشــآت واملمتلــكات.
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 mالمرأة اإلماراتية ،،الشريك االستراتيجي للرجل في كافة القطاعات
تحتفــل دولــة اإلمــارات يف الثامــن والعرشيــن
مــن شــهر أغســطس مــن كل عــام بيــوم املــرأة
اإلماراتيــة تقديــرا وعرفانــا مــن حكومتنــا
الرشــيدة للــدور البــارز والفاعــل الــذي قامــت
وال تــزال تقــوم بــه ابنــة االمــارات جنبــا إىل
جنــب مــع أخيهــا الرجــل يف شــتى مواقــع العمل
مــا كان لــه االســهام األكــر يف وصــول دولتنــا
الفتيــة إىل مــا وصلــت إليــه اليــوم مــن نجاحــات
مشــهودة ومكانــة متميــزة بــن مصــاف دول
العــامل املتقــدم.
ويــأيت شــعار هــذا العــام ليــوم املــرأة اإلماراتيــة
" التخطيــط للخمســن ..املــرأة ســند للوطــن
" ليؤكــد مجــددا عــى إميــان القيــادة املطلــق
بقــدرة بنــت اإلمــارات التــي باتــت اليــوم تتقلــد
أرفــع املناصــب بالدولــة وبقدرتهــا عــى حصــد
النجاحــات والقيــام بكافــة املهــام واملســؤوليات
املوكلــة إليهــا عــى أتــم وجــه وعــى أهميــة
مشــاركتها يف املرحلــة املقبلــة ضمــن التخطيــط
واالســتعداد للخطــة الخمســينية للدولــة التــي
تعتــر عالمــة فارقــة يف التاريــخ املــرق للدولــة
التــي نجحــت يف ســنوات عمرهــا القصــرة يف
تبــوء مكانــة مرموقــة عــى خارطــة العــامل.

لقــد أثبتــت املــرأة اإلماراتيــة أنهــا رشيــك
اس ـراتيجي وداعــم لوجســتي للرجــل اإلمــارايت
يف كافــة القطاعــات العمليــة والحياتيــة فهــي
الوزيــرة ورئيســة وعضــوة املجلــس الوطنــي
االتحــادي والطبيبــة والرشطيــة واملهندســة
واملعلمــة ومربيــة األجيــال الذيــن تقــع عليهــم
مســؤولية اســتكامل مســرة البنــاء والعطــاء
والحفــاظ عــى مكتســبات االتحــاد.
وبهــذه املناســبة نتوجــه بأســمي عبــارات
االمتنــان والتقدير للمــرأة اإلماراتيــة رفيقة درب

الرجــل يف كافــة املحافــل واملجــاالت والداعــم
الرئيــي ملســرة الدولــة والســند القــوي الــذي
بــرز معدنــه االصيــل يف جهــود مواجهــة جائحــة
فــروس كورونــا املســتجد كوفيــد  ١٩حيــث كان
للرشطيــة اإلماراتيــة يف كافــة املواقــع دور حيــوي
والفــت يف مجابهــة هــذه الجائحــة وبــذل الجهــد
والعــرق يف ســبيل الحفــاظ عــى أمــن وســامة
الوطــن واملواطــن واملقيــم حيــث أنهــا تصــدرت
املشــهد ألبطــال الصــف األول مــن خــال
تضحيتهــا بوقتهــا وبالبعــد عــن أفــراد أرستهــا
وأطفالهــا ألداء الواجــب االنســاين وتقديــم يــد
العــون واملســاعدة للمصابــن ضاربــة بذلــك
أروع أمثلــة الفــداء وخدمــة الوطــن كــا كان
للرشطــة النســائية دور بــارز أيضــا يف حاميــة
أوراح وممتلــكات الجمهــور والســهر عــى
راحتهــم ويف توعيــة أف ـراد املجتمــع بالخطــوات
االحرتازيــة واالج ـراءات الوقائيــة التــي يتوجــب
عليهــم اتباعهــا لتجنــب اإلصابــة بكورونــا
املســتجد .
العميد عبد الله خميس الحديدي
قائد عام رشطة رأس الخيمة باإلنابة

شرطة رأس الخيمة تعزز الطاقة اإليجابية لعناصرها النسائية باستقبالهن
بالورود في يوم المرأة اإلماراتية
اســتقبلت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
عنارصهــا مــن الرشطــة النســائية بالــورود والتهــاين
مبناســبة يــوم املــرأة اإلماراتيــة يف مبــادرة أطلقتهــا
إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة إلســعادهن
وتعزيــز الطاقــة اإليجابيــة لديهــن .
و أكــد العميــد عبداللــه خميــس الحديــدي القائــد
العــام لرشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة بــأن القيــادة
قــد أولــت اهتاممــاً كبــرا ً بعنارصهــا النســائية
ومكنتهــا دعــاً لتوجيهــات الدولــة وتجســيدا ً
لتطلعــات ورؤيــة وزارة الداخليــة يف تقديرهــن
ودورهــن الــذي ال يقــل أهميــة وكفــاءة عــن الرجال
يف هــذه املهنــة مــن حيــث النهــوض بالعمــل
وتطويــر خدماتــه واالرتقــاء بــاألداء إىل أفضــل
املســتويات  ،وقــد حققــت القيــادة إنجــازا ً بهــذا
املجــال عــر التــوازن يف الحيــاة املهنيــة بتنظيــم
وبهــذه املناســبة  ،وجــه الحديــدي مبنــح العنــارص النســائية تقديـرا ً لتفانيهــن وإخالصهــن ومثابرتهــن
لجنــة الرشطــة النســائية التــي ترتأســها النقيــب
مــوزة الخابــوري ومنحتهــن كافــة الصالحيــات النســائية يــوم أجــازة إداري  ،قائــاً لهــن " :كل يف العمــل كالً حســب اختصاصــه"  ،متمنيــاً لهــن
والحقــوق األخــرى يف اعتــاء املناصــب املختلفــة  .التقديــر واالحــرام والدعــم الالمحــدود للعنــارص كل التوفيــق .
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 mشرطة رأس الخيمة تشارك مركز المسح الوطني احتفاله بيوم المرأة االماراتية
شــاركت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة يف
احتفاليــة يــوم املــرأة اإلماراتيــة التــي نظمتهــا إدارة
مركــز املســح الوطنــي املجــاورة ملصــي العيــد يف
منطقــة خــزام بحضــور ســعادة العقيــد الدكتــور
راشــد الســلحدي مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة
وســعادة العقيــد ركــن عبــد اللــه بــن ســلامن
النعيمــي مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة.
وتضمنــت مشــاركة رشطــة رأس الخيمــة تقديــم
فرقــة موســيقى الرشطــة لوحــات فنيــة متنوعــة
فيــا تــم توزيــع الــورود عــى املوظفــات العامــات
يف مركــز املســح الوطنــي كــا تواجــدت عــدد مــن
دوريــات الرشطــة الســياحية يف موقــع االحتفــال.
وأكــد ســعادة العقيــد راشــد الســلحدي أن
مشــاركة رشطــة رأس الخيمــة يف هــذا االحتفــال
يــأيت متاشــيا مــع حرصهــا الدائــم عــى التواجــد يف
مختلــف املحافــل واملناســبات وتقديـرا لــدور املــرأة
اإلماراتيــة التــي طاملــا كانــت وال زالــت الســند
واملعــن يف شــتى مواقــع العمــل والتــي تقدمــت
الصفــوف االماميــة يف التصــدي لجائحــة تفــي
فــروس كورونــا املســتجد كوفيــد  ١٩دون كلــل أو
ملــل يف ســبيل خدمــة الوطــن واملواطــن واملقيــم
،مشــيدا ســعادته مبناقــب املــرأة اإلماراتيــة التــي
تحظــى باهتــام وتقديــر القيــادة الرشــيدة التــي
تؤمــن بقدرتهــا عــى البــذل والعطــاء.

 mباستثناء المخالفات الخطرة ولمساندة كافة فئات وشرائح المجتمع خالل فترة جائحة كورونا
شرطة رأس الخيمة تعلن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة %50
أعلنــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،عــن
إطــاق مبــادرة لتخفيــض املخالفــات املروريــة
املرتاكمــة املرتكبــة خــال العــام  2019ومــا قبلــه
بنســبة  50%مــع إلغــاء حجزهــا عــى أن تبــدأ اعتبــارا
مــن األول مــن شــهر ســبتمرب املقبــل وحتــى األول
مــن شــهر أكتوبــر القــادم  2020باســتثناء املخالفــات
املصنفــة تحــت بنــد املخالفــات الخطــرة.
وأوضحــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
أن هــذه املبــادرة تــأيت تطبيقــاً إلســراتيجية وزارة
الداخليــة الراميــة إىل فــرض ســلطة القانــون لضبــط
أمــن الطــرق ،ويف إطــار مبــادرات رشطــة رأس الخيمــة
الهادفــة إىل إســعاد أف ـراد املجتمــع بكافــة رشائحــة،
حيــث تســتهدف هــذه املبــادرة مســاندة املتعاملــن
مــن جمهــور الســائقني ،وتحفيزهــم لالمتثــال بقوانــن
الســر واملــرور وتشــجيعهم عــى دفــع املخالفــات

املروريــة املرتتبــة واملرتاكمــة عليهــم والتــي تتيــح
املجــال أمامهــم لتجديــد ســياراتهم وتخفــف
مــن األعبــاء املاليــة امللقــاة عــى عاتقهــم يف ظــل
التداعيــات الســلبية التــي يشــهدها العــامل أجمــع
بســبب جائحــة فــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد
"١٩حيــث ســيحصل املتعاملــن عــى الخصــم خــال
الدفــع إلكرتونيــا عــر تطبيــق وزارة الداخليــة فيــا
يتوجــب عليهــم مراجعــة أقــرب مركــز خدمــة بالدولــة
بالنســبة للمخالفــات التــي تحــوي نقاطــا مروريــة
إلضافتهــا عــى رخصــة الســواقة ،ليتمكــن بعــد ذلــك
مــن ســدادها إلكرتونيــا .وتســتثني املبــادرة املخالفات
الخطــرة املتمثلــة يف قيــادة املركبــة بطريقــة تعــرض
حيــاة ســائقها أو اآلخريــن وســامتهم وأمنهــم للخطــر
 ،وقيــادة مركبــة ثقيلــة بطريقــة تعــرض حيــاة قائديهــا
واآلخريــن وســامتهم وأمنهــم للخطــر  ،وقيــادة مركبــة

تســبب ضجيجــا باإلضافــة إىل الهــروب مــن رشطــي
املــرور  .وتعتــر هــذه املبــادرة اســتكامال للمبــادرة
املســتدامة واملســتمرة لتخفيــض املخالفــات املروريــة
التــي أطلقتهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
قبــل خمــس ســنوات وتحديــدا عــام  2015حرصــا
منهــا عــى تعزيــز الســامة املروريــة يف الطرقــات.
وتدعــو رشطــة رأس الخيمــة كافــة أصحــاب املركبــات
املخالفــة إىل االســتفادة مــن مــدة املهلــة املحــددة
واالرساع إىل تســوية أوضاعهــم املروريــة بصــورة
قانونيــة ،بهــدف ضــان الســامة املروريــة لكافــة
أف ـراد املجتمــع ولالســهام يف انجــاح مســاعي رشطــة
رأس الخيمــة الدامئــة واملســتمرة يف إطــاق العديــد
مــن املبــادرات التــي تعــزز تحســن جــودة الحيــاة
بغــرض تحقيــق األمــن واألمــان وحفــظ ســامة
وممتلــكات أفــراد املجتمــع.
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محطة شرطية

 mلحماية الكيان األسري من الظواهر السلبية
شرطة رأس الخيمة المجتمعية تنشر الثقافة األمنية في المجتمع "عن بعد"

كشــف العقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي
مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة يف القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة عــن جهــود وإنجــازات اإلدارة
خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري 2020م ،
حيــث بلغــت نحــو  2457مشــاركة تنوعــت مــا بــن
مشــاركات مجتمعيــة وأخــرى توعيــة للمجتمــع وبلــغ
عــدد املســتفيدين منهــا نحــو  122,791مســتفيد .
وأكــد مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة عــى أن اإلدارة
يف إطــار خطتهــا اإلســراتيجية تقــوم دامئــاً بعمليــة
تطويــر لخدماتهــا التــي تقدمهــا لكافــة رشائــح جمهــور
املتعاملــن مــن خــال اســتحداثها للخطــط يف تقديــم
أفضــل الخدمــات بطــرق حديثــة ومبتكــرة مبــا ينســجم
مــع األهــداف اإلسـراتيجية لــوزارة الداخليــة الراميــة إىل
ترســيخ ثقافــة االبتــكار يف بيئــة العمــل املؤســي وتعزيز
األمــن واألمــان  ،فضـاً عــن تعزيــز رضــا املتعاملــن نحــو
الخدمــات املقدمــة بــكل جــودة وكفــاءة وشــفافية ،
ويرتكــز عملهــا يف رصــد الظواهــر الســلبية وحلهــا
بالرسعــة املطلوبــة مــع الجهــات املعنيــة واملســاهمة
بشــكل إيجــايب يف تقديــم التوعيــة الالزمــة لحاميــة
املجتمــع  ،باإلضافــة إىل املشــاركة الفعالــة واملســتمرة

يف كافــة املناســبات واملحافــل الوطنيــة واملجتمعيــة
واإلنســانية لتعزيــز قنــوات االتصــال والتواصــل مــع
الجميــع وإبــراز دور اإلدارة املجتمعــي والتعريــف
مبهامهــا وتعزيــز وجودهــا امليــداين  ،كذلــك تنظيــم

وإعــداد مختلــف الربامــج واملحــارضات "عــن بعــد"
متاشــياً مــع املســتجدات التــي رافقــت انتشــار فــروس
كورونــا املســتجد "كوفيــد  "19للحــد مــن العــدوى
وحفاظــاً عــى صحــة وســامة املجتمــع.

 mالشرطة المجتمعية برأس الخيمة توعي الجمهور عبر "ممتلكاتنا مسؤوليتنا"

أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
مــن خــال إدارة الرشطــة املجتمعيــة بالتعــاون مــع
أفرعهــا الجغرافيــة مبراكــز الرشطــة الشــاملة  ،حملــة
توعويــة ملكافحــة جرميــة الرسقــة مــن املنــازل أو
املحــال التجاريــة واملنشــآت الخاصــة تحــت شــعار
"ممتلكاتنــا مســؤوليتنا" بهــدف التوعيــة وتعريــف
الجمهــور باملخاطــر التــي ترتتــب عليهــا .
ورصح العقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي
مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة أن الحملــة التــي
تنفذهــا اإلدارة ســنوياً تــأيت اســتكامالً ومتاشــياً
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للحمــات التــي تؤكــد عليهــا وزارة الداخليــة ضمــن
رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا اإلس ـراتيجية عــى مــدار
العــام للحــد مــن الظواهــر الســلبية وحاميــة املجتمع
وإرشاكــه يف عمليــة تعزيــز األمــن واألمــان  ،ومنهــا
الرسقــة للممتلــكات الخاصــة التــي تكــون مســتهدفة
مــن قبــل فئــة مــن املجرمــن الذيــن يعملــون عــى
مراقبــة تلــك األماكــن الســكنية أو التجاريــة عــى
حــد الســواء مــا يســهل التعــدي الجنــايئ عليهــا  ،وكان
البــد مــن رفــع إدراك املجتمــع مبخاطرهــا عــر طــرق
وأســاليب الوقايــة واالحرتازيــة والحــرص بالحفــاظ

عليهــا  .ودعــا مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة أفـراد
الجمهــور وأصحــاب املحــال التجاريــة إىل رضورة
تأمــن ممتلكاتهــم جيــدا ً وأن يكونــوا مســاهمني
يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار مــن منطلــق
املســؤولية املجتمعيــة والتعــاون مــع األجهــزة
الرشطيــة واألمنيــة مــن خــال إتبــاع التعليــات
والتوجيهــات الصــادرة  .وأشــار املقــدم عبداللــه
عبدالرحمــن الزعــايب رئيــس قســم توعيــة املجتمــع
إىل أن الحملــة التــي دشــنت عــى مســتوى اإلمــارة ،
ســيتم فيهــا توجيــه التوعيــة واإلرشــاد للجمهــور عــر
املنصــات اإللكرتونيــة "مواقــع التواصــل االجتامعــي"
التابعــة للقيــادة العامــة ولجميــع الوســائل اإلعالميــة
"املقــروءة واملســموعة واملرئيــة" باللغــة العربيــة
واإلنجليزيــة تناشــد املواطنــن واملقيمــن بعــدم
الوقــوع يف هــذه املواقــف ملــا لهــذه الظاهــرة مــن
مخاطــر تهــدد أمــن املجتمــع  ،كــا ســيتم تنظيــم
زيــارات توعويــة ميدانيــة عــى مختلــف املحــال
واألســواق التجاريــة باإلمــارة لتقديــم التوعيــة بهــذا
الشــأن  ،حيــث قــام فــرع الرشطــة املجتمعيــة مبركــز
رشطــة املدينــة الشــامل برئاســة النقيــب حســن
العــويض مديــر الفــرع بزيــارة نحــو أكــر عــن 100
محــل تجــاري متنــوع  -ضمــن منطقــة االختصــاص
 -لتقديــم التوعيــة يف إطــار الحملــة كمرحلــة أوىل .

محطة شرطية

 mجلسة نقاشية لمجلس شباب الشرطة بُعد بعنوان (إدارة األزمات بسواعد الشباب)
عقــد مجلــس شــباب رشطــة رأس الخيمــة ،جلســة نقاشــية تثقيفيــة عــن بُعد،
بعنــوان (إدارة األزمــات بســواعد الشــباب) ،تطبيق ـاً لألهــداف اإلس ـراتيجية
لــوزارة الداخليــة ،الراميــة إىل دعــم الشــباب وتشــجيعهم لتخليــد بصامتهــم
يف املجتمــع.
وشــهد الجلســة النقاشــية ،ســعادة العقيــد الدكتــور نــارص محمــد البكــر
املــرف العــام ملجلــس شــباب رشطــة رأس الخيمــة ،بحضــور النقيــب محمــد
غانــم الزعــايب رئيــس مجلــس شــباب رشطــة رأس الخيمــة ،وقدمــت الجلســة،
املــدين جواهــر فهــد الشــحي ،مبشــاركة الضيــوف وهــم كل مــن ،الدكتــور
محمــد الهيــاس طبيــب طــوارئ مبدينــة الشــيخ خليفــة الطبيّــة ،واملتطــوع
عــي محمــد الشــ ّمري مؤســس وقائــد فريــق إنقــاذ االمــارات ،واملمرضــة
أســاء مزيــود الشــحي.
حيــث تــم مناقشــة مجموعــة مــن املحــاور أهمهــا دور فئــة الشــباب يف
الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا كوفيــد ،-19وحجــم الطاقــة االســتيعابية
للتطــوع الشــبايب يف مكافحــة انتشــار الجائحــة ،كــا تــم اســتعراض مجموعــة
مــن الســيناريوهات حــول التجــارب الشــبابية يف مســاندة خــط الدفــاع األول
ملواجهــة كورونــا ،وطــرح مجموعــة مــن األفــكار واملقرتحــات التطويريــة
البنــاءة بشــأن تحقيــق دمــج الشــباب بصــورة أكــر وارشاكهــم يف إدارة كافــة
الفرضيــات املحتملــة مســتقبالً بســواعدهم املثمــرة.
وأشــاد ســعادة العقيــد الدكتــور محمــد البكــر ،برؤيــة إســراتيجية وزارة
الداخليــة ،يف إقامــة مجالــس الشــباب يف مختلــف قيــادات الدولــة ،مش ـرا ً
بــأن هــذه املجالــس تعمــل عــى إقامــة وتنظيــم الحلقــات النقاشــية

والتثقيفيــة وخلــق الحــوار البنــاء بــن فئــة الشــباب ،ودمجهــم يف مختلــف
القضايــا والظواهــر التــي يشــهدها املجتمــع ،الدراك وتلمــس بعــض النقــاط
التــي قــد تؤثــر ســلباً عــى املجتمــع ،والعمــل بســاعد واحــد للتصــدي لهــا
والحــد منهــا ،مثمنــاً إقامــة جلســة ( إدارة األزمــات بســواعد الشــباب )
التــي اســتهدفت قيــاس مــدى وعــي الشــباب بامــور مجتمعهــم ،كــا أكــدت
أهميــة دور ســواعد الشــباب املتميــزة واإليجابيــة يف املجتمــع ،وذلــك باعتبــار
الشــباب عــاد البــاد ومســتقبلها الواعــد والبــد مــن دمجهــم واســتثامرهم
االســتثامر األمثــل.

 mضمن حملة وزارة الداخلية ( صيف مروري آمن )
شرطة رأس الخيمة تواصل حملتها المرورية الفرعية ( سالمة مركبتك تعني سالمتك )
ضمــن مبــادرات قطــاع املــرور لتحســن الســامة عــى
الطــرق وتوعيــة رشائــح املجتمــع ،اســتمرت الحملــة
التوعويــة امليدانيــة الرئيســية التــي أطلقتهــا وزارة
الداخليــة تحــت شــعار ( صيــف مــروري آمــن ) والحملــة
الفرعيــة التــي أطلقتهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة ( ســامة مركبتــك تعنــي ســامتك ) للتأكــد مــن
ســامة وصالحيــة املركبــة ،فيــا يخــص ســامة اإلطــارات
واملكابــح .حيــث تســتهدف الحملــة رفــع الوعــي بــن
الســائقني مبخاطــر عــدم صيانــة املركبــة واســتخدام
اإلطــارات التالفــة أو املنتهيــة الصالحيــة ،وذلــك ســعياً
لتفــادي حــوادث انفجــار اإلطــارات التــي تزيــد خــال
هــذه الفــرة بســبب ارتفــاع درجــات الحـرارة يف الصيــف،
و زيــادة حركــة التنقــل بــن املــدن األخــرى خاصـ ًة خــال
أوقــات ال ُعطــات.
وتــأيت حملــة رشطــة رأس الخيمــة ( ســامة مركبتــك تعنــي
ســامتك ) تطبيقــاً إلســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة
إىل نــر وتعزيــز األمــن واألمــان يف الطــرق مــن خــال
نــر التوعيــة والتثقيــف بالقوانــن املروريــة ،عــر توعيــة
الســائقني بأهميــة الصيانــة الدوريــة للمركبــة.
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د.عادل محمد الكردوسي
خبير بوزارة تنمية
المجتمع بدولة اإلمارات

توظيف الذكاء
االصطناعي
في
دولة اإلمارات
العربية المتحدة

ً
تتجه القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة دائما صوب استشراف المستقبل ،واألخذ
بالمبادرة ،ومن ذلك السعى نحو استخدام وتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المجاالت
االقتصادية والصناعية والتعليمية والتقنية في ظل ما يشهده العالم من مخرجات الثورة الصناعية
الرابعة ،بما يعزز من ثقافة االبتكار ،ويعزز من التنمية المستدامة في المجتمع اإلماراتي.

لذلك تم وضع اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي ،بهدف دعم التطبيقات يف
هذا املجال وإعداد الكوادر املتخصصة يف مجال الذكاء االصطناعي ،والعمل عىل
نرش الثقافة بهذا املوضوع بني جميع أفراد املجتمع ،وكذلك سعت نحو تشجيع
جميع املؤسسات الحكومية منها والخاصة لألخذ مببادئ الذكاء االصطناعي،
حيث شهد العام  2017إطالق اسرتاتيجة الذكاء االصطناعي كأول مرشوع ضخم
ضمن مئوية اإلمارات  . 2071ويوجد من يشري إىل أن مستقبل البرشية سيعتمد
بشكل كبري عىل تحقيق تقنيات الذكاء االصطناعي ،وسيظل الوصول بالذكاء
االصطناعي إىل مستوى البرش هدفاً مستقبلياً ،ولذلك فإنه من األهمية مبكان
أن تركز مثل هذه االخرتاعات عىل التطبيقات التي تخدم البرشية ،بدالً من أن
تزعزع استقرارها وتهددها.
بالنسبة للتعليم؛ يجب توفري نظام تعليمي يخصص عملية التعليم لكل طالب
بناء عىل قدراته ومهاراته ،ومساعدة املعلم لتحديد مستوى الطالب وزيادة
معدل النجاح لديهم ،وأيضاً هناك برامج تساعد عىل تصحيح اإلجابات وتحديد
الدرجات مام يوفر الوقت والجهد للمعلّم .
وانطالقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب؛ إلتاحة أفضل وأرسع الخدمات الحكومية
للناس يف الدولة بكفاءة وجودة عاليتني ،بهدف إسعادهم واالرتقاء بكافة مناحي
العمل والحياة يف الدولة .تشكل اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي استكامالً
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للحكومة الذكية ،لتحقيق تقدم ملموس يف جميع ميادين العمل الحكومي
واالرتقاء باألداء عىل املستوى املؤسيس ،أفقياً ورأسياً .ويستهدف هذا املقال إلقاء
الضوء عىل أهم املفاهيم املستخدمة ،وفيام إذا كانت اإلمارات مؤهلة الستثامر
تقنية الذكاء االصطناعي.
أهم المفاهيم المستخدمة:

تعريف الذكاء االصطناعي:
هو قدرة اآللة عىل محاكاة العقل البرشي وطريقة عمله ،مثل قدرته عىل
التفكري ،واالكتشاف واالستفادة من التجارب السابقة.
اإلمارات مؤهلة الستثمار تقنية الذكاء االصطناعي:

أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب؛ خالل شهر أكتوبر 2017م ،أن مئوية اإلمارات تبدأ بإطالق
مشاريع ضخمة مثل الذكاء االصطناعي للتأسيس للمرحلة املقبلة ،مؤكدا ً سموه:
أن الذكاء االصطناعي هو املوجة الجديدة بعد الحكومة الذكية التي ستعتمد عليها
خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية املستقبلية ،وذكر سموه "بدأنا الخدمات اإللكرتونية
قبل ستة عرش عاماً واليوم نحن بصدد إطالق مرحلة ستعتمد عىل الذكاء االصطناعي،
ونسعى إىل تبني كل أدوات وتقنيات الذكاء االصطناعي مبا يعمل عىل االرتقاء باألداء
الحكومي عىل كافة املستويات" .فدولة اإلمارات تسعى ألن تكون مركزا ً جديدا ً يف تطوير
آليات وتقنيات وترشيعات الذكاء االصطناعي ،واسرتاتيجية دولة اإلمارات للعام 2071

دراسات

تقوم عىل مجموعة أسس أهمها اعتامد الذكاء االصطناعي يف كافة قطاعاتنا الحكومية
والخاصة".
بعض آليات تفعيل الذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات كام ييل :
 .1توعية وتثقيف الجمهور وفئات املجتمع مبفهوم الذكاء.
 .2خلق وعى لدى قادة املؤسسات واملديرين واملوظفني بالجهات الحكومية بأهمية
الذكاء االصطناعي.
 .3تكوين فرق عمل باملؤسسات الحكومية لدراسة الفرص والتحديات التي تواجه هذه
الجهات.
.4تنمية وتطوير الكفاءات العلمية والقدرات املحلية املتخصصة مبجال الذكاء
االصطناعي ،وتدريب موظفي الحكومة.
.5إطالق برامج تعليمية بالجامعات تواكب التغرياملتوقع حدوثه بالوظائف املستقبلية.
.6إنشاء مراكز بحثية لتطوير القطاعات املختلفة بالدولة وتأهيلها الستقبال رضورات
الذكاء االصطناعي.
باإلضافة إىل أن فلسفة العمل الحكومي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنسجمة
مع التوجهات املجتمعية والتي تعمل عىل تعزيز الرضا والسعادة ،جاء العمل عىل دعم
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املجتمع ،والتي تهدف من أحد جوانبها إىل تحقيق
السعادة والرضا للجميع يف املجتمع.
بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي:

نتعرف عىل بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي ،والتي رغم بدايتها قد شملت
مجاالت متعددة ،سواء يف املجال الصناعي والتعليمي ،ويف املجال الطبي ،ويف
املجال االقتصادي ،ويف املجال العسكري واألمني.
وفيام يتعلق بامليادين واملجاالت التي يغطيها الذكاء االصطناعي فهي :املعلوماتية
العصبية .واألنظمة الخبرية .والروبوتية .والرؤية الحاسوبية .ومعالجة اللغات
الطبيعية .ومتييز األمناط .واأللعاب .ويستخدم الذكاء االصطناعي يف العديد من
املجاالت العسكرية والصناعية واالقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية هي
األكرث انتشارا ً يف الوطن العريب.
وتستهدف االسرتاتيجية اإلماراتية للذكاء االصطناعي عدة قطاعات حيوية أهمها :
قطاع النقل من خالل تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية.
قطاع الصحة من خالل تقليل نسبة األمراض املزمنة والخطرية.
قطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب األخطاء املكلفة.
قطاع الطاقة املتجددة عرب إدارة املرافق واالستهالك الذيك ،وقطاعات أخرى كثرية .
خالصة القول؛ إن حكومة دولة اإلمارات سعت إىل إطالق اسرتاتيجية الذكاء
االصطناعي عام  ،2017بهدف االنطالق نحو مئوية اإلمارات  ، 2071والتي
تستهدف العمل عىل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي ،يف العديد من القطاعات
ومنها قطاع التعليم ،وقطاع النقل ،وقطاع الصحة ،وقطاع الفضاء ،وقطاع الطاقة
املتجددة ،وقطاع املياه ،وقطاع التكنولوجيا ،وقطاع البيئة .مبا يساهم يف تعظيم
وزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف ،وكذلك تقديم خدماتها بطريقة رسيعة
وسهلة ومتاحة لجميع املواطنني واملقيمني ،وذلك من خالل هذه التقنيات بهذا
املجال ،باإلضافة إىل السعى نحو تقديم خدماتها للمتعاملني برسعة وسهولة
وصوالً إىل تحقيق السعادة والرضا للمستفيدين ،مبا يساهم يف الوصول إىل أن
يصبح املواطنون واملقيمون يف املجتمع اإلمارايت من أكرث الناس سعادة يف العامل.
المراجع:

توين جي بريسكوت و اخرون  ،مرشوع اإلنسان املتطور ،بيان تطور التعاون بني البرش
والذكاء االصطناعي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.2019 ،
نانا ضمراوي،تعريف الذكاء االصطناعي ،شبكة املعلومات الدولية.2018 ،
https://albayan.ae
مصدر سابق ،شبكة املعلومات الدوليةhttps://albayan.ae .2018 ،
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إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

مفاعل براكة
بال شك إعالن صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي
رعاه اهلل ،عن جناح الدولة بتشغيل أول مفاعل سلمي
للطاقة النووية يف حمطات براكة يف العاصمة أبوظبي
تعترب حلظة تاريخية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي
أتت تتويجًا ألكرث من عقد من الرؤية الطموحة والتخطيط
االسرتاتيجي واإلدارة احملكمة للربنامج النووي السلمي
اإلماراتي  ..وبالرغم من التحديات احلالية التي تواجه العامل،
أظهرت فرق العمل لدينا قدرًا كبريًا ومميزًا من املرونة
وااللتزام بإجناز احملطة األوىل بأمان تام ،حيث نقرتب خطوة
أخرى من حتقيق هدفنا اخلاص بتوفري ربع احتياجات الدولة
من الكهرباء ،وتعزيز مسرية النمو والتطور ملستقبل
الدولة باستخدام طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وخالية
من االنبعاثات.
ويف إطار رؤية القيادة الرشيدة ،أصبحت حمطات براكة
للطاقة النووية حمركًا للنمو يف دولة اإلمارات ،حيث ستنتج
احملطات األربع فور تشغيلها بالكامل  % 25من الكهرباء
اخلالية من االنبعاثات الكربونية يف الدولة ،إىل جانب دعم
التنوع االقتصادي من خالل توفري آالف الوظائف اجملزية
عرب تطوير قطاع مستدام للطاقة النووية وسلسلة إمداد
حملية.
وكل هذا ما هو إال اجناز جديد ومبعث فخر لكل من ينتمي
لهذا الوطن احلبيب ،الذي طاملا تسعى قيادته الرشيدة
للريادة يف شتى جماالت احلياة مراهنة بذلك على أبنائها
اخمللصني الذين يحملون األمانة بكل تفان وإخالص .
وإن دولة اإلمارات بحكمة وحنكة قيادتها باتت اليوم يف
ريادة الوطن العربي عرب اجنازاتها الواضحة للعيان ،لتثبت
للعامل أجمع أن أبناء اإلمارات والعرب بشكل عام قادرين
على جتاوز املستحيل واإلسهام يف بناء احلضارة العلمية
التي كان لها باع طويل يف سرب أغوار العلم واملعرفة
والريادة .
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دراسات

األمن السيبراني األمن اإللكتروني
و نقاط التقاطع

إعداد  :سعد الدغمان

 ،، MALWAREوبرامج مكافحة الفريوسات ،
المستخدمين
األمن السيبراني:
هو مامرسة حامية األنظمة والشبكات والربامج يجب عىل املستخدمني فهم مبادئ أمان البيانات وحلول مقرتحة ألمان الربيد اإللكرتوين.
من الهجامت الرقمية .التي تهدف عاد ًة إىل األساسية واالمتثال لها مثل اختيار كلامت مرور قوية
ً
لماذا يعتبر األمن السيبراني مهما..
الوصول إىل املعلومات الحساسة أو تغيريها أو  ،والحذر من املرفقات ذات املصدر املجهول يف الربيد
إتالفها أو ابتزاز املال من املستخدمني أو مقاطعة اإللكرتوين  ،والحرص عىل عمل النسخ االحتياطي يف عاملنا املرتابط بواسطة الشبكة ،يستفيد
الجميع من برامج الدفاع السيرباين .فمثالً عىل
للبيانات
العمليات التجارية.
املستوى الفردي ميكن أن يؤدي هجوم األمن
التكنولوجيا
تعد التكنولوجيا رضورة ملحة ملنح املنظامت واألفراد السيرباين إىل رسقة الهوية أو محاوالت االبتزاز
نهج األمن السيبراني
ينتهج األمن السيرباين الناجح نهجاً معيناً يتكون أدوات الحامية الالزمة من الهجامت السيربانية .أو فقدان البيانات املهمة مثل الصور العائيل كام
عادة من طبقات متعددة للحامية تنترش يف أجهزة ثالثة كيانات رئيسية يجب أن تتم حاميتها - :أجهزة تعتمد املجتمعات عىل البنية التحتية الحيوية
الكمبيوتر أو الشبكات أو الربامج أو البيانات التي الكمبيوتر واألجهزة الذكية والراوترات- .الشبكات .مثل محطات الطاقة واملستشفيات ورشكات
الخدمات املالية لذا فإن تأمني هذه املنظامت
ينوي املرء الحفاظ عىل سالمتها و يف أي منظمة
وغريها أمر رضوري للحفاظ عىل عمل مجتمعنا
يجب عىل املستخدمني والعمليات والتكنولوجيا أن
السحابة االلكترونية
يكملوا بعضهم بعضاً ويتكاتفوا إلنشاء دفاع فعال وتتضمن التقنية الشائعة املستخدمة لحامية بطريقة آمنة وطبيعية .يستفيد الجميع أيضً ا
هذه الكيانات جدران الحامية  ،تصفية DNSمن عمل الباحثني يف مجال األمن السيرباين ،
من الهجامت السيربانية.

18

سبتمبر  2020العدد ( ) 287

دراسات

فمثالً يضم فريق تالوس  250باحثاً يحققون
يف التهديدات الجديدة والناشئة واسرتاتيجيات
الهجوم السيرباين .فهم يكشفون عن نقاط
الضعف الجديدة  ،ويثقفون الجمهور بشأن
أهمية األمن السيرباين  ،ويعملون عىل تقوية
أدوات املصادر املفتوحة .مام يجعل العمل عىل
اإلنرتنت أكرث أمانًا للجميع(.) 1

ما هو السايبر؟

“سايرب” ( )Cyberهي كلمة درج استخدامها
لوصف الفضاء الذي يضم الشبكات املحوسبة،
ومنظومات االتصال واملعلومات وأنظمة التحكم عن
بعد .وتختلف استخدامات وأشكال السايرب من دولة
إىل أخرى تبعاً ألولويات هذه الدول ،فمنها األمني
والسيايس واالستخبارايت واملدين واملهني واملعلومايت
البحت .ويتشكل كيان السايرب يف كل الدول ويف
األمن السيبراني ..األمن اإللكتروني.
املجمل بوجود ثالثة مركبات أساسية تضم األجهزة
األم ُن اإللكرتوين يختص بأمن كل ما يتعلق “ ،”Hardwareوالربمجيات الرقمية “،”Software
باإللكرتونيات ،أم ُن موجات محطة الراديو والعامل البرشي من مربمجني ومستخدمني.

التي كُنت تستمت ُع عربها لربنامجك املفضّ ل.
اإللكرتونيات لها أنوا ٌع مختلفة ،هذا يقتيض
بالتأكيد أن تكون طُ ُرق تأمني هذه اإللكرتونيات
مختلف عن
مختلفة .فأم ُن الشبكات الالسلكية
ٌ
يختلف عن
أمن نظم املعلومات والذي بدوره
ُ
أمن النظم وعن أمن إنرتنت األشياء.
حتى السيارات بها نظم تحتاج إىل حامية
مبختلف أنواعها ،األم ُن السيرباين يتعلّق بحامية
السايرب سوا ًء تعلّق األمر باملعلومات أو مل يتعلّق.

نقاط تقاطع أمن المعلومات مع األمن السيبراني

ومن ضمنه “أمن املعلومات” بينام يهتم مجال أمن
املعلومات بأمن املعلومات وإن كانت عىل السايرب.
ما هو الفرق بني أمن املعلومات واألمن السيرباين
وعىل الرغم من التقاطع املذكور آنفاً بني املجالني إال
أن هنالك نقاط اختالف جوهرية بني املجالني.
من حديثنا السابق بني الجالني تستطيع أن تالحظ
الفروقات التالية:
األمن السيرباين يهتم بأمن كل ما هو موجود عىل
السايرب من غري أمن املعلومات ،بينام أمن املعلومات
ال تهتم بذلك.
أمن املعلومات يهتم بأمن املعلومات الفيزيائية
“الورقية” بينام ال يهتم األمن السيرباين بذلك (.) 2
وأن العالقة بني أمن املعلومات واألمن السيرباين
هي التقاطع من حيث اإلهتامم بأمن املعلومات
املوجودة بالسايرب ،ويختلفان فيام تبقى من
اإلهتاممات.

من الحديث عن أمن املعلومات واألمن السيرباين
تجد أن هنالك نقاط تقاطع بني املجالني ،يستخدمها
البعض كعذر و ُح ّجة الستخدام احدى العبارتني
مكان األُخرى.ويتقاطع مجاال أمن املعلومات
المصادر:
واألمن السيرباين من جهة اإلهتامم بأمن املعلومات
ساره أحمد محمد الغامدي www.cisco.com ،
اإللكرتونية “السايربية».
فاألمن السيرباين يعتني بأمن كل ما يوجد «بالسايرب» مصطفى الطيب /www.oolom.com/6124 ،
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رسائل وطنية

حصل على جائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي..

النقيب أحمد هاشل:
قائد عام شرطة رأس الخيمة هو الداعم والمحفز لمشواري التعليمي

ضيف هذا العدد في باب رسائل وطنية النقيب أحمد محمد هاشل الحارثي رئيس قسم اإلستراتيجية وتطوير األداء إلدارة العامة للعمليات
الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،حاصل على شهادة الماجستير والفائز بجائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي وجائزة األداء المتميز،
وهو أحد الكفاءات الشرطية الشابة .التحق بالعمل بوزارة الداخلية سنة  2002ويشهد له زمالءه بالكفاءة واألخالق العالية وحبه لعمله .له حضور
فعال في كافة األعمال التي يقوم بها وطموحاته ليس لها حدود  ،يسعى في المرحلة المقبلة إلستكمال دراسته للحصول على الدكتوراه،
معتبرا أن العلم هو النبراس الذي تضاء به الظلمات الحالكة ،وهو الراية العالية التي ترشد إلى مافية خير اإلنسان في الدنيا واآلخرة ،وأن
المتعلم يمثل جزء من حضارة المجتمع  .للتعرف على ضيفنا عن قرب دعونا نتعمق في مسيرته عبر هذا الحوار :
حوار  :النقيب حسن عبداهلل المنصوري

الحكومية وكذلك موجهة إىل املرشفني عىل منظومة
رحلة دراسية
التميز يف رئاسة مجلس الوزراء واملجالس التنفيذية
ماهى املدارس التي درستم بها ؟
بدأت رحلتي الدراسية من املرحلة اإلبتدائية إىل يف اإلمارات ،والتوصيات الخاصة بالجهات الحكومية
الثانوية العامة يف مدرسة خالد بن الوليد مبنطقة من أجل تعزيز وتطوير األداء املؤسيس واالرتقاء
ملحور
تصوير /والسيام
مستويات التميز
زينب أعىل
لتحقيق
خاصة به
مصطفى
يحيى المعز -
النقيب /
الجزيرة الحمراء وهذه املدرسة لها مكانة تقرير
يف قلبي ويل فيها الكثري من الذكريات والقصص االبتكار أبرزها :
الجميلة ،ثم واصلت رحلتي الدراسية بالحصول * إنشاء وتأسيس قاعدة وبنية تحتية لتوجيه الجهود
عىل الدبلوم الرشطية من كلية الرشطة بأبوظبي .يف مجال االبتكار
إما شهادة البكالوريوس فكانت من أكادميية رشطة * االستثامر يف تعزيز قدرات املوارد البرشية يف
ديب ،واملاجستري من كلية محمد بن راشد لالدارة مختلف القطاعات والوحدات التنظيمية ،إضافة إىل
تأهيل قدرات برشية متخصصة تكون قادرة عىل
الحكومية بديب .
قيادة جهود االبتكار.
* استحداث خطة استدراجية خاصة باالبتكار تخدم
دراسة تحليلية
ما هو موضوع وتوصيات رسالة املاجستري ؟ الهدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة.
موضوع الرسالة متثل يف التباين بني مستويات * إطالق مشاريع ودراسات لالبتكار عىل مواضيع
التميز يف الجهات الحكومية ،دراسة تحليلية عىل معينة تتوافق مع أولويات وتوجهات الحكومة
محور االبتكار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  .والخطط اإلسرتاتيجية للجهة الحكومية.
ومتت التوصيات استنادا إىل عدة مدخالت شملت إما بالنسبة للتوصيات املوجهة للمرشفني عىل
نتائج الدراسة النوعية ،ودراسة التقارير التعقيبية ،منظومة التميز الحكومي فتتمثل يف:
وتم الرتكيز عىل التوصيات التي تعالج التباين بني * إعادة النظر مبعايري تقييم الجهة الحكومية يف
الجهات الحكومية ،وهى موجهة لجميع املؤسسات الدورة التقييمية القادمة بحيث يتم إلزام كل جهة
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حكومية حاصلة عىل مستوى النخبة بتقديم الدعم
الكامل والتعاون مع الجهة الحكومية ذات املستوى
األسايس بالتميز ،وتقديم النصح واإلرشاد وتبادل
الخربات واملعارف لالرتقاء بالجهة الحكومية.
* إطالق برامج تأهيلية متخصصة يف مجال
التميز خصوصا يف مجال االبتكار ،وتأهيل اإلفراد
املتخصصني يف التخطيط االسرتاتيجي ليكونوا داعمني
للجهود الحكومية.
الدولة تشجع على التعليم

هل يوجد لديكم توجه بإكامل دراسة الدكتوراه ؟

لدي رغبة كبرية مبواصلة الدراسة للحصول عىل
شهادة الدكتوراه من جامعة اإلمارات خاصة إن
الدولة تشجع عىل التعليم والتسلح بالعلم واملعرفة
وأدعوا اللّه التوفيق يف مسعاي .
اإلمارات من الدول السباقة

كيف تقيم تجربة التعليم عن بعد وهل حققت
األهداف املرجوة ؟

هي تجربة ناجحة وايجابية بكل املقاييس ،ودولة
اإلمارات العربية املتحدة من أوائل الدول التي

رسائل وطنية

وتظل تهنئتهم محفورة يف ذاكريت.
صاحب السمو الشيخ محمد

مثلكم األعىل يف الحياة ؟

هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
الذي يتحدى الصعاب ويعشق الرقم واحد وكتابه
رؤيتي من أهم الكتب التي قرأتها.
سمو الشيخ سيف

نجاحكم ملن تهدية ؟

بادرت إىل تطبيق هذا النظام لتستمر الدراسة
ويواصل الطلبة تحصيلهم العلمي دون تأثري ،وهذا
داللة عىل البنية التحتية الرقمية القوية التي متتلكها
الدولة ،كام أن التعليم بالدولة يسري بخطى ثابتة
وبتطور مستمر ،وثبت ذلك من خالل تعامله يف
مواجهه األزمات الطارئة مثل أزمة (كوفيد )19
وماقدمته خالل هذا الظرف االستثنايئ يعد مبثابة
منوذج مرشف ،وهذا يدل عىل نجاح توجهات الدولة
واسرتاتيجياها القامئة عىل استرشاف املستقبل برصد
التحديات وإيجاد الحلول.
ثقافة العمل االستراتيجي

ماهي خططكم لتطوير سري العمل بإدارتكم ؟

املراجعة الدورية للمهام واملتطلبات وتكليف
املوظفني كل حسب اختصاصه النجازها ،مع املتابعة
واإلرشاف املبارش عليهم والعمل عىل إذالل املعوقات
والصعوبات التي قد تواجههم ،كام أسعى لنرش
ثقافة العمل االسرتاتيجي ىف الوحدات التنظيمية
لضامن استدامته مستقبال.
رعايتها كريمة وأعتز بها

ماذا ميثل لكم الفوز بجائزة صقر للتميز
الحكومي ؟

أهدي نجاحي لسيدي سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
رأس الخيمة يحث ويشجع منتسبى رشطة رأس الداعم األول للتميز وملنتسبي الوزارة.
الخيمة عىل التعلم ،ومن أهم الداعمني يل يف
استكامل دراستي العليا ويقوم مبتابعتي بشكل
المعرفة هي السالح
دوري ويحفزين دامئا للدراسة وزيادة املعرفة ادراكا
إذا بعثت رسالة إىل من توجهها وما مضمونها ؟
منه بقيمة واهية العلم عىل الفرد .وكان استقباله
رسالتي إىل منتسبي القيادة العامة لرشطه رأس
وتكرميي بعد حصويل عىل املاجستري ترشيفا وتحفيزا
الخيمة مضمونها إن العلم ليس له نهاية ،وإن
لبذل املزيد من الجهد والتطوير.
املعرفة هي السالح الذي كلام زادت لدى الفرد
زادت من قوته.
العين الساهرة  25عام من النجاح
فتقدم املجتمعات يعتمد عىل املعرفة وهي من
مجلة العني الساهرة تحتفل مبرور  25عام عىل ضمن أولويات حكومتنا الرشيدة لتخطو نحو التطور
تأسيسها كيف ترون مسريتها ؟
والتنمية بخطى ثابتة ،وتعتمد املعرفة بشكل أسايس
نجحت يف مسريتها اإلعالمية وبرزت كوسيلة إعالمية عىل متيز التعليم العايل املواكب للتطورات العلمية
نشطة ،وضعت لنفسها مسارا بصورة منفردة كمجلة والتكنلوجية .وقياس مستوى متيز أي مجتمع يحدده
متخصصة تعتني بالشؤون األمنية ولها حضور يف قدر متيز نشاطاته املعرفية الرئيسية ،مع األمنيات
الجوانب األخرى لتكون مطبوعة شامله ،أملني لكل الزمالء بالتوفيق والتميز .
استمرارية العطاء وهى واجهة مرشفة لإلعالم
أالمني.
«ال تشيلون هم» غيرت األحداث

كيف ترى تعامل األجهزة األمنية بالدولة مع
فريوس (كوفيد  )19؟

تعرب هذه الجاهزة التي يرعاها صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو املجلس األعىل
حاكم رأس الخيمة ،من الجوائز التي اعتز بها وفزت
بها مرتني بفئة اإلداري املتميز،وحظيت مبصافحه
سموه عىل هامش االحتفال بالجائزة.

بكلمه واحدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ( ال تشيلون هم ) تغريت مجرى
اإلحداث ،جعلت املواطن واملقيم ال يشعر بالخوف
والرهبة ،والكل تعاون مع الجهات املختصة وقامت
الجهات األمنيه بجهود حثيث واثبتوا كفاءة عاليه يف
التعامل مع هذا الوباء بشهادة أفراد املجتمع.

استقباله وتكريمه يدفعني للتفوق

والدتي وتهنئة أبنائي

*حظيت باستقبال سعادة اللواء قائد عام
الرشطة ماذا ميثل لكم هذا ؟

إىل من تدين بالفضل بحياتك ؟

تبقى والديت الداعم واملحفز األول يف كل مراحل
سيدي اللواء عيل بن علوان القائد العام لرشطة حيايت ،وابناىئ أول من هناين بحصويل عىل املاجستري

تقدم المجتمعات
يعتمد على
المعرفة وهذه
من أولويات
حكومتنا الرشيدة
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بحوث إعالم

اإلعالم األمني ...التعريف ،الوظائف ،اإلشكاليات
برز مفهوم اإلعالم األمني بشكل آبير
خالل نهايات القرن العشرين آمفهوم جديد
في حقل اإلعالم العام أو مجال جديد آخر
في حقل اإلعالم المتخصص الذي ظهر
ً
في هذه الفترة تماشيا ُمع التخصص الذي
دخل على آل المهن وأدخل آمفهوم يتم
التعامل معه حسب الرغبات التي تتماشى
ومفهوم تفتيت الجمهور أو جمهور الوسيلة
اإلعالمية الذي رافق عمليات التخصص ،بما
أفرد لكل وسيلة إعالمية جمهورها الخاص،
ومن هنا جاء مصطلح اإلعالم األمني آحقل
من حقول اإلعالم المتخصص بعد انتشار
هذا المفهوم من خالل الفضائيات والقنوات
المتخصصة واإلذاعات والصحف آل يعمل
في مجال محدد ويوجه إلى جمهور محدد.
وبانتشار هذا الحقل من اإلعالم المتخصص
(اإلعالم األمني) آان البد لنا أن نبرز مفهومه
وتعريفاته واإلشكاليات التي تواجهه .
سعد الدغمان
التعريف :

التعريفات التي قدمها الباحثون ملفهوم اإلعالم األمني
متعددة وذلك تب ًعا للجانب الذي ركز عليه الباحث
يف تناوله للمفهوم ،وتشري إحدى الدراسات إىل أن
اإلعالم األمني يعد فر ًعا من فروع اإلعالم املتخصص
الذي يهدف إىل إخبار الجمهور أو قطاع معني
منه مبوضوعات تخص األمن ويقوم به رجال األمن
ذاتهم،كام يقوم به رجال اإلعالم إذا كان األمر يتعلق
برجال األمن.
وتشري دراسة أخرى إىل أن اإلعالم األمني يقصد به:
كافة األنشطة اإلعالمية املقصودة واملخطط لها وما
يتم إعداده من رسائل إعالمية بهدف إلقاء الضوء
والتعريف بجميع الجهود واإلنجازات التي تحققها
وزارة الداخلية ،يف إطار اسرتاتيجيتها األمنية الشاملة
من خالل كافة وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة.
ويركز باحث آخر عىل مفهوم اإلعالم األمني من زاوية
أسلوب االتصال الذي يتبع يف مجال اإلعالم األمني،
ومن ثم فهو اإلعالم الذي يتحقق مببادرة من رجال
األمن ،إما بطريقة مبارشة إلنتاج الرسائل اإلعالمية
كالربامج األمنية اإلذاعية والتلفزيونية واألفالم
السينامئية وغريها ،أو بطريقة غري مبارشة مثل تزويد
الصحف بأخبار األحوال األمنية ومجرياتها بشكل
موضوعي يعتمد عىل املعلومات املوثوق بها .ويوضح
باحث آخر أن اإلعالم األمني مل يعد يقترص عىل
األخبار وطبيعة االتصال الرأيس بل امتد إىل وظائف
كثرية إخبارية وتعليمية وإرشادية و رسائل توعية
وفق منط االتصاالت املتبادلة بني ثالثة قطاعات هي
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الرشطة واإلعالم والجمهور .وهنا ركز الباحث عىل
استخدام «وظائف اإلعالم األمني» ونطاقه كأساس
للتعريف وفق هذا املفهوم .بينام يرى آخرون أن
هذه التعريفات تقرتب ملفهوم اإلعالم األمني من
زاوية معينة وهي التي ركز عليها كل باحث وافرتض
أنها متثل املحور الرئييس للمفهوم.
والحقيقة أن مفهوم اإلعالم األمني يرتبط مبفهوم
اإلعالم أوالً ،وثانيًا مبحتوى الرسالة اإلعالمية املتخصصة
التي تقوم عليها  ،وثالثًا بالوظائف املوكلة إليه ،وراب ًعا
بالجمهور املستهدف .فمن حيث مفهوم اإلعالم يرى
البعض ((:أنه عملية اإلخبار أي نقل الرسالة من جهة
إىل أخرى من خالل أداة أو وسيلة من وسائل االتصال
الجامهريي التي تجعل عملية االتصال ال تتجه إىل
شخص معني وإمنا إىل جمهور متسع ومن ثم فاإلعالم
يف جوهره هو شكل من أشكال االتصال) .وهناك
رأي آخر يقول بأن اإلعالم (:هو تزويد الناس باألخبار
الصحيحة واملعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي
تساعدهم عىل تكوين رأي صائب بصدد واقعة معينة
أو مشكلة من املشكالت) ،حيث يعرب هذا الرأي
تعب ًريا موضوع ًيا عن عقلية الجامهري واتجاهاتهم
وميولهم،وهو ما يعني أن اإلعالم يقوم باإلقناع عن
طريق املعلومات واألرقام واإلحصاءات والحقائق،
فاإلعالمي ليس له غرض معني فيام ينرشه أو يذيعه
عىل الناس ،وهو يقدم حقائق مجردة وهذا ما مييزه
عن رجل الدعاية  ،ومن هنا ميكننا القول بأن اإلعالم يف
جوهره (منط من أمناط االتصال الجامهريي الذي ينقل
الواقع القائم كام هو إىل جمهور متسع مختلف من

حيث الخربات والتوجهات والقيم).
وفيام يتعلق بالقائم باالتصال يف نطاق عملية اإلعالم
األمني فيتمثل بالجهات األمنية املختصة سواء تم
ذلك بشكل مبارش أم غري مبارش ،وهذا يتم من خالل
الظروف التي يتم من خاللها إطالق الرسالة اإلعالمية
األمنية وموضوع الرسالة والجمهور املستهدف ،فثمة
ظروف تتطلب أن يكون القائم باالتصال الجهة األمنية
املختصة ،يف حني تفرض ظروف أخرى استخدام الشكل
غري املبارش ،كام أن بعض املوضوعات يكون من األفضل
أن يتم تناولها من قبل رجال األمن ،بينام موضوعات
أخرى يكون من األفضل تناولها بواسطة أطراف أخرى،
وهو ما ينطبق عىل الجمهور املستهدف  ،وأحد
الخصائص الحاكمة لفعالية العملية اإلعالمية تتمثل
بدرجة الثقة التي يتمتع بها القائم باالتصال لدى
الجمهور ومدى قدرته ومهارته يف نقل الرسالة ومدى
اقتناعه وإميانه بالرسالة التي يقوم بنقلها،وإملامه
بالجوانب الفنية التي يشتمل عليها محتوى الرسالة،
وتزداد أهمية مثل هذه الخصائص بالنسبة لإلعالم
األمني نظ ًرا ألهمية وحساسية املوضوعات والقضايا
التي يتناولها؛ والخاصية النوعية للقائم باالتصال يف
نطاق اإلعالم األمني تتمثل يف آونه مصد ًرا واحدًا
محددًا له هذا االختصاص وذلك بخالف األمناط
األخرى من اإلعالم املتخصص التي ميكن أن تحتمل
تعدد املصادر القامئة باالتصال .ومتثل الرسالة صلب
العملية اإلعالمية وهي تتكون من (شكل ومضمون)
والشكل البد وأن يتناسب مع املضمون ويتالءم مع
قناة اإلعالم التي سيتم استخدامها.

بحوث إعالم

آما أن التوازن بني الشكل واملضمون من األمور األساسية
إلطالق رسالة فعالة؛فال ينبغي أن يتغلب أحدهام عىل
اآلخر ألن ذلك من شأنه أن يضعف من أثر الرسالة
وقد يوجهها بعيدًا عن الهدف املنشود .وهناك جانب
آخر البد وأن يتوافر يف الرسالة اإلعالمية خاصة األمنية
وهو التوازن يف كم املعلومات الذي تحتويه الرسالة ،فال
ينبغي أن تحتوي الرسالة عىل كم كبري أو مبالغ فيه من
املعلومات بحيث ال يستطيع املتلقي أن يستوعبه ،وال
يجب أن يكون يف الوقت نفسه محدودًا بحيث ال يفي
باحتياجات املتلقي ألنه يف هذه الحالة سيقوم باستكامل
املعلومات الناقصة ذاتيًا أو من خالل اآلخرين .األمر الذي
يؤدي إىل تشويه الرسالة اإلعالمية أو تحريفها مبا يخل
بالهدف املراد الوصول إليه من إطالقها ،هذا باإلضافة إىل
الدقة والوضوح وعدم استخدام أي ألفاظ أو جمل تقبل
تأويالً وتفسريات متعددة.
أما ما يتعلق بالوسيلة فمن املعروف أنه توجد ثالثة أنواع
من القنوات اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية ،وال
ميكن القول بأفضلية نوع عىل آخر ألن العوامل املحددة
لتفضيل قناة عىل أخرى تتمثل يف طبيعة موضوع الرسالة
وخصائص الجمهور املستهدف واألهداف املراد الوصول
إليها من إطالق الرسالة وتوقيتها ،وقد يتطلب املوضوع
استخدام أكرث من قناة يف وقت واحد ،إال أنه يف هذه
الحالة البد من مراعاة طبيعة كل قناة عند تصميم
وإنتاج الرسالة اإلعالمية حيث تختلف الرسائل حسب
طبيعة القناة التي تبث من خاللها عىل أن يؤخذ باالعتبار
عند تصميم الرسالة املزايا النسبية الخاصة بكل قناة
وذلك لتوظيفها التوظيف األمثل الذي يخدم األهداف
املراد الوصول إليها.
وبالنسبة لإلعالم األمني فهو األقرب إىل استخدام أكرث من
قناة لنقل رسالته وذلك التساع نطاق املوضوعات التي
يتناولها وأهميتها النسبية املرتفعة بالنسبة لقطاعات
كبرية من املجتمع ،األمر الذي يعني اتساع قاعدة
الجمهور املستهدف وتنوع خصائصه وعاداته االتصالية،
هذا فضالً عن تعدد املستويات النوعية التي يخاطبها
اإلعالم األمني األمر الذي يتطلب نقل رسائله عرب عدة
قنوات وعدم االقتصار عىل قناة واحدة إال إذا كانت
هناك ظروف موضوعية تتطلب ذلك.
ويعد الجمهور املستهدف أحد العنارص الحاكمة ألية
عملية إعالمية فتب ًعا لخصائص هذا الجمهور وعاداته
وتقاليده وقيمه ومفاهيمه ورؤاه تتشكل العملية
اإلعالمية وال يعني هذا أن اإلعالم يجب أن يكون أداة
لرتسيخ التقليد ومقاومة التغيري والتجديد وإمنا عىل
املخطط اإلعالمي أن يضع يف االعتبار خصائص الجمهور
املتلقي للرسائل اإلعالمية التي قد تشتمل عىل بعض
األفكار والرؤى الجديدة بحيث يقدمه بالشكل وبالصيغة
التي ال ينتج عنها أي شك أو حذر أو صدام مع الجمهور
املتلقي والواقع أن هذه املسألة تعد إحدى املعضالت
التي تواجه اإلعالم يف كافة املجتمعات ،إال أن هناك عدة
اسرتاتيجيات تعمل عىل التغلب عىل تلك املعرقالت أو
تجنب آثارها.

الوظائف واإلشكاليات:

تتعدد وظائف اإلعالم األمني بشكل عام حسب طبيعة
عمل األجهزة األمنية واختالف طبيعة عملها ،ولكن ميكننا
أن نشري إىل أهم هذه الوظائف عىل النحو التايل :
 خلق صورة ذهنية ايجابية لدى املواطنني عن األجهزةاألمنية ووظائفها ومهامها باعتبارها يف األساس موجهة
لتحقيق الصالح العام املشرتك لكافة أبناء املجتمع.
– تنمية روح املشاركة واالرتباط بني األجهزة األمنية
وأبناء املجتمع عىل أساس أن تحقيق األمن ميثل رضورة
أساسية لكل أبناء املجتمع وأن تحقيق األمن واالستقرار
يتطلب تكاتف جهود الجميع.
 إعداد البيانات واألخبار اإلعالمية املتعلقة بالجوانباألمنية.
 التغطية اإلعالمية لكافة األحداث املتعلقة بالجوانباألمنية
 التعريف باألنشطة املختلفة التي تقدمها أجهزة األمنوالتي تدخل يف نطاق الخدمات الحكومية الرسمية التي
يحتاج إليها املواطنون ورشح اإلجراءات الالزمة لحصول
املواطنني عىل هذه الخدمات .
 التوعية بكل ما هو جديد يف نطاق الجرمية خاصةالجرائم االلكرتونية وغريها من أنواع الجرائم الجديدة
التي بدأت بالظهور يف املجتمعات املعارصة ،هذا فضالً
عن غرس املفاهيم األمنية لدى املواطنني وتحصينهم من
الوقوع يف براثن الجرمية مبا يدعم أوجه التعاون بينهم
وبني أجهزة األمن
 توجيه الجمهور لإلجراءات التي يجب اتخاذها ملواجهةخطر داهم أو عند مشاهدة جرمية.
 التسويق للسياسات واألنشطة األمنية املختلفةواالستطالع املنتظم آلراء املواطنني بصدد الخدمات
التي تقدمها وزارة الداخلية وذلك للتوصل إىل األساليب
املالمئة لتطوير األداء باستمرار.
 السعي املستمر واملنظم لتشكيل بيئة حاضنة لألنشطةاألمنية وخلق رأي عام مساند لها
 إعداد السيناريوهات الالزمة للتعامل اإلعالمي معاألزمات األمنية املحتملة .
 إيجاد اآلليات التي تكفل التنسيق والتعاون مع وسائلاإلعالم املختلفة يف املجتمع
 املتابعة الدقيقة واملستمرة ملا ينرش يف وسائل اإلعالماملختلفة املحلية والدولية بصدد املوضوعات األمنية
أو ذات الصلة باألجهزة األمنية وتوثيقها وتحليلها من
زوايا ومنظورات متعددة واالستفادة منها يف وضع
االسرتاتيجيات والخطط األمنية .
هذه هي أهم الوظائف املتعلقة باإلعالم األمني والشك
يف أن تحديد األولويات بالنسبة لها وأساليب القيام بها
يرتبط ارتباطًا واض ًحا باإلسرتاتيجية العامة الشاملة لألمن
وموضع إسرتاتيجية اإلعالم األمني منها.
اإلشكاليات:

ويواجه اإلعالم األمني العديد من اإلشكاليات يف واقع
املامرسة  ،وميكننا أن نشري إىل أهم هذه اإلشكاليات
عىل النحو التايل:

اإلشكاليات األوىل  :ترتبط بكل من اإلعالم الذي يسعى
إىل السبق ومن ثم اإلفصاح الرسيع بصدد أي حدث
واألمن الذي تتطلب مهامه املكلف بها االحتفاظ بقدر
من الرسية لبعض املعلومات ؛والواقع إن احد املهام
الرئيسة لإلعالم األمني هي الوصول إىل نقطة التوازن
املالمئة بني ما ميكن اإلفصاح عنه وما يجب حجبه .
اإلشكالية الثانية  :يف أن متطلبات األمن يف بعض الظروف
قد تؤدي إىل تقييد الحريات وهو األمر الذي يتعارض مع
األسس التي تقوم عىل الدميقراطية؛والواقع أن الخربات
املعارصة توضح أن األولوية يجب أن تعطى لالعتبارات
األمنية وهو األمر الذي شهدته أعرق الدميقراطيات عىل
أن يكون ذلك يف إطار القانون والشك أن اإلعالم األمني
يواجه هذه اإلشكالية وعليه أن يتعامل معها باألساليب
املالمئة  ،وهي إشكالية تواجه كافة املجتمعات املعارصة.
اإلشكالية الثالثة :هي التي تواجهها األجهزة األمنية يف
معظم بلدان العامل وتعود لطبيعة املواقف التي يتعامل
فيها اإلنسان العادي مع أجهزة األمن  ،وإىل طبيعة بعض
املهام األمنية كالضبط واإلحضار والقيام بالحمالت األمنية
وغريها  ،هذا فضالً عن الثقافة السائدة يف املجتمع والتي
تشكل رؤية الناس لألمن وأجهزته وأنشطته والتي تكون
يف أغلب األحيان سلبية ويرتتب عىل ذلك أن ما يقدمه
اإلعالم األمني قد يتم استقباله وفهمه وتفسريه بعيدًا
عن الواقع واستنادًا إىل األحكام املسبقة  ،ولقد بدا هذا
واض ًحا يف حاالت معينة يف دول معينة فقد استطاعت
أجهزة األمن القبض عىل مرتكبي بعض الجرائم بعد
وقوعها مبدى زمني قصري ما يعد إنجازًا ها ًما يف مجال
عملها وأصدرت بيانات رسمية تعلن فيها عن الكيفية
التي تم إلقاء القبض عىل مرتكبي تلك الجرائم واألدلة
والقرائن التي اعتمدت عليها يف عملها  ،ولكن املفاجأة
املتمثلة يف بروز بعض الناس يشككون يف تلك النتائج.
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 عبد العزيز خزاعلة ،الرشطة املجتمعية :املفهومواألبعاد ،أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض
1419هـ ،ص7 . 48
 محمد بن حميد الثقفي «العوامل املؤثرة عىل عالقةاملواطن بالرشطة :دراسة عىل املراجعني مبرآز رشطة
الروضة بالرياض» رسالة ماجستري غري منشورة8 .
د  .فارس الخطاب «الدور األمني لإلعالم « بحث غري
منشور.
العدد (  ) 287سبتمبر 2020

23

تقنيات شرطية

المستحدثات الشرطية
د .محمد سعد الدين -مركز استشراق المستقبل ودعم القرار  -شرطة دبي

مدرعة صغيرة الحجم متعددة المهام

أو يف أي أماكن غري مرئية ،الوحدة الثانية هي وحدة استقبال الصوت وتكون مع
رجال تطبيق القانون حيث يرسل الصوت من الوحدة الرئيسية من عىل بعد إىل
وحدة االستقبال من خالال موجات الراديو ،وبالتايل سهولة تحديد موقع الشخص
داخل الغرفة ،وميكن أن يعمل الجهاز  30ساعة متواصلة يف نقل الصوت وعىل
مدى قد يصل إىل  50مرتا ً داخل البنايات.
أحدث تقنيات التحريات وكشف األدلة

السيارة املدرعة الجديدة متعددة املهام (تراك) توفر لرجال الرشطة عدة
مميزات ،أهمها األمان ،واملرونة ،ورسعة االستجابة ،باإلضافة إىل حجمها الصغري
الذي ميكنها من أن توضع يف املمرات ،واملصاعد ،واملباين الشاهقة .ومع صغر
حجمها إال أن اتساعها كبري بدرجة كافية ميكنها من حمل  8أفراد من رجال
الرشطة عىل األقل .وتشمل املدرعة عدة دورع من األمام ،والخلف ومن أعىل،
ومن أسفل لحامية رجال الرشطة من خطر القذائف واألعرية النارية ،وتتضمن
هذه الدروع فتحات متعددة إلطالق النار ،كام تتميز املدرعة بقدرتها العالية
عىل املناورة يف كافة األجواء ،والتضاريس ،واملناطق الوعرة ،كام تحتوي عىل عدة
ملحقات ،من أهمها منصة الهجوم والرفعة ،ودرع االخرتاق الذي يشتمل عىل
كامريا السلكية باإلضافة إىل أداة لقطر السيارات.
«نقار الخشب أحدث أجهزة التنصتالالسلكية من خلف الجدران

(نقار الخشب) أحدث أجهزة التنصت صغرية الحجم ،والتي تستخدم من عىل
بعد يف حاالت املراقبة السمعية والتنصت من خالل (حوائط ،وسقوف ،وأبواب
إلخ  ،) ...وتستخدم هذه التقنيات يف العمليات التكتيكية مع فرق تطبيق
القانون والقوات الخاصة ،وخاصة مع فرق التدخل الرسيع مثل فرق إنقاذ
الرهائن ومكافحة اإلرهاب .ينقسم الجهاز إىل وحدتني ،األوىل حجمها صغرية جدا ً
تزن نحو  28جراماً بها وسائل استامع تثبت بسهولة عىل الجدران ،أو األسقف،
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تقنية كندية لها القدرة عىل استكشاف ما يصل إىل  2.5مرت من سطح األرض.
تستخدم التقنية رادار قياس األرض(. Ground- penetrating Radar (GPR
يقوم بقياس التغريات يف طبقات األرض عن طريق قياس تسجيل انعكاس املوجات
الكهرومغناطسيسة بشكل منتظم .لها القدرة عىل كشف األشياء املدفونة تحت
األرض مثل الخدرات ،واملال ،واألسلحة ،وكذلك تحديد موقع جثث القتيل .وتستخدم
هذه التقنية معع فرق األدلة الجنائية والتحريات ،ويف الطب الرشعي ،واستكشاف
األدلة تحت سطح األرض بدون الحاجة إىل الحفر أو التنقيب ،يتميز النظام برسعة
ودقة البحث بكبسة زر ،حيث يقلل من الوقت املستغرق يف كشف األدلة ،باإلضافة
إىل تقليل املوارد البرشية العاملة ،يف هذا املجال .كام يتميز بالتحديد الدقيق
للمسافة املدفون عليها الدليل .كام ميكن نقل الصور بسهولة إىل الحاسب اآليل
ودمجها يف تقارير مصورة .يستخدم النظام يف كثري من األجواء خاصة يف األماكن
الضحلة التي يصعب فيها عمليات الحفر والتنقيب.

استطالع
تقرير
أمنية
تقرير
حوار
علوم
تحقيق
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تحديد الهوية باستخدام بصمات األصابع على الطرق السريعة

تستخدم الرشطة اإلنجليزية نظام تحديد هوية األشخاص املشتبة فيهم عىل الطرق
الرسيعة باستخدام تقنيات للكشف عن بصامت األصابع ،التقنية الجديدة سترسع
الوقت ومتكن الرشطة من متييز األفراد عىل قارعة الطريق بدون اصطحابهم ألقسام
الرشطة .وتعتمد التقنية عىل طبع بصمة الشخص عىل جهاز أكرب قليالً من الحاسب
املحمول ،ويتم التحقق من البيانات خالل قاعدة البيانات املركزية للرشطة ويتم
الرد يف غضون ثوانٍ معددة.
كاميرا حرارية متطورة للرؤية الليلية
العميد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

موازين

مدارسنا وجامعاتنا وفيروس كورونا

تستخدم بكفاءة يف الطرق ،واملناطق يف حالة الظالم الدامس ،ولها القدرة عىل
تحديد األشخاص والسيارات والحيوانات من عىل بعد يصل إىل أربعة أضعاف مدى
رؤية املصابيح األمامية ،كام أن لها القدرة عىل الكشف التلقايئ ،وإصدار التنبيهات،
ويتم تركيبها يف دوريات الرشطة خاصة التي تعمل يف املناطق النائية.
األجهزة المستقبلية في فض الشغب والمظاهرات

مدفع األشعة املؤملة ،واملعروف يف دوائر انفاذ القانون بنظام منع الهجوم الفعال،
وهو واحد من االخرتاعات األكرث ترويعاً منذ وقت النازيني .وهو مدفع مبارش
يطلق األشعة من أطباق امليكروويف يف الحشود الكبرية ،حيث تقوم هذه األشعة
بتفريق الحشود نتيجة موجة الطاقة الحرارية املنبعثة من نظام ،وتعمل عىل تفاقم
وتسخني الجزيئات يف الجلد ،مثل الكثري من أجهزة امليكرويف املنزلية ،وعىل الرغم
من اآلثار الواضحة ،إال أنها تعترب آمنة وغري قاتلة.
العدد (  ) 287سبتمبر 2020

25

نشارك جميع املؤسسات التعليمية والصروح العلمية
بالدولة فرحتهم بعودتهم إىل مقاعدهم الدراسية يف
عام دراسي نأمل بأن يكون حاف ًال بالنجاحات ومعززًا
باإلجراءات الوقائية السليمة يف ظل الظروف التي
رافقت انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد “كوفيد
 ”19العاملي  ،وإتباع التوجيهات وااللتزام بالتعليمات
الصادرة من اجلهات اخملتصة بوزارة الصحة والتي
اهتمت كثريًا بجانب كافة اجلهات املعنية األخرى يف
الدولة  ،حلمايتهم وتأمني سالمتهم واحملافظة
عليهم من كل ما يلحق بهم وبذويهم األذى أو الضرر،
من خالل غرس الوعي لديهم بالتدابري االحرتازية التي
هي مبثابة السد احلصني للتصدي ألي عدوى الستعادة
دورة احلياة الطبيعية بنجاح بتكاتفنا وتعاوننا لضمان
صحة وسالمة اجلميع .
كذلك وضعت اجلهات األمنية خطة شاملة لسالمة
الطلبة والهيئة اإلدارية والتدريسية خارج احلرم
املدرسي اشتملت على تكثيف الدوريات املرورية
الستقبالهم واستعدادًا ملواجهة أي عائق أو حتدي
من خماطر الطريق خالل رحلة الذهاب والعودة من
املدارس  ،كاستجابة ألي طارئ حمتمل.
كما نلمس لدى املؤسسات األمنية استعدادها
النطالقة العام الدراسي من خالل التجهيزات الوقائية
واالحرتازية باعتبارهم الشريك الرئيسي يف نشر
التوعية بأهمية االلتزام  ،مبا يسهم يف حتقيق أهداف
وزارة الداخلية يف تعزيز األمن واألمان ونشر السعادة
نحو اخلدمات املقدمة بكل متيز وجودة وشفافية .
وندعو أبنائنا الطلبة وإخواننا املعلمني واملعلمات
على حمل تلك الرسالة بأمانة وصدق يف االستمرار
باحملافظة على دورهم الوطني يف التمسك بالوعي
وضرورة ترسيخ مبدأ حتمل املسئولية اجملتمعية
للقضاء على الفريوس وعدم السماح بالتهاون أو
االستهتار بهذا الشأن  ،ونؤكد بأن هذه االجراءات
ليست عائقًا أمام استكمال مسريتكم العلمية وما هي
إال مرحلة وستنتهي إذا ما التزمنا.
نتمنى للجميع عام دراسي سعيد وآمن
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استشراف المستقبل

()2-2

جرائم المستقبل
إعداد :د.محمد سعد الدين محمد-اشراف العميدد.عبداهلل عبدالرحمن يوسف بن سلطان -نائب مدير مركز دعم اتخاذ القرار
السوق السوداء للمعلومات
INFORMATION BLACK MARKET

عىل مدى السنوات الـ 10املاضية ،تغريت أساليب،
وأنواع الجرمية من رسقة األشياء املادية إىل الحصول
عىل املعلومات ،ومؤخرا ً فتحت أسواق املعلومات
مجاالً خصباً لجرائم الحاسبات ،جزء كبري من اقتصاد
اإلنرتنت يدور حول اإلعالنات ،وجزء كبري من هذا
اإلعالن يستهدف استخدام قواعد بيانات املعلومات
الشخصية ،هذه املعلومات قيمة للغاية ،وميكن
أن تكون مرسوقة ،فيام يسمى (السوق السوداء
للمعلومات) ،املعلومات التي ميكن رسقتها يف السجالت
الطبية ،ونتائج اختبار فريوس نقص املناعة البرشية،
وتاريخ املشرتيات ورسائل الربيد اإللكرتوين الشخصية
ميكن أن ترسق وت ُباع للمعلنني ،وغريها من الرشكات
القامئة عىل املعلومات ،هذا ميكن أن يؤدي إىل أي يشء
من حيل التسويق املزعج.
الهجمات النقدية BRICK ATTACKS

عندما يتعلق األمر باالحتيال املرصيف ،أو عمليات
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االستحواذ ،أو رسقة بطاقات االئتامن ليست هي اليشء
الوحيد الذي سوف يكون مدعاة للقلق ،ماذا لو تم
مسح حسابك متاماً من سجالت البنك؟
 يف «الهجامت النقدية» املتسللون ال يحاولون مجردرسقة املال ،أو املعلومات-بل تدمري البنية املعلوماتية
عن طريق إصابة أجهزة الكمبيوتر ،والخوادم التي
تخزن هذه البيانات بالربامج الضارة التي تجعلها عدمية
الفائدة متاماً.
 أرامكو السعودية أكرب رشكة نفط يف العامل ،أصيبتبالفعل بهذا الهجوم يف عام  ،2012حيث تم تدمري
 30000جهاز حاسوب.
 يف ديسمرب عام  ،2013ادعت وكالة األمن القومياألمريكية أنها أحبطت مؤامرة من الخارج الخرتاق
أجهزة الكمبيوتر يف جميع أنحاء الواليات املتحدة.
* سرقة رقم بطاقة االئتمان :من السهل رسقة
أرقام بطاقات االئتامن التي يتم استخدامها للرشاء عرب
اإلنرتنت ،أو اخرتاق قواعد بيانات املتاجر واملواقع التي
يتم الرشاء منها ،واالستيالء عىل هذه األرقام.

* اجهزة الصراف اآللي الخادعة :حيث وضعت
مجموعة من املجرمني جهاز رصاف آيل خادعاً يف أحد
مراكز التسوق والية كينيكيت ،حيث يعمل هذا
الرصاف مثل الجهاز الحقيقي متاماً ،ولكن بعد طلب
الخدمة يظهر الجهاز أنه معطل ،وغري قادر عىل
تنفيذ الطلب ،يف حني أنه يسجل يف قاعدة البيانات
كل بيانات البطاقة ،والرقم الرسي الخاص باملستخدم
واستخدام اللصوص هذه البيانات يف أجهزة رصاف آيل
حقيقية لرسقة مبالغ نقدية منها.
* الحصول على الرقم السري  :PINجابت
مجموعة أخرى من املجرمني بحثاً عن مكان مثايل قرب
جهاز لرصاف آيل توضع فيه كامريا مراقبة ،تركز عىل
املفاتيح املوجودة عىل جهاز الرصاف اآليل ،وتلتقط
الرقم الرسي الذي يتم إدخاله ،ومن ثم تسجيله،
والبحث عن أرقام الحسابات يف ايصاالت البنك.
* قواعد بيانات املعلومات :عند إدخال بيانات
املستخدمني لرشاء أي منتجات من عىل اإلنرتنت
ميكن للمواقع الرلكرتونية تسجيل هذه األرقام يف

بحوث شرطية

قواعد البيانات الخاصة بها ،لسهولة الرشاء املرات
املقبلة بدون الحاجة إىل إدخال أرقام البطاقات مرة
أخرى ،وهذه العملية تكون هدفاً سهالً لكثري من
املجرمني الذين ميكنهم اخرتاق مواقع الرشكات الكربى،
والحصول عىل قواعد بيانات املتعاملني ورسقتها.
اإلرهاب السيبراني CYBER TERRORISM

مع انتشار الربامج الخبيثة والضارة ألجهزة الحاسبات
ظهر يف األفق ما يسمى باإلهاب السيرباين الذي يعترب
أكرث الظواهر اإلجرامية مدعاة للقلق خالل السنوات
القادمة ،حيث يحتمل تحرك مجموعات من اإلرهابني،
واستخدامهم لشبكة اإلنرتنت يف التدمري والفوىض.
ومن أمثلة هذا التدمري:
* ميكن لإلرهابني الدخول إىل مصانع الحليب ،وغذاء
األطفال ،وتغيري تركيبة هذا الغذاء ،وزيادة مستويات
الحديد ما يتسبب يف إصابة وقتل العديد من األطفال.
* ميكن لإلرهابني وضع قنابل إلكرتونية موقوته يف عدد
من األماكن يف املدينة ،وربطها ببعض ،وإرسال شفرات
إلكرتونية لتفجري هذه القنابل يف وقت واحد.
* من املمكن أن تتم مهاجمة الجيل القادم من نظم
مراقبة الحركة الجوية والتسبب يف تصادم الطائرات
الكبرية ،هذا هو سيناريو واقعي ،ألن اإلرهايب سيدخل،
ويخرتق أجهزة استشعار الطائرة يف قمرة القيادة،
اليشء نفسه تقريباً الذي ميكن عمله لخطوط السكك
الحديد ،ويتسبب يف تصادم القطارات.

* من املمكن أن يتسبب يف تغيري تركيبات األدوية.
* من املمكن أن يغري من مستويات ضغط الغاز
الطبيعي ،ويتسبب بإنفجارات هائلة وحروق كبرية.
* من املمكن أن يتسبب يف اخرتاق الشبكة الكهربائية،
وتدمريها.
احصائيات الجرائم السيبرانية طبقًا
لدراسة GO-GULF.COM

ـ الجرائم اإللكرتونية تزداد باستمرار وبحلول عام
 2017من املتوقع وصول سوق األمن السيرباين العاملي
إىل  120مليار دوالر من  63.7مليار دوالر يف عام 2011
.
 التكلفة السنوية التقديرية للجرائم اإللكرتونيةالعاملية هي  100مليار دوالر.
 عدد ضحايا الجرائم السيربانية سنوياً يصل إىل556مليار ضحية.
  1.5مليون ضحية يومياً 180 ،ضحية يف الثانية تقريباً.  600ألف حساب عىل الفيسبوك يخرتق يومياً.  1من كل  10مستخدمني ملواقع التواصل يقعونضحية للجرائم السيربانية.
 دوافع الهجامت السيربانية %40 :جرائم سيربانية، %50هاكتفيزيم %3 ،حرب سيربانية %70 ،تجسس.
وفي دراسة للتحالف الدولي لحماية
أمن اإلنترنت لعام :2015

أشارت الدراسة إىل أن جرائم املستقبل يف  2020من

املمكن أن تشمل:
 االنتقال من جرائم االخرتاقات لألجهزة الحاسوبية إىلجرائم اخرتاقات السحب اإللكرتونية.
 اإلعتداءات ضد مراكز تبادل املعلومات واإلنرتنت. الهجامت اإللكرتونية عىل البنى التحتية ،مبا يف ذلكإمدادات الطاقة ،والنقل ،وخدمات البيانات.
 الربمجيات الخبيثة لإلنسان. حروب العصابات السيربانية. إساءة استعامل املركبات بدون طيار واألجهزةالروبوتية.
 أكرث الدول التي تنشأ منها جرائم وهجامت سيربانيةهي روسيا ،وتايوان واملانيا وأكرانيا ،واملجر والواليات
املتحدة ،ورومانيا.
 1.5مليون ضحية يوميًا للجرائم
السيبرانية
 18ضحية في الثانية الواحدة تقريبًا

 جمع املعلومات االستخبارية الجنائية املتقدمة ،مبا يفذلك استغالل بيانات كبرية وذكية.
 اخرتاقات ضد األجهزة املتصلة التي لها تأثري ماديمبارش (االتصاالت سيارة إىل سيارة  ...إلخ).
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قدمت مقترحا لعقد ورش توعوية بكورونا..

شيخة الظهوري  :التثقيف الوقائي المبكر بوابة العبور لبر األمان
ساهم وعي ممرض مدني شيخة أحمد خماس الظهوري من قسم الخدمات الطبية في شرطة رأس الخيمة ،وخبرتها الطويلة في
مجال عملها في توجهها التخاذ خطوات استباقية مبكرة منذ بدء ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد  19في العالم ،وقبيل
تسجيل أية إصابة داخل الدولة .
حوار  :سائد الخالدي

تخرجت الظهوري من معهد التمريض يف رأس الخيمة
حاملة شهادة الدبلوم يف عام  ، 2005وبارشت
عملها بعد عام واحد يف مستشفى إبراهيم عبيد
الله الحكومي قبل أن تعمد إىل استكامل دراستها
الجامعية والحصول عىل شهادة البكالوريوس يف عام
 ، 2011وماجستري تنفيذي إدارة الرعاية الصحية
واالقتصاد الصحي يف العام الحايل  2020من جامعة
الشارقة ،فيام التحقت بالعمل يف قسم الخدمات
الطبية يف رشطة رأس الخيمة يف . 2017
توعوية للموظفين

حدثينا عن مبادرتك املبكرة للتوعية بشأن
فريوس كورونا املستجد؟

يف شهر فرباير املايض ومع بدء االنتشار الالفت
لفريوس كورونا املستجد عمدت إىل تقديم مقرتح
عرب بوابة وزارة الداخلية لعقد ورش توعوية
للموظفني ،يتم من خاللها تقديم جرعات تثقيفية
وقائية لحاميتهم وأفراد أرسهم واملحيطني بهم من
اإلصابة بهذا الفريوس الذي اجتاح العامل بال هوادة
 .حيث تم تشكيل فريق عمل مختص بالتعاون مع
أقسام مكافحة العدوى يف مستشفى إبراهيم عبيد
الله والطب الوقايئ برأس الخيمة بعد عقد عدة
اجتامعات تنسيقية معهم لتبدأ عملية تنفيذ األنشطة
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عرب عقد ورش عمل ومحارضات تثقيفية .
محاضرات وورش تثقيفية

كم عدد هذه املحارضات والورش ؟ ومن هي
الرشيحة املستهدفة؟

منذ تشكيل الفريق تم عقد أكرث من  10محارضات
وورش تثقيفية مبارشة ،فضال عن عقد ورشتي عمل
عن بعد باستخدام وسائل االتصال التكنلوجية
الحديثة ،فيام تم استهداف املؤسسات العقابية
واإلصالحية والعاملني يف منافذ اإلمارة الربية والبحرية
والجوية واإلدارات الرشطية املختلفة ،باإلضافة إىل
موظفي اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب يف
رأس الخيمة.
إضافة نوعية

ما مدى نسبة التفاعل مع هذه املحارضات من
قبل املستهدفني ؟

شهدت املحارضات التثقيفية وورش العمل التوعوية
التي تم عقدها عىل مدار األشهر الستة املاضية تفاعال
الفتا من قبل الفئات املستهدفة ،انعكس من خالل
طرح الحضور لعدد من التساؤالت واالستفسارات
املتعلقة مبوضوع املحارضة شكلت مبجملها إضافة
نوعية عىل املضامني املقدمة لهم .

تدريب  37موظفا

كم بلغ عدد املستفيدين من هذه املحارضات
والورش ؟

بلغ عدد املستفيدين من الورش واملحارضات
التثقيفية والتوعوية التي نفذها فريق العمل 270
موظفا من مختلف اإلدارات والقطاعات الرشطية ،يف
الوقت الذي تم فيه تدريب  37موظفا من منتسبي
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل كيفية
استخدام أجهزة قياس الحرارة .
شهادة تقدير

هل حظيت بأي تكريم خالل مسرية عملك
الوظيفي برشطة رأس الخيمة ؟

تم تكرميي وحصويل عىل شهادة تقدير ملشاركتي
يف جائزة سمو وزير الداخلية فئة املدير العام،
باإلضافة إىل تكرميي من قبل سعادة العقيد محمد
عبيد الخاطري مدير إدارة الخدمات املساندة يف
رشطة رأس الخيمة نظرا لتميزي يف تنفيذ التوجيهات
الصادرة يل ،ورسعة انجاز العمل وظهوري بالصورة
املرشفة التي يحتذى بها .

متميزون

جاسم رجب ...قصة بطولية أنقذت أرواح
 4أطفال من الموت غرقا

بحث وانقاذ

تفاصيل هذا العمل البطويل كام جاءت عىل لسان البطل
جاسم رجب الذي التحق بالعمل يف وزارة الداخلية منذ
العام  ،1996تنقل خاللها بني عدد من إمارات الدولة
قبل أن يستقر به الحال قبل  10سنوات يف إدارة الدفاع
جسد المساعد أول جاسم راشد رجب من مرتب إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة
املدين يف رأس الخيمة ،بدأت يف تلقيه معلومة عرب جهاز
أسمى معاني البطولة والتضحية واإلنسانية خالل انقاذه  4أطفال مواطنين تعرضوا
للغرق في مياه خور مدينة الرمس أثناء عودته من رحلة صيد بحرية بقاربه الخاص ،ليحظى االتصال الخاص بني الصيادين عن غرق أربعة أطفال
باهتمام وتقدير واسع النطاق كان في مقدمته اتصال مرئي معه من قبل الفريق سمو يف خور الرمس الذي كان قريبا منه نظرا لعودته من
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،باإلضافة إلى
رحلة صيد بحرية ،ليتوجه عىل وجه الرسعة إىل املوقع
المدني،
تكريمه من قبل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع
املذكور وبارش عملية البحث عن األطفال إال أنه مل ينجح
وسعادة اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ،وسعادة العميد
يف العثور عليهم يف بادئ األمر .
محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة.
كتب  :سائد الخالدي

حياة جديدة لالطفال

وأضاف أنه وخالل عملية بحثه الحظ تجمعا ملركبات
األهايل عىل شاطئ الخور ما دفعه لالتجاه بقاربه
للمنطقة املقابلة لهذا التجمع ليعرث عىل األطفال األربعة
الذين ترتاوح أعامرهم بني  12و 15عاما يصارعون املوت
غرقا بني أمواج البحر ،ليبدأ عملية انقاذهم واحدا تلو
اآلخر عرب انتشالهم من مياه البحر إىل منت القارب،
وليسهم يف ذلك يف كتابة حياة جديدة لهؤالء األطفال
الذين كانوا يف مهمة ذاتية للبحث عن " الحام "  ،داعيا
األهايل وأولياء األمور إىل مراقبة أبنائهم وعدم السامح
لهم بالتوجه للبحر ومامرسة السباحة دون وجود بالغني
معهم حفاظا عىل سالمتهم وأرواحهم .
لفتة الكريمة

وأكد املساعد أول جاسم راشد رجب أن اللفتة الكرمية
املتمثلة يف تلقيه اتصاال مرئيا من الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان شكل دافعا معنويا كبريا له جنبا
إىل جنب مع االهتامم الرسمي والشعبي الذي حظي به
هذا العمل االنساين والذي يجب أن يكون محل اهتامم
كل إنسان يعيش عىل ثرى هذه األرض الطيبة بعيدا عن
طبيعة عمله الرسمي ،ذلك أن اإلنسانية تعترب أحد أسس
وركائز الحياة وجسور اشاعة املحبة والسالم بني كافة
الرشائح والفئات املجتمعية .
اعداد البرقيات والتقارير

وحول طبيعة العمل الرسمي للمساعد أول جاسم
رجب لفت إىل أنه يعمل منذ عرشة أعوام يف غرفة
العمليات يف إدارة الدفاع املدين يف رأس الخيمة ،حيث
يستقبل البالغات الواردة عرب االتصاالت الهاتفية من
الجمهور ويقوم بتوجيه فرق اإلطفاء املختصة إىل
مواقع الحوادث والبالغات ومتابعة وصولها وتعاملها
مع الحوادث ،والتواصل معها بشكل مستمر لتوفري
الدعم الالزم يف حال اقتىض األمر ذلك ،فضال عن اعداد
الربقيات والتقارير األولية الخاصة بهذه الحوادث ورفعها
للمسؤولني املعنيني .
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يتخذ من الرمال منبر ًا للتعبير عن حبه لإلمارات

عمر المغربي :أفرغ أفكاري لحظة إمساكي الفرشاة
وتغمرني السعادة إلعجاب اآلخرين
طموحات ومشاريع عديدة تتأرجح في خيال "عمر المغربي" ليتمكن من خالل أعماله الفنية تجاوز اإلبداع في نقل رسائله الوطنية عن
العربية المتحدة ومواقفها اإلنسانية الكثيرة اتجاه العالم .يستخدم حبات الرمل ويحولها بلمسات سحرية إلى لوحات من
حب دولة اإلمارات
ً
إبداعة ترسم إعجابا على وجه كل من يطلع عليها ،ليسهم المغربي عبر أعماله النابعة من قلبه بتجسيد روح األمل والسعادة
على محيا متابعيه .القى إستحسان ودعم المسؤولين بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،والتشجيع من أسرته ما دفعه إلستكمال
مشواره الفني بكل فخر إصرار لتطوير موهبته الحقيقية .
حوار النقيب  :زينب يحيى المعز

في البداية ،ما الذي تمثله لك مشاركتك الوطنية اليوم بالحدث
الوطني "مسبار األمل" ،وكيف كانت البداية وصو َال لمرحلة التنفيذ؟

دولة اإلمارات منحت كل من يعيش عىل أرضها الحب والشعور باألمن واألمان،
وتعد هذه املشاركة جزء بسيط من رد الجميل منا نحو اإلنجاز التاريخي العاملي
الكبري والعظيم لدولة اإلمارات يف مجال استكشاف الفضاء ،ومل نرتدد لحظة يف
تنفيذه وكنا يف غاية السعادة ونحن نعرب عن حبنا وجزيل شكرنا لإلمارات بعمل
يرسل هذه العبارات للقيادة والشعب الذين أحاطونا بكل احرتام وإنسانية .
بعد أن تعلمت فن الرسم بالرمال أيهما أقرب لقلبك،
التشكيل باأللوان أم الرسم بالرمال؟ ولماذا؟

كل فن له حيز يف قلبي وأنا أحب جميع األعامل الفنية مهام كانت ،إال أن الرسم عىل
الرمال ميكنني من العمل يف مساحات شاسعة ،خاصة أن املواد املستخدمة واملتمثلة
يف "الرمال" متوفرة وبكرثة عىل الشواطئ للجميع ،وأعتربه تشكيل فن من الطبيعة،
ورغم أنه يستغرق وقت طويل إلنجاز العمل الواحد ،لكن نظل فخورين بعد إنجازه .
من الواضح أنك تمتلك موهبة تجسيد مالمح ونماذج بالرمال
بشكل احترافي ،فكيف أتقنت ذلك؟

قمت باستغالل وقتي خالل فرتة جائحة كورونا ( )Covid19التي أصابت العامل
وبعد السامح بزيارة الشواطئ وإعادة فتحها للجميع ،تدربت ومترست عىل إتقان
هذا الفن حتى أصبحت أجيده وبشكل احرتايف ،فام يجيش بخاطري من أفكار أنقله
فورا ً كعمل فني يف الواقع .
كيف تقرأ ردود أفعال المشاهدين ألعمالك؟

كل من يشاهد أعاميل يبدي إعجابه بها ،وأنا أستمد التحفيز من ردوداألفعال
والتعلقات اإليجابية عليها ،وهو ما يدفعني قدماً عىل تحمل املشقة إلنجاز هذه
األعامل التي تحتاج الكثري من الجهد والوقت عدا عن الجو الحار حيث يتطلب
انجاز العمل خالل فرتة النهار لتوفر اإلضاءة الطبيعية الالزمة ،وهذا يجعلني أكرث
إرصارا ً وتشبثاً يف أداء املزيد من األعامل .
هل شاركت في عروض ومسابقات محلية وإقليمية؟

شاركت يف معرض إبداعات موظفي الوزارات االتحادية يف أبو ظبي ،وشاركت يف
معرض (عام التسامح) بلوحة ثالثية األبعاد يف مبنى وزارة الداخلية يف أبوظبي،
كام شاركت يف معرض (أبدع وابتكر) يف هيئة الكهرباء واملاء بالشارقة بلوحة ثالثية
األبعاد ،وشاركت أيضاً يف مسابقة مبادرة (الفجرية تبدع) التابعة لجمعية الفجرية
الثقافية ،وأحب دامئاً تلبية أي دعوة باملشاركة إلبراز تلك املوهبة وإثبات قدريت
الفنية من خاللها ،كل تلك املشاركات كانت بتكليف من القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة.
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ما هي األدوات التي تستخدمها النجاز اعمالك؟
وكم تستغرق من الوقت؟

أستخدم (شيول) للحفر ووعاء(جردل) الصبغ بعدة أحجام وأدوات أخرى قمت
بصناعتها بنفيس ،كام يستغرق العمل من  3إىل  6ساعات حسب مساحة وحجم
العمل ،فالفكرة تروي عن املايض وتوثق اليوم الحارض ،أنا أتخذ من اإلبداع منربا ً
للتعبري عام يجيش بخاطري من أفكار وما يتوارد من أحداث ،ألوكد بأن اإلبداع ال
حدود له وأن املستحيل ال بد أن يذوب عىل الرمال .
ما الذي يتطلبه هذا الفن من ممارسة؟

يتطلب املزيد من الجهد والصرب ،كام يتطلب مامرسة وخربة يف تعامل خاص مع
الرمل ،فضالً عن وجود املبادرة الذاتية والحامس وحب ما تعمل حتى تنجزه بكل
أريحية وسعادة.
هل خضعت لدورات لتعلم هذا الفن؟

ال  -تجارب شخصية منذ الصغر ،فالرسم أساس الحياة بالنسبة يل وأجد فيه املتعة
منذ سنوات طويلة ،فقد كنت استمتع جدا ً باستخدام مختلف أنواع األلوان الخشبية
واملائية ،ودامئاً ما أجعل الفكرة تنمو داخل مخيلتي بعمق حتى تتطور اللوحة فكرياً
وجاملياً ،ليك أقنع اآلخرين بها ومبا تحمله من رسالة وهدف.

حوار

هل هناك جهات تدعم موهبتك أم أنك تعتمد على دعم
األسرة فقط؟ وكيف كان تجاوبهم معك وماهو دور كل
واحد منهم بهذا اإلنجاز؟

أحظى بشكل مستمر بتشجيع من سعادة القائد العام وسعادة املدير العام والسادة
الضباط وبكل مقابلة مع القائد العام يسألني عن كل ما هو جديد ،وال شك بأن
دعم األرسة يشكل دعامً كبريا ً بالنسبة يل ،حيث أعمل أنا وأوالدي بشكل فريق يدا ً
بيد إلنجاز هذه األعامل الفنية .
ما أهم الجوائز التي حصلت عليها ،والجائزة األعز على قلبك؟

عند تكرميي أنا وعائلتي من قبل سعادة قائد عام رشطة رأس الخيمة ،حيث كانت
لحظة ال تنىس توجت من خاللها التقدير والثناء من املسؤولني أمام الجميع ،وكان
له األثر البالغ إلنجاز املزيد من األعامل الفنية .
ما أهم األسباب التي دعتك إلختيار فن الرسم على
الرمال دون غيره من الفنون؟

الرسم عىل الرمال ميكنني من العمل عىل مساحات شاسعة وتوفر الرمال وبكرثة
عىل الشواطئ ،كام أعتربه تشكيل لعمل فنى من الطبيعة ،يخلق بداخيل حساً فنياً
وإبداعياً ،ومينحني فرصة ال مثيل لها يف تجسيد األحداث الوطنية واإلنسانية ونقلها
عىل الرمل أو الورق .
وماذا عن أهم مشاريعك المستقبلية التي تنوي
أنت وأبنائك إنجازها قريبًا؟

سيتم تنفيذ عمل مبناسبة االحتفال ب (صفر) حالة إصابة بفريوس كورونا ،وسيكون
مفاجأة للجميع ،تعبريا ً عن سعادتنا البالغة بهذا الحدث الذي ننتظره بفارغ الصرب
وكلنا ثقة بقيادة اإلمارات بأننا سنصل قريباً لهذه النتيجة.
هل قمت برسم أعمال أخرى على الرمل؟ وماذا عن أحدث
مشاركاتك في الفعاليات واالحتفاالت العامة؟

ال تشلون هم ،عيدك يف بيتك ،شكرا ً محمد بن زايد ،مسبار األمل ،إهداء للناجحني
بالثانوية العامة ،وما زالت األفكار والجهود مستمرة لكافة األحداث الوطنية بالدولة
وتجسيدها عىل الرمال .
حدثنا أكثر عن مواهبك األخرى وكيف تقضي وقت فراغك؟

من مواهبي األخرى رسم ثاليث األبعاد  3Dوالرسم باأللوان ،كام أقيض وقت فراغي
يف صقل موهبتي بجميع الفنون ،أحب قراءة بعض الكتب وأسعى إىل أن تصل
رسومايت وأعاميل إىل كافة أنحاء العامل ،وأن أمتلك أفكارا ً عديدة متميزة تختلف عن
اآلخرين ،فالرسم دامئاً ما يقتل الروتني اليومي املعتاد.
رسالة توجهها للقيادة الرشيدة بالدولة من خالل
أعمالك الفنية والهدف منها ؟

أتوجه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ،وأعترب هذه األعامل رد لجزء صغري من
الجميل الذي تقدمه دولة اإلمارات العربية املتحدة يل ولعائلتي منذ إقامتي فيها
يف عام .1985
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مهارات إدارية

الموظف االستثنائي
العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

يقصد باملوظف االستثنايئ هو املوظف الذي لديه قدرات ومهارات عالية
يف حسن الترصف ورسعة البديهة  ،واإلبداع يف العمل  ،وهو ذو رؤية
ثاقبة وبصمة واضحة يف تطوير العمل وتبسيط اإلجراءات بأساليب مبتكرة
وذكية .
يؤدي غالبية املوظفني أعاملهم ومهامهم كروتني ،بينام يستطيع قلة منهم
أن يصنعوا الفرق ويتميزوا باختالفهم وإبداعهم.
صفات الموظف االستثنائي :

• القدرة عىل احتامل الصدامات :يف الوقت الذي ال يسعى فيه املوظف
االستثنايئ لخوض الصدامات ،فإنه من جهة أخرى ال يهرب منها .يتعامل
املوظف االستثنايئ معها بهدوء وعقالنية تجعله يستطيع توضيح وجهة
نظره بدون االنزالق لصدام ال طائل منه ولن يؤدي سوى الستنفاذ طاقاته.
• الحفاظ عىل الرتكيز:املوظف االستثنايئ ال يفقد تركيزه بسبب شكوى من
أحد الزبائن أو ألي سبب آخر ،فهو يدرك أن تركيزه مطلوب طوال الوقت
ويدرك كيف يحافظ عليه.
• الشجاعة املناسبة :املوظف االستثنايئ يكون عىل استعداد تام لقول رأيه
يف الوقت الذي يغلق باقي املوظفني أفواههم .حتى لو كان يريد أن يسأل
سؤاال بسيطا ،أو أن يقدم اقرتاح لفكرة أفضل من تلك التي اقرتحها مديره
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فهو ال يرتدد بهذا أو ذاك ،لكنه يف الوقت نفسه غري مترسع ويترصف
بحكمة بحيث يستطيع اختيار الوقت واملكان املناسبني لطرح ما يريد
طرحه.
• الطموح املستمر :املوظف االستثنايئ لديه قناعة ال يساورها الشك أن
كل ما تم إنجازه ميكن أن ينجز بطريقة أفضل .وهذا األمر صحيح 100
 ،%فالنمو وتحسني األشياء وتطويرها ال يجب أن يتوقف ،وهذا ما نسميه
الطموح .فالشخص الطموح دامئا يبحث عن األفضل.
كيف تكون موظفا استثنائيا :

 1تعلم جميع جوانب العمل ،وكن ملام بكل يشء.
 2كن مهتام مبستقبل املكان وكأنه يخصك.
 3ابحث دامئا عن سبل لتنمية موارد مكان عملك.
 4طور نفسك ومهاراتك وساعد اآلخرين عىل تنمية أنفسهم.
 5اصقل خرباتك.
 6اقرتح مشاريع بشكل مستمر ومبادرات.
 7بادر للمساعدة وال تنتظر حتى تطلب املساعدة منك.
 8تعاون مع أي قسم حتى ولو كان بعيدا عن مجالك.

آفاق

ُ
القراءة  ...طالما َ
ونشكو!
شك ْونا

الكاتب :وجيه حسن

يف املبتدأ :ينبغي أ ْن نق ّر ونعرتف – ونحن بكامل قوانا العقلية – أننا أخفقنا أ ّوالً يف
تكوين وبلورة عادة "القراءة" لدى أبنائنا الناشئة من الجنسني ،إذ مل نستطع  -حتى
تاريخه  -تكوين القارىء الج ّيد ،املواكب لروح العرص ،املز َّود مبهارات "التعلّم الذايت"،
الذي يُ َع ّد أُ ّساً للتعلم املستمر عىل طول املدى! وأخفقنا تالياً ،ألننا مل نع ّود أبناءنا محبّة
القراءة ،ومصاحبة الكتاب منذ نعومة األظفار ،أي منذ الصغر؛ بحيث يغدو الكتاب
الحل والرتحال ،إ ْذ يحظى القارىء يف ظالل أسطره،
الصدوق ،والصاحب يف ّ
الصديق ّ
وأفياء صفحاته ،مبتعة القراءة ،التي ال تعادلها متعة أخرى ،ويف هذا يقول شاعر:
قل يل ٌ
"خلييل كِتايب ال يَ ُ
مال َو َو ّل َج َملِيا"
عاف و َِصالِيا وإ ْن َّ
ُمح ِّدثُ ِص ْدقٍ ال يَ ُ
جليس ال أخ ُ
خاف َماللِ َيا"..
َاف َماللَ ُه
"كتاب
ِ
ٌ
ومم ال ريب فيه ،أ ّن عادة القراءة ،هي املتعة الوحيدة التي تنأى عن ال ّزيف ،وهي هي
ّ
التي تدوم عندما تتالىش جميع املُتَع األخرى ..وأق ّر كام يق ّر كثريون ،أ ّن عملية القراءة،
ته ّيىء الفرد الكتساب املعارف ،وتنمية الفكر ،وبلورة الشخصية ،وإغناء الوجدان،
وإخصاب الخيال ،وإشباع حاجات الفرد النفسيّة ،واإلسهام يف الحياة الفكرية واألخالقية
لإلنسانية جمعاء! ولدى كثري من الشعوب واألمم ،اعتُ ِبت املطالعة ،أو التمتّع برشاء
الكتب وقراءتها دامئاً م ْن مباهج الحياة املثقفة ،وكثريا ً ما ُح ِر َم منها أولئك الذين مل
السهولة
يسمحوا ألنفسهم بالتن ّعم بهذه ال ّنعمة الكربى ،وبهذا االمتياز العظيم ..ومن ّ
مبكان ،أ ْن نفهم ذلك متاماً ،إذا ما قارنّا بني حياة الذي ال يقرأ عىل وجه القطع ،وحياة
ذلك اإلنسان كثري القراءة! فالذي ال يهت ّم مبوضوعة القراءة ،ومل يألفها ،ويواظب عليها،
رصفات
يكون سجيناً يف عامله املبارش ،القريب منه زماناً ومكاناً ،فحياته ثلّ ٌة من الت ّ
ال ّرتيبة امل ُ ِملّة ،فهو يحدّدها عن طريق االتصال ،والتحدّث إىل عد ٍد ضئيلٍ من املعارف
واألصدقاء ،وال يرى إال ما يقع يف جواره القريب ،واملؤكد أنه ليس لهذا الشخص ٌ
فكاك
م ْن سجنه هذا؛ ولكنه يدخل عاملاً جديدا ً جميالً ،عندما ميسك كتاباً ،ويرشع يتلو
أسطره وأفكاره ومراميه ،وإذا كان الكتاب الذي يقرؤه ُمثمرا ً ،فإنه وال ّ
شك سيصبح عىل
ٍ
بواحد من ِخرية الكتّاب أو املتحدّثني محلياً أو عربياً أو عاملياً! وبنا ًء عليه،
فوري
اتصال ّ
أي م ّنا أ ْن يختار أصدقا َء ُه م ْن بني أفضل األصحاب عىل وجه األرض ،وأ ْن يتمتّع
يستطيع ٌّ
وكل ساعة ،ألنهم ل ْن ميلّوا صحبتك ،ول ْن يجافوا محبّتك ،فام أروع
بصحبتهم ،اليوم وغدا ً ّ
أ ْن نتمكّن م ْن إدخال أعظم الشخصيات وأنقاها وأفضلها إىل حياتنا وبيوتنا ،فنسمع
نصائحها الحكيمة ،ونقرأ عصارة فكرها ،وعسل إبداعها ،ونتحدّث معها وإليها ،لنتلقّى
والسؤال الهام
منها ما تريد إيصاله إلينا م ْن أفكار ومعلومات وحقائق وإبداعات! ّ
العريض ،الذي يدور بأذهان كرثة كاثرة م ْن شبابنا العريب ،مفادُه" :كيف ميكنني أ ْن أك ّو َن
صحب ًة ممتعة"؟ ومهام حاولنا الردّ ،ومهام استعرضنا العوامل التي تفيد يف هذه املسألة،
فإ ّن موضوعة "املطالعة" ستبقى يف مقدمة تلك العوامل ،ف َع ْن طريق القراءة واملطالعة
ميكننا أ ْن نختا َر م ْن بني الكتب أصدقاء نحبّهم ،نجلّهم ،نقدّرهم ،وبذلك ميكن لعقولنا

أ ْن متتىلء باألفكار امل ُثمرةِ ،
والحكَم املفيدة ،وتتك ّون لدينا موضوعات تشغلنا وتفيدنا
يف أثناء االنفراد والوحدة" ..وكام يغذّي الطعام أجسادَنا ،كذلك القراءة تغذّي عقولنا،
ِ
املوضوعات الفاسدة،
وتسعد نفوسنا وأرواحنا" ..وينبغي علينا أ ْن نتحاىش يف قراءاتنا
السوق ّية ،فإنها ال تُغني م ْن علمٍ  ،وال ت ُْس ِم ُن م ْن فائدة ،كام
والكتب واملجالت ال ّرخيصة ُّ
ِ
يتحاىش أحدنا الطعام الفاسد ال ّنت! وما أتعس شيخوخة يقضيها صاحبُها يف أت ّون املرض
والجهل والتكلّس ،وكأنّه قط َع صلته بالعامل ..لكأ ّن أحدنا عندما يرتك وظيفته العامة أو
شخص ُم َّ
توف تأ ّج َل
ربا أكرث ،يرتك الحياة كلّها ،وكأنّه
ٌ
الخاصة متقاعدا ً يف الستني ،أو ّ
الصبا والشباب ،ومل يزر ْع يف
دف ُنه ،ذلك ألنه مل يتع ّود متعة القراءة ،وتثقيف نفسه أيام ّ
أرض نفسه اهتاممات حيوية نافعة ،بحيث تغذّي شيخوخته ،وتحيي عاطفته ،وتن ّبه
السياق مفادُها :ماذا يوجد يف
عقله! وهناك ثلّة من األسئلة ،ال ب ّد م ْن إيرادها يف هذا ّ
والنجيلة ولعب
الكتب؟ ملاذا يدم ُنها بعضهم كام يدم ُن آخرون تعاطي الدّخان والخمرة ّ ْ
وهل مث ّة َم ْن يعايش الكتب
والند ،و"الواتس" و"الفيس بوك" ،وما إىل ذلك؟ ْ
الورق َّ ْ
الصدود؟ وهي قريبة التناول،
كالهموم اليومية؟ ويهجس بها عشّ اق أحياناً كالحبيبة ّ
قاتل متش ّن ٌع ،أو مجر ٌم لدود؟ إ ّن الكتب تعنينا مبقدار
بينام يلعنها آخرون ،كام يُل َع ُن ٌ
ما تعنينا حياتنا ،مبقدار ما يعنينا مصرينا ،مبقدار ما يعنينا أ ْن نتواصل مع البرش ،ومع
الكتّابَ ،م ْن قىض منهم ،أو َم ْن بقي عىل قيد الحياةَ ،م ْن يخالفنا التطلّع ،أو َم ْن يوافقنا
يغي قارئَه ،فيصبح هذا
معنى لحياته ،وكم م ْن كتاب ّ
ال ّرأي! يف الكتب يبحث املر ُء ع ْن ً
القارىء إنساناً آخر ،غري الذي كان ،قبل أ ْن يقرأ هذا الكتاب أو سواه! وم َن امل ُسلّم به،
السجون ،أو
كتب تقود أصحابها إىل غياهب ّ
"أ ّن هناك كتباً تقود إىل الفرح العميم ،ومث ّة ٌ
إىل امل َحرقة والغياب"! ويف هذا املضمون يقول الباحث والكاتب "محمد كامل الخطيب"
 .." :والذين يشتمون الكتب أو يح ّبونها ،يقرؤونها أو يبتعدون ع ْن قراءتها ،إنّ ا يعيشون
وميوتون ألجلِ ما هو موجو ٌد فيها ،وأحياناً بسبب ما هو موجو ٌد فيها !"..ختاماً َ
تعال
معي أخي القارىء ،هات يدك ،لنقرأ معاً ما كتبه الشاعر اإلنجليزي "وورد زوورث"
حول الكتب وأرسارها:
الكتب إىل ميينك
"ما أطو َع
َ
إنّها غ ٌ
ُرف فسيح ٌة تض ُّم كنوزا ً ب َني جدرانِها
وتحفظها م ْن جيلٍ إىل جيل
السلف إىل ال َخلَف
فتهبها م َن ّ
ِ
ٍ
فهي أغىل ِم ْن قناط َري ُمق ْنطرة م َن الذّهب
َ
كل الجواه ِر التي أخفَاها الف َرا ِعن ُة يف قبو ِر ِهم
وأمث ُن ِم ْن ِّ
إنّها خزائ ُن الحقيق ِة التي نفتَ ُحها عندما نشاء ،ون ْغر ُِف منها ما نشاء
لك َّنها ال تنف ُد ْأسا ُرها أبدا ً!"..
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مقاالت

ثالث المستحيالت
د .عالء جراد

تعترب حاجة اإلنسان إىل اآلخرين أمرا ً طبيعياً،
وبحسب العلوم االجتامعية فاإلنسان العادي
مييل ألن ينتمي إىل مجموعة أو مجتمع معني،
كام يسعى دامئاً ألن يحب وي َحب ويك ّون
صداقات متتد ألجل طويل ،فالصداقة أحد أركان
حياتنا ،وميكن أن تلعب دورا ً محورياً باإليجاب
أو السلب .توجد أنواع من الصداقات ،ويف مقال
عىل موقع «موضوع» يوجد تصنيف لسبعة
أنواع من الصداقات وهي صداقة الطفولة،
صداقة الدراسة ،صداقة العمل ،صداقة الهوايات
والنوادي ،صداقة الشدة ،الصداقة االفرتاضية
وصداقة السوء ،التي هي أساس لكثري من
التجارب املريرة واملؤملة يف حياة البعض.

وقت الحاجة ،وهي عالقة تبادلية أي يجب
أال يكون العطاء دامئاً من طرف واحد فقط،
فاملتوقع من األصدقاء أن يكمل أحدهام اآلخر
وليس بالرضورة أن يكون األصدقاء نسخة طبق
األصل من بعضهم بعضاً ،ويتوقع من الصديق
الصدق واألمانة يف إسداء النصيحة ال أن يقول
ما يحب صديقه أن يسمعه ،وهناك قامئة طويلة
من الصفات الحميدة التي يتوقع أن يتحىل
بها الصديق الحقيقي ،وأقول الحقيقي ألن
كلمة صديق تبدو وقد فقدت معناها ،حيث
كرث استخدامها خصوصاً يف إطار الصداقات
االفرتاضية ،التي يتباهى فيها البعض بعدد
«أصدقائه» ،الذي قد يصل إىل آالف عدة!

مل يبالغ أجدادنا حينام جعلوا «الخل الويف» أي
لم يبالغ أجدادنا حينما جعلوا
«الخل الوفي» أي الصديق الحقيقي ،الصديق الحقيقي هو ثالث املستحيالت ،وملن مل
هو ثالث المستحيالت.
يسمع باملستحيالت الثالثة فهي الغول والعنقاء
والخل الويف ،وبالتايل عند استحالة وقوع أمر ما
أياً كان تصنيف الصداقة ،فمحور الصداقة يوصف بأنه مستحيل بل من رابع املستحيالت،
الحقيقية هو العون والنصيحة ،واملساعدة وبالفعل يكاد أن يكون من املستحيل وجود
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صديق حقيقي ،عىل الرغم من أن هناك صداقات
قد تكون حقيقية أو عىل األقل فهي تستمر
لعقود طويلة ،ولكن بسبب ضغوط الحياة
وتركيز كل إنسان عىل حياته الشخصية فقط مل
يعد يبايل أحد باآلخر ،وإن تحمل اآلخر أو وقف
بجانبه يف شدته فمن الصعب أن يستمر ذلك،
ورسعان ما يبتعد األصدقاء ،ورويدا ً رويدا ً تفرت
العالقة إىل أن متوت ،فالصداقة مثل أي عالقة
أخرى تحتاج إىل الرعاية واالهتامم الدامئني من
الطرفني ،تحتاج إىل أن يتحمل كل طرف ويصرب
وميد يد العون وال يبخل باملشورة ،فدوام الحال
من املحال ،وقد رأيت الكثري من املسؤولني الذين
كان يلتف حولهم األصدقاء ويلبون نداءهم يف
أي وقت ويتفانون يف خدمتهم ،وفور أن يرتك
املسؤول منصبه ينف َّض األصدقاء من حوله
إال النزر القليل «وهم األصدقاء الحقيقون»،
الطريف أن األصدقاء املزيفني ال يخجلون عندما
يهرولون بالعودة مبجرد عودة املسؤول إىل
املنصب!

مقاالت

المشروبات الكحولية  ..في مرآة الصحة
لقد كرم الله اإلنسان على باقي مخلوقاته ،وأفضل ما كرمه به هو العقل يميز به الخير من الشر والصالح من الطالح
أسف لم يكترث بهذه النعمة ،بل ذهب إلى الحد من
اإلنسان ،مع كل ً
والصواب من الخطأ والمفيد من الضار .ولكن ً
فعاليتها وتعطيلها في بعض األحيان مستعمال في ذلك أنواعا مختلفة من المخدرات ومن بينها آفة الخمر التي
يعتبرها اإلسالم أم الخبائث لما لها من انعكاسات خطيرة على الفرد والمجتمع  " .يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
والبغضاء في الخمر والميسر ،ويصدكم عن ذكر الله وعن الصالة فهل أنتم منتهون " [المائدة  90 :ـ ]91
تعريف الخمر:

سميت بهذا االسم ألنها تخمر العقل أي تسرته ،فقد وصفها الله بأنها (إثم كبري) و
(رجس من عمل الشيطان) كام أجمع الفقهاء عىل أن من ينكر تحرميها فهو كافر.
فإثم الخمر الكبري هو إزالة العقل ،والذي هو أفضل ما يف اإلنسان ،وإذا كانت الخمر
عدوة ألفضل ما يف اإلنسان وهو العقل لزم أن تكون أخس األمور ألن العقل إمنا سمي
عقالً ألنه مينع صاحبه من القبائح التي مييل إليها طبعه ،وإذا زال العقل حصلت جملة
من الرشور .واملقصود بالخمر أو البرية جميع املرشوبات الكحولية التي تحتوي األتييل
أو اإليتانول الذي يجذب املدمنني إليه.
مراحل الثمالة الثالث:

ميكن لنتائج رشب الكحول أن تظهر عىل املدى القريب وعىل املدى البعيد .ويتضح
التسمم الحاد بالكحول يف الساعات التي تيل تناولها .فإضافة إىل التأثريات املهيجة
لإليتانول يف الجهاز الهضمي ،هناك أيضاً تأثرياتها يف الدماغ ،وهو املعني بتلك التأثريات.
فالثاملة تتطور حسب ثالث مراحل .وما دام تكحل الدم أدىن من نحو 0.77غ/ليرت الدم
فإن ما يحدث هو الغبطة .أما الثاملة فإنها تؤدي إىل عواقب وخيمة (يبدأ املخمور
بالهلوسة) ويرتجم ذلك بحالة من الهيجان .لهذا نجد أن قرشة الدماغ األمامية ،وهي
منطقة عصبية  ،تتأثر بالكحول تأثرا ً شديدا ً ،والنتيجة :يعتقد املرء أنه يفكر جيدا ً يف حني
أن محاكمته لألمور خاطئة كلها .وكذلك تطرأ تغيريات عىل النباهة واليقظة والوعي
واإلدراك والذاكرة والتوازن  .وحالة "الثاملة" املعروفة هي تكحل مرتفع للدم (إذ تبلغ
نسبة الكحول يف الدم 2غ/ليرت) .وترتافق الثاملة باضطراب التوازن والخلط الذهني
والتشوش ،وحتى بالعدوانية والهلوسة والتخريف ..وتظهر عند هذه املرحلة اآلثار
التخديرية للكحول .وإذا ارتفع تكحل الدم أكرث من ذلك ميكن أن تعقب مرحلة النعاس
مرحلة الغيبوبة .فالثاملة يف األصل مخاطرة طائشة غري مأمونة العواقب ،لكنها تزول
بعد ليلة من النوم العميق .وعىل صعيد الصحة العامة ،فإن اإلرساف املزمن يف تعاطي
املسكرات يؤدي إىل دمار املرء.وعىل املدى الطويل يعد التسمم الكحويل مسؤوالً عن
اآلفات التي تصيب األعضاء ،والهدف األول لذلك التسمم هو الكبد .وهناك أمراض
مختلفة مرتبطة بالكحول ،وال سيام التشمع (وهو تكون نسيج ليفي) ،قد تؤدي يف
النهاية إىل التهاب الكبد وإىل النزف الدموي بل وإىل الرسطان .واألشمل من ذلك ،هناك
اختالطات ناتجة عن الكحول ـ الرسطانات واالضطرابات الوظيفيةـ متعلقة بجهاز الهضم
والجهاز القلبي ـ الدوراين ،والجهاز التناسيل .وهذا ليس كل يشء ،ألن إدمان الكحول
قد يؤدي أيضاً إىل سوء تغذية خطري .ونقص الفيتامني (ب )1يؤدي إىل أمراض الدماغ
(االضطرابات الحركية ،عدم التمكن من تحديد التوجهات ،شلل برصي) وقد تتطور
تلك اإلصابات إىل إلحاق أرضار بالذاكرة ،وإىل التخريف ،كام قد تتطور إىل إصابات يف
األعصاب ،ونقص يف تروية القلب.
بين المرح والقلق:

عىل صعيد الدماغ ،تعد تأثريات اإليتانول تأثريات معقدة .فقد تحدث تحريضات يف
الدماغ ،أحياناً مسكنة وأحياناً مرحة وأحياناً قلقة وهكذا ..ذلك أن الكحول تؤدي إىل
اضطراب مختلف األجهزة التي تنظم نشاط الدماغ .وبذلك تفعل فعلها يف الحموض
األمينية وتؤدي إىل إبطاء نشاط الدماغ.
إن اإلرساف املزمن يف تعاطي الكحول يؤدي طبعاً إىل اإلدمان ،وكل نقص بعد ذلك
يف التعاطي يرتافق عندئذ بهيجان مفرط .أما تأثري الكحول يف املزاج ،فهو تأثري معقد.
فالتعاطي يف بدايته يؤدي بالدماغ إىل إفراز السريوتونني ،وهو مادة يفرزها الدماغ
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طبيعياً وتؤدي إىل زوال االكتئاب والشعور باملرح ،لكن ما يحدث فيام بعد ،جراء
التعاطي املزمن ،ظهور حاالت عصبية مامثلة متاماً لحاالت انحطاط القوى واالنهيار
العصبي واالكتئاب واإلعياء.
 -هل الكحول من المخدرات؟

نعم دون شك لكنها ليست كاملخدرات متاماً ،فهي تختلف عنها بتأثريها الفعال األوسع
من املخدرات بكثري .وهذا ما يعلل أن العالج من اإلدمان عىل الكحول أصعب بكثري
من عالج اإلدمان عىل املخدرات.
أضرار شرب الكحول

ـ أرضار الكحول الصحية:
ـ الخمر مرشوب سهل االحرتاق ويولد الطاقة ،لذا يحدث الخمر إقالالً يف شهية املدمن
ويصيبه بالبدانة املفرطة.
ـ ومدمنو الخمر كثريا ً ما يصابون بأمراض سوء التغذية لنقص املواد الربوتينية
والفيتامينات واألمالح غري املوجودة يف الخمر.
ـ يقرر األطباء أن الجرعة القليلة من الخمر تحدث شيئاً من اإلرتفاع يف ضغط الدم
ويتضاعف إذا كان الشخص مصاباً مبرض ضغط الدم.
ـ يزيد الخمر من إفراز العرق عند اإلنسان  ،ويؤدي إىل سوء التغذية ،ونقص
الفيتامينات.
تتحجر غدة البنكرياس وتصلب األمعاء واملستقيم بنزيف رشجي وتحقنات يف أسفل
األمعاء الغليظة .كام تؤدي الكحول إىل التهابات شديدة يف الفم والبلعوم واملعدة
واألمعاء واألعصاب والدماغ والغدد الصامء وكذلك الحواس مثل العني واألذن.
ـ االلتهابات الهضمية التي تسببها الكحول تؤدي إىل قلة امتصاص األغذية وقصور
نسبة الفيتامينات.
ـ يسبب تناول الخمر نقصاً يف الزنك بالجسم.
أما بالنسبة لإلنجاب فإن الخمر يؤثر سلباً عىل حيوية الجهاز التناسيل كام أن األوالد
غالباً ما يصابون بعاهات مختلفة يف أجسامهم ملا للكحول من تأثري فتاك.
ـ وللخمر أخطار عىل السالمة العامة حيث ثبت أن الخمر لها عالقة وثيقة بحوادث
املرور ألن الكحول تقلل من رسعة استجابة الجسم للتفاعالت الحيوية داخله ،كام
تقلل من حدة البرص ثم إن محيط رؤياه يتقلص شيئاً فشيئاً ويحصل له اختالل يف
التوازن العام ،وإذا أراد أن يعود الشارب إىل حالته الطبيعية يحتاج إىل مدة زمنية،
وكلام أرسف يف الرشب زاد الخطر واحتاج إىل زمن أطول ،ولهذا صار من املألوف
عند كثري من الدول مصادرة رخص السياقة من السائقني السكارى مع إلزامهم بدفع
غرامات .مام تقدم نلمس مدى الرضر الذي يخلفه الخمر عىل سالمة الفرد واملجتمع
من التفكك واالنهيار وإلحاق الرضر واملساس بالسالمة العامة ،وعدم اإلخالل بالفطرة
السليمة وسنة الكون.
مصادر البحث:

1ـ أرضار رشب الخمر ـ د .عبد الحليم خطاب ـ مجلة طبيبك الخاص (العدد )293
مايو  1993/م.
2ـ مجلة ( Science & Vieالفرنسية) ـ عدد أغسطس  /2002/م.
3ـ بعض منشورات وزارة الصحة السورية.
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مقاالت

المحامي سعد محمد

النصب الهاتفي
لم يترك المجرمون طريقا ألشباع رغباتهم في الحصول على أموال الناس بطرق غير مشروعة إال وسلكوه ،بصرف النظرعن كون الضحية
غنيا أو فقيرا المهم سلب كل مايملكه بوسائل يعجز الشيطان أن يجيدها،

وقبل ظهور التكنولوجيا والوسائل الحديثة كانت جهود رجال الرشطة تنصب
عىل مكافحة الجرمية وخاصة الرسقات وجرائم االعتداء عىل املال العام بطريقة
تقليدية وهي مالحقة السارق والقبض عليه وأسرتجاع املرسوقات وتنفيذ العقوبة
عىل الجاين خالل فرتة من الزمن ،مبعنى أدق كان الجاين يظهر عىل مرسح الجرمية
عيانا بيانا أسام ورسام ،أما األن فتتم الجرمية خلف الشاشات وخلف الشبكة
العنكبوتية ومن وراء البحار وبالضغط فقط عىل أزار أجهزة التواصل اإلليكرتوين
وقد يكون مستلقيا عىل ظهره ويرتكب جرميته ،وبدال من حمل أدوات الجرمية
أو أسلحة ومراقبة الطريق والدخول يف مغامرات قد تنجح وترتك أثرا أو ال ترتك
أو أن يتم القبض عليه يف الحال إن مل يدفع حياته مثنا يف حالة مقاومة الضحية
أورجال الرشطة مستخدما سالحه .والنصب الهاتفي يأخذ عدة صور وأشكال
يصعب حرصها فعىل سبيل املثال يقولون لك بأنك ربحت جائزة مببلغ معني
وعليك أن تبادربأرسال رسوم تحويل الجائزة سواء كانت عينية أونقدية ليك
يتسنى لهم أرسالها اليك يف أقرب وقت ،أوأنك ترسل رسالة بطريقة معينة
لتتأهل للفوز معنا ،ومنها أيضا أرسال رسالة عليها شعار البنك املرصيف بعد ما
يتأكدوا أن حسابك لدى البنك املعني وأن بطاقة السحب أو الفيزا كارت تحتاج
إىل تحديث بسبب عدم وجود بيانات وتقوم أنت بإرسال جميع البيانات ورقم
حسابك وأرقام بطاقتك للتحديث بعدها بقليل تفاجئ بأن رصيدك قد تم سحبه
بالكامل مبشرتيات أوبغريها.
وقد تعرض كاتب السطور إىل تجربة جديدة يف النصب الهاتفي وهي سحب
الرصيد الهاتفي يف دقائق معدودة ،والبأس من نقل التجربة لإلستفادة منها وهي
أن يغريك باإلشرتاك يف مسابقة بالهاتف ويرسل األسئلة بطريقة سهلة وميرسة،
كأن يقول يف أي قارة تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة؟ تجيب بعدها يهنئك
ويتم خصم مبلغ وهكذا ويقول لك أقرتبنا من الوصول للنهاية وقبل النهاية
يكون رصيدك (صفر) وقد تنبهت لهذا وقمت بألغاء اإلشرتاك فيها .وقد سمعت
عن قصص مشابهة راح ضحيتها الكثري والكثري ويف النهاية أنقل لكم نص واقعة
حدثت منذ أيام قليلة وكانت لرشطة رأس الخيمة يف كشفها وللمحكمة يف األمارة
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القول الفصل فيها .حيث (قضت محكمة جنح رأس الخيمة بالحبس ملدة ستة
أشهر واإلبعاد عن البالد بحق عصابة مكونة من ( 4متهمني آسيويني) تخصصوا يف
النصب واالحتيال عىل الجمهور عرب االتصال وطلب معلومات الحسابات البنكية
ورسقة مبالغ مالية منها ،وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني عدة تهم
من بينها ،اشرتاكهم مع مجهول يف النصب بطريق االتفاق واالحتيال مبا من شأنه
الخداع وتضليل الجمهور والحصول عىل أموال الغري بهذه األساليب ،إىل جانب
انتحال صفة موظف واستخدام خدمات االتصاالت يف أغراض النصب واالحتيال
واالدعاء ،واستخدام حسابات بنكية بطرق غري مرشوعة وتعود تفاصيل القضية
إىل بالغ تلقته الرشطة من أحد املجني عليهم يف قضايا النصب واالحتيال التي
تقوم بها هذه العصابة ،حيث تم خصم  12199درهامً من حسابه لحساب املتهم
األول يف القضية ،بعد أن اتصل به أحد أفراد العصابة وأقنعه بأنه موظف ،وطلب
منه بعض املعلومات الخاصة بالهوية وجواز سفره إىل جانب حساباته البنكية
وأرقامه الرسية وأوهمه املتصل أن هذا اإلجراء رضوري حتى ال يتوقف حسابه،
وبعد الحصول عىل هذه املعلومات فوجئ املجني عليه بخصم املبلغ السابق من
حسابه ،وقرر عىل الفور التوجه إىل أقرب مركز رشطة واإلبالغ عن الواقعة ،وتبني
أن املبلغ املسحوب من حسابه جرى تحويله إىل حساب املتهم األول والذي ألقي
القبض عليه بعد ذلك ،وقادت عمليات البحث والتدقيق يف القضية إىل الكشف
عن جميع أفراد العصابة التي كانت متارس االتصال بالجمهور وتستخدم أرقاماً
محلية ودولية يف عملية االتصال باملجني عليهم ،وتبني أن باقي املتهمني كان
دورهم الرئيس يف القضية هو االتصال بأرقام عشوائية من الجمهور للحصول عىل
البيانات التي تخولهم سحب هذه األموال من الحسابات ومن ثم يقوم املتهم
الثاين الذي كان مسؤوالً عن إدارة هذه العصابة بتحويل هذه األموال يف حساب
املتهم األول ،وتكررت يف الفرتة األخرية مثل هذه الجرائم من قبل العصابات
التي تتخذ من االتصال الهاتفي وسيلة للحصول عىل بيانات أصحاب الحسابات
البنكية عىل الرغم من التحذيرات والربامج التثقيفية التي تطلقها األجهزة املعنية
للتحذير من هذه العصابات.

مقاالت

بعض تداعيات
فيروس كورونا المستجد

ّ
ّ
ّ
نواح اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية فقط ،بل إن تأثير هذا
يغير أوجه حياتنا من
يبدو أن فيروس ًكورونا لم
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوباء قد امتد أيضا إلى متطلبات األمن بشكل عام ،وقد تتحول هذه المحنة التي نتعرض لها ًّإلى تجربة
ّ
ً
مختلفة تمنح معنى جديدا لحياتنا ،وتساعدنا على ترك مخاوفنا وراءنا ،والتركيز على ما يهم حقا ،وهو:
المحبة والتعاطف،واستمتاع اإلنسان باللحظات الراهنة الثمينة.

تغي العامل وبالشك فإ ّن (غدًا لن يشبه اليوم) ،وهي العبارة التي قالها الرئيس
لقد ّ
الفرنيس ماكرون بعد جائحة كورونا ،ومك ّر ًرا ما قاله الرئيس الصيني قبله بأيام .بل إ ّن
سيغي
مستشار األمن القومي األمرييك األسبق ،هرني كيسنجر يرى أ ّن «فريوس كورونا ّ
النظام العاملي إىل األبد» .هذه الكلامت ،والتي صدرت عن قادة ومفكّرين من رشق
العامل وغربه وأوسطه ،تظهر بوضوح أ ّن التغيري القادم سيكون هائالً؛ وأ ّن عامل ما بعد
كورونا لن يكون كسابقه .لذا سنحاول يف هذا املقال استرشاف سامت عامل ما بعد كورونا
من الناحية األمنية ،حتى نتمكّن من صياغة سياسات مناسبة للتعامل مع هذا املستقبل
ومم ال شك فيه إ ّن األمن لصيق الصلة باالقتصاد يتأث ّر به سل ًبا وإيجابًا،ولن
الغامضّ .
تتمكّن الدول من تحقيق أمن متميّز يف وضع اقتصادي متدهور ،ومن هذا املنطلق
سوف نلقي الضوء عىل بعض التداعيات االقتصادية للجائحة ،والتي تؤث ّر بصورة مبارشة
أو غري مبارشة عىل أمن املجتمع.
تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد العالمي

تداعيات تفيش فريوس كورونا عىل االقتصاد العاملي والرشكات كانت ثقيلة وباهظة،
وقد بلغ عدد اإلصابات بوباء فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19الذي بدأ يف الصني،
أكرث من  13مليون شخص حتى اآلن ،وعصفت آثاره السلبية وتكاليفه الباهظة بكافة
قطاعات األعامل وكربيات الرشكات يف أنحاء العامل.
ّ
فيروس كورونا قد يغير خريطة المدن األكثر غالء في العالم.

من أجل وقف انتشار وباء كورونا املستجد ،بدأت العديد من دول العامل اتخاذ تدابري
مم أدّى
صارمة للغاية ،حيث ت ّم فرض حظر وإغالق صارم عىل البلدان والعواصمّ ،
إىل توقّف تا ّم لعاملقة اإلنتاج الصناعي،ونتيجة لرتاجع الحركة س ّجلت وكالة الفضاء
األوروبية انخفاضً ا كب ًريا يف نسبة التل ّوث يف السامء األوروبية.
وتُظهر الصور الجديدة بوضوح كيف انخفضت بشدّة االنبعاثات الكربونية يف أجواء
املدن الكربى يف جميع أنحاء أوروبا ،وبخاصة باريس وميالنو ومدريد.
ً
تداعيات الفيروس على االستثمارات "األكثر أمانا"

أقل مخاطرة ،ويُع ّد الذهب
عندما تحدث أزمة يختار املستثمرون يف الغالب استثامرات ّ
"مالذًا آم ًنا" لالستثامر يف أوقات الشك واالضطرابات.
ولكن حتى سعر الذهب تراجع لفرتة وجيزة يف مارس/آذار ،وخيش املستثمرون من
الركود العاملي،وباملثل ،تراجع النفط إىل أسعار مل تشهدها األسواق منذ يونيو/حزيران
2001م.
ويخىش املستثمرون من أ ّن االنتشار الالمحدود للوباء سوف يرضب االقتصاد العاملي
والطلب عىل النفط،وكانت أسعار النفط تعاين بالفعل بسبب الخالف بني منظمة أوبك
وروسيا ،وتسبّب الوباء يف انخفاض جديد لألسعار.
التحديات المحتملة لشبكة اإلنترنت

واجهت بعض رشكات االتصاالت األوروبية مشكالت يف االتصال باإلنرتنت حيث قام
تفش فريوس
املاليني من األفراد بالعمل من منازلهم واستخدام اإلنرتنت بسبب ّ
كورونا املستجدّ ،مام زاد التحميل عىل الشبكات بنسبة نحو  30باملئة ،واخترب قدرة

الدكتورة أماني عبدالغني الصباغ
أستاذ مشارك-اكاديمية العلوم
الشرطية بالشارقة

تح ّملها،وقالت رشكة ( )02الربيطانية اململوكة لرشكة تليفونيكا اإلسبانية إنّها تلقّت
بالغات من عمالء يجدون صعوبة تتعلّق بالشبكة الصوتية مع عمل الكثريين من
منازلهم خوفًامن التع ّرض للعدوى بالفريوس .وكذلك فرضت حكومات أوروبية عديدة
من إسبانيا إىل النمسا إجراءات إغالق للح ّد من انتشار الفريوس ،وأغلقت أملانيا املدارس
مم أقعد الكثريين يف منازلهم،وأدّى ذلك لزيادة استخدام الخدمة الصوتية
واملطاعم ّ
وخدمة اإلنرتنت ،لكنه أدّى أيضً ا إىل تغيري يف كيفية التواصل بني الناس .فكثريون م ّمن ال
يخرجون من منازلهم يستخدمون شبكات اإلنرتنت املنزيل يف االتصال بزمالئهم وأقاربهم
وأصدقائهم ،ويزيد ذلك من استهالك خدمة البيانات.
تحذير من ارتفاع حاالت االنتحار بسبب تداعيات كورونا.

حذّر خرباء يف سيدين من أ ّن الضيق النفيس والصعوبات املالية الناجمة عن وباء كورونا
قد تدفع إىل زيادة حاالت االنتحار بني االسرتاليني  ،وهو ما قد يشكل عددا ً أكرب
بكثري من ضحايا األزمة الصحية نفسها،وقدّر "مركز الدماغ والنفس" يف "جامعة سيدين"
احتامل حصول  750إىل  1500حالة انتحار إضافية سنويًّا يف األعوام الخمسة املقبلة
بسبب تأثري الوباء وعواقبه االقتصادية .ويشكّل ذلك ارتفا ًعا بنسبة  25إىل  50%يف
حاالت االنتحار امل ُس ّجلة يف أسرتاليا سنويًّا ،والتي قد تصل إىل  3000حالة سنويًّا،وبحسب
خصوصا
تقديرات املركز فإ ّن  30%من حاالت االنتحار اإلضافية سيقدم عليها الشباب
ً
م ّمن سيتأث ّر بسبب إغالق املدارس والجامعات والنوادي ،عىل حسب ما ذكر املركز يف
بيان مشرتك مع "الجمعية الطبية االسرتالية" وخرباء بالصحة العقلية.
بكل
وقد هدّد اإلنتشار الرسيع لفريوس كورونااألمن واالقتصاد العاملي والنظام الدويل ّ
مك ّوناته ،ونحن أمام اختبار جديد يف ظل االرتفاع املتزايد يف أعداد اإلصابات املعلنة
ظل توقّع العلامء بعودة الفريوس وانتشاره
وغري املعلنة من قبل حكومات الدول ،ويف ّ
ظل اإلنتظار
يف دفعات جديدة ومتك ّررة يف مناطق غري محصورة يف العامل أجمع ،ويف ّ
الطويل إلكتشاف الدواء الفاعل واللّقاح الواقي تعكف بعض الجيوش حاليًّا عىل
إعادة النظر يف بنيتها العسكرية ومعدّاتها الحربية ،وتجري استعداداتها للتكيّف مع
املستجدات التي فرضها الوباء.
ويف عامل الدفاع واألمن ،فلقد كانت القوى الكربى يف العامل منشغلة يف تحصني نفسها
ملواجهة تحديات أخرى ،سواء الجرمية املنظمة أم اإلرهاب واملنظامت اإلجرامية العابرة
للحدود التي شكّلت املصدر األول للتهديد خالل العقد األ ّول من األلفية الثالثة،
فلم يتوقّع أحد هذا السيناريو املخيف الذي مي ّر به العامل مبا ميثّله من خطر داهم،
مم يستلزم استحداث اسرتاتيجيات أمنية مبتكرة
ومن حيث رسعة انتشار الفريوسّ ،
ومتجدّدة يف قطاعي األمن والدفاع ملواجهة أخطار كورونا ،واعتبار هذة الجائحة قضية
أمنية وصحية ووطنية خطرية تشكّل تهديدًا لألمن القومي للدول.
ظل هذه التداعيات الراهنة فقد تصدّت دولة اإلمارات العربية املتحدة
ويف ّ
باسرتاتيجيات مدروسة وعلميّة عن طريق الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث من كافة النواحي االقتصادية والبيئية واألمنية واالجتامعية ،وأدارت منظومة
محل تقدير
يف غاية التطور .كام قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة مبساهامت عينية ّ
أي اختالفات
عن طريق إرسال بعض املعونات لكثري من دول العامل برصف النظر عن ّ
سياسية أو إيديولوجية ملساعدة الشعوب يف مختلف بقاع األرض يف هذه املحنة.
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وجهة نظر

اإلعالم األمني وضرورة تطوير أدائه

د .جمال عبد الحي التميمي  -أستاذ االتصال واإلعالم  -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

يقصد مبصطلح «اإلعالم األمني» بأنه إعالم متخصص
وأحد وحدات النظام االجتامعي ,ويضطلع مبسؤولية
مكافحة أي مفاهيم وأفكار وقيم تهدد األمن واألمن
االجتامعي .وهو مزيج من مفاهيم تكنولوجيا االتصال
واإلعالم وعلم النفس وعلم االجتامع والدين والثقافة
واألمن ,واستخدامها كمصدر للمعلومات األمنية
واالجتامعية والثقافية ,ووسيلة للتعبري عن القيم
والسلوكيات يف املجتمع وتكوين املواقف واالتجاهات,
ونقل األحداث والقضايا األمنية واالجتامعية ومتابعة
تطوراتها وانعكاساتها عىل املجتمع واألفراد.
الجدير ذكره أن مصطلح «اإلعالم األمني» ليس مصطلحا
مرتجام أو مستوردا من الغرب ,ولكن الحقيقة التي
يجب أن يذكرها املختصون والتاريخ أن هذا املصطلح
ولد يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وأول من
استخدمه هو األستاذ الدكتور عىل الجحني  -الذي ميكن
أن يطلق عليه رائد اإلعالم األمني -يف بداية الثامنينات
من القرن املنرصم .كام وجد تخصص اإلعالم األمني
العناية والرعاية والتشجيع من قبل جامعة نايف -الذراع
العلمي ملجلس وزراء الداخلية العرب -يف مجال التأصيل
املعريف واألكادميي من خالل البحوث والدراسات والنرش
واملطبوعات وافتتاح تخصصات عىل مستوى املاجستري
والدكتوراه .وال يفوتني هنا التنويه إىل التشجيع الدائم
والتوجيهات التي أصدرها معايل رئيس الجامعة الدكتور
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جمعان بن رشيد بن رقوش برضورة االهتامم بهذا
التخصص وتطوير االستوديوهات اإلذاعية والتلفازية
واملختربات الصحفية يف الجامعة ليتناسب مع حجم
التطور الهائل يف دور اإلعالم األمني وأساليب صياغة
مضمون وشكل الرسالة اإلعالمية األمنية.
لكن علينا أن ندرك أن اإلعالم األمني يواجه عددا من
املعوقات تحول بينه وبني أداء دوره يف املجتمع .ومن
هذه املعوقات غياب اإلسرتاتيجية العلمية الواضحة,
وغياب مقومات التأهيل والتدريب واإلنتاج املهني
ونقصد عدم العناية املرجوة بتدريب وتأهيل اإلعالميني
األمنيني يف املجاالت املختلفة وخاصة يف مجال االتصال
واإلنتاج اإلعالمي األمني .باإلضافة إىل أن جهود اإلعالم
األمني -كام أشارت الدراسات السابقة -تنصب عىل
الردود القليلة يف بعض الجرائد أو حضور محدود لبعض
املسؤولني يف وسائل اإلعالم أو نرش بعض املقاالت يف بعض
املجالت التي ال تستهدف السواد األعظم من الجمهور
يف املجتمع .فهل هذا هو الدور املناط باإلعالم األمني؟
وهل هذا هو الجهد املأمول منه؟ اإلجابة بكل تأكيد
هي (كال) ,فاإلعالم األمني ال يقترص دوره عىل الدفاع
والردود املحدودة ,وإمنا يعترب دوره أكرب من ذلك بكثري
فهو املرآة العاكسة التي يرى ويستقبل من خاللها األفراد
يف املجتمع األحداث والتطورات والتغريات واملعلومات
االجتامعية واألمنية.

باتت الحاجة لتطوير أداء اإلعالم األمني رضورة ملحة,
ليتواكب مع ازدياد معدالت الجرمية والعنف ,وتطور
أساليب العصابات املنظمة واإلرهاب يف استخدام
تكنولوجيا االتصال واإلعالم وتوظيفها يف مجال الجرمية
واإلرهاب .ولتطوير أداء اإلعالم األمني ,نحتاج بداية
إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية :ما العمل؟ ما هي
الوسائل واألدوات؟ وأول خطوة يف طريق تطوير األداء
هي إدراك الخلل الذي يوجد ,وتحليل وتصنيف األساليب
واملامرسات القدمية التي تحتاج إيل تطوير أو تحديث.
ومن ثم البدء يف عملية التطوير بناء عىل خطط
ومنهجية علمية محددة األهداف وواضحة املعامل.
كام يحتاج تطوير أداء اإلعالم األمني إىل جهود هادفة
ومنظمة لتخطيط وتنظيم وتوجيه أدائه ,ووضع معايري
ومقاييس واضحة ومقبولة ,والتأكد من أن الجهود التي
يبذلها العاملون والنتائج التي يحققونها تحقق أهداف
املؤسسة األمنية اإلعالمية .فإدارة أداء اإلعالم األمني متثل
نظاما فلسفيا منظام ال يعرتف بالعشوائية ,ويتكون من
مدخالت برشية وتقنية ومادية متثل املوارد التي تستخدم
يف تحقيق األداء ,ومجموعة من العمليات والعنارص
املتفاعلة فيام بينها من أجل الوصول إيل املخرجات يف
إطار تكاميل بني املدخالت والعمليات واملخرجات كنظام,
والبيئة الخارجية املحيطة باإلضافة إيل العنرص املهم وهو
التغذية الراجعة.

جرائم عالمية

مأساة داخل مدرسة بالمكسيك
ً
ً
دخل صبي 11عاما مسلحا بمسدس
بشمال المكسيك لمدرسته ليقتل معلمة،
ويصيب  6آخرين قبل إن ينتحر ،مشيرين
إلى أن الصبي ربما كان تحت تأثير العاب
الفيديو العنيفة .وأوضح رئيس بلدية
توريث بشمال المكسيك خورجي زيرمينو
أن الصبي قتل بالرصاص معلمة ثم انتحر
بإطالق النار على نفسيه مضيفا إن 6
طالب أصيبوا في إطالق النار لتكون هذه
يأتي
الواقعة مأساة ،ومن المحزن أن
ً
صبي بهذا العمر إلى المدرسة مسلحا
بمسدس .وقال حاكم والية كواهويال
التي تقع بها مدينة توريوث في مؤتمر
صحفي إن الصبي قد توفيت والدته قبل
سنة ولم يكن يعاني من أي مشكالت
في المدرسة ،وكان سلوكه جيد لكنه
أبلغ عدد من زمالءه بأن اليوم هو اليوم
المنتظر وما يمكن مالحظته أن الصبي
وقع تحت تأثير العاب الفيديو .

إعداد النقيب :حسن المنصوري
سرقة  108ماليين دوالر

هم عصابة مجهولة الهوية واملكان حتى يومنا هذا
يف العاصمة الفرنسية باريس ،ففي عام  2008قام 4
أشخاص بالسطو عىل أحد أكرب محالت املجوهرات
واألملاس يف العامل يف باريس والغريب إن عملية السطو
مل تكن تحت ستار الليل أو بطريقة غري مفهومة بل
نفذت مبنتهى الجرأة واإلحكام يف وضع النهار وإثناء
استقبال املحل أو املعرض لزبائنه بشكل اعتيادي.
العصابة ذات أربعة أشخاص استولت ببساطة
عىل مجوهرات تبلغ قيمتها أكرث من 108ماليني
دوالر وقامت قبل مغادرتها بإعطاء بعض من هذه
املجوهرات لبعض الزبائن يف املعرض ،األمر الذي مل
تستطع الرشطة الفرنسية تفسريه ومل ينجحوا بالوصول
ألي خيط يقودهم للفاعلني ليومنا هذا .
مقتل الممثلة إليزابيث شورت

املمثلة األمريكية الشهرية ذات  23ربيعا هي بطلة
الحكاية ،وهي التي قتلت بطريقة بشعة استفزت
الشارع األمرييك واجربته عىل مطالبة األجهزة األمنية
برضورة الوصول للفاعل بأرسع وقت ممكن .القتيلة
إليزابيث املمثلة املشهورة وجدت يف لوس أنجلوس
األمريكية بجسد قسم لنصفني بشكل كامل وفتح
تحقيق موسع بالجرمية نظرا ألهميتها وأهمية بطلتها،
ولكن األمور مل تكن بهذه البساطة فالضحية كانت

صاحبة عالقات غرامية متعددة بأشخاص كثريين،
وىف الوقت نفسه كام يقال كانت تحاول الهروب من
واقع موت حبيبها الذي سبب لها صدمة ،القضية
استخدمت يف عدة قصص وأكرث من مسلسل وبرنامج
ولكن القاتل بقي مجهوال حيث مل تستطع الرشطة
إثبات التهمة عىل إي من أصدقائها ومع من منهم
كانت إليزابيث وقت ارتكاب الجرمية .
قتلت رضيعها مع صديقها

مل تعد جرائم قتل األبناء عىل بشاعتها تثري استغراب
الكثريين بالنظر إىل تكرارها وتنوعها ،لكن جرمية األم
مع صديقها ميكن تصنيفها يف فئة الجرائم البشعة
األكرث جنونا بالنظر إىل وقائعها التي تجمد الدم
بالعروق بقيام إالم بقتل رضيعها أنتوين بان الذي يبلغ
من العمر عامني رضباً باإلشرتاك مع صديقها والسبب
يتلخص يف إن الطفل رفض تناول قطعة من هوت
دوج أو (النقانق) فانهالت علية األم رضباً يف وصلة
وحشية ،ثم أكمل صديقها لوكاس دايل الجرمية بحفلة
رضب أكرث عنفا ،وحني بلغت الرشطة املنزل يف مدينة
ويتشيا بوالية كنساس عرث عىل الطفل انتوين يف حالة
مروعة بإصابات عدة يف راسة وذراعية ليتم نقلة إىل
املستشفى ،حيث بقي هناك ليومني قبل إن يفارق
الحياة ،ترشيح الجثة اظهر إن الطفل الضحية وصل إىل
املستشفى بعظام مكسورة وكدمات وتورم يف الدماغ

فضال عن سوء تغذية هذه الواقعة التي حدثت يف
مايو  2018طويت صفحاتها املأساوية األخرية من فرتة
وجيزة حني أصدر القضاء كلمتة ودان األم وصديقها
بإرتكاب جرمية قتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة
طفل.
تنتقم من طليقها وتحوله لسماد

أنهت امرأة روسية حياة زوجها السابق بطريقة
بشعة للغاية وفق ما كشفت تحقيقات للرشطة،
وأوردت صحيفة دييل ميل الربيطانية عىل موقعها إن
أولغا سرتيالديفا  32عاماً رضبت عنق زوجها السابق
الكسندر مرتني بالفأس بينام كان نامئا .وانفصل
الزوجان اللذان يقطنان يف جمهورية تتارستان الواقعة
غريب روسيا االتحادية لكنهام ظال يعيشان يف املنزل
نفسه بسبب انعدام مسكن بديل ،ومل تكتفي الزوجة
السابقة بقتل طليقها إذ قطعت جسده إربا بواسطة
منشار يف قبو املنزل وغطت قطع لحمه بالرتاب لفرتة
من الزمن قبل إن تستخدمة كسامد يف حديقة منزلها
التي تزرع الكوسا ،وأرجعت فعلتها إثناء اعرتافها
بارتكاب جرميتها ما قامت به إىل فضائح مل تنساها
لطليقها إثناء حياتهام الزوجية دون أن تكشف عن
التفاصيل .واختفى الزوج البالغ من العمر  32عاما
ملدة  6أسابيع قبل أن تحفر الرشطة يف حديقة الكوسا
الخاصة مبنزل أولغا وتعرث عىل بقايا جثته .
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أنشأها علي بن محمد المحمود التميمي عام 1907م
المدرسة التيمية المحمودية  ..شاهدة على بدايات التعليم في الشارقة

مع إطاللة العام الدراسي الجديد  ،تدور بنا عجلة الذكريات إلى الزمن الجميل وبدايات التعليم في اإلمارات  ،وهنا تتوقف عجلة الماضي مع أول
مدرسة شبه نظامية في الشارقة  ،وهي المدرسة التيمية المحمودية  ،التي أنشأها علي بن محمد بن علي المحمود التميمي عام 1907م.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

سبب التسمية
عندما نتتبع خطوات مسرية التعليم يف اإلمارات فالبد أن تستوقفنا تلك البصمة املؤثرة
التي صنعتها املدرسة التيمية املحمودية كمدرسة شبه نظامية حيث انشئت عام 1907م
وظلت طوال ما يقارب العرشين عاماً مشعالً من مشاعل النور والتعليم وعالمة بارزة يف
سجل التعليم باإلمارات .وتعود تسمية املدرسة بالتيمية املحمودية إىل أن املرشف عىل
املدرسة ومديرها الشيخ عبدالكريم بن عيل البكري كان يأخذ بأقوال شيخ اإلسالم ابن
تيمية يف األحكام والعقائد نظرا ً ألثرها يف إصالح الفرد واملجتمع عقيدة وخلقاً وتربية
ونظاماً ،ومن هنا اكتسبت املدرسة الشق األول من اسمها .أما الشق الثاين ـ أي املحمودية
ـ تعبريا ً عن انتساب املدرسة لصاحبها ومؤسسها الشيخ عيل بن محمد املحمود التميمي ـ
رحمه الله ـ والذي أنفق عليها ،وأحرض لها العلامء واملعلمني وزودها باالحتياجات ،حيث
كانت الدراسة بها باملجان.
موقعها
وكان موقع املدرسة التيمية املحمودية يف حي السوق بالشارقة أو ما يطلق عليه (فريج
السوق) وبالتحديد بجوار السوق املعروف باسم (العرصة) ويقع هذا الحي بالقرب من
منزل املرحومني جاسم عبد الله املدفع وسامل بن سعيد الشاميس .أما مبنى املدرسة الذي
اختاره الشيخ عيل املحمود مقرا ً للمدرسة ،فقد كان مكوناً من طابقني ،وقام بتجديده
وتأثيثه وأدخل فيه األدوات الالزمة ،وأحرض الكتب والقرطاسيات وقد انقسمت املدرسة
إىل قسمني :األول يتعلم فيه الطلبة املستجدون ،أما القسم الثاين فهو خاص بتعليم علوم
الدين والعلوم الرشعية مبختلف فروعها.
قصة إنشائها
عندما نعود لبداية املدرسة فإننا نجد أن للمدرسة قصة  ،حيث قام الشيخ عيل املحمود
ـ رحمه الله ـ بعرض موضوع إنشاء املدرسة عىل تجار الشارقة وحثهم عىل التعاون عىل
الرب والتقوى ،فوعده التجار خريا ً ،ولكن بعد ميض فرتة من الزمن قرر بنفسه إنشاء املدرسة
واإلنفاق عليها  ،وعىل ضوء ذلك وبعزم وإميان صادقني ،أحرض للمدرسة العلامء وأرسل
الطالب يف البعثات التعليمية إىل خارج البالد الستكامل دراستهم يف العلوم الرشعية .كام
تكفل الشيخ عيل املحمود بكافة احتياجات املدرسة التي قام بافتتاحها ،كام وفر لها
املعلمني األكفاء والذين يتمتعون بدرجة كبرية من العلم والدراسة يف شتى العلوم ،وقد
ظهرت مثارها الطيبة عندما أصبح أول دارسيها يتخرج من األزهر الرشيف وكان ذلك عام
 ،1929عندما حصل الشيخ محمد بن سعيد بن غباش عىل الشهادة األزهرية .كام أوفدت
املدرسة أول بعثة دراسية من طلبتها الستكامل تعليمهم خارج اإلمارات ليشغلوا بعد
عودتهم مناصب القضاء واإلفتاء والوعظ والخطابة إىل جانب القيام بوظائف التعليم.

40

سبتمبر  2020العدد ( ) 287

البكري أول مدير
حرص مؤسس املدرسة التيمية عىل اختيار أساتذة مدرسته ممن يتمتعون مبعارف واسعة
يف العلوم الرشعية ،أما إدارة املدرسة فقد كانت لفضيلة الشيخ عبدالكريم بن عيل البكري
الذي دعاه الشيخ عيل املحمود إىل الشارقة للتدريس يف مدرسته التيمية املحمودية ،وهو
ينتسب إىل بلدة البكرية يف نجد بالقصيم باململكة العربية السعودية ،وكان قد تلقى علومه
يف الهند عىل يد جامعة من أهل الحديث ملدة خمس سنوات ،وقد عرف بتقواه وكرم
نفسه وإجادته للرتبية والتعليم ،أما بالنسبة للعلامء أساتذة العلوم الرشعية والذين تكونت
منهم هيئة املدرسة ،فمنهم نذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الدرويش  ،وفضيلة الشيخ
عبدالله بن عبدالعزيز آل سلامن  ،وفضيلة الشيخ صالح الغامس  ،وفضيلة الشيخ سامل بن
محمد اليامين  ،وفضيلة الشيخ محمد بن فيصل الحرمييل  ،وفضيلة الشيخ فيصل بن محمد
بن فيصل الحرمييل .أما بالنسبة للقسم الثاين وهو الخاص باملبتدئني والذي تأسس بعد
بضع سنني من بدء املدرسة ،فكان يديره ويرشف عليه صالح العثامن وهو عراقي أديب
وبليغ وعاونه يف عمله مجموعة من املدرسني وكان بينهم :إبراهيم بن محمد الزلفي ،
وعبدالله بن سعد  ،ورسهيد الحرمييل ،وسيد علوي.
ثقافة دينية
كان منهج املدرسة التيمية املحمودية قريباً من منهج التعليم باملدارس املرصية باستثناء
بعض املواد التي تتطلبها احتياجات املجتمع املحيل .وقد اهتمت املدرسة اهتامماً كبريا ً
بالعلوم اإلسالمية واللغة العربية ،إضافة إىل محو األمية وتعليم الكبار وتثقيفهم ،لذا كانت
الكتب تراعي االهتامم بالثقافة الدينية ،فضالً عن االشرتاك يف الصحف العربية املرصية
والسورية وتلك التي كانت تصدر يف الحجاز ،وتهتم بالنواحي االجتامعية واألدبية.
تعليم حديث لالبتدائي
وكان منهج القسم االبتدايئ باملدرسة التيمية أكرث اقرتاباً من أساليب التعليم الحديث لذا
فقد كان املنهج يتضمن تعليم التالميذ دروس الدين والتهذيب جنبا اىل جنب مع قواعد
الكتابة واإلمالء والحساب التجاري وبعض دروس مادة االجتامعيات التي كان يف مقدمتها:
السرية النبوية ودروس يف التاريخ االسالمي ،وبعض املعارف املبسطة يف مبادئ علم األقاليم
أي مادة الجغرافيا.
مدة الدراسة
وكانت الدراسة يف املدرسة التيمية املحمودية تستمر ملدة ست سنوات تقريبا ،حيث كانت
تعقد للطلبة امتحانات وتسجل درجاتهم وترصد الدرجات يف دفاتر خاصة ويخطر الطالب
بنتيجته شفهياً دون أن تسلم له أوراق ،حيث مل تكن هناك مطابع يف اإلمارات آنذاك .كام
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أوائل الدارسين
أما من درسوا باملدرسة يف سنواتها األوىل من أبناء البالد فقد كان منهم :الشيخ سلطان
بن صقر حاكم الشارقة األسبق – يرحمه الله  -يف أيام نشأته وحياة والده الشيخ صقر بن
خالد القاسمي  ،واملرحوم الشيخ محمد بن صقر القاسمي  ،واملرحوم الشيخ ماجد بن صقر
القاسمي  ،وحميد بن راشد بن عبدالله الكندي  ،وسامل بن عيل املحمود  ،وسلطان بن
عبدالله املناعي  ،وعبدالله بن عيل املحمود  ،وإبراهيم بن محمد املدفع ومحمد بن سلطان
بو عليان  ،وعبد العزيز بن الشيخ وسيف املدفع وحمد بن محمد املشغوين  ،وأحمد بن عيل
املناعي  ،وعبدالعزيز بن عبد الرحمن بن شهيل  ،وأحمد بن سامل املزروع  ،وعبدالرحمن بن
سعيد املدفع  ،ومحمد بن عيل املحمود  ،وجميعهم من الشارقة .كام كان بني الدارسني من
عجامن :املرحوم عبدالله بن سيف بن سلوم  ،وغانم بن حمد بن غانم  ،وسيف بن ماجد
 ،وعبدالله بن حميد بن ثاين  ،وراشد بن خصيف  ،وحميد بن صالح  ،وعبدالله بن محمد
الشيبة  ،وعبدالله بن صالح ،ومن أبناء أم القيوين  :محمد بن عبدالله بن عون  ،وراشد بن
صفوان ،ومن رأس الخيمة :حسن بن محمد بن صالح الظفري  ،ومحمد بن صالح الظفري ،
وهاشم بن محمد الظفري ،وسعيد بن حسن الحولة  ،ومحمد بن سعيد بوميان  ،وعبدالعزيز
بن عبدالله بن عبد الرحيم  ،وحميد بن أحمد بن فالو  ،و عبدالله بن عيل بن سلامن ،
ومحمد بن سعيد بن غباش  ،وحمد بن عبدالله العويد  ،وعبدالله بن سلامن  ،وسهيل بن
مرزوق ،وغريهم الكثري .اما الطلبة الوافدون الذين التحقوا باملدرسة التيمية املحمودية فقد
كانوا من بالد فارس وبلدان الخليج العريب واليمن والصومال ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أن طالب
التيمية الوافدين قد نزح بعضهم إىل مرص وأصبح من العلامء الكبار مثل الشيخ عبد العزيز
بن راشد والشيخ القصبي.
المكتبة التيمية
بعد انشاء املدرسة التيمية بثالث سنوات تقريبا تم تأسيس مكتبة داخل مبناها لتيسري أمور
املطالعة ،وقد احتوت عىل الكثري من الكتب الهامة ،وكانت تلقى فيها الدروس واملحارضات،
كام كانت عامال أساسيا يف تسهيل املطالعة ومكافحة األمية وتعزيز التعاون ونرش الفضيلة
بني الناس ،وتشجيعهم عىل التزود بشتى املعارف والعلوم ،إضافة إىل أنها كانت مشعل نور
وصوتا داعيا إىل محاربة الفساد بالحكمة واملوعظة الحسنة.
علي المحمود  ..حياة فاضلة وسيرة حسنة

ولد الشيخ عيل بن محمد املحمود التميمي النسب ،الحنبيل املذهب يف الشارقة عام
1852م وتويف يف رأس الخيمة سنة 1937م ،وقد وصلت عائلة املحمود إىل الشارقة
من نجد منذ أكرث من  400سنة تقريبا ،وللشيخ عيل املحمود ستة من الذكور هم
عبدالله ومحمد وسامل وأحمد وعبدالعزيز وسامل (الثاين) .
وقد كان الشيخ املحمود رحمه الله يتحىل بالعديد من الصفات الفاضلة وهي
حب الخري واإلحسان والتواضع والجود واإلنفاق يف سبيل الله ومحاربة الباطل
ونرش املعرفة ،كام كانت له شخصية بارزة اجتامعيا وقد كان من أشهر تجار اللؤلؤ
يف الخليج العريب آنذاك ،كام كانت تربطه عالقة محبة وصلة بامللك عبدالعزيز
آل سعود واألمري عبدالله بن جلوي ،كام كان مجلسه مفتوحا للضيوف والعلامء
والقادمني ليصبح ملتقى لتدارس مختلف العلوم.
المصادر
والمراجع :

ومضات

كانت مدة الدراسة تستمر  ،بينام كان الجلوس يف الحصص الدراسية عىل «الحرصان» ،أي
السجاجيد املفروشة عىل األرض.
العطلة الدراسية
أما بالنسبة للعطلة الدراسية ،فإنها كانت عىل فرتتني شتوية وصيفية ،عطلة يف صميم الشتاء
لشدة الربد ومدتها أربعون يوماً ،ومثلها يف صميم القيظ لشدة الحر» .أما بالنسبة للدارسني فهم
مواطنون ووافدون ،حيث بلغ عدد طلبة املدرسة بقسميها االبتدايئ والحلقات العلمية حوايل
أربعمئة وخمسني طالبا ،منهم حوايل مئة وثالثني وافدا ،قدموا من خارج البالد.
وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

عام دراسي جديد ودوام
مرن عن بعد لألمهات واألبناء
عام دراسي جديد يحل علينا يختلف عن سابقيه  ،بعد
أن فرض فيروس كورونا ( كوفيد  ) 19العالمي نفسه
على كل مناحي الحياة وواجهته دولة اإلمارات العربية
المتحدة بكل إمكانياتها الصحية وطاقاتها البشرية  ،بكل
اقتدار وامتياز.
عن
وكان القرار بتعليق الدراسة واعتماد نظام
التعليم ً
ً
بعد فيما تبقى من العام الدراسي المنصرم قرارا صائبا
واجهت فيه الدولة كل التحديات فكانت النتائج مثمرة
ومبشرة.
وبما أن تداعيات الوباء  -وإن تراجعت أرقام إصاباته عن
السابق – ال تزال ماثلة وتستوجب الحذر وااللتزام  ،فإن
والتعليم ارتأت إلى تخيير أولياء األمور بتعليم
وزارة التربية ً
أبنائهم حضوريا ًعن قرب باتخاذ الوسائل الوقائية االحترازية
األكثر
الالزمة  ،أم منزليا عن بعد  ،فكان االختيار الثاني هو
ً
ً
أمانا وطمأنينة لألغلبية  ،فيما كان االختيار األول مبدئيا
لألمهات الموظفات الالتي تحول ظروفهن العملية دون
متابعة أبنائهن الدارسين عن بعد  ،لكن تدخل أصحاب
القرار باعتماد تطبيق سياسة العمل المرنة بخصوص
الموظفات األمهات الالتي يقمن بمتابعة أبنائهن أثناء
ُ
تلقيهم التعليم عن بعد ً ،والسماح لهن بالعمل عن ِّبعد
ُ
من شأنه أن يثمر إيجابيا على األسر واألبناء  ،ويمكن
المرأة العاملة من توفير الرعاية والدعم الالزمين ألبنائها
ُ
لمواصلة التعليم عن بعد بأسلوب سلس وسهل يضمن
لهم أعلى مستويات التحصيل العلمي واالستقرار
النفسي واألسري.
ومضة أخيرة :
مع التطور التكنولوجي والتقني في مجال التعليم يجب
أن ال ننسى جيل " الكتاتيب " والرمل والحصير والمدارس
البدائية؛ فبهم وبعزيمتهم وكفاحهم قامت الدولة
واعتلى شأنها وبنيانها  ..تحية حب وتقدير للحاضرين ،
ورحمة من الله نرجوها للراحلين.

www.albayan.ae
www.alittihad.ae
هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف
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مفاهيم

الجريمة المنظمة  :النشأة والمفهوم

إعداد  :سعد الدغمان

مفهوم الجريمة المنظمة
هي نشاط إجرامي يعتمد عىل التخطيط  .و يعرفها االنرتبول عىل إنها:
« أي جامعة من األشخاص تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال غري مرشوعة بصفة
مستمرة و تهدف أساسا لتحقيق الربح دون تقيد بالحدود الوطنية "  وتعرفها مجموعة
مكافحة املخدرات و الجرمية املنظمة لإلتحاد األورويب بأنها:
« جامعة مشكلة من أكرث من شخصني متارس مرشوعاً إجرامياً ينطوي عىل ارتكاب جرائم
جسيمة ملدة طويلة أو غري محددة ،و يكون لكل عضو مهمة محددة يف إطار التنظيم
اإلجرامي الذي يهدف إىل السطو و تحقيق األرباح »
التاريخ والنشأة
الجرمية   املنظمة   ظاهرة وجدت بوجود اإلنسان منذ بدأ التاريخ ،ففي العصور القدمية
كانت املجتمعات البدائية تتشكل عىل هيئة تجمعات قبلية توفر لنفسها نظاماً اجتامعياً
تعتمد عليه يف األمن و االستقرار .ومع ظهور و ازدياد الحضارات و خاصة الحضارة
الفرعونية  ،وجدت الجرمية املنظمة   بصورة بدائية كالرسقة بواسطة العصابات تنترش
عىل مشارف األهرامات  ،تقوم برسقة املعابد و املقابر بسبب احتفاظ الفراعنة بكنوزهم
فيها  .ويف بداية القرن الثامن عرش ظهرت التشكيالت األوىل لجامعات املافيا و نعني »
العائلة االيطالية » حيث تعترب أقدم وأشهر جامعات الجرمية املنظمة ،وقد تشكلت
هذه العصابة نتيجة هروب بعض األملان خالل الفتح العثامين إىل جزيرة صقلية فكونوا
جامعات مسلحة فرضت سيطرتها عىل هذه الجزر وتولت حامية الضعفاء مقابل إتاوة ،
تطورت إىل إرغام األهايل عىل دفع اإلتاوة رغام عنهم و ذلك مقابل عدم االعتداء عليهم و
عىل أموالهم وممتلكاتهم ،ومن صقلية انترشت جامعات املافيا يف جميع أنحاء ايطاليا  يف
منتصف القرن الثامن عرش وهاجر عدد من رجال املافيا إىل أمريكا و شكلوا جامعات
سميت "بالعائالت"  ،سيطرت بنفوذها عىل جميع األنشطة االقتصادية املحظورة و غري
املحظورة و عىل اتحادات العامل و النقابات املختلفة .

خصائص الجريمة المنظمة
 متتاز الجرمية املنظمة بعدة خصائص تجعلها تختلف عن الجرائم العادية و هذه
الخصائص أو السامت تتجسد فيام ييل:
– التخطيط  :يعترب العامل األهم يف الجرمية املنظمة ،فهو يكفل لها النجاح و االستمرار،
و يتطلب أفرادا مؤهلني و ذوي خربة عالية.
– االحرتاف  :و هو رشط من رشوط الجرمية   املنظمة   الن الهدف منها هو
الكسب املايل الرسيع يف وقت قصري  ،و هذا الهدف ليس من أهداف الذين يبحثون عن
الكسب املرشوع .
– التعقيد  :و يعترب رشطا من رشوط التنظيم فاألمر البسيط ال يحتاج إىل تنظيم وهو
رسعان ما ينكشف أمره بوضوح أسبابه .
– القدرة عىل التوظيف واالبتزاز :اإلجرام املنظم ذيك يف اختيار األشخاص الذين يتعاملون
معهم  ،بطريقة مبارشة أو غري مبارشة و له القدرة عىل رشاء ضامئر األشخاص أو تخويفهم
و الضغط عليهم .
– الخطورة عىل املجتمع  :ال يستطيع القضاء أن يثبت الجرمية املنظمة يف كثري من
األحيان لعدم توفر األدلة ،ألن األشخاص الذين يقومون بالجرمية أصحاب خربة يعتمدون
عىل التخطيط و التنظيم أساس عملهم  ،و تأيت خطورتهم من كونهم موجودون و ميارسون
اإلجرام ولكن ال عقوبة ضدهم .
 الهدف  :تهدف الجرمية املنظمة إىل الكسب املادي الرسيع .– التأثري عىل املجتمع :تؤدي نتائجها إىل تعطيل التنمية و الفساد يف الدولة .
– الرتكيز عىل التحالفات اإلسرتاتيجية :أي أن تعقد تحالفات مع املنظامت اإلجرامية
املحلية و عرب الدول و هذا لتفادي التناحر و التصادم بني هذه املنظامت اإلجرامية .
– الطابع الدويل :تتصف أنشطة الجرمية عرب الدول بأنها ال تخترص عىل إقليم
الدولة الواحدة فحسب  ،بل تتعداه إىل أقاليم الدول األخرى .

 /http://khelfallahnahla.unblog.fr/2013/03/19مفهوم  -الجرمية -املنظمة
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علوم أمنية

مسرح الجريمة أثار
وبصمات ودالئل

كيف يصل الخبراء
للحقيقة مع
اختالف الروايات
حول الحادث

الطب الشرعي
يكتشف ما تعجز عن
إثباته التحريات
كتب  :عالء رضوان

"مرسح الجرمية" هو املكان الفعىل الذي أقتحمه فاعل الجرمية ،وبالتاىل فهو
املكان الذى مكث فيه الفاعل أو الفاعلون فرتة من الوقت مكنهم من ارتكاب
الجرمية ،مخلفني وراءهم أثارا تدل عليهم .وىف قضايا النفس الخطرة ال يكون
أمام جهات التحقيق وخرباء الطب الرشعي سوي روايتني أحداهام رواية املجني
عليه إن كان حيا ورواية املتهم الذي يدافع عن نفسه لإلفالت بجرميته ،وكذا
تحريات الرشطة التي قد متيل إىل إحدى الروايتني وال تستطيع جهات التحقيق
الكشف عن الحقيقة إال من خالل تقرير فني من خرباء األدلة الجنائية أو الطب
الرشعى بفحص مكان الجرمية نتوصل من خالله أى الروايتني أقرب للحقيقة .
رفع البصمات

أهمية مرسح الجرمية يف الكشف عن هوية الجناة والفاعلني األصليني أو الحقيقني
يف الوقت الذي يكون فيه من النادر أن يتمكن الفاعل األصيل أو الجاين من إخفاء
كل أثر له مبرسح الجرمية ،حيث يخضع مرسح الجرمية ،واألماكن األخرى التي
مكث فيها الجناة قبل ارتكاب الجرمية أو بعدها ملعاينة دقيقة هدفها تحديد
اآلثار املتخلفة عن الجناة والتي ميكن أن تدل عليهم .
مسرح الجريمة

ماذا يحتوى مرسح الجرمية؟
يحتوي مرسح الجرمية عىل األدلة املادية التي خلفها الجناة فرتة تواجدهم بها.
أوالَ :تعريف مرسح الجرمية:
هو املكان الذي تقع فيه الحادثة الجنائية أو املكان الذي تنقل له بعض ظواهر
الجرمية مثل العثور عىل جثة املجني عليه أو العثور عىل أداة الجرمية به،
ومرسح الجرمية كام يسميه بعض املحققني أنه الشاهد الصامت الذي يستنطقه
املحقق الفطن.
ثانياَـ عنارص مرسح الجرمية :

ملرسح الجرمية ثالثة عنارص أساسية هى:
املكان :وهو الحيز الذى وقعت عليه الواقعة اإلجرامية.
الضحية :وهي العنرص األهم يف مرسح الجرمية يستدل منها عىل كثري من الدالئل
من أهمها أن الوفاة طبيعية أو جنائية أو انتحارية من خالل وضعية الجثة.
الجاين  :وهو الشخص الذي اقرتف الجرمية.
أداة الجرمية :وهو عنرص ثانوي غالبا ما يوجد يف مرسح الجرمية حرصا من الجاين
عىل عدم اختفائه ألنه ميثل (أهم حلقة).
ثالثاَـ أهمية مرسح الجرمية :هناك نقاط عدة تسجل اهمية مرسح الجرمية منها:
 1ـ يكشف وقوع الفعل اإلجرامي مادياً أو عدم وقوعه ،وكونه جنائياً أو غري
جنايئ وكونه عمدياً أو غري عمدي.
 -2يلقي الضوء عيل األماكن الواجب تفتيشها واألشياء الالزم البحث عنها وضبطها
ونوعية الخرباء املطلوب االستعانة بهم والشهود الواجب سامعهمويوضح ظروف
الجرمية .
-3يحدد كيفية ارتكاب الحادث واألسلوب اإلجرامي املستخدم واآلالت واألدوات
املستعملة يف ارتكابه.
-4يوضح إىل حد بعيد عدد الجناة ودور كل منهم ومعرفتهم ملكان الحادث
ومدي معرفة الجاين للمجني عليه.
-5ميكن من خالل معاينة املرسح العثور عىل اآلثار التى تعترب األدلة املادية
القاطعة كآثار البصامت واألقدام وبقع الدم واآلالت وآثار الشعر إىل غري ذلك
الظاهر فيها والخفى.
-6تنقل هذه املعاينة للقاىض صورة ملرسح الجرمية وكيفية ارتكابها فيتيرس له
بذلك تصور وقوعها ومتابعة إجراءات املحكمة عن اقتناع.
 -7إثبات معاينة املرسح يبقى للقضية حيويتها مهام مر الزمن دون كشف
غموضها أو تغيري فريق البحث العامل فيها.
http://www.soutalomma.com/Article/818519
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قصة وعبرة

قصة شاب وقع ضحية تعاطي المخدرات

تجربة الهالك

مالزم أول
محمد سعيد الخشابي
عضو في مبادرة تطوير
ونشر برامج التوعية
األمنية

بدأت فصول هذه الضحية عندما كان زهرة يانعة عىل مقاعد الدراسة ،لينتهي به
املطاف إىل خلف القضبان ،ومحكوم عليه بالسجن املؤبد مدى الحياة.
وعن أبرز األسباب التي قادته لطريق اإلدمان هو حب التجربة ،واألصدقاء كانوا
يف مقدمة األسباب ،فمهدوا له الطريق ملعرفة ما تحدثه املهدئات عىل حالة
اإلنسان ،ومساعدتها يف نسيان مشاكله وهمومه ،دون إدراك منهم بأنهم يقودونه
لبداية االنزالق ،والسقوط يف دوامة ضياع مغلقة ال سبيل للخروج منها ،حيث
شعر الضحية براحة غري مألوفة ،ومل يعلم بأن هذه الراحة ستخرج من باب
التعاطي العادي لتصبح عادة ال ميكن مقاومتها أو التخلص منها.
سأروي لكم رحلة هذه الضحية مع املخدرات ،كيف بدأ كمدمن وإىل أين انتهى،
فهذا الشاب نشأ يف كنف أرسة كبرية ،متفوقا علميا ،وبالرغم من ذلك تعرف
هذا الشاب إىل بعض من أصدقاء السوء ،وهو يف املرحلة السابعة عرش من
العمر بداخل أسوار املدرسة ،حيث بدأ أوىل خطوات االنحراف بتجربة التدخني،
والهروب من املدرسة عرب القفز من األسوار العالية ،دون وعي أو إدراك بأن هذا
السلوك هو بداية النهاية املؤملة.
وبعدها اشتدت العالقة ما بينه وبني أصدقائه إىل أن وصلت إىل درجة التحدي
فيام بينهم فيام يتعلق بإثبات الرجولة أو الجلوس يف حضن األم ،وبعدها قبل
الشاب هذا التحدي .وبعد فرتة قصرية جدا أحرضوا بعض العقاقري الطبية لتناولها،
فكانت هذه املرحلة هي أوىل مراحل الضياع ،فكانوا يفتعلون الهموم واملشاكل
حتى يعطوا مربرا واضحا للتعاطي.
وبعدها تطورت العالقة مع أصدقائه خالل فرتة وجيزة ليتحولوا جميعا من
متعاطني إىل مروجني ،مام اضطره ذلك إىل مغادرة مقاعد الدراسة غري آبه
بالعواقب الوخيمة.
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فكان أصدقائه يقنعونه دامئا بأن ترويج املخدرات هو أمر عادي ،وال تخيفهم
الرشطة ،بل وعىل العكس من ذلك كانوا يقنعونه دامئا بأن ( السجن للرجال ،وأن
الجبان مكانه يف حضن أمه) ،وبالتايل أراد الضحية أن يثبت رجولته فدخل إىل عامل
التعاطي والرتويج املظلم ،و حينها كان فاقدا للوعي بسبب تعاطيه للمخدرات،
وكان هو وأصدقائه يتخيلون مواقف بطولية وهمية ،مام دفعه ذلك إىل الرتويج
من أوسع أبوابه.
وبعدها بفرتة أصبح له عدة زبائن يحرضون إليه لرشاء املواد املخدرة ،وتحول هذا
الشاب من متعاطي إىل تاجر يبيع هذه السموم إىل األشخاص األبرياء وإقناعهم
بها .وعند إحساسه بالذنب من بيعه للمخدرات ،يقوم بتعاطي املواد املخدرة
بغرض عدم اإلحساس بالذنب ،خصوصا أن اإلدمان يجعل املدمن يعيش يف عامل
آخر ال يشعر فيه باملكان وال بالزمان وال مبن حوله من الناس باستثناء رفقاء
السوء .فكانوا يستخدمون صغر املدمنني الذين ترتاوح أعامرهم بني السابعة
عرشة والثامنة عرشة للتعاطي والرتويج عن هذه السموم ،يف مقابل إعطائهم
املخدرات ليتناولوها حتى يرجعون إليهم كنوع من االبتزاز.
وبعدها تطورت تلك األمور إىل أن وقع ضحية انتقام أحد تجار املخدرات الذي
كان يعمل معه لحسابه ،وذلك بسبب أنه أصبح تاجرا مثله ينافسه عىل بيع تلك
السموم ،وبعدها أيقن الشاب بأن القدر كان يرتبص به ليوقعه يف قبضة الرشطة.
ويف تلك اللحظات املرعبة تأكد هذا الشاب بأن عامل املخدرات ال أمان له ،وأن من
غدرت به يوما البد أن يعاملك باملثل.
نستخلص من هذه القصة بأن املتعاطي للمخدرات يعيش حالة من الخوف دامئا،
ويشعر بالعذاب املستمر مع النفس ،فاقدا لوعيه ،وغري مدرك لحقيقة األمور ،إىل
أن يسقط يف قبضة رجال الرشطة ،أو أن ينتهي به املطاف إىل املوت.

مشاركات

معاني عن الحياة والموت
نسارع الدقائق و الساعات لضامن لقمة العيش
و متطلبات الحياة البديهية .تحالفات الرأساملية
قطعت العهد عىل نفسها أن تنال منا  ،بإقناعنا أنه
هذا هو منهج الحياة الوحيد الذي علينا اتخاذه دون
نقاش أو تفكري.
أتذكر جيدا أوىل الجمل التي يبدأ بها أحد األفالم
الوثائقية و املثرية للجدل " :يرقد يف كل قرب من هذه
القبور أحد الناس الذين كانوا مثلكم متاما  ،رمبا كان
هؤالء أيضا يتصفحون اإلنرتنت كام تفعلون أنتم
اآلن ،و كانوا يستيقظون صباحا و يغسلون وجوههم
و يأكلون و يذهبون للعمل ،كان لكل منهم ،يف وقت
ما أقارب يحبونهم و أسوة من الناس يقتدون بهم
 ،و كانت لهم مساكن و سيارات و فواتري يطلب
منهم دفعها ،كانت لهم أوقات خاصة يحتفلون بها
بأعيادهم و مناسباتهم ،رمبا مل يخطر يف بالهم أنهم
كانوا يحتفلون بعيد ميالدهم فسيأيت من يتذكر يوم
وفاتهم".
لو مل نتعمق و نتدبر يف املعنى و ما وراءه  ،يف ما

تقتديه منا الحياة حقيقة  ،لو مل نصل إىل أن الحياة
الدنيا هي البداية و املوت باب يقودنا إىل الدار
الباقية و ما هو سوى استمرار يأيت تحت قرشة نهاية
...سيبدو لنا ساعتها أن تفادي التفكري يف املوت أمر
طبيعي جدا ،و سنعتقد أنه لو ظل اإلنسان يفكر
يف هذا القدر املحتوم  ،سيفقد الرغبة يف الحياة  ،و
ستصبح كل األشياء سواء يف معرتك األيام.
يف هذا الصدد ،ال بد أن نتذكر بأن املوت رضورة و
حقيقة حتمية ال مفر منها  ،و استبعادها أمر خاطئ
و مجحف  ،بل قد يذهب بصاحبه إىل الهاوية  ،و
قد يستيقظ من سباته يوم سيكتشف أن القطارقد
فاته و مىض.
املوت هو البداية الحقيقية  ،و ال جدوى من تفاديه
هو املوت الذي ال ميوت .علينا أن نصحح عالقتنا به،
تناسيناه وتجاهلناه يف عرص أخذتنا فيه أمور الدنيا،
كلنا مرسع ومترسع ،لعابنا يسيل للشهوات وتحقيق
األحالم املعلقة عىل جدار االنتظار.
علينا التسليم باملوت  ،و االقتناع بأن اإلنسان كائن

مشعل أبا الودع الحربي

نهايئ مهام عتى و مهام عاش  ،و إنها لحكمة من الله
تعاىل أن ننتهي و منوت  ،و ليك نحيا البد أن منوت.
علينا التسليم بأننا سنمىض و ال جدوى من التعصب
و الحقد و التنابز مع الحياة.
و أريد أن أكون أكرث وضوحا وأقول :إذا كنا نرتعب
من املوت  ،فكيف لنا أن نقر بأننا نحب الله  ،ونحن
يف األخري لو متنا هو من سنلقاه  ،و هل ياترى من
محب يخىش لقاء حبيبه ؟ و هل ميكن للحب و
الخوف أن يجتمعا بقلب واحد؟
إليكم الجواب.

دور بارز لمدربي التنمية البشرية في التصدي لـ"كورونا"

عبير يوسف أحمد البلوشي

اثبتت التجارب العاملية اهمية العامل الذهني
والنفيس يف التغلب عىل التحديات أثناء األوبئة
والكوارث واألزمات يف العامل للحد من التداعيات
التي تحدثها األخبار املزيفة واملرسبة مام يثقل
من الجهود التي يستدعي بذلها من قبل الجهات
األمنية واملجتمعية.
ويف هذاالسياق كان ملدريب الذات يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة بشكل خاص ،ودول
الوطن العريب الدور البارز يف تنمية املهارات
اإلدارية والحياتية للفرد يف التصدي للرتاجع
املعنوي والنفيس الذي احدثه فايروس كورونا
(كوفيدا  )19من خالل التوجيه األرسي والفردي
وإفشاء االيجابية والحد من السلبية وتعميم

السعادة يف املجتمع ،وخصوصا الدورات التي
نظمتها دوائر الرشطة املجتمعية وفروع الهالل
األحمر يف الدولة وعدد من األساتذة املتخصني
وعموم املدربني ومن أبرز مكاسبها إنها نجحت
بتعزيز مفهوم " خلك يف البيت" و"ملتزمون
ياوطن" ومختلف املفاهيم الرتبوية.
وتزامنا مع التوجيهات الحكومية التي دعت
إىل البقاء يف املنازل وتأمني التباعد االجتامعي
بذل املدربون جهودا حثيثة يف التوجيه وايصال
املعلومات املطلوبة من خالل عرشات املحارضات
والدورات التدريبية والتوعوية والتوجيهية
الهادفة ،التي نظمت باالستفادة من الربامج
االفرتاضية املرئية (زووم) وشارك بها اآلالف من
الناس ومبختلف الثقافات.
لقد ساهم مدريب التنمية البرشية والذات
بتنمية الروح املعنوية لدى الناس بشكل ايجايب
خالل األيام الصعبة للجائحة ،وكانت نصائحهم
مسموعة ملا ميتلكونه من مهارات عالية بإيصال
املعلومة املطلوبة وشخصية قوية لالقناع بها
إضافة إىل دورهم بحل املشكالت ،وتقديم
النصائح الرضورية يف الوقت الذي كان من
الصعب االستامع اىل النصيحة والقناعة بها.

ومن هنا أدعو زماليئ مدريب الذات والحياة اىل
استثامر املكاسب التي تحققت خالل الفرتة
املاضية لوضعها يف كتيب أو كتاب أو ألي
أرشفة متاحة للحفاظ عىل ماتم انجازه خالل
الفرتة املاضية بكونه مكسب مهم تحقق يف
ظروف صعبة ،خصوصا وأن املدرب يعترب موجه
ومستشار للفرد لدوره الهام بتقوية معنويات
الفرد ،كام ويساهم باكسابه لخربات جديدة
يحتاجها الفرد وتحتاجها العائلة لتحسني املعرفة
والسلوك لدى كل من الفئتني .اضافة اىل أهمية
ذلك يف التطوير للشخصية واحداث التغيري
املستمر عىل اإلنسان نحو االفضل.
وإذا كان البد من ذكر اسامء أهم الشخصيات
التي قدمت هذا النوع من املحارضات والدورات
التدريبية سنحتاج إىل أال ننىس أحدا منهم،
لذلك نقدم رسالة شكر وتقدير لكل تلك الجهود
والشخصيات التي خدمت املجتمع ،وأملنا أن
تتواصل هذه الدورات والجهود مبا يساهم
يف خدمة املجتمع وتطويره ،مادامت الثقافة
واملعلومة وتنمية املعرفة عنوان لذلك.
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إعداد  :النقيب حسن المنصوري

الحركية
المهارات
الجينات  -الرياضة -
للمدرجات
الجماهير
شوق ورغبة كبيرة لعودة ً

بغض النظر عن الجنسية ،تصدر أصحاب البشرة السمراء في سباقات  100متر عالميا ،إال أن البريطاني (أالن ویلس) تصدر في أولمبياد موسكو
 1980في سابقة لم تشهدها المالعب ،على الرغم من أن عدة اتهامات وجهت لذلك البطل بتعاطي المنشطات .في حين يظهر اللون األبيض
جليا في عمليات اال سيست وصناعة اللعب وكذلك سرقات الكرة.
إعداد مركز تدريب الشرطه  -فرع تنفيذ البرامج التدريبية

ومن النادر أن نجد بطل سباحة أسمر البرشة ،ولكن
لكل هذه القواعد استثناء من وقت إىل آخر ،فهل
هناك دليل علمي عىل هذا األمر؟
 التدريج البيولوجي للكائن الحي الصفات الوراثية ()Genetics الكروموسومات يف خاليا اإلنسان ارتباط الجني بجميع اجزاء الجسم صناعة البطل الريايضالكثري من العلامء والخرباء أكدوا عىل أن الريايض
يولد ومن ثم يصنع ،والزال هذا التساؤل يجذب
الكثري من اهتامم الباحثني حول دراسة دور العوامل
الوراثية (الجينية) ،حيث مازالت هذه الدراسات يف
بدايتها تظهر الفروق الوراثية بني الرياضيني عند
تحقيقهم املستويات العليا يف األداء.
غري أنه الميكن ضامن الريايض بدون التدريب
املكثف ،فالريايض الذي ميتلك رصيدا ً جينياً لتحمل
الرسعة ولكن ليس لديه الحامس و الرغبة بالتدريب
الميكن أن يصل اىل (الريايض).
وليك يظهر تائري العوامل الوراثية يجب أن تتوفر
الظروف التي تساعد عىل ذلك مثل التدريب الجيد
واملساندة العلمية الرياضية.
هنا نطرح السؤال حول هذا املجال يف التفوق
الواضح ملتسابقي العدو والجري لألفارقة ،فهل هم
أكرث موهبة من الناحية الجينية  ،وعند املقارنة
مبتسابقي الجري لألفارقة يالحظ أنهم أفضل من
متسابقي الجري البيض يف األنشطة الرياضية (
القصرية  -الرسيعة) وهذا يعود اىل دور الوراثة يف
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الرياضيني ذوي املستويات العالية للمساعدة عىل
معرفة الفروق الجينية  ،حيث تم اكتشاف أن العبي
التجديف لديهم شفرة جينية تساعدهم عىل صحة
الجهاز الدوري.
بعض االستنتاجات يف املجال التطبيقي لالنتقاء
وتشمل:
 1تعترب الجينات هي السبب الرئييس للفروقيف مستوی الصفات الحركية والرياضية بني األفراد
الذين يعيشون يف بيئات متامثلة.
 2معرفة السامت الجسمية والقدرات الحركيةومدی ارتباط كل منهام بالجينات الوراثيه حيث
ميكن من خالل ذلك التنبؤ بدرجة معنوية أكرث.
-3الميكن للصفات الوراثية وحدها أن تصل بالفرد
صناعة البطل الريايض.
اىل تحقيق أقىص منو حريك وريايض بدون تجهیزات
وهناك ثالثة مجاالت ميكن للرياضة أن تتعامل
البيئة املثلی لذلك.
خاللها مع الجينات وهي :
 .1العالج الجيني.
تحسين األداء الجيني
 .2االنتقاء الريايض.
يف عام ( )2001حصلت متسابقة صينية عىل املركز
 .3تحسني مستوى األداء الريايض الجيني.
الثاين يف سباق ( )400مرت حواجز بالرغم من أن
عمرها  15سنة ،ثم ( )7ميداليات ذهبية خالل ثالث
العالج الجيني
دورات أوملبية  ،ويف ذلك الوقت استخدموا اعادة
مدخل للعالج أو التداوي والوقاية من املرض حقن الدم لزيادة خاليا الدم الحمراء بهدف زيادة
بواسطة تغيري جينات الفرد.
الهيموجلوبني وبالتايل زيادة األوكسجني واملقدرة
الحيوان
أو
البويضة
خاليا
يستهدف الجسم أو
عىل التحمل واملقاومة.
املنوي.
كام أن هناك جينات مرشحة لزيادة التحمل الهوايئ
وضع" جينات مصنعة إىل الجسم لتقوم بانتاج هناك جينات أخرى مرشحة لزيادة القوة العضلية
بروتني عالجي.
والرسعة.
هرمون النمو البشري
تهدف عالج الكثري من األمراض واإلصابات التي
تصيب الرياضيني والتي تسبب اعتزال الكثري منهم ومن الجينات املستهدفة إلساءة االستخدام يف املجال
الريايض نظرا لصعوبة اكتشافه حيث يستخدم بعض
وهم يف قمة مستواهم الريايض.
من خالل النقل الجيني ميكن عالج إصابة األربطة العبي القوة والرسعة هذا الهرمون لزيادة الكتلة
والعظام والغضاريف " واألنسجة وعالج الكسور و العضلية وقوة العضلة.
كام تستخدمه أيضا العبات الجمباز بهدف تأخري
التي تشكل حوايل  15%من متسابقي الجري.
النمو الجنيس .وهو ضمن قامئة العقاقري املحظورة
االنتقاء الرياضي
من قبل اللجنة األوملبية الدولية ،ويف حالة استخدام
ميكن التنبؤ أو التعرف عىل الخصائص املميزة هذا الهرمون فأنه سوف يؤدي إىل كرب حجم اعضاء
للرياضيني منذ البداية من خالل الجينات فقد جرت الجسم والعضالت .غري أن خطورة ذلك تكمن يف
عدة دراسات إليجاد الجينات املساعدة عىل التنبؤ عدم السيطرة عىل عملية النمو هذه فيكرب حجم
باملقدرة الرياضية الطبيعية.
عظام الوجه واليدين وميكن أن تؤدي زيادة الهرمون
يستخدمون يف ذلك سحب عينات الدم من اىل تخرث الدم و الجلطات واألزمات القلبية.

ركن المالعب

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

علي الحبسي يتخلى عن قفازه

تحية لقروب مجلس رأس الخيمة الرياضي

أعلن نجم حراسة املرمى العامين الكبري عيل الحبيس أعتزاله بعد مسرية
حافلة من االنجازات عىل مستوى األندية واملنتخب العامين لسنوات طويلة،
ويعترب عيل الحبيس من أبرز الحراس الذين مروا عىل الكرة العامنية والعربية،
ومن الالعبني العرب الذين تألقوا يف الدوريات األوروبية خاصة يف الدوري
االنجليزي مع أندية بولتون ووويجان وويست بروميتش .كام لعب يف الدوري
السعودي مع فريق الهالل وحقق معه لقب يف الدوري السعودي ،وقال يف
حسابة الشخيص بعد سنوات ترشفت فيها بتمثيل عدد من األندية داخل
سلطنة عامن وخارجها أرفع خالص شكري وعظيم أمتناين لكل من ساندوين
طوال مسرييت ،مؤكدا ً أستمراري يف خدمة وطني من مواقع أخرى.

بايرن ميونخ يعتلي العرش األوروبي

توج بايرن ميونخ األملاين موسمه الرائع بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
بعد فوزة يف املباراة النهائية عىل فريق باريس سنجرمان الفرنيس بهدف مقابل اليشء
والتي أقيمت يف لشبونة بالربتغال .وبهذا الفوز يكون البايرن حقق لقبه السادس يف
البطولة ،من جانب أخر حقق فريق أشبيلية األسباين لقب الدوري األورويب للمرة
السادسة يف تاريخه بعد تغلبه عىل إنرت ميالن االيطايل بثالثة أهداف مقابل هدفني يف
املباراة التي جرت يف مدينة كولون بأملانيا ،ويعد أشبيلية أكرث الفرق التي حازت لقب
الدوري األورويب حيث أحرز اللقب ست مرات.
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 التجمعات الرياضية ليست مقصورة على املستطيل األخضرأو يف املالعب والصاالت الرياضية وهذا ما اكده جملس قروب
رأس اخليمة الرياضي ،حيث أصبح هذا القروب الرياضي منربًا
وملتقى جميل يضم نخبة وكوكبة من الرياضيني مبختلف امليول
واإلنتماءات ،يجمعهم حبهم للرياضة .خمس سنوات على
تأسيس وإنشاء هذا القروب وهو يسري مبنظومة رائعة تثري
اإلعجاب من حيث مايتم طرحة من حوارات ونقاشات و(دردشات)
تتخلله مداخالت واطروحات من األعضاء املشاركني والكل يدلوه
بدلوه لتعم الفائدة .
 اجلميل يف هذا القروب الرياضي أنه يطرح قضايا رياضيةتتعلق بالواقع وتالمس احلقيقة ،حتى إن هذه النقاشات
واملواضيع مل تتطرق لها وسائل اإلعالم ،وكان لقروب رأس
اخليمة السبق يف طرحها بكل جرأة وحيادية ،ومع مرور الوقت
أكتسب شهرة واسعة ليس على النطاق احمللي بل أمتد يف
االنتشار ليصل صداه إىل خارج الدولة ،وأكرث من وسيلة إعالمية
حملية وعربية أشادت به وبالدور الذي يقوم بة وسلطت الضوء
على مايطرحه من أفكار ومواضيع ورؤى ومدى تأثرية على
الساحة الرياضية .
 كل من تابع قروب جملس رأس اخليمة الرياضي أشادوأعجب به فقد أضحى مبثابة مكتبة رياضية غنية باملعلومات
واملراجع ،ويعد متنفسًا جمي ًال لألعضاء املشاركني للتعبري عن
أرائهم النرية وأفكارهم القيمة ،كما أسهم على مدار اخلمس
سنوات بتعميق التقارب بني األعضاء وأصبحوا مبثابة األسرة
الواحدة تألفت بينهم القلوب ليشعر اجلميع أنهم إخوة ،تعقد
بينهم جلسات وتزاور بني فرتى وأخرى .كما يتفاعل األعضاء
املشاركني مع كل األحداث الرياضية وغريها من املناسبات
الوطنية واالجتماعية ليصل ذروته عندما يلعب املنتخب الوطني
أو األندية اإلماراتية يف املشاركات اخلارجية للوقوف ودعم مع
كل من ميثل رياضة اإلمارات ،واستطاع القائمني واملشرفني
على تأسيس هذا املنرب احملافظة على مستواه وقيمته،
واستطاعوا إستقطاب جنوم كبار لإلنضمام واملشاركة ويكفيه
فخرًا تواجد ومشاركة أسطورة الكرة اإلماراتية (عدنان الطلياين)
إضافة إىل بعض من جنوم رياضة اإلمارات وجنوم من الوطن
العربي ،كما استقطب أسماء كبرية يف اإلعالم الرياضي بوزن
وقيمة (عدنان حمد وحممد اجلوكر ورياض الزوادي) ،إضافة
إىل نخبة من اإلداريني اخملضرمني وكبار الكتاب واإلعالم وأهل
االختصاص .
 الشكر لكل األعضاء املشاركني على ماحققوه من جناحواستمرارية مع األمنيات مبزيد من التقدم واإلسهام خلدمة
رياضة اإلمارات وتطويرها ،وحتية خاصة ملؤسسي القروب،
وحفظكم اهلل جميعا .

أخبار المجتمع
محمد بن كايد يدشن
خدمات مؤسسة «زواج» في رأس الخيمة
افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي ،رئيس دائرة التنمية االقتصادية يف رأس الخيمة،
مؤسسة زواج لخدمات األفراح واملناسبات ،مبقرها مبنطقة النخيل يف مدينة رأس
الخيمة ،بحضور أحمد عبيد الطنيجي ،مدير عام دائرة اآلثار واملتاحف يف اإلمارة،
وحشد من املسؤولني والشخصيات املجتمعية ورجال األعامل واملعنيني.
ودعا الشيخ محمد بن كايد ،الذي ألقى كلمة خالل حفل االفتتاح ،مؤسسة «زواج»
إىل الحرص واالهتامم برشيحة ذوي الدخل املحدود ،من املواطنني واملقيمني ،عرب
توفري خدمات األفراح والزفاف وغريها من الخدمات املرتبطة بالزواج لهم ،والتسهيل
عليهم ودعمهم يف هذا املجال ،لتكون املؤسسة رائدة يف حقل توفري خدمات األفراح
للمقيمني من العرب واآلسيويني ،بجانب املواطنني ،يف ظل اقتصار معظم الخدمات
القامئة واملتوفرة حالياً عىل املواطنني ،وعجز ذوي الدخل املحدود إجامالً عن الحصول
عىل تلك الخدمات ،بسبب األسعار الباهظة والقياسية لها .وقال سهيل سامل بن هاشل
الطنيجي ،مدير عام مؤسسة «زواج» :إن رؤية املؤسسة والهدف األسمى لها دعم

رشيحة الشباب املقبلني عىل الزواج ،من املواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة من
مختلف الجنسيات ،بالعمل عىل الحد من التكاليف الباهظة للزواج يف حياتنا املعارصة
ومجتمعنا ،فيام تعمل املؤسسة عىل إبعاد الشباب عن القروض البنكية والديون
املختلفة ،وصوالً إىل الحد من تكاليف الزواج ،ومساعدتهم عىل إكامل نصف دينهم،
لتأسيس أرس مستقرة ومتامسكة ،تشكل لبنة صلبة لهذا الوطن وهذا املجتمع.

العميد عبد اهلل الحديدي يكرم الموظفين الحاصلين
على جائزة وزير الداخلية للتميز والحاصلين
على درجات علمية بتقدير امتياز
أكد سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام رشطة رأس الخيمة باإلنابة ،أن رشطة رأس
الخيمة حريصة كل الحرص عىل تطبيق آلية التكريم استكامالً لنهجها والتزاماً منها بتطبيق آليات
التكريم بوزارة الداخلية ،املتمثلة يف العمل عىل تعزيز نرش ثقافة التميز ،عرب إرشاك املوظفني
بربامج ومبادرات التطوير والتغيري لالرتقاء بأداء الكادر الرشطي ،وتحفيزه لتقديم األفضل.
جاء ذلك خالل تكريم سعادته ،للموظفني الحاصلني عىل جائزة وزير الداخلية للتميز – الدورة
الخامسة ،واملوظفني الحاصلني عىل درجات علمية ُعليا بتقدير امتياز ،تقديرا ً للجهود الف ّعالة
واملتميزة التي بذلوها ،وتجديدا ً لطاقتهم املهنية ،وغرس حب العمل لديهم من خالل التشجيع
والتحفيز استنادا ً عىل منهجية التكريم .وأشاد قائد عام رشطة رأس الخيمة باإلنابة ،باملوظفني
املكرمني ،وبجهودهم املبذولة يف تحقيق أفضل النتائج املهنية والدرجات العلمية ال ُعليا بتقدير
امتياز ،وظهورهم بصورة مرشفة يحتذى بها ،داعياً إياهم إىل مواصلة مسرية العطاء املتميز
يف العمل الرشطي ،مثمناً دورهم الف ّعال يف ارتقاء العمل والنهوض به نحو الريادة .و أضاف
سعادة العميد الحديدي ،أن جهود املوظفني املتميزين تسهم يف تطوير آليات العمل وصوالً إىل
مستويات عالية من االحرتافية ،مؤكدا ً أهمية مواصلة االجتهاد والعمل بإبداع وبروح الفريق
الواحد مبا يسهم يف الخروج بأفضل النتائج املهنية الرشطية اإليجابية واملرشفة.

موارد الشارقة تكرم المتطوعين والمنظمين بمركز المسح
الوطني على جهود فحوصات كوفيد 19

كرم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة رئيس دائرة املوارد
البرشية رئيس اللجنة العليا للموارد البرشية فرق العمل من املتطوعني واملنظمني يرتأسهم أحمد عيل
النيادي مدير مركز املسح الوطني يف إمارة الشارقة ،الذين قاموا عىل فحوصات الكشف املبكر عن
إصابات فريوس كورونا "كوفيد  "19املستجد التي شملت موظفي حكومة الشارقة والقطاع الخاص
باإلمارة والتي نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة و وقاية املجتمع متمثلة يف منطقة الشارقة الطبية و
رشكة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" .وجاء هذا التكريم تقديرا ً للجهود الكبرية والدور الفاعل الذي
بذلته فرق العمل مبركز املسح الوطني بالشارقة يف تنظيم وتسهيل إمتام الفحوصات لكافة موظفي
دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة املواطنني واملقيمني وعوائلهم والقطاع الخاص باإلمارة.
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أخبار المجتمع
زفاف فيصل الخنبولي

"عمليات شرطة دبي" تحتفي بيوم المرأة اإلماراتية
وتكرم المتميزات

نظمت لجنة الجوهرة التابعة لإلدارة العامة للعمليات يف رشطة ديب فعالية احتفالية بـ "يوم املرأة
اإلماراتية"  ،وذلك يف مركز االتصال املوحد  901بحضور العميد نبيل عبد الله الرضا نائب مدير اإلدارة
العامة للعمليات والعقيد تريك عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة ومديري
اإلدارات الفرعية والضباط والعنرص النسايئ من مختلف اإلدارات الفرعية .وكرم العميد نبيل الرضا خالل
االحتفالية املوظفات املتميزات والحاصالت عىل أعىل تقييم سنوي يف اإلدارة العامة للعمليات إىل جانب
تكريم املالزم خاتون عيل البلويش من اإلدارة العامة للمرور ضيفة رشف االحتفالية والتي التحقت بالعمل
يف رشطة ديب منذ عام  1977وكانت من ضمن أوىل دفعات العنرص النسايئ العامالت يف القوة.

المهندس مساعد أول عيسى النعيمي ينال
وسام الموظف المبتكر بجائزة برنامج الشيخ صقر للتميز
أسمى التهاين والتربيكات إىل
املهندس مساعد أول عيىس
عبد الرحمن النعيمي من
القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،مبناسبة حصوله
عىل وسام املوظف املبتكر
بجائزة التميز الحكومي يف
دورتها الرابعة عرشة  ،ضمن
برنامج الشيخ صقر للتميز
الحكومي ..ألف مربوك،
وتهنئة خاصة من زمالء
العمل.

النقيب حسن عبدالله املنصوري مدير تحرير مجلة العني
الساهرة يهنئ العريس فيصل سيف الخنبويل العب فريق
رأس الخيمة السابق مبناسبة زفافه إىل كرمية إحدى األرس..
ألف مربوك ،مع األمنيات له بحياة زوجية سعيدة  ..وأجمل
التهاين من األهل واألصدقاء.

شيخة الظهوري تنال الماجستير
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

تتقدم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة متمثلة بقسم
الخدمات الطبية بأسمى آيات التهاين والتربيكات إىل املدين
شيخة أحمد سعيد خامس الظهوري لحصولها عىل درجة
ماجستري تنفيذي إلدارة الرعاية الصحية واالقتصاد بتقدير
امتياز مع مرتبة الرشف من جامعة الخليج الطبية.

همس أبو شعبان تحصل
على البكالوريوس
في إدارة األعمال
احتفلت همس ممدوح أبو شعبان بتخرجها
من جامعة الجمريا بديب بكالوريوس إدارة
أعامل تخصص إدارة فعاليات  ..ألف مربوك
وعقبال الدكتوراه ..
وتهنئة خاصة من والديها.

تتقدم أسرة مجلة العين الساهرة
بخالص العزاء والمواساة
إلى المالزم أول  /أحمد نبيل أبو قوطه
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى والده ،
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان
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األمن واإلعالم ...ترابطية وثيقة

يعد مفهوم األمن المعاصر من أهم المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر بحياة
وكرامة األفراد والجماعات وسالمة المدنية واستمرارها ،وهذه التحديثات التي حصلت
على مفهوم األمن جعلته مسؤولية عامة قبل كل شيء مع اإلبقاء على خصوصية اعتباره
وظيفة محددة لجهاز أمني تمثل أهم واجهات السيادة لألمة بوصفها صمام األمان
للمجتمع.
أيها األخوة
إن اتخاذ األمن إبعادا عامة من جهة وتوسع مجاالته اإلدراكية إلى الكثير من المجاالت
كما في األمن االجتماعي واألمن االقتصادي واألمن الفكري واألمن المعلوماتي واألمن
المناخي واألمن الدولي واألمن اإلقليمي و….غيرها كثير ًا ،جعلها مفهوما واسع ًا بحاجة إلى
الكثير من الوسائل واألدوات ،ولم يعد استخداماتها حكرا على األجهزة االمنية.

أصبح لإلعالم األمني
دور بالغ األهمية والحيوية
في المجتمع ،وركيزة
أساسية لدعم وتنمية
الحس األمني والوقائي..

أبناء العين الساهرة
لذا يتبين مما سبق إن العالقة بين األمن واإلعالم هي عالقة ترابطية ،فاإلعالم بوسائله
المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دور ًا بارز ًا ويؤثر بفعالية في دعم نشر
المعرفة األمنية ويساعد عمل األجهزة األمنية على كافة المستويات ،بل أصبح اإلعالم بال
منازع صاحب الدور األكبر في التوعية بأبعاد القضايا األمنية من خالل التغطية اإلعالمية
ومن خالل اإلسهام في بناء المواطن وتحصينه ضد أي غزو إعالمي أو فكري معاد ،من
خالل الشرح والتحليل للقضايا المختلفة وتعريف المواطن بأسبابها وأسلوب التعامل
معها ،وبهذا فأن العالقة الوثيقة بين األمن واإلعالم تشكل عنصر األمن واالستقرار في
المجتمع.
أيها األخوة
إذن أصبح لإلعالم األمني دور بالغ األهمية والحيوية في المجتمع ،وركيزة أساسية لدعم
وتنمية الحس األمني والوقائي لدى األفراد من خالل تعاونهم في حفظ األمن واالستقرار،
إضافة إلى أن اإلعالم األمني أصبح وسيلة لتوسيع اآلفاق المعرفية ألفراد المجتمع بحيث
يكونوا على اتصال مباشر مع األحداث .وقد حدث تغيير جذري وعميق في مفهوم
المسؤولية األمنية بحيث أصبح األمن مسؤولية تضامنية يسعى االعالم لتحقيقها في
المجتمع.
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