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مسيرة مضنية هادفة
 تنقل رسالة مفادها 

)األمن واألمان(

24 عامًا
من 

الرصانة 
وحب 
الوطن

25  تستحق “ العني الساهرة “ وبكل جدارة يوبيلها                             بدخولها عامها 
الفضي، الذي ستناله باستحقاق بحلول أكتوبر من العام القادم ، وذلك مدعاة  لالحتفال 
باكمالها عقدين ونصف  يف ظل عرش ) صاحبة اجلاللة ( ، السلطة الرابعة مبزيد من 
الرصانة والثبات يف مشوارها الذي أختطته كمسار لعملها ورسمت مالحمه مبا يالئم 

خدمة الوطن.
الساحة  لرتفد   1996 عام  اجلرئية  بانطالقتها  مشوارها  بدأت  التي  الساهرة  العني 
اإلعالمية األمنية بصفحات مسؤولة تعرب عن مسرية خالدة متثلت وبداية االحتاد والزالت 
وستستمر إىل ما شاء لها اهلل سبحانه  يف  ظل راية صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل- واخوانه اصحاب السمو احلكام.
عن  وكتبت   ، لها  الحصر  مواضيع  على  وأتت   ، كثرية  قضايا  الساهرة”   العني   “ عاجلت 
أحداث وأهوال وكوارث، وتناولت ما تيسر لها أن تتناول من دراسات وبحوث أثرت الثقافة 
القيمة  والفكرة   ، البارزة  الرصينة  املعلومة  نقلت  التي  بصفحاتها  والشرطية  األمنية 
العربية  بلداننا  خمتلف  من  واألساتذة   واملفكرين  الباحثني  عقول  عصارة  عن  الناجتة 

الشقيقة  وجامعاتها الرصينة.
استتباب  على  العاملني  الضباط  وصف  الضباط  من  العديد  الساهرة”  العني   “ أبرزت 
األمن واألمان يف البالد  من الذين متيزوا يف أعمالهم ، و املبتكرين ، واحلاصلني على 
شهادات عليا ليكونوا نرباسا ملن خلفهم، يقتدوا بهم ويحذوا حذوهم ، ويواصلوا بنجاح 

خدمة الوطن والشعب بنهج علمي حديث.
خاضت اجمللة  فصوال عدة يف العمل الصحفي ، وتناوب العمل على صفحاتها زمالء كرث 
، منهم من أنتقل إىل جهات أخرى ليواصل خدمة الوطن ، ومنهم ما زال يعمل باجمللة، 
ومنهم من رحل إىل جوار رب رحيم ) رحمهم اهلل(  وتلك سنة احلياة التي التقف على أحد.

كان للثقافة األمنية حصة األسد من حيز اهتمامات اجمللة والعاملني فيها، ومل تكتفي 
برنامج  إعداد  إىل  عليها  العاملون  سعى   بل   ، املكتوبة  بالصفحات  الساهرة”  العني   “
ومفاصل  باألمن  فقراته  تتعلق  الغراء(  اخليمة  رأس   ( إذاعة  اثري  عرب  يبث  أمني  إذاعي 

العمل األمني لتكريس الثقافة األمنية عرب األثري ولتصل إىل مديات أوسع.
العني   “ بها  خصت   ،  ) واألمان  األمن   ( مفادها  رسالة  تنقل  هادفة  مضيئة  مسرية 
الساهرة” صفحاتها التي تلقت الدعم املتواصل من لدن صاحب السمو الشيخ سعود 
بن صقر القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم رأس اخليمة، وسمو الشيخ حممد بن 
سعود القاسمي ويل عهد اإلمارة، ما وفر للمجلة االستمرار بالعمل والدميومة طيلة 
الداخلية  وزارة  من  والثناء  والتشجيع  الدعم  من  الكثري  تلقت  كما  املاضية،  عام   24 ال 
املوقرة ممثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس جملس الوزراء 
العام  القائد  النعيمي  اللواء علي بن علوان  ، كما كانت توجيهات سعادة  الداخلية  وزير 

لشرطة رأس اخليمة ودعمه املستمر هي احلافز لإلبداع خالل مسرية العمل.
التي  الساهرة” مسريتها  العني   “ ، رسمت عربه  اإلعالمي  األمني  العمل  24 عامًا من 
حفرتها بأحرف بارزة التخفى على أحد، وكانت عالمة بارزة ومشعة تنقل أهدافًا سامية 

رصينة و نبيلة متثلت بحب الوطن والوالء للقيادة الرشيدة للبالد.
كل عام والوطن وأهله وقيادته الرشيدة  بألف ألف خري.
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محطة شرطية

 m قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل قنصل عام جمهورية باكستان بالدولة

اســتقبل ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، ســعادة 

الجمهوريــة  عــام  قنصــل  عــي  أمجــد  أحمــد 

اإلمــارات  و  ديب  ف  اإلســامية  الباكســتانية 

ــادة، بحضــور  ــى القي ــه مبن ــك مبكتب الشــملية، وذل

ســعادة العميــد عبداللــه خميــس الحديــدي نائــب 

القائــد العــام، و العميــد يعقــوب يوســف أبــو 

ــة  ــة واإلصاحي ــر إدارة املؤسســة العقابي ــة مدي ليل

ــد  ــد حم ــدم محم ــك املق ــة، و  كذل ــرأس الخيم ب

الزعــايب رئيــس قســم تنفيــذ األحــكام بــاإلدارة 

ــوزارة  ــة ب ــة واإلصاحي العامــة للمؤسســات العقابي

الداخليــة، والرائــد حســن عــي البــدوي نائــب 

مديــر إدارة التعــاون الــدويل مبكتــب الشــؤون 

ــيدة /  ــل الس ــعادة القنص ــق س ــم راف ــة، ك الدولي

ســاولت ســاقب امللحــق الجتمعــي .

ورحــب ســعادة اللــواء النعيمــي بقنصــل باكســتان 

الــذي تــأيت لزيارتــه ف إطــار تعزيــز أفــق التعــاون 

ــام،  ــح الع ــا يخــدم الصال ــي مب ــي الطرف املشــرك ب

ــور  ــة للجمه ــة املقدم ــتويات الخدم ــي مبس ويرتق

وألبنــاء جمهوريــة باكســتان اإلســامية، مشــيدا 

بــي  تربــط  التــي  املتينــة  العاقــات  مبســتوى 

الجانبــي والتــي تــم التباحــث خــال اللقــاء حــول 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــب تس ــا إىل جان ــبل توطيده س

أبــرز الخدمــات املســتحدثة التــي تقدمهــا القيــادة 

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة مبختلــف إداراتهــا 

وأقســامها للجمهــور وإتبــاع أفضــل املمرســات 

ــم . ــي تطلعاته ــي تلب ــاليب الت واألس

مــن جهتــه مثــن ســعادة قنصــل باكســتان ، حفــاوة 

الســتقبال وبالــدور البــارز الــذي تقــوم بــه القيــادة 

األمــن  نــرش  ف  الخيمــة  رأس  لرشطــة  العامــة 

ــع . ــراد املجتم ــة أف ــان وخدم واألم

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر 

القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم رأس 

الخيمــة، قانــون رقــم 3 لســنة 2020م بشــأن 

ــة،  ــات املائي ــتعمل الدراج ــر واس ــص وتأج ترخي

عــى  القانــون  هــذا  أحــكام  تطبــق  أن  عــى 

ــر  ــة ف تأج ــآت العامل ــة واملنش ــات املائي الدراج

الدراجــات املائيــة والتدريــب عــى اســتعملها 

الخيمــة  رأس  مناطــق  فيهــا  مبــا  اإلمــارة  ف 

القتصاديــة.

ونــص القانــون عــى أن يحظــر إنــزال الدراجــات 

ــن  ــة م ــن مرخص ــا مل تك ــتعملها م ــة أو اس املائي

ــة، أو  ــارة رأس الخيم ــة بإم ــة التحادي ــل الهيئ قب

أي جهــة مختصــة مــن خــارج اإلمــارة مــع جــواز 

ــباق أو أي  ــراض الس ــة ألغ ــح مؤقت ــاء تصاري إعط

حــدث مؤقــت تحــدده الســلطات املختصــة، عــى 

ــة  ــرشوط الازم ــة ال ــة التنفيذي ــدد الائح أن تح

ــه. ــح ومدت ــص أو الترصي ــح الرخي ملن

ونــص القانــون عــى أن تحــدد بقــرار مــن ســعادة 

اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة بالتنســيق 

املناطــق  يخــص  فيــم  املعنيــة  الجهــات  مــع 

باســتعمل  فيهــا  املــرصح  واألوقــات  البحريــة 

ــه  ــن يفوض ــه أو مل ــوز ل ــة ويج ــات املائي الدراج

منــع اســتعملها ف ظــروف الطقــس غــر املناســب 

ــة  ــن الجه ــة م ــرشة تحذيري ــا ن ــي تصــدر به والت

ــاد. ــة باألرص املختص

كــم تضمــن القانــون النــص عــى أن يتم التنســيق 

املختصــة ف  والســلطة  املعنيــة  الجهــات  بــي 

ــون. ــكام القان ــة بأح ــات املرتبط ــط املخالف ضب

ــة  ــأي عقوب ــال ب ــدم اإلخ ــى ع ــك ع ــص كذل ون

ــارة،  ــر ف اإلم ــع آخ ــا أي ترشي ــص عليه ــد ين أش

ــق  ــة باملناط ــات املروك ــى الدراج ــري ع ــم ت ك

البحريــة أحــكام القانــون رقــم 4 لســنة 2019 

بشــأن حجــز املركبــات وإيداعهــا والتــرصف فيهــا، 

ويصــدر بإيداعهــا قــرار مــن القائــد العــام لرشطــة 

ــه. ــن يفوض ــة أو م رأس الخيم

أوضــاع  توفيــق  رضورة  عــى  القانــون  ونــص 

ــوء  ــآت ف ض ــة واملنش ــات املائي ــاب الدراج أصح

ــة، عــى  ــه التنفيذي ــون ولئحت أحــكام هــذا القان

أن يصــدر املجلــس التنفيــذي لإلمــارة الائحــة 

ــة الواجــب  ــات الفني ــة وتشــمل املواصف التنفيذي

توافرهــا ف الدراجــات املائيــة والــرشوط الواجــب 

الســتخدام  وضوابــط  املســتخدم  ف  توافرهــا 

وآليــة الرقابــة والتفتيــش عــى الدراجــات املائيــة 

واملنشــآت كــم يلحــق بالائحــة جــدولً بالرســوم 

والغرامــات.

عــى أن يعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره 

وينــرش ف الجريدة الرســمية.

m حاكم رأس الخيمة يصدر قانون ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
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محطة شرطية

 m قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد جاهزية مبنى إسعاد المتعاملين بمقر القيادة

علــوان  بــن  اللــه  عبــد  عــي  اللــواء  تفقــد ســعادة 

ــى إســعاد  ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مبن النعيمــي قائ

املتعاملــي والعاملــي الجديــد الشــامل الــذي يتــم وضــع 

اللمســات النهائيــة عليــه تهيــدا لفتتاحــه مطلــع الشــهر 

املقبــل مــم ســيمثل قفــزة نوعيــة ف الخدمــات املقدمــة 

للجمهــور مــن خــال تقليــل زمــن رحلــة املتعاملــي، 

ــذة  ــال ناف ــن خ ــة م ــادة العام ــات القي ــد خدم وتوحي

واحــدة تقــدم لكافــة املعنيــي ورشائــح وفئــات املجتمــع 

ــد  ــد عب ــة العمي ــة التفقدي ــال الجول ــعادته خ ــق س راف

ــة رأس  ــام رشط ــد ع ــب قائ ــدي نائ ــس الحدي ــه خمي الل

ــاط. ــون والضب ــدراء العام ــن امل ــدد م ــة وع الخيم

وذكــر ســعادة اللــواء النعيمــي أن القيــادة العامــة لرشطة 

ــاء مبســتويات  ــا تســعى وراء الرتق رأس الخيمــة دامئــا م

ــي  ــي واملتعامل ــور املراجع ــا لجمه ــي تقدمه ــة الت الخدم

والعاملــي مــن خــال إنشــاء مبــان جديــدة وذكيــة وفــق 

أعــى املواصفــات واملعايــر العامليــة تواكــب التطــور 

تحقيــق  ف  وتســهم  اإلمــارة  تعيشــه  الــذي  الشــامل 

األهــداف الســراتيجية لــوزارة الداخليــة الســاعية إىل 

ــق  ــة وخل ــات املقدم ــي بالخدم ــعاد املتعامل ــز اس تعزي

بيئــة عمــل محفــزة وســعيدة مبــا يتــمىش مــع توجيهــات 

ــيدة. ــة الرش الحكوم

ــع  ــد الواق ــات الجدي ــى الخدم ــعادته أن مبن ــاف س وأض

بجانــب البوابــة الرئيســية ملقــر القيــادة ســيضم موظفــي 

مــن مختلــف إدارات القيــادة لســتقبال وإنجــاز معامات 

ــول  ــة لدخ ــد ودون الحاج ــقف واح ــت س ــور تح الجمه

ــهم ف  ــم يس ــادة م ــي للقي ــى الرئي ــي إىل املبن املراجع

ــا  تقليــل زمــن رحلتهــم وتريــع انجــاز معاماتهــم ،لفت

إىل أن مبنــى الخدمــات يحتــوي عــى قاعتــي اجتمعــات 

إضافــة إىل مكاتــب الســتقبال وقاعــة انتظــار الــزوار 

وغرهــا مــن املرافــق التــي تتوافــق وطبيعــة عملــه وفــق 

ــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية. أعــى معاي

ــرص  ــة ح ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــد س وأك

ــا  ــف أنواعه ــة مبختل ــوات الخدم ــر قن ــادة عــى توف القي

تصنيفــات  مختلــف  ومتطلبــات  احتياجــات  لتلبيــة 

املجتمــع عــى مســتوى اإلمــارة بالتــوازي مع تقديــم كافة 

ــة  ــات اللكروني ــال التطبيق ــن خ ــة م ــات الذكي الخدم

ــة  ــادة العام ــة والقي ــع وزارة الداخلي ــى موق ــة ع املتاح

ــى  ــاح هــذا املبن ــة ، موضحــا أن افتت لرشطــة رأس الخيم

ــزة  ــات املمي ــة الخدم ــدة إىل حزم ــة جدي ــكل إضاف سيش

ــة . ــة رأس الخيم ــا رشط ــي تقدمه الت

ــا  ــة العلي ــس اللجن ــي رئي ــوان النعيم ــن عل ــه ب ــي عبدالل ــواء ع ــعادة الل ــرأس س ت

الدامئــة – قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، إجتــمع اللجنــة العليــا الدامئــة الثامــن عــن 

بعــد، بحضــور األعضــاء.

ــاء  ــا لإلرتق ــى يبذلونه ــود الت ــا الجه ــاء مثمن ــادة األعض ــعادته بالس ــب س ــث رَح حي

ــة  ــاً مبضاعف ــابقة مطالب ــرة الس ــال الف ــازات خ ــن إنج ــم م ــي، ومات ــل الرشط بالعم

الجهــود واســتمرار عمليــات التطويــر والتحســي مــن أجــل جــودة الحيــاة ف املجتمع. 

ــر األداء املؤســي للنصــف األول مــن العــام  واســتعرض الجتــمع عــدداً مــن  تقاري

2020، منهــا نتائــج الجرائــم املقلقــة لــكل 100 الــف مــن الســكان ، وعــدد وفيــات 

الطــرق خــال نفــس املــدة،  وحمــات الضبــط املــروري ، كذلــك ناقــش اإلجتــمع أداء 

ــة عــن النصــف األول مــن عــام 2020.كــم إســتعرض  ــة واإلصاحي املؤسســة العقابي

اإلجتــمع الشــكاوي واملقرحــات املقدمــة بهــدف تقديــم خدمــات تحقــق الســعادة 

ــداع ف  ــز واإلب ــه ورضورة التمي ــز ثقافت ــكار وتعزي ــور، ومراجعــة سياســة البت للجمه

بيئــة العمــل الرشطــي، كــم اســتعرض تحليــل عمليــة الخدمــات اللكرونيــة والتحــول 

الرقمــي للقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة خــال الفــرة املاضيــة. واطلــع ســعادة 

اللــواء النعيمــي عــى إنتاجيــة فــرق العمــل عــن بعــد خــال فــرة التعقيــم الوطنــي 

واإلجــراءات والتدابــر الحرازيــة والوقائيــة للتعامــل مــع جائحــة كرونــا )كوفيــد- 19( 

مــع مواصلــة تكثيــف الجهــود لتحقيــق الســامة لكافــة أفــراد املجتمــع. وأكــد ســعادة 

ــة  ــق وضــمن اإلســتعداد والجاهزي ــروح الفري ــة العمــل ب ــام، عــى اهمي ــد الع القائ

وتقديــم الخدمــات بكفــاءة وشــفافية ورضورة اســتحداث مشــاريع ومبــادرات 

للتطويــر والتحســي املســتمر بهــدف اإلرتقــاء مبســتوي الداء الرشطــي.

m وجه بإستمرار التطوير والتحسين

قائد عام شرطة رأس الخيمة يترأس عن بعد إجتماع اللجنة العليا الدائمة  
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تفقــد اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة رئيــس فريــق 

الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــي ســر العمــل 

ــب  ــة وادي نق ــد ف منطق ــاء الس ــرشوع إنش ف م

وأعــمل مــرشوع الخــزان املــايئ الــذي تنفــذه دائــرة 

املهنــدس  بحضــور  باإلمــارة  العامــة  الخدمــات 

ــن  ــذر ب ــرة ومن ــام الدائ ــر ع ــد الحــمدي مدي أحم

ــة ف رأس  ــرة البلدي ــام دائ ــر ع ــايب مدي ــكر الزع ش

فريــق  مديــر  الحــرش  وفــاح محمــد  الخيمــة 

الخيمــة  بــرأس  والكــوارث  واألزمــات  الطــوارئ 

واملهنــدس راشــد املهــري مديــر املنطقــة الشــملية 

ف وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة.

ف  التفقديــة  الجولــة  خــال  ســعادته  واطلــع 

تطويــر  مشــاريع  عــى  نقــب«  »وادي  منطقــة 

البنيــة التحتيــة الجــاري العمــل فيهــا باملنطقــة 

وتحويــل مســار الــوادي مــع اقــراب حلــول موســم 

ــة للحفــاظ عــى  األمطــار ف إطــار املســاعي الرامي

أرواح األهــايل وممتلكاتهــم تاشــياً مــع حــرص 

ســكان  وســامة  أمــن  عــى  املعنيــة  الجهــات 

املنطقــة واملناطــق املجــاورة لهــا ، مشــيداً بالحرفيــة 

نقــب  وادي  ســد  تنفيــذ مرشوعــي  ف  العاليــة 

والخــزان املــايئ مــم سيشــكل إضافــة نوعيــة عــى 

مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي تشــهدها إمــارة رأس 

الخيمــة ومرافقهــا الســراتيجية والحيويــة .

وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي عــى أهميــة التعاون 

القائــم بــي مختلــف الجهــات الحكوميــة التحاديــة 

ــن املرشوعــي  ــذ هذي ــة املرشفــة عــى تنفي واملحلي

ــاريع  ــلة املش ــان إىل سلس ــذان يضاف ــي الل الحيوي

ــة  ــة رأس الخيم ــن مكان ــزز م ــي تع ــة الت التطويري

عــى خارطــة التنميــة الشــاملة والتقــدم واإلزدهــار 

. ولفــت ســعادته إىل حــرص كافــة الجهــات املعنيــة 

ــادل األفــكار والقراحــات التــي  ف اإلمــارة عــى تب

مــن شــأنها خلــق بنيــة تحتيــة قويــة تنجــح ف 

التعامــل األمثــل مــع تســاقط األمطــار وبــدء العــد 

التنــازيل لحلــول فصــل الشــتاء .      

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

ــب  ــة أطي ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

ــري  ــعيد الخاط ــاف إىل س ــفاء والتع ــات بالش األمني

أحــد منتســبي القيــادة ومــن أصحــاب الهمــم 

ــروري . ــادث م ــرض لح ــذي تع ال

ــي  ــة الت ــارة الفراضي ــال الزي ــعادته خ ــداً س مؤك

تــت عــن بعــد للمصــاب باســتخدام التقنيــات 

الحديثــة واألنظمــة الذكيــة ف ظــل اإلجــراءات 

ــا  ــروس كورون ــة ف ــة جائح ــة نتيج ــة املتبع الصحي

املســتجد " كوفيــد 19 "  حــرص القيــادة عــى 

التواصــل مــع منتســبيها ف مختلــف املناســبات 

األلفــة  نــرش  بأهميــة  منهــا  إميانــاً  الجتمعيــة 

واملحبــة بينهــم ومشــاركتهم ف أفراحهــم وأتراحهــم 

ــًدا  ــم بعي ــوات التواصــل اإلنســاين معه ــز قن وتعزي

ــمية . ــل الرس ــة العم ــن طبيع ع

وتنــى ســعادة اللــواء النعيمــي للخاطــري دوام 

والعــودة  للشــفاء  والتمثــل  والعافيــة  الصحــة 

ــة لإلســهام ف اســتمرارية  ملمرســة مهامــه الوظيفي

ــز  ــراد املجتمــع وتعزي ــة أف ــم الخدمــات لكاف تقدي

ــعي  ــا إىل س ــة ، لفت ــان ف رأس الخيم ــن واألم األم

ــة  ــذه النوعي ــل ه ــذ مث ــة لتنفي ــة رأس الخيم رشط

ــة  ــق العاق ــي تعم ــارات الت ــادرات والزي ــن املب م

ــبيها  ــع منتس ــل م ــوات التواص ــزز قن ــة وتع القامئ

ــراد .      ــاط وأف ــن ضب م
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m أكد أن سالمة األهالي على رأس األولويات
رئيس فريق الطوارئ برأس الخيمة يشيد بجهود التنفيذ في مشاريع وادي نقب

m اللواء النعيمي يزور افتراضيًا منتسبًا من ًأصحاب الهمم تعرض لحادث مروري
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مثــن اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد 

عــام رشطــة رأس الخيمــة الجهــود الحثيثــة التــي تقوم 

ــة املــوارد العامــة ف رأس الخيمــة ف مجــال  بهــا هيئ

ــذي  ــة ال ــام حمي ــا نظ ــراتيجية ومنه ــاريع الس املش

ســاهم ف تعزيــز األمــن واألمــان بصــورة مبــارشة.

وأضــاف خــال الجتــمع الــذي عقــد ف هيئــة املــوارد 

العامــة بحضــور جــمل أحمــد الطــر رئيــس مجلــس 

إدارة هيئــة املــوارد العامــة ، وأعضــاء مجلــس اإلدارة 

الهيئــة  عــام  مديــر  الذهــب  محمــد  وميســون   ،

بالنابــة وعــدد مــن الضبــاط إن نظــام حميــة ســاهم 

ــا أدى إىل  ــة ف م ــة واألمني ــود الرشطي ــز الجه ف تعزي

تراجــع نســبة ومعــدلت الجرائــم والرقــات مــن 

ــة  ــرًا إىل أهمي ــارة ، مش ــتوى اإلم ــى مس ــآت ع املنش

ــي رشطــة رأس الخيمــة  ــم ب التعــاون والتكامــل القائ

وهيئــة املــوارد العامــة ف كافــة املجــالت التــي تخــدم 

بصــورة  الرشطيــة  للخدمــات  والتحســي  التطويــر 

عامــة، ومبــا يحقــق جــودة الحيــاة لكافــة أفــراد 

ــع.   املجتم

وتــم خــال الجتــمع تقديــم عــرض مــريئ عــن أبــرز 

محطــات نظــام حميــة ف مقدمتهــا اســتعراض قدرات 

النظــام مــن خــال تخزينــه لنحــو 35 مليــون ســاعة 

منــذ اطاقــه ف تجســيد واضــح للنجــاح الكبــر الــذي 

حققــه هــذا النظــام وقدرتــه التخزينيــة العاليــة.

مــن جهتــه أوضــح رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املــوارد 

ــة  ــرات املراقب ــدد كام ــة أن ع ــة ف رأس الخيم العام

املدرجــة ضمــن نظــام حميــة املطبــق ف املحــال 

التجاريــة واملنشــآت مبختلــف أنواعهــا وأنشــطتها 

عــى طــول النطــاق الجغــراف لــرأس الخيمــة تجــاوز 

147 ألــف كامــرا حديثــة تعمــل ضمــن نظــام يتيــح 

تســجيل وتوثيــق كل مــا يــدور ف املــكان عــى مــدار 

ــاعة . الس

ــة ف  ــة فارق ــكل عام ــة ش ــام حمي ــت إىل أن نظ ولف

رفــع مســتوى أمــن املنشــآت وحقــق نجاحــات لفتــة 

منــذ إطاقــه مــا ســاهم ف الوصــول إىل هــذا العــدد 

ــتمرارية  ــل اس ــد ف ظ ــذ بالتزاي ــرات اآلخ ــن الكام م

النهضــة الســياحية والقتصاديــة والتجاريــة ف رأس 

الخيمــة ، مؤكــداً حــرص الهيئــة والقامئــي عــى النظــام 

عــى رفــده بــكل مــا مــن شــأنه تطويــره والنهــوض بــه 

وصــولً إىل مجتمــع يســوده األمــن واألمــان .

وف نهايــة الجتــمع أكــد الحضــور عــى أهميــة 

وحــل  والتكامــل  الرابــط  تحقيــق  اســتمرارية 

التحديــات والســتمرار ف عمليــة تطويــر وتحســي 

ــارة رأس  ــار إم ــة وازده ــدم تنمي ــا يخ ــام مب األداء الع

ــان  ــن واألم ــة واألم ــة العام ــق املصلح ــة ويحق الخيم

والســامة لكافــة أفــراد ورشائــح املجتمــع.

m ابن علوان يثمن دور نظام حماية في تعزيز األمن واألمان
حوالي 35 مليون ساعة خزنها النظام منذ إطالقه 

واألزمــات  الطــوارئ  فريــق  اجتــمع  أوىص 

والكــوارث ف رأس الخيمــة برئاســة ســعادة 

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

مبنــع إقامــة أو إنشــاء العــزب املؤقتــة ف 

املناطــق الربيــة خــال الفــرة املقبلــة ف إطــار 

اإلجــراءات الحرازيــة ف ظــل اســتمرار تفــي 

جائحــة فــروس كورونــا املســتجد كوفيــد 19

وقــال ســعادة اللــواء النعيمــي رئيــس فريــق 

الطــوارئ واألزمــات والكــوارث بــرأس الخيمــة 

إن هــذه التوصيــة تــأيت ف إطــار املســاعي 

تفــي  مــن  الحــد  إىل  الراميــة  والجهــود 

فــروس كوفيــد 19 وحرصــا عــى الســامة 

العامــة للجمهــور خاصــة مــع اإلقبــال الافــت 

مــن قبــل أفــراد املجتمــع عــى إقامــة العــزب 

حالــة  تحســن  مــع  املؤقتــة  واملخيــمت 

الطقــس وانخفــاض درجــات الحــرارة. 

ــكر  ــن ش ــذر ب ــعادة من ــار س ــه أش ــن جانب م

ــة،  ــرأس الخيم ــة ب ــرة البلدي ــام دائ ــر ع مدي

عضــو فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث، 

بــأن الفريــق يضــع عــى رأس أولوياتــه ســامة 

ــا  ــو م ــم وه ــف فئاته ــع مبختل ــراد املجتم أف

مــن قبلهــم للوصــول إىل  يتطلــب تعاونــاً 

ــي  ــدي لتف ــى التص ــادر ع ــن ق ــع آم مجتم

ــا إىل  ــار ، لفت ــذ بالنتش ــروس اآلخ ــذا الف ه

أن مخالفــة القــرارات الصــادرة مــن شــأنه 

ــا  ــة وم ــا للمســائلة القانوني ــض مرتكبيه تعري

ــم  ــات يت ــا مــن إجــراءات وغرام ــب عليه يرت

ــم.  ــا بحقه توقيعه

وذكــر ســعادته أنــه ســيتم خــال الفــرة 

التفتيشــية  الحمــات  تكثيــف  القادمــة 

ــة رأس  ــة و رشط ــرة البلدي ــي دائ ــركة ب املش

ــن  ــد م ــة للتأك ــق الربي ــى املناط ــة، ع الخيم

ــوف  ــات وللوق ــذه التوصي ــع به ــزام الجمي الت

أيــة مخالفــات مرتكبــة  عــى  قــرب  عــن 

ــق  ــة بح ــة املتبع ــراءات القانوني ــاذ اإلج واتخ

لجائحــة  التصــدي  أن  مؤكــداً  أصحابهــا، 

ــود  ــر جه ــب تضاف ــد 19 يتطل ــروس كوفي ف

ــا  ــروج منه ــراد للخ ــات واألف ــع املؤسس جمي

عــى  وللحفــاظ  املمكنــة  الخســائر  بأقــل 

ــن  ــم م ــامتهم وحمته ــور وس ــة الجمه صح

خطــر اإلصابــة بــه.

m في ظل اإلجراءات االحترازية الخاصة بكورونا

رئيس فريق الطوارئ واألزمات يوصي بمنع إقامة العزب في رأس الخيمة
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بنــاء عــى توجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن 

علــوان النعيمــي قائــد عام رشطــة رأس الخيمــة وتأكيده 

عــى أهميــة إســعاد املوظفــي باســتمرار وتوفــر جميــع 

ــذي  ــم الدعــم ال ــي تســاعدهم عــى تقدي الوســائل الت

مــن خالــه يحقــق األهــداف املرجــوة والراحــة النفســية 

التــي تجعلهــم ف بيئــة ايجابيــة محفــزة . وقــع ســعادة 

املــوارد  عــام  مديــر  الطــر  أحمــد  جــمل  العميــد 

ــة  ــة رأس الخيمــة، اتفاقي ــاندة برشط ــات املس والخدم

تعــاون ورشاكــة مــع مركــز ) إن . إ م . يس ( رويــال 

الطبّــي، بحضــور ســعادة العقيــد ُركــن عبــد اللــه أحمــد 

بــن ســلمن مديــر إدارة اإلعــام والعاقــات العامــة 

برشطــة رأس الخيمــة، والســيد تومــاس جوزيــف املديــر 

املركــزي مبركــز ) إن . إ م . يس ( رويــال الطبـّـي، والســيد 

ــك  ــز، وذل ــويق باملرك ــر التس ــد مدي ــد املجي ــاض عب ري

بهــدف تعزيــز الرشاكــة والتعــاون لتوفــر أفضــل وأجــود 

ــة  ــادة العام ــبي القي ــة ملنتس ــة الراقي ــات الطبّي الخدم

لرشطــة رأس الخيمــة وأرسهــم. حيــث أكــد ســعادة 

مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة، حــرص رشطــة 

رأس الخيمــة عــى تطبيــق إســراتيجية وزارة الداخليــة 

ــي،  ــرشكاء الخارجي ــع ال ــة م ــز الرشاك ــة إىل تعزي الرامي

ــات  ــم أفضــل الخدم ــرب تقدي ــر العمــل ع ــدف تطوي به

وأرسهــم  الرشطــة  منتســبي  تُســعد  التــي  الراقيــة 

ــي  ــات الت ــد التفاقي ــال عق ــن خ ــك م ــم، وذل وذويه

ــي  ــة الت ــة والعاجي ــات الطبي ــات الخدم ــر خصوم توف

تضمــن ســامة وصحــة املــورد البــرشي وبالتــايل تســهم 

ــه. ــرور إىل نفس ــة وال ــال البهج ــعاده وإدخ ف إس

وأوضــح ســعادة العميــد جــمل الطــر، أنــه حرصــاً عــى 

ــاين  ــم ومع ــرس قي ــة، وغ ــعادة واإليجابي ــث روح الس ب

الســعادة ف نفــوس املوظفــي وأرسهــم عــرب تعزيــز 

مفاهيــم وقيــم التناغــم الوظيفــي ف بيئــة العمــل، قــد 

ــز ) إن . إ م . يس (  ــع مرك ــة م ــد هــذه التفاقي ــم عق ت

رويــال الطبّــي،  لتشــمل بذلــك توفــر مكتــب اســتقبال 

) كاونــر ( خــاص باملراجعــي مــن منتســبي رشطــة رأس 

الخيمــة، ف مركــز ) إن . إ م . يس ( رويــال الطبّــي، 

ــب  ــة حس ــات صحي ــبي بطاق ــة املنتس ــح كاف ــع من م

ــية  ــة – املاس ــة – الباتيني ــي ) الذهبي ــات ه ــاث فئ ث

ــاملة  ــي 30% إىل 40% ش ــا ب ــراوح م ــات ت (  وخصوم

ــر  ــز، األم ــا املرك ــي يقدمه ــة الت ــات الطبّي ــة الخدم لكاف

ــادة  ــز املوظفــي نحــو زي ــدوره ف تحفي ــذي يســهم ب ال

ــات املؤسســية عــى  ــم أفضــل الخدم ــة، وتقدي اإلنتاجي

ــز. مســتوى عــايل مــن التمي

وجــه ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي 

مديــر عــام العمليــات املركزيــة ف رشطــة رأس الخيمــة 

بالعمــل عــى اتخــاذ اجــراءات فعليــة عــى أرض الواقــع 

ــات تســهم  ــوك« لفحــص وتســجيل املركب ــة اين ف »قري

ــاز  ــم إلنج ــن انتظاره ــي وزم ــة املتعامل ــل رحل ف تقلي

معاماتهــم ف القريــة .

لقريــة  التفقديــة  زيارتــه  خــال  ســعادته  وأوضــح 

تســجيل الســيارات بحضــور ســعادة العقيــد راشــد 

ســامل الزعــايب مديــر إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقي 

مديــر  الذهــب  محمــد  ميســون  وســعادة  باإلنابــة 

عــام هيئــة املــوارد العامــة ف رأس الخيمــة باإلنابــة 

ــوك  ــام اين ــر ع ــيد مدي ــه الرش ــارق عبدالل ــعادة ط وس

ــأيت ف  ــة ت ــارة التفقدي ــذه الزي ــة إن ه ــجيل باإلناب تس

إطــار توجــه وســعي رشطــة رأس الخيمــة عــى تقديــم 

ــت  ــر الوق ــي وتوف ــور املتعامل ــات لجمه أفضــل الخدم

والجهــد عليهــم مــن خــال العمــل عــى تريــع وتــرة 

العمــل مبــا يضمــن تقليــل زمــن انتظــار مــاك وقائــدي 

ــا  ــي فض ــص الفن ــا للفح ــي ف إدخاله ــات الراغب املركب

ــن . ــت ممك ــأرسع وق ــم ب ــاز معاماته ــن انج ع

ــادة  ــة إع ــرح إمكاني ــارة ط ــال الزي ــم خ ــه ت ــاد إن وأف

فتــح محطــة فحــص املركبــات ف منطقــة الجزعــة 

املجــاورة ملبنــى إدارة الدفــاع املــدين بــرأس الخيمــة 

للتخفيــف عــن الضغــط الواقــع عــى قريــة اينــوك 

وخدمــة األهــايل القريبــي مــن موقــع املحطــة وتوفــر 

الوقــت والجهــد عليهــم .

وأكــد ســعادة العميــد الحميــدي عــى أن القيــادة 

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة تــويل رضــا املتعاملــي 

ــا  ــن خــال حرصه ــع م ــة قصــوى تنب واســعادهم أهمي

ــة  ــوزارة الداخلي عــى تحقيــق األهــداف الســراتيجية ل

الخاصــة بتعزيــز اســعاد املتعاملــي بالخدمــات املقدمــة 

وضــمن تقديــم كافــة الخدمــات الداريــة وفــق معايــر 

الجــودة والكفــاءة والشــفافية ، مؤكــدا عــى رضورة 

تعريــف الجمهــور عــرب مختلــف وســائل التواصــل 

مبواعيــد  املتاحــة  العاميــة  والقنــوات  الجتمعــي 

عمــل القريــة التــي تتــد لنحــو 15 ســاعة مــن العمــل 

املتواصــل طيلــة ايــام  األســبوع عــدا الجمعــة مــن 

ــاًء . ــارشة مس ــى الع ــاً وحت ــابعة صباح ــاعة الس الس

m  اتفاقية شراكة وتعاون بين شرطة رأس الخيمة ورويال الطّبي

m  »قرية اينوك« لتسجيل المركبات  برأس الخيمة تناقش آلية  إسعاد
 المتعاملين وسرعة إنجاز معامالتهم

محطة شرطية
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مبناســبة بــدء العــام الــدرايس الجديــد 2021-2020 ، تقــدم ســعادة العميــد عبــد اللــه 

خميــس الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة، بالتهنئــة إىل الهيئــات 

ــياً  ــاً دراس ــاً عام ــات، متمني ــة والطالب ــع الطلب ــدارس، وجمي ــية ف امل ــة والتدريس اإلداري

ــراطات  ــزام بإش ــاء باإللت ــر األبن ــرورة تذك ــور ب ــاء الم ــاً أولي ــوق، موجه ــراً بالتف عام

ــامة  ــة وس ــن صح ــي تضم ــة الت ــر الحرازي ــق التداب ــة وتطبي ــامة الوقائي ــن والس األم

ــى  ــاً ع ــة حفاظ ــامة املروري ــن والس ــي األم ــق قوان ــى تطبي ــرص ع ــع الح ــة، م الطلب

ــة  ــي اإلدارة العام ــم ب ــيق القائ ــى التنس ــاًء ع ــق. وبن ــتخدمي الطري ــة مس ــامة كاف س

للتنســيق املــروري بــوزارة الداخليــة، ومجلــس املــرور التحــادي، فيــم يخــص الحمــات 

ــة  ــة لرشط ــادة العام ــت القي ــة، أطلق ــا وزارة الداخلي ــي تطلقه ــة الت ــة التوعوي املروري

ــاً  ــا ( تزامن ــامتهم تهمن ــة ) س ــات حمل ــرور والدوري ــة ف إدارة امل ــة، متمثل رأس الخيم

مــع بدايــة العــام الــدرايس الجديــد ، وذلــك لتوعيــة الطلبــة وأوليــاء األمــور بإجــراءات 

األمــن والســامة املروريــة عــى الطريــق العــام، وتعزيــز الوعــي املــروري لديهــم حفاظــاً 

عــى ســامة األرواح واملمتلــكات. وأوضــح ســعادة العميــد أحمــد ســعيد الصــم النقبــي 

ــع ســعادة  ــم التنســيق م ــه ت ــة، أن ــات برشطــة رأس الخيم ــرور والدوري ــر إدارة امل مدي

ــر املجلــس التعليمــي )1( ف وزارة الربيــة والتعليــم، فيــم  ــد الشــحي مدي الســتاذ خال

ــم  ــة تنظي ــد، وآلي ــدرايس الجدي يخــص حركــة ســر الحافــات املدرســية خــال العــام ال

الســر ف مواقــف الحافــات املدرســية وتكثيــف التواجــد ف الطــرق املؤديــة مــن و إىل 

املــدارس، كــم تــم التنســيق لتوفــر الدوريــات املروريــة التــي تنظــم حركــة الســر وفــض 

الزدحامــات والختناقــات املرويــة أمــام املــدارس طــوال فــرة العــام الــدرايس الجديــد. 

ــور إىل رضورة  ــاء األم ــة، أولي ــات برشطــة رأس الخيم ــرور والدوري ــر إدارة امل ــا مدي ودع

التّقيــد بتعليــمت الســامة املروريــة واللتــزام بقوانــي الســر واملــرور. وطالــب ســعادة 

العميــد أحمــد النقبــي، أوليــاء األمــور بــرورة متابعــة األبنــاء عــن كثــب والتأكــد مــن 

تطبيــق اإلجــراءات والتدابــر الحرازيــة الوقائيــة والصحيــة التــي تحمــي صحــة الطلبــة 

والطالبــات باعتبارهــم الركيــزة األساســية التــي تقــوم عليهــا الدولــة ومســتقبلها العامــر.

m  تزامنًا مع انطالقة العام الدراسي الجديد
شرطة رأس الخيمة تطلق حملتها المرورية ) سالمتهم تهمنا ( 

\بنــاًء عــى توجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام 

ــان  ــن واألم ــز األم ــتدامة، لتعزي ــة مس ــمن بيئ ــة إىل ض ــة، الرامي ــة رأس الخيم رشط

ــد  ــة لرص ــا امليداني ــات حملته ــرور والدوري ــت إدارة امل ــة، واصل ــارة رأس الخيم ف إم

املركبــات املهجــورة واملهملــة تحــت شــعار ) معــاً لبيئــة مســتدامة ( وذلــك حرصــاً منهــا 

ــور  ــد الدكت ــه أوضــح العمي ــة.  مــن جانب ــات املهجــورة واملهمل عــى الحــد مــن املركب

محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة، اســتمرار فــرق عمــل مــرور 

رشطــة رأس الخيمــة، ف رصــد املركبــات املهجــورة واملهملــة، التــي تشــوه املظهــر العــام 

ف الطــرق واألحيــاء وأمــام الــورش والكراجــات. وحرصــاً عــى تحقيــق بيئــة مســتدامة 

خاليــة مــن التشــويه تعكــس الوجــه الحضــاري لإلمــارة، التقــى العميــد أحمــد الصــم 

النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات ، مــع فريــق رصــد املركبــات املهجــورة واملهملــة 

ف ميــدان العمــل بســاحة حفــظ املركبــات، وتــم التأكيــد عــى مواصلــة الجهــود لرصــد 

ــة  ــة املروري ــق اإلجــراءات القانوني ــي تشــوه املظهــر العــام، وتطبي ــات الت هــذه املركب

املتبعــة بشــأنها. وأكــد العميــد الحميــدي، أن مبــادرة رصــد املركبــات املهجــورة 

ــة  ــط 820 مركب ــن ضب ــايض أســفرت ع ــو امل ــخ 5 يولي ــت بتاري ــي انطلق ــة، الت واملهمل

ف مختلــف مياديــن اإلمــارة، وتســتهدف هــذه املبــادرة تحقيــق الهــدف الســراتيجي 

ــن  ــد م ــال الح ــن خ ــان، م ــن واألم ــز األم ــي إىل تعزي ــة الرام ــوزارة الداخلي األول ل

الظواهــر واملناظــر التــي قــد تؤثــر ســلباً عــى املظهــر الحضــاري والســياحي لإلمــارة .

m  شرطة رأس الخيمة تضبط 820  مركبة مهجورة ومهملة

محطة شرطية

اعتمــدت إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقي ف رشطــة 

رأس الخيمــة مســارا جديــدا لعمليــة اختبــار الســائقي 

ــات  ــادة املركب ــة قي ــى رخص ــول ع ــي للحص املتقدم

الثقيلــة " الحافــات والشــاحنات " تهــدف لتعزيــز 

األمــن والســامة املروريــة ف طــرق وشــوارع اإلمــارة . 

وقــال ســعادة العقيــد راشــد ســامل الزعــايب مديــر إدارة 

ــة  ــات والســائقي ف رشطــة رأس الخيم ــص اآللي ترخي

ــاء عــى حــرص اإلدارة عــى تطبيــق  ــه وبن ــة إن باإلناب

رؤيــة وأهــداف وزارة الداخليــة وبعــد مراجعــة آليــة 

ــات  ــائقي املركب ــص س ــار وفح ــة باختب ــل الخاص العم

الثقيلــة ف املدينــة تــم اعتــمد مســار جديــد لعمليــة 

الختبــار ترتكــز عــى البتعــاد عــن املناطــق الحيويــة 

ــن  ــدأ م ــد يب ــار الجدي ــا أن املس ــة ، مضيف واملزدحم

مبنــى ) بــو الحصــا ( فحــص املركبــات الثقيلــة الكائــن 

ــكرا  ــاه دوار " ش ــي باتج ــرور الرئي ــى امل ــف مبن خل

محمــد بــن زايــد " ومنــه إىل الــدوار الكائــن بالقــرب 

مــن مــدارس المــارات الوطنيــة مبنطقــة الظيــت ومــن 

ثــم العــودة بنفــس املســار إىل مــكان النطــاق .

التــي  الخطــوة   اتخــاذ هــذه  أن  وذكــر ســعادته 

ــأيت حرصــا  ــة األســبوع املــايض ي بورشالعمــل بهــا نهاي

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى  مــن القيــادة 

ــات  ــة ف الطرق ــامة املروري ــر الس ــى معاي ــر أع توف

ــدم  ــة وع ــة املروري ــيابية الحرك ــى انس ــة ع واملحافظ

ــة  ــات الحيوي ــات ف الطرق ــر املركب ــة س ــة حرك عرقل

، مبينــا أن اختبــار ســائقي املركبــات الثقيلــة يبــدأ 

اعتبــارا مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا خــال 

ــمية . ــل الرس ــام العم أي

m اعتماد مسار جديد لفحص سائقي المركبات الثقيلة في رأس الخيمة
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ضمــن إطــار تحقيــق اســراتيجية القيــادة العامــة 

لرشطــة رأس الخيمــة، وتطلعاتهــا الهادفــة إىل 

تطويــر الخدمــات املقدمــة للمتعاملــي واملجتمع، 

ــق  ــا يحق ــارة مب ــاد ف اإلم ــة القتص ــمً لعجل ودع

مــع  وبالتعــاون  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف 

الــرشكاء املتمثلــي بدائــرة التنميــة القتصاديــة 

بإمــارة رأس الخيمــة، تــم التنســيق لوضــع معايــر 

ــص  ــة ) ترخي ــم خدم ــن تقدي ــص زم ــة لتقلي وآلي

الوجبــات  بيــع  (مقطــورة  ترخيــص  وتجديــد 

املتنقلــة والثابتــة مــع مراعــاة اشــراطات الصحــة 

ــامة. والس

حيــث أوضــح العقيــد راشــد  الزعــايب مديــر إدارة 

ترخيــص اآلليــات والســائقي باإلنابــة برشطــة 

رأس الخيمــة، أنــه تــم اطــاق هــذه املبــادرة  

ســعياً  مــن رشطــة رأس الخيمــة نحــو تطويــر 

ــة  ــة بالرشاك ــتباقيه مرابط ــات اس ــم خدم وتقدي

مــع دائــرة التنميــة القتصاديــة مــع الحــرص عــى 

ــة املتعامــل  ــة لرحل توفــر قاعــدة بيانــات متكامل

بهــدف إســعاد جمهــور املتعاملــي املعنيــي بهــذه 

الخدمــة، عــرب بنــاء قــدرات لســترشاف مســتقبل 

الخدمــات للســر نحــو التميــز والريــادة ف خدمــة 

ــع. ــي واملجتم املتعامل

مؤكــداً إن هــذا اإلجــراء يــأيت ضمــن إطــار خطــة 

اســراتيجية لحميــة مســتخدمي الطريــق مــن 

الحــوادث التــي قــد تســببها هــذه »املقطــورات« 

األمــن  بإشــراطات  التزامهــا  عــدم  حــال  ف 

والســامة املروريــة املطلوبــة، املتمثلــة ف ســامة 

األجــزاء الداخليــة للمقطــورة، والهيــكل الخارجــي، 

ــن  ــتفادة م ــاً إىل الس ــليمة، داعي ــارات الس واإلط

غــر  املقطــورات  تســجيل  والبــدء ف  املبــادرة 

ــراد أو  ــة لألف ــواء اململوك ــة س ــة أو املرخص املرقم

الــرشكات، وذلــك تنفيــذاً لرؤيــة وتطلعــات وزارة 

والســامة  األمــن  نــرش  إىل  الراميــة  الداخليــة 

املروريــة .

m  بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية
شرطة رأس الخيمة تضع آلية لتقليص زمن تقديم خدمات ترخيص مقطورات

 البيع الثابتة  والمتنقلة 

محطة شرطية

 أشــاد ســعادة اللــواء عــى عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مبتانــة 

واململكــة  اإلمــارات  بــي  األخويــة  العاقــات 

العربيــة الســعودية، قائــاً  أننــا ســعداء مبشــاركة 

إخواننــا الســعوديي هــذه الذكــرى الســعيدة 

التــي تعكــس عمــق العاقــات والوحــدة والــراث 

فالعاقــات  البلديــن،  بــي  املشــرك  واملصــر 

الوثيقــة واملميــزة بــي دولــة اإلمــارات واململكــة 

ــة الســعودية الشــقيقة أصبحــت منوذجــاً  العربي

ــدول. ــي ال ــات ب ــذى ف العاق يحت

كــم مثــن اللــواء النعيمــي دور اململكــة العربيــة 

والدوليــة،  القليميــة  املحافــل  ف  الســعودية 

مبديــاً ســعادته مبشــاركة القيــادة هــذه املناســبة 

كل عــام، ونقــل تهنئــة قيــادة وحكومــًة وشــعب 

بهــذه  الســعوديي  اشــقائهم  إىل  اإلمــارات 

ــدم  ــم دوام التق ــاً له ــة ، متمني ــبة الوطني املناس

واإلزدهــار واإلســتقرار، مؤكــداً عــى أن هــذا 

ــي  ــة الت ــات املتين ــيداً للعاق ــأيت تجس ــل ي الحف

ــن. ــع البلدي تجم

ــة  ــا رشط ــى اقامته ــة الت ــك ف الحتفالي ــاء ذل ج

وحرهــا  التدريــب  مبركــز  الخيمــة  راس 

العقيــد الدكتــور نــارص محمــد البكــر مديــر 

ــاط  ــن الضب ــدد م ــور ع ــب ،بحض ــز التدري مرك

وضبــاط الصــف حيــث بــدأ الحفــل بالســام 

ــور  ــد الدكت ــام العقي ــم ق ــي الســعودي ، ث الوطن

نــارص البكــر باســتعراض طابــور الــرشف، وســط 

ــع العلمــي  ــا رف ــة رائعــة صاحبه أجــواء احتفالي

اإلمــارايت والســعودي ، وذلــك تأكيــداً عــى متانــة 

العاقــات التاريخيــة واألخويــة بــي البلديــن 

الشــقيقي.

m  القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية
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أطلــق مركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل حملــة أمنيــة توعويــة عــى 

املحــات، واملنشــآت التجاريــة ، ضمــن مبــادرة »التغطيــة األمنيــة ملجتمــع 

آمــن« والتــي يهــدف مــن خالهــا رفــع نســبة الشــعور باألمــان ف املنطقــة 

للحــد مــن الرقــة.

وأوضــح رئيــس مركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل، املقــدم فهــد الحــداد أن 

الحملــة تتمثــل رســالتها ف توعيــة أصحــاب املحــات واملنشــآت التجاريــة 

ــغيل  ــن تش ــق م ــامة، والتحق ــن والس ــراطات األم ــق اش ــرورة تطبي ب

ــة  ــودة عالي ــال ذات ج ــع أقف ــة، ووض ــرات املراقب ــل كام ــارة، وتفعي اإلن

والتنبيــه عــى عــدم تــرك مبالــغ ماليــة ف املحــل تجنبــاً للرقــة، وســعياً 

نحــو تحقيــق أهــداف القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، املنســجمة 

ــن  ــز األم ــي إىل تعزي ــة الرام ــوزارة الداخلي ــراتيجي ل ــدف الس ــع اله م

واألمــان لكافــة فئــات املجتمــع.

واســفرت الحملــة عــن توعيــة املحــات التجاريــة باإلجــراءات والتدابــر 

الحرازيــة للوقايــة مــن فــروس كورونــا كوفيــد 19 عــرب توزيــع امللصقــات 

التوعويــة التــي توجــه بــرورة ارتــداء الكممــة الوقائيــة ألصحــاب 

ــي مــن الجمهــور الخارجــي.. ــة املتعامل ــة وكاف املحــال التجاري

ضمــن جهودهــا املتواصلــة لتحقيــق املســؤولية 

 ، املجتمــع  كافــة رشائــح  تجــاه  املجتمعيــة 

ــة الســراتيجي  ــدف وزارة الداخلي ــاً له وتحقيق

املتمثــل بتعزيــز رضــا الجمهــور بالخدمــات 

املقدمــة ، نفــذت القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة مــن خــال إدارة الرشطــة املجتمعيــة – 

قســم توعيــة املجتمــع – نحــو أكــر عــن 170 

محــارضة وحملــة توعويــة، اســتفاد منهــا نحــو 

27.300 طفــل .

   وأوضــح املقــدم عبداللــه عبدالرحمــن الزعايب 

رئيــس قســم توعيــة املجتمــع بــأن فريــق 

العمــل يوجــه اهتممــاً كبــراً لهــذه الفئــة 

ــة عــى مــدار العــام ف  ضمــن جهــوده املبذول

تقديــم النصــح واإلرشــاد لهــم لتعزيــز الســلوك 

اإليجــايب ف أذهانهــم ورفــع وعيهم باملمرســات 

ــم  ــوا أعضــاء نافعــي ملجتمعه الســليمة، ليكون

ف املســتقبل متســلحي بعلــم ومعرفــة تؤهلهم 

ملواجهــة التحديــات والجرميــة وللمســاهمة 

ــال  ــن خ ــان ، م ــن واألم ــق األم ــاً ف تحقي مع

عمــل  التوعويــة وورش  املحــارضات  تنظيــم 

تفاعليــة للمشــاركة ف اإلجابــة عــن األســئلة 

الثقافيــة األمنيــة املطروحــة عليهــم لقيــاس 

ــم. ــة إدراكه درج

الرســائل  نقــل  ف  إرشاكهــم  إىل  باإلضافــة   

وإدماجهــم   ، ولآلخريــن  لذويهــم  التوعويــة 

ــات  ــطة والفعالي ــات واألنش ــف الحم ف مختل

ف  املســؤولية  تحمــل  لتعزيــز  املجتمعيــة 

وإنجازاتــه. الوطــن  مكتســبات  حميــة 

m  مركز شرطة الدقداقة
يطلق حملة توعية أمنية 

للحد من السرقة

m  الشرطة المجتمعية برأس الخيمة  تدعم األطفال عن بعد 
وتشركهم بمهامها التوعوية  

محطة شرطية
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تحقيق

التقيد باإلجراءات الوقائية يحد من وقوعها
سرقة المباني قيد اإلنشاء ظاهرة سلبية تعكر صفو األمن

 وتكبد الشركات خسائر مادية
تعتبر سرقة المباني تحت اإلنشاء من الظواهر السلبية التي تعكر صفو األمن وتتطلب من جميع فئات ومؤسسات وأفراد المجتمع التعاون 

والتكاتف مع الجهود الشرطية لمحاربتها والتصدي لها، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات اآلخرين والتسبب 
بخسائر مالية لشركات المقاوالت المنفذة لمشاريع البناء أو ألصحاب هذه المباني . وفي إطار حرصها على تعزيز األمن واألمان والوصول ألفضل 
األساليب المبتكرة في مكافحة الجريمة والحد من وقوع السرقات، دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة تحت عنوان » سرقة المباني 

تحت اإلنشاء » لتسليط الضوء على هذه النوعية من السرقات ونشر التوعية التثقيفية حولها بين كافة فئات وشرائح المجتمع بشكل عام وأصحاب 
المساكن تحت اإلنشاء ومالك شركات المقاالت .

شرطة رٍأس الخيمة
 تطلق حملة لنشر الثقافة 

وتوعية الجمهور 
حول الظاهرة 

سعادة العميد عبد اهلل الحديدي 

تحقيق / سائد الخالدي

توعية الجمهور
سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام 

رشطة رأس الخيمة الذي دشن حملة ) رسقة املباين تحت 

اإلنشاء ( التوعوية التي نظمتها إدارة اإلعام والعاقات 

من  حرصا  جاء  الحملة  هذه  إطاق  إن  أوضح:  العامة 

رشطة رأس الخيمة عى توعية وتعريف الجمهور مبخاطر 

وأسباب رسقة املباين تحت اإلنشاء، وأهمية اتباع الوسائل 

التي  الرقات  من  النوعية  هذه  مثل  من  تحميها  التي 

يرتكبها بعض الخارجي عن القانون. 

خطوات احترازية واجبة
تندرج ضمن حمات  الحملة  هذه  إن  سعادته  وأضاف 

وزارة الداخلية التوعوية الهادفة لإلسهام ف تحقيق رؤيتها 

املجتمع  حمية  بغية  اإلسراتيجية  وأهدافها  ورسالتها 

وأفراده وإرشاكهم ف عملية تعزيز األمن واألمان والحد 

من الظواهر السلبية مبا فيها رسقة املباين تحت اإلنشاء 

وللرشكات  املباين  هذه  ألصحاب  قلق  منبع  تثل  التي 

مشرا   ، فيها  والتشييد  البناء  أعمل  تنفيذ  عى  القامئة 

الحرازية  والخطوات  اإلجراءات  بعض  اتباع  إىل رضورة 

وف  الرقات  هذه  وقوع  تفادي  خندق  ف  تصب  التي 

اإلنشاء،  تحت  للمباين  الرئيي  املدخل  إغاق  مقدمتها 

كبرة  كميات  ترك  وعدم  دوري،  بشكل  املواقع  وزيارة 

من مواد البناء ف املكان دون حراسة أو مراقبة، باإلضافة 

التزام رشكات املقاولت بعدم تشغيل عملة  إىل وجوب 

تركيب  عى  والحرص  بالدولة،  اإلقامة  لقانون  مخالفة 

الشمسية  بالطاقة  تعمل  إنذار  وأنظمة  مراقبة  كامرات 

أمن  حراس  وتوفر  واملستودعات،  اإلنشائية  املواقع  ف 

مدربي  يعملون  ضمن نظام الورديات عى مدار الساعة 

.  ولفت سعادة نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة إىل 

محيط   محكم  سور  إنشاء  العتبار  بعي  األخذ  رضورة 

تشر  إضافية  تحذيرية  لوحات  وتركيب  اإلنشاء  مبواقع 

إىل منع دخول املكان دون ترصيح وبأن املنطقة مراقبة 

مع تخصيص حجرات محكمة الغاق لتخزين مواد البناء 

واألساك الكهربائية وغرها من مواد البناء فيها  حفاظاً 

عى أمن وسامة املمتلكات وحميتها من الرقة.
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تحقيق

كاميرات مراقبة بالطاقة الشمسية
إحدى  مدير  يوسف  أحمد  املهندس  أفاد  جهته  من 

إن  الخيمة:  رأس  ف  الهندسية  الستشارات  رشكات 

رشكته عمدت إىل توفر كامرات مراقبة تعمل بالطاقة 

اإلنشاء  تحت  البناء  مواقع  ف  توفرها  يتم  الشمسية 

بالتفاق مع رشكة املقاولت املنفذة للمرشوع ومبوافقة 

مواقع  ف  الرقة  حوادث  تكرار  أن  وأضاف   . املالك 

املباين قيد اإلنشاء وبخاصة رسقة الكابات الكهربائية 

التي تتسبب بخسائر مادية كبرة للمقاول أو للملك ف 

بعض األحيان، إىل جانب إتاحة املجال ملالك املرشوع 

متابعة آلية البناء فيه بشكل مستمر من مكان تواجده 

وراء  األكرب  الدافع  كان  الحديثة  التقنيات  باستخدام 

تعمل  التي  املراقبة  لكامرات  الرشكة  وتوفر  استقدام 

بالطاقة الشمسية ، لفتا إىل أن توفر هذه الكامرات 

ميثل رادعا لكل من  يحاول رسقة املباين تحت اإلنشاء، 

وهو ما أسهم بدوره  ف الحد من عمليات الرقة ف 

املواقع التي تنفذها رشكته مقارنة مبا كان عليه الوضع 

سابقا .

سرقات متكررة
سامل غانم الشامي صاحب إحدى رشكات مقاولت البناء 

ف رأس الخيمة قال: إن مواقع البناء قيد اإلنشاء خاصة 

التي تقع ف مناطق بعيدة وغر مأهولة عادة ما تكون 

عرضة للرقة من أشخاص لهثي وراء التكسب املادي 

غر املرشوع دون التفاتهم للخسائر املادية الجسيمة التي 

يتسببون للرشكة بتكبدها والتي تصل إىل عرشات اآللف 

تعرضت  املرات  إحدى  ف  أنه  وذكر   . األحيان  بعض  ف 

للبناء ف  توقفها ف موقع  شاحنة مملوكة لرشكته خال 

عدة  وقعت  فيم  إطاراتها،  جميع  لرقة  جبلية  منطقة 

كهربائية  وأساك  وتوصيات  كابات  لرقة  حوادث 

األهايل  داعيا   ، أخرى  مواقع  من  البناء  مواد  وبعض 

القريبي من مواقع املباين قيد اإلنشاء اىل اإلرساع بإباغ 

جهات الختصاص الرشطية ف حال الشتباه بأية تحركات 

غريبة ف هذه املواقع خاصة خال ساعات الليل وف حال 

عدم وجود العمل املنفذين للمشاريع .

مسؤولية مشتركة
إن  عى  تعليقه:  بداية  ف  أكد  الحرمي  جاسم  املواطن 

مسؤولية محاربة الرقة من مواقع املشاريع قيد النشاء 

مشركة بي الجمهور وأصحاب هذه املشاريع والرشكات 

املنفذة لها من جهة واإلدارات الرشطية املعنية من جهة 

أخرى. وأشار إىل أن مثل هذه النوعية من الرقات تربك 

ف  املشاريع  تسليم  ف  التأخر  إىل  وتؤدي  البناء  عملية 

الوقت املتفق عليه إىل جانب ما تسببه من خسائر مادية 

للرشكات املنفذة لها خاصة مع استهداف السارقي عادة 

مردودها  لرتفاع  نظرا  الكهربائية  واألساك  للكيبات 

ف  الجميع  تعاون  أن  موضحا   ، السوقية  وقيمتها  املايل 

ف  الرقات  وقوع  من  الحد  شأنه  من  الجانب  هذا 

املواقع قيد النشاء وهو ما يتطلب من رشكات املقاولت 

هذه  ف  مراقبة  كامرات  توفر  الهندسية  والستشارات 

املواقع لحميتها من الرقة ولتسهيل التعرف عى الجناة 

ف حال اقدامهم عى رسقة أي من مواد البناء منها . 

جهود شرطية مشكورة
و اشاد أمين زيدان بالجهود الرشطية املبذولة للسهر عى 

أمن الوطن واملواطن واملقيمي وتعزيز الرقابة ف مختلف 

يتطلب  التي  النشاء  قيد  البناء  مواقع  خاصة  املناطق 

التعامل معها تعاونا أكرب من قبل الجمهور ومن الرشكات 

بتوفر  التقيد  وعدم  اإلهمل  أن  وأبان   . لها  املنفذة 

الجراءات الوقائية املطلوبة ف املباين قيد النشاء ميثان 

السبب األبرز ف تكرار هذه الرقات التي تكبد رشكات 

املقاولت والبناء خسائر مادية هم ف غنى عنها، والتي 

ووسائل  العام  وسائل  ف  عديدة  مرات  ف  تناولها  تم 

التواصل الجتمعي التي تحاول عادة تسليط الضوء عى 

هذه الرقات بغية نرش الثقافة املجتمعية الخاصة بهذا 

الجانب بي أفراد املجتمع ، مضيفا إن تعميم فكرة توفر 

كامرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية ف مواقع البناء 

املختلفة من شأنه اإلسهام بدور فاعل ف الحد من رسقة 

املباين تحت النشاء .    

أيمن زيدانجاسم الحرميسالم غانم الشامسي المهندس أحمد يوسف
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من أوائل الطيارين المواطنين بالدولة ..
اللواء م د. خليفة الشعالي 

مسيرة حافلة من العطاء الشرطي واألكاديمي 

اللواء م خليفة راشد الشعالي قائد عام شرطة عجمان السابق حقق الكثير من النجاحات في مسيرته رجل يعشق العمل والتحدي وركوب 
الصعاب فلسفته في الحياة )اعقلها وتوكل( والله يساعدنا في الوصول لما هو خير لنا جمع بين العلم األكاديمي والخبرة الحياتية والمعرفية 

والثقافية الواسعة، ما أهله لتقلد عددا من المناصب والمهام، أسهم في إنشاء جناح الجو بالشارقة  ومدرسة لتدريب الطيارين، ويعتبر من 
الطيارين األوائل بالدولة، حصل على درجة الدكتوراة في القانون تخصص )علوم جنائية(، له حضور مميز في المؤسسات التطوعية والخيرية . 
كما شغل منصب عميد لكلية القانون في )جامعة عجمان( لعدة سنوات، وحاليا مديرا للكلية الجامعية )لألم والعلوم األسرية( بعجمان . عبر 
هذا الحوار لمجلة )العين الساهرة( نتعرف إلى مراحل حياته المختلفة واإلعمال التي قام بها، إضافة إلى رؤيته المتعلقة ببعض تفاصيل الحياة 

وما طرأ عليها من متغيرات. 

حوار: حسن المنصوري  - تصوير: عبد اهلل الحمادي

حديث الذكريات 

الوطن : األم 

الوالدين : البر والتقوى 

األبناء : السند والذخيرة 

التعليم : بناء المجتمع

المرأة : القيادة الناعمة 

التواضع : شيمة العظماء 
البحر : ثروة 

الطيران : الحلم 

أراء سريعة
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درست على يد المطاوعة
بداية قال ولدت ف عجمن سنة 1952 ودرست عى يد 

عام  النظامي  التعليم  وبدأت  واملطوعات(،  )املطاوعة 

1958مع الدفعة الثانية ف مدرسة الراشدية التي كانت 

تجمع دفعتان، دفعة من أكملوا السادسة من العمر، 

والقياس كان الذي )يطال أذنه من فوق رأسه(، ومعهم 

الثانية  والدفعة  السن،  كبار  التعليم من  فاتهم  الذين 

وأصدقاء  واملستمعون.  السادسة  أكملوا  ممن  كانت 

وأعترب  التعليم،  نهاية  حتى  معنا  بقوا  األول  الصف 

التحول  ومرحلة  املايض  معاناة  أدرك  جيل  من  نفي 

القومية،  التحولت  ومرحلة  والقتصادي  الجتمعي 

الوجوه  تضاريس  أدركت  والتحاد.  الوحدة  وفورة 

التي رسمها الغوص واألسفار وقساوة ومعاناة الحياة، 

وملست عن قرب أهمية الكفاح والجهاد من أجل لقمة 

العيش، أستمعت ألهات وتأوهات الرجال الذين عانوا 

من قسوة الحياة والرصاع من أجلها. 

معلمي األول
قاسيا  كان  الذي  أيب،  واألخر  األول  معلمي  ويبقى 

حرص  العمل  بعد  معنا.  عاقاته  ف  حنونا  تربيته،  ف 

عى  يحرص  وكان  والكتابة،  القراءة  تعليمنا  عى 

قراءة بعض الكتب مثل )زاد املعاد(، والسر املختلفة 

والشعر العريب، وكان يحفظ الكثر من الشعر الجاهي 

والنبطي، ويقص الشعر ويرويه، وعندما فقد برصه ف 

أصبحت  ولهذا  عنه،  وأكتب  له  اقرأ  كنت  أيامه  أخر 

كثرا  افتقده  جعلني  الذي  األمر  له  مازما  صديقا 

بوفاته. تعلقت كثرا بالشاعر )املاجدي بن ظاهر( وهو 

شاعري املفضل أحفظ له الكثر من القصائد والحكم، 

نشأت ف بيت كبر جدا ف قياس ذلك الزمان، ومجلس 

والدي يؤمه عدد كبر من الرجال عى الغداء والعشاء، 

وصندوق النقود الخاص به )يصبح ميء وميي خال( 

ف أغلب األيام  بإعتبار الظروف تحتم أن )ينفق كل ما 

ف الجيب لرزق الله صاحبه مم ف الغيب(، والغيب 

صيد  أو  اللؤلؤ  عى  الغوص  كان  سواء  بالبحر  مرتبط 

أيب وأوكل يل  البحر مع  . واستطرد عملت ف  السمك 

مهام وواجبات ف سن مبكرة وكان ذلك كدين لألوليي، 

حيث يدرب الصغار عى مهن أهلهم ويتوىل النابهون 

تتوارث  دواليك  وهكذا  سبقهم،  من  خافة  منهم 

األجيال مهن وعادات وتقاليد وينقل معها الراث غر 

مشوه مبدخات التغريب والتخريب .

عملت ببنك ) عمان ( المشرق حاليا 
وأضاف أثناء اإلجازة الصيفية عملت ف )بنك عمن( ىف  

الوقت الحايل )بنك املرشق(، وكان ذلك فرة الستينات 

من القرن املايض، ومنها اكتسبت فوائد عديدة حيث 

باملحاسبة  اإلملام  إىل  إضافة  اإلنجليزية  اللغة  تعلمت 

للدراسة  بعدها  والتحقت  الثانوية  والطباعة، وأتمت 

باملعهد العلمي اإلسامي بديب، وكنت أقيم مدة أسبوع 

)بديب( وأعود إىل عجمن نهاية األسبوع  .

رقم 27
ويضيف ف حديثة كنت من أوائل املنتسبي لوزارة 

 ،27 رقمي  وكان  السبعينات  مطلع  ف  الداخلية 

لجنة  الرشطية وارشفت عى  املناصب  وتدرجت ف 

ترشيح الضباط للدورات الخارجية. كم عملت مديرا 

عارصت  وحينها   ، التحادية  الرشطة  قائد  ملكتب 

خمسة منهم واستفدت وتعلمت بوجودهم الكثر.

قائد جناح الجو
قرار  بعد  الطران  لدراسة  اختياري  تم   1973 عام  وىف 

الحدود  لحرس  تابع  للطران  قسم  بإنشاء  الوزارة 

بعثت  بنجاح  املقررة  الدورة  اجتياز  وبعد  والسواحل، 

إىل باكستان للتدريب عى الطران العمودي ) الهيلوكبر 

 1975 ف   منها  وتخرجت  الباكستاين  الجيش  مبدرسة   )

التحادي  الجو  لساح  إلحاقي  تم  للوطن  عوديت  ،وبعد 

كم أتيح يل خال فرة عمي اللتحاق بدورات عاملية ىف 

مجال الطران بربيطانيا وايطاليا وأمريكا، وىف سنة 1980 

مدرسة  إنشاء  عى  فحرصت  الجو  لجناح  قائدا  تعينت 

وتحقق   ، كبرا  تحديا  ذلك  وكان  الطيارين،  لتدريب 

الطيارين بحضور مدير  أول دفعة من  بتخريج  )الحلم( 

كفاءة  عى  قرب  عن  وتعرف  شاهد  الذي  الوزارة  عام 

الدورات  بعدها  وتوالت  العالية،  الخريجي  وقدرات 

الدولية   الرخصة  عى  الخريجي  من  كبر  عدد  وحصل 

)CAA/FAA( للطران بأوروبا أو أمريكا ، كم حصلت 

دراستي  وكانت  بريطانيا  من  الدكتوراة  شهادة  عى 

بالقانون تخصص )الوقاية من الجرمية وتطبيق القانون(. 

قائد عام الشرطة
ونوه ف حديثه إىل أنه بناء عى طلب صاحب السمو 

املجلس األعى  النعيمي عضو  الشيخ حميد بن راشد 

حاكم عجمن، تم نقي للقيادة العامة لرشطة عجمن 

عام  قائد  منصب  فيها  تبوأت  حيث   1998 أواخر  

الرشطة ملدة خمس سنوات  سعيت خالها أن تكون 

رشطة مثالية، وركزت عى )برنامج الوقاية من الجرمية( 

وأنا سعيد بالنتائج التي تحققت والفرة التي قضيتها 

ف خدمة األمن، فرة عمي بالرشطة مبختلف مراحلها 

التي  واملعرفة   الخربات  من  الكثر  لرصيدي  أضافة 

تؤهل العنرص من يعمل بهذا املجال وتشعره بأهمية 

العمل الذي يقوم به لخدمة وطنه ومجتمعه، وإثناء 

املؤترات  من  العديد  وترأست  شاركت  عمي  فرة 

والندوات من بينها ترأيس وفد الدولة ف األمم املتحدة 

سنة 1998 .

حديث الذكريات 



خدمة الوطن
وخدمة  العطاء  عن  يتوقف  ل  أن  يجب  اإلنسان  وقال 

ومن  جهده،  وعصارة  خرباته  يقدم  أن  وعليه  وطنه 

عاتقي  عى  حملت  الوطنية  املسؤولية  واجب  باب 

بجامعة  التحقت  لذا  الوطن  خدمة  ف  الستمرار 

ملدة  القانون  لكلية  عميد  فيها  وأصبحت  عجمن 

العديد  عى  ارشاف  عى  عاوة  سنوات،  خمس 

بطاب  الخاصة  العلمية  والرسائل  الدراسات  من 

باإلرشاف  أتواصل  كم  الربيطانية،  الجامعات  بعض 

تلك  مع  الخاصة  واملاجستر  الدكتوراة  بحوث  عى 

)الكلية  تأسيس  ف  أسهمت   2010 وىف  الجامعات، 

الجامعية لام والعلوم األرسية( ف عجمن ولها أفرع 

بالكلية  برامج  ثاث  وتم طرح  الخيمة،  بديب ورأس 

وبرنامج  املجتمعي،  اإلرشاد  برنامج   ( من  كل  هي 

حقوق  وبرنامج  الجتمعية،  املؤسسات  إدارة 

اإلنسان( الذي يعنى بحقوق املرأة وواجباتها، إضافة 

إىل )دبلوم العلوم األرسية(.

تمكين المرأة
 ويأيت إنشاء هذه الكلية لتمكي املرأة من جوانب 

حياتها الرئيسية )كالبيت واألرسة واملجتمع( لقناعتنا 

قيمة  لها  وبيتها  ألرستها  وقيادتها  املرأة  صاح  إن 

اإلقبال  إن  مبينا  عنها،  تتخى  ل  أن  يجب  أساسية 

عى الكلية ف تزايد مستمر وهي تسر بنجاح بفضل 

من  كبرة  بثقة  وتحظى  كم  األطراف،  كل  تكاتف 

إفراد املجتمع .

تعزيز الهوية الوطنية 
بالدولة  الرشيدة  :القيادة  قائا  حديثة  ف  واسرسل 

واللغة  الوطنية  الهوية  بتعزيز  ومشكورة  تعمل جاهدة 

العربية وقيمنا اإلسامية إدراكا منها بأهمية هذه القيم 

وتأثرها عى الفرد، من هنا يجب عى املسؤولي بوزارة 

الهتمم  املناهج  عى  واملرشفي  العايل  والتعليم  الربية 

الدولة.  توجهات  مع  لتتمىش  وتفعيلها  الجوانب  بهذه 

الوطنية  الخدمة  بتطبيق  ثاقبة  نظرة  الرشيدة  وللقيادة 

القرار له مكاسب عديدة عى  الوطن وهذا  عى شباب 

رجال  ويسهم ف خلق  الوطنية  للخدمة  املنتسبي  حياة 

املكتسبات  قادرين عى تحمل املسؤولية والحفاظ عى 

التي تحققت.

حاكم عجمان يملك رؤية ونظرة خاصة 
الشيخ حميد بن راشد  السمو  وأشاد بدور صاحب 

عجمن،  حاكم  األعى  املجلس  عضو  النعيمي 

لتواكب  اإلمارة  ف  تحققت  التي  الكبرة  واسهاماته 

مسرة التقدم التي تشهدها الدولة ف كل القطاعات، 

وقال إن سموه سعى منذ البداية نحو وحدة الصف 

أثناء  والتفاقيات  الجتمعات  اغلب  ف  وشارك 

الداعمي لاتحاد  التحاد، ويعد من  تكوين  مراحل 

من  حافل  سجل  ولسموه  بأهميته،  منه  إدراكا 

أثرت عى  التي  النبيلة  واملواقف  الوطنية  املنجزات 

مناحي الحياة السياسية والجتمعية، وعرف  بحكمته 

وقدرته عى بسط األمن واألمان وحبه للخر ومساعدة 

املحتاجي، ومجلسه مفتوح للجميع ويرتبط مع األهايل 

بعاقة حميمة وسموه  قريب منهم .

دروس وعبر
قائا: تظل  الحني والشوق للميض  يلفها  بنربة  ويضيف 

األماكن القدمية راسخة بذاكريت ول ميكن أن أنىس األحياء 

والفرجان والبيوت القدمية، ومشاهديت للحصن من البحر 

وتجمعات  البيضاء  والرمال  النخيل  يحيطها  واملنطقة 

وهو  العيد(  صاة  )لتؤدية  العيد   مصى  ف  األهايل 

الشوق  الفرة، ويشدين  بتلك  اإلمارة  الوحيد وىف  املصى 

كثرا لجلسات األهل و)الشواب( الكبار، هذه الجلسات 

والعرب،  الدروس  من  الكثر  فيها  للمتحدثي  واإلستمع 

أشعر  التي  األماكن  من  املنورة(  )املدينة  تبقى  ويضيف 

إن  وأرى  كثرا  سافرت  وقد  فيها،  النفسية  بالراحة 

)اندونيسيا وماليزيا والفلبي( بها مشاهد وأماكن جميلة 

إضافة إىل الريف اليطايل، لكن تبقى اإلمارات وعجمن 

راحتي  أجد  ففيها  تيز  األكر  هي  وغرفتي  ومنزيل 

يستمر  أن  الشعايل  خليفة  م  اللواء  ويأمل   . وسعاديت 

التكاتف والتعاون بي إفراد املجتمع بشكل اقوي ملا له 

من أهمية بالغة عى حياتنا وعاقاتنا فمن خاله تقوى 

العاقات ويكون اثرها ايجايب بي الناس وعى كل األفراد 

ف  نزرعه  أن  لبد  و  فضائله  وإبراز  التعاون  صور  بنرش 

نفوس األبناء، فهذه الخصال الحميدة و ) الطيبة( تسود 

مجتمع اإلمارات .

االصالح يبدأ من االسرة
وعى  األرسة  من  يبدأ  املجتمع  صاح  إن  مسرسا 

وحثهم  وتوجيهم  أبنائهم  متابعة  واألمهات  اإلباء 

بالعادات والقيم  بالسر عى خطى األباء والتمسك 

األصيلة والتسلح بالعلم، ولله الحمد ف هذا الجانب 

الطلبة   أمام  وتوفر  التعليم  عى  تشجع  الدولة 

وفق  وقد  تعليمهم،  لستكمل  الفرص  من  العديد 

علمية  بدرجات  تخرجوا  أبنايئ جميعهم حيث  الله 

تجمعهم   مختلفة،  مجالت  ف  ويعملون  عالية 

بجامعة  جامعي  أستاذ  فراشد  الوطن،  خدمة 

اإلمارات كلية الهندسة  وهو خريج أمريكا ، وسعيد 

أيضا استاذ جامعي ، وسيف كذلك استاذ )بجامعة 

محمد الخامس( ونائبا للمدير، وأبنتي نورة خريجة 

)كلية  ف  إداريا  تساعدين  إنها  كم  اإلمارات  جامعة 

تقدم المجتمعات 
يعتمد على 

المعرفة وهذه
 من أولويات 

حكومتنا الرشيدة

حديث الذكريات 
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مبهام  قيامها  إىل  إضافة  األرسية(  والعلوم  إألم 

أبنايئ ف  التدريس ف تخصصها، مل أؤثر عى اختيار 

بعض،  مع  نتشاور  ولكننا  به،  يعملون  الذي  املجال 

واسعة  رؤية  تلك  فهي  أيضا،  مهم  دور  ولزوجتي 

وأفق، وتعترب موجهة يل قبل أن تكون موجهه لألبناء 

،فلها  مني الشكر والعرفان عى كل جهد بذلته ف 

سبيل استقرار ونجاح األرسة .

لإلعالم أهمية كبرى
وعرب عن راية ف اإلعام املحى بالقول تحظى وسائل 

اإلعام بأهمية كبرة باعتبارها مصدر للتثقيف ورفع 

كم  والحدث،  الصورة  ونقل  الثقاف  الوعي  مستوى 

ما  عى  الطاع  املجتمع  ألفراد  اإلعام  وسائل  تتيح 

يدور حول العامل. لكنه يبقى  )ساح ذو حدين( بأن  

يقدم لك العديد من الفوائد ف حال سخر بالشكل 

الصحيح، والعكس إذا استغل بالشكل الخاطئ، وهو 

املرأة العاكسة لواقع املجتمع.  وقد قطع اإلعام بالدولة 

إن  والتطور، كم  بالكفاءة  له  ويُشهد  كبرة   خطوات 

اإلعام األمني حقق قفزات كبرة وله حضور بالساحة 

تحرير)مجله  ألرسة  أبارك  الصدد  هذا  وف  اإلعامية، 

العي الساهرة( والقامئي عليها دخولها مشوار الخمسة 

رؤية  وفق  تسر  وهي  تأسيسها،  عى  عام  وعرشين 

أمنية ثاقبة ،حفلت مسرتها بعطاءات متواصلة ويشهد 

لها بالنجاح والتميز، متمني لها اإلستمرارية و الحضور 

اليجايب ف كل األحداث اإلعامية. وقد كانت ولزالت 

)العي الساهرة( إضافة مهمة لإلصدارات األمنية عى 

مستوى الدولة.

اتحاد كرة الطائرة 
وتطرق خال حواره إىل  عاقته بالرياضة قائا: لعبت  

الوطني  املنتخب  فيها  ومثلت  والطائرة  القدم  كرة 

كرة  اتحاد  إدارة  استلمت  ثم  ومن  عجمن،  وفريق 

الطائرة وسعيت خال فريت إىل رفع التصنيف الدويل 

ونجحت مع فريق العمل بالوصول للمركز التاسع عى 

منتخب  وأسست   خليجيا،  والثاين  األسيوي  الصعيد 

أغلب عنارصه من الشباب بعد عملية اإلحال، وكانت  

هذه اللعبة الثانية عى مستوى الدولة وتحظى بحضور 

أن  بسبب  تراجعت  األخرة  بالفرة  ولكن  جمهري، 

ما  القدم  كرة  عى  متزايد  وبشكل  ينصب  الهتمم  

همش بقية األلعاب .

الختام أمنيات
وىف الختام قال: أتنى لجميع منتسبي وزارة الداخلية 

جليلة  بأعمل  يقومون  فهم  مهامهم  ف  التوفيق 

لخدمة املجتمع، وتقع عى عاتقهم مسؤوليات كبرة 

املرجوة،  األهداف  وتحقيق  األمن  بسط  أجل  من 

ورجال الرشطة جزء من املجتمع سيم وأنهم العي 

الساهرة ألمن الوطن.

حديث الذكريات 
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24 عاما على نشأتها ..
العين الساهرة إضافة نوعية للمكتبة األمنية ومسيرة 

حافلة بالعطاء والنجاح

عبر عدد من قراء العين الساهرة عن أرائهم لمسيرة المجلة التي دخلت عامها الـ 24 منذ نشأتها، إذ كانت البداية في األول من أكتوبر عام 1996 ومنذ 
ذلك التاريخ وهي تسير وفق رؤية واضحة لتكون نافذة إعالمية تحمل على عاتقها مسؤولية تقديم رسالتها اإلعالمية بالصورة المثالية التي تعتمد 

الصدق والشفافية كمبدأ، وركن أساسي للعمل الصحفي. واستطاعت أن تواكب بقية اإلصدارات والمطبوعات لتتبوأ مكانة متميزة لدى القراء وتكون 
واحدة من المجالت األمنية الرائدة بشهادة الجميع، حظيت طوال مسيرتها بدعم واهتمام منقطع النظير من القيادات الشرطية لتعد إضافة قيمة 

للمكتبة األمنية، وقد اثنى القراء على مكانة هذه المطبوعة ودورها التوعوي  واصفين إياها كما جاء باألراء التي تضمنها هذا االستطالع 

أراء سجلها: النقيب حسن المنصوري - تصوير: عبد اهلل الحمادي

20   أكتوبر   2020    العدد ) 288 (   

استطالع



يز جكة المنصورييحيى جابر الشامسيد يوسف عبداهلل القصير  نايف عبد العز
 

حسن شاهين إبراهيم عبد الرحمن عبداللة النقي

عبد الرحمن عبداهلل النقي
 أمين السر العام بجمعية الصحفيين 

والقامئي  الساهرة  العي  تحرير  ألرسة  التهاين  كل 

نجاحات  من  مسرتها  طوال  حققته  ما  عى  عليها 

ورؤية  املتميزة  كوادرها  بفضل  استطاعت  متتالية، 

التي  املرموقة  للمكانة  باملجلة  الوصول  من  إدارتها 

تتطلع لها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة لتكون 

واحدة من املطبوعات التي يشار لها بالبنان .

حسن شاهين إبراهيم )رجل أعمال( 
البداية  من  واضحة  ورؤيتها  رسالتها  الساهرة  العي 

وهي تعمل عى التوعية وإبراز ودعم الدور الكبر 

الذي تقوم به املؤسسات الرشطية ورجالها، و تسر 

كل  وتواكب  ينضب  ل  وعطاء  مستمر  تقدم  ف 

التطورات متحصنة بقواعد ثابتة ودعم كبر من قائد 

عام رشطة رأس الخيمة اللواء عى عبداللة بن علوان 

النعيمي، الذي يدرك قيمة الرسالة اإلعامية وأثرها 

العاملي  لكل  األمنيات  مع  واملجتمع  الفرد  عى 

برشطة رأس الخيمة بالتوفيق ف كل املجالت .

د يوسف عبد اهلل القصير 
واإلعالم  الطلبة  شؤون  إدارة  )مدير 

الجامعي بجامعة اإلمام مالك سابقا( 
لدى  كبرة  مبكانة  األمنية  املطبوعة  هذه  حظيت   

التي  الصحفية  والتحقيقات  للمواضيع  نظرا  القراء 

تطرحها وتامس الواقع، إضافة إىل ذلك أنها تحتوي 

عى أبواب عديدة ذات أهمية كبرة تتعلق بتوعية 

إفراد املجتمع ، كم وتعد واحدة من املجات األمنية 

الرائدة مع األمنيات لها بدوام التوفيق والتميز.

المهندس يحيى جابر الشامسي
) خبير ومحكم قضائي دولي معتمد(

 عملت العي الساهرة منذ بداية إصدارها عى أن 

تتبوأ مكانة وقيمة وسط الوسائل اإلعامية األخرى، 

إن  الصادقة  ورغبتها  جهودها  بفضل  واستطاعت 

حضورها  لها  ويكون  املطبوعات  مصاف  إىل  تصل 

وتيزها، وأن تكون ومقروءة من قبل القراء، وقامت 

بدورها بكل أمانة ومسؤولية واقتدار لتصبح رشيكا 

إبراز جهود  اإلعام، كم نجحت ف  فاعا ف مسرة 

التكنولوجيا  دور األجهزة الرشطية ونجحت مبواكبة 

نوعية  قفزات  تحقيق  الصدد  بهذا  واستطاعت 

ساهمت ف إثراء مكانتها .

نايف عبد العزيز جكة المنصوري
)مدير مركز المعيريض الصحي (

عامها  تدخل  املجلة وهي  أرسة  إىل  بالتهنئة  نتوجه 

لنجاح  نجاح  من  تسر  وهي  تأسيسها  منذ   24 الـ 

دون توقف، نجحت ف تكوين اسم وسمعة مضيئة 

وفتحت  األمني،  اإلعام  سمء  ف  مرموقة  ومكانة 

إنها  كم  واملشاركة.  بالكتابة  الراغبي  أمام  أبوابها 

أتاحت الفرصة لطلبة اإلعام للتدريب عى صفحاتها  

وقد تدربت شخصيا باملجلة إثناء دراستي الجامعية، 

واعترب  عديدة  بفوائد  منها  تجربة خرجت  كانت  و 

نفي واحدا من تاميذ )العي الساهرة( التي نعتز 

بها ونفخر .

مؤيد إبراهيم القاسم )طبيب( :
املجات  من  واحدة  الساهرة«  »العي  أصبحت  

الرائدة بالدولة ومسرتها حافلة بالعطاء، تعمل وفق 

رؤية إعامية متميزة وتغطية متنوعة لكل األحداث 
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بكل  املواضيع  نقل  ف  تيزها  وأثبتت  والفعاليات 

بدخولها  اليوم  احتفالها  للقراء.  ومصداقية  شفافية 

عامها الـ 24 دللة عى تطورها ونجاحها .

حذيفة مصطفى صديق )ممرض(  :
مجلة العي الساهرة اختطت لنفسها طريق التميز 

وفق رؤية خاصة بها، سجلت حضور ف كل الفعاليات 

نقل  عاتقها  عى  وحملت  والجتمعية   الرشطية 

الرسالة اإلعامية بكل صدق وأمانة. واكبت الوسائل 

القارئ،  مايخدم  كل  وتبنت  الحديثة  التكنولوجية 

كم وأثبت فريق العمل لديها قدرات فائقة وخربات 

وإمكانيات عالية قادوا املسرة عربها بجدارة.

عائشة محمد الشميلي
) أخصائي خدمات مكتبة( :

املهمة  املناسبة  هذه  ف  التهنئة  بخالص  أتقدم 

للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وللعاملي بالعي 

الساهرة ،ذلك أن )العي الساهرة ( حققت نجاحات 

متواصلة  مليئة بالفائدة  وأبوابها متنوعة ومشوقة ، 

تحتضن صفحاتها شخصيات وأقام معروفة، نجحت 

بإنتشار واسع، وستظل  القارئ وتحظى  بأن تجذب 

وسط  العالية  القيمة  ذات  املجات  من  واحدة 

اإلصدارات األخرى .

أحالم سعيد الماس )موظفة( :
العطاء،  الساهرة« بسجل حافل من  »العي  تحظى 

بنرش  مهم  دور  ألداء  مراحلها  كل  وقد  وسعت ف 

وتعزيز الثقافة األمنية وترسيخ الوعي لدى الجمهور 

إميانا باملسؤولية امللقاة عى عاتقها، وبهذه املناسبة 

التحية  كل  باملجلة  الخاص  العمل  فريق  يستحق  

الرفيعة.  باملكانة  املجلة  وضع  ف  لدورهم  والشكر 

بألف خر  التحرير والقراء  وكل عام وجميع  هيئه 

واىل اإلمام دامئا .

سامي يوسف )صحفي( 
متسلحة  بداياتها  ف  الساهرة  العي  مجلة  انطلقت 

كمجلة  الصعوبات  كل  متغلبة عى  والعمل  بالعلم 

ورفع  األمنية،  العلوم  نرش  عى  بالعمل  متخصصة 

ف  رشيك  املواطن  وجعل  للجمهور،  األمني  الوعي 

كم  مشركة،  مسؤولية  إنها  لدراكها  األمن  حفظ 

خدمة  ف  الرشطة  رجال  دور  إبراز  عى  عملت 

للحق،  ونرباسا  القراء  كل  مجلة  فكانت  املجتمع، 

وأمانة،  بصدق  الكلمة  نقل  عاتقها  عى  أخذت 

لدولة  املستدامة  التنمية  إحداث  ف  وشاركت 

المارات ،كم ساهمت ف تعزيز شعور الناس باألمن 

واألمان.

اللواء عى  لدن سعادة  بدعم واضح من    حظيت 

لرشطة  العام  القائد  النعيمي  علوان  بن  الله  عبد 

رأس الخيمة وتشجيعه وتحفيز فريق العمل باملجلة 

لاستمرار والعطاء والتميز، كم وجدت املجلة خال 

املجتمع  اطياف  من  الدعم  من  العديد  مسرتها 

واإلشادة من الجميع ادراكا منهم بالدور الكبر الذي 

تأديه ف هذا الجانب، وسعيها نحو األفضل ف خدمة 

مجتمعها.

 أرسة تحرير )العي الساهرة( اقام صقلتها التجربة 

مايرىض  تقديم  عى  واإلرصار  بالعزمية  يوصفون 

القارئ الكريم، يعملون مبهنية وبهمة عالية غايتهم 

وهدفهم رىض الجميع، وضعوا  نصب أعينهم اإلرتقاء 

بالعمل الصحفي والتدريب املستمر والعتمد عى 

أحدث األجهزة التقنية ف عملهم .

الصحافة  وعامل  الرقمي  التقدم  ظل  وف  واليوم 

اإللكرونية  تخطو املجلة بخطى ثابتة نحو يوبيلها 

الطموحات  سقف  ورفع  العرص،  ملواكبة  الفيض 

املهارت  لتطوير  سعيا  الجميع  متناول  ف  بخدمات 

األمني  اإلعام  مجال  للريادة ف  والتطلع  والقدرات 

الرقمي.  والله من وراء القصد. 

سامي يوسف أحالم سعيد الماسعائشة محمد الشميلي حذيفة مصطفى صديق مؤيد إبراهيم القاسم
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املستقبل  من  فطري  خوف  لديه  الدوام  عى  اإلنسان 

املجهول، لذا عمل جاهداً عى استرشاف املستقبل والتعرف 

إىل العتقاد بأن اإلنسان محكوم مبستقبل ليس له دخل به 

ول يستطيع أن يِوثر فيه.

البرشية، ومع  تواجه  التي  والتحديات  املخاطر  زيادة  ومع 

للمستقبل  النظرية  تحولت  التقنيات  وتقدم  العلوم  تطور 

املقرر  الشيىء  ذلك  ليس  املستقبل  وأصبح  اليجابية،  نحو 

بل  فيه،  التأثر  ميكن  يشء  ولكنه  قهراً،  واملفروض  سلفاً 

ليكون  وصياغته  وتشكيله  بنائه  ف  املساهمة  ويجب 

اإلدارة  نهج،  املنطلق ظهر  وليس معرقاً، ومن هذا  مواتياً 

السترشافية.

املتغرات  وتشابك  الراهنة،  األمنية  التحديات  ظل  وف 

عى  الخارجية،  املتغرات  تأثر  وتعاظم  العوامل،  وتفاعل 

عى  والعمل  املستقبل  استرشاف  أصبح  الداخلية  األوضاع 

التأثر فيه بالغ األهمية.

القرار  يربك صناع  قد  املستقبل،  استرشاف  عدم  أن  حيث 

أمام  يكون  ل  التي  الدرجة  إىل  املتاحة  الخيارات  ويضيق 

بدون  أنه  عى  التأكيد  ميكن  لذا  مجال،  أي  القرار  متخذ 

استرشاف للمستقبل ل توجد حرية كافية أمام متخذ القرار. 

يتعي  الذي  النمط  هي  اإلسترشافية  اإلدارة  أصبحت  وقد 

من  التحول  يتعي  حيث  الحالية،  املرحلة  خال  يسود  أن 

الترصف  ومن  الفاعلة،  اإليجابية  إىل  املحايدة  اإليجابية 

مبنطق ردود الفعل إىل نهج املبادرة بالفعل، وهو األمر الذي 

يعزز القدرة عى التنافسية واإلبداع والتميز.

مفهوم اإلدارة السترشافية: 

تتعامل مع  التي  اإلدارة  أنها هي  إىل  الدراسة  أشارت  وقد 

املستقبل وتتخذ أحد ثاثة مواقف هي: 

-املوقف السلبي: املتمثل ف الخضوع للمتغرات واألحداث .

رد  إلتخاذ  رالحدث  انتظار  ف  املتجسد  املنفعل:  املوقف   -

فعل مناسب.

ف   والعمل  والستعداد  التهيؤ  وهو  املسترشف:  املوقف   -

سبيل تحقيق تغير مرغوب فيه.

وبالتايل خروج الكاتب مبفهوم اإلدارة السترشفية عى أنها: 

هي تلك اإلدارة التي ترفض الفكرة القائلة بأننا محكومون 

أمامه،  متفرجي  فقط  وسنبقى  فيه،  لنا  دخل  ل  مبستقبل 

وأمنا يتناسب مع إمكاناتها ومكانتها بالنسبة لآلخرين.

عى  بقوة  ينعكس  السترشفية  اإلدارة  انتهاج  أن  شك  ول 

األداء اإلداري ف العديد من املجالت، فهو يعزز: 

1- البعد الوقايئ 

2- نظم اإلنذار املبكر

3- قواعد البيانات ونظم املعلومات

4- نظم دعم اتخاذ القرار

5- التفكر السراتيجي

6- التخطيط السراتيجي

7- أساليب التنبؤ والتقدير املستقبي

8- بناء واستخدام السناريوهات

9- أنظمة التقييم والتقويم 

10-روح العمل الجمعي 

11- إطاق ملكات اإلبداع واإلبتكار

12- الرؤية املستقبلية

13- نظام الحوكمة

14- تقدير الحتياجات واملدخات

15- تحليل املخاطر

وقد ذكر بالدراسة أن التحديات األمنية تعمل عى مواجهة 

املخاطر األمنية املتصاعدة والتي تفرض عى األجهزة األمنية 

واستخدام  املتقدمة،  اإلدارية  املداخل  انتهاج  والرشطية 

املأمولة  األهداف  لتحقيق  املتطورة  العلمية  األساليب 

من  قدر  وبأعى  السيناريوهات  وأفضل  الطرق  بأنسب 

ظل  وف  املتاحة  اإلمكانات  حدود  ف  والفاعلية  الكفاءة 

الظروف املحيطة.

ومن أهم هذه التحديات ما يي:

1- التجاة إىل العوملة

2- تعاظم امكانيات القوى املناوئة لألمن

3- ترسيخ املفاهيم الدميقراطية وانتشار رياح التغير

4- الدخول إىل عرص انتقال األخبار با حدود.

5- الطلب غر املحدود عى الخدمات الرشطية

6- املمرسات غرر الرشعية للمستحدثات التقنية

7- ضيق الوقت املتاح لتخاذ القرار األمني

8- كرة املتغرات املؤثرة عى املشاكل األمنية.

9- عدم ماحقة االتقدم العلمي والتقني

متطلبات اإلدارة السترشافية الفعالة: 

تتطور  أن  املحتم  أنه أصبح من  إىل  الدراسة  أشارت  حيث 

رد  أساليب  من  وتتحول  املجتمعات،  كافة  ف  اإلدارة  نظم 

الفعل والتصدي للمشاكل بعد وقوعها إىل استخدام أساليب 

الفعل  خال  من  املستقبل  صياغة  عى  تعتمد  استرشافية 

والتأثر، وقدنادى )بير دركر(، ف كتاب اإلدارة ف املجتمع 

والذي   ،)Mananging In The Next Society( القادم 

نرشه عام 2002 م بأن اإلدارة الناجحة هي تلك التي تسعى 

نحو املشاركة ف صنع املستقبل وتعمل عى تطويعه ليكون 

مؤاتياً ملصالحها، ول شك أن تطبيق نهج اإلدارة اإلسترشافية 

الفعالة يتطلب توافر عدد من الركائز املهمة وهي : اإلميان 

يصنع،  املستقبل  بأن  واإلقتناع  وأهميته  اإلسترشاف  مببدأ 

فاعل ف صناعة هذا  دوراً  لنا  يكون  أن  علينا  يتعي  وبأنه 

املستقبل، ووجود كوادر فنية مؤهلة ومدربة، وتوفر قواعد 

بيانات ونظم معلومات وافية، وإتاحة أدوات تحليل كمية 

متقدمة، ووجود قدرة عالية عى بناء سيناريوهات مناسبة، 

غر  املستقبلية  املستجدات  مع  للتفاعل  مرنة  آلية  وإتباع 

املتوقعة، ونظم ومؤرشات ذو حركة مرنة وحساسية عالية، 

إىل جانب  للعاملي،  والبتكارية  اإلبداعية  امللكات  واطاق 

توافر  شك  ول  فعالة،  عمل  وفرق  متكامل  جمعي  عمل 

املتطلبات السابقة ميكن أن ميثل األرضية الثابتة التي تنطلق 

منها اإلدارة السترشافية لتحقق أهدافها.

أيمن محمد الجميعي- مركز اتخاذ القرار شرطة دبي

)1-2(استشراف المستقبل واإلدارة االستشرافية

بحوث شرطية
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يؤكد مختصون بشؤون عامالت البيوت وعالقتهن مع أرباب المنازل وطريقة تصرفاتهن بعيدا عن سوء الفهم وحدوث التقاطعات التي يمكن 
ضبطها بدون أن تحدث مشاكل بين الطرفين بطرق سهلة تؤدي إلى اإليجابية  قبل أن تقود للنهاية السلبية والغير مرتقبة. إن ضبط العالقة 

بين المستفيدين و العمالة  سيؤدي إلى تبادل مميز للمنفعة، وذلك من خالل عدد من العناصرالمطلوب تنفيذها وأبرزها اإلختيار السليم 
للعاملة، والتأكد من ثقافتها والدولة التي تنتمي إليها إضافة إلى العمل على تهيئتها بالشكل الذي يتناسب والعادات والتقاليد لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة وباقي دول الوطن العربي. وفي هذا السياق يؤكد المختصون إن مايتم تداوله في المجتمع والشائع عن أعمال السحر أو 
الشعوذة  التي تقوم به عامالت المنازل ال يشكل  سوى نسبة قليلة يمكن معالجتها، وهي ليست أمر يصعب التعامل معه.

التصرف بجهل...
 عامالت البيوت مالهن وماعليهن

ليست بالظاهرة وإنما حاالت فردية
فرع  بن حجر مدير  النقيب سعيد محمد  يذكر   حيث 

املدينه  رشطه  مبركز  باألنابة  الجنايئ  البحث  و  التحقيق 

الشامل برأس الخيمة قائاً : ل تعترب هذه القضية ظاهرة 

عليها  ليقاس  فردية  حالت  هي  بل  املجتمع  يعيشها 

ومحدودة، ذلك  أن أكر قضايا الخدم تتمثل  بالهروب 

أما  رشعية،  الغر  واملمرسات  العتداء   أو  الكفيل  من 

والبعض  موجودة  فهي  الخدم  ميارسها  التي  الشعوذة  

منها ليست ذات رضر، وإمنا لتجعل أصحاب املنزل الذي 

تعمل فيه يحبونها، وأيضا هناك حالت يكون فيها سبب 

الشعوذة اإلرضار بأحد أفراد املنزل نتيجة سوء املعاملة، 

وهي قليلة، ولكل قاعدة شواذ. بعض الخادمات يلجأن 

يجعلوا  ليك  فالسابق  قلت  كم  املمرسات  هذه  إىل 

جيد،  بشكل  معهم  ويتعاملون  يحبونهم  املنزل  اصحاب 

كم يقوم بعض الخدم بأعمل الشعوذة لإلرضار بأصحاب 

املنزل الذين تعرضوا من قبل البعض منهم  سوء املعاملة.  

وهنا كجهة مسؤولة عن توفر األمن واألمان ف املجتمع  

عى  يعملوا  بأن  أرسة  لكل  نصيحتي  أوجه  أن  من  لبد 

ف  عليهم  الشامل  لاعتمد  يركنوا  ول  الخدم  متابعة 

والنظافة وطهي  باألطفال  املنزل، كالهتمم  أمور  جميع 

إذا  املنزل،  ف  مراقبة  كامرات  وضع  ويفضل  الطعام، 

الذهاب  عند  الخدم  لدى  أطفالها  لرك  العائلة  أضطرت 

إىل أعملهم، وعندما ترى الخادمة كل هذا ستكون حذرة  

ف كل تحركاتها . 

املنزل  إىل  قدومها  قبل  الخادمة  تخضع  أن  من  ولبد 

لدورة تثقيفه بقصد  تعريفها بالعادات والتقاليد املتبعة 

تعريفها  يجب  كم  بها،  تتقيد  أن  يجب  والتي  الباد  ف 

تلقت  إذا  فيم  املنزل  أصحاب  مع  التعامل  بطريقة 

الوضع،  التعامل مع هذا  معامله سيئة منهم،  وكيفيفة 

كم ويجب أيضاً التأكد من خلوها من األمراض الجسدية 

والنفسية

حقوق ومسؤوليات كل طرف
وف هذا السياق أكد املستشار القانوين واملحامي حسن 

التوعية أساس كل يشء  بأن  الخيمة:  املرزوقي من رأس 

ف انجاح العاقة اإليجابية بي أرباب املنازل والعامات 

سهلة  طرق  بعدة  وذلك  الدولة  خارج  من  القادمات 

املسافة بي حاجة  أن واحد بقصد تضييق  واحرافية ف 

البيوت واملنازل للخدمة والوصول للنهاية غر اإليجابية

األرسة  وربة  لرب  مشركة  جهود  خال  من  وذلك 

واملسؤولي عن استقدام العامات من خال رشح قواني 

اإلستفادة  إىل  إضافة  الطرفي،  كا  ومسؤوليات  وحقوق 

املستشار  ودعا  الدولة.  ف  املنترشة  )تدبر(  مراكز  من 

املرزوقي إىل تفعيل أكرب لدور مراكز )تدبر( ف الجانب 

الثقاف  والتعريف بعادات وقواني املجتمع اإلمارايت.

معالجة األمر بهدوء وحكمة
ديب:   تربوية  ومستشارة  كاتبة  يونس  همسة  وتذكر 

تحت  املنزلية"  "املساعدة  تكون  أن  جداً  الروري  من 

متابعة مستمرة من ربة املنزل، وأن ل ترك مسؤولياتها 

املنزل  ربة  أن  مبطنة  رسالة  تصلها  وبالتايل  للمساعدة 

تقوم  يجعلها  مم  املنزلية،  القيادة  دفة  عن  تنازلت  قد 

بسلوكيات خطرة تنعكس سلباً عى األرسة سواء بطريقة 

ربة  تكون  أن  أيضاً  املهم  ومن  مبارشة.  غر  أو  مبارشة 

معاملة  تحسن  بأن  األرسة  أفراد  لبقية  قدوة  املنزل 

ورعاية  باألعمل  كاهلها  تثقل  فا  املنزلية  املساعدة 

األطفال وخدمة الضيوف، وأن تشجع األبناء عى احرامها 

تقرير

تقرير : محمد البدري
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ف  املحبة  يغرس  أن  شأنه  من  فهذا  مجهودها،  وتقدير 

التي  لألرسة  أذى ورضر  فيه  فعل  عى  تقدم  فا  نفسها 

الشعوذة  ألعمل  األرسة  تعرض  حال  وف  عندها.  تعمل 

األمر  احتواء  يتم  أن  يجب  املنزلية  املساعدة  قبل  من 

ومعالجته بهدوء وحكمة وعدم إثارة البلبلة بي األطفال، 

حتى ل يتسبب ذلك بحالة ذعر تهدد استقرارهم النفي 

وتزعزع شعورهم باألمان.

أن  املنزل  ربة  شعرت  فإذا  العاج،  من  خر  الوقاية  إن 

لديهم،  العمل  متابعة  ف  ترغب  ل  املنزلية  املساعدة 

األمان  مشاعر  ومنحها  السبب  معرفة  تحاول  أن  فيجب 

لحتوائها، وف حال استمرار عدم رغبتها ف العمل يجب 

عدم إرغامها عى البقاء فذلك له عواقب وخيمة.

فحص نفسي للعالقات
عبدالله  ابراهيم  محمد  املجتمعي  الناشط  قال  فيم 

املطلوب  األشياء  الساهرة":إن من أهم  لـ"العي  البلويش 

تنفيذها لتنظيم العاقة املشركة بي الطرفي هو اجراء 

عى  لإلطمئنان  استقدامهن  قبل  للعامات  نفي  فحص 

العمل  أنواع  لتحمل  واستعدادهن  النفسية،  لياقتهم 

الواجب،  لهذا  بالكفاءة  تتمتع  كانت  اذا  وفيم  باملنازل، 

وأن يتم إدراج كافة مواصفات اللياقة الذهنية ف العقد 

العائلة  تتحمله  حتمي  واجب  هنالك  إن  وأيضا  املربم 

وهو العمل عى احتواء العامات من خال اإلنفتاح عى 

عاداتهن وتقاليدهن، والعمل أيضا عى دمجهن باملجتمع 

من أجل نجاح العاقة املشركة بي الطرفي.

حسن نية

اليمحي:  راشد  حنان  أوضحت   السياق  هذا  وف   

عاملة  من  فعل  ردة  بكونها  فقط  لترتبط  القضية 

أو  غضبها  عن  للتعبر  البيوت  ربات  باتجاه  املنزل 

هنالك  ألن  بل  معهن،  الدار  أصحاب  تعامل  سوء 

بعض من  العامات من دول آسيوية محددة يلجأن 

لهذه العادات والتقاليد بحسن نية، وذلك من أجل 

لتوطيد  أو  عملهن  مكان  ف  لهن  السعادة  جلب 

هذه  إن  علمهن  دون  البيت  أهل  مع  العاقات 

املمرسات مكروهة لدى مجتمع الدولة التي تعيش 

بها. إضافة إىل وجود عامات منازل من دول أخرى 

يعتربن عمل السحر أو الشعوذة جزء من الطقوس 

التي لبد أن تؤديها ليك تعيش، لذلك تلجأ لها دون 

العامات  من  الكثر  أن  وبينت  عواقبها،  تعلم  أن 

يفصحن عن ذلك بأنفسهن إل أنهن ليجدن أسلوباً 

لبد  وهنا  أخرى،  ملشكلة  يقود  مم  للتعبر  مناسبا 

من البحث عن حلول تسبق حدوث املشكلة، وهي 

من  تنبع  العامات  لبعض  شخصية  ثقافة  بالتأكيد 

الجهل وتحتاج إىل حلول.

برورة  املنازل  أرباب  دور  يأيت  هنا  واستطردت 

الجانب  بهذا  واملشورة  النصح  وتقديم  التوجيه 

وبشكل ودي، والتوضيح إن هذه التقاليد غر متاحة 

أو  قانونية  فعل  ردة  أي  قبل  لهن  مسموحة  وغر 

اجتمعية ميكنها أن تعمق املشكلة.

تبسيط األمور
هنالك  بأن  موىس:  ميسون  وصفت  متصل  سياق  وف 

عنارص مهمة لبد  أن يتم توفرها من قبل العائلة التي 

عى  التعرف  ومنها:  بيتها   ف  للعمل  العاملة  تستقدم 

التي  واملدينة  العاملة  منها  تنحدر  التي  الدولة  ثقافة 

أثناء  األمور  تبسيط  العائلة  عى  وأن  فيها  تعيش  كانت 

التعامل من أجل عدم توتر العاقة بينهم والوصول إىل 

مراحل تلجأ عامات املنازل  بسببه إىل السحر والشعوذة، 

وأن سمة الجهل التي تتميز بها بعض العامات واملتمثل 

حقوقها،  مقابل  ومسؤولياتها  لواجباتها  معرفتها  بعدم 

ميهد لحدوث املشكلة مم يستدعي إىل دور أكرب من قبل 

العائلة لتنظيم العاقة املشركة.

خبراء وقانونيون:
 الشعوذة والسحر ليست مشكلة ويمكن معالجتها 

والتوعية أساس كل شيء

تقرير

ميسون موسىحنان راشد اليماحي محمد ابراهيم عبداهلل المحامي حسن المرزوقي همسة يونسالنقيب سعيد محمد بن حجر



دراسات

وتشر إحدى اإلحصائيات إىل أن كبار املواطني ف املجتمع اإلمارايت وصلت نسبتهم 

ف عام 2012 إىل %6 من عدد املواطني ف الدولة، وسوف ترتفع النسبة إىل %11 ف 

العام 2032، وستصل إىل %29 ف العام 2050، األمر الذي يتطلب رضورة اإلرساع ف 

دعم هذه الفئة ودمجها ف املجتمع، والستفادة من خرباتها الحياتية والعملية)1(. 

من خال ما تشر إليه البيانات اإلحصائية املتعلقة بحجم كبار املواطني ف املجتمع 

اإلمارايت ياحظ اتجاه حجم هذه الفئة إىل الزيادة باضطراد، وذلك يستتبع رضورة 

وحصولهم  والعمل  والسكن  والخدمات  والتعليم  الصحية،  والرعاية  الحمية  توفر 

عى الخدمات الجتمعية. 

وانطاقاً من تعاليم الدين اإلسامي والراث والثقافة اإلسامية والقيم العربية التي 

تدعو إىل توقر واحرام الكبر وتقديره، نتيجة ملا قدمته هذه الفئة "كبار املواطني" 

من جهود ساهمت ف بناء نهضة املجتمع، وألنهم قدموا الكثر ألرسهم وملجتمعهم 

والقدرة عى  والحكمة  الخربة  لديه  غالبيتهم  الفئة  وهذه  والرقي،  التقدم  فتحقق 

الخربات  بنقل  األرسي  املستوى  عى  منهم  الستفادة  ميكن  لذلك  والعطاء،  البذل 

لألبناء واألحفاد، ودعم التاحم املجتمعي، ليك تظل األرسة اإلماراتية متكاتفة وتجمع 

جميع  ف  مشاركتهم  إىل  باإلضافة  واحد،  تحت سقف  والصغر  الكبر  أبنائها  كافة 

األبعاد القتصادية والجتمعية ...)2( . 

تتوفر  التي  والحكمة  واملعرفة  الخربة  من  الستفادة  تأيت رضورة  سبق  مم  انطاقاً 

لدى كبار املواطني ف املجتمع اإلمارايت، سواء داخل األرسة ف دعم الرابط األرسي 

والقتصادية  والثقافية  املعرفية  الجوانب  جميع  ف  وكذلك  املجتمعي،  والتاحم 

والجتمعية لتعزيز املسرة التنموية ف دولة اإلمارات.

أواًل: أهم المفاهيم المستخدمة:   
عرفت املادة )1( "التعاريف" من القانون التحادي رقم )9( لسنة 2019 بشأن حقوق 

كبار املواطني، كلمة  كبار املواطني بأنهم: كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الستي 

عاماً سواء كان فرداً أو أكر)3(. 

ثانيًا: كبار المواطنين أصحاب خبرات وحكمة:
أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

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

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

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

فكبار  بدونهم،  املجتمعي  والتاحم  األرسي  التمسك  تحقيق  ميكن  ول  العطاء،  ف  وكبار 

املواطني هم الشباب الذين ل ينضب عطاؤهم، وعى أبناء اإلمارات أن ينهلوا من تجاربهم 

ما  كل  نسيان  ميكن  ل  أنه  مؤكداً  واإلخاص.  والتفاين  العطاء  ثقافة  وينتهجوا  وخرباتهم، 

قدموه، ومازلوا يقدموه لدولة اإلمارات، فهم فخر اإلمارات وقدوتها)4(.

حيث إن كبار املواطني هم الفئة التي تتلك خربات مراكمة وحكمة كبرة ف مختلف أمور 

الوطن.  والجهد وخدمة  العمل  من  سنوات  بفضل  وترسيخها  تطويرها  استطاعوا  الحياة، 

إنهم طاقة معرفية مهمة ل بّد من استثمرها بالشكل األمثل، فعند الستي ل تتوقف الحياة 

وإمنا تبدأ مراحل جديدة أكر أهمية وعطاء وإنجازاً ف حياة اإلنسان، وميكن للعطاء أن 

أو الجتمعي،  التدريبي  أو  العمل الستشاري  يأخذ أشكالً أخرى، ف مواقع متنوعة من 

حيث ميكن لصاحب الخربة أن يقّدم معرفته للجيل الجديد، وأن يضع بي أيدي الشباب 

أن  وبنجاح، وميكن  عالية  بثقة  التطوير  يسروا ف ركب  ليك  املعرفة  من  خاصة سنوات 

استثمار خبرات ومعارف كبار المواطنين
 في المجتمع اإلماراتي

، حيث يوجد لديهم مخزون كبير من الخبرات والمعارف المتنوعة في العديد 
ً
يمثل كبار المواطنين في دولة اإلمارات العربية المتحدة قيمة كبيرة جدا

من المجاالت وشؤون الحياة، باإلضافة إلى ما يتسمون به من الحكمة، لذلك يجب استثمار هذه الخبرات والمعارف من حيث نقلها لآلجيال الشابة، 
وتوظيف ذلك في دعم الترابط والتكاتف األسري بما يؤدى إلى تعزيز التالحم والتماسك المجتمعي في الدولة؛ وذلك يحقق التواصل بين األجيال 
سواء كان ذلك داخل األسرة وبين أفرادها بعضهم البعض على المستوى المحلي والوطني، وتوظيف خبراتهم في كافة المجاالت "االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، ... إلخ، بما يساهم في دعم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 في المجتمع اإلماراتي.

 د.عادل  محمد الكردوسي 
 خبير بوزارة تنمية 

المجتمع بدولة اإلمارات
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إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

دراسات

تستثمر الجهات الحكومية طاقات وخربات كبار املواطني عرب مجالس استشارية يعيّنون فيها 

لتقديم النصح واملشورة وإبداء الرأي ف املجالت التي عملوا فيها سابقاً)5(.

بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية والشيخوخة النشطة باعتبارها عملية تحسي فرص الصحة، 

واملشاركة، واألمن، من أجل تحسي جودة الحياة مع تقدم البرش ف العمر، ومن محاورها: 

املشاركة فعندما يدعم سوق العمل، والتوظيف، والتعليم، والصحة، والسياسات الجتمعية، 

عندما تدعم املشاركة الكاملة لكبار السن، فإنهم سوف يستمرون نشطاء ومنتجي ونافعي 

للمسني،  الحياة  مدى  والتعليم  األسايس  التعليم  بتوفر  املحور  هذا  ويتحقق  ملجتمعاتهم. 

شبكة  وتوفر  التطوعي.  أو  األجر  مدفوع  الرسمي،  وغر  الرسمي  العمل  فرص  وتوفر 

مواصات ميرة تسمح لهم باملشاركة. وتصحيح الصورة السلبية عن املسني والرويج لصورة 

السن  كبار  وهو  األولوية  ذو  األول  فالتوجه  العمل؛  بتوصيات  يتعلق  فيم  إيجابية)6(.    

والتنمية: أكد أنه يجب أن يشارك كبار السن مشاركة كاملة ف عملية التنمية كم يجب أن 

يستفيدوا من مكاسبها، وينبغي أل يحرم أي فرد من فرصة الستفادة من التنمية، وتقيض 

التغرات  التنمية الجتمعية - القتصادية للمجتمع، إىل جانب  آثار شيخوخة السكان عى 

الجتمعية والقتصادية التي تحدث ف كافة البلدان، رضورة العمل العاجل من أجل ضمن 

مواصلة إدماج كبار السن وتكينهم. حيث يتمثل أحد مباديء إعان كوبنهاجن بشأن التنمية 

الجتمعية وبرنامج العمل املعتمد ف مؤتر القمة العاملية للتنمية الجتمعية أوىص بقيام 

الحارضة واملقبلة من خال كفالة  للوفاء مبسؤولياتها تجاه األجيال  الحكومات بوضع إطار 

العدل واملساواة بي األجيال.

بخصوص الصور املتعلقة بالشيخوخة: حيث تعد النظرة اإليجابية للشيخوخة جزء ل يتجزأ 

من خطة العمل الدولية للشيخوخة. فقد كان العراف باملرجعية والحكمة والكربياء وضبط 

النفس كصفات مصاحبة لخربة كبار السن، مظهراً طبيعياً من مظاهر احرام كبار السن عى 

مر التاريخ. وينبغي العمل عى تقديم صور لكبار السن كأفراد جذابي ومختلفي ومبدعي 

ويقدمون إسهامات حيوية للمجتمع عى الصعيدين املحي والوطني.    

وعى املستوى الوطني؛ أكد قانون اتحادي رقم )9( لسنة 2019 بشأن حقوق كبار املواطني 

كبار  "3" تكي  البند  القانون؛ ف  أهداف   )2( املادة  والستفادة من خرباتهم، حيث نصت 

وتنفيذ  وتصميم  وضع  ف  املساهمة  ومن  املجتمع،  ف  الفاعلة  املشاركة  من  املواطني 

السياسات ذات العاقة بهم. وف البند "6" تعزيز مكانة كبار املواطني ف املجتمع وتقدير 

دورهم الجتمعي. خاصة القول؛ يعد كبار املواطني إضافة كبرة ف املجتمع اإلمارايت وذلك 

ملا يتوفر عندهم من الخربة واملعرفة والحكمة ف كافة املجالت وجوانب الحياة، لذلك تأيت 

التواصل بي األجيال عن طريق نقل  الفئة من خال  أهمية توظيف والستفادة من هذه 

وكذلك  األرسي  الرابط  تعزيز  يساهم ف  مبا  والشباب،  النشء  إىل جيل  ومعارفهم  خرباتهم 

ف  واملعارف  الخربات  هذه  استثمر  إىل  باإلضافة  املجتمعي،  والتمسك  التاحم  من  يعزز 

األبعاد القتصادية والجتمعية والتعليمية والثقافية ف املجتمع اإلمارايت لدعم مسرة العمل 

التنموي.

الهوامش والمراجع:
)1( أحام راشد القاسمي، الشيخوخة النشطة: التحديات، واملؤرشات، والتجارب الناجحة 

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

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

ع118، ط1، 2017م، ص115.

عمل  السن:"خطة  كبار  تجاه  املتحدة  األمم  قرارات  الكردويس،  الجواد  عبد  عادل   )2(

العدل،  وزارة  امليزان، ع143، س12،  مجلة  أبوظبي،   ،"2002 للشيخوخة  الدولية  مدريد 

يناير 2012م، ص28.  

)3( قانون اتحادي رقم )9( لسنة 2019 بشأن حقوق كبار املواطني.

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

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

)5( املوقع عى شبكة املعلومات الدولية "اإلنرنت" ف 4 سبتمرب 2019م:

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-05-15-1.3560469

)6( أحام راشد القاسمي، مرجع سابق، ص 65 .    

اإلعالم الشرطي وصناعة التحول
الشرطي   العمل  منظومة  يف  احلاصل  التطور  أبرز  لقد 
وتشعب إختصاصاته  احلاجة إىل تطوير دور اإلعالم الشرطي 
اجملتمع  تعريف  يف  الشرطية  املؤسسة  صوت  بإعتباره 
برسالتها واملستجدات احلاصلة وتعزيز وعي الفرد بدوره 
رسالة  لتحقيق  اجملتمعية  التكاملية  يف  ومسؤولياته 
األمن يف اجملتمع  بأسلوب حواري تفاعلي يضمن شراكات 

واسعة وأطر مؤسسية.
تعزيز هذا  األكرث قدرة على  الوسيلة  باعتباره  اإلعالم  ويأتي 
األمن  بقضايا  اإلجتماعي  الوعي  مستويات  وترسيخ  الدور 
واجملتمع والتنمية واإلنسان، لذلك أصبح تناول دور اإلعالم 
العمل  تطور  عن  احلديث  عند  أساسية  ضرورة  الشرطي 
والتحوالت  اجلهاز  هذا  يف  الوطني  واملنجز  الشرطي 
النوعية احلاصلة يف أهدافه وغاياته وآليات عمله والكفاءة 
تتسع  بحيث  لديه،   واألدائية  والعملية  واملادية  البشرية 
تقف  خمتلفة  جمتمعية  أبعادًا  لتشمل  الشرطية  الرسالة 
املوجهات  مع  توافقه  يضمن  مبا  الفردي  السلوك  على 

العامة للدولة وترسيخ منظومة إحرتام القانون.
من هنا يأتي التأكيد على أهمية أن متتلك الرسالة اإلعالمية 
لالستجابة  واالستعدادات  والقدرات  األدوات  من  الشرطية 
مع  التعايش  على  والقدرة  القادمة  املرحلة  ملتطلبات 
معطياتها بكل كفاءة، ومستوى التأثري الذي ميكن أن حتدثه 
الرسالة اإلعالمية الشرطية يف املستهدفني يف ظل تدين 
مستوى الوعي االجتماعي لدى الشباب حول بعض القضايا 
وتنصت  الشباب  واقع  تدرس  أن  وبالتايل  تواجههم،  التي 
لهم وتسمع لصوتهم وأفكارهم واقرتاحاتهم ومن ثم تعزز 
والعزمية على تخطي  والقوة  السامية  اإلرادة  فيهم معاين 

اإلشكاليات ومواجتها بأسلوب حضاري إيجابي راق. 
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حول سيكولوجية  التعذيب 

تعذيب العبيد قديمًا
ف العصور القدمية، كان التعذيب يستعمل عى الدوام، 

وكان  معينة،  تهمة  أو  مزاعم  لختبار  وسيلة  باعتباره 

متعلق عادة بكر عرف أو مبدأ ديني، وكانت الفكرة 

الرئيسية تكمن ف كشف ما اعتقده القامئون بالتعذيب، 

من أن أحد األشخاص قد يكون مسكوناً بالشيطان أو 

بأية قوى أخرى، ل تتمىش مع العقيدة الدينية السائدة 

ف تلك املجتمعات، حيث أنه ف اليونان القدمية، وجد 

بغرض  للتعذيب  يتعرضون  من  فقط  هم  العبيد  أن 

معرفة الحقيقة، وكان استعمل هذا األسلوب محصورا 

قانون  هناك  فكان  ذلك  إىل  وباإلضافة  األحرار،  عى 

يحظر استعمل التعذيب مع العبيد، لغرض استخراج 

معلومات منهم عن أسيادهم أو مالكيهم !! . 

ف  شائع  اعتقاد  هناك  كان  الزمنية،  الفرة  تلك  وف 

أوروبا، حول دور السحر ف نرش األمراض واألوبئة وكافة 

الساحرات  اعتربت  لذلك  الباد،  بها  تر  التي  الرشور 

مصدر أغلب الرش، وقد تم حرقهن أمام جموع غفرة 

من الشعب، والعجيب ف األمر أن هناك العديد، ممن 

تثبت  مل  والشعوذة،  السحر  تهم  بسبب  حتفهم  لقوا 

عليهم التهم لحقاً .

خصائص القائم بالتعذيب
عن الخصائص النفسية للقائم بالتعذيب، فهم إما أن 

األوامر  بإعطاء  مبارش،  غر  بشكل  األمر  بذلك  يقوموا 

أو إعطاء الضوء األخر أو التغايض أو التعامي، وغالبا 

قدر  عى  يكونون  عادة  ألنهم  املسئولية،  من  يفلتون 

تحت  وقوعهم  يسهل  ل  بحيث  والحذر،  الحيطة  من 

وقد  القانون،  عى  أرجلهم  يضعون  أنهم  أو  املسائلة، 

يقوموا به بشكل مبارش . 

من  بالتعذيب،  القامئي  خصائص  تتبع  حالة  وف 

النواحي النفسية فقد نجدها تتمثل ف السادية، والتي 

يتأملون  اآلخرين، وهم  برؤية  الشخص  استمتاع  تعني 

اآلخرين،  بتعذيب  نفسية لقيامه  نشوة  وحصوله عى 

يجعلها  الشخصية  ف  شديد  اضطراب  تعترب  والسادية 

تسعى، نحو إذلل اآلخرين والتنكيل بهم، والشخصية 

السادية ل تستطيع العيش إل بهذا األسلوب املقزز . 

تكون  قد  صفة  وهي  باملسايرة،  يعرف  ما  وهناك 

مستغربة ومتناقضة مع الصفة أنفة الذكر، إل أنها قد 

تكون رضورية ملن يقومون بالتعذيب، فهم يستجيبون 

والخضوع  بالطاعة  تتسم  استجابة  رؤسائهم  ألوامر 

واملسايرة، ول يناقشون هذه األوامر، ول يعرضونها عى 

يطيعون  الحالة  بهذه  فهم  أو ضمر حي،  واعي  عقل 

ف  أوامرهم  وينفذون  بل  عمياء،  طاعة  رؤساءهم 

التعذيب دون أدىن بصرة . 

أصحاب  املنفذون،  املسايرون  هؤلء  يكون  ما  وغالبا 

الذين  ومن  منعدمة،  أو  قليلة  وثقافة  محدود  ذكاء 

ما  بأن  لهم،  واإليحاء  واستهواؤهم  إقناعهم  يسهل 

وف  قضاياها،  إلحدى  أو  للبلد  مصلحة  فيه  يفعلونه 

حديثه عن السادية يؤكد عامل النفس الشهر )سيجموند 

فرويد( بقوله )هي اضطراب عقي ناجم عن صدمات 

تنشأ  والضطرابات  مبكرة،  جنسية  تجارب  أو  نفسية 

من المعلوم أن ممارسة التعذيب واالستمتاع به والتفنن فيه، هي صناعة بشرية فقط ومن األلف للياء، والقائم بالتعذيب 
يتسم بإضرابات في الشخصية، تجعله قادر على تجاوز كافة الحدود المعروفة للرحمة والشفقة والعدل، واحترام قدسية 
الحياة وكرامة البشر، واإلنسان لديه غريزتان هامتان ومؤثرتان، أال وهما غريزتي )الجنس والعدوان(، وهما غريزتان تقعان 
باألحوال الطبيعية، تحت سيطرة العقل الواعي والضمير، وأما إذا ضعفت تلك السيطرة، بتغيب العقل أو تنحية الضمير، 

فنجد أن هاتين الغريزتين البدائيتين المتوحشتين تنطلقان بال ضوابط، بل وتتجاوزان كل الخطوط الحمراء في تعذيب البشر 
واحتقارهم، وقد تغطي كل هذا التجاوز باستخدام كلمات خادعة، كاالستخدام المفرط للقوة أو األخطاء الفردية للبعض .

رضا إبراهيم محمود

سطور الذعة  سطور الذعة  

دراسات
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ف مرحلة مبكرة من حياة الفرد أي منذ طفولته، فقد 

تكون ف بادئ األمر، إن هي إل مجرد خيالت، تتطور 

الحالة  فتلك  عليها،  اإلدمان  ثم  فعلية  ممرسات  إىل 

من  مبكرة  فرة  ف  البدايئ  الجني  السلوك  نتاج  هي 

الغتصاب  أن  إذ  حوله،  من  املحيطي  أو  الفرد  حياة 

التحرش أو الختطاف أو مشاهدة مواقف يتجسد  أو 

سهلة  الطفل  طبيعة  ف  تؤثر  أمورا  لهي  العنف،  فيها 

التشكيل( .

مضادة  شخصية  وهي  سيكوباتية،  شخصية  وهناك 

أعراف،  ول  قيم  أدىن  ول  قواني  تحرم  ل  للمجتمع، 

بالذنب  اإلحساس  تعرف  ل  عدوانية  شخصية  وهي 

تعرف  ول  السابقة،  تجاربها  من  تتعلم  ول  الندم،  أو 

يهم هذه  ما  أو كرامة، وكل  أو عدل  أو رحمة  شفقة 

لو  حتى  اللذة،  من  قدر  أكرب  تحقيق  هو  الشخصية، 

الذي  األمل،  من  قدر  أكرب  مبنية عى  اللذة  تلك  كانت 

يصيب اآلخرين .

الالوعي وتغُير كافة السلوك
يتسم  الدول،  من  العديد  ف  التعذيب  أن  بات 

بأنه  الخرباء  من  نفر  وصفه  حتى  املنهجي،  بالطابع 

كم  عنه،  الستغناء  عى  تقدر  ل  لها  رسمية  سياسة 

الفرد  بأن  اعتقاد  بوجود  السابقة  العقود  ف  أشيع 

العنيفة  بالصفات  يتحى  وأن  بد  ل  بالتعذيب،  القائم 

ذلك  عكس  ظهر  ولكن  لشخصيته،  املكونة  والعدائية 

عقب نهاية الحرب العاملية الثانية، حيث أجريت عديد 

من الدراسات النفسية، وبواسطة أعتى العلمء لتحليل 

ظاهرة عرفت بـ )الطاعة العمياء(، ألوامر قد تعترب ل 

أخاقية باألساس، وذلك ف محاولة منهم لتفسر ظاهرة 

التنفيذ األعمى للتعذيب . 

أتت  وقد  تقليدين،  جنود  قبل  من  تنفذ  كانت  والتي 

اختلفت  مهم  التقليدين  األشخاص  أن  لتؤكد  النتائج 

عرضة  أكر  هم  الثقافية  أو  الجتمعية،  مستوياتهم 

لنظام  تعرضهم  عند  العمياء،  والطاعة  لانصياع 

أن  كم ظهر  النواحي،  من  بعديد  مدعوم  أيديولوجي 

الوضع أو الواقع، هم اللذان يكونان السبب ف سلوك 

األفراد املتوارث ف شخصياتهم، وهناك احتملت أخرى 

واردة ف علم النفس حول تفسر تحول شخص تقليدي 

يتحي بالبساطة تدريجيا إىل أداة للتعذيب .

الوسط  ف  التعذيب  ظاهرة  قبول  مدى  أهمها  ومن 

أفراد  ممرسة  ومدى  به،  يعمل  أو  يعيشه  الذي 

فاإلنسان  التعذيب،  لظاهرة  العمل  زماء  أو  الوسط 

الوسط،  مع  والتأقلم  لاندماج  يجنح  قد  عامة  بصورة 

عن  التنفيس  أن  كم  املجموعة،  من  بأنه جزء  ليشعر 

من  أو  مجتمعيا،  أو  دينيا  عليه  واملفروضة  املكبوتات 

ف  الغريزية  األجزاء  عى  الحاكمة،  السلطات  قبل 

منطقة الاوعي بالفرد نفسه، بات لها دور بارز ف تغير 

سلوكياته كافة .

التعذيب ُيغير األفكار
الشخص  عادات  أن  ظهر  التجارب،  من  العديد  خال 

أنها  حيث  باملرة،  ثابتة  ليست  املكتسبة  وأفكاره 

التي  الحالت  بعض  فهناك  والتثبيط،  للتايش  عرضه 

من املمكن أن يتعرض لها الشخص ف ظروف عصيبة 

تتعدى قدراته ومدى تحمله، قد تؤدي بجهازه العصبي 

لديه  املخ  خايا  لتصبح  الشديد،  التوتر  من  حاله  إىل 

غر قادرة عى الحتفاظ مبا تم اختزاله بها، من عادات 

سابقة أو أفكار. 

وقد تتحول محاولته مقاومة تعذيبه أو إهاناته لتصبح 

عى العكس، فيبدي الستسام، ثم الرىض باألمر الواقع 

تلك  وف  الجديدة،  واألفكار  وامليول  العادات  ليتعلم 

الفرة بالذات يجري غسل مخه ومحو ما به من سوابق 

أفكار واتجاهات، ويسهل عندها تعلم األفكار واملبادئ 

األخرى الجديدة، وذلك عى الرغم من كونه ف السابق 

كان رافضا ف األساس سمع تلك األفكار واملبادئ .

وكان كل ما سبق رسده يتم ألجل سلب إرادة الشخص 

بحبسه منفردا ف غرفة مظلمة، تتسم بالكآبة الشديدة 

لفرات طويلة، وبالتدريج تنهار نفسيته تاما إىل أن يتم 

طرح األفكار عليه بوفرة وبنظام متكرر، فيدخل ملرحلة 

تتساوي لديه كافة األوضاع ويفضل املوت عى الحياة، 

وهو ما يعرف بغسيل الدماغ أو تغير العقائد، والتي 

أكدت أن الشخص حالة تعرضه لظروف قاسية ووسائل 

تعذيب جسدي ونفي، فإنه يغر طواعية أفكاره . 

تقهقر الفرد لمراحل بدائية
التعذيب، أكر أهمية  الناتجة عن  النفسية  تعد اآلثار 

وتاصقه  طويلة،  لفرة  الشخص  مع  تبقى  لكونها 

عملية  ألن  كان،  أينم  حياته  مجالت  من  العديد  ف 

التعذيب تؤدي إىل تقهقر الفرد إىل مراحل بدائية عى 

أعمل  إنتاج  عى  قدرته  عدم  منها  مستويات،  عدة 

إبداعية عالية املستوى، وعدم القدرة عى التعامل مع 

مواجهة  عى  القدرة  عدم  أو  معقدة،  ومواقف  قضايا 

األزمات واملواقف املحبطة، وعوائق عديدة ف تواصل 

عاقات الشخص مع املحيطي به، نتيجة لعامل الشعور 

بالعار والخضوع وفقدان الشعور بأهمية الذات، وعدم 

القدرة عى تغير الواقع . 

وف بعض األحيان يظهر الشخص الواقع عليه التعذيب 

الظاهرة  هذه  وتعرف  بتعذيبه،  القائم  مع  تعاطفا 

واألشد  ستوكهومل(،  )متازمة  بـ  املعقدة  النفسية 

للتعذيب  الذي تعرض  غرابة ولفقدان شعور الشخص 

بوجوده، فإنه يلجأ إىل تعذيب نفسه أو إلحاق األذى 

منه  محاولة  ذلك  أن  اعتبار  عى  بنفسه،  الجسدي 

إلثبات أنه ما زال موجود، ومن اآلثار النفسية الشائعة 

واألرق  املستمر  القلق  فرته،  انقضاء  بعد  للتعذيب 

من  ومضات  أو  وكوابيس  الركيز،  عى  القدرة  وزوال 

والصورة،  بالصوت  التعذيب  لتفاصيل  الدقيق  التذكر 

الجنسية،  القدرة  ف  صعوبات  إىل  األمر  يتطور  وقد 

وضعف ف الذاكرة وخوف وكآبة .

خبراء ونفسيين لخدمة الطغاة
وجد هناك خرباء ف التعذيب، يجمعون بي دراسة علم 

النفس ودراسات أمنية وسياسية أخرى، وهؤلء الخرباء 

يضعون أنفسهم ف خدمة الطغاة واملستبدين ليحققوا 

نقاط  معرفة  من خال  السيطرة عى خصومهم،  لهم 

والتأثر عليه من خالها،  والنفاذ منها  اإلنسان  ضعف 

وسائل  ف  املشركة  العوامل  النفس  علمء  جمع  وقد 

التعذيب فوجدوا أنها، تتمثل ف تحقيق أكرب قدر من 

األمل لدى الضحية، بالتأثر عى جهازه العصبي الطرف 

بكل ما هو متتاح، كالرب والحرق والصعق وغرها . 

وهم يحرصون عى تجاوز حدود احتمل الضحية لألمل، 

لتنهار دفاعاته ولذا يقومون بعمل زيادة تصاعدية لحدة 

األمل، حتى تنهار الضحية نفسيا أو توت نتيجة صدمة 

األمل وهم ل يعرفون متى تنهار، ول متى ستموت، لذلك 

يحدث هذا أو ذاك ف أي لحظة، بجانب غياب السقف 

الزمني، من خال اإليحاء للضحية بأن تعذيبه مستمر 

دون نهاية، ولهذا يفقد األمل ف الخاص، مم يساعد 

سقف  بغياب  يعرف  ما  وهناك  مقاومته،  انهيار  عى 

ومفاجأة  التعذيب،  وسائل  تنويع  خال  من  الوسائل، 

الضحية بوسائل ل يعرفها، ليجعله يصاب مبا يسمى بـ 

)قلق التوقع(، لتوقعه ف كل لحظة ما هو أكر إياما 

من ذي قبل !! . 
المصادر: 

للصحة  العربية  الشبكة  التعذيب/  سيكولوجية   *

النفسية الجتمعية/ د – محمد املهدي 3/10/2014م .

غسان  التعذيب/  "سيكولوجية"  ف  وتأمات  رؤي   *

 )9296( العدد   – األوسط  الرشق  جريدة  اإلمام/ 

11/5/2004م.

* سيكولوجية الجاد .. أن ترى نفسك سوطا/ مصطفي 

عبد الله/ موقع ساسة )بوست( 23/1/2015م .

* تعذيب/ ويكيبيديا – املوسوعة الحرة .

سيكولوجية  ف  أساسية  مبادئ  ينقضون  خرباء   *

التعذيب/جريدة الدستور )األردنية( 25/11/2006م .

* ذاكرة القهر – دراسة حول منظومة التعذيب/ بسمة 

عبد العزيز/ )دار التنوير للطباعة والنرش( 2014م .

دراسات

حول سيكولوجية  التعذيب 

تعد اآلثار النفسية 
الناتجة عن التعذيب، 
أكثر أهمية لكونها 
تبقى مع الشخص 

لفترة طويلة ...

سطور الذعة  سطور الذعة  
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الثقافة األمنية

محمد بمخيواض 

  تعد الثقافة األمنية من املخرجات املهمة ملن هم ف إلعام واألمنيي، باملوازاة 

مع القطاعات ذات الصلة سواء الرسمية وغر الحكومية، وهي مسعى يراد منه 

الناظم  والقانون  العام  بالنظام  املرتبطة  والسلوكيات  واملفاهيم  التعلم  إشاعة 

للعاقات والتعامات داخل الدولة، وفهمها واستيعابها بشكل جيد.. ودعم القيم 

ومبدأ املواطَنة واملسؤولية الفردية واملجتمعية.

األفراد  استقطاب  دون  الحيلولة  ف  األمنية  الثقافة  برامج  تبني  دواعي  وتظهر 

صوب أوكار الجرمية واستملتهم نحوها.. ولعل تعدد مسارح الجرمية وميادينها 

وخطط  برامج  ترتيب  األمني  اإلعام  طواقم  عى  ألح  نسبها  وارتفاع  وأنواعها 

وعيهم  ومن  للمواطني  األمنية  الثقافة  منسوب  من  للرفع  تشغيلية  وعمليات 

اإلجرام  نحو  بهم  يسر  قد  جارف  تيار  أي  من  وتحصينهم  األمنية  بقضاياهم 

عى  العاقات  تعرفه  بات  ملا  وكذلك  العام،  بالنظام  واإلخال  القانون  وانتهاك 

تعتمد  هذا  أجل  ومن  املجتمعية.  الثقافة  مستوى  وعى  الجتمعي  الصعيد 

احرازي  ثاثة مكونات، مكون مفاهيمي وإدرايك، ومكون  األمنية عى  الثقافة 

استباقي، ومكون تعديي وتقوميي.

تتمثل ف األدوات  الثقافة األمنية عى مساند ومعاضد     تستند اسراتيجيات 

امليدانية  والعمليات  واإلجرائية،  التنفيذية  واآلليات  والربوية،  التعليمية 

والتشغيلية عرب إذاعة القيم واملعرفة األمنية والدراية العاملة بشؤونهم والقواعد 

الناظمة لسلوك األفراد ولترصفاتهم وملعاماتهم، والفهم املدرك لجوازات القانون 

وموانعه.

الثقاف األمني تتبنى الجهات املختصة واملكلفة   ومن أجل بلورة هذا املسعى 

منافذ نرش  بتنويع  ـ  الصلة  ذات  األطراف  من  الفاعلة  املساهمة  ـ مع رضورة 

هذه املعرفة، وذلك عرب حمات إعامية إرشادية )ميدانية، وإذاعية، وتلفزية، 

وحسابات  رقمية  منصات  وإنشاء  ذكية(،  وتطبيقات  ورقمية،  ورقية  وطبعات 

عى مواقع التواصل الجتمعي، وإبرام رشاكات مع املؤسسات اإلعامية، وإجراء 

تدريبات ميدانية. كم يجب عى السلطات دعوة املواطني للمشاركة واملساهمة 

ف تقديم حلول للقضايا األمنية أو طرق تطوريها، رغم حساسية املجال، وذلك 

بتسهيل تقديم عرائض القراحات إىل الجهات الترشيعية داخل الدولة. 

ول مناص من إبراز الدور الجوهري واملحوري والهام للثقافة األمنية عى مستوى 

األمن الوطني والفردي، وعى صعيد الرفع من مبادئ التعايش بي أبناء املجتمع 

والسلم الجتمعي، فالثقافة األمنية تبدأ من تعليم الطفل استعمل الطريق وما 

يتوجب عليه إذا تعرض للمضايقة أو للتنمر أو للعنف، إىل كيفية التعامل مع 

قضاياه األمنية الفردية والوطنية، وكذلك اإلقليمية والدولية )سواء كانت هذه 

الثقافة األمنية جزءا مدمجا ف العملية الربوية أو عبارة عن حصص مستقلة عن 

املقررات الدراسية(. ويجب أن تعم الثقافة األمنية ليس فقط الناشئة والطلبة، 

وزوار  ومقيمي  مواطني  من  أطيافه   وكل  العمرية  املجتمع  فئات  جميع  بل 

متعددة،  بلغات  رقمية  ومنصات  مسطحات  عرب  للتحميل  قابلة  دلئل  )وضع 

ورسوم بيانية وتوضيحية..(.

وعى الجهات املناط بها تدبر الشأن الثقاف األمني قهر املعوقات وابتكار آليات 

جديدة للنرش والتعميم، وجعلها ثقافة تصل للجميع عى اختاف مستوياتهم 

املستوى  من  أكر  بالوعي  مرتبطة  األمنية  الثقافة  ألن  والثقافية،  التعليمية 

بل  للمدنيي،  فقط  موجهة  ثقافة  ليست  كذلك  وهي  واألكادميي..  التعليمي 

كذلك لرجال األمن.
المراجع:

1 ـ فهد بن سلطان السلطان، الربية األمنية ودورها ف تحقيق األمن الوطني، 

بحث مقدم إىل الندوة العلمية "األمن مسؤولية الجميع"، األمن العام، الرياض، 

محرم 1429 هـ.

دراسات
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متميزون

رأس  رشطة  ف  بالعمل  النعيمي  التحق 

عريف،  برتبة    1997 عام  ف  الخيمة 

ينتقل  أن  قبل  العمليات  إدارة  وتحديدا ف 

بعد خمس سنوات للعمل ف قسم اإلسعاف 

ف  واسعة  خربات  اكتسب  حيث  واإلنقاذ، 

العون  يد  وتقديم  واإلنقاذ  البحث  طرق 

وكفاءة  عالية  بحرفية  ملحتاجيها  واملساعدة 

اجتياز  خال  من  صقلها  ف  نجح  متميزة. 

نحو 52 دورة متخصصة عى مدار السنوات 

مجال  ف  منها  العظمى  الغالبية  املاضية، 

البحث واإلنقاذ إىل جانب دورات ف مجال 

العمليات وإعداد املدربي .

ف  النعيمي  عيىس  أول  املساعد  شارك 

العديد من مهام البحث واإلنقاذ البارزة، ف 

مقدمتها حادث سقوط الطائرة العمودية ف 

جبل جيس أواخر العام 2018، باإلضافة إىل 

واملصابي  العالقي  انقاذ  مهام  من  العديد 

ف املناطق الجبلية واألودية الوعرة ف رأس 

من  وغرها  املرورية  والحوادث  الخيمة، 

املهام املدرجة ضمن عمل اإلسعاف واإلنقاذ.

الذي  املبتكر  املوظف  بوسام  فوزه  يعترب 

ليتحقق لول تشجيع مدرائه وأهله  ما كان 

باتجاه  تدفعه  جديدة  مسؤولية  وزمائه 

تقديم املزيد من التميز والتفاين ف العمل، 

لبذل  لنظرائه  دافعا  تثل  كونها  جانب  إىل 

املزيد من الجهد واإلخاص والتفاين بالعمل 

كانت ول  الذي طاملا  الجميل  لرد جزء من 

زالت تقدمه اإلمارات ألبنائها .

مختلف  ف  املوظفي  قيام  بأهمية  يؤمن 

ومهاراتهم  قدراتهم  بتطوير  العمل  مواقع 

العلوم  من  املزيد  واكتساب  الوظيفية 

انتاجية  لتقديم  تدفعهم  التي  واملعارف، 

مع  تنسجم  عالية  وكفاءة  وبجودة  متميزة 

تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم ف تعزيز 

 ، املجالت  شتى  ف  الريادية  الدولة  مكانة 

اإلٍسعاف  مجال  ف  العمل  أن  إىل  مشرا 

من  تربز  انسانية  بجوانب  يحظى  واإلنقاذ 

حتى  الحوادث  مختلف  مع  التعامل  خال 

يضع  حيث  باملخاطر،  محفوفة  كانت  وإن 

املنقذ حياته وسامته عى كفه ويَقدم بكل 

الواجب  نداء  تلبية  عى  ومجازفة  جرأة 

ومساعدة اآلخرين دون أي تردد أو وجل .  

فاز بوسام الموظف المبتكر
عيسى عبد الرحمن النعيمي أيقونة متميزة في البحث واإلنقاذ  

جاء فوز المساعد أول عيسى عبد الرحمن النعيمي، بوسام الموظف المبتكر في جائزة التميز الحكومي الرابعة عشرة، التي 
ينظمها برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي تتويجا لسنوات طويلة من العمل المخلص والجهد المتواصل .

كتب : سائد الخالدي
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كشف الحركة لحماية وسالمة رجال الشرطة
 Micro( النقال  الحركة  كشف  نظام 

األمان  لزيادة  صمم   )Detector

وأفراد  الرشطة،  لضباط  الشخيص 

يشركوا  ممن  وآخرين  الجيش 

حقول  أو  التكتيكية  الحقول  ف 

اكتشاف  الرئيي  وهدفة  العمليات، 

خطراً  ميثلون  الذين  املختبئي  ورصد 

محدقاً عى قوات الرشطة أو الجيش، ويزن الجهاز )8( أونصات، ويعمل الجهاز ببطارية 

صغرة ويوجد به مجس لكشف النطاق الدائري للمجلس ف حدود 25 قدماً، ويغطي 

كل مجس مبادة عازلة مقاومة للمء والصدأ، املجس ممكن أن يوضع أو يرمى ف املكان 

املطلوب، وميكنه اكتشاف الحركة وراء الحوائط الخفيفة أو حتى تحت بضع بوصات 

من الربة. الحركة املكتشفة ممكن أن تسجل من عى بعد أو ترسل إىل أجهزة الكمبيوتر 

املحمول )يب دي أيه(، أو راديو الرشطة أو الحاسوب النقال. الجهاز املستلم لإلشارة ميكن 

أن يراقب عدداً غر محدود من الـ )Micro Detectors( . وتعمل البطارية ملدة 24 

ساعة أو 48 ساعة ف حالة تشغيلها تحت نطاق استخدام موفر الطاقة. حصل الجهاز 

عى أفضل الخراعات الرشطية ف مجال أجهزة تطبيق القانون ف )نيواورلينز( بالوليات 

املتحدة األمريكية.

الجيل الجديد من األجهزة الالسلكية للسيطرة على السجناء الخطرين
الجيل  عى  الجهاز  تصميم  اعتمد 

وقد  الاسلكية،  األجهزة  من  الجديد 

والسيطرة  التحكم  لعرض  صمم 

السجناء  عى  الرشطة  لرجال  الكاملة 

أو  عليهم   املقبوض  أو  الخطرين 

حتى  أو  السيطرة  عن  الخارجي 

الجهاز  وينقسم  املخدرات،  متعاطي 

إىل جزئي الجزء األول ميكن ربطه ف معصم اليد  أو ف مؤخرة القدم للسجناء والجزء 

اآلخر عبارة عن رميوت كنرول يوجد مع رجال الرشطة، ويعمل الجهاز من خال أرسال 

كهربائية  صدمات  )أو  كهربائية  صدمة  بفعل  بدوره  يقوم  الذي  األول  الجزء  اشارات 

متعاقبة ( قدرها )40) ألف فولت( ف خال ثانيتي تحد من خطر السجي وتشل حركته 

خطورة  زيادة  حالة  ف  الصدمات  عدد  زيادة  الرشطة  لرجل  وميكن  الزمن،  من  لفرة 

السجي من خال الضغط املستمر عى زر الطاق، ومن مميزات الجهاز امكانية اطاقه 

للصدمات الكهربائية ملدة )10( دقائق متواصلة، يعمل ببطاريات يعاد شحنها، ونطاق 

تأثره يصل إىل حوايل )100( ياردة )91.5 مراً( وميكن أن يستخدم لسجي واحد أو عدة 

سجناء ف آن واحد.

دراجات المستقبل: دراجة شرطة تعمل باألوامر الصوتية
همشر  جامعة  ف  الباحثون  قام 

بتطوير نظام يجعل الضباط يقومون 

لتفحص  الصوتية  األوامر  باستخدام 

والقيام  املرخصة،  السيارات  لوحات 

بإضاءة أنوار املركبة، وتشغيل صفارة 

اإلنذار أو حتى القيام برصد السيارات 

املرعة ويعمل الجهاز كالتايل: يقوم الضابط باتخاذ القرار إذا كان من املمكن إيقاف 

سيارة مشتبه فيها، حيث يقوم بأنزال الزر الضاغط للجهاز عى زر الكام، حيث ميكنه 

بيانات  قواعد  ف  الرخصة  عن  بالبحث  الجهاز  ويقوم  السيارة،  ترخيص  لوحة  قراءة 

النتائج، وإذا قامت  إىل  الستمع  الطريق ميكنه  يدير برصه عن  أن  الرشطة،ومن دون 

السيارة فجأة باإلرساع فيمكن للضابط أن يصدر أوامر صوتية مبطاردتها من خال إشعال 

الشامل  املوقع  تحديد  جهاز  لتشغيل  باإلضافة  اإلنذار  وإطاق صفارة  اإلنارة  مصابيح 

الخاص بسيارته.

استشراف مستقبل المركبات الشرطية
نظام التوجيه اآليل النموذجي يعمل 

آلية  وسيطرة  توجيه  يوفر  كروبوت 

تم  الكمبيوتر.  خال  من  للمركبات 

الريع  للركيب  النظام  تصميم 

عجلة  إزالة  دون  السيارة  قمرة  ف 

تشغيل  وميكن  األصلية،  القيادة 

النظام بطريقة آلية أو تركيبة ليعمل 

الدقيق، من خال وجود  بالتوجيه  النظام  للمركبة، ويتميز  اآليل  القيادة  نظام  مع 

وحدة تحكم رقمية من عى بعد، مع توفر عزم دوران سهل ورسيع لعجلة القيادة.

نظام إلكتروني محمول إلصدار المخالفات المرورية
الدفاتر  استخدام  إىل  الحاجة  تعد  مل 

الورقية واإلعتمد عى وسائل الكتابة 

الرشطة  رجل  مهارة  أو  التقليدية، 

بعد  والغرامات  املخالفات  كتابة  ف 

الجديد  اإللكروين  النظام  ظهور 

الذي  اللحظية  املخالفات  إلصدار 

البيانات  تسجيل  عى  بقدرته  يتميز 

متصل  محمول  إلكروين  جهاز  خال  من  جداً  قصر  وقت  ف  وطباعتها  إلكرونياً 

وإدخال  وطباعة  لتجميع  الازم  الوقت  انخفض  وبالتايل  الحجم،  صغرة  بطابعة 

البيانات ف مراكز الدخال التابعة للرشطة، باإلضافة إىل دقة ووضوح وسهولة قراءة 

املخالفات املطبوعة إلكرونياً. ويعترب الجهاز خفيف الوزن، وسهل الحمل، كم ميكن 

تثبيته ف سيارات أو دراجات الدوريات، ويتضمن أيضاً قارئ بطاقات آليا ف حالة 

دفه الغرامات الفورية.

ماسح ضوئي محمول لرخص القيادة
القيادة  لرخص  الضويئ  املاسح  يقوم 

)الباركود(  شفرة  وقراءة  مبسح 

عى  املوجوة  األبعاد  ثنائية/ثاثة 

الخاصة  واملعلومات  القيادة  رخص 

بالرقم التعريفي للمركبة )رقم هوية 

رقم  باسم  يعرف  ما  أو  السيارة( 

)الهيكل أو الشاسية(. ومن ثم يقوم 

البيانات  تلك  مبعالجة  الجهاز  هذا 

تقنيات  شرطية

المستحدثات الشرطية 
إعداد الدكتور محمد سعد الدين مركز استشراف  المستقبل ودعم اتخاذ القرار- القيادة العامة لشرطة دبي

صفحات تعني بكل جديد ومتطورمن التقنيات المستخدمة في العمل الشرطي
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حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةتقريرتقنيات شرطية

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

موازين

وعرض رموز معينة لكل حالة من الحالت التالية: سحب رخصة القيادة وإلغاؤها، وجود 

أمر ضبط وإحضار، سيارة  أو لوحة أرقام مروقة. ومن مزايا هذا الجهاز تعزيز سامة 

الكمبيوتر ف  الرشطي إىل وحدة  فباستخدامه ل توجد حاجة إىل عودة  الرشطة،  أفراد 

سيارة الدورية، حيث ميكنه القيام مبسح ضويئ لرخصة القيادة الخاصة بالشخص املشتبه 

تتجاوز  السيارة، وذلك ف مدة ل  باب  يغادر مكانه عند  أن  بدون  فيه، ملعرفة وضعه 

القيام بأي كتابة، فهي  )3( ثوان، ،مبدخات خالية من األخطاء، حيث ل يتطلب األمر 

عملية سهلة تتم بالضغط عى زر واحد. كم يتميز هذا الجهاز بحجمه الصغر وسهولة 

حمله، ويستطيع هذا الجهاز أن ميسح ويقرأ ويعرض البيانات بطريقة لسلكية عى بعد 

ملسافة تصل إىل )200( قدم، وهو متصل بشكل آمن ومحكم بجهاز الكمبيوتر املوجود 

ف وحدة الدورية .

لوحة للكشف عن الهويات 
المزورة واصدار المخالفات

ف  الجديدة  التقنية  هذه  تستخدم 

عن  الكشف  ف  الرشطة  رجال  مساعدة 

باستخدام  املزورة  والبطاريات  الهويات 

األشعة فوق البنفسجية، كم تشمل لوحة 

إلصدار املخالفات اللحظية وتحتوي عى 

عدة مميزات أولً: اضاءة قوية لتسهيل 

رجل  يحتاج  )ل  الرخص  وكشف  قراءة 

الرشطة لتسليط ضوء عى مصباح يدوي 

الظام  حالة  ف  لقراءتها  الرخصة  عى 

عى  اإلضاءة  هذه  وتتوزع  الدامس(، 

الرخصة  استام  ومكان  وموعد  ووق  تاريخ  إىل  تشر   )LCD( عرص  وشاشة  الرخصة، 

وعدسة مكربة لتكبر وتصغر الصورة، وتستخدم للكشف عن رخص القيادة، وبطاقات 

هوية الدولة، والتحقق من السمت األمنية مثل العامات املائية عى البطاقات والوثائق 

واملستندات الرسمية وأي محاولت احتيال أو تزوير فيها، صممت اللوحة لتصبح مريحة 

إلعادة  القابلة  الليثيوم  ببطاريات  وتعمل  باوند،   )2( من  أقل  وتزن  لاستخدام  وسهلة 

الدورية مع محول خاص، وتستخدم ف كل  الشحن، كم ميكن إعادة شحنها ف سيارة 

من فلوريدا، وفرجينيا الغربية، وكنساس وولية أوريغون، ومكتب حاكم جورجيا الخاص 

بسامة الطرق وغرها، ويتوفر لها طرازان ميكن حملها سواء ف اليد اليمني أو اليرى 

طبقاً لرجل الرشطة وقدرته عى الكتابه.

مدرعات المستقبل: أصغر مدرعة بالطاقة الشمسية
التي   )ATV( الجديدة  املدرعة  تعتمد 

حمية  عى   2009 عام  ف  إنتاجها  تم 

األسلحة  طلقات  من  الرشطة  رجال 

النارية، حيث تحمل بداخلها ما بي )-3

مدرعة  لوحات  عدة  وتشمل  أفراد،   )2

والبطارية  الحركة  وناقل  املحرك  لحمية 

بالطلقات  اخراقهم  يتم  ل  حتى  واملربد 

النارية، كم تحتوي عى منافذ لألسلحة 

والخلفية،  األمامية  والدروع  األبواب  ف 

ومروحة تربيد ف السقف لسحب الهواء 

النقي من الخارج، كم تشتمل عى ألواح 

للطاقة الشمسية لشحن البطارية تثبت 

إلستيعاب  مدرعة  وأرضية  السقف  ف 

شظايا اإلنفجار.

رجال يستحقون التشجيع المستمر
تعد األجهزة الشرطية أحد أهم األجهزة  العاملة 
االجتماعي  الضبط  بعملية  للقيام  اجملتمع  يف 
والتجسيد  الدولة  أداة  فهي  أفراده،  لسلوكيات 
القانون، وتنفيذه والتي تسنها  الطبيعي لسلطة 

الدولة للحفاظ.
العمل  أصحاب  يف  قليلة  شكرًا  فكلمة  لذلك 
امليداين من جميع منتسبي الشرطة، جمهودهم 
كبري لتوفري األمن واألمان، يعرضون حياتهم للخطر 
للمحافظة على جمتمعنا اإلماراتي، نعم إن رجال 
رائع  مثال  فهم  امليدانيني  وبالذات  الشرطة 
اجملتمع،  راحة  سبيل  يف  والعطاء  التضحية  يف 
يقدمون عمل إنساين ونبيل، لذلك فهم يحتاجون 

إىل التشجيع املستمر.
العمل  أن  اإلدراك  متام  يدرك  الشرطة  رجل  إن 
يكون  أن  يجب  النبيل  لهدفه  يصل  كي  الشرطي 
وتلمس  والعطاء  البذل  درجات  بأعلى  مصحوبًا 
دعامة  يصبح   حتى   ، تقدميها  الواجب  اخلدمات 
سريها  وضمان  اليومية  احلياة  حلركة   أساسية 
التقدم  من  املزيد  حتقق  التي  اآلمنة  بالطرق 

والرخاء لهذا الوطن العزيز.
رجال  لكن  مسئولياتنا،  نتفادى  أن  السهل  من 
الشرطة ال تغفلون مسؤولياتهم وواجباتهم أبدًا، 
أمٍن  من  اجملتمع  به  ينعم  ما  أن  اجلميع  وليعلم 
هو  إمنا  كامل،  واستقرار  وهدوء  تامة  وطمأنينة 
فضل من اهلل تعاىل ونعمة منه أواًل وثانيًا بفضل ما 
كبري.  جهد  من  ومنتسبيها  الشرطة  رجال  يبدله 
لذلك كله علينا أن نتوجه بخالص الشكر واالمتنان 
تضحياتهم،  نظري  الشرطة  لرجال  والعرفان 
أن  لهم  للدعاء  أيدينا  ونرفع  بقلوبنا  نتضرع  وأن 
يوفقهم اهلل ويحفظهم حلفظ أمن دولتنا الغالية.
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مهارات إدارية

يجب أن نعرف بأن مفهوم التدريب مل يعد مفهوماً 

التدريبية  الدورات  تنظيم  عى  يقترص  تقليدياً 

خياراً  أصبح  بل  الجتياز،  شهادات  ومنح  التقليدية 

املوارد  وتنمية  استثمر  منظومة  ف  اسراتيجيا 

البرشية، وإن اإلنسان مل يعد يطلق عليه اسم العامل 

أو املوظف، بل أصبح يطلق عليه اسم املورد البرشي، 

تقوم  التي  املوارد  أهم  من  اإلنسان  يعترب  ولذلك 

عليها رصوح التنمية والبناء والتنوير ف أي دولة . 

تحسين أداء الموظف
املوظف الذي يتلقى التدريب الازم أكر قدرة عى 

أكرب  فهمً  املوظف  التدريب  سيمنح  وظيفته.  أداء 

ملسؤولياته ضمن دوره ، وبالتايل بناء ثقته. ستعمل 

املؤسسة  ف  الكي  أدائها  تحسي  عى  الثقة  هذه 

مم يساهم ف تحسي و تطوير الصورة الذهنية لها 

بشكل عام .

تحسين رضا الموظفين ومعنوياتهم
املؤسسة  تصنعه  الذي  التدريب  ف  الستثمر  إن 

يوضح للموظفي أنهم موضع تقدير. التدريب يوفر 

مكان عمل داعم. قد يتمكن املوظفون من الوصول 

إىل التدريب الذي مل يعرفوه أو يبحثون عن أنفسهم 

بطريقة أخرى. قد يشعر املوظفون الذين يشعرون 

مبزيد  التدريب  فرص  خال  من  والتحدي  بالتقدير 

من الرضا تجاه وظائفهم.

معالجة نقاط الضعف
الضعف  نقاط  بعض  املوظفي  معظم  لدى  سيكون 

ف مهارات مكان عملهم. يتيح لك الربنامج التدريبي 

إىل  موظف  كل  يحتاج  التي  املهارات  تلك  تعزيز 

التطوير جميع املوظفي إىل  برنامج  تحسينها. يرفع 

مهارات  جميًعا  لديهم  يكون  بحيث  أعى  مستوى 

روابط  أي  تقليل  ف  هذا  يساعد  ممثلة.  ومعارف 

إلنجاز  اآلخرين  عى  كبرًا  اعتمًدا  تعتمد  ضعيفة 

مهام العمل األساسية. 
التناسق

حصول  القوي  والتطوير  التدريب  برنامج  يضمن 

واضحة  ضمنية  ومعرفة  ثابتة  خربة  عى  املوظفي 

ويؤدي التدريب إىل التساق املناسب ف السياسات 

واإلجراءات األساسية للمؤسسة. بحيث  يكون جميع 

املتبعة  واإلجراءات  بالتوقعات  دراية  عى  املوظفي 

واملخرجات  العمليات  ف  الكفاءة  زيادة  إىل  ويؤدي 

املتوقعة.

زيادة اإلنتاجية وااللتزام بمعايير الجودة
الرشكة  تنفذ  عندما  اإلنتاجية  تزيد  ما  عادة 

العمليات  ف  الكفاءة  زيادة  تدريبية.  دورات 

إىل  بدوره  يؤدي  مم  املرشوع  نجاح  ستضمن 

تحسي  كبر ف الخدمات املقدمة .

زيادة االبتكار في االستراتيجيات  
العاملة  القوى  مستوى  ورفع  املستمر  التدريب 

أفكار  تشكيل  ميكن  اإلبداع.  يشجع  أن  ميكن 

جديدة كنتيجة مبارشة للتدريب والتطوير.

انخفاض معدل دوران الموظفين
تم  إذا  بالقيمة  املوظفون  أن يشعر  املرجح  من 

لتغير  عرضة  أقل  فإنهم  وبالتايل  استثمرهم 

أصحاب العمل. يعترب التدريب والتطوير مبثابة 

تكاليف  تخفيض  ف  للمؤسسة  إضافية  فائدة 

التوظيف وعدم الحاجة لتعيي موظفون جدد.

 يبقى دور التدريب له اهمية بارزة واثر واضح 

ف تطوير األداء الفردي واملؤسي ف بيئة العمل 

البداع  وتوفر   الوظيفي  الرضا  تحسي  وف 

واإلبتكار نحو أفق الريادة املتميزة .

أهمية التدريب في العمل

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

مهارات إدارية
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مجتمع  ف  عليها  واإلقبال  املعرفة  قيمة  ارتفعت  وكلم 

من املجتمعات، وجدنا هذا املجتمع أكر قدرة عى فهم 

اآلخر، والتفاعل معه بكل ما يعنية ذلك من إشاعة ملناخ 

وكلم  الفكر،  حرية  وألجواء  والفكرية  الثقافية  التعددية 

املشرك  التعايش  تحقيق سمت  عى  قادراً  املجتمع  كان 

وعى فهم اآلخر والتفاعل معه بشكل إيجايب، فإنه يقدم 

بذلك تأكيداً ملعرفته بذاته وبقدراته الخاصة.

ومن املهم التأكيد عى أن املجتمعات املعرفية ل تكتفي 

املختلفة  الحديثة  الوسائل  وتوفر  والعلم  املعرفة  بإشاعة 

لإلبداع  املائم  املناخ  توفر  وبالتايل  املعرفة،  إلنتشار 

وتعمل  بل  املجتمع،  ف  املختلفة  الفئات  بي  والحوار 

التعايش اآلمن  التي تحمي مفاهيم  القواني  عى ترشيع 

بهدف  والتعدد  والختاف  الحوار  قيم  ويؤكد  وترسيخه 

حمية املجتمع من مخاطر الفنت واإلقتتات الطائفية التي 

نرى بعضاً منها ف عاملنا العريب مع األسف. وبقدر ما تؤكد 

معرفة اآلخر عى قيم التسامح والتعددية فأنها ف الوقت 

ذاته تعرب عن ثقة الفرد واملجتمع ف ذاته ويقينه ف القوة 

التي ترتكز عى العقانية واملوضوعية وبالتايل خشيته من 

اآلخر.

أصبحت  التي  الجتمعي  التصال  وسائل  إىل  ينظر  ومن 

من  واسع  لقطاع  اليومية  الحياة  عنارص  من  هاماً  عنرصاً 

كيفية  إبراز  عى  قادرة  بأنها  العامل  أرجاء  ف  الجمهور 

نجاتها ف تحقيق ما ميكن أن نطلق عليه تعبر )إنضغاط 

منحتها  التي  الهائلة  المكانات  بسبب  واملكان(  الزمان 

ملا  والحوار  والتعارف  التواصل  تحقيق  ف  برشية  وسائل 

الجغرافية  الفواصل  رغم  البعض  بعضهم  البرش  قربت 

الفاصلة بي كثر منهم. بل مينح اليوم تصورات جديدة عرب 

إمكانية البرش ف السيطرة عى تصوراتهم عن العامل بكل 

للتواصل  الحديثة  الوسائل  فإن هذه  وبالتايل  يحتويه،  ما 

كل  قبل  من  دقة  بكل  العامل  ملعرفة  الجديدة  والتقنيات 

ممن  البرش  مخاوف  إزالة  فضائلها  بي  من  لها  البرش 

يختلفون عنهم، فآلخر يعد كائناً غامضاً يستحق العداوه 

أو  أخرى،  ثقافة  يعرب عن  لكونه  الختاف  والريبة ملجرد 

من ينتمي لعقيدة أو مذهب مغلق عليه! بل هو مجرد 

كائن إنساين له قناعات وأفكار ميكن ألي شخص التعرف 

ضمن  ولكن  عنها  ويختلف  فيها  ويفكر  ويتأملها  عليها 

التعايش  قيم  عى  القامئة  الحديثة  املجتمعات  رشوط 

واحرام الختاف.

الوسيلة الرئيسية لفكرة التسامح  هذه األمور تجسد معاً 

عى  ترتكز  كونها  ومفاهيمها،  البرشية  املجتمعات  ف 

حقيقية  وبرغبة  وواقعى،  دقيق  بشكل  اآلخر  معرفة 

قبول  ف  والرغبات  الدوافع  تتخلق  منها  املعرفة،  تلك  ف 

األخر وبالتايل ف شيوع وسعادة مفاهيم التعايش املشرك، 

والركيز  املختلفي  تجمع  التي  املشركة  العنارص  وإبراز 

حجر  تعد  التي  الجتمعي  فكره  جوهر  بوصفها  عليها 

الزاوية ف أي مجتمع يرغب ف تحقيق التقدم والنهضة.

وإذا كانت التعددية من منظور علم الجتمع هي إطار 

مع  التسامح  تحرم  التي  املجتمعات  فيه  تظهر  للتفاعل 

وبدون  رصاع  دون  والتفاعل  املثمر  والتعايش  األخرين 

عقائد  احرام  إىل  تشر  جوهرها  ف  والتعددية  إنصهار، 

به  تؤمن  كم  أختلفت  مهم  وقيمه  اآلخر  ومذاهب 

عاقة  هو  يعتقده  وما  لآلخر  الفرد  كإحرام  وتعتقده، 

متبادلة تعني ضمناً احرام هذا األخر لغره.

ول عجب إذا ما نظرنا إىل أهمية التعددية كقيمة إسامية 

فأننا نجد النص الواضح ف اآلية13 من سورة الحجرات ف 

قول الحق سبحانه وتعاىل:)يا أيها الناس إنا خلقناكم من 

وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم  ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 

عند الله أتقاكم(.

كل ما نرجو أن يعى الجميع صور معيقات الحداثة الهادفة 

إىل الراجع العلمي لصالح الفكر الخراف، وشيوع الظاهرة 

اإلرجاع  محاولت  ف  يجتهد  الذي  املاضوي  الخطاب 

لعاملنا العريب إىل العصور املظلمة، وكأن املايض ينبغي له 

املنابر عى  بعض  وسيطرة  واملستقبل،  الحارض  يحكم  أن 

املنطق  وغياب  الختاف،  مسببات  ببث  البسطاء  عقول 

والعقانية، مازلنا ف حاجة إىل إعام واع يهتم بإبراز أهمية 

شيوع العقانية وقيم التعددية ف املجتمعات املختلفة.

مازلنا ف حاجة إىل برامج دراسية واعية تشجع عى قبول 

املشرك  التعايش  قيم  األخر، وتؤكد  التنوع ومعرفة  مزايا 

الحضاري ف  بالدور  اإلميان  إىل  مازلنا ف حاجة  ف عاملنا، 

ف  اإلنسانية  املنجزات  وابراز  والتعددية  املعرفة  اشاعة 

الفكر والقتصاد والفن ليس ف عاملنا العريب وحدة بل ف 

أرجاء العامل كله.

 التعددية والمعرفة أبسط الطرق للتقدم ...

هاني محمد توفيق

وجهة نظر

المعرفة ليست فقط مجرد وسائل لتحصيل العلوم وإكتناز المعارف، بل هي وسيلة من وسائل اإلنسان لمعرفة )اإلنسان( كمثل لمجتمع كامل 
 وسيلته األساسية كي يتعرف على اآلخر.

ً
لقدراته، وللتصرف من حوله، وهي ايضا
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مقاالت

- هل أنت واثق من نفسك؟
هل تثق يا عزيزي ف نفسك؟ قبل أن تجيب دعني أحدثك قلياً عن الثقة بالنفس، كان 

التعريف السائد ف املايض يقول أن الثقة بالنفس هو اإلميان بها إميانا مطلقا، ورسعان 

الحقيقة، والتعريف  ينقصه جوهر  التعريف  الدراسة والفحص أن هذا  تبي بعد  ما 

الثقة  أن  العلمية هو  الناحية  آذانا صاغية رغم صحته من  يلقى  ل  والذي  الصحيح 

بالنفس هي العتقاد فيها والتوافق معها والسيطرة عليها.

املعرفة  مبنيا عى  دامئا  يكون  فالعتقاد  واإلميان،  العتقاد  بي  ما  كبر  فارق  وهناك 

أن يستتبعه  اإلميان ليس حتم  بينم  البعض،  التخمي كم يظن  الشاملة وليس عى 

هذه املعرفة اليقينية.

فهل  أموالك،  لتحصيل  أو موظفاً  عاماً  تستخدم  أن  وتريد  وإذا كنت صاحب عمل 

لذلك  العمل  بتسليم  وتبادر  الصحف،  إحدى  ف  الوظيفة  عن  إعان  بنرش  ستقوم 

املوظف أو العامل الذي جاء لالتحاق بالعمل، أم ستقوم بجمع معلومات كافية عنه 

قبل أن تقوم بتسليمه العمل؟، إذا كنت ستفعل ذلك مع مجرد عامل لديك أو موظف 

تقود  التي  النفس  تلك  معها،  التعامل  عند  نفسك  مع  الحال  سيكون  فكيف  عندك 

حياتك كلها، فمن الجدير بأن تعرفها حق املعرفة، وأن تعرفها أكر من أي إنسان آخر 

يتعامل معك. وإن قيل غر ذلك فهو غر صحيح، فهل أنت يا صديقي فعاً تعرف كافة 

نواحی الضعف والنقص ف نفسك؟ وهل تعرف نواحي القوة والكمل؟

ل تأخذ األمر بانزعاج عى اإلطاق، إن كنت ل تعرف نفسك جيداً فاألمر بسيط للغاية، 

ومعرفتك بنفسك ينبغي أل تختلف ف يشء عن معرفتك بأي يشء آخر، فهي مهارة من 

مهارات الحياة الرورية التي يجب اكتسابها.

وثق يا صديقي أن معرفتك بنفسك خر من الجهل بها ومهم كانت تلك املعرفة مؤملة.

ولتسهيل املهمة ميكنك اإلجابة عى بعض األسئلة والتي من خال اجابتك تستطيع أن 

تتعرف عى حقيقة نفسك ومدى ثقتك بها ول تترع باإلجابة، فإنك إن مل تكن واثقاً 

من اإلجابة بدقة وأمانة فلن يجدي األمر شيئاً.

وثق إن اإلجابة عى تلك األسئلة قد تكون بداية نقطة تحول ف حياتك. وستعرف منها 

كم أنت تحتاج من الثقة بالنفس، وكم تحتاج من قوة اإلرادة، إنه نوع من التحليل 

عى  والتعرف  الحقيقية،  القوة  مواطن  عى  للوقوف  أوالنفس  الذات  تحليل  الذايت، 

يحبك  ل  ملاذا  أو  تخطىء،  ملاذا  تتعرف  وسيلة يك  ليست  فهي  أيضاً،  الضعف  نقاط 

 46 من  ألكر  منك  تحتاج  ل  ألنها  وتنميتها  بالنفس  الثقة  لكتساب  إنها  بل  الناس، 

دقيقة، أنها تحتوي عى 46 سؤالً، تحتاج إىل إجابة حاسمة ودقيقة لكل سؤال بكلمة 

نعم أو ل، ولكن إذا ما كانت اإلجابات الحاسمة غر ميسورة بالنسبة لك، ميكنك أن 

متباعدة  أوقات  اإلجابة ف  تكرر  وأن  نادرا،  أحيانا،  عادة،  دامئا،  كلمت  بها  تستبدل 

نسبياً كل شهر مثاً لرى التعبر الذي يكون قد طرأ عى نفسيتك، وإليك األسئلة:

- هل تترصف ف حيوية وحزم ونشاط وهمة قوية بصفة مستمرة؟  

- هل تتحمس للناس وللمسائل العامة التي تثار وتعطي رأيك بشجاعة؟ 

- هل تسعى لتحسي مركزك ف الحياة وبصفة دامئة؟ 

- هل تدافع بجسارة عن وجهة نظرك ما دمت مقتنعا بها؟

- هل أنت قادر عى أن تفرض عى نفسك مطالب ثم تعمل عى تحقيقها؟ 

- هل تتجنب تضييع الوقت واملجهود واملال عى نفسك وعى غرك؟ 

- هل تتمكن من أن تقوم بعملك بثبات وتركيز رغم وجود املزعجات؟

- هل تتجنب انتحال األعذار وإلقاء اللوم عى الناس أو الظروف أو ما شابه ذلك؟ 

- هل لديك روح اإليثار؟

- هل أنت قادر دامئا عى تنفيذ ما يطلب منك؟ 

- هل تحب النظام ف عملك وف منزلك؟ 

- هل أنت شخصية ميكن العتمد عليها؟ 

- هل أنت خصب الخيال وواسع الحيلة؟ 

- هل تحرم املقاييس األخاقية واملثل العليا؟ 

- هل تتجنب اإلرساف ف التنازل عن بعض حقوقك إرضاء للغر؟  

- هل تتحمل أي مسؤولية تلقى عى عاتقك بالرضا النفي الكامل؟ 

- هل تتجنب دامئا الطمع والتكالب عى جمع املال أو الحصول عليه؟ 

- هل تدافع دامئا عى اعتبارك وذاتك وكرامتك إن أعتدى عليها؟

- هل أنت قادر عى أن تكظم غيظك ف أشد املواقف استفزازاً؟ 

- هل تتجنب التفاخر واستخدام كلمة "أنا" كثراً؟ 

- هل تتحاىش املبالغة والتهويل ف األحداث واألفعال؟

- هل تيل إىل املرح حتى ف مواجهة املواقف الصعبة؟ 

- هل أنت من أنصار الحل الوسط والبحث عن الحلول التى قد تريض الجميع؟ 

- هل لديك القدرة عى أن تصرب عى أراء الغر لو تعارضت مع آرائك؟

- هل أنت فعاً حريص عى تجنب الفتعال والتكلف ف القول والفعل؟ 

- هل تتحاىش الحسد والغرة بكل الوسائل املمكنة؟ 

- هل تتقبل الثناء والنقد عى حد سواء دون أن يفقدك ذلك اتزانك؟

- هل تلتزم الهدوء ف املواقف الصعبة؟

- هل أنت متحرر تاماً من الغرور أو اإلعجاب الزائد بالنفس؟

- هل تتجنب دامئاً النتقادات خاصة تلك الساخرة أو التي ف غر محلها؟ 

- هل تتمكن من أداء املسؤوليات امللقاة عى عاتقك حتى لو كانت جسيمة وثقيلة 

عليك دون ملل أو كلل؟  

- هل تروى وتتأىن قبل أن تصدر أحكامك عى األشياء؟

- هل تائم بي إمكاناتك الفعلية والظروف املحيطة بك عند الترصف ف أي موضوع؟

- هل لديك حب الستطاع؟ 

- هل تدافع عن معتقداتك بكل ما أوتيت من قوة؟ 

- هل أنت قادر عى مقاومة اإلغراء بشتى صوره؟ 

- هل تتجنب دامئا مشاعر الحقد والضغينة من الناس؟ 

- هل تتفادى دامئاً أن تصل إليك روح الهزمية ول تسمح لها بالوصول إليك؟ 

- هل تواجه الخطر وشتى املواقف بشجاعة؟ 

- هل تنتقد نفسك أحيانا؟

- هل تتحاىش تاماً مشاعر التحر عى النفس مهم كانت الظروف؟

- هل لك فلسفة محددة ف الحياة؟

- هل تعيش ف الحارض ل ف املايض ول املستقبل؟ 

- هل تقاوم املؤثرات التي تحاول تغير سلوكياتك ول تجعلها تنال منك بسهولة؟ 

- هل أنت بطبيعتك عطوف عى نفسك وعطوف عى األخرين أيضاً؟

الثقة بالنفس
الدكتور ممدوح مختار
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مقاالت

وبنظرة عى األفام املغايرة لطرح ساركوزي وهي األفام التي استرشفت املستقبل، 

والتي كانت ومازالت تؤطر لفكرة التواصل الخيايل كفكرة مسيطرة ف أغلب األفام، 

تعزيزاً للواقع الفرايض عى حساب الواقع "الواقعي"، لكنه ومبجرد اإلستعانة بكلمة 

"واقع" أخرج الفراض من السيطرة الضمنية املعنوية إىل السيطرة التابعة للمبتدأ 

أو كلمة البدء: الواقع.

الجائحة معايَر كثرة، وَستَُذوِّب معامل سابقة لتحيا أُخرى  بعد هذه األيام، ستغر 

عى أنقاضها، ولو بشكل متهور ومترع ف كثر من األحيان.

مثاً: املنظومة اإلعامية ستتغر إىل األبد، ف"األيقونة"  والتي اخترصت الكلمة ف 

وسائل التواصل الجتمعي وبينت أهمية الشكل واإلطار أكر من الكلمة الواصفه 

بالعمل  لتلتصق  فهي شارحة ومخترصة للقصد، وحي الستعانة بكلمة "املحتوى" 

ف  املتحكمة  القدمية  التقليدية  القوالب  من  العمل  هذا  يخرج  البرشي  البداعي 

الحال  وبطبيعة  املُشاهد.  من  أهمية  أقل  املكتوب  يصبح  البداعي، حيث  املظهر 

األصابع  ين  العاقة  لتتحول  بالتايش  ستبدأ  والورقة  والقلم  الكف  بي  العاقة 

والشاشة عن طريق اللمس وحده، وف املستقبل القريب سنكتفي بالصوت املوجه 

من  التقارب  واختفاء  الجتمعي  التباعد  ما سيترع ف عرص  وهذا  لآللة،  أوامره 

مصافحاٍت ومشاركة باألشياء والحيز، والدليل عى ذلك ما ناحظة ف الجيل الصغر 

من التعلق بالشاشة وعدم قدرة رشيحة عريضة منهم عى اإلمساك بالورقة والقلم، 

ومنهم من نىس طريقة الكتابة، وليس تشاؤما إن قلنا أن القراءة بالعربية الفصيحة 

ستقل تدريجياً، وستسود اللغِة املفصحة واملطعمة باملصطلحات األجنبية حتى ف 

الفنون األدبية التي ستتأثر كثراً ألن عرابيها قد فشلوا ف جعلها لغة ِعلٍم عاملية أو 

لغة مرنة سلسة للتكنولوجبا، مع سيطرة اللغة اإلنجليزية التي نشأ الكمبيوتر عى 

أدواتها ومفرداتها.

كذلك فإن التناسق اإلجتمعي وحاجة الفرد للجمعة ستخبو شعلتها لتعزيز مفهوم 

"الفردانية" املتحلل من الرتباط باملفاهيم الراسخة السابقة التي ستتخلخل لتعلو 

وجهة النظر وصوت الَنفس عى التاريخ واملوروث  أحياناً

وبرشت  املفاهيم  هذه  اخترصت  العلمي  الخيال  تتناول  التي  األفام  فأن  لذلك 

البرشية  عى  أثر  من  العام  النعزال  لهذا  ما  تركز عى  مل  لكنها  النعزايل،  بالقادم 

ومعايرها ومخرجاتها  السابقة، ومنها أن الفقر سيزيد ف قطاعات، والغنى سيزيد 

ف قطاع محدود من "خوادم" التكنولوجيا، وستصبح الكمليات نوعاً من الرفاهية 

الفرد، ورمبا سيكتفي  الثانية بعد  الدرجة  الفقرة، واألرسة ستراجع إىل  للقطاعات 

املغامرون املقدمون عى الزواج بطفٍل واحٍد أو طفلي عى األغلب.

ف  املوجود حالياً  لتصل إىل رسير واحد ف صندوق وهو  والبيوت ستصبح أصغر، 

املوضوع.  غرابة  وستقل  آسيا،  الفقرة ف رشق  أو  الكبرة  الدول  مناطق  من  كثر 

وهنا الرتباط بأي عامل عائي تاريخي أو ورايث سيتقلص إىل أبعد  حد، وسرتبط 

املفاهيم ضمن ِحزم تكنولوجية سوقية معينة ولو بشكٍل مؤقت، منها أن أمازون 

-وبشكل أقل أشباه أمازون- سيتسيد سوق البيع والرشاء اإللكروين والذي سيصبح 

املجتمعي  التثقف  مركب  جوجل  وسيتسيد  التقليدي،  السوق  عن  بدياً  أساسياً 

أهميتها، إلعاء  الجمعية ستخبو  الثقافة  كذلك مصطلحات  منه،  األكادميي  وحتى 

صوت الفرد وإللغاء املهمش منه.

أي أن املعرفة التي ستهرب من الفكر الجمعي ستقع ضمن ضوابط وأطر السوق 

اإللكروين، مم سيعي من عوامل قدمية للشهرة واملال كالحظ واملصادفة والفرصة، 

الذكاء  ستفرق  وحدها  ألنها  الرتجالية،  الثقافة  مفهوم  من  سيعي  باملقابل  لكنه 

والثقافة البرشيي عن األطر املحددة للسوق.

األفام وقصص  والتي حاولت  واملتوقعة  الجديدة  املنظومة  كٌل سيسر وفق هذه 

فروس  مبساعدة  مفاجيء  وبشكل  قبل حدوثها رسيعاً  توثقها  أن  العلمي  الخيال 

بيولوجي حتى اآلن.

افتراض واقعي ال واقع افتراضي ..
المخرج العالمي مارتن ساركوزي في آخر أفالمه المعروضة   The Irishman وفي حواٍر له مع أبطال الفيلم تضمنه وثائقي

 The Irishman conversation   تحدث عن فيلمه الذي يتناول سيرة أحد أشهر رجاالت الجريمة المنظمة في فترة السبعينات والثمانينات، 
ويقول: )إن وسائل عرض هذا الجيل تغيرت، وهو التغير األكبر من اختراع السينما عام 1927م، وكان التحدي أن يتواءم هذا الفيلم مع العصر(

إعداد: نزار أبوناصر..



األحوال  معظم  ف  واملحمودة  النبيلة  الصفات  من  يعد  لألخرين  املساعدة  تقديم 

باإلنكار من  يقابل  أو اسرداد دين  باستعادة حق مسلوب،  يتعلق  إذا كان  خاصة 

جانب املدين، ولكن ذلك يجب أن يتم بطريقة صحيحة وف حدود القانون حتى ل 

يؤدي إىل عواقب وخيمة تلحق الرر مبن أقدم عى )فعل الخر(، أو كم يسميه 

)ح.ج.أ( الذي اعتقد أن قيامه بتمثيل دور الرشطي سوف يساعد عى تحقيق مطلب 

صديقه )م( واسرداد املبالغ التي يطالب بها اآلسيوي )فرهاد( حيث انتهى األمر أو 

)التمثيلية( باإلستياء عى هاتف األخر وساعة يده ومبلغ 2000 درهم كان بحوزته 

من قبل )م(، مع تهديده )املجني عليه( مبزيد من العقاب ف حال مل يقم بسداد 

ما عليه.

وملا مل يكن هناك ما يقنع رجال القانون بوجود مستحقات عى فرهاد لصالح )م(، 

الباغ  انتهت بطرده،  فقد سجل  بينهم مل يكن سوى عاقة عمل  بأن ما  وادعائه 

رجال  وانتحال صفة  جنايئ  وتعدي  )رسقة  قضية  بكونها  مسارها  القضية  واتخذت 

بالسجن  املدعو )م(  املتهم )ح.ج.أ( والحكم عليه وعى رشيكه  األمن( من جانب 

لخمس سنوات، عى الرغم من كل الحجج التي ساقها املتهمن وادعائهم بأن املجني 

عليه قد قام بتسليمهم الهاتف والساعة واملبلغ موضوع الباغ طوعا ل كرها كضمن 

حتى تسوية الخاف املايل ، إل أنها حجة مل تصمد أمام وجود سابقة للمتهم )ح . 

ج . أ( وإنكار املجني عليه وإثبات التحقيق أنه تعرض للرب واإليذاء الجسدي !!

- ل والله .. األوىل كانت مجرد شهرين فقط بسبب جنحة بسيطة وقد خرجت من 

السجن قبل إكمل املدة، رد مجيبا عى دعابة املقدم )ع . م( التي أطلقها عند دخوله 

إىل املكتب، يقولون رصت مردد سجون،

-  يقولون )الثالته ثابتة( هل تعتربها كذلك اآلن ؟

- الثانية ف الواقع، تورطت فيها بحسن نية نتيجة )فعل الخر(

-   ولكن وقائع القضية تقول أنك وصديقك قمتم برب املجني عليه والستياء عى 

أمواله ومقتنياته وتخويفه بزعم أنك من رجال األمن ؟

- مل أشارك ف رضبه وكان القصد فقط تخويفه بأنني من رجال الرشطة حتى يعيد 

املبالغ التي عليه لألخ )م(، ولكن األمور تطورت بينهم وقام )م( بربه وأخذ أمواله 

وساعته وهاتفه.

- أمل تقدر أن هذه جرمية وأن املجني عليه سوف يبلغ عنكم ؟

- مل أتصور إن األمور سوف تصل إىل هذا الحد، كنت فقط أقدم املساعدة

- ولكنك دفعت الثمن غاليا

- نعم وأعترب ذلك خطاً كبراً مني.

- ما الذي استفدته من تجربتك. وما النصيحة التي تقدمها لاخرين ؟

يود  إنسان  لكل  وأقول  نية،  بحسن  كان  وإن  كبرا،   أخطأت خطأ  بأنني  أعرف   -

أن يقوم بأي عمل أو يرغب ف مساعدة اآلخرين أن يتأكد من أنه يتبع الطريقة 

الصحيحة، ول يخالف القانون مهم كان العمل أو الترصف الذي يود القيام به.

محمد األمين

طوعًا ال كرهًا !!

وراء القضبان 
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 جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
التعدي المنزلي

وهناك عدة أسباب تؤدي إىل وقوع جرمية انتهاك حرمة ملك الغر 

منها:

قيام  حالة  ف  كم  الغر،  مع  مشبوهة  بعاقات  الخادمة  ارتباط 

من  إذن  بدون  املنزل،  بداخل  غرفتها  إىل  شخص  بإدخال  الخادمة 

صاحب املنزل وخافا إلرادته.

ترك باب املنزل الخارجي مفتوحا ف جميع األوقات، مم يسهل عى 

الجاين دخول املنزل بدون إذن من صاحبه.

- عدم الردد عى املنزل لفرة طويلة، مم قد يؤدي إىل اعتقاد الجاين 

بأن املنزل ل يقطنه أحد.

أو ألسابيع،  لفرة طويلة، قد تستمر أليام،  املنزل  - إطفاء مصابيح 

أو لعدة شهور.

ترك الخادمة تخرج من املنزل بدون رقابة، وهو األمر الذي يؤدي إىل 

ارتباطها بعاقات مشبوهة مع الغر.

األشخاص  عن  األمنية،  الجهات  إباغ  ف  املنزل  أصحاب  إهمل   -

الغرباء الذين يتواجدون بالقرب من املنزل، وخاصة ف أوقات الليل.

أما عن طرق الوقاية من جرمية التعدي املنزيل فإنها تتمثل باآليت:

- تركيب جهاز خاص يتحكم ف إنارة مصابيح املنزل ليا.

- تركيب كامرات خارجية ملراقبة األوضاع ف محيط املنزل.

ا- لردد عى املنزل بي فرة وأخرى.

- إحكام إغاق النوافذ واألبواب الخارجية.

- الحذر من التعامل مع الباعة املتجولي، وإباغ الجهات األمنية ف 

حال تواجدهم ف املنطقة.

- عدم التعامل مع األشخاص املتسولي، الذين يقومون بطرق أبواب 

املنازل طلبا للمل، ورسعة اإلباغ عنهم لدى الجهات األمنية.

- إباغ الجهات األمنية عن أي شخص قد يثر الشك والريبة، وخاصة 

إذا كان ذلك الشخص مل يسبق مشاهدته ف هذه املنطقة.

أو  الغر  مساكن  دخول  جرم  قد  اإلمارايت  املرشع  فإن  ذلك  وعى 

املادة  نصت  صاحبه، حيث  إلرادة  أو خافا  إذن،  بدون  ملحقاتها، 

434 من قانون العقوبات التحادي عى أن:

يعاقب بالحبس مدة ل تزيد عى سنة، أو بالغرامة التي ل تتجاوز 

خمسة آلف درهم، كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى 

أو أحد ملحقاته أو محا معدا لحفظ املال أو عقارا، خافا إلرادة 

صاحب الشأن، وف غر األحوال املبينة ف القانون، وكذلك من بقي 

فيه خافا إلرادة من له الحق ف إخراجه، أو وجد متخفيا عن أعي 

من له هذا الحق.

وتكون العقوبة الحبس مدة ل تزيد عى سنتي إذا وقعت الجرمية 

باستعمل  أو  األشياء،  أو  األشخاص،  عى  العنف  بوساطة  أو  ليا، 

ساح، أو من شخصي فأكر، أو بانتحال صفة كاذبة. وإذا كان القصد 

من الدخول أو البقاء لرتكاب جرمية عد ذلك ظرفا مشددا.

مالزم أول 
محمد سعيد الخشابي 
عضو في مبادرة تطوير 

ونشر برامج التوعية 
األمنية

تعتبر جريمة التعدي المنزلي من الجرائم الخطرة، وخاصة إذا وقعت هذه الجريمة ليال، مما ينتج عنها ضررا للمجني 
عليه في حال اكتشافه للجاني، أو ضبطه بداخل المنزل، كما لو دخل الجاني إلى مسكن المجني عليه دون أن 

يؤذن له، وخالفا إلرادة صاحبه، وضبط بداخل إحدى الغرف. وقد يكون الدخول إلى المنزل خلسة عن طريق الباب، 
أو النافذة، وسواء تم ذلك بطريقة احتيالية، أو عن طريق الكسر.

جرائم



إضافة  العي،  األحدث ف منطقة  الرفيهية  الوجهة  الصحراوي  منتزه جبل حفيت  يعد 

نوعية ملجموعة الوجهات التاريخية واألثرية الهامة ف إمارة أبوظبي، إذ يجمع املوقع 

بي املواقع األثرية التي تعود إىل 8 آلف عام، ومرافق حديثة للتنزه واملغامرة والستمتاع 

بالطبيعة الخابة ف العي، والتي تتنوع بي األجواء الجبلية والصحراوية والواحات الغناء.

ثقافة تراثية
الثقافة  لدائرة  الثقافية  السراتيجية  ف  أساسيا  مكوناً  الثقاف  الراث  عى  الحفاظ  يعد 

والسياحة – أبوظبي، وذلك لرفع الوعي بعنارصه املختلفة لدى جميع أفراد املجتمع، 

وحثهم عى الرتباط باملكنون الحضاري الذي تراكم عى أرض الدولة عرب السني، وبات 

يشكل موروثاً غنياً ومكوناً عريقاً من الهوية. يجسد منتزه جبل حفيت الصحراوي اسلوباً 

مبتكراً ومحبباً لستكشاف وتفسر اإلرث الذي تركه األجداد والتفاعل معه والستمتاع 

به، وذلك ضمن النسيج الحري ملنطقة العي.

يتيح منتزه جبل حفيت الصحراوي مجموعة من األنشطة التي ميكن القيام بها بشكل 

منفرد أو ضمن مجموعة، فيمكن للزوار من جميع األعمر املشاركة ف الجولت التي 

تقدم طوال اليوم حول املناظر الطبيعية ف املنتزه، سواء سراً عى األقدام أو برفقة مرشد 

عى دراجات ، كم ميكنهم أيضاً ركوب الدراجات أو املي ف مسارات التنزه أو ركوب 

ثاث مظات  املنتزه  ف  وتوجد  تنىس.  ل  تجربة  زيارتهم  يجعل  مم  والجمل،  الخيول 

مثالية للنزهات، ومقاعد مظللة لسراحة الزوار وراكبي الدراجات لاستمتاع بشاهدة 

املناظر الطبيعية. أما بالنسبة للزوار الذين يودون تديد زيارتهم، فبإمكانهم الستفادة 

أو خيمة  تقليدية  النجوم ف خيمة  الليل تحت ضوء  لتمضية  العام  املخيم  موقع  من 

فاخرة، كم ميكنهم أيضاً إحضار معدات التخييم الخاصة بهم ونصبها ف املوقع.

مقومات طبيعية
يهدف منتزه جبل حفيت الصحراوي بشكل أسايس إىل حمية اآلثار والراث الثقاف ف 

املنطقة والحفاظ عليه، إضافة إىل استعراض التنوع البيولوجي الفريد، حيث يضم املنتزه 

مجموعة كبرة من املقومات الطبيعية والثقافية ذات األهمية العاملية، ويعد أحد املواقع 

الثقافية ف منطقة العي التي أدرجت كأول موقع إمارايت عى لئحة الراث العاملي ف 

منظمة اليونسكو. وقد اعتربت اليونسكو أن العي تتلك "قيمة عاملية بارزة"، حيث تقدم 

مواقعها التاريخية املختلفة "دلياً استثنائياً عى تطور ثقافات ما قبل التاريخ املتعاقبة ف 

منطقة صحراوية، ابتداًء من العرص الحجري الحديث ولغاية العرص الحديدي".

تتنوع الكتشافات األثرية ف املنتزه ما بي مجموعة من البقايا األثرية التي تعود إىل 

العرص الحجري الحديث، منذ مثانية آلف عام مضت، إىل املدافن التي يبلغ عمرها أكر 

من خمسة آلف عام، والتي تم التنقيب عنها بناًء عى توجيهات املغفور له، الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ف عام 1959.

تم إدراج جبل حفيت مع مجموعة من املواقع الفريدة ف العي عى لئحة مواقع الراث 

العاملي ملنظمة األمم املتحدة للربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( عام 2011، وهي أول 

املواقع ف اإلمارات التي يتم اعتمدها ف هذه الائحة املرموقة.

الغني ف  التاريخ  الجهود لحمية  تكثيف  تم  الصحراوي  منتزه جبل حفيت  إنشاء  مع 

املنطقة، وحفظه مع إياء كل الهتمم الازم للتنوع الحيوي الفريد لهذه املنطقة، حيث 

ميكن للزوار التعرف عن كثب عى املناظر الطبيعية وفهم كيف تغرت عى مدى مايي 

السني وكيف اكتسبت أهميتها الثقافية.

مزيج بيئي وتنوع بيولوجي
منذ آلف السني، أدركت التجمعات البرشية املبكرة أهمية منطقة جبل حفيت، من 

رعاة املاشية ف العرص الحجري الحديث الذين استفادوا من األرايض الشاسعة التي كانت 

مامئة لرعي املاشية، وصولً إىل إنسان العرص الربونزي الذي وجد ضالته الروحية ف هذه 

البيئة الطبيعية، واختارها لبناء مدافنه هنا. بعد ذلك ابتكر إنسان العرص الحديدي طرقاً 

بارعة للتحكم ف إمدادات املياه من خال شق األفاج؛ أما بالنسبة للرّحل، فقد أصبحت 

املنطقة، التي أخذت شكل الواحة، محطة مهمة لهم أثناء تنقلهم عرب األماكن الطبيعية. 

جعل هذا املزيج من العوامل املوقع فريداً من نوعه، من العمليات الجيولوجية األوىل 

لتكوين الجبل، والبيئة التي تيزت بتنوعها البيولوجي، إىل املشغولت اليدوية للسكان 

األوائل قبل آلف السني. تُعد املدافن واملكتشفات التي ُعر عليها ف املوقع دليًا عى 

قدرة السكان الذين عاشوا ف املنطقة عى مدار آلف السني عى التكيف مع الظروف 

تاريخ  يكشف  الجبل.  من  بالقرب  املوجودة  املوارد  من  والستفادة  املتغرة،  املناخية 

استقرار اإلنسان ف هذه املنطقة العديد من التحولت التي مرت بها املنطقة عى مدى 

مثانية آلف عام.

 للحفاظ على هويتها التراثية من خالل االهتمام الكبير بالمواقع 
ً
تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى تعزيز مكانتها التاريخية والسياحية سعيا

 بأصالة الماضي والتاريخ العريق.
ً
 غنيا

ً
األثرية ، ومن بينها منتزه جبل حفيت الصحراوي في مدينة العين التابعة للعاصمة أبوظبي ، حيث يعد المنتزه إرثا

إعداد : وليد يوسف الشحي

منتزه جبل حفيت الصحراوي ..

 رحلة في ربوع التاريخ 
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مدافن صخرية
فـي حوالـي عـام 3000 قبـل امليـاد، أصبحـت املنطقـة املحيطـة بجبـل حفيـت مكانـاً 

رئيسـياً حافـاً بالنشـاطات البشـرية. تنتشـر املدافـن التـي تعـود لهـذه الفتـرة، والتـي 

إىل جانب  الصحـراوي،  متنـزه جبـل حفيـت  فـي  الحاضـر،  الوقـت  فـي  زيارتهـا  ميكـن 

أكثـر مـن 100 مدفـن لـم يتـم اكتشـاف إلّ جـزء قليـل منـها. تم بناء املدافن ف هـذا 

املدافـن  هـذه  أخـذت  وقـد  تقطيعهـا،  بعـد  الصخـور  باسـتخدام  األرض  فـوق  العصـر 

الحيـاة  املوتـى ومتـاع  لدفـن  املنتصـف  فـي  النحـل، وكانت تضـم غرفـة  شـكل خايـا 

ملـا بعـد املـوت.

نزهة تاريخية
ميتد منتزه جبل حفيت الصحراوي عى مساحة تسعة كيلومرات عند سفح جبل حفيت، 

ويتيح للزوار الفرصة ملشاهدة املناظر الطبيعية الرائعة واملعامل األثرية والتاريخية الفريدة 

املكتشفة ف املوقع، ومنها مدافن جبل حفيت التي يعود تاريخها إىل أكر من 5000 عام، 

وتعد شاهداً هاماً عى عراقة تاريخ اإلنسان ف املنطقة.

ميكن للزوار الطاع عى املكتشفات التي تم العثور عليها ف املوقع، ومنها أدوات يومية 

ولقي أثرية مختلفة عر عليها علمء اآلثار، ورسمت مامح طبيعة حياة اإلنسان قدمياً، 

حيـث  باسـتمرار،  املتغيـرة  املناخيـة  األحوال  مـع  املنطقـة  هـذه  سـكان  تأقلم  وكيفية 

والتي  املختلفة،  باملـوارد  والغنيـة  بالجبـل  املحيطـة  املناطـق  اسـتغال  كيفيـة  تعلّمـوا 

التقلبـات الجوهريـة منذ أكر مـن 8000 سـنة، وهـو مـا يعكسـه  شـهدت الكثر مـن 

هـذا التاريـخ الحافـل بالوجـود البشـري.

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

 عبد اهلل الكوك
ً
وداعا

 من ألمع قاماتها اإلعالمية 
ً
 واحدا

ً
فقدت الدولة ورأس الخيمة تحديدا

واإلدارية والرياضية ، هو األستاذ القدير المخضرم عبد الله الكوك مدير 
إذاعة رأس الخيمة األسبق الذي كّرس حياته من أجل خدمة العمل 

اإلعالمي والرياضي في الدولة. 
ويعد عبد الله أحمد الكوك أحد قيادات الرعيل األول من اإلعالميين 
اإلماراتيين، وأحد مؤسسي إذاعة رأس الخيمة وأقدم مذيعيها، كما 
شغل منصب مدير عام دائرة اإلعالم والثقافة بـرأس الخيمة، ومدير 

اإلذاعة، ونال عضوية مجلس اتحاد كرة القدم.
وإشرافه  إدارته  تحت  والعمل  له   

ً
تلميذا كنت  بأن  تشرفت   

ً
شخصيا

، فقد  للبرامج ألول مرة  في عام 1998  م   
ً
 ومقدما

ً
 ومعدا

ً
مذيعا

منحني يرحمه الله بطاقة العبور عبر األثير بعد اجتياز االختبار الصوتي.
 حتى النخاع ، وحريصا على 

ً
 كما كان أبو جمال  - يرحمه الله - رياضيا

نقل مباريات الدوري العام لكرة القدم والدرجة الثانية المقامة على 
 ، اإلذاعة  أثير  عبر  مباشرة  الهواء  على  الخيمة  رأس  أندية  مالعب 
 ألصوات المعلقين ، يتابع الدورات الرمضانية في اإلمارة 

ً
افا

ّ
وكان كش

للتعليق  اإلذاعة  إلى  يستقطبهم  و  الجيدة  األصوات  أصحاب  ويختار 
 لتقديمهم إلى المحطات التلفزيونية والقنوات 

ً
على المباريات  تمهيدا

 ، وكان هو من اكتشف شقيقي 
ً
الرياضية في أبوظبي ودبي الحقا

عبر  المنقولة  المباريات  على  للتعليق  الفرصة  ومنحه  الشحي  أحمد 
أثير إذاعة رأس الخيمة ، والتي كانت جسر عبور له إلى قناة أبوظبي 
 أخرى 

ً
الرياضية ثم دبي الرياضية حتى يومنا هذا ، كما اكتشف أصواتا

لزمالء المعين نعتز بهم شقوا طريقهم بنجاح إلى قنوات ومحطات 
إذاعية مختلفة.

 إلى مكتب عبد الله الكوك للسالم عليه أجده دائما 
ً
عند دخولي دائما

 على االستماع 
ً
 في إعداد ومراجعة الخطط البرامجية، وحريصا

ً
منهمكا

المعلقين  ألصوات  تسجيالت  إلى  إضافة   ، المذيعين  أصوات  إلى 
الذين اختارهم لإلذاعة بغرض المتابعة والتقييم والتوجيه.

من المواقف التي أتذكرها مع الراحل عبد الله الكوك ، أنني فاجأته 
ذات يوم بصورة معبرة له يرفع فيها علم الدولة من على السارية في 
ستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عام 1982م ، بمناسبة دورة كأس 
الخليج السادسة ، وذلك ضمن إصدار قديم خاص بإحدى المطبوعات 

.
ً
أحتفظ به منذ الصغر ، فأهديته إياه ، وُسرَّ بذلك كثيرا

ومن الذكريات التي ال أنساها له - يرحمه الله - أنه وعلى الرغم من 
تباين حالته الصحية ، قام بزيارتي في مكتب جريدة البيان عام 2007م 
من  له:  فقلت   ، آنذاك  للمكتب   

ً
ومديرا  

ً
صحفيا  

ً
محررا كنت  عندما 

الواجب أنا من أبادر بزيارتك ، فرد علي بنبرة أبوية : أنت ولدي وجئتك 
بنجاحك ومواصلتك  وأنا سعيد   ، واالطمئنان عليك  السالم  أجل  من 

مشوارك اإلعالمي.
وأدخلك   ، الرفيع  والخلق  الكبير  القلب  أبا جمال صاحب  يا  الله  رحمك 

فسيح جناتك.

ومضة أخيرة :
للموت  شجر  الله  لك   ... مات  ما  الشجر  وظل  واقف  الشجر  يموت 

ماترخي الهامات ) خالد الفيصل (.
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wam.ae

www.ecssr.ae

www.emaratalyoum.com

المصادر
 والمراجع :

خالد بن محمد بن زايد يفتتح المنتزه  

وكان  سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي 

 2020 فرباير  شهر  ف  افتتح  التنفيذي  أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي  إلمارة 

نهيان  آل  طحنون  بن  خليفة  الشيخ  بحضور  الصحراوي  حفيت  جبل  منتزه 

أبوظبي و معايل  بديوان ويل عهد  الشهداء  تنفيذي مكتب شؤون أرس  مدير 

فاح محمد األحبايب رئيس دائرة البلديات والنقل ومعايل محمد خليفة املبارك 

رئيس دائرة الثقافة و السياحة و سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة 

و السياحة – أبوظبي باإلنابة، إىل جانب عدد من املسؤولي والخرباء ف التاريخ 

واآلثار والشخصيات اإلعامية.
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للقطاعي  واسع  نطاق  عى  الحوكمة  مفهوم  دخل 

الحكومات  له  تسعى  هدفاً  ،وأصبح  والخاص  العام 

أطر  تشكيل  إىل  الحاجة  ، وظهرت  الرشكات  وكربى 

اتخاذها  من  القرارات  أصحاب  لتمكي  إجرائية 

مجموعة  يشمل  الحوكمة  فإطار  صائبة،  بطريقة 

منظومة  توفر  التي  التنظيمية  العاقات  من 

أساسية لستحداث  وتكون  األعمل  لتنفيذ  متكاملة 

وهي  والتطوير.  للتنمية  الداعمة  البيئة  واستدامة 

املنظمة،  واللوائح  واإلجراءات  القواني  إىل  تستند 

وتتسم باملشاركة من كافة األطراف وتضمن تحقيق 

األهداف والرؤية.

كافة  تكامل  يتطلب  الحوكمة  بتطبيق  الرتقاء 

كافة  وعى  التنظيمية  ووحداتها  املؤسسة  قطاعات 

وهذا  والتنفيذية،   واإلرشافية  القيادية  املستويات 

يؤدي إىل تحقيق العديد من األهداف منها:  تحسي 

فعالية وكفاءة إدارة العمليات وتوظيفها ف املجالت 

، وبناء ثقافة  التي تحقق الستغال األمثل للموارد 

تنمية الولء املؤسي والشعور باملسؤولية، وتحقيق 

الفساد  ومكافحة  ومحاربة  والشفافية  املساءلة 

الداعمة  البيئة  واستدامة  وممرساته،  بأشكاله 

واألهداف  التوجهات  وتحقيق  والتطوير،  للتنمية 

الفعالة  املساهمة  وبالتايل  للمؤسسة  اإلسراتيجية 

رفاهية  استدامة  فيها  تتوفر  متميز  اقتصاد  بناء  ف 

الحكومة  رؤية  وتحقيق  النجاح،  ومقومات  العيش 

الرشيدة ببناء مجتمع آمن ومستدام.  

ما الحوكمة ، وما مفهومها
الحوكمة نظام يتم مبوجبه إخضاع نشاط املؤسسات 

التي  والقرارات  والنظم  القواني  من  مجموعة  إىل 

عن  األداء  ف  والتميز  الجودة  تحقيق  إىل  تهدف 

لتحقيق  والفعالة،  املناسبة  األساليب  اختيار  طريق 

بي  العاقات  وضبط  املؤسسة  وأهداف  خطط 

اإلطراف األساسية التي تؤثر ف األداء. عرفته األوساط 

العلمية عى انه )الحكم الرشيد( الذي يتم تطبيقه 

إىل  تؤدي  التي  والقواعد  القواني  من  حزمة  عرب 

الشفافية وتطبيق القانون. 

املصالح بي »اإلدارة  توازن  وهي مبفهوم أخر خلق 

والجمهور«.

المبادئ  التي ترتكز عليها الحوكمة 
وترتكز الحوكمة عى تحقيق أهداف املؤسسات  بشكل 

لعتمد  الخصوص  وجه  عى  منها  والحكومية  عام 

لهذه  ولبد  الرشيدة،  واإلدارة  السليمة  الحوكمة  مبدأ 

الخطوات أن تعتمد مبادئ منظمة التعاون والتنمية ، 

والتي وافقت عليها الحكومات األعضاء ف تلك املنظمة 

وتجسيدها مبا يخدم أهداف مؤسسات الدولة .

مهام وصالحيات إدارة الحوكمة 
ويحدد نظام الحوكمة مسؤوليات اإلدارة وسبل املتابعة 

الفعالة لإلدارات التنفيذية من خال توفر املعلومات 

املهنية  العناية  وبذل  اإلدارية،  املستويات  لكافة 

الازمة مبا يتناسب مع املسؤوليات امللقاة عى عاتقها 

ضمن  وكذلك  األمثل  األداء  يضمن  الذي  وبالشكل 

سامة تقرير النشاط والتقارير املالية واملحاسبية.

محددة  أهداف  خال  من  الحوكمة  وتسعى  كم 

كفاءة  رفع  تحقيق  إىل  الحوكمة  مفهوم  عليها  يبنى 

بتخفيف  الكفيلة  األنظمة  ووضع  املؤسسات،  أداء 

تضارب املصالح والترصفات غر املقبولة، ووضع أنظمة 

للرقابة عى أداء تلك املؤسسات ووضع هيكل يحدد 

القواعد  وتحديد  واملسؤوليات،  الحقوق  كافة  توزيع 

داخل  العمل  بسر  املتعلقة  واملخططات  واإلجراءات 

املؤسسة، وميكن حرص أهداف الحوكمة مبا يأيت :

 - تحقيق الشفافية والعدالة.

 - تحقيق الحمية الازمة للملكية العامة.

 - تحقيق فرصة مراجعة األداء من خارج أعضاء اإلدارة 

التنفيذية.

 - زيادة الثقة ف أدارة القتصاد القومي.

إعداد : سعد الدغمان 

الحوكمة ...  

 طريق لتكامل العمل 
و تصويب مساراته  

تعد الحوكمة من المواضيع الحديثة التي يتم تداولها 
في الوقت الحالي ويجب اإلشارة إليها والى أهميتها 

في تطوير البيئات التنظيمية )مؤسسات الدولة 
والشركات المختلفة(، وذلك من خالل عالقتها بآليات 

وإجراءات اإلصالح اإلداري الذي يعد أحد العناصر المهمة 
في نظام الحوكمة، والذي يساهم في ضبط العمل 

وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور المستمر. 

 الحوكمة تساهم 
بضبط العمل 

وتوجيهه نحو النجاح 
والتطور المستمر 
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علوم أمنية 

و إن وجود أثار ألقدام متعددة ومختلفة ف شكلها وحجمها من شأنه أن يهدي 

املحقق إىل تعدد عدد الجناة، ومعرفة عددهم بتحديد أنواع وأشكال أثار األقدام 

التي تخلفت ف مرح الجرمية. 

إن وجود آثر القدم من شأنه أن يكشف عن حالة الجاين ف حالة ما إذا كان حافيا 

أو ينتعل حذاء، بل إنه من املمكن أن يتم  الهتداء من خال  شكل الحذاء 

ف بعض األحيان إىل مهنة  صاحبه أو إىل نوع الحذاء، إذ مثة أنواع من األحذية 

تحمل ف نعلها أشكال ورسوما معينة ميكن أن تيزها عن غرها، كم هو الحال 

ف أحذية الجنود.

هناك  وجد  حيث  األثر،  صاحب  طول  عى  »القدم«  من  الستدلل  ميكن  كم 

املمكن  من  األقدام  أثار  إن  كم  اإلنسان،  ومنها  املخلوقات  أعضاء  بي  تناسب 

السبيل  أنها  الجرمية، حيث  كيفية وقوع  املحقق ملعرفة  أمام  السبيل  تفتح  أن 

إىل معرفة سن الجاين بشكل تقريبي، حيث تقل أحجام أقدام الشبان دون سن 

الحادية والعرشين عن أحجام أقدام البالغي- بحسب املختصي بالعلوم الجنائية.

وحرص  البحث  دائرة  تضييق  خاله  من  ميكن  الذي  السبيل  هى  األقدام  أثار 

الشبهة بفئة معينة ف املشتبه بهم، ويستدل املحقق من خال ماحظته ألثار 

األقدام عن الحالة التي عليها الجاين، وذلك من خال ماحظته شكل أثر القدم 

أو من خط سره، ويتم من خالها معرفة حالة الجاين، ف حالة ما إذا كان واقفا 

أو يسر، فإذا كان سائرا فان مشط القدم يكون أكر عمقا من الكعب عى خاف 

األمر فيم إذا كان مشط رجل صاحب األثر غائرا.

 وميكن من خال »أثر القدم« معرفة بعض صفات الجاين من حيث بدانته، أو 

ما إذا كان يحمل حما ثقيا من حيث درجة عمق األثر، أو الستدلل عى بعض 

صفاته، وما يعاين من علل سواء ف قدميه، أو ف غر ذلك حيث ميكن أن يستدل 

من خال ماحظة أثر القدم ما إذا كان صاحب  األثر  سليم، حيث تكون خطاه 

متزنة ومتساوية األبعاد، أو أعرجا، أو مشلول، ويظهر ذلك من اختاف خطى 

ناحية  إىل  السر  اتجاه  انحراف خط  ذلك من خال  ويظهر  أعور،  أو  القدمي، 

العي السليمة، أو سكران أو مضطرب، ويتبي ذلك من خال اضطراب الخطوات 

وتعرج خط التجاه.   

 http://www.soutalomma.com/Article/815294

كتب : عالء رضوان

دور أثار األقدام في كشف حالة الجاني

إن وجود أثار األقدام في مكان وقوع الجريمة من شأنه أن يفتح الطريق أمام المحقق ليستدل على جملة من األمور ويصل إلى نتائج عدة من 
ضمنها: االستدالل على الطريق الذي سلكه الجاني، سواء عند دخوله إلى مسرح الجريمة أو عند خروجه منه أو الطريق الذي سلكه في هربه، 

وعند تتبع هذه اآلثار سنتمكن من االهتداء إلى المكان الذي تم االختفاء فيه.
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كبار السن.. الثروة والحكمة

ف قاموس النتصارات الفعلية الشجعان هم من يقدمون عى صنع انتصاراتهم با 

تردد لتحقيق مكاسب انسانية وليست مادية وفق خطط مدروسة ومنظمة ودقيقة 

الهدف واملخرج والتقيم ، والقليلون ممن يقدمون عى ذلك ألنهم ل ميتلكون  جرءة 

تتوافق مع مصالحهم  العتبارات يجدونها قد ل  السامي  الهدف  التقدم نحو ذلك 

وفقا  السام  محور  هو  الذي  اإلنساين  الجانب   عن  البعد  كل  بعيدين  الشخصية 

األثر  نرى كمثال حي ملموس  الخالصة.   وعليه  النبيلة  بقيمته  للمستفيدين منه 

والبيان أن دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنذ تأسيسها عى يد املغفور له بإذن 

الله تعاىل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه ، كانت 

رؤيتها ورسالتها واضحه بان هذه األرض هي  أرض التعايش والسام للعامل اجمع 

وتنبثق شفافيتها ووضوحها من مقومات ديننا الحنيف ف إرساء دعائم السام بي  

شعوب الدول قاطبة با استثناء مهم كانت الختافات والتباينات من منطلق أن 

الحياة والعاقات بي الشعوب يجب أن  يسودها السام والحب واإلخاء والتسامح 

مهم عظمت التحديات والظروف .  حيث أصبحت دولتنا بقيادتنا الرشيدة الحديثة 

وفقا لتلك الرؤية الحكيمة ذات توجه ريادي محي وإقليمي ودويل عى نفس النهج 

، ومل  العامل  السام بي دول  أوارص  لتدعيم  املتي  القوي  بأساسه  املوضوع  واملبدئ 

يقف األمر عند تنفيذ هذا  املبدأ السامي ولكن يتعداه باإلقدام عليه بشجاعة وبا 

تردد من منطلق رؤية خالدة ان دول العامل لن تستطيع العيش بسامل إل اذا تحلت 

بروح الشجاعة ف حل مشكاتها العالقة فيم بينها واألميض قدما عى تقديم تنازلت 

السياسية ل يعنى  الشجاعة  ، والتنازلت ف علم  االنسان والبرشية  بناءة لخدمة  

بها ضعف املوقف او الركون إىل التخاذل إلماءات  خارجية ولكن التنازلت تبنى 

عى معاير ورشوط مفادها التوازن للوصول اىل مكاسب حقيقيه بي كافة األطراف 

للمكاسب  تحقيقا  املوضوعة  التفاهمت  طبيعة  ف  الدول  بي  التوافق  يحقق  مم 

املرشوعة التي ترتأيها األطراف كافة وفقا  ألهدافها ومخرجاتها اإلنسانية والوطنية. 

وف هذا اليوم املوافق 15 / ٩ لسنة 2020 والذي سوف يكتب التاريخ اسمه بأحرف 

من نور أقدمت وبكل شجاعة  وإباء دولتنا دولة السام واإلخاء والتسامح اإلنساين 

عى  حفاظا  ارسائيل   مع  مذكرة سام  توقيع  عى  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

حقوق اإلخوة الفلسطينيون واحقاقا بحقهم ف العيش الكريم ف ارضهم با امتهان 

من جهة ومن جهة أخرى  تدعيم ركائز وأعمدة السام والستقرار ف منطقة اتسمت 

بعدم الستقرار نتيجة النزاعات والرصاعات لعقود طويلة .  

والذي  اإلقدام  هذا  ف  مقوماته  تتجى  الرشيدة  قيادتنا  قبل  من  املوقف  وشجاعة 

بتجرده  تحى  أنه  كم   ، العلن  وف  وامللئ  العامل   أمام  والشفافية  بالوضوح  تيز 

التام من ثوب الرية واملصالح املسمومة التي تتبناها بعض الدول التي ل  تتلك 

شجاعة فرسان السياسة الفعليون املؤثرون .   وختاما السام يصنعه فرسان السياسة 

األهداف وقيم  وبيان  القرار  املوقف وموضوعية  تحلوا بشجاعة  الذين  الحقيقيون 

اإلنسان الخالصة الذي هو محل لتلك القرارات لينعم بحقوقه با نقصان ف زمن قلة 

فيه املواقف اإلنسانية وأصبحت املتغرات ترتبط باملصالح املادية الرصفة بي الدول 

واملترر وفقا لذلك هو اإلنسان .   فهنيأ لنا بقيادة جعلت من التحديات مقومات 

فعال   قدم  موطئ  لها  وجعلت  األثر  ملموسة  خالدة  بقيمة  واإلنتصارات  للنجاح 

ومؤثر بي دول العامل فكسبت قلوب الشعوب بحسن إدارتها للمواقف والسياسات 

اإلنسانية وكسبت احرام رؤساء الدول  ف ما تتخذه من قرارات مصرية وأصبحت 

نظر ذلك قيادة تأثر دولية فعالة وبناءة لخدمة البرشية واإلنسان الذي هو  محل 

اهتممها با تيز.     

ميكن تعريف الروة الوطنية ألي دولة بأنها مجموع القوى املنتجة ف هذه 

الدولة، ولشك أن العنرص البرشي هو أحد أهم عنارص تلك الروة. الكثر من 

أمر طبيعي وف غاية  الشباب، وذلك  أولوية وتركيز عى  املجتمعات تعطي 

األهمية، لكن أيضاً هناك دور ل يقل أهمية عن دور الشباب أل وهو دور 

الطاقة  الكثر من هؤلء مازالت لديهم  تقاعدوا، حيث إن  السن ومن  كبار 

قلّم  حولهم.  وملن  ملجتمعاتهم  قيمة  وإضافة  العمل،  ف  الحقيقية  والرغبة 

توجد برامج عى مستوى شامل لدمج كبار السن ف املجتمع، والستفادة من 

خرباتهم وحكمتهم ف تعليم الشباب وتوجيههم، بل لألسف ينظر أحياناً لكبار 

السن عى أنهم من زمن آخر، وأنهم لن يستوعبوا مقتضيات ولغة هذا العرص، 

ولكن هذه الصورة الذهنية مغلوطة وغر دقيقة. ف بعض الدول األوروبية 

من  العديد  مع  وبالتعاون  املستويات،  مختلف  عى  برامج  عمل  يتم  حالياً 

املؤسسات الحكومية واألهلية واألكادميية، لدمج املتقاعدين والستفادة من 

خرباتهم، هذه الربامج تهدف إليجاد سبل تسهل الستفادة بطريقة عملية من 

 Mentors خربة هذه الفئة من املجتمع، كم يتم إعدادهم للعمل كموجهي

لتدريب املديرين الجدد ورشيحة الشباب ونقل الخربات لهم، ول يقترص األمر 

عى جانب العمل فقط، بل يتم منحهم الكثر من التسهيات حتى يستطيعوا 

الستمتاع بحياتهم، فيتم مثاً منحهم خصومات خاصة ف وسائل املواصات، 

وكذلك بطاقات خصم للتسوق واملقاهي واملطاعم، وبالطبع يتم من الناحية 

العملية تسهيل تنقاتهم من حيث تجهيز الطرق واملمرات بحيث تستوعبهم 

ف حال وجود صعوبات ف الحركة أو استخدام وسائل تحرك مساعدة، مثل 

الكرايس املتحركة وما شابه، كم يتم تقديم الخدمات الحكومية لهم ف أماكن 

إقامتهم توقراً واحراماً لهم.

• »احرتام الكبري ليس مجرّد شعارات ونيات حسنة، بل يحتاج إىل سياسات 

وإجراءات وبرامج عملية ترجمه إىل أفعال«.

إىل  يحتاج  بل  ليس مجرد شعارات ونيات حسنة،  الكبر وتوقره  احرام  إن 

أفعال  إىل  والتوقر  الحرام  هذا  ترجم  عملية  وبرامج  وإجراءات  سياسات 

ونتائج ملموسة عى األرض، فكبار السن ف الكثر من األحيان يجدون صعوبة 

ف التكيف مع الواقع، خصوصاً من أصابه ضعف الذاكرة أو تدهورت حالته 

النفي لهم  الجانب  فإنهم بحاجة إىل رعاية خاصة وتفهم  الصحية، ولذلك 

بشكل جيد.

 هناك الكثر من الجامعات التي تقدم برامج أكادميية تقرن بالجانب العمي 

لتأهيل الخريجي عى التعامل مع كبار السن، كم تقوم الكثر من الجامعات 

الجران  خال  من  مستمرة  بصفة  لهم  اجتمعية  أنشطة  بتنسيق  األهلية 

واألصدقاء، حتى ل يشعروا بالوحدة. وختاماً فلنتذكر دامئاً قول رسولنا الكريم 

صى الله عليه وسلم: »ليس منا من مل يوقر كبرنا ويرحم صغرنا«.

 السالم يصنعه الشجعان  
الدكتور / علي مبارك الزعابي 

د. عالء جراد
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بنا اللي    املايدي    الفهيم    يقول   

اخملالف الكالم    كثر   عن   بوصيك   

وان يتك   عويا   من   سفيه   فخلها

وال ينقل    االقوال    رجل       بجيد 

ومن   اليداري   علة     الهون     اول

مزاهد رضوة    احلجام   العطى  ومن 

مبرد عاد    لي   للظل   السعى   ومن  

ومن    العلى   الراحات   يدد   نعاله

ومن  التغاضى  عن     خطايا   رجاله

ترى   خافيات   راحلر   الٍل    يصونها

يذاعن حلوق الصيد وازرى بها القوي

كم      نادٍر     يوٍم      يخال      مهابه

اسبق قبل   مايبتدي    فيك    سابق

فكم    مستظٍل    زال  عنه     ظالله

الرواة      تقال واالمثال      مابني    

وماجاك    من  كثر  احلديث   اقوال

وان يات   من   غير   السفيه   فسال

والينشرى  الرجل     الدني     برجال

تباطا    بها     زادت     عليه     عالل

الطبيب   مبال بذل     الى   احتاج    

الشمس      صاالها     بغير     ظالل

وطا   الشوك   والرمضا   بغير   نعال

شكى الضيم    مهضوٍم   بغير   رجال

فما   طاح    من   اطرافهن     عطال

صوايده   عن   هبش  الفريس  اكالل

وكم     خيٍر     دوٍم     عليه      يعال

ان    لم    تكن   عايل     بيي    عيال

ظالل ياه   بالشمس    جالٍس    وكم   

شاعر إذا حضر ... حضر معه القصيد، من أهم رواد الشعر في عصره إمتاز شعره بالحكمة والنصح، 
يمثل ظاهرة غير عادية في مجال الشعر الشعبي والخليجي. أخترنا لكم بعضًا من أبياته .

شعر :  المايدي بن ظاهر

إعداد :  مبارك المري



 متى بدأت مسيرتك اإلعالمية؟
خربا  قرأت  حيث   ،1999 سنة  بدأت  الرياضية  ديب  شاشة  عى  اإلعامية  انطاقتي 

للتعليق  وامليول  الرغبة  لدي  وكان  الجدد  للمعلقي  دورة  بأقامة  يتعلق  بالصحف 

إن  الدورة أوضح يل  املعلق عي حميد لاستفسار عن  الريايض. وعندما تواصلت مع 

الدورة بدأت واليوم هواألخر لها، ولكني مل أيأس فأبدى تفاعله وطلب مني التواصل 

مع األستاذ محمد الجوكر وبدوره أرشدين لديب الرياضية، والحقوين بدورة تدريبية ملدة 

أربع شهور وبعد أتام الدورة تبناين األستاذ راشد أمري حيث كان يشغل تلك الفرة 

ووصلت  وتيزت  فيديو  وفني  املنتر  مثل  تدريبية  بدورات  وألحقني  التنفيذي  املدير 

إىل اإلخراج، ولكن مع رغبتي وأرصاري وتفضيي أن أصبح مراسل تلفزيوين ثم أفساح 

الطريق أمامي وشاركت بدورات مختلفة حول كيفية اإللقاء والتفاعل بالصوت وأسلوب 

الحوار والتقديم إىل أن وصلت إىل أكر من 23 دورة.

ما هي أكثر األعمال التي تقوم بتغطيتها؟

القوى  ألعاب  ف  أكر  برعت  ولكني  الرياضية  األلعاب  مختلف  بتغطية  أقوم 

فيها  تكر  التي  العمومية  للجمعيات  أميل  املرأة،  ورياضة  القتالية  والرياضات 

النقاشات حول هموم الرياضة والدخول ف القواني، إضافة إىل تفضيي لتغطية 

كواليس البطولت التي أبرز فيها ما وراء الحدث، كم يستهويني متابعة وتغطية 

رياضة أصحاب الهمم.

ما هو العمل أو البرنامج الذي تفتخر فيه؟
يخرج  فيه حتى  قصارى جهدي  أبذل  عمل  وكل  بها  أقوم  التي  األعمل  بكافة  أفتخر 

بالصورة التي تريض قلبي وطموحات املشاهد وأعطي كل مهمة الجهد حيث ليكون 

هناك خلل أو قصور بالحدث.

هل لك تغطيات خارج الدولة؟
نعم كانت لدى تغطيات عديدة خارج الدولة وأبرزها بطولة األلعاب العاملية لألوملبياد الخاص 

الشتوية )بكوريا  للرماية( واأللعاب  )باليونان 2011( وبطولة )أمريكا 2015( وبطولة )كرواتيا 

الجنوبية( وبطولة أسياد آسيا وبطولة العامل ف )ليون الفرنسية( .

إضافة إىل أوملبياد لندن 2012 واأللعاب الصيفية )البار األوملبية( وكانت أول بطولة خارجية مع 

أصحاب الهمم مباليزيا 2009 .

بدأ مشواره مع دبي الرياضية 1999شوق ورغبة كبيرة لعودة الجماهير للمدرجات
المذيع أحمد عبيد: طموحي ليس له حدود 

وأفضل تغطية األلعاب الفردية ورياضة أصحاب الهمم 
أثبت أحمد عبيد المذيع بقناة دبي الرياضية، حضور متميز في كافة 

األعمال التي يقوم بتقديمها وتغطيتها، ونجح خالل مسيرته اإلعالمية 
الحافلة التي بدأت سنة 1999 بأن يسجل لنفسه موقع ومكانه على 

الشاشة دبي  الرياضية في كافة البرامج والحلقات والحوارات التي يكلف 
بها ليثبت أمام الجميع قدرته ومهاراته وثقافته الواسعة، السيما إنه ملم 

 عن نقل 
ً
ومطلع وعلى معرفة بمختلف األلعاب الرياضية ويبحث دائما

الحقيقة بصرف النظر عن األثارة اإلعالمية )الشو(، ليكسب ويحظى بثقة 
المسؤولين والمشاهدين، ويرى أن أهم وسيلة لنجاح المذيع اإلستمرار 

بالقراءة واإلطالع والتزام الحيادية مع الرغبة واإلخالص للمهنة التي يقوم 
بها . كما أوضح إن عمله بالقناة أتاح أمامه الفرصة لإللتقاء بكبار القيادات 

والمسؤولين بالدولة وخارجها والتعرف على شريحة كبيرة من أفراد 
المجتمع لنقف على ما جاء في هذا اللقاء عبر االسطر التالية:

حوار: حسن المنصوري
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* جاءت مشاركة فرقنا بالنسخة األسيوية احلالية دون الطموح 
ومل تلبي تطلعات الشارع الرياضي، حيث خرج "العني" من دور 
اجملموعات دون ترك بصمة وبفوز يتيم ال يسمن وال يغني رغم 
أنه  يف السابق كان  خري من ميثل )كرة اإلمارات( يف احملافل 
الثاين والذي يعود للمحفل  أما فريق الشارقة املمثل  اخلارجية، 
األسيوي بعد سنوات من الغياب، فقد حاول واجتهد ولكنه فقد 
حقائبه  ويحزم  املنافسة  ليرتك  األخرية،  املباراة  يف  الطريق 
أن  16بعد  لدور   األهلي  شباب  فريق  بتأهل  خريا  تفاءلنا  ويعود، 
خدمته الظروف ولكنه رفع الراية ومل يستطع جماراة الكبار رغم 

ما يضمه الفريق من عناصر قوية .
الغرميني  الفريقني  على  وخاصة  ورهان  أحالم  لنا  *كانت 
اإلماراتية  الكرة  لواء  يحمال  أن  والعني  األهلي  شباب  التقليديني 
مشاركتهما  دائما  الناديان  يضع  إذ  القاري،  احملفل  يف 
اخلارجية نصب اعينهما بطولة دوري إبطال أسيا كأحد األهداف 
اإلسرتاتيجية السيما وإنهما يحظيان بخربة كبرية يف مثل هذه 
األسيوي،  العرش  على  والرتبع  الفوز  للعني  سبق  وقد  البطولة، 
بطولة  يف  للدولة  وممثال  للبطولة  كوصيف  األهلي  جاء  فيما 
أندية العامل. كل هذه العوامل أعطت مؤشرا بإمكانية أن تكون 
) ألصحاب القمصان احلمراء والبنفسجية( كلمة مسموعة يف 

أسيا، لكننا صدمنا مبا قدماه من مستوى .
*حقيقة خيبة أمل جديدة أصابت الشارع الرياضي، فليس من 
االحرتاف وما يصرف  الطويلة من  السنوات  املعقول وبعد هذه 
على نشاط كرة القدم من مبالغ طائلة تكون حصيلة املشاركة 
معرفة  يتطلب  األمر  اجلماعي،  واخلروج  الباهتة  الصورة  بهذه 
أدت  التي  واألسباب  القصور  أوجه  وأين  بكرتنا  اخللل  موطن 
للرتاجع، وعلى إدارات األندية أن تكون أكرث جرأة يف التعامل مع 
ال  حتى  األولية  لها  اخلارجية  املشاركات  وتكون  املعطيات  كل 
نستمر يف دوامة اإلخفاقات وتكون كل املشاركات سلبية ونعود 

بخفي حنني .
رحم اهلل القطب الرياضي عبداهلل الكوك 

بعض املواقف يف هذه الدنيا تكون قاسية ومؤملة، فقد أصابنا 
احلزن على وفاة ورحيل عبداهلل أحمد الكوك أحد أعمدة اإلعالم 

اإلماراتي، واحد رجاالتها يف احلقل الرياضي.
 فاملغفور له خدم رياضة بالده بكل إخالص وتفاين وكان واحد من 
األعضاء املتميزين باحتاد كرة القدم بحقبة سمو الشيخ حمدان 
بن زايد، وسمو الشيخ عبداهلل بن زايد. كما كان له دور فعال يف 
واحدا  ويعد  لناديه  الكثري  قدم  وقد  الرمس،  نادي  وخدمة  إدارة 

من رموز الرياضة يف اإلمارة والدولة.
  هذه هي الدنيا )ناس تغادر وناس تخلق من جديد(، نسأل اهلل 
ال  داء  واملوت  الكبري،  القلب  صاحب  جمال(  )أبو  يرحم  أن  الكرمي 

دواء له إال التقى والعمل الصالح .

ال جديد والعودة بخفي حنين 

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

ما هي البرامج التي تحرص على متابعتها في التلفاز ؟
أحرص عى متابعة كل ما هو مفيد وينمي موهبتي ف اإلعام سواء من تقديم أو أدارة حوار 

بفائدة تكون أضافة لرصيدك  املتابعة لبد أن تخرج  أو مراسلة وتعليق. ومن خال هذه 

خال مشوارك املهني، وعى اإلعامي أن  يستمر ف تثقيف نفسه مبختلف املعلومات وأن 

يكون محايداً ف طرحه مع أهمية املصداقية ويبحث عن الحقيقة بعيداً عن اإلثارة التي ل 

تخدم الهدف املنشود.

إلى أين يصل طموحك اإلعالمي؟
الطموح يجب أن ل يتوقف مهم بلغت من سنوات خربة ومستوى، وعى الفرد بأي مجال 

أن يكون لديه طموح عايل حيث يستمر ف حصد املزيد من النجاح والتألق والتميز ول زلت 

متعطش لهذه املهنة وأبحث عن املزيد من النجاحات.

هل من الممكن أن نشاهدك مستقباًل في قناة إعالمية أخرى؟
شاهدنا كثراً من اإلعامي يتنقلون بي املحطات وهذا صحي للتجديد ويعتمد عى العرض 

والطلب، ولكن حالياً متواجد بديب الرياضية وأعطي بكل أخاص وتفاين لهذه القناة التي 

تقدمني للجمهور.

ماذا أضاف لك االعالم على المستوى الشخصي ؟
والخارج،  بالداخل  مرموقة  وقيادات  بشخصيات  اإللتقاء  فرصة  يل  أتاح  اإلعامي  عمي 

وحظيت برشف اللتقاء بالعديد من الشيوخ ورموز الدولة، كم ألتقيت برئيس التحاد الدويل 

والتعرف  والخليجيي،  الدوليي  الرياضيي  من  بالعديد  اإللتقاء  إىل  إضافة  )باتر(  السابق 

إىل الناس وتكوين صدافات جديدة، كم أن عمي جعلني أكر حرصاً عى الوقت والتقيد 

واللتزام باملواعيد.

كيف ترى اإلحتراف وتأثيره على اللعبة؟ 
الهدف من تطبيق اإلحراف تطوير اللعبة والرياضات املختلفة، ولكن هناك قصور من إدارات 

األندية التي بدأت تبحث عن الاعب الجاهز، وقل اهتممها مبدارس الكرة والنشئ، وعى 

األندية أن تضاعف أهتممها باملراحل السنية فهم أمل التطوير والرقي بالجانب الريايض.

 ما هي األنشطة والهوايات التي تمارسها بعيدًا عن االعالم؟
لدى هوايات متعددة احرص عى مزاولتها ف أوقات الفراغ حيث تعد رياضة رفع األثقال 

ورياضة الدفاع عن النفس واملي من أهم وأحب الهوايات الرياضية، كم لدى شغف ف 

الغناء والتمثيل ومشاركات ببعض املقاطع الهادفة.

ما هي رسالتك لمشاهدي دبي الرياضية؟ 
بأرائهم  تزويدنا  الرياضية  ديب  شاشة  متابعي  كل  من  ونأمل  أعملنا،  نجاح  أساس  هم 

وأنطباعهم فمن خال تشجيعهم وماحظاتهم نرتقي ونأمل لكل مشاهدي ومتابعي القناة 

الستمتاع بربامج ديب الرياضية.
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حمدان بن راشد يستقبل راشد بن حميد النعيمي

نهيان بن مبارك يطلق مبادرة أندية التسامح والتعايش بالتعاون مع الجامعات في الدولة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب وزير املالية ف قرصه بزعبيل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس 

دائرة البلدية والتخطيط بعجمن الذي هنأ سموه مبناسبة نجاح العملية الجراحية وشفاء سموه وعودته اىل الباد ساملا معاىف.

التسامح والتعايش  نهيان وزير  نهيان بن مبارك آل  الشيخ   أعرب معايل 

عن سعادته بالحتفال بتأسيس " أندية التسامح والتعايش " ف جامعات 

التسامح والتعايش والذي  الجامعات ووزارة  الدولة كمرشوع مشرك بي 

مجالت  الجامعات ف  طلبة  وإنجازات  وقدرات  معارف  تنمية  يركز عى 

التسامح والتعايش واألخوة اإلنسانية، وذلك عى طريق ما نسعى إليه من 

أن يكون مجتمع اإلمارات دامئاً مجتمعاً ناجحاً ومتسامحاً يستوعب جميع 

أبنائه وبناته وكافة املقيمي فيه ويجعلهم جميعاً، قوة إيجابية قادرة عى 

وغاياتها  أهدافها  إىل  والنتمء  اإلمارات  بفكرها وسلوكها حب  أن تجسد 

والولء للدولة والقيادة والنفتاح الواعي عى حضارات العامل وثقافاته .

جاء ذلك خال افتتاح معاليه للملتقى الفرايض الذي نظمته الوزارة إلطاق 

مبادرة أندية التسامح والتعايش بالتعاون مع عدد كبر من الجامعات ف 

الدولة لتكون إحدى املشاريع الرائدة للوزارة لنرش قيم التسامح والتعايش 

واألخوة اإلنسانية ف البيئات الجامعية واملدرسية، وف املجتمع بشكل عام.

التسامح  وزير  مبكتب  العام  املدير  الصابري  عفراء  سعادة  امللتقى  حر 

والتعايش ، وسعادة الدكتور خالد الظاهري مدير جامعة محمد الخامس 

، وسعادة الدكتور منصور العور مدير جامعة حمدان بن محمد الذكية ، 

وسعادة الربوفيسورة سيلفيا سرانو مديرة جامعة السوربون - أبوظبي ، 

وعدد من مدراء الجامعات اإلماراتية واألكادمييي ومن املهتمي بنرش ثقافة 

التعايش والتسامح محليا وعامليا.

وتم خال امللتقى اإلعان عن أندية التسامح والتعايش ودورها ف تنظيم 

العديد من األنشطة واملبادرات، والربامج عى مدار العام.
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احتفلت اإلدارة العامة لجمرك أبوظبي باليوم الوطني السعودي التسعي ف تأكيد 

عى قوة العاقات والروابط األخوية بي الشعبي اإلمارايت والسعودي املبنية عى 

أسس راسخة أرىس دعامئها قيادتا البلدين الشقيقي.

من  العديد   -  " أبدا  معا   " شعار  تحت  أقيمت  التي   - الحتفالت  وتضمنت 

الفعاليات املبهجة ف مقر جمرك أبوظبي واملنافذ الجمركية وذلك ف إطار مشاركة 

الدولة احتفالت األشقاء ف اململكة باليوم الوطني تعزيزا لروح اإلخوة والتاحم 

والتعاضد واملحبة بي شعبي البلدين.

 " : العامة لجمرك أبوظبي  وقال سعادة راشد لحج املنصوري مدير عام اإلدارة 

مبشاعر ميلؤها الفخر والعتزاز تنبض بروح اإلخوة والتاحم نتقدم بأسمى آيات 

بهذه  الشقيق  السعودية  العربية  اململكة  وشعب  قيادة  إىل  والتربيكات  التهاين 

املناسبة العزيزة علينا جميعا".

بعلمي  متوشحون  أبوظبي وهم  لجمرك  العامة  اإلدارة  جانبهم عرب موظفو  من 

الوطني السعودي  باليوم  السعودية واإلمارات عن اعتزازهم وفرحتهم بالحتفال 

الفيديو ألشقائهم  عرب  تهنئة  عبارات  ف  مؤكدين  إماراتيا،  وطنيا  يوما  ميثل  الذي 

ف اململكة العربية السعودية أن اإلمارات والسعودية يجسدان تاريخا من الفخر 

واإلخاء و النتمء املشرك.

جمارك أبوظبي" تحتفل باليوم الوطني السعودي التسعين

ينعي مجلس إدارة جمعية الصحفيين اإلماراتية 
الزميل عبد الحي محمد عبد الحي

يدة البيان بمكتب أبوظبي  الصحفي في جر
 الذى انتقل إلى رحمة اهلل تعالى ، ويتقدم بأحر التعازي 

ألسرة الفقيد واألسرة الصحفية في اإلمارات ومصر.
 رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته 

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص 
العزاء والمواساة إلى كل من :

يد سعيد سيود البخيتي ،   المالزم أول علي ز
يد سعيد سيود البخيتي ،  والمساعد أول سيف ز

في وفاة المغفور له بإذن اهلل
 والدهما ..

 سائلين اهلل عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. 

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
 بخالص العزاء والمواساة إلى

 الشرطي أول خالد محمد الظنحاني
 ، في وفاة المغفور لها بإذن اهلل 

والدته .. 
سائلين اهلل عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته
 ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 
بخالص العزاء والمواساة إلى

 المساعد أول خميس راشد الزباد ،
 في وفاة المغفور له بإذن اهلل

 والده.. 
سائلين اهلل عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
على  واقتصادية  واجتماعية  نفسية  أثار  لها  وتكون  لها ضحايا،  ويقع  الجرائم  تحدث 
الضحية والجاني، وكذلك على رجال األمن وميزانية الدولة، والجريمة تحدث رغم استخدام 
أسلوب الردع )العقوبة - السجن- الغرامة(، كون غالبية الجهود المبذولة تعتمد أسلوب 
الردع  و مكافحة الجريمة بعد وقوعها، ولم يتم العامل معها بأسلوب علمي يركز على 

الوقاية منها قبل وقوعها.

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

عليه، باإلضافة الى أهم السلوكيات التي تطبق كإجراء وقائي يحد من وقوع الجريمة.

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

أيها األخوة
هناك  عدة سلوكيات وأساليب للوقاية من الجريمة توفر الجهد والمال، وتقلل اآلثار 
النفسية على الضحية و الجاني معا وهي: تغيير أسلوب الحياة وتغيير النشاط المعتاد 
القرار،  بناء  في  البدء  كيفية  لمعرفة  الجريمة  مع  المنطقي  التعامل  للفرد،  والمألوف 
الجاني،  على  القبض  الهدف،  حول  األخطار  وزيادة   ، الجهد  وزيادة  الهدف،  تصعيب 
تقليص الفائدة والمنفعة ، وتطوير العمل الشرطي للتعامل األعمق والكثيف والدقيق 
)التعامل  عن  االبتعاد  الجريمة،  حدوث  إلى  أدت  التي  األسباب  معرفة  الجرائم.  مع 

السطحي(، تصميم المباني والمنشآت وفق نصائح وإرشادات أمنية.
التعمق بدراستها وتطبيقها، نكون قد  الحديثة بعد  العلمية  وبإتباع تلك األساليب 
حققنا الهدف بمحاصرة الجريمة والسلوك الشاذ لمرتكبيها قبل وقوعها ، وهو ما يعني  

مفهوم) الوقاية من الجريمة(.

الوقاية من الجريمة .. رؤية نفسية

البد من االهتمام بالجانب 
الوقائي األولي الذي يركز 

على تضييق الفرص، 
وتصعيب األهداف اإلجرامية 

السهلة
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