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منا قيمة عليا، 
َ
َعل

فلنحرص على أن 
تكون قيمنا عالية 
نبيلة، كما أن يكون 
 
ً
 شامخا

ً
منا عاليا

َ
َعل

ثقافة احترام َعَلم الدولة
                               ألنه رمز يرثي االحساس الوطني ، ويعلي من قيم املواطنة الصاحلة ، ويعزز 
الهوية الوطنية للبالد ، البد لنا )أن نرفعه عاليًا ليبقى شاخمًا( كما جاء يف مقولة صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم 

دبي - رعاه اهلل - 
إىل  لتطبيق مبادرة وطنية تهدف  التي  أطلقت من سنني   واحلقيقة اسعدتنا احلملة 
تعزيز ثقافة احرتام َعَلم دولة االمارات العربية املتحدة كجزء من مالمح الهوية الوطنية، 
أطياف  كافة  على  يجب  وسلوكيات  ممارسات  إال  ماهي  الصاحلة  املواطنة  بأن  إميانًا 

اجملتمع من اإلماراتيني واملقيمني االلتزام بالعمل بها.
احلملة مت التخطيط لها لتستهدف كل من املؤسسات احلكومية واخلاصة واملدارس 
واجلامعات واملنازل يف الدولة للتعريف بطرق احملافظة على هيبة الَعَلم ومراسمه 

والتي يجب اإلنتباه إليها عند التعامل واستخدام الَعَلم بأي شكل من األشكال.
هذه احلملة أو  املبادرة “حماة الَعَلم”  كانت قد دعت إىل تعزيز ثقافة إحرتام الَعَلم كرمز 
للدولة بعدم تركه حتى يصبح باليًا مبنظر غري الئق، باإلضافة إىل توعية اجملتمع بكيفية 
األماكن اخملتلفة. عمل  الظروف اجلوية يف  نتيجة  والتالفة  البالية  األعالم  التخلص من 

يستحق أن يقال فيه ) ذو قيمة عليا(، ومن يؤديه يستحق منا كل التقدير واالحرتام.
اليوم ومبناسبة “ يوم الَعَلم” نحن بحاجة ماسة إلستحضار فكرة تلك املبادرة ، والسعي 
حثيثًا لتطبيق ما أقرتحته بنودها من أسس للحفاظ على شكل َعَلمنا “ رمزنا الوطني 
“ ملا يشكله من سمة متيز دولتنا ، وحتفظ أرثنا ، وتعلي شأننا ، لنباهي به بني األمم 

والشعوب.
البد أن نحافظ على شكل الَعلم اإلماراتي ناصعًا بهيًا ، والبد أن يكون حمافظًا على رونقه 
وشكله بعيدًا عن املؤثرات والظروف اجلوية وما يشابه من تلف ، فهو حمفوظ بصميم 

نفوسنا وقلوبنا ووجداننا ، الَعلم مبثابة القلب ، فهل نرضى لقلوبنا التلف.
دعوة عرب صفحاتنا املتواضعة ألن ننطلق جميعًا يف هذا املسعى للحفاظ على الَعَلم 
فنانني،  مشاهري،  باجملتمع،  عالقة  له  من  كل  تلك  حملتنا  يف  نوظف  وأن  عال،  بزهو 
مسؤولني، صناع قرار، وسائل إعالم مبختلف أشكالها، وسائل التواصل ، وكل وسيلة 

تخدم توجهنا النبيل نحو إعالء مكانة َعَلمنا احلبيب رمز وطننا احلبيب ، وقيمنا النبيلة.
هي للجميع دعوة فال ترتكوها متر دون أن نحقق مقصدنا ، ونثبت مشاعرنا بالعمل من 
أجل رفعة بالدنا التي أعزها اهلل سبحانه بقيادتنا الرشيدة ، وبشعب نبيل . َعَلمنا قيمة 

عليا ، فلنحرص على ان تكون قيمنا عالية نبيلة، كما أن يكون َعَلمنا عاليا شاخمًا.
“أرفعه عاليُا ليبقى شاخمًا”
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المحــــتــــويات
حديث شريف

ُهَم النَّاُر، َعْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة  َعيَْناِن َل َتَسُّ

اللَِّه، َوَعْيٌ بَاتَْت تَْحُرُس ِف َسِبيِل اللَِّه  
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سائد الخالدي

سموه  تويل  منذ  الخيمة  رأس  إمارة  ورضبت 

موعدا   2010 العام  ف  اإلمارة  ف  الحكم  مقاليد 

مع التاريخ الذي دخلته من أوسع أبوابه بفضل 

والرؤية  املدروس  والنهج  الحكيمة  السياسة 

أبهى صورها من  تجلت ف  التي  لسموه  الثاقبة 

تعيشها  التي  الشاملة  النهضوية  املسرية  خالل 

تحققت  التي  الحافلة  والنجازات  اإلمارة 

والسياحية  القتصادية  األصعدة  مختلف  عىل 

والتعليمية والصحية ف الوقت الذي مل يدخر فيه 

والسهر  مواطنيه  احتياجات  لتلبية  جهدا  سموه 

عىل راحتهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم ف شتى 

املجالت .

الدعم  بفضل  اليوم  االخيمة  رأس  وتزخر 

الالمحدود من قبل صاحب السمو الشيخ سعود 

التي  النجاحات  من  بالعديد  القاسمي  صقر  بن 

النمو  الحرص  ل  املثال  سبيل  عىل  منها  تحققت 

القتصادي املتسارع ف المارة مم جعلها واحدة 

دعم  بفضل  منوا  املنطقة  اقتصاديات  أرسع  من 

سموه عرب تقديم التسهيالت وتوفري البنية التحتية 

الجاذبة لالستثمرات ورؤوس األموال من مختلف 

السياحي  التطور  جانب  إىل  العامل،  ودول  بلدان 

من  ينعكس  الذي  اإلمارة  تعيشه  الذي  املشهود 

مرافق  إلنشاء  الهتمم  بوصلة  توجيه  خالل 

الخيمة  سياحية عالية املستوى تفردت بها رأس 

التي تحتضن أعىل قمة جبلية ف الدولة ممثلة ف 

»جبل جيس« الذي أصبح مقصدا للزوار والسياح 

من داخل وخارج الدولة ، وجزيرة املرجان التي 

من  لعدد  وباحتضانها  الجميل  بالتخطيط  تتميز 

املتميزة  خدماتها  تقدم  التي  العاملية  الفنادق 

التعليمي  التطور  عن  فضال  والزوار  للنزلء 

عدد  إنشاء  خالل  من  انعكس  الذي  والصحي 

الحديثة  واملستشفيات  والكليات  الجامعات  من 

التقنيات  بأحدث  املجهزة  الصحية   واملراكز 

واملعدات الطبية إضافة إىل التطور العمراين عىل 

طول النطاق الجغراف إلمارة رأس الخيمة.

الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  تويل  ومنذ 

قفزات  تحقق  وهي  اإلمارة  ف  الحكم  مقاليد 

والتقدم  والعطاء  البناء  مسرية  ف  واسعة 

بي  الدولة  مكانة  تعزيز  ف  ساهمت  والزدهار 

اهتمم سموه  فيم جاء  املتقدمة  الدول  مصاف 

بالستثمر بالعنرص الوطني وتشجيعه عىل النهل 

ف  قدما  امليض  وعىل  واملعرفة  الَعلَم  بحور  من 

صادف السابع والعشرين من أكتوبر الماضي الذكرى العاشرة لتولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة  مقاليد الحكم باإلمارة خلفا للمغفور له بإذن الله  والده الشيخ صقر بن محمد القاسمي، لتبدأ مع ذلك 
مرحلة جديدة من التطور واالزدهار الشامل الذي شمل مختلف القطاعات على مستوى اإلمارة، مما أوجد لها مكانة مرموقة على 

خارطة التميز يشار إليها بالبنان .

مناسبات
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من  آخرا  وجها  ليشكل  النجاحات  حصد  طريق 

اتاحة  خالل  من  وذلك  اإلمارة  ف  التطور  وجوه 

املناصب ف  لتقلد مختلف  الوطن  الفرصة ألبناء 

الدوائر والهيئات الحكومية واملساهمة ف خدمة 

وطنهم ورد الجميل لهذا البلد املعطاء الذي طاملا 

قدم ول يزال يقدم لهم الكثري.

وحرص سموه عىل جعل إمارة رأس الخيمة محطة 

واعدة ف التنوع القتصادي والثقاف والجتمعي 

بن  سعود  مؤسسة  إنشاء  خالل  من  والسياحي 

صقر لتنمية مشاريع الشباب ، ومؤسسة الشيخ 

ومؤسسة   ، الخريية  التعليمية  صقر  بن  سعود 

العامة  السياسة  لبحوث  صقر  بن  سعود  الشيخ 

وغريها الكثري من املؤسسات والهيئات التي لعبت 

دورا حيويا وفاعال ف إبراز اإلمارة ف الوقت الذي 

اإلمارة  أبناء  لخدمة  وقته  جل  فيه  سموه  سخر 

خالل  من  اسعادهم  شأنه  من  ما  كل  وتوفري 

الرتقاء  عىل  الحكومية  الجهات  مختلف  حث 

املتعاملي  لجمهور  املقدمة  الخدمة  مبستويات 

وانجازها بالرسعة القصوى املمكنة .

وشهدت البنية التحتية ف شوارع اإلمارة ف عهد 

سموه نقلة نوعية تجسدت ف مد شبكة حديثة 

من الطرق والجسور لعبت دورا محوريا وهاما ف 

تحقيق انسييابية لفتة ف الحركة املرورية وتعزيز 

جهود  تعززها  الطريق  مستخدمي  وسالمة  أمن 

تعترب  التي  اإلمارة  ف  واألمنية  الرشطية  الجهات 

وممتلكات  أرواح  عىل  الحفاظ  ف  الزاوية  حجر 

املواطني واملقيمي والزائرين ارتكازا عىل العنارص 

البرشية املدربة وعىل أحدث األجهزة واملعدات .

راحة  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وأوىل 

أهمية  لهم  الكرمية  الحياة  وتوفري  املواطني 

قصوى ملساعدتهم عىل تكوين األرس حيث قامت 

املواطني  عىل  األرايض  بتوزيع  املحلية  الحكومة 

الستقرار  تحقيق  ف  تسهم  التي  املستحقي 

الجتمعي واألرس لهم وتعزيز التنمية املستدامة 

الدولة  ومستقبل  حارض  بأن  سموه  من  إميانا 

أبناؤها  هم  خاص  بشكل  والمارة  عام  بشكل 

مسؤولية  عاتقهم  عىل  تقع  الذين  امللخصي 

استكمل املسري واملحافظة عىل مكتسبات الوطن 

وانجازاته .

مناسبات
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محطة شرطية

 m اللواء بن علوان يترأس اجتماع اللجنة الُعليا الدائمة التاسع
الوقوف على نتائج مؤشرات االنتاجية ومشاريع فرص التحسين 

تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

رئيــس اللجنــة الُعليــا الدامئــة – قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة، اجتــمع  اللجنــة الُعليــا الدامئــة التاســع ، بحضــور 

أعضــاء اللجنــة الُعليــا الدامئــة بــرأس الخيمــة. ف بــدء 

الجتــمع، رّحــب رئيــس اللجنــة الُعليــا الدامئــة بــرأس 

ــة  ــم املبذول ــيداً بجهوده ــاء، مش ــادة األعض ــة، بالس الخيم

ف مواصلــة اســتمرارية األعــمل خــالل جائحــة كورونــا، 

والتعايــش معهــا، وأداء كافــة املهــام واألعــمل املوكلــة لهــم 

عــىل أتــم وجــه مــن الدقــة والكفــاءة. أكــد ســعادة اللــواء 

عــي بــن علــوان النعيمــي، عــىل اللتــزام بإجــراءات العمــل 

املوثقــة، مــع الحــرص عــىل مطابقــة اإلجــراءات واملمرســات 

للقواعــد وأنظمــة العمــل، كــم تــم مناقشــة نتائج املبــادرات 

ــادة العامــة عــن النصــف األول 2020،  اإلســراتيجية ف القي

ومناقشــة نتائــج إغــالق فــرص التحســي 2020، واســتعراض 

نتائــج مــؤرشات النتاجيــة عــن النصــف األول2020، فضــالً 

عــن اســتعراض التقريــر اإلحصــايئ األمنــي عــن الربــع 

اإلحرازيــة  اإلجــراءات  تعزيــز  2020.واســتمرار  الثالــث 

والتدابــري الوقائيــة، ومضاعفــة الجهــود خــالل الجائحــة، 

ــق  ــود لتحقي ــة الجه ــف كاف ــا، وتكثي ــش معه ــاء التعاي وأثن

أعــىل معــدلت الســالمة والســتقرار ألفــراد املجتمــع، حتــى 

ــالمة. ــن والس ــة واألم ــع بالصح ــم الجمي ينع

تــرأس اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة - رئيــس فريــق 

ــمع  ــات والكــوارث املحــّي، الجت إدارة الطــوارئ واألزم

واألزمــات  الطــوارئ  إدارة  فريــق  بأنشــطة  الخــاص 

والكــوارث املحــّي، بحضــور العميــد عبــد اللــه خميــس 

الخيمــة،  رأس  عــام رشطــة  قائــد  نائــب  الحديــدي 

والســادة مــدراء الدوائــر الحكوميــة التحاديــة واملحليــة 

ف اإلمــارة - أعضــاء الفريــق. حيــث تــم خــالل الجتــمع 

الجتــمع  وتوصيــات  أجنــدة  ومناقشــة  اســتعراض 

اإلجــراءات  مخالفــة  إحصائيــة  ومناقشــة  الســابق، 

ــرار  ــىل ق ــاًء ع ــا بن ــروس كورون ــة ملكافحــة فاي اإلحرازي

ــىل رضورة  ــد ع ــم التأكي ــم ت ــة، ك ــام للدول ــب الع النائ

املخالفــات  ورصــد  التفتيشــية  الحمــالت  تكثيــف 

والتشــديد عــىل اإلجــراءات اإلحرازيــة، وتقييــم الوضــع 

إىل  باإلضافــة  اإلمــارة،  ف  اإلصابــات  ألعــداد  العــام 

ــا  ــم تطبيقه ــي ت ــة الت الوقــوف عــىل اإلجــراءات الوقائي

ــاظ  ــة للحف ــج ملموس ــن نتائ ــه م ــا حققت ــارة، وم باإلم

عــىل ســالمة أفــراد املجتمــع مــم أســهم ف تحفيــز 

الجهــود ودعــم مرحلــة التعــاف. وأكــد اللــواء بــن علوان، 

خــالل الجتــمع عــىل أهميــة التواصــل مــع مؤسســات 

ــق  ــة تحقي ــزأ ف عملي ــزءاً ل يتج ــا ج ــع وجعله املجتم

األمــن والســتقرار مــم يســاهم ف توفــري الطأمنينــة 

ملختلــف رشائــح وقطاعــات املجتمــع ف اإلمــارة، مشــيداً 

ــم مــن أجــل  ــق ومــدى تفانيه ــة للفري ــود الحثيث بالجه

الوصــول لألهــداف املنشــودة، وحــث الجميــع عــىل 

رضورة بــذل الجهــود مبــا يحقــق األهــداف الســراتيجية 

للجهــات املشــركة ف دعــم حفــظ األمــن مــن الكــوارث 

واألزمــات، مؤكــداً عــىل أهميــة الســتعداد املســبق ألي 

ــارئ. ط

m بناًء على قرار النائب العام للدولة
فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث برأس الخيمة

 يُناقش مخالفات اإلجراءات اإلحترازية لمكافحة  كورونا 
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محطة شرطية

 m فريق إدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث برأس 

الخيمة يكثف الجهود لتعزيز 
الوعي لمكافحة كورونا 

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

النعيمــي القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة - رئيس 

فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــّي، 

ــد  ــد عب ــعادة العمي ــور س ــق، بحض ــاً للفري اجتمع

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

ــة  ــر الحكومي ــدراء الدوائ ــادة م ــة، والس رأس الخيم

ــق. ــاء الفري ــارة - أعض ــة ف اإلم ــة واملحلي التحادي

حيــث تــم خــالل الجتــمع اســتعراض ومناقشــة 

أجنــدة وتوصيــات الجتــمع الســابق، ومناقشــة 

ــة  ــة ملكافح ــراءات اإلحرازي ــة اإلج ــة مخالف إحصائي

فايــروس كورونــا، ومناقشــة الوضــع العــام لإلصابــات 

ــود  ــف الجه ــىل تكثي ــد ع ــم التأكي ــم ت ــارة، ك باإلم

لتعزيــز الوعــي املجتمعــي بــي أفــراد الجمهــور 

ــزام بالشــراطات و اإلجــراءات  ــة عــدم اللت ومخالف

الوقائيــة املعتمــدة واملنصــوص عليهــا، مؤكــداً عــىل 

ــف الحمــالت  ــة بــرورة تكثي ــة الجهــات املعني كاف

عــىل  والتشــديد  املخالفــات  ورصــد  التفتيشــية 

تطبيــق اإلجــراءات اإلحرازيــة، واملســائلة القانونيــة 

ــع،  ــالمة املجتم ــن وس ــىل أم ــاً ع ــي، حفاظ للمخالف

ــارة.  ــان ف اإلم ــن واألم ــعور باألم ــؤرش الش ــع م ورف

الفريــق، حرصهــم  أعضــاء  أكــد  جانبهــم،  ومــن 

الدائــم عــىل تعزيــز الســالمة ونــرش الوعــي واألمــن 

بــي جميــع أفــراد املجتمــع مــن مواطنــي و مقيمــي، 

وعــدم تهاونهــم مــع كل مــن يخالــف األنظمــة 

والقوانــي الخاصــة بالحــد مــن انتشــار فــريوس 

ــزام الجميــع  ــه، مــن خــالل إل ــا، والقضــاء علي كورون

بالتقيــد بكافــة الشــراطات و اإلجــراءات الوقائيــة و 

ــة التــي تحــد مــن إنتشــاره، داعيــي كافــة  الحرازي

رشائــح املجتمــع إىل اإللتــزام والتعــاون حرصــاً عــىل 

ــات. ــوارئ واألزم ــاء الط ــن أثن ــظ األم حف

ــة  ــام رشط ــد ع ــي قائ ــوان النعيم ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــن س دش

رأس الخيمــة رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــي، آليــة مصفحــة 

صنعــت محليــا تســتخدم للمهــام الخاصــة ذات الخطــورة العاليــة بحضــور العميــد 

ــن  ــد الرك ــة، والعقي ــات الرشطي ــة للعملي ــر اإلدارة العام ــس مدي ــه منخ ــد الل عب

يوســف ســامل بــن يعقــوب مديــر إدارة املهــام الخاصــة، والعقيــد ركــن عبــد اللــه 

بــن ســلمن مديــر إدارة اإلعــالم والعالقــات العامــة وعــدد مــن الضبــاط والحضــور. 

وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي إن رشطــة رأس الخيمــة تحــرص كل الحــرص عــىل 

ــور  ــب التط ــي تواك ــزة الت ــدات واألجه ــات واملع ــدث اآللي ــطولها بأح ــز أس تعزي

وتســهم ف تحقيــق رؤيــة وأهــداف وزارة الداخليــة، وتــأيت اآلليــة الجديــدة 

إضافــة نوعيــة ملــا تتمتــع بــه مــن جاهزيــة تكنهــا مــن أداء مهــام خاصــة، كــم 

ــم  ــد  ت ــة، وق ــات رشطــة رأس الخيم ــدة ألســطول آلي ــة جدي ــة نوعي ــل إضاف وتث

تصنيــع اآلليــة محليــا ومبواصفــات عامليــة باســتخدام نوعيــة تصفيــح عاليــة 

األمــان، ووضعــت تحــت أرشاف الفريــق األمنــي بالقيــادة ، ويعتــرب تصميــم اآلليــة 

ــة  ــا عــىل تســخري كاف ــي تحــرص دوم األول مــن نوعــه لرشطــة رأس الخيمــة والت

المكانيــات املاديــة املتاحــة لتطويــر العمــل وتقديــم أفضــل مســتويات الخدمــة 

ــز  ــة، الســاعية لتعزي ــوزارة الداخلي ــة مبــا يتوافــق واألهــداف الســراتيجية ل األمني

ــداث.  ــة األح ــة ف مواجه ــتعداد والجاهزي ــمن الس ــان وض ــن واألم األم

كــم اســتمع ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة والحضــور لــرشح مــن العقيــد 

ــة الجديــدة وقدرتهــا عــىل  ــزات املركب ركــن يوســف ســامل بــن يعقــوب، عــن ممي

التعامــل مــع كافــة الســيناريوهات األمنيــة وحســم املوقــف لصالحهــا مبــا تتلكــه 

مــن معــدات وتصفيــح وأفــراد مدربــي للتعامــل مــع املواقــف املشــابهه. 

 وعــىل صعيــد متصــل اســتعرض أفــراد مــن رشطــة رأس الخيمــة زورقــا يســتخدم 

للعمليــات الخاصــة و أعــمل األمــن الداخــي أنضــم "حديثــا" للعمــل، فيــم أفــاد 

العقيــد ركــن  يوســف ســامل بــن يعقــوب مديــر إدارة املهــام الخاصــة، باســتعداد 

الــزورق لتنفيــذ املهــام الخاصــة التــي تــوكل إليــه ف املمــرات املائيــة لإلمــارة وتأمي 

املنشــآت الهامــة عــىل البحــر. وميتــاز الــزورق بالرسعــة وخفــة الــوزن ومبحــركات 

خاصــة تســاعده عــىل املنــاورة الرسيعــة ليســهل لــه تنفيــذ األعــمل األمنيــة، كــم 

يعتــرب الــزورق الجديــد إضافــة مميــزة للقــدرات الرشطيــة وللتعامــل مــع األحــداث 

واألزمــات ف امليــدان بصــورة تســهم ف تعزيــز رسعــة الســتجابة بكفــاءة وفاعليــة. 

m شرطة رأس الخيمة تدشن آلية مصفحة صنعت محليا وتستعرض زورقا للمهام
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ــوان النعيمــي  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب  دشــن الل

ــالمة  ــادرة " الس ــة مب ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ

التــزام ومســؤولية " اإللكرونيــة ضمــن  املروريــة 

بحضــور  التحــادي  املــروري  املجلــس  مبــادرات 

العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام 

ــي  ــم النقب ــد الص ــد أحم ــة والعمي ــات املركزي العملي

مديــر إدارة املــرور والدوريــات وعــدد مــن الضبــاط .

وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي أن إطــالق هــذه 

املبــادرة التــي ســيتم مبوجبهــا عــرض مجموعــة مــن 

القواعــد والرشــادات واألنظمــة املروريــة عــرب 12 

ــوارع  ــي ف ش ــن الجانب ــة م ــة اعالني ــة إلكروني لوح

ــدف إىل  ــارة يه ــتوى اإلم ــىل مس ــة ع ــات حيوي وطرق

ايصــال رســائل تثقيفيــة  ترفــع مــن مســتوى الوعــي 

املــروري لــدى ســائقي املركبــات وقائــدي الدراجــات 

ــة  ــالمة املروري ــزز الس ــا يع ــرق مب ــتخدمي الط ومس

ــا . فيه

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة إن  وأضــاف ســعادة قائ

هــذا النــوع مــن املبــادرات يعتــرب األول عــىل مســتوى 

رأس الخيمــة ومــن املتوقــع أن يســهم ف تشــجيع 

وحــث ســائقي املركبــات واملشــاة وغريهــم مــن 

مســتخدمي الطــرق عــىل التقيــد واللتــزام بالقوانــي 

ــي  ــن خــالل املضام ــة م ــة املروري ــد واألنظم والقواع

ــي ســيتم نرشهــا عــرب هــذه اللوحــات  ــة الت التوعوي

ــدم  ــان وع ــزام األم ــط ح ــة رب ــمل أهمي ــي تش والت

النحــراف  وخطــورة  النقــال،  الهاتــف  اســتخدام 

املفاجــئ ، وأهميــة  التقيــد بقواعــد ســالمة األطفــال 

ــة . ف املركب

ــة  ــرب مبثاب ــي تعت ــادرة الت ــعادته إىل أن املب ــار س وأش

معــرض مــروري ميــداين وتــم تدشــينها بالتعــاون 

مــع جمعيــة المــارات للتنميــة الجتمعيــة ستســتمر 

ملــدة أســبوعي كاملــي بغيــة الوصــول لألهــداف 

الســراتيجية لــوزارة الداخليــة ف جعــل الطــرق أكــر 

ــع  ــاون م ــي واملقيمــي إىل التع ــاً املواطن ــا ، داعي أمان

الجهــود الرشطيــة واملروريــة الهادفــة لتحقيــق أعــىل 

مســتويات الســالمة املروريــة ف الطرقــات مــن خــالل 

ــة . ــة املوضوع ــي واألنظم ــزام بالقوان اللت

أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة حــرص القيــادة عــىل دعــم املشــاريع الخرييــة التــي تســهم ف تعزيــز دور 

البحــاث الطبيــة والعالجيــة خاصــة ملــرض الرسطــان الــذي يهــدد حيــاة املاليــي 

مــن النــاس عــىل وجــه البســيطة .

ــان  ــون الرسط ــة " ك ــم حمل ــا لدع ــا خريي ــينه صندوق ــعادته خــالل تدش ــن س ومث

جــزءا مــن حيــايت ولكنــه ليــس حيــايت " التــي أطلقتهــا الصحفيــة اإلماراتيــة ناهــد 

ــون درهــم لدعــم  ــة« لجمــع نصــف ملي ــي بالتعــاون مــع »مؤسســة الجليل النقب

األبحــاث الطبيــة وعــالج أمــراض الرسطــان واألورام وصــول للرقــم صفــر وفيــات 

ــة  ــة والخاص ــات الحكومي ــود املؤسس ــام 2030 بجه ــول الع ــع حل ــرض م ــذا امل له

بالدولــة واألفــراد ف تســخري كافــة الخــربات البرشيــة والمكانيــات املاديــة ملحاربــة 

هــذا املــرض الفتــاك ، مشــريا إىل أن تدشــي هــذا الصنــدوق الخــريي لدعــم هــذه 

الحملــة ينــدرج ضمــن مســاعي رشطــة رأس الخيمــة ملشــاركة املجتمــع وأفــراده ف 

كافــة املحافــل وتوفــري كافــة أشــكال الدعــم ملثــل هــذه الحمــالت اإلنســانية التــي 

تخــدم البرشيــة حــول العــامل .

وأشــاد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بجهــود الصحفيــة ناهــد النقبــي 

ــمم  ــال شــك ســيحظى باهت ــذي ب ــدوق ال ــة إلنشــاء هــذا الصن ــا الخريي ومبادرته

قطــاع واســع مــن املواطنــي واملقيمــي عــىل أرض الدولــة ، داعيــا جميــع منتســبي 

القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ومراجعيهــا للمشــاركة ف دعــم وانجــاح هذه 

الحملــة اإلنســانية والســهام ف تحقيــق أهدافهــا .      

ــع  ــاون م ــة بالتع ــا بانشــاء منصــة الكروني ــي إىل قيامه ــت النقب ــا لفت ــن جانبه م

فريــق # يــال جيــف ) YALLAGIVE ( التابــع ملؤسســة الجليلــة نجحــت ف 

ــاة  ــرق ف حي ــداث ف ــاهمت ف إح ــة س ــح الحمل ــم لصال ــف دره ــع 100 أل جم

املصابــي مبــرض الرسطــان إضافــة إىل تكــي هــذه املنصــة للجمهــور إلنشــاء 

ــة ف املؤسســة ،  ــة الطبي ــم حمــالت لجمــع التربعــات لدعــم برامــج الرعاي وتنظي

مضيفــة أنهــا ســتقوم بدعــم الحملــة الخرييــة مــن خــالل تنظيــم األعــمل الخرييــة 

ــق.  ــت لح ــطة ف وق واألنش
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محطة شرطية

m قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن المبادرة اإللكترونية

 »السالمة المرورية إلتزام ومسؤولية«

m أطلقتها اإلعالمية ناهد النقبي بالتعاون مع " الجليلة "
القائد العام يدشن صندوقا لدعم حملة إنسانية لمحاربة السرطان
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محطة شرطية

ــام  ــد ع ــوان النعيمــي قائ ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب ــد ســعادة الل أك

رشطــة رأس الخيمــة عــىل أهميــة الــدور الكبــري الــذي تقــوم بــه رشيحــة 

مــن أفــراد املجتمــع ف التعــاون مــع الجهــود الرشطيــة الراميــة لتعزيــز 

األمــن واألمــان وخدمــة الصالــح العــام . وأضــاف ســعادته خــالل 

ــب  ــدي نائ ــس الحدي ــه خمي ــد الل ــد عب ــره العمي ــذي ح ــم ال التكري

ــر  ــي مدي ــه النعيم ــد الل ــور عب ــة والدكت ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ

ــؤولة  ــت رصاي مس ــرة بن ــة مه ــة للمواطن ــة الطبي ــة رأس الخيم منطق

الدعــم اللوجســتي الخارجــي والفحــص الطبــي امليــداين ف منطقــة رأس 

الخيمــة الطبيــة التــي بذلــت جهــودا حثيثــة ف تنظيــم حمــالت الفحــص 

ــا املســتجد " كوفيــد 19 " ، ودورهــا الكبــري  املبكــر عــن فــريوس كورون

ــات  ــكل الجه ــم ل ــارة ف التنســيق والتنظي ــىل مســتوى اإلم ــال ع والفع

والدوائــر واملؤسســات والــرشكات ف إقامــة الحمــالت والفحوصــات 

امليدانيــة واإلرشاف عــىل توصيــل األدويــة لكبــار املواطنــي ف منازلهــم 

ــارة. ــة ف اإلم ــات املعني ــكل الجه ــم الدعــم اللوجســتي ل وتقدي

أن مثــل هــذه  الخيمــة  قائــد عــام رشطــة رأس  وأوضــح ســعادة 

ــة  ــي كاف ــي ب ــاون املجتمع ــة التع ــرش ثقاف ــق لن ــد الطري ــود ته الجه

الفئــات املجتمعيــة مبــا يدفــع باتجــاه تحقيــق أهــداف وزارة الداخليــة 

الســراتيجية ف تعزيــز األمــن واألمــان وتعزيــز الســالمة والحميــة 

ــرب  ــع يعت ــراد املجتم ــن أف ــن م ــم املتميزي ــريا إىل أن تكري ــة ،مش املدني

ــي تحــرص كل الحــرص  ــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة الت نهــج القي

عــىل مــد جســور التعــاون مــع الجمهــور والوصــول ألعــىل املســتويات 

ــه  ــن كون ــال ع ــي فض ــا املجتمع ــزة والرض ــة املتمي ــن الخدم ــة م املمكن

ــع  ــم م ــز تعاونه ــىل تعزي ــع ع ــراد املجتم ــة أف ــجيع بقي ــهم ف تش يس

ــوم .      ــه العم ــىل وج ــة ع ــة والحكومي ــات الرشطي الجه

أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة عــىل أهميــة الــدور الكبــري الــذي تقــوم بــه رشيحــة مــن أفــراد املجتمــع 

ف التعــاون مــع الجهــود الرشطيــة الراميــة لتعزيــز األمــن واألمــان وخدمــة الصالــح 

العــام .

وأضــاف ســعادته خــالل التكريــم الــذي حــره العميــد عبــد اللــه خميــس 

الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة للمواطــن خلفــان حســن النقبــي 

ــة  ــة ف منطق ــان األودي ــق جري ــايل مبناط ــي واأله ــة املواطن ــاهم ف توعي ــذي س ال

الفحلــي خــالل موســم تســاقط األمطــار وحثهــم عــىل تالفيهــا حفاظــاً عىل ســالمتهم 

ــة  ــن الثقاف ــة م ــس حال ــة يعك ــود الرشطي ــع الجه ــع م ــراد املجتم ــاون أف أن تع

ــة  ــو الدول ــه مواطن ــز ب ــذي يتمي ــري ال ــي الكب ــس األمن ــة والح ــة العالي املجتمعي

ــا. ــىل أرضه ــون ع واملقيم

ــد  ــود ته ــذه الجه ــل ه ــة إن مث ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــح س وأوض

الطريــق لنــرش ثقافــة التعــاون املجتمعــي بــي كافــة الفئــات املجتمعيــة مبــا يدفــع 

ــان  ــن واألم ــز األم ــراتيجية ف تعزي ــة الس ــداف وزارة الداخلي ــق أه ــاه تحقي باتج

ــراد  ــن أف ــن م ــم املتميزي ــة ،مشــريا إىل أن تكري ــة املدني ــز الســالمة والحمي وتعزي

املجتمــع يعتــرب نهــج القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة التــي تحــرص كل الحرص 

عــىل مــد جســور التعــاون مــع الجمهــور والوصــول ألعــىل املســتويات املمكنــة مــن 

ــة  ــجيع بقي ــه يســهم ف تش ــن كون ــي فضــال ع ــا املجتمع ــزة والرض ــة املتمي الخدم

ــىل  ــة ع ــة والحكومي ــات الرشطي ــع الجه ــم م ــز تعاونه ــىل تعزي ــع ع ــراد املجتم أف

وجــه العمــوم .     

m ابن علوان يكرم مهرة صراي لجهودها 
المجتمعية المميزة في اإلمارة 

m اللواء النعيمي يكرم مواطن لجهوده المجتمعية في تعزيز األمن واألمان 
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تاشــياً مــع نهــج القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

املوظفــي،  مــن  املتميزيــن  تكريــم  الخيمــة، ف 

وتحفيــز  تشــجيع  ف  منهجيتهــا  إطــار  وضمــن 

بالعمــل  لالرتقــاء  العطــاء  ملواصلــة  املنتســبي 

ــداف  ــالة وأه ــم ورس ــىل قي ــداً ع ــي، وتأكي الرشط

ــة اإلســراتيجية، وتجســيداً لهــا ف أن  وزارة الداخلي

ــاً  ــة اإلمــارات مــن أكــر دول العــامل أمن تكــون دول

وســالمة.

ــب  ــدي نائ ــس الحدي ــه خمي ــد عبدالل ــرم العمي  ك

ــد  ــة، بحضــور العقي ــام رشطــة رأس الخيم ــد ع قائ

قضيــب عبــد اللــه الزعــايب نائــب مديــر إدارة 

اإلعــالم والعالقــات العامــة، نخبــة متميــزة مــن 

موظفــي إدارة اإلعــالم والعالقــات العامــة برشطــة 

بذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــراً  الخيمــة،  رأس 

ــوا  ــذي قام ــري ال ــايب الكب ــم اإليج ــي ودوره املكرم

بــه ف تطويــر العمــل اإلعالمــي بــإدارة اإلعــالم 

ــن ظهورهــم بصــورة  ــة، فضــالً ع ــات العام والعالق

ــا. ــذى به ــة يحت مرشف

قائــد عــام رشطــة رأس  نائــب  وأثنــى ســعادة 

ــي  ــود موظف ــىل جه ــم، ع ــالل التكري ــة، خ الخيم

إدارة اإلعــالم والعالقــات العامــة ف تعزيــز الوعــي 

املجتمعــي مبنتهــى اإلحرافيــة ف األداء، فضــالً عــن 

مســاهمتهم اإليجابيــة ف تطويــر العمــل اإلعالمــي 

الرشطــي وخاصــة ضمــن مجــال نــرش التوعيــة 

ــيداً  ــع، مش ــع ف املجتم ــاق واس ــىل نط ــن ع واألم

مبســؤوليتهم وحرصهــم عــىل العمــل بــروح الفريــق 

الخدمــات  ف  الجمهــور  ثقــة  وتعزيــز  الواحــد، 

الرشطيــة املقدمــة، مؤكــداً بــأن هــذا التكريــم 

باختــالف  املنتســبي  كافــة  تشــجيع  يســتهدف 

ــم  ــة وحثه ــم الوظيفي ــكرية ومناصبه ــم العس رتبه

ــاً  ــداع ف األداء، متمني ــز واإلب ــة التمي ــىل مواصل ع

لهــم دوام التوفيــق والنجــاح.

فخرهــم  عــن  املكرمــون  عــرب  جانبهــم،  ومــن 

ــاً  ــربوه دافع ــذي اعت ــم ال ــذا التكري ــم به واعتزازه

ــاء. ــد والعط ــن الجه ــد م ــذل املزي ــم لب ــرياً له كب

بنــاًء عــىل توجيهــات اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، ومتابعــة مــن 

ــر عــام  ــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مدي العمي

العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، واصــل فــرع 

التوعيــة واإلعــالم املــروري الحملــة املروريــة التوعويــة 

ضمــن اإلجــراءات اإلحرازيــة املتبعــة ف الدولــة تحــت 

شــعار: )صحــة مجتمعــك وقايــة وســالمة( عــىل الطريــق 

املــؤدي إىل جبــل جيــس الســياحي.

حيــث بلــغ اجــميل املســتفيدين مــن الحملــة التوعويــة 

3050 فــرد مــن أفــراد املجتمــع، كــم تــم توزيــع 

ف  والســالمة  الوقايــة  بإجــراءات  الخاصــة  الوســائل 

توعيــة  عــىل  والركيــز  التعقيــم،  وأدوات  املركبــات، 

قائــدي املركبــات باإللتــزام بقواعــد الســري واملــرور 

ــان، وعــدم  ــط حــزام األم ــق مــن خــالل رب عــىل الطري

التحــدث بالهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة، وتــرك مســافة 

كافيــة واإللتــزام بخــط الســري اإللزامــي، وعــدم التجــاوز 

ف األماكــن املمنوعــة، فضــالً عــن تقديــم إرشــادات 

الوقايــة والســالمة لهــم حفاظــاً عــىل ضبــط أمــن الطــرق 

وفقــاً ألهــداف إســراتيجية وزارة الداخليــة، الراميــة إىل 

ــىل  ــاً ع ــاً ومروري ــع صحي ــالمة املجتم ــن وس ــز أم تعزي

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

ومــن جانبــه، وجــه العميــد أحمــد ســعيد النقبــي 

ــة،  ــة رأس الخيم ــات برشط ــرور والدوري ــر إدارة امل مدي

قائــدي املركبــات إىل رضورة اإللتــزام بإجــراءات الوقايــة 

والســالمة واســتخدام أدوات التعقيــم عنــد الخــروج 

مــن املنــزل وقيــادة املركبــات وإتبــاع كافــة الســلوكيات 

الصحيــة الســليمة التــي تكفــل أمنهــم وســالمتهم دون 

األمــن  للجميــع  متمنيــاً  للخطــر،  تعريــض حياتهــم 

ــالمة. والس

m  العميد عبد اهلل الحديدي يكرم نخبة من موظفي إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

m  لتعزيز أمن المجتمع
مرور رأس الخيمة تواصل استمرار حملة )صحة مجتمعك وقاية وسالمة(   
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ــت  ــة حملــة مروريــة تح ــت رشطــة رأس الخيم أطلق

لنــرش  شــعار )الســالمة املروريــة مطلــب وهــدف( 

اليجابيــة  الســلوكيات  وتعزيــز  املــروري  الوعــي 

للســائقي ضمــن خطــة الســالمة املروريــة لجعــل الطرق 

أكــر أمنــاً، وبنــاء عــىل توجيهــات اللــواء عــي عبداللــه 

ــة،  ــام رشطــة راس الخيم ــد ع ــي قائ ــوان النعيم ــن عل ب

الحميــدي  ســعيد  الدكتــور محمــد  العميــد  أوضــح 

ــىل  ــام ع ــرشف الع ــة امل ــات املركزي ــام العملي ــر ع مدي

الحملــة أنهــا  تــأيت تنفيــذاً لســراتيجية ومبــادرات 

وفــرض  الطــرق  ســالمة  لتحســي  الداخليــة  وزارة 

ــج  ــك مــن نتائ ــق ملــا ف ذل ــون عــىل الطري ســلطة القان

إيجابيــة تتمثــل ف الحــد مــن الحــوادث املروريــة وعــدد 

ــتويات  ــىل مس ــوغ أع ــك  لبل ــات وذل ــات واإلصاب الوفي

الســالمة املروريــة بالمــارة حيــث وجــة ســعادة القائــد 

العــام للرشطــة بتنظيــم تلــك الحمــالت التفتيشــية عــىل 

ــرق.  ــن الط ــط أم ــك لضب ــارة وذل ــرق اإلم ط

وأشــار العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر 

عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة واملــرشف 

العــام للحملــة  بانــه تــم تشــكيل عــدة لجــان ميدانيــة 

ــمل  ــة لع ــام للرشط ــد  الع ــات القائ ــىل توجيه ــاء ع بن

التفتيــش والضبــط ف مختلــف طــرق اإلمــارة الداخليــة 

والخارجيــة وكذلــك ف املناطــق النائيــة لضبــط الســائقي 

واملــرور  الســري  بقواعــد  امللتزمــي  وغــري  املخالفــي 

وخاصــة ف األوقــات املتأخــرة مــن الليــل. 

مؤكــداً إن هــذه الحملــة مســتمرة ملــدة شــهر وبشــكل 

ــاً  ــل، داعي ــات املتأخــرة مــن اللي يومــي خاصــة ف األوق

كافــة مســتخدمي الطريــق إىل رضورة التقيــد بكافــة 

األنظمــة والقوانــي املروريــة وعــدم تجاوزهــا للمحافظة 

ــن وممتلكاتهــم للوصــول  عــىل أرواحهــم وأرواح الخري

الحــوادث  مــن  وخــال  ومســتقر  آمــن  مجتمــع  إىل 

ــة. املروري

ويذكــر أن الحملــة قــد أســفرت عــن ضبــط 6 مركبــات 

ــا يشــكل خطــورة  ــور م ــش وته ــا بطي ــا أصحابه يقوده

ــة  ــق متفرق ــن ف مناط ــالمة اآلخري ــالمتهم وس ــىل س ع

مــن اإلمــارة. وحــّذر العميــد الحميــدي بعــض الســائقي 

مــن قيــادة املركبــات بطيــش وتهــور عــىل الطــرق، 

والبتعــاد عــن الســباقات والســتعراضات الخطــرة التــي 

ــر،  ــق للخط ــتخدمي الطري ــاة مس ــم وحي ــرض حياته تع

مؤكــداً أنــه ســيتم تطبيــق القانــون عــىل »املتهوريــن«، 

وإيقافهــم وحجــز مركباتهــم، وتحويلهــم إىل القضــاء 

ــم. ــة تجاهه ــراءات القانوني ــاذ اإلج لتخ

والســتعراض  التجمعــات  ف  املشــاركة  أن  وأوضــح 

القيــام  أو  و»التفحيــط«،  املركبــة  بقيــادة  والتباهــي 

ــاهدة،  ــاركة ف املش ــع واملش ــرة، أو التجم ــركات خط بح

أو حتــى املشــاركة ف نــرش مقاطــع فيديــو تحتــوي 

ــل  ــع التواص ــباقات ف مواق ــات والس ــك الترصف ــىل تل ع

الجتمعــي تعــرض مرتكبيهــا للمســاءلة القانونيــة.

والتحــي  بالقوانــي،  اإللتــزام  عــىل  الشــباب  وحــث 

باملســؤولية والــولء والنتــمء والتفــاين ف حــب الوطــن، 

مــن خــالل املحافظــة عــىل الطــرق واملمتلــكات الخاصــة 

والعامــة، وعــدم تعريــض حياتهــم وحيــاة اآلخريــن 

ــا يســهم ف  ــة، م ــلوكيات اإليجابي ــز الس ــر، وتعزي للخط

ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــة وم ــوادث املروري ــن الح ــد م الح

ــة. ــات بليغ ــات وإصاب وفي

ــات،  ــي املخالف ــاون ف التصــدي ملرتكب ــدم الته ــد ع وأك

وردع املســتهرين بقوانــي الســري واملــرور حفاظــاً عــىل 

ســالمتهم ومســتخدمي الطريــق، موضحــاً أن عقوبــة 

قيــادة املركبــة بطريقــة تعــرّض حيــاة الســائق أو حيــاة 

اآلخريــن أو ســالمتهم أو أمنهــم للخطــر، أو قيــادة 

ــق  ــق رضراً باملراف ــأنها أن تلح ــن ش ــة م ــة بطريق املركب

العامــة أو الخاصــة، يرتــب عليهــا غرامــة 2000 درهــم، 

ــوم ــة 60 ي ــز املركب ــة، وحج ــة مروري و23 نقط

m  شرطة رأس الخيمة تطلق حملة ) السالمة المرورية مطلب وهدف (  
 

انطالقــاً مــن منهجيــة وزارة الداخليــة ف تحفيــز املوظفــي 

ــجيع  ــىل تش ــة ع ــة رأس الخيم ــرص رشط ــن، وح املتميزي

محمــد  الدكتــور  العميــد  كــرم  منتســبيها،  وتحفيــز 

 ، العمليــات املركزيــة  الحميــدي، مديــر عــام  ســعيد 

وبحضــور عــدد مــن الضبــاط ، املتميزيــن ف إدارة املــرور 

والدوريــات )قســم الدوريــات(، وذلــك تقديــراً لجهودهــم 

املخلصــة وتفانيهــم ف العمــل، وإســهاماتهم اإليجابيــة ف 

ــل  ــاء بالعم ــة  لإلرتق ــم  الوظيفي ــم  ومهامه أداء واجباته

ــن  ــي تاري ــن ق ــم املتميزي ــمل التكري ــم ش ــي، ك الرشط

اإلســتجابة لحــالت الطــوارئ وفريــق مبــادرة تطويــر 

منظومــة 901 بــإدارة العمليــات وأثنــى عــىل كفــاءة 

ــد. ــن الجه ــد م ــذل املزي ــىل ب ــم ع ــي وحثه املكرم

كــم كــرم العميــد الحميــدي، مجموعــة مــن أفــراد 

الجمهــور لتعاونهــم مــع رجــال الرشطــة ف تعزيــز األمــن 

واألمــان، وعــرب عــن ســعادته باملســؤولية املجتمعيــة 

مــع رشطــة  وإســهامهم  األمنــي  للمكرمــي وحســهم 

ــوزارة  ــرتيجية ل ــداف اإلس ــق األه ــة ف تحقي رأس الخيم

الداخليــة ف تعزيــز األمــن األمــان، وتنــى لهــم التوفيــق 

تكريــم  عــىل  القيــادة  إىل حــرص  ف حياتهــم مشــرياً 

املتعاونــي معهــا، وتقديــم أفضــل الخدمــات وفــق معايــري 

الجــودة  للمجتمــع. مــن جانبهــم، تقــدم املكرمــون 

بجزيــل الشــكر لرشطــة رأس الخيمــة مؤكديــن أن ماقامــو 

بــه هــو واجــب وطنــي ومجتمعــي تجــاه مؤسســة أمنيــة 

ــدم  ــا دوام التق ــي له ــان، متمني ــن واألم ــم األم ــر له توف

ــار.  واإلزده

m  العمليات المركزية 
بشرطة رأس الخيمة تكرم 

نخبة من الكفاءات
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ــة  ــة، متمثل ــة رأس الخيم ــراتيجية رشط ــن اس ضم

وقعــت  والســائقي،  اآلليــات  ترخيــص  إدارة  ف 

القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، اتفاقيــة 

تعــاون ورشاكــة مــع مستشــفى رأس الخيمــة ) 

RAK HOSPITAL ( بحضــور العميــد الدكتــور 

محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات 

املركزيــة ، والعقيــد راشــد ســامل الزعــايب مديــر 

ــك  ــة، وذل ــات والســائقي باإلناب إدارة ترخيــص اآللي

ــل نســبة الحــوادث،  ــادة لتقلي ضمــن أهــداف القي

ــة  ــات املروري ــر الخدم ــة لتطوي ــا الهادف وتطلعاته

التــي تعــزز جــودة الحيــاة وتســعد املتعاملــي 

ــص  ــات الفح ــم خدم ــالل تقدي ــن خ ــع م واملجتم

املتقدمــي  املهنيــي  للســائقي  الشــامل  الطبــي 

لطلــب رخــص القيــادة أو تجديدهــا. وأوضــح مديــر 

عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، بــأن 

ــمن  ــري ف ض ــكل كب ــاهم بش ــة تس ــذه التفاقي ه

ــن  ــق م ــة للتحق ــات املقدم ــودة الخدم ــز ج تعزي

ــا  ــي بدوره ــي والت ــائقي املهني ــة الس ــة ولياق صح

ــوادث  ــبة الح ــل نس ــري ف تقلي ــكل كب ــاهم بش تس

القانــون  مــن   15 رقــم  للــمدة  وفقــا  البليغــة 

ــم  ــروري رق ــط امل ــون الســري والضب التحــادي ) قان

21 لســنة 1995( كــم نــوه عــىل رضورة مواكبــة 

التطــور واســترشاف املســتقبل للخدمــات التــي 

عــىل  التطويــر  بعجلــة  للحــاق  الدارة  تقدمهــا 

ــد  ــور محم ــد الدكت ــد العمي ــة. وأك ــتوى الدول مس

ــكل  ــاهم بش ــة تس ــذه التفاقي ــأن ه ــدي، ب الحمي

كبــري ف تحقيــق األهــداف الوطنيــة بتقليــل نســبة 

ــن خــالل تحســي مخرجــات  ــات، م حــوادث الوفي

أفضــل  تقديــم  عــرب  الســائقي  ترخيــص  قســم 

الخدمــات املروريــة للمتعاملــي التــي تدعــم تطبيق 

املروريــة  والســالمة  األمــن  واشــراطات  لوائــح 

ــأن  ــايب، ب ــد الزع ــد راش ــاف العقي ــارة. وأض ف اإلم

برنامــج الفحــص سيشــمل فحــص النظــر ومســتوى 

ــات  ــض الفحوص ــكر وبع ــبة الس ــدم ونس ــط ال ضغ

األخــرى كاألمــراض املزمنــة التــي يتوجــب تســجيلها 

ــات، مشــيداً بهــذا التعــاون املثمــر  ف قاعــدة البيان

ــاء بــي رشطــة رأس الخيمــة ومستشــفى رأس  والبن

الخيمــة، حيــث يكفــل تحقيــق معايــري واشــراطات 

ــة. ــالمة املروري ــن والس األم

m  شرطة رأس الخيمة توقع اتفاقية تعاون وشراكة مع مستشفى رأس الخيمة 

ســعيد  محمــد  الدكتــور  العميــد  كشــف 

الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة أن 

ــت  ــة ضبط ــة رأس الخيم ــات رشط ــرق ودوري ف

ــة خــالل  ــة مخالف ــة وكهربائي 369 دراجــة هوائي

أســبوعي، وذلــك لعــدم التــزام قائديهــا بقوانــي 

الســري واملــرور، وإجــراءات الســالمة املتبعــة، مــا 

يعــرض حياتهــم وحيــاة اآلخريــن للخطــر.

الحمــالت  إن  الحميــدي  العميــد  وأوضــح 

التفتيشــية التــي تنفذهــا الفــرق امليدانيــة ف 

توجيهــات  عــىل  بنــاء  تــأيت  اإلمــارة،  مناطــق 

اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد 

عــام رشطــة رأس الخيمــة بتكثيــف الحمــالت 

ــة  ــات الهوائي ــتخدمي الدراج ــىل مس ــة ع املروري

ــوه  ــي تش ــرور والت ــري وامل ــون الس ــة لقان املخالف

املنظــر العــام لإلمــارة، مؤكــداً حــرص رشطــة رأس 

الخيمــة عــىل حميــة أرواح مســتخدمي الطريــق 

وتعزيــز الــدور األمنــي لرشطــة رأس الخيمــة، 

ــة  ــق األهــداف الســراتيجية ونــرش الثقاف وتحقي

ــع. ــراد املجتم ــي أف ــة ب املروري

تُســهم ف  الحمــالت  وأضــاف إن مثــل هــذه 

الدهــس والحــوادث  تفــادي وقــوع حــوادث 

املروريــة والحفــاظ عــىل األرواح واملمتلــكات 

ــة  ــة والكهربائي ــادة الدراجــات الهوائي بســبب قي

بصــورة غــري قانونيــة عــىل الطــرق الرئيســية 

العاكــس  ارتــداء  دون  وذلــك  والفرعيــة، 

الفســفوري والخــوذة، مشــرياً إىل أن هنالــك بعضاً 

ــريون  ــة يس ــات الهوائي ــتخدمي الدراج ــن مس م

عكــس اتجــاه حركــة الســري وعــىل األرصفــة، 

ــة، ويعــرض حياتهــم  مــا يســبب حــوادث مروري

ــر. ــن للخط ــاة اآلخري وحي

m  شرطة رأس الخيمة تضبط 369 دراجة مخالفة  
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تجســيداً لســراتيجية وزارة الداخليــة الهادفــة إىل حمية 

ــة مــن الجرميــة،  ــه والوقاي املجتمــع والحفــاظ عــىل أمن

ــاظ  ــوزارة بالحف ــداف ال ــالة وأه ــم ورس ــىل قي وتأكيداًع

عــىل أمــن املجتمــع، اســتضافت القيــادة العامــة لرشطــة 

بالتعــاون مــع مكتــب ثقافــة احــرام  رأس الخيمــة 

القانــون بالــوزارة مجلــس الداخليــة الفــرايض عــرب 

تقنيــة اإلتصــال املــريئ ) عــن بعــد (، والــذي عقــد تحــت 

عنــوان ) اســراتيجيات الرشطــة ودورهــا ف الوقايــة مــن 

الجرميــة(. 

العقيــد  وقــد شــارك ف نقاشــات املجلــس كل مــن 

الدكتــور نــارص محمــد البكــر مديــر مركــز تدريــب 

الرشطــة باإلنابــة والنقيــب أحمــد محمــد هاشــل رئيــس 

ــة  ــات الرشطي ــرتيجية واألداء ف إدارة العملي ــم الس قس

النقيــب  الجلســة  أدار  فيــم  الخيمــة،  رأس  برشطــة 

ــايب. ــم الزع ــد غان محم

ــور  ــد الدكت ــدم  العقي ــس تق ــث ف املجل ــالل الحدي وخ

ــادرات  ــىل مب ــاء ع ــكر والثن ــر بالش ــد البك ــارص محم ن

ــس  ــك املجال ــل تل ــة مث ــة بإقام ــة املتمثل ــوزارة القيم ال

التــي تــري اآلراء حرصــاً  منهــا  عــىل تعزيــز أمــن 

املجتمــع والحفــاظ عــىل ثوابتــه وأمانــه قائــالً : إن 

الــذكاء  عــرب  األمنــي  املســتقبل  اســترشاف  عمليــة  

ــه  ــباقة في ــارات س ــت اإلم ــه كان ــكل توج ــي يش الصناع

بفضــل الرؤيــة الثاقبــة لحكومتنــا الرشــيدة جســدته مــن 

خــالل ) الســتعداد للخمســي( ، لذلــك نقــول أن أهميــة 

الســراتيجية ودورهــا  يعتمــد اليــوم عــىل مفهــوم 

ــري مــن  ــز كب ــذي يشــكل حي الســترشاف املســتقبي ، ال

ــك  ــق ذل ــي تطب ــة الت ــة أو الجه ــاح املؤسس ــة نج عملي

املنهــج العلمــي املتقــدم، فاملؤسســات التــي ليــس لديهــا 

ــا. ــاح ف أعمله ــا النج ــب له ــراتيجية ليكت ــط اس خط

فيــم ذكــر النقيــب أحمــد هاشــل الحــاريث ف مداخلتــه 

إىل  تســتند  وأن  لبــد  الجرميــة  مــن  الوقايــة  إن 

اســراتيجيات تعتمــد عــىل دراســات مســبقة مســتخلصة 

ــة الوصــول  ــي بغي مــن تجــارب العمــل الرشطــي واألمن

إىل نتائــج مرجــوة تعمــل عــىل الحفــاظ عــىل أمــن 

ــة  ــه وزارة الداخلي ــو ماتســعى إلي ــع، وه ــان املجتم وأم

عــرب اســراتيجياتها الهادفــة للحفــاظ عــىل املجتمــع آمنــاً 

مســتقراً. وخلــص املجلــس إىل  توصيــات عــدة جــاء فيهــا 

ــد  ــة والح ــة الجرمي ــي ف مواجه ــذكاء الصناع ــمد ال اعت

ــل  ــي ، والعم ــذكاء الصناع ــتلزمات ال ــري مس ــا وتوف منه

وفــق رؤى اســترشاف املســتقبل ومراعــاة البتعــاد عــن 

ــد والروتــي والقــراءة الجيــدة للــميض والحــارض  التعقي

واملســتقبل واملــزج بــي األســاليب الكميــة والنوعيــة 

العمــل  ف  املتــوازن  األســلوب  وتطبيــق  والحياديــة، 

والعمــل التشــاريك اإلبداعــي واإلرتقــاء ف األداء الحكومي  

ــل. ــورة أمث ــة بص ــوارد البرشي ــات وامل ــتثمر الطاق واس

m  تحت عنوان ) استراتيجة الشرطة ودورها في الوقاية من الجريمة(..
شرطة رأس الخيمة تستضيف عن بعد مجلسًا افتراضيا  للداخلية   

محطة شرطية

ــت رشطــة رأس الخيمــة مــن خــالل إدارة املــرور  فعل

والدوريــات جميــع الــرادارات ف اإلمــارة ملراقبــة عــدم 

ــزام الســائقي بخــط الســري اإللزامــي، حيــث رّصح  الت

العميــد أحمــد الصــم النقبــي مديــر إدارة املــرور 

ــل  ــم تفعي ــه ت ــة، بأن ــة رأس الخيم ــات برشط والدوري

جهــاز مراقبــة مخالفــة عــدم إلتــزام املركبــة الخفيفــة 

تقاطعــات  جميــع  عــىل  اإللزامــي  الســري  بخــط 

ــر  ــيتم تحري ــك س ــارة، وبذل ــة باإلم ــارات الضوئي اإلش

الالئحــة  مــن   )86( املــادة  نــص  مخالفــة حســب 

ــي )  ــرور وه ــري وامل ــون الس ــة لقان ــة املُعدل التنفيذي

ــة الخفيفــة بخــط الســري اإللزامــي  ــزام املركب عــدم إلت

اإللتــزام  مؤكــداً رضورة     .) درهــم   400 وقيمتهــا 

بعالمــات وإرشــادات املــرور، املتمثلــة ف اإلشــارات 

ــة  ــاخصات املروري ــادية والش ــهم اإلرش ــة واألس الضوئي

ــق. ــب الطري ــىل جان ع

ــة رأس  ــات برشط ــرور والدوري ــر إدارة امل ــد مدي وناش

الخيمــة، الســائقي بــرورة التعــاون مــع رجــال املــرور 

لضبــط أمــن الطــرق، مــن خــالل تطبيــق كافــة قوانــي 

ــز  ــرش وتعزي ــىل ن ــاً ع ــرور حفاظ ــري وامل ــة الس وأنظم

ــة عــىل  ــأن كامــريات املراقب األمــن واألمــان، موضحــاً ب

التقاطعــات ترصــد عــدد مــن املخالفــات مثــل: قطــع 

اإلشــارة الضوئيــة الحمــراء، واملركبــات العابــرة للتقاطع 

برسعــات عاليــة ســواء كان العبــور أثنــاء زمــن الشــارة 

الخــراء أو غــريه، كــم تــم تصويــر ورصــد مخالفــات 

عــدم إلتــزام املركبــة الخفيفــة بخــط الســري اإللزامــي.

وأضــاف العميــد أحمــد النقبــي، بــأن خــط الســري 

ــق  ــارة الطري ــىل ح ــري ع ــو الس ــائقي ه ــي للس اإللزام

مــن دون تغيــري إتجــاه املركبــة ناحيــة اليمــي أو ناحيــة  

اليســار ف املســافة قبــل التقاطعــات، مــع إلتــزام 

ــات  ــق بحســب العالم ــة بالســري ف حــارة الطري املركب

ــا إذا كان مســموًحا للســائق  ــي توضــح م ــة الت األرضي

النعطــاف إىل اليســار أو إىل اليمــي، وذلــك تجنبًــا 

ــذه  ــن ه ــج ع ــي تنت ــرة الت ــة الخط ــوادث املروري للح

ــكات. ــالمة األرواح واملمتل ــىل س ــاً ع ــة، حفاظ املخالف

m  شرطة رأس الخيمة تَُفعل 
جميع الرادارات لمراقبة عدم 
اإللتزام بخط السير اإللزامي 
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قام أصحاب السمو حكام اإلمارات وأولياء العهود والشيوخ والمسؤولون بالمشاركة في احتفالية يوم الَعل

للمناسبة السنوية التي تصادف الثالث من نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
حفظه الله، مقاليد الُحكم ، في أجواء احتفالية وطنية مغلفة بمزيد من مشاعر الفخر واالعتزاز.

في يوِم الَعَلِم
رايُة اإلمارات تسمو شامخًة في سماء المجد

محمد بن راشد: رايتنا عالية بعلو ِهمم أبنائها وتالحم شعبها وعطاء مجتمعها

إعداد / وليد يوسف الشحي : 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قام 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 

حاكم ديب، رعاه الله، برفع َعلَم دولة اإلمارات عمالً 

بَعلَم  الذي أرساه سموه لالحتفال  السنوي  بالتقليد 

صاحب  لتويل  السنوية  الذكرى  مع  تزامناً  الدولة 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

الله، مقاليد الُحكم ف البالد، والتي تحلُّ ف  حفظه 

الثالث من نوفمرب من كل عام.

ورفع سموه َعلَم الدولة ف الحتفالية التي نظّمتها 

مؤسسة »وطني اإلمارات« ف ساحة جامعة محمد 

بن راشد للطب والعلوم الصحية، تحت شعار »فخراً 

الَعلَم« هذا  احتفالت »يوم  بكم«، حيث ُخصصت 

العام لالحتفاء بأبطال خط الدفاع األول وما بذلوه 

من جهود وأبدوه من تفاٍن ف خدمة الوطن ولحمية 

أهله من فريوس كورونا املُستَجد. 

وف هذه املناسبة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد 

بقيم  الَعلَم نحتفل  أنه ف يوم  بن راشد آل مكتوم 

املجالت،  التميز ف شتى  قمم  اإلمارات  بها  اعتلت 

ومن أهمها قيمة العطاء التي تجلّت ف أبهى صورها 

هذا العام فيم قّدمه أبناء اإلمارات واملقيمون عىل 

والبذل  والتعاون  التكاتف  صور  أنبل  من  أرضها 

والعطاء ضمن ملحمة اصطفوا فيها جنباً إىل جنب ف 

مواجهة تحٍد عاملٍي كبري، ليظهروا بسالًة ل نظري لها 

ف التصدي لذلك التحدي بولٍء وانتمٍء كاملي لهذه 

األرض الطيبة وتحت رايتها التي علت بجهودهم ف 

كل األوقات.

وقال سموه: »راية اإلمارات عالية بعلو همم أبنائها 

وتالحم شعبها وعطاء مجتمعها.. علم دولتنا سيظل 

لصون  بالنهار  الليل  تصل  مخلصة  بجهود  خفاقاً 

نجّدد  مقدراته..  وحمية  سالمته  وضمن  الوطن 

سطروا  اللذين  األول  الدفاع  خط  لجنود  التحية 

ونقدرها  بها  نعتز  مجيدة  عطاء  ملحمة  بجهودهم 

وستبقى مضيئة ف سجل إنجازات اإلمارات منوذجاً 

لألجيال وحافزاً لها لالجتهاد ف خدمة الوطن وإعالء 

شأنه.. نشكر كل من ساهم متطوعاً ف هذا الجهد 

توّحدت  التي  اإلمارات  راية  كللته  الذي  املجتمعي 

الجميع لتقديم أروع  تحتها اإلرادات والتف حولها 

أمثلة البذل والتفاين ف مساعدة شعبنا وتأكيد سالمة 

أفراده«.

أبنائه  بقدرة  مرهون  الوطن  »رقي  سموه:  وأضاف 

عىل العطاء... واملواطنون واملقيمون ف دولتنا قدموا 

املثال والقدوة ف العطاء والتالحم كل ف موقعه وكل 

بل  أو جهد  بوقت  أحد  يبخل  مل  تخصصه..  حسب 

للوفاء  الصفوف  مقدمة  ف  ليكونوا  الجميع  تنافس 

التحديات«،  كل  أمام  منيعاً  وطننا  ليبقى  بالواجب 

داعياً سموه الجميع لالستمرار بالعمل بروح الفريق 

الواحد لتخطي هذه املرحلة واستئناف مسرية النمء 

من أجل مستقبل أفضل لدولتنا ومنطقتنا والعامل من 

حولنا، وليظل َعلَم اإلمارات دامئاً رمزاً للخري وبشارة 

لألمل ف غٍد ينعم فيه الجميع بأسباب الخري والرخاء 

والسالم.

بن  محمد  جامعة  مبقر  الَعلَم  رفع  احتفالية  حر 

بالهول  رضار  سعادة  الصحية  والعلوم  للطب  راشد 

الفاليس، املدير التنفيذي ملؤسسة »وطني اإلمارات«، 

ضمن  املشاركة  الجهات  قيادات  من  عدد  مبشاركة 

كوفيد19-،  جائحة  مواجهة  ف  األول  الدفاع  خط 

وممثي فرق العمل.
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محمد بن زايد: 
في يوم العلم يزداد فخرنا
براية العز والمجد التي تظلنا

م« تعبير عن معاني الوالء واالنتماء والوحدة الوطنية
َ
حاكم رأس الخيمة : »يوم الَعل

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 

األصيلة  بالقيم  احتفالية  ميثل  الَعلَم  يوم  أن 

واملبادئ األساسية التي قامت عليها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وتعبري عن معاين الولء والنتمء 

والتالحم بي القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

جاء ذلك خالل حضور صاحب السمو حاكم رأس 

الشيخ محمد بن سعود بن  يرافقه سمو  الخيمة 

احتفالت  الخيمة  رأس  عهد  ويل  القاسمي  صقر 

تويل  ذكرى  يصادف  الذي  الَعلَم  بيوم  الدولة 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة »حفظه الله« مقاليد الحكم ف البالد 

ف الثالت من نوفمرب من كل عام .

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ويل 

الَعلَم  سارية  منطقة  ف  الدولة  َعلَم  برفع  عهده 

بحضور  الخيمة  برأس  القواسم  كورنيش  عىل 

القاسمي رئيس  الشيخ أحمد بن سعود بن صقر 

دائرة الخدمات العامة والشيخ خالد بن سعود بن 

مكتب  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  القاسمي  صقر 

بن  سعود  بن  صقر  والشيخ  والتطوير  الستثمر 

صقر القاسمي وعدد من الشيوخ و رؤساء ومديري 

الجهات التحادية واملحلية ف رأس الخيمة .

إىل  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى  سموه  ورفع 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

السمو  وصاحب  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

»رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله« 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

الشيوخ أعضاء  للقوات املسلحة وأصحاب السمو 

ومواطني  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 

الدولة واملقيمي عىل أرضها بهذه املناسبة الوطنية 

عن  للتعبري  فرصة  الَعلَم  يوم  أن  ..مؤكدا  الغالية 

رفعة  أجل  من  العزم  وتجديد  الصف  وحدة 

اإلمارات ورقيها .

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة : ف يوم 

وطن  راية  خلف  واحداً  نقف جميعا صفاً  الَعلَم 

وعلت  السمء  عنان  بطموحاتها  عانقت  راية   ..

بإنجازاتها فوق السحاب .. راية راسخة فينا رسوخ 

الشعب  إرادة  و  القيادة  عزم  عن  تعرب  الجبال، 

وتثل رمز التحاد ووحدته وفخر الوطن وعزته.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

يزداد فخرنا  العلم  يوم  أنه ف  املسلحة،  للقوات  القائد األعىل  نائب 

براية العز واملجد التي تظلنا.. ويتعمق تصميمنا عىل أن نبقيها دامئاً 

رمزاً عاملياً للتميز والتقدم والتفرد.

الرسمي ف توير مبناسبة »يوم  وقال سموه ف تغريدة عىل حسابه 

من  نستلهم  رؤوسنا  فوق  عاليا  العلم  نرفع  ونحن  »اليوم  العلم«: 

دماء الشهداء التي سالت دفاعا عنه، القوة والعزم لجعل اإلمارات ف 

املقدمة ف كل املجالت.«
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م الدولة على سارية مبنى الداخلية
َ
سيف بن زايد يرفع َعل

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

لرفع  الداخلية  وزارة  نظمتها  التي  الحتفالية  الداخلية  وزير  الوزراء 

علم الدولة عىل سارية مبناها بالتزامن مع رفعه عاليا خفاقا عىل مباين 

إدارات وقطاعات الوزارة كافة و مباين القيادات العامة للرشطة مبناسبة 

احتفال دولة اإلمارات العربية املتحدة بـ »يوم العلم ».

رفع  مع  تزامنا  العلم،  سالم  بعزف  بدأت  قد  الحتفال  مراسم  كانت 

الوطن  رمز  الدولة  نهيان،علم  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو 

ووحدته وعنوان فخره والنتمء له ثم عزفت موسيقى الرشطة السالم 

الوطني.

 ، حر الحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية 

املؤسيس،  التطوير  مجلس  رئيس  الخييي  حارب  خليفة  الركن  واللواء 

واللواء الدكتور أحمد نارص الرييس مفتش عام الوزارة، واللواء عبدالعزيز 

العامون  واملدراء  الوزارة  ف  الوقايئ  األمن  عام  مدير  الرشيفي  مكتوم 

ومديرو اإلدارات، وعدد من الضباط ف وزارة الداخلية.

والطلبة  األمني،  لإلسناد  العامة  اإلدارة  من  عنارص  الحتفال  ف  شارك 

والخدمات  املدين  للدفاع  العامة  والقيادة  الرشطة  كلية  ف  املرشحي 

الطبية وجناح الجو، والرشطة النسائية وفرقة موسيقى الرشطة.

م 
َ
شرطة رأس الخيمة تحتفل بيوم الَعل

 احتفلت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة مبناسبة »يوم العلم«، والتي جددت 

الدولة  علم  رفع  فيها  تم  الرشيدة،  والقيادة  للوطن  والنتمء  الولء  من خاللها 

الوطن  األمن واألمان، والسري عىل طريق خدمة  تكريساً ألسس  القيادة،  مببنى 

واملواطني، بتجديد الولء للقيادة الحكيمة.

رأس  عام رشطة  قائد  النعيمي،  علوان  بن  الله  عبد  اللواء عي  وأكد سعادة    

بيوم  لالحتفاء  قلوبنا  عىل  الغالية  املناسبة  بهذه  القيادة   مشاركة  أن  الخيمة 

بها  سنوياً ف »الثالث من نوفمرب«.  العلم، بات يشكل مناسبة وطنية نحتفل 

به  جميع  تشارك  وطنياً  واجباً  باعتباره  اإلمارات حكومًة وشعباً  احتفال  ويأيت 

تسلم  مبناسبة  والعتزاز   ، وقيادته  اإلمارات  حب  عن  للتعبري  املجتمع  أطياف 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله مقاليد 

الحكم. 

الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إىل  الخالصة  بالتهنئة  علوان  بن  اللواء  تقدم  كم 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة– حفظه الله -  و صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

- رعاه الله -  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات مبناسبة »يوم العلم.

وخالل الحتفالية بيوم العلم التي نظمتها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة، 

وحرها العميد عبد الله خميس الحديدي  نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة، 

و عدد من مديري اإلدارات وكبار الضباط. أكد العميد الحديدي حرص القيادة 

العامة لرشطة رأس الخيمة، عىل املشاركة ف فعاليات »يوم العلم » كل عام كونها  

للوطن ولصاحب  لتأكيد ولئنا وترسيخ حبنا  ذكرى عزيزة عىل قلوبنا و فرصة 

اإلمارات، كم   الدولة علم  برمز  واعتزازا   ، الله«  الدولة » حفظه  رئيس  السمو 

نفوسنا  الوطن« ف  الطيب » حب  اإلرث  لتكريس هذا  الدعوة  وجه  سعادته 

الذي ورثناه من الرعيل األول.

المصدر اإلخباري : وكالة أنباء اإلمارات ) وام (.
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 حتى في حالة أضعف مستويات 
ً
 دائما

ً
م خفاقا

َ
ابتكر ابن رأس الخيمة يعقوب محمد الحمادي طريقة تجعل الَعل

م في وزارات ودوائر حكومية مختلفة ، 
َ
الهواء الخارجي ، حيث توّصل إلى هذه الفكرة بعد مالحظته سكون الَعل

م " 
ً
م إلى ابتكار طريقة تجعل راية الوطن خفاقة شامخة .. وأطلق الحمادي اسم " روح الَعل

َ
فقادته غيرته على الَعل

على مبادرته االبتكارية ، وذلك على غرار مسمى " روح االتحاد ".

ابتكر طريقة إلبقاء راية الوطن شامخة خفاقة
يعقوب الحمادي يُحلِّق عاليًا بـ " روح الَعَلم "

ويتمثل ابتكار الحمدي – وهو موظف 

أبوظبي - ف توفر مولد ضغط  برشطة 

هواء كهربايئ أسفل عمود السارية أو ف 

منتصفه ، يضخ هواًء إىل أعىل السارية 

إىل  وصول  العمود  تجويف  داخل  من 

فتحات  فيها  تثقب  التي  السارية  قمة 

يخرج منها الهواء ويكون كافياً لتحريك 

العلم ف حالة األجواء الساكنة.

عىل  اعتمداً  أوتوماتيكياً  املولد  ويعمل 

اإلشارات الواردة إليه من جهاز حّساس مزود مبروحة ف أعىل السارية. فإذا 

للعمل  ويعود   ، العمل  عن  يتوقف  املولد  فإن  مناسبا  الخارجي  الهواء  كان 

بضخ الهواء الصطناعي الكاف لتحريك الَعلَم ف حالة سكون الهواء الطبيعي.

وتحتوي قمة السارية، عىل كشاف ميضء باتجاه العلم يك يظل واضحا للعيان 

ليالً ، ويعمل الكشاف امليضء بالطاقة الشمسية، حيث يخزن الطاقة نهاراً، 

لالستفادة من إضاءته ليالً.

وصمم الحمدي منوذجي آخرين أحدهم خاص بالسارية املصغرة املستخدمة 

بالطاقة  وتعمل   ، املغلقة  واألماكن  الجتمعات  وقاعات  املكاتب  داخل 

الكهربائية دون الحاجة إىل جهاز حساس أو إضاءة.

أما النموذج اآلخر عبارة عن عصا بالستيكية محمولة تستخدم ف الحتفالت 

واملناسبات الوطنية تعمل ببطارية مشحونة مزودة مبفتاح تشغيل للتحكم 

بها.

التفكير والتخطيط أوال
يرى يعقوب الحمدي أن تنفيذ أي مرشوع ابتكاري يبدأ بالتفكري ، والتخطيط، 

والتصميم والسعي لتنفيذ املرشوع باستخدام املواد و الوسائل املطلوبة واإلرصار 

عىل تخطي املعوقات إضافة إىل تحديد املتطلبات الالزمة ثم تنفيذ الفكرة.

شهادة معتمدة من وزارة االقتصاد 
يقول الحمدي : قدمت الكثري من املقرحات سابقاُ ولكنها مل تر النور بسبب 

عدم مقدريت عىل تنفيذها ، ولكنني واصلت املثابرة واملحاولت حتى وفقني 

وشهادة  رسمي  اعراف  عىل  خالله  من  حصلت  الذي  البتكار  بهذا  الله 

معتمدة من وزارة القتصاد ، وهذه أول شهادة ابتكار أحصل عليها - ولله 

الحمد واملنة - وهي بالنسبة يل دافع معنوي ومهم من أجل مواصلة مسرية 

اإلبداع والبتكار.

تخطي المعوقات

ويضيف ،  كل عمل أقدمه يكون خالصاً لله ثم للوطن ثم لرئيس الدولة ، ثم 

لعامة الناس وأبناء الوطن ، وأحب ان أرى كل يشء من عدة زوايا ألن الرؤية 

ل تتضح من زاوية واحدة ، وهذا ل مينع من استشارة املقربي قبل التنفيذ ، 

كم أحاول تخطي كل املعوقات التي قد تصادفني.

حث أبناء الوطن على االبتكار

وعن نصيحته ألبناء الوطن لتشجيعهم عىل البتكار يقول الحمدي : إن القيادة 

الحكيمة لدولة اإلمارات تحث دامئاً أبناء الوطن عىل رضورة إطالق إبداعاتهم 

باملسؤولية  اإلحساس  الجميع  عىل  يجب  لذلك   ، وابتكاراتهم  ومقرحاتهم 

واستغالل الوقت مبا هو مفيد ، والرشوع ف تنفيذ األفكار البتكارية بالطرق 

املثالية واملالمئة.

كتب : وليد يوسف الشحي 

ملف العدد
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يعقوب الحمادي



رمز للعزة والقوة 
ف  الوطن  أبناء  من  عدد  تحدث  بالغة  بسعادة 

سعيد  راشد  املقدم  بدء  حيث  املناسبة  هذه 

برأس  والجنسية  الهوية  إدارة  مدير  الظهوري 

الخيمة حديثه قائالً:

العظيمة  الوطنية  املناسبة  بهذه  سعداء  إننا 

ف  والتحر  التطور  صفحات  بها  رسمت  التي 

اليوم  الخري والخروج لإلحتفال بهذا  إمارات  كل 

اعراف بفضل املكانة التي وصلنا لها تحت راية 

الَعلَم، وبفضل جهود ودعم شيوخنا الكرام الذين صنعوا اللبنة األوىل لبناء 

للعزة ورس قوتنا، ول يسعنا ونحن  الَعلَم رمزاً  هذا الرصح الشامخ وسيظل 

نعيش هذه الفرحة أن نهنئ قيادتنا الرشيدة عىل ما وصلت إليه اإلمارات 

من مكانة يشار لها بالبنان.

مظهر من مظاهر التالحم والوحدة
الخدمات  فرع  مدير  املسافري  سعيد  النقيب 

قال:  العامة  والعالقات  العالم  بإدارة  املساندة 

مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

الثالث من نوفمرب   الله( بأعتمد  حاكم ديب )رعاه 

لإلحتفال بيوم الَعلَم تعد من املبادرات والخطوات 

الجليلة لسموه، حيث أدخل الفرحة بهذه املبادرة 

عىل قلوب كل من يعيش عىل هذه األرض، وعززت 

فينا الشعور باألنتمء للوطن، وهي منوذج ملظهر التالحم بي الشعب والقيادة 

ف صورة حضارية تجسد مشاعر الوحدة، نسأل الله أن يحفظ هذه الدولة 

وحكامها وشعبها، وأن تدوم عىل دولة اإلمارات العزه والرخاء ويظل َعلَمها 

خفاقاً عالياً نتفاخر به.

أستطالع

 يوم الوالء للوطن والقيادة
م( هذه المناسبة العزيزة  

َ
تشهد دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر كل عام احتفالية )يوم الَعل

على قلوبنا  تؤكد على المعاني الوطنية العميقة والتي تحملها هذه االحتفالية التي تعبر عن إلتفاف شعب 
 وتبذل كل الجهود الرفيعة 

ً
اإلمارات والمقيمين على أرضها حول الرمز الذي تتوحد فيه وتتطلع إليه افئدتنا جميعا

، ومعه تتجدد اإلنجازات الشامخة 
ً
 في حياتنا نحتفل به سنويا

ً
 شامخا

ً
م يوما

َ
. سيظل يوم الَعل

ً
 خفاقا

ً
للحفاظ عليه عاليا

التي تشهدها الدولة في كل المجاالت تحت ظل قيادة رشيدة تضع مصلحة الوطن وشعبه في المقام األول.

النقيب حسن عبداهلل المنصوري- تصوير عبداهلل الحمادي 

النقيب سعيد المسافريالمقدم راشد سعيد الظهوري
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م 
َ
أوفياء لهذا الَعل

فرع  مدير  الخاطري  راشد  سيف  النقيب  ويرى 

التوعية والرعاية الالحقة بإدارة مكافحة املخدرات 

الحتفال  إن  الخيمة:  رأس  العامة لرشطة  بالقيادة 

بيوم الَعلَم يأيت ترجمة ملعاين التوحد والتالحم التي 

رسمها مؤسيس هذه الدولة وفيها رسالة لكل العامل 

الشعب لحمة واحدة متحدة مع قيادته  بأن هذا 

إننا  والفخر، ونعاهد شيوخنا  العز  بالدنا هي  وإن 

والنفيس  الغايل  الَعلَم وسنبذل  لهذا  أوفياء  سنظل 

ينتظرون  الوطن  أبناء  كل  أن  وأضاف  األمم،  بي  شامخاً  عالياً  َعلَمنا  ليبقي 

هذا اليوم بفارغ الصرب لألحتفال والتعبري عن مشاعرهم وأحاسيسهم، وكل 

الفعاليات واملؤسسات الحكومية واملحلية تشارك باإلحتفال تعبرياً عن صدق 

مشاعرهم وحبهم لهذا الَعلَم.

األحتفالية ترسخ أجمل معاني الرخاء
بالديوان  الرفاعي موظف  ويقول سامل عي حسي 

األمريي: ف يوم الَعلَم تتجي معاين اإلخالص والحب 

ف أبهى صورها وينعكس من خالله مدى التالحم 

ف  الوطن  أبناء  تضع  التي  الرشيدة  القيادة  بي 

حضاري  تنموي  منوذج  لتقديم  أولوياتها  مقدمة 

مناذج  للعامل  اليوم  هذا  ف  اإلمارات  دولة  وتقدم 

يوم  وف  والتالحم،  والتكاتف  والنجاح  بالتميز 

الَعلَم نجدد العهد عىل مواصلة البذل والعطاء وأن 

اإلحتفال بالَعلَم يفرز الشعور باإلنتمء ويرسخ أجمل معاين الرشف والعزة. 

وأضافة  لتحقيق  والعطاء  الجهود  ومضاعفة  الحزم  لتجديد  مناسبة  وهي 

مستمرة  عطاءات  لهم  اإلمارات  أبناء  أن  لسيم  للوطن،  جديدة  مكاسب 

وبصمت مضيئة ف كافة املواقع وعىل استعداد تام للتضحية ف سبيل الوطن.

منا رمز لهويتنا وأنتمائنا
َ
َعل

هذه  تحمل  الشحي:  مالك  محمد  يقول  فيم 

ملكانة  وتوثيق  التجديد  معان  الوطنية  املناسبة 

للوحدة وتالحم  للعزة ورمز  اإلمارايت ودليل  الَعلَم 

يعترب  الرشيدة. كم  قيادته  الوطن تحت ظل  أبناء 

الكثري  وميثل  والنتمء  الوطنية  للهوية  رمزاً  الَعلَم 

لكل فرد بالدولة، وف هذا اليوم نرفع  التحية إىل 

ف  الزكية  أرواحهم  قدموا  الذين  الوطن  شهداء 

والعدل  الحق  عن  دفاعاً  والفخر  الرشف  ساحات 

وهؤلء الشهداء منوذج مرشف ألبناء الوطن الذين يرب بهم املثل.

عرس وطني ويوم استثنائي
يقول عي حسن املنصوري )موظف(: إن اإلحتفال 

الرشيدة  للقيادة  للولء  تجديداً  الَعلَم  بيوم 

واإلنتمء للوطن الغايل حيث تخفق الرايات فوق 

املنازل لرسم صورة إماراتية مرشفة تعكس الحب 

والولء ويعد رفع الَعلَم دللة عىل بذل الروح من 

تعيش  اليوم  خفاقاً، وف هذا  شامخاً  ليبقى  أجله 

حيث  استثنايئ  يوم  وهو  وطنياً(  )عرساً  الدولة 

تقام اإلحتفالت ف كافة مناطق ومدن الدولة كل 

الشكر لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

عىل مبادرته القيمة التي أسعدت كل اإلمارات.

فرحة الجميع مضاعفة في حب الوطن 
مناسبة  اليوم  إن هذا  املري:  مبارك  الشاعر  وقال 

وطنية غالية عىل قلوب الجميع وفرحة يشعر بها 

كل من يتواجد عىل هذه األرض مبزيد من العتزاز 

للجميع  يتيح  الَعلَم  يوم  الوطن،  لهذا  والنتمء 

وحبهم  الفياضة  واملشاعر  الفرحة  عن  التعبري 

وبهجة  رونقاً  املناسبة  هذه  وتزداد  لإلمارات، 

الشيخ  السمو  صاحب  توىل  ذكرى  مع  لتزامنها 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- 

مقاليد الحكم، نسأل الله القدير أن يديم نعمة األمن واألمان واإلزدهار عىل 

هذا الوطن ويرحم الشهداء األبرار.

م اإلماراتي
َ
حبنا كبير للَعل

وف الختام يقول عي درويش )موظف(: إن دولة 

املجالت  عاملية ف كل  إنجازات  اإلمارات حققت 

بفضل حكمة ورؤية القيادة، وهذه املناسبة تعرب 

الوطن  لهذا  الشعب  من  الكبري  الحب  مدى  عن 

للوطن،  واإلنتمء  الفخر  تجسد  كم  وَعلَمه، 

وستبقى سفينة اإلنجازات مستمرة، وندعوا الله أن 

يحفظ اإلمارات ويديم عليها نعمة األمن والرخاء 

والتقدم.

النقيب سيف راشد الخاطري

سالم علي حسين الرفاعي 

محمد مالك الشحي

علي حسن المنصوري

علي درويش

الشاعر مبارك المري

أستطالع
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دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في إطار مساعيها التطويرية الرامية لتعزيز األمن واألمان وضمان سرعة االستجابة مركزا ميدانيا 
إلدارة الحوادث واألزمات الطارئة، والذي يعد األول من نوعه على مستوى اإلمارة، حيث سيكون بمثابة غرفة عمليات متنقلة تضم أحدث 
األجهزة والتقنيات الحديثة في مجال اإلتصال والتواصل، ما يجعل منها إضافة نوعية ألسطول آليات شرطة رأس الخيمة، وحجر زاوية في 

التعامل الميداني مع األزمات والطوارئ . ويمثل المركز الميداني إلدارة الحوادث واألزمات الطارئة عالمة فارقة في العمل الشرطي في رأس 
الخيمة بفضل الدور الفاعل الذي سيلعبه في كيفية التعاطي والتعامل األمثل مع الطوارئ في كافة التضاريس البيئية والظروف الجوية 
والمناخية، وتوفير الوقت والجهد على المعنيين، وتهيئة قاعدة بيانات صلبة تعزز من التنسيق والتعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية 

في اإلمارة .

دشنه القائد العام ومجهز بأحدث وسائل اإلتصال والتواصل

المركز الميداني إلدارة األزمات والطوارئ 
إضافة متميزة ألسطول شرطة رأس الخيمة

تحقيق

تحقيق: سائد الخالدي

الطوارئ  فريق  رئيس  الخيمة  رأس  عام رشطة  قائد  النعيمي  علوان  بن  الله  عبد  عي  اللواء  سعادة 

نوعية جديدة  إضافة  ذاته  بحد  يعترب  أنه  أكد:  املتنقل  املركز  الذي دشن  املحي  والكوارث  واألزمات 

ومتميزة آلليات رشطة رأس الخيمة يسهم ف رفد العمل الرشطي امليداين ف أوقات األزمات والطوارئ .

أنظمة وتقنيات ذكية
وأضاف أن املركز املتنقل مجهز بأحدث التقنيات واألنظمة الذكية ووسائل التصال والتواصل واملراقبة 

يجعل  مم  19 شخصا  لعدد  تتسع  اجتمعات  قاعة  احتوائه  عن  فضال  بعد،  عن  والسيطرة  والتحكم 

منه أحد أهم القدرات الرشطية التي ميكن استخدامها ف التعامل مع الحداث واألزمات ميدانيا، مع 

ضمن تعزيز رسعة اإلستجابة بكفاءة وفاعلية مبا يسهم ف مواكبة التطور وتحقيق رؤية وأهداف وزارة 

الداخلية .
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تحقيق

المقدم سالم حميد بن بدر العقيد ركن  يوسف سالم بن يعقوب سعادة العميد عبد اهلل  الحديدي

تقديم أفضل مستويات الخدمة األمنية
الحديدي  خميس  الله  عبد  العميد  سعادة  ويرى 

املركز  أن  الخيمة:  رأس  رشطة  عام  قائد  نائب 

باكورة  يعد  والطوارئ  األزمات  إلدارة  امليداين 

رأس  العامة لرشطة  القيادة  ف  التطويرية  املشاريع 

كافة  الحرص  عىل تسخري  التي تحرص كل  الخيمة 

العمل،  لتطوير  املتاحة  املادية  وامكانياتها  مواردها 

وتقديم أفضل مستويات الخدمة األمنية مبا ينسجم 

وأوضح  الداخلية.  لوزارة  السراتيجية  األهداف  و 

من  تحتويه  مبا  املتطورة  اآللية  هذه  أن  سعادته 

قدرات  تعزيز  ف  ستسهم  حديثة  وأنظمة  تقنيات 

إىل  باإلضافة   ، وفاعلية  بكفاءة  الستجابة  رسعة 

تفعيل الرشاكة السراتيجية من خالل توزيع األدوار 

ف  واملعنية  املختصة  الحكومية  الجهات  كافة  بي 

إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ف اإلمارة ، مضيفا 

األغراض  )متعدد  املتنقل  امليداين  املركز  هذا  أن 

امليداين  للعمل  النتقال  له  األمنية والرشطية( ميكن 

ما  بظل  وجوده  يتطلب  التي  املواقع  مختلف  ف 

يتمتع به من مواصفات خاصة تؤهله للعمل بحرفية 

وكفاءة عالية ف مختلف البيئات والظروف.

العمل على المستويين
 االستراتيجي والمعلوماتي

العقيد ركن  يوسف سامل بن يعقوب مدير إدارة املهام 

املتنقل  امليداين  املركز  تجهيز  فريق  رئيس  الخاصة 

املستوى  عىل  يعمل  بكونه  يتميز  املركز  أن  أفاد: 

ف  يسهم  مم  عال  بشكل  والعمليايت  السراتيجي 

السيناريوهات  وإجراء  التدريب  عمليات  تعزيز 

بطرق مبتكرة . ولفت إىل أن التجهيزات التي يحظى 

الطارئة  امليداين إلدارة األحداث واألزمات  بها املركز 

يدفع باتجاه تعزيز  كفاءة عمليات التصال والتواصل 

ودعم اتخاذ القرار عىل مستوى القيادة خالل إدارة 

األحداث الطارئة، فضال عن ارتباطه بغرفة العمليات 

الرئيسية ف مقر القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة 

وتغطيته لكافة املناطق امليدانية عىل مستوى المارة  

ف مختلف األحوال الجوية والتضاريس الطبيعية، إىل 

جانب تقوية مفهوم الرشاكة السراتيجية عرب توزيع 

الجهات  مختلف  بي  عالية  وقدرة  بكفاءة  األدوار 

واملحلية  التحادية  والدوائر  واملؤسسات  والوزارات 

ذات الصلة بإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث عىل 

الصعيد املحي ف رأس الخيمة .

بنية تحتية الكترونية قوية
الكرونية  ببنية  يتميز  املتنقل  املركز  أن  إىل  وأشار 

أنظمة  من  يحتويه  ما  ظل  ف  قوية  تحتية  تقنية 

بأنظمة  وتعمل  نوعها،  من  األحدث  تعترب  وأجهزة 

كهربائية خاصة بها لعدة أشهر دون الحاجة لالنتقال 

بي  التواصل  عمليات  من  يسهل  مم  موقعها،  من 

الفرق املختصة عىل مستويات دعم اتخاذ القرار من 

املطلوبة  واملعلومات  البينات  قاعدة   توفري  خالل 

واتخاذ   ، املختص  الفريق  قبل  من  القرار  وصنع   ،

القرارات والتنفيذ .

قاعدة بيانات شاملة
من جهته ذكر املقدم سامل حميد بن بدر رئيس قسم 

املهام الخاصة ف رشطة رأس الخيمة: أن هذا املركز 

يخدم جميع الجهات املحلية املعنية بإدارة األزمات 

والطوارئ عرب توفري قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة 

ومتنقلة، مم يخرجه من شكل العمل التقليدي إىل 

بديل  أنه ميثل  إىل  باإلضافة  املتنقل.  امليداين  العمل 

ملا  الرئيسية  املركزية  العمليات  لغرفة  ونافع  حيوي 

يحتويه من أنظمة ذكية وتقنيات عالية األداء.

اتخاذ ودعم القرارات
وأضاف أن ما مييز هذا املركز املتنقل اعتباره مركزا 

األزمات  أوقات  ف  القرارات  ودعم  لتخاذ  ميدانيا 

مبا  المارة   ف  املعنية  القيادات  قبل  من  والطوارئ 

األمن واألمان ويحقق أعىل معايري  تعزيز  يسهم ف 

السالمة وخدمة املواطني واملقيمي والتعامل األمثل 

اختصاص  ضمن  تندرج  التي  الطارئة  الحوادث  مع 

قائد  سعادة  تدشي  أن  إىل  ،لفتا  املركز  هذا  عمل 

عام رشطة رأس الخيمة للمركز ف هذا التوقيت يأيت 

مع اقراب موسم األمطار وجريان األودية ف بعض 

املناطق الجبلية التي تتزايد فيه الحاجة لوجود مثل 

هذه النوعية من اآلليات الحديثة املجهزة . 

 سرعة
في اتخاذ القرار



الوقت  ضغط  عىل  عالوة  باألزمات،  مرتبطة  واملخاطر  التهديدات  إن  ذلك 

واملفاجأة، ترفع من درجة توتر ول عقالنية الجمهور، ومن ثم يكون أكر عرضة 

إىل  اإلشارة  وتجدر  املضادة،  والدعاية  الشائعات  تأثري  والوقوع تحت  لالستهواء 

ف  الباحثي  بي  اتفاق  ويسود  شائعات،  بسبب  تحدث  أن  ميكن  األزمات  أن 

التحذيرية ف  الرسائل  التحرك الرسيع، ونرش  مجال إعالم األزمات، عىل رضورة 

التعقيد،  عن  بعيدة  واضحة  الصياغة  تكون  أن  مراعاة  مع  املطلوب،  التوقيت 

بحيث يستوعبها الجمهور ول يسيئ فهمها، كذلك من الروري تكرار الرسائل 

التي  املصادر  زادت  كلم  أنه  إىل  الَعلَمية  البحوث  أشارت  كم  التحذيرية، 

ولذلك  املصدر،  مبصداقية  العتقاد  زاد  كلم  التحذير،  رسالة  الفرد  منها  يسمع 

من  يزيد  التحذير  رسالة  لنرش  متعددة  إعالمية  وقنوات  مصادر  استخدام  فإن 

بالخطر إىل فئات مختلفة  أو املعلومات املطلوبة  التحذير  أحتمل وصول ذلك 

من الجمهور، كم أن تعدد املصاددر يؤدي إىل التغلب عىل حالة التشتت املعتاد 

التي تنتاب بعض فئات الجمهور.

اإلخبارية   CNN شبكة  اذاعته  الذي  ااملدمر  الزلزال  شائعة  ذلك،  عىل  واملثل 

األمريكية، بأن مجموعة من خرباء الزلزل اليابانيي أعلنوا أن زلزالً بقوة 7 رخر 

سوف يرب القاهرة ليلة 16 /أكتوبر/1992 ويسفر عنه خسائر مادية وبرشية 

دور اإلعالم في مواجهة الشائعات

 منهم بصحته، ويكون 
ً
تعرف الشائعة أو )اإلشاعة( بأنها: خبر كاذب )غير مثبت منه( ينتشر بسرعة ويتداوله الناس، ظنا

 ،
ً
 وسوءا

ً
مجهول المصدر في أغلب األحوال. وتجد الشائعات تربة خصبة لها وسط الفوضى والبلبلة، فتزيد األمور تعقيدا

 لالختراق بسبب القلق والتوتر.
ً
ألن اإلنسان أثناء األزمة يكون أكثر تعرضا

إبراهيم عبد اهلل المسلمي
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وجهة نظر

ضخمة، األمر الذي أحدث حالة من الهلع بي سكان القاهرة، أدى إىل نزوحهم 

العالية، وقد ردت  والبنايات  العمران  عن  بعيداً  العامة،  والساحات  امليادين  إىل 

الحكومة بشكل فوري من خالل اإلذاعة والتلفزيون، بأن ما يتناقلة، الناس مجرد 

شائعة وليس صحيحاً.

دور اإلعالم في مواجهة الحمالت اإلعالمية المضادة: 

كثرياً ما تنرش أثناء األزمات، حمالت إعالمية مضادة وليك نواجة هذه الحمالت، 

فإنه يجب علينا إتباع ما يي:

- إعداد خطاب إعالمي غني وموضوعي، يتمتع بقدر كبري من الوثائقية واملصداقية.

- اليقظة املستمرة إلعالم الخصم، من خالل دراسة وتحليل شكل ومضمون الرسائل 

اإلعالمية التي يوجهها سواء للداخل أو الخارج، وتحديد الجمهري التي يستهدفها.

- تطبيق أساليب خالقة ف الرد عىل إعالم الخصم، مثل: استخدام أحد املوضوعات 

قبل أن يستخدمه الخصم واإلجابة عىل مزاعم وإدعادات الخصم مبارشة وتنفيذها، 

وتقديم موضوعات جديدة تُكذب ما يشاع ضمناً وتلميحاً، عالوة عىل استخدام 

التحويل عن النتباه، مبعنى جذب الجمهور لتحويل اهتممه عن املوضوع األصي 

للدعاية املضادة.

مهمة  إنجاز  ف  منهم  لالستفادة  واملتخصصي  الخرباء  عىل  العتمد  فن  إتقان   -

مواجهة دعاية الخصم.

ويجب أن تكون الردود سهلة التذكر، وإبراز الحقائق والبيانات والرسوم البيانية 

املؤكدة للرد عىل الشائعة، مع توخي الدقة والصياغة، وأل يكون الرد غري املبارش 

بغرض التسلية، أو إلظهار وجهة نظر الجهة النافية للشائعة.

ومن ثم نأيت عىل تطبيق عناوين رئيسة لبد من إدراجها كنقاط ليكون الرد مناسباً 

وحجم ودور الشائعة منها .

- تكذيب الشائعة: وهي من الطرق الناجحة وأكرها شيوعاً، ويتم ذلك التكذيب 

عن طريق وسائل التصال املختلفة: الشخصية والجمهريية والتفاعلية، وأن يتم 

التكذيب، عن طريق شخصية لها مكانتها الجتمعية أوالسياسية أو العسكرية، 

اتجاهات  تغيري  عىل  وقدرته  التكذيب  فاعلية  من  تزيد  املصدر  ف  فاملصداقية 

أحد  بالتكذيب  يقوم  عندما  املصداقية  تزيد  كم  وأفكاره،  ومشاعره  الجمهور 

الخرباء املتخصصي.

- إطالق شائعة مضادة: وذلك لتحويل إنتباه الجمهور عن الشائعة املثارة، فإذا 

كانت الشائعة املراد مقاومتها معلومة املصدر، فإنه ميكن ف تلك الحالة إطالق 

إىل  يلجأ  فقد  املصدر،  مجهولة  كانت  وإذا  الشائعة،  مصدر  ضد  مضادة  شائعة 

أسلوب إطالق شائعة مضادة ف املوضوع، أو عن نفس الشخص محور الشائعة، 

وهذا األسلوب يستخدم للتأثري ف القابلية للتصديق والقلق الشخيص وللتأثري ف 

أهمية الشائعة، كم يستخدم ف عرص املعلوماتية استناداً إىل توافر كم هائل من 

املعلومات واملعلومات املضادة.

- التجاهل: وهو أحد أساليب مواجهة الشائعات، ويتبع ذلك األسلوب ف حالت 

محدودة مثل: إذا ما كانت الشائعة مرتبطة مبوضوع هاميش غري ذي بال، أو إذا 

دون  تحول  عوامل  هناك  كانت  إذا  أو  تزول،  ما  الفرة رسعان  من حيث  كانت 

أجزاًء  تتضمن  الشائعة  كانت  إذا  أو  الحقائق،  الشائعة عن طريق نرش  مقاومة 

صحيحة يصعب تكذيبها.

إثباتها  يعني  الشائعة  نفي  ف  الرسعة  عدم  إن  الشائعة:  عىل  الرد  ف  الرسعة   -

وتأكيدها، وذلك فإن الرسعة ف الرد تعني املبادرة بتكذيبها من خالل التأثري عىل 

فور  عليها  القضاء  عىل  يساعد  مم  للتصديق،  والقابلية  العام  الغموض  عنرصي 

ظهورها، وقبل أن ترك أثر لدى األفراد.

يوم الَعَلم 
وسط إجراءات احترازية

الذي   " الَعَلم  يوم   " بـ  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حتتفل 
يصادف الثالث من شهر نوفمرب من كل عام و يجسد أسمى 
ثم  تعاىل  اهلل  من  بفضل  األوطان  وبناء  والتالحم  الوحدة  معاين 
الذين جتاوزت رؤيتهم وبصريتهم  األوائل  بعزمية املؤسسني 

احلاضر لتالمس آفاق املستقبل.
ووقائية  احرتازية  إجراءات  وسط  العام  هذا  الدولة  وحتتفل 

بسبب »كوفيد 19«  والتي لن متنع من جتديد العشق والوالء 
جتديدا   " الَعَلم  يوم   " بـ  االحتفال  وميثل  الغايل  الوطن  لهذا 
للوالء للقيادة واالنتماء للوطن الغايل وجتسيدا لصورة إماراتية 
مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت تأكيدا على احلب 
ليبقى  أجله  من  الروح  وبذل  ورفعته  الَعَلم  وخدمة  والوالء 

شاخما خفاقا قويا كشموخ وقوة أبناء اإلمارات.
ويفخر شعب دولة اإلمارات بهذه املناسبة مبسرية التمكني 
الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة "حفظه اهلل " إىل أرفع املراتب يف العامل.
املباركة  املسرية  هذه  بفضل  اإلمارات  دولة  أصبحت  حيث 
جمال  يف  واإلنساين  احلضاري  الرقي  مناذج  أفضل  أحد  تقدم 
احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ويف القضاء والعدل 
واملساواة بني بني اإلنسان )املواطن واملقيم( على حد سواء 
التقدم  جماالت  ويف  واللغة،  واجلنس  الدين  عن  النظر  بغض 
التكنولوجية  التطورات  واستيعاب  واالجتماعي  االقتصادي 

احلديثة.
وتقام فعاليات يوم الَعَلم ضمن احتفاالت الدولة حكومة وشعبا 
برفع َعَلم اإلمارات يف كل مؤسسة و منزل تعبريا عن االنتماء 

للدولة وتقديرا لرمزية ومكانة الَعَلم يف قلوب أبناء الدولة.
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بدعم  مباشر من القائد العام
دوريات الدراجات الهوائية األمنية سرعة باإلستجابة وحرفية في العمل

تنفيذا إلستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتطبيق أفضل الممارسات الشرطية، التي تهدف لتحسين األداء وتوعية الجمهور وزيادة الشعور باألمن 
واألمان، أطلقت شرطة رأس الخيمة »دوريات الدراجات الهوائية األمنية« بدعم مباشر من سعادة اللواء علي عبد الله علوان النعيمي القائد العام 
لشرطة رأس الخيمة.  ويذكر أن الدراجات مجهزة بأحدث التقنيات ألداء مهامها، وتم اختيار أكفء العناصر الرياضية للمهمة، لتحقيق سرعة االستجابة 
من خالل النزول للميدان والتعامل المباشر مع الجمهور وتوعيتهم باإلجراءات االحترازية  في فترة التعقيم الوطني، ليمتد دورها بعد ذلك من خالل 
التجول في األحياء السكنية لحفظ األمن والكشف عن الجريمة، كما عملت دوريات الدراجات أيضا على تنظيم حركة السير، والتعامل مع الحوادث 

المرورية قبل وصول دوريات المرور، وبهذا فقد اكتسب دورها في الميدان أهمية بسبب هذا التواجد األمني. 
العين الساهرة التقت فريق دوريات الدرجات الهوائية لتكشف جانب من طبيعة عمله عبر هذا التقرير..

تحقيق سرعة االستجابة
قسم  رئيس  القاسمي  سلطان  بن  الله  عبد  الرائد   

العام  واملرشف  والجتمعية  الرياضية  األنشطة 

لفريق دوريات الدراجات الهوائية األمنية قال:

تشكل املبادرة  اضافة نوعية لتحسي األداء امليداين 

رسعة  وتحقيق  عليه،  والحفاظ  املجتمع  لوقاية 

موقع  كل  ف  امليداين  التواجد  خالل  من  الستجابة 

من اإلمارة، وتأدية كافة مهام رجال الرشطة ف حفظ 

األمن ضمن الخطة اإلسراتيجية لرشطة رأس الخيمة، 

كم وتهدف تلك املبادرة لضمن سالمة املجتمع ف 

ظل جائحة كرونا.

مراحل التطبيق
،  وتم  املايض  مايو  الفكرة  ف شهر  انطالقة  كانت 

تنفيذ  قبل  ما  وتثل  األوىل  مرحلتي  عىل  تطبيقها 

األماكن  ف  للتواجد  الوطني،  التعقيم  برنامج 

السياحية واألسواق بهدف نرش الوعي لدى الجمهور 

حول اإلجراءات الحرازية، فيم كانت الثانية ما بعد 

التعقيم الوطني وتثلت بالتجول ف األحياء السكنية 

للتأكد من إلتزام الجمهور بالبقاء ف منازلهم.

قاعدة البيانات
وبحسب قاعدة البيانات والبالغات تم عمل دراسة 

سكانية  كثافة  تضم  التي  الحيوية  املناطق  وتحديد 

أغلب  لتشمل  زمنية  وضع خطة  تم  دائم،  وبشكل 

الخران-  الجنويب والشميل- خزام-  )الظيت  املناطق 

كورنيش القواسم- كورنيش دهان( لنرش الوعي لدى 

الجمهور بأهمية إرتداء الكممات وعدم التجمعات 

سواء العائلية أو غريها مع ترك مسافة أمنة.

لياقة بدنية عالية
من  القيادة  منتسبي  من  نخبة  اختيار  تم  وللتنفيذ 

للعمل  وذلك  الفعال،  الدور  بهذا  للقيام  الرياضيي 

الستجابة  رسعة  ولضمن  امليدان  ف  كبرية  بحرفية 

للحفاظ عىل صحة وسالمة املجتمع، وكان عىل رأس 

بسبب  عالية  بدنية  بلياقة  الفرد  تتع  املعايري  هذه 

تحقيق : سامي يوسف 
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مساعد أول حميد السعديمساعد أول ياسر الجالفالمالزم أول أحمد بني تميم الرائد عبد اهلل القاسمي

الجهد الكبري الذي يتم بذله واملسافات الطويلة التي 

يقطعها.

التجاوب مع المبادرة
وهنا لبد من اإلشارة  إىل أن  تجاوب الجمهور كان 

حيث  من  الفريق  نجاح  ف  اإليجابية  الركائز  من 

ومسئوليتهم  وعيهم  عىل  يدل  وهذا  املبادرة،  دعم 

يوصف  حيث  الوطن،  تجاه  وواجبهم  الجتمعية 

التجاوب بأنه فعال ومميز وهذا ليس بغريب عىل 

، وباملقابل يقدر  الذي نكن له كل تقدير  جمهورنا 

سبيل  ف  القيادة  من  املبذول  الجمهورالجهد  هذا 

خدمتهم والحفاظ عىل أمنهم وسالمتهم.

مخالفات
 وبدورالفريق عند وجود مخالفات يتم إحالتها إىل 

جهات الختصاص لتخاذ الالزم، باإلضافة إىل حرفية 

وتقدير  الجمهور  مع  التعامل  ف  الدورية  فريق 

الحالة، مع تقديم كافة املساعدات إذ تطلب األمر.

الصعوبات
 وحول الصعوبات  التي تواجه الفريق أكد  الرائد 

القاسمي  أنه وبفضل الله مل تصادفنا أي صعوبات، 

مع  للتعامل  وحرفيتهم  الفريق  لستعداد  وذلك 

الصعوبات  كافة  عىل  والتغلب  املختلفة  املواقف 

بشكل  املوضوعة  واألسس  الخطة  إىل  باإلضافة 

مدروس ومميز.

شكر ومناشدة
وتوجه ف ختام حديثه  بالشكر ملجلة العي الساهرة 

لتسليط الضوء عىل املبادرة، كم ناشد أفراد الجمهور 

القانون من  اللتزام باإلجراءات الحرازية و احرام 

أجل الحفاظ عىل وطنهم، نسعد بخدمتكم ، سائلي 

الله عز وجل أن يرفع عنا البالء والوباء وعن سائر 

بالد املسلمي.

الشارة التعريفية
أحد  تيم  بني  أحمد  أول  املالزم  ذكر  جهته  ومن 

أعضاء الفريق قائال:  من رضورات التعريف الخاصة 

ف  ووضعها  التعريفية(  )الشارة  حمل  بالفريق  

مكان بارز للتعريف بنا كفريق، أما )جهاز التصال( 

فيستخدم للتواصل مع غرفة العمليات عند الحاجة.

القانون ويرتكز  نتواجد لفرض  ونحن كرجال رشطة 

من  جيد  تجاوب  ملسنا  وقد  التوعية،  عىل  عملنا 

الجمهور مم شجعنا عىل الستمرار بعملنا، ولضعف 

الثقافة العامة عند بعض الجاليات األسيوية يحتاج 

منا بذل املزيد من املجهود.

راس  لرشطة  العام  القائد  لسعادة  بالشكر  وتوجه 

الخيمة اللواء عي عبد الله بن علوان والعقيد ركن 

سلطان  بن  الله  عبد  والرائد  يعقوب  بن  يوسف 

القاسمي، للثقة الغالية التي منحونا إياها، والهتمم 

بأفراد املجتمع والتوعية باإلجراءات الحرازية للحد 

للجمهور  بالشكر  تقدم   كم  كرونا،  فريوس  من 

لتعاونهم مع املبادرة.

عالمة النصر
وأشار املساعد أول يارس الجالف أحد أعضاء الفريق 

و  #نلتزم_لننترص  الهاشتاق  وذكر  النرص  بعالمة 

توعية  ف  بعمي  سعيد  قائال:    ، أنت_مسؤول   #

والتباعد  الكممات  ارتداء  عىل  بحثهم  الجمهور 

لحمية  الناس  بالتزام  سعادة  وأكر  الجتمعي، 

عىل  القيادة  وأشكر  ومجتمعهم،  وأهلهم  أنفسهم 

اهتممهم بدوريات الدراجات الهوائية.

 وف حالة عدم  إلتزام أحد من الجمهور بالتعليمت 

النصح  تقديم  عىل   نعمل  نحن  الجالف:  يقول 

واإلرشاد ألن واجبنا توعوي باملقام األول، وإذا تطلب 

األمر نبلغ )جهات الختصاص( وبالتنسيق معها يتم 

اتخاذ ما يلزم.

حديث حول المبادرة 
فريق  أعضاء  من  السعدي  حميد  أول  مساعد 

الدراجات يقول:

هو  به  نقوم  وما  مبتكرة  بأنها  املبادرة  توصف 

والبتعاد  الكممات  لبس  برورة  الجمهور  توعية 

عن التجمعات، وقد ملسنا تجاوبا من  الجمهور مع 

املبادرة مم يؤكد نجاحها ونشكر كل من ساهم ف 

هذا العمل .

الهوائية  الدراجات  )دوريات  مببادرة  وللتعريف 

الهوائية  الدراجات  دوريات  إنشاء  تم   : األمنية( 

األمنية لتوعية الجمهور برورة اللتزام باإلجراءات 

فرة  أثناء  وتحديدا  كرونا،  جائحة  من  الحرازية 

التعقيم الوطني الذي نفذ فيه الفريق 3060 ساعة 

عمل ف 85 يوم ، من خالل 1020 مناوبة قطع فيها 

أعضاء الفريق 3400 كيلو وقدم الفريق 7318 حصة 

والتباعد  الكممات  بارتداء  املجتمع  ألفراد  توعية 

لستمرار  القرار  جاء  النجاح  هذا  بعد  الجتمعي، 

عمل الفريق بي األماكن السياحية والسكنية وليقدم 

خدماته للمجتمع، مجهود استحق اإلشادة والتقدير 

من الجميع .

نشر الوعي 
لدى الجمهور حول
 اإلجراءات االحترازية
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سالح جديد للسيطرة على الطائرات بدون طيار

ويحمل  الجديدة،  التكنولوجية  الحرب  أسلحة  أحد  طيار  بدون  الطائرات  تعترب 

طالبت  وقد  الراديو.  مبوجات  ويعمل  البندقية  ويشبه  الكتف  عىل  السالح  هذا 

طيار  بدون  الطائرات  عىل  للسيطرة  التكنولوجيا  تلك  بتفعيل  األمريكية  الرشطة 

نطاق  تطويرها عىل  األمرييك عىل  الجيش  يعمل  املدن، كم  داخل  الحجم  صغرية 

واسع ملواجهة أي تهديدات عسكرية تستخدم فيها مجموعات من الطائرات بدون 

التشويش  عىل  تعتمد  الجديد  السالح  تكنولوجيا  مباغتة،  تنفيذ هجمت  ف  طيار 

عىل الطائرات بدون طيار عن طريق املوجات التي يصدرها ف نطاق يسمح بقطع 

التصال بي الطائرة ومراكز قيادتها بصورة تسمح بالسيطرة عليها وإعادة توجيهها 

وفقاً للقيادة الجديدة.

شرطة المستقبل: أغرب سيارة شرطة في العالم

الالفت  بشكلها  باريس  بجنوب  افري  مدينة،  ف  املواطني  اندهاش  السيارة  أثارت 

للنظر والتكنولوججيا املتطورة الفائة املستخدمة ف صناعتها، وتشبه سيارة الرشطة 

حيث  الَعلَمي،  الخيال  أفالم  ف  الرشطة  سيارات  مؤخراً  عنها  أعلن  التي  الحديثة 

أشارت التقارير الرشطية الجديدة الخارجة عن  املألوف، خاصة أن كابينة السيارة 

أمتار،   )3( مسافة  إىل  الهواء  ف  لرتفع  قاعدتها  عن  تنفصل  أن  ميكن  الكهربائية 

السيارة الجديدة صنعتها رشكة )ISIS( وتتكون من محرك كهربايئ بقوة 127 حصاناً، 

وبطاريات حديثة بقوة )48( فولت، وميكن شحن السيارة بالكامل ف )8( ساعات 

فقط، وتعترب سيارة الرشطة الفرنسية الجديد هذه أبطاً من السيارات األخرى، ول 

تتجاوز رسعتها 25 كم/س، ما يؤكد أنها صنعت ألداء مهام وواجبات معينة، ومنها 

مثالً املشاركة ف املهرجانات.

مسدس يتعرف على صاحبه- المسدس الذكي

مسدس  ألول  منوذج  تطوير  ف  للتكنولوججيا  نيوجرييس  معهد  ف  باحثون  نجح 

يتعرف إىل صاحبة خالل أقل من ثانية واحدة، وذلك بالتعرف إىل قبضته وطريقة 

 )32( بنحو  مزود  الحيوية  للقياسات  نظام  عىل  املسدس  تصميم  ويعتمد  املسك، 

اليد«،  قبضة  »خصائص  إىل  تتعرف  حاسوبية،  معالجة  ووحدة  لالستشعار،  مجساً 

بعد استقصاء البيانات املستخلصة عن العظام والعضالت التي يستخدمها صاحب 

املسدس لدى كبسه عىل زر اإلطالق، وسوف يتوفر هذا العام ف األسواق األمريكية 

بسعر )300( دولر أمرييك، وميكن ألي شخص برمجة مسدسه بتعويده عىل التعرف 

الذي  الجديد  بالتطوير  األمريكية  النارية  األسلحة  إىل قبضته، ورحب خرباء سالمة 

سيقلل من عدد القتىل بها، والذين يصل عددهم إىل 29 ألف شخص سنوياً، بينم 

حذر خرباء آخرون من احتملت فشل النظم ف التعرف إىل هوية صاحب املسدس، 

ويأيت هذا القطاع من التكنولوججيا لتطوير األسلحة، ف الوقت الذي أشار فيه مركز 

التحكم والوقاية من األمر إىل وفاة )62( طفالً تراوحت أعمرهم ما بي العام )14( 

عاماً، بسبب حوادث إلطالق النار عرضياً عام )2010(، كم أنه توف )785( طفالً  ما 

بي عام )1999( و )2014(، وهو رقم تجاوز عدد األطفال املقتولي بسبب إطالق 

النار املتعمد ف املدارس خالل الفرة الزمنية ذاتها، ورغم أن 72 ف املائة من ماليك 

وأنها ستشكل  ذكية،  أسلحة  يؤيدون وجود  األمريكية  نيوجرييس  ولية  األسلحة ف 

قطاعاً مثمراً لدى اآلباء الذين ميلكون أسلحة، إل أن إحصائية أرشفت عليها املؤسسة 

الوطنية لرياضة األسلحة أظهرت أن 14 ٪ ف املائة فقط من الشعب األمرييك ميكنه 

أن يبتاع هذه التكنولوجيا، وترجح هذه النسبة معارضتها لألسلحة الذكية إىل إحتمل  

تكن القراصنة بالتحكم باألسلحة الذكية، ف الوقت الذي رأى فيه بعضهم إمكانية 

التالعب باألسلحة التي ميكن لألمريكيي امتالكها، وبأن ذلك ميكن أن يعارض النص 

تقنيات  شرطية

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

صفحات تعنى 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

الثاين من الدستور األمرييك، الذي يؤكد عىل حق كل أمرييك ف امتالك السالح بغرض 

الدفاع عن النفس.

سالح المستقبل

يستخدم سالح املستقبل الطاقة الكهربائية املغناطيسية الذي يطلق عليها اآلن )شعاع 

ليزر(، كم ف أفالم الخيال الَعلَمي، وسوف يستخدم ف املستقبل البعيد بدلً من الرصاص، 

وأهم ما مييز هذا السالح الرهيب اإلضاءة والكامريا التي تصور باألشعة تحت الحمراء 

أو تلسكوب  الليلية،  بالرؤية  أو ما يسمى حالياً  الداكن  الظالم  التي تصور ف  والكامريا 

صغري لتحديد الهدف املراد من عىل بعد كيلو مرات، تعود شهرة السالح لتصميمه األنيق 

واستخدامه لتقنية مذهلة ف اإلضاءة وكامريا تصوير األشعة تحت الحمراء وأجهزة الليزر، 

وكامريا أخرى للرؤية الليلة وتحديد األهداف عن بعد.

اإلشارات الذكية:

املرور  إشارات  قام مصمم كوري جنويب يدعي )يل هان يون(، بصنع جهاز يحل محل 

الكوري  املصمم  ولفت  األبعاد.  ثالثية  إسقاط صور  طريق  عن  ليزر  جدران  باستخدام 

إىل أن السائقي واملارة ل ينتبهون عادة إىل سريهم صوب إشارة املرور الحمراء، ما ميكن 

أن يتسبب ف وقوع حوادث مرور خطرية. واقرح تصميم إشارات املرور الليزرية،  أو 

ثالثية  حمراء  السيارة صورة  أمام  يسقط  أن  شأنه  من  افرايض  جدار  تصميم  باألحرى 

أن جهاز إسقاط  َعلَمً  األبعاد، وأعرب املصمم عن ثقته بسهولة تحقيق هذا املرشوع، 

الصور ل يستهلك الكهرباء أكر من إشارات املرور الحديثة )LED( إل أن هناك خصوماً 

للجدار الفرايض يقولون إن الصورة ثالثية األبعاد التي تسقط إشارة )قف( وهياكل املارة 

ميكن أن تلحق رضراً مثالً بسائقي سيارات اإلسعاف.

مراكز شرطة ذكية تفاعلية
نحو  قدمًا  املضي  على  احلكومية  املؤسسات  حترص     
مع  ومتاشيًا   ، بالدولة  الرشيدة  القيادة  توجيهات  حتقيق 
أهداف ورؤية وزارة الداخلية يف تعميم جتربة مراكز اخلدمة 
مؤشر  رفع  يف  كبريًا  اهتمامًا  القيادة  وجهت  فقد   ، الذكية 
أفضل  وفق  املقدمة  اخلدمات  نحو  املتعاملني  سعادة 
ملعاصرة   ، وشفافية  وكفاءة  جودة  بكل  املمارسات 
املستويات  أعلى  إىل  للوصل  التطورات  ومواكبة  املتغريات 
الدول  أفضل  من  اإلمارات  دولة  ولتكون  واألمان  األمن  من 
من  وساق  قدم  على  العمل  عرب  حتقيقهما  يف  العامل  يف 
أجل حتقيق هذا الهدف والبحث عن السبل التي تسهم يف 
واجلهد  الوقت  توفري  على  وتعمل  املتعاملني  ثقة  كسب 
والسعي  املستخدمة  األساليب  بأحدث  العناء  تكبد  دون 

لتطويرها بشكل مستمر .
 24 الـ    فقد مت إنشاء مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 
ساعة الجناز كافة املعامالت بكل دقة وسرعة ، وقد أثبتت 
مراكز  باعتبارهم  متكاملة  خدمات  تقدمي  يف  كبريًا  جناحًا 
شرطة تفاعلية يف توفري اخلدمات املدعمة بتقنيات عالية 
املستوى إلمتام املعاملة التي يريدها خالل دقائق ويهدف 
هذا األمر إىل االرتقاء باخلدمات الشرطية الذكية مبا يسهل 

ويوسع من عملية الوصول إىل جميع أفراد اجملتمع .
كافة  لتقدمي  إستعدادها  الذكية  الشرطة  مراكز  وتؤكد    
ويأتي  عالية  بكفاءة  املتعاملني  جلميع  احليوية  اخلدمات 
الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  وقوية  صريحة  ترجمة  ذلك 
املتقدمة  التكنولوجيا  ومنظومة  الذكية  اخلدمات  بتوظيف 
لتسهيل تقدمي اخلدمات وإجنازها بسرعة ويسر ، وجاء ذلك 

بعد خطة مدروسة الستبدالها بخدمات ذكية .
  ومتاشيًا مع املستجدات التي رافقت انتشار جائحة فريوس 
كورونا املستجد “كوفيد 19” ، فقد تصدت املراكز الشرطية 
الذكية  اخلدمات  إىل  التحول  عرب  عالية  بجاهزية  الوباء  لهذا 
أهدافها املرجوة من حيث استقطاب املتعاملني  وحتقيق 

الستخدام منصاتها الرقمية إلنهاء معامالتهم .
وساهمت خطة شرطة رأس اخليمة بهذا الشأن إىل زيادة 
أي  ويف  وجودهم  أماكن  جميع  يف  املتعاملني  مع  التواصل 
وقت ، إلميان القيادة العميق واملرتسخ ضمن خطتها بحق 
كل فرد باجملتمع يف احلصول على خدمة متميزة تتماشى 
مع ما وصلت إليه الدولة من مكانة مميزة عامليًا على جميع 

الصعد .
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بحوث شرطية

أهمية اإلدارة االستشرافية لألجهزة 
الشرطية:

تتعامل  طويلة  لعقود  الرشطة  أجهزة  ظلت 

عن  سينجم  ما  انتظار  أي  الفعل  رد  منطلق  من 

املستقبل ثم التعامل مع هذا الوضع، ول شك أن 

الغموض  من  يحملة  ما  بكل  املستقبل،  استرشاف 

والعمل  التأكيد،  عدم  من  عالية  ودرجة  والاليقي 

يحقق  املستقبل  وصناعة  صياغة  ف  التأثري  عىل 

ألجهزة الرشطة العديد من املزايا والفوائد، ذلك أن 

استفحالها،  قبل  تفاديها  ميكن  املشاكل  من  الكثري 

املواتية  غري  املتغريات  من  العديد  أن  إىل  إضافة 

اإلدارة  أن  ول شك  اتجاهاتها.  لتغيري  التدخل  ميكن 

لألجهزة  املزايا  من  العديد  تحقق  السترشافية 

إىل  يرجع  وذلك  النهج،  هذا  تتبع  التي  الرشطية 

تقوية الدور اإليجايب، وتحقيق النتقال النوعي من 

الخضوع لألحداث املستقبلية، إىل املشاركة ف صنع 

املرغوب  التغيري  وتحقيق  األحداث  هذه  وصياغة 

معه،  أفضل  وتعامال  للمستقبل  أعمق  وفهم  فيه، 

ف  التقليدية  األمناط  من  الرشطية  األجهزة  وتحرر 

اإلدارة والتفكري، وتطلق الطاقات وامللكات اإلبداعية 

والقدرات البتكارية، وتربز أهمية املزج بي التنبؤات 

كفاءة  رفع  وتتيح  التخيلية،  والسيناريوهات  الكمية 

وتعطي  الجهد،  توفري  خالل  من  الرشطي  األداء 

للسيطرة  املسبق  والتحرك  للمبادراة  فرصة  الرشطة 

املتمثل  الوقايئ  األمن  مفهوم  وتعزز  الجرمية،  عىل 

األزمات  مقدمات  مع  والتعامل  املشاكل  تفادي  ف 

املدخالت  توزيع  إعادة  وتتيح  املتغريات،  وتفاعل 

التي  بالطريقة  املتاحة  األمنية  والمكانات  الرشطية 

تحقق لجهاز رشطة أفضل استعداد ممكن ملواجهة 

للقيادة  تعطي  املقبلة،  املرحلة  وتحديات  املخاطر 

الرشطية القدرة عىل تحديد مواقفها تجاه التغري إىل 

التخطيط الرشطي  أنها تؤمن نجاح عمليات  جانب 

التقليدي.

السيناريوهات واالستشراف المستقبلي:
أوضح املؤلف العالقة بينهم حيث أن السيناريو هو 

وصف لوضع مستقبي ممكن أو محتمل أو مرغوب 

إىل  تؤدي  أن  التي ميكن  املسارات  توضيح  فيه، مع 

هذا الوضع املستقبي.

وهي:  رئيسة  عنارص  ثالث  التعريف  هذا  ويربز 

مسارات  أو  مسار  تحديد  مستقبي،  وضع  وصف 

أوضحت  وقد  اإلبتدايئ،  الوضع  وتحديد  تخطيطية، 

بالسيناريوهات  التخطيط  من  الهدف  أن  الدراسة 

يرجع إىل تقليل عنرص املفاجأة إىل أقل حد ممكن، 

الزمنية بي الفعل ورد الفعل عىل  وتقليص الفجوة 

وتحديد  املهام  وتوزيع  املتوقعة،  األحداث  مواجهة 

الحتياجات  وتدبري  واملؤسسات،  الختصاصات 

األحداث  لتفادي  املسبق  والتدخل  واملدخالت، 

والستعداد  األطراف  ترصفات  وتوقع  املواتية،  غري 

التكلفة  حساب  عىل  القدرة  وتعزز  ملواجهتها، 

اختيار  عىل  واملساعدة  املحتملة،  للبدائل  والعائد 

السراتيجيات املناسبة، باإلضافة إىل الستعداد ألسوأ 

الحتملت.

طرق بناء السيناريوهات وخطوات 
إعدادها وأنواعها:

وقد أوضحت الدراسة أنه ميكن بناء السيناريوهات 

بإتباع أحد الطرق الثالثة اآلتية:

1- الطريقة الحدسية

2- طريقة النمذجة

3- الطريقة التفاعلية

ويتم بناء السيناريوهات عىل اتباع الخطوات التالية:

1- وصف الوضع الراهن ورصد التجاهات العامة.

2- فهم ديناميكية النسق والقوى املحركة له.

وبالتايل  املمكنة  البدائل  فضاء  تحديد   -3

أيمن محمد الجميعي- مركز اتخاذ القرار شرطة دبي

)2-2(استشراف المستقبل واإلدارة االستشرافية
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السيناريوهات البديلة.

4- فرز السيناريوهات البديلة واختيار عدد محدود منها.

5- كتابة السيناريوهات.

6- تحليل نتائج السيناريوهات.

وهناك نوعي أساسيان للسيناريوهات هم:

1- سيناريوهات استطالعية.

2- سيناريوهات استهدافية.

األزمات األمنية ومشاكل عقبات التنبؤ ف املجال األمني:

تعترب هذه النوعية اختباراً قاسياً للقدرة األمنية عىل التفادي والتصدي والحتواء، 

كم أن السترشاف املستقبي لألوضاع األمنية ليس باألمر السهل، فعملية  التنبؤ 

باملتغريات واألوضاع األمنية تعرضها العديد من املشاكل والعقبات، أهمها التايل: 

1- عدم وجود ذاكرة.

2- تخرج عن منوذج عدم التأكد.

3- عدم وجود الكفاءات القادرة عىل استخدام التحليالت الكمية.

4- األزمات بطبيعتها متشابكة املتغريات.

5- تأثري املتغريات الخارجية.

6- ضعف أنظمة قواعد البيانات ونظم املعلومات.

7- بطء انسياب املعلومات األمنية.

المزايا التي يحققها االستشراف لإلدارة الشرطية: 
يحقق العديد من املزايا، أهمها: 

األوقات  ف  املالمئة  التدابري  واتخاذ  التدخل  الرشطية  للقيادة  الفرصة  يتيح   -1

املناسبة.

2- ميكن الستعداد الجيد والتخطيط الشامل قبل البدء ف التنفيذ .

3- يدعم عنارص السيطرة والتنسيق واملراجعة بي أنشطة عمليات املواجهة.

4- يتيح تعديل الخطط املقرحة مبا يتالءم مع ظروف األداء.

5- ميكن التعرف إىل الزمن الالزم لتنفيذ عمليات املواجهة.

6- يضمن تتابع تنفيذ عمليات املواجهة بالتسلسل املناسب والتدريب املالئم.

7- يلقي الضوء عىل األنشطة الحساسة واملهمة مقدماً.

8- يتيح الفرصة لالستعانة بالخرباء.

9- يدعم قدرة القيادة األمنية عىل اختيار أفضل السيناريوهات.

10- يعزز ويرسخ نهج اإلدارة السترشافية.

هذا وقد انتهت الدراسة إلى استعراض عدد من التوصيات 
للعمل على تنفيذها:

كنهج  وترسيخها  السترشافية  اإلدارة  ثقافة  لنرش  متكاملة  اسراتيجيات  وضع   -1

إداري متطور يواكب متطلبات املرحلة الراهنة ويواجه املخاطر والتحديات األمنية 

املتنامية.

2- الدعوة إىل إنشاء مركز أمني للدراسات املستقبلية يتبعه مراكز فرعية قطاعية 

وحيزية تختص باسترشاف املستقبل وتعزز نهج اإلدارة السترشافية.

3-  عقد دورات تدريبية متخصصة ف مختلف مجالت السترشاف املستقبي وبناء 

السيناريوهات.

4- تشجيع نرش الكتب واألبحاث والرجمت التي تتناول مختلف جوانب اإلدارة 

السترشافية وبناء السيناريوهات.

5- مناشدة الجهات املعنية تخصيص جائزة سنوية ألفضل بحث َعلَمي عن اإلدارة 

السترشافية ف األجهزة الرشطية، وبناء السيناريوهات األمنية بالتناوب بينها.
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إىل  والتقدير  بالشكر  نتوجه  الصدد  هذا  وىف   

إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية برأس الخيمة 

لإللتقاء  املهمة  وتسهيل  الوثيق  تعاونهم  عىل 

وثقة  إدراكا  ذلك  ويأيت  املقابلة،  وإجراء  بالنزلء 

برسالة اإلعالم ودورها ف خدمة املجتمع . فضلنا 

باملؤسسة  نزيل  أقدم  الحوار مع  يكون هذا  أن 

وهو من الجنسية األسيوية الذي أستهل حديثة 

بالقول:

فرصة عمل

صعبة  املعيشية  وظروفنا  بوطني  أعيش  كنت   

ونعاين من ضنك العيش، لذا بحثت عن وسيلة 

يسهل يل من خاللها السفر للخارج وقد سمعت 

تغريت  الذين  جلديت  ألبناء  القصص  من  الكثري 

أوضاع  ف  يعيشون  وأصبحوا  املعيشية  ظروفهم 

جيدة بعد قدومهم لإلمارات، وبعد جهد وبحث 

بالخارج، وبعد  أتيحت يل »فرصة عمل«  طويل 

كبرية  بسعادة  شعرت  العمل  لتأشرية  استالمي 

ورسمت )أحالماً وردية( متخيالً إن أبواب الحياة 

تفتحت أمامي، وإنني مقبل عىل حياة مختلفة 

وجديدة.

وداع األسرة
 ودعت أرسيت أمام باب املطار وركبت الطائرة، وأنا 

ف الجو أنظر من النافذة وانتظر بفارغ الصرب لحظة 

الهبوط للتعرف عىل هذه البالد وطبيعتها ولإلنخراط 

وكانت  السابقة،  حيايت  عن  يختلف  جديد  عامل  ف 

هذه هي املرة األوىل التي أغادر فيها بلدي وحينها 

ذلك  وكان  العمر،  من  عاما  عرش  تسعة  أبلغ  كنت 

ف  عمي  بداية  كانت  قائال:  وأسرسل   .2000 عام 

إمارة الشارقة مبهنة فني الكرونيات براتب ) 900 ( 

درهم بعد ذلك أنتقلت للعمل برأس الخيمة، وتشاء 

بيننا عالقة قوية،  بفتاة وتكونت  ألتقى  أن  الصدف 

بعدها تحولت إىل عالقة غري مرشوعة.

نهاية مفجعة

النقاش وىف لحظة غضب   وف أحد األيام أشتد 

أقدمت  تفكري  وبدون  وتهور  شباب  وطيش 

الندم  أصابع  وألعض  أشعر،  أن  دون  قتلها  عىل 

والحرسة ومل أتخيل لحظة واحدة  أن تكون هذه 

النهاية، وأن جميع أحالمي تبخرت ليصدر الحكم 

شعرت  الحكم  سمعي  ولحظة  باإلعدام،  عليا 

باملوت واإلختناق. ويضيف تر يب  السنوات وأنا 

أبلغ  القضبان ملدة ستة عرش سنة حيث  خلف 

من العمر ألن 41 عاما.
صدمة وآسى

متعة  افتقدت  حيث  الضمري  وتأنيب  بأمل  أشعر   

خاصة  أرسيت  رؤية  من  والحرمان  والحرية  الحياة 

الوالدين، وعندما أتحدث معهم عرب الهاتف أجهش 

ماسببته  عىل  يسامحوين  أن  منهم  وأطلب  بالبكاء 

لهم من صدمة وآىس رغم إنهم كانوا بأمس الحاجة 

لوجودي ومساعديت لهم، ولكني كنت أناين ومل أقدر 

املسؤولية ول كنت أرسل لهم مساعدات مالية رغم 

حاجتهم للمل، حيث يعمل والدي بالزراعة ودخله 

ليكفي للرصف عىل نفقات األرسة .

وبنربه حزينة أكمل حديثة قائال: بعد هذه السنوات 

وأهمية  الحرية  قيمة  عرفت  بالسجن  الطويلة 

أكن  مل  بالسابق  السوي،  والسلوك  الديني  اإللتزام 

لكني حاليا  اإللتزام،  وبعيد عن  محافظ عىل صاليت 

الفرائض من صالة وصوم وقراءة للقران  بأداء  أقوم 

الكريم وأصبحت قريبا من ريب.

تقويم النزالء 

 أود القول هنا إن كافة املسؤولي والقامئي باملؤسسة 

وحثيثة   كبرية  جهودا  يبذلون  واإلصالحية  العقابية 

الصواب،  لطريق  وتوجيهم  النزلء  تقويم  سبيل  ف 

مساعدتهم،  عىل  والعمل  معاناتهم  من  والتخفيف 

ولهم  وأخوية  إنسانية  معاملة  النزلء  كل  ومعاملة 

جزيل الشكر واإلمتنان عىل مايقومون به .

ويسوده األمل أن يشمله العفو والصفح وهي الصفة  

وديننا  وأهلها،  ومسؤوليها  الدولة  بها  تتمثل  التي 

تَعلَمت  وأنا  املقدرة،  عند  للعفو  يدعوا  الحنيف 

الدرس جيدا رغم قسوته، وأعاهد الجميع بعد هذه 

التجربة إن أكون شخص مختلف عن السابق، واسأل 

الله أن يحفظ هذه الدولة املباركة وقيادتها .

 تبخـــرتاألحالم الوردية
إعداد : حسن المنصوري وجمال عبد القادر

 في هذا الباب من خلف القضبان نسلط الضوء ونقترب من حياة النزالء بإجراء حوارات مباشرة معهم من داخل جدران المؤسسة 

العقابية واإلصالحية، لتمكينهم من حق التعبير والحديث عن كل ما يخالجهم ولتكون قصصهم وما آلت إليه من نهاية مؤلمة 

فيها الدروس والعبر والموعظة، ورسالة غير مباشرة لكل من يفكر باإلقدام على أي خطوة مشبوهة أو خارج إطار القانون .

خلف القضبان
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املهني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  معهد  تأسس 

معهد  هي  معاهد  ثالث  ويتبعه   2007 عام 

الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بفرعيه ف منطقة بي 

الجرسين ومنطقة الشهامة، ومعهد الجاهي للعلوم 

والتكنولوجيا ف مدينة العي، ومعهد بينونة للعلوم 

يتبع له مركز  ، كم  الظفرة  والتكنولوجيا ف منطقة 

التعليم والتطوير املهني ف منطقة الشهامة.

كافة  تفيد  تخصصات  طرح  إىل  املعهد  ويهدف 

ترتقي  والتي  والصناعية  القتصادية  القطاعات 

وتدريبه  التعليمي  الجانب  من  اإلمارايت  باملواطن 

لخدمة  عمل  فرص  عىل  للحصول  وتكينه  مهنياً 

املعهد   يقوم  كم  الدولة.   ف  الحيوية  القطاعات 

بدور محوري للمساهمة ف تنمية القطاع الصناعي 

وتحفيز الطلبة لالنخراط بالعمل فيه وتنمية قدراتهم 

واملهنية  الدراسية  املعايري  بأعىل  الفنية  ومهاراتهم 

القيادة الرشيدة ف  دولة اإلمارات تويل  خاصة وأن 

باملهارات  وتزويدهم  الشباب  لتمكي  كبرياً  اهتمماً 

والكفاءات الالزمة لسوق العمل.

املهني   والتدريب  للتعليم  أبوظبي  معهد  ويعمل 

يًدا بيد مع أرباب العمل وقادة القطاعات لتشكيل 

وتصميم برامج ودورات متخصصة ف مجال الصناعة 

واألعمل ف مختلف اإلمارات بهدف  ضمن جهوزية 

املؤسسات  مبتطلبات  للوفاء  املعهد   خريجي 

الحكومي  القطاعي  ف  املحلية  التجارية  والرشكات 

والخاص. كم تربط املعهد عالقات وثيقة مع قطاع 

األعمل والصناعات املختلفة تكنه من إيصال رؤيته 

والتعليمية  املهنية  املتطلبات  وتوفري  عايل  بنجاح 

التي يحتاجها الطلبة لتلبية احتياجات سوق العمل 

الحالية واملستقبلية.  

الشباب  بإكساب  واملهني  الفني  التعليم  ويقوم   

تؤهلهم  قليل  وقت  ف  مبارشة  وظيفية  مهارات 

كافة  أن  حيث  العمل  سوق  ف  مبارشة  للدخول 

التخصصات املوجود ف املعهد تم اختيارها بناًء عىل 

رشاكات مع القطاعي الحكومي والخاص ومتطلبات 

سوق العمل.

أسماء علي آل علي 

معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني  تبخـــرت
تقرير
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لطفي الجويني
 اإلعالمي السابق بمجلة العين الساهرة 

يتحدث عن ذكرياته من تونس الشقيقة .. 
» العين الساهرة« عزيزة على قلبي 

وأشعر بشوق لزيارة اإلمارات واألصدقاء

الزميل اإلعالمي لطفي الجويني من األشخاص الذين لهم بصمة وأثر على مسيرة العين الساهرة، حيث عمل بكل جهد وإخالص بالمجلة 
وقدم الكثير من خبراته وجهوده مع بقية الزمالء لدفع مسيرة هذه المطبوعة التي رأت النور سنة 1996 ، وخالل فترة عملة التي امتدت إلى 
)ستة عشر( عاما كان فيها بمثابة )رمانة الميزان( في صفوف فريق العمل، وكان طوال مشواره المهني صديق وأخ للجميع وكل من تعامل 

معه يشهد له بالكفاءة واالخالص واألخالق العالية التي يتمتع بها، ومع دخول المجلة عامها )الخامس والعشرين( بادرنا االتصال به في 
موطنه بتونس لنسترجع معه الذكريات وحديث السنوات التي قضاها في ربوع رأس الخيمة. وكانت سعادته كبيرة باتصالنا وبالنجاح والمستوى 

الذي وصلت إليه المجلة وماتتلقاه من إشادة ودعم رسخ حضورها المتميز على المستوى اإلعالمي . ولمعرفة المزيد من التفاصيل  عن 
مسيرته التي أمضاها معنا أترككم مع  هذا الحوار :

حوار: حسن المنصوري  

حديث الذكريات 

اإلمارات في قلوبنا
*متى قدمت إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ؟

عام   الشقيقة  اإلمارات  دولة  إىل  رحلتي  بدأت 

وزارة  من  انتدابها  تم  إذ  زوجتي  1995برفقة 

الربية والتعليم للعمل كمدرسة للغة اإلنجليزية، 

رأس  بإمارة  العمل  لها  يسند  أن  القدر  وشاء 

نشعر  مل  بالدولة  مكوثنا  فرة  وطوال  الخيمة، 

بالغربة  حيث تأقلمنا برسعة مع طبيعة وعادات 

الذين  الطيبي  أهلها  عىل  وتعرفنا  البلد  أهل 

وسط  إننا  وأشعرونا  واحرام  حب  بكل  عاملونا 

ف  خاصة  ومعزة  مكانة  لإلمارات  وستظل  أهلنا، 

قلبي وأفراد أرسيت ونُعدها وطننا الثاين. نسال الله 

أن يحميها ويحفظ  قادتها وأهلها ويعزها، وكل 

نجاح تحققه دولة اإلمارت نعده نجاحاً لنا نفخر 

به ويغمرنا الرسور . 

تدقيق وترجمة
طبيعة  وما   ، الساهرة  بالعني  للعمل  التحقت  متى 

عملك ؟

التحقت باملجلة بعد تأسيسها بفرة وجيزة وكان مقرها 

الرئيسية  بنادي ضباط الرشطة، وتثلت طبيعة عمي 

)التدقيق اللغوي( إضافة إىل التحرير الصحفي ،وبعد 

إعداد صفحاته.  صدور ملحق »أحباؤنا« أرشفت عىل 

التي  الدورات  بعض  ترجمة  ف  يب  اإلستعانة  تتم  كم 

تعقد باللغة الفرنسية، وكنت مدرك لحجم املسؤولية 

مع  وإخالص  جهد  بكل  فعملت  عاتقي  عىل  امللقاة 

والصداقة  حميمية  بيننا  العالقة  وكانت  الزمالء  بقية 

والحرام متبادل ، والجو العام ف العمل تسوده األلفة 

بي الجميع والكل يعمل بشعار األرسة الواحدة وهذا 

رس نجاحها.

تغطية حفل
ما هو أول حوار وتحقيق صحفي قمت به ؟

حفل  تغطية  هو  بة  قمت  ميداين  عمل  أول  أتذكر 

الرشطة،  تدريب  مبعهد  الدورات  إحدى  تخريج 

وأجريت خالله عدة حوارات مع املسؤولي والحضور. 

سلطان  بن  سامل  الشيخ  املهندس  ضمنهم  من  وكان 

القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين برأس الخيمة. 

خبرة باإلعالم
ماذا أضافت لك العني الساهرة عىل الصعيد 

الشخيص ؟

الناس  عىل  التعرف  فرصة  يل  أتاح  باملجلة  عمي 

إفراد  من  رشائح  مع  وصداقات  عالقات  وتكوين 

العمل  اإلمارايت،  والتعرف عىل طبيعة وسري  املجتمع 

الرشطة  رجال  يبذلها  التي   الكبرية  والجهود  األمني 

جديدة  خربات  اكتسبت  كم  واملجتمع.  الوطن  تجاه 
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بها  كلفت  التي  التحقيقات  ومن  اإلعالم  مجال  ف 

الغيابية  املرورية  )املخالفات  بذهني  راسخة  ولزالت 

بي السلب واإليجاب(.

نجح في مواكبة المتغيرات
كيف ترى اإلعالم يف دولة اإلمارات ؟

أرى إن اإلعالم ف الدولة قد قطع شوطا كبريا ، وباتت 

مواكبة  ف  ونجح  متميز  نهج  وَسلك  رفيعة  مكانة  له 

النجاحات  من  الكثري  وحقق  املتسارعة،  املتغريات 

والتطلعات. واستطاع أن يرتقي بأدواته وتفعيل دوره 

ف حمية املكتسبات التي تحققت، كم إن هذا الحقل 

لها  يشار  وطنية  إعالمية  وقامات  كفاءات  يضم  اليوم 

التي  بالصورة  دوره  يؤدي  اإلمارايت  واإلعالم  بالبنان، 

تخدم مسرية ومصالح الدولة، ويأيت اهتمم املسؤولي 

يؤديها  التي  والرسالة  بتأثريه  منهم  إدراكا  باإلعالم 

لخدمة الوطن واملجتمع .

الخليج و البيان
ماهى القنوات والصحف التي تحرص عىل متابعتها ؟

التي  الصحف  من  والخليج"  "البيان  صحيفتي  تظل 

وتتناوله،  ماتكتبه  وقراءة  متابعتها  أحرص عىل  لزلت 

إضافة  والرشوق"  "الصباح  صحيفة  أتابع  تونس  وىف 

الزيتونة  وقناة  التونسية  )الحوار  لقناة  متابعتي  إىل 

وقرطاج والتاسعة الفضائية(. كم أحرص عىل مشاهدة 

الربامج الرياضية سواء التي تعرض بالقنوات التونسية 

وديب(  )أبوظبي  قناة  سيم  ول  األخرى  القنوات  أو 

الرياضية.

تهاني قلبية لكل الزمالء 
"الخامس  عامها  بدخول  تحتفل  الساهرة  العني 

والعرشين" ماذا تقول بهذه املناسبة ؟

يسعدين أن أتوجه بالتهنئة لكل منتسبي القيادة العامة 

هذه  قيام  ف  أسهم  من  ولكل  الخيمة،  رأس  لرشطة 

تحيايت  أبعث  ولزماليئ  قلبي،  عىل  العزيزة  املطبوعة 

وأهنئهم مبا حققوه من نجاحات متتالية وملا وصلت 

العي   ( باتت  حتى  ومتقدم،  راق  مستوى  من  إليه 

واإلصدارات  املطبوعات  وسط  كبري  اسم  الساهرة( 

وأمانة،  صدق  بكل  رسالتها  تؤدى  األخرى  اإلماراتية 

وتسعى لبث الوعي وسط املجتمع.

بقلبي  خاصة  ومكانة  معزة  لها  الساهرة  والعي   

خاصة إنني قضيت وسط جدرانها أجمل فرات حيايت 

املهنية، وأتنى لها مزيد من التقدم والنجاح، ونجاحها 

يسعدين واعترب نفيس جزء من هذه املجلة، وعرب هذه 

السطر أبعث سالمي لكل الزمالء الذين  عملت معهم 

والتقدير،  الحب واأللفة والحرام  ووجدت منهم كل 

العمل  أوقات  خارج  تتواصل  كانت  عالقاتنا  إن  حتى 

ونتبادل الزيارات.

شوق ولهفة لزيارة اإلمارات
متى ستقوم بزيارة دولة اإلمارات لإللتقاء باألصدقاء 

واسرتجاع الذكريات ؟

حيث  اإلمارات  لزيارة  واللهفة  بالشوق  أشعر  حقيقة 

جميلة،  سنوات  فيها  أمضيت   الثاين  وطني  اعتربها 

وأبناىئ درسوا ف مدارسها، وأمل بعد اإلنتهاء واختفاء 

فريوس كورونا العودة من جديد لإلمارات وقضاء فرة 

ومشاهدة  واألصدقاء،  باألحبة  لاللتقاء  الوقت  من 

الطفرات واإلنجازات الجديدة التي تحققت عىل أرض 

الواقع .

قيادة حكيمة وشرطة عصرية
كيف ترى العمل الرشطي يف اإلمارات ؟

بفضل  والسالم  واألمان  باألمن  اإلمارات  دولة  تنعم 

التجديد  عىل  القادرة  الحكيمة  قيادتها  سياسات 

والتطوير، لذلك يسود األمن كافة ربوع الدولة ورغم 

يعيش  الجميع  إن  إل  والثقافات،  الجنسيات  تعدد 

لمست  وقد  النسجام.  يسودهم  واحد  سقف  تحت 

ذلك عن قرب وكل من يعيش عىل هذه األرض يشعر 

ويتلمس ذلك، والجهاز الرشطي يحظي بدعم كبري من 

الرشطية  األجهزة  وتسعى  وقيادتها،  اإلمارات  حكومة 

الحد  بي  يجمع  متوازن  أسلوب  وفق  للعمل  بالدولة 

تحقق  أن  واستطاعت  عنها.  والكشف  الجرمية  من 

وتكون رشطة  الجوائز  النجاحات وتحصد  من  العديد 

عرصية.

كلمه توجهها لزمالئك بالعني الساهرة ؟

النجاح  يكون  وأن  والعافية،  الصحة  دوام  لهم  أتنى 

حليفهم ف كل أعملهم ، لتكون املجلة دامئا ف املقدمة.

االسم : لطفي محمد الجويني 
الحالة االجتماعية : متزوج وله ثالث 

أبناء 
القاسم  أبو   : المفضل  الشاعر 

الشابي وأحمد شوقي 
واإلنجليزية  الفرنسية   :. اللغات 

إضافة للغة العربية 
الهواية : السياحة والرياضة 

اإلماراتي  العين   : المفضل  النادي 
واإلفريقي التونسي 

نتعرف  أن  لنا  آن  في ختام حوارنا  
للجويني  الشخصية  البطاقة  على 

ونورد بعض من تفاصيلها:
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أهمية التحفيز الذاتي
التي يصعب تحقيقها  لتحقيق كل األهداف  التفاين والعمل مبثابرٍة  يزيد من   -

ومواجهة الظروف والتحديات التي تواجهك.

باألهداف  واللتزام  الركيز  من  ويرفع  املنشودة  لألهداف  الوصول  ف  يساعد   -

ويعزز مستوى الطاقة والحمس.

- تطوير املهارات والبتكار واإلبداع ويزيد من الركيز بالعمل.

- يقدم إنتاجيًة احرافيًة غري محدودٍة ويجعلك أكر كفاءًة وفعاليًة.

- الشعور بالرضا الداخي والسعادة وشحن النفس بالطاقة اإليجابية.

- يرفع من مستوى الثقة بالنفس ومينحك الثقة العالية التي تحول املستحيالت 

إىل ممكناٍت.

- مواجهة التحديات الجديدة والتعامل معها بأفضل الطرق.

- يزيد من مستوى الوعي واإلدراك. 

خطوات التحفيز الذاتي
من  لذا  الوقت،  طوال  متحمًسا  للبقاء  الجيدة  الطرق  من  األهداف:  تحديد   -

للتحقيق ف ضوء خطٍة  وقابلًة  وواقعيًة  أهدافًا محددًة  لنفسك  تضع  أن  املهم 

زمنيٍة معينٍة، وتحديد موعٍد نهايئٍّ إلنجاز الهدف املنشود تبًعا لنوعه، الذي قد 

يكون هدفًا قصري املدى ميكن تحقيقه ف غضون بضعة أسابيَع أو أشهر، أو هدفًا 

متوسط املدى يستغرق تحقيقه سنًة أو سنتي، أو حتّى هدفًا طويل األجل.

- البقاء مع األشخاص اإليجابيني: يعترب األشخاص اإليجابيون من أفضل املحفزين 

لذلك احرص عىل البقاء بصحبة اإليجابيي والناجحي واملتحمسي ملحاولتهم دامئًا 

رفع مستوى تفكريك وشحنك بالطاقة اإليجابية.

- تقدير الذات: من العوامل التحفيزية الرائعة التي تساعدك عىل تحفيز الذات 

من خالل إميانك بنفسك وقدراتك وكل األشياء اإليجابية التي قمت بها. 

لذا  القادمة،  للتجارب  دروٌس  األخطاء هي  إن  السابقة:  األخطاء  من  التَعلَم   -

اجعل من فشلك أول خطوات نجاحك واستمر بالتَعلَم ول تتوقف.

تحويل  ويجب  وواضحًة  إيجابيًة  دوافعك  تكون  أن  يجب  دوافعك:  دراسة   -

هدفك ومهامك ألشياء ممتعة ومفرحة لتشجعك عىل الستمرار بالوصول للهدف.

باألشخاص  الحتكاك  عن  ينتج  سلبيٍّ  لتعٍب  الضغط  يقسم  التعب:  تجنب   -

باإلضافة  الصعبة  للتجارب  املستمر  والتعرض  والسلبيي  والكسولي  الخمولي 

املتعلقة  املشاكل  لحلول  تراكمٍت  عن  عبارٌة  فهو  اإليجايب  والتعب  للوحدة، 

بالعمل أو املنزل، وهو التعب الذي يركك راضيًّا وسعيًدا عند النتهاء من حل 

املشكلة بعد يوٍم شاقٍّ من العمل. 

- الرضا الداخيل والسعادة: عندما منّر بظروٍف صعبٍة لن نستطيع اتخاذ القرارات 

الصحيحة وسنشعر بأن كل يشٍء أصبح سلبيًّا من حولنا وسيجتاحنا شعوٌر مثبٌط، 

ولكن علينا أن ننتفض من جديٍد وندرك بأن كل املشاكل التي تر بنا هي مشاكل 

مؤقتة، لذا يجب أن نكمل دورة الحياة املستمرة بي النحدار والصعود لنصعد 

مجدًدا ويجتاح نفوسنا األمل والحمس بال كلٍل أو ملٍل.

الّتحفيز الّذاتّي في العمل

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

يعرف بالتحفيز الذاتي 
بأنه اإلحساس أو 

الطريقة التي يتبعها 
الفرد من أجل تشجيع 
نفسه على االستمرار 
بالتقدم لألمام، وهو 
اإلصرار الذي يدفعه 
لتحقيق الهدف وبذل 

الجهود من أجل تطوير 
الذات وشحن المشاعر 

بالطاقة اإليجابية. 

مهارات إداريةمهارات إدارية
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الغالف  ف  السامة  الغازات  من  العديد  هنالك 

الجوي املحيط بنا منها عىل سبيل املثال أول أكسيد 

الكربون – غاز أكسيد النيروجي – غاز األوزون – 

الهيدروجي  الهيدروجي – غاز كربيتيد  غاز سيانيد 

النافذة  هذه  ف  ف  سنتطرق  الفوسفي،  غاز   –

ولصفاته  السامة،  تراكيزه  وملصادر  املجهول  للقاتل 

حدوث  كيفية  وجوده،  عىل  الدالة  الفيزيوكيميائية 

الوقائية  والتدابري  األولية،  واإلسعافات  التسمم 

لتجنب التعرض للغازات السامة. 

co غاز
الكربون(،  أو)أكسيد  الكربون  أكسيد  أول  غاز  هو 

يتكون عند إتحاد ذرة كربون وذرة أكسجي برابطة 

للذوبان ف  وقابل  املاء  يذوب جزئيا" ف  تساهمية، 

الكحول والبنزين، ليس له طعم ول لون، وذو سمية 

عالية لذا أطلق عليه القاتل املجهول.

مصادره
الكربون  أكسيد  أول  معظم  يتكون   -: الطبيعة  ف 

املوجود بالغالف الجوي نتيجة لتحلل املواد العضوية 

ف غياب أو ندرة األكسجي،

وكذلك  بالحطب،  تعمل  التي  املدفأة   -: حياتنا  ف 

الشوايات، 

- مولدات الكهرباء املنقولة، 

وجميع  البخارية،  والدراجات  السيارات  عوادم   -

املحركات التي تعمل باملواد البرولية،

- اإلنبعاثات الغازية ف املصانع التي تستخدم الفحم والزيوت 

واملواد البرولية لتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية ، سخانات 

املياه ومجففات املالبس باملنازل التي تعمل بالغاز.

التغيرات الفسيولوجية
الكربون  ألكسيد  الحيوان  أو  اإلنسان  استنشاق  عند 

قابلية  ألن  وذلك  للغاز رسيعا"،  السمي  التأثري  يكون 

من  أعىل  تكون  الهيموجلبي  مع  الغاز  هذا  اتحاد 

يسمى  مركبا  ليكونا  األكسجي،  مع  اتحاده  قابلية 

)بالكاربوكيس هيموجلوبي(، مم يقلل كمية األكسجي 

بالدم ويؤدي إىل تثبيط عمل بعض اإلنزميات والعنارص 

الربوتينية بالدم والكبد.

التدابير الوقائية 
طويلة  لفرة  يعمل  السيارة  محرك  ترك  تجنب    -

مبناطق مغلقة ، وعدم النوم والسرخاء فيها.

مطفئة  ووجود  والحرارة،  األبخرة  كاشفات  تركيب   -

حريق باملنزل.

تعمل  التي  والسخانات  الدفايات  استخدام  عدم   -

بالفحم أو الغاز أو املواد البرولية واستبدالها بالبدائل 

الكهربائية.

- استخدام مراوح شفط  وطرد الهواء مبناطق الطهي 

ف املنازل، وتهوية املنازل باستمرار.

- البعد عن استخدام األفران التي تعمل بالفحم واملواد 

البرولية والغازية داخل املنازل بغرض الطهي. 

- إتباع إجراءات السالمة واإلسعافات األولية عند ظهور 

أي أعراض تسمم، مع التصال الفوري بالطوارىء.

إعداد: سامي يوسف

هناك غازات تؤدي إلى تأثيرات فسيولوجية على اإلنسان والحيوان وبصورة تراكمية على المدى الطويل إذا كان تركيزها منخفضا"، أما إذا 
كان التركيز عاليا" فأن استنشاقها يؤدي فورا" لمضاعفات مرضية خطيرة كاالختناق والتسمم، وربما الموت ما لم يتم إسعاف الضحايا، وتنتج 

هذه الغازات في حياتنا اليومية نسبة لتفاعالت كيميائية تحدث في الطبيعة مثل البراكين أو تحلل المواد العضوية أو نتيجة لعمليات صناعية 
كالتعدين وتوليد الطاقة الكهربائية أوالحرارية، وتشغيل المحركات والماكينات باستخدام المواد البترولية، أو حرائق الغابات، كل ذلك يؤدي إلي 

تلوث الغالف الجوي مسببا" ظواهر مناخية عديدة كظاهرة االنحباس الحراري.

علوم أمنية
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صفة  وتعني   ،  )Cyber( سيرب  كلمة  من  مأخوذة 

ألي يشء مرتبط بثقافـــة الحواســـيب أو تقنيـــة 

فالسيربانية  الفرايض.   الواقـــع  أو  املعلومـــات 

تعني :  )فضاء النرنت(.

تعريف األمن السيبراني
أمن املعلومات عىل أجهزة وشبكات الحاسب اآليل، 

حمية  خاللها  من  يتم  التي  واآلليات  والعمليات 

معدات الحاسب اآليل واملعلومات والخدمات  مـــن 

أي تدخـــل غري مقصود أو غري مرصح بـــه أو تغيري 

أو اختالف قد يحدث،

الوســـائل  من  مجموعة  اســـتخدام  يتم  حيث 

التقنيـــة والتنظيمية واإلدارية ملنـــع الســـتخدام 

الســـتغالل  ســـوء  ومنع  بـــه،  املصـــرح  غيـــر 

ونظـــم  اإللكرونيـــة  املعلومـــات  واســـتعادة 

ويعرف  تحتويها.   التـــي  واملعلومات  التصـــالت 

أيضاً بأنه:

الحديثـــة  للحروب  الخامـــس  الجديـــد  املجـــال 

بعد الرب والبحر والجـــو والفضاء الحقيقي وهو ميثل 

حول  املوجودة  اليل  الحاســـب  شـــبكات  جميع 

املرتبطة  اللكرونية  الجهزة  ذلك  ويشـــمل  العامل 

والشـــبكات  البرصية  اللياف  شـــبكة  خالل  من 

فقط  اإلنرنت  ليس  السيرباين  الفضاء  الالســـلكية 

وامنا شبكات اخرى كثرية متصلة .

توصيف الفضاء السيبراني
امليدان  يعترب  عمليايت  مجال  السيرباين  الفضاء   *

ميـــدان  بعد  الحديثـــة  للحـــروب  الخامـــس 

الحرب الربية والجوية والبحرية والفضائية.

*الفضاء السيرباين ليقترص عىل شبكة اإلنرنت فقط 

وامنا شبكات عاملية وخاصة أخرى مثل :

gps / Acars / Swift / Gsm / pstn

*البنـــى التحتيـــة ألنظمـــة التصـــالت وتقنيـــة 

املعلومات جزء أسايس من الفضاء السيرباين.

األمن السيبراني
هو مجموعة من التدابري التقنية واإلدارية والقانونية 

التي تستخدم ملنع سوء استغالل واستعادة املعلومات 

والبيانات اإللكرونية لغري املرصح لهم بذلك، لضمن 

حمية رسية لتلك املعلومات والبيانات عىل مستوى 

الفضاء  ف  املخاطر  من  والدول  واملؤسسات  األفراد 

السيرباين.

بيد  اسراتيجيًا  سالًحا  السيرباين  األمن  ويعترب 

التكتيكات  يتجزأ من  الحكومات واألفراد، وجزًءا ل 

لذلك   الدول.  بي  والهجمت  للحروب  الحديثة 

مواطنيها  لحمية  للدول  حيويًا  مطلبًا  يشكل  فهو 

وبناها  واألمنية  والعسكرية  املدنية  ومؤسساتها 

األساسية، كمؤسسات املياه والكهرباء والنفط والغاز 

ضد الهجمت اإللكرونية الخبيثة. 

احصائيات
تكلف  اإلنرنت  جرائم  أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري 

سنويا،  دولر  بليون   445 قرابة  العاملي  القتصاد 

العام  ف  دولر  تريليوين  إىل  ترتفع  أن  ويتوقع 

بالبيانات  املتعلقة  الخسائر  أن  حي  ف  2019م. 

و566  دولر،  مليار   150 إىل  تصل  فقط  الشخصية 

مليون شخص عدد ضحايا الجرائم اإللكرونية ف كل 

يوم، مبعدل 18 شخًصا ف الثانية الواحدة. وتتضمن 

للتكنولوجيا  السيرباين(  )األمن  معايري  تطوير  أهمية 

و»الحوسبة  األشياء«  »إنرنت  مثل  املستقبلية، 

الذكاء  وأنظمة  تقنيات  من  وغريهم  السحابية«، 

رسقة  أساليب  تطور  ومدى  الجديدة،  الصطناعي 

البيانات والعمليات السيكولوجية وتقنيات القرصنة 

كل  تقوم  أن  الرورة  ومن   السيربانية.  والهجمت 

خطة  ووضع  املعلومات،  ومشاركة  بالتعاون  دولة 

التحديات  هذه  ملواجهة  استباقي  ونهج  شاملة 

واملخاطر، فضالً عن تعزيز آليات التوعية والتثقيف 

إليقاف كل ما يهدد سالمة مجتمعاتنا.

إعداد : سعد الدغمان 

األمن 
السيبراني

األمن 
السيبراني

مفاهيم
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األمن 
السيبراني

األمن 
السيبراني

د. خالد الخاجة

أصحاب الهمم

بهذا البيان الواضح، والتحديد الشامل، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، رؤية القيادة لفئة من أبنائها، أطلقت عليهم املؤسسات الدولية املعنية بشأنهم 

ف فرة زمنية معينة أنهم »معاقون«، وملا أرادت أن تخفف من وقع املصطلح وأثره، جاء 

التعديل إىل »ذوي الحتياجات الخاصة«.

وعىل الرغم من تطور املصطلح، إل أن الحتياج ما زال قامئاً، وكأنه كتب عليهم، ثم إن 

لفظ »الخاصة« يؤسس لفئة مختلفة عن غريها، وأن احتياجاتهم تختلف وكأنهم عبء، 

األمر الذي يجعل هناك فاصالً نفسياً وحاجزاً معنوياً بينهم وبي باقي املجتمع.

ويظل الحال كذلك، إىل أن جاءت اإلمارات بقيادتها، لتطلق عليهم »أصحاب الهمم«، 

ويا له من وصف يعرب عن واقع أو أنه يعرب عن حالة اجتمعية شاملة، ساهمت ف تغيري 

نظرتهم ألنفسهم ونظرة الناس إليهم.

من  فئة  عن  تعبرياً  يكون  أن  قبل  وسام  الهمم«،  »أصحاب  مصطلح  أن  تقديري  وف 

ينعزلوا عن مجتمعاتهم  مل  التحديات  رغم  أنهم  وبخاصة  كذلك،  بالفعل  الناس، وهم 

مجالت  الدولة  لهم  فتحت  فحي  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  أنفسهم،  عىل  وينغلقوا 

واسعة وآفاقاً رحبة، باعتبار أنهم قادرون عىل املساهمة بفاعلية ف خدمة مجتمعاتهم، 

انطلقوا وحققوا نجاحات عجز عنها غريهم، فأثبتوا أن اإلعاقة ليست ف الجسد، لكنها 

ف العقل العاجز عن الفكر الصائب، الذي يأتر الجسد بأوامره.

وأن اإلعاقة تتمثل ف الفكر املشوش الذي يورد صاحبه املهالك، كم أنها ف القدرات التي 

يوجهها صاحبها مسالك السوء، فير ول ينفع، ويهدم ول يبني، ويسري عىل غري هدى 

من فكر أو َعلَم، تلك هي اإلعاقة الحقيقية.

من هنا، فإن السياسة الوطنية لتمكي أصحاب الهمم، تؤكد عىل إيجاد مجتمع دامج 

خاٍل من الحواجز، يضمن التمكي والحياة الكرمية ألصحاب الهمم وأرسهم، عرب رسم 

التمتع بجودة حياة ذات مستوى عاٍل،  التي تحقق لهم  الخدمات  السياسات وابتكار 

املتكافئة،  الفرص  وتعزيز  الفاعلة،  املشاركة  وتحقيق  املجتمعي،  الدمج  إىل  والوصول 

ودعم األفراد واألرس وتكينهم للقيام بأدوارهم.

ول شك أن املحاور التي تقوم عليها سياسة تكي »أصحاب الهمم«، والتي تبدأ بالرعاية 

الصحية، عرب برامج محددة، ورعاية قبل الولدة وأثناء الحمل وبعد الولدة، فضالً عن 

العام  التعليم  بي  تدمج  التي  التعليمية  املناهج  الذي يسري عىل مسار  التعليم  محور 

واملهني.

فضالً عن إعداد مَعلَمي أصحاب مؤهالت قادرة عىل تلبية احتياجات أصحاب الهمم، 

إضافة إىل ابتكار برامج تعليمية ومصادر معلوماتية ووسائل تكنولوجية تفتح لهم آفاقاً 

لإلبداع، وتسد احتياجاً حقيقياً ف سوق العمل.

بحيث ل يتم التعامل مع كفاءات أصحاب الهمم من منظور مختلف، يعرب عن إميان 

حقيقي بقدراتهم وحاجة ملحة لها، وهو األمر الذي ينعكس بال شك عىل اندماجهم 

الجتمعي عىل أسس نفسية سليمة.

نسيج  من  أصيل  جزء  الهمم  أصحاب  أن  يؤكد  الوصول،  إمكانية  محور  أن  شك  ول 

املجتمع، ل يجب إغفال حقه، وأن مراعاة ظروفه واجب وحق من الحقوق، لن تتم 

استكمل اإلجراءات إل بتوافره، األمر الذي يحيل التعامل معهم من منظور العطف أو 

الخلق، رغم أهميته، إىل إلزام، واألمر مختلف، سواء الوصول املادي بسهولة ويرس، أو 

أصحاب  كان من  لإلنسان، سواء  أصيالً  باعتبارها حقاً  املعلومات،  إىل مصادر  الوصول 

الهمم أو غري ذلك.

وف تقديري أن محور الحمية الجتمعية، والذي يضمن عدم اإلساءة ألصحاب الهمم 

أو انتقاص حق من حقوقهم، باعتبارهم أفراداً راشدين نافعي للمجتمع، وإتاحة برامج 

عن  للتعبري  مواتية  بيئة  تصنع  أن  شأنها  من  الذايت،  التطوير  عىل  تساعدهم  تدريبية 

قدراتهم الحقيقية.

ول شك أن كل ذلك يهيئ للمحور الخاص »الحياة والثقافة العامة«، باعتبار أن ما سبق 

تهيد ملا هو آٍت، ليتحول التعامل مع أصحاب الهمم من منهج رعايئ إىل منهج حقوقي.

إن حضارة األمم الحقيقية تقاس مبدى رعاية كافة أبنائها دون انتقاص أو تفريط، وإن 

وطناً يهتم بفئة من أبنائه لهم ظروفهم الخاصة، ويعتني بها، جدير بالفناء دونه وبذل 

الروح من أجله، فطويب ملن أسس وبنى، وطوىب ملن حافظ ومنى، وطويب ملن أحب رمال 

هذا الوطن.

»إعاقة اإلنسان، هي عدم تقدمه، وبقاؤه في مكانه، وعجزه عن تحقيق اإلنجازات، وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجاالت، وعلى 
مدى السنوات الماضية من إنجازات، دليل على أن العزيمة واإلرادة تصنعان المستحيل، وتدفعان اإلنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات 

للوصول إلى األهداف والغايات بثبات«.

آفاق
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تحيط بها املياه الصافية الرباقة، وتضم بعض املعامل األكر شهرة ف العاصمة، إنها جزيرة 

ياس، املكان املثايل لخوض تجارب فريدة من نوعها، من شأنها أن تنشط كل الحواس 

وتخلق ذكريات تدوم مدى الحياة. سواء أكنت تبحث عن الندفاع واإلثارة، أم ترغب 

ف مالذ هادئ لالسرخاء، فإن وترية الحياة عىل جزيرة ياس قد تتسم بالرسعة أو الريث، 

وهي مالذ هادئ لالسرخاء تضفي الفرحة واإللهام عىل جميع األعمر.

األوسط  الرشق  مستوى  الواسعة عىل  وشهرتها  الريادية  مكانتها  ياس  جزيرة  اكتسبت 

موقعها  املنطقة. ومن خالل  ف  ارتياداً  والتسلية  الرفيه  مناطق  أبرز  إحدى  كونها  من 

الفريد املحاذي لشاطئ الراحة، تحتضن الجزيرة مجموعة مميزة من املرافق الرفيهية 

العاملي،  الرياضية  السيارات  لسباق  ياس  مرىس  حلبة  مثل  املستوى،  عاملية  والرياضية 

وملعب ياس لينكس للغولف، وياس ووتروورلد، الحديقة املائية الساحرة التي تشكل 

ساً محبباً لكل أفراد العائلة، وعامل فرياري أبوظبي. متنفَّ

 كم تحتوي هذه الوجهة السياحية الجذابة عىل العديد من الفلل والشقق السكنية، 

املشاريع  الفريد. وتشمل  ياس مول  اىل  باإلضافة  التجارية،  الفاخرة، واملحال  والفنادق 

و"ياس  ياس"،  و"ويست  و"مايان"،  "أنسام"،  مرشوع  ياس  جزيرة  ف  الرائدة  السكنية 

ايكرز"، حيث توفر جميعها أسلوب حياة ل مثيل لها تحيطها مناظر طبيعية خالبة.

وعالوة عىل ذلك، تستضيف جزيرة ياس العديد من الفعاليات املميزة عىل مدار العام، 

مبا ف ذلك "سباقات الفورمول 1" العاملية الشهرية، والتي تقام ف حلبة مرىس ياس ، فضالً 

عن ياس مول، والذي يقدم لزواره تجربة تسوق وترفيه ممتعة.

حلبة مرسى ياس
إنها منطقة التوقف األوىل عىل جزيرة ياس، حيث يهيأ لك أنك تسمع هدير سيارات 

سباق جائزة أبوظبي الكربى . هناك طرق كثرية لالستمتاع بجو سباق الفورمول1 الرائع، 

سواء الستمتاع باملناظر واألصوات الرائعة لسباق جائزة أبوظبي الكربى أو الذهاب ف 

جولة بسيارة عالية األداء أو التسابق مع األصدقاء عىل الحلبة نفسها التي يرتادها نجوم 

الفورمول1.

تستضيف حلبة مرىس ياس السباق األخري من بطولة الفورمول1، الحدث الريايض األبرز 

والوحيد الذي يقام وقت غروب الشمس، مم يخلق أجواء ساحرة. 

عالم فيراري 
أبوظبي..  للتوجه إىل عامل فرياري  الوقت  للمغامرة بعد، حان  إذا كنت مل ترو عطشك 

أبوظبي  فرياري  عامل  يضم  فرياري.  من  املستوحاة  العامل  ف  الوحيدة  الرفيهية  املدينة 

من  بدًءا  فرياري  من  املستوحاة  املثرية  الرفيهية  واملرافق  األلعاب  من  كبرية  مجموعة 

إىل مناطق  القيايس ووصولً  للرقم  املحطّمة  بالرحالت  العرصية، مروًرا  املحاكاة  ألعاب 

الجذب الصديقة لألرسة والعامرة باملتعة والتفاعلية.

ياس ووتروورلد أبوظبي ) الحديقة المائية (
تصميم  ذات  العامل  ف  الوحيدة  املائية  األلعاب  حديقة  أبوظبي، هي  ووتروورلد  ياس 

إمارايت، حيث يستند موضوعها عىل الثقافة اإلماراتية وتراثها العريق ف مجال الغوص 

تم  التي  املفقودة"  "اللؤلؤة  أسطورة  عىل  الفريدة  الحديقة  فكرة  وتقوم  اللؤلؤ.  عىل 

األصيل،  اإلمارايت  الراث  إحياء  بهدف  ووتروورلد  ياس  لحديقة  خصيصاً  أحداثها  نسج 

ولالستمتاع بيوم ميء باملغامرة املمتعة، لن تجد أفضل من ياس ووتروورلد أبوظبي، 

حيث يضمن لك هذا املتنزه املايئ املستوحى من الطراز اإلمارايت تجربة مثرية، من خالل 

أكر من 40 لعبة واملنزلقات املائية واملرافق الرفيهية التي تصلح لجميع العائلة.

عىل  اإلثارة  تضفي  نوعها  من  فريدة  تجربة  الآللئ هي  عىل  الحقيقي  الغوص  تجربة 

واحدة  ساعة  املغامرة  تستمر  بهم.  الخاص  املحار  لجمع  الغوص  خالل  من  الضيوف 

الزوار، وعند جمع  وتشمل الطالع عىل تدابري السالمة مع وجود مدربي للغوص مع 

الكثري  ويتَعلَمون  بطريقة صحيحة  فتحها  كيفية  يتَعلَمون  األعمق،  من  للمحار  الزوار 

أيضاً عن الآللئ املوجودة بالداخل التي يأخذونها معهم إىل املنزل كتذكار من مغامرتهم. 

بإمكان الزوار أيضاً تصميم آللئهم حسب اختيارهم الخاص.

مل  منها  خمسة  املائية،  واملنزلقات  املثرية  األلعاب  من  الكثري  ووتروورلد  ياس  وتضم 

أول  وهي  بومرب"  "بانديت  مثل  قبل،  من  العامل  ف  مائية  ألعاب  حديقة  أي  تشهدها 

أفعوانية تفاعلية ف العامل تحتوي عىل مؤثرات الليزر واملاء.

شاطئ ياس
ياس مكان خالب وهادئ  املاء، فشاطئ  والتزلج عىل  والرمال  الشمس  إذا كنت تحب 

وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة عبر عاصمتها أبوظبي نفسها في مصاف الدول السياحية 
 
ً
 مثاليا

ً
 عبر حزمة من المشاريع الوطنية الرائدة ، ومن بينها جزيرة ياس التي تعد مكانا

ً
عالميا

 بكل المقومات السياحية العالمية الفريدة من نوعها.
ً
متكامال

إعداد : وليد يوسف الشحي

جزيرة ياس ..
 مقومات سياحية بمواصفات عالمية
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أن تستمتع بعوامل الجذب األخرى التي تقدمها الجزيرة، إنه املالذ املثايل  وميكنك أيضاً 

املفعم بالهدوء، حيث الرمال البيضاء واملياه الصافية البلورية وأشجار املانغروف الطبيعية 

الستوائية. ومع بركة السباحة األنيقة والشاليهات الخاصة وعدد من املطاعم، ميكنك أن 

تختار بي قضاء يوم عائي ممتع عىل الشاطئ، مع مجموعة واسعة من الرياضات املائية 

املثرية واألنشطة، أو أن تيض أمسية هادئة عىل أحد املقاعد الطويلة وتتمتع بالسرخاء.

مضمار ياس لينكس أبوظبي
إذا كنت من محبي الغولف ف الخليج، ما عليك إل الحصول عىل قفازات والنطالق إىل 

مضمر لينكس أبوظبي. يقع هذا املضمر عىل الشواطئ الغربية لجزيرة ياس، التي تعترب 

الوجهة الرفيهية الرئيسية ف أبوظبي، هو أول ملعب للغولف ف منطقة الرشق األوسط 

من نوع املالعب املعروفة باسم لينكس، كم ورد اسمه عىل قامئة مجلة "جولف دايجست" 

رائعة  إطاللت  عىل  فيه  الحفر  جميع  وترشف  العامل،  ف  ملعباً   46 أفضل  بي  األمريكية 

عىل شاطئ الخليج العريب وتحيط به أشجار املانغروف الخصبة، ويعترب واحداً من أجمل 

الوجهات ف الجزيرة. يعترب ياس لينكس أبوظبي، األول من نوعه ف منطقة الرشق األوسط.

فنادق ياس
الدرجة األوىل، تطل  الفخمة من  الفنادق  جزيرة ياس تحتوي عىل مجموعة واسعة من 

عىل املناظر الخالبة للبحر. وميكن السرخاء ف النوادي الصحية الحديثة وصالة األلعاب 

من  العرشات  جانب  إىل  لالسرخاء  كامالً  تجهيزاً  املجهزة  الصحية  واملنتجعات  الرياضية 

املطاعم والصالت التي تقدم وجبات من مختلف أرجاء العامل.

ياس مول
ياس مول هو أكر بكثري من مجرد مكان للتسوق. مع 400 من أكرب العالمات التجارية 

املنطقة،  ف  العائي  للرفيه  منطقة  وأكرب  سينم،  شاشة  و20  العامل،  ف  واملطاعم  لألزياء 

ياس مول ف قلب  أفراد األرسة، ويقع  لجميع  الخارج  يوم ف  لقضاء  مذهالً  يعترب مكاناً 

جزيرة ياس، وهو نقطة اتصال مثالية لجميع مناطق الجذب ف الجزيرة، وف الواقع، ميكن 

الوصول إىل عامل فرياري أبوظبي مبارشة من املركز التجاري نفسه.

الكاسكيد، حيث تضم مجموعة من 20 مطعمً  التوجه إىل منطقة  وكخيار آخر، ميكنك 

تقدم املأكولت من جميع أنحاء العامل.

جزيرة ياس تحصل على "ختم السفر اآلمن" 
من المجلس العالمي للسفر والسياحة

حصلت جزيرة ياس عىل "ختم السفر اآلمن" من املجلس العاملي للسفر والسياحة بناًء 

عىل إجراءات وبروتوكالت السالمة والصحة العامة املتبعة، لتكون بذلك أول وجهة سفر 

آمنة ف أبوظبي تحصل عىل هذا العراف الدويل.

وجاء هذا العراف ف إطار املبادرة التي أطلقها املجلس الذي ميثل الجهات الخاصة عىل 

مستوى قطاع السياحة والسفر عاملياً، حيث جرى منح الختم لعدد من وجهات العطالت 

الرئيسية حول العامل تأكيداً عىل مراعاتها ملعايري الوقاية والسالمة والصحة بهدف تكي 

املسافرين من تحديد الوجهات والجهات التي تبنت إجراءات ومعايري الصحة والتعقيم 

املعتمدة عاملياً.

وتتضمن هذه اإلجراءات، املتابعة والتوجيه والتنسيق مع مقدمي خدمات السفر والسياحة 

للزوار حول النهج الجديد للصحة والسالمة وإجراءات التعقيم والتباعد الجتمعي ف ما 

بات يعرف "الوضع الطبيعي الجديد" ف ظل انتشار جائحة كورونا.

وحازت جزيرة ياس عىل هذا العراف تقديراً لجهودها ف هذا اإلطار، والتي تركزت ف 

والتباعد  التعقيم،  إجراءات  تعزيز  تضمن  الذي  الشامل  والسالمة  الصحة  برنامج  تنفيذ 

برنامج ياس  اإللكرونية #معاً_ف_ياس، وتعيي فريق سفراء  املنصة  الجتمعي، وإطالق 

للصحة والسالمة

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

م"
َ
" روح الَعل

 للراية 
ً
 وتقديرا

ً
 ، إجالال

ً
 وسرورا

ً
مناسبة عزيزة ترف معها قلوبنا فرحا

يوم  مبادرة  إنها   ، واحدة  مظلة  تحت  السبع  إماراتنا  وحدت  التي 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  اعتمدها  التي  م 

َ
الَعل

دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم، 
مع   

ً
تزامنا اإلمارات  شعب  بها  يحتفل  سنوية،  وطنية  كمناسبة 

االحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
نوفمبر  من  الثالث  في  الحكم  مقاليد  الله،  حفظه  الدولة  رئيس 
الوطن   لسيادة 

ً
م  بصفته رمزا

َ
الَعل احترام  المبادرة ثقافة  لتعكس 

ووحدته.
" البن  م 

َ
الَعل روح   " استوقفتني مبادرة  المناسبة  وفي هذه 

تجعل  طريقة  ابتكر  الذي  الحمادي  محمد  يعقوب  الخيمة  رأس 
الهواء  مستويات  أضعف  حالة  في  حتى   

ً
دائما  

ً
خفاقا م 

َ
الَعل

م 
َ
الخارجي، حيث ارتأى إلى هذه الفكرة بعد مالحظته سكون الَعل

في أكثر من وزارة ودائرة حكومية سبق وأن تردد عليها ، فقادته 
خفاقة  الوطن  راية  تجعل  طريقة  ابتكار  إلى  م 

َ
الَعل على  غيرته 

.
ً
 وأبدا

ً
شامخة دائما

كهربائي  هواء  ضغط  مولد  توفر  في  الحمادي  ابتكار  ويتلخص 
أعلى  إلى  هواًء  يضخ   ، منتصفه  في  أو  السارية  عمود  أسفل 
السارية من داخل تجويف العمود وصوال إلى قمة السارية التي 
م 

َ
الَعل لتحريك   

ً
كافيا ويكون  الهواء  منها  يخرج  فتحات  فيها  تثقب 

في حالة األجواء الساكنة.
 على اإلشارات الواردة إليه من 

ً
 اعتمادا

ً
ويعمل المولد أوتوماتيكيا

الهواء  السارية. فإذا كان  جهاز حّساس مزود بمروحة في أعلى 
للعمل  ويعود   ، العمل  عن  يتوقف  المولد  فإن  مناسبا  الخارجي 
م في حالة سكون 

َ
الَعل بضخ الهواء االصطناعي الكافي لتحريك 

الهواء الطبيعي.
وابتكار يعقوب الحمادي - وهو موظف بشرطة أبوظبي –  يمكن 
يتعلق  االبتكار  لكون   

ً
نظرا المميزين  المبتكرين  فئة  تصنيفه ضمن 

م الدولة ) رايتها وعزتها ( إضافة إلى عمق وداللة االبتكار، 
َ
 بَعل

ً
أوال

لذلك فهو جدير بالتكريم والتقدير على صنيع فعله وعميق فكره 
وحّسه الوطني.

ومضة أخيرة :
.
ً
 ووالًء وإبداعا

ً
عندما يقترن االبتكار بالحس الوطني تثمر نتائجه حبا

/https://www.albayan.ae

/https://www.aldar.com

/https://wam.ae

yasisland.ae/events

المصادر
 والمراجع :
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من  الثالث  ف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتفل 

الحتفال  يتخذ  حيث   ، الَعلَم  بيوم  عام  كل  من  نوفمرب 

بهذه املناسبة الوطنية العزيزة مختلف األشكال التي يعرب 

 ، بالدهم  بَعلَم  اعتزازهم  عن  اإلمارات  أبناء  خاللها  من 

والشعور بفخر اإلنتمء إليها ، والتفافهم تحت راية قيادتها 

الشامخة ، حيث يرتفع الَعلَم عىل أسطح البيوت واملباين 

وترفعه   ، الشوارع  ف  املركبات  من  الشباب  به  ويلوح   ،

به  وتتزين   ، الحكومية  والدوائر  املرافق  أمام  الصواري 

، وواجهات  الخاصة  و  العامة  واملنشأت  املرافق  واجهات 

حارضا  الدولة  َعلَم  يكون  ألن  تأكيدا   ، واملتاجر  املصانع 

عالياً خفاقاً ، كعالمة من عالمات الرتقاء بالشعور الوطني،  

باإلنتمء  الصادق  والشعور  الوطنية  الهوية  لقيم  والولء 

لراب الوطن ، والستعداد لبذل املهج واألرواح دفاعا عنه، 

وعزته  وكرامته،  برشفه  واعتزازا   ، وعرضه  ألرضه  وحمية 

وكربيائه .

فالَعلَم الوطني هو رمز بالدنا ،  وشعار ابنائها الذي يرفرف 

وأينم   ، توجهوا  أينم   ، حراً  شامخاً  عالياً  رؤوسهم  فوق 

وكرامة  حرمة  نصون  أن  جميعا  واجبنا  ومن    ، تواجدوا 

نفخر  وأن  دامئا،  ونرفعه  به  نعتز  بأن    ، اإلمارايت  الَعلَم 

بحفظ ألوانه وقيم هذه األلوان ، وأن ننظر إليه عىل أنه 

قيمة كربى من قيم الولء واحرام الوطن والفخر به، وأن 

نؤدي له التحية أينم كان وكنا، وأن ننظر إليه نظرة احرام 

يعني  ألنه    ، للَعلَم  احراما  جميعنا  نقف  وأن  ومهابة، 

ف  نساعد  وأن  بوجوده،  شأننا  يرفع  الذي  الوطن  احرام 

أينم سافرنا وذهبنا  الَعلَم وتوزيعه ونصطحبه معنا  نرش 

لالعتزاز به.

وف وطن قدم لنا الكثري ، وتحت ظل قيادة آمنت بشعبها 

، وراهنت عىل وفائه وولئه وقدراته ، فاندفعت ف تحقيق 

بناء  ف  املستحيل  وغالبت   ، الباهرة  الوطنية  اإلنجازات 

عزته ، ورفع رايته ، والرتقاء مبكانته بي األمم والشعوب 

حق  فقد   ، شعبها  ألبناء  والرفاهية  السعادة  وتحقيق   ،

يعربوا  وأن   ، بالدهم  بَعلَم  يفخروا  أن  اإلمارات  ألبناء 

وقيادته   لوطنهم  وولئهم  وفائهم  عن  املشاعر  بأصدق 

 ، وحدتهم  راية  تحت  التفافهم  عىل  دامئا  يؤكدوا  وأن   ،

ودعمهم لقيادتهم الرشيدة ، وتسكهم مببادئها وشعاراتها 

، والعمل عىل تحقيق  السري عىل نهجها  ، وحرصهم عىل 

وليكن   . والسعادة  والرخاء  والتقدم  البناء  ف  تطلعاتها 

يوم الثالث من نوفمرب من كل عام ، عيداً وطنيا يفرح به 

الصغار والكبار ، ويتغنى مبجده الجميع ، ويرددون خالله 

أناشيد الفخر والعتزاز بالوطن.

نعتز هنا ف اإلمارات بيوم الثالث من نوفمرب الخالد ، 

ذلك أنه ميثل دعوة إلعالء رمز وحدتنا ، وعنوان كرامتنا، 

وأرث الفخر الذي نعتز به ) َعلَم الدولة( ، ومن ناحية 

اعتزازا  الَعلَم(،  يوم   ( اليوم  بهذ  اعتزازنا  يظهر  أخرى 

بتسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

الحكم ف دولة  - مقاليد  الله  الدولة – حفظه  رئيس 

اإلمارات، ناهيك عن  كونه يحمل دعوة كرمية من أب 

نفخر به ونستأنس برأيه  فذاً  لنا جميعا وقائداً  كريم 

الرشيد الثاقب صاحب الفكر اإلبداعي الكبري صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – 

والذي قال فيه  سموه  رعاه الله »قررنا أن يتزامن يوم 

العلَم مع تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان - حفظه الله - ، رئاسة دولة اإلمارات.

رمزاً  يخلد  وطني  ليوم  أسست  الكرمية  الدعوة  تلك 

من رموز الدولة أل وهو )الَعلَم( ، ذلك الشامخ العايل 

فوق  ويرفرف   ، الوطن  سمء  يحتضن  الذي  الشأن 

ليس   ) الَعلَم  )يوم  الطاهر،  الذهبي  وترابها  أجوائها 

كغريه من األيام ، فهو يوم التعريف بالدولة، وخري من 

يعرفها هو) الَعلم( ، فال دولة بال رموز ، وأن من أبرز 

صاحب  فيه  قال  الذي   ، الَعلَم  الحبيبة   دولتنا  رموز 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله 

وعلوه  بشموخه  بالتعريف  الحروف  وأدق  أصدق   –

نعم  شامخاً(  ليبقى  عالياً  أرفعه   (  ، وبريقه  وسناه 

ومنار   ، هويتنا  وتعريف   ، وحدتنا  يارمز  فيك  ماقيل 

مجدنا ، وتاريخ أرثنا الخالد . إن قرار صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب- رعاه الله-  الحتفال 

بيوم الَعلَم من كل عام يرجع ملا لهذا اليوم من مكانة 

ذاكرة  ف  وأيضاً  خاص،  بشكل  سموه  نفس  ف  رفيعة 

ووجدان شعب اإلمارات واملقيمي عىل أراضيها.

لك  تحية صادقة   ، الشامخ  أيها  لك  القلب  من  تحية 

وأنت تالمس بهاء السمء بألوانك الزاهية.

يوم الَعَلم

محمد األمين

عبد اهلل الحمادي 

َعَلمنا رمز وحدتنا

مشاركات
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إّن الطابع األسايس الذي مييّز األرسة عن غريها من الجمعات اإلنسانية )الدينية، واملهنيّة 

.. إلخ( هو ما تتمتّع به من صالحية وسلطة، فليس ف داخلها قواني أو دساتري، ولكن 

سلطة األب وإرادته هي القانون ف األرسة، ول تتدّخل السلطات العاّمة باعتبارها حامية 

القانون ف شؤون األرسة إلّ ف حالة وقوع جرم ما، وقد كان املجتمع القديم يُخّول رب 

األرسة حق الحياة واملوت عىل أفراد أرسته، وهكذا كان الطفل تحت رحمة الوالدين، 

)حتى إذا مل يجد بقربهم املعاملة املالمئة لربيته اصطدم بلينهم وإهملهم، أو لشّدتهم 

وقسوتهم(.

أّما اإلهمل، فأشّد ما يكون خطراً ف أيام الطفولة األوىل، فرضاعة غري منتظمة، أو تغذية 

ناقصة أو رديئة، أو فطام ف غري أوانه يُلِْحق أشد األذى بنظام الجهاز الهضمي للرضيع، 

وإّن جميع النطباعات التي يشعر بها الطفل ف هذه الفرة من حياته، )لكونها غامضة 

وقريبة من حالة الالشعور( ترك ف نفسيّته املرنة أثراً بالغاً قد يدوم مدى الحياة ولو 

بالقلق  عام  النطباع عىل شكل شعور  والخطأ مصححاً، ويظّل هذا  منسيّاً  األمل  أصبح 

عند  أو دفيناً  النفيس والحرمان مع رد فعل مؤمل، وقد يكون ظاهراً  والخوف والضيق 

جميع الذين تألّموا ف األشهر األوىل من حياتهم )وقد يحدث مرض ما نفس الشعور 

الذي يحدثه نقص العناية أو خطأ الربية(، وعىل عكس األحكام القياسية العادلة فقد 

إعطائهم  إىل  وميلهم  أبنائهم،  نحو  اآلباء  لي  إّن  والتجارب،  الختبارات  بنتيجة  ثبت، 

حّريات واسعة – إذا كان ذلك  ل يتعلّق بالرضيع وتطّوره الهضمي – ليس بحّد ذاته 

نتائج مؤسفة ذات تأثري عىل التكامل النفيس ف حياة الشباب املقبلة، بل يعود أثر هذه 

نفوسهم  تهدأ  الصبيانية  تُؤّمن رغباتهم  األطفال فحاملا  أّما  أنفسهم،  اآلباء  النتائج عىل 

صعوبة  تعلّمهم  إذ  يكربون،  عندما  فائدة  أكر  أهداف  إىل  طبيعية  بصورة  وينتقلون 

تحقيق املطالب الحاجة إىل بذل الجهود ف سبيل نيلها، وتجدر ف هذه املناسبة املالحظة 

معيّناً، وحنواً ضاراً سنعود إىل  أّن لي املربي حيال األطفال ترافق غالباً سلوكاً عاطفياً 

بحثه فيم بعد، وهذا هو العنرص الضار ف الربية .

إىل  بأصحابها  النهاية  ف  آلت  عصبية،  أمراض  من  الشاّذة  املعامالت  سببت هذه  وكم 

ولوج سبل اإلجرام، ألّن الطفل، إذا ما فقد األمل بتقدير مزاياه وخالله، مل يبق أمامه 

إلّ الستهانة بالقيم األخالقية، وولوج أبواب املساوئ والعيوب، ول يغربن عن البال ما 

عىل  األثر  سيئة  نتائج  من  املتتابعة،  والسخرية  اليومي،  كالستهزاء  الزمن،  مع  يخلّفه 

األطفال، ولبد بهذه املناسبة من ذكر حالة، الفتى اليافع الذي أصيب بخلل عقي، تعود 

الذي كان يحتل  العم  بداية عوارضه املرضية إىل استهزاء عّمه منه بصورة دامئة، هذا 

مكانة اجتمعية مرموقة ، إىل جانب ذلك كثري من اللطف والكياسة .

ولهذا يجدر أن ل نتجاهل أهداف الربية الحقيقية، كم يجب أن نعلم قبل كل يشء 

أفضل  يكونوا  املقبلة، يك  الرجولة  حياة  إىل  األطفال  تهيئة  الربية  كان هدف  إذا  فيم 

إنتاجاً، أم إذا كانت تهدف إىل جعلهم هادئي وديعي ليكونوا أقّل إزعاجاً لألهل واملُربّي. 

وف النهاية فإّن كل ما ميس عواطف الطفل قد يضعه أمام قضية تتطلّب منه حالًّ، وهناك 

مسائل ل يستطيع حلّها ، فتسبب اضطرابات عميقة ف كيانه النفيس، أّما التي يتوّصل 

إىل حلّها بصورة مالمئة وبوسائله املمكنة فال تزيده إلّ قوة عىل الحياة، ألّن الحياة عبارة 

عن مران مستمر، ومع ذلك فقد يحدث أن ل تكون الحلول التي يرتئيها الطفل تاّمة 

املالمئة، بل ناقصة أو رديئة، وبهذه الحالة يكون مبدأ انطالقه فاسداً ويصعب عليه أن 

يصلحه فيم بعد، ألّن الراجع عن حل مىش به خطوات واسعة لَِمن األمور التي تكلّفه 

بكاملها  الحياة  القضايا، ألّن  املثالية ف تجّنب حل  قد يعجز عنه، وليست  كبرياً  جهداً 

ليست سوى سلسلة من القضايا، ويتحتّم عىل الطفل أن يتمرّن عىل حلّها: فإذا ما ُحرِم 

الحياة  القدرة عىل تحّمل محن  الوقت نفسه من  املعنوية حرم ف  الرياضة  من هذه 

التي ل مفّر منها، إمّنا يجب أن ل يعرض عىل الطفل إلّ املسائل املنسجمة مع طاقته 

بعد تعليمه وإرشاده إىل كيفية حلّها بأسهل الطرق وأنجعها، وهنا تظهر براعة املربي 

إذ يجب عليهم أن يفهموا واجبهم بوضوح، ويسعوا بكّل ما أوتوا من نشاط وُحسن 

نيّة إىل تطبيقه .

المراجع :
- نشأت الشخصية: ف.س. موخينا -دار التقدم موسكو1988 م.

- علم نفس الطفل: أ. أ. لوبليتسكايا، ترجمة: د. بدر الدين - عامود، د: عي منصور – 

منشورات وزارة الثقافة – دمشق.

فصول ف علم النفس، د: أحمد عزت راجح. 

- محارضات علم النفس العام: د. ليىل داود – كتاب جامعي – دمشق.

حسين محي الدين سباهي

 مشكالت األسرة وآثارها على سلوك 
األطفال في منظور علم النفس

ينتج عن تماس الطفل مع الوسط العائلي صعوبات يجدر 
معرفتها وتحديدها ليسهل تالفيها في حدود اإلمكان، إذ تترك 
 بالغة في سلوك الطفل، وقد ساعد تحليل 

ً
هذه الصعوبات آثارا

رة عند األطفال، 
ّ

الشذوذ واألمراض العصبية التي تظهر متأخ
على معرفة أهّمية هذه الصعوبات وخطورتها .

األمن واألسرة 
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مداعبة خلدها التاريخ برونق أبيات ماكتبت يد المغفور له الشيخ زايد وهو 
يداعب بكلماته )رحمه اهلل( صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أثر غيابهما عن ناظريه رحمه اهلل أثناء 

رحلة صيد جمعته وإياهم... فسجل التاريخ ذلك  بخلود الكلمة والموقف.

إعداد :  الشاعر علي المزروعي 

اختفى محمد ورا محمـــد
                                حــد يحظر وحـد يغيبي   

و السبب ما هو مبتعـــمد 
                            الســـبب حب الغراشيبي

ولكن كم بنخفي و بنيـود
                           من فعلـهم راسـك يشيـبي

محمد بن راشد آل مكتوم

المغفور له الشيخ زايد »رحمه اهلل«

سيدي يشرح لك محمد

اخلبر لي الفك وعّود

لك تركنا اجلو يتجّدد

واحلرار اللي تبا تصعد

قاصره عن صيدها تبعد

وصيدة الشبل الذي مبرد

 عن أمور عنك ما تغيبي

يا بعد شّباني وشيبي

 حولك حتوم الرعايبي

 في القنص تقنص وال تخيبي

عن عقاب له مخاليبي

تختلف عن صيدة الذيبي

هواجس شعرية
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رفعــــــــت راســــــــي وســــــط مهدي معاكـــم                        

ضباط وجــنــــــــود أفتخــــــــر فـــي حلاكـم                        

ـَاكـم                         أنتــــــو َعلـم يعتـز فيكـــــــم حــــــمـــــ

يعتز في مسعــــــــى خطاكـــــــــم ثــــــراكـم                          

بعروقكــــــــم جتــــــــري فصايـــل دماكـــم                         

ضباط وجنــــــود الوطــــــن فـــــــي ذراكـم                         

أنتــــــــوا بيــــــــاض الوجــــــــه للـــي وراكـــم                        

باميانــــــكم تصـــــــال ذخــــــايـر عــــــداكـم                       

كــــــرام اللحــــــى عــــــز وكــــــرامـة مداكـم                      

يا مرخــــــص الدنيـــا ومكــــــبـر غــــــالكـم                        

معكــــــــم كبــــــــرت وبينــــــــكم رافــع الـــراس

يــا عزوتــي يــا فخــــــــر نفــــــــسي مــع الناس 

أنتــــــو علــــــى سبــــــع اإلمــــــارات حــــراس

المن مشيتوا قــــــــال يــــــــا حــــــــي للمـــاس

أصفــــــــى و أوفــــــــى ما خلــــــــق رب جلناس

يا عيــــــــال زايد تربيــــــــة راعــــــــي البـاس

نرجــم بعــزم أفعالكــم كـــــــــل خٌنـــــــــاس

يتقلــبون ابهـــــا شــــــــــــرى بن محمـــــــاس

وأفــــــعالكم لكــــــرام لشنـــــــاب مقيـــــــاس

لي مثلكــــــــم غالــــــي وقــــــدره على الراس

ــاش ــة ادغــ هــذي اجليوجيتســو لعبـــ

كــــــــاش هــا  منَّ يــــــــاقه  اللِّ َكْســــــــب 

ْش حالــــــــه ْبــــــــالش واللــــــــي ْمكــــــــرِّ

نــــــــــــــاش و  غيــــــــر  وتــــــــوازن  َفــّن 

َنْهــش بكمــاش َخْنــــــــق وقفــــــــــل أو 

ــاش لطَّ ضــــــــد  بعــــــــوٍق  شــــــــاكع 

لبــــــــواش  عنــــــــد  متاشــا  واللــــــــي 

أبــــــــو اجلميــــــــع ْلـــ هالوطــــــــن عاش

اجَلــاش َخافــي  مــن  لــه  ســــــــالم 

الجــــــــل الوطــــــــن االعمــار تْنعــاش

الذيــــــــاب مــــــــا تهــــــــاب املداغــــــيش  

ارهــــــــيش  لهــــــــا  تبــــــــغي  وال  أبــدًا 

يش ف الرِّ تبــــــــغي اخلــــــــطير ْخفــــــَِيّ

يش د االمثــــــــــــــل للتــــــــوحِّ الــــــــــــــرَّ

ضــــــّد اخلصــــــــــــم لو كــــــان َبْيطيش

لعبــــــــه وال يبغــــــــي لهــــــا اكــــــْديش 

ــــــهّبيــــــش ْفلعــــــب املصــــــــــــــارع والتَّ

ــٍر لنــــــــا للــــــــدار ...ويعــــــــيش ذخــــــ

اجليــــــــش مــع  خالــد  ابــو  فالزمــك 

ويــــــــا بالدنــــــــا زاَنــــــــْت مســــــــاعيش

الجيوجيتسو

رفعت راسي

محمد بن سعود القاسمي

محمد بن زايد آل نهيان
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وذوي  الهمم  ألصحاب  الرياضة  ممرسة  أهمية 

اإلجتياجات الخاصة :

- تنمية املهارات الحركية.

- تطوير الشعور باإلنتمء واملشاركة ف مجموعات.

- تعمل عىل زيادة اإلدراك العام وتد النواحي املعرفية 

والقدرات العقلية.

أقرانهم  مثل  اليومية  حياتهم  ميارسوا  ألن  مساعدتهم   -

العاديي ليعيشوا معهم حياة طبيعية بأقىص ما تسمح به 

قدراتهم وظروفهم الجتمعية.

األهداف التي تسعي التربية الرياضية 
لتحقيقها مع أصحاب الهمم : 

تسمح  ما  أقىص  إىل  والتمزن  النمواملتكامل  تحقيق   -

الفعالة ف  املشاركه  استعداداته، وقدراته عن طريق  به 

األنشطة البدنية التي تتناسب مع خصائص - كل حالة، 

وتحت أرشاف قيادات تربوية مؤهلة. 

والتصور  الحريك  كالتصور  العقليه  تطويرالعمليات   -

الذهني لألداء واإلدراك الحريك والسمعي و البرصي.

كالتحمل  بالصحة  املرتبطة  البدنية  اللياقة  تطوير   -

الدوري التنفيس و املرونة.

- تطور اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة كالرسعة، التوافق، 

زمن رد الفعل، الرشاقة.

- تطوير املهارات الحركية األساسية والتى تعترب األساس 

التي  والقواعد  اليومية  الحياة  مهارات  من  العديد  لبناء 

يعتمد عليها أصحاب الهمم ىف التعامل مع البيئة وتشمل 

الحركات اإلنتقالية مثل املىش والجري.

األيجايب  الذات  مفهوم  كتعزيز  النفيس  الجانب  تطور   -

وتنمية األدراك الجسمي ومساعدتهم ىف تقبلهم لنواحي 

القصور الذى يصعب تغريها.

خطوات تنفيذ برامج التربية البدنية الخاصة
الطبي  الكشف  ضوء  ف  الرياضية  األنشطة  اختيار   -

واإلختبارات الحركية املناسبة.

- تعديل األنشطة و الربامج الرياضية وفقآ لنوع وشدة 

األعاقة.

- تقويم التقدم البدين واملهاري بإستخدام وسائل القياس 

والتقويم املناسبة ىف الربية الرياضية.

القامئي عىل  األفراد  الجمعي بي كافة  العمل  - رضورة 

أو أطباء  الخاصة  املراكز  أو  املدارس  ذلك سواء كانوا ىف 

أو أخصائيي نفسيي.

- عمل سجالت خاصة لكل فرد منهم يوضح كافة بيناته 

الطبية والحركية واملهارية.

كيف يمكن أختيار أنشطة التربية الرياضية 
ألصحاب الهمم ؟

إنسان   إىل  تحتاج  املعدلة  الرياضيه  األنشطه  اختيار  إن 

مؤهل من حيث معرفته بطبيعه الحالة  واملشاكل التى 

يعاىن منها الشخص ودرجتها واألنشطه الرياضيه املناسبه 

نراعي  أن  يجب  ذلك  سبيل  وىف  أنواعها،  من  نوع  لكل 

األنشطه  محتويات  اختيار  عند  الضوابط  من  مجموعة 

الرياضيه ألصحاب الهمم:

إصالحا  تكون  أن  أو  ومطلوبا،  معينا  عالجا  تقدم  أن   -

لحالت ل ميكن أن تتحسن، أو أن تزول نهائيا  ويكون 

ذلك من خالل برامج معينة يقوم بها الشخص الذي يعاين 

من حالت مؤقتة  مثل الرصع أو إصابة الركبة، وكذلك 

أشخاص ذو حالت بسيطه ولكنها غري معقده.

- قدرة الشخص من أصحاب الهمم عىل تكييف سلوكه 

تكون  عندما  اجتمعيا  تربيته  إعاده  ومحاولة  ومحاوله 

حالته مزمنة.

الحد من تدهور حالته،  الهمم ىف  - أن تساعد أصحاب 

نطاق طاقته  تخدمه ف  برامج  تنظيم  وذلك عن طريق 

الوظيفية وقدرته البدنية.

قوتهم  تزيد من  التى  بالفرص  الهمم  أصحاب  أن تد   -

الذي يشكو من  العضوية ىف حدود قدراتهم، فالشخص 

تهيأ  أن  يجب  املثال  سبيل  شديد(عىل  دم  )فقر  ضعف 

له األنشطة املالمئة لحالته مثل املىش أو القيام برحالت 

قصرية  أو بعض التمرينات البسيطة غري املجهدة.

- أن تتيح الفرص املناسبة لهم لتنمية  قدراتهم من خالل 

األنشطة الرويحية والرياضية ىف حدود الظروف والقيود 

الربية  فأنشطة  املرضية  حالتهم  وحسب  واإلمكانيات 

الرياضية كثرية ومتعددة ومتنوعة نختار منها ما يتناسب 

مع العتبارات السابقة. 

خالل  من  الجتمعي  النمو  بفرص  التالميذ  تزود  أن   -

فمثال   وميولهم،  ألعمرهم  املناسبة  الرويحية  األنشطة 

يشعر  التي  املتعة  يحققان  والنشاط  اللعب  اإلشراك ىف 

الخربات  اكتساب  التَعلَم  عملية  لهم  وتتيح  األطفال  بها 

اللعب  ىف  تنشأ  التى  املواقف  طريق  عن  املتعددة 

الجمعي ألنها قريبة من الحياة العادية.

القدرة عىل  وزيادة  والسالمة  األمن  عوامل  تراعى  أن   -

األعمل  فأبسط  العتيادية،  اليومية  الحياة  مطالب 

اليومية مثل فتح الباب أو صعود الدرج أو ماشابه.

- يجب أن تكون الربامج الرياضية معدلة.

حركته  مدى  من  وتزيد  قدرته  تنميه  عىل  تساعد   -

وتوافقه العضي العصبي، فتزداد مهارته ويقوم بواجبات 

كفأته  تكون  وأن  التعب  درجات  بأقل  اليومية  حياته 

إدارة  ىف  غريه  عىل  إعتمدا  أقل  بالتايل  ويصبح  أحسن، 

شؤونه الخاصة.

رأس  رشطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  الله  عبد  عي  اللواء  أستقبل 

الخيمة بحضور الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي عضو مجلس إدارة 

والجتمعية  الرياضية  األنشطة  قسم  رئيس  الريايض  الرشطة  إتحاد 

وذلك  طاهر  محمد  عي  محمد  املساعد  الريايض  املتميز   ، بالقيادة 

والتحدي  للياقة  الرشطة  بطولة  الثاين ف  املركز  فوزه وحصوله عىل  بعد 

الفراضية عن بعد التي نظمها إتحاد الرشطة الريايض .

حيث أشاد قائد عام رشطة رأس الخيمة باإلنجاز الذي أضافه الالعب إىل 

أجندة البطولت بالقيادة مؤكداً عىل حرصه ودعمه الدائم لكافة منتسبيه 

الفعاليات  ف  املشاركات  خالل  من  املتميز  املستوى  ملواصلة  الرياضيي 

والبطولت الرياضية .

قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل
وصيف بطولة الشرطة للياقة والتحدي االفتراضية

الرياضة ألصحاب الهمم 
إعداد مركز تدريب الشرطة رأس الخيمة – قسم تنفيذ البرامج التدريبية 

ركن المالعب
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-  يوجد توجه قوي بإلغاء جميع مسابقات املراحل السنية لكرة القدم، 
ماهي  أخرى  رياضية  ألعاب  وال  أول  فريق  متلك  ال  التي  األندية  ياترى 

األعمال واملهام التي  سوف تقوم بها إدارات هذه األندية .
يقول  موضوع  منه  مايطلب  كل  األندية  إحد  إدارة  جملس  رئيس   -
وأنت  قرارك  تتخذ  أن  تستطيع  ال  إذا  الفاضل  أخي  يا  معهم(،  )بتحدث 

بهذا املكان عليك الرحيل وتركه لصاحب القرار .
- راشد الزرعوين العب إماراتي حمرتف بالدوري الياباين للكرة الشاطئية، 
الدعم  يستحق  إنه  خاصة  عليه  الضوء  بتسليط  إعالمنا  يقوم  ال  ملاذا 
أي  بدون  رياضيني  مع  ومقابالت  صورا  نرى  املقابل  ويف  والتشجيع، 

اجنازات تذكر .
أن  بحجة  املوسم  ببداية  متميز  العب  عن  باإلستغناء  يقوم  مدرب   -
طريقة لعبه ال تتناسب مع خطته، واآلن االعب يقدم أفضل مستوى مع 

فريقه اجلديد واملدرب أصبح فوق صفيح ساخن .
على  مقبلون  إننا  مؤشر  يعطينا  للفرق  القوي  والظهور  دورينا  بداية   -
قوة  بنفس  املوسم  لنهاية  استمر  وإذا  وساخن،  استثنائي  موسم 

البداية سيكون هو األفضل خليجيا هذا العام.
النادي وتربطهم عالقة صداقة  - عضو جملس إدارة قريب من رئيس 
يتم  حتى  للنادي  التنفيذي  املدير  منصب  يستلم  أن  معه  أتفق  قوية، 

صرف راتب شهري له .
- رئيس نادي بالدرجة األوىل نشاهد صوره يف كل أنشطة وأخبارالنادي، 

يطلب أن ال ينزل أي خربإال بوجود صورته الشخصية .
يقول:  بالنادي  موظف  من  إتصاال  يتلقى  عنه،  االستغناء  مت  مدرب   -
التي  الفرتة  على  لتكرميي  موعد  عن  يكلمني  إنه  بالبداية  اعتقدت 
قضيتها بالنادي، وإذا بي أتفاجأ أن يطلب إلغاء إقامتي أو اإلبالغ  رغم أن 

إقامتي الزالت سارية .
أرجع أحمد املهبوبي عضو جملس إدرة االحتاد ورئيس جلنة تطوير   -
دوري الهواة، إىل أن انسحاب وغياب بعض األندية عن املشاركة إىل الفكر 

اإلداري، وإن غيابهم سيطول، إال اذا تغري الفكر والتوجه .
النادي  وأبناء  وجماهريه  النادي  إدارة  بني  كبرية  فجوة  توجد  عندما   -
أي إضافة ومل تضيف  إذا مل حتقق  اإلدارة، خاصة  يكون احلل يف رحيل 

أي مكاسب .
أبوظبي  بقناة  إبراهيم  السابق حسن  الرياضي واالعب  - وجود احمللل 
وأسلوب  وقراءة  فكر  من  ميلكه  ملا  للقناة  واضافة  مكسب  الرياضية 

وطرح جميل، وقدرة على إيصال املعلومة للمشاهد بكل سهولة .
التقدير  تستحق  االجتماعي  التواصل  بوسائل  األندية  بعض  حسابات   -
والثناء على تفاعلها واخلدمات التي تقدمها للجماهري، وهناك مواقع ال 

حس وال خرب وبأسلوب بدائي غري مواكب للتطوير.
رياضية  فعالية  بإقامة  اخليمة  رأس  أو  الرمس  نادي  يبادر  لو  ياحبذا   -
والسرته،  له  وتكرميا  تخليدا  العاجل(  )عارف  له  املغفور  الراحل  باسم 
مثل  وقد  واملتَعَلم،  املثقف  الرياضي  الشباب  خرية  من  إنه  السيما 

الناديني خري متثيل .

 همسة:
ما أصعب الرحيل وما أقساه على قلوبنا الضعيفة ....

رحمك اهلل ياعارف كنت صديقًا وحمبًا للجميع 

كواليس رياضية 

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

النتخابية  الدورة  عن  للدراجات  اإلمارايت  التحاد  برئاسة  عصيبة(  بو  )منصور  املرشح  فاز 

الجسمي(،   )نورة حسن  النرص  نادي  ، عقب منافسة قوية مع مرشحة  الجديدة 2020-2024 

ف النتخابات التي قيمت ف نادي الشارقة للشطرنج بحضور أعضاء الجمعية العمومية لالتحاد 

املكونة من  15ناديا، حيث تم انتخاب مجلس اإلدارة الجديد الذي سيقود مسرية الدراجات ف 

السنوات األربع املقبلة .

إىل  الحارضة  العمومية  الجمعية  أعضاء  كل  إىل  الشكر  بوعصيبة  منصور  وجه  جانبه  من   

الفنية،  اللجنة  وأهمها  اللجان  تشكيل  عىل  العمل  ستشهد  املقبلة  الفرة  أن  وأكد  التصويت  

ولجنة املنتخبات. كم أوضح أنه سيعمل عىل زيادة عدد األندية املمرسة للعبة بهدف توسيع 

قاعدة ممريس اللعبة بالدولة، وأنه سيستعي بخربته اإلدارية والفنية التي اكتسبها طيلة مسريته 

الرياضية املمتدة 30عاما . 

فقدت كره القدم البحرينيه املدرب عبدالعزيز أمي الذي وافاه األجل بعد رصاع 

مع املرض والراحل يعد من أعمدة التدريب بكره القدم البحرينية إذ قاد املنتخب 

البحريني للناشئي إىل إحراز املركز الرابع ىف كأس العامل عام 1989 التى أقيمت 

بعد مشوار طويل  فقيدها  بالبحرين رحيل  الرياضية  األوساط  ونعت  بأسكتلندا 

وحافل باملالعب.

منصور بوعصيبة رئيسا التحاد الدراجات 

وفاه المدرب البحريني عبدالعزيز أمين 
بعد صراع مع المرض

47 العدد  ) 289 (    نوفمبر   2020       



أخبار المجتمع

حاكم الشارقة يفتتح مجلس خورفكان األدبي 
وبيت الشعر ومركز الشعر الشعبي

نهيان بن مبارك يفتتح منتدى التسامح الرابع تحت شعار "اإلمارات وطن التسامح و السالم"

سلطان البادي يكرم الفائزين بجائزة وزير العدل للتميز في النسخة الخامسة

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب   افتتح 

األعىل حاكم الشارقة ، مجلس خورفكان األديب.

وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذانا بالفتتاح الرسمي، تجول صاحب السمو 

من  املبنى  يضمه  ما  أبرز  عن  رشح  إىل  واستمع  املبنى،  أروقة  ف  الشارقة  حاكم 

مرافق وأقسام وخدمات. ثم توجه صاحب السمو حاكم الشارقة إىل املنطقة الراثية 

الرايث،  املبنى  أروقة  ف  وتجول  الشعر،  بيت  افتتح سموه  مبدينة خورفكان، حيث 

مستمعا سموه عن تاريخ املبنى الذي تم تحويله إىل بيت الشعر وأهدافه ورؤيته 

الندوات  تنظيم  ف  املركز  أنشطة  وعن  واألدباء،  واملثقفي  الشعراء  استقطاب  ف 

واألمسيات والحوارات الشعرية. وتفضل سموه بافتتاح مركز الشعر الشعبي، مطلعا 

الجانب  تعزز  ثقافية  أنشطة  من  سيقدمه  وما  وأقسام،  مرافق  من  يضمه  ما  عىل 

الثقاف واألديب ملدينة خورفكان من خالل استضافتها لألمسيات الشعرية والندوات 

والورش التي سيكون لها األثر ف استقطاب محبي الشعر الشعبي وإعداد جيل من 

الشعراء. حر الفتتاح إىل جانب سموه اللواء سيف الزري الشاميس قائد عام رشطة 

بن شاهي  الثقافة، واملهندس عي  دائرة  العويس رئيس  الشارقة، وعبدالله محمد 

السويدي رئيس دائرة األشغال العامة، ومحمد عبيد الزعايب رئيس دائرة الترشيفات 

والضيافة، والدكتور عبدالعزيز املسلم رئيس معهد الشارقة للراث.

شدد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش عىل أن تجربة 

المارات الناجحة تؤكد أن تحقيق التسامح و السالم ف املجتمع وما يصاحب ذلك 

من تالحم مجتمعي قوي ، ومنافع مهمة لجميع السكان و إرساء موقع مرموق بي 

حكيمة  قيادة  وجود  أهمها   ، متعددة  عوامل  توافر  يتطلب  إمنا  أجمع  العامل  أمم 

وشعب مسامل حريصي معا ، عىل تحقيق كل ما يرتبط بالتسامح والسالم من تقدم 

إنساين و اجتمعي و اقتصادي.  جاء ذلك خالل افتتاح معاليه منتدى التسامح الرابع 

الذي نظمته دار زايد للثقافة اإلسالمية عرب منصاتها ف مواقع التواصل الجتمعي، 

بعنوان " اإلمارات وطن التسامح والسالم" مبشاركة نخبة من الباحثي واألكادمييي 

املختصي ف مجالت التسامح والتعايش والسالم من داخل الدولة وخارجها.

و  املجتمع  تنمية  دائرة  رئيس  الخييي  خميس  مغري  الدكتور  معايل  املنتدى  حر 

معايل الدكتور حمدان مسلم املزروعي رئيس مجلس إدارة الهالل األحمر اإلمارايت 

وسعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي رئيس مجلس إدارة دار زايد للثقافة السالمية 

و سعادة الدكتور يوسف عبدالله العبيديل مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبري 

و سعادة محمد جالل الرييس املدير التنفيذي لوكالة أنباء اإلمارات / وام / و سعادة 

إدارة  مجلس  أعضاء  و  للشباب  التحادية  الهيئة  عام  مدير  النظري  محمد  سعيد 

دار زايد للثقافة اإلسالمية و أصحاب املعايل و السعادة، و مدراء العموم ف القطاع 

الجتمعي ف أبوظبي.

كرم معايل سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الفائزين "بجائزة وزير العدل 

للتنافس  املعززة  الوسائل  الخامسة 2020-2019، والتي تعد إحدى  للتميز" ف نسختها 

اإليجايب الداخي ف وزارة العدل. وقال معايل وزير العدل خالل الحفل الذي أقيم عرب 

ثقافة مؤسسية محفزة  بناء  دائم عىل  الوزارة تحرص بشكل  إن  املريئ  التصال  تقنيات 

واإلبداعات  اإلنجازات  لتعزيز  واملوظفي،  اإلدارية  والقيادات  القضائية  السلطة  ألعضاء 

والتميز ف إطار العدالة والشفافية مشريا إىل حرص الوزارة الدائم عىل تكريم الكفاءات 

املتميزة واملبدعي وأصحاب األفكار املبتكرة، خاصة وأن التميز أصبح سمة وأسلوب عمل 

يومي ملنظومة العدل والقضاء بالدولة. وتركز الجائزة عىل تكي التميز كممرسة وسلوك 

تنظيمي لدى مختلف قطاعات الوزارة والفراد فيها، وتساهم ف نرش الوعي بثقافة التميز 

وتطوير القدرات مبا يحفز البداع والبتكار.
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تتقدم
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

بخالص العزاء والمواساة إلى 
النقيب / بدر علي عبد اهلل علوان الشحي  
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل والدته  
سائلين اهلل عزوجل أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان .. 

تتقدم 
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

بخالص العزاء والمواساة إلى
 النقيب / عمر سالم العبدولي

في وفاة المغفور له بإذن اهلل والده.. 
سائلين اهلل عزوجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. 

تتقدم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة

 بخالص التهاين والتربيكات إىل  املالزم أول أحمد 

عبد الله رشباك  ) إدارة الخدمات اإللكرونية  ( 

لحصوله عىل درجة املاجستري ف إدارة الرشطة 

من أكادميية العلوم الرشطية ف الشارقة ، متمني 

له مزيداً  من التفوق والنجاح.

أسمى التهاين والتربيكات إىل

 السيد / عي عبد الله الشحي 

مبناسبة تعيينه مديراً لهيئة األعمل الخريية 

فرع رأس الخيمة ، راجي له دوام التوفيق 

والسداد .. وتهنئة خاصة من خالد الشال.

نزف أجمل التربيكات للسيد نايف عبدالعزيز 

جكه املنصوري مدير مركز املعرييض الصحي 

لفوزه بعضوية اتحاد المارات للدراجات 

بدورته الجديدة ، مع األمنيات القلبية له 

بالتوفيق والنجاح .. وتهنئة خاصة من النقيب 

حسن املنصوري ، ونجم درويش.

المالزم أول أحمد شرباك 
ينال الماجستير 

علي الشحي مديرا لفرع هيئة 
األعمال الخيرية برأس الخيمة 

نايف جكه يفوز بعضوية 
اتحاد الدراجات

سلطان سالم المزروعي يتوج بلقب بطل تحدي 
القراءة العربي في اإلمارات

جمعية الصحفيين تنعى 
إبراهيم العابد

تّوج مرشوع تحّدي القراءة العريب ف دورته الخامسة الطالب سلطان سامل 

املزروعي بطالً للتحدي عىل مستوى دولة اإلمارات، وذلك بعد سلسلة من 

عىل  التحدي  ف  شاركوا  وطالبة  طالب  ألف   452 شملت  التي  التصفيات 

مستوى الدولة، إىل جانب زمالئهم ف 51 دولة أخرى حول العامل ليشكلوا 

معاً أكرب تظاهرة قرائية عاملية جمعت ف دورتها الحالية أكر من 21 مليون 

لتحدي  النهائية  التصفيات  وتتواصل  واملعرفة.  القراءة  حب  عىل  مشارك 

القراءة العريب عىل مستوى الدول تباعاً، من أجل تتويج األوائل عىل مستوى 

الدورة  بطل  لتتويج  النهائية  املرحلة  ف  بينهم  فيم  للتنافس  تهيداً  الدول 

راشد  بن  تنظمه مؤسسة محمد  الذي  العريب  القراءة  الخامسة من تحدي 

اإلسهام  قيم  للحوار واإلبداع، وتعزيز  العربية، كلغة  باللغة  والنهوض  القراءة  ثقافة  العاملية لرسيخ  آل مكتوم 

أجيال  مبدرسة  الخامس  الصف  من  املزروعي  سامل  سلطان  الطالب  وحصل  الجديدة.  األجيال  لدى  الحضاري 

النهائية 540 طالبا وطالبة، وانحرصت  التي جمعت ف مراحلها  املنافسة  العالمات األعىل ف  إنرناشيونال عىل 

بعدها بي 90 متنافساً عىل اللقب، اختارت منهم لجان التحكيم الطلبة العرشة األوائل قبل تسمية الفائز األول 

بتحدي القراءة العريب لدورته الخامسة عىل مستوى الدولة.

العابد،  إبراهيم  الراحل  اإلماراتية  الصحفيي  نعت جمعية 

الذي  لإلعالم،  الوطني  باملجلس  اإلدارة  مجلس  مستشار 

انتقل إىل رحمة الله تعاىل عن عمر ناهز 81 عاماً.

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الحمدي،  محمد  وقال 

الوسط  ف  كبرية  قامة  الراحل  إن  اإلماراتية،  الصحفيي 

الصحفي واإلعالمي عىل املستوى املحي واإلقليمي والعريب، 

بالدولة،  واإلعالمية  الصحفية  القيادات  أبرز  من  وهو 

لقواعد  األوىل  اللمسات  وضعوا  الذين  األول  الرعيل  ومن 

الصحافة والعالم ف اإلمارات، وعطاؤه امتد خمسة عقود 

قضاها ف بالط صاحبة الجاللة وف خدمة الصحافة واإلعالم 

العام  املدير  منصب  الراحل  وشغل  والعريب.  اإلمارايت 

المارات،  أنباء  وكالة  ومدير  لإلعالم،  الوطني  للمجلس 

اإلمارات  لدولة  السنوي  الكتاب  تحرير  عىل  واملرشف 

والكتيبات واملطبوعات األخرى التي تصدر عن إدارة اإلعالم 

الخارجي، وهو من األعضاء املؤسسي لجمعية الصحفيي، 

الرواد بالجمعية. وتقدم أعضاء مجلس إدارة  وعضو لجنة 

الجمعية بخالص التعازي وصادق املواساة إىل أرسة الفقيد 

أنباء المارات،  الوطني لإلعالم ووكالة  وللزمالء ف املجلس 

داعي الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه 

فسيح جناته... وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
عزيزة  بمناسبة  عام  من كل  نوفمبر  في شهر  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتفل 
أهم  من ضمن  بل تصنف   ، الطيبة  أرضها  على  والمقيمين  أبنائها  جميع  قلوب  على 
المناسبات الوطنية لما تحمله من رمزية تثري المشاعر الوطنية ، ولها من الدالالت ما ال 

يعد واليحصى.
ايها األخوة 

للتعريف بهذه المناسبة " يوم الَعَلم" نقول: إنها مناسبة دعى لها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه 
التعامل  رمزًا وطنيًا البد من إعالء قيم  الذي يعد  الدولة،  اهلل - تجسد االحتفاء بَعَلم 
الراقية وتجسيدها للعيان بموجبه كونه يشكل داللة رمزية وتعريف لدولتنا الحبيبة. 
ومن جهة ثانية إعتزازًا بمناسبة تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
اإلمارات  زايد باني مجد  له لشيخ  المغفور  الخالد  للراحل  بالدولة خلفًا  الحكم  مقاليد 

ومؤسسها - رحمه اهلل - .
ابناء العين الساهرة 

أنه يوم فخر لنا في اإلمارات أن نخصص يومًا نعلي من خالله قيم التعامل مع رمزنا 
وعزنا وشموخنا بين األمم ، فالَعَلم يمثل كل التاريخ واألرث الذي تركه األباء واألجداد 
لألجيال الالحقة، وهو توصيف لمرحلة تاريخية مهمة من مسيرة شعبنا وبالدنا أختصرت 
بألوان ذلك الشامخ العالي الذي يرفف في سماء اإلمارات، كما يمثل الَعَلم تعريفًا للدولة 

في كل المحافل الدولية والعالمية ، وبه نتميز عن غيرنا من البلدان.
أيها األخوة

إنها دعوة كريمة في هذا اليوم الخالد وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - إلعتبار 

)يوم الَعَلم( "رمزًا لالتحاد وسيادة الشعب في اإلمارات"  كلمات أختصر بها سموه - رعاه 
اهلل  - مسيرة الدولة ، وكرس لها ولنا منهجًا ننطلق من خالله للتعبير عن هذا اليوم 

العظيم .
داعيا الجميع من مؤسسات ووزارات وهيئات ومدارس وأفراد  لرفع الَعَلم صبيحة ذلك 
اإلمارات  لدولة  الخالد  واإلنتماء  المشترك،  المصير  عن  تعبيرًا   ، موقعه  من  كل  اليوم 

العربية المتحدة.
الحب والوالء  إنها دعوة أقل ما يقال فيها ) كريمة( من قائد كريم جسد كل معان 
للوطن عبر ذلك التكريم للَعلم وصيغ اإلحتفاء به ، بإعتباره يمثل مصير البالد والشعب 

وأرثه بحاضره وماضيه ومستقبله المشرق.
ونحن من منبرنا هذا اليسعنا إال أن نثني على تلك الدعوة الكريمة ، ونسارع لتلبيتها ، 
كما ندعوا بدورنا لتجسيدها منهجا للعمل، وصيغة ثابتة لألجيال تدعم الهوية الوطنية 

، وتمثياًل للسيادة الوطنية .

يوم الَعَلم يوم العز 

أنه يوم فخر لنا في 
اإلمارات أن نخصص يومًا 

نعلي من خالله قيم 
التعامل مع رمزنا وعزنا 

وشموخنا بين األمم
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