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نصف قرن من اإلنجاز...

وطن (الال مستحيل)

خطوطًا بارزة وبصمات خالدة

نصف قرن من الدهشة
التي رسمتها على
وجوه المتابعين ،نصف
قرن من األمل والعمل
واإلنجازات اثمرت ذلك
اليوبيل الجميل “ اليوبيل
الذهبي” لإلمارات)

بجد وصرب فاق التصور واحلدود شقت اإلمارات طريقها نحو اإلزدهار والتطور،
واللذان استحقتهما الدولة بدخولها عامها (اخلمسني)  .مسرية شاقة مضنية استمرت
عرب نصف قرن من الدهشة التي رسمتها على وجوه املتابعني ،نصف قرن من األمل والعمل
واإلجنازات التي اثمرت ذلك اليوبيل اجلميل “ اليوبيل الذهبي” ،لتكرس صيغا مل تألفها الدول وال
الشعوب ،إنها اإلمارات على أعتاب اخلمسني.
وحني التأمل يف مضامني تلك السنني التي رسمت هذا التحول املدهش مبسرية الدولة نرى
إن هناك خطوطا بارزة ،وبصمات خالدة ،وجهد مضني بذله املغفور له الراحل الشيخ زايد -
طيب اهلل ثراه  ، -وإخوانه من الرعيل األول من احلكام الكرام  -رحمهم اهلل  ،-فأستحالت البالد
بجهودهم اإلنسانية اخلرية إىل واحة أمن وأمان يأمها القاصي والداين.
واليوم بفضل اهلل عز وجل ،وبفضل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه اهلل  -وبجهود جبارة كرسها صاحب السمو الشيخ
حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي  ،وصاحب السمو
الشيخ حممد بن زايد آل نهيان نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ويل عهد أبو ظبي لبناء
القدرات العلمية والفنية املواطنة والتي تعمل على بناء صرح البالد وإعالء شأنها بني األمم ،
ولتصل إىل مصاف الدول املتقدة يف جمال العلوم والتكنلوجيا التي هي أساس البناء احلديث
للبلدان.
من هنا استشرفت القيادة احلكيمة للدولة أهمية املستقبل والسعي اجلاد نحو امتالك زمامه،
فسعت إىل أن يكون ذلك العلم منهجا ُي َدرس ،ونهج ُي َكرس  ،فسعت وبخطوات حثيثة إلنشاء
الصروح العلمية القادرة على إعداد كوادر مؤهلة يف هذا الباب من أبواب املعرفة االسرتاتيجية،
والتي تخلق جي ًال معدا مبا ميكنه من احلفاظ على كيان الدولة ومنجزاتها التي حتققت بفضل
االحتاد املبارك  ،فكانت جامعة حممد بن زايد للذكاء االصطناعي والتي تعمل وفق مفهوم “
الذكاء الصناعي” أحد فروع املتقنة احلديثة.
وألن حكومتنا الرشيدة حريصة على تكريس أسس التقدم واإلزدهار يف ربوع الوطن ،فقد
سعت جاهدة لبناء مفاعل “ براكة” وهو برنامج يهدف إىل تطوير الربنامج النووي السلمي
اإلماراتي بأعلى معايري السالمة واجلودة واألمن والشفافية التشغيلية يف كافة اجلوانب.
و برنامج (اإلمارات للفضاء) ،و تأسيس وكالة (اإلمارات للفضاء) ،ومركز (حممد بن راشد
للفضاء) .وهو احللم الذي كان يراود القائد املؤسس قبل نصف قرن ،والذي حتقق عام .2020
ناهيك عن القيم واملثل التي عملت بها الدولة ك ( عام التسامح ،وعام زايد  ،وعام اخلري) ،ومل
ترفعها شعارات فقط بل كانت منهجا تتبعه احلكومة لتطرح من خالله نهج التسامح واخلري
والعطاء  ،واالحرتام املتبادل فيما بني الشعوب ،ولتحتضن الدولة باحرتام تام ما يقرب من 200
جنسية مبختلف أديانها وأعراقها ومللها.،
كل ذلك مما أسهمت فيه الرؤية الثاقبة والدعم املستمر من قبل القيادة الرشيدة ممثلة
يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه اهلل ، -وصاحب السمو
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل-
 ،وصاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة ،وإخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات يف حتقيق كثري من اإلجنازات التي جعلت
اإلمارات يف مقدمة الدول وفق املؤشرات العاملية ،وغدت وطن الالمستحيل و حتقيق األحالم.
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محطة شرطية
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 mوجه بتطوير الخدمات الشرطية وتعزيز جودة الحياة
العليا الدائمة العاشر
اللواء علي بن علوان يترأس اجتماع اللجنة ُ

تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة  -قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة ،اجتــاع اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة
العــارش بحضــور أعضــاء اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة بــرأس
الخيمــة ،وذلــك بقاعــة االجتامعــات الكــرى مببنــى
القيــادة العامــة.
يف بــدء االجتــاع ،ر ّحــب رئيــس اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة
بــرأس الخيمــة ،بالســادة األعضــاء ،مشــيدا ً بجهودهــم
املبذولــة وجهــود فــرق العمــل التــي ســاهمت يف دعــم
اســتمرارية األعــال وتحقيــق االســتدامة واملرونــة

املؤسســية يف االداء الرشطــي خــال املرحلــة املاضيــة.
ثــم تنــاول ســعادة القائــد العــام مجموعــة مــن
املحــاور الهامــة التــي تدعــم توجهــات الحكومــة
الرشــيدة ،مســلطاً الضــوء عــى محــور نتائــج الخدمــات
ذات األولويــة ومراكــز إســعاد املتعاملــن ،2020مش ـرا ً
إىل أن ســعادة املتعامــل هــي الغايــة األســمى للعمــل
الحكومــي.
وأكــد ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي ،عــى
كافــة األعضــاء ،رضورة رفــع مــؤرش الســعادة وتحقيــق
الرؤيــة التــي تطمــح لهــا وزارة الداخليــة ،مــن خــال

التحــول الــذيك وتوحيــد قنــوات ومراكــز تقديــم
الخدمــة ،وتطبيــق نظــام النجــوم العاملــي للخدمــات
لتحســن جــودة ونوعيــة تجربــة املتعامــل وإســعاده
عــى مســتوى الخدمــات الرشطيــة واألمنيــة املقدمــة،
وبالتــايل تعزيــز ثقافــة إســعاد املتعاملــن لــدى كافــة
القطاعــات الرشطيــة ،والعمــل عــى اســتحدات مشــاريع
ومبــادرات مبتكــره للتطويــر والتحســن املســتمر للمهام
والخدمــات الرشطيــة لتلبيــة تطلعــات القيــادة الرشــيدة
واحتياجــات املرحلــة القادمــة مــن أجــل تعزيــز جــودة
حيــاة كافــة أف ـراد ورشائــح املجتمــع.

 mدعم ًا لمسرع "رأس الخيمة أمان"
اللواء النعيمي يتفقد أنظمة سير العمل في غرفة العمليات المركزية

تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،ســر عمــل أنظمــة
وبرامــج غرفــة عمليــات رشطــة رأس الخيمــة املركزيــة،
املــزودة بأحــدث التقنيــات وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي
مبواصفــات عامليــة تســهم يف تعزيــز األمــن واألمــان
وتحقــق الســعادة بتقدميهــا خدمــات ذات جــودة عاليــة
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ســاهمت بدورهــا يف رفــع مــؤرش الشــعور باألمــن واألمــان
يف اإلمــارة ،وذلــك بحضــور العميــد الدكتــور محمــد
ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة
رأس الخيمــة ،والعميــد ســامل ســلطان الدرمــي نائــب
مديــر عــام إدارة العمليــات املركزيــة ،والعميــد عــي
محمــد النقبــي مديــر إدارة العمليــات ،وعــدد مــن ضبــاط

الرشطــة .ووجــه ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
خــال الجولــة امليدانيــة ،بــرورة تعزيــز زمــن رسعــة
االســتجابة دعـاً ملــرع رشطــة رأس الخيمــة الحكومــي "
رأس الخيمــة أمــان " باســتخدام تقنيــات غرفــة العمليــات
الحديثــة واألنظمــة األمنيــة املتطــورة والذكيــة امللحقــة
بهــا للرصــد واملراقبــة والســيطرة عــى كافــة األحــداث
واملســتجدات األمنيــة التــي تتطلــب تعزيــز تقنيــات
الــذكاء اإلصطناعــي ،وذلــك تحقيقــاً لتوجهــات وزارة
الداخليــة الراميــة إىل نــر وتعزيــز األمــن ،وبالتــايل
رفــع مــؤرش الشــعور باألمــان عــى نطــاق واســع .ومــن
جانبــه ،أكــد العميــد الدكتــور الحميــدي ،أن التقنيــات
واألنظمــة الذكيــة التــي تعمــل بهــا غرفــة العمليــات
املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة ،تعكــس مــدى حــرص
وزارة الداخليــة ،عــى تحقيــق األهــداف االســراتيجية
وتطلعاتهــا ألن تكــون دولــة اإلمــارات إحــدى أفضــل دول
العــامل أمنــاً وســامة ،كــا حققــت بدورهــا األهــداف
املنشــودة لرؤيــة وتطلعــات القيــادة الرشــيدة املســتقبلية
يف مجــال األمــن والســامة.

محطة شرطية

 mبالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي

بن علوان يشهد دورة "دليل اإلجراءات الجزائية"

شــهد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة وبحضــور املــدراء
العامــون ،انعقــاد الــدورة التدريبيــة الخاصــة
بشــأن "أفضــل املامرســات يف مجــال تطبيــق
دليــل اإلجــراءات الجزائيــة "تطبيقــات عمليــة"
التــي تعتــر األوىل مــن نوعهــا ،وتنفــذ بالتعــاون
مــع وزارة الداخليــة والقيــادة العامــة لرشطــة
أبوظبــي.
وتهــدف الــدورة التــي تســتهدف ( )170مــن
ضبــاط الرشطــة العاملــن يف مجــال الضبطيــة
القضائيــة ،إىل تحقيــق العديــد مــن األهــداف
يف مقدمتهــا ترســيخ اإلملــام بقانــون اإلجــراءات
الجزائيــة الــذي يعتــر أســاس العمــل الرشطي ،إىل

جانــب اكســاب رجــل الرشطــة املهــارات الالزمــة
للتعامــل مــع الواقــع واألحــداث والتطــورات
املســتقبلية ،وتعميــق املعرفــة القانونيــة مــن
خــال التعلــم املســتمر.
وأشــار ســعادة القائــد العــام إىل أهميــة عقــد
هــذه الــدورة التدريبيــة النموذجيــة التــي تعــزز
مــن مهنيــة وحرفيــة قــدرات رجــال الرشطــة يف
أداء املهــام الوظيفيــة املوكلــة إليهــم بــكل كفــاءة،
وخاصــة يف مجــال الضبــط القضــايئ ،بعيــدا عــن
أيــة أخطــاء إجرائيــة ،حيــث تحتــوي عــى 5
محــاور معرفيــة رئيســية تتمثــل يف" :التحقيــق
الجنــايئ ،وجديــة التحريــات ،واالنتقــال واملعاينــة،
ومرشوعيــة الكمــن ،والقبــض والتفتيــش ،ومــا

يشــوب هــذه املهــام مــن أخطــاء إجرائيــة شــائعة
تؤثــر عــى صحتهــا مــن الناحيــة القانونيــة ،مــع
اإلشــارة إىل آليــة التكييــف القانــوين الســليم
للوقائــع الجنائيــة ،والقواعــد األساســية لعمــل
مأمــور الضبــط القضــايئ".
ومثــن ســعادته التعــاون والدعــم الكبــر مــن قبــل
وزارة الداخليــة والقيــادة العامــة لرشطــة أبوظبي
يف االعــداد والتجهيــز وتنفيــذ هــذه الــدورة
التدريبيــة التــي ســيكون لهــا مخرجــات متميــزة
عــى األداء الرشطــي.
ويحــارض يف الــدورة األســتاذ دكتــور رفعــت
رشــوان ،املستشــار باملكتــب التنفيــذي للقيــادة
العامــة لرشطــة أبوظبــي.
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محطة شرطية

 mتمهيد ًا إلفتتاحه قريب ًا
قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد مركز شرطة المدينة الشامل المؤقت الجديد

أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة أن املبنــى الجديــد ملركــز رشطــة املدينــة الشــامل املؤقــت الــذي شــارف
العمــل بــه عــى االنتهــاء متهيــدا ً الفتتاحــه قريبـاً حتــى االنتهــاء مــن إحــال مركــز
رشطــة املدينــة القديــم يعــد إضافــة نوعيــة ملراكــز الرشطــة الشــاملة يف اإلمــارة
وسيســهم يف تحقيــق الهــدف االسـراتيجي لــوزارة الداخليــة الرامــي لتعزيــز األمــن
واألمــان  .ووجــه ســعادته خــال جولتــه التفقديــة يف املبنــى الصديــق للبيئــة
والواقــع عــى شــارع الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم بحضــور العميــد عبــد
اللــه خميــس الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة والعميــد جــال
أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة والعميــد عبــد اللــه عــي
منخــس مديــر عــام العمليــات الرشطيــة بتنفيــذ املــروع وفــق أفضــل املواصفــات
واملقاييــس العامليــة مبــا يســهم يف قيــام املركــز بعــد افتتاحــه باملهــام واملســؤوليات

املوكلــة إليــه بــكل انســيابية وسالســة مــن خــال توفــر أحــدث الخدمــات الذكيــة
وتقليــل زمــن رحلــة املتعاملــن  ،مشــرا إىل حــرص وزارة الداخليــة والقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى تقديــم أفضــل مســتويات الخدمــة لجمهــور
املتعاملــن واملراجعــن وإســعادهم مبــا يتــاىش وتوجيهــات الحكومــة الرشــيدة.
ولفــت ســعادة اللــواء النعيمــي إىل أن هــذا املبنــى يطبــق معايــر " نظــام بارجيل "
الــذي أطلقتــه دائــرة بلديــة رأس الخيمــة والــذي يحــدد مواصفات املبــاين الجديدة
يف اإلمــارة ويعــد مــن أهــم الربامــج يف إس ـراتيجية رأس الخيمــة لكفــاءة الطاقــة
والطاقــة املتجــددة  2040حيــث يســهم هــذا النظــام يف توفــر الطاقــة بنســبة
تصــل إىل  ، % 30وتوفــر امليــاه بنســبة  ، % 20إىل جانــب رفــع نســبة توليــد
الطاقــة مــن املــوارد املتجــددة بنســبة  % 20مــع حلــول العــام  2040املتوافقــة
مــع إسـراتيجية اإلمــارات للمبــاين الخـراء مبــا يضمــن االســتدامة البيئيــة ملراكــز
الرشطــة .
وأوضــح ســعادته أن مراكــز الرشطــة الشــاملة املوزعــة عــى النطــاق الجغــرايف
لإلمــارة تســهم بشــكل فاعــل يف تعزيــز األمــن واألمــان وتوفــر الوقــت والجهــد
عــى املراجعــن ضمــن مناطــق االختصــاص فضــا عــن تقديــم كافــة الخدمــات
وفــق أعــى معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية .
وتبلــغ مســاحة البنــاء يف املركــز الــذي يعتــر مــن أحــدث مراكــز الرشطــة تطــورا
عــى مســتوى إمــارة رأس الخيمــة والواقــع يف منطقــة حيويــة  3200م ـرا مربعــا
بتكلفــة إجامليــة تبلــغ  16مليــون درهــم ويتكــون مــن طابــق واحــد يضــم مركــز
الرشطــة  ،والدفــاع املــدين  ،ومبنــى خدمــة املتعاملــن باإلضافــة إىل الحراســات
فيــا بلغــت نســبة االنجــاز فيــه  % 70ومــن املقــرر افتتاحــه رســمياً أمــام
املتعاملــن يف مطلــع العــام الجديــد .

 mاللواء بن علوان يتفقد المبنى الجديد للمهام الخاصة

أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة حــرص القيــادة عــى
العمــل ضمــن منظومــة وزارة الداخليــة الســاعية
لتقديــم أفضــل الخدمــات وتعزيــز األمــن واألمــان
والوصــول ألعــى مســتويات رضــا املتعاملــن .
واطلــع ســعادته خــال زيارتــه التفقديــة ملبنــى إدارة
املهــام الخاصــة الجديــد الــذي يجــري العمــل فيــه
ملراحلــه النهائيــة واملتوقــع االنتهــاء منهــا وتســليمه
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نهايــة الشــهر املقبــل والتــي رافقــه فيهــا العميــد جــال
أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة
 ،والعميــد عــادل بــن نصيــب النعيمــي نائــب مديــر
عــام اإلدارة  ،والعميــد دكتــور جاســم محمــد البكــر
والعقيــد ركــن يوســف بــن يعقــوب الزعــايب مديــر إدارة
املهــام الخاصــة رئيــس فريــق تجهيــز املبنــى وعــدد مــن
الضبــاط.
وأوضــح ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة أن

إنشــاء املبنــى الجديــد إلدارة املهــام الخاصــة سيشــكل
بعــد افتتاحــه إضافــة نوعيــة للمبــاين الرشطيــة الحديثــة
واملجهــزة وفــق أحــدث التجهيــزات التــي تتناســب
وطبيعــة عمــل اإلدارة وتســهم يف تقديــم الخدمــات
املوكلــة إليهــا وفــق أعــى األســس واملعايــر الرشطيــة .
وقــدم العقيــد ركــن يوســف بــن يعقــوب موج ـزا َ عــن
املبنــى الجديــد إلدارة املهــام الخاصــة أشــار فيــه إىل
أنــه يتكــون مــن عــدة مبــاين تضــم إحداهــا مبنــى
اإلدارة وغرفــة العمليــات و قاعــة املؤمت ـرات والفصــول
الدراســية وقاعــات االســتضافة إضافــة إىل مبنــى النــادي
الــذي يحــوي غــرف ســكن حديثــة وعرصيــة للضبــاط
وصالــة رياضيــة وقاعــات متنوعــة .
ولفــت إىل أن املبنــى الجديــد يضــم مطعــا وســكناً
للموظفــن يتســع لعــدد  700شــخص وورشــة لصيانــة
املركبــات ومســتودعات وغريهــا مــن األقســام واملبــاين
األخــرى  ،مضيفــا أنــه يجــري العمــل عــى إنشــاء ميــدان
منوذجــي مبتكــر للتدريــب ســيكون لــه دور كبــر يف
تعزيــز الجانــب البــدين ملنتســبي املهــام الخاصــة .

محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل وفد " إسعاد" دبي

اســتقبل ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي ،قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،مبكتبــه
مببنــي القيــادة العامــة ،خالــد عبيــد الســويدي،
رئيــس قطــاع الطــران بلجنــة " بطاقــة إســعاد"،
بحضــور العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي،
نائــب القائــد العــام ،والعقيــد وليــد محمــد كنفــش،
مديــر إدارة املــوارد البرشيــة.

وأكــد اللــواء النعيمــي حــرص رشطــة رأس الخيمــة
عــى ســعادة العاملــن ،لخلــق بيئــة عمــل محفــزة
تســهم يف رفــع مــؤرش الرضــا الوظيفــي ،مــا يتــايش
مــع إســراتيجية وزارة الداخليــة ،وأشــاد ســعادته
بالجهــود التــي تبذلهــا لجنــة "إســعاد" لتوفــر
العــروض الرتويجيــة والخصومــات ملوظفــي رشطــة
رأس الخيمــة بهــدف تعزيــز جــودة الحيــاة.

مــن جانبــه ،نقــل الســويدي للقائــد العــام ،تحيــات
معــايل الفريــق عبــد اللــه خليفــة املــري القائــد
العــام لرشطــة ديب ،وتحيــات منــي العامــري ،رئيــس
لجنــة بطاقــة إســعاد ،وأثنــى عــى الــدور الفعــال
الــذي تطلــع بــه رشطــة رأس الخيمــة يف الحفــاظ
عــى األمــن واألمــان.

 mالقائد العام يطلع على سير إجراءات العمل بمركز خدمات المرور والترخيص

تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،مركــز
خدمــات املــرور والرتخيــص ،بهــدف االطــاع عــي ســر

إجـراءات العمــل والوقــوف عــي احتياجــات املوظفــن
واملتعاملــن باملركز.
وكان يف اســتقباله ،العميــد احمــد ســعيد النقبــي

مديــر إدارة املــرور والدوريــات برشطــة راس الخيمــة،
والعقيــد صقــر بــن ســلطان القاســمي مديــر إدارة
ترخيــص اآلليــات والســائقني باإلنابــة وعــدد مــن
ضبــاط وموظفــي مركــز خدمــات املــرور والرتخيــص،
حيــث تفقــد ســعادته خــال الجولــة امليدانيــة أقســام
وأفــرع املركــز ،مطلع ـاً عــى ســر إج ـراءات العمــل،
واآلليــات املتبعــة يف تقديــم الخدمــات املروريــة،
ومــدى تطويرهــا وتحســينها بهــدف إســعاد كافــة
املتعاملــن ،وتحقيــق تطلعــات وزارة الداخليــة
املتمثلــة يف تعزيــز ثقــة ورضــاء الجمهــور ،موجهــا
ســعادته بــرورة تقديــم كافــة التســهيالت لتســوية
املخالفــات املروريــة وإســعاد جمهــور املتعاملــن.
ومــن جهتــه اكــد العميــد احمــد النقبــي ،إن املركــز
يقــدم عــددا مــن الخدمــات للمتعاملــن ابرزهــا ادراج
النقــاط املروريــة ورشاء مــدة الحجــز وتســليم الرخــص
املســحوبة والتــي تجــاوزت  24نقطــة وكافــة معامــات
الحــوادث املروريــة ،داعيـاً كافــة أفـراد املجتمــع ممــن
لديهــم مخالفــات مروريــة إىل مراجعــة املركــز لتســوية
مخالفاتهــم املروريــة ،أو تســويتها الكرتونيــاً عــر
الوســائل الذكيــة لتعديــل األوضــاع ،وتجنــب التعــرض
للمســائلة القانونيــة.
العدد (  ) 291ينـــــــاير 2021

9

محطة شرطية

 mمرور رأس الخيمة تناقش التطبيق الذكي مع شركة "ساعد"

بنــاء عــى توجيهــات ســعادة اللــواء عــي
عبداللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام
رشطــة راس الخيمــة ،تــرأس ســعادة العميــد
احمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور
والدوريــات برشطــة راس الخيمــة ،بحضــور
العميــد عــي النقبــي مديــر إدارة العمليــات
برشطــة راس الخيمــة ،والس ـ ّيد خالــد البلــويش
مديــر ادارة عمليــات الشــال برشكــة ســاعد
لألنظمــة املروريــة ،وبحضــور عــدد مــن
الضبــاط واملعنيــن اجتــاع مناقشــة مــروع
تطبيــق ســاعد الــذي يدعــم عمليــة التخطيــط
الــذيك للحــوادث البســيطة ،مــا يســاهم
يف االرتقــاء بالخدمــات املقدمــة للجمهــور،
وتعزيــز أمــن الطــرق وتحقيــق أفضــل النتائــج
يف دعــم مــؤرش رسعــة زمــن االســتجابة ،إضافــة
إىل رفــع رضــا وســعادة املتعاملــن.
و تــم خــال االجتــاع ،طرح ومناقشــة مرشوع
تخطيــط الحــوادث البســيطة عــر تطبيــق
ســاعد الــذيك ،الخدمــة التــي متتــاز بالســهولة
والرسعــة حيــث تتيــح لل ُمبلِّــغ أن يجــري
عمليــة التخطيــط يف حــال تعرضــه لحــادث
بســيط  ،بشــكل مبــارش مــن موقــع الحــادث،
عــر التطبيــق مــن خــال اتبــاع مجموعــة مــن
الخطــوات البســيطة واإلجــراءات الســتكامل
بياناتــه وتحديــد موقعــه عــر خريطــة تفاعلية،
باإلضافــة ايل رفــع تفاصيــل وصــور الحــادث
واألرضار الناجمــة عنــه خــال دقائــق معــدودة
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لينتهــي فيهــا اإلج ـراء بتأكيــد اســتالم الطلــب
واصــدار تقريــر الحــادث عــر اإلشــعارات
الذكيــة وذلــك لتحســن مســتوى الخدمــات
املقدمــة وتعزيــز ضبــط أمــن الطرق ،والســامة
املروريــة ،تطبيقـاً إلســراتيجية وزارة الداخليــة،
الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان.
وأكــد العميــد أحمــد النقبــي ،إن رشطــة رأس
الخيمــة حريصــة كل الحــرص عــى تقديــم
أفضــل الخدمــات واملامرســات املروريــة الذكية
لتحقيــق الوصــول إىل أفضــل النتائــج التــي
تفــوق توقعــات الجمهــور يف جعــل الطــرق
اكــر ضبطــاً وأمنــاً بالتعــاون مــع الــركاء
االســراتيجيني ،وباألخــص رشكــة "ســاعد"

لألنظمــة املروريــة ،التــي تقــ ّدم أفضــل
الخدمــات واملامرســات الذكيــة املتطــورة.
مــن جانبــه أكــد املهنــدس إبراهيــم رمــل
حــرص ســاعد عــى تحقيــق الريــادة يف
تقديــم حلــول تقنيــه مبتكــره ،واالســتفادة
مــن التقنيــات الرقميــة والــذكاء االصطناعــي
تحقيق ـاً لرؤيــة الحكومــة الرشــيدة يف ترسيــع
التحــول الرقمــي لألعــال بالتعــاون مــع رشكاء
ســاعد االســراتيجيني ،كــا يحقــق إطــاق
"تطبيــق ســاعد" األهــداف االســراتيجية
للرشكــة و تعزيــز نوعيــة وفعاليــة الخدمــات
املقدمــة للعمــاء و االرتقــاء بتقديــم خدمــة
تخطيــط الحــوادث املروريــة البســيطة لجمهور
الســائقني بشــكل متكامــل وذيك وترجــع أهمية
الخدمــة املبتكــرة التــي يقدمهــا تطبيق ســاعد،
يف أنــه سيســاهم يف اختصــار رحلــة املتعامــل
وتوفــر الوقــت والجهــد باإلضافــة إىل أنــه قنــاة
جديــدة ســتضاف لقنــوات تقديــم الخدمــة،
والتــي تعكــس مــدى التطــور الــذي شــهدته
دولــة اإلمــارات يف مختلــف املياديــن ،خاص ـ ًة
يف مجــال االرتقــاء بتقديــم الخدمــات اتســاقاً
مــع الريــادة والتميــز الــذي تســعى إليــه رشكــة
ســاعد يف تقديــم أرقــى الخدمــات التقنيــة.

محطة شرطية

 mاللواء علي النعيمي يشيد بتعاون الجمهور على اإللتزام خالل إجازة اليوم الوطني 49
أشــاد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بتعــاون
أفــراد املجتمــع يف االلتــزام بتعليــات الرشطــة
والجهــات املعنيــة خــال إجــازة اليــوم الوطنــي
 ،49نتيجــة الظــروف التــي ميــر بهــا العــامل متأث ـرا ً
بجائحــة كورونــا كوفيــد  19مثمنــاً حرصهــم
عــى تطبيــق االجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة يف
مختلــف املرافــق العامــة واملتنزهــات الســياحية يف
اإلمــارة.
وأكــد ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي،
أن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،متكنــت
مــن تحقيــق أهــداف خطتهــا األمنيــة لتأمــن
إجــازة اليــوم الوطنــي  49للدولــة بعــد تشــكيل
فــرق عمــل ميدانيــة وتشــغيلية فض ـاً عــن فريــق
خــاص بالعمليــات عــى مســتوى جميــع وحداتهــا
الرشطيــة ،مــا أســهم يف تعزيــز ثقــة ورضــا وإســعاد
كافــة أفـراد املجتمــع ،ومــن خــال تســخري الرشطــة
كافــة إمكاناتهــا البرشيــة والفنيــة لتوفــر الراحــة
وانســيابية الحركــة املروريــة لجميــع الــز ّوار يف
مختلــف املناطــق  ،مشــيدا ً بتكاتــف الجميــع
إلنجــاح العمليــة األمنيــة خــال اإلجــازة والتــي

شهدت كذلك انخفاضاً يف الحوادث املرورية.
ووجــه ســعادة قائــد عــام الرشطــة  ،الشــكر والثنــاء
والتقديــر إىل موظفــي غرفــة العمليــات املركزيــة
برشطــة رأس الخيمــة ،نظــر جهودهــم املتميــزة
التــي بذلوهــا مــن خــال تلقــي مجمــوع ( ) 7229
بــاغ خــال أيــام ُعطلــة اليــوم الوطنــي  ، 49وذلــك
رصح بــه ســعادة العميــد الدكتــور
حســب مــا ّ
محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات

املركزيــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
حيــث تنوعــت هــذه البالغــات مــا بــن مروريــة
وجنائيــة وخدمــات انســانية ومجتمعيــة ،وغريهــا،
وصنفــت هــذه البالغــات حســب أهميتهــا ،ليتــم
ُ
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتعامــل مــع طبيعــة
كل بــاغ ،ومــد يــد العــون واملســاعدة بالتعامــل
مــع كل بالغــات وتحويلــه فــورا ً إىل الجهــات ذات
االختصــاص حســب نوعــه.

 mشرطة رأس الخيمة تضع اشتراطات جديدة للمتقدمين لطلب رخصة القيادة

متاشــياً مــع تطلعــات وزارة الداخليــة الراميــة
إىل تعزيــز جــودة الحيــاة لــكل مــن يعيــش يف
مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن
خــال األمــن والســامة ،ومتابعــة حثيثــة مــن
ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،لضبــط أمــن الطــرق يف
إمــارة رأس الخيمــة ،وضعــت رشطــة رأس الخيمــة،

ممثلــة يف إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقني ،بعــض
االشــراطات املروريــة عــى مســتوى التدريــب
والتأهيــل الجتيــاز اختبــارات فحــص الســائقني
لجميــع فئــات ومســتويات الفحــص ( املركبــات
الثقيلــة ،واملركبــات الخفيفــة ،والحافــات الثقيلــة،
والدراجــات الناريّــة ) وذلــك لتحســن مســتوى
األمــن والســامة املروريــة ،وبالتــايل ضــان ســامة

طرقــات اإلمــارة بصــورة عامــة.
حيــث أوضــح العميــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة
رأس الخيمــة ،أنــه تــم اشــراط مجمــوع ()15
حصــة تدريبيــة إلزاميــة للتأهيــل قبــل الحصــول
عــى رخــص القيــادة يف جميــع فئــات اآلليــات
املذكــورة مــع تطبيــق نظــام الحصــص التدريبيــة
الليليــة للمتقدمــن للحصــول عــى رخصــة القيــادة
للمركبــات الخفيفــة ،وتأهيليهــم للتمكــن مــن
الســياقة خــال الليــل قبــل اجتيــاز اختبــار الفحص،
وذلــك بهــدف صقــل أداء وقــدرات الســائقني
وتأهيلهــم التــام عــى القيــادة أثنــاء الليــل للحفــاظ
عــى ســامة أرواح وممتلــكات الســائقني ،وكافــة
مســتخدمي الطريــق.
وتــأيت هــذه املبــادرة ،انطالقــاً مــن حــرص إدارة
ترخيــص اآلليــات والســائقني برشطــة رأس الخيمــة،
عــى النهــوض بالعمــل املــروري نحــو تحقيــق
رؤيــة دولــة اإلمــارات  ، 2021املتمثلــة يف تعزيــز
أمــن وســامة الطــرق عــر تقديــم أفضــل فــرص
التحســن والتطويــر لالرتقــاء بالســامة املروريــة.
العدد (  ) 291ينـــــــاير 2021
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 mبعد بحث مستمر ليوم كامل وبمساعدة األهالي

إسعاف شرطة رأس الخيمة ينقذون ( )9أشخاص علقوا في "وادي نقب"
أنقــذ رجــال قســم االســعاف واالنقــاذ التابــع إلدارة
املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ()9
أشــخاص مــن جنســيات عربيــة وآســيوية علقــوا
يف وادي نقــب بــرأس الخيمــة ومبســاعدة بعــض
األهــايل .
حيــث أوضــح العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي
مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس
الخيمــة ،أنــه ورد بــاغ إىل غرفــة عمليــات رشطــة
رأس الخيمــة ،يفيــد بوجــود ( )9أشــخاص عالقــن
داخــل وادي نقــب ،وعــى الفــور تــم تشــكيل
فريــق انقــاذ متخصــص للمهــام الجبليــه برئاســة
النقيــب عبــد اللــه جاســم الزعــايب رئيــس قســم
اإلســعاف واإلنقــاذ باإلنابــة ،وتــم تحديــد موقــع
البــاغ ومبــارشة االتجــاه اليــه والبــدء يف عمليــة
البحــث حتــى منتصــف الليــل دون الوصــول إليهــم
واســتمرت عمليــات البحــث حتــى الســاعات األوىل
مــن الصبــاح ،ولكــن دون جــدوى ،بســبب شــدة
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ووعــورة التوغــل وصعوبــة تضاريــس املنطقــة.
وأضــاف متــت اإلســتعانة بأحــد األهــايل مــن
ســكان منطقــة وادي نقــب ،إلرشــاد فريــق البحــث
واإلنقــاذ عــى الطريــق املختــرة لدخــول الــوادي
مشــياً عــى االقــدام ،وذلــك لوعــورة الــوادي
وصعوبــة وجــود طريــق ســالك لســر املركبــات
أو اآلليــات ،وبعــد املســر والبحــث ملــا يزيــد
عــن ( )13ســاعة مــن الزمــن ،تــم العثــور عليهــم،
وقــد تعرضــوا لإلنهــاك واإلعيــاء نظــرا ً لســرهم
ملســافات طويلــة ملــدة يــوم دون طعــام أو رشاب،
وتــم تقديــم كافــة أشــكال الدعــم اللوجســتي
والعــون واملســاعدة لهــم وانقاذهــم ،مــن ِق َبــلِ
رجــال اإلســعاف واالنقــاذ برشطــة رأس الخيمــة،
وتســليمهم لالســعاف الوطنــي حيــث تــم إجــراء
الفحوصــات الطبيــة لهــم والتأكــد مــن ســامتهم.
وناشــد ســعادة العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي،
أفــراد الجمهــور ،بــرورة االتصــال مــع الرشطــة

واعالمهــا عــن معلوماتهــم واتجــاه رحالتهــم الجبلية
قبــل التوجــه إىل الوديــان واملناطــق الجبليــة ،مؤكدا ً
رضورة تجنــب ارتيــاد املناطــق الوعــرة والتوغــل يف
الوديــان لضــان ســامة األرواح وعــدم التعــرض
لفقــدان الطريــق والولــوج بــن التضاريــس شــديدة
الوعــورة التــي يصعــب الوصــول إليهــا وتعريــض
حياتهــم للخطــر بســبب طبيعتهــا القاســية
وصعوبــة وصــول املنقذيــن واملســعفني إليهــا،
مــا يحــول دون تحقيــق املنقذيــن واملســعفني
لالســتجابة الرسيعــة ،وأشــاد ســعادته بعــدد مــن
أهــايل منطقــة وادي نقــب الذيــن كان لهــم الــدور
اإليجــايب والحســن الوطنــي األمنــي العــايل وكذلــك
بجهــود فريــق البحــث واإلنقــاذ الــذي أدى عملــه
بكفــاءة وجــدارة واقتــدار ،مثمنــاً قــوة صربهــم
ومــدى شــعورهم باملســؤولية املجتمعيــة اتجــاه
الجمهــور ،وإرصارهــم عــى امتــام املهمــة عــى
اكمــل وجــه.

 mجناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ
شخصين أوروبيين "بمنطقة شحة"

 mطاقم البحث واالنقاذ ينقذ عائلة
أوروبية بمنطقة الخمد

مت ّكــن رجــال قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،مــن إنقــاذ
شــخصني مــن الجنســية األوروبيــة ،تعرضــا لبعــض اإلصابــات خــال
رحلــة جبليــة يف "منطقــة شــحة" بــرأس الخيمــة ،أثنــاء مامرســتهام
لرياضــة تســلق املرتفعــات والقمــم واســتطالع مناظــر السالســل
الجبليــة يف اإلمــارة .وأوضــح العقيــد طيــار ســعيد راشــد اليامحــي
رئيــس قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،وصــول بــاغ إىل
غرفــة عمليــات رشطــة رأس الخيمــة ،يفيــد بوجــود ســائحني أوروبيــن
عالقــن يف منطقــة " شــحة " مــع تعرضهــم لبعــض اإلصابــات ،وعــى
الفــور تــم تحريــك إحــدى الطائـرات العموديــة "هيلكوبــر" التابعــة
إىل قســم جنــاح الجــو ،إىل موقــع البــاغ ،وتــم مســح املنطقــة الجبليّة،
والعثــور عليهــا ،وتقديــم كافــة اإلســعافات األوليــة لهــا ،ونقلهــا
إىل املستشــفى الســتكامل العــاج الــازم والتأكــد مــن ســامتهم
واســتقرار حالتهــم الصحيــة.
ومــن جانبــه دعــا العقيــد طيــار ســعيد اليامحــي ،ســيّاح اإلمــارة
وكافــة أفــراد املجتمــع ،إىل أخــذ الحيطــة والحــذر عنــد تســلق
املرتفعــات ،وااللتــزام بخــط الســر يف املناطــق الوعــرة وتجنــب
التوغــل يف املرتفعــات شــديدة الوعــورة ،حفاظــاً عــى ســامة
أرواحهــم مــن التعــرض لخطــر اإلصابــات أو االنزالقــات بســبب شــدة
وعــورة املنطقــة ،متمنيــاً األمــن والســامة للجميــع.

تعرضــت عائلــة أوروبيــة مكونــة مــن الــزوج والزوجــة ،يف عقدهــم
الثالــث ،إىل رضــوض ،وإنهــاك إىل حــد إغــاء الزوجــة وفقدانهــا
الوعــي ،وذلــك أثنــاء تســلقهم الجبــال "مبنطقــة الخمــد" بــرأس
الخيمــة.
اليمحــي رئيــس
وتفصيــاً ،أوضــح العقيــد طيّــار ســعيد راشــد ّ
قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،أنــه فــور وصــول البــاغ
إىل عمليــات رشطــة رأس الخيمــة ،تحــرك طاقــم البحــث واالنقــاذ
عــر مروحيــة قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،إىل موقــع
البــاغ ،وتــم تقديــم العــون واإلســعافات األوليــة لهــا ،ونقلهــا إىل
املستشــفى لتلقــي العــاج الــازم ،واالطمئنــان عليهــا.
ودعــا العقيــد طيّــار اليامحــي ،مرتــادي ومتســلقي املناطــق الجبليــة
واملرتفعــات إىل رضورة توخــي الحيطــة والحــذر ،أثنــاء مامرســة
هوايــة التســلق ،مــع الحــرص عــى التــزود بكافــة مســتلزمات الصحــة
والســامة الشــخصية ،للتمكــن مــن البقــاء لوقــت أطــول دون فقــدان
الوعــي أو اإلغــاء يف حــال التعــرض لإلنهــاك أو رضبــات الشــمس
الشــديدة ،أو بعــض اإلصابــات الطفيفــة ،وذلــك حتــى وصــول طاقــم
البحــث واالنقــاذ ،إىل موقــع البــاغ وتقديــم الدعــم الــازم ،منوه ـاً
إىل رضورة الحــذر مــن تســلق الجبــال أثنــاء ســاعات النهــار حيــث
درجــات الح ـرارة املرتفعــة قلي ـاً ،حفاظ ـاً عــى ســامتهم.
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محطة شرطية

 mطاقم البحث واإلنقاذ بشرطة
رأس الخيمة ينقذ عربي تعرض
لالجهاد بمنطقة دبا الفجيرة
أنقــذ طاقــم البحــث واإلنقــاذ يف قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،شــخص
عــريب ،يف عقــده الثالــث ،تعــرض لحالــة اجهــاد وإعيــاء خــال رحلــة جبليــة
اليمحــي رئيــس
مبنطقــة دبــا الفجــرة .حيــث أوضــح العقيــد طيّــار ســعيد راشــد ّ
قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،أنــه ورد نــداء إســتغاثة مــن امل ُصــاب إىل
غرفــة عمليــات رشطــة رأس الخيمــة ،يف متــام الســاعة الثانيــة ظه ـرا ً ،يفيــد بأنــه
يعــاين مــن إجهــاد وإعيــاء شــديد تعــرض لــه أثنــاء رحلتــه الجبليــة يف "جبــل
غــوب" مبنطقــة دبــا الفجــرة ،وعــى الفــور متــت االســتجابة للنــداء ،حيــث تحــرك
طاقــم البحــث واإلنقــاذ ،عــر مروحيــة رشطــة رأس الخيمــة ،إىل موقــع النــداء ،وتــم
مســح املنطقــة الجبليــة ،والعثــور عــى املصــاب ،وتقديــم العــون واملســاعدة لــه،
ونقلــه إىل مستشــفى صقــر لتلقــي العــاج الــازم.
اليمحــي ،أن طاقــم البحــث واإلنقــاذ برشطــة رأس
وأكــد العقيــد ط ّيــار ســعيد ّ
الخيمــة ،عــى أتــم االســتعداد لتلبيــة نــداءات االســتغاثة التــي تــرد إليــه مــن
الجمهــور مــن املواطنــن أو املقيمــن أو ز ّوار املنطقــة طلبـاً للمســاعدة ،ســواء كان
ذلــك يف منطقــة اختصاصــه ،أو ضمــن املناطــق األخــرى املجــاورة ،ألن اإلنســان هــو
الغايــة األســمى بالنســبة لنــا ،وتطبيقـاً إلسـراتيجية وزارة الداخليــة ،علينــا تســخري
جهودنــا وتكريــس كافــة إمكانياتنــا النقــاذ كل مــن يســتغيث بنــا ،حفاظ ـاً عــى
ســامة األرواح ،وتعزيــز الشــعور باألمــن واألمــان ،مناشــدا ً الجمهــور بتجنــب ارتيــاد
املناطــق الجبليــة خــال فــرات منتصــف النهــار نظــرا ً الرتفــاع درجــات حــرارة
الشــمس ،التــي تتســبب بدورهــا يف انهــاك واعيــاء مرتــادي الجبــال.

 mشرطة رأس الخيمة تمدد مهلة
تخفيض المخالفات المرورية بنسبة % 50
أعلنــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــن متديــد مبــادرة
مهلــة تخفيــض املخالفــات املروريــة بنســبة  % 50التــي انتهــت
أمــس – األربعــاء  -حتــى تاريــخ الثالــث مــن ينايــر املقبــل
تزامنــا مــع حلــول العــام امليــادي الجديــد .
وأكــدت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة أن هــذا اإلعــان
يعكــس حــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى النــزول عنــد رغبــة
ومطالــب املواطنــن واملقيمــن واعطــاء املزيــد مــن الوقــت
ألًصحــاب املركبــات املخالفــة لتســديد قيمــة املخالفــات املســجلة
بحقهــا واالســتفادة مــن نســبة الخصــم املحــددة ب % 50
والتــي تــم االعــان عنهــا يف وقــت ســابق مــن الشــهر الحــايل
ضمــن مبــادرة خاصــة مبناســبة اليــوم الوطنــي التاســع واألربعــن
للدولــة .
ودعــت رشطــة رأس الخيمــة مــاك وقائــدي املركبــات إىل
االســتفادة مــن هــذا الخصــم والقيــام بدفــع املخالفــات عــر
التطبيقــات الذكيــة فيــا يتوجــب عليهــم التوجــه إىل مركــز
خدمــات املــرور والرتخيــص أو مجمــع حفــظ املركبــات الكائــن
يف منطقــة الســاعدي يف حــال وجــود قيــد وحجــز عــى املركبــة
املخالفــة .

 mالشرطة المجتمعية تكرم المدارس المشاركة ببرنامج الثقافة األمنية 2020

حرصــاً منهــا عــى تقديــر العطــاء املتواصــل
والجهــود املتميــزة يف التعــاون اإليجــايب الفعــال
لتحقيــق األهــداف  ،كــرم العقيــد الدكتــور
راشــد محمــد الســلحدي مديــر إدارة الرشطــة
املجتمعيــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمة
 ،عــدد مــن املــدارس الحكوميــة والخاصــة عــى

مســتوى اإلمــارة  ،نظــر مــا قدمــوه مــن تعــاون
وجهــود النجــاح برنامــج الثقافــة األمنيــة عــى
مــدار عــام  ، 2020حيــث بلــغ عــدد املحــارضات
التوعويــة "عــن بعــد" نحــو  ، 473واســتفاد منهــا
نحــو  51867مســتفيد مــن منتســبي الــوزارة
والجمهــور الخارجــي مــن الطــاب وأوليــاء

األمــور والهيئــة اإلداريــة والتدريســية .
وعــر مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة عــن
بالــغ اعتـزازه مبشــاركة املــدارس يف تنفيــذ برنامــج
الثقافــة األمنيــة والــذي أســهم بــدوره يف نجاحــه
عــر التنســيق الفعــال وتوفــر برنامــج اف ـرايض
مــع الطــاب وأوليــاء األمــور مــا أثبــت دورهــم
اإليجــايب لدعــم ومتكــن جيــل املســتقبل وتســلحه
بالعلــم واملعرفــة والثقافــة وتحــدي الظــروف
الراهنــة التــي رافقــت انتشــار فــروس كورونــا
املســتجد "كوفيــد . "19
ومــن جانبهــا  ،أشــادت إدارات املــدارس بهــذا
التعــاون الــذي يضــاف إىل ســجالت رشطــة رأس
الخيمــة وانجازاتهــا يف مجــال التواصــل والتثقيــف
للجميــع  ،متمنيــن لهــم مزيــدا ً مــن التقــدم
والنجــاح  .حــر التكريــم املقــدم عبداللــه
عبدالرحمــن الزعــايب رئيــس قســم توعيــة
املجتمــع  ،النقيــب عبداللــه شــليك مديــر فــرع
توعيــه املجتمــع .
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ً
طيران الشرطة ينقذ  25شخصا في ديسمبر

الحوادث الجبلية
بين المسؤولية واإلهمال
يشهد فصل الشتاء وما يصاحبه من تراجع في درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس والمناخ ،توجه شريحة من المغامرين ومحبي وعشاق رياضة
التسلق إلى المناطق الجبلية في رأس الخيمة دون اتباع أو اتخاذ التدابير الالزمة ،مما يتسبب في تعرضهم لمخاطر الضياع أو اإلصابة نتيجة
السقوط في ظل وعورة بعض المناطق التي يتم ارتيادها .
تحقيق – سائد الخالدي
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العميد الدكتور محمد الحميدي العقيد طيار سعيد راشد اليماحي

الرائد طيار عبد اهلل الشحي

وتبذل القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ممثلة يف جناح الجو وقسم
اإلسعاف واإلنقاذ ،جهودا كبرية يف التعامل مع البالغات الخاصة بالحوادث
الواقعة يف املناطق الجبلية بالرغم من الخطورة التي تشكلها عىل فرق اإلنقاذ
والعمل خاصة يف األماكن الشديدة الوعورة ،مام يستنزف وقت وجهد أعضاء
هذه الفرق الذين يسخرون خرباتهم وقدراتهم البرشية وإمكانياتهم املادية
إلنقاذ حياة اآلخرين ومد يد العون واملساعدة لهم .
ومنذ مطلع شهر ديسمرب املايض نجح جناح الجو يف رشطة رأس الخيمة يف
انقاذ نحو  25شخصا معظمهم من الجنسيات األوروبية واآلسيوية علقوا أو
تعرضوا إلصابات يف مناطق جبلية وعرة يف مواقع متفرقة من اإلمارة ،يف داللة
حقيقية وواقعية عن ارتفاع وترية هذه النوعية من الحوادث يف مثل هذا
الوقت من العام الذي ينتظره الكثريين ملامرسة هواياتهم يف تسلق املناطق
الجبلية وسرب أغوارها ،مام يستنفر فرق اإلنقاذ املختصة.
يف الوقت الذي شهدت عمليات البحث واإلنقاذ يف بعض هذه الحوادث
تعاونا مثمرا من املواطنني من أصحاب الخربة والدراية الكاملة يف املناطق
الجبلية واألودية الوعرة .

الدكتور يوسف سلمان بكار

الوعي
والمسؤولية
مطلب أساسي
للحد من تزايدها

وأضاف أن فرق اإلسعاف واإلنقاذ تقوم بجهود مضنية يف اإلستجابة لبالغات
الحوادث الجبلية بشكل عام والتي تسفر عن إصابات جسامنية عىل وجه
الخصوص تصل لبعض ألحيان ألكرث من  12ساعة من امليش عىل األقدام
لتقديم املساعدة ملحتاجيها ،وتقديم الدعم اللوجستي والعالجي الالزم لهم ،
مشيدا بالجهود الكبرية التي يقوم بها منتسبو الفرق املختصة يف التعامل مع
بالغات الحوادث الجبلية باختالف أنواعها والتي تتطلب جلدا وصربا خاصني.
تالفي التوغل في المناطق الوعرة

من جانبه لفت العقيد طيار سعيد راشد اليامحي رئيس قسم جناح الجو
برشطة رأس الخيمة ،إىل نجاح طواقم القسم يف إنقاذ  25شخصا غالبيتهم
من الجنسيات األوروبية واآلسيوية علقوا أو أصيبوا يف مناطق جبلية أو أودية
وعرة ،وأحيانا يف مناطق خارج حدود الدولة .
وأوضح أن ما يضاعف من خطورة هذه الحوادث ويسهم يف زيادة أعدادها
تعمد بعض مرتادي املناطق الجبلية التوغل يف مناطق عميقة أشد وعورة
مام يصعب من عمليات البحث واإلنقاذ يف حال تعرضهم ألي طارئ ويشكل
تهديدا عىل سالمة أعضاء الطواقم املختصة  ،مشريا إىل أنه لوحظ يف بعض
التنسيق مع العمليات المركزية
البالغات السابق ورودها لغرفة العمليات عدم التحديد الدقيق من قبل
العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات املركزية يف العالقني للمواقع املتواجدين فيها مام يتطلب املزيد من الجهد والوقت يف
رشطة رأس الخيمة ،شدد يف بداية حديثه عىل رضورة تعاون الجمهور من عمليات البحث ،وهو ما قد يؤثر سلبا يف حال وجود مصابني بينهم يحتاجون
مرتادي املناطق الجبلية ومحبي املغامرة مع الجهات الرشطية املعنية لضامن للرعاية الطبية .
سالمتهم ،وتاليف تعرضهم للحوادث الجبلية من خالل إبالغ غرفة العمليات
 4طائرات عمودية مجهزة للبحث واإلنقاذ
قبيل انطالقهم يف رحلتهم للمناطق الجبلية عن الوجهة الراغبني يف التوجه
إليها ،وعدم الدخول عميقا إىل املناطق الجبلية الوعرة ذات التضاريس وذكر رئيس قسم جناح الجو أن القسم ميتلك  4طائرات عمودية مجهزة،
الصعبة التي تعرقل جهود وأعامل البحث واإلنقاذ ومنعا إلهدار الوقت ،مع ويضم  4طواقم مختصة من طيارين ومالحني عىل درجة عالية من
الكفاءة والخربة يسخرون امكانياتهم وقدراتهم ملساعدة اآلخرين والبحث
األخذ بعني االعتبار التزود بكميات كافية من مياه الرشب والطعام.

العدد (  ) 291ينـــــــاير 2021
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عن املفقودين وإنقاذ املصابني والعالقني يف املناطق الوعرة  ،مثمنا تعاون
بعض املواطنني من أصحاب الدراية باملناطق الجبلية واألودية الوعرة مع
جهود الطواقم املعنية يف التعامل مع عدد من البالغات وإسهامهم يف
تذليل الصعوبات ،مام كان له دور بارز يف رسعة الوصول ألماكن العالقني
واملفقودين .
ارتفاع وتيرة البالغات في فصل الشتاء

الرائد  /خالد حسن النقبي

الرائد طيار عبد الله الشحي من قسم جناح جو رشطة رأس الخيمة،
دعا محبي املغامرات الجبلية والتسلق إىل التنسيق واإلستعانة برشكات
متخصصة ،وبأهل الدراية والخربة من أبناء املناطق الراغبني يف الخروج إليها
لتاليف ضياعهم أو تعرضهم ألية إصابات تهدد سالمتهم خاصة مع الطبيعة
الوعرة لبعض هذه املناطق .
وأشار إىل أن فرق اإلسعاف والبحث واإلنقاذ يف رشطة رأس الخيمة تقوم
يف هذا الوقت من العام بالتعامل مع عدد أكرب من الحوادث الجبلية التي
تعترب يف الغالب حوادث موسمية ،ترتبط ارتباطا وثيقا بفصل الشتاء الذي
يشهد تحسنا يف حالة الطقس ،مام يشجع املغامرين عىل التوجه ملناطق
الجبال واألودية ملامرسة هواياتهم يف امليش أو التسلق  ،داعيا هذه الرشيحة
من محبي املناطق الجبلية إىل تعريف الجهات الرشطية املختصة باملناطق
التي ينوون التوجه إليها قبيل الخروج لتسهيل عملية التواصل معهم،
والوصول إليهم يف حال تعرضهم ألي حادث طارئ يتطلب تدخل الفرق
والطواقم املعنية .
كسور ورضوض وسحجات

وفيام يتعلق بوجهة النظر الطبية قال الدكتور يوسف سلامن بكار استشاري
جراحة عامة وطبيب اخصايئ يف قسم الطوارئ يف مستشفى صقر الحكومي
برأس الخيمة ،إن معظم اإلصابات تصل عادة إما عن طريق اإلسعاف
الوطني أو بالطائرات العمودية،وتتنوع بني الكسور والرضوض والسحجات
خاصة يف األطراف السفلية ،وترتفع خطورتها يف بعض األوقات عند اإلصابة
بكسور يف الحوض أو يف العمود الفقري أو يف حال حدوث نزيف داخيل أو
تعرض الدماغ لإلصابة يف حال السقوط من مرتفع .
وأَضاف أنه يتم استقبال اإلصابات بداية يف قسم الطوارئ حيث تتم
عملية تقييم الحالة والتأكد من حالة الوعي لدى املريض ومجرى التنفس
والعالمات الحيوية للوقوف عن احتاملية اصابته بنزيف داخيل من عدمه،
ثم يتم وضع املريض عىل جهاز التنفس االصطناعي وتزويده باملحاليل
الوريدية الالزمة يف حال وجود نزيف ،وتثبيت الكسور ومعالجة الجروح
السطحية الخارجية وإخضاع املريض للصور اإلشعاعية والتحاليل املخربية
الالزمة قبل أن يتم ترسيحه يف حال كانت االصابة بسيطة ،أو ادخاله لوحدة
العناية الفائقة أو العمليات أو األقسام املختصة باملستشفى لتلقي العالج
الالزم.
العدد (  ) 291ينـــــــاير 2021
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كل عام وأنتم في أمن وأمان
الشرطة احلديثة باتت تكرس طاقاتها ومواردها
للتعرف على أسباب اجلرمية والوقاية منها ،بدال من
حصر اهتمامها بالتعاطي مع اجلرائم واجملرمني  ،فإذا
كان ' درهم وقاية خري من قنطار عالج ' فالرتكيز على
أمن األسرة واعتباره ضمانة للمجتمع املستقر يصب
مباشرة ضمن هذا التوجه.
وان أمن األسرة مبفهومه الشامل يعني جمموعة
العوامل التي ميكن أن تؤثر على استقرار األسرة
وسالمتها ،فاستقرار األسرة ميكن أن يتأثر بعوامل عدة
مثل البطالة وتراكم الديون واالنحراف األخالقي وعدم
متابعة ما يقوم به األبناء وانعدام النقاش البناء داخل
األسرة وعدم االستماع إىل مشاكل أفرادها وعدم التعرف
إىل املشاكل السلوكية عند نشوئها  ،والبد من العمل
على استئصال آفة العنف املنزيل ألنه يضر بسالمة
األشخاص الذين يتعرضون له ويحولهم إىل أشخاص
عنيفني جتاه اآلخرين األمر الذي يؤدي إىل مشكلة تؤثر على
أمن اجملتمع .
تعد إساءة معاملة األسرة مشكلة ذات أبعاد خطرية
ويرتتب عليها آثار سلبية على املدى القريب والبعيد
على أصحابها وعلى اجملتمع وقد أخذت هذه املشكلة
تنتشر يف خمتلف مناطق الدولة وهناك حاجة للقيام
باجراءات ملواجهتها وتقدمي العون لألسر.
َّ
جمتمع أكرث أمنًا
إن غاية وزارة الداخلية هي الوصول إىل
ٍ
 ،واحلفاظ على النظام واألمن  ،واحلد من اجلرمية وإزالة
الشعور باخلوف منها ،واإلسهام يف حتقيق العدل
يؤمن ثقة اجلمهور و ُيحافظ عليها ،
باألسلوب الذي ِّ
والسعي الدؤوب لتعزيز سيادة القانون وحفظ هيبة
فعالةٍ من الناحيتني
الدولة من خالل إنشاء أجهزةٍ َّ
امليدانية والعملياتية حلفظ األمن.
وهذا ما نتمناه يف هذا العام اجلديد 2021
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بدعم من القيادة الرشيدة ...

أصحاب الهمم:

«نحظى بدعم إنساني ورعاية مميزة»
أسهم تشريع القوانين والقرارات والتمكين وحصاد الجوائز واأللقاب الدولية ألن يحظى أصحاب الهمم في الدولة بمكانة مرموقة مجتمعيا ،قادت دولة اإلمارات العربية
المتحدة إلى الصدارة والتواجد بين كبار الدول على مستوى العالم رعاية ودعما لهذه الفئة المجتمعية األساسية في المجتمع اإلماراتي .ويأتي في واجهة القرارات
والتوجهات الحكومية الداعمة ألصحاب الهمم إطالق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي اإلستراتيجية الشاملة ألصحاب الهمم في إمارة أبوظبي  ،2020-2024بمشاركة أكثر من 28جهة حكومية محلية واتحادية معنية،
وبقيادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي .بهدف جعل اإلمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة ألصحاب الهمم ،بما يساهم بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
تحقيق  :محمد البدري

وتعد القفزة النوعية ألصحاب الهمم يف دولة الباراأوملبية األسيوية فأصبح بينهم الكاتب واإلداري
اإلمارات العربية املتحدة يف العام  ،2017عندما واإلستاذ وغريها من املناصب.
أمر صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسهم توفري الدولة للعديد من املؤسسات املجتمعية
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،املعنية بأصحاب الهمم ،وأهمها مؤسسة «زايد العليا
بتغيري مسمى "ذوي اإلعاقة" إىل "أصحاب الهمم" للرعاية اإلنسانية» التي تضم تحت مظلتها جميع
بشكل رسمي ،مع إطالق السياسة الوطنية لتمكني
هذه الفئة يف املجتمع ،يف قرار غري مسبوق تسابقت
بعده الكثري من الجهات العاملية اىل العمل به تثمينا
لقيمته اإلنسانية.
ومهدت هذه القرارات والتوجهات إىل مكاسب كبرية
بحيث متكن أصحاب الهمم من التواجد يف مختلف
دعم ورعاية مميزة
املراكز الحكومية والقيادية عىل مستويات عالية
ويف هذا السياق أكد السيد جامل عبد القادر أحد
قادتهم ألن يتبوأ الكثري منهم مناصب مميزة ومنهم
منتسبي رشطة رأس الخيمة :بأن أصحاب الهمم
السيد (ماجد العصيمي) الذي أصبح رئيس اللجنة

نجح أصحاب الهمم
بشكل مميز للغاية
في العمل اإلداري
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مراكز ومؤسسات دور الرعاية اإلنسانية والخدمات
االجتامعية يف إمارة أبوظبي ،إىل جانب مجموعة
من مراكز التأهيل والدعم يف ديب مثل "مركز ديب
للتوحد" و"نادي ديب للمعاقني" ،اسهمت بنقالت
نوعية متتالية عززت من ثقة املجتمع بأصحاب
الهمم .حيث أعترب عدد من أصحاب الهمم أن
الدعم والرعاية التي حصلوا عليها قد اسهمت بشكل
كبري يف تأمني الحياة السعيدة وإن تغيري االسم من
املعاقني اىل "أصحاب الهمم" اعطى لهم بعدا نفسيا
مميزا.

تحقيق

تمكين أصحاب
الهمم في الدولة
عزز من مكانة
اإلمارات عالميا

جمال عبد القادر

لؤي عالي

يحظون بدعم ورعاية مميزة من قبل القيادة
الرشيدة معربا عن سعادته لكونه حظي بهذا الدعم
من خالل حصوله عىل وظيفة وعمل تؤمن له الحياة
الكرمية .بينام قال السيد محمد غريب الحوسني
وهو من أصحاب الهمم الذين يعملون يف بلدية ديب:
إن االهتامم الذي أولته الحكومة الرشيدة يعد مميزا
ويتفوق عىل كل أنواع الدعم والرعاية عىل مستوى
العامل ،وخصوصا يف الدمج مع األسوياء ومتكني
أصحاب الهمم ليكونوا فاعلني باملجتمع وتكليفهم
مبهام مهمة خالل عملهم ،ما يعكس إمكانياتهم
التنفيذية إضافة إىل توليهم مهام عمل قيادية وقال:
نشكر كل املسؤولني الذين قاموا بدعم أصحاب
الهمم وتوظيفهم بشكل طيب يف املجتمع.
نجاح مرتقب

بينام قال السيد لؤي عالي نائب رئيس نادي خورفكان
للمعاقني :نجح أصحاب الهمم بشكل مميز للغاية يف
العمل اإلداري من خالل تقديم أفضل الصور عنهم يف
هذا الجانب ،مام اسهم بنقلة نوعية لنجاح مرتقب وإن
الدعم الكبري لحكومة اإلمارات الرشيدة منحنا األمل
الكبري لننجح من خالل الرعاية واملساواة والدعم بكافة
أشكاله .ما جعل اإلمارات يف مكانة مرموقة يف جميع
الجوانب ،وبالذات دعم أصحاب الهمم مجتمعيا.
مبادرات مجتمعية وإنسانية

هاني الزبيدي

نصيب عبيد

فيام أعرب هاين الزبيدي الرئيس التنفيذي ملؤسسة
"تحقيق أمنية"  :عن سعادته بقدرة املؤسسة عىل
امل ُساهمة يف دعم املبادرات املجتمعية واإلنسانية،
والتعاون مع املؤسسات الحكومية والخاصة
وأصحاب الخري يف الدولة ،لتحقيق أحالم فئة من
أفراد املجتمع وترجمتها إىل حقيقة ،من أجل تحقيق
أمنياتهم وإسعادهم وذلك متاشياً مع رؤية القيادة
الرشيدة يف دعم أصحاب الهمم وتنفيذا ً لتوجيهات
حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل
نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ،الشيخة
شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان ،رئيسة مجلس
إدارة مؤسسة "تحقيق أمنية" .وأوضح الزبيدي أن
املؤسسة قامت بتحقيق مئات األمنيات ألصحاب
الهمم والتي تن ّوعت ما بني السفر إىل خارج الدولة
ألداء مشاعر العمرة ،واإللتقاء باملشاهري من الفنانني
والرياضيني العاملني ،إضافة إىل تحقيق أمنية (الطفلة
حليمة) بأن تكون أمرية عىل شاطئ البحر.
ولفت الزبيدي إىل أن ُمشاهدة مشاعر الفرح
والرسور التي تعلو وجه أي طفل لدى تحقيق
أمنيته ،يُع ّد إنجازا ً عظيامً ،مؤكدا ً عىل الدور الريادي
للمؤسسة يف هذا الجانب اإلنساين الهام الذي يالمس
مشاعر األطفال الصغار ويدخل البهجة والرسورعىل
نفوسهم ونفوس أرسهم واملحيطني بهم.

الدكتور شافع النيادي

دعم معنوي ونفسي

ويف هذا السياق قال البطل األوملبي نصيب عبيد:
بأن اصحاب الهمم حظوا بدعم معنوي ونفيس
ومادي ويف كل الجوانب  ،كام أسهمت تسمية
أصحاب الهمم وبدور كبري مهد للكثري من النجاحات
املتتالية.
تمكين القيادة

ويف السياق أكد الدكتور شافع النيادي مدرب
التنمية البرشية والعالقات األرسية :بأن التمكني
الذي تبنته القيادة الرشيدة واملؤسسات الحكومية
ألصحاب الهمم قاد إىل أن يحققوا إنجازات هامة
عىل املستويني املحيل والدويل ،منها الفوز بجوائز
عاملية يف مختلف اإلتجاهات ،كام اسهمت القدرة
التنظيمية والروح العالية التي يتمتعون بها إىل
إستضافة مؤمترات دولية ،ونيل مناصب دولية
تحسب للمواطنني واملقيمني عىل أرض اإلمارات
املعطاء ،مضيفا إن اإلمارات تعترب من أبرز الدول
عىل مستوى العامل التي دمجت األسوياء باملعاقني
وحفزتهم عىل النجاح وهو ما ساهم بنقلة مجتمعية
نوعية أضفت بإيجابياتها عىل مجتمع اإلمارات.
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تقنيات شرطية

صفحات تعنى بكل جديد ومتطورمن التقنيات المستخدمة في العمل الشرطي

المستحدثات الشرطية

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

سيارة الشرطة المستقبلية من
( )BMWلعام 2025

يف أحد معارض تصميم السيارات يف لوس أنجلوس يف عام  ، 2012والتي تتنافس
فيها كربى الرشكات العاملية يف مجال صناعة السيارات .وضع فريق يب إم دبليو أحد
التصميامت العرصية املبني عىل مجموعة من الدراسات حول شكل سيارات الرشطة
يف مدينة لوس أنجلوس يف عام  . 2025تم التصميم استنادا ً إىل مجموعة من املعايري
مبا ذلك دمج التكنلوجيا املتقدمة والرسعة وخفة الحركة واالنبعاثات والبيئة.
جاء فريق يب إم دبليو التحدي من خالل اختيار لوس أنجلوس كمنطقة لخلق
سيناريو  . 2025ويدرك فريق التصميم أنه سيكون هناك املزيد من الحركة املرورية،
واملركبات الرسيعة ،واستكشف فريق عمل الدوريات يف الوقت الحارض ويف
املستقبل ،وقرر أن يقوم بعمل جامعي ورشاكة بني ضباط املرور والدوريات وتم
تصميم النموذج عىل هيكل وحدات مجمعة مبنية عىل تكنولوجيا الطائرات بدون
طيار ،للهيكل الرئييس ميكن أن يتضمن ثالث طائرات بدون طيار ،الطائرة العلوية
تجلس فوق الهيكل الرئييس وهو طائرة بدون طيار للتحليق ،يف حني أن األثنتني
األخريني هام مركبات ذات عجلة واحدة تتصل معاً ففي الجزء الخلفي للهيكل
الرئييس ،ويف حالة السري خالل مناطق حركة املرور الكثيفة ،ميكن ملوظف الدورية
الذي يجلس يف الهيكل الرئييس أن ينرش الطائرة بدون طيار أو إحدى الطائرات التي
بدون طيار ذات عجلة واحدة ملطاردة املشتبة به ،وأن يقدم تقريرا ً عن البيانات إىل
الهيكل الرئييس ،عندما يتم نرش جميع الطائرات بدون طيار ،ميكن للهيكل الرئييس
اإلستمرار يف العمل .وقد أضافت جميع الطائرات بدون طيار فوائد الحامية من
حيث أنها ميكن أن ترسل نبضات إىل سيارة أخرى وتعطيلها ،وقد استلهم التصميم
الداخيل من هيكل منسوج مصنوع من أسالك األملنيوم داخل ألياف الكربون
وراتنج البوليمر ،جميع الواجهات الداخلية هي شاشات تعمل باملس ولزيادة حامية
ضباط الدوريات ال يتم تضمني النوافذ يف السيارة يتم استبدال الزجاج األمامي مع
شاشة كبرية عىل السطح الخارجي ،ميكن عرض املعلومات الهامة مثل الحوادث أو
معلومات الطريق إىل السائقني اآلخرين ،يف الداخل الشاشة الكبرية مبثابة جهاز عرض
البيانات التي يتم الحصول عليها من الطائرات بدون طيار.
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خوذة المستقبل
بمميزات الشرطي اآللي

اآلن ،خوذة الدراجة النارية الرشطية مع ميزات (روبوكوب) ،حيث أخرتع هذه
الخوذة طالب يبلغ من العمر  23عاماً من جامعة نيوساوث ويلز ومتت إضافة
مميزات الـ(ربوكوب) لهذه الخوذة وقد صمم (الفريد بويادجيس) هذه الخوذة
باستخدام التكنلوجيا الفائقة لضباط الدراجات النارية حيث تعرض املعلومات يف
قناع وتجمع بني عدد التقنيات الحيوية التي تتوفر حالياً فقط عىل نطاق تجاري،
وتم تصميمها لتحسني أوقات االستجابة يف حاالت الطوارئ وإنقاذ األرواح .وقد
اجتذبت بالفعل اهتامم رئيس الرشطة يف كورال غابلز فلوريدا األمريكية ،حيث يريد
اختبارها التجريبي يف امليدان ،للوقوف عىل مدى إمكانية استخدامها يف تحسني
درجة االستجابة الرشطية التكتيكية أيضاً.
كام تضم خوذة (فورسيت) شاشة عرض أمام أعني مرتديها مع نظام تحديد املواقع
العاملية ويفعل بدوره عن طريق الصوت ويتصل بنظام التعرف التلقايئ عىل لوحة
األرقام الذي تستخدمة الرشطة والذي يحدد تفاصيل تسجيل املركبات ،ويخترب إذا
كان هناك أي انتهاكات .كام يتم تركيب قناة راديو وموالف تردد أوتوماتييك يف
الخوذة ،مام يسمح للضباط بالتحدث إىل قيادة الرشطة ،أو مستشفى قريب لطلب
اإلسعاف أو املطايف .وميكن للنظام إرسال لقطات فيديو حية إىل قيادة الرشطة أو
غرفة العمليات .كام متتلك الخوذة نظاماً يساعد عىل زيادة الرؤية بأكرث من 65
يف املائة.

استطالع
تقرير
أمنية
تقرير
حوار
علوم
تحقيق

تقنيات شرطية

سيارة شرطية
كهربائية للمطاردات

العميد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

موازين

مسرح الجريمة ..الشاهد الصامت

صممها كارل أرتشامبولت ،وتسمى (الخنفساء السوداء) وهي سيارة كهربائية 100
 ٪ذاتية القيادة ربوتية ،تهدف إىل الحد من عدد رجال الرشطة يف املطاردات عالية
الرسعة .وميكن للمركبة خفيفة الوزن وصغرية الحجم ذات االنبعاثات الصفرية أن
تشارك يف كل من املطاردات عالية الرسعة ،ويف تنظيم الحركة املرورية الروتينية،
واملواقف للمساعدة يف الحفاظ عىل سالمة الضباط واألبرياء.
الروبوت ًالشرطي المستقبلي
بديال لدوريات الشرطة

(الروبوت األخطبوط)  C.R.A.Bوهو أحد التصميامت التي تم تنفيذها لتخيل شكل
الروبوت الرشطي املستقبيل ،والذي ميكن أن يكون البديل املقبل لضباط دورية
الرشطة ،أو الحرس املسلح ،أو حتى بديالً عن سيارة دورية الرشطة والسائق مثل
هذا الجهاز ميكن أن يحدث ثورة يف طبيعة عمل الرشطة .حيث يجمع بني دور
مركبة الرشطة وضباط الرشطة يف تصميم واحد ،من خالل استخدام مفاهيم الروبوتات
املتقدمة وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
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كلنا يقر بأهمية مسرح اجلرمية و أهمية احلفاظ
على األدلة احملصلة من اجلرمية و مرتكبيها .
و قد تطورت أساليب اجملرمني للحيلولة دون ترك
آثار يف موقع اجلرمية ،إال البد أن اجلاين مهما كان
حرصه ال بد أن يرتك أثرًا يدل على إرتكابه للجرمية .
وال جدال يف ضرورة التحفظ على آثار مسرح
اجلرمية وعدم العبث فيها خاصة من املنتقلني إىل
مسرح اجلرمية من رجال الشرطة ووكالء النيابة و
اجلمهور منعًا الختالط آثار اجلناة باآلثار اخملتلفة
بعد وقوع اجلرمية باعتبارها مرآة للجرمية التي
مت ارتكابها ،والتي لها أهميتها البالغة يف كشف
احلقيقة وفحص هذه اآلثار واستخالص النتائج
منها ،وتعد الوسيلة التي يتم من خاللها كشف
شخصية اجلناة ومعرفة كل أبعاد اجلرمية
وظروفها ومالبستها ودوافع ارتكابها.
إن أهمية احلفاظ على آثار مسرح اجلرمية
ضرورية بحيث تبني تفاصيل وقوع اجلرمية ويعترب
مسرح اجلرمية املصدر الرئيس لألدلة املادية
التي يعتمد عليها يف إدانة اجلناة ،ويساعد
مسرح اجلرمية يف حتديد األسلوب اإلجرامي
ومعرفة حتركات اجلناة يف مسرح اجلرمية كما
يساعد يف حتديد وقت إرتكاب اجلرمية ومكانها
واآلالت املستخدمة فيها.
إن مسرح اجلرمية من األهمية مبكان يف جمال
التحقيق والبحث اجلنائي ،وخاصة يف جمال كشف
الغموض الذي يكتنف بعض البالغات اجلنائية ،فهو
مستودع أسرارها ،ومنه تنبثق كافة األدلة ،وقد
أعتربه البعض مبثابة الشاهد الصامت الذي إذا
أحسن احملقق استخدامه حصل على معلومات
مؤكدة.
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زيارة ميدانية

مركز شرطة المنيعي الشامل

جودة في الخدمات وتطور في األداء

يقدم مركز شرطة المنيعي الشامل خدمات شرطية
متنوعة على مدار اليوم ،كاستقبال البالغات الجنائية
والتحقيق والبحث الجنائي ،وخدمات المرور وتخطيط
الحوادث المرورية ،وخدمات التوعية االجتماعية .ومن
خدمات المركز األخرى كذلك فحص وتجديد المركبات
وتسيير الدوريات األمنية في ربوع منطقة المنيعي وما
جاورها لبث روح الطمأنينة بين السكان واألهالي وتأمين
الفعاليات الرسمية والرياضية التي تقام ضمن منطقة
االختصاص.

العقيد ماجد راشد النقبي

الرائد عمر علي الشهياري

النقيب عبد اهلل سعيد القايدي النقيب سعيد صقر الكتبي

تقرير سامي يوسف
دعم القيادة

العقيد ماجد راشد النقبي مدير مركز املنيعي الشامل:
قال :نتقدم بالشكر لسعادة اللواء عيل عبد الله بن
علوان النعيمي ،قائد عام رشطة رأس الخيمة عىل دعمه
املتواصل وتوجيهاته القيمة ،وتطلع القيادة املستمر
لراحة املتعاملني بتوفري أفضل الخدمات الرشطية بجودة
و كفاءة وإتقان مبا يتوافق مع األهداف اإلسرتاتيجية
لوزارة الداخلية ،ويعزز الشعور باألمن واألمان ،ونصبو
دامئاً لتقديم خدمة أمنية تلقى رىض الجمهور.
وأضاف التساع الرقعة الجغرافية وكثافة املركبات
املتواجدة يف املنطقة يتطلب تواجد أمني عىل مدار 24
ساعة ،كام يف بعض األماكن التي يصعب التبليغ فيها عن
فقدان بعض الرياضيني من السياح الذين ميارسون رياضة
التسلق للجبال املحيطة باملنطقة وصعوبة الوصول
إليهم  ،مام تتطلب الحاجة وجود وحدة إسعاف وإنقاذ
للتعامل مع الحاالت الحرجة التي تنتج عن الحوادث أو
املامرسات الخاطئة أثناء الرياضة الجبلية.
عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها

ومن جهته قال الرائد عمر عيل عبيد الشهياري :إن
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املركز قام بإجراءات احرتازية لعودة الحياة التدريجية
وذلك لسالمة املوظفني واملتعاملني عىل حدا سواء
وللمحافظة عىل الصحة العامة حيث عمل عىل تثقيف
املوظفني بتطبيق التباعد الجسدي وااللتزام باستخدام
وسائل الحامية واألمان ،مثل ارتداء الكاممات وتعقيم
املكان واأليدي وفحص درجات الحرارة قبل دخول املبني،
وإجراء الفحص الدوري بالتعاون مع مراكز الرعاية
الصحية الحكومية ،واعتامد عدد قليل من املراجعني ،مع
تكثيف الدوريات األمنية للتأكد من التزام أفراد املجتمع
بتطبيق اإلجراءات االحرتازية للوقاية من كرونا.
الشرطة المجتمعية

وتحدث النقيب عبد الله سعيد القايدي مدير فرع
الرشطة املجتمعية :عن جهودهم يف امليدان ونرش
التوعية األمنية من خالل الزيارات امليدانية للمدارس
الحكومية والخاصة ،وعمل املحارضات األمنية مبواضيعها
املختلفة ،كذلك الزيارات لألهايل يف املجالس الخاصة
كشيوخ القبائل والعشائر وطرح مواضيع تخص األرسة
واملجتمع ،والجوالت امليدانية والتي تستهدف املحالت
التجارية واملؤسسات الخاصة والحكومية لتوعية املجتمع

وتثقيفه عن األوضاع الصحية وتداعياتها األمنية .ومن
مهام فرع الرشطة املجتمعية املشاركة يف املناسبات
الوطنية والخاصة وذلك حسب رشوط اإلجراءات
االحرتازية ،وأخريا يتم قياس أداء فرع الرشطة املجتمعية
من خالل مؤرشات أداء خاصة تعكس نتائج العمل وتبني
مدى ريادة الفرع واملركز بشكل عام.
المرور والدوريات

وأوضح النقيب سعيد صقر الكتبي مدير فرع املرور
والدوريات قائالً :يتلخص عملنا يف تخطيط الحوادث
املرورية البليغة وحوادث الوفيات ،حيث يتم االنتقال
فور وقوع الحادث املروري وفق زمن استجابة محدد،
وأخذ اتجاه سري املركبات املتصادمة وتحديد نقطة
التصادم و اإلصابات يف األشخاص واملركبات وتحديد
مدى رسعة املركبات التقديرية .وبالرغم من تداعيات
جائحة كورونا وبعد املسافة إال أنه وبرعاية ومتابعة من
سعادة قائد عام الرشطة يتم تذليل كافة العقبات وتوفري
اإلمكانات املادية والبرشية ،وتطبيق أفضل املامرسات
لتقديم خدمات وفق أعىل معاير الجودة والشفافية.

مهام

مهمة غاية في الدقة ..

الجرد السنوي للممتلكات العامة

اللجنة تقدم عمال كبيرا في الحفاظ على أمالك الدولة وتساهم في ديمومتها

نلتقيهم نهاية كل عام وهم يمثلون لجنة تتركز مهمتها في جرد
الموجودات من األموال العامة الداخلة في العمل  ،من أجهزة
ومعدات وأدوات وغيرها ،بشقيها االتحادي منها والمحلي ،تتبع إدارة
الخدمات المساندة قسم المستودعات في القيادة العامة لشرطة رأس
ُ
الخيمة .يوصف عملها بإنه غاية في الدقة ،يهدف للحفاظ على أموال
الدولة ألغراض اعتمادها في الميزانية السنوية لجهة العمل.
سعد الدغمان

المساعد أول جاسم محمد صحارى

الرقيب حمد سالم الكندي

العريف علي عبد اهلل الرئيسي

جرد الموجودات العامة
سواء من خالل الكشوفات التي نرفعها للوزارة من ناحية سد االحتياجات وصيانة التالف من
حول تلك املهمة التقينا املساعد أول جاسم محمد وتتضمن املواد االتحادية ،أو مايخص حكومة رأس املعدات واألدوات أو استبدالها.
صحارى لنقف عىل طبيعة املهمة التي يؤدونها الخيمة ملا يخصها من املواد املحلية.
الحفاظ على أمالك الدولة
كفريق عمل حيث قال :لجنة ( الحرص السنوي
فيام قال العريف عيل عبد الله الرئييس من معهد
تؤسس لبنود الموازنة
للمواد ) أنبثقت من إدارة الخدمات املساندة
تدريب الرشطة  :تتلخص مهمتي مبرافقة أعضاء
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وتنحرص وبدوره ذكر الرقيب حمد سامل الكندي عضو لجنة ( حرص املواد) وتسهيل مهامهم وتذليل
مهمتها يف جرد املوجودات العامة (االتحادية لجنة حرص املواد قائال  :هذه مهمتنا التي نؤديها الصعوبات التي قد تواجههم ،لعلمي ومعرفتي
منها واملحلية) ،الداخلة يف العمل .ومهمتنا دقيقة سنويا ،وهي عملية دقيقة تخدم العمل بشكل باملواد املستخدمة يف املعهد من حيث عائديتها
وغاية يف األهمية ،ذلك أن الجرد الذي نقوم به عام ،وتؤسس لبنود املوازنة السنوية التي تعمل اتحادية كانت أم محلية.اللجنة تقدم عمال كبريا يف
للمواد يتم اعتامده يف املوازنة السنوية للعمل ،عليها الوزارة كجهة اتحادية ،والدوائر املحلية الحفاظ عىل أمالك الدولة ،وتساهم يف دميومتها.
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حوار

د .معتصم إبراهيم سليمان

خبير السموم والمخدرات بشرطة رأس الخيمة

 mأول عمل مارسته محلل كيميائي

 mأوصي الشباب العربي بأهمية دراسة علم السموم
من الكفاءات المتميزة ،له العديد من األبحاث والدراسات ،شارك في الكثير من الدورات والمؤتمرات نجاحاته واضحة من خالل مسيرته الدراسية
والعملية .درس الماجستير ببريطانيا أما الدكتوراه كانت بموطنه السودان ،يملك خبرات كبيرة في مجال عمله بالمختبر الجنائي يعمل بجد وحماس
منقطع النظير يسخر كل خبراته لمصلحة العمل ،منحت له جائزة الموظف المثالي إضافة إلى فوزة بالكثير من الجوائز المختلفة ،يعتبر عمله بالسلك
الشرطي شرف أتاح أمامه فرصة الكتساب مهارات فنية على األجهزة التخصصية الدقيقة لفحص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بكافة أنواع
العينات رسالته نقل كل ما تعلمه إلى األخرين وأن االلتزام بمواعيد العمل والقيام بالواجبات المقررة على أكمل وجه بالوقت المحدد من أهم
آليات النجاح ،وللتعرف أكثر على ضيفنا كان لنافعه هذا الحوار:
حوار :النقيب حسن المنصوري
هل لك أن تعرفنا بنفسك؟

د .معتصم ابراهيم سليامن ابراهيم ،سوداين الجنسية،من
مواليد مدينة الخرطوم عام  1958أب ألربعة أبناء وبنت.
حائز عىل درجة الدكتوراه يف الكيمياء الصيدلية .أعمل
حاليا خبري للسموم واملخدرات ورئيسا لوحديت السموم
والكيمياء الجنائية باملخترب الجنايئ لرشطة رأس الخيمة.
ماهي طبيعة عملكم الحالي والرسالة
التي تسعى إليصالها من عملك؟

حاليا أنا رئيس لوحدة السموم واملخدرات ووحدة الكيمياء
الجنائية وطبيعة عمل الوحدتني تتلخص يف التايل:
 استالم العينات الواردة للمخترب من مختلف وحدات الرشطة. اجراء فحوصات مبدئية عىل األحراز املستلمة(الكيميائية والعينات البيولوجية).
متى التحقت للعمل بشرطة رأس الخيمة،
وماهي أول مهمة أسنتدت إليك؟

التحقت لرشطة رأس الخيمة ىف يوليو عام  ،2018وأول
مهمة أسندت يل هي القيام بعمل كتيب يضم (طرق تحاليل
السموم بصورة عامة) ،واملخدرات واملؤثرات العقلية الوارد
ذكرها بالقانون االتحادي رقم ( )14لعام  1995وتعديالته،
اإلرشاف عىل صيانة األجهزة التحليلية املوجودة بالوحدة.
ما هي المهارات التي أكتسبتها خالل
عملك بالشرطة؟

العمل بالرشطة وبصورة عامة رشف يتطلب من الشخص
أن يكون مؤهالً علمياً حسب مجاله وأخالقيا صادقا
ولديه املقدرة عىل اإلنصهار مع الزمالء ،تلقي ونقل
املعرفة والرغبة الدامئة ىف تطوير الذات.
درست الماجستير في بريطانيا،كيف
كانت الحياة الدراسية والمعيشية هناك؟

تم تسجييل كطالب للامجستري  1992بكلية الصيدلة
بجامعة الخرطوم ،بعدها تم ابتعاثنا إىل مدرسة الصيدلة
(بربادفورد) مبنحة كرمية من املجلس الربيطاين السوداين،
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ولقد كانت هذه أول زيارة يل لربيطانيا .كانت الدراسة
بحثية استغرقت عام من العمل امليداين املضني .وعند
عوديت للسودان التحقت للدراسة بكلية البيطرية (وحدة
السموم) ،مام أهلني لنيل (درجة الدكتوراه) متخطيا
(درجة املاجستري) بسبب نرشي لبعض األوراق العلمية
ولحصويل عىل درجة البكالوريوس بدرجة (الرشف)
وهذا النظام متبع بغالبية الجامعات التى تطبق املنهج
الربيطاين.
من أين حصلت على شهادة الدكتوراة،
وفي ماذا كانت دراستك؟

حصلت عىل درجة الدكتوراه من جامعة الخرطومكلية
للصيدلة عام  ،2000وكانت أطروحة الدكتوراه تتعلق
بدراسة ثبات بعض األدوية املستخدمة يف عالج مرض
البلهارسيا ،ودراسة مدى سمية املركبات الناتجة من

تفكك املركب الرئييس بفعل الحرارة والرطوبة واشعة
الشمس وتم نرش  4بحوث علمية يف هذا الصدد ببعض
الدوريات العلمية.
إلى أي مدى ساهمت التقنية الحديثة
في تحسين عملكم؟

التقنية العرصية ساهمت بدرجة عالية يف التعرف
عىل العديد من املواد املخدرة واملؤثرات العقلية
والسموم العضوية وغري العضويه بالعينات البيولوجية
واملضبوطات ،مام أدى إىل تقديم أدلة علمية دامغة
إلثبات أو نفي أي إدعاء يتعلق بالحيازة والتعاطي
والجرعات الزائدة يف حالة الوفيات ،كام إن استخدام
هذه التقنيات الحديثة أدت الختصار الفرتة الزمنية
للفحوصات الفنية وتقديم التقارير الفنية املتقنة لخدمة

حوار

العدالة.

تواصل مع العديد من الزمالء باملرحلة اإلبتدائية والثانوية
والجامعية خاصة من كانوا يقطنون معى بالحي .أهتم
كثريا للتواصل مع األصدقاء القدامى ولدينا مجموعات
نتبادل األراء واألخبار االجتامعية والعلمية املشرتكة من
خالل مواقع التواصل املتعددة.

قضايا المخدرات الرقمية من القضايا
المستحدثة كيف تنظرون اليها؟

املخدرات الرقمية (اإللكرتونية) هي ملفات صوتية
سمعية تؤثر عىل الذبذبات الطبيعية للدماغ مام يؤدي
إلحداث ربكة واستنفار العادة برمجتها وفهمها ىف شعور
ونشوة تحاىك الشعور بنشوة تعاطي املخدرات الطبيعية
والتقليدية.

ما هي الهوايات التي تحرص
على ممارستها؟

من هوايايت املطالعة ،والعزف عىل بعض اآلالت
املوسيقية الوترية منذ فرتة بعيدة ،وعىل الصعيد الرياىض
أمارس السباحة ،املىش ،ركوب الدراجة ،وأمارس كرة
القدم مبعدل مرتني ىف األسبوع برفقة أصدقايئ من قدامى
الالعبني السودانيني املقيمني باإلمارت.

كيف ترى إقبال الشباب بالوطن العربي
لدراسة علم السموم؟

علم السموم يغطى مجاال واسعا من علوم األحياء
والكيمياء والصيدلة والطب ،ويعنى علم السموم بدراسة
اآلثار الجانبية للمواد الكيميائية عىل اإلنسان وبقية
الكائنات الحية ،ولهذا فإننى أرى بأن اقبال الشباب
العرىب لدراسة علم السموم شئ جيد للغاية ألنه يريض
طموحهم وتطلعاتهم املتعلقة بهذه العلوم الحيوية.

ماهي الجوائز والشهادات التقديرية
التى حصلت عليها طوال فترة خدمتك
بالشرطة ؟

لماذا فضلت هذا التخصص دون غيره
بمجاالت الكيمياء المتعددة؟

هذا التخصص يجمع بني العديد من العلوم الحيوية
التطبيقية املتطورة خاصة بالدول األجنبية مثل الواليات
املتحدة وبريطانيا ،ورمبا يعزى ذلك لضعف األوارص
األرسية واالجتامعية،وإلرتفاع معدل نسبة الجرائم مقارنة
بعاملنا العريب ،وبالتإىل البد من تطوره ملواكبة العديد من
القضايا االجتامعية والجنائية ،مام يجعله علامً مشوقاً
ومثريا ً .
المحاضرات التي تقدمها ،والبحوث
التي تنشرها ماهى الرسالة التى تسعى
لتوصيلها من ذلك؟

جاء ىف الحديث الرشيف عن أيب هريرة رىض الله عنه ،أن
رسول الله (صل الله عليه وسلم) قال:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله اال من ثالث (صدقة جارية،
أوعلم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم.
اسأل الله أن ينعم بالعافية لكل من علمنا حرفأ ،ونسأله
الرحمة واملغفرة لكل من اصطفاهم بجواره .عليه ،فأن
الرسالة واضحة بأن نسري يف درب من علمنا علامً نافعاً
وأن نتبع منهجهم ورسالتهم ىف تلقي ونقل املعرفة،
وتوصيل ما ندركه من علم متواضع إىل زمالئنا وأجيالنا
القادمة.
ماهو أول عمل مارسته فى مطلع
حياتك المهنية؟

بعد تخرجي بفرتة وجيزة ،التحقت للعمل مبعامل أميفارما
لألدوية بالسودان بوظيفة (محلل كيميايئ) وتدرجت
بالعمل حتى أصبحت رئيسا لقسم ضبط الجودة.
ماهى الغازات األكثر سمية على اإلنسان

هنالك العديد من الغازات السامة التى تحيط باإلنسان

وتهدد حياته ،منها عىل سبيل املثال (غاز سيانيد
الهيدروجني ،كربيتيد الهيدروجني ،أول اكسيد الكربون،
غاز الفوسفني ،األرسني ،غاز اإلستيبني ،غاز أكسيد
النيرتوجني ،السارين) هذا باإلضافة للغازات الناتجة عند
تبخر املذيبات الكيميائية العضوية مثل (كلوروفورم،
ثناىئ كلوريد امليثان ...الخ) واملواد البرتولية مثل
(الجازولني ،البنزين ،الكريوسني ...الخ) .تتفاوت درجة
وشدة سمية هذه الغازات بتفاوت أعامر الضحايا وما
أذا كانت لديهم مشاكل صحية من عدمه ،تركيز هذه
الغازات وفرتة التعرض لها من قبل الضحايا.
ماهى الدروس والعبر التى تعلمتها
بحياتك العملية ؟

االلتزام مبواعيد العمل والقيام بالواجبات املقررة عىل أكمل
وجه ىف الوقت املحدد هى التى تفرض التقدير واإلحرتام
ومرونة التعامل بني الروؤساء واملروؤسني.
الصرب واالطالع والتعاون مع الزمالء وفهم الواجبات وتلقى
ونقل املعرفة بني رفقاء العمل ،والتوثيق لكل مجريات
العمل هى أنجع وأقرص الطرق لتحقيق األهداف املنشودة.
نشأت وترعرعت بوطنك السودان،
ماهى أبرز الذكريات ،وهل تتواصل مع
أصدقائك القدامى؟

ىف زماننا كانت الحياة بسيطة واإلعتامد عىل الذات كان
كبريا ً خاصة ىف مجال التحصيل األكادميى ،ومل تكن أجهزة
الحاسوب بهذا الكم والكيف ،لذا كان جل اعتامدنا
عىل حضور الدروس واالستعانة باملراجع املكتوبة ،وكان
التنافس قويأ بني زمالء الدراسة نسبة لتقارب املستوى
األكادميي ،وتعاملنا مع نفس املصادر العلمية .هنالك

خالل عميل حصلت عىل جوائز عديدة منها ،عىل سبيل
املال ال الحرص:
 شهادة التميز الوظيفى ىف مجال الرشطة واألمن منوزارة الداخلية باإلمارات ىف 27نوفمرب عام .2014
 املركز األول بجائزة املوظف املثايل املجال التخصيص(أفضل ضابط صف وأفراد)
 جائزة وزير الداخلية للتميز(الدورة الرابعة)  -مرحلةاملدير العام برشطة الشارقة.2016 ،
 املركز األول بجائزة املوظف املثإىل املجال التخصيص(أفضل ضابط صف وأفراد).
 جائزة وزير الداخلية للتميز (الدورة الرابعة ) -مرحلةالقائد العام برشطة الشارقة.2017 ،
 ماهى الكلمة التى توجهها للقراء فىنهاية هذا الحوار؟

اتقدم بالشكر والثناء لصاحب السمو حاكم إمارة رأس
الخيمة -رعاه الله-لترشيفه لنا وحضوره الشخيص مرارا
لتفقد العمل ،مام كان له األثر األكرب والدافع القوى لكل
العاملني لبذل الجهد لإلرتقاء باملخترب الجنايئ ،وسنكون
جميعاً وبأذن الله تعاىل عند حسن ظنه.
كام أتقدم بالشكر لسعادة القائد العام لرشطة رأس
الخيمة وكل منتسبي القيادة ،واإلدارة باملخترب الجنايئ
لسعيهم الدائم ىف توفري كل االحتياجات التقنية والكادر
الفني لتأهيل املخترب واالعتامد الكيل والذايت عليه النجاز
املعامالت والقضايا الواردة ىف أقرص فرتة ممكنة تحقيقا
للعدالة.
كام أتقدم بالشكر للقامئني عىل مجلة (العني الساهرة)
والعاملني بها لتسليطهم الضوء والتعريف بأهم األدوار
التى تقوم بهام وحديت السموم الجنائية والكيمياء
الجنائية من خالل هذا الحوار .لتطوير املخترب ورفع شأنه
ليكون ىف مصاف املختربات التى يعتمد عليها والوثوق
بنتائجها.
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دور الشرطة في تحقيق السالمة المرورية

أفضل الممارسات الدولية

()2-1

ً
ً
األمن واالستقرار في المجتمعات ،وتمثل وفيات حوادث السير نزيفا مستمرا على الطرق يعد
ركائز ً
السالمة ًالمرورية تعد أحد أهم ً
ً
هدرا هائال لإلمكانات البشرية وألما عميقا لذوي القتلى وألصدقائهم ،لذا تعمل الدول على بذل أقصى الجهد من أجل الحد من
خسائر الحوادث المرورية وتعزيز السالمة على الطرق ،وفي ًهذه الورقة يتم استعراض عدد من أبرز وأفضل الممارسات والجهود
التي طبقت في عدد من الدول األكثر تقدما ،منها الواليات المتحدة األمريكية ،كندا وسنغافورة.
ترجمة وحدة الترجمة -مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي

والية نيويورك-الواليات المتحدة:
أحد أهم األولويات العليا للرشطة يف الوالية هو ضامن
سالمة جميع مستخدمي الطرق الرسيعة يف نيويورك،
وجعل هذه الطرق أكرث أماناً ،والحد من حوادث
املركبات ،وما ينتج عنها من إصابات وخسائر يف األرواح
واألموال وأرضار يف املمتلكات ،ويتم هذا من خالل:
* فرض قانون السري واملركبات ،كغريها من القوانني
وتطبيقها.
* تجميع وتحليل وتبادل البيانات حول مسببات
الحوادث.
* التعليم والتوعية بالقيادةاألمنية يف املدارس،
واملنظامت املدنية ،واملنظامت الحكومية األخرى.
تقوم دوريات الرشطة بتطبيق قانون املرور ،والتأكد
من سالمة الحركة املرورية ،والتحقيق يف حوادث
التصادم ،ومساعدة مستخدمي الطرق ،وتوفري العديد
من الخدمات املحرتفة األخرى.
كام يقوم قسم الخدمات املرورية يف الرشطة بتطوير
خطة شاملة للسالمة املرورية ترتكز عىل محوري
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التوعية ،وإنقاذ القانون .وتهدف هذه الخطة إىل
معالجة األسباب الرئيسية لحوادث الطرق الرسيعة:
* الرسعة الزائدة ،والقيادة يف حالة سكر ،وعدم
استخدام حزام األمان ،أو مقاعد السالمة املخصصة
لألطفال.
* كام تشمل الخطة تدرريب أفراد الدوريات املرورية
وإعدادهم وتزويدهم باملعدات واألدوات الالزمة.
وتظهر الدراسات أن هذه الدوريات تلعب دورا ً بارزا ً
يف تخفيض حاالت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق
الرسيعة.
تورنتو -كندا:
تم إنشاء قسم برامج السالمة املرورية يف رشطة
تورنتو يف عام  ،2001وبذلك أصبحت السالمة املرورية
من أولويات الخدمات الرشطية ،ويعترب قسم برامج
السالمة املرورية نتيجة للكثري من الجهود البحثية
واملشاورات مع أفراد رشطة املرور وأفراد املجتمع
املدين ،ويقوم هذا القسم بإجراء تحليالت شاملة
لالتجاهات الحالية والتحديات املتوقعة للخدمات

الرشطية يف السنوات القادمة ،باإلضافة إىل استخدام
وسائل مبتكرة لقيادة حمالت السالمة املرورية.
وتعتمد اسرتاتيجيات السالمة املرورية يف رشطة تورنتو
عىل ثالثة عنارص مهمة ،وهي :التوعية ،التعليم،
التطبيق وإنفاذ القانون.
كام يؤكد قسم برامج السالمة املرورية عىل رسالته
التوعوية عن طريق الرشاكة مع عدد من الهيئات
والوكاالت الحكومية واملدنية.
شرطة إيدمونتون -كندا:
تقوم الرشطة بتقديم برامج توعوية للمجتمع حول
السالمة املرورية:
* برامج للحفاظ عىل مجتمعات آمنة.
* برامج تعليمية وتوعوية عن السالمة املرورية
ملختلف الفئات.
* مساعدة اآلباء لتأمني مقاعد السالمة املخصصة
لألطفال ،والتفتيش عليها عىل مدار العام ،باإلضافة إىل
توعية األهايل حول القيادة اآلمنة بصحبة األطفال.
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* وحدة التفتيش عىل الشاحنات وسيارات النقل
للتأكد من كفاءة سائقيها ،وأن حموالتها آمنة للتحرك
يف الطرق العامة.
* مساعدة أولياء األمور يف التخلص من مشاكل السالمة
املرورية التي تقع يف محيط مدارس أطفالهم ،مثل
عبور األشخاص الطريق من مناطق غري مخصصة لعبور
املشاة ،والجري ما بني السيارات املتوقفة ،والدوران
يف املناطق املمنوع فيها الدوران ،والتوقف يف مناطق
غري مسموح فيها بالوقوف أو الرسعة الزائدة التي قد
تؤدي إىل حدوث كوارث ،باإلضافة إىل االختناق املروري
والزحام ،كام تقوم الرشطة بتوعية طلبة املدارس من
خالل املحارضات والحمالت التي تهدف إىل تحسني
ثقافة السالمة املرورية لدى الطالب.
شرطة بلومينغتون-
والية مينيسوتا األمريكية :
* تعمل رشطة مدينة بلومينغتون األمريكية عىل توفري
األمن والسالمة املرورية يف الطرق ،وبخاصة يف الشوارع
التي تقع يف املناطق السكنية ،والتي غالباً ما تعاين من
الكثافة املروية العالية وحاالت الرسعة الزائدة ،باإلضافة
إىل بعض املشاكل املرورية األخرى مثل اخرتاق اإلشارة
الحمراء وعدم إعطاء حق الطريق وحق املرور للسيارات
املجاورة.
* تعمل الرشطة يدا ً بيد مع الرشطة املجتمعية لتحقيق
السالمة املروررية ،وذلك من خالل توعية قائدي املركبات
بالعادات والسلوكيات املرورية الصحيحة وقواعد القيادة
اآلمنة ،وتحديد املناطق التي تستلزم جهودا ً إضافية
لتحقيق السالمة املرورية بها ،والتطبيق الصارم لقوانني
املرور.
* تحديد أهم املشكالت التي تؤدي إىل الحوادث املرورية،
والعمل عىل حلها ،مثل انشغال السائق بغري الطريق،
وعدم السامح لآلخرين باملرور والرسعة الزائدة والغري
آمنة ،وتتبع املركبة األمامية بدون ترك مسافة أمان كافية.
شرطة المرور بسنغافورة:
املهمة األساسية:
 الحفاظ عىل القانون والنظام عىل الطرق يف سنغافورة،وتعزيز سالمة املرور عىل الطرق ،من خالل التأثري عىل
سلوك ومهارات املستخدمني عىل الطرق.
 بناء تحالفات اسرتاتيجيية مع الرشكاء الرئيسني. العمل عىل غرس املسؤولية عن السالمة املرورية. يهدف فرع البحوث والتخطيط يف رشطة املرور إىلالتوجيه االسرتاتيجي للسياسات املرورية ،والعمل مع
وزراء الشؤون الداخلية ،وقيادة الرشطة وغريها من
الوكاالت لتنسيق وضع وتنفيذ السياسات املرورية.
 فرع السالمة املرورية يلعب دورا ً محددا ً يف السالمةعىل الطرق دوره االسرتاتيجي يف اعداد حمالت السالمة
عىل الطرق التي من شأنها أن تؤثر نفسياً عىل الجمهور
لتقبل فكرة السالمة عىل الطرق.

شرطة آشالند ،بوالية كنتاكي األمريكية:
تعتمد خطة رشطة آشالند للسالمة املرورية عىل ثالثة
محاور ،هي :إنفاذ القانون ،هندسة الطرق ،والتعليم
والتوعية.
يقوم أفراد رشطة مبهامهم يومياً ،والتي ال تقترص فقط
عىل تحديد املشكالت املرورية وإنفاذ القوانني ،لكن متتد
أيضاً لتشمل هندسة الطرق وتخطيطها ،حيث يعملون
مع املهندسني يف مجلس الوالية عىل تحديد املناطق التي
تعاين من املشاكل املرورية ،ويتعاونون لحل تلك املشاكل
لجعل الطرق أكرث سالمة وكفاءة .
تتشارك الرشطة مع فئات املجتمع املختلفة يف تحمل
مسؤولية التعليم والتوعية ،حيث توفر العديد من
منظامت املجتمع املدين التدريب والتعليم لقائدي
املركبات من جميع األعامر.
كام تركز بعض املؤسسات عىل معالجة بعض مشكالت
السالمة املرورية بالتعاون مع الرشطة ،مثل تصميم طرق
أكرث سالمة ،وتعليم أولياء األمور كيفية تثبيت مقاعد
السالمة الخاصة باألطفال بشكل صحيح وآمن ،والتعامل

مع مشكلة السائقني املخمورين الخطرية ،إضافة إىل
تثقيف الجمهور حول أهمية تثبيت حزام األمان.
شرطة أناهيم ،بوالية كاليفورنيا األمريكية:
 رشطة أناهيم تقوم بإدارة برنامج للتوعية بالسالمةاملرورية.
 ويهدف الربنامج إىل تقليل حوادث التصادم ،وحثقائدي املركبات عىل عدم اإلرساع أثناء القيادة ،وتوعية
الجمهور والحفاظ عىل أمان الطرق يف املدينة وسالمتها.
 ويقوم أفراد الرشطة بتكثيف جهودهم لزيادةالسالمة املرورية ،من خالل تثقيف املشاة وقائدي
املركبات عن القوانني املرورية ورضورة اتباعها والرتكيز
عىل مناطق املدارس ،ومناطق عبور املشاة.
التأكيد عىل رضورة االلتزام بالقوانني الخاصة بحدودالرسعة ،وبالتوقف عند اإلشارة الحمراء ،وباستخدام
مقاعد السالمة الخاصة لألطفال ،وبتثبيت حزام األمان.
 كام تهدف الرشطة إىل توعية الجمهور حول مخاطرالقيادة تحت تأثري الكحول.
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القبض على المتهم وفقا لقانون
اإلجراءات
اإلماراتيالذعة
سطور

ً
ً
وقضاء أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته – وأن الشك يفسر في مصلحة المتهم ،وقبل هذا وذاك إن األصل
من المعروف فقها
في اإلنسان البراءة لكل ذلك جعل المشرع اإلماراتي حماية وصيانة الكرامة الشخصية فوق كل االعتبارات ،ووضع الضوابط واألسس
التي يتحتم عدم المساس بها واليجوز أهدارها بأي سبب كان ،إال أنه وفي بعض الحاالت تقتضي المصلحة العامة في حالة أرتكاب
الجريمة مالحقة المتهم والقبض عليه بل تفتيشه وتفتيش مسكنه وكل مكان تمتد اليه أثار الجريمة حتى تأخذ العدالة مجرها
لالقتصاص من المتهم وبذلك يعيش المجتمع في أمن وأمان بعيدا عن كل ماينغص حياته ويؤرقة  -ونقتصر في مقالنا هذا
على عملية القبض التى تجري للمتهم عقب ارتكابه للجريمة.
المحامي سعد محمد

28

ينـــــــاير  2021العدد ( ) 291

من القانون

أوال :وفقا للمعايري الدولية واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان.
املادة ( )3لكل فرد حق يف الحياة والحرية ويف األمان
عىل شخصه
املادة ( )9ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه أو
نفيه تعسفاً.
املادة  9/1من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية «لكل فرد حق يف الحرية ويف األمان عىل
شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا.
ينص عليها القانون،
وال يجوز حرمان أحد من حرية ُّ
وطبقًا لإلجراء املقرر فيه».
املادة  5/1من اإلتفاقية األوروبية :لكل فرد الحق يف
الحرية ويف األمان عىل شخصه .وال يجوز تجريد الفرد
من حريته إال يف الحاالت التالية ،وطبقًا لإلجراءات
املقررة يف القانون:
أ – احتجاز فرد عىل نحو مرشوع بعد إدانته أمام
محكمة مختصة.
ب -القبض عىل فرد أو احتجازه عىل نحو مرشوع
بسبب عدم امتثاله لحكم صادر عن محكمة أو
ينص عليه القانون.
لضامن امتثاله إىل التزام ُّ
ج -ضبط أو احتجاز فرد عىل نحو مرشوع بغرض
عرضه عىل السلطة القضائية املختصة ،أو لوجود
أسباب معقولة تدعو لالشتباه يف ارتكابه جرمية ما أو
يف فراره بعد ارتكاب جرمية.
د -احتجاز قارص بأمر قانوين ،وبغرض اإلرشاف
التعليمي أو احتجازه عىل نحو مرشوع بغرض جلبه
أمام سلطة قانونية مختصة.
هـ -احتجاز أشخاص عىل نحو مرشوع للحيلولة دون
نرشهم أمراضً ا معدية ،أو أشخاص مختلني عقل ًيا أو
مدمنني عىل الكحول أو عىل املخدرات أو مترشدين.و-
القبض عىل شخص أو احتجازه عىل نحو مرشوع ملنعه
من الدخول دون ترصيح إىل البلد ،أو عىل شخص
تتخذ ضده إجراءات بغرض ترحيله أو تسليمه.
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
 املادة لكل فرد حق يف الحرية ويف األمان عىلشخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا .وال
ينص عليها
يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ُّ
القانون ،وطبقًا لإلجراء املقرر فيه .
يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذاالتوقيف لدى وقوعه ،كام يتوجب إبالغه رسي ًعا بأية
تهمة توجه إليه .
 يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية ،رسي ًعا،إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونًا
مبارشة وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن يُحاكم
خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز أن
يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة
هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج

عنهم عىل ضامنات لكفالة حضورهم املحاكمة ،يف أية
مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولكفالة
تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
 لكل شخص ُح ِر َم من حريته بالتوقيف أو االعتقالحق الرجوع إىل محكمة ليك تفصل هذه املحكمة
دون إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا
كان االعتقال غري قانوين .
 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوينحق يف الحصول عىل تعويض.
وباملعايري الدولية وباستعراض قانون اإلجراءات
االتحادي نجد أن املرشع اإلمارايت مل يرتك مسألة
القبض عىل املتهم محض الصدف بل مبواد قانونية
متينة بعيدة كل البعد عن التجاوزات وعن الخروقات
التي قد تحدث من جراء هذا الترصف ،وقد جاءت
املواد كالتايل –
ال يقبض عىل املتهم إال يف وجود دالئل كافية عىل
ارتكابه الجرمية ويف األحوال التي حددها القانون كام
نصت عليه املادة املادة (.)45
 -1ملأمور الضبط القضايئ أن يأمر بالقبض عىل املتهم
الحارض الذي توجد دالئل كافية عىل ارتكابه جرمية يف
أي من األحوال اآلتية-:
أوالً :يف الجنايات.
ثانياً :يف الجنح املتلبس بها املعاقب عليها بغري الغرامة.
ثالثاً :يف الجنح املعاقب عليها بغري الغرامة إذا كان
املتهم موضوعاً تحت املراقبة أو يخىش هروب املتهم.
رابعاً :يف جنح الرسقة واالحتيال وخيانة األمانة
والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة
بالقوة وانتهاك حرمة اآلداب العامة والجنح املتعلقة
باألسلحة والذخائر واملسكرات والعقاقري الخطرة.
 -2يف حالة غياب املتهم يأمر القانون بالضبط
واإلحضار
املادة( ،)46إذا مل يكن املتهم حارضا ً جاز ملأمور الضبط
القضايئ أن يصدر أمرا ً بضبطه وإحضاره ،ويذكر ذلك
يف املحرض وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة أحد
أفراد السلطة العامة.
 -3سامع أقوال املتهم فور القبض ويرسل إىل النيابة
العامة يف غضون األربع والعرشين ساعة وللنيابة
حرية الترصف مع املتهم املادة (.)47
ويجب عىل مأمور الضبط القضايئ أن يسمع أقوال
املتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا مل
يأت مبا يربئه يرسله خالل مثان وأربعني ساعة إىل
النيابة العامة املختصة .ويجب عىل النيابة العامة أن
تستجوبه خالل أربع وعرشين ساعة ثم تأمر بالقبض
عليه أو إطالق رساحه.
 -4يف حالة التلبس يجوز ألي شخص تسليم املتهم
للسلطة العامة
املادة ( ،)48لكل من شاهد الجاين متلبساً بجناية أو

جنحة ،أن يسلمه إىل أقرب أفراد السلطة العامة دون
احتياج إىل أمر بضبطه.
 -5للسلطة العامة يف الجنايات والجنح وغري املعاقب
عليه بالغرامة تسلمه إىل أقرب مأمور للضبط املادة
( ،)49والتي تنص عىل :ألفراد السلطة العامة ،يف
الجنايات أو الجنح املتلبس بها غري املعاقب عليها
بالغرامة ،أن يحرضوا املتهم ويسلموه إىل أقرب
مأموري الضبط القضايئ.
 -6يف حالة الجرائم التي يتوقف تحريكها بناء عىل
شكوى ال يقبض عىل املتهم إال بناء عىل شكوى ممن
يهمه األمر (كجرائم الرسقة بني األصول والفروع
وجرمية زنا الزوجة وغريها املنصوص عليه قانونا )
والتي يكون من املصلحة العامة عدم القبض عىل
املتهم وبالتايل تحريك الدعوى الجنائية إال إذا تقدم
صاحب الشكوى بها كالزوج يف جرمية الزوجة .املادة
( ،)50إذا كانت الجرمية املتلبس بها مام يتوقف رفع
الدعوى الجزائية فيها عىل شكوى فال يجوز القبض
عىل املتهم إال إذا رصح بالشكوى من ميلك تقدميها
ويجوز يف هذه الحالة أن تكون الشكوى ملن يكون
حارضا ً من أفراد السلطة العامة.
ويف النهاية البد أن تكون إجراءات القبض عىل املتهم
سليمة وواضحة وال عيب فيها وإال أعترب أمر القبض
باطالً وبالتايل ووفقا للقاعدة القانونية كل ما بني عىل
باطل فهو باطل ،إال يف حاالت محددة تأخذ املحكمة
باألدلة األخرى كإعرتاف املتهم وغريه من األدلة ،ولكن
األساس هو بطالن اإلجراء يف حالة بطالن أمر القبض
وملحكمة النقض املرصية يف هذا األمر حكام قالت
فيه يف واقعة حصل فيها عدم صدور أمرا من النيابة
العامة بالقبض عىل املتهم وقالت (وحيث إن البني
من محارض جلسة املحاكمة إن املدافع عن الطاعن
دفع ببطالن القبض والتفتيش عىل املتهم لعدم
وجود إذن من النيابة العامة .ملا كان ذلك وكان قضاء
محكمة النقض قد جرى عىل أن الدفع ببطالن القبض
والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ،وما
ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب
عىل محكمة املوضوع مناقشته والرد عليه وإذ كان
الحكم املطعون فيه قد عول يف قضائه باإلدانة عيل
الدليل املستمد منه وكان ال يكفي لسالمة الحكم أن
يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غري مرشوع.
وكان دفاع الطاعن وعىل السياق آنف الذكر يعد دفاعاً
جوهرياً ملا قد يرتب عليه –إن صح– أن يتغري به وجه
الرأي يف الدعوى ،وكان الحكم املطعون فيه قد قعد
كلية عن الرد عيل هذا الدفع بالرغم من أنه استند
يف قضائه باإلدانة عىل الدليل املستمد ،مام أسفر عنه
القبض وعىل أقوال من أجراه فإنه يكون – فضال عن
قصوره يف التسبب – معيباً باإلخالل بحق الدفاع مبا
يبطله ويوجب نقضه واإلعادة).
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مقاالت

أزمة "كورونا" والصحة النفسية ألطفالنا

إن مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل النمائية في تكوين شخصية اإلنسان بمختلف أبعادها ،وعليه فإن أهم أساسيات بناء
شخصية سوية للطفل هو مستوى الصحة النفسية الذي يتحقق له من خالل التنشئة الوالدية واالجتماعية التي يتلقاها،
باإلضافة إلى الخبرات التي يمر بها وتترك بصمتها على أفكاره ومشاعره.
همسة يونس  /كاتبة ومستشارة تربوية

وها نحن اليوم نقف أمام ظرف عاملي قد يرتك بصمته الخطرية عىل الصحة
النفسية ألطفالنا إن مل نبذل جهودا ً حقيقة لدعمهم ومساعدتهم لتخطي هذه
املرحلة بسالم .إن أزمة جائحة (كورونا) وما ترتب عليها من حجر منزيل وضع
األطفال تحت ضغط نفيس كبري ،فالعزل االجتامعي وتقييد حركة الطفل ضمن
مساحة املنزل وانقطاعه عن مدرسته وأصدقائه انعكس سلباً عىل مشاعره
وسلوكه ومزاجه لتظهر مالمح العصبية والعدوانية والتوتر .
إن ما أفرزته هذه األزمة ميكن أن نعتربه ضمن إطار الخربات النفسية الصادمة
والتي يُعرفها فرويد عىل أنها (األحـداث التي تحدث فجأة وبشكل غري متوقع
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وخارج عن املعتاد واملألوف ،وتزيد من وترية رد الفعل يف مقابله الفعل (املثري)،
ويف قلب معايريه ومتطلباته النفسية األخرى ) ،وتختلف استجابات األفراد
النعكاسات األزمات تبعاً للفروق الفردية ،إضاف ًة لدرجة الدعم من البيئة
املحيطة  ،لذلك إن كان الطفل يحظى ببيئة أرسية تعزز اإليجابية والتفاؤل
وتقدم له الدعم النفيس الالزم عند تعرضه ملثل هذه الخربات النفسية السلبية
فإنه بالتأكيد سيتمكن من تجاوزها بأمان  ،بل إنها ستضيف إليه مهارة جديدة يف
كيفية التعامل مع األزمات تجعل منه شخصاً إيجابياً فعاالً تجاه ذاته ومجتمعه.
ومن هنا تأيت أهمية املساندة األرسية يف تخفيف آثار هذه األزمة من خالل

مقاالت

استثامر طاقة الطفل الحركية يف أنشطة فكرية وجسدية تنمي مهاراته املعرفية
والحياتية ،وتدعم استقالليته ومسؤوليته تجاه نفسه واآلخرين  ،ومن خالل
تعزيز جسور الحوار والتواصل معه وتشجيعه عىل التعبري عن أفكاره ومشاعره
بسالسة ،إذ من الرضوري أن نساعده قدر اإلمكان عىل التخفيف من عملية
كبت املشاعر السلبية الناجمة عن القلق والتوتر والتغيري املفاجئ يف منط الحياة
الطبيعية .
كام يجب الحرص عىل عدم ذكر حاالت اإلصابة والوفاة أمام الطفل يك ال
نتسبب بإصابته بالرعب والهلع ،بل نقدم له رشحاً مبسطاً يوضح الهدف من
الحجر املنزيل وهو سالمته وسالمة عائلته واملجتمع ،وبذلك نكون قد عززنا
املنظومة القيمية واألخالقية لدى الطفل من خالل تشجيعه عىل االلتزام
واالنضباط االجتامعي ليكون يف املستقبل عنرصا ً فاعالً يف املجتمع .إن فرتة
الحجر املنزيل قد وضعت األهل يف مواجهة حية ويومية مع تلك الثغرات التي
نشأت يف عالقتهم بأطفالهم نتيجة انشغالهم بأعباء العمل والحياة ،لتكون
هذه األزمة مبثابة فرصة الستدراك األخطاء وتوطيد التقارب النفيس بني األهل
وأطفالهم.
لقد سعت كافة املؤسسات املجتمعية املهتمة بالطفل يف الدولة باإلضافة إىل
املبادرات الفردية إىل تقديم الدعم النفيس لألطفال خالل هذه األزمة ،لنلحظ
تكاتفاً مدهشاً بني الجميع للخروج باألطفال من هذه األزمة بأقل الخسائر
النفسية  ،بل وإكسابهم العديد من املهارات الجديدة التي فتحت أمامهم آفاقاً
واسعة من االبتكار واإلبداع باإلضافة إىل جرعات السعادة التي خففت الكثري
من التوتر النفيس املرتتب عىل الحجر املنزيل .
أرى بأننا أمام فرصة كبرية لتنمية مواهب أطفالنا بطرق مبتكرة أثناء وجودهم
يف املنزل تتيح لهم تحرير طاقاتهم اإلبداعية ليكون لذلك أكرب األثر يف تعزيز
ثقة الطفل ،فإبداعات الطفولة هي عنرص فعال يف التصدي غري املبارش لتفيش
فريوس كورونا املستجد ،إذ أن اإلبداع مصدر للطاقة االيجابية والسعادة التي
تعزز الصحة النفسية وبذلك ترتفع املناعة الذاتية لدى األطفال وأولياء أمورهم
يف مواجهة املشاعر السلبية يف إطار هذه االزمة.
إنه ملن الرضوري جدا ً أن توفر مؤسسات الدعم النفيس واالجتامعي لألرس فرص
اكتساب مهارات العالج النفيس الذايت التي تقدم لهم تأهيالً حقيقياً ميكنهم
من تعديل منط تفكريهم تجاه ما يجري من أحداث حولهم للتعامل مع مثل
هذه األزمات مبرونة عالية ،وتساعدهم عىل تبني أساليب تكيف إيجابية ترفع
من مستوى صحتهم النفسية وبالتايل متكنهم من تقديم الدعم النفيس السليم
لكافة أفراد األرسة ومن ضمنهم األطفال .
حني نؤمن بنتائج التعامل اإليجايب مع األزمات التي نواجهها يف حياتنا ،سنكون
خط الدفاع األول للمجتمع بأكمله  ،فاألرسة اإليجابية هي نواة مهمة ملجتمع
إيجايب عىل كافة األصعدة.
المراجع :

 عائدة عبدالهادي حسنني  ،الخربات الصادمة واملساندة األرسية وعالقتهابالصحة النفسية للطفل ،دراسة عىل اإلنرتنت.
 يعقوب ،غسان  ، 1999،سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العالج النفيس ،بريوت ،لبنان،دار الفارايب.

قواعد الصحة
النفسية للطفل
إن الصحة النفسية للطفل هي صامم أمان يف حياته يساعده عىل
التوافق الشخيص واالجتامعي  ،ومينحه القدرة عىل بناء شخصية متوازنة
وإيجابية تنطلق من تقبل الذات إىل تقبل اآلخر .
ويقع تأسيس قواعد الصحة النفسية للطفل عىل عاتق األرسة بداي ًة
ثم املدرسة حيث تتشكل مالمحها منذ السنوات الخمس األوىل لتكون
أساساً للصحة النفسية للمراحل العمرية األخرى .
ومن أهم العوامل التي تساعد عىل تعزيز الصحة النفسية اإليجابية
لدى الطفل :
 التنشئة الوالدية القامئة عىل أساليب تربوية إيجابية بعيدة عن أمناطالرتبية الوالدية السلبية.
 اعتامد اسلوب التعاقدات السلوكية ومسؤولية العواقب كبديلللعقاب.
 تفهم حاجات الطفل املختلفة وإشباعها بشكل سليم والتي تتمثل يفهرم "ماسلو" للحاجات لتتدرج تصاعدياً من الحاجات الفيسيولوجية إىل
احتياجات األمان ثم االحتياجات االجتامعية ثم الحاجة للتقدير ،وأخرياً
الحاجة لتحقيق الذات .وتعترب هذه الحاجات تراكمية مرتابطة ال ميكن
أن تتحقق إحداها إن مل يتم إشباع الحاجات األخرى .
 توفري بيئة أرسية إيجابية تدعم الطفل وتساعده عىل النمو السليمجسدياً ومعرفياً ونفسياً واجتامعياً .
 توفري الفرص الكافية للطفل الكتساب مهارات حياتية واجتامعية منأهمها مهارات حل املشكالت وإدارة األزمات والضغوطات.
 عدم املساس باحرتام إنسانية الطفل تحت مسمى " الرتبية والتأديب" . أن تقوم تربية الطفل عىل معادلة متوازنة من الحب والحزم. التدخل املبكر يف حال مالحظة أي اضطرابات نفسية لدى الطفل منخالل اللجوء إىل املختصني.
 يعترب اللعب من أهم حاجات الطفل التي تسهم بشكل مبارش وعميقيف منوه من كافة الجوانب  ،لذا يجب عدم حرمان الطفل من عامل اللعب
بل استثامر هذا العامل لدعم الطفل نفسياً ومعرفياً واجتامعياً .
 عدم استخدام الحرمان يف تربية الطفل فهو يؤدي إىل حالة من الجوعالنفيس التي تنعكس سلباً عىل سلوك الطفل عىل املدى القصري والبعيد،
واستبداله بتدريب الطفل عىل املسؤولية الذاتية من خالل إدراك عواقب
السلوك.
 تدريب الطفل عىل سياسة " تأجيل اإلشباع" إلكسابه مهارة إدارةرغباته وحاجاته مام مينحه قدرة أكرب عىل التكيف.
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نسائية الشرطة

زينب الطويل ..
«خير جليس» ينمي الحس األمني ويوسع
مدارك المعرفة

كانت بداية عملها في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة عام  ، 2009ومنه انتقلت لقسم اإلستراتيجية وتطوير األداء فرع السعادة باإلدارة
العامة للعمليات الشرطية ،تهوى القراءة وتصفها بأنها المتنفس الذي يعينها على مجريات الحياة ،ومنها تنمي الحس األمني ،وتطلع على كل
جديد في عملها ،كما تسعى إلسعاد الناس من خالل القراءة واالستفادة من تجارب األخرين .الرقيب زينب خميس الطويل معنا عبر هذا الحوار.
حوار :سامي يوسف

متى التحقتي بشرطة رأس الخيمة

بدأت العمل باملخترب الجنايئ برشطة رأس الخيمة
عام  ،2009ومن خالل عميل اكتسبت خربات
ومهارات عدة :منها صياغة الكتب والتعامل مع
مختلف اإلدارات والخرباء ،أما قسم اإلسرتاتيجية
وتطوير األداء فقد تعلمت منه وضع الخطط ورسم
األهداف املستقبلية ،وتطوير الذات مبا يخدم العمل
األمني.
هوايتك المفضلة

وتزودت من املعرفة واملخزون الثقايف ،وساعدتني
يف توسيع املصطلحات التي اتعامل بها ،كام تشكل
عندي حافزا قويا لتنشيط الذاكرة ،و تعزيز مهارات
التفكري وتزيد من ثقة الشخص بنفسه.
وهنا البد من اإلشارة للدور الكبري الذي قام به
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب – رعاه الله – يف موضوع دعم القراءة،
والتي أطلق من أجلها سموه أكرب مسابقة عربية يف
الوطن العريب بني الشباب (تحدي القراءة العريب)،
وفيها قال سموه الكريم «القراءة هي مفتاح
املعرفة ،واملعرفة هي مفتاح النهضة الحضارية،
وتعزيز االنفتاح املعريف والثقايف يبدأ من الطفولة،
وغرس حب القراءة يف نفوس الصغار هو غرس
ألسس التقدم والتفوق لوطننا».

ملا وصلت إىل ما أنا عليه يف خدمة الوطن ،الذي لن
نتمكن من رد جميله مهام فعلنا من أجله  ،أحب
أن أخدم وطني يف كل األوقات ،فقد أمن لنا حياة
رغيدة وعيشة آمنة.
ما الذي يقدمه فرع السعادة
للعنصر النسائي

من أهم أهداف فرع السعادة إعداد الخطط
واألنشطة إلسعاد العاملني واملتعاملني،حيث يتم
تنظيم االحتفال بيوم اليوم املرأة العاملي -ويوم
املرأة اإلمارايت -ويوم األم والعديد من األنشطة
الخاصة بالعنرص النسايئ من العامالت بالقيادة.

القراءة ،فهي املتنفس الذي أهرب إليه من ضغط
الحياة والعمل ،وهي العامل اآلخر الذي أجد فيه
الراحة ،واملالذ الذي يعينني عىل مجريات الحياة،
ومنها أيضا ننمي الحس األمني ،ونطلع عىل كل
ماذا تقولين لزميالت العمل
جديد يف مجال عملنا ،كام تساعدنا القراءة عىل نقل
املرأة نصف املجتمع ،ورشيك مهم يف مسرية التنمية
تجارب االَخرين إلسعاد الناس .والقراءة غذاء للروح
والتطوير  .كام تحظى املراءة بدعم القيادة الرشيدة
والعقل ،وهي أول كلمة قالها جربيل عليه السالم
هل تشجعك األسرة في أداء
وتشجيعها ،لذا عليها أن تربز شخصيتها يف جميع
مهامك الوظيفية
لرسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم عندما نزل عليه
األرسة لها أولوية يف حيايت ،ولها دور كبري فيام أنا املحافل املحلية والدولية لتحقيق التقدم واالزدهار
يف غار حراء (إقرأ).
صقلت القراءة شخصيتي وتطورت من خاللها عليه االَن ،ولوال والديت ودعائها وتشجيعها الكبري يل لوطننا الغايل.
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األمن واألسرة

فوائد الحوار
مع الطفل

ً
عالم الطفل كبير جدا وال يمكن لنا اإلحاطة به بشكل واسع وعميق ،فالطفل يملك من المشاعر واألحاسيس التي ال يستطيع
ّ
التعبير عنها كالراشد ،وال بد من مساعدته على أن يتعلم العيش والتعايش ضمن المجتمع المحيط به.
عبد العزيز الخضراء

إ ّن حاجات الطفل ال تقترص عىل املاديّات من طعام وكساء ،بل تتعدى ذلك إىل
الحاجة إىل تعلم الحياة والحوار مع الطفل هو أساس مهم من تعليم الطفل طريقة
العيش ضمن مجتمعه .وﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ طريقة معينة وآداب يجب إتباعها ﻲﻓ ﻛﻞ
اﻷﺣﻮال واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ،ويلعب اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل دو ًرا أساس ًيا ﻲﻓ تربية اﻟﻄﻔﻞ تربية
سليمة ،وﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ كثرية ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﻤﻧﻮﻩ اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻰﻟ :ﺣﻮار الحديث واﻟﺤﺮﻛﺎت وهي من ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﻻدة ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ الثانية :ﺣﻮار اﻟﺼﻤﺖ و اﻹﻧﺼﺎت من سن اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
ﻲﻓ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ يتكلم اﻟﻄﻔﻞ ويعرب ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺰﻟﻬﺎ ﻲﻓ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻲﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺣﻮار الراشدين من سن اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ حتى اﻟﺮﺷﺪ.
أهم الطرق املتبعة يف الحوار مع األطفال:

اﻟﺤﻮار يساعد ﻋﻰﻠ ﻧﺸﺄة اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺸﺄ َة سوية وﺻﺎﻟﺤﺔ وبعيدة ﻋﻦ االنحراف اﻟﺨﻠﻘﻲ
واﻟﺴﻠﻮﻲﻛ ،اﻟﺤﻮار يوجه اﻟﻄﻔﻞ ويكسبه هويته الدينية ،وﻋﻦ أﻲﺑ هريرة رﻲﺿ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻗﺎل ﺻﻰﻠ اﻟﻠﻪ عليه وﺳﻠﻢ« :ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮد يولد ﻋﻰﻠ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﺄﺑﻮاﻩ يهودانه أو ينرصانه
أو ميجسانه».
وغياب اﻟﺤﻮار ﻲﻓ جميع ﻣﺮاﺣﻞ ﻤﻧﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ إﻰﻟ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ الجامعية يؤدي
إﻰﻟ ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻰﻠ م ّد جسور التواصل ،فاﻟﺤﻮار بني اﻟﻄﻔﻞ واملحيطني ﺑﻪ يكسبه
ﺧﺮﺒات ويوسع ﻣﺪارﻛﻪ الفكرية وينمي ﻋﻘﻞ اﻟﻄﻔﻞ ويساعده ﻋﻰﻠ التعليم وﻧﻘﻞ
اﻟﺮﺘاث والهوية واﻟﻔﻜﺮ.
مهم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت األرسية الحميمة البعيدة ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺮق
ا
أﺳﺎس
ً
يعد اﻟﺤﻮار اﻷﺮﺳي ً
واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ حيث و يخلق الحوار اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ بني اﻟﻄﻔﻞ وأبويه ﻣﺎﻤ يساعدهام إﻰﻟ دﺧﻮل
ﻋﺎﻢﻟ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺎص ،وﻣﻌﺮﻓﺔ احتياجاته ويسهل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ .و يجعل ﻣﻦ اﻷﺮﺳة
ﻛﺎﻟﺸﺠﺮة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻤﺮ ﻤﺛﺎ ًرا ﺻﺎﻟﺤﺔ طيبة ،وﻫﻲ اﻟﺴﻠﻮى ﻟﻬﺬﻩ الحياة.
كام يتعلم ﻛﻞ ﻓﺮد ﻲﻓ اﻷﺮﺳة من خالل الحوار أهمية اﺣﺮﺘام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ فيسهل
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اآلخرين.

ً
أوﻻ :طريقة التعليم

أهمية اﻟﺤﻮار ﻣﻊ األطفال:

أﻫﺪاف اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ:

– إﻧﻀﺎج ﻗﺪراﺗﻪ الفطرية وتحريك ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ.
– اﻟﺤﻮار قضية تعليمية ﻣﺘﻌﺪدة اﻷوﺟﻪ واآلليات.
– اﻟﺤﻮار ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺘاث والهوية واﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
– اﻟﺤﻮار عملية تربوية لتثبيت وإﻧﻀﺎج املفاهيم األخالقية .إ ّن طبيعة اﻟﺤﻮار ﻣﻊ
اﻟﻄﻔﻞ تأخذ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ:

ﻫﺬﻩ الطريقة ﻫﻲ اﻷﻛﺮﺜ شيو ًعا بني اﻵﺑﺎء ،حيث يرى ﻣﻌﻈﻢ اﻵﺑﺎء أن ﻣﻬﻤﺘﻢ
اﻷوﻰﻟ ﻲﻓ حياة اﻟﻄﻔﻞ تعليمه وإرﺷﺎدﻩ وﻫﺬا يحدث يوميًا ﺑﻞ لحظيًا.
ثانيً ا :طريقة اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ

يف هذه الطريقة يبحث الطفل عمن يفهم مشاكله ويظهر تعاطفه معه ملساعدته
فمثل رفض أصدقاء الطفل يف املدرسة اللعب معه قد ال
عىل تحملها وتجاوزهاً ،
تبدو مهمة للكبار ولكن قد تكون مشكلة ذات شأن كبري بالنسبة للطفل.
ً
ثالثا :أﺳﻠﻮب التشجيع واﻟﺜﻨﺎء

ﻫﺬا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻄﺮق ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻰﻠ السلوكيات السليمة لدى الطفل ومكافأته عىل
ما يقوم به من أعامل حسنة.
راﺑﻌا :طريقة التفاوض
ً

والتي يتم فيها عقد اتفاقيات بني الطفل ووالديه حول متطلباته ورشوط تحقيقها
ومسؤوليته عام هو مكلف به.
ﺧﺎﻣﺴا :طريقة اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ
ً

وعادة ما يتم اللجوء بكرثة لهذه الطريقة يف حاالت االنشغال ووجود ما يتهدد
الطفل والختصار الوقت وضيقه .
ويبقى الطفل أساس مرشوع أية أرسة قدّر الله لها أن تتكون لتبني إنسانًا هو
خليفة الله يف أرضه ،فلنكن عىل قدر تلك األمانة تجاه ما وهبنا الله.
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خلف القضبان

الجمعية
محمد األمين

عىل الزوجة مبقتىض الرشع والعرف وبحكم العالقة
الزوجية أن تطيع زوجها ،وأن تلبي طلباته ورغباته،
وأن تقوم مبساعدته ،كلها حقوق للزوج عىل زوجته
ال ينكرها أحد ،بيد أن عليها بحكم الرشع والدين،
أن تعني زوجها عىل طاعة الخالق عز وجل  ،وأن
تهديه إىل اتباع الطريق القويم إذا وجدت يف سلوكه
شيئا من االنحراف ،أو البعد عن الطريق السوي،
ولها يف ذلك أن تستعني مبن ترى من أهل القوامة
والخلق والدين ،وإال انحرفت العالقة وأصبحت نوعا
من التحالف املريض ،واالشرتاك يف الجرم والخروج
عىل قدسية العالقة الزوجية ومحرماتها إىل منزلق
آخر مل تتبني (ع.ن) خطورته إال بعد أن وقفت هي
وزوجها أمام املحكمة ليحدثهام القايض عن خيانة
األمانة ،ومخالفتها للرشع والقانون ،ومجافاتها
ألخالق املؤمن ،فوق ما تجره عىل املرء من صفات
تسقط بصورته وهيبته وكرامته إىل الحضيض ،فقد
كان املال وديعة بني يدي الزوجة ،أودعتها نساء من
جاراتها وقريباتها وبعض زميالتها يف العمل ،تحرين
فيها الصدق والنزاهة وهي تعرض عليهن مشاركتها
يف (الجمعية) وتجمع منهن املبالغ املحددة لالشرتاك،
وتكتب بكشف الحساب هذه ح .شهر سبعة للسفر،
وهذه .شهر أغسطس إليجار البيت ،وهذه كلثوم
شهر تسعة مع العودة للمدارس ومصاريف العيال،
وهكذا تتسع القامئة لهموم أرس وعائالت توسمت
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فيها الخري ووثقت بأمانتها وحسن تدبريها.
وبكل ما جبل عليه من فنون االحتيال وتأليف
قصص املعاناة و( صعوبة الظروف ) ،إىل جانب
قدرته الفائقة عىل إقناعها ،فقد متكن الزوج (م.د)
من االستيالء عىل أموال الجمعية عىل دفعات تارة
بدعوى إصالح سيارته ،وتارة لدفع إيجار البيت
وتسديد رسوم الكهرباء  ،وتارة لتسديد بعض ديونه
وتفادي دخول السجن ،وغري ذلك من الذرائع
واملربرات التي كان يسوقها إلقناع زوجته بإعطائه
املال عىل أن يرده أول الشهر ,,ولكنه ال يرد شيئا ،بل
يبتدع حيلة جديدة للحصول عىل مزيد من املال يك
ينفقه يف اللهو والعربدة وتعاطي املحرمات ،يف حني
تضطر زوجته شهرا بعد شهر لالعتذار عن تسليم
القسط املتفق عليه ملن يأيت عليهن الدور تارة بحجة
أن هذه سافرت ،وتلك مرض إبنها ،وفالنة نزيلة
املستشفى ،وأخرى انجبت طفال وهكذا حتى تراكم
الدين ،وتعدت املبالغ املطلوبة حدا يعجز دخلها
ودخل زوجها بل حتى ريع أثاث بيتها وحليها عن
تسديده  ،لينتهي األمر مبثولها وزوجها أمام املحكمة
تالحقهام لعنات النساء الاليت واجهت كل منهن
الويل والثبور وعظائم األمور ،بل والطالق البائن من
أزواجهن !!
كان قد مىض عىل وجودها بالسجن ثالث سنوات
قبل أن نلتقي بها يف سجن النساء حيث بدت عىل

حالة من الضعف والهزال الشديد.
بصوت خافت تحدثت إلينا ورأسها مطأطئ إىل
األرض ،رسدت تفاصيل قضيتها ومحاكمتها التي
انتهت بحبسها وحبس زوجها ،وما تبع ذلك من
مطالبتها بالطالق من زوجها ،وانتهاء أطفالهام يف
حضانة والدتها وتفكك العائلة
تقول أن أكرث ما يؤملها هو بعدها عن أطفالها،
وفقدان عالقتها بالكثريات من قريباتها وصديقاتها
وما تسببت به من (خراب بيوت) كام تسميه نتيجة
ما حدث .
أشعر بالندم ،ألنني طاوعت زوجي وكنت أعطيه
املال عىل أمل أن يرده يل وهو يعلم أنه أمانة،
وظننت أنني احافظ بذلك عىل بيتي وأرسيت وأطفايل،
لكنه خذلني ،ومل يكن يفكر إال يف نفسه وملذاته.
أنصح كل زوجة بأن ال تطيع زوجها إال فيام أمر به الله
ويف الحالل وأن تساعده عىل سلوك الطريق القويم،
وأال تكون عونا له عىل االنحراف والسلوك الخاطئ،
فليس كل زوج يقدر املسؤولية أو يكون عىل قدرها،
وأن تنتبه الزوجة لزوجها وسلوكه وترصفاته ،فالكثري
مام كان يفعله زوجي مل أكن أعرف عنه إال من خالل
املحكمة ،وكأنني كنت عمياء ال أرى ما يحدث حويل،
وهو يغمرين بكالمه املعسول ،وادعائه بأنني أهم ما
يف حياته ،والتظاهر بأنه حريص عىل بيته وعياله !!

علوم أمنية

شرطة الفكر وصناعة المراقبة !

أن القرن الحالي يشهد وسوف يشهد على مر األيام مزيدا من اجهزة المراقبة والتنصت والتصوير والتسجيل الدقيقة ذات الكفاءة العالية والتي
يصعب اكتشافها لصغر حجمها وزيادة امكانياتها...والخشية إنها سوف تساعد -وإن لم يكن ساعدت -في أخر األمر على هدم القيم المتعلقة
بالخصوصية والحرية الشخصية  ،ومنها ما يتعدى الى هتك األسرار التي يحاول الناس حجبها عن اآلخرين...أجهزة امكن لها أن تتسلل الى مكامن
االسرار دون أن يدري اصحاب تلك األسرار انها تشاركهم حياتهم الخاصة بل وتنقلها الى اآلخرين !
هاني محمد توفيق

ويكفي أن نقدم الدليل يف أحدى القضايا التي
عرضت امام املحاكم األمريكية ..القضية املعروضة
تتعلق مبرشوعية استخدام تكنولوجيا التصوير الحراري
يف ضبط سكان احد املساكن بتهمة " زراعة نبات
املاريجوانا املخدر " داخل البيت .وقد لجأت الرشطة
اىل الصاق أجهزة التصوير الحراري بجدران البيت من
الخارج  ،ومتكنت األجهزة عن طريق رصد الحرارة
املنبعثة من هذه الجدران ان تعطي صورة كاملة ملا
يحدث داخل البيت .وتم القبض عىل سكان البيت
لثبوت التهمة عليهم ولكن املشكلة التي قامت هنا
والتي تنظر فيها املحكمة هي" مدى مرشوعية هذا
العمل " نظرا ألن األجهزة األمنية التي قامت باملراقبة
والرصد والتصوير مل تحصل عىل أذن مسبق من
االجهزة القضائية املسؤولة ودون علم اصحاب البيت
واعتربت اإلجراءات التي متت تعترب خرقا خطريا ألحكام
القانون ! وهانحن اآلن نرى مدى التوسع يف رقمنة
كافة املعامالت وتكوين قواعد للمعلومات عن اي ىش
واي انسان يف اي من بقاع األرض..ان التقدم التقني
مطلوب ولكنه يف نفس الوقت يجب ان يدفعنا ويثري
يف أذهاننا ما ذكره الروايئ الربيطاين " جورج أوريل" يف
روايته " األخ الكبري " الذي يتمثل يف استخدام الدولة

جهازا بريوقراطيا ضخام يحمل يف الرواية اسم " رشطة
الفكر" بحيث يظهر هذا الجهاز صورة ذلك األخ الكبري
طيلة الوقت وبشكل دائم مراقبا ألدق واصغر تفاصيل
الحياة اليومية ملن يراقبه واالستعداد تقنيا اعطاء اية
معلومات عنه للجهات املختصة ! العجيب ان هذه
الرواية صدرت سنة  . 1984إن خطورة التقدم التقني
املتطور اصبح يغنينا اآلن عن استخدام جهاز " رشطة
الفكر " ونحن نتابع سلوكيات الناس وقراءة افكارهم
عن بعد....لقد تجاوزت تطورات اجهزة املراقبة و
التنصت وغريها كل ما كان " أوريل " يتصور امكانية
حدوثه يف يوم من األيام إن ما نراه من أجهزة اآلن
وما حوته من تقنيات اصبحت متثل خطرا بالغا إذا
ما تجاوزت مجاالت استخدامها من املرشوع اىل
الالمرشوع ! أما ما عرف أخريا بصناعة املراقبة  ،ففي
بريطانيا وحدها يف الوقت الحايل انترشت كامريات
املراقبة التي ترصد كل بقعة وكل موقع وتنقله مبارشة
اىل مركز قيادة الرشطة رمبا تفيد هذه التقنية يف تراجع
الجرمية يف املناطق الخاضعة للمراقبة ولكن ما أيثري
من القلق اآلن يف بريطانيا وجود ما يقرب من نصف
مليون كامريا يف لندن وحدها تراقب الناس عىل مدار
االربع والعرشين ساعة يوميا  ،وتبث ما تم رصده اىل

ما يقرب مائة نقطة من نقاط الرشطة.
املهم املراقبة يف املايض كانت تقترص عىل تتبع
اشخاص معينني بالذات ومعلوم نشاطهم األجرامي
تحسبا ألي موقف او جامعات معينه تسعى ألهداف
محددة متس االمن القومي.
أي إنها كانت مراقبة مقننة ومحددة  ،ولكن اآلن
اصبحت املراقبة والرتصد تتم بأسلوب منهجي
الخطورة أن هذه املراقبة توجد يف بعض أجهزتها أن
مل يكن الكل امكانية تخطي كل الحدود الجغرافية
متجاوزة كل قوانني الحامية األدبية واألخالقية  ..نتيجة
تدفق املعلومات بسهولة وبدون ضابط كام هو واضح
ويعرفونه متاما مستخدمي االنرتنت وتوابعه .
ما نهدف اليه هو ان نسخر ما نعلم يف خدمة تتطلبها
مجتمعاتنا وأن نسخرها يف أي غرض برشط مراعاة
القواعد والقوانني األخالقية واالجتامعية املتعلقة
بخصوصية اإلنسان الفرد  ،ولتكن هناك مراقبة أرسية
عىل ما نضع يف أيدي صغارنا  ،ونراقب ما يبثون
ويستقبلون فنحن مستهدفني فكريا  ،وبيولوجيا .ولكل
ابناء العني الساهرة نهمس كن مراقبا راصدا ألي خلل
وليس برشط أن تكون مكلفا  ،كن ساهرا عىل أمن
وآمان دولة تحمينا قبل أن نحميها.
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واحة األدب

ِمن مؤسسي مسجد القرويين واألندلس

( وقفات )

فاطمة بنت محمد القهرية القرشية من ذرية عقبة بن نافع القهري القريش ،فاتح تونس
ومؤسس مدينة القريوان ،وهي شخصية تاريخية خالدة يف ذاكرة مدينه فأس باملغرب ،عرفت
ب(أم املؤمنني القهرية) .نزحت وهي فتاة صغرية مع العرب النازحني من مدينة القريوان إىل
أقىص املغرب ونزلت مع أهلها يف فأس بعهد املوىل إدريس الثاين ،حتى تزوجت وطاب لها
املقام هناك ،أصاب أهلها وزوجها الرثاء بعد كد وتعب واجتهاد وعمل ،ومل مييض زمن طويل
حتى توىف والدها وزوجها ،ثم مات أخ لها فورثت عنهام ماال كثريا شاركتها فيه أخت لها هي
مريم بنت محمد القهري ،والتي كانت تكنى بأم القاسم .رأت اإلختان أنه من الرضوري
استغالل هذه الرثوة يف التقرب إىل اللة ملا متيزتا به من زهد وتقوى وورع ،وعقدتا العزم عىل
بناء مسجدين يكونان ذخرا لهام بعد موتهام ،فبنت فاطمة (مسجد القرويني) ،فيام اقتدت
بها اختها فئ بناء (مسجد األندلس) ،والزال جامع القرويني إىل جوار جامع األندلس يؤديان
دورا رائدا تدرس به العلوم بشتى أنواعها ويتخرج منه كبار العلامء .

ليك تنجح انطلق من قلعه اإلميان .
اإلميان سالح الروح ضد املوبقات ،وملجأ
النفس عند امللامت ،كل يشء ميكن يفشل
إال اإلميان.
أخرت منظومة قيمك بعناية فائقة ،فإن
روحك كجسد بحاجه إىل وطن ،من دون
اإلميان فإن كل يشء يبقى بال معنى.
الناجحون يحصنون أنفسهم ضد املوبقات
باإلميان ،ويعالجون أمراض النفس باإلميان،
ويطردون واردات الهموم باإلميان ،ويلتزمون
مبتطلبات األخالق باإلميان ،ومينعون أنفسهم
من االنزالق باإلميان .

( أبوبكر الرازي أبو الطب العربي )

( حكم )

يحفل تاريخنا العريب بأعالم بارزين أسهموا يف بناء رصح الحضارة اإلسالمية ،وكانوا ومازالوا
نجوما مرشقة يف سامء العلم نذروا أنفسهم لخدمة البرشية كافة ،وقدموا جهودا مرشفة
يف مجاالت شتى منها :الطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك وغريها من العلوم
اإلنسانية .أثرت جهودهم يف النهضه األوروبية تأثريا أعرتف به األوريون أنفسهم،
ودون شك فأن أعظم طبيب يف العامل العريب بالعصور الوسطى ،وهو أبا للطب العريب بال
منازع العامل الطبيب املسلم أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ،الذي أمتاز بالذكاء وسعه
االطالع والنبوغ .ولد يف قريه باملغرب مبنتصف القرن التاسع امليالدي بدأ مسريته موسيقيا،
ثم أنتقل لدراسة الفلسفة وانتهى إىل دراسة الطب يف مستشفى بغداد وإن من أهم
انجازاته :
*ابتكار الخيوط الطبية التي تستخدم يف خياطه الجروح إثناء العمليات الجراحية.
*له العديد من االخرتاعات الهامة يف عامل األدوية ،فهو أول طبيب يخرتع املراهم الفعالة
لعالج بعض األمراض الجلدية ،كذلك قام بإجراء العديد من التجارب الدوائية التي كانت
تستخلص من األعشاب لعالج العديد من األمراض .
*نبغ الرازي يف الكيمياء وعلم الطب ،بل تعدى هذا النبوغ حيث قام بتصنيع العديد من
األدوية عرب استخالصها من األعشاب ومعالجتها بإضافات كيميائية  ،كام خصص الكثري من
وقته لدراسة الظواهر الكيميائية املتعددة .
*كان ضمن العلامء املسلمني الذين لهم تأثري خالص خارج الحدود العربية ،ففي كتب
األوربيني خاصة يف علوم الطب والفلسفة وغريها كان الرازي له باع طويل وخربة كبرية يف
تأسيس نظريات هذه العلوم .
*التفريق بني الجدري والحصبة ،وتقديم وصف دقيق للمرضني وتحديد أعراض كل منهام .

( دعاء )

قيل لبعض الحكامء بأي يشء يعرف األوفياء
الرجل دون اختبار؟
قالوا  :بحنينه إىل وطنه وتلهفه إىل مامىض
من زمانه .
العقول الصغرية تناقش األشخاص ،والعقول
الكبرية تناقش املبادئ.

(الصداقة )

الصداقة حلام ،وكيان يسكن الوجدان
الصداقة ال توزن مبيزان ،وال تقدر بأمثان
فالبد منها لكل إنسان.
سئل عىل أبن أيب طالب كم صديق لك ..
قال ال أدرى اآلن ،الن الدنيا مقبلة عيل،
وإمنا أعرف ذلك إذا أدبرت عني ،وخري
األصدقاء من أقبل إذا أدبر الزمان عنك .

( شعر )

يخاطبني السفيه بكل قبح
فأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيد حلام
كعود زاده االحراق طيبا

اللهم أدخلنا يف ميادين الرحمة ،ومدنا بفرج يف كل محنة ،وألطف بنا لطفا ترينا به عظيم حكمتك ،حتى ال يحجبنا البالء عن رؤية عنايتك .
اللهم إين أسالك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك ،وترىض بقضائك ،وتقنع بعطائك،
اللهم أفتح أبواب رزقك لكل نفس تنتظر الفرج ،وتلهج بالدعاء.
إعداد النقيب  :حسن المنصوري
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مفاهيم

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي

إعداد  :سعد الدغمان

يف نوفمرب  ،2018أطلقت حكومة دولة اإلمارات
االسرتاتيجية الوطنية لالمن الغذايئ التي تم
استعراضها من قبل معايل مريم بنت محمد
سعيد حارب املهريي (وزيرة دولة) املسؤولة
عن ملف األمن الغذايئ املستقبيل ،وذلك ضمن
الدورة الثانية من االجتامعات السنوية لحكومة
دولة اإلمارات .2018
تهدف االسرتاتيجية إىل تطوير منظومة وطنية
شاملة تقوم عىل أسس متكني إنتاج الغذاء
املستدام ،وتحدد عنارص سلة الغذاء الوطنية،
التي تتضمن  18نوعاً رئيساً ،بناء عىل ثالثة
معايري رئيسة ،هي:
 معرفة حجم االستهالك املحيل ألهم املنتجات القدرة عىل اإلنتاج والتصنيع االحتياجات التغذويةتتضمن االسرتاتيجية 38 ،مبادرة رئيسة قصرية
وطويلة املدى ،ضمن رؤية عام  ،2051وأجندة
عمل لعام  ،2021وتعمل من خالل خمس

توجهات اسرتاتيجية تركز عىل:
 تسهيل تجارة الغذاء العاملية تنويع مصادر استرياد الغذاء، تحديد خطط توريد بديلة ،تشمل من ثالثةإىل خمسة مصادر لكل صنف غذايئ رئيس.
أبرز أهدافها أن تكون دولة اإلمارات األفضل
عاملياً فيمؤرش األمن الغذايئ العاملي بحلول عام
 ،2051وضمن أفضل  10دول بحلول عام 2021
 تطوير إنتاج محيل مستدام ممكّن بالتكنولوجيالكامل سلسلة القيمة ،وتكريس التقنيات الذكية
يف إنتاج الغذاء
 تفعيل املبادرات لتعزيز قدرات البحثوالتطوير يف مجال الغذاء
 تطوير برنامج يُعنى باستزراع األحياء املائية تسهيل إجراءات مامرسة األعامل ضمنقطاع اإلنتاج الزراعي ،تسهيل إجراءات التعاقد
الزراعي ،ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية
والغذائية

مواءمة الرسوم الزراعية املحلية مع مثيالتها
الدولية لتحسني اإلنتاج املحيل
 تشجيع استهالك املنتجات املحلية الطازجة الحد من فقد وهدر الغذاء من خالل تطويرمنظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن
سالسل التوريد
 إيجاد بنوك طعام متعددة عىل امتداد الدولةضامن سالمة الغذاء وتحسني نظم التغذية
 إيجاد برامج تدريبية ت ُعنى بالسالمة الغذائيةالوطنية ،وتعزيز إجراءات السالمة والوقاية يف
مجال نشاطات األغذية التجارية
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/
strategies-initiatives-and-awards/
federal-governments-strategiesand-plans/national-food-securitystrategy-2051
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مقاالت

سيكولوجية الصحة والحب
الدكتور ممدوح مختار

هذه مقالة طبية ،إذن ليس غريباً أن يكون موضوعه
عن الحب ..فالعالقة وثيقة بني الصحة والحب..
فالصحة ليست الخلو من املرض ،ولكن الصحة هي
السعادة واألمن النفيس والشعور بالرفاهية والوفرة،
واملصدر األسايس للسعادة هو الحب  ..واملصدر
األسايس لألمن النفيس هو الحب ..وتلك غاية اإلنسان
من الحياة  :السعادة واألمن النفسی.
والسعادة هي حالة من الرسور والرضا ،واألمن النفيس
هو حالة من الوثوق والسيطرة عىل الخوف والتحكم
يف الذات واإلستعداد ملا سوف يحدث مستقبالً،
وكالهام -أي كل من السعادة واألمن النفيس يجعالن
اإلنسان يشعر باإلكتامل ،واإلكتامل هو شعور عظیم،
شعور بالتوافق واإلنسجام ،توافق وإنسجام بني
مكونات اإلنسان الثالثة  :الروح والنفس والجسد.
ومنها يشعر اإلنسان إنه وحدة واحدة وكل متكامل.
وبذلك تتحقق أكرث درجات اإلنسانية .أي اإلنسان
الكيل املتكامل املتامسك ،توافق وانسجام إىل حد
االلتحام بني الروح والنفس والجسد ،إنها األلفة مع
النفس ،إنه الشعور بالذات ،ويرتجم ذلك لفظيا يف
كلمة أنا ،فحينام تقول «أنا» فإنك تشعر بهذه األنا،
تعرفه ،تألقه  .ال تنظر إليه وكأنه يقع أمام عينيك
ولكن تشعره داخلك ،وحني توجد "أنا" يوجد اآلخر.
وبذلك متتلك الناصيتني ..إبصار وبصرية ..رؤية الخارج
ورؤية الداخل معاً.
يف هذه الحالة تشعر بحسن الحال الناتج عن اإليقاع

املنتظم ألجهزة الجسم املختلفة وانسجامها مع بعضها
البعض وهي أعىل درجة يف الصحة الجسدية ،ثم تشعر
بالصفاء والتواصل وهي أعىل درجة يف الصحة الروحية،
ثم تشعر بإنسجام فكرك مع وجدانك وإدراكك،
وانسجام كل ذلك مع سلوكك وردود أفعالك ،وهي
أعىل درجة يف الصحة النفسية.
وببساطة شديدة منك وبدون أي عناء أو بذل مجهود
تشعر بانسجام روحك مع نفسك ومع جسدك ..كل
يؤثر يف اآلخر ألنه جزء من اآلخر.
وهذا هو املعنى الحقيقى للصحة.
الصحة هي إنتظام اإليقاع ،هي اإلنسجام ،هي النسق
البديع هي الشكل الجميل هي الباطن القوي ،هي
األنا املتحدة روحاً وجسدا ً ،وهي القدرة عىل التواصل
العاطفي مع األخر.
إذن الصحة ليست الخلو من املرض ..الصحة أبعد من
ذلك ،ولذا فاإلنسان قد يشعر بغاية الصحة وهو رضير،
أو وهو مبتور اليد أو فاقد للنطق والسمع.
حب الروح:
الروح هي ماهو غیبي وغیر مريئ وغیر ملموس ،يشء
ما يجعلك تتآلف مع إنسان تحبه تعشقه تصري متيامً
به ،تشتاق إليه ويعذبك هذا االشتياق .إنه إنجذاب
مائل ال تقوى منه فكاگا ،بل ال تريد أن تنفك منه
ألنه ميلؤك بالفرحة والنشوة واللذة .ولذة الروح هى
خربة ذاتية جدا ً ،خربة ساموية .خربة يعجز اإلنسان عن
وصفها ولكنه يدرکها بروحه .وحتى روحه ال يستطيع

أن يصفها وأن يحددها ،بل هي داخل أعامقه ،كل
كيانه ،أصل وجوده محور حياته.
أنت تحب إنساناً آخر بروحك ألسباب ال تعرفها ،أي
بدون أسباب ،يشء ما كالقوى املغناطيسية ،فتصبح
أسريا ً وتسري طائعاً ومتقبالً وراضياً.
وهناك أنواع من الحب تلعب فيه الروح الدور
األسايس ،بل الدور األول ،بل رمبا الدور األوحد ،وتحقق
لك التواصل مع محبوبك ،وهو حب الله  ،وحب
الوطن ،وحب األم واألب ،وحب األبن واإلبنة.
إنه حب يشكل صمیم وجودك إذ يلغى وجودك أو
ينتهی بدونه ،أي أن هذا الحب سابق عىل وجودك،
أي هو األصل ،ثم خلقت أنت لتجد أنك تحب خالقك
 ،وإذا مل تحبه فأنت غري جدير  ،بأن توجد وال معنى
لوجودك وأنت غري فاهم وغري مدرك ألساس وجودك
 ،وخلقت لتجد نفسك تحب وطنك فإذا كان لديك
االستعداد ألن متوت من أجله .إن الوطن معنی کيل
متكامل فيه يشء من معنى األمومة واألبوة ،باإلضافة
إىل التاريخ والثقافة والكينونة واإلمتداد والحرية
والكرامة.
ومن ال يحب وطنه فهو كالريشة يف الفضاء تدفع بها
الرياح بال هدف .عدم حب الوطن هو خيانة للذات،
هو إنكار إلنسانية اإلنسان.
ومن ال يحب أمه وأباه فهو كالهشيم الذي تذروه
الرياح ،فمن ال يحب الله ال يحب وطنه ،وال يحب أمه
وأباه ،وبالتايل ال يحب نفسه.

في اليقين أمان
مشعل أباالودع الحربي

لعل أكرث األشياء التي تجعل اإلنسان يتأرجح بني
املتناقضات الكربى هو عدم يقينه بأن مدبرها حكيم
 ،و أن الله تعاىل لن ينىس عبدا جد و اجتهد و آمن
بأن فرج الله قريب .يحدث أن يقع اإلنسان يف فخ
االنسياب وراء نفسه األمارة بالسوء  ،عندما يجد حاله
أمام معرتك األيام يبحث عن حل ملشاكله النفسية و
فقدان األمل يف الحياة و يف نفسه  ،بعد أن كد و دفع
الغايل و النفيس من أجل تحقيق حلمه  ،لكن دون
جدوى .يف غياب اليقني يظل اإلنسان (كأوركسرتا)
غاب لحنها يف رساديب الزمان  ،و يظل يتذبذب بني
أفكاره و أحالمه و طموحاته دون أن يجد لها سبيال
لتحقيقها .وكلام طالت املدة التي يقضيها اإلنسان عىل
هذا الحال ،كلام صعب عليه تنظيف تلك الهالة التي
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تحيط به من األفكار السلبية التي عششت فيها.
يعترب اليقني هو ذلك الشعور الذي يتجاوز اإلميان
ليزول معه الشك و ينعدم  ،حتى يصبح اإلنسان كلام
رغب يف يشء ال يتخيل غريه  ،فيكون متيقنا من حدوثه
و وقوعه عىل أرض الواقع .ويف واقع األمر ال ميكن لهذا
اليقني أن يحدث يف النفس و يغرس أوتاده بها بني
عشية و ضحاها  ،بل هو كباقي املعاين األخرى التي
تقود حياة اإلنسان عىل نحو حسن  ،يلزمه رحلة حياة
بأكملها  ،يقضيها اإلنسان وسط دهاليز العلم و املعرفة
 ،فكلام اتسع حيز املعلومات التي يحويها عقله كلام
تقدم خطوة يف طريقه نحو اليقني.
الذي هو مبثابة طريق إىل الحقيقة التي تنري دروب
الناس  ،و تيضء مسارهم و تزيل من عليه الشوائب

التي تعرقل سريهم .يحصل عندما تشتغل بصرية
اإلنسان و ينمو إدراكه فيبرص ما تراه العني و ما ال
تراه مجردا أمامها  ،و يستشعر معه املرء معنى جديد
للحياة .من سافر يف دروبه مل يصل إىل نقطة العلم،
لكنه ابتعد عن نقطة الجهل  ،و هذا ما يطمح إليه كل
إنسان يف نهاية املطاف و بفضل شعور اليقني عاش يف
سالم و أمان  ،و أضحى واثقا يف كل خطوة يخطوها
ألنه متيقن من الطريق و الطريقة.
ال حياة بدون يقني  ،و كلام ضعف يقني اإلنسان كلام
قنط من رحمة الله ،و عمت روحه عن رؤية الجانب
املنري فيه .طريقه طويل لكنه ممتع ،و يف كل مرحلة
يكتشف معها اإلنسان جانبا من جوانبه املكنونة التي
ستنريه.

آفاق

المستقبل
"الطفولة" ..صانعة ُ
"الكتاب" ..صانع الطفولة!

َ
ّ
ْ ّ
ْ
يس الحاجة إلى أن نوجه عنايتنا الفائقة إلى "أدب األطفال" ،ونجعل منها مادة تتجدد
بهذا العصر الذي "نحرث" فيه أرضنا من جديد ،نحن ِ
بمس ِ
ّ
ّ
ْ ّ ْ
تلك التي ًيتكون منها
فيها
مجتمعنا ُالعربي من مائه لمائه! ينبغي ّ أن نقر وأن نعترف" ،أن االهتمام بطفلنا ً
األهداف واألغراض والمبادىءً َ ،
ّ
ْ
فمن خالل فهم بنى األفراد ،يمكن السعي بجد ومثابرة ،إلعادة تكوينهم وبنائهم "تعديال
"،
طا
ضاغ
ا
س
هاج
–
اللحظة
حتى
ل
يشك
لم
العربي
ِ
ِ
ً
ً
ْ ً
وترميما ،أو تغييرا وتبديال" ،بما يتواءم وطموحاتنا للقابل من األيام والسنين.
الكاتب :وجيه حسن

 .إ ّن الفرد ،يف هذا الوطن ،من أقصاه ألدناه ،ال ميكن أ ْن
كل ذلك
ينتج ذاته ،وال أ ْن ينتج وعيَه بذاته ،إنه يتلقّى ّ
م ْن بيته أوالً ،وم ْن مدرسته ثانياً ،ومن مجتمعه تالياً..
وليك يكون الكالم موضوعياً مج ّردا ً ،وليس غامئاً ،أو ُم ِضبّاً،
فإ ّن املواطن العريب ،يف مجتمعاتنا العربية عا ّمة ،ليس
مسؤوالً مسؤولية مبارشة ع ْن قصوره وتقاعسه وكسله،
بالنسبة إىل ذلك النموذج الغريب املتط ّور اليوم ،فهل
أ ْوال ُه املجتمع من العناية والرتبية وال ّرعاية واالنتباه -
حني كان طفالً  -ما يُولِيه املجتم ُع الغريب اآل َخ ُر املتط ّو ُر،
للطفل والطفولة بآنٍ معاً؟! السؤال األبرز ُمفادُه :أال ميثّل
الطفل الوالدة الجديدة ،وميثّل  -يف الوقت عينه  -التجدّد
الدائم للفعل والحلم وال ّنقاء والرباءة واملستقبل ،رشيطة
أ ْن ننظر إليه بعني الشاعر امل ُ ْرهَف ،ال بعني امل ُصلح أو
ٌ
وسؤال يتلوه سؤال:
الفيلسوف أو امل ُو ّجه أو الناقد؟
أليست "الطفولة هي الحرية بأس َمى معانيها ومراميها"؟
أليس الطفل هو الح ّر الحقيقي بهذه الحياة امل ِ
ُتالطمة،
قبل أ ْن تكبّله التقالي ُد واألعر ُاف والنظريات والقوانني
والتّوبيخات بقيودها الباهظ ِة الثّقال؟ ال يفوتنا القول
الصدد ،إ ّن الحرية كانت الشّ غل الشّ اغل للشاعر
بهذا ّ
تجسد
اللبناين "خليل مطران" ،وهذه بضعة أبيات ّ
ال ّنموذج الح ّر لإلنسان ،م ْن خالل طفل ،ميارس الحرية
أخت
ويستوي ُعودُهُ :
يف طفولته ،قبل أ ْن يكرب وينموْ ،
الطفلِ  ،األكرب منه ،تدعو ُه لزيارة َجدّتهام ،حني دخل
ِيس يف ذاك
الغرفة
َ
لريتدي ثيابه ،رأى العصفو َر ال َحب َ
القفص األنيق ،أدرك بإحساسه الطفو ّيل امل ُرهَف ،أنّه
ُمقيّ ٌد وسجني ،وال يستطيع مثله ،أ ْن يذهب لزيارة جدّته

ٍ
وقتئذ مي ّد الصغ ُري يده الطريّة املباركة
"العصفورة"،
السجني ،بفر ٍح غا ِمر،
إىل القفص ،لِيطلق رساح الطائر َّ
ميارس العطا َء للم ّرة األوىل :عطاء
وطفول ٍة بيضاء ..إنه ُ
الحرية بأس َمى تجلّياتها ومضامينها ومعانيها! يف الحكاية
اآلسة ،يقول الشاعر "مطران":
الجميلة ِ َ
بُ َن ّي ،فالب ِْس ثوبَ َك األفْ َخ َرا"
"ه ّيا نَ ُز ْر ج ّدت ََك اآل َن يا
"وكا َن يف إ ْحدَى ال ُك َوى طائ ٌر ق ْد أ ْو َد ُعو ُه قف ََصاً ُمق ِف َرا"
َو َ
س َعاً
قال :أ ْح َس ْن َت فخ َْيا ً تَ َرى"
الباب ل ُه ُم ْ ِ
"فَف َ
َتح َ
ٍ
ْ
ً
َبَ ،و ُع ْد َغدَا"..
ه
ذ
فا
ها،
ر
و
َز
ت
ة
د
ج
إىل
ا
اق
ت
شْ
م
َّ
َ
ُْ
"أ َر َاك ُ
َ
ْ
وعليه ،وم ْن خالل ما َو َر َد من سطور ومعانٍ  ،فإ َّن الكاتب
الحقيقي ،ال يقترص عمله عىل تسلية األطفال ،و َدغْدغة
مشاعرهم ،وترطيب عواطفهم ،وإنّ ا يسعى من خالل
دالً
التسلية – إ ْن ُوجِدت – إىل إغناء مدارِكهم إغنا ًء ّ
ونافعاً ،واالرتقاء بهم ذهنياً ولغوياً وجاملياً وشعورياً
يف ٍ
السياق :كيف لنا –
وقت معاً! السؤال األبرز بهذا ِّ
نحن الكبار  -أ ْن نجعل أطفال اليوم – الذين هم رجال
رص ِ
نشطة ،فا ِعلة،
املستقبل وصان ُعوه ومبدعوه – عنا َ
إيجاب ّية ،بحركة التنمية واال ْرتقاء والبِناء؟ األسئلة امله ّمة
بهذا املنظور ،هي :هل يقوم مجتمعنا العريب مبسؤولياته
أخص :هل يقوم مبسؤولياته
كاملة تجاه أطفاله؟ بوج ٍه ّ
يف "إنتاج ثقافة ُمثمرة جادّة لألطفال"؟ كيف يواجه
ٍ
بتخطيط؟ بربامج؟ بدراسات؟
هذه امل ُه ّمة ذات الشّ أن؟
بندوات؟ مبؤمترات؟ بأبحاث؟ وحول هذا ،يقول الشاعر
السوري املرحوم "سليامن العيىس" ،مبقدمة كتابه:
"مرسحيات غنائية لألطفال" ،وهو يتحدّث ع ْن حرمان
األطفالِ ،بحزنٍ كظيمٍ  ،قائالً( :أطفالنا َمح ُرو ُمون ،يعيشون

ِ
الجفاف والعطش ،وشعراؤنا مل
البي ،عىل
كال ّنبات َ ِّ
يرت َّجلوا يوماً ع ْن خيولهم الخشب ّية ،ليدا ِع ُبوا طف ًال
بأنشودة ،ويضعوا عىل ث َ ْغ ِر ِه أغنية؛ وأدبنا العريب ،يكاد
يكون فارِغاً ف َراغاً ُمحزِناً م ْن "أدب األطفال" ،وال س ّيام
أكتب
"شعر األطفال"؛ م ْن هذه القناعة ،بدأتُ بالذّات ُ
وأنقل همومي إليهم)! ويف هذا يقول:
للصغارُ ،
ّ
ِ
ِ
ً
ِ
اح
ر
ج
ال
ه
ن
م
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ب
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"ل ْو
َ
ُ
َ ْ ُ
َ َ
َ ُ
ْ
الدّا ِميَة"..
إذا ً نحن جميعاً ُمطالبون ،أ ْن نفتح ألبنائنا "فلذات
األكباد" نواف َذ عىل الحياة ،ليواكبُوها ،ويتع ّرفوا إليها
كل ما هو إنسا ّين وجميل
ُرب قريب ،ويستوع ُبوا ّ
عن ق ٍ
و ُمرشق فيها ،و"نحن ض ّد الغزو الثقايف األجنبي" ألبنائنا
الصغار  -ولنا نحن الكبار  -وهو يبدو جل ّياً يف مجالت
ّ
األطفال ،ومسلسالتهم ،وكتبهم ،وقصصهم ،وألعابهم ،إذ
تتدفّق إىل أيديهم مطبوعات مشبوهة ،وم ْن ورائها بق ّية
السلسلة اآلمثة ،م ْن حلقات الغزو والتغريب واالس ِتالب،
تلك التي تتسلل إىل عقل الطفل العريب ،وإىل شعوره
ال ِبكْر ،لتد ّمره قبل مرحلة ال ّنضج والتك ّون والوعي،
ولتس ّد الطريق عىل اإلنتاج املحيل الص ّحي واملَدْروس
والغني "مجلة ماجد" متثيالً ..عليه ،ينبغي أ ْن ن َعلَم أ ّن
"كتاب الطفل الجيّد أه ّم الكتب" ،ألنّه يزرع يف الناشئة
"عادة القراءة" ،وين ّميها فيهم ،لتصبح بحياتهم عاد ًة
ُم ْستَ َحبَّة ،لها طابَع الدّميو َمة واالهتامم! والكتاب الجيد
يجتذب الطفل إليه ،ف ُيقبِل عىل قراءته طائِعاً
– الذي
ُ
ُمخْتارا ً – له دو ُره البارز يف بناء شخصيته ،واكتسابه الكثري
اإلشاق واإلبداع ..إنّنا
م ْن ألوان ال َعلَم واملعرفة ،وعنارص ْ َ
يرب الطفل ع ْن طريق القصة،
نحتاج إىل ّ
القاص الذي ّ
فيعلّمه بشكلٍ
ضمني ،غريِ مبارش ،كيفية ملء أوقات
ّ
الفراغ ..باختصار فإ ّن القصة الفن ّية ،هي وحدها القادرة
عىل إقناع الطفل ،وبالتايل عىل فائدته"..
ختاماً ،أسوق األبيات التالية للشاعر املرصي "محمد
السنهويت" ،حول ِ
"خ ْ َية األصحاب" أعني "الكتب" ،وحول
متعة القراءة وفائدتها للصغار والكبار ،يقول:
"أنا فتًى ذُو أد َِب أقرأُ خ ْ ََي ال ُكتُ ِب"
اب ف ََص ِ
تاب"
"إ ْن غابَ ِت ْ
احبِي ال ِك ُ
األص َح ُ
"أسألُ ُه يُجي ُب ِني َع ْن ك ُِّل ما يُ ِريْ ُب ِني"
"كَ ْم ق ََّص ِل ِحكايَة ِ
لطيف ًة لِلغَايَة"
"يَروِي ِ َل األشْ َعا َرا َواألد ََب املُخْتا َرا"
الصدُور"..
السطُور يَ ْسِي إىل ُّ
"فال ِعل ُم يف ُّ
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مهارات إدارية

أهمية إدارة استمرارية األعمال
استمرارية األعمال:

قدرة املؤسسة عىل مواصلة أنشطتها الحيوية مبستوى محدد مسبقا يف حال
التعرض لتعطل أو أزمة معينة .
إدارة استمرارية األعمال :جميع اإلجراءات والتدابري التي تتخذها الجهات
بهدف االستمرار يف تقديم خدماتها الرضورية للمجتمع ،أثناء الطوارئ
واألزمات والكوارث التي قد تتعرض لها هذه الجهات بشكل جزيئ أو كيل،
وتشمل تطوير خطط للبدائل من مرافق وخدمات وأفراد لضامن استمرار
تقديم خدماتها
أهمية تطبيق منهجية استمرارية األعمال :

إن وجود ثقافة إدارة استمرارية األعامل لدى املؤسسات تساعدها يف:
 - 1تطبيق نظام كفؤ وفاعل استمرارية أعاملها وايجاد منهج يتضمن تنفيذ
اسرتاتيجيات استمرارية األعامل لتحقيق أهداف معينة تشكل القيمة من
تبني ادارة استمرارية األعامل .
 - 2الوقاية  :تركز إدارة استمرارية األعامل عىل منع وقوع احداث قد تؤثر
عىل املنظمة
 - 3التخطيط االستباقي  :تطويراسرتاتيجيات إدارة استمرارية األعامل كاجراء
استباقي قبل وقوع الحادث من أجل الحد أو التخفيف من آثاره.
 - 4التخطيط القائم عىل رد الفعل :تنشيط اسرتاتيجيات إدارة االستمرارية
بعد وقوع الحادث من أجل مساعدة املؤسسة عىل العودة إىل طبيعتها
وإستعادة وظائفها الحيوية.
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 - 5غرس الثقة يف رشكائها وخاصة املوظفني
والعمالء ويف مقدرتها عىل التعامل مع
تعطل األعامل.
 - 6تزيد من مرونتها مع مرورالوقت من
خالل ضامن األثار املرتتبة عىل تطبيق إدارة
استمرارية األعامل يف إتخاذ القرارات عىل
جميع املستويات للمنتجات والخدمات
القامئة.

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

فوائد إدارة استمرارية األعمال:

 املحافظة عىل قدرة املؤسسة للتعامل مع املخاطر الغري متوقعة . التحديد املسبق لتأثري توقف األعامل. إظهار إمكانية استجابة موثوق بها. تحسني ثقة أصحاب املصلحة. بناء القدرة عىل االستجابة الفعالة لحاالت التوقف. اكتساب ميزة تنافسية. تقليل الخسائر وأوقات توقف األعامل.إن تبني إدارة أستمراية األعامل يف املنظامت واملؤسسات عىل اختالف أنواعها
يتطلب تضمينها يف ثقافة املنظمة ،حيث تعترب الثقافة املنظمية واحدة من
أهم قوى التأثري وعوامل النجاح يف أداء املؤسسات يف جميع القطاعات.

جرائم

اإلجرام وأثره على المراحل العمرية

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية واقتصادية قبل أن تكون حالة قانونية ،وهي نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع .وعلى ذلك فقد
يصاحب اإلنسان منذ مولده وحتى وفاته مراحل عمرية مختلفة ،وهذه المراحل تتمثل بالنمو العضوي والنفسي ،وتغير الوسط االجتماعي
المحيط باإلنسان ،وهذا النمو والتغيير يؤثر على الظاهرة اإلجرامية .وعلى ذلك يمكن تقسيم عمر اإلنسان إلى ثالثة مراحل:
محمد سعيد الخشابي
أوال مرحلة الطفولة:

حيث تبدأ مرحلة الطفولة منذ امليالد وحتى سن 12
سنة ،وهي تعد من املراحل الهامة يف تكوين شخصية
اإلنسان ،فالطفل يف هذه املرحلة يعتمد اعتامدا كليا
عىل أمه ،وبالتايل فإن الجرائم التي ترتكب يف هذه
املرحلة قليلة جدا  ،ويرجع ذلك لعدة أسباب منها
الضعف البدين الذي مييز األطفال يف هذه املرحلة،
وارتباطهم باألبوين وضيق عالقاتهم االجتامعية.
ويتضح لنا يف هذه املرحلة بأن الطفل يرتبط ارتباطا
وثيقا بأرسته ،وبالتايل يقع عىل عاتق األرسة تربية
الطفل تربية صحيحة من خالل تلبية رغباته وعدم
حرمانه من حاجاته األساسية ،وعدم استعامل القسوة
البدنية واملتمثلة بالرضب واملعاملة الحاطة بالكرامة
أو املعنوية واملتمثلة بالسب والقذف واالهانة ،حتى ال
يتسبب ذلك يف انحراف الطفل.
ثانيا  :مرحلة الحداثة أو المراهقة:

تبدأ هذه املرحلة من سن  12سنة وحتى  18سنة،
وهي تعد من املراحل الحيوية والحساسة يف حياة
الفرد ،حيث يتميز الفرد يف هذه املرحلة بالنمو البدين،
كام لو قام الفرد باالعتداء عىل الغري بالرضب أو الجرح

أو القتل نتيجة القوة البدنية التي يتمتع بها يف هذه
الرحلة.
وغالبا ما تتميز هذه املرحلة بحب املغامرة
واالستكشاف ،حيث يحاول أن يثبت قدراته كعضو
فاعل ،من خالل ارتكابه لجرائم الرسقة تلبية لرغباته
التي ال يستطيع إشباعها بدون استعامل القوة.
كام قد يقوم الفرد يف هذه الفئة العمرية بالتمرد عىل
القيود األخالقية املفروضة عليه من خالل ارتكابه
لجرائم العرض ،والجرائم املخلة لآلداب.
وعىل ذلك فإن للبيئة الخارجية تأثري كبري عىل حياة
الفرد يف هذه املرحلة ،لذا يتحتم عىل األرسة مراقبة
أبنائهم يف سلوكهم وترصفاتهم ،وتوعيتهم مبخاطر
االنجراف خلف الصحبة السيئة ،والنتيجة التي قد
ترتتب عليها.
كام يجب عىل األرسة أن تحرص عىل عدم اهانة االبن
يف هذه املرحلة أو عدم االنتقاص منه أمام زمالئه ،ألنه
قد يؤدي ذلك إىل البحث عن أصدقاء السوء لتعويضه
اليشء الذي افتقده يف أرسته.
ثالثا :مرحلة النضج:

تبدأ هذه املرحلة من سن  18سنة وحتى  25سنة،

وتعد من اخطر املراحل العمرية من حيث اإلجرام،
فالشباب يف هذه املرحلة يحتك كثريا مع غريه وذلك
بهدف اتخاذ القرارات الهامة يف حياته ،كأن يبحث عن
عمل أو مهنة معينة.
وعىل ذلك أثبتت اإلحصائيات الجنائية أن الجرائم
التي ترتكب يف هذه املرحلة  ،تتمثل يف االعتداء عىل
األشخاص من خالل الرضب والجرح وإحداث العاهة
املستدمية للغري ،وقد يرتكب اإلنسان جرائم االعتداء
عىل األموال كالرسقة باإلكراه واستخدام العنف ،كام
قد يرتكب جرائم االعتداء عىل العرض وبخاصة هتك
العرض واالغتصاب تلبية لرغباته.
كام أن اإلنسان يف هذه املرحلة يرتكب الجرائم الغري
عمديه ،وتتمثل بقيادة املركبات بطيش وتهور ،وقد
ينتج عن هذا التهور وفاة احد املارة عن طريق الخطأ
 ،وبالتايل يكون قد ارتكب جرمية القتل الخطأ.
لذا فإن الشباب مييلون إىل التأثر الرسيع مبا يحيط بهم
من متغريات محلية أو عاملية عرب التقليد واملحاكاة،
رغبة يف مجاراة الجديد ،وبالتايل يجب عىل األرسة أن
يقوموا بإحاطة أبنائهم بالرعاية واملحبة ،وأن يوفروا
لهم كل ظروف وأسباب النجاح.
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أمكنة وأزمنة

حديقة شيص ..

طبيعة وجمال بين أحضان الجبال

تعتبر حديقة شيص إحدى أحدث الوجهات السياحية في منطقة خورفكان  ،حيث افتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة كمكرمة من سموه إلى أهالي المنطقة وأبناء الوطن
ومختلف الزوار والسائحين  ،وتقبع الحديقة ما بين أحضان منطقة شيص الجبلية  ،وتعد ساحرة بمنشآتها ومناظرها الطبيعية.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
لالتحاد حاكم الشارقة افتتح يف الخامس عرش من شهر أكتوبر من عام  2020حديقة
شيص  ،حيث أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا باالفتتاح الرسمي،
ليتجول سموه بعدها يف أرجاء الحديقة ،مطلعاً عىل ما تضمه من مرافق وخدمات
ألهايل و زوار املنطقة.
وتعد الحديقة من املشاريع البارزة التي تشجع عىل السياحة البيئية وتتميز مبوقعها
الفريد بني أحضان الجبال الشاهقة ،وتوفر للزوار والسياح تجربة سياحية فريدة
الكتشاف أجواء املناطق الجبلية واالستمتاع بها .وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة
فيلامً تسجيلياً حول مراحل إنجاز الحديقة والتي تم تنفيذها يف  8شهور وفق أفضل
املرافق والخدمات.
وتقع الحديقة عىل مساحة  11,362مرتا مربعا ،وتستقبل زوارها بشالل مياه صناعي
بارتفاع  /25/مرتا ً يصب داخل البحرية املحاطة مبسارات حجرية وتشكيالت من
الجلسات الحجرية.
كام تحتوي الحديقة عىل ممىش جبيل من ثالث رشفات جبلية موصولة بسالمل
حجرية مؤدية إىل منصة املشاهدة الرئيسية عىل ارتفاع  /30/مرتا من مستوى
الحديقة الرئييس ،وتتيح املنصة تجربة استثنائية ملشاهدة املعامل الطبيعية للمنطقة
من ارتفاعات كبرية وبطريقة آمنة.
وتضم الحديقة عدة مسارات بطول  /506/أمتار محاطة بأشجار النخيل ،ومجموعة
من النباتات املحلية ،ومنطقة لأللعاب و 32جلسة مظللة للعائالت ،وتم إنشاء
مرسح خارجي يسع  /70/شخصاً ،ومنطقة للشواء معدة ومجهزة مبعايري عالية من
السالمة والحفاظ عىل البيئة.
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نبذة عن منطقة شيص
تقع منطقة شيص الساحرة التي تحتضن مجموعة من الوجهات الرتفيهية الرائعة
يف رشق دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي جزء من مدينة خورفكان التابعة
إلمارة الشارقة .تتميز املنطقة مبعاملها الطبيعية الخالبة التي تستقطب القاطنني يف
الدولة والسياح من حول العامل ،حيث يتسنى لهم املبيت يف أشهر منتجعات وفنادق
خورفكان ،واالستمتاع مبدنها الطبيعية ومن أبرزها مدينة شيص .هذا ومن ميزات
منطقة شيص مناخها املعتدل عىل مدار العام ،ما يجعلها مالذ الهاربني من صخب
املدينة والراغبني يف االسرتخاء وسط الطبيعة ،أو الراغبني يف التخييم باعتبار املنطقة
مثالية إلدراجها يف قامئة أشهر أماكن التخييم يف الشارقة.
ويويل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل لالتحاد حاكم الشارقة اهتامماً ملحوظاً بالقطاع السياحي يف اإلمارة ،وعليه
أمر بتطوير منطقة شيص وإمدادها بالخدمات واملرافق الحديثة والرتفيهية بعيدا ً
عن املنطقة الرتاثية يف شيص حيث الحصون والقالع القدمية التي تعترب الشواهد
الصامدة عىل تاريخ الحضارات القدمية يف اإلمارات .عملت الجهود الحثيثة التي
بُذلت لتطوير منطقة شيص عىل جعلها مزارا ً سياحياً ال يخلو من السياح عىل مدار
العام ،وال تزال املنطقة قيد التطوير  ،حيث تم افتتاح عدد من املعامل السياحية.
المعالم الطبيعية ميزة فريدة للحديقة

تم افتتاح حديقة شيص الجديدة خورفكان يف  15أكتوبر  2020وقد تم تنفيذ
وتطوير الحديقة خالل  8أشهر لتضم أفضل املرافق والخدمات .جاءت فكرة
افتتاح حديقة وادي شيص خورفكان لدعم القطاع السياحي يف املنطقة،

أمكنة وأزمنة

ومضات

والتشجيع عىل السياحة البيئية.
ما مييز حديقة شيص يف خورفكان عن باقي حدائق الشارقة هو املعامل الطبيعية
املحيطة بها ،إذ تقع بني أحضان الجبال الشاهقة حيث الهواء العليل والنقي ،وعليه
فهي فرصة رائعة للزوار الكتشاف أجواء املناطق الجبلية واالستمتاع بها.
مرافقها

متتد حديقة شيص عىل مساحة  11,362مرتا ً مربعاً ،وتضم شالل اصطناعي بارتفاع
 25مرتا ً يصب داخل البحرية املحاطة مبسارات حجرية وتشكيالت من الجلسات
الحجرية ،كام تضم الحديقة مرافق خدمية عالية الجودة أهمها دورات املياه،
ومواقف السيارات التي تكفي لحوايل  175سيارة .كام تضم الحديقة مرافق
ترفيهية ورياضية تشتمل عىل:
ممشى جبلي

تعترب حديقة وادي شيص من أفضل أماكن مامرسة رياضة امليش الجبيل “الهايكنج”
يف اإلمارات ،حيث تضم ممىش جبلياً مكوناً من ثالث رشفات جبلية ،والتي تتصل
بسالمل حجرية تؤدي إىل منصة مشاهدة.
منصة مشاهدة رئيسية
تؤدي الطرق الجبلية إىل منصة مشاهدة رئيسية عىل ارتفاع  30مرتا ً من مستوى
الحديقة ،حيث يحصل الزوار عىل فرصة استثنائية ملشاهدة املعامل الطبيعية للمنطقة،
ويجدر بالذكر أن منطقة املنصة توفر كافة معايري األمن والسالمة حرصاً من إدارة
الحديقة عىل سالمة الزوار .تعترب نزهات الشواء من األنشطة املفضلة للعائالت ،وتعترب
حديقة شيص يف الشارقة إضافة مميزة للقيام مبثل هذه النزهات ،إذ توفر الحديقة
منطقة للشواء معدّة ومجهزة مبعايري عالية من السالمة والحفاظ عىل البيئة.
مسار للمشي

أما محبو الرياضة وامليش أو الجري وسط الطبيعة الخالبة ،فتوفر لهم حديقة شيص
مسارات بطول  506مرتا ً محاطة بأشجار النخيل.
ألعاب لألطفال بمعايير أمنية

تضم الحديقة أيضاً منطقة مخصصة للعب األطفال مز ّودة بأحدث األلعاب مع
مراعاة تطبيق أعىل معايري األمن والسالمة.
مقهى
تحتضن حديقة شيص يف الشارقة مقهى مميزا ً لتلبية احتياجات الزوار ،حيث يتسنى لهم
تناول ألذ الوجبات واملأكوالت الخفيفة ،ويوفر جلسات ضمن أحدث املرافق.
جلسات عائلية
تم تصميم جلسات عائلية رائعة تتوسط املناظر الطبيعية ،وتشمل  32جلسة مظللة
للعائالت حيث ميكنهم تناول الطعام واالسرتخاء وسط األجواء الساحرة.
مسرح
وتحتضن حديقة شيص مرسحاً خارجياً يتسع لحوايل  70شخصاً ،حيث ميكن إقامة الحفالت
الوطنية مثل فعاليات اليوم الوطني اإلمارايت يف الشارقة.
المصادر
والمراجع :

www.wam.ae
www.bayut.com
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وليد يوسف الشحي

waleedalshehhi07@gmail.com

سياحتنا هويتنا

ً
استبشر أبناء الوطن خيرا بنبأ إطالق صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي  -رعاه الله  -هوية سياحية موحدة للدولة ،
ً
وحملة وطنية تحت عنوان " أجمل شتاء في العالم " انبثاقا
من استراتيجية حكومية هدفها تعزيز السياحة الداخلية ،
ً
مؤكدا على أن الدولة تمتلك أجمل شتاء ،وأجمل شعب،
ً
وأجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح  ،داعيا سموه
الجميع للسفر في ربوع الوطن واستكشاف روح اإلمارات.
ومما ال شك فيه فإن الدولة حباها الله سبحانه وتعالى
مقومات سياحية وتاريخية وتراثية تضاهي العديد من الدول
المتقدمة ،كما كان ألصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات
الفضل بعد الله في النهوض بتلك القطاعات إلى آفاق
أرحب من التطلعات والطموحات والتطورات.
وهناك العديد من المعالم السياحية والتاريخية و األثرية التي
تمتاز بها الدولة على امتداد مساحتها الجغرافية ابتداء من
عاصمتها أبوظبي وحتى أقصى شمالها وشرقها وجنوبها
وغربها  ،موزعة على مختلف اإلمارات السبع  ،وتعد مفخرة
وقبلة لكل مواطن وزائر وسائح.
ِ
إن تركيزنا في مجلة " العين الساهرة " عبر صفحات "
أمكنة وأزمنة " منذ سنوات خلت وحتى اآلن على إبراز
القيمة التاريخية والمكانية والزمانية لمختلف المعالم التراثية
ً
والمنشآت السياحية  ،استرشادا باألرشيف الوطني اإلعالمي
يندرج في إطار تأكيد الهوية السياحية الموحدة التي
ً
تم إطالقها مؤخرا  ،وجميع المبادرات الالحقة ذات الصلة
ً
ً
ً
مستقبال  ،سعيا إلى المضي قدما من أجل ترسيخ الهوية
الوطنية في عقول وأذهان األجيال الحاضرة والقادمة ،
مما يعزز من االرتباط الفكري بالوطن و تاريخه ومكتسباته
السياحية والحضارية.
ومضة أخيرة :

مع إطاللة العام الجديد  2021تزهو اإلمارات بخطط وطنية
تعد خير استعداد لخمسينيتها  ،فترقبوا المزيد من النجاحات
ً
واإلنجازات من وطن يرنو دائما إلى المجد والعلياء بحكمة
قيادته وطموح شعبه.
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إعداد  :الشاعر علي المزروعي

هواجس
شعرية

الحشمه

m

حــد احشـــمه وحد نفـــسك احشـــمها عــــــنه

وحــــد ألزمــه وخـــاوه عــــلى الدرب الطويل

وحــد أن خفــق مجبــور بنــك تلزمــه

وتـــــعلمه كيـــــف املعـــــاني مــا متـــــيل

ثمنــه

ال تييـــــحد املعــروف لــو خيــره قلـــــيل

وشــــــن مــن املنـــــطوق سمـــــعك يوزنــــــه

بــه يصــــطفق فــــكرك عن أقــوال الضـــــويل

هــب كل شــنً لــو تـــــعرررفه تـــفطــــــنه

مـــــرات يبـــــقى اجلـــــهل لــك شــــن جميــل

مــدمــــــنه

قالــن وقــــــيل
ونــاس حتــــق احلــق عــــن
ً
ً

ولــي مايخـــــاف اللــه خــــــاف أنتــه منــه

ينخــر عظامــك لوتســـــوي املســتحيل

تســتأمنه

دامي علــى حــر اجلمــر قرصــه يهيــل

معدنــه

أحزامــن يشــيل
مايرتخــي ظهــرك وهــو
ً

أتبينــه

أتشــدبه عضــدك كمــا الســيف الصقيــل

ع مووتــه يظمنــه

دليــل

ولــي

باليميلــه

ســعالك

ناســــن علــى ذم أالواد م
ً
ال

تخــاوي

الدعــداع

والرجــل

فعلــه

وعســر

املواقــف

لــك

يفــدي بروحــه لــو

ال
يبــن

لرجــل

األقدار
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الشاعر راشد الكيبالي

واحلــر أفعالــه

m

ألقوااالــه

الشاعر فاضل الغفلي

األقــدار بيــــــــــــــــــد الــــــــــــــرب تكتــب

ليـــــــــــت القـــــــــــدر ويــاك مكتـــــــــــوب

العــن ف احللويــــــــــــــــــن ترغــــــــــــــــــب

والزيـــــــــــن فــي كل وقـــــــــــت مرغــوب

واللـــــــــــي شــراتك دوم يكســـــــــــب

ألنـــــــــــك جميــل احلســن غرشـــــــــــوب

معجـــــــــــب أنـــــــــــا يازيــن معجـــــــــــب

واعجـــــــــــابيه

عـــــــــــذروب

ســاكن عيونــي ومهجـــــــــــة القلـــــــــــب

طيـــــــــــب وطيبــك ميلـــــــــــك اقلـــــــــــوب

نـــــــــــار املـــــــــــوده ف احلشـــــــــــا اتشــب

والشـــــــــــوق بــي زاغـــــــــــاه لهبـــــــــــوب

صبيـــــــــــت لــك فنيـــــــــــال واشـــــــــــرب

ياراحتـــــــــــي عـــــــــــن كل متعـــــــــــوب
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مافيــه

يقول المايدي
يقـــــــــــــول املايــدي أبيــــــــــــات شــعر
طلعــــــــــــت
منــــــــــــي
إلــى
يذكرنــي
تليــب الريــح مــن كــــــــــــل الفيــــــــــــوي
وذكرنــي هــــــــــــواي أو زاد مــــــــــــا بــــــــــــي
حمــــــــــــام فــــــــــــيه مختلــف اللحــون
وال أدري مبــــــــــــا وآلــــــــــــه علــــــــــــيه
علــى دهــــــــــــر مضــــــــــــى لــي مــن زمــان
الشــباب
بهــــــــــــيات
فــــــــــــي
ربينــا
وأداري شــرهة اخلــــــــــــل الــــــــــــودود
تبــدل عقــب ذاك احلــــــــــــال حــــــــــــال
وشطــــــــــــت بــي صــــــــــــروف النايبــات
وكــــــــــــم صاحــــــــــــب عنـــــــــدي ضنــن

تريد الهوى
تريــد الهـــــــــــوى لـــــــــــك علــى مــا تبــاه
عطــوف
تريــده
تـــــــــــوده
وخــل
ٍ
فــا شفـــــــــــت مغـــــــــــرم فــواده امريــح
فكــم امتيــم دعـــــــــــنه طريـــــــــــح
ٍ
بالنــي هواهــن مثـــــــــــل مـــــــــــا تشـــــــــــوف
عيونــي تهامـــــــــــل ودمـــــــــــعني هتــوف
عــن احبــاب قلبــي أنـــــــــــا مـــــــــــا ســليت
جزاكــم علــى اللــه انـــــــــــا مارأيـــــــــــت
سلبــــــــــــــــــــني وداده وال راف بـــــــــــي
ولـــــــــــو صـــــــــــاب غيــري لــذي حلبــي
عشيـــــــــــري تلـــــــــــفني بكثــر الصــدود
ومـــــــــــر يعــود
يواعــد ويخلـــــــــــف
ٍ
جبـــــــــــرني وداد احلبيـــــــــــب املليـــــــــــح
ومـــــــــــر اصيـــــــــــح
ومــر اغـــــــــــني
ٍ
ٍ
ســهير الليالـــــــــــي حليـــــــــــف الغـــــــــــرام
ونومـــــــــــي وقوتـــــــــــي وشـــــــــــربي حــرام
اشــاكي واباكــي وال مـــــــــــن يجيـــــــــــب
ويــا عونــت اللــه أنــا مستصـــــــــــيب
ارى الشــوق لــه ذوق يــا عاشـــــــــــقني
اذا ذاك مغــرم وهـــــــــــذا ظنـــــــــــن

m

الشاعر المايدي بن ظاهر

طــرى بنيــــــــــــانها عنــــــــــــوان مــا بــي
علــى درب رفيــع البنــــــــــــي نابــــــــــــي
والغــــــــــــرابي
الشــــــــــــراجي
تنســفها
حــــــــــــمام نـــــــــاح فــي روس الروابــــــــــــي
حزامــي مســــــــــــتليع أو شــــــــــــي رابــي
هــو زاد فــي املاضــــــــــــي درابــــــــــــي
رعــاك اللــه يــا عصــــــــــــر التصابــــــــــــي
علــى حلــوة رعــــــــــــي واحــــــــــــتالبي
وهــو ينــوي الصــــــــــــدود أو ال درابــــــــــــي
عتــاب والقلــوب إبلــــــــــــا عتابــــــــــــي
عــن األوالف وابتعــــــــــــد املدابــــــــــــي
تنايــــــــــــت بــه إركابــه عــن إرجابــــــــــــي

m

الشاعر سالم الجمري

وقلبـــــــــــك تريـــــــــــده يحصــل منــاه
صــدوق يعاهـــــــــــدك عهـــــــــــد الوفــاه
خــود اهواهـــــــــــا صحـــــــــــيح
وال ريــت
ٍ
جفنــه وقالــن نحـــــــــــن مـــــــــــا نـــــــــــباه
انــا فــرد واحـــــــــــد وغيـــــــــــري الــوف
وقلبــي متيــم وشطـــــــــــه عنـــــــــــاه
وعــن عذلكــم ياحلواســد صليـــــــــــت
وحــد ســـــــــــواه
علــى وصــف خلـــــــــــي
ٍ
وحالــي امعلـــــــــــل وجـــــــــــرحي غـــــــــــبي
فلـــــــــــا ظـــــــــــن يهنــا بلــذة عشــاه
وكثـــــــــــر التمـــــــــــاني وكثـــــــــــر الوعــود
واناطــول عمــري وانـــــــــــا فـــــــــــي رجــاه
أنــا بــه أمتيــم وهـــــــــــو مستـــــــــــريح
قظيــت الليالــي علـــــــــــى مســـــــــــتواه
خليــع مليــع احلـــــــــــشا مستـــــــــــهام
ٍ
وليــام مــن ليعتــه فــي حـــــــــــشاه
واللــي نديـــــــــــم عليـــــــــــه يثيـــــــــــب
وجـــــــــــرج احملبـــــــــــه عســـــــــــرني دواه
ومحلـــــــــــا املعاتـــــــــــب امبـــــــــــن الثنــن
عتــاب احملبــه تـــــــــــرى لـــــــــــه حـــــــــــاه
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شرطة رأس الخيمة تختتم مسابقة البولينج ضمن فعاليات األنشطة الرياضية للمنطقة األمنية

اختتمت رشطة رأس الخيمة مسابقة البولينج ضمن فعاليات األنشطة الرياضية للمنطقة األمنية والتي ينظمها قسم األنشطة والرياضية واالجتامعية
مبشاركة جميع القطاعات الرشطية حيث شهدت املسابقة منافسات قوية يف جو يسوده الروح الرياضية والتنافسية ضمن اإلجراءات االحرتازية لجائحة
كورونا ( كوفيد  ) 19حرصاً من القيادة عىل سالمة املشاركني .وأسفرت النتائج النهائية عن حصول مكتب القائد العام ونائبه عىل املركز األول وجاء باملركز
الثاين فريق اإلدارة العامة للعمليات املركزية فيام كان املركز الثالث من نصيب إدارة الدفاع املدين.

اإلثارة تتواصل بين الكبار بدوري الخليج العربي ..مهدي علي يعود للواجهة
تتواصل منافسات املوسم الحايل لدوري الخليج العريب
الذي قاربت مرحلة الذهاب منه عىل الختام والصدارة
تراوح بني الشارقة والجزيرة والنرص وبحضور بني ياس.
ومام يلفت النظر يف املنافسات الحالية حالة عدم
االستقرار يف نتائج العني وشباب األهيل ،والتي وضعت
الفريقني مبوقف صعب يف املنافسة عىل الفوز بالدرع،
وذلك بالرغم من أن البطولة ماتزال يف منتصفها .لكن
هذه املرة تتجه األنظار إىل قلعة امللك الرشجاوي وفخر
أبوظبي والعميد النرصاوي ،أكرث مام تتجه أنظار الجمهور
نحو ملعبي العني وشباب األهيل األكرث تتوي ًجا يف بطوالت
الدوري كام هو معهود ،وذلك يف سابقة مل تحدث منذ
سنوات عديدة تتمثل بعدم بروز الزعيم وفرسان ديب إىل
الواجهة ،إضافة إىل الوحدة الذي مل يظهر مبستوى فني
يتامىش و إمكانياته املعروفة .ويف جانب أخر أفقدتنا
إصابة بعض الالعبني املميزين حالوة متابعة املباريات
بشكل منتظم ،وبرصاحة كبرية فإن دوري الخليج العريب
بدون «عموري و» العني» اليرسالناظرين ،كام هو
الحال مع النجم األسمر «أحمد خليل» والتفاوت بأداء
«إسامعيل مطر» وأكرث من العب يعد غيابه مؤثرا يف
جاملية املباريات ،ويف هذا الجانب نجح العبني مميزين
مثل «خلفان مبارك وزايد العامري» أن يظهرا بشكل
مميز إضافة إىل العب بني ياس «سهيل املنصوري»
والعب الوصل «عيل ساملني» والعب اتحاد كلباء «أحمد
جشك» أن يقدمو األداء الجميل ،لكن مرة أخرى برصاحة
مل يقرتب أي منهم من أداء عموري الذي نتمنى له
الصحة والسالمة والعودة مجددا ليدعم املنتخب الوطني
وفريقه الجزيرة.
(عودة حميدة للمهندس )
أخريا عاد املهندس «مهدي عيل» إىل املنطقة الفنية،
وهذه املرة ليس لقيادة املنتخب الوطني «األبيض
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اإلمارايت» بل مدربا لشباب األهيل .وذلك بعد اسرتاحة
طويلة أبتعد فيها عن املدربني ،استجاب بعدها مهدي
عيل لطلبات الجمهور بأن يعود لتعود معه ملساته التي
أسعدتنا سنوات طويلة بدئها بكأس أسيا للشباب وختمها
بثالث أسيا للكبار .عاد املهندس وعادت معه أمال
محبي فرسان ديب لتتفائل بأن يستعيد فريقهم مكانته
املتأرجحة باألداء والنتائج ،وتعود مع شباب األهيل
حالوة الديربيات املفقودة.
( العنبري  ...فرصة التعوض )
املدرب املواطن الخلوق «عبد العزيز العنربي» والذي
يقود الشارقة للموسم الثالث ،أحدها تم إلغائه لكنه
حامل للقب وماسكًا لدرع
مايزال يف أوج عطائه ،ومايزال ً
الدوري بيديه .والتساؤل املطروح  ..هل سينجح املدرب
الهاديء أن يفعلها ويحافظ عىل الصدارة ؟ يف فرصة مل
تحدث والتعوض أن يتمكن مدرب مواطن من الفوز
بلقبني متتاليني يف الدوري .الظروف تسري مع العنربي
فهل يسري عبد العزيز بخطوات هادئة نحو منصات
التتويج؟ ،خصوصا مع إبداع «كورنادو» وتألق «كايو
ومنديز» وروعة «شاهني» والحارس «عادل الحوسني».
( هل يفعلها النصر؟)
هذا السؤال يردده جمهور الدوري اإلمارايت قاطبة وليس
جمهور العميد فقط ،هل سيفعلها النرص و يتمكن من
الفوز بدرع دوري الخليج العريب الغائب عن منصاته منذ
منتصف مثانينيات القرن املايض اىل وقتنا الحارض ،وهل
سيستعيد دورينا النكهة الخاصة التي ميزت النرص سابقا،
خصوصا وأن الظروف الحالية تعترب مثالية يف ظل مدرب
متمكن وإدارة قوية وفريق طموح ...الجواب لن يكون
سهل اإلجابة عليه ،ولكن رمبا بعد نهاية الدور األول
ً
سيكون نصف الحل معروفًا لدى الحميع.

( متى سيعود الوصل؟)
بالرغم من ان البطولة ماتزال يف منتصفها إال أن الوصل
ظهر بثالث مدربني لحد اآلن ،وهم كل من الروماين
«لورينت ريجكامب» واملواطن «سامل ربيع» والربازييل
«هيلامن» يف خطوات أضعفت اإلستقرار الفني وعطلت
عودة اإلمرباطور ،ولو ليكون بني األربعة الكبار متهيدا
للعودة القوية التي أشتاق لها جمهور الوصل .ومبناسبة
التطرق السم املدرب سامل ربيع الذي متكن من أن ينال
محبة الوسط الريايض بشدة بعد قراره بقبول تسلم
مهمة مساعد مدرب للمدرب الربازييل بالرغم من
قيادته للوصل والفوز معه مبباريات قوية وصعبة،
إال أن األجمل من ذلك تقدير إدارة الوصل له التي
حددت عقده ومنحته صالحيات جيدة وحافظت عىل
مكانته تقديرا له ،ورسالة للمدرب املواطن مفادها أن
التعامل مع القرارات بايجابية سيعود بالنفع عليه والكرة
اإلماراتية يف أن واحد .وأخ ًريا الكل يتطلع ألن يعود
العنايب قوياً وجميالً ،والكثريون يتطلعون ليك تنجح
تجربة اتحاد كلباء مبنافسة الكبار ،وأن يواصل بني ياس
ونجمه املوهوب «أبو ناموس» التميز يف مالعبنا بحالوة
أفقدتنا إياها جائحة كورونا ،والكثريون يتمنون أن تنجح
فرقة «خليل غانم» بالبقاء كام تتمنى جامهري باقي
األندية أن تنجح فرقها.
كلمة الختام
التطعيم ضد كورونا مسؤولية مشرتكة ،تقع عىل أفراد
املجتمع عموما وعىل األرسة الرياضية بشكل خاص ،وليك
نعود معا لنصفق وننشد أهازيج املحبة عىل املدرجات
ونسعد باألداء وانتصارات الفرق التي نشجعها ونحب
أن تفوز.
محمد فاضل البدري

ركن المالعب

في الشباك

شباب األهلي والنصر والشارقة
وبني يأس فرسان الكأس

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

هل يجوز هذا
اتضحت الصورة للفرق املتأهله لدور األربعه ملسابقه كأس رئيس الدولة بعد مواجهات
ساخنة ،حيث اجتاز شباب األهيل فريق اإلمارات بعد أن تغلب عليه بهدفني مقابل اليشء،
وحقق فريق بني ياس االتأهل عىل حساب الوصل ،وخطف فريقي الشارقة والنرص بطاقة
التأهل عىل حساب الظفره وعجامن  .وتعترب مواجهات املربع الذهبي التي ستقام عىل
مالعب محايدة ،من املباريات القوية واملثرية بعد أن صعدت فرق قوية ولها مكانتها
وخرباتها وتضم العبني متميزين ،وكل من تلك الفرق تطمح يف اجتياز تلك املحطة املهمة
ألجل الوصول للمباراة النهائية ،حيث سيالقي شباب األهيل فريق بني ياس ،فيام يلعب
الشارقة أمام النرص  .ويعترب فريق شباب األهيل من أكرث الفرق تتويجا بهذه البطولة حيث
فاز بها تسع مرات ،فيام يأيت الشارقة خلفه والذي حقق لقبها مثان مرات ،ويذكر أن
البطولة كانت قد انطلقت للمرة األوىل يف سنه  ،1974وحقق لقبها األول فريق األهيل .

أولسان هيونداي
بطال لدوري أبطال أسيا

نجح فريق "أولسان هيونداي" الكوري يف تحقيق دوري أبطال أسيا للمرة الثانية بتاريخه،
بعد فوزه عىل فريق "برسبوليس" اإليراين بهدفني مقابل هدف يف املباراة النهائية التي
أقيمت عىل املالعب القطرية .وشهدت املباراة حضور الجامهري بعد أن سمح االتحاد
اآلسيوى للعبة بحضور  30%من سعة امللعب والتي تبلغ 40إلف مقعد .
وجاءت مجريات املباراة حامسيه ومثرية من البداية ،لرغبه الفريقني بالفوز بالكأس والتاهل
لبطوله أندية العامل ،وافتتح الفريق اإليراين التسجيل عن طريق "مهدي عبدي" وبعدها
قلب الفريق الكوري النتيجة ملصلحته بتسجيله هدفني عن طريق العبه الربازييل "جونيور
نيغراو" من ركلتي جزاء .بعد املباراة تم تتويج الفائز بكأس البطولة وامليداليات الذهبية
،كام تم منحهم مبلغ مايل بقيمه  4ماليني دوالر.
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 اعتادت احملطات الرياضية أن تستضيف اخلبري التحكيمي ليقوم بتحليلوتقييم مستوى التحكيم باملباراة ،مع تناول األخطاء التي وقع بها حكم
املباراة أو اإلشادة ببعض القرارات التي يتخذها .وامللفت للنظر إن اخلبري
التحكيمي بهذه القناة يثني ويشيد بقرار احلكم ،ويف قناة أخرى نرى اخلبري
التحكيمي الذي تعتمده تلك القناة يشري إىل أن حكم املباراة أخطا يف قراراته
ومل يكن موفق فيها ،مما يجعل املشاهد يف حرية من أمره ،وبالتايل ينقلب
الشارع الرياضي على مستوى احلكام .
 إعالمي رياضي له خربة كبرية ظهر بقناة رياضية يف بداية املوسم ،وبعدثالث جوالت اختفى ومل يعد له حضور وتواجد وال نعلم سبب اختفاءه رغم أن
الكثري من املتابعني يتسائلون عن سبب اختفاءه بهذه السرعة .
 حسن إبراهيم االعب واملدرب السابق بنادي رأس اخليمة الرياضي ،لفتالنظر بتحليالته اجلميلة وقراءته اجليده لسري املباراة ،واسلوبه السهل يف
ايصال املعلومة للمشاهد بعيدا عن التهويل والتضخيم ،ليصبح واحدا من
أفضل احملللني بقتاة أبوظبي الرياضية.
 مذيع رياضي قناة حملية ،ويف أغلب الربامج التي يقدمها يتناول ويسلطالضوء على فريق الهالل السعودي رغم أن أندية الدولة لها األولوية ،لكن
(املعنى يف بطن الشاعر) .
 حملل رياضي شاهد الفريق من مباراة واحدة وصفه بالفريق املثايل ،وأنوضعه الطبيعي يكون مع الكبار ويف املقدمة .وأشاد بدور اجلهاز الفني
واإلداري للفريق ،وبعد هذا الوصف أصبح الفريق ينزف النقاط ويعاين يف
حتقيق الفوز .لذا يجب أن ال نتسرع بإصدار األحكام من الوهلة األوىل .
 من خالل متابعتي لبعض احملللني أجد البعض منهم يتحدث وينطقبنفس العبارات واآلراء  ،على الرغم من مرور أكرث من عشر سنوات وهم
يتحدثون بنفس اجلمل والعبارات مع تغيري فقط بأسماء (اللعيبة) .
 ال أجد سببا مقنعا إىل إلحتكار القنوات الرياضية لبعض األسماء رغم وجودكوادر وكفاءات متميزة قادرة على تقدمي اإلضافة والفائدة ،ولكنهم بحاجه
إىل إعطائهم الفرصة ،فالتنوع يف األسماء والشخصيات أمر صحي وإيجابي
للقناة وللمشاهد.
 من خالل االستماع إىل مشاركات اجلماهري ببعض الربامج الرياضية يتضحأنهم ميتلكون قدرات ورؤية وقراءة فنية جيدة وأسلوب جميل يف طرح
ومناقشة القضايا الرياضية ،ويتفوقون بها على بعض النقاد واحملللني
املتواجدين بالقنوات الرياضية .
 بعض املراسلني يطرحون اسئلة استفزازية وغري واقعية وبعضها مكرر،مما يحرج االعب بعد كل مباراة .
 .....تساؤالت .......
*اإلنتقاالت الشتوية هل ستشهد مفاجآت وإنتدابات ألسماء كبرية ،أو
ستكون باردة مثل برودة األجواء الشتوية .
*يقال أن العب صغري بالسن تألق وأبتعد ليجذب أنظار أندية أخرى ،وليصبح
قريب على مغادرة فريقه بعد تلقى عرض مغري.
 نادي من أندية اإلمارة بالسنوات األخريه ال نكاد نسمع له ذكر آو أسم يفاإلعالم ،أو وسط املنافسات الرياضية ،كونه ليس لديه (فريق أول) ميثله
يف املسابقات الرياضية ،وكذلك غياب تام لألنشطه الرياضية بالنادي .
 اختيار (مارفيك) الهولندي لتدريب املنتخب الوطني،أصاب بعض اإلعالمنيبحالة من التذمر واإلنزعاج ،وال نعلم السبب رغم ماميلكه الرجل من سرية
تدريبية وخربات كبرية .
 العب دويل يظهر يف اإلعالم ويطالب بعدم التقليل من شأنه وانتقادهلهبوط مستواه ،وإنه األفضل ،على الرغم من مشاركاته خالل املوسم
األخري مل تكن إال دقائق معدودة ،ومل يقدم اإلضافه املطلوبة لفريقه .
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أخبار المجتمع
محمد بن زايد يحضر حفل تخريج نجله زايد وعدد من الشيوخ والمواطنين من كلية ساندهيرست
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة حفل تخريج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل
نهيان وعدد من الشيوخ واملواطنني من " كلية ساندهريست امللكية العسكرية"
يف اململكة املتحدة.
كام شهد الحفل سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن وسمو
الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل و سمو الشيخ الدكتور سلطان
بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن
محمد بن زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي
وسمو الشيح حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد بن
شخبوط آل نهيان والشيخ محمد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات
أبوظبي وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان والشيخة سالمة بنت
محمد بن حمد آل نهيان.
وضمت الدفعة الــ  201الخريجني من دولة اإلمارات الشيخ حميد بن عامر بن
حميد النعيمي الذي نال ميدالية "هودسن هورس" والشيخ خالد بن سلطان آل
نهيان والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان ومبارك حميد مطر الدرعي و
حميد مبارك حمد الجنيبي وأحمد يوسف الحامدي.
وقام بتخريج الدفعة الجرنال السري باتريك ساندرز قائد القيادة االسرتاتيجية يف
اململكة املتحدة نيابة عن امللكة اليزابيث الثانية حيث تضمنت مراسم الحفل
استعراضا باملسري البطيء والعادي للخريجني وتسليم علم الفصيل املليك الذي
مينح للفصيل األفضل يف الفوج املتخرج إضافة إىل معزوفات موسيقية عسكرية من
الرتاث الربيطاين والعاملي ثم تسليم الشهادات والدروع والجوائز للمتفوقني وأخذ

الصور التذكارية عىل مدرجات الكلية مع الخريجني وأعضاء تدريس األكادميية
واملدربني .والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخريجني من
أبناء اإلمارات وتبادل معهم األحاديث الودية ،وهنأهم بهذه املناسبة وهنأ أهاليهم
وبارك لهم تخرج أبنائهم ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف مسريتهم القادمة.
وطالب سموه الخريجني بالسعي واالجتهاد واملثابرة يف طلب العلم وتطوير
مهاراتهم العلمية والعملية.
كام قدم سموه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء وأرسة األكادميية
العسكرية ومدربوها لتخريج هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العامل.
كام حرض الحفل معايل خلدون خليفة املبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية
عضو املجلس التنفيذي ومنصور عبدالله بالهول الفاليس سفري الدولة لدى اململكة
املتحدة ومحمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي.

هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الخمسين من المرشحين الطيارين
والدفعة العاشرة من اإلناث بكلية خليفة بن زايد الجوية

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي احتفال القوات املسلحة بتخريج الدفعة الـ  50من املرشحني الطيارين
والدفعة العارشة من اإلناث يف كلية خليفة بن زايد الجوية يف العني.
حرض اإلحتفال معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعايل
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وعدد من
املسؤولني و كبار ضباط القوات املسلحة والرشطة وامللحقني العسكريني يف سفارات
الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأهايل الخريجني .
و قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان يف هذه املناسبة إن كلية خليفة بن زايد
الجوية و جميع مؤسسات القوات املسلحة اإلماراتية هي مصدر فخر دائم مبا بلغته
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من تطور ومهنية واحرتافية ،وما هذه الدفعة الجديدة من الخريجات والخريجني،
من اإلمارات والدول العربية الشقيقة ،سوى تأكيد للمسرية الزاهرة للقوات
املسلحة اإلماراتية التي تشكل ركيزة أساسية يف بناء الوطن ونهضته وتقدمه" .وقام
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتكريم املتفوقني يف الدورة و هنأهم بإبداعهم
وتفوقهم ،ومتنى لهم النجاح يف مسريتهم العلمية ضمن صفوف قواتنا املسلحة
الباسلة وحثهم عىل أداء واجبهم الوطني بكل كفاءة وهمة وإخالص.
عقب ذلك تم تسليم و تسلم العلم من الدورة الـ 50إىل الدورة الـ 51مصحوبا
بقسم العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعا عاليا ،ثم قدم فريق الفرسان عروضا جوية
نالت استحسان الجميع ثم استأذن قائد الطابور راعي الحفل باالنرصاف.

أخبار المجتمع
سيف بن زايد يشهد ملتقى وزارة الداخلية األول للمبتعثين من منتسبيها

ويكرم الحاصلين على درجات متميزة منهم

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية امللتقى األول الذي تنظمه وزارة الداخلية "عن بعد" ممثلة مبركز
التطوير املهني يف اإلدارة العامة لتطوير الكفاءات ،وذلك لطلبة الوزارة الدارسني
داخل وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كام ك ّرم سموه عىل هامش الحفل
 30طالباً من الذين سجلوا معدالت أكادميية بتقدير امتياز .ووجه سموه كلمة
للمبتعثني حثهم فيها عىل أن يواصلوا عطاءهم ومجهودهم املتميز ليكونوا
باجتهادهم وأخالقهم ومعاملتهم خري سفراء يعكسون الصورة الحضارية اإليجابية
للدولة وأصالتها املرتسخة ،داعياً إياهم للمزيد من الجهد بغية التفوق والنجاح ونهل
العلم واملعرفة لتسهم يف صقل خرباتهم وقدراتهم وتوظيفها يف تعزيز وتطوير العمل

الرشطي واالرتقاء باألداء املؤسيس .واستمع سموه والحضور لعرض قدمه العقيد
الدكتور عمر آل عيل مدير عام تطوير الكفاءات بالوزارة حول أهم التخصصات
األكادميية والرشطية واإلدارية والتقنية التي يلتحق بها الطلبة يف جامعات حول
العامل من بينها جامعات يف اليابان وروسيا والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا
واسكتلندا إىل جانب املبتعثني داخل الدولة ،كام اطلع سموه عىل مراحل دراسة
الطلبة ونتائجها وآلية متابعتهم من قبل مركز التطوير املهني بالوزارة.
حرض امللتقى اللواء سامل عيل مبارك الشاميس الوكيل املساعد للموارد والخدمات
املساندة والعميد محمد عبيد الظاهري مدير عام املوارد البرشية يف وزارة الداخلية
وعدد من ضباط الوزارة .

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الـ " 14المجموعة الثانية" من منتسبي الخدمة الوطنية
احتفلت القيادة العامة للقوات املسلحة بتخريج الدفعة الـ  / 14املجموعة الثانية  /من
منتسبي الخدمة الوطنية ،يف كل من معسكرات "املنامة و سيح لحمه و العني" ،بعد انتهاء
فرتة التدريب األسايس التي استمرت شهرين يف مختلف مراكز التدريب ،بحضور عدد من كبار
ضباط القوات املسلحة.
بدأ االحتفال بالسالم الوطني ،ثم تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم ،فيام قدم الخريجون
عروضا عسكرية أكدت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن ،والذود عن حياضه بروح وطنية
عالية ،كام قدموا استعراضات عسكرية ،ملا تلقوه يف ميادين التدريب ،عكست مهاراتهم
ومستوى تأهيلهم يف املشاة العسكرية وبقية التخصصات.
وأظهرت العروض ما يتحىل به الخريجون من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه
من والء وانتامء وحب لخدمة الوطن الغايل والذود عنه والتضحية من أجله.

المقدم محمد عبد اهلل البحار ينال الدكتوراه
أسمى التهاين والتربيكات
إىل املقدم محمد عبد
الله البحار مبناسبة نيله
درجة الدكتوراه يف علوم
الرشطة بتقدير جيد جدا ً
مع مرتبة الرشف من
جمهورية مرص العربية.

النقيب سيف الخاطري
يستقبل مولوده " متعب "
رزق النقيب سيف سامل سعيد
الخاطري مدير فرع التوعية والرعاية
الالحقة بإدارة مكافحة املخدرات
مبولود جديد أطلق عليه اسم "
متعب " جعله الله من الذرية
الصالحة ومن مواليد السعادة  ..ألف
مربوك وكل التهاين والتربيكات من
األهل واألصدقاء وزمالء العمل.
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المسؤولية المجتمعية

المسؤولية المجتمعية هي "إرادة من جانب أي منظمة ،تجعلها تقبل مسؤولية
المحاسبة عن كل نشاط وقرار تتبناه يؤثر على المجتمع وعلى البيئة ،وهي تسهم
في عملية التنمية البشرية المستدامة ،من خالل إتباعها مستويات أداء تتسم
بالتميز والفعالية".
أيها األخوة
ويمكن القول أن المسؤولية المجتمعية تعبر عن البرامج والمبادرات التطوعية
التي تقوم المؤسسات والمنظمات بتنفيذها ،والتي تهدف إلى التعامل مع
اآلثار السلبية لقراراتها وسياساتها ،بما يدعم ويعمل على دعم التنمية البشرية،
وذلك يعبر عن الوعي بأهمية وقيمة المسؤولية المجتمعية في تحقيق التكافل
االجتماعي ،ويساهم في دعم االستقرار االجتماعي ،نتيجة تطوع هذه المؤسسات
في دعم قضايا وحاجات الفئات المعوزة والمهشمة في المجتمع.

تسعى المسؤولية المجتمعية نحو
نشر ثقافة المسؤولية ،وهي التي
تعمل على إرساء مجموعة من
المبادئ والقيم والسلوكيات التي
تجعل الناس أكثر مسؤولية تجاه
قضايا المجتمع التي تحيط بهم..

أبناء العين الساهرة
وتتمثل المسؤولية المجتمعية في أهمية التنمية البشرية بما تعنيه وتهدف
إليه من العمل على االرتقاء بالبشر ،عن طريق توسيع الخيارات أمام هؤالء الناس.
حتى يتحقق لهم العيش حياة مديدة متمتعين بصحة جيدة ،والحصول على
فرص التعليم والتعلم ،والحصول على مستوى معيشي الئق يحفظ لهم كرامتهم.
كما وتلعب مؤسسات التربية بعمومها دورا هاما وبارزا في تنمية مفهوم
المسؤولية المجتمعية في إطار بناء قيم المجتمع االجتماعية والوطنية والبيئية
والصحية من خالل المناهج والبرامج التعليمية واألنشطة األخرى.
أيها األخوة
تسعى المسؤولية المجتمعية نحو نشر ثقافة المسؤولية ،وهي التي تعمل على
إرساء مجموعة من المبادئ والقيم والسلوكيات التي تجعل الناس أكثر مسؤولية
تجاه قضايا المجتمع التي تحيط بهم .وإطالق المبادرات المؤسسية التي تخفف
من اآلثار السلبية للقرارات والسياسات التي تؤثر سلب ًا على التنمية البشرية
المستدامة.
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