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رسالة عنوانها اإلمارات

النجاح بأن تذكرنا األجيال وأن يذكرنا الوطن بخير
صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم

«ولكن يبقى بيتنا الكبير
اإلمارات ،وعنواننا
العظيم اإلمارات،
وهويتنا األصيلة
والروح التي
اإلماراتً ،
تحركنا جميعا هي روح
االتحاد التي تشكل كيان
دولة اإلمارات»

رسالة مضامني هادفة عدت منهجا يف العمل احلكومي  ،سلطت الضوء على
مسرية أقل مايقال فيها (إنها ناجحة) ،وبشواهد دالة على ذلك التميز الذي نتجت عن احتاد
مبارك وجهها صاحب السمو الشيح حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس
الوزراء حاكم دبي إىل شعب دولة اإلمارات مبناسبة الذكرى الـ 15لتويل سموه رئاسة الوزراء ،سلط
فيها الضوء على أهم املنجزات احلكومية التي حتققت خالل السنوات املاضية ،والتي ساهمت
يف وضع الدولة يف مصاف الدول األسرع منوًا واألكرث تطورًا واألكفأ يف استثمار مواردها
وثرواتها ،لتتصدر بذلك العديد من املؤشرات التنموية إقليميًا ودوليًا ،وتتحول منظومتها
احلكومية ،خالل  15عامًا ،إىل منوذج معياري يف الفاعلية واإلنتاجية والكفاءة القصوى يف األداء.
رسالة أختصرت كل ما يقال ،وأوجزت مسرية خمسني عامًا من اإلجناز والتحدي يف ميادين البناء
والتطور والعمران  ،واحلضارة اإلنسانية التي تركت على دروبها (اإلمارات) نهجًا راسخًا واضحًا
جليًا يعرب عن قيم التسامح واحملبة والتعاون،واصفًا سموه القيم بأنها أهم من أية مشاريع
تنموية ،فاإلنسان هو الذي يصنع املشاريع ،ولن تتحق منجزات يف دولة ليست لديها منظومة
قيم إنسانية راسخة حتفظها وحتميها.
قيم استمدت من إرث املغفور له الشيخ زايد  -طيب اهلل ثراه  -كانت هي الدافع وراء تلك
اإلجنازات التي ساهمت يف حتقيق نقلة نوعية يف العمل احلكومي ،وهي التي مهدت ألول
اسرتاتيجية احتادية يف عام  ،2007وإىل رؤية اإلمارات  2021يف عام  ،2009وأثبتت أن اجلميع
عمل كفريق واحد لتحقيق الرؤية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة  -حفظه اهلل. -
 15عاما من العمل اجلاد وصف سموه مسرية العمل خاللها بإنها ناجتة عن احرتام القيم
رسخنا من خاللها مبادئ التخطيط
واملبادئ اإلنسانية ،وحقوق اإلنسان هي ذاتها التي “ َّ
االسرتاتيجي يف احلكومة،وأصبح التميز والتنافس ثقافة يف مؤسساتهاُ ،
وقمنا بأكرب عملية
إصالح تشريعي يف بالدنا عرب أكرث من  50قانونًا جديدًا لنواكب املستقبل” وعزّ زنا تنافسيتنا
لتكون دولة اإلمارات األوىل عامليًا يف  121مؤشرًا يف خمتلف اجملاالت ،وال يزال عملنا مستمرًا”.
تع ّلمنا من خاللها أيضًا أن النجاح ليس يف عدد املشاريع املنجزة ،وال يف عدد املؤشرات
احملققة ،وال يف حجم املوارد املرصودة ،النجاح يف رضا الناس ،وأن تذكرنا األجيال ويذكرنا
الوطن باخلري ،تعلمنا منها أن النجاح هو يف أداء”األمانة بأمانة” ،والقيام مبسؤولياتنا الوطنية
“مبسؤولية” ،مسؤولية أمام اهلل والوطن ورئيس الدولة.
نعم ياسيدي تعلمنا أن االحتاد قوة ،ومنعة ،وخري ،وبركة .وأنه اإلجناز األعظم الذي ال بد أن نحميه
ونفديه ونغليه جميعًا.
قد تتنافس املؤسسات احمللية ـ وهذا خري ـ ولكن يبقى بيتنا الكبري اإلمارات ،وعنواننا العظيم
اإلمارات ،وهويتنا األصيلة اإلمارات ،والروح التي حتركنا جميعًا هي روح االحتاد التي تشكل كيان
دولة اإلمارات ،ولوال هذه الروح مل تعمل الفرق مع بعضها ،ولوال هذه الروح مل يواصل شبابنا
الليل بالنهار لتشريف اإلمارات ،ولوال هذه الروح مل تكن التضحيات التي شاهدتها يوميًا لتحقيق
إجنازات لشعب اإلمارات.
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محطة شرطية
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 mاستعرض نتائج األداء للشرطة والدفاع المدني
العليا الدائمة األول 2021
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
األول  ،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
تحقيــق نتائــج متميــزة لــأداء الرشطــي خــال العــام

املنــرم .ثــم تنــاول ســعادة القائــد العــام وأعضــاء
اللجنــة مجموعــة مــن املحــاور الهامــة التــي تدعــم
تطويــر وتحســن األداء املؤســي لكافــة قطاعــات
الرشطــة ،مســلطاً الضــوء عــى نتائــج التقريــر اإلحصــايئ
األمنــي ملراكــز الرشطــة واملــرور ،ونتائــج األداء لــإدارة
العامــة للدفــاع املــدين ،مشــرا ً إىل أن تحقيــق أعــى
معــدالت الشــعور باألمــن واألمــان لــدى مجتمــع
اإلمــارة هــي الغايــة الرئيســية للعمــل الرشطــي.
وأكــد ســعادة اللــواء بــن علــوان ،عــى كافــة األعضــاء،
رضورة تحقيــق الرؤيــة التــي تطمــح لهــا وزارة الداخلية،

وجعــل دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العــامل يف مجــال
األمــن واألمــان والســامة العامــة ،وبالتــايل علينــا جميعــا
العمــل بــروح الفريــق الواحــد واســتحدات املشــاريع
واملبــادرات التطويريــة التــي تدعــم تحســن وتطويــر
األداء وتســاهم يف تحقيــق االســتدامة والريــادة لكافــة
القطاعــات الرشطيــة.
ثــم ناقــش اإلجتــاع سياســة العمــل عــن بُعــد،
ومســتجدات التحـ ّول الــذيك يف القيــادة العامــة ،ونظــام
املقابــات اإللكــروين للتعيــن ،الــذي يعــزز التحــول
االلكــروين يف عمليــة إدارة رأس املــال البــري.

 mاللواء علي بن علوان يُ ّدشن أعمال االستجابة المس ّلحة بإدارة المهام الخاصة

أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،رضورة
تحقيــق أعــى درجــات الجاهزيــة للحفــاظ عــى أمــن
الوطــن ومكتســباته ،مــن خــال تدريــب وتأهيــل
منتســبي العمــل الرشطــي ،وباألخــص رجــال املهــام
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الخاصــة ،لحاميــة أمــن واســتقرار الوطــن واملواطــن
واملقيــم والزائــر ،لذلــك البــد مــن اطــاق املهــام التــي
تعــزز االســتجابة واالســتعداد للقــوات الرشطيــة وترفــع
القــدرات واملهــارات التكتيكيــة يف مواجهــة كافــة
التحديــات .جــاء ذلــك يف كلمتــه التــي ألقاهــا مبناســبة

تدشــن ســعادته ألعــال ومهــام قســم االســتجابة
املسـلّحة يف إدارة املهــام الخاصــة برشطــة رأس الخيمــة،
بحضــور العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي مديــر عــام
العمليــات املركزيــة ،والعقيــد ركــن يوســف ســامل بــن
يعقــوب مديــر إدارة املهــام الخاصــة ،وذلــك بهــدف
تعزيــز االســتجابة الفوريــة لكافــة االحــداث األمنيــة
التــي تســتدعي التدخــل الرسيــع واالســتجابة الفوريــة.
وأكــد قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بأنــه قــد تــم
تدريــب وتأهيــل منتســبي قســم االســتجابة املســلّحة
عــى أعــى معايــر التدريــب النظــري وامليــداين،
وبأحــدث األدوات عــى أن يكــون تواجدهــم وانتشــارهم
عــى مــدار ( )24ســاعة يف كافــة األماكــن واملرافــق
الحيويــة ،ملواجهــة مختلــف التحديــات األمنيــة ،موجهـاً
رشفــة يحتــذى
ســعادته بــرورة ظهورهــم بصــورة م ّ
بهــا أمــام أف ـراد املجتمــع ،مــع االســتعداد والجاهزيــة
لتقديــم كافــة أشــكال العــون واملســاعدة يف املقــام
األول وكســب رضــاء املجتمــع ،وتعزيــز شــعوره باألمــن
والســامة ،وجــودة الحيــاة.

محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يناقش االستعداد للخمسين ونتائج المؤشرات الوطنية

تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة – قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة ،االجتــاع الحــادي عــر للجنــة
ال ُعليــا الدامئــة  ،2020/11بحضــور أعضــاء اللجنــة
ال ُعليــا الدامئــة بــرأس الخيمــة .وتنــاول ســعادة اللــواء
ورئيــس اللجنــة الدامئــة خــال االجتــاع مجموعــة
مــن املحــاور الهامــة ،مثــل مناقشــة املــؤرشات

الوطنيــة لعــام  ،2020والتحديــات التــي تواجــه ســر
املقرتحــات ضمــن منصــة االبتــكار ،مــع التأكيــد عــى
دعــم األفــكار واملقرتحــات اإلبداعيــة واالبتكاريــة
التــي تدعــم خطــة االســتعداد لعــام الخمســن بهــدف
دعــم اســتمرار ومواصلــة الخطــط ومســرة التنميــة
واســترشاف املســتقبل التــي تشــهدها الدولــة يف كافــة
املجــاالت ،وعــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي

يشــهدها العــامل نتيجــة انتشــار فــروس كورونــا.
مؤكــدا ً عــى رضورة تحويــل التحديــات إىل فــرص
لإلبــداع والتطويــر ،واالســتعداد لرحلــة تنمويــة رائــدة
يف املجــال الرشطــي للســنوات الخمســن املقبلــة،
وتكثيــف كافــة الجهــود لتحقيــق أعــى معــدالت
الشــعور باألمــن واألمــان واالســتقرار ألفـراد املجتمــع،
حتــى ينعــم الجميــع بجــودة الحيــاة.

 mشرطة رأس الخيمة ومركز اإلمارات لالعتماد العالمي () EIAC
يوقعان مذكرة االعتماد الدولي للمختبر الجنائي

وق ّعــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،مذكــرة
تقديــم وتنفيــذ خدمــات مــع مركــز اإلمــارات لالعتــاد
العاملــي ( ) EIACبحضــور ســعادة اللــواء عــي عبــد
اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،واملــدراء العامــون وكبــار ضبــاط القيــادة،
والســيّدة أُمنيــة أحمــد محمــد املديــر التنفيــذي
ملركــز اإلمــارات لالعتــاد العاملــي ،وذلــك بهــدف
تقديــم وتنفيــذ خدمــات االعتــاد الــدويل للمختــر
الجنــايئ والطــب الرشعــي بإمــارة رأس الخيمــة  ،حيــث

تــم االتفــاق عــى التعــاون املثمــر بينهــا ،واضعــن
مجموعــة مــن البنــود واإلجـراءات إيذانـاً ببــدء العمــل
املشــرك بينهــا.
وأشــاد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بأهميــة
املذكــرة املربمــة بــن الطرفــن ،يف تســهيل ودعــم
وتطويــر مهــام عمــل املختــر الجنــايئ والطــب الرشعــي،
مــن خــال التحســن واالرتقــاء بجــودة الخدمــات،
لتحقيــق الحصــول عــى أرقــى شــهادات اآليــزو يف
مجــال الطــب الرشعــي.

مــن جانــب آخــر قــال الدكتــور هشــام عبــد الحميــد
املــرف الفنــي للمختــر الجنــايئ والطــب الرشعــي
بــرأس الخيمــة بــأن املذكــرة تســتهدف تحقيــق التعــاون
والتنســيق بــن الجانبــن يف عــدة مجــاالت تخــدم عمــل
املختــر الجنــايئ والطــب الرشعــي بــرأس الخيمــة،
أهمهــا مجــاالت أبحــاث التزييــف والتزويــر والســموم
الجنائيــة ،والكيميــاء الجنائيــة ،والبصمــة الوراثيــة،
وفحــص آثــار الحرائــق ،ووحــدة املــرأة والطفــل،
والطــب الرشعــي اإلكلينيــي ،والترشيــح ،والترشيــح
النســجي ،ســعياً نحــو بــذل كافــة اإلمكانيــات املتاحــة
لتقديــم أفضــل الخدمــات األمنيــة يف مجــال املختــر
الجنــايئ والطــب الرشعــي إىل الجمهــور وفــق أفضــل
املامرســات العامليــة املعتمــدة يف مجــال املختــرات ،
فضــاً عــن تعزيــز نســبة الشــعور باألمــن واألمــان.
وتــأيت هــذه املذكــرة انطالقـاً مــن حــرص الطرفــن عــى
تطبيــق التوجهــات الحكوميــة والخطــة اإلســراتيجية
لــوزارة الداخليــة لضــان تقديــم جميــع الخدمــات
ومامرســة املهــام وفقـاً ملعايــر الجــودة العامليــة ،وذلــك
مــن خــال ســعي القيــادة للحصــول عــى االعتــاد
الــدويل وفقــاً للمواصفــات الدوليــة لآليــزو 17020
لعــام  2012و  17025لعــام .2017
العدد (  ) 292فبــرايــر 2021
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محطة شرطية

 mاللواء النعيمي يتلقى الجرعة األولى من ال ُلقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقــى ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،الجرعــة
األوىل مــن اللُقــاح املضــاد لفــروس كورونــا ،مــع
عــدد كبــر مــن ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة بقاعــة
( البيــت متو ّحــد ) بــرأس الخيمــة ،وذلــك دعــاً

لخطــة الربنامــج الوطنــي للُقــاح كورونــا املســتجد،
الــذي تنفــذه وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع،
بغــرض الوصــول إىل املناعــة املكتســبة مــن التطعيــم
ضمــن مســاعي الحكومــة الراميــة إىل الحفــاظ عــى
ســامة املجتمــع وصحــة أف ـراده.

وأشــاد قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،باهتــام
وجهــود القيــادة الرشــيدة ،ووزارة الصحــة ووقايــة
املجتمــع ،ورشكــة طمــوح للرعايــة الصحيــة مــن
خــال توفــر جرعــات اللُقــاح لكافــة أفـراد املجتمــع
بصــورة آمنــة وف ّعالــة ملحاربــة انتشــار الفــروس،
داعيــاً كافــة منتســبي الــكادر الرشطــي ،وجميــع
الكــوادر يف كافــة القطاعــات الحيويــة ،وجميــع
أفــراد املجتمــع ،إىل املبــادرة واإلرساع يف أخــذ
جرعــات اللُقــاح ،للحــد مــن انتشــار الوبــاء وحاميــة
صحــة وســامة املجتمــع حفاظـاً عــى أمــن وســامة
األرواح .وأوىص اللــواء عــي بــن علــوان ،كافــة أفـراد
املجتمــع بــرورة االلت ـزام باإلج ـراءات وباملواعيــد
الخاصــة بالتطعيــم ،لضــان الحصــول عــى مســتوى
املناعــة املطلــوب واالســتفادة القصــوى مــن اللُقــاح،
مناشــدا ً بــرورة االلتــزام بلبــس الكاممــة وأخــذ
جميــع التدابــر الوقائيــة للوقايــة مــن كوفيــد،
اســتنادا ً إىل االســراتيجيات الوطنيــة والعامليــة
وأفضــل املامرســات التــي تســاهم يف تطويــر النظــام
الصحــي وجــودة حيــاة أف ـراد املجتمــع.

 mرئيس فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث المح ّلي برأس الخيمة
يتفقد أحد مراكز التطعيم في اإلمارة

دعــا ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة -
رئيــس فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
املحـ ّـي كافــة فئــات املجتمــع لتلقــي لقــاح «كوفيــد
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  »19عــر مراكــز التطعيــم املعتمــدة املنتــرةيف مختلــف إمــارة رأس الخيمــة ،والتــي توفــر
اللقــاح باملجــان للمواطنــن واملقيمــن ،مشــرا ً إىل
توجيهــات القيــادة الرشــيدة ومتابعتهــا ،لتوفــر

كافــة اإلمكانــات ،وضــان تســهيل اإلجـراءات حتــى
يتمكــن الجميــع مــن الحصــول عــى اللقــاح ،وصــوالً
إىل تحقيــق التعــايف املســتدام مــن كوفيــد .19
وقــال ســعادته خــال تفقــده ملركــز الصالــة
الرياضيــة التابعــة ملنطقــة رأس الخيمــة التعليميــة
أن مــا نشــهده اليــوم مــن إقبــال متزايــد عــى
تلقــي لقــاح (كوفيــد  )19 -يشــر بــكل وضــوح
للنجــاح الكبــر الــذي حققتــه دولــة اإلمــارات يف
الســيطرة عــى الجائحــة ،بفضــل الرؤيــة الحكيمــة
للقيــادة الرشــيدة ،التــي ال تدخــر جهــدا ً لضــان
أعــى مســتويات الحاميــة والســامة لجميــع أف ـراد
املجتمــع ،وتوفــر كافــة الســبل واإلمكانــات لضــان
تحقيــق ذلــك.
وتابــع اللــواء بــن علــوان ســر العمــل يف املركــز
وعمليــات التطعيــم التــي تقــوم بهــا الفــرق الطبيــة
املتخصصــة يف إطــار الحملــة املوســعة للتطعيــم ضد
كوفيــد  19 -دعـاً لجهــود دولــة اإلمــارات الشــاملة
لتعزيــز وقايــة أفـراد املجتمــع ،وتوفــر كافــة الســبل
اآلمنــة للحفــاظ عــى ســامتهم وصحتهــم.

محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يفتتح دورة البحث الجنائي التأسيسية

افتتــح ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة دورة
البحــث الجنــايئ التأسيســية التــي تعقــد عــى مــدار
شــهرين كاملــن يف مبنــى الشــهيد طــارق الشــحي
بحضــور كبــار ضبــاط القيــادة بالتعــاون مــع معهــد
العلــوم الرشطيــة والتقنيــة بــوزارة الداخليــة.
وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي عــى أهميــة عقــد

مثــل هــذه الــدورات التخصصيــة يف مختلــف
مجــاالت العمــل الرشطــي ملــا لهــا مــن أثــر بالــغ
ودور فاعــل يف تعزيــز الجانــب املعــريف واملهــاري
واملعلومــايت للرشائــح املســتهدفة مــن منتســبي
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة مــا ينعكــس
عــى أدائهــم الوظيفــي ودفعهــم نحــو تحقيــق
املزيــد مــن التميــز والجــودة يف القيــام باملهــام

واملســؤوليات املســندة إليهــم وبالتــايل تعزيــز األمــن
واألمــان مبــا ينســجم مــع األهــداف االســراتيجية
لــوزارة الداخليــة.
ودعــا ســعادته جميــع الضبــاط املنتســبني يف الــدورة
لالســتفادة القصــوى مــن كافــة املعلومــات واملهارات
النظريــة والتطبيقيــة التــي ســيتلقونها طيلــة الــدورة
والحــرص عــى الخــروج بأعــى درجــة ممكنــة مــن
الدرايــة واملعرفــة بأســس وقواعــد العمــل يف مجــال
البحــث الجنــايئ .
وتتضمــن دورة البحــث الجنــايئ التأسيســية
التــي يقدمهــا مجموعــة مختصــة مــن الخــراء
واملحارضيــن العديــد مــن املحــاور يف أساســيات
البحــث الجنــايئ والتحقيــق  ،وقانــون العقوبــات ،
واإلج ـراءات الجزائيــة  ،والبحــث والتحــري  ،ولغــة
الجســد  ،وتجنيــد املصــادر  ،وحقــوق اإلنســان
بهــدف تأهيــل منتســبيها ليكونــوا عــى مســتوى
عــال مــن املهــارة وتــايف األخطــاء اإلجرائيــة يف
مجــال عملهــم وتقييمهــا منعــا لوقوعهــا مبــا يحافــظ
عــى آليــة العمــل األمنــي والرشطــي .

 mالقائد العام يدشن حملة ( أحذر تقلبات الطقس )

دشّ ــن ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة راس الخيمــة ،الحملــة
املروريــة الفرعيــة األوىل لعــام  2021تحــت
شــعار (أحــذر تقلبــات الطقــس) ضمــن مبــادرات
قطــاع املــرور لتحســن الســامة املروريــة ،عــى
الطــرق وتوعيــة رشائــح املجتمــع مبخاطــر تقلبــات
الطقــس ،وذلــك بحضــور العميــد الدكتــور محمــد
ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة،
والعميــد أحمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور

والدوريــات ،واملقــدم الدكتــور محمــد عبداللــه
الب ّحــار نائــب مديــر إدارة املــرور والدوريــات،
وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة.
وأكــد ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي،
بــأن حملــة ( أحــذر تقلبــات الطقــس ) التوعويــة،
ستســتمر ملــدة ثــاث أشــهر ،تحــت إرشاف
وتنفيــذ إدارة املــرور والدوريــات (فــرع التوعيــة
واإلعــام املــروري) بهــدف رفــع الوعــي املــروري
لــدى مســتخدمي الطريــق حــول مخاطــر تقلبــات

الطقــس ،ســعياً لتفــادي الحــوادث املروريــة التــي
تتزايــد أثنــاء أوقــات الضبــاب واألمطــار ،مضيفــاً
بــأن الحملــة شــملت إعــداد فيديوهــات توعويــة
توضــح املحاذيــر التــي يجــب تجنبهــا عنــد القيــادة
يف وقــت تقلبــات الطقــس وهطــول األمطــار مبــا
يحقــق امــن وســامة جميــع الســائقني ،تطبيقــاً
الســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل نــر
وتعزيــز األمــن واألمــان يف الطــرق مــن خــال نــر
التوعيــة والتثقيــف بالقوانــن املروريــة عــر توعيــة
الســائقني بأهميــة أخــذ الحيطــة والحــذر أثنــاء
تقلبــات األحــوال الج ّويــة.
ومــن جانبــه ،دعــا العميــد الدكتــور محمــد
الحميــدي ،إىل رضورة التــزام جميــع مســتخدمي
الطريــق بالقوانــن واألنظمــة املروريــة والتقيّــد
بالرسعــات القانونيــة عــى الطــرق ،خــال تقلبــات
الطقــس ،وتــرك مســافة أمــان كافيــة ،واخــذ الحيطــة
واالنتبــاه أثنــاء القيــادة يف وقــت الضبــاب أو
األمطــار ،مــع عــدم اإلنشــغال بغــر الطريــق حفاظـاً
عــى أمــن وســامة مســتخدمي الطريــق للوصــول
إىل مجتمــع آمــن ومســتقر وخــا ٍل مــن الحــوادث
املروريــة.
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محطة شرطية

 mشرطة رأس الخيمة تدشن مشروع التطبيق الذكي مع شركة "ساعد"
دشــن ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة
رأس الخيمــة ،مــروع التطبيــق الــذيك مــع رشكــة
"ســاعد" لألنظمــة املروريــة ،بحضــور ســعادة
العميــد احمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور
والدوريــات برشطــة راس الخيمــة ،والســيد حســن
عبداللــه الظاهــري املديــر التنفيــذي لقطاعــي
العمليــات والتفتيــش يف ســاعد ،والســيد خالــد
البلــويش مديــر إدارة عمليــات الشــال يف ســاعد،
حيــث يشــمل املــروع العديــد مــن الخدمــات
واملزايــا املروريــة ،التــي تعتمــد عــى التقنيــات
املتطــورة والــذكاء االصطناعــي ،اســتكامالً لرحلــة
تخطيــط الحــوادث املروريــة البســيطة والتــى
مســتقبل.
ً
ســتتوج بالتحــول الرقمــي
وأكــد العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي ،بــأن
رشطــة رأس الخيمــة حريصــة كل الحــرص عــى
تقديــم أفضــل الخدمــات واملامرســات املروريــة
الذكيــة لتحقيــق الوصــول إىل أفضــل النتائــج التــي
تفــوق توقعــات الجمهــور يف جعــل الطــرق اكــر
ضبطـاً وأمنـاً بالتعــاون مــع الــركاء االسـراتيجيني،
وباألخــص رشكــة "ســاعد" لألنظمــة املروريــة،
التــي تقـدّم أفضــل الخدمــات واملامرســات الذكيــة
املتطــورة ،مضيفــاً بــأن التطبيــق الــذيك يضــم

العديــد مــن الخدمــات التــي متتــاز بالســهولة
والرسعــة وتتيــح لل ُمبلِّــغ طلــب تقريــر حــادث
يف حــال تعرضــه لحــادث مــروري بســيط،
بشــكل مبــارش مــن موقــع الحــادث ،باالعتــاد
عــى تعليــات التطبيــق الــذيك مــن خــال اتبــاع
مجموعــة مــن الخطــوات البســيطة واإلجــراءات
الســتكامل بياناتــه وتحديــد موقعــه عــر خريطــة
تفاعليــة ،باإلضافــة ايل بيانــات وتفاصيــل الحــادث
واألرضار الناجمــة عنــه عــر التقــاط الصــور دون
الحاجــة اىل كتابــة او ادخــال اي بيانــات خــال

دقائــق معــدودة ،لينتهــي فيهــا اإلجــراء بتأكيــد
اســتالم الطلــب واصــدار تقريــر الحــادث عــر
اإلشــعارات الذكيــة.
مــن جانبــه أكــد املهنــدس إبراهيــم رمــل الرئيــس
التنفيــذي لرشكــة ســاعد عــى أهميــة الخدمــة
املبتكــرة التــي يقدمهــا تطبيــق ســاعد ،والتــي
ستســاهم يف اختصــار رحلــة املتعامــل وتوفــر
الوقــت باإلضافــة إىل أنــه قنــاة جديــدة تضــاف
لقنــوات تقديــم الخدمــة مــا يعــزز جــودة الحيــاه
تحقيقــاً لرؤيــة الحكومــة الرشــيدة.

 mمدير عام العمليات المركزية يكرم أحد منتسبي الشرطة المتميزين

انطالقــاً مــن منهجيــة التكريــم التــي تعتمدهــا
رشطــة رأس الخيمــة ،لتحفيــز املنتســبني املتميزيــن
يف مختلــف املجــاالت الرشطيــة ،ملــا يبذلونــه مــن
جهــد وتفــانٍ وإخــاص يف العمــل ،كــرم ســعادة
العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر
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عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة،
بحضــور العميــد عــي محمــد النقبــي مديــر إدارة
العمليــات برشطــة رأس الخيمــة ،رقيــب أول غانــم
ســامل بــن دعيفــس الخاطــري مــن مرتــب رشطــة
رأس الخيمــة ،نظــر متيــزه يف العمــل وظهــوره

بصــورة مرشفــة يحتــذى بهــا.
حيــث أشــاد مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطة
رأس الخيمــة ،بجهــود رقيــب أول غانــم الخاطــري،
املتميــزة يف أداء املهــام والواجبــات ،داعيـاً إيــاه إىل
مواصلــة مســرة التميــز يف العمــل ،ومثمنــاً عــى
دوره الف ّعــال يف ارتقــاء العمــل الرشطــي ،بفضــل
شــعوره باملســئولية املهنيــة.
وأكــد ســعادة العميــد محمــد الحميــدي ،أن
التكريــم هــو تجســيد لرؤيــة القيــادة الرشطيــة
يف تشــجيع املكرمــن مــن منتســبي الرشطــة،
لبــذل املزيــد مــن العطــاء املثمــر ،يف حفــظ األمــن
واالنضبــاط وتعزيــز الشــعور باملســؤولية األمنيــة،
األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل ترســيخ مفهــوم
الواجــب الوطنــي لــدى الــكادر الرشطــي.

محطة شرطية

 mنقل لهم توجيهات القائد العام
مدير عام عمليات شرطة رأس الخيمة يؤكد للضباط الجدد ضرورة تعزيز الحس األمني
التقــى ســعادة العميــد عبــد اللــه عــي منخــس
مديــر عــام العمليــات الرشطيــة برشطــة رأس
الخيمــة ،مــع ضبــاط املســار الجــدد امللتحقــن
بــإدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة بــرأس الخيمــة،
ناقــاً لهــم تحيــات ســعادة اللــواء عــي عبــد
اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،ومرحبـاً بتواجدهــم ودمجهــم مــع مرتــب
مراكــز الرشطــة بــرأس الخيمــة ،مؤكــدا ً بــأن هــذه
املرحلــة ســتتيح لهــم اكتســاب العديــد مــن
الخــرات واملعــارف يف العمــل الرشطــي واألمنــي،
كــا ســتعزز الحــس االمنــي ومداركهــم الرشطيــة،
وترفــع مســتوى شــعورهم باملســؤولية األمنيــة
واملجتمعيــة.
كــا تــم خــال اللقــاء نقــل توجيهــات ســعادة قائد
عــام الرشطــة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان ،
التحــي
ّ
إىل ضبــاط املســار الجــدد ،بشــأن رضورة
بالقيــم املؤسســية لــوزارة الداخليــة ،التــي تدعــو
إىل تحقيــق الــوالء واملواطنــة اإليجابيــة ،والنزاهــة،
والعــدل واألمانــة والشــفافية ،والحــرص عــى
العمــل بــروح الفريــق الواحــد ،مــع رضورة التأكيــد
عــى اإللتـزام باللوائــح واإلجـراءات وأنظمــة العمــل
املعتمــدة ،والتحــي بالســلوك وحســن التعامــل

مــع كافــة رشائــح وأف ـراد املجتمــع ،لتعزيــز ثقــة
الجمهــور بالخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة
الرشطيــة.
وأكــد العميــد عبــد اللــه منخــس ،بــأن القائــد
العــام ،وجــه املســؤولني املبارشيــن لضبــاط املســار
الجــدد ،بــرورة اعتــاد نظــام لتأهيلهــم مــن
خــال التعلــم بالقــدوة يف املامرســة والســلوك
ملــدة شــهرين كاملــن ،فضـاً عــن إرشاكهــم ضمــن
الــدورات التدريبيــة والتخصصيــة التــي تعقدهــا

القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،مثــل دورات
(مأمــوري الضبــط القضــايئ) وغريهــا مــن الــدورات
التدريبيــة ،لرفــع كفاءتهــم يف العمــل الرشطــي
وصقــل مهاراتهــم وخرباتهــم التكتيكيــة ،وتعزيــز
قدراتهــم الرشطيــة واألمنيــة عــى اكمــل وجــه،
وبقــدر عــايل مــن الكفــاءة واالتقــان والجــدارة ،وأن
رف يحتــذى بــه ،بصفتهــم
يكونــوا خــر مثــال ُم ـ ّ
قــادة الصــف الثــاين ،الــذي تعــول عليهــم القيــادة
لصنــع مســتقبل العمــل الرشطــي.

استعدادا للخمسين
m
ً
مدير عام العمليات الشرطية يترأس جلسة عصف ذهني للتحديات األمنية

تــرأس العميــد عبــد اللــه عــي منخــس مديــر عــام
العمليــات الرشطيــة يف رأس الخيمــة جلســة عصــف
ذهنــي للتحديــات األمنيــة اســتعداد للخمســن
بحضورمــدراء اإلدارات ونوابهــم ورؤســاء مراكــز
الرشطــة الشــاملة ورؤســاء األقســام .

وافتتــح العميــد منخــس الجلســة بكلمــة ترحيبيــة
بالحضــور أكــد خاللهــا حــرص رشطــة رأس الخيمــة
عــى تســخري كافــة قدراتهــا وخرباتهــا البرشيــة
وامكانياتهــا املاديــة وفــق أعــى املعايــر األمنيــة .
واســتعرض املشــاركون يف جلســة العصــف الذهنــي

التحديــات األمنيــة القامئــة بهــدف وضــع الخطــط
الالزمــة واملشــاريع التــي تخــدم الخطــة الخمســينية
وتحقــق أقــى درجــات األمــن واألمــان يف ربــوع
الوطــن فيــا تــم اســتعراض املــؤرشات الوطنيــة
واالســراتيجية للعــام . 2020
وأكــد مديــر عــام العمليــات الرشطيــة يف رشطــة رأس
الخيمــة عــى أهميــة عقــد مثــل هــذه النوعيــة مــن
جلســات العصــف الذهنــي ملــا لهــا مــن دور بــارز يف
الخــروج بأفــكار ومقرتحــات مــن شــأنها تعزيــز وتوفري
البنيــة التحتيــة األمنيــة الصلبــة لالحتفــال بالذكــرى
الخمســن عــى تأســيس دولــة االتحــاد  ،مشــرا إىل
أهميــة تعــاون كافــة الجهــات الحكوميــة املعنيــة عىل
مســتوى اإلمــارة لتحقيــق األهــداف املرجــوة ومحاكاة
هــذه املناســبة الكبــرة كــا خرجــت الجلســة بعــدد
مــن األفــكار التــي تعــزز قــدرات العمــل الرشطــي يف
املرحلــة القادمــة.
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محطة شرطية

 mافتتاح حركة السير للجزء المتبقي من شارع اإلمارات العابر برأس الخيمة
شــاركت رشطــة رأس الخيمــة بحضــور ممثــي
وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة افتتــاح الجــزء
املتبقــي مــن الطريــق الدائــري عــى شــارع اإلمــارات
العابــر املمتــد مــن منطقــة ســهيلة حتــى مستشــفى
الشــيخ خليفــة التخصــي باســتثناء بعــض املخــارج
التــي الزالــت تحــت الصيانــة.
وتــم االفتتــاح بحضــور العميــد أحمــد الصــم النقبــي
مديــر إدارة املــرور والدوريــات واملهنــدس راشــد
عــي املهــري مديــر املنطقــة الشــالية واملهنــدس
محمــد حســن الشــنايص مديــر الطــوارئ واألزمــات
يف وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة وضبــاط الهندســة
املروريــة وعــدد مــن ضبــاط وأفــراد إدارة املــرور
والدوريــات وعــدد مــن القامئــن عــى املــروع
والرشكــة املنفــذة  .وأوضــح العميــد الصــم مديــر
إدارة املــرور والدوريــات أنــه تــم التأكــد مــن تركيــب
جميــع اللوحــات املروريــة اإلرشــادية عــى الشــارع
الــذي تــم افتتاحــه بطــول  7كيلوم ـرات وبعــدد 3
مســارب يف كل اتجــاه أمــام حركــة املركبــات تحقيقـاً
ملعايــر الســامة املروريــة  ،الفتــا إىل أن الشــارع
املذكــور يقــوم عــى أفضــل مســتويات الجــودة
واملعايــر العامليــة التــي تعكــس اهتــام حكومتنــا
وقيادتنــا الرشــيدة يف إنشــاء طــرق حديثــة تواكــب

العــر وتســهم يف تعزيــز الســامة عــى الطــرق
وانســيابية الحركــة املروريــة بــن مختلــف إمــارات
ومــدن الدولــة والتقليــل مــن نســبة الوفيــات
والحــوادث املروريــة ومــا ينتــج عنهــا مــن خســائر
برشيــة وماديــة كــا أن هــذا االفتتــاح سيشــكل
إضافــة نوعيــة تضــاف إىل شــبكة الطــرق يف رأس
الخيمــة ،وســيتم تفعيــل عــدد مــن الــرادارات
املتحركــة حاليــاً لضبــط أمــن الطريــق حتــى يتــم
تركيــب الـرادارات الثابتــة يف القريــب العاجــل ،كــا

دعــا مرتــادي الطريــق لاللت ـزام بالرسعــات املحــددة
عــى الطريــق وااللتــزام بالشــاخاصات اإلرشــادية
حفاظ ـاً عــى ســامتهم .
مؤكــدا ً عــى أهميــة التعــاون القائــم بــن القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ورشكائهــا االسـراتيجيني
مــن مختلــف الــوزارات والجهــات الحكوميــة املحلية
التــي تعمــل ضمــن منظومــة واحــدة تهــدف إىل دفع
مســرة التقــدم واالزدهــار يف ربــوع الوطــن الغــايل
وتحقيــق األجنــدة الوطنيــة الشــاملة واملتكاملــة.

 mشرطة رأس الخيمة تطلق حملة لتطعيم منتسبيها ضد فايروس كورونا
الخدمــات الطبيــة برشطــة رأس الخيمــة.
وأكــد اللــواء النعيمــي ،حــرص رشطــة رأس الخيمــة
عــى ســامة منتســبيها مــن خــال توفــر اللقــاح
لكامــل مرتــب رشطــة رأس الخيمــة ،مــع االلت ـزام
باإلجــراءات اإلحرتازيــة ،والتباعــد الجســدي يف
العمــل ،والتنســيق مــع الــركاء االســراتيجيني يف
جميــع املؤسســات الصحيــة للقضــاء عــى فايــروس
كورونــا ،مؤكــدا ً ســعادته اإلســتعداد الدائــم لتقديم
أفضــل الخدمــات الرشطيــة ،وفــق أعــى معايــر
الجــودة والكفــاءة لتعزيــز األمــن واألمــان.
مبتابعــة وتوجيهــات مبــارشة مــن قبــل ســعادة قائد
عــام رشطــة رأس الخيمــة اللــواء عــي عبداللــه بــن
علــون النعيمــي ،أطلــق قســم الخدمــات الطبيــة
التابــع للقيــادة حملــة لتطعيــم منتســبي الرشطــة
باللقــاح املضــاد لفايــروس كورونــا ،بحضــور العميــد
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جاســم محمــد البكــر مــن اإلدارة العامــة للمــوارد
والخدمــات املســاندة ،والعقيــد محمــد عبيــد
الخاطــري مديــر الخدمــات املســاندة ،والعقيــد
الدكتــور نــارص محمــد البكــر (مــرف الحملــة)،
واملقــدم صقــر بــن محمــد القاســمي رئيــس قســم

وتــأيت الحملــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة وقســم
الخدمــات الطبيــة يف رشطــة الشــارقة ،وفــق
اإلجــراءات الســارية واملتبعــة بالدولــة ،واتبــاع
افضــل املامرســات لضــان الوصــول ملرحلــة
التعــايف ،وعــودة الحيــاة لطبيعتهــا.

محطة شرطية

 mضمن مبادرة ( تقديركم واجب )
شرطة رأس الخيمة توفر ال ُلقاح لمنتسبيها من المتقاعدين

دعـاً لِخُطــة الربنامــج الوطنــي للُقــاح كورونــا املســتجد
كوفيــد  ،19 -الــذي تنفــذه وزارة الصحــة ووقايــة
املجتمــع ،بغــرض الوصــول إىل املناعــة املكتســبة
مــن التطعيــم ،ضمــن مســاعي الحكومــة الراميــة إىل

الحفــاظ عــى ســامة املجتمــع وصحــة أف ـراده ،و ّجــه
ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة ،بتنظيــم برنامجــاً طبيــاً بنــادي
ضبــاط الرشطــة ،يســتهدف توفــر جرعــات اللُقــاح إىل

فئــة منتســبي رشطــة رأس الخيمــة املتقاعديــن.
حيــث أكــد ســعادته أنــه تــم توفــر ُجرعــات اللُقــاح
لفئــة متقاعــدي الرشطــة ،بصــورة آمنــة وف ّعالــة ملحاربــة
انتشــار الفــروس ،داعي ـاً كافــة املتقاعديــن إىل املبــادرة
واإلرساع يف أخــذ جرعــات اللُقــاح ،بنــادي ضبــاط
الرشطــة ،لضــان الحصــول عــى مســتوى املناعــة
املطلــوب واالســتفادة القصــوى مــن التطعيــم ،والحــد
مــن انتشــار الوبــاء .وأعــرب اللــواء بــن علــوان ،عــن
تقديــره لفئــة املتقاعديــن ،ملــا قدّمــوه مــن خدمــات
رشفــة طــوال حياتهــم املهنيــة ،وملــا بذلــوه
وطنيــة ُم ّ
مــن جهــد وتفــانٍ يف العمــل الرشطــي واألمنــي ،مــا
كان لــه دور بــارز يف إرســاء دعائــم منظومــة أمنيــة
شــاملة تتميــز مبســتواها الراقــي ،حققــت املســتهدفات
الحكوميــة يف تحقيــق األمــن والســعادة ألبنــاء الوطــن،
واملقيمــن عليــه ،مضيفــاً بأنــه البــد مــن رد الجميــل
لهــؤالء املتقاعديــن املخلصــن بتوفــر كافــة الخدمــات
والرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم ،حرصـاً عــى إســعادهم
وكســب رضاهــم ،متمني ـاً الصحــة والعافيــة والتوفيــق
لكافــة املوظفــن املتقاعديــن.

 mجناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ
مواطن خمسيني

 mجناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ
س ّياح عرب بوادي قداعة
( )3ثالثة ُ

أنقــذ رجــال قســم جنــاج الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،مواطــن يف
عقــده الخامــس ،تعــرض للســقوط مــن مرتفــع جبــي ،مبنطقــة (
التلــع ) بالقــرب مــن جبــل مــرح .حيــث أوضــح العقيــد طيّــار ســعيد
اليمحــي رئيــس قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،أنــه
راشــد ّ
ورد بــاغ إىل غرفــة عمليــات رشطــة رأس الخيمــة  ،يفيــد بانــزالق
وســقوط مواطــن خمســيني ،مــن مرتفــع جبــي مبنطقــة ( التلــع )
متعرضـاً بذلــك لبعــض اإلصابــات البســيطة والرضــوض ،وعــى الفــور
ســارع قســم جنــاح الجــو  ،إىل موقــع البــاغ بالقــرب مــن جبــل مــرح،
وتــم مســح املنطقــة ،والعثــور عــى املواطــن امل ُصــاب ،وتقديــم العون
واملســاعدة لــه ،ونقلــه إىل مستشــفى صقــر بــرأس الخيمــة ،لإلطمئــان
عليــه ،وتلقــي العــاج الــازم ،تطبيقــاً إلســراتيجية وزارة الداخليــة
الراميــة إىل نــر وتعزيــز األمــن واألمــان.
اليمحــي ،أف ـراد الجمهــور مــن ســكان
وناشــد العقيــد طيّــار ســعيد ّ
ومرتــادي املناطــق الجبليــة واملرتفعــات ،بــرورة أخــذ الحيطــة
والحــذر مــن الجبــال ،وتجنــب االقــراب مــن الحــواف ،لتفــادي
التعــرض لــدوار املرتفعــات ،أو فقــد الســيطرة واالت ـزان خاصــة عنــد
الحــواف الجبليــة ،مــا قــد يعرضهــم لخطــر االنــزالق أو االنحــدار
لذلــك يجــب عــى الجميــع الحــرص واالنتبــاه حفاظــاً عــى أمــن
وســامة األرواح.

أنقــذ رجــال قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،ثالثــة سـيّاح
مــن الجنســية العربيــة  ،تعرضــوا لالنهــاك واإلعيــاء خــال رحلــة
جبليــة بــوادي قداعــة ،بالقــرب مــن منطقــة وادي البيــح بــرأس
الخيمــة.
اليمحــي رئيــس قســم جنــاح
وحســب العقيــد طيّــار ســعيد راشــد ّ
الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،أنــه ورد بــاغ إىل غرفــة عمليــات رشطــة
رأس الخيمــة ،يفيــد بوجــود ثالثــة أشــخاص عالقــن بــوادي قداعــة،
تعرضــوا لإلنهــاك واإلعيــاء خــال رحلــة ســياحية بالــوادي ،وعــى
الفــور تحــرك رجــال قســم جنــاح الجــو عــر مروحيــة رشطــة رأس
الخيمــة ،إىل موقــع البــاغ ،وتــم مســح الــوادي ،والعثــور عليهــم
وإجــراء اإلســعافات األوليــة الالزمــة لهــم ،وتــم نقلهــم جــوا ً إىل
مستشــفى صقــر لتلقــي العــاج الــازم.
وأكــد رئيــس قســم جنــاح الجــو ،بــأن رشطــة رأس الخيمــة ،حريصــة
كل الحــرص عــى تعزيــز زمــن رسعــة اإلســتجابة مــن خــال تلبيــة
نــداءات الجمهــور فــور ورود البالغــات مــن املواطنــن واملقيمــن
وز ّوار اإلمــارة ،حفاظــاً عــى أمــن وســامة األرواح وتعزيــز األمــن
واألمــان ،مناشــدا ً أف ـراد الجمهــور بعــدم ارتيــاد املناطــق الوعــرة يف
الوديــان والجبــال وغريهــا مــن املناطــق خــال ســاعات منتصــف
النهــار  ،وذلــك تجنب ـاً لخطــر التعــرض لإلعيــاء الشــديد.

العدد (  ) 292فبــرايــر 2021

13

تحقيق

تحضى بدعم كبير من سعود بن صقر والداخلية

المؤسسة العقابية واإلصالحية في رأس الخيمة

خدمات تأهيل ورعاية بجودة عالية

سجلت إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية في شرطة رأس الخيمة عددا من النجاحات المتواصلة خالل األشهر األخيرة بفضل الدعم الكبير
والمستمر من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة الذي ساهم في تحقيق القيم
المؤسسية لوزارة الداخلية وأهدافها في تعزيز األمن واألمان وإسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة ورؤيتها في أن تكون االمارات واحدة من
أفضل دول العالم في تحقيق األمن والسالمة .
تحقيق وتصوير  :سائد الخالدي.
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العميد يعقوب يوسف أبوليلة

العقيد عبد اهلل محمد الحيمر

وجاءت الزيارات الدورية لسعادة اللواء عيل عبد الله بن علوان النعيمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة للمؤسسة لتعكس حرص واهتامم سعادته
عىل تقديم أفضل الخدمات فيها من خالل حزمة متنوعة من الخدمات
ذات الجودة العالية التي توفر متطلبات الحياة الكرمية للنزالء وفق أعىل
املعايري االنسانية والحقوقية متاشيا مع توجيهات وزارة الداخلية الحريصة
كل الحرص عىل النهوض بخدماتها إىل الحد األقىص املمكن وتعزيز روح
التكافل االجتامعي بني النزالء وأرسهم مام كان له دور بارز يف تحقيق
نسب رضا عالية بني النزالء بنسبة  ، % 92.6والعاملني بنسبة ، 99%
وبنسبة  % 100بني كل من متعاميل مركز اسعاد املتعاملني والرشكاء خالل
العام املايض.
ونجحت إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية يف رشطة رأس الخيمة بالتعامل
األمثل مع تفيش جائحة كورونا املستجد كوفيد  19بهدف الحفاظ عىل
سالمة النزالء وتوفري البيئة الصحية اآلمنة لهم وذلك من خالل االستغالل
األمثل للتقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي ساهمت يف ابقاء
التواصل بني النزالء وذويهم ولعبت دورا محوريا يف توفري الوقت والجهد

المقدم عدنان محمد الحمادي

النقيب عبد الرحمن سعيد الحار

من خالل خدمة االتصال والتواصل املريئ بني النزالء داخل املؤسسة
والجهات املعنية يف دائرة املحاكم والنيابة العامة والنائب واملحامي العام
وغريها من جهات االختصاص من خالل  22غرفة مجهزة بأحدث التقنيات
تم عربها تنظيم  4542لقاءا عرب هذه الدائرة اإللكرتونية بينام سعت
املؤسسة إىل تحقيق االستدامة عرب استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل 46
سخان مياه يف عنابر النزالء وتشغيل االنارة يف الساحة الخارجية .
سالمة النزالء على رأس األولويات

العميد يعقوب يوسف أبوليلة مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية
يف رشطة رأس الخيمة أوضح القيادة العامة دامئا ما تسعى إىل توفري
أحدث وأفضل الخدمات املؤسسة حرصا منها عىل أمن وسالمة النزالء
والنزيالت وتوفري الحياة الكرمية لهم طيلة فرتة قضاء محكومياتهم من
خالل أقسام شؤون النزالء  ،واألمن  ،واإلصالح والتأهيل التي تقوم مبهام
وظيفية متنوعة تصب يف مصلحة النزالء وإصالحهم وإعادة تأهيلهم
وتقديم الرعاية االجتامعية لهم وتحفيزهم عىل التأهيل الثقايف والديني
واملهني والريايض.

 4542لقاء افتراضي بين النزالء والجهات المعنية في 2020
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زيارة  1676نزيال الكترونيا في 2020

تعامل خاص ملواجهة كورونا
وأفاد نائب مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية برأس الخيمة أنه
تم تخصيص عدد معني من املوظفني خضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية
للتعامل املبارش مع النزالء مع اتخاذ التدابري الالزمة كام تم وضع خطط
إخالء يف حال اكتشاف حاالت إصابة بفريوس كورونا املستجد بني النزالء
فيام كان يتم إجراء فحص الحرارة بشكل دامئا للموظفني وإخضاع عامل
الصيانة لفحص كورونا بشكل أسبوعي مع إجراء التعقيم الدوري ملرافق
املؤسسة من مكاتب وعنابر وصاالت وورش وغريها .

وأضاف أبوليلة أن إدارة املؤسسة ويف إطار حرصها عىل صحة وسالمة
النزالء يف ظل تفيش جائحة كوفيد  19شكلت فريق عمل تحت إرشافه
التخاذ جميع اإلجراءات االحرتازية الالزمة تضمنت إيقاف جميع الربامج
التأهيلية والزيارات املبارشة حتى شهر أغسطس حيث بدأت العودة
تدريجيا لربامج التأهيل ضمن ضوابط محددة وتطبيق الزيارات عن بعد
باستخدام التقنيات الحديثة حيث تم خالل العام املايض تنفيذ زيارات
لعدد  1676نزيال  ،الفتا إىل أن إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية قامت
سابقا بإطالق مبادرة مجلس أمناء النزالء الذي يضم ممثلني عن جميع
نزالء املؤسسة شكلوا حلقة الوصل بني اإلدارة وزمالئهم لحثهم عىل التقيد
تطبيق معايير الجودة
باالشرتاطات االحرتازية التي تحول دون انتشار الفريوس وانتقاله بينهم يف املقدم عدنان محمد الحامدي رئيس قسم اإلصالح والتأهيل يف إدارة
الوقت الذي يتم فيه عزل النزالء القادمني الجدد ملدة  14يوما بالرغم من املؤسسة العقابية واإلصالحية أشار إىل التزام إدارة املؤسسة مبعايري الجودة
اخضاعهم للفحص الخاص بفريوس كورونا املستجد .
يف الخدمات املقدمة للنزالء ساهمت يف تأهلها ضمن جائزة أفضل مؤسسة
عقابية وإصالحية عىل مستوى الدولة العام املايض إىل جانب مشاركة عدد
تحديث المنظومة األمنية
من جهته ذكر العقيد مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية يف رشطة من املوظفني يف فئات جوائز وزارة الداخلية .
رأس الخيمة أنه يجري حاليا العمل عىل تحديث املنظومة األمنية للمؤسسة ولفت إىل أن جائحة كورونا املستجد فرضت إجراءات وخطوات محددة
تشمل استبدال كامريات املراقبة بأخرى أكرث حداثة وتطورا فيام يجري تهدف إىل توفري أقىص درجات السالمة للنزالء وللموظفني والعاملني عىل
العمل عىل تحديث املصدات عند البوابة الرئيسية واستقدام جهاز خاص حد السواء حيث يخضع النزالء الجدد للفحص الطبي والرسيري فور
لتفتيش املركبات مام يسهم يف توفري الوقت والجهد ويعزز من املستوى قدومهم للتعرف عىل حالتهم الصحية وإذا ما كانوا مصابني بأمراض مزمنة
من عدمه فيام يتم تنفيذ حمالت تثقيفية وتوعية دامئة للنزالء والنزيالت
األمني داخل املؤسسة وأروقتها املختلفة .

اإلفراج عن  48نزيال بعد سداد  4.1مليون درهم عنهم
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يف سجن النساء  ،مضيفا أن املؤسسة تحظى بدعم متواصل من سعادة
اللواء عيل عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام رشطة رأس الخيمة الذي
يحرص عىل تنفيذ زيارات دورية شبه اسبوعية للمؤسسة وتقديم كافة
أشكال الدعم املادي واملعنوي لها .
الجانب التأهيلي للنزالء على رأس األولويات

وأكد الحامدي أن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ممثلة يف إدارة
املؤسسة العقابية واإلصالحية تضع الجانب التأهييل عىل رأس سلم
أولوياتها سعيا وراء تعديل سلوك النزالء وتوجيههم ألن يكونوا عنارص
فاعلة باملجتمع بعيدا عن الجرمية والخروج عن القانون وهو ما انعكس
من خالل استكامل  11نزيال لدراستهم خالل العام الدرايس الحايل بالتعاون
مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة يف
الوقت الذي ميارس فيه عد من النزالء والنزيالت األشغال اليدوية من
نجارة ومشغوالت يدوية وخياطة وتطريز يف ورشة الرجال ويف ورشة
األنامل الذهبية للنساء حيث يتم منح هذه الرشيحة من النزالء رواتبهم
عرب برنامج الكرتوين يتم من خالله ايداع مرتباهم يف حساباتهم الشخصية
بينام يستطيع النزالء رشاء حاجياتهم الكرتونيا من املقصف « الكانتني
الذيك» باستخدام بطاقة مخصصة لذلك .
تطبيق سياسات وزارة الداخلية

النقيب عبد الرحمن سعيد الحار مدير فرع املعلومات األمنية يف ادارة
املؤسسة العقابية واإلصالحية برشطة رأس الخيمة أكد أن إدارة املؤسسة
تبذل كل جهد ممكن يف سبيل تطبيق سياسات وزارة الداخلية الحريصة
عىل حقوق النزالء من خالل سياسة نقل النزالء  ،وسياسة االتصال  ،وسياسة
الحبس االحتياطي فضال هن سياسة االفراج التي تخضع جميعها ملعايري
محددة تضمن حصول النزالء عىل حقوقهم القانونية بالشكل املطلوب .
 1767نزيال خضعوا للبرامج التأهيلية

وأوضح أن الخدمات االلكرتونية باتت اليوم أحد أبرز ركائز العمل يف
املؤسسة حيث تم خالل العام املنرصم عقد  4542لقاءا عرب الدائرة
االلكرتونية بني النزالء والجهات املختصة يف الوقت الذي تم فيه االفراج
عن  48نزيال بعد سداد مبلغ  4ماليني و 170ألف درهم عنهم من خالل
صندوق الفرج بينام يتم تقديم مساعدات مالية لعدد  40نزيال ممن ليس
لديهم أقرباء يف الدولة حيث بلغ عدد املستفيدين من هذه املساعدات
خالل العام املايض  446نزيال مببلغ اجاميل وصل إىل  105آالف و900
درهم وذلك بالتعاون مع الرحمة لألعامل الخريية .
وأشار الحار إىل تنظيم عدد  9معارض ملشغوالت ومنتجات النزالء
والنزيالت خالل العام املايض فيام ساهمت الربامج الدينية يف اشهار 27
نزيال ونزيلة إلسالمهم يف عام  2020وبلغ عدد املستفيدين من الربامج
اإلصالحية والتأهيلية  1767نزيال .
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faasm4@gmail.com

هل أخذت اللقاح ؟
شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة انخفاضًا واضحًا يف
حاالت األمراض املعدية التي ميكن الوقاية منها بالتطعيمات
منذ انطالق الربنامج الوطني للتحصني (لتحصني األطفال دون
سن الثانية) يف عام  1980وعليه من الضروري جدًا احلفاظ
على هذه اجلهود وتعزيز مناعة األفراد يف اجملتمع من خالل
االلتزام باللقاحات الروتينية وكذلك اللقاحات املقدمة من خالل
احلمالت الوطنية للتحصني متى لزم األمر.
أن تثقيف اجملتمع وإشراكهم يف أية حملة يعد من أفضل
الوسائل لطمأنة الشعب جتاه لقاح -كوفيد  - 19اجلديد،
إىل جانب عرض بيانات الدراسات وصور وفيديوهات املرضى
وقصصهم من داخل أروقة املستشفيات ،إذ إن ذلك سوف
يعزز من وعي العامة جتاه الفريوس ،وأهمية اللقاح.
وعندما يعرف الشعب ويرى أعداد من تلقوا اللقاح للتجربة
ومل حتدث لهم أي مضاعفات ،سوف يحدث ما ميثل تفاع ًال
متسلس ًال ،وستزداد أعداد الراغبني يف اللقاح بشكل مضاعف
يوميًا.
وبشكل عام ،التوعية بخطورة الفريوس وبنتائج جتارب
اللقاحات وأعداد املتلقني للقاح بالفعل ،هي اخملرج إلقناع
اجملتمع بأهمية اللقاح اجلديد ،ووجوب سرعه تلقيه.
فعال
لقاح
تسعى كافة الدول على مستوى العامل إىل توفري
ّ
ضد فريوس كورونا يف أقرب وقت ،ومن هذه الدول دولة
اإلمارات العربية املتحدة التي وفرت اللقاح يف فرتة وجيزة
للمواطنني واملقيمني على حد سواء ،وتقدمهم وزير الصحة
ووقاية اجملتمع ،وقيادات الدولة يف تلقي أوىل جرعات اللقاح؛
وذلك إلرسال رسائل تطمينية خملتلف فئات الشعب ،وحثهم
على تلقي اللقاح.
إن اللقاحات تعد واحدة من أهم األدوات املستخدمة للوقاية
من األمراض املعدية ومضاعفاتها اخلطرة ،وهي بال شك من
أقل التدخالت ُكلفة يف منظومة الرعاية الصحيةُ .
فكلفتها
قليلة على الرغم من أنها تعود بفوائد كبرية على صحة ورفاه
السكان  ،وميثل اللقاح جزءًا حاسمًا يف نظم الرعاية الصحية
العامة احلديثة؛ إذ ال ينقذ اللقاح حياة الناس فحسب؛ بل
يسهم يف تخفيض تكاليف الرعاية الصحية أيضًا على األفراد
واحلكومة.

تقنيات شرطية

الشرطة
الرقمية
()2-1

يقف العمل األمني والشرطي في مفترق طرق ،بين اقتحام العمل في بيئات المستقبل القريب الذي يحمل
الكثير من المفاجآت ،أو انتظار ما يمكن أن يتم والتعامل معه وفق المعطيات أو دون هذا وذلك غض الطرف عن
التغيرات الكبرى في العالم ،وما تسببه العولمة بأشكالها الحديثة والمتجددة من حاالت صعود ،أو هبوط قوية
تحمل معها هزات مجتمعية كبرى.
ترجمة سميرة الرئيسي -مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار

يف ظل تلك التغريات ،وانطالقاً من مبدأ أن العمل األمني
والرشطي هدفه األسايس واألسمى حامية املجتمع
واملواطنني داخل وخارج حدود الدولة ،فإن الصفحات
القادمة تحمل من الرؤى والتحليالت ما ميكن أن يفيد
قادة الرشطة واألجهزة األمنية بالبالد لألخذ يف االعتبار
بعض النقاط املهمة الواردة عند وضع اسرتاتيجيات
تحديث العمل األمني ،كام يستفيد من تلك التحليالت
أفراد األمن واملهتمون بالحالة األمنية الداخلية من
املواطنني وتأثرياتها عىل أعاملهم التجارية وأمنهم وأمن
أرسهم.
تضم الصفحات التالية بشكل أسايس بعض أهم التحليالت
األمنية بخصوص التطورات التي لحقت بالعمل الرشطي
بوجه عام ،ورمبا ميكن أن يكون عليه شكل الخدمة
الرشطية يف املستقبل بصورة خاصة ،مع توصيات بأهم
األمور التي يجب أخذها يف الحسبان لتحقيق الرؤية
العامة للدولة عند وضع االسرتاتيجيات األمنية والرشطية.
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مستقبل الخدمة العامة الشرطة الرقمية
نّرشت العديد من التقارير حول العامل بخصوص الدور
الذي ميكن أن تقوم به التكنولوجيا يف تقديم خدمات
عامة أكرث واهتامماً باملواطنني ،ومن الواضح أن الخدمات
الرقمية ستكون عامالً حاسامً يف بناء (الدولة الذكية) إال
أن الخدمات العامة مل تستخدم حتى األن التكنولوجيا
بالعمق ،واالحرتافية الكافيني ،وتدور الورقة حول الدور
الذي ستقوم به التكنولوجيا يف تقديم الخدمات العامة
يف املستقبل ،ومنها الخدمة الرشطية.
* تحدي األمن :ميكن اعتبار األمن الوظيفة
األساسية لجهاز الدولة ،ولكن قوات الرشطة بصدد
مواجهة مجموعة هائلة من التحديات عىل مدى العقد
املقبل ،فالجرمية أخذة يف التغري ،ورغم تناقص معدالت
الجرمية إال أن الجرائم املعقدة بالغة الرضر أخذة يف
األزدياد مع ظهور «الجرائم السيربانية» ،وهو وضع
يلقي باملزيد من املهام عىل قوات األمن« ،األمر الثاين»

هو توقعات املواطنني بخصوص خدمات الرشطة ،حيث
يطمحون يف خدمات رشطية تضاهي الخدمات البنكية
وخدمات التسوق من حيث الرسعة والتعامل عن بعد،
«التحدي الثالث» هو كيفية عمل الرشطة بفاعلية يف ظل
احتامالتت اإلنفاق العام .وميكن للتكنولوجيا أن تساعد
قوات األمن عىل مواجهة تلك التحديات الثالثة ،بتعميق
فهم أجهزة األمن للشبكة العنكبوتية ،ميكن كذلك إقامة
خطوط اتصال جديدة بني املواطنني والرشطة من خالل
وسائل اإلعالم االجتامعي وأدوات اإلنرتنت املختلفة.
* الفاعلية من خالل بناء نماذج جديدة:
النامذج الجديدة لعمل الرشطة واعدة للغاية من حيث
الفاعلية دون الحاجة إىل نفقات باهظة ،أغلب قوات
األمن اآلن لديها أقسام خاصة للتعامل مع تكنولوجيا
املعلومات ،ولكن تصميم تطبيقات آمنة للهواتف النقالة
ميكن أن يدخل معظم القوات يف العملية دون الحاجة
للرجوع إىل األمنية ،وبالتايل يصبح العمل عن بعد إحدى

تقنيات شرطية

الوسائل لحل القضايا آنياً ،حيث ميكن من خالل التطبيق
أن يلج فرد األمن إىل قواعد البيانات والخرائط ،وكل ما
ميكن أن يساعده عىل التعامل مع الحالة األمنية ،وال
يتطلب األمر تدريباً خاصاً ،حيث إن جميع أفراد األمن
يف الوقت الحايل يتعاملون مع الهواتف الذكية باحرتافية.
* األمن الوقائي :استخدام وقت الرشطةبفاعلية
أكرب أهم املوارد املساهمة يف األمن الوقايئ ،وميكن تحقيق
ذلك بإنشاء أنظمة جديدة متعلقة بتحليل البيانات،
حيث تنتقل القوات الرشطية من عملية تحليل البيانات
املتعلقة بالهدف ،إىل تحليل البيانات التي تؤثر إىل
املخاطر مسبقاً والترصف قبل وقوعها ،حيث متت تجربة
أنظمة تحليلية بالفعل يف إنجلرتا مبساعدة باحثني من
جامعة شيكاغو ،ساعدت يف تطوير أمناط من التحذيرات
الخاصة بسوء السلوك أو العنف املنزيل.
مستقبل الشرطة
ال شك يف أن التحول إىل منوذج حديث من العمل الرشطي
واألمني يفتح الباب لسلسة من األسئلة ذات الطابع
العلمي ،مثل :كيفية إنشاء والحفاظ عىل قواعد بيانات
الرشطة الوقائية ،التي تعمل يف األساس لحل القضايا من
هذا النوع .كذلك شكل تنظيم قوات األمن ذاتها ،ويعني
تبني مثل تلك األنظمة تركيز العمل من الخطوط األمامية
إىل الخطوط الخلفية ،حيث محللو البيانات واملربمجون.
أخريا ً سؤال األمان ،كيف ميكن املوازنة بني عمل األمن
الوقايئ ،والحفاظ عىل الحريات العامة ،إن استطاعت
األجهزة األمنية التغلب عىل تلك العقبات األساسية،
وتوسيع دور التكنلوجيا يف عمل الرشطة ،فإن كميات
هائلة من البيانات ميكن أن تساعد أجهزة األمن عىل
تخفيض الوقت الالزم للتعامل مع القضايا إىل النصف،
إضافة إىل ابتكار أمناط إنذار مبكر من شأنها الحفاظ
عىل فاعلية أفراد األمن من الضغوط النفسية واإلجهاد،
واملساعدة يف تقليص الجرائم.
مستقبل منع الجرائم الحديثة
توسعت األنشطة اإلجرامية حول العامل بتسخري
اإلمكانيات التكنولوجيا الحديثة يف زيادة األرضار ،والقدرة
عىل النشاط يف أماكن مختلفة حول العال ،لكن أدت
نفس تلك الوسائل أىل ظهور فرص هائلة أمام مؤسسات
األمن للتصدي للجرمية ،إن االسرتاتيجيات الحديثة لوزارة
الداخلية يجب أن تشمل عىل دور أهم ملنع الجرمية
الحديثة باستخدام التكنولوجيا ،وسوف نطرح من
خالل النقاط التالية العديد من التكنولوجيا الرضورية
لتحقيق طموحات منع الجرائم الحديثة ،وتحسني كفاءة
نظام العدالة واألمن الداخليني ،كام ميكن للمواطنني
واملؤسسات التجارية استخدام بعض تلك التوصيات
لحامية نفسها ،وتتمثل تلك التوصيات يف النقاط التالية:
اإلبالغ عن الجرائم عبر اإلنترنت:
تتيح التكنولوجيا الرقمية الحالية إضفاء الطابع الرقمي
عىل البالغات عن الجرائم ،حيث ميكن عرب استخدام

اإلنرتنت إرسال تفاصيل البالغ واللقطات املسجلة عرب
كامريات املراقبة عىل سبيل املثال ،إن تفعيل مثل تلك
األنظمة ميكن أن يحدث ثورة يف العمل الرشطي ،فيمكن
ألجهزة األمن البدء يف إجراء التحقيقات عىل الفور،
والعمل من خالل قواعد البيانات املوجودة لديها ،إىل
جانب توفري الكثري من الوقت املخصص لالنتقاالت وجمع
األدلة شخصياً.
ينبغي أن تقوم أجهزة األمن بتشجيع الرشكات أوالً
واملواطنني بصفة عامة عىل تبني تلك الثقافة التي ميكن
أن تؤدي إىل منع الكثري من الجرائم املستقبلية.
بث لقطات الفيديو مباشرة إلى غرف التحكم:

رقمنة الفيديو ،والبث املبارش لفيدوهات املراقبة عند
الحاجة ،أي يف أوقات اإلنذار ،وإرسال ذلك البث إىل غرف
التحكم املركزية الخاصة بأجهزة الرشطة ،ومحطات رصد
اإلنذارات من شأنه أن يجعل التحقق من اإلنذارات أسهل
بدرجة كبرية وبصورة موفرة للنفقات الباهضة عىل مدار
العام النتقاالت سيارات اإلطفاء والدعم املختلفة ،كل
هذا بسبب التحقق البرصي قبل تأكيد ما إذا كان اإلنذار
حقيقياً أم كاذباً ،يجب أن تتضافر جهود أجهزة الرشطة
من ناحية ،والرشكات مبختلف أنشطتها حول االستثامر يف
كامريات مراقبة عالية الجودة قادرة عىل البث إىل غرف
التحكم وتقديم تقارير الجرائم عرب اإلنرتنت.
الهوية من أجل المزيد من األمن:
يقع العبء األكرب يف تنفيذ تلك الجزئية عىل املواطنني
أنفسهم ،فالناس بصفة عامة يتجهون إىل قضاء املزيد
من الوقت عىل اإلنرتنت مع االتجاهات الكربى إىل رقمنة
كل يشء ،األمر الذي يزيد من احتامالت وقوعهم فريسة
الجرائم السيربانية ،التي ارتفعت كثريا ً يف اآلونة األخرية،
كجرائم الرسقات واالحتيال ،إن وجود (هوية) واضحة
ملستخدم اإلنرتنت يربز بقوة الكثري من إمكانات الحلول
التي ميكن أن تقدمها قوات األمن ملنع الجرمية ،والتي
من شأنها أن تكون أكرث فاعلية لسهولة التحليل وتقليل
املطلوب لحل الجرائم ،وهناك عدة أشكال لتحقيق تلك
الهوية عرب اإلنرتنت:
 -1مكافحة غش الهوية عرب إثبات الشخص هويته
الحقيقية بإعطاء نسخة رقمية عن هوية الدولة ،أو
رخصة القيادة ،أو جواز السفر ،إن التعامل مبثل تلك
الوثائق مع الرشكات يف الواقع ،أو عىل اإلنرتنت يجعل
الحياة أصعب بكثري عىل املحتالني.
 -2إثبات العمر عىل الهواتف الذكية ،يغني الكثري من
األفراد عن رضورة حمل أوراق ثبوتية خاصة بسنهم
القانوين ،وبالتايل تقليل خطر فقدانها أو حتى رسقتها
واستخادمها يف أغراض غري قانونية.
 -3الهوية الرقمية املثبتة سوف تزيد كثريا ً من السالمة
الشخصية ملستخدمي اإلنرتنت يف األنشطة الفردية ،مثل
مواقع االستضافة الفردية ،أو تقاسم رحالت السيارات،
وبشكل عام سوف تحسن من السلم االجتامعي عىل
شبكة اإلنرتنت.

 -4التحقق من العمر عرب اإلنرتنت أمر فعال للغاية
يف منع املستخدمني أقل من السن القانونية من فتح
حسابات غري مالمئة ،وضامنة لعدم وصول القارصين إىل
محتوى غري مناسب عىل الشبكة ،كذلك سوف يساعد
أنشطة التجارة اإللكرتونية يف تأكيد وصول املنتجات
لألفراد املناسبني خاصة يف السلع املقيد بيعها بحد أدىن
للسن.
 -5ربط بيانات الطرف الثالث ،مثل تحقيقات السجالت
الجنائية ،والتحقق من املؤهالت وغريها ،وتحويلها إىل
أشكال رقمية ميكن أن يساعد الكثري من املنظامت عىل
اجتذاب األفراد املناسبني ،وإدارة املوارد البرشية بفعالية
واستبعاد األشخاص ذوي الدوافع الضارة.
تبني أنظمة السحابة اإللكترونية:
تبني األجهزة األمنية والرشطية أنظمة التخزين سيكون عامالً
رئيسياً يف منع الجرائم ،ذلك أن البيانات التي يتم توليدها مع
التطور التكنولوجي تتزايد بصورة هائلة ،ومن شأن التخزين
السحايب أن يحل من مشكلة وجود مساحات للتخزين،
إضافة إىل إمكانية ربط شبكات بني األجهزة املختلفة لتحليل
البيانات الكبرية ،وتطوير أنظمة متقدمة للعمل عن بعد.
المهارات الرقمية ألفراد الشرطة:
مواكبة انتشار التكنولوجيا ،واالستفادة الكاملة من
الحلول التكنولوجية املذكورة آنفاً تستدعي متتع
ضباط الرشطة باملهارات الرقمية الالزمة ،ويجب وضع
اسرتاتيجية تدريب من قبل وزارة الداخلية لسد مهارات
الفجوة الرقمية يف مجال العمل الرشطي ،وميكن تحقيق
ذلك بخطة تدريب تعتمد عىل االبتعاد عن الدورات
االعتيادية التي تكلف الكثري من الوقت والنفقات،
بحيث يكون التدريب املتخصص عىل األدوات التي متثل
املرجعيات الوقتية التي ميكن استخدامها عند الحاجة،
عىل أن يكون ذلك التدريب وجهاً لوجه ،وبتصميم بسيط
بحيث يصل إىل أعداد كبرية يف وقت قصري قدر اإلمكان.
مشتريات أكثر ذكاء تستهدف االبتكار:
تحقيق األهداف االسرتاتيجية ألجهزة األمن املختلفة
يتطلب التعامل مع الرشكات الخاصة يف توريد
التكنولوجيا واألنظمة بأشكالها املختلفة ،وهناك آليات
محددة لعمليات الرشاء تلك ،إال أنه يجب أن تركز
املؤسسات عىل الرشاء البسيط ،واملتاح القائم عىل
االبتكار والعمل بفاعلية ،ومن ناحية أخرى فإن افتقاد
معظم الرشكات لعامل االبتكار يقع عبء تغيريه عىل
املؤسسات األمنية ،فنقص املعلومات الالزمة للوصول إىل
الحجم الحقيقي للمشكالت وتحديد مستويات من حيث
الخطورة واألهمية يؤدي يف بعض األحيان إىل إعطاء بعض
األمور أكرب من حجمها الحقيقي ،أو التقليل من أهمية
بعض الظواهر األمنية ،إال يف حاالت الرشكات األمنية
الكربى املرتبطة عضوياً باملؤسسات الرشطية ،والتي تفقد
مع مرور الوقت التنافسية بينها وبني الرشكات األخرى،
فتظهر بعض عالمات قلة الجودة واالبتكار.
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الشرطة المجتمعية تعميق لمفاهيم األمن لدى الجمهور واستقرار المجتمع
m

« العقيد الدكتور السلحدي»:

للشركاء دور رئيس في
مكافحة الظواهر السلبية
وتعميق الوعي باألمن
أكد العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة
لشرطة راس الخيمة ،على أهمية تضافر الجهود في مكافحة الظواهر السلبية في
المجتمع ،وتعميق الوعي باألمن .وقال «للمجلة» إن اإلدارة تكثف تواجدها من خالل
دورياتها المجتمعية في المناطق السكنية والتجمعات والمساكن العمالية واألسواق،
لزيادة التوعية والتثقيف بالظواهر المجتمعية  ،وأسس السالمة العامة ،وحول فيروس
كورونا « كوفيد  « 19وخطورته  ،خاصة مع ظهور ساللة جديدة خالل هذا العام ،2021
منوها إلى أن عدد المستفيدين من حمالت التوعية بلغ نحو ( )36243مستفيد.
وطالب الجمهور عبر هذا الحوار بضرورة اإللتزام التام بالتوجيهات وإتباع التعليمات
الصادرة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة حول اتخاذ اإلجراءات االحترازية الكاملة
لمواجهة عدوى انتشار الفيروس  ،وضرورة الحرص على التباعد االجتماعي للحفاظ
على سالمتهم وعلى الصحة العامة للمجتمع
سعد الدغمان
أمن وإستقرار المجتمع
ما جديد الشرطة المجتمعية
برأس الخيمة؟

يرتكز عمل اإلدارة يف رصد الظواهر السلبية وكل سلوك خاطئ يؤثر عىل أمن
واستقرار املجتمع ،ووضع الحلول املناسبة بالرسعة املطلوبة مع الجهات املعنية
واملساهمة بشكل إيجايب يف تقديم التوعية الالزمة لحامية املجتمع  ،خاصة مع
تزامن انتشار فريوس كورونا املستجد «كوفيد  . »19حيث تكثف اإلدارة تواجدها
من خالل دورياتها املجتمعية يف املناطق السكنية والتجمعات واملساكن العاملية
واألسواق ،لزيادة التوعية والتثقيف حول هذا الفريوس وخطورته  ،خاصة مع
ظهور ساللة جديدة خالل هذا العام  ، 2021باإلضافة إىل سعي اإلدارة للمشاركة
الفعالة واملستمرة يف التواصل مع الجاليات وااللتقاء بهم «عن بعد»  ،للتعرف عىل
احتياجاتهم واالطالع عىل مشاكلهم وآرائهم ،ومشاركتهم فعالياتهم ومناسباتهم
مع األخذ باإلجراءات االحرتازية الكاملة ،والبد من تظافر الجهود فيام بني الرشطة
املجتمعية والجمهور بشكل عام لتعميق الوعي باألمن  ،وتكريس الطأمنية .
مبادرات متعددة
أبرز المبادرات التي نفذتها الشرطة المجتمعية العام الماضي؟

مبادرات الرشطة املجتمعية متعددة عىل مدار العام وبشكل مستمر ،اعتامدا ً
عىل دعوة الجهات األخرى يف املشاركة يف مختلف فعالياتهم ومناسباتهم  ،ومنها
املشاركة يف توزيع املواد الغذائية عىل األرس املتعففة  ،توعية املجتمع بفريوس كورونا
واإلجراءات االحرتازية  ،مبادرة «احمي نفسك بكاممك»  ،املشاركة يف يوم الجمهورية
مع الجالية الهندية  ،مشاركة طالب جامعة أم القيوين االحتفال ب(إبتكارهم
لرجل آيل) للحد من حوادث الدهس  ،املشاركة يف مجالس العزاء ملنتسبي القيادة
والجمهور الخارجي  ،كام املشاركة يف «نصف ماراثون رأس الخيمة»  ،و يف فعاليات
بيئة مستدامة ألجيال املستقبل» لوزارة الرتبية والتعليم  ،واملشاركة يف يوم املرأة
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العاملي  ،وتوعية أصحاب املحال ملنع بيع مستلزمات «حق الليلة» للحد من انتقال
«كورونا»  ،ورعاية نزالء الحجر الصحي واالهتامم باحتياجاتهم ،وحمالت التربع
بالدم ،ناهيك عن العرشات من املشاركات املجتمعية .
تعميق مفهوم الشرطة المجتمعية
أهم الموضوعات التي تركز عليها اإلدارة في توعية الجمهور؟

تتوىل اإلدارة بقسميها (توعية املجتمع ،والرشطة املجتمعية) عددا ً من املهام ،ومنها
تنمية وتعميق مفاهيم الرشطة املجتمعية للجمهور الداخيل والخارجي عىل حد
السواء عرب الشعور باألمن والطأمنينة ،واملشاركة يف توعية املجتمع بطرق الوقاية
وتبصريه بأهمية اتخاذ التدابري الوقائية ،وتعريفهم باملخاطر وكيفية تجنبها ،وعدم
الوقوع بها ليكونوا رشكاء حقيقيني يف عملية األمن واألمان من خالل إعداد برامج
توعية يف مكافحة تلك الظواهر عرب التأكيد عىل تواجدهم يف مختلف األنشطة
والفعاليات ،وإرشاكهم يف املبادرات املجتمعية وتعريفهم بخدمات الرشطة املجتمعية
.
التوعية واإلرشاد

ما مضمون حمالت التوعية التي تستهدف
الطالب والطالبات ؟

تعد رشيحة طالب وطالبات املدارس من أهم الفئات التي تركز عليها اإلدارة يف
موضوع التوعية واإلرشاد ،باعتبارهم عامد املجتمع ومستقبله  ،وكان لزاماً عليها
تأسيسهم باملعرفة وتوجيههم للسلوك اإليجايب الصحيح وتعريفهم بالظواهر السلبية
التي تؤثر عليهم وعىل مجتمعهم  .وكانت مضامني الحمالت التي تطبقها اإلدارة
تتعلق مبختلف املواضيع املرتبطة بالسلوك الوطني كاألمني  ،حمالت السلوك العام،
والحمالت املرورية مثل (تحية العلم ،وهويتي ،وحب الوطن واإليجابية واإلنتامء)
وغريها  ،واألمنية مثل (أحذر الغرباء ،وخطورة األلعاب النارية ،وخطر التحرش

حوار

 mالسلحدي :

اإلدارة تساهم بشكل
إيجابي في تقديم التوعية
الالزمة لحماية المجتمع
والرسقة ،وبيتي آمن)  .والعديد من املبادرات املرورية مثل (عبور الطريق ،وسالمتي
يف حافلتي ،والسالمة املرورية ،والقيادة بدون رخصة)  ،كام كان لإلدارة نشاطاً يف
املبادرات االجتامعية مثل (تعلم بر الوالدين ،ومدرستي نظيفة ،وتعلم قيم االحرتام
واألمانة ،وفضيلة االحتشام والتنمر  ،ودالالت علم الدولة وانجازاتها) .باإلضافة إىل
املواضيع اإللكرتونية املرتبطة بالشبكة املعلوماتية («اإلنرتنت» وجرامئه وكيفية حامية
أنفسهم منها وتحصينهم  ،والتنمر اإللكرتوين)  ،فضالً عن مستجدات العرص التي
رافقت إنتشار فريوس كورونا املستجد «كوفيد . »19
حمالت مستمرة
كم بلغ عدد المستفيدين من حمالت التوعوية التي تم
إعدادها خالل العام الماضي ؟

بلغ عدد حمالت التوعية خالل العام املنرصم (  13حملة) ،وهي حمالت مستمرة
سنوياً وتتمثل يف حملة (تأمني املواقع الكهربائية املكشوفة  ،الوقاية من التنمر ،
توعية بجرائم اإلتجار بالبرش  ،توعية بجرمية اخرتاق مواقع التواصل االجتامعي
وحامية البطاقة االئتامنية  ،مكافحة ظاهرة التسول  ،أبناؤنا مسئوليتنا  ،العامل حقوقه
وواجباته  ،توعية بجرمية تزييف العمالت  ،حملة اإلزعاج يف األحياء السكنية  ،حملة
توعية بجرمية الرسقة من األماكن قيد اإلنشاء ،وحملة أخرى حول األماكن املسكونة
أو املعدة للسكن) وغريها  .بلغ عدد املستفيدين من حمالت التوعية نحو ()36243
مستفيد  ،فيام بلغ عدد املحارضات التوعوية للجمهور الخارجي نحو(  )418محارضة
استفاد منها نحو(  ) 50108مستفيد .
تعاون الجمهور
ما مقياس تجاوب الجمهور مع مبادراتكم ؟ وما عدد الزيارات
التي قمتم بها ؟

يبدي الجمهور تعاونه و تفاعله الكامل اتجاه ما يقدم له من قبل اإلدارة ،كونه أعد
لحاميتهم وسالمة أبنائهم ،وتحقيق أمنهم وتعزيز سعادتهم ،وقد بلغ عدد الزيارات
املجتمعية نحو( ) 313زيارة  ،فيام بلغ عدد الفعاليات واألنشطة نحو(  ) 170فعالية
،استفاد منها نحو(  ) 91658شخص  ،أما زيارات الجاليات فقد بلغ عددها نحو ()32
زيارة  ،فيام بلغ عدد األخبار اإلعالمية التي نرشت بوسائل اإلعالم نحو( )228و خرب .
التباعد االجتماعي
ماذا تنصحون الجمهور .

اإللتزام التام بالتوجيهات وإتباع التعليامت الصادرة من الجهات الصحية الرسمية
بالدولة حول اتخاذ اإلجراءات االحرتازية الكاملة ملواجهة عدوى انتشار( فريوس
كورونا املستجد) «كوفيد  ، »19ورضورة الحرص عىل التباعد االجتامعي ،واملحافظة
عىل ارتداء الكاممات الطبية والقفازات يف األماكن الخارجية ،والقيام بعملية التطهري
املستمرة لليدين واستخدام أدواتهم الخاصة ،وعدم تبادلها مع اآلخرين يك ال تنتقل
العدوى  .ورضورة مراقبة أولياء األمور ألبنائهم وتحديدا ً األطفال منهم ومتابعتهم يف
تحصيلهم الدرايس وسلوكهم ،وتقديم النصح واإلرشاد واستخدام لغة الحوار بينهم .
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دور الشرطة في تحقيق السالمة المرورية

أفضل الممارسات الدولية

()2-2

ً
ً
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

الدوريات الراكبة للشرطة الملكية الكندية

رؤية الرشطة حول سالمةالطرق لعام :2010
هو أن تكون طرقنا األكرث أمناً وسالمة يف العامل
خالل عام  ،2010ونأمل أن نحقق ذلك عن طريق
جمع البيانات النوعية ،وتطبيق آليات املشاكل،
وبناء الرشاكات ،وتفعيل اسرتاتيجيات إنفاذ القانون
وتوعية الجمهور ،والتقييم املستمر لربامجنا الخاصة
بالسالمة املرورية.
التحدي :تخفيض عدد الحوادث املرورية عن طريق
تطوير اسرتاتيجيات فعالة بالتعاون مع مجتمعنا.
الهدف :تقليل عدد ضحايا الحوادث بنسبة . ٪ 30
اللتزام :بتوفري الدعم ألفراد ووحدات رشطة املرور،
وبتغيري السلوكيات العامة ،من خالل تحسني بيئة
الخدمة املرورية ،وبناء الرشكات ،وبتحقيق هيكل
تنظيمي فعال.
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دور شرطة المرور في نظام سالمة
الطرق بسلوفينيا

 التعاون مع املنظامت الحكومية ،والخاصة التيتؤثر أنشطتها عىل السالمة املرورية.
* وتأيت أهمية دور رشطة املرور يف إنفاذ قانون
املرور من خالل:
 اإلرشاف عىل مدارس قيادة السيارات،والتي تلعبدورا ً كبريا ً يف تغيري سلوكيات قائدي السيارات.
 التفتيش الفني عىل السيارات واملقطورات. مراقبة حركة املرور وحامية مستخدمي الطرق. تطوير برامج خاصة للتوعية والتدريب. استخدام األساليب التحليلية والتقنيات الرشطية. االستفادة من خربات أجهزة الرشطة العاملية يفمجال السالمة املرورية.

* لقد أدت االضطرابات السياسية واالجتامعية يف
سلوفينيا عام  1991إىل تغيري عنارص سالمة الطرق،
حيث ثبت أن إنشاء نظام طرق رسيعة يف سلوفينيا
هدف سيايس مهم ،وتعد السالمة املرورية أحد
أسباب تعزيز بناء الطرق ،وقد أعطى هذا الوضع
أهمية خاصة لرشطة املرور.
* تقع مسؤولية سالمة املرور عىل وزارة الداخلية
يف املقام األول .ويقوم قانون املرور الجديد بتحديد
املهام الرئيسية يف مجال السالمة املرورية ( أكرث من
 40مهمة) ميكن تقسيمها إىل ثالثة أجزاء:
حفظ السجالت وتحليل كل ما يختص بسالمةالطرق.
وحدة السالمة المرورية بمدينة إلسيريتو-
بوالية كاليفورنيا األمريكية
 تخطيط وتنفيذ وتقييم مهام الرشطة يف مجالالسالمة املرورية.
* إن مهمة وحدة السالمة املرورية يف رشطة إلسرييتو

بحوث ودراسات شرطية

هي رفع درجة السالمة للمشاة ولقائدي املركبات،
ومن أجل ذلك تقوم هذه الوحدة بجهود استباقية
كثرية ومتنوعة يف مجال إنفاذ القوانني املرورية،
باإلضاف إىل استخدام الدوريات الوقائية والتقنيات
الحديثة والتوعية املجتمعية وتحليل بيانات حوادث
السري.
* أحد أهداف وحدة السالمة املرورية هو الحد
من حوادث السري الناتجة عن الرسعة الزائدة ،وقد
أدت زيادة عدد املخالفات التي أصدرها أفراد رشطة
املرور يف حاالت الرسعة الزائدة إىل تخفيض إيجايب
يف حاالت التصادم.
* استخدام أجهزة الرادار لضبط ملركبات التي
شعبة السالمة المرورية بشرطة بيرجين
تتخطي حدود الرسعة وتهدد سالمة املرور.
والية نيوجيرسي
* توعية الجمهور حول أهمية تثبيت حزام األمان،
ووضع األطفال يف كرايس السالمة املخصصة لهم * ،تهدف شعبة السالمة املرورية ،إىل تحسني حركة
وتثقيف املشاة وراكبي الدراجات عن كيفية الحفاظ املرور يف جميع أرجاء املقاطعة ورفع مستويات
عىل سالمتهم يف الطريق ،وإقامة حمالت للتوعية السالمة واألمان الخاصة بها ،وذلك عن طريق وسائل
بأخطار القيادة تحت تأثري الكحول للجمهور بشكل كثرية يف مجال السالمة املرورية ،تتضمن هندسة
الطرق وتوعية قائدي السيارات واملشاة بقواعد
عام ،ولطلبة املدارس بشكل خاص.
املرور ،والحفاظ عىل تنفيذ قوانني املرور.
* ويتمتع الضباط الذين يتم تعيينهم يف هذه
شعبة السالمة المرورية بشرطة
ماديسون والية نيوجيرسي
الوحدة بخربة واسعة يف جميع أوجه السالمة
* تعترب شعبة السالمة املرورية برشطة ماديسون املرورية ،كام يقومون مبهام استشارية يف العديد من
مسؤولة عن التحقيق يف حوادث السري الخطرية اللجان الخاصة بسالمة الطرق الرسيعة ،ويف عدد من
واملميتة ،وذلك باإلضافة إىل مراقبة املرور والرسعة املؤسسات الخريية التي تقوم بفعاليات يف الوالية
يف طرق البلدة باستخدام الكمبيوتر ،والعمل جنباً (مثل الجمعية األمريكية ملرىض السكر ،وجمعية
إىل جنب مع املسؤولني عىل املناطق التي ترتكز فيها مرىض الرسطان األمريكية ،وبطولة األلعاب األوملبية

املشاكل املرورية يف املجتمع.
* وتشمل املهام األخرى لهذه الوحدة :التنسيق مع
رشكات اإلنشاءات يف جميع املشاريع اإلنشائية يف
البلدة ،وتلقي الشكاوي الخاصة باملرور ،فضالً عن
تقديم برامج توعوية للجمهور من جميع األعامر
عن أهمية مقعد السالمة املخصص لألطفال ،وعن
خطورة القيادة تحت تأثري الكحول ،وعن سالمة
راكبي الدراجات ،وعن رضورة استخدام حزام األمان.
* كام تقوم شعبة السالمة املرورية بتدريب حراس
عبور الطريق (أصدقاء الرشطة املرورية) يف املدارس
املختلفة ،واإلرشاف واإلنفاق عليهم.

الخاصة).
* تقوم الدوريات الخاصة برشطة املرور مبنع
الشاحنات الضخمة من إتالف البنية التحتية لنظام
الطرق والجسور يف مقاطعة بريجني.
* التفتيش عىل سيارات الشحن التجارية ،والتأكد من
التزامها بقواعد األمن والسالمة.
* االحتفاظ باألحصاءات والتقارير الخاصة بحوادث
الطرق .
* إجراء استبيانات حول الرسعة املقررة ،وذلك
لتحديد حدود الرسعة يف طرق املقاطعة.
* مراقبة مواقع اإلنشاءات ومدى التزامها بالخطة
املرورية ،وذلك للتأكد من سالمة قائدي املركبات يف
موقع اإلنشاءات.
* اإلرشاف عىل حاالت إغالق الطرق أثناء املناسبات.
* توفري املواكب للشخصيات الهامة.
* تحديث الكتيبات الخاصة بقواعد املرور.
* تنسيق برامج التوعية عن السالمة املرورية
والحصول عىل املنح الفدرالية من أجل تقليل عدد
الحوادث املميتة.
* فحص عدادات الرسعة يف أكرث من  100سيارة
تابعة للبلدية والرشطة.
* تقديم برامج تدريبية لقائدي السيارات.
* إدارة حركة املرور بفعالية وإيجاد طرق بديلة عند
الحاجة لتحويل حركة السري ،وذلك من أجل تحسني
كفاءة شبكة النقل وتفادي حاالت الزحام واالختناق
املروري ،وتخفيض استهالك الوقود والحد من التلوث
بسبب عادم السيارات ،والتقليل من حاالت التأخري،
وتحسني سالمة قائدي املركبات ومن ثم رفع القدرة
اإلنتاجية والتنافسية للمقاطعة.
مصادر البيانات:

والية نيويورك www.troopers.state.ny.us/( :
)Traffic_SAFETY
رشطة تورنتو -كنداWWW.torontopolice.( :
) on.ca/traffic/php
رشطة ايدمنتون -كنداwww.edmontonpolice.( :
)ca/Traffic Vehicles/TrafficSafety.aspx
مينيسوتا
بلومينغتون-والية
رشرطة
األمريكيةwww.ci.bloomington.mm.us/(:
cituhall/dept/police/specops/proactive/
)education/tips/trafficsafety.htm
رشطة آشاند -بوالية كنتايك األمريكيةwww.(:
ashlankypd.com/traffic_safety.cfm
رشطة أناهيم-بوالية كاليفورنيا األمريكيةwww.(:
.)anaheim.net/administration/PIO/news
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علوم أمنية

الصوت البشري

جواز مرور سمعي ..ودليل مادي منتظر

يعتبر الصوت البشري أهم وسائل عبور شخصية صاحبة إلى نفس مستمعيه ،فالصوت البشري يعتبر بمثابة جواز سفر
سمعي ،وإنه لمعلوم إن لكل إنسان نبراته الصوتية الخاصة ،نبرات تسهل مهمة التعرف عليه وتحديد هويته.
ذلك التنوع الذي ال ينتهي لإلحداثيات الصوتية التي يحتويها المجال الصوتي نجده لدى كافة األجناس البشرية المتنوعة.
إعداد  :هاني محمد توفيق

ونظرا ً لثبوت إنعدام وجود صوتني متطابقني متاماً فقد أعترب علم تحقيق أو متييز
األصوات وتشخيص أصحابها من األمور العلمية التي أحدثت تطورا ً خطرا ً يف
علوم تحقيق الشخصية تحت مجموعة األمور العلمية التي أطلق عليها..
()Forensic Identifiation Science
ويعترب علم تحقيق الشخصية من خالل ما أطلق عليه جوازا ً «بصمة الصوت»
من أهم األساليب العلمية التي أستخدمتها األجهزة الرشطية للكشف عن
مرتكبي بعض الجرائم املختلفة.
من أين تأتي فردية الصوت؟

الرتدد الصويت الجوهري الذي تضاف إليه نغامت متوافقة ،وعند مرور هذه
املوجة الصوتية املعقدة بالبلعوم فإن هناك فجوات يف الفم واألنف تؤثر يف
بعض الرتددات الصوتية.
فإذا تغري حجم وتطابق أحد هذه الفجوات الواقعة يف طريق الصوت فإن
املوجة الصوتية تترسب بطريقة أخرى ،وينتج عنها رنني مختلف.
حتى إنه ليستحيل عىل أي فرد أن يغري من صوته بالهمس ،أو إغالق األنف
عند الكالم ،فهذه األمور ال يرتتب عليها أي تغيري يف املالمح األساسية لبصمة
الصوت.
وقد أثبت العلم الحديث إن فرصة وجود شخصني يتمتعان بذات القدرة
الصوتية ،ونفس األسلوب يف حركة األعضاء الصوتية أمرا ً يصعب تحقيقة إن
مل يكن مستحيالً.

تعتمد طريقة التعرف عىل الشخصية من خالل فردية الصوت عىل حقيقة
علمية مغزاها .أن نطق الكلامت أو الجمل يختلف يف طريقته من شخص
إىل آخر وإن االختالفات بني عدد األفراد يف النطق تكن أكرب من االختالفات
لفرد واحد.
التجهيزات التجريبية وبصمة الصوت:
ويربر هذا األمر علمياً إىل الرنني الصويت ،والرنني الصويت يتمثل بإخراج الهواء
من الرئتني عن طريق القصبة الهوائية ،مام يؤدي إىل إهتزاز الحبال الصوتية ،من أهم التجهيزات التجريبية التي استخدمت لتمييز األصوات جهاز يحمل
فتعطى الحبال الصوتية وهي تهتز موجة صوتية عالية معقدة ،تحتوي عىل اسم «أوروس» ()Automatic Rroghtion Of Speakes
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وقد تم تجميع األسم من خالل األحرف األوىل للجهاز املخرتع ،ومعناه
التعرف األتوماتييك عن املتحدثني.
هذا الجهاز يعمل بطريقة تساعد عىل مقارنة مختلف إجراءات متييز
شخصية املتحدثني والتحقق منها ،وقد أثبتت التجارب العلمية أن نسبة
الخطأ يف التعرف والتمييز التتعده  ٪ 1فيام يتعلق باإلجراءات املتوسطة
التعقيد.
وهناك من التجارب األخرى لدراسة بصمة الصوت من خالل الحصول عىل
صورة طيفية النطباعات املالمح الفردية لألصوات من خالل النطق لعرش
كلامت إنجليزية هي)A.IT.Ion.I.is.on.me.And.The.To( :
واألجهزة املستخدمة يف التسجيل الطيفي توجد يف أغلب املختربات التي
تجري أبحاثاً عىل الصوت واملوسيقي والكالم ،وقد بلغت دقة هذه األجهزة
يف التعرف والتحقق نسبة بلغت .٪ 99
من هذا كله نجد أن بصمة الصوت تقرتب من بصامت األصباع ،ففي الصوت
ما مييزه وما يفيد تفرده ،ونظر ملا قدمت بصمة الصوت من نتائج ،فإن العلم
الحديث قد قدم تقنياته كخدمة يف بعض املصارف والبنوك األجنبية التي
أدخلت فكرة الطلبات الهاتفية لفتح الحسابات أو سحب األرصدة وباقي
املعامالت املرصفية.
المهتمون ببصمة الصوت:

من أهم الجهات واألجهزة التي أهتمت بالبصمة الصوتية ،الجمعية الدولية
للتعرف عىل الشخصية عن طريق بصمة الصوت.
()Imternational Association. Of voice Identification
ويف آخر صور التقنيات العلمية التي تخدم بصمة الصوت أظهرت أجهزة متطوة
لتمييز األصوات ،تتضمن خطاً نهائياً أو أكرث الستقبال الكلمة الواحدة ،وتربطها
بحاسب آيل مركزي ،حيث تتم عملية التمييز واملقارنة بالنامذج املخزنة من
األصوات .ويتم إيجاد الفرق والتمييز لشخصية املتكلم والتعرف عليه .ويف حالة
املشابهة أو املطابقة يعلن الجهاز إن هناك بصمة لصاحب الصوت املقارن
محفوظة بالسجالت وبظروف خفظها ،ثم يتم إعالن الرتم املحفوظة به البصمة،
ومنه ميكن التوصل إىل كافة البيانات املطلوبة.
حجية بصمة الصوت في األثبات الجنائي:

 أنقسم القضاء عىل نفسه يف هذا األمر بني مؤيد ومعارض يف صالحية اعتامدبصمة الصوت دليالً ،أو حتى قبولها كوسيلة من وسائل التعرف عىل الشخصية
لدى املحاكم املختلفة ،يف حني أن فئة آخرى أعرتفت بالبصمة الصوتية كدليل
مادي ميكن تقدمية للقضاء ،وعىل قايض االختصاص قبوله كدليل ساند ألدلة
أخرى أو االكتفاء به كدليل إذا أمكن التوصل منه إىل إعرتاف جاين.
 مكتب التحقيقات الفيدرالية ( )F.B.Iوقف ضد بصمة الصوت كدليل ماديعىل الرغم من استعامله لها يف مرحلة التحقيق.
ومن أهم املشاكل التي واجهت بصمة الصوت ما حدث فيام يعرف بقضية
( ،)Affire Fryeالتي أدينت فيها الطرق الفنية العلمية لدى املحاكم ،ففي هذه
القضية تقرر مبدأ قضايئ هام يلخص يف التقرير األيت:
«ينبغي قبل قيام املحكمة بقبول طريقة فنية علمية ما ،أن تكن مقبولة أوال
من األوساط العلمية ومعرتف بها! هذا القرار أثار مشكلة يف ما هية الرشوط
املطلوبة لتحديد الوسط العلمي املتخصص وهل هذا الوسط يقصد به الخرباء
واملختصون ،أم يقصد به العلامء املهتمون بالعلوم التي تخص علم األصوات،
وعلم السمع ،وعلم اللغات ،وعلم الكالم؟!
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العميد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

موازين

االحتيال
من األعمال التي تتسم باخلداع أو باإلخفاء أو بإنتهاك الثقة وال
يعتمد على التهديد بالعنف أو القوة املادية.
ترتكب عمليات االحتيال على املال أو املمتلكات أو اخلدمات أو
لتجنب دفع مبالغ أو فقدان خدمات أو من أجل ضمان احلصول
على مزايا شخصية أو جتارية .
تؤثر خماطر االحتيال على جميع املؤسسات بغض النظر عن
حجمها أو مدى منوها أو موقعها اجلغرايف وتعد اخملاطر
الداخلية أشدها تأثريًا ألن املوظف يقوم باستغالل منصبه
أو صالحياته واإلطالع على املعلومات غري متوفرة للعامة
وإساءة استخدامها وجتاوز الضوابط الرقابية وقبول الرشاوي
مما يهدد من اقتصاد الدولة ونشر الفساد وضياع األمن
واألمان ألن املوظف سيقوم بالتواطؤ مع اآلخرين من اخلارج
لتسهيل معامالتهم املزورة للحصول على اخلدمات واملنافع
غري املستحقة لهم .
من أشكال االحتيال تزوير املستندات والوثائق والبيانات
واملعلومات  ،باإلضافة إىل سرقة املعلومات الشخصية مثل
رقم الضمان االجتماعي أو الهوية الشخصية أو جواز السفر وما
يليها من وثائق إلثبات شخصية الفرد .
كذلك االحتيال من خالل شبكة اإلنرتنت والتي تتضمن جرائم
احلاسوب وشبكات التواصل االجتماعي والدفع املسبق لشراء
سلعة أو منتج وتكون العملية وهمية غري حقيقية واحتيال
اليانصيب أو اجلوائز  ،حيث تتلقى إشعار بأنك قد ربحت جوائز
ومبوجبها يطالبونك بارسال األموال حلصد تلك اجلوائز
تنص املادة  399من القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة رقم ( )3لسنة  1987وتعديالته “قانون العقوبات”
على ما يلي  :يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من توصل إىل
االستيالء لنفسه أو لغريه على مال منقول أو سند أو توقيع
هذا السند أو إىل إلغائه أو إتالفه أو تعديله  ،وذلك باإلستعانة
بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم أو صفة بغرض خداع اجملني
عليه وحمله على تسليم تلك األموال .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف يف عقار أو
منقول يعلم أنه غري مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو
تصرف فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك اإلضرار بغريه .
ويعاقب على الشروع باحلبس مدة ال تتجاوز سنتني أو بدفع
غرامة ال تزيد على عشرة آالف درهم إماراتي .
ويف النهاية يجب على األفراد والشركات توخي احلذر عند
التعامل مع األطراف األخرى يف املعامالت التي تنطوي على
حتويل األموال أو املمتلكات  ،ويجب على األطراف التحقق من
الصالحيات وامللكية والصفات القانونية األخرى قبل إبرام أي
معاملة  ،وال يكفي االعتماد على مظهر أي طرف مقابل أو
وضع افرتاضات عن صالحيات الطرف اآلخر .
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حديث الذكريات

العقيد م المحامي سالم المفتول في ضيافة العين الساهرة...

حياتي مليئة بالنجاحات..

ً
ً
و لو لم أكن ضابطا في الشرطة لوددت أن أكون طبيبا

يظل المتقاعدون من العسكريين والمدنيين فئة عزيزة على قلوبنا ولهم مواقف ال يمكن أن تنسى ،وسجل حافل بالعطاء والكبرياء،
كرسوا اوقاتهم وحياتهم من أجل رفعة شأن وطنهم .وفى أطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التواصل المستمر مع رجالها
وأبنائها المتقاعدين ،نخصص هذه الصفحة من المجلة الستضافة ضباط الشرطة المتقاعدين واالطالع على حياتهم في مرحلة مابعد
التقاعد ،وإتاحة الفرصة لمشاركتهم بالرأي حول الشؤون األمنية والقضايا المجتمعية والعديد من المسائل العامة  .فأهال برجال األمن
المتقاعدين ضيوفا على" العين الساهرة"  ..ضيفنا في هذا العدد العقيد م المحامي "سالم راشد المفتول" مدير إدارة الحراسات
يستعرض ضيفنا شريط ذكرياته الحافل باإلنجازات والتميز ،ليتطرق من خالله إلى
والمراكز السابق بشرطة رأس الخيمة ،عبر هذا الحوار
ً
أبرز المحطات المهمة في حياته منذ نشأته األولى ،مرورا بدراسته سواء داخل الدولة أو خارجها ،والمهام والمناصب التي عمل فيها ،
إضافة إلى األنشطة واألعمال التي مارسها .
حوار  :النقيب حسن المنصوري

"فريج" آل علي

بداية حديثة كانت عن نشأته التي تطرق إليها
وقال :ولدت مبنطقة رأس الخيمة القدمية (بفريج
إل عيل) ،وسط أرسة كرمية معروفه بني األهايل
تحظى باالحرتام والتقدير يف كل املنطقة ،ومجلسنا
كان عامرا ً بالزوار ،وكان املغفور له الشيخ صقر
بن محمد القاسمي – رحمه الله  -يقوم بزيارة
مجلسنا ،ويعترب البيت الكبري لألرسة .لقد غرس
والدي (رحمه الله) حب الوطن ،وأهميه العمل،
واحرتام وتقدير الكبري يف حيايت ،ارتبطت بوالدي
كثريا ً منذ صغري ،و كنت أرافقه يف كل تحركاته
وتنقالته وزياراته ،وتعلمت منة آداب املجالس
وأسلوب الحوار واحرتام الكبري وتبجيله .وكان أيب
مبثابة معلمي وأستاذي األول يف الحياة وىف سنه
 2006توفاه الله عن عمر يناهز  95عاما ،وفقدت
بوفاته السند القوي يف هذه الحياة ،اسأل الله أن
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يشمله برحمته  .وقال عشت طفولتي أسوة بأطفال
"الفريج" نقيض أوقاتنا باللعب عىل شاطئ البحر
والسباحة ومامرسة األلعاب الشعبية ،ومن أصدقاء
الطفولة خلفان الذيدي ومحمد سويدان ومحمد
الكاز وعبدا لله بوزيد وفالح جابر واملرحوم عبدا لله
الزيدي .كان ارتباطنا مع بعض قوياً ،ومن املشاهد
التي اتذكرها جيدا ً وانأ يف الرابعة عرش من عمري،
دخول (التلفاز) للمرة األوىل يف البيت ،حينها كانت
املحطات التي تبث القنوات الخليجية باألبيض
واألسود ،وكانت الربامج التلفزيونية بالسابق تقدم
الكثري من الدروس واملواعظ والربامج الهادفة،كام
وتسهم يف تعزيز القيم االجتامعية والرتبية عىل
نقيض الوقت الراهن ،حيث أصبحت أغلب الربامج
التي تبث ونشاهدها اليوم ال تخدم املجتمع،
ومدمرة وعواقبها وخيمة عىل سلوك األبناء .

سفينة المفتول ،أشهر السفن

يقول ضيفنا والدي (رحمه الله ) كان من جيل
النواخذة املخرضمني ،أشتهر مبلكيته لعدد من السفن
الكبرية املعروفة يف رأس الخيمة والدولة ،وجاب
بواسطتها بحار العامل وميلك باعاً طويالً يف الرحالت
واإلسفار عرب البحار ،إىل جانب رصيد هائل من قصص
وحكايات البحر والرتحال بني اإلبحار ،وطاف العديد
من بلدان وقارات العامل ،السيام الهند وإفريقيا.
وأتذكر جيدا ً تلك األيام و(البوم ) عىل الشاطئ
قادما من رحالت التجارة ،نذهب مع مجموعة من
األصدقاء للركوب عىل ظهره.
مدرسة القاسمية

وعن بداياته بالتعليم قال :بدأت من "مدرسة
القاسمية" رحلتي الدراسية ،وهي أول مدرسة
التحقت بها ،وكان مدير املدرسة حينها األستاذ

حديث الذكريات

"محفوظ شديد" من الجنسية الفلسطينية،
وأستمرت دراستي فيها إىل أن أمتمت االعدادية
العامة .كانت أمتحانات اإلعدادية ترسل من دولة
الكويت ،فيام درست الثانوية العامة مبدرسة
"الصديق" وكان مديرها األستاذ "عبد الحميد عطية"
من الجنسية املرصية ،وكان جميع املعلمني والهيئة
التعليمية يبذلون جهودا ً كبرية وحثيثة ،ويؤدون
رسالتهم التعليمية عىل أكمل صورة من أجل تخريج
أجيال تكون قادرة عىل تحمل املسؤولية وخدمة
الدولة ،ويف عام  1974حصلت عىل الثانوية العامة .
كلية الشرطة بأبوظبي

واستكمل املفتول حديثه الشيق بالقول :بعد
حصويل عىل الثانوية العامة التحقت للدراسة
بكلية الرشطة مبرص ،وىف بداية األمر رفض والدي
( رحمه الله ) فكرة الدراسة خارج الدولة لخوفه
وقلقه من خوض هذه التجربة ،ولكن مع إرصاري
وتدخل املغفور له الشيخ صقر ( رحمه الله ) إلقناع
الوالد بأن يرتك يل حرية االختيار وتحديد مصريي
يف تحمل املسؤولية ،سافرت ملرص عىل نفقة الوالد
وسكنت مبنطقه الجيزة ،وكانت الحياة بالقاهرة
بتلك الفرتة تدب بالنشاط والحيوية والحركة

، 1983وكنت أخرج برفقة سائق خاص يعمل لدى
األرسة مرات يف األسبوع للتوجه ملدينة العني حيث
أنتظمت "بكلية الرشيعة والقانون" وتخرجت منها
عام . 1987

الدؤوبة عىل كافه املستويات ،حملت عىل عاتقي
خالل مشواري التعليمي مبرص أن أحقق النجاح
والتفوق ،ومل انجرف خلف الحرية املتاحة يف ظل
غياب األهل ،وكنت محصناً بالوازع الديني ،وخالل
تواجدي يف القاهرة أحببت البلد ،لتستمر سفرايت له
الماجستير
كل ما أتيحت أمامي الفرصة ،حيث استمتع بقضاء
اإلجازة فيها ومعايشة أهلها والتجول يف أحيائها وعن دراسته للامجستري يقول العقيد م املحامي
سامل املفتول :أتاحت يل وزارة الداخلية الفرصة
وشوارعها .
وبعد العودة من "جمهورية مرص" التحقت للعمل لدراسة املاجستري بالقيادة والقانون  ،وتم إيفادي
برشطة رأس الخيمة ،وتعينت بتاريخ  1976/7/7إىل (جامعة نايف العربية للعلوم األمنيه) باململكة
برتبة مالزم ،وكان حينها الشيخ عبدا لله القاسمي العربية السعودية ومقرها مبدينة الرياض ،وكان
مديرا ً عاماً للرشطة ،عملت ببداية األمر ضابط يدرس فيها ايضا من دولة اإلمارات (عمر العويس)
تحقيق مناوب وكان مسؤويل املبارش النقيب من رشطه الشارقة و(أحمد غليطة) من رشطة ديب،
أحمد الرشهان والنقيب حسني مرتىض ،ومن زمالء كونت خالل تواجدي هناك عالقات طيبة مع بعض
العمل العقيد م عبد الله بوريد والعقيد م عيل األخوة من اململكة العربية السعودية ،والزلت
الزعايب واملرحوم العقيد يوسف صوفة .وىف بداية عالقتنا مستمرة بفضل الله  ،وأنا عىل تواصل وتزاور
عميل وجدت التشجيع من الزمالء بالعمل والسيام معهم .
النقيب فيصل رضوان والنقيب إبراهيم حسني وال وبعد العودة من الرياض استلمت منصب مدير
ميكن يل أن اتجاهل دورهم ودعمهم يل مبشواري التحقيق والبحث الجنايئ ،وكنت حينها برتبة
املهني .طبيعة عميل بعد كل مناوبة أجازة يومان ،نقيب ،ومن ثم أصبحت رئيساً لقسم املراكز ،أما
لذلك وجدت متسعا من الوقت يك أكمل تعليمي أخرمسؤولية توليتها يف عميل كانت مديرا ً الدارة
الجامعي فالتحقت (بجامعة اإلمارات بالعني) عام مراكز الرشطة ،وبعدها تقاعدت يف سنة . 2002
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حديث الذكريات

وألكون صوت الشعب يف هذا املجلس .
الخدمة الوطنية

وأشاد بتجربة الخدمة الوطنية التي تسري من نجاح
لنجاح ،والتي باتت أثارها واضحة عىل كل من
انخرط يف هذا امليدان وحققت نتائج تثلج الصدر،
وتعلم فيها أبنائنا االعتامد عىل النفس وأهميه
الحفاظ واستغالل الوقت يف خدمة الوطن الذي
يستحق من أبناءه أن يقوموا بخدمته والتضحية من
أجله ،كام إن االنخراط بالخدمة الوطنية تعزز الوالء
واإلنتامء والحفاظ عىل مكتسبات وانجازات الوطن.
نادي رأس الخمية ألصحاب الهمم

قضيه عالقة في الذاكرة

وذكر املفتول أن قضية (مقتل الطفلة ليىل) تعترب من
القضايا التي الميكن أن تنىس ،خاصة وأن املجتمع
واألهايل عامة يف السابق كان يسود بينهم الحب
والسالم وال توجد قضايا كبرية ومقلقة ،وعندما
حدثت تلك القضية أصبحت حديث كل اإلمارات
لبشاعتها ،وىف النهاية وبعد جهد متواصل وحثيث
من رجال الرشطة تم التوصل للجاين وقدم للعدالة
لينال جزاءه ،أماالقضية األخرى التي الزالت راسخة
مبخيلتي وهزت املجتمع ،مقتل أحد أفراد املجتمع
عىل يدي زوجته الوافدة بالتعاون مع شقيقها،
وهذه القضية حظيت مبتابعة من أعىل املستويات
ومن كبار الضباط ،لفك مالبساتها وظروفها وكشف
الغموض الذي احاطها ،وكان يل دور مبارش مبتابعة
سريالقضية مع الزميل (سامل الحامدي) ليتضح فيام
بعد أن الجشع والطمع املادي هوالدافع للقتل .

من القضايا بالصلح والرتايض دون اللجوء للمحاكم،
إدراكاً مني إن الطالق له انعكاسات سلبية عىل
استقرار البيوت واألبناء وضياعهم ،وأول قضيه
استلمتها كانت مبحاكم الشارقة وجاء الحكم لصالح
موكيل ،وخالل مامرستي للمحاماة ازدادت خربايت
ذلك أن طبيعة املحاماة تتطلب القراءة بإستمرار
واالطالع عىل القوانني وكل مايستجد ،كام تعرفت
عىل طبقات مختلفة من أفراد املجتمع ،وأصبح من
املالحظ ارتفاع بإعداد املواطنني الذين سلكوا طريق
املحاماة وهذا مؤرش ايجايب لهذه املهنه بالدولة .
مبادرات

وحول املبادرات التي يقوم بها بتكرميه لبعض
األشخاص ومشاركته يف وسائل التواصل واملحطات
اإلعالمية قال :أسعى لتشجيع املتميزين وتحفيز
اآلخرين عىل التميز ،وهديف من خالل ظهوري ىف
الوسائل اإلعالمية املختلفة إىل نقل مطالب الناس
وإيصالها للجهات املختصة ،كام سعيت من خالل
المحاماة وأروقة المحاكم
ترشحي لعضويه املجلس الوطني املساهمة بخدمة
وأنتقلنا بدفة الحوار لتجربة املفتول الحالية الوطن ،واملشاركة يف هذه التجربة الربملانية املتميزة
(باملحاماة) فقال :بعد التقاعد فضلت أن أكون
عنرصا ً فاعالً ومساهامً يف هذا املجتمع ،وألستغل
خربيت الطويلة بالعمل الرشطي ودراستي للقانون
باالتجاه للمحاماة ،السيام وأن الدولة تشجع أبنائها
يف هذا املجال ما ساعدين عىل البداية وفتح املكتب،
اقتحمت عالم
وخالل مسرييت يف أورقة املحاكم تعرفت عىل الكثري
المحاماة 2002
من الهموم وأهمية ضبط النفس وقت الغضب
حتى ال يحدث الندم بعدها  .وأكرث القضايا التي
وأول قضيه
أفضلها هي قضايا األحوال الشخصية واملدنية،
استلمتها جاءت
والالفت للنظر ارتفاع حاالت الطالق ولجوء الزوجني
لصالح موكلي
للمحاكم للفصل بينهام ،وأسعى بهذا الجانب للصلح
لتستمر الحياة بني الزوجني ،ونجحت يف حل الكثري
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وعرج إىل تجربته مع نادي رأس الخيمة ألصحاب
الهمم قائالً :توليت رئاسة النادي يف  2016ولغاية
العام املنرصم وكانت الحصيلة جيدة جدا ،جميع
األخوة باملجلس قاموا بدورهم عىل أكمل وجه
لخدمة هذه الرشيحة من املجتمع ،واستطعنا تحقيق
نتائج متميزة يف كل البطوالت واألنشطة التي شاركنا
فيها ،كام تواجدنا ببطوالت خارج الدولة يف (مرص
وتونس) وأثبت منتسبو النادي من "أصحاب الهمم"
أنهم ميلكون إرادة وعزمية وإرصار ،وإن النجاحات
التي حققتها رياضة "الهمم" تجسد االهتامم الكبري
الذي تلقته من قيادتنا الرشيدة ،والتي تحرص دامئاً
عىل توفري كل سبل الرعاية والتكريم والدعم املادي
واملعنوي لالرتقاء مبستوياتهم ،وتهيئة الظروف التي
تكفل لهم املنافسة بقوة يف جميع البطوالت املحلية
والخارجية.
وأوضح أن نادي رأس الخيمة الريايض له مكانة
خاصة يف قلبه ودخل يف عضويته وأسهم مع بقية
األعضاء بقيادة الشيخ (محمد بن صقر القاسمي)
رئيس النادي سابقاً بالوصول به والصورة التي تريض
جامهريه ومحبيه ،ما هيأ لتحقيق نتائج جيدة يف
مختلف األلعاب ،وبهذه املناسبة أمل أن يعود
النادي للواجهة من جديد ،وأمتنى للقامئني عىل شأن
النادي التوفيق .
شكر وأمتنان

وىف الختام يقتيض واجب الوفاء أن أقدم خالص
الشكر واالمتنان لوزارة الداخلية املوقرة ،وأيضا
أقدم شكري وتقديري إىل كل من قدم يل املساعدة
والنصح من زمالء العمل والدراسة ،وشكر خاص
للواء م الشيخ سامل بن سلطان القاسمي قائد عام
رشطة رأس الخيمة السابق ،والذي يجسد مثاالً طيباً
للقائد الناجح .

مقاالت

اللقاحات والشائعات

محمد األمين سعد

حرص امللوك والرؤساء وكبار الساسة ورموز
الدول الغربية عىل أن يكونوا يف مقدمة املتلقني
للقاحات املبتكرة يف مواجهة كرونا ( كوفيد
 ) 19والتي تم اعتامدها من قبل السلطات
الصحية يف هذه الدول  ،دحضا للشائعات التي
ترافقت مع إنتاج اللقاحات املذكورة  ،والتي
كانت متوقعة منذ البداية  ،ليس فقط بسبب
ما تم تداوله من معلومات من قبل الكثريين
من الخرباء واملختصني وحتى من قبل منظمة
الصحة العاملية ذاتها  ،من أن إنتاج لقاح قابل
لالعتامد بصورة قطعية ونهائية قد يحتاج إىل
أربع أو خمس سنوات عىل األقل من األبحاث
واالختبارات والتجارب الرسيرية  ،بل كذلك
لوجود تراث من الشائعات والشكوك واألقاويل
التي ترافقت مع ظهور كل لقاح تم التوصل
إليه وإنتاجه واستخدامه يف مواجهة معظم
األمراض والجائحات الوبائية التي فتكت بالبرش
عرب التاريخ  ..حدث ذلك مع الجزام  ،والجدري
 ،والحمى الصفراء  ،واملالريا والتايفويد وصوال

إىل السارس وإيبوال واإليدز وأنفلونزا الطيور
والخنازير يف العرصالحديث ..
فمع ظهور كل لقاح تم التوصل إليه للقضاء عىل
كل من األمراض والجائحات الوبائية املذكورة ،
تداولت املجتمعات كام هائال من الشائعات
واألقاويل التي تشكك يف جدوى هذا اللقاح أو
ذاك  ،وتحذر من املخاطر والعواقب املرتتبة عىل
استخدامه  ،وتختلق القصص والحكايات حول
مصري من تلقوا اللقاح  ،أوما تعرضوا له من
تبعات وعواقب أودت بحياتهم وهكذا .
وباختالف مصالحهم وأغراضهم  ،تختلف دوافع
مصدري هذه الشائعات واألقاويل  ،فمن الكاهن
الذي يخىش أن تصيب نجاعة اللقاح ونجاحه ،
تأكيداته السابقة ألتباعه بأن األمر هونازلة و
عقاب من الله للبرش ال راد له  ،وال فائدة من
اللجوء لعالج دنيوي يف مواجهته  ،إىل املشعوذ أو
الساحرالذي يجد يف اللقاح خطرا عىل تعويذاته
وأحجبته التي يقدمها للمرىض البسطاء لقاء ما
يدفع له من املال  ،إىل الفيلسوف الشعبي الذي

يقوض اللقاح فتاويه ومقوالته التي ترسخت يف
أذهان العامة حول صعوبة إيجاد لقاح مينع من
املرض ألسباب وادعاءات يخرتعها هو من وحي
خياله  ،ويرى أنها متنحه مكانة متميزة ومرجعية
لدى املحيطني به من البسطاء
عىل الرغم من ذلك وبحمد الله فقد أقبل مئات
اآلالف من املواطنني واملقيمني يف الدولة عىل
تلقي جرعات اللقاحات املعتمدة بكل أنواعها ،
دون ان يرتتب عىل ذلك اي مضاعفات تذكر  ،ويف
الوقت نفسه استمر الجميع يف االلتزام بالتدابري
الوقائية واالحرتازية التي أوصت بها الجهات
املختصة والطبية  ،وشيئا فشيئا بدأت الحياة
تعود إىل طبيعتها يف كافة املرافق والقطاعات،
وصوالً إىل اليوم الذي تختفي فيه الكاممات ،
وتقترص الفحوصات الطبية عىل القادمني عرب
منافذ الدولة ومطاراتها والتأكد من سالمتهم ،
قبل أن يعودوا ملامرسة حياتهم الطبيعية بني
أفراد مجتمع صحيح ومعاىف ..
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مهارات إدارية

دور الثقة بالنفس في العمل

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

يقصد بالثقة
بالنفس هي
القدرة الكامنة
في العقل
والجسد على
الكفاءة لتحقيق
المهام واألهداف
وتحقيق أفضل
النتائج .
تعترب ميزة ِ
وسمة الثقة بالنفس يف العمل
املهني من أفضل وأهم السامت والخصائص
التي تؤدي إىل النجاح يف املجال املهني،
وتتمثل أهمية الثقة بالنفس يف تحقيق
النجاح يف العمل املهني من خالل ما ييل:
 يعتمد صاحب املؤسسة عىل الثقة بالنفسبصفة عالية؛ من أجل الحصول عىل تحقيق
النجاح يف املؤسسة املهنية التابعة له ،بحيث
تؤدي الثقة بالنفس إىل قدرته عىل إدارة
العمل بطريقة قيادية ناجحة ،مام يؤدي إىل
رغبة الكثري من املوظفني للعمل معه ،وزيادة
رغبة املؤسسات األخرى بالعمل التعاوين
واالشرتايك معه.

 تؤدي الثقة بالنفس إىل املثابرة ألداء العديدمن املهام املهنية املختلفة ،من خالل املشاركة
يف جميع الدورات واألنشطة املهنية املختلفة
التي تسعى إىل تط ّور وتق ّدم العمل واملوظف
وصاحب العمل معاً.
 تؤدي الثقة بالنفس إىل القيام بجميع املهاماملهنية الحديثة واألساليب الجديدة ،التي من
شأنِها إظهار اإلبداع املهني لكل من املوظف
وصاحب العمل وجميع العاملني يف املؤسسة
املهنية

تبادل أفضل املعارف واملعلومات الخاصة
بالعمل واألداء املهني للموظفني ،مام
ينعكس عىل مدى توافق املوظف مع عمله
والقدرة عىل التك ُّيف املهني معه ،وزيادة
الوالء املهني للموظف تجاه العمل واملؤسسة
املهنية الخاصة به

 تؤدي الثقة بالنفس إىل تحسني الصحةالنفسية للموظفني ،وذلك من حيث ما
ميتلكه املوظف من مهارات وكفاءات مهنية
عالية تجعله يؤدي عمله بالشكل املطلوب
وأكرث ،ويستطيع تجاوز جميع املشاكل
 تؤدي الثقة بالنفس إىل إدارة أكرب وأفضل املهنية باحرتافية ونجاحاملشاريع املهنية ،التي تؤدي بدورها إىل
 يتصف كل من املوظف وصاحب العمل التوجه نحو النجاح املهني الباهرإن زراعة الثقة يف اآلخرين تولد طاقة ايجابية
بالحزم ،بحيث يكون كل منهم واثق من
وعمال دؤوبا واستمرارية العطاء ليسري العمل
نفسه وحديثه وأدائه الوظيفي.
 -تؤدي الثقة بالنفس إىل قدرة املوظفني عىل بإبداع ومتيز.

30

فبــرايــر  2021العدد ( ) 292

األمن واألسرة

ُّ
كيف نحمي أطفالنا من التلوث؟
ُ
الحادي والعشرين من المحال
في القرن
ُّ
ُّ
ِّ
ئة
الني
الخضار
أكل
من
عر
الذ
دواعي
تجنب
ّ ً
َّ
ّ
واألقل توقعا
والمقليات والمقرمشات،
ً
ُ
أطفالنا
عاناة
م
في
طبعا هو عدم التفكير
ً
ُ
الذين ولدوا في قلب مجتمعنا الحديث جدا،
ُ ِّ
والذين يشكلون الضحايا األولى لخليط من
ِّ
الملوثات التي نعيش ضمنها.فالسرطانات
لدى الصغار تزداد من  1%إلى  2%كل
بعض
سنة منذ ثالثين سنة(مرتبطة مع َ َ َّ
العوامل البيئية) ،والحيوانات المنوية تقلص
عددها ونوعيتها تراجعت بنسبة  50%خالل
َ
َّ
َّ ُّ
خمسين سنة ،وإن تعرض الجنين أو الرضيع
للمواد الكيماوية الصناعية قد يؤدي إلى
ّ
اضطرابات في النمو العصبي (االنطواء،
ُّ
ُّ
التخلف العقلي) وتشوهات وراثية تظهر
ً
َ
فجأة لدى المواليد.
هناء محمد أطرش

إزاء هذه املعلومات غري السا َّرة ميكننا بسهولة
تحسني نوعية حياة أطفالنا ،بفضل بعض الترصُّفات
الذكيِّة ،وهذه بعضها:
ُّ
الشرب من َّ
رضاعة زجاجية:

يف اآلونة األخرية َه َّبت وسائل اإلعالم للحديث
عن موضوع "البيسفينول آ" يف الرضَّ اعات .فام
هو املوقف بالضبط .إن الرضَّ اعة مصنوعة من
البالستيك .وتحت تأثري الحرارة يتحلَّل جزء هام
منها يف األغذية كام يقول " أندريه سيكولَّال" ،وهو
باحث يف الص َّحة البيئية ،والبالستيك مادة كياموية
هي األكرث استخداماً يف العامل .ونعرث عليها يف األواين
الخاصة باألطفال وهذه املادة ت ُثري الشُّ كوك بأنها
ت ُس ِّبب اضطراب الجهاز الهرموين ،وتُس ِّبب خصوصاً
رسطانات الثدي والربوستات وداء السكَّري والعقم
السلوك .وهي ت ُقلِّص أيضاً فاعلية
واضطرابات ُّ
عالجات رسطان الثدي.
ومن أجل الوقاية ينصح الخرباء طبعاً بتغيري عاداتنا
نوعاً الغذائية الخاصة باألطفال

متوازنة من الفواكه والخضار ،فهي ف َّعالة يف الوقاية
من رسطانات كثرية (بفضل مضادات األكسدة
والفيتامينات واملعادن والبوليفينول) .وعلينا أيضاً
قراءة اللصاقات عىل األطعمة حيث ُيكننا بسهولة
الصفة الطبيعية أكرث من
اختيار املنتجات ذات ِّ
غريها ،وال سيَّام علينا تناول األطعمة البيولوجية
الخالية من الهرمونات.
تغيير هواء دُ ور الحضانة:

َحلَّلَت رابطة ص ّحة البيئة يف فرنسا هواء تسعة
دُور للحضانة موزَّعة عىل كل أنحاء البالد ،وركَّزت
عىل ثالثة أمور خ َِط َرة  :البنزين املوجود يف الهواء
الخارجي ويف الدِّهان أيضاً والورنيش الداخليني،
والذي ميكنه أن يتسبَّب يف مشاكل تنفسيِّة أو يُسبِّب
اللوكيميا لدى األطفال،
وعىل األهل التدقيق يف اختيار دور الحضانة
واملدارس املناسبة ،الجيِّدة ،ويجب يف املستقبل
تج ُّنب بناء دُور حضانة قريبة جدا ً من الطرقات.
لكن ميكن لألهل أيضاً العمل يف املنزل ،بأن يعدُّوا
قبل أشهر من والدة الطفل غرفته الخاصة حتى
تناول األطعمة البيولوجية:
السامة
تتخلَّص قطع األثاث والدهانات من موادها َّ
إن األطعمة التي ت ُوضع يف أطباقنا تزداد الشُّ كوك التي يجب تهويتها جيدا ً .
حولها ،ففيها املبيدات الحرشية واإلضافات
وامل ُنكِّهات والسكريَّات للتحلية واألحامض الدسمة
استخدام صابون جيد!
والسلفيت .وأطفالنا هم طبعاً أ َّول ضحاياها.
ُمنذ بعض الوقت ُو ِّجهت أصابع االت ِّهام إىل مواد
َ
وهنا ماذا يجب أن نفعل ،يجب أن نتَّبِع تغذية التجميل الخاصة باألطفال َ ،عقب دراسة أجرتها

لجنة التطوير الدائم للصحة يف فرنسا ،و َرأَت أن مث َّة
خَطرا ً يف محتوى علب ع ِّينات مواد التجميل التي
ت ُوزَّع عىل الخارجني من دُور التوليد .
لذا فإن صغارنا ال يحتاجون بالرضورة إىل بَياضَ ات أو
كرميات أو صوابني أومساحيق متعددة،
تفضِّ يل األطعمة امل ُغلَّفة عىل األطعمة امل َكشوفة
(ليك ال تكون ُعرضة لِ َع َبث األيدي بامل ُنتَج) وتفضِّ ل
املنتجات قليلة املياه .وعلينا أيضاً اختيار املنتجات
التي يتألف معظمها من مك ِّونات ذات أصل طبيعي،
والتي لن ت ُؤذي الجلد .باختصار هناك أفكار ذَك َّية
تؤدِّي إىل ُردود ِفعل جيِّدة تُبعدنا عن ال َوسواس
وال َهذَيان ،ومتكننا بكل رسور أن نَدفع أطفالنا إىل
التعامل مع األشياء الطبيعية البيولوجية.
المراجع المعتمدة :

 -1التلوث مشكلة العرص ،د .أحمد مدحت
إسالم ،عامل املعرفة ( ،)152أغسطس(.)1990
 -2امللوثات الكيميائية البيئية ،د .زيدان عبد
الحميد و د .محمد عبد الحميد ،الدار العربية
للنرش والتوزيع ،القاهرة (.)1996
 -3الكيمياء البيئية ،د .أحمد رسوري ،دار النرش
والتوزيع ،القاهرة (. )2008
 -4مجلة .)Science & vie، Juillet ) 2019
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متميزون

حاصل على الدبلوم من الواليات المتحدة األمريكية

المساعد أول يوسف عبد الله..
مثال ناجح في مجال العمل التقني
كرس المساعد أول يوسف عبد الله حسن ،فني أجهزة اإللكترونيات واالتصاالت في إدارة الخدمات االلكترونية واالتصاالت بالقيادة
العامة لشرطة رأس الخيمة ،خبرته ومهاراته المعرفية في دعم العمل الشرطي الفني منذ التحاقه بالعمل عام  1999من خالل
العمل ضمن فريق عمل واحد ،ومنظومة محددة تهدف إلى مواكبة التطور الشامل في هذا المجال .
سائد الخالدي

بدأ حياته العملية بعد حصوله عىل دبلوم يف
األنظمة اإللكرتونية عام  1989من الواليات
املتحدة األمريكية ،عرب بوابة مؤسسة االمارات
لالتصاالت " اتصاالت " وتحديدا يف قسم
الهندسة ،قبل أن ينتقل للعمل يف القطاع الخاص،
ومنه للقيادة العامة يف رشطة رأس الخيمة برتبة
مساعد بوظيفة فني أجهزة السلكية يف إدارة
العمليات ،ثم تخرج من مدرسة الرشطة يف
الشارقة يف الدورة  58برتبة مساعد أول بتقدير
جيد.
يتوىل مع مجموعة من زمالئه يف إدارة الخدمات
اإللكرتونية واالتصاالت ،مهام إجراء أعامل
الصيانة ألجهزة االتصاالت والحاسب اآليل
وملحقاته ،حيث يحرص عىل تسخري خرباته
ومهاراته لدفع مسرية العمل الفني والتقني
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،خاصة يف
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ظل التطور املتسارع يف عامل التقنيات واألنظمة
واألجهزة الحديثة التي تغزو العامل ،مام أكسبه
خربة طويلة يف مجال الشبكات واالتصاالت
التي يعمل معظمها عىل الطاقة الشمسية إىل
حني التحول إىل الشبكات الرقمية " ترتا " بشكل
كامل الذي يتسم بالدقة والرسعة ورسية أعىل
يف االتصال فضال عن توفريه مرونة أكرب يف مجال
العمل .
وحول آلية العمل املتبعة أشار املساعد أول
يوسف عبد الله حسن :إىل أن فريق العمل
الفني يستلم املهام اليومية ويتم توزيعها عىل
الفنيني وفق مناطق االختصاص ،إىل جانب املهام
التي يتم تنفيذها داخل مقر القيادة ،فيام يتم
تدوير الفنيني يف مناطق االختصاص  .مضيفا
أن أي فني يجب أن يحمل عىل األقل شهادة
دبلوم يف مجال عمله ،ولديه استعداد للتطوير

املستمر واكتساب املزيد من املهارات التي تدفع
باتجاه توفري الخدمة وفق أعىل معايري الجودة،
مبا يخدم املجتمع بشكل عام والعمل الرشطي
بشكل خاص .
حصل عىل جائزة املوظف املثايل عدة مرات ،
ملشاركته بجائزة سمو وزير الداخلية ،وجائزة
القائد العام يف التميز الوظيفي ،وتم تكرميه
بشهادة تقدير من مكتب سمو وزير الداخلية،
ومن قبل سعادة قائد عام رشطة رأس الخيمة.
كام حصل عىل (شهادة البحوث العلمية) من
قبل وزارة الداخلية ،يف الوقت الذي اجتاز فيه
أكرث من(  30دورة ) يف مجال األنظمة والتقنيات
باإلضافة إىل العلوم الرشطية ،ويطمح الستكامل
دراسته الجامعية التخصصية يف مجال األنظمة
اإللكرتونية .

تقرير

التحية

العسكرية  ..داللتها ومعانيها

التحية العسكرية تعبر
عن أداء حركي يرمز الى
االحترام بين الرتب العسكرية
الدنيا للرتب العليا وهي
من األدبيات والتقاليد
العسكرية القديمة المنتشرة
التي تطبق بشكل واسع
ومتعارف عليه في جيوش
العالم أجمع ،والتحية عرف
عسكري متوارث منذ القدم
تلتزم بها جيوش العالم في
ثقافتها العسكرية بشكل
ظاهر وتعتبر العنوان األبرز
لمدى الجدية واالنضباط
لدى مؤسسة عسكرية.
ماهر عبد الرحمن سالم

تؤدى التحية العسكرية للقادة العسكريني ورؤساء
الدول وامللوك واألمراء حتى وإن مل يكونوا يحملون
رتباً عسكرية ،وأيضاً عند تحية العلم والنشيد الوطني
للدولة ،وهي من عالمات اللياقة وحسن األدب عند
جميع الشعوب ويف مختلف الحضارات.
العصور الوسطى

فيام يرى آخرون أن أصلها يعود إىل العصور الوسطى،
عندما كان الفرسان يلبسون الخوذات الحديدية التي
كانت تتميز بحجاب حديدي واقٍ للوجه يرفع إىل
أعىل لكشف الوجه ويعاد لحاميته من دون إزالة
الخوذة وكان الجنود يرفعونه باليد اليمنى لتحية
الضباط وإلثبات هويتهم.
جمال الملكة

تقول الروايات إن التحية برفع اليد جاءت عندما
هزم اإلنجليز األسطول اإلسباين املعروف بـ"االرمادا"
سنة ، 1588حيث أصدر قائد األسطول اإلنجليزي
(األمريال السري فرنسيس درايك) متلقاً للملكة أمرا ً
للضباط والبحارة الذين ستوشحهم إليزابيث األوىل
بأوسمة النرص والشجاعة برضورة وضع اليد اليمنى
عىل أعينهم ورفعها قليالً حتى يحموا أعينهم من
جامل امللكة الفائق الذي يذهب باألبصار ،ومنذ ذلك
التاريخ أصبحت تلك التحية من تقاليد الجيش عند
رؤية تلك امللكة حتى وفاتها سنة .1603

قواعد التحية العسكرية

تؤدى التحية العسكرية يف بعض الجيوش برفع
األيدي عىل مسافة ال تزيد عىل  30خطوة ،وال تقل
عن ست خطوات وذلك برفع اليد اليمنى برشاقة إىل
الجبهة بحيث تشري الكف إىل أسفل وأصبع السبابة
إىل حافة القبعة.ويرفع الساعد يف زاوية مقدارها
 45درجة ويجب عىل الجنود أن ينظروا مبارشة إىل
الضابط حني يحيونه كام يجب عىل الضابط أن يرد
التحية إذا أمكن.
السلوك العسكري .

يف قواعد السلوك العسكري تعترب التحية العادية أو
املصافحة باليد أمرا ً منفياً للضبط والربط العسكري
املفرتض توافره بني العسكريني ،وقد تأيت املصافحة
باليد بعد أداء التحية فااللتزام بالضبط والربط
العسكري عنرص أسايس يف نجاح الجيوش وتقدمها،
ولذلك فأداء التحية العسكرية تعترب داللة عىل
االحرتام الواجب من الجندي ملرؤوسيه األعىل منه
رتبة .
تحية السيف والسالح

أما الضابط أو الجندي الذي يحمل سيفاً عىل الكتف
سواء أكان راكبا أو مرتجالً يؤدي التحية بجلب
املقبض إىل فمه ثم ميد السالح إىل اليمني واألسفل
وهذا الشكل من التحية يعود إىل العصور الوسطى

حني كان الفرسان يقبلون مقابض سيوفهم وظلت
هذه التحية تؤدي بهذا الشكل إىل اآلن يف كثري من
جيوش العامل حتى العربية واإلسالمية منها .وتؤدى
التحية العسكرية باليد اليمنى وبالشكل املتعارف
عليه عاملياً مع اختالفها البسيط يف الوضعية حسب
السالح  ،أو عندما يكون العسكري بكامل قيافته
العسكرية ،وعندما يكون العسكري مرتديا زياً
مدنياً ،أو يكون نازعاً لغطاء الرأس .فأنها تؤدى
بأن يقف العسكري بوضع االستعداد ويرفع كامل
جسمه لألعىل عىل مشط رجليه برهة ثم يعود
لوضع االستعداد ثانية ،وعندما يكون الضابط آمرا ً
لحرس الرشف فإنه يستل سيفه لألعىل ثم يقبله
ويطرحه لألرض باتجاه اليمني يف حركة رسيعة
رشيقة ثم يضع يده يف وضع مـــواز لوسطه ويثبت
السيف أمام وجهه.
تحية لذوي الشهداء

من املتعارف عليه لدى معظم جيوش العامل أن
تكون هنالك مراسم خاصة للشهيد ،ويف حال
حضور والدية فإن ثلة من حرس الرشف يقومون
بتأدية التحية العسكرية للوالدين مع تسليمهم
علم الدولة وهي لوحة تعبريية عن قدسية صفة
الشهيد واحرتاما لذويه وللعلم.
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خلف القضبان

طوع ًا
ال كره ًا
محمد األمين

تقديم املساعدة لالخرين يعد من الصفات
النبيلة واملحمودة يف معظم األحوال خاصة إذا
كان يتعلق باستعادة حق مسلوب  ،أو اسرتداد
دين يقابل باإلنكار من جانب املدين  ،ولكن
ذلك يجب أن يتم بطريقة صحيحة ويف حدود
القانون حتى ال يؤدي إىل عواقب وخيمة تلحق
الرضر مبن أقدم عىل ( فعل الخري ) ،أو كام
يسميه ( ح  .ج  .أ ) الذي اعتقد أن قيامه
بتمثيل دور الرشطي سوف يساعد عىل تحقيق
مطلب صديقه (م) واسرتداد املبالغ التي يطالب
بها اآلسيوي ( فرهاد ) حيث انتهى األمر أو
(التمثيلية ) باإلستيالء عىل هاتف األخري وساعة
يده ومبلغ  2000درهم كان بحوزته من قبل
( م ) مع تهديده (املجني عليه ) مبزيد من
العقاب يف حال مل يقم بسداد ما عليه.
وملا مل يكن هناك ما يقنع رجال القانون بوجود
مستحقات عىل فرهاد لصالح ( م )  ،وادعائه
بأن ما بينهام مل يكن سوى عالقة عمل انتهت
بطرده  ،فقد سجل البالغ واتخذت القضية
مسارها بكونها قضية رسقة وتعدي جنايئ
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وانتحال صفة رجال األمن من جانب املتهم (
ح  .ج  .أ ) والحكم عليه وعىل رشيكه املدعو
( م ) بالسجن لخمس سنوات  ،عىل الرغم
من كل الحجج التي ساقها املتهامن وادعائهام
بأن املجني عليه قد قام بتسليمهام الهاتف
والساعة واملبلغ موضوع البالغ طوعا ال كرها
كضامن حتى تسوية الخالف املايل  ،إال أنها
حجة مل تصمد أمام وجود سابقة للمتهم ( ح .
ج  .أ ) وإنكار املجني عليه وإثبات التحقيق أنه
تعرض للرضب واإليذاء الجسدي !!
ال والله األوىل كانت مجرد شهرين فقط
بسبب جنحة بسيطة وقد خرجت من السجن
قبل إكامل املدة  ،رد مجيبا عىل دعابة املقدم
( ع  .م ) التي أطلقها عند دخوله إىل املكتب .
يقولون رصت مرتدد سجون
يقولون ( الثالثة ثابتة ) هل تعتربها كذلك اآلن
؟
الثانيه يف الواقع  ..تورطت فيها بحسن نية
نتيجة ( فعل الخري )
ولكن وقائع القضية تقول أنك وصديقك قمتام

برضب املجني عليه واالستيالء عىل أمواله
ومقتنياته وتخويفه بزعم أنك من رجال األمن ؟
مل أشارك يف رضبه وكان القصد فقط تخويفه
بأنني من رجال الرشطة حتى يعيد املبالغ التي
عليه لألخ (م)  ،ولكن األمور تطورت بينهام
وقام ( م ) برضبه وأخذ أمواله وساعته وهاتفه.
أمل ت ّقدر إن هذه جرمية ،وأن املجني عليه
سوف يبلغ عنكام ؟
مل أتصور إن األمور سوف تصل إىل هذا الحد ،
كنت فقط اقدم املساعدة
ولكنك دفعت الثمن غاليا.
نعم وأعترب ذلك خطا كبري مني.
ما الذي استفدته من تجربتك ،وما النصيحة
التي تقدمها لالخرين ؟
أعرتف بأنني أخطأت خطأ كبريا ً  ،وإن كان
بحسن نية  ،وأقول لكل إنسان يود أن يقوم
بأي عمل أو يرغب يف مساعدة اآلخرين ،أن
يتأكد من أنه يتبع الطريقة الصحيحة  ،وال
يخالف القانون مهام كان العمل أو الترصف
الذي يود القيام به .

مفاهيم

األشعة السينية

مساعد أول (فني مبتد) فاطمة جاسم المنصوري
ما هي األشعة السينية؟
* ارتفاع طفيف جدا ً يف خطر اإلصابة بالرسطان
* األشعة السينية هي فحص تقوم خالله أشعة نتيجة التعرض املستمر لألشعة.
كهرومغناطيسية صادرة عن جهاز إشعاعي * التعرض ملستويات عالية من األشعة السينية
خاص باخرتاق أنسجة الجسم ،لتصيب لوحاً يسبب احمرار الجلد وتساقط الشعر.
يوضع خلف الجسم ،لتتشكل عليه صورة أعضاء
ـ تعريف الوقاية من األشعة:
الجسم التي اخرتقتها األشعة باللون األسود
* الوقاية من اإلشعاع هو علم حامية اإلنسان
واألبيض.
من تأثري األشعة ذات القدرة العالية يف اخرتاق
* تساعد يف تشخيص األمراض بدون أمل.
* تدعم الخطط العالجية والجراحية وتسهلها .األجسام والكتل التي تتعرض لها مثل (الربوتونات
* تساعد الطاقم الطبي خالل الجراحة أو إدخال والنيوترونات) أو (أشعة كهرومغناطيسية) عالية
جهاز طبي إىل الجسم ،وعالج واستئصال األورام .الطاقة (األشعة السنية وأشعة غاما).

 األشعة السينية بني النفع والرضر* بشكل عام هناك فوائد وأرضار لألشعة السينية
من أشهرها:
* استخدام اإلشعاع املؤين (املادة امللونة
والصبغات) وعمل فحص األشعة السينية قد
يسبب ترضر املادة الوراثية يف الجسم.

أهم اإلجراءات االحترازية للوقاية
من األشعة:

تعد الهيئة االتحادية للرقابة النووية ،واملركز
الوطني للوقاية من األشعة الجهات الرسمية يف
الدولة املخولة بسن القوانني واللوائح الخاصة
بالوقاية من األشعة ،ومن أهم هذه اللوائح التي
تخص الجمهور:

* استخدام بطاقة الكاشف الحراري لآلشعة
املمتصة .
* وضع غطاء الرصاص عىل اعضاء املريض
القريب من موضع التصوير لحمياتها من األشعة
املنعكسة.
* يف حال احتاج املريض للمساعدة يف اثناء أخذ
صورة إشعاعية له ،يجب أن ال يقل عمر املرافق
له عن  18سنة ويتوجب تغطية جسمه مبعطف
من الرصاص.
* يجب عىل املريض أن ال يتعرض للصورة
اإلشعاعية ألكرث من مرة أو مرتني يف الشهر
وخاصة األطفال فكرثة التعرض لها قد تسبب
لهم العقم وتلف يف األنسجة الداخلية.
* متنع الحامل من أخذ الصور االشعاعية كونها
قد تسبب تشوهات لألجنة.
* االبتعاد مبا ال يقل عن  2مرت عن غرفة األشعة
عند إشعار اإلضاءة الذي يوضح وجود مريض
خاضع لألشعة.
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دراسات

الهندسة األمنية في بنية الفكر االستراتيجي األمني

ٌ
ٌ
تحديات في بيئة مضطربة واستشراف لحلول احترازية
وانسيابية ًالمرافق والمؤسسات العمومية والخاصة في خدماتها وأنشطتها ووظائفها بشكل عادي يظل في جانبا منه،
إن تأمين
مسيرة ً
ً
هاجسا أمنيا مستداما وآنيا ،وذلك بكبح أي زعزعة للنظم األمنية ،أو أي اضطراب يعيق عمل مرافقها وشبكاتها وخوادمها.
ومن ضمن الملفات ذات األهمية القصوى في هذا المضمار نجد موضوعة 'الهندسة األمنية' .فما المقصود بالهندسة األمنية؟ وما هي
ضروراتها ومستوجباتها المادية والفنية؟ وعلى أي مستوى يتم مناقشتها في التخطيط االستراتيجي األمني؟
محمد بمخيواض  -باحث في واإلعالم األمني

مفهوم الهندسة األمنية

لقد أظهرت التحديات األمنية املتتالية وبرسعات قصوى،
الحاجة امللحة ـ تدبرييا وميدانيا ـ إىل ابتكار آليات
أملعية لفهم هذه التحديات واستيعاب شُ عبها بشكل
جيد ومتكامل ،ومن ثم وضع التكتيكات والخطط
واالسرتاتيجيات الكفيلة ملنعها وتجاوزها من دون خسائر،
ال برشية وال مادية .إن املقدرات املعرفية والعلمية،
والقدرات املهارية والعملية ،والكفايات التفكريية
والتحليلية ..وترصيف هذه القدرات وإدارتها وقراءة
املستقبل واسترشافه ،ال مناص يعضد ويعزز الحصانة
األمنية ويفرد لها باباً يسرب الفرد والدولة واملؤسسات عىل
حد السواء يف مواجهة التحديات األمنية بجميع أشكالها،
التقليدية واملستحدثة أو التي يف طور التشكل والتمثل.
والهندسة األمنية ال تنحرص فقط عىل ما هو عسكري
أو شبه العسكري ،بل ميتد هذا الشأن ويالمس قطاعات
أخرى مدنية كحامية الخصوصية ،واملؤسسات ذات
الصبغة الخدمية أو ذات اإلنتاجية الصناعية والتجارية
(املستشفيات ،والسفارات والقنصليات ،والبنوك،
واألسواق املالية ،املفاعيل النووية ذات االستعامل املدين،
ومصايف البرتول ،ومحطات القطار ،واألقامر الصناعية
املدنية ،واملختربات الطبية والبيولوجية) وغريها.
وبذلك تكون الهندسة األمنية عملية وإجراء وتفعيل
يبغي حامية األنظمة األمنية (نظم املعلومات ،واألمن
املادي )..وبنياتها التحتية من الهجامت واملخاطر
والتهديدات واالنتهاكات.
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ومن ثم تهدف الهندسة األمنية ،التي تستمد مواردها
املعرفية من عدة علوم كالرياضيات والفيزياء والتشفري،
إىل متكني النظم األمنية وشبكاتها بدءا من إنشائها إىل
توظيفها وتطبيقها ورسيانها من أدوات وآليات حامية
النظم والشبكات األمنية وجعل بناءها وبنيتها التحتية
صلبة وقادرة عىل املقاومة واملجابهة والتصدي ألي تهديد
أو خطر أو قالقل ،ويناط بها كذلك الرفع من الكفاية
األمنية للنظم قيد اشتغالها وتجويدها دوريا وإصالح أي
منفذ لثغرة أمنية .والهندسة األمنية تختلف من نظام
آلخر؛ فكل نظام أمني يتطلب موجبات اشرتاطية لضامن
حاميته ،لكن تبقى جميع النظم يف املستوى نفسه
من األهمية .وحري بالذكر أن املنتجات املتمخضة عن
الهندسة األمنية تكون من إنتاج القطاع الخاص كام العام،
أو برشاكة بينهام.
موقع الهندسة األمنية
في التفكير االستراتيجي األمني

يتعامل التفكري االسرتاتيجي األمني مع بيئة أمنية ال
تثبت عىل حال ،فهي دامئة التحول وغالبا ما تطرق بابها
مفاجآت غري متوقعة.
وهي إحدى مخرجات العمل األمني التي تتطلب
تطويق املنتج ـ النظام األمني ـ برشوط الحامية والنجوع
واالستباق.
أوال :التفكير االستراتيجي األمني

يعد التخطيط االسرتاتيجي ـ بشكل عام ـ قرا ًرا استباقيًا

يُتخذ قبليا ل ُينفذ الحقا (مستقبال) .والفكر االسرتاتيجي
األمني هو وضع خطة اسرتاتيجية استجابية للتوقعات،
كفيلة للحد من التهديدات التي ترتاءى مستقبال.
الهندسة األمنية في صلب التفكير
االستراتيجي األمني

من أهم رضورات العمل االسرتاتيجي األمني هي
درأ املخاطر قبل وقوعها ،وهذا يتطلب قراءة جيدة
للمستقبل وابتكار حلول احرتازية وحصيفة بناء عىل
املعارف املتحصل عليها والتي خضعت مسبقا للتدقيق
واملعالجة والتحليل .فبناء أي نظام أمني خدمايت أو
تشغييل يتطلب استحضار وتفعيل الهندسة األمنية،
وهذه األخرية تستمد واقعها واسترشافها من التفكري
االسرتاتيجي األمني ،الذي يكون أحد مخرجاته تحديد
التهديدات واملخاطر املحتمل وقوعهام والتنبؤ بها.
وبذلك يكون من خالصة الهندسة األمنية يف شقها
االسرتاتيجي الخاص بها ،البحث عن حلول لدرأ تلك
التهديدات وتطويق أي مخاطر والحد من أي انتهاكات.
المراجع:

 1ـ هندسة أمنية ،املوسوعة الحرة ،ويكيبيديا ،موقع
رقمي.
https://ar.wikipedia
 -2التفكري االسرتاتيجي يف املجال األمني أمين محمد
الجميعي ،العدد  ،307مركز استرشاف املستقبل ودعم
اتخاذ القرار ،رشطة ديب ،أكتوبر 2017م.

دراسات

مفهوم اإلرهاب من وجهة نظر سيكولوجية
ً
ً
ً
ً
ً
لم يترك علم النفس (سيكولوجي) أمرا وال مجاال ،إال وعمل جاهدا على تحليله من زوايا متعددة وباألخص اإلرهاب ،بإعتباره مفهوما جدليا ،أخذ
ُ
واألهداف ،كما يعد اإلرهاب في أساسه ظاهرة مؤكدة ،لها الكثير من الدواعي واألسباب،
يلبس العديد من األقنعة ،وله العديد من األشكال
ً
فيمكن أن يكون اإلرهاب ،نتاجا عن تفكك البنية اإلجتماعية وتاثيراتها على الفرد.
رضا إبراهيم محمود

أفكار إيديلوجية خاصة

هناك صعوبة شديدة يف دراسة اإلرهاب ،بإعتباره فعالً
إجتامعياً لعدد من األسباب ،فمنها ما يعود لطبيعة
الجرمية ذاتها ،وصعوبة إجراء دراسات تحليلية عميقة،
كونها متجذرة يف أعامق من تبناها من أفراد ،وال ميكن
الوصول لهم ،ومنها ما يتعلق بأسباب سياسية ،ومنها ما
يعود ألسباب أمنية ،لعدم توافر معلومات متاحة أمام
الباحثني لدراسة اإلرهاب ،مقارنة بالجرائم األخرى ،لكن
املؤكد أن الجرائم اإلرهابية يف األصل ،هي نشاطات
لجامعات متطرفة ذات أفكار أيدلوجية خاصة ،إنشقت
عن الرأي العام ،وعن الرأي املعارض املقبول إجتامعياً،
وكونت لها تنظيامت رسية لتحقيق غاياتها.
مستخدمة ذرائع ذات قبول إجتامعي ألجل تحقيق
أهدافها ،ومتخذة من فكرة (الغاية تربر الوسيلة) منهاجاً
لتحقيق غاياتهم ،ما يؤكد رضورة مامرسة أنشطتها يف
تنظيامت رسية ،وبأساليب وأماكن رسية وغري مكشوفة.
دعاية وإثارة مشاعر

إختلط اإلرهاب بالكثري من الظواهر اإلجرامية املشابهة،
فقد يختلط أسلوب التنفيذ مع الجرمية التقليدية نفسها،
ومع غريها من األعامل اإلجرامية األخرى ،لكن اإلرهاب
له أسلوب عمل معني لتنفيذ نشاطه اإلجرامي العنيف،
رغبة منه يف تحقيق هدف معني عن طريق بث الرعب
والذعر يف نفوس ضحاياه ،واإلرهابيون ميارسون أنشطتهم
باسأليب تختلف عن كافة أعامل املجرمني األخرى دون
التفرقة بني ظامل أو مظلوم ،وال بني طفل أو شيخ ،ودون
تفرقة بني األهداف.
عجز عن تحقيق الطموحات

هناك محاوالت كثرية عملت عىل تفسري ظاهرة اإلرهاب،
ومنها محاولة تفسري تلك الظاهرة بردها ألثر البيئة
الجغرافية ومن العلامء من ربط اإلرهاب عىل إعتباره
سلوكاً إجرامياً بالتكوين البيولوجي ،ومنهم من أوقف

ذلك التفسري عىل األمراض العقلية ،أو أنه إضطراباً
للشخصية ،بينام إعتربه آخرون أنه نتاجاً للظروف
اإلجتامعية أو التنظيم اإلجتامعي .ويف نظرية البناء
اإلجتامعي واإلنحالل املعياري واإلنحراف والتي صاغها
األمرييك (روبرت مريتون) رائد النظرية البنائية الوظيفية
املعارصة ،تم الكشف فيها عن أثر الضغوط التي ميارسها
البناء اإلجتامعي عىل األشخاص باملجتمع ،ودرجة تكيف
الفرد للمتطلبات الثقافية ،بحيث أن اإلمتثال قد يؤدي
إىل سلوك منحرف حيث إعتمد مريتون يف تفسريه هذا
عىل طبيعة اإلنحراف اإلجتامعي يف املجتمع األمرييك
كمثال واضح ،عىل ثالث أسس نظرية ،أولها (الطموحات)
أو األهداف التي يتم تلقينها لألفراد والتي يؤمنون بها من
خالل الثقافة التي يعيشون فيها ،ثم (املعايري اإلجتامعية)
التي تحكم مسرية األفراد لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم،
وآخرها (الوسائل املؤسسية) التي يهيؤها املجتمع
الفراده من خالل كافة مؤسساتهم لتحقيق اهدافهم
وطموحاتهم.
بيد أن عجز هؤالء األفراد عن تحقيق الت َّك ُيف املناسب
بني طموحاتهم الثقافية ،وبني الوسائل املتاحة لهم
لتحقيقها إمنا يشكل حالة تعرف بـ (الالمعيارية أو
األنومي) ،وهي حالة تدفع بعض األفراد إىل سلوك أي
طريق متيرس أمامهم حتى وإن كان ذلك الطريق غري
مرشوع وغري قانوين كبديل عميل لتحقيق طموحاتهم
يف الحياة ،وقد يلجأ البعض منهم مثلام نرى يف أعامل
التفجريات اإلرهابية التي طالت العامل رشقاً وغرباً.
الحرمان النسبي والموقف
اإلحباطي

إعتربت نظرية (الحرمان النسبي) من أهم النظريات
التي سعت إىل طرح تفسريا ً لظاهرة اإلرهاب والتمرد
عىل السلطة باملجتمعات ،وهي نظرية أكدت عىل أن
الرشط املسبق للتمرد والعنف ،هو الحرمان النسبي،
والذي جري تعريفه عىل أنه إدراك القامئني واملخططني

عىل إحداث العنف لذلك التفاوت بني توقعاتهم أو
تصوراتهم لألمور واألوضاع ،التي يعتقدون أنهم هم
األجدر بالحصول عليها ،وبني قدرات بيئتهم اإلجتامعية،
أي أنه التفاوت النسبي بني التوقع املرشوع ،واملؤدي إىل
سيطرة ما يُعرف بـ (املوقف اإلحباطي) عىل عدد غفري
من األفراد داخل املجتمع.
ثقافة الفقر ومرحلة الشباب

بالحديث عن تطور توجيه مشاعر اإلحباط واإلضطهاد
إىل جهة أخرى والذي يصل إىل حد العنف والتمرد،
فيجب أن تتوافر عدة عوامل منها الوعي والقيادة
والتنظيامت .واملقصود بالوعي (القدرة عىل إدراك الواقع
وآالمه ،وامكانية التغيري ومساراته)ومن أهم العوامل
التي تدفع الشباب لإلنحراف أو التطرف هي الحاجة
للعمل ألن الحاجة للامل إلشباع اإلحتياجات الرضورية
سوا ًء كانت أساسية أو كاملية ،أو الحاجة لتحقيق الذات
والتي قد ال تتوفر لدى الشخص العاطل أو الفقري ،ميكن
أن تدفعه لإلنحراف واإلنتامء للتنظيامت املتطرفة التي
تقوم بإشباع حاجاته املادية واملعنوية بجانب أوقات
الفراغ فهي األخري لها دور مبارش يف إنضامم الشباب
للجامعات املتطرفة ألن عدم إستغالل الشباب ألوقات
فراغهم يف عمل مفيد يحقق أهدافه ويستثمره ،فيام
يعود عليه بإشباع حاجاته ،قد يعرضه للضجر وامللل
واإلحساس بالدونية ،وبالتايل ال يرتدد يف اإلنخراط داخل
الجامعات املتطرفة التي تساعده عىل تحقيق ذاته.
المصادر:

 علم نفس اإلرهاب :د.محمود عبد الله محمد خوالدة/دار الرشوق للنرش والتوزيع (عامن) 2005م.
 إرهاب الفكر وفكر اإلرهاب :د .أماين غازي جرار،دروب للنرش والتوزيع 2016م.
 االنتحاريون  ،دراسة نفسية حول فهم اإلرهاب :محمدابراهيم العبدالله  ،مكتبة العبيكان للنرش 2018م.
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مقاالت

المؤسسات العربية ورسم قيادة مبتكرة

ميادين التقدم والتمايز ،كانت حقبة انطالق شعلة العلم التي أوقدها الباحثون ،والعلماء على
وفي ظل تقنيات القرن المتسارع بنا نحو
ً
مختلف اهتمامهم ،فقد كان البحث العلمي دائما هو الرائد نحو فرضية أو نظرية جديدة وهو تلخيص لظاهرة واستمزاج لفكر ومن ثم فهو
نافذة ذات آفاق نحو كون وخالصة جديدة.
إعداد/فــادي محمد الدحدوح

لقد قال الحكيم الصيني ساما :أنت تستحق لقب يقفوا عند حد معني من الكفاءة والفعالية ،وال أن لألهداف ،ووضعها ،أو تحديد اإلجراءات املناسبة
القائد العظيم إذا صففت قواك بصورة فنية وركزتها يقتنعوا مبا وصلوا إليه من أداء لعملهم بإخالص ،للتنفيذ واملتابعة ،ويكون ذلك من خالل املشاركة
بطريقة صحيحة ودفعتها للقتال يف الوقت املناسب إذ ال بد أن يكون لديهم الطموح والدافعية القوية واملناقشة واللقاءات املتنوعة واملختلفة داخل
وأدرتها بحكمة وكافأتها بحق وحرستها بعناية ألبعد من ذلك بكثري ،ومن ذلك أن يكونوا عىل املؤسسات وخارجها ،كل هذا يهدف إىل تحقيق
ووزنت األمور بدقة .
إستعداد تام للتكيف مع متطلبات العرص ،من
أهداف املؤسسة العربية .إن جوهر تحقيق هذه
معقدة
عمل
بيئات
ظل
يف
العربية
تعمل مؤسساتنا
خالل تفجريهم للطاقات اإلبداعية ،وحفز القدرات
وغاية الصعوبة ،ولذلك أصبحت املؤسسات العربية اإلبتكارية يف العاملني معهم ،بحيث يصبح اإلبداع الصورة املطلوبة يف مؤسساتنا العربية هو وجود
قيادة ادارية مؤهلة وقادرة عىل خلق وإدارة هذه
مطالبة باالبتكار وتبنى هذا النهج باعتباره أحد واإلبتكار والتجديد واملرونة املحك األسايس.
الوسائل املهمة ملواجهة التحديات العاصفة بالبيئة وعىل الرغم من وجود بعض الجهود يف رعاية قيادة االسرتاتيجيات وتحقيق الهدف املرجو منها وكذلك
العربية يف كافة األصعدة ،وتحقيق البقاء واالستمرار اإلبتكار واإلبداع يف مؤسساتنا العربية ،إال أنها ال تزل قدرتها عىل إدراك أهمية املورد البرشي الذي
نظرا ملا يحققه االبتكار من متيز وإتقان يف مجال جهودا ً محدودة وقارصة وتعاىن كثريا ً ،وغري كافية متتلكه هذه القيادة ،وتعترب القيادة االبتكارية من
عمل تلك املؤسسات.
لتحقيق الرعاية املطلوبة لإلبداع واملبدعني.
أهم االحتياجات يف عرصنا الراهن ومع بزوغ فجر
من جانب أخر فان نجاح تلك املؤسسات يف خلق ومع هذا فام نشهده من جهود مخلصة يف تطوير سنة جديدة ،كونها متتلك البصرية والقدرة عىل
القيادة االبتكارية يتوقف عىل مدى استجابة العنرص مؤسساتنا العربية ،تجعلنا متفائلني بإمكانية تحويل
تهيئة املناخ املناسب لالبتكار وتحديد املشكالت
البرشي لهذه العملية ،ولذلك نشأت مسؤوليات مؤسساتنا العربية من مؤسسات تقليدية إىل
واملعوقات التي تحول دون استحداث أساليب
جديدة عىل عاتق قيادة املوارد البرشية يف مؤسساتنا مؤسسات فعالة ،نجد فيها الرعاية التي تناسب يف
ابتكارية يف املنظمة .وأخريا ً ..إن مؤسساتنا العربية
العربية تتلخص يف اعداد اسرتاتيجيات لتنمية وصقل رعاية املبدعني واملتفوقني.
مهارات العاملني وتعمل عىل خلق التأثري االيجايب يف إن مؤسساتنا العربية يف السنة الجديدة تتطلب ليست بحاجة إىل مديرين ،بل لقادة يعملون عىل
اتجاهاتهم وسلوكياتهم املتعلقة بالعملية االبتكارية .من قيادة املؤسسات العربية جهدا ً إضافياً ،يك إقناع الناس ومن حولهم برؤى منظامتهم ورسالتها
إن مدراء املؤسسات العربية ال ينبغي لهم أبدا ً أن نصل ملسارات خالقة مبدعة ،من خالل التخطيط إلحداث التغيري املنشود لألمة العربية.
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الموسوعة

صدرت سنة 1828

«الوقائع المصرية»
أقدم صحيفة بالشرق األوسط

إعداد  :النقيب حسن المنصوري

تعتربصحيفه الوقائع املرصية أقدم صحيفة بالرشق
األوسط ،وأول صحيفة مرصية ،يقرتب عمرها من
 193عاما ،صدر العدد األول منها بتاريخ  25جامدى
األول عام  1344هجري ،املوافق ديسمرب 1828م.
وكانت يف البداية نصف شهرية ،ثم أسبوعي’
ثم أصبحت يومية ،صدرت بأربع صفحات يف
البداية وطول الصحيفة  37سنتيمرتا ،وكان (رفاعة
الطهطاوي) مبثابة أول رئيس لها ،وتم تعيني الرتيك
سامي أفندي لتحريرها ،والذي يعد من مؤسيس
الجريدة ،وكانت هذه الصحيفة مبثابة مدرسة ألدباء
الرشق عامة .كانت ( الوقائع) تطبع مبطبعه بوالق
 ،وجاء إصدار هذه الجريدة يف إطار تطلع محمد
عيل باشا مؤسس مرص الحديثه الستكامل النهضة
التي بدأها والتعرف عىل إخبار الدول األخرى ،حيث
كان قد أنشأ قبل سبع سنوات أي عام  1821املطبعة
األمرييه يف بوالق ،والتي التزال قامئة حتى اآلن ،وعند
تأسيس هذه املطبعة تم تزويدها بكل ما يلزمها من
الحروف واملكابس واآلالت ،وقد أعدت لطبع لوائح
الحكومة ومنشوراتها وطبع الكتب العلمية يف الطب
والرياضيات واآلداب والتاريخ والعلوم الفقهية،
سعى محمد عيل باشا للوصول بالوقائع املرصية

إىل أيادي مختلفه من طبقات املجتمع املرصي،
ففي البداية كانت تصل لكبار املوظفني وأمراء
البيت املليك والعلامء والجيش فقط ،ورأى محمد
عيل باشا إن الجريدة مقروءة عند فئة محدودة،
لذا فكر يف انتشارها عند طبقة جديدة من طبقات
الشعب وهى طالب العلم ،الذين لهم مكانة عند
الحكومة لذا كانت توزع الصحيفة عليهم باملجان،
وعىل الصعيد األخر ألزم املوظفني الذين يتقاضون
إلف قرش بقراءتها إذ إنه يتم استقطاع( )77قرشا
من رواتبهم ،وفرض عىل موظفيه من األجانب
والوطنيني أن يرفدوها باملقاالت املهمة ،وكان يقرر
ملوظفي الصحيفه مكافآت للخرب من قرش إىل 100
باالضافه إىل اللحم واآلرز والسمن التي كانت تعطى
للموظفني  .ومل تقترص الوقائع عىل نرش الحوادث
الرسمية بل كانت أيضا تبحث قليال يف املسائل
العاملية والعلمية .
العصر الذهبى

بدأت «الوقائع» منذ عام  1880عرصها الذهبي
حيث ترأس تحريرها اإلمام محمد عبده ،وكان
حريص أشد الحرص عىل أن يكون أسلوب الكتابة
أسلوباً عربياً صحيحاً ،ومن أبرز الصحفيني الذين

تتلمذوا فيها خالل القرن العرشين (سعد زغلول)
الذي أصبح كاتباً وأدبياً وسياسياً ،كتب يف كل
املجاالت االجتامعيه والسياسية واالقتصادية
،باإلضافة إىل (إبراهيم الهلباوي) الذي أصبح أول
نقيب للمحاميني وغريهم .
وقد توقفت « الوقائع» عن الصدور ىف عهد
الخديوي سعيد باشا بني عامي 1854و 1863،وىف
عام  1911أضيف تحت كلمة الوقائع املرصية
(التاج وداخله علم مرص) ،وكتب تحتها (جريدة
رسمية للحكومة املرصية) ،أما التعليامت الخاصة
باالشرتاكات ونرش اإلعالنات فأصبحت يف الصفحة
االخرية بدال من كتابتها عىل الجانبني األمين واأليرس،
وتالحظ يف عام 1912إن هناك أعدادا ً غري اعتيادية
تصدر أيامي األحد والخميس ،عالوة عىل األعداد
الدورية التي كانت تصدرتباعاً .وعني بتلك الفرتة
أحمد صادق بك مديرا ً للمطبعة األمرييه ،ومرشفاً
عىل الوقائع املرصية .ويف عهد الرئيس الراحل
(جامل عبد النارص) أهتمت الدولة اهتامماً كبريا ً
بتنظيم إصدر الجريدة الرسمية ،وأصبحت تصدر
يومياً باللغة العربية ويومي الخميس واألحد باللغه
الفرنسية
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أمكنة وأزمنة

منطقة السيف ..
إطاللة تاريخية على ضفاف خور دبي
منطقـــــــــة السيــــــف
التراثيــــــــــة الواقعــــــة
على ضفـاف خـور
دبي تجمع بين عبق
الماضي األصيـــــــــــل
الحاضـــر
وروعــــــة
الجميل وتعج بأصالة
والحضــــارة
التاريــــــــخ
ً
ما جعلها ِقبلــــــــــة
للسيـــــاح والزائــــــرين
الذيـــــن يحــــــرصون
على التوافد عليها
والعيــــــش علــــــــــى
أطــــــالل الذكـــــــريات
واالستمتاع بحيــــــــــاة
اليوم واألمس.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

تسلط منطقة السيف الضوء عىل بدايات الخور الذي شكّل قدمياً وجهة شهرية
للغوص بحثاً عن الآللئ  ،إذ كان الخور فيام مىض معربا ً مائياً حيوياً ،واليزال
يحتل مكانة مه ّمة حتى يومنا هذا .وتجمع هذه الوجهة السياحية الرتاث مع
ّ
التصاميم العرصية ،إذ يربز هذا املرشوع ،الذي ميت ّد عىل مسافة  1.8كيلومرت
من ضفاف «خور ديب» بجوار «حي الفهيدي» التاريخي ،أصالة الرتاث اإلمارايت،
كام تشغل املنطقة مساحة كبرية ضمن قس َمني ،إذ ُصمم القسم الرتايث ليعكس
منط العامرة القديم لديب ،فيام يضم القسم املعارص تصاميم جديدة وعرصية.
ويحتضن مرشوع «السيف» سوقاً عامئة عىل منت القوارب ،تض ّم مشغوالت حرفية
ومنسوجات ،إضافة إىل أعامل فنية إماراتية ،ومطاعم تقدّم مأكوالت محلية.
ويتض ّمن املرشوع أيضاً «السوق العريب الرتايث» ،حيث يحصل الزوار عىل تجربة
تفاعلية ت ُع ّرفهم بالعادات والتقاليد اإلماراتية ،وتوفّر لهم ملح ًة عن أسلوب الحياة
التي عاشتها األجيال املاضية.
ملتقى األسر واألصدقاء
وتفتح منطقة «السيف» يومياً من الساعة العارشة صباحاً حتى منتصف الليل ،وميكن
الوصول إليها عرب محطتَي مرتو «الفهيدي» و«برجامن» ،كام تتوافر مواقف للسيارات
تحت األرض ،وخدمة ركن السيارات ،وخدمات التاكيس املايئ.
وميكن للزوار تناول وجبة برفقة أفراد العائلة أو األصدقاء ،واالستمتاع بعشاء شهي يف
أجواء ممتعة ،إذ تضم الوجهة نحو  500متجر ومطعم ،لذلك ،سيجد الز ّوار ما يُريض
أذواقهم ،كام يشكّل «السيف» أيضاً مقصدا ً لعشاق التس ّوق واإلكسسوارات ،وميكن للزوار
االنضامم إىل جولة ثقافية يف «حي الفهيدي» التاريخي ،والتج ّول سريا ً عىل األقدام يف أرجاء
مرشوع «السيف» الكتشاف املرىس ،و«بوليفارد» املطاعم واملقاهي وساحة الفعاليات.
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عراقة التراث
وتعترب املنطقة من أهم الوجهات املائية يف ديب ،وتتميز بطابعها الرتايث الذي يجسد
ويحايك حياة أهل ديب يف خمسينات القرن املايض ،وهي تقدم للزوار تجربة متميزة
تنتقل بهم عرب التاريخ ،ليختربوا تاريخ ديب الحديث ،وتطور أمناط الحياة فيها ،وتربز
تاريخ ديب بتجارب مستوحاة من عراقة الرتاث والثقافة اإلماراتية .كام تقدم املنطقة
فرصة للزوار ،لتجربة السكن يف األماكن القدمية ،حيث كان الناس يعيشون بالقرب من
األسواق التقليدية الشعبية ،فاملنطقة الرتاثية ضمن املرشوع ،متتاز بأسواقها الصغرية
واملتقاربة ،التي تقدم خيارات متنوعة ،كانت متوافرة لألجيال سابقاً ،مثل الذهب
والقامش والتوابل ،والعطور ،ومطاعم عربية وشعبية ومحطات للعربات ،إضافة إىل
األسواق واملطاعم واملرايس العامئة .ويتيح الجزء الرتايث للزوار فرصة التعرف إىل أمناط
الحياة اإلماراتية العريقة ،واالطالع عىل تقاليد الغوص ،وصيد اللؤلؤ والسمك وبناء
القوارب ،كام يضم مساحات مفتوحة يف الهواء الطلق الستضافة الفعاليات.
ويعيد فندق «السيف» التابع ملجموعة «جمريا» تقاليد الضيافة اإلماراتية إىل الحياة،
مستلهامً ثقافة البلد وتراثها الغنيني ،ويتميز الفندق بوجود «حي الفهيدي» يف خلفيته،
ويقع الفندق عىل بعد  15دقيقة من مطار ديب الدويل ،ومع مواصالت مبارشة بتاكيس
ديب املايئ والعربات التقليدية ،والعديد من منافذ التجزئة واملطاعم يف املنطقة املجاورة.
ويوفر الفندق  190غرفة للنزالء ،تنترش يف  22مبنى بتصميم عريب تقليدي مزينة بأبراج
الرياح الشهرية ،ما يصنع عاملاً متعدد األبعاد ميزج بني ديب الحديثة والثقافة اإلماراتية
القدمية ،ويوفر الفندق مالذا ً يرتكز عىل الفن ،ويراعي الجودة للمسافرين الباحثني عن
املغامرة بعيدا ً عن رحالتهم النشطة يف العامل الحديث.
حي الفهيدي التاريخي
ويعكس «حي الفهيدي» التاريخي منط الحياة التقليدية الذي كان سائدا ً يف ديب منذ

أمكنة وأزمنة

تسوق وثقافة
كام تعترب منطقة السيف بالفعل نقطة محورية للمقيمني والزوار الذين يبحثون عن مكان
للتسوق وتناول الطعام ،فضال عن كونها وجهة مثالية الكتشاف ثقافة وتراث ديب ،مبا تتمتع
به من أجواء ساحرة يف مختلف مناطقها الرتاثية واملعارصة..
واجهة مائية
ومتثل منطقة السيف مع الكورنيش واجهة مائية مفعمة بالحيوية ،تتميز برتاث غني
ومناطق معارصة تدعو الزوار إىل إعادة اكتشاف قلب املدينة  ،حيث كان الصيادون
املحليون وغواصو اللؤلؤ والنساجون والتجار يتوافدون عىل املدينة للتجارة.
وتعترب السيف كذلك ،مبثابة تذكري حي للكيفية التي اعتادت عليها املدينة  ،بأجوائها
الهادئة  ،كم تحتوي عىل سوق يف الهواء الطلق ملحبي اقتناء املصنوعات اليدوية الحرفية ،
واملنسوجات  ،واإلكسسوارات  ،والعديد من الكنوز الصغرية.
فتجمع تجربة التسوق يف منطقة السيف ما بني األناقة الكالسيكية مع املاركات الحديثة،
وتجربة أفضل من الرشق والغرب ،بداية من الحرف اليدوية ،واألعامل اليدوية التقليدية،
وعالمات املوضة الحديثة التي تقدم لزوارها مالذا ً من الفخامة واألناقة والراحة.
ومع مجموعة مختارة من املطاعم العامئة  ،ومرىس لليخوت الخاصة  ،والسوق العامئة
والوصالت إىل شبكة التاكيس املائية يف ديب  ،تحتفل منطقة السيف ديب أيضا برتاث ديب
البحري الغني والدور الذي لعبه الخور يف تحول املدينة ،وينقسم املرشوع إىل كتلة تاريخية
وكتلة عرصية من املتاجر واملقاهي ومواقف السيارات تحت األرض.
الخور شريان حيوي
من خالل الجمع بني عنارص التصميم التقليدية والعرصية  ،تسلط منطقة السيف الضوء
أيضا عىل الدور الذي لعبه الخور  ،وال يزال يلعبه يف تطور ديب ،وتعزيز مكانة املدينة كوجهة
سياحية عاملية رائدة من خالل إثراء تجربة الزوار وإنشاء أعامل جديدة.
تعد منطقة السيف صديقة للمشاة بالكامل ،حيث تستفيد من نظام النقل املتعدد الوسائط
الذي يرتبط باملواقع الرئيسية يف جميع أنحاء املدينة ،مبا يف ذلك املرتو ،كام تتصل منطقة
السيف أيضاً بشبكة النقل البحري مبا يف ذلك الحافالت املائية وسيارات األجرة املائية
وعربات املراكب  ،إىل جانب املرايس الخاصة لليخوت.
مرسى السيف
مرشوع مرىس السيف خور ديب افتتحته رشكة “مراس” القابضة يف عام  ،2018ويربز املرىس
الجانب الرتايث للحياة القدمية إلمارة ديب ضمن مرافق وخدمات عرصية وحديثة ،ويعد
فرصة مهمة وفريدة من نوعها للزوار واملقيمني للتعرف عىل الرتاث التاريخي لإلمارة من
خالل تصاميم املباين املعامرية القدمية ،واألنشطة املستوحاة من منط الحياة لسكان منطقة
الخور .ينقسم املرىس إىل قسم قديم يتميز مبحافظته عىل الجانب الرتايث للدولة ،وتتألق
أبنية املكان بالطراز املعامري القديم للدولة ،وقسم جديد ،يتميز بالتصاميم العرصية
واملرافق الحديثة التي صارت تشكل جزءا ً من حضارة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
مساحة المرسى
تبلغ املساحة االجاملية ملرشوع السيف خور ديب حوايل  2.5مليون قدم مربع ،وميتد عىل
مسافة  1.8كم .كام ويتيح تجربة فريدة من نوعها خاصة بالتسوق وحسن الضيافة ،وذلك
من خالل  500متجر ومطعم و 3فنادق مقسمة بني فندق ترايث يضم  200غرفة وفندق
عرصي وحديث يضم قرابة  150غرفة ،وفندق فاخر عرصي وحديث يضم  200غرفة.
باإلضافة إىل توفر خدمات التاكيس املائية والسفن الرشاعية واليخوت البحرية الخاصة.

المصادر
والمراجع :

www.emaratalyoum.com
www.dlildubai.com
www.bayut.com/
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وليد يوسف الشحي

waleedalshehhi07@gmail.com

ومضات

منتصف القرن التاسع عرش وحتى سبعينات القرن العرشين ،حيث املباين ذات الرباجيل
الشامخة ،واملشيدة مبواد البناء التقليدية من الحجر املرجاين ،والجص ،وخشب الساج،
وسعف وجذوع النخل ،مرتاصة بشكل تلقايئ تفصل بينها األزقة ،والسكيك ،والساحات
العامة ،التي تضفي عىل الحي تنوعاً جاملياً طبيعياً.

َّ
َّ
تطعموا وبالصحة تنعموا

خطت دولة اإلمارات العربية المتحدة خطوات رائدة استباقية
في تطعيم مواطنيها والمقيمين على أرضها ضد وباء
كورونا كوفيد _  ، 19وسخرت إمكانياتها الطبية والبشرية
ومنشآتها الصحية من أجل إتمام هذه المهمة على أكمل
وجه  ،وهي ال تزال ماضية في طريقها نحو هذا الهدف
الله – بيئة
السامي الذي سيجعل من وطننا  -بمشيئة ً
صحية مثالية لمواجهة هذا الوباء العالمي  ،دعما للجهود
الشاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع وتوفير كافة السبل
اآلمنة للحفاظ على صحتهم وسالمتهم.
وكانت التوعية بأهمية التطعيم وفاعليته عبر اإلحاطة
اإلعالمية لوزارة الصحة ووسائل اإلعالم الرسمية المختلفة
الدافع األكبر إلقبال الكثيرين على تلقي اللقاح عبر إجراءات
تنظيمية سلسة وسهلة وآمنة سواء كانت في المراكز
الصحية أو األماكن األخرى المعتمدة ،األمر الذي جعل
الدولة في مقدمة الدول العالمية في مجال التطعيم من
حيث الجودة واألرقام المسجلة.
وعلى الرغم من توافد أعداد غفيرة من المواطنين
والمقيمين على مراكز وأماكن التطعيم إال أن األمور
ُ
تمت بكل أريحية ويسر بقيادة خط الدفاع األول ( الكوادر
الطبية والتمريضية )  ،وبمشاركة المتطوعين الذين ساهموا
هذه المهمة الوطنية اإلنسانية.
بجهودهم الحثيثة في إنجاح
ً
وال ننكر أن األمر لم يكن مشجعا لدى البعض في المبادرة
بتلقي اللقاح لعدم درايتهم بأهميته وفاعليته بسبب
االنسياق خلف األخبار المغلوطة المتناقلة عبر وسائل التواصل
المختلفة  ،والتي تندرج تحت إطار الشائعات والمعلومات
الخاطئة التي ال تستند على مصادر طبية وصحية رسمية
موثوقة ومعتمدة  ،مع التأكيد بأن تلك الشائعات المغرضة
والمعلومات الخاطئة تنال من المكتسبات الوطنية والجهود
المبذولة.
والمقيمين الذين لم
ومن هذا المنبر  ،ندعو المواطنين
ً
إلى المبادرة بالتطعيم تعزيزا للمناعة الجسدية
يتلقوا اللقاح ً
الجماعية  ،ودعما لجهود الدولة الكبيرة في سبيل السيطرة
الجائحة ،بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ،التي ال
على
ً
تدخر جهدا لضمان أعلى مستويات الحماية والسالمة لجميع
وتوفير كافة السبل واإلمكانات لضمان تحقيق
أفراد المجتمع،
ً
َّ
َّ
ذلك  ..ولنرفع جميعا شعار " تطعموا وبالصحة تنعموا ".
ومضة أخيرة :

"الدواء والغذاء خط أحمر  ،وال تشلون هم"  ..عبارة خالدة
ألبي خالد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  ،كانت
َ
وال زالت رسالة اطمئنان ووفاء من رجل الشيم والعطاء.
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مواضيع ومعان مختلفة تغنى بها (شعراء اإلمارات،
تناولت أوجه متنوعة من صفحات الحياة)

ونّتي

إعداد  :الشاعر علي المزروعي

ِّ
معتـــــــــــــل
ونّتـــــــــــــي ونّــــــــــــــــــــــــات

منياتــه
ون مـــــــــــــن وقـــــــــــــفت
ّ
ّ

غلّــي

مثــل طيــر فـــــــــــــي سمـــــــــــــاواته

ِّ
حــل
هـــــــــــــوب عــارف ويـــــــــــــن بــا

مـــــــــــــن تعـــــــــــــب قلبــي وضيجاتــه

وجعـــــــــــــة لــي
فــور صــدري مـــــــــــــن
ٍ

تنـــــــــــــهاته
ّ

بــن

هواجس
شعرية

m

أرضـــــــــــــي

والسمـــــــــــــا

واحرقــن

قلـــــــــــــبي

ِّ
ّ
الظـــــــــــــل
يعــزل
نـــــــــــــور خدـــــــــــّــه

ليلـــــــــــــة القـــــــــــــدري عالمـــــــــــــاته

حبـــــــــــــه أشــوى لّــي
لــو ســلمت مــن
ّ

بســـــــــــــتلم عقلـــــــــــــي وراحـــــــــــــاته

حـــــــــــــد بالكلـــــــــــّــي
مــا يلوفـــــــــــــه
ّ

ّ
محلتــه
فـــــــــــــوق فــي «اجلـــــــــــــوزا»

مرتفـــــــــــــع وهنـــــــــــــاك متـــــــــــــعلّي

مرقاتــه
احلـــــــــــــريف
تتـــــــــــــعب
ّ
ْ

ماقلت لك

m

راشد بن طناف

اطمـــــــــــــن

خـــــــــــــل الدلـــــــــــــع التصيــر بطــران

اخيـــــــــــــر تطاوعنـــــــــــــي وتســـــــــــــن

التســـــــــــــتوي

وشــيطان

ماريــت فيكــم حســـــــــــــن ظـــــــــــــن

وعـــــــــــــض لســنان
غيــر الرفـــــــــــــاس
ّ

قلبـــــــــــــي عليـــــــــــــكم دامي يحــن

وانتــه

اقليبــك

هـــــــــــــوب

حنّ ــان

اتشــوف عمـــــــــــــرك ف الــوزن تــن

شــايب

ووزنــي

سبـــــــــــــعة

اتنــان

يتـــــــــــــك النفيعــه سقـــــــــــّــط وجــن
حبــك كمنجــه ف احلشــا يـــــــــــــرن

والبنــك ممـــــــــــــاي لـــــــــــــك نيطــان

ماقلــت

يــا

لــك

اوليفــي
ّ

يالغالــي

يــا

اصغّ يــر

الســن

ان ييــت صوبــك ريتــك اتـــــــــــــون
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ويحـــــــــــــرك

خبلــه

اوتـــــــــــــاري

ولشــجان

التســـــــــــــتوي لــي دوم منـــــــــــّــان
ون ســـــــــــــرت ترقــص جنــك احصــان

ريــت السعاده
ريـــــــــــــــت

فـــي

السعـــــــــــــاده

محيـــاك

m
و

راشد عبداهلل النعيمي

تـسابقــــــــــــــك

حلــروف

تبغـيـــك

توصــــــــــــــف جمـالــــــــــــــك ال عدمنـــاك

وشـــــــــــــلون بوصــف حســـــــــــــن يكســـــــيك

مـفـنــــــــــــــود رب الـكـــــــــــــــون خــــــــــــــاك

بـيـــن

يســاويك

فــي وســط قلبـــــــــــــي محـــــــــــــد حــذاك

بيــــــــــــــن احلنايـــــــــــــا سكــــــــــــــن يعنيـــك

المــــاك

ارجـــــــــــــوك

مغليــك

يـــالله عســــــــــــــاه الــــــــــــــرب يرعــــــــــــــاك

عــن

ودي

أنــــــــــــــا

و

بقربــــــــــــــك

يا محمد
يــا

محمـــــــــــــد

هـــــــــــــي

َونــا

فـــــــــــــي

(أمــاري)

واخلـــــــــــــطا
ِ

ومــن

m

الـــبشر

محــــــــــــــد

تفـهــــــــــــــم
حســـــــــــــادك

قصــد

ينجيـــــــــــــك

سيف بن محمد المزروعي

شلـــــــــــّــت

فــوادي

رميـــــــــــــة

نفْ ــس

لبــادي

اعـــــــــــــضايه
هــذا هـــــــــــــو
َ
مابريـــــــــــــد ْ

وليلــه

الهــادي

ِشفْ ـــــــــــــتَ ها

متْ شـــــــــــــي

َ
مغ ّشـــــــــــــاية

واحل َشـــــــــــــم
ِ

كامـــــــــــــل
ِ

بالوقـــــــــــــاية

مــن

بالهـــــــــــــد
َ

متهـــــــــــــادي

ــن مكســـــــــــــاية
باحل
ِ
ٍ
ســـــــــــ ْ
ْ

اشعلـــــــــــــت فــي اجلـــــــــــــوف ّ
وقـــــــــــــادي
َ

نـــــــــــــار تلضـــــــــــــى داخـــــــــــــل احشــاية

ـــــــــــــهر
ِم ْب
ِ

ومـــــــــــــزدادي

رمـــــــــــايـــــــــــــة
بالعيـــــــــــــون الســـــــــــــود ّ

بــا

االنشـــــــــــــادي

حســـــــــــــن ذا اآليـــــــــــــة
َص ْعــب اوصـــــــــــــف ْ

يوميـــــــــــــن

بأعـــــــــــــدادي

شفْ ـــــــــــــتَ ها َت ْمشـــــــــــــي انـــــــــــــا احذايــه

ـــــــــــــرها املشمـــــــــــــوم والكـــــــــــــادي
عط
ْ
َ

فـــــــــــــاح ِمنْ هـــــــــــــا وزان ممســـــــــــــايه

و صـــــــــــــار قلبـــــــــــــي يصـــــــــــــرخ ..ينــادي

بصـــــــــــــوت عالـــــــــــــي انتـــــــــــــي لــي غايــة

بفـــــــــــــوادي

ــمنايه
حــــــــــــــــــــــــط َي ْمـــــــــــــناها بيـــــــــــ َ ْ

قدهـــــــــــــا
ّ
لــو

بوصفْ ـــــــــــــها
ّ

عقْ َبـــــــــــــها

بـــــــــــــس

ربـــــــــــــي

راف
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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
اختتام بطولة الشرطة للياقة والتحدي السابعة برأس الخيمة

أختتمــت يف رأس الخيمــة بطولــة الرشطــة للياقــة
والتحــدي يف نســختها الســابعة واملقامــة تحــت رعايــة
الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة عــى
مســتوى القيــادات العامــة املختلفــة بالدولــة  ،والتــي
ينظمهــا إتحــاد الرشطــة الريــايض يف ضيافــة القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة واســتمرت ملــدة يومــن.
وحرصــت اللجنــة املنظمــة أن تكــون البطولــة وفــق
التدابــر الوقائيــة واإلجــراءات االحرتازيــة لضــان
ســامة املشــاركني .
شــهد الختــام العميــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة بحضــور
العميــد خالــد شــهيل نائــب رئيــس اتحــاد الرشطــة
الريــايض والعميــد عــارف الريــس مديــر إدارة إتحــاد

الرشطــة الريــايض و العميــد عــادل بــن نصيــب نائــب
مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة بــرأس
الخيمــة والعقيــد قضيــب عبــد اللــه الزعــايب مديــر
إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة باإلنابــة والرائــد
عبــد اللــه بــن ســلطان القاســمي رئيــس قســم
األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة وعــدد مــن الضبــاط
واملنتســبني.
بــدأت فعاليــات الختــام مبواصلــة التنافــس لتحديــد
املراكــز الثالثــة األوىل  ،حيــث حققــت القيــادة العامــة
لرشطــة أبــو ظبــي  A /املركــز األول برصيــد  72نقطــة
 ،وجــاءت باملركــز الثــاين القيــادة العامــة لرشطــة ديب
 C /وصيفــاً برصيــد  65نقطــة  ،فيــا حصــل عــى
املركــز الثالــث جهــاز أمــن الدولــة ديب  A /برصيــد
 63نقطــة ۔

وإثــر ذلــك قــام العميــد الدكتــور الحميــدي مديــر
عــام العمليــات املركزيــة (راعــي الحفــل) بتتويــج
الفائزيــن يف البطولــة  ،موجهــاً الشــكر والتقديــر
إلتحــاد الرشطــة الريــايض عــى األداء والتنظيــم املميــز
يف وســط التحديــات الراهنــة للمحافظــة عــى جميــع
املشــاركني يف البطولــة مشــيدا ً بكفــاءة املشــاركني
ومســتوى اللياقــة البدنيــة العاليــة .
مضيفــاً أن الجهــد الكبــر واملميــز الــذي قــام بــه
الفريــق امليــداين واللجنــة الداخليــة مــن القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة يف اســتضافة البطولــة
وتقديــم كافــة أشــكال الدعــم كان لــه األثــر الطيــب
يف نجاحهــا وظهورهــا باملســتوى الــذي القــى
استحســان الجميــع .

األبيض والمكاسب الجديدة
أنهــى منتخبنــا الوطنــي تجمــع شــهر ينايــر بالخــروج بالعديــد من املكاســب
التــي يبنــى عليهــا يف املســتقبل ،أهمهــا الثقــة املتبادلــة بــن الجهــاز الفنــي
والالعبــن ،والرغبــة القويــة يف مســح الصــورة الباهتــة املاضيــة ،والتمســك
باألمــل القائــم يف القــدرة عــى تجــاوز التصفيات املعقــدة بالعزميــة واإلرصار،
أمــا األهــم والــذي المســته عــن قــرب فهــو الــروح اإليجابيــة الجديــدة التــي
يعيشــها أفـراد املنتخــب والتــي مــن خاللهــا ســيتجاوز منتخبنــا كل املطبــات.
األبيــض يف اليــوم األخــر ملعســكر ينايــر ،خــاض تجربــة وديــة إيجابيــة أمــام
املنتخــب العراقــي الــذي يتصــدر املجموعــة الثالثــة يف التصفيــات املشــركة،
وضحــت مــن خاللهــا بصمــة الخبــر( فــإن مارفيــك) مــن خــال التشــكيلة
املتوازنــة واملمزوجــة بعنــري الشــباب والخــرة ،وترابــط الخطــوط بشــكل
انســيايب ،واختيــار األســلوب الفنــي الــذي تجيــد تنفيــذه املجموعــة األبــرز
الحــارضة يف مالعبنــا ،بــا شــك مــازال هنــاك الكثــر مــن العمــل أمــام
املنتخــب يف املرحلــة القادمــة لبنــاء التفاهــم واالنســجام بصــورة أكــر
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وأشــمل خاصــة يف الشــق الهجومــي،
لذلــك نطالــب نجــوم منتخبنــا مبزيــد مــن
التفاعــل واإلرساع يف االنغــاس مــع فكــر
املــدرب للوصــول ملرحلــة أكــر نضوجــاً.
خــال املرحلــة القادمــة وتحديــدا ً يف شــهر
فربايــر ،مــن املقــرر أن يدخــل املنتخــب يف
تجمــع ملــدة خمســة أيــام ،لذلــك نطالــب
اإلعالمي محمد مبارك
لجنــة املنتخبــات الوطنيــة بالعمــل واالجتهــاد يف توفــر مبــاراة وديــة
قويــة أخــرى قبــل الدخــول يف تجمــع شــهر مــارس ،والــذي يســبق خــوض
التصفيــات اآلســيوية املشــركة ألن رســائل الثقــة والطأمنينــة تبــث عــر
املباريــات الوديــة .أخ ـرا ً خــارج امليــدان األخــر ،كل املنتســبني للوســط
الريــايض مطالبــن بالتكاتــف وتعزيــز اإليجابيــة الحــارضة اآلن لتحقيــق حلــم
املشــاركة يف مونديــال .2022
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في الشباك

تحت شعار (شتاؤنا سوبر)
راشد بن حميد يتوج شباب األهلي بط ً
ال
لسوبر الخليج العربي
حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

الفريق األول ..الواجهة المشرقة للنادي

نجــح فريــق شــباب األهــي يف الحصــول عــى أول ألقــاب املوســم الجديــد والفــوز
بــكأس الســوبر بعــد تغلبــه عــى فريــق الشــارقة بهــدف دون رد ،أحــرزه محمــد
مــرزوق يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــن عــى أســتاد آل مكتــوم بنــادي النــر.
وجــاء هــدف الفــوز والتتويــج باللقــب يف الدقيقــة األخــرة مــن زمــن املبــاراة
برأســية محمــد مــرزوق ،وكانــت املبــاراة التــي أدارهــا الحكــم (حمــد عــي) بــكل
جــدارة واقتــدار مثــرة مــن البدايــة ،وأســتمرت بــاألداء القــوي لرغبــة الفريقــن
يف الحصــول عــى الــكأس ،وكانــت األفضليــة طــوال الوقــت لصالــح العبــي شــباب
األهــي الذيــن أســتحقوا الفــوز والفرحــة الكبــرة.
وبعــد نهايــة املبــاراة قــام الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس االتحــاد،
ومعــايل الدكتــور أحمــد عبداللــه الفــايس وزيــر الدولة لريــادة األعامل واملشــاريع
الصغــرة واملتوســطة ،رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة ،وســعادة عبداللــه نــارص
الجنيبــي رئيــس رابطــة املحرتفــن بتتويــج الفريقــن وتســليم الــكأس لشــباب
األهــي ،وتكريــم الــركات الراعيــة واملؤسســات املتعاونــة مــع رابطــة املحرتفــن .
وأشــاد الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي باملســتوى الفنــي ملبــاراة الســوبر ،التــي
حققــت نجاحـاً كبـرا ً مــن جميــع النواحــي ،مشــيدا ً بالــدور الفعــال الــذي تلعبــه
رابطــة املحرتفــن والتــي تحــرص عــى إطــاق املبــادرات وتوظيــف مســابقاتها
لخدمــة الوطــن واملجتمــع.
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متثل مشاركة الفريق األول لكرة القدم الواجهة الرئيسية ألي
مؤسسة رياضية ،وتعكس الصورة واملرأة احلقيقية لنجاح
مسرية النادي ومكانته على الساحة ،ودائما يقاس حضور
النادي ووضعه على ضوء تواجد الفريق األول يف احملافل
الرياضية .فكلما كان فريق كرة القدم منافس وله كلمة قوية
يعطي مؤشر بقوة ومكانة النادي بني الكبار ،كما أنه يسهم
بجذب األنظار واملتابعني ويعلى صيته يف األوساط الرياضية
واإلعالمية التي تسلط عليه الضوء ،وتزداد شهرته سواء
داخل أو خارج الدولة .وعرفنا األندية من خالل ظهور الفريق
األول لها وإذا غاب املمثل الشرعي للنادي وهو فريقها األول
انطفىء بريق النادي ،وأضحى يف عامل النسيان ،وهجرته
اجلماهري وقل تعلقها بهذه املؤسسة ،وأصبح ليس له
تأثري يف الوسط الرياضي ،ومهما كان العمل باملراحل
السنية وبقيه األلعاب ،فاجلماهري تبحث عن فارسها وممثلها
الشرعي وال تنظر إىل األعمال واألنشطة األخرى التي تقوم بها.
لذلك على اإلدارات أن تعطى األولوية يف أجندة النادي لظهور
الفريق األول ،بإعتباره املطلب الرئيسي ،وغري ذلك مهما
عملت فلن يكون له أثر ،وكأنك تنفخ يف قربه خمروقه.
اإلدارة الواعية هي التي تعمل على حتقيق مطالب جماهري
النادي وتلبي رغباتهم ،وتسعى لتحقيق طموحاتهم ،وال
تغلق األبواب أمامهم ،وأن تستمع ألفكارهم وأرائهم فهم
جزء من هذا الكيان ،وال متشي عكس التيار فاجلماهري يف
كل مكان هم أساس النادي ،واإلدارة عليها أن تعمل لتحقيق
تطلعات وأمال اجلماهري ،وإذا وجدت نفسها عاجزة أن
تلبي طموحهم وغري قادرة على اإلضافة املرجوة ،األفضل
لها أن تتنحى وترتك املكان ألشخاص آخرين يستطيعون
مواكبة التغيري والتطوير ومسايرة الركب ،وال تعلل أدائها بقلة
اإلمكانيات املالية ،فكثري من املؤسسات الرياضية جنحت
ووصلت إىل القمة بإمكانيات حمدودة ،لكنها تسلحت باإلرادة
والتحدي واملعرفة وحب املغامرة ألجل الوصول للنجاح
وإسعاد اجلماهري ،وهناك الكثري من اإلدارات التي تركت
بصمة مضيئة والزالت اجلماهري تذكرها باخلري والثناء كونهم
قدموا الكثري ألنديتهم ،وجتردوا من املصالح الشخصية وحب
الذات ،وهؤالء يستحقون منا أن نرفع لهم القبعة .
( همسه )
النتائج الكبرية حتتاج لطموحات كبرية
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برئاسة سلطان القاسمي ..
مجلس أمناء جامعة الشارقة يمنح الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الدكتوراه الفخرية

برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة ،منح مجلس أمناء جامعة الشارقة

قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ،سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،
رئيسة املجلس األعىل لشؤون األرسة ،الدكتوراه الفخرية ،تقديرا ً إلنجازات سموها
اإلنسانية واالجتامعية املهمة محلياً وإقليميا وعاملياً ومبادراتها الرائدة والنوعية
ومنها تأسيسها لنادي سيدات الشارقة واملجلس األعىل لشؤون األرسة الذي يرشف
عىل شبكة من املؤسسات والجمعيات املهمة التي تخدم القطاع االجتامعي يف
إمارة الشارقة ويحظى برعاية ومتابعة كرمية من سموها.
وقد أسست سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أيضاً عىل مدى العقد املايض
الكثري من املؤسسات مثل :مركز التدريب "ريادة" للتدريب والتطوير ،ومجلس
سيدات أعامل الشارقة ،ومؤسسة القلب الكبري ،باإلضافة إىل دعمها للعديد من
املؤسسات اإلنسانية .جاء ذلك خالل ترؤس صاحب السمو حاكم الشارقة اجتامع
مجلس أمناء جامعة الشارقة ،مبكتب سموه يف الجامعة.

مكتوم بن محمد يتفقد سير العمل في اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي
تفقّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم ديب،
مقر اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب يف ديب ،حيث اطلع سموه عىل
سري العمل يف اإلدارة وما تقوم به من جهود يف سبيل تطوير منظومة العمل
لديها بتبني أحدث التقنيات مبا يسهم يف تعزيز األداء والوصول إىل أعىل
مستوياته وفق أفضل املعايري العاملية ومبا يتناسب مع مكانة ديب الرائدة
كمركز حيوي ألنشطة املال واألعامل ومقصد سياحي رئيس يف املنطقة.
واستمع سموه خالل الزيارة التي رافقه فيها سعادة اللواء محمد أحمد
املري ،مدير عام اإلدارة وعدد من مساعديه ومديري ورؤساء االقسام يف
اإلدارة ،إىل رشح حول جهود التطوير املستمرة يف اإلدارة السيام يف مجال
التحول نحو البيئة الذكية تنفيذا ً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
رعاه الله ،بهذا الشأن ،فيام قدم عدد من الكوادر الوطنية الشابة لسمو
نائب حاكم ديب عرضاً مفصالً حول تلك الجهود وعمل ومهام أقسام
اإلدارة واملعايري التي يتم العمل بها من أجل ضامن أعىل مستويات الراحة
للمسافرين عرب مختلف املنافذ الجوية والبحرية والجوية.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد تعيين رابعة
السميطي مديراً عام ًا لمؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"  ،قرارا ً بتعيني الدكتورة رابعة السميطي
مديرا ً عاماً ملؤسسة اإلمارات للتعليم املدريس.
شغلت سعادة الدكتورة رابعة السميطي منصب الوكيل املساعد لقطاع تحسني األداء يف وزارة
الرتبية والتعليم ،وأرشفت ضمن مهامها عىل عمليات تقييم املدارس ،واالختبارات الوطنية
والدولية ،كام تقلدت وشغلت العديد من املهام واملناصب.
وتحمل السميطي شهادة الدكتوراه يف اإلدارة الدولية للتعليم من الجامعة الربيطانية يف ديب
اشرتاكاً مع جامعة بريمنجهام يف اململكة املتحدة ،وشهادة املاجستري يف الرتبية من جامعة
بريستول يف اململكة املتحدة.
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سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس السعادة واإليجابية

تكريم المساعد أول متقاعد يوسف النار
تقديرا ُ لجهوده المخلصة

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتامع مجلس السعادة
واإليجابية بوزارة الداخلية عن بعد .وناقش سموه مع
األعضاء عددا من املواضيع املتعلقة باملبادرات واملشاريع
التي تستهدف تطوير منظومة العمل الرشطي واألمني
وتعزيز جودة الخدمات املقدمة واإلجراءات والتدابري
االحرتازية التي تتخذها الوزارة يف الحرص عىل صحة وسالمة
العاملني واملتعاملني ،وسبل تعزيز التنسيق مع كافة الجهات
الحكومية والرشكاء يف سبيل تعزيز الجهود الوقائية لتحقيق
أعىل درجات الجاهزية .حرض االجتامع عرب تقنيات االتصال
عن بعد كافة أعضاء مجلس السعادة واإليجابية بوزارة
الداخلية من كبار الضباط والقادة العامون للرشطة بالدولة.

بحضور سعادة سامل النار عضو
املجلس الوطني السابق  ،ك ّرم
النقيب حسن عبدالله املنصوري
مدير تحرير مجلة " العني الساهرة
" املساعد أول متقاعد يوسف النار
بعد انتهاء فرتة عمله باملجلة.
ويأيت التكريم تثميناً لجهوده
املخلصة التي بذلها خالل مسريته
الرشطية والوظيفية  ،مع األمنيات
له بدوام التوفيق يف حياته األرسية
واملستقبلية.

تكريم المحاضر أِشرف الهواري إلسهاماته في " العين الساهرة "
ك ّرم النقيب حسن املنصوري
مدير تحرير مجلة " العني الساهرة
" املحارض أرشف احمد الهواري
من مركز تدريب الرشطة برأس
الخيمة  ،تقديرا ً إلسهاماته وكتاباته
يف صفحات املجلة  ،مع األمنيات
له بدوام التوفيق والسداد.

تنعى

القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
العقيد متقاعد يوسف محمد
صوفه الذي وافته المنية  ،سائلين
اهلل عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان ..

تتقدم
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

بخالص العزاء والمواساة إلى
العقيد  /علي عبد اهلل الرديمي  ،والمالزم
أول إبراهيم عبد اهلل الرديمي في وفاة
المغفور له بإذن اهلل تعالى شقيقهما أحمد
عبد اهلل الرديمي  ..سائلين اهلل عزوجل أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

زفاف عبداهلل بن شمروخ
العضياني العتيبي

أحتفل السيد محمد عبدالله بن شمروخ
العضياين العتيبي بزواج نجله " عبد الله " .
وأقام ىف هذه املناسبة السعيدة مأدبة عشاء
بقاعة الرواد يف العاصمة السعودية الرياض
 ،وذلك بحضور لفيف من األهايل واألصدقاء
 ..ألف مربوك  ،وأجمل التهاين من األصدقاء
والزمالء يف رأس الخيمة  ،وتهنئة خاصة من
النقيب حسن املنصوري.

تتقدم
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
بخالص العزاء والمواساة إلى
النقيب  /هدى شاهين الشحي ،
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل خالتها
 ..سائلين اهلل عزوجل أن يتغمدها بواسع
رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم
أهلها وذويها الصبر والسلوان ..
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استشراف المستقبل
هو عملية منهجية تشاركية تقوم على جمع المعلومات المتعلقة بالمستقبل
لوضع رؤى متوسطة وطويلة األجل تهدف إلى اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ في
الوقت الحاضر ،ومن ثم السعي إلى تنفيذ تلك اإلجراءات واالستراتيجيات.
أيها األخوة
إن استشراف المستقبل يقودنا الى فهم القادم ،وكيفية تقدير حجم تحديات
الغد ،وأن الفرق بين استشراف المستقبل والتخطيط االستراتيجي يتمثل في أن
(المدخل) هو االستشراف و(المخرجات) هي الخطط ،وأن االستشراف أكبر وأعمق
وأبعد مدى من التخطيط .وأن أدوات االستشراف تعتمد على التنبؤ المنهجي
والتفاعلي ومسح األفق وجمع المعلومات .كما أن منهجيات استشراف المستقبل
وأدواته قد تختلف باختالف الحاالت التي قد نعمل على استشرافها.

االهتمام باستشراف المستقبل
وضرورة توحيد المصطلحات
االستراتيجية ،وأهمية وجود
منهجية موحدة هي العناصر
التي ستأخذ بمجتمعاتنا نحو
التطور واالزدهار..
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أبناء العين الساهرة
هناك عدة مناهج تتفق جميعها في جمع المعلومات ومسح األفق قد تصل
إلى خطط وقد ال تصل ،لكنها تدعم وتؤسس لالستعداد والجهوزية واالبتكار
والعمل المتواصل.ونحن هنا في دولة اإلمارات نتبنى منهج جمع المعلومات الذي
ينتهي بخطة استراتيجية .وهنا البد من التشديد على أن "استشراف المستقبل"
يشكل ضرورة ألننا من خالل التغير والتفكير باألنظمة نتمكن من فهم المستقبل
واستقراء ما يمكن أن يحدث فيه لمواجهة التحديات.
أيها األخوة
االهتمام باستشراف المستقبل وضرورة (توحيد المصطلحات االستراتيجية،
وأهمية وجود منهجية موحدة) هي العناصر التي ستأخذ بمجتمعاتنا نحو التطور
واالزدهار ،وأن ابرز مقومات النجاح لهذا التصور هو اهتمام حكومة دولة اإلمارات
بذلك ورؤيتها المستقبلية التي تكرسها نحو تحقيق تلك األهداف.
كما البد من التشديد على أن عملية بناء وتأهيل الكوادر في موضوع االستشراف،
والتركيز على المهارات ،ووضع ميزانيات لالستشراف المستقبلي وهذه بحد ذاتها
تشكل أحد أهم عناصر التحدي في سياق هذا المشروع الحيوي الذي يرسم سياسات
واستراتجيات ناجحة ومضمونة لتقدم البالد.
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