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مسبار األمل

بهذا المختصر نرسم
لوحة الوفاء لقائد
قد رحل ،فظلت ذكراه
في القلوب سيال من
المحبة والوفاء لما
كرسه من عمل..

هي األمل مذ كانت ،مذ عرفها التاريخ احلديث أم ًال لكل من يسعى
للسالم واحملبة واألمان واالستقرار والرأفة واحملبة.قصة فصولها جتتمع عند ( زايد)،
حتمل معاين كل ماندر ،وشوق وحنني ،وصرب وآنني لبناء الوطن .زايد الذي غرس وبذر،
واينع زرعه اليوم للحصاد فكان الوطن.
ومع البناء ساد عرف وارف الظالل ينبؤ باألمل ،أعز اإلنسان وأكرم القيم ،ذلك الوطن
أتخذ نهجًا خالدًا من أرث زايد يجسد العلوم مبدأ للحياة ينري دروبها ويعلي الهمم.
فسادت املعارف ،وأنارت العلوم دروب الظالم  ،ف ( العلم نور) ،ومنه األمل.
من هنا بدء املشوار لتتفتح أزاهري املعارف ،ويرقى من خاللها الوطن ،باألمس شدنا
اخلرب حول ما دار وانتشر ف( املسبار) قد وصل مداره املرسوم ،ومنه تكتمل الصورة،
وما حلمنا به يف أمسنا ،كان حقيقة يف يومنا ،جهد ُبذل بعلم حقيقي قد أكتمل ،تلك
قصة واقعية عن جتربة إمارات األمل ،وإليكم التفصيل ملا حصل.
“ دخلت دولة اإلمارات العربية املتحدة السباق العاملي الستكشاف الفضاء اخلارجي
بشكل رسمي عرب مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه اهلل” ،بإنشاء وكالة اإلمارات للفضاء ،وبدء العمل على مشروع إرسال أول
مسبار عربي وإسالمي إىل كوكب املريخ ،أطلق عليه اسم “مسبار األمل” .لتكون الدولة
بذلك واحدة من بني تسع دول فقط تطمح الستكشاف هذا الكوكب.
انطلق املسبار يف مهمته بتاريخ  20يوليو  ،2020و كان من اخملطط أن يصل إىل
املريخ بحلول عام  ،2021تزامنًا مع ذكرى مرور خمسني عامًا على قيام احتاد دولة
اإلمارات العربية املتحدة .ومما يشرح الصدور  ،أنه كان يجري التخطيط واإلدارة والتنفيذ
ملشروع املسبار على يد فريق إماراتي ،يعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم
الكتساب جميع املعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها ،إذ تشرف
“وكالة اإلمارات للفضاء” على املشروع ومتوله بالكامل ،يف حني يطور “مركز حممد بن
راشد للفضاء” املسبار بالتعاون مع شركاء دوليني.
وتتجلى أهداف املهمة يف بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة يف جمال تكنولوجيا
الفضاء ،وتطوير املعرفة واألبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على
البشرية ،والتأسيس القتصاد مستدام مبني على املعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع
االبتكار ،واالرتقاء مبكانة اإلمارات يف سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد ،وتعزيز جهود
اإلمارات يف جمال االكتشافات العلمية ،وإقامة شراكات دولية يف قطاع الفضاء لتعزيز
مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة”.
بهذا اخملتصر نرسم لوحة الوفاء لقائد قد رحل ،فظلت ذكراه يف القلوب سيال من
احملبة والوفاء ملا كرسه من عمل  ،ونؤكد وقوفنا بإعتزاز خلف قيادة حكيمة جسدت
األمل مثلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه اهلل، -
وحكومة رشيدة يرأسها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل  ، -ومِ ثله بالعزم
والعمل صاحب
َ
السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة -رعاه اهلل  -وحكامنا الكرام يف إمارات األمل.
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 mبرئاسة اللواء علي بن علوان

ُ
اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة تناقش نتائج مؤشرات اإلنتاجية
أكــد اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
رئيــس اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة  -قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة أن حكومــة دولــة اإلمــارات تتبنــى
منهجيــات عمــل مبتكــرة وغــر تقليديــة يف إطــار
انطــاق الدولــة للخمســن عامــا املقبلــة ،تجســد رؤى
قيادتنــا الرشــيدة ،بتطويــر العمــل الحكومــي وتعزيــز
مســرة التحــول الرقمــي ،وصــوال لتحقيــق الهــدف
الــذي وضعتــه لتوســيع نطــاق التحــول الرقمــي
للخدمــات الحكوميــة لتســهيل حيــاة النــاس وخدمــة
مجتمــع اإلمــارات.
جــاء ذلــك خــال تــرأس ســعادته ،اجتــاع اللجنــة
ال ُعليــا الدامئــة الثــاين عــن بُعــد .وقــال إن املرسعــات
الحكوميــة أصبحــت منهجيــة معتمــدة يف دولــة
اإلمــارات ملواجهــة تحديــات نوعيــة وتطويــر العمــل
عــر ترسيــع إنجــاز الحلــول املشــركة التــي تتكامــل

فيهــا أدوار الجهــات الحكوميــة  ،وتبســيط إج ـراءات
الحصــول عــى الخدمــات وتقدميهــا للمتعاملــن مــن
خــال قنــوات رقميــة موحــدة ،تختــر الوقــت
والجهــد وتوفــر الخدمــة بســهولة ويــر ،مبــا يضمــن
ترسيــع وتــرة اإلنجــاز واســتمرارية التطويــر لتحقيــق
أفضــل النتائــج وبنــاء مســتقبل أفضــل.
وتنــاول االجتــاع اســتعراض نتائــج الشــكاوى
واملقرتحــات عــن عــام  2020ومناقشــة مســتهدفاتها
لعــام  ،2021ومناقشــة نتائــج مــؤرشات اإلنتاجيــة
عــن النصــف الثــاين  ،2020واســتعراض التقريــر
اإلحصــايئ األمنــي  ،ونتائــج مراجعــة العمليــات
اإلداريــة الرئيســية ( املســتوى األول) .
ومثــن رئيــس اللجنــة العليــا الجهــود الكبــرة التــي
تبــذل مــن األعضــاء وإنجازاتهــم يف تطويــر أفضــل
الخدمــات ألفــراد املجتمــع يف ظــل الظــروف

االســتثنائية التــي يواجههــا العــامل بســبب جائحــة
كورونــا ،وذلــك بهــدف رفــع وتــرة تحقيــق أهــداف
األجنــدة الوطنيــة ومــؤرشات أدائهــا ،وترسيــع
الخدمــات والسياســات والربامــج مــن خــال
مســاحات مخصصــة ومبتكــرة لتحقيــق نتائــج عاليــة
وملموســة مســتدامة يف مــدد زمنيــة قصــرة.
واختتــم االجتــاع بتنــاول عــدد مــن املوضوعــات،
التــي تســهم يف تعزيــز األمــن واألمــان ألفـراد املجتمع
وتطويــر الخدمــات ،لتعزيــز جــودة الحيــاة ،وأعــرب
رئيــس اللجنــة العليــا عــن شــكره للحضــور ،وو َّجــه
بــرورة العمــل عــى تحقيــق أعــى معــدالت األمــن
واإلســتقرار األمنــي ،واإلســتمرار يف تطويــر الخدمــات
املقدمــة للجمهــور.

 mفريق الطوارئ
واألزمات المحلي
يقرر تقليص نسب
المشاركة
في المناسبات
والتجمعات
تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
املحــي بإمــارة رأس الخيمــة – قائــد عــام الرشطــة،
ّ
اجتــاع الفريــق  ،عــن بُعــد ،بحضــور كافــة األعضــاء.
مشــيدا ً بالجهــود الحثيثــة للقامئــن عــى الفريــق
ومــدى إخالصهــم وتفانيهــم مــن أجــل الوصــول
إىل األهــداف املنشــودة ،وبنــاء عــى الوضــع العــام
لإلج ـراءات اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة املتبعــة يف
اإلمــارة ،وتعليــات الجهــات املختصــة تقــرر تحديــد
الطاقــة االســتيعابية للشــواطئ والحدائــق العامــة
بنســبة  70%كــا حــددت نســبة  60%للقــدرة
االســتيعابية ملراكــز التســوق وأكــد االجتــاع عــى
رضورة التــزام وســائل النقــل وجميــع دور الســينام
وكافــة الفعاليــات واألنشــطة الرتفيهيــة ومراكــز اللياقة
البدنيــة والصــاالت الرياضيــة و مســتخدمي أحــواض
الســباحة والشــواطئ الخاصــة باملنشــآت الفندقيــة
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بالطاقــة االســتيعابية وهــي  . 50%كــا تقــرر تقليــص
حجــم التجمعــات العائليــة واملناســبات املجتمعيــة
مثــل عقــد القـران بعــدد  10أشــخاص وكذلــك االلتـزام
بعــدد  20شــخص عنــد تشــييع الجنائــز مــع تجنــب
إقامــة العــزب العشــوائية ،و مخالفــة اإلجــراءات
اإلحرتازيــة للوقايــة مــن فــروس كورونــا املســتجد.
ووجــه الفريــق بــرورة االلتــزام مبســافة التباعــد
الجســدي املحــددة  2مــر مــع اتخــاذ كافــة االجـراءات
االحرتازيــة وارتــداء الكاممــات يف جميــع األماكــن
املذكــورة كــا يجــب عــى املطاعــم واملقاهــي االلتـزام
مبســافة التباعــد الجســدي  2مــر بــن طــاوالت
الطعــام وعــدم الجلــوس عــى الطاولــة الواحــدة ألكــر

من  4أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.
ويف ختــام االجتــاع ،تــم التأكيــد عــى تضافــر جهــود
فــرق العمــل امليدانيــة لجميــع الجهــات املختصــة يف
اإلمــارة التــي انطلقــت يف رصــد املخالفــات والتشــديد
عــى اإلجـراءات اإلحرتازية ،وستســتمر هــذه الحمالت
مــن الجهــات املختصــة يف عملهــا حتــى اشــعار آخــر
ثــم ســيتم تقييــم الوضــع العــام للتدابــر الوقائيــة يف
اإلمــارة  ،ومــا حققتــه مــن نتائــج ملموســة يف الحفــاظ
عــى ســامة أفــراد املجتمــع مــا يســهم يف تحفيــز
الجهــود ودعــم مرحلــة التعــايف ،وتوفــر الطأمنينــة
ملختلــف رشائــح وقطاعــات املجتمــع يف اإلمــارة.
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ً
 mاللواء النعيمي يفتتح معرضا البتكارات شرطة رأس الخيمة

افتتــح ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة معــرض االبتــكار ضمــن فعاليــات أســبوع االبتــكار الــذي تشــارك بــه رشطــة
رأس الخيمــة بالتزامــن مــع فعاليــات " االمــارات تبتكــر  " 2021ويقــام تحــت رعايــة
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه اللــه  .وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
أن تنظيــم فعاليــات أســبوع االبتــكار ينــدرج ضمــن حــرص القيــادة عــى نــر ثقافــة
االبتــكار بــن منتســبيها وحثهــم عــى الخــروج بأفــكار تخــدم العمــل الرشطــي وتســهم
يف تحقيــق األهــداف االسـراتيجية لــوزارة الداخليــة الراميــة إىل ترســيخ ثقافــة االبتــكار
يف العمــل املؤســي وتعزيــز األمــن واألمــان .وأضــاف ســعادته أن معــرض االبتــكار
يتضمــن باقــة منوعــة مــن االبتــكارات الرشطيــة التــي تســهم يف االرتقــاء بالعمــل
وتدفــع باتجــاه تقديــم خدمــات رشطيــة وفــق أعــى معايــر الجــودة والتميــز ،
داعيــا جميــع منتســبي القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة إىل تعزيــز مشــاركتهم
املجتمعيــة مــن خــال تقديــم أفكارهــم االبتكاريــة الخالقــة مبــا ينســجم مــع رؤيــة

الدولــة يف تحقيــق املزيــد مــن التقــدم واالزدهــار يف العمــل الرشطــي واألمنــي وتعزيــز
قــدرة الدولــة يف مجــال التنافســية العامليــة عــر تحويــل مفهــوم االبتــكار إىل أســلوب
حيــاة  .مــن جانبــه أوضــح املقــدم يوســف الفــاروق الطنيجــي رئيــس قســم التميــز
املؤســي رئيــس وحــدة االبتــكار أن رشطــة رأس الخيمــة دشــنت مشــاركتها يف أســبوع
االبتــكار املقــام عــى كورنيــش القواســم بــرأس الخيمــة الجــاري بعقــد ورشــة بعنــوان
" االبتــكار ومواجهــة التحديــات اســتعدادا للخمســن " عــن بعــد إىل جانــب الفعاليــات
األخــرى التــي تقــام حتــى الســابع والعرشيــن مــن الشــهر الجــاري .
ولفــت إىل أن فعاليــات أســبوع االبتــكار يف رشطــة رأس الخيمــة تشــمل عقــد ملتقــى
خ ـراء االبتــكار عــى مــدار عــدة أيــام عــن طريــق برنامــج زوم  ،وعــرض ابتــكارات
القيــادة ضمــن املعــرض يف الفــرة املســائية مــن أيــام االثنــن واألربعــاء والجمعــة ،
مؤكــدا عــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه وحــدة االبتــكار يف رشطــة رأس الخيمــة
يف غــرس مفهــوم االبتــكار واإلبــداع بــن منتســبيها وتشــجيعهم عــى تحقيــق هــذا
املفهــوم واقعــا عمليــا يدفــع عجلــة العمــل الرشطــي لألمــام.

 mناهد النقبي تتوجه بالشكر لشرطة رأس الخيمة
لدعمها حملتها الخيرية
رأس الخيمــة ،يف دعــم حملتهــا الخرييــة التــي أطلقتهــا بالتعــاون مــع مؤسســة
الجليلــة لجمــع نصــف مليــون درهــم لدعــم االبحــاث الطبيــة وعــاج أم ـراض
الرسطــان واألورام وصــوالً للرقــم صفــر وفيــات لهــذا املــرض مــع حلــول العــام
 ،2030تحــت شــعار "كــون الرسطــان جــزءا مــن حيــايت ولكنــه ليــس حيــايت" حيــث
تــم اقامــة احتفاليــة مبســطة مبناســبة اإلنجــازات الخرييــة التــي حققتهــا الحملــة
منــذ تدشــينها واطالقهــا ،مــن خــال دعــم االبحــاث الطبيــة وعــاج أمــراض
الرسطــان واألورام ،مببنــى القيــادة العامــة .ومــن جانبــه ،أشــاد ســعادة اللــواء عــي
بــن علــوان النعيمــي ،بجهــود الصحفيــة ناهــد النقبــي ومبادرتهــا الخرييــة عــر
تدشــن الصنــدوق الخــري ،لجمــع التربعــات التــي تخــدم أبحــاث وعــاج أمـراض
الرسطــان ،فض ـ ًا عــن قيامهــا بإنشــاء منصــة الكرتونيــة بالتعــاون مــع فريــق #
يــا غيــف YALLAGIVEالتابــع ملؤسســة الجليلــة ،والتــي نجحــت يف جمــع
وجهــت الصحفيــة اإلماراتيــة ناهــد النقبــي ،الشــكر والتقديــر والثنــاء إىل القيــادة التربعــات لصالــح الحملــة ،مــا ســاهم يف إحــداث فــرق يف حيــاة املصابــن مبــرض
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،ويف مقدمتهــا ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن الرسطــان إضافــة إىل متكــن هــذه املنصــة للجمهــور إلنشــاء وتنظيــم حمــات
علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،تقدي ـرا ً وتنــا ًء لجهــود رشطــة لجمــع التربعــات لدعــم برامــج الرعايــة الطبيــة يف املؤسســة.
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محطة شرطية

ً
 mمباني شرطة رأس الخيمة تتوشح باللون األحمر ابتهاجا
بوصول مسبار األمل إلى المريخ

اكتســت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
باللــون األحمــر اســتعدادا ً لدخــول (مســبار األمــل)
أول مســبار عــريب الستكشــاف كوكــب املريــخ،
مــدار االلتقــاط حــول الكوكــب األحمــر وتــأيت

االحتفاليــة يف هــذه اللحظــة التاريخيــة لقطــاع
الفضــاء اإلمــارايت تضامن ـاً مــع فريــق عمــل مــروع
اإلمــارات الستكشــاف املريــخ ،ونجــاح (مســبار
األمــل) يف الوصــول إىل هــذه املرحلــة يف رحلتــه بــن

األرض وكوكــب املريــخ بعــد نحــو ســبعة أشــهر مــن
انطالقــه نحــو الفضــاء الخارجــي ،وتتويج ـاً للرحلــة
التاريخيــة ألول مهمــة عربيــة إىل الفضــاء وصــو ًال
للكوكــب األحمــر .وأكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد
اللــه بــن علــوان النعيمــي ،قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،حــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى
املشــاركة يف املبــادرات الوطنيــة الرائــدة ،التــي متثــل
تطلعــات وطموحــات دولــة اإلمــارات ،وتعكــس
الرؤيــة االســترشافية للقيــادة الحكيمــة ،وتجســد
حلــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان ا َل نهيــان "طيــب
اللــه ث ـراه" .كــا أشــاد ســعادة القائــد العــام بهــذا
املــروع العلمــي النوعــي الــذي يســهم يف تطويــر
قــدرات الكــوادر اإلماراتيــة والتــي لديهــا القــدرة
والكفــاءة العاليــة لالبتــكار يف مجــال تكنولوجيــا
الفضــاء ،وأضــاف أن مســبار األمــل رحلــة تاريخيــة
تعــد مفخــرة لنــا جميعـاً ،وإنجــاز غــر مســبوق ،يــأيت
بالتزامــن مــع احتفــال الدولــة بيوبيلهــا الذهبــي،
وعــام االســتعداد للخمســن ،متمنيــاً دوام نعمــة
األمــن واألمــان ورفــع اســم الوطــن عاليـاً بــن األمــم.

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة:
حقبة جديدة في تاريخ اإلمارات وصناعة المعرفة والمستقبل

تعيــش دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اليــوم
انجــازا ً جديــدا ً يضــاف إىل ســجل االنجــازات
اإلماراتيــة الخالــدة مــن خــال تحقيــق حلــم
مؤســس االتحــاد املغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "طيــب اللــه ث ـراه"
وتحويلــه إىل حقيقــة نتلمســها اليــوم بنجــاح
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وصــول «مســبار األمــل» إىل املريــخ الذي يشــكل
بارقــة أمــل لصناعــة حضــارة املعرفــة واســترشاف
املســتقبل مــن خــال ســر أغــوار الكوكــب
األحمــر والحصــول عــى البيانــات واملعلومــات
العلميــة التــي تســهم يف دعــم مســرة التنميــة
الشــاملة يف كافــة قطاعــات الحيــاة عــى كوكــب
األرض للبرشيــة جمعــاء.
وأتوجــه هنــا بعظيــم التهــاين إىل مقــام ســيدي
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اللــه" وأخيــه
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب "رعــاه اللــه" وإىل ســيدي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ويل عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد األعــى
للقــوات املســلحة ،واىل ســيدي صاحــب الســمو
الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو

املجلــس األعــى حاكــم رأس الخيمــة ،وإخوانهــم
أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات ،وإىل شــعب
دولــة اإلمــارات والشــعوب العربيــة ،عــى هــذا
الســبق العلمــي واملعــريف واإلنجــاز الكبــر
املمــزوج بحــروف مــن ذهــب يشــع نورهــا
ليــيء أصقــاع األرض معلنـاً عــن حقبــة معرفيــة
جديــدة متــر عــر بوابــة اإلمــارات إىل العــامل.
لقــد برهنــت اإلمــارات للعــامل أجمــع أنــه ال
مســتحيل يف قامــوس هــذا الوطــن العزيــز الــذي
بــات اليــوم واحــدا ً مــن أهــم وأبــرز دول العــامل
يف مختلــف املجــاالت بفضــل الرؤيــة الثاقبــة
والعزميــة الكبــرة لقيادتنــا الرشــيدة وفــرق
العمــل مــن أبنائهــا املخلصــن الذيــن كللــوا
ســنوات عمــل طويلــة وجهــود متميــزة بتحقيــق
هــذا االنجــاز غــر املســبوق الــذي وضــع
اإلمــارات يف مصــاف الــدول الفضائيــة الكــرى.

محطة شرطية

 mالعميد الحديدي يتفقد العمل بمركز شرطة المدينة الشامل الجديد

تفقــد ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،مركــز
رشطــة املدينــة الجديــد املؤقــت ،وذلــك بعــد
تدشــن اســتقباله للمتعاملــن متهيــدا ً الفتتاحــه
الرســمي ،وكان يف اســتقباله املقــدم عــي راشــد

الصحــوة رئيــس مركــز رشطــة املدينــة الشــامل
وعــدد مــن الضبــاط ،وذلــك للوقــوف عــى خطــط
ســر العمــل املركــز الجديــد ،وتحقيــق أهــداف
رشطــة رأس الخيمــة الطموحــة ،التــي تنســجم مــع
األهــداف االسـراتيجية لــوزارة الداخليــة الراميــة إىل

تعزيــز األمــن واألمــان ،وتحقيــق رضــا املتعاملــن
بالخدمــات املقدمــة يف املركــز الجديــد.
حيــث قــام ســعادة نائــب القائــد العــام بتفقــد
املنشــآت التابعــة للمركــز وأقســامه ،والوقــوف
عــى التجهيــزات الخاصــة بــه ،ومــا تحتويــه مــن
أجهــزة متطــورة لضــان رسعــة تقديــم الخدمــات
للمتعاملــن  ،والتعامــل معهــا بالرسعــة املطلوبــة.
كــا اســتمع لعــدد مــن املراجعــن والتعــرف عــى
مالحظاتهــم واقرتاحاتهــم  ،ووجــه املوظفــن بتيســر
إجــراءات املتعاملــن ،و تحســن جــودة الخدمــات
وتقدميهــا وفقـاً ألفضــل املامرســات املقدمــة يف هــذا
املجــال.
وقــدم ســعادة نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
شــكره وتقديــره لجميــع الضبــاط وضبــاط الصــف
واألفــراد العاملــن مبركــز رشطــة املدينــة الشــامل،
مثنيــاً عــى جهودهــم املخلصــة يف أداء مهامهــم
وواجباتهــم بالصــورة امل ُثــى ،وتعاملهــم مبهنيــة
عاليــة مــع املتعاملــن وأفـراد املجتمــع ،متمنيـاً لهــم
التوفيــق والســداد.

 mنائب القائد العام يدشن حملة «نحو مساكن عمال آمنة»

دشــن ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة حملــة " نحــو
مســاكن عــال آمنــة " اإللكرتونيــة التــي أطلقتهــا
إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة بالتعــاون مــع إدارة
التحريــات وإدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة وإدارة
الرشطــة املجتمعيــة .
وأفــاد ســعادة العميــد الحديــدي إن إطــاق هــذه
الحملــة التــي تســتمر حتــى نهايــة الربــع األول مــن
العــام الجــاري ينــدرج ضمــن الحمــات التوعويــة

الهادفــة التــي تنظمهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة لتعزيــز األمــن واألمــان يف اإلمــارة وحاميــة
ممتلــكات األهــايل بشــكل عــام والعــال عــى وجــه
الخصــوص مــن الرسقــات .
وأضــاف ســعادته أن الحملــة تتضمــن تقديــم
جرعــة مــن اإلرشــادات والنصائــح التــي تســهم
يف حــث العــال عــى تأمــن مســاكنهم والتقيــد
بالخطــوات الوقائيــة التــي تحــول دون تعرضهــا
للرسقــة  ،الفتــا إىل إن الحملــة تســتهدف رشيحــة

العــال يف مختلــف مناطــق رأس الخيمــة.
ودعــا ســعادة العميــد الحديــدي العــال وأربــاب
العمــل إىل التعــاون مــع هــذه الحملــة الهادفــة
لتحقيــق النتائــج املنشــودة واإلســهام يف تعزيــز
األمــن واألمــان يف كافــة مناطــق اإلمــارة ،مهيبــا
بأصحــاب الــركات االلتــزام برتكيــب كامــرات
املراقبــة يف املســاكن العامليــة مــع تخصيــص
صناديــق أمانــات للعــال لتأمــن متعلقاتهــم
الشــخصية فيهــا.
العدد (  ) 293م ــارس 2021
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محطة شرطية

 mشرطة رأس الخيمة تناقش االستراتيجية والجاهزية
مع وفد من العمليات المركزية االتحادية
اســتقبلت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
بحضــور ســعادة املــدراء العامــون ،ونوابهــم،
وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة ،وفــدا ً مــن إدارة
العمليــات املركزيــة اإلتحاديــة ،برئاســة العميــد
ركــن دكتــور عــي ســامل الطنيجــي مديــر عــام
العمليــات املركزيــة االتحاديــة ،يرافقــه العميــد
دكتــور ســامل عبــد اللــه الحبــي مديــر إدارة
األزمــات والكــوارث ،وأعضــاء فريــق عمــل منظومة
الجاهزيــة واالســتعداد بــوزارة الداخليــة ،بهــدف
مناقشــة التوجــه االس ـراتيجي ملنظومــة الجاهزيــة
واالســتعداد والدعــم األمنــي بــوزارة الداخليــة.
حيــث تــم خــال اللقــاء ،مناقشــة العديــد مــن
املواضيــع الهامــة التــي تدعــم التوجــه اإلسـراتيجي
لــوزارة الداخليــة ،وتعــزز ضــان الجاهزيــة
واالســتعداد والدعــم األمنــي ،مــن خــال اســتعراض العــامل أمنــاً وســامة ،ورســالتها التــي تركــز عــى
مجموعــة مــن النظــم اإلس ـراتيجية التــي تحقــق العمــل بكفــاءة وفاعليــة لتعزيــز جــودة الحيــاة
الجــودة والريــادة يف مجــال الجاهزيــة واالســتعداد ،ملجتمــع اإلمــارات ،عــر تقديــم أفضــل الخدمــات
وتعــزز رسعــة اإلســتجابة ،مؤكديــن بــأن التوجــه األمنيــة وفق ـاً للمعايــر اإلس ـراتيجية ،لذلــك البــد
يجســد رؤيتهــا بــأن تكــون مــن دعــم هــذا التوجــه اإلســراتيجي البنــاء
االســراتيجي للــوزارة ّ
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،مــن أفضــل دول وتعزيــز الجاهزيــة واالســتعداد ورسعــة اإلســتجابة.

يف ختــام الزيــارة ،أشــاد الوفــد الزائــر بجهــود
رشطــة رأس الخيمــة ،املبذولــة يف تعزيــز ودعــم
رسعــة اإلســتجابة ،وضــان اإلســتعداد والجاهزيــة
يف مواجــه كافــة املســتجدات واألحــداث األمنيــة،
فض ـ ًا عــن ســعيها املســتمر لتطبيــق إس ـراتيجية
وزارة الداخليــة.

 mبالتعاون مع الدائرة االقتصادية

إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة تنفذ حملة توعوية للورش ومحالت الزينة

بنــاء عــي توجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد رشطــة
راس الخيمــة ،دشــن ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام
العمليــات املركزيــة برشطــة راس الخيمــة ،وبحضــور ســعادة العميــد احمــد ســعيد
النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات ،الحملــة املروريــة امليدانيــة املوســعة عــى
الكراجــات والــورش ومحــات الزينــة ،تحــت شــعار ( الســامة املروريــة  ...الت ـزام
ومســؤولية ) للوقــوف عــى مــدى الت ـزام الجمهــور وأصحــاب هــذه املحــات مبــا
ينــص عليــه القانــون املــروري يف هــذا الخصــوص ،مــا يعــزز الســامة املروريــة عــى

10

م ــارس  2021العدد ( ) 293

الطريــق .حيــث أكــد العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي ،أنــه تــم تشــكيل فريــق
متخصــص مــن إدارة املــرور والدوريــات ،وإدارة ترخيــص اآلليات والســائقني ،والدائرة
االقتصاديــة بــرأس الخيمــة ،للقيــام بتفتيــش ورصــد الكراجــات والــورش ومحــال
الزينــة املخالفــن ألنظمــة وقوانــن الســر واملــرور مــا يعــزز الهــدف االس ـراتيجي
لــوزارة الداخليــة بجعــل الطــرق اكــر أمنــا واملســاهمة يف حاميــة املجتمــع مــن
بعــض الظواهــر الســلبية التــي تصنعهــا أو تشــارك يف صنعهــا بعــض هــذه املحــات
ج ـراء العبــث بســامة املركبــات مــن خــال احــداث تغي ـرات يف هيــكل أو ألــوان
املركبــة املتــررة مــن دون الحصــول عــى ترصيــح مــن الجهــات املختصــة .وأشــار
مديــر عــام العمليــات املركزيــة إىل ان تطبيــق هــذه الحملــة والتــي تســتمر ملــدة
شــهر ستســهم وبشــكل كبــر وف ّعــال يف تقليــل معــدل الحــوادث املروريــة واملحافظــة
عــى ســامة األرواح واملمتلــكات ،داعيـاً اصحــاب الكراجــات والــورش ومحــال الزينــة
إىل املســاهمة الف ّعالــة يف تحقيــق هــدف هــذه الحملــة املتمثــل بااللت ـزام بأنظمــة
وقوانــن الســر واملــرور ،والتنســيق مــع الجهــات املختصــة والتقــدم بــأي مقــرح
مــن شــأنه أن يعــزز أمــن وســامة املجتمــع .ومــن جانبــه ،أضــاف العميــد أحمــد
النقبــي ،بــأن الحملــة التفتيشــية امليدانيــة ( الســامة املروريــة الت ـزام ومســؤولية)
تســتهدف التأكــد مــن الت ـزام تلــك املحــات بالق ـرارات املتعلقــة بســامة املركبــة،
الفتـاً إىل أن الحملــة ســوف تشــمل مراقبــة مســتمرة لتلــك املحــات لضبــط املخالفــن
حســب نصــوص قانــون الســر واملــرور ،مناشــدا ً أف ـراد الجمهــور وأصحــاب الــورش
والكراجــات بــرورة االبــاغ عــن املخالفــن والتعــاون مــع الرشطــة.

محطة شرطية

 mالمستشار الزعابي يتفقد قسم شرطة ميناء رأس الخيمة
تفقــد فريــق مــن لجنــة التدقيــق برئاســة ســلطان
بــن يعقــوب الزعــايب املستشــار يف الهيئــة الوطنيــة
ألمــن املنافــذ والحــدود واملناطــق الحــرة  ،إجـراءات
ســر العمــل بقســم الرشطــة يف مينــاء رأس الخيمــة
 ،وذلــك يف إطــار الربنامــج الزمنــي لنظــام الزيــارات
التفتيشــية عــى املنافــذ البحريــة عــى مســتوى
الدولــة وفــق املعايــر املعتمــدة لالطــاع عــى
ســر إجـراءات العمــل والوقــوف عــى االحتياجــات
ومتطلبــات التطويــر والتحديــث .
وكان يف اســتقباله والوفــد املرافــق لــه  ،العقيــد
أحمــد عــي الشــمييل رئيــس قســم رشطــة مينــاء
رأس الخيمــة ،واملقــدم عــار بــن ســامل القاســمي
مديــر فــرع الحراســات وعــدد مــن الضبــاط .
وتضمنــت الجولــة تفقــد عــدد مــن مرافــق
قســم رشطــة مينــاء رأس الخيمــة والوقــوف عــى
املعوقــات التــي مــن املحتمــل أن تصــادف ســر
العمــل  ،واســتمع إىل آراء املوظفــن ومالحظاتهــم
 ،وأطــأن خاللهــا عــى التســهيالت ورسعــة
اإلجــراءات املتبعــة  ،كــا تفقــد الوفــد خــال
جولتــه اإلجــراءات املتعلقــة بتصاريــح الدخــول
واملغــادرة يف جميــع املوانــئ باإلمــارة  ،و اســتمع إىل
أبــرز الخدمــات التــي يقدمهــا القســم وإنجازاتــه
ومــؤرشات العمــل وإج ـراءات ســر األداء يف إطــار

الخطــة التشــغيلية الخاصــة بالقســم  ،والعمــل
عــى تطويــر اإلجــراءات التــي متكنهــم مــن أداء
أعاملهــم .
وأكــد املستشــار خــال الجولــة عــى الــدور
األمنــي الكبــر الــذي يقــوم بــه القســم يف منطقــة
اختصاصــه  ،موجهــاً بــرورة بــذل كل الجهــود
املمكنــة ورفــع رضــا املتعاملــن وتســهيل تقديــم
الخدمــات لهــم  ،وأثنــى عــى جهــود القامئــن

بالقســم وعــى مــا يبذلونــه مــن أداء مميــز
ومــرف أســتحق التقديــر ملــا ملســه مــن تعــاون
المحــدود وفعــال بــن القســم وإدارة املينــاء بهــدف
تحقيــق األهــداف املرجـ ّوة  .و يذكــر أن مينــاء رأس
الخيمــة يعتــر مــن املوانــئ الدوليــة الحاصلــة عــى
بيــان اإلمتثــال الــدويل  ،كــا يعــد مــن املوانــئ
التــي تســتقبل ســفن الــركاب الســياحية الدوليــة .

 mشرطة رأس الخيمة تخرج دورة «المستجيب األول»

انســجاماً مــع اســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة
لتعزيــز األمــن واألمــان ،شــهد العقيــد الدكتــور
نــارص محمــد البكــر ،مديــر مركــز التدريــب،
وبحضــور عــدد مــن الضبــاط وضبــاط الصــف،
تخريــج دورة املســتجيب األول لتحقيــق رسعــة
االســتجابة يف مواجهــة التحديــات املســتقبلية،

ولضــان أعــى درجــات االســتعداد والجاهزيــة يف
مواجهــة األحــداث ،مــع رفــع الكفــاءة يف التعامــل
مــع الحــاالت الطارئــة.
وأكــد العقيــد البكــر دعــم وتوجهــات رشطــة رأس
الخيمــة لرفــع قــدرات ومهــارات رجــل األمــن
للتعامــل مــع املواقــف املختلفــة بحرفيــة وتقديــر

املوقــف يف امليــدان للتعامــل معــه ،والعمــل عــى
تنميــة مهــارات املشــاركني يف الــدورة ،مــع مواصلــة
فــرص التحســن مــن أجــل ســامة وأمــن املجتمــع،
ويف الختــام تــم توزيــع الشــهادات عــى املشــاركني،
متمنيــاً لهــم التوفيــق والنجــاح.
العدد (  ) 293م ــارس 2021
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ً
ً
الدولة األولى عربيا والخامسة عالميا في الكوكب األحمر

اإلمارات تعانق المريخ والتاريخ

ً
ً
ً
ً
حققت دولة اإلمارات إنجازا تاريخيا عالميا مدويا بوصولها إلى كوكب المريخ كأول دولة عربية تنال هذا الشرف وخامس دولة على
مستوى العالم تصل إلى مدار الكوكب األحمر  ،لتختصر المسافات واألزمنة وتبلغ ما لم تبلغه دول أخرى  ،واضعة اسمها ضمن
األمل إلى
قائمة الدول الفضائية الكبرى التي عانقت المجد والعلياء .وكان مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء قد أعلن وصول مسبار ً
مدار كوكب المريخ ،في رحلة استمرت سبعة أشهر ،ونجح المسبار في الدخول إلى مدار االلتقاط حول الكوكب األحمر ،منجزا بذلك
رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء ،قطع فيها أكثر من  493مليون كيلو متر،
أصعب مراحل مهمته الفضائية الست ،بعد ً
ليشكل وصوله إلى الكوكب األحمر استعدادا لبدء مهمته العلمية الساعية إلى توفير ثروة من البيانات العلمية للمجتمع العلمي.
إعداد – وليد يوسف الشحي  ،المصدر اإلخباري  :وام

مدة الدورة الواحدة للمسبار حول المريخ في مرحلة
المدار األولي هي  40ساعة تزيد لتصبح  55ساعة
12
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رئيس الدولة  :أبناء اإلمارات حولوا الحلم إلى واقع
وو ّجه صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  ،حفظه الله ،
التهنئة إىل شعبه واملقيمني واألمة العربية مبناسبة نجاح مسبار األمل يف مهمته،
مشيدا ً بـ"الجهد االستثنايئ ألبناء اإلمارات الذين حولوا الحلم إىل واقع ،وحققوا
طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة يف سباق الفضاء
الذي ظل حكرا ً عىل عدد محدود من الدول".
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة باملرشوع اإلمارايت كونه "نشأ نتيجة جهد
مؤسيس مخلص ودؤوب ومن رؤية طموحة هدفها خدمة املرشوع الوطني
ّ
اإلمارايت خاصة والبرشية واملجتمع العلمي عامة ومحققاً آمال املاليني من العرب
بأن تكون لهم قدم راسخة يف مجال استكشاف الفضاء".
نائب رئيس الدولة  :وصول مسبار األمل إلى المريخ هو إيذان ببدء احتفالنا باليوبيل الذهبي
بدوره ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،يف تغريدة عىل تويرت ،أن وصول أوىل بعثات اإلمارات يف العام 2021
لكوكب املريخ ،هي بداية "مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العريب ،مرحلة عنوانها
الثقة ..الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية ..الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية
األمم" .وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ،إىل أن "وصول مسبار األمل هو
إيذان ببدء احتفاالت دولة اإلمارات بعامها الـ ( 50اليوبيل الذهبي) ..احتفاالتنا مختلفة..
علمية ..حضارية ..ملهمة ..ألننا نحاول أن نبني منوذجاً تنموياً ..منوذجاً يقول للشباب
العريب ..نحن أهل حضارة ..وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم".

محمد بن زايد  :موعد مع التاريخ سيكتب أن إرادة التقدم اإلماراتية
انتصرت على كل التحديات
فيام كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،يف تغريدة عىل تويرت ،أن "وصول مسبار األمل إىل املريخ،
هو موعد مع التاريخ ،الذي سيكتب أن إرادة التقدم اإلماراتية انترصت عىل كل
التحديات".
وتابع" :الرهان عىل شبابنا املسلح باملعرفة حقق أهم إنجاز علمي عريب يف العرص
الحديث ،وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا ،مهام بدت صعبة أو حتى مستحيلة"،
مضيفاً" :فخور بكم يا عيايل وهذه أجمل انطالقة لالستعداد للخمسني سنة املقبلة..
إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثري يف مشاريع الفضاء املقبلة".

مهمة المسبار
العلمية حول المريخ
ستستمر لعام مريخي
كامل يعادل  687يوما
بالتقويم األرضي

العدد (  ) 293م ــارس 2021
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سعود بن صقر " :مسبار األمل" إنجاز تاريخي وعلمي رائد يخلد
اسم اإلمارات في مصاف الدول المتقدمة بصناعة الفضاء
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة ،أن نجاح وصول مسبار
األمل ملدار كوكب املريخ ،يعد إنجازا تاريخيا وعلميا رائدا
يخلد اسم اإلمارات يف مصاف الدول املتقدمة بصناعة
الفضاء والبحث العلمي عىل مستوى العامل.
وأشاد سموه بتحقيق هذا اإلنجاز العريب عىل يد أبناء
الوطن بفضل الدعم الالمحدود من القيادة الرشيدة
لدولة اإلمارات ،مؤكدا ً أن أبناء اإلمارات قادرون عىل
الوصول بأحالمهم وطموحاتهم إىل أقىص الحدود ،وال
وجود لكلمة مستحيل يف قاموسهم.
وقال سموه" :قبل  5عقود كان حلم وطموح الشيخ زايد
"طيب الله ثراه" مؤسس دولتنا وباين نهضتها ،الوصول
من الصحراء إىل الفضاء ،واليوم تحقق الحلم بالتزامن
مع احتفال اإلمارات مبرور خمسني عاما عىل تأسيسها،
واستطاعت دولتنا الغالية بسواعد وعقول أبناء وشباب
سيف بن زايد لفريق مسبار األمل

ً ّ
شكرا لبركم وطنكم
وقيادتكم ومجتمعكم
وأسركم

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،الشكر إىل فريق مسبار األمل
الذي تكللت جهوده بالنجاح وتحقيق إنجاز
تاريخي للدولة بوصول املسبار إىل مدار
الكوكب األحمر .ونرش سموه يف حسابه عرب
«تويرت» فيديو لفريق مسبار األمل ،معلقاً
سموه« :شكرا ً ل ّربكم لوطنكم وقيادتكم
ومجتمعكم وأرسكم».
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الوطن املخلصني ،كتابة تاريخ علمي جديد بأحرف من
"األمل" و"الالمستحيل" ..نبارك لشعب دولتنا الغالية
وللعامل العريب واإلسالمي هذا اإلنجاز الفضايئ التاريخي
بدخول "مسبار األمل" ملدار كوكب املريخ ..إنجاز يربهن
عىل رسالة اإلمارات الحضارية واإلنسانية للعامل ،ويؤكد
قدرتنا عىل منافسة الدول املتقدمة فضائياً وعلمياً".
ورفع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أسمى آيات
التهاين والتربيكات إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإخوانه الحكام
وشعب اإلمارات الويف عىل هذا اإلنجاز التاريخي.

المرحلة العلمية األخيرة تقدم
صورة كاملة عن الغالف الجوي للمريخ
ً
ً
األولى عربيا والخامسة عالميا
ودخلت دولة اإلمارات ،التاريخ كأول دولة عربية تصل
إىل املريخ ،وخامس دولة يف العامل تحقق هذا اإلنجاز
بعدما نجح مسبار األمل ،ضمن مرشوع اإلمارات
الستكشاف املريخ ،يف الوصول إىل الكوكب األحمر.
وتعترب روسيا (االتحاد السوفيتي سابقاً) أول من أرسل
مهامت الستكشاف الكوكب األحمر يف العام  1971ثم
 ،1973جاءت بعدها الواليات املتحدة والتي أرسلت
 8مهام ناجحة الستكشاف املريخ بني عامي 1976
و.2018
وبنجاحه يف إنجاز مرحلة الدخول إىل مدار االلتقاط
حول املريخ ،يكون مسبار األمل قد أنجز أربع مراحل
رئيسة يف رحلته الفضائية منذ إطالقه يف  20يوليو
 2020من مركز تانيغاشيام الفضايئ يف اليابان عىل
منت الصاروخ «إتش  2إيه» ،وهي بالرتتيب :مرحلة
اإلطالق ،ومرحلة العمليات املبكرة ،ومرحلة املالحة يف
الفضاء ،ومرحلة الدخول إىل املدار.
دراسات علمية
ويحمل مسبار األمل عىل متنه ثالثة أجهزة علمية
مبتكرة ،قادرة عىل نقل صورة شاملة عن مناخ املريخ
وطبقات غالفه الجوي املختلفة ،ما مينح املجتمع

العلمي العاملي فهامً أعمق للتغريات املناخية التي
يشهدها الكوكب األحمر ودراسة أسباب تآكل غالفه
الجوي.
وترصد هذه األجهزة ،وهي كامريا االستكشاف الرقمية
واملقياس الطيفي باألشعة تحت الحمراء واملقياس
الطيفي باألشعة ما فوق البنفسجية ،كل ما يتعلق
بكيفية تغري طقس املريخ عىل مدار اليوم ،وبني فصول
السنة املريخية ،باإلضافة إىل دراسة أسباب تاليش غازي
الهيدروجني واألوكسجني من الطبقة العليا للغالف
الجوي للمريخ ،والتي تشكل الوحدات األساسية
لتشكيل جزيئات املاء ،وكذلك تقيص العالقة بني
طبقات الغالف الجوي السفىل والعليا لكوكب املريخ،
ومراقبة الظواهر الجوية عىل سطح املريخ ،مثل
العواصف الغبارية ،وتغريات درجات الحرارة ،فضالً
عن تن ّوع أمناط املناخ تبعاً لتضاريس الكوكب املتنوعة.
تحديات جمة
عىل مدى أكرث من ست سنوات من العمل عىل
«مسبار األمل» ،تصميامً وتنفيذا ً وبناء من الصفر،
شهد املرشوع تحديات ج ّمة ،شكل تخطيها قيمة
مضافة له .وكانت أوىل هذه التحديات إنجاز املهمة
الوطنية التاريخية لتصميم وتطوير املسبار خالل ست
سنوات ،حتى يتزامن وصوله مع احتفاالت الدولة
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بيومها الوطني الخمسني ،يف حني أن املهام الفضائية
املثيلة يستغرق تنفيذها ما بني  10أعوام و 12عاماً،
حيث نجح فريق مسبار األمل من كوادر وطنية عالية
الكفاءة يف هذا التحدي ،محولني الدعم الالمحدود من
القيادة الرشيدة إىل حافز إضايف دفعهم لبذل املزيد
من الجهد.
بداية فكرة اإلنجاز
كانت رحلة مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ
«مسبار األمل» قد بدأت فعلياً كفكرة قبل سبع
سنوات من خالل خلوة وزارية استثنائية دعا لها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
يف جزيرة صري بني ياس يف أواخر عام  ،2013حيث قاد
سموه عصفاً فكرياً مع أعضاء مجلس الوزراء وعدد من
املسؤولني استعرض فيه معهم جملة أفكار لالحتفال
باليوبيل الذهبي لقيام االتحاد يف العام ،وقد تبنت
الخلوة يومها فكرة إرسال مهمة الستكشاف املريخ،
كمرشوع جريء ،ومساهمة إماراتية يف التقدم العلمي
للبرشية ،بشكل غري مسبوق.
وتحولت هذه الفكرة إىل واقع عندما أصدر صاحب
السم ّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
يف عام  ،2014مرسوماً بتأسيس وكالة اإلمارات للفضاء،
لبدء العمل عىل مرشوع إرسال أول مسبار عريب إىل
كوكب املريخ ،أُطلق عليه اسم «مسبار األمل» ،بحيث
يتوىل مركز محمد بن راشد للفضاء التنفيذ واإلرشاف
عىل مراحل تصميم املسبار وتنفيذه ،بينام متول الوكالة
املرشوع وترشف عىل اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.
مسبار األمل يبدأ مهامه
العلمية بعد وصوله المريخ
أكدت معايل سارة بنت يوسف األمريي وزيرة دولة
للتكنولوجيا املتقدمة ،رئيسة مجلس إدارة وكالة

اإلمارات للفضاء ،أن نجاح "مسبار األمل" يف الوصول
إىل املريخ بداية لسلسلة مهام علمية غري مسبوقة
ستقدم صورة متكاملة للغالف الجوي للمريخ للمرة
األوىل يف تاريخ البرشية ،وتضع بياناتها يف خدمة
املجتمع العلمي العاملي.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده فريق
مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ "مسبار األمل"
ونظمه املكتب اإلعالمي لحكومة دولة اإلمارات يف
مركز محمد بن راشد للفضاء مبنطقة الخوانيج بديب،
بحضور معايل سارة بنت يوسف األمريي واملهندس
عمران رشف ،مدير مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ
"مسبار األمل" ،بعد يوم واحد من نجاح املسبار يف
الوصول إىل مدار االلتقاط حول الكوكب األحمر.
وسلط املؤمتر الحفي الضوء عىل املراحل التالية التي
سيمر بها " مسبار األمل " طوال مهمته يف استكشاف
الكوكب األحمر عىل مدار سنة مريخية كاملة تعادل
 687يوما بالتقويم األريض .
كوادر إماراتية
وعن الكوادر اإلماراتية التي أنجزت املهمة املريخية
العربية األوىل ،قالت معاليها  " :إن الفريق العلمي تم
تطويره من كوادر إماراتية بالتعاون مع رشكاء املعرفة،
عملوا يف أبحاث متميزة يف الفضاء الخارجي تركز
بشكل أسايس عىل املريخ ،وهم جاهزون اليوم لبدء
تلقي البيانات العلمية وتحليلها وتوفريها يف متناول
املجتمع العلمي العاملي " .
وأشادت معاليها بالفريق الهنديس الذي صمم نظام
الدفع العكيس املبتكر الذي طورته كفاءات إماراتية
وعمل ملدة  27دقيقة متواصلة ،مؤكدة أن خربات
الكوادر اإلماراتية يف قطاع الفضاء تبلورت بفعل
مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ.
وقالت معاليها إن املراحل التالية ملهمة "مسبار األمل"
التاريخية ذات األهداف العلمية غري املسبوقة يف

تاريخ البرشية ،ستزود املجتمع العلمي العاملي ببيانات
شاملة عن الغالف الجوي للكوكب األحمر وأسباب
تغري مناخه.
وأكدت معاليها أن الفريق العلمي ملسبار األمل الذي
عملت عىل إنجازه عقول وسواعد إماراتية بالتعاون مع
رشكاء املعرفة لديه الجاهزية الكاملة لتلقي وتحليل
البيانات العلمية الجديدة التي سيجمعها عىل مدار
سنة مريخية كاملة.
وأوضحت أن الكفاءات والكوادر الشابة التي يضمها
فريق عمل مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ
لديها القدرات واإلمكانات لبناء قاعدة بيانات علمية
متكاملة تكون مبثابة منصة عاملية مشرتكة لنقل
املعرفة ومشاركة املعطيات العلمية الحيوية.
وأضافت معايل سارة األمريي " أن الخطوة التالية بعد
مسبار األمل هي تطوير قطاع فضايئ تنافيس يف دولة
اإلمارات مبا يسهم يف تحقيق االقتصاد املتنوع القائم
عىل املعرفة واالبتكار والتكنولوجيا املتقدمة ،مؤكدة
أن معظم أعضاء فريق عمل املسبار من الكوادر
اإلمارتية هم من خريجي جامعات اإلمارات " .
مرحلة المدار العلمي
وتتضمن املرحلة التالية من رحلة مسبار األمل االنتقال
من مدار االلتقاط حول املريخ إىل مدار علمي مناسب
حول الكوكب األحمر حتى يتمكن من أداء مهامه
العلمية املخطط لها ،عىل ارتفاع  1000كيلومرت فوق
سطح املريخ وعىل بعد  49,380كيلومرت منه.
ومن الرضوري أن يكون املدار العلمي بيضاوي الشكل
لنجاح املهمة ،فيام تستغرق مدة الدورة الواحدة حول
الكوكب األحمر حوايل  40ساعة يف هذه املرحلة ما
قبل األخرية من رحلة املسبار.
ومع متكن "مسبار األمل" من تخطي هذه التحديات
بنجاح يقوم بأخذ الصورة األوىل للمريخ عرب أجهزته
العلمية ،خالل وجوده يف مدار االلتقاط.
العدد (  ) 293م ــارس 2021
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الزواج عبر التواصل االجتماعي..

ما له وماعليه

شكلت التغييرات السريعة التي طرأت على مجتمعاتنا الخليجية والعربية معايير جديدة الختيار زوج وزوجة المستقبل ،كما
هيأت المجتمع لتقبل اختيار شريك الحياة بقناعة تامة ومعرفة مسبقة ،حاملة معها مقاييس مختلفة للعريسين .وتحاول
(الخطابة) بذلك مسايرة عصر السرعة بحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي ،على النقيض من السابق ،عندما كانت
تأتي إلى منازل العوائل لترى العروس على أرض الواقع ،إال أن مهنة (الخطابة) تحولت بالوقت الراهن من العالم الواقعي إلى
العالم االفتراضي ،وباتت إعالنات الزواج تنتشر عبر منصات (السوشيل ميديا) ،بشكل واضح ،لكن هذا اإلنتشار دق "ناقوس
الخطر" من ضعاف النفوس ،الذين استغلوا رغبات الحالمين بالزواج للحصول على األموال كعربون ،أو بهدف االطالع على
معلومات وصور الفتيات و السيدات ،وهم باألصل ال عالقة لهم بالمهنة ( .العين الساهرة ) أبحرت في سياق هذا الموضوع،
وقامت بجولة لمعرفة وإستبيان اآلراء حوله .
تحقيق  :النقيب حسن المنصوري

أمناء على خصوصيات وأسرار الناس

يف البداية تحدث الشيخ عبدالله ماجد نارص القاسمي مدير أحد مكاتب الزواج
قائال :واجبنا الوطني يتطلب املساهمة يف هذا املجتمع لدعم أبناء الوطن ،وامليض
قدما عىل نهج قيادتنا التي تحرص عىل توفري كل الدعم وتسخري اإلمكانيات أمام
الجميع ،للعمل عىل تحقيق األهداف من أجل االنطالق لتحقيق أحالمهم ،وعىل
اإلفراد وكل من يعيش عىل هذه األرض الطيبة املساهمة بذلك كل عىل ضوء
إمكانياته واستطاعته .جاءت فكرة إنشاء وفتح مكتب للراغبني بالزواج بعد دراسة
متأنية ،واستناساً بالرأي بإن الوقت الراهن يتطلب وجود مكتب أو قناة رسمية
تسهل الطريق للباحثني عن رشيك أو رشيكة لحياتهم ،السيام وأن عدد من الشباب
والفتيات تعرضوا للنصب واالحتيال ،وتأكد لنا ذلك من خالل تواصلنا مع عدد من
األشخاص الذين أكدوا لنا ذلك ،وإنهم وقعوا بالفخ أواملصيدة ،واستولوا عىل أموالهم
دون تحقيق طلباتهم  .وأوضح أن الهدف الرئييس للمكتب املساهمة يف تكوين
أرس ،وتشجيع الناس عىل الزواج والقضاء عىل العزوبية ،وإدخال الفرح لقلوب
العرسان ،نحن ال ننظر للربح املادي السيام وإن األسعار التي حددت رمزية ،ال
تتعدى  315درهم ،عىل الرغم من إننا نتحمل تكاليف اإليجار ،وتسديد فاتورة
الكهرباء واملواصالت ،والنرثيات وبقية املرصوفات .كام يقوم املكتب بالوصول
إاىل سكن الزيجات إن تطلب األمر للتأكد من املعلومات الواردة عن قرب ،حتى
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تكون املصداقية موجودة ،مع تقديم النصح والتوجيه لهم ،وعىل كل من يسلك
هذا الباب أن يتقي الله ويكونوا أمناء عىل خصوصية وأرسار الناس ،فضال عن
االحرتام لقيم الصدق والثناء يف إدالء املعلومات وااللتزام بكل الرشوط .كام نبحث
مستقبال بتقديم املساعدات ملن ليس لهم القدرة عىل الزواج من أجل التيسري عليهم
وتشجيعهم عىل الزواج .
الخاطبة وسيلة للتقريب بين الطرفين

وىف نفس االتجاه يقول املستشار د .طارق محفوظ الصحاري :الزواج سنة نبوية
وخطواته لها قواعد وأصول مبنية عىل الدين ،ثم األعراف والتقاليد ،يبدؤها الشاب
إذا عقد العزم ليتحرى الفتاة الصالحة التي نشأت يف بيت مستقيم وأرسة طيبة،
ومبشاورة أهله يتقدم للخطبة ،وأهل الفتاة بدورهم يتحرون عن دينه وخلقه ،كام
قال النبي صىل الله عليه وسلم( أذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)
هكذا هي األعراف ،والبعض يخترص كل هذا ويلجأ إىل (الخاطبات) واملعروف عن
الخاطبة صالتها االجتامعية ومخالطتها لكثري من العوائل  ،وهي وسيلة للتقريب
بني الطرفني للزواج.
وأوضح إن مكاتب الزواج التي بدأت تظهر مؤخرا هي دخيلة عىل املجتمع ،ومل
تكن معروفة ،وإن زيجات عديدة ُعقدت يف بعض تلك املكاتب كانت بوابة لقصص

تحقيق

الشيخ عبداهلل بن ماجد ناصر القاسمي

المستشار د .طارق محفوظ

المالزم أول خالد حسن البحار

المحامي حسن على المرزوقي

مأساوية انتهت بالطالق ،وقصص أخرى أشد مأساوية اوقعت الكثري يف شباك عالقات
غري سوية ال تهدف إىل بناء أرسة أو زواج حقيقي عىل حسب رأيه ،وإمنا الصطياد
السذج والواهمني من الطرفني .وهذا ليس قاعدة مضطردة فهناك مكاتب تراعي
الضوابط وتسعى لجمع رأسني بالحالل ،وتسهم يف تحفيز الشباب للزواج .وأضاف
إن نجاح زيجات املكاتب من عدمه مرهون بجدية الطرفني ومصداقية املكتب،
وقال إن اعتامد بعض املكاتب والخطابات عىل وسائل التواصل لوجود األجهزة يف
كل يد ،مام يضمن انتشارا ً واسعاً لهم ،وعىل كل من يقوم بهذه األعامل أن يتقيد
باألمانة والصدق وااللتزام بالقوانني ،وعىل كل من يرغب بالزواج من األبناء والبنات
االستشارة واالستخارة ،فالزواج ينشأ مرشوع هام تقوم عليه سعادته ،وبسببه ينشأ
جيل أما أن يكون صالحاً ليبنى أو فاسدا ً ليهدم .

أسايس من حياتنا اليومية ،حتى أصبحنا نشاهد إعالنات وتسويق للزواج بواسطتها،
وهذه من العادات الجديدة عىل املجتمع لجأ لها البعض لطلب رشيك الحياة لشعور
فئة منهم أنهم وصلوا لسن اليأس ،ووجود رشيحة كبرية من املطلقات لذا يقصدون
هذه الوسائل للبحث عن زوج أو زوجه.
وأكد إن أغلب هذه الوسائل هدفها ربحي وال تنظر ملصلحة الزوجني ،وتشوبها الكثري
من التساؤالت حول الخصوصية التي توفرها للمتعاملني ،كام يلجا لها البعض للزواج
من أجنبية أو أجنبي .وبني أنهم من خالل عملهم مل يتلقون أي بالغ بهذا الشأن أو
بالتعرض للخداع ،وهناك اشخاص وقعوا بفخ تلك الفئات ،ولكن ال يفضلون اللجوء
ملراكزالرشطة منعاً لإلحراج يف هذا الشأن ،متمنيا لكل الباحثني واملقبلني عىل الزواج
بالتوفيق والعيش بسعادة بعيدا ً عن املشاكل واملنغصات .

وسائل التواصل التوفر الخصوصية

معظم وسائل التواصل تجارية

ويقول املالزم أول خالد حسن البحار مدير فرع التوعية وحامية األرسة مبركز الدعم
االجتامعي :تتجىل أهمية الزواج للفرد واملجتمع بصورة واضحة ،حيث هناك العديد
من اآلثار االيجابية التي تعود عىل املجتمع من جراء العالقة الزوجية الناجحة،
والقامئة عىل أحكام الدين والرشع ،ويتمثل ذلك بأهمية التدقيق يف اختيار رشيك
الحياة حتى يكون مرشوع الزواج ناجح ،واالحرتام املتبادل بني الزوجني يسهم بنجاح
األرسة واستقامتها لدعم املجتمع .وقال يف األونة األخرية فرضت وسائل التواصل
وجودها عىل الكثري من الجوانب يف عاملنا املعارص ،لكرثة استخدامها ولتصبح جزء

من جانبه يقول املحامي حسن عيل املرزوقي :الزواج هو الطريقة الرشعية لتكوين
األرسة ،ومن الناحية اإلنسانية يعد رباط وثيق بني املرأة والرجل لتحقيق السعادة
البرشية لو تم األخذ بعني االعتبار اإلحكام واآلداب اإلسالميه والرشعية بشكل
صحيح ،والزواج له قواعد وأسس يجب أن تتبع منذ بداية التفكري يف هذا الشأن،
مرورا مبرحلة إبرام عقد الزواج وانتها ًء مبرحلة تكوين األرسة واإلنجاب ،وال شك إن
تلك املنظومة التي وضع أسسها الله عزجل ،وبني تفاصيلها يف كتابه العزيز ال ميكن
بأي حال من األحوال أن تتحول إىل تجارة للكسب املادي ،وهو مانجده بالوقت

خاطبات التواصل االجتماعي سالح ذو حدين
العدد (  ) 293م ــارس 2021
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همسة أحمد يونس

عبدالعزيز عبدالرحمن الشامسي

الراهن من إنتشار اعالنات للزواج بوسائل التواصل االجتامعي ،وهذه الوسائل
باتت منترشة يف أغلب البلدان .وعند تحليل التجربة والولوج بتفاصيلها نجد
معظمها تدار بأسلوب تجاري بحت يتمثل يف خداع راغبي الزواج والعثور عىل
رشيك الحياة لالستفادة املادية من وراء ذلك ،ويف األونة األخرية أنترش قيام بعض
العصابات التي تتاجر بالبرش بأصطياد الفتيات الراغبات بالزواج بواسطة الحصول
عىل بياناتهن لإليقاع بهن ،واستغاللهن مبأرب أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف
املعلن .
وأضاف تقوم بعض املكاتب والخطابات بنرش إعالناتها بال خوف أو رقابة يف
الصحف واملجالت ،كام وتعدت إىل اإلعالن يف القنوات الفضائية واإلنرتنت ويف
وسائل املواصالت العامة ،وجدران الشوارع مع اتباع أحدث أساليب الجذب
للشباب والفتيات لتحل محل الخطابة التقليدية بعدما أنتهى دورها املتعارف
عليه ،مع تفننهم يف اختيار الكلامت املنمقة لحث الشباب والفتيات عىل التقدم
اليها.
وأشار بالقول مبجال عميل باملحاماة واجهت عدد من القضايا الناتجة عن
محاوالت نصب واحتيال من جانب بعض الخطابات ،متثل بالحصول عىل مبالغ
مالية من الضحايا وايهامهم بالعثور عىل رشيك حياة عىل درجة من الرثاء بالنسبة

مايد النعيمي

للفتيات ،ورشيكة حياة عىل درجة عالية من الجامل بالنسبة للفتيان ،ويف األخر
يكتشف املتعامل أنه قد وقع ضحية لعملية نصب واحتيال ،ويف هذا أنصح
املقدمني عىل الزواج بسلك الطريق السوي املتعارف عليه واملتمثل يف ترشيح
رشيك حياة مناسب من جانب األهل أو األصدقاء ،وهذا ماتعودنا عليه وتألفه
قلوبنا وتستوعبه عقولنا .
السلبيات تفوق اإليجابيات

أما همسة أحمد يونس مستشارة تربوية ومرشدة أرسية واجتامعية فتقول:
الكثري من األسباب التي باتت تدفع الشباب والشابات وبعض األرس للجوء إىل
الخطابات اإللكرتونيات بحثا عن رشيك مناسب ومنها:
 ضعف العالقات االجتامعية الحقيقية يف زمن (السوشيال ميديا)، الفراغ العاطفي والروحي والفكري الذي يعاين منه بعض شباب اليوم ،وعدموجود أهداف واضحة يف حياتهم ،ما يدفعهم التخاذ الزواج كنوع من املغامرة،
ومىلء الفراغ من خالل البحث عن عالقات عابرة عن طريق هذه املواقع ،كام
إنها توفر مساحة لحرية اختيار الرشيك ،وتوفر خيارات متعددة تتمثل بسهولة
البحث.

ز واج التواصل االجتماعي من العادات الدخيلة على المجتمع
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تحقيق

وتضيف يجب أن نكون منطقيني يف تناول هذا املوضوع ،فال ميكن إعطاء حكام
مطلقا عىل هذه املواقع ،فهي لها ايجابياتها كام لها سلبياتها .ومن أهم تلك
السلبيات هو أن غالبية هذه املواقع تتخذ من هذه الفضاء اإللكرتوين مصدرا ً
للكسب املادي ،بغض النظر عن جدية ومصداقية املتقدمني بطلباتهم ،إضافة إىل
عدم وجود ضامنات لسلوك األطراف التي تبحث عن رشيك ،وال معرفة كافية
بالخلفية االجتامعية والثقافية واألخالقية لها ،وغياب إرشاف األهل املبارش.
كم أنها ت ُعرض املتقدم بالطلب إىل إمكانية انتهاك خصوصيته وبالتايل وقوعه
يف العديد من املشكالت.وال نستطيع أن نغفل أن الوعي الجمعي يختلف من
مجتمع ألخر يف نسبة تقبله للفكرة ،كام يختلف من أرسة ألخرى وفقاً الختالف
الثقافات واالتجاهات واملعتقدات.
سمة التكنلوجيا اإلثارة

واستكامال لهذا التحقيق التقت العني الساهرة بالوالدة حليمة عبدا لله الحامدي
وقالت :بالسابق كانت الخطبة تتم بواسطة األهل واألقارب و(أهل الفريج)،
ولكن حاليا مع متغريات الحياة وتطورها ملسنا ظهور إعالنات للزواج عربالنرش
بوسائل التواصل االجتامعي ،وانأ ال أحبذ هذا العرف الجديد الذي من شأنه أن
يساهم يف استغالل البنت مبوضوع زواجها ،وعىل الخاطبة أن تتحرى الوضع
العام للزوجني ،ووضعهم االجتامعي والعائيل واألخالقي .كام إنني أنصح الشابات
بتوخي الحذر من التكنولوجيا التي أصبحت سمتها الفضائح واإلثارة عىل حساب
سمعه الناس .
وتقول الخاطبة "أم راشد" إنها اتجهت لساحات (السوشيل ميديا ) كونها أضحت
وسيلة تعارف رسيعة ومبارشة ،إضافة إىل اتساع رقعه نشاطها عىل مستوى
الدولة ودول الخليج ،وفيام يتعلق برسوم خدماتها قالت حددت ()4000
درهم من الطرفني ،وتكون طريقة الدفع جزء منه (مقدم) ،مع تقديم كل من
يرغب بالزواج بإثبات الشخصية الكاملة من األسم والعمر والوظيفة ومكان
السكن ،وااللتزام باملحافظة عىل رسية املعلومات ،ولفتت إىل إن شخصيات
مختلفة من املجتمع يتواصلون معها ألجل البحث لهم عن زوجة أوزوج.
وأضافت لألسف يقوم البعض من الرجال عدميي الضمري بإطالق حسابات تحمل
مسمى (خاطبات) بهدف التكسب املادي ،وقد يستخدمون املعلومات والصور
الشخصية الخاصة بهم يف ابتزاز املتقدمني للزواج .
المكاتب تتيح الفرصة للراغبين بالزواج

وقول الشاب عبدالعزيز عبدالرحمن الشاميس (متزوج)  :وجود مكاتب مرخصة
للزواج بات أمر رضوري يف هذا الوقت ،خاصة لألشخاص الذين يبحثون عن
السرت واألخالق واالستقرار العائيل،والكثري من الشباب اليزالون دون زواج ويعود
ذلك للمبالغة بطلبات العروس وأهلها .وقال مكاتب الزواج تسهم وتتيح الفرصة
أمام الراغبني بالزواج ،حيث تكون أمامهم طلبات عديدة ومبواصفات ومعايري
وكل شخص يختار الذي يتناسب معه ،وأنا ال أؤيد اللجوء إىل وسائل التواصل
خاصة كونها حسابات غري مرخصة ،وأحيانا يقومون بالخداع ألجل الحصول عىل
املادة ،وسمعنا الكثري من الذين اتجهوا لوسائل التواصل تعرضوا للخداع.
مكاتب الزواج أمر صحي

ويشيد ماجد محمد النعيمي (أعزب) :بدور الخاطبة يف توثيق رأسني بالحالل،
قائال  :هناك الكثري من حاالت الزواج التي متت بواسطة الخاطبة واستمرت
لسنوات طويلة والتزال ،وأمثر هذا الزواج عن إنجاب أبناء وبالتايل تكوين أرسة
متفاهمة يف الحوارات الزوجية ،وحاليا يوجد مكاتب للزواج وهذا أمر صحي
السيام أنه مرخص وملتزم بالخصوصية ويسهم يف تكوين أرس
العدد (  ) 293م ــارس 2021
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إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

االبتزاز
إن احلمالت التوعوية ،تهدف إىل تعزيز الوعي األمني لدى شرائح
خمتلفة باجملتمع ،من خالل حثهم على أهمية أخذ احليطة
واحلذر ،عند التعامل مع أشخاص غري معلومني أو جمهولني
الهوية عرب الربيد اإللكرتوين أو املواقع اإللكرتونية أو عرب
صفحات شبكات التواصل االجتماعي ،التي تتنامى يومًا بعد
يوم ،مع التأكيد عليهم باتباع عدد من اإلجراءات االحرتازية التي
تكفل حمايتهم من التعرض للتهديد أو االبتزاز اإللكرتوين بأي
شكل من األشكال.
كما كان للجانب األمني والتوعوي الذي تقوم به القيادة العامة
لشرطة رأس اخليمة والتي كثفت نشاطها للسيطرة األمنية
والقضاء على االبتزاز اإللكرتوين ،وحماية مستخدمي املواقع
ري من خالل
اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي ،دو ٌر كب ٌ
نشر التوعية األمنية على نطاق واسع لتشمل جميع أفراد
اجملتمع.
إن ضرورة جتنب التعامل أو التواصل اإللكرتوين مع أشخاص
جمهويل الهوية مهم جدًا  ،فض ًال عن أهمية نشر وتوثيق
احلملة عرب وسائل التواصل االجتماعي ( )SOCIAL MEDIA
لنشر التوعية األمنية بني أكرب شريحة من أفراد اجملتمع ،إىل
جانب التوعية بعدد من التوصيات األمنية مثل االتصال فورًا
على أرقام الطوارئ (  ) 999أو (  ) 901يف حال الشعور باخلطر،
أو عند التعرض ألي نوع من االبتزاز من جهة غري معلومة أو
شخص جمهول بأي شكل من األشكال.
وندعو اجملتمع وجميع املعنيني بهذه احلملة  ،إىل أخذ العربة
من حاالت التهديد و االبتزاز اإللكرتوين ،التي عرضت حياة
كثري من أفراد اجملتمع إىل اخلطر واالنهيار االجتماعي ،وإن
التعامل والتواصل اإللكرتوين مع أفراد جمهولني أو مؤسسات
أو صفحات وهمية أو مزيفة عرب شبكة اإلنرتنت يعد أحد أهم
األسباب التي ُتعرض بعض أفراد اجملتمع لالبتزاز اإللكرتوين.
لذلك على اجلميع أخذ احليطة واحلذر..

زيارة ميدانية

ترتبط بعالقات وطيدة مع مختلف الجهات..

وحدة موسيقى شرطة رأس الخيمة
ً
 46عاما من التميز والعطاء
"وحدة الموسيقى" تعتبر أحد أبرز وأهم األذرع الشرطية على مستوى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،في
واالجتماعية والرياضية
الوطنية ً
ظل ما تقوم به من مهام متنوعة ،تتمثل في مشاركتها في مختلف المناسبات ً
وغيرها ،مما يضفي صبغة خاصة على هذه الفعاليات لتزيدها تألقا ورونقا.
سائد الخالدي  -تصوير  :عبد اهلل الحمادي

تأسست وحدة موسيقى رشطة رأس الخيمة يف العام  1975بعازفني فقط ومدير
الوحدة ،لتشهد عىل مدار السنوات املاضية تطورا ً ملحوظاً ،دفع بالوصول يف
عدد منتسبيها اليوم إىل  65من الضباط واألفراد ،بينهم  53عازفاً موزعني عىل  21وأشار مدير وحدة موسيقى رشطة رأس الخيمة ،إن جائحة تفيش فريوس كورونا
آلة نحاسية و 21قربة و 11آلة ايقاع ،وشهد مقر الوحدة خالل األشهر القليلة املستجد (كوفيد  ،)19ألقت بظاللها القامتة عىل عمل الوحدة خالل العام املنرصم،
املاضية قفزة تطويرية كبرية متثلت يف إحالل جزء كبري من مرافق املبنى وإجراء حيث توقفت الفعاليات بشكل شبه كامل يف إطار االجراءات االحرتازية الخاصة
صيانة شاملة ،تتوافق مع طبيعة عمل الوحدة حرصاً من القيادة العامة لرشطة بالتعامل مع هذه الجائحة التي اجتاحت العامل ،وهو ما تجسد يف املشاركة يف
رأس الخيمة عىل توفري بيئة العمل املناسبة ،ومواكبة التطور يف كافة قطاعات  22مهمة فقط يف العام املايض ،مقارنة بعدد  154مهمة يف عام  .2019ليتم
توجيه بوصلة االهتامم يف هذه الفرتة واستغاللها يف تكثيف التدريبات لجوقة
العمل الرشطي.
العزف عىل مقطوعات ومعزوفات جديدة تلبي مختلف األذواق وتتناسب مع
كافة أنواع املناسبات .
دعم كبير من القيادة
النقيب حسني محمد مراد مدير وحدة موسيقى الرشطة ،يعترب أحد املؤسسني
أعمال تطويرية شاملة
القدامى الذين عايشوا الوحدة منذ نشأتها ،ويقف شاهدا عىل مراحل التطور الكبري
التي عاشتها عىل مدار السنني املاضية ،والتي ما كانت لتتحقق لوال الدعم الكبري وأوضح أنه يجري حاليا العمل عىل تركيب عازل للصوت يف قاعات التدريب،
واملتابعة املستمرة من قبل سعادة اللواء عيل عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام استكامال لألعامل التطويرية التي شهدتها مباين الوحدة التي تضمنت قاعات
جديدة ،ومظلة خارجية مغطاة  ،وساحة للتدريب مع مدرج وقاعة طعام
رشطة رأس الخيمة ،الذي حرص عىل توفري كافة احتياجات الوحدة املادية .
وغريها ،مضيفا إن وحدة موسيقى الرشطة ومن خالل عملها ساهمت يف القيام
عالقة متميزة مع مختلف الجهات
بدور مجتمعي هام يعكس وجه مرشف آخر للعمل الرشطي ،من خالل تعزيز
اليوم
باتت
الخيمة
ويقول النقيب حسني مراد :إن وحدة موسيقى رشطة رأس
تواصلها مع مختلف مؤسسات املجتمع وأفراده.
واحدة من أبرز الوحدات املوسيقية عىل مستوى ألدولة وهو ما تجسد من خالل
مقطوعات جديدة
تحقيقها املركز األول يف  3فئات يف مهرجان املوسيقى العربية قبل عدة سنوات،
يف الوقت الذي ترتبط فيه بعالقات متميزة نظرا ً لطبيعة عملها مع مختلف املالزم أول محمود مصطفى (الضابط الفني) يف وحدة موسيقى رشطة رأس
الجهات الحكومية االتحادية واملحلية ،ومشاركتها يف الفعاليات واملناسبات الخيمة أوضح :أن آلية العمل املتبعة فيام يختص بالعازفني تبدأ باختيار املقطوعة
الوطنية واملدرسية خاصة مع بداية ونهاية العام الدرايس وغريها من الفعاليات املراد عزفها ويتم إعادة توزيعها عىل اآلالت النحاسية ،وتدريب العازفني عليها
األخرى التي تطلب الجهات املنظمة لها مشاركة موسيقى الرشطة يف تنظيمها  .يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا داخل القاعات املغلقة أو
تراجع المشاركات في ظل كورونا
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مشاركات وطنية
ومجتمعية بارزة
ودعم قيادي كبير

النقيب حسين محمد مراد

المالزم أول محمود مصطفى

المساعد محمد حسين

المساعد حسن محمد حسن

يف امليدان الخارجي ،كام يتم تدريب العازفني عىل التشكيالت.
التركيز على تدريب العازفين

وذكر أن فرتة التوقف خالل جائحة كورونا وجهت بوصلة اهتامم الوحدة
إىل تدريب العازفني الذين ينتمون لخمس جنسيات مختلفة عىل مقطوعات
جديدة ،بينام تم إجراء عمليات احالل وصيانة لجميع مباين الوحدة تضمنت
انشاء قاعات تدريب جديدة مجهزة باملعدات واالحتياجات الالزمة ،فيام تم
توفري أجهزة تقنية تعترب األحدث من نوعها تسهم يف دفع مسرية عمل الوحدة،
وتأليف وتلحني مقطوعات جديدة  ،مضيفاً إن الوحدة بحاجة اليوم لرفدها
باملزيد من العازفني نظرا ً للنقص الحاصل يف الفرتة املاضية ،وملواكبة تطور
العمل واملهام واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق الوحدة .
عالقات وطيدة بين المنتسبين

من جانبه لفت املساعد محمد حسني وصايا الذي التحق بالعمل يف الوحدة
منذ العام  1992كعازف ملدة عرشين عاما ،قبل أن يتجه للعمل كمسؤول
إداري فيها ،أن تواجد العازفني لساعات طويلة مع بعضهم البعض يومياً،
وسكن جزء كبري منهم يف السكن الداخيل ساهم يف تكوين عالقة وطيدة بينهم،
انعكست عىل تآلفهم وحرصهم عىل التدريب املستمر بالشكل األمثل ،والخروج
باملقطوعات املعزوفة بأفضل شكل ممكن .
وذكر أن الوحدة ساهمت منذ تأسيسها يف تدريب العديد من العازفني من
مختلف الجنسيات ،الذين ما زالوا يكرسون خرباتهم يف مواقعهم الوظيفية
داخل الوحدة أو يف إمارات أخرى  ،مؤكدا ً أهمية الدعم الالفت من القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة لوحدة موسيقى الرشطة ،مام كان له أكرب األثر يف
تحقيقها قفزات نوعية مشهودة عىل الصعيد العميل ،ونيلها استحسان الجميع .
مشاركات مجتمعية متنوعة

ويرى املساعد حسن محمد حسن من قلم وحدة موسيقى الرشطة ،والذي أكمل
 17عاماً من العمل فيها  ،منها  9سنوات بوظيفة عازف عىل آلة نفخ أن طبيعة
عمل الوحدة ومشاركاتها الخارجية يف مختلف الفعاليات واملناسبات التي تنظمها
الجهات الحكومية واملدارس واملهرجانات الوطنية واألحداث الرياضية ،عززت من
عرى التعاون بني الوحدة من جهة وهذه املؤسسات من جهة أخرى  .وأضاف أن
األعامل االدارية يف الوحدة تتضمن استقبال املخاطبات الخاصة بطلبات الفرقة
والتي يتم توجيهها من قبل الجهات الراغبة إىل سعادة القائد العام ،والتي يتم
تحويلها بعد املوافقة عليها إىل إدارة معهد التدريب ومنه إىل الوحدة ،إىل جانب
متابعة األمور اإلدارية الخاصة بالوحدة ،ومتابعة الصادر والوارد  ،موضحاً أن وحدة
املوسيقى تسري بخطى ثابتة نحو التطور انسجاما مع توجيهات القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،والتي تسعى دامئا إىل توفري احتياجات ومتطلبات العمل،
وتطوير كافة املرافق لضامن تأدية العمل وفقا ملا هو مخطط له.
العدد (  ) 293م ــارس 2021
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صدرت في منتصف
السبعينات ً
ً
مجلة األمن لعبت دورا مهما
في توثيق تاريخ شرطة دبي
لشرطة دبي من أعرق االصدارات
تعد مجلة األمن التي تصدر عن القيادة العامة ً ً
األمنية والشرطية في الدولة ،والتي لعبت دورا بارزا وما تزال في نشر الوعي
األمني وتعزيز ثقافة أحترام القانون بين أفراد المجتمع ،إلى جانب دورها في
نقل المعرفة بين أجيال الشرطة المتعاقبة ،وإبراز جهود الدولة في تعزيز األمن
واألستقرار ومكافحة الجريمة والتصدي لمختلف المخاطر والتحديات األمنية من
خالل بناء وتطوير منظومة الشرطة واألمن ،ورفدها بكافة الموارد واإلمكانيات
التي تساهم في إنجاح جهودها وتطوير كفاءة وقدرات مواردها البشرية،
وتمكينها من مواكبة كافة أوجه التطور التقني والفني  .وعلى الرغم من
الدور الهام الذي باتت تلعبه وسائل وتقنيات اإلعالم الحديثة ،ومواقع
التواصل االجتماعي في دعم اإلعالم األمني ،إال أن اإلصدارات األمنية الورقية
ومن بينها مجلة (األمن) التي أنطلقت في  1975ال تزال تلعب دورها ولها
حضورها الرئيسي بين كافة الوسائل اإلعالمية االمختلفة في دعم اإلعالم.
حوار  :النقيب حسن المنصوري

توعية الجمهور
وقالت حنان أحمد الريس مدير تحرير مجلة األمنن
يف حديثها ملجلة العني الساهرة أنطلقت فكرة تأسيس
مجلة األمن بتوجيهات من معايل الفريق ضاحي
خلفان متيم يف منتصف سبعينيات القرن املايض،
حيث اقتضت الحاجة إىل إيجاد طرق مبتكرة لتوعية
الجمهور الخارجي باملخاطر األمنية واملرورية املحيطة
به وطرق الوقاية منها ،وكانت املجالت والنرشات يف
ذلك الوقت هي الوسيلة اإلعالمية الف ّعالة للتواصل
مع الناس ،وبالفعل تشكل فريق عمل مصغر من
بعض الضباط واملوظفني املدنيني املتخصصني يف اللغة
العربية والخط والصحافة والتصميم والرسم ،وبدأ
العمل إلصدار مجلة تخصصية فكانت كتابة املواضيع
تتم عرب اآللة الكاتبة ،والتصميم برسم اليد والتشكيل،
وخرجت أول نسخة يدوية من املجلة لرتى النور يف
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شهر أبريل من عام  ،1975غالفها ملون وصفحاتها
باألبيض واألسود وتصدرت الغالف صورة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله-
وهو يرتدي الزي العسكري باعتباره رئيساً للرشطة
واألمن العام يف ديب ،ومنذ ذلك الوقت شكلت مجلة
األمن عالمة فارقة يف تاريخ رشطة ديب فقد واكبت
تسلم الكوادر اإلماراتية ملناصب القيادة يف الرشطة،
وكانت حارضة لتغطية حفالت تخريج ضباط رشطة
ديب ،واملناسبات الوطنية الهامة ،والجدير بالذكر أن
مجلة (األمن) تعد األقدم عىل األطالق بني املجالت
التي تصدر من مؤسسات أمنية ورشطية عىل املستوى
املحيل والخليجي ،فضال عن تخطيطها املبكر يف وضع
آلية خاصة لتنظيم عملية النرش والتوزيع ،وتحديد
مستهدفاتها والكتّاب املخولني بالكتابة فيها كونها
مجلة تخصصية يف السلك الرشطي واملواضيع األمنية،

ووصولها إىل املعنيني عىل نطاق اإلدارات الداخلية يف
الرشطة و نطاق خارجي يستهدف الجمهور والوزارات
واملؤسسات الحكومية ،والقناصل والسفارات والجهات
األمنية ذات الصلة يف مختلف إمارات الدولة.
توثيق وتاريخ
كام لعبت مجلة األمن دورا ً مهامً يف توثيق تاريخ
رشطة ديب ومراحل تطورها ،وتعد سجالً ومرجعاً
مصورا ً للباحثني ،حيث عارصت املراحل الزمنية
واملفصلية يف تاريخ الرشطة وقياداتها ،وشكلت منربا ً
لألخبار والتقارير السنوية املتعلقة بإنجازات الرشطة،
وأفضل املامرسات والتطبيقات الرشطية واحتفاالت
تخريج الدفعات من أكادميية رشطة ديب ،واللقاءات
الحرصية مع شخصيات أمنية ومجتمعية ،كام أنها
تعد أرشيفاً ألكرث القضايا تعقيدا ً والحقائق التاريخية
األمنية التي أحدثت صدى يف املجتمع اإلمارايت ،ومنهالً

حوار

اكادميياً للثقافة والبحوث القانونية ،وعكست يف
الوقت ذاته الوجه الحضاري للتطور الزمني يف مسرية
الرشطة ،لذا تعترب مجلة األمن إرثاً جديرا ً بالحفاظ
عليه واستمراريته رغم التحديات والصعوبات ومنربا ً
إعالمياً استثنائيا ً،ومنوذجاً متميزا ً خالل مراحل تزامنها
مع القيادات والقامات الرشطية التي حرصت عىل
متابعتها واالهتامم بها ،واليوم ال تزال املجلة مستمرة
يف عطاءها بعد أن أصبحت جزء ال يتجزأ من إصدارات
القيادة العامة لرشطة ديب من إدارة اإلعالم األمني يف
قطاع شؤون إسعاد املجتمع والدعم اللوجستي.
مواكبة المتغيرات الزمنية
وأشارت بحرص ومتابعة معايل الفريق عبدالله خليفة
املري القائد العام لرشطة ديب ،عىل تطوير العمل
اإلعالمي يف رشطة ديب بصورة مستمرة ،وفق التقنيات
الحديثة واملعايري العاملية ،لذا تعتمد آلية العمل يف
املجلة عىل معايري األيزو املطبقة دولياً يف كيفية استخراج
املطبوعة ،ومدى توافق املوضوعات املنشورة مع طبيعة
تخصص املجلة ،ومدى وجود هيئة محررين وفننني
اختصاصيني ،قادرين عىل إدارة املجلة ضمن اهداف
رشطة ديب االسرتاتيجية ،وانخراطهم بصورة منتظمة يف
دورات تطويرية يف مجال التصميم والكتابة بالتعاون
مع الجهات املعنية ،كام واكبت املجلة عرب السنوات
املتغريات الزمنية ومعايري الجودة ومؤرشاتها ،وطرق
الحفظ واألرشفة بد ًء باألسلوب اليدوي التقليدي وتخزين
النسخ يف املستودعات الخاصة ،ثم التخزين عرب األقراص
املدمجة التي تزامنت مع حقبة التسعينيات ،ثم مرحلة
األرشفة االلكرتونية من خالل برامج خاصة يف هذا
الجانب لحامية املخزون املعريف من التلف ،باإلضافة إىل
رشاء برامج التصميم الحديثة ،واالشرتاك يف مواقع وكاالت
الصور العاملية لضامن جودة ونقاء الصور املستخدمة،
كام تحرص املجلة بصورة دورية عىل تطوير سبل الدعاية
واإلعالن والتسويق عرب مواقع التواصل االجتامعي،
واجراء مقارنات معيارية ،واستقطاب املواهب املتخصصة
يف مجال التصميم الجرافييك  ،إضافة يتم خالل تحديد
النتائج امللموسة خالل فرتات السنة بعد إجراء املقارنات
واستطالعات الرأي مع الجمهور الداخيل والخارجي.
تعاون وشراكات
وأكدت بوجود تعاون ورشاكات متعددة عىل مستوى
إمارة ديب وخارجها ،ضمن رشاكات رشطة ديب ومذاكرات
التفاهم املوقعة بني األطراف املعنية ،أبرزها املكتب
اإلعالمي لحكومة ديب ومؤسسة ديب لإلعالم ،والصحف
الرسمية وتأيت هذه الرشاكات انطالقاً من رؤية القيادة
الحكيمة والتوجهات االسرتاتيجية الحريصة عىل توطيد
أوارص التعاون والتنسيق بني القيادة العامة لرشطة ديب
واملؤسسات اإلعالمية ،إمياناً منها برتسيخ عالقة الرشاكة
يف مجال الرتويج اإلعالمي إلنجازات الرشطة ،وتقديم
خدمات ورسائل إعالمية هادفة ،باإلضافة إىل رشاكات
املجلة مع املؤسسات الصحية والثقافية والرتاثية واألمنية

تنتهج املجلة منهج منح الفرص ألصحاب الرأي والفكر
والبحث العلمي إلثراء املحتوي اإلعالمي فاملجلة.

حنان الريس :وسائل
التواصل االجتماعي
سحبت البساط من
اإلعالم التقليدي
األخرى ،وقنوات التواصل االجتامعي لبعض الجهات
الرسمية والتي تشكل رافدا ً من روافد املصادر التي
تغذي املجلة ،أما بالنسبة للمراسلني فنحن نتعاون
مع املجالت األمنية األخرى يف اإلمارات ،ولكن كادرنا
الصحفي املتخصص يف إدارة اإلعالم األمني يعمل بشكل
متواصل عىل تغطية أهم األحداث واألخبار عىل املستوى
الداخيل والخارجي ،كذلك تستقطب املجلة كتّاب
متخصصني وقامات أدبية وأقالم فكر ورأي يف مجاالت
متعددة مثل املجال األمني ،والطب الرشعي والصحي،
والرتبوي واألرسي من منتسبي الرشطة وخارجها،
باإلضافة إىل الكوادر الشابة من طالب الجامعات عرب
مجالس الطلبة والجامعات واملبتعثني والشباب الذين
يشكلون مراسلني لفئة الشباب ويعملون عىل تغطية أهم
األحداث املتعلقة باألنشطة الشبابية.
إثراء البحث العلمي
وقالت الريس تتناول املجلة بشكل عام القضايا
واملوضوعات األمنية والرشطية والتوعية اإلجتامعية،
باإلضافة إىل املواضيع التخصصية مثل علم الجرمية،
واألمن اإللكرتوين والطب الرشعي ،وسالمة الطرقات،
وتطبيقات تقنية املعلومات والدراسات ذات الطابع
االسرتاتيجي يف املجاالت املذكورة ،باإلضافة إىل نرش
األخبار والفعاليات واألنشطة واملؤمترات وتسليط
الضوء عىل القضايا االسرتاتيجية األمنية واملجتمعية
التي تهم املجتمع املحيل واإلقليمي والعاملي ،وإثراء
البحث العلمي وإتاحة الفرصة للباحثني من املنتسبني
للقوة لنرش إنتاجهم العلمي ،وهي املرحلة التطويرية
التي واكبت فيها املجلة استرشاف القضايا املستقبلية
املرتبطة باألمن ونرش كل ما يتعلق بالبحث الجنايئ
واألمن االلكرتوين والذكاء االصطناعي ،واالبتكار
واإلبداع وتشجيع املواهب والتحقيقات املجتمعية،
واملقابالت الحرصية مع شخصيات مؤثرة يف املجتمع،
باإلضافة إىل عرض أهم التطبيقات التي تطلقها رشطة
ديب ،والخدمات والربامج املقدمة للجمهور ،كام تحرص
املجلة عىل توثيق املخزون التاريخي للرشطة ،والرتاث
املحيل عرب تخصيص باب يهتم بهذا الجانب كام

التحول الرقمي
وكشفت الريس يف حديثها للعني الساهرة إن مجلة
األمن حالياً يف إطار تحولها الرقمي ،والذي سيكون
مبثابة خطوة تطويرية ملسريتها ،كام أنها وضعت نصب
عينيها ان رشطة ديب اليوم هي بالدرجة األوىل رشطة
مجتمعية موجه للجمهور الخارجي ،وهذا الجمهور
متعدد الجنسيات والثقافات لذا سنسعى لفتح أفق
رقمية للتفاعل والتواصل املبارش ،ونقل تجربة رشطة
ديب نحو العاملية وليس فقط الحدود املحلية ،كام
نسعى إىل إعداد خطة تسويق وترويج متكاملة
لتحقيق مزيد من اإلنتشار بالتعاون مع كليات اإلعالم
واإلتصال عرب مجالس الطالبية يف رشطة ديب لضامن
مواكبة أبرز الظواهر واملتطلبات للفئة الشبابية
واستقطابهم ،كام نصبو إىل مشاركة فاعلة للمجلة يف
املؤمترات الدولية مستقبالً بعد التعايف من تداعيات
األزمة الراهنة لكوفيد  ،19والرتويج للتجربة اإلعالمية
ملجلة األمن وتقدميها كنموذج لإلعالم األمني املتمرس.
ثورة معلوماتية
وأخريا ً قالت ال شك أن ظهور وسائل التواصل
االجتامعي سحب البساط من اإلعالم التقليدي
الرسمي ،وأوجد تحدياً كبريا يف مواجهة التغريات عىل
الساحة اإلعالمية ،وأفرز ثورة معلوماتية قادرة عىل
إقامة بيئة رقمية مفتوحة وغري مقيدة للمستخدم،
وفتح حوارات مجتمعية غريت الكثري من املفاهيم
وسمحت باإلدماج بني الصورة والخرب والفيديو
واألصوات يف الوقت ذاته ،ودفعت الناس للمشاركة
و التفاعل مع االحداث ،وصناعة الخرب ونرشه بشكل
مبارش دون الحاجة إىل انتظار تهيئة الخرب وإعداده،
لكن يف خضم هذا التحدي الكبري يبقى لإلعالم املمنهج
والرسمي ادواته الخاصة الخاضعة لطابع املؤسسة التي
يصدر منها ،واملهنية العالية يف استقاء األخبار وطرحها،
ومعايري ومقاييس محددة ،مام يجعلها أكرث نظاماً
ودقة وثقة يف نقل الخرب للجمهور ،واعتقد أن بقاء
املجالت خصوصاً التي صمدت عىل املدى الطويل تعد
بالدرجة األوىل تحدياً يستوجب الفخر ،وتاريخا اصيالً
يجب املحافظة عليه وإرثا يحب نقله لألجيال القادمة
ألنه دليل قاطع وواضح عىل مسرية التطور ومواكبة
التغريات الزمنية.
السيرة الذاتية
حنان محمد الريس مدير تحرير مجلة األمن يف
اإلدارة العامة إلسعاد املجتمع إدارة اإلعالم األمني
وكاتبة قصصية وسينارست مسلسالت إذاعية وتوعوية
وثقافية ومجتمعية.
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مفهوم

السلوك
الجنائي

وأنماطه
()2-1

عند الحديث عن السلوك الجنائي،
يصطدم الباحث بمشكلة التعريف
المحدد لهذا المفهوم .فهل يجب
أن يقتصر التعريف على من يبدي
سلوكيات يتم بموجبها اعتقاله،
وإثبات التهمة عليه ،أم يجب أن
يقتصر التعريف على هؤالء الذين
يبدون سلوكيات معادية لمعايير
المجتمع وقيمه ،ويعاقب عليها
القانون؟ أم يجب أن يقتصر التعريف
على هؤالء الذين ولدوا ألن يكونوا
مجرمين ؟
د .أحمد عبد المجيد الصمادي  ،د .عبد القادر عبد اهلل ـ جامعة اإلمارات

إن مراجعة األدب العلمي الخاص بالسلوك الجنايئ ،يشري إىل عدم وجود تعريف
واضح محدد جامع شامل ،ملفهوم السلوك الجنايئ ،يتفق عليه معظم الباحثني
واملختصني ذوي العالقة يف امليدان .لذلك ال بد لكل باحث من تبني تعريف
إجرايئ خاص به .لذا فإن الباحثني الحاليني سيتبنيان تعريف تابان ""Tappan
والذي يحدد السلوك الجنايئ عىل أنه عمل متعمد الخرتاق القانون بدون عذر أو
سبب دفاعي ،يعاقب عليه من قبل الدولة كجرمية أو كجزاء  .فالسلوك الجنايئ
إذن هو السلوك الذي يخرق القانون باملفهوم القضايئ والذي يتسع ليشمل
قطاعاً واسعاً من الترصفات والسلوكيات غري القانونية التي تتدرج من القتل إىل
مخالفة اإلشارة الضوئية.
إن عملية مسح السلوكيات الجنائية تشري إىل اتساع مداها ،مام حدا بالباحثني
إىل تطوير تصنيفات عامة تستخدم يف أغراض الدراسة ،ويف حرص ظاهرة الجناية
يف وحدات قابلة للمالحظة واملعالجة والرصد ،وكذلك تسهل عمليات البحث
العلمي ،الذي يهدف إىل بناء نظرية معرفية تنظم الحقائق واألفكار التي تخص
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السلوك الجنايئ ،وأفضل هذه التصانيف والذي سيتبناه املؤلفان هو تصنيف
بارتول ( .)Bartol, 1980الذي يقسم أمناط السلوك الجنايئ إىل:
 1ـ جرائم القتل واالعتداء.
 2ـ االعتداء الجنيس.
 3ـ جرائم النساء.
 4ـ جرائم ذات عالقة باملخدرات.
 5ـ جرائم خاصة.
 6ـ جرائم املمتلكات.
ويجب أن ال يغيب عن البال أن هناك بعض الجناة أو املجرمني ال ميكن تصنيفهم
ضمن منط محدد من الجرائم ألن بعضهم يكون قد ارتكب عدة جرائم فيكون
يف الوقت نفسه مدمناً عىل املخدرات ،ومعتدياً عىل املمتلكات ،ومرتكباً لجرائم
االغتصاب الجنيس.
تشري املصادر الخاصة باملوضوع أن هناك ثالثة مصادر متكن الباحث من الحصول
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عىل معلومات عن ظاهرة الجناية أو الجرمية وهي:
 1ـ إحصاءات وتقارير دوائر األمن العام ،والتي
تتضمن عمليات البحث والقبض.
 2ـ االستفتاءات التي تعتمد التقرير الذايت من خالل
توزيع االستبانات التي يتم فيها سؤال الناس عن
السلوكيات الجنائية التي ارتكبوها.
 3ـ اتجاه حديث يتم من خالله توزيع مناذج
استبيانات عىل ربات البيوت يسألن فيه عن أمناط
االعتداء الذي يتعرضن له ونتائج هذه املسوح
تستخدم عادة كمؤرشات لدراسة الظاهرة.
ومهام تعددت املصادر وتنوعت تظل األرقام
واإلحصاءات الرسمية مؤرشات لحجم ظاهرة
السلوك الجنايئ ،وال تعكسها حقيقة كام هي.
أسباب السلوك الجنائي وعوامله

إن دراسة السلوك الجنايئ ميكن أن تتم من زوايا
متعددة ،وكل زاوية تسلط الضوء عىل جانب من
جوانب هذه الظاهرة ،وتقدم لنا مفهوماً خاصاً
مميزا ً للظاهرة تحت الدراسة .فدراسة السلوك
الجنايئ ميكن أن تتم من وجهة نظر علم النفس
وتكشف لنا عن األبعاد النفسية والدوافع واألسباب
الداخلية التي تكمن وراء مثل هذا السلوك .كام
ميكن أن تتم دراسة السلوك الجنايئ من وجهة
نظر انرثوبولوجية ثقافية وتكشف لنا عن العوامل
الثقافية التي تحكم مثل هذه الظاهرة .أما الدراسة
االجتامعية ملثل هذه الظاهرة فتسلط الضوء عىل
البعد االجتامعي والعالقات االجتامعية التي تكمن
وراء مثل هذا السلوك .أما األطباء النفسانيون
فسيكون محط تركيزهم عىل العوامل واألسباب
العقلية والفيزيولوجية والوراثية التي تحكم السلوك
الجنايئ .وحتى عامل االقتصاد له ما يقوله يف دوافع

وعوامل وظروف مثل هذا السلوك يف ظل مجتمع
تسود فيه العوامل االقتصادية وتحكم معظم
ظواهره سواء كانت اجتامعية أم نفسية أم سياسية.
إن اختالف الرؤية وتعدد الزوايا يسلطان الضوء عىل
جميع جوانب السلوك الجنايئ ،ويقدمان لنا نظرة
شاملة متكاملة حول طبيعته وعوامله وظروفه ،ألن
هذه املعارف تكمل بعضها البعض وتشكل حلقة
متكاملة.
وهناك عوامل عدة البد من مراعاتها عند الدراسة
أوالً :فئة العوامل الجينية والوراثية
ثانياً :فئة العوامل الثقافية واالجتامعية واالقتصادية
ثالثاً  :فئة العوامل النفسية
رابعاً:عوامل تطورية
جنوح األحداث

يعرف جنوح األحداث بأنه سلوك ال يقبله املجتمع
يصدر من الفرد دون السن القانونية يؤدي بصاحبه
إىل القبض عليه نتيجة سلوكه الجانح.
وتؤكد الدراسات والبحوث أن املجرمني كان يف
تاريخ حياتهم سلوكات جانحة .فاملجرم له تاريخ يف
الجنوح ،ولكن ليس كل جانح سيصبح مجرماً .
والسلوكيات الجانحة كالتخريب واالعتداء عىل
ممتلكات الغري ورسقة السيارات والهروب .تشري
اإلحصاءات يف بعض الدول وخاصة الواليات املتحدة
أن واحدا ً من كل تسعة أطفال سيحال إىل محكمة
األحداث مرة قبل سن الثامنة عرش عىل األقل .مع
منو الطفل فإنه يتجه نحو اكتساب السلوكيات
وتخزينها لالستعامل املستقبيل .وقد لوحظ وجود
أدلة واضحة عىل أن سلوك الجنوح تبدأ بوادره مع
الطفولة ،واتضح بأن األطفال الذين لديهم استعداد

للجنوح يتصفون بأنهم عدوانيون ،ال يحرتمون من
يتعامل معهم ،سلبيون ضد رموز السلطة ،مندفعون،
ال يتحملون املسؤولية.
العالقة بني املرض العقيل والسلوك الجنايئ :
ال شك يف أن بعض املرىض العقليني يبدون سلوكات
جنائية ،كام أن العديد من الجناة يتبني أن لديهم
مرضاً عقلياً من نوع ما .لكن ال يعني ذلك أن العالقة
بني السلوك الجنايئ واملرض العقيل عالقة سببية،
ولكنها قد تكون عالقة ارتباطية.
قائمة المراجع

ـ (ابراهيم ،عبد الستار ( .)1988العالج النفيس
الحديث .الكويت .سلسلة عامل املعرفة .دار القلم.
ـ إبراهيم ،عبد الستار ،الدخيل عبد العزيز
وإبراهيم ،رضوي (  .)1993العالج السلويك للطفل:
أساليبه ومناذج من حاالته .الكويت .سلسلة عامل
املعرفة .دار القلم.
ـ الخطيب ،جامل ( .)1988تعديل السلوك :القوانني
واإلجراءات .عامن .جمعية عامل املطابع األردنية.
ـ سالمة ،أحمد ،وعبد الغفار ،عبد السالم (.)1980
علم النفس االجتامعي .القاهرة .دار النهضة العربية.
ـ سليامن ،عبد الله ( .)1986اإلرشاد النفيس( :تطور
مفهومه ومتييزه) .جامعة الكويت .حوليات كلية
اآلداب الحولية رقم .36
ـ الصامدي ،أحمد ( .)1990املدرسة كام تتصورها
نظرية الضبط .املجلة العربية للرتبية1( .ـ)2
ص51ـ.73
ـ الصامدي ،أحمد ،وفرح ،عدنان ،وحداد ،عفاف،
والشيباين ،محمد ( .)1993مبادئ اإلرشاد والتوجيه.
صنعاء ،اليمن .وزارة الرتبية والتعليم.
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دراسات

اتخاذ القرار الشرطي
في الظروف األمنية المتباينة

اتخاذ القرار الشرطي هو جوهر عمل القادة الشرطيين ،وهو المحرك األساسي ألداء األعمال وبلوغ األهداف ،كما أنه
المقياس الذي على أساسه يتم تقييم أداء القادة والمديرين ،وهو محور اإلرتكاز الذي يتم عليه المحاسبة وتحميل
ُ
المسؤولية ،واحتفاظ المدير بمنصبه أو عزله منه ،لذا فإنه يتعين أن تحشد كافة نظم الدعم من أجل تعزيز القدرة على اتخاذ
القرار المالئم في الوقت المناسب ،خاصة في المواقف األمنية الحرجة.
إعداد :فريدون محمد نجيب -مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي

ويتميز العمل الرشطي بطبيعته الخاصة
بالتحديات األمنية املتصاعدة وبالتأثريات
املتعددة ،التي تجعل اآلثار والتداعيات الناجمة
عن القرارات الرشطية الخاطئة تتسع وتتعمق،
وتحدث نتائج وخيمة ال تحدثها القرارات
املشابهة ،إذا ما اتخذت من قبل املستويات
اإلدارية املختلفة يف العديد من املجاالت األخرى.
ويف عرص العلم والتكنولوجيا ،ويف ظل التقدم
الرسيع يف مجاالت املعلوماتية واالتصاالت
والحوسبة ،يكون االعتامد الكامل يف اتخاذ القرار
الرشطي عىل الخربة املرتاكمة والحنكة الوظيفية
التي يتمتع بها متخذ القرار دون غريها ،بحيث
ميثل مجازفة خطرية ومقامرة عظيمة وهدرا ً
كبريا ً إلمكانيات استخدام العلوم املتعددة
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واألنظمة الحاسوبية املتطورة لدعم قدرة متخذ باألساليب الكمية التي ميكن استخدامها
القرار عىل اتخاذ القرار الرشيد ،حتى يف ظل عدم للمفاضلة بني البدائل املتاحة يف كل ظرف من
هذه الظروف األمنية املتباينة.
توافر املعلومات الكافية.
إن تباين الظروف األمنية واختالفها من مكان
مفهوم صنع القرار واتخاذ القرار
آلخر ومن زمان آلخر تتطلب اكتساب القادة
هناك فرق كبري بني صنع القرار (Decision
واملديرين املعارف الكافية ،واملرونة الالزمة،
)Making
وتعريفهم باألساليب املناسبة ،ومعايري التفضيل واتخاذ القرار ( ،)Decision Takingذلك أن
املالمئة ،والتي متكنهم من اتخاذ القرارات صنع القرار هو الكل ،بينام اتخاذ القرار هو
بأعىل قدر من الرشد يف ظل املعلومات املتاحة جزء من هذا الكل ،فاتخاذ القرار هو مرحلة من
واإلمكانيات القامئة والظروف املحيطة ،واتخاذ مراحل صنع القرار ،وهو املرحلة األهم يف هذه
القرار الرشطي يف ظل ظروف التأكد واملخاطرة العملية.
وعدم التأكد والرصاع ،وهي ظروف أمنية وعىل ذلك فإن صنع القرار يرتبط باملدخالت،
متباينة ،لكل منها خصائصها وقدر املعلومات يف حني أن اتخاذ القرار بها يتحمل مسؤوليتها
املتاحة واالحتاملية املتوقعة ،إضافة إىل التعريف متخذ القرار ،ولذلك فإن أهم عامل يف عملية

دراسات

اتخاذ القرار ،هم أولئك األشخاص الذين يتخذون
القرار ،لذا كان االهتامم ينصب بشكل أسايس عىل
هؤالء األشخاص باعتبارهم مفاتيح اإلدارة وقادة
املنظامت ،وبقدر ما تكون القرارات رشيدة بقدر ما
تكون اإلدارة ناجحة ،ويكون متخذو القرارات أكفاء.
إن الغرض األسايس من عملية اتخاذ القرارات يتمثل
يف توجيه السلوك البرشي تجاه تحقيق هدف محدد
يف املستقبل ،لذلك توجد بدائل يتم االختيار من
بينها ،فبالتايل ال يوجد هنك مربر لعملية صنع القرار،
وعادة ما ت ُعرف عملية صنع القرارات اإلدارية عىل
إنها العملية الخاصة باملفاضلة ،واالختيار بني البدائل
املختلفة املتاحة ،يف سبيل تحقيق األهداف بأعىل
كيفية ممكنة.
وهناك شبة اتفاق يف الفكر اإلداري عىل أن اتخاذ
القرارات عبارة عن عملية اختيار ألحد بدائل
الترصف املطروحة يف موقف معني لتحقيق أهداف
محددة .ويرى الكثريون أن أساس اتخاذ القرارات
هو وجود البدائل ،فوجود البدائل يخلق مشكلة
ويولد الحرية ،ويربز الحاجة إىل االختيار واملفاضلة
بني البدائل ،فإذا مل تكن هناك بدائل مشكلة ،وذلك
لعدم وجود مجال لالختيار ،وبالتايل ليس هناك
حاجة فعلية لعملية صنع القرار ،وعىل هذا ،فإنه إذا
كان هناك حل واحد اجباري ،فليس هناك اختيار،
وبالتايل ليس هناك مجال للمفاضلة .والجدير بالذكر
أن األختيار بني البدائل يف حد ذاته ال يعترب موازياً
التخاذ قرار ،فاألختيار الالشعوري أو العشوايئ يخرج
عن مفهوم القرار النعدام عنرص التفكري .أما الذي
يتخذ قرارا ً-حني يفاضل بني البدائل املطروحة -يقوم
بهذه العملية عىل أساس التنبؤ بالنتائج املتوقعة عن
كل بديل ،ونظرا ً الرتباط هذه النتائج باملستقبل،
فإنها تهيئ مجاالً لعدم الوثوق بدرجة أو أخرى،
ومع ذلك ،فإنه من املمكن التخفيف من حدة هذه
املشكلة باستخدام الطريقة العلمية عىل أساس أن
االلتزام بها ميكن من الوصول إىل القرار املناسب ،يف
ضوء تفسري وتحليل كافة الحقائق واملعلومات التي
ميكن تجميعها عن املواقف.
إن أههم ما يالحظ على عملية صنع
القرار ،يمكن تلخيصة في ما يلي:

 العملية تتصل بأوضاع حدثت يف املايض ،وهيتنرصف إىل مشكلة حارضة ،وقد ترتكز يف مرحلتها
النهائية واملتمثلة يف مواجهة موقف معني يف
املستقبل ،أي أن عملية صنع القرارات هي عملية
متداخلة تتصل باملايض وبالحارض ،وباملستقبل عىل
حد سواء.

 إن اتخاذ القرار ما هو إال أحدى مراحل عملية صنعالقرار ،لذلك فإن هناك اختالفاً بني مفهومي صنع
القرار واتخاذ القرار وإن تداخال.
 أصعب خطوة يف عملية صنع القرار هي خطوةاملفاضلة بني البدائل املتاحة.
 إن أي القرار يف حقيقته ما هو إال الناتج النهايئلحصيلة مجهود متكامل من اآلراء ،واالفكار،
واالتصاالت ،والجدل ،والتحليل ،والتقييم ،واملفاضلة،
والدراسة ،التي متت يف مستويات مختلفة باملنظمة
مبعرفة أفراد عديدين ،ومن ثم ينظر إىل القرارات
التي تتخذ يف املنظامت عىل أنها نتاج جهد جامعي،
ال نتيجة لرأي شخص.
 يف املنظامت اإلدارية التي تتسم ببيئتها الدميقراطية،تكون عملية اتخاذ القرارات فيها نابعة من أسفل.
 قد يشرتك املستشارون والفنيون يف عملية صنعالقرار ،ولكن يبقى اتخاذ القرار يف النهاية هو مهمة
ومسؤولية الرئيس اإلداري متخذ القرار ،دون غريه.
 -إن التقدم التكنولوجي الهائل أدي إىل متكني املدير

اإلداري -وعزز قدرته عىل أداء عملية املفاضلة بني
البدائل بدرجة عالية من الدقة والرسعة.
والشك أن املفاضلة بني البدائل املتاحة تعد مبثابة
االختبار الحقيقي ومهارات صانع ومتخذ القرار،
والذي يكون له الحق يف األخذ أو عدم األخذ
بتوصيات مساعديه وبتحليالت معاونية .إن عدم
اتخاذ القرار -بعد استعراض الجهود الذي بذلت يف
عملية صنع القرار -هو يف حد ذاته قرار ،أي أنه
مبثابة قرار سلبي بعدم اتخاذ قرار ،وهو أمر يختلف
متاماً عن حالة إغفال اتخاذ القرار ،وهي الحالة التي
يكون فيها الشخص الذي كان يتعني عليه اتخاذ
القرار قد فاته أو أغفل أو صعب عليه اتخاذه عن
جهل ،أو أهامل أو عجز.
وتعد األزمات واملواقف الحرجة مبثابة اإلختبارات
الواقعية واملحكات الحقيقية ،التي تقيم وتخرب
قدرات القادة واملديرين عىل اتخاذ القرارات

املناسبة .

المصدر  :اتخاذ القرار الشرطي في الظروف األمنية /د .فريدون محمد نجيب -مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي ٢٠١٢ -
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تقنيات شرطية

إدراك منافع التكنولوجيا
التحولية
()2-2

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 والتعامaل 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

األمور التي يجب أخذها يف الحسبان لتحقيق الرؤية العامة للدولة عند وضع
االسرتاتيجيات األمنية والرشطية.
وميكن تلخيص الخربات املستخلصة من تجربة القطاع الخاص يف النقاط
التالية:

العمل األمني والرشطي يف مفرتق طرق ،بني اقتحام العمل يف بيئات املستقبل
القريب الذي يحمل الكثري من املفاجآت ،أو انتظار ما ميكن أن يتم والتعامل
معه وفق املعطيات أو دون هذا وذلك غض الطرف عن التغريات الكربى يف
العامل ،وما تسببه العوملة بأشكالها الحديثة واملتجددة من حاالت صعود ،أو
هبوط قوية تحمل معها هزات مجتمعية كربى.
حركة القوى العاملة
يف ظل تلك التغريات ،وانطالقاً من مبدأ أن العمل األمني والرشطي هدفه
تعتمد رشكات الخدمات بصورة متزايدة عىل تكنولوجيا الجدولة اآلنية
األسايس واألسمى حامية املجتمع واملواطنني داخل وخارج حدود الدولة،
للمهام ،ويتم اختيار املشغلني عىل أساس املهارات وعالقتها بالخدمات
فإن الصفحات القادمة تحمل من الرؤى والتحليالت ما ميكن أن يفيد قادة املطلوبة لضامن اتخاذ أكرث الطرق كفاءة يف تقديم الخدمة .أما املؤسسات
الرشطة واألجهزة األمنية بالبالد لألخذ يف االعتبار بعض النقاط املهمة الواردة االستهالكية فإنها متد مندويب املبيعات بأجهزة متنقلة لتمكنهم من التنفيذ
عند وضع اسرتاتيجيات تحديث العمل األمني ،كام يستفيد من تلك التحليالت
األين للمهام املطلوبة املتوافقة مع اسرتاتيجيات املبيعات.
أفراد األمن واملهتمون بالحالة األمنية الداخلية من املواطنني وتأثرياتها عىل
أعاملهم التجارية وأمنهم وأمن أرسهم.
التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي:
تضم الصفحات التالية بشكل أسايس بعض أهم التحليالت األمنية بخصوص تقوم رشكات الرتفيه عىل وجه الخصوص برصد وسائل اإلعالم االجتامعية
التطورات التي لحقت بالعمل الرشطي بوجه عام ،ورمبا ميكن أن يكون العاملية لقياس وتحديد معنويات املستخدمني ،وتأثري املشاركات وربطها
عليه شكل الخدمة الرشطية يف املستقبل بصورة خاصة ،مع توصيات بأهم بإيرادات املنتجات الجديدة من أفالم أو غريها.
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تقنيات شرطية

قنوات الخدمة الذانية:

طلبات السلع االستهالكية أصبحت تدار وتتحرك برسعة وسهولة من خالل
بوابات اإلنرتنت وتطبيقات الهواتف الذكية ،وميكن من خاللها الوصول إىل
ممثيل املبيعات ،وموظفي االتصال وخدمة العمالء.
التعهيد الجماعي:

تشارك املؤسسات االستهالكية والخدمة عىل السواء عمالءها يف تطوير املنتجات
الجديدة من خالل حمالت وسائل اإلعالم االجتامعي.
 تحليل البيانات الكبرية :تقوم رشكات التأمني بتحليل بيانات املستهلكنيلتحديد أفضل اسرتاتيجيات االستهداف التي يتم تخصيصها لكل عميل عىل
حدة.
أفضل خطوة قادمة:

هي تقنية تعتمدها رشكات الخدمات املالية واالتصاالت بوجه خاص،
وتعتمد عىل معلومات العمالء وسياق استخدامهم للخدمات واالستفادة
منها ،وطبيعة كل خدمة .إذا ما طبقت التكنولوجيا الرقمية عىل أجهزة
الرشطة فإنها ميكن أن تكون فعالة عرب أربعة اتجاهات وهي:
الشرطة االستباقية:

وهي ردع النشاط اإلجرامي من خالل العمل االستباقي املدفوع بتحليالت
البيانات والعمل الرشطي القائم عىل األدلة املادية.
تحسين طبيعة القوى العاملة المتنقلة:

يقوم ضباط الدوريات والطوارئ بالعمل بإيقاع أفضل ،من خالل متكينهم
من وسائط األجهزة املحمولة التي ميكن استخدامها لتلقي وتسليم املهام
واملعلومات ،والبحث يف قواعد البيانات وتسجيل األدلة الداعمة.
المشاركة الرقمية وإدارة االتصال الرقمي:

ويشمل التواصل مع الجمهور عرب قنوات متعددة ،واإلبالغ عن الجرائم
عرب اإلنرتنت ،واستخدام حشد املصادر االستخبارية والتحقيق عرب منصات
وسائل اإلعالم االجتامعية والقنوات الرقمية ،كل تلك الخدمات ميكن أن تقلل
الضغط عىل غرف التحكم ،ومراكز االتصال املركزية.
التحقيق الرقمي:

امللفات الرقمية للقضايا التي تحتوي عىل أدلة جنائية ،ميكن رفعها عرب
الشبكة واستخدامها من قبل العديد من املسؤولني يف الوقت ذاته.
ميكن لقوات الرشطة تحويل خدماتها املعتادة إىل التكنولوجيا الرقمية
باستخدام التقنيات التي متت تجربتها واختبارها يف القطاع الخاص ،حيث
تستخدم املؤسسات الخاصة التكنولوجية الرقمية لتقليل الوقت الذي
تحتاجه القوى العاملة يف تقديم الخدمات ،وتلبية احتياجات العمالء،
وقد القت تلك الرشكات نجاحات كبرية يف قطاعات التحليالت التنبوئية،
والتفاعل الرقمي مع العمالء ،واالتصاالت املتنقلة ،والوصول عن بعد إىل
نظم املعلومات األساسية.
المصدر  :الشرطة الرقمية  /ترجمة سميرة الرئيسي -مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار  -العدد  - ١٦سبتمبر ٢٠١٧
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مهارات إدارية

القائد االبتكاري

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

االبتكار هو االستجابة
إبداعية،
بطريقة
للتغييرات
ٍ
ٍ
ويتعلق ذلك بتوليد أفكار
جديدة وإجراء البحث والتطوير،
وتحسين العمليات أو تجديد
المنتجات والخدمات ،باإلضافة
جديدة
حلول
إلى تطبيق
ٍ
ٍ
َ
لمشاكل ذات معنى ،وهو
ٌ
ّ
ٌ
شيء موجود خارج عقلية
أعمالنا اليومية الروتينية
أي يستوجب التفكير خارج
الصندوق.

االبتكار جزء أسايس من مواصفات القائد الناجح،
والذي يتعدى دوره إدارة مؤسسة ناجحة إىل توفري
مؤسسة دامئة التطور والتجديد،
 القائد االبتكاري يتجنب بناء عقليات تابعةومتشابهة بل يحرص عىل التنوع واالختالف ،وال
يخافون االختالف أو الوقوع يف الخطأ ،ويضغطون
عىل األفراد داخل فريق العمل لالشرتاك يف املناقشات
البناءة وإجراء التجارب الجديدة.
 كام يتقن إحداث التوازن بني التشجيع عىلاالبتكار والحسم يف اتخاذ القرار ،فهو يعلم متى
يدعم األفكار الجديدة ومتى يواجه فريقه ويجربه
عىل مواجهة الواقع عندما تشط أفكاره.
 وأهم ما مييزه هو إدراكه مبواهب املحيطنيبه واالعتامد عليها ،فكام قال أحدهم "إن األفكار
الجديدة تحتاج إىل أصدقاء".
صفات القائد االبتكاري :

 - 1االحتكاك اإلبداعي :وهدفه التوصل لحلول
جامعية للمشكلة ،ويشمل القدرة عىل توفري سوق
من األفكار من خالل التحدث واملناقشة ،وهو ما
يتطلب التحيل بثقافة "اإلنصات واالستفسار"
واإلميان بأن األفكار املميزة ال تأيت إال من خالل
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التنوع الفكري.
 - 2النشاط اإلبداعي :هو القدرة عىل التعلم من
خالل التجربة واالكتشاف ،مثل إجراء التجارب
والخروج بتعديالت رسيعة لتغيري نتائجها إىل
املستوى املنشود.
 - 3القرار اإلبداعي :هو القدرة عىل إيجاد أفضل
الحلول باملزج بني األفكار املتنوعة حتى املتناقضة
منها بطريقة غري متوقعة ،فال مجال لهيمنة الفرد
سواء أكان مديرا ً أو خبريا ً ،فتتحول عملية صنع القرار
إىل منهج متأن يُرشك جميع الرؤى وينتج حلوال
مبتكرة ومتنوعة.
 ليس جميع البرش لديهم الشغف الطبيعي بابتكاريشء جديد ومفيد ،فالعملية اإلبداعية تحتاج إىل
"جهد وصرب" لتجربة الخيارات املختلفة والتعلم من
التجربة و"شجاعة" لرتك الخيارات مفتوحة حتى
إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتعديلها ،وال يتمتع
الجميع بهذه الصفات.
 ال ميكن إجبار اآلخرين عىل اإلبداع ألنه يحتاجإىل إرادة ذاتية لتكريس كافة الطاقات الذهنية
والنفسية إلنجازه ،ودون هذه اإلرادة سيفتقد
الشخص للحامس الالزم ملشاركة أفضل أفكاره أو
االستعداد لتحمل احتامالت املخاطرة الناتجة عن

التجديد ،ويحرص القادة االبتكاريون عىل غرس
ثقافة اإلبداع لدى مؤسساتهم .
 - 4الهدف املشرتك :يستطيع الشخص تحمل متاعب
االبداع عندما يشعر بأنه جزء من فريق يشرتك يف
تحقيق هدف أسمى من أن يستطيع أي شخص
مبفرده إنجازه ،وهذا الشعور باالنتامء ميكن األفراد
من تحمل الرصاعات والتوترات التي تطرأ طوال
العملية اإلبداعية.
 - 5القيم املشرتكة :العاملون لدى املؤسسات
اإلبداعية لديهم توافق حول أهم املبادئ ،والقيم
لها تأثري كبري عىل مامرسات الفرد والجامعة ،فهي
تشكل أولويات وخيارات املجموعة ،وهذا النوع من
املؤسسات لديه  4قيم أساسية هي الطموح الجريء،
التعاون ،التعلم ،واملسؤولية.
 - 6اإلرشاك املتبادل :القادة يف الرشكات االبتكارية
يحرصون عىل توفري الشعور باألمان والراحة للفريق
حتى يتمكن من إفراز أبدع أفكاره ،وهم يبنون
عالقات تعتمد عىل الثقة واالحرتام والتأثري املتبادل
مع أعضاء الفريق ويهتمون مبشاعرهم ويشجعونهم
عىل االستفسار عن كل التفاصيل.

مقاالت

«أيزو» مراكز التدريب

ال أحد ينكر أهمية التدريب والتعلم لتطوير مهارات ومعارف القوى البشرية ،ولكن لألسف ًفإن خدمات التدريب ًوالتعلم تعيش
في فوضى كاملة دون رقيب أو منظم في دول ًكثيرة ،فهناك الكثير ممن ال يجدون عمال ،فاألسهل لهم دائما افتتاح مكتب
تدريب بمثابة «دكان» لطباعة الشهادات .ودائما يقدم الدكان كل ما هو جديد و«عالمي» ،سواء في البرمجة اللغوية
فارغة ويقوم هو بملء بيانات الدورة التي
العصبية أو علم النفس أو القيادة أو ما شئت ،حتى إذا رغب العميل في شهادة ً
يتمناها فال مانع ،ويمكن ختمها على بياض أيضا.
د .عالء جراد

ويعد الغرض األصيل من الحصول عىل شهادات «األيزو»
هو التطبيق الفعيل ويبدو أن منظمة األيزو قد تنبهت،
أخريا ً ،ألهمية وجود مواصفة عاملية تنظم تلك الخدمات
التي هي سوق مبليارات الدوالرات ،ففي الواليات
املتحدة األمريكية فقط يزيد حجم اإلنفاق عىل التدريب
عىل  210مليارات دوالر سنوياً ،فقد أصدرت املنظمة
املواصفة العاملية األوىل من نوعها رقم ،29993:2017
وتعنى بخدمات التعلم والتدريب خارج املجاالت
األكادميية ،فهي ال تشمل الشهادات األكادميية التي
تقدمها مؤسسات التعليم العايل ،وتعنى فقط بربامج
التدريب والتعلم املقدمة من مراكز التدريب ،ويشمل
ذلك برامج وأنشطة التعلم مدى الحياة ،وبرامج الرشكات
واملصانع املقدمة ملوظفيها.
تغطي املواصفة الجديدة مراحل عملية التعلم كاملة

جهة نظر

و

من الناحيتني الفنية واإلدارية ،وكذلك من ناحية ضامن
الجودة لكل مراحل عملية تقديم الخدمة ،متضمنة
عملية إعداد العروض الفنية ،ثم اختيار مقدمي الخدمة
(املدربني) ،وكذلك مق ّيمي الخدمة وطرق التقييم،
كام تشتمل عىل االتجاهات الحديثة ،مثل االهتامم
ببيئة التعلم وأنواع التعلم ،مثل التعلم املختلط أو
 ،Blended Learningوكذلك استبدال املصطلحات
القدمية الروتينية التي عفا عليها الزمن ،مثل مصطلح
«تحديد االحتياجات التدريبية» مبصطلحات أدق ،مثل
«احتياجات التعلم والتطوير» ،فالغرض من التعلم
يف إطار املؤسسة هو تطوير آليات العمل وإكساب
العاملني مهارات وسلوكيات ترفع من قدراتهم .عىل
الرغم من أن املواصفة مثلها مثل بقية مواصفات
«األيزو» من حيث إنها غري ملزمة للمؤسسات ،ولكن

ميكن لواضعي السياسات ومتخذي القرار أن يجعلوها
إلزامية عىل مقدمي خدمات التدريب والتعلم ،وميكن
أن يتم تشجيع مقدمي خدمات التدريب بتقديم حوافز
وتسهيالت متنوعة يف حال تطبيقهم املواصفة وااللتزام
مبعايريها بصورة فعلية ،حتى يتم التغلب عىل ظاهرة
التطبيق النظري والورقي فقط ،حيث إن بعض الرشكات
املانحة لـ«األيزو» هي األخرى تهتم فقط باألوراق واألدلة
املستندية .إن الغرض األصيل من الحصول عىل شهادات
«األيزو» هو التطبيق الفعيل ،وليس مجرد الحصول عىل
شهادة تنطبق عليها املقولة العامية «خد (األيزو) وأعمل
إليل أنت عايزه».
emaratalyoum.com/opinion/2017-80-28

ُ
أماكن أكثر ألفة

خدمات التدريب والتعلم تعيش في فوضى
ولكن لألسف فإن
ً
ال أحد ينكر أهمية التدريب والتعلم لتطوير مهارات ومعارف القوى البشريةً ،
منظم في دول كثيرة ،فهناك الكثير ممن ال يجدون عمال ،فاألسهل لهم دائما افتتاح مكتب تدريب بمثابة «دكان»
كاملة دون رقيب أو ً
أو ما
القيادة
أو
النفس
علم
أو
العصبية
اللغوية
البرمجة
في
سواء
و«عالمي»،
جديد
هو
ما
كل
الدكان
يقدم
ودائما
لطباعة الشهادات.
ً
شئت ،حتى إذا رغب العميل في شهادة فارغة ويقوم هو بملء بيانات الدورة التي يتمناها فال مانع ،ويمكن ختمها على بياض أيضا.
هاني محمد توفيق

هل حدث أن عدت إىل كتاب سبق لك قراءته
منذ سنوات ،فلم تجد فيه األشياء أو األفكار التي
أثارت-سابقاً -كبري االهتامم يوم قرائته ألول مرة،
وهل حدث أن عدت إىل مكان أو مدينة أو دولة
رأيتها منذ سنوات ،فلم تجد فيها األلفة والحميمية
اللتني ملستهام أول مرة؟ وهل سألنا أنفسنا كيف
أو ماذا تغري؟ نحن أم األشياء واألشخاص الذين
تلتقيهم بعد طول غياب؟ هل كان الكتاب أكرث
متعة ،واملكان السابق أكرث ألفة ،والصديق الحميم
أكرث قرباً من النفس وأكرث دفئاً ،أم أن كل يشء
قد تغري وتبدل فلم نعد نجد املتعة السابقة ،أو
نحياها ،أو نشعر بها؟
ولعلنا ساءلنا أنفسنا هل األشياء واألماكن

واألشخاص الذين كنا نعرفهم ،مازالو هم أنفسهم،
وإن التغيريات إمنا طرأت علينا نحن تحديدا ً؟
لعلنا بعد فرتة اصبحنا أكرث نضجاً ومعرفة ووعياً،
بحيث أن ما كان يبهرنا يف السابق مل يعد كذلك،
فرصنا تتطلع إىل أشياء أكرث إبهارا ً وأثارة لألهمية
وإىل اشخاص نظنهم أكرث قرباً .األشخاص ال يبقون
كام هم ،وكذلك األشياء واألمكنة ،وليس معروفاً
عىل وجه اليقني من الذي يتبدل أو تحول أكرث!
األهم من ذلك كله إمتالك القدرة عىل مراقبة ما
نحن فيه ،كونه يحدد نظرتنا لألشخاص واألشياء،
فمثالً الطريق اليومي الذي نقطعه كل يوم من
البيت إىل العمل ،وبالعكس بنفس األسلوب
والروتيني ،عىل الرغم من أنه ثابت ال تتغري معامله

الرئيسية ،فإننا نلحظ إذا ما جاء صباح صحونا فيه
يف حالة من املزاج الرائق إن الشارع أجمل من
املعتاد ،وأن فيه شجرة وارفة تلقي بظلها وبهجتها
عىل ما حولها ،هذه االلتفاتة تبدي ما حولنا أجمل،
وعىل العكس إذا كنا أي صباح يف حالة من الجهامة
بدأ الشارع نفسه متجهامً ألن عيوننا تبالغ يف رؤية
األمور مبنظار سلبي انعكاساً ملزاج ذلك الصباح .
العامل الروحي لإلنسان وإن بدا صغريا ً أو شُ به
بقارة كاملة ،فيها كل التبدالت والنقالت من حال
إىل حال ،وإذ نكرب تكرب معنا رؤانا وتنضج طريقة
تفكرينا وتعبرينا عن عواطفنا ومشاعرنا وشكل
تعاطينا مع األشياء ،فال هي تعود كام كانت  ..وال
نحن نعود كام كنا.
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نشاطات

بحضور شرطة رأس الخيمة

اإلمارات للتنمية االجتماعية تسلط الضوء
على التهديدات السيبرانية

استضافت جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية في رأس الخيمة النقيب خالد إبراهيم تهلك رئيس قسم جرائم النفس
والعرض في إدارة المباحث اإللكترونية في القيادة العامة لشرطة دبي ،للحديث في محاضرة بعنوان "التهديدات
السيبرانية " بحضور خلف سالم عنبر نائب رئيس الجمعية ومديرها العام وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة .
سائد الخالدي

بدأت املحارضة برشح تعريفي عن مفهوم التهديدات
والهجامت السيربانية والجرائم اإللكرتونية ،التي متثل
أي فعل يتم ارتكابه باستخدام األجهزة الحديثة عرب
الشبكة العنكبوتية ،من خالل قيام أشخاص بالدخول
عىل خوادم وحسابات األفراد واملنشآت يف مخالفة
رصيحة لألنظمة والقوانني التي تجرم هذه النوعية
من الهجامت ،التي ارتفعت وتريتها مع تطبيق التعلم
عن بعد بسبب تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد
"كوفيد  ،"19مع اإلقبال الكبري من قبل الطلبة عىل
استخدام األجهزة الذكية .
واستعرض النقيب تهلك عددا ً من نصوص املواد
القانونية التي تتضمن العقوبات واإلجراءات القانونية
التي يتم توقيعها بحق مرتكبي الجرائم اإللكرتونية،
والتي تتيح للقايض يف بعض األحيان تغليظ العقوبة
وفقاً لطبيعة الجرم املرتكب ومالبساته  ،موضحاً أن
للجرمية الإللكرتونية العديد من األساليب اإلجرامية ،يف
مقدمتها التشهري باآلخرين من خالل حسابات وهمية
يستخدمها املجرم  ،واالخرتاق الذي عادة ما يقف
وراءه األحداث  ،واإلبتزاز والتهديد اإللكرتوين بهدف
الحصول عىل مردود مادي ،أو اإلساءة لسمعة الضحية
 ،والتنمر اإللكرتوين عرب لجوء البعض لحسابات وهمية
لإلساءة لآلخرين ،وهو ما يتوجب من األهايل القيام
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مبسؤولياتهم الرقابية والتثقيفية ألبنائهم ،وزرع الوازع
الديني واألخالقي يف نفوسهم ،وتعريفهم بالتبعات
القانونية الرتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم .
وأكد املحارض عىل أهمية تأمني الحسابات الرقمية
لحاميتها من االخرتاق ،والحذر أثناء التعامل مع العامل
االفرتايض واإللكرتوين ،خاصة أن الجرمية اإللكرتونية
عابرة للقارات  ،الفتا إىل وجود  3أساليب للسب
والقذف من خالل الحسابات الوهمية  ،أو اإلساءة
لرموز الدولة  ،أو القيام بكتابة عبارات مسيئة يف
وسائل التواصل االجتامعي التي ال توجد حواجز لها
متنعها من اإلنتشار الرسيع .
وذكر رئيس قسم جرائم النفس والعرض يف إدارة
املباحث اإللكرتونية يف القيادة العامة لرشطة ديب ،أن
بعض مرتكبي الجرائم اإللكرتونية يقومون بانتحال
صفة الغري عرب  3أساليب ،يتمثل األول يف انشاء
حسابات تواصل اجتامعي بأسامء شخصيات هامة
ومشاهري بهدف النصب عىل اآلخرين ،إال أنها شهدت
تراجعا بفضل ارتفاع وعي الجمهور  ،و الثاين من
خالل حسابات األشخاص التي يتم اخرتاقها واالستيالء
عليها  ،ويتمثل الثالث عرب حسابات توريد إلكرتونية
مخادعة ،بغرض االحتيال عىل الضحية يف الوقت الذي
ميارس فيه البعض مامرساتهم غري القانونية عن طريق

األلعاب اإللكرتونية ،أو نرش اعالنات توظيف غري
حقيقية الستغالل اآلخرين للعمل والنصب عليهم ،
مشددا ً عىل أهمية تفعيل الجمهور لخاصية "التحقق
الثنايئ" يف وسائل التواصل االجتامعي التي تعزز
حاميتها من االخرتاق ،وتسهل عىل األجهزة الرشطية
واألمنية عملية الوصول للفاعل ،يف حال قيامه
باالخرتاق وبالتايل إعادة الحساب لصاحبه .
من جانبه أوضح خلف سامل بن عنرب أن هذه املحارضة
تعترب باكورة فعاليات جمعية اإلمارات للتنمية
االجتامعية للعام الجديد ،حيث يأيت تنظيمها يف
اطار حرص الجمعية عىل نرش الوعي بني كافة فئات
ورشائح املجتمع ،وتبيان أهمية الحذر أثناء التعامل
مع التطبيقات والربامج الذكية ووسائل التواصل
االجتامعي والشبكة العنكبوتية بشكل عام ،مبا يضمن
الحفاظ عىل أمن واستقرار الدولة وحامية مواطنيها
واملقيمني عىل أرضها من مخاطر الهجامت اإللكرتونية
.
ولفت إىل أن املحارضة شهدت إقباالً الفتاً وتفاعالً كبريا ً
من قبل الحضور ،الذين حرصوا عىل تحقيق االستفادة
القصوى منها والخروج مبعلومات قيمة ،تساعدهم
عىل حامية أبنائهم وحساباتهم من مخاطر الهجامت
السيربانية التي يقف وراءها ضعاف النفوس.

مقاالت
مقاالت

التكنولوجيا الرقمية ..إنترنت األشياء

ً
التكنولوجيا الرقمية شائعا في اآلونة األخيرة ،وقد قدمت لنا إستراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر األولى من
أصبح
مسمى ً
ً
نوعها عالميا تعريفا للتكنولوجيا الرقمية بأنها «تكنولوجيا تعتمد على البيانات وتربطها بالعالم المادي ،من خالل االتصال الالسلكي لنقل البيانات».
العقيد د .محمد عبد الرحمن األحمد-مدير إدارة الخدمات اإللكترونية واإلتصاالت  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

وتشكل التكنولوجيا الرقمية أحد عنارص الثورة الصناعية الرابعة ،وذلك بالنظر إىل
اندماجها مع التكنولوجيا املادية ،والتي تتميز بسهولة التعرف عليها نظرا ً لطبيعتها
امللموسة مثل الروبوتات املتطورة ،والتكنولوجيا الحيوية التي تقوم عىل علوم الوراثة،
«الجينيوم» والتعديالت الجينية مثل استخدام أدوية متطورة بناء عىل الخصائص
الجينية لألفراد ،هذا وإن الدمج للتقنيات الثالث ما هو إال إلنتاج خدمات ومنتجات غري
مسبوقة يف قطاعات جديدة.
والحديث عن كل تقنية وأمثلتها يطول جدا ً ،ولكني أحببت أن أبحر معكم هنا يف
هذا املقال عن التكنولوجيا الرقمية ومثال لها هو «إنرتنت األشياء» ،إن ظهور الهواتف
اللوحية الذكية كشكل جديد من أشكال التكنولوجيا ،وظهور أجيال من خدمات نقل
البيانات ،مثل االتصاالت الالسلكية بإصدارتها الثالث ،والرابع ،والخامس عرب الهاتف،
وبالتوازي مع التوسع يف استخدم تكنولوجيا األجهزة الذكية ذاتت املستشعرات
والخوارزميات الربمجية البسيطة والفعالة ،التي تعمل بنظام تحديد املواقع العاملي
( ،)GPSكان ذلك كافياً لتحفيز الكثري من األفراد واملؤسسات لالستفادة من هذا الظهور
وابتكار ظاهرة التخاطب واألتصال عرب اإلنرتنت فيام بني األجهزة بعضها ببعض ،والذي
يدعي اليوم بـ «إنرتنت األشياء».
واملقصود بـ«إنرتنت األشياء» Internet of Things- IOT - ،هو تواصل األشخاص
مع الحواسيب واألجهزة الذكية عرب شبكة اإلنرتنت التقليدية ،التي بدأنا نعيش بعضاً
من جوانبها حالياً حيث أن بعض األشياء (املعدات واألجهزة) التي نستخدمها أصبح
لديها قدرة االتصال باإلنرتنت ،ما يتيح لإلنسان التحرر من املكان والتحكم يف األجهزة
واألدوات واملستشعرات والحساسات مثل الساعات ،والتلفزيون ،وإسورارات اليد،
والنظارات عن بعد.

أما مكونات إنرتنت األشياء ( )IOTفهي أوالً :أجهزة استشعار (أو أي نوع من األجهزة
املادية األخرى) ،ثانياً :اتصال بشبكة اإلنرتنت ثالثاً :برنامج ملعالجة البيانات رابعاً :واجهة
للمستخدم .كام إن إلنرتنت األشياء ( )IOTثالث خصائص وهي:
( )1توصيل األشياء المختلفة إلى منصة إنترنت األشياء.
( )2تحليل البيانات المجمعة واستخدامها لبناء ذكاء التشغيل.
( )3تكامل النماذج المختلفة لتحسين تجربة المتعامل

أما فوائد إنرتنت األشياء ( )IOTقد نلخصها يف (فاعلية استخدام املوارد وتطوير الذكاء
اإلصطناعي من خالله ،والكفاءة يف تقليل الجهد البرشي واختصار الوقت).
وإذا ما سألنا أنفسنا أو ًال ملاذا نحتاج إنرتنت األشياء ()IOT؟ فأعتقد إن اإلجابة ستكون
لتوسيع ترابطنا كبرش للتفاعل والتعاون مع األشياء (املعدات واألجهزة) .وهل نحن
نعيش يف عامل إنرتنت األشياء عىل املستوى الشخيص؟ وهنا تكون اإلجابة بال شك (نعم)،
فمن منا اليوم ال يرتدي ساعة ذكية أو يعرف عنها ،هي تلك الساعة التي ميكن لها
التعرف عىل نبضات القلب وهي تشري إىل وضعك العام صحياً وبيان مزاجك (سعيد
أو منزعج) ،تعمل هذه الساعة عىل إرسال البيانات الخاصة الصحية وحالة مزاجك إىل
جهاز التلفزيون الخاص بك يف املنزل ،مرتبط باإلنرنت ،كام أن هناك مستشعر عند باب
منزلك متصل باإلنرتنت أيضاً يتلقى إشارة من جهاز هاتفك بقرب وصولك للبيت ،فيعمل
نفس املستشعر عىل إرسال إشارة للتلفزيون املتصل باإلنرتنت لتجهيز وتشغيل القناة
املفضلة ،والتي تعدل من مزاجك وحالتك النفسية.
ويف النهاية ميكن اختصار فائدة إنرتنت األشياء (  )IOTيف تسهيل األمور الحياتية
والتعامالت الروتينية اليومية ،مبا يساهم يف توفري الوقت والجهد.
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إدارة

والتنظيم

فن اإلدارة

ً
ً
ونسمع من وقت آلخر أن شخصا قد اختير مديرا لهيئة أو
اإلدارة مهنة كبقية المهن ،وكثير من الناس يخلط بين مهنة اإلدارة وغيرها،
َّ
محام ضليع ـ فإذا حللنا عمل هذا الشخص وجدنا أنه ال يمت إلى مهنة
مصلحة معينة ألنه مهندس ممتاز  ،أو ألنه ضابط قدير ،أو ألنه
ٍ
ّ
مهنة أخرى هي اإلدارة .
منها
تجعل
مختلفة
طبيعة
ألعماله
أن
لنا
ن
ويتبي
الهندسة أو مهنة الطب ّأو مهنة القانون بصلة كبيرة،
ِّ
ولو درسنا الصفات التي يتحلى بها هذا الشخص لوجدنا أنه قد أختير لمنصبه ألن له مواهب من نوع خاص ترشحه لشغله ،وهذه هي
المواهب التي يحتاج إليها الشخص الذي يدير أعمال هيئة أو يشرف على مجموعة من األفراد.
محمد ياسر منصور

ومن املشاكل التي تواجه األمم يف تقدمها قلّة األشخاص
الذين تتوافر فيهم صفات اإلدارة والقيادة ،وهذا ما دعى
عدد كبري منها إىل إنشاء معاهد اإلدارة العامة ومعاهد
إدارة األعامل لتدريب املرشحني للوظائف اإلدارية
عىل أعامل اإلدارة .ومهنة اإلدارة كغريها من املهن فن
له قواعد وأصول ،وقد مىض الزمن الذي كانت كفاءة
املدير تقاس بشدته يف معاملة مرؤوسيه وسهره الليايل
يف قراءة مئات امللفات ،وأصبح اليوم يطلّب من املدير
معاملة موظفيه باحرتام وعطف  ،وكذلك أصبح يراد من
املدير الكفء ترك التفصيالت ملرؤوسيه وتركيز جهده يف
املسائل الرئيسية.
مقايس اإلدارة:
وللمدراء مقايس متبعة فهناك الطبقة العليا وهي
طبقة كبار املوظفني وتسمى طبقة اإلدارة العليا Top
 ،Managementوهناك أيضاً الطبقة الوسطى وهي طبقة
رؤساء األقسام واإلدارات وتسمى طبقة اإلدارة املتوسطة
 ،Middle Managementوالطبقة الصغرى وتسمى
طبقة املرشفني املبارشين First Line Supervisor
وتشمل رؤساء األقسام واألقالم الذين يرشفون عىل الكتبة
والسكرتارية.
وأعامل املدراء واحدة الغرض منها تحقيق هدف محدد
أنشئت من أجله الهيئة التي يعملون بها .وأهم هذه
األعامل وضع خطط العمل وبرامجه ووضع األنظمة
التي تتضمن تنفيذها إىل حد كبري من الكفاية اإلنتاجية،
وإقامة نظام الرقابة عىل أعامل الهيئة بشكل ميكّن من
سهولة اإلرشاف وتتبع نتائج األعامل.
وتقوم طبقات اإلدارة الثالث بهذه األعامل والفرق
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الوحيد هو حد األهمية التي يعطونها لها فمثالً :تقيض
طبقة اإلدارة العليا الجزء األكرب من وقتها يف وضع
الخطط والربامج ،بينام ترصف اإلدارة املتوسطة جزءا ً
كبريا ً من وقتها يف وضع نظم العمل.وطبقات اإلدارة
الثالث مجموعة متكاملة ال ميكن االستغناء عن إحداها
فال اإلدارة العليا يف مقدورها العمل بغري مساعدة من
الطبقتني األخريني ،وال اإلدارة املتوسطة تستطيع العمل
بغري إرشاد من اإلدارة العليا ،أو بال مساعدة من اإلدارة
الدنيا .وهذه املجموعة هي الرأس املفكر الذي بدونه
تختل موازين العمل وتسود الفوىض لوال قيامها.
وعندما يعمل عدد من الناس يف مكان واحد تظهر بينهم
سلسلة من العالقات واالتصاالت ،تبدأ من املدير األعىل
يف الهيئة وتنساب إىل طبقة اإلدارة املتوسطة ثم إىل طبقة
اإلدارة الصغرى وأخريا ً إىل أصغر موظف يف الهيئة.
نطاق اإلشراف : Span of Control
وأول ما تجب مراعاته عند تنظيم هذه العالقات هو أال
يزيد عدد املوظفني التابعني لرئيس واحد عن العدد الذي
ميكنه اإلرشاف عليه بسهولة  ،وأن للشخص العادي طاقة
محدّدة يف اإلرشاف عىل األعامل.
تفويض السلطة Delegation of
:Authority
والحقيقة الثانية التي تنظم العالقة بني األفراد هو أن
معي يجب أن
املسؤولية عن األعامل املوكلة إىل شخص ّ
تساوي السلطة املعطاة إليه ،وبعبارة أخرى ال مسؤولية
حيث ال سلطة ،إذ ال يعقل أن نحاسب شخصاً عن نتيجة
عمل مل يعط السلطة الكافية إلنجازه.

تحديد االختصاصات والمسؤوليات:
والحقيقة الثالثة هي أن يعرف كل موظف حدود
اختصاصاته ومسؤولياته حتى ال يختلط عليه األمر ويرتدَّد
يف اتخاذ اإلجراءات املختلفة لتأدية العمل.
وحدة القيادة:ويدخل ضمن تحديد االختصاصات
والسلطات تحديد سلطة املدير املبارش للموظف ،وبعبارة
أخرى تحديد املدير الذي يعد املوظف مسؤو ًال أمامه ،وال
يجوز أن تتعدد الرياسات التي يسأل أمامها املوظف وال
شك يف أن مدى قدرة الشخص تقل إذا أخضعناه إىل أكرث
من رئيس مبارش واحد يرجع إليه .
السياسة العامة:
والحقيقة الرابعة هي أن إرشاف املدراء وكبار املوظفني
عىل اإلدارة يجب أن يكون عن طريق وضع األسس
والسياسة العامة للعمل ،ال عن طريق مراجعة األعامل
الروتينية للموظفني .وكذلك يجب أن يكون اإلرشاف
عن طريق وضع سياسة للعمل وأن يدرك املرؤوسني
مسؤولياتهم يف رضورة الرجوع إىل رؤسائهم .ومن
األخطاء الشائعة إرصار بعض املدراء والرؤساء عىل
العناية بالتفاصيل واملسائل الروتينية.
نظام االتصال:
والحقيقة الخامسة هي أنه من وسائل تحقيق األهداف
املشرتكة ونجاح اإلدارة ،تدبري وسيلة إليصال املعلومات
إىل كل ناحية من نواحي العمل ،فنكفل لكل موظف ـ
بقدر املستطاع ـ أن يشعر بأن له شخصية وبأنه يساهم
مساهمة فعلية يف العمل .

آفاق

ْ َ
َ ْ َ
"أدب األطفال" ..وفي هذا المسعى نسعى!

كتب  :وجيه حسن

يرى كث ٌري من املهتمني بـ "أدب األطفال" ،أنه مصد ٌر
ث ٌّر ال ينضب من التجربة ،واملعرفة لألطفال ،بح َيواتِهم
وسلوكاتهم وأحالمهم ،املنمنمة أو الضّ افية ..وس ُنساي ُر
القائل( :إ ّن أدب األطفال يش َّبه بفتا ٍة غارق ٍة يف ُسباتها،
ولقد جرى إيقاظها" ،إيقاظه" ،يف وطننا العريب الكبري،
اب ،وعد ٌد
لك ْن من زمنٍ ليس ببعيد ..ولعب ال ِكتَ ُ
ج ٌّم من الكتّاب دورا ً ها ّماً ومشهودا ً يف تنشيط
ثقافة الطفل ،وهذه الثقافة وال ّ
شك مرهونة بجهد
أدب لألطفال ،والعمل عىل تب ّني
الدولة يف إنتاج ٍ
نرشه واستمراريته)! ويف وطننا السوري ،فإ ّن "أدب
بكل تأكيد برتبية الطفل ،ليك يقف
معني ّ
األطفال"
ّ
عىل ٍ
أرض صلبة ،مؤمناً بقض ّية أمته ،واثقاً م ْن نرصها،
واثقاً من املستقبل امل ْنشود" ،ويف هذا امل َْس َعى
قل"!
نس َعى"! واملثل يقول " :خ ُري العملِ أ ْد َو ُم ُه وإ ْن ّ
ْ
ولقد ُع ِني كرثة من الكتّاب بتنشئة األطفال وتربيتهم،
طالب اإلصالح ،ينبغي أ ْن ُ
ألنّهم كانوا يؤمنون "أ ّن
َ
يُع ِّب َد الطريق ،وأ ّول ما يُع َنى به املهندس ،إنّ ا هو
أساس
فالطفل
ُ
متانة األساس وصالبته" ..وم ْن هنا
ُ
األمة ،موض ُع األمل ،منا ُط ال ّرجاء ،وأل َُق الحياة الدائم،
فالعناية به عناية باألمة م ْن محيطها لخليجها ،وغيابه
"أي الطفل" أخط ُر أنواع الغيابات ،وأكرثُها استالباً! ث ّم
عمل الكتّاب واألدباء عمالً مثمرا ً ونافعاً لألجيال
أليس ُ
بحق وصدقٍ  ،كيف ينسجون
فوا
ر
ع
إذا
الصاعدة،
ٍّ
ََ
خيوط أدب األطفال ،ويق ّوون األوارص والوشائج ،بني
السياق يقول الكاتب املرصي
أدبهم ّ
والصغار؟! وبهذا ّ
"كامل كيالين"؛ (ال ّرائد العريب ألدب األطفال):
اس َو َح ْسبِي أنّني أ ْحيَا ألنْفَع"
"أنْف ُع ال َّن َ
غي ن ْفعِ ال ّن ِ
اس َمطْ َمع"..
يل
ا
م
و
اس
"أنف ُع ال ّن َ َ
ُْ
اب "أدب األطفال" م ْن تجويد
وحتى يتمكّن كتّ ُ

عملهم ،وإبداعات قرائحهم  -ما داموا قد َس ُّموا ما
َ
أطفال األ ّمة "أدباً" – فينبغي أ ْن
يسلّون وينفعون به
يتفقوا إذا ً ،عىل أ ّن لغة األدب هي" :اللغة العربية
حق "أدب األطفال" علينا ،أ ْن
الفصحى" ،إذ م ْن ّ
يكون بلسانٍ عر ّيب ُمبني؛ ويف فصاحة العربية ٌ
مجال
ٍ
عريض للكلامت املأنوسة ،وال ُجمل املألوفة،
ضاف
ٌ
ما يجعل التعبري أقرب إىل لغة الخطاب! وأنّه متى
متسك العرب بلغتهم األم "لغة الضّ اد" ،لغة قرآننا
ّ
اصت صفوفهم ،وأصبحت
امل ُبنيَ ،ع َّز جانبهم ،وتر ّ
لهم كلمة مسموعة ،وحضور كريم املقام ،وأصوات
مرتفعة بني األمم ،ويعربون م ْن خالل هذه اللغة ع ْن
طموحاتهم وأحالمهم وتطلّعاتهم ،حتى يعود إليهم
مجدهم الغابر ،وليس هذا عىل الل ِه بعزيز ..وبهذا
السياق يقول "كامل كيالين"" :وطريقتي يف استخدام
ّ
لكل
اللغة هي :التكرار واإلعادة ،مع الشّ كل الكامل ّ
حروف الكلمة ،فأنا أك ّرر الكلمة الجديدة يف القصص
ٍ
الطفل أنّه
َ
نحس
نحو
خمس وعرشين م ّرة ،حتى ّ
تثبت
فهمها فهامً دقيقاً حيّاً يف الجملة ذاتها ،وحتى َ
يف نفسه ،وتصبح جزءا ً م ْن ثروته اللغوية ،يستعملها
بحديثه وكتابته وتعبريه"! وعلينا ّأل ننىس أ ّن "أدب
األطفال يؤلّف أداة فنية م ْن أدوات تنشئة الطفولة"،
التي تُعترب – كام أسلفت – ركيزة املستقبل ،وعموده
الفقري ،ألنه – أي األدب – يسهم يف بناء شخصيتها،
التي تقوم عليها – يف القابل من األيام – شخصية
املجتمع الجديد وكينونته" ..وال يكفي أ ْن يعرف
أديب األطفال جمهوره جيدا ً ،بل ال ب ّد م ْن أ ْن
يحرتم طفولتهم ويقدّرها ،ويلقي يف نفوسهم أنه
وأل يغايل بأستاذيّته عليهم ،أو يعمد إىل
صديق لهمّ ،
ٌ
يستخف بهم وبقدراتهم"،
التقليل م ْن شأنهم ،أو أ ْن
ّ
ويف هذا ما فيه م ْن أذًى ورضر ،يجرحان طفولتهم

الريّانة! يقول "جواهر الل نهرو" – سيايس هندي،
مؤسيس استقالل الهند" : -إ ّن األطفال أنْقياء،
م ْن ّ
ولك ّننا  -نحن الكبار – َم ْن يُد ِْخ ُل ال َك َد َر إىل قلوبهم
ونفوسهم" ..والطفولة بطبيعتها طاقة كامنة ال ميكن
لها أ ْن تنطلق م ْن ِعقالِها بصورة كافية ،إال إذا عملنا
عىل تفتّح أزاهريِها والورود ،بشكلٍ دقيق ٍ
واف ،بال
ضغوط ،أو أيّة ُمن ّفرات! هنا ،ويف هذا اإلطار ،أرس ُد
ما ورد عىل لسان الكاتب الرويس الكبري "أنطون
أخفق َع ّمي يف تربية ال ِه ّرة ،ألنّه
تشيخوف"" :لقد
َ
قس ّي،
دعاها إىل الصيد قبل األوان،
ٍ
بأسلوب َج ْب ّي ْ
رص الشجاعة ..لقد كان يل ُ
رشف تعلّم
أفقدَها عن َ
الالتين ّية عىل يد ع ّمي الجاهل ،وعىل صعيد تربيته
جت كارِهاً اللغة ،وكارِهاً ع ّمي ،وكارِهاً
ال َّر ْعناء ..تخ ّر ُ
القسية بآنٍ معاً"! وليك أكون أكرث
الجبيّة ْ
الطرق ْ
دقة وموضوعية ،فإنه "ال أدب أطفال بال رسالة"،
وإال كان الكالم حشْ وا واجرتارا ً وكالماً خاوياً ليس ّإل!
تربوي بالدّرجة األوىل ،سواء
عمل
"فثقافة الطفل ٌ
ّ
رب العمل مؤلفاً أم فناناً أم فنياً أم مرشفاً أم أباً
أكان ّ
أم أماً ..إ ّن التثمري األنجح لثقافة الطفل ،يتوقف عىل
مسؤولية امل ُّرب يف تعدّد أدْواره ،ويف التزام األهداف
املرج ّوة" ،عىل ح ّد قول الكاتب والباحث السوري "د.
عبد الله أبو هيف" ...ويف الحقيقة ،فإنه من األسهل
علينا "أ ْن نُشذّب َغ ْر َسة ،عىل أ ْن نشذ َّب شجرة"،
رشبون القيم اإلنسانية - ،عىل
أعني أ ّن األطفال يت ّ
مم
رأسها القي ُم الرتبوية واألخالقية والسلوكية – أكرث ّ
رشبها البالغون من الكبار ..مثل هذه القيم نراها
يت ّ
بالعادة مبثوثة يف تضاعيف ال ّنتاج املعريف واألديب
ألدب األطفال ،نرثا ً وشعرا ً ،وهذا ما ميكن أ ْن يُطلَق
عليه" :الجامل الفني" ،الذي ين ّمي ذوق الطفل،
وتذ ّوقه األديب يف ٍ
وقت معاً..
ختاماً ُ
أسوق هذه األبيات ،للشاعر املرصي "محمد
الهراوي"  -الذي ُع ِني كثريا ً بأدب األطفال ِشعرا ً  -وبها
الكاتب بنفوس األطفال ثلّ ًة م َن القيم ال ّرفيعة،
يزر ُع
ُ
واملُثُل النبيلة ،م ْن خالل مسرية طفلة ذات تربية
عالية ،و ُخلُق قويم ،تُ ْد َعى "فاطمة" وهذه حكايتُها:
"فاطمة ال تغْضَ ُب ّإل لِ َح ٍّق يُغ َْص ُب"
وليس ْت ِ
تكذ ُب"
"ال ت َ ْح ُ
لف ْ
األيا َن لَغْوا ً الَ ،
وطبْ ُعها ُمهذ َُّب"
" َح ِديثُها ُمحبَّ ُب
ْ
ِ
"فاطمة يف َد ْر ِسها ُمجدَّة ال تل َع ُب"
ليس ْت ت ُِس ُء المرِئٍ أ ْو تُ ْذنِ ُب"
"فاطمة َ"ال تَعر ُِف الشّ ت َم الذي َع ْن ُه نَ َهاها األد َُب"
أب"...
" أ ّدبَ َها ُمعلّ ٌم
أك َْسبَ َها الخ َ
ُلق ُ
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متميزون

بدرية الشحي ..

تميز شرطي وإنساني
تحرص المالزم بدرية أحمد الشحي الموظفة
في مكتب سعادة مدير عام الموارد والخدمات
المساندة في القيادة العامة لشرطة رأس
الخيمة ،على تطوير قدراتها واكتساب العديد
من المهارات التي تسهم في الوصول للحد
األقصى الممكن من التميز في العمل ،وأداء
المهام الوظيفية الموكلة إليها بحرفية عالية .
سائد الخالدي

ً
 14عاما من الخبرة

التحقت املالزم بدرية الشحي بالعمل يف رشطة رأس الخيمة يف العام
 ،2008برتبة عريف يف اإلدارة العامة للموارد والخدمات املساندة بعد
حصولها عىل شهادة الثانوية العامة ،إال أن شغفها يف تطوير حصيلتها
العلمية واملعرفية دفعها قبل عدة سنوات لاللتحاق يف كلية املدينة
الجامعية يف عجامن ،لدراسة البكالوريوس يف املوارد البرشية حرصا منها
عىل خدمة عملها يف اإلدارة  ،فيام تطمح الستئناف دراساتها يف دبلوم نظم
املعلومات يف كليات التقنية العليا .
مهام وظيفية ادارية

مناسبات .كام تم تكرميها من قبل وفد رفيع املستوى من الجمهورية
الهندية إلنقاذها أرسة هندية تعرضت لحادث مروري ،ومتت استضافتها
قي برنامج تلفزيوين يعنى بالشخصيات اإلنسانية املتميزة يف الهند ،اضافة
إىل استضافتها يف قناة الشارقة الفضائية باعتبارها قيادية ناجحة ،كام متت
استضافتها يف ملتقى الشباب يف الربنامج الشبايب " تجارب ملهمة " التابع
للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بديب .
أوسمة تميز ودورات تدريبية

حصلت املالزم بدرية خالل مسريتها العملية عىل  5أوسمة متيز عىل
الصعيدين االتحادي واملحيل ،وعىل درعني من جائزة التميز الدولية يف
الهند ،فيام دفعها حبها لتطوير الذات واملهارات واإلسهام يف ارتقاء وتقدم
املجتمع ،إىل االلتحاق بعدد ( 62دورة) متخصصة ومتنوعة يف مجاالت
العمل اإلداري واإلسعاف واإلنقاذ ،واألزمات والكوارث ،وغريها ،لعبت دورا ً
يف زيادة حصيلتها املعرفية وتعزيز قدراتها يف القيام مبسؤوليات عمالئها
عىل أكمل وجه .

تتوىل الشحي من خالل موقعها الوظيفي مسؤولية املهام االدارية
والتنسيقية لسعادة مدير عام املوارد والخدمات املساندة ،من إعداد
محارض االجتامعات ،وحرص االنجازات ،والتنسيق والتواصل مع بقية
اإلدارات الرشطية األخرى ،مام انعكس عىل شخصيتها حيث باتت اليوم
أكرث حرصا عىل التعلم واكتساب املزيد من الخربات واملهارات ،وعىل تنظيم
الوقت ومعرفة أهميته واالنضباط والنظام .فضال عن ارتفاع منسوب
طموح بالحدود
الحس األمني لديها مام جعلها أكرث حرصا عىل سالمة املحيطني بها .
تطمح الشحي أن تتوىل منصب يختص بتطوير ومتكني املرأة يف الوظائف
القيادية ووضع برامج من خالل خربتها ،والعمل عىل تأهيلها داخل وخارج
مواقف إنسانية مشرفة
رضبت املالزم بدرية الشحي أمثلة عديدة يف التضحية واإلنسانية ،متثلت الدولة لتتمكن من اكتساب املهارات واملعرفة ،باإلضافة اىل تطبيق فكرة "
من خالل قيامها بإسعاف وإنقاذ أشخاص تعرضوا لحوادث مرورية يف الوظائف املنزلية " من خالل االستعانة بالربامج اإللكرتونية والرقمية ،التي
أماكن تصادف مرورها ،لتحصل عىل الثناء من قبل العديد من الجهات متكن املوظفة من الولوج عرب البصمة الخاصة بها لإلطالع عىل املهام املوكلة
التي كرمتها تقديرا لعملها البطويل ،إىل جانب اقدامها عىل اخامد حريق إليها وتنفيذها من املنزل ،دون الحاجة للتواجد يف مقر العمل ،وربط
شب يف منزل أرسة يف رأس الخيمة ،مام كان له أكرب األثر يف انقاذ سكان االنتاجية كمؤرش لقياس الكفاءة والفاعلية ،مع األخذ بعني االعتبار تكامل
املنزل ،ما دفع مبدير إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة لتكرميها يف عدة وشمولية الربامج املستخدمة وتطابقها مع طبيعة العمل واحتياجاته .
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مفاهيم

الجريمة اإللكترونية

الجريمة اإللكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم لألفراد أو الجماعات والمؤسسات ،بهدف
ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية
باستخدام الحاسوب ووسائل اإلتصال الحديثة مثل اإلنترنت.
إعداد  :سعد الدغمان

 انتحال الشخصية. تهديد األفراد. تشويه السمعة. -تحريض عىل أعامل غري مرشوعة.

لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
وتؤثر الجرائـــــــم اإللكرتونية الخاصة باخرتاق
الشبكات والحسابات واألنظمة بشكل سلبي
عىل حالة اإلقتصاد يف البالد ،كام تتسبب يف
العديد من مشاكل تتعلق بتهديد األمن القومي
للبالد إذا ما مل يتم السيطرة عليم ومكافحاتهم
بكل جدارة.،
اخرتاق املواقع اإللكرتونية والسيطرة عليها ،ومن
ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطرية تهدف
لزعزعة األمن بالبالد والسيطرة عىل عقول
الشباب وتحريضهم للقيام بأعامل غري مرشوعة.

تتشابه الجرمية اإللكرتونية مع الجرمية العادية
يف عنارصها من حيث وجود الجاين والضحية
وفعل الجرمية ،ولكن تختلف عن الجرمية
العادية باختالف البيئات والوسائل املستخدمة،
فالجرمية اإللكرتونية ميكن أن تتم دون وجود
ثانيا :جرائم تسبب األذى للمؤسسات
مرتكب الجرمية يف مكان الحدث ،كام أن
الوسيلة املستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة اختراق األنظمة:
ووسائل اإلتصال الحديثة والشبكات املعلوماتية .وتتسبب الجرائم اإللكرتونية بخسائر كبرية
للمؤسسات والرشكات املتمثلة يف الخسائر
املادية والخسائر يف النظم.
أنواع الجرائم اإللكترونية:
كام ميكن رسقة املعلومات الخاصة مبوظفي
اوال :جرائم تسبب األذى لألفراد
ومن خاللها يتم استهداف فئة من األفراد أو فرد املؤسسات والرشكات وتحريضهم وابتزازهم
بعينه من أجل الحصول عىل معلومات هامة من أجل تدمري األنظمة الداخلية للمؤسسات،
تخص حساباته سواء البنكية أو عىل اإلنرتنت ،وتثبيت أجهزة التجسس عىل الحسابات المصدر:
واألنظمة والسعي الخرتاقها والسيطرة عليها https://www.it-pillars.com/ar/blog
وتتمثل هذه الجرائم يف:
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خبايا و أسرار التوقيع اإللكتروني

ً
ظل التوقيع ً
صورا
جزءا من اإلبداع البشري والهوية الشخصية منذ آالف السنين ،حيث إستخدم قدماء المصريين والسومريون
ً
اختصارية ورموزا لنقل المعنى ،و تحمل أحد األلواح الطينية السومرية التى تعود إلى  3100قبل الميالد ،عالمات مكتوبه على
(غار آما) ،الذي يعتبر واحدا من أقدم األمثلة على استخدام الرموز والتوقيع للداللة على هوية الشخص .وقد عرف الرومان
التوقيع في عهد فالنتينيان الثالث حوالي عام 439م ،ولم يظهر توقيع من شخصية معروفة في كتب التاريخ إال في عام
 ،1069حيث سطر القائد العسكري اإلسباني (إل سيد) توقيعه الشخصي.
د .محمد عوض اهلل محمد -خبير فحص التزييف و التزوير -المختبر الجنائى/القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

أخذت التوقيعات صورتها القانونية وأستخدمت
يف الحياة العامة عام 1677م ،عندما سن الربملان
اإلنجليزي قانوناً بهذا الخصوص ،ونص القانون
املذكور عىل توقيع العقود لحاميتها من االحتيال
خالل فرتة الضامن.
وبحلول عام  1776وقع (جون هانكوك) إعالن
استقالل أمريكا ،وأصبح التوقيع مبثابة عقد ملزم
واستخدم عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء العامل.
ويف عام  2000كان العامل عىل موعد مع نوعاً
جديدا ً من التوقيعات ،حيث وقّع الرئيس
األمرييك (بيل كلينتون) عىل قانون التوقيع
اإللكرتوين( ،)E-Signالذي يقيض بإبرام العقود
إلكرتون ًيا ،مام مهد الطريق لتقنية التوقيع
اإللكرتوين للرشكات حول العامل.
وقد أصبحت العديد من املنصات تستخدم
التوقيعات اإللكرتونية وتعتمدها ،بحيث ميكن
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إرسالها وتخزينها واستخدامها يف أي وقت يتم
اختياره)1(.
تعترب أنظمة التوقيع اإللكرتوين وسيلة يوقع
بها الشخص بنسق إلكرتوين عىل شاشة التابلت
( )Tabletباستخدام قلم خاص (.)Stylus
وقد انترشت هذه النوعية من التوقيعات
ىف السنوات األخرية للتصديق عىل املعامالت
خاصة ىف الدوائر املالية والبنوك و املؤسسات
الحكومية.
ميثل االلتقاط اإللكرتوين للتوقيعات املكتوبة
بخط اليد تحدياً جديدا ً لخرباء فحص التوقيعات
واملستنـــــــدات ،وتتيح التوقيـعات اإللكرتونية
تحليل خصائص خط اليد الحيويةإذا ما كان
النــــظام املستخدم مؤهـــــال لتسجيل وحفظ
تلك الخصائص ،وهي خصائص يتم تحليلها
ميكرسكوبيا ،وتعتمد عىل خربة وكفاءة الخبري

الفاحص ىف حاال لتوقيعات (املدادية) التقليدية
املوقعة بقلم عىل ورق.
تاريخيا ،ركز فاحصو املستندات عىل فحص
التوقيعات املدادية ،إال أنه ومع االستخدام
املتزايد للتوقيعات اإللكرتونية ،أصبح لزاما
عىل خرباء فحص الخطوط تطوير طرق تحليل
وإستنباط الخواص الخطية من أجل الوصول
إىل نتائج موثوقة لهذه التوقيعات ،القامئة عىل
التكنولوجيا إستمرارا ً ألداء رسالتهم السامية ىف
كشف التزوير ىف التوقيعات وإيصال الحقوق
ألصحابها.
ىف األونة األخرية قُدمت أبحاث تعتمد عىل
دراســـــــة خـــــواص التوقيـــعات اإللكرتونية
من الناحيتني الحيوية والشكلية للوصول
إىل تحليل تلك التوقيعات كام هو الحال
ىف التوقيعات املدادية ،حيث تعتمد دراسة

علوم أمنية

الخواص الحيوية عىل تحليل امللف التعريفى
للتوقيع ( ،)Software fileحال إمكانية الوصول
إليه من النظام املستخدم ثم تحليل الخواص
الشكلية من خالل الصورة املطبوعة للتوقيع،
إال أن التحدى الكبري الذى يواجه خرباء فحص
الخطوط حال فحص التوقيعات اإللكرتونية
يتمثل ىف كيفية الحصول عىل امللف التعريفى
للتوقيع ( )Software fileوهل هو ُمسجل
ضمن النظام امل ُستخدم أم أنه ال توجد بالنظام
إمكانية لتسجيلة وحفظه ثم هل يَسمح القانون
بحصول الخبري عىل هذا امللف من الجهه املعنية
من عدمه ،هذا تحدى ،والتحدى الثاىن هل
التوقيع املطبوع ذا جودة عالية متكن الخبري من
تتبع مسار الحركة الكتابية من عدمه ،ويتوقف
التحدى الثاىن عىل جودة النظام املستخدم ىف
إلتقاط صورة تفاصيل التوقيع.
األنظمة الجيدة فقط تتضمن تسجيل و حفظ
الخواص الحيوية للتوقيعات(املبنية عىل
الوقت مثل اإليقاع الزمنى و إيقاع الرسعة و
الجرات الهوائية الخيطية والضغط) و من ثم
تضمن جودة املخرج الطباعي الذي يتم عىل
أساسه تحليل الخواص الساكنة للتوقيع (املبنية
عىل مسار الحركة و إتجاهاتها وامليل والطول

املعلومات الكافية إلنجاز عمليات البحث
والتحليل والتقييم واملقارنة الفنية للتوقيعات
اإللكرتونية ،إذا ما تم الطعن عليها وصوال إلتخاذ
القرار بصحة هذا التوقيع من عدمه عىل أسس
فنية سليمة وموثوق بها ،وهذا يأيت بداية بحسن
أختيار النظام امل ُستخدم ىف التحصل عىل التوقيع
اإللكرتوين و إجراء التجارب الكافية عليه قبل
إستخدامه ،والعمل عىل توحيد النظام ىف كافة
املؤسسات الحكومية والخاصة قدر اإلمكان.
ربط نظام التوقيع اإللكرتوىن امل ُستخدم ببطاقة
الهوية بحيث ال يتم إلتقاط التوقيع اإللكرتوىن
إال من خالل التعرف عىل شخصية امل ُتعامل،
إلكرتونيا من خالل بطاقة الهوية و بصمة
اإلصبع.
تعميم كتاب دوري عىل كافة الجهات املعنية
التي تتعامل بالتوقيعات اإللكرتونية بإلزام
املوظف املختص أن يقوم بفحص هوية امل ُتعامل،
وأن يكون التوقيع مناظر شكال للتوقيع الثابت
بظهر الهوية ،مع إتخاذ إجراءات صارمة مع من
اليلتزم بتلك التعليامت من املوظفني.

واالرتفاع والشكل) وإظهار العيوب الخطية إن
ُوجدت ،وعىل هذا فإنه يجب إجراء تجارب
فعلية عىل النظام قبل إستخدامه واإلعتامد عليه
لتحديد ما إذا كان له القدرة عىل التقاط خواص
الحركة الكتابية الحيوية والساكنة التي من
شأنها أن تسمح لفاحيص الخطوط إجراء املقارنة
الفنية من عدمه ،حيث أن املخرج املطبوع
الردىء للتوقيع اإللكرتوىن غري املحتوى عىل
التفاصيل الدقيقة للتوقيع والتي سجلتها العديد
من أنظمة التوقيع اإللكرتوىن تجعل تحليل
خرباء فحص الخطوط واملستندات للتوقيعات
اإللكرتونية إما صعبًا أو غري دقيق.
من أشهر أنظمة التوقيع اإللكرتوىن DocuSign
،Formstack Sign ، PandaDoc ، SignEasy،
 HelloSignومن أشهر التابلت املستخدمة
.)Topaz (USA) ، Signotec (Germany
التوصيات
بسبب إنتشار هذه التقنية الجديدة للتوقيعات
(التوقيعات اإللكرتونية) ،فإنه يجب إتخاذ
اإلستـــــعدادات الالزمــــة إلستدعاء املعلومات
الحيوية الزمنية واملميزات الخطية الساكنة عند
المصادر:
اللزوم وبدرجة عالية من الوضوح والدقة حتى
يكون لدى خرباء فحص الخطوط واملستندات www.alarabiya.net › 2018/07/09
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قرية حتا التراثية ..

رحلة إلى عبق الماضي
َُ ّ
تعد منطقة حتا الجبلية التابعة إلمارة دبي،
بالتضاريس
بفضل قممها الجبلية الزاخرة
ً
ّ
وهوائها المنعش وبيئتها البر ية ،مكانا
ً
مثاليا للسائحين  ،وتعد قرية حتا التراثية
واحدة من المعالم السياحية والتراثية
المفضلة لدى الزائرين و الراغبين في التعرف
على حياة الماضي بكل تفاصيلها.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

التاثيّة يف عام  2001بعد ترميمها ،وتقع القريّة يف قلب منطقة حتّا
افتُتحت قرية حتّا ّ
الجبليّة التّابعة إلمارة د ّيب ،وتبعد عنها مسافة  100كيلومرت تقريباً.
نماذج ريفية
تطل القرية الرتاثية عىل جبلني كانا يسميان قدمياً «حجران» أو «حجرين» ،وتضم 30
ُّ
مبنى ،إضافة إىل محال لبيع املقتنيات الرتاثية ،وتجاورها مجموعة مزارع يخرتقها فلج
ماء ،كام تجاورها كذلك مقربة أثرية (مغلقة) .وتع ُّد القري ُة رصحاً تاريخياً جاذباً للس ّياح
من مختلف أنحاء العامل ،كام تقام فيها فعاليات مثل اليوم الوطني لدولة اإلمارات،
ومهرجان التسوق ،ويوم ال َعلَم.
نمط الحياة التقليدية
تتاح لزائر قرية حتا الرتاثية فرصة فريدة للمعايشة واالطالع عىل منوذج الحياة الريفية
الجبلية التقليدية يف إمارة ديب ،إذ تُعرض فيها مناذج أصلية ،ووثائق ،ومجسامت ،ولوحات
توضيحية ،ومواد تصويرية وصوتية ملختلف شؤون الحياة التقليدية يف تلك املنطقة
واملتوزعة عىل  17مسكناً وقلعتني وحصن ،إضافة إىل مبانٍ سعفية ومسجد .وميكن للزائر
االطالع عىل األسلحة التقليدية من بنادق وسيوف وخناجر ومدافع ،وتجهيزات املساكن
من أثاث وفرش ،وأوانٍ فخارية ونحاسية وجلدية ،وأدوات موسيقية ،وأطعمة ،وأزياء
تقليدية ،وحيل وأدوات ومواد الزينة.
كام توفر املجسامت ،املنفذة باملقياس الحقيقي ،لقطات تراثية عن مختلف نواحي
الحياة االجتامعية يف حتا القدمية ،املتعلقة بالحرف والصناعات التقليدية ،والزراعة،
والتعليم ،والزواج ،واملآدب واحتساء القهوة ،واأللعاب الشعبية ،واألغاين واألهازيج
والرقصات الشعبية.
وتتيح زيارة قرية حتا الرتاثية فرصة التعرف إىل منط حياة تقليدي آخر يف ديب ،وعىل
الرغم من تشابهه مع منط الحياة التقليدية يف مدينة ديب عموماً ،فإن تفاصيل ذلك
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النمط وأجواءه تنم عن شخصية متميزة ومتفردة ترثي وتضيف إىل الحياة التقليدية يف
اإلمارة .كام سيالحظ الزائر قوة ارتباط إنسان حتا القديم بأرضه من حيث اهتاممه مبهنة
الزراعة التي تشتهر بها املنطقة ،واستغالله للموارد الطبيعية التي وفرت له اكتفا ًء ذاتياً
من حيث تشييده املباين من الصخور الجبلية ،واستغالله ملعدن النحاس املتوافر يف جبال
حتا ،يف تصنيعه ملختلف األدوات من أوانٍ  ،وأسلحة ،ومعدات ،وحيل.
ّ
واحة غناء
تتميز حتا مبنحدراتها الوعرة ،وينابيعها ووديانها الغنية مبزارع النخيل و بأرضها الخصبة،
الري التي ع ّززت سابقًا قطاع
ومناخها املعتدل واألفالج التي أُعيد ترميمها ،وهي أنظمة ّ
الزراعة والفالحة .كان أهايل املنطقة يعتمدون يف املايض عىل زراعة أشجار النخيل،
وغريها .ال تزال الزراعة تحتل مكانة هامة يف حتا حتى اليوم حيث يوجد نحو 550
مزرعة مبساحة  140كيلوم ًرتا مربعاً وتشكل ما نسبته  10%من مساحة املنطقة الكلية.
تحتوي املنطقة كذلك بعض املحميات الطبيعية الغنية بالطيور والحيوانات الربية  ،و
تختزل قرية حتا الرتاثية كل هذه املزايا والخصوصية التي تتسم بها منطقة حتا.
مركز تاريخي
لقد أصبحت قرية حتا الرتاثية اآلن مرك ًزا تاريخيًا ملنطقة حتا.حيث تضم القرية يف
الوقت الحارض حوايل  30مبنى يختلف كل منها عن اآلخر حيث تم ترميمها حديثًا
باستخدام نفس املواد التي تم بناؤها بها يف املايض مثل الطني والتنب ،وهذه املباين
هي:مسجد قديم تم بناؤه قبل  200سنة ،ولقد تم ترميمه حديثا .والحصن ،والذي تم
إنشاؤه عىل يد الشيخ مكتوم بن حرش آل مكتوم عام 1896م ،حيث كان مرك ًزا للقاءات
العامة ومناقشة بعض األمور فيام يخص السلم والحرب ،حيث يضم حاليًا مجلس وقلع ًة
لحاميته ،ويوجد به كذلك مركز القالع والحصون الهامة يف دولة اإلمارات ،كام يوجد يف
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الحصن برج يعرض به مناذج ألنواع األسلحة البيضاء والنارية املستخدمة قدميًا يف املنطقة.
كام تضم القرية عددًا من البيوت األخرى التي تضم بدورها عدة غرف تم استخدامها لعرض
مناذج من تراث املنطقة ،ومن أهم هذه البيوت بالقرية:

بيت الفنون الشعبية :
يضم مجلس الشعراء الذي يستعرض مناذج من الشعر النبطي الشعبي يف املنطقة ،كام
ويضم قاعة الرقصات واألغاين الشعبية التي تضم معلومات عن الرقصات الشعبية ومناذج
لألدوات املوسيقية والطبول املستعملة سابقًا يف املنطقة.
بيت الحياة االجتماعية :
يضم قاعة املجلس وقاع ًة تضم صو ًرا من الحياة االجتامعية والعادات والتقاليد الشعبية
باإلضافة إىل قاعة تضم مالمح من التعايش مع البيئة الخارجية يف منطقة حتا قد ًميا.

بيت الحرف اليدوية التقليدية:
يعرض البيت مناذج من الحرف اليدوية التقليدية التي كانت متارس يف املايض يف منطقة
حتا مثل الحدادة والعطارة وبيع األقمشة وبيع التبغ (الغليون) وغري ذلك من الحرف التي
اشتهرت بها املنطقة.
بيت منتوجات النخيل:
يعرض مناذج من املشغوالت اليدوية السعفية وكافة املنتجات التي تُنتج من أشجار النخيل
والتي اشتهرت املنطقة بزراعتها ،كام يوجد يف البيت منوذج للمدبسة والتي يتم فيها إنتاج
الدبس (عسل التمر) وتوضح للزوار طريقة استخراج الدبس من التمر.
بيت الترميم:
والذي يبني مراحل ترميم قرية حتا الرتاثية.
السوق القديم:
وهو مبنى ترايث تم بناؤه حديثاً وإضافته إىل القرية  ،وهو عبارة عن مباين مختلفة تتكون
من (مطعم شعبي ،مجلس ترايث 6 ،محالت ،ودورات مياه عامة) تم تخصيص أحد البيوت
مطعم شعب ًيا ،باإلضافة إىل بناء قهوة شعبية من سعف
التي تم ترميمها يف القرية ليكون
ً
النخيل.كذلك تم تخصيص أحد البيوت بجانب البوابة الرئيسية ليصبح بذلك لدى املنطقة
مجموعة مكاتب إلدارة القرية ،كام تضم القرية العديد من الغرف واملحالت التجارية
والبيوت السعفية التقليدية األخرى (الربستي ،السبلة ،العريش ،الخيمة) والتي تم بناؤها
بأنواع مختلفة من مواد البناء وذلك لتوضيح التنوع يف املباين يف منطقة حتا.
منطقة الشريعة :
ويوجد بالقرية كذلك منطقة الرشيعة (وهي عبارة عن أفالج تنحدر من سفوح الجبال ومتد
أشجار النخيل باملياه) ويوجد بها أشجار النخيل ومقاعد السرتاحة األرس والزوار والتمتع
بجامل الطبيعة الخالب ،كام يوجد بالقرية بعض املحالت لعرض وبيع منتجات األرس املنتجة
باملنطقة.

www.emaratalyoum.com
المصادر www.visitdubai.com
والمراجع www.dm.gov.ae :
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

ومضات

البيت التقليدي:
تم اختياره ليكون منوذ ًجا للبيوت التقليدية القدمية يف منطقة حتا  ،وميثل كذلك املساكن
التقليدية لسكان املنطقة األصليني التي تعترب جزءا ً ال يتجزأ من تاريخ ديب ،ويضم املنزل
التقليدي ساحة واسعة يف وسطه ومجلس وغرفة نوم رئيسية وغرفة نوم األطفال ومخزن
ومطبخ وزرب لحفظ الحيوانات مثل األغنام والبقر وغريها.

حلم اإلمارات  ..من الصحراء إلى الفضاء

الرجال  ،كتبت دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وهمة ً
باألفعال ً
ْ ً
جديدا وفريدا في سجالت الزمن بعد أن عانقت المريخ
ِسفرا
ً
والتاريخ معا صانعة المجد والعزة والكرامة  ،لتمثل العرب وترفع
لواءهم ورايتهم فوق هام العلياء  ،فكان اقتحامهم للكوكب
األحمر كأول دولة عربية وخامس دولة على مستوى العالم
ً
إنجازا ال يضاهيه أي إنجاز عن طريق مسبار األمل الذي أوقد شعلة
األمل والطموح في نفوس أبناء زايد.
إن اإلنجاز الذي تحقق عبارة عن بذرة غرسها الوالد المؤسس
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -يرحمه اهلل  -عندما غرس "
ّ
وطموحه فحول األراضي الصحراوية القاحلة
حلم الصحراء " بعزمه
ً
إلى خضراء تسر الناظرين متحديا الخبراء والمهندسين الزراعيين الذين
أجمعوا على استحالة تحقيق هذا الحلم ،لكنه يرحمه اهلل أصر
على رأيه فكانت النتائج مبهرة.
ومنذ ذلك اليوم أيقن الشيخ زايد أنه ال مستحيل في الحياة إن
الفكرية
تمسكنا باألمل والطموح واإلرادة مع توفر اإلمكانيات ً
والبشرية و اآللية  ،فأخذ  -يرحمه اهلل  -يخطط ويحفز أمال في
أن يأتي اليوم الذي تصل فيه الدولة إلى قمة المجد والعلياء
بمعانقة الفضاء  ،فكان له ما أراد بعد رحيله عن طريق أبنائه الذين
أكملوا مسيرته وساروا على نهجه و نهلوا من طموحه وفكره
حتى تحقق اإلنجاز الذي أبهر العالم أجمع.
المريخ
إلى
الوصول
حلم
وما أشبه الليلة بالبارحة  ،وبعد تحقيق
ً ً
ً
عادت بي ذاكرتي إلى بدايات الحلم واستحضرت حدثا رياضيا بارزا
من الزمن الجميل تشرفت بحضوره  ،وهو الحفل االفتتاحي لدورة
كأس الخليج الثانية عشرة عام  1994م في ستاد مدينة زايد
الرياضية بالعاصمة أبوظبي حيث أوبريت «حلم الصحراء» الذي
حمل رسالة مضمونها بأن حلم الصحراء سيكبر حتى يعانق هامة
المجد  ،ذلك األوبريت الذي يروي إرادة اإلنسان اإلماراتي في قهر
الصحراء ،بالعمل والتخطيط والحب والتالحم ،وتحويلها إلى واحات
خضراء ،ومشاريع عمالقة ،وتطرق األوبريت الذي صاغ كلماته
الشاعر الكبير األستاذ عارف الخاجة ،ولحنه يوسف المهنا إلى
مراحل تطور اإلمارات بداية من الصحراء ،كما استعرض حياة البحر
في زمن اللؤلؤ ورحالت الصيد ،ومن ثم مرحلة ما بعد اكتشاف
النفط ،ومراحل التطور الحياتية.
كل تلك المشاهد أوحت لي تخيالت لماهية المستقبل الذي
ينشده األوبريت ،ولم يكن أحد أن يتوقع حينها بأن حلم الصحراء
سيكبر حتى يعانق الفضاء  ،لكن اإلمارات التي قهرت بقيادتها
ّ
وشعبها المستحيل وروضت الصعاب أثبتت أنها بلد التحديات
واإلنجازات  ..ولنا في قيادتنا المزيد من التطلعات والطموحات.
ومضة أخيرة :
من الصحراء إلى الفضاء  ،اإلمارات تعانق المجد والعلياء.
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عــــــــادل مـــحــمــد الــمــيــدمـه

ال مـــستحيل وال فـــي الكــون إعجــاز

فـــي ظـــل مـــن هـــم ســاهرين الليالــي

الجــل التقــدم والرقــي الجــل اإلجنــاز

بـاتـــت عـيـــون الـنـــاس يـــم الـــعاللي

حـــلم الـــمؤسس بـــالفعل ياعــرب فــاز

تـرجـــم لـنـــا الشــــي صـــعب الـــمنالي

الـيـــوم ف الـمـــريخ مـســـبارنا الـبـــاز

ســـجل فـــي الـــتاريخ جـــهد الرجالــي

مـــبروك يـــا كـــل العــرب فكــر واجتــاز

األرض ..والـمـريـــخ ارفــــع مـجـــالي

يـــهناك يـــا أرض اإلمـــارات قـــد حـــاز

هــــذا الـتـــقدم ذي يـفـــوق الـخـــيالي

مـــاهي غـــريبة شـــعب فـــكاك االلغــاز

ورقـــــي مــتـــوارث بـــــأول وتــالـــي

شـــفنا دبـــي واطـــول بـــناية وبـــرواز

وفـــي الفضــاء حلــم ن حتقــق وغالــي

وهـــذا لـــنا ..كل العــرب فخــر وأعــزاز

يـبـقـــى مـخـلـــد لـلـســـنني الـتـــوالي
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الشاعرة اإلماراتية عبير البريكي

الشعر صوت ضميري
وانعكاس روحي وفكري ..

عبير البريكي عبرت بحور الشعر بتواضع ،وبشراع أبيض ،وتطرب ً
كثيرا
ّ
لتكسر األمواج على صفحات المشاعر .لم يدر في خلدها ذات يوم
أن تكون شاعرة ،لكنها كانت ،ومنذ نعومة لغتها أنها أحبت الشعر،
وقرأته ،وأغرقت في الجميل منه بال هوادة .ووجدت نفسها تكتبه
بنهم ،دون خوض في علومه العروضية ،والفلسفية .أنه وجبة
ً
قلب ،وترنيمة روح ،تتلقاها المشاعر ،فتسطرها كلمات خضراء حينا،
وحمراء حينا آخر ،وملونة أحايين أخرى .هي ال تخطط لكتابة الشعر،
وال تستدعي القصيدة ،وال تلح في طلبها ،لكنها تترقب أزيزها ،أو
حفيفها ،أو مصافحتها ،فتفتح صفحتها وتدرجها بمحبة وحنان.
عبير البريكي صدر لها خواطر ورسائل منذ سنوات ،وهي اآلن بصدد
طباعة وإصدار أكثر من ديوان .
حاورها  :عمر محمد شريقي
متى أحسست أن قريحة الشعر طرقت بابك ؟

الشعر مستوى راقي من عشق اللغة العربية التي ارتبطت بها مبكرا بسبب مكتبة
أمي الحافلة بالدواوين الشعرية وكتب األدب والتاريخ  .لذا كانت بدايايت منذ املرحلة
اإلبتدائية رغم تواضع تلك املحاوالت إال أنها كانت نواة تعلقي بالشعر حفظا وكتابة ..
ثم بدأت تنضج تجربتي والزالت .

عموماً ،تحتاج املرأة يف مجتمعاتنا للخروج من إطار التبعية والسلبية لتعرف قدراتها
وقيمتها ،تحتاج ملعرفة حقوقها وواجباتها بطريقة عرصية ،هي قطب مهم يف اإلنتاج يف
كل جوانبه ،لذا يفرتض أن تعاود فهمها لذاتها وقيمة دورها ورضورة زرع الثقة فيها،
أحرص جدا ً عىل تعزيز هذا الجانب حتى وإن بدا عىل بعض قصائدي كثري من التحييز !..
أين موقع الرجل في شعرك ؟

هل تتعاملين مع الشعر كموهبة أم مهنة أم وسيلة للعيش ؟ مل يكن الرجل ندا يف قصائدي ،بل كان ملهام وإن بدا عىل وجه حريف بعض
الشعر عندي تنفس خاص فأنا أتنفس فعال بقلمي ،وإن أردت البكاء أبيك الشغب واملشاكسات التي قد تحمل محمل الندية ! ،الرجل كقطب آخر يف
من خالله ،وإن ارتأيت أن أفرح أو أغضب أيضا من خالله ،هو صوت ضمريي الحياة تكتمل به وتتجمل به كام يفعل هو .وال ميكن أن تكتمل أي تجربة شعرية
للشاعرة يف معزل عن ظالل أثره كملهم عىل أقل احتامل.
وانعكاس روحي وفكري ،ومل يكن أبدا وسيلة تكسب فأنا أجلّه جدا وأقدسه .
كيف تنظرين إلى التجربة اإلبداعية لدى الشباب في دولة
اإلمارات العربية ؟

من هو الشاعر العربي الذي تعتبرينه األب الشعري لك ،ولماذا ؟

الشعر عندي نصوص ال أسامء ،ويف كل زمان ومكان تلفت نظري نصوص أتغذى
يف اإلمارات طاقة حياة ،وصناعة إبداع ،ومنذ حوايل عقد تقريبا انتقلت التجربة بها ،لكني شغوفة باألندلس وشعراء األندلس عموما.
الشعرية ملعرتك التنافس والتأثر والتأثري باألخص من خالل برنامج شاعر املليون
من يعجبك من شاعرات الخليج العربي ولماذا ؟
الذي ساهم كثريا ً يف نضج التجارب الشعرية املشاركة أو حتى املتابعة للربنامج،
لذا نجد أن كثريا من األسامء الشعرية تبلورت ونضجت وأصبحت ذات بصمة مهملة جدا يف حفظ األسامء الشعرية ،لكني كثريا ً ما استوقفتني نصوص لشاعرات
رمبا مغمورات وطريقة تعاطيهن ملوضوعات الشعر وطرائقه.
واضحة.
يقال أن جمالية الشعر محصورة بالرجال هل هذا صحيح
وما تعليقك ؟

جديد عبير البريكي ؟

الشعر ليس حكرا عىل جنس أو جنسية ،هو تعبري فخم ،وصنعة أدبية خاصة أشارك يف إعداد وتقديم برنامج تلفزيوين ،كام عرض عيل املشاركة يف كتابة
متاحة لذوي امللكة ،الفرق بني النساء والرجال يف ساحة الشعر أن الرجال سيناريو لفيلم أيضا ،بل واملشاركة فيه لكنها عروض تحت الدراسة حاليا ،وتلقيت
يتعاملون مع الشعر بجدية أكرث ويتعاطونه يف مجالسهم باستمرار ،هذا املراس دعوة للمشاركة يف أمسيات شعرية يف دول خليجية عديدة.
املستمر هو الذي جعل التجربة الشعرية لدى الرجال أكرث نضجا.
ً
كيف تعالج عبير قضية المرأة في شعرها بعيدا عن ذاتها
األنثوية ؟

حقيقة كنت أنتظر هذا السؤال فعال ،ليس انحيازا ً للمرأة لكن رمبا وجدت أنه من
الرضوري التعاطي مع املرأة وقضاياها يف الشعر مبا ينعكس إيجاباً عليها وعىل املجتمع

في اإل
مارات طاقة حياة،
وصناعة إبداع...
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ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي

مسابقة الرماية السادسة تطلق فعالياتها برأس الخيمة

انطلقــت منافســات مســابقة الرمايــة  ،ضمــن فعاليــات األنشــطة الرياضيــة للمنطقــة
األمنيــة رأس الخيمــة التــي ينظمهــا اتحــاد الرشطــة الريايض ،بــوزارة الداخليــة بالتعاون
مــع القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،ومبشــاركة منتســبي القطــاع األمنــي
باإلمــارة ،والتــي شــهدت منافســات قويــة بينهــم يف جــو تســوده الــروح الرياضيــة
والتنافســية ضمــن اإلج ـراءات الوقائيــة واالحرتازيــة لفــروس كورونــا (كوفيــد ، )19
حرص ـاً مــن القيــادة عــى ســامة املشــاركني .شــهد املنافســات العقيــد دكتــور نــارص
محمــد البكــر مديــر مركــز تدريــب الرشطــة ،رئيــس اللجنــة الدامئــة للرمايــة ،والعقيــد
عبــد اللــه ال َحيمــر نائــب مديــر إدارة املؤسســة اإلصالحيــة والعقابيــة ،رئيــس فريــق
الرمايــة لــدى رشطــة رأس الخيمــة ،والرائــد عبــد اللــه بــن ســلطان القاســمي رئيــس

قســم األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة ،وعــدد مــن الضبــاط  ،كــا شــهد الحضــور
تدشــن املياديــن التكتيكيــة الجديــدة ،مبيــدان الرمايــة (الســوان) وبالتعــاون والرشاكــة
مــع دائــرة الخدمــات العامــة .وقــد أعــرب العقيــد دكتــور نــارص محمــد البكــر عــن
ســعادته بالتطــور املشــهود الــذي طــرأ عــى املياديــن التكتيكيــة ،بفضــل الدعــم
الالمحــدود مــن ســعادة القائــد العــام وتوجيهاتــه املســتمرة يف التطويــر ورفــع كفــاءة
منتســبيه .وأن يكــون منوذجــا يحتــذى بــه والركيــزة األساســية لتكويــن وبنــاء رجــل
األمــن املتميــز ،يف تحقيــق رؤيــة ورســالة واهــداف رشطــة رأس الخيمــة اإلسـراتيجية
 ،باإلضافــة إىل إشــادته باملســتوى التنافــي يف مســابقة الرمايــة وظهــور العديــد مــن
املواهــب املتميــزة .
وأضــاف العقيــد البكــر أن اختيــار قســم األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة وتنظيمــه
ملســابقة الرمايــة يف هــذا التوقيــت ،يُعــد اختبــارا ً حقيقيـاً لفريــق رشطــة رأس الخيمــة
للرمايــة ،الــذي يســتعد للمشــاركة يف بطولــة الرشطــة للرمايــة رقــم  39مبيــدان الخضرية
بإمــارة الشــارقة  ،معربــاً عــن شــكره للجهــود املتميــزة التــي يقــوم بهــا الفريــق
وبدعــم القيــادة لــه  .ومــن جانبــه أشــار الرائــد عبــد اللــه بــن ســلطان القاســمي،
ألهميــة مثــل تلــك الفعاليــات التــي تعمــل عــى رفــع مســتوى وكفــاءة املنتســبني مبــا
يســهم يف تقــدم العمــل األمنــي ،وإنجــازه بــروح تتمتــع بالنشــاط والحيويــة  ،وقــال بأن
القســم مســتمر عــى مــدار العــام يف تقديــم برامجــه وأنشــطته الرياضيــة واالجتامعيــة
املتنوعــة ملنتســبي الرشطــة ،رغــم التحديــات التــي مــن شــأنها األخــذ بعــن االعتبــار
التقيــد وااللتـزام بكافــة معايــر اإلجـراءات الوقائيــة واالحرتازيــة بــن املنتســبني حفاظـاً
عــى ســامتهم .

الطاقة والنشاط البدني
تعتــر فســيولوجيا الرياضــة (وظائــف األعضــاء) هــي عمليــة
دراســة تحويــل الطاقــة الكيميائيــة إىل طاقــة ميكانيكيــة،
ومــن هنــا كان الشــبه كبــرا بــن الجســم البــري وآالت
اإلحـراق الداخــي للســيارة التــي يختلــط فیهــا رذاذ البــرول
بالهــواء يف أســطوانة اإلح ـراق الــذي يحــدث عندمــا تنبعــث
رشارة من(شــموع اإلحــراق ) ،وهكــذا تتحــول الطاقــة
الكيميائيــة ( أكســدة البــرول ) اىل طاقــة حركيــة وحــرارة.
وميكــن ايجــاد التشــابه بــن األليــاف العضليــة باملكبــس يف
املحــرك .
الوقــود يف الجســم  :تعتــر الكربوهيــدرات والدهــون التــي
تتناولهــا يف الطعــام املصــدر الرئيــي لطاقــة األنقبــاض
العضلــی  .وهنــاك مــواد أخــرى داخــل الخليــة تعتــر مصــادر
للطاقــة ومــن أمثلتهــا :
 - 1مركبات الفوسفات العضوية
يف غياب األوكسجني ( :املرحلة الالهوائية )
أ -ثاليل فوسفات األدينوزين
ب  -فوسفات الكرياتني
 2الجليكوجني ( النشا الحيواين ).أما عند وجود األوكسجني ( :املرحلة الهوائية ) .
فــان حامــض الالكتيــك وحامــض البريوفيــك يتحــوالن إىل ثــاين
أكســيد الكربــون ومــاء وذلــك ألن األكســجني هــو الحامــل
أو املســتقبل األخــر لأليدروجــن لتكويــن املــاء يف النهايــة .
دورة كريب :

هــي الــدورة التــي يحــدث فيهــا أكســدة حامــض البريوفيــك
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إىل ثــاين أكســيد الكربــون ومــاء ،وتشــارك األحــاض الدهنيــة
إىل مــدي كبــر يف األكســدة الهوائيــة بالدخــول يف دورة كريــب
مــن خــال حمــض البريوفيــك للتأكســدة وتســتعمل کوقــود
لإلنقبــاض العضــي .
أسباب اإلرهاق العضلی:

 1أسباب ذاتية يف العضلة :أ -تراكــم حامــض اللبنيــك ( الالكتيــك ) وتغــر الوســط
الحامــي  :وينتــج األرهــاق العضــى يف هــذه الحالــة مــن
تراكــم حمــض الالكتيــك  ،أثــر اإلنقبــاض الطويــل للعضلــة يف
غيــاب األكســجني .
ب -نفــاة مــواد الطاقــة الحيويــة مــن العضلــة  :وينتــج
األرهــاق العضــى نتيجــة نفــاذ مــواد الطاقــة بالعضلــة ،
بســبب الجهــود الشــاق وتتابــع األنقبــاض واألنبســاط .
 2أسباب عصبية مركزية :أ -قــد يكــون ســبب األرهــاق  ،هــو اســتنفاد مــادة األســتيل
كولــن املفــرزة يف نقطــة التشــابك العصبــي.
ب  -وقــد يكــون الســبب  ،هــو قصــور يف وظائــف الخاليــا
العصبيــة الحركيــة نتيجــة األرهــاق العــام .
*وميكــن تــايش هــذا  ،عــن طريــق توفــر فـرات الراحــة أثنــاء
األعــداد الريايض.
ماذا يحدث في حالة الرياضة
الخفيفة أو المتوسطة ؟

تكــون املرحلــة الالهوائيــة متوازنــة مــع املرحلــة الهوائيــة،

بحيــث كلــا تكونــت كميــة حامــض اللبنيــك  ،فانهــا تتحــول
إىل جليكوجــن أوتتحــول إىل ثــاين أكســيد الكربــون ومــاء
أويخــرج جــزء منهــا إىل الــدم فتتعامــل مــع الكبــد والقلــب
والكليــة .
وتســمى عمليــة املوازنــة أو التســاوي بــن املرحلتــن الهوائيــة
والالهوائيــة مبرحلــة الثبــات ،وهــي يف الشــخص غــر الريــايض
أقــل مــن  2لــر اكســجني يف الدقيقــة  ،والشــخص الريــايض
يســتهلك اكــر مــن  2لــر بــدون (الديــن) األكســجني ( غيــاب
األكســجني ) يف الدقيقــة أي أن كميــة األكســجني املستنشــقة
تســاوی كميــة املســتهلكه .
وإذا مــارس شــخص الرياضــة أثنــاء التعــب فــإن التعــب
يختفــي بعــد دقائــق ليظهــر ثانيــة بعــد اإلنتهــاء مــن
املامرســة الثانيــة الحــد أو كل األســباب اآلتيــة :
 1حدوث متزقات باأللياف العضلية . - 2عــدم وصــول الــدم للعضلــة نتيجــة للضغــط عــى األوعيــة
الدمويــة أثنــاء األنقباض .
فيحتــاج الشــخص إىل املــواد الســكرية التــي تســتهلك
،ثــم يــأيت بعــد ذلــك متثيــل املــواد الدهنيــة كــا يف ســباق
املاراثــون .
المحاضر  :أشرف أحمد الهواري

املصدر :الرتبية الرياضية فيسيولوجيا وبيولوجيا
االستاذ الدكتور أحمد فتحي الزيات  ،االستاذ الدكتور
سليامن أحمد حجر ،دار الفكر العريب.2019 .

ركن المالعب

في الشباك

بايرن ميونيخ يتوج بطال لكأس
العالم لألندية للمرة الثانية
واألهلي المصري يحرز البرونزية
حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

«ولدنا» في المالعب السعودية

تــوج فريــق بايــرن ميونيــخ األملــاين بلقــب بطولــة كأس العــامل لألنديــة،
بعــد فــوزه يف املبــاراة النهائيــة عــى فريــق (تيغريــس اونــال) املكســييك
بهــدف دون رد .وســجل هــدف املبــاراة الوحيــد االعــب الفرنــي
"بنجامــن" بشــوط املبــاراة الثــاين ،مــن املبــاراة التــي أقيمــت مبلعــب
املدينــة التعليميــة بالعاصمــة القطريــة ،ويعتــر اللقــب الــذي أحــرزه
البايــرن الثــاين للنــادي البافــاري يف املســابقة العامليــة بشــكلها الجديــد
بعــد اللقــب األول الــذي أحــرزة ســنه . 2013
مــن جانبــه اســتطاع فريــق األهــي املــري الفــوز باملركــز الثالــث
بالبطولــة ،بعــد تغلبــه عــى فريــق باملـراس الربازيــي برضبــات الرتجيــح
بعــد انتهــاء املبــاراة بالتعــادل الســلبي يف وقتهــا األصــي واإلضــايف ،وتعتــر
هــذه املشــاركة السادســة لفريــق األهــي بــكأس العــامل لألنديــة ،وهــو
الفريــق املــري الوحيــد الــذي لعــب يف تلــك البطولــة ليكــون ســفريا
للكــرة املرصيــة بهــذا املحفــل العاملــي .
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 حمل املدرب الوطني (جمال احلساين) حقيبته ليصعدسلم الطائرة خلوض جتربة فريدة يف مسريته التدريبية
خارج احلدود ،حام ًال معه أمنيات عديدة  ،مصحوبًا بدعوات
اجلميع بالتوفيق له ،والنجاح ببلوغ الهدف املنشود يف
مهمته اجلديدةن والتي تعترباألوىل له خارج الديار ،وليصبح
أول مدرب إماراتي يحرتف التدريب يف املالعب السعودية.
مبادرة ُمدربنا تفتح اجملال وتعطي الدافعية لآلخرين
بالتفكري بجدية خلوض جتربة مماثلة خارج الوطن ،السيما إن
عامل التدريب فيه الكثري من التحديات واملغامرات والصعاب،
ومن يتطلع للعال ويرغب بالنجاح عليه خوض التجارب مهما
كان املكان والزمان .
 ما قام به (جمال احلساين) يحمل رسالة فيها منالشجاعة واجلرأة والثقة بالنفس ،وبقدراته التدريبية على
حتقيق النجاح وصناعة اسمه يف عامل التدريب ،ويكفيه فخرًا
أن اسمه أصبح يرتدد يف املالعب ويف اإلعالم السعودي
ووسط اجلماهري الرياضية ،بعد قيادة فريق اللواء مبدينة
حائل ،ليصبح سفريًا للكرة اإلماراتية يف املالعب السعودية .
قبول (احلساين) يعد حتديًا نابع من حبه للتدريب ،وإيصالرسالة للجمهور بأن املدرب اإلماراتي ،قادر على حتقيق
النجاح إذا وجد الفرصة واألجواء املناسبة واإلدارة الداعمة
له ،وقد شاهدنا عددًا من مدربينا "املواطنني" وقد حققوا
النجاح وبإمتياز وبشهادة املعنيني بالشؤون الرياضية ،ونحن
على ثقة تامة بإمكانيات مدربنا (جمال احلساين) وقدراته يف
تلبية تطلعات وطموحات وأمال إدارة وجماهري فريق اللواء
السعودي ،ملا ميلكه من خربات تدريبية ،وثقة بالنفس،
والفكر العايل ،السيما وإنه حماضر معتمد من االحتادين
اإلماراتي واألسيوي ،وهو ما يساعد على جناحه برحلته
اخلارجية .
 نتمنى أن تكون جتربة (احلساين) نافذة أمل وفتح الطريقللبقية من مدربينا ،لرناهم يؤدون مهمات تدريبية خارج
الدولة ،وهذا األمر سينعكس باإليجاب على مسرية كرة
القدم اإلماراتية ،خاصة وإننا منتلك خامات تدريبية جيدة
وهي بحاجة لفرصة للظهور ،وفى نفس الوقت تتطلب من
صاحب الشأن نفسه أن ال يتقوقع يف مكانه ،وهنا وعلى
سياق احلديث ،اليفوتني اإلشادة باملدرب الوطني (عبد اهلل
مسفر) الذي سبق و أن خاض جتربة تدريبية احرتافية يف
األردن مع منتخب النشامى ،وكلنا شوق وأمل أن نرى عددًا
من مدربينا وهم يخوضون جتاربًا تدريبية خارج املالعب
اإلماراتيه ،مع أمنياتنا القلبية ملدربينا بالتوفيق .
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أخبار المجتمع

حمدان بن زايد يزور محمد بن بطي
زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم
يف منطقة الظفرة ،معايل الشيخ محمد بن بطي آل
حامد  ،وذلك يف جزيرة خصبة الريم يف منطقة الظفرة.
تم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية التي تجسد
خصوصية العالقة التي تجمع بني القيادة الرشيدة
للدولة واملواطنني سريا عىل قيم الرتاحم والتواصل
األصيلة التي أرساها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان " طيب الله ثراه " ويسري عىل نهجها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة .كام تم استعراض عدد من القضايا التي
تهم الوطن واملواطنني ومسرية التنمية الشاملة التي
تشهدها الدولة يف املجاالت كافة.
حرض اللقاء الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد .

بحضور سيف بن زايد آل نهيان ..تتويج الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة اإلمارات

برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،تم تتويج الفائزين بالدورة
الثالثة لـ«جائزة اإلمارات» يف الحفل الختامي
لفعالياتها.
حرض التتويج معايل حسني بن إبراهيم
الحامدي وزير الرتبية والتعليم ،ومعايل
جميلة بنت سامل مصبح املهريي وزيرة
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دولة لشؤون التعليم العام ،وعدد كبري من
املختصني ،وممثلون عن جميع فئات الجائزة.
وقال سموه ،يف كلمة له خالل الحفل« :ال بد
لنا بداية أن نبارك ألنفسنا وللعامل أجمع مام
حققته دولة اإلمارات من منجزات بقيادة
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،ودعم
ومتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وسيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة الذين قدموا لنا جوائز
للتميز يف عام التحدي  2020و 2021وأهم
هذه الجوائز االنطالق والوصول إىل الكوكب
األحمر.

أخبار المجتمع
المقدم سالم المسافري
ينال الدكتوراه في القانون

أحر التهاين والتربيكات إىل املقدم  /سامل راشد
املسافري مبناسبة حصوله عىل الدكتوراه يف
القانون من جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية..
متمنني له املزيد من التفوق والنجاح.

شرطة المعمورة
مركز ً
يكرم عامال لعطائه وإخالصه

كرم الرائد محمد زيد سعيد الرحبي رئيس مركز
رشطة املعمورة الشامل باإلنابة  ،العامل فضل
كرم قيوم  ،تكرمياً لجهوده وعطائه وإخالصه يف
املهام املوكلة إليه يف مجال عمله.

عقد قران
المالزم أول حسين المنصوري

نزف أجمل التهاين والتربيكات إىل املالزم أول حسني
عيل املنصوري من مرتب القيادة العامة للدفاع
املدين بأبوظبي مبناسبة عقد قرانه إىل كرمية إحدى
األرس برأس الخيمة  ..ألف مربوك وتهنئة خاصة من
النقيب حسن املنصوري واإلعالمي سائد الخالدي.

تعزية

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص العزاء والمواساة إلى

اللواء متقاعد  /محمد النوبي محمد ،
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل والدته ،

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

إنا هلل وإنا إليه راجعون..

تعزية

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص العزاء والمواساة إلى

العقيد ركن  /جاسم محمد أشتيري  ،و المالزم أول  /عبيد محمد أشتيري
في وفاة المغفور له بإذن اهلل والدهما  ،سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان  ..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية
تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
بخالص العزاء والمواساة إلى

المقدم  /أحمد خلفان الجرمن ،

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل جدته ،
سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
بخالص العزاء والمواساة إلى

الرائد  /عبد الرحمن محمد
الصرومي ،

ّ
في وفاة المغفور له بإذن اهلل عمه ،
سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية
تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
بخالص العزاء والمواساة إلى

الرائد  /سعود راشد العلي ،

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل جدته ،
سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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ن
ية
األمن وطمأنينة النفس
األمن هو طمأنينة النفس ،النفس التي ال تهدأ وال تستقر وال تسكن
إال إذا تأكد الفرد إنه يتحرك بحرية ال تقيدها إال أحكام القانون.
هذه هي فلسفة القوانين والقواعد المنظمة لسلوك البشر.
أيها األخوة
القانون وضع أصال لضمان حريات األفراد تحت مظلته ،وتحقيق مطالبهم
االجتماعية وتوفير استقرارهم وزيادة رفاهيتهم العامة ،وتوفير جو من
األمن واألمان والعيش الكريم.
إن حركة األفراد في الحياة متمثلة مباشرة بقدرتهم على ما هو مقرر
لهم من حقوق  ،وال يشعر اإلنسان في أي مجتمع بالظلم و عدم األمان
إال عندما تكبل حريته في مباشرة حقوقه المشروعة دون مبرر قانوني .

إنها أمور سهلة في
الطرح ،لكن أثناء
التطبيق سيحتاج األمر
إلى صبر ومثابرة من كل
أبناء العين الساهرة ،بما
يعود على مجتمعاتهم
ووطنهم بالخير..

أبناء العين الساهرة
دون أن يكون هناك تفضيل لمصلحة عامة (لها األولوية) على المصالح
عليها
الشرطية
الفردية ،لن تتحقق طمأنينة النفس ،وهنا فإن األجهزة
ً
ً
واجبات ً أسندها لها المجتمع  ،وتهيأت لتلك المهمة تخطيطا وتنظيما
وتنفيذا ،وسعت جاهدة إلى تحقيق أهدافها ،وبهذا نؤشر ألجهزتنا
الشرطية (العين الساهرة) في كل موقع مطالب أساسية تتمثل
باآلتي :
الوقاية من الجريمة رصدا ومراقبة ،العمل على منع وقوع الجريمة
وزيادة الحس األمني ،مكافحة الجريمة إذا فشلت جهود الوقاية
والمنع ،ضبط الجريمة بجميع أدواتها والقبض على مرتكبيها ،واتخاذ
االجراءات المناسبة بحقهم بما يكفل تحقيق العدالة وحماية المجتمع،
معالجة أثار الجريمة على من وقعت عليهم «ضحايا الفعل الجرمي»
ً
مراعاة وطمأنينة.
أيها األخوة
إنها أمور سهلة في الطرح ،لكن أثناء التطبيق سيحتاج األمر إلى صبر
ومثابرة من كل أبناء العين الساهرة ،بما يعود على مجتمعاتهم
ووطنهم بالخير  ،ويتحقق معهم وبهم األمن واالستقرار  ،وتنحصر
الجريمة في أضيق حدودها ،محققين ما تهدف إليه رسالة األمن
المتمثلة بطمأنينة كل نفس.

48

م ــارس  2021العدد ( ) 293

العدد (  ) 293م ــارس 2021

49

50

م ــارس  2021العدد ( ) 293

