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بالتكاتف نقضي على المخدرات

ونحن نحتفل بهذه
المناسبة المطلوب من
كافة الجهات النهوض
بمسؤولياتها  ،و تفعيل
مبدأ الشراكة والتصدي
بقوة لهذه اآلفة ،
والعمل على تحقيق
األهداف التي تتطلع
لها حكومتنا الرشيدة
بالسيطرة على خطر
انتشار المخدرات .

جهود جبارة تبذلها الدولة ممثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها اخملتصة مبكافحة
اخملدرات  ،ونحن من هذا املنرب نعلي أداء رجال مكافحة اخملدرات العاملني يف خمتلف
القطاعات األمنية والشرطية بالدولة  ،ونبارك لهم ما يبذلوه من جهد متفاين يف خدمة
الوطن وأهله  ،عرب مكافحة تلك السموم التي يروج لها من ال ضمري لهم وال إنسانية ،
يهدفون من خاللها تدمري الشباب الذين هم عماد الوطن ومستقبله املشرق.
دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة  -حفظه اهلل  -وكل مؤسساتها املعنية تعي خطورة تلك السموم على
اجملتمع وتأثرياتها البالغة على خمتلف األصعدة احلياتية واالقتصادية واجملتمعية  ،لذلك
دأبت على توفري سبل مكافحتها وتوفري العالج وحماربة تلك اآلفة كطرق للحد منها وحتجيم
اضرارها على اجملتمع  ،وحماية أبنائها من كل ما يهدد أمن وسالمة اجملتمع  ،وتركت
بصمات واضحة جلية يف هذا املضمار.
لذلك سعت وبشكل حثيث ملشاركة اجملتمع الدويل االحتفال باليوم العاملي للمخدرات يف
 26من يوليو من كل عام  ،اميانًا منها بأهمية تلك املشاركة التي تعمل على تبيان خماطر
تلك السموم  ،وتأثرياتها القاتلة التي تخلفها على اجملتمعات  ،وقد سعت الدولة ممثلة
باجلهات األمنية والشرطية باإلضافة إىل اجلهات احلكومية األخرى  ،وبكل جدية ألن يكون لها
الدور املؤثر واحليوي يف موضوع مكافحة اخملدرات  ،والسعي اجلاد للقضاء عليها .
أن جهود مكافحة تلك اآلفة القاتلة لهي مسؤولية جمتمعية تقع على عاتق كل مكونات
اجملتمع  ،والبد للجميع من أفراد ومؤسسات اجتماعية حكومية أو حتى خاصة  ،أن تعمل
وبتكاتف نحو القضاء على تلك السموم التي يراد منها تدمري جمتمعاتنا واإلضرار بها.
ويف هذا كان القرار الوزاري بتشكيل جملس مكافحة اخملدرات على مستوى الدولة يف عام
 ، 2016من أبرز القرارات التي دعمت اجلهات العاملة على مكافحة اخملدرات  ،والتي أطرت
عملها بأطر اسرتاتيجية هادفة  ،أسست ملنهج املكافحة والقضاء على تلك السموم ،
والذي عملت من خالله األجهزة املعنية بجد وإخالص وبوطنية عالية حفاظًا على اجملتمع ،
ناهيك عن توفري مراكز العالج  ،واملتابعة ما بعد العالج وغريها من الرعاية والتوجيه  ،وحمالت
التوعية املستمرة مبخاطر تلك السموم وأضرارها  ،كل ذلك اجلهد املتفاين اخمللص دفع
بالعاملني كي يحققوا اجنازات كبرية يف عمليات ضبط املتهمني بجرائم اخملدرات  ،والتي
أكدتها االحصائيات السنوية التي تصدر عن املركز.
هذا اجلهد وذلك املسعى ما كان له أن يتحقق لوال الدعم الكبري الذي توفره حكومتنا
الرشيدة  ،واملتابعة احلثيثة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية املوقر  ،األمر الذي مينح العاملني يف هذا القطاع احلافز
للمضي قدما وبقوة للتصدي لكل من تسول له نفسه اإلخالل بأمن البالد وحماولة نشر تلك
السموم بني شرائح اجملتمع.
اليوم ونحن نحتفل بهذه املناسبة املطلوب من كافة اجلهات املعنية بهذا األمر النهوض
مبسؤولياتها  ،و تفعيل مبدأ الشراكة والتصدي بقوة لهذه اآلفة  ،والعمل على حتقيق
األهداف التي تتطلع لها حكومتنا الرشيدة وجمتمعنا بالسيطرة على خطر انتشار اخملدرات
والرتويج لها  ،واالجتار بها  ،وصوال إىل الهدف األسمى الذي يتمثل بالقضاء عليها وعلى من
يروج لها  ،وذلك ليس ببعيد.
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تقرير إخباري

يقدم خدمات سبع نجوم
ابن علوان  :مركز إسعاد المتعاملين نقلة نوعية
في خدمات شرطة رأس الخيمة
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية
الرامية للتطوير والتحسين المستمر
للخدمات الشرطية  ،وتعزيز إسعاد
المتعاملين وجودة حياة أفراد
وشرائح المجتمع .
افتتح سعادة اللواء علي عبد الله
بن علوان النعيمي قائد عام شرطة
رأس الخيمة مشروع مركز إسعاد
المتعاملين بمبنى القيادة العامة
للشرطة  ،بحضور سعادة العميد
عبد الله خميس الحديدي نائب القائد
العام والمدراء العامون
ومديري اإلدارات .
تقرير  :سائــــد الخالدي
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تقرير إخباري

املتاحة وبالصورة التي تعزز سمعة ومكانة القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة .
المركز مجهز بأحدث األجهزة
التقنية

نافذة واحدة لتقديم الخدمات

يهدف املركز اىل توفري نافذة واحدة إلدارة وتقديم
كافة الخدمات التي تقدمها القيادة تحت سقف
واحد  ،حيث يعمل املركز عىل تقديم خدماته
وفق معايري السبع نجوم ملواكبة وتعزيز املوقع
التنافيس إلمارة رأس الخيمة بصفتها العاصمة
االقليمية للسياحة الخليجية ولتوفري بيئة جاذبة
لالستثامر والسياحة.
رضا وإسعاد المتعاملين

ومثن سعادة اللواء النعيمي الدعم املتواصل من قبل
وزارة الداخلية للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،
التي تسعى إىل تسخري كافة طاقاتها وخرباتها البرشية
وقدراتها املادية والفنية لالرتقاء مبستوى الخدمات
املقدمة للحد األقىص املمكن مام يحقق رضا وإسعاد
املتعاملني  .وأضاف سعادة قائد عام رشطة رأس
الخيمة أن مركز اسعاد املتعاملني الذي يضم 16
مكتب استقبال يرشف عليهم موظفون عىل درجة
عالية من الكفاءة والخربة والدراية بكيفية التعامل
األمثل مع املراجعني  ،ويشكل إضافة جديدة للعمل
الرشطي املتميز يف رأس الخيمة من خالل تقديم 22
خدمة تحت سقف واحد مبا يسهم يف توفري الوقت
والجهد عىل املراجعني  ،ويقلل من زمن رحلتهم
يف تقديم وانجاز معامالتهم  ،الفتا إىل أن املكتب
مجهز بأحدث التقنيات الحديثة والذكية التي ترفع
من مستوى الخدمة املقدمة للمراجعني  ،وتسهم يف
احصاء أعداد املتعاملني وتحقيق التنافسية التي ترفد
العمل الرشطي يف رأس الخيمة .

نقلة نوعية في الخدمات

وذكر سعادة اللواء النعيمي أن مركز اسعاد املتعاملني
يضم مكتبا مخصصا للقادة العامني ومدراء اإلدارات
يف كافة التخصصات للتواجد فيه واإلرشاف عن
قرب عىل آلية العمل املتبعة  ،وتذليل أية صعوبات
قد تواجه العمل كام يضم مختربا جنائيا  ،ويعترب
نقلة نوعية يف الخدمات الرشطية التي تطمح إىل
اسعاد وإرضاء املتعاملني ضمن أولويات وزارة
الداخلية والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،داعيا
املوظفني العاملني يف املركز والذين يعتربون مبثابة
واجهة القيادة إىل االهتامم بتقديم أفضل الخدمات
للمراجعني واحرتامهم  ،والعمل بكل جد وإخالص
إلسعادهم وإنجاح معامالتهم بالرسعة القصوى

من جهته أوضح سعادة العميد جامل أحمد الطري
مدير عام الخدمات واملوارد املساندة يف رشطة رأس
الخيمة  :أن مركز اسعاد املتعاملني يضم مختلف
الخدمات الرشطية التي تقدمها اإلدارات العامة
الرئيسية والفرعية  ،ومنصة سعادة القائد العام
والوحدات التنظيمية الرشطية عىل يد فريق عمل
ميتلك قدرا كبريا من الخربة يف التعامل مع املراجعني
لهذا املركز املجهز بأحدث األجهزة التقنية التي
تسهم يف أداء املهام بأفضل شكل ممكن .
وأضاف سعادته أن افتتاح هذا املركز يأيت يف إطار
مساعي القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة لتقديم
أفضل مستويات الخدمة التي تحقق أعىل درجات
رضا املتعاملني وتدفع مبسرية العمل الرشطي برأس
الخيمة نحو تحقيق املزيد من النجاحات التي
تعزز ريادتها  ،وتسهم يف بسط األمن واألمان يف
ربوع اإلمارة  ،الفتا إىل أن مركز اسعاد املتعاملني
ميثل الواجهة التي تعكس تطور رشطة رأس الخيمة
وحرصها املستمر عىل تقديم الخدمات التي تواكب
التطور وتلبي طموحات وتطلعات املراجعني  ،فضال
عن كونه سيلعب دورا يف تحقيق القيادة ألهدافها
يف الوصول لصفر مراجع ملبناها الرئييس من خالل
تقديم الخدمات املطلوبة يف هذا املركز  ،الذي
تسهم تقنياته الحديثة يف احصاء أعداد املراجعني
ووقت انجاز معامالتهم مام يسهم يف التحسني
والتطوير يف املستقبل .
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محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل نائب مدير عام الهيئة الوطنية
للطوارئ واألزمات والكوارث
اســتقبل ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
املحـ ّـي بــرأس الخيمــة  -قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
ســعادة ســيف الشــاميس نائــب مديــر عــام الهيئــة
الوطنيــة للطــوارئ واألزمــات والكــوارث ،بحضــور الســيد
فــاح الحــرش مديــر مركــز رأس الخيمــة – الهيئــة
الوطنيــة للطــوارئ واألزمــات والكــوارث.
حيــث اســتهدف اللقــاء اإلطــاع عــى مســتجدات
العمــل مبستشــفى الشــيخ محمــد بــن زايــد التخصــي
بــرأس الخيمــة ،واســتطالع نتائــج ومــؤرشات ســر
الوضــع الصحــي العــام للجائحــة ،واالطــاع عــى
التقاريــر واإلحصائيــات الصحيــة باملستشــفى امليــداين،
ومناقشــة آخــر املســتجدات والربوتكــوالت الوطنيــة يف
مكافحــة فــروس كوفيــد –  19عــى مســتوى اإلمــارة،
كــا تــم تحديــد مجموعــة مــن اإلجــراءات االحرتازيــة
والتدابــر الوقائيــة والصحيــة املهمــة ،التــي يجــب أخذهــا
بعــن االعتبــار للتعــايف مــن الجائحــة .وأشــاد ســعادة
اللــواء عــي بــن علــوان ،بالجهــود املثمــرة التــي تبذلهــا

الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث،
والربوتوكــوالت الوطنيــة املتبعــة يف ســبيل التصــدي ملنــع
انتشــار فــروس كورونــا املســتجد كوفيــد –  ،19وتحقيــق
الوصــول إىل مجتمــع آمــن متعــاف متامــاً مــن هــذه
الجائحــة دون أمــراض أو خســائر يف األرواح .يف ختــام
اللقــاء ،أكــد ســعادة ســيف الشــاميس ،أهميــة تضافــر
الجهــود والتعــاون املشــرك بــن األجهــزة األمنيــة واملدنيــة

املعنيــة ملواجهــة الجائحــة ،والحــرص عــى تعزيــز رسعــة
االســتجابة عــر إيجــاد الحلــول املناســبة تحقيق ـاً ألمــن
واســتقرار املجتمــع ،معربـاً عــن تقديــره للجهــود املبذولة
مــن كافــة الجهــات املشــاركة بأعــال الفريــق املحــي
بــرأس الخيمــة ،يف االهتــام واملتابعــة واملحافظــة عــى
مســتوى الجاهزيــة واالســتعداد للتصــدي لكافــة حــاالت
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث يف إمــارة رأس الخيمــة.

 mاللواء بن علوان يترأس اجتماع الطوارئ واألزمات ويؤكد ضرورة التطعيم
وتطبيق اإلجراءات اإلحترازية
أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
املحــي
ّ
رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
بــرأس الخيمــة  -قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بــأن
مــن مصلحــة جميــع أفــراد املجتمــع مــن املواطنــن
واملقيمــن يف اإلمــارة ،الحصــول عــى التطعيــم للوصــول
إىل مرحلــة التعــايف ،حيــث يحــد التطعيــم مــن انتشــار
كوفيــد  ،19 -كــا يســاهم يف التقليــل مــن حــاالت
الدخــول إىل املستشــفيات ،وتقليــل مــدة املكــوث يف
املستشــفيات والحاجــة إىل اســتخدام أجهــزة التنفــس
االصطناعــي ،وذلــك بحســب النتائــج والتقاريــر الصحيــة
يف اآلونــة األخــرة ،األمــر الــذي يدعــم ترسيــع وتــرة
التعــايف والحــد مــن انتشــار الفــروس.
جــاء ذلــك خــال تــرأس ســعادته ،الجتــاع أعضــاء
املحــي بــرأس
ّ
فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
الخيمــة ،بحضــور ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس
الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،وكافــة
األعضــاء مــن ممثــي الجهــات املختصــة واملعنيــة يف
اإلمــارة.
حيــث ناقــش االجتــاع ،ســر اإلجــراءات اإلحرتازيــة
والتدابــر الوقائيــة التــي يتــم تطبيقهــا يف اإلمــارة،
والتأكيــد عــى متابعــة اســتمرار جهــود فــرق التدقيــق
عــن اإلجــراءات االحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة ،كــا
تــم مناقشــة التفاصيــل املتعلقــة بدعــم جهــود الحملــة
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الوطنيــة للتطعيــم ،ملواصلــة تحقيــق أهدافهــا خــال
الفــرة املقبلــة ،مؤكديــن فاعليــة التطعيــم يف الحاميــة
والتقليــل مــن فــرص انتقــال العــدوى بحســب التقاريــر
واإلحصائيــات الصــادرة مــن الجهــات الصحيــة يف
الدولــة ،حيــث أثبتــت االحصائيــات والتقاريــر أن أغلــب
الحــاالت التــي تــردد إىل املستشــفيات والعنايــة املركــزة
مــن األشــخاص الذيــن يــرددون يف أخــذ التطعيــم،
وأن املطعمــن هــم األقــل إصابــة وتعرضــاً لإلصابــة
بالفــروس.
وأوضــح ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان ،بــأن الجهــات

الصحيــة يف الدولــة ،تطمــح خــال الفــرة املقبلــة ،إىل
تخطــي نســبة املطعمــن مــن الفئــات املســتهدفة يف
املجتمــع الـــ ،90%خصوص ـاً أن اإلمــارات تحتــل حالي ـاً
املركــز الثــاين عاملي ـاً يف معــدل إعطــاء اللقاحــات لــكل
 100شــخص ،لذلــك يجــب توحيــد وتضافــر الجهــود
املحليــة يف اإلمــارة ،لدعــم الحملــة الوطنيــة ملكافحــة
انتشــار فــروس «كوفيــد »-19وذلــك باســتيعاب
التطعيــم واســتيفائة ألكــر قــدر مــن أفـراد املجتمــع ،من
املواطنــن واملقيمــن يف اإلمــارة ،تعزيـزا ً لألمن والســامة،
والحفــاظ عــى ســامة األرواح.

محطة شرطية

 mاللواء النعيمي يوجه بتطوير قدرات مركز الدعم االجتماعي
لتعزيز جودة حياة األسرة والمجتمع في اإلمارة

أشــاد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بجهــود مركــز الدعــم
االجتامعــي بــرأس الخيمــة ،يف معالجــة مختلــف القضايــا
األُرسيــة وحرصهــا وحلهــا يف أضيــق نطــاق ،والعمــل
عــى الحيلولــة دون اســتفحالها ،نظـرا ً لتأثرياتهــا النفســية
واالجتامعيــة التــي تلقــي بظاللهــا عــى عــدة أط ـراف يف
إطــار األرسة الواحــدة.
جــاء ذلــك خــال الجولــة التفقديــة التــي أجراها ســعادته
ملركــز الدعــم االجتامعــي بــرأس الخيمــة ،رافقــه خاللهــا

فريــق التفتيــش الســنوي ،وكان يف اســتقبالهم املقــدم
أحمــد إبراهيــم ســبيعان مديــر مركــز الدعــم االجتامعــي
باإلنابــة وعــدد مــن ضبــاط املركــز.
واطلــع ســعادة القائــد ،أثنــاء الجولــة امليدانيــة للمركــز،
عــى املــؤرشات التشــغيلية واإلسـراتيجية خــال النصــف
األول مــن 2021م ،مــع التأكــد مــن مــدى تحقيــق املركــز
لرؤيــة وزارة الداخليــة فيــا يتعلــق بدعــم وتعزيــز
حاميــة الكيــان األُرسي ومتاســكه ،ومتابعــة تنميــة الثقافــة
والوعــي بــدور األُرسة يف الوقايــة مــن الجرميــة ،وتقديــم

الرعايــة املســتمرة والدعــم النفــي واالجتامعــي للحــاالت
الخاصــة ووجــه ســعادته بتطويــر قــدرات املركــز وتعزيــز
عمليــة الرشاكــة والتكامــل مــع الــركاء االســراتيجني
لتعزيــز جــودة حيــاة األرسة والطفــل واملجتمــع يف
اإلمــارة.
وأشــاد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بالــدور
االجتامعــي الــذي يقــوم بــه مركــز الدعــم االجتامعــي،
يف التعامــل مــع قضايــا العنــف األُرسي ،والتنمــر الطــايب،
فضـاً عــن دوره اإليجــايب والبنــاء يف الحفــاظ عــى كيــان
األرسة ،وتقديــم التوعيــة والتثقيــف األرسي واملجتمعــي.
ووجــه ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان ،بــرورة الحــرص
واملحافظــة عــى خصوصيــة هــذه القضايــا وحلهــا بالطرق
الوديــة ،مــع مواصلــة االســتمرار يف تعزيــز التوعيــة
والعمــل عــى تعزيــز العالقــات األرسيــة واملجتمعيــة،
ووضعهــا يف إطارهــا الصحيــح مبــا ينســجم مــع توجهــات
القيــادة الرشــيدة بالدولــة ،ووزارة الداخليــة ،يف توفــر
ُســبل الحيــاة الكفيلــة باســتقرار األرسة وســعادتها ،مثمنـاً
املبــادرات والخدمــات املتكاملــة ،التــي يقدمهــا مركــز
الدعــم االجتامعــي بــرأس الخيمــة ،مــا حقــق نتائــج
إيجابيــة ملموســة يف حــل الكثــر مــن املشــكالت عــر
تقديــم االستشــارات األرسيــة بطريقــة وديــة.

 mقائد عام
شرطة رأس الخيمة
يناقش سبل
تعزيز التعاون
مع مجموعة
حرس السواحل
أثنــى ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى
جهــود وتعــاون مجموعــة حــرس الســواحل الدائــم
مــع القيــادة يف حفــظ األمــن واألمــان والســهر عــى
ســامة الوطــن ومواطنيــه واملقيمــن عــى أرضــه .
وأكــد ســعادته خــال اســتقباله يف مكتبــه العقيــد ومجموعــة حــرس الســواحل وتعاونهــا املســتمر
ركــن بحــري بــدر أحمــد الشــحي عــى رأس وفــد يف عمليــات البحــث واإلنقــاذ والحــوادث البحريــة.
يضــم كال مــن املقــدم ركــن بحــري فاهــم عــي مــن جهتــه أوضــح العقيــد ركــن بحــري بــدر
الحبــي وعــدد مــن الضبــاط عــى أهميــة التنســيق الشــحي أن هــذه الزيــارة تنــدرج ضمــن الزيــارات
القائــم بــن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة التنســيقية التــي تحــرص مجموعــة حــرس

الســواحل عــى تنفيذهــا للقيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة لتعزيــز أرص التعــاون القائــم بــن
الجانبــن وتبــادل األفــكار واملقرتحــات التــي تدفــع
باتجــاه تقديــم أفضــل الخدمــات وتعزيــز الحالــة
األمنيــة وحاميــة املجتمــع وأفــراده .
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محطة شرطية

 mبتوجيهات وحضور اللواء بن علوان
منتسبو شرطة رأس الخيمة يشاركون في الجينوم اإلماراتي
بدعــم مــن وزارة الداخليــة وبتوجيهــات وحضــور
ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة وعــدد مــن املــدراء
العامــون ومــدراء اإلدارات وكبــار الضبــاط شــارك
منتســبي القيــادة مــن املواطنــن بتقديــم عيناتهــم
لصالــح مــروع الجينــوم االمــارايت يف مبنــى الشــهيد
طــارق يف القيــادة ومركــز تدريــب الرشطــة .
وقــال ســعادة اللــواء النعيمــي إن املشــاركة يف هــذا
املــروع الوطنــي الهــادف لتوفــر أفضــل مســتويات
الرعايــة الصحيــة لفهــم طبيعــة األمــراض الوراثيــة
باملجتمــع املحــي عــن طريــق اســتخدام الجينــوم تــأيت
يف إطــار حــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى انجــاح هــذا
املــروع الــذي سيســهم يف الوصــول إىل التشــخيص
الدقيــق لألمــراض وتوفــر العــاج الــازم للمــرىض
وتعزيــز قــدرة وكفــاءة السياســات الصحيــة يف الدولــة
مســتقبال ورفــع مكانتهــا يف مــؤرش التنافســية العامليــة
وتقديــم رعايــة صحيــة عاليــة املســتوى .هــذا وقــد
شــارك منتســبو رشطــة رأس الخيمــة مــن املواطنــن يف
تقديــم العينــات الالزمــة ملــروع الجينــوم االمــارايت
عــى مــدار يومــن متتاليــن مــن الشــهر املنــرم ،

حيــث توافــدت أعــداد كبــرة مــن موظفــي القيــادة
مــن أبنــاء الدولــة لتقديــم العينــات املطلوبــة وحصلوا
بنــاء ملشــاركتهم عــى شــهادات بهــذا الخصــوص ،
حيــث تحــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى املشــاركة

الدامئــة يف مختلــف الربامــج والفعاليــات واملشــاريع
الوطنيــة التــي توثــق عــرى الرتابــط املجتمعــي
وتدفــع باتجــاه وضــع الركائــز واألســس ملســتقبل أكــر
أمنــا وتقدمــا وازدهــارا يف دولتنــا الحبيبــة.

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بمبادرات قسم الشؤون القانونية
في توظيف البرامج والنظم القانونية
تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،قســم الشــؤون القانونيــة برشطــة رأس
الخيمــة ،رافقــه خــال الجولــة التفقديــة ،أعضــاء فريــق التفتيــش،
وكان يف اســتقبالهم املقــدم ذيــاب عــي الحــرش رئيــس قســم الشــؤون
القانونيــة برشطــة رأس الخيمــة ،وعــدد مــن ضبــاط وموظفــي قســم
الشــؤون القانونيــة ،وذلــك لالطــاع عــى ســر إجــراءات العمــل
القانــوين بالقســم .
حيــث تــم خــال الزيــارة ،االطــاع عــى املبــادرات اإلســراتيجية،
ومــؤرشات األداء يف القســم ،وعــرض األعــال التطويريــة للمهــام
القانونيــة ،واالطــاع عــى الربامــج اإللكرتونيــة للقســم ،ومنهــا
االستشــارات القانونيــة ،واملحاكــات اإللكرتونيــة ،وطــرح
االستفســارات القانونيــة املرتبطــة بالعمــل الرشطــي ،ومناقشــة أفضــل
خطــط التحســن والتطويــر ملعالجــة التحديــات وفــق معايــر الجــودة
والتميـــز .ويف ختــام الجولــة ،مثــن ســعادة قائــد عــام الرشطــة ،جهــود
موظفــي القســم ،مشــيدا ً مببادراتهــم يف توظيــف الــذكاء االصطناعــي
ضمــن الربامــج والنظــم القانونيــة ،مــا يســهم يف دعــم العمــل
القانــوين ،بجميــع وحــدات القيــادة العامــة ،واالســتمرار يف األداء
بكفــاءة وشــفافية ،مــع تحقيــق التميــز والريــادة ،متمني ـاً التوفيــق
والســداد لجميــع املوظفــن بالقســم.
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 mبن علوان يطلع على اللمسات األخيرة للمبنى الجديدة إلدارة المهام
الخاصة بشرطة رأس الخيمة
اطلــع ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى اللمســات األخــرة ملبنــى إدارة املهام
الخاصــة الجديــد املقــرر افتتاحــه يف وقــت قريــب خــال زيــارة
نفذهــا ســعادته رافقــه فيهــا ســعادة العميــد جــال أحمــد الطــر
مديــر عــام الخدمــات واملــوارد املســاندة  ،والعقيــد ركــن يوســف
ســامل بــن يعقــوب مديــر اإلدارة .
واســتمع ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة خــال زيارتــه
التفقديــة للمبنــى إىل رشح مفصــل عــن أعــال التشــطيبات
الجــاري تنفيذهــا يف مقــر إدارة املهــام الخاصــة والــذي سيشــكل
اضافــة نوعيــة جديــدة للمبــاين الرشطيــة الحديثــة التــي تســهم
يف تعزيــز العمــل الرشطــي واألمنــي باإلمــارة وتقديــم مســتويات
عاليــة مــن الخدمــات املميــزة للجمهــور مــن خــال مواكبــة التطــور
الشــامل الــذي تشــهده الدولــة يف كافــة مناحــي الحيــاة .
وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي أن رشطــة رأس الخيمــة تــويل انشــاء
مبــان حديثــة ومجهــزة بأحــدث التجهيــزات اهتاممــا خاصــة
للنهــوض بالخدمــات الرشطيــة املقدمــة وتوفــر البيئــة املالمئــة
لــإدارات الرشطيــة وفقــا لطبيعــة عملهــا واملهــام واملســؤوليات
املوكلــة إليهــا ضمــن منظومــة العمــل األمنــي يف اإلمــارة  ،مضيفــا
أن املبنــى الجديــد إلدارة املهــام الخاصــة يضــم العديــد مــن املرافــق
التــي تتــواءم ونشــاط اإلدارة ومهامهــا ويوفــر بيئــة العمــل املثاليــة
التــي مــن شــأنها دفــع وتــرة العمــل نحــو التميــز .

 mشرطة رأس الخيمة تدعم صحة نزالء اإلصالحية بتوفير لقاح فيروس كورونا
أكــد اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة حــرص القيــادة العامــة عــى
صحــة وســامة نــزالء املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة
مــن خــال توفــر الرعايــة الطبيــة املتميــزة بشــكل
خــاص وفقــاً ألعــى املعايــر وضمــن اإلجــراءات
الوقائيــة واالحرتازيــة يف ســبيل الحفــاظ عىل ســامتهم
وضــان اســتمرارية العمــل بانســيابية للمســاهمة يف
الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد
 "19يف بيئــة العمــل الــذي ينعكــس باإليجابيــة عــى
النــزالء واملوظفــن عــى حــد الســواء  ،عــر تقديــم
لقــاح "كوفيــد  "19لهــذه الفئــة التــي تعتــر جــزء ال
يتجــزأ مــن املجتمــع واالهتــام بهــم واجــب وطنــي
وإنســاين  ،وضمــن أولويــات القيــادة يف الحفــاظ عــى
حقوقهــم طيلــة فــرة بقائهــم باملؤسســة مــن حيــث
توفــر احتياجاتهــم  ،متمني ـاً للجميــع الســامة .
وأوضــح العميــد يعقــوب بــو ليلــة مديــر إدارة
املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة بــأن اإلدارة بــارشت
بالتعــاون مــع وزارة الصحــة وتنميــة املجتمــع يف
تقديــم اللقــاح ضــد فــروس كورونــا املســتجد لنــزالء
املؤسســة وذلــك بعــد إدراج اللقــاح تحــت مظلــة

الصحــة العامليــة واعتــاده مــن قبــل وزارة الصحــة
اإلماراتيــة وتطبيــق كافــة إج ـراءات مراقبــة الجــودة
واألمــان والفعاليــة للقــاح  ،وذلــك مــن قبــل فريــق
طبــي مختــص من الــوزارة  ،مشـرا ً بــأن اللقــاح يعطى
عــى مرحلتــن مــع مراعــاة متابعــة حالــة النزيــل بعــد

أخذه للقاح لضامن فعاليته بالشكل املطلوب .
وأشــار بــأن الخدمــة التــي تــم توفريهــا وتقدميهــا
لجميــع نــزالء املؤسســة  ،جــاءت يف إطــار مبــادرة
أطلقتهــا اإلدارة وهدفــت إىل حاميــة النزيــل مــن
خطــر اإلصابــة بالفــروس .
العدد (  ) 297ي ــوليـ ـ ـ ــو 2021
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 mالعميد
الحديدي
ُ ّ
يكرم نخبة
من
المتميزين
حرص ـاً مــن رشطــة رأس الخيمــة عــى مــد جســور
الثقــة وتعزيــز روح التعــاون بينهــا وبــن جميــع
املتميزيــن يف العمــل والتعــاون معهــا ،تحفيـزا ً لهــم
بهــدف خلــق بيئــة عمــل مشــركة جاذبــة ومتطورة
تحقــق تطلعــات وطموحــات وزارة الداخليــة.
كـ ّرم ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بحضــور
ســعادة العقيــد إبراهيــم جاســم الطنيجــي مديــر
إدارة مكافحــة املخــدرات برشطــة رأس الخيمــة،
وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة ،نخبــة مــن املتميزيــن
مــن أفــراد املجتمــع املتعاونــن ،واملســاهمني يف

ضبــط قضايــا املتســللني ومكافحــة املخــدرات،
مقدمـاً التقديــر والشــكر الجزيــل عرفانـاً ملــا بذلــوه
مــن جهــود متميــزة يف ضبــط عــدد مــن قضايــا
املخــدرات ،مــا كان لــه األثــر يف فــرض ســلطة
القانــون ،وحفــظ األمــن وتعزيــزه يف مجتمــع
كل مــن حســن عــي
اإلمــارة .حيــث كـ ّرم ســعادته ٌ ،
ســامل الشــحي ،وزيــد ســيف الشــحي ،وحمــدان
ارشــود محمــد الشــحي ،وأحمــد حســن زويــد
الظهــوري ،ومايــد عبــد الــرزاق العبــد اللــه ،مــن
أف ـراد املجتمــع وأشــاد ســعادة العميــد عبــد اللــه
الحديــدي ،بجهــود املكرمــن وإســهاماتهم البــارزة

يف تحقيــق األهــداف اإلسـراتيجية لــوزارة الداخليــة
والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،مثمنــاً
مشــاركاتهم التــي تكللــت بالتميــز يف ضبــط عــدد
مــن قضايــا التســلل ومكافحــة املخــدرات ،مبنتهــى
الــوالء واإلخــاص ،مــن أجــل الحفــاظ عــى أمــن
وســام واســتقرار الوطــن املفــدى ،داعي ـاً الجميــع
إىل تعزيــز التعــاون وبــذل الجهــود مــن أجــل
حاميــة البــاد وصونهــا مــن عبــث العابثــن ،والعمل
عــى فــرض ســلطة القانــون وبالتــايل نــر وتعزيــز
األمــن واألمــان.

نفــذّت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
ممثلــة يف اإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة،
وقســم أمــن القيــادة واالنضبــاط ،متريــن (إخــاء
وهمــي ) بالتعــاون مــع فــرق إدارة الدفــاع املــدين،
كل مــن مبنــى إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة
يف ٌ
واالتصــاالت ،ومبنــى األمــن الوقــايئ برشطــة رأس
الخيمــة.
شــهد التمريــن ،العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي

مديــر عــام العمليــات املركزيــة ،والعميــد عــي
محمــد النقبــي مديــر إدارة العمليــات والعقيــد
دكتــور محمــد عبــد الرحمــن األحمــد مديــر إدارة
الخدمــات اإللكرتونيــة واالتصــاالت وعــدد مــن
كبــار ضبــاط الرشطــة ،والفــرق املعنيــة ،تنفيــذا ً
للخطــة اإلســراتيجية لــوزارة الداخليــة الراميــة
إىل ضــان الجاهزيــة واالســتعداد يف مواجهــة
األحــداث ،ودعــم اســتمرارية األعــال ،وتعزيــز

عالقــات التعــاون والتنســيق القائــم بــن الــوزارة
ورشكائهــا االســراتيجيني.
حيــث تولّــت ِفــرق اإلنقــاذ إخــاء املبنيــن مــن
العاملــن ،وتنفيــذ إجـراءات األمــن والســامة خــال
زمــن قيــايس ،باتبــاع سلســلة مــن اإلجـراءات لضامن
نجــاح التمريــن ،والتقييــم الحقيقــي للتجربــة ،مبــا
يســهم يف تعزيــز األهــداف االســراتيجية لــوزارة
الداخليــة يف حاميــة األرواح واملمتلــكات وزيــادة
الوعــي األمنــي يف بيئــة العمــل املؤســي.
وأكــد العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي ،حــرص
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،عــى نــر
ثقافــة األمــن والســامة ،بالتعــاون مــع الجهــات
املعنيــة ،مــن خــال تنظيــم إجــراءات عمليــات
اإلخــاء و التجــارب الوهميــة املشــركة يف العديــد
مــن املنشــآت الرشطيــة املختلفــة للتأكــد مــن
اســتيفائها لــروط ومعايــر الوقايــة واألمــن
والســامة ،تطبيقــاً الســراتيجية وزارة الداخليــة
الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان.

ُ ِّ
 mشرطة رأس الخيمة تنفذ تمرين (إخالء وهمي ) بالتعاون مع فرق الدفاع المدني
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 mخالل استضافته ببرنامج العين الساهرة
العميد الحميدي يسلط الضوء على دور العمليات المركزية في تعزيز األمن بالطرقات

ســلط ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي
مديــر عــام العمليــات املركزيــة يف رشطــة رأس الخيمــة
خــال اســتضافته بربنامــج العــن الســاهرة الــذي تنظمــه
إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة بالتعــاون مــع املكتــب
اإلعالمــي لحكومــة رأس الخيمــة عــى دور العمليــات
املركزيــة يف تعزيــز األمــن بالطرقــات.
وأكــد ســعادته عــى أهميــة الــدور الكبــر والرائــد
الــذي تقــوم بــه اإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة يف
رشطــة رأس الخيمــة يف تحقيــق أعــى معــدالت الســامة
املروريــة يف شــوارع وطرقــات اإلمــارة وتقليــل نســبة
الحــوادث واملخالفــات والحفــاظ عــى ســامة الجمهــور
مــن قائــدي املركبــات ومســتخدمي الطــرق إضافــة إىل
أهميــة الجهــود التوعويــة التــي تنفذهــا اإلدارة بالتعاون
مــع اإلدارات الرشطيــة األخــرى يف تثقيــف الجمهــور مــن
خــال تنفيــذ الحمــات التوعويــة الشــاملة التــي تعــزز
الســامة يف الطرقــات وتســهم يف تحقيــق األهــداف
االس ـراتيجية لــوزارة الداخليــة .
ولفــت العميــد الحميــدي إىل أن غرفــة عمليــات رشطــة
رأس الخيمــة التــي تتوافــر فيهــا أحــدث األجهــزة
واملعــدات تحظــى باهتــام بالــغ مــن أعــى ســلم الهــرم
القيــادي يف الرشطــة نظــ ًرا لدورهــا املهــم يف رسعــة
االســتجابة للبالغــات الــواردة وتعزيــز األمــن واألمــان
 ،مشــيدا ً بأهميــة التعــاون القائــم بــن اإلدارة العامــة
للعمليــات املركزيــة وهيئــة املــوارد العامــة ومختلــف
الجهــات الحكوميــة يف توفــر أرقــى الخدمــات للمواطنني

واملقيمــن يف مراكــز الخدمــة وتعزيــز العمليــة الرقابيــة
يف املنشــآت العامــة والتجاريــة مــن خــال نظــام حاميــة
الــذي يشــمل نحــو  150ألــف كامـرا مراقبــة عــى طــول
النطــاق الجغـرايف لإلمــارة .
وذكــر ســعادة مديــر عــام العمليــات املركزيــة يف رشطــة
رأس الخيمــة أن أجهــزة ال ـرادار التــي تــم تركيبهــا عــى
مختلــف تقاطعــات االشــارات الضوئيــة يف اإلمــارة لعبــت
دو ًرا حيويــاً يف خفــض أعــداد الحــوادث واملخالفــات
املروريــة ،موضحــا أن حملــة «كلنــا بامليــدان» التــي
تــم تنفيذهــا أواخــر شــهر رمضــان املبــارك ســاهمت يف
التـزام مســتخدمي الطــرق باألنظمــة والقوانــن املروريــة

مــا انعكــس ايجابيـاً عــى تراجــع الحــوادث واملخالفات
خــال عطلــة العيــد .
وأضــاف ســعادته أن القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة وبالتعــاون مــع رشكائهــا االسـراتيجيني وضعــت
حزمــة مــن الضوابــط التنظيميــة ملــدارس تعليــم قيــادة
الســيارات تتضمــن معايــر خاصــة ملبــاين املــدارس
والقامئــن عــى عمليــة التدريــب ومركبــات التدريــب ،
الفتــا إىل وجــود تعــاون كبــر ودائــم بــن اإلدارة العامــة
للعمليــات املركزيــة ودائــرة الخدمــات العامــة يف تقديــم
الخدمــات املتميــزة للجمهــور وتطويــر طرقــات اإلمــارة
مبــا يلبــي تطلعــات الجمهــور .

 mمدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة يتفقد
ساحة حجز المركبات بالساعدي

يف إطــار تحســن إجــراءات العمــل بســاحات الحجــز،
وتقديــم أفضــل الخدمــات املروريــة ،الســعاد العمــاء،
تفقــد ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس
الخيمــة ،ســاحة حجــز املركبــات  -الســاعدي ،بإمــارة

رأس الخيمــة ،بحضــور املقــدم ســامل محمــد بورقيبــه
رئيــس قســم املــرور والدوريــات ،والنقيــب حمــد عــي
الشــحي رئيــس قســم االســراتيجية وتطويــر األداء،
والنقيــب أحمــد إبراهيــم العمــري مديــر فــرع حجــز
املركبــات .حيــث تــم خــال الجولــة التفقديــة ،اإلطــاع

عــى نظــام ســر عمــل ســاحة حفــظ املركبــات ،وآليــة
تقديــم الخدمــات يف ظــل اإلجــراءات اإلحرتازيــة
والتدابــر الوقائيــة للوقايــة مــن كوفيــد  ،19 -واإلطــاع
عــى آليــة بيــع املركبــات ،واملعوقــات والتحديــات التــي
تواجــه ســر أداء العمــل ،مــع مناقشــة افضــل املقرتحات
والحلــول التطويريــة بشــأنها .وأوضــح العميــد الدكتــور
محمــد الحميــدي ،رضورة تســيري العمــل وفقــاً
لإلجــراءات القانونيــة ،وتنظيــم عمليــة البيــع بــن
الــركاء االســراتيجيني( ،رشطــة رأس الخيمــة ،ودائــرة
املحاكــم ،وهيئــة املــوارد العامــة ،واالمــارات للمـزادات)،
بهــدف تســيري العمــل واالرتقــاء بــه وتســهيل إجراءاتــه
مبــا يحقــق إســعاد املتعاملــن.
ووجــه مديــر عــام العمليــات املركزيــة ،بتعزيــز االهتامم
بالعمــاء يف ســاحة حجــز املركبــات ،وتقديــم جميــع
التســهيالت لتســيري إجراءاتهــم القانونيــة واملروريــة ،مــع
الحــرص عــى تطويــر قــدرات العاملــن يف ســاحة حجــز
املركبــات لتقديــم أفضــل الخدمــات إلســعاد العمــاء.
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 mشرطة ُ ّ
رأس الخيمة تكرم
أحد المتعاونين مع
رجال الشرطة
وأعضاء فريق
اإلنقاذ اإلماراتي
المتخصص
( هزاع فزاع )
ضمــن احتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي،
وتوجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،الراميــة إىل
تطبيــق أعــى معايــر األمــن والســامة مبــا يعــزز األمــن
واألمــان يف اإلمــارة ،وضمــن منهجيــة التكريــم والتحفيــز
ومكافــأة املتعاونــن والــركاء يف العمــل التــي تنتهجهــا
رشطــة رأس الخيمــة ،واهتاممهــا بقضايــا املجتمــع
وســعيها لنــر وتحقيــق اســراتيجية وزارة الداخليــة،
يف تعزيــز األمــن واألمــان واالســتقرار ،وتعزيــز ثقــة
الجمهــور بفاعليــة الخدمــات الرشطيــة املقدمــة .كــرم
ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مدير
عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة ،أعضــاء
فريــق اإلنقــاذ اإلمــارايت املتخصــص ( هــزاع فــزاع )
بحضــور العقيــد ُركــن جاســم محمــد اشــتريي نائــب
مديــر إدارة العمليــات برشطــة رأس الخيمــة ،وعــدد
مــن ضبــاط الرشطــة.
حيــث أشــاد مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة

رأس الخيمــة ،بجهــود أعضــاء فريــق اإلنقــاذ اإلمــارايت
املتخصــص ( هـزاع فـزاع ) وهــم نخبــة مــن املواطنــن
املتعاونــن يف إنقــاذ الجمهــور مــن مرتــادي الجبــال
والوديــان ،مثمنــا شــعورهم املطلــق باملســؤولية
املجتمعيــة واإلنســانية اتجــاه أف ـراد ومجتمــع اإلمــارة
مــن مواطنــن ومقيمــن وز ّوار ،مثمنــاً حرصهــم عــى
نــر وتعزيــز األمــن واألمــان واالســتقرار الــذي يــأيت يف
مقدمــة أولويــات األجهــزة الرشطيــة.
وأشــار ســعادته ،بــأن تكريــم أعضــاء فريــق اإلنقــاذ
اإلمــارايت املتخصــص ( ه ـزاع ف ـزاع ) قــد جــاء تقدي ـرا ً
وعرفانــاً لجهودهــم وتعاونهــم املثمــر مــع أجهــزة
الرشطــة ،يف إنقــاذ أفــراد الجمهــور تحقيقــاً ملنهجيــة
املواطنــة اإليجابيــة ،األمــر الــذي عكــس الوجــه
املحــي ،بفضــل مــا
ّ
الحضــاري واملــرف ملجتمعنــا
قدمــوه مــن ادوار بطوليــة ملموســة ،مثمنــا شــجاعتهم
واســتعدادهم لعمليــات اإلنقــاذ وتقديــم الدعــم
والعــون اإلنســاين لكافــة أفــراد الجمهــور.

ومــن جانــب آخــر ،كــ ّرم العميــد الدكتــور محمــد
الحميــدي ،الســيد عبــد اللــه أحمــد صالــح الشــحي،
تقديــرا ً لتعاونــه املثمــر مــع رجــال قســم املــرور
والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك بحضــور
ســعادة العميــد إحمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة
املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،واملقــدم ســامل
محمــد بورقيبــة رئيــس قســم الدوريــات ،وعــدد مــن
ضبــاط الرشطــة.
وأوضــح مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس
الخيمــة ،بــأن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
حريصــة عــى تكريــم املتعاونــن مــن الجمهــور
الخارجــي ،تثمينــاً لجهودهــم املخلصــة يف التعــاون
مــع رجــال الرشطــة ،وخدمــة املجتمــع ،لذلــك يجــب
االحتفــاء بهــم وتكرميهــم باعتبــار هــذا التعــاون البنــاء
وعي ـاً أمني ـاً ،ومنهج ـاً اخالقي ـاً ســامياً ومنوذج ـاً يحتــذى
بــه ،لتحفيــز الجمهــور يف املســاهمة يف دعــم املنظومــة
األمنيــة والحفــاظ عــى أمــن املجتمــع واســتقراره.

ً
 mعقابية رأس الخيمة تكرم  14نزيال بمسابقة تحفيظ القرآن الكريم
كــرم العميــد يعقــوب يوســف بــو ليلــة مديــر إدارة املؤسســة العقابيــة
واإلصالحيــة يف رشطــة رأس الخيمــة  14نزيــا فــازوا يف مســابقة حفــظ
القــرآن الكريــم والتــي تــم اطالقهــا خــال شــهر رمضــان املبــارك بالتعــاون
مــع هيئــة األعــال الخرييــة.
وأكــد العميــد بوليلــة عــى حــرص رشطــة رأس الخيمــة ممثلــة يف إدارة
املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة عــى تعزيــز الــوازع الدينــي بــن النــزالء
مــن خــال تنظيــم مثــل هــذه املســابقات الهادفــة التــي تســهم يف عمليــة
التأهيــل اإلصالحــي للنــزالء وشــغل أوقــات فراغهــم بشــكل مثمــر إىل
جانــب إعدادهــم للعــودة ملامرســة حياتهــم الطبيعيــة بعــد انتهــاء فــرة
محكوميتهــم وخدمــة املجتمــع وأف ـراده .
وهنــأ النــزالء املكرمــن عــى جهودهــم التــي تكللــت بالنجــاح مــن خــال
فوزهــم مبســابقة حفــظ القــرآن الكريــم  ،معربــا عــن امتنانــه وتقديــره
لجهــود هيئــة األعــال الخرييــة العامليــة ورعايتهــا لهــذه املســابقة التــي
تجســد أنبــل صــور التعــاون املثمــر بــن املؤسســات والهيئــات العاملــة
بالدولــة مبــا يصــب يف بوتقــة الصالــح العــام وخدمــة املجتمــع .
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محطة شرطية

 mيستمر لمدة أسبوعين

عقابية وإصالحية رأس الخيمة تنظم معرضا لمنتجات النزالء
في «مركز منار التجاري»

تنظــم إدارة املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة يف رشطــة رأس الخيمــة معرضــاً فنيــاً
ملنتجــات نــزالء املؤسســة يف مركــز منــار التجــاري عــى مــدار أســبوعني كاملــن .وقــال
العميــد يعقــوب يوســف بوليلــة مديــر إدارة املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة يف رشطــة
رأس الخيمــة أن افتتــاح هــذا املعــرض ينــدرج ضمــن مســاعي القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة لدعــم وتأهيــل نــزالء املؤسســة ومســاعدتهم عــى اســتغالل أوقــات
فراغهــم بشــكل مفيــد مــن خــال تشــجيعهم عــى مامرســة هواياتهــم يف انتــاج
وصناعــة املنتجــات واملشــغوالت اليدويــة والرتاثيــة والحرفيــة وتقديــم الدعــم النفــي

واملــادي لهــم  .وأضــاف أنــه تــم افتتــاح هــذا املعــرض الــذي يســتمر ملــدة أســبوعني
ويفتــح أبوابــه يومي ـاً مــن الســاعة العــارشة صباحــا وحتــى العــارشة مســاءا إلتاحــة
الفرصــة أمــام املواطنــن واملقيمــن والزائريــن ل ـراء املنتجــات املعروضــة والتعــرف
عــن قــرب عــى مواهــب النــزالء التــي يتــم الحــرص عــى تطويرهــا وتوفــر كافــة
أشــكال الدعــم لهــا ملســاعدتهم عــى االســتفادة مــن فــرة قضــاء عقوبتهــم مبــا يعــود
بالنفــع والفائــدة عليهــم يف املســتقبل ،معربــا عــن امتنانــه وتقديــره إلدارة مركــز منــار
التجــاري لتعاونهــم الدائــم يف تنظيــم هــذه النوعيــة مــن املعــارض بشــكل دوري مــا
يتيــح املجــال لتنظيــم املزيــد منهــا مســتقبال .
ولفــت العميــد بوليلــة إىل أن ريــع بيــع هــذه املنتجــات يتــم تخصيصــه للنــزالء
ولتمويــل إقامــة الــدورات والــورش التدريبيــة والتأهيليــة املتنوعــة التــي تعــود بالنفــع
عــى النــزالء أنفســهم وتســاعدهم عــى تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم الحرفيــة .
كــا أقامــت إدارة املؤسســة العقابيــة واالصالحيــة معرضــا مامثــا ملنتجــات النــزالء يف
مركــز اســعاد املتعاملــن.
وأوضــح مديــر االدارة أن الهــدف مــن إقامــة هــذا املعــرض اطــاع مراجعــي وزوار
املركــز عــى منتجــات النــزالء مــن مشــغوالت وصناعــات يدويــة وتراثيــة وحرفيــة
وفتــح املجــال أمــام الراغبــن منهــم ل ـراء هــذه املنتجــات املعروضــة التــي تســهم
يف دعــم النــزالء وإلحاقهــم يف دورات متنوعــة تســهم يف زيــادة رصيدهــم املعــريف
واملهــاري.

« mمرور رأس الخيمة» تدشن حملة (وقايتك تهمنا)
بقرية تسجيل  -رأس الخيمة (اينوك)

دشــنت إدارة املــرور والدوريــات  -فــرع التوعيــة
واإلعــام املــروري ،بالتعــاون مــع هيئــة املــوارد
العامــة ،وقريــة تســجيل اينــوك ،حملــة مروريــة
وقائيــة توعويــة تحــت شــعار ( وقايتــك تهمنــا )
بحضــور العميــد احمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة
املــرور والدوريــات ،والعقيــد صقــر بــن ســلطان
القاســمي وســعادة املقــدم الدكتــور محمــد عبــد اللــه

البحــار نائــب مديــر إدارة املــرور والدوريــات برشطــة
رأس الخيمــة ،وذلــك بقريــة تســجيل – رأس الخيمــة
(اينــوك ).
وأوضــح العميــد أحمــد النقبــي ،بــأن تدشــن حملــة (
وقايتــك تهمنــا ) ،جــاء تطبيقـاً لإلجـراءات االحرتازيــة
املتبعــة بالدولــة ،حرص ـاً عــى تعزيــز أمــن وســامة
املجتمــع صحيـاً ومروريـاً يف ظــل جائحــة كورونــا ،مــن

خــال تقديــم نصائــح وإرشــادات الوقايــة والســامة
مــن فــروس كوفيــد  19 -مــع التأكيــد عــى مواصلــة
الحفــاظ عــى ضبــط أمــن الطــرق ،وفقــا لألهــداف
االســراتيجية لــوزارة الداخليــة ،الراميــة إىل تعزيــز
أمــن وســامة املجتمــع صحي ـاً ومروري ـاً ســوا ًء عــى
الطريــق العــام أو بداخــل قريــة تســجيل (اينــوك).
وأضــاف النقبــي ،بــأن برنامــج تدشــن الحملــة
تضمــن توزيــع الوســائل الخاصــة باج ـراءات الوقايــة
والســامة يف املركبــات ،وأدوات التعقيــم ،فض ـاً عــن
توعيــة مســتخدمي الطريــق بالتــزام قواعــد الســر
واملــرور.
ووجــه مديــر املــرور والدوريــات ،جميــع قائــدي
املركبــات واملتعاملــن إىل رضورة االلتــزام بتطبيــق
اجــراءات الوقايــة والســامة واســتخدام أدوات
التعقيــم عنــد الخــروج مــن املنــزل وقيــادة املركبــات،
واتبــاع الســلوكيات الصحيــة الســليمة التــي تكفــل
أمنهــم وســامتهم صحيــاً ،دون تعريــض حياتهــم
للخطــر ،متمنيــا للجميــع األمــن والســامة الصحيــة
واملروريــة.
العدد (  ) 297ي ــوليـ ـ ـ ــو 2021
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 mشرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة حول
( دعم وتعزيز اإلنتماء والوالء للوطن والقيادة )

نظمــت إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة
متمثلــة يف قســم األنشــطة الرياضيــة
واالجتامعيــة محــارضة حــول (دعــم وتعزيــز
االنتــاء والــوالء للوطــن والقيــادة ) التــي
قدمهــا العقيــد الدكتــور نــارص محمــد البكــر
مديــر مركــز تدريــب رشطــة رأس الخيمــة
(عــن بعــد) أشــاد مــن خاللهــا بالدعــم
الكبــر الــذي يتلقــاه أبنــاء الوطــن مــن

القيــادة الرشــيدة لحكومــة دولــة اإلمــارات
مثمن ـاً الجهــود املبذولــة والخدمــات املتوفــرة
والرعايــة الشــاملة للجميــع مــن مواطنــن
ومقيمــن األمــر الــذي يحتــم رضورة تنميــة
وتعزيــز الشــعور باملســؤولية الوطنيــة تجــاه
دولــة اإلمــارات  ،كــا تنــاول عــددا ً مــن
املحــاور الرئيســية أهمهــا تعريــف الــوالء
واالنتــاء للوطــن مســتعرضاً أعظــم صــوره

ومســلطاً الضــوء عــى الــوالء الوظيفــي وهــو
أحــد عوامــل التميــز والتفــوق واإلبــداع الــذي
يــؤدي االلتـزام بــه إىل زيــادة إنتاجية املؤسســة
وبالتــايل االرتقــاء بهــا يف جميــع النواحــي
مؤكــدا ً حــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى تعزيز
مفهــوم الــوالء الوظيفــي والتميــز املؤســي
بــن منتســبي الرشطــة تطبيقــاً إلســراتيجية
وزارة الداخليــة  ،وأكــد أن محــارضة (الــوالء
واالنتــاء للوطــن) ،تســتهدف تعزيــز ثقافــة
االنتــاء والــوالء للوطــن واالفتخــار بــه مــن
خــال ترســيخ القيــم الوطنيــة واألهــداف
اإليجابيــة املتمثلــة يف الحفــاظ عىل مكتســبات
هــذا الوطــن الحضاريــة والتنمويــة وإنجــازات
االتحــاد التــي تجســدت خــال العقــود
املاضيــة والحــث عــى قيمــة ( الــوالء ) التــي
تعتمدهــا إســراتيجية وزارة الداخليــة للحفــاظ
عــى أمــن وأمــان الوطــن .

 mالشرطة المجتمعية برأس الخيمة تطلق حملة "حماية الطفل" التوعوية
أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
مــن خــال إدارة الرشطــة املجتمعيــة – قســم
توعيــة املجتمــع – بالتعــاون مــع أفرعهــا
الجغرافيــة مبراكــز الرشطــة الشــاملة عــى مســتوى
اإلمــارة " ،حاميــة الطفــل" التوعويــة باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة  ،اســتهدفت أوليــاء األمــور
وطلبــة املــدارس والتــي جــرى تنفيذهــا بالتعــاون
والتنســيق مــع املــدارس الحكوميــة والخاصــة عــر
توظيــف نظــام املحــارضات عــن بعــد مــن خــال
تطبيــق " "teamsيف مختلــف املجــاالت األمنيــة
واملجتمعيــة للحــد مــن الســلوكيات الخاطئــة .
وقــال العقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي
مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة بــرأس الخيمــة
بــأن اإلدارة وجهــت اهتاممــاً كبــرا ً لفئــة األبنــاء
عموم ـاً واألطفــال تحديــدا ً  ،نظ ـرا ً ملــا يحتاجونــه
مــن رعايــة ورقابــة كبرييــن وتوجيههــم وتوعيتهــم
التخــاذ الســلوك القويــم لحاميــة فكــره وجســده
مــن أيــة تهديــدات ســلبية قــد تؤثــر عليــه وعــى
صحتــه ثــم عــى مجتمعــه يف املســتقبل  ،كخطــوة
لبنــاء جيــل وا ٍع متســلح باألخــاق واملبــادئ
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الدينيــة ومحافظــاً عــى هويتــه وعاداتــه مــن
خــال الرتكيــز عــى أوليــاء األمــور الذيــن يعــدون
املوجــه األول والرئيــي لهــم  ،تحقيقـاً لرؤيــة وزارة
الداخليــة يف تقديــم أفضــل الخدمــات للوصــول
إىل مجتمــع آمــن وســعيد لتعزيــز األمــن واألمــان
وجعــل دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العــامل
أمن ـاً واســتقرارا ً عــن طريــق مشــاركة الجميــع يف
تحمــل املســؤولية وتحقيــق املواطنــة اإليجابيــة .

وتضمنــت الحملــة كــا أوضحهــا املقــدم عبدالله
عبدالرحمــن الزعــايب رئيــس قســم توعيــة املجتمــع
 ،إعــداد ونــر منشــور توعــوي باللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة عــر منصــات مواقــع التواصــل
االجتامعــي لرشطــة رأس الخيمــة  ،واشــتملت عــى
العديــد مــن النصائــح والتوصيــات املوجــه لــويل
األمــر يف كيفيــة املحافظــة عــى صحــة وســامة
أبنائهــم مــن أيــة مخاطــر أو تهديــدات قــد تحيــط
بهــم  ،إضافــة إىل نــزول الفــرق املختصــة مبراكــز
الرشطــة الشــاملة – كالً حســب منطقــة اختصاصــه
– يف مختلــف أماكــن تواجــد العائــات مــع
االلت ـزام بتطبيــق اإلج ـراءات االحرتازيــة ملكافحــة
"كوفيــد  ، "19لتقديــم التوعيــة الالزمــة  ،فضــاً
عــن تعريــف الطفــل بحقوقــه وواجباتــه الواجــب
االلت ـزام بهــا واالبتعــاد عــن الســلوكيات الخاطئــة
ليكونــوا قادريــن عــى مواجهــة الحيــاة  ،والتعــاون
مــع الوســائل اإلعالميــة يف نــر التوعيــة عــى
نطــاق واســع .

محطة شرطية

 mمركز شرطة الرمس برأس الخيمة يطلق مبادرات التحول الرقمي
إلسعاد المتعاملين

أكــد العقيــد أميــن حســن العوبــد عــى حــرص
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ودعمهــا
الالمحــدود لتحقيــق توجهــات وزارة الداخليــة
الراميــة إىل تقديــم خدمــات رقميــة ذكيــة بأعــى
معايــر الجــودة والشــفافيه مــن خــال توفــر
كافــة اإلمكانيــات واملــوارد الالزمــة لتعزيــز إســعاد
املتعاملــن بالخدمــات املقدمــة والــذي يعــد مــن
أهــم األولويــات التــي تســعى وزارة الداخليــة إىل
تجســيدها والرتكيــز عليهــا مــن خــال التعــرف عــى
احتياجــات وتوجهــات املتعاملــن
ومــن هــذا املنطلــق ســعى مركــز رشطــة الرمــس
الشــامل إلطــاق عــدة مبــادرات وأنشــطة تدعــم
توجــه القيــادة للتحــول الرقمــي مــن خــال تقديــم
الخدمــات عــر املنصــات والتطبيقــات الذكيــة
الراميــة لذلــك.
كــا قــام املركــز باســتخدام أدوات متعــددة يف دعــم
التحــول الرقمــي كشاشــة عــرض رقميــة توعويــة
إلرشــاد جميــع فئــات املتعاملــن مثــل أصحــاب
الهمــم بكيفيــة اســتخدام التطبيــق الــذيك واملوقــع
اإللكــروين بلغــة اإلشــارة وإبــراز للخدمــات ذات

األولويــة كــا حــرص املركــز عــى إعــداد دليــل
خدمــات رقمــي تفاعــي مميــز يــرز الخدمــات
بكافــة قنــوات تقديــم الخدمــة
حيــث قــام املركــز بإطــاق منصــة ذكيــة متكاملــة
تشــمل ( حاســب آيل ذايت الخدمــة مــزود بجميــع
القنــوات الرقميــة كالتطبيــق الــذيك واملوقــع

اإللكــروين ومنصــة اإلســتبيان اإللكــروين ومنصــة
املقرتحــات والشــكاوي والنظــارة االفرتاضيــة الخاصــة
بتوعيــة املتعاملــن باإلضافــة إىل منصــة ذكيــة
أللعــاب األطفــال) تتوافــر بهــا جميــع الخدمــات
الرقميــة التــي تعنــى بإرشــاد املتعاملــن وتوعيتهــم
وتوجيههــم عــى اســتخدام القنــوات الرقميــة

 mبتوجيهات بن علوان

إطالق مبادرة فريق " لبيه " النسائي في شرطة رأس الخيمة
بتوجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة ودعــم وتشــجيع املــدراء العامــون أطلــق مجلــس الرشطــة
النســائية مبــادرة فريــق " لبيــه " التــي تقــوم عــى توفــر الــكادر النســايئ
املطلــوب للدعــم واملســاندة يف مختلــف املهــام الرشطيــة امليدانيــة .
وقالــت النقيــب مــوزة الخابــوري رئيــس مجلــس الرشطــة النســائية يف القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة أن هــذا الفريــق الــذي يضــم عنــارص نســائية
مــن منتســبات القيــادة يتــوىل طوعـاً مســؤولية توفــر الدعــم واالســناد الالزمــن
بنــاء عــى الرغبــة الشــخصية ملنتســباته يف مختلــف املهــام الرشطيــة التابعــة
لــإدارات امليدانيــة لتحقيــق التكامــل بــن العنــر النســايئ يف رشطــة رأس
الخيمــة وتحقيــق األهــداف املوضوعــة وتأديــة الــدور الداعــم للعمليــات
الرشطيــة .
وأوضحــت أن فريــق " لبيــه " الــذي يحظــى بدعــم كامــل مــن ســعادة قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة سيشــارك إىل جانــب املهــام الوظيفيــة األساســية يف
مختلــف الفعاليــات واملهــام التابعــة لكافــة اإلدارات الرشطيــة امليدانيــة والتــي
تتطلــب تواجــد عنــر رشطــي نســايئ يف خطــوة تهــدف إىل تعزيــز األمــن
واألمــان يف ربــوع اإلمــارة ومــد جســور التواصــل والتعــاون بــن منتســبات
رشطــة رأس الخيمــة  ،مضيفــة أن الهــدف األســايس مــن إنشــاء فريــق لبيــه
يتمثــل يف ضــان اســتمرارية ودميومــة العمــل وتقديــم الخدمــات الرشطيــة
والتوعويــة النســائية ميدانيـاً للجمهــور مبــا يصــب يف املصلحــة العامــة ويدفــع
بعجلــة العمــل لتحقيــق املزيــد مــن النجاحــات .
العدد (  ) 297ي ــوليـ ـ ـ ــو 2021
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خال من المخدرات ..
نحو عالم
ٍ

ً
ً
 mتضافر الجهود محليا ودوليا من أجل مكافحة هذه اآلفة الخطيرة
ً
 mالمخدرات تخلف آثارا كارثية على المجتمع بصورة عامة والشباب خاصة
تشارك اإلمارات دول العالم سنويا االحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات  ،والذي يصادف  26من يونيو من كل عام  ،ويقام
االحتفال هذا العام في اإلمارات تحت شعار " ملتزمون يا وطن  ..المخدرات آفة "  ،الشعار الذي تم اعتماده من قبل (مجلس
مكافحة المخدرات) على مستوى الدولة  ،والمجلس كان قد شكل بموجب القرار الوزاري الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان  ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،في شهر مارس من العام . 2016
إعداد  :سعد الدغمان

وقد جاء الشعار شامالً ملا للمخدرات من أثار سلبية
وخطرية عىل الصحة وسالمة املجتمع ،حيث وضعت
الحكومة الرشيدة لإلمارات خططا استباقية وبرامج
تستهدف التوعية بأرضار املخدرات  ،وما تخلفه من آثار
كارثية عىل املجتمع بصورة عامة  ،وفئة الشباب خاصة.
المخدرات مشكلة وتحدي

االتجار باملخدرات يشكل تحدياً أمنياً يواجه أجهزة
املكافحة عىل مستوى العامل  ،وهنا البد وأن نخلق من ذلك
التحدي فرصة لتطوير قدرات فرق مكافحة املخدرات
بالبالد  ،والسعي الكتشاف كل جديد قد يلجأ إليه من
أساليب تلك العصابات التي تروج وتنرش تلك السموم
كبدائل عن الطرق املعهودة .وقد سعى مجلس مكافحة
املخدرات بالدولة منذ تأسيسه ودون تأخري لتطبيق
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات  ،والتي أثبتت
نجاحها عرب عمليات واسعة متثلت بضبط املتهمني بقضايا
املخدرات  ،وذلك ما أظهرته نتائج العمل و املؤرشات التي
رسمها املجلس كأهداف لعمله .وتعترب الفعاليات التي
يتضمنها اليوم العاملي ملكافحة املخدرات فرصة مهمة
للتوعية مبخاطر تلك السموم  ،وتؤكد عىل أهمية تضافر
الجهود محلياً ودولياً بني كافة األجهزة الرشطية من
أجل مكافحة هذه اآلفة الخطرية التي تساهم يف تدمري
املجتمعات واألُرس يف مختلف انحاء العامل.
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استراتيجية شاملة للمكافحة

وال يخفى عىل متابع أن جهود اإلمارات يف مكافحة
املخدرات تسري وفق اسرتاتيجية شاملة تأخذ بعني
االعتبار هذه القضية التي تشكل خطرا ً جسيامً يهدد
دول العامل أجمع  ،ولقد عملت الدولة بشكل مستمر
عىل تحديث القوانني والترشيعات الخاصة مبكافحة
املخدرات  .وعىل الصعيد األمني عملت الجهات
الرشطية واألمنية من خالل اسرتاتيجيتها األمنية
الشاملة لرتسيخ حالة األمن واالستقرار يف الدولة من
خالل مواكبة املستجدات العرصية  ،واستخدام أحدث
التقنيات لتحقيق أفضل معدالت األمن  ،وبفضل ذلك
متكنت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من رضب
مخططات تجار املخدرات  ،وإحباط عمليات الرتويج
خالل األعوام املاضية.
مكافحة المخدرات قضية الجميع

أن مكافحة املخدرات تعترب قضية جميع فئات
املجتمع  ،وعىل الجميع أن يكونوا ُمتحدين ملحاربتها
 ،سواء بوسائل التوعية أو بغريها من الوسائل األخرى.
وهنا البد من التأكيد بأن األجهزة املعنية باملكافحة
توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية املستقبلية
للدولة بالوصول للريادة العاملية يف كافة املجاالت ،
ومنها مكافحة املخدرات وضبط مروجيها بالتعاون مع

الجهات الحكومية املعنية ومؤسسات املجتمع املحيل
والدويل لتحقيق أعىل درجات األمن واألمان ومنع
وصول السموم إىل املجتمع.
وبهذه املناسبة البد لنا كجمهور أن نث ّمن الجهود
الجبارة وامل ُخلصة التي يبذلها رجال مكافحة املخدرات
عىل مستوى العامل يف التصدي للعصابات الدولية
العابرة للحدود  ،وإلقاء القبض عليهم وتقدميهم
للعدالة  ،إىل جانب حرصهم عىل تنسيق الجهود يف
كشف املخططات اإلجرامية للعصابات  ،وهو ما ساهم
يف اإلطاحة بعدد كبري منهم.
وحث أولياء األمور بتوعية أبنائهم مبخاطر املخدرات
وبناء عالقة إيجابية معهم  ،واالهتامم بهم وتكثيف
الرقابة عليهم لحاميتهم من أصدقاء السوء والفراغ
والفضول  ،ومجرمي اإلنرتنت والغرباء الذين
قد يرتبصون بهم عرب مواقع التواصل االجتامعي
ويستغلونها يف الرتويج للمخدرات .األمر الذي يعطينا
الحافز والدافع للميض قدماً وبقوة للتصدي لكل من
تسول له نفسه اإلخالل بأمن البالد من مهريب ومروجي
املخدرات والقبض عىل مرتكبيها مهام كلف األمر.
وزارة الداخلية اإلماراتية تويل اهتامماً كبريا ً ملكافحة
املخدرات عرب توفري اإلمكانات البرشية والفنية واملادية
ألجهزة املكافحة بالدولة
-https://www.albayan.ae/uae/news
-https://www.ecssr.ae/reports_analysis

مناسبات

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام تحت شعار "ملتزمون يا وطن ...
المخدرات آفة"  .وعلى هامش االحتفال بهذه المناسبة  ،أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على حرص وزارة
الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء  -وزير الداخلية للتصدي
لهذه اآلفة الخطيرة التي تهدد أمن الوطن وسالمة المواطن والمقيم .

المخدرات آفة فتاكة
بكافة مجاالت التنمية

اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي
قائد عام شرطة رأس الخيمة

ويف مثل هذا اليوم تتوحد وتتضافر
جهود العامل أجمع من أجل مجتمعات
خالية من املخدرات  ،ونحن يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ندرك متاماً
حجم املخاطر واألرضار التي تلحقها
هذه اآلفة الفتاكة بكافة مجاالت التنمية
الشاملة .لقد آمنت دولة اإلمارات بأن
شبابها هم عدة الحارض وأمل املستقبل ،
وعامد التنمية والبناء والتطور الحضاري ،
وأن االلتزام تجاه مكافحة املخدرات عىل
املستوى املؤسيس واملجتمعي والشخيص
هو واجب وطني  ،وأن تضافر الجهود من
أجمل حامية أجيالنا يف الحارض واملستقبل
هي التزام ومسئولية الجميع تجاه الوطن.
أن االحتفال باليوم العاملي ملكافحة
املخدرات يعد فرصة لتذكري الدول

إدراكاً من املجتمع الدويل لخطورة املخدرات،
اليوم العالمي لمكافحة
ويف إطار سعي الجهات الدولية املعنية مبكافحة
المخدرات فرصة لتوحيد املخدرات يف األمم املتحدة لحشد الجهود
وتعزيز الجهود لمحاربة والطاقات ملحاربة هذه املشكلة عىل املستوى
هذه السموم
الدويل ،فقد تم اعتامد يوم السادس والعرشين
من شهر يونيو يف كل عام ،كيوم عاملي ملكافحة
املخدرات ،بهدف توحيد وتعزيز الجهود كافة
ملكافحة هذه السموم عىل مستوى العامل.
وبهذ املناسبة ،يجب أن الننىس الجهود التي
تبذلها دولة اإلمارات يف محاربة آفة املخدرات
اتجارا ً وترويجاً وتعاطياً أثبتت نجاحاً كبريا ً يف
الحد من انتشارها والوقاية منها نظرا ً إىل ما
متثله هذه اآلفة من مخاطر متعددة األوجه
الصعد االجتامعية واالقتصادية
عىل مختلف ُّ
واألمنية ،كام أن وزارة الداخلية اتخذت العديد
من االسرتاتيجيات ملكافحة املخدرات ،كان من
أبرزها تكثيف برامج التوعية املجتمعية ،ورفع
العميد عبد اهلل خميس الحديدي
وعي جميع فئات ورشائح املجتمع بأرضار
نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة
ومخاطر املخدرات واملؤثرات العقلية وتكوين
رشاكات اسرتاتيجية مع مؤسسات املجتمع

واملجتمعات باألخطار الكبرية للمخدرات
والتحديات التي تشكلها يف الكثري من
املجتمعات نظرا ً ملا تخلفه من أرضار
أمنية وصحية واجتامعية واقتصادية
تصيب األفراد واملجتمعات يف وقت
واحد األمر الذي يتطلب تضافر جهود
دول العامل يف التصدي لهذه اآلفة التي
تشكل خطرا ً عىل مجتمعاتنا وتهدد أمن
واستقرار دولنا ،وأن الجهود التي تبذلها
دولة اإلمارات يف محاربة آفة املخدرات
اتجارا ً وترويجاً وتعاطياً أثبتت نجاحاً
كبريا ً يف الحد من انتشارها والوقاية منها
نظرا ً إىل ما متثله هذه اآلفة من مخاطر
الصعد
متعددة األوجه عىل مختلف ُّ
االجتامعية واالقتصادية واألمنية.

املدين ،للمشاركة يف التصدي لهذه اآلفة ،إضافة
إىل استخدام األجهزة املعنية باملكافحة ،أفضل
التقنيات وأكرثها تقدماً ،وتطوير قدرات
وإمكانيات العاملني ،من خالل برامج تأهيل
وتدريب نوعية ركزت عىل الطرق والوسائل
واملفاهيم الحديثة يف عمليات املكافحة.
إن واجبنا يحتّم علينا كعنارص رشطة لفت انتباه
الجمهور إىل واقع املشكلة ،وما ينتج عنها من
ٍ
مآس ،حيث نسعى من خالل االحتفال باليوم
العاملي ملكافحة املخدرات ،إىل الوصول لرشائح
املجتمع املختلفة لتوعيتهم مبخاطر تعاطي
املخدرات ،والتوعية بأهمية التص ّدي آلفة العرص،
وحامية أبنائنا من رشورها وتذكريهم مبخاطرها
ومضارها التي تطال املجتمع بقطاعاته كافة،
والتع ّرف إىل الجهود املبذولة لرعاية املدمنني،
إىل جانب مؤازرة جميع الجهود ودعمها بكل
الوسائل املتاحة للوقاية من مخاطر املخدرات
عىل صحة األفراد واملجتمع وسبل الوقاية منها.
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العين الساهرة

شرطة رأس ً الخيمة تودع محمد عثمان السنهوري...
ً

ترك رحيله أثرا كبيرا في النفوس وصيغت كلمات الوفاء بحقه

بفيض كبير من األسى  ،وبتدافع غلب عليه اإلحساس الصادق بمشاعر الحزن العميق  ،شيعت القيادة العامة لشرطة
رأس الخيمة أوائل شهر يونيو الماضي رجلين من أبرز الخبراء العرب من إبناء السودان الشقيق الذين عملوا في خدمة
العدالة الجنائية واألمن بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،من خالل عملهما بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،
وعطائهما الذي امتد لعدة عقود كي يسهم في تعزيز صرح العدالة واألمن على مستوى الدولة  ،وترسيخ المعارف
والخبرات لدى الكثيرين من الضباط والعاملين بسلك الشرطة .
رثاء ووفاء

ويف موكبني مهيبني شيعت إمارة راس الخيمة كل من الدكتور عيل الكوباين
مؤسس الطب الرشعي باملخترب الجنايئ للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة -
الذي انتقل إىل جوار ربه بعد معاناة طويلة مع مرض الرسطان امتدت لست
سنوات .
ومل متض أيام عىل رحيله  ،حتى ودعت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الخبري
االسرتاتيجي املقدم محمد عثامن األمني السنهوري (  2021 – 1946م) ،والذي
انضم إىل القيادة يف العام  2001م قادما من القيادة العامة لرشطة الشارقة
التي التحق بها يف العام  1989م بعد رحلة من العمل كمحارض مبدرسة تدريب
الرشطة بوزارة الداخلية امتدت إلثني عرش عاما.
وكعادتها يف الوفاء لرجالها والعاملني يف خدمتها فقد ودعت القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة الرجلني مبا يستحقانه من معاين الوفاء  ،عرب كلامت شهدت
بالكثري لكل منهام  ،وحفظت لهام ما يستحقانه من تقدير وعرفان .
عطاء فكري

وفكري  ،ومن بصامت وخربات أسهمت يف تعزيز العدالة الجنائية  ،وتطوير
املنظومة الرشطية واألمنية  ،سوف تبقى مرياثا لألجيال املتعاقبة من ضباط
ورجال الرشطة الذين تلقوا التعليم والتدريب عىل يديهام وأضاف  :إننا يف
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بصفة خاصة  ،ويف دولة اإلمارات العربية
املتحدة بصورة عامة نقدر عطاء ومشاركات الخربات العربية  ،التي أسهمت
طوال عقود يف دعم جهود أبناء الدولة ومدهم باملعارف والخربات التي تؤهلهم
للتصدي لتبعات بناء الدولة  ،وتطوير منظوماتها املختلفة  ،وخاصة اإلخوة
والخرباء من السودان الشقيق عرب العالقات املتميزة بني الشعبني والدولتني التي
تأسست منذ عهد املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب
الله ثراه – وعالقته املتميزة مع السودان وقيادته  ،وإننا إذ نودع املذكورين إىل
مثواهام األخري لنعرب عن تعازينا الحارة لذويهام وارستيهام وللشعب السوداين
الشقيق داعني الله تعاىل أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة واملغفرة  ،وأن يكرم
نزلهام بقدرما قدما من عطاء وإسهام .
قامة من قامات اإلبداع

ويف كلامت تعرب عن الحزن العميق  ،وتفيض بالكثري من معاين الوفاء عرب
فقد أعرب سعادة اللواء عيل عبدالله علوان قائد عام رشطة رأس الخيمة عن سعادة العميد عبدالله الحديدي نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة عن حزنه
حزنه لرحيل املذكورين وقال  :إن ما تركه الراحالن من عطاء وإسهام علمي لرحيل الفقيدين فقال  :كام ودعنا باألمس الدكتور عيل الكوباين ..نودع اليوم
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محمد عثامن السنهوري  ،قامة أخرى من قامات اإلبداع والعطاء للعرب
السودانيني العاملني بجهاز الرشطة يف رأس الخيمة  ،ترجل األب الرشعي
لإلدارة و التخطيط والتطوير ثم اإلسرتاتيجية واألداء املؤسيس يف القيادة ،
رب البحوث والدراسات الرشطية  ،واألستاذ املتقن واملعلم لضباط القيادة
عىل فنون إعداد البحوث والتقدم لنيل الشهادات العليا  ،املرجع املحيط
للقوانني والقرارات الرشطية والقانونية واإلدارية املحلية والعربية ..املتفرد
يف تقديم اإلستشارات الرشطية واألمنية والقانونية  .املنجد املذهل عندما
يعجز اآلخرون عن إيجاد الحلول  ،الالعب الشامل يف آن واحد عىل كل
املستويات  .مل يحمل درجة علمية عالية ولكن وبكل تأكيد عجز عن
مجاراته حملة الدرجات العلمية يف صنوف من العلوم اإلدارية  ،قل أن
تجد رجال من رجال الرشطة يف بالدي ال يعرف محمد عثامن  ،ومن النادر
أن تجد منهم من مل يسأله املشورة  ،أو يطلب منه الرأي يف مجال العمل .
فقد كان موسوعيا  ،علام محيطا  ،غزير العلم واسع اإلطالع  ،مبساعدته
شهدت القيادة نهضة وريادة ومتيزا يف مجاالت رشطية وأمنية وقانونية
واسرتاتيجية وأداءا مؤسسيا عاليا  .كانت مراجعه وبحوثه ودراساته وكتبه
وأوراقه متتد من الشارقة اىل رأس الخيمة من مكتبات يف املنازل و املزارع
واملكاتب  ،ال تكاد تسأله عن مرجع أو بحث أو دراسة أو قانون إال وتجده
محفوظا مبراجعه.
يوم وفاته رحمه الله كان يوما حزينا لكل ذلك وكل أولئك  ،رحل عن دارنا
ورحلت معه كل تلك الفضائل  .اليوم نعزي اإلدارة والتخطيط  ،ونعزي
اإلسرتاتيجية  ،ونعزي البحث العلمي الرصني  ،ونعزي زمالئنا يف جهاز
الرشطة باإلمارات ممن عرفوه وزاملوه  ،ونعزى الشعب السوداين الشقيق
الذي مايزال يرفدنا بالنوادر من الرجال  .فكام أحطت وأحاطت بك علوم
الدنيا  ،نسأل الله جلت قدرته أن تحيطك رحامته  ،و أن يجعل ماقدمت
من علم وعمل صدقة جارية عنك اىل يوم القيامة.
حزن عميق في النفوس

ومن جانبه أعرب العميد جامل أحمد الطريمدير عام املوارد والخدمات
املساندة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  :عن حزنه لرحيل الدكتور
عيل الكوباين  ،والخبري املقدم السنهوري  ،مشريا إىل أن رحيلهام قد ترك أثرا
عميقا عىل نفوس كافة العاملني بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،ملا
جمع الراحلني من عالقات طيبة مع كافة العاملني بالرشطة وأبناء اإلمارة
بصورة عامة  ،وبخاصة الفقيد الدكتور عيل الكوباين الذي اتسعت دائرة
عالقاته بالكثريين نتيجة نشاطاته األدبية والثقافية واالجتامعية  ،حيث
كان بيته ومكتبه محطا ومزارا للكثريين من معارفه وأصدقائه ومحبيه .
وأضاف العميد جامل  :إننا إذ نودع الراحلني لنشعر أن بعضا منا قد
رحل  ،حيث امتدت عالقاتنا معهام لعدة عقود عربا من خاللها عن
محبتهام لإلمارات بوصفها وطنهام الثاين  ،ولشعب اإلمارات وأهلها الذين
احتضنوهام إىل جانب الكثريين من اإلخوة واألشقاء العرب بكرمهم
املعهود  ،وفطرتهم السوية  ،وشهامتهم وحسن ضيافتهم التي مل تفرق بني
أخ وشقيق  ،ما جعل معظم اإلخوة العرب واملقيمني يف اإلمارات يشعرون
حقيقة بأنهم يف وطنهم وبني أهلهم.
واختتم العميد جامل كلمته بالتوجه إىل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين
بواسع الرحمة واملغفرة  ،وأن يلهم ذويهام الصرب وحسن العزاء.
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هل طغى النشر اإللكتروني على مزايا الطباعة

اعالميون وباحثون  :ال غنى عن القراءة في الكتاب
والصحف رغم تطور التواصل االجتماعي

أكد إعالميون وباحثون إن وسائل التواصل االجتماعي والقراءة عبر اإلنترنت  ،أثرت وبشكل مباشر على القراءة والبحث والدراسة
ومتابعة األخبار وغيرها من اإلصدارات اإلعالمية في النسخ الورقية  ،بسبب توجه الناس إلى وسائل التواصل االجتماعي في الفترة
الماضية .إال أن ذلك ال يعني االبتعاد عن قراءة النسخ الورقية مستقبال  ،بل هي مرحلة وإن طالت ستكون وقتية  ،مطالبين العمل
ً
معا على دعم الحفاظ على القراءة المباشرة في الصحف والكتب  ،وعدم تغليب وسائل التواصل االجتماعي (السوشيال ميديا) ،
للحفاظ على التراث العالمي في هذا الشأن  ،وهو ما سيشجع على مواصلة التأليف والطباعة والقراءة لالستفادة القصوى.

,,

الكاتب  :محمد فاضل البدري

عبد اهلل عبد الرحمن

سالمة عدنان المنصوري

علي محمد الدهماني

ضرورة دعم القراءة
في النسخ الورقية للحفاظ
على التراث العالمي المكتوب
وعدم هدره
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خولة  إسماعيل الحمادي

إيمان سالم الخفاجي

قراءة الكتاب مسؤولية مشتركة

ويف هذا السياق قال اإلعالمي والباحث يف دائرة الثقافة والسياحة يف أبوظبي  األستاذ
عبد الله عبد الرحمن :إن الجيل الجديد استسهل مهمة البحث عن املعلومة عرب
اإلنرتنت عىل حساب الكتاب أو الصحيفة ،مام قاد إىل اإلدمان عىل األجهزة اإللكرتونية
عىل حساب الكتاب والصحيفة ،وهو أمر مرض بدون أدىن شك ،لكن من املمكن
تجاوزه من خالل التعاون املشرتك بني جميع األطراف .وبرأيي هنالك رضورة أن
تستعني الكوادر التدريسية بالتشويق عىل القراءة عرب الكتاب ورشح أهميته ،واألمر
ذاته يتعلق بأولياء األمور الذين البد وأن يأخذوا املسؤولية عىل عاتقهم ،مبيناً إنه
بالرغم مام للتواصل االجتامعي من فوائد ،لكن يجب أال تكون عىل حساب القراءة
املبارشة ،لكون القراءة رضورة وليست هواية ،كام ونويص بالحرص عىل التوازن بني
األمرين بحيث نعطي كل وسيلة حقها.

تحقيق

دراسات
تحقيق

الكتاب ممتع

وقالت الصحفية سالمة عدنان املنصوري :مهام يتقدم الزمن فإن املطالعة
يف الصحيفة أو الكتاب أمر ال ميكن أن ينفك عن شخصية القارئ ،حتى لو
أدمن القراءة من خالل وسائل التواصل االجتامعي ،وهذا اليشء أفرزته
التجارب العاملية يف الوقت الحارض ،وسيؤكده املستقبل الحقا ،ذلك ألن
القراءة يف الكتاب له متعة خاصة ال تلغيها القراءة يف التطبيقات اإللكرتونية
والهواتف الذكية .والتواصل االجتامعي خدمة متتاز باألهمية ،لكنها ليست
بشكل دائم والبد من تدريب النفس عىل الجمع بني القراءة الواقعية والتي
تقوي تركيز القارئ ،والقراءة يف التواصل االجتامعي التي قد تكون ذات
فائدة وقتية.
خير جليس

وقال الباحث االجتامعي الدكتور عيل محمد الدهامين :توجه الناس نحو
القراءة عرب التطبيقات االلكرتونية والهواتف الذكية ليس رضرا ً مستداماً
 ،بل ظاهرة قد تكون مؤقتة .ومن املؤكد ستكون لفرتة محدودة  ،ومن
الواضح إن اإلعالم املقروء يف الكتب والنسخ الورقية يف املرحلة الحالية
فقد بريقه ،لكن نتمنى أن تكون مؤقتة  ،واتفق مع الحاجة إىل التوازن يف
القراءة بني الحالتني أينام كانت الفائدة  ،ولكن ليس عىل حساب أي منهام،
مبينا إنه من املهم دعم الحفاظ عىل القراءة عرب الكتب والصحف للحفاظ
عىل الرتاث العاملي الذي يتمثل ب( خري جليس يف الزمان الكتاب).
لكل وسيلة فوائدها

وأكدت الدكتورة خولة  إسامعيل الحامدي االخصائية يف هيئة املوارد
البرشية يف حكومة أبوظبي :إن وسائل التواصل االجتامعي زادت من نسبة
القراء والباحثني ،لذلك البد من تطويرها عرب آليات ال تتعاكس مع أهمية
القراءة عرب الكتاب أو الصحيفة ،ولكل وسيلة فوائدها ومبختلف األمور
العلمية والثقافية واألدبية ،واملجاالت األخرى ،ويف نفس الوقت البد و
االستفادة من التقنيات املفيدة التي احتوتها وسائل التواصل االجتامعي.
ورأيي أنه لن تكون هنالك سطوة كبرية "لإلنستغرام والفيسبوك" عىل
الكتاب والصحيفة ،ألن لكل وسيلة فوائدها ،كام إن وسائل التواصل
االجتامعي لن تكون كافية ليك تغني املتلقي باملعلومات الوفرية التي يكون
مصدرها الكتاب أو الصحيفة.
تنمية القدرات

بينام قالت الباحثة االكادميية يف الدراسات العليا الدكتور إميان سامل
الخفاجي  :لكل يشء إيجابياته وسلبياته  ،فكام إن للدراسة عن بعد والتواصل
االجتامعي  فوائده املعروفة كونها تخترص الزمن يف إيصال املعلومة  ،وتوفر
خيارات متعددة للوصول لكمية كبرية من املعلومات  ،وميكن أن تجمع
عدد كبري من مصادر املعرفة سواء كانوا علامء أو تدريسيني أو باحثني
ومن مختلف الدول يف بودقة واحدة هدفها تنمية القدرات الدراسية  ،إال
أن لها سلبياتها ومنها التأثري عىل دقة وقوة البرص وبعض األمور الصحية
األخرى .لذلك ينصح بالتوازن بني القراءة عرب الكتب والصحف والتواصل
عرب اإلنرتنت  ،والبد من التفريق بني استخدام الوسيلتني حيث إن وسائل
التواصل االجتامعي توفر خاصية املطالعة واإلطالع عىل األرجح  ،بينام توفر
الصحيفة والكتاب فرصة الدراسة والتمعن والبحث الدقيق.
ـونيـ ـ ـ ـ ــو 2021
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إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

التغيير
ما يجب أن ُيقال هو أن التغيري سنة احلياة ،احلياة
متغرية شئنا أم أبينا ،و لكن ما نريده و ما تطالب به
اجملتمعات هو أن نغري وسائل احلياة لتتوافق مع تغري
احلياة .ما يجب أن ُيعرف هو أننا حينما ال نطور أدوات
احلياة هذه ال نستطيع أن ننأى بأنفسنا عن التغيري
الذي يحدث كما قد يربر البعض ،إذ نتيجة هذا التقاعس
هو أن جند أنفسنا غري مهيئني يف ظل اجلديد دون
وسائل.
فالتغري هو العملية اجلوهرية الوحيدة التي تتيح
للمجتمع البقاء و االستمرار يف الوجود .إذ أصبح من
املعروف أن اجملتمعات اخملتلفة تتخلص من القدمي
الذي أصبح غري مالئم و غري مناسب ،و تخلق اجلديد
الذي يساير العصر و الذي يواجه مطالبها و احتياجاتها.
قدر اهلل لهذه الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى
ّ
اليوم قيادة واعية قادرة على فهم معطيات احلاضر
واستشراف املستقبل ،وما التطور والتقدم الذي
نشهده اليوم إال ثمرة اإلرادة احلكيمة التي استطاعت
يف وقت قصري جتاوز الصعاب والعقبات لتنطلق
مظفرة نحو آفاق رحبة من التنمية يف سائر اجملاالت.
ومبا أن لوزارة الداخلية الدور األبرز يف ضمان أمن
واستقرار الوطن وحماية مقدراته واحملافظة على
مكتسباته ،فإن القيادة وفرت الوسائل التعليمية
والتأهيلية كافة التي تضمن لها التقدم والتفوق
والقدرة على التعامل مع الظروف اخملتلفة.
لذلك علينا ومنذ اللحظة مسايرة التغيري ورسم خطتنا
وفقًا ملنهجية قيادتنا

حوار

جهودهم إنسانية ووطنية ..

الشرطة المجتمعية :
أولوياتنا حفظ القيم وتعزيز المشاركة المجتمعية

ذكر الرائد راشد سعيد بلهون
رئيس قسم الشرطة المجتمعية بإدارة
الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة
رأس الخيمة قي حديثه للمجلة  ،أن إدارة
الشرطة المجتمعية متمثلة بقسم الشرطة
المجتمعية تسعى لكسر حاجز الخوف أوال
وقبل كل شيء في التعامل مع الجمهور،
وتحرص على مشاركة المجتمع كل
مناسباته عن قرب  ،كما يسعى العاملون
في القسم إلى الحفاظ على القيم
اإلنسانية التي توارثها مجتمعنا  ،والتي
تناقلناها عن الرحل المغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة
– رحمه اهلل -
حوار  :سعد الدغمان

مضيفا إننا كقسم للرشطة املجتمعية نعمل تجسيدا ً
ألهداف ورؤى وزارة الداخلية اإلسرتاتيجية بالتعاون
والتنسيق مع الرشكاء من الجهات والدوائر املعنية ذات
االختصاص املشرتك  ،ووفق توجيهات القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة القاضية برصد وتحديد الظواهر
السلبية التي تهدد أمن واستقرار املجتمع  ،وتتسبب
يف وقوع الجرائم وزعزعة الطأمنينة .ويجرى الرتكيز يف
عملنا عىل مبدأ الحمالت والزيارات امليدانية و التعريف
مبفهوم الرشطة املجتمعية ودورها ومهامها املختلفة ،
باإلضافة إىل توعية املجتمع برضورة اتخاذ االجراءات
الوقائية للحد من انتشار فريوس كورونا ،وتعريفهم
مبخاطره وكيفية تجنب العدوى  ،فضالً عن االستامع إىل
احتياجاتهم والتطرق إىل مشاكلهم ومقرتحاتهم  .كل تلك
التفاصيل سنتعرف عليها خالل هذا الحوار:
برامج ومبادرات
ما جديدكم في العمل ؟

يسعى القسم دامئاً إىل مواكبة املستجدات ومتطلبات
املجتمع عرب التعرف عىل آرائهم والتطرق إىل مقرتحاتهم
من خالل الزيارات امليدانية املكثفة واملستمرة عىل مدار
العام  ،ملد جسور املودة واملحبة معهم وكرس حاجز
الخوف من الرشطة  ،كام يحرص القسم عىل مشاركة
الجميع مناسباتهم الوطنية واملجتمعية واإلنسانية
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مشاركتنا إيجابية وفاعلة مع الجهات

الحكومية والخاصة للحد من انتشار الفيروس
لالندماج مع كافة رشائح املجتمع  ،ومن أجل ذلك يطلق
القسم العديد من الربامج واملبادرات والفعاليات التي
تهدف إىل تعزيز دوره مع األخذ باإلجراءات االحرتازية
وتطبيقها للحامية من عدوى "كوفيد . "19
الوصول ألكبر شريحة
هل اتسع نطاق عدد المستفيدين
من خدماتكم ؟

نهدف من خالل عملنا الوصول إىل أكرب رشيحة ممكنة
من الجمهور  ،ويستهدف عملنا كافة رشائح املجتمع ،
و منها نقوم بتلبية كافة الدعوات التي ترسل من قبل
جميع الجهات الخارجية للمشاركة يف التوعية واملساهمة
يف تعزيز تواجدنا املجتمعي  ،والتعريف مبهام وواجبات
ودور وانجازات القسم وآلية التواصل معنا  ،كام نسعى
للتعرف عىل متطلبات الجمهور والتطرق إىل احتياجاتهم ،
تلبية لطموحاتهم وتطوير العمل والخدمات املقدمة لهم .

تحديد الظواهر السلبية
ما هي العناصر التي تركزون عليها في
إعداد خططكم األمنية ؟

وجهت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ممثلة بقسم
الرشطة املجتمعية جهودها نحو رصد وتحديد الظواهر
السلبية يف املجتمع  ،والتي تهدد أمنه واستقراره ،
وتتسبب يف وقوع الجرائم وتزعزع الطأمنينة داخل
املجتمع  ،وذلك تجسيدا ً ألهداف ورؤى وزارة الداخلية
اإلسرتاتيجية بالتعاون والتنسيق مع الرشكاء من الجهات
والدوائر املعنية ذات االختصاص املشرتك عرب تعزيز
التعاون املشرتك لخدمة أهداف وطنية ومجتمعية وأمنية
و تعزيز مؤرشات األجندة الوطنية وتحقيق الراحة و
السعادة ألفراد املجتمع .
حيث يقوم القسم بتحقيق رؤية وزارة الداخلية املتمثلة
يف أن تكون دولة اإلمارات العربية املتحدة من أفضل دول
العامل أمناً وسالمة  ،للمساهمة يف تعزيز رسالتها الرامية

حوار

 مراقبة التجمعات وااللتقاء بجميع الجاليات يف أماكنتواجدهم لتقديم التوعية واإلرشاد حول إتباع اإلجراءات
وااللتزام بها .
 املشاركة اإليجابية والفعالة مع برنامج الحجر الصحي . التأكد من التزام جميع مراكز التسوق وصاالت األعراسعىل التزامهم بالتعليامت الصادرة عرب الجوالت التفقدية.
 التشجيع والتحفيز عىل أخذ التطعيم للحد من وقوعاإلصابات والحفاظ عىل صحة الجميع وتعزيز السالمة
واإلبقاء عىل مجتمع آمن وسعيد .
تكثيف الزيارات الميدانية
ما هي أبرز األعمال التي ركزتم عليها
في خطتكم هذا العام ؟

إىل العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة ملجتمع
اإلمارات  ،من خالل تقديم خدمات األمن والسالمة
بطرق ذكية ومبتكرة حفاظاً عىل األرواح واألعراض
واملمتلكات  ،و العمل بروح الفريق بهدف تعزيز األمن
واألمان نحو تعزيز رضا الجمهور بالخدمات املقدمة
وفق معايري الجودة والكفاءة والشفافية  ،و الرتكيز عىل
تحقيق التكامل يف عالقات الرشاكة اإلسرتاتيجية التي
تحقق األهداف والنتائج املرجوة  ،إلميان القيادة بأهمية
دور الرشكاء وتحملهم للمسؤولية لنجاح أي برنامج أو
فعالية أو مبادرة .

بشكل مستمر عرب برنامج مجتمعي شامل يعتمد عىل
الزيارات امليدانية  ،واملشاركات املجتمعية للفعاليات ،
وتسيري الدوريات املجتمعية  ،باإلضافة إىل توجيه أولياء
األمور باالهتامم بأبنائهم والتأكيد عليهم برضورة تشديد
الرقابة عليهم ومتابعتهم وعدم إهاملهم يك ال يكونوا
عرضة للسلوك الخاطئ  .باإلضافة إىل رشيحة الشباب
باعتبارهم عامد املجتمع الذي البد من الحرص عىل
بنائه بشكل جيد ليتحملوا املسؤولية مع الجهات األمنية
والرشطية يف الحفاظ عىل مكتسبات الوطن وانجازاته
وليكون عنرصا ً إيجابياً بناءا يف املجتمع.

زيارات وأهداف
ما عدد الزيارات التي قمتم بها خالل الربع
األول من هذا العام  ،وهل أدت الغرض ؟

جهود كبيرة إلحتواء الوباء
صف لنا جهودكم لمكافحة كورونا ،
وهل كانت ناجحة ؟

بلغ عدد الزيارات املجتمعية نحو  129زيارة  ،وبلغ عدد
زيارات الجاليات نحو  19زيارة  ،وتستهدف الزيارات
كافة رشائح املجتمع  ،ومنهم كبار املواطنني يف مجالسهم
االجتامعية العامة ميدانياً مع اتخاذ االجراءات االحرتازية
ملكافحة فريوس كورونا املستجد "كوفيد  ، "19وترتكز
الزيارات عىل التعريف مبفهوم الرشطة املجتمعية
ودورها ومهامها املختلفة  ،باإلضافة إىل توعيتهم بكافة
الظواهر السلبية وااللتزام بالتعليامت الصادرة حول
اتخاذ االجراءات الوقائية للحد من انتشار فريوس
كورونا ،وتعريفهم مبخاطره وكيفية تجنب العدوى ،
فضالً عن االستامع إىل احتياجاتهم والتطرق إىل مشاكلهم
ومقرتحاتهم .
كافة شرائح المجتمع
هل تستهدفون الجمهور الخارجي أم
تقتصرون على جهات معينة من المجتمع ؟

يستهدف القسم كافة رشائح املجتمع وجميع املناطق
عىل مستوى اإلمارة  ،ونركز بشكل خاص ومكثف عىل
فئة األطفال واألبناء باعتبارهم من الفئات األكرث تعرضاً
للمشاكل  ،نتيجة قلة وعيهم وإدراكهم للسلوكيات
السلبية الخاطئة  ،حيث يرتكز عملنا عىل توجيههم

قامت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة من خالل إدارة
الرشطة املجتمعية – قسم الرشطة املجتمعية – بالعديد
من التدابري االحرتازية  ،ضمن اإلجراءات الوقائية ملواجهة
جائحة فريوس كورونا املستجد "كوفيد  "19والحد من
انتشار العدوى بني أوساط أفراد املجتمع كافة  ،وبذل
من أجل ذلك جهودا ً كبرية الحتواء هذا الوباء وضامن
استمرارية الخدمات  ،ومل تقف خدماتنا عند هذه
األزمة  ،حيث استطاع القسم تجاوزها واالستمرارية يف
تقديم خدماته باستخدام التقنيات الحديثة االفرتاضية ،
ما كان له األثر الطيب يف تفاعل وتجاوب الجميع حول
ما يتم طرحه وقياس ذلك من خالل التزامهم وإتباعهم
للتعليامت والتوجيهات املعمول بها عىل مستوى الدولة ،
ونتناول هنا هذه الجهود :
 املشاركة اإليجابية والفعالة مع الجهات الحكوميةوالخاصة للحد من انتشار الفريوس بالنزول إىل امليدان
لتقديم التوعية واإلرشاد برضورة االلتزام بالتوجيهات
الصادرة من الجهات املختصة بالدولة لحاميتهم
وسالمتهم .
توزيع الكاممات الطبية والقفازات عىل مرتادي الطرقضمن مبادرة أطلقتها اإلدارة تحت شعار " احمي نفسك
بكاممك " .

الرتكيز عىل تنظيم املزيد من الزيارات امليدانية وتكثيفها
لكافة األسواق واملراكز التجارية لتقديم التوعية
باإلجراءات االحرتازية  ،ومنع التجمعات عرب الجوالت
التفتيشية املكثفة للدوريات املجتمعية  ،باإلضافة إىل
تنظيم مبادرات مجتمعية منها مبادرة تحت شعار "
ضامن مباين مستدامة لألجيال القادمة " املعنية بتوفري
بيئة صحية خالية من أي تلوث قد يرض بالصحة العامة
وبأمن وسالمة املجتمع  ،من حيث التأكد من نظافة
أسطح املباين سواء السكنية أو التجارية خاصة املهجورة
منها  ،والتي تكون عادة مالذا ً للخارجني عن القانون
ملامرسة جرامئهم  ،و املحافظة عليها من النفايات
والكبالت املكشوفة وما إىل ذلك .
التعاون مع األجهزة ألمنية والشرطية
رسالة للجمهور ؟

نذكر هنا جهود القسم يف التعامل مع نزالء الحجر
الصحي خالل جائحة كورونا  ،ومتثلت إحداهام يف
التعامل مع العديد من الحاالت اإلنسانية لنزالء الحجر
الصحي أثناء قضائهم فرتة الحجر اتجاه ذويهم  ،حيث
تعامل الفريق مع أحد النزالء (عريب الجنسية) وقد أوىص
باالهتامم بوالدته املسنة التي تعاين من أمراض مزمنة
ملتابعة حالتها الصحية باعتباره كان املعيل الوحيد لها ،
وعىل الفور قام الفريق بتوفري كل احتياجاتها من األدوية
والرعاية الطبية الالزمة لحني خروجه من الحجر الصحي،
ونؤكد بأن جهودنا إنسانية ووطنية من الدرجة األوىل ،
وهي من أساسيات مهامنا  ،حيث يتم عادة من خالل
تسيري الدوريات املجتمعية ملراقبة ومتابعة األوضاع ورفع
التقارير األمنية بهذا الشأن والتنسيق مع الجهات املعنية
لحل املشكلة فورا ً .
وعىل جميع فئات املجتمع عموماً وخاصة أولياء األمور
أن يعوا أهمية التعاون مع األجهزة ألمنية والرشطية يف
تعزيز األمن واألمان  ،وغرس القيم اإليجابية واألخالقيات
الحميدة يف نفوس األبناء  ،وأن يتحملوا املسؤولية بهذا
الشأن ويكونوا رشكاء فاعلني وأساسيني لتحقيق الرسالة.
وعىل الشباب عدم االنجراف وراء ضعاف النفوس
والتمسك بالدين والعادات والتقاليد واختيار الصديق
الصحيح  ،وأن يسود جو من الحوار بينهم وذويهم .
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الظروف األمنية المتباينة المحيطة
بعملية صنع القرار الشرطي

هناك أربع مجموعات
من الظروف المتباينة،
التي تحيط بعملية صنع
القرار اإلداري بصفة
عامة ،وصنع القرار
الشرطي بصفة خاصة،
هذه الظروف هي:
 -1ظروف التأكد
Certainty Conditions
 -2ظروف المخاطرة
Risk Conditions
 -3ظروف عدم التأكد
Uncertainty
Conditions
 -4ظروف الصراع
Confict Conditions

الدكتور فريدون محمد نجيب

ويف ظل هذا الظرف يكون متخذ القرار متأكدا ً من التكاليف يتم اختيار أقل
ظروف التأكد
تعد ظروف التأكد  Certainty Conditionsهي أفضل الظروف املواتية ملتخذ البدائل تكلفة ،وإذا كان الهدف تعظيم الربح يتم اختيار البديل األعىل ربحية
القرار ،حيث تكون األمور واضحة إىل حد كبري ،واملعلومات كاملة ووافية ،وبينة وهكذا ،لذلك فإن متخذ القرار ال يحتاج سوى إىل حرص ،وحساب البدائل املتاحة،
القرار مستقرة وبسيطة ،حيث تحتوي عىل عدد قليل من العوامل واملؤثرات وتقييمها وتحديد معيار التفضيل واملفاضلة بينها لرتجيح أفضلها واختيار أنسبها.
التي تبقى هي نفسها خالل فرتة اتخاذ القرار ،وخالل فرتة تنفيذة وبالتايل يكون
ظروف المخاطرة ويقصد بظروف المخاطر
متخذ القرار عىل علم تام باملتغريات التي تؤثر يف املشكلة املطلوب حلها ،أو
 : Risk Conditionsتلك املواقف التي يكون لها عدة أوضاع ممكنة لكل بديل
األزمة الواجب التصدي لها.
دون التأكد من حدوث أي منها بشكل قاطع ،وإن كانت هناك إمكانية لتقدير
ويف ظل ظروف التأكد ،يكون هناك:
وحساب احتامل حدوث أي من هذه األوضاع بشكل احتاميل ،ويفرتض بطبيعة
 عدة بدائل.الحال أن يكون إجامل بهذه االحتامالت يؤول إىل الوحدة ( ،٪)100مثل حالة
 ظرف أمني واحد.البديل الخاص بإطالق قنابل مسيلة للدموع لفض مظاهرة ،فتقدر احتامالت
 عائد واحد لكل بديل. ال يكون هناك تأثري للعامل الخارجي عىل النتائج .ظروف التعامل مع هذه املظاهرة عىل النحو التايل املتوقع:
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املظاهرة عدائية باحتامل ٪ 40
املظاهرة سلبية باحتامل ٪ 60
وعىل ذلك ،فإنه يف ظل ظروف املخاطرة ال يكون
متخذ القرار عىل علم تام بالظروف األمنية املتوقعة،
ولكنة يكون عىل علم تقريبي باحتامل حدوث كل
ظرف من هذه الظروق عىل ضوء تكرار حدوثها يف
املايض ،أي أن ظروف املخاطرة هي أوضاع احتاملية،
ولكن ميكن حساب هذه االحتامالت بشكل أو أخر
لذا اتخاذ القرار األزموي يف هذه الحالة يعتمد
بنسبة أكرب عىل الحسابات الكمية ،منه عىل الخربة
الشخصية والحنكة املهنية.
ويف ظل ظروف املخاطرة يكون هناك:
 عدة بدائل (استخدام قنابل مسيلة للدموع،استخدام عىص  ..إلخ).
 عدة حاالت للظروف املختلفة (مظاهرة عدائية أوسلمية) مع احتامل حدوث كل منها.
 وجود أكرث من عائد لكل بديل من البدائل املتاحة.وال شك أن وجود قواعد بيانات قوية وذاكرة
توثيقية مؤسسية تسجل فيها األحداث ،ميكن أن
تساعد صناع القرار عىل حساب االحتامالت ،وإعداد
التقديرات.
ظروف عدم التأكد
يف ظل هذه الطروف تكون بيئة القرار متغرية
ومعقدة ،وتحتوي عىل عدد كبري من العوامل
واملتغريات التي ال تتشابه مع بعضها ،والتي تتغري
بصورة مستمرة ،ووبالتايل ال تتوافر لصانع القرار
أي معرفة -ولو بقدر قليل -فيام يتعلق بنواتج
حاالت الطبيعة املختلفة (الظروف األمنية) ،وهي
الحاالت التي ال يتحكم ،أو ال يستطيع صانع القرار
أن يؤثر فيها ،أو أن يكون الحصول عىل املعلومات
بخصوصها يتطلب جهدا ً كبريا ً أو تكلفة عالية ،لذا
يعتمد صنع القرار يف ظل هذه الظروف عىل حدس،
وحنكة ،وتوقعات ،وتقديرات متخذ القرار ،إن أهم
ما مييز هذه الظروف أن متخذ القرار ال يعرف حتى
االحتامالت الخاصة بحدوث الحاالت املستقبلية
املمكنة ،لذا يصعب االعتامد عىل الحسابات الكمية
مهام بلغت مهارة الفريق املكلف بصنع القرار،
وبذلك ال يكون أمام متخذ القرار مهام علت درجته
أو وظيفته إال االستعانة بفريق من املستشارين
املحنكني للتشاور معهم واتخاذ القرار املناسب
استنادا ً إىل الخربة والحنكة بشكل أسايس ،واملدعمة
بالحسابات الكمية.
ويف ظل ظروف عدم التأكد ،يكون هناك:
 عدة بدائل. -عدة حاالت من الظروف املختلفة مع عدم معرفة

احتامل حدوث كل منها.
 وجود أكرث من عائد لكل بديل من البدائل املتاحة.ظروف الصراع
تتضمن ظروف الرصاع  Confict Conditionsوجود
طرف مناوئ يعمل جاهدا ً عىل فشل جهود الطرف
اآلخر واالنتصار عليه ،ويف ظل هذه الظروف يكون
هناك تعارض حاد بني املصالح الرشطية ،وأطامع
الجامعات املناوئة ،إضافةة إىل ذلك ،فإن متخذ
القرار ال يكون-يف أغلب األحوال -له سيطرة كافية
عىل ظروف البيئة الخارجية ،لذا يكون كلطرف يف
الرصاع مجربا ً عىل أخذ ترصفات الخصمم يف االعتبار،
وهو ما يستلزم توقع الخطوات التي سيتخذها
الطرف اآلخر لالاستعداد مقدماً ملواجهتها وتفادي
تداعياتها ،أو اإلجراء املضاد إلفشال اإلجراء املتخذ،
هذا الوضع يجعل صناع القرار يواججه عوامل عدم
تأكيد إضافة  Extra Uncertain Factorsوهي
تلك العوامل التي تتعلق بخطط ومناورات وقرارات
املنافسني.
أما الظروف املحيطة ،فغالباً ما تكون مبثابة خصم
محايد ،وإن كانت هذه الظروف قد تتداخل يف كثري
من األحوال مع مواقف الرصاع.
إن نجاح عملية صنع القرار يف ظل ظروف الرصاع
يتوقف عىل قدر التوفيق يف التنبؤ بخطط ومناورات
وقرارات الخصم ،وهي عملية ليست بسيطة ،كام أن
الخطأ يف التنبؤ يف التقدير قد يؤدي إىل نتائج وخيمة
أو هزمية ساحقة .وتستخدم أساليب كمية عديدة،
منها نظرية االحتامالت ،ونظرية املباريات والتحليل
املاركويف لتدعيم القدرة عىل صنع القرار ،واتخاذه يف
ظروف الرصاع.
وبصفة عامة ،يسعى الخصوم إىل جمع أكرب قدر
من املعلومات عن الخصم ليخرجوا من ظرف عدم

التأكد لالتجاه نحو ظروف املخاطرة .أما إذا متكن
طرف من اخرتاق خصمه ومعرفة أرساره وكيفية
صنع قراره ،فيكون هذا الطرف قد نجح يف االنتقال
بالرصاع إىل دائرة التأكد.
* حالة التداخل ما بني ظروف املخاطرة ،وظروف
عدم التأكد:
 هذه الحال تكون فيها الظروف أقل غموضاً مندرجة عدم التأكد ،ولكنها ال تصل إىل درجة الوضوح
النسبي لحالة املخاطرة ،وبالتايل فإنه ميكن استغالل
املعلومات النادرة املتاحة يف حساب االحتامالت
املتوقعة ،ولكن بشكل تقريي ،وبهامش خطر متسع.
 كذا هي الحالة التي تتدخل فيها ظروف املخاطرة،وظروف عدم التأكد.
 يعمل صناع القرار عىل جذب األوضاع من ظروفعدم التأكد ،وتقربها من ظروف املخاطرة ،ألن ذلك
يجعل املوقف يف وضع أفضل ،والحسابات أدق.
 تتسم هذه الحالة املتداخلة بالسامت اآلتية:* وجود أكرث من بديل متاح لكل منها عائد يصعب
حسابة ،كام يصعب حساب احتامالت حدوثة.
* يصبح يف اإلمكان حساب االحتامالت ،وإن كانت
الدقة تكون قليلة وهوامش األخطاء تكون كبرية،
ولكنها حالة أفضل من عدم إمكانية حساب أية
احتامالت.
* اتخاذ القرار يتطلب قدرا ً متوازناً من االعتامد عىل
الحسابات الكمية ،والحنكة الوظيفية.
* إمكانية تطبيق معيار «البالس» ،والخاص بتساوي
االحتامالت بالنسبة للظروف األمنية املطروحة.
* تتطلب هذه املرحلة االستعانة بأمهر الخرباء
الذين يستطيعون تحقيق أفضل استفادة ممكنة من
البيانات املحدودة املتاحة.

الدكتور فريدون محمد نجيب ،اتخاذ القرار الشرطي في الظروف األمنية المتباينة ،مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي 2012
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تأسس في  2017ويضم  23عضوا

فريق هزاع فزاع للمغامرات
بصمة إماراتية استكشافية إنسانية

منذ تأسيسه في العام  2017على يد الشاب المواطن « هزاع سعيد الحبسي »  36عاما
شارك ( فريق هزاع فزاع للمغامرات ) في العديد من المهام اإلنسانية المتمثلة في عمليات البحث عن المفقودين
في المناطق الجبلية الوعرة في رأس الخيمة  ،والتي كان آخرها عثور أحد أعضائه ويدعى « عادل الجسمي »
على طفل آسيوي تاه في منطقة جبل (ينس ) لمدة  12ساعة كاملة .
سائد الخالدي.

اشادة الشيخ سيف

وأشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية يف ( تغريدة ) سابقة عىل حساب سموه يف « تويرت» باملغامر هزاع الحبيس
وفريقه  ،لدورهم الالفت يف التعريف باملناطق الجبلية لدولة اإلمارات الشامخة برجالها
ونسائها وجبالها .مام شكل بحد ذاته دافعا لجميع أعضاء الفريق للميض قدما يف أداء
رسالته وواجبه ومد يد العون واملساعدة لكل محتاج أو مفقود يف هذه املناطق  ،بحكم
الخربة والدراية الكبرية التي ميتلكها أعضاء الفريق بطبيعة املنطقة .
فكرة تحولت لواقع

يشري الشاب هزاع الحبيس إىل أن فكرة تشكيل الفريق بدأت معه منذ سنوات يف ظل
شغفه باملغامرة ومبامرسة الرياضات الجبلية والجوية والبحرية  ،ومع تشجيع املتابعني
له عرب منصات التواصل االجتامعي وتفاعلهم مع الصور والفيديوهات التي كان يقوم
بنرشها  ،ليستقطب الفريق يف عام  2017العديد من أبناء وبنات الوطن ممن ميتلكون
روح املغامرة وخلفيات واسعة يف أساسيات اإلسعاف واإلنقاذ وخربة يف مجال اإلسعافات
األولية وغريها  ،ليضم الفريق اليوم بني جناحيه  23عضوا من كال الجنسني  ،ويخرج
ملحيطه الخارجي بشكل أوسع وأكرب  ،بعد أن كان مقترصا عىل عدد محدود من األقرباء.
التعريف بالمناطق الجبلية

وأضاف أن الفريق بدأ بتنظيم مسارات ورحالت جبلية واستكشافية مجانية لتعريف أبناء
الوطن واملقيمني عىل أرضه والزائرين والسياح باملناطق الجبلية واألودية والكهوف يف رأس
الخيمة  ،وبعض اإلمارات املجاورة وبالعادات والتقاليد األصيلة املستمدة من املوروث
الشعبي والجبيل  ،واألكالت الشعبية واألدوات الرتاثية القدمية والطبول وغريها  ،الفتا إىل

أن هذه الرحالت باتت تشهد اهتامما واسعا من قبل األجانب والسياح عىل وجه التحديد،
مام يسهم بدوره يف التعريف بالهوية اإلماراتية وتوصيلها لكافة أقطار وشعوب العامل .
مهام انسانية

وأكد الحبيس الذي ميتلك رخصة دولية يف تدريب الفروسية  ،أن مشاركة الفريق يف
عمليات بحث عن مفقودين بالتعاون مع رشطة رأس الخيمة  ،يأيت يف اطار الحرص
عىل خدمة الوطن ومساعدة املحتاج وتكريس خربات األعضاء يف املناطق الجبلية إلنقاذ
أرواح اآلخرين واملحافظة عىل أمنهم وسالمتهم  ،مبينا أن الشيخ عمر بن صقر القاسمي
الذي يحرص عىل املشاركة دامئا يف فعاليات الفريق الجبلية خاصة خالل فصل الشتاء ،
يعترب مبثابة الرئيس الفخري واألب الروحي والداعم واملشجع األول للفريق الذي يعنى
أيضا بالطريان الرشاعي وبالرياضات البحرية .
انقاذ الطفل التائه

ويؤكد عادل الجسمي أحد أعضاء الفريق الذي انضم للفريق يف عام  ، 2019والذي نجح
يف العثور عىل الطفل اآلسيوي الذي فقد قبل شهر تقريبا يف منطقة وعرة خالل ساعات
الليل يف جبل ينس برأس الخيمة  ،أن حبه للمغامرة ورغبته يف زيادة حصيلته املعرفية
باملناطق الجبلية باإلمارة  ،ومد يد العون واملساعدة يف حاالت الطوارئ ملن يحتاجها
شكلت الدافع األسايس له لالنضامم إىل فريق «هزاع فزاع « للمغامرات  ،الذي يتميز
بالعمل بروح الفريق الواحد  ،والذي يجسد أسمى صور التعاون والتضحية والجلد
والقدرة عىل التحمل والصرب .
وذكر أن تفاصيل عثوره عىل الطفل اآلسيوي الذي فقد خالل قيام أرسته برحلة ترفيهية
إىل منطقة جبل ينس  ،بدأت من خالل مسارعته لتلبية نداء الواجب بعد ورود اتصال

شارك في عدة عمليات بحث عن مفقودين وساهم في انقاذ حياة طفل
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التعريف بالهوية
اإلماراتية والعادات
ً
األصيلة أبرز أهدافه

,,

لرئيس الفريق عن فقدان الطفل ليتوجه أعضاء الفريق للمنطقة املذكورة ويبارشوا
عملية بحث واسعة استمرت لساعات طويلة تحت جنح الظالم  .وبينام أوشكت بطارية
طائرة « الدرون « التي كان يستخدمها يف عملية البحث عىل النفاذ ارتأى إنزال الطائرة
يف موقعها ومن ثم التوجه إليه ألخذها وإعادة شحنها  ،ليفاجأ بعد وصوله للمكان
بالطفل نامئاً عىل بعد عرشات األمتار من مكان هبوط الطائرة ليحمله بعد التأكد من
سالمته لرجال الرشطة  ،الذين سلموه بدورهم لذويه  ،مشريا إىل جهوزية واستعداد
الفريق الدائم للمشاركة يف أية أعامل بحث عن مفقودين  ،خاصة وأن أعضاء الفريق
ميلكون قدرا ً كافياً من الخربة واملعرفة يف املناطق الجبلية ومساراتها .

استطالع

هزاع سعيد الحبسي

عادل الجسمي

عمر الشحي

كوكبة مميزة من أبناء وبنات الوطن

ولفت إىل أن ما مييز فريق هزاع فزاع للمغامرات أنه يضم كوكبة من أبناء وبنات الوطن
 ،ممن لديهم خلفيات وخربات متنوعة يف أساسيات البحث واإلنقاذ واإلسعافات األولية
 ،وحرصهم عىل نقل معرفتهم لبقية أعضاء الفريق من خالل تنظيم دورات متخصصة
يف صعود الجبال واستخدام الحبال  ،إضافة إىل مامرسة بعض أعضائه لرياضات بحرية
وجوية  ،مشريا ً إىل أن تكريم الفريق من قبل سعادة اللواء عيل عبد الله بن علوان
النعيمي قائد عام رشطة رأس الخيمة يسهم يف شحذ همم أعضاء الفريق لالستمرار يف
مد يد العون واملساعدة ملن يحتاجها  ،وتشجيعاً لبقية أفراد املجتمع عىل االنخراط يف
مثل هذه النوعية من الفرق التي تعكس بأعاملها وانجازاتها أصالة الشعب اإلمارايت
وحبه للخري .
مد جسور التواصل بين األجيال

من جهته لفت عمر الشحي الذي يحرص عىل نقل وتوثيق رحالت ومغامرات الفريق من
خالل عدسة كامريته وبثها عرب وسائل التواصل االجتامعي املختلفة  ،إىل أن الفريق نجح
برغم سنوات عمره القصرية يف ترك بصمة جلية من خالل تعريف املواطنني واملقيمني
والسياح باملناطق الجبلية وبالبيوت القدمية والعادات املتوارثة من اآلباء واألجداد ،
فضال عن مد جرس التواصل بني أبناء اليوم وجيل األمس بصورة تسهم يف الحفاظ عىل
مكنونات الهوية اإلماراتية وتقاليدها العربية األصيلة .
وأوضح أن تنظيم الرحالت الجبلية واالستكشافية ساهم يف تسليط الضوء عىل البيئة
الجبلية املحلية بالدولة  ،إىل جانب رفع مستوى اللياقة البدنية للمشاركني فيها  ،وتعزيز
العمل بروح الفريق الواحد بني جميع أعضاء الفريق الحريصني دوما عىل املشاركة يف
أية مهام تطلب منهم  ،خاصة التي تتعلق بالجانب اإلنساين املتمثل يف البحث عن
املحصورين أو املفقودين باملناطق الجبلية الوعرة  ،مؤكدا أن جميع منتسبي الفريق
يكملون بعضهم البعض ويهدفون لتحقيق هدف واحد يتمثل بخدمة الوطن والتعريف
مبناطقه والعادات القدمية ألهله من سكان املناطق الجبلية واألودية .
الوصول للعالمية

وعن أسباب التحاقه بالفريق أوضح الشحي  :أن امتالكه لروح املغامرة ونشأته يف
منطقة جبلية ومعرفته بتضاريس املناطق الجبلية خاصة يف شامل رأس الخيمة  ،فضال
عن شغفه الكبري باملغامرات والرحالت الجبلية وحرصه عىل نقل مالمح وخبايا ومعامل
البيئات الجبلية للمستكشفني والجمهور بشكل عام  ،مشريا إىل أن طموحه يتمثل يف
وصول فريق هزاع فزاع للمغامرات إىل العاملية وحصوله عىل دعم رسمي متواصل
يساعده عىل تحقيقه رسالته وأهدافه النبيلة التي يسعى لتحقيقها .
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األمن واألسرة

ثقافة الطفل في عصر المعلومات
الثقافة هي حياة اإلنسان ،وعماد
شخصيته ،وال قيمة له بدونها،
ثم تنمو
طفولته ً
يكتسبها منذ ً
وتتطور معه شيئا فشيئا ،وبها
يستطيع أن يتقدم ويحقق لذاته
الرقي  .الثقافة أسلوب حياةً ،تظهر
من ً خالل السلوك اإلنساني سلبا أو
إيجابا ،وقد تعددت التعريفات الخاصة
بالثقافة إال أن عالم األجناس البريطاني
السير (إدوارد بيرنت تايلور) عرفها
بأنها " ذلك المركب المعقد والشامل
للمفاهيم والمعلومات والمعتقدات
والفنون واألخالق والتقاليد واألعراف
يستطيع
وجميع القدرات األخرى التي ً
اإلنسان اكتسابها بصفته عضوا في
المجتمع "
بقلم  /محمد عبد الحميد محمد  -كاتب وباحث تربوي

ويف ظل الثورة املعلوماتية ،والتطور الهائل الذي
يطالعنا مع إرشاقة كل صباح يف املجاالت املختلفة
عامة ،واملجال اإلعالمي خاصة ،والتقدم الذي لحق
بالكمبيوتر واألقامر الصناعية ،وظهور شبكة اإلنرتنت،
كان البد أن ننظر إىل أطفالنا نظرة تأمل فاحصة .
كيف ستكون ثقافة الطفل يف هذا العرص؟ وكيف
ستكون شخصيته الثقافية؟ فاإلعالم يف عرصنا هذا وهو
عرص " ثورة املعلومات واملعرفة " يشبه العمود الفقري
الذي ترتكز عليه الحياة يف املجتمع ،ومن مهامت
ووظائف اإلعالم الرئيسية (نرش الثقافة).
ومن هذا املنطلق كان علينا كآباء وأمهات أن نعد
الطفل ثقافياً من بني هذا الخضم الهائل من التقدم
املعلومايت ،ونساعده عىل اإلنطالق آلفاق املستقبل
الرحبة ،من خالل تهيئة املناخ املناسب ودعمه
الكتساب الثقافة التي تؤهله لعبور بوابة املستقبل
بكل ثقة .
دور المؤسسات االجتماعية
في ثقافة الطفل

يقع عبء اكتساب الطفل للثقافات املتعددة واملتنوعة
عىل عدد من املؤسسات االجتامعية داخل املجتمع،
مثل األرسة واملدرسة واألجهزة املعنية بالثقافة ووسائل
األعالم املختلفة .
دور األسرة في تثقيف الطفل

يأيت دور األرسة يف مقدمة املؤسسات االجتامعية
األخرى ،باعتبار أن األرسة هي النواة األوىل التي يخرج
منها الطفل ،ويربز دور األرسة هنا من خالل تشجيع
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الطفل عىل تنمية الجوانب الثقافية التي مييل إليها،
سواء أكانت القراءة ،الرسم أو الرحالت وتشجيعه عىل
مامرستها ،وعدم حرمانه من التمتع مبثل هذه األنشطة
الثقافية  .وإذا كان هذا األمر يعتمد بالدرجة األوىل
عىل شخصية كل من األب واألم ،ومدى اهتاممهام
بالثقافة وإميانهام بأهميتها ملستقبل الطفل ،إضافة
إىل أن التحديات التكنولوجية ،والتطور الهائل الذي
نواجهه اليوم يجعل لزاماً عىل اآلباء واألمهات أن يهتموا
بتعليم األطفال لغات أخرى غري العربية ،حتى تزداد
خربتهم بالثقافات املختلفة ،ليستطيعوا أن يقارنوا بني
ثقافاتهم وثقافة الغرب وأن يْكونوا رأياَ عنهام .
دور المدرسة في تثقيف الطفل

يأيت دور املدرسة تدعيامً لدور األرسة يف مواصلة
تشجيع الطفل باستمرار عىل اكتساب الثقافات
املختلفة باعتبار أن املدرسة جزء ال يتجزأ من األرسة .
ويف ظل الثورة املعرفية التي نعيشها ،أصبح لزاماً عىل
املدرسة أن تعي أن أسلوب تعليم الطفل عن طريق
التلقني أصبح أمرا ً غري مرغوب فيه ألن هذا املبدأ يتناىف
مع عرص املعلومات الذي نعيشه .
ويربز دور املدرسة يف تنمية ثقافة الطفل من خالل
الحرص غىل توفري مكتبة تضم شتى أنواع الكتب
واملعارف والعلوم والفنون التي تالئم األطفال،
وتشجيعهم عىل القراءة وإجراء املسابقات يف
املعلومات العامة .
إضافة إىل حرص املدرسة عىل القيام بالرحالت ،لزيارة
املتاحف واملعارض ،وزيارة األماكن السياحية املختلفة
ليكتسب األطفال ثقافة عن وطنهم وحضارته وآثاره .

دور وسائل اإلعالم في تثقيف الطفل

مام ال شك فيه أن لوسائل اإلعالم دورا ً مؤثرا ً وكبريا ً عىل
ثقافة الطفل ،ورغم اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم ،إال
أن هذا ال ينفي مالها من آثار إيجابية عىل الطفل .
وإذا كانت هذه الوسائل تستطيع أن تزود الفرد العادي
باملعلومات  ،فإن تأثر الطفل بها يكون مضاعفاً ،ألن
الطفل أكرث تعلقاً بالتلفاز وما يعرض عىل شاشته .
أن أثر وسائل اإلعالم عىل الطفل يفوق أثر املدرسة،
ويعد التلفاز أكرث الوسائل اإلعالمية تأثريا ً عىل الطفل
ألنه يجمع بني مزايا عديدة تجذبه ،حيث أنه يجمع
بني حاستي السمع والبرص ،ويجمع بني الصوت
والصورة والحركة واللون  .وتستطيع وسائل اإلعالم
أن تنمي قدرة الطفل عىل خلق آراء حول موضوعات
معينة بشكل جزيئ حسب سنه ولكنها تتغري فيام بعد.
ومن هنا تبدوا لنا أهمية الدور الذي تلعبه وسائل
اإلعالم يف تثقيف الطفل سواء كان من خالل قدرتها
عىل إكساب املعلومات ،أم من خالل قدرتها عىل خلق
آراء األطفال بشكل جزيئ حول بعض اآلراء والقضايا
واملعلومات ،وكذلك دورها يف خلق صور ذهنية لدى
الطفل ،متكنه من رؤية العامل بشكل أوضح يعتمد عىل
قراءاته ومعارفه ومعتقداته وخرباته .
الهوامش:

 اإلعالم وثقافة الطفل العريب ،عاطف عديل العبد،طبعة دار املعارف( سلسلة أقرأ الثقافية ) العدد ،603
نوفمرب 1995م .
 العالقات العامة والصورة الذهنية ،عيل عجوة ،عاملالكتب للطباعة والنرش ،ط2003 1م

دراسات

اإلبداع  ..ترياق االخفاق !
اإلبداع ًكمفهوم،
يعرف ً
بأنه عمال ذهنيا يقوم به
الفرد ،بإستخدام قدراته
للوصول إلى أفكار جديدة
وإستعماالت غير مألوفة،
واإلبداع وحدة متكاملة
لعدة عوامل ذاتية
الموضوعية ،تقود إلى
تحقيق إنتاج أصيل جديد،
ذي قيمة من قبل الفرد
والجماعة ،واإلبداع عملية
ُ
عقلية ،تمكن الفرد من
الوصول ألفكار أو خالصات
جديدة ،أو إعادة لربط
األفكار الموجودة بطريقة
جديدة ومبتكرة.
رضا إبراهيم محمود

توبيخ وإزدراء وعقوبات

بينام اإلخفاق يف أبسط تعريفاته ،يعرف بأنه عدم القدرة عىل تحقيق أو إنجاز أهداف
محددة أنفاً ،وهو يصيب اإلنسان يف حياته أو عمله أو دراسته أو إدارته ،ودوماً ما يثري
اإلخفاق لدى الناس الخوف واإلحباط ،نظرا ً إلرتباطه بالعقاب الذي يتدرج من التوبيخ
واإلزدراء إىل العقوبات ،سوا ًءا مادية أو معنوية ،وذلك من جانب اآلخرين ،لكنه قد بدا
أن الخوف من اإلخفاق ،والشعور الدائم بالذنب ،ومن ثم التخيل عن مهارة االبتكار
واملحاولة والخطأ ،إمنا هو اإلخفاق بحد ذاته.
علامً بأنه يوجد هناك نوعان من اإلخفاق ،أولهام اإلخفاق املحدود أو الصغري يف قضية
ثانوية ،وأخرهام اإلخفاق الكبري ،وهو الذي يرتك أثاره عىل مستقبل وحياة اإلنسان
بشكل كامل.
دافعية اإلبداع  ..سالح للمواجهة

يؤكد الخرباء وأويل األمر ،عىل أنه ميكن تعلم الكثري من األمور التي تسري بشكل غري
متوقع ،بجانب أن حفظ األخطاء هو جزء من نجاح العلم ،وهم يرضبون األمثال
التوضيحية كاملهندسني واملربمجني ،الذين يدفعون األنظمة لحدودها ،وكرس قواعدها
لهم ،للتعلم أكرث من األخطاء السابقة ،محذرين يف الوقت نفسه ،من خلق ثقافة مثل
نظام املدارس أن يعاقب الفشل بقسوة ،ألن هذا مينع ظهور العملية اإلبداعية ،ومينع
تعلىم الناس من التواصل مع اآلخرين ،أو التعلم من فشل تجاربهم ،حيث أن البرش
كاف ًة أشد ميالً إىل النجاح واإلنجاز يف حياتهم الشخصية والعملية ،ليس عىل مستوى
املؤسسات والرشكات فقط ،ولكن عىل مستوى الدول أيضاً ،إال أن النجاح الدائم حلم
يصعب تحقيقه ،وت ُعد دافعية اإلبداع أهم سالح ملواجهة اإلخفاق ،واإلبداع مبثابة ترياق
اإلخفاق ،فعىل األفراد أن ُينمو داخلهم دافعية النجاح والتفاؤل ،فمن الواضح متاماً أن
اإلبداع ال يتأيت فجأة ،أو عن طريق املصادفة ،إال يف األفالم الخيالية والروايات البوليسية
والقصص الرومانسية ،فهو يف إحتياج إىل الدعم ،وذلك مبزيد من العمل واإلجتهاد ،مع
التخطيط واملثابرة ،وهناك إدارة ناجحة قد تصنع من اإلخفاق نجاح ودافعاً لإلبداع ،من
خالل تغيري إسرتاتيجياتها وسياساتها.

كام يجب معرفة ،أن الجميع قد يخفقوا يف يشء ما ،أو يف مرحلة ما من مراحل حياتهم،
ولكن ميكنهم أن يتعلموا من ذلك اإلخفاق ويتعاملوا معه ،وأن يعتربوا اإلخفاق حلقة
واحدة يف سلسلة طويلة من اإلبداع والنجاح ،ألن املنهج السوي لتحويل اإلخفاق إىل
إبتكار ،يأيت باملحاسبة واملراجعة لجوانب التقصري وتالفيها ،وهو ما يطلق علىه (املنهج
التحوييل) املعني بتحويل اإلخفاق إىل نجاح ،والذي يستلزم بدوره عددا ً من املهارات،
إلحداث هذا التحويل ،ولعل أبرزها الثقة بالنفس ،واملعرفة الجيدة بالقدرات والسامت
الشخصية ،أي أن يعرف املرء ما الذي مييزه عن اآلخرين ،فليس األذكياء والعباقرة فقط
هم من يصنعون النجاح ،ولكن كل منهم عبقري ،يف إطار ما ميلك من مقومات اإلنجاز
والقدرات الخالقة.
تنمية النفس  ..وتعلم المهارات

يف مقدمة كتابه الشهري املوسوم بـ (أرسار قادة التميز) ،يؤكد دكتور إبراهيم الفقي،
عىل وجوب الحرص ،عىل أن تفعل شيئاً مل تفعله قط من قبل ،وأن تفعل شيئاً مل تكن
باإلمكان فعله من قبل ،محددا ً عدة خطوات أوردها قائالً (نم نفسك أكرث قليالً ،تعلم
مهارة جديدة ،رس نحو امليل اإلضايف ،وعندئذ ستكون عىل طريقك نحو الهدف واملجد
املطلوب) ،كام أكد الفقي عىل أن الطريقة الوحيدة ملواصلة البقاء ،يف منافسة العرص
التي لن تنتهي أبدا ً ،يف ظل خطى التقدم الرسيعة مبجال التقنية ،هي أن تنمي نفسك
وأن تتعلم مهارات جديدة ،وأن تصبح قائدا ً أفضل ومحفزا ً أفضل ،ومديرا ً أفضل وأن
تحسن إدارة وقتك ،وأن تحدد أهدافك ،حتى تستطيع صقل مهاراتك ومهارات الجميع
من حولك ،إذ أن القاعدة بسيطة للغاية ،فإما أن تتقدم ناحية األمام ،وإما أن يسحقك
اآلخرون.
المصادر

 اإلبداع الدوافع واملعوقات ،موقع (الركن األخرض)8،3،2013 ،م. تزامن اإلبداع واإلخفاق ،غسان العياش( ،الرياض بوست) 10،10،2015م. اإلخفاق أول خطوة للنجاح ،مجلة تفكر ،مارك براون ،العدد ( )8مارس 2014م. عالج اإلخفاق ،ودافعية النجاح ،سامح جاد ،موقع (اإلسالم اليوم) 15،2،2006م.العدد (  ) 297ي ــوليـ ـ ـ ــو 2021
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دراسات

التحليل االستداللي الجنائي ..

الضرورات والكيفيات ومستويات التوظيف

الجريمـة السـيبرانية ،كأي جريمـة تتكـون مـن فعـل غيـر مشـروع بمقتضـى القانـون وفاعـل لهـذه الجريمـة وهـو المجـرم،إال أن
الجريمـة السـيبرانية تتميـز بخصائـص تختلـف عـن الجريمـة التقليديـة فـي عـدة أمـور ،كذلـك يختلـف المجـرم السـيبراني مـن حيـث
خصائصـه عـن المجـرم ٍّ مـن الجريمـة السـيبرانية التقليـدي .وعلـى ذلـك سـوف نعـرض فـي هـذا المبحـث لخصائـص كل والمجـرم
السـيبراني ،وذلـك علـى النحـو اآلتـي:
محمد بمخيواض  -باحث في اإلعالم األمني

يستحوذ التحليل االستداليل الجنايئ عىل ركن أساس يف بنية وعجلة العمل األمني
الجنايئ ،لذلك تفرد له األجهزة األمنية ـ عىل اختالف ميادين اشتغالها ومهامها ـ
اهتامما كبريا ً عىل مستوى املوارد البرشية واالعتامدات املالية واملوجبات التقنية
والتكوين املستمر ،والدراسات التجريبية واملحكمة .فال معنى للمعلومات ومصادرها
وسياقاتها إن مل يكن لجهاز البحث الجنايئ محللني أكفاء ذوي مراس ودربة .هؤالء
املحللون االستدالليون الجنائيون يتميزون برصيد معريف رزين وكبري ،ومالكون
ملنافذ فكرية رصينة مبنية عىل محكامت نقدية واستحكامات عقالنية تحدد املنهج
التحلييل وتستبني املسلك ،وتسلم خالصة هذا التحليل إىل صناع القرار ومتخذيه
لبلورة مخرجات نجاحها عملياتيا واسرتاتيجيا.
النجاح التحليل االستداللي الجنائي

بشكل عام يعد التحليل االستداليل الجنايئ املرحلة التي تيل ،التخطيط ،والجمع،
عىل اعتبار أن املعالجة التقييم من ضمن مرحلة التحليل .وهذه املرحلة تخضع
ملجموعة من الضوابط والرشوط ،سواء عىل املستوى اإلجرايئ واملنهجي ،أم عىل
صعيد األشخاص املوكبل لهم عملية التحليل (املحللون) .ومن ثم ،فالتحليل الجنايئ
هو عصارة عمل تدقيقي يدرس الصالت الرتابطية والبنيات العالئقية بني األحداث
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الجرمية ومقرتفيها ،وبيئاتها واتجاهات نيات الفاعلني فيها والعوامل املؤثرة فيها.
رضورة التحليل االستداليل الجنايئ يستمد التحليل االستداليل الجنايئ حسيته
ودواعيه من خالل ما يخلص له من نتائج تكون مذيلة باحتامالت وفرضيات ،ومن
ثم ،بتوصيات واقرتاحات .فنتاج هذا التحليل يراد منه استيعاب أوساط العمليات
الجرمية وإظهار البيئات اإلجرامية الناشئة واملستحدثة ،وتوضيح العوامل املؤثرة
فيها واتجاهاتها املحتملة وتطوراتها عىل صعيد األدوات واآلليات والتنظيم .وفهم
تشعب العالقات القامئة من جهة بني أفراد العصابة الواحدة ،ومن جهة أخرى
بني العصابات اإلجرامية املحلية والدولية (غسل وتبييض األموال وتهريبها ،وتجارة
السالح غري املرشوعة ،وبيع املرسوقات الفنية ،وتجارة املخدرات ،واالخرتاقات
اإللكرتونية ،واالبتزاز وطلبات الفدية) .وكذا معرفة العوامل االقتصادية واالجتامعية
والتكنولوجية التي تزيد من إذكاء النشاطات التي تتصادم مع املقتضيات القانونية
والقواعد الناظمة لسلوكات األفراد والجامعات .كام يسعى التحليل االستداليل الجنايئ
إىل تحديد منحنيات التصنيف الجرمي وأماكن استيطان هذه الجرائم ،وأين تقع،
وملاذا .كام ُ َيكِّن التحليل االستداليل الجنايئ الجهات املعنية من التدبري الحصيف
للموارد البرشية واملالية واللوجيستية والسوقية والتقنية.

دراسات

المحلل االستداللي الجنائي

فالعملية التحليلية للمعلومات والبيانات املحصل عليها عىل مستوى جميع األذرع
االستقصائية لتكون معارف جنائية مؤكدة قابلة للتوظيف (العمليايت التشغييل)
أو (الخطي االسرتاتيجي) ـ حسب الغرض وطبيعة الطلب تستدعي تفكريا ناقدا
ميحص جيدا املعلومات والبيانات واملعطيات املستجلبة وقيمة مصادرها ،وينزع إىل
املوضوعية والعقالنية ال إىل الدواخل الذاتية واالنحياز اإليديولوجي والسيايس ،وال
إىل غلبة التطبع العام ومنهج القطيع ألنه الرأي الرائج والساري (غلبة رأي ما ال تعني
أنه صحيح أو دقيق) ،وال إىل االنجرار لتصفية حسابات شخصية أو تبعية هواجس
انتقامية ،وال إىل تلفيق تهم ال أساس لها.
ويكلف بعملية التحليل االستداليل الجنايئ ـ من حيث أدبيات االشتغال االحرتايف
واملهني ـ ضابط جنايئ له خربة سنوات يف العمل الجنايئ (عسكري أو شبه عسكري)،
وقد تدرج يف مراتب املسؤولية داخل الجهاز األمني ،واكتسب خربة ودربة ـ عىل
املستوى العميل وامليداين ـ تؤهالنه لتبوء وظيفة محلل استداليل جنايئ .كام يجب
أن يكون عىل دراية بنظريات علم اإلجرام والتحليل الجنايئ ،وآليات جمع املعلومات
وتقنياتها ،وتاريخ العمل الجنايئ ،و ُمطلع جيد عىل اإلصدارات والدراسات والبحوث
املتعلقة بأصول البحث والتحليل الجنائيني.
ويخضع الضباط املكلفون بالتحليل الجنايئ لجملة من املحارضات والدورات
التطبيقية والتدريبية ومجموعة من العلوم ذات الصلة .ويتميز التحليل الجنايئ
باستدعاء مجموعة من املهارات الفكرية والتقنيات تجنبه أخطاء التفكري ،وتبعده
عن نواقص االحرتافية واملهنية واملوضوعية والسقوط يف الذاتية والنزوع النفسية ،أي
ما ميكن االصطالح عليه بـ"معاطب التحليل االستداليل الجنايئ".
كام يتوجب عىل املحلل االستداليل الجنايئ أن يكون ملام وضابطا ملهارات كتابة
التقارير وكذا اإليجازات التحليلية ،من حيث الوضوح ،والدقة ،واللغة (السالمة
اإلمالئية والجملة والرتقيم ،).وعدم اإلسهاب واإلطناب ،واالبتعاد عن الرطانة ،وأن
يتضمن التقرير تراتبية منطقية تحليلية ،والحد من التعبريات الشخصية وضامئرها..
مستويات توظيف التحليل االستداللي الجنائي

منتج التحليل االستداليل الجنايئ عىل متخذي القرارات عىل صعيد تطبيق
يُسهل ُ

القانون وإنفاذه ـ إضافة إىل تقارير من جهات أمنية أخرى ـ من صنع السياسات
األمنية العامة (السياسة األمنية السيربانية ،والسياسة األمنية الحدودية ،والسياسة
األمنية املالية ،والسياسة اإلعالمية األمنية ،).وبرمجة دورات تكوينية لسد أي نقص
أو قصور ،ومساعدة املرشعني عىل فهم الجرائم املستحدثة قصد سن قوانني رادعة.
وتجزأ تقارير التحليل االستداليل الجنايئ إىل قسمني ،يتعلق القسم األول بالجانب
العمليايت ،فيام يتكلف القسم الثاين بالشق االسرتاتيجي.
أ ـ التقرير العمليايت :وهي تقارير تنصب عىل هدف محدد ،وتكون مدعومة
فهم
باحتامالت وفرضيات ،وترمي إىل تطويق جامعة أو عصابات إجرامية محددة ً
وإدراكًا وبكيفية مفصلة ،سواء من حيث تنظيمها وتراتبية أعضائها ،أم من حيث
طرق تفكريها ومرامي نياتها ،أم من حيث أنشطتها اإلجرامية وقدراتها ،أم من حيث
أدواتها وأساليبها ،أم من حيث ارتباطاتها داخليا وخارجيا.
ب ـ التقرير االسرتاتيجي :وهي تقارير تسلم لصانعي القرارات والسياسات العامة
قصد صياغة خطط تأيت بنتائج عىل املدى البعيد(الطويل) .وهذه التقارير تهدف
إىل تبيان اتجاهات الجرمية وتوجهات مقرتفيها والتهديدات التي يف طور التشكل أو
املحتملة ،وفهم العوامل املؤثرة يف ذلك قصد إبداع طرق للحد منها وابتكار أساليب
ملنعها ،سواء عىل مستوى العمل األمني ،أم عىل صعيد الترشيع وسن القوانني.
وتكون هذه التقارير مبنية عىل معلومات صحيحة ،ومتصفة بالدقة ،وذات
مخرجات محكمة ،وتختلف الجهة املستفيدة من تلك التقارير حسب طبيعة هذه
التحاليل وتصنيفها ومضمونها.
المراجع:

 1ـ محمد مبخيواض ،صنعة االستخبارات ،ص ،54-56 :مجلة  ،999عدد  ،593وزارة
الداخلية ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،مايو ،2020
 2ـ تحليل بيانات االستخبار الجنايئ ،صحيفة وقائع ،COM/FS/2014-05-CAS-01
اإلنرتبول،
Criminal Intelligence, Manual for Analysts, United Nations Office - 3
.on Drugs and Crime (UNODC), United Nations, Vienna, April 2011

-شيخة حسين الزهراني ،كلية القانون جامعة الشارقة ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،المجلد  ،17العدد  ،1يونيو .2020
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تقنيات شرطية

التنبؤ بالمستقبل بين العلم والخيال

يهدف هذا النص إلى توصيف طرق الدراسات المستقبلية ،وإمكاناتها وحدودها ،مع تقديم بعض التوقعات عن الصورة
الحقيقية للتنمية والتطوير في القرن الواحد والعشرين ،غير أن التخطيط ال يزال غير مؤثوق به ،وبعيد عن إطار «خارطة الطريق»
وبالتالي فإن الدراسات المستقبلية ال تزال توازن العلم والخيال العلمي/الفني.
دراسة مترجمة الدكتور إيجيديوس فاريكيس -عضو في برلمان جمهورية ليتوانيا -عرض وترجمة :أمل فاضل المزروعي

وتتيح مجموعة طرق دراسةاملستقبل تكوين مجموعة
أو مجموعات من السيناريوهات متوسطة أو بعيد
األجل ملستقبل العامل.
ً
كام يوجد عدد قليل من القوانني املختربة جيدا للتنمية
االجتامعية واالقتصادية فضالً عن بعض الظواهر
املتوقعة جزئياً يف مجال البيئة ،والعلوم الحيوية،
واألخالق اإلنسانية ..إلخ ،إال أن التخطيط للمستقبل
ال يزال غري مؤمن ومحمي من الظواهر غري املتوقعة-
«البجعة السوداء»-وتأثرياتها ،وال من «القرارات
السلبية» التي تدمر التطورات الطبيعية يف املجتمع.
لذلك ال يوجد سيناريو واحد ميكنه أن يكون صحيحاً
باملطلق ،وتسند السيناريوهات املستقبلية األكرث
شيوعاً عىل الرغبة بتنفيذ نسخة عن «األمة السعيدة»
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ملحاربة التوجهات غري املرغوب بها ،وخلق نوع من
«املجتمع الحلم» مع تحفيز التوجهات اإليجابية ونبذ
السلبية.
وتعتمد النسخة األخرية إلحدى هذه السيناريوهات
عىل «العوامل البرشية» مثل املعرفة ،وأمناط التفكري،
فضالً عن رغبات القامئني عىل متويل املرشوع.
وهي تتصف عموماً بأنها مشاريع ذات «نهاية سعيدة»،
ما جعل من هذه السيناريوهات عدمية الجدوي يف
األغلب ،يف حني أن الخرباء املستقلني الذين يقدمون
سيناريوهات أكرث واقعية وموثوقية هم القادرين
وحدهم عىل املساعدة يف تخطيط املستقبل عىل املدى
املتوسط والبعيد ،وتتنبأ معظم السيناريوهات الحالية
بطريقة التنمية األمريكية أو األوروبية ،التي هي يف

الحقيقة استمرار لنظام العامل الحايل.
وهناك عدد متنامٍ من املنشورات حول ظهور الصني
(وروسيا) كقوة عظمى باإلضافة إىل احتامالت نشوء
خالفة جديدة ،أو مسيحية جديدة أو أنظمة حكم
وفق الطراز األوروييل الجديد.
هناك العديد من النقاشات الجارية حول األحداث
واألوضاع التي ميكننا توقعها يف القرن الواحد
والعرشين ،ويختلف نطاق التنبؤ من التفاؤلية املطلقة
إىل السلبية التامة ،ويف حني كانت تهديدات املجتمع
يف املايض تتمثل يف السالح النووي وغزاة الفضاء ،إال
أن الكوارث البيئة وكوارث الطاقة باتت اليوم هي
التهديدات الرئيسية ،كام يوجد أيضاً مسائل فنية
ميكن حلها باستخدام التقنيات الحديثة والتنظيم

تقنيات شرطية

الذايت للنمو السكاين .غري أن املشاكل األيدولوجية
والسياسة واألخالقية ال ميكن التنبؤ بها ،ألنها تسعى
غالباً إىل حلول غري واقعية ،وبنتائج بعيدة جدا ً عن
التوقعات ،وبالرغم من أن األوضاع بالغة التعقيد ،إال
أن العلامءاالسرتاتتيجيني يف العلوم السياسية وتاريخ
الحضارة يبذلون جهدهم لرشح ما ينبغي لنا جميعاً
أن نتوقعه.
لذا فإن السيناريوهات العامة والسيناريوهات الخاصة
للمستقبل (التي تؤكد عىل مجال واحد معني ،مثل
التغري املناخي ،وتطوير التعليم وتوريد الطاقة ..إلخ)
قد تم إعدادها بأرقام كبرية.
ومن هذه االبتكارات الساخنة يف األعوام األخرية
ما يطلق عليه بالتفكري االسرتاتيجي والتخطيط
االسرتاتيجي ،وميثل هذا املصطلح تنمية البلدان
واألقاليم فضالً عن صياغة اسرتاتيجيات عىل املدى
القصري واملتوسط والطويل .والتي تتبدو أحياناً أشبة
بقصص الخيال ،وتضع أحيان أخرى القواعد واألحكام
(التي يطلق عليها عامة بـ«خارطة الطريق» .
إن عامل اإلنرتنت ميلء بالقصص الخيالية عن املستقبل
املرشق للبلدان واألقليم ،ورغم أن هذا يقيض عىل
موثوقية الكتاب ،إال أنه رضوري إليجاد خط ثابت
بني الكتابة الخيالية والدراسات القامئة عىل املنهجيات
العلمية.
ال تستطيع دول االتحاد األورويب أن تقاوم إغراء كتابة
آسرتاتيجياتهم الخاصة بهم ،ويف األعوام األخرية املاضية،
تبنى الربملان الليتواين اسرتاتيجية «ليتوانيا لعام »2030
ووفقاً لهذه االسرتاتيجية ينبغي أن يكون البلد بحلول
هذا التاريخ سعيدا ً مع امتالكه إدارة ذكية وتقنيات
ذكية ومجتمع ذيك قادر عىل تكييف التحديات العاملية
بإيجاز ،إنها دولة ذكية مع بعض الروح االسكندنافية،
ويف حني تويل االسرتاتيجية البولندية الكثري من
االهتامم باالبتكار التقني تبحث ال تفيا عن السعادة
من خالل حامية الرتاث الوطني ،بينام تحلم إستونيا
بالبيئة الطبيعية التي تجعل الحياة صحية وسعيدة.

أما اسرتاتيجية فلندا فتظهر يف طموحها بالحصول عىل
مزيد من الخدمات مبا ميثل حقيقة (منط حياة).
وبإمكاننا عرض القامئة للمؤسسات واملؤسسات غري
الحكومية ومجموعة العمل املختلفة التي تقوم بإعداد
الخطط الربيطانية أو األملانية أو األمريكية من أجل
املستقبل وكتابة الدراسات املتنوعة .ومتلك جميع
االسرتاتيجيات «الرسمية» أو املعدة بطلب حكومي
جانبني سلبني عىل األقل يجعالنها عدمية الجدوي.
ً
أوال:

كل ما تتنبأ به هو نتائج تفاؤلية ،إذ إن الحكومات لن
تشرتي دراسة تتنبأ بأحداث سيئة خالل فرتة حكمها،
وإمنا ميكن اقتباسه من الصحافة الشعبية حرصا ً ،يف
حني تظهر لنا الحياة الواقعية بأنه ال تنتظرنا أوقات
جيدة يف املستقبل ،وإمنا العكس غالباً ،وبالتايل فإن
االسرتاتيجية متثل فشالً من البداية.
ً
ثانيا:

يجب عىل االسرتاتيجية أن تكون صحيحة سياسياً إذ
من املثري للشك أن تقوم أي حكومة رسمياً بالتخطيط
لزيادة مساحتها من خالل االستحواذ عىل أرايض
الجوار واللجوء إىل الحرب كطريقة لحل ملشاكلها،
فهذا يشوه سمعتها .إال أن التاريخ يعلمنا بأن املشاكل
التي حلت عىل ساحة املعركة تفوق تلك التي انتهجت
طرق املنافسة املرشوعة ،وهذا ما يجعل االسرتاتيجية
الرسمية عدمية الجدوى.
ومن الرضوري أن نضيف بأن واضعي هذه
االسرتاتيجيات يرغبون بتقييد أنفسهم بالتوقعات
املستقبلية قصرية األجل (التي ال تتجاوز العرش
سنوات) ،ليك تبدو أكرث واقعية وتحقق نتائج ميكن
التنبؤ بها أكرث .كام أن استثامر هذه النتائج عىل
املنظور البعيد يؤدي عموماً إىل تفاوت كبري مع الواقع.
وإذا كان الحال كذلك ،فإن أحدهم لن يكون قادرا ً
عىل صياغة سيناريو واقعي وتاريخ قابل للتنبؤ للقرن

الواحد والعرشين؟ وهل منلك خرباء فعالً (مستقلون
عن املانحني التمويليني) ال يرتددون يف قول «ما الذي
توقعه ،وماهي األحالم الجغرافية السياسية التي
ميكن تحقيقها؟ وهو ما يجعلنا أحياناً نعتمد عىل
كتاب الخيال العلمي فحسب ،أو عىل بعض الخرباء
الجديرين باالحرتام .وإذ ميلك كتاب الخيال العلمي
حقهم يف إطالق الخيال وفقاً لتصوراتهم ،إال أن عىل
العامل السيايس عليه أن يقدم برهاناً يفرس من خالله
سبب اختالف الواقع عام تم توقعه قبل بضع سنوات
مضت ،لذا يجب علينا رفض وجهة النظر التي تقول
أن علم املستقبليات ليس تخصصاً علمياً ،وأنه مجرد
علم خرايف ينتمي إىل بعض العلوم االجتامعية ،إنه علم
لكنه مل يحظى بهذا القبول دامئاً.
إن أحداث الحياة غري املتوقعة« ،البجعة السوداء»،
مثل الكوارث الطبيعة ،تغري التاريخ أحياناً بطريقة أكرث
جذرية مام هو متوقع يف املشاريع االجتامعية ،غري
أنه حتى أولئك الذين يرون أن العامل ميكن التنبؤ به
هم مقيدون يف تفكريهم ،ويواجهون ما يسمى بأصنام
فرنسيس بيكون ،حيث ميكن أن القرارات العاطفية
وغري العقالنية بسهولة محل النزاهه ،ما يجعل من
املستحيل التحرر من الصور النمطية أو التعريفات أو
االفتقار إىل املعرفة.
إن هذه الدراسة ال تهدف إىل إقرتاح سيناريو عاملي
شامل للمستقبل ،لكنها تسعى لوصف طرق بحث
املستقبل ،وإمكانياته وتقييداته ،كام أنها ستقدم بعض
التنبؤات عن الصورة الواقعية لتطور القرن الواحد
والعرشين.
المصدر:
وضع الخرائط والسيناريوهات املستقبلية العاملية
للقرن الـ  ، 21أمل فاضل املزروعي ،مركز استرشاف
املستقبل ودعم القرار رشطة ديب،
العدد  298يناير  ، 2017ديب.
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مهارات إدارية

أهمية التعاون البناء في بيئة العمل

التعاون يقلل من المنافسة السلبية
في بيئة العمل

تعزيز روح التعاون يف بيئة العمل هو أمر من شأنه
أن يشجع املوظفني عىل العمل معاً من أجل صالح
املؤسسة ،كام يقلل من رغبة املوظفني يف التنافس
السلبي أو «غري املثمر» ضد بعضهم البعض ،والذي
غالباً ما يؤثر بصورة سيئة عىل سري العمل.
التعاون يشجع على تبادل المعرفة

عندما تسود روح العمل الجامعي يف املؤسسة ويتعاون
جميع أعضاء الفريق معاً من أجل إنجاز مهمة أو
مرشوع محدد ،فإن ذلك يؤدي إىل نتائج أفضل وأكرث
فعالية مام يعزز من فرص نجاح املؤسسة ككل ،وليس
ذلك فحسب ،إذ أن هذا األمر يشجع أيضاً أعضاء الفريق
عىل تبادل األفكار ووجهات النظر ،وهو ما قد يساعد
كل فرد منهم عىل اكتساب معرفة أو مهارة جديدة..
التعاون يعزز التواصل الفعال بين أعضاء
فريق العمل

التعاون بني أعضاء الفريق يلعب دورا ً هاماً يف تعزيز
التواصل الفعال داخل املؤسسة ،فعندما يتعاون
املوظفون معاً ويعتربون أنفسهم جزءا ً من الفريق،
فإنهم يبدأون يف تعلم كيفية التواصل مع بعضهم
البعض بشكل أفضل ويسعون إىل تحسني مهارات
التواصل الفعال ،وذلك ميكن أن يكون له تأثري إيجايب
عىل األداء العام للموظفني ،حيث يقلل التواصل
الفعال من احتاملية حدوث حاالت سوء التفاهم أو
الرصاعات بني املوظفني أو حتى حدوث تأخريات يف
تسليم العمل ،وبذلك فإنه ميكن للمؤسسة بأكملها
االستفادة من تعاون أعضاء الفريق الذي يؤدي إىل
تحسني سبل التواصل فيام بينهم.
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البعض عىل اإلبداع واالبتكار ،خاصة وأن العمل
الجامعي أو التعاوين يعني بشكل عام أن الخسائر
واملكاسب تؤثر عىل كل عضو يف الفريق.
التعاون يساعد على حل المشكالت
بشكل أسرع وأكثر فعالية

التعاون من أهم العوامل التي تؤدي إىل إنجاز املهام
وإيجاد حلول للمشكالت بشكل أرسع وأكرث فعالية،
فعىل سبيل املثال من املمكن أن يستغرق إيجاد
حل ملشكلة معينة أشهرا ً يف حال كان يتوىل األمر
العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر
موظف واحد فحسب ،يف حني أنه قد يستغرق األمر
برمته بضع ساعات عندما يتعاون أعضاء الفريق
معاً ويقومون مبشاركة وجهات نظرهم وتوظيف
التعاون يساهم في تحقيق
أهداف المؤسسة
مهاراتهم وخرباتهم يف سبيل حل املشكلة ،إذ أن
من املهم أن يدرك املديرون أن بناء عالقات إيجابية هذه الخطوة تفتح الباب أمام أفكار وحلول عديدة
قامئة عىل االحرتام املتبادل بني املوظفني يعد من قد ال يتمكن فرد واحد من التوصل إليها مبفرده.
ضمن مسؤولياتهم ،ويف الوقت ذاته يجب عليهم
التعاون يؤدي إلى زيادة مستوى
تحفيز املوظفني عىل العمل من أجل تحقيق رؤية
الرضا الوظيفي
وأهداف املؤسسة ،ويتم ذلك من خالل تعزيز روح
تعزيز ثقافة التعاون يساعد عىل خلق بيئة عمل
التعاون وأخالقيات العمل فيام بينهم.
إيجابية ،خاصة وأنه يساهم يف تقليل املشكالت
والرصاعات واملشاحنات ،وكلها أمور من شأنها أن تؤثر
التعاون له دور في بناء الثقة
بين الموظفين
عىل مستوى رضا وسعادة املوظفني ،إىل جانب أنه
التعاون بني أعضاء فريق العمل يلعب دورا ً يف بناء من املرجح أن يواصل املوظفون العمل يف املؤسسة
وتعزيز الثقة فيام بينهم ،وهو ما يؤدي بدوره إىل لفرتة أطول عندما تكون لديهم عالقات قوية مع
بناء عالقات قوية بني املوظفني ،ويجعل من السهل زمالئهم وعندما يشعرون بأنهم جزء من يشء مهم،
التعامل مع الخالفات والنزاعات يف مكان العمل ،فضالً عن أن روح التعاون تضيف قيمة ومعنى إىل
وخاصة تلك التي تنشأ بسبب االختالفات الفردية ،الطريقة التي ينظر بها أعضاء الفريق إىل وظائفهم
وكذلك فإن وجود أساس من الثقة يساعد عىل وأدوارهم يف املؤسسة ،وبذلك يساهم التعاون يف
تدفق األفكار بشكل سلس ،حيث يشجع ذلك أعضاء شعور املوظفني بالرضا حيال ما يقومون به.
الفريق عىل مشاركة أفكارهم وتحفيز بعضهم

جرائم

االتجار في المواد المخدرة

تعتبر جرائم االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم التي تشكل خطورة كبيرة على المجتمع ،ويتمثل ذلك في نشر تلك اآلفة الخطيرة
على أوساط الشباب واإلضرار بهم ،ويتمثل االتجار في زراعة المواد المخدرة وإنتاجها وجلبها وتهريبها وترويجها ،سواء تم ذلك بواسطة
وسائل النقل كالسيارات أو الطائرات ،أو عن طريق السفن القادمة إلى إقليم الدولة.
مالزم أول  /محمد سعيد الخشابي

وبالتايل أصبحت مشكلة املخدرات يف عامل اليوم تهدد
البرش بأرضارها ومخاطرها العديدة ،والتي ال يكاد
يسلم مجتمع إنساين من آثارها املبارشة وغري املبارشة.
ومن أبرز العوامل التي يستخدمها المهربين
في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية هي:

 قيام املهربني بإخفاء املواد املخدرة يف وسائل النقلاملختلفة ،كالسيارات بأنواعها أو الطائرات أو السفن.
 قيام املهربني بإخفاء املخدرات بداخل الجسد عنطريق بلع املواد املخدرة ،أو بإخفائها بخارج الجسد
عن طريق األحذية أو األماكن الحساسة يف الجسم.
 قيام املهربني بإخفاء املواد املخدرة عن طريقاملزج بالسوائل ،أو عن طريق الطرود الربيدية.
 إخفاء املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بداخلالحقائب أثناء التجوال من دولة ألخرى ،سواء كان
ذلك بقصد االتجار بها أو تعاطيها ،وغريها من
الوسائل األخرى التي يتم بها تهريب املخدرات.

وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى انتشار
المخدرات والمؤثرات العقلية ،منها:

 انعدام الرتبية السليمة وكرثة الخالفات الزوجية،وضياع األبناء بني هذه الخالفات ،والتي قد تؤدي يف
نهاية املطاف إىل انحراف األبناء عن املسلك القويم،
والدخول إىل عامل املخدرات بتوجيه من رفقاء السوء.
 الفراغ عند الشباب وخطورته ،ويتمثل ذلكبعدم استغالل وقت الفراغ فيام يعود عىل لشباب
من نفع ،وبالتايل فإن الفراغ قد يؤدي بصاحبه إىل
االنحراف إن مل يستغله فيام ينفعه.
فالفراغ نعمة من الله علينا ،فإن مل يغتنمه الشباب،
تحول وقت الفراغ من نعمة إىل نقمة.
رفقاء السوء والذين لهم دور كبري يف انحراف
الشباب من خالل اإللحاح عليهم بالدخول إىل
املحظورات عىل سبيل التجربة ،كالتدخني أو رشب
الخمر أو تعاطي املخدرات بأنواعها.
 البيئة املحيطة بالشباب ،فإذا كانت البيئة صالحةكان الشاب صالحا ،وإذا كانت البيئة فاسدة أخالقيا

وفكريا ،أصبح عىل حسب ما فيها منه ،فاإلنسان
يؤثر ويتأثر.
أما العوامل التي تساعد على الوقاية
من المخدرات كاآلتي:

 الرتبية السليمة وتوجيه األبناء إىل ما هو مفيد يفحياتهم.
 استغالل الوقت باألشياء التي تعود عىل الشاببالنفع.
 الرفقة الحسنة ،والتنافس عىل طلب العلم.وعىل ذلك نصت املادة ( )48من القانون االتحادي
رقم  14لسنة  1995يف شأن مكافحة املواد املخدرة
واملؤثرات العقلية عىل أن:
" إذا ارتكبت الجرمية بقصد االتجار أو الرتويج كانت
العقوبة اإلعدام".
وبالتايل يجب عىل جميع أفراد املجتمع إبالغ
األجهزة األمنية عن الخارجني عن القانون ،يك نخلق
مجتمعا آمنا خاليا من الجرمية.
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مقاالت

أصحاب الهمم

د .خالد الخاجة

«إعاقة اإلنسان ،هي عدم تقدمه ،وبقاؤه يف مكانه ،وعجزه عن تحقيق اإلنجازات،
وما حققه أصحاب الهمم يف مختلف املجاالت ،وعىل مدى السنوات املاضية من
إنجازات ،دليل عىل أن العزمية واإلرادة تصنعان املستحيل ،وتدفعان اإلنسان إىل
مواجهة كل الظروف والتحديات للوصول إىل األهداف والغايات بثبات».
بهذا البيان الواضح ،والتحديد الشامل ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،رؤية القيادة لفئة من أبنائها ،أطلقت عليهم املؤسسات الدولية املعنية
بشأنهم يف فرتة زمنية معينة أنهم «معاقون» ،وملا أرادت أن تخفف من وقع
املصطلح وأثره ،جاء التعديل إىل «ذوي االحتياجات الخاصة».
وعىل الرغم من تطور املصطلح ،إال أن االحتياج ما زال قامئاً ،وكأنه كتب عليهم،
ثم إن لفظ «الخاصة» يؤسس لفئة مختلفة عن غريها ،وأن احتياجاتهم تختلف
وكأنهم عبء ،األمر الذي يجعل هناك فاصالً نفسياً وحاجزا ً معنوياً بينهم وبني
باقي املجتمع.
ويظل الحال كذلك ،إىل أن جاءت اإلمارات بقيادتها ،لتطلق عليهم «أصحاب
الهمم» ،ويا له من وصف يعرب عن واقع أو أنه يعرب عن حالة اجتامعية شاملة،
ساهمت يف تغيري نظرتهم ألنفسهم ونظرة الناس إليهم.
ويف تقديري أن مصطلح «أصحاب الهمم» ،وسام قبل أن يكون تعبريا ً عن فئة من
الناس ،وهم بالفعل كذلك ،وبخاصة أنهم رغم التحديات مل ينعزلوا عن مجتمعاتهم
وينغلقوا عىل أنفسهم ،بل عىل العكس من ذلك ،فحني فتحت لهم الدولة
مجاالت واسعة وآفاقاً رحبة ،باعتبار أنهم قادرون عىل املساهمة بفاعلية يف خدمة
مجتمعاتهم ،انطلقوا وحققوا نجاحات عجز عنها غريهم ،فأثبتوا أن اإلعاقة ليست
يف الجسد ،لكنها يف العقل العاجز عن الفكر الصائب ،الذي يأمتر الجسد بأوامره.
وأن اإلعاقة تتمثل يف الفكر املشوش الذي يورد صاحبه املهالك ،كام أنها يف القدرات
التي يوجهها صاحبها مسالك السوء ،فيرض وال ينفع ،ويهدم وال يبني ،ويسري عىل غري
هدى من فكر أو علم ،تلك هي اإلعاقة الحقيقية.
من هنا ،فإن السياسة الوطنية لتمكني أصحاب الهمم ،تؤكد عىل إيجاد مجتمع
دامج خا ٍل من الحواجز ،يضمن التمكني والحياة الكرمية ألصحاب الهمم وأرسهم،
عرب رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات
مستوى عالٍ ،والوصول إىل الدمج املجتمعي ،وتحقيق املشاركة الفاعلة ،وتعزيز
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الفرص املتكافئة ،ودعم األفراد واألرس ومتكينهم للقيام بأدوارهم.
وال شك أن املحاور التي تقوم عليها سياسة متكني «أصحاب الهمم» ،والتي تبدأ
بالرعاية الصحية ،عرب برامج محددة ،ورعاية قبل الوالدة وأثناء الحمل وبعد الوالدة،
فضالً عن محور التعليم الذي يسري عىل مسار املناهج التعليمية التي تدمج بني
التعليم العام واملهني.
فضالً عن إعداد معلمني أصحاب مؤهالت قادرة عىل تلبية احتياجات أصحاب
الهمم ،إضافة إىل ابتكار برامج تعليمية ومصادر معلوماتية ووسائل تكنولوجية
تفتح لهم آفاقاً لإلبداع ،وتسد احتياجاً حقيقياً يف سوق العمل.
بحيث ال يتم التعامل مع كفاءات أصحاب الهمم من منظور مختلف ،يعرب عن إميان
حقيقي بقدراتهم وحاجة ملحة لها ،وهو األمر الذي ينعكس بال شك عىل اندماجهم
االجتامعي عىل أسس نفسية سليمة.
وال شك أن محور إمكانية الوصول ،يؤكد أن أصحاب الهمم جزء أصيل من نسيج
املجتمع ،ال يجب إغفال حقه ،وأن مراعاة ظروفه واجب وحق من الحقوق ،لن تتم
استكامل اإلجراءات إال بتوافره ،األمر الذي يحيل التعامل معهم من منظور العطف
أو الخلق ،رغم أهميته ،إىل إلزام ،واألمر مختلف ،سواء الوصول املادي بسهولة
ويرس ،أو الوصول إىل مصادر املعلومات ،باعتبارها حقاً أصيالً لإلنسان ،سواء كان
من أصحاب الهمم أو غري ذلك.
ويف تقديري أن محور الحامية االجتامعية ،والذي يضمن عدم اإلساءة ألصحاب
الهمم أو انتقاص حق من حقوقهم ،باعتبارهم أفرادا ً راشدين نافعني للمجتمع،
وإتاحة برامج تدريبية تساعدهم عىل التطوير الذايت ،من شأنها أن تصنع بيئة
مواتية للتعبري عن قدراتهم الحقيقية.
وال شك أن كل ذلك يهيئ للمحور الخاص «الحياة والثقافة العامة» ،باعتبار أن
ما سبق متهيد ملا هو ٍ
آت ،ليتحول التعامل مع أصحاب الهمم من منهج رعايئ إىل
منهج حقوقي.
إن حضارة األمم الحقيقية تقاس مبدى رعاية كافة أبنائها دون انتقاص أو تفريط،
وإن وطناً يهتم بفئة من أبنائه لهم ظروفهم الخاصة ،ويعتني بها ،جدير بالفناء
دونه وبذل الروح من أجله ،فطويب ملن أسس وبنى ،وطوىب ملن حافظ ومنى ،وطويب
ملن أحب رمال هذا الوطن.

مفاهيم

الالمركزية

الالمركزية منذ أواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية التي شهدها
ازداد االهتمام بمفهوم ً
تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات
تنموية
وإدارة
فلسفة
هي
وإنما
ذاتها
حد
في
هدفا
العالم .الالمركزية ال تعد
ً
المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ،فالالمركزية معنية اساسا بنقل السلطات والصالحيات من المستويات
المركزية االعلى إلى المستويات المحلية األدنى.
لطفي الجويني

األعىل ،أو الحصول عىل موافقتها قبل إتخاذها للقرار.
المفهوم
 كلام اتسع نطاق املجاالت اإلدارية التي يسمح للمديرين يفاملركزية والالمركزية يشريا إىل درجة تفويض السلطة من املستويات
املستويات اإلدارية األدىن للمنظمة إتخاذ القرار بشأنها.
اإلدارية األعىل إىل املستويات اإلدارية األدىن.
فإذا توافرت املؤرشات السابقة يف أي مؤسسة ميكننا أن نصفها بأنها
متيل إىل الالمركزية.
 مثال:أهم املؤرشات التي ميكن االستدالل بها عىل أن املؤسسة متيل إىل
تفويض السلطة:
املركزية:
 يقصد بتفويض السلطة ،منح أو إعطاء السلطة من املديرين يف كلام زاد عدد القرارات التي تتخذ يف املستويات اإلدارية الدنيا.مستوى إداري أعىل إىل املرؤوسني يف مستوى إداري أدىن بشأن إنجاز
 كلام كان القرار يتم اتخاذه عند أكرث املستويات اإلدارية إتصاالً عمل محدد.بالقضية أو املشكلة موضوع القرار.
* ويجب أن تتضمن عملية تفويض السلطة الجوانب الثالثة التالية:
 كلام كان مسموحاً للمستويات اإلدارية األدىن بإتخاذ قرارات توصف  -أن يحدد املدير مرؤوساً معيناً للقيام بإعباء انجاز عمل معني.باألهمية وعدم الروتينية.
 أن يعلم املدير املرؤوس بأنه املسؤول أمامه عن مستوى أداء إنجازأهم املؤرشات التي ميكن االستدالل بها عىل أن املؤسسة متيل إىل العمل الذي حدده له.
املركزية:
 أن يفوض املدير املرؤوس بالسلطة املناسبة حتى ميكن املرؤوس من كلام قلت املستويات اإلدارية األدىن مراجعة املستويات اإلدارية إنجاز العمل الذي حدده له.العدد (  ) 297ي ــوليـ ـ ـ ــو 2021
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حصن الشارقة ..

شاهد على شموخ التاريخ وعبق الحضارة

الشاهدة على حضارة الدولة وأصالتها بصفة عامة واإلمارة الباسمة بصفة خاصة ،
يعتبر حصن الشارقة أحد العالمات الفارقة والدالئل
ً
وهو يقف شاهدا على شموخ التاريخ وعبق الحضارة.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

عام  ،2015لتقدم ألفراد املجتمع اإلمارايت وزوار الدولة فرصة لالطالع عىل تاريخ الشارقة
العريق واألحداث التي مرت عىل الحصن منذ تشييده.
عمره  200عام
ويعود تشييد الحصن إىل قبل مائتي عام ،حيث بورش العمل يف البناء باستخدام الحجر
املرجاين الذي يزخر به قاع الخليج العريب ،كام استخدمت مادة الجص الناعمة ذات
اللون البني الفاتح جدا ً لتغطية الجدران ،أما األبواب فقد صنعت من خشب الساج،
واستخدمت أعمدة شجر املنغروف وسعف النخيل يف بناء األسقف.
بني جدران قوية وسميكة وأسوار عالية وأبراج مراقبة شاهقة وعنارص هندسية دفاعية
يزينها الحجر املرجاين يقف حصن الشارقة شامخا ممزوجا بعبق التاريخ وأصالة املايض
يروي مسرية مائتي عام من تاريخ «اإلمارة الباسمة» .فمنذ أن تم تشييد حصن الشارقة
يف عام  1823يف منطقة قلب الشارقة ،بات أحد أبرز وأهم املباين التاريخية يف اإلمارة،
وشاهدا ً يروي حكايات وأحداث تعاقبت عليه عىل مر السنني .هذا الرصح الذي وقف
شامخاً عرب التاريخ ،ركيزة للدفاع ،ومقر للحكم ،وسكن لألرسة الحاكمة حتى مطلع
الستينيات ،ومكان لتجمع سكان اإلمارة يف مختلف املناسبات الدينية واالجتامعية.
حاكم الشارقة يعيد الحصن إلى الواجهة
وقد وثق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة بكلامته املسطرة يف قاعة حصن الشارقة ،ذكرياته ومساعيه إلنقاذ
هذا املعلم التاريخي الهام من الهدم بعد تلقيه اتصاالً أثناء تواجده يف جمهورية مرص
العربية عام  1969للدراسة من صديق يعلمه بأن الحصن يهدم فعاد سموه عىل الفور،
ومع أول إرشاقة شمس أمر بإيقاف عملية الهدم ،ولكن مل يسلم من الحصن إال برج
«الكبس» واثنني من الجدران الخارجية املترضرة بصورة بالغة.
ويقول صاحب السمو حاكم الشارقة  :قمت بقياس أساسات الحصن واحتفظت بها ،كام
احتفظت بأبواب الحصن الرئيسية مثل باب الحصن ،وباب الصباح ،وباب الخزنة مدة
 28سنة ،وقد شاء الله أن يعود ذلك الحصن إىل مكانه ،فأمرت ببناء الحصن ،وكان العمل
يجري تحت إرشايف ومبعرفتي التامة عن الحصن واستعانتي ببعض الصور حتى اكتمل
البناء ،فزودته مبقتنيايت من الصور التي تحيك قصة مدينة الشارقة وقدمت هذا الرصح
الكبري ألبناء الشارقة .وخضع حصن الشارقة إلعادة إحيائه واالفتتاح عام  ،1997ثم شهد
مراحل ترميم عديدة من قبل هيئة الشارقة للمتاحف ،قبل إعادة افتتاحه من جديد يف
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ثالثة أبراج دفاعية
وعند االنتهاء من أعامل البناء ،أصبح الحصن شامخا بهندسته املميزة ،وتقسيامته التي
اتخذ فيها املبنى شكالً تربيعياً يتكون من طابقني ،وساحة داخلية واسعة يف الوسط،
وثالثة أبراج دفاعية ،هي« :املحلوسة» ،و»الكبس» ،و»مربعة مرشف» ،إضافة إىل
الرشفة الرئيسة التي تطل عىل الساحة األمامية للحصن ،حيث توجد بها حطبة التوبة
والتي كانت تستخدم إلقامة الحدود .كام يضم الحصن ضمن تقسيامت الطابق األريض
مجموعة من القاعات ،أهمها :غرفة التوقيف التي تحولت إىل غرفة االسرتاحة ،وسجن
«املحلوسة» ،وقاعة «خزنة السالح» ،وقاعة الحصن التي تحيك تاريخ املبنى وترميمه،
وقاعة «املدبسة» حيث يتعرف الزائر عىل كيفية استخالص عصارة التمر «الدبس»،
وقاعة القواسم التي تعرض تاريخ القواسم والتحديات مع القوى اإلقليمية واألجنبية.
ويتألف الطابق األول من قاعة «الشيخ سلطان بن صقر الثاين» وبرج «الكبس» وقاعة
األسلحة ،وقاعة غرفة الشيخ ،وقاعة الغرفة التي كان يجتمع الشيخ فيها مع كبار
الشخصيات والوجهاء ،وهناك الرشفة املطلة عىل واجة الحصن كاسرتاحة ،وغرفة املجلس
التي تعرض الوثائق والصور التاريخية.
مقتنيات ومخطوطات
ومن بني املقتنيات التي يحتفظ بها الحصن ،البوابة الرئيسية ،واملدفع الرقاص ،وحطبة
التوبة ،والرسير ،واملرفع «حامل القرآن» للشيخ خالد بن سلطان القاسمي وعلم القواسم،
وعلم االحتالل ،واملدفع البحري ،وساعه الجيب ،وعملة مرضوف القواسم ،وجواز سفر
الشيخ سلطان بن صقر الثاين ،وعدسه اللؤلؤ ،و رسائل زعامء الصومال ،واتفاقيه ،1820
وشجرة عائله القواسم ،وخريطة أصول القواسم ،وخريطة حلفاء القواسم ،وخريطة خط
سري عودة الشيخ سلطان بن صقر االول ،وسيف الكتارة ،وعقال الشطفة ،ورسالة شكر
من الشيخ سلطان بن صقر الثاين اىل أطبائه يف الهند .

أمكنة وأزمنة

شاهد على األحداث
ومنذ تشييده ظل الحصن شاهدا ً عىل أحداث وتحوالت تاريخية كثرية ،وصمود يف وجه
التطورات واألحداث التي شهدتها اإلمارة منذ القدم ،لريوي حكايات مضت ،ويكون شاهدا ً
عىل حارض صنعته اإلمارة بجهود حثيثة ،ومنارة ملستقبل أكرث ازدهارا ً وتطورا ً.
وتعكس الجهود التي بذلتها هيئة الشارقة للمتاحف ،يف استعادة تفاصيل املعلم التاريخي،
وتقسيامته املتميزة ،أهمية الحصن وموقعه الجغرايف ،يف مواصلة البناء والنمو والتطور ،إذ
تحول الحصن منذ انتهاء أعامل الرتميم األخرية يف العام  ،2015إىل مرآة للتاريخ الحديث الذي
يقدم للناظر انعكاساً ملختلف األحداث التي شهدها الحصن منذ تشييده قبل مائتي عام.
معلم دفاعي
ويأيت رصح حصن الشارقة التاريخي العريق  ،ليكون أكرب وأهم مبنى يف اإلمارة ،وكان
الغرض األسايس من بناء الحصن هو حامية املدينة وسكانها ،وقد شملت عنارص الدفاع
الرئيسية :جدران قوية وسميكة ،وأسوار عالية ،وأبراج مراقبة شاهقة ،والعديد من العنارص
الهندسية الدفاعية األخرى ،حيث كان هذا املعلم الدفاعي القديم ،أيضاً ،مسكناً خاصاً
لعائلة القاسمي الحاكمة ،ومقرا ً للحكومة يف الشارقة.
روح العمارة العربية
ويتميز هذا الحصن بطراز معامري تقليدي ،يعتمد عىل تصميم هنديس تتجىل فيه روح
العامرة العربية األصيلة ،حيث يربز من بني أروقته الشامخة برجان كبريان ذات أضالع
رباعية ،كانت تستخدم للمراقبة ،ويتكون الحصن من طابقني متتاليني ،وتسع غرف رئيسة،
وتتوسطه ساحة واسعة وفسيحة وخريجة ماء «برئ» ،علامً بأن مبنى الحصن استخدم
لفرتات طويلة كمقر للحكم يف اإلمارة .وقد تم بناء حصن الشارقة باستخدام نوع من الحجر
املرجاين ،الذي تم جمعه من قاع الخليج العريب ،وغطيت جدرانه مبادة الجص الناعمة ذات
اللون البني الفاتح ،أما األبواب ،فقد صنعت من خشب الساج ،واستخدمت أعمدة شجر
املنجروف وأجزاء من شجر النخيل «السعف ،وجريد النخيل ،وأليافه» يف بناء األسقف.
ويتألّف الحصن -كام ذكرنا  -من ثالثة أبراج ،وهي« :املحلوسة» ،و«الكبس» ،و«مربعة
مرشف» ،إضاف ًة إىل الرشفة الرئيسة التي تطل عىل الساحة األمامية للحصن ،حيث توجد بها
حطبة التوبة ،والتي كانت تستخدم إلقامة الحدود.
موقع جغرافي استراتيجي
ولعب املوقع الجغرايف االسرتاتيجي املتميّز للحصن دورا ً مهامً يف بلورة أهميته وعراقته ،فقد
كان يقع يف منتصف املسافة بني البحر والصحراء ،وتشكلت األحياء السكنية والبدائية من
حوله بشكل فطري وعفوي ،وكأنه مغناطيس هائل يجذب الباحثني عن قيمة انتامئية أو
شكل اجتامعي ذي هوية واضحة ،ثم إن األبراج الثالثة املحيطة بالحصن ساهمت بشكل
كبري يف خلق النظرة البانورامية الشاملة لحركة السفن يف املاء ،وحركة القوافل القادمة من
جهة الصحراء ،مع إمكانية االطالع عىل حركة السوق واألهايل والبيوت عىل طريف الحصن.
وأثناء التجول يف غرف الحصن نشاهد مقتنيات واسعة من الصور والقطع األثرية
ونستكشف نظام العدل األويل يف اإلمارة عند زيارة سجن املحلوسة ،ونتعرف إىل كيفية
استخراج الدبس «عسل التمر» ،وعىل األسلحة واسرتاتيجيات الدفاع التي استخدمها الشيوخ
وحراسهم ،كذلك يتيح لنا املبنى التعرف إىل منط حياة العائلة الحاكمة.
wam.ae
المصادر
والمراجع www.alittihad.ae :
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

ومضات

سجل األشعار
كام تشمل املقتنيات سجل االشعار ،وسجل الشيخ صقر بن خالد القاسمي ،وسجل الشيخ
محمد بن صقر بن خالد القاسمي ،وخنجر الشيخ راشد بن صقر القاسمي ،وخنجر الشيخ
راشد بن محمد بن صقر القاسمي ،وختم وقصيده الشيخ ماجد بن صقر القاسمي ،وصوره
الشيخ سلطان بن صقر الثاين ،وصورة شيوخ القواسم ،والدقلة ،وفيلم وثائقي بعنوانAir :
 ،Outpost First Flight to Sharjahومسدس جوزيف ديومارس ،ومبايعات الشيخ سلطان
بن صقر االول ،والدرع ،وخريطة املوقع االسرتاتيجية ،وخريطة حراسة الشارقة والدفاع عنها.

" ملتزمون يا وطن  ..المخدرات آفة "
تحت شعار " ملتزمون يا وطن  ..المخدرات آفة "أحيت دولة
اإلمارات العربية المتحدة فعالية اليوم العالمي لمكافحة
المخدرات  ،والذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل
عام  ،وتميزت الفعاليات ببرامج وطنية أمنية وتربوية وإرشادية
مدروسة استهدفت األبناء وكذلك اآلباء واألمهات باعتبار أن
األسرة هي خط الدفاع األول ضد تلك اآلفة الخبيثة.
وتبذل الجهات المختصة في دولة اإلمارات وعلى رأسها وزارة
الداخلية ومجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة
الجهود الحثيثة والخطط الهادفة في سبيل القضاء على هذه
اآلفة وحماية الجميع من الوقوع في براثنها وعدم االنقياد خلف
ضعاف النفوس من تجار السموم.
ولرجال وزارة الداخلية مواقف بطولية في التصدي لتجار المخدرات
واستئصال مخططاتهم اإلجرامية من جذورها  ،فضربوا بيد من
حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن والنيل
أرضه  ،ومهما بلغت تجاوزات وحيل
من أبنائه والمقيمين على ً
الفاسدين فإن أبطالنا لهم دائما بالمرصاد.
وهذه الجهود ال تكتمل إال بتكاتف جميع الجهات المعنية  ،وأولها
األسرة التي تقع عليها وعلى أولياء األمور مسؤوليات جسام
في مراقبة أبنائهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة بغرس الوازع
الديني في نفوسهم وتربيتهم التربية الحسنة التي تدلهم على
طريق الخير وتثنيهم عن منابع الشر  ،كما يجب عليهم إحكام
الرقابة على هواتف أبنائهم النقالة ووسائل التواصل االجتماعي
المتاحة لهم  ،والتي قد تكون بيئة خصبة للترويج عن المخططات
الضغينة التي يسعى إليها تجار المخدرات ومروجوها  ،وكذلك
أصدقاء السوء.
إن من مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء تحقيق مصالح العباد
وكافة أفراد المجتمع  ،وألجل ذلك حرم اإلسالم قتل النفس
وتغييب العقل وهدر المال بأية وسيلة  ،قال تعالى  " :وال تقتلوا
أنفسكم ،إن اهلل كان بكم رحيما " ،وقال سبحانه وتعالى  " :وال
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ،إن اهلل يحب المحسنين".
وقال صلى اهلل عليه وسلم " :ال تزول قدما عبد يوم القيامة
حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيما أباله ،وعن شبابه فيما أفناه،
وعن ماله من أين أكتسبه ،وفيما أنفقه ،وعن علمه ماذا عمل
فيه".
فالمخدرات تسلب الصحة والمال معا  ،وأكبر من ذلك تهدم القيم
و الفضائل  ،وتهوي بصاحبها في مستنقعات الجرائم والرذيلة..
وشبابه والمقيمين فيه  ،وأن
وأبناءه
نسأل اهلل أن يحفظ الوطن
ً
ً
يجعل طريق الصالح والفالح منهجا ونبراسا لهم.
ومضة أخيرة :
َ ْ
َ ْ
صاحب من لك خير صاحب  ،وصادق من لك بالصدق صادق.
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وجهة نظر

ضوابط استخدام القوة

ربما تستدعي الظروف األمنية التي تختلف في أوضاعها استخدام القوة من قبل قوة الشرطة واألمن للحفاظ على األمن والنظام
العام ،إن هي تعرضت إلى اعتداء أو لرد الخطر عن النفس والمال أو عن حياة المواطنين.
هاني محمد توفيق

ومن هنا رخص القانون لرجال الرشطة استخدام القوة والسالح ضد أي
حالة يأيت وصفها وفق القانون بأنها حالة إرهاب أو تعدي عىل حقوق
املواطنني ،أو أي نشاط إجرامي ميارس العنف مستخدما السالح ضد قوة
الرشطة ،وهي القوة التي متثل تطبيق القانون ،وهذا األخري هو الذي حدد
كيفية استخدام تلك القوة للرد عىل مثل تلك الحاالت.
ومنها :مراعاة األصول والقواعد التي يتطلبها استخدام السالح الناري،
استنفاذ كل الوسائل أمام متطلبات أداء الواجب الوظيفي ،تقنني استخدام
السالح وفق ما يناسب الحالة،وما يتطلبه استتباب األمن ،البد من استنفاذ
كافة الطرق يف البداية ( كالتهديد والوعيد) والتنبيه عرب مكربات الصوت،
واستخدام الغازات املسيلة للدموع ،وإطالق أعرية يف الهواء وغريها ،وعدم
اإلفراط يف استخدام السالح والتدرج يف ذلك مطلوب ما أمكن .
إال أن هناك استثناء لكل حالة ،وهي ما متثلها املواقف األمنية الحاسمة
مثل ( الحوادث اإلرهابية ومقاومة السلطات) وفيها يكون رد الفعل مبارش
وحتمي باستخدام السالح دون سابق إنذار كونها حاالت تهدد أمن الوطن
واملواطن بصورة قطعية .ويجيز القانون يف حاالت استخدام القوة ،والسالح
أيضا كحالة الدفاع الرشعي عن النفس والعرض ،إذا حاول املحكوم عليه
بجنحة أو جناية الهرب ،القبض عىل متهم متلبس بجناية أو جنحة ،عند
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ُهرب املساجني أو عند حدوث مقاومة مصحوبة بالقوة لتمكني مسجون
من الهرب .تنفيذ األحكام الواجب تنفيذها جربياً ،فض التجمهر أو التظاهر
الذي يعرض األمن للخطر.
وما أجازه القانون أعاله ،مل يرتكه عىل هوى من يريد استخدام القوة ،بل
وفق ضوابط عدة منها:
البد من أن يكون رئيس القوة قد وجه إنذارا ً شفوياً عرب مكرب صوت
ملن يشكل حالة تتطلب استخدام القوة ،كاملتظاهرين يوجه لهم األمر
بالتفرق ،ويحذرهم باضطراره الستخدام القوة يف حالة استمرارهم بتهديد
األمن ،وإذا أستمر التهديد عرب عدم تنفيذ األوامر من قبل املتجمهرين
أو املتظاهرين ،وانتهت املدة التي قررها رئيس القوة ،هنا تلجأ القوة
الستخدام الوسائل األخرى مثل الغازات املسيلة للدموع ،بنادق الرش
وغريها وصوالً وبالتدريج كام ذكرنا الستخدام السالح ،عىل أن يكون ليس
لالنتقام بل إلزالة حالة التهديد.
من هنا نفهم أن استخدام القوة من قبل رجال الرشطة البد أن يكون
الخيار األخري ،وأن يكون بالقدر الالزم لتنفيذ الواجب الوظيفي ،أو الوسيلة
النهائية والوحيدة لضبط الجرمية ،وفرض قوة القانون وتنفيذها لغرض
استتباب األمن واملحافظة عليه.

هواجس شعرية

غنيت لي

 mسيف سالم المزروعي

إعداد  :الشاعر علي المزروعي

غنيــت لــي فــي مســمعي عــذب االحلــان

وانــا الــذي فــي حبكــم مولــع ســنني

يــا مجمــل الفرحــه وانــا حيــل ولهــان

ويــا شــاغلن قلبــي وروحــي مــع العــن

بــركان

فــي

وســط

احلشــا

والشــرايني

حــا

حبــك

كتبــت

الدواوويــن

جيتــك

وقلبــي

منفجــر

منــك

مــن كثــر حبــك شــاعرك يكتــب اآلن
ليتــك

علــى

شــفقان

والشــعر مــن بعــدك نــدب حظــه ســنني

خلــك معــي تكفــى انــا فيــك عشــقان

احملبيــن

تعــال

تشــوف
خذنــي

القلــب
مابقــى

وشــلون

واحلــب

حالــي

والعشــق

قلــوب

مايرحــم

انســان

دمعــي غــدى حبــرى وصــدك عناويــن

وصلــك زرع فــي داخــل الــروح بســتان

التقطــع

عدويــن

دام االمــل موجــود فــي كل األحيــان

تعــال

يكفــي مــن احلرمــان ويكفــي مــن أحــزان

ويكفــي

وروده
فــي
انــا

تشــمت

حينــه
عينــي

والتنثــر

الشــن

تنــادي

متريــن

راعبيه

 mعلي خلف المخمري

الونــه
يــرت
راعبيــه
فنــه
وداعبــت
ارضفتهــا
مشــقنه
فالصغر قلبــه
كنــه
ينســاقلي
الشــعر
منــه
يرتــون
العــذارى
ســنه
شــرعها
احملبــه
عــروة بــن لــي مخفنــه
وامللــوح خــان بــه ظنــه
خــذ كالمــي واقتبــس منــه
فالســنه
مذكــور
الســتر
بــس ليــش وكيــف لكنــه
ومــن ســمع للقــول والونــه
يعــل ربــي يســكنك جنــه

فــوق غصــن يانعــه اركونــه
بالولــع يبنــي هــوا فنونــه
قبــل مــا تنبــت رحــا ســنونه
در لولــو عقــد مزيونــه
يــروي الضميــان مــن بونــه
غــرمي تــاه فــي كونــه
كــم
ٍ
فــي عفيــره بــاح مكنونــه
فــي محبــه اعلــن جنونــه
ومضمونــه
بانــت
حكمــة
فــي كتــاب اللــه يقرونــه
ويــن ناســه لــي يصونونــه؟
العــذر فــي شــكله ولونــه
ترجــح احلســنات موزونــه
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ركن المالعب
إعداد النقيب حسن المنصوري

صاحب الفكرة الفرنسي هنري ديلوناي

بطولة أمم أوروبا 60 ..عاما من اإلثارة

تطورت البطولة حتى أصبح الكأس أكرث فخامة ،ففي عام 2008م ُصنع الكأس من الفضة
اإلسرتليني ،وقد قُدِّر وزنه بحوايل مثانية كيلوغرامات ،أما طوله فبلغ 60سم ،باإلضافة إىل
أن ُه نُقش عىل ظَهره أسامء الدول التي حصلت عىل لقب البطولة .وستكون نسخة يورو
 2020التي تجري فعالياتها اآلن نسخة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،حيث
إن البطولة الحالية عىل موعد مع نظام جديد أقره االتحاد األورويب لكر القدم «يويفا»،
عندما قرر إقامة هذه النسخة يف  12مدينة أوروبية مختللفة ،احتفاالً مبرور  60عاماً عىل
تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها األوىل يف عام .1960
وقد شهد ملعب «األوملبيكو» يف العاصمة اإليطالية روما حفل افتتاح منافسات النسخة
الـ  16لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو  .» 2020فيام يستضيف ملعب
«وميبىل» املباراة النهائية يف  11يوليو .2021

أرقام من البطولة

ظهرت فكرة بطولة كأس األمم األوروبية ألول مرة يف عام 1927م ،ويعود الفضل يف ذلك
إىل مدير االتحاد الفرنيس لكرة القدم ،آنذاك هرني ديلوناي ،الذي كان أول من اقرتح فكرة
البطولة األوروبية لكرة القدم ،والذي تسلَّم فيام بعد منصب أمني عام االتحاد األورويب
لكرة القدم لُيعل َن حينها انطالق بطولة كأس األمم األوروبية بشكلٍ َرسمي ،وقد ُسمي
كأس البطولة عىل اسمه ،وذلك تقديرا ً ملا قدَّمه من إنجاز ٍ
ات للبطولة األوروبيةُ .ص ِن َعت
النسخة األوىل لكأس البطولة عىل شكل صبي مكتوب عىل ظهره هرني ديلوين ،وما إن

تعد النسخه الحالية هي الثانية التى تحظى مبشاركة  24منتخبا بعد النسخة السابقة
 2016ىف فرنسا .بدأت البطولة األوىل عام  1960مبشاركة أربع منتخبات فقط.
استطاعت  10منتخبات حصد كأس األمم األوروبية ،فيام حصل املنتخب اإلسباين واألملاين
عىل كأس البطولة ثالث مرات ،واملنتخب الفرنيس مرتني ،بينام توجت سبع منتخبات
باللقب مرة واحدة ىف تاريخها ،وهى االتحاد السوفيتي وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا وهولندا
والدمنارك واليونان والربتغال .ويتقاسم كل من الربتغايل كرستيان رونالدو والفرنيس ميشيل
بالتيني صدارة الهدافني ،حيث سجل كل منهام  9أهداف.
يعد الحارس اإليطايل بوفون ،أكرث االعبيني مشاركة يف تاريخ البطولة سواء التصفيات أو
النهائيات برصيد  58مباراة  .يحتفظ الرويس دمييرتى بلقب أرسع هدف يف تاريخ البطولة،
حيث أحرز هدفه بعد  67ثانية ىف اليونان .هذه النسخه تشهد للمرة األوىل مشاركة
منتخبي فنلندا ومقدونيا الشاملية.

عودة األبيض للمسار الصحيح
تنفــس املنتمــن إىل الوســط الريــايض املحــي
الصعــداء بتجــاوز " األبيــض " املرحلــة املعقــدة مــن
التصفيــات املشــركة ،والوصــول إىل املرحلــة الثالثــة
مــن تصفيــات كأس العــامل  ،2022بعــد أن أمــى فيها
منتخبنــا بُرهــة مــن الزمــن ،يــدور بــن كنــف النتائــج
الســلبية و األداء الباهــت وافتقــاد الــروح والهيبــة
اإلعالمي محمد مبارك مــع حــرة وأمل يف قلــوب الجامهــر عــى حــال
كــرة اإلمــارات ،وهــو مــا دفــع القامئــن عــى شــوؤن اتحــاد الكــرة عــى استشــعار
خطــورة املوقــف ومــن ثــم اســترشاف املســتقبل عــر اسـراتيجية  ،2038وكانت أوىل
التحديــات تصحيــح مســار " األبيــض " يف ترتيــب املجموعــة وإعــادة الثقــة و اللحمة
املفقــودة والعــودة إىل طريــق النتائــج االيجابيــة وتجــاوز واحــدة مــن اكــر املراحــل
املعقــدة يف تاريــخ كــرة اإلمــارات وللــه الحمــد هــذا مــا تحقــق يف نهايــة املطــاف.
الخطــوات اإلداريــة التــي اتخذتهــا لجنــة املنتخبــات الوطنيــة نحــو عــودة األبيــض
شــكلت محــور وأســاس نفــض غبــار املــايض ،ولعــل أهمهــا قــرار عــودة الخبــر
الهولنــدي فــان مارفيــك لقيــادة دفــت األبيــض ،و وضــع برنامــج إعــداد يتواكــب
مــع متطلبــات املرحلــة ،ثــم العمــل بالقــرب مــع أمانــة اتحــاد الكــرة الســتضافة
مجموعتنــا وخــوض املباريــات املتبقيــة عــى مالعبنــا ،و زرع بــذور الثقــة يف نفــوس
الالعبــن عــى القــدرة يف الفــوز باملباريــات املتبقيــة ،والتعامــل بحكمــة وحنكــة مــع
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النقــد وعــدم الدخــول يف جــدال إعالمــي واالكتفــاء بالــرد عــر النتائــج.
الحقيقــة أن " األبيــض" جنــى الثــار مــن وراء اإلرتفــاع والتغيــر الفنــي امللحــوظ
الــذي طــرأ عــى مباريات املســابقات املحليــة و تحديــدا ً بطولتي الــدوري و الكأس،
و اللعــب عــى طريقــة الروزنامــة املضغوطــة ،والتــي اشــتىك منهــا الكثرييــن يف
الســنوات املاضيــة ،ولكنهــا اثبــت الفعاليــة وكانــت عامــل ايجــايب يف تخطــي مرحلــة
الــدور الثــاين .االتحــاد القــاري ســيعتمد خــال األيــام القليلــة املاضيــة نظــام خــوض
مباريــات املرحلــة الثالثــة ،وهنــاك العديــد مــن التصــورات املطروحــة لشــكل هــذه
املرحلــة ،كل مــا نطالــب بــه أن يكــون اتحــاد الكــرة جاهــز لــكل الســيناريوهات
وأن ال تُــرك األمــور إىل اللحظــات األخــرة خاصــة يف عمليــة التنســيق مــع رابطــة
املحرتفــن عــى شــكل املوســم القــادم وأيــام التجمعــات واملعســكرات ،و أمتنــى أن
يحــر الثقــل الدبلومــايس الريــايض يف احتضــان املجموعــة التــي ســنكون حارضيــن
فيهــا عــى أرض اإلمــارات.

ً
اخيرا:

يُقــال :مــن بطــن الغيــوم الســوداء ينشــق شــعاع األمــل ،وهــذا نتلمســه مــن خــال
العمــل الجامعــي والتكاتــف وااللتفــاف الرســمي و الجامهــري و اإلعالمــي حــول
أهميــة عــودة " األبيــض " إىل مكانتــه الطبيعيــة بــن كبــار القــارة األســيوية حتــى
لــو اختلفــت اآلراء.

ركن المالعب

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

انطلقت فى 1916
كوبا أمريكا أقدم بطولة قارية

منتخبنا الوطني مع الكبار

بعد تأسيس اتحــاد أمريكا الجنوبـية لكرة القدم بني االرجــنتني والربازيل و
األوروغواي وتشييل يف بداية القرن العرشين ،تم االتفاق عىل تنظيم بطولة
"كوبا أمريكا" التي انطلقت يوم  2يونيو/حزيران  ،1916واستضافتها األرجنتني.
عرفت تلك البطولة يف البداية بإسم "كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم" ،ومع البطولة
املنظمة عام  1975تحولت إىل اسمها الحايل "كوبا أمريكا" .ونظمت يف البداية مرة كل
عامني ،وتم تأجيلها أحيانا ،ثم أصبحت تقام مرة كل أربع سنوات.

النظام
يشارك يف بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم  12منتخباً ،ولكون اتحاد أمريكا الجنوبية ال
يضم سوى عرشة بلدان أعضاء ،والتوجد أدوار تأهيلية للمشاركة يف البطولة ،يتم
استدعاء منتخبني وطنيني من إحدى االتحادات القارية األخرى ،خارج املنطقة،
للمشاركة يف املسابقة التي تستمر شهرا ً كامالً.
ويف عام  ،1986قرر االتحاد إقامة البطولة بشكل إلزامي ألعضائه العرشة بالتناوب
يف استضافتها بشكل ثابت ،حيث بدأتها آنذاك األرجنتني ليستمر بعد ذلك التداول
بني بلدان املنطقة ،باستثناء بطولة عام  2016التي تقرر عقدها -عىل غري العادة -يف
الواليات املتحدة ،ألنها تقام مبناسبة الذكرى املئة النطالق البطولة.
الكأس
كأس بطولة (كوبا أمريكا) مصنوع من الفضة وقدم عام  1916هدية من وزارة الخارجية
األرجنتينية ،وتم رشاؤه من متجر مجوهرات يف مدينة بوينس آيرس ،ويبلغ طوله 75
سنتيمرتا ،وارتفاعه  30سنتيمرتا ،ووزنه تسعة كيلوغرامات.
الفائزون بالقب
توجت كافة بلدان االتحاد بلقب هذه البطولة باستثناء فنزويال واإلكوادور ،ومتكن
منتخب األورغواي من تصدر الالئحة بفوزه  15مرة ،أما منتخب "السامبا" الربازييل
فيأيت ثالثا بثامنية ألقاب.
وأكرب فوز يف البطولة حققه منتخب األرجنتني عام  1942بعد تفوقه عىل منتخب
األكوادور بنتيجة (- 12صفر) .ويعترب الكولومبي جونيور مونتانيو أصغر العب سجل
هدفا يف البطولة ،حيث كان عمره  16سنة خالل بطولة  1999يف األرجنتني ،أما حارس
منتخب تشييل سريجيو ليفينغستون فهو أكرث الالعبني مشاركة يف البطولة بـ 34مباراة.
ويصنف األرجنتيني غولريمو ستابييل أنجح مدرب يف تاريخ البطولة ،بعد أن قاد بالده
للتتويج بها ست مرات خالل أعوام  1941و 1945و 1946و 1947و 1955و.1957
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فرحة كبرية عمت الشارع الرياضي بنجاح وتأهل منتخبنا
الوطني لإلدوار النهائية من تصفيات كأس العامل ونيل
بطاقة الوصول لنهائيات أمم آسيا  ،2023ليضرب األبيض
موعد مع الكبار بعد رحلة كانت بدايتها متعرثة وخميبة ولكن
تدارك األمر وصحح أوضاعه ،ليعود بثوب وشكل جميل أبهر
اجلميع وتفوق على منافسيه وأثبت أن مكانه الطبيعي يف
الصدارة.
النجاح الذي حتقق مل يأتي مبحض الصدفة أمنا نتيجة
عمل وخطط وأفكار واسرتاتيجية قام بها احتاد الكرة منذ
توليه املهمة ،وكان هدفة الرئيسي وضع كرة اإلمارات
يف املسار الصحيح ،واآلن بدأنا نلتمس أثار ونتائج العمل
الصحيح لرجال االحتاد حيث نلمس حركة دؤوبة يف كل جلان
االحتاد وجميع املنتخبات الوطنية لها نصيب من االهتمام
والعناية ،كما أن ومنتخب الشباب شارك يف بطولة العرب
مبصر وهو منتخب يبشر باخلري وله مستقبل إضافة إىل
املنتخب األوملبي الذي يتم إعدادة حتت جهاز فني أسباين
يشهد له الكل بالكفاءة واخلربة.
وبعد الظهور الالفت والتطور يف أداء األبيض وجناحه يف
التأهل لألدوار النهائية أرتفعت الطموحات لدى اجلماهري
اإلماراتية وزادت الثقة باملنتخب ،وأنه قادر على حتقيق
احللم بالوصول لكأس العامل ،وأصبح الكل يرتقب القرعة
ملعرفة املنتخبات التي تالقينا وبالتوفيق ألبيضنا.
أوروبا غري
بطولة أوروبا التي نتابعها هذه األيام تبهرنا ومتتعنا
باملستويات التي نشاهدها ،إذ نقضي  90دقيقة مليئة
باملتعة والفن الكروي الراقي ،هذه البطولة فيها الكثري
والكثري من الدروس والعرب للتعلم واالستفادة ،كذلك بطولة
كوبا أمريكا التي انطلقت بالتزامن مع بطولة أوروبا فهي
مسرح أخر للتعلم واالستمتاع.

أخبار المجتمع
سعود بن صقر يلتقي في لقاء تفاعلي مرئي
مع طلبة الصف األول في أكاديمية
رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة  ،أن
أطفالنا هم األمل يف صناعة مستقبل مرشق لإلنسانية .جاء ذلك خالل لقاء تفاعيل وودي ُعقد
بتقنية االتصال املريئ مع طلبة الصف األول يف أربع مدارس تابعة ألكادميية رأس الخيمة ،مبناسبة
قرب انتهاء عامهم الدرايس .وأشار سموه خالل لقائه مبئات من طلبة املدارس األربع ،عىل أهمية
التعليم ودوره يف صناعة مستقبل رأس الخيمة ودولة اإلمارات ،وأجاب سموه أيضاً عىل أسئلة الطلبة
العفوية التي متحورت حول معرفة تجارب سموه الشخصية يف الحياة ،وشغفة بالرياضيات وقراءة
الكتب ،ومتنى سموه لهم مواصلة النجاح والتوفيق.

ولي عهد الفجيرة يكرم
الطالب محمد آل علي
الفائز بمسابقة يوسي ماس العالمية

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجرية الطالب
محمد يوسف آل عيل ،الفائز باملركز الثاين يف املسابقة العاملية يويس
ماس  UCMASللحسابات الذهنية .وتنافس الطالب محمد آل عيل
مع أكرث من ُ 8000مشارك من مختلف دول العامل عرب تقنيات االتصال
االفرتاضية ،حيث تختص املسابقة بنظام الحساب الذهني ،وقياس
القدرات الحسابية يف حل مسائل الرياضيات والجرب دون استخدام أي
تقنيات ووسائل مساعدة .وأثنى سمو الشيخ محمد بن حمد الرشقي
خالل استقباله للطالب يف مكتب ويل العهد بالديوان األمريي عىل
متيز الطالب محمد يوسف وإبداعه يف هذا املجال ،وتحقيقه باقتدار
مرك ًزا متق ّد ًما يف املنافسة العاملية .وبدوره تقدّم والد الطالب لسموه
بالشكر والتقدير عىل دعمه وتشجيعه الدائم للموهوبني وأصحاب
اإلنجازات يف كافة املجاالت.
حرض اللقاء سعادة سامل الزحمي مدير مكتب سمو ويل العهد
واملستشار راشد حامد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون
األكادميية بالفجرية.
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بحضور سيف بن زايد  ..إطالق دليلين لتعزيز
التوعية المجتمعية بمخاطر آفة المخدرات

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالل
حفل افرتايض إطالق دليلني مختصني بتعزيز التوعية والوقاية من خطر املخدرات استنادا إىل أحدث
الدراسات العلمية وأفضل املامرسات العاملية ،وذلك بتعاون تكاميل بني وزارة الداخلية ووزارة الرتبية
والتعليم وبالرشاكة مع عدد من املؤسسات الوطنية املعنية وبهدف متكني املؤسسات وأفراد املجتمع،
وبناء قدراتهم ومهاراتهم للوقاية من املواد املخدرة واملؤثرات العقلية وفق منهجية علمية وتكامل
مؤسيس  ،ويتزامن إطالق هذه اإلصدارات التوعوية مع اليوم العاملي ملكافحة املخدرات الذي
يصادف  26يونيو من كل عام.
حرض اإلطالق  ..معايل عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية املجتمع ومعايل حسني بن
إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم ومعايل جميلة بنت سامل مصبح املهريي وزيرة دولة لشؤون
التعليم العام ومعايل حصة بنت عيىس بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ومعايل الدكتور مغري خميس
الخيييل رئيس دائرة تنمية املجتمع يف أبوظبي ومعايل سارة عوض عيىس مسلم رئيس دائرة التعليم
واملعرفة يف أبوظبي ومعايل اللواء فارس خلف املزروعي القائد العام لرشطة أبوظبي ومعايل الفريق
عبدالله خليفة املري ،القائد العام لرشطة ديب وسعادة الريم عبدالله الفاليس األمني العام للمجلس
األعىل لألمومة والطفولة وسعادة الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل املساعد لقطاع الرقابة يف وزارة
الرتبية والتعليم وسعادة القايض حاتم عيل املمثل اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الدكتور عبدالله الكرم ،رئيس مجلس
املديرين مدير عام هيئة املعرفة والتنمية البرشية بديب وسعادة الدكتور عىل املرزوقي من املركز
الوطني للتأهيل وعدد من الضباط.

أخبار المجتمع
عبد الله بن زايد يشارك في برنامج
الجينوم اإلماراتي

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل يف «برنامج
الجينوم اإلمارايت» أثناء زيارة قام بها إىل «مركز أوميكس للتميز» التابع لرشكة «جي 42
للرعاية الصحية» الكائن يف مدينة مصدر بإمارة أبوظبي .وتعكس زيارة سموه أهمية
الربنامج لبناء مستقبل الرعاية الصحية يف الدولة إذ يعمل الربنامج متاشيا مع األولويات
الصحية الوطنية بهدف بناء منظومة طبية عاملية املستوى لجميع أبناء الدولة عرب فهم
طبيعة األمراض الوراثية والنادرة السائدة بني املواطنني وبالتايل توفري رعاية صحية مصممة
خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتعزيز دقة التشخيص وتقديم سبل العالج املناسبة .ومن خالل
العينات التي يتربع بها املواطنون سيقوم الربنامج بدراسة تسلسل الجينوم الكامل ألكرب عدد
ممكن من السكان وذلك بهدف تعزيز القدرة عىل التنبؤ باألمراض الوراثية واملزمنة والوقاية
منها وعالجها لألجيال الحالية واملستقبلية.

مدرسة «بيئة
للتثقيف
البيئي» تكرم
الفائزين بجائزتها
كرمت «مدرسة بيئة للتثقيف البيئي»  -الربنامج التعليمي البيئي الشامل باللغتني العربية
واإلنجليزية والتي ترشف عليها رشكة «بيئة» الرائدة يف مجال اإلدارة البيئية وحلول االستدامة
يف منطقة الرشق األوسط ..اليوم  15فائزا يف الدورة الحادية عرشة من جائزة املدارس للتميز
البيئي .واستقبلت الجائزة التي شملت جميع أنحاء الدولة أكرث من  700مشاركة من املدارس
التي انضمت إىل املسابقة وشملت هذه املشاركات العديد من املشاريع اإلبداعية املرتبطة
بالبيئة خالل العام الدرايس  2021 – 2020تحت شعار «مستقبل االستدامة يف دولة اإلمارات»
وحصل الفائزون من الطالب واملعلمني عىل جوائز نقدية وصلت قيمتها اإلجاملية إىل  85ألف
درهم وذلك ضمن أربع فئات مختلفة.

زفاف أحمد إبراهيم علي راشد الشحي
أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل أحمد
إبراهيم عيل راشد الشحي مبناسبة زفافه
إىل كرمية
السيد  /سعيد محمد حسن حمدان الشحي،
راجني له حياة زوجية مفعمة بالخري
والسعادة والذرية الصالحة . .ألف مربوك .

ً
عبد الله الهدية رئيسا للهيئة اإلدارية
التحاد كتاب وأدباء اإلمارات برأس الخيمة

تهانينا القلبية
إىل الشاعر األستاذ /عبد الله الهدية الشحي

مبناسبة اختياره رئيساً للهيئة اإلدارية لفرع اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات برأس
الخيمة  ،متمنني له دوام التوفيق والنجاح لالرتقاء باملسرية األدبية والثقافية يف
الدولة  ،تعزيزا لتطلعات القيادة ومواكبة الطموحات الوطنية يف عام الخمسني.

تكريم الفائزين
بجائزة أمناء
مكتبات
المدارس لعام
2021
كرمت مؤسسة اإلمارات لآلداب بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة ديب
الفائزين بجائزة أمناء مكتبات املدارس لعام  .2021واشتملت الجائزة عىل فئتني فئة أمناء
مكتبات املدارس الحكومية وفئة أمناء مكتبات املدارس الخاصة .وفاز من فئة املدارس
الخاصة كل من سونيا النحوي من مدرسة أسنب هايتس الربيطانية يف أبوظبي باملركز األول
وتيجي باتن من مدرسة الراحة الدولية يف أبوظبي باملركز الثاين وجيسيكا شرينيك من املدرسة
األملانية الدولية يف ديب باملركز الثالث .ومن فئة املدارس الحكومية فاز كل من هند العتيقي
مدرسة مدينة خليفة « أ « يف أبوظبي باملركز األول وإكرامي أحمد سيد من مدرسة الثانوية
النموذجية يف الشارقة باملركز الثاين وعفراء اليامحي مدرسة الظيت ح  1يف رأس الخيمة
باملركز الثالث وفاز بالتكريم الخاص جرييكو ديانا من مدارس القمة الدولية يف أبوظبي.

تخريج الدفعة األولى من برنامج ماجستير التربية االبتكارية
احتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء
التعليمي املتميز بتخريج  12طالبة يف الدفعة األوىل
من برنامج ماجستري الرتبية االبتكارية يف جامعة
االمارات العربية املتحدة ضمن برنامج استغرق سنتني.
وميثل هذا الربنامج التعليمي مثرة تعاون بني جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ممثلة بكلية الرتبية ومؤسسة
حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز،
حيث تقدم مؤسسة حمدان منحا دراسية كاملة لعرشة
عىل األقل كل عام من املعلمني والرتبويني والقيادات
الرتبوية من فئة املواطنني وفق معايري واشرتاطات من
أهمها التميز الدرايس والوظيفي.
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التنبؤات األمنية
وفرص االستفادة منها

الماضي ليس إال ما قد حدث  ،أما المستقبل فهو حاضرا سيحدث  ،وهكذا تفرض
النظرية التاريخية مبدأ التواصل بين االحداث والترابط ببن الفترات الزمنية المتعاقبة
بغرض تحليل الظواهر وفهم حركتها والتعرف على اتجاهاتها.
فالتنبؤ هو محاولة للتكهن بالمستقبل بهدف االستعداد لمواجهته  ،والتنبؤ أساس
التخطيط العلمي السليم الذي يساعد على الحد من عدم التأكد وتقليل عنصر
المفاجأة فيما يتعلق بالمستقبل  ،والتنبؤ هو أول عناصر التخطيط ومفتاح النجاح
الحتواء أي ظاهرة مطلوب مواجهتها .

أيها اإلخوة

التنبؤات األمنية
تساعد في تقييم
اساليب وإمكانات
وآليات استشراف
المستقبل وتقويم
ادائها وتطوير كفاءتها

أما التنبؤ األمني فهو نوع من التقدير المبني على تتبع وتحليل سلوك المتغيرات
األمنية اعتمادا على مزيج من المهارة في استخدام األساليب الكمية والعمق في
تفهم حركة المتغيرات  ،بإطار من الحنكة الشرطية والحدث األمني المرتقب .
إن النجاح في التنبؤ باألجرام المحتمل في المستقبل من (حدث جانح)  ،يعطي الفرصة
كاملة وكافية التخاذ اإلجراءات الالزمة والتدابير المانعة للحيلولة دون تحول الحدث
الجانح الى مجرم خطير  ،وإن التنبؤات االمنية الدقيقة تحقق العديد من المزايا
لألجهزة األمنية التي تتاح لها فرصة االستفادة من هذه التنبؤات .

أبناء العين الساهرة

تكمن أهمية التنبؤات األمنية في:
* أنها تعطي األجهزة األمنية فرص المبادأة والتأثير بالفعل ومرونة التحرك لرد الفعل.
* تمكن التنبؤات االمنية من اعادة تخصيص اإلمكانات والمدخالت الشرطية المتاحة
باألسلوب الذي يحقق افضل استعداد لمواجهة األوضاع المستقبلية .
* تفرز التنبؤات األمنية مفهوم األمن الوقائي كأحدث مفاهيم ومداخل إدارة العملية
األمنية في العصر الحديث.
* تقلل التنبؤات األمنية من الضياعات األمنية والهدر في اإلمكانيات الشرطية .
* تدعم التنبؤات األمنية القدرة على اتخاذ القرارات بدرجة عالية من الرشد والتعقل.

أيها اإلخوة

التنبؤات األمنية تساعد في تقييم اساليب وإمكانات وآليات استشراف المستقبل
وتقويم ادائها وتطوير كفاءتها  ،وتصحيح طرق حساباتها  ،والهدف تحقيق مزيد من
التنبؤ والتقدير لترسيخ قواعد األمن المنشود.
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