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الذكاء االصطناعي والتنبؤ بالجريمة

في سبيل منع الجريمة
ومكافحتها و التنبؤ
بوقوعها البد من أن تعتمد
األجهزة الشرطيةتطبيقات
(الشرطة التنبؤية)  ،والمعنية
بجمع البيانات والتنبؤ
والوقاية منها...

من املسلمات التي تعترب قاعدة يفرضها الواقع أن « القوات األمنية «
واملؤسسات الشرطية منها على وجه التحديد  ،هي اجلهة التي متتلك التخويل
بفرض القانون وحماية اجملتمع مما قد يتعرض له من خماطر أو تهديدات  ،وتلك
القاعدة كفيلة بفرض أسس العمل الرصني كأسلوب تسعى األجهزة األمنية
لتطبيق مفاهيمه وفق ما يفرضه العصر من تطور على مفاصل العمل األمني
والشرطي  ،متاشيا مع ما تنتهجه عناصر اجلرمية من أساليب خبيثة حتاول من
خاللها التسلل وتهديد اآلمنني عرب خمتلف األنشطة اإلجرامية التي تخلق الفوضى
والذعر يف أوساط اجملتمع.
وهنا اتخذت املؤسسات األمنية والشرطية يف معظم دول العامل  ،ومنها أقطارنا
العربية ويف مقدمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،متمثلة بوزارة الداخلية
املوقرة لدراسة اساليب معاجلة النهج اإلجرامي واحتواء اجلرمية وتبعاتها  ،ووضع
احللول الشافية ملكافحتها  ،وحماصرة اجملرمني بل اجتثاثهم وآثارهم من خارطة
الوطن  ،وفق اساليب متقدمة تعتمد النهج العلمي  ،وما يطرأ عليه من تطورات
يفرضها عصر التقدم والتكنولوجيا الذي نعيشه  ،ومنها بل أهمهما ( الذكاء
االصطناعي) والذي بات يؤطر كل األعمال ويدخل يف مفاصلها وجزئياتها .
لذا ويف سبيل منع اجلرمية ومكافحتها و التنبؤ بوقوعها البد من أن تعتمد
األجهزة الشرطية تطبيقات (الشرطة التنبؤية)  ،واملعنية بجمع البيانات والتنبؤ
والوقاية من اجلرمية  ،واعتماد مفاهيم التحليل الغنية بالبيانات املتكاملة التي
تعتمد نظم املعلومات  ،وهو ما يحتم تزويد األجهزة األمنية بوسائل تكنولوجيا ذكية
ملراقبة اجتاهات اجلرمية وقياسها عرب البيانات املتحصلة من عمليات التنقيب عن
املعلومات  ،والتي تفيد يف حتليل اجلرمية وأمناطها والوقاية منها.
تلك الوسائل والتطبيقات والتي من املؤكد أن تعمل عليها األجهزة األمنية والشرطية
يف الدولة متاشيا مع التطورات التي طرأت على مفاصل العمل الشرطي مبختلف
اشكاله استنادًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه اهلل  ، -ما دفع ألن تكون اإلمارات
مبا وفرته من وسائل علمية متقدمة  ،ومناهج وأساليب رصينة للعمل الشرطي
بصيغه املتقدمة ولكي تعمل على توفري األمن واألمان ،و لتحقيق الرؤية التي تتطلع
لها احلكومة الرشيدة بجعل اإلمارات أكرث بلدان العامل أمنا وأمان .
ومن ذلك فقد أدخلت وزارة الداخلية أساليب الذكاء االصطناعي يف كل اجملاالت
الشرطية ،وكذلك التنبؤ األمني باجلرمية واحلوادث املرورية  ،وتطوير وإعداد أفضل
التقنيات وأدوات الذكاء االصطناعي التي تخدم اجلمهور الداخلي واخلارجي  ،إىل
جانب االستخدام املتوازن بني أدوات الذكاء االصطناعي والكوادر البشرية .متاشيا
مع اخلطة االسرتاتيجية للذكاء االصطناعي نحو حتقيق أهداف مئوية اإلمارات لبلوغ
املستقبل بتوجيهات سامية من لدن صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل  ، -حني أطلق
اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي كأول مشروع ضخم ميثل املوجة اجلديدة
التي تلت تطبيقات احلكومة الذكية.
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محطة شرطية

ً
 mخالل افتتاحه المركز رسميا
اللواء النعيمي  « :مركز المدينة الشامل نقلة نوعية
في المباني والخدمات الشرطية »

أكد سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن
مركز شرطة المدينة الشامل يشكل نقلة نوعية في المباني والخدمات الشرطية التي
تحقق االستدامة وتدفع بعجلة العمل الشرطي نحو حصد المزيد من النجاحات والتألق
تحت مظلة وزارة الداخلية .

وأشــار ســعادته خــال افتتاحــه الرســمي ملركــز
رشطــة املدنيــة الشــامل بحضــور ســعادة العميــد
عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب القائــد العــام
 ،وســعادة العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر
عــام املــوارد والخدمــات املســاندة  ،واملقــدم
الدكتــور يــارس الشــاميس مديــر إدارة اســعاد
املتعاملــن باإلنابــة يف اإلدارة العامــة للســعادة
يف وزارة الداخليــة  ،واملهنــدس أحمــد الحــادي
مديــر عــام دائــرة الخدمــات العامــة بــرأس
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الخيمــة ومجموعــة كبــرة مــن الضبــاط إىل أن
هــذا املبنــى ميثــل منوذجــا يحتــذى بــه يف املبــاين
الرشطيــة املســتقبلية نظ ـرا ملــا يتمتــع بــه مــن
تصميــم فريــد وخدمــات متقدمــة مــا يجعلــه
أحــد أحــدث وأرقــى مراكــز الخدمــة التــي
تســهم يف تعزيــز األمــن واألمــان يف ربــوع االمــارة
والوصــول ألعــى مســتويات رضــا املتعاملــن .
وأضــاف ســعادته أن القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة دامئــا مــا تأخــذ عــى عاتقهــا

النهــوض بالعمــل الرشطــي باإلمــارة وتقديــم
خدمــات أمنيــة بدرجــة عاليــة مــن الجــودة
والكفــاءة التــي تدفــع باتجــاه تحقيــق األهــداف
االســراتيجية لــوزارة الداخليــة .
واطلــع ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
عــى هامــش االفتتــاح عــى خدمــات ومرافــق
مركــز رشطــة املدينــة الشــامل مــن خــال
«فيديــو» تــم عرضــه للحضــور قبــل أن يتجــول
ســعادته يف أروقــة املركــز حيــث اســتمع
لرشوحــات تفصيليــة مــن املقــدم يوســف عبــد
اللــه الطنيجــي رئيــس مركــز رشطــة املدينــة
الشــامل الــذي يعتمــد يف تصميمــه نظــام
«البارجيــل» الــذي يســهم يف ترشــيد اســتهالك
الكهربــاء وامليــاه ويغطــي مناطــق اختصــاص
شاســعة تشــمل  11ألــف و 244منــزال يقطنهــا
أكــر مــن  64ألــف نســمة فضــا عــن  14ألفــا
و 445مبنــى تجــاري و 94منشــأة حكوميــة .
ولفــت رئيــس مركــز رشطــة املدينــة الشــامل
إىل أن املركــز يعتــر أول مركــز عــى مســتوى
اإلمــارات الشــالية يوفــر بصمــة العــن بالتعــاون
مــع وزارة الداخليــة للتعــرف عــى هويــة
األشــخاص غــر الحاملــن إلثباتــات شــخصية
عــن طريــق ق ـراءة بصمــة العــن الخاصــة بهــم
إىل جانــب قيامــه بــدور أمنــي وتوعــوي ألف ـراد
املجتمــع  ،مضيفــا أنــه تــم تفعيــل منظومــة
التحقيــق اإللكــروين باملركــز وتطبيــق برنامــج
التوقيــف اإللكــروين الــذي ينبــه املعنيــن باملــدة
القانونيــة لتوقيــف املتهمــن برســائل دوريــة
أثنــاء فــرة التوقيــف باإلضافــة إىل تخصيــص
«رقمــي هاتــف وواتســاب» لتلبيــة احتياجــات
املتعاملــن واســتقبال بالغاتهــم وتوفــر خاصيــة "
األوتــو مســج " التــي توفــر معلومــات كاملــة عــن
املركــز بثــاث لغــات إىل جانــب توفــر كامــرا
خاصــة يف بوابــة املراجعــن ترصــد مــدى رضاهــم
عــن الخدمــة املقدمــة عــر قـراءة تعابــر الوجه ،
وتفعيــل  8خدمــات مروريــة إضافيــة متنوعــة يف
املركــز لتوفــر الوقــت والجهــد عــى املراجعــن.

محطة شرطية

ُ
 mاللواء علي بن علوان يترأس اجتماع اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة
تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة  -قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،اجتــاع اللجنــة ال ُعليــا
الدامئــة الثامــن لعــام  ،2021عــن بُعــد ،بحضــور
أعضــاء اللجنــة.
حيــث ر ّحــب ســعادته ،بالســادة األعضــاء ،مشــيدا ً
بجهودهــم املبذولــة وفــرق العمــل التــي ســاهمت
يف تحقيــق نتائــج متميــزة لــأداء الرشطــي واألمنــي
يف اإلمــارة ،خــال النصــف األول مــن عــام .2021
ثــم تنــاول االجتــاع ،مجموعــة مــن املحــاور الهامة
التــي تدعــم تطويــر وتحســن األداء املؤســي لكافة
قطاعــات الرشطــة ،مســلطاً الضــوء عــى اســتعراض
نتائــج املــؤرشات الوطنيــة واإلســراتيجية عــن
النصــف األول  ،2021وفقـاً للتوجهــات الحكوميــة،
ومناقشــة نتائــج الشــكاوى عــى مســتوى القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،واالطــاع عــى
نتائــج تقاريــر مركــز الرشطــة يف هاتفــك ،الهــادف
إىل تعزيــز رسعــة االســتجابة لبالغــات الجمهــور،

وتحقيــق ضــان اســتدامة تحســن مســتوى
الخدمــات الرشطيــة يف اإلمــارة ،مبــا يكفــل نــر
وتعزيــز األمــن واألمــان عــى نطــاق واســع ،ســعياً
نحــو تحقيــق تطلعــات وزارة الداخليــة ،الراميــة اىل
تعزيــز الشــعور باألمــن واألمــان.
وأكــد ســعادة اللــواء بــن علــوان ،عــى كافــة
األعضــاء ،رضورة تحقيــق الرؤيــة التــي تطمــح

لهــا وزارة الداخليــة ،يف جعــل دولــة اإلمــارات
مــن أفضــل دول العــامل يف مجــال األمــن واألمــان
والســامة العامــة ،وبالتــايل علينــا جميعــا العمــل
بــروح الفريــق الواحــد واســتحداث الخدمــات
واملبــادرات التطويريــة التــي تدعــم تحســن
وتطويــر األداء وتســاهم يف تحقيــق االســتدامة
والريــادة لكافــة القطاعــات الرشطيــة.

 mلضمان سالمة مرتادي الطرق

اللواء بن علوان يوجه إدارة المرور بتحليل الظواهر المرورية وزيادة حمالت التوعوية
تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،إدارة
املــرور والدوريــات ،وذلــك ضمــن خطــة التفتيــش
الســنوي لــإدارات ،وكان يف اســتقباله العميــد
الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام
العمليــات املركزيــة ،والعميــد أحمــد ســعيد الصــم
النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات ،وعــدد مــن
الضبــاط املعنيــن ،وبحضــور فريــق التفتيــش وذلــك
للوقــوف عــى خطــط ســر العمــل يف مجــال املــرور
والدوريــات ،مبــا ينســجم مــع األهــدف االسـراتيجية
لــوزارة الداخليــة الراميــة إىل تعزيــز رضــا املتعاملــن
بالخدمــات املقدمــة ،وضــان ســلطة القانــون لجعــل
الطــرق أكــر أمن ـاً.
حيــث أجــرى ســعادته ،جولــة ميدانيــة تفقديــة يف
أقســام وأفــرع إدارة املــرور والدوريــات ،مطلعــاً
خاللهــا عــى إجـراءات ســر العمــل املــروري مبــا يعزز
الســامة املروريــة ،وضبــط وتنظيــم حركــة الســر يف
كافــة طــرق اإلمــارة ،مســتمعاً إىل رشح تفصيــي مــن
العميــد أحمــد النقبــي ،حــول نتائــج مــؤرشات األداء
خــال النصــف األول مــن العــام  2021فيــا يتعلــق
بنســبة الحــوادث املروريــة والوفيــات الناجمــة

عنهــا ،مســتعرضاً مبــادرات إدارة املــرور والدوريــات
يف مجــال التوعيــة املروريــة ،والخدمــات املروريــة
املقدمــة إىل الجمهــور مبــا يعــزز نيــل رضاهــم
وكســب ثقتهــم يف الخدمــات الرشطيــة ،موجهــاً
ســعادته بتحليــل الظواهــر املروريــة وتوظيــف كافــة
املــوارد املتاحــة وتســخريها يف خدمــة وإســعاد أفـراد
املجتمــع مروريـاً ،للحفــاظ عــى األرواح واملمتلــكات.
ووجــه اللــواء عــي بــن علــوان ،شــكره وتقديــره إىل
جميــع الضبــاط وضبــاط الصــف واألف ـراد العاملــن

مبختلــف األقســام واألفــرع بــإدارة املــرور والدوريات،
نظــر جهودهــم املخلصــة يف تعزيــز الوعــي املــروري
لــدى كافــة أفــراد املجتمــع ،وذلــك مــن خــال
تعاملهــم اإليجــايب مــع الجمهــور ســواء يف مراكــز
تقديــم الخدمــات ،أو مياديــن العمــل املــروري ،مــا
أكســب رشطــة رأس الخيمــة ســمعة طيبــة يف مجــال
الخدمــات الرشطيــة املروريــة املقدمــة ،متمنيــاً
االســتمرارية واالســتدامة عــى ذات النهــج املــروري
املتميــز يف تلبيــة طموحــات املجتمــع وإســعاده.
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محطة شرطية

 mتطبيقا الستراتيجية وزارة الداخلية
شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع شركائها اإلستراتيجيين
تعزز إستدامة طرق اإلمارة

أكــد ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة
راس الخيمــة ،حــرص رشطــة رأس الخيمــة ،عــى
دعــم سلســلة املشــاريع التنمويــة التــي تنفذهــا
الدولــة يف اإلمــارة ،مــن خــال تطبيــق مشــاريع
دعــم وتطويــر البنيــة التحتيــة والطــرق ،لضــان
ســامة جميــع مســتخدمي طــرق اإلمــارة مــن

ومنطقــة الحايــر وشــعم والجــر ،رافقــه خــال
الزيــارة ســعادة العميــد أحمــد ســعيد النقبــي
مديــر إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس
الخيمــة ،وفريــق مــن قســم الهندســة املروريــة
يف إدارة املــرور والدوريــات ،وذلــك تطبيقــا
الســراتيجية وزارة الداخليــة ،الراميــة إىل ضبــط
أمــن الطــرق مروريــاً.
وأوضــح العميــد الدكتــور الحميــدي ،أن الهــدف
مــن هــذه الجــوالت هــو تنفيــذ خطــط متقدمــة
لتطويــر الهندســة املروريــة يف اإلمــارة ،مــن خــال
اجــراء جــوالت ميدانيــة تفقديــة ملختلــف طــرق
اإلمــارة ،والعمــل عــى اعــادة هندســتها املروريــة،
وتطويــر خدماتهــا بالتعــاون والتنســيق مــع الرشكاء
املواطنني واملقيمني والزوار.
جــاء ذلــك خــال جوالتــه التفقديــة امليدانيــة ،االســراتيجيني ،مــن وزارة البنيــة التحتيــة ،ودائــرة
لالطــاع عــى خطــط تطويــر الهندســة املروريــة الخدمــات العامــة بــرأس الخيمــة ،ودائــرة البلديــة،
يف مختلــف طــرق إمــارة رأس الخيمــة ،وخصوصــا ســعياً نحــو تحقيــق امــن وســامة مســتخدمي
الطــرق الخارجيــة ،منهــا حيــث شــملت الجولــة الطــرق ،مــن خــال اعــادة تطويــر فتحــات الــدوران
الطريــق الدائــري وبالتحديــد الجــر الفــوالذي واملداخــل واملخــارج لبعــض الطــرق الرئيســية
وبعــض املناطــق الشــالية ،مثــل منطقــة غليلــة والوحــدات املروريــة.

 mشرطة رأس الخيمة تختتم البرنامج التدريبي للطلبة المرشحين
من كلية الشرطة
بنــا ًء عــى التحديــث والتطويــر الــذي تنتهجــه
وزارة الداخليــة ،والتعــاون القائــم مــا بــن
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،وكليــة
الرشطــة بأبوظبــي ،اختتمــت رشطــة رأس
الخيمــة الربنامــج التدريبــي للطلبــة املرشــحني
مــن كليــة الرشطــة بحضــور ســعادة العميــد
الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام
العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة وعــدد
مــن الضبــاط.
حيــث ســلم العميــد الدكتــور الحميدي ،شــهادات
ختــام فــرة التدريــب للطلبــة املرشــحني ،مشــيدا ً
بالربنامــج التدريبــي ،الــذي اشــتمل عــى العديــد
مــن العلــوم واملعــارف الرشطيــة والتــي ســاهمت
يف تعزيــز الحصيلــة املعرفيــة للخريجــن ،مــن
خــال تنــاول مجموعــة مــن املحــاور الهامــة،
والتدريبــات امليدانيــة النظريــة والعمليــة .
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ويف ختــام الحفــل ،وجــه ســعادة العميــد الدكتــور
الحميــدي ،الطلبــة املرشــحني بــرورة االســتفادة
مــن املعلومــات واملهــارات التــي اكتســبوها
خــال ( الربنامــج)  ،وأن يســتخدموا تلــك

املعلومــات يف تطويــر مهاراتهــم وتنميــة حســهم
األمنــي مبــا يخــدم العمــل الرشطــي ،متمنيـاً لهــم
التوفيــق والســداد يف حياتهــم العمليــة القادمــة،
وأن يكونــوا خــر ذخــر للوطــن.

محطة شرطية

 mتعاون مثمر بين شرطة رأس الخيمة وهيئة تنمية السياحة باإلمارة

خصــص برنامــج العــن الســاهرة الــذي تنظمــه إدارة
اإلعــام والعالقــات العامــة يف رشطــة رأس الخيمــة
بالتعــاون مــع املكتــب االعالمــي الحكومــي حلقتــه
التاســعة للحديــث عــن دور الرشطــة الســياحية
وهيئــة التنميــة الســياحية يف رأس الخيمــة وتعاونهــا
يف دعــم هــذا القطــاع الحيــوي تعزيـزا ً ملكانــة اإلمــارة
عــى خارطــة الســياحة املحليــة واالقليميــة والعامليــة .
وأشــار النقيــب غانــم جاســم الســويدي رئيــس
قســم الرشطــة الســياحية يف رشطــة رأٍس الخيمــة
إىل إمتــاك القســم لعــدد مــن الســيارات الفارهــة
وأخــرى صديقــة للبيئــة تقــوم بالتواجــد يف مختلــف
الفعاليــات الســياحية وفقــا لطبيعــة كل فعاليــة
ونوعيــة املركبــات التــي تحتاجهــا .
وأكــد عــى دور التعــاون والتنســيق القائــم والدائــم
بــن قســم الرشطــة الســياحية وهيئــة التنميــة

الســياحية يف دعــم القطــاع الســياحي بــرأس الخيمــة
ودفــع عجلــة التطــور يف هــذا القطــاع لحصــد املزيــد
مــن النجاحــات والحفــاظ عــى مكانــة رأس الخيمــة
التــي تــم اختيارهــا لعامــن متتالــن عاصمــة للســياحة
الخليجيــة  ،الفتــا إىل أن أن اختيــار منتســبي الرشطــة
الســياحية يخضــع لعــدة معايــر أهمهــا إجــادة
عــدة والتعامــل والقــدرة عــى اتخــاذ القــرار فيــا
يتــم تدريبهــم وتأهيلهــم مــن خــال دورات نوعيــة
متخصصــة تســاعدهم عــى أداء واجبهــم بالشــكل
املطلــوب وتلعــب دو ًرا يف تعزيــز الجانــب األمنــي
للســياح والــزوار مــن داخــل الدولــة وخارجهــا.
مــن جهتــه أوضــح إيــاد راســبيه املديــر التنفيــذي
لتطويــر ســياحة الوجهــة وفعاليــات الحوافــز
واملؤمتــرات يف هيئــة التنميــة الســياحية بــرأس
الخيمــة أن الدعــم الحكومــي يف اإلمــارة يعتــر

املحــرك الرئيــي يف وصــول القطــاع الســياحي إىل
مــا وصــل إليــه مــن مكانــة متميــزة جعلــت مــن
رأس الخيمــة عاصمــة للســياحة الخليجيــة للعامــن
الجــاري واملــايض عــى التــوايل.
وذكــر أن التنــوع الجغــرايف والتاريخــي والــرايث يف
رأس الخيمــة وامتالكهــا فنــادق ومنتجعــات عامليــة
املســتوى ســاهم يف جعلهــا وجهــة هامــة للســياح مــن
داخــل وخــارج الدولــة وهــو مــا ينعكــس مــن خــال
اســتقبال جبــل جيــس خــال عطلــة عيــد األضحــى
املبــارك  20ألــف زائــر يف الوقــت الــذي ســاهمت
فيــه حرفيــة التعامــل مــع جائحــة كورونــا وتعزيــز
األمــن الســياحي باإلمــارة يف العــودة التدريجيــة لهــذا
القطــاع الهــام حيــث بلــغ متوســط نســبة االشــغال يف
الفنــادق منــذ بدايــة العــام يف رأس الخيمــة نحــو 60
 %ومــن املتوقــع ارتفاعهــا مــع حلــول شــهر أكتوبــر
املقبــل خاصــة مــع اهتــام الســياح مــن دول العــامل
بالقــدوم لــرأس الخيمــة والتمتــع مبرافقهــا الســياحية
املتنوعــة يف ظــل تســيري رحــات جويــة مــن وإىل
بعــض الــدول عــر مطــار رأس الخيمــة الــدويل .
وأكــد عــى أهميــة التعــاون املثمــر والبنــاء بــن
هيئــة التنميــة الســياحية بــرأس الخيمــة والقيــادة
العامــة لرشطــة اإلمــارة بشــكل عــام وإدارة املــرور
والدوريــات وقســم الرشطــة الســياحية بشــكل خــاص
ودوره يف دفــع مســرة التنميــة الســياحية باإلمــارة
لحصــد املزيــد مــن النجاحــات واالنجــازات .

 mشرطة رأس الخيمة تعزز التوعية المجتمعية من خالل  65,493مستفيد
ببرامجها التوعوية خالل النصف األول
أنجــز قســم توعيــة املجتمــع بــإدارة الرشطــة
املجتمعيــة يف القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري
 ، 2021خطتــه التوعويــة التــي اســتهدفت نحــو
 65,493مســتفيد مــن مختلــف رشائــح املجتمــع
الداخــي والخارجــي  ،يف إطــار برنامجــه الســنوي
الــذي يشــتمل عــى املحــارضات االفرتاضيــة
والحمــات امليدانيــة مــع تطبيــق اإلجــراءات
االحرتازيــة الهادفــة لتقديــم التوعيــة واإلرشــاد
الالزمــن للمحافظــة عــى مجتمــع آمــن وســعيد
حيــث أوضــح املقــدم عبداللــه عبدالرحمــن

الزعــايب رئيــس قســم توعيــة املجتمــع أن القســم
قــام بتنفيــذ  7حمــات توعويــة اســتفاد منهــا
نحــو  ، 17,297فيــا نظّــم نحــو  268محــارضة
توعويــة  ،اســتفاد منهــا نحــو  28,758مــن
الجمهــور الداخــي والخارجــي  ،يف إطــار برنامــج
توعــوي شــامل ومتكامــل اســتهدف تعزيــز
األمــن واألمــان وتحقيــق الرضــا والســعادة
للجمهــور نحــو الخدمــات املقدمــة وفــق أعــى
معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية .
وأكــد حــرص القســم عــى تعزيــز التوعيــة
املجتمعيــة مــع مختلــف رشائــح املجتمــع وكافــة

مؤسســاته وجهاتــه الحكوميــة والخاصــة مــن
خــال زيــادة الوعــي املجتمعــي بأهميــة اتخــاذ
اإلجـراءات االحرتازيــة والوقائيــة ضد الســلوكيات
املخالفــة للقانــون  ،والحــرص عــى مشــاركة
الجميــع يف مناســباتهم الخاصــة و املجتمعيــة
والوطنيــة  ،حيــث شــارك القســم يف  37مناســبة
خــال نفــس الفــرة الســابقة للجاليــات  ،فيــا
أُعــد نحــو  5نـرات توعويــة اســتفاد منهــا نحــو
 ، 9719يف إطــار الربنامــج التوعــوي الشــامل .
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االستعراض بالدراجات النارية..

خرق واضح لشرعية الطريق

تشكل الدراجات النارية مصدرا للخوف واإلزعاج ،البعض يستخدمها كوسيلة للركوب والتنقل والبعض بحكم المهنة ،والبعض اآلخر
الستعراض المهارات بتهور وطيش غير مبرر ،كما وتشكل مصدرا للخطر عند استعراض راكبيها بالطرق الرئيسة .ورغم الضوابط
والقوانين الصارمة بهذا الخصوص ،إال أن ثمة متهورون مهملون لشرعية الطريق يعرضون حياة الناس للخطر .وتعزى أسباب تلك
التصرفات لطيش الشباب ،وهم الفئة الغالبة التي ترتكب مخالفات الطريق عبر تلك الممارسات بدافع إظهار التفوق ،والقدرة
العالية على التحكم بالدراجة ،حسب ظنهم إلثبات السيطرة وإظهار القوة والشجاعة ،وهذه ناتجة عن عوامل نفسية
واجتماعية .ولضمان سالمة وأمن المجتمع تتصدى الجهات المختصة وبكل حزم لتلك التصرفات غير المسؤولة ،وتعمل على
الحد من انتشارها  .عبر هذا التحقيق استطلعنا أراء المختصين بالموضوع لبيان مدى خطورة تلك التصرفات المتهورة وعقوبتها
التي يفرضها القانون ،كما عرضنا ألراء شرائح من المجتمع وما يطرح من وجهات نظر ،واليكم التفاصيل.
ماهر عبد الرحمن سالم
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النقيب عبد الرحمن الشحي

جاسم الحرمي

سالم الشامسي

الثقافة المرورية ضرورية للجميع

ويف هذا الصدد يقول النقيب عبد الرحمن أحمد الشحي مدير فرع
املباحث والتعقيب بإدارة املرور والدوريات بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة  :تهتم رشطه رأس الخيمة بغرس الثقافة املرورية ىف نفوس
السائقني سواء سائقي املركبات أو الدراجات مبختلف انواعها من أجل
خلق بيئة مرورية أمنة  ،وجعل الطريق أكرث أمنا  ،وللحفاظ عىل سالمتهم
وسالمة مرتادي الطريق.
ونحن كجهة مسؤولة عن السالمة دامئا ما نويص سائقي الدراجات التقيد
بالرسعات املقررة وتعريفهم مبخاطر الرسعة التى تؤدي للحوادث املرورية.
كام نشدد عىل عدم االستعراض بالدراجات مهام كانت كفاءة السائق،
ولألسف رغم كل الجهود التى نقوم بها وتقوم بها الجهات املختصة يرص
البعض من سائقي الدراجات الخروج عن القانون واالستهتار بالقيادة
واالستعراض  .ويف اآلونة األخرية زادت نسبه حوادث قيادة الدراجات
وارتكابهم للعديد من املخالفات والتجاوزات  ،لذا نطالب كل من يقود

أمين حسن

محمود رضا

منى نمورة

المحامي باسل كرج

الدراجة االلتزام والحذر وخفض الرسعة عند القيادة  ،وترك مسافة آمنة
وعدم االنشغال بغري الطريق  ،وإتباع القيادة الصحيحة اآلمنة و التقيد
بلبس الخوذة و اللباس الفسفوري ،وعدم القيادة بدون رخصة .ويقوم
فريق من البحث والتحري مبتابعة ورصد اصحاب الدراجات ومحاسبة
املستهرتين  .كام أ شيد بتعاون الجمهور مع رجال املرور وإبالغهم ىف
حالة وجود تجاوزات من قبل املتهورين  ،ما يسهم ىف حفظ النظام
املروري يف الشارع .
مخالفات رادعة

أما جاسم الحرمي فيقول :انتشار ظاهرة الدراجات النارية التي يقودها
مراهقون متهورون برسعة كبرية يف الشوارع واألحياء السكنية باتت من املظاهر
غري املرغوب بها عىل االطالق ملا تسببه من حوادث أليمة وارباك وازعاج وأعتقد
أن الجهات املعنية ترصد تلك املخالفات بجدية بهدف ضبط املخالفني واملتسببني
باإلزعاج أو اإلخالل بأمن الشارع العام وهدوءه وسالمة وراحة الناس ونطالب
بتكثيف تلك الجهود للحد من تلك الظاهرة السلبية .

عدم المباالة بالقيادة اآلمنة يحول المتعة إلى نقمة
العدد (  ) 299سبتمبر 2021
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بينام البعض اآلخر يتغافل عنها ويتجاوز الخطوط الحمر من خالل القيادة
تجاوز الخطوط الحمراء
فيام يقول سامل الشاميس :يعترب راكبو الدراجات النارية من بني أقل مستعميل املتهورة واتخاذ الدراجة كوسيلة ملامرسة األلعاب خطرة واالستعراضات غري
الطريق حامية عىل أرواحهم ودراجاتهم ،وعادة ما تحرص رشكات التأمني عىل املربرة عىل االطالق وهو مبثابة خرق واضح لرشعية الطريق والقوانني املرورية.
توخي الحذر يف منح وثيقة التأمني والتأكد من السن العمرية للسائق وتاريخ
تهور غير مبرر
اصدار شهادة القيادة ،وال يتم منحها ملن هم أقل من  21عاما وذلك لضامن
أن السائق واع ومدرك لخطورة الدراجة وما يرتتب عليها من إجراءات األمن ويقول السيد أمني حسن مرشف تربية اسالمية  :ال تستطيع أي دولة يف العامل
والسالمة ،كام ونطالب ومن خالل تعهد خطي بعدم مخالفة القوانني املرورية أن تتقدم أو تسمو إال بعقول وأعامل الشباب فالبد من أن يحافظ الشباب عىل
املعمول بها يف الدولة ،واتباع االرشادات والنصائح ،وعدم القيادة بطيش وتهور أنفسهم من الخطر ومن الرضوري أن يعي الشباب بقيمة الروح والنفس ورضورة
حفاظا عىل األرواح واملمتلكات وهذا ال ينفي أن البعض ينصاع لتلك التوجيهات الحفاظ عليها والتي أمر الله سبحانه وتعاىل بحفظها ،وصونها كام أمر بحفظ أمن
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دراسات
تحقيق

وسالمة الناس وعدم العبث مبا يعود باألذى والتعدي عىل حقوقهم .أما من هم
يف ُحكم الترصف الطائش فهم غري مبالني بترصفاتهم وال يدركون خطورتها عليهم
وعىل املجتمع وتلك الترصفات ترضب مبنطق العقل ومنهج وخُلق الدين الحنيف
الذي يسمو فوق أي ترصف يخالفه وكذلك بالقوانني والتعليامت عرض الحائط و
اذ ال بد من جهود حثيثة لألرسة يف كبح جامح ظاهرة الطيش والرعونة لدى األبناء
وتوعيتهم مبا يحفظ أمن وسالمة املجتمع.
عدم تحمل المسؤولية

فيام يذكر محمود رضا مدرب علوم تنمية برشية وسلوكية أن دور التنشئة
االجتامعية وأسلوب الرتبية يعترب دورا حيويا مؤثرا عىل تربية األبناء ملا له من دالالت
واقية بشقيها السلبي وااليجايب ويجب علينا تجاه تربيتهم غرس القيم واالفكار
والسلوك وصوال إىل احرتام راحة الناس والعيش بهدوء وسالم وغالبا ما يكون تأثري
العوامل الوراثية فيام اكتسبه االبناء من جينات وراثية تناقلت عرب األبوين ،وخالل
فرتات ُعمرية معينة تظهر ترصفات الرعونة واالندفاع وعدم االكرتاث مبجريات
األمور ينتج عنها العديد من األخطاء واالرضار للنفس وللغري مثلام يحدث يف قيادة
أبناءنا املراهقني املركبات والدراجات يف الطريق العام بأسلوب الطيش والتهور.
ويُعزى السلوك السلبي بقيام املراهقني بترصفات رعناء وغري مسؤولة إىل االستهتار
وعدم تحمل املسؤولية مام يستوجب تصدى الجهات املختصة بتطبيق القانون
وتقييم تلك الظاهرة وتقوميها باألساليب املجتمعية املتكاتفة وصوالً إىل تقليص تلك
الظاهرة وحامية أبناءنا املراهقني وحامية املجتمع.
مهددات لألمن االجتماعي

وتقول السيدة منى منورة  :حب التباهي واالستعراض للفت األنظار السبب
الرئيس يف حوادث الدراجات النارية التي تعترب من مهددات األمن االجتامعي،
أحيانا تلك الترصفات تكون مبثابة كابوس لييل مزعج للغاية يأيت من أولئك
املستهرتين لراحة الناس ولألسف خالل العطالت نالحظ دراجات ذات ثالث
عجالت يقودها شباب صغار يف السن برسعة وطيش بني الناس معرضني حياة
األطفال للخطر ،عدا األصوات املزعجة الناتجة عنها .يجب ردعهم بكل قوة
منعا لحوادث قد تكون قاتلة ،فالد ّراجة الناريّة مركبة تحتاج قيادتها إىل التوازن
واملهارة ،والتمرين هو املعلّم الوحيد ليتمكن السائق من السيطرة عىل الد ّراجة
بطريقة أكرث أماناً .وال شك أن القيام بحركات بهلوانية خالل قيادة الدراجة النارية
يحتاج إىل سيطرة كاملة عليها وبالتايل يحتاج إىل احرتافية عالية ولكن من قواعد
قيادتها عدم الطيش يف التعامل مع الدراجة اآللية صوناً لحياة قائدها وحياة
اآلخرين ورغم ما تقوم به إدارة املرور من حمالت توعوية متواصلة وما تطرحه
من مبادرات تهدف للتوعية مبخاطر تلك الترصفات ورضورة الحفاظ عىل الحياة
بإتباع اإلرشادات املرورية وااللتزام بقواعدها إال أن البعض اليزال ال يلتزم بها
ويعرض حياته وحياة اآلخرين ملخاطر مختلفة
تصرفات مرفوضة

ويقول املحامي باسل كرج :الدراجات النارية وسيلة تنقل شخصية ومستخدمي هذه
الدراجات يتعرضون الخطر املضاعف أثناء قيادتهم لهذه املركبات ،وعىل األخص
أولئك الذين ميارسون عادات االستعراض البهلواين ويتعمدون ازعاج الناس وال
سيام خالل الليل حيث السكينة والهدوء ،وتلك الترصفات تؤرق الجميع وتقض
مضاجعهم اآلمنة ،وكثريا ما نسمعهم أثناء الليل ويف ساعات متأخرة تصدر منهم
أصوات غاية يف االزعاج تقلق الجميع وترعب األطفال وهي ترصفات مرفوضة
جملة وتفصيال.
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الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

العودة للمدارس وجائحة كورونا
مع جائحة كورونا واالجراءات االحرتازية والوقائية وبداية
العام الدراسي اجلديد البد من التهيئة النفسية لألبناء
من أجل حتقيق أقصى حد من التوافق النفسي والدراسي
لهم ،وعادة من يقوم بهذا الدور الوالدين واملربني أو من
يقوم مقامهما.
وتبدأ اخلطوات تدريجيا بتنظيم الوقت وعدم السهر وتقليل
مشاهدة التلفاز واستخدام اإلنرتنت واأللعاب اإللكرتونية
واالستيقاظ مبكرا  ،ويفضل أن تبدأ قبل أسبوعني من
اليوم الدراسي األول ،فضال عن البدء بتكوين اجتاهات
نفسية إيجابية من خالل التحدث مع األبناء عن أهمية
املدرسة وتبيان حماسنها  ،سواء كانت الدراسة حضوريًا
باملدرسة أو عن بعد حسب الظروف الراهنة وتشجيعهم
بالكلمات اإليجابية وتلبية حاجاتهم و إظهار فرحة الوالدين
وسعادتهما ببدء العام الدراسي واالبتعاد عن الكلمات
السلبية مثل املدرسة فرصة ألن نرتاح من متاعبكم
وغريها من العبارات التي تؤثر على األبناء يف استقبالهم
العام الدراسي اجلديد  ،مما يؤدي إىل إحباطهم بدال من
حتفيزهم.
يكون عالقة طيبة
والبد للمعلم يف بداية لقائه مع طالبه أن ّ
معهم من خالل احلوار املفتوح يف اليوم األول ومناقشة
أفكارهم واالستماع إليهم والتواصل اإليجابي معهم ليهيئ
الطالب لتقبل املادة الدراسية من جهة ومعلمها من
جهة أخرى .
وعلى أولياء األمور واملربيني أن ال يقللوا من أهمية التهيئة
النفسية للطالب كونها عملية هامة ولها دور كبري يف إثارة
دافعية الطالب نحو الدراسة والتعلم  ،ألن الدافعية تنشط
أداء جيدًا  ،فالدافعية
سلوك الطالب وتوجهه وتثبته وحتقق ً
متثل عام ًال هامًا يتفاعل مع حمددات الطالب ليؤثر على
السلوك األدائي الذي يبديه يف البيئة الدراسية ،وهي متثل
القوة التي حتركه وتستثريه لكي يؤدي متطلباته .وأخريًا
نتمنى عامًا دراسيًا سعيدًا وحاف ًال بالنجاح والتميز.

مناسبات

" يوم المرأة اإلماراتية " ..

نصف قرن من اإلنجازات والمكتسبات

تحتفل دولة اإلمارات ب " يوم المرأة اإلماراتية " الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن االعتزاز بإنجازات "ابنة اإلمارات " ،وتقدير دورها
الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

ويــأيت االحتفــال هــذا العــام تحــت شــعار "املــرأة
طمــوح و إرشاقــة للخمســن " وذلــك بنــاء عــى
توجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة
االتحــاد النســايئ العــام رئيســة املجلــس األعــى
لألمومــة والطفولــة الرئيســة األعــى ملؤسســة التنميــة
األرسيــة.
وتعتــر ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رائــدة
الحركــة النســائية يف دولــة اإلمــارات ويعــود لهــا
الفضــل يف تأســيس االتحــاد النســايئ العــام ،فيــا
يتميــز النهــج الــذي طرحتــه يف مجــال العمــل النســايئ
بالتــوازن بــن الســعي إىل االنفتــاح عــى روح العــر
وبــن الحفــاظ عــى األصالــة العربيــة والتقاليــد
اإلســامية إميانــا مــن ســموها بــأن الحفــاظ عــى
الخصوصيــة الثقافيــة هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق
التقــدم املنشــود.
ويتزامــن يــوم املــرأة اإلماراتيــة هــذه الســنة مــع
احتفــال اإلمــارات بـــ "عــام الخمســن" الــذي تتــوج
بــه نصــف قــرن مــن مســرتها الحافلــة باإلنجــازات
الفارقــة عــى كل الصعــد واملســتويات وســط حضــور
الفــت البنــة اإلمــارات التــي ســطرت بنجاحاتهــا
وعطائهــا قصــص نجــاح ملهمــة يف جميــع مواقــع
العمــل واملســؤولية.
وعــززت املــرأة اإلماراتيــة خــال الخمســن ســنة
املاضيــة حضورهــا يف كافــة املجــاالت والــذي بــات
مســاويا لحضــور الرجــال ،بــل أن الكفــة متيــل
لصالحهــا يف العديــد مــن املــؤرشات.
وتحتــل اإلمــارات املرتبــة الـــ 18عاملي ـاً واألوىل عربي ـاً
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ورشق أوســطياً يف مــؤرش املســاواة بــن الجنســن،
الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ لعــام
 ،2020محققــة بذلــك املســتهدف الوطنــي ،بالوصــول
إىل قامئــة أفضــل  25دولــة يف العــامل يف هــذا املــؤرش،
بحلــول عــام  ،2021فيــا تتطلــع اليــوم إىل دخــول
قامئــة العــرة الكبــار عاملي ـاً.
وســتبقى صــور مشــاركتها الفاعلة كصانعة ومســاهمة
ألهــم إنجازيــن حققتهــا اإلمــارات مؤخ ـرا ً حــارضة
إىل وقــت طويــل واملتمثلــن يف إطــاق مســبار األمــل
إىل املريــخ ،وتدشــن املرحلتــن األوىل والثانيــة مــن
أول مفاعــل نــووي ســلمي عــى املســتوى العــريب.
واســتطاعت اإلمــارات أن تتخطــى دول املنطقــة
والكثــر مــن دول العــامل يف متكــن املــرأة وتعزيــز
مشــاركتها يف الحيــاة السياســية بعــد أن ضمنــت
نصــف مقاعــد الربملــان "املجلــس الوطنــي االتحــادي"،
والتواجــد بقــوة يف تشــكيل الحكومــة بعضويــة 9
نســاء يتولــن حقائــب مختلفــة.
وشــكّلت املــرأة اإلماراتيــة جــزءا ً أصيــاً يف أبــرز
إنجازيــن حققتهــا دولــة اإلمــارات مؤخ ـرا متثــا يف
وصــول "مســبار األمــل" إىل مــدار كوكــب املريــخ،
والتشــغيل الناجــح واآلمــن ألوىل وحــدات محطــات
براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية ،حيــث وصلــت
نســبة مشــاركة املــرأة اإلماراتيــة يف مــروع "مســبار
األمــل" إىل  34%مــن فريــق العمــل و  80%مــن
الفريــق العلمــي الخــاص باملســبار ،فيــا مثلــت املرأة
اإلماراتيــة نســبة كبــرة مــن العقــول والكفــاءات
التــي تســلحت باملعرفــة لخــوض غــار تحــدي

الطاقــة النوويــة  ،حيــث شــكلت قرابــة  20%مــن
مجمــوع موظفــي مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة
والــركات التابعــة لهــا وهــي مــن أعــى النســب يف
قطــاع الطاقــة النوويــة عــى مســتوى العــامل.
وأشــار تقريــر صــادر مؤخــرا عــن املركــز االتحــادي
للتنافســية واإلحصــاء إىل مجموعــة مــن األرقــام
والنســب التــي تــرز ريــادة املــرأة يف اإلمــارات يف
العديــد مــن املجــاالت ،ففــي قطــاع التعليــم بلغــت
نســبة الخريجــات يف مجــال تكنولوجيــا االتصــال
واملعلومــات  49,1يف املائــة مــن إجــايل الخريجــن،
فيــا وصــل عــدد اإلنــاث امللتحقــات بالتعليــم
الجامعــي إىل  362ألفــاً و 687امــرأة ،وبلــغ إجــايل
عــدد حامــات شــهادة املاجســتري يف الدولــة 207
آالف و 630امــرأة ،فيــا بلــغ عــدد حامــات درجــة
الدكتــوراه  15ألفــاً و 426امــرأة ،وبلغــت نســبة
الخريجــات يف الصحافــة واإلعــام والعلــوم االجتامعيــة
 63يف املائــة.
ً
ويف قطاعــات األعــال ،ســجلت املــرأة حضــورا الفت ـاً،
بعــد أن بلغــت نســبة اإلنــاث  24يف املائــة مــن إجاميل
أعــداد املشــتغلني يف الدولــة ،وســجلت اإلنــاث مــن
فئــة الشــباب حضــورا ً الفتـاً يف مجالــس إدارة الجهــات
االتحاديــة بنســبة متثيــل بلغــت  46يف املائــة.
وســجلت اإلنــاث مــا نســبته  64يف املائــة مــن
العاملــن يف قطــاع التعليــم ،والنســبة ذاتهــا مــن
إجــايل األطبــاء واملمرضــن والفنيــن يف القطــاع
الصحــي ،و 31يف املائــة مــن إجــايل العاملــن يف
نشــاط املاليــة والبنــوك والتأمــن.
وكشــف التقريــر أن عــدد الــركات املرخصــة
واململوكــة مــن نســاء بلغــت  80ألفــاً و 25رشكــة،
فيــا شــكلت املــرأة  % 21.5مــن املناصــب اإلداريــة،
 % 32.5مــن العاملــن يف املهــن التخصصيــة.
وتعــد اإلمــارات اليــوم منوذجـاً عامليـاً رائــدا ً يف حاميــة
حقــوق املــرأة بفضــل البيئــة الترشيعيــة الداعمــة
لهــا املتمثلــة بالدســتور وسلســلة القوانــن االتحاديــة
والقــرارات الوزاريــة واملحليــة التــي كفلــت تكافــؤ
الفــرص بــن الرجــل واملــرأة ،باإلضافــة إىل اآلليــات
الوطنيــة وجهــات الدعــم املتمثلــة يف مؤسســات متكني
املــرأة وعــى رأســها االتحــاد النســايئ العــام الــذي
كان لــه الــدور األكــر منــذ قيــام الدولــة يف تذليــل
الصعوبــات أمــام نهــوض ومتكــن املــرأة ،عــر إطالقهــا
الربامــج واملبــادرات التــي ســاهمت يف بنــاء قــدرات
املــرأة يف مختلــف املجــاالت.

مناسبات

وميكــن القــول إن عامــي  2019و 2020كانــا عامــي
املــرأة بامتيــاز يف دولــة اإلمــارات التــي أصــدرت
خاللهــا نحــو  11قانونــا جديــدا وتعديــا ترشيعيــا
انصبــت جميعهــا يف مصلحــة تعزيــز حقــوق املــرأة
ومتكينهــا يف كافــة املجــاالت.
ففــي مجــال العمــل أصــدرت اإلمــارات املرســوم
بقانــون اتحــادي رقــم  6لســنة  2020الخــاص بتعديــل
بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم  8لســنة 1980
يف شــأن تنظيــم عالقــات العمــل ،والــذي نــص عــى
مســاواة أجــور النســاء بالرجــال يف القطــاع الخــاص،
ومنــح العامــل يف القطــاع الخــاص "إجــازة والديــة"
مدفوعــة األجــر لرعايــة طفلــه ،لتكــون بذلــك دولــة
اإلمــارات أول دولــة عربيــة متنــح إجــازة الوالديــة
للعامــل يف القطــاع الخــاص.
كــا أصــدرت اإلمــارات قـرارا يف عــام  2019باملســاواة
يف الرواتــب واألجــور بــن الجنســن يف الجهــات
الحكوميــة ،لتكــون اإلمــارات بذلــك أول دولــة يف
املنطقــة تصــدر ترشيعــاً مــن هــذا النــوع.
وينــص القانــون اإلمــارايت عــى إلغــاء جميــع القيــود
املفروضــة عــى النســاء العامــات يف ســاعات الليــل
والعمــل يف الوظائــف الشــاقة كقطاعــات التعديــن

واإلنشــاءات والتصنيــع والطاقــة والزراعــة والنقــل،
إلعطــاء املــرأة الحــق يف العمــل يف هــذه الصناعــات،
كــا ال يســمح القانــون لصاحــب العمــل بإنهــاء
خدمــة املــرأة العاملــة أو إنذارهــا بســبب حملهــا،
كذلــك يحظــر قانــون تنظيــم العمــل التمييــز بــن
املوظفــن يف الحصــول عــى الوظائــف والرتقــي ،كــا
يحظــر التمييــز بــن الجنســن يف األعــال ذات املهــام
الوظيفيــة الواحــدة.
ويف مجــال املشــاركة السياســية ،صــدر عــام 2019
قــرار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اللــه" ،برفــع نســبة
متثيــل املــرأة يف املجلــس الوطنــي االتحــادي إىل 50
يف املائــة ،والــذي ســاهم يف بلــوغ املــرأة اإلماراتيــة
يف "انتخابــات املجلــس الوطنــي االتحــادي "2019
ذروة مســرة التمكــن وذلــك بوصولهــا إىل تحقيــق
املناصفــة الكاملــة مــع الرجــل تحــت قبــة الربملــان يف
واحــدة مــن الســوابق التاريخيــة عــى مســتوى العــامل.
وأصــدرت اإلمــارات قانونــاً للعنــف األرسي يحمــي
جميــع األفـراد ذكــورا ً وإناثـاً دون متييــز ،كــا أصــدرت
قانونــا يعاقــب بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى
العقوبتــن مــن تعــرض ألنثــى عــى وجــه يخــدش

حياءهــا بالقــول أو الفعــل يف طريــق عــام أو مــكان
مطــروق.
وأجــرت اإلمــارات يف عــام  2020تعديــات عــى
قانــون العقوبــات تــم مبوجبــه إلغــاء املــادة التــي
متنــح العــذر املخفــف فيــا يســمى "بجرائــم الــرف"
بحيــث تعامــل جرائــم القتــل وفقــاً للنصــوص
املعمــول بهــا يف قانــون العقوبــات وذلــك تأكيــدا عــى
التزامهــا بحاميــة حقــوق املــرأة وتعزيـزا ً ملبــدأ ســيادة
القانــون.
ويف مجــال مكافحــة التمييــز أصــدرت اإلمــارات يف
عــام  2019قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة
يحظــر كافــة أشــكال التمييــز عــى أســاس الجنــس،
كــا أصــدر مــرف اإلمــارات املركــزي يف العــام ذاتــه
تعمي ـاً لجميــع البنــوك ورشكات التمويــل والرصافــة
العاملــة يف الدولــة بشــأن املســاواة بــن الجنســن
وعــدم التمييــز يف املعامــات املرصفيــة والحصــول
عــى االئتــان  ،كذلــك شــهد العــام  2019صــدور
قــرار مجلــس الــوزراء بتمثيــل املــرأة يف الســلك
القضــايئ.

وام

المرأة اإلماراتية عنصر فاعل في خط الدفاع األول
ويف هــذه املناســبة ذكــر ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة يف كلمتــه التــي تنــاول فيهــا مــا وصلــت إليــه
املــرأة اإلماراتيــة مــن مكانــة متميــزة ومرموقــة يف ظــل قيادتنــا الرشــيدة
وعــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة  -حفظــه اللــه  -والتــي جــاء فيهــا.
تحتفــل دولــة اإلمــارات يف الثامــن والعرشيــن مــن شــهر أغســطس مــن
كل عــام بيــوم املــرأة اإلماراتيــة تقديـ ًرا وعرفانــا مــن حكومتنــا الرشــيدة
 ،للــدور البــارز والفاعــل الــذي قامــت وال تـزال تقــوم بــه ابنــة اإلمــارات
جنبـاً إىل جنــب مــع أخيهــا الرجــل يف شــتى مواقــع العمــل  ،مــا كان لــه
االســهام األكــر يف وصــول دولتنــا الفتيــة إىل مــا وصلــت إليــه اليــوم مــن
نجاحــات مشــهودة ومكانــة تنافســية بــن مصــاف دول العــامل املتقــدم.
ويــأيت هــذا اليــوم ليؤكــد مجــددا عــى إميــان القيــادة املطلــق بقــدرة
بنــت اإلمــارات التــي باتــت اليــوم تتقلــد أرفــع املناصــب بالدولــة ،
وبقدرتهــا عــى حصــد النجاحــات والقيــام بكافــة املهــام واملســؤوليات
املوكلــة إليهــا عــى أكمــل وجــه  ،وعــى أهميــة مشــاركتها ودورهــا يف
التخطيــط واالســتعداد للخمســن عــام املقبلــة مــن مســتقبل الدولــة.
لقــد أثبتــت املــرأة اإلماراتيــة جدارتهــا وكســبت الرهــان وباتــت رشيــك
رئيــي للرجــل اإلمــارايت يف كافــة القطاعــات الحكوميــة واملجتمعيــة ،
وأصبحــت لهــا بصمــة واضحــة يف مســرة البنــاء والعطــاء والحفــاظ عــى
مكتســبات االتحــاد .وبهــذه املناســبة نتوجــه بأســمى عبــارات االمتنــان
والتقديــر للمــرأة اإلماراتيــة التــي قدمــت الغــايل والنفيــس وكانــت

عنـراً فاعـاً وذات وكفــاءة عاليــة يف خــط الدفــاع األول ملواجهــة وإدارة
جائحــة فــروس كورونــا املســتجد كوفيــد  ، 19حيــث كان للرشطيــة
اإلماراتيــة يف كافــة املواقــع دور حيــوي والفــت يف مجابهــة هــذه الجائحــة
التــي أثــرت يف العــامل أجمــع  ،وبذلــت الجهــد يف ســبيل الحفــاظ عــى
أمــن وســامة الوطــن واملواطــن واملقيــم حيــث تصــدرت املشــهد مــن
خــال أداء الواجــب اإلنســاين يف حفــظ األمــن واألمــان وســامة أرواح
وممتلــكات النــاس  ،والتوعيــة باإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة ،
وتقديــم يــد العــون واملســاعدة لكافــة رشائــح املجتمــع  ،ضاربــة بذلــك
أروع أمثلــة الفــداء والتضحيــة بالــروح والوقــت مــن أجــل خدمــة الوطــن
واملواطــن وكل مــن يقيــم عــى أرض دولــة اإلمــارات الغاليــة.
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حوار

أول إماراتية متخصصة بعلم الفراسة

هيفاء الجيالني :لغة الجسد وعلم الفراسة تجنبنا
تكرار األخطاء وخيبات األمل

مع تقدم علوم الجريمة ووسائل وأدوات البحث الجنائي أصبحت قراءة وتحليل لغة الجسد إحدى الوسائل المعتمدة في التحقيق
الجسد ومالحظة التغيرات التي تطرأ على مالمح المشتبة بهم واألشخاص الخاضعين للتحقيق ،ودراسة
حركات
الجنائي من خالل قراءة
ً
ً
ردود أفعالهم بما يتيح قدرا كبيرا من االستنتاجات التي تعود إلى الوقوف على الحقائق ،ونتيجة لذلك فقد تطور ما يعرف بعلم
الفراسة وتحليل لغة الجسد ،والذي أصبح يستقطب الكثيرين من الطلبة والدارسين الذين يسعون إلى التخصص في هذا المجال
والتقدم بخبراتهم لدعم العمل في مجال البحث الجنائي وغيره من المجاالت التي تتطلب قراءة وتحليل لغة الجسد.
حوار :النقيب حسن المنصوري

إمارتية متخصصة يف علم الفراسة وتحليل الشخصيات من خالل اللغة غري
اللفظية (لغة الجسد) عن طريق إمياءات الجسم ،والحاصلة عىل الدبلوم املهني
يف اإلرشاد األرسي من جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا ،واملدربة املعتمدة من يسهم علم الفراسة بشكل كبري يف الكشف عن املجرمني من خالل صفاتهم
هيئة املعرفة والتنمية البرشية بحكومة ديب هيفاء عبدالقادر الجيالين ،سألناها الجسدية.
أوالً:
الصفات الجسدية

 -ما دوره في اكتشاف الجريمة والمجرمين؟

عدم تناسب األعضاء

 -ما هو علم الفراسة؟

االستدالل الظاهر

علم الفراسة اصطالحاً هو االستدالل باألحوال الظاهرة عىل األحوال
الباطنة ،ومعرفة الخلق من الخلقة أي أنها معرفة أخالق وطباع وأحوال
البرش دون اتصال مبارش بهم أو معرفة مسبقة بهم وذلك من خالل النظره
األوىل.
 -هل هو علم حقيقي؟

قارئي الوجوه

نعم ،بالطبع حيث أن الله سبحانه وتعاىل ذكر يف كتابه العزيز سورة الحجر (إن
يف ذلك آليات للمتوسمني) واملتوسمون هم قاريئ الوجوه.
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 -ما هي أبرز السمات الجسدية لالشخاص ذوي الميول اإلجرامية؟

يف البداية أحب أوضح نقطة وهي أن املجرمني ينقسمون لصنفني ،الصنف األول
هم األسوياء أي أنهم يرتكبون الجرائم نتيجة لضغوط معينة أو ظروف عاشوها
أو أهداف رسموها كاملال وغريه ،والصنف الثاين وهم املجرمني بالضغوط أي
الذين تكون لديهم دوافع فطرية غريزية إلرتكاب الجرائم باختالف حدتها،
وهناك أكرث من  17صفة جسدية متيز األشخاص ذوي امليول اإلجرامية ومنها:
طول أو قرص القامة غري االعتيادي باإلضافة إىل عدم تناسب أعضاء الجسد ومن
أبرزها طول أذرع الشخص ،بحيث يكون الذراع لدى هذه الفئة أطول نسبياً
مقارنة بالشخص السوي ،أذنان كبرية بارزة رأس صغري ووجه كبري وغريها من
الصفات.

حوار

مالمح وراثية

 -هل هناك دراسة تثبت هذه العالمات؟

نعم ،فقد أجريت العديد من الدراسات إلثبات العالقة بني املالمح الجسدية
الظاهرة للمجرمني وغريزة الجرمية لديهم ومن أبرزها واقدمها الدراسة التي قام
بها سيزار لومربوزو عام  1876وهو أول من أسس نظرية ( أن املجرم ولد ليكون
مجرماً لكونهم جميعاً يتشابهون بصورة كبرية يف صفاتهم ) ،وخلصت النظرية
إىل وجود عرشات الصفات ،حيث قام بفحص  383جمجمة ملجرمني موىت ،و600
مجرم عىل قيد الحياة وقد خلصت ابحاثه إىل ( أن املجرم إنسان بدايئ يتميز
مبالمح خاصة توفرت فيه عن طريق الوراثة يف املقام األول ،وأن جميع املجرمني
يشرتكون يف الصفات نفسها من املالمح الوجهية ).
 -من هو سيزار لومبروزو؟

طبيب وعالم إطالي

(سيزار لومربوزر) هو طبيب وعامل إيطايل شهري وهو األب الروحي لعلم
األنرثولولوجيا الجنائية وعلم الجرمية ،وهو أول من حاول الربط بني الشكل
الظاهر للبنية الجسدية واملالمح الوجهية للمجرم وطبيعة إجرامه مبنهج عميل
وعلمي واضح.
ُ
 -هل الفراسة تورث؟

صفات جينية

نعم ،بالطبع فالفراسة حالها حال سائر الصفات الجينية التي تنتقل من جيل
إىل أخر.
التعرف على الغريب

 يدعي بعض األشخاص أن لديهم فراسة ربانية ال تخطئ فيما يتعلق بطباعالناس ووجوههم فهل هذا ممكن؟

نعم ،إىل حد كبري فأباؤنا وأجدادنا كانوا يتميزون بالتعرف عىل الغريب إن كان
يحمل خريا ً أو خالفه من خالل هيئته.
لغة الجسد وقتية

 -ما الفرق بين لغة الجسد وعلم الفراسة؟

كان يتميز بالفراسة ،وطورتها بالتعلم.
عظم المسؤولية

 ماذا يمثل لك أن تكوني أول إماراتية اخصائية في قراءة الوجوه وتحليلالشخصيات؟

أشعر بعظم املسؤولية والرسالة التي أحملها لخدمة وطني ،وأعمل جاهدة
للتوصل للجهات الداعمة لتوصيل علمي ألكرب رشيحة من أبناء املجتمع.
 -ما مدى أقبال وتفاعل الناس مع هذه الدورات؟

علم الفراسة يتمثل يف صفاتنا البدنية الظاهرة التي خلقنا الله عليها ،والتي لله الحمد اإلقبال كبري ،ويسعدين الذين يلتحقون بدورايت عرب رسائلهم اإليجابية
تتغري بتغري طباعنا ومعتقداتنا وتأثرنا بالبيئة املحيطة عىل املدى الطويل أما لغة التي يتحدثون فيها عن تأثري هذه الدورات يف تطوير ذواتهم ،ومدى ارتقاءهم يف
الجسد فهي لغة غري لفظية يعرب فيها الشخص عن حالته العقلية والعاطفية يف مجال العمل وخلق بيئة صحية عىل الصعيد األرسي االجتامعي والعميل.
حينها ،وهي عكس الفراسة لكونها وقتية ،كام ميكن للشخص التحكم بحركاته
الكثير من اللقاءات
فيصعب عىل املقابل معرفة ما يجول يف أعامق الطرف األخر.
 هل تمت استضافتكم في المحطات اإلعالمية للتحدث في هذا اإلطار؟نعم ،بفضل من الله فقد حرضت الكثري من اللقاءات يف املحطات التلفزيونية
تعمقت بالفراسة
واإلذاعية ،وميكن للقارئ الدخول عىل رابط البحث يف ( )Googleوكتابة اسمي
 متى بدأتي تتعمقين في هذا المجال؟بدأت التعمق يف علم الفراسة يف فرتة املراهقة ،حيث اكتشفت قدريت عىل تفرس واالستفادة من محتوى تلك اللقاءات والحلقات.

وفهم طباع من ألتقيهم من الوهلة األوىل.

البرمجة اللغوية

 ما هي الدورات التي تقدمينها؟دورات يف تطوير الذات وعلم الفراسة ولغة الجسد والربمجة اللغوية العصبية
(. )NLP
بالوراثة

 -ممن اكتسبتي المهارات في هذا المجال؟

اكتسبت صفة علم الفراسة بالوراثة من جدنا األكرب (عبدالقادر الجيالين) والذي

حلقة ايجابية

 -ما هو هدفكم من التخصص في هذا المجال؟

أسعى ألكون حلقة وصل لخلق مجتمع إيجايب ،كام أطمح مستقبالً للتعامل مع الجهات
املختصة واملعنية بتوظيف موهبتي وعلمي لخدمة املجتمع.
يجنبنا تكرار األخطاء

 -ما الكلمة األخيرة التي توجهيها لقراء العين الساهرة؟

أشكر هذه املطبوعة عىل استضافتي ومنحي الفرصة للتعريف مبجايل ،وأقول لقراء
املجلة األعزاء تعلم لغة الجسد وعلم الفراسة قد يجنبنا تكرار أخطاء املايض وخيبات
األمل ،ووضع الشخص الصحيح يف مكانه الصحيح عىل خارطة الحياة.
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رسائل وطنية

المساعد أول حمد سعيد الحبسي
شرطة رأس الخيمة تعمل على تطوير الكادر
الوظيفي ورفع المستوى العلمي

فخر واعتزاز في خدمة المجتمع وحصولهم على (شهادة الماجستير) كإنجاز اكاديمي رائد يمثل عصارة أفكارهم ،من خالل باب (رسائل
وطنية) نلتقي بهم لنتعرف على حياتهم لعلمية ،والعملية ونقرأ أفكارهم ونعرض دراستهم ،فهم عالمات مضيئة لشباب الوطن
وشموع يضئ اشعتها فوق أرضه ،وزهور يافعة في بستان الحياة ،ضيفنا في هذا العدد المساعد أول حمد سعيد الهبهوبي من
مرتب إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،الحاصل على شهادة الماجستير من كلية الشرطة بأبوظبي.
النقيب حسن المنصوري

الطلبة والطالبات وللهيئة التعليمية وأولياء
رحلة الدراسة
يسعى يف عمله لتحقيق التميز والرضا الوظيفي ،األمور لبداية وانطالقة العام الدرايس ،متمنياً
وقال يف حديثة لـ (العني الساهرة) :أنطلقت للجميع النجاح والتوفيق وأن يكون عاماً حافالً
رحلتي الدراسية من بوابة مدرسة أُيب بن كعب بالنشاط والهمة والتحصيل العلمي.
للتعليم األسايس ،ومن ثم مدرسة الربيرات،
اكتشاف المواهب الشرطية
ودرست الثانوية مبدرسة سعيد بن جبري للتعليم
وقال موضوع الرسالة (استقطاب املوظفني
الثانوي وحصلت عىل شهادة البكالوريوس من
املوهوبني يف إسعاد املتعاملني) وتلخصت
جامعة الجزيرة بديب يف  2017أما املاجستري
توصيات الرسالة بعدة نقاط أهمها :إنشاء
فقد حصلت عليها من كلية الرشطة بأبوظبي
دائرة أو قسم خاص بالهيكل التنظيمي للقيادة
وتخرجت منها بتاريخ  26/1/2021بتقدير جيد
العامة بالرشطة تعنى بإدارة املواهب وتشجيع
جدا ً تخصص (اإلدارة الرشطية) وشعرت بسعادة
استثامر مواهب املوظفني ووضع نظام للتقيم
بالغة بعد حصويل عىل املاجستري وتعترب سنوات
لتميزهم مع تحديد طرق االختيار واالستقطاب
الدراسة من أجمل الذكريات يف حياة كل طالب،
الجيد للكادر الوظيفي ،مع أهمية العمل عىل
ويف هذا الصدد أقدم التهاين والتربيكات لكل
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اكتشاف املواهب من الكوادر الوظيفية بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة باالعتامد عىل وسائل
معينة يف الكشف عن املتميزين وأصحاب
املواهب ،ووضع نظام للمكافأة والحوافز
وتحديد االختبارات العملية للرتقيات ،والتعاقب
الوظيفي للموهوبني من الكادر الرشطي ،كام
حملت التوصية إنشاء برامج تدريب متطورة
لرفع مستوى أداء املامرسات التدريبية لتنمية
املهارات اإلبداعية ،والعمل عىل تحسني مستوى
الخدمات الرشطية املقدمة للمتعاملني من خالل
التحديث والتطوير ملستوى جودة الخدمة
وجذب املواهب مع تعزيز ثقافة إدارة املواهب
واسرتاتيجياتها يف تحقيق السعادة للمتعاملني.

"

رسائل وطنية

الطموح الالمحدود هو

الوقود الذي يؤدي للنجاح،
والدكتوراة هي الهدف

اغوائهم باملال مقابل جلب املواد املخدرة والرتويج لها ،وقد تؤدي هذه
املتاجرة إىل تهلكة الفرد وتسبب أرضارا ً كبرية عىل املجتمع ،كام إنها تسهم
بالتفكك األرسي وتقىض عىل مستقبل الشباب وتدمريهم ،وتلعب البيئة
األرسية واملحيط االجتامعي دورا ً كبريا ً يف هذا الجانب.
وأكد عىل التمسك بتعاليم والدين االسالمي واالبتعاد عن مواطن الشبهات
الدكتوراة
وأضاف لدى رغبة كبرية لدراسة الدكتوراة لتطوير ذايت ورفع مستوى لتجنب الوقوع يف براثني املخدرات ،وإن األنسالخ من القيم واملبادئ يسهم
معرفتي وكفائتي العلمية وتنمية مهارايت وقدرايت املهنية وتعزيز طموحايت ،يف نرش الفساد ،كام أن التطور الهائل يف وسائل التكنولوجيا واالتصاالت
وذلك بوضع أهداف وأولويات لالرتقاء بجودة أدايئ ،ال سيام القيادة العامة يعمل عىل افساد فئات من املجتمع.
لرشطة رأس الخيمة التي تسعى لتطوير كادرها الوظيفي ورفع مستواهم
حب الوطن وتعزيز الوالء
العلمي بإلحاقهم بدورات تدريبية ودروس تثقيفية ،وتقوم بتسهيل يري الحبيس أن للخدمة الوطنية انعكاسات إيجابية عىل أبناء الوطن
اجراءات تسجيلهم بالجامعات من حيث متطلبات القبول ،كام تبنت حيث تغرس فيهم حب الوطن وتعزز من الوالء واالنتامء ،وتوضح مفهوم
آلية للتحفيز الوظيفي وتشجيع منتسبيها الستكامل دراساتهم العلمية .املواطنة اإليجابية ،كام أنها تسهم يف بناء شخصية الشباب وتفرز جيالً أكرث
ونلمس اليوم أقباالً كبريا ً من السادة الضباط واألفراد الستكامل الدراسة أنضباطاً والتزاماً قادر عىل تحمل املسؤولية.
ونيل الشهادات العليا ،وهذا يشء مفرح ويصب يف مصلحة العمل الرشطي وأخريا ً أهدي نجاحي إىل والدي الغايل الذي طاملا كان يوصينا باالميان
وحالياً هناك عدد كبري من منتسبي القيادة ممن يحملون شهادات والعلم ،وإىل والديت الغالية التي كانت وما زالت شمعة تضئ دريب ،وإىل
املاجستري أو الدكتوراة.
أخواين وأخوايت وأرسيت ،وإىل الباحثني واملهتمني بالعلم واملعرفة وإىل جميع

املوهوبني واملتميزين يف مجاالت الحياة املختلفة واألساتذة وكل كادر كلية
األهداف الوظيفية
أسعى لتحقيق رسالة وزارة الداخلية من خالل العمل عىل تحقيق أهدايف الرشطة ،وصديقي املقدم عيل راشد السلحدي.
الوظيفية التي تنبثق وتندرج تحت األهداف االسرتاتيجية للوزارة واألهداف
التشغيلية للقيادة العامة للرشطة ،كام ومتثل أهدايف املهنية يف مكافحة
انتشار املخدرات من خالل عقد ورش توعوية ألفراد املجتمع لتوعيتهم
 حمد سعيد علي الهبهوبيبأرضارها والحد من فرص عرض املخدرات ونرش أرضار ومشاكل التعاطي
وويالتها ،إضافة إىل دعم املهتمني واملختصني بالوقاية من املخدرات
الحبسي من مواليد رأس الخيمة
بتوجيههم لعمل دراسات وبحوث.
 ،1987متزوج ،الهواية الفروسية
وركوب الخيل وتسلق الجبال
ساعات تدريبية
أما عن املجال املهني الذي أفضل العمل به إن مل يكن يف الرشطة هو إدارة
والقراءة.
األزمات والكوارث ،وقد أنهيت  30ساعة تدريبية يف برنامج الدبلوم املهني
 حكمتي «القناعة كنز ال يفنى»إلدارة األزمات والكوارث هذا العام.
ورسولنا محمد-صلى الله عليه
المخدرات كارثة على المجتمعات
وسلم -قدوتي.
وأسرتسل بالقول تولدت لدي قناعة تامة بأن ذوي النفوس الضيقة يتم

بطاقة تعريفية
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دراسات

إكسبو
2020

تأكيد بأن دبي أنموذج
لمدينة عالمية متميزة

ً
القول أن استضافة دبي إلكسبو  2020نتيجة طبيعية ألنها أصبحت إحدى أبرز المدن العالمية في القرن العشرين ،وذلك انطالقا
مما وفرته القيادة الحكيمة لدبي من إمكانات متعددة ومتنوعة جعلت منها واجهة حضارية متميزة ،وقد دخلت إمارة دبي إلى
القرن الواحد والعشرين لتنطلق لتكون أنموذج ألفضل المدن العالمية من جميع النواحي ،بما يتوفر فيها من بنية تحتية وإمكانيات
ومواصفات عالمية ،في جميع الجوانب واألبعاد.
دكتور .عادل عبد الجواد محمد الكردوسي  -خبير بوزارة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،أن
رؤيتنا جلية وأهدافنا واضحة وطاقاتنا كبرية وعزمنا
قوي ونحن مستعدون .نريد ديب أن تكون مركزا ً عاملياً
لإلمتياز واإلبداع والريادة ،وإننا قادرون عىل تحقيق
اإلمتياز واإلبداع والريادة ودعم قيادتنا بإذن الله .نريد
ديب أن تكون املدينة العاملية األوىل للتجارة والسياحة
والخدمات يف القرن الواحد والعرشين ،ألننا قادرون
عىل توفري الهياكل املتطورة والبيئة املثالية التي متكنها
من القيام بهذا الدور .نريد ديب أن تكون األوىل يف
األمن واألمان ورسعة النمو والثقة التي نحرص عىل
تعزيزها والحفاظ عليها يف األوساط املالية والتجارية
واالستثامرية والصناعية واإلقليمية والدولية ،ولن ترىض
ديب عن املركز األول بديالً.
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وسيشهد إكسبو دبي
العالمي اآلتي:

أكرث من  190دولة تشارك يف أول حدث من هذا النوع
يقام يف الرشق األوسط.
ومن املتوقع أن يعزز املعرض اقتصاد ديب مبقدار 33
مليار دوالر ،ويوفر ما يصل إىل  300ألف فرصة عمل.
يغطي املوقع  4.3كيلومرت مربع ،أو  613ملعب كرة
قدم ،وسيكون للمعرض محطة مرتو خاصة به.
وستخترب «أوبر» السيارات الطائرة خالل الحدث ،كام
ستستخدم حوايل  90٪من مواد البناء إلنشاء مبانٍ
دامئة بعد ذلك ،وهذا املشهد مهم بشكل خاص للمركز
املايل يف الرشق األوسط  -ديب  -إذ يعتمد منوذجها

االقتصادي بشكل كبري عىل القطاعات التي يحركها
اإلنفاق االستهاليك ،مثل الضيافة وتجارة التجزئة
الفاخرة والسفر.
لذلك يأيت االهتامم بالتعرف عىل ديب باعتبارها
أمنوذج للمدن العاملية املتميزة عىل الساحة اإلقليمية
والعاملية ،وهي بهذا تحتل مكانة بارزة بني املدن
العاملية يف العديد من املجاالت ،فديب إحدى الوجهات
السياحية العاملية املفضلة لدى السياح ،وتزداد بها ًء
باستضافة إكسبو  2020بداية من شهر أكتوبر 2021
حتى  31مارس . 2022
أهم المفاهيم المستخدمة:

تعرف املدن املعوملة بأنها تلك املدن التي أخذت
بالكثري من الخصائص التي أفرزتها العوملة بأبعادها
املتعددة ،وتتسم هذه املدن بالعديد من الخصائص

دراسات

إنطالق أكسبو  2020على أرض
دولة اإلمارات بداية أكتوبر : 2021

املميزة لها عن غريها من املدن الحرضية ،من حيث
التخطيط العمراين الحديث واملتطور ،وتكامل بنيتها
التحتية ،واستخدام أحدث ما أنتجه العرص من علوم
وتقنية حديثة.
تخطيط المدن العالمية:

لقد اتجهت املدينة الحرضية للزيادة والتطور عىل
املستوى العاملي يف القرن العرشين ،وارتبط ذلك بروز
ظاهرة العوملة والتي ارتبطت بالتقدم التكنولوجي،
وثورة املعلومات واالتصاالت ،والرشكات متعددة
الجنسيات ،واملؤسسات االقتصادية ،واملالية الدولية،
وزيادة ظاهرة التحرض وارتفاع حجم املدن الحرضية
عىل املستوى العاملي.
ومتثل ديب إحدى أبرز املدن العاملية يف العديد من
املجاالت فهي تضم إحدى أفضل املناطق الحرة
(املنطقة الحرة بجبل عيل) عىل مستوى العامل ،وأفضل
موالت التسوق ،واملهرجانات العاملية ،وهي إحدى
مدن األبراج فتحتضن أعىل برج يف العامل (برج خليفة)،
ومطار من أفضل مطارات العامل ،كام متتلك ديب أفضل
شبكة مواصالت ومنها (مرتو ديب)باإلضافة إىل ما
تشتمل عليه من منجزات القرن الحادي والعرشين،
ويعيش بني جنباتها أكرث من مائتي جنسية من جميع
أقطار العامل بتسامح واستقرار.
دبي مدينة عالمية متميزة:

ميثل املوقع الجغرايف املتميز لديب يف جنوب رشق
شبه الجزيرة العربية ،وموقعها عىل شواطئ الخليج
العريب ،وهي متثل ثاين أكرب إمارة يف الدولة ،وهي املركز
التجاري العاملي املتميز ،وتعد إحدى املراكز العاملية يف
مجال استضافة املعارض التجارية واملؤمترات يف منطقة
الخليج والرشق األوسط ،إحدى املقاصد السياحية
العاملية املتميزة ،واملكان املفضل للتسوق.

وتأكيدا ً ملا يتوفر يف ديب من اإلمكانيات "البنية التحتية
والتقنية الحديثة ،واإلمكانات املادية ،والكوادر
البرشية" ،فقد نظمت الفعاليات "املؤمترات ،واملعارض"
واخرجتها يف أفضل صورة ومبستوى متميز وعاملي،
فأخذت موقعها عاملياً ،ونالت رضا كل من يحرض هذه
الفعاليات من الشخصيات املحلية واإلقليمية والعاملية،
وبوجه خاص قيادات املؤسسات الدولية.
فوز دبي بتنظيم إكسبو :2020

ديب متفوقة عىل العديد من املدن العاملية ،نتيجة توفر
اإلمكانات الكبرية يف مجاالت البنية التحتية والنقل
واإلمداد ،واملطارات واملرافئ البحرية ذات نسب
االستيعاب والكفاءة التشغيلية املرتفعة ،باإلضافة إىل
توفر شبكات الطرق ذات املواصفات العاملية املتميزة،
والتي تربط بني جميع أنحاء اإلمارة وكذلك تربط ديب
مع جميع إمارات الدولة ،ومع جميع دول العامل.
كل تلك املواصفات الحيوية التي متتلكها إمارة ديب
وفرت لها مساحة واسعة للفوز باستضافة إكسبو
. 2020
بعد ثالث جوالت من التصويت ،وتفوقت فيها ديب
عىل املدن الثالث املنافسة ،وحصلت يف الجولة الثالثة
واألخرية عىل  116صوتًا .وكانت ديب قد حصلت
عىل املركز األول يف الجولة األوىل برصيد  77صوتًا،
كام حصلت عىل املركز األول يف الجولة الثانية من
التصويت برصيد  87صوت ًا.
وقد مثل ديب بتنظيم إكسبو  2020تتويجاً لجهود
القيادة الحكيمة نحو التميز واإلبداع وصوالً للعاملية.
كام وميثل فوز ديب بتنظيم إكسبو  ،2020نتاجاً لرؤية
وجهود القيادة الرشيدة لـ"صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب" التي عملت عىل تأسيس
بيئة التميز واإلبداع وصوالً للعاملية.

ويعد إنطالق فعاليات معرض أكسبو  2020عىل أرض
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف األول من أكتوبر
 2021وحتى  31مارس  ، 2022حدثاً عاملياً فريدا ً تنظم
فعالياته ديب ،مبا يؤكد عىل متيز إمارة ديب باعتبارها
مدينة عاملية متميزة متتلك كل املقومات الحضارية يف
القرن الواحد والعرشين.
ويعتقد معظم الخرباء أن هناك إجامعاً واسعاً عىل أن
املاليني سيحرضون الحدث ،ما قد يكون له تأثري كبري
عىل االقتصاد ،ويقول سكوت ليفرمور ،كبري االقتصاديني
املتخصصني يف منطقة الرشق األوسط يف "أكسفورد
إيكونوميكس"" :من املحتمل أن ينعش االقتصاد
ويعيده إىل مستويات ما قبل الوباء" .وستشارك أكرث
من  190دولة يف املعرض  -لعرض االبتكارات حول
موضوعات االستدامة والتنقل والفرص .وتقول"معايل
ريم الهاشمي" :نحن نطبق جميع تدابري السالمة
الالزمة عىل النحو الذي أوصت به منظمة الصحة
العاملية ونتبع أفضل املامرسات األخرى للسامح
بالحدث يف بيئة آمنة" .وأن هناك حاجة إىل التقارب
بني الناس ملناقشة الخطوات التالية ملواجهة التحديات
العاملية مثل جائحة كورونا ،حيث يقدم إكسبو هذه
املنصة .لذك كان فوز ديب بتنظيم أكسبو  2020تتويجاً
ملا تم القيام به من التخطيط والتنظيم والتنفيذ ،الذي
بدأه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "رحامت الله
عليه" ،واستكمل املسرية الشيخ مكتوم بن راشد آل
مكتوم ،وتستمر مسرية البناء مكللة بالنجاح والتألق
والتميز يف عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،مام جعل من ديب أمنوذج عاملي
فريد ومتميز ملدن القرن الحادي والعرشين ،وملهمة
ملخططي ومنفذي املدن العاملية ولقادة العامل.
المراجع:

 -1جمعية املعلمني ،الشيخ الشاعر املعلم الفارس
محمد بن راشد آل مكتوم والرؤية التعليمية ،الشارقة،
جمعية املعلمني2009 ،م ،ص ص.17، 16
 -2املوقع عىل شبكة املعلومات الدولية ،يوم الخميس
املوافق  8يوليو : 2021
https://www.bbc.com/arabic/world-56707039
 -3عادل عبد الجواد الكردويس ،املدن املعوملة يف
القرن الحادي والعرشين ،الرياض ،مجلة األمن والحياة،
ع ،375س ،32جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
يوليو 2013م ،رمضان 1434هـ ،ص. 90
 -4محمد املنجي ،اإلمارات تفوز بإستضافة إكسبو
 ،2020ديب ،املسار ،ع ،67هيئة الطرق واملواصالت
بديب ،يناير 2014م ،ص.8
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بحوث شرطية

َ
فحص الشعر وخيوط النسيج وأهميته
في الكشف عن الجرائم
()2-1

قد يعتبر المحقق في أثناء معاينته مسرح الجريمة على أشياء تبدو صغيرة ألول وهلة ،ولكن لها داللة على قدر كبير من األهمية ،ومثالها
هذه األشياء قرائن مهمة في التحقيق
خصلة من الشعر أو بضعه منها ،وخيوط من نسيج وأجراء من مالبس وقطع من حبال ،وتعد ً
الجنائي مما يستلزم دقة البحث في مجال الحوادث وعدم إغفال أي أثر من اآلثار مهما بدأ ضئيال أو تافه القيمة والتحفظ عليه حتى يتم
إتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنه.
لواء صالح الدين كامل محمد مشرف

ومرجع تلك األهمية ما قد يسفر عنه فحص تلك
األشياء الدقيقة مبعرفة الطبيب الرشعي من تحقيق
شخصية الجاين ،أو عىل األقل معاونة سلطات التحقيق
يف الكشف عن غوامض الحادث ،ففي جرائم القتل يعرث
عند معاينة الجثة يف مكان الحادث عىل بضعة شعرات
أو قطعة قامش بني أصابع القتيل ،أو بني أسنانه أو عىل
مالبسه نتيجة مقاومته لقاتله أثناء إرتكاب الجرمية.
وقد توجد مثل هذه األشياء عىل اآللة املستعملة
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يف القتل كالفؤس والسكاكني والعيص والبنادق
و(املسدسات) وما أشبه ،وإذا عرث أثناء تفتيش منازل
املتهمني بعد القبض عليهم عىل مالبس أو قطع قامش
أو حبال أنتدبت النيابة الطبيب الرشعي لفحصها
ومقارنتها بنظائرها يف املضبوطات التي عرث عليها مبكان
الحادث ،وتقرير ما إذا كان هناك أوجه شبة بينها من
حيث اللون والنسيج ونوع األلياف.

َ
فحص الشعر
إذا عرث رجال الرشطة أثناء معاينة مكان الحادث يف
جرمية قتل عىل بضعة شعرات أو خصلة من الشعر
عىل مالبس القتيل أو بني يديه أو أسنانه وجب عليهم
االحتفاظ بها بوضعها يف أحراز محكمة إلرسالها مع
خصلة من شعر املتهم أو املتهمني تأخذ كعينات
للمقارنة والفحص مبعرفة الطبيب الرشعي.

بحوث شرطية

والخطوة األوىل يف فحص الشعر هي تقرير ما إذا كان
آدمياً أو غري آدمي ،ويتميز الشعر اآلدمي بأنه يتكون
من (بصيلة وجذع) والجذع يتكون من ثالث طبقات
خارجية من الخاليا تسمى بالبرشة  Cuticleوهي عىل
شكل حراشيف  Scalesتظهر كخطوط دائرية تقريباً،
وهي تشبة جذع النخلة.
طريقة الفحص
ويجرى فحص هذه الطبقة السطحية بالطريقة اآلتية:
توضع طبقة رقيقة من خالت السيليولوز(Cellulose
)Acetateعىل رشيحة زجاجية ،توضع فوقها الشعرة
املراد فحصها وترتك لبضع دقائق حتى تجف (خالت
السيلريلوز) حيث تنطبع صورة الحراشيف عليها ثم
تفحص الرشيحة بامليكروسكوب ،وميكن اإلستعاضة
عن (خالت السيليولوز) بطالء أظافر السيدات
(املانيكري) غري امللون أو ذى اللون الباهت .والطبقة
الوسطى من خاليا تسمى القرشة( )Cortexوتتكون
من ألياف طويلة تظهر كخطوط متوازية عند فحصها
ميكروسكوبياً وتحرص بينها املادة امللونة للشعر التي
ترتكز يف الجزء الخارجي فيها ،وتقل تدريجياً كلام
إتجهنا للوسط ويظهر ذلك بجالء عند فحص قطاعات
مستحرضية يف الشعر.
والطبقة الوسطى من الخاليا تسمى القرشة ()Cortex
وتتكون من ألياف طويلة تظهر كخطوط متوازية عند
فحصها ميكروسكوبياً وتحرص بينها املادة امللونة للشعر
التي ترتكز يف الجزء الخارجي فيها وتقل تدريجياً كلام
إتجهنا للوسط ويظهر ذلك بجالء عند فحص قطاعات
مستعرضة من الشعر والطبقة الداخلية تسمى بالنخاع
( )Medullaوهي ضيقة نسبيا وال توجد ناقص يف
أجزاء من الشعرة غائبة يف أجزاء أخرى كام أنها قد
تحتوي عىل جزء من املادة امللونة للشعر أو تخلو منها.
وإذا تجمعت هذه الصفات يف الشعر موضوع الفحص
وتأكد لدينا أنه آدمي ،فالخطوة الثالثة هي دراسة
مميزاته الخاصة من حيث اللون والتجعيد واألطراف
واملصدر والقطر وما إذا كان به آثار مرضية أو حرشات.
أما من حيث اللون فينبغى أن يقرر ما إذا كان لون
الشعر طبيعياً أو صناعياً ،ففي حالة اللون الطبيعي
تشاهد املادة امللونة للشعر داخل ألياف القرشة ويف
النخاع ويكون اللون واحدا ً ( )Uniformيف جميع
أجزاء الشعر من الجذر إىل الطرف العلوي أما يف حالة
التلوين الصناعي فيالحظ وجود بلورات الصبغة عالقة
بأجزاء مختلفة من الشعرة مع غياب اللون يف الجزء
القريب من الجذر ،ووجوده يف باقي الجذر وباألخص
إذا كانت قد مضت مدة طويلة عىل صبغ الشعر.
ومن األهمية مبكان تقرير ما إذا كان الشعر قد دب
فيه املشيب ويستدل عىل ذلك من وجود شعرة أو
شعرات بيضاء بني الشعر موضوع الفحص ،ومن
املميزات التي يجب دراستها يف الشعر نوع التجعيد

املشاهد به ،وهل توجد بكل شعرة جعدة واحدة أو
أكرث ،وإذا إحتوى الشعر عىل أكرث من جعدة واحدة
وجب إثبات عدد الجعدات يف كل خمس أو عرشة
سنتميرتات .وميكن معرفة كثري من خواص الشعر بعد
دراسة أطرافه فقاعدة الشعرة ( )Baseأو البصيلة
تظهر عند الفحص كاملة ومنتفخة كام يشاهد غالفها
متمزقاً إذا كانت قد نزغت من منبتها بالقوة ،أما إذا
كانت الشعرة قد سقطت عند متشيط الشعر بخفة أو
أثناء النوم مثالً نتيجة ملرض بها فإن البصيلة تظهر يف
هذه الحالة ضامرة بدون غالف ،كام أن الطرف العلوي
للشعر كان مقعرا ً ()Concaverعقب قصه مبارشة ثم
يتجه إىل اإلستقامة بعد حواىل أسبوعني ،ويأخذ بعد
ذلك يف اإلستدارة حتى يصبح محدباً ( )Cortexبعد
حواىل شهر ،أما الشعر الذي مل يسبق قصه أو حالقته
فإن أطرافه العلوية تكون مدببة (. )Pointed
ومن ثم فإن معرفة طول الشعر وشكل طرفها العلوي
تتيح لنا تكوين فكرة عن مصدرها فشعر الرأس طويل
نسبياً وأطرافة العلوية وباألخص عند الرجال غري
مدببة يف حني أن شعر الجسم والحاجب واإلبط يكون
عادة مدبب األطراف وأحياناً عىل شكل فرشاة صغرية

يف املواضع التي تتعرص لإلحتكاك الدائم كام يف شعر
اإلبط.
وميكن قياس أقطار الشعر بإستعامل جهاز يسمى
بامليكرومرت ( )Micrometerوالنوع الشائع اإلستعامل
يسمى (ميكرومرتنايس) ،وتختلف أقطار الشعر إختالفاً
كبريا ً من شخص إىل آخر بل قد تختلف أقطار عدة
شعرات يف الشخص الواحد لذا يجب فحص أكرب عدد
ممكن من الشعر حتى نتمكن من قياس قطر أرفع
الشعرات وأشملها ملعرفة املدى الذي ترتاوح خالله
ومن ثم ميكن مقارنة العينات املختلفة.
فيقال مثالً إن هذه العينة أوتلك ترتاوح أقطار الشعر
فيها بني  64و 72ميكرومرت نايس.
ويتعرض الشعر كام يتعرض أى نسيج آدمي آخر
لإلصابة بأمراض معروفة قد يكون وجودها سبباً
من أسباب التعرف عىل صاحب الشعر ،ومن أهم
تلك األعراض وجود إنتفاضات ( )Swellingsبأجزاء
مختلفة من جذع الشعرة ،أو إنسالخات طويلة بالجذع
( ،)Splittingأو إحتواء الشعر عىل حرشات كالقمل أو
بويضاته املعروفة بالصئبان.
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مشاركات أمنية

تكامل المنظورين الكمي والسلوكي
في اإلدارة الشرطية

يلمح الدارس لإلدارة رافدين كبيرين في هذا الحقل هما المنظور الكمي والمنظور السلوكي ،يعرض الباحث في المنظور
الكمي للحركات واالتجاهات التالية:
األستاذ د .عبدالباري درة-مدير مركز وحدة التدريب والتنمية-أستاذ بجامعة الشرق األوسط عمان األردن

حركة اإلدارة العلمية واملدرسة الكمية يف اإلدارة
والجوانب الكمية يف عدد من املدارس اإلدارية
الحديثة مثل اإلدارة باألهداف والنتائج وإدارة
الجودة الشاملة بإبراز أثر الحاسوب وتكنولوجيا
املعلومات يف تأكيد القياس واستخدام الرقم
الدقيق واملعلومات الصحيحة يف اإلدارة ،أما عن
املنظور السلويك يف اإلدارة السلوكية مثل علم
النفس وعلم االجتامع وعلم اإلنسان ،ويُربز
املدارس والحركات التالية :مدرسة العالقات
اإلنسانية واملدرسة السوكية الحديثة وحقل
السوك التنظيمي وحركة تنمية املنظمة (التطوير

التنظيمي) والجوانب السلوكية يف عدد من
املدارس والحركات اإلدارية الحديثة باألهداف
والنتائج وإدارة الجودة الشاملة.
كام يؤكد وجوب تكامل املنظورين الكمي
والسلويك ودالالته يف املؤسسات الرشطية العربية
املعارصة ،فاملنظور األول يدفع الباحث واملامرس
يف املؤسسات الرشطية العربية املعارصة إىل
مراعاة الدقة والتحديد واستخدام األسلوب
العلمي وتحقيق نتاذج ملموسة ،واإلفادة
من العلوم املنضبطة كالرياضيات واإلحصاء
واالقتصاد وبحوث العمليات ،كام يفتح الباب

واسعاً لإلفادة من إنجازات الثورة التكنولوجية
وتكنولوجية املعلومات.
أما املنظور السلويك فإنه يدفع الباحث إىل فهم
السلوك اإلنساين يف تلك املؤسسات فهام علمياً
دقيقاً ،ويضفي ملسة إنسانية عىل العامل مع
العاملني والجمهور ،ويؤكد عىل املسؤوليات
االجتامعية والجوانب األخالقية ،ويظهر هذا
التكامل جلياً يف مجالني هام املنحى النظمي
( )Systems A- Proachوالنظرية املوقفية
(. )Contingency Theory

الفكر الشرطي مركز بحوث شرطة الشارقة-مجلد رقم ( )21العددرقم ( )80يناير 2012
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مقاالت

بعض تداعيات فيروس كورونا المستجد( كوفيد )19
يبدو ّأن فيروس كورونا لم ّ
يغير أوجه حياتنا
مهنية
نواح اجتماعية أو اقتصادية
من
أو ً
ٍ ّ
ّ
فقط ،بل إن تأثير هذا الوباء قد امتد أيضا إلى
ّ
ّ
متطلبات األمن بشكل عام ،وقد تتحول هذه
المحنة التي ّ
نتعرض لها إلى تجربة مختلفة
ً
تمنح معنى جديدا لحياتنا ،وتساعدنا على ًّترك
ّ
مخاوفنا وراءنا ،والتركيز على ما يهم حقا
وهو :المحبة والتعاطف،واستمتاع اإلنسان
باللحظات الراهنة الثمينة.

تغي العامل وبالشك فإ ّن (غدًا لن يشبه اليوم) ،وهي
لقد ّ
العبارة التي قالها الرئيس الفرنيس (ماكرون) بعد جائحة
كورونا ،ومك ّر ًرا ما قاله الرئيس الصيني قبله بأيام .بل إ ّن
مستشار األمن القومي األمرييك األسبق (هرني كيسنجر)
سيغي النظام العامليى إىل األبد».
يرى أ ّن «فريوس كورونا ّ
هذه الكلامت ،والتي صدرت عن قادة ومفكّرين من
رشق العامل وغربه وأوسطه ،تظهر بوضوح أ ّن التغيري
القادم سيكون هائالً ،وأ ّن عامل ما بعد كورونا لن يكون
كسابقه.
لذا سنحاول يف هذا املقال استرشاف سامت عامل ما
بعد كورونا من الناحية األمنية ،حتى نتمكّن من صياغة
سياسات مناسبة للتعامل مع هذا املستقبل الغامض.
ومم ال شك فيه إ ّن األمن لصيق الصلة باالقتصاد يتأث ّر به
ّ
سلبًا وإيجابًا،ولن تتمكّن الدول من تحقيق أمن متميّز يف
وضع اقتصادي متدهور ،ومن هذا املنطلق سوف نلقي
الضوء عىل بعض التداعيات االقتصادية للجائحة ،والتي
تؤث ّر بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل أمن املجتمع.
 تداعيات فريوس كورونا عىل االقتصاد العامليتداعيات تفيش فريوس كورونا عىل االقتصاد العاملي
والرشكات كانت ثقيلة وباهظة ،وقد بلغ عدد اإلصابات
بوباء فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19الذي بدأ يف
الصني ،أكرث من  13مليون شخص حتى اآلن ،وعصفت
آثاره السلبية وتكاليفه الباهظة بكافة قطاعات األعامل
وكربيات الرشكات يف أنحاء العامل،ويف تحليل لالقتصاد
العاملي نقدّم مجموعة من الحقائق التي تساعد يف فهم
التأثري االقتصادي للوباء حتى اآلن.
يغي خريطة املدن األكرث غالء يف العامل.
فريوس كورونا قد ّ
من أجل وقف انتشار وباء كورونا املستجد ،بدأت العديد
من دول العامل اتخاذ تدابري صارمة للغاية ،حيث ت ّم فرض
مم أدّى
حظر وإغالق صارم عىل البلدان والعواصمّ ،
إىل توقّف تا ّم لعاملقة اإلنتاج الصناعي،ونتيجة لرتاجع
الحركة س ّجلت وكالة الفضاء األوروبية انخفاضً ا كب ًريا يف
نسبة التل ّوث يف السامء األوروبية.
وت ُظهر الصور الجديدة بوضوح كيف انخفضت بشدّة
االنبعاثات الكربونية يف أجواء املدن الكربى يف جميع
أنحاء أوروبا ،وبخاصة باريس وميالنو ومدريد

تداعيات الفيروس
ً
على االستثمارات "األكثر أمانا"

عندما تحدث أزمة يختار املستثمرون يف الغالب
أقل مخاطرة ،ويُع ّد الذهب "مالذًا آم ًنا"
استثامرات ّ
لالستثامر يف أوقات الشك واالضطرابات.
ولكن حتى سعر الذهب تراجع لفرتة وجيزة يف مارس/
آذار ،وخيش املستثمرون من الركود العاملي،وباملثل،
تراجع النفط إىل أسعار مل تشهدها األسواق منذ يونيو/
حزيران 2001م.
ويخىش املستثمرون من أ ّن االنتشار الالمحدود للوباء
سوف يرضب االقتصاد العاملي والطلب عىل النفط،وكانت
أسعار النفط تعاين بالفعل بسبب الخالف بني منظمة
أوبك وروسيا ،وتسبّب الوباء يف انخفاض جديد لألسعار.
التحديات المحتملة لشبكة اإلنترنت

واجهت بعض رشكات االتصاالت األوروبية مشكالت يف
االتصال باإلنرتنت حيث قام املاليني من األفراد بالعمل
تفش الفريوس،
من منازلهم واستخدام اإلنرتنت بسبب ّ
ّمام زاد التحميل عىل الشبكات بنسبة نحو  30باملئة- ،
تحذير من ارتفاع حاالت االنتحار بسبب تداعيات كورونا.
حذّر خرباء يف سيدين من أ ّن الضيق النفيس والصعوبات
املالية الناجمة عن وباء كورونا قد تدفع زياده حاالت
االنتحار بني االسرتاليني  ،وهو عدد أكرب بكثري من ضحايا
األزمة الصحية نفسها،وقدّر "مركز الدماغ والنفس" يف
"جامعة سيدين" احتامل حصول  750إىل  1500حالة
انتحار إضافية سنويًّا يف األعوام الخمسة املقبلة بسبب
تأثري الوباء وعواقبه االقتصادية.
وقد هدّد اإلنتشار الرسيع لفريوس كورونااألمن واالقتصاد
بكل مك ّوناته ،ونحن أمام اختبار
العاملي والنظام الدويل ّ

جديد يف ظل االرتفاع املتزايد يف أعداد اإلصابات املعلنة
ظل توقّع
وغري املعلنة من قبل حكومات الدول ،ويف ّ
العلامء بعودة الفريوس وانتشاره يف دفعات جديدة
ظل
ومتك ّررة يف مناطق غري محصورة يف العامل أجمع ،ويف ّ
اإلنتظار الطويل إلكتشاف الدواء الفاعل واللّقاح عكفت
بعض الجيوش حال ًّيا عىل إعادة النظر يف بنيتها العسكرية
ومعدّاتها الحربية ،وتجري استعداداتها للتكيّف مع
املستجدات التي فرضها الوباء.
ويف عامل الدفاع واألمن ،فلقد كانت القوى الكربى يف العامل
منشغلة يف تحصني نفسها ملواجهة تحديات أخرى ،سواء
الجرمية املنظمة أم اإلرهاب واملنظامت اإلجرامية العابرة
للحدود التي شكّلت املصدر األول للتهديد خالل العقد
األ ّول من األلفية الثالثة ،فلم يتوقّع أحد هذا السيناريو
املخيف الذي مي ّر به العامل مبا ميثّله من خطر داهم،
مم يستلزم استحداث
ومن حيث رسعة انتشار الفريوسّ ،
اسرتاتيجيات أمنية مبتكرة ومتجدّدة يف قطاعي األمن
والدفاع ملواجهة أخطار كورونا ،واعتبار هذة الجائحة
قضية أمنية وصحية ووطنية خطرية تشكّل تهديدًا لألمن
القومي للدول.
ظل هذه التداعيات الراهنة فقد تصدّت دولة
ويف ّ
اإلمارات العربية املتحدة باسرتاتيجيات مدروسة وعلميّة
عن طريق الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث ،من كافة النواحي االقتصادية والبيئية واألمنية
واالجتامعية ،وأدارت منظومة يف غاية التطور .كام
قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة مبساهامت عينية
محل تقدير عن طريق إرسال بعض املعونات لكثري من
ّ
أي اختالفات سياسية أو
دول العامل برصف النظر عن ّ
إيديولوجية ملساعدة الشعوب يف مختلف بقاع األرض يف
هذه املحنة.
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زيارة ميدانية

استقبل  6209مراجعا خالل  6أشهر

قسم الخدمات الطبية بلسم يداوي
أمراض المنتسبين وأسرهم

قسم الخدمات الطبية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ،أحد الركائز األساسية في العمل التي توفر الرعاية الطبية لمنتسبي
القيادة بما يسهم في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية التي تساعدهم على القيام بمسؤولياتهم الوظيفية على أكمل وجه ،
في الوقت الذي تصدر القسم المشهد خالل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد  ، 19من خالل الدور الكبير الذي قام به في
التصدي لهذه الجائحة واستمرارية تقديم الخدمات الطبية والحية للمنتسبين وأسرهم ضمن االجراءات االحترازية .
تحقيق وتصوير سائد الخالدي

ويتوىل قسم الخدمات الطبية يف رشطة رأس الخيمة الذي
يضم  19اختصاصا و 39موظفا من أطباء وفنيني وإداريني
 ،العديد من املهام واملسؤوليات يف املجال العالجي و
التو عوي عرب فرعي الخدمات املساندة  ،والشؤون الطبية
والعالجية يف إطار الدعم املتواصل من قبل سعادة اللواء
عيل عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة  ،ومتابعته املستمرة الحتياجات القسم والعمل
عىل رفده بالكوادر املؤهلة واألجهزة الحديثة  ،حيث
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بلغ عدد املراجعني خالل النصف األول من العام الجاري
 6209مراجعا من املنتسبني وأفراد أرسهم.
حزمة مهام متنوعة
املقدم صقر بن محمد القاسمي رئيس قسم الخدمات
الطبية يف رشطة رأس الخيمة لفت إىل  :أن القسم يقوم
مبهام االرشاف عىل إدارة الشؤون الطبية والعالجية ،
ومتابعة أدائها يف تقديم الخدمات الطبية بالقيادة وكافة

أنشطة االمارة وفقا ملعايري الجودة والتميز  ،وتوفري
احتياجات القسم من كوادر برشية ومعدات ومستلزمات.
باإلضافة إىل التنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة
الداخلية فيام يتعلق بأداء املهام  ،والتنسيق مع جهات
االختصاص بالقيادة إلمداد الخدمات الطبية باألدوية
وأدوات املخترب واألشعة.
وأضاف أن هذه املهام تشمل أيضا تقديم خدمات
الفحوصات املخربية  ،وخدمات األشعة و تفعيل خدمات

زيارة ميدانية

المقدم صقر بن محمد القاسمي

الرائد سهيلة تيسير

االسعاف وتوفري مستلزمات نقل املرىض ورعايتهم وتوفري
الكادر املؤهل يف العيادات  .إىل جانب توفري الرعاية
الطبية ملنتسبي وزارة الداخلية بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة وعائالتهم  ،والتنسيق مع املستشفيات
لتأمني العالج يف حاالت الطوارئ  ،وتوفري الرعاية الطبية
لنزالء املؤسسة العقابية واإلصالحية  ،وإعداد خطة
الخدمات املساندة للقسم واقرتاح امليزانية التقديرية،
وإدارة خدمات الربيد واالتصاالت والحراسة واألمن ،مشريا
إىل أن هذه املسؤوليات تتضمن كذلك إدارة األرشيف
واملراسالت وتأمني خدمات الطباعة والتصوير  ،ومتابعة
املواضيع ذات الصلة بالجوانب القانونية التي تتعلق
بأنشطة القسم  ،ومتابعة انجاز معامالت شؤون املوظفني
وانجاز املعامالت املالية ذات الصلة مبهام القسم  ،وتوفري
خدمات النقل لدعم مهام القسم وإعداد التقارير الدولية
واالستثنائية عن مدى تحقق مهام الخدمات املساندة .
تحديث المختبر
من جهتها أوضحت الرائد سهيلة تيسري ضابط قسم
الخدمات الطبية  -تقني مختربات – والتي تتوىل مهام
رئيس القسم يف حال غيابه  :أن املخترب شهد يف عام 2017
نقلة نوعية من خالل تحديث أجهزته وإضافة أجهزة
تحاليل جديدة وفحوصات األمراض املعدية الخاصة
بإصدار وتجديد إقامات املنتسبني وأفراد أرسهم .
وذكرت أن القسم يحظى باهتامم خاص من قبل القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة انعكس من خالل التطوير
الشامل الذي شهدته مرافقه مبا يسهم يف تلبية احتياجات
املراجعني  ،وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية
والرعاية الصحية املميزة  .مؤكدة أن تحديث أجهزة
املخترب ساهم يف زيادة أعداد املراجعني إلجراء التحاليل
والفحوصات املخربية املتنوعة التي باتت متاحة بعد هذا
التحديث .
تدابير احترازية
وأفادت النقيب آمنة عيل الشحي مدير فرع الشؤون
الطبية والعالجية  :أن قسم الخدمات الطبية يقدم من
خالل  19اختصاصا خدمات عالجية وتوعية مختلفة ،
تهدف لرعاية املرىض ورفع مستوى الثقافة الصحية
لديهم تحت ارشاف كادر مؤهل عىل درجة عالية من
الكفاءة والخربة .
وأضافت أن جائحة فريوس كورونا املستجد فرضت
نفسها عىل طبيعة وآلية العمل املتبعة ودفعت باتجاه

النقيب آمنة علي الشحي

الدكتور عمر الصديق

توفري اجراءات وتدابري وقائية مشددة تضمن منع انتشار
العدوى والحفاظ عىل سالمة املوظفني واملراجعني عىل
حد السواء  ،من خالل خفض أعداد املراجعني وإلزامهم
بإبراز نتيجة فحص كورونا ال تتجاوز صالحيتها  72ساعة
وتوزيع املراجعني عىل األطباء األربعة العاملني بالقسم
باإلضافة إىل طبيب األسنان .
وأبانت أن مبنى الخدمات الطبية يضم مختربا للتحاليل
الطبية ،ومخترب أشعة ،وصيدلية  ،وغرف طوارئ ،باإلضافة
إىل املكاتب اإلدارية  ،بينام تتوافر سيارة اسعاف دامئة
للحاالت الطارئة .
وحدة أشعة متطورة
وترى املساعد أول فاطمة املنصوري – تقني فيزياء طبية
–  :أن وحدة األشعة شهدت عدة محطات تطويرية برزت
من خالل االنتقال من العملة بأشعة اكس فقط يف العام
 2002إىل استقدام أجهزة تحميض األفالم الرقمية عام
 ، 2010قبل أن يتم استحداث جهاز التصوير االشعاعي
بتقنيات أعىل يف عام  . 2017فضال عن تطبيق سياسات
الوقاية من األشعة لتوفري بيئة آمنة يف الوحدة املعتمد
من الهيئة االتحادية للقرابة النووية .
وأكدت أن األجهزة يتم تعقيمها بعد كل استخدام من
قبل املرىض  ،كام هو الحال بالنسبة للعوازل وأجهزة
الكمبيوتر مع تطبيق التباعد حفاظا عىل السالمة العامة ،
الفتة إىل أنه مع بداية جائحة فريوس كورونا املستجد تم
وقف العمل يف وحدة األسنان واألشعة ملدة أربعة أشهر
تقريبا  ،ثم بدأت بالعمل تدريجيا يف استقبال الحاالت
الرضورية قبل الوصول للوضع الحايل الذي يخضع لكافة
التدابري واإلجراءات االحرتازية والوقائية .
فحوصات طبية

من جهته لفت الدكتور عمر الصديق – طبيب عام
– الذي التحق بالعمل يف قسم الخدمات الطبية يف
عام  : 2018أنه مبجرد استقبال املريض بعد خضوعه
إلجراءات العالمات الحيوية يتم توقيع الكشف
الطبي عليه وتحويله للمخترب أو وحدة األشعة إلجراء
الفحوصات الالزمة يف حال وجود ما يستدعي ذلك .
بينام يتم تحويله خارجيا يف بعض األحيان للخدمات
الطبية يف الشارقة التي تتوفر فيها تخصصات العظام
والقلب والنفسية والجلدية وغريها .
وذكر أنه يتم تطبيق كافة اإلجراءات االحرتازية

سهام عبد اللطيف

لؤي صالح عزي

أثناء توقيع الفحص الطبي عىل املراجعني من خالل
ارتداء الكاممات والقفازات واستخدام بعض األدوات
ملرة واحدة فقط وتعقيم األجهزة واملعدات بشكل
مستمر  ،مشريا إىل أن أمراض الجهازين التنفيس
والهضمي واألمراض املزمنة تتصدر نوعية الحاالت
املراجعة للقسم بشكل عام .
تعقيم مستمر ألجهزة المختبر

وأشارت سهام عبد اللطيف تقني مخترب التي
التحقت بالعمل يف عام  : 2016إىل أن املخترب بات
اليوم يضم مجموعة من األجهزة واملعدات الحديثة
التي توفر خدمات فحص الفيتامينات والغدد
الدرقية والهرمونات وغريها من الفحوصات  ،ما دفع
باتجاه ارتفاع أعداد املراجعني للمخترب لالستفادة من
الخدمات املتوفرة.
وأضافت أنه ويف إطار الحرص عىل سالمة املراجعني
واملوظفني والحد من انتشار فريوس كورونا املستجد
 ،تم فرض وتطبيق آلية محددة متثلت بخفض أعداد
املراجعني للمخترب بنسبة  ، % 50فيام يتم تعقيم
املخترب وأجهزته ومعداته بعد كل استخدام .
خدمات تمريض متميزة
لؤي صالح عزي – ممرض قانوين – الذي التحق بالعمل
يف قسم الخدمات الطبية برشطة رأس الخيمة يف عام
 2004قال  :إنه يتوىل مع زمالئه استقبال املرىض بعد
تسجيلهم بالنظام من قبل موظفي االستقبال ويتم
اخضاعهم لفحص العالمات الحيوية من ضغط وحرارة ،
قبل أن يتم تحويلهم لألطباء وتنفيذ األوامر الصادرة عن
األطباء تجاه هؤالء املرىض واملراجعني .
ولفت أنه يقوم أيضا مبهام تقديم خدمات الطوارئ
وتغطية املهام الخارجية يف الفعاليات الرياضية والرماية
السنوية ودورات املهام الخاصة وفعاليات رأس السنة
امليالدية  ،وفعاليات نادي ضباط الرشطة وغريها حيث
يتوفر فيها ممرض وسيارة اسعاف وسائق لضامن رسعة
التدخل يف حال وقوع أية إصابة .
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تقنيات شرطية

تقييم العوامل المختلفة
للتنمية والتطوير

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 موثوق 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» ملحاربة التوجهات غري املرغوب بها،
وخلق نوع من «املجتمع الحلم» مع تحفيز
التوجهات اإليجابية ونبذ السلبية.
هل هناك وجود ألي واقع سيحدث يف املستقبل
بكل تأكيد؟ نعم ،هناك بعض العوامل ،التي يقول
علامء استرشاف املستقبل ،بأنها تحدث فعالً وتؤثر
عىل املستقبل:
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السكان:

إن التعداد السكاين ينمو ،وقد يصل لنحو  9مليار
نسمة بحلول عام ( 2050إذا مل تحصل أية كوارث
عاملية) وغالبية هذا التعداد سيكون مدنياً ،أي 5
مليار سيعيشون يف املدن ،ويف عام  2045تقريباً
سيكون عدد السكان أكرب من الشباب تحت 18
وهذا قد حدث بالفعل يف أوروبا مند .)1995

حيث إن ما يسمى بالسن الوسطي يف أوروبا اليوم
هو سن الـ  ،39وسيكون سن الـ  47يف عام 2050
 .وتنفق أوروبا اليوم  15باملئة من إجاميل الناتج
املحيل عىل التعداد السكاين من كبار السن ،وستنفق
الثلث بعد أربعة عقود قادمة ،أما الواليات املتحدة
األمريكية فإنها ستبدو بحال أفضل -حيث ستملك
 400مليونن نسمة بعمر متوسط يبلغ نحو  40عام،
وبالرغم من أمراض نقص املناعة وغريه من األوبئة،
سيكون هناك  2مليار أفريقي يف عام  ،2050وهي
نسبة ستفوق خمس التعداد السكاين يف العامل ،أما
الهند فستملك  1.6مليار نسمة ،والصني ستصل إىل
 1.4مليار ،وسيفوق التعداد السكاين يف روسيا الـ
 100مليون .إن هذا أمر ال ميكن حدوثة ،ألنه يف أي
حال ميكننا توقع نشوء الرصاع بسبب االختالل يف
توزيع املوارد ،والرعاية  ..إلخ ،والرصاع بني اإلعالن
بأن جميع البرش متساوون ،والتطبيق العميل لذلك
ولن ميلك علامء االقتصاد يف الرشق األوسط وأفريقيا
ببساطة أي إمكانية يف توفري الفرص للقوى العاملة
الهائلة الجديدة ،وسيتحتم عىل الغرب إعادة التفكري
يف مسؤولياته العاملية.

تقنيات شرطية

التغير المناخي:

إمكانيات توليد الطاقة ،التفاوتات يف الحصول عليها
واألسعار.. ،إلخ ،إن من الرضوري اإلشارة إىل أن هناك
مساحة غري محدودة للخيال يف توقع ما سيكون
عليه توليد الطاقة يف املستقبل ،إذ ميكن للصورة
العاملية أن تتغري برسعة كبرية إذا ما تم استخدام
مصادر جديدة للطاقة وتقنيات جديدة يف التوليد
(مثل الرتكيب الحراري النووي).
ال عقالنية المجتمع

ما مقدار انفاقنا الحايل عىل هذه املشكلة؟ فالتغري
املناخي ال ينتج مشاكل اقتصادية وحسب بل
مشاكل سياسة أيضاً -تتمثل يف النزاعات حول املاء
واملوارد ،واألخالق ،والرصاعات اإلقليمية ،فروسيا
والرنويج ال ميكنها االتفاق عىل منطقة سبيتسبريجني
واملناطق املحيطة يف القطب الشاميل مبشاركة بلدان
أخرى ،وهناك مشاكل حتى يف العالقات بني الواليات
املتحدة وكندا ،دون اإلشارة إىل العداوات الدامئة يف
أفريقيا ،والرصاع بني الهند والصني.
سوق الطاقة:

الجانب السلبي للعولمة

مثال ،التطرف الديني ،تعظيم املشاهري ،وتضاءل
سلطة العلم واملناطق ،وهذا من صفات ما بعد
الحداثة باملفهوم الواسع ،حيث تختفي الهوية
الوطنية (األخالقية) (ال يتفق الجميع عىل ذلك)،
وتصبح املجتمعات أكرث متزقاً وضعفاً ،مع افتقارها
إىل التكافل والتوحد ،ويحل تعظيم املشاهري
محل األبطال الوطنيني والهوية الوطنية ،وتنخفض
املصلحة الوطنية يف سلم األولويات ،وتتيح تكنولجيا
املعلومات نرش املعلومات غري املرصح بها ،والعلوم
الزائفة ،والتضليل .كام يوجد حقل لأليدولوجيات اإلرهاب الدويل ،أو الجرمية املنظمة ،أو انتشار
أسلحة الدمار الشامل ،والتهديدات غري املتامثلة،
الزائفة التي تبدو رائعة رغم خطورتها.
واألوبئة ،والهجرة.
إن جميع هذه العوامل تؤثر عىل السيناريوهات
تقلص تأثير الدولة
الخاصة بنا .إىل جانب ذلك ،ميلك كل كاتب عواطفة
وعدد وظائفها
حيث يزداد ضعف املؤسسات الدولية القامئة عىل الخاصة ،وتؤثر هذه العوامل العاطفية عىل الوثيقة
عضوية الدولة ،مثل األمم املتحدة ،واالتحاد األورويب النهائية ،فالعواطف ،كام هو جيل ،ميكن أن تختلف
والناتو وتصبح وظائفها غري نافعة ،وهناك عدد عىل نطاق واسع.
من املناقشات الدامئة يف االتحاد األورويب حول ما
المصدر
هو أفضل :مؤسسات االتحاد األورويب أم الربملانات
الوطنية؟ فالربغم من أن االتحاد األورويب ال يزال وضع الخرائط والسيناريوهات املستقبلية العاملية
قوياً اقتصادياً وقانونياً ،إال أنه بعيد جدا ً عن املواطن للقرن الـ  ،21عرض وترجمة أمل فاضل املزروعي،
العادي ،ويعتقد املواطنون بأنهم ال ميلكون فرصة مركز استرشاف املستقبل ودعم القرار رشطة ديب،
العدد  298يناير  ، 2017ديب.
التواصل مع السلط يف االتحاد األورويب.
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مهارات إدارية

صفات الموظف الفعال وغير الفعال

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

املوظف هو الشخص امل ُوكل إليه القيام ببعض املهام
اإلدارية بشكل مستمر ومعتاد  ،حيث يلتزم بالقيام
بكل تلك املهام وفقا للوائح املنظمة التي يتبعها ،
وعليه فإن املوظف دامئا ُمقيد ببعض املهام اإللزامية
الواجب القيام بها من قبل جهة عمله .
سمات الموظف المثالي الفعال:

الفردي  ،لذا يكون عنرصا ً فاعالً داخل الفريق.
املرونة يف التعامل :
املوظف الفعال الناجح إنسان مرن دامئا مستمع
جيد لآلخرين ويتقبل كافة أشكال النقد البناء  ،بل
ويسعى إىل عالج أي قصور يف عمله ويطلب من
رئيسه يف العمل دامئا أن يحيطه علامً بأي عيوب
أو تقصري ينتج عنه من أجل تالفيها وتغيريها يف
املستقبل.
التأقلم مع كافة الظروف:
املوظف الفعال ينجح دامئا يف إقامة عالقات قوية
فعالة سواء داخل بيئة العمل مع زمالئه  ،أو مع
العمالء الخارجيني كونه يتأقلم مع كافة الظروف
التي مير بها العمل.

الصدق واألمانة:
املوظف الفعال دامئا أمني وصادق داخل بيئة
العمل  ،فهو يقوم بأداء مهامه الوظيفية عىل الوجه
األمثل دون أدىن تقصري  ،وبالتايل يصبح مصدرا ً للثقة
لنفسه ولزمالئه يف العمل.
االعتزاز بالنفس وحب العمل :
املوظف الفعال لديه ثقه يف النفس من منطلق
ما يتحىل به من أمانة وصدق  ،عالوة عىل التفاين سمات الموظف غير الفعال (الفاشل )
يف العمل وإنكار الذات والعمل من أجل إنجاح عدم االلتزام:
فاملوظف الفاشل كسول سواء يف الحضور بأوقات
منظومة العمل .
العمل الرسمية  ،أو االلتزام بتعليامت الرشكة أو
الرغبة يف التعلم:
املوظف الفعال لديه شغف التعلم والعمل عىل املدير املبارش  ،فهو شخص ال يرغب يف أن يستمر
تحسني مهاراته وتعلم كل جديد مبا يخدم بيئة داخل املؤسسة أو التطور  ،أو حتى الخروج من
دائرة الكسل ألنه دائم التمرد.
العمل.
العمل داخل فريق  :املوظف الفعال لديه اإلرصار عدم الرغبة يف التطور:
والقبول للعمل بروح الفريق الواحد  ،وليس العمل املوظف الفاشل هو موظف سلبي ال ميلك أدىن
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درجات الطموح للتغيري نحو األفضل بل أكرث صفة
يتصف بها هي التمرد وعدم قبول أي واقع أمامه،
ويرى أن أي محاولة من الرشكة للتطوير متثل
إهدارا ً للوقت.
عدم االعرتاف بالخطأ :
املوظف الفاشل دامئا متباهي بذاته وبالتايل يرفض
أي نوع من النصح أو التوجيه سواء من زمالئه أو
من مديره  ،و من الصعب أن يعرتف بالخطأ  ،بل
يقوم بإلقاء اللوم واالتهامات عىل اآلخرين.
اإلرضار بزمالئه :
دامئا ما يتعمد املوظف الفاشل نقل صورة سيئة
عن زمالئه إىل املدير املبارش من أجل اإلرضار بهم ،
ومحاولة التسلق عىل أكتافهم  ،فهو شخص ال ينظر
إال ملصلحته فقط.
الغرور الشديد :
يتسم املوظف الفاشل بالغرور الشديد والتباهي
والتظاهر بأنه ُملم ببواطن األمور يف العمل دون
اآلخرين  ،وأنه األفضل بني املوظفني داخل املؤسسة.
الهروب من املسؤولية :
دامئا ما يحاول املوظف الفاشل التنصل من
املسؤولية ليلقيها عىل اآلخرين ،ويعترب شخصا ال
يعتمد عليه للقيام بأي مهمة.

وقفة

ً
يكفي أن تكون ..صادقا
منى الرئيسي  -محاورة تلفزيونية ورئيسة تحرير أخبار الدار في هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون

أساس العالقات اإلنسانية بني البرش قائم عىل
التعاضد وقيم الخري واملحبة ،وليس عىل املصالح
كام يردد كثريون ممن تب ّنوا هذا املبدأ نتيجة
تعرضهم ملواقف طعن يف الظهر رمبا ،أو فقدوا
جوانب من القيم اإلنسانية طوعاً بتغري نواياهم
الداخلية أو كراهي ًة بتغري سلوك املحيطني بهم.
ال أدري ما الذي دفعني لكتابة هذا املقال
تحديدا ً ،لكنه بال شك قد استدعى نفسه لفظاعة
ما أراه من حويل من تقطع أوارص العالقات
بكافة أشكالها ،فلو نظرنا إىل املؤسسة الصغرية
املقدسة لوجدنا عىل سبيل املثال ال التعميم،
أباً أو زوجاً تخىل عن أدواره الحقيقية ،ليمنح

الشعور باألمان واإلسناد العاطفي واملادي،
متخيالً أن األبناء حينام يكربون مل يعودوا بحاجة
له فيتواجد يف املقاهي واملجالس أكرث من
تواجده يف البيت مثالً.
ونجد تلك األم أو الزوجة التي ترى أن أدوارها
ثقل عليها ال فطرة زرعت فيها ،فص ّبت جل
تركيزها عىل متابعة شؤون اآلخرين بدالً من
توجيه نظرها لزوجها وأبنائها ،وع ِّدد عىل ذلك
أمثلة أخرى.
ونأيت إىل األبناء الذين انسحبوا ليفرشوا بساط
األنس واالبتسامة بني أصدقائهم خارج املنزل،
ويجلسوا بـ«تكشريتهم» مغصوبني عىل البقاء

حول سفرة واحدة نهاية كل أسبوع يف بيت
العائلة ذات الحضن الكبري املهجور.
قصص عديدة تحيط بنا ،تصدمنا يف عالقاتنا مع
اآلخرين ،خاصة أولئك املصنفني ضمن دائرتنا
املغلقة الصغرية ،فال نتوقع بطبيعة الحال
إنسانية عالية يف عالقات مفروضة داخل العمل
أو بني أوساط الزمالة عىل مقاعد الدراسة أو
غريها ،يكفي أن تكون صادقاً ،وقبلها إنساناً
ميارس إنسانيته بال شكوك حول جدواها وأثرها
يف اآلخرين ،فبمقدار ما متنح ستحصد.
الرؤية 23 ،ديسمبر 2021

الحل والحيلة
د .عالء جراد

نظرا ً إىل طبيعة عميل يف االستشارات والتقييم،
فقد اطلعت عىل تجارب الكثري من املؤسسات
التي لديها مشكالت ولديها أيضاً حلول واضحة
لتلك املشكالت ،وقد تكون هذه الحلول غري
مكلفة باملرة ،بل سهلة التطبيق لكن ال تُطبق،
فلامذا ال تُطبق؟ كيف ميكن إقناع اإلدارة
العليا بتطبيق حل ما؟
• تعلمنا يف إدارة الجودة أن مراحل حل
املشكلة تبدأ بتعريف املشكلة أوالً ،ثم البحث
واستخدام أساليب الوصول للحل ،ثم تنفيذ
الحل.
لقد تعلمنا يف إدارة الجودة أن مراحل حل
املشكلة تبدأ بتعريف املشكلة أوالً ،ثم البحث
واستخدام أساليب الوصول للحل ،ثم تنفيذ
الحل ...الخ ،ولكن يبدو أن املوضوع ليس
بهذه السهولة ألنه توجد خطوة مهمة جدا ً
غري مذكورة يف كتب اإلدارة ،وهي «الحيلة» أي
إيجاد حيلة وطريقة لتنفيذ الحل ،إيجاد حيلة
إلقناع املعنيني بأن الحل يف مصلحتهم ،إيجاد

حيلة لتحييد اله ّدامني وأعداء النجاح ،وإيجاد
حيلة لضامن دعم املعنيني ،وبالتايل بقدر ما
يرتكز التفكري عىل إيجاد الحل وتنفيذه يجب
أن يكون هناك قدر مسا ٍو من التفكري للبحث
عن الحيلة املصاحبة للحل ،املشكلة أنه ليس
كل خبري أو كل من لديه حل لديه حيلة ،كام
أن هناك أشخاصاً «واسعي الحيلة» لكنهم
ليسوا أهل خربة واختصاص .هل هناك وصفة
سحرية تُ كن أصحاب االختصاص من أن
تكون لديهم الحيلة كام لديهم الحل؟ لألسف
ليس لدي إجابة ،ولكن أعتقد أنها سمة من
سامت الشخصية يصعب تعلمها ،وبالتايل قد
يكون الحل الجزيئ أن يتعاون أصحاب الحل
وأصحاب الحيلة ويُكّونوا فريقاً إليجاد الحل
والحيلة معاً ،هذا إذا انسجموا وتقبل كل
طرف اآلخر ،وتعاهدوا بأن يكمل كل منهام
اآلخر ،أ ّما لو اختلفت األجندات متاماً فبالطبع
لن يجتمع أصحاب الحل وأصحاب الحيلة
عىل رأي ،وسيظل الوضع عىل ما هو عليه بل

سيزداد سوءا ً.
يقول أحد املديرين لفرع رشكة أجنبية ،إنه
كان يحاول تسويق منتج ألحد املتعاملني فيه
حل ملشكالت لديه ،وقد قىض وقتاً طويالً يف
رشح فوائد املنتج وتفرده يف السوق ،واستخدم
اإلحصاءات وعقد العديد من االجتامعات،
لكن العميل مل يتخذ قرار الرشاء لسبب غري
معروف ،ويف مرة ثانية كان رئيس الرشكة األم
يف زيارة لفرع الرشكة ،وهنا قام املدير بتقدميه
للعميل ،وقد تحدث رئيس الرشكة للعميل عن
املنتج لفرتة ال تزيد عىل  10دقائق ،ومل يقل
حتى جزءا ً بسيطاً مام قاله مدير الفرع ،ولكن
العميل اتخذ قرار الرشاء ،ألن «جون» هو من
قدم املنتج ،والعميل يصدق «جون» أكرث ،وقد
كانت الحيلة هي «املصداقية الخارجية» ،ويف
النهاية حقق املدير هدفه ببيع املنتج (الحل).
أدين بعنوان هذا املقال وفكرته إلحدى زمياليت
التي نبهتني إىل هذا املوضوع فلها الشكر.
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مفاهيم

العصف الذهني

في ظل ظروف التأكد تكون المعلومات كاملة وواضحة ودقيقة ومؤكدة أمام صانع القرار ،وبالتالي يكون متخذ القرار على
علم كامل بكافة المتغيرات المتعلقة بموضوع المشكلة التي يواجهها ،ليقيم هذه المتغيرات ،إضافة إلى أنه ينتظر أن تحدث
تغيرات مؤثرة في صدور وتنفيذ القرار ،ومع تحديد المعيار المطبق يكون من السهل المفاضلة بين البدائل المتاحة وتحديد البديل
األنسب ،لذلك فإن متخذ القرار ال يحتاج سوى حصر البدائل المتاحة ،وتطبيق معيار التفضيل ،وهو معيار األمثلية الذي قد يكون
أكبر عائد أو أقل تكلفة أو أدنى تضحية.
ياسمين محمد

يُعرف " العصف الذهني " بأنه طريقة من طرق التفكري الذي يُعتمد
ضمن مجموعة طرق إليجاد حلول وأفكار ملشكلة معينة  ،ويطلق عليه
أحيانًا مصطلح " القدح الذهني " ،وهو يعتمد عىل مبدأ التحفيز الفكري
من خالل إطالق حلول وأفكار ضمن مجموعة وتدوينها  ،ثم محاولة
الوصول لحل جامعي ملوضوع البحث .أطلق هذا املصطلح " الكيس
أوزبورن " (املسؤول التنفيذي لإلعالن يف ماديسون أفنيو) ضمن كتابة
الصادر يف العام  1953تحت عنوان (الخيال التطبيقي ).
والعصف الذهني عبارة عن أسلوب تعليمي مستقل وحر يف التفكري،
يهدف جمع عدد كبري من االقرتاحات وتقدميها لتخطى العقبات وحل
املشكالت.
الخروج بأفكار مختلفة

 تطوير األفكار
العصف الذهني أسلوب تحلييل يف حل املشكالت  ،ميكن أن يقود نفس
املجموعة لتطوير أفكار محدودة إىل آفاق واسعة  ،وذلك بسبب البيئة
الحرة واملفتوحة التي يوفرها (العصف الذهني)  ،والتي تكون مشجعة
عىل مشاركة أفكار املجموعة واستيعاب كافة اآلراء البناءة  ،وحتى الغريبة
منها  ،ما يسهم يف خلق مجموعة من الحلول اإلبداعية.
ولىك يكون العصف الذهني ف ّعاالً وذو تأثري أكرب  ،من املهم أن نتعامل
معه بعقل مفتوح ومتفهم .
العوامل املساعدة عىل نجاح العصف الذهني:
∙ أن تسود الجلسة أجواء من املرح.
∙ ال ترفض فكرة ألي شخص أيا كانت.
∙ يتم تحفيز األشخاص والرتحيب بنوعية األفكار التي تقدم من الجميع.
∙ يجب عىل جميع من يجلس أن يؤمن بأهمية العصف الذهني للوصول
لحلول أفضل.

وهو طريقة اسرتخاء لحل املشكالت  ،يشجع الناس عىل الخروج بأفكار قد
تبدو يف البداية مختلفة  ،ميكن صياغتها كحلول أصلية وإبداعية للمشاكل،
مام يساعد عىل تحفيز الناس وإخراجهم من القلق عرب تجاوز طرق
تفكريهم التقليدية.

https://www.naqla.com/posts/mindfulness-creativity
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جرائم

االحتيال
على
المحالت
التجارية

تعتبر جريمة االحتيال على المحالت التجارية من الجرائم الواقعة على األموال  ،حيث يهدف الجناة من خالل هذه الجريمة إلى
استخدام وسائل احتيالية سواء كانت قوليه أو فعلية  ،لسلب األموال بطريقة تجعل البائع يقوم بتسليم نقوده دون أن يشعر أنه
قد وقع ضحية لالحتيال.
م .أول  :محمد سعيد الخشابي

كام أن هناك عدة أساليب إجرامية ميتهنها الجناة لالحتيال عىل املحالت  -عدم وجود الحس األمني أو الثقافة األمنية لدى بائعي املحالت التجارية.
التجارية  ،منها قيام الجناة بالتوجه إىل املحل والرشاء  ،وعند الدفع يأخذ
أما عن طرق الوقاية من هذه الجريمة ،
الجاين املبلغ املايل املتبقي  ،ومن ثم يقوم بإرجاع البضاعة ومجادلة البائع
فإنها تتمثل باآلتي:
عىل السعر  ،وأخذ املبلغ املايل الذي دفعه بالكامل بحيث يتشتت البائع
ما بني املبلغ املايل املدفوع واملبلغ املسرتد  ،وبني عملية النقاش بالتايل  -عىل البائع أن يتخذ الحيطة والحذر أثناء استالم النقود  ،والتأكد منها.
يغالط حساباته .كام أن األمر ال يتوقف عند هذا الحد  ،بل قد يقوم الجناة  -التأكد من شخصية الزبائن املرتددين عىل املحل لغرض الرشاء  ،وعدم
باالتفاق مع بعضهم ملغافلة البائع  ،كام لو قام شخصني أحدهام يتكلم مع االنشغال بالطلبات األخرى.
البائع  ،ويقوم اآلخر برسقته غفلة دون أن يشعر بأنه قد تعرض للرسقة - .عىل البائع أن يأخذ النقود أوال  ،ومن ثم يقوم بإحضار البضاعة املطلوبة
مع األموال املتبقية  ،حتى ال يقع البائع ضحية لالحتيال.
وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى وقوع جريمة االحتيال
 عدم التعامل مع األشخاص املشكوك يف أمرهم  ،أو الحذر عند التعاملعلى المحالت التجارية منها:
معهم  ،وإبالغ الجهات األمنية.
 اإلهامل وعدم الحرص يف التعامل مع األشخاص أثناء دفع أو استالم يجب أن يكون يف املحل التجاري أكرث من بائع  ،حتى ال يقوم أصحابالنقود.
 اإلهامل املتمثل بقيام البائع بتسليم الطلبات للزبائن ،دون أن يأخذ النفوس الضعيفة باستغالل البائع أو االحتيال عليه. التأكد من أن كامريات املراقبة الخارجية للمحل التجاري تعمل عىل مدارالنقود مقابل هذه الطلبات بطريقة احتيالية.
 إهامل بعض البائعني الذين يعملون يف املحالت التجارية من أخذ رقم الساعة.وبالتايل يجب عىل كل من يعمل يف املحالت التجارية أخذ الحيطة والحذر
املركبة يف حال التعرض لالحتيال.
يف التعامل مع الزبائن  ،وإبالغ الجهات األمنية عن أي شخص قد يثري الشك
 وجود بائع منفرد يعمل يف املحل التجاري .والريبة  ،يك نخلق مجتمعا آمنا خاليا من الجرمية.
 إهامل البعض ممن وقعوا ضحية لالحتيال عن إبالغ الجهات األمنية.العدد (  ) 299سبتمبر 2021
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دراسات

نظرة في تطورات اإلعالم

نحو مواكبة اإلعالم الرقمي  ..هل نتجاوز التقليدي
المالحظ في الوقت الحالي أن
تأثير الكلمة المكتوبة في ظل ما
خلفه اإلعالم المرئي ووسائل
التواصل بدء باالنحسار بشكل الفت
 ،وهو المشهد الذي طغت عليه
تأثيرات اإلعالم المرئي أو (اإلعالم
الرقمي) بتقنياته الحديثة ،وفي
ضوء ذلك باتت وسائل اإلعالم ً
التقليدي تشهد تراجعا
القديم ًأو
ً
ملحوظا والفتا لالنتباه  ،يصفه
البعض بالتراجع أمام ما يطرحه
اإلعالم الرقمي من مستوى
كقوة تأثير
متقدم يعتمد الصورة
ً
ال تضاهيها الكلمة أبدا.
سعد الدغمان

و كميزة جديدة تحسب لإلعالم الرقمي أيضا  ،فاق بها التقليدي متثلت بإمكان أي
شخص أن ميارس العمل اإلعالمي بشكل مبارش عرب وسائل التقنية الحديثة التي متثلها
وسائل االتصال املتطورة بالقياس ملحدودية ما يتميز به اإلعالم التقليدي  ،ومن هنا
ذهب العديد من املطلعني إىل وجهة نظر تقول بتاليش اإلعالم القديم ( التقليدي)
أو املقروء من ساحة العمل اإلعالم  ،تاركاً إياها لإلعالم الرقمي الذي فرض نفسه عىل
الواقع اإلعالمي العاملي بشكل كاسح.

توظيف الرسالة اإلعالمية باعتماد
احتياجات الجمهور

والتكنولوجيا التي انترشت يف كل األرجاء .لكن والحال اآلين البد من اإلبقاء عىل
اإلعالم التقليدي يف الوقت الحايل حتى نعلم أسس التحول إىل اإلعالم الرقمي  ،وطرق
االستفادة منها ومن التقنيات التي يتعامل بها بصورة تامة .فعىل الرغم من مرور
سنوات عىل الطفرة التكنولوجيا التي نعيشها وما نقلته لنا من سبل اإلعالم التفاعيل
والرقمي  ،الزلنا نجهل مصري ما ينتجه اإلعالم القديم من صحف ومجالت وكتيبات
ومواد مطبوعة  ،ونأمل أن تظهر صيغ جديدة وأفكار يستمر معها الكتاب املطبوع
والصحيفة التي مثلت حقبة ليست بالقصرية من تاريخ الثقافة والعلوم  ،وأرخت
للحضارات ودونت ثقافات العامل ونقلتها.

,,

االتجاه نحو الرقمية
من جانب أخر  ،البد من أن لفت إىل أن اإلعالم القديم أو التقليدي ميتاز بصدق
استشراف المستقبل
وهنا البد لحقل اإلعالم الوطني بوسائله املختلفة أن يتنبه إىل هذه الحالة  ،ويسعى املعلومة  ،وهذه امليزة منحته االستمرار والتألق لعقود طويلة منذ اكتشاف املطبعة
إىل التحول الرقمي تزامناً مع التطورات الحاصلة يف مجال اإلعالم يف العامل  ،استرشافا وحتى اليوم  ،لكن مع النمطية التي ظل عليها ذلك اإلعالم والتي دفعت العديد
منه للمستقبل وليكون سباقا يف هذا التحول خدمة للقارئ أوالً  ،وحفاظاً عىل لوصفه بالجمود وعدم مسايرة التقدم الحاصل يف مختلف املجاالت  ،باتت الحاجة
املصداقية واملوضوعية التي تعمل عليها وسائل اإلعالم الوطنية  ،التي تتبع املنظور ملحة للتحول إىل اإلعالم الرقمي أو ( اإلعالم الجديد) ،وإال سيكون حتام عىل وسائل
اإلعالم التقليدي الزوال والخروج من ساحة املنافسة  ،فاالتجاه العام اليوم مييل نحو
الحديث لإلعالم ونظم استرشف املستقبل  ،وتبادر
الرقمية ال محالة .عىل أن يكون التحول بديناميكية
إىل مواكبته  ،وتطبق معطيات النجاح فيه.
وقوانني تتامىش وآليات ما فرضه اإلعالم الرقمي وفق
وعىل الرغم من ذلك فأن تعميم عملية التحول
الصورة املعمول بها  ،وليس التحول ملجرد التحول
عىل كل مساحة العامل فكرة ليست دقيقة  ،فقد
أي وفق صيغة موقع الكرتوين وصفحة تفتح عىل
يكون هناك اختالف يف الرؤى واإلمكانات من بلد
موقع للتواصل  ،وهذه تعد من أعامل الهواة ،
إىل أخر  ،كام ويختلف مستوى الوعي الفكري
أيضا استشراف المستقبل
املطلوب من عملية التحول من التقليدي إىل الرقمي
وثقافة القارىء  ،إال أن انتشار اإلعالم الرقمي ومنو
صيغ متجددة تتامىش و ما يطرحه اإلعالم الرقمي
قطاعاته بات من املسلم به  ،ومن الرضوريات التي
اإلعالمي وضرورة
ومنافسة له  ،فاإلعالم يعتمد املنافسة والسبق قبل
تفرض نفسها كواقع البد أن يتامىش معه العامل يف
أي يشء أخر ،وإال سيكون مصري الوسيلة املطبوعة
الرقمي
التحول
قطاع اإلعالم  ،وإال يعد التوقف عند مستويات
وملحقها اإللكرتوين الزوال من الساحة.
اإلعالم القديم تخلفاً عن مسايرة مجريات التقدم
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تقنيات الصورة جعلت الكلمة المكتوبة تنحسر

صدق الرسالة معيار لمواكبة اإلعالم الرقمي
توظيف التقنية
وهنا البد من أن يسعى اإلعالم الرقمي إىل توظيف التقنية  ،وفهم حاجة الجمهور
يف توظيف رسالته اإلعالمية بدقة متناهية  ،عرب صياغة دقيقة ملا ينرش عرب وسائله
 ،هذه الصيغة املقرونة بدقة الصورة التي تنقل مع الخرب هي التي أجربت اإلعالم
التقليدي عىل الرتاجع أمام اإلعالم الرقمي مبا يتم توظيفه من تقنيات وأدوات
وعنارص أحكمت سيطرتها عىل ذهن املتلقي  ،وسيطرت عىل حواسه بشكل كامل
 ،ليدفع باإلعالم القديم بعيدا ً عن الساحة التي فقد فيها متابعيه ومريديه  ،مقابل
ازدياد متابعي اإلعالم الرقمي الجديد .
ومن املعلوم أن أحد أهم خصائص اإلعالم الجديد هي ( التقنيات الرقمية) وهي
امليزة التنافسية يف موضوع البقاء أو األفول من الساحة  ،وذلك المتالكها القدرة
عىل توظيف أدوات تقنية مختلفة ال قدرة للتقليدي عىل استخدامها يف صياغة
الرسالة (املادة اإلعالمية)  ،وهي هوة كبرية ليس لإلعالم التقليدي قدرة عىل ردمها
أو تجاوزها.
كام أن اإلعالم التقليدي غري قادر عىل التأثري باملتلقي أمام ما ميتلكه اإلعالم الرقمي
من إمكانات ترتقي بالرسالة اإلعالمية لتكون أكرث تأثريا ومصداقية ومنها  :أن اإلعالم
الحديث فرض سيطرته عىل الساحة عرب رسعة االستجابة واختصار الوقت  ،وهي
من اإليجابيات التي تحتسب له بضوء ما يطرحه من تقنيات آدت إىل أنتاج الصورة
بجودة عالية  ،وتوظيف الصوت بدقة متناهية يف عملية إيصال الرسالة اإلعالمية ،
ما جعله أكرث استغالال للفرص يف مسايرة الواقع ومتابعة التطور املستمر يف مجال
تبادل املعلومة ورجع الصدى لدى املتلقي .وبهذا تكون الفرصة متاحة يف الحارض
لإلعالم التقليدي ليساير تلك التطورات  ،من خالل الدمج بني ما كان والحارض ،
وليسعى لتوظيف التقنية الرقمية مبا متلكه من قدرات هائلة يف مجاالت التأثريات
اإلعالمية عىل املتلقي ليستخدمها يف صياغة رسالته اإلعالمية ولتتامىش وتطورات
الساحة اإلعالمية.

تحقيق التوازن
أن من أبرز التحديات التي يعمل عليها اإلعالم الرقمي هي صيغ توظيف املؤثرات
وتكريس األدوات التقنية يف تجسيد أعامله الصحفية  ،واستخدامه للصورة بفنية
متقنة دفعت للتقليل من مساحة الكلمة املطبوعة  ،ما أضفى عىل الرسالة اإلعالمية
تركيزا ً أكرب ومصداقية أعىل وفهم أوسع  ،عىل العكس من ذلك يعمل اإلعالم القديم
عىل توظيف واستخدام املساحة املكتوبة بديال عن توظيف الصورة كعامل تأثري
عىل املتلقي  ،وهو ما يجعل طريقة املعالجة هذه ال تصمد أمام ما يطرحه اإلعالم
الرقمي من تقنيات يف معالجة نفس املوضوع وبنفس مساحة ما وظفه اإلعالم
التقليدي من صيغ مكتوبة  ،والتي باتت تشكل عبئاً عىل املتلقي .لقد فرضت
التقنية الحديثة اليوم ٍ
تحد كبري عىل مضمون الرسالة اإلعالمية  ،وعىل معايري التوازن
يف الطرح  ،وأن الكلمة التي كانت هي محور القصة اإلخبارية واهتامم القراء يف
كل مكان  ،مل تعد اليوم لها تلك السطوة  ،و باتت الحالة مغايرة فالصورة هي التي
فرضت نفسها كقوة تأثري وبتقنية عالية ترافقها املؤثرات األخرى كالصوتية والبرصية
والتي أغنت املشاهد عن الخوض يف تفاصيل الخرب وقراءته  ،وهذه قد ال تحدث
تأثريا ً مشابهاً ملا تحدثه الصورة عالية الجودة والتقنية.
وفق تلك املتغريات فأنه ليس من املستبعد أن يختفي اإلعالم التقليدي ويحل محله
اإلعالم الرقمي بكل مجاالت اإلعالم وحقوله املختلفة  ،وعىل الرغم من إننا نشهد
اليوم العزوف عن اإلعالم التقليدي  ،إال أنه الزال له مساحة لدى القراء  ،والزال
محبيه عىل الساحة  ،لكن إن مل يواكب اإلعالم القديم التطورات الحاصلة يف
مجال التقنية سيختفي نهائياً  ،وهنا تكمن رضورة تحقيق توازن بني صدق الرسالة
اإلعالمية  ،واستخدام التقنيات الحديثة.
سعد الدغمان  ،جريدة الحدث  01 ،أغسطس  ، 2021لندن .

.https://alhadathcenter.net/index
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مقاالت

ماذا لو امتدت يد الطفل إلى ما ال يملكه
االستحواذ على ما يملكه غيرنا دون وجه حق ،عادة قد يكتسبها
وراثية أو فطرية ،وهي في
بعض األطفال ،معنى
ليست ً
ذلك أنها ً
ً
الوقت نفسه ليست حدثا منفصال قائما بذاته وإنما هي سلوك
يعبر عن حاجة نفسية ،ويمكن فهم هذا السلوك في ضوء دراسة
شخصية الطفل ومعرفة الدوافع وراء ذلك .
الكاتبة  /الزهراء عبد الحميد

الدوافع

قد يرجع سبب الرسقة إىل سد الرمق والحاجة الشديدة لدى الفرد ،وتعترب أسهل
الحاالت عالجاً ،وقد يرجع السبب إىل إشباع هواية ،كركوب الدراجات ،أو االشرتاك يف
بعض الهوايات التي تستلزم نقودا ً أو مشاهدة فيلم ،أو مرسحية وهي سهلة العالج أيضاً
 .وقد يرجع سبب الرسقة إىل شعور الفرد بأنه منبوذ وغري مرغوب فيه ،فيرسق ليك
ينفق عىل األصدقاء ،ومن خاللهم يشعر أنه محبوب ،وهناك بعض حاالت الرسقة يرجع
السبب فيها إىل رفاقه حيث ينضم الفرد إىل جامعة فاسدة .
ومسؤولية األرسة هنا يف اختيار نوع الجامعة التي ينضم إليها االبن ،وهناك رسقة
لالنتقام وإلحاق األرضار بشخص يكرهه السارق ،كام يرجع سبب الرسقة إىل اإلرساف يف
الشدة بالنسبة للطفل الذي ينشأ يف أرسة قاسية تجهل قواعد الرعاية السليمة ،والحال
نفسها بالنسبة لإلرساف يف التدليل ،ورمبا ينشأ الطفل يف أرسة مفككة ،وقد تحدث
الرسقة عند الطفل لشعوره بالحاجة إىل امللكية وينبغي أن نشجع هذا الدافع ولكن يف
اتزان ،حتى ال يتحول إىل أنانية مفرطة .
ولقد ثبت أن ما ينفق يف مجال الرتبية وإعداد النشء ليس من قبيل الرتف والبذخ وإمنا
هو نوع من االدخار ،وأصبح تقدم الشعوب يُقاس مبدى ما تنفقه عىل أفرادها ،حتى
تأكد أن الرثوة البرشية من أفضل الرثوات قاطبة .
وحتى ال يصبح الطفل مجرماً يُعامل معاملة املجرمني داخل السجون ،عىل األرسة أن
تدقق وتالحظ ترصفاته حتى ميكنها دامئاً أن تتدخل يف الوقت املناسب لتقوميه .
ً
 -هل الطفل يولد وارثا لصفات إجرامية ؟

ويجيب علامء الصحة النفسية بقولهم :إن هناك مدرستني إحداهام ترى أن الطفل
حتى سن خمس سنوات ،كل ترصفاته وسلوكياته يكتسبها من األهل واملجتمع ،أي أنه
لو نشأ يف بيئة سوية فإنه يكون طفالً سوياً ،أما املدرسة األخرى فرتى أن هناك موروثات
كامنة داخله حتى وإن كانت بيئته سوية ،ولكن عندما تظهر ظروف تالئم ظهور هذه
العادات غري السوية فإنها تظهر .
الغيرة والحرمان العاطفي

ومن أهم الدوافع التعبري عن الحرمان العاطفي والغرية ،فأحياناً يهمل األبوان الطفل،
إما بسبب مشاغل العمل أو الظروف االجتامعية ،فيلجأ الطفل لجذب اهتاممهام بأن
يسطوا عىل بعض األشياء التافهة التي تخصهام أو عن طريق التبول الالإرادي مثالً ،أو
بسبب الغرية عندما ينجب األبوان طفالً جديدا ً فينرصف كل اهتاممهام إليه ،فيلجأ
بشكل ال إرادي للرسقة كمحاولة تعويضية.
أو هي إحساس بالذنب نتيجة ُجرم أو غلطة معينة ارتكبها الطفل دون أن يعرفها أهله
فيتولد لديه إحساس بالذنب وأنه يستحق العقاب ،فيقوم برسقة الغري كوسيلة لعقابهم
لتخلصه من اإلحساس بالذنب ،وحتى تجنب األرسة طفلها هذه السلوكيات التي قد
تدفعه إىل الجرمية إىل األبد ،البد أن تعوده بعض السلوكيات من البداية :
فنقول لألرسة :
 علمي طفلك أن يستأذن قبل أن ميد يده عىل أي يشء ال يخصه . يجب أن يعي جيدا ً ما هو من حقه وما هو ليس من حقه. ال تصفيه بأنه لص عندما يخطئ ،فمن املمكن أن يستمر بدافع الجرأة ومحاولةاالنتصار عل الكبار.
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 تعريف عىل البواعث التي دفعته إىل الرسقة وعالجيها بالطرق السوية. علميه كيف يتحكم يف رغباته ،فليس كل ما يرص عليه يجب أن يناله. ال تلتميس له العذر إذا رسق ،بل ابحثي عن األسباب . ال تعطي ممتلكاته لغريه من األطفال دون رضاه.والطفل ال يرسق أبدا ً ممن يشعر نحوهم بالحب والصداقة ،لذلك يجب أن تعامليه
بحب وود دون ضعف .
عالج الظاهرة

ينبغي معرفة الوظيفة التي تؤديها الرسقة حتى ميكن توجيه العالج إىل هذه الناحية،
ويجب أن يبدأ العالج مبكرا ً حتى ال تصبح عادة متأصلة يف سلوك الفرد ،ويصعب
عالجها ويحتاج ذلك إىل مالحظة دقيقة من املحيطني بالطفل  .فإذا امتدت يد الطفل
إىل يشء ينبغي توعيته بطريقة مقبولة ال تشعره باإلهانة حتى ال يفقد الثقة بنفسه،
كام ينبغي تكوين صداقات مع الطفل ،ألنه ال يرسق ممن تربطه بهم صداقات حيث
يشعر بالتفاعل مع األصدقاء ،ويشعر أنه عضو يف جامعة ويحافظ عليها  .وينبغي أن
تتسم معاملة األوالد باالتزان فيتخللها عطف من غري ضعف ،وحزم من غري عنف ،ألن
التوسط يف كل يشء من أفضل األمور وهو الذي يؤدي إىل نتائج مقبولة.
التربية السليمة خير وقاية

ويجب أن يُراعى إشباع الحاجات النفسية عند الطفل ،كالحاجة إىل األمن واألمان،
والحرية والتقدير والحاجة إىل النجاح ،كام يجب العمل عىل تكوين الوازع الديني لدى
الطفل ،وعىل تعميق القيم الدينية الراسخة التي تحض عىل الصدق واإلخالص ،واألمانة
واحرتام حقوق الغري ،كام ينبغي االهتامم بالسلوك األخالقي داخل األرسة ،وإعطاء
مكافأة عىل حسن السلوك ،وعىل احرتام النظام واحرتام حقوق غرينا واالهتامم الزائد
بالرتبية الخلقية ،ورسد قصص األنبياء والرسل ،من تاريخ عظامء العلم واألخالق ،وقصص
عن األمانة والصدق حتى يتخذ الطفل مثالُ عليا له .
كام ينبغي عدم اللجوء إىل العقاب البدين ،وكذلك عدم سب الطفل وإهانته ،وذلك حتى
ال يتعود عىل هذه املواقف ويتبلد إحساسه بها وتصبح هذه الوسائل غري مجدية لديه .
المراجع:

 مشكالت األطفال السلوكية ،مظهر عبد الفتاح أحمد ،مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعةالرابعة 1973م ص .126 123-
 كيف تنشئ ولدا ً صالحاً ،هدى الراشد ،مجلة الشاهد ،العدد  ،96ص .18 فن تربية األطفال ،عبد الغني حتحوت ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة 1995م. اآلباء واألبناء ومسؤولية األجيال القادمة ،مجلة الهدي النبوي العدد  ،66د /محمدالهادي عامر.

األمن واألسرة

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  ...كيف نتعامل معهم ؟
واألمومة من أجل توعية األمهات وتلقيح أوالدهم ضد
أمراض الطفولة املعروفة (الخ َّناق ،الكزاز) وغريها.
مسؤولية األسرة والمجتمع تجاه ذوي
االحتياجات الخاصة:

هناء محمد أطرش
 -من هو الطفل ذو األحتياجات الخاصة:

هو فَرد يُعاين نتيجة عوامل وراثية (خُلقيِّة أو بيئية
ُمكتَسبة) من قُصور جسمي أو عقيل ،يرتت َّب عليه آثار
اقتصادية أو اجتامعية أو نفسية تحول بينه وبني تعلُّم
وأداء بعض األعامل واألنشطة الفكرية أو الجسمية
التي يؤدِّيها الفرد العادي بدرجة كافية من املهارة
والنجاح .
أنواع وحاالت اإلعاقة:

من امل ُال َحظ أن نسبة ال بأس بها من أطفال العامل
يُعانون من اإلعاقة سواء كانت جزئ ِّية أو كل ِّية ،يف
أطرافهم أو حواسهم أو عقولهم أو أعصابهم ،فرتى
فيهم امل َشلول أو األص ّم أو األبكم أو مريض القلب.
وميكننا تقسيم فئات اإلعاقة إىل اآليت :
آ  -امل ُعاقون جسم َّياً  :وتشمل عىل :
 -1املكفوفون ِ
وضعاف البَرص :وك َّف البَرص قد يكون
كل َّياً أو جزئ َّياً ،وقد يكون ألشياء عضوية أو والديِّة أو
ُمكتَسبة نتيجة حادث أو مرض أو نقص فيتامني آ،
وسوء تغذية .
والصمم قد يحدث خُلق َّياً
مع:
الس
وضعاف
الص ّم
َّ
ُ -2
َّ
موروثاً قبل الوالدة أو أثناء فرتة الحمل أو نتيجة َخلَل
السمعي أو الغدة الدَّرق ِّية .
يف الجهاز َّ
 -3إعاقة االتصال :وتشمل عيوب ال ُّنطق والكالم  .وتقع
تحت هذه اإلعاقة فئات مختلفة منها العجز الكلِّ عن
الكالم أو القصور الجزيئ ،أو فقدان القدرة عىل النطق
بدرجاتها املختلفة  ،والكالم التش ُّنجي والتأتأة والفَأفأة.
السبب وراثياً يحدث قبل الوالدة أو أثناء
وقد يكون َّ
ال َحمل أو ُمكتَسباً بعد الوالدة.
 -4اإلعاقة الحركيِّة :وتكون نتيجة شلل األطفال أو بَرت

طَرف أو أكرث نتيجة مرض أو حادث أو تش ُّوه يف العظام
وضُ مور العضالت وغري ذلك من أسباب تكون وراث ِّية
أو مكتسبة .
ب -امل ُعاقني عقل َّياً :ومنهم فئة امل ُتخلِّفني عقلياً ،وفئة
مرىض العقول (الجنون ،الهيسترييا بأنواعها) ،وفئة
ذوي االحتياجات الخاصة اجتامعياً (حاالت اإلجرام
وانحراف األحداث ومرض السلوك السيكوبايئ واإلدمان
عىل املخدرات)  .وتختلف اإلعاقة باختالف األفراد،
فهي بدرجات متعددة ،وبأشكال مختلفة وذلك
السن الذي تحدث فيه ،وبحسب األرسة التي
بحسب ِّ
ينتمي إليها الفرد امل َعوق حيث تُعاين بعض األُرس من
أمراض وراثية تؤدِّي إىل اإلعاقة.
أسباب اإلعاقة:

إن أسباب اإلعاقة إ َّما أن تكون والدية كالتش ّوهات
التي ت ُصيب العمود الفقري ،أو تالية يُصاب بها بعد
الوالدة ،كاإلصابة بالصَّ ع نتيجة إصابة الرأس بال ِّرض،
أو قد تكون اإلعاقة وراثية كإصابة الطفل ببعض أنواع
فقر الدم ،ويؤدي االعتالل الصحي العام لألم الحامل
أو النقص الغذايئ واألمراض التي ت ُصيب األطفال أو
اإلصابة بالحوادث إىل اإلعاقة أيضاً.
وقاية أطفال المدارس من اإلعاقة:

من املعلوم أن الطفل يقيض وقتاً طويالً يف املدرسة
ُمع َّرضاً إىل تأثريات بيئية وجسدية ونفسية واجتامعية
مختلفة جدا ً ،لذلك يجب أن يخضع إىل مراقبة صحية
لكشف عالمات أي تغيُّ مريض يف وقت مبكِّر.
للمؤسسات الصحية الدَّور الكبري يف الوقاية
وإن
َّ
والتشخيص والعناية باألطفال من ذوي االحتياجات
الخاصة من تقديم الرعاية الصحية األوليِّة لجميع
األطفال يف كافة األعامر من فرتة ما قبل الوالدة حتى
بلوغهم سن الرشد ،والعمل مع مراكز رعاية الطفولة

يعد ذوي االحتياجات الخاصة أحد أفراد املجتمع له
حقوق يجب عىل الجميع اإليفاء بها له نَظرا ً لحاله،
وعليه فيجب عدم إهامله أو ال َّنظر إليه بأنه ِعبء عىل
املجتمع بسبب إعاقته .فاإلعاقة الجسدية أو العقلية
ليست سوى عامالً واحدا ً يف حياة الطفل .وما يرغب به
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وعائالتهم قبل كل
يشء ،أن يُعاملهم األطفال اآلخرون كأشخاص عاديني
طبيعيني  .معنى هذا أن نضعهم أمام مسؤوليات
عادية قَدر املستطاع بَدالً من إحاطتهم باألعذار عىل
الدوام .
ينبغي الرتكيز الشديد دامئاً عىل ما يستطيع الطفل ذوي
االحتياجات الخاصة أن ميارسه وينجزه بدالً من الرتكيز
عىل ما ال قُدرة له عليه .واأله ّم من هذا ،عىل وجه
الخصوص ،ج ّو املنزل الشخيص الذي يُؤ ِّمنه الوالدان
لهذا الطفل .فالطفل املحبوب الذي ينال التشجيع،
ميكنه تقريباً أن يتعايش مع أية إعاقة جسدية فيه.
أ َّما الطفل الذي يتع َّرض للتجاهل وال تتوفر له العناية،
فسيعاين كثريا ً ِبغ َّض ال َّنظر عن امليِّزات االجتامعية
املتوفرة .فعىل الوالدين ِ
الحرص يف بَعث األمل يف نفس
الطفل امل ُعاق و َعدم الضَّ جر منه ،والصَّرب والتح ُّمل ،مع
الحرص عىل تعليمه ما يُساعده عىل القيام بنفسه.
ومل يأل الطب الحديث جهدا ً يف املشاركة يف مساعدة
امل ُعاق سواء بتقديم األدوية املختصة يف عالج اإلعاقة
الذهنية أو بإجراء العمليات الجراحية التي تساعد يف
تحسني أحوالهم.
فذوي االحتياجات الخاصة ال يحتاجون للعطف وإمنا
للدعم والتشجيع ،وكثري من العظامء الذين يعانون من
إعاقة تغلَّبوا عىل إعاقاتهم وأبدعوا يف مجاالت عديدة
من الحياة.
المراجع :

 -1إعالن منظمة األمم املتحدة حول حق الطفل ذوي
االحتياجات الخاصة لعام ( .) 1966
 -2تربية الطفل ذوي االحتياجات الخاصة ـ صبحي
سليامن ـ دار الفاروق  -الجيزة -مرص(.)2006
 -3رعاية الطفل ذوي االحتياجات الخاصة -د .محمود
عنان ـ سلسلة سفري الرتبوية ( - )19القاهرة (.)1996
 -4ذوي االحتياجات الخاصة وحقوقهم يف الرشيعة
اإلسالمية -عبد الله الدويش -مجلة الخفجي -جامدى
األوىل (. )1420
 -5كيفية التعامل مع الطفل املعوق -أحالم سليامن
مجلة جيش الشعب -يوليو(.)2008العدد (  ) 299سبتمبر 2021
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متميزون

كرمه اللواء المرزوقي في منزله
أحمد حمادي خبرة  23عاما في مجال اإلطفاء

حظي المساعد أول إطفائي أحمد حمادي من قسم المراكز الشمالية في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة – مركز الحليلة – بتكريم ً
منزله  ،ضمن مبادرة " بكم نفتخر " تقديرا
خاص تمثل في زيارة سعادة اللواء الدكتور جاسم المرزوقي مدير عام الدفاع المدني له في ً
لجهوده وتفانيه في عمله الذي استمر على مدار  28عاما .
سائد الخالدي

التحق حامدي بالعمل كإطفايئ يف إدارة الدفاع
املدين يف رأس الخيمة يف عام  1993برتبة رقيب
 ،وحرص منذ ذلك الوقت عىل تسخري وقته
وبذل جهده يف سبيل انجاز املهام املوكلة إليه
كرجل اطفاء يف إخامد الحرائق وإنقاذ أرواح
وممتلكات املواطنني واملقيمني .

 ،وحافزا لهم لتقديم املزيد من الجهد والعطاء
يف أداء واجبهم اإلنساين واملهني ورد جزء من
الجميل لهذا الوطن املعطاء وقيادته الرشيدة ،
التي ال تأل جهدا يف توفري األمن واألمان والسهر
عىل راحة املواطنني واملقيمني وتقديم خدمات
جليلة لهم يف شتى القطاعات الحياتية .

التكريم دافع لمزيد من العطاء

 20دورة متخصصة

وأكد حامدي أن تكريم سعادة اللواء الدكتور
جاسم املرزوقي له يف منزله يعترب مبثابة وسام
عىل صدره  ،ودافعا له للميض قدما يف خدمة
الوطن والتضحية بالغايل والنفيس من أجله ومن
أجل سالمة كل من يعيش عىل أرضه  ،مضيفا أن
هذه املبادرة الكرمية كان وال يزال لها أثرها
وصداها الطيب عىل نفسه وعىل أفراد أرسته
و زمالئه العاملني يف هذا القطاع الحيوي املهم
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وأضاف أنه وعىل مدار نحو  28عاماً من العمل
يف مجال اإلطفاء انتسب ألكرث من  20دورة
تخصصية يف مجاالت اإلطفاء واإلخالء  ،وأخرى
يف املجال اإلداري ساهمت يف مجملها يف تطوير
قدراته وإكسابه مهارات جديدة يف العمل الذي
تسود فيه روح الفريق الواحد امل ُكمل لبعضه
البعض يف خدمة الصالح العام  ،الفتا إىل أنه
استفاد الكثري عىل الصعيد الشخيص خالل

سنوات عمله الطولية يف مجال الدفاع املدين
واإلطفاء  ،حيث بات أكرث حرصا عىل الوقت
وأهميته وعىل مساعدة اآلخرين وإنقاذ األرواح
واملمتلكات ،والتعاون والتضحية والشجاعة
واإلقدام واالحرتام املتبادل بني جميع فريق
العمل.

مقاالت

نظرية الغرس
الثقافي

نظرية الغرس الثقافي هي احدى
النظريات االجتماعية التي ظهرت
في بدايات القرن العشرين ،وهي
من أهم النظريات التي يمكن أن
يستفاد منها اإلباء واألمهات في
تربية ابنائهم.
عبير محمد

أهم نقاط نظرية الغرس الثقافي

إن املشاهدة الرتاكمية للتليفزيون لها تأثري
كبري عىل األطفال ،أو بشكل أدق الطريقة
التي نقوم بها مبشاهدة العامل الذي نعيش
فيه ،وهنا ظهرت نظرية «الغرس الثقايف».
وقد قام العامل «جاربنز» مبناقشة «غروس
ومورغان» ،حول التأثري األكرب للدين أو
للتعليم يف السابق  ،وتلك األشياء لها
قدرة التأثري بشكل كبري عىل العالقات
االجتامعية والعادات وغريها ،ولكن اليوم
أصبح التليفزيون هو املتصدر يف اعطائنا
الصور والرسائل املتبادلة ،وكان والزال له
تأثري كبري مل تسبقه وسيلة أخرى عرب التاريخ.
وذلك ألن التلفزيون يزرع داخل األطفال كل
امليول واالشياء املفضلة لديهم ،وتلك األشياء
التي كانت قدميا يتم اكتسابها من مصادر
متعددة.
وقد أجري «جاربنز» استطالع للرأي ألثبات
تلك النظرية الهامة ،وبعد ظهور نتائج تلك
الدراسة قام بتقسيم مشاهدي التليفزيون
اىل ثالث اقسام.
عدد املشاهدين بنسبة بسيطة -:تشاهد
التليفزيون أقل من ساعتني يف اليوم.
عدد املشاهدين بنسبة متوسطة -:يشاهدون

التليفزيون من ساعتني اىل أربع ساعات يف
اليوم الواحد.
املشاهدين بنسبة كبرية  -:يشاهدون
التلفزيون أكرث من أربعة ساعات يف اليوم.
وقد تم اثبات إن نسبة املشاهدين الذين
يجلسون أمام التليفزيون عدد ساعات
أكرب ،تكون آرائهم ومعتقداتهم متامثلة
بشكل كبري مع تلك الصور التي تعرض يف
التليفزيون ،وتلك اآلراء من املمكن أن تكون
مخالفة للعامل الواقعي ،وذلك يدل عىل تأثر
املشاهد بالتليفزيون بشكل كبري جدا ً.
ومن أهم مميزات تلك النظرية هي (إن
عملية االستطالع لها القدرة عىل طرح الكثري
من األسئلة التفصيلية املحددة ،والتي ميكن
تطبيقها مع الكثري من السكان املحليني مع
اختالفهم) .وإن من عيوبها (إن األسئلة التي
يتضمنها االستطالع ممكن أن يتم فهمها
بشكل غري صحيح ،والذي يؤدي اىل اجابة
غري محددة).
فروض النظرية

إن نظرية الغرس الثقايف كانت جزء صغري
من بحث اسرتاتيجي بثالث أجزاء ،يسمى
باملؤرش الثقايف ،وقد قام جاربنز بتطوير
مؤرش الثقافة لتكون أكرث شيوعا من

املؤسرشات االجتامعية.
كام إن الجزء األول من تلك النظرية كان
يسمى «تحليل العملية املؤسسية» ،كام
إن تلك النظرية توضح كيفية إدارة وإنتاج
الرسائل اإلعالمية املتدفقة ،وكيفية اتخاذ
القرارات ،وكيفية عمل تلك املؤسسات
اإلعالمية.
والجزء الثاين من تلك االسرتاتيجية كنظام
تحلييل للرسائل والتي تم استخدامها منذ
عام 1967م ،لتتبع بعض الصور االكرث
استقرارا وتكرارا يف محتوى وسائل االعالم.
و هي نظرية تقوم عىل الفرد ،كام إنها تقوم
عىل مجموعة من الفروض الفرعية منها:
إن األشخاص الذين يتعرضون ملشاهدة
التليفزيون بشكل كبري يكون لهم مصدر
واحد ،بينام األشخاص األقل عرضة
للتليفزيون لديهم عدد كبري من املصادر من
ضمنها التلفزيون وبعض املصادر الشخصية
األخرى.
كام إن التليفزيون مختلف كثريا عن غريه من
املصادر األخرى ،فهو يقدم عامل متطابق جدا
من الرسائل والصور الرمزية عن املجتمع ،أو
حتى عامل متشابه عن عامل الواقع.
https://www.almrsal.com/post
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قناة دبي المائية ..
لوحة جمالية تسر الناظرين وتجذب السائحين
تعد قناة دبي المائية أحد أبرز المشروعات الحيوية التي تعكس
الوجه السياحي الحضاري للدولة بصفة عامة ودبي بصفة
خاصة ً .وتربط القناة المائية الخليج التجاري بمياه الخليج العربي،
مرورا بحديقة الصفا ،وجميرا الثانية ،وشارع جميرا ،لتصل إلى
وتحمل الكثير من الجماليات التي تجعلها
مياه شاطئ ً جميراً .
مشروعا استثنائيا يربط الحاضر بالماضي ،بمقومات
فريدة من نوعها.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

يف عام  2013كُلِّفت هيئة الطرق واملواصالت بديب ،بالتعاون مع رشكتي ميدان ومرياس بدراسة
إنشاء قناة مائية تربط منطقة الخليج التجاري مبياه الخليج العريب ،مرورا ً بقلب مدينة ديب.
وقبل التنفيذ ..قامت الهيئة بدراسة تفصيلية ملنطقة املرشوع وأجرت العديد من املقارنات
املعيارية ملشاريع مشابهة عىل مستوى العامل يف الدمنارك وهولندا وأملانيا.
محمد بن راشد يدشن املرحلة األخرية من القناة يف نوفمرب2016
ويف شهر نوفمرب من عام  2016دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب ،وسمو الشيخ مكتوم
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم ديب ،املرحلة الثانية واألخرية من قناة ديب املائية
بإجاميل تكلفة  3.7/درهم /مليارات للقناة الكاملة عىل امتدادها البالغ  12كيلومرتا بدءا ً من
خور ديب وحتى مياه الخليج العريب.
وقد أشاد سموه بهذا االنجاز الطيب والرسعة واألسلوب النموذجي الذي تم تنفيذ املرشوع به،
وقال سموه إن القناة الجديدة ت ُع ُّد إضافة مهمة ملعامل ديب الحديثة تذكرنا باألمجاد التي صنعها
جيل املؤسسني السيام مع قيام املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،
ط ّيب الله ثراه ،بإطالق مرشوع ت ّوسعة الخور والذي يصنفه املؤرخون عىل أنه املحطة األوىل
التي انطلقت منها مسرية تطوير ديب وصوالً إىل ما أصبحت عليه اليوم من مكانة جعلتها محط
إعجاب وتقدير العامل.
ثالث مراحل
وتم تقسيم املرشوع إىل  3مراحل أُنجزت بوترية متسارعة ،وفقاً ألعىل املعايري العاملية،
وتضمنت :إنشاء جسور ،عىل شارع الشيخ زايد مع جسور للمشاة ،وعىل شارعي الوصل وجمريا
مع متديدات املاء والكهرباء واالتصاالت ،وأعامل حفر للقناة وأعامل إنشائية عند شاطئ جمريا.
 9محطات عوامل التفنن املعامري يف تشييد الجسور تستدعي وقفات مطولّة عند التصاميم
واملواد التي شكلت بنيتها األساسية ،فقد بلغت كميات الحديد املسلّح الذي استخدم يف بناء
الجسور ما يقارب  25ألف طن ،فيام بلغت كميات اإلسمنت املستخدمة نحو  150ألف طن.
وأكرث من ذلك ،فقد عملت الهيئة عىل توفري خدمة النقل البحري يف قناة ديب املائية ،حيث تم
بناء  5محطات بحرية تخدم  6ماليني مسافر سنوياً ،و 4محطات إضافية عىل امتداد قناة الخليج
التجاري ،مع تركيب مصاعد عىل جانبي جسور املشاة الثالثة لتسهيل حركة العبور.
مسار القناة وفائدتها البيئية
متر القناة يف قلب مدينة ديب مبسافة تصل إىل ثالثة كيلومرتات ،ويراوح عرضها بني  80و120
مرتا ً ،إذ متتد من منطقة الخليج التجاري ،لتعرب شارع الشيخ زايد بني تقاطع الصفا والتقاطع
األول ،لتمر بحديقة الصفا إىل شارع الوصل ،وجمريا الثانية ،وصوالً إىل مياه بحر الخليج العريب،
وتحديدا ً عند شاطئ جمريا.
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جسور المشاة
تضم القناة خمسة جسور للمشاة ،ثالثة من بينها تحمل تصاميم فريدة .ويؤ ّمن أحد
الجسور العبور فوق شارع الوصل ،فيام يؤمن جرس آخر العبور فوق شارع الحديقة ،يف
حني تتيح الجسور الثالثة املتبقية العبور فوق القناة نفسها .وتقع الجسور الثالثة عىل ثالثة
شوارع :شارع الشيخ زايد ،شارع الوصل ،وشارع جمريا.
جرس املشاة األول ميثّل مايض ديب ،وهو معلّق بوساطة كابالت حديدية حاملة لبالطة الجرس
تستند عىل أبراج من حديد مبنية عىل قواعد من الخرسانة املسلّحة .ويستوحي الجرس
تصميمه من الرتاث البدوي والساحيل الذي مييز اإلمارة ،وتذكرنا كابالته بأقمشة الشد يف
الخيام البدوية وصواري املراكب الرشاعية.
جرس املشاة الثاين ميثّل حارض ديب ،وهو معلّق ويتكون من قوس بيضاوي الشكل ترتفع
قمته حتى  50مرتا ً ،ويستند عىل قواعد خرسانية عىل جانبي القناة وتتدىل منه كابالت
حديدية حاملة لبالطة الجرس ..و يحمل اسم جرس التسامح ،استنادا ً للقيم األساسية لدولة
اإلمارات ،ويرمز إىل النسيج االجتامعي املتنوع يف البالد وعالقاتها الثقافية املمتدة مع العامل.
جرس املشاة الثالث ميثّل مستقبل ديب ،وهو عبارة عن حامل شبيك حديدي مفتول املقطع،
تستند بالطته عىل أعمدة حديدية عىل جانبي القناة ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرؤية
الديناميكية ومفهوم الغد .يغلف مساره هيكل ملتو أصبح عالمة بارزة يف العامرة املحلية
والعاملية ،حيث متت تسميته كأحد أجمل الجسور يف العامل من قبل مجلة «كوندي ناست
ترافيلر».
كام فازت جسور املشاة يف القناة بشهادة االستحقاق لعام  ،2017عن فئات التصميم
اإلقليمي والحرضي من املعهد األمرييك للهندسة املعامرية ،فرع «بيتسربغ».
رياضة وتنقل بحري
يعد املمىش ،الذي ميتد عىل طول القناة من األماكن البارزة ،التي تشجع املقيمني والزوار
عىل مامرسة رياضة امليش ،إذ يتيح املمىش االستمتاع مبامرسة الرياضة يف الهواء الطلق وسط
املناظر الجميلة .تم ربط خدمة التنقل البحري يف قناة ديب املائية مع الخدمات البحرية يف
خور ديب واملناطق الشاطئية ،وتم تدشني تسع محطات جديدة ،من بينها خمس محطات
يف القناة ،وهي محطة شارع الشيخ زايد ،وحديقة الصفا ،والوصل وجمريا ومحطة القناة
املائية ،إىل جانب أربع محطات يف حي ديب للتصميم ،ومحطة الواجهة املائية ،ومحطة
مرايس ،ومحطة الخليج التجاري.
شالل آلي
يف إطار االهتامم بجامليات املرشوع ،أنشئ شالل مياه آيل عند تقاطع القناة مع جرس شارع
الشيخ زايد ،يضخ املاء عرب الجرس يف تدفق مستمر يتوقف بشكل أتوماتييك من خالل جهاز
استشعار عند عبور أي قارب.
ّ
العبارات ومتعة المشاهدات
لعبور قناة ديب املائية بانطباع ال يُنىس ،يُنصح بخوض التجربة عىل منت قارب أو مركب
رشاعي تقليدي أو عبّارة حديثة .وتضمن رحالت القوارب االستمتاع نهارا ً مبشاهدة «ديب
سكاي الين» من منظور مختلف ،واالسرتخاء ليالً مع تأمل النجوم ،وتتيح إطالالت عىل برج
خليفة وبرج العرب ومحمية راس الخور للحياة الربية .أما جوالت الع ّبارة التي تجسد تراث
اإلمارات ،فتبدأ من فستيفال سيتي مول وتنتهي عنده ،وتعترب إحدى وسائل النقل التقليدية
التي استخدمت قدمياً يف اإلمارات ولفرتات طويلة.
المصادر
والمراجع :

www.emaratalyoum.com
www.alittihad.ae
www.albayan.ae
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

ومضات

وتحمل القناة مجموعة من الفوائد البيئية ،منها ضامن استمرارية تجدد املياه يف الخور،
والحفاظ عىل الحياة املائية ،وتحسني جودة املياه بنسبة  ،33%وترسيع حركة دوران املياه
يف املنظومة مبعدل أربع مرات خالل السنة ،باإلضافة إىل عمل القناة عىل تلطيف الجو،
وخفض درجة الحرارة يف املنطقة املحيطة بها.

عام دراسي جديد في مواجهة كورونا
عام دراسي جديد يطل علينا مليء بالتحديات والطموحات
في مواجهة تداعيات وباء كورونا الذي فرض على الطلبة
الدراسة عن بعد في عامين دراسيين سابقين  ،ويسعى
ً
المسؤولون التربويون إلى نجاح عودة التعليم حضوريا
على مقاعد الفصول الدراسية وسط إجراءات وتدابير
احترازية صحية وتنظيمية بدأت بالحث على تلقي اللقاح
لفئات عمرية معينة إلى جانب ضرورة إبراز نتيجة سلبية
لمسحة األنف بصفة منتظمة لمن لم يتلقوا اللقاح  ،مع
ً
احتمالية اإلبقاء على خيار الدراسة عن بعد متاحا إن رغب
ً
ولي أمر الطالب في ذلك  ،ووفقا للمتغيرات الالحقة.
تحد يتحد ويتكاتف فيه الجميع ابتداء من البيئة
بالفعل هو ٍ
ً
ً
ً
المنزلية للطالب والتي تؤهله سلوكيا ونفسيا وتوجيهيا ،
ً
مرورا ببيئته المدرسية التي تتوافر بها كل التدابير الالزمة
بالتعاون مع خطوط الدفاع األول بوزارة الصحة والهيئات
والكوادر الطبية المختلفة  ،مع تزويده بالمزيد من الجرعات
التثقيفية والتوعوية الالزمة في كيفية التعامل مع
الظروف الراهنة.
كما يجب علينا أن نثمن جهود الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث في متابعة مستجدات الوباء
وتداعياته ووضع التصورات والتعليمات الالزمة  ،واتخاذ
ً
القرارات المناسبة حيالها تماشيا مع العودة التدريجية
للحياة الطبيعية  ،وتنفيذا لتوجهات القيادة الحكيمة في
توفير البيئة الصحية المثالية الحتواء الوضع في كافة
أنحاء الدولة.
والهيئة تدرك بال شك مدى أهمية إيجاد بيئة مدرسية
ً
آمنة للطلبة مع مراقبة األوضاع والتطورات تحسبا ألية
تغيرات ،والتي نرجو أن تكون لألفضل نحو التعافي التام
بمشيئة اهلل وقدرته.
ومضة أخيرة:

عن قرب أم عن بعد  ..اإلمارات تكسب التحديات ليظل
العلم ضمن األولويات.
ِ
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مرحبا الساع يا مانع تميزت في سرد ابياتك بين صلح وحرب
والقلوب أسرار والمشاعر فاضحه وسلمت....

 mمانع الوشاحي

القلوب أسرار

القلــوب أســرار وعيونــك كتــاب
دام بعــض وجــوه يســترها الغيــاب
لــو تعصــر الريــح في عينك ســحاب

هــوب كل املــاي صالــح للشــراب
مــــــــــع خيــــــــوط الصبــــــــــح
وجهــــــــــه احللـــــــــــــــــم ذاب
االمــل ظــل انرســم ع صــدر بــاب
كنــت اســال وكنــت اســال بالجــواب

املســافر لــي نســى درب االيــاب

واملشــاعر بــن صلــح وفــي حــروب
خلهــا تســتر علــى باقــي العيــوب
وقــف وطالــع متاهــات الــدروب
العقــل مصبــاح ضلمــات القلــوب
اختــاف اللــون فــي عــن الغــروب
وان وصلــت البــاب صــار الظــل ثــوب
حتــى صــار العلــم مــن علــم الغيــوب
مــن شــماله ريــح ع ســحب اجلنــوب

عيني اليمين
قلبــــــــــه معــــــــــي وقلبــي معــــــــــه
 mحمدان السماحي يأشــر عليــــــــــه باصــــــــــبعه
شــــــــــريان دمــــــــــي منبــــــــــعه
مرحبا الساع ً خلــوه ال حــــــــــــــــــد مينعــــــــــه
ياحمدان دائما حبــــــــــل الوصــــــــــل لــو يقطعــه
كريم في
لــو قالــــــــــو الدنيــــــــــا سعــــــــــه
عطائك لذلك مــــــــــــــــــاودي انظــــــــــر مــــــــــدمعه
أبدعت في اشفــــــــــــــــــــــــعه واتشــــــــــــــــفعه
مشاعرك
شــــــــــــــــــرع احملبــــــــــه شــــــــــرعه
اتجاه من تحب علــــــــــــــــــى املذاهــــــــــب الربعــه
وسلمت ....حســــــــن اخلاليــــــــــــــــق جمعــــــــه
ضامــــــــــي عويــــــــــــــــــده وشــبعه
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حــــــــــب وغــــــــــا متقاســمني
حاضــر ومــن عينــي اليمــن
وأيــــــــــام عمــــــــــري والســنني
ورب العاملــــــــــن
كيفــــــــــه
ماينقطــع دنيــــــــــا وديــــــــــن
مــن غيــره الدنيــــــــــا تشــن
وال ودي اشــــــــــوفه حزيــــــــــن
مــــــــــال الضنــــــــــن اال الضنــن
وهــــــــــذي ســــــــــلوم العاشــقني
حقــــــــــه وحــــــــــق الوالديــــــــــن
مــن كل شــــــــــيا فيــه زيــن
عيــــــــــني علــــــــــى العــود اللديــن

هواجس شعرية

إعداد  :الشاعر علي المزروعي

 mعـادل محمـد الــمـيدمة

اوجـز حبها

قـــالوا لـــي اوجـــز حبهــا فــي قصيــده

واشـــرح لـــنا بـــعض الغــا والســعاده

فـــقلت هـــي قلبــي وهــي فــي وريــده

أرض الـتـــسامح والـــكرم والـــرياده

هـــــي دار زايــــد والـمـــحبة اكـيـــده

مـــــن زارهــــا يـشـــعر كـأنـــها بــــاده

وانــــا بـهـــا كـنـــي بــــارض الـــسعيده

وان غـــبت عـــنها زاد شــوقي زيــاده

هـــي أم لـــي جـــنب الـــديار الـــبعيده

ذي ارضـعـــتني بـــعد ىســـن الـــوالده

وكـيـــف بـــاوجز والـــمشاعر عـــديده

والـســـبع روحــــي كـلـــهن والـــقياده

والـــشعب اهـــلي ال مـــشاعر جديــده

مـــنذ القــدم واحلــب ف القلــب عــاده

هـــذه حـــقيقة ..فــي حالهــا فريــده

حتــى قلــم شــعري شــغوف ن مــداده

دام األمــــن فـيـــها وجـــعلها رغـــيده

واللــه يـحـفـــظها ويـحـفـــظ عـبـــاده
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ركن المالعب
إعداد النقيب حسن المنصوري

العميد الحديدي يكرم المتميزين
في بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم

كرم سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة الرياضيني الفائزين يف بطولة املؤسسات الحكومية
األوىل لكرة القدم ،التي نظمتها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم
الصحية حيث يعد تكريم هذه الفئة امتدادا ً لتكريم املتميزين يف
مجاالت العمل الرشطي  .ودعا نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة
منتسبي القيادة الفائزين خالل تكرميهم إىل مواصلة التميز وتحقيق
اإلنجازات وأفضل املراكز يف البطوالت تعزيزا ً لسمعة رشطة رأس

الخيمة يف جميع املحافل بصفة عامة والرياضية بصفه خاصة  ،وحث
املكرمني عىل مواصلة جهودهم املتميزة والرائدة يف تقديم صورة
مرشفة مبختلف املحافل الرياضية مؤكدا ً عىل إن تكريم املتميزين
يعكس حرص واهتامم القيادة لتحفيز الكوادر الرياضية وتقدير
الجهود املخلصة التي عملت بتفانً ومثابرة من اجل تحقيق أهداف
ورؤية القيادة وخططها وبرامجها التطويرية يف املجال الريايض .

المنتخب الوطني اإلماراتي جاهز لتحقيق حلم التأهل

يدشن منتخبنا الوطني مشواره يف التصفيات الحاسمة واملؤهلة ملونديال قطر
 ،2022حيث سيالقي األبيض يف بداية انطالقته املنتخب البناين عىل ملعب
الوصل وتعد هذه املباراة هامة جدا ً حيث ال بديل سوى االنتصار وحصد
العالمة الكاملة ،وقد انتظم املنتخب يف معسكر داخيل بديب تحت أرشاف
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وقيادة املدرب الهولندي (مارفيك) ،وقد سادت الروح العالية والتفائل أجواء
املعسكر.
وتنشد كل الجامهري اإلماراتية األمل يف أن يحقق املنتخب ما هو املطلوب،
ويحظى املنتخب اإلمارايت عىل دعم كبري من اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ
راشد بن حميد النعيمي ،كام أن اإلعالم اإلمارايت بكافة وسائله قد سخر كل
أدواته لخدمة ودعم ومنارصة الفريق ،وسيخوض رضبة البداية بنفس تشكيلة
واألسامء التي خاضت تصفيات املرحلة التمهيدية ،والتي أثبتت قدرتها عىل
التغلب بكل الظروف .وأوقعت قرعة الدور الحاسم يف تصفيات آسيا املوهلة
للمونديال منتخبنا يف املجموعة األوىل إىل جانب منتخبات كوريا الجنوبية
وإيران والعراق وسوريا ولبنان ،بينام ضمت املجموعة الثانية منتخبات
اليابان وأسرتاليا والسعودية وسلطنة عامن والصني وفيتنام ،حيث سيتأهل إىل
النهائيات املنتخبان اللذان يحتالن املركزين األول والثاين يف كل مجموعة ،عىل
أن يتعامل املنتخبان صاحبا املركز الثالث يف امللحق اآلسيوي.
ويقع عىل عاتق الجامهري اإلماراتية دور كبري بحضورها ومساندتها لالعبني يف

ركن المالعب

في الشباك

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

نظرة على ضربة البداية

املباريات التي ستقام داخل الدولة ،وهو الوقود رقم ( )12لهم يف مواجهة
املنتخبات املنافسة .وقال املشجع نارص يوسف الزعايب :أن تشجيع ومساندة
املنتخب الوطني واجب عىل الجميع يف هذه املرحلة الهامة ،حيث ترتقب
اإلمارات ألن تشاهد منتخبها يف املونديال بعد الغياب الطويل وهذا يتحقق
بالتكاتف والتالحم ما بني العبيه واإلعالم والجامهري ،ودامئاً ما يكون الجمهور
اإلمارايت داعم قوي لكل من ميثل اإلمارات.
ويرى حسن سامل العيل :إن هذه التصفيات تعترب صعبة جدا ً عىل كل
املنتخبات ومنتخبنا الوطني من املنتخبات املرشحة لنيل ورقة التأهل ،ولكن
هذا يتطلب استغالل كل العوامل والظروف وتسخريها لخدمة الفريق وعىل
الجامهري الوقوف ومساندة املنتخب بالتصفيات حتى النهاية.
ويقول عبدالله محمد الشحي :التفاول هو عنوان الجامهري اإلماراتية،
وتالحظ موجة كبرية من الثقة يحظى بها الجميع عىل قدرة املنتخب
بتجاوز التصفيات والعبور إىل املونديال ،وسيكون التأهل نقطة مضيئة لكرة
اإلمارات وسيضع «كرتنا» يف الطريق الصحيح ،وحلم الجميع أن نشاهد علم
الدولة يرفرف بني منتخبات العامل ،وأطالب الكل بالحضور للملعب لدعم
الفريق ،حيث ينتظر الالعبون املساندة والتشجيع.
ويؤكد املشجع اإلمارايت أحمد عبيد خلفان عىل أهمية الحضور الجامهريي
للمدرجات ودعم املنتخب حيث أثبتت التجارب السابقة أن الجامهري
اإلماراتية الداعم األول للمنتخب ،ولعب الجمهور اإلمارايت دور كبري يف
التصفيات التمهيدية وأسهم يف تحفيز االعبني ،واألجواء العامة مليئة
بالتفاؤل وننتظر رضبة البداية لتشجيع الالعبني واإلحتفال بتحقيق الفوز
األول عىل لبنان.

حملت ضربة البداية لدوري (أدنوك) للمحرتفني مؤشر أننا مقبلون
على دوري ساخن وممتع وسيكون حاف ًال باإلثارة.
عودة اجلماهري للمدرجات من جديد أعاد الروح للمالعب بعد الغياب
باملوسم املاضي بسبب جائحة كورونا.
خمس مدربني عرب يف هذا املوسم وهي ظاهرة تعكس ثقة
إدارات األندية بقدرات املدرب العربي.
جواد بيبدرو العب الوحدة أفتتح أهداف دوري هذا املوسم بتسجيله
أول األهداف باملسابقة يف مرمى العروبة.
 حظيت ضربة البداية لدورينا بتغطية اعالمية مكثفة والسيمامن القنوات التلفزيونية وهذه التغطية تسهم يف تسويق الدوري
بالشكل املطلوب.
 جناح رابطة احملرتفني بتوقيع عقد رعاية الدوري اإلماراتي معشركة برتول أبوظبي الوطنية (أدنوك) جناح كبري يحسب لألخوة يف
الرابطة.
 الظاهرة السلبية التي سجلت على ضربة البداية تأخر بعض الفرقيف أمتام التعاقد مع احملرتفني األربع أو املقيمني.
 أكرث فريق جرى عليه تغيري يف تشكيلة عناصره عن املوسماملنصرم خورفكان ،حيث مت تغيري أكرث من  14العب ،وذلك قد يكون
سالح ذو حدين.
 من املالمح األوىل للدوري سيكون الثالثي ألندية أبوظبي (اجلزيرةوالوحدة والعني) كلمة ،إضافة إىل الشارقة وشباب األهلي.
 عجمان أبهر كل من شاهده وأعطى أنطباع أنه خمتلف عناملوسم املاضي ،وفريق كلباء سيواصل مسريته أمتدادًا للموسم
املاضي.
 النصر عليه مراجعة حساباته لتصحيح مساره ،والعروبة الضيفاجلديد يحتاج إىل عمل كبري كي يستطيع الصمود أمام الكبار.
 الوصل أسعد أنصاره وعليه أن يواصل العمل واالنتصارات حتىيستعيد بريقه.
 تعرض العب اجلزيرة الربازيلي (برونو) إىل أول حالةطرد من اجلولةاألوىل ،فيما يعترب الالعب الربازيلي (إدوارد) والعب شباب األهلي أول
العب يهدر ضربة جزاء.

ومضة

تتجه كل األنظار إىل األبيض العشق الكبري للجماهري اإلماراتية،
حيث تنطلق مسرية منتخبنا خلوض التصفيات احلاسمة املؤهلة
للمونديال ..مع كل األمنيات القلبية بتحقيق احللم اجلميل ،ومنصور
يا األبيض.
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أخبار المجتمع
ً
ولي عهد الفجيرة يشهد عرسا
ً
ً
جماعيا لتسعين شابا
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرية يرافقه
الشيخ صالح بن محمد بن حمد الرشقي رئيس دائرة الصناعة واالقتصاد بالفجرية
حفل العرس الجامعي الـ 22الذي أقيم برعاية سموه تزامنا مع زفاف الشيخ
مكتوم بن حمد الرشقي و مبشاركة  90شاباً من أبناء اإلمارة و ذلك بقاعة
االحتفاالت بفندق البحر بإمارة الفجرية.
حرض الحفل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الرشقي رئيس هيئة املنطقة الحرة و باهتامم كبري من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس
الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الرشقي رئيس اتحاد اإلمارات لبناء األجسام و األعىل حاكم الفجرية ملا تجسده هذه املناسبات السعيدة من تعزيز لروح التعاون
القوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الرشقي و الشيخ محمد بن صالح والتآخي بني أفراد املجتمع ،وترسيخ قيم التكافل من أجل تكوين أرس جديدة
الرشقي وعدد من الشيوخ و كبار املسؤولني يف االمارة.
متامسكة مستقرة  .و هنأ سموه العرسان يف هذه املناسبة السعيدة التي تحمل
و قال سمو ويل عهد الفجرية « :إن األعراس الجامعية يف إمارة الفجرية تحظى الكثري من القيم الرفيعة واملعاين السامية متمنيا لهم حياة أرسية سعيدة وهانئة.

سيف بن زايد يزيح الستارعن لوحة « 6نجوم» بمرور الفجيرة

أزاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،الستار
عن لوحة « 6نجوم» ملركز املرور والرتخيص بالقيادة
العامة لرشطة الفجرية بعد حصوله عىل أعىل تصنيف
ملراكز الخدمات الحكومية بالدولة ،للمرة األوىل منذ
تطبيق نظام النجوم العاملي لتصنيف الخدمات ضمن
التقييم الذي شمل  69مركز خدمة حكوميا .وكان
املركز قد حصل عىل هذا التصنيف املتقدم ضمن نتائج
تقييم الدورة الرابعة لنظام النجوم العاملي لتصنيف
الخدمات ،والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
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الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ،مؤخرا.
وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،
العاملني يف املركز عىل هذا اإلنجاز الذي يأيت مثرة
جهودهم املخلصة يف تطبيق معايري منظومة األداء
الحكومي املتميز وتحقيق أهداف الخطة اإلسرتاتيجية
لوزارة الداخلية ،يف تعزيز رضا املتعاملني بالخدمات
املقدمة ،مبا يتامىش مع رؤية القيادة الرشيدة نحو
متكني القطاع الحكومي بالدولة من التفوق يف أنظمته،
وأدائه وخدماته ونتائجه ،وتعزيز ثقافة اإلبداع والوالء
والتميز لدى كافة موظفي وزارة الداخلية.
جاء ذلك ،خالل زيارة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية ، ،إىل مركز خدمات املرور والرتخيص
يف الفجرية ،حيث كان يف استقباله اللواء محمد بن
غانم الكعبي قائد عام رشطة الفجرية ،والعميد محمد
راشد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام ،وكبار ضباط
رشطة الفجرية ،الذين رحبوا بسموه والوفد املرافق له
والذي ضم اللواء الركن خليفة حارب الخيييل وكيل
وزارة الداخلية ،وسعادة عبدالله نارص لوتاه مدير عام
مكتب رئاسة مجلس الوزراء ،وسعادة محمد راشد
بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وسامل باليوحة املهريي مدير
إدارة تقييم الخدمات الحكومية مبكتب رئاسة مجلس
الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.
وقام سموه بجولة يف مركز املرور والرتخيص بالفجرية،
اطلع خاللها عىل سري العمل والخدمات املقدمة إلسعاد
املتعاملني ،ومسرية تطور الخدمات املقدمة ،وتسخري
التقنيات الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات،
وفق معاير الجودة والتميز املؤسيس.
ويف ختام الزيارة التقى الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،فريق العمل مبركز املرور والرتخيص ،وهنأهم
بهذا اإلنجاز املتقدم ،وأشاد بجهودهم التي أمثرت
بإضافة إنجاز جديد إلنجازاتهم ،وحثهم عىل مضاعفة
الجهود لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم والريادة،
والتقط مع فريق العمل صورة تذكارية بهذه املناسبة.

أخبار المجتمع

مبادرة «نبرد عليهم  « 2تبلغ محطتها الخامسة في رأس الخيمة
واصل فريق سفراء السعادة التطوعي فعاليات مبادرة «نربد عليهم  »2برعاية
الشيخ حميد بن عامر النعيمي وبالتعاون مع منصة /متطوعني اإلمارات  /وبالرشاكة
مع وزارة تنمية املجتمع والتي بلغت محطتها الخامسة بإمارة رأس الخيمة وتنظم
بشكل أسبوعي حتى نهاية فصل الصيف مبشاركة فاعلة من أبناء الوطن وفق
اإلجراءات االحرتازية املتبعة .استهدفت املبادرة إسعاد الفئة العاملة يف املواقع
اإلنشائية ورسم البسمة عىل وجوههم وتخفيف حرارة فصل الصيف عليهم ،وذلك
تقديرا ً لجهودهم املبذولة وترسيخ معاين الرحمة واإلنسانية التي تعكس قيم دولة
اإلمارات وقيادتها الحكيمة ومجتمعها األصيل حيث تم توزيع املرشوبات الباردة،
واملياه ،واملثلجات واملأكوالت الخفيفة والصحية والكاممات عىل  1500عامل.

العقيد الدكتور راشد السلحي يكرم الرائد محمد المزروعي
لجهوده في نجاح البرامج التوعوية المجتمعية

فريق «ال تش ًلون هم التطوعي» ينظم دورة تدريبية
في اإلسعافات األولية بمشاركة أربعين متطوع ًا

ك ّرم العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الرشطة املجتمعية بحضور
املقدم عبد الله عبدالرحمن الزعايب رئيس قسم توعية املجتمع  ،الرائد محمد سيف
املزروعي مدير فرع الرشطة املجتمعية مبركز رشطة الدقداقة الشامل لجهوده
املتميزة يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية لوزارة الداخلية املتمثلة يف تعزيز األمن
واألمان  ،وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات املقدمة  ،وضامن تقديم كافة الخدمات
وفق معايري الجودة والكفاءة والشفافية  ،ما كان له األثر الطيب يف نجاح الخطة
التوعوية لإلدارة  ،من خالل تقدميه لعدد من املحارضات التوعوية خالل الفرتة
السابقة  .وأثنى السلحدي عىل حرص وتفاين املكرم بأداء واجبه عىل أكمل وجه
وبالصورة التي تعكس حرص القيادة عىل تقديم أفضل الخدمات الرشطية.

نظّم فريق ال تشلًون هم التطوعي  ،دورة تدريبية يف اإلسعافات األولية ملدة  3أيام
يف مدينة أبوظبي  ،وذلك بحضور ومشاركة  40متطوعاً من املواطنني واملواطنات.
و قام السيد مسعود الحوسني من فريق ساند التطوعي بإلقاء محارضات يف طرق
اإلسعافات األولية ،وذلك بحضور السيد سعود الهطايل ،وشهدت الدورة تفاعالً كبريا ً
من قبل املشاركني الذين تعرفوا عىل طرق اإلسعاف األولية .وقام الدكتور مبارك
حمد العامري رئيس مجلس إدارة فريق ال تشلًون هم التطوعي بتوزيع شهادات.

تعزية

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص العزاء والمواساة إلى

النقيب  /حسن عبد اهلل المنصوري
مدير تحرير مجلة العين الساهرة

و المساعد أول  /يوسف عبد اهلل المنصوري
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل والدتهما ،

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

إنا هلل وإنا إليه راجعون..
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تحسين الصورة الذهنية
لألجهزة األمنية ضرورة

أجهزة الشرطة في أي دولة هي جزء من بنيان المجتمع  ،لذلك فأن تحسين صورتها
ال يتم بمعزل عن سياق ذلك المجتمع.

أيها اإلخوة

صورة الشرطة ما هي إال صورة مركبة يتضمن بنيانها صورة المجتمع بمؤسساته
ُ
المختلفة  ،وبناء عليه فال يمكن أن نحدث أي تغيير في مالمح الصورة الذهنية
للشرطة  ،ما لم يكن لدى أفرادها وقياداتها الرغبة في التغيير واالقتناع التام
بضرورة هذا التغيير.

أبناء العين الساهرة

يجب أال «نروج»
صورة ذهنية
وهمية  ،بل يجب
أن نعكس الصورة
الحقيقة للجهاز
الشرطي ورجاله.
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إن جهاز الشرطة بحكم وظيفته (ال يهدف وال ينبغي له أن يهدف فقط) الى حب
الجمهور  ،وإنما يجب أن تكون غايته الوظيفية هي تحقيق أهدافه من خالل الثقة
واالحترام المتبادل فيما بين الطرفين .لذا فأن أي استرتيجية شرطية يجب أن
تهدف الى:
االحترام القائم على الود  ،االلتزام النابع من الطاعة  ،الطاعة القائمة على االحترام ،
المشاركة االيجابية النابعة من االلتزام.

أيها اإلخوة

ال يجب أن يظهر جهاز الشرطة وكأنه بصدد القيام بحملة لتحسين صورته الذهنية
لدى الجمهور  ،إذ قد ينتقص إدراك الجمهور لهذه الخطة من فعاليتها  ،وإنما يجب
أن يعلم الجمهور أن جهاز الشرطة يقوم بحمالته موضحا صور تطوير أدائه وتحسين
مهارات رجاله .ما نقصده هو إننا يجب أال « نروج « صورة ذهنية وهمية  ،بل يجب
ُ
أن نعكس الصورة الحقيقة للجهاز الشرطي ورجاله .وبهذا نستطيع أن نكون (صورة
ذهنية حسنة) للجهاز األمني  ،وهنا نكسب اتجاهات نفسية ايجابية نحو الجهاز
ً
األمني ورجاله ،ونخلق أجياال محبة للجهاز األمني تمد أياديها له في أي مطلب بناء
على ما أكتسب الجهاز من احترام و صورة ذهنية مشرفة.
لهذا كله البد من أن نرسم استراتيجة عملنا على مبدأ االحترام المتبادل  ،والثقة
المطلقة باألجهزة األمنية التي تسهر على حماية مكتسبات دولتنا الحبيبة واتحادها
الميمون  ،واستقرار شعبنا وأمانه.
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