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يوبيل «العين الساهرة» تتويج لإلعالم الهادف

في عام اليوبيل كلنا أمل
أن تستمر هذه المطبوعة
األمنية الرصينة  ،وهي
تعمل على تخليد سيرة رجال
عاهدوا الوطن وقيادته
الرشيدة للمضي في دروب
االخالص والوفاء...

مشوار مضني ذلك الذي اختطته “ العني الساهرة طيلة تلك السنني
املاضية حتى وصلت إىل اعتاب ( اليوبيل )  ،ما يشكل عالمة مضيئة يف فضاءات
العمل اإلعالمي األمني انطالقًا من متيز املسرية األمنية لقيادة شرطة رأس
اخليمة الرصينة يف احلفاظ على أسس األمن واألمان التي تنطلق منها نحو تطبيق
بنود اسرتاتيجية وزارة الداخلية املوقرة.
“ العني الساهرة “ ما كان لها أن تستمر هذه السنني التي أوصلتها إىل ( اليوبيل ) لو
ال الدعم الالحمدود من لدن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو
اجمللس األعلى حاكم رأس اخليمة والتي ساهمت يف عملية تطويرها وازدهارها
نحو تأطري العمل الشرطي بفيض من ثقافة التسامح لتخوض عربها  ،وترسم
عدة أوجه من سمات الثقافة الشرطية والقانونية  ،وهي تسعى نحو إعالء الهوية
الوطنية واحلفاظ عليها.
“ العني الساهرة “ اليوم متثل رقما ً صعبا ً من أرقام اإلعالم األمني الوطني والهادف،
يحسب لها جملة حسابات على الساحة اإلعالمية والثقافية “ .العني الساهرة
“ شكلت انتشارًا واسعًا ملسنا أبعاده عرب الكثري والكثري من االتصاالت التي تردنا
تطلبها  ،وتستفسر عن طرق الوصول لصفحاتها املشوقة والهادفة.
مشوارها الفضي كان عبارة عن مرآة نقلت صورًا جميلة تزينت أبعادها بجهد رجال
خملصني تسابقوا على حب الوطن وخدمته  ،وكانت سباقة يف ميادين الشرف
سواء يف املناسبات الوطنية  ،أو من خالل صفحاتها التي نقلت عرب اسطرها سرية
( شهداء الوطن )  ،كما ساهمت يف نقل احتفاالت البالد بيومها الوطني  ،أو يف يوم
العلم الذي بني على شعار (أرفعه عاليًا ليبقى شاخمًا).
ساهمت يف الدخول مليادين الشرف ( ميادين التدريب) لتنقل أراء حماة الوطن
ورجاله وهم يتلقون تدريباتهم التي تؤهلهم ليكونوا حراس مسرية األمن واآلمان
التي نعيش بظلها الوارف حتت ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة  -حفظه اهلل . -شاركت اجملتمع كل مناسباته،
ودخلت حجرات الدرس ،وأفردت للتوعية مساحات واسعة بهدف االرتقاء بقيم
اجملتمع واحلفاظ على املوروث احلضاري للبالد وأهلها  ،وكانت سباقة بنقل
االجنازات واالبتكارات التي تخدم العملية األمنية يف البالد وترسخ مضامينها.
ناهيك عن فضح أساليب اإلجرام و طرقه  ،وتبيان خماطر السموم واخملدرات
وحماربتها  ،كما نقلت صور من متيز الرجال الذين يقارعون هؤالء الظالميني الذين
يريدون االضرار بشبابنا عرب نشر تلك السموم  ،وأفردت له مساحات واسعة.
“ العني الساهرة “ منجز وطني نعتز به  ،كما اعتزازنا بخدمة الوطن  ،والذي تشكل
اجمللة أحد أوجهه اخمللصة.
يف عام اليوبيل كلنا أمل أن تستمر هذه املطبوعة األمنية الرصينة  ،وهي تعمل
على تخليد سرية رجال عاهدوا الوطن وقيادته الرشيدة للمضي يف دروب االخالص
والوفاء.
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محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل مدير المكتب األمني اإلقليمي
في القنصلية األمريكية بدولة اإلمارات
اســتقبل ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،ســعادة
كيفــن واينــز مديــر املكتــب األمنــي اإلقليمــي يف
القنصليــة األمريكيــة بدولــة اإلمــارات ،بحضــور
ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بهــدف تعزيــز
ومتتــن العالقــات بــن الجانبــن ،وتبــادل الخــرات
واالطــاع عــى أفضــل املامرســات املطبقــة يف املجــال
األمنــي باإلضافــة إىل تعزيــز التعــاون املشــرك يف
مجــال التدريــب والتأهيــل .حيــث رحــب ســعادة
القائــد العــام ،مبديــر املكتــب األمنــي اإلقليمــي
يف القنصليــة األمريكيــة بدولــة اإلمــارات ،مشــيدا ً
بعمــق العالقــات الطيبــة التــي تربــط البلديــن،
ومســتوى التنســيق والتعــاون خاصــة يف املجــاالت
األمنيــة والتدريــب التخصــي ،كــا تــم بحــث
تعزيــز التعــاون يف مجــال التدريــب والتأهيــل،
وتبــادل الخـرات العســكرية بــن الجانبــن مبــا يعــزز

إسـراتيجية األمــن واألمــان ،ويدعــم تطويــر وتحســن
مبــادرات املعرفــة والتدريــب.
ويف ختــام اللقــاء توجــه ســعادة اللــواء عــي بــن
علــوان النعيمــي ،بالشــكر والتقديــر إىل مديــر
مكتــب األمــن اإلقليمــي بالقنصليــة األمريكيــة

بدولــة اإلمــارات ،عــى هــذه الزيــارة ومــن جانبــه
أثنــى الســيد كيفــن واينــز ،عــى ُحســن االســتقبال
والســمعة األمنيــة الطيبــة التــي تتمتــع بهــا دولــة
اإلمــارات بشــكل عــام ،ورشطــة رأس الخيمــة عــى
وجــه الخصــوص.

 mاللواء النعيمي يتفقد إدارة العمليات ويوجه بتطوير قدرات إدارة الحدث
ســعياً نحــو تعزيــز ثقــة الجمهــور يف الخدمــات الرشطيــة
واألمنيــة املقدمــة مــن رشطــة رأس الخيمــة ،لدعــم نــر
األمــن واألمــان يف اإلمــارة ،أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد
اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمة،
عــى أهميــة تطويــر عمــل غرفــة العمليــات بــإدارة
العمليــات ،واســتحداث أنظمــة وبرامــج مبتكــرة تعــزز
مــن زمــن رسعــة اإلســتجابة لكافــة بالغــات الجمهــور
والســيطرة عــى الحــاالت الطارئــة.
جــاء ذلــك خــال جولــة ســعادته التفقديــة ،بــإدارة
العمليــات برشطــة رأس الخيمــة ،التــي رافقــه خاللهــا
أعضــاء فريــق التفتيــش ،وكان يف اســتقباله بــإدارة
العمليــات ،ســعادة العميــد ســامل ســلطان الدرمــي مديــر
عــام العمليــات املركزيــة باإلنابــة ،وســعادة العميــد
عــي محمــد النقبــي مديــر إدارة العمليــات ،وعــدد مــن
الضبــاط .حيــث اطلــع اللــواء بــن علــوان ،عــى ســر
إج ـراءات تطويــر الخدمــات يف اإلدارة ووجــه بالتدريــب
املســتمر لكــوادر غرفــة العمليــات يف مجــال االتصــال
والتواصــل مــع املتعاملــن ومهــارات إدارة الحــدث.
مــن جانــب آخــر ،تــم اســتعراض ومناقشــة األهــداف
واملبــادرات واملــؤرشات اإلســراتيجية بــإدارة العمليــات،
والخطــط الســنوية املعتمــدة إلدارة األزمــات والكــوارث
والقــدرات اللوجســتية للتعامــل معهــا بكفــاءة وفاعليــة
وتعزيــز الرشاكــة املؤسســية عــى مســتوى اإلمــارة.
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محطة شرطية

 mاللواء علي بن علوان يطلع على المشاريع التطويرية في إدارة الخدمات
المساندة بشرطة رأس الخيمة
بنــا ًء عــى الهــدف االســراتيجي الســابع لــوزارة
الداخليــة الــذي يرمــي إىل ضــان تقديــم كافــة
الخدمــات اإلداريــة وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة
والشــفافية ،تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه
بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،إدارة الخدمــات املســاندة بــاإلدارة العامــة
للمــوارد والخدمــات املســاندة ،وكان يف اســتقبال
ســعادته ،ســعادة العميــد جــال أحمــد الطــر
مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة
رأس الخيمــة ،وعــدد مــن ضبــاط اإلدارة.
حيــث تــم خــال الجولــة التفقديــة ،االطــاع عــى
ســر العمــل األمنــي ،وأهــداف ومــؤرشات ونتائــج
إدارة الخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة،
والخدمــات املقدمــة إىل العاملــن ،واالســتامع
إىل آراء املوظفــن ومالحظاتهــم ،والوقــوف عــى
مجريــات العمــل يف عــدد مــن املشــاريع التطويريــة
يف مجــال النقــل واملشــاغل والــورش الفنيــة،
واإلنشــاءآت  ،ومناقشــة أفضــل خطــط التحســن

والتطوير وفق معايري الجودة والتميز.
ووجــه ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
الشــكر والثنــاء والتقديــر إىل جميــع القامئــن
عــى إدارة الخدمــات املســاندة ،نظــر جهودهــم
املتميــزة ،داعي ـاً إىل االســتمرارية يف تقديــم أفضــل
الخدمــات ،والدعــم اللوجســتي لعمليــات القيــادة

العامــة والحفــاظ عــى املمتلــكات ،وتقديــم أفضــل
الخدمــات يف بيئــة العمــل الرشطــي مــن أجــل
جــودة حيــاة املوظفــن  ،مؤكــدا ً أهميــة رضورة
طــرح املزيــد مــن األفــكار والحلــول اإليجابيــة
واالبتكاريــة ،ووضــع أفضــل الخطــط التطويريــة
التــي ترتقــي مبســتوى الخدمــات املســاندة املقدمة.

 mاللواء علي النعيمي يطلع على مجريات سير العمل األمني
بقسم مسرح الجريمة
حرصـاً عــى تطبيــق سياســة و نهــج وزارة الداخليــة
يف مجــال التطويــر والتحســن املســتمر بهــدف
االرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي ،وضمــن إطــار
زيــارات ســعادة القائــد العــام التفتيشــية التــي
تهــدف إىل الوقــوف عــى ســر العمــل الرشطــي،
وتوجيــه ســر األداء األمنــي مبــا يحقــق أهــداف
إســراتيجية وزارة الداخليــة ،الراميــة إىل تعزيــز
األمــن واألمــان ،تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد
اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،قســم مــرح الجرميــة ،رافقــه خــال
الجولــة التفقديــة ،أعضــاء فريــق التفتيــش ،وكان
يف اســتقبالهم ســعادة العميــد طــارق محمــد بــن
ســيف مديــر عــام العمليــات الرشطيــة برشطــة رأس
الخيمــة باإلنابــة ،والرائــد عبــد اللــه يوســف جاســم
العــي رئيــس قســم مــرح الجرميــة ،وعــدد مــن
ضبــاط القســم.
حيــث اطلــع ســعادة قائــد عــام الرشطــة ،عــى
ســر إج ـراءات العمــل األمنــي والجنــايئ وامليــداين،
واألهــداف واملــؤرشات واملبــادرات اإلســراتيجية،
ونتائــج انجــازات عمــل القســم التــي حققهــا وفقـاً
للمستهدفات.

وأكــد ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان ،عــى
املحافظــة عــى مــرح الجرميــة وأهميــة تنميــة
وتأهيــل إمكانيــات عنــارص الرشطــة ممــن لديهــم
صلــة مهنيــة مبــارشة مبــرح الجرميــة ،وجمــع
األدلــة الجنائيــة ،للتمكــن مــن كشــف غمــوض
الجرائــم مــن خــال التدريــب والتأهيــل األســايس
الــذي ســيضيف إليهــم الخــرة العلميــة والعمليــة

يف املعاينــة الصحيحــة لجميــع أنــواع مســارح
الجرميــة يف مختلــف الظــروف بطــرق منظمــة ،مــن
خــال تنســيبهم يف الــدورات التدريبيــة التخصصيــة
املعــدة لهــم وتأهيلهــم للتعامــل مــع كافــة مســارح
الجرائــم الغامضــة ،مشــيدا ً بالــدور املهــم والف ّعــال
الــذي يقــوم بــه قســم مــرح الجرميــة ،مــا أســهم
يف الحفــاظ عــى تعزيــز أمــن املجتمــع.
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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ً
 mوثيقة الخمسين تجسيدا لمرحلة جديدة في تاريخ اإلمارات المضيء

جــاء اعــان قيــادة وحكومــة اإلمــارات عــن وثيقــة
الخمســن التــي تتصــف بالشــمولية والعمــل ،
وتؤســس للعقــود الخمــس املقبلــة  ،لتعكــس
حــرص قيادتنــا الحكيمــة عــى بنــاء غــد أفضــل
لألجيــال.
كــا وتجســد اســترشاف املســتقبل وتحقيــق
االســتدامة واســتقطاب رؤوس األمــوال
واالســتثامرات مــن مختلــف بلــدان العــامل  ،لدعــم
مســرة الدولــة يف طريــق التطــور واالزدهــار وبــث
روح الســام واإلنســانية بــن شــعوب العــامل .
وتعكــس هــذه الوثيقــة نهــج حكومــة اإلمــارات

التــي تســعى دومــاً إىل املشــاركة يف التنافســية
العامليــة وتحقيــق مــؤرشات ومراكــز متقدمــة يف
شــتى املجــاالت  ،وخلــق أجيــال واعيــة متســلحة
بالعلــم واملعرفــة قــادرة عــى اســتكامل املســرة
والحفــاظ عــى مكتســبات االتحــاد  .فيــا جــاءت
شــمولية الوثيقــة لتؤكــد بعــد نظــر قيــادة
اإلمــارات التــي تحــرص عــى النهــوض بالتعليــم
واالقتصــاد وتعزيــز قيــم التســامح واالســتثامر
يف رأس املــال (املواطــن ) والســعي إىل تحقيــق
التفــوق الرقمــي يف كافــة القطاعــات .
إن وثيقــة الخمســن تجســد انطالقــا نحــو مرحلــة

 mاللواء النعيمي يتسلم رسالة
الدكتوراة من ضابط بشرطة رأس الخيمة
تسـلّم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطة
رأس الخيمــة ،نســخة مــن رســالة الدكتــوراه ،التــي قدمهــا العقيــد الدكتــور
محمــد حســن الشــمييل رئيــس مركــز رشطــة مينــاء الجــر برشطــة رأس
الخيمــة ،بعنــوان أثــر تفعيــل آليــات الحوكمــة يف تحســن جــودة األداء
الــدرايس – دكتــوراه مهنيــة يف إدارة األعــال ،بجمهوريــة مــر العربيــة.
وأشــاد ســعادة قائــد عــام الرشطــة ،مبحتــوى البحــث والدراســة املميــزة
التــي قدمهــا ،العقيــد الدكتــور محمــد حســن الشــمييل ،معربـاً عــن فخــره
واعتـزازه بهــذا االنجــاز العلمــي املــرف ،الــذي جــاء تطبيقـاً إلسـراتيجية
وزارة الداخليــة ،التــي تحــرص عــى تعزيــز منهجيــة نــر املعرفــة ،وإثـراء
الثقافــة والفكــر ،عــر توجيــه الــكادر الرشطــي ،ودعــم جهــوده نحــو تبنــي
الدراســات والتخصصــات واألبحــاث العلميــة الفريــدة التــي تعــود بالخــر
والفائــدة عــى الجميــع.
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جديــدة يف تاريــخ اإلمــارات املــيء القائــم عــى
القيــم العربيــة األصيلــة والعدالــة االجتامعيــة
وتعزيــز مبــادئ املحبــة والتآخــي والتســامح ،
وحــرص الدولــة عــى مــد يــد العــون واملســاعدة
ملحتاجيهــا يف كافــة أرجــاء املعمــورة  ،مــا جعــل
اإلمــارات يف املوقــع الريــادي يف هــذا املجــال
اإلنســاين .
ومــن هنــا فــإن املســؤولية تقــع عــى أجيــال
الغــد مــن أبنــاء الدولــة للســر عــى نفــس نهــج
اآلبــاء املؤسســن  ،والحفــاظ عــى مكانــة الدولــة
ووضعهــا يف مركــز الصــدارة دامئــا .

محطة شرطية

 mاللواء بن علوان يكرم المميزين في دعم التطوير الشرطي واألمن الشامل

مــن منطلــق تنفيــذ توجيهــات وزارة الداخليــة يف تقديــر
جهــود العاملــن ،كــرم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه
بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
بحضــور ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،وســعادة العميــد
جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات
املســاندة ،وعــدد مــن كبــار الضبــاط ،عــددا ً مــن
فــرق العمــل والعنــارص الرشطيــة واملدنيــة مــن أف ـراد
الجمهــور باإلمــارة ،الداعمــن واملســاهمني يف دعــم
عمليــة التطويــر الرشطــي واألمــن الشــامل ،وذلــك
تقديــرا ً لجهــود الفــرق والعنــارص الرشطيــة املتميــزة،

فض ـاً عــن تقديــر وعرفــان شــعور املواطنــة اإليجابيــة
واملســؤولية املجتمعيــة ،لــدى املكرمــن مــن أفــراد
الجمهــور ،األمــر الــذي اســتحق اإلشــادة والتقديــر مــن
قبــل ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة.
حيــث أشــاد ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان ،بجهــود
املكرمــن ،مثمن ـاً تعاونهــم املثمــر واملتميــز يف التعزيــز
املســتمر لدعــم عمليــة التطويــر الشــامل ،بغيــة النهوض
بالعمــل املؤســي الرشطــي واملســاهمة يف اســتدامته
عــر االرتقــاء بــه إىل أفضــل معايــر الجــودة والتميــز
عــى مســتوى وزارة الداخليــة ،كــا مثــن ســعادته جهــود
أفـراد الجمهــور مــن املدنيــن املتعاونــن يف حفــظ األمــن

والحقــوق .يف ختــام حفــل التكريــم ،وجــه ســعادة اللواء
عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي ،الشــكر والثنــاء
والتقديــر إىل جميــع املكرمــن ،مؤكــدا ً بــأن التكريــم
هــو منهــج ثابــت يف رشطــة رأس الخيمــة ،إميان ـاً منهــا
بأهميتــه ودوره الفاعــل يف رفــع املعنويــات وتحفيــز
القــدرات ونــر روح التنافــس وإذكاء روح املبــادرات
الفاعلــة .فيــا مثــن املكرمــن ،تلــك اللفتــة الكرميــة مــن
قبــل ســعادة القائــد العــام ،مقدمــن الشــكر الجزيــل إىل
وزارة الداخليــة ،والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
نظــر الدعــم الالمحــدود للمتميزيــن يف دعــم املواطنــة
اإليجابيــة والتطويــر واألمــن الشــامل يف اإلمــارة.

ُ ّ
 mاللواء علي بن علوان يكرم نخبة من العناصر الشرطية والشركاء
المتعاونين من هيئة الموارد العامة

متاشــياً مــع نهــج القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
املتمثــل يف تكريــم املتميزيــن مــن املوظفــن والــركاء
واملتعاونــن مــع أجهــزة الرشطــة ،وســعياً لتحقيــق األهــداف
اإلســراتيجية لــوزارة الداخليــة ،الراميــة إىل تعزيــز األمــن
واألمــان وثقــة الجمهــور بفاعليــة الخدمــات املقدمــة،
وتفعيــاً لــدور أفــراد املجتمــع ومؤسســاته باملســؤولية
املجتمعيــة .كـ ّرم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بحضــور ســعادة
العميــد جــال الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات

املســاندة برشطــة رأس الخيمــة ،وســعادة العميــد الدكتــور
محمــد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة ،وعــدد
مــن ضبــاط الرشطــة ،نخبــة مــن العنــارص الرشطيــة
والــركاء املتعاونــن مــن هيئــة املــوارد العامــة مــع إدارة
املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،تقدي ـرا ً وعرفان ـاً
ملســؤوليتهم املجتمعيــة ،وجهودهــم املميــزة املبذولــة يف
أداء مهامهــم وإســهامهم يف تطويــر العمــل واالرتقــاء بــه
للمحافظــة عــى املكانــة الرياديــة التــي وصلــت إليهــا
القيــادة العامــة مــن متيــز وإبتــكار حتــى باتــت لهــا مكانــة

مرموقــة يشــار إليهــا بالبنــان ويشــاد بكفائتهــا العاليــة
بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن جــودة يف العمــل وإتقــان يف
األداء مــا كان لــه طيــب األثــر عــى املخرجــات والنتائــج
واملــؤرشات املتمثلــة يف الخدمــات املقدمــة إىل الجمهــور.
وأكــد ســعادة قائــد عــام الرشطــة ،أن تكريــم هــذه النخبــة
املميــزة اليــوم يــأيت تنفيــذا ً لتوجيهــات القيــادة الرشطيــة،
وإســراتيجية وزارة الداخليــة ،التــي تــويل اهتاممــاً بالغــاً
بالعنــر البــري كونــه املحــور األســايس والرئيــي يف دعــم
وتطويــر اســتمرارية األعــال ،وتحقيــق التنميــة املســتدامة.
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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 mشرطة رأس الخيمة تتحقق من سير خططها الخاصة بإسعاد
العاملين لعام 2021م

ضمــن إســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل
تحقيــق الســعادة وجــودة الحيــاة الوظيفيــة،
عقــدت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
اجتــاع مناقشــة ســر الخطــط اإلســراتيجية
الخاصــة بإســعاد العاملــن لعــام 2021م،
برئاســة العميــد الدكتــور جاســم محمــد البكــر
الزعــايب مــن اإلدارة العامــة للمــوارد والخدمــات
املســاندة برشطــة رأس الخيمة.حيــث تــم خــال
االجتــاع ،مناقشــة ســر خطــط مبــادرات إســعاد
العاملــن لعــام 2021م ،بهــدف تطويــر العمليــات
والخدمــات التــي تقدمهــا رشطــة رأس الخيمــة،

إلســعاد العاملــن ،والوقــوف عــى نتائــج تنفيــذ
خطــط األنشــطة الخاصــة بــكل مبــادرة مــن
املبــادرات األربعــة الرئيســية ،فيــا يتعلــق
بجوانــب الصحــة ،والحوافــز ،والتمكــن ،وبيئــة
العمــل ذات الجــودة ،حرص ـاً عــى نــر مفهــوم
الســعادة الوظيفيــة واإليجابيــة ،والتعــرف عــى
احتياجــات املوظفــن مــن خــال تنفيــذ عــدد
مــن املبــادرات واملشــاريع التــي تســتهدف إســعاد
العاملــن وتعــزز مــن جــودة الخدمــات املقدمــة
لهــم ،مبــا يحقــق تعزيــز مســتويات الســعادة
واإليجابيــة بــن أف ـراد بيئــة العمــل املؤســي .يف

ختــام االجتــاع ،تــم التأكيــد عــى رضورة انجــاز
الجــزء املتبقــي مــن األنشــطة حســب الخطــة
املوضوعــة ،عــى أن يتــم تقييــم وقيــاس أثــر
تلــك الجهــود عــى ســعادة العاملــن ورضاهــم
مبــا يضمــن تحقيــق مــؤرشات الــوالء والتناغــم
الوظيفــي بــن جميــع املنتســبني ،ويدعــم تطويــر
منظومــة العمــل األمنــي والرشطــي واالرتقــاء
بــاألداء إىل أعــى املســتويات ،فض ـاً عــن ترســيخ
مفهــوم الســعادة كاســلوب حيــاة يف بيئــة العمــل
الرشطــي واملؤســي.

 mللعاملين بوزارة الداخلية
شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة ضوابط استخدام
شبكات التواصل االجتماعي عن بعد
نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
محــارضة تثقيفيــة عــن بُعــد ،بعنــوان (ضوابــط
اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي للعاملــن
بــوزارة الداخليــة) ،قدمهــا العميــد الدكتــور
جاســم محمــد البكــر الزعــايب مــن اإلدارة العامــة
للمــوارد والخدمــات املســاندة ،بحضــور مــدراء
اإلدارات ونوابهــم ،وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة،
مســتعرضاً الــروط واألحــكام التــي يجــب عــى
العاملــن بــوزارة الداخليــة التقيــد وااللت ـزام بهــا
عنــد التعامــل مــع شــبكات التواصــل االجتامعــي
وبعنايــة خاصــة ،تجنب ـاً لعــدم إســاءة اســتخدام
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تلــك الوســائل ،والحــذر مــن خطــر التعــرض
إلرتــكاب الجرائــم اإللكرتونيــة.
تناولــت املحــارضة ،التعريــف مبصطلحــات
شــبكات التواصــل االجتامعــي ،وضوابــط
االســتخدام الشــخيص لتلــك الوســائل التــي تقــدم
خدمــات التواصــل املبــارش مــع املجموعــات
واملســتخدمني ،ومناقشــة سياســة وزارة الداخليــة
يف هــذا املجــال ،والرتكيــز عــى الــروط التــي
يجــب مراعاتهــا عنــد انشــاء الحســابات عــر
منصــات التواصــل االجتامعــي املختلفــة،
والنصــوص القانونيــة املتعلقــة بهــا.

يف ختــام املحــارضة ،دعــا العميــد الدكتــور جاســم
البكــر ،منتســبي الرشطــة إىل رضورة االطــاع
املســتمر عــى ضوابــط اســتخدام مواقــع التواصــل
التخــاذ االج ـراءات الصحيحــة يف التعامــل معهــا،
وادراك واجبــات ومســؤوليات ومحظــورات
اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي
ملنتســبي وزارة الداخليــة ،عــى املســتويني العــام
والشــخيص ،ونطــاق تطبيــق القوانــن املرتبطــة
بسياســة االســتخدام والتعامــل ،والعقوبــات
املنصــوص عليهــا يف القوانــن بحــق مخالفــي بنــود
السياســة.

محطة شرطية

 mإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة تحقق نتائج إيجابية
في مؤشرات تعزيز الوعي المجتمعي
حققــت إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس
الخيمــة – فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري ،نتائــج
ومــؤرشات إيجابيــة يف تعزيــز الوعــي املجتمعــي،
مــن خــال نــر التوعيــة املروريــة األمنيــة ،عــى
نطــاق واســع يف اإلمــارة ،حيــث ارتفــع مــؤرش
الحمــات التوعويــة املروريــة بنســبة % 100
خــال النصــف األول مــن  2021مقارنــة بــذات
الفــرة مــن العــام املنــرم  ،2020تجســيدا ً لرؤيــة
وزارة الداخليــة يف جعــل الطــرق أكــر أمانــاً.
وأكــد ســعادة العميــد أحمــد الصــم النقبــي مديــر
إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة،
أهميــة توعيــة الســائقني وكافــة مســتخدمي
الطريــق وجميــع فئــات املجتمــع وخاصــة
الشــباب ،مــن خــال تدشــن الحمــات التوعويــة
املروريــة لاللتـزام بقواعــد وأنظمــة الســر واملــرور،
وتجنــب وقــوع الحــوادث املروريــة حفاظ ـاً عــى
ســامتهم وســامة كافــة مســتخدمي الطريــق،
موضح ـاً بــأن ارتفــاع مــؤرش الحمــات التوعويــة،

تزامــن معــه ارتفــاع مــؤرشات أخــرى ،مثــل مــؤرش
عــدد الجهــات املشــاركة يف الحمــات التوعويــة
الــذي بلغــت نســبته  % 16.66فيــا ارتفــع عــدد
املســتفيدين مــن الحمــات التوعويــة بنســبة 61.1
 ، %مثمنــاً ســعادته مشــاركة وتعــاون الجهــات
املعنيــة بالســامة املروريــة والرشكاء اإلسـراتيجيني
يف ترســيخ الثقافــة املروريــة وااللتــزام بقواعــد
وأنظمــة الســر واملــرور ،لبلــوغ أعــى مســتويات
الســامة املروريــة.
وأوضــح مديــر إدارة املــرور والدوريــات ،بــأن
رشطــة رأس الخيمــة ،تســعى دامئــاً إىل ردع
الســائقني املخالفــن واملســتهرتين ح ـرا ً ممــن ال
يســتجيبون اىل النصــح واالرشــاد وجهــود التوعيــة
املروريــة للحــد مــن الحــوادث ،مــن خــال تفعيــل
نشــاط حمــات الضبــط املــروري املنفــذة لضبــط
املخالفــن مروري ـاً ،مضيف ـاً بــأن حمــات الضبــط
والتفتيــش املنفــذة ،قــد حققــت ارتفاعــاً يف
مــؤرش الحمــات بلغــت نســبته  % 5.55وذلــك

ألن الضبــط املــروري ال يعــد خيــارا ً بقــدر مــا هــو
رضورة اســتدعاها الواقــع املــروري ومؤرشاتــه
األمنيــة لرفــع وتعزيــز مســتوى الســامة عــى
الطــرق ،وردع الســائقني املخالفــن واملســتهرتين.
ويف محاولــة لكبــح الحــوادث املروريــة ،والحــد
مــن تأثريهــا عــى األرواح واملمتلــكات ،أطلقــت
إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة،
عــدة مبــادرات وحمــات توعيــة للحــد مــن تأثــر
حــوادث املــرور ،ومــن هــذه املبــادرات( :مبــادرة
الســامة املروريــة  ...التــزام ومســؤولية) والتــي
تســتهدف توعيــة محــات الزينــة والكراجــات
بعــدم القيــام بتعديــل أي جــزء مــن أجـزاء املركبــة
وأي تغيــر جوهــري للمركبــة دون ترصيــح مــن
الجهــات املعنيــة ،و ( مبــادرة كُلنــا بامليــدان )
التــي تســتهدف االنتشــار املــروري يف كافــة الطــرق
واملناطــق التجاريــة والحيويــة لضــان إنســيابية
الحركــة املروريــة ,ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات
االحرتازيــة للوقايــة مــن فــروس كورونــا.

 mبمشاركة مجلس شباب شرطة رأس الخيمة
ملتقى شباب رأس الخيمة المؤسسي ينظم ورشة بعنوان
( نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات )

شــاركت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،ممثلــة مبجلــس شــباب رشطــة رأس
الخيمــة ،يف الورشــة التنســيقية مللتقــى شــباب رأس الخيمــة املؤســي األول ،عــن
بُعــد ،تحــت عنــوان ( نظــام النجــوم العاملــي لتصنيــف الخدمــات )  ،مبشــاركة
ممثــي الدوائــر والجهــات املحليــة والحكوميــة باإلمــارة ،وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة
مــن فئــة الشــباب .حيــث تضمنــت الورشــة جلســة حواريــة للتوعيــة بقنــوات

التواصــل املؤســي للشــباب يف اإلمــارة ،مــع التعريــف بنظــام النجــوم العاملــي
لتصنيــف وتلقــي الشــكاوى ،ومناقشــة الخطــة التشــغيلية واســتعراض األفــكار
واملبــادرات وتذليــل العقبــات والوقــوف عــى ســر العمــل وتوجيــه ســر األداء
مبــا يحقــق األهــداف االســراتيجية للحكومــة ودورهــا يف تكامــل األدوار وتوحيــد
اإلج ـراءات إلســعاد املتعاملــن ،وتعزيــز األمــن واألمــان واالســتقرار يف كافــة أنحــاء
اإلمــارة ،باالســتناد عــى معايــر نظــام النجــوم العاملــي يف تقديــم أفضــل الخدمــات
لفئــة شــباب اإلمــارة.
وتــم خــال الورشــة اســتعراض العديــد مــن املحــاور الهامة والرئيســية التــي متحورت
حــول التعريــف بأحــدث طــرق التواصــل املؤســي الشــبايب ،وآليــات إســتقبال
الشــكاوى مــن قبــل ممثــي فئــة الشــباب ،ســعياً نحــو تطويــر وتحديــث األفــكار
والربامــج ،وتقديــم خدمــات ذات كفــاءة وجــودة عاليــة للجمهــور وفقــاً لنظــام
النجــوم العاملــي لتصنيــف الخدمــات ،بجهــود وتكاتــف كافــة القامئــن عــى مجلــس
شــباب رشطــة رأس الخيمــة ،وتحقيــق الخدمــات املتميــزة التــي ترقــى بالعمــل مــا
يــريض ويســعد كافــة املتعاملــن ،مؤكديــن عــى أهميــة املــي بعمليــة التطويــر
وفــق الخطــط املدروســة لتحقيــق القفــزة النوعيــة يف مســتوى األداء والعمــل.
وأكــدت الورشــة ،رضورة مضاعفــة الجهــد والتميــز واإلخــاص يف العمــل وذلك ســعياً
لتحقيــق رضــا وثقــة أف ـراد املجتمــع ،كــا تــم التعــاون والتنســيق بــن الحضــور
عــى ســر خطــط العمــل املقبلــة وفق ـاً لنظــام النجــوم ،وتــم مناقشــة العقبــات
واملعوقــات وأبــرز االحتياجــات املطلوبــة لســر العمــل عــى النحــو املطلــوب.
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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محطة شرطية

ً
 mتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد
شرطة رأس الخيمة تنظم مبادرة أليتام مؤسسة
صقر بن محمد القاسمي لألعمال الخيرية
أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة مبــادرة لدعــم أيتــام مؤسســة صقــر بــن
محمــد القاســمي لألعــال الخرييــة بحضــور العقيــد قضيــب عبــد اللــه الزعــايب نائــب
مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة  ،والنقيــب ســيف راشــد يهمــور رئيــس قســم
األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة باإلنابــة  ،وســعادة أحمــد راشــد بــن صوفــه الزعــايب
مديــر عــام مؤسســة صقــر بــن محمــد القاســمي لألعــال الخرييــة  ،تضمنــت املبــادرة
توفــر املســتلزمات املدرســية لأليتــام ســعياً لتلبيــة احتياجاتهــم املختلفــة تزامنـاً مــع بــدء
العــام الــدرايس الجديــد .
مــن جهتــه أكــد العقيــد قضيــب الزعــايب نائــب مديــر اإلعــام والعالقــات العامــة حــرص
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى تنفيــذ تلــك املبــادرات اإلنســانية ضمــن
إس ـراتيجيتها الراميــة إىل تقديــم كافــة الخدمــات  ،وتنفيــذ الربامــج املتنوعــة إلســعاد
اإليتــام بهــدف رســم البســمة عــى وجوههــم وإدخــال الفرحــة إىل قلوبهــم وتحقيــق
اندماجهــم اإليجــايب مــع محيطهــم االجتامعــي .
ومــن جانبــه عــر مديــر عــام مؤسســة صقــر بــن محمــد القاســمي لألعــال الخرييــة عــن
ســعادته وشــكره وتقديــره لرشطــة رأس الخيمــة التــي تعــد مــن الــركاء األساســيني يف
دعمهــا للمؤسســة مــن خــال تنفيــذ برامجهــا املختلفــة  ،والخاصــة باأليتــام هــذه الفئــة
التــي تشــكل جــز ًء ال يتجــزأ مــن املجتمــع ويتوجــب علينــا جميع ـاً احتوائهــا تأكيــدا ً
لــروح التضامــن املجتمعــي معهــم وتعزيـزا ً ملبــادرات متكينهــم وإســعادهم .

 mبرنامج العين الساهرة يسلط الضوء عليها
فعاليات وأنشطة مختلفة تطلقها وزارة الداخلية عبر مشاركتها في أكسبو 2020

اســتضاف برنامــج العــن الســاهرة الــذي تنظمــه ادارة االعــام والعالقــات العامــة يف
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة يف حلقتــه الثانيــة عــرة املقــدم ســعيد محمــد
الظهــوري مديــر إدارة تطويــر الخدمــات يف وزارة الداخليــة للحديــث عــن مشــاركة
الــوزارة يف معــرض أكســبو  2020الــذي تســتضيفه ديب مطلــع الشــهر املقبــل ملــدة
 6أشــهر.
وأشــار املقــدم الظهــوري خــال الحلقــة إىل أن أكســبو يعتــر أحــد أهــم وأقــدم
الفعاليــات منــذ انطالقتــه يف لنــدن عــام  1851باعتبــاره حاضنــة ألهــم االخرتاعــات
واالبتــكارات مــا يعنــي أن معــرض أكســبو  2020ســروي قصــة نجــاح اإلمــارات ولــديب
يف تنظيــم هــذا الحــدث العاملــي  .وأضــاف أن اختيــار دولــة االمــارات التــي تتمتــع
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ببنيــة اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة قويــة يعكــس ثقــة العــامل بقــدرات دولتنــا الحبيبــة
التــي تتوافــر فيهــا االمكانيــات والقــدرات الســتضافة وتنظيــم واقامــة مثــل هــذا
املعــرض االســتثنايئ الــذي حقــق نجاحــات قبــل أن يبــدأ  ،الفتــا إىل أن وزارة الداخليــة
والقيــادات الرشطيــة ســتكون حــارضة ومشــارك قــوي بجنــاح خــاص يف معــرض أكســبو
 2020يتــم مــن خاللــه عــرض أفضــل املامرســات الرشطيــة بالدولــة أمــام الــزوار فضــا
عــن تنظيــم ورش العمــل واالجتامعــات عــى املســتويني املحــي والــدويل مــن بينهــا
القمــة الرشطيــة  ،وملتقــى االســترشاف الرشطــي  ،واملختــر الرشطــي الــذيك  ،وملتقــى
الطــب الرشطــي ،إىل جانــب تواجــد منصــات دامئــة ومؤقتــة حــول رؤيــة وزارة
الداخليــة  ،وللقيــادة العامــة لرشطــة أبوظبــي  ،والقيــادة العامــة لرشطــة ديب  ،ومنصــة
فزعــة وبرنامــج املكافــآت الســلوكية إىل جانــب مبــادرة زايــد امللهــم  ،وبرنامــج خليفــة
للتمكــن  .وأوضــح املقــدم الظهــوري أن وزارة الداخليــة ســتكون مشــاركة بحزمــة مــن
الفعاليــات واألنشــطة التــي ســيتم عرضهــا يف أرجــاء املعــرض بأســلوب يجــذب الــزوار
تتضمــن عروضــا رشطيــة وموســيقية وأخــرى للدوريــات الفارهــة والذكيــة ودوريــات
األطفــال وغريهــا مبــا يعكــس رســالة ورؤيــة الــوزارة  ،مبينــا أن معــرض أكســبو 2020
يعتــر كن ـزا ً معرفي ـاً سيســهم يف اكســاب منتســبي الــوزارة مــن زوار املعــرض معــارف
ومهــارات جديــدة ميكــن االســتفادة منهــا يف دعــم العمــل املؤســي والريــادي .
وذكــر أن وزارة الداخليــة ســتوفر تذاكــر موســمية لكافــة منتســبيها وللقيــادات
الرشطيــة وعوائلهــم تتيــح لهــم زيــارة املعــرض طيلــة فــرة انعقــاده حيــث ميكــن
للمنتســب الحصــول عــى تذكرتــه عــر التطبيــق الخــاص بفزعــة أو عــن طريــق املوقــع
االلكــروين  ،موضح ـاً أنــه ســيمكن ملنتســبي وزارة الداخليــة التعــرف عــى فعاليــات
وبرامــج املعــرض عــر أكــر مــن قنــاة ســواء مــن خــال املوقــع الرســمي إلكســبو عــى
الشــبكة العنكبوتيــة أو عــر حســابات التواصــل االجتامعــي الخاصــة بــه أو مــن خــال
القنــوات التابعــة للــوزارة
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 mشرطة رأس الخيمة تنظم محاضرات توعوية أمنية لطالب المدارس

نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
متمثلــة بقســم توعيــة املجتمــع بــإدارة
الرشطــة املجتمعيــة  ،محــارضات توعويــة
حــول الثقافــة األمنيــة يف مقــر اإلدارة  ،انطالقـاً

مــن برنامجهــا الــذي يســتهدف طــاب املــدارس
مبختلــف املراحــل الدراســية مــع تطبيــق كافــة
اإلجــراءات االحرتازيــة ملكافحــة "كوفيــد ،19
كــا نظمــت اإلدارة محــارضات افرتاضيــة

باســتخدام التطبيقــات اإللكرتونيــة  ،وقــد ألقــى
املحــارضات النقيــب ســيف ســامل الخاطــري
مديــر فــرع العالقــات املجتمعيــة  ،واملســاعد
أول أحمــد الصحــاري .
وعــى هامــش املحــارضات أكــد العقيــد
الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي مديــر
إدارة الرشطــة املجتمعيــة  ،بــأن اإلدارة توجــه
عملهــا عــى رضورة حاميــة املجتمــع مــن كافــة
الظواهــر واملؤثــرات التــي ميكــن أن تشــكل
تهديــدا ً ألمنهــم وســامتهم ومســتقبلهم  ،عــر
تحصــن طــاب املــدارس ورشائــح املجتمــع
األخــرى ضــد مزالــق االنحـراف  ،ونــر الثقافــة
واملعرفــة والقيــم الرتبويــة التــي تســاهم يف
تعزيــز دور اإلدارة بالتعــاون والتنســيق مــع
املــدارس والســعي لتطبيــق رســالتها الرتبويــة
الهادفــة.

 mشرطة رأس الخيمة تنظم فعاليات ترفيهية ألبناء منتسبيها

تحــت رعايــة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة  ،نظمــت إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة متمثلــة يف
قســم األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة فعاليــة ترفيهيــة ألبنــاء منتســبي
رشطــة رأس الخيمــة بالتعــاون مــع رشكــة ( فــاي زون ترامبولــن ) ،
وذلــك ضمــن اإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة مــن فــروس كورونــا
(كوفيــد  ) 19تحقيق ـاً للخطــة اإلس ـراتيجية للقيــادة الراميــة إىل تكويــن
رشاكات مجتمعيــة مــع كافــة املؤسســات والجهــات وأفــراد املجتمــع،
حــر انطــاق الفعاليــة النقيــب ســيف راشــد يهمــور رئيــس قســم

األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة باإلنابــة  ،وعــدد مــن أوليــاء األمــور
والضبــاط وصــف الضبــاط واألفــراد برشطــة رأس الخيمــة  ،اشــتملت
الفعاليــة عــى ألعــاب ترفيهيــة متعــددة لقضــاء وقــت ممتــع ومفيــد ،
نالــت إعجــاب الحضــور مــن العائــات واألطفــال .
وأكــدت رشطــة رأس الخيمــة بهــذه املناســبة أن اهتــام القيــادة العامــة
بتنظيــم الفعاليــات املختلفــة يــأيت بتوجيهــات مــن ســعادة القائــد العــام،
لالهتــام بدورهــا املجتمعــي يف إعــداد جيــل واع ومحب للجهــاز الرشطي
ملــا لذلــك مــن دور كبــر يف غــرس الثقــة بالنفــس وتكريــس مبــدأ التآخــي
والتعــارف بــن األطفــال  ،وتســهم يف تفريــغ الطاقــة الســلبية لهــم  ،مــا
يســهم بشــكل فاعــل يف تطويــر قدراتهــم الذهنيــة وإعدادهــم اإلعــداد
الصحيــح الــذي يؤهلهــم لتطويــر مجتمعهــم باملســتقبل بكفــاءة واقتــدار.
وأشــار رئيــس قســم األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة باإلنابــة  ،أن
تنظيــم الفعاليــات املختلفــة ملنتســبي القيــادة وأبنائهــم عــى حــد
الســواء يــدل عــى النجــاح الــذي حققتــه الفعاليــة  ،ويــأيت ذلــك مــن
خــال تفعيــل دورهــا املجتمعــي ومــد جســور التواصــل واالنســجام بــن
أبنــاء األرسة الواحــدة  .الفت ـاً إىل أن الهــدف مــن هــذه الفعاليــات هــو
تحقيــق التواصــل األخــوي وخلــق نــوع مــن املحبــة واأللفــة وتعزيــز
الثقــة بقــدرات اآلخريــن وإرســاء قواعــد مشــركة ملزيــد مــن التعــاون
األخــوي يف املســتقبل .
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان
حفل االفتتاح التاريخي

اإلمارات تحتضن العالم
في «إكسبو  2020دبي»

المصدر  :وام
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نائب رئيس الدولة :

 «اإلمارات تثبت للعامل أنها دولة عىل قدر التحديات ..و أنها األقدر عىلالخروج من األزمات عرب خلق الفرص وصنع األمل».
 «انطالق إكسبو  2020ديب دفعة قوية ملسرية التعايف عامليا لحقبة مابعد كوفيد -19ضمن مرحلة تستلزم توحيد الجهود والرؤى واإلمكانات
واألهداف».
 «وعدنا أن تكون هذه الدورة من إكسبو استثنائية و عالمة فارقة يفتاريخه ..واليوم نشهد تحقيق الوعد ..فالعامل اليوم عىل أرضنا ..يقدم لنا
أفضل ما لديه ونقدم له أفضل ما لدينا».

محمد بن زايد :

 «اإلمارات بقيادة خليفة بن زايد تفتح ذراعيها و قلبها للعامل عىل أرضها...ملتقى الحضارات والثقافات عىل مر التاريخ ...وموطن التسامح والتعايش
منذ القدم» .
»استضافة الحدث الكبري تؤكد الثقة العاملية يف اإلمارات وتجربتها التنمويةالرائدة وما تجسده من قيم وسياسات تدعو إىل الخري والتنمية والتعاون
والسالم» .
»نجاح إكسبو مسؤولية وطنية وندعو أبناء اإلمارات واملقيمني وكل األجهزةيف الدولة للمشاركة والتعاون يك يخرج الحدث بالصورة التي يتمناها كل
إمارايت وعريب وكل محب لدولة اإلمارات».
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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» وأخوه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة بجميع املشاركني يف إكسبو  2020ديب ،يف أول
انعقاد له يف منطقة الرشق األوسط و أفريقيا و جنوب آسيا ونقل
سموهام تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه الله» وترحيب سموه و أمنياته بالتوفيق ملمثيل 192
دولة ووفود املنظامت والهيئات واملؤسسات الدولية املشاركة والتي
حرصت عىل القدوم إىل ديب لبدء حوار ثقايف وإبداعي ميتد عىل مدار
ستة أشهر يتم من خاللها رسم مالمح مستقبل العامل بتقديم الحلول
واالبتكارات واألفكار التي تعني عىل تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد
آليات أكرث كفاءة لتفعيل العمل املشرتك نحو غد أفضل للجميع.
جاء ذلك خالل حضور سموهام حفل افتتاح الحدث العاملي الكبري
الذي أقيم يف ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو و الرابط بني
محاوره الثالثة «االستدامة و»التنقل» و»الفرص» .
شهد الحفل إىل جوار سموهام  ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
آل مكتوم نائب حاكم ديب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية
و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف منطقة
الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم
يف منطقة العني وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس
املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي
و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة
زايد العليا ألصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل
نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ خالد بن
محمد بن زايد آل نهيان ،عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس
مكتب أبوظبي التنفيذي و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل ملجموعة طريان اإلمارات
رئيس اللجنة العليا إلكسبو  2020ديب وسمو الشيخ أحمد بن محمد
بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس ديب لإلعالم وسمو الشيخ منصور
بن محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
زايد آل نهيان و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و سمو
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ،ممثل جاللة ملك البحرين لألعامل
اإلنسانية وشؤون الشباب ومعايل ريم بنت إبراهيم الهاشمي ،وزيرة
دولة لشؤون التعاون الدويل املدير العام ملكتب إكسبو  2020ديب،
ولفيف من أصحاب املعايل الوزراء وكبار املسؤولني ،وأعضاء السلك
الدبلومايس لدى الدولة ،وحشد كبري من ممثيل وسائل اإلعالم املحلية
والعاملية.
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لحظة تاريخية

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة اإلمارات العربية
املتحدة تشهد لحظة تاريخية استثنائية مع انطالق إكسبو  2020ديب الذي يعد
الحدث األهم يف العامل عرب اجتامع  192دولة بثقافاتها وتجاربها وتاريخها الفتا إىل
أن «هذه اللحظة الدولية التي تصنعها اإلمارات تشارك فيها فرق وطنية من كافة
القطاعات تفخر بأنها جزء من هذا املرشوع الحضاري العاملي».
و أشار سموه إىل أن « :دولة اإلمارات تدشن محطة جديدة يف مسرية املستقبل
التي ستنطلق بتسارع أكرب من أي وقت مىض ،حيث أن كل الطموحات ممكنة
التحقق باإلرادة القوية واإلدارة الحكيمة» ،مؤكدا « :اإلمارات تثبت للعامل أنها دولة
عىل قدر التحديات ..وأنها األقدر عىل الخروج من األزمات عرب خلق الفرص وصنع
األمل ..لتقدم منوذجا عامليا مستقبليا تنمويا ».و أضاف سموه إن «إكسبو  2020ديب
يشكل احتفالية إنسانية بأرقى منجزات الدول وإبداعاتها وابتكاراتها ،كام يوفر فضاء
الجتامع العقول واألفكار والخربات والتجارب اإلنسانية ..فيام يعني الحدث العاملي
عىل اكتشاف آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور الثقة بني الشعوب وتعزيز
العمل املشرتك لبناء مستقبل أفضل للبرشية عنوانه السالم واالستقرار واالزدهار
للجميع».
و نوه سموه إىل أن «انطالق فعاليات إكسبو  2020ديب يعد دفعة قوية ملسرية
التعايف عامليا لحقبة ما بعد كوفيد -19ضمن مرحلة تستلزم توحيد الجهود والرؤى
واإلمكانات واألهداف ملا فيه خري البرشية».
و أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عىل الجهود الضخمة التي
بذلتها الفرق و الكوادر الوطنية التي عملت من أجل تحويل إكسبو  2020ديب إىل
تجربة استثنائية تضاف إىل سجل التجارب واإلنجازات اإلماراتية ،بدءا من املضمون
مرورا مبراحل التصميم والبناء ،وحتى تجسيدها واقعا مدهشا عىل األرض».
وقال سموه « :أعلنا أن اإلمارات ليست دولة و إمنا العامل يف دولة ..و وعدنا بأن
تكون هذه الدورة من إكسبو استثنائية وعالمة فارقة يف تاريخ إكسبو ..واليوم

نشهد تحقيق هذا الوعد ..فالعامل اليوم عىل أرضنا ..يقدم لنا أفضل ما لديه و نقدم
له أفضل ما لدينا» مؤكدا أن «اإلمارات ستقدم خالل األشهر املقبلة أجمل تجربة
إنسانية وثقافية وحضارية واقتصادية عاملية ..واألنظار اليوم عىل دولة اإلمارات
واملستقبل سيكون أجمل وأفضل بإذن الله تعاىل».

اإلمارات تفتح قلبها للعالم

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تفتح ذراعيها وقلبها
للعامل عىل أرضها ،هذه األرض التي كانت ملتقى الحضارات والثقافات عىل مر
التاريخ ،ونقطة التقاء الرشق والغرب ،وموطن التسامح والتعايش منذ القدم.
وقال سموه خالل حضوره افتتاح فعاليات معرض «إكسبو  2020ديب» إن استضافة
دولة اإلمارات هذا الحدث الدويل الكبري للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط
وأفريقيا وجنوب آسيا ،تؤكد الثقة العاملية فيها ويف تجربتها التنموية الرائدة وما
تجسده من قيم وسياسات وتوجهات تدعو إىل الخري والتنمية والتعاون والسالم «.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان « :إن إكسبو  2020ديب يقف
وراءه رجل دولة استثنايئ ميتلك رؤية واضحة للحارض واملستقبل وإرادة صلبة تسمو
فوق التحديات ،هو أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،الذي
واصل الليل بالنهار يف قيادة فرق العمل الوطنية املتميزة حتى يخرج هذا الحدث
بالصورة التي ترشف دولة اإلمارات وشعبها وتليق بصورتها عىل الساحة الدولية «.
ورحب سموه بالدول املشاركة يف املعرض ،ومتنى لها التوفيق والنجاح يف تعزيز
رشاكاتها االقتصادية والتكنولوجية والتجارية ،واالستفادة من الحوارات املثمرة
التي سيشهدها املعرض ملصلحة التنمية والرخاء فيها ،واستكشاف مزيد من الفرص
التنموية يف املستقبل ملصلحة شعوب العامل.
و أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل أن « إكسبو  2020ديب « ..
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ميثل خطوة كبرية إىل األمام يف سعي العامل للتعايف من آثار جائحة كورونا ،واالنطالق
نحو آفاق اقتصادية وتنموية جديدة ،ومنصة عاملية للحوار وتبادل الرؤى والخربات
والعمل املشرتك إليجاد الحلول الفاعلة للتحديات العاملية ويف مقدمتها التحديات
التي أفرزتها الجائحة والتغريات املناخية وغريها ،وهو ما يجسده الشعار الذي تقام
يف ظله فعاليات املعرض وهو « تواصل العقول وصنع املستقبل «.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية ومن مختلف الجنسيات التي
شاركت يف تنظيم املعرض ،مشريا إىل أنها مبعث فخر لنا جميعا.
و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن معرض إكسبو  2020ديب
حدث وطني غري مسبوق ولذلك فإن نجاحه مسؤولية وطنية داعيا أبناء اإلمارات
واملقيمني و كل األجهزة يف الدولة إىل املشاركة والتعاون ،كل يف موقعه ،يك يخرج
املعرض بالصورة التي يتمناها كل إمارايت وعريب وكل محب لدولة اإلمارات و مؤمن
بتجربتها وما تجسده من معان وقيم ودالالت.

وجودنا هنا يف خضم التحديات التي يواجهها العامل يربهن عىل التزامنا ورغبتنا يف
جعل العامل مكانا أفضل للجميع».
وأضاف معايل املفوض العام إلكسبو  2020ديب« :استضافتنا إلكسبو  2020تحمل
رسالة عظيمة ،مفادها أن التسامح نهجنا ،وأننا نرحب بالعمل والتعاون مع جميع
شعوب العامل ...فبتواصل عقولنا نغرس بذور التقدم عىل مدى األعوام الخمسني
املقبلة ،بل وعىل مدار األعوام املائة املقبلة وهذه هي الرؤية التي يجب أن نحملها
يف أذهاننا ألن كل حقيقة كانت واقعا عىل مر التاريخ  ،بدأت برؤية».
واختتم معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالتأكيد عىل حرص دولة
اإلمارات عىل إذكاء فرص التعارف والحوار والعمل املشرتك ،بني جميع سكان العامل،
مرحبا بجميع املشاركني يف إكسبو لالنطالق معا ،من اإلمارات إىل العامل وقال « :
رسالة دولتنا هي الدعوة إىل التسامح والتعايش والسالم ونرش أسباب الخري والنامء
والسعادة نحو مستقبل زاهر للجميع».

رسالة سالم ووئام

قصة مذهلة

و قد ألقى معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش املفوض
العام إلكسبو  2020ديب ،كلمة أكد فيها أن مسرية دولة اإلمارات املمتدة عىل مدار
الخمسني عاما املاضية متثل قصة سطر فصولها قادة وأبناء الوطن لتتجىل فيها
القيم التي كانت أساسا لطموحاتهم وثقتهم بقدرتهم عىل تحقيق ما هو أفضل
لهم ولغريهم.
واستذكر معاليه املشاركة األوىل لدولة اإلمارات يف منصة إكسبو العاملية يف مدينة
أوساكا اليابانية يف العام  1970حيث قدم شعب اإلمارات ثقافته إىل العامل ضمن
جناح صمم عىل هيئة قلعة الجاهيل يف مدينة العني وذلك قبل عام ونصف العام
من قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة.
و قال معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن االستثامر يف بناء اإلنسان محور
االهتامم الرئييس يف مسرية دولة اإلمارات عمال برؤية قيادتها الرشيدة ..توازيا مع
التوسع يف تأسيس البنية التحتية وتنويع االقتصاد وإيجاد الفرص الزدهار الجميع..
يف حني تستعد اإلمارات يف عام يوبيلها الذهبي ملشاركة العامل ما تعلمته من دروس
من أهمها أنه بتواصل العقول  ،نتمكن من تحقيق إنجازات كان البعض يعتقد
أنها مستحيلة ،وأضاف « :كانت هذه الرؤية نفسها التي دفعتنا إىل تقديم ملف
استضافة إكسبو الدويل يف العام  2011وكانت السبب يف اختيارنا شعار « تواصل
العقول وصنع املستقبل».
وأوضح معاليه « :اليوم تجتمع  192دولة وكل واحدة منها ممثلة بجناحها الخاص
 ،وهو ما مل يسبق له نظري يف تاريخ إكسبو الدويل املمتد عىل  170عاما  ،ومجرد

18

أكتوبر  2021العدد ( ) 300

إىل ذلك أعرب دمييرتي كريكنتزس ،األمني العام للمكتب الدويل للمعارض ،الجهة
املنظمة ألحداث إكسبو العاملية ،عن كامل تقديره لدولة اإلمارات العربية املتحدة
قيادة وشعبا ،مهنئا بانطالق إكسبو  2020ديب ،يف وقت مهم يستعد فيه العامل
إىل االنتقال إىل حقبة جديدة من العمل واإلنجاز وعرب عن سعادته باملشاركة يف
هذه اللحظة التاريخية يف القصة املذهلة لديب ودولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تحتفل هذا العام بيوبلها الذهبي.

االفتتاح الرسمي

و قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب بإعطاء إشارة
البدء إيذانا بانطالق «إكسبو  2020ديب» وقال سموه « :بسم الله الرحمن الرحيم..
اليوم يلتقي العامل بأرسه عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة ..اليوم ،نشـهد
معا انطالقـة جديدة  ..نفتـتح عىل بركـة الله إكسبو  2020ديب والله ويل التوفيق».

حفل أسطوري

و عاش العامل يف قلب ساحة الوصل حفال أسطوريا تضمن عرضا مرئيا وصوتيا غامرا
مل يسبق له مثيل ،ضمن سلسلة من العروض املبهرة عىل أكرب شاشة محيطية من
نوعها يف العامل ،بزاوية  360درجة احتفت بقيم السالم واملحبة والتعايش والتعاون
التي يدعو لها الحدث الكبري وتتناغم يف جوهرها مع رسالة دولة اإلمارات الدامئة
إىل العامل ،والتي تنشد من خاللها نرش السالم واملحبة بني مختلف شعوب األرض.

ملف العدد

و وضع حفل االفتتاح ،وهو أول فعالية تقام يف ساحة الوصل ،الجمهور يف قلب
الحدث مع انطالق العرض عىل املرسح الدوار ،والذي استخدمت فيه أحدث
تقنيات العرض املرسحي الصوتية واملرئية وكذلك املؤثرات البرصية.
و استلهم الحفل شعار إكسبو  2020ديب «تواصل العقول وصنع املستقبل» حيث
اصطحب الجمهور يف رحلة ملؤها اإلبهار ،تم خاللها استعراض املحاور الثالثة التي
يركز عليها الحدث األكرب من نوعه يف العامل وهي /الفرص والتنقل واالستدامة،/
مسلطا الضوء عىل القيم اإلماراتية الراسخة ورؤية إكسبو  2020ديب وأهدافه،
وترحيبه مبشاركة  192دولة يف رحاب ديب وعىل أرض دولة اإلمارات.
و جاء افتتاح الحدث األكرب من نوعه يف تاريخ املنطقة ،معربا عن هذا املزيج
الفريد بني أصالة دولة اإلمارات واعتزازها بتاريخها العريق وطابعها العاملي
وسامتها العرصية املستلهمة من عراقة حضارتها الضاربة بجذورها يف عمق التاريخ،
وانفتاحها عىل العامل وترحابها بكل صاحب حلم ينشد النجاح والتميز ،حيث شارك
يف العروض اإلبداعية التي شملها حفل االفتتاح  910من املؤدين من دولة اإلمارات
و 64دولة من مختلف أنحاء العامل.
كان الحفل قد بدأ بعزف السالم الوطني لدولة اإلمارات ،تزامنا مع رفع علم
اإلمارات ،وتأدية الفنان اإلمارايت راشد النعيمي ،للنشيد الوطني لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،فيام أطلقت األلعاب النارية باأللوان علم الدولة يف سامء ساحة
الوصل ،وكانت ذكرى مؤسس االتحاد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،حارضة من خالل قصيدته «حي الشهامة» التي أداها غناء الفنان
اإلمارايت حسني الجسمي ،تكرميا ملن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن وتحقيق عزته
ورفعته ورقيه.

عرض مسرحي مبهر

أعقب ذلك عرض مرسحي مبهر يروي بأسلوب مبدع من خالل طفلة إماراتية
صغرية ،قصة استلهام شعار إكسبو  2020ديب الذي تم استلهام تصميمه من
مشغولة ذهبية أثرية تم العثور عليها يف موقع «ساروق الحديد» التاريخي الذي
يقدر عمره بنحو  3000عام واكتشفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم خالل إحدى جوالته يف صحراء ديب عندما الحظ أن الكثبان الرملية يف هذا
املوقع أخذت شكال مغايرا لنمط باقي الكثبان يف تلك املنطقة ،مبا يحمله املكتشف
األثري من رمز لتاريخ عريق وغني وملستقبل مبني عىل الوحدة واالتصال والقوة.
و بعثت دولة اإلمارات برسالة مهمة للعامل من خالل حفل االفتتاح الذي روعي فيه
تطبيق اإلجراءات الوقائية كافة مؤداها أن هذا التجمع العاملي الكبري ،وهو األكرب
عىل اإلطالق منذ بداية أزمة كوفيد -19التي اجتاحت العامل منذ بداية العام ،2020
برهان عىل بداية دخول العامل إىل مرحلة ما بعد الجائحة ،والتقاء إرادة الشعوب
عىل فتح صفحة جديدة يف سجل إنجازات البرشية ،بعقول مبدعة وطاقات خالقة
وعزمية عىل قهر التحديات بحلول تحولها إىل فرص لخدمة اإلنسان ومنحه ما
ينشده من رخاء واستقرار ،وأن مسرية صناعة املستقبل ستكون انطالقتها من
اإلمارات.
ويقام إكسبو  2020ديب خالل الفرتة من  1أكتوبر  2021إىل  31مارس  ،2022وهو
أول إكسبو دويل ينظم يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسيحتضن
الحدث العاملي أفضل عروض املوسيقى وفنون العامرة والتقنيات والثقافة من
أنحاء العامل طوال فرتة إقامته وسيتيح إكسبو  2020ديب للعامل فرصة االستمتاع
باالحتفاالت والثقافة والفنون و سيجمع أيضا أنبغ عقول العامل عرب برنامج
«اإلنسان وكوكب األرض» ،ليتيح لكل الزوار من مختلف األعامر واالهتاممات
فرصة لالستمتاع وتحقيق أقىص استفادة من هذا الحدث االستثنايئ.
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«السلع المقلدة»
تجذب المستهلك وتضر باالقتصاد

يلهث بعض أفراد المجتمع نحو اقتناء " الماركات " أو ( البراندات ) المشهورة  ،ليظهروا بمظهر الثراء والتفاخر أمام الناس معتبرين
بحر الديون  ً ،وهناك فئة يشبعون رغباتهم في اقتناء
أنها من أسياسات الحياة  ،وقد يصل بهم األمر إلى إغراق أنفسهم في ًعمق ً
"الماركات " باللجوء إلى ما يسمى بـ" الفيرست كوبي " التي قد تكون حال مناسبا لهم تبعا لقدرتهم الشرائية فيقفون على شاطئ
األمان من الديون  ،وفي هذه أو تلك فهم غير مدركين ألضرار ومخاطر السلع المقلدة على المجتمع والفرد  ،ذلك كله يتمثل بشجع
التجار والمستوردين لتلبية طلباتهم من خالل إنتاج السلع المقلدة  ،في المقابل تسعى الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية لكبح
انتشار هذا النوع من الغش التجاري.
حول هذا التنافس الدائر في األسواق على تلك السلع استعرضنا أراء المعنيين باألمر ومنهم :
تحقيق  :أبرار األغا

قوانين الدولة تحظر تداولها

النقيب حسن عبيد البغام رئيس قسم الجرائم املنظمة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة يقول  :أن منو حركة االستثامر الداخيل والخارجي يف الدولة ترتب عليه سن
قوانني وترشيعات تحمي تلك االستثامرات حفاظا عىل االقتصاد الوطني ومركز الدولة
املايل .
حيث تعتمد الدولة يف سياستها التجارية عىل معايري ومقاييس ثابتة وواضحة ومحددة
يف الدستور  ،وتحظر القوانني اإلماراتية وجود أو تداول السلع املقلدة  ،وتفرض عقوبات
صارمة عىل املخالفني لهذه اللوائح والرشوط  ،كام تخضع جميع السلع واملنتجات
التجارية للمواصفات واملقاييس .وباملقابل فان أهم ما يهدد حركة االقتصاد التي تتميز
بها األسواق واالستثامرات بالبالد هي الجرائم االقتصادية  ،ومنها بل أبرزها ( املنتجات
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أو السلع املقلدة ) او ما يعرف " بالفريست كويب "  ، ))first copyوهي تتمثل يف :
 تزوير العالمة التجارية  :ويعني نقل كامل ومطابق لألصل  ،أو نقل األجزاء الرئيسيةمنها مام يجعل العالمة املزورة مطابقة للعالمة األصلية إىل حد كبري.
 تقليد العالمة التجارية  :أي صناعة عالمة متاثل يف مجملها العالمة األصلية بشكليضلل الجمهور .
وقد أورد املرشع اإلمارايت نصوصا قانونية بشأن تلك الجرائم  ،نصت منها املادة
( )37من قانون العقوبات االتحادي بشأن العالمات التجارية عىل أن يعاقب بالحبس
وبالغرامة التي ال تقل عن  5000درهم  ،او بإحدى هاتني العقوبتني :
 كل من زور عالمة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون  ،أو قلدها بطريقة تدعو إىلتضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي متيزها العالمة األصلية أو تلك التي

تحقيق

النقيب حسن عبيد البغام

يوسف محمد البلوشي

أماني راشد المحرزي

الدكتور عاطف عوض

المحامي إبراهيم الحوسني

المستشارة مريم إبراهيم

الدكتور هشام قنديل

متاثلها  ،وكل من استعمل عالمة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.
 كل من وضع بسوء نية عىل منتجاته عالمة تجارية مسجلة مملوكة لغريه  ،اواستعمل تلك العالمة بغري حق .
 كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها عالمة تجاريةمزورة أو مقلدة أو موضوعة بغري حق مع علمه بذلك  .وكل من قدم أو عرض تقديم
خدمات تحت عالمة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغري حق مع علمه بذلك.
ويرجع انتشار السلع املقلدة إىل أسباب عدة تتمثل يف قلة الوعي لدى املستهلك ،
ما يجعله يتحمل معظم اآلثار السلبية املبارشة سواء عىل صحته أو سالمته  ،أو حتى
لجهة السلع املقلدة رسيعة التلف  ،ليضطر بعدها لرشاء سلع أخرى  ،ما يعني فقدانه
ملاله دون مربر  ،وإرضار بوضعه املادي .
وهنا البد من التنويه إىل أن القيادة العامة لرشطة راس الخيمة  ،تبذل جهودا كبرية
للتصدي ملثل تلك الجرائم املتمثلة بالتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،كام تستهدف
نشاطات القيادة بهذا الشأن املجتمع بالتوعية حول مخاطر التقليد  .ومن أبرز
النشاطات التي تواجه تلك الجرائم  ،تتمثل بوجود اللجنة التنسيقية الدامئة ملكافحة
الجرائم االقتصادية والتي ترأسها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة والتي تضم يف
عضويتها كل من ( دائرة البلدية  ،ودائرة التنمية االقتصادية  ،والجامرك  ،واملجلس
الوطني لإلعالم  ،ومنطقة رأس الخيمة الطبية ) حيث تعقد تلك اللجنة اجتامعاتها
بشكل دوري.
وال يفوتني هنا من أن أورد دعوة للجمهور عرب صفحات املجلة باالبتعاد عن البضائع
املقلدة  ،للحفاظ عىل الصحة العامة  ،خاصة إذا علمنا أن تلك البضائع تسبب املوت
سواء كانت أدوية أو مستحرضات تتعلق بالصحة العامة أو األجهزة اإللكرتونية والتي
سجلت العديد من حوادث االنفجار ونتجت عنها اصابات خطرة  ،ويجب علينا
كجهات مسؤولة أن ننوه إىل الجهود الدولية واملحلية يف إعالء أهمية حامية امللكية
الفكرية  ،ومنع ترسيب البضائع إىل الدولة ملا تشكله من خطورة كبرية.
حمالت تفتيش مكثفة

وقال يوسف محمد البلويش مدير قسم الرقابة التجارية يف دائرة التنمية االقتصادية
برأس الخيمة" :إن الدائرة تسعى لنرش الوعي االقتصادي لدى كل من الجمهور
وأصحاب املنشآت  ،باتخاذها مجموعة من اإلجراءات ملحاربة الغش التجاري ،
وتتعاون أيضاً مع أصحاب العالمات التجارية لإلبالغ عن أي تجاوزات تخص البضائع
املقلدة أو املغشوشة ".
وذكر أن املراقبني ينفذون تفتيشات دورية إىل جانب الحمالت الفجائية عىل
املستودعات املرخصة لضبط السلع والبضائع املقلدة أو املغشوشة  ،وتشديد الرقابة
عىل املنشآت  ،كام أن هناك جهودا ً مشرتكة وحثيثة تبذلها إدارة الرقابة والحامية
التجارية والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة يف هذا املجال  ،مشريا ً إىل أن الدائرة
تحرص عىل تنظيم الدورات التدريبية للمراقبني مع أصحاب العالمات التجارية
والرشكات القانونية  ،وممثيل أصحاب العالمات التجارية.
وعزا البلويش أسباب انتشار بيع السلع املقلدة يف السوق إىل قلة الوعي لدى أفراد
املجتمع بخطورة هذه البضائع عىل صحة اإلنسان  ،ورغبة البعض منهم بحب التفاخر
والظهور والتباهي باملاركات العاملية أمام الناس  ،فضالً عن قلة تكلفة السلع املقلدة
وزيادة الطلب عليها  ،والربح الرسيع الذي يطمح له بعض التجار واملستوردين.

النقيب البغام:

القيادة العامة لشرطة
رأس الخيمة  ،تبذل جهودا
كبيرة للتصدي لمثل تلك
الجرائم
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البلوشي :

صادرنا بضائع
تقدر ب 329
ألف درهم خالل
العام الحالي
وكشف البلويش أن عدد قضايا التعدي عىل العالمات التجارية بلغت  8قضايا خالل
العام الحايل  ، 2021وبلغ عدد البضائع املصادرة  ، 2431بقيمة تقديرية تبلغ  329ألف
درهم  ،يف حني بلغ عددها يف عام  7 ، 2020قضايا ومصادرة أكرث عن مليون ونصف
قطعة مقلدة  ،تبلغ قيمتها التقديرية  105آالف درهم.
رقابة على المنافذ

من ناحيتها ،لفتت مدير قسم حامية حقوق امللكية الفكرية يف دائرة الجامرك برأس
الخيمة أماين راشد املحرزي  :إىل أن تقليد السلع يؤثر عىل معظم الصناعات من الكامليات
إىل السلع االستهالكية ،وقد تتخطى اآلثار االجتامعية واالقتصادية لتصنيع السلع املقلدة
واإلتجار بها مصالح أصحاب امللكية الفكرية؛ ليصل تأثريها إىل املستهلكني ،وغالباً ما يتم
ذلك من خالل تضليل املستهلك بأنه يشرتي املنتج األصيل باستخدام عالمات تجارية
مسجلة دون ترصيح من صاحبها ،ويدَّعي مروجو السلع املقلدة كذباً بأنهم من أنتجها
وهي عىل الجودة التي يتمتع بها املنتج األصيل ،والحقيقة هي عدم وجود عالقة تربط
بني املنتج املقلد وصاحب العالمة التجارية األصلية.
وأضافت" :تحرص الدائرة عىل نرش الوعي مبفهوم امللكية الفكرية عرب مختلف الوسائل
اإلعالمية والورش واملعارض ملختلف فئات املجتمع ،كام تستخدم الدائرة األجهزة
املتطورة والتقنيات الحديثة إىل جانب تدريب كوادرها باستمرار؛ لوقف تهريب وانتقال
البضائع املغشوشة واملقلدة يف مختلف منافذ إمارة رأس الخيمة ،منوهة إىل أن مفتيش
الجامرك مدربون عىل استخدام أنظمة (اي يب إم)؛ للكشف عن السلع والبضائع املزيفة،
من خالل االعتامد عىل قاعدة بيانات ُمحدثة ملنتجات الرشكات أصحاب العالمات
التجارية املسجلة ،وبذلك يتم التأكد من كونها أصلية أو مقلدة.
وتابعت املحرزي" :أطلقت الدائرة عام  2019نظاماً إلكرتونياً لتقييد العالمات التجارية
والوكاالت لضامن الحامية والرقابة عىل البضائع الخاصة بالعالمات التجارية املسجلة
واملقيدة من قبل الدائرة وعدم دخولها عرب منافذ اإلمارة".
تبعات اقتصادية

من جانبه أفاد الدكتور عاطف عوض عبد الله أستاذ مشارك يف قسم التمويل واالقتصاد
بجامعة الشارقة  :أن األسواق املقلدة موجودة يف أي دولة يف العامل وتكرث يف الدول
الفقرية أو يف الدول ذات األنظمة الرقابية الضعيفة والفاسدة  ،مبيناً أنه يوجد يف دولة
اإلمارات أسواق مقلدة خاصة يف مجال األحذية واإلكسسوارات والهواتف النقالة  ،إال
أن الدولة عرب مؤسساتها القانونية والترشيعية والتنفيذية نجحت يف تقليل حجم انتشار
هذه السلع داخل األسواق  ،إىل جانب جهودها يف التوعية املستمرة عن األرضار التي
تلحق باملستهلكني جراء اقتنائهم لتلك السلع.وأشار إىل أن املستهلك يلجأ عادة لرشاء
السلع املقلدة  ،ألنها رخيصة الثمن ومتوفرة يف األسواق  ،كذلك فقد عززت التجارة
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اإللكرتونية وتطبيقات مواقع التواصل االجتامعي انتشار السلع املقلدة أو املغشوشة ،
معقباً  :يجهل أو يتجاهل الكثري من املستهلكني مخاطر وأرضار هذا النوع من السلع ،
التي قد تصل إىل الوفاة يف بعض األحيان  ،فإذا تعامل املستهلك مع مستلزمات طبية
مقلدة أو مغشوشة قد يودي ذلك بحياته  ،مشيدا ً بجهود دولة اإلمارات يف هذا الجانب
 ،إذ يندر جدا ً وجود سلع مقلدة أو مغشوشة يف املجال الصحي  ،كذلك قد تنجم
الوفيات عن حوادث السيارات  ،الستخدام قطع غيار مقلدة كاإلطارات مثالً  ،وأيضاً قد
يسقط املنزل إذا استخدم املستهلك أدوات بناء مقلدة أو مغشوشة.
طرد المستثمرين

وحول تأثري سوق السلع املقلدة عىل اقتصاد الدول أوضح عبد الله  :أن إنفاق الرشكات
عىل االبتكار والبحوث يف دولة ما يعزز النمو االقتصادي يف تلك الدولة  ،يف حني يؤدي
انتشار السلع املقلدة فيها إىل عزوف الرشكات عن أي استثامر يف االبتكار والتكنولوجيا
 ،فيتأثر بذلك النمو االقتصادي بشكل سلبي إذا مل يكن عىل األجل الطويل فيكون عىل
األجل القصري.وذكر عبد الله أن الدول التي يسترشي فيها هذا النوع من التجارة تفقد
املستثمرين  ،فينتج عن ذلك إحجام وصول االستثامر األجنبي إىل الدولة  ،ما له من
تبعات اقتصادية كبرية جدا ً عىل حجم العاملة وتضخم األسعار  ،مؤكدا ً عىل رضورة
تشديد الدولة يف قوانني امللكية الفكرية  ،ألنها بذلك تعزز االستثامرات األجنبية  ،حيث
تضمن الرشكات ملنتجاتها أو سلعها عدم وجود فرصة للغش  ،كذلك فإن الرشكات
األصلية قد تغلق أبوابها أو مصانعها  ،مام يعني بالتايل ترسيح لعدد كبري من العاملة
و يزيد من معدل البطالة.
ون ّوه إىل أنه وفقاً للتقرير العاملي لتزيف العالمات التجارية  2020 - 2018قدر إجاميل
قيمة السلع املقلدة عىل املستوى العاملي بلغت قرابة  1.8تريليون دوالر.
جريمة الغش التجاري

من جهته أوضح املحامي إبراهيم الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات للمحامني
والقانونيني  :أن املرشع اإلمارايت فرق بني السلع املقلدة واملغشوشة  ،فع َّرف السلع
املغشوشة بأنها "السلع التي ال تتفق مع الضوابط والرشوط واملتطلبات واملواصفات
واملقاييس التي تحددها القوانني واللوائح واألنظمة والقرارات النافذة بالدولة  ،أو السلع
التي أُدخل عليها تغيري أياً كان نوعه أو شكله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول عىل
املوافقات املطلوبة  ،أو التي يُعلن عنها أو يُروج لها مبا يخالف حقيقتها " .أما السلع
املقلدة فهي "السلع التي تحمل دون إذن عالمة تجارية مطابقة أو مشابهة للعالمة
وبي الحوسني أن قانون مكافحة الغش التجاري
التجارية املسجلة بصورة قانونية " َّ .
رقم  19لسنة  2016يعاقب بالحبس مدة تتجاوز سنتني  ،وبالغرامة التي ال تقل عن 50
ألف درهم وال تزيد عىل  250ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني  ،كل من ارتكب

تحقيق

دراسات
تحقيق

جرمية الغش التجاري  ،ويعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة  ،وبالغرامة التي ال تقل
عن  10آالف درهم وال تزيد عىل  100ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
رشع يف ارتكاب جرمية الغش التجاري .وأضاف " :يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتني
 ،وبالغرامة التي ال تقل عن  250ألف درهم وال تزيد عىل مليون درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني  ،كل من اقرتف جرمية الغش التجاري أو رشع فيها متى كان محلها أغذية
لإلنسان أو الحيوان أو عقاقري طبية أو حاصالت زراعية أو منتجات غذائية عضوية " .
القدرة الشرائية

من جانب متصل بينت املستشارة األرسية مريم إبراهيم القصري عضو مجلس إدارة
جمعية االجتامعيني  :أن الكثري من املجتمعات ترفض تقليد البضائع  ،والشائع حالياً
التقليد كنسخة أوىل أو ثانية  ،والتي تكون موجهة للطبقة املتوسطة  ،فتجدهم يشرتون
بعض " املاركات " املقلدة  ،لتجنب وقوعهم يف فخ الديون  ،وعليه ميكن أن تكون السلع
املقلدة لها إيجابية وفقاً للمستوى املادي واالقتصادي لألرسة  ،إذ تؤدي الديون إىل دمار
األرسة وتفككها يف حال دخول أحد الوالدين السجن  ،فتتفاقم املشاكل ويصبح األبناء
عرضة لالنحراف .وقالت " :إن املاركات يف كل األحوال هي هدر للامل  ،ولكن التخطيط
السليم ووضع األهداف وخطة لالدخار لرشاء السلع األصلية ذات الجودة العالية يحقق
احتياج األرسة ويبعدها عن مشكلتي الديون والسلع املقلدة  ،وعىل النقيض متاماً فإن
عدم وجود تخطيط سليم يؤدي إىل انقطاع الحوار األرسي  ،وقد يسبب تفككاً أرسياً " .
وأضافت " :كلام كان التخطيط صحيحاً يف وضع امليزانية وخطط املشرتيات زاد الرتابط بني
أفراد األرسة  ،الفتة إىل تعدد احتياجات األبناء وخاصة طالبات الجامعات الاليت يتنافسن
فيام بينهن لرشاء " املاركات "  ،عالوة عىل تفاخر النساء يف الزيارات األرسية بهذه "
املاركات "  ،الفتة إىل أنه ميكن رشاء " ماركات " ذات جودة عالية ولها عمر زمني طويل
نسبياً مثل حقيبة أو حقيبتني خالل العام  ،مع إمكانية تبادلها مع األم واألخوات  ،وبذلك
يتم تحقيق احتياج األرسة.
واستنكرت القصري ظاهرة جديدة تتمثل يف القروض البنكية  ،إذ يلجأ فيها الناس للقروض
البنكية لرشاء " املاركات " ذات األسعار الباهظة للظهور مبظهر الرثاء أمام اآلخرين ،
وتراكم هذه الديون يؤدي إىل عاقبة وخيمة تتمثل يف سجن الشخص لعدم مقدرته عىل
قضاء دينه  ،مؤكدة أنه سلوك اجتامعي غري صحيح  ،كونه يؤدي إىل تكاثر الهموم وزيادة
قضايا املديونية .
صحة اإلنسان

تتعدى التأثريات السلبية للسلع املقلدة اقتصاد الدول والعالقات االجتامعية لتصل إىل
صحة اإلنسان  ،ويف هذا السياق  ،أكد الدكتور هشام قنديل أخصايئ الكبد والجهاز
الهضمي واملناظري يف مستشفى أمينة بعجامن  :أن السلع املقلدة لها آثار جانبية عديدة
ترض بصحة اإلنسان  ،لعدم خضوعها ألي معايري أو مقاييس أو تجارب  ،فتناول املكمالت
الغذائية املقلدة مثالً قد تسبب غالباً نوعاً من الحساسية  ،أو قد ت ُحدث التهابات يف الكبد
تؤدي إىل الوفاة أو إلجراء عملية زراعة كبد.
وأشار إىل أن املعايري القياسية لألدوية والعقاقري ُصممت من أجل الحفاظ عىل الصحة
العامة  ،مشددا ً عىل رضورة رشاء األدوية واملكمالت الغذائية من الجهات واألماكن
املعتمدة والرسمية  ،لضامن الحصول عىل املنتج األصيل واملعتمد يف الدولة.

ًالمحرزي :

غالبا ما يتم تضليل
المستهلك بأنه يشتري
المنتج األصلي
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إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

تواصل ومنافسة
إن إسرتاتيجية وزارة الداخلية تهدف إىل خلق جو من
التواصل واملنافسة بني جميع األجهزة الشرطية
التابعة للوزارة وغريها من مؤسسات اجملتمع املدين،
ووزارة الداخلية بقيادة وتوجيهات سيدي الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
جملس الوزراء  -وزير الداخلية تسعى دومًا لتعزيز
اجلانب التنافسي بني إداراتها اخملتلفة وتغرس قيم
التعاون والتواصل مع اجملتمع معتربا سموه هذه
املنافسه جانبا يف غاية األهمية يف إسرتاتيجية
الوزارة التي تسعى لتشجيع منتسبيها إلبراز طاقاتهم
اخلالقة ومهاراتهم من خالل العمل األمني وحتفيزهم
على ممارسة جو العمل األمني التنافسي لعناصر
الشرطة ،مما يهيئهم ملزيد من البذل والعطاء.
وإن تقدير وزارة الداخلية للذين تركوا بصمات واضحة
يف العمل الشرطي وبذلوا جهودا يف تطوره ،وكانت
لهم إجنازات وإسهامات متميزة يف دعم مسرية االمن
والنهوض واالرتقاء باجملتمع لهو فخر لكل منتسبي
الوزارة ،ويبث هذا التقدير الشعور باملسؤولية ويزيد
املنافسة بني كل قيادات الشرطة لتقدمي األفضل
واألجود يف العمل األمني .
وأخريا إن وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة مستمرة
من سمو نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية ،
تستقرئ فكر القيادة الرشيدة ومتشى على خطاها،
وترتجم رؤيتها التي رسمتها لبناء مستقبل واعد لهذا
الوطن الغايل ،فإنها مل تأل جهدًا من العمل املتواصل
والدؤوب لتوفري البيئة األمنية النموذجية ،لتكون عند
حسن الظن ،وتقدم النجاحات واإلجنازات تلو اإلجنازات
لتحقيق األمن واألمان لهذا الوطن الغايل.
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لرفع الشعور بالرضا..

فريق السعادة بشرطة رأس الخيمة يطلق
مبادرات لتحفيز الطاقات والوالء الوظيفي

صور من األرشيف

ُ
الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جل اهتمامه لتحقيق أقصى درجات السعادة لمنتسبيه ،
وضع
ً
وذلك عمال بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة  ،رئيس مجلس الوزراء  ،حاكم دبي -رعاه اهلل  -في
كتابه (ومضات من فكر ) حين قال :ال بد من تحقيق السعادة لموظفيك  ،حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع( ،وقد استلهم الفريق
خطته من رؤى وأفكار سموه الذي أكد «أن السعادة واإليجابية أسلوب حياة ،والتزام حكومي ،وروح حقيقية توحد مجتمع اإلمارات» ،كما
أضاف سموه «إن منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان ،وهي السعادة له وألسرته» .
ى المعز
ب  /زينب يحي 
كتب النقي 

مقترحات مبتكرة ومتميزة

وحول هذا املوضوع أكد سعادة العميد جامل أحمد
الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة  ،املرشف
العام للفريق :حرص القيادة العامة بتوجيهات سعادة
اللواء عيل بن علوان النعيمي القائد العام لرشطة رأس
الخيمة عىل تعزيز رضا املوظفني وإسعادهم واالرتقاء
بالخدمات املقدمة عرب اإلطالع عىل اآلراء واألفكار
التطويرية والنوعية بشكل مستمر  ،من خالل تنظيم
جلسات عصف ذهني واجتامعات مع كافة العنارص
البرشية بالقيادة والتعرف عىل املقرتحات النرية التي دعا
ألن تطبق بطريقة مبتكرة ومتميزة ترتقي بالتطلعات
والطموحات وتتامىش مع ما وصلت إليه القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة من مكانة ريادية لتحقيق أهدافها
والرغبة الصادقة إىل تطبيقها وتنفيذها مبا يتوافق مع
التوجيهات  ،مؤكدا ً عىل أهمية تعزيز رضا املوظفني  ،وأن
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السعادة مرتبطة بالكلمة الطيبة واالبتسامة ومواجهة
الحياة بنظرة تفاؤل وأمل وبروح مفعمة بالنشاط
والتخلص من الطاقة السلبية لتعزيز العملية اإلبداعية
واإليجابية .
تعزيز االتصال

وقال العميد عادل عبد الله بن نصيب نائب مدير عام
املوارد والخدمات املساندة رئيس الفريق  :أن رشطة
رأس الخيمة تسعى جاهدة إىل تحقيق إسرتاتيجية وزارة
الداخلية إلسعاد العاملني وتقديم خدمات متميزة لهم
والعمل عىل راحتهم من أجل تحفيزهم لبذل املزيد من
الجهد والتميز بهدف تحسني مستوى األداء وتطويره ،
من خالل مجموعة املبادرات املتميزة والعمل عىل إضافة
خدمات ريادية مستحدثة بالتنسيق مع الجهات املعنية
والرشكاء  ،ويقوم فريق السعادة برشطة رأس الخيمة

بتعزيز االتصال مع املوارد البرشية من خالل قنوات
محددة وفعالة تقدّم خدمات حرصية للموظفني بالرشطة
بهدف زيادة رضاهم والحفاظ عليهم وتلبية متطلباتهم
 ،مؤكدا ً بأنه يتم إلحاق كافة أعضاء الفريق بالعديد من
الدورات وورش العمل لرفع كفاءتهم و االطالع عىل كل
جديد ميكن من خالله رفع الخدمات املقدمة لجمهور
املتعاملني والعاملني عىل نهج وأسس سليمة  .وأشار بأن
عمل الفريق مل يتوقف خالل األزمة التي شهدها العامل
متمثلة بجائحة كورونا املستجد «كوفيد  ،»19حيث
واكب املستجدات وابتكر لها التقنيات التي تتامىش مع
هذا الوباء من خالل التعامل مع الجميع افرتاضياً «عن
بعد» للحفاظ عىل صحتهم وسالمتهم  ،وأطلق الفريق
عىل مدار العام العديد من املبادرات التي تخدم الجميع
وتبث فيهم السعادة والرضا لرفع إنتاجيتهم .

تقرير

صورة من األرشيف

العميد جمال أحمد الطير

المتابعة واإلشراف على
تنفيذ المبادرات

وأفاد العميد الدكتور جاسم محمد البكر الزعايب :أن
السعادة هي نتاج مجموعة متداخلة من مقومات
القيادة الرشيدة وتحسني نوعية الخدمات املقدمة
للمتعاملني التي تبعث االطمئنان وتحقق الرضا للعميل ،
وذكر بأن رشطة رأس الخيمة تتامىش مع نهج وتوجهات
حكومتنا الرشيدة بجعل السعادة أسلوب حياة يف مجتمع
اإلمارات والهدف األسمى والغاية العليا للعمل الحكومي
فيها ،والعمل عىل رفع مؤرش السعادة لجمهورها
كمؤسسة خدمية  ،وأن رشطة رأس الخيمة تحرص عىل
الحفاظ عىل املوظفني وكسب رضاهم وجعلهم محورا ً
أساسياً يف سياستها وخططها  ،والعمل عىل إسعادهم
وتحقيق استقرارهم ورفاهيتهم بكافة رتبهم ومناصبهم
من خالل متابعة احتياجاتهم واإلرشاف الحثيث عىل
تطبيق وتنفيذ املبادرات وفق الرشوط املعتمدة التي
تتامىش مع التطلعات وتلبي الطموحات .
تحقيق احتياجات الموظفين

ومن جانبه يؤكد املقدم خالد أحمد النوخذا رئيس
قسم اإلسرتاتيجية وتطوير األداء :عىل الدور الكبري الذي
لعبه الفريق بشكل خاص يف صنع إنجازات أضيفت إىل
سجالت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،وعكست

العميد عادل عبد اهلل بن نصيب

العميد الدكتور جاسم محمد البكر

تلك الجهود املخلصة مدى كفاءتهم ومتيزهم  ،وثقتنا
الكبرية بهم واعتامدنا عليهم لتعزيز منظومة األمن
واألمان والنهوض بالعمل الرشطي إىل أعىل املستويات.
وعن أهم املبادرات التي أطلقها الفريق  :مبادرات
السعادة لعام  2020وهي مبادرة (سعادة املوظف)
وتشمل (مبادرة حوافز) ومبادرة (إسعاد) (وقايتكم
تهمنا)  ،حيث أسفرت نتائجها بأن حصلت القيادة عىل
املراكز األوىل مقارنة مع بقية القيادات يف كل من  :مجال
أفضل جهة يف نسبة االستجابة  ،يف السمعة كمكان عمل،
يف توفري كافة األجهزة واألدوات الالزمة ألداء مهامه
الوظيفية  ،يف الشعور باألمان الوظيفي والفخر بجهة
العمل  ،يف حصول الرضا عن التواصل الداخيل .
وعن أهم إنجازات مبادرة إسعاد كانت  :تنفيذ ورش
للموظفني بآلية التكريم املعتمدة ،تكريم املوظفني
املتميزين ،تقديم واجب العزاء ملنتسبي القيادة العامة،
منح مستحقي القيادة العامة الشارات واألوسمة ،تنفيذ
رحالت ترفيهية ملوظفي القيادة العامة ،توعية املوظفني
بنظام تقييم األداء الوظيفي (هوباس) ،املشاركة يف
املناسبات العاملية مثل يوم املرأة العاملي ويوم املرأة
اإلماراتية وغريها  .بينام كانت إنجازات مبادرة (وقايتكم
تهمنا) :تنفيذ الربامج الرياضية للموظفني ،تنفيذ
املسابقات الرياضية ،تنفيذ الورش التوعوية الخاصة
بالصحة والسالمة املهنية ،توعية املوظفني باإلجراءات
االحرتازية ملكافحة فريوس كوفيد  ،19التنسيق مع

المقدم خالد أحمد النوخذا

الجهات الخارجية لتنفيذ الفحوصات الدورية ملكافحة
فريوس كوفيد  ،19املشاركة يف كافة املناسبات العاملية
مثل اليوم العاملي للصحة ،واليوم العاملي للربو ،التعاقد
مع الجهات الخارجية للحفاظ عىل صحة املوظفني .
باإلضافة إىل املبادرات التي قدمت خالل عام 2021
والتي متثلت يف أربع مبادرات وهي :مبادرة (التمكني
والتدريب) التي تهدف إىل تنمية معارف ومهارات
وقدرات العاملني بالقيادة العامة من خالل متكينهم
بالصالحيات واملشاركة يف إتخاذ القرار ودعم توجهات
القيادة عىل وجه يحقق السعادة والرضا لديهم .
مبادرة (تحسني املباين) التابعة للقيادة العامة والتي
تهدف إىل إدارة األصول واملمتلكات يف القيادة العامة
واعتامد ضوابط الصيانة املطابقة للبيئة والصحة
واالستدامة لتكون مستوفية لرشوط التطبيقات الخرضاء
التي تحقق السعادة ملنتسبي القيادة من خالل توفري
اسرتاحات للعاملني واألدوات املالمئة لتنفيذ مهامهم
الوظيفية  ،ومبادرة (صحتك تهمنا) والتي تهدف إىل
املحافظة عىل صحة وسالمة منتسبي القيادة العامة من
خالل توفري الربامج الصحية والرياضية  ،مبادرة (الحوافز)
التي تهدف إىل تعزيز إسعاد العاملني بالقيادة العامة
واملتقاعدين من خالل عمل برامج تحفيزية لزيادة
اإلنتاجية وخلق بيئة عمل متميزة .
وبلغت نسبة رضا العاملني خالل عام  2020نحو 79.2
 %مقارنة يف عام  2019التي بلغت نحو .% 73.9
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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زيارة ميدانية

تعامل مع  184حالة خالل  6أشهر

مركز الدعم االجتماعي برأس الخيمة
مؤسسة شرطية بطابع إنساني
تحرص وزارة الداخلية ضمن أهدافها
وخططها االستراتيجية ورؤيتها الشمولية
على تحسين جودة الحياة واالرتقاء
بمستويات الخدمة المقدمة ألفراد
المجتمع  ،وتعزيز األمن واألمان في
مختلف إمارات ومدن الدولة  ،مما يعزز
من مكانة االمارات الريادية والمتميزة
على خارطة العالم  .وفي إطار هذه
الجهود أنشأت القيادة العامة لشرطة
رأس الخيمة في عام  « 2011مركز
الدعم االجتماعي « في منطقة الجزيرة
الحمراء للقيام بدور إنساني في معالجة
المشاكل األسرية واالجتماعية والنفسية
بعيدا عن ساحات القضاء والقنوات
القانونية  ،إلى جانب القيام بدور تثقيفي
توعوي لمختلف فئات وشرائح المجتمع
تمت إعادة هيكل
وطلبة المدارس .فيما
ً
المركز في عام  2015حرصا على مواكبة
التطورات وتقديم أفضل مستويات
الخدمة للشرائح المستهدفة بما يحقق
رؤية وأهداف وزارة الداخلية االستراتيجية.
سائد الخالدي

مهام ومسؤوليات المركز
املقدم أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي مدير مركز
الدعم االجتامعي يف رشطة رأس الخيمة :أوضح أن املركز
يتوىل مجموعة كبرية من املهام واملسؤوليات يف معالجة
املشكالت األرسية واالجتامعية  ،والعنف األرسي والطاليب
 ،وتنفيذ التوعية االجتامعية للجمهور والطلبة  ،ومساعدة
أصحاب الهمم عرب التواصل مع مؤسسات العمل الخريي
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ومتابعة الحاالت التي تعنى باملرأة والطفل .
وأضاف أن آلية عمل املركز الذي استقبل  184حالة
خالل النصف األول من العام الجاري تقوم عىل مبادئ
رئيسية تتمثل يف الرسية والحيادية واملسؤولية واألمانة
املهنية  ،فيام يتمتع املوظفني باملهارة والكفاءة العالية
واملعرفة الكافية يف كيفية التعامل مع املشاكل الواردة
بحرفية عالية  ،ويتم اخضاعهم لدورات تدريبية وتأهيلية
مستمرة لضامن تقديم أرقى الخدمات  ،الفتا إىل أن مركز

الدعم االجتامعي يف رشطة رأس الخيمة يضم أربعة أفرع
ممثلة يف فرع التوعية وحامية األرسة  ،وفرع االرتباط
املدريس  ،وفرع الدعم النفيس واالجتامعي لضحايا
الجرمية  ،وفرع اإليواء والرعاية االجتامعية حيث يتوىل
كل فرع مهام ومسؤوليات محددة .
وأفاد أن املركز يرتبط بالعديد من اتفاقيات التعاون
والرشاكة مع هيئات ومؤسسات العمل الخريي  ،ومركز
أمان إليواء النساء واألطفال وقسم التوجيه واإلصالح

زيارة ميدانية

المقدم أحمد إبراهيم سبيعان

النقيب سيف محمد بن سيف

األرسي بدائرة محاكم رأس الخيمة  ،إىل جانب املؤسسات
التعليمية واألكادميية والنيابة العامة واملستشفيات .
فرع االرتباط المدرسي
من جانبه لفت النقيب سيف محمد بن سيف مدير فرع
االرتباط املدريس مبركز الدعم االجتامعي يف رشطة رأس
الخيمة  :إىل أن الحاالت الواردة ملركز الدعم االجتامعي
تشمل الخالفات األرسية والعائلية والطالبية والزوجية .
وذكر أن جميع الحاالت الواردة للمركز تحظى باهتامم
كبري من فرق العمل املختصة التي تسخر كافة امكانياتها
وخرباتها يف التعامل األمثل معها للخروج بأفضل النتائج ،
موضحا أن فرع االرتباط املدريس يتوىل مسؤولية التعامل
مع قضايا العنف األرسي ومتابعة الحاالت األكرث عرضة
للجنوح واالنحراف واتخاذ االجراءات الوقائية والعالجية .
قضايا بطابع خصوصي
ويلخص املالزم أول عبد الرحمن محمد املهري مدير فرع
الدعم النفيس واالجتامعي لضحايا الجرمية مبركز الدعم
االجتامعي مهام الفرع يف النظر بالقضايا التي تحتاج
إىل خصوصية يف التعامل والتي يوجه بها سعادة اللواء
عيل عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة  ،والتعامل مع قضايا الهروب أو التغيب عن

المالزم أول عبد الرحمن محمد

منزل األرسة واتخاذ االجراءات الوقائية والعالجية  ،فضال
عن تقييم الرعاية والدعم النفيس واالجتامعي لضحايا
العنف والجرمية  .وأكد عىل أن جميع منتسبي مركز
الدعم االجتامعي يعملون بروح الفريق الواحد ويحظون
برعاية واهتامم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،
مام يسهم يف قيامهم باملهام واملسؤوليات املوكلة إليهم
بالشكل املأمول .
قنوات استقبال البالغات
املالزم أول خالد البحار مدير فرع التوعية وحامية
األرسة أشار  :إىل أن مهام الفرع تتضمن التعامل مع
قضايا العنف األرسي  ،والتدخل املبكر لحل الخالفات
واملشاجرات البسيطة  ،واملشاركة يف حامية الكيان
األرسي واملساهمة يف وقاية املجتمع من اآلثار السلبية
للمشكالت األرسية .
وأوضح أن مركز الدعم االجتامعي يف رأس الخيمة
يستقبل البالغات من خالل العديد من القنوات تشمل
الحضور الشخيص  ،وعن طريق مراكز الرشطة الشاملة
 ،وحامية الطفل بوزارة الرتبية والتعليم  ،وخط نجدة
الطفل  ،واالتصال الهاتفي  ،وحامية الطفل بوزارة
الداخلية باإلضافة إىل املعلومات األمنية .

المالزم أول خالد البحار

المالزم أول ناصر الخنجري

تعاون مشترك مع مؤسسات
المجتمع
من جهته قال املالزم أول نارص الخنجري مدير فرع
االيواء والرعاية االجتامعية  :إن الفرع يقوم بالتعاون
والتنسيق مع املؤسسات االجتامعية والرتبوية باإلمارة
ملعالجة املشكالت االجتامعية  ،والتنسيق مع الجهات
الخدمية والخريية برأس الخيمة لتقديم املساعدات
املالية والطبية واملعنوية ألصحاب الحاالت  ،باإلضافة إىل
اإلرشاف عىل مراكز اإليواء وتحسني مستويات الرعاية.
ولفت إىل أن اآلونة األخرية شهدت تجاوباً أكرب من قبل
مختلف الفئات املجتمعية مع املركز انعكس من خالل
ارتفاع عدد الحاالت الواردة  ،والتي يتم التعامل معها
من قبل فرق العمل وفقا لطبيعة ونوعية كل حالة لحلها
والوصول إىل النتيجة املطلوبة من خالل مقابلة األطراف
املعنية واملتابعة الدامئة معهم  ،مضيفا أنه يتم نرش
التغريدات واألنشطة واملحارضات التي ينظمها املركز
عرب وسائل التواصل االجتامعي التابعة للقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة بهدف الوصول ألكرب رشيحة ممكنة
 ،وإيصال الرسالة الهادفة التي تحافظ عىل كيان األرسة
وحامية املرأة والطفل وتسهم يف الحد من املشاكل عىل
اختالف أنواعها .
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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متميزون

تستعد لدراسة الدكتوراه
شيخة أحمد الظهوري مالك رحمة بهمة عالية

تحرص شيخة أحمد خماس الظهوري  ،التي تعمل بوظيفة " فني " في قسم الخدمات الطبية في القيادة العامة لشرطة رأس
الخيمة  ،على تكريس خبرتها ووقتها وجهدها في خدمة المرضى من المنتسبين وأفراد أسرهم  ،عاكسة بذلك المفهوم الفعلي
والحقيقي لمالئكة الرحمة مما أهلها للفوز بجائزة سمو وزير الداخلية بمرحلة المدير العام.
سائد الخالدي

التحصيل العلمي

مهام متعددة

تتوىل الظهوري مهام ومسؤوليات التمريض عرب
تقييم الحالة وتوقيع الكشف األويل عىل املرىض
واملراجعني  ،وإعطاء األدوية التي يتم رصفها
من قبل الطبيب املعالج  ،إىل جانب إجراء
فحوصات التعيني الجديدة ملنتسبي الدورات
التي يتم عقدها من قبل القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة  .بينام تتوىل من خالل عضويتها
يف فريق الجودة بقسم الخدمات الطبية مبتابعة
مؤرشات األداء وإعداد االحصائيات وتحديد
املخاطر وغريها من األمور املتعلقة يف هذا
الجانب .

تخرجت شيخة الظهوري يف عام  2006من
معهد التمريض برأس الخيمة ،حاملة شهادة
الدبلوم يف التمريض لتبارش عملها يف وزارة
الصحة ووقاية املجتمع حتى عام ، 2017
لتنتقل بعدها للعمل يف قسم الخدمات
الطبية برشطة رأس الخيمة  ،فيام دفعها
شغفها وسعيها لزيادة رصيدها العلمي
واملعريف يف مجال عملها لدراسة البكالوريوس
يف التمريض بجامعة الشارقة وتتخرج منها يف
عام  ، 2010ولتواصل بعدها شق طريقها يف
التحصيل العلمي من خالل دراسة املاجستري
دورات متخصصة
يف جامعة الخليج والحصول عىل أوىل شهاداتها
العليا يف عام  ، 2020وتعترب تلك خطوة أخرى اجتازت طوال سنوات عملها أكرث من ( ) 100
دورة تخصصية يف مجال العمل منها  :دورات
يف طريقها لدراسة الدكتوراه يف األشهر القليلة
متخصصة ومتقدمة يف انعاش القلب  ،وجزء
املقبلة .
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كبري منها يف مجال الجودة سعيا منها وراء
تنمية قدراتها ومهاراتها العملية وتقديم أفضل
مستويات الخدمة للمراجعني  ،يف الوقت الذي
شاركت فيه منذ ظهور جائحة فريوس كورونا
املستجد ( كوفيد  ) 19يف عقد دورات تثقيفية
عن بعد لتدريب املستهدفني عىل كيفية اكتشاف
الحاالت املصابة والتعامل معها  ،وأسس تطبيق
االجراءات االحرتازية  ،فضال عن دورات مامثلة
للمدارس بالتعاون مع إدارة الرشطة املجتمعية
لرفع مستوى الوعي يف التصدي لهذه الجائحة .
وتعترب شيخة الظهوري الحائزة عىل جائزة سمو
وزير الداخلية يف مرحلة املدير العام خالل العام
الجاري  ،باإلضافة إىل جائزة املوظف املتميز
عام ُ ، 2019محارضة معتمد من قبل وزارة
الداخلية تسهم يف نرش الوعي والفكر التثقيفي
بني منتسبي القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
من جهة  ،والجمهور الخارجي من جهة أخرى .

سالمتك

علم النفس الشرعي يفسر
أثر الطبع والتطبع و الشخصية اإلجرامية
يتعامل علم النفس الشرعي مع الجرائم المتطرفة ذات الطبيعة اإلنفعالية الشديدة ،وترتبط مع اضطرابات عقلية واضحة  ،وبالرغم
من الفارق الهام بين الجاني المصاب باإلكتئاب والمصاب بانفصام فإنهما ال يختلفان في أن االضطراب العقلي بكال نوعيه ال يخلق
ً
مجرما ،فليس كل مكتئب مجرم يقتل ويدمر.
إعداد :الدكتور ممدوح مختار

وال يشكل املصابون باالنفصام خط ًرا عىل اآلخرين بقدر ما هو خطر عىل أنفسهم
ذاتها .وقد أثبتت اإلحصائيات يف مجال الجرمية أن نسبة الجرائم العقلية ضئيلة جدًا،
وبأن العنف الذي يتعاملون به مع اآلخرين ما هو إال رد فعل لطريقة معاملة اآلخرين
لهم وليس ناتج من طبيعة مرضهم ذاتها ،وحتى األشخاص الذين يعانون من صعوبة
يف التعلم دامئًا ما يكونوا يف حاجة لآلخرين لتوجيههم ودعمهم.
وقد نرى إن مثل تلك اإلعاقة قد تؤدي بأصحابها للعنف ويكون السبب الرئييس هو
أسلوب التنشئة اإلجتامعية الخاطئة أو السلبية أو البيئة اإلجتامعية التي نشأوا فيها.
وقد يوجد أفراد عقالء لديهم الفهم واإلدراك مبا يفعلونه وبعدم قانونيته وغري مصابني
بأمراض عقلية واضحة بل األدهى من ذلك قد يكونوا خرباء ولديهم ذكاء كاف وليس
ورغم عن
لديهم هالوس سمعية أو برصية وال يشء من قبيل األمراض الذهانية ،لكن ً
ذلك يخربون ويدمرون ويقتلون دون وخز من ضمري ورمبا هم أكرث عنفاً وبشكل غري
متوقع منهم عىل اإلطالق ،باإلضافة إىل ذلك هم غري قادرين عىل التواصل مع اآلخرين،
ويصنف املتخصصون يف الصحة النفسية أن هؤالء األشخاص يعانون من إضطرابات
الشخصية بطريقة ما.
وقد قدمت هوليوود حالة االضطراب «السيكوبايت» والذي يسري إىل إعاقة عقلية
مستدمية يف صورة سفاح عديم الرحمة مزي ًجا من (دراكوال وفرانكشتني) يف أفالم مثل
«عيادة دكتور كاليجاري» واألحدث يف «كاليفورنيا» أليس يف بالد العجائب.
ومع بدء اإلهتامم برضورة السعي إلنفاذ القانون كنتيجة لإلهتامم الواسع بتحديد
أوصاف الجناة تب ًعا للفهم العميق للطبيعة اإلنسانية يف تسعينات القرن العرشين،
وكان علم النفس الرشعي شأنه شأن «شارلوك هوملز» يف بحثه عن األسباب والدوافع
الكامنة وصولً لتحليل شخصية املجرم والظروف التي دفعته الرتكاب جرامئه.
ويقدم يف نهاية األمر تفس ًريا مختلف عن األحكام األخالقية يف صورة تفسريات طيبة يتم
بها التعامل مع بعض األشخاص يطلق الذين عليهم جناة.
ونتسائل هل اإلدمان عىل املخدرات واملواد غري القانونية يصنع مجر ًما أو يصبح
الشخص املدمن ذا أنشطة إجرامية ،ويحدد علم النفس الرشعي ليس اإلدمان وحده
كافيًا للقتل أو الرسقة أو التدمري.

وقد إرتكب دكتور «فرانكشتني خطأين فادحني يف إبتكاره للشخصية اإلجرامية دون
إعتبار لنوع الجرم املرتكب.
أولهام :إفرتاض أن املجرم نوع مختلف عن البرش العاديني ،والسبب كامن يف الشخص
وحده.
ثانيهام :إفرتاض أن كل املجرمني متشابهون ،فقد كشفت الدراسات الحديثة أن األشكال
املختلفة للجرائم والعمليات الحيوية والنفسية واإلجتامعية جميعها لها أساس يف
تكوين مفهوم الذات عند الجناة.
ومن حيث فهم الجناة للعامل وفرض األنشطة القانونية وغري القانونية يتم التأكيد عىل
حقيقة أن شخصية املجرم مزيج من الطبع والتطبع ،حيث يعترب أن الطبع هو التكوين
الجوهري للفرد ذاته ،والتطبيع هو التنشئة اإلجتامعية يتألفان يف خلق الشخصية
اإلجرامية واملعادية للمجتمع ذلك إىل جانب الصعوبات العقلية واإلجتامعية والبدنية
وامليول اإلندفاعية والعدوانية
وقد يلغى أحد العوامل عوامل أخرى ،كمثل شخص عدواين وإندفاعي لسبب ما لكن
ميلك قدرة ذكاء كافية ،فهو قادر عىل التعبري عن نفسه بسلوك إبداعي غري تقليدي،
والبيئة التي تورث الجرمية يف سياق الحرمان .فإذا توفرت فرص العمل املرشوع يلغي
أثر البيئة املحيطة.
فالطبع ال ينفصل عن التطبع يف مقومات كل منهام وكيفية اإلتحاد بينهام يخلق املجرم،
فاألطفال الذين يتعرضون لألذى البدين ومن ذوي خلفيات محرومة سيؤدي بهم إىل
اإلخالل بالنظام يف املدرسة والذي يؤدي إلنحرافهام لنشاط إجرامي باعتباره أسلوب
إلثيات الذات فيام يخلق إحرتامها أطفال لديهم نزعة طبيعية اندفاعية بتوجيههم إىل
األلعاب الرياضية واجازات مثرية.
السيوكبايت يصبح ركن من أركان املجتمع إذا وجد الدعم النفيس من تعاطف وعدم
إشعارهم بالذنب جز ًء إليذاءهم اآلخرين.
وأشخاص أكفاء يف سياقات الحرمان يتحولون إىل الجرمية كإختيار أسهل ،ويساهم
علم النفس يف إدراك أنه ال توجد نوعية معينة من األشخاص تصلح لإلجرام والجرمية.
لكن خلق سياق إجرامي للشخص ينشأ بداخله سواء باألرسة أو العيرشة إىل مجتمع
أو ثقافة أكرب كام هو الحال يف أي مهمة خالقة ،ويزيد علم النفس الرشعي اإلدراك
بالنسبة إىل نوع املجرمني.
فالقاتل الذي عاش بريئًا حتى قتل زوجته يختلف عن شاب صغري إنحرف إىل جرائم
السطو ،هام يف زنزانة واحدة نعم لكنهام مختلفان فيام يعتقد كل منهام عن نفسه
والتي تفرس أفعاله معنى وتوجه.
هذا ما ميكن تسميته بالفروق الفردية والسيكولوجية لكل منهم ،ومن املأمول أن تكون
هناك اتجاهات مستقبلية لفصل املجرمني بناء عىل اآليت:
( -نوع الجرمية  -مدة العقوبة  -عمر املتهم) فصلهم عن بعض لضامن أكرب قدر من
عدم تأثر املتهمني بعضهم البعض ،وهذا سيساعد عمليات إعادة التأهيل النفيس قبل
خروج املتهمني إىل العامل الحقيقي واملجتمع مرة أخرى.
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دراسات

طرق االستشراف

إن الهدف من االستشراف هو ليس التنبؤ بالمستقبل ولكن تحسينه  ،ونجاحنا في توقع المستقبل يعتمد على القدر الذي نستعد
المفيدة  ،سنركز في هذا الفصل على أربعة طرق
له  ،وللقيام بعملية االستشراف  ،يمكننا استخدام عدد من األساليب اليومية
ً
متكاملة لالستشراف :االقتراع  ،واأللعاب  ،و النمذجة والمحاكاة  ،وتصور الرؤى أوال  ،سنلقي الضوء على هذه الطرق األربعة ومن
ثم نقدم لمحة عامة عن األساليب األخرى لالستشراف.
تأليف :إدورد كورنيش

 - 1االقتراع استشارة الخبراء:

من املعروف أن استشارة الخرباء هي واحدة من أفضل الطرق لطلب
املشورة لحل املشكالت فعىل سبيل املثال :لجأ ( جون كينيدي ) إىل هذه
الطريقة البسيطة لحل أزمة الصواريخ الكوبية لعام  .1962يجدر بالذكر
أن هذا األسلوب يف صناعة القرارات ضمن مجموعة له عيوبه الخاصة.
حيث إنه ليس من السهل تحديد من هم األشخاص املناسبني الذين ستتم
استشارتهم ومن ثم تجميعهم يف مكان واحد ملناقشة مشكلة معينة.
،هناك أيضاً مشكالت تتعلق يف طرق تفاعل الناس يف اثناء املناقشات ضمن
مجموعات  ،حيث مييل األفراد ذوو الشخصيات القوية إىل الهيمنة عىل
املناقشة  ،أما املرؤوسون (والذين قد تكون لديهم املعرفة والحكمة) فقد
يشعرون بالحرج يف التعبري عم آرائهم أمام رؤسائهم  ،ناهيك عن القدرات
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املختلفة لدى الناس يف استخدام اللغة ببالغة للتعبري عن أفكارهم .أضف
إىل ذلك أن املناقشات ضمن مجموعات تحتاج إىل الكثري من الوقت
ومكلفة ويساء استخدامها بسهولة ،وللتغلب عىل هذه املشكالت  ،طرح
أوالف هيلمر ،ونورمان دايكOlaf Helmer and› Norman Dalkey ،
طريقة دلفي يف عام  .1953تقوم هذه الطريقة عىل أن يقوم مستطلع
اآلراء باستطالع رأي كل عضو من الخرباء عىل حدة وبشكل مجهول مام
يقلل من التأثريات االجتامعية غري املرغوبة .يتم طرح سؤال يف كل جولة،
ويقوم مستطلع اآلراء بعرض اآلراء دون اإلشارة إىل أصحابها .وقد أثبتت
هذه الطريقة فعاليتها يف الحصول عىل أحكام ثاقبة وآراء أفضل وخاصة
من خالل إدخال الحواسيب واالتصاالت السلكية والالسلكية لتسهيل
الوصول إىل خرباء من جميع أنحاء العامل.

دراسات

 - 2األلعاب:

ميكن استخدام األلعاب لفهم األحداث املحتملة والتنبؤ بها .فعيل سبيل
املثال :ميكن أن تعلمنا ألعاب الحرب أشياء كثرية حول ما ميكن أن يحدث
واملدى الكاريث الذي أن تصله الحروب لجميع املتحاربني ،وميكن لأللعاب
أن تساعد يف محاكاة السياسة العاملية واألعامل التجارية ،حيث ميكن
لألدوار التي يقوم بها أشخاص مختلفون أن تساعد عىل اتخاذ قرارات
مستنرية.
 - 3النماذج والمحاكاة:

ميكن تعريف النامذج عىل أنه استخدام يشء لتمثيل آخر ،واملحاكاة هي
عمل ميثل عمالً أخر .أما النموذج الذهني فهو تصور لعمليات التفكري
والصور والتخيالت يف العقل حول يشء يف واقع الحياة.
وعىل الرغم من غموض النامذج الذهنية ،إال أنه ال غنى عنها لتفكرينا
الذي يستخدم النامذج الذهنية لتصوير املشكالت وحلها ،وهذا يشمل
التخيل الذي بدوره يقدم نتائج مهمة ،إن النمذجة الحاسوبية ،التي تعتمد
دقتها عىل الطريقة التي يتم بها بناء النموذج ودقة البيانات املستخدمة
موجودة منذ عدة عقود ،ومتكنت من توقع املستقبل ،وبالتايل أدت إىل
تحسني التخطيط له.

املستقبل بها عىل أساس فهم دقيق للطريقة التي يفكرون بها يف املستقبل،
تبدأ هذه العملية بنقد لجميع املشكالت املتعلقة باملوضوع املعني،
وييل ذلك مرحلة التخيل ،حيث يتم إنشاء األفكار والرغبات والتخيالت
واملفاهيم البديلة ملعالجة املشكالت .تتم غربلة هذه األفكار ،ويتم اختيار
أفضلها ،وتطويرها إىل حلول مشاريع وأخريا ً يتم تنفيذ هذه الحلول.
اقرتح كل من ليندمان ولببيت ( )Lindaman and Lippitطريقة أخرى
لتصور املستقبل تدعى «االسترشاف املفضل».
تشتمل هذه الطريقة ثماني مهام يجب على المشاركين التعامل معها
وتتمثل في :

 تحديد التطورات واالتجاهات واألحداث املهمة ذات الصلة إنشاء هيكل لتنفيذ الخطة ،مع تحديد التعديالت التي قد تطرأ أثناءالتنفيذ ،عالوة عىل االحتفاالت ،واإلعالن عن النجاحات
 تحديد القيم واملعتقدات األساسية وحذف غري املرغوب فيها ترجمة الرؤى املستقبلية إىل أهداف عملية تحديد األشياء التي تحقق أهدافها واألشياء التي ال تحقق أهدافها خلق رؤية  مستقبلية مفضلة واضحة ومفصلة ومفهومة لدى الجميع مراجعة التاريخ املشرتك للمنظمة للخروج بتقييم موحد بناء خطة عمل - 4وضع الرؤى:
تصور الرؤى هي عملية يتصور فيها الناس املستقبل والطريقة التي يفضلون -بناء خطوات محددة ومخططة مع تحديد املسؤوليات.

األستشراف طرق استكشاف المستقبل -تأليف إدوارد كورنيش ،مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار ،شرطة دبي ، 2018 ،ترجمة الدكتور شحدة فارع ،جامعة الشارقة.
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بحوث شرطية

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

قد يعثر المحقق في أثناء معاينته مسرح الجريمة على أشياء تبدو صغيرة ألول وهلة ،ولكن لها دالله على قدر كبير من األهمية ،ومثالها
خصلة من الشعر أو بضعه منها ،وخيوط من نسيج وأجراء من مالبس وقطع من حبال ،وتعد ً هذه األشياء قرائن مهمة في التحقيق 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 .ومرجع تلك األهمية ما قد يسفر عنه فحص تلك األشياء الدقيقة بمعرفة الطبيب الشرعي من تحقيق شخصية الجاني
أو على األقل معاونة سلطات التحقيق في الكشف عن غوامض الحادث ،ففي جرائم القتل يعثر عند معاينة الجثة في مكان الحادث على
بضعة شعرات أو قطعة قماش بين أصابع القتيل ،أو بين أسنانه أو على مالبسه نتيجة مقاومته لقاتله أثناء إرتكاب الجريمة .وقد توجد مثل
هذه األشياء على اآللة المستعملة في القتل كالفؤس والسكاكين والعصي والبنادق و(المسدسات) وما أشبه ،وإذا عثر أثناء تفتيش منازل
المتهمين بعد القبض عليهم على مالبس أو قطع قماش أو حبال أنتدبت النيابة الطبيب الشرعي لفحصها ومقارنتها بنظائرها في المضبوطات
التي عثر عليها بمكان الحادث ،وتقرير ما إذا كان هناك أوجه شبه بينها من حيث اللون والنسيج ونوع األلياف.
لواء صالح الدين كامل محمد مشرف
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بحوث شرطية

فحص ضوابط النسيج:
يحدث يف بعض جرائم القتل أن تعرث الرشطة يف مكان
الحادث عىل قطعة قامش ،أو بضعة خيوط  من نسيج
إما يف يد القاتل أو يف فمه أو بجوار جثته ،أو يعرث
عىل تلك األشياء ملقاة يف حقل مزروع قمحاً أو شعريا ً
أو ذرة قاربت الحصاد .حيث يكون القامش مبلالً
بالكريوسني وقد إحرتق بعضه نتيجة الرشوع يف إحراق
املزروعات إنتقاماً من صاحبها ،وذلك يف حاالت النزاع
بني الزراع .وقد يعرث الطبيب الرشعي عند فحصه جثة
قتيل مات خنقاً عىل قطعة من املالبس أو األقمشة
محشورة يف الفم والبلعوم لسد املسالك الهوائية كام
يحدث يف جرائم قتل األطفال.
وقد تعرث الرشطة عند تفتيش منازل املتهمني يف قتل
تلك القضايا عىل مالبس أو أقمشة مشابهة لتلك
املستعملة يف الحادث.
ويف هذه الحالة ترسل املضبوطات ملعامل الطب
الرشعي لفحصها ومقارنتها لبيان ما إذا كان هناك
تشابة بينها قد يؤدي إىل تحقيق شخصية الفاعل
وضبطه.
الفحص العام General
Examination
تفحص قطعة القامش فحصاً عاماً ويالحظ لونها
وطبيعة النقوش املشاهدة بها وألوانها إن وجدت.
كام تالحظ حافاتها لبيان ما إذا كانت حادة أو مرشذمة
مام يدل عىل طريقة نزعها هل هي بالقوة أو بواسطة
آله حادة كمقص أو سكني وإذا كان بالقطعة خياطة
فال بد من فحصها لبيان ما إذا كانت باليد  أو مباكينة
خياطة ،ويجب تقرير لون الخيط املستعمل وإثبات إذا
كانت القطعة ملوثة مبادة غريبة كالشحم أو البرتول أو
الدم أو ما أشبه ،كام يتعني مالحظة درجة ال ِقدم (بالية
أم ال) وبهتان اللون .ويجرى فحص املالبس أو األقمشة
املضبوطة لدى املتهمني بنفس الطريقة ،إذ قد يؤدى
هذا الفحص وحده إىل معرفة األصل الذي جاءت منه
القطعة املضبوطة ،كأن يكون الجيب الصدري لجلباب
رجايل وقد نزع منه بالقوة ،أو جزءا ً من الكم أو تكملة
لفقد يف بدن الجلباب .

 18/عقدة يف السنتميرت املربع ،كام يالحظ إتجاه سري
الخيوط وتقاطعها وهل هي متناسقة أم غري متناسقة.
فحص الخيوط (: )Fibres
الخطوة األخرية هي فحص الخيوط لتحديد نوعها
ميكروسكوبيا ،لذلك يؤخذ عدد من الخيوط املتالحقة
وعدد آخر من أجزاء مختلفة من القطعة ويفحص كل
منها عىل حدة وهي جافة بامليكروسكوب لتحديد
نوعها ،وهل هي من القطن أو الصوف أو الكتان أو
الحرير ،أم هي خليط من بعضها كالقطن والصوف
مثالً.
وتتميز ألياف القطن بكونها تشبه الرشائط ()Ribbons
مع وجود لفات حلزونية ( )Spiral Twistingsعىل
طول األلياف ،أما الصوف فهو نوع من الشعر وله
نفس مميزاته التي وصفناها ،أي أن الخيط أو الشعرة
منه لها حراشيف يف طبقة البرشة الخارجية تشبه ساق
النخيل.
تليها طبقة القرشة التي يتوسطها النخاع وألياف الكتان
ولها شكل أسطواين يتكون من ُعقل تفصلها عن بعضها
عقد أو إنتفاخات صغرية ( )Nodesأشبه بعيدان
العقب.
وتظهر خيوط الحرير املجهزة تحت امليكروسكوب

خالية من أية مميزات ( )Structurelessفهي خيوط
ذات مقطع أسطواين أو بيضاوي ملساء متاماً.
وبعد تقرير نوع الخيوط يالحظ نوع صبغتها ثم تقارن
بالعينات املختلفة مجتمعة بواسطة امليكروسكوب
املقارن لتقرير ما إذا كان هناك تشابه بينها.
وهناك نوع خاص من األنسجة هي الحبال التي قد
يعرث عليها  كقرينة يف بعض الجرائم ،كأن يعرث عىل
جثة ملفوف حول عنقها حبل أستعمل يف خنق
الضحية ،أو عىل جثة مقيدة اليدين والقدمني أو ما
أشبه.
ويف هذه الحاالت ترسل الحبال للفحص املعميل إلجراء
املقارنة بينها وبني ما قد يعرث عليه من حبال عند
املتهمني يف القضية.
وتُتبع نفس الطريقة يف فحص الحبال أي يجري
عليها الفحص العام أوالً ويثبت طوله ولونه وما إذا
كان مكوناً من قطعة واحدة أو أكرث ،وما إذا كانت
حافتاه مقطوعتني قطعاً حادا ً أو غري حاد ،وكذلك عدد
الضفائر امللونة له وعدد أفرع كل ضفرية ،وهل هي
مجدولة جدالً محبوكاً أو هيناً ،وعدد اللفات يف كل
 10سم ،ويجرى قياس قطر الحبل ثم تفحص األلياف
ميكروسكوبياً لتحديد نوعها ،وتقارن النتائج مبثيالتها
يف الحبال املعثور عليها لدى املتهمني.

فحص النسيج (: )Textile
الخطوة التالية هي فحص نسيج األقمشة ويستعمل يف
ذلك جهاز عبارة عن عدسة مكربة متصلة بقائم معدين
يف قاعدته قطعة مسطحة من معدن يتوسطها فراغ
مساحته (سنتميرت مربع واحد) يوضع فوق القطعة
املراد فحصها بعد فردها وتثبيتها.
وينظر إليها خالل العدسة املكربة وتعد العقد يف
اإلتجاهني األفقي والرأس ،وتكرر العملية يف عدة
مواضيع من القطعة ثم يؤخذ املتوسط ،فيقال مثالً:
إن نسيج القامش موضوع الفحص يتكون من 22
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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ستة توجهات كبرى..
تساهم في صناعة المستقبل ( ) 2 - 1
إن البحث في التحول العظيم يوحي لنا أن
هذا التحول هو آخر مراحل التطور في الحضارة
اإلنسانية  ،حيث تسارع هذا التطور بشكل
هائل في القرون األخيرة نتيجة تسارع التقدم
التكنولوجي الذي أدى بدوره إلى تحول كبير
في مجاالت عدة مثل االقتصاد و الحوكمة،
ومؤسسات المجتمع المختلفة  ،وليس
لدينا األن سوى تفسير جزئي للتحول العظيم
الذي يمر به اليوم  ،ال يمكننا معرفة الشكل
النهائي الذي سنتحول إليه .وعليه سوف
نبحث في بعض أوجه التحوالت المهمة
(التوجهات الكبرى) ونحاول من خاللها تصور
ما سيحدث في األعوام القادمة.
عند دراسة التغييرات التي تطرأ على حياة
البشر في عالمنا اليوم  ،يتضح لنا أن هذه
التغييرات تقع ضمن ستة توجهات كبرى  ،وال
بد لنا أن نركز اهتمامنا على هذه التوجهات
حتى نتمكن من الوصول إلى فهم واضح
للتحول العظيم .تبرز هذه التحوالت عند
إلقاء نظرة شمولية على العالم وعلى
مدار مدة زمنية طويلة ،وهذا يعني أنه قد
يصيب بعض هذه التوجهات الكبرى انتكاس
أو
أو تراجع أو تباطؤ في مدة زمنية معينة ً
منطقة جغرافية محددة بينما تمضي قدما
فعلي
بشكل متسارع في بقية العالم،
ً
سبيل المثال :شهد العالم بمجمله تحسنا
في مجال صحة اإلنسان في التاريخ المعاصر،
إال أن العكس قد حصل في منطقة أفريقيا
وشرق أوروبا.
على العموم يلخص كل واحد من هذه
الرئيسة
التوجهات الكبرى أحد أوجه التغيير
ً
التي ً تحدث في عالمنا اليوم ،وتلعب دورا
رئيسيا في مجريات حياة البشر .وعليه فإننا
سوف نصب اهتمامنا في هذا الفصل على
هذه التوجهات الكبرى ومن ثم نوظفها
في سعينا لبلورة مبدئية لما يمكن أن يكون
عليها العالم عام . 2040
إدوارد كورنيش  -ترجمة د .شحدة فارع جامعة الشارقة
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التوجه األول :التقدم
التكنولوجي

فالبرش يظهرون حامساً لتوظيف معرفتهم وخرباتهم
إلنتاج بضائع وخدمات الستخدامهم الشخيص
 ،وكذلك لبيعها لآلخرين .كام أن تراكم السلع
الرأساملية التي تساهم يف االنتاج (مثل املصانع
والطرق والبنايات وسكك الحديد )  ،عالوة عىل
السلع االستهالكية ورأس املال االجتامعي (املؤسسات
واملعارف) ،يعني أن كل جيل جديد من البرش يبدأ
مشواره وهو ميتلك هذه السلع والرثوات مام يسهل
من مهمته يف انتاج املزيد.
ويعني هذا أيضاً أن النمو االقتصادي هو عملية
ذاتية االستمرار وبفضل النمو االقتصادي سيتمكن
الفرد العادي يف الدول املتقدمة من أن يصبح ثرياً
(مبعايري اليوم) يف منتصف القرن الواحد والعرشين.

ال يقترص مفهوم التقدم التكنولوجي عىل التطور
الذي شهدناه يف مجاالت الحاسوب والطب والنقل
وغريها  ،وإمنا يشمل أيضاً التقدم يف مجال العلم
واملعرفة الذي يزيد من قدرة البرش عىل الوصول إىل
أهدافهم بفعالية أكرب .ومن املتوقع أن يشهد القرن
الحادي والعرشون استمرار التقدم التكنولوجي
بوترية متسارعة  ،فام زال البحث العلمي ميد
املختصني بالتكنولوجيا بكم هائل من املعارف
الجديدة التي ميكن استغاللها يف مجاالت كثرية ،
ومام يزيد من فرص استمرار التقدم التكنولوجي هو
أن الثورة السيربانية ما زالت تتقدم برسعة هائلة.
ومن املتوقع أن يؤدي التقدم يف مجايل التقنية
التوجه الثالث  :التحسن في
صحة اإلنسان
الحيوية وتقنية (النانو) إىل ثورات علمية إضافية
يف املستقبل .وهذا كله يجعلنا نتوقع أن التقدم أدى التقدم التكنولوجي والنمو االقتصادي إىل
التكنولوجي سيستمر يف االزدهار ورمبا بتسارع أكرب .تحسن يف صحة اإلنسان ،ولذلك أصبح من املمكن
انتاج املزيد من الغذاء ،وتحسني وسائل التعقيم،
التوجه الثاني :النمو االقتصادي وتقديم خدمات صحية أفضل ،وبسبب التحسن يف
أدى التقدم التكنولوجي إىل ظهور النمو االقتصادي  ،صحة اإلنسان أزداد عدد السكان ،وأرتفع متوسط
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العمر املتوقع لإلنسان  ،كام أزداد عدد املسنني
عىل وجه الخصوص مام أدى إىل ظهور العديد من
القضايا التي البد وأن تتعامل معها املجتمعات،
فعىل سبيل املثال يفرض ارتفاع عدد املسنني يف
املجتمع أعباء مالية (مثل الرضائب) عىل فئة الشباب
العامل ليتمكن املجتمع من تحمل مسؤولياته تجاه
هذه الفئة ،وعالوة عىل ذلك فإن أنظمة الضامن
االجتامعي والتقاعد كانت وضعت يف حساباتها أن
عددا ً قليالً من السكان سوف يعمر إىل سن الـ ، 65
إال أن أعداد الذين يعيشون ملدد أطول أصبح يزداد
شيئاً فشيئا.
التوجه الرابع  :الزياد في قدرة
اإلنسان على التنقل

أدت التوجهات الثالثة السابقة مجتمعة إىل بروز
التوجه األكرب الرابع :زيادة القدرة عىل التنقل،
فنالحظ اليوم أن البرش والبضائع واملعلومات تنتقل
من مكان آلخر برسعة أكرب وبكميات أكثري مام مىض،
وكذلك نرى أن عدد األفراد الذين يسافرون من أجل
التعليم أو االستجامم ينمو بشكل متسارع ،ونظرا ً
لذلك يعتقد الكثريون أن السياحة سوف تصبح
الصناعة األكرب يف العامل يف القرن الواحد والعرشين،
وبخاصة إذا متت السيطرة عىل اإلرهاب والعنف.
كام يبدو أن زيادة القدرة عىل النقل هي السبب
الرئيس الذي أدى إىل والدة العوملة التي بدورها
أدت إىل تزايد الربط بني الحكومات واملؤسسات
التجارية واألفراد عرب العامل ،ولكن البد كذلك من

االلتفات إىل مضار الزيادة يف القدرة عىل التنقل.
فقد كان لهذا آثار سلبية عديدة ،فمكنت اإلرهابيني
واملجرمني واألوبئة من التنقل حول العامل ،فمث ِال يف
عام  2003ساهم املسافرون يف الطائرات يف انتشار
فريوس (سارس) ( )SARSمن الصني إىل العامل كله
يف وقت قصري.
ومن مساوئ الزيادة يف القدرة عىل التنقل أنها
أخلت بتوازن املجتمعات املحلية وأدت إىل تفكك
يف النسيج االجتامعي والثقايف لتلك املجتمعات ،
فعندما ينتقل األشخاص من مدينة أو بلد إىل مكان
آخر ليعيشوا فيه ،فإن صالتهم مبجتمعهم األصيل
تضعف  ،ومن مضار الزيادة يف القدرة عىل التنقل
أن تصبح اهتاممات البرش قصرية األمد  ،مام يقلل
من رغبتهم يف اإلسهام بعملية تحسني مجتمعاتهم
املحلية وبخاصة إذ كانوا يتوقعون االنتقال للعيش
يف مكان آخر خالل وقت قصري.
التوجه الخامس:
تدهور البيئة الطبيعية

يزداد الوضع البيئي سوءا ً نتيجة لعدة عوامل ،
منها النمو السكاين والنمو االقتصادي .فالربغم من
جهود بعض الدول يف الحد من التلوث واالعتداء
عىل البيئة ،إال أن كوكبنا ما زال مريضاً وتزداد حالته
سوءا ً  ،ومن العوامل التي تساهم يف التدهور البيئي
ما يأيت:
- 1حرق النفط والوقود بشكل متزايد.
- 2االحتباس الحراري وارتفاع منسوب املحيطات

مام يهدد املناطق الساحلية.
 - 3انخفاض املساحات الزراعية.
 - 4القضاء عىل الرثوة السمكية يف املحيطات.
 - 5انقراض العديد من الحيوانات والنباتات قبل
التعرف إليها وفحصها ملعرفة فوائدها الطبية
املحتملة.
 - 6تضاؤل مصادر املياة العذبة.
التوجه السادس :تالشي
الثقافات المحلية

يحدث هذا عندما ال يستطيع األفراد استعامل
ثقافتهم األصلية لقضاء احتياجاتهم نتيجة تغري يف
الظروف املحيطة كالسفر إىل بلد لغة أهله وعاداتهم
تختلف عن لغتنا وعاداتنا ،يتبني لنا يف هذه الحالة
أنه ليس بوسعنا استعامل ثقافتنا وأدواتها للحصول
عىل ما نحتاجه ،وقد يؤدي هذا إىل إصابتنا بـ
«صدمة ثقافية».
ويف عامل اليوم قد يصاب بعض الناس بصدمة ثقافية
وهم داخل بلدنهم ومجتمعاتهم ،كأن يصبح السكان
األصليون محاطني بأناس ال يشرتكون معهم يف الثقافة
والعادات والتقاليد ،ففي هذه املسألة لن يكون
بوسعهم تلبية احتياجاتهم باستخدام لغتهم األم ،ألن
السكان الجدد ال يتكلمونها .ويف بعض الحاالت قد
يقوم أولئك السكان الجدد بفرض لغتهم عىل سكان
املنطقة األصليني ،ومن األسباب األخرى التي تساهم
يف فقدان الثقافة ااملحلية وتالشيها ،التوسع املدين
والتغيري املكثف يف الثقافة املحلية.

األستشراف طرق استكشاف المستقبل -تأليف إدوارد كورنيش ،مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار ،شرطة دبي ، 2018 ،ترجمة الدكتور شحدة فارع ،جامعة الشارقة.
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خطوات التخطيط للمستقبل

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

تعريف التخطيط للمستقبل :

يعرف التخطيط بأنَّه( :عمليَّة ذهنيَّة منظَّمة للتفكري
واختيار أنسب الوسائل املمكنة لتحقيق هدف
محدد) ،ومن ذلك يُستنتج أ َّن التخطيط عبارة عن
بعض العمليات املرتابطة ماديًّا وبرشيًّا ،والتي تعتمد
عىل الدراسة والتنبؤ الدقيق والعميق للمستقبل،
اعتامدًا عىل مواكبة أحدث املستجدات يف مجال
املوضوع الذي يُخطَّط له ،ومراعاة التوجيهات
والسياسات الصادرة من املستوى اإلداري األعىل،
مع األخذ بعني االعتبار بعض التقديرات والحقائق
الواقعيَّة املتواجدة.
خطوات التخطيط للمستقبل :

 من أهم خطوات التخطيط للمستقبل هو أنتعرف ما تريد القيام به ،وأن تقرر بالضبط ما يبدو
عليه مستقبلك،وقد يقول قائل إنه رمبا احتجت إىل
تغيري أهدافك عىل طول الطريق ،وهو أمر وارد،
ويحتاج منك فقط إىل تعديل خططك بنا ًء عىل ما
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هو مناسب لك .
 اكتب قامئة باألشياء التي تريد تحقيقها ،فهذايساعدك عىل تحديد وحرص أهدافك املستقبلية،
وميكنك تدوين مالحظاتك وتتبُّع األشياء التي تحب
القيام بها وماذا ترغب يف تعلمه.
 التخطيط الف َّعال يحتاج إىل املراجعة والتحديثبشكل دوري للتأكد من أنك عىل املسار الصحيح
الذي سيحقق لك هدفك ،لذا يتم تحديث الخطط
بنا ًء عىل املعلومات الحديثة حول املخاطر امل ُحتملة..
وأنت تخطط للمستقبل س ُيفيدك كث ًريا النظر إىل
بدل من رد الفعل ،والتنبُّؤ
املستقبل واالستباقية ً
مبا سيحدث،ويف هذه الحالة ستكون أكرث نجا ًحا يف
بدل من ُمالحقتها ،لذا حاول
التعامل مع األحداث ً
التفكري يف املستقبل واالستعداد ملهامك ومشاريعك
القادمة .
 إتقان مهارة توقع االحتياجات ،قبل أن تُصبحمشكلة ،وهي مهارة رضورية للغاية يف التخطيط
للمستقبل حيث ينبغي أن تطرح عىل نفسك هذا
السؤال “ما املشكلة التي قد تحدث؟” ومع توقع

هذا ميكنك االستعداد له أو تجنبه والقدرة عىل
التعامل معه.
 من املهم استخدام التقويم ،حيث يُفيدك كث ًريايف تحديد املواسم والعطالت واألعياد القادمة،
والتي قد تتس َّبب يف تغيري املسار الخاص مبهامك
ومشاريعك ،كام أن التقويم يساعدك أيضً ا يف تحديد
الفرتات الزمنية لبدء وانتهاء أعاملك ..
 ضع األسئلة املناسبة فيام يتعلق مبهامك املستقبليةمن قبل “ماذا سيحدث إذا…” ميكنك االستعانة
بأشخاص لهم خربة يف نفس مجالك ..
 ابدأ العمل يف مهامك ومشاريعك مبك ًرا ،فإذاُيض قد ًما فيها فسيمنحك ذلك مساحة
متكنت من امل ّ
من الوقت يف حالة ظهور مخاطر مفاجئة ليست يف
الحسبان ..
 كُن دامئًا عىل معرفة ومتابعة ألهدافك وماذاحققت منها ،وهل أنت عىل املسار الصحيح،
وهل يستدعي األمر العمل بالخطط البديلة أم ال؟
فالتخطيط للمستقبل دون التنفيذ ال يعني شيئًا.

مقاالت

األلعاب اإللكترونية ..

كارثة على الطفل واألسرة والمجتمع

سعد محمد  -باحث ومستشار قانوني -أبوظبي

:رحم الله أيامنا وزماننا القديم وأيام التلفاز باألبيض
واألسود ووقتها كانت أمنياتنا مشاهدة الرسوم املتحركة
عرصا ملن كان عنده جهاز التلفزيون  ،أو الذهاب إىل
بيت الجريان للمشاهدة لدرجة أننا كنا ننام أحيانا
أمامه عندما يغلبنا النعاس يف أي مكان  .ومع تقدم
التقنيات يف العرص الحديث مل يتوقف األمر عند
هذا الحد بل قامت فعال ما يسمى ثورة التكنولوجيا
واملعلومات ومل يقترص عند الرسوم املتحركة فقط  ،بل
لبى أبعد من ذلك بكثري ومل نعد نسيطر عىل أطفالنا
وشبابنا الذين يقضون أمام شاشات هواتفهم الذكية
وغري الذكية  ،مدد تتجاوز ال  12ساعة يف ال  24ساعة
 ،مام أصابهم بالخمول والكسل واألمراض والجهل،
وأقول الجهل ألن األطفال والشباب يف بعض بالدنا
العربية يترسبون من املدارس ودور العلم ويذهبوا
إىل املقاهي واملنتديات ملتابعة األلعاب اإلليكرتونية
ووسائل التواصل االجتامعي ويهجرون دور العلم  ،هذا
من الناحية التعليمية .أما من الناحية الصحية فحدث
وال حرج يعتمدون يف غالب االحيان عىل األطعمة
املستوردة واملعلبة والرسيعة ومبا يسمى )تيك أواي)
وال يجتمعون عىل مائدة األرسة إال قليال وهذا ما
نلمسه كأباء بحجة ليس لديه رغبة يف الطعام أو يقول
(نفيس مسدودة)  ،وهو محق بعدما مأل معدته .
عالوة عىل زيادة السمنة والرتهل لعدم الحركة

وضعف النظر  ،ومن الناحية االجتامعية امليل للجلوس
يف املنزل وعدم الخروج يف املناسبات  ،والدخول
يف مشاكل ونزاعات قضائية نظرا ً لوجود القضايا
التي تتعلق بالتحرش أو املعاكسات وجرائم السب
والقذف عرب وسائل التواصل االجتامعي،والتعرض
للمشاكل األخالقية من بعض الشباب وأعامل العنف
يف مشاهدة األفالم التي تدعوا إىل االنتحار ،كام
حدث فيام يسمى (الحوت األزرق) وكم من أكبادنا
تعرضوا لالنتحار بسسب تقمصهم لشخصيات العنف
والتدمري ،وكام تبدي إحدى املترضرات أنزعاجها من
سلوك األبناء من مامرسة أبنائها لأللعاب اإللكرتونية،
ومنها «الفورت نايت» ،والتي تشجع عىل العنف
واملكوث أمامها لساعات طويلة غري مكرتثني بواجباتهم
املدرسية ،وتطالب بتقديم أنشطة وبرامج مفيدة
للنشء إلخراجهم من دائرة هذه األلعاب ،مؤكدة
أهمية تكاتف الجهات االجتامعية والرتبوية يف طرح
برامج وأنشطة رياضية فنية ،تساعد الصغار عىل تقنني
ساعات اللعب ،وتضيف :أصبح أوالدي أرسى هذه
األلعاب ،التي تستنزف طاقتهم الذهنية والجسدية،
ليذهبوا إىل الدراسة وهم يف حالة خمول وكسل ،يف
ظل افتقادهم الذهن الصايف والراحة النفسية وعن
تجربتها الشخصية ،تقول أخرى« :لقد تأثر طفيل البالغ
من العمر  9سنوات صحياً ونفسياً من جراء هذه

األلعاب ،فكان يتجاهل تناول الطعام بسبب الساعات
الطويلة التي يقضيها يف اللعب»  ،معتربة أن الحل
يكمن يف إيجاد بدائل عن هذه األلعاب التي تحولت
إىل أدمان حقيقي ووباء اليستهان به .  وأداة لرتويج
املخدرات من خالل تواصل األبناء مع أشخاص غرباء،
كام أنها تروج للتطرف الفكري والديني ،األمر الذي
يحتاج إىل رقابة األبناء وزرع الوازع الديني واألخالقي
يف داخلهم ،و عدم القاء كل اللوم عىل التكنولوجيا ملا
لها من فوائد الميكن إنكارها فهي سالح ذو حدين،
ونستعملها بطريقة خاطئة فبدال من زيادة ثقافتنا
وابداعنا.
يف املايض كان يف إمكانك ترويض األطفال رغم
شقاونهم وطاقاتهم بالكلمة الطيبة والحسنة وكانوا
مطيعني،ولكن أعاننا الله يف هذه األيام عىل ذلك.
وأختم مبا قاله علامء النفس يف هذا الخصوص حيث
ترى املستشارة النفسية واألرسية ناعمة الشاميس :
أن األلعاب اإللكرتونية تح ّد لعب األطفال يف الخارج،
وتحرمهم من مامرسة الرياضة ليزدادوا نشاطاً وصحة،
ومن الخطأ أن يجدها البعض وسيلة للسيطرة عىل
األبناء ،أو شغل وقت فراغهم ،فهذه األلعاب تكسب
الصغار سلوكات سلبية ،سواء بواسطة حركات أو
إمياءات أو حتى ألفاظ  نابية ،وبذلك تسهم يف التأثري
عىل قيم الطفل وثقافته ،لذا ال بد أن يدرك الوالدان
مخاطرها.
وتقول احدى أستاذة علم النفس :إن األلعاب
اإللكرتونية سالح ذو حدين ،له فوائده وأرضاره،
ولعل من إيجابيات بعض هذه األلعاب تنمية اإلبداع
واالبتكار لدى الطفل وتحسني قدراته اإلدراكية  ،وتقوية
املالحظة ،وزيادة الخيال والقدرة عىل حل املشكالت
بطرق ابتكارية ،والتفكري والتخطيط وتنمية الذكاء
يقابلها العديد من السلبيات واألرضار ،منها الجسدية،
كالسمنة والكسل واملشكالت الصحية املختلفة ،كآالم
املفاصل والرقبة واليد والساعد والساقني وانحناء
العمود الفقري ،واملشكالت االجتامعية والنفسية
والخلقية والتي ينتقل رضرها إىل األرسة ،وبالتايل إىل
املجتمع عامة.
إضافة إىل التشجيع عىل العنف املوجه نحو الذات
وضد اآلخرين يف العامل االفرتايض ومن ثم قد ينتقل
إىل العامل الواقعي  ،يف ذات الوقت تهدر هذه األلعاب
الوقت  ،وتؤثر عىل التحصيل الدرايس.
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« مبادئ الخمسين »
" اإلمارات وجهة واحدة  ،اقتصاد واحد  ،وعلم واحد  ،ورئيس واحد "
" قيمنا خالل الخمسين القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون ..
الشعب األفضل واألنبل واألكثر عطاء"
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الوثيقة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل »  ،واعتمدها صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل »  ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ً
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  ،ترسم المسار االستراتيجي لدولة اإلمارات خالل الخمسين عاما
القادمة في المجاالت االقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.
إعداد  :سعد الدغمان
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 50مرشوعاً وطنياً تهدف إىل التأسيس ملرحلة متقدمة من النمو الداخيل والخارجي
للدولة .مشاريع ستشكل إضافة نوعية ملسرية دولة اإلمارات وركيزة لالنطالق
نحو مزيد من التطور لصالح األجيال القادمة  ،تسهم يف تحقيق قفزات نوعية
لالقتصاد الوطني  ،والذي يعد أولوية وطنية لضامن الحياة الكرمية للشعب بكل
فئاته  ،تستهدف تلك املشاريع مضاعفة االستثامرات بالدولة وترسخ موقعها كوجهة
للمواهب واملستثمرين حول العامل.
تلك املشاريع تؤكد بتخصصاتها املتعددة مفهـوم التنويع االقتصادي الذي تنتهجه
الدولة يف كافة اسرتاتيجياتها االقتصادية وصوالً إىل االقتصاد األفضل عاملياً.
وترتافق مع سلسلة من املبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية
وتعزز مسارات التنمية االقتصادية واالجتامعية والبرشية  ،وتصنع فرصاً جديدة يف
مجاالت محورية مثل ريادة األعامل واالقتصاد الجديد والرقمي وتطبيقات الثورة
الصناعية الرابعة.
املشاريع املطروحة ستجعل من دولة اإلمارات وجهة عاملية لالستثامرات األجنبية
املبارشة والتمويالت الجديدة يف املشاريع الناشئة والفرص االقتصادية الصاعدة
يف اقتصاديات املعرفة والتكنولوجيا واالبتكار .وتدعم موقع الدولة كوجهة عاملية
للمواهب والعقول واملبدعني وأصحاب األفكار املبتكرة  ،وترسخ مكانتها كمقصد
ألصحاب املشاريع الجريئة والباحثني عن مكان لإلبداع.
ويف تلك املشاريع أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  ،رئيس الدولة
«حفظه الله »  ،أن املسار القادم لدولة اإلمارات اقتصادي  ،ومنهجها السيايس قائم
عىل السلم والسالم والحوار  ،وتنميتها شاملة يف كافة مناطقها وعرب كافة قطاعاتها
 ،وقال سموه  " :مصلحتنا العليا والوحيدة والرئيسية توفري أفضل حياة لشعب
االتحاد ولجميع من يقيم يف دولة اإلمارات " .
وجاء يف حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» « :دولة اإلمارات وجهة واحدة
 ،اقتصاد واحد  ،وعلم واحد  ،ورئيس واحد  ،وسيعمل الجميع كفريق واحد يف
الخمسني املقبلة »  .فيام اعترب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة املبادئ العرشة الجديدة
للدولة مرجعاً لجميع املؤسسات حيث قال  " :املبادئ العرشة لدولة اإلمارات
خالل الخمسني عاماً القادمة  ،تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان االتحاد
وبناء اقتصاد مستدام  ،وتسخري جميع املوارد ملجتمع أكرث ازدهارا ً  ،وتطوير عالقات
إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السالم واالستقرار يف
العامل" .وترشك املشاريع الجديدة للخمسني عاماً املقبلة مختلف مؤسسات القطاعني
الحكومي والخاص  ،ومجتمعات األعامل  ،إضافة إىل الكفاءات والخرباء واملتخصصني
من األفراد يف مسارات التنمية املستقبلية للخمسني عاماً املقبلة وفق مبدأ فريق
العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها بعضاً.
ومتثل الوثيقة التي اعلنتها حكومة اإلمارات الرشيدة خريطة طريق للتنمية الشاملة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف الخمسني عاماً املقبلة  ،تتصدر فيها الدولة العامل
يف املجاالت السياسية واالقتصادية والتنموية الداخلية واإلنسانية .كام متثل نهجاً
شامالً لخطى الدولة خالل الخمسني عاماً القادمة  ،والتي أكدت فيها مواصلتها
العمل عىل بناء اقتصاد تنافيس مستدام ال يقل عن نظرياتها من الدول العاملية.
وفي ما يلي المبادئ العشرة كما وردت في
«وثيقة الخمسين التاريخية:

المبدأ األول :

األولوية الرئيسية الكربى ستبقى تقوية االتحاد  ،من مؤسسات وترشيعات
وصالحيات وميزانيات .وتطوير كافة مناطق الدولة كافة  ،عمرانياً وتنموياً واقتصادياً،
هو الطريق األرسع واألكرث فعالية يف ترسيخ اتحاد دولة اإلمارات.
المبدأ الثاني :

الرتكيز بشكل كامل خالل الفرتة املقبلة عىل بناء االقتصاد األفضل واألنشط يف العامل.
التنمية االقتصادية للدولة هي املصلحة الوطنية األعىل  ،وجميع مؤسسات الدولة
يف كافة تخصصاتها وعرب مستوياتها االتحادية واملحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل
بيئة اقتصادية عاملية والحفاظ عىل املكتسبات التي تم تحقيقها خالل الخمسني
عاماً السابقة.
المبدأ الثالث :

السياسة الخارجية لدولة اإلمارات هي أداة لخدمة األهداف الوطنية العليا  ،وعىل
رأسها املصالح االقتصادية لدولة اإلمارات .هدف السياسة هو خدمة االقتصاد.
وهدف االقتصاد هو توفري أفضل حياة لشعب االتحاد.
المبدأ الرابع :

املحرك الرئييس املستقبيل للنمو هو رأس املال البرشي .تطوير التعليم  ،واستقطاب
املواهب  ،والحفاظ عىل أصحاب التخصصات  ،والبناء املستمر للمهارات هو الرهان
للحفاظ عىل تفوق دولة اإلمارات.
المبدأ الخامس :

حسن الجوار أساس لالستقرار .املحيط الجغرايف والشعبي والثقايف الذي تعيش
ضمنه الدولة يعترب خط الدفاع األول عن أمنها وسالمتها ومستقبل التنمية فيها.
وتطوير عالقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا املحيط يعترب
أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
المبدأ السادس :

ترسيخ السمعة العاملية لدولة اإلمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة .دولة
اإلمارات هي وجهة اقتصادية واحدة  ،ووجهة سياحية واحدة  ،ووجهة صناعية
واحدة  ،ووجهة استثامرية واحدة  ،ووجهة ثقافية واحدة  ،ومؤسساتنا الوطنية
مطالبة بتوحيد الجهود  ،واالستفادة املشرتكة من اإلمكانيات  ،والعمل عىل بناء
مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة اإلمارات.
المبدأ السابع :

التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة اإلمارات سريسم حدودها التنموية
واالقتصادية  ،وترسيخها كعاصمة للمواهب والرشكات واالستثامرات يف هذه
املجاالت سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.
المبدأ الثامن :

منظومة القيم يف دولة اإلمارات ستبقى قامئة عىل االنفتاح والتسامح  ،وحفظ
الحقوق وترسيخ دولة العدالة  ،وحفظ الكرامة البرشية  ،واحرتام الثقافات  ،وترسيخ
األخ ّوة اإلنسانية واحرتام الهوية الوطنية .وستبقى الدولة داعم ًة عرب سياستها
الخارجية لكل املبادرات والتعهدات واملنظامت العاملية الداعية للسلم واالنفتاح
واألخ ّوة اإلنسانية.
المبدأ التاسع :

املساعدات اإلنسانية الخارجية لدولة اإلمارات هي جزء ال يتجزأ من مسريتها
والتزاماتها األخالقية تجاه الشعوب األقل حظاً .وال ترتبط مساعداتنا اإلنسانية
الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة .واالختالف السيايس مع أي دولة ال يربر
عدم إغاثتها يف الكوارث والطوارئ واألزمات.
المبدأ العاشر :

الدعوة للسلم والسالم واملفاوضات والحوار لحل كافة الخالفات هو األساس يف
السياسة الخارجية لدولة اإلمارات  ،والسعي مع الرشكاء اإلقليميني واألصدقاء
العامليني لرتسيخ السالم واالستقرار اإلقليمي والعاملي يعترب محركاً أساسياً للسياسة
الخارجية.
المصدر:

وام – 2021/09 /05
جريدة االتحاد 2021 - 09 – 06
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الجائحة الوبائية والتسول

محمد األمين

عىل الرغم من التداعيات السلبية التي نجمت
عن تفيش الجائحة الوبائية كرونا يف العامل منذ
نهاية العام  2019وحتى اليوم  ،إال أن األمر مل
يخل من تداعيات إيجابية انعكست بصور خاصة
عىل النواحي األمنية  ،حيث تراجعت بصورة
ملحوظة العديد من الجرائم والتحديات األمنية
التي ترتبط عادة بازدهار النشاط االقتصادي
والتجاري والسياحي  ،وحركة السفر واالنتقال
بني الدول واملجتمعات  .ومن ذلك عىل سبيل
املثال جرائم السطو والرسقة مبختلف أنواعها ،
وانتشاراملخدرات ،وظاهرة الرسقة من عمالء البنوك
 ،وإىل حد ما جرائم النصب الهاتفي  ،وغريها من
الظواهر الجرمية التي ترتكبها يف الغالب عصابات
وتشكيالت عصابية تفد يف الغالب من خارج الدولة
مستفيدة من التسهيالت السياحية.
ويف الوقت ذاته فقد تزايدت الشكوى مؤخرا من
تنامي ظاهرة التسول  ،وظهور أعداد متزايدة من
املتسولني الذين يتخذون من الجائحة الوبائية
كوفيد  19وتداعياتها االقتصادية التي أفضت إىل
فقدان الكثريين لوظائفهم وأعاملهم ومصادر
دخلهم  ،مربرا لقيامهم بالتسول وطلب املساعدة
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من املارة يف األسواق واملرافق العامة واملالية وأمام
ساحات املراكز التجارية .
الشكاوى التي وصل بعضها إىل اإلذاعات املسموعة
وبرامج البث املبارش كشفت عن الكثري من الحيل
التي يتبعها أولئك املتسولون يف استدرار عطف
الجمهور  ،والتذرع بالعديد من األعذار والعوامل
واألسباب التي دفعت بهم إىل طلب املساعدة
ويف مقدمتها بالطبع فقدانهم لوظائفهم وأعاملهم
ومصادر دخلهم  ،عىل الرغم من أنه يالحظ يف كثري
من األحيان أن اعدادا ً كبرية من هؤالء املتسولني هم
من القادمني حديثا إىل الدولة  ،والذين مل يكونوا يف
األصل من املقيمني أو العاملني يف أي من مؤسساتها
أو منشآتها  ،ورمبا كان بعضهم من املخالفني
الذين دخلوا إىل البالد بطرق مختلفة  ،وبقوا فيها
لفرتة طويلة حيث تقطعت بهم السبل مع توقف
حركة السفر خالل الجائحة ،وكثريين من هؤالء ال
يستطيع اإلجابة عىل أي سؤال يطرح عليه حول
مكان إقامته  ،أو جهة عمله السابقة  ،وبعضهم قد
ال يحمل أي اوراق ثبوتية تشري إىل هويته  .ومن
خالل قليل من األسئلة التي ميكن طرحها عىل أي
منهم ،يستطيع أي من أفراد الجمهور أن يكتشف

حقيقته قبل أن يدخل أحدهم يده يف جيبه  ،يك ميد
له يد املساعدة .
صحيح أن كثريين قد ترضروا من الجائحة الوبائية
 ،وفقدوا مصادر دخلهم ومواردهم نتيجة تداعياتها
عىل بعض القطاعات التجارية والرشكات واألعامل
الصغرية  ،ورمبا كان من بينهم أشخاصا يعولون
أرسهم ومل يعد بوسعهم اإلنفاق عليهم .ولكن
هؤالء يعرفون الطرق الصحيحة والسبل التي
ميكنهم من خاللها طلب املساعدة كاللجوء إىل
الجمعيات الخريية وبصحبتهم األوراق والوثائق
التي تبني حقيقة أوضاعهم يف بلد ال يبخل عىل أحد.
كام أن بعضهم يستطيع وبحكم عالقاته وصالته
باملحيطني به أو أرباب عمله السابق أن يتدبر أموره
 ،دون أن يلجأ إىل التسول يف الطرقات  ،وطلب
املساعدة من املارة أو طرق أبواب املنازل  ،ومن
هنا فإن علينا أن ننتبهوأن نحرص عىل تقديم يد
العون ملن هو بحاجة لها  ،دون أن نقع فريسة
للنصب واالحتيال من قبل أناس ال هم لهم إال جمع
املال بأي مثن .

األمن واألسرة

الترابط األسري طريق المجتمع اآلمن

د .خالد الخاجة

األرسة هي النواة األوىل للمجتمع ،بل هي
العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم
وسلوكياتهم ،فاملجتمعات مهام كان حجمها،
تبدأ بالفرد الذي ال يكون له وجود إال من
خالل األرسة ،وهي الدائرة األوىل واألقرب التي
يتعلم منها كيف يتعامل مع من حوله ،ذلك
أن سلوكيات الفرد ومفردات لغته مكتسبة يف
جانب كبري منها ،كام أن اتجاهاته نحو القضايا
التي يتعرض لها يف حياته يغرتف فيها من معني
األرسة ،وقد يتقمص شخصية والده ويحاكيه.
خاصة يف سنواته األوىل التي تدوم تجاربها
طويالً ،لذا كانت سلوكيات األبناء والقيم التي
يتحلون بها ،تعبريا ً عن حالة األرسة ذاتها ،كام
أن سرية األرسة الرتبوية وسمتها كفيلتان مبعرفة
كيف تكون حالة أبنائها ،باعتبار أن املحيط
األويل للفرد يرتك آثارا ً سلوكية ونفسية من
الصعب محوها.
ومن هنا تعددت املهام املنوط باألرسة القيام
بها تجاه أفرادها ،سواء يف الجانب الرتبوي أو
االجتامعي أو الثقايف ،وكام يقول الشاعر :وينشأ
ناشئ الفتيان م ّنا * عىل ما كان ع ّوده أبوه وهو
ما يؤكد أن قيام األرسة بدورها تجاه أبنائها ،يوفر
الكثري من الجهد والوقت واملال عىل العديد
من املؤسسات الرتبوية بكل أشكالها ،كام أن

ولدوا لزمان غري زماننا.
إن قيم حب الوطن والتضحية من أجله واالنتامء
والوالء له ،والبذل بالجهد واملال يف سبيل رفعته
والدفاع عنه ضد ما يهدده أو ينال من أبنائه ،ال
ميكن أن يدركها ،فضالً عن تعلمها ،الفرد الذي
يعيش يف أرسة مفككة ،وال أعني بذلك حدوث
انفصال بني الوالدين ،ولكن قد يجتمع أفراد
األرسة تحت سقف واحد بأجسادهم وتتباعد
أفكارهم ،وقد تصل إىل حد الصدام ،وهو ما
يشري إىل أهمية دور األرسة يف غرس القيم التي
تحظى بالرىض العام واالتفاق املجتمعي.
إن بناء الرجال قرين بناء األوطان ،ألنهم
املدافعون عن الوطن والحامون له ،لذلك يف
تقديري أن الرتابط األرسي من القضايا املتعلقة
بأمن الوطن الذي يبدأ من األرسة ،وإذا كان
األمر كذلك ،فال ينبغي أن يتنازل األبوان عن
هذا الدور ليقوم به غريهام ،ألن كل رجل عظيم
محقق لذاته ونافع ملجتمعه ،هو ابن ألرسة
مرتابطة ،لذلك أعود وأكرر أن الرتابط األرسي هو
الطريق إىل مجتمع آمن.

تقاعسها عن هذا الدور يجعل من الصعب عىل
أية مؤسسة أن تكون بديالً عنها فيه أو تحتل
مكانها.
أقول هذا بعد أن استوقفتني مقولة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد «إن لألرسة دورا ً
مهامً يف حياتنا» ،وهي رسالة واضحة لدور
األرسة يف التنشئة السليمة لألبناء ،وهو ما يعني
أن يقوم جناحاها وهام األب واألم بدورهام،
فاألمومة واألبوة ال توثق بشهادة ميالد فقط،
لكنها دور ورسالة يجب أن يقوم بها كل طرف،
حتى يخرج للمجتمع قيمة إنسانية راشدة.
إن األرسة هي مصنع الرجال ،وإذا أردت أن
تحكم عىل مستقبل أية أمة ،فام عليك إال
التحقق من نهج األرس يف التعامل مع أبنائهم
الذين سيكونون آباء وأمهات املستقبل ،وهكذا
دواليك .لذلك من األهمية مبكان أال يكتفي دور
الوالدين بتوفري االحتياجات املادية ألبنائهم،
معتقدين أن هذا هو غاية املنى ومنتهى األمل،
لكن يجب أن يكون هناك حوار دائم ولقاءات
ثابتة مهام كانت شواغلنا ،فضالً عن توسيع
نطاق القاسم املشرتك بني اآلباء وأبنائهم ،مثل
صداقاتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي
المصدر:
ومشاركتهم بعض االهتامم أو التظاهر بذلكhttps://w w w.albayan.ae/opinions/ ،
لفتح مجال أكرب لالقرتاب من أفكارهم ،فهم articles/2014-06-17-1.2146247
العدد (  ) 300أكتوبر 2021
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قلعة البثنة في الفجيرة ..نافذة على التاريخ

تتميز دولة اإلمارات العربية المتحدة بوجود عدد كبير من القالع والحصون القديمة واألبراج ذات األشكال المختلفة ،
تاريخية مختلفة ،ومنها قلعة البثنة في الفجيرة التي تقف شامخة تروي
وقد أنشئت جميعها ألغراض عدة عبر حقب ً
فصوال من تاريخ وحضارة المنطقة.
إعداد – وليد يوسف الشحي :

كانت الحصون والقالع واألبراج التي بناها السكان العرب يف دولة اإلمارات عىل مر العصور
مبثابة األبراج الدفاعية عن التجمعات السكنية ،وقد بنيت بحيث تتضمن عددا ً من األبراج
واملتاريس القامئة بذاتها والتي تطل باتجاه الخارج ليك تتيح للمدافعني أفضل رؤية لألعداء إذا
ما حاولوا االقرتاب من الجدران التي تصل بني هذه األبراج .
أما عن طبيعة مواد البناء التي كانت تستخدم يف بنائها فإنها كانت تختلف تبعاً للموقع الذي
تقام عليه وطبيعته وما يتوافر يف هذا املوقع أو ذاك من مواد  .ففي املناطق الجبلية التي ترشف
فيها الحصون عىل السهل لحاميته يف الحصون التي تحرس ممرا ً عرب الوادي كام هو الحال يف
منطقة البثنة بالفجرية كانت تستخدم الحجارة لبناء الجدران واألبراج ،أما يف الواحات والصحراء
فقد بنيت الحصون كلياً من الحجر املصنوع من الطني والقش املجفف بواسطة الشمس كام
هو الحال يف مدينة العني مثالً.
أما عىل الشواطئ كام هو الحال يف أبوظبي والشارقة وغريها فقد استخدمت الحجارة املرجانية
وتستخرج من قاع البحر وكانت توضع بعد أن تغسلها مياه األمطار يف صفوف مرنة حيث
يصنع السطح الخارجي للجدار من طبقة ناعمة من الطني ،أما السطح الداخيل للجدار فقد كان
يتم كساؤه بطبقة من الجص وأحياناً بطالء أبيض  .وكشفت تلك القالع والحصون عن سجل
اإلمارات الحافل بالنضال منذ فجر التاريخ ضد االستعامر ،باعتبارها كانت وسيلة من وسائل
الدفاع عن املنطقة ،لكن من أشهر القالع يف الفجرية والتي كان لها دور يف حامية املنطقة من
املهاجمني االستعامريني قلعة البثنة التي تعد من أهم وأكرث املناطق ثراء من حيث املكتشفات
األثرية سواء كانت لقى أثرية أو مدافن أو قالعا وحصونا ،وتقف هذه القلعة شامخة عرب السنني
لتحيك حكاية اإلنسان عىل أرضها.
موقع استراتيجي
وتعترب قلعة البثنة من أشهر القالع املوجودة يف الفجرية ،حيث شيدت عام 1735م  ،وتأيت شهرة
القلعة من شكلها املعامري الفريد وحالتها الجيدة من حيث البناء إىل جانب موقعها املتميز،
حيث تقع يف منطقة تعد املدخل الرئييس إلمارة الفجرية ،عىل بعد  13كيلومرتا إىل الغرب
منها ،وبني سلسلة جبال عىل جانبي وادي حام املمتد من الفجرية حتى وادي السيجي  ،لرتوي
جدرانها التي ال تزال شامخة تاريخاً مجيدا ً وحافالً.
وتع ّد قلعة البثنة ثاين أضخم القالع يف إمارة الفجرية ،مطلة عىل واحاتها الخرضاء ،حيث شيّدت
القلعة عىل تلة نبع ماء ،كانت تجري مياهها يف الوادي ،لرتوي البساتني املمتدة عىل مسافة 4
كيلومرتات .وتعكس القلعة بآثارها ومكوناتها سجالً حافالً بالنضال منذ فجر التاريخ.
لذا فقد اهتم بها الشيوخ اهتامماً كبريا ً نظرا ً لدورها االسرتاتيجي يف حامية اإلمارة  ،ولهذا بنيت
القلعة لتكون مبثابة الحصن الحصني للبثنة واإلمارة.
محتوياتها وتصميمها
القلعة شيدت عىل شكل مربع تقريباً ،فال ميكن الدخول إليها اال بواسطة باب صغري ال يزيد
ارتفاعه عىل مرت واحد ،ويؤدي هذا الباب إىل فناء كبري ،ويوجد عىل جانبيها برجان كبريان مييزان
شكلها من الخارج ،وتتخلل جدرانها فتحات كانت تستخدم من قبل املدافعني عنها ،وكذلك
توجد فتحات بأعىل الربج تكفي ألعداد ال بأس بها من املدافعني ولزيادة حامية القلعة شيدت
من الطوب املحروق  ،وهي تختلف عن قلعة الفجرية كون األخرية شيدت بأحجار الجرانيت
وأحجار أخرى نارية.
تصميم املبنى الرئييس يف القلعة يتخذ شكالً مخروطياً ،ويتكون من  3طوابق ،وميكن الدخول إىل
الحصن ومنه إىل قاعة فسيحة يُطلق عليها "صحن القلعة" الذي يشكل بدوره قاعدة الحصن،
وتنترش يف أعاله  8فتحات بشكل دائري تُغطي جميع االتجاهات ومتثل نقاط ارتكاز ملدافع
املحاربني وبنادقهم ،كام متكنهم من املراقبة من جميع االتجاهات ،ويساعدهم يف ذلك االرتفاع
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اكتشافات أثرية
أما بخصوص مدافن القلعة ففي التسعينيات من القرن املايض تم اكتشاف أكرب وأهم قرية
أثرية يف البثنة ،تقع يف منطقة البثنة الواقعة عىل الطريق الرئييس الفجرية ديب ،ويعود
تاريخ القرية األثرية املكتشفة اىل نهاية األلف الثاين وبداية األلف األول قبل امليالد ،لذلك
ألهمية القلعة قامت دائرة اآلثار والرتاث يف الفجرية بتوفري كل اإلمكانات واملعلومات
والتعاون التام مع البعثة األثرية الفرنسية الكتشاف املزيد من اآلثار يف املنطقة ،حيث
أشارت مسؤولة البعثة إىل وجود قرائن وأدلة تفيد بوجود آثار أخرى بجوار القرية األثرية
املكتشفة ستعمل البعثة عىل كشف النقاب عنها ملعرفة تاريخ هذه املنطقة بدقة ،كام
إن املكتشفات األثرية التي تم اكتشافها تضم مواقع عدة أهمها عىل اإلطالق االكتشافات
األخرية وهي عبارة عن قرية أثرية متكاملة ،وقد رمز للمواقع األثرية املكتشفة حديثا
باملوقع ( )44واملوقع ( )24ومواقع قريبة جدا من بعضها بعضا وتفصل بينها مسافة
بسيطة وتقع خلف قلعة البثنة الشهرية.
باإلضافة إىل املواقع األثرية املكتشفة فقد وجدت هناك مكتشفات أخرى من األحجار
عليها نقوش بارزة تأخذ شكل الثعبان يعود تاريخها أيضا إىل حقبة األلف األول قبل امليالد.
وهذه النقوش متثل الرمز املقدس يف تلك الفرتة التي سبقت األديان الساموية وما يؤكد
ذلك هو وجود معبد مكتشف فيه بعض النقوش ،وكذلك وجود هذه النقوش يف كثري من
البيوت املكتشفة  ،وترجع بداية هذه املكتشفات إىل عام 1987م عندما متكنت البعثة
السورسية لآلثار من اكتشاف عدد من املواقع األثرية يف املنطقة ذاتها التي اكتشفت
فيها اآلثار الجديدة (البثنة) وكانت عبارة عن مستوطنات سكنية ومدافن جامعية ومبان
دفاعية وأفران لصهر النحاس ،شيدت عىل شكل حرف ( )Tباالنجليزية.
قلعة البثنة على أول ورقة نقدية اتحادية من
فئة الخمسة دراهم
يعرف الجميع أنه قبل إعالن اتحاد اإلمارات عام  1971مل تكن للدولة عملتها النقدية
الخاصة بل كان االعتامد قامئا عىل عمالت متداولة يف بلدان شقيقة أو بلدان صديقة أو
عملة دولة مسيطرة يف ذاك الزمان مثل بريطانيا التي كان أهل الزمن املايض يتعاملون
بأوراقها النقدية متعددة القيمة ومختلفة األشكال.
وبطبيعة الحال استمرت العمالت القادمة من خارج البالد حتى قيام االتحاد االتحاد ،
حيث قرر وأوكل اآلباء املؤسسون وعىل رأسهم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مهمة اإلصدار النقدي األول للدولة يف مايو  1973إىل مجموعة وطنية متخصصة أمثرت
عن إصدار أول عملة وطنية ورقية من فئة الدراهم الخمسة وحملت رمزا وطنيا مهام يف
تاريخ الدولة  ،وهي قلعة البثنة يف إمارة الفجرية  ،حيث كانت هذه العملة الوطنية بداية
للتعريف بقلعة البثنة العريقة.

المصادر
والمراجع :

"العين الساهرة" ترتدي حلة اليوبيل الفضي
في شهر أكتوبر من عام  1996م أبصرت النور في عالم الصحافة
مجلة العين الساهرة الصادرة عن القيادة العامة لشرطة رأس
ُ
الخيمة  ،وهي مجلة شهرية شاملة تعنى بالثقافة األمنية
والشرطية واالجتماعية.
كرست المجلة جهودها وإمكانياتها عبر مؤسسيها ومحرريها في
توعية فكر القارئ والمتلقي واطالعه على مختلف المعلومات
الشرطية من منظور توجيهي وإرشادي وتثقيفي  ،ناهيك عن
األبواب والزوايا الثابتة.
أخذت المجلة على عاتقها تعزيز الهوية الوطنية من خالل مواكبتها
الوطنية المختلفة  ،وعلى رأسها اليوم
لجميع األحداث والمناسبات
ََ
الوطني ويوم الشهيد ويوم العلم إضافة إلى الفعاليات الهامة
على الصعيد المحلي مثل القمة الحكومية واإلنجازات الوطنية
العالمية كمعانقة اإلمارات سماء المجد وبلوغها كوكب المريخ،
والحدث العالمي إكسبو  2020دبي  ،وغيرها من األحداث التي
والكرامة.
المجد
والعزة ً
ً
رفعت راية الدولة عالية خفاقة في سماء ً
ووثقت المجلة تلك اإلنجازات لتكون مرجعا وثائقيا هاما في
سجالت األرشيف الوطني  ،كما أفردت المجلة مساحة للحوارات
والتحقيقات واالستطالعات الصحفية  ،إضافة إلى صفحات تاريخية
وثائقية للتعريف باألمكنة وأزمنتها وحكاية نشأتها.
وبرز عبر صفحات المجلة كتاب ومفكرون في مجاالت وبحوث أمنية
واجتماعية وثقافية  ،وبهدف التغيير والتنويع استقطبت المجلة
ُ
عددا من الصحافيين كمتعاونين معها ظهرت بصماتهم واضحة
في العديد من المواضيع الصحافية المختلفة.
الشرطيين وغيرهم مكان خاص على صفحات
وكان للمتقاعدين
ً
ً
وفاء وتقديرا لهم وعطاءاتهم وتضحياتهم طيلة فترة
المجلة ،
وتفان في سبيل الوطن
جهود
من
به
قاموا
ما
تثمن
عملهم
ٍ
وحفظ ُأمنه واستقراره.
وتجسيدا للمقولة الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة :
" البيت متوحد "  ،تخصص المجلة صفحتين ألخبار المجتمع تحتوي
على أخبار وفعاليات وأنشطة أصحاب السمو الشيوخ االجتماعية
والمختلفة  ،وتشارك من خاللهما المواطنين والمقيمين وأفراد
المجتمع من كافة أنحاء الدولة أفراحهم ومناسباتهم بنشرها
مصورة لتكون خير توثيق لها.
وتضم المجلة كذلك صفحتين للرياضة كي تواكب اإلنجازات
والمسابقات الرياضية المحلية وتسلط الضوء على أهم القضايا
والمستجدات على ساحات المالعب وخارجها.
ومضة أخيرة :
في يوبيلها الفضي  " ..العين الساهرة " تظل على الوعد حاضرة.

www.alittihad.ae
www.albayan.ae
al-ain.com
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

ومضات

الشاهق للقلعة والذي يصل إىل نحو  20مرتا ً عن األرض.
الطابق األول يضم صحنا وغرفة واحدة بها نافذة تطل عىل الخارج ثم أدراجا وممرات
عىل طول السور واألبراج ،وتتخللها رشفات بها ثقوب أعدت للمراقبة والبندقيات · أما
التسقيف فهو بالطريقة املتبعة يف سائر القالع والحصون وتشتمل عىل الخشب والطني
وجذوع وسعف النخيل والليف والسميم·.
وبحسب ما يقوله املوروث الشعبي فإنّه يوجد يف صحن القلعة برئ ماء كان يتم النزول إليه
من خالل درج ،إضافة إىل مخزن يُستخدم لتخزين املواد الغذائية وقت الحاجة.
وكانت القلعة قد تعرضت ألرضار يف األيام األوىل لحكم الشيخ محمد بن حمد الرشقي،
ليتم ترميمها وإعادة بناء الربجني الرئيسني بالطني والحىص ،ثم جرت عمليات ترميم مرة
أخرى أوائل السبعينيات ،وال تزال القلعة التي بنيت من قوالب الطني املحروق متامسكة
حتى اليوم ،كام تم االنتهاء من ترميمها يف سبتمرب من عام  2012مع بناء سور محيط بها.
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آفاق

ُ
َ ْ
  القراءة  ...طالما شكونا ونشكو!     
  

الكاتب :وجيه حسن

يف املبتدأ :ينبغي أ ْن نق ّر ونعرتف – ونحن بكامل قوانا
العقلية – أننا أخفقنا أ ّوالً يف تكوين وبلورة عادة
"القراءة" لدى أبنائنا الناشئة من الجنسني ،إذ مل نستطع
 حتى تاريخه  -تكوين القارىء الج ّيد ،املواكب لروحالعرص ،املز َّود مبهارات "التعلّم الذايت" ،الذي يُ َع ّد أُ ّساً
للتعلم املستمر عىل طول املدى! وأخفقنا تالياً ،ألننا مل
نع ّود أبناءنا مح ّبة القراءة ،ومصاحبة الكتاب منذ نعومة
األظفار ،أي منذ الصغر؛ بحيث يغدو الكتاب الصديق
الحل والرتحال ،إ ْذ يحظى القارىء
الصدوق ،والصاحب يف ّ
ّ
يف ظالل أسطره ،وأفياء صفحاته ،مبتعة القراءة ،التي ال
تعادلها متعة أخرى ،ويف هذا يقول شاعر:
قل يل ٌ
"خلييل كِتايب ال يَ ُ
مال َو َو ّل
عاف و َِصالِيا   وإ ْن َّ
َج َملِيا"
ِ
َاف َماللَهُُ      مح ِّدثُ ص ْدقٍ ال يَ ُ
جليس ال أخ ُ
خاف
"كتاب
ِ
ٌ
َماللِيَا"..
ومم ال ريب فيه ،أ ّن عادة القراءة ،هي املتعة الوحيدة
ّ
التي تنأى عن ال ّزيف ،وهي هي التي تدوم عندما
تتالىش جميع املُتَع األخرى ..وأق ّر كام يق ّر كثريون ،أ ّن
عملية القراءة ،ته ّيىء الفرد الكتساب املعارف ،وتنمية
الفكر ،وبلورة الشخصية ،وإغناء الوجدان ،وإخصاب
الخيال ،وإشباع حاجات الفرد النفس ّية ،واإلسهام يف
الحياة الفكرية واألخالقية لإلنسانية جمعاء! ولدى
كثري من الشعوب واألمم ،اعتُ ِبت املطالعة ،أو التمتّع
برشاء الكتب وقراءتها دامئاً م ْن مباهج الحياة املثقفة،
وكثريا ً ما ُح ِر َم منها أولئك الذين مل يسمحوا ألنفسهم
بالتن ّعم بهذه ال ّنعمة الكربى ،وبهذا االمتياز العظيم..
السهولة مبكان ،أ ْن نفهم ذلك متاماً ،إذا ما قارنّا بني
ومن ّ
حياة الذي ال يقرأ عىل وجه القطع ،وحياة ذلك اإلنسان
كثري القراءة! فالذي ال يهت ّم مبوضوعة القراءة ،ومل يألفها،
ويواظب عليها ،يكون سجيناً يف عامله املبارش ،القريب
رصفات ال ّرتيبة
منه زماناً ومكاناً ،فحياته ثلّ ٌة من الت ّ
امل ُ ِملّة ،فهو يحدّدها عن طريق االتصال ،والتحدّث إىل
عد ٍد ضئيلٍ من املعارف واألصدقاء ،وال يرى إال ما يقع
يف جواره القريب ،واملؤكد أنه ليس لهذا الشخص ٌ
فكاك
م ْن سجنه هذا؛ ولكنه يدخل عاملاً جديدا ً جميالً ،عندما
ميسك كتاباً ،ويرشع يتلو أسطره وأفكاره ومراميه ،وإذا
كان الكتاب الذي يقرؤه ُمثمرا ً ،فإنه وال ّ
شك سيصبح
ٍ
بواحد من ِخرية الكتّاب أو املتحدّثني
فوري
عىل اتصال ّ
أي م ّنا
محلياً أو عربياً أو عاملياً! وبنا ًء عليه ،يستطيع ٌّ
أ ْن يختار أصدقا َء ُه م ْن بني أفضل األصحاب عىل وجه
وكل ساعة،
األرض ،وأ ْن يتمتّع بصحبتهم ،اليوم وغدا ً ّ
ألنهم ل ْن ميلّوا صحبتك ،ول ْن يجافوا محبّتك ،فام أروع
أ ْن نتمكّن م ْن إدخال أعظم الشخصيات وأنقاها وأفضلها
إىل حياتنا وبيوتنا ،فنسمع نصائحها الحكيمة ،ونقرأ
عصارة فكرها ،وعسل إبداعها ،ونتحدّث معها وإليها،
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لنتلقّى منها ما تريد إيصاله إلينا م ْن أفكار ومعلومات
والسؤال الهام العريض ،الذي يدور
وحقائق وإبداعات! ّ
بأذهان كرثة كاثرة م ْن شبابنا العريب ،مفادُه" :كيف
ميكنني أ ْن أك ّو َن صحب ًة ممتعة"؟ ومهام حاولنا الردّ،
ومهام استعرضنا العوامل التي تفيد يف هذه املسألة،
فإ ّن موضوعة "املطالعة" ستبقى يف مقدمة تلك العوامل،
ف َع ْن طريق القراءة واملطالعة ميكننا أ ْن نختا َر م ْن بني
الكتب أصدقاء نح ّبهم ،نجلّهم ،نقدّرهم ،وبذلك ميكن
لعقولنا أ ْن متتىلء باألفكار امل ُثمرةِ ،
والحكَم املفيدة،
وتتك ّون لدينا موضوعات تشغلنا وتفيدنا يف أثناء االنفراد
والوحدة"  ..وكام يغذّي الطعام أجسادَنا ،كذلك القراءة
تغذّي عقولنا ،وتسعد نفوسنا وأرواحنا" ..وينبغي علينا
ِ
املوضوعات الفاسدة ،والكتب
أ ْن نتحاىش يف قراءاتنا
السوقيّة ،فإنها ال ت ُغني م ْن علمٍ ،
واملجالت ال ّرخيصة ُّ
وال ت ُْس ِم ُن م ْن فائدة ،كام يتحاىش أحدنا الطعام الفاسد
ال ّن ِت! وما أتعس شيخوخة يقضيها صاح ُبها يف أت ّون املرض
والجهل والتكلّس ،وكأنّه قط َع صلته بالعامل ..لكأ ّن أحدنا
عندما يرتك وظيفته العامة أو الخاصة متقاعدا ً يف الستني،
شخص ُم َّ
توف تأ ّج َل
ربا أكرث ،يرتك الحياة كلّها ،وكأنّه ٌ
أو ّ
دف ُنه ،ذلك ألنه مل يتع ّود متعة القراءة ،وتثقيف نفسه
الصبا والشباب ،ومل يزر ْع يف أرض نفسه اهتاممات
أيام ّ
حيوية نافعة ،بحيث تغذّي شيخوخته ،وتحيي عاطفته،
وتنبّه عقله! وهناك ثلّة من األسئلة ،ال ب ّد م ْن إيرادها يف
السياق مفادُها :ماذا يوجد يف الكتب؟ ملاذا يدم ُنها
هذا ّ
بعضهم كام يدم ُن آخرون تعاطي الدّخان والخمرة
والند ،و"الواتس" و"الفيس
والنجيلة ولعب الورق َّ ْ
ّْ
وهل مث ّة َم ْن يعايش الكتب كالهموم
بوك" ،وما إىل ذلك؟ ْ
الصدود؟
اليومية؟ ويهجس بها عشّ اق أحياناً كالحبيبة ّ

قاتل
وهي قريبة التناول ،بينام يلعنها آخرون ،كام يُل َع ُن ٌ
متش ّن ٌع ،أو مجر ٌم لدود؟ إ ّن الكتب تعنينا مبقدار ما تعنينا
حياتنا ،مبقدار ما يعنينا مصرينا ،مبقدار ما يعنينا أ ْن
نتواصل مع البرش ،ومع الكتّابَ ،م ْن قىض منهم ،أو َم ْن
بقي عىل قيد الحياةَ ،م ْن يخالفنا التطلّع ،أو َم ْن يوافقنا
معنى لحياته ،وكم
ال ّرأي! يف الكتب يبحث املر ُء ع ْن
ً
يغي قارئَه ،فيصبح هذا القارىء إنساناً آخر،
م ْن كتاب ّ
غري الذي كان ،قبل أ ْن يقرأ هذا الكتاب أو سواه! وم َن
امل ُسلّم به" ،أ ّن هناك كتباً تقود إىل الفرح العميم ،ومث ّة
السجون ،أو إىل امل َحرقة
كتب تقود أصحابها إىل غياهب ّ
ٌ
والغياب"! ويف هذا املضمون يقول الباحث والكاتب
"محمد كامل الخطيب"  .." :والذين يشتمون الكتب أو
يح ّبونها ،يقرؤونها أو يبتعدون ع ْن قراءتها ،إنّ ا يعيشون
وميوتون ألجلِ ما هو موجو ٌد فيها ،وأحياناً بسبب ما هو
موجو ٌد فيها !"..ختاماً َ
تعال معي أخي القارىء ،هات
يدك ،لنقرأ معاً ما كتبه الشاعر اإلنجليزي "وورد زوورث"
حول الكتب وأرسارها:
الكتب إىل ميينك
"ما أطو َع
َ
إنّها غ ٌ
ُرف فسيح ٌة تض ُّم كنوزا ً ب َني جدرانِها
وتحفظها م ْن جيلٍ إىل جيل
السلف إىل ال َخلَف
فتهبها م َن ّ
فهي أغىل ِم ْن قناط َري ُمق ْنطر ٍة ِم َن الذّهب
َ
كل الجواه ِر التي أخفَاها الف َرا ِعن ُة يف قبو ِر ِهم
وأمث ُن ِم ْن ِّ
إنّها خزائ ُن الحقيق ِة التي نفتَ ُحها عندما نشاء ،ون ْغر ُِف
منها ما نشاء
  
لك َّنها ال تنف ُد ْأسا ُرها أبدا ً!"..

هواجس شعرية

مرحبا الساع ياعلي الحشمه والقدر واجب
فالحياه وانت كما علمنا في ابياتك انك ماقصرت
بالي تحبه وتغليه وسلمت

االختيار الصعب

لــو

خيرونــي

بختــار

أهــل الوفــاء والطيــب والزيــن

ناس(ن)معــي حشــمة ومقــدار

والعــن

أفــرح بجيتهــم
غالــن
 mعلي محمد المزروعي

وبهــم

قلــت

إعداد  :الشاعر علي المزروعي

ع

منزالهــم

الــراس

لنــا الــدار

وافــرش لهــم ورد ورياحــن

محتــار

املعاديــن

دوم

اخــاف مــن لــوم

برســم لهــم فــي البــال تــذكار
ماشــي مثلهــم لــو الزمــن جــار

عنوانهــم
وأطباعهــم

 موطــى اثرهــم ورد وأزهــار

وافــن

غالــن

تســوى ماليــن

وانفاســهم

عطــر احملبــن

كل البشــر منهــم تــرى تغــار

وتقــول ويــن البــدر مــن ويــن

قلــت اســكتوا والــرب ســتار

مقــدر

اوضــح ف العناويــن

هــذا الغــزال اخمللــص البــار

يســوي معــي لنــدن وبرلــن

مرحبا الساع يامحمد االشتياق مثل ماذكرت صفه تسكن القلب
وبذات اذا حاز وتغلف بالوفاء واالخالص وسلمت

خيماوي
النظــره

شــاقني فــي حســنه الغــاوي

شــاقني

مــن

اول

حــاز كل الزيــن مــن صغــره

خيمــاوي

ينعــش اخلاطــر شــذا عطــره
شــوفته تطفــي بــي احلــره
صعــب

 mالشاعر محمد
المقدحي الشحي

اصبــر

عنــه

باملــره

بانــن وســط احلشــا قصــره

طــول عمــري كامتــن ســره
صاحبــي لــي معتلــي قــدره

دهــن عــود وعمبــرن حــاوي
ســيد

فــي

الغــزالن

وداده

مهجتــي

مغــرم

والطــب

وهــاوي

املــداوي

مــع حنايــا القلــب متخــاوي
بويديــل

للوصــل

ورمــش

صوبــه

انــا

بــداوي
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افتتاح المقر الرسمي الجديد
لالتحاد اآلسيوي لرياضة
الرجبي فى دبي
وام  :تحت رعاية وحضور معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد اإلمارات
للرجبي افتتح املقر الرسمي الجديد لالتحاد اآلسيوي لرياضة الرجبي يف مدينة ديب
الرياضية  ،و بذلك تصبح اإلمارات أول دولة عربية تحتضن املقر اآلسيوي لهذه
الرياضة التي ظلت يف هونغ كونغ لسنوات طويلة .و شهد االفتتاح قيس عبدالله
الظالعي رئيس االتحاد اآلسيوي للرجبي وعدد من أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد
القاري وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اإلمارات.
وقال معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن القيادة الرشيدة ال تتواىن يف دعم
أي نشاط يرفع سمعة اإلمارات وعندما وقعت اتفاقية لنقل االتحاد االسيوي لرياضة
الرجبي إىل اإلمارات أكدت بذلك عىل الدعم الكبري الذي ستحظى به هذه اللعبة
يف الدولة مام سيضعها عىل خارطة النجاح كام نجحت كل االتحادات سواء تلك
التي تأسست مراكزها يف اإلمارات أو التي انتقلت اليها .وأضاف أن افتتاح مقر
االتحاد اآلسيوي اليوم يف ديب هو دليل أيضا عىل ثقة الدول يف قدرة االمارات عىل
تنظيم أكرب الفعاليات منها إكسبو  2020فالنمو املتسارع للدولة خالل فرتة وجيزة و
قدرتها عىل التعامل مع جائحة كورنا و التصدي لها بأفضل الوسائل و الطرق أصبح
سجال بارزا يف إنجازات دولة اإلمارات و التي كانت محصلته من خالل إرصار الدول
عىل االلتزام باملشاركة يف أكسبو ومن جديد تثبت اإلمارات قدرتها يف استضافة أكرب
االتحادات الدولية من خالل تدشني املقر الرئييس لالتحاد االسيوي للرجبي و قدرتها
عىل التنظيم الجيد ألهم األحداث فال يشء مستحيل يف اإلمارات و ستعمل دامئا عىل
أن تكون يف املقدمة و هو إضافة لسجل اإلمارات يف استضافة األحداث الكربى .من
جانبه قال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم إن دولة اإلمارات عودتنا
عىل العديد من اإلنجازات و ستظل تعمل بجد لنكون سباقني يف اإلنجازات معتربا أن

افتتاح املقر اآلسيوي للرجبي اليوم إضافة سنحاول من خاللها استقطاب عدد كبري
من محبي هذه اللعبة ملامرستها يف ظل تنوع الجنسيات داخل الدولة كام سنعمل
عىل زيادة انتشارها يف الدولة .و أكد أنه بفضل الجهود الجبارة استطعنا تجاوز
األصعب من خالل نقل املقر إىل دولة اإلمارات مشريا إىل أنه من خالل التعاون مع
وزارة الرتبية والتعليم سيعملون عىل إدراج هذه الرياضة يف جميع مدارس الدولة
سواء الحكومية أو الخاصة كمثيالتها من األلعاب األخرى.
أما قيس الظالعي فقال إن عملية االنتقال من هونغ كونغ إىل ديب يعد حدثاً كبريا ً
بتصويت الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي للرجبي الذي يضم  34دولة عضوا ً
باالتحاد وهي ثقة كبرية من هذه الدول يف دولة االمارات باعتبارها مركزا مهام
للرياضة العاملية والقارية .وأضاف الظالعي :وبهذه النجاحات منحت اإلمارات فرصة
استضافة الجولتني الثانية والثالثة لتصفيات آسيا املؤهلة إىل كأس العامل لسباعيات
الرجبي ،يف مدينة ديب عىل أن تقام الجولة الثانية يومي  19و 20نوفمرب املقبل
والجولة الثالثة يومي  25و 26من الشهر نفسه .وتعد استضافة التصفيات هي األوىل
لإلمارات وتشارك فيها املنتخبات الـ 8الكبار يف آسيا وهي اليابان وكوريا الجنوبية
وسرييالنكا والصني والفلبني واإلمارات وهونغ كونغ وماليزيا.

األلعاب الجماعية وغموض المستقبل !
حالــة مــن الغمــوض وعــدم الوضــوح  ،الشــديد
تكتنــف مصــر مســتقبل األلعــاب الجامعيــة يف
الرياضــة اإلماراتيــة وتبــدو الصــورة قامتــة وغــر
مبــرة  ،وبــات األمــر يف غايــة التعقيــد  ،مــع
الســطوة القويــة لرياضــة كــرة القــدم منــذ دخــول
االحــراف  ،والســيطرة عــى كل معــامل الحيــاة
اإلعالمي محمد مبارك الرياضيــة  ،واســتنزاف حــاد للميزانيــات  .مــا جعــل
األلعــاب األخــرى تدفــع الثمــن  ،و الحقيقــة ال نعــرف إىل أيــن تتجــه بوصلــة هــذه
الرياضــات والتــي شــكلت يف املــايض ركيــزة اساســية يف املجتمــع الريــايض  ،وحققــت
اإلنجــازات عــى املســتوى االقليمــي والقــاري  ،وشــكل ابنائهــا صفــوة رجــال الوســط
الريــايض .
مــع بدايــة املوســم الريــايض  ،أعلنــت مجموعــة مــن األنديــة وبصــورة مفاجــأة
 ،أنهــا ليســت بحاجــة إىل تلــك األلعــاب  ،باتخــاذ ق ـرار اإللغــاء والتجميــد  ،مــع
عــدم إظهــار األســباب واملــررات التــي دفعتهــا إىل هــذا  ،ودون اللجــوء إىل
دراســة عميقــة والتفكــر يف عواقــب القـرار ومــا ســيؤول إليــه حــال األبنــاء والبنــات
املامرســن لهــذه األنشــطة و التأثــر الســلبي عــى املنتخبــات الوطنيــة  ،مــن
خــال تقليــص عــدد املامرســن  ،لذلــك فــإن املشــهد الحــارض أمامنــا هــذه األيــام
يقربنــا أكــر مــن املــوت الحقيقــي لأللعــاب األخــرى بعــد أن كانــت تعيــش املــوت
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اإلكلينيــي يف الفــرة املاضيــة!
الغريــب يف األمــر  ،إن يف حقبــة الثامنينــات و التســعينات مــن القــرن املــايض  ،و
أثنــاء التوهــج الحقيقــي لكــرة القــدم و الحضــور الجامهــري الكبــر  ،مل تفقــد كــرة
اليــد و كــرة الســلة و كــرة الطائــرة بريقهــا و حضورهــا عــى الســاحة  ،مثــل مــا هــو
عليــه اليــوم  ،عــى الرغــم مــن اإلمكانيــات الضعيفــة والبنيــة التحتيــة البســيطة و
محدوديــة امليزانيــة و قلــة النوافــذ اإلعالميــة التــي تســاهم يف نــر اللعبــة  ،لذلــك
األمــر يحتــاج إىل وقفــة وتقييــم و اعــادة االمــور اىل نصابهــا.
أخريا ً…الرســالة التــي أرســلها إىل املختصــن هــي أن يدعمــوا نــر و اســتمرار
األلعــاب الفرديــة والجامعيــة ملــا لهــا مــن أثــر ايجــايب يف تنميــة املجتمــع والحفــاظ
عــى النــشء مــن املخاطــر الكثــرة والتــي ال تخفــى عــى أحــد  ،إىل جانــب النقــاط
األخــرى الهامــة مثــل عامــل الصحــة و اللياقــة البدنيــة والتنــوع الريــايض و املنافســة
 ،وهــي املفتــاح لبنــاء التحمــل و التعايــش مــع الضغوطــات املتنوعــة  ،ومــن هــذه
الزاويــة أيضــاً نبعــث تحيــة لــكل اإلداريــن املثابريــن و املجتهديــن يف األلعــاب
الجامعيــة و الفرديــة عــى عطائهــم  ،ونشــد مــن أزرهــم يف مجابهــة الواقــع املريــر
 ،وعــى أن يغــر اللــه الحــال إىل أحســن حــال .
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في الشباك

نظمها االتحاد العام الرياضي للشركات

فريق "إم آر" الرياضي يفوز ببطولة
التجديف األولمبي في مصر

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

انطلقنا في 1996

فاز فريق " إم آر" للتجديف باملركز األول خالل املشاركة يف بطولة التجديف
األوملبي التي نظمها االتحاد العام الريايض للرشكات تحت رعاية الدكتور
أرشف صبحي وزير الشباب والرياضة يف مدينة اإلسامعيلية بجمهورية مرص
العربية مؤخرا ً.
ومتكّن فريق " إم آر " الذي شارك باستخدام القوارب التي تصنعها رشكة "
إم آر " للرياضات من تحقيق البطولة والحصول عىل  6ميداليات ذهبية5 ،
فضية 3 ،برونزية ،و درع أول رواد ،ودرع ثاين فئة شباب يف البطولة.
و أعربت ريم الحساين املدير التنفيذي لرشكة إم آر للرياضات عن فخرها
وإعتزازها بفوز الفريق باملركز األول ،مهدية هذا الفوز للقيادة الرشيدة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وكشفت أن البطولة قد شهدت استخدام قوارب التجديف األوملبي التي
تصنعها الرشكة ،موضحة أن بطولة التجديف شكلت البداية للكشف عن
هذه القوارب النوعية املخصصة لهذه البطوالت.
وعبت الحساين عن فخرها واعتزازها كونها رشكة رياضية إماراتية تستثمر يف
ّ
تطوير وتصنيع قوارب التجديف األوملبية ،مشرية إىل أن هذا التوجه يعود إىل
دعم وتشجيع القيادة الرشيدة لرواد األعامل عىل اإلبداع واإلبتكار يف مختلف
املجاالت ،ومن بينها املجال الريايض لتحقيق النجاح والتفوق يف البطوالت
واملشاركات الرياضية اإلقليمية والعاملية.
وشددت ريم الحساين عىل أهمية دعم وتشجيع الرشكات الرياضية اإلماراتية
من قبل الجهات املعنية يف الدولة ،موضحة أنها تعتزم إطالق أفكار لبطوالت
رياضية مبتكرة ومبدعة خالل الفرتة املقبلة ،مام سيعزز من مكانة دولة
اإلمارات كوجهة إقليمية وعاملية للرياضة.
وتوجهت بالشكر والتقدير لجميع املنظمني والداعمني لبطولة التجديف التي
نظمها االتحاد العام الريايض للرشكات يف مرص ،مؤكدة حرصها عىل التواجد
يف مختلف الفعاليات الرياضية التي ستسهم من خاللها يف رفع علم الدولة
خفاقاً يف مختلف األنشطة والبطوالت الرياضية سواء يف الدولة أو خارجها.
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 يف األول من سبتمرب عام  1996كانت بداية انطالقه (العني الساهرة)والتي سطرت بدايتها بكلمة افتتاحية للمغفور له الشيخ صقر بن حممد
القاسمي حاكم رأس اخليمة السابق (رحمه اهلل)  ،لتأتي بدايتها بأجمل قلم
ومن أعلى الهرم حيث خاطب فيها املغفور له ابناءه منتسبي شرطة رأس
اخليمة على خمتلف رتبهم وفى كافة مواقعهم  ،مثمنًا جهودهم واألعمال
الكبرية التي يقومون بها حلفظ األمن واألمان يف ربوع الوطن واإلمارة
واالجنازات التي حتققها وزاره الداخلية والقيادات الشرطية يف خمتلف
االجتاهات  ،وهنأ بكلمته انطالقة وإصدار جملة (العني الساهرة) معربًا عن
اعتزازه بوالدة هذه املطبوعة األمنية .
 بداية رحلة (العني الساهرة) بدأت من مقرها السابق بنادي ضباطالشرطة  ،وبتشكيل جلنه إشراف ومتابعة برئاسة املرحوم العميد م عبد
اهلل أحمد بن جمعة وعدد من السادة الضباط  ،وعمل اجلميع بهمة ونشاط
وإخالص لوضع اجمللة على الطريق الصحيح ورسم سياستها  ،وكان اجلميع
يرتقب وبشغف صدور العدد األول  ،والذي غمرت الفرحة اجلميع بإصداره
وتسابقوا للحصول على نسخته .
 مسرية (العني الساهرة) تعاقب عليها الكثري من األساتذة واإلخوةاألفاضل وتركوا بصماتهم على صفحاتها  ،وفى هذا الصدد البد من
استذكارهم تقديرًا ملسريتهم وعطائهم مثل العميد م صالح الشمايل
رئيس التحرير السابق  ،والعميد طارق حممد بن سيف نائب رئيس التحرير
السابق  ،واألستاذ حممد ولد سمرة مدير التحرير السابق  .اضافة إىل د.
سعد الدين عبد احلميد سكرتري التحرير  ،ولطفي اجلويني احملرر واملدقق
اللغوي  ،وسامح ناجي اخملرج الفني  ،واملصور حممد مطر والشاعر
سلطان العامري والشاعر مبارك الدردة  .كما كان للنقيب سيف حممد ،
والنقيب عبدا لناصر عمران  ،و بدر طبيب وعبد اهلل سويدان وعادل حمبوب
ووليد بلهون  ،جهد مميز طوال فرتة عملهم .ومن األسماء التي ال ميكن أن
تغيب عن ذاكرتنا املغفور لهما " طارق الدرة وجنيب الدباين " (رحمهم اهلل) .
 على الصعيد الشخصي كنت شاهدًا على مسرية اجمللة منذ البدايةورافقت كل تفاصيلها وأعتز كثريًا بأنني أحد منتسبيها ألصبح اليوم من
أقدم أعضائها  ،وللمجلة مكانة خاصة يف قلبي  ،ولها فضل على مسريتي
املهنية وأعد نفسي تلميذًا مبدرستها  ،وأتذكر أول مقال رياضي كتبته
بقلمي كان يف " العدد الثالث " وكان يحمل عنوان ( العرس األسيوي ) و ذلك
مبناسبة احتضان دولة اإلمارات لبطولة أمم أسيا  ،و الزلت اتذكر هذا املقال
جيدًا ومما جاء فيه  :أن بطولة أسيا  1996تختلف عن سابقاتها من الدورات
بتوافقها مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني (اخلامس والعشرين )  ،وأنها
تقام للمرة األوىل يف اإلمارات  ،وأكدت فيه على أهمية الدعم والوقوف خلف
املنتخب  ،وبالفعل كان احلضور اجلماهريي عالمة فارقة بالبطولة وسند
قوي للمنتخب طوال مشواره .
 مع احتفالنا مبرور  25عام على تأسيس (العني الساهرة) أشكر كل منشارك ودعم وكتب وسعى لنجاحها ومتيزها  ،وأمل لكل الزمالء العاملني
باجمللة اآلن التوفيق والنجاح  ،وأن تكون هذه املطبوعة دائما يف الطليعة
وحتلق من جناح إىل جناح وحفظ اهلل اجلميع .
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نائب رئيس الدولة يشهد تخرج
الدفعتين السابعة والثامنة لطلبة
الماجستير في كلية
"محمد بن راشد لإلدارة الحكومية"
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب "رعاه الله" ،مواصلة دولة اإلمارات يف إعداد أجيال جديدة من قادة الغد كونهم عامد
تقدّم الدولة والضامنة األهم لنهضتها ،وتأكيد جدارتها كنموذج للدولة العرصية القادرة عىل
املنافسة عاملياً .جاء ذلك خالل حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وإىل
جواره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
حفل تخ ُّرج الدفعتني السابعة والثامنة لعامي  2020و  2021لطلبة املاجستري يف كلية محمد
بن راشد لإلدارة الحكومية والذي أقيم يف مركز ديب التجاري العاملي .وشهد الحفل تخريج
 285خريجاً ضمن برامج املاجستري يف مختلف تخصصات اإلدارة واالبتكار والسياسات العامة،
منهم  86خريجاً من وزارة الداخلية يف مجال "املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة ،"EMPA
وذلك بحضور سعادة عبدالله عيل بن زايد الفاليس مدير عام دائرة املوارد البرشية لحكومة
ديب رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية ،وسعادة الدكتور عيل بن سباع
املري ،الرئيس التنفيذي للكلية ،ولفيف من قيادات وزارة الداخلية وعدد من مسؤويل الكلية
وكادرها األكادميي.

مدرسة خولة بنت األزور العسكرية تستقبل الدورة العاشرة
االختيارية بالخدمة الوطنية لبنات الوطن
توافدت بنات الوطن من مختلف مناطق الدولة عىل مدرسة خولة بنت األزور العسكرية يف
أبوظبي لاللتحاق بالخدمة الوطنية يف الدورة االختيارية العارشة وذلك للفتيات الاليت ترتاوح
أعامرهن من  18إىل  30عاما من أجل بدء مشوار الحياة العسكرية بكل عزمية ،مودعات الحياة
املدنية لقضاء فرتة التدريب األسايس.
وأعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية عن اعتزازه وتقديره ملجندات الدفعة الجديدة بانضاممهن إىل صفوف
الخدمة الوطنية والاليئ سيخضن من خاللها تجربة جديدة يتعلمن فيها الكثري مام تعنيه الحياة
العسكرية وما متتاز به من تحمل وصرب وضبط وانتظام وغرس وترسيخ لقيم الوالء واالنتامء
والتضحية.
ً دعت " جمعية اإلمارات للتنمية اإلجتامعية " يف رأس الخيمة إىل توحيد جهود املجالس
" اإلمارات للتنمية االجتماعية " تعقد اجتماعا
النسائية يف اإلمارة فيام يتعلق باملبادرات واألنشطة والفعاليات املجتمعية الرامية إىل تعزيز
لتوحيد جهود المجالس النسائية بالتعاون مع االتصال و التواصل املجتمعي والوصول إىل أكرب رشيحة ممكنة يف املجتمع مشرية إىل رضورة
مجلس الشرطة النسائية برأس الخيمة
حرص املحارضين املعتمدين من العنرص النسايئ إللقاء املحارضات واملساهمة يف التوعية
املجتمعية يف مختلف املجاالت .
جاء ذلك خالل االجتامع الذي عقدته الجمعية بالتعاون مع مجلس الرشطة النسائية
يف القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة والذي مثل أول جلسة تعريفية جمعت املجالس
النسائية يف الجهات الحكومية االتحادية واملحلية يف اإلمارة بهدف دعم جهودها املجتمعية
واالستفادة من خدماتها وتعزيز الروابط اإلجتامعية بني أعضائها.
وقالت النقيب موزة راشد الخابوري مدير فرع الربامج املجتمعية رئيس مجلس الرشطة
النسائية يف القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة إن الجلسة التعريفية ساهمت بالتعرف عن
قرب عىل أنشطة وفعاليات املجالس النسائية يف اإلمارة وجمعت عددا من العنارص النسائية
من مختلف التخصصات واألعامر و كانت فرصة لتبادل األفكار وإثراء النقاش للوصول إىل
أقرب املقرتحات املساهمة يف دعم فكرة توحيد جهود املجالس النسائية يف اإلمارة.
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المساعد أول فيصل الغيص الزعابي ينال فضية العالم للقوة البدنية
أحرز قائد املنتخب الوطني للقوة البدنية املساعد أول فيصل الغيص الزعايب املركز
الثاين يف بطولة العامل للقوة البدنية يف «الربنج بريس» املقامة حالياً يف السويد،
وحصل عىل امليدالية الفضية يف وزن  83كيلوجراماً ،يف إنجاز جديد لإلمارات يف القوة
البدنية عىل املستوى العاملي ،وجاء يف املركز األول الالعب الدمناريك زيفت الري،
بينام حل ثالثا الكندي مارك كارلس.
وأهدى مجلس ادارة اتحاد بناء األجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن
حمد بن سيف الرشقي اإلنجاز للقيادة الرشيدة ،واألرسة الرياضية يف الدولة ،معربا ً
عن سعادته لتزامن اإلنجاز مع احتفال اإلمارات بعام الخمسني ،واستضافة «إكسبو
ديب  ،»2020مؤكدا ً أنه سيكون حريصاً عىل تحقيق املزيد من االنجازات مستقبالً.
وترأس بعثة اإلمارات يف البطولة األمني العام لالتحاد محمد عبد الرحيم املري،
وتضم معه اداري املنتخب الرائد سعيد املاس ،والالعب محمد الحميدي يف فئة 105
كيلوجرامات ،باإلضافة إىل الالعب حمد العجمي يف فئة .120

ّ
النادي الباكستاني برأس الخيمة يكرم إدارة الشرطة المجتمعية
ك ّرم النادي الباكستاين بإمارة رأس الخيمة القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة ممثلة بإدارة الرشطة املجتمعية قسم توعية املجتمع
نظري تعاونهم املطلق و الالمحدود يف املشاركة اإليجابية بكافة
فعالياته وبرامجه  ،معربني عن تقدير إدارة النادي للرشطة
املجتمعية يف تقديم الدعم والحرص عىل التواصل الدائم .
تسلّم شهادة التكريم والدرع التذكاري النقيب سيف سامل الخاطري
مدير فرع العالقات املجتمعية بإدارة الرشطة املجتمعية  ،مؤكدا ً
بأن مشاركة اإلدارة مع كافة رشائح املجتمع ومؤسساته وجهاته
يأيت حرصاً منها عىل املساهمة يف تعزيز األمن واألمان ورفع نسبة
الشعور بالرضا حول الخدمات املقدمة .

اختتام فعاليات بطولة التجديف
الجبلية المبتكرة في رأس الخيمة
بمشاركة  24رياضي ورياضية
اختتمت مؤخرا ً بطولة التجديف الجبلية املبتكرة التجريبية يف نسختها األوىل
مبشاركة  24ريايض ورياضية ،ورافقها سباق جري ملسافة  6كلم يف وادي نقب يف
إمارة رأس الخيمة .وحرض فعاليات الختام الشيخ ماجد بن جامل القاسمي وقام
بتتويج الفائزين باملراكز األوىل .حققت البطولة نجاحاً كبريا ً علآم بأنها األوىل من
نوعها بإدارة وتنظيم سيدة األعامل ريم الحساين مؤسس ورئيس مرشوع أم آر
مارين للرياضات البحرية و تعترب أول رائدة أعامل يف مجال الرياضات البحرية.
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إكسبو  .. 2020رقي القيم اإلنسانية
انطالقة رائعة تمثل مرحلة جديدة من رؤية القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات للقطاع
االقتصادي بالدولة  ،والذي يمثل عصب الحياة بأكملها  ،والنجاحات االستثنائية التي
تتبناها في كل مجاالت الحياة برؤية تستشرف القادم وبخطوات موزونة مدروسة
تستهدف التقدم واالزدهار في شتى الميادين  ،وعلى رأسها ميادين بناء القدرات
المواطنة  ،وبناء اإلنسان الذي يعد جوهر التنمية.

أيها األخوة

النجاح الذي تمثل في
اجتماع العالم بدبي ،
يمثل أسس ومقومات
النجاح للمشروع الوطني
الذي رسمته قيادتنا
الرشيدة ،ورقي القيم
اإلنسانية .

إكسبو  2020صورة حية لرقي منهج الدولة  ،وما عليه حكومتنا الرشيدة وعلى
رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله
ً
 من حكمة تعمل بموجبها استشرافا لمبدأ األمن  ،مستنيرة بتوجيهات صاحبالسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي – رعاه الله  ، -ودراية وعمق تفكير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  ،وأصحاب السمو
حكامنا الكرام.
وكما جاء في حديث سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حول وصفه الحدث
الكبير المتمثل بإكسبو  ( :أن « إكسبو  « 2020ليس تلك المباني الحضارية الراقية
التي نريد  ،بل نريد أن ننقل قيم اإلنسان اإلماراتي الذي هو جوهر بنائنا  ،وجوهر
دولتنا )  ،تلك الصورة التي تأخذ بالبالد نحو مسار الخمسين باتزان وثقة.

أبناء العين الساهرة

هذه التظاهرة االقتصادية الرائعة « إكسبو  ، » 2020هو فخر لكل أبناء اإلمارات،
ولكل من يعيش على أرضها الطيبة بحب وأمان  ،وهي تمثل مرحلة جديدة من
العمل الدؤوب المتواصل لبناء صيغ جديدة للحياة  ،والتي تجسد التعاون كمبدأ
أساسي مع كل شعوب العالم.

أيها األخوة

ورغم ما تركه استشراء الوباء في كل مفاصل الحياة ،إال أن حكومة اإلمارات جسدت
وبجد سعيها نحو تبني استراتيجية تحقيق النتائج اإليجابية رغم التحديات التي
ولدها استشراء ذلك الوباء  ،وما النجاح الذي نتج عن جمع العالم في حدث إكسبو
إال تمثيل لتلك المبادرة  ،والتي تشكل مقومات الحدث ونجاح المشروع الوطني
الذي رسمته قيادتنا الرشيدة  ،ورقي القيم اإلنسانية  ،والنجاح في تكريس سبل
السعادة والرفاهية للشعب  ،وازدهار الوطن .
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