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ارتباطًا  بالخير  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  اسم  يرتبط 
وثيقًا في فترِة حكمه التي شهد لها القاصي والداني، فكان المغفور له من 
شدة حرصه على فعل الخير ُلقب بـ " زايد الخير "، فمن عام 2017 عام 
الخير، نرحل سويًا إلى عاٍم ليس أقل منه قدرًا وال شأنًا، عاٌم أطلق عليه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبو 
ظبي " عام زايد الخير " ليعظم الخير وقيمه اإلنسانية، ويخلد اسم 
الوالد المغفور له ويزيده ذكرًا بمناسبة مرور مئة عام على ميالده، 

ليكون الخير سمة راسخة من سمات شعب دولة اإلمارات. 

وها نحن اليوم نلمس صور الخير في أبنائه حفظهم اهلل، متوارث 
عبر األجيال سمة من سمات صالح الحكم ونجاحه، والخير ال 
اإلنسانية  المساعدات  أو  المادي  التبرع  سقف  تحت  يندرج 
أو  اإلنسان  إيجابي في حياة  إحداث فرق  بل هو  فحسب، 
المجتمع أو حتى مسيرة الوطن، وهو نتاٌج حي وثمار بذرٍة 
كرمًا  لتثمرا  اإلمارات  دولة  أبناء  نفوس  في  زايد  زرعها 

منقطع النظير.

بشخصيته  نهيان  آل  زايــد  الشيخ  له  المغفور  وألن 
لواحٍد من  العالمية كمثاٍل  العريقة، وقيمه  التاريخية 
أعظم شخصيات الخير القيادية في العالم، وأكثرها 
واقعًا،  بجعله  المستحيل  إلهامًا وصبرًا في تحقيق 
كان حقًا له وواجٌب علينا أن نخلد اسمه بكل صورٍة 
العطرة  ذكراه  لتخليد  ونخصص  الخير،  صور  من 
واإلنسانية،  الخيرية  باإلنجازات  يتزين  عامًا 
ويكمل  مسيرته  يدعم  أن  يمكن  ما  كل  ونحقق 

مشوار الخير في العالم. 

المجتمعات،  قلوب  في  المحبة  أواصر  زايد  وطّد  بالخير 
في  ونمي  الشعوب،  بين  والتآخي  المحبة  أواصــر  وعظم 
نفوس األجيال مبادئ التعاون والتكاتف، فكن خيرًا كزايد 

تجد خيرًا لمستقبلك ومستقبل األجيال.  
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شــهد صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس االعلــى حاكــم عجمــان االحتفــال بيــوم "عجمــان للتميــز 
الشــرطي" احتفــاال باليوبيــل الذهبــي لشــرطة عجمــان بحضــور ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــي ولــي عهــد عجمــان رئيــس 
المجلــس التنفيــذي والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة وعــدد مــن معالــي 
الــوزراء والمســؤولين وكبــار قــادة الشــرطة فــي وزارة الداخليــة وحشــد كبيــر مــن المكرميــن والضبــاط وذلــك بقاعــة الشــيخ زايــد للمؤتمــرات 

النعيمي يشهد االحتفال
 بـاليوبيل الذهبي لشرطة عجمان ويوم عجمان للتميز الشرطي 

ويدش مشروع عجمان دار االمان

والمعــارض فــي جامعــة عجمــان تــم خاللــه تكريــم 
ورجــال  الشــرطية  القيــادات  كبــار  مــن  نخبــة 
الشــرطة ممــن قدمــوا انجــازات عظيمــة منذ نشــأة 
الشــرطة حتــى يومنــا هــذا مــا انعكــس ايجابــا 
علــى تقــدم مســيرة األمــن واالســتقرار فــي الدولــة. 
وقــال صاحــب الســمو حاكــم عجمــان إنــه منــذ 
خمســين عامــًا مضــت أصــدر الوالــد الشــيخ راشــد 
بــن حميــد النعيمــي طيــب اهلل ثــراه مرســوم إنشــاء 
قــوة الشــرطة واألمــن فــي إمــارة عجمــان والتــي 
اأسســت لتواكــب متطلبــات العمــل األمنــي فــي 
ــة المميــزة التــي  اإلمــارة .. واليــوم نشــهد المكان
تتمتــع بهــا اإلمــارة فــي المجــال األمنــي بفضــل 
الرعايــة التــي يوليهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
الشــيخ  الســمو  وصاحــب  اهلل«  »حفظــه 

ــة  محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدول
رئيــس مجلــس الــوزراء » رعــاه اهلل » وتوجيهــات 
ومتابعــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة وســمو نائــب رئيــس مجلــس 
المســتمر  ودعمهــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء، 
اســتراتيجية  ووضعــت  الحيــوي  القطــاع  لهــذا 
ــا يتناســب  ــاء بالعمــل الشــرطي بم واضحــة لالرتق
والنهضــة الكبــرى التــي تشــهدها الدولــة. وثمــن 
ســموه الجهــود المبذلــة لتنظيــم الذكــرى الـــخمسين 
بيــوم  واالحتفــال  عجمــان  شــرطة  لتأســيس 
عجمــان للتميــز الشــرطي الــذي أقامتــه القيــادة 
ــد  ــيخ زاي ــة الش ــي قاع ــان ف ــرطة عجم ــة لش العام
فــي جامعــة عجمــان مســاء أمــس مشــيدا بجهــود 

ــة لبســط األمــن واالســتقرار فــي  وزارة الداخلي

الدولــة مــن خــالل االســتراتيجية األمنيــة الشــاملة 
ــيدة  ــادة الرش ــام القي ــم واهتم ــى بدع ــي تحظ الت
تمواكبــة الطفــرة التنمويــة التــي تشــهدها الدولــة. 
ــن  ــيف ب ــيخ س ــمو الش ــق س ــادة الفري ــاد بقي وأش
زايــد آل نهيــان الــذي يتابــع كل تفاصيــل العمــل 
مــن  الشــرطي  العمــل  بــأداء  لالرتقــاء  اليومــي 
خــالل تهيئــة بيئــة العمــل بأعلــى وأحــدث مســتوى 
ــف  ــي مختل ــة ف ــوادر العامل ــب الك ــل وتدري وتأهي
األجهــزة األمنيــة والشــرطية وتهيئــة الظــروف 
المناســبة للقيــام بدورهــم الوطنــي فــي حمايــة أمن 

الوطــن الداخلــي مــن كل خطــر يهــدده والســهر 
علــى حمايــة المواطنيــن والمقيميــن 

علــى ارض هــذا الوطــن 
 . لــي لغا ا

 صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي يشهد حفل يوم عجمان للتميز الشرطي

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس االعلــى حاكــم عجمــان االحتفــال بيــوم 
الشــرطي

المجلــس التنفيــذي والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة وعــدد مــن معالــي 
الــوزراء والمســؤولين وكبــار قــادة الشــرطة فــي وزارة الداخليــة وحشــد كبيــر مــن المكرميــن والضبــاط وذلــك بقاعــة الشــيخ زايــد للمؤتمــرات 
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ووجــه صاحــب الســمو حاكــم عجمــان الشــكر 
لجميــع منتســبي شــرطة عجمــان علــى مــا يبذلونــه 
مــن جهــد مخلــص ونأمــل منهــم بــذل المزيــد فــي 
خدمــة الوطــن والمواطنيــن كمــا قــدم التحيــة 
لــكل الذيــن خدمــوا فــي مختلــف إدارات الشــرطة 
علــى مســتوى الدولــة بشــكل عــام ويســتحقون 
فــي  الصــادق  أدائهــم  علــى  التقديــر  كل  منــا 
الرعيــل  بجهــود  مشــيدا   .. الوطنــي  الواجــب 
واألفــراد  والضبــاط  الشــرطة  قــادة  مــن  األول 
الذيــن حملــوا عــبء البدايــات األولــى وســعوا 
لتكويــن أجهــزة الشــرطة المختلفــة علــى مســتوى 
عــال مــن المســؤولية والجاهزيــة. حضــر مراســم 
ــل  ــي ممث ــد النعيم ــن حمي ــد ب ــل الشــيخ احم الحف
صاحــب الســمو حاكــم عجمــان للشــؤون اإلداريــة 
والماليــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن حميــد النعيمــي 
رئيــس دائــرة التنميــة الســياحية فــي عجمــان 
والشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة 
البلديــة والتخطيــط بعجمــان ومعالــي الشــيخ 
الدكتــور ماجــد بــن ســعيد النعيمــي رئيــس ديــوان 
الحاكــم وســعادة الفريــق ســيف عبــداهلل الشــعفار 
وكيــل وزارة الداخليــة وقـــادة ومــدراء الشرطـــة 
وعــدد  والمحليـــة  االتحاديــة  الدوائــر  ومــدراء 
ــة  ــن وزارة الداخلي ــاط م ــادة الضب ــن الس ــر م كبي
الجهــات  مــدراء  مــن  وعــدد  عجمــان  وشــرطة 
الحكوميــة والمحليــة فــي الدولــة. مــن جانيــه 
قــال ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــى ولــى 
عهــد عجمــان » نحتفــل اليــوم بمــرور خمســين 
عامــا علــى تأســيس شــرطة عجمــان لتكــون 
الشــرطة  بيــن  فارقــة  عالمــة 
يــــــــة  لتقلــــيــد ا

ــام  ــي المه ــة ف ــة نوعي ــة ونقل ــرطة النظامي والش
واالختصاصــات لتواكــب متطلبــات العمــل األمنــي 
فكانــت وال تــزال شــرطة عجمــان بمــا حققتــه مــن 
فــي مختلــف  عبــر مســيرتها  منجــزاٍت وطنيــة 

ــقة  ــى واثـ ــير بخط اإلدارات تس
ســديدة  مســتقبلية  ورؤيــة 
نجمــا ســاطعا  غــدت  حتــى 
فــي عالــم التميــز واالبتــكار. 
ــذه  ــا بهــ ــح أن احتفالن وأوض

ــبة يمــأ قلوبنــا  المنــاسـ
واعتــزازا  فخــرا 
نجاحــات  بتعاظــم 
عجمــان  شــرطة 
منــا  واستشــعارا 
االنتمــاء  بشــرف 
الــــوطـــــن  لهـــــذا 
بماضيــه  المعطــاء 
وحاضــره ومســتقبله 
ــوم إال  ــعنا الي وال يس
بجزيــل  نتقــدم  أن 
وعظيــم  الشــكر 

إلــى  االمتنــان 
صاحــب الســمو 

الوالــد الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي علــى 
دعمــه الالمحــدود وتوجيهاتــه الحكيمــة التــي كان 
لهــا الــدور األكبــر فــي تحقيــق التطــور واالزدهــار 
بمختلــف القطاعــات فــي إمــارة عجمان كمــا نتقدم 

يــل  بجز

 صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي يكرم  الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بوسام عجمان

مــن جهــد مخلــص ونأمــل منهــم بــذل المزيــد فــي 
خدمــة الوطــن والمواطنيــن كمــا قــدم التحيــة 
لــكل الذيــن خدمــوا فــي مختلــف إدارات الشــرطة 
علــى مســتوى الدولــة بشــكل عــام ويســتحقون 
فــي  الصــادق  أدائهــم  علــى  التقديــر  كل  منــا 
الرعيــل  بجهــود  مشــيدا   .. الوطنــي  الواجــب 
واألفــراد  والضبــاط  الشــرطة  قــادة  مــن  األول 
الذيــن حملــوا عــبء البدايــات األولــى وســعوا 
لتكويــن أجهــزة الشــرطة المختلفــة علــى مســتوى 
عــال مــن المســؤولية والجاهزيــة. حضــر مراســم 
ــل  ــي ممث ــد النعيم ــن حمي ــد ب ــل الشــيخ احم الحف
صاحــب الســمو حاكــم عجمــان للشــؤون اإلداريــة 
والماليــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن حميــد النعيمــي 
رئيــس دائــرة التنميــة الســياحية فــي عجمــان 
والشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة 
البلديــة والتخطيــط بعجمــان ومعالــي الشــيخ 
الدكتــور ماجــد بــن ســعيد النعيمــي رئيــس ديــوان 
الحاكــم وســعادة الفريــق ســيف عبــداهلل الشــعفار 
وكيــل وزارة الداخليــة وقـــادة ومــدراء الشرطـــة 
وعــدد  والمحليـــة  االتحاديــة  الدوائــر  ومــدراء 
ــة  ــن وزارة الداخلي ــاط م ــادة الضب ــن الس ــر م كبي
الجهــات  مــدراء  مــن  وعــدد  عجمــان  وشــرطة 
الحكوميــة والمحليــة فــي الدولــة. مــن جانيــه 
قــال ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــى ولــى 
عهــد عجمــان » نحتفــل اليــوم بمــرور خمســين 
عامــا علــى تأســيس شــرطة عجمــان لتكــون 
الشــرطة  بيــن  فارقــة  عالمــة 
يــــــــة  لتقلــــيــد ا

فكانــت وال تــزال شــرطة عجمــان بمــا حققتــه مــن 
فــي مختلــف  عبــر مســيرتها  ٍمنجــزاٍتمنجــزات وطنيــة 

ــقة  ــى واثـ ــير بخط اإلدارات تس
ســديدة  مســتقبلية  ورؤيــة 
نجمــا ســاطعا  غــدت  حتــى 
فــي عالــم التميــز واالبتــكار. 
ــذه  ــا بهــ ــح أن احتفالن وأوض

ــبة يمــأ قلوبنــا  المنــاسـ
واعتــزازا  فخــرا 
نجاحــات  بتعاظــم 
عجمــان  شــرطة 
منــا  واستشــعارا 
االنتمــاء  بشــرف 
الــــوطـــــن  لهـــــذا 
بماضيــه  المعطــاء 
وحاضــره ومســتقبله 
ــوم إال  ــعنا الي وال يس
بجزيــل  نتقــدم  أن 
وعظيــم  الشــكر 

إلــى  االمتنــان 
صاحــب الســمو 

لهــا الــدور األكبــر فــي تحقيــق التطــور واالزدهــار 
بمختلــف القطاعــات فــي إمــارة عجمان كمــا نتقدم 

يــل  بجز
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زايــد  بــن  ســيف  الشــيخ  ســمو  للفريــق  الشــكر 
الــوزراء وزيــر  رئيــس مجلــس  نائــب  نهيــان  آل 
ــة  ــه الحثيث ــم ومتابعت ــه الدائ ــى دعم ــة عل الداخلي
ودوره  الشــرطي  بالعمــل  االرتقــاء  ســبيل  فــي 
بالتحــول  الحكومــي  التوجــه  دعــم  فــي  البــارز 
الذكــي للخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الداخليــة 
فــكان الهتمامــه البالــغ أثــر واضــح مــن خــالل فــوز 
شــرطة عجمــان ب48 جائــزة محليــة وإقليميــة 
العهــد  ونجــدد  العــزم  لنشــد  وإننــا  وعالميــة.. 
ــان  ــن واألم ــة األم ــالء راي ــبيل إع ــي س ــاء ف والوف
ــمو  ــن س ــدة. وثم ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم لدول
الداخليــة  وزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
جهــود فريــق اإلنجــاز بشــرطة عجمــان مؤكــدا أن 
ــا للحضــارة  ــا حقيقي ــح رديف العمــل الشــرطي اصب
ــام  ــن والنظ ــظ االم ــس حف ــي ولي ــداع والرق واالب
علــى  العمــل  فريــق  ســموه  حاثــا  فحســب 
للحفــاظ  بــاألداء  لالرتقــاء  الجهــود  مواصلــة 
ــي  ــة الت ــة العالمي ــبات الحضاري ــى المكتس عل
تحققهــا شــرطة االمــارات ومتابعــة مســيرة 
العمــل التطويــري القائــم علــى استشــراف 

ــي  ــا ف ــادة العلي ــات القي ــق تطلع ــتقبل وتحقي المس
ــى  ــتويات فضل ــى مس ــة ال ــيرتنا األمني ــز مس تعزي
ومتطــورة كمــا حــث ســموه منتســبي الشــرطة 
ــاء  ــبيل ارتق ــي س ــد ف ــن الجه ــد م ــذل مزي ــى ب عل
والرفعــة  التطــور  وتحقيــق  الشــرطي  العمــل 
والقــى  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
غانــم  بــن  راشــد  المتقاعــد  النقيــب  الشــاعر 
ــز  ــان للتمي ــوم عجم ــوان » ي ــدة بعن ــري قصي العص
بالســالم  الحفــل  فعاليــات  افتتــح  الشــرطي ».  
الوطنــي بعــزف الفرقــة الموســيقية اإلســكوتلندية 
ثــم آيــات مــن الذكــر الحكيــم تــاله تدشــين صاحــب 
الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي مشــروع 
عجمــان دار األمــان كمــا تــم عــرض فيلــم وثائقــي 
حــول مســيرة األمــن والشــرطة فــي عجمــان منــذ 
ــان  ــوان » عجم ــت عن ــوم تح ــى الي ــها وحت تأسيس
مدينــة  عجمــان   « فيلــم  وعــرض   « األمــان  دار 
أمنــة«. وتفضــل راعــي الحفــل صاحــب الســمو 
ــو  ــه سمـ ــي يرافق ــد النعيم ــن راش ــد ب ــيخ حمي الش
ــق  ــد الفري ــة بتقلي ــد للمنص ــن حمي ــار ب ــيخ عم الش

ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان وشــاح 

ووســام عجمــان قائــدا مــن رجــاالت الدولــة لتميــزه 
التميــز  نحــو  ثاقبــة  ونظــرة  اســتراتيجي  بفكــر 
ــه وزارة  ــت بقيادت ــي حقق ــل األمن ــاء بالعم واالرتق
الداخليــة العديــد مــن اإلنجــازات التــي أهلتهــا 
للفــوز بالمركــز األول ألربــع مــرات متتاليــة فــي 
جائــزة محمــد بــن راشــد لــأداء الحكومــي المتميــز. 
وكــرم ســموه الشــخصيات القياديــة فــي وزارة 
الداخليــة بوســام عجمــان الذيــن كانــت ومــا زالــت 
لهــم إنجــازات عظيمــة رســخت األمــن فــي الدولــة 
وتميــزوا بعطائهــم وجهودهــم المخلصــة فــي دعــم 
المســيرة األمنيــة حيــث شــمل هــذا التكريــم اللــواء 
الشــيخ عبــداهلل بــن راشــد النعيمــي »رحمــه اهلل« 
ــه  ــام عن ــلم الوس ــان وتس ــرطة عجم ــد لش أول قائ
ــداهلل النعيمــي  ــن عب ــد ب ــه المقــدم الشــيخ حمي ابن
وســعادة العميــد الشــيخ ســعيد بــن راشــد النعيمــي 

مســاعد قائــد عــام شــرطة عجمــان وتســلم 
ماجــد  الشــيخ  ابنــه  الوســام 

النعيمــي  ســعيد  بــن 
وســعادة 

 صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان يكرم الشخصيات القيادية 
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وزارة  وكيــل  الشــعفار  عبــداهلل  ســيف  الفريــق 
خلفــان  ضاحــي  الفريــق  ومعالــي  الداخليــة، 
ــي  ــام ف ــن الع ــرطة واالم ــس الش ــب رئي ــم نائ تمي
ســالم  ناصــر  الدكتــور  اللــواء  وســعادة  دبــي 
ســيف الخريبانــي النعيمــي رئيــس لجنــة االمــن 
والعــدل والســالمة للجنــة التنفيذيــة بالمجلــس 
التنفيــذي - ابوظبــي. كمــا كــرم ســموه ســعادة 
اللــواء جاســم محمــد المرزوقــي قائــد عــام الدفــاع 
ــي  ــوم عل ــواء مكت ــعادة الل ــي وس ــي- ابوظب المدن
الشــريفي مديــر عــام القيــادة العامــة لشــرطة 
ــد  ــة عبي ــداهلل خليف ــواء عب ــعادة الل ــي وس ابوظب
ــد  ــعادة العمي ــي وس ــرطة دب ــام ش ــد ع ــري قائ الم
ســيف محمــد الــزري الشامســي قائــد عــام شــرطة 
الشــارقة والعميــد الشــيخ محمــد بــن طحنــون آل 
ــة لشــؤون االمــن  ــر عــام اإلدارة العام ــان مدي نهي
ابوظبــي.  لشــرطة  العامــة  بالقيــادة  والمنافــذ 
كمــا شــمل التكريــم بوســام شــرطة عجمــان 
ــن  ــارك ب ــداهلل مب ــد عب كل مــن العمي
عامــر نائــب قائــد عــام 
ــرطة  ش

قة  ر لشــا ا

ــد  ــب قائ ــدي نائ ــس الحدي ــداهلل خمي ــد عب والعمي
عــام شــرطة رأس الخيمــة والعميــد غيــث حســن 
الزعابــي مديــر عــام التنســيق المــروري فــي وزارة 
الداخليــة، والعميــد حمــد عجــالن العميمــي مديــر 
والعميــد  االتحاديــة  الجنائيــة  الشــرطة  عــام 
الدكتــور راشــد ســلطان الخضــر نائــب رئيــس 
المجلــس القانونــي فــي وزارة الداخليــة والمقــدم 
الدكتــور علــي عبــداهلل بــن ضاعــن مديــر إدارة 
التميــز المؤسســي بــاإلدارة العامــة لالســتراتيجية 
وتطويــر األداء. وتســلم صاحــب الســمو حاكــم 
عجمــان الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي هديــة 
ــد عــام شــرطة عجمــان  تذكاريــة مــن ســعادة قائ
وهديــة تذكاريــة أخــرى قدمهــا ســمو ولــي العهــد 
لســمو وزيــر الداخليــة وكــرم ســمو الشــيخ عمــار 
ــد النعيمــي مــدراء اإلدارات فــي شــرطة  ــن حمي ب
والضبــاط  عجمــان  شــرطة  بوســام  عجمــان 
الحاصليــن علــى وســام الخدمــة المتميــزة ل » 30 
– 20 10-« ســنوات ووســام الشــجاعة واإلقــدام 
وميداليــة القيــادة المتميــزة وميداليــة الدفــاع 
االجتماعــي وميداليــة اإلنجــاز العلمــي وشــارة 
ســمو  تســلم  الحفــل  ختــام  وفــي  التقديــر. 
ــة  ــان هدي ــد عجم ــي عه ول

ــد عــام شــرطة عجمــان  ــة مــن ســعادة قائ تذكاري
الــذي كــرم بــدوره شــركة ســيف ســيتي لتقديمهــم 
علــي  ســعادة  الــدرع  وتســلم  للحفــل  الرعايــة 

وقــدم  للشــركة.  التنفيــذي  الرئيــس  المعمــري 
قائــد عــام شــرطة عجمــان الشــكر لصاحــب 

الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي 
الشــيخ  وســمو  عجمــان  إمــارة  حاكــم 

والفريــق  النعيمــي،  حميــد  بــن  عمــار 
آل  زايــد  بــن  ســيف  الشــيخ  ســمو 

نهيــان لحضورهــم وتفضلهــم بتكريــم 
الشــرطية. القيــادات 
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ــمة  ــراد باألوس ــاط واألف ــف الضب ــن ص ــدد م ــان ع ــرطة عجم ــام لش ــد الع ــي القائ ــد اهلل النعيم ــن عب ــلطان ب ــيخ س ــواء الش ــعادة الل ــد س قل
والميداليــات، وذلــك ضمــن فعاليــات حفــل يــوم عجمــان للتميــز الشــرطي الخامــس والــذي أقيــم فــي جامعــة عجمــان، بحضــور المــدراء العامــون 

ــن.  ــر جهــود العامليـ ــز الوظيفــي وتقدي ــات المتعلقــة بالتحفي ــك فــي إطــار تطبيــق المنهجي ــاط مــن شــرطة عجمــان، وذل ومــدراء اإلدارات والضب

قائد عام شرطة عجمان يقلد منتسبي الشرطة باألوسمة والميداليات 
ضمن فعاليات حفل يوم عجمان للتميز الشرطي الخامس

بــدأ الحفــل بالســالم الوطنــي اإلماراتــي عزفتــه 
آيــات  تــالوة  تبعــه  االســكوتلندية،  الفرقــة 
عطــرة مــن الذكــر الحكيــم ثــم تــم عــرض مشــهد 
بــن  حميــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  تدشــين 
عمــار النعيمــي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
عجمــان لمشــروع عجمــان دار األمــان، ثــم 
عــرض فيلــم عجمــان دار األمــان، تــاله فيلــم 
عجمــان مدينــة آمنــة الــذي يبــرز جاهزيــة 
ــدرات  ــا وق ــان وإمكانياته ــرطة عجم ش

العصابــات  ضبــط  فــي  وضباطهــا  أفرادهــا 
ــيخ  ــواء الش ــعادة الل ــل س ــم تفض ــة. ث اإلجرامي
ســلطان بــن عبــداهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة 
صــف  مــن  موظفــًا   »٧٥٩« بتقليــد  عجمــان 
والميداليــات  باألوســمة  واألفــراد،  الضبــاط 
لمــن أمضــى فــي الخدمــة العسكريـــة مـــدة )30 
ــم  ــرًا لجهوده ــك تقدي ــنوات، وذل و20 و 10( س
وتفانيهــم وإخالصهــم فــي العمــل، والحفــاظ 

علــى أمــن واســتقرار المجتمــع خــالل فتــرة 

جانــب  إلــى  عجمــان،  شــرطة  فــي  خدمتهــم 
التكريــم بوســام الخدمــة المتميــزة وميداليــات 
الدفــاع االجتماعــي، والقيــادة المتميـــزة. بعدهــا 
قــام ســعادة احمــد بورحيمــة نائــب الرئيــس 

األول للعالقــات الحكوميــة واألعمــال 

ــمة  ــراد باألوس ــاط واألف ــف الضب ــن ص ــدد م ــان ع ــرطة عجم ــام لش ــد الع ــي القائ ــد اهلل النعيم ــن عب ــلطان ب ــيخ س ــواء الش ــعادة الل ــد س قل
والميداليــات، وذلــك ضمــن فعاليــات حفــل يــوم عجمــان للتميــز الشــرطي الخامــس والــذي أقيــم فــي جامعــة عجمــان، بحضــور المــدراء العامــون 

ــن.  ــر جهــود العامليـ ــز الوظيفــي وتقدي ــات المتعلقــة بالتحفي ــك فــي إطــار تطبيــق المنهجي ــاط مــن شــرطة عجمــان، وذل ومــدراء اإلدارات والضب
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ــة  ــم هدي ــركة دو بتقدي ــن ش ــالً ع ــة ممث التجاري
تذكاريــة لســعادة قائــد عــام شــرطة عجمــان، 
الــذي قــدم بــدوره درعــًا تذكاريــًا لســعادة احمــد 
دو  شــركة  عــن  ممثــال  بورحيمــة 
كمــا  الحفــل،  لرعايتهــا 
خــالل  تــم 

الحفــل تكريــم فريــق خدمــة بــالغ الشــيك الذكــي 
تقديــرًا لجهودهــم فــي إطــالق ومتابعــة الخدمــة. 
عجمــان  شــرطة  عــام  قائــد  ســعادة  وأشــاد 
المخلصــة  جهودهــم  علــى  وأثنــى  بالمكرميــن 
مســتوى  تقديــم  فــي  وتفانيهــم  وعطائهــم، 
أداء متميــز فــي شــتى مجــاالت العمــل، ممــا 
كان لــه األثــر والــدور البــارز فــي تحقيــق 

ــة  ــة، والعالمي ــز المحلي ــز التمي ــن جوائ ــد م العدي
علــى مســتوى األداء المؤسســي، كمــا هنأهــم 

لنجاحهــم واســتمراريتهم فــي مواقــع الخدمــة 
المثابــرة  علــى  وحثهــم  وصبــر،  بكفــاءة 

ــل  ــوا وتظ ــد ليظل ــن الجه ــد م ــذل المزي وب
فــي  عجمــان  شــرطة  قيــادة  معهــم 

ــًا. ــة دائمـ المقدم

11



شرطة عجمان أول قيادة شرطية 
16555 CEN/TS تتسلم شهادة مواصفة إدارة االبتكار

ــك بحضــور ســعادة العميــد أحمــد  وذل
عبــد اهلل الحمرانــي نائــب القائــد العــام، 
وســعادة العميــد عمــر الشامســي مديــر 
إدارة المــوارد والخدمــات المســاندة، 
المديــر  الشــرقاوي  رشــيد  والســيد 
العــام لشــركة SGS Gulf LTD وعــدد 

ــان.  ــرطة عجم ــاط ش ــن ضب م
الشــيخ  اللــواء  ســعادة  وصــرح 
أن  النعيمــي  اهلل  عبــد  بــن  ســلطان 
هــي  األوروبيــة  المواصفــة  هــذه 
بنــاء  مجــال  فــي  عالميــًا  األولــى 
ــكار،  ــم االبت ــل لدع ــام إداري متكام نظ
لنظــام  الالزمــة  المتطلبــات  وتحــدد 
إدارة االبتــكار ضمــن أي مؤسســة، بمــا 
يتوافــق مــع اســتراتيجية المؤسســات 
اإلداريــة  واألنظمــة  عملهــا  وطبيعــة 
ربــط  علــى  وتعمــل  فيهــا،  المطبقــة 
يدعــم  بمــا  المؤسســية  العناصــر 
فيمــا  المؤسســة  رؤيــة  ويحقــق 
يتعلــق باالبتــكار، ممــا يجعــل دولــة 
اإلمــارات ضمــن الــدول االكثــر ابتــكارًا 
ذلــك  يأتــي  العالــم،  مســتوى  علــى 
العامــة  القيــادة  إطــار ســعي  ضمــن 
الهــدف  لتحقيــق  عجمــان  لشــرطة 
الداخليــة  لــوزارة  االســتراتيجي 
الخدمــات  كافــة  بتقديــم  المتمثــل 

الجــودة  معاييــر  وفــق  اإلداريــة 
والشــفافية.  والكفــاءة 

 وأضــاف ســعادة قائــد عــام شــرطة 
ــات  ــى متطلب ــق عل ــان أن التدقي عجم
ــل  ــم مــن قب ــكار ت ــة إدارة االبت مواصف
فريــق مختــص مــن االستشــاريين مــن 
شــركة SGS) LTD( حيــث قامــوا بمنــح 
لشــرطة عجمــان  المواصفــة  شــهادة 
ــة،  ــس العالمي ــر والمقايي ــا للمعايي وفق
مضيفــًا أن حصــول شــرطة عجمــان 
علــى مواصفــة إدارة االبتــكار تتماشــى 
مــع توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 
رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
مجلــس  بإقــرار  اهلل  حفظــه  الدولــة 
عامــًا   2015 عــام  إعــالن  الــوزراء 

ــة. ــي الدول ــكار ف لالبت
العقيــد  ســعادة  قــال  جانبــه  مــن 
إدارة  مديــر  الشامســي  عبيــد  علــي 
أن  األداء  وتطويــر  االســتراتيجية 
القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان عملت 
 ISO ــى تحديــث مواصفــة الجــودة عل
 ISO 90:2015، ومواصفــة إدارة البيئــة
شــركة  مــع  بالتعــاون   14001:2015
رفــع  ســبيل  فــي   SGS Gulf LTD
مســتوى الجــودة فــي الخدمــات التــي 

الشــرطة.  تقدمهــا 

ــركة  ــد ش ــدم وف ــرى تق ــة أخ ــن جه م
SGS Gulf LTD برئاســة الســيد رشــيد 
العامــة  للقيــادة  بالتهنئــة  الشــرقاوي 
لشــرطة عجمــان وموظفيهــا بحصولهــا 
علــى المواصفــة، كمــا تقدمــوا بالتهنئــة 
لســعادة قائــد عــام شــرطة عجمــان 
ــد اهلل النعيمــي  ــن عب ــواء ســلطان ب الل
متمنيــن  لــواء،  رتبــة  إلــى  بترقيتــه 
لشــرطة عجمــان وقيادتهــا مزيــدًا مــن 

ــاح.  ــز والنج ــدم والتمي التق
وفــي ختــام اللقــاء شــكر ســعادة قائــد 
وفــد  أعضــاء  عــام شــرطة عجمــان 
شــركة SGS Gulf LTD علــى جهودهــم 
ــهادة  ــح ش ــي من ــة ف ــة المبذول العظيم
المواصفــة، كمــا تبــادل الــدروع مــع 
ــدًا  ــم وتأكي ــرا له ــي الشــركة تقدي ممثل
علــى أهميــة مواصلــة وتعزيــز التعــاون 

ــاالت.  ــف المج ــي مختل ف
حضــر التســليم ســعادة العقيــد محمــد 
شــيبان ســويدان مديــر مكتــب القائــد 
العــام، وســعادة العميــد علــي عبيــد 
ــتراتيجية  ــر إدارة االس ــي مدي الشامس
ســلطان  والنقيــب  األداء،  وتطويــر 
رئيــس  الشامســي  ســلطان  عبيــد 
ــتراتيجية  ــإدارة االس ــودة ب ــم الج قس

األداء. وتطويــر 

تسلم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد اهلل النعيمي القائد العام لشرطة عجمان شهادة 
مواصفة إدارة االبتكار EN/TS 16555 من شركة SGS Gulf LTD بعد إتمام كافة شروط 

ومتطلبات الحصول على المواصفة.

إنجازات
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أخبار الشرطة
أحداث وفعاليات

تحــــت رعايــــة سمــــو الشيــــخ هـــــزاع بـــن زايــــد آل نهيـــان نائـــب رئيــــــس المجلــــس التنفيـــــذي إلمـــــــارة أبوظبي نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
والمهنــي أســبوع التعليــم التقنــي واالبتــكار فــي دورتــه الثالثــة لعــام 2017 تحــت عنــوان »التعليــم التقنــي والمهنــي نحــو اقتصاد مســتدام لمرحلة ما بعـــد النفــــط". 

الشرطة تشارك في أسبوع التعليم التقني واالبتكار2017 
في المدرسة الثانوية الفنية وثانوية التكنولوجيا التطبيقية بعجمان 

افتتــح خاللهــا ســعادة قائــد عــام شــرطة عجمــان 
اللــواء الشــيخ ســلطان بــن عبــد اهلل النعيمــي بحضــور 
 )STS   ( مدرســة  مديــر  المرزوقــي  عيســى  األســتاذ 
واإلداريــة،  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  بعجمــان 
والعقيــد شــيبان محمــد ســويدان مديــر مكتــب القائــد 
ــرض  ــان مع ــرطة عجم ــي ش ــكار ف ــق االبت ــام، وفري الع
اإلبتــكارات واإلختراعــات للطــالب والطالبــات الــذي 
نظمتــه المدرســة الثانويــة الفنيــة وثانويــة التكنولوجيا 

ــان. ــي عجم ــة ف التطبيقي

 واطلــع ســعادة قائــد عــام شــرطة عجمــان علــى كافــة 
اإلبتكاريــة  المشــاريع  أهــم  المعــرض وعلــى  أرجــاء 
المدرســة مــن أجهــزة  التــي نفذهــا طلبــة  المميــزة 
ــى  ــدف إل ــتقبلية ته ــة مس ــات علمي ــدات واختراع ومع
خدمــة المجتمــع وتعمــل علــى تحســين األداء فــي 

مختلــف المجــاالت العمليــة .

ســلطان  الشــيخ  اللــواء  ســعادة  قــال  جهتــه  ومــن 

النعيمــي مشــيدًا بالجهــود المقدمــة أن عقــول الطــالب 
ــهم  ــالمة ويس ــن والس ــزز األم ــا يع ــرت م ــرة ابتك المفك
فــي تنميــة وتطويــر أســاليب الحيــاة فــي اإلمــارة، 
ــذه  ــا له ــان ودعمه ــرطة عجم ــجيع ش ــى تش ــدًا عل مؤك
فــي  والتميــز  التوفيــق  لهــم  ومتمنيــًا  االبتــكارات 

أفكارهــم اإلبداعيــــة.

وأضــاف أن فريــق شــرطة عجمــان لإلبتــكار شــارك 
أبــرز االبتــكارات  فــي المعــرض مــن خــالل عــرض 
والمنجــزات اإلبداعيــة المبتكــرة التــي أنجزهــا موظفــوا 
ابتــكارات  بيــن  تنوعــت  والتــي  عجمــان  شــرطة 
تكنولوجيــة، وابتــكارات لتعزيــز األمــن والســالمة، تــم 
تطبيقهــا علــى أرض الواقــع وســاهمت فــي خدمــة 
رضــا  وحققــت  باإلمــارة  والشــرطي  األمنــي  العمــل 
الجمهــور عــن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا شــرطة 

ــاالت.  ــة المجـ ــي كاف ــان ف عجم

ــة  ــذه الفعالي ــي ه ــان ف ــرطة عجم ــاركة ش ــي مش  ويأت

ــركات  ــات والش ــن الجامع ــد م ــا العدي ــارك فيه ــي ش الت
ــة  ــل دول ــكار لجع ــة لالبت ــتراتيجية الوطني ــًا لالس دعم
وتنفيــذًا  ابتــكارًا،  األكثــر  الــدول  ضمــن  اإلمــارات 
الســتراتيجية وزارة الداخليــة والقيــادة العامة لشــرطة 
عجمــان فــي ترســيخ ثقافــة االبتــكار فــي بيئــة العمــل 
المؤسســي، وتشــجيع المبتكريــن مــن طلبــة المــدارس 
علــى تنميــة مواهبهــم واســتغالل طاقاتهــم اإلبداعيــة 
الكامنــة واكتشــاف الموهوبيــن أصحاب العقول النيـــرة 

لإلســتفادة مــن إختراعاتهـــم مستقبـــاًل  .

ــان  ــرطة عجم ــن ش ــكار م ــق اإلبت ــم فري ــد ض ــذا وق ه
ــر فــرع الخدمــات  ــادي مي ــم الحم ــل إبراهي ــد خلي الرائ
اإللكترونيــة، والمــالزم أول ســعود الحوســني مديــر 
بــالل  أول  والمــالزم  والمقترحــات،  الشــكاوى  فــرع 
داوود بــالل الرميثــي مديــر فــرع عمليــات المناطــق 
ــي  ــم الزرعون ــد إبراهي ــاعد أول ماج ــة، والمس الخارجي

ــة . ــات العامـــ ــالم والعالق ــم اإلع ــن قس م
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أطلقــت القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان مبــادرة "مســتقبلك بيــن يديــك" بهــدف نشــر األمــن والمســؤولية المجتمعيــة فــي المجتمــع المحلــي بالتعــاون مــع 
منطقــة عجمــان الحــرة، وقــام بتنفيــذ المبــادرة أفــراد مــن قســم الشــرطة المجتمعيــة والتــي تســتهدف طلبــة المــدارس فــي اإلمــارة، لتوعيتهــم للنظــر 
ــوزارة الداخليــة والمتمثــل  ــك فــي إطــار تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الخامــس ل ــاء شــخصيات قويــة، يأتــي ذل باالختيــارات الســليمة لمســتقبلهم وبن

بتعزيــز رضــا الجمهــور بالخدمــات المقدمــة. 

شرطة عجمان تنفذ مبادرة 
» مستقبلك بيديك«لصالح طلبة مدارس عجمان

أخبار الشرطة

شرطة عجمان تنفذ مبادرة 

أحداث وفعاليات

وصــرح النقيــب الدكتــور. محمــد أحمــد الســويدي 
إطــالق  أن  المجتمعيــة  الشــرطة  قســم  رئيــس 
مبــادرة " مســتقبلك بيــن يديــك" جــاء بهــدف 
ســلوكياتهم  وتقويــم  المــدارس  طلبــة  تحفيــز 
وبنــاء الشــخصية القويــة القويمــة، مــن خــالل 
ــة لنــزالء المؤسســة العقابيــة  اطالعهــم علــى أمثل
واإلصالحيــة، حيــث تــم إطــالع الطلبــة علــى 
التــي  والســبل  النــزالء  بعــض  حيــاة  مســيرة 
ســلكوها حتــى أودت بهــم إلــى المؤسســة العقابية 
بشــخصيات  لقائهــم  ثــم  ومــن  واإلصالحيــة، 
ناجحــة قياديــة مــن شــرطة عجمــان واالســتماع 
لقصــص نجاحاتهــم ألخــذ العبــرة والعظــة مــن 
أســباب النجــاح وتحقيــق األهــداف والطموحــات 

مــن خــالل الســعي والمثابــرة. 

للطلبــة  مفتــوح  بيــوم  المبــادرة  تنفيــذ  وتــم 
مــع ضبــاط وأفــراد شــرطة عجمــان، بمشــاركة 
ــوي،  ــم الثان ــة للتعلي ــة الحميدي ــن مدرس ــة م طلب
ــد  ــة، والمعه ــير الثانوي ــن بش ــان ب ــة النعم ومدرس
العالــي اإلســالمي فئــات المرحلــة الثانويــة، ومــن 
ــة  ــرطة المجتمعي ــة الش ــة برفق ــم بجول ــم قيامه ث
العقابيــة واإلصالحيــة، ومركــز  فــي المؤسســة 
شــرطة المدينــة الشــامل لالطــالع علــى الخدمــات 
التــي تقدمهــا الشــرطة والجهــود المبذولــة لحفــظ 
األمــن واألمــان لتحفيزهــم علــى مزيــد مــن الجهــد 

ــم. ــل لحياته ــتقبل أفض ــن مس ــرة لتأمي والمثاب

محمــد  د.  النقيــب  أكــد  الســياق  ذات  وفــي 
ــة ســيعزز  الســويدي أن قســم الشــرطة المجتمعي
التواصــل مــع إدارة المــدارس لمتابعــة الطلبــة 

المبــادرة  أثــر  لدراســة  المبــادرة  انتهــاء  بعــد 
علــى مســتوياتهم العلميــة، مضيفــًا أن المبــادرة 
ــر  ــدد أكب ــتقطاب ع ــوام واس ــة أع ــتمر لثالث ستس

مــن الطلــب. 

وفــي ختــام المبــادرة كــرم ســعادة قائــد عــام 
الحــرة  إدارة منطقــة عجمــان  شــرطة عجمــان 
ممثلــة بالشــيخ محمــد بــن خالــد القاســمي بصفتــه 
ــاركين  ــة المش ــادرة، والطلب ــمي للمب ــي الرس الراع
فــي المبــادرة تقديــرًا لهــم وتشــجيعًا لبــذل مزيــد 
مــن الجهــد فــي مســيرتهم التعليميــة، مؤكــدا علــى 
الســلوكيات  لتجنيبهــم  الطلبــة  متابعــة  أهميــة 

ــتقبلهم. ــى مس ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة الت الخاطئ
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تنظيم حملة توعوية صحية عن عمليات السمنة 
للموظفين والجمهور بالتعاون مع مجموعــة ثومبـــي

التي تعدها  التوعوية والتثقيفية  ضمن الحمالت 
العالمي لمكافحة  اليوم  شرطة عجمان وبمناسبة 
العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  نظم  التدخين 
توعوية  حملة  عجمان  لشرطة  العامة  بالقيادة 
لمكافحة التدخين تحت شعار " مجتمع خالي من 
التدخين في مختلف المراكز التجارية بعجمان تم 
خاللها توزيع الكتيبات والنشرات باللغتين العربية 
على  المناسبة  لهذه  أعدت  التي  واإلنجليزية 
موضحين  التجارية  بالمراكز  المتواجد  الجمهور 
لهم مضمون الحملة والهدف من إقامتها مع تقديم 

النصائح واإلرشادات التوعوية لمكافحة التدخين 
والمخاطر الصحية الناجمة عن التدخين والفوائد 
مناشدين  التدخين  عن  اإلقالع  عند  الصحية 
الجمهور باإلنضمام إلى هذه الحملة وبأن يكونوا 

مكافحين وليس مدخنين . 
العجماني  عبداهلل  أحمد  أول  المالزم  وقال 
عجمان  بشرطة  اإلعالمية  الشؤون  فرع  مدير 
خالل  إعدادها  تم  التي  الحملة  هذه  تنظيم  بأن 
الفترتين الصباحية والمسائية في مختلف المراكز 
التجارية بعجمان يأتي تضامنًا مع اليوم العالمي 

تنظيم حملة توعوية لمكافحة التدخين

نظمــت القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان 
 )GMC( ــة ثومبـــي بالتعــاون مــع مجموعـ
تضمنــت  توعويــة،  صحيــة  مبــادرة 
ــن مــن  ــة للعاملي إجــراء الفحوصــات الطبي
منتســبي شــرطة عجمــان مــن الضبــاط، 
ــن،  ــراد ، والموظفي ــاط ، واألف ــف الضب وص
باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن المراجعيــن 

مــن الجمهــور.

وأشــارت النقيــب نــورة ســلطان الشامســي 
ــة  ــات العام ــالم والعالق ــم اإلع ــس قس رئي
ــملت  ــات ش ــان  أن الفحوص ــرطة عجم بش
قيــاس مؤشــر كتلة الجســم، ونســبة الســكر 
ــة  ــدم ، باإلضافــ ــدم ، وقيــاس ضغــط ال بال
إلـــى فحــص العيــن ، كمــا تضمنــت فقــرات 
وأســاليبها،  الصحيــة  للتوعيــة  متنوعــة 

ــة حــول  ــم محاضــرات توعوي ــا تقدي ومنه
ــا  ــص منه ــة التخل ــمنة وكيفي ــراض الس أم
مــن خــالل قــص المعــدة وتحويــل مســارها 
وكيفيــة   ، بالمعــدة  وبالــون   ، بالمنظــار 
ــار  ــز بالمنظ ــاب الحاج ــق الحج ــالح فت إص
والنصائــح الطبيــة واإلرشــادية للموظفيــن 
علــى  المحافظــة  بكيفيــة  والمراجعيــن 
صحتهــم والتشــجيع علــى تبنــي أنمــاط 
ــع،  ــات المجتم ــة فئ ــة لكاف ــاة الصحي الحي
تفاعــل  المبــادرة  هــذه  القــت  وقــد 
الموظفيــن  مــن  كبيــر  عــدد  ومشــاركة 
والمراجعيــن بــإدارة المــرور والدوريــات، 
ــي  ــق الرســالة الت ــك فــي إطــار تحقي وذلــ
تعمــل مــن أجلهــا إســتراتيجية القيــادة 
تعزيــز  فــي  عجمــان  لشــرطة  العامــة 

مــن  اإلمــارات  لمجتمــع  الحيــاة  جــودة 
خــالل المحافظــة علــى صحــة وســالمة 
والخارجييــن،  الداخلييــن  المتعامليــن 

ــة. ــة الشراكـــ ــدور وفاعلي ــزًا ل وتعزيــ

عجمــان  شــرطة  مشــاركة  أن  وأضافــت 
الصحيــة  التوعيــة  نشــر  ألهميــة  تأتــي 
الحيــاة  أنمــاط  تبنــي  علــى  والتشــجيع 
الصحيــة الســليمة للموظفيــن والعامليــن 
بالشــرطة والجمهــور مشــيدة بــدور إدارة 
لســعيهم   ،  )GMC( ثومبــي  مستشــفى 
لنشــر  المبذولــة  وجهودهــم  المتواصــل 
الوقائيــة  واإلجــراءات  الصحــي  الوعــي 
والعالجيــة الالزمــة للمحافظــة علــى صحــة 
جميــع شــرائح أفــراد المجتمــع فــي اإلمارة.
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احتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان 
يصادف  الذي  العالمي  المرأة  بيوم 
الثامن من مارس من كل عام، بمشاركة 
العمل  في  بدورهن  احتفاًء  الموظفات 
المبذولة  لجهودهن  وتقديرًا  الشرطي، 
العميد  بحضور  الشرطي،  العمل  في 
عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد 
العقيد  ونائبه  المساندة،  والخدمات 
ثاني  والعقيد  المسيبي،  حميد  علي 
الموارد  إدارة  مدير  المطروشي  عبيد 
البشرية، والعقيد خالد خلفان بن هندي 
مدير معهد تدريب الشرطة، وعدد من 
إدارات  مختلف  من  النسائي  العنصر 

القيادة. 

الشامسي  عمر  العميد  سعادة  رحب 
وأشاد  النسائي  العنصر  من  بالحضور 
بدورهن الفعال في المجتمع، وفي كلمة 
له تحدث بها عن دور المرأة في المجتمع 
وحفاوة دولة اإلمارات وشيوخها الكرام 
وحضارة  رقي  على  يدل  مما  بالمرأة 
بدورها  واالعتراف  الرشيدة  القيادة 
األجيال  وتربية  التنمية  في  الفعال 

وملهمة للتطوير في المجتمع.

دولة  في  المرأة  أن  سعادته  وأضاف 
والكرامة  بالعز  توجت  اإلمارات 
واهتمام  حب  بفعل  مكانتها  وحققت 
أهاًل  فكانت  وشيوخها،  قادتها  وسعي 
لهذه الثقة وأهاًل لهذا التكريم، فحققت 

الوزارات عامًة  نجاحات على مستوى 
اجتماعيًا واقتصاديًا وعلميًا وسياسيًا. 

إدارة  كرمت  السياق  ذات  وفي 
العنصر  الجنائية  والمباحث  التحريات 
حيث  اإلدارة،  موظفات  من  النسائي 
استضاف سعادة العقيد عبد اهلل سيف 
العمليات  إدارة  مدير  نائب  المطروشي 
في  الكبير  بدورهن  وأشاد  الموظفات 
على  أكد  كما  اإلدارة،  أعمال  تسيير 
وإعداد  المجتمع  في  المرأة  دور  أهمية 
بناء  على  قادر  متعلم  واعي  جيل 
العربية  لدولة اإلمارات  مستقبل أفضل 
المتحدة، وقدم سعادته باقات من الورد 

كهدية رمزية بهذه المناسبة العظيمة.

الشرطة تحتفل مع الموظفات
 في يوم المرأة العالمي

الضوء  ولتسليط  التدخين  لمكافحة 
وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر التدخين 
إدمانها من مخاطر صحية  وماينتج عن 
أن  على  والتأكيد  واألسرة  الفرد  على 
التدخين أهم سبب للوفاة في العالم لذى 
بالتعاون  ومكافحته  عنه  اإلقالع  يجب 

مع جميع المؤسسات وفئات المجتمع .
فرع  مدير  تمنى  الفعاليات  ختام   وفي 
والسالمة  الصحة  اإلعالمية  الشؤون 
خالي  مجتمع  في  يعيشوا  وأن  للجميع 

من التدخيـــن .
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شرطة عجمان تعزز ثقافة اإلستعداد والجاهزية
 في الكوارث واألزمات لدى طلبة المدارس

مع  بالتعاون  عجمان  لشرطة  العامة  بالقيادة  العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  نظم 
توعية صحية  بعجمان حملة  انترناشيونال   VLCC الدولية  الصحية  الرعاية  شركة 
تدريب  بمعهد  يومين  مدار  وعلى  عجمان  شرطة  لموظفي  السمنة  مرض  لمحاربة 
الشرطة بمبنى القيادة وبإدارة المرور والدوريات، تضمنت إجراء الفحوصات الطبية 
للعاملين بشرطة عجمان من الضباط ، وصف الضباط ، واألفراد ، والموظفين ، وذلك 
ضمن مبادرة اللياقة البدنية المستحدثة للحفاظ على صحة ولياقة منتسبي شرطة 

والعالقات  اإلعالم  قسم  رئيس  الشامسي  سلطان  نورة  النقيب  وأشارت   . عجمان 
ونسبة   ، الجسم  كتلة  مؤشر  قياس  شملت  الفحوصات  أن  عجمان  بشرطة  العامة 
الدهون ، واختبار تركيب الجسم باستخدام جهاز » بي سي أيه » باإلضافــة إلـى 
تقديم نصائح توعوية صحية وغذائية من قبل أخصائيات التغذية حول المحافظة 
إتباع  خالل  من  السمنة  تسببها  التي  األمراض  من  والوقاية   ، الصحي  الوزن  على 
النظام الغذائي الصحي مع مراعاة احتياجات الجسم اليومية من العناصر الغذائية 
 ، الصحية  المأكوالت  وتناول   ، منتظم  بشكل  الرياضية  التمارين  ، وممارسة  الهامة 
وتدهور  لصحابها  األمراض  وتجلب  السمنة  تسبب  التي  المأكوالت  عن  واالبتعاد 
 ، الدم  ضغط  وارتفاع   ، الشرايين  وانسداد  السكـــر،  كمرض   ، الصحيــة  حالته 
الموظفين حيث  من  إقبااًل  القاعة  وقد شهدت   . الجســم  في  الضار  والكولسترول 
تم إجراء الفحوصات وتسليمهم النتائج مع االرشادات والنصائح كاًل حسب نتيجة 
فحصه وأعرب الموظفون عن شكرهم للقائمين على تنظيم هذه الحملة ودور القيادة 
رئيس  وأضافت   . الصحيــة  الحمالت  تنظيم  خالل  من  الصحية  الثقافة  نشر  في 
قسم اإلعالم والعالقات العامة بشرطة عجمان أن هذه الحملة تأتي في إطار تحقيق 
الرسالة التي تعمل من أجلها إستراتيجية القيادة العامة لشرطة عجمان في تعزيز 
جودة الحياة لمجتمع اإلمارات من خالل المحافظة على صحة وسالمة المتعاملين 

الداخلييـن والخارجييـن، وتعزيــزًا لـدور وفاعليـة الشراكـــة .

شرطة عجمان تنظم حملة توعية صحية لمحاربة السمنة
 VLCC وفحوصات طبية للموظفين بالتعاون مع شركة 

تحقيقًا لهدف وزارة الداخلية االستراتيجي الثالث الهادف إلى ضمان االستعداد والجاهزية واالستعداد في مواجهة األحداث، وحرصًا على تعزيز 
وتطوير قدرات أفراد الشرطة في التعامل مع حاالت الطوارئ المحتملة، شارك أفراد مركز شرطة مصفوت الشامل في التمرين العملي الذي نظمته 

إدارة شرطة المناطق الخارجية ومركز الدفاع المدني حتا على عمليات اإلخالء واإلنقاذ.

ويأتي إجراء هذه التمارين التي تجريها القيادة 
اإلدارة  مع  بالتعاون  عجمان  لشرطة  العامة 
في  اإلدارات  ومختلف  المدني  للدفاع  العامة 
الوهمية  التمارين  سلسة  ضمن  عجمان،  إمارة 
المجتمع  وفئات  الموظفين  وتوعية  لتثقيف 
واالستعداد  الطارئة  الحاالت  مع  للتعامل 

والجاهزية في الكوارث واألزمات.

واإلنقاذ  اإلخالء  عمليات  تمارين  إجراء  وتم 
ياسر  بن  عمار  حتا  مدرسة  طالب  بمشاركة 
مدرسة  طالبات  بمشاركة  و  األساسي،  للتعليم 
للبنات،  والثانوي  األساسي  للتعليم  مزيرع 
بإجراءات  وتوعيتهم  تدريبهم  خاللها  تم 
األرواح  سالمة  على  للحفاظ  واإلنقاذ  اإلخالء 

واالستعداد في حالة حدوث أي طارئ. 
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أخبار الشرطة
أحداث وفعاليات

بمشاركة ضباط وأفراد من الشرطة المجتمعية وبالتعاون 
والحدائق  الزراعة  وإدارة  والتخطيط  البلدية  دائرة  مع 
مبادرة  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت  بعجمان، 
وإرشادهم  الجمهور  توعية  بهدف   « أمنًا  أكثر  »حدائقنا 
بكيفية تعزيز األمن والحفاظ على الحدائق العامة، يأتي 
الداخلية  وزارة  استراتيجية  تحقيق  إطار  ضمن  ذلك 
الجمهور  ثقة  وتعزيز  واألمان  األمن  تعزيز  إلى  الهادفة 

بفاعلية الخدمات المقدمة. 

النقيب الدكتور محمد بن هزيم السويدي رئيس  وصرح 
قسم الشرطة المجتمعية أن مبادرة » حدائقنا أكثر أمنًا« 
لشرطة عجمان  العامة  القيادة  جاءت من منطلق حرص 
على تعزيز األمن في الحدائق العامة في اإلمارة، وتوعية 
الجمهور وإرشادهم وتقديم النصح لهم حول كيفية تعزيز 
األمن لدى الجمهور ودعم ثقتهم بالخدمات التي تقدمها 

شرطة عجمان. 

ورشة  السويدي  هزيم  بن  محمد  الدكتور  النقيب   وعقد 
الزراعة  دائرة  والتخطيط-  البلدية  دائرة  لموظفي  عمل 
في  األمن  تعزيز  أهمية  عن  خاللها  تحدث  والحدائق 
وتضمنت  عليه،  بالحفاظ  الجمهور  وتوعية  الحدائق 
الجمهور  على  وإرشادية  توعوية  نشرات  توزيع  المبادرة 

المتواجدين في الحدائق وتقديم النصح واإلرشاد لهم.

وقسم  عجمان  شرطة  البلدية  موظفو  شكر  جانبهم  من 
األمن  تعزيز  في  جهودهم  على  المجتمعية  الشرطة 

للمؤسسات  الدائم  وإشراكهم  الجمهور،  لدى  واألمان 
يعزز  مما  المجتمعية  مبادراتهم  في  الحكومية  والدوائر 
الشرطية ودعم  الخدمات  التواصل والتعاون في تقديم 

ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة.

 « اإلمارات  فلنزرع  » معا  36 تحت شعار  الـ  التشجير  بأسبوع  الدولة  احتفاالت  إطار  في 
قام سعادة العقيد عبد اهلل سيف المطروشي نائب مدير اإلدارة العامة للعمليات الشرطية 
بزراعة شجرة الخير بمبنى القيادة العامة للشرطة، مؤكدًا أن أبناء اإلمارات يسيرون على 
ونشر  بالزراعة  االهتمام  في  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  المغفور  نهج 

المسطحات الخضراء في جميع مناحي الدولة.

العطاء  قيم  ترسيخ  على  تأكيدًا  التشجير  أسبوع  في  عجمان  شرطة  مشاركة  وجاءت 
والمحبة بين الموظفين، وتقوية االتصال والتواصل الداخلي من منهجية الزيارات، حيث 
جاءت فكرة شجرة الخير كمبادرة من موظفي إدارة التحريات والمباحث الجنائية بتعليق 
بطاقات على الشجرة، وكل بطاقة تحوي عمل خير ينبغي على الموظف ان يبادر بتطبيقها، 
تشجيعًا ألعمال الخير أثناء العمل وكسب األجل والثواب، كما شملت الفعالية تسليم شتالت 

ورود لسعادة قائد عام الشرطة وبعض مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام في الشرطة.  

بالخدمات  الجمهور  رضا  تعزيز  إلى  الهادفة  الداخلية  وزارة  استراتيجية  إطار  في 
عجمان  لشرطة  العامة  بالقيادة  العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  نظـم  المقدمة، 
وبالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم واألبحاث بوزارة الصحة بالشارقة حملة للتبرع 
بالدم بمبنى إدارة المرور والدوريات، شارك فيها مجموعة من الضباط وصف الضباط 

واألفراد العاملين بشرطة عجمان، والمتعاملين والجمهـور.

وذلك تأكيدًا للدور اإلنساني واإلجتماعي في خدمة المجتمع، وأكـد العميد عبداهلل 
أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان حرص القيادة العامة لشرطة عجمان 
على المشاركة في خدمة المجتمع، والمساعدة لبنك الدم المركزي، والمحتاجين لنقل 
الدم من المرضى ومصابي الحوادث بمستشفيات الدولة، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم 
هو واجب إنساني يحث عليه ديننا اإلسالمي الحنيف مادام اإلنسان قادرًا على القيام 
به وتعبير صادق عن التالحم الحقيقي بين القيادة العامة لشرطة عجمان والمجتمــع

شرطة عجمان تنظم حملة التبرع بالدمشرطة عجمان تشارك في أسبوع التشجير

شرطة عجمان تطلق مبادرة 
» حدائقنا أكثر أمنًا« 
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مبادرة ساعة مع القائد االبتكارية
 تستضيف عدداً من موظفي شرطة عجمان

أخبار الشرطة

مبادرة ساعة مع القائد االبتكارية

لقاءات وزيارات

عبد  بن  الشيخ سلطان  اللواء  استضاف سعادة 
عددًا  عجمان  لشرطة  العام  القائد  النعيمي  اهلل 
من موظفي شرطة عجمان ضمن مبادرة "ساعة 
وتقريب  الفعال  التواصل  لتعزيز  القائد"،  مع 
واسعادهم،  وموظفيه  القائد  بين  المسافة 
للجنس  وفقًا  عشوائيًا  اختيارهم  تم  الذين 
بين  المساواة  لمبدأ  تحقيقًا  العسكرية  والرتبة 
الموظفين، وشملت المبادرة موظفين من إدارة 
وإدارة  العمليات،  إدارة  المخدرات،  مكافحة 

مراكز الشرطة الشاملة. 

من  عجمان  شرطة  عام  قائد  سعادة  تحدث 
بحضورهم  مرحبًا  الموظفين  مع  حواجز  دون 
خاللها  استعرض  المبادرة،  في  ومشاركتهم 
ومراحل  عجمان،  شرطة  في  المهنية  مسيرته 
منذ  وإمكانياتها  عجمان  شرطة  نشأة  تطور 

تأسيسها حتى اآلن، كما أكد على دور اإليجابية 
مهامهم  بأداء  الموظفين  نجاح  في  والنشاط 
مشيدًا بجهودهم المتواصلة والحثيثة في دعم 
تميز شرطة عجمان وريادتها ودورهم الهام في 
من  العديد  على  وحصولها  لإلنجازات  تحقيقها 

الجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية. 

عبد  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  وتطرق 
في  واالبتكار  اإلبداع  أهمية  إلى  النعيمي  اهلل 
تطوير األداء والعمل الشرطي، واشتراك جميع 
ومبادراتهم  باقتراحاتهم  الشرطة  منتسبي 
على  مؤكدًا  األداء،  جودة  مستوى  ترفع  التي 
لهذه  والمتواصل  الحثيث  القيادة  ودعم  رعاية 
المقترحات لضمان نجاحها وتحقيقها لألهداف 
اهتمام  عن  سعادته  تحدث  كما  منها،  المرجوة 
بزمن  عجمان  شرطة  وقيادة  الداخلية  وزارة 

سرعة االستجابة وأهمية العمل على تقليل زمن 
الداخلية  وزارة  أهداف  يحقق  مما  االستجابة 

االستراتيجية ورؤية الدولة. 

للحديث  للموظفين  المجال  سعادته  أعطى  ثم 
وناقش  لمقترحاتهم  فاستمع  حواجز،  دون  من 
جميع  سعادته  عالج  وقد  تحقيقها،  سبل  معهم 
اإلجراءات  باتخاذ  فورًا  وأمر  المالحظات  هذه 
كما  المقدمة،  المقترحات  لتنفيذ  الالزمة 
عجمان  شرطة  إلنجازات  فيديو  عرض  تم 

لالستفادة وأخذ العبرة.

عام شرطة  قائد  كرم سعادة  اللقاء  ختام  وفي 
إلى  ودعاهم  المبادرة،  في  المشاركين  عجمان 
التواصل معه بشكل مستمر، واستخدام خدمة 
مع  التواصل  وتسهل  تعزز  التي  قدوتي  قائدي 

القائد بشكل مباشر.

لشرطة  العام  القائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن  سلطان  الشيخ  العميد  سعادة  استضاف 
عجمان عددًا من موظفي إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان ضمن 

ومبادرة  مبتكرة  إبداعية  كفكرة  نوعها  من  األولى  وهي  القائد"،  مع  "ساعة  مبادرة 
تطلق لتنفذ في شرطة عجمان، هدفها التواصل الفعال وتقريب المسافة بين القائد 
وموظفيه واسعادهم، تم اختيارهم عشوائيًا وفقًا للجنس والرتبة العسكرية تحقيقًا 

لمبدأ المساواة بين الموظفين. 

فيها  الموظفين، أشار  مع  دون حواجز  عام شرطة عجمان من  قائد  تحدث سعادة 
مسيرته المهنية في شرطة عجمان، والتحديات التي واجهته في المجال الشرطي 
هذه  مواجهة  بها  استطاع  التي  والمنهجية  عجمان  لشرطة  قائدًا  أصبح  حتى 
التحديات، ووضح سعادته أنه وضع للموظفين األولوية القصوى بتلبية احتياجاتهم 
وتدريبهم وتوزيعهم بالشكل األمثل في إدارات الشرطة حسب المهارات والخبرات 
بيئة  مثل  الحديثة  األساليب  باتخاذ  للعمل  السابقة  األساليب  واستبدل  والقدرات، 
العالمية،  الجودة  معايير  وفق  المباني  وإنشاء  التقنيات  بأفضل  المجهزة  العمل 
والسعي بكل ما يمكن من جهود لتطبيق التحول الذكي في القيادة، كما ذكر الجهود 

 مبادرة ساعة مع القائد
 مع موظفي إدارة التحريات والمباحث الجنائية
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لقاءات وزيارات

معتبرًا  قياسي،  وقت  في  اإلنجازات  لتحقيق  قدمها  التي 
كحلم  والمحلية  والعربية  العالمية  التميز  جوائز  في  الفوز 
عجمان،  وشرطة  الداخلية  وزارة  اسم  لرفع  تحقيقه  يجب 

ليسجل اسمها مخلدًا بين مصاف الجهات المتميزة.

دون  من  للحديث  للموظفين  المجال  سعادته  أعطى  ثم 
وناقش  القتراحاتهم  فاستمع  اقتراحاتهم،  وتقديم  حواجز 
جميع  سعادته  عالج  وقد  مقترحاتهم،  تحقيق  سبل  معهم 
الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  فورًا  وأمر  المالحظات  هذه 
عرض  تم  كما  الموظفين،  من  المقدمة  للمقترحات  تنفيذًا 
الموظفين لإلستفادة  فيديو إلنجازات شرطة عجمان على 
وأخذ العبرة، وتقدم سعادة قائد عام شرطة عجمان بالشكر 
كما  اللقاء،  هذا  في  ومشاركتهم  حضورهم  على  للموظفين 
دعاهم إلى التواصل معه بشكل مستمر، واستخدام خدمة 
قائدي قدوتي التي تعزز وتسهل التواصل مع القائد بشكل 

مباشــر.

بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  ترأس 
قائد عام شرطة عجمان  النعيمي  عبد اهلل 
سعادة  بحضور  القيادة،  لجنة  اجتماع 
اإلدارة  مدير  الشامسي  محمد  عمر  العميد 
العامة للموارد والخدمات المسندة، والعميد 
المؤسسة  إدارة  مدير  الرزي  خلفان  مبارك 
العقابية اإلصالحية، والعقيد عبد اهلل سيف 
المطروشي مدير إدارة العمليات الشرطية، 
وعدد من المدراء العامون ومدراء اإلدارات 
القيادة  بشرطة عجمان، وذلك ضمن سعي 
األهداف  لتحقيق  عجمان  لشرطة  العامة 

اإلستراتيجي لوزارة الداخلية.

اللواء الشيخ سلطان بن عبد  رحب سعادة 
اهلل النعيمي بالحضور وأثنى على جهودهم 
المبذولة في تسيير العمل، متقدمًا بالتهنئة 
عجمان  شرطة  وموظفي  ضباط  لكافة 
عجمان  جائزة  في  جوائز   6 بـ  بفوزها 
ليكون  كان  ما  الفوز  هذ  أن  مؤكدًا  للتميز، 
لدعم  وتوحدها  الجهود  كافة  تضافر  لوال 

تميز شرطة عجمان وريادتها. 

وتطرق سعادة قائد عام شرطة عجمان إلى 
خدمة بالغ الشيك الذكي والمستويات التي 

أهدافها،  تحقيق  في  الخدمة  إليها  وصلت 
لمستخدمي  إحصائية  عرض  تم  حيث 
خدمة الشيك الذكي والمقترحات المقدمة 

التي تم اقتراحها لتطويرها. 

اللواء  سعادة  أشاد  االجتماع  ختام  وفي 
الشيخ سلطان بن عبد اهلل النعيمي بالجهود 
علي  العزيز  عبد  العميد  سعادة  بذلها  التي 
إدارة  في  خدمته  فترة  خالل  الشامسي 

كما  عجمان،  بشرطة  الشرطية  العمليات 
تقدم له بالتهنئة والتبريكات لتوليه منصب 
متمنيًا  المدني  الدفاع  إدارة  عام  مدير 
عمله  مهام  أداء  في  والسداد  التوفيق  له 
لخدمة  العطاء  استمرار  ودوام  الجديد 

العمل األمني في اإلمارة.  

 

إدارة اللجان الداخلية
 تناقش سبل تعزيز العمل
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أخبار الشرطةأخبار الشرطة
اجتماعات

تــرأس ســعادة اللــواء الشــيخ ســلطان بــن عبــد 
اهلل النعيمــي القائــد العــام لشــرطة عجمــان 
اجتمــاع لجنــة القيــادة العليــا بشــرطة عجمان 
بمبنــى معهــد تدريــب  بقاعــة اإلجتماعــات 
الشــرطة، بحضــور العميــد عبــد اهلل أحمــد 
سيـــف الحمرانــي نائــب القائد العــام، والمدراء 
شــرطة  فــي  اإلدارات  ومــدراء  العامــون 
ــق  ــعي لتحقي ــار الس ــي إط ــك ف ــان وذل عجم
اســتراتيجية وزارة الداخليــة الهادفــة إلــى 
ضمــان تقديــم الخدمــات اإلداريــة كافــة وفــق 

ــة . ــاءة والشفافيــ ــودة والكف ــر الج معايي
وتــم خــالل االجتمــاع اإلطــالع علــى مشــروع 
إنجــازه  وماتــم  الذكــي  الشــيك  بالغــات 
إلــى  باإلضافــة  المشــروع  مراحــل  حســب 
ــام 2016  ــي ع ــه ف ــة ب ــات المتعلق اإلحصائي
والتــي تــم ادراجهــا فــي النظــام الجنائــي 
اإلتحــادي، وجــه خاللهــا ســعادة قائــد عــام 
شــرطة عجمــان بتثقيــف وارشــاد مندوبــي 
ــي  ــام الذك ــتخدام النظ ــة اس ــركات بكيفي الش
ــدالً مــن فتــح البالغــات  لبالغــات الشــيكات ب
ــاف  ــم إيق ــى أن يت ــة عل ــز الشرطــ ــي مراك ف
فــي  يدويــــــًا  الشــيكات  بالغــات  اســتالم 

األول مــن مــارس المقبــل لجميع المؤسســــات 
العامــة والخاصــــة .  

ــة  ــاس إنتاجي ــج قي ــتعراض نتائ ــم اس ــا ت كم
ــادالت  ــى المع ــاء عل ــادة بن ــي القي ــن ف العاملي
باإلضافــة  الداخليــة،  وزارة  فــي  المعتمــدة 
إلســعاد  التســويق  مبــادرة  مناقشــة  إلــى 
المتعامليــن بطــرق إبداعيــة مبتكــرة وآليــة 
تطبيقهــا، باإلضافــة إلــى مناقشــة ســبل تعزيــز 

 .2017 لعــام  اإلســتراتيجية  المؤشــرات 
عــام  قائــد  تقــدم  االجتمــاع  ختــام  وفــي 

وتقديــره  شــكره  بجزيــل  عجمــان  شــرطة 
ألعضــاء لجنــة القيــادة العليــا علــى جهودهــم 
ــذل  ــى ب ــة فــي العمــل، كمــا حثهــم عل المبذول
مزيــد مــن الجهــد والعطــاء والتفانــي فــي 
ــوا  ــي وأن يكون ــل األمن ــاء بالعم ــل لالرتق العم
ــوض  ــالل النه ــن خ ــم م ــن به ــن الظ ــد حس عن
بالمهــام والواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــم، 
الوطــن،  واســتقرار  أمــن  علــى  والحفــاظ 
المهــام  إنجــاز  فــي  التوفيــق  لهــم  متمنيــًا 

ــة. المطلوبـ

اجتمــاع لجنــة القيــادة العليــا لشرطــة عجمـــان

لجنــة القيــادة العليــا للمنطقــة األمنيــة بعجمــان تناقــش 
ــارة ــي اإلم ــان ف ــن واألم ــز األم ــبل تعزي س

اهلل  عبد  بن  الشيخ سلطان  الواء  ترأس سعادة 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماع لجنة 
في  بعجمان  األمنية  للمنطقة  العليا  القيادة 
العامة لشرطة  القيادة  بمبنى  قاعة االجتماعات 
بن  اهلل  عبد  محمد  العميد  بحضور  عجمان، 
علوان النعيمي مدير عام إدارة اإلقامة وشؤون 
األجانب، والعميد عبد اهلل أحمد الحمراني نائب 
محمد  عمر  والعميد  عجمان،  شرطة  عام  قائد 
والخدمات  الموارد  إدارة  عام  مدير  الشامسي 
المطروشي  سيف  عادل  المساندة، والعميد 
المدني، وعدد من مدراء  الدفاع  عن مدير عام 

اإلدارات بشرطة عجمان.
تامين  تعزيز  مناقشة  االجتماع  خالل  تم 
الشواطئ في اإلمارة، واتخاذ تدابير واحتياطات 
خاصة بتعزيز االمن والسالمة في ميناء عجمان 
بتوفير  البحرية  الوسائل  مالك  إلزام  خالل  من 
طفايات حريق في جميع وسائل النقل البحرية 

األماكن  في  المراقبة  كاميرات  أعداد  وزيادة 
مؤشرات  مناقشة  تم  كما  الميناء،  في  الحيوية 
السير  حوادث  وفيات  ومؤشر  المقلقة  الجرائم 
التحديات  مناقشة  إلى  باإلضافة   ،6102 لعام 
المنطقة  جائزة  في  االبتكار  محور  تواجه  التي 

األمنية.                                                      

شرطة  عام  قائد  سعادة  تقدم  جانبه  من 
القيادة  لجنة  ألعضاء  الشكر  بجزيل  عجمان 
المبذولة  جهودهم  على  األمنية  للمنطقة  العليا 
ومساعيهم الحثيثة في سبيل الحفاظ على أمن 
في  التوفيق  للجميع  متمنيًا  الوطن،  واستقرار 

انجاز المهام المطلوبة. 
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أخبار الشرطة
اجتماعات

اإلجتماعات  بقاعة  إجتماعها  بعجمان  األمنية  للمنطقة  العليا  القيادة  لجنة  عقدت 
بمبنى القيادة العامة لشرطة عجمان برئاسة سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبداهلل 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وحضور العميد محمد عبداهلل بن علوان النعيمي 
مدير عام إدارة اإلقامة وشؤون األجانب، والعقيد عادل سيف المطروشي عن مدير 
إدارة الدفاع المدني بعجمان، والعقيد عمر محمد الشامسي مدير عام إدارة الموارد 

والخدمات المساندة، والعقيد محمد علي جميرا من إدارة الدفاع المدني ، وعدد من 
مدراء اإلدارات بشرطة عجمان.

األهداف  المساهمة في تحقيق  اإلستراتيجية  الخطط  االجتماع مناقشة  تم خالل 
ووضع البرامج بما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية المحدثة لعام 2017 - 2021، 
واإلجراءات  اإلمارة  في  والغرق  السفن  حوادث  إحصائيات  على  اإلطالع  تم  كما 
المتبعة للحد منها ، ودور شركات األمن الخاصة في تأمين المنشآت العامة ، ونتائج 
اختبارات اللياقة البدنية لمنتسبي الشرطة لعام 2016 ، ووضعت اللجنة التوصيات 

الالزمة التي يتم من خاللها تحقيق النتائج المنتظــرة.
لجنة  ألعضاء  الشكر  بجزيل  عجمان  شرطة  عام  قائد  تقدم  االجتماع  ختام  وفي 
في  الحثيثة  ومساعيهم  المبذولة  جهودهم  على  األمنية  للمنطقة  العليا  القيادة 
سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، متمنيًا للجميع التوفيق في انجاز المهام 

المطلوبة.

ترأس سعادة العقيد عبد اهلل سيف المطروشي نائب مدير عام العمليات الشرطية 
اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون لتوحيد الخدمات اإللكترونية التي تقدمها 
السيد محمد شاعل مستشار  إمارة عجمان، بحضور  الحكومية في  الدوائر  كافة 
اإلقتصادية،  التنمية  دائرة  من  الجناحي  الرحمن  عبد  والسيد  االميري،  الديوان 

وعدد من الضباط واألفراد بشرطة عجمان، وعقد االجتماع بقاعة االستراتيجية 
وتطوير األداء. 

رحب سعادة العقيد عبد اهلل سيف المطروشي بالحضور مثنيًا على جهودهم في 
تعزيز التوجه الحكومي بالتحول الذكي، مشيرًا إلى إنجازات شرطة عجمان في 
الخدمات التي تم تحويلها من مراكز الخدمة إلى تطبيق شرطة عجمان مما يحقق 
الرؤية الحكومية بتخفيض نسبة المراجعين إلى مراكز الخدمة ٪، ويقلص المدة 

الزمنية إلنجاز الخدمات. 
وتم خالل اللقاء مناقشة توحيد جميع الخدمات الذكية تحت نافذة واحدة ، وآلية 
الربط بين الخدمات ، والخدمات الذكية المقدمة من شرطة عجمان، للتسهيل على 
المتعاملين بإنجاز معامالتهم من مختلف الدوائر الحكومية عبر نافذة إلكترونية 

واحدة مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين والموظفين على حد سواء.

لجنة القيادة العليا للمنطقة األمنية تناقش 
خطط تنفيذ اإلستراتيجية المحدثة لعام 2017 – 2021

الشرطة تناقش سبل تعزيز التعاون مع دائرة التنمية االقتصادية
 في دعم التحول الذكي

 ترأس سعادة العقيد محمد خالد النعيمي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة 
عجمان اجتماع لمناقشة سبل تعزيز أمن الطرق في إمارة عجمان، بحضور الشركاء 
اإلمارات،  ومواصالت  العامة  المواصالت  ومؤسسة  المرورية،  ساعد  شركة  من 
ذلك  يأتي  اإلدارة،  في  واألفراد  الضباط  من  وعدد  االبتدائية  عجمان  ومحكمة 
ضمن إطار تحقيق الهدف االستراتيجي الثاني لوزارة الداخلية المتمثل في جعل 
الطرق أكثر أمنًا، وعقد االجتماع بقاعة االجتماعات في إدارة المرور والدوريات. 

النعيمي بالحضور شاكرًا لهم جهودهم، وافتتح  العقيد خالد محمد  رحب سعادة 
االجتماع باستعراض األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومناقشة 
المؤشر الخاص بإدارة المرور والدوريات المتمثلة في "عدد الوفيات الناتجة عن 
المرور  إدارة  إلى إستراتيجية  السكان" متطرقًا  الطرق لكل مئة ألف من  حوادث 
المرورية  الحوادث  من  الحد  في  اإلدارة  ودور  الوزارية،  والمؤشرات  والدوريات 

وتعزيز أمن الطرق في إمارة عجمان. 
وفي ذات السياق قام المالزم أول أحمد العبدولي بشرح المؤشرات االستراتيجية 
ودور  الذكي،  والتحول   ،2021  - 2017 لعام  والدوريات  المرور  إدارة  وأهداف 
الناتجة عن حوادث الطرق  الشركاء في نشر التوعية، متحدثًا عن عدد الوفيات 

وأهداف اإلدارة لتخفيض هذا العدد والحد من الحوادث المرورية وكيفية وضع 
عقوبات رادعة للمتهورين. 

 من جهة أخرى تم مناقشة األسباب المؤدية للحوادث كمخالفة استخدام الهواتف 
لمواجهة  الالزمة  والضوابط  الرادعة  العقوبات  عن  تحدث  كما   ، القيادة  أثناء 

المخالفين . 
على  الحضور  النعيمي  محمد  خالد  العقيد  سعادة  شكر  االجتماع  ختام  وفي 
المرورية  السالمة  تحقيق  في  عجمان  شرطة  مع  وإسهامهم  المبذولة  جهودهم 

متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهــم.

إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان تعزز أمن الطرق في اإلمارة مع الشركاء
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التفتيش السنوي

قائد عام شرطة عجمان يتفقد المؤسسة العقابية واإلصالحية

وإدارة اإلستراتيجية وتطوير األداء

وقسم متابعة المخالفين واألجانب وقسم مسرح الجريمة
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أخبار الشرطة
الدورات وورش العمل

شــهد ســعادة العميـــد مبـــارك خلفـــان الـــرزي مدـــير 
ــة  ــة بشرطـ ــة واإلصالحيـ ــة العقابيـ إدارة المؤسسـ
النــزالء  ترحيــل  تأميــن  دورة  تخريــج  عجمـــان 
ومواجهــة حــاالت الهــروب بمشــاركة 23 منتســبا 
الدولــة،  فــي  الشــرطية  القيــادات  مختلــف  مــن 
ــة  ــة العقابي ــي المؤسس ــي موظف ــز وع ــدف تعزي به
وتأمنيهــم  النــزالء  نقــل  بكيفيــة  واإلصالحيــة 
يأتــي  لتأمينهــم،  اتباعهــا  الواجــب  واإلجــراءات 
ذلــك فــي إطــار حــرص القيــادة العامــة لشــرطة 
عجمــان علــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي لــوزارة 

والســالمة  الحمايــة  بتعزيــز  المتمثــل  الداخليــة 
بالخدمــات  الجمهــور  رضــا  وتعزيــز  المدنيــة، 

المقدمــة. 
ألقــى الــدورة الرائــد فايــز خليفــة بــن يعــروف مــن 
بشــرطة  واإلصالحيــة  العقابيــة  المنشــآت  إدارة 
الشــارقة متحدثــا عــن األخطــار التــي تهــدد األمــن 
كمــا  بشــرية،  وأخطــار  طبيعيــة  أخطــار  ومنهــا 
تطــرق إلــى الدوافــع واألســباب التــي تدفــع النزيــل 

ــروب.  ــى اله ــة عل ــار المترتب ــروب واآلث لله
بــن  فايــز  الرائــد  تحــدث  الســياق  ذات  وفــي 

يعــروف عــن اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد 
اســتالم وتســليم النــزالء واتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
فــي  الوظيفيــة  والواجبــات  بالتأميــن،  الكفيلــة 
ــة الطــوارئ واألســاليب التــي يلجــأ لهــا النــزالء  حال

للهــروب مــن الســجون وكيفيــة مواجهتهــا. 
مــن جهتــه شــكر ســاعدة العميــد مبــارك خلفــان 
ــد فايــز بــن يعــروف علــى جهــوده فــي  ــرزي الرائ ال
إلقــاء الــدورة، كمــا تقــدم بالشــكر لمنتســبي الــدورة 
علــى حضورهــم ومشــاركتهم متمنيــًا لهــم التوفيــق 

ــم. ــي أداء مهامه ــداد ف والس

المؤسسة العقابية واإلصالحية بشرطة عجمان 
تخرج دورة تأمين ترحيل النزالء ومواجهة حاالت الهروب

عبــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  اللــواء  ســعادة  شــهد 
اهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة عجمــان الورشــة 
التعريفيــة الثالثــة التــي نظمهــا مركــز الدراســات 
جائــزة  حــول  الداخليــة  بــوزارة  واالســتعالمات 
وزيــر الداخليــة للبحــث العلمــي، بحضــور العميــد 
محمــد عبــد اهلل علــوان مديــر عــام إدارة اإلقامــة 
وشــؤون األجانــب بعجمــان، والعميــد عبــداهلل أحمــد 
الحمرانــي نائــب قائــد عــام شــرطة عجمــان، والعميــد 
عــادل ســيف المطروشــي مــن اإلدارة العامــة للدفــاع 
اإلدارات  مــدراء  مــن  وعــدد  بعجمــان  المدنــي 
واألقســام التابعــة للقيــادة العامــة لشــرطة عجمــان.
عبــداهلل  يوســف  أول  المــالزم  خاللهــا  تنــاول 
ــزة البحــث العلمــي  ــة جائ ــر فــرع أمان الفارســي مدي
بــوزارة الداخليــة أهــداف الجائــزة ودورهــا فــي إبــراز 
أصحــاب المواهــب الفكريــة واإلبداعيــة، وخلــق روح 
التنافــس بيــن منتســبي وزارة الداخليــة، وتشــجيعهم 
علــى البحــث العلمــي، واكتشــاف كفاءاتهــم العلميــة 
واألكاديميــة ممــا يحقــق الفائــدة العامــة ويرتقــي 

ــي. بمســتويات األداء فــي المجــال الشرطـ
وتطــرق المــالزم أول يوســف الفارســي إلــى شــروط 
للبحــث  الداخليــة  وزيــر  ســمو  لجائــزة  الترشــيح 

المرشــح مــن منتســبي  يكــون  أن  العلمــي ومنهــا 
ــة، وأن  ــاء الدول ــن أبن ــة وم ــوزارة الداخلي الشــرطة ب
يتصــف البحــث المقــدم للجائــزة بالجديــة واألصالــة 
ــي،  ــث العلم ــم البح ــروط ومفاهي ــس وش ــر أس وتوف
وأن اليكــون البحــث قــد تــم تقديمــه ســابقًا، وأن 
ــى  ــدًا عل ــرطي، مؤك ــل الش ــه العم ــي مجمل ــدم ف يخ
المحـــدد  بالموعــد  المشــاركين  إلتــزام  ضــرورة 

الســتالم البحــوث.
وأشــار مديــر فــرع أمانــة جائــزة البحــث العلمــي 
البحــث  جائــزة  مجــاالت  إلــى  الورشــة  خــالل 

البحثيــة  مواضيعــه  ترتبــط  والتــي  العملــي 
فــي العمليــات الشــرطية، والدفــاع المدنــي، 
الجنســية  وشــؤون  العقابيــة،  والمؤسســات 
المــرور  وكذلــك  والمنافــذ،  واإلقامــة 
وتنميــة  الشــرطية،  واإلدارة  والتراخيــص، 
ــزة  المــوارد البشــرية ، موضحــًا أن قيمــة الجائ
المجــاالت  فــي  الســت  الفائــزة  لألبحــاث 
الســابقة تقــدر بـــــ 50 ألــف درهــم كمــا ســوف 
يتــم طباعــة ونشــر البحــوث الفائــزة ، متمنيــــًا 

التوفيـــق والفــــوز لجميـــع المشاركيـــن.

ورشة عمل حول جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي
 بحضور قائد عام الشرطة وقادة المنطقة األمنية
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نظام تنفيذ  متابعة  لجنة   استعرضت 
عمل ورشة  في  الخفيفة   الرياضات 
لشرطة العامة  القيادة  بمقر   اقيمت 
ودور الخفيفة  الرياضات  قانون   عجمان 
 الجهات المعنية وآلية التنفيذ والضبطية
الهيئة مع  بالتعاون  والعقوبات   القضائية 

العامة للطيران المدني.

الريسي ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء   ودعا 
لجنة رئيس  الداخلية  وزارة  عام   مفتش 
الجوية الرياضات  نظام  تنفيذ   متابعة 
 الخفيفة إلى تسجيل الطائرات بدون طيار
العامة الهيئة  الدرونز » من خالل موقع   « 

. ea.vog.aacg.www للطيران المدني

التحليق يمنع  القانون  أن   وأوضح 
كم  5 نطاق  في  طيار  بدون   بالطائرات 
الطائرات هبوط  ومنصات  المطارات   من 
وفي المحظورة  والمناطق   العمودية 
 األماكن المكتظة أو السكنية أو التجارية
أجهزة تركيب  ويمنع  الرياضية   أو 

التصوير على هذه الطائرات.

 وتحدث محمد المطوع من الهيئة العامة
وزارة دور  أهمية  عن  المدني   للطيران 
للشرطة العامة  والقيادات   الداخلية 
البالغات تلقي  عند  المخالفين   لرصد 

أن موضحا  األمني  والتدقيق   والتفتيش 
 أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات
 بدون طيار »الدرون » والتحكم عن بعد
 والشراعية وذات جناح ثابت والمروحية

»الجيروسكوبي« أو »أوتوجايرو«.

 وجرى في الورشة عرض شروط تشغيل
 الطائرات بدون طيار والمناطق التي يمنع
بيانات وشرح  طيار  بدون  الطيران   فيها 
التحكم عن بعد  شهادة تسجيل طائرات 
 صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني..
 كما تم عرض دور الدوائر االقتصادية في
الرخص إلصدار  وشروط  ضوابط   وضع 
وبيع باالستيراد  الخاصة   التجارية 
وطائرات الخفيفة  الرياضية   الطائرات 
النشاط بتوحيد مسمى  بعد   التحكم عن 
للطيران العامة  الهيئة  مع   والتنسيق 
 المدني لوضع الية إلصدار هذا النوع من

الرخص أو الموافقات المبدئية.

التفتيش أهمية  إلى  الورشة   وتطرقت 
والتأكد المؤسسات  هذه  على   والرقابة 
وإلزام والمعايير  بالشروط  التزامها   من 
عند الطائرات  بتسجيل  البيع   منافذ 
 البيع وتقيد متاجر البيع بالفئات العمرية
 المسموح لها الشراء واإلضافات المتوفرة

بهذه الطائرات.

 وتناول سعيد المدحاني مفتش تراخيص
والجرائم العقوبات  الجوي   الطاقم 
02 رقم  االتحادي  القانون  في   الواردة 
المدني.. الطيران  بشأن   1991  لسنة 
 مشيرا إلى المادة 96 التي تنص على أن
 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو
 بالغرامة التي ال تزيد على 05 الف درهم
 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى
 دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء
الشهادات على  حائز  غير  وهو   الطيران 
وفقا المقررة  التراخيص  أو  اإلجازات   أو 

إلحكام هذا القانون.

يعاقب أن  على   07 المادة  نصت   كما 
سنوات  3 على  تزيد  ال  لمدة   بالحبس 
درهم الف   001 تزيد  ال  التي   وبالغرامة 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يهبط
األماكن أو  المطارات  خارج  يقلع   أو 
المناطق خارج  يطير  أو   المخصصة 
خاص تصريح  هناك  يكن  مالم   المحددة 

بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.

أحمد اهلل  عبد  العميد  الورشة   حضر 
 الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان
العامة اإلدارة  من  الضباط  من   وعدد 
وإدارة الجنائية  والمباحث   للتحريات 

العمليات وإدارة المرور والدوريات.

القانون يمنع تحليق الطائرات بدون طيار
 في نطاق 5 كم من المطارات

القانون يمنع تحليق الطائرات بدون طيار

الدورات وورش العمل
أخبار الشرطة
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أخبار الشرطة
الدورات وورش العمل

والخدمات  للموارد  العامة  اإلدارة  مدير  الشامسي  محمد  عمر  العميد  سعادة  شهد 
لشرطة  العامة  القيادة  بمبنى  الشرطة  تدريب  بمعهد  اإلمارات  قاعة  في  المساندة 

عجمان، حفل تخريج 3 دورات نظمها المعهد.
حيث كانت الدورة األولى حول )التميز في األداء( بمشاركة 22 منتسبًا من الضباط 
من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، قدمها الخبير رائد محمد أحمد، تناول خاللها 

والمعايير  التميز،  نحو  المنظمات  تحول  متطلبات  على  التعرف  منها  محاور  عدة 
والمبادئ الدولية للتميز، باإلضافة إلى آلية تطبيق منهج التقييم المؤسسي.

زايد  علي  الدكتور  قدمها  اإلجتماعات(  )إدارة  عنوان  تحت  الثانية  الدورة  وكانت 
بريمه بمشاركة 43 منتسبًا من صف الضباط واألفراد من مختلف القيادات الشرطية 
بالدولة، تناول خاللها عدة محاور منها مفهوم وطبيعة وأهمية اإلجتماعات، ومعوقات 

اإلجتماعات، وكيفية إدارتها.
بينما كانت الدورة الثالثة بعنوان )قواعد السالمة المرورية( بمشاركة 52 منتسبًا من 
صف الضباط واألفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، قدمها الرائد راشد حميد 
بن هندي، تناول فيها األسس والقواعد الواجب توافرها لتحقيق السالمة المرورية، 

وكيفية التعامل مع حاالت اإلزدحام.
المساندة  والخدمات  للموارد  العامة  اإلدارة  مدير  التخريج كرم  حفل  ختام  وفي 
بشرطة عجمان المحاضرين لهذه الدورات ومن ثم قدم الشهادات لخريجي الدورات 

متمنيًا لهم مزيد من النجاح في حياتهم العملية.

شهد سعادة العقيد علي حميد المسيبي نائب مدير اإلدارة العامة للموارد والخدمات 
تدريب  بن هندي مدير معهد  العقيد خالد خلفان  المساندة بشرطة عجمان، بحضور 
الشرطة، حفل تخريج دورتين نظمها المعهد في قاعة اإلمارات بمبنى القيادة العامة 

لشرطة عجمان.
منتسبين   01 بمشاركة   " المرور  دوريات  أعمال   " حول  األولى  الدورة  كانت  حيث 
علي  أحمد  أول  المالزم  قدمها  بشرطة عجمان،  اإلدارات  بمختلف  الضباط  من صف 

األساسي  والتمركز  الطريق،  وعالمات  المرور  قواعد  مفهوم  فيها  تناول  العبدولي، 
على الطريق وترتيب األولويات، باإلضافة إلى قواعد فسح المجال وقواعد التقاطع، 

وواجب السائق إتجاه مستخدمي الطريق.
 " والتمكين  بالتفويض  وعالقتها  المعرفة  إدارة   " حول  الثانية  الدورة  كانت  بينما 
بمشاركة 91 منتسبًا من صف الضباط من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة 
المعرفة  وعالقة  أهمية  فيها  تناول  شحادة،  محمد  عمار  الدكتور  قدمها  الداخلية، 
األهداف  تحقق  معرفية  أسس  عبر  األهداف  تحقيق  وكذلك  التمكين،  عملية  في 

والطموحات. 
وفي ختام حفل التخريج قام نائب مدير اإلدارة العامة للموارد والخدمات المساندة 
بتكريم المحاضرين وقدم الشهادات لخريجي الدورات متمنيًا لهم التوفيق والنجاح 

في حياتهم العملية.

تخريج 3 دورات
 تدريبية في شرطة عجمان

تخريج دورتين في القيادة العامة لشرطة عجمان

قام وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان متمثل في المقدم غيث خليفة الكعبي 
بالغات  فتح  بنظام  تعريفية  عمل  ورشة  بعقد  عبداهلل  ابراهيم  خليل  والرائد 
الشيك الذكي "أون الين" لمجموعه من المؤسسات في إمارة عجمان وهي "الهيئة 
اإلتحادية للكهرباء والماء , مؤسسة مواصالت عجمان , مؤسسة عقارات عجمان 
عقار شركة آر القابضه  , االكاديمية األولى عجمان , مدرسة األقصى , مدرسة أبو 
عبيده ابن الجراح , مؤسسة سويت هوم" وذلك في قاعة الزوراء بعجمان حيث 
العامة لشرطة  للقيادة  الخدمات اإللكترونية  نبذه عن  المقدم بتقديم  قام سعادة 
عجما ودور تفعيل الشراكه بين المؤسسات و القيادة العامة لشرطة عجمان وسبل 
آلية فتح  الخدمات كما قام سعادته بشرح  تقديم  المتبعه في  اإجراءات  تسهيل 
بالغات الشيك الذكي وأهم ما تتميز به هذه الخدمه وما توفره من وقت وجهد 
خليل  الرائد  اإللكترونية  الخدما  قسم  رئيس  السيد  قام  وعدها  المتعاملين  على 
العمل  وآلية  المطلوبه  والوثائق  الذكي  الشيك  بالغ  بشرح خطوات فتح  ابراهيم 
على  بالرد  الوفد  قام  وبعدها  وغيرها  الصالحيات  منح  وطريقة  التطبيق  على 

استفسارات الساده الحضور واخذ اقتراحاتهم واراءاهم ...

ورشة عمل بالغات الشيك الذكي )أون الين( 
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أخبار الشرطة
لقاءات وزيارات

سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  رعاية  تحت 
لشرطة  العام  القائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن 
عجمان، عقدت اكاديمٌية تتويج للتميز العربي 
احتفالية تقليد ااًلوســـمــة الذهبية للقيادات 
بدورتها  رسمي  تتويج  مراسم  خالل  العربية 
الثالثة عشرة بفندق روضة البستان في دبـي 

بدولة االمارات العربية المتحدة. 

للتميز  تتويج  اكاديمٌية  رئيس  الحفل  حضر 
عبد  والدكتور  مكرزل،  بيـار  االستاذ  العربي 
العربية  المنظمة  مستشار  عاّلم  الرحيم 
للمسؤولية االجتماعية، ومحمد عيسى العدوان 
والمحامي  العربي،  للتعاون  المنظمة  سفير 
لحقوق  العربية  المنظمة  سفير  نهرا  جوزيف 
االنسان، والمهندس سيزار مكرزل رئيس برنامج 
المسؤولين  من  وعدد  العربية،  العامة  الخدمة 
في الدولة وضباط رفيعي المستوى، وعدد من 

ممثلي الهيئات الدبلوماسية في دبـي. 

اكاديمٌية  لرئيس  بكلمة ترحيبية  الحفل  افتتح 
الحدث  هذا  إن  قائاًل  مكرزل  بيـار  تتويج 
في  االحتفاء  لجهة  داللته  من  الرغم  وعلى 
وما  واالنجازات  المبادرات  اصحاب  تتويج 
ومعايير  والجودة  التميز  مسائل  في  يتعلق 
أهمية خاصة  يكتسب  االجتماعية،  المسؤولية 
في نفوسنا لجهة التطور الكبير الذى حدث في 
نظريات  تطبيق  مستوى  على  العربي  عالمنا 
إلى  وصلنا  حتى  والتنظيم،  واالدارة  القيادة 
التقليدية  النظريات  كل  فيها  تجاوزنا  مرحلة 
تقييم  على  نعمل  اليوم  واصبحنا  النجاح،  من 
كبيرة  نوعية  نقلة  شك  بال  وهي  التميز«   «
قامت بها دولة االمارات العربية ، ان هذه النقلة 
على  تدل  فإنها  شيء  على  دلت  وان  النوعية 

أنكم في الطريق السليم نحو تحقيق أهدافكم 
، ألنكم تحرصون كل الحرص أن يتم ذلك في 
إطار منظومة إدارية متكاملة تتوافر لها أدوات 
ذلك  أكان  سواء  الضرورية  والتقييم  القياس 
على مستوى مؤسساتكم أو نتائج عملكم على 

مستوى االثر المجتمعي.

سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  أعرب  جهته  من 
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن 
عن تقديره ألكاديمية تتويج لتنظيمها للموسم 
المتميزة  النخبة  بمشاركة  مرحبًا  عشر،  الثاني 
التي  والشخصيات  والقيادات  المؤسسات  من 
خدمة  واسهامات  ومبادرات  إنجازات  قدمت 
للشعوب المختلفة من مواطنين أو مقيمين في 

كافة المجاالت. 

وأضاف سعادته قائاًل ان التميز ال يقف عند حد 
وليس له نهاية، فباألمس كنا نردد » ان صاحب 
نائب  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
أصبح  واليوم  األول«،  بالمركز  إال  يرضى  ال 
يعني  والذي   )X01( خالل  من  أقوى  التحدي 

من  بد  وال  كاٍف،  غير  أصبح  األول  المركز  أن 
أقرب  عن  سنوات  عشر  بفارق  عليه  الحصول 

منافسيه. 

التحدي  ان  عجمان  شرطة  عام  قائد  وأضاف 
يقتصر على  الميدان وال  مازال في  والمنافسة 
زمان أو مكان، فهنيئًا لكم هذا التميز والتكريم 
كما  والتميز،  والرقي  التقدم  من  مزيد  وإلى 
ألكاديمية  والثناء  الشكر  بجزيل  سعادته  تقدم 
تتويج وعلى رأسها االستاذ بيير مكرزل رئيس 
ليختم  المتميزة،  المبادرة  االكاديمية على هذه 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بمقولة 
آل مكتوم بأن » النجاح رحلة كلما وصلت فيها 

إلى قمة، تطلعت للقمة التي تليها.

العرب  نبراس  جائزة  منح  الحفل  وتخلل  هذا 
علي  السفير  لمعالي  االجتماعية  للمسؤولية 
في  االجتماعية  لمساهماته  تقديرًا  ناقور 
تم  كما  وخارجها،  السعودية  العربية  المملكة 
االرجـوانـي  االحمـر  الوشاح  الفائزين  تقليد 
لعدد  التمّيز  وشهادات  الذهبي  الوسام  يعلوه 
الرسمية  والمؤسسات  الوزارات  ممثلي  من 
الكويت،  -دولة  التعليم  وزارة  ومنها  الفائزة 
االمارات،  التحتية-دولة  البنية  تطوير  وزارة 
اللبنانية  -الجامعة  يحفوفي  بتول  البروفسور 

وبلدية ظفار من سلطنة عمان. 

من جهة أخرى قدم سعادة رئيس بلدية ظفار 
راعي  الى  السلطنة  درع  عمان  سلطنة  في 
الحفل سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبداهلل 
للتميز  تتويج  اكاديمٌية  رئيس  والى  النعيمي 
سعادته  عن  وتعبيرًا  لجهودهم  تقديرًا  العربي 
بحفاوة الوفد الرسمي لسلطنة عمان في دبـي.

اللواء الشيخ سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام شرطة 
عجمان يرعى حفل تقليد أوسمة االستحقاق الذهبي بدبي
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لقاءات وزيارات

تركيب 500 كاميرا 
لمشروع »عجمان دار األمان«

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبداهلل النعيمي القائد العام 
القيادة  الجاري ستكون  الشهر  بنهاية  أنه  لشرطة عجمان، 
قد أكملت مشروع »عجمان دار األمان«، وذلك بتركيب 500 
بغرفة  ترتبط  تحليلية  وبرامج  عالية  تقنيات  ذات  كاميرا 

العمليات بالقيادة العامة.

المشروع  إن  القيادة:  بمقر  إعالمية  تصريحات  في  وقال، 
القيادة  واستكملته  الماضية  والفترات  مراحل  ثالث  تضمن 
ومتحركة،  ثابتة  الكاميرات  أن  إلى  مشيرًا  نهائية،  بصورة 
من  وتدار  المركبات،  ألرقام  معرفة  بأنها  أيضًا  وتختص 
في  األمن  تعزيز  إلى  تهدف  حديثة  وتقنيات  أنظمة  خالل 
لتحقيق  المروري،  الضبط  وتفعيل  الجريمة،  وضبط  اإلمارة 
لتكون دولة اإلمارات من أفضل  المستهدفات االستراتيجية 

دول العالم أمنًا وسالمة.

مؤخرًا  تركيبها  تم  التي  الكاميرات  أن  عن  النعيمي  وكشف 
ساهمت في الكشف عن تفاصيل 53 قضية سرقة خالل عام 
6102، معظمها تمت تجاه عمالء البنوك، وهو ما يؤكد مدى 

أهميتها في ضبط المجرمين.

وأوضح، أن المرحلة المقبلة ستشهد مسحًا ودراسة لتركيب 
أن  إلى  مشيرًا  والمنامة،  مصفوت  منطقتي  في  كاميرات 
القيادة اعتمدت أيضًا 54 شركة خاصة بالكاميرات الخاصة 
التي  الكاميرات  بتركيب  والمنشآت  الحيوية  المباني  بإلزام 

تراقب منشآتهم.

التنفيذي  المجلس  قرار  ضمن  يأتي  اإلجراء  هذا  إن  وقال: 
التجارية  المتنوعة  والمنشآت  المباني  جميع  بإلزام  باإلمارة 

والصناعية، بتركيب دوائر إلكترونية،»كاميرات«.

وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن األرقام سجلت 2347 
 0657 بـ  مقارنة  الماضي،  العام  اإلمارة  شهدتها  جريمة 
"بحسب  مقلقة  الذي سبقه، و106 جريمة  العام  جريمة في 
بينما   6102 عام  في  سجلت   ،" المتحدة  األمم  تصنيف 
كان عددها 186 جريمة في عام 5102، و91 وفاة بسبب 
الحوادث المرورية مقارنة بـ 81 حالة في 5102. وذكر أن 
المركبات  وعدد  السكاني  التعداد  لزيادة  يعود  األرقام  زيادة 
أيضًا، والتوسع العمراني بطبيعة الحال، حيث ارتفعت أعداد 
المركبات المسجلة في اإلمارة منذ أربع سنوات من 55 ألف 

مركبة إلى 001 ألف مركبة.

دوريات  مسمى  تحت  شرطية  دورية   03 هناك  إن  وقال: 
بالمناطق  تختص  الجاري،  األسبوع  عملها  ستبدأ  »أمان«، 
والميناء  بالخور  مختصة  وحدة  إلطالق  باإلضافة  السكنية، 
من خالل تجهيز قارب، يكون مهمته متابعة األشخاص الذين 

يلقون مخالفات في البحر والداخلين بصورة غير مشروعة، 
أو مهربي الديزل، بينما سيكون اختصاص داخل البحر لخفر 

السواحل.

المبادرات  أن هناك عددًا من  وأكد قائد عام شرطة عجمان، 
العام  فيها خالل  البدء  القيادة  تعتزم  المستقبلية  والمشاريع 
صاحب  قبل  من  أرض  قطعة  تخصيص  بينها،  من  الجاري، 
السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى 
حاكم إمارة عجمان، لتكون وقفًا، ضمن عام الخير يتم بناؤها، 
ويخصص ريعها للمنشآت اإلصالحية والعقابية والنزالء أيضًا.

والدفاع  للشرطة  جديد  مركز  إنشاء  سيتم  إنه  وأضاف: 
ضمن  للقيادة  جديد  مبنى  وكذلك  مصفوت،  في  المدني 
محمد  الشيخ  شارع  على  مقره  سيكون  المستقبلية  الخطط 

بن راشد.

زار سعادة اللواء عبداهلل خليفة المري قائد عام شرطة دبي جناح شرطة عجمان برفقة 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  العبيدلي  الرزاق  عبد  القدوس  عبد  الدكتور  اللواء  سعادة 
التطبيقات  أفضل  لملتقى  المصاحب  المعرض  في  دبي،  شرطة  في  والتميز  الجودة 

الشرطية 2017 الذي انطلق تحت شعار "استشراف المستقبل"
وقد استقبله الرائد خليل ابراهيم الحمادي في جناح شرطة عجمان بمنصة ادارة االبتكار 
في وزارة الداخلية التي تقدم أبرز الممارسات الشرطية الناجحة، وعرض الرائد خليل 

النظام الذكي لضبط الهواتف المسروقة، الذي تم تطبيقه على مستوى وزارة الداخلية 
ونال شهادة براءة اختراع مسجلة باسم القيادة العامة لشرطة عجمان.

وصرح الرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن 
مشاركة شرطة عجمان في ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية جاءت تحت إطار دعم 
توجه وزارة الداخلية بالتحول الذكي وضمن منصتها في معرض االبداع، حيث شاركت 
في معرض االبداع بعرض تطبيقات ُصممت ونفذت بعقول وكفاءات منتسبيها، ومن أبرز 
اعتماده من قبل شرطة عجمان  تم  الذي  المسروقة"  الهواتف  التطبيقات تطبيق"  هذه 
واسترداد  السرقة  حاالت  وتتبع  السرقة،  من  الجمهور  هواتف  لحماية  جديدة  كتقنية 
الهواتف المسروقة من خالل تتبع بيانات مالك الهاتف حيث القى هذا التطبيق نجاحًا 
وترحيبًا كبيرين، كما تم إضافة ساعات اليد الذكية إلى التطبيق ونحن اآلن بصدد إدخال 
أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الكترونية أخرى إلى نظام حماية الهواتف المسروقة.
تسجيل  الجمهور  بإمكان  اآلن  أصبح  أنه  الحمادي  خليل  الرائد  أكد  السياق  ذات  وفي 
بياناتهم من خالل تطبيق شرطة عجمان، والتبليغ عن حاالت السرقة دون الحاجة إلى 

التوجه إلى مراكز الشرطة واالكتفاء بالتبليغ عبر التطبيق. 

شرطة عجمان تشارك في ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية 2017 
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أخبار الشرطةأخبار الشرطة
الشراكة

وفــي كلمــة لســعادة اللــواء الشــيخ ســلطان بن 
عبــد اهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة عجمــان 
أكــد فيهــا أن هــذا التعــاون مــن شــأنه أن 
يدعــم مســيرة العمــل الشــرطي لــدى القيــادة، 
وأعــرب عــن أملــه علــى أن يتــم التعــاون 
ــدًا  ــتركة، مؤك ــا المش ــق أهدافهم ــا ليحق بينهم
الصــالت  توثيــق  فــي  سيســهم  هــذا  بــأن 
ــم بينهمــا بمــا  ــر التواصــل الدائ والخبــرات عب
يفيــد الطرفيــن والمتعامليــن بإنجــاز أعمالهــم 
بجهــود  مشــيدًا  وأســرع،  أســهل  بصــورة 
ــرة التنميــة االقتصاديــة فــي تعزيــز  إدارة دائ

ــان. ــرطة عجم ــع ش ــاون م التع
ــان  ــرطة عجم ــام ش ــد ع ــعادة قائ ــاف س وأض
أن توقيــع االتفاقيــة جــاء مــن رؤيــة الطرفيــن 
التوجــه  أهــداف  تحقيــق  فــي  بدورهمــا 
الرشــيد للدولــة بصفــة عامــة وإمــارة عجمــان 
ــص  ــي تخ ــاالت الت ــي المج ــة ف ــة خاص بصف
الطرفيــن »األمنيــة واالقتصاديــة«، ومشــاركة 
االقتصاديــة  النهضــة  فــي  منهمــا  كل 
التــي  اإلمــارة  تشــهدها  التــي  والحضاريــة 
ترتكــز علــى األمــن وبيئــة االســتثمار اآلمنــة، 
ــى  وانطالقــًا مــن حــرص طرفــي المذكــرة عل
دعــم وتطويــر الشــراكة االســتراتيجية بينهمــا 
ذات  والنشــاطات  الجهــود  توحيــد  بهــدف 
االهتمــام المشــترك، مــن خــالل االســتفادة 

مــن اإلمكانيــات المتوفــرة لــدى كل منهمــا 
ــزة  ــرية واألجه ــوادر البش ــي الك ــة ف والمتمثل
الفنيــة والتقنيــة والخبــرات العلميــة والمليــة 

التراكميــة. 
علــي  ســعادة  قــال  الســياق  ذات  وفــي 
التنميــة  النعيمي، مدير عام دائــرة  عيســى 
عجمان، »بأن توقيــع  فــي  االقتصاديــة 
ــر  ــان يعتب ــرطة عجم ــع ش ــم م ــرة التفاه مذك
خطــوة هامــة تســاهم في تبــادل الخبــرات 
تهــم  التــي  المجــاالت  والمعلومات فــي 
الطرفيــن، وبمــا يعــزز من جهودنــا المشــتركة 
فــي دفــع مســيرة التنميــة والتطويــر فــي 
شــراكة  تطويــر  عجمان ويدعــم  إمــارة 
اســتراتيجية بيننــا تشــكل أرضيــة لالســتفادة 
مــن قــدرات الجهتيــن بمــا يخــدم اإلمــارة على 
ونحــن  واالقتصــادي.  األمنــي  المســتويين 
حريصــون على تطويــر العمل والتعاون مــع 
علــى  ينعكــس  عجمان بمــا  شــرطة 
المجــال  توفير مناخ آمن يتيــح 
اإلمــارة  فــي  االقتصــادي  للنمو واالزدهــار 
ويلبــي احتياجــات المتعاملين ويســهم فــي 
ــنعمل  ــجعة. وس ــتثمارية مش ــة اس ــر بيئ توفي
التفاهــم على التعــاون  مــن خــالل مذكــرة 
تهمنــا،  التــي  المجــاالت  في مختلــف 
باإلضافــة إلــى التشــاور فــي القضايــا ذات 

مجــال  فــي  ســيما  ال  المشــترك،  االهتمــام 
القــدرات«. وتطويــر  التدريــب 

ــن  ــاون بي ــى التع ــة عل ــود االتفاقي ــت بن ونص
شــرطة عجمــان ودائــرة التنميــة االقتصاديــة 
ــا  ــف المجــاالت منه ــاون فــي مختل ــى التع عل
التراخيــص االقتصاديــة الجديــدة وتجديدهــا 
وتغييــر أشــكال النشــاط التجــاري، وتبــادل 
األعمــال  مجــال  فــي  والتعــاون  التشــاور 
نصــت  كمــا  الطرفيــن،  بيــن  المشــتركة 
االتفاقيــة علــى أهميــة الربــط اإللكترونــي 
بيــن الطرفيــن فــي نقــاط التقاطــع بخدمــات 
تســهيل  بهــدف  االقتصاديــة،  التراخيــص 
علــى  والتراخيــص  المعامــالت  تخليــص 
المتعامليــن وتوفيــر الوقــت والجهــد، إضافــة 
إلــى تبــادل البيانــات المتعلقــة بالتراخيــص 
ــب المشــترك واألنشــطة  ــة والتدري االقتصادي
التدريبيــة، والتعــاون فــي تنفيــذ وتطبيــق 
معاييــر االســتدامة واالســتفادة مــن نتائجهــا. 
 هــذا وقــد حضــر توقيــع المذكــرة مــن جانــب 
الشــرطة العميــد عمــر محمــد الشامســي مديــر 
عــام المــوارد والخدمــات المســاندة، والعقيــد 
ــد  ــب قائ ــر مكت ــد شــيبان ســويدان مدي محم
ــد  ــي عبي ــد ثان ــان، والعقي ــرطة عجم ــام ش ع

ــر إدارة المــوارد البشــرية. المطروشــي مدي

توقيع مذكرة تفاهم 
مع دائرة التنمية االقتصادية بحكومة عجمان

ــرة التنميــة  ــرات وبحــث آليــات العمــل المشــتركة بيــن القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان ودائ ــادل المعلومــات والخب ــزًا لتب تعزي
االقتصاديــة، تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الطرفيــن ســعادة اللــواء الشــيخ ســلطان بــن عبــد اهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة 

عجمــان وســعادة علــي بــن عيســى النعيمــي المديــر العــام لدائــرة التنميــة االقتصاديــة بعجمــان. 

30



أخبار الشرطة
الشراكة

ــد  ــن عب ــلطان ب ــيخ س ــد الش ــعادة العمي ــلم س تس
اهلل النعيمــي القائــد العــام لشــرطة عجمــان مركبــة 
مــزودة بتقنيــات حديثــة ومتطــورة تســتخدم فــي 
حــاالت الكــوارث واألزمــات مقدمــة مــن هيئــة 
األعمــال الخيريــة بعجمــان، بحضــور وفــد مــن 
ــي  ــد المطروش ــد محم ــيد عبي ــاًل بالس ــة ممث الهيئ
الخيريــة،  لهيئــة األعمــال  العــام  نائــب األميــن 
والســيد عبــد اهلل عبــد الرحمــن العوضــي األميــن 
للشــؤون اإلداريــة والماليــة، والســيد  المســاعد 
محمــد راشــد المطروشــي رئيــس قســم العالقــات 
ذلــك  يأتــي  الخيريــة،  األعمــال  بهيئــة  العامــة 
فــي إطــار دعــم هيئــة األعمــال الخيريــة للقيــادة 

ــز  ــي تعزي ــاركة ف ــان والمش ــرطة عجم ــة لش العام
األمــن واألمــان وضمــان االســتعداد والجاهزيــة 

ــات.  ــوارث واألزم ــاالت الك ــي ح ف
ــكره  ــن ش ــرطة ع ــام الش ــد ع ــعادة قائ ــرب س وأع
ــذه  ــة والدعــم له ــال الخيري ــة األعم ــره لهيئ وتقدي
مشــيدًا  والملفتــة،  الطيبــة  المتميــزة  البــادرة 
ــم الدعــم المســتمر فــي  ــة فــي تقدي ــود الهيئ بجه
الهيئــة  مبــادرة  أن  ومؤكــدًا  المجــاالت،  شــتى 
بتقنيــات  ومجهــزة  متطــورة  مركبــة  بتقديــم 
يدعــم  الخطيــرة  األحــداث  لمواجهــة  حديثــة 
ويعــزز ضمــان اســتعداد وجاهزيــة القيــادة العامــة 
ــدف  ــق اله ــي تحقي ــاهم ف ــان ويس ــرطة عجم لش

اإلســتراتيجي الثالــث لــوزارة الداخليــة والمتمثــل 
الكــوارث  فــي  والجاهزيــة  االســتعداد  بضمــان 

واألزمــات. 
مــن جانــب آخــر أعــرب الســيد عبــد اهلل العوضــي 
والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون  المســاعد  األميــن 
للقيــادة العامــة لشــرطة عجمــان  عــن تقديــره 
إلســهاماتها األمنيــة فــي اإلمــارة وســعيها الحثيــث 
فــي تعزيــز األمــن واألمــان، مؤكــدًا بــأن هــذا 
الدعــم هــو واجــب وطنــي وأخالقــي جــاء لتقويــة 
التعــاون بيــن شــرطة عجمــان وهيئــة  أواصــر 
ــتركة  ــداف المش ــق األه ــة لتحقي ــال الخيري األعم

ــارة. ــي اإلمــ ــظ االســتقرار ف فــي حف

ــن  ــًا م ــة وانطالق ــة المجتمعي ــر التوعي ــار نش ــي إط ف
رؤيــة شــرطة عجمــان بالــدور الكبيــر القائــم علــى 
لشــرطة  العامــة  القيــادة  بيــن  المشــترك  التعــاون 
توطيــد  فــي  االســتراتيجيين  والشــركاء  عجمــان 
أســس التعــاون المشــترك ونشــر التوعيــة فــي شــتى 
المجــاالت التــي تتضمــن الصحــة وســالمة المجتمــع، 
تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن القيــادة العامة لشــرطة 
ــن  ــلطان ب ــيخ س ــواء الش ــعادة الل ــة بس ــان ممثل عجم

النعيمــي  اهلل  عبــد 
شــرطة  عــام  قائــد 
عجمــان ومستشــفى 
ممثلــة  ثومبــي 
محيــي  بالســيد 
ثومبــي  الديــن 
ومؤســس  رئيــس 
ثومبــي  مجموعــة 
اإلمــارات،  فــي 
لتعزيــز التعــاون فــي 
المجــاالت الصحيــة 
وتبــادل  والطبيــة 
ــي  ــن، يأت ــن الطرفي االستشــارات األمــن والســالمة بي
ــعى  ــي تس ــتراتيجية الت ــداف االس ــًا لأله ــك تحقيق ذل
ــا  ــة، بم ــة والطبي ــب الصحي ــادة فــي الجوان ــا القي إليه
الطرفيــن،  بيــن  المشــتركة  المصالــح  خدمــة  فيــه 
الغايــات  وانطالقــًا مــن وحــدة األهــداف وتطابــق 
والســعي الحثيــث إلــى إرســاء التعــاون المثمــر بينهمــا 
علــى قواعــد ومبــادئ صلبــة. وتنــص بنــود االتفاقيــة 
ــل  ــن قب ــة م ــات الطبي ــل الفحوص ــاون بعم ــى التع عل

إدارة مستشــفى ثومبــي لموظفــي شــرطة عجمــان 
الجــدد، وموظفي شــرطة عجمــان الحالييــن وعوائلهم 
مــع مراعــاة عمــل خصومــات لهــم، إصافــة إلــى تبــادل 
االستشــارات األمنيــة واستشــارات الســالمة الطبيــة، 
حــول  تثقيفيــة  ورش  عقــد  المذكــرة  شــملت  كمــا 
ــة والثقافــة  ــة والفحوصــات الدوري اإلســعافات األولي
ــد عــم شــرطة  ــر ســعادة قائ ــه عب ــة. مــن جهت الصحي
عجمــان عــن ســعادته بتوقيــع المذكــرة مــع إدارة 
التعــاون  أهميــة  علــى  مؤكــدًا  ثومبــي  مستشــفى 
فــي مجــاالت الســالمة والصحــة واألمــن، إضافــة 
إلــى أهميــة التوعيــة التثقيفيــة الصحيــة والطبيــة 
ــع  ــر توقي ــد حض ــذا وق ــان. ه ــرطة عجم ــبي ش لمنتس
المذكــرة مــن جانــب الشــرطة العميــد عمــر محمــد 
الشامســي مديــر عــام المــوارد والخدمــات المســاندة، 
مكتــب  مديــر  ســويدان  شــيبان  محمــد  والعقيــد 
قائــد عــام شــرطة عجمــان، والعقيــد ثانــي عبيــد 
ــي  ــرية، ومحي ــوارد البش ــر إدارة الم ــي مدي المطروش
الديــن ثومبــي رئيــس ومؤســس مجموعــة ثومبــي 

اإلمــارات. فــي 

شرطة عجمان تستلم مركبة مجهزة بتقنيات حديثة لمواجهة 
الكوارث واألزمات مقدمة من هيئة األعمال الخيرية بعجمان

توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة مستشفى ثومبي بعجمان
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برعايــة وحضــور ســمو الشــيخ عبدالعزيــز بــن حميــد 
النعيمــي رئيــس دائــرة األراضــي واألمــالك أعلنــت 
الدائــرة أســماء الفائزيــن فــي الــدورة الثالثــة مــن 
جائــزة القمــة 2016 فــي حفــل أقيــم بفنــدق فيرمونــت 
الدوائــر  مــن  المســؤولين  كبــار  حضــره  عجمــان 
المحليــة واالتحاديــة وموظفــي الدائــرة وشــركائها 
وأصحــاب المكاتــب العقاريــة ونخبــة مــن اإلعالمييــن.

اإلنجــازات  ألبــرز  اســتعراض  الحفــل  وشــهد 
وأهــم األرقــام التــي حققتهــا الدائــرة خــالل عــام 
شــارك  تفاعليــة  فقــرات  إلــى  باإلضافــة   2016
فيهــا الموظفــون تعبيــرًا عــن فخرهــم وســعادتهم 
بهــذه  الدائــرة  كرمــت  كمــا  المحققــة  باإلنجــازات 
المناســبة كل مــن ســعادة العميــد الشــيخ ســلطان بــن 
عبــداهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة عجمــان وســعادة 
محمــود الهاشــمي مديــر عــام منطقــة عجمــان الحــرة 
وســعادة يافــع الفــرج المديــر التنفيــذي لمؤسســة 
التنظيــم العقــاري وســعادة خالــد الخاجــة نائــب مديــر 
ــك  ــة وذل ــة والمالي ــؤون اإلداري ــان للش ــة عجم جامع
ــرًا إلنجازاتهــم الملموســة ودورهــم الفعــال فــي  تقدي

خدمــة ورقــي إمــارة عجمــان.

وتــم خــالل الحفــل تكريــم ثــالث فئــات رئيســية 
المؤسســي وُتمنــح جوائزهــا  التميــز  وهــي فئــات 

إلــى القســم المتميــز والموظــف المتميــز وفئــة 
المتعامليــن وُتمنــح الجائــزة للمكتــب العقــاري 
للشــريك  وُتمنــح  الشــركاء  وفئــة  المتميــز، 
بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  ســمو  وقــال  المتميــز. 
حميــد النعيمــي: »إن إنجــازات الدائــرة مــا كانــت 
ــي  ــم ف ــن وتميزه ــي الموظفي ــوال تفان ــق ل لتتحق
أداء مهامهــم وحرصهــم علــى إســعاد المتعامليــن 

وتقديــم أرقــى الخدمــات لهــم«.

المزيــد  بــذل  علــى ضــرورة  ســموه  أكــد  كمــا 
ــع  ــي ودف ــاألداء المؤسس ــاء ب ــاء لالرتق ــن العط م

ــا  ــرة وتحويله ــة الدائ ــيد رؤي ــداع وتجس ــيرة اإلب مس
بالمكاتــب  إلــى واقــع ملمــوس كمــا أشــاد ســموه 
ــاء  ــي االرتق ــي ف ــا اإليجاب ــزة ودوره ــة المتمي العقاري
ــاد  ــدوره أش ــارة، وب ــي اإلم ــاري ف ــاع العق ــأداء القط ب
ــي  ــرة األراض ــام دائ ــر ع ــي مدي ــالم العريان ــارب س ح
ــه  ــرة وتوجيهات ــس الدائ ــمو رئي ــود س ــالك بجه واألم
ــر  ــة لتطوي ــات الالزم ــخير كل اإلمكاني ــديدة بتس الس
لالبتــكار  محفــزة  بيئــة  وتوفيــر  العمــل  أســاليب 

المتميــز. واألداء 

جائزة المكتب العقاري المتميز: 
- المركز األول: مركز الجناحي للعقارات 

- المركز الثاني: مكتب أتالنتيس للعقارات

- المركز الثالث: تم حجب الجائزة. 

جائزة الشريك المتميز: 
- شركة عجمان للصرف الصحي

جائزة القسم المتميز:
- المركز األول: مكتب التخطيط االستراتيجي

البشــرية وقســم  المــوارد  الثانــي: قســم  المركــز   -
المؤسســي االتصــال 

المركز الثالث :مكتب الشؤون القانونية

جائزة الموظف المتميز:
- المركز األول: خالد خليفة - إعالمي أول

- المركز الثاني: شيماء الجوعان - أخصائي جودة
- المركز الثالث: صبرية أحمد – إداري دعم فني

أراضي عجمان تكرم الفائزين في جائزة القمة 2016

بنــاء علــى المرســوم االتحــادي رقــم 1 والمرســوم 
اإلتحــادي رقــم 8 لســنة 2017 والقــرارات الوزاريــة 
الصــادرة بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« 
بــوزارة  الضبــاط  مــن  عــددًا  ترقيــة  والمتضمــن 
ــن  ــلطان ب ــيخ س ــواء الش ــعادة الل ــام س ــة، ق الداخليـ
عبــد اهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة عجمــان فــي 
ــرطة،  ــب الش ــد تدري ــى معه ــات بمبن ــة اإلجتماع قاع
فــي  المرفعيــن  للضبــاط  الجديــدة  الرتــب  بتقليــد 
شرطة عجمــــــان، وشمـل القـــرار ترفيــع (4( ضبــاط 
ــة  ــد، و(15( ضابــــط إلـــــى رتبــ ــة عميــــ إلـــــى رتبـــ
مقـــــدم، و(23( ضابــــط إلـــى رتبــــــة رائـــــــد، و(15( 
ضابـــــط إلـــــى رتبــــــة نقيـــــب، و(7( ضبــــــاط إلـــى 
رتبـــــة مـــالزم أول، و(27( ضابــط إلـــى رتبــة مـالزم.

وتوجــه ســعادة قائــد عــام شــرطة عجمــان خــالل 
مراســم التقليــد بالتهنئــة للضبــاط المرفعيــن وحثهــم 
علــى مواصلــة العطــاء وتحقيــق تطلعــات الوطــن 
ــتقرار  ــن واالس ــن األم ــد م ــو مزي ــا نح ــه العلي وقيادت

بمســتوى  اإلرتقــاء  عبــر  الجمهــور  حاجــة  وتلبيــة 
الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الداخليـــــة، وتمنــى 
ــة الدافــع  فــي الوقــت نفســه أن تكــون الترقيــة بمثاب
لهــم ولغيرهــم للمبــادرة وبــذل الجهــد فــي ســبيل 
تطويــر العمــل ومواكبــة التقــدم الــذي تشــهده الدولــة 

ــدة. ــادة الرشيـــ ــات القي ــق تطلع وتحقي

 

ومــن جانبهــم ثمــن الضبــاط الثقــة الغاليــة التــي أولتها 
وزارة الداخليــة لهــم، مؤكديــن أنهــم ســيكونون علــى 
ــي  ــم ف ــي جهوده ــيبذلون أقص ــة وس ــذه الثق ــدر ه ق
ــون  ــى أن تك ــل عل ــرطية والعم ــالة الش ــق الرس تحقي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أفضــل دول 
العالــم أمنــًا وســالمة وفــق منظــور وزارة الداخليــــــة.

القائــد العــام يقلـــد 91 ضابــط رتبهــم الجديــدة
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وأطلقــت شــرطة عجمــان فعالياتهــا ألســبوع المــرور الخليجــي الـــ 33، والتــي تضمنــت افتتــاح المعــرض المــروري وفعاليــات يوميــة 
ــة المــدارس وحضانــات  ــا للجمهــور، وزيــارات لطلب ــز للفائزيــن وهداي متنوعــة مــن مســابقات ثقافيــة ورياضيــة وترفيهيــة وجوائ

اإلمــارة وإلقــاء محاضــرات توعويــة مروريــة لطلبــة المــدارس.

كمــا شــمل أســبوع المــرور الخليجــي مبــادرات توعويــة نظمهــا قســم اإلعــالم والعالقــات العامــة بشــرطة عجمــان مثــل مبــادرات 
»خــذ وردة وال تخالــف« ومبــادرة« ســماعات الخيــر والســالمة«، تهــدف إلــى توعيــة الســائقين بمخاطــر ارتــكاب المخالفــات 

ــادة. ــاء القي ــول أثن ــف المحم ــتخدام الهات ــة واس المروري

فعاليات
أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 33 في عجمان 

تحت شعار »حياتك أمانة«

افتتاح المعرض المروري

فعالياتهــا  ضمــن  عجمــان  شــرطة  أطلقــت 
المعــرض   ،33 الخليجــي  المــرور  ألســبوع 
والترخيــص  المــرور  مركــز  فــي  المــروري 
بعجمــان، افتتحــه ســعادة العميــد عبــد اهلل 
أحمــد الحمرانــي نائــب قائــد عــام شــرطة 
اإلدارات  مختلــف  فيــه  شــاركت  عجمــان، 
ــان،  ــرطة عجم ــة لش ــادة العام ــام بالقي واألقس
واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي، ومؤسســة 
ســاعد  وشــركة  للمواصــالت،  اإلمــارات 

المروريــة. 

وافتتــح المعــرض بالســالم الوطنــي اإلماراتــي 
اإلســكوتلندية،  الموســيقية  الفرقــة  عزفتــه 

علــي  العزيــز  عبــد  العميــد  ســعادة  بحضــور 
ــر عــام إدارة العمليــات الشــرطية،  الشامســي مدي
ــر  ــويدان مدي ــيبان س ــد ش ــد محم ــعادة العقي وس

ــد  ــان، والعقي ــرطة عجم ــام لش ــد الع ــب القائ مكت
المــرور  إدارة  مديــر  النعيمــي  خالــد  محمــد 
والدوريــات، والعقيــد ثانــي عبيــد المطروشــي 

مديــر إدارة المــوارد البشــرية، وعــدد مــن مــدراء 
عجمــان. بشــرطة  والضبــاط  اإلدارات 
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ــرطة  ــام ش ــد ع ــب قائ ــعادة نائ ــام س ــا ق  بعده
والســادة  اإلدارات  مــدراء  برفقــة  عجمــان 
الضبــاط بجولــة فــي مرافــق المعــرض إطلعـــوا 
خاللهــا علــى األجهــزة والتقنيــات التكنولوجيــة 
اإللكترونيــة  الخدمــات  قســم  عرضهــا  التــي 
واإلتصــاالت وإدارة العمليــات، والتــي عملــت 
ــات أســهل وأســرع وأبســط  ــم خدم ــى تقدي عل
إلســعاد المتعامليــن، وواكبــت تطــور الحيــاة 
بجوانبهــا العلميــــة والتقنيـــة وعملــت علــى 
حفــظ األمــن فــي اإلمــارة مــن خــالل كاميــرات 
المراقبــة وأجهــزة الهواتــف الذكيــة، ثــم اطلعــوا 
علــى اآلليــات والنشــرات التــي شــاركت بهــا 
شــركة  و  بعجمــان  المدنــي  الدفــاع  إدارة 
ســاعد المروريــة فــي المعــرض والتــي تبــرز 
ــن  ــالمة القاطني ــى س ــاظ عل ــي الحف ــم ف دوره
فــي اإلمــارة،  وكيفيــة الحــد مــن الحــوادث 
علــى  اطلعــوا  عنهــا، وكذلــك  اإلبــالغ  وآليــة 
النشــرات والكتيبــات التوعويــة المختلفــة التــي 
شــاركت بهــا مؤسســة اإلمــارات للمواصــالت 
اطلعــوا  المجتمعيــة،  كمــا  الشــرطة  وقســم 
العقابيــة  المؤسســة  نــزالء  منتجــات  علــى 
والحــرف  المشــغوالت،  مــن  واإلصالحيــة 
وأعمـــال  الفنيــــة،  واللوحـــات  اليدويــة، 
الخياطـــــــة والنجــارة التــي عبــرت عــن إبــداع 

الحرفــي. ومســتواهم  النــزالء 

ومــن جانبــه قــال ســعادة العميــد عبــداهلل أحمــد 

الحمرانــي نائــب قائــد عــام شــرطة عجمــان أن 
إقامــة هــذا المعــرض المــروري والــذي يحمــل 
شــعار أســبوع المــرور لهــذا العــام »حياتــك 
ــاركة مختلــف الجهــات بعــرض  أمانــة« ومش
األهــداف  تحقيــق  بهــدف  يأتــي  خدماتهــا 
ــدول  ــرور ل ــبوع الم ــعار أس ــن ش ــودة م المنش
مجلــس التعــاون الخليجــي ورفــع مســتوى 
الوعــي المــروري للجمهــور، وتحقيــق رؤيــة 
وزارة الداخليــة التــي تتمحــور حــول تحقيــق 
أعلــى مقومــات األمــن والســالمة لمســتخدمي 
الطريــق، الفتــًا إلــى أن الســالمة المروريــة 
مســؤولية مشــتركة، حيــث ال يمكــن تحقيقهــا 
المشــترك  الجماعــي  العمــل  عــن  بعيــدًا 
بيــن رجــال األمــن والشــرطة والمؤسســات 

ومختلــف فئــات المجتمــع.

ــد شــرطة عجمــان أن  وأكــد ســعادة نائــب قائ
شــرطة عجمــان تبــذل جهــود حثيثــة لرفــع 
معــدالت الوعــي المــروري، إضافــة إلــى تطبيــق 
برامــج مروريــة دوريــة، مشــيرًا ســعادته أن 
ــبوع  ــالل أس ــدم خ ــوف تق ــان س ــرطة عجم ش
ــر جميــع وســائلها،  ــة عب المــرور، رســائل توعوي
ألبنــاء  موجهــًة  مروريــة  نصائــح  تتضمــن 
المجتمــع، وسلســلة مــن الفعاليــات المتنوعــة 
ســوف تقــدم للجمهــور علــى مســتوى اإلمــارة، 
لتحقيــق الســالمة المروريــة لجميع مســتخدمي 

ــق. الطري
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ختام أسبوع المرور

المقــدم  ســعادة  قــام  الفعاليــات  ختــام  وفــي 
ســيف عبــد اهلل الفالســي نائــب إدارة المــرور 
والمســاهمين  المشــاركين  بتكريــم  والدوريــات 
ــي  ــرور الخليج ــبوع الم ــات أس ــاح فعالي ــي إنج ف
مشــيدا بالقائميــن علــى تنظيــم هــذا األســبوع 

الــذي القــى استحســانا وإعجابــا مــن كافــة فئــات 
المجتمــع وحقــق الرســالة والهــدف المنشــود مــن 
ــرطة  ــام ش ــد ع ــب قائ ــعادة نائ ــال س ــه، وق إقامت
عجمــان إن حــرص شــرطة عجمــان علــى تنظيــم 
اســبوع المــرور الخليجــي يهــدف أوالً إلــى زيــادة 
الوعــي بالمــرور والحــوادث المروريــة لتحقيــق 

الســالمة المرورية لمســتخدمي الطريق.       

خطــوات  تبــذل  عجمــان  شــرطة  إن  وأضــاف 
ــة  ــوادث البليغ ــن الح ــد م ــل الح ــن أج ــة م حثيث
التــي ينجــم عنهــا وفيــات وإصابــات خطيــرة 
وذلــك عــن طريــق رفــع معــدالت الوعــي المــروري 
حمــالت  برامــج  تطبيــق  خــالل  مــن  والــردع 
التوعيــة بهــدف ترســيخ الســالمة المروريــة بيــن 

جميــع أفــراد المجتمــع.

ــي  ــداهلل النعيم ــن عب ــلطان ب ــيخ س ــواء الش ــف الل كش
أن عــدد مخالفــات  لشــرطة عجمــان  العــام  القائــد 
الســير والمــرور التــي حــررت فــي عجمــان خــالل 
العــام الماضــي بلغــت 125 ألــف مخالفــة مروريــة، 
مخالفــة   110898 تحريــر   2015 عــام  شــهد  بينمــا 
مروريــة وذلــك بزيــادة عــدد 14 ألــف مخالفــة ممــا 
يشــير زيــادة عــدد المخالفــات المروريــة، وذلــك نتيجة 
لتكثيــف الرقابــة الشــرطية علــى الطرقــات المختلفــة 
فــي اإلمــارة بهــدف تحقيــق الســالمة المروريــة لكافــة 
مســتخدمي الطريــق، مشــددا علــى أهميــة التــزام 
لتفــادي  المروريــة  بالقوانيــن واإلرشــادات  الجميــع 

المخالفــات وإجــراءات الــردع المــروري.

وقــال اللــواء الشــيخ ســلطان بــن عبــداهلل النعيمــي 
ــان«: إن مخالفــات  ــد العــام لشــرطة عجمــان لـ»البي القائ
ــرادار خــالل  ــا بواســطة ال ــدة التــي ضبطه الســرعة الزائ
للســرعة  مخالفــة  ألــف   312 بلغــت  الماضــي  العــام 
المقــررة علــى الطرقــات وبينمــا شــهد عــام 2015 ضبــط 

ــادة  ــى زي ــر إل ــع األم ــرعة، وأرج ــا للس ــدد 236 مخالف ع
عــدد المركبــات المســجلة فــي اإلمــارة إضافــة إلــى عــدم 
علــى  المحــددة  بالســرعات  المركبــات  قائــدي  التــزام 
الطرقــات مــع وجــود اللوحــات التــي تبيــن الســرعة 
ــدة  ــرعة الزائ ــدا أن الس ــق، مؤك ــب الطري ــددة حس المح
للمركبــة خطــر علــى الســائق وعلــى مســتخدمي الطريق.

السالمة المرورية
وحــول الهــدف مــن خفــض الســرعات فــي بعــض 
الطرقــات فــي اإلمــارة أشــار إلــى أن الهــدف مــن 
ــتراتيجية وزارة  ــق اس ــو تحقي ــرعة ه ــض الس تخفي
ــة  ــوادث المروري ــض الح ــى خف ــة إل ــة الرامي الداخلي
ــا بغــرض ســالمة وأمــن أفــراد المجتمــع  والحــد منه
ــة  ــوادث المروري ــن الح ــد م ــوع العدي ــى وق ــا إل الفت
ــات  ــائقو المركب ــا س ــود به ــي يق ــرعة الت ــة الس نتيج
والســيما الشــاحنات فــي بعــض الطرقــات الداخليــة 
والرئيســية ممــا يــؤدي أحيانــا إلــى تدهور الشــاحنات 
والباصــات وينجــم عنهــا أزهــاق أرواح لذلــك حــددت 

ــرا  ــرادار 80 كيلومت ــط ال ــى لضب ــد أقص ــرعة بح الس
ــي الســاعة. ــر ف ــن 100 كيلومت ــدالً م ــي الســاعة ب ف

عــدد  بــأن  عجمــان  لشــرطة  العــام  القائــد  وذكــر 
العــام  خــالل  ســجلت  التــي  الحضوريــة  المخالفــات 
بلغــت  الغيابيــة  والمخالفــات   74958 بلغــت  الماضــي 
53893 مخالفــة مروريــة غيابيــة، وبينمــا شــهد عــام 
حضوريــة  مروريــة  مخالفــة   60662 تســجيل   2015
و52554 مخالفــة مروريــة غيابيــة، كمــا أشــار إلــى أن 
مخالفــة عــدم االلتــزام بخــط الســير تأتــي فــي طليعــة 

المروريــة. المخالفــات 

تحرير 125 ألف مخالفة مرورية
و312 ألف مخالفة رادار بعجمان 2016

مبادرة خذ وردة وال تخالف

العامــة لشــرطة  القيــادة  ضمــن فعاليــات 
عجمــان المنظمــة ألســبوع المــرور الخليجي 
تحــت شــعار حياتــك أمانــة، نظــم قســم 
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــات العام ــالم والعالق اإلع
ــان  ــرطة عجم ــات بش ــرور والدوري إدارة الم
ــائقين  ــف« للس ــذ وردة وال تخال ــادرة »خ مب

ــارة. ــرق اإلم ــي ط ــن ف المخالفي

وتهــدف مبــادرة »خــذ وردة وال تخالف« إلى 

تحفيــز المخالفيــن لعــدم ارتــكاب المخالفــات، 
شــرطة  دوريــات  مــن  أفــراد  قــام  حيــث 
والعالقــات  اإلعــالم  قســم  ومــن  عجمــان 
ــدالً  ــى المخالفيــن ب ــورد عل ــع ال العامــة بتوزي
ــم  ــع تقدي ــم، م ــات بحقه ــر مخالف ــن تحري م
القيــادة  أثنــاء  للحــذر  وإرشــادات  نصائــح 
المروريــة  المخالفــات  ارتــكاب  وتجنــب 
المروريــة،  الحــوادث  نســبة  لتخفيــض 

وضمــان ســالمة افــراد المجتمــع.

مبادرة سماعات الخير والسالمة

تهــدف المبــادرة إلــى ترســيخ قيــم الخيــر 
والســالمة  المجتمعيــة  والمســؤولية 
لخطــورة  الســائقين  بتنبيــه  المروريــة 
أثنــاء  المحمولــة  الهواتــف  اســتخدام 
ــل  ــة أو التراس ــات الهاتفي ــادة للمكالم القي

التوصــل االجتماعــي. عبــر وســائل 

وتعــاون أفــراد دوريــات شــرطة عجمــان 

العامــة  والعالقــات  اإلعــالم  وقســم 
وســماعات  توعويــة  نشــرات  لتوزيــع 
الســائقين  علــى  المحمولــة  للهواتــف 
ــراء  ــي إج ــتخدامها ف ــارة الس ــي اإلم ف
مكالماتهــم الهاتفيــة، مــع تقديــم نصائــح 
القيــادة  أثنــاء  للحــذر  وإرشــادات 
ــض  ــف لتخفي ــتخدام الهات ــب اس وتجن
وضمــان  المروريــة،  الحــوادث  نســبة 

ســالمة افــراد المجتمــع.
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قضايا أمنية وجنائية
أخبار الشرطة

ــط  ــم التــي ســجلت فــي مضاب ــغ عــدد الجرائ بل
الشــرطة فــي مراكــز الشــرطة الشــاملة التابعــة 
ــام  ــالل الع ــان خ ــرطة عجم ــة لش ــادة العام للقي
اإلحصــاءات  7432 جريمــة، وتشــير  الماضــي 
الجنائيــة الصــادرة مــن القيــادة العامــة لشــرطة 
عجمــان إلــى انخفــاض إجمالــي عــدد الجرائــم، 
الســيما الجرائــم التــي تشــكل خطــرًا علــى أمــن 
شــهد  حيــث   ،2015 عــن  المجتمــع،  وســالمة 

تســجيل 7561 جريمــة.
عجمــان  لشــرطة  العامــة  القيــادة  وتطلــق 
ــي 30 دوريــة أمنيــة جديــدة  خــالل العــام الحال
أطلــق عليهــا اســم »أمــان« إلحــكام الرقابــة 
علــى األحيــاء الســكنية والمناطــق التجاريــة 
شــرطة  رجــل   60 تعيــن  وجــاٍر  والصناعيــة، 

الجديــدة. الدوريــات  للعمــل فــي هــذه 
عبــداهلل  بــن  ســلطان  الشــيخ  اللــواء   وقــال 
ــد  ــان، نحم ــام لشــرطة عجم ــد الع النعيمــي القائ
تشــير  بالجرائــم  الخاصــة  المؤشــرات  أن  اهلل 
إلــى انخفــاض عــدد الجرائــم، موضحــًا أن العــام 
الماضــي شــهد انخفــاض عــدد الجرائــم المقلقــة 
ــا  ــة، بينم ــة مقلق ــجيل 601 جريم ــم تس ــث ت حي
ــة،  ــة مقلق ــجيل 681 جريم ــام 2015 تس شــهد ع
ــتراتيجية وزارة  ــق اس ــى تطبي ــر إل ــع األم وأرج
الداخليــة الراميــة إلــى الحــد مــن الجرائــم التــي 
ــع. ــى أمــن وســالمة المجتم تشــكل خطــورة عل

 وتكثيــف الدوريــات األمنيــة وزيــادة برامــج 
التوعيــة األمنيــة والتركيــز علــى القضايــا التــي 
تشــكل ظاهــرة أمنيــة والعمــل علــى مكافحتهــا 
بأســرع وقــت ممكــن، إضافــة إلــى أن زيــادة 
عــدد الكــوادر البشــرية العاملــة فــي الشــرطة 
أســهم فــي تعزيــز مســيرة األمــن والســالم فــي 
الــذي  الســكاني  النمــو  ظــل  وفــي  المجتمــع 
تشــهده اإلمــارة. كمــا أشــار إلــى أن الشــرطة 

لمالحقــة  ترمــي  متواصلــة  خططــًا  تضــع 
الجريمــة والعمــل علــى مكافحتهــا قبــل وقوعهــا 
مــن أجــل حمايــة أمــن وســالمة أفــراد المجتمــع.
 وكشــف القائــد العــام لشــرطة عجمــان عــن 
ــام  ــالل الع ــدًا خ ــرطة جدي ــل ش ــن 60 رج تعيي
الحالــي، وذلــك للعمــل فــي 30 دوريــة أمنيــة 
جديــدة أطلــق عليهــا اســم »أمــان« وخصصــت 
والمناطــق  الســكنية  األحيــاء  فــي  للعمــل 
ــى 24 ســاعة، وســيتم  التجاريــة والصناعيــة عل
إلحــاق رجــال الشــرطة الجــدد بسلســلة مــن 
الجريمــة  مكافحــة  عــن  التدريبيــة  الــدورات 
ورصــد  الجريمــة  مســرح  علــى  والحفــاظ 
الظواهــر الغريبــة، موكــدًا أن هــذه الدوريــات 
ستســاهم فــي تعزيــز مســيرة األمــن والســالمة 
فــي المجتمــع، كمــا ســوف تكــون إضافــة نوعيــة 

لدوريــات الشــرطة العاملــة فــي اإلمــارة.

هــدف  أن  إلــى  النعيمــي  اللــواء   وأشــار 
االســتراتيجي  الداخليــة  وزارة  اســتراتيجية 
كافــة  وتســخير  الجرائــم  نســبة  هــو خفــض 
التقنيــات الحديثــة لزيــادة الجــودة فــي العمــل 
الشــرطي وتطويــر المــوارد البشــرية لتواكــب 
المختلفــة،  الجرائــم  علــى صعيــد  التطــورات 
البشــرية  الكــوادر  عــدد  زيــادة  إلــى  إضافــة 
العاملــة فــي الشــرطة، الــذي ســوف يســهم فــي 
ــع،  ــي المجتم ــالم ف ــن والس ــيرة األم ــز مس تعزي
تشــهده  الــذي  الســكاني  النمــو  ظــل  فــي 
اإلمــارة، كمــا أن الشــرطة نجحــت فــي توظيــف 
ــاريع  ــذ مش ــدء بتنفي ــي الب ــة ف ــة الحديث التقني
أمنيــة، ستســهم بإحــكام المزيــد مــن الرقابــة 
علــى الطرقــات واألبــراج الســكنية والمناطــق 

والتجاريــة. الصناعيــة 

انخفاض عدد الجرائم في عجمان
و30 دورية أمان في األحياء السكنية عام 2017

تمكنــت القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان بجهــود أفــراد 
إدارة التحريــات والمباحــث الجنائيــة مــن إلقــاء القبــض 
علــى شــخص مــن الجنســية العربيــة قــام بســرقة محــالت 

ــان. ــارة عجم ــي إم ــة ف تجاري

لص المحالت التجارية
في قبضة العدالة 
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توفيــت ســيدة عربيــة فــي العقــد الثالــث مــن 
العمــر، إثــر ســقوطها ممســكة بطفلهــا الرضيــع 
ــكنها  ــي تس ــة الت ــخامس للبناي ــق الـ ــن الطاب م

ــان. ــي عجم ــة ف ــة النعيمي بمنطق

وصــرح المقــدم علــي جبــر الشامســي مديــر 
ــول  ــان ح ــرطة عجم ــرطة بش ــز الش ادارة مراك
فــي  العمليــات  غرفــة  أن  الواقعــة  تفاصيــل 
ــقوط  ــد بس ــًا يفي ــت بالغ ــان تلق ــرطة عجم ش
الطابــق  مــن  الرضيــع  طفلهــا  مــع  ســيدة 
الخامــس لبنايــة ســكنية فــي منطقــة النعيميــة، 
الشــرطة  دوريــات  انتقلــت  الفــور  وعلــى 
واالســعاف الوطنــي إلــى الموقــع، حيــث تبيــن 
ــة الجنســية( فــي  ــاة الســيدة (ر.ع.س عربي وف
ــقطت  ــا س ــا عندم ــح أنه ــع، واتض ــس الموق نف
يتجــاوز  لــم  الــذي  بطفلهــا  ممســكة  كانــت 
لــم  حيــا  بجانبهــا  وجــد  وقــد  شــهرا،   11
ــى  ــا إل ــم نقلهم ــور ت ــى الف ــاة، وعل ــارق الحي يف

بعجمــان. الشــيخ خليفــة  مستشــفى 

وأضــاف ســعادة المقــدم علــي جبــر الشامســي 
ــاد أن الســيدة توفيــت  ــب الطــوارئ أف أن طبي
ــدة  ــا لع ــرا لتعرضه ــرة نظ ــقوطها مباش ــد س بع
كســور واصابــات بليغــة بســبب شــدة االرتطــام 
الرضيــع  الطفــل  وأن  بحياتهــا،  أودى  الــذي 

ــدة  ــاء ع ــي أنح ــة ف ــات بليغ ــن إصاب ــي م يعان
ــقوط. ــر الس ــده إث ــن جس م

وقــال ســعادته أنــه اتضــح  خــالل المعاينــة 
ــة مــن موقــع الســقوط  ورفــع البصمــات واألدل
والشــقة أن بــاب الشــقة مقفــل مــن الداخــل 
وال يوجــد أي أثــر أو شــبهة لتواجــد شــخص 
ــل  ــا قب آخــر داخــل الشــقة مــع الســيدة وطفله
ــزوج (س.ع.س  ــع ال ــق م ــقوطهما، وبالتحقي س
عربــي مــن نفــس الجنســية( اتضــح أنــه مديــرا 
إلحــدى الشــركات فــي دبــي، وتــزوج بهــا عــام  
معــه  وأحضرهــا  األصــل  بلدهمــا  فــي   2015
للدولــة فــي نفــس العــام وهــي فــي وضــع 
ــل  ــت الطف ــد انجب ــارة، وق ــل بتأشــيرة زي الحم
القاســمي  مستشــفى  فــي  شــهرا   11 منــذ 
زوجتــه  أن  وذكــر   ،2016 عــام  بالشــارقة 
تعانــي مــن مــرض اإلكتئــاب النفســي وتتلقــى 
ــان ومــن  ــة بعجم العــالج مــن مستشــفى خليف
المستشــفى المركــزي الخــاص فــي الشــارقة، 
تأخــره  علــى  ترتــب  أنــه  الــزوج  أفــاد  كمــا 
فــي تعديــل وضــع إقامــة الزوجــة مخالفــة 
ــع  ــة يتاب ــي قضي ــجلة ف ــات مس ــة وغرام اقام
كان متواجــدا  مــدة، حيــث  منــذ  اجراءاتهــا 
ــة  ــي اإلدارة العام ــة ف ــوم الواقع ــاح ي ــي صب ف

لالقامــة وشــؤون األجانــب فــي امــارة دبــي 
اإلقامــة،  وضــع  وتعديــل  القضيــة  لمتابعــة 
وفجــع بخبــر وفــاة زوجتــه واصابــة طفلــه 

ــي. ــي دب ــه ف ــر عمل ــده بمق ــاء تواج أثن

ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
الســالمة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
بــكل مــا يضمــن ســالمة القاطنيــن مــن التعــرض 

لالصابــات والســقوط المــؤدي للوفــاة.

وفاة سيدة واصابة طفلها الرضيع
بسقوطهما من الطابق الخامس في عجمان 

أخبار الشرطة

وفاة سيدة واصابة طفلها الرضيع

قضايا أمنية وجنائية

انتحلوا صفة رجال األمن

 لسرقة المنازل!

تمكنــت القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان بجهــود أفــراد 

إدارة التحريــات والمباحــث الجنائيــة مــن إلقــاء القبــض 

ــية و  ــيوي الجنس ــخصين (ي.ع.ح( آس ــن ش ــة م ــى عصاب عل

(ع.ح.ع( مــن جــزر القمــر بتهمــة انتحــال صفــة رجــال األمــن 
ــازل. ــرقة المن وس

ــر أن الشــرطة  ــي جب ــر أن الشــرطة وأشــار ســعادة المقــدم عل ــي جب ــر أن الشــرطة وأشــار ســعادة المقــدم عل ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 

حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 

ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 

وفجــع بخبــر وفــاة زوجتــه واصابــة طفلــه 

ــر أن الشــرطة  ــي جب ــر أن الشــرطة وأشــار ســعادة المقــدم عل ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض مة القاطنيــن مــن التعــرض 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض مة القاطنيــن مــن التعــرض 

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 

ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 

ــر أن الشــرطة  ــي جب ــر أن الشــرطة وأشــار ســعادة المقــدم عل ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 

ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 

ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 

حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 

ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 

وفجــع بخبــر وفــاة زوجتــه واصابــة طفلــه وفجــع بخبــر وفــاة زوجتــه واصابــة طفلــه 

ــر أن الشــرطة  ــي جب ــر أن الشــرطة وأشــار ســعادة المقــدم عل ــي جب ــر أن الشــرطة وأشــار ســعادة المقــدم عل ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض مة القاطنيــن مــن التعــرض مة القاطنيــن مــن التعــرض 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض مة القاطنيــن مــن التعــرض مة القاطنيــن مــن التعــرض 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض 

ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
ــر أن الشــرطة  ــي جب وأشــار ســعادة المقــدم عل
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
حاليــا تعمــل علــى تتمــة االجــراءات القانونيــة 
للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 
مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات مة وتأميــن الســكن وخاصــة فــي البنايات 
مة القاطنيــن مــن التعــرض مة القاطنيــن مــن التعــرض 

للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات للقضيــة، داعيــا الجمهــور إلــى أخــذ احتياطــات 

ع.ح.ع( مــن جــزر القمــر بتهمــة انتحــال صفــة رجــال األمــن 
ــازل. ــرقة المن وس

٢٤ ساعة فقط للقبض على عصابة 
تستهدف سرقة عمالء البنوك

ــية تمكــن أفــراد إدارة التحريــات والمباحــث الجنائيــة مــن إلقــاء  ــن الجنس ــخاص م ــة  أش ــن أربع ــة م ــى عصاب ــض عل اإلفريقيــة بتهمــة ســرقة عمــالء البــوك بعــد أربــع وعشــرين القب
ســاعة مــن ورورد البــالغ.
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أخبار الشرطة

تضمنــت هــذه البرامــج مســاعدة النــزالء ودعــم 
المشــاريع المرتبطــة بهــم فــي المؤسســة اإلصالحيــة 

ــان.  ــة بعجم والعقابي
ــداهلل  ــن عب ــواء الشــيخ ســلطان ب وصــرح ســعادة الل
النعيمــي قائــد عــام شرطـــة عجمـــان أنـــه استجابــــة 
لبرامــــج الخيــر المنظمة فـي شرطـة عجمـان، بـــادر 
اإلمــارات اإلســالمي بالتبــرع بمبلــغ »مليونــان درهــم« 
مــن صنــدوق الــزكاة وصنــدوق الصدقــات، للمســاهمة 
والمعســرين  للمبعديــن  ســفر  تذاكــر  شــراء  فــي 
ماديــًا، ولســداد مديونيــات النــزالء الذيــن صعــب 
عليهــم دفعهــا، وذلــك دعمــا لمبــادرة شــرطة عجمــان 
المطلقــة تحــت شــعار »فــرج همــي واســعد أســرتي«، 
وأيضــا إلنشــاء المبانــي الجديــدة والحديثــة للنــزالء 
فــي شــرطة عجمــان، إلــى جانــب انشــاء حضانــة 
عمــل  ورش  واعــداد  النزيــالت،  ألطفــال  مطــورة 
ودورات تدريبيــة لتعزيــز منتجــات النزيــالت فــي 

ــان. ــي عجم ــة ف ــة واالصالحي ــة العقابي المؤسس

وأشــار ســعادته أن مســاهمة اإلمــارات اإلســالمي 
ــل االجتماعــي،  ــا أســمى أواصــر التكاف ــى فيه تتجل
التراحــم  معانــي  أجمــل  ثناياهــا  فــي  حاملــة 
والتعاضــد تماشــيًا مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، 
ــاء،  ــر والعط ــارات بالخي ــة اإلم ــيرة دول ــًا لمس ودعم
مــن  ســعادته  تســلم  والتقديــر  الســعادة  وببالــغ 
عــام  مديــر  الهرمــودي  الرحيــم  عبــد  عواطــف 
مصــرف  فــي  والعمليــات  التشــغيلية  الجــودة 
اإلمــارات اإلســالمي، بحضــور ســعادة العميــد مبــارك 
الــرزي مديــر إدارة المؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة 
ــرع  ــر ف ــم مدي ــد تري ــرة حم ــيدة ثائ ــان، والس بعجم

بعجمــان،  اإلســالمي«  »االمــارات 
ودعــا ســعادة قائــد عــام شــرطة عجمــان رجــال 
الماليــة  والمؤسســات  والمصــارف  األعمــال 
الخيريــة  والمؤسســات  والجمعيــات  والشــركات 
ــع  ــل م ــى التفاع ــة إل ــات المهتم ــة والمؤسس واألهلي
ــد  ــم ي ــر، وتقدي ــام الخي ــان لع ــرطة عجم ــج ش برام
المعســرين،  النــزالء  مــن  الشــريحة  لهــذه  العــون 
إلــى  اضطرتهــم  التــي  الماليــة  للظــروف  تقديــرًا 
ــز روح  ــة تعزي ــدًا أهمي ــهم، مؤك ــل حبس ــاء داخ البق
التعــاون والتواصــل بيــن شــرائح المجتمــع فــي 
أوضحــت  جانبهــا  اإلنســاني.من  العمــل  مجــال 
عواطــف عبــد الرحيــم الهرمــودي مديــر عــام الجودة 
التشــغيلية والعمليــات فــي اإلمــارات اإلســالمي، 
أن مســاهمة »اإلمــارات اإلســالمي« جــاءت دعمــًا 
ــا صاحــب الســمو  ــي أطلقه ــر الت ــام الخي ــادرة ع لمب
الشــيخ خليفــة بــن زايــد رئيــس الدولــة حفظــه 

العقابيــة  المؤسســة  نــزالء  مــع  وتعاطفــًا  اهلل، 
واإلصالحيــة وتيســيرًا للمعســرين منهــم، مؤكــدًة 
ــع  أن األهــداف االســتراتيجية للمصــرف تتكامــل م
أهــداف شــرطة عجمــان فــي تنظيــم المبــادرات 
ــزالء  ــا كن ــاعدات لمحتاجيه ــم المس ــة وتقدي الخيري
المؤسســة االصالحيــة والعقابيــة وأســرهم علــى 
مســتوى الدولــة، بتســديد ديونهــم الماليــة المدنيــة 

الشــرعية.  ودياتهــم 
وأضافــت الهرمــودي أن اإلمــارات اإلســالمي فــي 
العــام 2016 قــد تعــاون مــع القيــادة العامــة لشــرطة 
الــذي  الخيــري  صندوقــه  خــالل  ومــن  عجمــان 
أطلقــه العــام المنصــرم فــي تســديد االلتزامــات 
الماليــة المترتبــة علــى النــزالء المحكوميــن علــى 
ذمــة قضايــا ماليــة مختلفــة فــي المؤسســة العقابيــة 
واإلصالحيــة بعجمــان، ضمــن المبــادرة اإلنســانية 
العامــة لشــرطة عجمــان  القيــادة  التــي أطلقتهــا 
تحــت عنــوان »فــرج همي واســعد أســرتي« لتســديد 
ديــون نــزالء المؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة فــي 
ــات  ــة ودي ــا مالي ــن بقضاي ــان، المتعثري ــارة عجم إم
ــًا  ــراحهم دعم ــالق س ــم وإط ــراج عنه ــرعية، لإلف ش
لهــم وألســرهم التــي تمــر بظــروف معيشــية صعبــة 

ــم«. ــاب معيله ــل غي ــي ظ ف
اإلســالمي  اإلمــارات  »أن  الهرمــودي:  وأوضحــت 
مســتمر فــي تعزيــز دوره المجتمعــي، معتبــرة أن 
ــة  ــري والعطــاء والمســؤولية االجتماعي ــل الخي العم
الصيرفــة  لقطــاع  األساســية  الركائــز  مــن 

اإلســالمية«.

دعمًا لبرامج شرطة عجمان لعام الخير« اإلمارات اإلسالمي يتبرع 
بمليونين درهم لنزالء المؤسسة العقابية واإلصالحية بعجمان

ــة »حفظــه اهلل«،  ــد آل نهيــان رئيــس الدول ــن زاي ــر التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة ب ــادرة عــام الخي اســتجابًة لمب
وتعزيــزًا لمبــدأ التعاطــف اإلنســاني الــذي اتســمت بــه دولــة اإلمــارات منــذ قيامهــا فــي مســاعدة المعســرين والمحتاجيــن، نظمــت 

القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان عــدة برامــج لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن المبــادرة.

 لبرامج شرطة عجمان لعام الخير« اإلمارات اإلسالمي يتبرع 

عام الخير
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وصرح العميـــد مبـارك خلفـــان الـرزي مدير 
إدارة المؤسســـة العقابيـــة واإلصالحيـــة 
بشرطـــة عجمـــان أنـــه استجابــــة لبرامــج 
ــان  ــة عجمـ ــي شرطـ ــة فـ ــر المطلقـ الخيــ
بـــــادرت مجموعـــة بيـــور جولـــــد ممثلــة 
بالسيــــد فيـــــروز ميرشانـــــــت مالــــك 
مجموعــة بيورجولــد للذهـــــب بالتبــــرع 
بمبلـــــغ مالــــــي وقـــــدره (238,750( ألـــف 
درهـــم، للمســاهمة فــي شــراء تذاكــر ســفر 
والذيــن  ماديــًا  والمعســرين  للمبعديــن 
تذكــرة  شــراء  علــى  القــدرة  اليمتلكــون 
نــزالء  مــن  بلدانهــم  إلــى  للعــودة  ســفر 
المؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة بعجمــان.
الــرزي  مبــارك  العميــد  ســعادة  وأشــار 
أن مســاهمة بيورجولــــد ساهمــــت فـــي 
المؤسســة  لنــزالء  سفـــر  تذاكـــر  شـــراء 
العقابيــة واإلصالحيــة ممــن انتهــت فتــرة 
إبعــاد  قضايــا  وعليهــم  محكوميتهــم 
ــى شــراء تذكــرة  وليــس لديهــم القــدرة عل
أن  مؤكــدًا  بلدانهــم،  إلــى  للعــودة  ســفر 
ــزالء  ــذل لإلفــراج عــن الن ــود التــي تب الجه
المعســرين مــن أهــل الخيــر مــن مؤسســات 
اإلفــراج  فــي  تســاهم  وأفــراد،  مختلفــة 
عــن هــذه الحــاالت وعودتهــم إلــى أســرهم 
ــع. ــي المجتمـــ ــرى ف ــرة أخ ــم م واندماجه
وأعــرب ســعادته عــن بالــغ شــكره وتقديــره 

لهــذه  ودعمهــم  بيورجولــد  لمجموعــة 
المبــادرة اإلنســانية التــي أطلقهــا رئيــس 
تعكــس  والتــي  اهلل«  »حفظــه  الدولــة  
ــالة  ــع الرس ــع م ــل المجتم ــدى تفاع ــن م ع
واالجتماعيــة  اإلنســانية  واألهــداف 
ــر فــي شــرطة عجمــان،  لبرامــج عــام الخي
ــود  ــة وجه ــاهمة الطيب ــذه المس ــيدًا به مش
اإلنســاني  العــون  تقديــم  فــي  الشركـــة 
مؤكــدًا  عجمــان،  شــرطة  مــع  بالتعــاون 
فــي  المختلفــة  المؤسســات  أن مشــاركة 
المجتمــع فــي مبــادرة عــام الخيــر يــدل 
ــة  ــن الحماي ــي تأمي ــارز ف ــا الب ــى دوره عل
االجتماعــي،  والتمكيــن  االجتماعيــة 
بيــن  والتالحــم  التكافــل  روح  وتعزيــز 
ــاندة  ــي مس ــي ف ــا األساس ــراد، ودوره األف
الفئــات المجتمعيــة المختلفــة، والتزامهــا 
بواجباتهــا ومســؤوليتها أمــام المجتمــع.

 ودعــا ســعادته رجــال األعمــال والمصــارف 
والشــركات  الماليــة  والمؤسســات 
الخيريــة  والمؤسســات  والجمعيــات 
إلــى  المهتمــة  والمؤسســات  واألهليــة 
التفاعــل مــع برامــج شــرطة عجمــان لعــام 
الخيــر وتقديــم يــد العــون لهــذه الشــريحة 
ــروف  ــرًا للظ ــرين، تقدي ــزالء المعس ــن الن م
البقــاء  إلــى  اضطرتهــم  التــي  الماليــة 
داخــل حبســهم، مؤكــدًا أهميــة تعزيــز روح 

التعــاون والتواصــل بيــن شــرائح المجتمــع 
فــي مجــال العمــل اإلنســاني.

مــن جانــب آخــر أعــرب الســيد فيـــروز 
بيورجولــد  مجموعــة  مــن  ميرشانـــت 
العامــة  للقيــادة  تقديــره  عــن  للذهــب 
ــة فــي  ــان إلســهاماتها األمني لشــرطة عجم
اإلمــارة وســعيها الحثيــث فــي تحســين 
بمختلــف  معهــا  المتعامليــن  خدمــة 
هــذا  بــأن  مؤكـــدًا  المجتمــع،  قطاعــات 
الدعــم جــاء لتقويــة أواصــر التعــاون بيــن 
بيورجولــد  ومجموعــة  عجمــان  شــرطة 
ــق  ــر وتحقي ــج الخي ــم برام ــالل دع ــن خ م

أجلهــا. مــن  أطلقــت  التــي  األهــداف 

مجموعة بيورجولد تتبرع بـ 238,750 ألف درهم 
استجابة لبرامج عام الخير في شرطة عجمان

أخبار الشرطة

نظمــت شــرطة عجمــان عــدة برامــج لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن مبــادرة عــام الخيــر التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان »حفظــه اهلل«، وتضمنــت هــذه البرامــج مســاعدة النــزالء المتعســرين فــي دفــع المديونيــات المطلوبــة عليهــم.
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أخبار الشرطة

وصــرح اللــواء ســلطان بــن عبــداهلل النعيمــي 
ــة  ــه استجابــ ــان أنـ ــة عجمـ ــد عــام شرطـ قائ
لبرامــج الخيــر المطلقـة فـي شرطـة عجمـان 
الغفلــي  غليطــة  بــن  حمــد  ســعادة  بـــــادر 
الســكرتير الخــاص لصاحــب الســمو حاكــم 
إمــارة عجمــان بالتبــــــرع بمبلـــــغ مالــــــي 
وقـــــدره (100( ألـــف درهـــم، للمســاهمة فــي 
والمعســرين  للمبعديــن  تذاكــر ســفر  شــراء 
ماديــًا والذيــن اليمتلكــون القــدرة علــى شــراء 
تذكــرة ســفر للعــودة إلــى بلدانهــم مــن نــزالء 
المؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة بعجمــان.

ــواء الشــيخ ســلطان  ــغ ســعادة الل تســلم المبل
بــن عبــد اهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة 
غليطــة  بــن  طــارق  ســعادة  مــن  عجمــان 
ــم  ــمو حاك ــب س ــب صاح ــر مكت ــي مدي الغفل

إمــارة عجمــان.
وأشــار ســعادة قائــد عــام شــرطة عجمــان أن 
ــي  ــة الغفل ــن غليط ــد ب ــعادة حم ــاهمة س مس
ــزالء  ــر لن ــر سفـ ــراء تذاكـ ــي شـ ــت فـ ساهمــ
المؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة ممــن انتهت 
فتــرة محكوميتهــم وعليهــم قضايــا إبعــاد 
وليــس لديهــم القــدرة علــى شــراء تذكــرة 
ســفر للعــودة إلــى بلدانهــم، مؤكــدًا أن الجهــود 
ــزالء المعســرين  ــذل لإلفــراج عــن الن التــي تب
مــن أهــل الخيــر مــن مؤسســات مختلفــة 
هــذه  عــن  اإلفــراج  فــي  تســاهم  وأفــراد، 

الحــاالت وعودتهــم إلــى أســرهم واندماجهــم 
مــرة أخــرى فــي المجتمـــــع.  

ــره  ــكره وتقدي ــغ ش ــن بال ــعادته ع ــرب س وأع
ــكرتير  ــة الغفلي الس ــن غليط ــد ب ــعادة حم لس
إمــارة  حاكــم  الســمو  لصاحــب  الخــاص 
ــانية  ــادرة اإلنس ــذه المب ــم له ــان ودعمه عجم
»حفظــه  الدولــة  رئيــس  أطلقهــا  التــي 
تفاعــل  مــدى  عــن  تعكــس  »والتــي  اهلل 
ــانية  ــداف اإلنس ــالة واأله ــع الرس ــع م المجتم
فــي  الخيــر  عــام  لبرامــج  واالجتماعيــة 
المســاهمة  بهــذه  شــرطة عجمــان، مشــيدًا 
ــة فــي تقديــم العــون  الطيبــة وجهــود الشركـ
عجمــان،  شــرطة  مــع  بالتعــاون  اإلنســاني 
ــال  ــع ورج ــراد المجتم ــاركة أف ــدًا أن مش مؤك
ــارة  ــي اإلم ــارزة ف ــخصيات الب ــال والش األعم
عــام  مبــادرة  فــي  المختلفــة  والمؤسســات 
ــن  ــارز فــي تأمي ــى دورهــا الب ــدل عل ــر ي الخي
الحمايــة االجتماعيــة والتمكيــن االجتماعــي، 
وتعزيــز روح التكافــل والتالحــم بيــن األفــراد، 
الفئــات  مســاندة  فــي  األساســي  ودورهــا 
ــا  ــا بواجباته ــة، والتزامه ــة المختلف المجتمعي

المجتمــع. أمــام  ومســؤوليتها 
ــارف  ــال والمص ــال األعم ــعادته رج ــا س  ودع
والمؤسســات الماليــة والشــركات والجمعيــات 
والمؤسســات الخيريــة واألهلية والمؤسســات 
المهتمــة إلــى التفاعــل مــع برامــج شــرطة 

عجمــان لعــام الخيــر وتقديــم يــد العــون لهــذه 
المعســرين، تقديــرًا  النــزالء  الشــريحة مــن 
للظــروف الماليــة التــي اضطرتهــم إلــى البقــاء 
داخــل حبســهم، مؤكــدًا أهميــة تعزيــز روح 
التعــاون والتواصــل بيــن شــرائح المجتمــع 

فــي مجــال العمــل اإلنســاني.
مــن جانــب آخــر أعــرب ســعادة طــارق بــن 
ــمو  ــب س ــب صاح ــر مكت ــي مدي ــة الغفل غليط
حاكــم إمــارة عجمــان عــن تقديــره للقيــادة 
ــة  ــهاماتها األمني ــان إلس ــرطة عجم ــة لش العام
ــين  ــي تحس ــث ف ــعيها الحثي ــارة وس ــي اإلم ف
ــات  ــف قطاع ــا بمختل ــن معه ــة المتعاملي خدم
جــاء  الدعــم  هــذا  بــأن  مؤكـــدًا  المجتمــع، 
لتقويــة أواصــر التعــاون بيــن شــرطة عجمــان 
وأفــراد المجتمــع والمؤسســات المختلفــة مــن 
خــالل دعــم برامــج الخيــر وتحقيــق األهــداف 

ــا. ــن أجله ــت م ــي أطلق الت

السكرتير الخاص لحاكم عجمان يتبرع بمبلغ 100 ألف درهم 
استجابة لبرامج عام الخير في شرطة عجمان
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الشيخ حمد بن محارب قضى حياته
 معلمًا وإمامًا ومفتيًا وقاضيًا

نحــن اليــوم نلقــي الضــوء علــى مســيرة الشــيخ حمــد المحــارب حيــث نتطــرق الــى والدتــه فــي الجهــراء، ثــم انتقــال اســرته 
الــى منطقــة المرقــاب وبهــا بــدأ حياتــه العلميــة فــدرس فــي مدرســة الفــالح ثــم أصيــب بمــرض الجــدري ففقــد بصــره، لكــن 
عزيمتــه لــم تفتــر فســار فــي ركاب العلــم حتــى اصبــح قاضيــا فــي امــارة عجمــان، وبعدمــا مكــث فيهــا ســنين طويلــة ثــم عــاد 

الــى بلــده واكمــل عطــاءه بهــا. احاديــث شــيقة وممتعــة نقضيهــا مــع ســيرته:

ولــد الشــيخ حمــد بــن محــارب بــن حمــود الهيــن المطيــري فــي قريــة الجهــراء العــام 1914م وقــد انتقــل مــع اســرته الــى حــي المرقــاب فــي 
بيــت مالصــق لمســجد هــالل المطيــري فــي فريــج العليــوة وكان آنــذاك صغيــرا فــي الســن، وكان والــده يعمــل 

فــي التجــارة بيعــا وشــراء، بــدأت حياتــه العلميــة منــذ صغــره حيــث ادخلــه والــده فــي مدرســة 
الفــالح التــي انشــأها المــال زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن 

دعيــج وكان عمــره حيــن بــدأ فــي هــذه الدراســة لــم يتجــاوز الثامنــة وكان فــي هــذا 
العمــر مبصــرا لــم يصبــه مــرض الجــدري.

تلقــى العلــوم االوليــة حيــث حفــظ بعــض ســور القــرآن الكريــم والحديــث 
الشــريف ومبــادئ الكتابــة والقــراءة واســتمر فــي هــذه المدرســة فتــرة 
ــذي  ــا النحــو ال ــوم مــن بينه ــا مجموعــة مــن العل ــة واتقــن خالله طويل
كان بارعــا فيــه وكان مســتحضرا لشــواهده وكذلــك درس ألفيــة ابــن 
ــد  ــام احم ــب االم ــى مذه ــه عل ــذي اتقن ــه ال ــك درس الفق ــك وكذل مال
ــم  ــة وعل ــه واللغ ــب الفق ــن كت ــات م ــن المؤلف ــر م ــى الكثي ــع عل واطل
النحــو وكذلــك كان بارعــا فــي علــم الميــراث وتقســيمات المواريــث 
فيــه، وحيــن بلوغــه عمــر احــد عشــر عامــا فقــد بصــره جــراء مرضــه 
ــك الســنة  ــه وكان فــي تل ــه وتمكــن مــن عيني ــذي اصاب بالجــدري ال

قــد عــم هــذا المــرض فــي الكويــت.

الطلب
لــم يــزد فقــد البصــر عنــد الشــيخ حمــد إال عزمــا وهمــة وتصميمــا 
ــاه اهلل ســرعة  ــه العلمــي فقــد ات ــى إكمــال تعليمــه وتحصيل عل

الحافظــة وقــوة البديهــة لذلــك اســتطاع بعــد ان شــارف 
المعرفــة  قواعــد  يرســخ  ان  عشــرة  الثامنــة  ســن 

العلميــة فانطلــق فــي طلــب العلــم الــى مراكــز 
ــي  ــة ف ــق المحيط ــي المناط ــاء ف العلم

وبعــض  االحســاء  منهــا  الكويــت 
امــارات الخليــج فحلــت رحالــة فــي 
ــل  ــة رح ــي اول محط ــاء وه االحس
علــى  فيهــا  العلــم  وتلقــى  اليهــا 
يــد الشــيخ عبدالعزيــز آل مبــارك 
ــه  ــو والفق ــده النح ــث درس عن حي
ــن  ــى البحري ــه ال ــد رحل ــا ش وبعده
ولــم تطــل اقامتــه فيهــا اكثــر مــن 
شــهر حيــث غادرهــا الــى قطــر 
قطــر  الــى  ذهابــه  ســبب  وكان 

 زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن 
دعيــج وكان عمــره حيــن بــدأ فــي هــذه الدراســة لــم يتجــاوز الثامنــة وكان فــي هــذا 

 زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن 
دعيــج وكان عمــره حيــن بــدأ فــي هــذه الدراســة لــم يتجــاوز الثامنــة وكان فــي هــذا 

 زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن 

تلقــى العلــوم االوليــة حيــث حفــظ بعــض ســور القــرآن الكريــم والحديــث 
الشــريف ومبــادئ الكتابــة والقــراءة واســتمر فــي هــذه المدرســة فتــرة 
ــذي  ــا النحــو ال ــوم مــن بينه ــا مجموعــة مــن العل ــة واتقــن خالله طويل
كان بارعــا فيــه وكان مســتحضرا لشــواهده وكذلــك درس ألفيــة ابــن 
ــذي  ــا النحــو ال ــوم مــن بينه ــا مجموعــة مــن العل ــة واتقــن خالله طويل
كان بارعــا فيــه وكان مســتحضرا لشــواهده وكذلــك درس ألفيــة ابــن 
ــذي  ــا النحــو ال ــوم مــن بينه ــا مجموعــة مــن العل ــة واتقــن خالله طويل

ــد  ــام احم ــب االم ــى مذه ــه عل ــذي اتقن ــه ال ــك درس الفق ــك وكذل مال
ــم  ــة وعل ــه واللغ ــب الفق ــن كت ــات م ــن المؤلف ــر م ــى الكثي ــع عل واطل
النحــو وكذلــك كان بارعــا فــي علــم الميــراث وتقســيمات المواريــث 
فيــه، وحيــن بلوغــه عمــر احــد عشــر عامــا فقــد بصــره جــراء مرضــه 
ــك الســنة  ــه وكان فــي تل ــه وتمكــن مــن عيني ــذي اصاب بالجــدري ال

لــم يــزد فقــد البصــر عنــد الشــيخ حمــد إال عزمــا وهمــة وتصميمــا 
ــاه اهلل ســرعة  ــه العلمــي فقــد ات ــى إكمــال تعليمــه وتحصيل عل

الحافظــة وقــوة البديهــة لذلــك اســتطاع بعــد ان شــارف 
المعرفــة  قواعــد  يرســخ  ان  عشــرة  الثامنــة  ســن 

العلميــة فانطلــق فــي طلــب العلــم الــى مراكــز 

فــي التجــارة بيعــا وشــراء، بــدأت حياتــه العلميــة منــذ صغــره حيــث ادخلــه والــده فــي مدرســة 
 زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن  زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن 

دعيــج وكان عمــره حيــن بــدأ فــي هــذه الدراســة لــم يتجــاوز الثامنــة وكان فــي هــذا 
 زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن 

دعيــج وكان عمــره حيــن بــدأ فــي هــذه الدراســة لــم يتجــاوز الثامنــة وكان فــي هــذا 
 زكريــا االنصــاري وكانــت تقــع هــذه المدرســة فــي ســكة ابــن 

تلقــى العلــوم االوليــة حيــث حفــظ بعــض ســور القــرآن الكريــم والحديــث 
الشــريف ومبــادئ الكتابــة والقــراءة واســتمر فــي هــذه المدرســة فتــرة 
ــذي  ــا النحــو ال ــوم مــن بينه ــا مجموعــة مــن العل ــة واتقــن خالله طويل
كان بارعــا فيــه وكان مســتحضرا لشــواهده وكذلــك درس ألفيــة ابــن 
ــذي  ــا النحــو ال ــوم مــن بينه ــا مجموعــة مــن العل ــة واتقــن خالله طويل
كان بارعــا فيــه وكان مســتحضرا لشــواهده وكذلــك درس ألفيــة ابــن 
ــذي  ــا النحــو ال ــوم مــن بينه ــا مجموعــة مــن العل ــة واتقــن خالله طويل

ــد  ــام احم ــب االم ــى مذه ــه عل ــذي اتقن ــه ال ــك درس الفق ــك وكذل مال
ــم  ــة وعل ــه واللغ ــب الفق ــن كت ــات م ــن المؤلف ــر م ــى الكثي ــع عل واطل
النحــو وكذلــك كان بارعــا فــي علــم الميــراث وتقســيمات المواريــث 
فيــه، وحيــن بلوغــه عمــر احــد عشــر عامــا فقــد بصــره جــراء مرضــه 
ــك الســنة  ــه وكان فــي تل ــه وتمكــن مــن عيني ــذي اصاب بالجــدري ال

لــم يــزد فقــد البصــر عنــد الشــيخ حمــد إال عزمــا وهمــة وتصميمــا 
ــاه اهلل ســرعة  ــه العلمــي فقــد ات ــى إكمــال تعليمــه وتحصيل عل

الحافظــة وقــوة البديهــة لذلــك اســتطاع بعــد ان شــارف 
المعرفــة  قواعــد  يرســخ  ان  عشــرة  الثامنــة  ســن 
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علمــه بوجــود الشــيخ محمــد المانــع فيهــا 
حيــث مكــث عنــده والزمــه مــدة ســنتين 
ــي  ــده النحــو واللغــة والفقــه الحنبل تلقــى عن
وقــد نبــغ فــي هــذه العلــوم وزاد تحصيلــه 
ــس  ــى التدري ــادرا عل ــح ق ــث اصب ــا بحي فيه

واالفتــاء.

دبي
غــادر الشــيخ حمــد قطــر متوجهــا الــى امــارة 
عبدالكريــم  بالشــيخ  فيهــا  والتقــى  دبــي 
البكــري الــذي كان يــدرس فــي منطقــة امــارة 
عجمــان فدعــاه اليهــا فلبــى طلبــه وذهــب 
اليــه وفيهــا التقــى بالشــيخ عبــداهلل الشــيبة 
ان  منــه  ايضــا مدرســا فطلــب  كان  الــذي 
يــدرس النحــو والفرائــض عنــده فــي عجمــان 
هــذه  واثنــاء  هـــ   1353 العــام  ذلــك  وكان 
الفتــرة كان لــه لقــاءات مــع كثيــر مــن العلمــاء 
فــي تلــك المنطقــة كمــا اخــذ يمــارس تدريس 
النحــو والفقــه وتحفيــظ القــرآن الكريــم فــي 
المــدارس المتوافــرة هنــاك وكانــت مــدارس 

ــم. ــى النمــط القدي عل

العودة
ــان مــا يقــرب  مكــث الشــيخ حمــد فــي عجم
مــن العاميــن ثــم عــاد الــى الكويــت وكان 
1355 هـــ ومنهــا  ذلــك فــي اواخــر العــام 
انطلــق الــى الريــاض لكــي يطلــب العلــم عنــد 
الــذي  الشــيخ محمــد ابراهيــم آل الشــيخ 
ــك الوقــت  كان مــن العلمــاء البارزيــن فــي ذل
الــى  عــاد  ثــم  كامــال  عنــده عامــا  فمكــث 
الكويــت بعدمــا زاد تحصيلــه العلمــي فــزاول 
الكويــت  وطنــه  فــي  التدريســي  نشــاطه 
ــد«  ــة حم ــماها »مدرس ــة اس ــح مدرس فافتت
ــة( فــي  ــة (المطب ــا فــي منطق وكان موقعه
ــل  ــم انتق ــنة ث ــدة س ــا لم ــتمر فيه ــرق واس ش
الــى منــزل الســيد عبداإللــه القناعــي ومــارس 
التدريــس فــي ديوانيــة البيــت وكان تدريســه 
يقتصــر علــى حفــظ وتعليــم القــرآن الكريــم 
بحــل  يقــوم  تدريســه  جانــب  الــى  وكان 
الخصومــات بيــن النــاس ويــؤم المصليــن 
فــي مســجد هــالل اذا غــاب عنــه االمــام 
للقــرآن  االطفــال  بتحفيــظ  يقــوم  وكان 

الكريــم بعــد صــالة المغــرب.

المغادرة
ــا  ــه لم ــر بنفس ــا اث ــان له ــة لعجم ــت الرحل كان
القــى فيهــا مــن حســن اســتقبال وحفــاوة 
ــة  ــرة ثاني ــا م ــودة اليه ــرر الع ــا فق ــن اهله م
ــث  ــا حي ــا وقاضي ــا وخطيب ــل امام ــا عم وبه

واالفتــاء  القضــاء  وظيفــة  اليــه  اســندت 
ــام  ــك الع ــن وكان ذل ــن الزم ــة م ــدة طويل م
ســنة 1358 هـــ الموافــق 1938م وقــد تزوج 
حيــن اقامتــه فــي عجمــان واســتمر نشــاطه 
ــة والقضــاء  العلمــي فــي التدريــس والخطاب
والمشــاركات االجتماعيــة وكان مــن جلســاء 
لــه  وكان  النعيمــي  راشــد  الشــيخ  اميرهــا 
ــارة  ــك االم ــي تل ــة ف ــة واضح ــات علمي بصم
يديــه  علــى  تلقــوا  كثــر  تالميــذ  لــه  وكان 

العلــوم الشــرعية وعلــوم اللغــة )النحــو(.
واســتمر بهــذا الجهــد حتــى العــام 1370 هـــ 

ــق 1950. المواف
وعنــد زيــارة صاحــب الســمو الشــيخ عبــداهلل 
ــان  ــارة عجم ــه اهلل ام ــاح رحم ــالم الصب الس
فالتقــى بالشــيخ حمــد فــي مجلــس اميــر 
المنطقــة الشــيخ راشــد النعيمــي وعــرف انــه 
ــه  ــب الي ــي فطل ــه كويت ــارة وان ــي االم قاض
ــه  ــالده الي ــاج ب ــت الحتي ــى الكوي ــودة إل الع
فبــادر الشــيخ حمــد لالســتعداد بالعــودة إلــى 

ــه. وطن

االمامة
وبعــد عودتــه مــن عجمــان كان اول عمــل 
قــام بــه هــو امــام فــي مســجد الســهول فــي 
منطقــة الشــامية ثــم انتقــل إلــى مســجد 
هــالل المطيــري فــي المرقــاب وكان هــذا 
ــو  ــد وه ــيخ حم ــه الش ــأ في ــد نش ــجد ق المس
ــرة اال  ــه بالنق ــان بيت ــم ب ــى الرغ ــر، وعل صغي
انــه كان يذهــب بمفــرده ويحــاول العثــور 
المرقــاب حيــث  إلــى  تنقلــه  علــى ســيارة 
مســجد هــالل وكان يجلــس فــي المســجد 
ــم  ــاء ث ــالة العش ــد ص ــى بع ــى إل ــن الضح م
يعــود إلــى بيتــه، وبعــد فتــرة ســكن بالقــرب 
مــن المســجد ومــع امامتــه للمصليــن كان 
يخصــص وقتــا اللقــاء الــدروس في المســجد 
ويحــل  االحاديــث  بعــض  بشــرح  ويقــوم 
كتــب  ويراجــع  النــاس  بيــن  الخصومــات 
الفقــه والحديــث ويواصــل كذلــك قراءتــه 
للقــرآن الكريــم وكان يســتقبل طــالب العلــم 
الفقــه  كتــب  عليــه  يقــرؤون  منزلــه  فــي 
والحديــث وكان قــوى الحافظــة إذا قــرأت 
يحفظهــا  مرتيــن  او  مــرة  الصفحــة  عليــه 
ــب االخــالق  ــف اللســان طي ــا وكان عفي تمام
مكرمــا لليتيــم والمســكين ثــم انتقــل إلــى 
ــن عــوف فــي منطقــة  مســجد عبدالرحمــن ب
خيطــان امامــا وخطيبــا. ثــم انتقــل إلــى 
اول  وصــار  انشــائها  اول  فــي  اليرمــوك 
ــذا  ــم ه ــة وكان اس ــب بالمنطق ــام وخطي ام
المســجد »العميــر« وظــل فيــه حتــى وفاتــه 

اهلل. رحمــه   1983

المواصلة
كان مــن يقينــه ان طلــب العلــم وتحصيلــه ال 
يتوقــف فعندمــا علــم بافتتــاح معهــد لالمامة 
والخطابــة لــم يتــوان فــي االلتحــاق بــه وكان 

ذلــك العــام 1964.
وفــي العــام 1972 التحــق بمعهــد دار القــرآن 
الدراســة  لــوزارة االوقــاف وانهــى  التابــع 
العــام 1978 ثــم فــي هــذه الســنة نفســها 
ــع  التحــق بمعهــد الدراســات االســالمية التاب
اثنــاء  فــي  مــرض  ثــم  االوقــاف  لــوزارة 

ــة.  ــل الدراس ــم يكم ــذه فل ــته ه دراس

الشعر
كان للشــيخ حمــد المحــارب اشــعار كثيــرة 
ــم  ــه ل ــاة، لكن ــات الحي ــف موضوع ــي مختل ف
يكــن يحــرص علــى جمــع شــعره تحرجــا فــي 
ان يغلــب عليــه صفــة الشــاعر، فهــو القاضــي 

ــه المعــروف. الفقي
وقــال مخاطبــًا المغفــور لــه الشــيخ عبــداهلل 
ــم  ــاءات عبدالكري ــد ادع ــاح بع ــالم الصب الس
قاســم ســنة 1961م، عندمــا حشــد جيوشــه 

علــى الحــدود لغــزو الكويــت:

ذّلت أعاديك بعد اليوم وانهزموا
وصار في عهدك االيام تبتسم

عبدالكريم فكم ثكلى تركت وكم
طفال يئن وقد اودى به الُيُتم

مظالم منك في ارض العراق بدت
تجتاحه وهو في الويالت يصطدم

آل الصباح أسود سادة برزوا
بين االنام وكل منهم علم

وقال في يوم العلم:

اال ان ليل الجهل اسود دامس
وان نهار العلم ابيض شامس
فتشقى حياة ما لها من ملب

وتشقى بالد ليس فيها مدارس
تنام بأمن امة ملء جفنها

لها العلم من كل الحوادث حارس
وما العلم اال للبنين سعادة
يفوز بها حر اديب ممارس

ومن ضيّع الدرس النفيس فانه
غبي جهول في البرية خانس

وتحيا عليه امة مثلما حيا
على الماء غرس انت باالمس غارس
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حول نشر أخبار الجرائم في الصحف اليومية  
بين اإليجابية والسلبية 

استطالع  عادل أحمد المصطفى

ــاس اليوميــة وواقعهــم. ــاة الن ــواع المتعــددة فــي وســائل اإلعــالم التــي تمــس حي ــم واحــدة مــن األن ــار الجرائ تعــد أخب
لكــن آراء المختصيــن تتضــارب فيمــا إذا كانــت هــذه األخبــار عامــال مســاعد فــي زيــادة الوعــي والتهذيــب للمجتمع وترســيخ 
المفاهيــم والقيــم فــي أخــذ العبــرة مــن األحــداث, أم هــي عامــل مــن عوامــل شــرخ المجتمعــات مــن خــالل إذكاء النزعــات 

االجتماعيــة ممــا تنشــره فــي الحديــث عــن الجريمــة عبــر صفحاتهــا.

ومــن هنــا توجهــت مجلــة الشــرطة والمجتمــع فــي هــذا االســتطالع للوصــول الــى إدلــة علميــة مــن آراء 
المهتميــن ووجهــات نظرهــم حــول الفوائــد واألضــرار المترتبــة علــى نشــر أخبــار الجرائــم فــي 

وســائل األعــالم والصحــف بصــورة خاصــة .
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مدير مكتب صحيفة البيان
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اســتطلعنا رأي األســتاذ المحامــي فهــد 
ــم  ــة المحاك ــام كاف ــد أم ــودي المعتم الزي
والــذي أوضــح أن نشــر الجرائــم البــد 
النقــاط  كافــة  اكتمــال  بعــد  يتــم  أن 
القانونيــة، وهنــا أقصــد الدعــوى وصــدور 
ــا يصبــح  الحكــم النهائــي عليهــا ومــن هن
نشــر هــذه الجريمــة ينــدرج فــي المســلك 
اإليجابــي، وأصبــح األعــالم فــي عالــم 
الــرأي  فــي  تؤثــر  خطيــرة  أداة  اليــوم 
العــام وعليــه البــد مــن بــث التوعيــة 
داخــل المجتمعــات وترســيخ المفاهيــم 
ــم. األمنيــة مــن خــالل نشــر هــذه الجرائ

المظاهــر  محاربــه  علــى  والعمــل 
الســلبية مــن خــالل النشــر والتركيــز 
علــى نوعيــة العقوبــة كونهــا الــرادع 
ــكل مــن تســول  ــزرع الخــوف ل ــذي ي ال
المخالــف  بالعمــل  اإلتيــان  نفســه  لــه 

للقانــون.
وقــد ذكــر المستشــار القانونــي حمــدي 
لــدى  محامــي  يعمــل  ســعيد  محمــد 
مكتــب مــي عبــد الرحمــن للمحامــاة 
القاعــدة  توضــح  الحــدث  نشــر  إن 
القانونيــة وهــي نشــر الثقافــة القانونيــة 
ممــا يســاعد المجتمــع فــي اكتســاب 

هــذه الثقافــة ولكــن بالصــورة المكتملــة 
الجوانــب القانونيــة حيــث أن النشــر 

ســالح ذو حديــن.
وكمــا تنــاول ضــرورة مراعــاة مســتوى 
مــن  البــد  حيــث  المراهقيــن  فهــم 
عبــر  األخبــار  التنــاول  فــي  الحــرص 
وســائل االتصــال الجماهيــري، حيــث 
التركيــز علــى جانــب التوعيــة والتنويــر 
ومضــار الوقــوع فــي الجرائــم التــي 
أوضــح  وقــد  الصحافــة  تتناولهــا 
الحقــل  فــي  العامليــن  أحــد  كذلــك 
القانونــي األســتاذ  الباحــث  القانونــي 

عمــاد الحــاج الــذي يعمــل لــدي مكتــب 
ريــم صالــح للمحامــاة واالستشــارات 
القانونيــة حــول نشــر الجرائــم التــي 
باإليجابيــة  المجتمــع  داخــل  تحــدث 
أن تكــون قــد اســتوفت فيهــا كافــة 
اإلركان القانونيــة وجــاء التصريــح مــن 

الرســمية. المصــادر 
حيــث تســاعد هــذه األخبــار الــى زيــادة 
ــراد  ــل أف ــي تجع ــة الت ــر والتوعي التنوي
ــور  ــي المحظ ــوع ف ــن الوق ــع م المجتم
ــاليب  ــل وأس ــة حي ــن كاف ــوط م والتح

ــون. ــن القان ــن ع الخارجي

تطــرق األســتاذ أســامة أحمــد مديــر 
مكتــب صحيفــة البيــان فــي إمــارة 
النشــر عبــر  عجمــان وإلــى ضــرورة 
وأكــد  القضايــا  هــذه  عــن  الصحــف 
مــن  مســتوفية  تكــون  أن  ضــرورة 
المعتمــدة  الرســمية  المصــادر  قبــل 
الخبــر  ممــا يســاعد فــي مصداقيــة 
الصحيحــة  األركان  كافــة  وتوفــر 
ــة  ــا يســاعد فــي دحــض عملي ــه مم في
اإلشــاعة والتلفيــق. وذكــر كذلــك أن 
عمليــة الشــفافية ضــرورة قصــوى فــي 
ــي  ــاعد ف ــا يس ــار مم ــذه األخب ــل ه مث
اكتمــال الصــورة الحقيقيــة فــي شــكل 
التواصــل مــع متلقــي هــذه األخبــار 

ــل  ــر مث ــي نش ــدة ف ــق الفائ ــا تحق وهن
هــذه األخبــار.

تعــاون  الزاويــة  هــذه  فــي  وتنــاول 
عجمــان  لشــرطة  العامــة  القيــادة 
عــام  قائــد  ســعادة  فــي  ممثلــه 
شــرطة عجمــان المتواصــل مــع كافــة 
ــة  ــا بكاف ــة وتزويده ــزة اإلعالمي األجه
المعلومــات والحقائــق فــي مثــل هــذه 

األخبــار.  
مــن  زكــي  ســيد  األســتاذ  وأكــد 
أخبــار  نشــر  أن  الخليــج  صحيفــة 
وذلــك  ضروريــة  عمليــة  الجرائــم 
واألمــن  الوعــي  مفهــوم  لترســيخ 
ــة  ــات وكيفي ــل المجتمع ــان داخ واألم

والممتلــكات  األرواح  علــى  الحفــاظ 
األمنــي.  التثقيــف  خــالل  مــن 

ذات  قضايــا  هنالــك  أن  وشــدد 
خصوصيــة يكــون النشــر فيهــا ســلبي 
ــع  ــى المجتم ــب عل ــردود مخي وذات م
والبلــد،  ومــن هنــا إن عمليــة النشــر 
البــد مــن دراســتها مــن كافــة الجوانــب 
هــذا  وزعزعــة  أمــن  يمــس  ال  بمــا 

المجتمــع.
مطلقــة  ليســت  النشــر  حريــة  والن 
فــي كل األحــوال وتحقيــق الفائــدة 
للمجتمــع يعتبــر مــن العوامــل التــي 
تجعــل النشــر أمــرًا حتميــًا ويجعــل 
الصحافــة ذات مصداقيــة وموضوعية 

فــي تنــاول مثــل هــذه األخبــار مــن 
المخولــة. الرســمية     المصــادر 

ــى  ــؤال ال ــس الس ــا بنف ــك توجهن وكذل
األســتاذ الصحفــي أحمــد مرســي الــذي 
يعمــل فــي صحيفــة االتحــاد اإلماراتية 
الــذي أكــد ضــرورة نشــر كافــة األخبــار 
المتعلقــة بالجرائــم مــن منطلــق توعية 
ــدم  ــي ع ــم ف ــادة ثقافته ــور وزي الجمه
الوقــوع فــي براثــن الســلوك اإلجرامــي 
وعواقــب مثــل هــذه الجرائــم والعقــاب 
الــرادع المنتظــر، وقــد أوضــح األســتاذ 
ــم  ــق بالجرائ ــا يتعل ــي فيم ــد مرس أحم
الخاصــة بالســمعة الشــخصية وتحفــظ 
فــي نشــرها حيــث أن هــذه الزاويــة 
ــرورة  ــة وض ــة أفرادنوني ــة بكاف متعلق
أخذهــا مــن المصــادر الرســمية حتــى ال 
ــة فــي  تقــع الصحافــة فــي خلــق البلبل

أوســاط المجتمعــات.
ذا  صحيفــة  مــن  تحدثــت  وكمــا 
ــر ان  ــالم األمي ــتاذة س ــيونال األس ناش

ماذا قال اإلعالميون عن مفهومهم العملية 
نشر أخبار مثل هذه األحداث عبر صحفهم.

األستاذ سيد زيك

من صحيفة الخليج

األستاذ أحمد مريس

صحيفة اإلتحاد

األستاذة سالم األمري

صحيفة ذا ناشيونال

النشــر يعمــل علــى التوعيــة مــن خــالل 
كافــة  وأشــراك  الحيطــة  مــن  خلــق 
ــة  ــة التوعي ــي عملي ــع ف ــراد المجتم أف
وفــرض األمــن وخلــق حالــة الــردع 
لــكل مــن تســول لــه نفســه ارتــكاب 

الجرائــم.
وتــرى األســتاذة ال وجــود أي ســلبية 
نقــص  باســتثناء  أخبــار  نشــر  فــي 
هــذه  فــي  المهمــة  تفاصيــل  بعــض 

املحامي

 فهد الزيودي

املستشار القانوين

  املحامي حمدي محمد سعيد

أهـــل  نظـــــــــرة 
الحقـــل القانونـــي 
ـــال  ـــع الح ـــن واق ع
فـــي هـــذا الشـــأن
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ـــي  ـــور مــتــلـقـــ ـــال جمهـ ـــاذا قــــــ مـــــــ
أخبـــار الجرائـــم عبـــر الصحـــف

وتوجهــت مجلــة الشــرطة والمجتمــع الــى 
ــم  ــار الجرائ ــي أخب ــور متلق عــدد مــن جمه
فاســتطلعت  الصحــف  عبــر  والحــوادث 
ذكــر  المحصلــة  بهــذه  فخرجنــا  أراءهــم 
ــد المرزوقــي يعمــل موظــف  ســلطان محم
مبنــى  فــي  اإلســالمي  دبــي  بنــك  لــدى 
أوضــح  حيــث  عجمــان  فــي  الرئيســي 
ضــرورة النشــر حســب نوعيــة الجرائــم 
التــي تعــود بفائــدة كبيــرة فــي توعيــة 
ممــا  والحــذر  الحيطــة  وأخــذ  المجتمــع 

تســببه مــن عواقــب وخيمــة.

إليهــا  تتطــرق  التــي  الجرائــم  أن  وذكــر 
ــان ــن األحي ــر م ــي كثي ــدم ف ــف تخ الصح
المجتمعــات وترتقــي بمســتوى التوعيــة 
األمنيــة وهــذا فــي حــد ذاتــه فائــدة كبيــرة

تقدمها الصحافة.
ــد  ــود محم ــد محم ــتاذ محم ــدث األس وتح
حســين يعمــل منــدوب فــي أحدى شــركات 
القطــاع الخــاص حيــث ذكــر أن الصحافــة 
بشــكل عــام تلعــب دور هــام وحيــوي فــي 
المجتمعــات وعــن  فــي  التوعيــة  زيــادة 
فــي  الصحــف  تتناولهــا  التــي  األخبــار 
عكــس أحــداث وأخبــار الجرائــم تحقــق 
الفائــدة فــي زيــادة الثقــة فــي المجتمــع 
أن الجهــات األمنيــة تقــوم بواجبهــا فــي 
التصــدي لــكل الظواهــر اإلجراميــة ممــا 
ــادة  ــك زي ــتقرار وكذل ــوم االس ــخ مفه يرس
ــن كل  ــغ ع ــي تبلي ــع ف ــي المجتم ــي ف الوع

الظواهــر الســلبة. 
شــفيق  محفــوظ  األســتاذ  حدثنــا  وقــد 
نشــر  عمليــة  فــي  رايــه  عــن  الطويــل 

ــة  ــف اليومي ــر الصح ــم عب ــار الجرائ أخب
باإليجابيــة بمــا يعكــس مقــدرة األجهــزة 
األمنيــة ومقدرتهــا فــي المحافظــة علــى 
فــي  المجتمــع  تثقيــف  وكذلــك  االمــن 
ــؤالء  ــر ه ــي تنتظ ــة الت ــب الوخيم العواق

للقانــون. المخالفيــن 
بضــرورة  المجتمــع  تعريــف  وكذلــك 
ــا  ــن كل م ــغ ع ــزة والتبلي ــاعدة األجه مس
هــو غيــر قانونــي وأخــذ الحيطــة مــن 
عــن  الخارجيــن  براثــن  فــي  الوقــوع 

القانــون.

ــم  وقــد تكــون الســلبية فــي نشــر الجرائ
ــذه  ــر ه ــر خب ــا ينش ــودة عندم ــر موج غي

التــي  الرســمية  المصــادر  مــن  الجرائــم 
تظهــر كافــة الحقائــق وبدقــة وموضوعيــة.

قــد  والمجتمــع  الشــرطة  وكانــت مجلــة 
مؤسســة  عــام  مديــر  رأي  اســتطلعت 
ســعادة  بعجمــان  العامــة  المواصــالت 
المهنــدس عمــر أحمــد بــن عميــر عــن هــذا 
مــن  الصحــف  أن  ذكــر  فقــد  الموضــوع 
القنــوات الرســمية فــي توعيــة المجتمــع 
فنشــرها األخبــار الجرائــم فــي الجانــب 
ــيخ  ــة وترس ــة التوعي ــي عملي ــي ف اإليجاب
ــالل  ــن خ ــة م ــي دول ــتقرار ف ــن واالس األم

المتابعــة. األمنيــة  األجهــزة  وجــود 
ونشــر األخبــار التــي يقــع فيهــا الجنــاة 
يســاعد  المنتظــرة  القانونيــة  والعقوبــة 
ــن  ــوس م ــاف النف ــة ضع ــي مراجع ــك ف ذل
الخــوض فــي مثــل هــذه الجرائــم ممــا 
يوضــح الجانــب اإليجابــي لنشــر الصحــف 

هــذه األخبــار.

سعادة املهندس عمر أحمد بن عمري

مدير عام مؤسسة املواصالت العامة 

بعجامن

السيد سلطان محمد املرزوقي

موظف يف بنك ديب االسالمي

االستاذ محمد محمود محمد

 مندوب

االستاذ محمود شفيق الطويل

استطالع
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قرر شاب أردني العودة لطليقته بعد انفصال دام ألربعة سنوات بسبب 
على  وكان  بوك  الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع  على  كتبته  منشور 

يقين انه وجه له.

زوجته  عن  انفصل  فإنه  نفسه  الزوج  رواها  التي  المعلومات  وبحسب 
بعد اتفاق ودي وباتفاق يراعي طفلته التي كانت مولودة حديثُا حينها، 
حيث كان اتفاقهم على بقاءهم أصد قاءًا في محاولة بعدم انقاص أي 
السيدة  كتبت  حتى  مادام  وهو  الصغيرة،  الطفلة  على  أسرية  مشاعر 

منشورًا على صفحتها الخاصة . 

وكتبت السيدة "حاولت وحاولت أن اعتبرك صديقًا لي .. ولكني فشلت 
أم"   " جعلتني  من  وأنت  واستملكته،  قلبي  دخلت  شخص  أول  فأنت 
الدنيا  ألجمل طفلة كل ما أراها أتذكر تعابير وجهك عند قدومها لهذه 
ووعدك لها بأن تكون أسعد فتاة هي وأمها ، أعلم أنني أخطأت ، أخطأت 
بعصبيتي وشقاوتي معك ، ولكن لم أكن يومًا أرغب في جعلك حزينًا أو 
أكون سببًا في بعدنا، ال أستطيع أن أبعد عن راسي فكرة ارتباطك بأخرى 
، فأنت حلمي الجميل الذي اغفوا كل ليلة على أمل عودتك ، انتظرتك 
أيام  أصعب  كانت  السنوات  تلك  أن  علمت  واآلن  تعود،  لسنوات حتى 
، ومع ذلك أعذرك وأتمنى لك من كل  حياتي والقادم أصعب وأصعب 

قلبي الخير وعلي أن أتحمل نتيجة أخطائي . 

باالستقرار  لها  بالدعاء  المنشور  على  األصدقاء  من  التعليقات  وانهالت 
وبالمستقبل الواعد إال أن أحد التعليقات وكان لطليقها والذي كتب فيه 
زفافنا  تقبل حضور حفل  بأن  لطفلتي  دعوة  توجهي  أن  تقبلين  هل   "

الذي غابت عنه .

ــع  ــواق ــى م ــل ــر ع ــش ــت ان
اإلجتماعي  ــواصــل  ــت ال
لحفل  ــو  ــدي ــي ف مــقــطــع 
جامعـة  من  طلبة  تخـرج 
 ، األمــريــكــيــة  نيوهيفن 
الجامعة  رئــيــس  يظهر 
ــو  ــالن وه ــاب ســتــيــفــن ك
أحد  مصافحة  يــرفــض 

بحركة  الطالب  إلى  مشيـرًا  خليجية،  دولة  من  طالب  وهو  الخريجيـن 
بأصبعـه تعني" ال " .

وبسبب اعتقاد البعض أن كابالن رفض مصافحة ذلك الطالب ألنه عربي، 
 " وقالت  تويتر"   " على  الرسمي  حسابها  عبر  توضيحًا  الجامعة  نشرت 
كابالن لم يصافح أيًا من الطالب وعددهم نحو 300 خالل حفل التخرج".

بأن  الخريجين  أسماء  اإلعالن قبل قراءة  أنه جرى  التغريدة  وأوضحت 
رئيس الجامعة ُنصح من قبل مسؤولي الصحة في الجامعة بأال يصافح 
أيًا من الخريجين من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة 

في والية "كونيتيكت"األميركية.

وأكدت الجامعة أن ما قام به رئيسها يعد إجراًء متبعًا منذ عدة سنوات 
موسم  أثناء  الميكروبات  انتشار  من  للحد  الشتوي  التخرج  حفل  خالل 

اإلنفلونزا والبرد، وال يقصد بهذا اإلجراء اإلساءة ألي من الخريجين.

رئيس جامعة أمريكية يرفض 
مصافحة خليجي والسبب ؟!

  بعد طالق دام 4 سنوات 
     شاب أردني يعود لزوجته بسبب منشور فيسبوك

إعداد المساعد أول مديحة العوضي

قرر شاب أردني العودة لطليقته بعد انفصال دام ألربعة سنوات بسبب 
على  وكان  بوك  الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع  على  كتبته  منشور 

زوجته  عن  انفصل  فإنه  نفسه  الزوج  رواها  التي  المعلومات  وبحسب 
 حينها، 
 في محاولة بعدم انقاص أي 
السيدة  كتبت  حتى  مادام  وهو  الصغيرة،  الطفلة  على  أسرية  مشاعر 
 في محاولة بعدم انقاص أي 
السيدة  كتبت  حتى  مادام  وهو  الصغيرة،  الطفلة  على  أسرية  مشاعر 
 في محاولة بعدم انقاص أي 

 لي .. ولكني فشلت 

الدنيا  ألجمل طفلة كل ما أراها أتذكر تعابير وجهك عند قدومها لهذه 
ووعدك لها بأن تكون أسعد فتاة هي وأمها ، أعلم أنني أخطأت ، أخطأت 
 أو 
ووعدك لها بأن تكون أسعد فتاة هي وأمها ، أعلم أنني أخطأت ، أخطأت 
 أو 
ووعدك لها بأن تكون أسعد فتاة هي وأمها ، أعلم أنني أخطأت ، أخطأت 

محطات

ــع  ــواق ــى م ــل ــر ع ــش ــت ان
اإلجتماعي  ــواصــل  ــت ال
لحفل  ــو  ــدي ــي ف مــقــطــع 
جامعـة  من  طلبة  تخـرج 
 ، األمــريــكــيــة  نيوهيفن 
الجامعة  رئــيــس  يظهر 
ــو  وه
أحد  مصافحة  يــرفــض 

بحركة  الطالب  إلى  مشيـرًا  خليجية،  دولة  من  طالب  وهو  الخريجيـن 
هناك نصيحة تقول إذا ذهبت بمفردك إلى السينما تأكد من أنك لن تغفو 

حتى ال يحدث معك مثل هذا الشاب المسكين . 

اعتباره،  في  البسيطة  النصيحة  هذه  يضع  لم  شابا  أن  يبدو  ولكن 
وانتهى به األمر باالستيقاظ في سينما خالية من الناس في منتصف 
حظي  النجوم  حرب  فيلم  أن  من  فبالرغم  بالرعب،  أصابه  ما  الليل، 
الشاب، وغط في نوم عميق  اهتمام هذا  يثر  لم  لكنه  النقاد،  بإعجاب 

عندما شعر بالملل . 

ووفقا لما ذكره موقع مترو، استيقظ الرجل في منتصف الليل داخل 
قاعة سينما خالية من الناس، حيث أصيب بالهلع، وحاول الخروج من 

القاعة لكنه استدعى الطوارئ لمساعدته، وتم إنقاذه في النهاية . 

وتعتقد الشرطة أن موظفي السينما لم يتحققوا من عدم وجود عمالء 
في المبنى قبل إغالقه.

صدمة شاب استيقظ داخل 
سينما فارغة في منتصف الليل
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كويتي يتعرض ألصعب موقف أثناء دفن أحد 
أقاربه .. والدفاع المدني يتدخل !

في  السعودية  العربية  المملكة  في  الشواطئ  أحد  تسبب 
طالق امرأة حديثة الزوج بعد أن اقتربت منه . 

طلبت الزوجة من زوجها الخروج والتنزه مع بعضهما لكونهما 
في بداية حياتهما الزوجية، ولكن الزوج اعتذر، وبعد إلحاح 
لكنه  القنفذة،  شاطئ  إلى  وذهب  أخذها  الزوجة،  وإصرار 
معه  والجلوس  الشاطئ  من  االقتراب  عدم  عليها  اشترط 

طوال الوقت.

هاتف  جاء  يتوقع،  لم  حدث  "المرصد"،  صحيفة  وبحسب 
بعد  مكانها  من  قامت  التي  زوجته،  عن  به  فانشغل  للزوج 
فشاهدها  الشاطئ،  من  قلياًل  واقتربت  انتظاره  وصــول 
الزوج وعلى الفور قام بتطليقها لكون الشاطئ كان يوجد به 
متنزهين، واعتبر أن ما قامت به الزوجة يمثل إهانة كبيرة 

له .  

"قبلة  أيضا  يوجد  خياالتنا،  في  ديزني  عززتها  التي  الحياة  قبلة  يوجد  كما 
الموت"التي تعرض لها الشاب الهندي سومناث مهاتري " 18 " عامًا . 

حيث توفي الشاب بعد تعرضه للعض من كوبرا سامة أثناء تقبيلها من أجل صورة 
مثيرة بحسب موقع ميرو .

وكان مهاتري متطوعًا لصيد الثعابين، ونجح في اإلمساك بكوبرا سامة من سيارة 
وغرز  الثعبان  التف  اللتقاط صورة،  وقف  عندما  لكن  أمنا،  أكثر  مكان  إلى  لنقلها 

أنيابه في صدر الشاب.

حياته  أجل  من  يقاتل  مومباي، حيث ظل  في  المستشفى  نقل مهاتري إلى  وتم 
لكنه توفي بعد خمسة أيام .  

الكوبرا  إنقاذ  بعد  لكن  سيارة،  من  ثعبان  إلنقاذ  ذهب  سومناث  إن  زكيلن  وقال 
الصورة  التقاط  تقبيلها، من خالل  لحظة  ليسجل  آخر؛  مكان  إلى  أخذها  بنجاح، 

التذكارية مع الثعبان، قام بعضه فجأة في صدره . 

وتوفي الشاب في 2 فبراير بعد إنقاذه أكثر من 100 ثعبان . 

طلقها
 بسبب » شاطئ البحر«

»ُقبلة الموت«
 األخيرة من أجل صورة مثيرة

محطات

أنقذ رجال اإلطفاء مواطن كويتي بعدما سقط في 
قبر بمقبرة الصليبخات، حين كان قاصدًا المشاركة 

في الدفن ، وتقديم واجب العزاء ألحد أقاربه . 

الدفن  مراسم  في  مشاركته  أن  الرجل  يتوقع  لم 
لــه ظل  مــجــاور  قبر  فــي  ــر  اآلخ هــو  بــه  ستلقي 
محشورًا فيه لفترة قبل إنقاذه، حيث شعر بدوار 
الجاهزة،  المفتوحة  القبور  من  قبر  في  وسقط 

الثقيلة انحشر داخل  وكونه من أصحاب األوزان 
القبر قبل أن يبصره أحد المارة ليسارع إلى إبالغ 

عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء حتى تم إنقاذه . 

فنيو  يؤازرهم  الفني  اإلنقاذ  من  فريق  فتحرك 
الطوارئ الطبية إلى المكان، وعند وصولهم قاموا 
فيه  انحشر  الــذي  القبر  بين  أخــرى  فتحة  بعمل 

الرجل وقبر آخر حتى أخرجوه .  

51



عاش رسام عجوز في قرية صغيرة وكان يرسم لوحات غاية في الجمال ويبيعهم بسعر جيد، في يوم من 
األيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له :

كالم من القلب

52

إعداد المساعد أول مديحة العوضي

الرسام العجوز

أن تكسب مااًل كثيرًا من أعمالك، فلماذا التساعد 
الفقراء في القرية ؟

انظر لجزار القرية الذي اليملك مااًل ومع ذلك يوزع 
كل يوم قطعًا من اللحم المجانية على الفقراء .

ذو  فقير  رجل  أنه  برغم  القرية  خباز  إلى  وانظر 
عيال إال أنه يعطي الفقراء خبزًا مجانيًا كل يوم، 

الفقير  خرج  بهدوء،  وابتسم  الرسام  عليه  يرد  لم 
بأن  القرية  في  وأشاع  الرسام  عند  من  منزعجًا 
الرسام ثري يكتنز األموال ولكنه بخيل جدًا ، وال 
يساعد الفقراء ، فنقم عليه أهل القرية وقاطعوه 

وهجروه .

بعد مدة مرض الرسام العجوز ولم يعره أحد من 
أبناء القرية اهتمامًا ، ثم مات وحيدًا فريدًا ، مرت 
األيام والحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل 
صار  الشهم  الخباز  وكذلك   ، مجانيًا  لحمًا  للفقراء 

عليه  توافدهم  برغم  مجانيًا  خبزًا  الفقراء  اليمنح 
ورجاؤهم له . 

بأن   : قاال  توقفهما،  سبب  عن  سألوهما  وعندما 
مبلغًا  شهر  كل  يعطينا  كان  الذي  العجوز  الرسام 
مات  قد  والخبز،  اللحم  الفقراء  لنعطي  المال  من 

فتوقف ذلك بسبب موته . 

 

         العبــــــــــرة :

قد يسئ بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون 
أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤالء ولن يضرك 

أولئك، المهم حقيقتك ومايعلمه اهلل عنك.

التحكم على أحد من ظاهر ماتراه عنه، فقد يكون 
حكمك  لتغير  علمتها  لو  أخرى  أمورًا  حياته  في 

عليه. 



ــة  ــيارة الرياض ــتخدام الس ــن اس ــوة بي ــد الفج ــورش س ــت ب ــث عزم ــة ، حي ــنة 2018 القادم ــورش 911 لس ــر ل ب الطرازاألخي
ــى الطــرق بطــراز مهــيء لمســارات الســباق او االســتعمال اليومــي، ويعــود هــذا الفضــل إلســتخدام محــرك جديــد  والقيــادة عل
ذا ســت اســطوانات ســعة 4.0 لتــر، و بقــدرة 500 حصــان وعــزم يصــل إلــى 460نانوميتــر ،وتــم تزويــد الســيارة بنظــام عــادم 
رياضــي متميــز إلعطــاء هديــر صــوت رياضــي فريــد لهــذه األيقونــه، ولــم تغفــل بــورش مــن وضــع لمســات فــي النظــام الحيــوي 
للتحكــم بــإدارة التعليــق فــي العجــالت األربعــة ليجعــل الســيارة اكثــر ديناميكيــة اثنــاء قيادتهــا علــى المنعطفــات ، يمكــن اقتنــاء 
الســيارة بنظــام »بــي دي كاي« الــذي يحتــوي 7 ســرعات او اقتناءهــا النظــام العــادي لنقــل الســرعة وتصــل ســرعة الســيارة مــن 0 

إلــى 100 ك/ث فــي 3.4 ثانيــة ، وتبلــغ اقصــى ســرعة لهــا 318 كيلومتــر فــي الســاعة.

إعداد المدني محمد سالم الشامسي

بورش جي تي 3 – 911
Porsche GT 911-3 

على الطريق
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الصحفي محمد رداد

إضاءة

دوريات شرطة عجمان
 المرورية الذكية

سرعة استجابة .. ذكاء ودقة في إنجاز مهمات الضبط المروري .. 
لتعزيز السالمة المرورية

ـــي  ـــة اإلمـــارات بشـــكل عـــام، وبالتال نتيجـــة للنهضـــة العمرانيـــة والزيـــادة الســـكانية التـــي تشـــهدها إمـــارة عجمـــان ودول
ـــا  ـــم عنه ـــا ينج ـــة وم ـــوادث المروري ـــبة الح ـــع نس ـــد يرف ـــا ق ـــات، مم ـــائقي المركب ـــرق وس ـــتخدمي الط ـــداد مس ـــاد أع ازدي
ـــرق  ـــن الط ـــق أم ـــي تحقي ـــا ف ـــزز دوره ـــان أن تع ـــرطة عجم ـــة لش ـــادة العام ـــد للقي ـــاة، كان ال ب ـــاالت وف ـــات وح ـــن إصاب م
والســـالمة المروريـــة بمختلـــف الوســـائل التوعويـــة والجزائيـــة، فأطلقـــت دوريـــة المـــرور الذكيـــة لتدعـــم جـــودة العمـــل 

ـــن.                                                                     ـــط أمـــن الطـــرق ووضـــع حـــد للمخالفي ـــزز ضب الشـــرطي وتع

 



5555

إضاءة

دعم استراتيجية تعزيز أمن الطرق

وزارة  اســـتراتيجية  لدعـــم  المتواصلـــة  جهودهـــا  ضمـــن 
الداخليـــة بجعـــل الطـــرق أكثـــر أمنـــا، وتعزيـــز الســـالمة 
المروريـــة علـــى طـــرق اإلمـــارة، وتنفيـــذا ألنشـــطة المبـــادرة 
ـــرق  ـــى 5 ط ـــة عل ـــالمة المروري ـــر الس ـــق معايي ـــة )تطبي الوزاري
ــة  ــات( باإلضافـ ــوادث والوفيـ ــا الحـ ــر بهـ ــي تكثـ ــنويا والتـ سـ
ـــت  ـــات، قام ـــرور والدوري ـــا إدارة الم ـــوم به ـــي تق ـــادرات الت للمب
ــة  ــا الذكيـ ــر دوريتهـ ــان بنشـ ــرطة عجمـ ــة لشـ ــادة العامـ القيـ
ـــات  ـــط المركب ـــزز ضب ـــي تع ـــارة، والت ـــرق اإلم ـــي ط ـــة ف الحديث

ــق.                                                                             ــى الطريـ ــن علـ ــائقين المخالفيـ ــة والسـ المخالفـ

                                                                     

تخفيض نسبة الحوادث الخطرة 

ـــر  ـــب مدي ـــد اهلل الفالســـي نائ ـــدم ســـيف عب ـــال ســـعادة المق وق
إدارة المـــرور والدوريـــات بشـــرطة عجمـــان إن الهـــدف مـــن 
ــى  ــة علـ ــة الذكيـ ــة المروريـ ــان للدوريـ ــرطة عجمـ ــالق شـ إطـ

ــوادث  ــرة الحـ ــرًا لكثـ ــارة نظـ ــي اإلمـ ــة فـ ــرق الحيويـ الطـ
ــا ينجـــم  ــا، ومـ ــرة التـــي تحـــدث فيهـ ــة الخطـ المروريـ

عـــن هـــذه الحـــوادث مـــن وفيـــات 
مســـتخدمي  لكثـــرة  وذلـــك 
مثـــل هـــذه الطـــرق، حيـــث 
الدوريـــات  نشـــر  يســـهم 
الذكيـــة علـــى الطـــرق بشـــكل 
ســـرعة  ضبـــط  إلـــى  عـــام 
ـــكاب  ـــم الرت ـــائقين وتجنبه الس

المروريـــة.                  المخالفـــات 

فـــي  عاليـــة  وتقنيـــة  ذكاء 
المهـــام أداء 

ـــة  ـــة المروري ـــز الدوري وتتمي
ـــا  ـــم إطالقه ـــة التـــي ت الذكي
ـــة  ـــزات ذكي ـــات وممي بتقني
أفـــراد  تمكـــن  حديثـــة، 
ضبـــط  مـــن  المـــرور 
المســـرعة  الســـيارات 
أجهـــزة  خـــالل  مـــن 
مراقبـــة ذكيـــة للســـرعة 

تـــم توفيرهـــا فـــي الدوريـــة، كمـــا يمكـــن لهـــذه الدوريـــة 
ـــص  ـــة الترخي ـــات المنتهي ـــة والمركب ـــيارات المطلوب ـــط الس ضب
مـــن خـــالل جهـــاز لقـــراءة وتحليـــل بيانـــات لوحـــة المركبـــة، 
ـــر كاميـــرات  ـــى تزويدهـــا بنظـــام مراقبـــة مرئـــي عب باإلضافـــة إل
تصويـــر بتقنيـــة 360 درجـــة تـــم ربطهـــا بنظـــام مـــروري مـــع 
غرفـــة عمليـــات المراقبـــة مباشـــرة، بهـــدف تعزيـــز الدعـــم 
ـــة  ـــوارئ ومراقب ـــاالت الط ـــي ح ـــتجابة ف ـــرعة االس ـــوري وس الف

المخالفيـــن علـــى الطريـــق.                    



بقلم موظف 

ــي  ــناه ف ــذ األزل، فلمس ــان من ــا اإلنس ــر عليه ــرة ُفِط ــه وفط ــق ب ــم نتخل ــُق كري ــر خل الخي
ــه  ــه الشــيخ زايــد رحمــه اهلل وكرمــه، وهــا نحــن نراهــا اليــوم فــي أبنائ حيــاة المغفــور ل
حفظهــم اهلل، متــوارث عبــر األجيــال ســمة مــن ســمات صــالح الحكــم ونجاحــه، والخيــر 
ال ينــدرج تحــت ســقف التبــرع المــادي أو المســاعدات اإلنســانية فحســب، بــل هــو إحــداث 
فــرق إيجابــي فــي حيــاة اإلنســان أو المجتمــع او حتــى مســيرة الوطــن، هــو نتــاٌج حــي 
وثمــار بــذرٍة زرعهــا زايــد فــي نفــوس أبنــاء دولــة اإلمــارات لتثمــرا كرمــًا منقطــع النظيــر.

ــا  ــذ قيامه ــًا من ــأنًا عظيم ــر ش ــدأ الخي ــدة لمب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول ــد أول وق
وحتــى يومنــا هــذا، وليــس بغريــب علــى راٍع مســؤول ورئيــس كريــُم أن يدعم نشــر الخير، 
فمنــذ إعــالن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد رئيــس الدولــة حفظــه اهلل عــام 201٧ 
عامــًا للخيــر حتــى تســابق أبنــاء شــعب دولــة اإلمــارات والمقيميــن فيهــا بمختلــف فئاتهــم 

وشــرائحهم إلــى البــذل والعطــاء فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة. 

لنلتمــس جميعنــا أبــرز وجــوه الخيــر فــي دولــة االمــارات الحبيبــة، ومنهــا كــرم حــكام دولة 
ــا  ــي أحدثوه ــة الت ــة التنموي ــدة، والنهض ــعوب المضطه ــخي للش ــم الس ــارات ودعمه اإلم
ــم  ــى مســتويات الراحــة واألمــان، وتقدي ــق أعل ــه، وتحقي إلعــالء شــأن الوطــن ومــن في
المســاعدة فــي كل الظــروف وبــكل مــا أوتــي مــن قــدرة ومعرفــة، والتعــاون فــي اعــالء 
شــأن النفــس البشــرية وتمنيتهــا، كمــا أن لــدور األم فــي رعايــة أبناءهــا وحفظهــم مكانــُة 
ال يمكــن صــرف النظــر عنهــا فــي تحقيــق الخيــر، فهــي أســاس بنــاء المجتمــع ومنهــا ينشــأ، 
وابتســامة األخ فــي وجــه أخيــه صــورة أخــرى، فلنكــن علــى يقيــن ان خيــر النفــوس تلــك 
ــر لهــم، نفــوس  ــى كل مــا هــو خي ــاس وارشــادهم ال ــرى ســعادتها فــي اســعاد الن التــي ت

تســتمد ســرورها مــن ادخــال الســرور الــى قلوبهــم وذود المكــروه عنهــم.

فالخيــر يقــوي أواصــر المحبــة والتآخــي بيــن أفــراد المجتمــع، وينمــي فــي نفــوس األجيال 
ــتقبل  ــتقبلك ومس ــرًا لمس ــد خي ــرًا تج ــل خي ــف،  فاعم ــاون والتكات ــادئ التع ــة مب القادم

األجيــال.

الصحفي محمد رداد
قسم اإلعالم والعالقات العامة

اعمل خيرااعمل خيرااعمل خيرًاًًًًً تجد خيرا تجد خيرا تجد خيرًاًًًًً
لمستقبلك ومستقبل األجياللمستقبلك ومستقبل األجياللمستقبلك ومستقبل األجياللمستقبلك ومستقبل األجياللمستقبلك ومستقبل األجياللمستقبلك ومستقبل األجيال

57



مواهب شرطية

حاوره عادل أحمد مصطفى

المساعد أول حمد سعيد عبيد المطروشي  

ما سبب اختيارك لهذه الرياضة ومن أين بدأت؟
فــي بداياتــي لهــذه الرياضــة نظــم اتحــاد الشــرطة الرياضــي دورة مدربيــن 
لرياضــة      التجديــف الحديــث، وتــم تنســيبي مــن قبــل القيــادة العامــة 
لشــرطة عجمــان لهــذه الــدورة     واجتزتهــا بنجــاح، ومــن حينهــا تعلــق فكــري 
بهــذه الرياضــة كونهــا فرديــة وتعتمــد علــى مجهــود بدنــي عالــي، فأحببــت أن 

اأطــور نفســي فيهــا.                                       

ــه نــادي خــاص لهــذه الرياضــة، وحصلــت  ثــم انضممــت لنــادي الحمريــة كون
علــى الرعايــة الكاملــة منــه واهتمــام كبيــر مــن دعــم مــادي ومعنوي، ثــم ُبعثت 
ــتويات  ــى مس ــن عل ــن آخري ــع العبي ــكاك م ــة لالحت ــكرات خارجي ــى معس إل
عاليــة ومختلفــة، وكانــت تدريباتــي هنــاك بإشــراف مــدرب منتخــب اإلمــارات 
ســيد علــي، الــذي لــم يبخــل علــي مــن وقتــه فــي تدريبــي وإكســابي الخبــرة، 
ــة اســيا  لألرقــو متــر تجديــف  فكانــت أول مشــاركاتي الخارجيــة فــي بطول
فــي الصــاالت المغلقــة، وهــي كانــت أول مشــاركة لــم احقــق فيهــا أي نتيجــة 

كونــي مبتــدئ فــي هــذه الرياضــة، وكانــت لــي مشــاركات عــدة فــي إيطاليــا 
وإســبانيا وفيتنــام ومصــر وتونــس وقطــر .                                                                   

ومــن أهــم نتائــج التــي أحرزتهــا البطولــة الشــاطئية الخليجيــة التــي نظمتهــا 
ــد  ــارات حمي ــب اإلم ــب منتخ ــع الع ــي م ــز الثان ــرزت المرك ــر وأح ــة قط دول

ــى مســتوى الخليــج.                                                                                      المطروشــي عل
ــية  ــة التونس ــي الجمهوري ــة ف ــة المقام ــة العربي ــي البطول ــاركتي ف ــي مش وف
أحــرزت المركــز الثانــي علــى مســتوى الوطــن العربــي فــي القــارب الفــردي، 
وفــي نفــس البطولــة فــي اليــوم الثانــي مــع العــب منتخــب اإلمــارات أحمــد 

ــرطة  ــز الش ــن إدارة مراك ــي م ــد المطروش ــعيد عبي ــد س ــاعد أول حم المس
الشــاملة، العــب نــادي الحمريــة الرياضــي، والعــب منتخــب اإلمــارات 
مقيــم فــي عجمــان، متــزوج ولــدي مــن األبنــاء اثنيــن، وأعمــل فــي القيــادة 
العامــة لشــرطة عجمــان بــإدارة مراكــز الشــرطة الشــاملة فــي مركــز 
الحميديــة الشــامل، فــرع التحقيــق والبحــث الجنائــي، طبيعــة عملــي هــي 

ــة.                    ــة العام ــى النياب ــات ال ــة البالغ إحال

اليــوم نبحــر معكــم فــي بحــر المواهــب الشــرطية، لنستكشــف موهبــة العــب رياضــي مــن شــرطة عجمــان، ارتبطــت أحالمــه وطموحاتــه 
بحبــه لرياضــة التجديــف التراثيــة فــي ريعــان شــبابه، لينقــل هــذه الرياضــة مــن رياضــة تجديــف تراثيــة إلــى رياضــة التجديــف الحديــث فــي 
المحافــل الدوليــة، ويحقــق نتائــج مبهــرة وإنجــازات ُحفــرت باســم شــرطة عجمــان لترفــع رايــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عاليــٌا فــي 

عالــم الرياضــة، فحاورنــاه لنكتشــف موهبتــه عــن قــرب فــي هــذا اللقــاء..                                   
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في المحافل الدولية       
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مواهب شرطية

ــا المركــز علــى  خميــس فــي القــارب الزوجــي وأحرزن
ــي.                                                                    مســتوى الوطــن العرب

ثــم شــاركت فــي البطولــة الدوليــة التــي نظمتهــا 
ــارات  ــع العــب منتخــب اإلم ــة التونســية م الجمهوري
الزوجــي،  القــارب  فــي  الحمــادي  خميــس  احمــد 
وأحرزنــا المركــز األول علــى مســتوى الوطــن العربــي، 
وفــي مشــاركتي فــي القــارب الفــردي أحــرزت المركــز 

ــي.                                                               ــن العرب ــتوى الوط ــى مس ــي عل الثان
ــر فــي الصــاالت  ــو مت ــة لألرق ــة عربي وفــي أول بطول
أحــرزت  مصــر  جمهوريــة  نظمتهــا  التــي  المغلقــة 
ــن  ــتوى الوط ــى المس ــردي عل ــي الف ــث ف ــز الثال المرك
العربــي، وفــي اليــوم الثانــي فــي مشــاركتنا فــي فئــة 
ــارات كل  ــب االم ــي منتخ ــع العب ــاركت م ــي ش الرباع
مــن أحمــد خميــس، وخميــس غانــم، وأحرزنــا المركــز 

ــي.    ــن العرب ــتوى الوط ــى مس ــي عل الثان
ــي  ــج الت ــة الخلي ــي بطول ــى ف ــاركتي األول ــي مش وف
ــى  ــز األول عل ــرزت المرك ــر أح ــه قط ــي دول ــت ف نظم
منتخــب  العبــي  مــع  وشــاركت  الخليــج،  مســتوى 
اإلمــارات كل مــن احمــد خميــس، وخميــس غانــم، 

وأحرزنــا المركــز االول علــى مســتوى الخليــج.                  

هل مارست هذه الرياضة من قبل؟
ولكنهــا  التراثــي  التجديــف  رياضــة  مارســت  نعــم 
تختلــف عــن هــذه الرياضــة األولمبيــة كونهــا رياضــة 
تراثيــة أمارســها ضمــن نطــاق محــدود، ومنافســة 
تقتصــر علــى متســابقين مــن دولــة اإلمــارات، وضمــن 

إمكانيــات ومنافســات محليــة محــدودة.                       

 ما دور الشرطة في دعم نشاطك الرياضي؟
الشــكر والثنــاء للدعــم المعنــوي مــن القائــد العــام 
ســعادة اللــواء الشــيخ ســلطان بــن عبــد اهلل النعيمــي 
علــى اهتمامــه برياضــة التجديــف، وإتاحتــه الفرصــة 
ــي  ــي ف ــى هدف ــي إل ــي ووصول ــق طموح ــي لتحقي ل

ــة.                                                    ــذه الرياض ه
هــذه  ممارســة  مــن  وحلمــك  طموحــك  هــو  مــا 

لرياضــة؟  ا
طموحــي وحلمــي مــن ممارســة هــذه الرياضــة ال 
تقــف عنــد حــد، لكــن هدفــي الوصــول إلــى بطــوالت 
2020، والتأهــل ألولمبيــاد بكيــن وإحــراز اللقــب ورفــع 
علــم دولتــي الغاليــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي 

ــة.                                            ــل الدولي المحاف

ما الفرق بين هذه الرياضة والرياضات األخرى؟ 
بدنيــة  للياقــه  تحتــاج  رياضــة  التجديــف  رياضــه 
عاليــة وتماريــن قاســيه تتــراوح مــا بيــن تمرينيــن 
ــوم، لرفــع مســتوى األداء  ــن فــي الي ــى ثــالث تماري ال
واللياقــة، إضافــة إلــى المشــاركة فــي المعســكرات 
ــتويات  ــي مس ــن ف ــع العبي ــكاك م ــة، واالحت الخارجي

ــا.                                                           ــح له ــي أطم ــداف الت ــق االه ــة لتحقي عالي

كلمــة شــكر وتقديــر للرعــاة والداعميــن لرياضــة 
التجديــف. 

أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى حاكــم إمــاره 
الشــارقة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
ــان  ــرطة عجم ــة لش ــادة العام ــمي، والقي ــد القاس محم
ــد اهلل  ــن عب ــواء الشــيخ ســلطان ب ــة بســعادة الل ممثل
الشــارقة  ومجلــس  الشــرطة،  عــام  قائــد  النعيمــي 
ــة  ــي رياض ــا ف ــم لن ــة الداع ــادي الحمري ــي، ون الرياض
ــول  ــا بالوص ــا وأحالمن ــق طموحاتن ــف وتحقي التجدي
فــي هــذه الرياضــة إلــى مســتويات عالميــة لرفــع 
ــة.                                                                                    ــة والدولي ــل اإلقليمي ــي المحاف ــارات ف ــة اإلم دول
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جولة في بالدي

إعداد  وتصوير مساعد أول ماجد الزرعوني

سفاري العين

60

يتغنــى ســفاري العيــن بطابعــه الصحــراوي وهــو يقــع بمحــاذاة جبــل حفيــت المهيب،حيــث يمتــد الســفاري علــى مســاحة 
تبلغ 217 هكتــارًا، وهــو ُيعتبــر بالتالــي أحــد أكبــر منتزهــات الســفاري اإلفريقيــة مــن صنــع اإلنســان فــي العالــم وموطنــًا 

للحيوانــات اإلفريقيــة األصليــة و2500 نبتــة.

ــون  ــن يتوّل ــم إماراتيي ــن جميعه ــياحيين الموجودي ــدين الس ــّيما وأّن المرش ــن نوعها،س ــدٌة م ــفاري فري ــة الس إّن تجرب
إرشــاد الــزوار أثنــاء الجولة،حيــث يرتقــي هــذا العنصــر الخــاص بتجربــة الســفاري إلــى مســتوى آخــر ويســّلط الضــوء 

ــر بتراثهــم. ــى شــغف اإلماراتييــن وفخرهــم منقطــع النظي ــة والعصريــة وعل ــة الدافئ ــد الضيافــة المحلي ــى تقلي عل



االستكشاف

استكشــاٍف  رحلــة  العيــن  ســفاري  ويعتبــر 
صغــارًا  زوارهــا  مخيلــة  تســتهوي  طبيعيــة 
الضخمــة  الحيوانــات  الــزوار  وكبارًا،يصــادف 
ــا  ــة، كم ــي والزراف ــار الوحش ــد، والحم ــل األس مث
الســفاري  فــي  المرشــدون  لهــم  يتيــح  ســوف 
ــل  ــزة، مث ــرة ممي ــل صغي فرصــة اكتشــاف فصائ
ــر الطيــور األســطورية  غــزال المهــر األنيــق، ُتعتب
ــور  ــن الطي ــة م ــّوج والنعام ــوق المت ــر الغرن كطائ

المذهلــة التــي يحتضنهــا الســفاري. 

منطقــة  فــي  الحيوانــات  بعــض  ُيعتبــر  كمــا 
ــات  ــن الحيوان ــراض أو م ــددًا باالنق ــفاري مه الس
المنقرضــة محليــًا، مثــل المهــا أبــو حــراب والمهــا 
أبوعدس،والتالــي يلعــب ســفاري العيــن دورًا بالــغ 
األهميــة فــي الحفــاظ علــى هــذه الحيوانــات 
وفصائــل رئيســية أخرى،وُيطلــع الســفاري الــزوار 
ــة  ــل البري ــى الفصائ ــة عل ــة المحافظ ــى أهمي عل

ــة. ــال القادم لألجي

المغامرة

ويبقــى مشــروع ســفاري العيــن ضمــن األكثــر 
ــيتمكن  ــث س ــراء، حي ــة الخض ــي المدين ــارة ف إث
الزائــر مــن مشــاهدة أكثــر مــن 400 حيــوان 

ــه اليوميــة  ــري، يمــارس حيات بــال ب بحريــة 

أقفــاص أو قيــود، ليعيــش الزائــر تجربــة جديــدة 
وفريــدة فــي عالــم الحيــاة البريــة األفريقيــة، 
وقبــل ذلــك خاضــت إدارة المشــروع تجربــة نقــل 
ــات  ــة الحيوان ــن حديق ــًا م ــًا أفريقي 250 حيوان
وذلــك  الســفاري،  منطقــة  إلــى  العيــن  فــي 
فــي إطــار برامــج وخطــوات مدروســة تنقــل 
الشــخص إلــى معايشــة عالــم األدغــال الحقيقيــة 
ــزت  ــة أنج ــي النهاي ــة، وف ــا الطبيعي ــي أفريقي ف
الصعوبــات  رغــم  وجــه  أكمــل  علــى  المهمــة 
والتحديــات الكثيــرة التــي واجهــت فريــق العمــل 
فــي نقــل مجموعــات مــن الزرافــات ووحيــد 
ــرار  ــن دون االضط ــدًا، م ــزالن، تحدي ــرن والغ الق

إلــى اللجــوء لعمليــات تخديــر.

الرحالت

ــزوار  ــتقبال ال ــن باس ــفاري العي ــالت س ــدأ رح تب
ــاعة  ــى الس ــا وحت ــرة صباح ــاعة العاش ــذ الس من
ــوع  ــن 300 ن ــر م ــاهدة أكث ــاء لمش ــابعة مس الس
مــن الحيوانــات تعيــش فــي حيــاة بريــة تحاكــي 
الطبيعيــة، وتنظــم جــوالت خاصــة وعامــة للمــرة 

دفــع  ســيارات  بواســطة  للجمهــور  األولــى 
ــفاري 300  ــم الس رباعي،وحافالت،وتض

نــوع مــن الحيوانــات يشــاهدها 

الــزوار  ويســتطيع  الطبيعــة،  علــى  الجمهــور 
الذيــن يســتخدمون ســيارات الدفــع الرباعــي 
ــود  ــاهدة األس ــاعة ومش ــدة س ــة لم ــراء جول إج
والحيوانــات المفترســة األخــرى حيــث تســتخدم 
ــات نيســان ويســمح باصطحــاب األطفــال،  مركب
وبعــد انتهــاء الجولــة فــي الســفاري يحــق للــزوار 
زيــارة حديقــة الحيوانــات عبــر جولــة القطــار 
الــزراف،  وإطعــام  األســود  إطعــام  ومشــاهدة 
وعــروض الطيــور وركــوب األحصنــة، وال يجــوز 
فــي الحافلــة اصطحــاب أطفــال أقــل مــن 5 
ســنوات وتبــدأ رحلــة الحافــالت الســاعة 11 

ــاعة.  ــة كل س ــدل رحل ــا بمع صباح
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ضمن المبادرات المعرفية
شرطة عجمان تستضيف المكتبة المتنقلة

إعداد لـجـنـة إدارة الــمــعــرفــة

نادي المعرفة

شــرطة  عــام  قائــد  بهــا  وشــارك 
ســلطان  الشــيخ  اللــواء  عجمــان 
والمــدراء  النعيمــي  عبــداهلل  بــن 
وعــدد  اإلدارات،  ومــدراء  العامــون 
ــف  ــاط واألفــراد مــن مختل مــن الضب
اإلدارات بالقيــادة العامــة للشــرطة. 
ــد ناصــر عبــداهلل عبيــد  وصــرح الرائ
ــراءة  ــأن الق ــة ب ــة المعرف ــس لجن رئي
هــي اللبنــة األساســية التــي تبنــى 
فوائــد  لهــا  وأن  الحضــارات،  بهــا 
كثيــرة تتمثــل فــي تحفيــز الذهــن 
علــى  واالنفتــاح  الذاكــرة  وتقويــة 
الحيــاة  لظــروف  ونظــرًا  العالــم، 
ــة  ــزة الذكي ــة األجه ــة وهيمن الحيالي
بمــا تحويــه مــن انترنــت ووســائل 
يشــعر  قــد  االجتماعــي  التواصــل 
البعــض أن مــا يتلقــاه مــن معلومــات 
قــد  الوســائط  تلــك  خــالل  مــن 
لــذا رأينــا أن  تغنيــه عــن الكتــاب، 

القــراءة  بمتعــة  موظفينــا  نذكــر 
المكتبــة  خــالل  مــن  وأهميتهــا 
المتنقلــة والــذي القــا إقبــاالً كبيــرا 
فعاليــات  واســتمرت  قبلهــم.  مــن 
ــن،  ــن متتالي ــة يومي ــة المتنقل المكتب
حيــث كان اليــوم األول فــي مبنــى 
القيــادة العامــة، واليــوم الثانــي فــي 
ــرور والترخيــص،  ــات الم ــز خدم مرك
بإقبــال  الفعاليــة  هــذه  وحظــت 
كبيــر مــن قبــل الموظفيــن وأســرهم 
ليطلعــوا  عليهــا  توافــدوا  الذيــن 
ــا  ــا ويتصفحــوا كتبه ــى محتوياته عل
أثــرت  التــي  والمفيــدة  القيمــة 
ومــن  لديهــم،  المعرفــي  المخــزون 
أبــدا  الــرأي  اســتطالعات  خــالل 
ــًا  ــن انطباع ــن الموظفي ــبة ٪95 م نس
جيــدًا حــول المكتبــة اإللكترونيــة، 
ــا  ــم بزيارته ــدو رغبته ــبة٪88 أب ونس

مجــددًا.

ــتضافت  ــدود اس ــال ح ــة ب ــادرة ثقاف ــة ومب ــة المعرف ــادرات لجن ــن مب ضم
ــة المعرفــة بالقيــادة العامــة لشــرطة عجمــان بالتنســيق مــع حكومــة  لجن

ــن ــدى يومي ــى م ــة عل ــة المتنقل ــارقة المكتب الش
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غازي ياسين الصبيحي
خبير الجودة والتميز بالقيادة العامة لشرطة عجمان

غازي ياسين الصبيحي

صناعة المستقبل .. صناعة المستقبل .. صناعة المستقبل .. صناعة المستقبل .. صناعة المستقبل .. صناعة المستقبل .. 
مئوية اإلمارات مئوية اإلمارات مئوية اإلمارات 207120712071207120712071

فيــه  مصطلــح  المســتقبل 
الخــوف  علــى  تــدل  مؤشــرات 
والقلــق والتســاؤل، فهــو شــيء غيــر 
ــاء  ــاول بن ــا نح ــن عندم ــروف، ولك مع
ــا عــن المســتقبل  ــة لنتحــدث فيه أرضي
ال بــد أن تكــون األرضيــة تحاكــي الواقــع، 
ومعنــى ذلــك أن األرض األساســية للتفكيــر 
ــات  ــع والمعطي ــي أرض الوقائ ــتقبلي ه المس
فاإلنســان  والتخيــالت.  األوهــام  أرض  ال 
بحاجــة لبنــاء المســتقبل يكــون أفضــل فيــه 
مــن الماضــي وأفضــل مــن الحاضــر هــو حاجــة 
ضروريــة، ألن اإلنســان يتطلــع دومــًا وابــدًا إلــى 
الــذي  األمــر  وهــذا   ألبنائــه  أفضــل  مســتقبل 
دفــع بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  إلــى 
اســتقراء المســتقبل وصناعتــه بهــدف تجهيــز 
دولــة اإلمــارات لألجيــال القادمــة. وفــي هــذا 
الصــدد أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت راش
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، "مئويــة 
ــي تشــكل برنامــج عمــل  ــارات 2071"، والت اإلم
حكوميــًا طويــل األمــد مســتمًدا مــن المحاضــرة 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة لصاح التاريخي
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
األعلــى للقــوات المســلحة ألجيــال المســتقبل 
لبنــاء  العريضــة  الخطــوط  فيهــا  رســم  التــي 
اإلمــارات  دولــة  وتجهيــز  المســتقبل  إمــارات 

لألجيــال القادمــة. 

 مئوية اإلمارات.

أربعــة  إلــى   2071 اإلمــارات  مئويــة  تســتند 
محــاور رئيســة: يركــز األول علــى تطويــر حكومة 
مرنــة بقيــادة واعيــة ذات رؤيــة واضحــة، تســعى 
إيجابيــة  رســائل  وتقــدم  شــعبها  إســعاد  إلــى 
للعالــم واعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز 
ســمعة الدولــة وقوتهــا الناعمــة.. ويتمثــل المحور 
الثانــي فــي االســتثمار فــي التعليم ، بحيــث يركّز 

ــخ  ــة، ويرّس ــا المتقدم ــوم والتكنولوجي ــى العل عل
القيــم األخالقيــة واالحترافيــة والمهنيــة فــي 
المؤسســات التعليميــة، ويخــّرج عقــوالً منفتحــة 
وتحويــل  المتقدمــة  الــدول  تجــارب  علــى 
بحثيــة،  مراكــز  إلــى  التعليميــة  المؤسســات 
وبنــاء أنظمــة للتعليــم المســتمر، وضمــان وجــود 
جامعــات إماراتيــة ضمــن األفضــل عالميــًا وتعليم 
الطــالب مبــادئ استشــراف المســتقبل، وتدريــس 
لغــات جديــدة كالصينيــة واليابانيــة.. ويســتهدف 
ــوع  ــاد متن ــى اقتص ــول إل ــث الوص ــور الثال المح
قائــم علــى المعرفــة، ينافــس أفضــل اقتصــادات 
ــة فــي  ــم مــن خــالل رفــع مســتوى اإلنتاجي العال
البحــث  فــي  واالســتثمار  الوطنــي،  االقتصــاد 
ودعــم  الواعــدة،  القطاعــات  فــي  والتطويــر 
ــان  ــة، وضم ــول للعالمي ــة للوص ــركات الوطني الش
وجــود مصــادر لإليــرادات بعيــدًا عــن النفــط.  أمــا 
المحــور الرابــع فيتعلــق بترســيخ قيــم التســامح 
والتماســك واالحتــرام فــي المجتمــع وبنــاء قيــم 
ــى  ــدة، والعمــل عل ــال الجدي التواضــع فــي األجي

تعزيــز مشــاركة المــرأة، وبرامــج 
الثقافــات  الحتــرام  مكثفــة 
ضمــن  ذلــك  كل  األخــرى، 

وتطويريــة  تنمويــة  محصلــة 
شــاملة كــي تكــون اإلمــارات 
العالــم  فــي  دولــة  أفضــل 
بحلــول عــام 2071 ، وعلــى 
ضــوء مــا ســبق فــإن جميــع 

الحكوميــة  القطاعــات 
والخاصــة حشــد الجهــود 
هــذه  وفــق  والعمــل 
اإلستشــرافيه  النظــرة 
للمســاهمة فــي بنــاء 

مســتقبل  وصناعــة 
لألجيــال  مشــرق 

القادمــة.

إنارة قلم

ــخ  ــة، ويرس ــا المتقدم ــوم والتكنولوجي ــى العل ــخ عل ــة، ويرس ــا المتقدم ــوم والتكنولوجي ــى العل ــخ عل ــة، ويرّس ــا المتقدم ــوم والتكنولوجي ــى العل ّعل
القيــم األخالقيــة واالحترافيــة والمهنيــة فــي 
ًج عقــوالًج عقــوالً منفتحــة 
وتحويــل  المتقدمــة  الــدول  تجــارب  علــى 
بحثيــة،  مراكــز  إلــى  التعليميــة  المؤسســات 
وبنــاء أنظمــة للتعليــم المســتمر، وضمــان وجــود 
 وتعليم 

تعزيــز مشــاركة المــرأة، وبرامــج 
الثقافــات  الحتــرام  مكثفــة 
ضمــن  ذلــك  كل  األخــرى، 

وتطويريــة  تنمويــة  محصلــة 
شــاملة كــي تكــون اإلمــارات 
العالــم  فــي  دولــة  أفضــل 
بحلــول عــام 2071 ، وعلــى 
ضــوء مــا ســبق فــإن جميــع 

الحكوميــة  القطاعــات 
والخاصــة حشــد الجهــود 
هــذه  وفــق  والعمــل 
اإلستشــرافيه  النظــرة 
للمســاهمة فــي بنــاء 

مســتقبل  وصناعــة 
لألجيــال  مشــرق 
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إعداد محمد سالم صامت الشامسي

   Master Card  - بطاقة ماستر كارد

أطلقــت شــركة ماســتر كارد أحــدث أنــواع الحمايــة 

مــع بطاقــة المتعامــل لماســتر كارد ، حيــث إرتــأت 

ــار أن بصمــة  ــام بهــذه الخطــوة إلعتب الشــركة القي

اإلصبــع تشــكل نــوع قــوي مــن أنــواع الحمايــة 

لمســتخدمي البطاقــة للتعــرف عــن حاملهــا الفعلــي، 

حيــث ال يمكــن ســرقة البصمــة مقارنــة بالرقــم 

ــا يحــدث عــادة ، حيــث انهــت الشــركة  الســري كم

تجربــة هــذا النــوع مــن البطاقــات فــي جنــوب 

إفريقيــا مــع كل عمليــة شــراء، وتعتــزم ماســتر كارد 

إلــى خطــوة إلغــاء الرقــم الســري الثابــت للبطاقــات 

األوتوماتيكــي  الســري  بالرقــم  اســتبدالها  ليتــم 

ــادة  ــي زي ــك لدواع ــاعة وذل ــيتغير كل س ــذي س ال

ــات. ــي البطاق ــة لحامل ــات األمني المواصف

سيجيت باراكودا 14 تيرا بايت
Seagate baracoda 14 TB

تعتــزم شــركة ســيجيت بأطــالق اول وحــدة قــرص صلــب للتخزيــن ســعة 20 تيــرا بايــت 

بحلــول عــام 2020 ولكــن إلــى حيــن تلــك الفتــرة تقــوم حاليــا شــركة ســيجيت بتصميــم 

ــة للتخزيــن ســعة 14 تيــرا بايــت و 16 تيــرا بايــت لهــذا الســنة ،  احــدث اقراصهــا الصلب

ــة  ــة دون الحاج ــام مختلف ــة ذات احج ــراص صلب ــر أق ــيجيت توفي ــتطاعات س ــث اس حي

إلــى زيــادة ســعة التخزيــن الظاهريــة مــن أجهــزة شــبكية او معــدات، حيــث مــن المقــرر 

اطالقــه الحتوائــه علــى مــادة الهيليــوم.

Sony a9 - 9 سوني اي

الجديد في التقنيات

أطلقــت شــركة ماســتر كارد أحــدث أنــواع الحمايــة 

مــع بطاقــة المتعامــل لماســتر كارد ، حيــث إرتــأت 

ــار أن بصمــة  ــام بهــذه الخطــوة إلعتب الشــركة القي

اإلصبــع تشــكل نــوع قــوي مــن أنــواع الحمايــة 

لمســتخدمي البطاقــة للتعــرف عــن حاملهــا الفعلــي، 

حيــث ال يمكــن ســرقة البصمــة مقارنــة بالرقــم 

ــا يحــدث عــادة ، حيــث انهــت الشــركة  الســري كم

تجربــة هــذا النــوع مــن البطاقــات فــي جنــوب 

إفريقيــا مــع كل عمليــة شــراء، وتعتــزم ماســتر كارد 

إلــى خطــوة إلغــاء الرقــم الســري الثابــت للبطاقــات 

األوتوماتيكــي  الســري  بالرقــم  اســتبدالها  ليتــم 

ــادة  ــي زي ــك لدواع ــاعة وذل ــيتغير كل س ــذي س ال
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ــي  ــر اللوح ــن الكمبيوت ــل م ــذا الجي ــز ه ــك ، يتيم ــه ألعمال ــن ان تقتني ــول يمك ــي محم ــر لوح ــى كمبيوت ــو ارق ه

لسامســونغ باحتوائــه علــى معالــج قــوي مــن شــركة كــوال كــوم و شاشــة عــرض عاليــة الوضــوح قيــاس 9.7 

انــش – تمكنــك مــن عــرض صــورة تصــل إلــى 1536 فــي 2048 بكســل ، بإضافــة ان هــذا الكمبيوتــر اللوحي 

يحتــوي اربــع ســماعات. يدعــم هــذا الكمبيوتراللوحــي علــى احــدث اصــدارات برنامــج التشــغيل نوغــات، 

ويحتــوي الجهــاز علــى ســعة تخزيــن تصــل إلــى 32جيجــا قابلــة للتمــدد عــن طريــق اســتخدام ذاكــرة 

مايكــرو اس دي ، ويحتــوي علــى ذاكــرة عشــوائية تصــل إلــى 4 جيجــا ، ويحمــل الجهــاز بطاريــة 

ذات قــوة 6000 ملــي امبيــر فــي الســاعة ويســتخدم كاميــرا بقــدرة 13 ميجابكســل.

سامسونغ تاب - اس 3
Samsung Tap - S3 

 

اطلقــت ســوني حديثــًا فــي شــهر مايــو احــدث كاميراتهــا لجيــل االلفــا ذات قــدرة التصويــر باإلطــار بالكامــل ، بقــوة 24.2ميجابكســل، 

ــي  ــرا لك ــذه الكامي ــالق ه ــي أط ــا ، فيأت ــل ألف ــن جي ــة م ــدارات القيدم ــه اإلص ــت تواج ــي كان ــاكل الت ــة المش ــن دراس ــوني م ــت س وتمكن

تنافــس منافســاتها مــن الشــركات كنيكــون وكانون،فقــد يالحــظ مــن ســيقوم باســتخدام هــذه الكاميــرا 

بســرعة تشــغيلها واســتعدادها لتصويــر وامكانيــة تصويــر 20 لقطــة متتابعــة فــي الثانيــة دون 

توقــف ،وتتميــز ايضــا بهدوئهــا التــام اثنــاء التصويــر الفعلــي حتــى و ان 

ــق االوتوماتيكــي إلــى 32.000 جــزء مــن الثانيــة،  وصلــت ســرعة الغال

ــة  ــوم بتغطي ــي تق ــز لك ــة تركي ــا 693 نقط ــرا ايض ــد الكامي ــم تزوي وت

ــر  ــرا مــن تصوي ــراد تصويرهــا، وتتمكــن الكامي 93% مــن اللقطــة الم

4«كاي« لمحبــي التصويــر بالفيديــو ، وتــم اســتخدام نــوع جديــد مــن 

ــرات األحــداث حيــث  ــات التــي ســيتم اطالقــه مســتقبالً للكامي البطاري

ــم تغفــل ســوني  ــى الضعــف ،ول ــر إل ــة مــدة التصوي سيســاعد فــي اطال

عــن تزويــد الكاميــرا بامكانيــة التصويــر علــى بطاقتيــن اس دي كارد. 

Sony a9 - 9 سوني اي

الجديد في التقنيات

تنافــس منافســاتها مــن الشــركات كنيكــون وكانون،فقــد يالحــظ مــن ســيقوم باســتخدام هــذه الكاميــرا 

بســرعة تشــغيلها واســتعدادها لتصويــر وامكانيــة تصويــر 

توقــف ،وتتميــز ايضــا بهدوئهــا التــام اثنــاء التصويــر الفعلــي حتــى و ان 
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نتــج من التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده عالمنــا المعاصــر أجهــزة وألعابــًا مختلفــة، أصبحــت فــي متنــاول أوســاط اجتماعيــة عديــدة فــي الوطــن 
العربــي، وبخاصــة األطفــال والمراهقيــن، مثــل االيبــاد والبــالك بــري وااليفــون والكمبيوتــر وألعــاب الليــزر، وحرصــت أســر عديــدة علــى توفيــر هــذه 

األلعــاب االلكترونيــة ألبنائهــم، دون أن تعلــم أن االدمــان علــى هــذه الوســائل قــد يســبب امراضــًا عديــدة. 

وعلــى الرغــم مــن فوائدهــا العديــدة، إال أن لأجهــزة التكنولوجيــة 
واســتعماالتها تأثيــرات ســلبية منهــا:

-تأثير سلبي على الذاكرة على المدى الطويل.

-مســاهمتها فــي انطــواء الفــرد وكآبتــه والســيما عنــد مالمســتها حــد 
اإلدمــان.

- الجلــوس أمــام الكمبيوتــر لفتــرة طويلــة، قــد يجعــل بعــض وظائــف 
ــاد  ــى إجه ــة إل ــدى، باإلضاف ــة الم ــرة الطويل ــة الذاك ــة، خاص ــاغ خامل الدم

الدمــاغ.
التوحــد  صفــات  مــن  يزيــد  قــد  للتكنولوجيــا،  المتزايــد  -االســتعمال 

النــاس مــع  التواصــل  وقلــة  واالنعزاليــة، 
-قــد تتســبب األجهــزة التكنولوجيــة بأمــراض عديــدة وخطيــرة كالســرطان، 
واألورام الدماغيــة، والصــداع، واإلجهــاد العصبــي والتعــب، مــرض الرعــاش

-قــد تشــكل خطــرًا علــى البشــرة والمــخ والكلــى واألعضــاء التناســلية، 
وأكثرهــا تعرضــًا للخطــر هــي العيــن، األمــر الــذي يجــدد التســاؤالت حــول 
كيفيــة التعامــل مــع هــذا العصــر التكنولوجــي فــي الوقــت الــذي يوســع فيــه 

ــة. ــم بســرعة هائل ــى مســتوى العال قاعــدة مســتخدميه عل

خطورة التكنولوجيا على األطفال:
أظهــرت دراســة أجريــت حديثــًا علــى أطفــال فــي إحــدى الــدول المتقدمــة، 
ــبع  ــون س ــال يقض ــنوات، أّن األطف ــس س ــع وخم ــن أرب ــم بي ــراوح أعماره تت
ســاعات ونصــف الســاعة يوميــًا أمــام شاشــات األجهــزة اإللكترونيــة، أي 
بزيــادة ســاعة وســبع عشــرة دقيقــة أكثــر ممــا كان يفعــل األطفــال فــي العمــر 
نفســه قبــل خمــس ســنوات.  ومــن المســتغرب أكثــر أّن الدراســة نفســها 
أظهــرت أن بعــض األطفــال، ممــن ال تزيــد أعمارهــم علــى الســنتين، يقضــون 

ــًا أمــام شاشــة جهــاز إلكترونــي. نحــو ســاعتين يومي
ولــو أجريــت مثــل هــذه الدراســة علــى أطفالنــا، لرّبمــا جــاءت النتيجــة مقاربة 
لهــذه النتيجــة، وخصوصــًا إذا تناولــت أطفــال الطبقــة المتوســطة، فــي حيــن 
أجريــت دراســة جديــدة علــى عــدد مــن اآلبــاء واألطفــال فــي دولــة االمــارات 
ــا )الهواتــف  ــاء مــن تأثيــرات أجهــزة التكنولوجي ــق اآلب ــادة قل ــى زي تشــير إل
النقالــة، واألجهــزة الســطحية اللمســية( علــى صحــة أطفالهــم، حيــث أشــارت 
الدراســة إلــى أن اكثــر مــن نصــف اآلبــاء المشــمولين فيهــا )% 61.4( ابــدوا 
ــاع  ــة أرب ــو ثالث ــا، ونح ــزة التكنولوجي ــم باألجه ــة اطفاله ــول عالق ــم ح قلقه
اآلبــاء )% 74.9( ال يدعــون أطفالهــم يســتخدمون هــذه التقنيــات مــن دون 

مراقبــة.

مخاطر األجهزة التكنولوجية 
على صحة األطفال
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وتتعــدد األجهــزة التكنولوجيــة التــي يتنافــس فــي 
ــية  ــطحية اللمس ــزة الس ــال، كاألجه ــتخدامها االطف اس

ــي: ــا ف ــر ضرره ــي يظه ــاد( الت )اآلي ب
- امــراض كالتشــنج فــي عضــالت العنــق باإلضافــة 
ــن  ــر م ــي تظه ــالت الت ــي العض ــرى ف ــاع اخ ــى أوج إل

الجلــوس المطــول وغيــر الصحيــح.
- اســتخدامها كثيــرا يترافــق بانحنــاء فــي الــرأس 
والعنــق، مقارنــة مــع أجهــزة الكومبيوتــر العاديــة التــي 
تســتخدم فــي المكاتــب، لــذا فهــي تثيــر قلقــًا حقيقيــًا 

ــن. ــق والكتفي حــول تشــكل أوجــاع فــي العن
 تنصــح بعــض الدراســات االمريكيــة بتفــادي اســتخدام 
هــذه األجهــزة اللوحيــة عبــر حملهــا فــي الحضــن، أقلــه 
عنــد مشــاهدة شــريط مصــور. مــن جهــة أخــرى، فــإن 
ــى  ــر عل ــدًا للنق ــع ج ــي المرتف ــاز اللوح ــتخدام الجه اس

شاشــته، قــد يخلــف تأثيــرات ســلبية مضــرة. 

الوســيلة  يعــد  فهــو  التلفــاز  جهــاز  أمــا 
تأثيــرًا صحيــا  واألكثــر  األكبــر  التكنولوجيــة 

إلــى: يــؤدي  فإدمانــه  الطفــل،  علــى 
- السمنة والعزلة

والهذيــان  والفكــري،  الجســدي  والخمــول  الكســل   -
ســاعات  الجلــوس  اثنــاء  يترتــب  الــذي  الذهنــي، 
ــاز فهــم يخافــون مــن الخــروج وال  ــة أمــام التلف مطول
يشــعرون باألمــان، بــل يصبحــون أكثــر أنانيــة وشــحًا 
ــة  ــى العدواني ــون إل ــم ويميل ــم مــع جيرانه فــي تعامله

المفرطــة.
مــن   %90 أن  أظهــرت  ســابقة  دراســات  -هنــاك 
االشــخاص الذيــن يســتخدمون الحاســوب يعانــون 

مــن مشــاكل فــي العيــن. 

أن  جديــدة  دراســة  وجــدت  الصــدد  هــذا  وفــي 
شــبكة  فيهــا  تســتخدم  التــي  الذكيــة  الهواتــف 
العيــن  بإجهــاد  تتســبب  أن  يمكــن  االنترنــت 

وبالصــداع.
وقــال الباحثــون فــي جامعــة "ســاني" لطــب 
العيــون بنيويــورك إنهــم وجــدوا أن األشــخاص 
االنترنــت  الرســائل ويتصفحــون  يقــرأون  الذيــن 
علــى هواتفهــم النقالــة يميلــون إلــى تقريــب األجهــزة 
ــر  مــن أعينهــم أكثــر مــن الكتــب والصحــف مــا يجب
العيــن علــى العمــل بشــكل متعــب أكثــر مــن العــادة.
مــارك  الدراســة،  عــن  المســؤول  الباحــث  وقــال 
روزنفيلــد إن "حقيقــة حمــل األشــخاص لألجهــزة 
بمســافة قريبــة مــن العيــن يجعلهــا تعمــل بشــكل 
متعــب أكثــر للتركيــز علــى األشــياء المكتوبــة".

امــا نوعيــة األلعــاب التــي يلعبهــا األطفــال فتختلــف 
ألعــاب  والحــروب وبيــن  الصراعــات  ألعــاب  بيــن 
التــي  األلعــاب  مــن  وغيرهــا  والتركيــب  الــذكاء 
ــى  ــة إل ــاث العلمي ــير األبح ــا تش ــرة، كم ــط الذاك تنش
ــا  ــد تتضمنه ــي ق ــد الت ــن الفوائ ــم م ــى الرغ ــه عل أن
بعــض األلعــاب إال أن ســلبياتها أكثــر مــن إيجابياتهــا 
ألن معظــم األلعــاب المســتخدمة مــن قبــل األطفــال 
والمراهقيــن ذات مضاميــن ســلبية ولهــا آثــار ســلبية 
جــدًا علــى األطفــال والمراهقيــن وتتمثــل أيضــا 
الطفــل،  تصيــب  قــد  التــي  الصحيــة  اآلثــار  فــي 
حيــث حــذر خبــراء الصحــة مــن تعــود األطفــال 
ــا  ــر واإلدمــان عليه ــى اســتخدام أجهــزة الكمبيوت عل
ــى مخاطــر  ــم إل ــا يعرضه فــي الدراســة واللعــب ربم
وإصابــات قــد تنتهــي إلــى إعاقــات أبرزهــا إصابــات 

ــر. ــة والظه الرقب

االدمــان علــى االجهــزة التكنولوجيــة قــد تــؤدي 
الــى نوبــات صــرع

ومــن جهــة أخــرى كشــف العلمــاء مؤخــرًا أن الوميــض 
ــن  ــة م ــة والمتباين ــتويات العالي ــبب المس ــع بس المتقط
اإلضــاءة فــي الرســوم المتحركــة الموجــودة فــي هــذه 
األلعــاب يتســبب فــي حــدوث نوبــات مــن الصــرع لــدى 
األطفــال، وحــذر العلمــاء مــن االســتخدام المســتمر 
والمتزايــد أللعــاب الكمبيوتــر االهتزازيــة مــن قبــل 
األطفــال الحتمــال ارتباطــه باإلصابــة بمــرض ارتعــاش 

األذرع.
ألعــاب  تخلفهــا  التــي  الســلوكية  اآلثــار  عــن  أمــا 
الصراعــات والحــروب، فتتمثــل فــي تعزيــز ميــول 
ــث  ــن، حي ــال والمراهقي ــدى األطف ــدوان ل ــف والع العن
تعتمــد  اإللكترونيــة  األلعــاب  مــن  كبيــرة  نســبة  إن 
ــى التســلية واالســتمتاع بقتــل اآلخريــن والتدميــر،  عل
واالعتــداء عليهــم مــن دون وجــه حــق، وبذلــك يصبــح 
لــدى الطفــل أو المراهــق أســاليب ارتــكاب الجريمــة 
وفنونهــا وحيلهــا مــن خــالل تنميــة عقولهــم وقدراتهــم 
ومهاراتهــم العدوانيــة التــي يترتــب عليهــا فــي النهايــة 
ارتــكاب جريمــة، وهــذه القــدرات مكتســبة مــن خــالل 

ــاب. ــك األلع ــة تل ــى ممارس ــاد عل االعتي
ــذه  ــة أن ه ــوث العلمي ــض البح ــدت بع ــا أك ــن جانبه م
األلعــاب قــد تكــون أكثــر خطــرًا مــن أفــالم العنــف 
بصفــة  تتصــف  ألنهــا  الســينمائية  أو  التلفزيونيــة 
التفاعليــة بينهــا وبيــن الطفــل، وتتطلــب مــن الطفــل أن 
يتقمــص الشــخصية العدوانية ليلعبها ويمارســها، وأدت 
هــذه األلعــاب اإللكترونيــة ببعــض األطفــال والمراهقين 
إلــى حــد اإلدمــان المفــرط مــا اضطــر بعــض الــدول إلــى 
تحديــد ســن األشــخاص الذيــن يســمح لهــم بممارســة 

هــذه األلعــاب.
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ــي  ــان المرض ــراض اإلدم ــن أن أع ــة م ــذرت دراس وح
ــوم  ــات الن ــبب اضطراب ــد يس ــو ق ــاب الفيدي ــى ألع عل
ــة،  ــة أو الدراس ــاة الخاص ــد الحي ــى صعي ــل عل والفش
وحــدوث الكســل والخمــول والعزلــة االجتماعيــة لــدى 
ــدان  ــر االجتماعــي وفق ــى التوت ــة إل ــال باإلضاف األطف
العزيمــة  وانحســار  الحــر  التفكيــر  علــى  المقــدرة 

واإلرادة لــدى الفــرد.

اإللكترونيــة  لألعــاب  الســلبية  اآلثــار  مــن 
عليهــا:  األطفــال  وإدمــان 

ــر  ــق والتوت ــوم والقل ــراب الن ــية كاضط ــراض نفس -أم
واالكتئــاب، والعزلــة االجتماعيــة واالنطــواء واالنفــراد 
األســرة  عــن  نفســه  الطفــل  وانعــزال  بالكمبيوتــر، 

والحيــاة واالكتئــاب واالنتحــار.
ــة  ــة الضبابي ــر والرؤي ــف النظ ــون وضع ــراض العي -أم

ــن. ــي العيني ــوع ف ــم ودم وأل
فــي  وفشــل  ورســوب  العلمــي  التحصيــل  -ضعــف 

منخفضــة. وعالمــات  الدراســة 
ــوة  ــف والقس ــل العن ــلبية مث ــلوكيات الس ــور الس -ظه
اإلرشــاد  ســماع  وعــدم  الصغــار  اإلخــوة  وضــرب 
والتوجيهــات والتمــرد ومشــاكل صحيــة وألــم فــي 
أســفل الظهــر وآالم الرقبــة، وضعــف فــي عضــالت 
ــاب  ــي األعص ــف ف ــالإرادي، وضع ــول ال ــة والتب المثان
بســبب  وإمســاك  العضــالت،  فــي  وكســل  وخمــول 
اإللكترونيــة. باأللعــاب  واللعــب  المســتمر  الجلــوس 
-إيــذاء اإلخــوة بعضهــم بعضــًا مــن خــالل تقليــد ألعــاب 
المصارعــات وتطبيقهــا فــي الواقــع، حيــث تخلــق روح 

التنافــس بيــن الالعبيــن.
-ارتفــاع تكاليــف األلعــاب، والتــي قــد تؤثــر علــى 

األســرة ميزانيــة 

آراء طبية
يقــول طبيــب العيــون الدكتــور منتصــر صــالح 
اللمســية  الســطحية  األجهــزة  "تعتبــر  الديــن: 
)اآلي بــاد( وأجهــزة الكمبيوتــر مــن اكثــر األجهــزة 
ــبب  ــد تس ــي ق ــن، والت ــى العي ــررًا عل ــا ض التكنولوجي
االطفــال،  مــن  مســتخدميها  عنــد  العيــن  جفــاف 
المطــول  التركيــز  العمليــة مــن خــالل  تتــم  حيــث 
الــذي يرهــق عضلــة النظــر الضعيــف. فالعيــن تحتــوي 
علــى ســائل دمعــي يســاعد علــى عــدم جفافهــا، حيــث 
يقــوم الجفــن بالرمــش مــرة كل خمــس ثــواٍن وينتــج 
ــدة مــن الدمــوع تغطــي  ــك تكــون طبقــة جدي عــن ذل
ســطح العيــن وان تعرضــت العيــن إلــى تركيــز مطــول 
وعــدم الرمــش، يــؤدي ذلــك إلــى عــدم افرازهــا الكميــة 
الكافيــة مــن الســائل الدمعــي، مــا ينتــج عنــه التهابــات 

ــن". ــي العي ــة ف ــدم الراح ــة وع وحك
الدكتــور ســمير غويبــه أن:  ويــرى طبيــب األســرة 
"دخــول األجهــزة التكنولوجيــا فــي األســرة رســّخ 
ــرة،  ــي األس ــة ف ــراد واالنعزالي ــي االنف ــم ومعان مفاهي
حيــث أصبــح لــكل فــرد أجهــزة خاصــة بــه ال احــد 
يتعــدى علــى خصوصيتــه فــي اســتخدامها، وهــذا 
التواصــل  روح  وأفقــد  األســرة  افــراد  بيــن  باعــد 
ــب  ــد تصي ــي ق ــراض الت ــر االم ــن اخط ــط. وم والتراب
أفــراد االســرة، وخاصــة األطفــال، جــراء اســتخدام 
هــذه األجهــزة "التوحــد" الــذي يكــون فيــه المــخ غيــر 
ــؤدي  ــا ي ــا م ــات او معالجته ــتيعاب المعلوم ــل الس قاب
ــات فــي  ــه واضطراب ــة االتصــال بمــن حول ــى صعوب إل
ــي”. ــلوكي واالجتماع ــم الس ــارات التعلي ــاب مه اكتس

األشعة وأضرارها
كهرومغناطيســية  اشــعة  التكنولوجيــا  لألجهــزة 
أوضحــت  حيــث  الطفــل،  صحــة  فــي  تؤثــر  قــد 
للطاقــة  الجســم  امتصــاص  معــدل  أن  الدراســات 
الكهرومغناطيســية يعتمــد بقــدر كبيــر علــى توجــه 
للمجــال  بالنســبة  اإلنســان  لجســم  األكبــر  المحــور 
عندمــا  قمتــه  االمتصــاص  معــدل  ويبلــغ  الكهربــي 
يكــون طــول الجســم مســاويًا لـــ0.4 تقريبــا مــن طــول 
الموجــة، وعنــد ذبذبــات تتــراوح قيمتهــا بيــن -70

ــون  ــا يك ــة( وعندم ــات الرنيني ــز )الذبذب 80 ميجاهرت
اإلنســان معــزوال عــن التالمــس األرضــي. وقــد لوحــظ 
أن مالمســة اإلنســان لــألرض تحــت هــذه الظــروف 
ــى مــا يقــرب مــن النصــف )-35 ــات إل تخفــض الذبذب
40 ميجــا هيرتــز(، ويوضــح ذلــك أهميــة العنايــة 
بإقامــة نظــم التوصيــالت األرضيــة فــي الشــبكات 
العمــل  ومنشــآت  والمنــازل  بالمــدارس  الكهربائيــة 

المختلفــة.
ومــــن األعــــــــــراض الصـــــحـــــية لإلشــعاعــــات 
والتوتــر  المزمــن  الصــداع  الكهرومغناطيســية 
واإلحبــاط  الســوية  غيــر  واالنفعــاالت  والرعــب 
وزيــادة الحساســية بالجلــد والصــدر والعيــن والتهــاب 

لمفاصــل  ا
كمــا تتفــق العديــد مــن البحــوث العلميــة اإلكلينيكيــة 
ــدة  ــة مؤك ــرار صحي ــى أض ــتدل عل ــم يس ــه ل ــى أن عل
الكهرومغناطيســية  لإلشــعاعات  التعــرض  نتيجــة 
بمســتويات اقــل مــن 5.0 مللــي وات/ســم2، إال أن 
أعلــى مــن هــذه اإلشــعاعات  لمســتويات  التعــرض 
ــد  ــور العدي ــد يتســبب فــي ظه ــة ق وبجرعــات تراكمي
مــن األعــراض المرضيــة، منهــا أعــراض عامــة كالشــعور 

باإلرهــاق والصــداع.
 أمــا االعــراض العضويــة فتظهــر فــي الجهــاز المخــي 
التركيــز  معــدالت  خفــض  فــي  وتتســبب  العصبــي 
الســلوكية واإلحبــاط والرغبــة  الذهنــي والتغيــرات 
القلبــي  والجهــاز  البصــري  والجهــاز  االنتحــار،  فــي 
الشــعور  إلــى  اضافــة  المناعــي،  والجهــاز  الوعائــي 
ــى  ــا النســيان وعــدم القــدرة عل ــة منه ــرات وقتي بتأثي
التركيــز وزيــادة الضغــط العصبــي وذلــك بعــد التعــرض 
لإلشــعاعات الكهرومغناطيســية بمســتويات مــن 01.0 

ــي وات/ســم2. ــى 10 ملل إل
والمســتويات المتفــق عليهــا دوليــا للتعــرض اآلمــن 
األضــرار  اســتحداث  عــدم  تضمــن  ال  لإلشــعاعات 
االحتماليــة، جســدية كانــت أم وراثيــة، والتــي قــد 
ســواء  نســبيا،  طويلــة  زمنيــة  فتــرات  بعــد  تنشــأ 
فــي األفــراد الذيــن تعرضــوا لهــذه المســتويات أو 
فــي أجيالهــم المتعاقبــة. وتنشــأ األضــرار القطعيــة 
للجرعــات اإلشــعاعية العاليــة والمتوســطة فــي خــالل 
دقائــق إلــى أســابيع معــدودة، وتتســبب فــي االختــالل 
الوظيفــي والتركيبــي لبعــض خاليــا الجســم الحــي 
والتــي قــد تنتهــي فــي حــاالت الجرعــات اإلشــعاعية 
التعــرض  أمــا  الحيــة.  الخاليــا  إلــى مــوت  العاليــة 
لجرعــات إشــعاعية منخفضــة التــي قــد ال تتســبب 
فــي أمــراض جســدية ســريعة، إال أنهــا تحفــز سلســلة 
مــن التغيــرات علــى المســتوى تحــت الخلــوي وتــؤدى 
إلــى اإلضــرار بالمــادة الوراثيــة بالخليــة الجســدية مــا 
قــد يترتــب علــى اســتحداث األورام الســرطانية التــي 
قــد يســتغرق ظهورهــا عــدة ســنوات، أمــا اإلضــرار 
فيتســبب  التناســلية  بالخليــة  الوراثيــة  بالمــادة 
تظهــر  وراثيــة  وأمــراض  خلقيــة  تشــوهات  فــي 
فــي األجيــال المتعاقبــة لآلبــاء أو األمهــات ضحايــا 
الجســدية  األضــرار  وتعــرف  اإلشــعاعي،  التعــرض 
أو الوراثيــة متأخــرة الظهــور باألضــرار االحتماليــة 

اإلشــعاعي. للتعــرض 
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تاج العافية

أمراض العيون 
في

 فصل الصيف
تكثر فــي فصــل الصيــف بعــض األمــراض التــي تصيــب 

العيــن، خاصــة وأنهــا معرضــة بشــكل مباشــر للحــرارة 
ــراض  ــذه األم ــم ه ــص معظ ــن تلخي ــمس، ويمك ــعة الش وأش

ــواع: ــة أن ــي ثالث ف

تاج العافية

أوال، جفاف العين:

ــة  ــر شــيوعا فــي المناطــق الجاف ويكــون أكث
وتكثــر اإلصابــة عنــد مــن هــم فــوق ســن 
خــالل  مــن  أعراضــه  وتظهــر  األربعيــن 
الجفــون  حركــة  مــع  بخشــونة  الشــعور 
بالعيــن وتكمــن خطــورة  واحمــرار متكــرر 
مضاعفــات الجفــاف فــي إضعــاف العيــن ممــا 
يــؤدي لزيــادة احتمــال إصابتهــا بالتهابــات 
ميكروبيــة متكــررة عندمــا يتــم تشــخيص 
الحالــة مــن قبــل طبيــب العيــون  يقــوم عــادة 
بوصــف قطــرات تعويضيــة تشــبه اإلفــراز 
الدمعــي للعيــن »دمــوع صناعيــة« ومرهــم 
مرطــب للعيــن، ويفضــل اســتعمال العــالج 

طــوال فتــرة الصيــف.

ثانيا، حساسية الملتحمة:

لألتربــة  التعــرض  نتيجــة  عــادة  وتحــدث 
المســاحيق  أو  الروائــح  والدخان وبعــض 
التجميليــة وتتمثــل أعراضهــا فــي الحكــة 
واالحمــرار وأهــم أنواعــه هــو الرمــد الربيعــي 
فصــل  أواخــر  فــي  ظهــوره  يكثــر  الــذي 
الصيف ،ويظهــر  فصــل  وبدايــة  الربيــع  
بحكــة  مصحوبــة  حساســية  شــكل  علــى 
شــديدة فــي العيــن وإفــرازات مخاطيــة مــع 
احمــرار بالعيــن، وعالجــه يكــون أوال بتفــادي 
وغبــار  أتربــة  مــن  الحساســية  مســببات 
مضــادة  قطــرات  باســتخدام  ثــم  وغيرهــا 
للهســتامين ومضــادة لالحتقــان وفــي بعــض 
الحــاالت الشــديدة تســتخدم قطــرات مــن 
طبيــب  بإشــراف  الكورتيــزون  مشــتقات 

العيــون المختــص، وينصــح بارتــداء النظــارة 
ــع  ــع وض ــة م ــرة اإلصاب ــالل فت ــية خ الشمس

كمــادات بــاردة علــى العيــن. 

ثالثا، االلتهابات الميكروبية:

طريــق  عــن  غالبــا  تنتشــر  أمــراض  وهــي 
ــتعمال  ــر أو باس ــس المباش ــا باللم ــدوى إم الع
أدوات خاصــة بمريــض مصــاب (كالعدســات 
الالصقــة أو أقــالم التجميــل(، أو تنتقــل عــن 
ــة  ــة قليل ــن المزدحم ــاب أو األماك ــق الذب طري

ــي: ــه ف ــم أنواع ــص أه ــة، وتتلخ التهوي

التهاب الملتحمة البكتيري: 

ــم  ــون ث ــرار بالعي ــي احم ــه ف ــل أعراض وتتمث
الجفــون  فــي  تــورم  مــع  االحمــرار  يــزداد 
وإفــرازات مخاطيــة زائــدة خصوصــا عنــد 
االســتيقاظ مــن النــوم مــع وخــز داخــل العيــن 
الجفون، وتكمــن مضاعفاتــه  خــالل حركــة 
احتمــال  إلــى  العــالج  إهمــال  حالــة  فــي 
يهــدد  ممــا  القرنيــة  فــي  قرحــة  حــدوث 
ــس  ــى الكي ــدوى إل ــل الع ــد تنتق ــار وق اإلبص
الدمعــي أيضــا، ويكــون العــالج بالوقايــة أوال 
مــن التواجــد باألماكــن المزدحمــة وتجنــب 
اســتخدام أدوات الغيــر؛ وفــي حالــة اإلصابــة 
ــدأ  ــذي يب ــون ال ــب العي ــة طبي ــب مراجع تج
باســتخدام مضــادات حيويــة علــى شــكل 
العيــن مــن  قطــرات ومرهــم مــع تنظيــف 

اإلفــرازات.

التهــاب الملتحمــة أو القرنيــة الفيروســي: 
وتظهــر أعراضــه علــى شــكل احمــرار شــديد 
بالجفــون  بســيطة  حكــة  مــع  بالعيــون 
ــراب  ــا اضط ــد يصاحبه ــة، وق ــرازات قليل وإف
فــي الرؤيــة ومــن أخطــر مضاعفاتهــا إصابــة 
لحــدوث  يــؤدي  ممــا  بالفيــروس  القرنيــة 
قرحــة، وقــد تصــاب العيــن إصابــة مضاعفــة 
بالتهــاب بكتيــري مصاحــب أو إصابــة الكيــس 
عــادة  العــالج  ويتــم  بالفيــروس.؛  الدمعــي 
ــاد  ــن ومض ــة للعي ــرات مرطب ــتخدام قط باس
قطــرات  شــكل  علــى  لاللتهابــات  حيــوي 
المضاعفــة«  اإلصابــة  حالــة  »فــي  ومرهــم 
وقــد يســتغرق العــالج فتــرة 10 ( 14 يومــا 
وفــي هــذه الفتــرة ينبغــي علــى المصــاب 
الحــذر مــن انتقــال العــدوى لغيــره مــن أفــراد 

العائلة. 

 التراخوما: 

مزمنــة  ميكروبــات  عــن  عبــارة  وهــي 
ومتكــررة خاصــة فــي فصــل الصيــف، وتظهــر 
أعــراض المــرض علــى شــكل احمــرار خفيــف 
وإفــرازات مخاطيــة قليلــة مــع الشــعور بوخــز 
خفيــف خــالل حركــة الجفــون، وهــو مــرض 
ســهل العــالج إذا لــم يهمــل حتــى مراحــل 
إلــى  اإلهمــال  يــؤدي  قــد  حيــث  متأخــرة 
ــات  ــل االلتهاب ــرى مث ــات أخ ــدوث مضاعف ح
البكتيريــة وتليــف الملتحمــة وجفــاف العيــن 
الداخلــي  الســطح  المزمــن وتكلســات فــي 

للجفــن.
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البقدونــس .. مــن اشــهر انــواع النباتــات العطريــة المعروفــة والمســتخدمة بشــكل شــعبي كبيــر اال ان اســمه الحقيقــي 
هــو "المقدونــس" اال انــه اشــتهر اكثــر باســم البقدونــس كمــا يطلــق عليــه فــى بعــض الــدول العربيــة اســم المعدونــس، 
يســتخدم البقدونــس منــذ قــدم الزمــان فقــد اســتخدمه الفراعنــة القدمــاء العديــد مــن االســتخدامات الطبيــة وكتوابــل 
 C للطعــام ايضــا وذلــك النــه غنــى بالعديــد مــن المعــادن والفيتامينــات الهامــة لصحــة االنســان فهــو غنــى جــدا فيتاميــن
فهــو يحتــوى علــى كميــة تصــل الــى اربعــة اضعــاف الكميــة الموجــودة فــى الليمــون مــن فيتاميــن C كمــا يحتــوى علــى 

فيتاميــن A ، B ، B2 ، B3 ، B6 كمــا يحتــوى الحديــد والكلوروفيــل .

صحتك في غذائك
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مواجهة السرطان
ــا  ــروبا او مضاف ــس مش ــاول البقدون ــح بتن ينص
الوقايــة مــن مــرض  اجــل  الطعــام مــن  الــى 
الســرطان فهــو يحتــوى علــى مضــادات االكســدة 
 ” بإســم  المعــروف  العضــوى  المركــب  كمــا 
ــع نمــو  ــذى يعمــل علــى من المايرسيتيســين” وال
الشــقوق  مواجهــة  علــى  يعمــل  كمــا  االورام 
يســبب  والــذى  البنزوبيريــن”   ” مثــل  الحــرة 
الســرطان والــذى يهــدد مــن يتنــاول او يتواجــد 

فــى محيــط مدخنــي الســجائر .

صحة القولون
يســتخدم زيــت البقدونــس فــى عــالج وتطهيــر 
القولــون فهــو يعمــل علــى التخلــص مــن الغــازات 
باالمعــاء ، كمــا يحســن مــن عمليــة الهضــم عــن 
اللبروتينــات  هضــم  فــى  المســاعدة  طريــق 
والزيــوت كمــا يعمــل علــى مســاعدة الجســم 
علــى التخلــص مــن الفضــالت بشــكل ســريع ، 
كمــا ينظــف الجســم مــن الســموم ويســتخدم 

كمليــن  ويســتخدم  للبــول  طبيعــي  كمــدر 
لالمعــاء.

صحة النساء
فــى  القديــم  الزمــن  مــن  القدمــاء  اســتخدمه 
تنظيــم فتــرات الطمــث للنســاء فهــو يحتــوى 
علــى  تعمــل  التــى  الدهنيــة  االحمــاض  علــى 
الــدورة  عــن  المســئولة  الهرمونــات  تــوازن 
الشــهرية ، كمــا يتــم اســتخدامه كغســول مهبلــى 
الحيــض وعــالج مــرض  لتنظيــم اضطرابــات 

. االبيــض  الســيالن 

خفض الوزن
ــى  ــس ف ــى اوراق البقدون ــراب مغل ــتخدم ش يس
المســاعدة علــى فقــد الــوزن فهــو يحتــوى علــى 
فيتامينــات C ، K ، A ، وحمــض الفوليك وينصح 
ــاص  ــى انق ــاعدة عل ــي للمس ــكل يوم ــربه بش بش
ــل  ــذا فيعم ــى ه ــول وعل ــي للب ــدر طبيع ــو م فه
علــى التخلــص مــن المــاء الزائــد بالجســم، اال انــه 

ــن  ــوزن ولك ــض ال ــى خف ــده عل ــتطيع وح ال يس
يتــم اســتخدامه كشــاى الرجيــم للمســاعدة علــى 

التخلــص مــن الــوزن الزائــد .

صحة الكلى
للبــول  طبيعــي  كمــدر  البقدونــس  يعمــل 
وبالتالــى فانــه يعمــل علــى تســريع عمليــة طــرد 
ــال  ــا مث ــم كـــ اليوري ــى والجس ــن الكل ــموم م الس
وذلــك الحتوائــه علــى مادتــى الماريستيســين 
ــه يســتخدم كمطهــر للمجــارى  واألبيــول، كمــا ان
البوليــة ومذيــب لحصــوات الكلــى ولــك عــن 
طريــق شــرب مغلــى اوراق البقدونــس 3 مــرات 

يوميــًا .

خصائص مضادة لاللتهابات
قد جرت العادة على استخدامه البقدونس 

فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط الوجــاع 
االســنان، الكدمــات ، ولــدغ الحشــرات و خشــونة 
ــت  ــات التي أجري ــض الدراس ــا لبع ــد . وفق الجل

فوائد 
البقدونس المذهلة
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ــت  ــعود أثبت ــك س ــة المل ــي جامع ف
علــى  يحتــوي  ان  البقدونــس 
خصائــص مضــادة لاللتهابــات 
الكبــد.  للتســمم  ومضــادة 
مضــادة  خصائــص 
لاللتهابــات تقلــل مــن االلتهابــات 
الخصائــص  أن  حيــن  فــي  الداخليــة، 
المضــادة للكبــد تســاعد علــى تطهيــر الكبــد.

يقوي الجهاز المناعي
 إن الفيتامينــات والمعــادن ، ومضادات األكســدة 
الموجــودة فــي البقدونــس هــي مفيــدة لتعزيــز 
على الفيتامينــات  ويحتــوي  كمــا  المناعــة. 
فيتاميــن   ،A فيتاميــن   ،C : فيتاميــن  التاليــة 
فيتاميــن   . والنياســين  الفوليــك،  حمــض   ،K
الليمفاويــة  الخاليــا  علــى  يعمــل مباشــرة  )أ( 
زيــادة  وبالتالــي  البيضــاء،  الــدم  خاليــا  أو 
فــي  و  الكلوروفيل الموجــود  تأثيرهــا. 
البقدونــس يحتــوي علــى خصائــص مضــادة 
للبكتيريــا ومضــادة للفطريــات . قــد أظهــرت 
ــى  ــوي عل ــس يحت ــات أن البقدون ــض الدراس بع
خصائــص مضــادة لألكســدة وخصائــص مضــادة 
للجراثيــم، ممــا يجعلهــا مصــدرا مثاليــا لمختلــف 

المنزليــة. العالجــات 

تحسين صحة العظام
اســتهالك كميــة كافيــة مــن فيتاميــن K )والــذي 
 ) البقدونــس  مــن  أغصــان   10 فــي  يتوفــر 
يحســن صحــة العظــام عــن طريــق العمــل كمركــز 
معــدل البروتينــات ، ويحســن مــن امتصــاص 

الكالســيوم  .

البشرة والشعر
وأقنعــه  خلطــات  فــى  البقدونــس  يســتخدم 
كثيــرة للبشــرة وذلــك الحتوائــه علــى فيتاميــن 
ــه عامــل  C ومــواد مضــادة لألكســدة ممــا يجعل
الســن  تقــدم  عالمــات  مواجهــة  فــى  مهــم 
ــرة  ــز البش ــى تحفي ــل عل ــا يعم ــيخوخة كم والش
الوصفــات  بعــض  ومــن  الكوالجيــن  إلنتــاج 

: البقدونــس  باســتخدام  للبشــرة  المشــهورة 

ــرم  ــم ف ــوداء : يت ــرؤوس الس ــالج ال •لع
ــا  ــس الطــازج ووضعه ــن اوراق البقدون بعــض م
علــى االمــكان التــى بهــا الــرؤوس الســوداء ثــم 
ــم  ــق ، ث ــام بخــار للوجــه لمــدة 5 دقائ عمــل حم

ــى البشــرة بشــكل ناعــم . فــرك الخليــط عل

لنضــارة وحيويــة البشــرة : يتــم فــرم 
ــان مــن اوراق البقدونــس الطــازج  مقــدار معلقت
ثــم وضعهــا فــى مــاء مغلــى ثــم يتــم تصفيتهــا 
وخلطهــا مــع قليــل مــن اللبــن ومقــار صفــار 
ــدة 30  ــرة لم ــط ع البش ــع الخلي ــم وض ــه ث بيض
ــارد . ــاء ب ــم م ــاء دافــئ ث ــم غســلها بم ــة ث دقيق

•لعــالج تســاقط الشــعر : يتــم غلــى مقدار 
كــوب مــن اوراق البقدونــس الطــازج ويتــرك 
علــى النــار حتــى يهتــرئ تمــام ويصبــح كعجينــة 
ووضــع  وتقســيمه  الشــعر  بــل  يتــم  الحنــاء 
الخليــط علــى اجــزاء الشــعر كلهــا وخاصــة فــروة 
الــرأس ويغطــى الشــعر بفوطــة جافــة لمــدة 30 
ــم يتــم عمــل مســاج للشــعر والخليــط  دقيقــة ث
ــف  ــامبو خفي ــعر بش ــل الش ــم غس ــم يت ــه ث علي

ــال . ــامبوهات االطف ــل ش مث

فوائد مشروب البقدونس
 ُينصــح غالبــًا مريــض فقــر الّدم بشــرب الجرعات 
الُمالئمــة مــن عصيــر البقدونــس لمــا يحتــوي 
عليــه مــن تركيــز عــاٍل مــن الحديد. يحتــوي على 
نســبٍة مرتفعــة مــن فيتاميــن ج، والبيتاكاروتيــن، 
وفيتاميــن ب 122، وذلــك ُيقــّوي جهــاز مناعــة 
اإلنســان. ُيســاعد تنــاول البقدونــس األخضــر 
ــّدم،  ــي ال ــترول ف ــتوى الكولس ــض مس ــى خف عل

وذلــك عــن طريــق األليــاف الُمتواجــدة فيــه 
بصــورٍة غنّيــة؛ لــذا فهــو ُيعــّد عنصــرًا 

ُمفيــدًا للقلــب.

ــور  ــع قش ــس م ــر البقدون ــل عصي لعم
الليمــون

عصيــر البقدونــس مــع قشــور الليمــون المكونات 
ربــع كــوب مــن قشــور الليمــون. ضّمــة مــن أوراق 
البقدونــس. طريقــة التحضيــر نضــع البقدونــس 
مــع كــوب ونصــف مــن المــاء فــي ُمحّضــرة 
الطعــام، ونخفقــه جّيــدًا حتــى نحصــل علــى 
ــي  ــون ف ــور الليم ــي قش ــس. نغل ــر البقدون عصي
كــوب مــن المــاء فــي قــدر صغيــر لمــّدة خمــس 
ــي  ــاٍر متوســطة، ثــّم ُنصّف عشــرة دقيقــة علــى ن

قشــور  مــن  الخليــط 
الليمــون.



سياحة وبلدان

السياحة 
في جمهوريّة أذربيجان

إعداد المساعد أول محمد عيسى الشاقوش

أذربيجان  جمهورية  باسم  السوفيتي   االتحاد  عن  وانفصلت  1920م  عام  أذربيجان  تأسست 
االشتراكية وأعلنت الجمهورية الحديثة أذربيجان استقاللها في 30 آب عام 1991م ، قبل الحل 

الرسمي لالتحاد السوفيتي.

تقع اذربيجان في الجزء الشرقي لمنطقة ما وراء جبال القوقاز، وَتُحدُّ أذربيجان من الشمال روسيا 
الجنوب  ومن  أرمينيا،  جمهورية  الغربي  الجنوب  ومن  جورجيا،  جمهورية  الغربي  الشمال  ومن 

الجمهورية التركية .

تعتبر اذربيجان من الدول اإلسالمية و معظم سكانها ينتمون إلى "المذهب الشيعى" و يشكلون 
ما يقارب الـ70 %  من اجمالى السكان اما البقيه فهم مقسمون بين سنة وديانات اخرى .

القارة: أوروبا ، آسيا
العاصمة: باكو

المساحة 86.6 ألف كيلو متر 
مربع

اللغة الرسمية: االذرية
العملة: مانات 
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الطقس فى اذربيجان:
اذربيجان  فى  الحرارة  درجات  تتراوح 
خالل اشهر الصيف من شهر 8-6 بين -20
30 درجة فى النهار و تنخفض الى 18 فى 
شديدة  فهى  العام  ايام  باقى  اما  المساء. 
البرودة و تغطى الثلوج الكثير من مناطق 

اذربيجان. 

العاصمة باكو
واالسواق  الفنادق  بكثرة  باكو  العاصمة  تتميز 
التي  القديمة  المباني  و  القالع  و  المتاحف  و 
من  تتألَّف  وهي  القديم  المدينة  تاريخ  تحكى 
قسمين رئيسيين وسط البلد والمدينة القديمة ، 
فهي من ناحية مدينة ذات طابع أوروبي غربي 
إسالمي  طابع  ذات  مدينة  أخرى  ناحية  ومن 
شرقي وأبرز ما يدل على ذلك هو طرز العمارة 
الروسي  للعهد  العائدة  فالمباني  عة،  المتنوِّ
السابقة  وتلك  األوروبي  الطراز  عليها  يطغى 
اإلسالمي،  الطابع  عليها  يغلب  العهد  لهذا 
أذربيجان  سكَّان  باقي  كما  المدينة  أهل  عانى 
العهد  خالل  ة  اإلسالميَّ ة  الهويَّ طمس  من 
من  قسٌم  أنَّ  إلى  البعض  وُيشير  السوفييتي، 
ة  إسالميَّ صحوًة  يشهد  بالذات  المدينة  شباب 
ة  الروسيَّ الهيمنة  زوال  بعد  الحالي  الزمن  في 

واستقالل أذربيجان.
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أهم االماكن السياحية

المدينة القديمة 
أقدم جزء من العاصمة األذربيجانية والمعروفة 
جدران  بها  وتحيط  التاريخي،  الحي  باسم 
قديمة بقايا سور كان يحيط بها ويحمي أهلها 
من غزوات األعداء وهو بطول 221 متر مازال 
هناك جزء كبير منه موجود لآلن تقدر مساحتها 
ما يقارب 22 هكتار ، تعتبر المدينة القديمة من 

اهم االماكن السياحية في اذربيجان باكو .

مركز حيدر علييف 
من  عالميًا  المشهورة  الثقافية  المراكز  أحد  هو 
السياحة في  باكو وأحد اهم معالم  اهم معالم 

اذربيجان.
يعتبر مركز حيدر علييف الثقافي في باكو روح 
على  منه  قسم  المدينة  في  واإلبداع  الثقافة 
تم   ، األرض  تحت  صغير  قسم  وهناك  السطح 
افتتاح المركز عام 2013  بعد أن دامت أعمال 

وتبلغ  سنوات  سبع  حوالي  والبناء  التشييد 
متر   57.000 حوالي   للمركز  الكلية  المساحة 

مربع وارتفاع يصل إلى 80 مترًا
من  مكون  للسيارات  ضخم  موقف  على  يحوي 
أربع طوابق، باإلضافة إلى إشرافه على مناطق 
جدرانه  أحد  على  ينسدل  مميزة،  طبيعية 
من  نوعًا  ليعطي  صناعي  شالل  الخارجية 
السكينة للزائرين، هذا ويوجد بداخله مجموعة 
كبيرة،  ومكتبة  للمؤتمرات  ومركز  المسابح  من 
مفتوح  داخلي  فضاء  ضمن  جميعها  تتداخل 

النطاق وال يعترض طريقها شيء .

برج العذراء 
في  يقع  باكو  في  السياحية  االماكن  اهم  احد 
ويعرف  قزوين  بحر  مواجهة  القديمة  المدينة 
والقالع  البنايات  من  هو   ، باكو  إيفل  برج  بأنه 
التاريخي، والتي  آباد  المتبقية من سهل فيروز 
في  القلعة  تقع  الساساني.  الحكم  إلى  تعود 

مدخل وادي “تفغ آب”
 

المتعة  غاية  في  أمر  البرج  قمة  الى  الصعود 
بالرغم من أنه متعب بسبب شكل الساللم دائرية 
منخفض  سقف  ذات  جدا  ضيقة  فهي  الشكل 
بانوراميه  بصورة  المدنية  مشاهدة  ولكن 
واسعة ومشاهدة بحر قزوين وعدد من القصور 

التاريخية األثرية المحيطة أمر يستحق العناء.

مسجد باب الهيبة
باكو  القديمة في  المدينة  أبرز مساجد  هو أحد 
د البناء األصلي خالل القرن الثالث عشر على  ُشيِّ
يد الشروان شاه زاده الثاني يبعد عن مركز باكو 
مسافة 14 كم تقريبا في الجهة الجنوبية يطل 

على البحر.
ات من القرن العشرين،  نشأ خالل عقد التسعينيَّ اأ
في  األصلي  البناء  بهدم  البالشفة  قام  أن  بعد 

سنة 1936م.

ابالند بارك
السياحية  المناطق  أجمل  من  بارك  ابالند  تعد 
في باكو وأشهر متنزهات المدينة تقع على أعلى 
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نقطة في العاصمة باكو وهي حديقة عامة تبعد 
على  تطل  كم   1.2 مسافة  القديمة  البلدة  عن 

الخليج في بحر قزوين.

الحديقة المائية 
الحقيقة   ، باكو  السياحية في  االماكن  اهم  من 
هي هذا المكان هو أكثر بكثير من مجرد حديقة 

مائية
هي تابعة لفندق جميرا بيلجه بيتش في مدينة 
يقصدها  خاص  استثماري  كمشروع  باكو 
السكان المحليين في العطل واألعياد والسياح 

في جميع األوقات. 
تجربتكم  عند  ستدهشون  المائية  الحديقة  في 
األلعاب المائية والزحاليق المرتفعة و برك المياه 
وجمالها ستحبون مغامراتكم على هذه األلعاب 

التي تناسب الكبار والصغار.

حديقة باكو للحيوانات
 هي أقدم حديقة حيوانات في أذربيجان ، تم 
ما  مساحتها  وتبلغ   ،1928 عام  في  افتتاحها 

يقارب 4.25 هكتار 
تقع في مدينة باكو وتعتبر من االماكن السياحية 
المحليين  السكان  يقصدها   ، اذربيجان  في 
خالل  السياح  وكذلك  واألعياد  العطالت  في 
نسبًيا  الصغيرة  مساحتها  من  بالرغم  جوالتهم، 
حيث تشمل على حوالي 1200 حيوان من 170 

نوعًا مختلفًا من أكثر من بيئة في العالم.

أبراج اللهب 
أطول  من  ويعتبر  ومكاتب  سكني  مجمع  هو 
سكنيه،  شقق  من  يتكون  باكو.  في  المباني 
اسم   ، تسوق  ومركز  فندق  إدارية،  مكاتب 
السابق  لالسم  إشارة  هو  األبراج  هذه  وشكل 
النار  “أرض  إسم  عليها  يطلق  كان  التي  للبالد 
“بسبب الغاز الطبيعي الذي يلتهب عند خروجه 

من باطن األرض.
تتكون ابراج اللهب من 3 ابراج البرج الشرقي، 
تغطى  االبراج  الجنوبي،  والبرج  الغربي  البرج 
بشاشات عرض عمالقه تعرض لهب يمكن رؤيته 

من ابعد مكان في المدينة.
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الشرطة تشارك في بطولة تحدي محارب الصحراء

متابعة محمد  رداد

شــاركت القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان فــي بطولــة » تحــدي محــارب الصحــراء« نســخة عجمــان، والــذي 
ــي عهــد عجمــان رئيــس المجلــس  أقيــم تحــت رعايــة وحضــور ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــي ول
التنفيــذي الــذي أقيــم فــي منطقــة الــزوراء مارينــا، وهــو موقــع جديــد ملــيء باإلثــارة يحتــوي علــى مضمــار 
العقبــات األكثــر إثــارة علــى اإلطــالق وعلــى أصعــب العقبــات التــي لــم يشــهد المتســابقون مثيلهــا فــي دولــة 

اإلمــارات.

ــة تحــدي محــارب  وأقيمــت فعالي
الصحــراء تحــت رعايــة منطقــة 
تجــارة  وغرفــة  الحــرة  عجمــان 
مــن  بدعــم  عجمــان  وصناعــة 
ــي  ــة الســياحية، والت ــرة التنمي دائ
ــا متســابقون مــن ســن  شــارك فيه
ــى  ــا فــوق عل السادســة عشــرة فم
كيلومتــرات   5 طولــه  مضمــار 
جهــدا  يتطلــب  مضمــار  وهــو 
ــص  ــن خص ــي حي ــال، ف ــا هائ بدني
مضماريــن للفئــة بيــن ســتة أعــوام 

وخمســة عشــر عامــًا.

خميــس  أول  المــالزم  وصــرح 
ثانــي فيــروز مديــر فــرع األنشــطة 
بشــرطة  والثقافيــة  الرياضيــة 
عجمــان أن فريقيــن مــن مختلــف 
فــي  شــاركا  الشــرطة  إدارات 
مشــاركة  أن  مؤكــدًا  البطولــة، 
البطولــة  فــي  عجمــان  شــرطة 
مكانــة  تعزيــز  بهــدف  جــاءت 
ــارة،  ــي اإلم ــة ف ــرطة الرياضي الش
موظفيهــا  قــدرات  وتعزيــز 
علــى  وتحفيزهــم  الرياضيــة 
المشــاركة فــي مختلــف البطــوالت 

الرياضيــة.   والفعاليــات 

الفعاليــة  هــذه  أن  إلــى  يشــار 
ــت بنســختها  ــي انطلق ــة الت العريق
إمــارة  فــي   2014 عــام  األولــى 
ينتظــره  حدثــا  أصبحــت  دبــي 
ضمــن  كبيــر  بشــغف  الكثيــرون 
الرياضيــة  الفعاليــات  أجنــدة 
ــة اإلمــارات وقــد  التــي تقــام بدول
ــى 2300  ــد عل ــا يزي ــتقطبت م اس

.2016 عــام  فــي  مشــارك 
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الهدوء: قوة االنطوائيين،
 في عالم ال يتوقف عن الكالم

الهدوء :قوة االنطوائيين،
 في عالم ال يتوقف عن الكالم

للمؤلفة:سوزان كاين 

ثلث األشخاص الذين تعرفهم على األقل، هم من االنطوائيين، أشخاص يفضلون االستماع عن التحدث، والقراءة عن حضور حفلة 
العالم، بداية من لوحات فان جوخ، إلى اختراع الحواسيب  "الهادئين"، إال أنهم ثّوروا  إننا نطلق عليهم إسم  مع صديق مثاًل، ومع 

الشخصية.

"انطوائيين"  2012، تأتي سوزان كاين بأمثلة عن أشخاص  في هذا الكتاب، الذي ما يزال في قائمة أفضل الكتب مبيعًا منذ عام 
غيروا العالم، المجتمع يحتاج ألولئك المفكرين، المستمعين، أولئك الذين ينظرون، قبل أن يقوموا بالقفزة، في قائمة طويلة بداية من 
ألبرت أينشتاين، إسحق نيوتن، جورج أورويل، جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر، وغيرهم كثيرون، مضيفة إلى ذلك الفروق العلمية 
السيكولوجية والعصبية بين األشخاص المنفتحين واالنطوائيين، مع إرشادبخصوص فهم اآلخر، موجهة اهتمامًا خاصًا للوالدين حال 

كان لديهما طفل كذلك.
يعرف الكتاب االنطوائيون بأنهم هم من يفضلون االستماع على الكالم، وهم من يخترعون ولكن ال يحبذون الشهرة، كما يفضلون 

إعداد المدني فاطمة سيف مرداس

هم  بأنهم  االنطوائيون  الكتاب  يعرف 
الكالم،  على  االستماع  يفضلون  من 
يحبذون  ال  ولكن  يخترعون  من  وهم 
بمفردهم  العمل  يفضلون  كما  الشهرة، 

على أن يعملوا ضمن فريق.
نقدر  ال  أننا  كيف  الكتاب  هذا  لنا  يبين 
وما  االنطوائيين،  األشخاص  حقيقة 
وتتناول  هــذه.  بفعلتنا  نخسره  الــذي 
حقيقية  نماذج  كين"  "سوزان  المؤلفة 

حققت إنجازات رغم أنها انطوائية.
وتستند الكاتبة إلى أبحاث حديثة في 
علم النفس وعلم األعصاب لتكشف لنا 

االنعزاليين  بين  المدهشة  الفروقات 
واالجتماعيين.

لنتعلم  قيمة  نصائح  الكاتبة  لنا  تقّدم 
بين  الــفــروقــات  على  نــفــاوض  كيف 
في  واالنــطــوائــيــيــن  االجتماعيين 
الطفل  نقوي  وكيف  ببعض،  عالقتهما 
يكون  ألن  يضطر  حينما  االنطوائي 
لديه  الكتاب  هذا  اجتماعًيا.  شخًصا 
تماًما  ويغير  يحول  أن  على  القدرة 
واألهم  االنطوائيين،  لأفراد  نظرتنا 
االنطوائيين  نظرة  تغيير  ــك،  ذل من 

ألنفسهم. 

كتب مفيدة
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إعداد مساعد أول رانية محمدالظهوري

مخترع آلة البيانو
 ” بارتولوميو كريستوفوري “

لســحر الموســيقى عشــق خــاص ال يفهمهــا إال ذوي الــذوق الرفيــع ، فيكفــي 
ــات  ــن كل اللحظ ــر م ــا تغي ــدوء فإنه ــة ه ــي لحظ ــيقى ف ــى الموس ــتماع إل اإلس
القاتمــة التــي تواجــه اإلنســان وخاصــة اإلســتماع إلــى البيانــو فلهــا أيضا عشــق 
ــام  ــدوء واإلنســجام ، فالقي ــى اله ــا إال مــن يبحــث عــن معن ــن يفهمه خــاص ول
بعمــل مقطوعــة موســيقية عــن طريــق البيانــو أمــر صعــب فنحــن لــن نــراه أبــدا 
صعــب ولكــن نــرى الشــخص الــذي يجلــس أمــام البيانــو أنــه يضــرب فقــط عليــه 
ليخــرج صــوت جميــل ولكننــا لــن نفكــر أبــدا فــي ســر اختــراع البيانــو وكيــف لــه 
أن تطــور إلــى مــا نــراه اآلن ، فعلــم الموســيقى واآلالت الموســيقية علــم عميــق 
يجــب الغــوض فــي أعماقــه للتعــرف علــى أســراره لنكشــف أن المخترعيــن 
قضــوا حياتهــم فــي البحــث حتــى يصلــوا إلــى إختراعاتهــم ، فآلــة البيانــو هــي 
ــذي  ــرع ال ــذا المخت ــتفوري ، ه ــو كريس ــد بارتولومي ــى ي ــا عل ــم اختراعه ــة ت آل
لــم يعطــه التاريــخ حقــه بــل اقتصــر علــى معظــم الكلمــات دون ســرد البقيــة، 
ــة الهــدوء وهــي  ــذي قــدم للبشــرية آل ــرع ال ــاة هــذا المخت فســوف نعــرض حي

البيانــو القيثــاري الــذي مهــد فيمــا بعــد إلــى البيانــو الحديــث.

اكتشافات

81

كرستوفري

مولده ونشأته :
 Bartolomeo  ولــد كريســتوفري
1655م  Cristofori  عــام 
ورشــة  فــي  عمــل   ، بإيطاليــا 
صناعــة الكالفيســان منــذ نعومــة 
أظافــره حتــى أنــه اشــتهر كصانــع 
ماهــر ومطــور هائــل فــي مجــال 
الكالفيســان ، تلقــى دعــوة وهــو 
مــن  عمــرة  مــن  الثالثينــات  فــي 
قبــل األميــر فردينانــد دي مديتشــي 
متحــف  فــي  بوظيفــة  ليعمــل 
مديتشــي  آلل  الموســيقية  األالت 
هــذه  خــالل  ومــن  بفلورانســا 
الوظيفــة اســتطاع أن يكــون لــه 
ــى توفيــر  دخــل ثابــت باإلضافــة إل
بأبحاثــه  للقيــام  لديــة  الوقــت 
ــى  ــر الكالفيســان ، حت حــول تطوي
اســتطاع خــالل هــذه الفتــرة أن 
كيفيــة  عــن  الكتــب  فــي  يبحــث 
مــن  الموســيقية  اآلالت  صنــع 
خاللهــا اســتنبط فشــله فــي تطويــر 
الكالفســان وأنــه مــن الممكــن أن 

. آلــة جديــدة  يختــرع 

انجازاته :
اســتطاع كريســتفوري أن يصنــع 
ــر  ــذي يعتب ــاري ال ــو القيث ــه البيان آل
ــث المتواجــد  ــو الحدي ــدا للبيان ممه
القيثــاري  البيانــو  فآلــة   ، اآلن 
لكريســتفوري كانــت عبــارة عــن آلــة 
فيتــم  بمطرقــة  تعمــل  موســيقية 
ــرج  ــارق لتخ ــا بالمط ــرب أوتاره ض
فعلــى   ، الجميــل  الصــوت  ذلــك 
الرغــم مــن نجــاح هــذه اآللــة إال أن 
كريســتفوري لــم يعلــن عنهــا إال فــي 
ــه  ــادا من ــك اعتق ــر وذل ــت متأخ وق
ــدة  ــى أن م ــد حت ــم بع ــن تت ــا ل أنه
القيــام بصناعتهــا قــد اســتغرقت 
عاميــن وتــم عرضهــا فــي نفــس 

المتحــف الــذي كان يعمــل بــه .
فإختــراع كريســتفوري لــم يأخــذ 
الشــهرة الكاملــة فــي حياتــه بســبب 
تأخــره فــي عرضــه والغريــب أن 
ــم اإلعــالن  ــم يت ــر ل ــل هــذا الخب مث
ســيبيون  صحيفــة  فــي  إال  عنــه 
إلختــراع  مهــد  مــن  أنــه  لنســي 
ــدة  ــه الجدي ــالل آلت ــن خ ــو م البيان

اآلالت  تطــور  خاللهــا  مــن  ليتــم 
فقــط  ليــس  ككل  الموســيقية 

. البيانــو 

آثاره :
كريســتفوري  خلفــه  الــذي  اآلثــر 
البيانــو  آلــة  تمهيــد إختــراع  هــو 
فــإن   ، حاليــا  عليهــا  المتعــارف 
كانــت آلتــه مجــرد بيانــو بدائــي 
فيكفــي أنــه بحــث عنــه إلــى أن تــم 

. وبنفســه  تصنيعــه 

وفاته :
توفــي كريســتفوري عــام 1731م 
عــن عمــر يناهــز 76 عامــا ولأســف 
توفــي فقيــرا معدمــا لــن يخلــف 
وراءه أوالد وال تالمــذة وال حتــى 
شــهرة ، ويقــول البعــض بأنــه مــات 

ــه  . ــد زوجت ــى ي ــوال عل مقت



الحمد لله غافر الذنب، و قابل التوب، شديد العقاب، الفاتح للمستغفرين األبواب، وامليرس للتائبني األسباب، 

والصالة والسالم عىل املبعوث رحمة للعاملني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم. أما بعد:

أخي الحبيب: أكرث الناس ال يعرفون قدر التوبة وال حقيقتها فضالً عن القيام بها علامً وعمالً. وإذا عرفوا قدرها 

فهم ال يعرفون الطريق إليها، وإذا عرفوا الطريق فهم ال يعرفون كيف يبدءون؟

فتعال معي أخي الحبيب لنقف عىل حقيقة التوبة، والطريق إليها عىس أن نصل إليها.

 

 كيف أتوب ؟ 

إعداد المساعد أول هدى اليافعي

كلنا ذوو خطأ
أخي الحبيب:

مخطئــون..  كلنــا  مذنبــون...  كلنــا 
ــر أخــرى،  ــارة وندب ــى اهلل ت نقبــل عل
نراقــب اهلل مــرة، وتســيطر علينــا 
الغفلــة أخــرى، ال نخلــو مــن المعصية، 
ــت  ــأ، فلس ــا الخط ــع من ــد أن يق وال ب
أنــا و أنــت بمعصوميــن » كل ابــن آدم 
خطــاء وخيــر الخطائيــن التوابــون« 
)رواه الترمــذي وحســنه األلبانــي(.
طبــع  مــن  والتقصيــر  والســهو 
بهــذا  اهلل  رحمــة  ومــن  اإلنســان، 
لــه  يفتــح  أن  الضعيــف  اإلنســان 
ــه،  ــة إلي ــره باإلناب ــة، وأم ــاب التوب ب
واإلقبــال عليــه، كلمــا غلبتــه الذنــوب 
ولوثتــه المعاصــي.. ولــوال ذلــك لوقع 
اإلنســان فــي حــرج شــديد، وقصــرت 
ــه،  همتــه عــن طلــب التقــرب مــن رب
وانقطــع رجــاؤه من عفــوه ومغفرته.

أين طريق النجاة؟
أطلــب  إنــي  لــي:  تقــول  قــد 

النجــاة،  وأروم  لنفســي،  الســعادة 
أجهــل  ولكنــي  المغفــرة،  وأرجــو 
كيــف  أعــرف  وال  إليهــا،  الطريــق 
مــن  يريــد  كالغريــق  فأنــا  ابــدأ؟ 
يتلمــس  وكالتائــه  بيــده،  يأخــذ 
وأريــد  العــون،  وينتظــر  الطريــق 
وشــعاعًا  أمــل،  مــن  بصيصــًا 
الطريــق؟ أيــن  ولكــن  نــور.  مــن 
واضــح  الحبيــب  أخــي  والطريــق 
واحــد  كالقمــر،  ظاهــر  كالشــمس، 
ــة..  ــق التوب ــه طري ــه... إن ــي ل ال ثان
الفــالح..  طريــق  النجــاة،  طريــق 
مفتــوح  ميســور،  ســهل  طريــق 
أمامــك فــي كل لحظــة، مــا عليــك 
الجــواب:  وســتجد  تطرقــه،  أن  إال 
وءامــن  تــاب  لمــن  لغفــار  وإنــي 
اهتــدى  ثــم  صالحــًا  وعمــل 
ــى دعــا  ــل إن اهلل تعال »طــه:82«. ب
عبــاده جميعــًا مؤمنهــم وكافرهــم 
الــى التوبــة، وأخبــر أنــه ســبحانه 
تــاب  لمــن  جميعــًا  الذنــوب  يغفــر 
كثــرت،  مهمــا  عنهــا  ورجــع  منهــا 

مثــل  كانــت  وإن  عظمــت،  ومهمــا 
قــل  ســبحانه:  فقــال  البحــر،  زبــد 
الذيــن أســرفوا علــى  يــا عبــادي 
أنفســهم ال تقنطــوا مــن رحمــة اهلل 
ــه  ــًا إن ــوب جميع ــر الذن إن اهلل يغف
ــر:53«. ــم »الزم ــور الرحي ــو الغف ه

ولكن.... ما التوبة ؟
التوبــة أخــي الحبيــب هــي الرجــوع 
وباطنــًا  ظاهــرًا  اهلل  يكرهــه  عمــا 
ــًا..  إلــى مــا يحبــه اهلل ظاهــرًا وباطن
وهــي اســم جامــع لشــرائع اإلســالم 
الهدايــة  هــي  اإليمــان..  وحقائــق 
والقنــوط،  اليــأس  مــن  الواقيــة 
هــي الينبــوع الفيــاض لــكل خيــر 
واآلخــرة...  الدنيــا  فــي  وســعادة 
ــاة،  ــث الحي ــر، ومبع ــالك األم ــي م ه
ــازل  ــاط الفــالح... هــي أول المن ومن
بدايــة  هــي  وآخرهــا...  وأوســطها 
ــب  ــرك الذن ــي ت ــه... ه ــد ونهايت العب
قبحــه،  واستشــعار  اهلل،  مخافــة 
والعزيمــة  فعلــه،  علــى  والنــدم 
إليــه إذا قــدر  العــودة  علــى عــدم 
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بالنــدم  شــعور  هــي  عليــه... 
علــى مــا وقــع، وتوجــه إلــى اهلل 
الذنــب. عــن  وكــف  بقــي،  فيمــا 

ولماذا نتوب؟
قــد تســألني أخــي الحبيــب: لمــاذا 
ــا  ــد فيه ــا أج ــيجارة و أن ــرك الس أت
مشــاهدة  أدع  لمــاذا  متعتــي؟... 
ــي؟  ــا راحت ــة وفيه ــالم الخليع األف
المعاكســات  عــن  أتمنــع  ولمــاذا 
الهاتفيــة وفيهــا بغيتــي؟ ولمــاذا 
أتخلــى عــن النظر الى النســاء وفيه 
ســعادتي؟ لمــاذا أتقيــد بالصــالة 
التقييــد  أحــب  ال  وأنــا  والصيــام 
ولمــاذا...  ولمــاذا  واالرتبــاط؟... 
ــى اإلنســان فعــل  أليــس ينبغــي عل
ــه  ــد في ــه ويج ــعده ويريح ــا يس م
ــو  ــعدني ه ــذي يس ــعادته؟... فال س
مــا تســميه معصيــة... فِلــَم أتــوب؟

كيف أتوب؟ 
أخي الحبيب: 

نفســي  إن  تقــول:  بــك  كأنــي 
ــد  ــا، تري ــى خالقه ــوع إل ــد الرج تري
ــت  ــد أيقن ــا، لق ــى فاطره ــة إل األوب
اتبــاع  فــي  ليســت  الســعادة  أن 
الشــهوات والســير وراء الملــذات، 
المحرمــات...  صنــوف  واقتــراف 
ولكنهــا مــع هــذا ال تعــرف كيــف 
تبــدأ؟  أيــن  مــن  وال  تتــوب؟ 

تعالــى  اهلل  إن  لــك:  وأقــول 
لــه  يســر  خيــرًا  بعبــده  أراد  إذا 
األســباب التــي تأخــذ بيــده إليــه 
أذكــر  أنــا  وهــا  عليــه،  وتعينــه 
لــك بعــض األمــور التــي تعينــك 
عليهــا: وتســاعدك  التوبــة  علــى 

وأخلــص  النيــة  أصــدق   -  1
أخلــص  إذا  العبــد  فــإن  التوبــة: 
لربــه وصــدق فــي طلــب التوبــة 
أعانــه اهلل وأمــده بالقــوة، وصــرف 
عنــه اآلفــات التــي تعتــرض طريقــه 
ومــن  التوبــة..  عــن  وتصــده 
اســتولت  هلل  مخلصــًا  يكــن  لــم 
وصــار  الشــياطين،  قلبــه  علــى 
فيــه مــن الســوء والفحشــاء مــا 
قــال  ولهــذا  اهلل،  إال  يعلمــه  ال 
ــى عــن يوســف عليــه الســالم:  تعال
الســوء  عنــه  لنصــرف  »كذلــك 
عبادنــا  مــن  إنــه  والفحشــاء 
»يوســف:24«. المخلصيــن« 

2 - حاســب نفســك: فــإن محاســبة 
ــع إلــى المبــادرة إلــى  ــس تدف النف
الخيــر، وتعيــن علــى البعــد عــن 
الشــر، وتســاعد علــى تــدارك مــا 
فــات، وهــي منزلــة تجعــل العبــد 
عليــه،  ومــا  لــه  مــا  بيــن  يميــز 
التوبــة،  علــى  العبــد  وتعيــن 
وقوعهــا.  بعــد  عليهــا  وتحافــظ 

ــر نفســك وعظهــا وعاتبهــا  3 - ذكّ
وخّوفهــا: قــل لهــا: يــا نفــس توبــي 
المــوت  فــإن  ؛  تموتــي  أن  قبــل 
يأتــي بغتــة، وذكّرهــا بمــوت فــالن 
وفــالن.. أمــا تعلميــن أن المــوت 
موعــدك؟! والقبــر بيتــك؟ والتــراب 
ــا  ــك؟... أم ــدود أنيس ــك؟ وال فراش
تخافيــن أن يأتيــك ملــك المــوت 
وأنــت علــى المعصيــة قائمــة؟ هــل 
ينفعــك ســاعتها النــدم؟ وهــل ُيقبل 
ــا  ــكاء والحــزن؟ ويحــك ي ــك الب من
نفــس تعرضيــن عــن اآلخــرة وهــي 
مقبلــة عليــك، وتقبليــن علــى الدنيــا 

وهكــذا  عنــك..  معرضــة  وهــي 
وتعاتبهــا  نفســك  توبــخ  تظــل 
وتذكرهــا حتــى تخــاف مــن اهلل 

ــوب.  ــه وتت ــوب إلي فتئ

4 - اعــزل نفســك عــن مواطــن 
الــذي  المــكان  فتــرك  المعصيــة: 
كنــت تعصــي اهلل فيــه ممــا يعينــك 
علــى التوبــة، فــإن الرجــل الــذي 
ــال  ــًا ق ــعون نفس ــعة وتس ــل تس قت
لــه العالــم: » إن قومــك قــوم ســوء، 
وإن فــي أرض اهلل كــذا وكــذا قومــًا 
يعبــدون اهلل، فاذهــب فاعبــد اهلل 

ــم«. معه

الســوء:  رفقــة  عــن  ابتعــد   -  5
ــم  فــإن طبعــك يســرق منهــم، واعل
أنهــم لــن يتركــوك وخصوصــًا أن 
تؤزهــم  الشــياطين  ورائهــم  مــن 
الــى المعاصــي أزًا، وتدفعهــم دفعــًا، 
رقــم  فغّيــر  ســوقًا..  وتســوقهم 
ــك إن  ــوان منزل ــر عن ــك، وغّي هاتف
اســتطعت، وغّيــر الطريــق الــذي 
كنــت تمــر منــه... ولهــذا قــال عليــه 
الصــالة والســالم: »الرجــل علــى 
ــه، فلينظــر أحدكــم مــن  ــن خليل دي
يخالــل » )رواه أبــو داود والترمــذي 

وحســنه األلبانــي(.

ــإن  ــوب: ف ــب الذن ــر عواق 6 - تدّب
العبــد إذا علــم أن المعاصــي قبيحــة 
وأن  المنتهــى،  ســيئة  العواقــب 
ــى  ــك إل الجــزاء بالمرصــاد دعــاه ذل
تــرك الذنــوب بدايــة، والتوبــة إلــى 

اهلل إن كان اقتــرف شــيئًا منهــا.
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ذكّرهــا  والنــار:  الجنــة  ِرهــا  اأ  -  7
بعظمــة الجنــة، ومــا أعــد اهلل فيهــا 
لمــن أطاعــه واتقــاه، وخّوفهــا بالنــار 

ــن عصــاه. ــا لم ــا أعــد اهلل فيه وم

وجّنبهــا  ينفــع  بمــا  أشــغلها   -  8
الوحــدة والفــراغ: فــإن النفــس إن 
لــم تشــغلها بالحــق شــغلتك بالباطل، 
االنحــراف  إلــى  يــؤدي  والفــراغ 
والشــذوذ واإلدمــان، ويقــود إلــى 

رفقــة الســوء.

9 - خلــف هــواك: فليــس أخطــر 
علــى العبــد مــن هــواه، ولهــذا قــال 
اهلل تعالــى: »أرءيــت مــن اتخذ إلهه 
هــواه« »الفرقــان:43«. فــال بــد 
ــم  ــًا أن يحط ــة نصوح ــن أراد توب لم
فــي نفســه كل مــا يربطــه بالماضــي 
هــواه. وراء  ينســاق  وال  األثيــم، 

أخــرى  أســباب  وهنــاك   -  10
تعينــك أخــي الحبيــب علــى التوبــة 
غيــر مــا ُذكــر منهــا: الدعــاء الــى اهلل 
أن يرزقــك توبــة نصوحــًا، وذكــر 
األمــل  وقصــر  واســتغفاره،  اهلل 
القــرآن،  وتدبــر  اآلخــرة،  وتذكــر 
ــى  ــة، إل ــي البداي ــة ف ــر خاص والصب
غيــر ذلــك مــن األمــور التــي تعينــك 

علــى التوبــة. 

شروط التوبة الصادقة:
ال  شــروط  الصادقــة  وللتوبــة 
بــد منهــا حتــى تكــون صحيحــة 

وهــي: مقبولــة 

أوالً: اإلخــالص هلل تعالــى: فيكــون 
اهلل  حــب  التوبــة  علــى  الباعــث 

وتعظيمــه ورجــاؤه والطمــع فــي 
ال  عقابــه،  مــن  والخــوف  ثوابــه، 
قصــدًا  وال  مخلــوق،  الــى  تقربــًا 
الدنيــا  أعــراض  مــن  عــرض  فــي 
ســبحانه:" قــال  ولهــذا  الزائلــة، 
وأصلحــوا  تابــوا  الذيــن  "إال   
وأخلصــوا  بــاهلل  واعتصمــوا 
مــع  فأولئــك  هلل  دينهــم 
"النســاء:146". المؤمنيــن" 

ثانيــًا: اإلقــالع عــن المعصيــة: فــال 
تتصــور صحــة التوبــة مــع اإلقامــة 
علــى المعاصــي حــال التوبــة. أما إن 
عــاود الذنــب بعد التوبــة الصحيحة، 
فــال تبطــل توبتــه المتقدمــة، ولكنــه 
يحتــاج الــى توبتــه جديــدة وهكــذا.

ال  إذ  بالذنــب:  االعتــراف  ثالثــًا: 
يمكــن أن يتــوب المــرء مــن شــئ ال 

ــًا. ــده ذنب يع

ــا ســلف مــن  ــى م ــدم عل ــًا: الن رابع
الذنــوب والمعاصــي: وال تتصــور 
ــف  ــن آس ــادم حزي ــن ن ــة إال م التوب
ــي،  ــن المعاص ــه م ــدر من ــا ب ــى م عل
يتحــدث  مــن  نادمــًا  يعــد  ال  لــذا 
ــك  ــر بذل ــابقة ويفتخ ــه الس بمعاصي
ويتباهــى بهــا، ولهــذا قــال : " النــدم 
ماجــة  وابــن  حمــد  "رواه  توبــة" 

األلبانــي". وصححــه 

خامســًا: العــزم علــى عــدم العودة: 
ــوي  ــد ين ــة مــن عب فــال تصــح التوب
ــة،  ــد التوب ــب بع ــى الذن ــوع ال الرج
ــب  ــن الذن ــوب م ــه أن يت ــا علي وإنم
ــه  ــود إلي وهــو يحــدث نفســه أال يع

فــي المســتقبل.

ــم إلــى أهلهــا:  سادســًا: رّد المظال
متعلقــة  المعصيــة  كانــت  فــإن 
ــه أن  ــن وجــب علي ــوق اآلدميي بحق
يــرد الحقــوق إلــى أصحابهــا إذا أراد 
أن تكــون توبتــه صحيحــة مقبولــة ؛ 
لقــول الرســول : " مــن كانــت عنــده 
ــئ  ــرض أو ش ــن ع ــد م ــة ألح مظلم
فليتحللــه منــه اليــوم قبــل أال يكــون 
ــل  ــه عم ــم، إن كان ل ــار وال دره دين
صالــح اأخــذ منــه بقــدر مظلمتــه، 
وإن لــم تكــن لــه حســنات اأخــذ مــن 
 " عليــه  فحمــل  صاحبــه  ســيئات 

البخــاري". "رواه 

زمــن  فــي  تصــدر  أن  ســابعًا: 
حضــور  قبــل  مــا  وهــو  قبولهــا: 
مــن  الشــمس  وطلــوع  األجــل، 
مغربهــا، وقــال "إن اهلل يقبــل توبــة 
ــد  ــر" )رواه أحم ــم يغرغ ــا ل ــد م العب
النــووي(.  وصححــه  والترمــذي 
وقــال: " إن اهلل يبســط يــده بالليــل 
ويبســط  النهــار،  مســيء  ليتــوب 
ــل  ــوب مســيء اللي ــار ليت ــده بالنه ي
حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا " 

مســلم(. )رواه 

عالمات قبول التوبة
ــات  ــة عالم ــب: وللتوب ــي الحبي أخ
تــدل علــى صحتهــا وقبولهــا، ومــن 

هــذه العالمــات:
1 - أن يكــون العبــد بعــد التوبــة 
ــان  ــا: وكل إنس ــا كان قبله ــرًا مم خي
يستشــعر ذلــك مــن نفســه، فمــن 
التوبــة مقبــاًل علــى اهلل،  بــع  كان 
دّل  العزيمــة  قــوي  الهمــة  عالــي 
ذلــك علــى صــدق توبتــه وصحتهــا 

وقبولهــا. 
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ــودة  ــن الع ــوف م ــزال الخ 2 - أال ي
فــإن  لــه:  مصاحبــًا  الذنــب  إلــى 
العاقــل ال يأمــن مكــر اهلل طرفــة 
حتــى  مســتمر  فخوفــه  عيــن، 
ــض  ــن بقب ــة الموكلي ــمع المالئك يس
روحــه: "أال تخافــوا وال تحزنــوا 
كنتــم  التــي  بالجنــة  وأبشــروا 
فعنــد  "فصلــت:30"،  توعــدون 
ذلــك يــزول خوفــه ويذهــب قلقــه.

3 -  أن يســتعظم الجنايــة التــي 
تــاب  قــد  كان  وإن  منــه  تصــدر 
منهــا: يقــول ابــن مســعود رضــي 
اهلل عنــه: " إن المؤمــن يــرى ذنوبــه 
كأنــه قاعــد تحــت جبــل يخــاف أن 
يقــع عليــه، وإن الفاجــر يــرى ذنوبــه 
ــه  ــال ل ــه، فق ــى أنف ــّر عل ــاب م كذب
ــلف: "ال  ــض الس ــال بع ــذا ". وق هك
ــن  ــة ولك ــر المعصي ــى صغ ــر ال تنظ

ــت". ــن عصي ــى م ــر ال انظ

للعبــد  التوبــة  تحــدث  أن   -   4
ــًا  ــه وذالً وتواضع ــي قلب ــارًا ف انكس
بيــن يــدي ربــه: وليــس هنــاك شــئ 
أحــب الــى اهلل مــن أن يأتيــه عبــده 
مخبتــًا  خاضعــًا  ذليــاًل  منكســرًا 
اهلل،  بذكــر  القلــب  رطــب  منيبــًا، 
حــب  وال  عجــب،  وال  غــرور،  ال 
احتقــار  وال  معايــرة  وال  للمــدح، 
لآلخريــن بذنوبهــم. فمــن لــم يجــد 
ذلــك فليتهــم توبتــه، وليرجــع الــى 

. تصحيحهــا

ــه:  ــر جوارح ــن أم ــذر م 5  - أن يح
فليحــذر مــن أمــر لســانه فيحفظــه 
والنميمــة  والغيبــة  الكــذب  مــن 
وفضــول الــكالم، ويشــغله بذكــر 

اهلل تعالــى وتــالوة كتابــه. ويحــذر 
إال  يــأكل  فــال  بطنــه،  أمــر  مــن 
حــالالً. ويحــذر مــن أمــر بصــره، 
فــال ينظــر الــى الحــرام، ويحــذر 
ــى  مــن أمــر ســمعه، فــال يســتمع ال
غنــاء أو كــذب أو غيبــة، ويحــذر 
ــي  ــا ف ــال يمدهم ــه، ف ــر يدي ــن أم م
ــه  ــر رجلي ــن أم ــذر م ــرام، ويح الح
مواطــن  الــى  بهمــا  يمشــي  فــال 
ــه،  ــة، ويحــذر مــن أمــر قلب المعصي
والحســد  البغــض  مــن  فيطهــره 
والكــره، ويحــذر مــن أمــر طاعتــه، 
اهلل،  لوجــه  خالصــة  فيجعلهــا 

ويبتعــد عــن الريــاء والســمعة. 

احذر التسويف
أخي الحبيب: 

ــه، وال  ــد ال يــدري متــى أجل إن العب
كــم بقــي مــن عمــره، وممــا يؤســف 
بالتوبــة  يســّوفون  مــن  نجــد  أن 
ويقولــون: ليــس هــذا وقــت التوبة، 
وعندمــا  بالحيــاة،  نتمتــع  دعونــا 
إنهــا  نتــوب.  الكبــر  ســن  نبلــغ 
أهــواء الشــيطان، وإغــراءات الدنيــا 
الفانيــة، والشــيطان يمنــي اإلنســان 
ويعــده بالخلــد وهــو ال يملــك ذلــك. 
فالبــدار البــدار... والحــذر الحــذر 
وطــول  والتســويف  الغفلــة  مــن 
األمــل، فإنــه لــوال طــول األمــل مــا 

ــاًل.  ــال أص ــع إهم وق
فســارع أخــي الحبيــب الــى التوبــة، 
واحــذر التســويف فإنــه ذنــب آخــر 
يحتــاج الــى توبــة، والتوبــة واجبــة 
علــى الفــور، فتــب قبــل أن يحضــر 
فتنــدم  أملــك،  وينقطــع  أجلــك 
والت ســاعة منــدم، فإنــك ال تــدري 
وتنقطــع  أيامــك،  تنقضــي  متــى 

ــك.  ــرم ليالي ــك، وتنص أنفاس

تــب قبــل أن تتراكــم الظلمــة علــى 
قلبــك حتــى يصيــر رينــًا وطبعــًا 
فــال يقبــل المحــو، تــب قبــل أن 
يعاجلــك المــرض أو المــوت فــال 

تجــد مهلــة للتوبــة. 

ال تغتر بستر اهلل وتوالي نعمه
أخي الحبيب: 

ــى نفســه  بعــض النــاس يســرف عل
ــح  ــإذا ُنص ــي، ف ــوب والمعاص بالذن
مــا  قــال:  عاقبتهــا  مــن  وحــّذر 
ــارزون اهلل  ــرى أقوامــًا يب ــاس ن بالن
ــألت  ــارًا، وامت ــاًل ونه ــي لي بالمعاص
ــك  ــع ذل ــم، وم ــن خطاياه األرض م
يعيشــون فــي رغــد مــن العيــش 
ــرزق. ونســي هــؤالء  وســعة مــن ال
أن اهلل يعطــي الدنيــا لمــن يحــب 
ومــن ال يحــب، وأن هــذا اســتدراج 
وإمهــال مــن اهلل حتــى إذا أخذهــم 
" إذا رأيــت   : لــم يفلتهــم، يقــول 
اهلل يعطــي العبــد فــي الدنيــا علــى 
هــو  فإنمــا  يحــب  مــا  معاصيــه 
اســتدراج، ثــم تــال قولــه عــز وجــل: 
ــا  ــه فتحن ــروا ب ــا ذكّ ــوا م ــا نس فلّم
ــى إذا  ــئ حت ــواب كل ش ــم أب عليه
فرحــوا بمــا أوتــوا أخذناهــم بغتــة 
فــإذا هــم مبلســون، فُقطــع دابــر 
والحمــد  ظلمــوا  الذيــن  القــوم 
أحمــد  )رواه   " العالميــن  رّب  هلل 

وإســناده جيــد(.
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ــتخدامها  ــك اس ــة، ويمكن ــة وهادئ ــر واألصفر مريح ــن األخض ــة م ــي والدرجات الفاتح ــري واللبن ــتيل« كالزه ــات »الباس ــك أن درج ال ش
بأكثــر مــن أســلوب، ولكــن هنــاك الكثيــر مــن األمــور الخاطئــة التــي تحــدث اســتخدامها، فتؤثــر علــى المظهــر العــام، لذلــك إليــك بعــض 

االعتبــارات التــي يجــب أن تراعيهــا عنــد اعتمــاد هــذه األلــوان.

إعداد عريف عائشة عبدالعزيز الحوسني
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فنون الديكور

1- األفضل في غرفة الجلوس

ــع  ــح م ــي الفات ــات اللبن ــى درج ــاد عل ــي لالعتم ــكان المثال ــر الم تعتب
الزهــري، فهــي مرحــة ومريحــة وأنيقــة، وهنــا يمكنــك إضافتهــا 
بأكثــر مــن طريقــة ســواء كانــتvintage ، أو مــودرن تمامــا أو حتــى 
ــذا  ــع ه ــة م ــط فاتح ــى حوائ ــاد عل ــل االعتم ــن األفض ــيك، وم كالس

الديكــور.

2 - بجانب ألوان قوية

ــة جــدا، وهــو مــا يمنحــك فرصــة مزجهــا مــع  ــوان الباســتيل هادئ أل
أحــد الدرجــات الناريــة مثــل البرتقالــي أو األحمــر، بحيــث تضــع 
إطــار عــام لهــا، ولكــن فــي غرفــة الجلــوس يمكنــك اعتمــاد الباســتيل 
وحــده، أمــا فــي غــرف االســتقبال أو األركان مــن األفضــل مزجــه مــع 

ــوان أخــرى لمنــح المــكان أســلوب مميــز. أل

3 - ال تناسب مدخل المنزل

فــي مدخــل المنــزل نحتــاج دائمــا لتــرك انطبــاع قــوى وواضــح، 

ــن  ــة ولك ــتيل الهادئ ــات الباس ــى درج ــاد عل ــب االعتم ــي يصع وبالتال
ــط  ــع الحائ ــواب أو م ــع األب ــتخدمها م ــك اس ــك فيمكن ــت بذل إذا رغب

ــزل. ــل المن ــب مدخ ــي ال تناس ــك، فه ــن ذل ــر م ــي ال أكث الرئيس

4  - أرضيات خشبية

ــار  ــك اختي ــك يمكن ــة، لذل ــن الطبيعي ــة م ــوان للمس ــذه األل ــاج ه تحت
أرضيــات خشــبية، ولكــن األمــر يحتــاج لنــوع مــن التركيــز فــي مــزج 

ــوان، حتــى ال تبــدو الغــرف باهتــة. األل

5 - غرف نوم هادئة

ــية،  ــوم الرئيس ــرف الن ــي غ ــوان ف ــذه األل ــى ه ــاد عل ــك االعتم يمكن
ــدر  ــوان الالفن ــة أل ــترخاء، خاص ــة واالس ــى الراح ــاعدك عل ــي تس فه
مريحــة  الدرجــات  هــذه  فــكل  الفاتــح  اللبنــي  بجانــب  والزهــري 

وهادئــة، كمــا أنهــا تعطــى إحســاس باالتســاع.

6 -  أكثر من ستايل

ألــوان الباســتيل ال تتعلــق بأســلوب أو طــراز محــدد، بــل يمكــن 
ــودرن  ــلوب الم ــب األس ــي تناس ــة، فه ــن طريق ــر م ــتخدامها بأكث اس
ــا مــع  ــه يســهل مزجه ــه المتعــددة وال ننســى أن أو الـElectric بخامات
ــدي  ــي ال تقي ــهولة، وبالتال ــب بس ــات الذه ــيك ودرج ــاث الكالس األث

ــد. ــط واح ــوان بنم ــذه األل ــتخدام ه ــد اس ــك عن نفس

7 - ناعم أكثر من الالزم

هنــاك اعتقــاد ســائد أن درجــات الباســتيل ناعمــة أكثــر مــن الــالزم، 
لذلــك نجــد أن الكثيريــن ال يفضلــون هــذا النمــط مــن الديكــور، 
ــه مــن خــالل القطــع المســتخدمة،  ــه يمكنــك التحكــم ب فــي حيــن أن
فبعــض األلــوان واللوحــات الفنيــة وإكسســوار الغــرف ســيغير تمامــا 

ــوان. مــن أســلوب هــذه األل



واحة الشعر

قصيدة
“شــرتــا الصــبــا”

الشاعر راشد الخضر

الشاعر راشد بن سالم بن عبد الرحمن بن جبران السويدي،شاعر إماراتي يعتبر
من أيقونة شعراء الشعر الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

إعداد النقيب نورة سلطان الشامسي

شــرتــا الصبــا وان هــب ذنــان
شـــروى نـسـايـــم جـبــل لـبـنـان
لــي صــاحــٍب ف الـحــب زعــالن
مــن مـثــل هـذا كنـت فـرقـــان
ان كـــان شــي معروف وإحسـان
بـو مــبـســـٍم لــولـــو ومــرجــان
ريـــح اعــرقــه مــســك وريحـان
لــه فـي سويــد القـلــب صيـوان
ان ســار مــا شـاكي بــه انـسـان
مـــا روم اعــاتبـهــم ولــو كــان
سـألــوا عــن احــوالـي وش افـالن
يــدرون واهلل هــــوب ســهيــان
قـلـت ابـهـواكـم مــات شفقـان
تـرضـــون يــا سـكـــان لوطــان
لـقــلــوب فـي ليـهـوب نيـــران
لــو مــا هــوى دعـجـيـن لـعيـان
يــا سـيـف يــا صـفــوة الـخــالن
عــقــب الــهـجر ضيـع البرهـان
صــلــى الـفـجر والـنـور مـا بــان
انــا الـخـضــر هـــزاع لــفـنـــان
قــلـبــي بــخمـر الحــب سكـران

أيــذّكـــر الـقــلـب اْمـحــَبــوبــه
يــا الـلــي هــل الدنيـا هذو بــه
وابالســبـــب يـــا ذي اعــجــوبــه
حــسـبـي عـلـى نـــاٍس سعــو بــه
امــشـو بـــيـه والـال امــشـــوبـــه
والــعــســل مـن ريــجــه أيذوبـه
واخـــن مـــن عـــطـــٍر لــفـــوبـه
حــريـــر وامــشـّيـــد اطـنــوبــه
وان زارنــــي يـــهـــال وهـــوبـــه
اخـــــاف تــلــحقنـي اعــقـــوبــه
كــنـهــم غــتـــارى مــا دروبــه
لــكـــن هـــذا الــحـــب دوبـــه
والــروح خــذتــوها امــغــصـوبه
امـــــوت قــبــل الــوصــل نوبه؟!
واهل الــهــوى الحــب ابـتلـو بـه
مـــا صـــارت الـدنيـــا امحسوبـه
مـــا تـثيـب مـن قلبـه غــدو بــه
وآزم شــرى “محسـن” و “تـوبـه”
ويــقــول طـــول اللــيـــل يــوبـه
فـــي شــف مــن تــرفـــه أينوبـه
مــــا هــوب مــن خـمـرة عنــوبه
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األمثال العربية

أنا واخويه على ابن عمي ، 
وأنا وابن عمي على الغريب

وهذا مثل عربي في كثير من البلدان العربية يدل على أن األقربون 

العم  ابن  من  أولى  فاألخ  غيرهم  من  والمعونة  بالمساعدة  أولى 

بالمساعدة والنصرة وكذلك ابن العم أولى من الغريب !!

انت تفّصل وحّنا نلبس 
من أمثال الجزيرة العربية، ويعني الثقة التامة والكاملة بمن بيده األمر، وأن قومه أو 
أهله له سامعون طائعون، راضون بما يصدر عنه من قول أو عمل، أي هو مثل الحائك 

الماهر الذي عرف المقاس الصحيح، فكل ما يخرج من يده يناسب من يلبسه تمامًا. 
ل والُبس".  وبعضهم ينطقه: "َفصِّ

ومعناه: قم بتفصيل أي ثوب ُتريده لي. وسوف ألُبسه من دون اعتراض. ويضرب المثل 
في التفويض الكامل، لمن هو محل ثقة. 

زار  الذي  السوري،  الوفد  في  خطب  عندما  المثل،  هذا  عبدالعزيز  الملك  استخدم  وقد 
مكة المكرمة، في يونيه 1926م، لجمع التبرعات من المقيمين السوريين، وغيرهم من 
المحسنين، فقال في حديثه إلى الوفد السوري: "أنا رهين رغبتكم في ذلك. وأنا ألبس 
ما تفصلون. ولو شئت أن أستشير أحدًا، لما وجدت من هو أفضل منكم. وأنا مستعد لكل 

ما تريدون".

لي  بتفصل  ما  "مثل  بلفظ:  الشام  وفي  العراق،  في  العامة  عند  بلفظه  موجود  والمثل 
بلبس".

إعداد فاطمة أحمد الكمالي
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إعداد المساعد أول أمل حمد العليلي

ــن واالســتمرار فــي ذلــك يعــود إلــى عــّدة عوامــل  إّن إقبــال النــاس علــى شــراء منتــج دون آخــر، أو االنتفــاع بمجــال خدمــي معّي
أهّمهــا تمتــع المنتــج بالجــودة والتمّيــز، وال تقتصــر المســألة علــى المجــال التجــاري أو اإلنتاجــي بــل بتعلــق بمفاهيــم تطبيقيــة عديدة 
فــي الحيــاة؛ كجــودة التعليــم أو جــودة الخدمــات الطبّيــة أو تمّيــز العمــل الجامعــي فــي جامعــة معينــة، كمــا أّن الجــودة والتمّيــز 
ــاد،  ــوزارة االقتص ــتهلكين ب ــة المس ــر حماي ــة ودوائ ــط الجمركّي ــة؛ كالضواب ــات الرقابي ــن الجه ــر م ــل الكثي ــيان لعم ــان أساس معياري

فدعونــا نتعــّرف علــى مفهــوم الجــودة والتمّيــز فــي هــذا المقــال

االستراتيجية والتميز
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 مفهوم الجودة والتميز:
ــلعة  ــج أو س ــي منت ــات ف ــات والمتطلب ــن الصف ــد م ــر العدي ــا، أو تّوف ــال م ــي مج ــدة ف ــات الجّي ــات والصف ــى الدرج ــع بأعل ــودة التمت ــي بالج نعن
معينــة يحتاجهــا الجمهــور المســتهلك ويبحــث عنهــا، ويقصــد أيضــًا بالجــودة والتمّيــز المعيــار الــذي عــن طريقــه نســتطيع معرفــة مــدى مالئمــة 
المنتــج لحاجــة النــاس مــن عدمهــا، ويتحّقــق مفهــوم الجــودة والتميــز عنــد االلتــزام الصــارم بالقواعــد الرئيســية الثابتــة فــي اإلنتــاج، أو العمــل، أو 

التدريــس مّمــا ُيقــّدم نتيجــة إيجابّيــة عاليــة يطلــق عليهــا الجــودة والتميــز. 

الجودة والتميز



االستراتيجية والتميز
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الجــودة  أّن  البعــض  يــرى 
عنــد  تتحّققــان  والتمّيــز 
األخــرى  الجهــات  قيــام 
طريقــة  أو  إنتــاج  بآلّيــة 
عمــل نمطيــة فيمــا تقــوم 
ــة  ــذه العجل ــع ه ــرى بدف اأخ
مســتويات  إلــى  والقفــز 
أخــرى فــي زمــن قياســّي 
يبهــر المراقبيــن والمحلليــن 
أّن  أي  مــا؛  مجــال  فــي 
يلعــب  أيضــًا  الوقــت 
تحقيــق  فــي  مهّمــًا  دورًا 
خاصيتــي الجــودة والتمّيــز. 

وذلــك  الجــودة؛  برنامــج  تنفيــذ   
ــم  ــى مفاهي ــب المســؤولين عل بتدري
أســاليب  وأهــّم  الشــاملة،  الجــودة 

تطبيقهــا

 تشــكيل مجلــس للجــودة يضــّم فــي 
التنفيذييــن  المديريــن  عضويتــه 
األقســام  ورؤســاء  المؤسســة  فــي 
هــذا  ويقــوم  فيهــا،  المختلفــة 
عمليــة  علــى  باإلشــراف  المجلــس 
ــج  ــل برنام ــذ وتعدي ــط وتنفي تخطي

الجــودة

 وجــود خّطــة واضحــة ومحــّددة 
للمؤسســة، تتضمــن أهــداف الجــودة 

ــا ــى تحقيقه ــعى إل ــي تس الت

 تحديــد إســتراتيجية إلدارة الجــودة 
تحديــد  يتــّم  بحيــث  الشــاملة؛ 
ــج  ــا، ودم ــّي إلدارته ــكل التنظيم الهي
الشــاملة  الجــودة  إدارة  نشــاطات 
وخطــط  اســتراتيجيات  ضمــن 

لمؤسســة ا

الدائمــة  والمراجعــة  المراقبــة   
الجــودة واســتراتيجيات  لخطــط 

خطوات تحقيق الجودة والتميز

فوائد تحقيق
 مفهوم الجودة

السمعة الطيبة للمؤسسة

 تحسين مستوى اإلنتاجية.

 تقليل نسبة الخسارة في الموارد والمواد الخام المشّغلة لعملّية اإلنتاج.

 تقليل الكلفة المالّية لعملّية اإلنتاج.

 رفع مستوى الربحّية للمؤّسسات أو الشركات.



مشاركة شرطة 

عجمان في افتتاح 

مدرسة أفالون

  2016

مشاركة
 شرطة عجمان

عجمان   لــيــوا  ــي  ف  
2016

مسيرة اليوم الوطني  
4 4 لدولة االمارات

2015

                           تصوير مساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني                           تصوير مساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني                           تصوير مساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني                           تصوير مساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني

عدسة الشرطة

                           تصوير مساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني                           تصوير مساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني
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زيارة مكتب األمانة 

العامة في عجمان 

2016

ــب  ــرتـ تــقــلــيــد الـ

لصف  الـــجـــديـــدة 

الضباط و األفراد

2016

في  الشرطة  مشاركة 

افطار  وجبات  توزيع 

الصايم

2016

عدسة الشرطة
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أجمل التهاني إلى
المقدم

 محمد مبارك الغفلي
مركز شرطة الجرف الشامل

  لقدوم مولوده الجديد
حمد

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
الرائد

عبداهلل عبيدآل علي
معهد تدريب الشرطة
 لقدوم مولوده الجديد

حسن
جعله اهلل من مواليد 

السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
المقدم

محمد ماجد النعيمي
اإلدارة العامة للعمليات الشرطية   

لقدوم مولودته الجديدة
حصة

جعلها اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
النقيب

خالد مصبح الدهماني
المؤسسة العقابية واإلصالحية

لقدوم مولودته الجديدة
فاطمة

جعلها اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
المقدم

سيف خليفة المهيري 
اإلدارة العامة للعمليات الشرطية     

لقدوم مولوده الجديد
سعيد

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
المالزم أول

سعود عبدالعزيز الحوسني
إدارة اإلستراتيجية وتطوير األداء 

لقدوم مولوده الجديد
حمد

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
المالزم أول

طالل سالم المطروشي
المؤسسة العقابية واإلصالحية

 لقدوم مولوده الجديد
سيف

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
الرائد

عبداهلل أحمد النعيمي
اإلدارة العامة للعمليات الشرطية     

لقدوم مولوده الجديد
عبدالرحمن

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

مناسبات الشرطة

تهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبية
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أجمل التهاني إلى
المالزم أول

علي محمد خلفان الغفلي
مكتب القائد العام

 لقدوم مولوده الجديد
سالم

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
مساعد أول

سلطان خليفة السويدي 
اإلدارة العامة للعمليات الشرطية    

لقدوم مولودته الجديدة
علياء

جعلها اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديها

أجمل التهاني إلى
مساعد أول

طارق سلمان المعمري
اإلدارة العامة للعمليات الشرطية    

لقدوم مولودته الجديدة
دانة

جعلها اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
مساعد أول

محمد سعيد المقدحي
قسم العمليات

لقدوم مولوده الجديد
سلمان

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
مساعد 

سالم ياقوت ربيع النعيمي
مكتب القائد العام

لقدوم مولودته الجديدة
مهرة

جعلها اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديها

أجمل التهاني إلى
المالزم أول

علي عبداهلل جعلهل سالم 
اإلدارة العامة للعمليات الشرطية    

لقدوم مولوده الجديد
فهد

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
مساعد أول

راشد عبدالمحسن النعيمي 
المؤسسة العقابية واإلصالحية

لقدوم مولوده الجديد
عبدالمحسن

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

أجمل التهاني إلى
مساعد أول

عبدالرحمن عبيد المسيبي
مركز شرطة الحميدية الشامل 

 لقدوم مولوده الجديد
سند

جعله اهلل من مواليد 
السعادة، وقرة عين لوالديه

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

تهنئة بالمولود

مناسبات الشرطة

تهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبيةتهانينا القلبية
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حكمة
التقهـر أحـدًا لتسعـد نفسـك والتظلـم شخصـًا لتبـرر أخطائـك   

حـاول دائمـًا بنـاء سعادتـك بعيـدًا عـن آالم النـــاس

ليـت  الرفيـق
ليـت الرفيـق إن غـاب يعـذر رفيقــه واليلحقـه بالشيـن 

لـو كـان جافـي تـرى الحيـاة تـروح مثـل الدقيقــة                             
أمـا ذكـرت بخيـر .. وإال عوافــي

القــــوة
القـوة أن تـدوس وجعـك تحـت قدمـك وتمشـي مبتسمـًا   
واثقـًا مـن نفسـك أمــام كـل مـن ينتظـر سقوطــك ، واثـق 

الخطـى يمشـي ملكـــًا   

تفاءل
التفـــاؤل وقـــود الـروح وهـــي حالـة إيجابيـــة، تجعـل صاحبهـا 
يـــرى الفـرص المتاحـة بـــداًل مـن الفـرص الضائعـة وينظـر إلـى 

ما يملكـــه بــــداًل أن ينظـــر إلـــى ما خســره 

همسة
التبنـي قراراتـك المصيريـة بنـاء علـى مشاعـر متذبذبـة، فغــدًا 
تستقـــر مشاعـــرك ، وتنقلـــب حياتــك رأسـًا علـــى عقـب بسبـب 

قـرار هـــش اتخذتـه فـي لحظـة عابـــرة  

إعداد المساعد أول مديحة العوضي

SMS مقتطفات من



Visionالرؤية

Missionالرسالة

Valuesالقيم

Strategic Objectivesاألهداف

استراتيجية القيادة العامة  لشرطة عجمان
Strategic Direction for Ajman Police G.H.Q

2021 - 2017

مــن  المتحــدة  العربيــة  االمــارات  دولــة  تكــون  أن 
أفضــل دول العالــم فــي تحقيــق االمــن والســالمة

ــاة  ــودة الحي ــز ج ــاءة لتعزي ــة و كف ــل بفاعلي ان نعم
خدمــات  تقديــم  خــالل  مــن  االمــارات   لمجتمــع 
محفــزة  وبيئــة  ذكيــة  بطــرق  والســالمة  األمــن 
واألعــراض  األرواح  علــى  حفاظــا  وذلــك  لالبتــكار 

والممتلــكات.

1. العدالة
2. العمل بروح الفريق

3. التميز و االبتكار
4. حسن التعامل

5. النزاهة
6. الوالء

7. المواطنة االيجابية

1. تعزيز األمن واألمان
2. جعل الطرق أكثر أمنًا

3. ضمان الجاهزية واالستعداد في مواجهة األحداث
4.تعزيز رضا  المتعاملين بالخدمات المقدمة

5. ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير 
الجودة والكفاءة والشفافية

6. ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي

To have the United Arab Emirates as one of 
the top countries in the world in achieving 
safety and security 

To work effectively and efficiently towards 
enhancing the quality of life in the UAE 
community, through smart delivery of 
safety and security services within an 
innovation-driven environment to protect 
lives, honours and properties
 

1. Justice
2. Team-working
3. Excellence and innovation
4. Courtesy
5. Integrity
6. Loyalty
7. Positive citizenship

1. Promote  Safety and Security 
2. Make Roads Safer
3. Ensure Readiness to Respond to Incidents  
4. Promote Customer Satisfaction with 

delivered Services
5. Ensure the Delivery  of all Administrative 

Services based on quality; efficiency and 
transparency standards  

6. Entrench innovation culture in the 
organizational Performance environment
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اللواء الشيخ سلطان بن عبداهلل النعيمي 
قائد عام شرطة عجمان
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األمن مسؤوليتنا ..
والشعب شريٌك أساسي

منذ تأسيس شرطة عجمان عام 1972 وعلى مراحل تطورها فهي ال زالت وستستمر في 

واألمان،  االمن  لتحقق  والجنائية  والمرورية  األمنية  المجاالت  مختلف  في  الجهود  بذل 

والشعب شريٌك في تحقيق االمن واألمان من خالل المواطنة اإليجابية والوالء واإلخالص 

للوطن واتباع القوانين وتجنب مخالفتها، وعدم التردد في التبليغ عن أي ظاهرٍة أو تصرف 

يعاقب عليه القانون.

رؤيـــــة




