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يتوفر لدينا مكاتب مفروشة
المميزات المتاحة 

بنية تحتية بمستوى عالمي 
 أطول مبنى على شارع اإلمارات 

 إطاللة بانورامية 
 جاهزة لالنتقال مباشرة 

 ممرات واسعة 
 إطاللة مذهلة على المدينة 

 مواقف سيارات واسعة 
 مجموع عدد المكاتب 382

 مجموع مساحة المواقف  850
 قبول جميع الرخص الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

في دبي 

تجهيزات المكاتب من الداخل 
 تشطيبات جدران الطالء / تشطيبات بالط األرضيات 

  تمديدات اإلنترنت / تمديدات الهاتف 
  تمديدات الكهرباء 
  مواقف مخصصة 
  صيانة ميكانيكية 

  مطابخ مجهزة 
  حمامات مجهزة 

برج »SIT« يمتلك صالحية لعقد الشراكات 
مع شركات تقنية المعلومات بتعاون 

منقطع النظير

الخدمات المتوفرة 
 خدمة التنظيف ومكافحة الحشرات 

 خدمة األمن والحراسة 
 خدمة تنسيق الحدائق

 خدمة صيانة الزراعة الداخلية
 أعمال خشبية ونجارة
 تجهيز غرف الغسيل

 خدمات التهوية
 إزالة القمامة

 صيانة دورية ألنظمة إنذار الحرائق
 توفر أنظمة مكافحة الحرائق 

أعمال الصيانة
 صيانة المصاعد

 كاميرات المراقبة التليفزيونية المغلقة
 تنظيف الواجهات 

»SIT« برج
تقنية السيليكون للمعلومات

SILICON INFEORMATION TECHNOLOGY

العمالء الحاليون
باسكين روبينز / بنك اإلمارات اإلسالمي / صيدلية المنارة

بنك االتحاد الوطني / مطعم بورانمال

لالتصال بنا: صندوق بريد 43209، واحة دبي للسيليكون، اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 3263149 04 ، فاكس: 3263109 04، موبايل: 5536986 55 971+

www.sittower.com :بريد إليكتروني www.sittower.com :موقع إليكتروني
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ما من �سيء اأروع عند الطاحمني من النجاح.. وهذا ال ياأتي �سهاًل وال مريئًا، بل 

هو ثمرة الكثري من االآالم واالإحباطات والتحديات، اإذ ال حالوة بال نار كما يقول 

املثل ال�سعبي.

الدروب وحفروا  �سقوا  الذين  اإماراتية من  نتعرف على مناذج  العدد  ويف هذا 

ال�سخر باالأظافر حتى يحققوا ما يريدونه من جناح، فا�ستحقوا عن جدارة لقب 

»الرائعني« فهم منوذج حي لكل من يريد الو�سول اإىل القمة التي يريد ويحلم بها. 

التي  واحلوافز  املوارد  كل  املعطاء  البلد  هذا  يف  الر�سيدة  القيادة  وفرت  لقد 

وهي  والعمل،  احلياة  جماالت  كافة  يف  ال��رواد  من  جديد  جيل  خلق  على  تعمل 

ت�سعى جاهدة لتذليل كل العقبات وامل�ساعب التي قد تواجه اأي برنامج اأو خطة 

لتحقيق طموحاتنا الوطنية يف االرتقاء اإىل من�سة االأمم املتقدمة يف املجاالت 

اإال  الهدف  هذا  حتقيق  ميكن  وال  �سابه..  وما  وخدمات  و�سحة  تعليم  من  كافة 

بالعن�سر الب�سري املوؤهل والطموح الذي يرى يف ذلك هدفًا وطنيًا قبل اأي �سيء 

اآخر.

الوطن ومنهم  �سبيل  وا بحياتهم يف  الرائعون من �سحُّ ومن هوؤالء االماراتيون 

يف  واجبه  تاأدية  خالل  املا�سي  ال�سهر  ا�ست�سهد  الذي  ال�سحي  طارق  اأول  املالزم 

البحرين ال�سقيقة، فان�سم اإىل قافلة �سهداء ال�سرطة االإماراتيني الذين قدموا 

اأرواحهم خالل ال�سنوات املا�سية فداًء لهذا الوطن.

هذه  يف  دائمًا  ال�سفحات  لهم  نفرد  الذين  الرائعون  االإماراتيون  هوؤالء  ومن 

واأفراد متيزوا يف  ال�سرطة من �سباط و�سف �سباط  املتميزون من رجال  املجلة 

عملهم اأو ح�سلوا على �سهادات علمية اأرفع اأو اقتحموا املخاطر وا�سعني اأرواحهم 

على اأكفهم يف �سبيل اإنقاذ حياة اأو اإغاثة م�ستغيث.

واالإعاقات  ال�سعاب  قهروا  الذين  املعاقون  اأي�سًا  الرائعني  االإماراتيني  ومن 

ذوي  وت�سغيل  لتاأهيل  الداخلية  وزارة  »مبراكز  والتحقوا  املختلفة  والتحديات 

هذا  نه�سة  يف  وي�سهموا  احلياة  يف  طموحاتهم  ليحققوا  اخلا�سة«  االحتياجات 

الوطن.

هوؤالء الرائعون، جندهم يف كل مكان من حولنا، فبارك اهلل فيهم وجعلهم قرة 

عني لهذا الوطن.. اإماراتنا احلبيبة. 

وحيَّاكم اهلل  

إماراتيون رائعون!

مًا
دائ

م 
ك

ع
م

مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

Electronic Identity Management & Security Solutions L.L.C.

IMASS
Your partner for a safer world

Eimass is a UAE-based company engaged in technology consulting 

and the implementation of digital identity and security business 

solutions. Eimass provides end-to-end solutions comprising of system 

integration, technology consultancy, solution design, development and 

implementation, and maintenance and support.

Eimass is a business enterprise established by a joint venture between 

the Social Security Fund owned by the UAE Ministry of Interior and 

Morpho (SAFRAN Group) previously known as Sagem Sécurité to 

provide total security solutions for clients in the governmental sector. 

Its comprehensive line of value-added products and services runs the 

spectrum of perimeter security, biometric identification systems, border 

control, criminal investigations and leading edge technology-based 

integrated systems.

We provide our services to the public sector and corporate enterprises 

in the region of the Gulf and more specifically in UAE to address the 

security and identity management challenges facing the authorities 

providing a safe and secure environment. Our solutions are based on 

the latest technologies.

Eimass aims to position itself as a leading provider of identity and 

security systems provider through the implementation of state of 

the art technologies, acquiring dynamic business opportunities and 

strategically partnering with local ventures in countries that have 

growth potential, with highly motivated and qualified personnel.

Emirates Identity Card

eGate at AD Airport eCounter at AD Airport
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زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم

  تحقيقات:
�سهداء ال�سرطة

 الق�سا�ص.. الق�سا�ص!  

 

  آفاق:
21 حتديًا رئي�سيًا لتطبيق اجلودة يف املوؤ�س�سات العربية    

  نساء في الميدان:
 الرائد �سعادة البلو�سي 

 متميزون:الرقيب خالد البدواوي والرقيب را�سد اليماحي 

 خارج املهنة:الرائد عبداهلل ال�سغريي 

 يف قلوبنا:اإميان الكثريي 

اإعداد:خالد الظنحاين
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قسيمة اشتراك
االسم: ......................................................
الوظيفة: ....................................................
املدينة: ...................... اإلمارة/الدولة:............

ص.ب.: ..................
هاتف: .................................. فاكس: .........

عنوان املنزل »للتسليم املباشر«:
................................................................
...............................................................
هاتف متحرك: ............................................

طريقة دفع االشتراك
1- شيك مصرفي باسم مجلة »999«

2- نقداً لقسم احملاسبة والتوزيع
املبلغ: ........................................................

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

الرقم املجاني: 8009009
هاتف: 4194488 2 971+ فاكس: 4194499 2 971+
ص.ب.: 38999 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي

التوقيع: .................................

التاريخ: .................................

5 حمرمات غذائية للمراهقني

�سيدين.. روح  اأ�سرتاليا

الروبوت يف مهمة اإنقاذ

من املالعب..............ال�سرطة العاملية...............القر�سنة والقرا�سنة عرب التاريخ ... 6454108
 

ت�سدر �سهريًا عن وزارة الداخلية

االإمارات العربية املتحدة

الهيئة االستشارية

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاين بطي ال�سام�سي

املقدم / عو�ص �سالح الكندي

ع�سام ال�سيخ

با�سل ثريا

عمر حمزة

مهن�د �س�ال�م

ه�سام عبد احلميد

املرا�سالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

االإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

هاتف: 4194488 2 971+

فاك�ص: 4194499 2 971+

www.moi.gov.ae

policemgz@adpolice.gov.ae

اال�سرتاكات:

االأفراد: 50 درهمًا

ال�سركات والدوائر الر�سمية والهيئات 

واملوؤ�س�سات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ص: 02/4145050

102

حممد حممد فا�سل الهاملي:

دمج ذوي االإعاقة

نهم من ممار�سة دورهم جتاه وطنهم مُيكِّ

90

العدد 520 أبريل 2014داخـــل العدد

»999« تتناول تجارب عدد من المواطنين 
والمواطنات اإلماراتيين الذين لم يخيبوا ظن 

قيادتهم بهم, فحققوا نجاحات ُيشار إليها 
بالبنان. ولم يقتصر النجاح على مجال من 
دون اآلخر, بل إن تفوقهم ونجاحهم شمال 
مهناً وأعماالً كانت لزمن قريب حكراً على 

جنسيات محددة.
يف خليجنا االأمن اأواًل

ديانات اخلليج قبل االإ�سالم

عباد الرحمن )2(

اأبوظبي تقراأ

»االأو�سكار« يح�سل على »12 عامًا 

من العبودية!«

كرة اليد من املحلية اإىل العاملية

مي�ساء را�سد

علي عبيد

طارق ال�سناوي

علي حميد

د. فالح حنظل

اأ. طالب ال�سحي

30

88

106

114

60

104

املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

اب العدد ُكتَّ

24

التفا�صيل يف الداخل
مع العدد:

جمتمع ال�صرطة
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أخبار الوطن

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  أصدر صاحب 
أبوظبي  إلمارة  حاكماً  بصفته  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
بتعيني الفريق أول سمو الشيخ محمد بن  أميرياً  مرسوماً 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

املسلحة رئيساً للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. 
كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي.
ونص املرسوم على تعيني أصحاب السمو واملعالي على 
نائباً  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  اآلتي:  النحو 
للرئيس، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 
ولي العهد عضواً، سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان 
عضواً، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس 
دائرة النقل عضواً، معالي د. أحمد مبارك املزروعي األمني 
العام للمجلس التنفيذي عضواً، معالي خلدون خليفة املبارك 
معالي حمد محمد  التنفيذية عضواً،  الشؤون  رئيس جهاز 
ناصر  معالي  عضواً،  املالية  دائرة  رئيس  السويدي  احلر 
أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة عضواً، معالي د. مغير 
معالي سعيد  الصحة عضواً،  هيئة  رئيس  اخلييلي  خميس 
عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية عضواً، معالي علي 
عضواً،  االقتصادية  التنمية  دائرة  رئيس  املنصوري  ماجد 
أبوظبي  مجلس  عام  مدير  القبيسي  عبدالله  د.أمل  معالي 
القائد  نائب  الرميثي  خلفان  محمد  معالي  عضواً،  للتعليم 

العام لشرطة أبوظبي عضواً. 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  ه صاحب  وجَّ
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بتحويل محطات مترو دبي التي 
مير عبرها 137 مليون زائر سنوياً إلى متاحف فنية لعرض األعمال واإلبداعات 
الفنية والثقافية في مبادرة فريدة من نوعها تهدف إليجاد متاحف ومعارض فنية 
التنقل في دبي،  من أسلوب احلياة وجتربة  رئيسياً  دائمة تكون جزءاً  وثقافية 
ولنقل التحف واإلبداعات الفنية والثقافية واجلمالية والتاريخية في املجاالت كافة 
لتصل إلى الناس بدل أن يصلوا إليها وليستمتعوا بها كجزء من تفاصيل حياتهم 

اليومية، ولتتحول محطات املترو حملطات ثقافية وفنية وتاريخية.
جاء ذلك خالل اطالع سموه على عرض تعريفي عن »مشروع متحف مترو 

دبي« ومراحل تنفيذه، وذلك في املكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 
ه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم  دبي، حيث وجَّ
انطالق  مع  تزامناً  اآلن  من  عام  خالل  املشروع  من  باالنتهاء  الله«  دبي»رعاه 

فعاليات معرض: »آرت دبي 2015«.
وقال سموه: »نريد أن نصل مبتاحفنا جلميع الناس.. وندخل الفن في حياتهم.. 
نريد أن يصل اإلبداع لكل فرد في املجتمع.. كل موظف في طريقه للعمل..وكل 

طالب في طريقه لتحصيل العلم..وكل سائح خالل زيارته ملعالم دبي«.

خليفة بن زايد  
ي�سدر مر�سومني بتعيني حممد بن زايد رئي�سًا للمجل�ص التنفيذي الإمارة اأبوظبي واإعادة ت�سكيل املجل�ص

محمد بن راشد  
ه بتحويل حمطات »مرتو دبي« ملتاحف وحمطات ثقافية يوجِّ

..ويمنح مدير عام منظمة العمل العربية وسام االستقالل

.. ويمنح »وشاح محمد بن راشد آل مكتوم«
أُلم شهيد الوطن والواجب طارق الشحي

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  منح 
رئيس الدولة »حفظه الله« معالي أحمد محمد لقمان مدير 
الدرجة  من  االستقالل  »وسام  العربية  العمل  منظمة  عام 
العربي  للعمل  ملا قدَّمه من خدمات متميزة  األولى« تقديراً 
التنمية واالستثمار  املشترك والسعي نحو الدمج بني آفاق 

وفتح املجاالت أمام عمل الشباب العربي.
وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
إلى  الوسام  الرئاسة بتسليم  الوزراء وزير شؤون  مجلس 
معالي أحمد محمد لقمان لدى استقبال سموه له في قصر 

الرئاسة.
مديرعام  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  وهنأ سمو 
الرفيع،  الوسام  هذا  على  حلصوله  العربية  العمل  منظمة 
بدوره في تنسيق اجلهود في الشأن العمالي وفي  مشيداً 

ميدان العمل على املستويني العربي والدولي.
العمل  منظمة  دور  أهمية  اللقاء  خالل  سموه  أكد  كما 

العربية في دفع مسيرة العمل العربي املشترك.
اللقاء معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير  حضر 
العمل، و سعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة 

لقطاع التنسيق احلكومي.

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
الله« »وشاح محمد بن راشد آل مكتوم« ألُم  الوزراء حاكم دبي »رعاه  مجلس 
شهيد الوطن والواجب طارق الشحي املواطنة حصة عبدالله القاضي، وذلك تزامناً 
مع ذكرى يوم األم، حيث قام سموه بزيارتها بنفسه في منزلها مبنطقة »شعم« 

برأس اخليمة لتقليدها وشاح التكرمي. 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خالل التكرمي أن أعلى 
درجات التضحية هو أن َتهَب األُم إبنها وفلذة كبدها من أجل الوطن وتصبر على 
فقده وحتتسبه عند الله تعالى، موضحاً سموه أن أم الشهيد طارق وجميع أُمهات 
الشهداء اإلماراتيني هن النماذج احلقيقية لألم اإلماراتية وهن قدوة ومثال جلميع 

األمهات وهن أهل دائم للتكرمي والتقدير واالمتنان.
ونوَّه سموه إلى أن سيرة طارق الشحي العملية وتفانيه من أجل الوطن تدل 
منذ  أمه  فيه  التي غرستها  النبيلة  والقيم  املبادئ  على  وتدل  العالية  تربيته  على 
الصغر، فالشكر دائماً لألُم التي ربت وتعبت ووهبت ابنها للوطن وصبرت على 

فقده واحتسبت.

وأضاف سموه: أن التكرمي هو شكر وتقدير لتضحية أُم طارق وصبرها، وأن 
تعويضها احلقيقي هو عند الله تعالى.

كما أكد سموه ألُم الشهيد أن طارق ليس فقيد أسرة واحدة بل هو فقيد اإلمارات، 
وهو ليس ابن أم واحدة بل هو أيضاً إبن اإلمارات، وأن صبرها وتضحيتها بإبنها 

من أجل الوطن يجعلها أُماً جلميع أبناء الوطن أيضاً وقدوًة جلميع األمهات.
وأوضح سموه ألُم الشهيد أن أبناء طارق هم في عهدته ورعايته كأبنائه، ألن 
اإلمارات كلها أسرة واحدة واإلمارات ال تنسى من ُيضحي من أجلها أو يخدمها، 
وأن أمهات شهداء اإلمارات هن جميعاً مناذج نفخر بهن وأسماء ستبقى محفورة 

في تاريخ دولة اإلمارات.
رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« خالل الزيارة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، 
ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام 

دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
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أخبار الوطن

 

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة في مجلس سموه 
جليلة في  أعماالً  قدمت  التي  املكرَّمة  الشخصيات  البحر  بقصر 

مجتمع أبوظبي وفازت »بجائزة أبوظبي« التي أقيمت مؤخراً.
واإلجنــازات  األعمال  سموه  ُمثمناً  الفائزين،  سموه  وهنأ 
في  ومميزاً  طيباً  أثراً  وتركت  املجتمع  خدمة  في  قدموها  التي 
مسيرة التنمية واخلير والعطاء في دولة اإلمارات، مشيداً سموه 
بعطاءاتهم واملساهمات النبيلة واألنشطة الفعالة التي قاموا بها 

في املجتمع.
وأكد سموه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  عليه  الذي سار  النهج  على  حتافظ 
إبراز  في  ثراه«  الله  »طيَّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
خدمة  سبيل  في  بأعمالها  ومتيزت  ساهمت  التي  الشخصيات 
املجتمع والوطن وتثمني ما قدمته من إجنازات كبيرة من أجل 

الصالح العام.
وأوضح سموه: أن دولة اإلمارات تزخر بالشخصيات املميزة 
التي تعمل في صمت سواء من املواطنني أو املقيمني، والتي تعطي 

بال حدود وتقدم خدمات جليلة للمجتمع والوطن.

محمد بن زايد  ي�سيد بال�سخ�سيات الفائزة بجائزة اأبوظبي 

..ويلتقي العلماء المشاركين في منتدى
»تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة«

ه بتحريك فريق اإلمارات للبحث واإلنقاذ  ..ويوجِّ
إلى إمارة الفجيرة لتقديم أعمال الدعم

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة أن أمام علماء املسلمني الكبار حتديات كبيرة 

واستثنائية في مواجهة ُدعاة الفنت والفوضى.
في  مبجلسه  سموه  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
»قصر البحر« العلماء املشاركني في منتدى »تعزيز 
السلم في املجتمعات املسلمة«، حيث أوضح سموه 
أن املسؤولية كبيرة وعظيمة نتشارك فيها جميعاً 
من أجل سيادة روح اإلخاء واحملبة في كثير من 
بؤر التوتر قبل أن تنتشر وتستفحل لغة الكراهية 

والعنف والتحريض.
وتبادل سموه وعلماء املسلمني األحاديث الودية 
حول فعاليات وأنشطة املنتدى، ودوره في مواجهة 
اإلســالم  مبادئ  تخالف  التي  املتطرفة  األفكار 
لقيم  احلقيقية  الصورة  تعزيز  وأهمية  السمحة، 
اإلسالم التي تدعو إلى التسامح والوسطية والعدل 

والسالم وحب اخلير والتعايش املشترك. 
للخير  مثاالً  الدين  يوم  إلى  زال وسيظل  وما  اإلسالم  »كان  وقال سموه: 
خ في وجدان الشعوب واألمم عبر  والتسامح واحملبة والتضامن اإلنساني، ترسَّ
قرون طويلة في مختلف بقاع األرض الى أن ظهرت في عصرنا احلالي فئات 
قليلة تنشر الكراهية واحلقد بني الشعوب من خالل أفكارها الضيّقة واملنحرفة 
ومن رؤيتها الصغيرة والقصيرة ملقاصد الشريعة أحياناً بقصد وأحياناً كثيرة 
بجهل، تنشر ما يسيئ إلى اإلسالم وأهله وتخلق النزاعات وتستبيح احلرمات 

وترّوع اآلمنني «.

األصوات  تلك  ندرك حجم خطورة  أن  علينا جميعاً  أنه  على  وشدَّد سموه 
احلقيقية  اإلسالم  لصورة  تشويهها  بقدر  شيء  إلى  تهدف  ال  التي  النشاز 
وجوهره األصيل في نشر التآلف واإلخاء والسالم والتعاون لتحقيق السعادة 
والبرهان  باحلجة  ومجابهتها  لها  والتصدي  للبشر،  والطمأنينة  والسكينة 

واإلقناع وباحلوار البنَّاء البعيد عن التشنّج والتعصب. 
وأشار سموه إلى أن الصور التي تظهر في أماكن مختلفة من عاملنا اإلسالمي 
هي صور ال تليق بدين اإلسالم السمح وال مببادئه السامية في العدل والرحمة 
والكرامة  احلياة  في  اإلنسانية  احلقوق  ومراعاة  املشترك  والعيش  واإلحسان 

واملساواة واالحترام بغض النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين.

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  شارك 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدولة في  الداخلية على رأس وفد  وزير 
ال»31«،  العرب  الداخلية  وزراء  اجتماع 

الذي ُعقد مبراكش في املغرب. 
وكان في استقبال سموه ووفد الدولة 
لدى وصوله مطار مراكش الدولي، معالي 
املغربي،  الداخلية  وزيــر  حصاد  محمد 
الظاهري سفير  العصري سعيد  وسعادة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة لدى اململكة 

املغربية، وعدد من كبار املسؤولني.
جهود  له،  تصريح  في  سموه،  وثّمن 
نظيره املغربي في ُحسن التنظيم واحلفاوة 
العربية  اإلمارات  دولة  وفد  لقيهما  اللتني 
التي  باجلهود  سموه  مشيداً  املتحدة، 
وتطوير  لترسيخ  العربية  الــدول  تبذلها 
مجاالت التعاون األمني، مبا يحقق املزيد 
من النتائج التي تصب في صالح وخدمة 

الوطن العربي.
وناقش االجتماع موضوعات مهمة، من 
بينها: تعزيز التعاون األمني بني وزارات 
في  خاصة  العربية  الــدول  في  الداخلية 
األمنية  االستراتيجيات  تفعيل  مجاالت 
العربية  نايف  جامعة  وإجنازات  املوحدة، 
على  املاضي  العام  خالل  األمنية  للعلوم 
صعيد تطوير الكفاءات العلمية والتدريبية 
من  العربية  األمــن  أجهزة  فى  للعاملني 
خالل الدورات التدريبية واللقاءات العلمية 
واحملاضرات الثقافية التي نظمتها، وأبرز 
الدراسات والبحوث التي أجرتها اجلامعة. 
اللجنة  تشكيل  مشروع  ناقش  كما 

األمنية العربية العليا، والتصديق على وثيقة »سفر اإلنتربول«، واعتماد التقارير 
واحلسابات اخلتامية واملوازنات املالية واالقتصادية، بجانب االجّتار غير املشروع 
في البشر، وجرائم اإلرهاب، ودعم وسائل االتصال والتنسيق بني أجهزة األمن 

العربية في مختلف املجاالت األمنية، وغيرها من املوضوعات واملقترحات.
رافق سموه وفد ضم كالً من سعادة اللواء ناصر خلريباني النعيمي األمني 

العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة اللواء الركن 
خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات املساندة، 
واملستشار راشد خلريباني النعيمي أمني عام املجلس االحتادي للتركيبة السكانية، 
والعميد علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد راشد 
كبار  القانونية«، وعدد من  الشؤون  »إدارة  مدير  الزعابي  سلطان علي اخلضر 

الضباط واملسؤولني.

سيف بن زايد  ي�سارك يف اجتماع وزراء الداخلية العرب باملغرب

ه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء  وجَّ
الفجيرة  إمارة  إلى  واإلنقاذ«  للبحث  اإلمارات  »فريق  بتحريك  الداخلية،  وزير 
لتقدمي أعمال الدعم واإلسناد للقيادة العامة للدفاع املدني في اإلمارة والساحل 
الشرقي في ظل املتغيرات املناخية التي مرت بها الدولة نتيجة املنخفض اجلوي، 
والذي تسبب في سقوط األمطار بكميات غزيرة على مناطق متفرقة في الدولة 
في  تضرر  إلى  أدى  ما  السكنية،  املناطق  في  املياه  منسوب  ارتفاع  إلى  أّدت 

املمتلكات السكنية واخلاصة والسيارات وغيرها من أضرار.
بأن  واإلنقاذ،  للبحث  اإلمارات  فريق  قائد  األنصاري  محمد  املقدم  وصرَّح 

الفريق حترك بقوة قوامها 110 أشخاص، و15 آلية، وغرفة عمليات متحركة، و15 
طناً من املعدات وجتهيزات مختصة بالبحث واإلنقاذ إلى إمارة الفجيرة، ومتركز 
فيها بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، موضحاً أن املهمة ُنّفذت حتت 
إشراف ومتابعة سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية 

في شرطة أبوظبي.
ن األحوال اجلوية، وذلك  وأضاف: أن الفريق بقي في الفجيرة إلى حني حتسُّ
ميداني  إجراء مسح  أنه مت  إلى  الفتاً  الشأن،  بهذا  الصادرة  للتعليمات  تنفيذاً 

شامل لتقييم األخطار، وحتديد سبل املعاجلة.
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متابعات

تشهد فعاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي 
أبوظبي  )آيسنار  املخاطر  ودرء  الوطني  لألمن 
2014( املنطلق مطلع هذا الشهر في مركز أبوظبي 
متخصصني،  معرضني  انعقاد  للمعارض  الوطني 
واالستجابة  احلــرائــق  »مكافحة  معرض  هما 
السالمة  »ومعرض  األوســط  الشرق  للطوارئ« 

والصحة املهنية« الشرق األوسط.
ويعد »آيسنار أبوظبي 2014« أحد أبرز احملطات 
األمن  مجال  في  العاملية  الفعاليات  قائمة  على 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  والسالمة 
العام  القطاعني  من  القرار  لصناع  ويوفر  أفريقيا، 
واخلاص، أحدث مفاهيم وتكنولوجيا األمن وحماية 
واالستجابة  والتأهب  احليوية،  واملرافق  املنشآت 

حلاالت الطوارئ ودرء املخاطر.
وقد أكد اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمعرض أن القيادة العليا تهدف 
إلى حتقيق احتياجات وأمن املواطنني واملقيمني على 
أرض الدولة، فهي حريصة على توفير كل السبل 
املمكنة لترسيخ األمن واالستقرار والعيش الكرمي، 
امياناً منها بأن املؤسسة األمنية تعّد أحد األعمدة 

لألزمات والطوارئ حتت عنوان »ما بعد الصدمة«، 
الدفاع  وحــدات  من  واسعة  شريحة  يضم  حيث 
املدني وخدمات الطوارئ، ويستكشف ماذا يحدث 
عندما تضطر مدينة حديثة ملواجهة حالة الطوارئ 
وما قد يستغرق الستعادة احلياة اليومية الطبيعية.

مكافحة احلرائق

املطروشي،  راشد  خبير  اللواء  بنّي  جهته  من 
قائد عام الدفاع املدني باإلنابة أن معرض مكافحة 
األوسط  الشرق   – للطوارئ  واالستجابة  احلرائق 
 »2014 أبوظبي  »آيسنار  مظلة  حتت  ينظم  الذي 
التقنيات واحللول  يعد فرصة للتعرف على أحدث 
الطبية  واخلدمات  واحلماية  احلرائق  مكافحة  في 
والسالمة  احلرائق  من  والوقاية  واإلغاثة  الطارئة 
املتجددة  واحللول  املفاهيم  على  واالطالع  العامة 
الطوارئ  حلاالت  واالستجابة  احلرائق،  ملكافحة 

ودرء املخاطر.
وأضاف: أن القيادة العامة للدفاع املدني تشارك 
املعتمدة  املتقدمة  والتكنولوجيّات  اآلليات  ببعض 
والسيطرة  والقيادة  املكافحة  عمليات  في  لديها 

الرئيسة لالستقرار والتقدم واالزدهار، وصوالً إلى 
حتقيق الرؤية القيادية والتي نتطلع إليها، وهي أن 

نكون في مصاف أرقى الدول املتقدمة في العالم.
مهمة  منصة  ميثل  »آيسنار«  إن  الكتبي:  وقال 
لتبادل اخلبرات واألفكار في ظل حضور نخبة من 
أبرز اخلبراء واملختصني في هذا القطاع، والوقوف 
على أحدث وآخر ما توصلوا إليه في مجاالت األمن 

والسالمة والطوارئ”.
تضم  للمعرض  اجلديدة  الــدورة  أن  وأوضــح: 
أجنحة متخصصة في األمن الوطني ودرء املخاطر 
وجناح أمن املعلومات، وجناح أمن املرافق احليوية 
معرض  هما  مصاحبني  متخصصني  ومعرضني 
»الشرق  للطوارئ  واالستجابة  احلرائق  مكافحة 
املهنية  والصحة  السالمة  ومعرض  األوســـط« 
مئات  ومشاركة  بحضور  ــط«،  األوسـ »الــشــرق 
األمن  في  املتخصصني  اخلبراء  وكبار  العارضني 
والسالمة والطوارئ من القطاعات احلكومية وشبه 

احلكومية واخلاصة.
أن  أيضاً  ــدورة  ال هــذه  مييز  ما  أن  ــاف:  وأض
جدول فعالياتها يضم عرضاً حياً حول االستجابة 

آيسنار أبوظبي 2014
أحدث التقنيات وأفضل الممارسات األمنية

متابعة : الرا الظرا�سي

العالية  الدرجة  املعروضات هذه  واإلنقاذ، وتعكس 
املدني  للدفاع  العامة  القيادة  لدى  اجلاهزية  من 
باستمرار  قدراتها  وتعزيز  بناء  على  وحرصها 
خالل  ننظم  كما  الــطــوارئ،  حلــاالت  لالستجابة 
التي  اإلطفاء(،  رجــال  حتدي  )مسابقات  احلــدث 
الفنية  مهاراتها  املشاركة  الفرق  فيها  ستستعرض 

في اإلنقاذ واملكافحة.

ال�صالمة وال�صحة املهنية

مركز  عام  مدير  اجلابري،  الدكتور جابر  وأفاد 
»معرض  أن  والسالمة  والصحة  للبيئة  أبوظبي 
الشرق  املهنية-  والصحة  السالمة  ومــؤمتــر 
يقدم  ــى،  األول دورتــه  فعاليات  ــط«، ضمن  األوس
حتديد  في  تساعد  التي  واألدوات  احللول  أحدث 
املخاطر احملتملة، واالطالع على أحدث التكنولوجيا 
في مجال السالمة والصحة املهنية، وأهم التحديات 
التي تواجه أنظمة السالمة والصحة املهنية، وذلك 
من خالل عدد من اجللسات النقاشية وورش العمل 
املجال  هذا  في  املمارسات  أفضل  ستتناول  التي 
فضالً  واملتخصصني،  اخلبراء  من  نخبة  ويقدمها 

املنظمات  مع  والتعاون  التنسيق  عملية  تعزيز  عن 
املشاركة  واحمللية  واإلقليمية  الدولية  واملؤسسات 
سيشهد  والــذي  واملؤمتر،  املعرض  فعاليات  في 
الدولية  اجلهات  بعض  مع  تفاهم  مذكرات  توقيع 

املتخصصة في مجال السالمة والصحة املهنية.
املهنية  والصحة  السالمة  مؤمتر  أن  وأضــاف: 
في  السالمة  ملناقشة حتديات  مثالية  منصة  ميثل 
التحديات،  تلك  مواجهة  وأساليب  العمل  أماكن 
النقاشية  واجللسات  العمل  أوراق  خــالل  من 
املهنية  والصحة  السالمة  لقضايا  ستتطرق  التي 
ومبادرات السالمة والصحة على املستويني احمللي 
وأفضل  االجتاهات  أحدث  عن  فضالً  احلكومي، 
والصحة  السالمة  مجال  في  الدولية  املمارسات 

املهنية.

اللجنة العلمية

من جهته، اعتبر العميد سعيد سالم احلنكي، مدير 
الداخلية،  بوزارة  املساندة  واخلدمات  املالية  عام 
للتحديات  الدولي  للمؤمتر  العلمية  اللجنة  رئيس 
األمنية  للتحديات  الــدولــي  املؤمتر  أن  األمنية 

املصاحب لـ»آيسنار ابوظبي 2014« استقطب نخبة 
من اخلبراء اإلقليميني والدوليني إلثراء هذا احلدث 
املنظومة  لتعزيز  والهادف  البنّاء  باحلوار  املهم 
األمنية على كافة املستويات. وقال: إن املؤمتر هو 
الواجهة التثقيفية للمعرض، واإلطار املعرفي الذي 
مثل نهج وزارة الداخلية، وسعيها الدؤوب لتقدمي 
مساهمة فاعلة في مجال حتقيق األمن ونشر ثقافة 
السالمة، من خالل طرحها ملوضوعات متثل مسار 
مستوى  على  والسالمة  باألمن  املعنيني  اهتمام 

العالم. 
من  العديد  يتناول  املؤمتر  إن  احلنكي:  وقال 
بــرؤى  املتعلقة  املهمة  واملــوضــوعــات  احملـــاور 
استراتيجية وضمان االستعداد ملواجهة التحديات 
املعاصرة،  والعاملية  واإلقليمية  األمنية  والقضايا 
حالة  في  األعمال  استمرارية  إدارة  إلى  وتطرق 
آثار  من  واحلد  الفعاليات  أمن  وإدارة  األزمــات، 
التسرب الكيميائي واحليوي والنووي واإلشعاعي، 
منها،  الوقاية  وطرق  الكبرى  احلرائق  ومكافحة 
ومعايير سالمة املركبات، وسلوك السائقني وغيرها 

من املوضوعات الهامة واحليوية ذات الصلة.

اأرقام اآي�صنار اأبوظبي 2014

> عدد املشاركني:
   420 مشاركا من 40 دولة بارتفاع 130% عن دورة 2012.

> عدد الزواراملتخصصني: 
  + 15,000 زائر.

> مساحة املعرض:
   27,000 متر مربع بارتفاع بـ 60% من الدورة السابقة.

> عدد املشترين احلكوميني:
   100 مشتٍر من 7 دول.
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يتم  الذين  بالبشر  االجتار  ضحايا  عدد  يقدر 
إنسان  ألف   800 من  بأكثر  احلــدود  عبر  نقلهم 
اخلارجية  وزارة  عن  صادر  لتقرير  وفقاً  سنوياً 
األمريكية لالجتار باألشخاص قبل ثمان سنوات. 
وبحسب ذات املصدر فإن أكثر من مليون طفل يتم 
استغاللهم جنسياً في كل عام وحوالي80%  من 
هم  سنوياً  ونقلهم  بهم  االجتار  يتم  الذين  البشر 
من النساء ليعمل أكثر من 70 % منهم في جتارة 
للعمل  النساء ضحايا  اجلنس، و30 % من هؤالء 

القسري.
باجلرمية  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  وبحسب 
واملخدرات فإن البلدان املعنية باالجتار بالبشر يبلغ 
عددها 161 دولة، منها 127 بلداً منها مصنفة كدولة 
منشأً لهذه اجلرمية، و89 % مصنفة كدولة عبور، 
تعتبر  البلدان  وبعض  نهائية،  كوجهة  دولة  و137 

منشأ وعبوراً ووجهة نهائية.
فإن  الدولية  العمل  منظمة  إلحصائيات  ووفقا 

بالبشر،  واإلقامة واملنافذ، وجلنة مكافحة االجتار 
واالحتاد  إيــواء،  ومراكز  اإلنسان  حقوق  وجلنة 
النسائي و»مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال«.
أجهزة  لدى  الوعي  تنمية  إلى  الورشة  وهدفت 
الصلة  ذات  األموال  غسل  مبفهوم  القانون  إنفاذ 
بجرائم االجتار بالبشر، وتعزيز التعاون في ما بني 
السلطات القضائية، وإنفاذ القانون، والرقابة املالية 
االجتار  العائدة من جرائم  األموال  ملواجهة غسل 
في  العاملني  ومهارات  قــدرات  وتطوير  بالبشر، 

مكافحة جرائم االجتار بالبشر.
اإلمارات  دولة  إن  نخيرة:  أحمد  العميد  وقال 
العربية املتحدة أولت أهتماماً كبيراً مبكافحة جرائم 
االجتار بالبشر من جانب الوقاية واملواجهة بجميع 
هذا  في  بذلت جهداً  الداخلية  وزارة  وأن  أنواعها، 
املجال، من خالل التركيز على سبل املنع والوقاية 
الفاعلة،  التدابير  من  جملة  وباتخاذ  واملكافحة، 
وتطوير أجهزة الضبط املتخصصة لكشف جرائم 

القيمة الربحية جلرمية االجتار بالبشر تقدر بأكثر 
من 30 مليار دوالر سنوياً.

حلقوق  العربي  باليوم  االحتفال  ومبناسبة 
وزارة  في  اإلنسان  حقوق  إدارة  نّظمت  اإلنسان، 
الداخلية، بالتعاون مع مراكز إيواء للنساء واألطفال 
بالدولة، ورشة عمل في أبوظبي بعنوان: »العائدات 

املالية جلرائم االجتار بالبشر«.
حضر الورشة العميد أحمد محمد نخيرة مدير 
الداخلية«، والعميد  اإلنسان بوزارة  »إدارة حقوق 
سعيد راكان الراشدي مدير عام اجلنسية، وسارة 
للنساء  إيواء  »ملراكز  العام  املدير  شهيل  إبراهيم 
واألطفال« بدولة اإلمارات العربية املتحدة، والعقيد 
خميس الكعبي نائب رئيس جلنة مكافحة االجتار 
العدل  وزارتــي  عن  وممثلون  بالوزارة،  بالبشر 
واملصرف  بأبوظبي،  القضاء  ــرة  ودائ والعمل، 
املركزي، واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، 
اجلنسية  وقطاع  للشرطة،  العامة  والــقــيــادات 

أموال سوداء
كيف نواجه عمليات غسل أموال االتجار بالبشر

متابعة : الرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي

للعدالة، إضافة  بالبشر، وتقدمي مرتكبيها  االجتار 
إلى االهتمام بنشر ثقافة مكافحة االجتار بالبشر 
بني العاملني في مجال التحقيق والبحث والتحري، 
واالهتمام بعقد الدورات التدريبية التخصصية في 
الشرطي  والتنسيق  املعلومات  املجال، وتبادل  هذا 

على املستوى الدولي.
األموال هو كل عمل  أن غسل  وأوضح نخيرة 
يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر األموال الناجتة 
جميع  ذلــك  ويشمل  اإلجرامية،  النشاطات  عن 
األموال القذرة الناجتة عن اجلرائم واألعمال غير 
الضالعة في  العصابات اإلجرامية  املشروعة، وإن 
قصارى  تبذل  بالبشر،  االجتــار  جرائم  ارتكاب 
جهدها لتمويه املصادر األصلية ملوجوداتها املالية 
التي قد تكون عائدات مشبوهة متأتية من االجتار 
بالبشر، لذا فإن جترمي غسل عائدات اجلرائم ذات 
مهماً  يعتبر جزءاً  بالبشر،  االجتار  بجرائم  الصلة 
االجتار  جرائم  ملكافحة  شاملة  استراتيجية  من 

بالبشر.
السلطات  بني  والتنسيق  التعاون  أهمية  وأكد 
الرقابة  القانون، وأجهزة  إنفاذ  القضائية، وأجهزة 
بالبشر،  االجتــار  جرائم  ملواجهة  بالدولة  املالية 
عنها،  الناجتة  املشبوهة  املالية  العائدات  وغسل 
وتطوير قدرات ومهارات العاملني في أجهزة إنفاذ 
القانون للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها 
مكافحة  أجل  من  أمــوال،  غسل  عمليات  تتضمن 

جرائم االجتار بالبشر.
بدأت أعمال الورشة، حيث ترأس املقدم الدكتور 
جمال فارس من ديوان سمو نائب رئيس مجلس 
األولى، ومت  العمل  الداخلية، جلسة  الوزراء وزير 
األولــى  عمل،  ورقتي  ومناقشة  عــرض  خاللها 
تناولت موضوع اجلوانب التشريعية وأدلة اإلثبات، 
ومؤشرات عملية غسل األموال، قدَّمها حسن محمد 
عبد الله احلمادي رئيس نيابة األموال الكلية بدائرة 
التي  العناصر  ورقته  وتناولت  بأبوظبي،  القضاء 

يجب توافرها الكتمال جرمية غسل أموال جرائم 
االجتار بالبشر. 

محلل  الشريفي،  محمد  سعيد  محمد  ــدَّم  وق
اإلمارات  مصرف  في  مشبوهة  معامالت  تقارير 
جتربة  وتناولت  الثانية،  العمل  ورقــة  املركزي 
املتحدة في مجال مكافحة  العربية  اإلمارات  دولة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وأوضح في ورقة 
األموال  غسل  مفهوم  املركزي  اإلمارات  مصرف 
وهو باعتباره كل معاملة مالية أو مصرفية الهدف 
منها إخفاء أو تغيير هوية األموال املتحصلة بطرق 
املالي  النظام  عبر  بتمريرها  وذلك  قانونية،  غير 
واملصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر 
واستثمارها  إعادة ضخها  ثم ميكن  شرعية ومن 

بشكل قانوني مغاير حلقيقتها.  
زبيدة  الدكتورة  الثانية  العمل  جلسة  وترأست 
بالوزارة،  اإلنسان  إدارة حقوق  جاسم محمد من 
األولى  عمل:  ورقتي  ومناقشة  استعراض  ومت 

بن نخرية :

نهدف �إىل تطوير 

مهار�ت �لعاملني 

يف �أجهزة 

�إنفاذ �لقانون
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�شارة �شهيل: 

�ال�شتغالل �ملايل لل�شحية يبد�أ 

من بلد �مل�شدر مرورً� يف بلد 

�لعبور و�نتهاًء ببلد �ال�شتغالل

�حلمادي:

 يجب تو�فر ثالثة 

عنا�شر الكتمال 

جرمية غ�شل �أمو�ل

بعنوان إجراءات التحقيق وجمع االستدالالت ذات 
بالبشر،  االجتار  جلرائم  املالية  بالعائدات  الصلة 
مكافحة  قسم  رئيس  املعلم  يوسف  يونس  قدمها 

غسل األموال واجلرائم املالية. 
وقدَّمت سارة إبراهيم شهيل املدير العام ملراكز 
العربية  اإلمــارات  بدولة  واألطفال  للنساء  إيــواء 
»أشكال  بعنوان:  الثانية،  العمل  ورقــة  املتحدة 
وصور االستغالل املالي للضحية من ِقبل اجُلناة«، 
بدءاً من بلد املصدر ومروراً في بلد العبور، وانتهاء 

ببلد االستغالل.
االستغالل  وصور  أشكال  شهيل  وأوضحت 
من  بـــدءاً  املتاجرين  قبل  مــن  للضحية  املــالــي 
التي تتعرض لها  وطنها، وثانياً صور االستغالل 
الضحية في بلد االستقبال، حيث أشارت إلى أنه 
من توقيع  بدءاً  الضحية في وطنها  يتم استغالل 
الضحية على شيكات مببالغ مالية كبيرة كضمان 
لتسديد ما يطلبه املتاجرون وعليها تسديدها الحقاً، 
وإلزام الضحية بدفع مبالغ كقيمة لتأشيرة العمل 
بطريقة  لالستدانة  يضطرها  مما  السفر  وتذكرة 
أو  منزالً  متتلك  كانت  إن  منزلها  رهن  أو  ربوية 
ستحصل  بأنها  الضحية  وخداع  ممتلكاتها،  بيع 
على عمل في مكان جيد وبعائد مادي كبير، وإغراء 
أموال كثيرة مقابل  بأنها ستحصل على  الضحية 

جهد بسيط.
أما صور استغالل الضحية في البلد املستقبل، 
الثبوتية  أوراقها  من  الضحية  في حرمان  فتتمثل 
مبجرد وصولها إلى البلد املستقبل، وإخبارها بأنها 
فرصة  إعطائها  وعدم  الدعارة  مجال  في  ستعمل 
في  الضحية  وحبس  ترفض،  أو  رأيها  عن  لتعبر 
مكان منعزل لدى رفضها العمل في مجال الدعارة 
وحرمانها من الطعام والشراب، وتهديدها باملبالغ 
التي تدين بها للمتاجرين، وتهديدها بإبالغ أسرتها 
عنها،  الفضائح  ونشر  الدعارة  في  تعمل  بأنها 
وتهديدها بقتل أبنائها إن كانت أُماً، وأفراد أسرتها 
الشرطة  بإبالغ  وتهديدها  االنصياع،  رفضت  إذا 
لذلك  وتصديقها  أمرهم  حتت  الشرطة  وأن  عنها 
لعلمها اليقني بالفساد الذي يستشري في وطنها، 
وإجبارها على العمل لساعات طويلة، وعدم إعطائها 
من  وحرمانها  بل  عملها  نظير  مالية  مبالغ  ألية 

التواصل مع أسرتها.

تو�صيات 

خرجت ورشة العمل بعدة توصيات من أبرزها: 
> تنسيق وتوحيد اجلهود بني جهات إنفاذ القانون واملؤسسات املالية واالقتصادية ذات الصلة مبكافحة جرائم غسل األموال واالجتار بالبشر.

> ضرورة تفعيل قوانني وإجراءات مكافحة غسل األموال وجرائم االجتار بالبشر وتغليظ العقوبات على مرتكبيها.
> وضع مؤشرات استرشادية للجهات ذات الصلة للتعّرف على مؤشرات غسل األموال املرتبطة بجرائم االجتار بالبشر وآليــة مواجهتها.
> إنشاء قاعدة بيانات خاصة بقضايا غسل األموال، وإيالء عناية خاصة للدول واملناطق املشهورة بأنشطة االجتار بالبشر وغسل األموال.

> العمل على بناء قدرات موظفي املصارف املالية وجهات إنفاذ القانون وتدريبهم على تقنية مكافحة غسل األموال ذات الصلة بجرائم االجتار بالبشر.
> إيجاد إجراءات كفيلة وأنظمة مناسبة وخبرات جيدة ملكافحة استخدام وسائل التكنولوجيا في جرمية غسل األموال واالجتار بالبشر.
> تبادل املعلومات بني الدول األطراف باالتفاقيات الصادرة عن »هيئة األمم املتحدة« ذات الصلة بجرائم غسل األموال واالجتار بالبشر.

> ضرورة تعزيز الثقافة القانونية وثقافة حقوق اإلنسان خاصة فيما يتعلق بجرائم االجتار بالبشر ومؤشرات جرائم غسل األموال.
> تطوير ُقدرات ومهارات العاملني في مجال مكافحة جرائم غسل األموال ذات الصلــة باالجتار بالبشر.

> إجراء الدراسات والبحوث ملعرفة األساليب والوسائل التي ميكن أن تستخدم في جرائم االجتار بالبشر والناجتة عنها جرمية غسل األموال.

تأسست مؤسسة األوصاف للمقاوالت والصيانة العامة سنة 2003 وعنوانها العين – شارع الصناعية – بناية السيد / سلطان محمد القرطاسي وهي 
تمارس نشاط المقاوالت العامة والصيانة العامة للمباني، حيث تولت منذ تأسيسها عددًا من المشاريع مع جهات حكومية وخاصة بالدولة، وقد قامت 
بتنفيذ جميع المشاريع التي تم ترسيتها عليها بالدقة وااللتزام المطلوبين، وحققت إنجازات كاملة وقامت بتسليم المشاريع للجهات المالكة على أكمل 
وجه، ويعود ذلك إلى أن المؤسسة تتبع سياسة تنفيذ للمشاريع محكمة ودقيقه باإلضافة إلى أن المؤسسة تمتلك من الموظفين األكفاء من ذوي 
الخبرة واأليدي العاملة بحيث تلتزم بمواعيدها سواء أكانت على صعيد االستالم أو التسليم حيث أصبحت قادرة على تلبية متطلبات الجهات المالكة 

للمشاريع طبقًا للمواصفات والمخططات المعتمدة مما جعل لهذه المؤسسة الخبرة والدراية لتنفيذ مختلف أنواع المشاريع.
كذلك تسعى المؤسسة جاهدة لمواكبة كل جديد في عالم البناء واستخدام مختلف الطرق الحديثة لتنفيذ كافة المشاريع، وتلتزم المؤسسة وبشكل 

دوري إعطاء الموظفين والعمال دورات تدريبية لمواكبة كل ما هو جديد ولصقل مهارات الموظفين والعمال لما فيه صالح العمل.
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قال الرومان قدمياً: )إن التشريع متى توقفت 
ِحكمته توقف ُحكمه(.

ر في هذه املقولة رأيت فيها حكمة  التفكُّ عند 
فنحن  العدالة،  لتحقيق  دائماً  بشرياً  ومسعى 
القانونية  القواعد  ونضع  ُنشرِّع  عندما  كبشر 
فيما  العالقات  حدود  في  توازن  خللق  نسعى 
متساٍو  بشكل  وحرياتنا  حقوقنا  لنضمن  بيننا 
بعبارة  اآلخر.  ُيفرق بني طرف على حساب  ال 
خالل  من  العدالة  لتحقيق  نسعى  نحن  أخرى، 
تنسيقاً  املنسقة  واملبادئ  القواعد  من  مجموعة 
منطقياً لنجيز ونحدد حدود العالقات واحلقوق 
الفرد  بني  والعالقة  واملنظمات،  األفــراد  بني 
الذين  ألولئك  العقوبات  إلى  باإلضافة  والدولة، 

ال يلتزمون بقواعد ومبادئ القانون. 
على ضوء ما سبق، فإن القانون هو ناجت عن 
جهد عقلي مبني على املنطق واملعرفة مبتغيرات 
املجتمع ومستجداته، فاحلقائق التي كان يقبلها 
في  قائمة  جميعها  ليست  سنة   50 قبل  املنطق 
عصرنا هذا، فمنها ما َتغيَّر ومنها ما تطور ومنها 
ما دحضته اكتشافات وحقائق جديدة، وبالتالي، 
نستطيع القول: بأنه من الضروري للمجتمعات 
وقوانينها  تشريعاتها  تواكب  أن  البشرية 
أولــى،  كركيزة  فيها  واملستجدات  التغيرات 
من  التعامل  نتيجة  املتراكمة  البشرية  واخلبرة 

خالل هذه القوانني والتشريعات كركيزة ثانية.
العربية  اإلمـــارات  دولــة  مجتمع  شهد  لقد 
املتحدة في العقود املاضية تغيرات ومستجدات 
ــارات  اإلم ــة  دول في  فنحن  هائلة،  قفزات  بل 
احلياة،  مجاالت  مختلف  في  نوعية  نقلة  نشهد 
مراحل  إلى  وتوفيقه  الله  بحمد  وصلنا  وقد 
تبوأنا فيها مراكز متقدمة بل وصلنا الى القمة 
قدراتنا  عززت  فإن جناحاتنا  وبالتأكيد  أحياناً، 
نحو املزيد من النجاح، إال أنها جلبت العديد من 
ولقد  البشري،  ملجتمعنا  واملستجدات  املتغيرات 
واكبت مختلف القطاعات احليوية هذه املتغيرات 
الهامة، إال أننا ولألسف لم نشهد مواكبة بذات 

الفاعلية على مستوى تشريعاتنا.

القانونية،  لألنظمة  املقارنة  بعني  النظر  عند 
وعلى الرغم من اختالف امللل والثقافات، جندها 
»النظام  هو  األول:  نظامني،  فلك  في  ــدور  ت
الفرنسية  املدرسة  تعتبر  ــذي  وال الالتيني« 
»النظام  فهو  الثاني  أمــا  ُمنظرِّيه،  أهــم  أحــد 
مبادئه  وفق  تعمل  والــذي  األجنلوسكسوني« 
املتحدة  والــواليــات  األوروبــيــة  ــدول  ال معظم 
يخفى  وال  األخرى،  الدول  من  لعدد  باإلضافة 
دولة  في  القانونية  مبادئنا  أن  املطلعني  على 
اإلمارات مبنية على الفكر القانوني املستمد من 

املدرسة الفرنسية.
أن  مالحظته،  ميكن  مــا  أبــرز  ــإن  ف وهــنــا، 
النظام  تتبع  التي  ــدول  وال فرنسا  جمهورية 
والتغيير  للتطوير  قوانينها  أخضعت  الالتيني 
ومعظم  املعاصرة،  القوانني  تسمى  وأصبحت 
الفرنسي كانت  النظام  التي تتبع  العربية  الدول 

»المجلس القانوني«
لوزارة الداخلية - نظرة مستقبلية  

نشهد في اإلمارات 
نقلًة نوعية 

في مختلف مجاالت 
الحياة، إال أننا ولألسف 

لم نشهد مواكبًة 
بذات الفاعلية على 

مستوى تشريعاتنا   

الحقائق التي
 كان يقبلها 
المنطق قبل

 50 سنة ليست 
جميعها  قائمة 
في عصرنا هذا 

المجلس سينهض 
بالمنظومة القانونية 

لوزارة الداخلية ويعمل 
على تالفي الثغرات 

التي ُتستغل من ِقبل 
المحامين  

غائبة عن هذه التطورات التشريعية. فإذا أخذنا 
نرى  اإلماراتي«،  اجلزائية  »اإلجــراءات  قانون 
كثيراً في اإلجراءات القانونية  أن هناك اختالفاً 
على  املعاصر،  الفرنسي  القانون  في  هو  عما 
النواحي  جميع  في  الشامل  التطوير  من  الرغم 
االقتصادية واإلدارية والبيئة التنموية احلاصلة 
في الدولة، وال ننكر التعديالت التي طرأت على 
قانون اإلجراءات اجلزائية اإلماراتي منذ صدور 
القانون، ولكن ال تزال هناك فجوة مابني القوانني 

املعاصرة في الدول املتقدمة وقانوننا احلالي.
هذا الوضع يتطلب مراجعة للمنظومة العدلية 
الداخلية.  بوزارة  الصلة  ذات  القوانني  وخاصة 
مثال على ذلك: إجراءات التحقيق ودور الشرطة 
االستدالالت  جمع  هو  ــراءات  اإلج قانون  في 
للنيابة  فمناط  التحقيق  أما  والتحري  والبحث 
يعتبر  املتقدمة  الــدول  من  كثير  ففي  العامة. 
وهي  الشرطة  ألجهزة  أساسياً  واجباً  التحقيق 
ُمكملة إلجراءات النيابة العامة، واملنظومة العدلية 
تتطلب جهوداً قانونية متقدمة ومعاصرة ورؤية 

للسياسة القانونية في وزارة الداخلية.
مستوى  على  القانونية  الشؤون  إدارات  إن 
وزارة الداخلية ُمثقلة باملهام اخلاصة بإجراءات 
وإدارة  الشرطة،  ــراد  أف ومحاسبة  التأديب 
مسؤولياتها  معظم  وتتركز  الشرطية  احملاكم 
الصادرة  السلوكيات  ومحاسبة  مراقبة  على 
مواكبة  ولغايات  الداخلية.  وزارة  منتسبي  عن 
مع  الدولة ومتشياً  في  السريع  والنمو  التطور 
املتقدمة،  الدول  في  والتغيير  والتحديث  التقدم 
التشريعات  آليات  ونطّور  نرقى  أن  إلى  نحتاج 

ومراجعتها في وزارة الداخلية.
في األيام القليلة املاضية، أصدر سيدي سمو 
الداخلية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب 
م   2014 لسنة   )127( رقــم  الـــوزاري  القرار 
الداخلية«،  لوزارة  القانوني  »املجلس  بتشكيل 
الربط بني اجلانب  أبرز مسؤولياته  والذي من 
من  احلــاالت  بعض  في  يشوبه  وما  امليداني 
هذه  وضــوح  عــدم  أو  التشريعات،  في  خلل 

سوف  املجلس  هذا  فإن  وبالتالي  التشريعات، 
الداخلية  لــوزارة  القانونية  باملنظومة  ينهض 
من  ُتستغل  التي  الثغرات  تالفي  على  ويعمل 
أو  اإلجــراءات  في  اخللل  نتيجة  احملامني،  ِقبل 
القصور في التشريعات، هذا املجلس ال ميارس 
وإمنا  القانونية  الشؤون  إدارات  اختصاصات 
قرارات  من  الشرطي  امليدان  احتياجات  سيلبي 

وحتديث القوانني.
لوزارة  القانوني  املجلس  مسؤوليات  ومن 
واحملاكم  العامة  النيابة  مـع  التنسيق  الداخلية 
التي  القوانني  مشاريع  مسودة  إلعداد  بالدولة 
خالل  من  بتنفيذها  الداخلية  وزارة  تختص 
امليدان،  ملشاكل  واملتابعة  القانونية  الدراسات 
والذي سيضع وزارة الداخلية على أبواب حقبة 

من التطور القانوني اجلاد.
تفتح  أن  إلى  القادمة  السنوات  نتطلع خالل 
املنظومة القانونية وتطويرها في وزارة الداخلية 
املجال أمام تطور املنظومة العدلية للدولة، وهنا 
نطرح تساؤالً حول مدى وجدوى اتباع النظام 
وهل  للدولة،  القانونية  املصفوفة  في  الفرنسي 
من املجدي النظر إلى املنظومة العدلية في الدول 

املتقدمة األخرى؟ 
ال يجب أن نغلق أنفسنا على التجربة الفرنسية 
بصورتها التقليدية، وهذا يتطلب التأمل والنظر 
احلديثة  التشريعات  في  والتطورات  للتغيرات 
مصلحة  يحقق  مبا  املتقدمة  للدول  واملعاصرة 

الدولة وتطورها في السنوات القادمة.
وزارة  في  العاملني  الضباط  كافة  من  نأمل 
لوزارة  القانوني  املجلس  مع  التعاون  الداخلية 
لتزويده  احلقيقي  الــرافــد  ألنهم  الداخلية، 
املشاكل  حول  والصحيحة  الدقيقة  باملعلومات 
التشريعات  في  املوجودة  القانونية  والثغرات 
امليدانية،  واملمارسة  اخلبرة  واقع  من  احلالية 
وأتقدم باالمتنان والعرفان لسيدي الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية لدعمه ومؤازرته 

لهذا التطور القانوني في وزارة الداخلية.



المخالفات المرورية
خمالفة،  ماليني   8 من  اأكرث  املا�سي  العام  خالل  الدولة  يف  املرورية  املخالفات  عدد  بلغ 

تقريبًا. املئة  يف   50 اإىل  و�سلت  بن�سبة  االأعلى  هي  الزائدة  ال�سرعة  خمالفات  وكانت 

عدد المخالفات 8.6 مليون مخالفة

 أبوظبي 
 دبي

 الشارقة
عجمان 

 أم القيوين
رأس الخيمة

 الفجيرة
0.21 مليون

0.78 مليون
0.18 مليون
0.29 مليون

1.1 مليون
2.4 مليون
4.1 مليون

انفو غرافيك

23 العدد 520 أبريل 2014 العدد 520 أبريل 222014



25 العدد 520 أبريل 2014

ال شــك فــي أن الشــخصية اإلماراتيــة اســتطاعت أن تثبــت خــال 
الســنوات الماضيــة أنهــا شــخصية فريــدة مــن نوعهــا علــى مســتوى 
العالــم مــن حيــث قدرتهــا علــى مواكبــة التغيــرات المتســارعة، 
والعمليــة،  العلميــة  المجــاالت  شــتى  فــي  الفاعلــة  والمســاهمة 
األمــر الــذي يفســر ســر النهضــة الحضاريــة الرائعــة التــي حققتهــا 
اإلمــارات فــي زمــن قياســي ال ســابق لــه. ومنــذ بدايــة عهــد 
تأســيس الدولــة وحتــى اليــوم، كان المواطــن اإلماراتــي وال يــزال 
ــة  ــى تنمي ــرار عل ــا كان اإلص ــن هن ــها، وم ــة وأساس ــاد التنمي عم
الشــخصية اإلماراتيــة وتســليحها بالعلــم وتأهيلها للمشــاركة 

ــل. ــن العم ــة ميادي ــي كاف ف
فالشــباب والشــابات اإلماراتيــون لــم يخيبــوا ظــن قيادتهــم 
بهــم، فحققــوا نجاحــات ُيشــار إليهــا بالبنــان. ولــم يقتصــر 
النجــاح علــى مجــال دون اآلخــر، بــل إن تفوقهــم ونجاحهــم 
شــما مهنــاً وأعمــاالً كانــت لزمــن قريــب حكــراً علــى 
التــي  اإلماراتيــة  الشــخصية  لكــن  جنســيات محــددة، 
التعــرف المســتحيل ســحبت البســاط مــن تحــت الجميــع 
ــن  ــي ميادي ــر ف ــل والمؤث ــا الفاع ــن وجوده ــت ع وأعلن

ــم. ــى باله ــر عل ــن تخط ــم تك ــا ل ربم

العدد 520 أبريل 242014

إماراتيون
رائــــعون

كوادر وطنية

 تفّجر طاقاتها االإبداعية يف 

جماالت مبتكرة وغري عادية

الفالف

حتقيق: خ�سر حمزة

علي الًبدواوي

علي آل سلوم

نهلة الفهد

أسماء الفهيم محمد مندي

د. أمل الغافري

زهرة الري



27 العدد 520 أبريل 2014 العدد 520 أبريل 262014

ال�صيف علي

لمطعم  التنفيذي  الشيف  البدواوي  علي  يعتبر 
»مزالي« في فندق »قصر اإلمارات«، دليالً ناصعاً 
بكافة  العمل  على  اإلماراتي  اإلنسان  قدرة  على 
بمهنة  يعمل  إماراتي  شيف  أول  فهو  المجاالت، 
إعداد الطعام، ولقد توصل إلى تصنيف 108 أكالت 
إماراتية أصيلة يقدم منها نحو 15 طبقاً ويغيّر قائمة 
الطعام كل أربعة شهور، وذلك في أول مطعم فاخر 

يقدم األكالت اإلماراتية.
كهواية  الطبخ  مع  مشواره  علي  الشيف  وبدأ 
العام 1992، وباشر عمله طباخاً خلف الكواليس، في 
هذه  رجل  يمارس  أن  المعيب  من  فيها  كان  فترة 
التوطين  مكتب  إلى  توجه   2005 عام  وفي  المهنة، 
في دبي، وحصل على وظيفة في »أبراج اإلمارات 
وكانت  اإلمارات،  أكاديمية  في  وتّدرب  - جميرا«، 

مرحلة صعبة ألنه كان اإلماراتي الوحيد.
النظرة  إن  العملية:  بداياته  فترة  عن  ويقول 
أنه  كانت  الطبخ،  مجال  في  لإلماراتي  السائدة 
شخص مدلل وال يريد العمل لساعات طويلة، وكان 
العمل بعد شهرين لكن  أنني سأترك  الرهان على 
في  3 سنوات  وبقيت  6 شهور،  الشهرين صارت 
عملي، بعدها انتقلت إلى مطعم ليوا )عربي بنكهة 
فرنسية( في فندق »برج العرب«، وعملت فيه لمدة 

سنة.
من  الكثير  البدواوي  علي  الشيف  جعبة  وفي 
الجوائز والتكريمات، كان منها جائزة أفضل شيف 

الفالف

عربي لسنة 2007 وحصل على ميداليتين ذهبيتين 
و4 فضيات وبرونزيتين في مسابقات طهي عالمية 
متعددة، وبين عامي 2008-2009 أضاف إلى بوفيه 
عربية،  بنكهة  فرنسي  طعام  أول  العرب«  »برج 

ومن األصناف التي قدمها »كبد البط بالكبدة«، كما 
حصل على أفضل لقب »شيف سوبر ستار« عام 
2010، وفي العام 2011 تّوج كأفضل شيف إقليمي 

من ِقبل »غورميه« أبوظبي.

نهلة املخرجة التلفزيونية 

اإلخراج  مهنة  بين  الجمع  الفهد  نهلة  اختارت 
أبوظبي  بلدية  في  الفعاليات  قسم  وإدارة  التلفزيوني 

الذي تعمل مديرة له منذ عام 2010. 
ونهلة الفهد ُمخرجة إماراتية من مدينة دبي، وهي 
من الُمميزات في عملها فهي تعد المخرجة الوحيدة في 
إخراج  إلى  باإلضافة  للكليبات  العربي  والخليج  بلدها 
األفالم الوثائقية، وقد قّدمت أكثر من 60 كليباً للعشرات 
من نجوم الغناء الخليجي والعربي أمثال لطيفة وديانا 

حداد وغيرهما.
تقول الفهد: »درست اإلعالم بشكل عام بكل مجاالته، 
لكن في العامين األخيرين من الدراسة جذبني الفيديو 
والغرافيك أكثر ألّنهما بعيدان عن الروتين وأحسست 

بأن في مقدوري أن أعطي فيهما أكثر«.
درع  بينها  من  الجوائز  من  العديد  الفهد  حصدت 
تكريم وشهادة تكريم »بيوم المرأة العالمي« من ضمن 
قيادات نسائية إماراتية شابة من ِقبل وزارة الشؤون 
االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 2010، 
»يا  كليب  فيديو  إخراج  عن  خاصة  تقديرية  وجائزة 
عيبو« في مهرجان »أوسكار الفيديو كليب«  2009 في 
دورته العاشرة في القاهرة – مصر، كما حصلت على 
جائزة أفضل مخرجة إماراتية ضمن استفتاء الفجيرة 

لإلعالم 2008.

علي املر�صد ال�صياحي 

سعى علي آل سلوم إلى أن يكون أول إماراتي 
األكاديمي  بابها  من  السياحة  مجال  يدخل 
ويمارسها بشكل عملي. ويقول إن ما قام به منذ 
8 سنوات حتى اآلن كان حصيلة جهد متواصل 
أسفر عن بيع 25 ألف نسخة من كتابه السياحي 
الشهير )Ask Ali( الذي يتحدث عن أبوظبي وآخر 
عن دبي باللغة االنكليزية. إال أن طموحه ال يقف 
الدليل،  من  عربية  الحد، وأصدر نسخة  هذا  عند 
فرنسية  نسخة  بإصدار  قريبة  لخطط  إضافة 

وأخرى ألمانية وروسية وكورية.   
ألن  يخطط  كان  البدايات  في  إنه  علي  يقول 
ألسباب  لكنه  يكبر،  عندما  حربياً  طياراً  يصبح 
خاصة عدل عن الموضوع و توجه بعدها بتوجيه 
والسياحة  الفندقة  صناعة  لدراسة  والده  من 
المعاقل  أهم  أحد  األمريكية  أورالندو  والية  في 
السياحية عام 1997،. ليكون العربي الوحيد آنذاك 
األبيض  »البالطو«  ولبس  طالب،   500 أصل  من 
ليقطع البصل والطماطم ويتعلم صناعة الشوربة، 
ومبادئ السياحة والحجوزات، ليتخرج منها العام 
أبوظبي بفندق  المهنة في  2003، ويعود لممارسة 

»الشاطئ روتانا«. 
أبوظبي  هيئة  إلى  انضم   2005 عام  بداية  وفي 
عملها،  آليات  وتعلم  منها  واستفاد  للسياحة، 

ليفتتح مؤسسته الصغيرة، ويبدأ بالموقع 
اإللكتروني الذي يستقطب حالياً حوالي 5 
آالف زائر يومياً. أما األسئلة التي يحتويها 
الكثير  الكتاب فقد جاءت كصدى ألسئلة 
في  رافقها  التي  السياحية  الوفود  من 
والشارقة،  ودبي  أبوظبي  إلى  جوالت 
ويقول: »ربما يراها الكثيرون سخيفة، إال 
أنني أفضل أن اعتبرها أسئلة غريبة، إال 
أنها في النهاية تشكل ما يشبه الموسوعة 

عن بلدي«.  
على  علي  عند  السياحة  تقتصر  وال 
على  يشدد  وإنما  والسياح،  األجانب 
اإلماراتي  للمواطن  البد  بأماكن  التذكير 
جداً  مهماً  مثالً  ويسوق  معرفتها،  من 
وهو متحف الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان- رحمه الله- الموجود في مركز 
تراث  لنادي  التابع  والبحوث  الدراسات 
بأبوظبي،  البطين  منطقة  في  اإلمارات 
في  قديم  هندي  معبد  عن  ويتحدث 
منطقة البستكية في دبي، يعتبر من أقدم 
المعابد الموجودة في المنطقة، ويقع في 
شارع ال يتجاوز عرضه النصف متر، 
تشق  التي  العبرات  منطقة  من  قريباً 

خور دبي. 

اأ�صماء �صيدة الأعمال

لم تنتظر المرأة اإلماراتية طويالً حتى 
تثبت جدارتها وأهليتها للعمل في مجال 
التجارة واألعمال الحرة الذي ظل لفترة 
طويلة حكراً على الرجال. وهاهي سيدة 

األعمال أسماء الفهيم تثبت للجميع 
أن السيدة اإلماراتية موهوبة بالفطرة 

وتمتلك كافة المقومات والكفاءات 
الالزمة للنجاح في كافة مجاالت العمل.

تقع  التي  الكثيرة  االلتزامات  ورغم 
سر  أن  ترى  أنها  إال  أسماء  عاتق  على 
نجاحها هو أنها تعطي كل عمل حقه، أما 
النقطة األهم فتراها في الفريق الموجود 
في  بالتواجد  تنجح  حيث  جانبها،  إلى 
يدور  ما  كل  على  وتطلع  األمكنة  كل 
مع  عملها  في  تحرص  كما  أحداث،  من 
سيدات أعمال أبوظبي على تقديم الدعم 
إلى جانب زميالتها سيدات األعمال في 
أبوظبي من خالل الدورات، أو السفر إلى 
سيدات  بين  العالقات  وتعزيز  الخارج 

األعمال.

تحمل أسماء الفهيم درجة البكالوريوس 
ودرجة  واالتصال،  اإلعالم  إدارة  في 
الماجستير في القانون الدولي والعالقات 
»السوربون«  جامعة  من  الدبلوماسية 
في باريس، ولديها العديد من الشهادات 
من  الضيافة  عالم  في  المتخصصة 
أصول  تعليم  في  متخصصة  جامعات 
جامعات  من  واإلدارة  والقيادة  الضيافة 
والواليات  المتحدة  المملكة  في  مرموقة 

المتحدة األمريكية وسنغافورة.
وال تخفي سيدة األعمال أسماء الفهيم 
الدولية  بالكلية األوروبية  الكبير  اهتمامها 
للدراسات اإلدارية، ال لكونها تحمل صفة 
نائب رئيس الجامعة، إنما ألن هذه الجامعة 
التي تخّرج طلبة في مجال جديد تحتاجه 
دولة اإلمارات والتي يتزايد فيها االهتمام 
المسؤولية  من  جزء  هي  بالسياحة، 
األعمال  عاتق  على  تقع  التي  االجتماعية 
للمجتمع  الجميل  رد  من  وجزء  التجارية 
المحلي من خالل تقديم خدمات ُتسهم في 
دعم الصناعة الوطنية في قطاع السياحة 

وما تشهده من تزايد مستمر.
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اخلطاط حممد مندي

رّواد  من  مندي  محمد  اإلماراتي  الخطاط  يعد 
على  واضحة  بصمات  تركوا  الذين  العربي  الخط 
مسيرة الخط العربي في الدولة. ويكفي أن أعماله 
في جيوبنا جميعاً على حد تعبيره، في إشارة إلى 
خطه لعملة اإلمارات بفئاتها المختلفة وهو من أهم 
االنجازات التي يفاخر بها، بجانب أعماله الفنية في 
عدد من المساجد داخل وخارج الدولة أهمها مسجد 

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد.
بدأت قصة محمد مندي مع الخط منذ كان في 
المرحلة اإلعدادية ومن حصص اللغة العربية. حيث 
كان أستاذه حينذاك يكافئ أصحاب الخط الجميل، 
مما دفعه إلى التفنن في كتابة القصائد في الكراسة 
وعلى السبورة. ثم انتقلت هذه العادة معه إلى البيت 
حيث اشترى سبورة وراح يقلد بعض الخطاطين. 

ومنهم الخطاط المصري المعروف سيد إبراهيم.
والعشرين  الخامسة  سن  في  مندي:  يقول 
وعندما كنت أعمل برتبة وكيل في وزارة الداخلية 
تمت الموافقة على طلبي في مواصلة دراسة الخط 
في  العربية  الخطوط  تحسين  مدرسة  في  العربي 
القاهرة. على يد الخطاط الذي كنت أقلده في صباي 
وأتمنى أن أدرس على يديه: سيد إبراهيم. وفي عام 
1977 حصلت على درجة الدبلوم في الخط العربي 
من مدرسة تحسين الخطوط. وكان ترتيبي األول 
مصر  جمهورية  مستوى  على  العربي  الخط  في 
اليوم«  »أخبار  جريدة  اسمي  وتصّدر  العربية. 
المصرية في العام 1977، ونلت تقديراً من الرئيس 

المصري الراحل أنور السادات.

زهرة اأمرية اجلليد

لم تكن زهرة الري أول متزلجة إماراتية على الجليد 
واسعة الخبرة كأقرانها الذين نافستهم في بطولة أوروبا 
بمشاركة  اإليطالية  كناتزي  مدينة  استضافتها  التي 
في  الوحيدة  العربية  المشاِركة  كانت  لكنها  دولة،   50
في  الرابع  المركز  على  بالحصول  ونجحت  البطولة، 
العرض الموسيقي، فيما نالت المركز 13 من أصل 260 
في البرنامج القصير الذي يتضمن ثالث قفزات وثالث 
البرنامج  في   260 أصل  من   15 ترتيبها  وكان  دورات، 

الطويل الذي يتضمن 9 قفزات وثالث دورات.
الصبية اإلماراتية الخجولة زهرة الري كانت بدايتها 
مع فيلم )أميرة الجليد( الذي كان المحفز األساسي لها 
للبدء بهذه الرياضة ومن حلبة مدينة أبوظبي الرياضية 
على وجه التحديد، حيث اصطحبها الوالد لتبدأ دروسها 
ما  سرعان  التي  بيدو،  ناعومي  المدربة  مع  األولى 
جانب  إلى  بها  واهتمت  رعتها  كامنة  موهبة  اكتشفت 
العين الساهرة والمرافقة الدائمة لها والدتها رقية، حتى 
إلى  خطواتها  أولى  زهرة  فيه  خطت  الذي  الوقت  جاء 
البطوالت العالمية، وكانت البداية بطولة أوروبا التي تقام 
المسابقات  العديد من  إيطاليا، قبلها خاضت زهرة  في 
المحلية في أبوظبي ودبي ونجحت في تحقيق نجاحات 
بارزة، إال أنها اآلن تحرص على إضافة الباليه والجمباز 
إلى تدريباتها لحاجتها إلى اللياقة الالزمة والقوة للحركة 

اإليقاعية الراقصة. 
الجليد  على  المتزلجات  ترتدي  أن  العادة  وجرت 
جعل  الذي  األمر  جداً،  خفيفة  وأحياناً  خفيفة،  مالبس 
مجتمع  في  الرياضة  هذه  تمارس  التي  الفتاة  صورة 
أمام  حائراً  يتركك  مما  سلفاً،  مرفوضة  محافظ  عربي 
خيار الفتاة اإلماراتية التي ترتدي العباءة السوداء في 
حياتها اليومية كالكثير من بنات جيلها، إال أن ما يميزها 
هي األزياء الالفتة التي تفننت الوالدة رقية في تصميمها 

البنتها )أميرة الجليد( اإلماراتية.

عاِل التغذية يو�صف

نال يوسف السعدي مؤخراً شهادة عالم تغذية معتمد 
الشهادة  هذه  ينال  عربي  وثالث  إماراتي  أول  ليكون 
العلمية المرموقة والتي يمنحها المجلس الدولي لالعتماد 

في علوم األغذية.
ويشغل العالِم يوسف السعدي حالياً منصب رئيس 
وحدة األحياء الدقيقة الخاصة في جهاز أبوظبي للرقابة 
وعشق  المتجدد،  العلمي  بطموحه  ويتميز  الغذائية 

االبتكار واالرتقاء إلى أعلى درجات التفوق.
السعدي:  وعن حصوله على لقب عالم تغذية يقول 
إن هذا التتويج جاء إثر مراحل عدة من اختبارات ركزت 
على الكفاءات المهنية وعمق المعرفة والخبرة، الفتاً إلى 
مشاركة 1441 عالم أغذية من 45 دولة في االختبارات 
المذكورة، مؤكداً أنه سيوظف كل ما اكتسبه من خبرات 
علمية جديدة كي يستمر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

في تحسين أدائه.

وفي جعبة مندي أكثر من 1500 عمل، لكن العمل 
ونفذها  صممها  التي  المئذنة  هو  قلبه  على  األعز 
للمنتدى اإلسالمي في »بنسبرج« في ألمانيا. وهي 

الديواني.  بالخط  كاملة  األذان  كلمات  عن  عبارة 
ويبلغ ارتفاعها 36 متراً، وقد فازت بالجائزة األولى 

على مستوى المنتديات اإلسالمية في أوروبا.

اأمل �صيدة النانو

في أعقد العلوم وأكثرها دقة نجد اإلبداع اإلماراتي حاضراً بقوة 
الغافري  أمل  الدكتورة  هي  متميزة  نسائية  بشخصية  المرة  وهذه 
أبحاث  على  تعمل  والتي  مصدر  معهد  في  المساعد  البروفيسور 

تكنولوجيا النانو.
اإلنسان  رأس  إن حجم شعرة  تقول:  »النانو«  معنى  لنا  ولتبين 
معهد  في  بها  تقوم  التي  األبحاث  أما  متر،  نانو  ألف   80 تعادل 
»مصدر«، فتعمل فيها على مواد تبلغ سماكتها عدة نانومترات، حيث 

يوازي النانومتر الواحد أربعة ذرات هيدروجين متراصة.
الجرافين  مادة  بتصنيع  أبحاثها  في  الغافري  الدكتورة  تهتم 
تستخدم  والتي  الكربون،  من  المصنوعة  الصغر  متناهية  واألنابيب 
الكربون  فأنابيب  الشمسية،  والطاقة  المياه  تحلية  في  تطبيقاتها 
متناهية الصغر يمكن استخدامها في الخاليا الشمسية بحيث تقلل 

الكلفة وترفع الفعالية. 
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عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

جداً العنوان الذي اختاره »مجلس أبوظبي للتعليم« للحملة التي يقوم بها للعام أعجبني 
الثاني على التوالي، بهدف نشر ثقافة القراءة وُحب املطالعة بني طالب املدارس 

واملجتمع احمللي بشكل عام.
أبوظبي  »مجلس  عام  مدير  اخلييلي،  مغير  الدكتور  عقده  الذي  اللقاء  خالل 
للتعليم« سابقاً، إلطالق حملة: »أبوظبي تقرأ« في دورتها الثانية، أعلن الدكتور اخلييلي أن الطريق إلى اإلبداع 
والتميز يبدأ من حرص الطالب على القراءة واملطالعة، من خالل تفعيل التعاون املشترك بني جميع أفراد املجتمع، 
وإثارة اهتمامهم باملشاركة في مختلف أنشطة القراءة. ُمضيفاً أن احلملة تتبنّى مجموعة من البرامج واألنشطة، 
وسط مشاركة لعدد من املؤسسات احلكومية واملجتمعية التي من شأنها أن تعزز مهارات القراءة والكتابة لدى 
أبنائنا الطلبة، وذلك بتخصيص وقت محدٍد يومياً للطالب ملمارسة أنشطة القراءة والكتابة املتنوعة، والعمل على 
رفع مستوى هاتني املهارتني، وحتديد مصادر القراءة املطبوعة والشفوية التي تعزز هذه املهارات، فضالً عن 

اكتشاف مواهب الطالب املبدعني.
وأوضح: أن هناك أزمة قراءة تبدو مستفحلة، ليس بني الصغار فقط، وإمنا بني الكبار أيضاً، وليس لدينا فقط، 
وإمنا في العالم العربي بشكل عام. هذا نلمسه في حملة »مجلس أبوظبي للتعليم«، وهو ما نقرأ عنه يومياً في 
مختلف الدراسات واملقاالت، ونتابعه عبر التقارير التي يتم بثها في وسائل اإلعالم املختلفة، حيث تبدو القراءة 
هزيلة ومتراجعة لدينا، حتتاج إلى غرفة إنعاش كي تتم إعادة احلياة إليها، بينما تبدو مزدهرة ال تعاني أي 
مشكالت أو أزمات بني الشعوب األخرى، بدليل ارتفاع أعداد الكتب التي تطبع كل عام في الدول املتقدمة، وبدليل 
الطوابير التي نشاهدها أمام املكتبات ودور النشر عند صدور بعض الكتب اجلديدة التي تسجل أرقاماً تبدو فلكية 

إذا ما قارناها بالكتب التي ُتطبع وتوزع في عاملنا العربي.
سواء كانت هناك أزمة أم لم تكن، فإن تشجيع القراءة يجب أن يكون هدفاً دائماً لكل املؤسسات واألفراد، أما 
في أوقات األزمات، كما هو حادث في عاملنا العربي حالياً، فإن تشجيع القراءة يصبح هدفاً استراتيجياً وُملحاً، 
ويصبح علينا أن نبحث من أين نبدأ. ولعل »مجلس أبوظبي للتعليم« يكون قد وضع يده على اجلرح عندما قرر 
أن يطلق هذه احلملة في دورتيها األولى والثانية، ورمبا لدورات كثيرة خالل األعوام املقبلة، معتبراً أن مبادرة 
»أبوظبي تقرأ« خطوة سباقة، تهدف إلى التوعية املجتمعية في املدارس واملجتمع بأهمية الدور الذي تؤديه القراءة 

في صياغة شخصية الفرد ومستقبل الدول.
حملة »أبوظبي تقرأ« استطاعت فرض نفسها، ضمن املبادرات املتنوعة لتعزيز قيمة القراءة، وذلك انطالقاً من 
أسباب عدة، منها: توجهها إلى الفئة األكثر حاجة، وهي فئة الطالب، ثم تدّرجها في مخاطبة الطالب، فقد بدأت 
احلملة باحللقة األولى، ثم امتدت إلى احللقتني الثانية والثالثة. هذا ما أشارت إليه الدكتورة كرمية املزروعي، 
مديرة إدارة املناهج في املجلس، خالل اإلعالن عن إطالق املبادرة في دورتها الثانية، مؤكدة أن املناهج املطورة 
ملجلس أبوظبي للتعليم تعتمد على توفير مصادر للطالب، وتعويدهم على التعامل معها، ليس في املدرسة فحسب، 
بل في املنزل، وليس بتوجيه املعلم فحسب، بل مبشاركته مع ولي األمر، ولذا فإن احلملة تتضمن دورات تدريبية 

لألمهات، حول أهمية القراءة لألطفال، وفقاً لتصريح الدكتورة املزروعي.
إن أمة تقرأ هي أمة ترقى. هذه مقولة ال يختلف عليها اثنان، لذا فإن إقامة معارض الكتب املتعددة في الدولة، 
وتشجيع الطباعة والنشر ليسا ترفاً وإمنا هما ضرورة، ألنهما يهدفان إلى بناء اإلنسان، كي متتد قامته أعلى من 
ناطحات السحاب التي يقيمها، ال ملجرد إضافة مسحة جمالية على وجه املدن املزدهرة عمرانياً وعقارياً وسياحياً، 
وإمنا إلضافة مسحة ثقافية أيضاً، واحملافظة على كل هذه املنجزات التي تتحقق لألوطان في مختلف املجاالت.

»أبوظبي تقرأ« عنوان جميل ومعبر حلملة ذكية وهادفة، أمتنى أن يتم تعميمه على إمارات الدولة كلها، لتصبح 
كل اإلمارات تقرأ.

أبوظبي تقرأ

ضفاف

مؤسسة السعادة للمقاوالت العامة
HAPPINESS GEN. CONT. EST.
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قافلة النور
املالزم اأول طارق ال�سحي ين�سم اإىل كوكبة من �سهداء ال�سرطة االإماراتيني.  

 اإعداد: اأماين اليافعي
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الوطن  الماضي شهيد  الشهر  اإلمارات  زّفت 
والواجب المالزم أول طارق محمد أحمد الشحي 
الذي استشهد مع اثنين من رفاقه ضمن قوات 
حفظ النظام أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في 
مملكة البحرين الشقيقة في منطقة »الدية«، وذلك 
ضمن  واالستقرار  األمن  دعم  مهمة  إطار  في 

اتفاقية التعاون األمني الخليجي المشترك. 
وقد أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
أحمد  محمد  طارق  أول  المالزم  استشهاد  عن 
النكراء،  الجريمة  هذه  بشدة  مستنكراً  الشحي 
وأكد أن اإلرهاب آفة ويجب محاربته أينما كان 

والتصدي له بكل صوره وأشكاله.
وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان عن خالص تعازيه ومواساته ألسر الشهداء 
الثالثة، سائالً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر 
والسلوان، متمنياً سموه الشفاء العاجل للجرحى 

المصابين في العمل اإلرهابي.
وقد امتاز الشهيد الشحي )41 عاماً( بسيرة 
أو  بين زمالئه  وظيفية وشخصية عطرة سواء 
بمتطلبات  الصادق  التزامه  عنه  وُعرف  ذويه، 
الواجب ورفعة األخالق والشجاعة واإلقدام في 

كل ما يوكل إليه من مهام.
أشقائه  بين  الثاني  طارق  الشهيد  ويعتبر 
الثمانية، وهو أب لولدين وبنتين، أكبرهم محمد 
سنوات،   10 وفجر  سنة،   12 العمر  من  البالغ 

وفاطمة 8 سنوات، وأحمد 3 سنوات. 

تضم  التي  النور  قافلة  إلى  الشحي  وينضم 
الذين  اإلماراتيين  الشرطة  شهداء  من  كوكبة 
والواجب  للوطن  فداء  رخيصة  أرواحهم  َقّدموا 
فيما  ونستعرض  الماضية  السنوات  مدار  على 
حسب  الشهداء  هؤالء  بعض  عن  نبذة  يلي 

التسلسل الزمني.
 

�صال �صهيل خمي�س

العريف  استشهد   1971 نوفمبر   30 بتاريخ 
من  عليه  النار  إطالق  بعد  خميس  سهيل  سالم 
الحراسة  لواجب  تأديته  أثناء  مجهولين  قبل 
األمنية في مركز شرطة جزيرة طنب اإلماراتية.

علي �صعيد الظاهري

بتاريخ 4 نوفمبر 1974 أقلع النقيب طيار علي 
مدربي  أحد  مع  الظاهري  اليبهوني  محمد  سعيد 
بطائرة  باكستان  في  العسكرية  الطيران  مدرسة 
هليوكوبتر في مهمة تدريبية وبعد ثالثين دقيقة 
من إقالع الطائرة شاءت قدرة الله أن تهوي الطائرة 

وتتحطم وتحترق ونتج عن ذلك استشهاده.

عبد اهلل اإبراهيم كا�صني

بتاريخ 19 يناير 1981 أحبطت إحدى دوريات 
قيادة حرس السواحل في المياه اإلقليمية للدولة 
محاولة تهريب أسلحة، وتم القبض على المهربين 
العملية  وأثناء  واألسلحة،  اللنش  على  والتحفظ 
والمهربين،  الدورية  بين  النار  إطالق  تبادل  تم 
أصيب خاللها الشهيد الشرطي سائق لنش عبد 

الله إبراهيم علي كاسين مما أدى إلى استشهاده.

غامن �صعيد غامن

الطائرة  قيام  وأثناء   1982 مايو   17 بتاريخ 
الشارقة  بإمارة  الجو  لجناح  التابعة  العمودية 
بتنفيذ مهمة تدريبية خاصة بعملية إنقاذ بمعهد 
وأقلعت  العملية  تمت  أن  وبعد  المدني،  الدفاع 
المثبتة  والبكرة  اإلنقاذ  حبل  انفصل  الطائرة 
بجسم الطائرة، مما أدى إلى سقوط الرقيب غانم 

سعيد علي غانم على األرض واستشهاده.
   

را�صد اأحمد النقبي

الطائرة  قيام  وأثناء   1982 مايو   17 بتاريخ 
الشارقة  بإمارة  الجو  لجناح  التابعة  العمودية 
في  إنقاذ  لعملية  خاصة  تدريبية  مهمة  بتنفيذ 
العملية  تمت  أن  وبعد  المدني،  الدفاع  معهد 
والبكرة  اإلنقاذ  حبل  انفصل  الطائرة  وأقلعت 
سقوط  إلى  أدى  مما  الطائرة،  بجسم  المثبتة 
أحمد  راشد  إطفاء   أول  الشرطي  الشهيد 
إلى  نقله  وتم  األرض،  على  النقبي  هالل  سيف 
المستشفى ورغم محاوالت إسعافه، إال أنه بعد 

ساعة ونصف الساعة انتقل إلى »رحمة الله«.

حممد عبد العزيز ال�صرياوي

طيار  النقيب  كان   1992 اكتوبر   8 بتاريخ 
محمد عبد العزيز حمد الشيراوي يؤدي واجبه 
في مهمة رسمية لمراقبة ومتابعة أحد سباقات 
القوارب من إمارة دبي إلى إمارة أبوظبي، َفهَوت 

النادي  البحر مقابل منطقة  الطائرة في مياه  به 
السياحي بأبوظبي ونتج عن ذلك استشهاده.

عبد الرحمن را�صد الزمر

بتاريخ 10 اغسطس 1994 كان النقيب طيار عبد 
رسمية  مهمة  يؤدي  الزمر  ماجد  راشد  الرحمن 
تمثلت في البحث عن متسللين في منطقة »السينية« 
التابعة إلمارة أم القيوين، وخالل المهمة َهَوت به 

الطائرة العمودية ونتج عن ذلك استشهاده.

�صيف را�صد الطنيجي

بتاريخ 12 أكتوبر 2003 شارك المالزم سيف 
في  األنجاد  دوريات  في  الطنيجي  محمد  راشد 
المتهمين في حادثة سرقة سيارة  مطاردة أحد 
بعد  الهروب  المتهم  وحاول  الشارقة  إمارة  في 
أن تعطلت السيارة المسروقة التي كان يستقلها، 
به  اإلمساك  الشهيد محاوالً  عليه  قفز  ذلك  عند 
استدار  المتهم  أن  إال  الخلف  من  عليه  والقبض 
نحوه وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في الوجه 

مما أدى إلى استشهاده.

عمر عبيد الري�صي

عبيد  عمر  استشهد   2014 يناير   11 بتاريخ 
لشرطة  العامة  القيادة  منتسبي  أحد  الريسي، 
أبوظبي أثناء قيامه بواجبه في العين في حادث 
مروري وهو يقود سيارة اإلسعاف متوجهاً بها 
في  مصابين  إلسعاف  أبوظبي«  »جامعة  إلى 

حادث مروري وكان يبلغ من العمر 28 عاماً.

١- الشهيد/ عبد الرحمن راشد الزمر
٢- الشهيد/ عبدالله إبراهيم كاسين

٣- الشهيد/ علي سعيد الظاهري
٤- الشهيد/ غانم سعيد غانم

٥- الشهيد/ محمد عبدالعزيز الشيراوي
٦- الشهيد/ عمر الريسي

٧- الشهيد/ راشد أحمد سيف النقبي
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يع  أرابتك القابضة مجموعة شركات رائدة متخصصة في تنفيذ المشار
الهندسية واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

يع البنى  ية والسكنية، ومشار يقيا، بما في ذلك األبراج التجار أفر
التحتية وقطاع النفط والغاز.  

 لها، مجموعة 
ً
ونفذت الشركة التي تتخذ من دولة اإلمارات مقرا

متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة، مثل تشييد برج خليفة، وهو 
 عن عدد آخر 

ً
أعلى مبنى في العالم، وفندق قصر اإلمارات، فضال

يع التقنية، مثل المطارات ومرافق النفط والغاز. من المشار

 باإلنجازات، وتلتزم بتسليم 
ً
 حافال

ً
تملك أرابتك القابضة سجال

 للجدول الزمني والميزانية المحددة، وقد أسهم 
ً
مشاريعها وفقا

ذلك في تنمية أعمال الشركة بسرعة مطردة خالل األعوام 
 على أسعار 

ً
الماضية، واقتران اسمها بالجودة، كما انعكس إيجابا

العقارات الجاهزة التي نفذتها الشركة. 

تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام 2005 كأول شركة 
إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة. واليوم تضم 

أرابتك القابضة العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع 
اإلنشاءات. وتعمل الشركة في الوقت الراهن على مجموعة من أبرز 

المشاريع اإلنشائية في منطقة الشرق األوسط، بما في ذلك متحف 
ية الدوحة،  اللوفر أبوظبي، ومشروع مشيرب في قلب العاصمة القطر
كما توسع الشركة أعمالها في مناطق جغرافية جديدة، وتعمل على 
التوسع في مجاالت النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية ذات الصلة 

بهذه القطاعات .

ومع أن مقاوالت اإلنشاء تحظى بحصة كبيرة من أنشطة أرابتك، إال أن 
يد الخرسانة   من تور

ً
اهتمامات الشركة تمتد إلى جميع مراحل البناء، بدءا

إلى خدمات إدارة المرافق. وباعتبارها شركة تهتم بالتكامل الرأسي، 
يد من المجاالت التي تتمتع  يز حضورها في مز تتطلع أرابتك إلى تعز

بمعدالت عالية من الربحية ضمن قطاع اإلنشاءات.

استراتيجية النمو
وافق مجلس اإلدارة في شهر فبراير الماضي على خطة استراتيجية 

مفصلة للنمو، ترتكز على تحقيق النمو العضوي، إلى جانب إجراء 
عمليات استحواذ وتأسيس مشاريع مشتركة ضخمة، ُبغية االستفادة 

من المجاالت اإلنشائية المتخصصة ذات الهوامش الربحية العالية 
 على طريق وضع تلك 

ً
 كبيرا

ً
والنمو العالي. وقد حققت الشركة تقدما

يز محفظتها من المشاريع واألعمال  االستراتيجية موضع التطبيق وتعز
الجديدة. 

تركز االستراتيجية الجديدة على االستفادة من خبرة أرابتك الطويلة في 
مجال اإلنشاءات لالنطالق إلى مشاريع األعمال الهندسية والبنى 

التحتية في االقتصادات النفطية في الشرق األوسط. ومع أن قطاع 
اإلنشاءات قد بدأ في التعافي والذي يتوقع أن يتواصل لمدة سبع 

 بالتوسع في 
ً
إلى عشر سنوات، إال أن استراتيجية أرابتك تهتم أيضا

قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية ومساكن ذوي الدخل 
المتوسط.  

ومن أهم ثمار هذه االستراتيجية المشروع المشترك الذي تم 
 مع شركة سامسونغ الهندسية، كبرى الشركات 

ً
إنشاؤه مؤخرا

ية. وستسعى الشركة الجديدة للفوز بعقود  الهندسية الكور
مشاريع كبرى )تتراوح قيمتها ما بين 3 و10 مليارات دوالر أمريكي( 

يد واإلنشاء لقطاعات النفط  في مجال خدمات الهندسة والتور
والغاز والطاقة والبنى التحتية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

يقيا. أفر
وسوف تستفيد الشركة الجديدة من شبكة أرابتك الواسعة على 

مستوى المنطقة والكفاءات المهنية المرموقة التي تزخر بها في 
 عن 

ً
مجال إدارة المشاريع والقوة العاملة الماهرة والمتمرسة، فضال

سجل أرابتك الحافل في مجال إنجاز المشاريع اإلنشائية المعقدة في 
يادي الذي تحتله سامسونغ  المنطقة، كما ستستفيد من المكان الر

الهندسية في مجاالت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية. 

وفي شهر نوفمبر الجاري وقعت أرابتك مذكرة تفاهم مع »جي 
اس للهندسة واإلنشاءات«، التي تعد واحدة من أكبر الشركات 

يا، لتأسيس شركة جديدة لتنفيذ مشاريع  متعددة األنشطة في كور
ضخمة في مجاالت البنية التحتية والهندسة، بما في ذلك مشاريع 
المترو والسكك الحديدية والجسور والموانئ واألنفاق وغيرها في 

يقيا. منطقة الشرق األوسط وشمال أفر

www.arabtecholding.com
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حوار

نائب  الهاملي  فاضل  محمد  محمد  سعادة  أكد 
»لمؤسسة  العام  األمين  اإلدارة  مجلس  رئيس 
االحتياجات  وذوي  اإلنسانية  للرعاية  العليا  زايد 
ودعم  برعاية  تحظى  المؤسسة  أن  الخاصة« 
كبيرين من قيادة البالد الرشيدة بهدف توفير كافة 
أوجه الدعم لفئة ذوي االحتياجات الخاصة. ونّوه 
الشيخ  الفريق سمو  في حوار مع )999( بحرص 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على توفير جميع أوجه الدعم لهذه 
الفئة وتمكينها من تحقيق حياة مستقرة اجتماعياً 
واقتصادياً، مشيداً بمشاريع التعاون المشتركة بين 
المؤسسة ووزارة الداخلية، ودعا سعادته إلى مزيٍد 
من التعاون وزيادة مساحة استقطاب ذوي اإلعاقة 
ممارسة  من  يتمكنوا  كي  المجتمع  في  لالندماج 
وفيما  ووطنهم..  وأسرهم  أنفسهم  تجاه  دورهم 

يلي نص الحوار.
للرعاية  العليا  زايد  مؤسسة  تحظى   <  
تزال  وال  الخاصة  االحتياجات  وذوي  اإلنسانية 
بدعم ال محدود من قيادة الباد الرشيدة، فما أبرز 

مجاالت هذا الدعم؟
ومؤّسسة  أعوام،  عشرة  قبل  نشأتها  منذ   -
من  كبيرين  ودعم  برعاية  تحظى  العليا«  »زايد 
لنهج  استمرار  هو  الدعم  وهذا  الرشيدة،  قيادتنا 

بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور 
سلطان آل نهيان »رحمه الله«، وتنفيذاً لتوجيهات 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
كافة  توفير  الله«، بضرورة  »حفظه  الدولة  رئيس 
أوجه الدعم لذوي االحتياجات الخاصة، وتجسيداً 
سمو  أول  الفريق  يقّدمه  الذي  الالمحدود  للدعم 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
وحرص  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
سموه على تفعيل دور ذوي االحتياجات الخاصة 
ودمجهم بالمجتمع، ودعم سموه المتواصل لبرامج 

المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها اإلنشائية. 
لمسيرة  العليا  القيادة  دعم  أشكال  أبرز  ومن 
المؤّسسة رعاية أصحاب السمو الشيوخ للفعاليات 
من  والتي  المؤسسة  تنظمها  التي  والمؤتمرات 
أبرزها: »مؤتمر أبوظبي العالمي لذوي االحتياجات 
الخاصة«، والذي يحظى برعاية كريمة من الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
»لمسة  وفعاليّة  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
وفاء« التي حظيت برعاية كريمة من سمو الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة، »وملتقى 
يقام  الذي  للمعاقين«  القوى  أللعاب  الدولي  العين 
تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 

رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

سمو  الفريق  حرص  إلى  اإلشارة  أوّد  وهنا 
المستمر على توفير جميع  الشيخ سيف بن زايد 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لفئة  الدعم  أوجه 
رعاية  في  الداخلية  وزارة  بدور  من سموه  إيماناً 
تحقيق حياة مستقرة  من  وتمكينهم  اإلعاقة  ذوي 
واقتصادياً، وذلك من خالل دعم سموه  اجتماعياً 
الموصول لمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل 
المعاقين وتوفير كافة السبل التي تمّكنها من النجاح 
في تأدية رسالتها، باإلضافة إلى توجيهات سموه 
اإلمكانيات  على  التركيز  ضرورة  نحو  المستمرة 
الموجودة لدى أبنائنا وبناتنا من ذوي االحتياجات 
ليكونوا  المجتمع  وتنميتها إلدماجهم في  الخاصة 

عنصراً فّعاالً في مسيرة التنمية.
تعملون  ورسالة  رؤية  المؤسسة  ى  تتبنَّ  <

بمقتضاهما فهل حدثتمونا عن ذلك؟
- مؤسسة »زايد العليا« تستلهم رؤيتها وتستمد 
رسالتها وأهدافها من منظومة متكاملة من مبادئ 
العمل اإلنساني واالجتماعي الراسخة التي أرسى 
قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، وتخطو المؤسسة بخطى واثقة 
رؤيتها  وتجسيد  السامية،  أهدافها  نحو تحقيق 
التي  الجهود  خالل  من  رسالتها  وتأدية  العميقة، 
رائدة  خدمات  تقديم  في  الوظيفّي  كادرها  يبذلها 
في  العالميّة  الممارسات  أفضل  متبعين  للمعاقين 
إعالن  ومنذ  والتأهيل،  اإلنسانيّة  الرعاية  ميادين 
بنوعيّة  االرتقاء  في  ماضية  والمؤسسة  رؤيتها 
وتطويرها،  المتعاملين  إلى  الُمقّدمة  خدماتها 
تخدم  التي  واألندية  المراكز  إنشاء  في  والتوّسع 

كافة الفئات المستفيدة من خدماتها.
قدرات  لزيادة  استراتيجيتكم  عن  ماذا   <
وخبرات الفريق العامل بمؤسستكم للوصول إلى 
االحتياجات  لذوي  أفضل  إضافية  خدمات  تقديم 

الخاصة؟
- تنتهج المؤسسة أسلوب التدريب المكثف في 
يعمل  الذي  التخصصي  العمل  فريق  كفاءات  رفع 

مباشرة مع ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يقدم 
اسم  تحت  سنوياً  تنظم  متكاملة  تدريبية  حقيبة 
أسس  على  العمل  فريق  تدريب  فيها  يتم  »كفاءة« 

التعامل مع اإلعاقات على اختالف أنواعها.
كل  »اكسيس«  مؤتمر  المؤسسة  م  تنظِّ كما 
عامين، ويهدف هذا الملتقى إلى التعرف على أفضل 
األساليب والممارسات العالميّة المتبعة في التعامل 
ُيقدمها  وورش  حلقات  خالل  من  المعاقين  مع 
مستوى  على  انتقاؤهم  يتم  ومتخصصون  خبراء 
العالم، كما تحرص المؤّسسة على تأهيل عدٍد من 
موظفيها لدراسة الماجستير في الدراسات التربوية 
في  متخصصين  قادة  إلعداد  ذلك  والسياسات، 

مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
في  صعيد  من  أكثر  على  إنجازات  حققتم   <

العام الماضي 2013 . فما أبرز هذه اإلنجازات؟
- من اإلنجازات التي تعتّز بها المؤّسسة النجاح 
الذي حققه مؤتمر »أكسس« أبوظبي، والذي يحظى 
برعاية كريمة وحضور الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
مجتمعيّة  شراكات  »نحو  شعار:  تحت  الداخليّة 
لتفعيل الدمج«، وهو النجاح الذي أسهم في ترسيخ 

المكانة العالميّة لهذا الحدث.
»لمسة  مبادرة:  بإطالق  المؤّسسة  تفخر  كما 
وفاء« والتي تّم خاللها تكريم سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس 
المجلس  رئيسة  األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى 

تّم  الذي  الحفل  في  والطفولة،  لألمومة  األعلى 
تسجيله  تم  العالم  في  ألبوم  أكبر  تدشين  خالله 
العالمية »جينيس«  القياسية  األرقام  في موسوعة 
نادرة  صوراً  ويحتوي  الوفاء«  »زايد  بعنوان: 
وتاريخيّة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه«، مؤسس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ومن اإلنجازات التي تحققت خالل العام 2013: 
ذوي  من  الطالب  دمج  لمشروع  المتميز  النجاح 
على  الحكومية  المدارس  في  الخاصة  االحتياجات 
الجهات  مع  والتعاون  بالتنسيق  اإلمارة  مستوى 
للتعليم،  أبوظبي  مجلس  رأسها  وعلى  المعنية 
المؤسسة  نجحت  حيث  والتعليم،  التربية  ووزارة 
عدد  دمج  في  التعليمية  المناطق  مع  وبالتعاون 
العام  ولغاية   2002 عام  منذ  وطالبة  طالباً   )369(
وسمعية،  )بصرية،  اإلعاقات:  مختلف  من   ،2013
وجسدية، صعوبات تعلَّم، توحد(، باإلضافة للطلبة 
المستفيدين من خدمات التدخل المبكر من اإلعاقات 
ذاتها، كما قامت المؤسسة بدمج 76 طالباً وطالبة 
الدورة  شهدت  كما   .2013 الدراسي  العام  خالل 
برايل  بطريقة  المقروءة  القصة  لمشروع  السابعة 
من  متميّزة  بمشاركات  نوعيّة  قفزة  للمكفوفين 

مختلف دول العالم.
المضيف  مركز  المؤسسة  افتتحت  كما 
الخدمات  لتقديم  المفرق  منطقة  في  )اإليواء( 
لذوي  والتأهيلية  والعالجية  والتمريضية  الطبية 

الحالي  العام  خالل  المركز  باشر  حيث  اإلعاقة، 
بتقديم الخدمات العالجية لـ 120 شخصاً من ذوي 
من  و40  مقيماً،  مريضاً   80 المتعددة،  اإلعاقات 
المرضى الخارجيين المترددين على المركز تتراوح 

أعمارهم بين تسعة اعوام وسبعين عاماً.
اإلمارات  الرياضي حقق منتخب  المجال   وفي 
لرماية المعاقين منتسبي المؤسسة »بنادي العين 
سلسلة  إلى  يضاف  جديداً  إنجازاً  للمعاقين« 
األولمبي  البطل  تمكِّن  حيث  العالمية،  إنجازاته 
عبدالله سلطان العرياني من تحقيق المركز األول 
في  أوضاع«   3 »مسابقة  في  الذهبية  والميدالية 
منافسات بطولة كأس العالم لرماية المعاقين التي 
نجح  كما  بانكوك،  التايالندية  بالعاصمة  أقيمت 
الفريق في الحصول على المركز الثاني والميدالية 
الفضية في المسابقة ذاتها، األمر الذي يمثل نجاحاً 
أبطال عالميين  المؤسسة نحو إعداد  الستراتيجية 
لتشريف اسم دولة اإلمارات في المحافل اإلقليمية 

والعربية والدولية.
على  المؤسسة  ُتركز  التي  المشاريع  ما   <

تنفيذها حالّياً ومستقباً؟
الرئيس  هدفها  تحقيق  على  المؤسسة  تعمل   -
من  برعايتها  المشمولة  الفئات  دمج  على  بالعمل 
فئات ذوي االعاقة الذين تسمح حاالتهم بذلك، أو 
فاقدي الرعاية األسرية )األيتام( في المجتمع، كما 
تعمل على الوصول بكافة خدماتها لجميع مناطق 
الرعاية  معايير  أرقى  تطبيق  على  والعمل  اإلمارة 

حوار: حنان �سامل

الهاملي: 
نهم من  دمج ذوي اإلعاقة ُيمكِّ
ممارسة دورهم تجاه وطنهم

 وزارة الداخلية من اأكرث �سركائنا اال�سرتاتيجيني 
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عهد  ولي  سمو  لتوجيهات  تنفيذاً  عالمياً  المطبقة 
أبوظبي في هذا الخصوص. 

وتقوم المؤسسة حالياً بالعمل على إنشاء، وبناء 
لها،  التابعة  والتأهيل  الرعاية  لمراكز  جديدة  مقار 
المراكز، بهدف تحقيق  وصيانة عدد آخر من تلك 
إلى  اإلعاقة،  لذوي  والنفسية  االجتماعية  الرعاية 
تحضيراً  الذات  على  لالعتماد  تأهيلهم  جانب 
مراكز  إنشاء  ويهدف  المجتمع.  في  الندماجهم 
التعليمية  الخدمات  تقديم  إلى  والتأهيل  الرعاية 
والتأهيلية والعالجية المساندة لفئات ذوي اإلعاقة 
ميادين  في  العالمية  الممارسات  أفضل  باتباع 
المجتمع،  في  الفئة  هذه  ودمج  والتأهيل  الرعاية 
وإيصال أفضل خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف 
المتخصصة  بالخدمات  وتزويدها  اإلمارة  مناطق 

التي تقدم لتلك الفئات من أفراد المجتمع.
لمراكزها،  تصميمها  في  المؤسسة  وتراعي 
الوظيفي،  والكادر  للطالب  آمنة  داخلية  بيئة  إيجاد 
الكادر  وتزويد  ومتابعتها،  وتحسينها  ومراقبتها 
الوظيفي في المركز بمهارات التعامل مع المواقف 
الطارئة من خالل تنظيم برامج التوعية واإلرشاد 
من  مجموعة  المراكز  ستقدم  كما  المتخصصة. 
الوظيفي،  والعالج  الطبيعي،  كالعالج  الخدمات 
الرعاية  وخدمات  المبكر،  والتدخل  النطق،  وعالج 
النفسية واالجتماعية والتعليمية، والتدريب المهني 
والفني، والتقييم الشامل، واإلرشاد األسري لذوي 

االحتياجات الخاصة مختلفي اإلعاقة. 
من  عدد  لتدشين  المؤسسة  تستعد  كما 
المشروعات الجديدة التي تخدم الفئات المشمولة 
لذوي  الخيل  ركوب  لتعليم  مركز  منها:  برعايتها 
اإلعاقة، وسلسة أخرى من المشروعات اإلنشائية 
عبارة عن مراكز لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة في 

مناطق مختلفة من اإلمارة.
وُيعّد »مركز العين للخدمات األوليّة« من أحدث 
لرعاية  تشغيلها  المؤسسة  باشرت  التي  المراكز 
وتأهيل فئات ذوي اإلعاقة، وُيعنى المركز بتقديم 
التدخل  مثل:  المتخصصة  الخدمات  من  جملة 
والخدمات  والتشخيص،  التقييم  وخدمة  المبكر، 
صحة،  مع  بالتعاون  العالج  وخدمات  المساندة، 
والكوادر  التجهيزات  بأفضل  مجهز  والمركز 
العين  منطقة  في  العمالء  لخدمة  المدربة  البشرية 

وهو جزء من منظومة خدمية تقدمها المؤسسة.
الداخلية  وزارة  بين  التعاون  يشمل   <
أبرز  فما  صعيد،  من  أكثر  العليا  زايد  ومؤسسة 

المشاريع المشتركة حالياً ومستقباً؟
الشركاء  أكثر  من  هي  الداخلية  وزارة   -
بالنسبة  قوّياً  وحضوراً  فعاليّة  االستراتيجيين 
لمؤسسة »زايد العليا« ودورها ومساهماتها بارزة 
المؤسسة متمثلة في  العديد من خدمات  في دعم 
المؤسسة،  أنشطة  تدعم  التي  المجتمعية  الشرطة 
وكذلك مركز الدعم االجتماعي الذي ُيسهم في دعم 
أبناء معاقين وله دور كبير في  التي تضم  األسر 
المشاكل األسرية وخاصة مشكلة العنف األسري، 
وهناك أيضاً مركز التأهيل الذي ُيسهم في تأهيل 
التدريبية،  المركز  برامج  ضمن  الشباب  المعاقين 

حوار

التربية  في  المؤسسة  مع  الشرطة  تتعاون  كما 
العسكرية للطلبة الصم.

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  دور  ننسى  وال 
هذا  في  خبراتهم  ونقل  بالتميز  المعرفة  نشر  في 
المجال ومجال إدارة الجوائز، حيث نسعى مستقبالً 
لتبادل المزيد من المعارف في هذا الصدد ال سيّما 
في مجالي إدارة الجوائز الداخلية، وخدمة العمالء، 
كما نحرص على تكثيف الزيارات المتبادلة للتعرف 
الشراكات  مجال  في  الممارسات  أفضل  على 
المؤسسة  في  المطبقة  ومناهجها  االستراتيجية 

وتبادل الخبرات مع وزارة الداخليّة.
تفعيل  عن  ضت  تمخَّ التي  النتائج  ما   <
سياسة الدمج لذوي االحتياجات الخاصة والتي 
تطبقونها بالتعاون مع شركائكم االستراتيجيين؟

عن  ضت  تمخَّ التي  المهّمة  النتائج  من   -
الخاصة  االحتياجات  لذوي  الدمج  سياسة  تفعيل 

شركائها  مع  بالتعاون  المؤّسسة  تطبقها  والتي 
االستراتيجيين زيادة عدد األطفال المهيئين للدمج 
بعد االنتهاء من مرحلة التدخل والخضوع لبرنامج 
ما قبل األكاديمي، ووضع برنامج أكاديمي لألطفال 
القابلين للدمج يتفق وُمخرجات التعلم لمجلس أبو 

ظبي للتعليم.
ومن النتائج اإليجابيّة التي لمسناها أيضاً ارتفاع 
نسبة تقبّل أطفالنا المدموجين برياض األطفال من 
إعاقة  توحدـ،  داون،  )متالزمة  اإلعاقات  جميع 
وإظهار  إعاقة   سمعية(   ، بصرية  إعاقة  حركية، 
في  العاديين  األطفال  من  عدد  على  تفوقاً  أطفالنا 
والروضات  المدارس  تقبل  أّن  كما  عده،  مجاالت 
االنتقاليّة  الخطط  نتيجة  اإلعاقة  ألطفالنا من ذوي 

التي تتم قبل دمج أطفالنا آخذ في االزدياد.
> أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً بتوفير خدمة 
االحتياجات  ذوي  من  لألطفال  المبكر  التدخل 

الخاصة أين وصلتم في هذا المجال وما النتائج؟
- حدث تطور نوعي وكمي في البرامج العالمية 
المستخدمة مع فئة التدخل المبكر والتي تعمل على 
تطوير كل إعاقة على حدة، كما تّم ضّم نسبة كبيرة 
المخطط  وهذا  المدارس،  إلى  مباشرة  أطفالنا  من 
سلُّم  على  أطفالنا  لوضع  المسار  سياسة  يخدم 
المتزايدة  األعداد  من  يتضح  وهو  العام،  التعليم 
سواء في الترشيح للدمج أو القبول في المدارس، 
حيث وصل عدد المدموجين عام 2012 - 2013 إلى 
هذا  منهم خالل  المرشح  العدد  وارتفع  طفالً،   14

العام إلى22 طفالً.
األمور من  تقدم ألولياء  التي  للبرامج  كما كان 
خالل وحدة التدخل المبكر سواء البرامج اإلرشادية 
الجماعية أو الفردية أو البرامج التوعوية أكبر األثر 
فى نشر ثقافة التدخل المبكر، والتي حققت بدورها 
ألطفالهم  األمور  أولياء  تقبل  في  كبيراً  تغييراً 
والمشاركة الفعالة في برامج اطفالهم، ومن خالل 
األنشطة والفعاليات الخارجية للوحدة مع أطفالنا، 
تم تعّرف المجتمع عليهم وكيفية التعامل معهم مما 
الفئة  لتلك  المجتمع  قبول  درجة  زيادة  في  أسهم 
والترفيه  التعليم  في  لهم  المجال  فتح  وبالتالي 

والتوظيف. 
ومن اآلثار اإليجابيّة لنجاح وحدة التدخل المبكر 
ذوي  مطالب  مع  الحكومية  الجهات  جميع  تفاعل 
أبوظبي  مجلس  بين  بالشراكة  وذلك  االحتياجات 
ُيعّد  كما  المجتمعية،  والشرطة  والبلدية،  للتعليم، 
اإلقبال الشديد على وحدة التدخل مع أولياء األمور 
من  الخفض  في  الوحدة  نجاح  مدي  على  شاهداً 
نسبة اإلعاقة وتخفيف حدتها وتقليص الفجوة مع 

الطفل الطبيعي فى العمر ذاته.
لمعلمي  مكثفة  دورات  المبّكر  التدخل  قّدم  كما 
اإلعاقة  بطبيعة  للتعريف  والمدارس  الروضات 
والبرامج  الوسائل  وأفضل  معها  التعامل  وكيفية 
تقدم  التدخل  ملتقي  خالل  ومن  لهم،  تقدم  التي 
الوسائل  أو  البرامج  من  هو جديد  ما  كل  الوحدة 
التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة واألساليب 

التعليمية المتنوعة من فردّية وجماعيّة.
> تؤمنون في المؤسسة بأهمّية تمكين األفراد 
ومساعدتهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
عن  حدثتمونا  فهل  وظيفة،  على  الحصول  في 

الخطوات التي تحققت في هذا المجال؟
- هناك خطوات مهّمة تحققت في هذا المجال من 
أبرزها وأكثرها أهميّة تفاعل المؤّسسة مع المبادرة 
التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، 
والمتمثلة ببرنامج »إرادة«، الذي يهدف إلى توفير 
فرص العمل والتشغيل لذوي االحتياجات الخاصة 
الحكومية  وشبه  الحكومية  الدوائر  مع  بالتعاون 

والخاصة في إمارة أبوظبي.
سموه  لجهود  استكماالً  تأتي  المبادرة  وهذه 
في إنشاء »مراكز وزارة الداخليّة لتأهيل وتشغيل 
المعاقين« عام 2002، وحرص سموه المستمّر على 
االحتياجات  ذوي  لفئة  الدعم  أوجه  كافة  تقديم 
الخاصة، وتوفير فرص العمل المالئمة للمواطنين 

من ذوي اإلعاقة. 
الشراكة  بعالقة  المؤّسسة  تفخر  كما 
تربطها  التي  والنوعيّة  المتميّزة  االستراتيجيّة 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  مع 
المعاقين حيث نواصل جهودنا المشتركة في هذا 
اإلطار والتي تهدف إلى تحسين فرص العمل لذوي 

اإلعاقة من المواطنين.
المؤّسسة  أطلقتها  التي  المهمة  المبادرات  ومن 

وحدة  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  توظيف  مجال  في 
التوظيف والتهيئة البيئية بقطاع ذوي االحتياجات 
تم  حيث  »أدنوك«  مع  التعاون  اتفاقيّة  الخاصة 
مختلف  في  اإلعاقة  ذوي  من  موظفاً   14 تعيين 

شركات »أدنوك«.
اتفاقيّة تعاون مع »غرفة  المؤّسسة  كما وّقعت 
أكاديمية  قامت  حيث  أبوظبي«،  وصناعة  تجارة 
اإلمارات التابعة للغرفة بعقد برنامج تدريبي شامل 
)داعم(  لتنمية المهارات اإلدارية واللغة االنجليزية 
والمهارات الوظيفية األخرى التي يحتاجها الموظف 

من ذوي اإلعاقة.
لهذه  المؤّسسة  تقّدمه  الذي  الدعم  إطار  وفي   
الفئة المهمة من المجتمع، تّم تعيين نحو 100 من 
مختلف  مع  مستمر  تواصل  وهناك  اإلعاقة،  ذوي 
استقطاب  في  دورها  لتفعيل  الحكومية  الجهات 
الموظفين من ذوي اإلعاقة، حيث تراعي المؤّسسة 
اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب حسب 
العلمي  والمؤهل  للعمل  الوظيفية  المتطلبات 
مالءمة  مدى  من  نتأكد  كما  لديه،  التي  والخبرات 
بيئة العمل الستقبال ذوي االحتياجات الخاّصة من 

حيث سالمتها الداخلية الخارجية.
ذوي  توظيف  على  المؤّسسة  دور  يقتصر  وال 
االحتياجات الخاّصة بل يمتّد إلى المتابعة واإلشراف 
من ِقبل فريق أخصائي التوظيف، الذي يقوم بزيارات 
ارتياحهم  مدى  لمعرفة  عملهم  لمواقع  ميدانية 
والوقوف على احتياجاتهم من التدريب واالستشارة.

ن�ستعد لتد�سني وافتتاح م�ساريع ن�عية جديدة 

يف مناطق خمتلفة من الدولة
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تحقيق

يصدر  هل  غزة:  قطاع  في  السؤال  يعد  لم 
حكم إعدام بحق قاتل جديد؟، بل متى تنّفذ تلك 
تصاعد  مع  وتيرتها  تسارعت  التي  األحكام 
المال  على  الحصول  أجل  من  القتل  جرائم 

وأسباب أخرى؟.
آخر  مع  حدث  مثلما  الجريمة  تقع  فعندما 
الضحايا التي قضت خنقاً على يد عمها وُدفنت 
مخيم  في  مجهول  مكان  في  شهر  من  ألكثر 
»النصيرات« وسط القطاع، تتصاعد األصوات 

المنادية بتطبيق القصاص وفق شرع الله.
القطاع  في  الجرائم  أعداد  تصاعد  لكن 
الساحلي المكتظ بالسكان والذي يخضع لحكم 
الحكومة المقالة التابعة لحركة »حماس«، ينكأ 

تحولت  والذين  المحاصرين  السكان  جراح 
معدالت  ارتفاع  مع  داٍم  مسلسل  إلى  حياتهم 
الفقر وافتقاد األمل في حياة أفضل بالمستقبل.

إلصدار  الفلسطيني  المجتمع  تأييد  ورغم 
أحكام اإلعدام بحق مرتكبي العمليات اإلجرامية 
البشعة عن سبق اإلصرار والترصد، إال أن ثمة 
إجراءات  تسريع  قانونية  مدى  تساؤالت حول 
إصدار أحكام باإلعدام خالل مدة زمنية قصيرة 
قد ال تتجاوز شهوراً قليلة، وهو ما يثير مخاوف 
من أن تكون المحاكم قد تأثرت بالرأي العام من 
الوقت  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  منح  دون 

الكافي إلصدار الحكم.
وبالعودة إلى مقتل الطفلة على يد عمها، فقد 

كشفت تحقيقات النيابة في غزة أن الطفلة هال 
خنقها  تم  قد  أعوام  ثالثة  تبلغ  التي  الصوري 
ِخلسًة  العمل ودفنها  العاطل عن  يد عمها  على 
لمدة شهر قبل أن يتم العثور عليها بعد شهر 

من البحث.
وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن عملية 
كان  الذي  عمها  جريمة  إلخفاء  جاءت  القتل 

يمارس الحرام ِخلسة في منزل العائلة.
وهذه الجريمة هي األحدث في العام الحالي 
و700  مليون  زهاء  يقطنه  الذي  غزة  قطاع  في 

ألف نسمة.
المتهم  على  حكم  يصدر  أن  المتوقع  ومن 
توقع  ما  وفق  المقبلين  الشهرين  غضون  في 

القانوني  المستشار  التركماني  بكر  المحامي 
الئتالف »أمان« من أجل النزاهة والمساءلة.

سرعة  من  توجسه  عن  التركماني  ويعرب 
أخرى  وتأجيل قضايا  معينة،  في قضايا  البت 
وقال: » إن التقارب الزمني بين تنفيذ الجريمة 
وتقديم الئحة االتهام وإصدار األحكام القضائية 

يثير الريبة لدى الحقوقيين«.
ويضيف لـ»999«: »عادًة ما يؤثر الرأي العام 
على القضايا التي تتعلق بالجانب الجنائي، مثل 
قضايا القتل واالعتداءات، وبالتالي يصبح الحكم 
ُمعاداً إذا تم صدوره متأثراً بالضغط اإلعالمي 

الموجود أو الرأي العام«.
تأثر  عدم  ضرورة  على  التركماني  ويؤكد 
اإلعالم  العام ووسائل  الرأي  القضاء بضغوط 
بأي شكل من األشكال، في آلية وإجراءات اتخاذ 
وأال  الفلسطينية،  بالمحاكم  الخاصة  األحكام 
القضايا  قرارها في قضية من  ذلك على  يؤثر 

سواء كان بشكل إيجابي أم سلبي.
وهو يشدد على ضرورة أن ال يتأثر القضاء 
بالرأي العام، »ألن ذلك يتعلق بمعايير الشفافية 
المحاكم،  أمام  التقاضي  في  والعدالة  والنزاهة 
وخشيًة من أن يتم استخدام هذه الوسيلة من 
ضمن الوسائل التي تؤثر على القضاء، وبالتالي 
مع  يتطابق  ال  حكم  إلى  النهاية  في  نخلص 

معايير النزاهة والشفافية«.

11 حكمًا بالإعدام

وخالل العام الماضي وقعت جرائم قتل عدة 
الفلسطيني وانتهت بإصدار 11  هزَّت المجتمع 
الفلسطينية،  السلطة  باإلعدام في مناطق  حكماً 
عشرة منها صدرت في قطاع غزة، وحكم واحد 
الفلسطيني  للمركز  وفقاً  الغربية،  الضفة  في 

لحقوق اإلنسان. 
الصوراني  راجي  المركز  رئيس  ويقول 
لـ»999«: إن أحكام اإلعدام الصادرة في مناطق 
السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 ارتفعت إلى 
146 حكماً، صدر منها 119 حكماً في قطاع غزة، 

و27 حكماً في الضفة الغربية.
ويوضح الصوراني أن 61 حكماً صدرت منذ 
سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، 
الفترة  خالل  الفلسطينية  السلطة  نفذت  كما 

ذاتها، 30 حكماً.
توقيع  إلى  بحاجة  اإلعدام  حكم  وتطبيق 
خطي من رئيس السلطة، لكن في ظل االنقسام 
السياسي والجغرافي غرَّدت حكومة »حماس« 
أحكام  من  كثيراً  وأصدرت  منفردة،  المقالة 
الِفعل  رّدات  المتصاص  محاولة  في  اإلعدام 

الشعبية عقب كل جريمة.

راأي عام

ويقر وزير العدل المقال في حكومة »حماس« 
المقالة عطا الله أبو السبح بوجود تأثير للرأي 
العام على القضاء في بعض القضايا التي تتعلق 
بالجرائم العنيفة والقتل البشع، مثل قتل صرَّاف 

الِقَصاص.. الِقَصاص!

حتقيق: تامر اإبراهيم- غزة

يف غزة .. مطلوب تطبيق اأحكام االإعدام ..ب�سرعة!

ألجل  طفل  أو  ماله  على  االستيالء  أجل  من 
مثلما  أخرى  جريمة  إلخفاء  طفلة  أو  اغتصابه 
الطفلة  قتل  العام في جريمة  هذا  حصل مطلع 

في مخيم »النصيرات«.
قضايا  »هناك   : لـ»999«  السبح  أبو  ويقول 
أن تفاصيلها  فيها، خاصة  البت  تتطلب تعجيل 
أنه  هو  يحدث  وما  بالجريمة،  تفحشاً  تتضمن 
سبعة  إلى  ستة  بين  الجلسة  تأجيل  من  بدالً 
أسابيع  اوثالثة  أسبوعين  بين  نجعلها  أشهر، 
فقط، مع المحافظة على نيل الدفاع الحق كامالً 
في قراءة الملفات والتَّدرج في المحاكم وصوالً 

إلى الحكم النهائي«.
أن  رأت  المقالة  الحكومة  أن  إلى  ويشير 
يعزز  القضايا،  هذه  في  البت  في  التعجيل  هذا 
من  ويقلل  غزة،  قطاع  في  األمن ويضبطه  من 
نسبة الجرائم ..»فكل ما نفعله هو تقديم ملف 
على آخر ليس أكثر، فهناك ملفات أكثر خطورة 
وسخونة من ملفات أخرى، لذلك تمنح األولوية 

في التعامل معها«.
العالي  »المعهد  عميد  المدهون  نافذ  ويتفق 
للقضاء« في قطاع غزة مع أبو السبح، ويعلق 
قائالً: »الرأي العام ال يوّجه القضاء، إنما يؤثر 
أن  الدولة  حق  ومن  المتبعة،  اإلجراءات  على 
تتعاطى مع الرأي العام في حدود القانون ودون 

تعريضه لالنتهاك«.
ويوضح المدهون لـ»999«: »أن قضايا الرأي 
المحاكم،  في  خاصة  إجراءات  “ُمنحت  العام 
أصبحت  أشهر  لعدة  الجلسة  تأجيل  من  فبدالً 

الفترة أقل«.
التي  هي  الجريمة  ظروف  أن  إلى  ويشير 
في  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  طبيعة  تحدد 
المحاكم، »لذلك ليس هناك مخالفة للقانون بل 

هناك توظيف له بما يستجيب للرأي العام«.
من  يعاني  الفلسطيني  القضاء  أن  ويبيّن 
ازدحام كبير في القضايا، ما يجعل التأجيل بين 
الجلسات لمدة طويلة، »لذلك نعجل في البت في 

على  السيطرة  إطار  في  المهمة  القضايا  بعض 
وبالسرعة  رادعة  األحكام  تكون  وأن  الجريمة 

الممكنة« -كما قال.
ويكشف عميد المعهد العالي للقضاء النقاب 
في  قرارات  اتخذت  المقالة  الحكومة  أن  عن 
اتجاه منح قضايا الرأي العام أولوية في البت 
التحقيق  إجراءات  وبالتالي  أخرى،  قضايا  قبل 
والمحاكمة تسير وفقاً للقانون، ولكن بإجراءات 

مختصرة.
لكن تلك اإلجراءات المختصرة تختلف مع ما 
يحدث على أرض الواقع على ما يبدو في ظل 
استمرار وقوع جرائم قتل بشعة وصلت إلى أن 
األبن يقتل األب واألم برصاصة واحدة من أجل 
باإلعدام  حكماً  تصدر  والمحكمة  المال،  سرقة 

منذ أكثر من العام لكن القاتل ال ُيعدم.  

فلتان اأمني

مصطفى  غزة  في  الحقوقي  الناشط  ويرى 
إبراهيم، أن التصاعد الحاصل في حوادث القتل 
»هو مؤشر على زيادة الفلتان األمني وتراجع 

في المنظومة األمنية والقانونية«.
ويشدد إبراهيم لـ»999« على خطورة اللجوء 
إلى العنف المميت خالل شجارات عائلية بما في 
ذلك سوء استخدام السالح، مؤكداً على الحاجة 
الرسمية  الجهات  ِقبل  من  حازم  تدخل  إلى 
ووضع  الحوادث  هذه  تكرار  عدم  لضمان 

ضوابط قانونية تكفل سيادة القانون.
كما ينبّه إبراهيم، إلى أن تصاعد عمليات القتل 
بسبب شجارات عائلية في أغلبها يكون بسيطاً 
»ويظهر تراجعاً خطيراً في العالقات االجتماعية 
والقيم السائدة في المجتمع وفي هيبة القانون«.
ويعتبر مختصون أن ما يحدث من جرائم في 
قطاع غزة »يدل على تراكم األزمات االجتماعية 
ما  وهو  العنف،  إلى  تؤدي  تولد ضغوطاً  التي 
يتطلب تكاتفاً من كافة فئات المجتمع لوضع حد 

لهذه الحوادث«.

عطا اهلل أبو السبحمصطفى إبراهيمراجي الصوراني
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إحدى  عاماً«، عمله في   44 املوظف »ف،  ترك 
بإيعاز  احلواسيب،  ببيع  املتخّصصة  املؤسسات 
عن  بالتخلي  أمر  الــذي  املؤسسة،  صاحب  من 
خدمات عدد من العمال واملوظفني، عمالً بسياسة 
لّفت  التي  االقتصادية  األزمة  بسبب  التقّشف، 

بعض الشركات واملؤّسسات.
هذه األزمة خيّمــت على املوظف نفســـه، الذي 
استطاعـتــه  لعدم  التفكير،  عن  عقلــــه  توقف 
تأمني متطلبــات احلياة املعيشية لعائلته، األمــر 
»ع،  الكـــبرى  ابنته  لتشغيل  ُمْرَغماً  دفعه  الذي 
18 عاماً« لــدى إحدى العائالت الثرّية، لتعمل في 
»الفيال« كخادمة، مببلغ شهري، مّت االتفاق عليه 
بني املخدوم »ث، 55 عاماً« ووالد »ع«، علّه بهذا 
الراتب يستطيع الّصــرف على ولديه الصغيرين 

وزوجته!

احلّل الوحيد!

وبالرغم من عدم موافقة الفتاة »ع« بدايًة على 
العمل لدى املخدوم »ث«، إال أّن كلماته األبوّية، التي 
زرعت الطمأنينة في قلبها، جعلتها تقبل مبثل هذا 
العمل كحٍل وحيد، ملساعدة أهلها في هذه الظروف 
الصعبة، من دون أْن يخطر على ذهن الوالد »ف« 
أّية عواقب وخيمة ميكن أْن تتعّرض لها ابنته »ع« 
بعد  واحد،  آٍن  في  والتجربة  العمر  في  الصغيرة 
التي  الثالثة  الشهرية  الرواتب  موضوع  أخذ  أْن 
سيتقاضاها سلفاً عن عمل ابنته كلَّ تفكيره، ولكْن 

»َمْن لْم يكْن لُه نظرٌ بعيد، يكْن لُه حزنٌ قريب«.
وتكّر األيام، وخاللها كانت »ع« تتقاسم العمل 
مع خادمة أخرى، ُتْدَعى »م،  34عاماً«، التي كانت 
تهتّم باألمور الصعبة في »الفيال«، كإعداد الطعام، 
وكّي املالبس، وحتضير احللويات، أما »ع«، فكان 

فّضة، وذلك عندما خرجت زوجته »ح« من »الفيال« 
قاعات  بإحدى  قريباتها  إحــدى  عــرس  حلضور 
لساعة  سيمتّد  العرس  »وقت  املدينة،  في  األفراح 
متأّخرة من الليل، وعليَك أال تقلق«، قالتها له زوجته 

»ح« قبل املغادرة برفقة اخلادمة األخرى »م«.
مخدومته  »ث«  دعا  »ح«،  الزوجة  وبعد خروج 
كما  وترتيبها  املنزوية،  غرفته  تنظيف  إلى  »ع«  
هذا  »ع«  استغراب  من  وبالرغم  العادة،  جــَرت 
الطلب، فالساعة جتاوزت الثامنة ليالً، فإّنها اجتهت 
لتنظيف الغرفة وترتيبها، لكْن من دون أْن حتسب 

أّي حساب للمفاجأة اخلطيرة التي تنتظرها.
– املكتب«،  إْن دخلت اخلادمة »ع« »الغرفة  فما 
حتى فوجئت بأّن مخدومها »ث« يفتح عليها الباب 
أهلها  عن  األسئلة  بطرح  بادئاً  عادته،  غير  على 
وظروفهم املادية، وأنه سيزيد لها الراتب الشهري 
طرّية،  بكلمات  إليها  متوّدداً  مساعدتهم،  لتستطيع 
واالرتياح  الطمأنينة  مشاعر  أعماقها  في  ليزرع 
هدفه  إلــى  الــوصــول  يستطيع  وحينها  جتــاَهــه، 

الشيطانّي املُبيّت.
ومّرت دقائق على احملاورة، كان احلديث خاللها 
مريحاً للخادمة »ع« التي لم تكْن تنتبه لذاك »الّذئب 
مخدومها  صدر  في  َيْعوي  كان  الذي  البشري« 

»املُراِهق  لكّن  حلظة..  بأّية  إخراجه  محاوالً  »ث«، 
اخلْمسيني« لم يستطع كبَْت غريزته أكثر من هذا 
اخلادمة،  على  انقّض  أِن  إال  منه  كان  فما  الوقت، 
إلرواء شهواته الّدنيئة، لكّن اخلادمة حاولت التّملّص 
إليه، واستجرار  والتوّسل  يديه،  واإلفالت من بني 
عطفه جتاه فتاة تعتبر كإحدى بناته .. لكّن كّل هذا 
لم يشفْع لها بشيء، فاخلْمسيني هدد بقتلها إْن لْم 
ترضْخ لطلباته، وحينها لم جتد املسكينة حاّلً سوى 

الّرضوخ لشهوات هذا الّذئب.
شيطانّي،  قاتل  كوجِه  الّشؤم  الليلة  تلك  في 
أمضْت »ع« ليلتَها ُمْسَهَدة، تفّكر مبا حّل بها على 
ّن والّسقوط«، ثم  يد »رجل ثرّي محترم، طاعٍن بالسِّ
أَُكلُّ هذا حصل إلنقاذ عائلتها من ُغْول الفقر بينما 

هي اآلن تغوص في َحْمأة االعتداء وجحيم األلم؟!

اأفعال ُمَداَنة!

»ث«  قام  بل  احلــّد،  هذا  عند  األمــور  تقف  لم 
»املُراِهق اخلمسيني«، بتكرار فعلته الّدنيئة بعد أيام، 
ما دفع »ع«، التي لم تعْد تطيق صبراً على حالتها 
الصعبة، إلى فضح ممارسات وسلوك هذا املجرم، 
وبالرغم ذلك فلم جتْد وسيلة للنيل منه، إال عندما 
فتحْت قلبها لزميلتها في اخلدمة »م«، شارحة لها 

تها من ألفها ليائها. وهي تبكي بكاًء مريراً، قصَّ
مبا  تفّكر  وشرعت  األخيرة،  جنون  ُجّن  وقتئٍذ، 
ستفعله إلنقاذ »ع« من هذه املصيبة الطارئة، لكْن 
مْن دون أْن تخسر عملها، أو تتسبّب بأّي خطر على 

حياة »ع« من طرف أهلها.
»ح«  تخبر  أْن  »م«  ارتأت  ُمْسَهب،  تفكير  وبعد 
عمٍل  من  به  قام  مبا  اخلمسيني«  »املُراِهق  زوجَة 
مناسب  مخرج  إليجاد  والّشرف،  للِحْشمة  ُمنَاٍف 
للقضية، إذ األمر يتعلق بجرمية أخالقيّة، والعقوبة 
العقابية  »املؤسسات  إحــدى  دخــول  تأكيد:  بكّل 
واإلصالحية«.. إال أّن ما حدث من جانب املخدومة 
»ح«، لم يكْن متوقعاً، إْذ قامت بتعنيف اخلادمة »ع«، 
وإغراقها بكمٍّ من األلفاظ البذيئة، وشرعت تضربها 
األنكى  بل  الساقطة،  فعلتها  على  مبرحاً  ضرباً 
أّنها حبََستْها في غرفة ُمظلمة، ريثما جتد  واألَمّر، 

حاّلً مِلَا حدث.

القب�س على اجُلناة!

لم تصّدق »م« ما رأت وما سمعت، وبالرغم من 
محاوالتها اجلاّدة للدفاع عن الضحية »ع«، خاصة 
وأّن املخدومة »ح« قاسية القلب، وهّددتها بالطرد 
لكن  »ح«،  عن  بالدفاع  متاَدت  هَي  إْن  العمل،  من 
بل  اليدين،  مكتوفة  تقف  لم  احلنُون  »م«  اخلادمة 
قّررت بتصميم انتشال الضحية »ع« من ِمْحنَتها، 
فتوّجهت تّواً إلى مركز الشرطة في احلّي، وقّدمت 
بالغاً، شارحًة فيه مالبسات ما جرى للخادمة »ع« 
ضرب  ومن  الفيال،  صاحب  »ث«  من  اعتداء  من 
هي  إْن  »ح«،  زوجته  من  وحبس  وترهيب  وإهانة 

باَحْت بالسّر ألّي مخلوق. 
التحريات  »قسَم  املركز  رئيُس  أمــر  وللتّو 
أخذ  بعد  »الفيال«  مبداهمة  اجلنائية«  واملباحث 
موافقة اجلهات القضائية املعنية، وإلقاء القبض على 
 – »الغرفة  من  اخلادمة  وزوجته، وحترير  اجلاني 

الّسجن« التي ُوِضَعت داخلها قْسراً.

»العرتاف �صّيد الأدّلة«

الشرعية،  الطبابة  على  »ع«  الفتاة  عرض  مّت 
فتبنّي »أّن االعتداء قد وقع بالفعل عليها«، وتقاطعْت 
معلومات اخلادمة »م« مع تصريحات املُْعتَدى عليها، 
باإلضافة لعثور عناصر التحرّيات على اخلادمة »ع« 
مسجونة بغرفة صغيرة في »الفيال«، وكان دمعها 
قد جّف من شّدة البكاء. وحيال كّل هذه املعطيات، 
لم يجد املخدوم »ث« مهرباً سوى »االعتراف مبا 
لتستّر  إضافة  دوَن رضاها«،  اخلادمة  مع  به  قام 
زوجته »ح« على الفضيحة، واعتراف زوجته أيضاً 
وحبْسها  الصغيرة،  اخلادمة  على ضرب  بإقدامها 
في غرفة جانبية مظلمة، ريثما جتد طريقة مناسبة 

للتخلص منها، وإبعاد التّهمة عن زوجها.
واقتيد املخدوم وزوجته إلى احملكمة، حيث قدما 
مجدداً اعترافاً رسمياً مبا قاما به حيال خادمة هي 
في عمر زهرة ربيعية. ومّت احلكم عليهما باإليداع 
لسنوات عدة في مؤسسة عقابية وإصالحية خاصة 
بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، لينال كّل منهما ما 

يستحّقه من جزاء عادل، وعقوبة رادعة! 

َدْوُرها منحصراً في مساعدة »ح، 45 عاماً« زوجة 
»ث« في بعض شؤون “الفيال”، إضافة ملسؤوليتها 
املخدوم  غرفة  وترتيب  تنظيف  عــن  املباشرة 
اخلْمسيني اخلاصة، وهي غرفة منزوية، يستخدمها 
كمكتب خاص به، حيث يتطلب عمله التفكير وإجراء 
»ع«  وكانت  إلخ..  واملراسالت..  الشركة  حسابات 
تلقى كّل الرعاية من جانب اخلادمة األكبر »م«، التي 

تعتبرها في منزلة ابنتها متاماً.

املفاجاأة

تالحقان  اخلْمسيني«  »املُراِهق  »ث«  عينا  كانت 
الفتاة »ع« بكّل حركاتها وسكناتها، محاوالً إيقاعها 
في  البراءة  أمارات  ترتسم  التي  ِشباِكه، وهي  في 

وجهها، محاوالً حتنّي الفرصة لالنقضاض عليها.
 وها هي الفرصة تؤاتيه، بْل تأتيه على طبٍق من 

اإعداد: وجيه ح�سن

الخادمة والذئب
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كان الهدوء يسود بلدة »هانغرفورد« التي تتميز 
الغرب  إلى  تقع  والتي  حولها  من  الطبيعة  بجمال 
من لندن في ذلك األربعاء املوافق التاسع عشر من 
أغسطس للعام 1987 حيث كانت عجلة احلياة تدور 
بشكل رتيب ولم يكن أحد من سكانها يتوقع ماذا 
قدوم  عندما شاهدوا  بل  البلدة،  سيحدث في هذه 
عربات  وبعض  الشرطة  رجال  من  كبيرة  أعــداد 

املشهد  عليه  سيكون  ماذا  يتخيلوا  لم  اإلسعاف 
القادم.

األمر كان مختلفاً بالنسبة للعجوز دورثي رايان 
التي كانت تقطن في منطقة »ساوث فيو« التي ال 
لغياب  بالقلق  حيث شعرت  البلدة  عن  كثيراً  تبعد 
أبنها مايكل البالغ السابعة والعشرين من العمر، إال 
أنها عندما عادت من عملها فوجئت مبا ال تتوقعه 

من أحداث مأساوية.
وعلى مسافة غير بعيدة كانت سوزان جودفري 
مع  تستعد  العمر  من  والثالثني  اخلامسة  البالغة 
طفليها لزيارة جدتها لالحتفال بعيد ميالدها، ولم 
تكن قد الحظت وجود رجل يجلس داخل سيارته 
ويراقبها من على ُبعد، حيث غادر سيارته واقترب 
تدخل  بأن  وأمرها  جتاهها  مسدساً  منها وصوب 
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رعب في المدينة

وهناك  الغابة،  إلى  ترافقه  ثم  السيارة  إلى  طفليها 
أطلق عليها ثالث عشرة رصاصة أما طفالها فقد 
متكنت امرأة كانت تسير في املنطقة من فك قيدهما 
مت  قصيرة  فترة  بعد  و  العربة  من  وإخراجهما 

العثور على جثة األم.
زوجة  وهي  دين  كاكوب  كانت  أخرى  ضحية 
مالك محطة وقود حيث كانت جالسة داخل احملطة 
ميأل  سوداء  مالبس  يرتدي  قصيراً  رجالً  تراقب 
خزان وقود سيارته، وكان هذا الرجل مألوفاً لديها، 
إذ يأتي بني الوقت واآلخر للمحطة، وخالل مراقبتها 
له فوجئت به يخرج بندقية نصف آليه ويصوبها 
املرأة كانت قد قفزت  أن  إال  النار،  جتاهها ويطلق 
بعيداً عن مقعدها وشعرت باالرتياح وهي تشاهده 

يختفي بعيداً.
كان مايكل رايان االبن الوحيد لوالده الذي يعمل 
إحدى  في  تعمل  والدته  كانت  بينما  مباٍن  مفتش 
مدارس البلدة قبل أن تتركها للعمل »كنادلة« وكان 
الصغير يعاني من العزلة واالنطواء بسبب سخرية 
يشعر  جعله  مما  الواضح  ِقَصره  من  الكثيرين 
سنوات  وخالل  املجتمع.  على  والنقمة  بالغضب 
للتعليم  مبدرسة  والتحق  مدرسته  ترك  مراهقته  
الفني، وعندما بلغ السادسة عشرة قرر العمل في 
مجال املقاوالت إال أنه لم يجد سعادة في عمله مما 
أدى إلى تركه والعمل كحارس في مدرسة للبنات.

مسدساً  اشترى  الكفاية  فيه  مبا  كبر  عندما 
وبدأ  والدته،  من  هدية  كانت  بندقية  إلى  أضافه 
األسلحة  من  العديد  يجمع  وهو  بالسعادة  يشعر 
إذ كانت متنحه الثقة في النفس، ولم يكتِف باقتناء 
العسكرية  املالبس شبه  كان يشترى  بل  األسلحة 
اخلامسة  وفي  عسكرياً  بطالً  نفسه  يتخيل  وكان 
والعشرين من العمر توفي والده مما أصابه ببعض 
وظيفة  وجود  عدم  وبسبب  العصبي،  االضطراب 
على  التدرب  في  وقته  معظم  ميضي  كان  تشغله 

إطالق النار، حيث أصبح بارعاً في ذلك.
غادر رايان محطة الوقود مسرعاً قبل أن تصل 
الشرطة خاصة أن سيارته كانت مألى باألسلحة 
إلى  عاد  وعندما  العسكرية،  واملالبس  والذخيرة 
كانت  التي  الكآبة  مدى  جيرانه  أحد  الحظ  منزله 
إطالق  قليل مت سماع صوت  وبعد  تكسو وجهه، 
نار داخل منزله حيث قام رايان بقتل كلبي عائلته، 
من  اثنني  شاهد  الطريق  وفي  بسيارته  انطلق  ثم 
ثم  قاتلة،  رصاصات  سبع  عليهما  وأطلق  جيرانه 
أطلق النار على جارة كانت تراقبه من خلف نافذة 
الشرطة  أخبرت  والتي  بجروح  وأصابها  منزلها 
بعد ذلك أن الشاب كان يطلق النار على كل شيء 
يتحرك أمامه ثم حترك بعد ذلك إلى منطقة أخرى.

على مسافة ليست بعيدة أصيبت الفتاة ليزا ذات 

النار  رايان  مايكل  إطالق  إثر  ربيعاً  األربعة عشر 
عليها دون سبب ظاهر وتكرر األمر ثالث مرات إال 
الهروب.أما كلني  بأعجوبة ومتكنت من  أنها جنت 
كليمينتس فقد كان حظه سيئاً إذ كان يسير مع ابنه 
إلى  أدت  عليه  رايان  أطلقها  َتلّقى رصاصة  عندما 

وفاته بينما متّكن ابنه من الهروب.
الذي  مايكل  البحث عن  الشرطة  بدأت سيارات 
إحدى  باجتاه  اآللية  بندقيته  نيران  فتح  من  متكن 
الشرطة  ضابط  قتل  من  ومتكن  السيارات  تلك 
روجر بريرتون كما أطلق النار على السيارة الثانية 
وأصاب من بداخلها. ثم أطلق النار على عربة إطفاء 
أحد  في  اندلعت  التي  اللهب  ألسنة  إلطفاء  قدمت 

البيوت ومنعها من أداء عملها.
على  َسهَّلت  السكان  أصابت  التي  الرعب  حالة 
القاتل مواصلة جرائمه، حيث أطلق النار على رجل 
أصيب  بينما  قتيالً،  وأرداه  إيفور جاكسون  يدعى 

صديقه وتوفي قبل وصوله إلى املستشفى.
األم دورثي رايان من جهتها ُصعقت وهي ترى 
بينما عدد من  منزل جيرانها  النيران مشتعلة في 
اجلثث متناثرة وكانت املرارة متأل حلقها وهي ترى 
ابنها يحمل مسدسه ويطلق النار على جاكسون، إال 
أن ابنها الغاضب أطلق عليها رصاصتني أصابتاها 
في ساقها ومعدتها ولم يكتف بذلك بل اقترب منها 

وأجهز عليها برصاصتني أخريني. 
حتاول  الشرطة  قوات  كانت  الذي  الوقت  وفي 
رايان متكن من  أن  إال  القاتل،  فرض حصار على 
امللقاة قرب سور  والدته  بجثة  عابئ  غير  اإلفالت 
إحدى املدارس، وخالل هروبه أطلق النار على امرأة 
بالغة ثم قتل بالرصاص  عجوز وأصابها بجروح 
فرانسيس  الشاب  أما  كلبه،  مع  يسير  كان  كهالً 
بتلر فكان حظه مثل حظ سابقيه، إذ أصيب بثالث 

رصاصات أودت بحياته.
املارة  في  الرعب  إثارة  يتعّمد  كان  الذي  رايان 
َتخلّى عن بندقيته اآللية وأبقى على مسدس بيده 
واختار صبياً كان يسير على ُبعٍد وأطلق عليه النار 
إال أنه لم يصبه، ثم أطلق النار على سائق سيارة 
ُيدعى ماركوس بيرنارد وأصابه في رأسه إصابة 
قتل  حيث  البلدة  مركز  باجتاه  انطلق  ثم  بالغة. 
الواضح  وأصاب ثالثة آخرين، وكان من  شخصاً 
أنه يحمل إصراراً كبيراً على قتل كل شخص تقع 
عيناه عليه، وفي الوقت ذاته جنح في االبتعاد عن 

أعني الشرطة التي كانت تطارده. 
بالنشاط  َتعج  اليوم  ذلــك  في  البلدة  كانت 
واحلركة، فاليوم هو موعد سوقها األُسبوعي الذي 
ورغم  املجاورة  واملناطق  لندن  سكان  يقام جلذب 
سماع الباعة والسكان ألصوات طلقات الرصاص 
إال أنهم واصلوا أعمالهم بينما كان رجال الشرطة 

يتحركون بحذر خوفاً من وقوعهم في فخ قد ُيعّده 
لهم هذا القاتل املهووس.   

من  املزيد  لسفك  متعطشاً  يزال  ال  كان  رايــان 
الدماء، إذ أجهز برصاصة واحدة على رجل يدعى 
عشرة،  الثانية  الضحية  ليصبح  ــاردي  ف إيريك 
عجز  وســط  جــدد  ضحايا  عن  البحث  وواصــل 
السريع،  تنقله  بسبب  مكانه  حتديد  عن  الشرطة 
هيل  ساندرا  ُتدعى  فتاة  اجلديدة  ضحيته  وكانت 
بذلك  يكتف  ولم  قاتلة.  برصاصة  أصابها  حيث 
بل قتل شخصاً آخر يدعى إيان باليل ليصل عدد 
ضحاياه منذ أن غادر منزله إلى أربعة عشر قتيالً.

من  طويلة  تراكم سنوات  أن  الواضح  من  كان 
إلى عدم  رايان  املجتمع دفع  الغضب واحلقد على 
التوقف عن القتل في هذا اليوم الدامي، إذ لم يجد 
منزله  حديقة  في  يقف  عجوز  رجل  سوى  أمامه 
وفي  وجهه.  في  وأصابه  عليه  النار  أطلق  حيث 
أوشكت  قد  الشرطة  قــوات  كانت  نفسه  الوقت 
املدارس  إحدى  إلى  جلأ  حيث  مكانه  حتديد  على 
شاهدوه  الصبية  بعض  أن  إال  داخلها  في  واختبأ 
رجالها  من  العديد  نشرت  التي  الشرطة  وأخبروا 
الشرطة  مجموعة  قائد  خاطبه  ثم  املدرسة،  حول 
السيرجنت بول برايتويل بصوت عاٍل وطلب منه 

أن ُيسلِّم نفسه إال أنه جتاهل ذلك.
برايتويل حاول مواصلة احلديث اليه حيث سأله 
رايان عما إذا كانت أمه قد ماتت أم ما زالت على قيد 
احلياة، ُمعترفاً بأن ما جرى كان خطأ منه، وخوفاً 
من إطالق القناصة النار عليه طلب منه برايتويل أال 
يقف أمام النافذة وسالحه في يده، إال أن الشاب 
صرخ من خلف نافذته طالبا أن يعرف كيف سيتم 
الذي  احلكم  هو  وما  نفسه،  َسلَّم  لو  معه  التعامل 

سيصدره القاضي عليه. 
خلف  مجدداً  رايــان  ظهر  الشمس  غروب  بعد 
طالباً  عاٍل  بصوت  الشرطة  إلى  وحتدَّث  النافذة 
الصفح عما ارتكبه من جرائم ثم اختفى، وبعد قليل 
سمع صوت إطالق نار، واستغرق األمر نحو ثالث 
ساعات إلى أن متكن رجال الشرطة من الدخول إلى 
املبنى حيث شاهدوا رايان وقد فارق احلياة حيث 
اخترقت رأسه رصاصة أطلقها من مسدس كان ال 

يزال ممسكاً به بيده.
لم يكن أحد من سكان تلك البلدة يعتقد يوماً من 
األيام أن سبعة عشر شخصاً من سكانها سيلقون 
عشر  أربعة  وأن  غاضب،  شاب  برصاص  حتفهم 
شخصاً سيصابون بجروح في ذلك اليوم املشؤوم 
لهذا  السريع  للقصاص  ورغم شعورهم باالرتياح 
قوانني  إلى  اللوم  ه  وجَّ منهم  العديد  أن  إال  القاتل 
بتشديدها  وطالبوا  بريطانيا  في  السالح  حيازة 

بحيث ال تتكرر هذه املأساة.
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املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  دستور  يحمي 
في  ورد  حيث  الشخصية،  احلرية   1971 لسنة 
املادة )26(: أن »احلرية الشخصية مكفولة جلميع 
املواطنني، وال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو 
وبذلك  القانون«.  أحكام  وفق  إال  حبسه  أو  حجزه 
احلرية  في  اإلنسان  حلق  حماية  الدستور  أسس 
من  الرغم  وعلى  والتنقل.  واحلركة  الشخصية 
 1992 لسنة  اجلزائية  اإلجــراءات  قانون  يجيز  ذلك 
محددة.  ضوابط  ووفق  معينة  أحوال  في  القبض 
التي  تنفيذه  معايير  هي  وما  القبض  هو  ما  إذن 
نص عليها القانون ليكتسب صفة القبض القانوني. 
فالقبض هو سلب  القبض.  بتعريف  ولنبدأ حديثنا 
بينه  احليلولة  أي  الزمن،  من  فترة  شخص  حرية 
احتياطات  مجموعة  هو  أو  التنقل.  حرية  وبــني 
وإجراء  املتهم  شخص  من  للتحقق  صرفة  وقتية 
بحجز  متعلقة  إجـــراءات  وهــي  ــي،  األول التحقيق 
املتهمني، ووضعهم في أي محل كان حتت تصرف 
االستدالالت  بغرض جمع  لبضع ساعات  الشرطة 
بحبس  أمر  إصدار  ضرورة  مدى  حول  والتقرير 
املادة  نصت  كما  عنه.  اإلفراج  أو  احتياطياً  املتهم 
)96( من التعليمات القضائية للنيابة العامة، على أن 
يتم مبقتضاه  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  القبض 
حرمان املتهم من حرية التجول ولو لفترة يسيرة 
حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطياً أو اإلفراج 

للنيابة العامة كجهة إشراف ورقابة قضائية.
وإذا كان االشتباه املعقول مبرراً للقبض، فيجب 
بإقناع  كفيلة  عليها  بني  التي  األسباب  تكون  أن 
السلطة القضائية بأن الشخص رمبا ارتكب جرمية. 
إما أن هناك  املعقول على سببني،  ويقوم االشتباه 
بينة مبدئية ضد الشخص. وإما أن يكون قد ضبط 
في ظروف تدعو للشبهة أو الشك املعقول. وضماناً 
حلماية احلرية الشخصية التي نص عليها الدستور، 
فقد وضعت ضوابط قانونية هامة حلماية وضمان 
مشروعية هذا احلق، حيث نص قانون اإلجراءات 
القبض  يجوز  ال  أنه  على   )2( املادة  في  اجلزائية 
في  إال  حبسه  أو  تفتيشه  أو  حجزه  أو  أحد  على 
األحوال وبالشروط املنصوص عليها في القانون. 
ولضمان مشروعية القبض أو االحتجاز، يجب أن 
وطبقاً  القانون  حددها  التي  األسباب  إلى  يستند 
لإلجراءات املقررة فيه. وينطبق هذا الضمان على 
أو  جنائياً  اتهاماً  يواجهون  الذين  األشخاص  كل 
تتخذها  التي  املالحقة  كإجراءات  إدارية،  إجراءات 
سلطات اجلوازات بشأن املخالفني لقوانني اإلقامة. 

ينص  لم  املقارنة،  التشريعات  مستوى  وعلى 
الكافية(،  )الدالئل  عبارة  على  السوداني  القانون 
بل استخدم عبارة )الظروف التي تدعو للريبة( في 
الـمـــادة  في  املعقول(  و)االشتباه  )68ب(  املــادة 
أما  اجلنائية.  ــراءات  اإلجـ قانون  من  )68-2ج( 

األفراد  انتهاكاً حلقوق  القبض ميثل  عنه. وملا كان 
لتنفيذه،  مشددة  وضعت ضوابط  فقد  الدستورية، 
القبض،  جتيز  التي  األسباب  تقدير  وأن  خاصًة 
تخضع للتقدير الشخصي لرجل الشرطة في أحيان 
كثيرة، لذلك من الضروري أن يكون ما استند إليه 
في تنفيذ القبض معياراً مقبوالً ويؤدي إلى صحة 

االتهام الذي يواجهه الشخص املقبوض عليه. 
ولتحديد معيار القبض هناك ما يسمى بنظرية 
الفقه  يتفق  للقبض،حيث  كمعيار  الكافية  الدالئل 
والقانون على الدالئل الكافية أو ما ُيعرف باالشتباه 
وتقوم  القبض.  لتنفيذ  معيار  أو  كسبب   ، املعقول 
النظرية على ضرورة توفر اشتباه معقول بارتكاب 
املعيار  هذا  ويعد  القبض.  أمر  لصدور  اجلرمية 
الوقائي الزماً من أجل تطبيق محدود إلجراء القبض 
والتفتيش وحماية األفراد من عشوائية اإلجراءات. 
إجراء ماس  لكل  الزماً  النظرية شرطاً  ُتعد  وبذلك 
إلى  الِفقه  من  جانب  ذهب  وقد  ــراد.  األف بحرية 
املستفادة  العالمات  بأنها  الكافية  الدالئل  تعريف 
من ظاهر احلالة دون التعمق في متحيصها وتقليب 
وجوه الرأي فيها. كما جاء في تعريف آخر بأنها 
احمليطة  والظروف  الواقع  من  مستمدة  شبهات 
بالواقع. وفي رأي ثالث أنها محض شبهة يشترط 
إلى  آخر  فقهي  جانب  ذهب  وقد  قوية.  تكون  أن 
القول: بأن املقصود بالدالئل الكافية قيام شبهات 

االشتباه  اصطالح  فيستخدم  اإلجنليزي  القانون 
القرائن  عن  األمريكي  القانون  ويعبّر   . املعقول 
القوية كمعيار للقبض، باصطالح السبب الراجح أو 
احملتمل، وهو ما يناقشه القضاء عند إلقاء القبض 
دون إذن. ويتوقف حتديد معنى )السبب الراجح( 
على ظروف كل حالة، وهو ما نص عليه صراحة 
ويستخدم  األميركي.  للدستور  الرابع  التعديل 

القانون اإليطالي عبارة )املبرر املعقول(. 
ومن املقرر بوجه عام أن االشتباه املعقول يتحقق 
بوجود وقائع أو معلومات موثوق بها بالقدر الذي 
ُيقنع الرجل احلصيف باالعتقاد بأن الشخص املعني 
اجلنائي  القانون  عّرف  وقد  اجلرمية  ارتكب  قد 
السوداني عبارة »ما يحمل على االعتقاد«، بأنه يقال 
إذا  االعتقاد  على  يحمله  ما  لديه  أن  الشخص  عن 
كانت لديه أسباب لالعتقاد أو كانت الظروف التي 
وجد فيها تدعو مثله لالعتقاد. وقد يختلف معيار 
وخطورتها.  اجلرائم  لتنوع  تبعاً  املعقول  االشتباه 
األجهزة  فقد توسعت سلطات  املثال،  وعلى سبيل 
اإلرهاب، حيث  جرائم  ملكافحة  القبض  في  األمنية 
القوانني  من  الكثير  األخيرة  السنوات  في  عدلت 
باجلرائم  ما يسمى  ملكافحة  وأمريكا  بريطانيا  في 
طبيعة  ذات  اإلرهاب  فجرائم   . واخلطيرة  املنظمة 
ارتكابها  في  االشتباه  في  املعقولية  خاصة جتعل 
العادية،  املطلوب في اجلرائم  املستوى  عن  مختلفاً 

االعتقاد  تثير  التي  الواقعية  الظروف  إلى  مستندة 
بارتكاب اجلرمية، وقد تتخذ صورة القول أو الفعل 
أو مجرد التعبير على وجه املتهم. وجاء في تعريف 
من  املقصود  أن  بالدولة،  العليا  االحتادية  احملكمة 
وجود دالئل كافية تبرر القبض، املظاهر والعالمات 
املستفادة من ظاهرة احلال والتي يقوم استنتاجها 
من الوقائع والظروف التي قد تنبئ رجل الضبط 
عن وجود جرمية ارتكبها املتهم احلاضر طاملا كان 
إجراءات  باتخاذ  قام  من  ذهن  في  يبررها  ما  لها 
رقابة  حتت  تقدير  ومن  فطنة  من  له  مبا  القبض 
محكمة املوضوع وسلطتها التقديرية في قيام هذه 
احلاالت  في  والتفتيش  القبض  التي جتيز  الدالئل 

سالفة الذكر.
اإلماراتي  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  واستخدم 
لسنة 1992، عبارة )الدالئل الكافية( كمعيار للقبض 
في غير حاالت التلبُس وفق ما جاء في املادة )45( 
أن  القضائي  الضبط  ملأمور  أنه  على  تنص  والتي 
توجد  الذي  املتهم -احلاضر-  على  بالقبض  يأمر 
دالئل كافية على ارتكابه جرمية ........(. واملالحظ 
أن نص املادة جاء موسعاً لسلطات مأمور الضبط 
شرط  توفر  إلى  استناداً  القبض  في  القضائي 
الدالئل الكافية. حيث منح مأمور الضبط القضائي 
الدالئل  توفر  مدى  في  للتقرير  تقديرية  سلطة 
الهام  الــدور  يبرز  وهنا  للقبض.  كمعيار  الكافية 

كما أن اإلجراءات املتعلقة بالتحري فيها قد تتطلب 
فرض سرية أكثر عن غيرها من اجلرائم األخرى، 
تؤدي  التي  للدرجة  ميتد  أال  يجب  ذلــك  أن  إال 
املعقولية. وعلى االتهام أن يكشف  لإلخالل مببدأ 
بعض الوقائع واملعلومات التي جتعل احملكمة تقتنع 

مبعقولية االشتباه في القبض.
إن االلتزام بتسبيب القبض يعد كابحاً للحد من 
خطورة اإلفراط فيه، وبالتالي يقف دون انتهاك حق 
له  الداعية  األسباب  فإيضاح  احلرية.  في  اإلنسان 
تزيد الثقة واالطمئنان في عدالة اإلجراءات اجلنائية، 
ويجعل الشخص امُلنفذ في حقه األمر، على بينة من 
اإلجراء، وعلى استعداد ملواجهة االتهام املوجه إليه 
حتى ولو كان يعتقد أنه اتهام مبني على أساس غير 
سليم أو اتهام كيدي. وأخيراً فإن تسبيب أمر القبض 
يجعل جهة الرقابة القضائية ُمطلعة على مضمون 
االتهام، وبالتالي تستطيع أن متارس دورها الرقابي 
الوقائع  ذكر  القبض  أمر  تسبيب  ويعني  بسهولة. 
املنسوبة للمشتبه فيه والتي متثل خرقاً للقانون، أو 
اإلشارة إلى السلوك احمُلرم املنسوب صدوره لهذا 
الشخص وأسباب ذلك، فال يكفي لصحة األمر أن 
يكون السبب قائماً، بل يتعني أن يكون كامالً باملعنى 
سالف الذكر.كما ينبغي أن يكون السبب واضحاً ال 
لبس فيه وال غموض، ويعني ذلك وضوح العبارات 

املؤدية إلى بيان التهمة مباشرة.

د. اأحمد عبد املجيد احلاج
مستشار في وزارة الداخلية ومحاضر في كلية الشرطة بأبوظبي

الدالئل الكافية
كمعيار لتنفيذ القبـض

في القانون اإلماراتي

أوراق قانونية
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تتلخص وقائع هذه القضية في أن النيابة العامة 
اتهمت املتهم في أنه قاد مركبة بسرعة تزيد على 
تشكل خطراً  و بصورة  قانوناً،  به  املسموح  احلد 
)ع،ع(  موت  في  خطأً  تسبب  و  اجلمهور،  على 
إهماله  عن  ناشئاً  ذلك  وكان  )ج،س،س(،  وإصابة 
املركبة  قاد  بأن  للقانون  ومخالفته  احترازه  وعدم 
على الوصف املبني في التهمتني األولى والثانية مما 
أدى إلى وقوع احلادث، كما أحلق أضراراً مبمتلكات 
املركبة على  نتيجة قيادته  اآلخرين عن غير قصد 

الطعن،  رفض  فيها  رأت  مذكرة  العامة  النيابة 
فيه  احلكم  أن  يرى  الطاعن  أن  النيابة  وذكــرت 
مخالفة للقانون ذلك أن الثابت منها طبقاً ملا شهد به 
الشهود، إال أن احلكم جتاهل ذلك واعتبر أن الطاعن 
مشارك في أسباب وقوع احلادث فإنه يكون معيباً 
ويستوجب النقض - حيث إن الطاعن لم يقع منه 
أي خطأ وأن سبب وقوع احلادث هو خطأ املتوفى 
قائد الدراجة الذي انحرف بها من اليمني إلى اليسار 

حتى اصطدم بسيارته فوقع احلادث.

حول الحكم بنصف الدّية

اإعداد : حامد حمجوب

لقمان طلعت جنيب

وجه مخالف ألحكام قانون السير واملرور.
حكمت محكمة أول درجة ببراءة املتهم من التهم 
املسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة أمام محكمة 
اآلراء  جميع  بإجماع  حكمت  حيث  االستئناف، 
بقبوله شكالً وفي املوضوع بإلغاء احلكم املستأنف 
والقضاء مجدداً بإدانة املتهم وبعقابه بغرامة قدرها 
4000 درهم وبإلزامه بأن يدفع لورثة املجني عليه 

املتوفى نصف الدية 75000 درهم.
وقدَّمت  باملثل  بالطعن  احلكم  املتهم  استأنف 

حكمت احملكمة في الطعن بنقض احلكم جزئيا 
فيما يخص مبلغ نصف الدية احملكوم به، وحكمت 
والقضاء  املستأنف  احلكم  بإلغاء  االستئناف  في 
بإلزام الطاعن بأن يدفع لورثة املجني عليه املتوفى 
ذلك  عدا  فيما  الطعن  ورفض  درهم   100000 مبلغ 
وألزمت الطاعن الرسم واملصاريف ومصادرة مبلغ 

التأمني: 
ورأت محكمة النقض أن هذا الطعن ال يعول عليه 
ذلك أن من املقرر في قضاء هذه احملكمة أن حملكمة 
الواقع  فهم  حتصيل  في  السلطة  مطلق  املوضوع 
عناصر  واستخالص  أدلتها  وتقدير  الدعوى  في 
اخلطأ الذي جنم عنه وقوع احلادث طاملا لم تعتمد 
على واقعة بال سند وحسبها أن تبني احلقيقة التي 
اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة 

كافية حلمله. 
بيّنت محكمة االستئناف أن املتهم الطاعن أخطأ 
خطأً لواله ملا وقع احلادث وأن موت املجني عليه 
كان سببه املباشر خطأ الطاعن، إذ ال وجود لسبب 
أجنبي حسب أوراق امللف وأن انحراف املجني عليه 
املتوفى بدراجته من اليمني إلى اليسار الذي يسير 
الطريق،  حلال  مراعاة  أو  تنبيه  دون  الطاعن  فيه 
في  ساهم  خطأ  أخطأ  أنه  على  يدل  فيه  واملــرور 
وقوع احلادث مما يترتب عليه أن تتوزع املسؤولية 
عن وقوع احلادث بينهما مناصفة،  فإن قضاءها 
يكون قد جاء منسجماً مع الفهم الصحيح للقانون 

قائماً على أسباب سائغة تكفي حلمله.
الطعن  في  تثير  أن  العليا  للمحكمة  كان  وملا 
املسائل املتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها أحد من 
اخلصوم ، وإن كان ما تثيره يضير الطاعن عمالً مبا 
استقر عليه قضاء هذه احملكمة من أن تطبيق أحكام 
الشريعة اإلسالمية على وجهها الصحيح ال يضير 
أحداً، وأن أحكامها واجبة التطبيق، ويبطل كل قضاء 
يخالفها، وأن هذه احملكمة تفصل في املوضوع متى 
كانت عناصر الفصل فيه مطروحة أمامها، وكانت 
األسباب التي تثيرها واردة في احلكم املطعون فيه.
وملا كانت املادة 27 من الدستور تنص على أن 
عقوبة  ال  وأنه  والعقوبات،  اجلرائم  القانون  يحدد 
على ما مت من ِفعل أو ترك قبل صدور القانون الذي 
ينص عليها، وكان املقرر في القوانني العقابية أنها 
إال  السابقة على صدورها  الوقائع  ال تسري على 

إذا كان من شأنها إباحة الفعل املجرم أو تخفيض 
العقوبة، وملا كانت املادة األولى من قانون العقوبات 
جرائم  أحكامه  سريان  من  تستثني  االحتــادي 
بإخضاعها  وتقضي  والدية  والقصاص  احلــدود 
اختصاص  بشأن  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام 
احملاكم الشرعية بنظر بعض اجلرائم التي أوجبت 
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية حداً أو تعزيراً في 

جرائم القصاص والدية.  
ومبا أن الدية محددة شرعاً مبائة من اإلبل أو 
درهم،  ألف  عشر  اثني  أو  الذهب  من  دينار  ألف 
بحيث ال يجوز ألحد أن ينقص منها شيئا أو يزيد 
في مقدراها، ومن ثم فإن صدور القانون االحتادي 
املتوفي  ديــة  مقدار  بتعديل   2003 لسنة   9 رقــم 
القانون  املنصوص عليها في  خطأ من األشخاص 
ذلك  يكون  بحيث   1991 لسنة   17 رقم  االحتــادي 
املقدار 200000 درهم، وبأن يلغي كل حكم يخالف 
أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، األمر الذي ال 
ُيعّد َتدخالً من املشرع الوضعي في حتديد مقدار 
الدّية الشرعية كعقوبة أو تشديدها وإمنا يعد مجرد 
حيث  من  احمللية  الورقية  بالعملة  لقيمتها  معادلة 
عدل  الذي  القانون  فإن  ثم  ومن  الشرائية،  قوتها 
درهم   200000 إلى  درهم   150000 من  الدية  قيمة 
ال ُيعد من القوانني املشددة للعقوبة التي ال تسري 
بل  بها،  العمل  ظل  في  تقع  التي  الوقائع  على  إال 
إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفعل فيها 
بعد بحكم بات، ولو أقيمت عن وقائع سابقة على 
صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه احملكمة، 
ومن ثم فإنه يتعني إعمال أثر القانون اجلديد على 

الطعن املاثل وتعديه نصف الدية املستحق إلى مبلغ 
100000 درهم،وإذ اعتبر احلكم أن نصف دية اخلطأ 
هو 75000 درهم فإنه يتعني نقضه جزئياً في هذا 
الشق منه وتعديل املبلغ املقضي به لورثة املجني 

عليه املتوفى إلى مبلغ 100000 درهم.
ورداً على سؤال حول وجهة نظره حول احلكم 
مادة  محاضر  جنيب  طلعت  لقمان  األُستاذ  قال 
املرور في »كلية الشرطة« ثبت من وقائع الدعوى 
ملركبته  األشخاص  أحد  قيادة  الشهود  وشهادة 
بسرعة تخالف السرعة املقررة للطريق الذي يقود 
عليه مما أدى إلى وفاة أحد األشخاص الذي كان 

يقود دراجة وإصابة آخر على الطريق نفسه.
املتهم  ببراءة  درجة  أول  محكمة  حكمت  ثانياً: 
أمام مركبة  املتوفى بدراجته  إلى انحراف  استناداً 
املتهم مما أدي إلى إصابته، ومن ثم وفاته واعتبرت 
احملكمة أن ذلك خطأ املتوفي وال دخل للمتهم في 

وفاته ومن ثم متت تبرئته.
ثالثاً: استأنفت النيابة احلكم باعتبارها النائب عن 
املجتمع واملدافع عن حقوقه و طعنت في احلكم – 
وصدر احلكم على املتهم بغرامة قدرها 4000 درهم 
ودية تؤدى ألهل املتوفى قدرها 75000 درهم وهي 
املتوفى  املقررة شرعاً الشتراك  الدية  قيمة  نصف 

مع املتهم باخلطأ مناصفة والذي أدي لوفاته.
الصادر  احلكم  في  بالنقض  املتهم  طعن  رابعاً: 
نتيجة  وقع  احلــادث  وقوع  بأن  ذلك  وبرر  ضده 
خلطأ املتوفى وال دخل له في حدوث الوفاة وإصابة 
في  للقانون خلطأ  مخالفاً  احلكم صدر  وأن  آخر، 
موضوعي،  جــدل  مجرد  يكون  بذلك  تطبيقه- 
وحملكمة املوضوع سلطة حتصيل فهم الواقع في 
أن  طاملا  عليها  معقب  ال  و  أدلته  وتقدير  الدعوى 

احُلُكم صدر مبرراً وسائغاً لشروطه.
للمسؤولية  استناداً  املتهم  خامساً: رفض طعن 
السير  قانون  ملخالفة  نتيجة  اخلطأ  اإلصابة  عن 
املقررة  السرعة  تخالف  بسرعة  بالقيادة  واملرور 
على الطريق مكان وقوع احلادث ولو أن املتهم لم 
يرتكب هذه املخالفة كان ميكن تفادي وقوع احلادث 
في هذا املكان و ملا حدثت الوفاة، ولو كان مشتركاً 
موزعاً  اخلطأ  بذلك  ويكون  إحداثها  في  آخر  مع 

بنسبة 50% لكل منهما.
املوقعة  الغرامة  بإلغاء  احملكمة  سادساً: حكمت 
مبلغ  املتهم )4000 درهم (- ونقضت جزئياً  علي 
االستئناف  محكمة  من  به  احلكم  السابق  الدية 
درهم(   100000( إلى  املبلغ  وزادت  )75000درهم( 
رقم  االحتادي  بالقانون  الدية  قيمة  لتعديل  نظراً 
2003/3 قبل صدور احلكم النهائي في هذه الدعوى 
أن  املفترض  من  بأنه  احلكم  هذا  على  يرد  وال   –
محكمة  تلي  تقاضي  جهة  أي  من  حكم  َيصدر  ال 
املوضوع )أول درجة و محكمة االستئناف( يشدد 
احلكم الصادر، بل على العكس إذا صدر حكم يكون 
بالتخفيف أو اإللغاء، ونشير هنا أن هذا ليس بحكم 
ولكنه تطبيق لصالح املتوفى وجبراً للضرر الواقع 

عليه وليس عقوبة موقعة على املتهم.
وبذلك يكون حكم محكمة النقض نهائياً ويطابق 

تنفيذ القانون من حيث الشكل واملوضوع.
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آفاق

١٨ - ضعف القدرة على تطبيق أدوات رياضية 
معينة تفيد كثيراً في حل املشاكل وإيجاد احللول 
و»أداة  التجارب«،  »تصميم  أداة  مثل  اجلذرية، 
املعقدة  األدوات  من  وغيرها  االختالفات«،  حتليل 

التي تستخدمها معظم الشركات الكبرى الناجحة.
إلى زيارة مكتبية،  امليدانية  الزيارة  ١٩- حتّول 
حيث يقوم فريق التقييم في معظم األحيان باالكتفاء 
بالزيارات املكتبية للشركات  ملعاينة الَكْم الكبير من 
الوثائق والتقارير ومقابلة املدراء واملوظفني املعنيني 
من دون االهتمام بالقيام بجوالت ميدانية ومقابلة 
أشخاص في مواقع عملهم واالطالع على مشاكل 
الزيارة  عملية  تتحول  وبالتالي  العمل،  وإجنازات 
أن  من  بــدالً  وتقارير  وثائق  تقييم  الى  امليدانية 
تكون عملية تقييم »انطباعية« وشاملة  للمؤسسات 
لعملية  مطابقة  التقييم  عملية  وأصبحت  املعنية، 

التدقيق في »اآليزو«.
٢٠ - ضعف اإلقبال على قراءة الكتب واملقاالت 
العاملية  واإلخفاقات  النجاح  وقصص  املتخصصة 
في كافة مواقع ومساقات وشؤون اجلودة املتقدمة 
فعاليات  ضعف  كذلك  املطبوعة(،  أو  )اإللكترونية 
الترجمة العلمية، وُيعزى ذلك ألن »أُمة أقرأ ال تقرأ«!، 
الصحيح،  نصابها  في  األمور  تفهم  ال  قرأت  وإن 
عشرات  وكتبت  ُنشرت  فقد  املثال  سبيل  وعلى 
املقاالت التي تتطرق لشؤون اجلودة والتميز، ونادراً 

ما تصلني أية تعليقات أو تغذية مرتدة!
قصص  عرض  في  والتردد  الرغبة  عدم   -  ٢١
كما  ــوح،  ووض بحيادية  عنها  ــالن  واإلع النجاح 
أسباب  وحتليل  توضيح  في  اإلخفاق  ذلك  يقابل 
ذلك  وُيعزى  املستفادة،  الدروس  وتلخيص  الفشل 
القياسية«  »املرجعية  وأداة   مفهوم  انتشار  لعدم 
من حيث قلة النماذج الريادية التي ميكن نسخ أو 
اقتباس جتربتها، إما لصعوبة انتشار هذه التجارب 
والوقت  اجلهد  بذل  في  الرغبة  وعدم  للكسل  أو 

إليجادها. 
فقط  توجد  ال  املعوقات  هذه  فبعض  وللحقيقة 
سمة  ذات  وإمنا  االقليمية,  أو  احمللية  البيئة  في 
عاملية، ومعاجلتها صعبة ومعقدة، وتتطلب احلكمة 
وتضافر اجلهود والصبر ومواجهة املشاكل وعدم 
منفتح  صريح  تقييم  ــراء  إج ثم  ومــن  املكابرة، 
االقتراحات  كافة  ومعاجلة  القائمة   للتجارب 
بهدوء وصبر وتفاعل، واألخذ بالتوصيات البناءة، 
وتتحمل القيادة دوراً محورياً شامالً، ورمبا يتطلب 
األمر عقد مؤمتر وطني أو إقليمي  للجودة لبحث 
مجمل هذه األمور بشكل مترابط ومن ثم اخلروج 
بتوصيات عملية، وتشكيل فرق عمل لبحث احللول 

واملباشرة بتطبيقها ضمن جدول زمني واضح. 
حتديد  في  ُوفقت  قد  أكون  أن  أرجو  وختاماً، 
وتقدم  تطور  ــام  أم تقف  التي  املعوقات  بعض 
صناعاتنا وخدماتنا العربية، وكلي ثقة في أن هذا 
احللول  إليجاد  التفكير  وميض  سيشعل  املقال  
مفاهيم  لتبنّي  األوان  آن  فقد  واملقبولة،  الناجحة 
بعد  األصلية،  ونكهتها  بروحها  العصرية  اجلودة 
يرحم  ال  فالزمن  عقود،  ثالثة  حوالي  ضيّعنا  أن 

املتخاذلني في عصر العوملة واالنفتاح.

ومنهجيات  مفاهيم  ومنو  لتفاعل  اخلصبة  األرض 
اجلودة العصرية.

١٤ - االسترخاء والتواكل والتقاعس، رمبا تبدو 
ولكن  وصفي،  طابع  وذات  قاسية  املفردات  هذه 
الكثير من  املتفشي في  انتشارها  الواقع يدل على 
املؤسسات العربية، فهناك شعور طاٍغ باالسترخاء 
وعدم املساءلة، ثم أن كل شخص في ِفرق اإلجناز 
املطلوب،  بالعمل  سيقوم  آخر  شخصاً  أن  يعتقد 
الروتيني وال  بالعمل  بأنه غارق  والبعض يتحجج 

وقت لديه إلجناز متطلبات التميز!
١٥ - عدم قدرة القيادة على ربط محاور إدارة 
االستراتيجي  والتخطيط  التغيير  وإدارة  املشاريع 
عن  العجز  وبالتالي  متكامل،  واحد  مثلث  ضمن 

إجناز متطلبات التميز بصورة متكاملة.
اجلودة  ومنهجيات  أدوات  تضمني  عدم   -١٦
العصرية ملتطلبات جوائز التميز، مما أدى لتحويل 
حيث  من  مركب   لنمط  )أحياناً(  للجائزة  السباق 
نطلب  ما  تعمل  أنك  »أظهر  أو   نطلب«  ما  »أعمل 
بطريقة  ذلك  وصغ  اجلائزة«،  معايير  حسب  منك 
ماهرة، ثم جهز كل الوثائق الداعمة واملعززات في 
يصعب  وبالتالي  امليدانية،  الزيارة  عند  أو  التقرير 
التأكد من توطني املمارسات املثلى ومبادئ  أحياناً 
التميز الثمانية في كافة مواقع العمل، التزاماً بروح 
اجلوائز العاملية واحمللية، وقد يحدث العكس أحياناً 
بعمق  اإلملــام  عن  اخلبرة  الضعيف  املقيِّم  فيعجز 
ويفضل  املؤسسة،  أنحاء  في  املنهجيات  انتشار 
النجاة بنفسه وإعطاء العالمات املتدنية هنا وهناك 
القوة  نقاط  عدد  مع  ذلك  توازن  عدم  من  بالرغم 
غامض  تقييمي  بتقرير  خارجاً  التحسني،  وفرص 

وضعيف ال يستفاد منه!
وخبرات  ــدرات  ق في  الهائل  التفاوت   -  ١٧
لسنوات  تبعاً  وذلــك  املعنيني،  املقيِّمني  ومعارف 
اخلبرة واملعرفة املتراكمة ولطرق التدريب اجلديدة 
للمقيِّمني التي تتبع أسلوب حتضير الطعام السريع 
!، فخالل دورة تستغرق خمسة أيام يتحول شخص 
مقيِّم  إلى  والتميز  اجلــودة  عن  الكثير  يعرف  ال 
بالرغم من كونه ال يستطيع إعطاء  املعرفة،  يّدعي 
القوة  نقاط  كل  حتديد  وال  الصحيحة،  العالمات 
االنطباعية  للنظرة  يفتقد  ورمبا  التحسني،  وفرص 
املطلوبة الشاملة، مطبقاً أساليب التدقيق ال التقييم، 
التقييمي،  التقرير  على  ينعكس سلباً  وكل ذلك قد 
للشركات  ُيعطي  وال  متوازن  غير  بشكل  فيظهر 

القيمة املضافة املطلوبة!

علوم  تطورت  املاضية  الثالثة  العقود  خالل 
اجلودة بشكل الفت وخاصة في مجاالت الصناعات 
التميز  لتحقيق  منهجية  أدوات  وقدمت  اإلنتاجية، 
مفاهيم  وتضافرت  حتديداً.  العمليات  معيار  في 
بشكل  السداسي«  احليود  مع  الرشيقة  »اجلــودة 
ومعاجلة  الهدر  اختزال  يتم  بحيث  مسبوق،  غير 
االختالفات واحليود  واألخطاء في العمليات، هكذا 
استطاعت »اجلودة الشاملة« جتديد نفسها ملواكبة 
حتديات اجلودة في القرن احلادي والعشرين، إال 
اجلودة  ملنهجيات  املتقدم  اجلديد  الشكل  هذا  أن 
الصناعية  مجتمعاتنا  في  بتواضع  يحبو  زال  ما 
توقف  اجلودة  تقدم  وكأن  واحلكومية،  واخلدمية 

الصناعات أو اخلدمات:
نظراً  اجلودة  أدوات  بتطبيق  االلتزام  عدم   -١
لنقص املعرفة بآلية تطبيقها، ولعدم القناعة بجدوى 

تطبيقها.
٢ - البريق االسمي لشهادات اجلودة، بحيث يتم 
التركيز عليها اسمياً  من دون أن يترافق ذلك مع 

الكفاءة العملية وإجناز املشاريع.
دومنا  متخصصة  اصطالحات  استخدام   -  ٣
فهم حقيقي لها وآللية تطبيقها، كمنهجية »الدوميك« 
عدم  دخول  أن  كما  كمثال،  السداسي  احليود  في 
املتخصصني أدى لسوء استخدام املنهجيات، فبعض 
الشركات تطبق احليود السداسي بطريقة عشوائية 

عند تسعينيات القرن املاضي، فما زالت صناعاتنا 
وكفاءة   ملموساً  ضعفاً  تعاني  العربية  وخدماتنا 
متدنية  وجودة متواضعة، وحتى األنظمة القياسية 
لآليزو واالعتمادية وشهادات التميز، فقد أصابتها 
نكهتها  وفقدت  والشهادات،  االستعراض  عدوى 
األصلية ومقصدها واملغزى، وأصبحت في معظمها  
جهوداً استعراضية تتوج بشهادات حائط ودروع، 
فاقدة لروح التميز احلقيقية، وال تنعكس كما ينبغي 

على جودة املنتجات واخلدمات املقدمة.
أسباب  جملة  أخلص  أن  رأيت  املنطلق  هذا  من 
تواضع  عن  أنها مسؤولة  أرى شخصياً  جوهرية 
في  ســواء  للجودة  العصرية  املفاهيم  تطبيقات 

 مهند النابل�سي
كاتب وباحث - األردن

بع�ض هذه �ملعوقات ال 

توجد فقط يف �لبيئة 

�ملحلية �أو �القليمية, 

و�إمنا ذ�ت �شمة عاملية

غير منظمة، وال حتقق األهداف املرجوة!
٤ - تفاوت فترات التأهيل في املساقات احلديثة 
ألكثر  للجودة من أسبوع ألسبوعني، لتصل جّدياً 
من 180 ساعة، مما يؤدي لعدم التجانس  والتفاوت 

امللحوظ في املعرفة.
ليتم  العملية  للخبرة  املجال  إعطاء  عدم   -  .5
إنضاجها، فاملعروف عاملياً أن حامل احلزام األسود 
من  ليتمكن  األقل  على  لسنة  يحتاج  األخضر  أو 

إنضاج  وتطبيق خبراته بكفاءة ومقدرة.
٦- كثرة املُدعني واخلبراء املزيفني الذين يفتقدون 
في  جلّياً  ذلك  ونالحظ  العملية،  التطبيق  خلبرات 
واالستشارة  التدريب  »دكاكني«  وازدحــام  كثرة 

وبال ضوابط أو قيود معرفية.
فكما  القياسية،  املعيارية  املواصفات  ٧ - نقص 
قلّت فإن تدريب األحزمة السوداء يتفاوت ما بني 
عشر  لستة  يصل  حتى  أسابيع،  لستة  أسبوعني 
في بعض اجلامعات، وهذا مؤشر واضح  أسبوعاً 

لعدم االتفاق على املادة العلمية وفترات تقدميها.
٨ - عدم وجود جهة مرجعية عاملية، في البداية 
الــدور  بهذا  األمريكية«  اجلــودة  »جمعية  قامت 
ولسنوات طويلة، وأخيراً فقد مت تأسيس مرجعية 
عاملية جديدة، وتسمى  »اجلمعية الدولية لتصديق 

شهادات احليود السداسي« )ومقرها في أمريكا(.
٩ - ضعف الصياغة اللغوية وطغيان التعبيرات 
اجلاهزة واملكررة، فقد دخل عدد كبير من املبتدئني 
بحتة  مادية  ألهداف  اجلوائز  سوق  على  والهواة 
)سواء كمقيِّمني أو مرشدين( وبال مهارات مقبولة 
في الصياغة اللغوية، مع كثرة استخدام التعبيرات  

»اخلشبية« اجلامدة  والتي ال ُيفهم منها شيء!
١٠ - األصل التاريخي ملفاهيم التميز، فما زال 
أن مجال تطبيق مفاهيم  املعنيني يعتقد  الكثير من 
املجاالت  في  حتديداً  ينحصر  اجلــودة  وأدوات 
اجلــودة  مفاهيم  انتشار  مينع  مما  الصناعية، 
العصرية في قطاعات اخلدمات والبنوك والصحة 

وغيرها، ويجعل تقبلها صعباً.
الرياضية،  أو  اإلحصائية  املعرفة  ١١ - ضعف 
السداسي  احليود  وأدوات  مفاهيم  من  فالكثير 
يعتمد على فهم الرياضيات واإلحصاء، بينما غالبية 
املوظفني غير مؤهلني لفهم هذه التقنيات اإلحصائية، 

وبالتالي يصعب تبنيها وتعميمها حلل املشكالت.
١٢ - خليط املعرفة التقنية مع املهارات الناعمة، 
يتطلب  العملياتي  أو  املؤسسي  التميز  أن  مبعنى 
كاإلحصاء  التقنية  املهارات  بني  ما  متوازناً  خليطاً 
والرياضيات، وما بني مهارات التعامل مع الزبائن 
والعاملني واملدراء، ناهيك عن مهارات إدارة املشاريع 
واملهارات املالية، ومن الصعب أحياناً إيجاد كوادر 

قادرة على فهم كل هذه املهارات.
مقاومة  مبعنى  املستفحلة  البيروقراطية   -١٣
إدارة التغيير وتكامل مفاهيم اجلودة داخل النسيج 
املفاهيم  فهذه  العربية،  للمؤسسات  »الــنــووي« 
وتقبالً،   وتكامالً  مرونة  تتطلب  الطابع«  »الثورية 
البيروقراطية  الروح  طغيان  مع  أبداً  تنسجم  وال 
في املؤسسة، والتي متجد التراتبية السائدة وتنبذ 
بشدة مفهوم »التقاطع الوظيفي«، الذي يعتبر بحق 

21 تحّديًا رئيسيًا لتطبيق
الجودة في المؤسسات العربية
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الشرطة العالمية

مع مرور ثالثة أجيال على عمل المرأة في مجال 
الشرطة في الواليات المتحدة أصبح من الطبيعي 
ومنها  أخرى  مميزة  مهام  تمارس  أن  اآلن  عليها 
إلى  انضممن حديثاً  تعليم وتدريب زميالت  مهمة 
وتتمثل  المجال.  هذا  في  العمل  وبدأن  الشرطة 
أشخاص  عن  البحث  في  عادة  البشرية  الطبيعة 
وطبائع  وقيم  وتجارب  فكرية  بصفات  يتمتعون 
متشابهة، ولهذا يكون من السهل أن تخضع المرأة 

للتعليم والتدريب من جانب امرأة أخرى. 
ومن المؤكد أن النساء ال يتشابهن دائما في 
مرور  مع  أنه  إال  عملهن،  وأساليب  تصرفاتهن 
ثالثة أجيال من عملهن في أجهزة الشرطة وإنفاذ 
القانون فإنه يجب النظر بجدية إلى ضرورة قيام 
وتدريب  بتعليم  المجال  هذا  في  العاملة  المرأة 
ثمة  الحظ  من سوء  أنه  إال  المستجدة.  زميلتها 
يتقلدن  اللواتي  النساء  فشل  ظاهرة  في  ازدياد 
والدعم  المساعدة  تقديم  في  قيادية  مناصب 
وهذا  اإلدارات  مختلف  في  الشابات  للزميالت 

األمر غير مقبول من قبل الكثيرين. 

البحث عن �صرطية معلمة

ولكن ما الذي يمكن فعله من أجل إنجاح مهمة 
الشرطية القيادية في مساعدة زميالتها وتعليمهن 

أيضاً. فيما يلي 9 نصائح لتحقيق هذا الهدف:
1 -  في البداية يجب البحث عن الشرطية ذات 
الكفاءة العالية للعمل كمعلمة، ومعرفة كيفية تعاملها 
إلى  إضافة  إدارتها،  في  العامل  الطاقم  باقي  مع 
العمالء والمراجعين ومعرفة مدى قيام هذه المعلمة 
بلعب دور نموذجي ومدى تمتعها باألخالق والقيم 
اآلخرين.  عيون  في  نجاحاً  حققت  مدى  أي  وإلى 
الشرطية  تتوق  التي  المهنية  الحياة  تعيش  وهل 
أن تتصف  عليها  أن  كما  إلى خوضها،  المستجدة 
التي  المعايير  بالواقعية وفي الوقت ذاته أن تبقي 

تطلبها عالية.
2 -  يجب عدم الوقوع ضحية االعتقاد السائد 
عالية  برتبة  تتمتع  التي  المعلمة  الشرطية  بأن 

والحاصلة على أوسمة ونياشين قد تكون المعلمة 
األكثر تميزاً وكفاءًة بين األُخريات، بل يجب البحث 
حقيقية،  قيادية  بمهارات  تتمتع  التي  المعلمة  عن 
التي  األهداف  لتحقيق  األمر  يتطلب  قد  وأحياناً 
يتم  أن  عينيها  أمام  المستجدة  الشرطية  تضعها 
البحث عن معلمة من خارج إدارات الشرطة و إنفاذ 

القانون.
في  عملن  اللواتي  النساء  من  العديد  وهنالك 
مؤسسات خاصة وكان لهن تعاون ما مع إدارات 
الشرطة، حيث يمكن االستعانة بهن للعمل كمعلمات 

في تلك اإلدارات.
3 -  على الشرطية المستجدة أن تحدد ما تريده 
من المعلمة، وذلك قبل اختيار المعلمة التي ستقوم 
بهذه المهمة، ومعرفة ما إذا كان هذا األمر يتطلب 
االكتفاء بإجراء  أم  اليومي معها  التفاعل  من  نوعاً 
فحص شهري لمعرفة مدى التقدم في عملية التعلم. 
بريدية  رسائل  بإرسال  االستعانة  يمكن  وأحياناً 
المعلمة  بين  لعالقة جيدة  لتكون أساساً  أسبوعية 

كيف تتحول الشرطية 
إلى ُمعلمة لزميالتها؟

ترجمة: د.ح�سن توفيق

أال  يجب  العالقة  وهذه  المستجدة.  والشرطية 
تكون ذات طابع رسمي بشكل مبالغ فيه، ولكن أن 
تكون عادية وطبيعية وفي مستوى تقوم الشرطية 

المستجدة بتحديده.
 4 -  هذه العالقة بين الطرفين يجب أن تتصف 
بالمهنية في البداية على األقل، فالمرأة تميل بسرعة 
لديها.  التي  المعلومات  في  اآلخرين  مشاركة  إلى 
إال أنها تجد أن عليها في الوقت نفسه أن تحتفظ 
بأمورها الشخصية لنفسها إلى أن تصبح عالقتها 

المهنية بمعلمتها قوية.
وإذا تحولت العالقة بين الطرفين إلى نوع من 
الصداقة القوية فإنها قد تؤدي إلى التردد في تقديم 
الرأي األمين والحقيقي في حالة توجيه أي انتقاد.

٥-  يجب عدم فقدان االهتمام بضرورة التمتع 
بمواهب ومهارات قوية وصلبة فما يتعلق بالعالقة 
بين المعلمة والشرطية المستجدة، فإنه يتم التركيز 
التي  تلك  خاصة  والسهلة  الخفيفة  المهارات  على 

تتعلق باإلدارة والتواصل مع اآلخرين.
المعلمة  بين  العالقة  تقوية  عادة  ويفضل 
والشرطية المتدربة بحيث تؤدي إلى حدوث نوع 
يؤدي  أال  ويجب  بينهما،  اإليجابي  التفاهم  من 
التداخل مع مهارات  إلى  السعي إلى موقع قيادي 

المحافظة على السالمة التي تتمتع بها المعلمة.
وعندما ترغب الشرطية في العمل كمعلمة:

لقدراتها  مدركة  تكون  أن  الشرطية  على   -٦
كمستجدة وطالبة وإذا وجدت أن ظروفها النفسية 
أن  تدرك  أن  عليها  فإن  عادية  ليست  ومشاعرها 

الوقت غير مناسب للتفكير في العمل كمعلمة.

للتدريب  الدعم  تقديم  إلى  حاجة  هنالك   -٧
الذي تتلقاه المرأة وهنالك بعض المسؤولين الذين 
القانون  إنفاذ  أجهزة  لقيادات  مؤتمر  في  شاركوا 
فصول  بتنظيم  قيامهم  عن  تحدثوا  مؤخراً  عقد 
الدفاعية  والتكتيكات  باألساليب  تتعلق  دراسية 
يعملن  اللواتي  الشرطة  لمسؤوالت  أعدوها  والتي 
معهم، إال أن تلك المسؤوالت أبدين عدم ارتياحهن 
ألن تلك الفصول اقتصرت على المرأة فقط، وهو 
أنهن  على  إليهن  ينظرون  اآلخرين  يجعل  قد  أمر 

مجرد كائنات ضعيفات.
الدراسية  الفصول  تلك  حظيت  الواقع  وفي 
إدارات  في  العاملين  مختلف  بين  كبيرة  بشعبية 
الشرطة، حيث ساعدت الشرطيات اللواتي التحقن 
بها على تحسين مستوى المهارات القتالية لديهن 
في بيئة »تتصف بالسالمة االجتماعية «.كما أن أي 
تدريب إضافي تحظى به العامالت في هذا المجال 
لن يكون باألمر السيئ في هذه المهنة، مع ضرورة 
عدم تجاهل وجود صفات اختالفية بين الجنسين.

يعني  ال  التعليم  أن  على  التأكيد  يجب   -  8
النسائية  القيادات  من  العديد  فهنالك  السيطرة، 
في أجهزة الشرطة أُصبن باإلحباط من تلميذاتهن 
اللواتي لم يصغين إليهن بالشكل المطلوب، فعمل 
في  النموذجي  السلوك  استخدام  يتضمن  المعلمة 
التعامل  وتقديم المقترحات ومحاولة التأثير على 

المتلقيات.
طالبة  إلى  تحولت  التي  المستجدة  فالشرطية 
قد ال تتقبل النصيحة من معلمتها، وهو ما يشكل 
نوعاً من الخطورة التي على المعلمة أن تواجهها، 

فالنصيحة  تستسلم،  أال  عليها  الحالة  هذه  وفي 
التي قدمتها لتلك الطالبة وتجاهلتها قد تعرف هذه 
الطالبة قيمتها بعد مرور خمس أو عشر سنوات.
على  بتأثيرها  تستهين  أال  المعلمة  على  يجب  كما 
أية طالبة تقوم بتدريسها.وعليها أال تنسى للحظة 

واحدة أنها معلمة.
٩-  على المعلمة أن تسعى دائما إلى اكتشاف 
الطالبة التي تتميز بقدرات عالية، وأال تنتظر حتى 
تعرف ذلك مع الوقت أو من خالل طرح األسئلة.
التعليمية  العالقة  أن  دائما  تدرك  أن  عليها  ويجب 
يجني  بحيث  الجانبين،  بين  التبادلية  إلى  تحتاج 
الجانبان الفائدة من وراء ذلك وأن يمنح كل منهما 

اآلخر المعلومات واألفكار بشكل صادق وأمين.
هنالك الكثير الذي يمكن الحديث عنه فيما يتعلق 
بعملية التعليم داخل أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون، 
تلك  العاملة في  بالمرأة  األمر  يتعلق  أنه عندما  إال 
خاصة  زميالتها  بتعليم  تقوم  والتي  األجهزة 
المستجدات داخل مهنة يسيطر عليها الرجال، فإننا 

بالتأكيد لسنا في المكان المثير للراحة لهن.
فقد تكون برامج التعليم رسمية أو غير رسمية 
فيها  تعمل  التي  المؤسسة  على  ذلك  ويعتمد 
على  الملقاة  والمسؤوليات  عملها  وطبيعة  المرأة 
تعليمي  برنامج  تنظيم  الممكن  من  ولكن  كاهلها 
شرطة  أجهزة  يغطي  بحيث  الدولة،  مستوى  على 
أخرى ومنظمات حماية السالمة العامة ذات الصلة 
ويتمثل  الطوارئ.  وخدمات  واالتصاالت  باإلطفاء 
الهدف من مثل هذا البرنامج في دعم أفراد الشرطة 

من الجنسين وتحسين مستوى هذه المهنة.
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على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �سبق اأن اتفق النا�ص  

على حب اإن�سان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �سبق لقائد اأن كانت 

�سمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�سهادات بع�ص ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين

العدد 520 أبريل 562014

بارزة،  عسكرية  شخصية  احللقة،  هذه  ضيف 
عام  املسلحة  بالقوات  التحاقه  منذ  مهامه  مارس 
العسكرية،  الثقافة  مدارس  إدارة  تولّى  إذ   ،1971
بعد  مسؤوليتها  يتولّى  مواطن  مدير  أول  وكان 
مديرها األسبق الذي كان اجنليزياً. كان أول لقاء له 
باملغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
نقطة  مبثابة  الكويت  في  الله«  »رحمه  نهيان  آل 
بداية النطالقته في تخريج األجيال العسكرية التي 
العسكرية،  املدارس  مختلف  في  وتدَّربت  تعلّمت 
حيث بدأ العمل برتبة مالزم وبقي ملدة 22 عاماً في 
خدمة الوطن إلى أن تقاعد برتبة مقدم.. إنه سعيد 
عبدالله ناصر اجلنيبي الذي أحب زايد وتعلم منه 
العسكرية  الدنيا واحلياة  الكثير والكثير من أمور 
وكان دائم االلتقاء به »رحمه الله«، وفيما يلي نص 

شهادته:
احلديث  السهولة مبكان  من  ليس  احلقيقة  في 
»رحمه  زايد  الشيخ  بحجم  عظيمة  شخصية  عن 
الله«، فهو صاحب شخصية َفّذة ال ميكننا تغطية 
جميع جوانبها أو أبعادها، فمن جهة املآثر واملناقب 
جهة  ومن  تشاء،  مبا  َفحدِّث  احلميدة  والصفات 
اإلجنازات العظيمة فقل ما تشاء.. لقد شّكل »رحمه 
العربي  املستويني  على  استثنائية  مرحلة  الله« 
له  ُيكنّون  والعالم  العرب  قادة  فجميع  والعاملي، 
كل تقدير واحترام، ملا يرون فيه من ِحكمة ودراية 
ورجاحة عقل، لقد كان زايد زعيماً بالِفطرة يختلف 

عن كثير من الزعماء. 
كان أول لقاء لي بالشيخ زايد في الكويت، حيث 
هناك،  املعلمني«  »معهد  في  للدراسة  ُمبتعثا  كنت 

عندما َضحك زايد
الصغير للمصارع 

بتنظيم  قمنا  ثم  طالباً،   30 حوالي  فيها  يــدرس 
حمالت تشجيعية حلث األهالي على إحلاق أبنائهم 
كثير  استجاب  وفضله  الله  وبحمد  املدرسة،  في 
 5000 إلى  فيها  الطالب  عدد  ووصل  األهالي  من 
طالب مواطن، كما أن لدينا 30 مركزاً حملو األمية، 
املدارس  عن مختلف  للغات، فضالً  معاهد  وثالثة 
العسكرية والصناعية املوزعة على مختلف مناطق 
الدولة. وهذا بطبيعة احلال جاء بتوجيهات الشيخ 
زايد ومتابعته وحثّه لنا على بذل كل اجلهود في 
تطوير مدارس الثقافة العسكرية، ألنه كان يحب أن 
يرى أبناءه الشباب ُمتعلمني وُملمني في الوقت ذاته 

بالشؤون العسكرية.
 

الوقن

في أحد األيام كان الشيخ زايد في جولة مبدينة 
العني، وفي طريقه مّر على منطقة الوقن، فالحظ 
أن املنطقة خالية من أي مدرسة، فأمر على الفور 
فوصلني  الوقن،  في  عسكرية  مدرسة  بإقامة 
األمر، فذهبت إلى الشيخ زايد فسألني: هل عندكم 
الوقن،  في  عسكرية  مدرسة  إلنشاء  االستعداد 
ل  فأجبته: نعم يا طويل العمر مستعدين، فقال توكَّ
على الله. وفي حديثي مع سمو الشيخ سلطان بن 
القوات  في  القادة  أحد  كان  عندما  نهيان  آل  زايد 
إنك  زايــد  للشيخ  قلت  »كيف  سألني:  املسلحة 
مستعد، هل أنت مستعد فعالً؟« فأجبته: »يا طويل 
العمر.. أنا ما استطيع أرفض أمر زايد، وفي الوقت 
ذاته، عندنا اإلمكانيات لفعل ذلك«، فاستحسن ذلك، 
املدرسة، واستعنّا مبدرسني  بإقامة  قمنا  وبالفعل 

سعيد عبداهلل ناصر اجلنيبي

وأول ما تسلم زايد مقاليد احلكم في إمارة أبوظبي 
الطالب  بجميع  التقى  زيارته  وأثناء  الكويت،  زار 
اإلماراتيني الذين يدرسون هناك، فأوصانا بقوله: 
»يا شباب أول ما تخلصون من دراستكم تردون 
البالد، ألننا مقبلني على مرحلة جديدة في املنطقة 
محتاجة  والبالد  املرحلة  هذه  تقودون  ونباكم 
لكم«، وبالفعل بعد ما أنهيت دراستي رجعت إلى 
اإلمارات، والتحقت بالقوات املسلحة، وُعينت نائباً 
ملدير مدارس الثقافة العسكرية، ثم مديراً لها، وبدأنا 

رحلة العمل واإلجناز بتوجيهات »زايد اخلير«.

اأول مدر�صة ع�صكرية

ُتعد »مدرسة أبو عبيدة العسكرية« أول مدرسة 
القوات  تاريخ  في  العسكرية  الثقافة  مدارس  بني 
من  أكتوبر  شهر  خالل  افتتحت  والتي  املسلحة 
كان  املسلحة  بالقوات  التحقت  وعندما   ،1968 عام 
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وجهزنا فصوالً  األخرى،  العسكرية  مدارسنا  من 
طاوالت  وجلبنا  البداية،  في  اخليام  من  مدرسية 
املدرسة  افتتاح  ومت  مستودعاتنا،  من  وكراسي 
وأخذ طالب الوقن يدرسون فيها ويتلقون علومهم 

العسكرية واملدنية.
وبعد سنة تقريباً، طلب منا الشيخ زايد وبشكل 
ليطلع  املدرسة،  هذه  في  حفالً  نقيم  أن  مفاجىء 
على مدى جناح هذا املشروع، فقمنا خالل يومني 
انطالقه  وقبل  احلفل،  إلقامة  الكاملة  بالتجهيزات 
جاهزون،  أننا  وتأكدنا  »بروفة«،  عملنا  بساعات 
وفي الساعة الثامنة من مساء يوم االحتفال وصل 
الشيخ زايد مع مرافقيه، فسألني: »اجلنيبي.. انتو 
جاهزين؟« فأجبته: »نعم جاهزين يا طويل العمر!«، 
وبالفعل بدأت مراسم احلفل مبرور الشيخ زايد على 
طابور املشاة، ثم جلس ملتابعة باقي فقرات احلفل، 
جلميع  ُمتقٍن  أداء  من  يشاهده  مبا  سعيداً  فكان 
الطالب، وبعد انتهاء احلفل: قال لي: »هل أنت متأكد 
أن كل هذا اإلتقان للفقرات مت جتهيزه في يومني؟«، 
فأجبته: »يا طويل العمر، أنت طلبت منا احلفل خالل 
يومني، وقمنا بتحضيره على الوجه األمثل، ونحن 
على  جاهزين  نكون  أن  على  تعلَّمنا  اجليش  في 
تعلّمناه منكم ومن  الدوام وفي أي وقت.. هذا ما 
الله فيك، هذا ما  قادة اجليش«، فرد قائالً: »بارك 
نريده منكم دائماً، استمروا على هذا النهج السليم«، 
ثم أمر بتكرمي جميع من شارك في احلفل. لقد كان 
الصغير  على  ُيسلِّم  التواضع،  الله« شديد  »رحمه 

املدرسني  ُيالطف  وابتسامة،  بأريحية  والكبير 
ويداعب الطالب، بقلب أبوي كبير.

امل�صارع ال�صغري

الثقافة  مديرية  من  يطلب  زايــد  الشيخ  كــان 
املدارس،  إلحدى  سنة  كل  حفل  إقامة  العسكرية 
وهو  ذاته  الوقت  في  ويفخر  يستمتع  كان  ألنه 
يشاهد أبناءه من الطالب العسكريني بثوب التفوق 
االحتفاالت  أحد  وفي  اجليد.  والتدريب  والنجاح 
في مدينة زايد، وهو حفل بهيج قمنا باإلعداد له 
العسكرية  الفعاليات  مختلف  أدخلنا  جيد،  بشكل 
واالجتماعية والثقافية، كعروض اخليّالة والصاعقة 

واملظليني واملصارعة واملشاة، إضافة إلى عروض 
أحد  كان  املصارعة،  فقرة  وفي  والشعر.  املسرح 
أقوياء  كبار  رجال  مع  يتبارى  الصغار  الطالب 
بطبيعة  تعليمي  متثيلي  دور  وهو  ويصرعهم، 
احلال، فأعجب الشيخ زايد بهذا املشهد، وبعد انتهاء 
زايد،  الشيخ  استدعاه  فقرته  املصارع من  الطالب 
فسأله: كيف لك أن تصرع هؤالء الكبار؟ فأجاب 
كل  أصرع  قوي  بطل  لكني  صغير  أنا  الصغير: 

األقوياء، فضحك زايد. 
ومن ضمن مفاجآت احلفل، أننا أدخلنا عروض 
اخليالة، إذ أننا أول مؤسسة تنشىء فرقة للخيالة 
في الدولة، إذ بدأ احلفل بفرقة من اخليالة حتمل 
للخيل،  سباقاً  ذلك  بعد  أقمنا  ثم  ــارات،  اإلم علم 
كثيراً.  وأسعده  زايد  الشيخ  انتباه  لفت  ما  وهو 
وقال  زايد  الشيخ  استدعاني  احلفل،  انتهاء  وبعد 
ما  مثل  يكونون  كلهم  الشباب  نريد  »نحن  لي: 
شفتهم اليوم، وخاصة اخليالة، نبا شباب اإلمارات 

يتعلمون كيف يركبون اخليل«.

رفع ال�صالم

يقال  وكما  حقيقية،  مدرسة  زايد  مجلس  كان 
ال  هذا  مجلسه  في  زايد  فإن  مدارس«  »املجالس 
اده، فهو  تفوته أي مالحظة أو خطأ وقع من أحد روَّ
الشباب  الناس ويعلّم  أن يوجه  في مجلسه يحب 

ويذّكرهم بالعادات والتقاليد اإلماراتية األصيلة.
زايد  الشيخ  على  دخلت  ــرات،  امل إحــدى  وفي 

بعد �نتهاء �حلفل, 

��شتدعاين �ل�شيخ ز�يد 

وقال يل: »نحن نريد 

�ل�شباب كلهم يكونون 

مثل ما �شفتهم �ليوم«.

كان جمل�ض 

�ل�شيخ ز�يد

 عامرً� باملعرفة 

و�لعلم و�الأدب

وهو في مجلسه، وكان »رحمه الله« مستغرقاً في 
احلديث مع الدكتور مانع سعيد العتيبة وزير النفط 
احلرب  إبان  الكالم  وهذا  آنذاك،  املعدنية  والثروة 
على العراق، املهم أنني دخلت َفسلّمت على اجلميع 
وجلست، وعندما انتهى الشيخ زايد من حديثه مع 
مانع، انتبه لي، فناداني قائالً: »اجلنيبي.. إنت ما 
تعرف أن الريال ملا يدخل على العرب يرفع صوته 
في السالم حتى الكل يسمعه«، فأجبت: نعم صحيح 
يا طويل العمر أنا عندما دخلت سلَّمت بصوت عاٍل 
املعذرة  فأرجو  احلديث،  في  مشغوالً  كنت  لكنك 
طويل  يا  نعم  قائالً:  العتيبة  مانع  فأّيدني  منك، 
إليَّ  يده  زايد  مد  ثم  وأنا سمعته،  العمر هو سلَّم 
وبقي مُمسكاً بيدي فترة طويلة، ثم قال مبتسماً: 
العمر«.  طويل  يا  »متام  أجبته:  ياجلنيبي«  »متام 
اخلطأ  يتعلم صاحب  املواقف،  هذه  خالل  من  إن 
من نفسه وكذلك يتعلّم احلضور األصول والقواعد 
تعلمنا  الذي  القومي  زايد  نهج  هذا هو  الصحيحة، 

منه نحن أبناء اإلمارات وال نزال ننهل من معينه.

جمل�س ثقافة

زايد،  مجلس  في  أيضاً  اجلميلة  املواقف  ومن 
اخليالة  لتدريب  عسكرية  بعثة  في  كنا  أننا  أذكر 
في املغرب، وكان الشيخ زايد في الوقت نفسه في 

زيارة للمغرب، فذهبنا للسالم عليه، وفي اجللسة 
اجلنسيات  مختلف  من  أناساً  تضم  كانت  التي 
ومنهم شعراء إماراتيون شعبيون، توجه لهم زايد 

بسؤال وهو: ما املقصود بهذا البيت القائل:
إذا املَرُء لَم ُيدَنس ِمَن اللُؤِم ِعرُضـُه

َفــُكــُلّ ِرداٍء َيرتـــَديــِه َجميــــُل 
فرد عليه الشعراء: »يا طويل العمر هذا بيت 
بالشعر العربي الفصيح ونحن شعراء شعبيون 
َمن  »طيب  قــال:  ثم  نفسره«،  أن  نستطيع  ال 
إال  أحد،  ينطق  لم  بيجاوبنا؟«،  احلاضرين  ِمن 
سعيد  ميكن  قائالً:  أجابه  بطي  بن  خميس  أن 

اجلنيبي يعرف، فقال الشيخ زايد: »شو اجلواب 
نسمي  نحن  العمر  طويل  يا  فقلت:  يا سعيد«، 
الدنس، الوسخ الذي يقع على الثياب ويدنسها، 
أما املعنى العام للبيت فهو أن الشخص إذا كان 
ما يستحي ويتلوم يسّوي أي شي، فكل حاجة 
كالمك  زايد:  فرد  عليه،  ماشيه  تكون  يلبسها 
صحيح، لكني أنا بافّسر لكم البيت حسب فهمي 
محترم،  ومش  يفهم  ما  اللي  اإلنسان  أن  وهو 
املفروض ما يأتي عند الرياييل، ثم سأل: »طيب 
السموأل«  »هو  أجبته:  البيت»؟  هذا  قائل  من 
على  الفرح  وعــالمــات  ــد  زاي الشيخ  فابتسم 
يكون  أن  نتمناه،  اللي  هذا  يقول:  وهو  وجهه، 
في مجلسنا مثقفون وعارفون باألشعار وأخبار 
العرب، حتى يكونون لنا سنداً في األمور اللي 

ما نعرفها.
باملعرفة  عامراً  زايد  الشيخ  كان مجلس  لقد 
والعلم واألدب، إذ كان »رحمه الله« متبحراً في 
األدب العربي خصوصاً أشعار القدماء من أمثال 
املتنبي والفرزدق وغيرهما وهو ما انعكس على 
جلساته، إذ كان على سبيل املثال، يقول بيتاً من 
الشعر ويطلب من الشعراء اجلالسني استكماله، 
بحيث ينظم كل شاعر بيتاً من الشعر على الوزن 

والقافية نفسيهما إلى أن تكتمل القصيدة.
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د. فالح حنظل

الرسول صلى الله عليه وسلم مع حكام البحرين 
في  موجـودين  كانوا  اليهود  من   ً عـددا  أن  آنذاك 
اجلزيرة  يهـود  بأن   ً علما  البحرين،  مناطق  بعض 
كانوا يسمونهم )أوالد سارة( وهؤالء لم يتركوا لنا 
أثرا ً مكتوباً يتحدث عنهم، وعلى األغلب فإن اليهود 
ويذكر  العراق.  من  جاءوا  البحرين  سكنوا  الذين 
)اخلليج  كتابه  في  عبيد  علي  أحمد  الباحث محمد 
اللسان  صاحب  أن  اجلاهلي(  العصر  في  العربي 
اليهود  قال: »املزون قرية من قرى عمان يسكنها 

واملالحون وليس بها غيرهم«. 
وعموماً، فإن اليهود الذين سكنوا اخلليج العربي، 
العدد،  قليلو  عامة  وهم بصورة  كانوا جتاراً  رمبا 
ولم يظهر منهم من حاز على شهرة في العلم أو 
الفقه اليهودي. ولم تكن اليهودية الديانة السماوية 
الوحيدة التي وجدت لها سبيالً إلى جزيرة العرب 
النصرانية  وجدت  بل  العربي،  اخلليج  وسواحل 
قد  اليهودية  كانت  وإذا  هناك.  إلى  طريقها   ً أيضا 
فإن  والتجارة،  بالهجرة  العرب  إلى جزيرة  دخلت 
أن  ذلك  بالتبشير،  كان  إليها  النصرانية  دخــول 
املناطق  دخلوا  النصارى  والرهبان  النُساك  بعض 
ملذات  عن   ً بعيدا  ليعيشوا  البعيدة  الصحراوية 
أولئك  عرف  وقد  بالطب،  لالشتغال  وكذلك  الدنيا 
أهل  »أساقفة  أو  اخليام«  »أساقفة  باسم  الرهبان 
الوبر«. وقـد دخلت النصرانية إلى مناطق اخلليج 
العراق  ففي  والعراق،  إيــران  طريق  عن  العربي 
تنصر بعض ملوك احليرة مثل املنذر وابنه النعمان، 

في  وكان  وتغلب«.  »بكر  وهو صنم  إيال  فأصله 
عبد  لبني  اخلليج، صنم  على ساحل  املشقر،  بلدة 
قيس يسمى )ذا اللبا( وكانت تلبية من ينسك إليه 
)لبيك اللهم لبيك أصرف عنا ُمضر وأسلم لنا هذا 
أرباب هـجر(.  اللهم  السفر إن فيه ملزدجر واكفنا 
الذين ســكـنوا ساحل اخلليج،  بنـو عبد قيس  أما 
وكذلك  قيس  اسمه  صنم  إلــى  اسمهم  فيُنسب 

قيســو.
أما مجـوس اخلليج فالغالب أنهم كانوا من الفرس 
الذين يشكلون طبقة التجار ولهم نفوذ سياسي في 
تبادلها  التي  الرسائل  لنا  وتذكر  وعمان،  البحرين 

عرب  ديانات  عن  ومعارفنا  مصادرنا  تعتمد 
اخلليج قبل اإلسالم وبالدرجة األولى على نصوص 
عليه  الله  الرسول - صلى  تداولها  التي  الرسائل 
وهي  يومذاك،  اخلليج  وُحكام  ملوك  مع  وسلم- 
تؤكـد على أن عبادة األصنام والديانات املجوسية 
بلدان  في  منتشرة  كانت  والنصرانية  واليهودية 
اخلليج العربي، كما كانت منتشرة في بقية أرجاء 
اجلزيرة العربية لذا فإن قصة الديانات التي كانت 
موجودة في اخلليج العربي قبل اإلسالم ال تستند 
إلى مؤلفات تاريخية ُمفصلة كتبت في تلك األيام، 
وال إلى نصوص جاهلية عربية أو غير عربية لها 
عالقة بتلك الديانات، فاليهود والنصارى واملجوس 
لم تردنا أخبار منهم عن عالقتهم مبنطقة اخلليج 
إلى  الغالب  في  تستند  مصادرنا  فإن  لذا  العربي، 
لنسبة  إليهم  وأشــارت  ذكرتهم  إسالمية  مــوارد 
عليه  الله  صلى   - الرسول  وبني  بينهم  وقع  ما 
أصبحت  لذلك  وفود،  وتبادل  رسائل  من  وسلم- 
تلك الرسائل املادة األساسية ملعرفة احلياة الدينية 

عند عرب اخلليج إبان الدعـوة املباركة. 

ذا اللبا

يذكر ابن الكلبي في كتاب )األصنام ( أن قبيلتي 
»طسم وجديس«، وهما قبيلتان جتولتا في مناطق 
اخلليج العربي، كان لهما صنم اسمه )كثرى( ظل 
الله عليه وسلم. أما  إلى أيام الرسول صلى  باقياً 
البحرين،  جزيرة  اسم  ُينسب  وإليه  )أوال(  صنم 

بن  وحنظلة  شيبان  بن  هاني  املسيحية  ودخــل 
في  ساهم  الــذي  وهو  العجلي  سيار  بن  ثعلبة 
معركة »ذي قار«، وكعب بن عدي التنوخي وهو 
احليرة  بلدة  في  املشهورين  النصارى  من سراة 
العراق  في  انتشرت  ذلك  إثر  وعلى  العراق.  في 
أعداد من األديرة النصرانية التي تتمذهب باملذهب 
)النسطوري(، واملذهب )النسطوري( منسوب إلى 
البطرق )نسطوريوس( الذي كان أسقفاً في مدينة 
القسطنطينية عام 437 ميالدية، وهناك خالف البابا 
والكنيسة في صفة وطبيعة املسيح عليه السالم، 
إقنوم  طبيعتني،  أي  اقنومني  للمسيح  جعل  فقد 
إله  هو  الذي  الكلمة  الله  وإقنوم  يسوع  اإلنسان 
الكنيسة  عليه  لذلك حكمت  األب فقط،  ناحية  من 

بالكفر والزندقة. 

الن�صطوريون

منطقة  في  انتشر  ما  سرعان  مذهبه  أن  إال 
)الرها( وأجزاء من سوريا، وهناك أظهـر الرومان 
له عداًء كبيراًً، فلما سمع بذلك ملك إيران الذي كان 
في حالة عداء مع الرومان، أظهر عطفه للنسطوريني 
باعتبارهم أعـداء أعـدائه فانتقل النسار النسطوري 
إلى إيران ومنها إلى العراق وانتشر هناك بكثرة 
حيث  اجلـنوب  إلى  منحدراً  اجلبلية  املناطق  في 
مدينة احليرة ومدينة )األبله( حيث منطقة العشد 
من  معقالً  غـدت  التي  بالبصرة  هذا  يومنا  في 
معاقلهم وصارت السريانية اللغة التي يرتلون بها 
الدين من نصارى  الكنائس كما صار رجال  في 
اخلليج  مناطق  إلى  يسافرون  والعراق  ــران  إي
للتبشير هناك، فعشعشت النصرانية في مواضع 
هناك مثل البحرين وهجر وقطر واليمامة وجزيرة 
مجمع  عقد  )هجر(  مدينة  ففي  وغيرها.  دارين 
للنساطرة عام 576 ميالدية ترأسه أسقف ُيدعى 
إسحاق، كما عقد مجمع آخر ترأسه أسقف اسمه 
النصارى  البحرين  قوسي، وقد ُعرف من رجال 
اجلارود بن عمر بن خاش املعلى وقيل أيضاً: إن 
بني عبد قيس، قدم  اسمه اجلارود بن عالء من 
على النبي - صلى الله عليه وسلم- في املدينة، 
اجلارود  فأسلم وأسلم معه أصحابه، وقد عاش 
إلى أيام عمر بن اخلطاب وقيل إنه قتل في فارس 
»عبد  لبني   ً رئيسا  بن جارود  املنذر  ابنه  فصار 

قيس« في البصرة. ومن سواحل اليمامة انتشرت 
الدواسر  املسيحية ودخلت مناطق األفالج ووادي 
واتصلت بكنائس ظفار في اليمن. وفي اليمامة كان 
حاكمها أيام مبعث الرسالة احملمدية نصرانياًً، وهو 
هوذه بن علي احلنفي، أما األعشى الشاعر املعروف 
فقد كان مسيحياً، وقد أدرك الرسول - صلى الله 
عليه وسلم- ومدحه بقصيدة مشهورة جعلت أبا 
أن  من  خوفاً  إرضائه  على  قومه  يحرض  سفيان 
ُيسلم ومن أن ينظم شعراً آخــر مبدح الرسول - 

صلى الله عليه وسلم- وذم قريش، فجمع له مائة 
من اإلبل عـلى أن يؤجـل إسالمه عاماً آخــر، فرجع 
األعشــى إلى بلدته )منفوحة( باليمامة ومات فيها 

بعـد حني. 
في  عبيد  علي  بــن  أحــمــد  محمد  ويــتــحــدث 
عن  اجلاهلي(  العصر  في  العربي  )اخلليج  كتابه 
أبناء  بعض  فيقول:اعتنق  اخلليج  في  النصرانية 
املنطقة النصرانية، ولعل أقـدم ما وصلنا عن ذلك 
هو تنصر أحـد قدماء قبيلة عبد قيس وهـو ) رئاب 
أرسل  قسطنطينوس  البابا  أن  وذكروا  الشيني(، 

ر  وفداً من الرومان إلى احلميريني في اليمن، فتنصَّ
ملك حمير، وقام القس )تاوفيل( وهو رئيس الوفد 
ببناء ثالث كنائس، واحدة في ظفار وثانية في عـدن 
وثالثة عند مدخل اخلليج العربي، رمبا في هرمز أو 
في صحار العمانية. وقد كشف املنقبون عن بقايا 
بقايا  عن  املنقبون  كشف  كما  في صحار،  كنيسة 
)سماهيج(،  جزيرة  وفي  دملا.  جزيرة  في  كنيسة 
وقالوا إنها جـزيرة تقع بني البحرين وعمان، كانت 
النسطورية  املجامع  وفي  مسيحية.  كنيسة  فيها 
باطلي  وهم:  تدبيرها  تولوا  أساقفة  ثالثة  أسماء 

ديانات الخليج
قبل اإلسالم

�ليهود �لذين �شكنو� 

�خلليج �لعربي 

رمبا كانو� جتارً�  

ومل يظهر منهم 

من حاز على �شهرة
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وإلياس وسركيس، أما في األحساء فقد كان فيها 
نســاطرة أيضاً ذكروا اسمني من أسماء أساقفتها 

وهم إســحاق وشــاهني. 

املجو�س 

التي كانت موجودة في  الديانات األخرى  ومن 
مناطق اخلليج العـربي، »املجوسية«، حيث يفهم من 
عليه  الله  - صلى  الرسول  تبادلها  التي  الرسائل 
املجوسية  إن  والبحرين،  عمان  حكام  مع  وسلم- 
القائلة  الديانة  واملجوسية  هناك،  مكان  لها  كان 
فيزعمون  والشر،  اخلير  والظلمة،  النور  باألصلني 
أن اخلير من فعل النور وهو اإلله )يزدان( أما الشر 
علماً  )إهرمن(  اإلله  وميثله  الظالم  فعل  من  فهـو 
أي:  )مغوس(  أصلها  فارسية  مجوس  لفظـة  بأن 

عابد النار. 
ويغلب على مجوس عمان وبقية أنحاء اجلزيرة 
وهؤالء  األعاجم  الفرس  من  كانوا  أنهم  يومذاك 
الهند  مع  يتعاملون  الذين  التجار  طبقة  يشكلون 
نفوذ سياسي  لهم  يكن  ولم  األماكن،  من  وغيرها 
يذكر في املناطق العربية. ففي ُعـمان، كان احلكام 
أما  عــرب،  ملوك  وهــم  اجللندي(  )آل  من  هناك 
مجوس البحرين فقد كانوا أكثر عدداً وأكثر نفوذاً 
من جماعتهم في ُعمان، وذلك بسبب كثرة الهجرات 
العربي  والساحلني  والفرس  العرب  بني  وتبادلها 
والفارسي للخليج، وسوف نالحظ في مقالنا القادم 
أنه كان هناك حاكم فارسي على إحدى املقاطعات 
أسلم  وقـد  )سيبخت(،  اسمه  اخلليج  في  العربية 
مجوسيته  على  بقي  من  أما  معه،  قومه  وأسلم 
قوم  اليمامة  في  كان  وقـد  .هذا  اجلـزية  دفع  فقد 
من املجوس أيضاً عاشوا في ُقراها واشتغلوا في 

الزراعـة. 

الأ�صبذية

الله عليه وسلم  الرسول - صلى  ومن رسائل 
- التي بعثها إلى ملوك وحكام اخلليج العربي يفهم 
أنه كانت هناك ديانة غامضة املعالم هي )األسبذية( 
إلى حكام  التي بعثها  فقد جـاء في مطلع رسالته 
الله  لعباد  الله،  رسول  محمد  )من  مايلي:  عمـان 
األسبذيني ملوك عمـان وأسد عمان ومن كان منهم 
في البحرين..( لذا فــقد اختلف املؤرخـون األوائل 
في تفسير هذا االسم أو داللته فقد فسرها البعض 
لفظـة  إن  فقالوا  احلصان،  عبادة  ديانة  أنها  على 
إليه،  فنسبوهم  بالفارسية  احلصان  تعني  )أسب( 
تعني  فارسية قدمية  )أسبذ(  لفظـة  إن  قائل  ومن 
الوالي أو احلاكم العسكري وفي قول منسوب إلى 
كان  )أسبذ(  أن  الشيباني  عمـر  أبو  يسمى  رجل 
والياً فارسياً أذاق العرب الويل وكان اسمه الكامل 
على  اللفظ  هذا  العرب  استخدم  لذلك  )أسبداويه( 

سبيل الذم.
البلدان:  معجم  في  فيقول  احلموي،  ياقوت  أما 
أسبذ قرية في البحرين صاحبها املنذر بن ساوي 

وقد اختلف مع األسبذبيني بنو متيم فسموا بذلك، 
أما املؤرخ هشام بن محـمد السائب الكلبي فقد قال 
عنهم )هـم ولد عبد الله بن زيد بن عبد الله بن مالك 
وقيل  مناة من متيم،  زيد  بن  مالك  بن  بن حنظله 
وقيل  فرساً،  يعبدون  كانوا  ألنهم  األسبذيون  لهم 
إنهم كانوا يسكنون مدينة يقال لها »أسبذ«  أيضاً 
في ُعـمان، وقد جاء ذكر أسبذ في شـعر طرفة بن 

العبد إذ يقول: 
فأقسْمُت عند النُّصـِب: إني لهـالكٌ

 مُبـلتَّفــــٍة، ليـسـت بَغـبـْــٍط وال َخفــِض
ُخذوا ِحذَركْم أهَل املَُشقَِّر والّصفا

 عبيَد اْسبٍذ والقْرض ُيجزى من القرض 

كتابه  في  فيقول  علي  جـواد  الدكــتور  أمــا 
ما  اإلســــالم(  قبل  العـــرب  تاريخ  في  )املفصل 
إنها  التي قيل  يلي: ال أجــد صلة بني )األسبذية( 
وعرفـــوا  بالبحـــرين  اخليل  يعبدون  قوم  ديانة 
كانوا  وكونهــــم  درام،  بني  وبني  باألســــبذيني 
ســــاوى  بن  املنــــــذر  وأن  الديــن،  هذا  على 
إنه نســب  وقيل  البحرين كان أســــبذياً  حــــاكم 
قيل  كما  )أسبذ(  تسمـــى  هجـر  في  قرية  إلى 
املراد  أن  رأّي  وفي  احلصان.  قدســوا  قوم  إنهم 
املنذر  وأن  والفرسان  الفــــارس  أي  باألسبذية 
بن ســــاوى كان أسبذاً أي فارســــاً، وهي درجة 

رفيعة في اجليش الساساني. 
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القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

تعتبر السفينة الشراعية الكبيرة ذات 
المجاديف المعروفة باسم »القادس« من 
أكثر السفن التي اعتمد عليها القراصنة 
يقومون  كانوا  التي  الغارات  في  البربر 
الفقري  العمود  أصبحت  بحيث  بها 
ألساطيلهم والقوة الضاربة التي تحقق 
التي  البحرية  المعارك  في  النصر  لهم 
يبحرون  القراصنة  وكان  يخوضونها، 
طول  على  قواعدهم  من  متنها  على 
الساحل األفريقي الشمالي، حيث شكلوا 
في ذلك الوقت نوعاً من التحالف القوي 
العثماني  »القادس«  سفن  أسطول  مع 
وحاولوا طرد منافسيهم األوروبيين من 

البحر األبيض المتوسط،
وخالل القرن السادس عشر اجتاحت 
األساطيل  ظاهرة  المتوسط  البحر 
البحرية، وكان األمر يبدو كما لو كانت 
تحاول  اإلقليم  ذلك  في  البحرية  قوات 
سفن  لبناء  الذهبي  الزمن  استعادة 

»القادس« الحربية.
سفن  خضعت  النهضة  عصر  وفي 
احتفظت  وإن  للتطوير  »القادس« 
بالخطوط العريضة والتصاميم الخاصة 
في  ظهر  الذي  السفن  من  النوع  بهذا 

13

واحدة تحمل شراعاً ثالثي الشكل. أما المجاديف 
عشر  اثني  إلى  ستة  بين  ما  يتراوح  عددها  فكان 
المجداف  تحريك  ويتم  جانب،  كل  على  مجدافاً 
هؤالء  يكون  وعادة  البحارة  من  اثنين  قبل  من 
المجدِّفون من القراصنة وليس من العبيد كما كان 
الصغير ال يسمح بوجود  »القادس«  حجم سفينة 

أعداد كبيرة من المجدفين على متنها.
وقد شكلت تلك السفينة الطويلة وذات السرعة 
على  القراصنة  ألساطيل  الفقري  العمود  العالية 
اإلمبراطورية  مناطق  وفي  البربري  الساحل 
في  استخدموا  القراصنة  قادة  أن  رغم  العثمانية 

الغالب سفن »القادس« كسفن قيادة،
»القادس«  سفن  أيضاً  القراصنة  استخدم  وقد 
الضخمة خالل الغارات التي قاموا بها حيث شكلت 
تلك السفن وسيلة نقل أساسية للهجمات البحرية 
سفينة  أما  األعداء،  وموانئ  على سفن  والبرمائية 
»الطرطان« فكانت أحد أنواع الغاليوت الذي أستند 
إلى  إضافة  لألشرعة  استخدامها  على  نجاحها 

تمتعها بوجود صاريتين، 
سفن  استخدام  معدالت  تراجع  من  وبالرغم 
سفن  أن  إال  عشر  السابع  القرن  في  »القادس« 
بقيت  أنواعها  بمختلف  المجاديف  ذات  القراصنة 
مطلع  حتى  البربري  الساحل  طول  على  تستخدم 

القرن التاسع عشر،

تلتصق سفينة القادس بها، ويتمثل التكتيك المفضل 
ثم  العدو  سفينة  حول  بمناورة  القيام  في  لديهم 
الصعود إلى مقدمتها والسيطرة عليها بشكل كامل 

بعد االشتباك مع طاقمها بالسالح األبيض،
بتطوير  المتوسط  البحر  أقاليم  قامت  وقد 
»القادس«،  لسفن  المختلفة  األساسية  التصاميم 
ولهذا  السرعة،  عنصر  على  ركزوا  البندقية  فأهل 
قاموا بتطوير سفن »القادس« ذات الهيكل الضيق 
والطويل والتي تتصف بالسرعة إال أن هذه السفن 
من  أخرى  أنواع  مثل  المطلوب  بالثبات  تتمتع  لم 
المسيحية  للواليات  التابعة  السفن  السفن، فمعظم 
البحر  شرق  في  الواقعة  العثمانية  والمناطق 
الطويلة  »القادس«  سفن  تفضل  كانت  المتوسط 
ذات الهيكل العريض والتي تتمتع بوجود منصات 

قوية وثابتة للمدفعية،
االحتفاظ  الصعب  من  أصبح  الوقت  مرور  ومع 
بعض  لدى  منها  يبق  لم  حيث  »القادس«  بسفن 
أساطيل البحر المتوسط سوى أعداد قليلة خاصة في 
الموانئ الرئيسية للبربر، أما باقي أساطيل »القادس« 
أنواعاً  فقد ضمت  عشر  السادس  للقرن  تعود  التي 
صغيرة من تلك السفن التي عرفت باسم »الغالبوت« 
»القادس« سرعة وضخامة  أكثر سفن  والتي كانت 

بحيث كانت مناسبة كثيرا ألنشطة القراصنة،
سفينة »الغالبوت« النموذجية كانت ذات صارية 

من  عدد  على  حافظت  أنها  إال  سابقة،  عهود 
كبير  عدد  نقل  على  قدرتها  ومنها  االختالفات، 
بالمهارة  يتمتعون  الذين  البحرية  رجال  من 
العالية في مهاجمة سفن األعداء والقدرة أيضاً 
ال. كما تم بناء  على استخدام المدفعية بشكل فعَّ
قلعة خاصة في مقدمة السفينة بحيث تستطيع 
إلى سهولة  باإلضافة  حمل نحو خمسة مدافع 
خالف  وعلى  الدوارة.  للمدفعية  استخدامها 
السفن الشراعية الضخمة التي انتشرت في تلك 
معداتها  تحمل  كانت  والتي  الزمن  من  الحقبة 
العسكرية في بطاريات كبيرة، فإن سفن القادس 
كانت تتمتع بالقدرة والحركة السهلة في تحديد 

موقع الجانب المعادي وسهولة مهاجمته.
صارية  عادة  تحمل  »القادس«  سفن  كانت 
أو أكثر والتي يتم تثبيتها بشراع ثالثي الشكل 
يجعلها تستفيد من حركة الرياح في دعم عملية 
دفع المجاديف. وتستطيع هذه السفينة حمل ما 
بين 20 إلى 30 مجدافاً حيث يحتاج كل مجداف 
األمر  يتطلب  وأحياناً  لتحريكه،  رجال  لثالثة 
أربعة رجال وأحياناً أخرى ستة رجال في حال 
كان المجداف كبيراً، وعادة ما كان يتم استخدام 
مقاعد  على  يجلسون  الذين  والمساجين  العبيد 
المحرك  هذا  ويعمل  كمجدفين،  للعمل  خشبية 
البشري على جعل السفينة تشق المياه بسرعة 

كبيرة والمناورة في دقائق معدودة،
بأجواء  المتوسط  األبيض  البحر  تمتع  ومع 
معتدلة، فإن هذا األمر يمنح سفينة »القادس« ميزة 
فبينما   ، أخرى  شراعية  سفينة  أية  على  طبيعية 
تتمتع السفينة الشراعية العادية بالقدرة على حمل 
الكثير من المعدات العسكرية الثقيلة، كما تستطيع 
بنيتها العالية أن تقي نفسها من أية هجمات، فإنها 
لسفينة  ويمكن  الحركة.  بطيئة  نفسه  الوقت  في 
تلك  حول  تتحرك  أن  الحجم  صغيرة  »قادس« 
السفينة  السفينة بخفة وفاعليه بحيث ال تستطيع 

الشراعية أن تضعها في مرمى نيرانها،
القراصنة  البربر وغيرهم من  للقراصنة  بالنسبة 
نيران  قوة  تفادي  إلى  دائماً  يسعون  كانوا  فإنهم 
مدفعية السفن المعادية مهما كانت التكلفة، إذ كانت 
على  االستيالء  في  أساسي  بشكل  تتمثّل  خططهم 
السفن المستهدفة من دون قتال، فهم يدركون جيداً 
في  »القادس«  السفن تصيب سفن  تلك  مدفعية  أن 

مقتل،

اأ�صكال خمتلفة 

القراصنة  كان  التي  »القادس«  سفن  تستطيع 
حمل  المتوسط  البحر  في  يستخدمونها  البربر 
طاقم كبير من البحارة على متنها والذين يتمتعون 
عندما  األعداء  سفينة  يعتلون  حيث  جيد،  بتسليح 

القادس.. 
أشهر سفن القراصنة

سفينة »قادس« استخدمها القراصنة حوالي العام 1770 تضم 
24 مجدافاً على كل جانب ويقوم ما بني أربعة إلى ستة مجدفني 

بتحريك كل مجداف. وتستطيع سفينة »القادس« حمل معدات 
عسكرية وعدد كبير من املقاتلني.

ترجمة: د.ح�سن الغول
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القائد العظيم غاب عن 
ساحة النضال وهي أحوج 

ما تكون إليه.. ومن هنا تزداد 
فداحة خسارة األمة العربية 

في جاللة امللك فيصل.. 
ومع هذا فال ينبغي أن يقال 

حتت تأثير الصدمة التي 
شملت اجلميع بأن اخلسارة ال 
تعوض، وإمنا ينبغي أن يدفعنا 

اإلحساس بفداحتها إلى 
حشد كل القوى الكامنة في 

نفوسنا وعلى أرضنا حتى 
ال يترك رحيل الفيصل عنا 

فراغاً ميكن أن ينفذ منه العدو 
املتربص بنا من كل جانب.

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

ظهرت األلعاب اإللكترونية، 
وانتشرت بني قطاع 

الشباب بشكل خاص... 
وانقسمت اآلراء بني مؤيد 

لوجود هذا النوع من 
األلعاب باعتبارها وسيلة 

لتنمية املدارك، وبني 
معارض لها على اعتبار 

أنها مضيعة للوقت، 
وميكن أن تقود إلى أنواع من 
االنحراف.. وبرز اجتاه وسط 

يقول بأن هذه األلعاب 
اإللكترونية ميكن أن حتقق 

الفائدة منها، بشرط 
السيطرة عليها، وحسن 

استخدامها، ومع هذه 
اآلراء كان لنا لقاء مع عدد 
من اخلبراء في حتقيق حول 

السلبيات واإليجابيات.

1
9
8
4

1
9
7
5

أبريل
أبريل

األرشيف

وزير  علي  بن  حمودة  معايل  برئا�سة  اجتماع  عقد 

الدولة لل�سوؤون الداخلية �سارك فيه املقدم حممد جمعة 

املدير العام لل�رشطة،  واملقدم حمد �سعيد مدير �رشطة 

خملوف  الرحمن  عبد  والدكتور  لل�رشطة،  العا�سمة 

مدير دائرة تخطيط املدن، وا�ستعر�ض خالل االجتماع 

لدرا�سة  امُل�سّكلة  اللجنة  بها  قامت  التي  الدرا�سات 

والعني،  اأبوظبي  مبدينتي  املرور  وم�ساكل  اأو�ساع 

وتعديل  تو�سيع  حول  اأجريت  التي  الدرا�سات  وكذلك 

اأبوظبي مبا يتفق مع الزيادة يف  ال�سوارع يف مدينة 

حركة املرور، ومت و�سعها بالتعاون بني دائرة تخطيط 

تو�سيع  وا�ستهدفت  العا�سمة،  �رشطة  ومديرية  املدن 

حركة  ان�سياب  التي حتقق  الو�سائل  وتوفري  ال�سوارع 

املرور وتفادي وقوع 

اأو�سح  احلوادث. وقد 

تخطيط  دائرة  مدير 

ال�سعة  اأن  املدن 

قد  لل�سوارع  احلالية 

اأ�سا�ض  على  حددت 

ال�سكان  تعداد  اأن 

اأبوظبي  مدينة  يف 

األفًا،   30 يتجاوز  لن 

ولكن العدد احلايل لل�سكان قد جتاوز هذا، االأمر الذي 

التي  التعديالت  واإدخال  ال�سوارع،  تو�سيع  يتطلب 

تتطلبها الزيادة يف حركة املرور. 

بعث �سمو وزير الداخلية بكتاب اإىل املجل�ض التنفيذي 

الأبوظبي يوّجه فيه النظر اإىل ما ين�ساأ من خالفات بني 

املوؤجرين وامل�ستاأجرين للمحالت التجارية وامل�ساكن، 

لعدم  نتيجة  اخلالفات  هذه  الف�سل يف  �سعوبة  واإىل 

وميكن  الطرفني  بني  العالقة  ينظم  ت�رشيع  وجود 

االحتكام اإليه.

وذكر �سمو الوزير اأن قوة ال�رشطة تواجه هذه امل�سكلة، 

عندما  امل�ستاأجرون  اأو  املوؤجرون  اإليها  يلجاأ  حيث 

ين�سب بينهم خالف، ومن بني هذه اخلالفات ما اأمكن  

الق�ساء،  اإىل  اأحيل  ما  ومنها  ودية،  ب�سورة  اإنهاوؤه 

وات�سح خالل ذلك �رشورة وجود ت�رشيع ميكن االحتكام 

اإليه ب�ساأن العالقة بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين.

املجل�ض  اإىل  بكتاب  الداخلية  وزير  �سمو  بعث  كما 

التنفيذي يوؤكد فيه على �رشورة وجود اأق�سام للدفاع 

املدين يف خمتلف االأجهزة احلكومية ملواجهة الطوارئ 

اأو املمتلكات، وعلى  التي قد يتعر�ض لها االأ�سخا�ض 

�رشورة االرتفاع مب�ستوى كفاءة اجلهاز اخلا�ض باإطفاء 

االأ�سا�سية  واجباته  اجلهاز  هذا  ميار�ض  واأن  احلرائق، 

كجزء من املديرية العامة لل�رشطة.

اقتراح مكافآت خاصة للمتعلمين في قوة الشرطة

جولة استطالعية في ألمانيا االتحادية

لجنة من الشرطة وتخطيط المدن
لوضع مشروع لحل مشاكل المرور

تأكيد أهمية وجود تشريع
لتحديد العالقة بين الُمالك والمستأجرين

ناق�ست اللجنة العامة باملديرية العامة لل�رشطة تقرير 

الو�سائل  اأف�سل  لدرا�سة  ت�سكلت  التي  الفرعية  اللجنة 

ال�رشطة  �سلك  اإىل  ال�سباب املتعلم لالن�سمام  الجتذاب 

املجل�ض  اإىل  الكتابة  اللجنة  وقررت  العام،  واالأمن 

التنفيذي لطلب املوافقة على منح عالوة كفاءة خا�سة 

ويكون �رشفها  ال�رشطة  بقوة  العاملني  من  للمتعلمني 

قا�رشاً على امل�سلحني فقط. ووفقًا للنظام املقرتح متنح 

مكافاأة خا�سة بكل �رشطي اأو �سابط �سف اأكمل املرحلة 

االبتدائية من الدرا�سة، ومكافاأة اأكرب لكل �رشطي و�سابط 

�سف اأكمل املرحلة االإعدادية من الدرا�سة.

خلفان  املقدم  برئا�سة  الداخلية  وزارة  من  وفد  قام 

الأملانيا  بزيارة  الوزارة  وكيل  باأعمال  القائم  خمي�ض 

بجولة  للقيام  حكومتها  من  بدعوة  االحتادية 

ا�ستطالعية على خمتلف اأعمال واأن�سطة ال�رشطة هناك. 

العام  املدير  جمعة  حممد  املقدم  الوفد  �سم  وقد 

لل�رشطة، واملقدم حممد عبد الرحمن اأبو  ق�سيدة قائد 

�رشطة راأ�ض اخليمة، والرائد حميد �سيف م�ساعد قائد 

اأول حممد �سميع مدير فرع  �رشطة ال�سارقة، واملالزم 

اأيام  ع�رشة  مدة  اجلولة  وا�ستمرت  العامة.  العالقات 

حيث انتهت يف 25 مار�ض املا�سي.

استبدال رخص السوق لمواطني دول مجلس التعاون

شرطة دبي تحتكر بطوالت شد الحبل
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الأ�سبوع  العليا  اللجنة  عقدت 

املقدم  برئا�سة  اجتماعًا  املرور 

فيه  �سارك  علي  اأحمد  �سلطان 

مدراء املرور باالإمارات وممثلون 

املعنية  واجلهات  الوزارات  عن 

اخلا�سة  اال�ستعدادات  ملناق�سة 

االأول  املرور  اأ�سبوع  بتنظيم 

لدول اخلليج العربية الذي يبداأ 

يف 28 اأبريل القادم.

ممثلون  االجتماع  ح�رش  وقد 

والثقافة،  االإعالم  لوزارات 

واالأ�سغال  والتعليم،  والرتبية 

وال�رشطة  واملوا�سالت، 

العامة  واالأمانة  امل�سلحة،  بالقوات  الع�سكرية 

للبلديات.

�سيجرى  التي  االإعالمية  اخلطة  االجتماع  واأقر 

تنفيذها بالتعاون مع اإدارة العالقات العامة بوزارة 

الداخلية وخمتلف االأجهزة االإعالمية على م�ستوى 

الدولة، واملطبوعات اخلا�سة بالتوعية املرورية.

على  املرور  الأ�سبوع  فرعية  جلان  ت�سكيل  وتقرر 

وت�سم  املرور،  مدراء  برئا�سة  االإمارات،  م�ستوى 

ممثلني للوزارات واجلهات املعنية لو�سع ومتابعة 

تنفيذ االإجراءات اخلا�سة بتنظيم اأ�سبوع املرور. 

يف  ال�سيارات  لفح�ض  نقاط  اإقامة  املقرر  ومن 

املرور،  اأ�سبوع  اأيام  طوال  الدولة،  مدن  خمتلف 

يجرى خاللها فح�ض ال�سيارات للتاأكد من �سالمتها، 

اخلا�سة  املطبوعات  وتوزيع  ال�سائقني،  واإر�ساد 

بالتوعية املرورية.

اأ�سدر العميد خلفان خمي�ض وكيل وزارة الداخلية تعميمًا 

وزراء  قرارات  بتنفيذ  لاللتزام  االإمارات  �رشطة  مديري  اإىل 

الداخلية بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ب�ساأن 

دول  ملواطني  ال�سيارات  وقيادة  ال�سوق  رخ�ض  ا�ستبدال  

جمل�ض التعاون. وقد ن�ست هذه التعليمات على التايل:

١- ي�سمح الأبناء دول جمل�ض التعاون بقيادة ال�سيارات 

دولة  من  اأو  بلدانهم  من  اأرقام  لوحات  حتمل  التي 

االإمارات مبوجب رخ�ض ال�سوق ال�سادرة اإليهم من دول 

فئة  نف�ض  ال�سيارة من  تكون  اأن  التعاون على  جمل�ض 

رخ�سة ال�سوق.

2- يتم ا�ستبدال رخ�ض ال�سوق اخلليجية ملواطني دول 

املجل�ض بعد انتهائها �رشيطة اأن يكون طالب اال�ستبدال 

مقيمًا باالإمارة التي يرغب احل�سول على رخ�سة �سوق 

منها مبوجب اإثبات خطي.

مواطني  من  مواطن  الأي  �سوق  رخ�سة  �رشف  بعد   -3

دول املجل�ض ت�سحب رخ�سة ال�سوق ال�سادرة اإليه من 

بلده وتودع يف اإدارة املرور بالوزارة مع بيان تف�سيالت 

االإمارات،  دولة  من  عليها  ح�سل  الذي  ال�سوق  رخ�سة 

اإىل  االأ�سلية  �سوقه  رخ�سة  اإر�سال  من  لنتمكن  وذلك 

م�سدر �سدورها.

للمرة ال�ساد�سة تفوز �رشطة دبي ببطولة ال�رشطة 

ال�رشطة  فرق  فيها   �ساركت  والتي  احلبل،  ل�سد 

وعجمان  القيوين  واأم  اخليمة  وراأ�ض  بال�سارقة 

والفجرية ودبي.

�سهد اللقاء العقيد �ساحي خلفان قائد عام ال�رشطة 

بدبي، والذي قام بتوزيع  الكوؤو�ض التذكارية على 

البطولة  اأي�سًا   �سهد  كما  االأوىل،  الثالثة  الفرق 

العالقات  اإدارة  مدير  احلو�سني  ح�سن  الرائد 

العامة، وعدد من �سباط ال�رشطة باالإمارات. وجاء 

يف املركز الثاين على التوايل �رشطة اأم القيوين، 

واحتل فريق �رشطة راأ�ض اخليمة املرتبة الثالثة، 

و�رشطة الفجرية املرتبة الرابعة. واملعروف اأن �رشطة 

دبي فازت ببطولة �سد احلبل عام 77، 78، 79، 83، 

واأخرياً  ١984.

االستعداد لتنظيم أسبوع المرور األول 
لدول مجلس التعاون الخليجي
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بدايات

فر�شان ال�شرطة خالل قيامهم بتدريبات

�شرطي مرور  يوقف �شيارات و�شاحنات خمالفة للقوانني املرورية

أبريل

حتت رعاية صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، شهد سمو 

الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء حفل تخريج دفعتي 
الضباط املرشحني التاسعة 

واخلريجني اجلامعيني 
التاسعة ومجموعة 

املنتسبني الثالثة من 
الضباط.

وفي تصريح صحافي بهذه 
املناسبة أكد سموه أن 

األمن واالستقرار اللذين 
تنعم بهما دولة اإلمارات 
بحمد اهلل هما ثمرة  من 

جهود صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان رئيس الدولة لتحقيق 
العزة والكرامة للمواطنني.

1
9
9
9

مبكرمة من خليفة بن زايد
بعثــــة الداخليـــة تــؤدي مناســــك احلـــج
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اأوفدت وزارة الداخلية بعثة احلج 

العربية  اململكة  اإىل  الر�سمية 

احلج  فري�سة  الأداء  ال�سعودية 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نفقة  على 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�سلحة.

ح�سن  العقيد  البعثة  وتراأ�ض 

نادي  مدير  احلو�سني  اأحمد  

وت�سم  باأبوظبي،  ال�رشطة  �سباط 

البعثة ١40 �سخ�سًا من املواطنني 

العاملني بوزارة الداخلية.

باأن  البعثة  رئي�ض  احلو�سني  ح�سن  العقيد  و�رشح 

واهتمام  توجيهات  اإطار  يف  ياأتي  احلج  رحلة  تنظيم 

معايل الفريق الركن الدكتور حممد �سعيد البادي وزير 

الداخلية، واللواء �سمو ال�سيخ  �سيف بن زايد اآل نهيان 

اجلوانب  وتاأكيد  تنمية  على  وحر�سهما  الوزارة،  وكيل 

يف  االإ�سالمية  العقيدة  وتر�سيخ  والدينية  الروحية 

جوانب العمل ال�رشطة فكراً و�سلوكًا.

لهذه  تنفيذاً  اإنه  قائاًل:  احلو�سني  العقيد  واأ�ساف 

التوجيهات فقد مت اإعداد  برنامج متكامل لرحلة احلج 

وزارة  حلجاج  ت�سمن  التي  الت�سهيالت  كافة  وتوفري 

الداخلية الراحة واأداء منا�سك احلج ب�سهولة وُي�رش.

كرّم اللواء �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان وكيل 

ال�سف  و�سباط  ال�سباط  من  عدداً  الداخلية  وزارة 

واملتميزين  التدريبية  دوراتهم  يف  املتفوقني  واالأفراد 

الذين قاموا باأعمال بطولية اأثناء اخلدمة واملتعاونني 

خالل  وذلك  واملقيمني،  املواطنني  من  ال�رشطة  مع 

باأبوظبي  ال�رشطة  �سباط  بنادي  اأقيم  الذي  االحتفال 

�سمن فعاليات االحتفال باليوم التدريبي.

وكيل  ال�سعفار  �سيف  اللواء  �سعادة  االحتفال  ح�رش 

وزارة الداخلية امل�ساعد ل�سوؤون االأمن، والعميد الركن 

احلدود  حر�ض  قائد  �سلواح  �سالح  عبدالرحمن  بحري 

وال�سواحل، والعميد حممد خمي�ض اجلنيبي مدير اإدارة 

مدير  نائب  مبهام  واملكلف  واملالية  االإدارية  ال�سوؤون 

مدير  الفالحي  زايد �سقر  والعقيد  اأبوظبي،  عام �رشطة 

اخليلي  �سامل  حممد  والعقيد  العا�سمة،  �رشطة  اإدارة 

وروؤ�ساء  االإدارات  ومديرو   العني  �رشطة  اإدارة  مدير 

االأق�سام وعدد من ال�سباط ب�رشطة اأبوظبي.

نهيان وكيل  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  اللواء  قام 

اإدارة  مدير  �سهاب  م�سطفى  العقيد  يرافقه  الوزارة 

�سهادات  بتوزيع  اأبوظبي  ب�رشطة  والتدريب  التخطيط 

و�سباط  ال�سباط  على  التذكارية  والهدايا  التقدير 

من  واملتعاونني  واملتميزين  املتفوقني  واالأفراد  ال�سف 

املواطنني واملقيمني على اأر�ض الدولة.

م املتفوقني بالدورات التدريبية واملتميزين سيف بن زايد ُيكرِّ
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ضبط مائة مخالف لقانون اإلقامة على مستوى الدولة
إجـــراءات جـــديدة ملعـاجلــــة مشـكـلــــــة هــروب اخلادمــــــات

اجلن�سية  عام  مدير  املهريي  خلف  حا�رش  العميد  دعا 

واالإقامة املواطنني واملقيمني للتقيد بالقانون االحتادي 

رقم ١3 ل�سنة ١996م ب�ساأن تنظيم دخول واإقامة االأجانب، 

موؤكداً حر�ض الدولة على عدم التهاون يف تطبيق اأق�سى 

الذين  وامل�ستهرتين  املخالفني  �سد  الرادعة  العقوبات 

حتذيرات  من  بالرغم  املخالفات،  ارتكاب  يوا�سلون 

اجلهات املخت�سة امل�ستمرة خا�سة عرب و�سائل االإعالم 

املختلفة بالدولة. واأعلن الرائد جنم عبداهلل �سيار مدير 

للجن�سية  العامة  باالإدارة  والتحقيق  املتابعة  اإدارة 

للقانون  خمالف   ١00 حوايل  �سبط  مت  اأنه  واالإقامة 

خالل ع�رشة اأيام على م�ستوى الدولة، باالإ�سافة اإىل  20 

امراأة وثالثة مت�سللني من جن�سيات   ١4 خمالفًا بينهم 

ال�سكنية مبدينة  البنايات  اإحدى  خمتلفة خالل مداهمة 

التي  االإجراءات  من  العديد  هناك  اأن  واأ�ساف:  اأبوظبي. 

هروب  م�سكلة  ملعاجلة  القادمة  الفرتة  خالل  �ستتخذ 

اخلادمات من كفالئهن واملنازعات بينهن والكفالء، حيث 

ملعاجلة  املنا�سبة  بالو�سائل  اجلمهور  تعريف  �سيتم 

الظاهرة، وذلك تباعًا عرب و�سائل االإعالم.
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البعض يعتبر أن العمل الشرطي هو مجال تكثر 
فيه اإلثارة والغموض والمغامرة، ولربما جاء هذا 
االعتقاد السائد من األفالم البوليسية التي تصّور 

عمل الشرطة من جانب واحد.  
من  هي  البلوشي  راشد  مسعود  سعادة  الرائد 
من  كبيراً  جزءاً  النسائية  الشرطة  أعطين  اللواتي 
من  الرابعة  الدفعة  من  فكانت  عمرهن،  سنوات 
الشرطة النسائية، وأمضت إلى اآلن ربع قرن في 

صفوف الشرطة.
وتؤكد سعادة أن رغبتها في االلتحاق بالشرطة 
العمل  أحبت  كما  الوطني،  حّسها  من  نابعة  كانت 
بوليسية،  أفالم  من  شاهدته  بما  متأثرة  الشرطي 
أي  مواجهتها  عدم  في  محظوظة  كانت  وهي 

اعتراضات في أسرتها على عملها. 
عن  سعادة  الرائد  لدى  السائدة  الفكرة  كانت 
أُناساً  تضم  بأنها  التحاقها  بداية  في  الشرطة 
قوانين  عنها  وتصدر  الصعب،  المراس  ذوي  من 
ما  سرعان  الفكرة  هذه  أن  إال  وقاسية،  صارمة 
مهمة  يؤدي  المهم  الجهاز  هذا  أن  لتدرك  تالشت 
األمن واألمان  ِبساط  وطنية مستمرة هدفها نشر 

في ربوع البالد.  
يقع مقر عمل الرائد سعادة البلوشي في مديرية 
الشرطة  فرع  مدير  نائب  وهي  العين،  شرطة 
النسائية، ومسؤولة أمن المستشفيات. وفي بداية 

سعادة البلوشي: 
األفالم البوليسية 

عتني على االلتحاق بالشرطة! شجَّ

التحاقها بالشرطة منذ 25 عاماً كانت برتبة رقيب، 
فتدّرجت في الوظائف والرتب إلى أن وصلت إلى 
الحالية. وخالل مسيرة عملها كانت تضع  رتبتها 
نصب عينيها أن أهم ما يجب أن يكون في العمل هو 
اإلحساس باألمانة، مؤكدة بأن عملها في الشرطة 
أّهلها لتكون عضواً أكثر نفعاً في مجتمعها، لتحمل 

مسؤولية كبيرة تجاه وطنها.
العامالت  جميع  مع  سعادة  الرائد  وتتعامل 
كأخت كبرى وكأم لهن، منّوهة بأنه يجب أن تكون 
الشرطية على قدٍر كبير من الوعي والتعامل الراقي 

لتمثيلها للشرطة النسائية.  
عملها  في  التميّز  على  سعادة  حرصت  وفيما 
فإنها  وجه،  أكمل  على  إليها  الموكلة  المهام  وأداء 
حرصت أيضاً أال يؤثر ذلك على دورها كأم، وزاد 
العبء عليها بعد وفاة زوجها فلعبت دور األم واألب 
في آن واحد، وحرصت على أن تولي أبناءها ُجّل 

اهتمامها بعد وفاة األب، لتكون الداعم الرئيسي لهم 
في مسيرة حياتهم.

وتزّين حياة الرائد سعادة ثالث زهور كما يحلو 
لها تسميتهم، وتتحدث عنهم بفخر واعتزاز، فابنها 
البكر يعمل في القوات البحرية برتبة نقيب، وابنتها 
أعتاب  على  وهي  القانون  كلية  في  تدرس  الثانية 
البشرية، وتشعر  الموارد  والثالثة تدرس  التخّرج، 
لم  ما  وتحقيق  تربيتهم  ُحسن  على  الرضا  بكامل 

تحققه هي في مجال الدراسة.
وتقديراً لتضحياتها وجهودها رّشحت »جمعية 
الشرطة النسائية اإلماراتية« الرائد سعادة البلوشي  

لجائزة األم العسكرية المثالية.
أنثى  العسكري روح  الزي  سعادة تخفي خلف 
تعشق الموضة بشكل كبير حتى تحولت عندها إلى 
هواية أساسية، حيث تضع تصاميم مبتكرة تناسب 

ذوقها.

نساء في الميدان

اإعداد: نوال �سامل - ت�سوير: حممد علي

يجب اأن تك�ن ال�سرطية على قدر كبري

 من ال�عي والتعامل الراقي لتمثيلها 

لل�سرطة الن�سائية
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المتميزون

بكل  اليومي  عملهما  ميارسان  شرطيان  هما 
اقتدار وتفاٍن.. إال أنهما كانا في يوم غير عادي على 
موعد مع ما ميليه نداء الواجب اإلنساني في إنقاذ 
حياة طفلة يتهددها املوت، فغامرا بحياتهما واقتحما 
اخلطر بكل رجولة ووطنية، فاستحقا تكرمي الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية على جهودهما املبذولة 
في  ورغبتهما  ولشعورهما  اإلنساني  وواجبهما 
تقدمي يد العون وواجب املساعدة لآلخرين تكريساً 
ملفهوم العمل الشرطي وهدفه السامي خلدمة الوطن 

وكل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة.
عاماً(   27( البدواوي  علي  خالد  الرقيب  إنهما 
العامة  الثانوية  على  ولديه طفالن، حاصل  متزوج 
املــرور  مبديرية   2007 العام  في  التحق  ــذي  وال
والدوريات، وحدة الضبط املروري »مبركز الهير« 
في العني, والرقيب راشد سالم اليماحي )26 عاماً( 
متزوج وحاصل على الثانوية العامة، والذي التحق 
أرفع  شرف  ناال  وقد  نفسها  باملديرية   2006 عام 
تكرمي تقديراً جلهودهما ودورهما البطولي في إنقاذ 
طفلة مواطنة تبلغ من العمر سنة ونصف السنة من 

احلريق الذي شب في منزل ذويها.
خالد:  الرقيب  يقول  احلادثة  تلك  قصة  وعن 

أحد  أفادني  احلريق  مكان  إلى  وصولي  »مبجرد 
املوجودين أن هناك طفلة لم يتم العثور عليها بعد، 
الفور  وعلى  املشتعل  البيت  داخل  عالقة  زالت  وما 
قمت  اإلنساني  وإحساسي  بالواجب  ولشعوري 
اجلهات  برفقة  املمكنة  املساعدة  لتقدمي  بالدخول 
املختصة، فوجدت إحدى الغرف مغلقة، فقمت بكسر 
الطفلة مختبئة حتت  إليها فوجدت  الباب والدخول 
السرير فحملتها على الفور وخرجت بها من املنزل 
وسلّمتها للجهات الطبية املوجودة في مكان احلادث 

إلجراء الالزم حيالها«.
ذلك  بعد  حدث  ما  راشد  الرقيب  زميله  ويتابع 
قائالً:  »في الوقت نفسه وأثناء دخول الرقيب خالد 
إلى املنزل إلنقاذ الطفلة كنت أتواصل مباشرة مع 
غرفة العمليات حتى تكون جميع اجلهات املسؤولة 
على علم ودراية كافية بجميع اخلطوات الواقعة في 
مكان احلادث للقيام باإلجراءات الالزمة. ولكن ما 
إن خرج الرقيب خالد برفقة الطفلة حتى انهار جراء 
استنشاقه للدخان املتصاعد من احلريق، فقمت على 
الفور بنقله إلى مستشفى سويحان بسيارة الدورية 

إلنقاذ حياته«.
وجــود  مــن  يخلو  ال  العمل  أن  ــد  راش ــرى  وي
الصعوبات والتحديات التي ال بد على اإلنسان أن 

اإعداد: اأماين اليافعي

عمل بطولي
يجتازها بذكاء وِفطنٍة وصبر وتطويعها في مسار 

يجعلها تزول تدريجياً وهذا يتطلّب مجهوداً كبيراً.
لهذه  املستمر  االستعداد  أن  فيرى  خالد  أما 
بالعلم واملعرفة ومواكبة  التحديات يكون بالتسلح 
التطورات العاملية في مجال العمل الشرطي إلشاعة 
األمن واألمان، وهذا ما نلمسه ويلمسه كل من يقيم 

على هذه األرض الطيبة.
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أن  ويضيف: 
التخصصية،  بالدورات  منتسبيها  على  تبخل  ال 
العاملني  مهارات  لصقل  التعلم  على  تشّجع  وهي 
بهدف تقدمي أفضل اخلدمات ضمن استراتيجيات 
مدروسة تتماشى مع مسيرة النهضة املستمرة في 

الدولة.
وعن األثر الذي يتركه عمله الشرطي على حياته 
يقول راشد: إن الوظيفة صقلت شخصيته وعّززت 
من ثقته بنفسه، مما ساعده في النجاح في حياته 
الشخصية واألسرية والعلمية والعملية، وفي حتمَّل 

حجم املسؤولية امللقاة على عاتقه. 
وينصح خالد جميع املنتسبني بااللتزام والتفاني 
في العمل، وأن تكون الدولة وأمنها الهدف األسمى 
لهم، وأن ال يدخروا جهداً في افتداء أرواحهم لهذا 

الوطن الغالي.

TASK مركز
task@cmiexcellence.com

CORE مركز
core@cmiexcellence.com

 TEAM مركز
team@cmiexcellence.com

لالستفسارات العامة
info@cmiexcellence.com

هاتف   : 8821 671 2 971+
فاكس : 9513 671 2 971+

ص.ب    : 106754، أبوظبي، أ.ع.م

      Corporate Excellence Masters International

      /CMI.UAE

      @CMIExcellence

      /CMIExcellence

www.cmiexcellence.com
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خارج المهنة

اإعداد: الرا الظرا�سي

في  سنة«   31« الصغيري  علي  الله  عبد  الرائد  يعمل 
إدارة األزمات والكوارث األمنية في القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، حصل على  شهادة املاجستير من أكادميية شرطة 
دبي للعلوم الشرطية، وُيحّضر اآلن لرسالة الدكتوراه في 

اململكة املتحدة.
يهوى الرائد عبد الله الصغيري رياضة الغوص، ويقول 
ولدُت  فقد  للغوص،  عشقي  في  دوراً  لعبت  بيئتي  عنها: 
النائمة  املنطقة  تلك  الفجيرة«  »دبا  منطقة  في  وترعرعت 
على البحر، تعلّمت ُحب البحر والغوص فيه ومناداته عند 
كل يوم، البحر يقبع في ذاكرتي وهوايتي وبيئتي وتربيتي، 
عاملي  هو  البحر  بالكلمات،  معه ال ميكن وصفها  قصتي 
احلقيقي، لهذا هوايتي تكمن في عمق البحر، في ذلك العالم 
االستثنائي البكر، حيث  تعتبر هواية رائعة وممتعة تتعرف 
الُشعب  و  اجلميلة  البحر  أسماك  من  مختلف  عالم  على 
املرجانية الرائعة اجلمال، تتعرف على نفسك احمُلِبة للجمال 

بشكٍل مختلف.
ويتابع بحماس: ساهمت األفالم الوثائقية املتخصصة 
في الغوص في تعميق فكرتي حول اجلوانب االحترافية 
للغوص، لهذا اشتركت بنادي أبوظبي للرياضات البحرية 

بالتنسيق مع نادي شرطة أبو ظبي. 
وعن الغوص وعوامله، يقول الصغيري: للغوص قواعد 
القواعد  ومن  دونها،  الغوص  ميكن  ال  وأحكام  وأعراف 
الذهبية في الغوص أنه ال يحق ألي شخص الغوص إال 
 »PADI« بعد حصوله على رخصة غوص، كما أن قانون
مهما  فــردي  بشكل  غــواص  أي  يغوص  أن  متاماً  مينع 
كانت مهارته وحرفنته في الغوص، الرفقاء أمر ضروري 
ومصيري في رحلة الغوص، فاملفاجآت مفتوحة في القاع.

من  أنواع  ستة  هناك  أن  الصغيري:  الرائد  وأضاف 
مستويات  على  وتعتمد  الــغــوص،  وشــهــادات  رخــص 
الغواصني أنفسهم وقدراتهم في الغوص، فهناك »رخصة 
الثالث  والنوع  ُمتقدم،  غوص  ورخصة  مبتدئ،  غوص 
الرابع يختص  خاص بغوص اإلسعافات األولية، والنوع 
الغوص  سيد  اخلامس  والنوع  اإلنقاذ،  غوص  برخصة 
مدرب  رخصة  عن  عبارة  السادس  والنوع  »احملترف«، 

غوص معتمد.
الغوص  عن  الغواص  توقف  إذا  أنه  جانب  إلى  هذا 
أكثر من ستة أشهر عليه في هذه احلالة أن يأخذ دورات 
تنشيطية للتأكد من لياقته ومهارته قبل الدخول إلى البحر.

وعن األوقات التي ميارس فيها رياضة الغوص، قال: 
املفضلة  رياضتي  ملمارسة  وقتي  هي  األسبوع  نهايات 
دبا  في  أغوص  ما  وغالباً  البحر،  أعماق  في  والغوص 
الفجيرة وخور فكان، ففي البحر َنرمي الُهموم ونولد من 

جديد بروح تشبه اتساع البحر.

عبداهلل الصغيري:

البحر هو عالمي الحـقيقي!

هاتف: 7211143 03 - فاكس: 7221159 03 - ص.ب: 14668 - العين - أ.ع.م.

Tel: 03 7211143, Fax: 03 7221159, P.O.Box: 14668, Al Ain, U.A.E.

مؤسسة ميركاتو للمقاوالت العامة
MECRATO GENERAL CONT. EST

Contracting
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في قلوبنا

تزداد نظرات اإلعجاب لهؤالء الذين اتخذوا من 
التحدي عنواناً حلياتهم، ونذروا أنفسهم بأن يكونوا 
االحتياجات  ذوو  هم  وهكذا  دائماً،  الطليعة  في 
اخلاصة الذين رفضت إرادتهم تصنيفهم وفصلهم 
عن األسوياء في أي مجال كان، فكانوا ِنعم األفراد 
رافعني  املجاالت،  من  كثير  في  واملنجزين  املنتجني 

شعار التحدي واإلصرار والعزمية.

إميان محمد الكثيري إحدى اللواتي زرعن بذرة 
إحدى  فكانت  وفيراً،  خيراً  أينعت  أرض  في  األمل 
والتحدي، ونظرتها  باإلرادة  اإلعاقة  اللواتي هزمن 
التفاؤلية للعديد من األمور احلياتية، رافعة شعار: 
)ال يأس مع احلياة وال حياة مع اليأس(، وتصف 
نفسها بالبطلة لتحديها إعاقتها بفضل إميانها الذي 
يعكس اسمها، واحتواء من حولها لها خاصة وأنها 
البكر والوحيدة التي تعاني من اإلعاقة املتمثلة في 

إعاقتها احلركية.

ق�صاء اهلل  

تقول إميان: إن اإلعاقة الزمتها منذ بلوغها الثانية 
من العمر، إذ كانت تصول وجتول بني أرجاء املكان 
حتى  الصغيرة،  بخطواتها  حولها  ملن  الفرح  باعثة 
الضحكات  تلك  فأسكتت  الشوكية  احلمى  داهمتها 
واألســى،  احلــزن  والديها  وجّهي  على  ورسمت 
كبيراً  حيّزاً  أخذ  وقدره  الله  بقضاء  الرضا  ولكن 
من حياتهما، فكان التسليم مبا كتب الله خير قرار 

اتخذته تلك األسرة.
بكل حب  احتضنتها  التي  بأسرتها  إميان  تفخر 
إلى  جناح  من  استمرارها  في  وساهمت  وحنان، 
جناح، حيث إنها تلقت تعليمها االبتدائي واإلعدادي 
في »مركز لذوي االحتياجات اخلاصة«، لتنتقل إلى 
صفوف تعليم الكبار في املرحلة الثانوية، وتصف 
كّونت  حيث  اجلميلة،  بالسنوات  دراستها  سنوات 
وعدم  بإعاقتها  آبهة  غير  الصداقات،  من  العديد 
أمّتت  حتى  زميالتها،  عن  نقص  بأي  إحساسها 
دراستها فالتحقت »مبعهد أبوظبي للتعليم والتدريب 
دراستها  استكمال  لها  يقّدر  لم  ولكن  املهني«، 

لظروف خاصة.

بداية امل�صوار

إلميان  أساسياً  شعاراً  كانا  واإلصــرار  العزم 
خلوض غمار احلياة العملية، فكانت بداية  املشوار 
االلتحاق  »مبراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل 
النواة  ضمن  فكانت  اخلاصة«،  االحتياجات  ذوي 

التحقت  حيث  املراكز،  هذه  خريجي  من  ــى  األول
إلى  امللفات«، وتدين بالفضل  بدورة »إدارة وحفظ 
والدها الذي أخبرها بوجود املراكز وتشجيعها على 

االلتحاق بها.
االتــصــال  مــركــز  فــي  كموظفة  إميـــان  تعمل 
منذ  السيارات«  قيادة  لتعليم  ــارات  »اإلم بشركة 
خاللها  من  تعلّمت  سنوات،  عشر  على  تزيد  مدة 
الذين  الشركة  العمالء وموظفي  التعامل مع  كيفية 
تبادلهم التقدير واالحترام، مبدية سعادتها بالتحاقها 
بالعمل، وتعترف بأن بيئة العمل عملت على تكوين 
للحياة  بنفسها ونظرتها  ثقتها  شخصيتها، وزيادة 

في جميع جوانبها.

اأُمنيات

دراستها  الستكمال  الكثيري  ــان  إمي تطمح 
اجلامعية  الشهادة  بأن  الكامل  إلميانها  اجلامعية، 
العلم  ألهمية  احلالي،  وقتنا  في  سالح  أقوى  هي 

وتشجيع الدولة حَلَملَة الشهادات ملكانتهم العالية في 
املجتمع، كما تطمح إلى وجود قانون خاص لذوي 
واحتياجاتهم  طلباتهم  ن  يؤمِّ اخلاصة،  االحتياجات 

ويحفظ حقوقهم.

�صكر 

إلى  واالمتنان  الشكر  تقدمي  إميان عن  تغفل  لم 
صاحب األيادي البيضاء، الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
قّدم لذوي االحتياجات اخلاصة كل  الذي  الداخلية 
دعم واهتمام، مبدية شكرها لسمّوه على تخصيص 
ذوي  وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  »مراكز 
تشجيعهم  على  عملت  التي  اخلاصة«،  االحتياجات 
لدمجهم  بهم  العمل  جهات  وتوصية  ودعمهم 
باملجتمع، والعمل على بناء شخصياتهم االستقاللية 
لبناء حياتهم اخلاصة وبناء أسرة تفخر بوجود فرد 

من ذوي االحتياجات اخلاصة.

اإعداد: نوال �سامل - ت�سوير: حممد علي

إيمان الكثيري: ال يأس مع الحياة!  
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لتجربة  ودعم  ثقافي  حوار  إلى  الوصول  كان 
من  اهتمام مشترك واحداً  التعاون في مسائل ذات 
أهدافه النبيلة، عندما أسس في العام 1999 مع المفكر 
واألديب الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد ورشة عمل 

ضمت موسيقيين من الشرق األدنى وأوروبا. 
أن  حثيثاً  حاول  الطويلة  الفنية  مسيرته  وخالل 
من  الكثير  تجاوز  تستطيع  الموسيقى  بأن  يثبت 

النمساوية، حيث قام بالعزف على البيانو مقطوعات مايسترو التعايش
ذلك  بعد  ليبدأ  باخ،  العالمي  للفنان  رائعة  موسيقية 
بدأ  بعامين  وبعدها  العالمية،  نحو  األولى  خطواته 
العالم ليعزف موسيقاه،  رحلته وتنّقله بين عواصم 
ويبهر جمهوره على مسارح فيينا وروما ونيويورك 

وباريس ولندن.
ومع قيادته لفرقة لندن السيمفونية عام 1967 بدأ 
العالمية، وأصبح  السيمفونية  الفرق  كبريات  بقيادة 
بعدها قائداً لفرقة أوركسترا باريس، وفي العام 1981 
قاد ألول مرة فرقة موسيقية في »مهرجان فاغنر«، 
األلمانية،  بايرويت  مدينة  في  سنوياً  ُيقام  الذي 
وأصبح عام 1992 المدير العام لفرقة »أوبرا برلين« 
الحكومية، وباإلضافة إلى ذلك تم تعيينه منذ ديسمبر 
عام 2011 في منصب المدير الموسيقي لدار »أوبرا 
سكاال« في ميالنو اإليطالية، والتي تعتبر من أشهر 

دور األوبرا في العالم.
وفاغنر  وشومان  بيتهوفن  موسيقى  جانب  إلى 
المعاصرة  الموسيقى  بعزف  بارنباوم  يهتم  ومالر، 
بيير  أعمال  برلين«  »أوبرا  دار  في  يقّدم  فلم  أيضاً، 
ويورك  موندري  ابيله  وإيز  ريم  وفولفغانغ  بوليز 
ألَّفها  التي  الوحيدة  األوبرا  قدم  وإنما  فقط،  هولر 
عن  توفي  الذي  كارتر،  إليوت  األمريكي  الموسيقار 
شهر  من  الخامس  في  أعوام   103 الـ  يناهز  عمر 

نوفمبر من العام الماضي.
فإن  القيادية  ومهارته  تفوقه  من  الرغم  وعلى 
ما يقوم بتبديل موقعه كقائد للفرقة  برنباوم كثيراً 
مؤخراً  قدم  حيث  للبيانو،  عازف  إلى  الموسيقية 
سلسلة حفالت في دار »أوبرا سكاال« - ميالنو نذكر 
منها الحفلة التي أقيمت بمناسبة عيد ميالده السبعين 
وعزف فيها على البيانو مع زميله اإليطالي المعروف 

عالمياً كالوديو آبادو.
لفرقة  الفنية  المسيرة  في  األبرز  الحفلة  أما 
تمثَّلت  فقد  الشرقي«  الغربي  الديوان  »أوركسترا 
الله  رام  مدينة  في  الفرقة  أقامتها  التي  الحفلة  في 
الفلسطينية في العام 2005، إذ سافر أعضاء الفرقة 
بجوازات سفر دبلوماسية إسبانية إلى الضفة الغربية 
إلقامة الحفلة، وكانت المرة األولى التي يدخل فيها 
موسيقيون »إسرائيليون« إلى األراضي الفلسطينية، 
وقد علَّق برنباوم على ذلك بقوله: »من خالل هذه 
المغامرة والرحلة عرف هؤالء الشباب كم هو مهم 
التواصل والتعرف على حياة الناس في الطرف اآلخر 

من الحدود«.

مواقف

الجنسية  يحمل  الذي  برنباوم  للموسيقار 
الفلسطينية أيضاً مواقف وآراء كثيرة تجاه الصراع 
العربي- اإلسرائيلي ومنها قوله: »في 29 نوفمبر من 
المتحدة على خطة تقسيم  العام 1947 وافقت األمم 
فلسطين والتي بمقتضاها ُقسمت فلسطين التاريخية 
إلى منطقتين إحداهما لليهود واألخرى للفلسطينيين، 
مسلمين  فلسطينيين  جميعاً  كنا  اليوم  هذا  وقبل 

ومسيحيين ويهود متساوين«.
ويرى برنباوم أن منح فلسطين مؤخراً صفة دولة 

إعداد: حنان سالم

مراقب غير عضو في األمم المتحدة قد يكون الفرصة 
الدولتين  حل  مشروع  في  الروح  لنفخ  األخيرة 
المستقلتين، بحيث تعيش فلسطين و»إسرائيل« جنباً 

إلى جنب.
 ويؤكد برنباوم على حيادية مواقفه تجاه الصراع 

بقوله:
»ال أريد هنا أن أعطي دروساً في األخالقيات أو 
وال  لإلسرائيليين  ال  السياسية  االستراتيجيات  في 
هذا  بقاء  بأن  التذكير  أريد  أني  غير  للفلسطينيين، 
الصراع بدون حل لسنوات طويلة قد ُيعَزى إلى عدم 
إدراك كال الطرفين، وأيضاً بقية العالم، لجوهر هذا 

الصراع«.
الموقف  على ضرورة  كما ويؤكد برنباوم أيضاً 
للفلسطينيين  الواحدة  السياسية  والقيادة  الموحد 
بقوله: »هذه هي اللحظة المناسبة للمصالحة الداخلية 
الضرورية من أجل التوصل إلى حٍل بدءاً بالمصالحة 
بين حماس وفتح، فمن الضروري للفلسطينيين أن 
واحدة،  سياسية  وقيادة  موحد  موقف  لهم  يكون 
كما من األفضل »إلسرائيل« أن يتحد الفلسطينيون 
 - كثيراً  ُيرتكب  خطأ  وهو   - الخطأ  فمن  سياسياً 

االعتقاد بأنه من األفضل التعامل مع عدو منقسم«.
ويختم بقوله: »أعتقد أن لليهود الحق بأن يعيشوا 
يعيشوا  أن  حقهم  من  ليس  ولكن  المنطقة،  في 

وحدهم«.
وفي مقابلة مع مجلة »دير شبيجل« األلمانية انتقد 
»اإلسرائيلية«  المواقف  بشدة  برنباوم  الموسيقار 
أوروبا  في  اليهود  له  تعرض  ما  بين  تربط  التي 

والسياسة »اإلسرائيلية« تجاه الفلسطينيين
في  المذبحة  لذكرى  تسييس  »هناك  وقال: 
»إسرائيل«، وهذا غريب ومستهجن، عندما قدمنا إلى 
»إسرائيل« سنة 1952 كان عمري 10 سنوات، ووقتها 
لم يتكلم أحد عن المذبحة، على الرغم من أن ذكراها 
مازالت قريبة في ذلك الوقت، إال أن الشباب اليهود 
إلى  لقد نظروا  بناء يهودية جديدة،  كانوا يعتزمون 

األمام ولم يشغلوا أنفسهم كثيراً بمعاناة ذويهم«.

الحدود والحواجز، فنجح في أماكن كثيرة ألنه كان 
يصر على أن ُينظر إليه كفنان وليس كسياسي.

إنه الموسيقار العالمي دانييال برنباوم الذي ُولد 
العام  في  آيرس  بوينيس  األرجنتينية  العاصمة  في 
1942 وهو ينحدر من عائلة يهودية، هاجر جده في 
األرجنتين  إلى  روسيا  من  العشرين  القرن  بداية 
هرباً من االضطهاد الذي كان يتعرض له اليهود في 

روسيا أواخر القرن التاسع عشر.
العزف على  دانيال  تعلم  الخامسة من عمره  في 
البيانو ليقوم بعدها بالعزف وهو في سن السابعة 
عامة.  في حفلة  به  بأس  ال  أمام جمهور  عمره  من 
وعلى إثر نكبة فلسطين في العام 1948 هاجر دانيال 
وقد   ،1952 العام  في  »إسرائيل«  إلى  عائلته  مع 
واصل مسيرته الفنية بعد ذلك في مدينة زالتسبورغ 

العام  في  ايخمان  محاكمة  أثناء  »أنه  وأضاف: 
في  بعمق  زمالئي  من  والعديد  أنا  فكرنا   ،1961
أن  تنادي  أصواتاً  فسمعنا  الثانية،  العالمية  الحرب 
علينا فعل شيء ما، لكي ال تحدث هذه األمور ثانية«. 
وأوضح أنه »في تلك الفترة تولَّد شعور من الكراهية 
اليهود  إليها  استند  التي  المذبحة  بين  ربط  الذي 
الفلسطينية،  المشكلة  وبين  لهم،  بدولة  للمطالبة 
إيخمان نشبت حرب  أعوام من محاكمة  وبعد ستة 
1967، وحصلت تغييرات في »إسرائيل«، ومنذ ذلك 
الوقت والقادة »اإلسرائيليون« يربطون بين معاداة 
السامية األوروبية وعدم اعتراف الفلسطينيين بدولة 

إسرائيل«.
ويقول برنباوم عن هذا الربط »هذا شيء سخيف 
في  للسامية  معادين  ليسوا  الفلسطينيين  إن  جداً، 
من  طردهم  على  يعترضون  ببساطة  فهم  األصل، 
األوروبية  السامية  لمعاداة  بالنسبة  أما  أراضيهم، 
وإقامة دولة  تقسيم فلسطين  أعمق من  فلها جذور 
»إسرائيل« في العام 1948، ال يوجد رابط بين معاداة 

السامية األوروبية والمشكلة الفلسطينية.
االستفزازية  بمواقفه  أيضاً  معروف  وبرنباوم 
أعمال  »إسرائيل«  في  قدَّم  إذ  لإلسرائيليين، 
بعدائه  المتهم  فاغنر  ريتشارد  األلماني  الموسيقار 
الموقف  »إن  يقول:  ذلك  وعن  والسامية  لليهود 
الموسيقار  ألحان  المتعنت من عرض  »اإلسرائيلي« 

فاغنر يستفزني جداً«.
لكن ذلك لم يؤثر في مواقف برنباوم المقتنع بدور 
الموسيقى في تجاوز الحواجز ونزع بذور الكراهية 
م عام 1999 مع المفكر الفلسطيني  بين الناس، فقد نظَّ
موسيقية  عمل  ورشة  أول  سعيد،  إدوارد  الراحل 
مشتركة بين شبان »إسرائيليين« وعرب في مدينة 
فرقة  بعد  فيما  أسسوا  والذين  األلمانية،  فايمر 
»ديوان  اسم  عليها  أُطلق  أوسطية  سيمفونية شرق 
الشعرية  المجموعة  بعنوان  تيمناً  شرق«   - غرب 
للشاعر األلماني غوته. وتضم الفرقة موسيقيين من 
إسرائيل واألردن وسوريا ولبنان ومصر وفلسطين.
برنباوم«  دانييال  »مؤسسة  دعم  يقتصر  ال 
غرب  »ديوان  أوركسترا  فرقة  دعم  على  برلين  في 
المشاريع  من  العديد  تدعم  وإنما  فقط،  شرق«   -
التربوية والموسيقية في الشرق األوسط، وبالتعاون 
في  للموسيقى«  سعيد   - برنباوم  »مركز  مع 
فلسطينيين  موسيقيين  المؤسسة  تدعم  الله  رام 
من  وبمبادرة  األعمار  مختلف  من  و»إسرائيليين« 
عام  للموسيقى  روضة  برلين  في  افتتحت  برنابوم 
2005، وأقام في برلين حفلة خيرية لصالح الروضة 
بمناسبة االحتفال بعيد ميالده السبعين في الخامس 
األوركسترا  قائد  2012، مع  نوفمبر  عشر من شهر 

الموسيقي الهندي زوبين ميهت.
الموسيقية ودورها  التربية  ويلقى تصوره حول 
جيداً  صدى  االجتماعي،  التعايش  تشجيع  في 
أخيراً  أبوظبي  استضافت  وقد  العام.  الرأي  لدى 
الموسيقار العالمي برنباوم وفرقته، حيث أحيت فرقة 
»أوركسترا الديوان الغربي الشرقي« حفالً موسيقياً 

على مسرح »قصر اإلمارات«. 
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الكلمة و الظل

عندما ترقص تحاول أن تكون في وضع اتزان 
على  وتحافظ  اإليقاعات  وتصاحب  األنغام  تساير 
أن  لياقة شريكك في الرقص، مع هذا يجب أيضاً 

تبتسم، هل تعتقد أنها مسألة صعبة؟
العديد  من  تئن  التي  األدبية  الكتابة  حال  إنها   
من اإلشكاليات، فهي كتابة تبحث عن قارئ وعن 
الِظالل  عن  تبعدها  إعالمية  كشافات  وعن  ناقد 
مميز،  بكتاب  يحلم  قارئ  وبين  الضوء،  بؤرة  إلى 
وكاتب يبحث عن قارئ وفّي، وبين تخبط وسائل 
اإلعالم التي تنقصها في الغالب الخبرة لتعلم الغث 
الشابة،  األدبية  األعمال  السمين في إصدارات  من 
بين كل هذه الفوضى األدبية تظهر الجوائز األدبية 
الجيد  الكتاب  وتضع  المسار،  تصحيح  لتحاول 
األدبي....فهل  الضوء  دائرة  في  الجيد  والكاتب 

تنجح في تحديها؟
الكاتب  وتعطي  يريد  ما  القارئ  تعطي  الجوائز 
الجيد أحقَّيته في النشر والشهرة وترفع من عدد 
النسخ المطبوعة؛ إنها معادلة دقيقة وشائكة، وعلى 
الرغم من ُكثر ما يقال أو يشاع عن الجوائز العربية، 
مع هذا تظل الجوائز األدبية حلماً للكاتب المحترف 
والهاوي، فهي الطريق األوفر حظاً للشهرة األدبية.

وفي هذا التحقيق نحاور كتّاباً من مختلف الدول 
من  العربية  الجوائز  غيَّرت  كيف  لنتعرف  العربية 

خريطة حياتهم األدبية.

سمير قسيمي:
 تجربتي الروائية األولى عبارة عن قرار 

الكاتب الجزائري الشاب سمير قسيمي استطاع 
في السنوات الماضية أن يترك بصمة لقلمه الذي 
والعربية  الجزائرية  األقالم  من  غيره  عن  تميّز 
العمود  بوابة  من  جاء  الذي  الكاتب  فهذا  الشابة، 
أصبح  المحلية  الجزائرية  الصحف  في  الصحفي 
اآلن من أهم الُكتَّاب الجزائريين الذين ُيشار إليهم 

ببنان اإلبداع.
برواية  األدبية  حياته  بدأ  الذي  سمير  يعتبر 
الكتّاب  من  ضياع«  »تصريح  بعنوان:  جداً  مهمة 
الذين فاجأوا الساحة األدبية، فهو لم يكتب القصة 
كتابة  يحترف  أن  يفكر  ولم  حياته  في  القصيرة 
وأفكاره  السردية  لغته  من  تمّكنه  ولكن  الرواية، 
الروائي  نّصه  جعلت  الكتابة  في  إبداعه  وطريقة 

لعبة الكراسي الموسيقية
كيف ميكن للجوائز االأدبية العربية اأن ُتغري حياة االأدباء ال�سباب

حتقيق : الرا الظرا�سي 

على  ويحصل  ذاته  يشق  »تصريح ضياع«  األول 
أفضل رواية جزائرية عام 2008 في الجزائر.

يقول  بجائزة،  له  عمل  أول  بفوز  تجربته  وعن 
الروائية األولى عبارة عن  سمير: »كانت تجربتي 
منطقة  في  أعيش  كنت  الوقت  ذلك  ففي  قرار.. 
شعبية وعلى الرغم من أنني لم أدخل السجن في 
حياتي، إال أن أغلب جيراني وزمالئي وبعض أفراد 
أسرتي كانوا ضيوفاً على هذا الجب األسود، وفي 
ليلة ما، كنا نتسامر، تحدث كل واحد من معارفي 
عن تجربته المريرة في السجن كيف دخل ولماذا 
كانت  وبالطبع  خرج؟؟  وكيف  حدث  وماذا  دخل 
أنا  وبينما  والحظ.  السمعة  سيئة  قصصاً  كلها 
بتجارب  بالبوح  فكَّرت  معاناتهم،  معهم  ارتشف 
هؤالء الشباب في السجن وبدأت الكتابة. في البدء 
اعتقدت أني سأكتب تحقيقاً صحفياً، ولكني فكرت 
أن هذا التحقيق سيموت بعد أن ُيقرأ لمرة أو مرتين 
األدبي سيكتب  العمل  بينما  األرشيف،  في  وُيدفن 
اعتقد  كنت  التي  الكتابة  بدأت  وهكذا  الخلود،  له 
»نوفيال«،  أو  عبارة عن قصة طويلة  إنها ستكون 
حتى  الكتابة  بحر  في  وأغرق  أكتب  كنت  ولكني 
أنهيت الرواية..وكانت دهشتي تسبق الكل في أولى 

أعمالي الروائية.
»تصريح  روايتي:  قائالً:  قسيمي  ويضيف 
مأساة  عن  تتحدث  جزائرية  رواية  أول  ضياع« 
السجن، وقد يعود هذا العتبار السجن »تابو« أدبياً 
ال يقترب منه أحد في الجزائر، ولكني كسرت هذا 
فعندما  تابو،  بأي  أؤمن  ال  شخصياً  فأنا  التابو، 
أن  ذاتي  على  عهداً  أخذت  الكتابة  في  شرعت 
أكتب بضمير حي، فالكتابة في المقام األول متعة 
فيها  يجب  أمانة  الثاني  المقام  وفي  لي  شخصية 
الرغم  على  قائالً:  ويتابع  القارئ.  عقلية  احترام 
من أن الصحافة الجزائرية لم تحتف بروايتي ولم 
عن  تحدثت  عربية  صحفاً  هناك  أن  إال  لها،  تشر 
هذه الرواية بنقد إيجابي حول تقنية كتابتي للنص 
أفضل  بجائزة  فوزي  كانت  والمفاجأة  الروائي، 
سلَّطت  الجائزة  هذه  الجزائر،  في  جزائرية  رواية 

الضوء على عملي األدبي األول.
وعن أهمية الجوائز للمبدع الشاب، يقول الروائي 
جوائز  أننا صائدو  يعتقد  البعض  قسيمي:  سمير 
وهذا غير صحيح، عندما أكتب شخصياً ال أفكر في 
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الكلمة و الظل

الجوائز، بل أكون قلقاً ومهموماً بالنص الروائي.. 
فكل حواسي تدور حول واقعتي السردية، مع هذا 
الجوائز عبارة عن مصعد  أن  أنكر  أن  ال أستطيع 

كهربائي للشهرة. 
 

نهى محمود :
 أتمنى أن أحصد المركز األول... وبقية المراكز 

ال تعنيني
أما الصحفية والكاتبة المصرية نهى محمود فقد 
»هالوس«  بعنوان:  رواية  وهو  الثالث  كتابها  فاز 
عام  في  الثقافية«  دبي  »جائزة  في  األول  بالمركز 
2011، لهذا ُطبع الكتاب ووزع مجاناً مع مجلة دبي 

الثقافية.
التي  الكاتبة نهى محمود  وفي هذا الصدد تقول 
الفائزة  روايتي  بعامين:  إال  الثالثين  تتجاوز  لم 
يحدث  طويل  مونولوج  عن  عبارة  كانت  »هالوس« 
في ليلة واحدة فقط ويتحدث عن بطلة القصة التي 
روايتها  كتابة  تنهي  أن  وعليها  كاتبة  أيضاً  هي 
من  تبدأ  »هالوس«  ولكن  الخاص،  كمبيوترها  على 
التي تختبئ في سريرها. وتتابع نهى  الجو  برودة 
األخير  األسبوع  المسابقة في  في  »اشتركت  قائلة: 
عربية،  رواية   92 مع  »هالوس«  روايتي  وتنافست 
ة  ولكني حصدت المركز األول، وكانت مفاجأة سارَّ
أحصد  أن  أتمنى  كنت  وأصدقائي..  ولعائلتي  لي 
المركز األول ألن بقية المراكز بصراحة ال تعنيني«.

وعن سبب فوزها بالجائزة بالرغم من المنافسة 
أسلوب  على  اعتمادي  أن  »اعتقد  تقول:  القوية، 
فوزي،  في  كبير  أثر  له  كان  والفانتازيا  الغرائبية 

هذا بالطبع مع اهتمامي بكل تفاصيل العمل الروائي 
التقني« موضحة أنها راهنت على الفكرة ألنها كتبتها 
بعض  وتستشير  تكتب  كانت  حيث  كامل  عام  في 

أصدقائها ومن ثم تعاود الكتابة.
األدبي  لمشوارها  بالنسبة  الجائزة  أهمية  وعن 
محمود:  نهى  الكاتبة  تقول  بدايته،  في  مازال  الذي 
عربياً،  الكاتب  انتشار  على  تساعد  الجوائز  بالطبع 
ولكن  الكتّاب،  من  والعديد  الكتب  من  الكثير  فهناك 
الكتاب الذي يفوز بأي جائزة عربية يحصد نصيباً 
جيداً من الشهرة اإلعالمية ومن مبيعات الكتب أيضاً، 
وهذه نقطة بالغة األهمية خاصة بالنسبة لدور النشر.

لولوه المنصوري:
 الجوائز تمنح جواز مرور للكاتب الشاب

الفائزة  المنصوري  لولوه  الكاتبة  وترى 
لإلبداع  »الشارقة  بجائزة  األول  بالمركز 

رأسي«  تحت  »قبر  مجموعتها  عن  العربي« 
دبي  »بجائزة  الخامس  بالمركز  والفائزة 
الثقافية« في قسم القصة القصيرة لعام 2013  
الشباب  للكتّاب  جداً  كبيرة  فرصة  الجوائز  أن 
فهي طريق معبّد لالنتشار اإلعالمي سواء كان 
مرور  جواز  تعطي  فالجائزة  عربياً،  أو  محلياً 
الثقة،  من  مزيداً  فيه  وتزرع  الشاب  للكاتب 

وتدعم القارئ بكتب ذات جودة إبداعية.
شخصياً  أنا  قائلة:  لولوه  الكاتبة  وتضيف 
أي  يعجبني  ال  كتبهم،  ينقحون  الذين  الُكتاب  من 
أعود  وبعدها  ألكتب  وأعود  وأعدل  أكتب  شيء، 
ألغير، وفوزي بالجائزة سّرع من انتشاري أدبياً، 
وبصراحة كانت تجربة النشر واالنتشار اإلعالمي 
جديدة بالنسبة لي، وفوزي كان بمثابة نافذة ضوء 
لعالم األدب، فقبل الجائزة كنت في الظل اإلعالمي، 

أما اآلن فأصبحت في بقعة الضوء.

نهى محمود لولوه املنصوري سمير قسيمي

مكافآت الراتب من مصرف أبوظبي ا�سالمي

      اربح      ضعف راتبك ..
مكافأة من مصرف أبوظبي ا�سالمي!

24

3@ تحويل مالي واحد في الشهر عبر ا�نترنت. @@ تطّبق الشروط وا�حكام. يمنح المبلغ النقدي للمتعاملين ممن يحّولون راتبهم الشهري إلى المصرف ويتقّدمون بطلب تمويل شخصي خالل     أشهر من تاريخ أول تحويل للراتب.  وتمنح المكافأة حسب تقدير مصرف أبوظبي ا�سالمي ويتم دفعها من أموال المساهمين. 
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      فرع¬ @          جهاز صراف آلي @ حائز على جائزة أفضل خدمة متعاملين في ا�مارات لثالثة أعوام على 
التوالي @ خدمات مصرفية هاتفية مجانية @ خدمات مصرفية عبر ا�نترنت والهاتف المتحرك

80560

خدمة متعاملين حائزة على جوائز ومستوحاة من الضيافة العربية 

خدمات وعروض ومنتجات تمتاز بشفافية عالية

إحدى أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف ا³لي في ا�مارات

خدمات مصرفية سهلة وآمنة عبر ا�نترنت والهاتف المتحرك

مركز اتصال مجاني حائز على جوائز

حـّيـاك فـي مـصـرف أبـوظـبـي ا�سـالمـي .. الـدار دارك.

2011, 2012,
2013

أفضل
مصرف إسالمي

 في العالم لخدمات
التجزئة المصرفية

غلوبال فاينانس

أفضل
خدمة

للمتعاملين

إيثوس لالستشارات

أفضل
مصرف إسالمي

في منطقة
الشرق ا�وسط

يوروموني، 
ذا بانكر

فاينانشال تايمز
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أدواتــه  أن  يــدرك  أن  الشاعر  على  يجب 
في محفظة  مخبأة  تكون  أال  يجب  الشعرية 
أو حقيبة، ألنها لو كانت هكذا ملا تطورت أو 
تغيرت، عليها أن تطل دائماً من نافذة مشبعة 
بالنور حتى تخرج من شرنقة مرحلتها إلى 

فراشة مرحلة أخرى.

�صيخة املطريي

شاعرة إماراتية

�صعر/ حمد غامن الهاجري - المارات�صعر/ عمر بن قالله العامري ـ الإمارات

�صعر/ ب�صاير ال�صيباين ـ الكويت

مداين

ودي انسى

مزاينة األشعار
ب��ال�����س��ع��ور وت���ل���ع���ب  ال�������س���اح���ه  حت���ك���م  ودك  ����س���ار  ال 

ه�����ذا ����س���ع���ار اأه������ل ال�����س��ف��اه��ه وال���ت���ف���اه���ه وال���ث���ب���ور

ي���خ���رب���ط���ون ال���ق���وب���ع���ه يف ���س��رب��ك��ة ب��ع�����ص االأم������ور

اأم�������ا ����س���ع���ار ال�������س���اع���ر امل���ط���ن���وخ وال�����ق�����رم ال���غ���ي���ور

ال���ك���ل���م���ه ال����ل����ي ت���ق���ط���ع ال���������س����ارع م������ع������ّراٍة ���س��ف��ور

دور ف���ي���ه  ل�����ه  وال  ال  ال����ت����وج����ه  ذا  ي�������س���ج���ع  وال 

م���ا ه����وب ك�����رٍه يف ال���ن���ج���اح ال���ّل���ي ي�����س��رف وال��ظ��ه��ور

احل�����س��ور ه����ذا  يف  ال��ل��ي��ل  ذا  ع��ن��دك��م  ظ���ه���وري  م��ث��ل 

ه����ذا ���س��ب��ب ط����ول ان��ق��ط��اع��ي وال ان����ا م���ا ب���ي ق�����س��ور

ال���ك���ل���م���ه ال����ل����ي ي���خ���ج���ل اجل����م����ه����ور م���ن���ه���ا ب���ّده���ا

ن�����ا������صٍ ل���ه���ا ����س���ف���ق غ���ب���ى ج���م���ه���وره���ا م�����ن ق���ده���ا

ج��ده��ا م����ن  ه���زل���ه���ا  خ���ب���اث���ة  ي���ظ���ه���ر  ال�������س���ق���ر  وال 

ي��ق��ده��ا ال���ل���ي  م����ن  ج���م���ه���وره  اآذان  ���م  ي���َح�������سْ ال���ل���ي 

م�����ا ع���ده���ا ال�������س���ع���ر  ال����ه����وي����ه يف  مي�������وت جم����ه����ول 

ول������و ن����اف����ذة االع��������الم �����س����وت ل����ه جم������ال ي�����س��ده��ا

ل����ك����ن ي����ب����ا ي���ظ���ه���ر ب���������س����وره ل���ل�������س���م���وخ ي�����س��ده��ا

ط��ل��ع��ة ����س���رف ب����ني ال����رج����ال اف���خ���ر ب���ه���ا واع���ت���ده���ا

���س��اع��ر وط����ن م���ا اظ���ه���ر ����س���وى يف م��ن��ا���س��ب��اٍت ق��ده��ا

ودي ان�سى 

اإن قلبي كان مر�سى .. 

ترمي جروحك عليه.. كل ما مريت فيه 

بعدها ترحل وتق�سى .. 

ودي اأن�سى .. 

كان هال�سارع ظالم 

وكان بال�سكة ر�سيف .. دامٍي جتل�ص عليه .. 

كنت اأ�سوفك من بعيد .. حاير ب�سمتك 

وحيد 

وكنت اأملح بال�سما دخان طاير .. 

من غيومك..

واحت�ّس�ص فوق خدي دمع حاير .. 

من همومك ... 

تبت�سم �سوبي تنادي .. 

يل تنادي ؟ 

ما اأ�سدق .. يل تنادي ؟ 

وليه تنادي .. 

وانت نا�سيني وغادي .. 

ودي اأن�سى .. 

اين يف ليلة بكيت .. يوم جيتك مادريت 

انك تنادي علي .. جلل ت�ساألني عليك .. 

عن عيونك .. عن جنونك .. 

عن اأمل جّرح جفونك .. 

عن حبيبة قلبك اللي 

لالأ�سف كانت تخونك .. 

ودي اأن�سى 

لل�ساعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�سراف: خالد الظنحاين

k.dhanhani@yahoo.com
Fax: 02-4194499

ب��������������الدي ف��������������ي  وع�����ي�����ده�����������ا  ع����ي���������د  االأم 

ف���������وادي ف�����������������������ي  ا�����س����ك����ن  اأّم����������ني  وان����������ا  يل 

االأول�������������������ه ك���ان���������������ت ت��ع��ي�����������������ص امب��ه�����������������ادي

���س�����������دادي رج���������������الٍ   رب����ّ�������ت  وال��ث��ان��ي��������������������������ه 

ه�����������م م��ن��ب�����������ع ال���ط���ي���ب���ه واأه���������������������������ل امل���ب�������ادي

���س��ي��خ��ه ل��ه��������������ا ت��ق��������������دي��ر م���اه�������������������وب ع����ادي

ن��ف��خ��ر ب��ه��������������������ا م�����������ا ب��ي�����ن ك��������������������ل ال���ع���ب���ادي

ف��اق�����������ت ك�����������رم ح��ات�����������م وب��ي��������ص االي���������������ادي

ب���ي����ّ�������ن ع��ط�����������اه��ا ف�����������������ي امل�������دن وال����ب���������وادي

وادي ك�������ل  ف�������������������ي  امل���ح���ت���������������اج  اىل  ت�������و����س���ل 

امل���ن���������������ادي واال  م���ل���ه�������������������وف  ك�������������������ل  وت���غ���ي���ث 

و���س��������������������دادي ن��ع��ي�����م  ف�������ي  ع�����س��اه��������������ا  اهلل  ي����ا 

االوق�������ات ك�������ل   .. ال�������س���ن���ه  يف  ي������ومٍ   م�����اه�����وب 

االم��������ارات( و)اأم  ل�����ر���س�����������������������اي  ا����س���ه�������رت  اأّم 

واأّن��������ات ب��ه�����������������ٍمّ  ���������������ع���ر  ا����سْ م������ْا  ح�����س��ن��ه��ا  ويف 

و�����س���������اروا ل���ه�����������ذي ال�������������������دار ب���ال���ع���ز �����س����ادات

ع��������������الم��ات ال���ك�������������������رام���ه  درب  ع�������ل���ى  ول����ه����م 

ت�����س��ح��ى ْب��خ��ف�����������������������ان��ا ْوداخ��������ل ع��ي��ون��ن��ا ْت���ب���ات

ون����دع����ي ل��ه�����������������ا ت��ه�����ن��ى اب�������س���ع���اده وراح�������ات

م�����������ام��ات ح�������ي  خ���ي�������ره���ا  ذا  ال����زم���������ن  ط���������ول 

������س�����ّرت ق���واف�����������������������ل خ�������ري حت��م�����������ل م���ع�������ون���ات 

ومت������د اي���������د ال��ع�����������������������ون وق�����������ت ال�������س���ع���وب���ات

ل�����و �����س����اح ت����رق����ى ل�����������ه ال����وع���������ر واخل�����ط�����ورات

االإم�����������ارات( )اأّم  االأي�����������������������������ام  م�����������ع  وت��ب��ق�����������ى 
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أعالم عربية

جوزيف حرب

ُولد الشاعر اللبناني الراحل جوزيف حرب في بلدة 
املعمرية، جنوب لبنان، ودرس األدب العربي واحلقوق 
في اجلامعة اللبنانية، ثم دخل سلك التعليم وعمل في 
كتب  كما  عدة،  برامج  وقدَّم  وكتب  اللبنانية  اإلذاعــة 

برامج تلفزيونية .
وُيعد الراحل أحد أهم عمالقة الشعر املعاصر، سواء 

باللغة الفصحى، أو بلهجته اللبنانية احملكية، التي استطاع 
عبرها أن يوصل نفثات روحه إلى كل من يسمعه، عربياً، كواحد من املبدعني 
الذين متكَّنت نصوصهم الشعرية من فرض َسطوتها على أوسع دائرة، من 
أن قصائده  األدبي، السيما  إنتاجه  على  متتالية  أجيال  َترّبت  بحيث  املتلقني، 
لتكون  فيروز،  الكبيرة  والفنانة  الدارجة ربطت بني جتربته  باللهجة  املكتوبة 
خت فيها  بينهما توأمة فنية غنائية عظمى، انتمت إلى الذاكرة اإلبداعية، بل ترسَّ

إلى َحٍد بعيد.
شغل حرب رئاسة احتاد الكتاب اللبنانيني من عام 1998 حتى عام 2002، 
كما حصل على العديد من اجلوائز التكرميية منها: جائزة اإلبداع األدبي من 
العمل  مجلس  من  اللبناني  لألدب  األولى  واجلائزة  العربي،  الفكر  مؤسسة 

اللبناني في اإلمارات.
توفي الشاعر حرب في التاسع من فبراير املاضي عن عمر يناهز السبعني، 
ومارسيل  فيروز  غنَّتها  وقصائد  والعامية  بالفصحى  دواوين شعرية  تاركاً 
»شجرة  الفصحى  العربية  باللغة  حرب  تركها  التي  الدواوين  ومن  خليفة، 
األكاسيا«، »مملكة اخلبز والورد«،»السيدة البيضاء في شهوتها الكحلية«، كما 
ترك دواوين بالعامية منها: »مقص احلبر«، »سنونو حتت شمسية بنفسج«.   

اأَ�ْصَراْر

َكاَن ُينَاِدْيِه ُتَرابٌ َغاِمُض النَّبَْرِة
َّا َكاَن َيْسَهْر. مَل

َكاَن َيُذْوُق النَّْسَغ في األَْشَجاِر
َكْي َيْعِرَف َطْعَم الثََمِر اآلِتْي. َفإِْن َساَل
َكنَْسِغ الُغْصِن في ِدْفلَى َبَراِرْي األَْرِض

ً َصْمِغيّاً َوُمّرا
َكاَن ُسّكْر.

َراَب أَْسَوداً لِلْبُْرُتَقاِل، َوَكاَن َيْختَاُر التُّ
ْيتُوِن، إِْذ َيأِتْي املََذاُق في أَْبيَضاً لِلتِّنْيِ َوالزَّ

الثَِّماِر َطيِّباً، َوالَّلْوُن في األَْوَراِق
أَْخَضْر.

َكاَن
ْح، َوُينَقِّْح. ُيَصحِّ

ْر. َكاَن – َمَساًء-  ِبَغَماَماِت الَعَشاَيا َيتَبَحَّ
بِْح َقْد مُتِْطُر إِْن ْيَح ِعنَْد الصُّ َيْعِرُف أَنَّ الرِّ

َكاَن َغَماُم األُْفِق
أَْحَمْر.

َكاَن َيَرى ُعنُْقْوَد آٍب َوْهَو في
َتْشِرْيَن، أَْو َيلَْمُح لَْوَزاِت احَلَفاِفْي َوْهَي َما

َزالَْت
َبِعيَْدْه.

ْعِر. لَِكْن، َما َكاَن َيْوماً َكاِتباً لِلشِّ
َهَكَذا َعلََّمنِي َجدَِّي
أَْسَراَر الَقِصيَْدْه.

أدب عالمي

هرني مي�صو 

ُولد الشاعر والرسام البلجيكي هنري ميشو في بلدة 
نامور في بلجيكا عام 1899، وتنبع خصوصيته من حبه 
لألسرار والغموض، إذ عرف كيف يبتعد عن األضواء 
رفض  عندما  األدبي  املجد  عن  ونأى  الصحافة،  وعن 
حيث   ،1965 عام  لألدب  الكبرى  الوطنية  اجلائزة  نيل 
فّضل أن يقرأه عدة مئات من القّراء املهتمني - حسب 

قوله- على أن يقرأه اجلمهور الواسع.
بعد انتهائه من الدراسة سافر كبحار على ظهر سفينة وبدأ بكتابة نصوصه 
الشعرية  كتاباته  وجاءت   ،1922 عام  الدائري«  اجلنون  من  »حاالت  األولى 
سريعة وإيقاعية وقادرة على التعبير عن أقل خلجة من خلجات النفس املتأملة. 
الداخلية للنفس«، ومتيز أسلوبه باخليال  التحديد »باملساحة  اهتم على وجه 
وُحب احلكاية واخلرافة واعتاد أن يصوغ شعوره بالضيق على شكل حواريات 

ساخرة لكي يتمكن من القضاء على هذا النوع من املشاعر. 
التقت جتربته األدبية في أحيان كثيرة مع احلركة السريالية ولكن دون أن 
متتزج بها. وقد نشر نصوصاً شعرية عديدة في مجلة »القرص األخضر« 
التي كانت تنشر أيضاً أعماالً سريالية. ومارس هنري ميشو أنواعاً مختلفة 
من الكتابة، فجرَّب القصيدة، والشعر املنثور، واملالحظات والسرد والقصص 
إليه  بالنسبة  التنوع  هذا  كان  املصورة..  واأللبومات  القصيرة  واملسرحيات 
وسيلة يحارب بها جموده وانغالقه على نفسه واختار لغته عنيفة ومباشرة 
األقنعة  وإزالة  النفس  تعرية  إلى  بل  اإلعجاب،  ونيل  التجميل  إلى  تسعى  ال 
في محاولة منه إلظهار ضعف اإلنسان وهشاشته للبحث عن احلقيقة وطرد 

األرواح الشريرة. 
للشاعر مجموعات شعرية عديدة، نذكر منها: إكوادور )1929(، بربري في 
أرواح  وطرد  اختبارات   ،)1938( ريشة   ،)1935( يتحرك  الليل   ،)1933( آسيا 
عمر  عن   1982 عام  الشاعر  توفي   .)1948( آخر  مكان  في   ،)1945( شريرة 

يناهز 83 عاماً.

يف اللحظة الأخرية

في اللحظة األخيرة 
البرد في داخلي، أنتم الذين تصرخون بالقرب مني 

سأترك البيت ذي األلف مقام 
في أعصابي املتصلبة 

متر بال رحمة عربة ضجيجكم 
هزمية، هزمية، مسألة غريبة 

أمتدد في وسط النهار كشجرة مقطوعة 
ال يعيش النمر أكثر من األيل 

لكنه يأتي دائماً في الوقت املناسب ليقتل األّيل 
عن غير قصد اخترق سكني 

أحد املهووسني صدري 
لكن هناك دائماً ظل 

يطرد ظال آخر، ليلتقي بالظالل األخرى 
ال ترجتف يا كياني، ال تبتئس، ال تتحطم 

لنتذكر كيف نستدرك ذواتنا 
في صداقة الصمت 

لنلج وحدنا رحبة الليل الشاسع 
ال هذا وال ذاك 

ُكن البحَر يا ولدي

ADS.indd   10 3/24/14   1:49 PM
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طارق ال�سناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

اجلائزة ال  على  الذي حصل  هو  »األوسكار«  أن  بالفعل  أعتقد  العنوان, ألني  في  يوجد خطأ 
والعكس ليس صحيحاً!!

شاهدت هذا الفيلم ألول مرة في مهرجان »دبي« الذي أكمل عامه العاشر نهاية العام املاضي، 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت ُمدمناً على مشاهدته مجدداً كلما حانت الفرصة.

بعض اجلوائز ُتشعرك أنها ازدادت مصداقية عندما َذَهبَْت ملن يستحقها، وهذا هو شعوري بعد إعالن 
جوائز »مسابقة األوسكار« في دورته الـ86 في مطلع الشهر املاضي وفاز فيلم »12 عاماً من العبودية«.

»كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة«..هكذا قال العالمة الصوفي النفري في واحدة من جتلّياته، وعندما 
أرى بعض األعمال الفنية التي تستعصي على التحليل، - حيث تقف فيها الكلمات عاجزة عن التواصل- 

استجير مبقولة النفري فهي البلسم الشافي عندما تستسلم احلروف وُتعلن  استحالة القبض على املعنى.
الرواية العظيمة واللوحة األخاذة والفيلم الساحر والقطعة املوسيقية التى حتلّق بك بعيداً، عندما تكون 
مهمتك هي أن حتيل إحساسك بها إلى كلمات فأنت تفقدها ألقها وخصوصيتها، إذا كانت الترجمة من لغة 
إلى لغة تخصم الكثير من اجلمال، فما بالكم عندما نصبح بصدد مجال فني مرئي ومسموع مثل الفيلم 
حتيله إلى مجال آخر مقال مقروء. ولهذا مثالً وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون فإن الرواية العظيمة ال تؤدي 
بالضرورة إلى فيلم عظيم،كما أن الرديئة رمبا تنطوي على خط درامي ما لو أمسك به املخرج الستطاع أن 

يصنع فيلمه، االنصهار بني الشكل واملضمون هو خريطة طريق اإلبداع اخلالص.
كثيرة هي املرات التى وجدت فيها الكرباج ينهال على ظهر العبد األسود في الفيلم وكأني أتلقاه على 
ظهري، الضربات احملسوبة هي فقط التى تختلط فيها الدماء باللحم، وإال فإن العبد الذي يتقاعس عن ضرب 
زميله هو نفسه سيتعرض لذات العقاب، الفيلم الذي أخرجه ستيف ماكوين يقدم رواية حقيقية عن رجل حر 
وعازف كمان موهوب  من أصل أفريقي أمسكه بعض جتار العبيد، كان سيداً في الشمال وأرادوا أن يبيعوه 
كعبد في اجلنوب، واخلطة هي محو ذاكرته وأولها أن يغير اسمه وأن ينسي متاماً أنه كان سيداً، وإال فإن 
العقاب القاسي ينتظره وبال رحمة، هو وزوجته وطفليه عليهم أن يتحملوا كل صنوف العذاب، إذا لم تقاوم 
الظلم فأنت عبد وإذا قاومت فإلى متى؟ عالقتنا باحلقيقة هي العمق الفكرى والدرامي لهذا لفيلم، ال يكفي أن 
نصمت عن ذكرها بل ونقتنع بأنها أيضاً هي الكذب بعينه، كنا كمشاهدين نريده أن يصمت ويعلن أنه عبد، 

تواطأنا جميعاً معه حتى نفلت من العقاب.
هل الفيلم يوجه شحنة الغضب ضد نظام العبودية، أم إلى الدفاع عن احلقيقة؟ العبد أراد التحرر ال ألنه 
يرفض العبودية، ولكن ألنها لم تكن احلقيقة، ولكن ما ذنب من ولد عبداً؟ هل عليه أن يستمر في الصمت 

واخلضوع؟ إنها النغمة التى ردَّدها الفيلم باقتدار وبتنويعات مختلفة طوال أحداثه.
املمثل األسود شيوتييل أجيوفيير الذي كان مرشحاً ألوسكار أفضل ممثل قّدم إبداعاً خاصاً في تقمصه 
لتلك الشخصية التي تقاوم حتى وهي تبدو ظاهرياً مستسلمة، إنه مثل »السوليست« املاهر في األوركسترا، 
كان أيضاً يعزف على أوتار املشاعر ونبضات القلوب. للعبودية سالح آخر هو الدين، رأينا قساً ُيحّرف في 
الكتاب املقدس لكي يقنع العبد األسود بأن إطاعة السيد هي من طاعة الله، ولهذا فإن حتطيم القيد لن يأتي 
بقرار وال مبجرد اإلحساس بالعذاب، ولكن بأن منتلك روح التحرر حتى من املقدس الزائف الذي يربطونه 
عنوة بالدين. وعلى الرغم من أن األحداث ال تنتهي بثورة العبيد، ولكن بأن يعود مرة أخرى البطل لبلده 
في الشمال، ليصبح سيداً، فإن هناك بذرة رأيناها تنبت على األرض ترفض العبودية، إضاءة املشهد األخير 
والتكوين الدرامي املغلف بدفء العائلة وصوالً لألحفاد بقدر ما منحنا فيضاً من البهجة، إال أنه مألنا بغصة 
من ألم وفيض من حزن َسَكنَا مشاعرنا، لتتردد مرة أخرى واحدة من جتلّيات النفري »القلب يتغير وقلب 

القلب ال يتغير وقلب القلب هو احلزن«!!
   

»األوسكار« يحصل على
»12 عامًا من العبودية«! 
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مالىء الدنيا
وشاغل الناس

30 ابريل  - 5 مايو 2014 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

تابعونا على: 

زوروا موقعنا ا�لكتروني: 
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ويلز  نيو ساوث  والية  عاصمة  قامت سيدني، 
الموانئ  وأجمل  أكبر  من  واحد  حول  األسترالية، 
أيضاً  ينطبق  وصف  وهو  العالم،  في  الطبيعية 
في  حاضرة  وأقدم  أكبر  تعد  التي  المدينة،  على 
أستراليا. وقد أنشئت سيدني في عام 1788 على 
بريطاني يصل  أسطول  أول  قائد  فيليب،  أرثر  يد 
إلى أستراليا، وأقيمت فوق تالل منخفضة محاطة 
كثيفة.  بغابات  تزدان  بحرية  وأخوار  بخلجان 
على  بديعة  إطاللة  الشهير،  الميناء  جسر  ويوفر 
دار  مبنى  مع  يمثل  كما  المدينة،  أرجاء  مختلف 
األوبرا الشهير رمزاً لها تعرف به، كما برج إيفل 

لباريس وتمثال الحرية لنيويورك.
وُتَعد سيدني الوجهة الرئيسية سواًء للمهاجرين 
عدد  وتجاوز  أستراليا،  إلى  القادمين  للسياح  أم 
سكانها، وفقاً ألحدث تعداد 4.5 مليون نسمة، أي 
مليوناً.   23 البالغ  أستراليا  سكان  عدد  ربع  نحو 
وقد تم اختيارها غير مرة كأفضل مدينة سياحية 
األلعاب  استراليا  استضافت  وعندما  العالم.  في 
األولمبية عام 2000، كانت سيدني هي المقر، وليس 

العاصمة االتحادية كانبيرا.
العام،  مدار  على  معتدل  بمناخ  سيدني  تتمتع 
لكنه يميل إلى الحرارة خالل فصل الصيف. ونظراً 
إلى موقعها في النصف الجنوبي للكرة األرضية، 
فإن شتاءها يحل حينما يكون الصيف في النصف 
الشمالي، أي خالل أشهر يونيو ويوليو  وأغسطس، 
نوفمبر   أشهر  في  صيفها  يأتي  المقابل،  وفي 
وديسمبر  ويناير. وإذا ما أضفنا النمو االقتصادي 
القوي الذي تشهده المدينة، ووجود أعداد كبيرة من 
التي  المتنوعة  الترفيه  ووسائل  والمطاعم  الفنادق 
تلبي مختلف األذواق والميزانيات، فال عجب عندئذ 
التي بلغتها سيدني في عالم  العالمية  من الشهرة 

السياحة والسفر.

املوا�صالت

عالية،  كفاءة  ذات  نقل  بمنظومة  سيدني  تتمتع 
فبعد أن يصلها السائح عبر مطارها الدولي، يمكنه 
تشمل  عدة،  بوسائل  مناطقها  مختلف  بين  التنقل 
القطارات والحافالت وسيارات األجرة، والعبارات 

وتنطلق  بميناء.  المحيطة  الساحلية  المناطق  في 
قطارات سيدني يومياً من الساعة الرابعة صباحاً 
الخطوط.  أغلبية  الليل في  وتستمر حتى منتصف 
وتربط قطارات خاصة بين معظم محطات المدينة 
ومبنى   »  T3و  T2« الداخلية  الرحالت  ومبنيي 
الدولي.  سيدني  مطار  في   ،T1 الدولية  الرحالت 
مدار  على  حولها  وما  سيدني  الحافالت  وتجوب 
التذاكر  بنظام  تعمل  وأغلبيتها  تقريباً،  الساعة 

المدفوعة مسبقاً.

اأبرز معال �صيدين

دار الأوبرا

أشهر  من  هاوس«  أوبرا  »سيدني  مبنى  يعد 
المعالم السياحية وأكثرها تميّزاً، ليس في سيدني 
أو أستراليا فحسب، بل على مستوى العالم أجمع. 
ويطل المبنى بأشرعته البيضاء العمالقة التي تشبه 
األصداف المتداخلة على ميناء سيدني، ويستضيف 
والحفالت  والمسرح  والباليه  األوبرا  عروض 

الدار  بمقر  وتحيط  العام.  مدار  على  الموسيقية 
مطاعم وأندية ودروب للمشاة. ويمكن القيام بجولة 

داخل دار األوبرا مع أدالَّء يتحدثون لغات عدة.
عام  كفكرة في  المبنى  إنشاء  بدأ مشروع  وقد 
 20 أوتزون. وفي  المعماري جون  1950، وصممه 
أكتوبر )تشرين األول( عام 1973، وفي حفل مهيب 
الملكة  افتتحت  والسالم«،  »الحرب  شعار:  تحت 
اليزابيث الثانية هذا الصرح الرائع الذي يضم أكثر 
مليوني  من  أكثر  تستقبل  وصالة  غرفة  ألف  من 
الثقافية  العروض  مختلف  لمشاهدة  سنوياً  زائر 

والترفيهية.

ج�صر امليناء

منه  نقطة  أعلى  ميناء سيدني في  يرتفع جسر 
134 متراً عن سطح الماء، وقد بدأ العمل فيه عام 
1923 وافتتح رسمياً في عام 1932. ويمكن للسياح 
تسلُّق الجسر المعدني العمالق وعبوره من األعلى، 
معالم  مختلف  على  خالّبة  بإطاللة  واالستمتاع 
وتنظم  الصور.  والتقاط  اتجاه  كل  في  سيدني 

جوالت الصعود والعبور بمنتهى الدقة، حيث يتعين 
وافياً  الزوار شرحاً  ويتلقى  التذاكر مسبقاً.  حجز 
خاصة  مالبس  ويرتدون  السالمة  إجراءات  حول 
مع  وينطلقون  إعاقة،  دون  من  التحرك  لهم  تتيح 
دليل في جولة تشكل متعة حقيقية تستغرق أكثر 

من ساعتين.

برج �صيدين

البرج تحفًة هندسيًة ومعماريًة رائعة،  ُيَعد هذا 
معالم  على  فريدة  إطاللة  زواره  يمنح  حيث 
البرج  على  سيدني  أهل  ويطلق  كافة.  سيدني 
»ويست  مركز  إلى  نسبة  »سنتربوينت«،  اسم 
فيلد سنتربوينت« التجاري الضخم الذي يقع في 
نطاقه، والذي يعد أحدث وأضخم مركز تجاري في 
سيدني، حيث يحتوي على أرقى وأفخم العالمات 

التجارية العالمية من مختلف المنتجات.

املر�صى الدائري 

يشكل المرسى الدائري قلب ميناء سيدني، وهو 

عدا  المدينة،  معالم  أبرز  إلى  ُتفِضي  بوابة  بمثابة 
عن كونه مركزاً رئيسياً لحركة العبارات والقطارات 
والحافالت. وُتَعُد مشاهدة معالم سيدني من القطار 
ومن  ذاتها.  حد  في  ُمتعًة  المرسى  عبور  أثناء 
المرسى ُتطلق األلعاب النارية التي تشهدها سيدني 
مبهرة.  احتفالية  أجواء  في  السنة  رأس  ليلة  في 
ومن أهم المعالم التي تقع في محيط المرسى: دار 
الملكية، وحديقة حيوان  النباتية  األوبرا، والحديقة 

تارونجا ومتحف الفن المعاصر.

ميناء دارلينغ

استضاف ميناء »دارلينغ« في 8 ديسمبر  2013 
إبداعية  أعمال  خالله  عرضت  عربياً،  مهرجاناً 
وأغان  العربي،  النمط  على  رملية  ومنحوتات 
متنوعة. وقد  ترفيهية  ورقصات عربية، وفعاليات 
االهتمام  من  الكثير  العربي  المهرجان  استقطب 

واجتذب أعداداً كبيرة من الزوار.
السياحية  المرافق  من  مجموعة  الميناء  ويضم 
ماكس  آي  مسرح  فيها  بما  المتميزة،  والترفيهية 

سيدني... روح أستراليا
سياحة

999 - خا�ص
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سياحة

عمالق يتكون من ثمانية طوابق، مخصص لعرض 
األفالم ذات األبعاد الثالثة، وحوض أسماك ضخم 
)سيدني أكواريوم(، يعد من أكبر أحواض السمك 
على مستوى العالم، إذ يحتوي على أكثر من 5000 

صنف من مختلف أنواع األسماك.
ويتيح األكواريوم لزواره متعة السير عبر أنفاق 
شفافة تحت الماء بطول 145 متراً. كما يضم ميناء 
التي صممت  الصينية،  الصداقة  »دارلينغ« حديقة 
كهدية  اإلسترالية  للحكومة  ومنحت  الصين  في 

بمناسبة المئوية الثانية الكتشاف أستراليا.

ذا روك�س

تجمع منطقة »ذا روكس« في تناغم فريد، بين 
مجموعة من المباني العتيقة هي األقدم في سيدني 
من جانب، ومجموعة أخرى من المتاجر العصرية 
والمطاعم التي يتدفق عليها األستراليون والسياح 

بأعداد كبيرة خالل عطلة نهاية األسبوع.

هات العمومية احلدائق واملتنزَّ

احلديقة النباتية امللكية

مقابل  الواقعة  الملكية،  النباتية  الحديقة  تضم 
الزهور  من  ومتنوعة  عديدة  فصائل  األوبرا،  دار 
لزوارها  الحديقة  هذه  وتتيح  النادرة.  والنباتات 
على  إطاللتها  بفضل  خالبة  بمشاهد  االستمتاع 

البحر.

ه ميناء �صيدين الوطني متنزَّ

في  الواقع  الوطني،  سيدني  ميناء  متنزَّه  يضم 
قلب المدينة، عدداً من الشواطئ الخالبة المخصصة 
ومسارات  النزهة  وأماكن  والحدائق،  للسباحة 
المشي والجري، إضافة إلى محميات تحتوي على 
تشكيلة واسعة من أنواع الحياة البرية في أستراليا. 
الكثير  االستمتاع بمشاهدة  لزواره  المتنزَّه  ويتيح 

من المعالم الساحرة.

ه اجلبال الزرقاء الوطني متنزَّ

أشهر المتنزَّهات في سيدني على اإلطالق، ويعد 

تم  التي  الكبرى  الزرقاء  الجبال  منطقة  من  جزءاً 
الجغرافية  لقيمتها  وذلك  عالمي،  كتراث  تسجيلها 
والنباتية والثقافية العالية. ويضم المتنزَّه ما يزيد 
من  العديد  إلى  إضافة  وممشى،  درباً   140 على 
التخييم، ومنها غابتا »أيروكا« و»بلو جم«،  أماكن 
المتنزَّه نصب خيامهم تحت  حيث يمكن لمرتادي 
»طيران  أقامت  وقد  األوكاليبتوس.  أشجار  ظالل 
منتجع  أول  الزرقاء  الجبال  منطقة  في  اإلمارات« 

بيئي فاخر في أستراليا.

الت�صوق

فرص التسوق في سيدني غير محدودة، سواًء 
العالمية  التجارية  العالمات  أرقى  منتجات  لشراء 
أم  اإللكترونية،  والمنتجات  والعطور  األزياء  من 
وتضم  اليدوية.  والمشغوالت  والهدايا  التذكارات 
الحديثة،  التجارية  المراكز  من  العديد  المدينة 
»هاربر  ومركز  سنتربوينت«  فيلد  »ويست  مثل: 
من  يتكون  الذي  للميناء،  المجاور  للتسوق«  سايد 
ومجموعة  متجراً   150 من  أكثر  ويضم  طابقين 
المحال  وهناك  الميناء.  على  المطلة  المطاعم  من 
التقليدية في مبنى فكتوريا التاريخي، الذي يقع في 
QVB، والذي  وسط المدينة ويطلق عليه اختصاراً 
التذكارية.  الهدايا  من  واسعاً  نطاقاً  للسياح  يوفر 
مع  المبنى  عبر  القيام بجوالت  للسياح  يمكن  كما 
دليل يشرح لهم تاريخ هذا البناء الذي افتتح عام 
1898 كقاعة حفالت موسيقية. وفي جانب التسوق 
الهدايا  يوفر  الذي  بادي،  سوق  هناك  الرخيص، 

التذكارية بأسعار معتدلة نسبياً.
من  عامة  أبوابها  سيدني  أسواق  وتفتح 
باستثناء  مساًء،  الخامسة  وحتى  التاسعة صباحاً 
حتى  مفتوحة  األسواق  تبقى  حيث  الخميس،  يوم 

التاسعة مساًء.

الطعام

يعيش  األعراق،  متعددة  عالمية  مدينة  سيدني 
فيها أناس من مختلف الخلفيات والثقافات. وبقدر 
كبيرة  مجموعة  لزوارها  المدينة  توفر  التعدد  هذا 
والحديثة  التقليدية  بين  تتنوع  التي  المطاعم  من 

والعربية.  والهندية واألوروبية  اآلسيوية  واإلثنية، 
ويتفاوت مستوى المطاعم بين الفخامة والبساطة، 
لكن أكبر عامل جذب للزوار هو المناظر التي تطل 
بمشاهد  االستمتاع  يمكنهم  حيث  المطاعم،  عليها 

رائعة أثناء تناول الطعام.
وفي سيدني الكثير من المطاعم التي تقدم األكل 
وماليزية  وتركية  لبنانية  مطاعم  ومنها  الحالل، 

وصينية وهندية وباكستانية وإفريقية.
يومياً  ثالث رحالت  اإلمارات«  »طيران  وُتّسير 
االتحاد«  »طيران  تسير  فيما  وسيدني  دبي  بين 
إلى  أبوظبي  من  يومياً  رحلتين  إلى  رحلة  بين  ما 

سيدني.
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من هنا وهناك

املمثلة األسبانية أندريا غاواش خالل حضورها ملهرجان »ملقا« السابع عشر 
لألفالم )جيتي(

 عالم في معهد »مصدر« الذي أطلق مركزاً ألبحاث الطاقة ليقود البحث العلمي 
في إنتاج وتخزين واستخدام الطاقة )من املصدر(

الفاخرة في كيوتو )جيتي(* امرأتان يابانيتان بالزي التقليدي حتضران افتتاح متجر للسلع 

 الروبوت »ناو« يستعرض إمكانياته في معرض دولي للروبوتات في فرنسا 
الذي شهد مشاركة أكثر من 300 إنسان آلي )جيتي(

 فتيات 
أيرلنديات 

يرتدين 
زي اجلني 

التقليدي 
في احلكايات 

احمللية 
احتفاالً بعيد 
سانت باتريك 

في دبلن 
)جيتي(

أرملة حتتفل بعيد ألوان الربيع )هولي( في مدينة فريندافان 
الهندية التي يقّدسها الهندوس )جيتي(

شرطيتان تعتقالن متظاهرة تشارك في االحتجاجات املناهضة 
للحكومة الفنزويلية في العاصمة كاراكاس )جيتي(

كلب بوليسي مجّهز باألنظمة احلديثة خالل دورية تفتيش في مقر 
انعقاد مؤمتر دولي في العاصمة الهولندية أمستردام )جيتي( 
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عمودي

زمن  من  إيطالية  ممثلة  لقب   –  1
الستينيات. 

في  برع  مسلم  عربي  جغرافي   –  2
الفلك واملالحة واجلغرافيا لقب بأمير 

البحار.
3 – عبودية – دولة عربية.

فرنسي  لرئيس  األول  االســم   –  4
راحل )م( – حب.

5 – متوجسة مبا هو عكس احلقيقة.
6 – من سور القرآن الكرمي – مدينة 

جنوب فرنسا على ساحل املتوسط.
7 – إطفاء للنيران.

8 – يرغب بالشيء – مجموعة سلسلة 
مركبات فضائية.

9 – أول البناء – سئم.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل
نزهة

اأفقي

دفــاع  وزيـــر  عائلة  لقب   –  1
أمريكي سابق. 

أطباء  وأعــظــم  الطب  ــو  أب  –  2
عصره وفيلسوف قدمي - للندبة. 
 - ألــم  لفظة   - اجلــرس  – دق   3

أضع خلسة.
4 – جنيع – يوضع على الرأس. 
من   - ــة  ــي إمــارات ــرة  جــزي  –  5

األحجار الكرمية.
6 – أجسام سماوية مضيئة - من 

أنواع األسنان. 
7 – أجابا )م( – من العاب القوة.
8 – أحد األنبياء – جمع الشتات.

9 – يخاصم – آلة قدمية للخياطة. 

 ............................................................................... اجلواب:   
 ................................................................................  اإلسم:  
 ..............................................................................  العنوان:  
............................................................................... الهاتف: 
البريد اإللكتروني: ...................................................................

999contests@gmail.com ، 38999 .ترسل اإلجابات الصحيحة إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية - مجلة 999 - أبوظبي ص. ب
اإلجابة الواردة على غير الكوبون لن تعتمد/ أقصى موعد الستالم اجلائزة شهر من تاريخ اإلصدار / استالم اجلوائز حصراً من مقر املجلة باستثناء املشاركني من خارج الدولة/ تطبق الشروط و األحكام.

ما الشيء الذي يستخرج من املاء وإذا أعيد إليه ميوت؟

سؤال المسابقة

مسابقة

يهدف برنامج »وطني« الذي اأُطلق يف 2 دي�سمرب 2005 اإىل 

حتقيق التنمية املجتمعية وامل�ساركة بني اأفراد املجتمع، 

لتعزيز الهوية الوطنية وتر�سيخ مفهوم املواطنة ال�ساحلة 

واإظهار الوالء للوطن.

برعاية

العدد 520 أبريل 962014

- نورة عمر عبدالرحمن ال�سالح - دبيالفائزون في المسابقة العدد 519
- ح�سة �سامل جوهر - دبي

بالتزامن مع: الفندق الرسمي: شركاء إعالميون:بدعم من: شريك بث إقليمي: شركاء إعالميون رسميون: بتنظيم:

زوروا معرض مكافحة الحريق و االستجابة للطوارئ في منطقة الشرق ا�وسط:
• تواصل مع أكثر من 2500 مختص 

• ما بعد الصدمة: عرض حي ل�ستجابة للطوارئ وازمات

• بطولة ا�مارات العالمية لتحدي رجال ا�طفاء

من فعاليات

WWW.FEMEXPO.COM سجل اليوم

حلول متقدمة في 
مجال مكافحة الحريق 

الطوارئ واالستجابة لها 
1- 3 أبريل 2014، أدنيك، أبوظبي، 

ا�مارات العربية المتحدة
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تواصل
لمن يرغب في استشارة اإلخصائية أو 
التواصل  مشاركتنا مشكلته الشخصية 
في  االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة  مع 

شرطة أبوظبي على األرقام التالية: 
هاتف: 8005354 أو 025561000 

فاكس: 025564273
بريد الكتروني:

ssc_ad@hotmail.com

ما هي
مشكلتك؟
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اإعداد: اأ. �سهيلة الكندري

إدارة »الدعم االجتماعي«
 في شرطة أبوظبي

األم البديلة  

أعباؤه  وزادت  العصر  متطلبات  تغيّرت 
اآلونة  في  وشهدت  أدواره،  وتبدلت  ومسؤولياته 
ظاهرة  تنامي  العربية  المجتمعات  بعض  األخيرة 
الخادمة  المنازل،  وأصبحت  الخدم في  إلى  اللجوء 
التطور  لتواكب  عنها  غنى  ال  التي  الضروريات  من 
تعيشها  التي  والرفاهية  والتمدن  االقتصادي 
المكانة  مظاهر  من  مظهراً  وأصبحت  المجتمعات 
االجتماعية إلى حد تجاوز المعقول، وتحول األمر إلى 

شكل من أشكال الترف وتسبب في عبء اقتصادي 
على كاهل األُسر، وباتت الخادمات ظاهرة اجتماعية 
أبنائها،   على تنشئة  تهدد كيان األسرة وتؤثر سلباً 
وصار  البيوت  أغلب  في  الظاهرة  هذه  تجلَّت  وقد 
للتفاخر  السيدات  بعض  عند  لألسف  استخدامهن 
األسرة  شأن  من  يرفع  أنه  منهن  ظناً  والمباهاة، 
للشؤون  ليس  عليهن  االعتماد  وأضحى  ومكانتها، 
المنزلية فقط، وليس كعامل مساعد في أعمال المنزل، 

وإنما وصل األمر إلى تسليمهن فلذات أكبادنا، وهذا 
بعد أن تخلت المرأة العصرية عن دورها األساسي 
كأم وزوجة، وبعد أن أولت مسؤوليتها الكاملة لهن، 
مهيئات  غير  خادمات  عن وجود  نتغافل  بل  ونغفل 
ينتمين إلى بيئات وجنسيات وديانات ال تتماشى مع 
مبادئ وقيم األسرة العربية المسلمة، وربما َيُكنَّ غير 
مؤهالت أو جاهالت بأساسيات التربية أو التعامل مع 
األطفال أو َيُكّن صغيرات في السن أو غير متزوجات 
وليست لهن تجربة في التعامل مع األطفال، فكيف 
على  بهم  واالهتمام  األطفال  تربية  بمسؤولية  نلقي 
عاتقهن؟ وقد يتعدى األمر ذلك ،فنجد أن الخادمة هي 
اهتمام  عن  بعيداً  الزوج  متطلبات  بتلبية  تقوم  التي 

الزوجة وغياب دورها األساسي في ذلك.
ويعتبر استقطاب الخادمات إلى المجتمع المحلي 
قضية في غاية الخطورة لما لها من آثار سلبية تعود 
عليهن بشكل  االعتماد  كان  إذا  األسرة خاصة  على 
التي  اليومية  األخبار  تلك  االنتباه  يشد  ومما  كامل، 
والمشكالت  األحداث  تفاقم  عن  الصحف  تتناولها 
التي ترتكبها الخادمات والتي يكون أبرز ضحاياها 

األطفال.
وال يجب أن نتجاهل هنا ما تتعرض له الخادمات 
ضرب  أو  سيئة  معاملة  من  األسرة  أفراد  ِقبل  من 
أو  راحة  دون  طويلة  لساعات  للعمل  استغاللها  أو 
منعها من مستحقاتها، وكذلك عدم إعطائها الحق في 
كأنها  معها  والتعامل  وأطفالها،  أهلها  مع  التواصل 
الضغوط  إلى تراكم  َتِكل وال تمل مما يؤدي  آلة ال 
النفسية عليها والتي ُتولِّد لديها الرغبة في االنتقام 
مما يتسبب في حدوث الكثير من المشكالت والتي 

تصل إلى حد الجريمة.
وتختلف اآلراء حول ضرورة وجود الخادمات في 
البيوت فهناك من يرى أن وجودهن مطلبا أساسي 
بحكم طبيعة الحياة التي يكون فيها عدد أفراد األسرة 
جانب  إلى  المنزل  حجم  اتساع  بسبب  ،أو  كبيراً 
الحياة  طبيعة  إلى  إضافة  العمل،  إلى  المرأة  خروج 
العائلية  الزيارات  كثرة  خالل  من  عليها  المتعارف 
والوالئم مما يتطلب وجود الخادمات لتخفيف العبء 
على َرّبات البيوت، ومنهم من يستنكر ذلك ويعتبره 
من واجبات الزوجة ودورها المثالي ألسرة ناجحة 

في تربية األبناء.
وهنا تقع المسؤولية على الجميع إليجاد الحلول 
السريعة والمناسبة لقضية االعتماد الكلي على الخدم، 

والتي تعددت آثارها السلبية على األسرة ومنها:
1. االعتماد الكلي على الخادمات في أعمال المنزل 
وتدمير  تالشي  إلى  يؤدي  الخاصة  والمتطلبات 
عنه  ِعوضاً  ويتفشى  الذات،  على  االعتماد  مفهوم 
سلوك االتكالية مع ما ينتج عنه من الخمول والكسل 
السيئة، وينطبق ذلك على  السلوكيات  وغيرهما من 

الوالدين وعلى األبناء أيضاً.

2. تأثير الخادمات على هوية الطفل وتطوره لغوياً 
البعيد  أو  القريب  المدى  على  سواء  ودينياً  وثقافياً 
واألديان،  والثقافات  اللغات  اختالف  بسبب  وذلك 
ودعونا  النطق.  في  التأخر  إلى  بالطفل  يؤدي  وهذا 
نركز على قيام بعض الخادمات بغرس وتنمية تعاليم 
دينهن على األطفال الصغار في غفلة من اآلباء ودون 

أدنى اهتمام بالدين اإلسالمي.
العنف  أسلوب  الخادمات  بعض  تستخدم   .3
التعامل مع األطفال، وقد يصل األمر في أسوأ  في 

االحتماالت إلى القتل.
قبل  من  الجنسية  االعتداءات  أو  التحّرشات   .4
بعض الخادمات على األبناء، أو قيامهن بتسهيل مهمة 
اعتداء شخص آخر عليهم كالسائق أو الطباخ أو قد 

يكون شخصاً من خارج األسرة.
الخادمة بتكوين عالقات جنسية مع أي  5. قيام 
فرد من أفراد األسرة فقد يكون األب أو أحد األبناء. 
مباشر  بشكل  الخادمات  على  األطفال  اعتماد   .6
توثيق  إلى  يؤدي  أمهاتهم  على  اعتمادهم  من  أكثر 
األطفال  ويجعل  بينهم،  العاطفي  والتواصل  الترابط 
يفتقدون الحب والحنان واالهتمام من األم وتصبح 

الخادمة هي األم المثالية والبديلة بالنسبة لهم.
إلى  يؤدي  الخادمة  مع  الدائم  األبناء  تواصل   .7
المشكالت  بعض  وخلق  أنفسهم  على  انطوائهم 

واألمراض النفسية.
إلى  بهم  يؤدي  الخدم  على  الوالدين  اعتماد   .8
لدرجة  ورعايتهم،  بأطفالهم  االهتمام  في  اإلهمال 
تصل ببعض اآلباء إلى ترك مسؤولية األبناء كاملة 
للخادمة، فهي التي تقضي معهم وقت األكل ووقت 
اللعب ووقت النوم، ويصل األمر لبعضهم إلى ترك 
الطفل ينام بمنأى عن أهله في غرفة الخادمة حتى ال 
يتسبب في إزعاجهم ليالً، وبعض اآلباء يطلبون من 
إلى المستشفى حال مرضه أو  الخادمة أخذ الطفل 

السؤال عنه في مدرسته.
اكتشاف مهاراتهم  9. ال يستطيع بعض األطفال 
مع  تتناسب  التي  بالطريقة  قدراتهم  عن  التعبير  أو 
أغلب  بهم  الخادمة  التصاق  بسبب  وذلك  أعمارهم 
األوقات والحماية المفرطة من قبلهن، وهذه الحماية 
إما بسبب خوفها من أن يصاب الطفل بأي أذى مما 
أو  العمل،  أو طردها من  الوالدين  إلى غضب  يؤدي 
بسبب عدم رغبتها في قيام الطفل باللعب هنا وهناك 

فتحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد في العمل.
العادات السيئة سواء من  الطفل بعض  10. تعلّم 
الخادمة مباشرة أو بسبب عدم وجود الرقابة األبوية 

بما فيه الكفاية.
للطفل  المزيفة  الوعود  بإعطاء  الخادمة  قيام   .11
أو  وقيمه،  تربيته  على  يؤثر  مما  ومجاراته  لتهدئته 
العمل على تهديده أو ضربه حتى يرضخ لها فينام 

أو يأكل أو يبقى هادئاً.

12. ظاهرة هروب الخدم أو العمل لدى غير الكفيل 
رب  على  السلبي  واالقتصادي  النفسي  تأثيرها  لها 

األسرة.
وقد يتبادر إلى األذهان الكثير من الحلول العملية 
لهذه المشكلة، لذلك نقول.. إن بعض الحلول يجب أن 
تقوم بها الجهات الرسمية المعنية وهي ليست مجاالً 
للنقاش هنا، إال أننا سنطرح بعض الحلول التي هي 

بأيدينا نحن اآلباء:
بدورهما  االلتزام  بوجوب  الوالدين  توعية   .1
األساسي في تربية األبناء ورعايتهم وعدم ترك هذا 

الواجب للخادمة.
2. تحديد وتحجيم دور الخادمة في المنزل بحيث 
ال يتجاوز التنظيف والترتيب وترك مسألة االهتمام 

باألطفال للوالدين.
3. توعية األبناء منذ الصغر بسلبيات االعتماد على 

الخدم في تربية األبناء.
4. معاملة الخادمة في المنزل معاملة حسنة وعدم 

إرهاقها بالعمل وإعطاؤها الوقت الكافي للراحة.
5. تنمية العادات الحسنة وروح االستقاللية عند 
أو  الخادمات  على  الكامل  اعتمادهم  وتقليل  األبناء 

المربيات في توفير احتياجاتهم.
6. زيادة التوعية لدى األمهات في كيفية التعامل 
مع الخدم وعدم تركهن يسيطرن على بيوتهن، وهذا 
يجبر األم على ضرورة المشاركة باألعمال المنزلية 

وعدم ترك زمام األمور للخادمة.
تعاملها  وطريقة  الخادمة  سلوكيات  مراقبة   .7
الخادمة  تجاه  الطفل  فعل  األطفال ومعرفة ردة  مع 

ومالحظة مدى تقبّله لها.  
اآلثار  تجاهل  يمكننا  ال  األمور،  هذه  كل  مع 
اإليجابية للخادمات، إال أننا نقول إنها تبقى محصورة 
المسؤولية  وتبقى  فقط،  المنزلية  األعباء  تحّمل  في 
كاملة على عاتق الوالدين، فكلكم راٍع وكلكم مسؤول 

عن رعيته.



101 العدد 520 أبريل 2014 العدد 520 أبريل 1002014

تغذية

بكل  اخلاص  عاملهم  للمراهقني  يكون  ما  عادة 
الذي يختل  الغذائي  النظام  جتلياته ومن ضمنها 
عند بعضهم بشكل قد يؤدي إلى عادات وسلوكيات 
غذائية خاطئة، ميارسها أبناؤنا املراهقون، والتي 
بدورها تسبب لهم مشكالت صحية هم في غنى 
اخلطيرة،  العمرية  املرحلة  هذه  في  خاصة  عنها، 
والتي يجب جتاوزها بسالم وبدون أي منغصات 

أو مشكالت صحية. 

املمارسات  هــذه  على  أكثر  الضوء  وإللقاء 
املراهقني  لدى  اخلاطئة  الغذائية  والسلوكيات 
ذكرت فطوم العامري أخصائية التغذية في »إدارة 
اختالل  أن  أبوظبي  بشرطة  الطبية«  اخلدمات 
املمارسات  بسبب  املراهقني  لدى  الغذائي  النظام 
والسلوكيات الغذائية اخلاطئة، يسبب لهم الكثير 
بناء  على  تؤثر  التي  الصحية  املشكالت  من 
الفترة احلساسة من عمرهم،  أجسامهم في هذه 

وفسيولوجية  جسدية  لتغيرات  يتعرضون  حيث 
من  تعتبر  املراهقة  فمرحلة  وسلوكية.  ونفسية 
أكثر املراحل التي يحدث فيها منو جسدي وعقلي، 
لذلك البد من االهتمام بالتغذية في هذه املرحلة 
املهمة من حيث النوعية والكمية، بحيث ال يحدث 
أي خلل في النمو، وفي املتوقع أن يكون متوسط 
معدل النمو في هذه الفترة حوالي ٢٠-٢٦ كجم 
في الوزن و٢٣-٢٥ سم في الطول وتزداد نسبة 

اإعداد: فوزي ق�سطة

الدهون في اجلسم من ١٨% إلى ٢٨%.5        محرمات غذائية للمراهقين
وعّددت العامري العادات والسلوكيات اخلاطئة 
التي تتسبب في مشكالت صحية لدى املراهقني 

ومنها: 
تعتبر من  التي  الفطور  تناول وجبة  ١- عدم 
الدراسات  أثبتت  حيث  اليوم،  في  الوجبات  أهم 
أداؤهم  يكون  الفطور  وجبة  يتناولون  الذين  أن 
اليوم  ويستقبلون  أفضل،  العمل  أو  املدرسة  في 

بإيجابية أكثر.
بعض  نفور  فبسبب  السلطة،  تناول  عدم   -٢
وانشغال  والفاكهة  اخلضراوات  من  املراهقني 
البعض اآلخر بتناول احللويات بدالً منها، يعاني 
ومن  اإلمساك  مشكلة  من  املراهقني  من  الكثير 
نقص في الفيتامينات واملعادن، وتظهر نتائج ذلك 

عند بلوغ سن الرشد.
الغازية  املشروبات  تناول  من  اإلكثار   -٣
تناولها  زيادة  أن  احلديثة  الدراسات  أثبتت  التي 
العظام  لكسور  التعرض  خطر  زيادة  إلى  تؤدي 
لدى الفتيات املراهقات في العقد الثاني من العمر. 
كما أن كثرتها تؤدي إلى قلة االستيعاب للدراسة 
على  حتتوي  حيث  النوم،  اضطرابات  وتسبب 
نسب عالية من الكافيني. وكذلك مشروبات الطاقة 
التي حتتوي على سعرات حرارية عالية إلى جانب 
يؤدي  بــدوره  والــذي  الكافيني  من  كبيرة  كمية 
هذه  من  الواحدة  العلبة  إن  حيث  اإلدمــان،  إلى 
املشروبات تعادل شرب كمية كبيرة من القهوة، 
لكنها تعطي نوعاً من النشوة مما يجعل الشباب 
يشربونها ليسهروا عند االمتحانات مثالً، وأكدت 
تساهم  املشروبات  هذه  بأن  الطبية  الدراسات 
في ارتفاع دقات القلب وزيادة نسبة السكر في 
الدم واألرق وآالم الصداع والقلق ونزيف األنف 
األسنان،  تسوس  ومشكالت  املرضية،  والنوبات 
التأثيرات  كأحد  النفس  على  االعتماد  وتقليل 

النفسية للمواد املخدرة.
٤- التدخني له أثر سيئ على الصحة بشكل عام 
وعلى اجلانب الغذائي بشكل خاص، حيث يعاني 
املدخنون من نقص فادح في فيتامني )ج( و)أ(، 
مما يؤدي بهم إلى خطر اإلصابة بسرطان الرئة، 
ويؤثر كذلك التدخني على اجلهاز الهضمي، كما 
في  بالفم، وخلالً  ويسبب رائحة غير مرغوبة 
إحساسه  املدخن  فيفقد  باللسان  التذوق  غدد 
بسرطان  اإلصابة  إلى  يؤدي  كما  بالتذوق، 
ارتفاع  إلى  أيضاً  التدخني  ويؤدي  اللسان، 
وإحــداث  الشرايني  وتصلب  ــدم  ال ضغط 
الذبحة الصدرية واحتشاء في عضلة القلب، 
األسباب  أهــم  من  التدخني  يعتبر  حيث 

املؤدية إلى املوت املفاجئ.

٥- كثرة األكل بني الوجبات، وهذا العامل من 
أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة الوزن، ويخفف 
في  فنقع  األساسية،  للوجبات  الشاب  من شهية 
حلقة مفرغة ميتنع فيها الشاب عن تناول األطعمة 
أي  تناول  إلى  لينصرف  أوقاتها،  في  املغذية 
أو  )السكاكر  باجلوع  إحساسه  عند  آخر  شيء 

التشيبس(.
غذاء  نحو  األساسية  الصحية  القواعد  وعن 
صحي وآمن لدى املراهقني أكدت العامري على أنه 
يجب أن يؤخذ في االعتبار دائماً ازدياد متطلبات 
ومناسب  كاٍف  قوت  وتناول  الغذائية،  املراهقني 
التناول من احللوى  أوقات محددة، وتقليل  وفي 
الرئيسية،  الوجبات  بني  اخلفيفة  والوجبات 
والسيما الوجبات السريعة، واحلرص على تناول 
في  ــراف  اإلس وجتنب  صباحاً،  اإلفطار  طعام 
بالسكريات  الغنية  تلك  سيما  وال  األغذية  تناول 
البدنية  الرياضة  ممارسة  وأيضاً  والدهنيات، 
احلرارية  السعرات  من  الزائد  حلرق  بانتظام 
رشيقاً،  القد  على  واحملافظة  العضالت  وتقوية 
شرب  وعــدم  باحلديد  الغنية  األغذية  وتناول 
الشاي مع أو بعد الطعام مباشرة »على األقل بعد 
ساعتني من تناول الوجبة«، ويتواجد احلديد في 
السبانخ،  واخلضراوات خصوصاً  األحمر  اللحم 
ومما يدعم امتصاص احلديد، كذلك تناول مواد 
حتتوي فيتامني »ج« مع الطعام أو السلطة والتي 
تناول  يفضل  لذا  الليمون،  عصير  على  حتتوي 

السلطة مع وجبات اللحوم.

معلومات مهمة 

وقوة  البشرة  بنضارة  االحتفاظ  أجــل  من 
األطعمة  بتناول  عليك  العينيني  وملعان  البصر 
)أ(  وفيتامني  املركب  »ب«  بفيتامني  الغنية 
والسبانخ،  والقمح  واألرز   - البيرة  )اخلميرة 
البسلة والطماطم واجلزر، والبطاطا- الكانتلوب، 
أجل  ومن  والكبد(،  اجلنب  البروكلي،  املشمش، 
التمتع بحيوية وطول قوة الشعر واألظافر عليك 
الغنية بفيتامني )ب2( واألمالح  بتناول األطعمة 
البيض  الغراب،  والزنك )خالصة اخلميرة، عش 
واللنب والكبد، اللحوم احلمراء والبقوليات(، ولكي 
تتمتع املراهقة بصحة جيدة بعد الزواج وإجناب 
الغنية  األطعمة  تناول  من  البد  أصحاء  أطفال 
بحمض الفوليك )اخلضراوات الورقية - احلبوب 
العدس،  األخضر،  الفول  الطماطم-   - الكاملة 

البامية، اللوبيا( مع الطعام املتوازن من اآلن.
والمعة  قوية  بأسنان  التمتع  يريد  الذي  أما 
األطعمة  تــنــاول  عليه  فيجب  سليمة  وبنية 
)البرتقال  والكالسيوم  )د(  بفيتامني  الغنية 
الليمون،  فروت،  اجلريب  اجلوافة،  واليوسفي، 
الفراولة واملاجنو واأللبان ومنتجاتها والساملون 
وممارسة  الورقية(  واخلضراوات  والسردين 

الرياضة بانتظام.
صحة  على  اإليجابي  الرياضة  دور  وعــن 
ألبنائها  العامري  فطوم  توجهت  املراهقني 
في  جتعلك  الرياضة  »إن  مخاطبة:  املراهقني 
لديك،  بالراحة  الشعور  وتزيد  حاالتك  أفضل 
والسبب األهم في مراحل املراهقة أن الرياضة 
مجتمعك  فــي  أصحابك  عــن  متميزاً  جتعلك 
الصغير، باإلضافة إلى أنها جتعلك صاحب طاقة 

كبيرة ونشاط زائد.
عليك  يجب  التي  األسباب  من  الكثير  وهناك 
لو أنت في سن صغيرة أن تلحق بنفسك وبدنك 
عدة،  بأشكال  الرياضة  ممارسة  في  وتبدأ 
ثقتك  من  وتزيد  مزاجك  من  حتّسن  فالرياضة 
بنفسك لدى اجلنس اآلخر، سواء أكنت رجالً أم 
امرأة، فهي جتعل شكلك أنيقاً جداً ، ولذلك أكثر 
جاذبية، ودائماً ما تكمل الناقص في شخصيتك.

تكون  لكي  الرياضة  ممارسة  في  أبدأ  لذلك، 
صاحلاً لكل املواقف، وحتى بعد التقدم في العمر 
ولديك  أمراض  أي  من  تعاني  ال  نفسك  ستجد 
األمراض،  من  يقيك  وهذا  قوي وصحي،  جسم 
والتي يتسبب بها الوزن الزائد وسيضيّع الكثير 
من وقتك الذي ستقوم فيه بالبحث عن الكثير من 

األنظمة الغذائية التي تخسر فيها الوزن.

�لريا�شة جتعلك يف 

�أف�شل حاالتك وتزيد 

من ثقتك بنف�شك 

وجتعلك �شاحب طاقة 

كبرية ون�شاط ز�ئد
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علوم و تكنولوجيا

التطور  ثمار  إحدى  تشكل  الروبوتات  تزال  ال 
التكنولوجي الذي يشهده العالم والتي تثير الكثير من 
لها  المتعددة  لالستخدامات  يوم  بعد  يوماً  االهتمام 
ولقدرة اإلنسان على توظيفها بالشكل الجيد لخدمة 
البشرية في كل مكان.ومؤخراً سلّطت األضواء على 
الروبوت »أطلس« الذي يأمل الخبراء أن يلعب دوراً 
المستقبل  خالل  الكوارث  آثار  مواجهة  في  رئيسياً 

القريب.
في والية فلوريدا األميركية تم في شهر ديسمبر 
من العام الماضي تنظيم مسابقة ضمت سبعة عشر 
روبوتاً مخصصة للمشاركة في عمليات اإلنقاذ عند 
حدوث الكوارث الختيار األفضل منها لمواجهة تلك 
والعبور من  واألنقاض  الحطام  إزالة  مثل:  الكوارث 
جدار بعد تحطيمه وصعود الساللم وغيرها، كما أن 
هذا الفحص الذي خضعت له تلك األجهزة كان يهدف 

إلى معرفة مدى فاعليتها في تلك الحوادث الخطيرة، 
إال أن هذه األجهزة لم تكن جاهزة تماماً للمشاركة 

في هذه المهام بالشكل المطلوب.
المنافسة  تلك  التي شاركت في  الروبوتات  ومن 
اسم  الباحثون  عليه  أطلق  الذي  الشهير  الروبوت 
كان  إذ  كيلوجراماً،   150 نحو  يزن  والذي  »أطلس« 
نظامه  بدأ  ثم  بخطاف  قدراته  عرض  لدى  ُمعلَّقاً 
اللون  برتقالي  ضوء  تاله  العمل،  في  الهيدروليكي 
يلمع من رأسه كما بدأت الركبتان في االنثناء ببطء، 
المسطحتين  قدميه  وضع  الروبوت  حاول  ذلك  إثر 
على األرض إال أنه بدأ يتعثر، ثم خطا ثالث خطوات 
ببطء، أما في الخطوة الرابعة فقد مال بثقله على إحدى 
قدميه حتى أوشك على السقوط، إال أن حبل األمان 
المرتبط به حال دون ذلك بشكل كامل، مما أبقاه معلقاً 
في الخطاف. ولكن هل يشكل هذا الروبوت مرحلة 

جديدة في مجال التطور التكنولوجي للروبوتات؟ من 
الواضح أن العديد من العلماء يعتقدون ذلك بل يرون 
هذا  في  حقيقية  ثورة  استخدامه  لدى  سيشكل  أنه 

المجال.
»شركة  قبل  من  »أطلس«  روبوت  تطوير  تم 
في  متميز  تاريخ  لها  التي  دايناميكس«  بوسطن 
تصميم وتطوير الروبوتات ذات التقنية الفائقة والتي 
التوازن والحركة في  تتميز بالصالبة والقدرة على 
قبل  من  عليها  االستحواذ  تم  حيث  الظروف  شتى 
شركة »غوغل« العمالقة التي أخضعت هذا الروبوت 
للمزيد من االختبارات إلدراكها أنه سيكون روبوت 

المستقبل بال منازع.
يعتبر »أطلس« من أكثر الروبوتات شبهاً بالبشر، 
يستطيع  بحيث  إعداده  يتم  كما  للغاية  متطور  فهو 
السير فوق أرض صخرية مع المحافظة على توازنه 

تم  كذلك  اإلنسان،  يستخدمها  التي  ذاتها  بالطريقة 
الوقوف  خالل  من  آخر  توازن  الختبار  إخضاعه 
وزنه  بثقل  لالصطدام  والتَعّرض  واحدة  قدم  على 
نحو عشرين رطالً لعدة مرات دون أن يفقد توازنه، 
البشر،  تقليد معظم حركات  إلى قدرته على  إضافة 
وفي الوقت نفسه التفوق على الكثير من الروبوتات 
األخرى كما أن رأسه يحتوي على كاميرات تستوعب 
الرؤية المجسمة ومقياس مسافات يعمل بالليزر وهو 

موصول بمصدر كهربائي منفصل عن جسمه.
»فوكوشيما  بمفاعل  َحلَّت  التي  الكارثة  لَّت  شكَّ
إذ  الروبوتية«  »التحديات  بداية  الياباني  النووي« 
شعر القائمون على تطوير أجهزة الروبوت بالصدمة 
لعجز تلك األجهزة عن تقديم المساعدة الفعالة خالل 
باإلشعاع  الملوث  المفاعل  مبنى  في  استخدامها 
بها،  االتصال  وُفقد  أسالكها  قطعت  إذ  النووي 
مما جعل خبراء  كبيرة  بمثابة فضيحة  األمر  وكان 
االستراتيجية في وكالة مشاريع البحوث المتطورة 
الدفاعية الحكومية األميركية يؤكدون ضرورة عدم 

تكرار ذلك.
الباحثون  وضع  األخطاء،  تلك  تالفي  أجل  ومن 
أجهزة  على  التي  المهام  من  عدداً  تضم  قائمة 
الروبوت أن تؤديها بفاعلية خالل مواجهة الكوارث 
الصمامات  إغالق  في  تتمثل  والتي  المستقبل،  في 
والتي رغم  الحطام وغيرها  وإزالة  الخراطيم  وربط 

بساطتها ال تزال ُتشكل تحّدياً صعباً ألي روبوت.
وخالل المسابقة شارك سبعة أنواع من روبوت 
عليها  معقودة  اآلمال  كانت  حيث  فيها،  »أطلس« 
بيانات  البداية فحص وتحليل  في  وتم  كبير  بشكل 
سيطرتها  مدى  معرفة  ثم  بها  الخاصة  االستشعار 
ثم  روبوت.  كل  التي يضمها  األطراف  من   28 على 
وضعت تلك الروبوتات على خط البداية وكانت ذات 
أشكال مختلفة فأحدها صمم على شكل رائد فضاء، 
واآلخر يشبه القرد في الشكل والحركة والثالث على 

شكل حشرة وغيرها.
في  المشاركون  الروبوت  خبراء  اشتكى  وقد 
إلعداد  لهم  ُمنح  الذي  الوقت  ضيق  من  المنافسة 
أجهزتهم لهذا الحدث، حيث أشاروا إلى أن هذا الخطأ 
جاء تكراراً لمسابقة الروبوتات التي جرت قبل نحو 
عشر سنوات، وكانت تتعلق بالعربات الروبوتية التي 

ترجمة: د.ح�سن توفيق

في مهمة إنقاذ

على  من  فيها  التحكم  ويتم  الصحراء  في  تتحرك 
ُبعد، حيث فشلت تلك العربات في االنطالق من خط 
البداية وتحطم بعضها خالل دقائق ولم تستطع أية 
عربة الوصول إلى خط النهاية حيث أرجع الخبراء 
هذا الفشل إلى ضيق الوقت وعدم االستعداد الكافي 
للحدث، إال أنه وبعد سنوات قليلة استطاعت خمس 
 200 نحو  إلى  تصل  مسافة  قطع  روبوتية  عربات 
تخترق  التي  األميركية  الطرق  أحد  على  كيلومتر 

الصحراء.
مع  للتعامل  »أطلس«  روبوت  تصميم  تم  لقد   
إليها،  البشر  إرسال  يصعب  التي  الكوارث  مناطق 
التعامل  للخبراء  وفقاً  الروبوت  هذا  كما سيستطيع 
مع المناطق الوعرة إضافة إلى تمتعه بمرونة تمكنه 
من تقديم المساعدة في عمليات اإلنقاذ خالل وقوع 

الكوارث إضافة إلى مناطق القتال. 
الدفاعية«  المتطورة  البحوث  مشاريع  »وكالة 
كانت من جهتها تأمل أن تعطي هذه المنافسة دفعة 
قوية لهذه الصناعة، حيث علّق مدير البرامج العامل 
مشيراً  ظهرت  التي  العقبات  على  برات  جيل  فيها 
إلى أن حل المشاكل العالقة »أمر صعب ولكن ليس 
مستحيالً« فأجهزة الروبوت في نظره تمر بمرحلة 
جديدة ويجب أن تكون مهامها جديدة أيضاً، إضافة 
في  الروبوتات  استخدام  السابق  في  أنه جرى  إلى 
تكلفة بعضها  الصناعة وكانت  مجاالت مختلفة من 

باهظة بسبب المهام الخاصة التي كانت تؤديها.
أجهزة  بين  االختالف  نقاط  من  العديد  ظهر  لقد 
الروبوت والناس، فهذه األجهزة لم تتمتع كما كان 
يعتقد البعض بأي قدر من الذكاء الذي كانت تتصف 
به مثيالتها التي تظهر على شاشات السينما. إال أنه 
حالياً بدأت أجهزة روبوت حديثة تظهر خاصة ضمن 
بصغر  تتصف  التي  »أطلس«  روبوتات  مجموعة 
تم  والتي  المرونة  والكثير من  الوزن  وِخفة  الحجم 
المهام  من  العديد  أداء  على  قادرة  لتكون  تصميمها 
خالل  اإلنسان  لمساعدة  صممت  والتي  البشرية 
وقوع كوارث طبيعية كالزالزل أو الدخول إلى مباني 
المفاعالت النووية المنهارة كمفاعل فوكوشيما وهو 

ما سيؤدي إلى تخفيض عدد ضحايا تلك الكوارث.
وفي مدينة دارمشتاد األلمانية قام الباحثون في 
مجال تطوير أجهزة الروبوت بتأسيس شركة أطلقوا 

عليها اسم شركة »الروبوتات ذات األعضاء اآللية« 
والتي تخصصت في إنتاج روبوتات زهيدة التكلفة 
المنافسون  أما  التصنيع.  أغراض  في  الستخدامها 
األميركيون في هذا المجال فقد نجحوا من جانبهم 
في تقديم الروبوت »باكستر« الذي تم تعليمه ليكون 
قادراً على سبيل المثال على إعداد القهوة. كما يتم 
إلى حد كبير صانعيها  إنتاج روبوتات تشبه  حالياً 
الذين لم يستلهموا اختراعاتهم الروبوتية من أفالم 

الخيال العلمي بل استندوا إلى أسس علمية 
ومن الواضح أن العديد من أجهزة الروبوت التي 
تدخل حياتنا في كل يوم والتي تشبه اإلنسان في 
الشكل تؤكد فائدتها للبشر، كما يدعم الباحثون فكرة 
وجود تعاون بين الروبوت واإلنسان مما يعني أن 
الروبوت قد يطلب المساعدة من اإلنسان إذا واجه أية 
مشاكل خالل المهمة التي يقوم بها، إال أن االختبارات 
تشير إلى أن أجهزة الروبوت تلك لن تستفيد كثيراً 
من مساعدة اإلنسان لها، وهذا ينطبق على الروبوت 
التدريب،  من  للكثير  يخضع  يزال  ال  الذي  »أطلس« 
إذ يجد صعوبة حتى اآلن في إتقان أي عمل بشري 
الميدانية  االختبارات  وخالل  بسيطاً.  كان  مهما 
»أطلس«  استخدام  محاولة  أن  الباحثون  اكتشف 
في قيادة سيارة على سبيل المثال لم تكلل بالنجاح 
المطلوب، إذ إن هذا الروبوت كان ينزلق على مقعد 
القيادة ولم يكن يحرك المقود بالشكل المطلوب وهو 
ما دفع الباحثين إلى االقتناع بضرورة إجراء المزيد 
من االختبارات عليه قبل أن يبدأ مهامه بشكل عملي.

 وبالرغم من وقوع بعض المشاكل الفنية المتعلقة 
بتلك األجهزة، إال أن الخبراء في شركة »دارمشتاد« 
ألجهزة الروبوت كانوا يشعرون بالتفاؤل إذ أصبحوا 
مع  التعامل  في  الخبرة  يمتلكون  يقولون،  كما 
التحديات التي تواجه العمليات اليومية التي تقوم بها 
الروبوتات، وأيضا امتالك الثقة بإمكانية التنافس في 
أية مسابقات قادمة الختيار أفضل أجهزة الروبوت.

 ويبقى روبوت »أطلس« األمل الوحيد حالياً أمام 
الروبوتات  تكنولوجيا  والباحثين في مجال  الخبراء 
في تقديم روبوت يؤدي العديد من المهام البشرية 
المجاالت خاصة  في شتى  رئيسياً  ويشكل عنصراً 
المتعلقة منها بالتصدي آلثار الكوارث وإن كان هذا 

الروبوت ال يزال يحتاج إلى المزيد من التجارب.

الروبوت
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كان احلديث عن وصف لعباد الله تعالى الذين جمعوا 
بني حسن التعامل مع الله عز وجل وحسن التعامل مع 

عموم خلقه فاملؤمن أينما حل نفع وأينما ُزِرع أثمر.
اللَِّه  َمَع  َيْدُعوَن  اَل  )َوالَِّذيَن  السادس:  الوصف  ومع 
قِّ َوال  َم اللَُّه إاِل ِباحْلَ إِلًَها آَخَر َوال َيْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيلَْق أََثاًما )68( ُيَضاَعْف لَُه الَْعَذاُب 
َوآَمَن  َتاَب  َمْن  إاِل   )69( ُمَهاًنا  ِفيِه  َوَيْخلُْد  الِْقيَاَمِة  َيْوَم 
ا َفأُولَئَِك ُيبَدُِّل اللَُّه َسيِّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت  َوَعِمَل َعَمال َصاحِلً
ا  َصاحِلً َوَعِمَل  َتاَب  َوَمْن   )70( َرِحيماً  َغُفوراً  اللَُّه  َوَكاَن 

َفإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اللَِّه َمتَاًبا )71( »الفرقان 68 - 71«.
وحفظهم  صيانتهم  املؤمنني  املوفقني  صفات  من 
للمجتمع برمته تعزيزاً ملداخل ومخارج األمن لدى أفراده، 
إذ األصل أنه كلما قوي إميان املسلم كان للسلم ألصق 
وأظهر، فاملؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم 
ويده،  لسانه  من  املسلمون  سلم  من  )املسلم  قال ]: 
رواه  وأموالهم(  دمائهم  على  الناس  أمنه  من  واملؤمن 

الترمذي والنسائي.
ومع هذا األصل الكبير جتد من يخالف ذلك من أفراد 
والوسطية  واإلسالم  الدين  باسم  وجماعات  أحزاب  أو 
على  والتعّدي  اآلمنني  ترويع  على  فيقوم  واالعتدال، 
أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم بحجة تطبيق شرع الله 

تعالى! والشرع والدين منهم براء.
ُسئل  قال:  عنه  الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد  عن 
رسول الله ] أي الذنب أكبر؟ قال: »أن جتعل لله نداً 
وهو خلقك«. قال: ثم أي؟ قال: »أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك«. قال: ثم أي؟ قال: »أن تزاني حليلة جارك«. 
قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: )والذين ال يدعون 
إال  الله  التي حرم  النفس  يقتلون  وال  آخر  إلها  الله  مع 
أثاماً( «اآلية 68  باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
البخاري  في  مروي  واحلديث  النسائي  رواه  الفرقان«. 

ومسلم.
قال  يقول:  عنه،  الله  األسود، رضي  بن  املقداد  وعن 
رسول الله ] ألصحابه: »ما تقولون في الزنى؟« قالوا: 
فقال  القيامة،  يوم  إلى  حرام  فهو  ورسوله،  الله  حرَّمه 
رسول الله ] ألصحابه: »ألن يزني الرجل بعشر نسوة 
أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره«. قال: »ما تقولون 
حرام.  فهي  ورسوله،  الله  حرمها  قالوا:  السرقة؟«  في 
قال: »ألن يسرق الرجل من عشرة بيوت أيسر عليه من 

أن يسرق من جاره »رواه أحمد«. 
األليم  العقاب  كان  أمنه  واستقرار  املجتمع  وحلفظ 
والعذاب الشديد على كل ساع في األثم مريد للشر فالنار 
له مستقر وهو فيها حقير ذليل قال سبحانه:) َوَمْن َيْفَعْل 
َذلَِك َيلَْق أََثاًما )68( ُيَضاَعْف لَُه الَْعَذاُب َيْوَم الِْقيَاَمِة َوَيْخلُْد 

ِفيِه ُمَهاًنا )69( ( »الفرقان: 68 - 69«.
ومن عظمة رحمة رب العاملني أنه فتح ألولئك املعتدين 
التوبة وجعل لرجوعهم أجرا جزيال قال سبحانه:  باب 
َغُفوًرا  اللَُّه  َوَكاَن  َحَسنَاٍت  َسيِّئَاِتِهْم  اللَُّه  ُيبَدُِّل  )َفأُولَئَِك 
َيْعَمْل  )َوَمْن  تعالى:  وقال  »الفرقان70«   })70( َرِحيًما 
َغُفوًرا  اللََّه  َيِجِد  اللََّه  َيْستَْغِفِر  ُثمَّ  َنْفَسُه  َيْظلِْم  أَْو  ُسوًءا 
َرِحيًما( »النساء: 110«، وقال سبحانه )أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه 

َدَقاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو  ُهَو َيْقبَُل التَّْوَبَة َعْن ِعبَاِدِه َوَيأُْخُذ الصَّ
اُب الرَِّحيُم( »التوبة: 104«. التَّوَّ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله: )ُيبَدُِّل 
اللَُّه َسيِّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت ( »الفرقان اآلية 70« قوالن: 

بعمل  السيئات  عمل  مكان  ُبــدلــوا  أنهم  أحدهما: 
قوله:  في  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  قال  احلسنات. 
)َفأُولَئَِك ُيبَدُِّل اللَُّه َسيِّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت( قال: هم املؤمنون، 
بهم  الله  فرغب  السيئات،  على  إميانهم  قبل  من  كانوا 
عن ذلك َفحوَّلهم إلى احلسنات، فأبدلهم مكان السيئات 

احلسنات. 
وروى مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان 

ينشد عند هذه اآلية: 
ــاً  ــف ــن بــعــد حــــره خــري ــدلـ بـ

الوجيفا النفس  طــول  وبــعــد 
السيئ  بالعمل  الله  أبدلهم  البصري:  احلسن  وقال 
وأبدلهم  إخالصاً،  بالشرك  وأبدلهم  الصالح،  العمل 
بالفجور إحصاناً وبالكفر إسالماً. وهذا قول أبي العالية، 

وقتادة، وجماعة آخرين. 
والقول الثاني: إن تلك السيئات املاضية تنقلب بنفس 
أنه كلما تذكر ما  إال  النصوح حسنات، وما ذاك  التوبة 
طاعة  الذنب  فينقلب  واستغفر،  واسترجع  ندم  مضى 
بهذا االعتبار. فيوم القيامة وإن وجده مكتوباً عليه لكنه 
ال يضره وينقلب حسنة في صحيفته، كما ثبتت السنة 
ت به اآلثار املروية عن السلف، رحمهم الله  بذلك، وَصحَّ
تعالى - وهذا سياق احلديث - عن أبي ذر، رضي الله 
أهل  آخر  »إني ألعرف  الله ]:  قال رسول  قال:  عنه، 
إلى  دخــوالً  اجلنة  أهل  وآخر  النار،  من  خروجاً  النار 
وا كبار ذنوبه وسلوه عن  اجلنة: يؤتى برجل فيقول: َنحَّ
صغارها، قال: فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وعملت 
يوم كذا وكذا كذا؟ فيقول: نعم - ال يستطيع أن ينكر من 
ذلك شيئاً - فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا 
رب، عملت أشياء ال أراها هاهنا«. قال: فضحك رسول 

الله ] حتى بدت نواجذه. رواه مسلم.
الله،  رسول  يا  قال:  املمدود  طويل شطب  أبي  وعن 
رجل غدر وفجر، ولم يدع حاجة وال داجة إال اقتطعها 
بيمينه، لو قسمت خطيئته بني أهل األرض ألوبقتهم، فهل 
الله ]: »أسلمت؟« قال:  له من توبة؟ فقال له رسول 
أما أنا فأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأن 
محمداً عبده ورسوله. فقال النبي ]: »فإن الله غافر لك 
ما كنت كذلك، ومبدل سيئاتك حسنات «. فقال: يا رسول 
وفجراتك«.  »وغدراتك  فقال:  وفجراتي؟  وغدراتي  الله، 

فولّى الرجل يهلل ويكبر«. رواه الطبراني. 
يحب  سبحانه  فهو  العبد  توبة  يحب  سبحانه  فالله 
التوابني قال رسول الله ]: )لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فالة 
فأتى  منها  فأيس  وشرابه  طعامه  وعليها  منه  فانفلتت 
فبينما  راحلته  من  أيس  قد  ظلها  في  فاضطجع  شجرة 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال 
من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 

الفرح(.

عباد الرحمن )2(

ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من االأمور ال�سرعية، االأ�سئلة واالأجوبة من املركز الر�سمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

هل  الوضوء،  أثناء  مرات  ثاث  من  أكثر  األعضاء  أحد  غسل  حكم  ما  س: 
يعتبر وضوؤه صحيحاً أم باطاً؟

ج: بارك الله بك أخي السائل، واعلم أن الزيادة على الغسالت الثالث التامات 
املغسول، ففي الصحيحني من  العضو  تثليث  الوارد  الوضوء مكروه، ألن  في 
حديث حمران رضي الله عنه »أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على 
كفيه ثالث مرار فغسلهما، ثم أدخل ميينه في اإلناء فمضمض واستنشق، ثم 

برأسه، ثم غسل  املرفقني ثالث مرار، ثم مسح  إلى  ويديه  غسل وجهه ثالثاً 
رجليه ثالث مرار إلى الكعبني، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتني ال يحدث فيهما نفسه غفر له ما 
تقدم من ذنبه«، لذا نص الشيخ النفراوي رحمه الله تعالى على أن من املكروهات 
في الوضوء الزيادة على ثالث فقال: »مكروهات الوضوء... الزيادة في املغسول 

على ثالث«، والله تعالى أعلم.

من �شفات �ملوؤمنني 

�شرعة ��شتجابتهم 

و�متثالهم لالأمر 

دون تاأخري يف �لعمل

ومع التوبة النصوح العمل الصالح قال تعالى: 
ا َفإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اللَِّه َمتَاباً(  )َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلً

»الفرقان 71«.
وَر  الزُّ َيْشَهُدوَن  اَل  }َوالَِّذيَن  السابع:  الوصف 

وا ِكَراماً )72( »الفرقان: 72«. وا ِباللَّْغِو َمرُّ َوإَِذا َمرُّ
الزور  يشهدون  وال  يكذبون  ال  الرحمن  عباد 
الذين  املنافقني  اخلائنني  صفات  من  هي  وإمنــا 
يعيثون في األرض فساداً والذين يقلبون احلقائق 
نصرة ملذهبهم وحزبهم وميكرون وميكر الله والله 

خير املاكرين.
ومستندهم أن الغاية تبرر الوسيلة فتراهم في 
وفي  يتملصون  الشرع  لنصوص  االمتثال  باب 

فهمها يتأولون.
فالعمل عندهم ما وافق مبادئهم ولو خالف نصاً 

صريحاً أو إجماعاً قائماً.
والة  كطاعة  كله  الدين  ثوابت  في  احلال  وكذا 
الصف.  عليهم ولزوم وحدة  األمر وعدم اخلروج 
دعواهم فيها احلرية زعموا وإرادة اخلير والنصح.

وقد بينّي ] أن شهادة الزور من أكبر الكبائر 
ففي الصحيحني عن أبي بكرة قال: قال رسول الله 
]: »أال أنبئكم بأكبر الكبائر« ثالثاً، قلنا: بلى، يا 
رسول الله، قال: »الشرك بالله، وعقوق الوالدين«. 
أال  الــزور،  وقول  »أال  فقال:  فجلس،  متكئاً  وكان 
وشهادة الزور، أال وقول الزور وشهادة الزور. فما 

زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت«. 
فشأن املؤمنني أنهم ال يحضرون مجالس الكذب 
وال يشهدون الزور وإن اتفق حضورهم فيها فهم 
أسرع الناس خروجاً وابتعاداً، ولهذا قال سبحانه: 

وا ِكراماً(.  وا ِباللَّْغِو َمرُّ )َوإَِذا َمرُّ
ُروا ِبآَياِت َربِِّهْم  الوصف الثامن: )َوالَِّذيَن إَِذا ُذكِّ
وا َعلَيَْها ُصّماً َوُعْميَاناً )73( )الفرقان: 73(. لَْم َيِخرُّ

من صفات املؤمنني سرعة استجابتهم وامتثالهم 
للنص  العمل ودون تعطيل  تأخير في  لألمر دون 
لم  قتادة:  قال  سقيم.  فهم  أو  بتأويل  الشرعي 
والله -  فهم -  فيه،  يعموا  ولم  َيصّموا عن احلق 
قوم عقلوا عن الله وانتفعوا مبا سمعوا من كتابه. 

يقرأها  رجل  من  كم  البصري:  احلسن  وقــال 

ويخر عليها أصم أعمى.
ويبني سبحانه حال املؤمنني مع النص الشرعي 
ُقلُوُبُهْم  َوِجلَْت  اللَُّه  ُذِكَر  إَِذا  الَِّذيَن  امْلُْؤِمنُوَن  َا  )إمِنَّ
َربِِّهْم  َوَعلَى  إمياناً  َزاَدْتُهْم  آَياُتُه  َعلَيِْهْم  ُتلِيَْت  َوإَِذا 
َما  )َوإَِذا  تعالى:  وقال   »2 »األنفال:   )2( لُوَن  َيتََوكَّ
ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إمَِياًنا  أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل أَيُّ
َيْستَبِْشُروَن  َوُهْم  إمَِياًنا  َفَزاَدْتُهْم  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َفأَمَّ
ا الَِّذيَن ِفي ُقلُوِبِهْم َمَرضٌ َفَزاَدْتُهْم ِرْجًسا  )124( َوأَمَّ
»التوبة:   )125 َكاِفُروَن  َوُهْم  َوَماُتوا  ِرْجِسِهْم  إِلَى 

 .»125 - 124
الوصف التاسع: )َوالَِّذيَن َيُقولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا 
لِلُْمتَِّقنَي  َواْجَعلْنَا  أَْعنُيٍ  َة  ُقرَّ يَّاِتنَا  َوُذرِّ أَْزَواِجنَا  ِمْن 

إَِماًما )74( »الفرقان: 74«
من صفات املؤمنني أنهم لم يقصروا على أنفسهم 
العمل بالهدى بل أشركوا أهليهم معهم ليكونوا من 

عباد الرحمن املكرمني.
قال احلسن البصري - وسئل عن هذه اآلية - 
املسلم من زوجته، ومن  العبد  الله  ُيري  أن  فقال: 
أخيه، ومن حميمه طاعة الله. ال والله ما شيء أقر 
لعني املسلم من أن يرى ولداً، أو ولد ولد، أو أخاً، أو 

حميماً مطيعاً لله عز وجل. 
عبادتك،  ويحسنون  يعبدونك  ابن جريج:  وقال 

وال يجرون علينا اجلرائر. 

وباملقابل من أهمل نصح أهل بيته فهو موعود 
بعقاب جزاء تضييعه املسؤولية قال صلى الله عليه 
وسلم: )ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها 

بنصحة إال لم يجد رائحة اجلنة( رواه البخاري.
الوصف العاشر: »َواْجَعلْنَا لِلُْمتَِّقنَي إماماً« )74( 

»الفرقان: 74«.
يقتدى  أئمة  عنهما:  الله  رضي  عباس  ابن  قال 

بنا في اخلير.
في  يتنافسون  أنهم  الرحمن  عباد  صفات  من 
العمل حتى يكونون أمنوذجاً يحتذى بهم في اخلير 
الهدى  في  كانوا شامة  لرجال  التاريخ  فكم سطر 
السالكني  طريق  وفعلهم  بقولهم  ــاروا  أن واخلير 
ولنا في رسول الله ] أسوة حسنة ثم الصحابة 
األخيار في حسن االمتثال والعمل بكتاب الله وسنة 

رسول الله ].
مثاالً  الله«  »رحمه  اخلير  زايد  كان  زمننا  وفي 
وشعباً  قيادًة  دولتنا  وأضحت  والعطاء  لإلنسانية 

منارة في حفظ اإلنسانية ونشر السلم.
عباد  أوصـــــاف  ذكر  في  التطواف  هذا  وبعد 
واألفعـــال  اجلميلـــــة،  الصفات  من  املؤمنني  الله 
ُيْجَزْوَن  )أُولَئَِك  سبحانـــه  قال  اجلليلة  واألقوال 
َوَسالًما  يًَّة  حَتِ ِفيَها  َوُيلَقَّْوَن  َصبَُروا  مِبَا  الُْغْرَفَة 
 ))76( َوُمَقاماً  ُمْستََقراً  َحُسنَْت  ِفيَها  َخالِِديَن   )75(

»الفرقان: 75 - 76«.
هذه  أفعالهم  على  ُيثابون  الطبري:  اإلمام  قال 
من  منزلة  وهي  )الُْغْرَفَة(  الدنيا  في  فعلوها  التي 

منازل اجلنة رفيعة.
تلكم  لزوم  في  لصبرهم  إال  ذلك  لهم  كان  وما 
وتــرك  النفس  هــوى  مخالفة  وحتمل  الصفات 

شهواتها.
وملزيد التكرمي لهم قال ابن كثير عند قوله تعالى 
َوَسالًما(  يًَّة  حَتِ  ( اجلنة  في  أي:  ِفيَها(  )َوُيلَقَّْوَن 
أي: يبتدرون فيها بالتحية واإلكرام، ويلقون فيها 
التوقير واالحترام، فلهم السالم وعليهم السالم، فإن 
املالئكة يدخلون عليهم من كل باب، سالم عليكم مبا 
صبرمت، فنعم عقبى الدار. وقوله )َحُسنَْت ُمْستََقراً 

َوُمَقاماً( أي: حسنت منظراً وطابت مقيالً ومنزالً.

اأ. طـالب ال�سـحي
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معل��ق ريا�س���ي

حقق 
بتأهل  مســــبوق  وغير  كبيراً  إجنازاً  للرجال  اليد  لكرة  اإلمــــارات  منتخـب 
املنتخب األول للرجال إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد املزمع إقامتها في قطر 
عام 2015، بعد أن أحرز املركز الرابع في »بطولـــــة آسيا« للعبة التي أقيــمت 
في  مرة  وذلك ألول  القطري،  املنتــخب  لقبها  على  البحرين، وحاز  في  مؤخراً 

تاريخه إثر فوزه على البحرين في النهائي.
وجاء تأهل منتخب اإلمارات لكرة اليد للرجال بعد أن ارتفعت حصة قارة آسيا إلى أربعة مقاعد 
ليعكس هذا التأهل مدى ما تلقاه الرياضة عموماً وكرة اليد خصوصا في دولتنا احلبيبة من دعم مالي 

ومعنوي من قبل حكومتنا الرشيدة، وكرة اليد جزء ال يتجزأ من هذه املنظومة الرياضية.
فهذا اإلجناز ما كان سيتحقق لوال عزمية وإصرار الالعبني، إلى جانب التخطيط السليم لالحتاد 
اإلماراتي لكرة اليد بالتعاون مع األندية الرياضية في كافة إمارات الدولة، والتي لعبت دوراً كبيراً في 
تطور لعبة كرة اليد نتيجة اهتمامها بالقاعدة، وتدعيمها بكوادر فنية على أعلى مستوى، وقد أسهمت 
بشكل كبير في هذه الطفرة بعد أن صنعت جيالً رائعاً من الالعبني املوهوبني ليصبحوا نواة وقاعدة 
ارتكزت عليهما لعبة كرة اليد، واستطاعت تلك العناصر الرياضية بعد أن شبَّت وكبرت أن تصنع ربيع 
هذه اللعبة، والدليل على ذلك بلوغ هذا املنتخب الشاب املتطور نهائيات كأس العالم، وهو ما كان يتطلع 
إليه ويتمناه كل منتسب لهذه اللعبة. لم ال؟! ومنتخب اإلمارات لكرة اليد للرجال أصبح في تعداد أقوياء 

هذه اللعبة وصفوة فرق العالم. 
وطاملا بلغت هذه اللعبة مبلغ الكبار، وحققت املراد بتأهلها إلى املونديال، فعلى القائمني عليها من 
منتسبني وإداريني ومشرفني ومهتمني أن يستفيدوا من الوصول إلى النهائيات، ويستثمروا ذلك من 
ومتطلبات  يتالئم  مبا  واالستراتيجيات  اخلطط  وتطوير  السلبيات  ومعاجلة  اإليجابيات  تعزيز  خالل 
املرحلة املقبلة، مع مواصلة االهتمام بالقاعدة على أن يظل التفاعل مع اللعبة قائماً، وليكن هناك تواصل 
بني األجيال على أالَّ يتوقف الطموح عند هذا احلد، بل علينا أن نتطلع إلى بلوغ النهائيات باستمرار، 
أللعاب  اإلجناز حافزاً  أن يصبح هذا  بل  أو ضربة حظ،  الصدفة  املرة مبثابة  بلوغنا هذه  يكون  وال 
ورياضات أخرى، لكي يرتفع سقف طموحها، وتذهب كما ذهبت كرة اليد التي كسرت بهذا اإلجناز 
وتضييق  واملعوقات  الصعاب  ى  نتخطَّ أن  نستطيع  واإلصرار  بالعزمية  أنه  وأثبتت  املستحيل،  حاجز 

الفوارق بني رياضيينا وأقرانهم قارّياً وعاملياً.
نذهب  لكي  األصعدة،  كل  على  املنافسة  إلى  للتطلع  رياضيينا  يؤهل  بنية حتتية  من  ما منلكه  إن 
بطموحنا إلى أبعد من املنافسات احمللية أو حتى اإلقليمية، فالغاية والهدف في املقبل من األيام املنافسة 
على األلقاب والبطوالت القارية والتواجد عاملياً ملا للرياضة من دور كبير في إعطاء العالم صورة حقيقية 
عن مدى تطور دولتنا احلبيبة في الرياضة واملناحي األخرى، وذلك نظراً ملا تعطيه املشاركات والتواجد 
في املوندياالت واحملافل الرياضية القارية والعاملية من ُبعد إعالمي وسياحي أكثر مما تعطيه املعارض 
واملهرجانات في اخلارج ملا للرياضة من اهتمام ومتابعة في شتى أنحاء املعمورة وعلى مستوى كل 

الشرائح، فالرياضة خير سفير للدولة في العالم.

كرة اليد 
من المحلية إلى العالمية

مع� نحو عالم آمن

معرض واحد     |     ثالث تخصصات     |     حدثان متزامنان في مكان واحد     |     مؤتمران
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كان للمستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة 
األولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لألولمبياد 
المدرسي دور كبير في اعتماد لعبة »الجوجيتسو« 
الرابعة  الشاطئية  اآلسيوية  األلعاب  دورة  ضمن 
األلعاب  دورة  وفي  المقبل،  نوفمبر  تايالند  في 
 2017 عام  القتالية  والفنون  للصاالت  اآلسيوية 
كما أن له رؤية فنية ثاقبة في مستوى األندية في 
عموماً،  الدوري  ومستوى  العربي،  الخليج  دوري 
ويؤيد الكمالي في حوار مع »999« الَحَكم المحلي 
قدم  كرة  حكام  استقدام  من  بدالً  بدعمه  ويطالب 
أجانب، كما يحدث في بعض الدوريات الخليجية، 
ِسر  َمحلك  زالت  ما  لكنها  أنديتنا جيدة  أن  ويرى 

آسيوياً مفنداً األسباب حسب وجهة نظره.
> في البداية كيف تسير االستعدادات النطاق 

األولمبياد المدرسي في مايو المقبل؟ 
- التحضيرات تسير على قدٍم وساق وبصورة 
العام،  بداية  مع  التصفيات  فعالً  بدأت  وقد  طيبة، 
وتستمر  المدرسي  الفصل  مستوى  على  وبدأت 
حتى الشهر الجاري الختيار العناصر التي تستحق 
ونستهدف  الكبير،  الحدث  هذا  في  المشاركة 

أو  األندية  في  المسجلين  غير  الالعبين  بالتأكيد 
االتحادات حتى يمنحوا الفرصة إلبراز مواهبهم. 

النسخة  إطاق  في  التأخير  سبب  ما  إذاً   <
الحالية من األولمبياد؟ 

في  التجويد  من  المزيد  بسبب  كان  التأخير   -
العمل وتالفي الصعوبات التي حدثت في النسخة 
اآلن،  حتى  جيدة  بصورة  تسير  واألمور  األولى، 
وستقام النهائيات في مايو المقبل وذلك من أجل 
تمكين الطلبة من الحصول على فترة أطول لتلّقي 
المهارات األساسية والحصول على مستوى جيد 
من المهارة والقدرة على المنافسة، لدينا حتى اآلن 
والمراكز  المدارس  من  اختيارهم  تم  طالب   2800
ونعمل على تأهيلهم لخوض التحدي األكبر، وطبعاً 
مراحل  ثالث  عبر  النهائيات  إلى  الطالب  يصل 
ونحن نؤهلهم في هذه المراحل ليكونوا مستعدين 

للمنافسة.
األولمبية  اللجنة  رغبة  حول  حديث  هناك   <
المدرسي  األولمبياد  على  لاستحواذ  الوطنية 

منفردة؟ 
تحدثت  ولقد  الصحة،  عن  عاٍر  حديث  هذا   -

ال  أنه  وأؤكد  مناسبة  من  أكثر  في  األمر  هذا  عن 
وزارة  في  واألخوة  األولمبية  اللجنة  بين  خالف 
الوزارة،  عن  بعيداً  ينجح  لن  واألولمبياد  التربية، 
للجنة مهامها التي تقوم بها على أكمل وجه وكذلك 

للوزارة دورها الذي ال يغفله أحد. 
لعبة  اعتماد  حول  للحديث  بك  ُنعّرج   <
اآلسيوية  األلعاب  دورة  ضمن  »الجوجيتسو« 
المقبل،  نوفمبر  تاياند  في  الرابعة  الشاطئية 
والفنون  للصاالت  اآلسيوية  األلعاب  دورة  وفي 
آسياد  في  إدراجه  إلى  إضافة   ،2017 عام  القتالية 
مت الملف في المجلس  عام 2019، خاصة وأنك قدَّ

األولمبي اآلسيوي. 
- الجوجيتسو قطع أشواطاً كبيرة ما كان يمكن 
أن يصل إلى ما وصل إليه لوال الدعم من القيادة 
الفريق  من  والمباشر  الكبير  واالهتمام  الرشيدة 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
الله  ونحمد  الجوجيتسو،  لرياضة  األول  الداعم 
على اإلنجاز الذي تحقق حتى اآلن، لكننا بالتأكيد 
في  العمل  وكان  اإلنجازات  من  المزيد  في  نطمح 
إدراج اللعبة ضمن الخريطة اآلسيوية قد بدأ قبل 
3 سنوات، وكان هناك لقاء مع الشيخ أحمد الفهد 
عامين  قبل  اآلسيوي  األولمبي  المجلس  رئيس 
اعتماد  التي تسّهل  البنود  وتم االتفاق على بعض 
اللعبة مستقبالً، وبدأ العمل الفني وبذل محمد بن 
والجودو  المصارعة  اتحاد  رئيس  الدرعي  ثعلوب 
الهاشمي رئيس  المنعم  و»الكيك بوكسينج« وعبد 
طيبة، ومن  للجوجيتسو جهوداً  اإلماراتي  االتحاد 
إعداد خريطة طريق، وبالتأكيد كانت هناك  تم  ثمَّ 
بعض الصعوبات التي واجهتنا في سبيل الوصول 
وحتى  األخيرة،  المرحلة  وفي  المرحلة،  هذه  إلى 
على  إنجازه  تم  ما  عرضنا  فقد  القول:  اختصر 

المجلس األولمبي، وعرضنا صوراً أكثر مما تحّدثنا 
اللعبة  التي تتحدث عما تجده  وجعلنا الصور هي 
وعدد  ومنافسات  ودعم  رواج  من  اإلمارات  في 
أدهش  ما  وأكثر  يوم،  بعد  يوماً  يزيد  ممارسيها 
الكبير  الجماهيري  الحضور  المجلس  في  الجميع 
التي عرضناها، وال شك  الصور  في  الذي وضح 
أن هناك بعض األصوات التي كانت تعارض اعتماد 
اللعبة في المحافل اآلسيوية والذين عارضوا كانوا 
نهاية  في  لكن  األخرى  القتالية  الرياضات  ممثلي 
اليابان  ممثلي  هنا  نشكر  أن  ويجب  نجحنا  األمر 

وكوريا اللذين دعما ملفنا بصورة مباشرة. 
> وما طموحاتكم المقبلة ِبشأن اللعبة؟ 

أكبر  مصاف  إلى  اللعبة  نرفع  أن  طموحنا   -
وأن نكون حاضرين في أولمبياد 2024 بهذه اللعبة 
وبأبطالنا الذين يتطور مستواهم بصورة جيدة في 

الفترة الحالية. 

خروج الأوملبي

من  القدم  لكرة  األولمبي  المنتخب  خرج   <
يد  على  الثمانية  دور  من  آسيا  غرب  بطولة 

المنتخب األردني، ما رأيك في مشاركته؟ 
- أعتقد أن المنتخب قدَّم أداًء جيداً في البطولة، 
القدم، وال  كرة  ُيقصروا وهذا حال  لم  والالعبون 
يجب أن نحكم عليهم بأنهم أخفقوا، ولكن لنقل أنهم 
لم يوفقوا في تحقيق النتائج المرجوة ربما للظروف 
التي أحاطت بالمشاركة في البطولة، ودعني أقول 
البطولة  هذه  في  شاركوا  الذين  الالعبين  إن  لك: 
لن نستفيد منهم في بطولة األلعاب األولمبية في 
البرازيل 2016 ألن أعمارهم سوف تكون في ذلك 
الوقت فوق السن القانونية، ويمكن اعتبارهم نواة 
للمنتخب األول كما يمكن االستعانة ببعضهم في 

المنتخب األول وفي نظري المشاركة جيدة. 

محمد الكمالي لـ»999«: 
هناك العبون أجانب ال يستحقون 
اللعب في دوري الخليج العربي!
حوار : علي حممد 

رت له إمكانات جيدة من  > لكن المنتخب ُسخِّ
االتحاد،  من  الدعم  كل  ويجد  فني  وجهاز  العبين 

هل تعتقد أن خروجه أمر عادي رغم كل ذلك؟ 
- في كرة القدم تعمل من أجل النتائج، والنتائج 
حكمنا  في  نكون  أال  يجب  ولكن  تحكم  التي  هي 
الطموح  أن  صحيح  جيدة،  المشاركة  متسرعين، 
كان كبيراً في الوصول إلى مركز جيد لكن علينا 
تقبّل ما حدث والعمل على االستفادة من التجربة. 

دوري اخلليج العربي

> ما رأيك في المستوى الفني لدوري الخليج 

امل�اجهات املبا�سرة بني االأندية املتناف�سة 

�ستح�سم اللقب

ا�ستقدام حكام اأجانب �سيك�ن خط�ة 

غري م�فقة
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هناك  أن  تعتقد  وهل  الموسم  هذا  في  العربي 
تطوراً في مستويات األندية؟ 

منافسة  وهناك  جيد،  الموسم  هذا  الدوري   -
األهلي  حسم  األول  الدور  وفي  اللقب،  على  قوية 
ولكن  السرب،  خارج  يغرد  وحيداً  وكان  الصدارة 
في الدور الثاني تغيّرت األمور ويجد اآلن منافسة 
الشارقة  وحتى  والشباب  الجزيرة  ِقبل  من  قوية 
في  كثيراً  ارتفع  األندية  مستوى  أن  كما  وغيرها، 
الدور الثاني، وعودة الجزيرة إلى مستواه المعهود 
تثري المنافسة، واآلن تنقسم أندية الدوري إلى 3 
مجموعات، مجموعة تنافس على الصدارة ومجموعة 
عينها على المشاركات اآلسيوية ومجموعة تصارع 
من أجل البقاء ضمن مصاف دوري الخليج العربي. 
في  متواصلة  زالت  ما  التحكيمية  األخطاء   <

دورينا.. ما رأيك؟ 
دورينا  في  التحكيم  لموضوع  ننظر  أن  يجب 
الكثير  ُيكلّف  الحكم  من زاويتين، األولى: أن خطأ 
تحقق  حتى  الكثير  صرفت  األندية  وأن  خاصة 
في  الحكم  أن  الثانية  والزاوية  المرجوة،  النتائج 
نهاية األمر بشر والبشر يخطؤون، وحتى الالعب 
التأهيل  من  مزيداً  الحكام  نمنح  أن  يجب  يخطئ، 

حتى يكونوا في الموعد وتقل أخطاؤهم. 
حكام  استقدام  ضرورة  يردد  ظل  البعض   <

أجانب.. هل تؤيد هذه الخطوة؟ 
غير  ستكون  بالفعل  حدثت  إن  أنها  أعتقد   -
موفقة، تحكيمنا جيد والدليل على ذلك أن حكامنا 
أدار  وأخيراً  الدولية،  المحافل  في  موجودون 
آسيا  غرب  بطولة  نهائي  الله  عبد  محمد  حكمنا 
علينا  يخطؤون،  أيضاً  األجانب  الحكام  عمان،  في 
فالمباريات  االهتمام،  من  مزيداً  حكامنا  نولي  أن 
وأذكر  الحكم.  ألداء  الحقيقي  المحك  هي  الكبيرة 
في  ذكر  كولينا  لويجي  جان  اإليطالي  الحكم  أن 
مؤتمر دبي الرياضي الدولي في ديسمبر الماضي 

أنهم  وأوضح  الحكم  نجاح  التام سبب  التفرغ  أن 
يعرفوا  حتى  للفرق  اللعب  خطط  يدرسون  كانوا 
حركة الالعبين داخل الملعب ليتواجدوا في المكان 
يعملون  الذين  حكامنا  نحاسب  فكيف  المناسب، 
في دوام رسمي ورغم ذلك يشاركون في تحكيم 
مباريات دورينا؟! الحكم يحصل على مبالغ زهيدة 
على  يحصلون  لالعبين  مباراة  يدير  من  بينما 

ماليين الدراهم. 

اأ�صعار الالعبني

عليها  يحصل  التي  المبالغ  ذكر  على   <
لاعبين  العالية  األسعار  في  رأيك  ما  الاعبون، 
أم  أجانب  أكانوا  سواء  األخيرة  الفترة  في 
مواطنين، وهل يستحقون هذه المبالغ على ضوء 

المستويات التي يقدمونها؟ 
- المبالغ التي تدفع لالعبين ترتبط باستراتيجية 
النادي، كل األندية تجتهد الستقدام العبين جيدين، 
المناسب  الالعب  جلب  في  يوفق  من  هناك  لكن 
للفريق بالسعر المناسب، وهناك إدارات تخفق في 
ذلك. وفي اعتقادي أن االختيار يجب أن يكون وفق 
رؤية فنية وحسب حاجة الفريق خاصة في بداية 
الموسم وقبل فترة اإلعداد، فهناك العبون أجانب 
ال يستحقون التواجد في دورينا ألنهم لم يقدموا 

رغم  لها  يلعبون  التي  لألندية  المرجوة  اإلضافة 
العبون  وهناك  كبيرة،  مبالغ  على  يحصلون  أنهم 
الُفرصة  وجدوا  إن  فنياً  منهم  أفضل  مواطنون 

وُمنحوا الثقة. 
على  تُصرف  التي  الكبيرة  المبالغ  رغم   <
الاعبين األجانب إال أن الكرة اإلماراتية ما زالت 
األدوار  من  وتخرج  البعض  رأي  حسب  محلية 

األولى في البطوالت اآلسيوية.. ما تعليقك؟ 
- في تقديري األندية اإلماراتية لم تصل للطموح 
الذي تنشده الجماهير، أنديتنا دائماً ما تسقط في 
الواضحة،  االجتهادات  رغم  اآلسيوي  االختبار 
عموماً،  الدوري  لمستوى  يرجع  ذلك  أن  وأعتقد 
في  ينحصر  دورينا  مباريات  في  الفعلي  فاللعب 
50 أو 60 دقيقة، وعندما نصطدم باألندية اآلسيوية 
ومستواه،  الدوري  الختالف  كبيراً  الفارق  يكون 
أكثر  الفعلي  اللعب  مستوى  يكون  دوريات  فهناك 
وأدلل  أشير  أن  وأريد  المباراة،  في  دقيقة   80 من 
على ذلك بأن أنديتنا دائماً ما تقدم كرة قدم جميلة 
ولكن  آسيا،  أندية  أمام  األول  الشوط  في  وتتفوق 
في الربع األخير من المباراة يحدث تغيير كبير في 
المستوى الفني، حدث ذلك مع األهلي أمام الهالل 
السعودي منذ سنوات وذات األمر مع الجزيرة أمام 

فريق إيراني، فقوة الدوري تنعكس على األندية.

الكمالي استاد هزاع بن زايد  اعتبر محمد 
إضافة حقيقية  افتتح مؤخراً  الذي  العين  في 
لكرة القدم في الدولة، مبيناً أنه تحفة معمارية 
جميلة ويساهم في تطور كرة القدم في البالد 
وقال: بال شك فإنه استاد بمواصفات عالمية 
ولقد تم إنجازه في فترة وجيزة جداً، وأتمنى 
الدولية  المحافل  أكبر  الملعب  هذا  يشهد  أن 

الرياضية.

الجماهيري  الحضور  أن  الكمالي  رأى 
بعد،  المطلوب  للمستوى  يرق  لم  دورينا  في 
توقيت  أن  أكد  حيث  أسباب  لعدة  ذلك  وعزا 
الجماهير  مع  يتناسب  ال  أحياناً  المباريات 
برمجة  أن  كما  الدوام  وقت  مع  ويتعارض 
المباريات في منتصف األسبوع ال تساعد على 
للتوزيع  أن  وأوضح:  كبير  جماهيري  تواجد 
الجغرافي لألندية وحالة الطقس دوراً أيضاً في 
الموضوع، وأشار إلى أن وجود بدائل أخرى 
في  المباراة  مشاهدة  مثل  للشباب  بالنسبة 
المقاهي، ووجود رياضات منافسة أخرى تجد 
كل  الشباب،  من  معينة  شريحة  من  االهتمام 
المطلوب،  الجماهيري  التواجد  لعدم  أدى  ذلك 
لكنه في نهاية األمر يعتقد أن من يعشق كرة 
القدم سيذهب إلى الملعب ويؤازر فريقه مهما 

كانت الظروف.

»ا�ستاد هزاع« حتفة معمارية

احل�س�ر اجلماهريي يف دورينا

 »اجل�جيت�س�« االإماراتي فر�ض نف�سه على 

القارة االآ�سي�ية 
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لم يعمر األرجنتيني هيكتور كوبر كثيراً في مالعب دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، بعدما خاض تجربة قصيرة مع فريق الوصل قبل أن يصدر قرار 
كأس  من  األخيرة  الجولة  في  النصر  أمام  »الفهود«  خسارة  عقب  بإقالته 

المحترفين.
وتّولى المدرب األرجنتيني قيادة الفهود خلفاً للمدير الفني الفرنسي بانيد، 
وبلغت قيمة العقد 5 ماليين درهم، لكن المهمة لم تستمر سوى 16 مباراة على 
مستوى كل البطوالت، منها 13 مباراة في دوري الخليج العربي مقابل مباراة 
واحدة في كأس المحترفين، ومباراتان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
ولم يتمكن المدير الفني الذي قاد فالنسيا األسباني إلى نهائي دوري أبطال 
على  إيجابية  بصمة  ترك  أو  اإلماراتية  الكرة  أجواء  مع  التأقلم  من  أوروبا 
مستوى الفريق األصفر الذي عاش مرحلة من االنحدار والتراجع بعدما بلغ 

عدد الهزائم 10 هزائم، منها 8 في بطولة الدوري.
الجزائي،  والبند  المستحقات  ودفع  المدرب  إقالة  إلى  اإلدارة  وسارعت 
لتطوي بذلك صفحة المدرب العجوز الذي خاض واحدة من أسوأ التجارب 
بعدما  اليونان،  أم  اسبانيا  أم  األرجنتين  في  سواء  عاشها  التي  التدريبية 
كان األمل معلقاً في أن ُيسهم بخبرته الكبيرة وتاريخه الالمع في المالعب 
األوروبية في تحقيق نقلة إيجابية في مشوار الفريق »األصفر«وأن يعيد له 

بريق الماضي الجميل.
إقالته هذا  تتم  الذي  الحادي عشر  المدرب  أن كوبر هو  بالذكر،  الجدير 
والشباب  األهلي  أندية  حافظت  بعدما  العربي،  الخليج  دوري  في  الموسم 

والظفرة والنصر والشارقة وعجمان فقط على مدربيها هذا الموسم.

أنور ..الالعب الجوكر
فؤاد أنور المولود في 13 اكتوبر عام  1972 عشق اللعبة منذ نعومة أظافره، حيث دخل من أبواب 

نادي الشباب ليستمر سنوات عدة قبل أن يختتم مسيرته مع النصر.
فؤاد أنور كان بمثابة الالعب الجوكر الذي يجيد الهجوم والدفاع، وهو صانع ألعاب مميز، حتى 
اقترب من أن يكون »أسطورة« في المحور سواء على المستوى السعودي أو الخليجي أو اآلسيوي 
وذلك وفق شهادة وتقييم كبار المدربين العالميين. وتميز مشواره مع منتخب بالده »األخضر«، 
ل هدفين ليساعد في  حيث سجل حضوراً الفتاً في مونديال الواليات المتحدة األمريكية حين سجَّ
تأهل المنتخب إلى الدور الثاني، قبل أن يعيد الكرة ويشارك مرة ثانية في مونديال فرنسا 1998 دون 
أن يحقق منتخب المملكة العربية السعودية ذلك النجاح الباهر، قبل أن يختتم المشوار بالمشاركة مع 

النصر السعودي في »بطولة كأس العالم لألندية« عام 2000.
بدأ مسيرته مع األلقاب المحلية مع فريق الشباب حين كان أول قائد سعودي يرفع كأس دوري 
الجديد )الدوري السعودي( أعوام 1991 و1992و1993، قبل أن  الشريفين بمسماه  الحرمين  خادم 
يتوج بلقب كأس ولي العهد عام 1996. واستطاع أن يقود الشباب للفوز 1992 بلقب بطولة  كأس 
األندية العربية أبطال الدوري عام 1992 في قطر على حساب العربي القطري ولقب بطولة أندية 
مجلس التعاون الخليجي عامي 1993 و1994 في الرياض والكويت على التوالي، وكأس النخبة العربية 

األولى عام 1995 في الرياض.
وحفر فؤاد أنور اسمه بأحرف من ذهب بتسجيله أول هدف سعودي في المونديال في مرمى 
دولة  الثانية عشرة في  العربي  الخليج  بطولة كأس  بلقب  للفوز  »األخضر«  ليعود ويقود  هولندا، 

اإلمارات العربية المتحدة  ليكون اللقب السعودي األول خليجياً.

أبيض وأسود

---

ابتعاد »النجوم« مشكلة 
»الالروخا« قبل مونديال البرازيل

ُيعاني منتخب اسبانيا المتوج بلقب مونديال جنوب افريقيا 2010 من مشكلة »فنية« تتمثل 
في ابتعاد العديد من النجوم األساسيين عن مستواهم المعهود، مما سيضع المدير الفني 
فسينتي ديل بوسكي في موقف ال ُيحسد عليه قبل 3 أشهر من انطالق الحدث العالمي الكبير 

»مونديال البرازيل« في بالد السامبا.
ويعاني توريس المنتقل إلى تشلسي مقابل 50 مليون دوالر من عدم القدرة على تثبيت 
نفسه في تشكيل »البلوز«  تحت إشراف المدرب البرتغالي مورينيو مما يعزز من فرصة 

ابتعاده عن منتخب بالده خاصة مع حصول البرازيلي »كوستا« على الجنسية االسبانية.
وتم استبعاد »المخضرم« بويول بسبب تواضع مستواه وابتعاده عن مباريات فريقه 
برشلونة بسبب لعنة اإلصابات التي تطارد المدافع العمالق، في الوقت الذي لم ينجح فيه 
ماتا المنتقل إلى مانشستر يونايتد في فترة االنتقاالت الشتوية مقابل 37 مليون دوالر في 
الحصول على مكان في تشكيلة منتخب بالده بعد األداء المتذبذب الذي قدمه هذا الموسم.

ولم يفلح المهاجم العمالق يورنتي هّداف يوفنتوس اإليطالي من االنضمام إلى منتخب 
بلباو  السابق  المشاركة مع فريقه  باالبتعاد لموسم كامل عن  تأثر مستواه  بالده، بعدما 

بسبب عدم تجديد تعاقده مع النادي.
ومع تواجد كاسياس ورينا وفالديز لن يضمن ديفيد دي خيا حارس ألمان يونايتد أيضاً 
مكاناً في قائمة أبطال العالم التي ستتوجه إلى البرازيل، في الوقت الذي بات فيه ديفيد فيا 
العب اتلتيكو مدريد خارج حسابات ديل بوسكي بعدما تحّول إلى العب بديل في ملعب 

فيسنتي كالديرون.
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تحقق أرباحًا 
في»الكالتشيو«

مع اقتراب الموسم الكروي 2013- 2014 على إسدال 
الستار في شهر مايو المقبل، بدأت إدارات األندية في 
»مالياً«  والخسارة  الربح  اإليطالي حسابات  الكالتشيو 
في  يبدو  الذي  اللقب  على  التنافس  صراع  عن  بعيداً 

طريقه إلى خزائن يوفنتوس للمرة الثالثة على التوالي.
وتعاني كرة القدم اإليطالية من صعوبات عدة سواء 
على مستوى البنية التحتية أم على صعيد حقوق النقل 
بسبب  العالميين  النجوم  هجرة  جانب  إلى  التلفزيوني 
ضعف المسابقة التي تراجعت في التصنيف األوروبي.

وكان انتر ميالن الذي انتقلت ملكيته إلى األندونيسي 
توهير قد تكبد خسائر بلغت 82,7 مليون يورو.

واستفاد يوفنتوس الذي يعتلي صدارة الترتيب من 
االستفادة من امتالكه ملعباً خاصاً ليكون النادي الوحيد 
في إيطاليا الذي يمتلك تلك الميزة من تحقيق ارباح مالية 

بلغت 274,8 مليون يورو.
وحقق أودينيزي ربحاً مالياً قدره 32,3 مليون يورو 
الالعبين  تأهيل  سياسة  يعتمد  الذي  الفريق  وهو   ،
واستقطاب المواهب الواعدة، ومن ثمَّ بيعها بمبالغ كبيرة 
إلى األندية العمالقة في إيطاليا والعالم، مقابل 8.1 لفريق 
نابولي رغم التعاقدات التي قام بها، علماً أن صفقة بيع 
في  أسهمت  جيرمان  سان  إلى  كافاني  االوروغوياني 

تعزيز خزينة النادي بشكل كبير.
وفيورنتينا  وبيسكارا  كييفو  أندية  أرباح  وتراوحت 
وكاتانيا ما بين مليون ونصف المليون يورو و100 ألف 
يورو في تأكيد على هشاشة الوضع المالي لتلك الِفَرق.

أما ميالن العريق والفريق األكثر تتويجاً بلقب دوري 
أبطال أوروبا إيطاليا فقد خسر 6.9 مليون يورو.

أرقام x أرقام



ريدغ دسشار ءاسسيم

اليوم وفي الوقت الذي تواجه فيه دول العالم حتّديات سياسية واقتصادية على الصعيدين الداخلي واخلارجي، توقعنا 
نحن أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي أن تكون هذه األزمات والتحّديات محّفزة لنا على مزيد من االحتاد والتعاون 
والتماسك، ذلك أن منظومة مجلس التعاون اخلليجي انعقدت مبكراً وفي إمارة أبوظبي يوم كانت التحّديات في املنطقة أقل، 
والصعوبات كثيرة في تكوين تكتل يضم ست دول لكل منها ظروفها اخلاصة وتاريخها حتى حصلت على االستقالل 
أو االحتاد. لكن املواقف التي مرت بها دول اخلليج خالل العامني األخيرين أثبتت خالف ذلك لألسف، وبرهنت على أن 

األوضاع لم تعد كما كانت أو كما نتطلع إليه منذ تأسيس مجلس التعاون اخلليجي.
في بداية شهر مارس من العام اجلاري أعلنت كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ومملكة 
البحرين سحب سفرائها من دولة قطر الشقيقة كردة فعل واضحة على عدم التزام األخيرة باالتفاقية األمنية التي وقَّع 
عليها اجلميع في اجتماع الرياض مبن فيهم أمير دولة قطر، والتي كانت بنودها تنص على عدم التدخل في شؤون الدول 
وعدم جتنيس أو دعم أي جماعات ُتشّكل تهديداً لدول اخلليج، وهي أمور ال يفترض معارضتها أو الوقوف ضدها، بل إن 
التوقعات كانت في اتخاذ دول مجلس التعاون املزيد من اإلجراءات األمنية التي حتول دون وقوع أي جتاوزات متس أياً 
من هذه الدول. قطر رغم توقيعها على االتفاقية إال أن ما يحدث على أرضها وما ميارسه بعض األشخاص فيها لم يكن 
يتفق مع بنود هذه االتفاقية السيما جتاه السعودية واإلمارات، بل ويعد جتاوزاً على سيادة هذه الدول وميس أمنها بشكل 
مباشر، ما استدعى اتخاذ ردة فعل ثالثية جتاه هذه الدولة التي كان ينتظر منها الوقوف موقف الشقيقة جتاه أي فرد أو 

تنظيم يسعى للمساس بأمن أي دولة من دول اخلليج العتبارات كثيرة ال يجهلها أحد.
األمن هو أساس االستقرار في أي مجتمع من املجتمعات، وإذا استقام األمن استقامت األمور في جميع املجاالت من 
بعده، وهو ما حترص عليه الدول الثالث في قرار سحبها السفراء، ذلك أنها تدرك أن حفاظها على أمنها وعلى االستقرار 
في مجتمعاتها مسؤولية ال ميكن التفريط بها لصالح طرف رابع لم يستوعب هذه األهمية وترك أموراً دون حسمها واتخاذ 

إجراء مناسب ضدها للحفاظ على أمن منطقة اخلليج.
الشك أن قرار سحب السفراء هو أمر َيعزُّ علينا كخليجيني، ألنه ُيعلن حالة من االختالف بني دول لم نتصور أن تصل 

األمور في االختالفات بينها إلى هذه الدرجة، لكن الضرورة اقتضت ذلك.
حكومة قطر عبَّرت عن األسف من هذا القرار، لكن األسف الذي لم يكن كافياً في وجهة نظرنا، لم تتبعه ردود أفعال 
توضح حرصها على البقاء شقيقة ضمن هذه املنظومة، متجاهلة عالقات تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية لها 
جذورها، واألكثر أنها ستدفع وشعبها الثمن مستقبالً في حال أصرَّت على موقفها املخالف لغالبية دول مجلس التعاون، 
فإن كان االتفاق األمني قد أدى إلى تعطيل عالقات دبلوماسية فإن عالقات أخرى نتوقع أال يتم العمل بها مستقبالً، ذلك أن 

األهم هو األمن وبناًء على استقراره فإن باقي األمور ستستمر وتستقر.
دول اخلليج اليوم متر مبنعطف خطير بعد قرار سحب السفراء، واملتوقع منا كأبناء دولة اإلمارات أن نسعى جاهدين 
للحفاظ على عالقات تاريخية مع دول اخلليج األخرى التي كانت ومازالت مضرب املثل، لكي ال يتسع اخلرق على الراقع، 
فللدول مواقفها وسياستها في إدارة األزمات عابرة كانت أم دائمة، وهو األمر الذي يفرض علينا احترام هذه السياسات 
اإلمارات  على سياسة  قد جتاوز  كان خطيب مسجد  فإن  األهم،  ُتعد  التي  األمنية  االتفاقيات  في  لها السيما  واالمتثال 
اخلارجية في خطبة اجلمعة وجتاوز غيره على السعودية في لقاءات سرية وتصريحات إعالمية، متدخلني في سياسة دول 
ومرتضني للغير التطاول عليها، فإن الواجب علينا النأي بأنفسنا عن الوقوع في ذلك كله، فاالتفاقيات عند تنفيذها حتتاج 

إلى أدوات ونحن كأفراد أهم تلك األدوات.
نتمنّى أن تنتهي هذه األزمة بعدول قطر عن مواقفها التي قد ُتشّكل حَتّدياً وُمكابرة ال نعرف لصالح َمْن وال أي من 
األطراف، ونتمنى أن تكون هذه األزمة فرصة لتقوية أركان دول مجلس التعاون كتكتل أحوج ما نكون إليه في هذا الوقت، 

ليس على الصعيد االقتصادي فحسب بل على املستوى السياسي أيضاً.

في خليجنا األمن أواًل

ع�سو �سابق يف املجل�ص الوطني االحتادي

maysarashed@gmail.com

والشارقة ودملا
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