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مل يكن مفاجئًا متامًا ح�سول وزارة الداخلية على ح�سة الأ�سد من جوائز »جائزة الإمارات للأداء 

الإجناز  فهذا  احلكومي«،  للتميز  خليفة  ال�سيخ  »برنامج  �سمن  الثانية  دورتها  يف  املتميز«  احلكومي 

ومنت�سبيها  بقيادتها  ال��وزارة  باأن  لل�سك  جماًل  يدع  ل  مبا  يوؤكد  التوايل  على  الثانية  لل�سنة  الكبري 

عازمة كل العزم على اأن تكون منوذجًا وطنيًا م�سيئًا للتميز والنجاح.

اإن اجلوائز الع�سر التي ا�ستحقتها الوزارة عن جدارة واقتدار وكفاءة هي جت�سيد عملي لوجهها 

احل�ساري امل�سرق الذي جعل منها جهازًا اأ�سا�سيًا يف تقدمي اأرقى اخلدمات للمواطنني واملقيمني باتباع 

�سيا�سات وا�سحة وُم�ستدامة تعمل على ت�سهيل اأمور النا�س والتي�سري عليهم، ويف الوقت نف�سه متار�س 

املهام الرئي�سية املوكلة اإليها يف ن�سر مظلة الأمن والأمان لينعم اجلميع بهذه النعمة التي حبا اهلل بها 

اإماراتنا احلبيبة بف�سل منه جل وعل وبالدعم اللحمدود للقيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« الذي ل يدخر جهدًا يف �سبيل تعزيز رفعة بلده 

وعزها وكرامتها لرتفل حتت قيادته التاريخية بنعمة ال�ستقرار الأمني الذي يعد �سرطًا اأ�سا�سيًا 

من �سروط تقدم الأمم وتطورها، فبه تتقدم نحو م�ستقبلها بخطوات واثقة، ودونه ت�سقط يف وهاد 

املجهول والدمار والتخلف.

الأمن  من  مب�ستوى  ننعم  احلمد  وهلل  »نحن  قال:  حينما  ذلك  عن  تعبري  اأ�سدق  �سموه  عبرَّ  وقد 

احتياطات  من  نتخذه  ما  بفعل  يتحقق  ل  الأمن  وهذا  الأخ��رى.  الدول  عليه  تغبطنا  وال�ستقرار 

واإجراءات اأمنية فقط، بل بتوفري �سبل العي�س والك�سب ال�سريف يف اأجواء من الحرتام لكل من يعي�س 

على هذه الأر�س، بحيث ت�سبح بيئة الإمارات بيئة طاردة لكل من يحاول اأن يعبث باأمنها وا�ستقرارها 

اأو يحاول العتداء على حرماتها«.

فهذا الإجناز العظيم الذي حتقق لوزارة الداخلية هو اأوًل واأخريًا اإجناز للوطن نابع من �سميمه 

ومن قيادته الر�سيدة، كما عبرَّ عن ذلك الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية الذي قال: »اإن التميز الذي حققته اجلهات امل�ساركة يف »جائزة الإمارات 

للأداء احلكومي املتميز«، مرده اإىل متيز قادة البلد الذي ميثل حافزًا للجميع على بلوغ القمم يف 

�ستى امليادين واملجالت«. 

واجلوائز الع�سر التي ح�سدتها الوزارة هي بلورة عملية للجهود اجلبارة واملتوا�سلة التي تبذلها 

اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال،  يف خدمة الوطن واجلمهور من مواطنني ومقيمني بتطبيق 

وب�سورة تعك�س روح املبادرة والبتكار والإبداع، كل هذا باإ�سراف م�ستمر ومبا�سر من جانب الفريق 

�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان الذي يحر�س دائمًا على مواكبة اجلديد وت�سجيع روح املبادرة 

ومكافاأة امل�ستحقني وتكرميهم.

من  منت�سب  واعتزاز على �سدر كل  بكل فخر  ت�سعه  الذي  الإجناز  الداخلية هذا  لوزارة  فهنيئًا 

منت�سبيها.
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»برملان املدار�س« 

�سُي�سهم يف ن�سر ثقافة احلوار وقيم امل�ساركة 

34

ُمخّدرة  وم��واد  متهم  هناك  كان  إذا  م��اذا 
والشرطة ألقت القبض على املتهم في وضع 
هذا  ُيجّرم  قانوني  نص  يوجد  وال  ُمتلبِّس 

النوع – بالذات – من املخّدرات؟
لذلك  »خاسرة«،  قضية  احملاكم  بلغة  إنها 
أفراد مكافحة املخدرات في حيرة من  يقف 
إجراءاتهم القانونية إذا كانت املادة املضبوطة 
أثناء عملية املداهمة ال يوجد لها نص قانوني 

يعاقب عليها القانون . 
صورة الغالف: عيسى اليماحي
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أخبار الوطن

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  التقى صاحب 
أعمال  هامش  على  الله«  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة 
»منتدى اإلعالم العربي«، الذي عقد في دبي نخبة من الُكتاب واإلعالميني 

العرب املشاركني في فعاليات املنتدى.
وجرى بني سموه واإلعالميني العرب، بحضور سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حوار حول عدٍد من القضايا العربية 
الراهنة، وهموم وآمال املواطن العربي، خصوصاً في ظل املتغيرات اآلنية 

التي تشهدها الساحة العربية.
وتركز احلوار حول موضوع التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية 
الطبيعية والعقول  املادية والثروات  الزاخر باإلمكانات  العربي  الوطن  في 
البشرية، وينقصه في الوقت ذاته الرؤية واإلرادة واإلدارة إلحداث التغيير 

في البنى االقتصادية والتعليمية واالجتماعية.
وجدَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« 
الطاقات  تفرز  التي  وهي  عندها،  تقف  محطات  لألزمات  بأن  القول 
وطمأن سموه  املجتمع،  وأفراد  الشباب  عند  اإلبداع  وتخلق  اإلبداعية 
طور  في  وهو  بخير  اخلليج  ودول  اإلم��ارات  اقتصاد  بأن  محاوريه 
النهوض من جديد ونفض غبار األزمة املالية العاملية، منوهاً سموه في 
هذا السياق إلى أن اقتصاد آسيا أيضاً يشهد منواً جيداً وأوروبا ما زالت 

في حال مخاض اقتصادي.
العربية  واللهجات  والتقاليد  بالعادات  التمسك  ضرورة  سموه  وأكد 
هويته  على  واحملافظة  االحتفاظ  العربي  للمواطن  يتسنى  حتى  احمللية 
الوطنية والقومية، معتبراً سموه أن اللغة العربية هي رمز االنتماء للعروبة 

وللوطن العربي الكبير وهي لغة القران الكرمي.

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  اعتمد صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« تنفيذ ثالثة مشاريع 
إمارة دبي انطالقاً من حرص سموه على تلبية احتياجات  تطويرية في 

املدينة من مشاريع تخدم مجتمع إمارة دبي.
املهندس حسني  سعادة  عقده  الذي  الصحفي  املؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
فيها ومت خالله  املسؤولني  دبي وعدد من  بلدية  عام  لوتاه مدير  ناصر 
أن  إلى  تنفيذها. وأشار سعادته  املعتمدة وتفاصيل  املشاريع  استعراض 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« اعتمد املشاريع 

املنبثقة من توصيات اللجنة الفنية في بلدية دبي، مؤكداً سعادته أن اعتماد 
هذه املشاريع يعكس حرص حكومة دبي على توفير كافة احتياجات املدينة 
من املشاريع التي تخدم اإلمارة، وسعي بلدية دبي لتلبية كافة احتياجات 
املجتمع وفقاً لألهداف والرؤى، ومبا يتماشى مع إستراتيجية حكومة دبي، 
وتنفيذ هذه املشاريع وفقاً ألرقى وأفضل املواصفات العاملية املعتمدة في 
سفاري  »مشروع  هو  األول  املشروع  أن  سعادته  وأوضح  املجال.  هذا 
دبي«، وأن املشروع الثاني هو »مشروع استكمال قناة اخلليج التجاري«، 

وأن املشروع الثالث هو »تطوير مرفأ سفن بكورنيش ديرة«.

.. ويعتمد ثالثة مشاريع َخَدمية في إمارة دبي 

محمد بن راشد  يلتقي نخبًة من الُكّتاب والإعلميني 
امل�ساركني يف »منتدى الإعلم العربي«

 

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« بقصر سموه في البطني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وصاحب  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة، وذلك 
بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي. وقد كلَّف صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« أخاه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، برئاسة وفد دولة 

اإلمارات في القمة التشاورية اخلليجية التي عقدت في الرياض.

بأن حتقق  أمله  عن  الله«  »حفظه  الدولة   رئيس  السمو  وأعرب صاحب 
القمة اخلليجية التشاورية بحضور األخوة واألشقاء قادة دول مجلس التعاون 
األهداف التي تتطلع إليها شعوب دول املجلس ملزيٍد من التعاون والتآزر بني 

دولنا لتعزيز مسيرة املجلس وإبراز دوره على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
له  كان  والتشاوري  الدوري  ولقاءهم  األشقاء  اجتماع  »إن  سموه:  وقال 
أكبر األثر في ما وصلت إليه مسيرة املجلس اخليرة، ونأمل بأن ُتشكل القمة 
برئاسة أخي خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل اململكة 
العربية السعودية الشقيقة خطوة جديدة ومهمة في تعزيز مسيرتنا اخلليجية 

املباركة«.

 خليفة بن زايد ياأمر بت�سوية للقرو�س املتعّثة
 التي تقل عن خم�سة مليني درهم

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« مبعاجلة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية املتعثرة للمواطنني 
ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ماليني درهم، سواء أكانوا موقوفني على 
عبر  مديونياتهم  بتسوية  ويقومون  أحكام،  بحقهم  أم صدرت  ذمة قضايا 

جداول تسديد حددتها احملاكم. 
جاء األمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« بناًء على 
املواطنني  ديون  معاجلة  لصندوق  العليا  »اللجنة  لسموه   رفعتها  توصية 
شؤون  وزير  نائب  الزعابي  جمعة  أحمد  معالي  يترأسها  التي  املتعثرة«، 
الرئاسة، وتضم في عضويتها ممثلني عن وزارة شؤون الرئاسة، وديوان 
سمو ولي عهد أبوظبي، ودائرة »مالية أبوظبي«، واملصرف املركزي، ودائرة 

»القضاء في أبوظبي«.
وكانت »اللجنة العليا للصندوق« استعرضت في االجتماع الذي عقدته 
برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي كشف املتعثرين الذي أعده املصرف 
املركزي، والذي يتضمن أسماء املواطنني الذين تقل مديونياتهم املتعثرة 
عن 5 ماليني درهم متهيداً إلجراء التسويات البنكية مع اجلهات والبنوك 

الدائنة وفق اإلجراءات املتبعة في الصندوق.
ويبلغ عدد من شملهم األمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 
الله« »368« مواطناً مبديونيات متعثرة يصل إجماليها إلى حوالي »568« 
مليون درهم، كما يبلغ عدد املوقوفني منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 

مواطناً، ويصل إجمالي املبالغ املستحقة عليهم حوالي 68.8 مليون درهم.
وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن األمر السامي لصاحب السمو رئيس 
العيش  أسباب  تهيئة  على  مدى حرص سموه  د  يجسِّ الله«  »حفظه  الدولة 

الكرمي ألبنائه املواطنني، وتوفير مقومات االستقرار األسري لهم.
العمل إلمتام معاجلة وتسوية  الصندوق يواصل  أن  إلى  وأشار معاليه 
الشرائح  حجم  االعتبار  بعني  تأخذ  أولويات  وفق  املتعثرة  القروض  كافة 
املستفيدة، وحجم القروض اخلاصة بكل شريحة وطبيعة القروض واحلاالت 

املتعثرة.
ودعا معاليه املستفيدين من التسويات التي يوفرها الصندوق إلى سرعة 
التقدم للبنوك واجلهات الدائنة إلمتام إجراءات التسوية بأسرع وقت ممكن، 

وذلك وفق اآلليات واإلجراءات التي حددها الصندوق.

..وُيكلِّف محمد بن راشد برئاسة وفد الدولة
 في القمة التشاورية الخليجية
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أخبار الوطن

محمد بن زايد يلتقي امل�ساركني يف »القمة العاملية للنهو�س بالتعليم«
أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« ُتولي التعليم أهمية قصوى 
وبأفضل  املتطلبات  كافة  وتوفير  متقدمة،  مراحل  إلى  به  االرتقاء  سبيل  في 
التغيرات املتسارعة التي يشهدها  األساليب وأكثرها فاعلية ومبا يتناسب مع 
التجارب  من  االستفادة  مبكان  الضرورة  من  وأنه  املجاالت،  كافة  في  العالم 
وتطوير  التعليمي  األداء  مستويات  تعزيز  شأنها  من  التي  العاملية  واخلبرات 

الكفاءات التدريسية مبا يحقق التطلعات والطموحات الوطنية.
وفد  أبوظبي  في  البحر«  »بقصر  سموه  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
أبوظبي،  ُعقد في  الذي  بالتعليم«،  للنهوض  العاملية  »القمة  املشاركني في 
حيث ضم عدداً من وزراء التربية والتعليم واخلبراء واملختصني، وعدداً من 
الشخصيات البارزة من الدول الشقيقة والصديقة، يرافقهم معالي الدكتور 

مغير اخلييلي مدير عام »مجلس أبوظبي للتعليم«.
ومتغيراته  وأنظمته  التعليم  مستقبل  عن  احلديث  اللقاء  خالل  ودار 
واملوضوعات املطروحة خالل جلسات القمة، وضرورة االستفادة من هذه 
الفرصة املتاحة من خالل وجود هذه النخبة من الشخصيات واملفكرين 
للقمة  سموه  متنّى  حيث  به،  والنهوض  التعليم  تطوير  مبجال  املهتمني 
التوفيق والنجاح في أعمالها والوصول إلى النتائج املرجوة والتي تخدم 

هذا القطاع املهم.
وقّدم املشاركون شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد أبوظبي على هذا 
االستقبال وما شمله من نقاشات، وعلى اهتمام سموه بقطاع التعليم الذي 
هو ركيزة كل تقدم وازدهار، مؤكدين لسموه أنهم سيسعون إلى كل ما 
من شأنه خدمة التعليم والنهوض به للوصول إلى ما يتناسب مع املتغيرات 

املهمة التي يشهدها العالم.

د« ..ويزور »مركز الخليج للتوحُّ

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
د« أول  نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بزيارة إلى »مركز اخلليج للتوحُّ
مركز خاص لتأهيل املصابني بالتوحد في مدينة أبوظبي تأسس في عام 

2005 كمؤسسة تربوية خاصة لرعاية التوحد.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله املركز الذي يقع في منطقة اخلالدية 
أحمد  مرمي  مقدمتهم  وفي  للمركز،  والتعليمي  اإلداري  الطاقم  بأبوظبي 
بعد  ذاتية،  مببادرة  املركز  أنشأت  التي  للمركز  العام  املدير  نائب  املزروعي 
اكتشافها إصابة أحد أبنائها »أحمد« بأعراض التوحد، مما دفعها إلى إقامة هذا 
املركز املتخصص بجهد ذاتي، وبتشجيع من زوجها سعيد تريس املزروعي 
مدير املركز وباقي أفراد العائلة، ليكون أول مركز خاص غير ربحي ذا رسالة 
إنسانية يتبنى قضايا ذوي اإلصابات بالتوحد، ويقدم لهذه الفئة ما تستحقها 

من رعاية ودعم واهتمام لتأهيلهم ودمجهم مع باقي أقرانهم في املجتمع.

وأشاد سمو ولي عهد أبوظبي بجهود القائمني على املركز خلدمة ورعاية 
هذه الفئة، والتي تتطلب منا جميعاً األخذ بيدها، وتقدمي كافة أشكال الدعم 
كافة مؤسسات  بني  اعتبرها سموه مسؤولية مشتركة  واالهتمام، حيث 
وشرائح املجتمع، منوهاً سموه بأهمية توعية جميع أفراد املجتمع بأهمية 

قضية التوحد وخدمة هذه الفئة العزيزة ودعم أُسرها.
أحمد  مرمي  وقرينته  املزروعي  تريس  سعيد  مبادرة  سموه  وثمَّن 
املزروعي في تأسيس هذا املركز التخصصي، والذي عكس شعوراً عالياً 

باملسؤولية الفردية واملجتمعية جتاه حاجات ومتطلبات هذه الفئة.
بالغ شكرها وتقديرها لسمو ولي  املزروعي عن  أحمد  وأعربت مرمي 
عكست حرص  والتي  سموه،  من  الكرمية  اللفتة  هذه  على  أبوظبي  عهد 
سموه والقيادة الرشيدة على فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، والتي منها 

املصابون بالتوحد.

 

كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية ِفرق البحث واإلنقاذ التي شاركت في عمليات 
البحث عن جثمان الفقيد املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن زايد 
الواقع  البحث واإلنقاذ -  آل نهيان، وذلك على هامش أعمال »مؤمتر 

والتحديات«، الذي عقد في نادي ضباط الشرطة في أبوظبي.
وثمَّن سموه اجلهود الطيبة التي بذلها كل من الفريق األمريكي واإلسباني 
دت جهودكم روح  واليوناني والفرنسي واإلماراتي، وقال سموه: »لقد جسَّ
احملبة واإلخالص في العمل وقبل ذلك كله ما أخذمتوه على عاتقكم من هدف 

نبيل رمى إلى إنقاذ القيمة اإلنسانية داخل الكائن البشري«.
انتباهي هو ما أظهرمتوه من مهارة وكفاءة  أن ما راع  وأضاف سموه: 
عالية جتلت ميدانياً خالل عمليات البحث حتى ليعتقد الرائي أنكم فرق درجت 
على العمل سوية طوال عقود، ما يؤكد لي أن العمل اإلنساني وأهدافه النبيلة 

تبقى واحدة مهما اختلفت اللغات وتنوعت الثقافات.

وحث سموه رؤساء وأعضاء تلك الفرق كافة على استمرارية العمل 
سوية ومتتني الروابط بينها ورفع مستوى التنسيق الدائم ملا فيه خدمة 
أنكم ما قصرمت  البشرية جمعاء، وقال سموه: »أشكركم جميعاً، حقاً 

وأسأل الله أن ال يريكم مكروهاً«.
واشتمل التكرمي إلى جانب رؤساء وأعضاء الفرق املشاركة كالً من 
سفراء تلك الدول املُكرمة فرقها والسفير املغربي لدى الدولة وممثالً عن 

وزارة الداخلية املغربية وممثالً عن قوات »الدرك املغربي«.
يذكر أن املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان 
تعرض حلادث سقوط طائرته الشراعية أواخر شهر مارس عام 2010 
في بحيرة »صخيرات« خلف سد »سيدي محمد بن عبدالله« باململكة 
املغربية، حيث شارك العديد من فرق البحث احمللية والعربية والعاملية 
في عمليات البحث عنه إلى أن متكنت من العثور على جثمانه ليُعاد إلى 

أرض الوطن وُيدفن في ثراه الطيب.

التقى الفريق س���مو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية املش���اركني في ورشة العمل حول »املسودة األولية 
حملور احلماية لإلس���تراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة للدولة«، والتي 
نظمه���ا »املجلس األعلى لألمومة والطفولة«، بالتع���اون مع »اللجنة العليا 
حلماية الطفل« في وزارة الداخلية واالحتاد النسائي العام وصندوق األمم 

املتحدة للطفولة  »يونيسيف« لدول اخلليج العربية.
ومت خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون والشراكة بني »اللجنة العليا حلماية 
الطفل« في وزارة الداخلية واجلهات املختلفة، مبا يعزز جهود الدولة في أن 
تصبح مركزاً دولياً متميزاً لإلشعاع احلضاري في مجاالت حماية الطفل.
وثمَّن سموه جهود سمو الش���يخة فاطمة بنت مبارك »رئيسة االحتاد 
النسائي العام« الرئيسة األعلى »ملؤسسة التنمية األسرية« رئيسة »املجلس 

األعلى لألموم���ة والطفولة« »أُم اإلمارات«، وحرص س���موها على تنمية 
األس���رة عموماً والطفولة خصوصاً وتضافر اجلهود وتكاملها مبا يحقق 
رؤى القيادة العليا ويس���هم في اس���تدامة األمن واالستقرار األسري في 
الدولة، مؤكداً س���موه أن أمن وس���المة املجتمع ُيع���دَّان من أهم أولويات 

املؤسسة الشرطية.
وخالل اللقاء أش���ادت سعادة نورة خليفة الس���ويدي مديرة »االحتاد 
النس���ائي العام« رئيس���ة »اللجن���ة التنفيذية للمجلس األعل���ى لألمومة 
والطفول���ة« نائبة رئي���س »اللجنة العليا لالس���تراتيجية الوطنية لألمومة 
والطفولة« بجهود الفريق س���مو الشيخ س���يف بن زايد آل نهيان، وبدور 
سموه في دعم حماية الطفل من خالل تشكيل» اللجنة العليا حلماية الطفل« 

في وزارة الداخلية كنموذج رائد.

..ويؤكد أن أمن وسالمة المجتمع 
من أهم أولويات المؤسسة الشرطية 

م امل�ساركني يف فرق البحث عن جثمان الفقيد اأحمد بن زايد سيف بن زايد  ُيكرِّ
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متابعات

»الداخلية« تفوز ب� 10 جوائز من »جائزة الإمارات للأداء احلكومي املُتمّيز«

سيف بن زايد:  قيادة الدولة ُتحفز الجمـــــــــــــــيع على بلوغ القمم في شتى المجاالت

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التميز 
الذي حققته اجلهات املشاركة »بجائزة خليفة لألداء 
احلكومي املتميز« الفريدة مرّده أوالً إلى متيز قيادة 
البالد التي متثل حافزاً للجميع على بلوغ القمم في 
شتى امليادين واملجاالت، كما يعد ثمرة لغرس طال 
اإلعداد له، سواء من جانب القائمني على اجلائزة أم 

فرق العمل املشاركة فيها.
وأشار سموه إلى أن الرؤية التي عزز ركائزها 
الشيخ  السمو  صاحب  الوطن،  مسيرة  راع��ي 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  جانب  إلى  الله«، 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

تكون  وأن  التميز،  استمرارية  على  دوماً  حتثنا 
بالدنا رديفاً حقيقياً للحضارة واإلبداع والرقي.

من  جوائز  ب���»10«  الداخلية  وزارة  وف��ازت 
في  املتميز«  احلكومي  ل��ألداء  اإلم��ارات  »جائزة 
دورتها الثانية ضمن »برنامج الشيخ خليفة للتميز 
احلكومي«، لتحصد بذلك نصيب األسد، وذلك في 
الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  أقيم  الذي  احلفل 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
ونظمته  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  مجلس 
قصر  »فندق  في  ال��وزراء  مجلس  شؤون  وزارة 

اإلمارات« بأبوظبي.
وقال سموه: »عاماً تلو عام وكلما تزداد إجنازات 
املسؤوليات  حجم  معها  يكبر  اإلم���ارات  دول��ة 
والتحديات امللقاة على عاتق اجلميع، فالرهان يكمن 

القدرة  واستمرارية  حتقق،  ما  على  احلفاظ  في 
التحديات  املسؤوليات وقهر  تلك  أعباء  على حتمل 
مهما كان حجمها«. ودعا سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، الفائزين كافة إلى مواصلة 
أكبر  وضمان  املستقبل،  بأعباء  للنهوض  اجلهود 
قدر ممكن من اجلودة والتميز، واالرتقاء باخلدمات 
املقدمة للجمهور على النحو األفضل. وختم سموه 
أهميتها  تكمن  ال  اجلائزة  هذه  أن  على  بالتشديد 
احلقيقية إال مبا ترسخه من قيم ومعايير متيز باتت 

تسعى إليها مختلف اجلهات.

�إجناز مهم

وكيل  الشعفار،  عبدالله  سيف  الفريق  وثّمن 
للتميز  خليفة  الشيخ  »برنامج  الداخلية،  وزارة 

تركز  والتي  السامية،  وغاياته  وأهدافه  احلكومي« 
املوارد  القطاع احلكومي، وتفعيل  أداء  على تطوير 
اإلبداع  ثقافة  نشر  إلى  إضافة  بالدولة،  البشرية 
القطاع  موظفي  جميع  ل��دى  والتميز  وال���والء 
احلكومي، مؤكداً دور هذا البرنامج الذي يعد داعماً 
للجهات احلكومية في معرفة نقاط القوة والضعف 
من  األداء  لتحسني  الفاعلة  احللول  وتقدمي  لديها، 

خالل االستفادة من التجارب احمللية والعاملية.
وأوضح أن فوز وزارة الداخلية بعدٍد من فئات 
إجنازات  إلى  ُيضاف  مهماً،  إجن��ازاً  يعد  اجلائزة 
احلكومي،  التميز  مسيرة  في  املتعددة  ال��وزارة 
أن الوزارة نشرت ثقافة اجلودة والتميز  موضحاً 
املنتسبني  لدى  وبآليات مختلفة  متواصلة  بصورة 
في  وإداراتها  قياداتها  صفوف  مختلف  وفي  لها، 
في  املنتسبني  إشراك  على  حرصت  حيث  الدولة، 
واملستجدات  التطورات  على  لالطالع  عمل  ورش 

والتعرف  املؤسسي،  التميز  مجاالت  في  املتالحقة 
هذا  في  الرائدة  واإلقليمية  العاملية  التجارب  إلى 
املجال، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز وتنمية 

وإطالق قدراتهم اإلبداعية وملكاتهم.
وأضاف الشعفار: أن حتقيق هذا الفوز نابع من 
الشيخ  سمو  الفريق  يوليه  الذي  املباشر  االهتمام 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، لفرق العمل، الفتاً إلى أن سموه كان 
املستمرة  توجيهاته  خالل  من  الفاعل  اإلسهام  له 
ملنتسبي الوزارة، بضرورة تطبيق وتفعيل األفكار 
االستراتيجية  اجلهود  من  تعزز  التي  املبتكرة، 
والتطويرية لالرتقاء بالعمل الشرطي واألمني إلى 
الشرطة  لقادة  سموه  وتأكيد  املستويات،  أفضل 
ضمن  اإلجن��ازات  حتقيق  ض��رورة  على  بالدولة 
الستراتيجية  وجتسيداً  والتميز،  اجلودة  معايير 
الداخلية، والتي تصب في تطوير اخلدمات  وزارة 

واالرتقاء بها وفق املعايير املتطورة للجمهور، مبا 
ومعايير  مبستوى  ثقتهم  ويزيد  رضاهم  يحقق 

اخلدمات املعاصرة.

قياد�ت متميزة

األمني  النعيمي،  خلريباني  ناصر  اللواء  وأكد 
العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
بحصولها  الداخلية  وزارة  حققته  ما  أن  الداخلية، 
على العديد من اجلوائز في »برنامج الشيخ خليفة 
يعد  والثانية،  األولى  بدورتيه  احلكومي«  للتميز 
انعكاساً حقيقياً ملستوى التطور الذي وصلت إليه 
الوزارة، وما مت حتقيقه يعود إلى توجيهات القيادة 
األداء  لتطوير  واملستمرة  احلثيثة  ومتابعتها  العليا 
قدرة اجلهاز  اآلخر  والعامل  بوجه عام،  احلكومي 
بقوة وكفاءة منتسبيه،  املُتميّزة  الشرطي وفعاليته 
بيئة  توفير  على  العمل  بحتمية  الكامل  واإلمي��ان 

فوز وز�رة �لد�خلية بعدٍد من فئات �جلائزة يعد �إجنازً� مهمًا، ُي�ضاف �إىل 

�إجناز�ت �لوز�رة �ملتعددة يف م�ضرية �لتميز �حلكومي
�لفريق �ضيف عبد �هلل �ل�ضعفار

متابعة: اأماين اليافعي
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عمل صاحلة ومستقرة، واالرتقاء بخدماتها املقدمة 
للجمهور.

وقال خلريباني: إننا عند القيام ببناء فرق العمل 
والتي تصنعها  املُتميّزة،  القيادات  عن  دائماً  نبحث 
والتي  واملعرفة،  والتجارب  واملهارات  اخلبرات 
بدورها تقوم بقيادة هذه الفرق، وتضمن عملية نقل 
اخلبرات والتفاعل بني أعضاء هذه الفرق من أجل 

الوصول إلى األداء املتميز.
أمام  اليوم  باتت  اإلمارات  شرطة  أن  وأضاف: 
أصبح  الشرطي  العمل  أن  على  لتبرهن  كبير  حتد 
واحلكومات،  ال��دول  لتحّضر  ومعياراً  وفناً  علماً 
مميزين  كنا  ولطاملا  التميز،  بهذا  فخورون  فنحن 
كله  ذلك  وقبل  بإجنازاتنا،  ومميزين  بحضورنا 

مميزين بقياداتنا الوطنية والشرطية معاً.

هدف �أ�سمى

عبدالرزاق  عبدالقدوس  الدكتور  اللواء  وقال 
الشاملة  للجودة  العامة  اإلدارة  مدير  العبيدلي، 
تعاون  بفضل  جاء  اإلجناز  هذا  إن  دبي:  بشرطة 
التميز  بأهمية  العميق  وإميانهم  العمل  ف��رق 
من  ال���وزارة  حققته  ما  أن  إل��ى  الفتاً  واإلجن���از، 
جوائز ليس بغريب عليها في ظل توجيهات القيادة 
الشرطية، التي حتث دائماً على التطوير والتحديث 
عن  النظر  بغض  بالوزارة  اإلداري��ة  العمليات  في 
اجلوائز واألوسمة وامليداليات، موضحاً أن الهدف 
األسمى لهذه العمليات التطويرية هو تقدمي أفضل 

اخلدمات وأكثرها جودة للجمهور.
لفرق  املتواصل  الشرطية  القيادة  دعم  وثمَّن 
اإلدارات  مستوى  على  س��واء  بالوزارة،  التميز 
األفراد،  مستوى  على  أم  واملمارسات  واملشاريع 
العمل،  بداية  منذ  وبالغ  واضح  أثر  ذا  كان  حيث 
التي حرصت  العمل  الدعم في فرق  وانعكس ذلك 

من أصغر  بدءاً  املستمر،  التطوير  البداية على  منذ 
عملية إدارية إلى أعلى تصنيف لهذه العمليات.

على  الثانية  وللدورة  الداخلية  وزارة  وحصدت 
التوالي، نصيب األسد من جوائز »برنامج الشيخ 
احلكومي  لألداء  اإلمارات  »جائزة  للتميز«  خليفة 
قائمة  املاضية  ال��دورة  في  تصدرت  إذ  املتميز«، 
كما  ووساماً،  جائزة   13 على  بحصولها  الفائزين 
تصدرت هذه الدورة بحصدها 10 جوائز وأوسمة.

وحققت الوزارة مستويات متميزة على مستوى 
املمارسات  وأفضل  والفرعية،  الرئيسية  الفئات 
فضالً عن حصول ثالثة من منتسبيها على أوسمة 
رئيس مجلس الوزراء، حيث حصلت على فئة اجلهة 
في  املتواصلة  ملبادراتها  نتيجة  املُتميّزة،  االحتادية 
وتطوير  املؤسسي،  التميز  مبعايير  االلتزام  مجال 
األداء الشامل في شتى مجاالت العمل، ما انعكس 
في  املستمرين  والتطوير  التحسني  على  إيجاباً 

خدماتها وأدائها العام.
فئة  الفوز ضمن  الداخلية  وزارة  واستحقت 
على  حرصت  حيث  املُتميّزة،  احلكومية  املنطقة 
العاملني،  وحتفيز  العمل  مبنظومة  االرت��ق��اء 
في  األمنية  للمنطقة  الثالث  اجلهات  وقدمت 
العامة  القيادة  متثلها  والتي  عجمان،  إم��ارة 
املدني،  للدفاع  العامة  لشرطة عجمان، واإلدارة 
األجانب،  وش��ؤون  لإلقامة  العامة  واإلدارة 
جهوداً حثيثة قامت بها قيادات املنطقة، والفريق 
وضمن  الفريق  عمل  حيث  للجائزة،  املخصص 
برنامجه على تطبيق املعايير ومتطلبات اجلائزة 
إقامة ورش  أكمل وجه، من خالل  كافة وعلى 
مبشاركة  الثالث  اجلهات  بني  املنعقدة  العمل 
قادتها ومنتسبيها، إضافة إلى الزيارات امليدانية 
والتواصل اإللكتروني، سعياً إلى تطوير أنظمة 

العمل املشتركة والفوز باجلائزة.

عملت  األداء،  إدارة  مجال  في  التميز  ولتحقيق 
األداء  إلدارة  متكامل  نظام  تطبيق  على  ال��وزارة 
مراجعة  على  تركز  قياس،  أساليب  عبر  املؤسسي 
املخرجات  على  واالطالع  للوزارة  العامة  النتائج 
واقتراح  التحسني،  وف��رص  القوة  نقاط  ورص��د 
األداء  مراقبة مستوى  واملعاجلات لضمان  احللول 

واملهارات.

1- فئة اجلهة االحتادية املُتميّزة
2- فئة املنطقة املُتميّزة 

مجال  في  املُتميّزة  االحتادية  اجلهة   -3
التخطيط االستراتيجي

إدارة  في  املُتميّزة  االحت��ادي��ة  اجلهة   -4
املوارد البشرية

5- مجال إدارة األداء
6- مجال اإلبداع

7- مجال االتصال احلكومي

الدكتور  التخصصي/العقيد  املجال   -8
محمد سعيد احلميدي

ياسر  الرائد  الفني/التقني/  املجال   -9
محمد الوهابي

علي  سليم  الرائد  امليداني/  املجال   -10
خلفان حليس

اجلوائز 

الفئات الفرعية

فئات أفضل املمارسات

أوسمة رئيس مجلس الوزراء
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سعدت بتكرمي الفائزين »ببرنامج الشيخ خليفة 
للتميز احلكومي« برعاية كرمية من سيدي صاحب 
نائب   – مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
دبي  حاكم  ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
)رعاه الله( وما شعرت به من فرح في هذا اليوم 
تعجز الكلمات عن التعبير عنه، أود أن أهنئ جميع 
فريق  أعضاء  وكافة  الداخلية  وزارة  في  العاملني 
والفرعية،  الرئيسية  واللجان  احلكومي  االتصال 
جوائز  بعشر  الداخلية  وزارة  فوز  لهم  وأب��ارك 
في  املتميز  احلكومي  لألداء  اإلم��ارات  جائزة  من 
دورتها الثانية، ضمن »برنامج الشيخ خليفة للتميز 
باملجاالت  بذلك نصيب األسد  احلكومي«، لتحصد 
املنطقة  فئة  املتميزة،  االحتادية  اجلهة  فئة  التالية: 
في  املتميزة  احلكومية  اجلهة  املتميزة،  االحتادية 
في  املتميزة  االحتادية  اجلهة  األداء،  إدارة  مجال 
االتصال  مجال  في  املتميزة  اجلهة  اإلبداع،  مجال 
مجال  في  املتميزة  احلكومية  اجلهة  احلكومي، 
في  املتميزة  احلكومية  اجلهة  البشرية،  امل��وارد 
مجال التخطيط االستراتيجي، وسام رئيس مجلس 
الوزراء في مجال اإلشراف، وسام رئيس مجلس 
مجلس  رئيس  وسام  الفني،  املجال  في  ال��وزراء 

الوزراء في املجال امليداني.
التهاني  أطيب  أقدم  السعيدة،  املناسبة  وبهذه 
والتبريكات إلى سيدي الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية.
الثانية  للسنة  والتميز  النجاح  هذا  حتقيق  إن 
لسموه  املباشر  االهتمام  من  نابع  التوالي  على 
بفرق العمل وتوجيهاته املستمرة ملنتسبي الوزارة 
بضرورة تطبيق وتفعيل األفكار املبتكرة التي تعزز 
لالرتقاء  والتطويرية  اإلستراتيجية  اجلهود  من 
بالعمل الشرطي إلى أفضل املستويات، والتي تصب 
املعايير  وفق  بها  واالرتقاء  اخلدمات  تطوير  في 
املتطورة للجمهور، مبا يحقق رضاهم ويزيد ثقتهم 

مبستوى ومعايير اخلدمات املعاصرة.
بالعديد  بفوزها  الداخلية  وزارة  حققته  ما  إن 
للتميز  خليفة  الشيخ  »برنامج  في  اجلوائز  من 
انعكاساً  ُيعّد  والثانية،  األولى  بدورتيه  احلكومي« 
حقيقياً ملستوى التطّور الذي وصلت إليه الوزارة، 
العليا  القيادة  توجيهات  إلى  يعود  وما مت حتقيقه 
احلكومي  األداء  لتطوير  واملستمرة  احلثيثة 
الشرطي  اجلهاز  قدرة  اآلخر  والعامل  عام،  بوجه 

فضالً عن حصول ثالثة من منتسبيها على أوسمة 
ملبادراتنا  نتيجة  ذلك  وكل  الوزراء،  مجلس  رئيس 
التميز  مبعايير  االل��ت��زام  مجال  في  املتواصلة 
املؤسسي، وتطوير األداء الشامل في شتى مجاالت 
العمل، مما أنعكس إيجابياً على التحسني والتطوير 
وحتقق  العام،  وأدائها  خدماتها  في  املستمرين 
االلتزام  الشرطية على  القيادة  نتيجة حلرص  ذلك 
فعالة،  مؤسسية  وقيم  وطموحة  واضحة  برؤية 
أنظمة  تطوير  في  الدائمة  مشاركتها  عن  فضالً 
والتميز،  اإلبداع  على  بيئة مشجعة  وتوفير  العمل 
وأسهمت إستراتيجية التطوير الشامل للوزارة في 
حيث  املستمرين،  والتحسني  التغيير  مسيرة  دفع 
املعنيني،  جميع  وتوقعات  احتياجات  اخلطة  راعت 
وضمان  والسياسات  لألهداف  الدورية  واملراجعة 

وضوحها جلميع العاملني.
مواردها  فاعلية  من  الداخلية  وزارة  وع��ززت 
البشرية  اخلطة  حتقيق  يضمن  بشكل  البشرية 
الوزارة  حرصت  كما  الوظيفية،  املسارات  ورسم 
ومتكينهم  العاملني  ومهارات  قدرات  تطوير  على 
من املشاركة الفعالة في عمليات التطوير، إلى جانب 
توفير قنوات اتصال مباشرة بني جميع املستويات 
اإلدارية فضالً عن تقدير جهود العاملني من خالل 

أنظمة للتكرمي والترقية.
واهتمت وزارة الداخلية بتوسيع شبكة عالقاتها 
واإلقليمية  احمللية  املستويات  على  الشركاء  مع 
والدولية، وتعزيز املشاريع التطويرية مع شركائها، 
اإللكتروني  التحول  مجال  في  جهودها  وتكثيف 
وتبسيط  واخلدمات  العمليات  وتطوير  الشامل 
اإلجراءات، وكان الهتمام الوزارة بإدارة املعلومات 
دور مهم في بناء قاعدة من املعارف الشاملة التي 
القرار  صانعي  دعم  في  رائ��دة  بصورة  أسهمت 

وتوظيف املعلومات في تعزيز التفكير االبتكاري.
عملياتها  وإدارة  بتصميم  ال���وزارة  واهتمت 
وتبسيطها وفق دراسة نتائج األداء طبقاً الحتياجات 
املتعاملني والشركاء، مما ساعد على رقي خدمات 
الوزارة  وحرصت  املجاالت،  مختلف  في  ال��وزارة 

على االرتقاء مبنظومة العمل وحتفيز العاملني.
عملت  األداء،  إدارة  مجال  في  التميز  ولتحقيق 
األداء  إلدارة  متكامل  نظام  تطبيق  على  ال��وزارة 
على  ورك��زت  القياس،  أساليب  عبر  املؤسسي 
على  واإلط��الع  للوزارة  العامة  النتائج  مراجعة 
التحسني  وفرص  القوة  نقاط  ورصد  املخرجات 

ز بجدارة الَتميُّ

منتسبيه، واإلميان  بقوة وكفاءة  املتميزة  وفعاليته 
الكامل بحتمية العمل على توفير بيئة عمل صاحلة 

ومستقرة، واالرتقاء بخدماتها املقدمة للجمهور.
إننا عند القيام ببناء ِفرق العمل نبحث دائماً عن 
القيادات املتميزة والتي تصنعها اخلبرات واملهارات 
بقيادة  تقوم  بدورها  والتي  واملعرفة،  والتجارب 
والتفاعل  نقل اخلبرات  الفرق وتضمن عملية  هذه 
بني أعضاء هذه الِفرق من أجل الوصول إلى األداء 

املتميز.
كبير،  أمام حتٍد  اليوم  باتت  اإلماراتية  الشرطة 
وفناً  علماً  أصبح  الشرطي  العمل  أن  على  لتبرهن 
فنحن  واحلكومات،  ال��دول  حتّضر  على  ومعياراً 
الوطنية  بقيادتنا  ومميزون  التميز،  بهذا  فخورون 

والشرطية معاً، ومميزون بحضورنا وبإجنازاتنا.
لقد تصدَّرت وزارة الداخلية في الدورتني األولى 
الشيخ  برنامج  الفائزين في جوائز  قائمة  والثانية 
احلكومي  لألداء  اإلم��ارات  »جائزة  للتميز  خليفة 
جائزة  عشرة  ث��الث  على  بحصولها  املتميز« 
هذه  تصدَّرت  كما  األولى،  ال��دورة  في  ووساماً 
وحققت  وأوسمة،  جوائز  عشر  بحصدها  الدورة 
مستوى  على  متميزة  مستويات  الداخلية  وزارة 
املمارسات  وأفضل  والفرعية،  الرئيسية  الفئات 

 الشرطة اإلماراتية
باتت اليوم أمام تحٍد

كبير لتبرهن على
 أن العمل الشرطي 

أصبح ِعلمًا وفنًا 
ومعيارًا  على تحّضر
الدول والحكومات

هذا اإلنجاز يدعونا إلى 
تعزيز بيئة اإلبداع في 

وزارة الداخلية 
بما يسهم 

في تقديم الخدمات 
المتميزة والمتطورة 

والتي تنعكس 
على إنجاز معامالت 

المراجعين

واقتراح احللول واملعاجلات لضمان مراقبة مستوى 
األداء واملهارات.

الكثير في  التميز يضع على عاتقنا  حتقيق هذا 
لتحقيق  الداخلية  وزارة  إستراتيجية  تنفيذ  إطار 
الشرطية  باخلدمات  لالرتقاء  املأمولة  التطلعات 
واألمنية في كافة اإلدارات وعلى أعلى املستويات. 
التحديات  من  العديد  هناك  أن  فيه  شك  ال  ومما 
بد  ال  حتديات  وهي  التميز،  مسيرة  واجهت  التي 
أم صغيرة  كانت  كبيرة  مؤسسة  أية  تواجهها  أن 
أمام رياح التغيير، وقد متت مواجهة هذه التحديات 
بالصبر والتركيز على نشر ثقافة التغيير من خالل 
العمل. ولنا بتوجيهات  الدورات والندوات وورش 
سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مبواصلة 
اجلهود للنهوض بأعباء املستقبل وضمان أكبر قدر 
باخلدمات  واالرتقاء  والتميز  اجل��دارة  من  مُيكِّن 
وتأكيد  األفضل،  النحو  على  للجمهور  املقدمة 
اإلمارات  دولة  إجن��ازات  ازدادت  كلما  أنه  سموه 
َكبَُر معها حجم املسؤوليات والتحديات املُلقاة على 
ما  على  احلفاظ  في  يكُمن  فالِرهان  اجلميع،  عاتق 
تلك  أعباء  حتّمل  على  القدرة  واستمرارية  حتقق 

املسؤوليات وقهر التحديات مهما كان حجمها.
هذا اإلجناز يدعونا إلى تعزيز بيئة اإلبداع في 
اخلدمات  تقدمي  في  يسهم  مبا  الداخلية  وزارة 
تنعكس  والتي  واحد،  آن  في  واملتطورة  املتميزة 
على إجناز معامالت املراجعني، وتعزز من القدرات 
اإلدارية في مسيرة التميز احلكومي . وفي غمرة 
احلكومي  لألداء  اإلم��ارات  بجوائز  بالفوز  الفرح 
املتميز، ال بد أن ُنحيي اجلنود املجهولني الذين بدأوا 
العامة  مسيرة التطوير والتغيير من خالل اإلدارة 
خطوات  بداية  من  األداء  وتقييم  لإلستراتيجية 
وهؤالء  التميز،  إلى  للوصول  والتطوير  التغيير 
الشباب أخذوا على عاتقهم تنفيذ توجيهات سموه 
وتولّوا إيصال املعلومات إلى اإلدارات كافة وتطبيق 

املعايير .
 إن رؤيتنا في األمانة العامة ملكتب سمو نائب 
تعزيز  في  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
من  مستمدة  املجتمع،  مؤسسات  مع  الشراكة 
توجيهات ورؤية سموه في حتقيق أفضل املستويات 
التي نعمل جميعاً لتحقيقها، لضمان حتقيق شراكة 
فاعلة من أجل إرساء مفاهيم ومعايير شاملة لتعزيز 

مسيرة األمن واألمان في ربوع الوطن.

 هناك العديد من 
التحّديات التي واجهت 

مسيرة التميز، وهي 
تحديات ال بد أن 

تواجهها أية مؤسسة 
كبيرة كانت أم صغيرة 

أمام رياح التغيير  
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»ثقيل«

من  الكثير  ترى  األيام  هذه  االسواق  في 
العجب العجاب، حيث يستغفل بعض التجار 
املتسوقني الذين تبدو عليهم عالمات النعمة 
بضائع ميتدحونها  عليهم  ليعرضوا  والثراء 
هذا  ثقة  كسب  في  طمعاً  عليها  ويثنون 

»الصيد الثمني«.
رفع  إلى  والتجار  الباعة  بعض  ويعمد 
)رصد(  بعد  الكمالية  السلع  بعض  أسعار 
املتسوقني أصحاب اجليوب املليئة الواضحة 
من )كشختهم(، باملاركات أو السيارة وحتى 
نصاعة بياض الثوب، أو املُرصعات الوفيرة 

في العباءة وإبداع تصميمها.
لكن األدهى من ذلك أن بعض املتسوقني 
في  ما  إلفراغ  استعداد  على  تراهم  أنفسهم 
وهم  اخلاطر(  )دشت  سلعة  على  جيوبهم 
وهم  الصفقة  هذه  عن  وراضون  مبتسمون 
غافلون عما نصب لهم من أفخاٍخ، فأين اخللل 

هنا؟ 

لزوم �لـ»بري�ستيج«!

إحدى الس���يدات تروي قصتها في محل 
بيع الهواتف النقال���ة، تقول: »في أحد األيام 

رغبت في تغيير هاتف���ي النقال، فذهبت إلى 
أحد احمل���ال لبي���ع الهواتف النقال���ة، فوقع 
نظري على إحداها فأعجبني لشكله وحجمه 
الصغير فأردُت ش���راءه، فما كان من البائع 
إال أن تدخ���ل في اختياري وعلّق بقوله إنه ال 
يتناسب و»برستيجي« الواضح من مظهري 
)هذا طبع���اً لرخص ثمنه(، فنصحني بهاتف 
)خقة(-على حد قول���ه- خاصة وأن البنات 
)هابني عليه(، وبالطبع فإن س���عره يساوي 
ثالثة أضعاف ذلك الهاتف املتواضع، حقيقة 
أعجبني الهاتف لكثرة املديح، فهّم البائع لعمل 

تقييم الباعة للمت�سوقني وفر�س الأ�سعار ح�سب املظهر. 

حتقيق: نوال �سامل

ال���الزم مع إص���راري على خفض 
سعره قليالً، وخرجت وقتها بذلك 
الهاتف )األسطوري( وكنت على 
علم بأنني وقعت ضحية تغرير 
)الش���يء  وأنفقت  بالبضاع���ة، 
الفالن���ي( على هاتف بإمكاني 
للضروريات،  ثمن���ه  توفي���ر 
نق���ال  بهات���ف  واالكتف���اء 

عادي«.

�لغايل مطلوب

الباعة  بع���ض  ويلقي 
اللوم في ارتفاع أس���عار 
بصورة  املنتجات  بعض 
غير مبررة، على الزبائن 
أنفس���هم حي���ث يقول 
الذي  محم���د حس���ني 
»أغلب  العباءات:  يبيع 
ال  احمل���ل  زبون���ات 
يرضني إال )بالشيء 
وأحاول  الغال���ي(، 
العب���اءة  انتق���اء 
األكثر أناقة واألقل 
س���عراً لعرضه���ا 
عليها ولكنها تفّضل 
األغلى س���عراً، مع أنها 
عب���اءة أقل ما ُيق���ال عنها بأنه���ا عادية، حتى 
أصبحت لدي قناع���ة بأنني وإن قمت بتفصيل 
)الرخيص( فإن احملل س���يتكبد خسارة كبيرة، 
ل���ذا أقوم بتس���عير العباءة املعروضة بس���عر 
الضعف ما دامت الزبون���ات يفّضلن )الغالي( 

ُبغية التفاخر واالستعراض«.
ويتفق معه في الرأي عبدالرحمن الذي يعمل 

هذا الزبون..

خياطاً للعباءات حيث يقول: »الزبونة هي ضحية 
نفسها، تأتي إلى محلي للتفصيل وأجدها بكامل 
بها،  وتزّينت  إال  ذهب  قطعة  تترك  ولم  أناقتها 
الشيء الذي يلفت النظر إلى )ثرائها( وإمكانية 

الدفع مهما كان السعر املعروض عليها«. 
أُم عبدالله )زبونة(: »أالحظ تغييراً كبيراً في 
التاجر  طمع  إما  لعاملني:  يعود  وهذا  األسعار، 
نفسه أو متاشياً مع ارتفاع األسعار التي شهدتها 
بعض  تعّمد  وعن  والبضائع«.  السلع  جميع 
تقول:  املعقول  احلد  فوق  األسعار  رفع  التجار 
احترامه  ومدى  نفسه  التاجر  على  يعتمد  »هذا 

�مل�ضتهلك غري ُمرب على 

�ضر�ء �ضلعة يجد �ضعرها 

مبالغًا فيه

- حممود �لبلو�ضي 
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الزبون من  ُيعفى  املستهلك، وال  لقانون حماية 
الذنب إذا ما ارتضى على نفسه )الضحك عليه(، 
أو البحث عن الغالي وإن كانت السلعة عادية أو 
أقل من عادية، مع أن هناك بدائل عدة باستطاعة 

املستهلك اختيار ما يتناسب وميزانيته«.
هذه احلاالت قد تكون نسخة مكررة حلاالت 
نصادفها في حياتنا اليومية، وقد ُيالم البائع أو 
لتعويض  السلع  بعض  أسعار  رفع  في  التاجر 
خسارته فيها، ولكن هناك أيضاً سلوكيات بعض 
املتسوقني التي جتعل منهم فريسة سهلة لدى 
الباعة، ولكن من الذي يحمي املستهلك نفسه من 

الوقوع فريسة للطامعني؟ 
»حماية  قسم  رئيس  البلوشي  محمود 
في  االقتصادية  التنمية  ب��دائ��رة  املستهلك« 
أبوظبي يقول: إن الدور املناط بالقسم يقتصر 
على متابعة مخالفة بعض التجار والتالعب في 
األسعار، من خالل شكاوى املستهلكني التي ترد 
إليه أو من خالل احلمالت التفتيشية الدورية من 

قبل موظفي الدائرة.
ضحايا  املستهلكني  بعض  لوقوع  وبالنسبة 
يعود  هذا  إن  البلوشي:  يقول  البائعني،  لبعض 
إلى املستهلك نفسه، فهو غير مجبر على شراء 
متابعة  وعليه  فيه،  مبالغاً  سعرها  يجد  سلعة 
ذات  أو  ثمناً  األرخ��ص  السلعة  ليجد  البحث 

السعر املعقول.

مر�ض �القتناء

ولعلماء النفس نظرة أخرى في توجه الباعة 

من  رقابة  وج��ود  من  بالرغم  األسعار  لرفع 
اجلهات املعنية، فهناك جزء من املسؤولية واللوم 
يقع على املستهلك نفسه عندما )يتشبّث( بشراء 
سلعة ما وإن كان سعرها غالياً، فالرأي األرجح 
أن هناك عامالً نفسياً وراء اجتاه البعض نحو 
الشيء  اقتناء  على  داخلياً  وإحلاحاً  )الغالي(، 
مهما ارتفع ثمنه بغض النظر عن استخدامه أو 

االستفادة منه. 
الدكتور عبدالعزيز أحمد احلمادي- األستاذ 
بجامعة  واإلرش��اد  النفس  علم  بقسم  املساعد 
إلصرار  جانبني  هناك  إن  يقول:  »اإلم��ارات« 
البعض على اقتناء السلعة، فمن اجلانب النفسي 
لرمبا  ما،  نقص  لسد  الداخلية  الذات  إثبات  هو 
كان إشباعاً لرغبة داخلية أو سد فراغ عاطفي 
نتج عن العزلة واالبتعاد عن األقران. أما اجلانب 
التباهي  بغرض  اجتماعي  جانب  فهو  اآلخ��ر 
وارتفاع مكانته االجتماعية ولفت أنظار اآلخرين 

وخاصة اجلنس اآلخر. 
ويضيف: أنه في كلتا احلالتني يكون التنافس 

لإلصرار  الرئيسية  األس��ب��اب  من  والتقليد 
أن  إلى  إضافة  الغالي(،  )الشيء  امتالك  على 
املجتمع أصبح مجتمعاً مادياً يعتمد على املظهر 
اخلارجي، وال أهمية للمظهر الداخلي وما يترتب 
عليه من أفكار وعقليات، وبالتالي ال نبحث عن 
إلى  الرجوع  األمر  يتطلب  بقدر ما  احللول هنا 
التربية والبيئة االجتماعية التي نشأ فيها الفرد.

وفيما يتعلق بطمع بعض التجار واستغاللهم 
يقول  السلعة،  سعر  برفع  املستهلكني  لبعض 
ارتفع  كلما  أنه  عقدة  لدينا  »لألسف  احلمادي: 
وهذا  أفضل،  اجلودة  كانت  كلما  السلعة  سعر 
التاجر  اعتقاد خاطئ، فليست هناك رقابة على 
الشراء  شهوة  ضحية  املستهلك  يقع  وبالتالي 
واقتناء )الغالي(، ووجب هنا وجود رقابة ذاتية 
من املستهلك نفسه، وال يلقي باللوم على طمع 
البائع أو التاجر إذا ما وجده مصراً على سلعة 
بأن وضع  النظر عن سعرها، ألكرر  ما بغض 
التقليد  إلى  أكثر مادية ويسعى  املجتمع أصبح 

دائماً«.

تحقيق

�ملجتمع �أ�ضبح ماديًا 

يعتمد على �ملظهر �خلارجي

-  عبد�لعزيز �حلمادي

لم أستطع أن أمر عليه مرور الكرام، ذلك هو خبر االعتداء الذي تعرضت له الطالبة »جلني« من خبر 
قبل زمالء لها في املدرسة التي تدرس بها، وما صاحب هذا االعتداء من عنف ال ميكن تصوره 

من طلبة في الصف الرابع االبتدائي، جتاه زميلة تكبرُهم سناً في الصف السابع.
بسببه  املخ، دخلت  في  بنزيف  أصيبت  اخلاصة  املدارس  إحدى  في  تدرس  التي  »جلني« 
العناية املركزة، وأجريت لها عملية جراحية لوقفه، بعد تعرضها للضرب من قبل أربعة طلبة أثناء فترة الراحة 
معهن  لعبها  أثناء  فإن »جلني«  االعتداء،  اللواتي شهدن حادثة  لرواية صديقاتها  ووفقاً  »الفسحة«،  املدرسية 
دفعتها إحداهن فاصطدمت دون قصد بأحد الطلبة الصغار، ما أدى إلى استثارة غضبه وقيامه بضربها بشدة 
لتسقط على األرض، ثم ينضم إليه ثالثة من أصدقائه ويأخذ األربعة في ضرب الفتاة وركلها في بطنها ورأسها 
ورقبتها. وقد أكدت إحدى صديقات »جلني« أن أحد الطلبة األربعة كانت في يده زجاجة مشروب طاقة املمنوع 
بيعه للصغار. ونتيجة حلفلة الضرب والركل هذه، فقدت »جلني« وعيها ودخلت في غيبوبة، لينتهي بها املطاف 
في غرفة العناية املركزة باملستشفى، بعد أن تبني أنها قد أصيبت بنزيف في الرأس، وجُتَرى لها عملية قسطرة 

لوقف النزيف، وال نعلم ما آل إليه حالها بعد كتابة هذا املقال.
الغريب في األمر، ضمن الغرائب التي اشتمل عليها اخلبر، ذلك الصمت الرهيب الذي قابلت به إدارة املدرسة 
احلادث، حيث رفضت املديرة التعليق عليه قائلة: إنه غير مصرح لها باحلديث! وتكرر الشيء نفسه مع املشرفة 
التي أكدت أنه ليس لديها أي بيانات خاصة باحلادث، وأنها غير مسؤولة! أما األغرب من هذا كله فهو أن بعض 
املعلمني الذين يفترض أنهم مربون قبل أن يكونوا معلمني، قالوا: إنهم يخشون الشهادة واإلفصاح عن أسماء 

الطلبة الذين قاموا باالعتداء على »جلني« للشرطة، كي ال يتعرضوا للعقاب من قبل إدارة املدرسة!
السؤال األول الذي خطر لي وأنا أقرأ تفاصيل حادث االعتداء على »جلني« هو: أي مستوى أخالقي تربوي 
متطور نرجوه للتعليم في بلدنا، إذا كان جهازنا التعليمي التربوي على هذه الدرجة من الضعف، يرتعد خوفاً، وال 
ل املسؤولية األخالقية على األقل، وميتنع عن التعليق والشهادة واإلفصاح عن أسماء طلبة قاموا  يقوى على حتمُّ

باالعتداء على زميلة لهم داخل سور املدرسة؟!
أما السؤال املهم الذي علينا جميعاً أن نبحث عن إجابة له فهو: من أين أتى هؤالء الصغار بكل هذا العنف الذي 
تعاملوا به مع طالبة زميلة لهم، وأي قسوة تلك التي مألت قلوبهم كي ينهالوا عليها ركالً وضرباً، مهما كان 

اخلطأ الذي ارتكبته، بغض النظر عما إذا كان مقصوداً أو غير مقصود؟!
فتشوا في ألعاب أبنائكم اإللكترونية وستجدون فيها اإلجابة املطلوبة، فما حتتوي عليه هذه األلعاب من عنف 
ودماء ومطاردات جنونية، هو السبب األول في ردة فعل أولئك الطلبة األربعة على اخلطأ غير املقصود الذي 
صدر من زميلة لهم، تكبرهم سناً، لكنها أضعف من أن تواجه ردود األفعال العنيفة التي تعلموها من ألعاب 
ال�»بالي ستيشن« وال�»إكس بوكس« وال�»جيم بوي«، وغيرها من األلعاب اإللكترونية، تلك التي تقوم فكرتها 
على مطاردة وقتل أكبر عدد من األعداء االفتراضيني الذين يتحولون إلى أعداء حقيقيني عند مواجهة أول موقف، 

مثل املوقف الذي وجدت »جلني« نفسها فيه من دون أن تسعى إليه.
كل هذا العنف سوف ينتج لنا جيالً ليس هو اجليل الذي نتمناه أو نسعى إلى تربيته. لذلك علينا أن نفتش في 
ألعاب أبنائنا وأجهزة حواسيبهم إذا أردنا أن ال يتكرر مشهد االعتداء على »جلني«، التي نتمنى أن تكون قد ُشفيت 
من إصابتها، مثلما نتمنّى أن يشفى أبناؤنا األربعة من العنف الكامن في نفوسهم وعقولهم الباطنة، وأن يلقوا 

بهذه األلعاب في سالل املهمالت، قبل أن حتولهم إلى نسخ من أبطالها املمتلئني عنفاً وقسوة وحقداً وإجراماً. 

َفّتشوا ألعاب أبنائكم

عل�ي ع�بي�د
aliobaid4000@yahoo.com

ضفاف
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الوطني  على مسيرة املجلس  مرور أربعني عاماً 
االحتادي،وما واكب هذه املسيرة من إجنازات كبيرة 
حتققت على أيدي أبناء الوطن األعضاء على املستويني 
احمللي والدولي وبدعم غير محدود من قيادة الدولة 
الرشيدة، ألقى الضوء على منوذج التجربة البرملانية 
اإلماراتية من حيث النجاح والتميز. وعلى ضوء ما 
تقدم التقت »999« مبعالي محمد أحمد املر رئيس 
طبيعة  عن  حتدث  الذي  االحتادي  الوطني  املجلس 
الذي  والنشاط  واملهام  الدور  وأهمية  املجلس  عمل 
املشاركة األساسية في عملية  به في حتقيق  يقوم 
بناء مستقبٍل مشرق وزاخر، يواكب آمال وتطلعات 
شعب اإلمارات، كما حتدث معالي املر عن التجربة 
االنتخابية للمجلس الوطني، وعن حضور املرأة في 
عملية  في  الثقافة  دور  عن  فضال  البرملاني،  العمل 

التنمية. وفيما يلي نص احلوار.
> »التمكني روح االحتاد ورهانه األكبر« قالها 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
دور  افتتاحه  خالل  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
التشريعي  الفصل  من  األول  العادي  االنعقاد 
اخلامس عشر »للمجلس الوطني االحتادي«، كيف 

ميكن للمجلس الوطني أن يجسد هذه املقولة؟

حوار

- أقولها وبكل الفخر، إن صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
هو راعي مسيرة التمكني في كل ما يخص النهوض 
مبؤسسات الدولة، وتعزيز دور املواطنني في شؤون 
احلياة العامة واخلاصة، ليكونوا مشاركني فاعلني في 
الوطني  للمجلس  التنمية والنماء. وبالنسبة  مسيرة 
االحتادي، فقد شهد املجلس انطالقة حقيقية منذ أن 
رئيساً  االحتادية  الدستورية  سلطاته  سموه  تولّى 

للدولة وإعالنه البرنامج السياسي عام 2005. 
وال بد أن أتوقف قليالً حول أهمية متكني املجلس 
 ،2006 عام  البرملانية  االنتخابات  إج��راء  السيما 
ومشاركة املرأة عضوة وناخبة، إضافة إلى التعديل 
الدستوري الذي أقره املجلس في اجللسة اخلامسة 
من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي 
على  للتأكيد   ،2009 يناير   27 بتاريخ  عشر  الرابع 
أن هذا التعديل يشكل خطوة إضافية لدعم مسيرة 
أحد  متثل  والتي  الدولة،  في  السياسية  املشاركة 
دور  وتوسيع  التمكني،  لعملية  الرئيسية  األرك��ان 
املجلس وتعزيز مكانته، حيث شمل التعديل اخلاص 
أربع  إلى  سنتني  من  املجلس  فترة  متديد  باملجلس 
ومدتها،  دورة  كل  بداية  مواعيد  وحتديد  سنوات، 

التي  الدولية  االتفاقيات  املجلس على  وكذلك اطالع 
عن  فضالً  اخلارجية،  اجلهات  مع  الدولة  أبرمتها 
االنتخابات  في  املواطنني  مشاركة  قاعدة  توسيع 
التعديالت  هذه  أن  هنا  ونؤكد   .2011 عام  الثانية 
تدخل في إطار رؤية صاحب السمو رئيس الدولة 
املجلس  لتطوير وتفعيل دور  الشاملة  الله«  »حفظه 
طبيعة  االعتبار،  في  تأخذ  مدروسة  خطوات  وفق 
تشهدها  التي  والتطورات  فيها  متر  التي  املرحلة 

بالدنا على مختلف الُصعد.
أصبحت  التشريعي  الفصل  مدة  أن  جتد  فلذلك 
الكافية  الفرصة  املجلس  ألعضاء  أتاح  مما  أطول، 
التنمية،  مسيرة  دعم  يخص  ما  كل  وبحث  ملناقشة 
واملشاركة  املواطنني،  تخص  التي  القضايا  وطرح 
في الفعاليات البرملانية اخلليجية والعربية والدولية 
واإلسالمية، من خالل حمل قضايا الوطن وطرحها 

في هذه احملافل والدفاع عنها وحشد الرأي لها.
ثم  ومن  تعالى  الله  بإذن  املجلس  يكون  وبهذا 
املواطنني  ومشاركة  الرشيدة  قيادتنا  توجيهات 
على ممارسة  قدرة  أكثر  الدولة،  إمارات  من جميع 
والرقابية  التشريعية  الدستورية  اختصاصاته 

والسياسية.

> بعد مرور أربعني عاماً على تأسيس املجلس 
التجربة  هذه  لنا  تصف  كيف  االحتادي،  الوطني 
حققها  التي  اإلجنازات  وما  اإلماراتية،  البرملانية 

املجلس للدولة واملجتمع؟
- بداية ال بد أن أشير إلى أن قيادة دولة اإلمارات 
عام  االحت��اد  دولة  تأسيس  منذ  حرصت  احلكيمة 
دولة  لبناء  الصحيحة  األس��س  وضع  على   1971
مؤسسات وقوانني، ولذلك جتد أن املجلس الوطني 
االحتادي مت تأسيسه بعد شهرين من قيام الدولة، 
له  اجتماع  أول  عقد  منذ  املجلس  أدرك  فقد  وعليه 
واملهام  ال��دور  طبيعة   1972 فبراير   12 بتاريخ 
املشاركة  حتقيق  في  به  سيقوم  ال��ذي  والنشاط 
األساسية في عملية بناء مستقبل مشرق وزاهر من 
خالل حتقيق آمال شعب اإلمارات، نحو إقامة مجتمع 
الكرامة والرفاهية، وذلك من خالل تركيزه على بناء 
وترسيخه،  النهج  هذا  على  وتأكيده  االحتاد  دولة 
السيما أن هذا الدور هو محط اهتمام القيادة التي 
والعمل،  بالعلم  وتسليحه  املواطن  تنمية  همها  كان 
له يحظى بأهمية كبرى، وهو  وبناء مستقبل زاهر 
ما عكس إميان القيادة بأهمية دور املجلس بصفته 

صوت الشعب واملعبر عن طموحاته وتطلعاته.

محمد المر لـ»999«:
»برلمان المدارس«

سُيسهم في نشر ثقافة الِحوار                وِقَيم المشاركة

 �لإعالم �ضريك حقيقي

 يف م�ضرية �لتكامل �ملوؤ�ض�ضي

 �لن�ضبة �ملتدنية للم�ضوتني 

يف �نتخابات »�ملجل�س« 

�لأخرية كانت مفاجئة 

و�ضتخ�ضع للدر��ضة و�لتقييم 

حوار: خالد الظنحاين - ت�سوير: عي�سى اليماحي
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حوار

ومنذ ذلك التاريخ، يقوم املجلس الوطني االحتادي 
التشريعية  اختصاصاته  من خالل ممارسة  بدوره 
طغى  حيث  الدولة،  بناء  في  والسياسية  والرقابية 
بناء  رافقت  التي  عمله  من  األول��ى  الفصول  على 
إقرار  إلى  الدولة  التشريعي، حلاجة  اجلانب  الدولة 
ومختلف  احلياة،  مرافق  جميع  تطال  تشريعات 
التي  القوانني  مشاريع  أول  أن  فتجد  املؤسسات، 
»علم  بشأن  قانون  مشروع  املجلس  على  عرضت 
املوضوعات  وم��ن  الرسمي«  و»خامتها  ال��دول��ة« 
اإلدارية  للتنمية  »إنشاء معهد  ناقشها   التي  العامة 
املجلس خالل فصله  توصيات  للموظفني« وشملت 
وتشجيع  الشعبية،  املساكن  »بناء  األول  التشريعي 
والدفاع،  األم��ن  بأجهزة  العمل  على  املواطنني 

والتشجيع على الزواج وزيادة النسل«.
كما  بها  نهض  التي  املجلس  مهام  أب��رز  وم��ن 
يجب، العمل على سن القوانني والتشريعات الكبرى 
بالسرعة الالزمة لتوثيق الروابط املتينة بني إمارات 
إلى جانب  الدولة، وحماية حقوق وحريات شعبها، 
العمل مع سائر السلطات بكل تعاون وإخالص، في 
حتمل مسؤولياتها وأداء مهامها لتحقيق خير الوطن 

وإسعاد أبنائه. 
ومن أبرز محطات املجلس مع القائد »يرحمه الله« 
لقاؤه مع رئيس وأعضاء املجلس الوطني االحتادي، 
والذي مت على أثره مناقشة املجلس ملوضوع إسكان 
املواطنني في الفصل التشريعي احلادي عشر، حيث 
حتدث الشيخ زايد خالل هذا اللقاء معهم في كافة 
التفاصيل واحليثيات واستمع منهم وتناقش معهم 
حول أجنع السبل حلل هذا املوضوع، ثم جاء األمر 
السامي للمغفور له بإذن الله تعالى إثر ذلك بإنشاء 
د حرص القائد  »برنامج الشيخ زايد لإلسكان« ليجسِّ
املجلس  أعضاء  يطرحها  التي  القضايا  مع  وتفاعله 

وممثلو الشعب.
العملية  مع  كبير  مجتمعي  تفاعل  هناك   <
االنتخابية األخيرة للمجلس الوطني، لكن مشاركة 
28٪ من أعضاء الهيئات االنتخابية في االنتخابات، 
مدى  حول  تساؤالت  أثار  األكبر،  النسبة  وغياب 
دقة اختيار قوائم الهيئات االنتخابية، ومدى وعي 
هذا  في  رأيكم  فما  السياسية،  بالعملية  الناخبني 

الطرح؟
في  للمصوتني  املتدنية  النسبة  هذه  حقيقة   -
التي  الثانية  االحت��ادي  الوطني  املجلس  انتخابات 
جرت في 24 سبتمبر 2011 كانت مفاجئة، ويجب 
واللجنة  والتقييم من احلكومة  للدراسة  أن تخضع 
الوطنية لالنتخابات، ملعرفة األسباب احلقيقية وراء 
مرشحاً  و277  ألفا   36 أدلى  حيث  املشاركة،  هذه 
ناخباً  و274  ألفاً   129 نحو  أصل  من  بأصواتهم 
أي بنسبة 28٪. ونأمل أن تزيد نسبة املشاركة في 
الكفيلة  السبل  جميع  وتوفير  القادمة،  االنتخابات 
الذي  بالشكل  بها  واخلروج  التجربة  هذه  بإجناح 
في  املواطنني  مشاركة  توسيع  من  اجلميع  يتمناه 

عملية صنع القرار.
دائمة لالنتخابات في كل  تقام مراكز  ملاذا ال   <
الوعي  لنشر  منابر  مبثابة  تكون  الدولة،  إمارات 

أعضاء  للقاءات  وم��ق��رات  جهة  من  االنتخابي 
املجلس الوطني مبختلف شرائح املجتمع من جهة 

أخرى، وبالتالي تكون التجربة أكبر وأعمق؟
عرفاً  معروف  هو  كما  االنتخابات  مراكز   -
وأليام  فقط  االقتراع  لعملية  إنشاؤها  يتم  وقانوناً 
وزارة  مسؤولية  التثقيف  ومسألة  وتغلق،  محددة 
وتكاتفها  االحتادي  الوطني  املجلس  الدولة لشؤون 
املعنية كوسائل اإلعالم واملدارس  مع بقية اجلهات 

واجلامعات ومؤسسات املجتمع املدني وغيرها.
ونؤكد هنا على أهمية برنامج »برملان املدارس« 
الذي أنشئ مبوجب مذكرة تفاهم بني املجلس الوطني 
سيتم  والذي  والتعليم،  التربية  ووزارة  االحت��ادي 
تشكيله من طلبة في املدارس احلكومية واخلاصة، 
وسيساهم في نشر ثقافة احلوار والتربية على قيم 
ممارسة  في  خاصة  الصاعدة،  لألجيال  املشاركة 
حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية لتحقيق 
متطلبات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

مبا يعود باألثر اإليجابي على التنمية التعليمية.
> ما دور وسائل اإلعالم في التعريف باملجلس 
الوطن  خدمة  في  ودوره��م  وأعضائه  الوطني 

واملواطن؟
- نحن في املجلس ننظر دائماً إلى اإلعالم مبختلف 
املسيرة  هذه  في  حقيقي  شريك  أنه  على  وسائله 
الدولة.  مؤسسات  جميع  أدوار  فيها  تتكامل  التي 
اإلعالمية  املؤسسات  بدور  املناسبة  بهذه  ونشيد 

املختلفة،  املجلس  نشاطات  تغطية  في  ميثلها  ومبن 
وبجهودهم وتفاعلهم وتعاونهم مع املجلس الوطني 
على  خاصة  عمله،  مجاالت  مختلف  في  االحت��ادي 
صعيد التغطية واملتابعة اإلعالمية جللسات وأعمال 
اللجان وأنشطته وفعالياته، األمر الذي يعزز مفهوم 
الشراكة الفعلية بني املجلس ووسائل اإلعالم وتنوير 
الرأي العام بأعمال املجلس في إطار الشفافية كسلطة 
تضطلع بدور هام وفاعل على الصعيدين التشريعي 
مع  واألعضاء  املجلس  تواصل  وتسهيل  والرقابي، 
اإليجابي  األثر  على  ونؤكد   املجتمع.  كافة شرائح 
ومساهماتها  الصادق  اإلعالمية  املؤسسات  لتعاون 
القيمة باختالفها في إطار أداء رسالة هذه املؤسسات 
ومهامها التي تضطلع بها، سواء على صعيد إثراء 
أعمال املجلس، أم على صعيد تفاعل الرأي العام معه 

وإيصال رسالته وتفهم دوره.
الوطني االحتادي  املجلس  التي جتمع  والشراكة 
ووسائل اإلعالم مبختلف آفاقها ومجاالتها لم تأت 
أكيد مبصالح  وعي  من  نابعة  كانت  بل  فراغ،  من 
العميق  واإلميان  وقضاياه،  همومه  وتلمس  البالد 
بجدوى التعاون والعمل معاً من أجل خدمة مجتمع 

دولة اإلمارات في جميع مجاالت احلياة.
وسائل  من  تقصيراً  هناك  أن  تالحظون  أال   <
هذه  إن  إذ  واملسموعة،  واملقروءة  املرئية  اإلعالم 
لم  اليومية  الصحف  بعض  باستثناء  الوسائل 
تكلّف نفسها منذ والدة املجلس بتغطية هذا احلدث 
ليشاهده  تسجيله،  أو  مباشرة  الهواء  على  ونقله 
الناس ويتعرفوا على عمل املجلس ومهام أعضائه؟
- كما أسلفت جميع وسائل اإلعالم، سواء كانت 
املقروءة أم املرئية أم املسموعة هي على درجة عالية 
من التعاون مع املجلس، وهذه رسالة وطن يؤديها 
اجلميع بكل تفاٍن وإخالص، ولكن نحن دائماً نسعى 
كما علمتنا قيادتنا الرشيدة إلى األفضل في خدمة 
أية  أو  اإلع��الم  سواء  مواقعنا  مختلف  من  الوطن 
مواقع  مختلف  في  مواطن  أي  أو  أخرى،  مؤسسة 

العمل والعطاء واإلنتاج واالنتماء. 
موجودة  جميعها  اإلع��الم  وسائل  أن  ونؤكد 
ومرافقة ملسيرة املجلس سواء في تغطية اجللسات 
خالل  أم  الداخلية،  املتعددة  املجلس  نشاطات  أم 

مشاركته في الفعاليات البرملانية الدولية.
للمرشحني  االنتخابية  احل��م��الت  ب��رام��ج   <
مدى  يراقب  من  هناك  هل  املجلس،  انتخابات  في 
حتقيقهم لهذه البرامج ومن ثم يحاسبهم عليها أم 

أنها ستتحول إلى شعارات؟
- موضوع من يراقب برامج احلمالت االنتخابية، 
هو موضوع عادة يطرح من قبل الشعب الذي ينتخب 
ممثليه، فهو يدلي بصوته الذي هو في األساس أمانة 
الذي يستحقه من حيث خدمة  في منحه للشخص 
الوطن وإعالء صوته وحتمل املسؤولية، ونحن بحمد 
الله نعيش في دولة اإلمارات ولنا خصوصيتنا من 
وبني  والقيادة،  الشعب  بني  الكامل  التعاون  حيث 

املجلس واحلكومة، واحلكومة والشعب.
على  جتده  االنتخابية  احلمالت  في  يطرح  وما 
يكون  قد  أو  واحلكومة،  القيادة،  اهتمامات  رأس 

بعضه حتقق أصالً، فالكل حريص على خدمة دولة 
اإلمارات، وطرح جميع القضايا التي تهم املواطنني 
في جميع املجاالت، ومناقشة آليات النهوض مبرافق 

الدولة لبلوغ املكانة التي تستحقها.
املجلس  ف��ي  امل���رأة  جتربة  تقيمون  كيف   <

الوطني االحتادي؟
منذ  حازت  اإلمارات  ابنة  إن  القول  نافلة  من   -
تأسيس الدولة على الدعم والرعاية من قبل القيادة 
للمرأة  واحلقيقي  املهم  الدور  من  انطالقاً  الرشيدة، 
خيارات  على  القائم  اإلماراتية  العامة  احلياة  في 
إلى  متكينها  عملية  وصلت  ولقد  وطنية.  تنموية 
اإلمارات ال متييز  دولة  في  الطموح. ونحن  سقف 
بني املرأة والرجل، فهي تتمتع باحلقوق كافة، وتؤّدي 
العملية  في  مشاركتها  جاءت  وقد  كافة،  الواجبات 
في  لدورها  استكماالً  واقتراعاً  ترشحاً  االنتخابية 
احلياة العامة، والنجاح الذي حّققته في كل املواقع، 
مؤشر على قدرتها على النجاح في العمل البرملاني، 
وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا املرأة، ورفاه 
األسرة، ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في اإلدارة 

والتخطيط ملستقبل وطن هي نصفه.
العربية  اإلم��ارات  موقع  من  عززت  وفي خطوة 
املتحدة في مصاف الدول املتقدمة في دعم مشاركة 
املرأة في احلياة السياسية والعمل البرملاني، تضمن 
مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم »6« لسنة 
دور  في  االحتادي  الوطني  املجلس  بتشكيل   2007
الرابع عشر تعيني ثماني  التشريعي  انعقاد الفصل 
نساء، وكان قد مت انتخاب مرشحة واحدة لعضوية 
املجلس في التجربة االنتخابية األولى التي شهدتها 
الدولة لتشكل نسبة النساء في املجلس الوطني 22.2 

باملائة.
القبيسي  أمل  الدكتورة  انتخاب سعادة  كما جاء 
في  االحت��ادي  الوطني  املجلس  لرئيس  أول  نائبا 

لهذا  تصل  امرأة  كأول  احلالي،  التشريعي  الفصل 
دول  ورمب��ا  اخلليج  دول  مستوى  على  املنصب 
املنطقة، ليعكس املكانة التي بلغتها املرأة في احلياة 

البرملانية وفي جميع شؤون احلياة.
والثقافية  واملجتمعية  السياسية  الفعاليات   <
طموحات  يحقق  فاعل  وطني  مجلس  إلى  تتطلع 
سيظهر  التي  الصورة  مالمح  فما  اإلمارات،  شعب 

عليها املجلس خالل الفترة املقبلة من رئاستكم؟ 
تلمس  على  تأسيسه  منذ  دأب  املجلس   -
احتياجات املواطنني وطرح ومناقشة جميع القضايا 
فهو  وقضاياهم،  حياتهم  مباشر  بشكل  التي متس 
بالتكامل  يعمل  سلطة دستورية تشريعية ورقابية، 
والتعاون مع السلطات األخرى في الدولة على خدمة 
ركب  عن  يتأخر  ملن  وجود  وال  واملواطنني،  الوطن 
التطور والتقدم، فهذه مسيرة يعمل اجلميع بها وفق 
ما تشهده دولتنا العزيزة الغالية من تقدم وتطور في 

جميع القطاعات وعلى مختلف األصعدة.
رؤية  وجتسيد  تنفيذ  على  املجلس  ويحرص 
وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ملا سيكون 
والتي  املجلس،  أعضاء  بالسادة  املنوط  الدور  عليه 
الوطني  املجلس  عضوية  )إن  بقوله:  سموه  بينها 
ما  أنها  إال  مكانتها،  وسمو  على شرفها  االحتادي، 
»تكليف«،  هي  وإمنا  تشريف،  مجرد  يوماً  كانت 
يقود  مستمر،  وعمل  وعطاء،  وبذل،  ومسؤولية، 
فيه،  القوة  مكامن  ويحرك  التقدم،  نحو  املجتمع 
العنان  تطلق  لنهضة  وتأسيساً  للمسيرة،  استكماالً 
لطاقات املجتمع، وحتفزه لعمل خالٍق مبدٍع. فليكن 

قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن(.
أصحاب  الشباب  الستثمار  خطط  لديكم  هل   <
اخلبرات والكفاءات أعضاء املجلس الوطني بعد أن 

تنفض الدورة البرملانية؟
الوطني االحتادي مؤسسة تشريعية،  - املجلس 

العمل فيها بعضوية محددة بأربع سنوات، في حد 
املسؤولية  بهذه  يتشرف  الذي  للعضو  تقدم  ذاتها 
خبرة على قدٍر كبير من األهمية في متابعة مسيرة 
مختلف  في  والعطاء  العمل  مواطن  حيث  عطائه 

ميادين البناء في الدولة.
السابقة  التشريعية  املجلس  فصول  مدى  فعلى 
جتد أن هناك من عمل ملدة فصل أو فصلني وأكمل 
مسيرة عمله في هذا الوطن الغالي، وأعضاء املجلس 
سواء كانوا شباباً أم من مراحل عمرية متقدمة هم 
في األساس أصحاب تخصصات يثرون بها نشاطهم 
املجتمعي، ويطورون هذه التخصصات مبمارستهم 
وجتربتهم البرملانية، حيث يحتكون بأعضاء السلطة 

التنفيذية وبباقي املؤسسات االجتماعية.
> محمد املر أول أديب إماراتي يترأس املجلس 
ده  يجسِّ الذي  الدور  أهمية  ما  االحتادي،  الوطني 
احلضور الثقافي والفكري واألدبي في هذه املرحلة 

االستثنائية التي مير بها الوطن العربي؟
- أعتقد أننا في مرحلة حضارية تتطلب احلضور 
احلضور  هذا  ميثله  ملا  واألدبي،  والفكري  الثقافي 
من قوة في ترسيخ مبادئ الدولة وقيمها، وتعميق 
معاني الوالء واالنتماء واملواطنة، فضالً عن تعزيز 
الهوية الوطنية في نفوس أبناء شعب اإلمارات، كما 
أن الثقافة اليوم تعد من أهم الركائز األساسية في 
للوطن  األفضل  إلى  والتقدم  والتنمية،  البناء  عملية 

واملواطن.
خصوصية  مجتمع  لكل  أن  نعرف  أن  والب��د 
الثقافة  تلك  أبنائه،  بني  السائدة  ثقافته  تعكسها 
واملعارف  واملفاهيم  القيم  مجموعة  تطورها  التي 
واحلضاري  التاريخي  ميراثه  عبر  اكتسبها  التي 
وطبيعة  االجتماعي  والتركيب  اجلغرافي  وواقعه 
املؤثرات  عن  السياسي واالقتصادي، فضالً  النظام 

اخلارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته املختلفة.

�لثقافة تعد من �أهم 

�لركائز �لأ�ضا�ضية

 يف عملية �لبناء

 و�لتنمية و�لتقدم 





ملعرفة العقبات التي تواجه السلطات املعنية في 
هذه القضية التقينا العقيد سعيد عبد الله السويدي 
املخدرات  ملكافحة  العامة  ل��إلدارة  العام  املدير 
االحتادية الذي قال إن التحّدي األكبر الذي يواجه 
في  املدرجة  غير  املخدرة  املواد  في  يتمثل  اإلدارة 
القانون، موضحاً أن هناك العديد من املواد املخدرة 
احلديثة وغير املعروفة أو ميكن القول إنها جديدة 
مكافحة  قانون  في  غائبة  وتكون  مستحدثة  أو 
وذلك  الدولة  في  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد 
لعدم احتواء القانون على نص بأسماء هذه املواد 
املستحدثة، وبالتالي فهي غير مدرجة ضمن املواد 

املخدرة بشكل قانوني.
وأضاف السويدي: أن القانون صريح فال جرمية 
وال عقاب بال نص قانوني، لهذا تعتبر املواد املخدرة 
غير املدرجة بالقانون احللقة األضعف في موضوع 
إلدراج  حثيثة  جهود  هناك  لذلك  املخدرات،  مكافحة 
ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك  اجلديدة  األن��واع 
االختصاص، وبالتالي أوصينا بضرورة العمل على 
األنواع  كل  جُترم  للقانون  مقترحة  نصوص  إيجاد 
قيد  اآلن  واملوضوع  واملستحدثة،  واجلديدة  القدمية 
الدراسة و البحث مع اجلهات املعنية، وهناك بعض 
األنواع املخدرة التي مت بالفعل إدراجها في القوائم 
املخدرة، وجهود اإلدارة متواصلة حملاولة جدولة كل 

األنواع اجلديدة التي تظهر للوجود.

�ملادة 41 

ملكافحة  العامة  ل��إلدارة  العام  املدير  ويوضح 
استخدام  أن  يعتقد  البعض  أن  االحتادية  املخدرات 
عليه  يعاقب  ال  األسواق  في  اجلديدة  املخدرة  املواد 
القانون، وهذا اعتقاد خاطئ، ألن هذه املواد تخضع 
لنص املادة »41« التي تقول: »يعاقب باحلبس مدة 
كل  سنوات  ثالث  على  تزيد  وال  سنة  عن  تقل  ال 
أية مادة  من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً 
غير  العقلية  املؤثرات  أو  املخدرة  املواد  من  نبات  أو 
القانون  بهذا  املرفقة  اجلداول  في  عليها  املنصوص 
يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار 
بالعقل متى مت التعاطي بهذا القصد، ويجوز للمحكمة 
باإلضافة إلى العقوبة السابقة احلكم بالغرامة التي ال 

تقل عن عشرة آالف درهم«.
وأكد السويدي أن اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
املواد  أنواع  كل  مكافحة  جاهده  حتاول  االحتادية 
املدرجة،  أم غير  القانون  املدرجة في  املخدرة سواء 
العامة  اإلدارة  التي حتولها  القضايا  أن  إلى  مشيراً 
ملكافحة املخدرات إلى النيابة العامة تركز على اكتمال 
غير  املخدرة  امل��واد  حالة  وفي  اجلنائية،  جوانبها 
قدرة  من  تخّوف  هناك  يكون  القانون  في  املدرجة 
املتهمني على اإلفالت من قبضة القانون لعدم وجود 
نص ولذلك نستعني باملادة »41« ونحاول املساهمة 
ُمخدرة  مادة  أي  ملنع  مرونة  أكثر  اقتراح نص،  في 
ملنع  املستقبل  في  ُتستحدث  قد  أو  موجود  جديدة 

جتار السموم من العبث بسالمة املجتمع. 

خمدر�ت بديلة

وقال املقدم اخلبير أحمد مطر عبد الرحمن املهيري 

اجلرمية  وِعلم  اجلنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة  مدير 
بالوكالة في القيادة العامة لشرطة دبي إن عمل األدلة 
املخدرات  في جرائم  تسميته  ما ميكن  هو  اجلنائية 
»بالقاضي العلمي أو الفني«، ألن إدارة األدلة اجلنائية 
تستطيع  ألنها  املخدرات،  قضايا  في  الفيصل  هي 
إثبات التعاطي من عدمه، مما يساهم في تشديد أو 

تخفيف حكم القضاة على املتهمني في احملكمة. 
ونبه املهيري إلى أن التطور العلمي والتقني أصبح 
ذاته  الوقت  وفي  الشرطية  اإلدارات  عمل  يسهل 
يخدم املمارسات غير الشرعية لتجار املواد املخدرة 
املخدرة  انتاج موادهم  القانون في  واخلارجني على 

وتسويقها.
وعن كيفية ظهور املواد املخدرة غير املدرجة في 
كمواد  ظهرت  املواد  هذه  إن  املهيري:  قال  القانون، 
بديلة للمخدرات املجّرمة قانوناً، ورّوج لها على أنها 
اإلدمان وفاعليتها  إلى  تؤدي  بديلة ال  مواد مخدرة 
أكبر وأقوى وهي أرخص، والنقطة التي رّكز عليها 
التجار واملسوقون على أنها مواد جديدة ال يوجد لها 
نص قانوني يجرم متعاطيها وبالتالي وال يوجد قيود 

قانونية عليها!.
بداية  في  الصعب  من  كان  إنه  املهيري  وأوضح 
تركيبها  في  اجلديدة  املواد  هذه  على  التعرف  األمر 
وتأثيرها ألن املواد عندما تدخل إلى اجلسم تختلف 
مواد  مع  باندماجها  وتتغير  تتحلل  ألنها  تركيباتها، 
أخرى ويكون حتليلها في البول أو الدم مختلفاً، ألنها 
وتخضع  معها،  وتتفاعل  اجلسم  بإنزميات  ترتبط 
وبعض  احليوية،  للسوائل  نتيجة  كيميائية  لعمليات 
نفس  تعطي  قد  وتتفاعل  اجلسم  تدخل  التي  املواد 
نتائج املواد املخدرة، لذلك هناك ما يعرف ب� »البصمة 
الكيميائية«، لذلك كان هناك تعاون كبير مع اإلدارات 
الشرطية داخل الدولة وخارجها للتعّرف على املواد 
لدينا  واآلن  تركيباتها،  ونوعية  اجلديدة  املخدرة 
قدرة على التعّرف على أي مادة مخّدرة مهما أبدع 
اخلارجون على القانون في التحايل على القانون من 
املواد املخدرة الستنباط مواد مخدرة  خالل تركيب 

جديدة. 

ب�سمة كيميائية

وعن دور األدلة اجلنائية في الكش���ف عن املواد 
املخ���درة اجلديدة غي���ر املدرجة ف���ي القانون وعن 
إثبات »قصد التعاطي من عدم���ه«، أوضح املهيري، 
أن اإلدارة تقوم بعمل حتليل ش���امل وهو ما يعرف 
ب�»املس���ح« على امل���واد إلعطاء ص���ورة كاملة عنها 
للتعرف على مركباتها، مضيفاً: أن اإلدارة تقوم بعمل 

التحليل الكيميائي والتحليل الفيزيائي 
املتمثل في فحص درجة  أيضاً 

اللزوجة والكثافة والتعّرف 
عل���ى لونه���ا وطبيعة 
ش���كلها لتصنيفه���ا 

وحتليلها. 
وق������ال: 
بعض  إن 
احمل���ام���ني 

امل��ب��ت��دئ��ني 

النيابة أخذ أقصى عقوبة ملرتكبيها، ولكن  الّتهم التي تكون كاملة األركان تستطيع 
القضية التي تتناقص أركانها، يستطيع فيها أي محاٍم مبتدئ أن يجول ويصول ويدافع 

عن املتهمني وأحياناً أن ُيخرج املجرمني من قفص اإلدانة.. إنه القانون!
أن تكون  الشرطية  اإلدارات  النيابة، حتاول  إلى  القضايا وحتويلها  أثناء رفع  لذلك 
مع  تتشابه  املخدرات  مكافحة  إدارة  وعمل  القانونية،  الشروط  كل  ُمستوفية  قضاياها 
مثيالتها، ولكن ماذا إذا كان هناك متهم ومواد ُمخّدرة والشرطة ألقت القبض على املتهم 

في وضع ُمتلبِّس وال يوجد نص قانوني ُيجّرم هذا النوع – بالذات – من املخّدرات؟
إنها بلغة احملاكم قضية »خاسرة«، لذلك يقف أفراد مكافحة املخدرات في حيرة من 
نص  لها  يوجد  ال  املداهمة  عملية  أثناء  املضبوطة  املادة  كانت  إذا  القانونية  إجراءاتهم 

قانوني يعاقب عليها القانون . 
املجتمع،  وتهدد  تتكاثر  التي  املخدرة  املواد  ملناقشة  الباب  هذا  يفتح  التحقيق  وهذا 
ونحاول أن نسلّط الضوء على أهمية الرصد القانوني لهذه السموم، ومن خالل التحقيق 
سنتعرف على اجلانبني الصحي و القانوني والتوجه العاملي ملسألة املواد املخدرة غير 

املدرجة بالقانون. 

الغالف

الحلقة
األضعف

التعامل القانوين

مع الأنواع اجلديدة من املخدرات 

بني املواكبة والتحدي.

حتقيق: الرا الظرا�سي  - ت�سوير: حممد علي 
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�لعمل على �إيجاد ن�ضو�ٍس 

م كل �لأنو�ع قانونية ُترِّ

 �لقدمية و�مل�ضّتحدثة 

بع�س �ملحامني ير�هنون على 

عدم ق�ضد �لتعاطي ولكننا 

ن�ضتعني بالب�ضمة �لكيميائية

العقيد السويدي

املقدم املهيري
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الغالف

ولكننا  التعاطي  قصد  عدم  على  يراهنون  ما  دائماً 
أن  للمحكمة  ونوضح  الكيميائية،  بالبصمة  نستعني 
األدوية  نتيجة  توجد  ال  اجلسم  في  املوجودة  املادة 
التي يزعم تناولها املتهم بغرض العالج، ألن كمياتها 
ال تتناسب مع البصمة الكيميائية التي وجدناها في 

اجلسم من حيث التركيب والكمية.
كما أشار إلى أهمية الكمية التي توجد في جسم 
املتهم قائالً: إن حتليل كمية املواد حتدد نية العالج 
من نية التعاطي، فعلى سبيل املثال: قد يحتاج اإلنسان 
عالجية  كجرعة  احليوي  املضاد  من  ملم   500 إلى 
ولكن إذا زادت املادة إلى عشرة أضعاف املسموح به 
عالجياً يصبح ذلك سوء استخدام، واألدوية العالجية 
مدة  لدية  العام  فالطبيب  كبيرة  بكميات  تصرف  ال 
زمنية لصرف الدواء واالستشاري لدية مدة زمنية 
فهناك  للتحايل،  مفتوحاً  املوضوع  يترك  ال  حتى 
للعالج و أخذ  الدواء بكميات عالجية  فرق في أخذ 
والتحايل  التعاطي  بغرض  مضاعفة  بكميات  الدواء 
القانوني، واستشهد املقدم أحمد بحادثة وقعت منذ 
فترة حيث حدثت ضجة إعالمية تدعي أن »البقاالت« 
تبيع لألطفال مواد مخدرة على شكل حلويات، وهكذا 
حتركنا وحللنا املادة ووجدناها عبارة عن تبغ على 
شكل حلوى صنعت خصيصاً ملن يعانون من شراهة 
التدخني،  بها  مينع  أماكن  في  ويتواجدون  التدخني 
املادة  وليست  املشكلة  كان  استخدامها  سوء  ولكن 

بعينها التي صنعت بغرض عالجي . 
 

جلنة عليا

أمني  الدكتور  تناوله  فقد  الصحي،  اجلانب  أما 
حسني األميري وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون 
املمارسات الطبية والتراخيص الذي أوضح أن وزارة 
من  كثير  في  الداخلية  وزارة  مع  تتعاون  الصحة 
القضايا املجتمعية ومن ضمنها قضية املواد املخدرة 
املواد  »مكافحة  القانون  جداول  املدرجة ضمن  غير 
بعض  نواجه  لذلك  العقلية«،  املؤثرات  و  املخدرة 
في  القضائي  اجلانب  مع  التعامل  في  الصعوبات 

مسألة العقوبات الرادعة.
العليا  »اللجنة  تشكيل  مت  أنه  األميري،  وأوضح 
وزارة  من  وأعضاؤها  برئاسته  املخدرة«  لألدوية 
والنيابة  العدل  ووزارة  اجلنائي  واألم��ن  الداخلية 
وشرطة  دب��ي  وشرطة  أبوظبي  وشرطة  العامة 
الشارقة، حيث قمنا في العام املاضي 2011 بإدراج 
لدينا  ثبت  املخّدرة  األدوية  من  جديدة  أنواع  أربعة 
سوء استخدامها ورفعناها إلى مجلس الوزراء املوقر 
الذي أصدر قراراً بضم هذه املواد إلى »قانون املواد 
جلنة  قامت  وهكذا  العقلية«،  املؤثرات  و  املخدرة 
جدول  إلى  دوائية  أصناف  أربعة  بإدراج  املراجعة 
 15 الوزراء رقم  لقرار مجلس  تنفيذاً  املخدرة  املواد 

لسنة 2011.
وقال األميري: إن األدوية املدرجة هي: »أوربيافني، 
ترايهيكسفينديل  وآرتني  هيدروكلوريد،  وترامادول 
بروسايكليدين  وكيمادرين  تراهيكس،  اب��و   -
هيدروكلورايد«، وجميع األمالح األخرى لتلك األدوية 

سواء بصورتها اخلام أو املصنعة أو املخلوطة.
وما  املصغرة  الفنية  اللجنة  بدور  األميري  ونوه 

امللحقة  املخدرات  جداول  لتعديل  عمل  من  به  قامت 
بعض  وإضافة  بتعديل  والتوصية  املخدرات  بقانون 
املواد للقانون ذاته حتى يتسنَّى للسادة القضاة إيجاد 
النصوص الواضحة والصريحة في سبيل احتواء ما 
املجرمني.  محاربة  وُبغية  اإلدمان  عالم  في  يستجد 
أهمية  إل��ى  املساعد  الصحة  وزارة  وكيل  وأش��ار 
اللجنة  الفنية« املنبثقة عن  الدور الذي لعبته »اللجنة 
العليا لألدوية املخدرة املشكلة بالقرار الوزاري رقم 
)888( لسنة 2010 وذلك بغرض مراجعة وحتديث 
بنود وجداول األدوية املخدرة واملؤثرة عقلياً امللحقة 
الصادر   1995 لسنة   )14( رقم  االحتادي  بالقانون 
بشأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، حيث 

التي  األدوي��ة  إضافة  مبناقشة  الفنية  اللجنة  قامت 
واسع  نطاق  على  عقلية  كمؤثرات  استخدامها  ُيساء 
امللحقة  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  جداول  إلى 
وإضافة   1995 لسنة   14 رقم  االحت��ادي  بالقانون 
املواد املخدرة  التي متت إضافتها على جداول  املواد 
واملؤثرات العقلية من قبل »املنظمة العاملية للرقابة على 
بعد  )ما  األخيرة  السنوات  في   »)INCB( املخدرات 
عام 2006( والتي لم تكن ُمدرجة مسبقاً في اجلداول 

امللحقة بالقانون االحتادي رقم 14 لسنة 1995.

»�سباي�ض«   

املواد  حول  مثاالً  األميري  أمني  الدكتور  وأعطى 
املخدر  وهو  القانون  في  إدراجها  مت  التي  املخدرة 
بني  املتناغم  التنسيق  إن  ق��ال:  حيث  »سبايس«، 
وزارة الصحة ووزارة الداخلية ساهم بإدراج مخدر 
»سبايس« ضمن املواد املخدرة في الدولة، وخطورة 
هذا املخدر أنه ال يزرع وال ينتج وإمنا يحضر كيميائياً 
إلى  يحتاج  املخدر  وهذا  الدولة،  خارج  املعامل  في 
مختبرات ومعامل ضخمة ومتطورة لذلك تأتي هذه 
إلى معالي  السموم من اخلارج، حيث رفعت مذكرة 
وزير الصحة بعد اجتماع اللجنة العليا لألدوية املخدرة 
إلى مجلس الوزراء املوقر إلدراج هذا املخدر. واجلدير 
بالذكر أنه حتى هذه اللحظة من كتابة التحقيق يتوفر 
أكثر من 100 صنف من مخدر »سبايس« احملظور 
وكل يوم تولد أنواع جديدة من مخدر ال�»سبايس« 

بحكم حتضيره وتركيبه في املختبرات .
تأتي  املخدر  هذا  خطورة  أن  األميري  وأوض��ح 
من انه مادة مخدرة شفافة ميكن إضافتها إلى املاء 
نثرها على  كما ميكن  اختالف،  أي  أن نالحظ  دون 
استنشاقها  ميكن  وهكذا  املكتب  سطح  أو  األزه��ار 
قد  اإلنسان  على صحة  جداً  خطيرة  وهي  بسهولة 
تؤدي إلى الوفاة ألنها تقوم بإحداث خلل كبير في 

اجلهاز العصبي .    
وعن آلية العمل التي تقوم بها وزارة الصحة فيما 
يتعلق باملواد املخدرة غير املدرجة في القانون، قال 
معلومات  وصول  فور  إنه  األميري:  أمني  الدكتور 
ومعطيات من اجلهات ذات االختصاص مثل وزارة 
الداخلية أو إدارة التحريات أو األدلة اجلنائية نتحرك 
على ضوء املعطيات وتقوم اللجنة العليا ملكافحة املواد 
املخدرة بالعمل على إدراج املواد املخدرة املستحدثة 
بعد حتليلها ومعرفة نوعها وتركيبها وتأثيرها على 

صحة اإلنسان. 

�سر�كة حقيقية

املتحدة«  األمم  »مكتب  ممثل  علي  حامت  الدكتور 
التعاون  مجلس  لدول  واجلرمية  باملخدرات  املعني 
اخلليجي قال: إن عمل املكتب يصب دائماً في تقدمي 
التعرف على الصور واألشكال  للدول في  املساعدة 
املستحدثة للمواد املخدرة التي تتطور دائماً وتتعدد 
صورها وصور التحايل فيها، ونحاول من موقعنا أن 
نقدم للجهات املعنية جتارب الدول األخرى في مجال 
التجرمي واملكافحة حتى نحافظ على أن تكون قوائم 

املخدرات في مختلف الدول مواكبة لهذا التطور. 
وأضاف ممثل مكتب األمم املتحدة: أن لدى املنظمة 
الدولية شراكة حقيقية مع وزارة الداخلية واألجهزة 
مخدر  إلى  مشيراً  الفجوة،  هذه  لسد  التشريعية 
»السبايس« كمثال حيث ما إن مت رصد دخوله للدولة 
حتى مت التنسيق مع اجلهات املعنية وقمنا بالتواصل 
مع املقر الرئيسي في فيينا بالنمسا وإحضار التحليل 
ملساعدة  معاملنا  من  املادة  لهذه  الطيفي  الكيميائي 
ومعرفة  عليها  للتعّرف  املخدرات  مكافحة  أجهزة 
كيفية حتليلها، كما جمع املكتب جتارب أكثر من أربع 
املادة  هذه  جرمت  التي  وتشريعاتها  أوروبية  دول 
وأدرجتها ضمن قوائم املخدرات وذلك ملعاونة أجهزة 
املكافحة في التواصل مع األجهزة التشريعية املعنية 

لتحديث قوائمها إلدراج هذه املادة. 
ملكافحة  احلثيثة  املتابعة  خالل  من  أنه  وأضاف: 
املخدرات أستطيع أن أقول، إن املواد املخدرة اجلديدة 
التي تنتشر اآلن ليست مواد جديدة بالفعل، فاألنواع 
مت  التي  باألنواع  مقارنة  العدد  محدودة  اجلديدة 
مثل  تعاطيها،  وط��رق  وتركيباتها  أشكالها  تغيير 
إلى  أو  أقراص مخدرة  إلى  املخدرة  البودرة  حتويل 
كبسوالت، ففي السابق كان هناك عقار مجّرم وهو 
»كينتاجون« وبالتحايل على القانون مت حتويله إلى 
يقوم  النوع  لهذا  تشريع  وجد  وعندما  »ترامدول« 
نفس  من  أخرى  تركيبة  عن  بالبحث  السموم  جتار 
النوع مع إطالق اسم جديد عليها، فاملواد الكيميائية 
تأثيرها واحد على اجلسم ولكن أشكالها تتغير في 

حلقات متصلة من االبتكار اإلجرامي.

األدوية  بإدمانه على  أدهم  الثالثيني  يكتِف  لم 
و»التسطيل«  كالنعاس  جانبي  فعل  لها  التي 
والدوخة، بل قاده هذا الشعور الذي يريد تعزيزه 
السلبي إلى البحث عن طريق املخدرات التي وجدها 
بكل سهولة بني رفاق السوء من الذين عرفهم منذ 

نعومة أظفاره.
القضاء  من  واقترب  اإلدم��ان  ه��ّده  أن  وبعد 
إقناعه  إلى  املخلصني  األشخاص  أحد  قاده  عليه، 
نظيفاً  تبقى من حياته  ما  على  احلفاظ  بضرورة 
من هذه اآلفة اخلطيرة، متعافياً منها، فأشار على 
أهله بضرورة إحلاقه مبركز العالج من اإلدمان، 
فانضم إلى قرابة 30 مدمناً يخضعون للعالج في 
ذلك املركز القابع في منطقة »أبو نصير« الواقعة 

شمال العاصمة األردنية عمَّان. 
األدوية  صرف  في  الكبرى  املسؤولية  وتقع 
الذين من  الصيدليات  عاتق أصحاب  على  املهدئة 
إال بوصفة  أية »روشتات«  أال يصرفوا  املفترض 
بالسوء،  األم��ارة  النفس  أن  يبدو  ولكن  طبية، 
األمن  مصلحة  على  التجارية  املصلحة  وتغليب 
في  األدوية  فوضى صرف  وراء  يقفان  الصحي 
التي  الصارمة  الرقابة  رغم  الصيدليات،  بعض 
املعنية  األردنية  والدواء  الغذاء  متارسها مؤسسة 

بسالمة الدواء كما الغذاء في األردن. 
أصحاب صيدليات حذروا زمالء لهم في املهنة 
من اإلساءة إلى سمعتهم املهنية، مشيرين عليهم 
طبيب  بوصفة  إال  مهّدئة  أدوية  أي  بعدم صرف 

حفاظاً على املجتمع من اإلمراض والضياع. 

ق�سة �سياع

ويروي محمد »قصة ضياعه« كما يطلق عليها، 
إذ عرف العوارض اجلانبية لبعض األدوية املهدئة 
كانت  التي  العوارض  بهذه  و»تلذذ«  صغره  منذ 
عوناً له على نسيان مأساته احلياتية الناجمة عن 
التفكك األُسري وضياعه وغياب الرعاية والعناية 
الالزمتني له في عمر املراهقة اخلطير الذي يحتاج 
يتعاطى  كان  فقد  إليه،  وااللتفات  االنتباه  كل 
حتى  الواحد  اليوم  في  املهدئة  األقراص  عشرات 

أدوية 
الدمار الشامل
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تعاطي الأدوية املهّدئة  قد ميهِّد طريق الإدمان

 على املخدرات.

د. حامت علي  د. أمني  األميري

حتقيق: اإخال�ص القا�سي - عّمان

أحد  »يشرب  كان  أنه  درجة  إلى  واقعه،  يتناسى 
كما  مخدر  فعل  من  لها  ملا  العني«  قطرات  أنواع 

يعتقد.
ويضيف: غير أن األقراص تلك لم تعد ترضيني، 
عن  فبحثت  وواقعي  حلياتي  أعود  ما  وسرعان 
كنت  حيث  ووجدتها،  السوء  رفاق  بني  املخدرات 
أعمل »سبّاكا«، وكان كل ما أجنيه من تلك احلرفة 
عليها  ُيطلق  ما  ومنها  مخدرة  حبوباً  به  اشتري 
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الغالف

احلبوب »البرازيلية« على سبيل املثال. 
له  ق��دَّم  حياته،  من  تبقى  ما  يفقد  أن  وقبل 
يتعافى  بدأ  حيث  واالهتمام،  الرعاية  ُجّل  املركز 
ل�  رويداً، حيث يحتاج إلى حوالي 45 يوماً  رويداً 
»ينظف« جسده من آثار املواد املخدرة، مشيراً إلى 
أن »اجلميل في املركز أن ال إجبار على تلقي العالج 
بل إنه يأتي بطرق غاية في العملية، حيث يقنعون 
املدمن  بضرورة اإلقالع باحلسنى وليس بالقوة«. 

�أعر��ض جانبية خطرية

وه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د م��ن األدوي����ة ال��ت��ي أسيئ 
أدوية عالج  البعض ومنها  استخدامها من جانب 
مرض» الباركنسون« وأدوية »سعال«، وبخاخات 
اخلطيب،  ألروى  وفقاً  العضل  آلالم  مخدرة 
التدريب  مراكز  أحد  في  املسؤوالت  إحدى  وهي 

واملعلومات الدوائية الصيدالنية.
وبحسب ما تضيفه، فإن ثمة من يدمن على هذه 
أو  النشوة  إلى شعور  الوصول  أجل  األدوية من 
اللذة التي تزيده سعادة وتنبه اجلهاز العصبي أو 
تزيد من النشاط أو حتمل املتعاطي إلى نوبة من 
النوم أو تدخله في حالة من »التسطيل« والهلوسة 

والغياب عن الدنيا إلى عوالم غريبة. 
كل ذلك قد يؤدي إلى أعراض جانبية غاية في 
اخلطورة كتثبيط اجلهاز التنفسي أو الغيبوبة أو 
فقدان البصر أو تلف في اجلهاز العصبي وخاليا 
القلب أو تضخم الكبد، كما تأتي اخلطورة الكبيرة 
أقوى،  تأثير  له  عما  والبحث  عليها  اإلدمان  عند 
فيقاد املدمن على املهدئات إلى البحث عن املخدرات. 
مع  وبالتعاون  امل��خ��درات«  مكافحة  »إدارة 
تقوم  الصيادلة  ونقابة  وال��دواء  الغذاء  مؤسسة 
املهدئات  أدوية  بيع  مراكز  على  تفتيش  بحمالت 
نسٍب  على  حتتوي  التي  الطبية  واملستحضرات 
الصيدليات  أم  املستشفيات  في  سواء  مخدرة، 
بيعها  يثبت  من  وإحالة  علني  أو  سري  بشكل 
بدون وصفة أو التالعب في بيعها لنقابة الصيادلة 
وفقاً ملدير »إدارة مكافحة املخدرات« العقيد مهند 

العطار.
والتربية  الرقابة  أهمية  على  العطار  ويشدِّد 
ملؤسسات  الكبير  ال��دور  إلى  إضافة  األسرية، 
احلد  في  واإلسهام  التوعية،  في  املدني  املجتمع 
إلى  مشيراً  أشكاله،  بجميع  اإلدم��ان  انتشار  من 
التوعوية في مختلف  باحلمالت  تقوم  اإلدارة  أن 

األماكن واحملافظات واجلامعات واملدارس.
وال يجوز صرف أدوية املهدئات إال بوصفة من 
جانب الطبيب وفقاً لنقيب الصيادلة الدكتور محمد 
يقوم  صيدالني  أي  بأن  يضيف:  الذي  عبابنة، 
بصرف هذه األدوية من دون وصفة طبية يواجه 
الغذاء  عقوبات، فإذا مت ضبطه من قبل مؤسسة 
والدواء أو وزارة الصحة أو النقابة يتم حتويله إلى 
املجلس التأديبي في النقابة، ويعتبر قرار الفصل 

قطعياً، وغير قابل لالستئناف.
لتأهيل  الوطني  »املركز  مدير  يقول  من جهته، 
جمال  الدكتور  الصحة  وزارة  في  املدمنني« 
العالج مجاناً، ويستقبل  يقدم  املركز  إن  العناني: 

على  اإلدمان  أو  االستعمال  إساءة  حاالت  جميع 
والكحول،  كاملهدئات،  العقلية،  املؤثرات  جميع 
أن  مبيناً  األخرى،  املؤثرة  واحلبوب  والهيروين، 
مدة العالج في املركز هي 45 يوماً كفيلة بإعادة 

الشخص للمجتمع سوياً.
عالجية  متكاملة  خطة  يقدم  املركز  أن  ويذكر 
ودينية،  ورياضية  واجتماعية  وجسدية  ونفسية 
واجلامعات  امل��دارس  في  توعية  بحمالت  ويقوم 
واجل��م��ع��ي��ات وال���ن���وادي وم��ن خ��الل اإلذاع���ة 

والتلفزيون.

جتربة وف�سول

بدوره يقول املرشد النفسي ياسر الزواتي: إن 
التوجه للمهدئات من جانب الشباب، قد يكون بداية 
بدافع التجربة والفضول، وقد ال يعرف الكثيرون 
إلى  ت��ؤدي  كيميائية  خ��واص  على  حتتوي  أنها 

التدرج في اإلدمان.
وباالستناد إلى خبرته، فإن من أسباب تناول 
العقاقير املهدئة، ثم املخدرة غياب الرقابة األسرية 
وضعف الرقابة في املدارس، ثم البيئة احمليطة وما 
تنشره بعض وسائل اإلعالم وشبكة »اإلنترنت« 
على  ع  تشجِّ قد  )فيديو(  ولقطات  معلومات  من 
كيفية  على  أيضاً  تدل  وقد  املؤثرات  هذه  تناول 

احلصول عليها.
لتناول  اخلارجية  التأثيرات  أن  إل��ى  وينبِّه 
املهدئات بادئ األمر تبدو غير ظاهرة لألهل، كما 
الكحول أو املخدرات، األمر الذي ال يلحظه األهالي، 
في  املفاجئ  التغير  مالحظته  ميكن  ما  وأب��رز 
السلوك من اخلجل إلى زيادة احلركة أو العكس، 
إضافة إلى شحوب الوجه وتغير مالمحه أو النوم 
طويالً ومتكرراً أو الغياب لفترة عن املنزل بشكل 

تتحرى  أن  األسرة  على  احلاالت  هذه  ففي  دائم، 
األمر.

الناطق اإلعالمي في »مؤسسة الغذاء والدواء« 
الصيدالنية هيام الدباس تقول: إن املؤسسة تقوم 
بالرقابة على تداول األدوية املهدئة واملستحضرات 
من  الصيدالنية،  املؤسسات  جميع  في  املخدرة 

خالل تنفيذ ما ورد في القوانني واألنظمة.
وتضيف: أن املؤسسة تراقب كميات هذه األدوية 
والتي تباع من جانب شركات ومستودعات األدوية 
من خالل طلب وتدقيق التقارير ربع السنوية التي 
تبني كميات األدوية التي تبتاعها الصيدليات منها، 
الكميات في  ثم يتم بعد ذلك مراقبة صرف هذه 

الصيدليات من خالل جوالت تفتيشية.

و�سفات مزّورة

وتبنّي أن الوصفة الطبية لهذه األدوية يجب أن 
حسب  الطبيب  من  وتختم  وتوقع  منفردة  تكون 
ويحتفظ  الصيدلية،  من  تصرف  ثم  األص��ول، 
الصيدلي بها بعد تسجيلها في السجالت الرسمية 

اخلاصة، وذلك لغايات التفتيش.
مزورة  وصفات  هناك  أن  الدباس  وتوضح 
انتشرت في الفترات السابقة، حيث تبدو الوصفة 
املعلومات  لكن  األصول،  حسب  ومعبأة  أصلية 
العبء  من  يزيد  غير حقيقية، وهذا  بها  املوجودة 

على الصيادلة في كشفها.
ذلك  مكافحة  على  تعمل  املؤسسة  إن  وتقول: 
األطباء  بأسماء  الصيدليات  جميع  على  بالتعميم 
الوهميني أو األطباء الذين تزّور وصفاتهم، إضافة 
بعدم  املطابع  أصحاب  على  املستمر  التعميم  إلى 
طباعة وصفات طبية لغير الطبيب، وطلب الوثائق 

التي تبني هويته قبل ذلك.



ُيصدم املجتمع اللبناني بني فترة وأخرى بجرائم 
األحيان  كثير من  تنتهي في  التي  األُسري  العن� 
أبرياء  ضحيتها  يذهب  موجعة  مأساوية  بنهايات 

سواء من األهل أو األبناء .
مجلة «999» ترصد أبرز جرائم العن� األُسري 
في لبنان وتتابع أحدث اجلهود الرسمية واملجتمعية 

ملنع وقوعها أو للحد منها على األقل .
فقد شهد لبنان خالل األعوام األخيرة العديد من 
جرائم العن� األُسري التي وصلت إلى حد ارتكاب 
جرائم قتل جماعي مروعة داخل األسرة الواحدة، 
وقد فاق عدد جرائم العن� األُسري املعلن عنها في 
لبنان 13 جرمية خالل عام ٍ واحد (ما بني مايو عام 

2010 ومايو عام 2011).
العاصمة  في  مروعة  قتل  جرمية  وقعت  فقد 
من  أفراد  سبعة  ضحيتها  ذهب  بيروت،  اللبنانية 
عائلة واحدة، هم كل من: األم نوال .ي ( 55 عاماً)، 
وأبنائها هادي (25 عاماً)، وأمني (23 عاماً)، ومها 
(20 عاماً)، ومنال (18 عاماً)، وزهراء (15 عاماً) 
وزاهر (15 عاماً)،بينما جنا األب علي .ا. د لوجوده 
خارج املنزل ساعة وقوع اجلرمية، والذي عاد إلى 

املنزل ليفاجأ بجثث زوجته وأوالده .
معاينة  بعد  القضائية  التحقيقات  وأظهرت 
مسرح اجلرمية واالستماع إلى شهادات األب 
واألقارب واجليران أن إصابات القتلى كانت 
في الوجه من بندقية صيد من نوع «بومب 
اكشن»، بينما كانت إصابة هادي االبن البكر 
في الفم، وعثر على جثته وحدها في غرفة 
فيها اجلرمية،  التي وقعت  للغرفة  مجاورة 
الذي  هــادي  فإن  قيل-  وكما  وبالتالي- 
يعاني مشكالت نفسية ويعيش في عائلة فيها 
خالفات دائمة بني أفرادها، أقدم على قتل 
ووري  االنتحار،  ثم  وأخوته  أمه 
في  الثرى  والضحايا  املتهم 
قريتهم بجنوب لبنان، بينما 
حاضرة  األسئلة  بقيت 
كي� لم يسمع أحد من 
إطالق  صوت  اجليران 
من  واالستغاثات  النار 

أو  بالشرطة  يتصل  لم  ملاذا  سمع  وإذا  الضحايا؟ 
اإلسعاف؟ وملاذا لم ينتظر هادي والده علي ليعود 

إلى املنزل فيقتله وينتحر بعد ذلك؟! 
أما في في جبل لبنان، فأقدمت األم غريس .ج 
 13) ميليسا  الثالث:  بناتها  قتل  على  عاماً)   40)
عاماً)، ومديسون (10 أعوام)، وألفريدا (7 أعوام) 
وقتل نفسها مببيد حشري للمزروعات دسته في 
طبق من سلطة الفواكه تناولته مع بناتها في منزلها 
الكائن بإحدى البلدات اجلبلية، واألبشع في اجلرمية 
فيديو  كاميرا  شّغلت  واملنتحرة  القاتلة  األم  أن 
لتصور اللحظات األخيرة من حياتها وحياة بناتها، 
وعاد األب بول .ج مصدوماً ومفجوعاً من عمله في 
التعاون اخلليجي ليشارك في  إحدى دول مجلس 
أن  عن  حديث  ظل  في  وذلك  وبناته،  زوجته  دفن 
يعود  وانتحارها  القتل  األم جلرمية  ارتكاب  سبب 
خلالفات مع زوجها بسبب شكها في وجود عالقة 

له مع نساء غيرها. 
الطفل  عولج  لبنان،  جنوب  مدن  إحــدى  وفي 
إبراهيم (8 سنوات)الذي تعرض للتعذيب والضرب 
مستشفى  في  وزوجها  والدته  أيدي  على  املبرح 
املدينة احلكومي وُحّولت قضيته إلى احملكمة بعدما 
تبني أنه مكتوم القيد، وبعدما اتخذ وزير الشؤون 
االجتماعية اللبناني صفة االدعاء الشخصي بصفته 
وذلك  لبنان،  في  للطفولة  األعلى  للمجلس  رئيساً 
النكراء بحق  فعلتهما  على  والدته وزوجها  ملعاقبة 

الطفولة وللتأكد من هوية والده احلقيقية .

 ácÎ°ûe á«dhDƒ°ùe

وقد التقت مجلة «999» فاتن أبو شقرا منسقة« 
األسري  العن�  من  النساء  حماية  تشريع  حملة 
اعتبرت  والتي  واستغالالً»،  عنفاً  كفى  و«منظمة 
أن جرائم العن� األسري ليست مسؤوليّة اجلاني 
فحسب بل مسؤولية كاّفة األطراف املعنيّة»، وذلك 
في إشارة ٍ إلى بعض األطباء ورجال األمن الذين 
التي  اإلنسانيّة  واحلقوق  املهني  دورهم  يخالفون 
اؤمتنوا عليها، فكم من جرائم العن� األسري يتم 
التستّر عليها  و«مللمتها» من دون «شوشرة» -كما 
يقال في لبنان - لذلك يأتي القانون ليلزم اجلميع 

خارج املنزل ساعة وقوع اجلرمية
املنزل ليفاجأ بجثث زوجته وأوالده .

معاينة  بعد  القضائية  التحقيقات  وأظهرت 
مسرح اجلرمية واالستماع إلى شهادات األب 
واألقارب واجليران أن إصابات القتلى كانت 
في الوجه من بندقية صيد من نوع «بومب 
اكشن»، بينما كانت إصابة هادي االبن البكر 
في الفم، وعثر على جثته وحدها في غرفة 
فيها اجلرمية التي وقعت  للغرفة  مجاورة 

الذي  هــادي  فإن  قيل-  وكما  وبالتالي- 
يعاني مشكالت نفسية ويعيش في عائلة فيها 

خالفات دائمة بني أفرادها
االنتحار ثم  وأخوته  أمه 

في  الثرى  والضحايا  املتهم 
قريتهم بجنوب لبنان

حاضرة  األسئلة  بقيت 
كي� لم يسمع أحد من 
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تحقيق

بشكل  األسري  العنف  قضيّة  جتاه  مبسؤولياتهم 
املعنّفة بشكل خاص، وذلك من خالل  واملرأة  عام 
آلية عمل تهدف إلى إلزام األطباء بتقدمي تقرير طبّي 
مع  التعامل  على  األمن  قوى  تدريب  و  واإلخبار، 
هكذا نوع من القضايا، وتأمني السرّية والتخّصص 
في الكشف الطبّي، فال يجوز قطعاًً أن يتّم الكشف 

الطبّي في املخفر أي في مركز الشرطة .

م�سروع قانون

العنف  جرائم  ظاهرة  ملعاجلة  احللول  وم��ن 
من  النساء  حماية  قانون  مشروع  هناك  األُسري 
العنف األسري، والذي مت ّ إصداره من قبل هيئة 
االستشارات والتشريع بوزارة العدل في مارس/

آذار عام 2009، وأحيل إلى مجلس النواب من قبل 
مجلس الوزراء في مايو/ أّيار عام 2010، ولكنه لم 
ُيقّر بعد نتيجة لبعض املالحظات الواردة حوله من 
ِقبل بعض املراجع والهيئات الدينيّة، والذي سينضم 
في حال إقراره إلى القوانني واملراسيم والقرارات 
الرسمية املتعلقة بحماية األطفال وغيرهم من العنف 

خصوصاً األُسري منه. 
كما شكَّل منذ أكثر من ثالث سنوات »التحالف 
الوطني لتشريع حماية النساء من العنف األسري«، 
أحزاب  و9  داعمة،  أهلية  جمعية   64 يضّم  والذي 
وما  األحزاب،  داخل  النسائية  والقطاعات  لبنانية، 

يفوق 11000 مؤيد ومؤيدة من أفراد املجتمع. 
العنف  من  النساء  حماية  قانون  مشروع  وعن 
أّن  شقرا  أبو  فاتن  أوضحت  لبنان،  في  األُس��ري 
املقترحة منقولة عن قانون  القانون  مواد مشروع 
العقوبات اللبناني مع بعض اإلضافات التي تتمثّل 
من  املَعنّف  كان  حال  في  العقوبات  تشديد  في 
األقارب  أحد  أو  األخ  أو  األب  أو  ال��زوج  العائلة: 
إلى استحداث   ً الرابعة(، باإلضافة  الدرجة  )لغاية 

جلوئهَن  حال  في  املعنّفات  للسيّدات  حماية  آلية 
للقانون لرفع شكوى أو دعوى قضائيّة، وإمكانيّة 
واستحداث  اإلخبار،  طريق  عن  الشكوى  حتريك 
قوى  ل��دى  األس��ري  بالعنف  متخصصة  إدارة  
وخصوصيّة  سرّية  على  واحلفاظ  الداخلي،  األمن 
إلى  باللجوء  املعنِّف  وإلزام  واحملاكمات،  اجللسات 
احلماية،  قرار  بواسطة  العنف  من  تأهيل  مراكز 

وتأمني السرّية جللسات احملاكمات. 
القانون  مشروع  أّن  إلى  شقرا  أبو  وأش��ارت 
الذي  ال��واق��ع  يفرضه  ال��ذي  لإلحلاح  يستجيب 
الراشدات  فالنساء  امل��س��اواة«:  ب�»عدم  يتصف 
داخل  املمارس  بالعنف  املعنية  الدراسات  ووفق 
األسرة يعنّفن بنسبة تفوق نسبة الرجال الراشدين 
املعنّفني)95% مقابل 5%(، وُيقتلن في إطار األسرة 
من قبل الرجال بنسبة 100%، تقريباً، بينما تشير 
الدراسات إلى إن عنف النساء املمارس على الرجال 
اللواتي  النساء  ونسبة  فعل،  رد  مبثابة  غالباً  هو 
استجابة  ألن  ضئيلة،  هذه  الفعل  ردة  إلى  يلجأن 
النسبة األكبر من النساء تكون باالستغاثة والهروب 

واالنزواء وطلب الرحمة،.. إلخ.
الدولة  يجعل  القانون  مشروع  أن  وأضافت: 
ومؤسساتها ذات الصلة مرجعاً للمرأة املعنّفة داخل 
األسرة، فالعنف الذي تتعّرض له املرأة داخل األسرة 
ليس شأناً أُسرياً، وال هو من األحوال الشخصية، 
بل هو شأن السلطات األمنية والقانونية املدنية التي 
ُخّولت إليها سلطة حماية أمن مواطنيها، والقانون 
األُسرية,  اخلالفات  بالقّوة حلّل  التدّخل  يسّوغ  ال 
التنشئة  عملية  في  خلالً  ُيحدث  ما  التدّخل  وليس 
واالجتماعية  النفسيّة  الناحية  من  أّما  األُسرية، 
تكون  ال  الوالدية  السلطة  أن  تبنّي  الدراسات  فإن 

»مرجعية حازمة« إذا كانت عنيفة«. 
القانون يقوم مقام  أبوشقرا أن مشروع  ورأت 

ردع املعنّف ألنه يضاعف من درجة احتمال التبليغ، 
العقاب املستحق، أي أن  ويقلل من احتمال تفادي 
القانون مرّشح ألن يلعب دوراً »تربوياً« عبر دفع 
للكّف  الفضيحة  من  اخلوف  وطأة  حتت  املعنّف 
املشكالت  العنف كإستراتيجية حلل  استخدام  عن 
ُسبل  عن  والبحث  املعنّفة  املرأة  وبني  بينه  العالقة 

بديلة ال تهدد سمعته. 

دعم �ل�سحايا 

املسؤولة  ن��ادر  أب��ي  رمي��ا   »999« التقت  كما 
»مبركز  األسري  العنف  ضحايا  »دعم  وحدة  عن 
عنفاً  »كفى  جمعيّة  في  واإلرش���اد«  االستماع 
العنف  قالت: نستمع لضحية  والتي   ،» واستغالالً 
األُسري، ونوضح لها اخليارات، ونؤّمن لها املساندة 
وأخصائية  اجتماعية  مساعدة  قبل  من  الالزمة 
العنف  من  خالية  حياة  خطة  بناء  إلع��ادة  نفسية 
األمثل  القرار  واتخاذ  لتتمكن من حتديد مشكلتها 
أّي  دون  من  املركز  ن  ويؤمِّ وضعها،  خلصوصية 
بدل ماّدي احلصول على تقرير طبيب شرعي يوّثق 
العنف اجلسدي الذي تعرضت له الضحية )كدمات، 
القانونية  واالستشارات  ..إلخ(،  حروق، رضوض، 
القانوني أمام احملاكم املختصة،  املجانية، والتمثيل 
إلى  احلاالت  بعض  إحالة  على  املركز  يساعد  كما 

مركز إيواء آمن .
ولفتت أبي نادر إلى أن املفهوم العام يعتبر أن 
العنف املمارس داخل األسرة خصوصاً على النساء 
هو مسألة عائلية خاصة، وأن التدخل فيه ُيعّد تعّدياً 
ال  سلوك  هو  العنف  أن  ومبا  املنزل،  حرمة  على 
ميكن تغييره إال مبتابعة اجتماعية ونفسية لتعديله، 
ال بد من وجود إلزامية اخلضوع جللسات تأهيل، 
وباألخص  العنيف  سلوكه  على  املعنّف  يبقى  وإال 

على النساء داخل األسرة.

محاضرة في إحدى اجلمعيات اللبنانية للتوعية من العنف األسري
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على  ويبعث  بل  ما،  نوعاً  مختلفاً  املشهد  كان 
االستغراب،  بعالمات  محفوف  أنه  كما  الدهشة، 
يقفز  َمْن  وتتساءل:  السماء،  في  حُتملق  فالعني 
املظالت؟،  عبر  األرض  ويالمس  املروحية  تلك  من 
وعند الوصول، كانت مشاهد الفرحة أكبر والدهشة 
أكثر، إنهن عسكريات ُعمانيات في السلك العسكري 
احتفلن  حيث  الُعمانية  الدفاع  وزارة  في  وحتديداً 
مؤخراً بإشهار فريق القفز احلر النسائي الذي يعد 
األول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية، والثاني عربياً على مستوى 
القفز  جاء  إشهار  فريق  حيث  العربي.  الوطن 
به  تقوم  الذي  الكبير  بالدور  إمياناً  النسائي  احلر 
املرأة العمانية جنباً إلى جنب مع أخيها  الرجل في 
املشاركة بإسم سلطنة ُعمان في احملافل اإلقليمية 

والدولية.
وقدَّم فريق القفز احلر النسائي عروضاً متنوعة 
في القفز احلر، فأثبتت املظليات من خالل مهارات 
املختلفة  التدريب  ملراحل  إتقانهن  املظلي  القفز 

انطالقهن  حلظة  منذ  القفز  لوضعيات  وإجادتهن 
من باب الطائرة وكيفية تعاملهن مع حركة الهواء 
وعوامل الضغط اجلوي باإلضافة إلى طرق التحكم 
مالمسة  حلظة  إلى  وص��والً  والسرعة  املظلة  في 

األرض في الوقت املناسب واملوقع احملدد.
وإضافة لذلك تقدم العمانيات املظليات عروضاً 
التعبوي  احلر  والقفز  الثابت  املظلي  للقفز  مختلفة 
فضالً عن تلقيهن تدريبياً ملهارات الدفاع عن النفس 

وعملية إسقاط القوات احملمولة جواً.
قال  الفريق  ذلك   تشكيل  فكرة  ظهور  وحول 
سلطان  مظالت  قائد  احلوسني  سيف  بن  سالم 
ُعمان باإلنابة: »إن فكرة تشكيل أول فريق قفز حر 
نسائي في ُعمان والذي يعتبر األول من نوعه في 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والثاني 
للسلطان  السامية  للتوجيهات  ترجمة  جاء  عربياً، 

إشراك  بأهمية  عمان  سلطان  سعيد  بن  قابوس 
املجاالت،  شتى  في  الوطن  هذا  خدمة  في  املرأة  
هذا  إلى  انطلقن  الفتيات  من  املمتازة  النخبة  وهذه 
باإلضافة  بالشجاعة   حتلّيهن  مبدأ  من  التدريب 
الجتياز  تؤهلهن  التي  البدنية  واللياقة  الرغبة  إلى 
دورة القفز املظلي، ولله احلمد وفقن جميعهن ومت 
إرسال الفريق للتدريب إلى جمهورية التشيك على 
أيدي مدربات مؤهالت، وقد تابعت سير مجريات 
التدريب ووجدت أن هؤالء الفتيات قادرات على أن 
وشكلن  عمان،  سلطان  مظالت  فريق  ضمن  يُكنَّ 
ولله احلمد أول فريق نسائي في السلطنة وأمتنى 

لهن التوفيق في هذا املجال«. 
وحتدث راشد بن علي الشيدي الضابط املشرف 
»مت   : فقال  النسائي  للفريق  التدريب  دورة  على 
 2011 يوليو   30 في  الفريق  هذا  منتسبات  جتنيد 

بالسلطنة  النسائي  احلر  القفز  لفريق  نواة  كأول 
بعد أن مت إنهاء كافة الفحوصات الالزمة، كما مت 
إخضاعهن لدورة في اللغة اإلجنليزية ولبرنامج في 
مستوى  إلى  بهن  الوصول  بهدف  البدنية  اللياقة 
عاٍل من اللياقة البدنية، بعدها تلقى الفريق النسائي 
تدريباته في جمهورية التشيك على أيدي متدربات 
بهدف  مختلفة  مراحل  التدريب  أخذ  وقد  ماهرات 
القفز  بدأن  بالنفس وقد  الثقة  من  إكسابهن مزيداً 
يعادل  ما  أي  متر   4000 من  بدءاً  تنازلية  بطريقة 
إلى  ارتفاع 2000 متر وصوالً  1300 قدم ثم من 

1500 متر «.     
والتقت مجلة »999« بعدٍد من عضوات الفريق 
للتحدث حول هذا اإلجناز فقالت سناء بنت سيف 
منتسبات  أحدى  بأن  أكون  »أنا سعيدة  الرحبية: 
هذا الفريق والذي بحق أراه  فريقاً  مُميزاً، وحتقق 
ملا  أوصلنا  الذي  والطموح  اإلرادة  خالل  من  ذلك 

أردناه جميعاً«.
»هدفي  البلوشية:  عزيز  بنت  ن��وره  وقالت 
حقيقة  نعيشه  أصبح  حتقق،  وُحلمنا  وزميالتي 
اليوم بكل بسالة، فنحن فخورات كوننا أول فريق 
قفز حر نسائي عماني وكذلك األول على مستوى 
مستوى  على  الثاني  وأيضاً  العربية  اخلليج  دول 

وطننا العربي«.
أما زوينه بنت سعيد الرواحية فقالت: »أُقدم كل 
حتياتي وتقديري للمسؤولني واملدربني الذين أولونا 
كل االهتمام حتى وصلنا ملا نحن فيه اليوم الذي 

امتزجت فيه دموع الفرحة والغبطة والسرور«.
السلمانية قائلة:  سالم  بنت  سميرة  وحتدثت  
»أحس اليوم بأنني أُشارك في بناء الوطن وها قد 
حتقق احللم وتخّرجنا وتسلَّمنا الشهادات ما يدل 

على جناح جهودنا خالل فترة التدريب.
القفز  »فريق  الغافرية:  خميس  بنت  منى  وتقول 
على مستوى وطني  نوعه  األول من  النسائي  احلّر 
والعزمية  بالهمة  أنه  أردد  زلت  وما  وكنت  العزيز، 
وللجميع  ألنفسنا  أثبتنا  واليوم  الطموحات،  تتحقق 
إمكانياتنا باللحاق  بإخواننا الرجال في هذا املجال«.

ما  أما عبير بنت جمعة اجلديدية فأخبرتنا عن 
الذي  هذا  يكون  ولن  »لم  بقولها:  بداخلها  يجيش 
والعزمية  الرغبة  لوال  للعيان  ليمثل  تشاهدونه 
وزميالتي  حاضراً  لديَّ  كان  ال��ذي  واإلص���رار 
بذلك  لنشكِّل  النسائي  احلر  القفز  فريق  منتسبات 
النواة األولى لهذا الفريق، حيث استطعن جتاوز كل 

العقبات للوصول إلى يوم التخرج«.
»لقد  السعيدية:  سعيد  بنت  ن��وف  وت��ق��ول 
تلقينا  كفريق القفز احلر النسائي التأهيل والتدريب 
لنصبح من فرق القفز احلر التي سيكون لها دور 
القفز  املشاركة في مختلف مسابقات  ملموس في 

احلر سواء داخل السلطنة أم خارجها«.  
فرحتها  عن  العلوية  علي  بنت  عبيدة  وتعرب 
زادت  وقد  القفز،  بهذا  توصف  ال  »فرحتي  قائلة: 
من  تلقيته  ما  من خالل  البدنية  قدراتي  ولياقتي 
تدريٍب ُمكثف من قبل املدربني املهرة وهذا بحد ذاته 

إجناز متنيت أن أناله«.

قلوب
من حديد

ُعمانيات يقفزن يف الأجواء كاأول مظليات ع�سكريات

م�سقط: يو�سف بن علي البلو�سي 
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الجريمة و العقاب

الفارهة  بسيارته  عاماً«   26 »ك،  الشاب  مبرور 
مبنطقة »محطة احلافالت العامة« في وسط املدينة 
الواقع  بيته  باجتاه  اخلاصة  شركته  من  عائداً 
بأطراف هذه املنطقة الفخمة ببيوتها وغنى سكانها، 
وإذ بفتاة في العشرين من العمر تشير إليه بيدها 
التوقف ألمٍر ما، توقف  بلهفة واندفاع، طالبة منه 
»ك« قربها ظاّناً أنها تطلب مساعدة إنسانية، فلقد 
رّباه والداه على هذه اخِلصلة احلميدة منذ نعومة 
أظفاره، واقتربت الفتاة من السيارة، وكانت مالمح 
وجهها تنّم عن بؤس وشقاء واضحني، لكن كل هذا 
لم يخِف احلسن والعذوبة اللذين كانا باديني عليها 
بشكل سافر، وحني هّم بسؤالها عن ماهيّة املساعدة 
أنها عاجلْت بفتح باب  املطلوبة منه، كان اجلواب: 
دون  األمامي  باملقعد  جانبه  إلى  لتندّس  السيارة 

استئذاٍن.
كانت بدايات حديثها ومكرها أنها عّرفته بنفسها 
األول  اسمها  مستخدمة  وبعائلتها  24عاماً«،  »ح، 
احلقيقي واسم عائلة وهمي ألحدى األسر الفقيرة 
في املدينة، وادعت أّن أفراد أسرتها املكّونة من ستة 
واألسى  بالبؤس  مفعمة  حياة  يعيشون  أشخاص 
والفقر، فوالدها عاجز عاطل عن العمل منذ سنوات، 
في  وبحصيات  السّكري  بداء  ُمصابة  ووالدتها 
املرارة، وأنها بحاجة ماّسة لعمل جراحي وللدواء 
باستمرار، وإخوتها جميعاً يعيشون على مساعدة 

أهل اخلير واملروءة والعوَن واملساعدَة. 
شرح  في  واسهابها  »ح«،  جلرأة  »ك«  اندهش 
حالة البؤس الراهنة لعائلتها، وللموقف الذي جتّرأت 
على وضع »ك« فيه، لكن حتت إحلاحها الشديد لم 
الّرضوخ لطلبها بإعطائها بعض ما  من  يجد مفّراً 
جادت به نفسه، مّدعياً أنه ال يحمل اآلن في جيبه 
سوى ورقة من فئة ال� »100« درهم، وللتخلّص من 
الفّخ الذي وقع فيه، قال: »إذا أردِت املزيد فتعالْي 
معي إلى البيت«، ظنّاً منه أنها لن تأتي، إال أّن الطاّمة 
للحصول على  الذهاب معه  على  موافقتها  الكبرى 
سوى  حالً  »ك«  يجد  لم  وهنا  أكبر،  مالية  معونة 

المحتالة
اإعداد: وجيه ح�سن 

فلعّل  ما جرى،  لها حقيقة  أن يشرح  من زوجها 
وعسى يجدان حالً ملا هما فيه من مصيبة وإعصار 

مدّمر...
وفي طريقهما إلى مركز الشرطة باملنطقة ذاتها 
لتقدمي بالغ بحق احملتالة »ح«، نظر »ك« من نافذة 
وحركة  املباني  إلى  زوجته،  تقودها  التي  السيارة 
الناس والشجر والطيور وكّل املرئيات، لم يكن يرى 
فيها سوى صورة احملتالة اخلبيثة »ح«، فقد كان 
مشتّت الذهن والعقل، في حالة من الصدمة وعدم 

التصديق. 
الشرطة، شرح »ك« قصته  وأمام رئيس مركز 
»ح«  احمُلتالة  مَتّكنت  وكيف  الياء،  إلى  ألفها  من 
التي كانت تعرج من إحدى ساقيها من سرقة ماله 

ومصوغات زوجته الثمينة وبعض ثيابها اجلديدة، 
كما أوضح أوصافها بالكامل، عندئذ عرض رئيس 
الرسومات  من  ع��دداً  »ك«  على  الشرطة  مركز 
التشبيهية لعدد من الفتيات احملتاالت، كان قد طلبها 
من األرشيف، ليتبنّي ل� »ك« رسمة مشابهة لوجه 
احملتالة »ح« نفسها التي سرقته جهاراً نهاراً بدهاٍء 
 : »ك«  ل�  املركز  مدير  قال  عندها  النظير.  منقطع 
أكثر  فهناك  احملتالة  لهذه  الوحيدة  الضحية  لست 
من بالغ بحقها، وعليك أن تنتظر خبراً ساراً بإلقاء 
القبض عليها بأسرع وقت ممكن، فعناصر البحث 
اجلنائي في املركز يتعقبونها منذ فترة، وال بد أنها 

واقعة بالفّخ قريباً.
مركز  رئيس  مع  »ك«  حديث  على  ميِض  ولم 

الذهاب بها إلى منزله، مرّدداً بينه وبني نفسه »اعمل 
خيراً وال تندم«.

»ح«  من  »ك«  طلب  املنزل  إل��ى  وبوصولهما 
إضافية،  نقوداً  لها  يجلب  ريثما  خارجاً  االنتظار 
إلى  الدخول  عليه  عرضت  خبيثة،  بدوافع  ولكنّها، 
والطبخ  بالتنظيف  يتعلق  بأّي عمل  والقيام  املنزل، 
قائلة  وورودها،  احلديقة  وسقاية شجر  والترتيب 
بأنها عملت من قبل في مثل هذه األعمال في بيوت 
كثيرة ولديها خبرة واسعة، لكّن »ك« امتنع عن ذلك 
بحجة أّن زوجته ليست في البيت، فهي في زيارة 
لوالدتها املريضة، إال أنها أصّرت على دخول املنزل 
فقد وجدت الفرصة سانحة، متوّسلًة بأّن عملها هذا 
عمل،  دون  املال  إعطائها  ومهانة  ذّل  عنها  سيبعد 
وعلى مضض وخجل سمَح لها بالدخول طالباً منها 
بانتظار عودة زوجته من اخلارج، ولكن  اجللوس 
غفلة من  في  اململّة جعلته  غير  املستحبّة  أحاديثها 
أمره خصوصاً عندما طلبت منه أن يدلها على املطبخ 
ريثما  اللذيذة  القهوة  فنجانني من  ولها  له  لتهيّىء 
تصل زوجته، وتبدأ بتلقي التعليمات منها ملباشرة 
وبعدها صحا  أرادت.  ما  لها  كان  وبالفعل  العمل، 
»ك« على عويل وصراخ زوجته »ف« التي حضرت 
إذ  املتوقعة،  غير  املفاجأة  جاءت  حيث  املنزل،  إلى 
حني دخل »ك إلى احلمام، لم يدِر ماذا جرى، حيث 
لذيذة  تكن  لم  التي  القهوة  لتحضير  »ح«  توّجهت 
إلى  تدخل  أن  وخبثها  بدهائها  استطاعت  إذ  أبداً، 
غرفة نومه وزوجته بسرعة وُتقلب خزانة املالبس 
رأساً على عقب، وأن تسرق مصوغات زوجته »ف«، 
وبعض ثيابها اجلديدة، ومبلغ »6000 « درهم من 
غرفة النوم، ثم الذت بالفرار من باب املطبخ، بينما 

»ك« ال يزال ينتظر فنجان القهوة اللذيذ!
كل ذلك كان دليالً قاطعاً على أّنه قد »بلع الُطعم 
مع الصنّارة« كما يقول املثل، وأنه وقع - بسبب 
طيبة قلبه وسذاجته وكرمه - في حبائل فتاة خبيثة 
غدرت به أمّيا غدر وأسلمت ساقيها للريح وهربت.. 
طلبت  وعويلها،  الزوجة  عاصفة  ه��دأت  حني 

الشرطة أكثر من ثالثة أيام، حتى َرنَّ جرس هاتف 
ل�  املركز  في  االستعالمات  شرطي  ليقول  البيت 
»ك«: ال تتأخر يرجى حضورك إلى املركز، فاحملتالة 
»ح« هي اآلن في القفص بعدما َتعّرفت إليها إحدى 
غيرها  وعن  عنها  تبحث  التي  الشرطة  دوري��ات 
وتخليص  عليهم  للقبض  واملجرمات  املجرمني  من 

املجتمع من شرورهم ... 
ُنسب  مبا  »ح«  اعترفت  التحقيق،  غرفة  وفي 
واجهها  كثيرة، وحني  اتهامات وسرقات  إليها من 
الصفح  منه  طالبة  معه،  اعترفت مبا صنعته  »ك« 
أمام  إياه  عن احتيالها وسرقتها املوصوفة، واعدة 
مدير مركز الشرطة بإعادة مسروقاته واملسروقات 
لكن  عنها،  اإلفراج  مقابل  بحوزتها،  التي  األخرى 

إلى  اقتيادها  أوالً  عناصره  من  طلب  املركز  مدير 
بيتها مخفورًة جللب املسروقات كافة، ثم تقدميها 
وأن  عليها،  يطبّق  أن  يجب  العام  فاحلّق  للقضاء، 
تنال وأمثالها ما تستحقه من عقوبات زاجرة رادعة 

عادلة.
نادمة  احلديدية  القضبان  إلى خلف  أدخلت«ح« 
على ما اقترفته يداها من جرائم نكراء، وُقدِّمت إلى 
احملكمة لتنال عقابها العادل بالسجن لسنوات ِعّدة، 
صاحلة  إنسانة  السجن  من  وتخرج  تتوب  لعلها 
واالحتيال،  بالسرقة  ال  باحلالل  رزقها  تكسب 
»ماذا  ثم  الصور؟!  واستعادة  النّدم  نفع  ما  ولكن 
ينتفع اإلنسان إذا ربح العالم كلّه وأهلَك نفسه أو 

خسَرها« ؟! ... 
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الجريمة و العقاب

للعام  يناير  شهر  من  بارد  شتوي  صباح  في 
عشرة  اخلامسة  البالغ  شارلي  الفتى  كان   ،1974
مدينة  في طرف  الواقع  بيته  إلى  عائداً  العمر  من 
»كنساس«  والي��ة  في  مدينة  أضخم  »ويكيتا« 

األميركية، حيث تعيش أسرته وأخوته.
وعندما وصل إلى املنزل صعد إلى الدور الثاني 
في  السيئة  املفاجأة  وكانت  والديه،  حجرة  حيث 
انتظاره، إذ كان والده ُمستلقياً على أرضية الغرفة، 
وقد ُقيدت يداه وَقَدماه كذلك األمر مع والدته جوليا، 
وعلى الفور استعان الصبي بأحد جيرانه لالتصال 

ُرعب
في »ويكيتا«

ترجمة: د. ح�سن الغول 

بالشرطة الذين وصلوا خالل فترة قصيرة، وبدأوا 
عملية بحث في املنزل، حيث عثروا على أخيه الطفل 

جوزيف البالغ التاسعة من العمر ُمقيّداً وميتاً.
على  العثور  مت  للمنزل  األرض��ي  ال��دور  وفي 
العمر  من  عشرة  احلادية  البالغة  جوزفني  الطفلة 

ميتة نتيجة َتعّرضها للشنق.
تصريحاتهم  في  باحلذر  احملققون  اتصف 
واكتفوا بالقول بأن الضحايا األربع لقوا مصرعهم 
شنقاً، بينما قام القاتل بقيادة سيارة الوالد وانطلق 

بها بعيداً قبل أن يغادرها.

يقترب  أنه  إلى  فيها  أشارت  والتي  بالقاتل  تتعلق 
من الستني من العمر، ويقيم في منزل في املدينة 
أنه نحيل ويرتدي مالبس داكنة  وليس شقة، كما 
كما  اآلخرين،  مع  التعامل  ُبحسن  ويتصف  اللون، 
امتالكه  إلى  أنه ال يتمتع بتجارب عاطفية، إضافة 
في  باملشي  يستمتع  أنه  إال  اللون،  داكنة  سيارة 
ضواحي املدينة، كما أنه يحمل الكثير من اإلصرار 

على االستمرار في ارتكاب جرائمه.
القاتل  أرسل  الصمت،  من  عاماً  ثالثني  وبعد 
رسالة إلى إحدى الصحف يؤكد فيها أنه هو الذي 
فيكي  ضحيتها  ذهبت  التي  القتل  جرمية  ارتكب 

ويجير في العام 1986.
وفي مايو 2004 أرسل القاتل رسالة ُمطولة إلى 
احملققون  وجد  والتي  »كنساس«  تلفزيون  محطة 
من  وك��ان  هويته،  حول  جديدة  أدل��ة  تضم  أنها 
مع  والتعامل  للعودة  اشتاق  القائل  أن  الواضح 

وسائل اإلعالم.
في أكتوبر 2004 مت العثور على رسالة مشبوهة 
في صندوق بريد أحد األبنية، حيث أكدت الشرطة 
بعد فحصها أنها تعود للقاتل »بي. تي. كيه« الذي 
أصبح هنالك اعتقاد لدى احملققني بأن هذه احلروف 
وأن هذا  اسمه كامالً،  األولى من  تشكل احلروف 
ال  بطريقة  شخصيته  عن  للكشف  يسعى  القاتل 

إرادية أو بسبب غرور أصابه.
الشرطة  واصلت   2004 العام  خريف  خ��الل 
بحثها املكثف عن القاتل الذي يبدو أنه شعر بذلك، 
إذ بدأ في محاولة معرفة ما توصلت إليه الشرطة، 
ولم يكن يشعر بالقلق بقدر ما يشعر باالرتياح ألنه 

عاد إلى دائرة الضوء من جديد.
في نوفمبر من العام ذاته سرَّبت إدارة الشرطة 
هوية  تكشف  قد  ملعلومات  حيازتها  عن  أخباراً 
أحد  يتمكَّن  أن  في  تأمل  وكانت  بالقتل،  املشتبه 
املعلومات،  لهذه  ووفقاً  عليه،  التعرف  من  السكان 
فإن هذا الرجل يتجاوز الستني عاماً من العمر، وقد 
فقد والده خالل احلرب العاملية الثانية، وفي بداية 
اخلمسينات من القرن املاضي عمل في اإلذاعة، كما 

أنه بارع في التصوير الفوتوغرافي.
في  شخص  اعتقال  مت  قصيرة  فترة  وخ��الل 
القاتل،  أن يكون هو  ُيشتبه في  العمر  الستني من 
وتزامن ذلك مع اكتشاف جثتني جديدتني مما يرفع 

عدد الضحايا إلى عشرة.
بعد 31 عاماً أصبح املشتبه بارتكاب جرائم القتل 
خلف القضبان وهو رجل يدعى دينيس ريدر، ومت 

االعتقال في فبراير 2005.
ووفقاً للمعلومات، فقد ولد هذا الرجل في العام 
السبعينات من  »فيتنام«، وفي  في  1945 وحارب 
التحق  ثم  طفلني،  وأجن��ب  ت��زوج  املاضي  القرن 

باجلامعة وحصل على شهادة في القانون.
في األول من مارس من العام 2005 َمثَُل ريدر 

وصحفية  تلفزيونية  تغطية  وسط  احملكمة  أمام 
كبيرة لالستماع إلى التهم املتعلقة بارتكابه عشر 
اعترف  حيث  األول��ى،  الدرجة  من  قتل  جرائم 
ذاته  الوقت  وفي  كلها،  وليس  بعضها  بارتكابه 
كان يدور جدل خارج احملكمة عما إذا كانت ابنته 
قد  العمر  من  والعشرين  السادسة  البالغة  كيري 
البعض  كان  وإن  عليه،  القبض  في  دوراً  لعبت 
ذلك  نفت  الشرطة  إدارة  أن  ذلك، خاصة  يستبعد 
وأشارت إلى أنه مت تعقب ومعرفة اسم القاتل عن 
طريق رسالة إلكترونية كان قد أرسلها إلى إحدى 

الصحف.
ووفقاً للكثير من احملققني، فإن هذا القاتل، كان 
فخوراً مبا قام به ولم تكن لديه أية رغبة في أن 
ُيسند ما ارتكبه إلى شخص آخر، ولهذا تعامل مع 
وسائل اإلعالم بالقليل من احلذر األمر الذي سّهل 

من عملية كشفه.
إال أنه خالل احملاكمة اّدعى ريدر اجلنون، وقال 
إنه كان مهووساً برغبته الشديدة في القيام باعتداء 
جسدي على ضحاياه، وأنه لم يكن ينوي قتلهم، إال 
بدأ  احملكمة،  في  استجوابه  الوقت وخالل  مع  أنه 
يتخلّى عن إدعاءاته وحذره، وكان يشعر بالراحة، 
وهو يتحدث بالتفصيل عن كيفية ارتكابه جلرائمه 

واللحظات األخيرة التي أمضاها ضحاياه.
أحياناً  كان  أنه  إلى  اعترافاته  في  ريدر  وأشار 
يختار ضحاياه بشكل عشوائي، وكان يتعامل معهم 
بطريقة قاسية وخالية من أية عواطف، وكان هدفه 
حياة  الثمن  كان  لو  حتى  غرائزه  إرضاء  الوحيد 

اآلخرين.
اخلسارة السريعة التي أصابت ريدر متثلت في 
طالق زوجته منه بعد زواج استمر أربعة وثالثني 
عاماً، ومت ذلك في يوليو 2005 أي بعد عدة شهور 
من إخبارها بأن زوجها هو القاتل الذي تبحث عنه 

الشرطة.
ريدر الذي كان مزهواً مبا ارتكب من جرائم قرر 
بالدفاع في  بنفسه  والقيام  االستغناء عن محاميه 
احملكمة، وقد أثار هذا القرار استغراب الكثيرين، لكن 
البعض عزاه إلى رغبة هذا القاتل في االستعراض 
أمام وسائل اإلعالم املختلفة التي كان يشعر باملتعة 

وهو يرى نفسه محط أنظارها.
النجاح  يحقق  لم  نفسه  عن  دفاعه  أن  ويبدو 
أغسطس  شهر  في  القاضي  أص��در  إذ  املطلوب، 
أن  على  سنة   175 بسجنه  حكماً  ذاته  العام  من 
بأية  التمتع  بدون  األول��ى  سنة  األربعني  ميضي 
فرصة للعفو، كذلك أن يدفع تعويضاً مالياً لعائالت 

الضحايا مت حتديده بثالثني ألف دوالر.
وبصدور هذا احلكم، طويت صفحة سوداء في 
مدينة »ويكيتا« وتخلص سكانها من كابوس َجثََم 
على صدورهم ألكثر من ثالثني عاماً عانوا خاللها 

مرارة الرعب.

وبدأ أفراد الشرطة على الفور عمليات التحقيق 
والتي لم تسفر عن أية نتائج ملموسة، حيث أثيرت 
التساؤالت عن السبب في اختيار القاتل ألفراد هذه 

األسرة الرتكاب جرميته.
وفي أكتوبر 1974 أي بعد مرور تسعة شهور 
على هذا احلادث تلقت إدارة الشرطة رسالة يعترف 
أن  إال  القتل،  جرمية  ارتكب  الذي  بأنه  صاحبها 

الشرطة لم تستطع التعرف على هويته.
ولم متض فترة طويلة حتى حاول هذا القاتل قتل 
شاب وأخته، إال أن الشاب متكن من الفرار، بينما 

توفيت أخته إثر تلقيها ثالث طعنات في جسدها.
وبعد مرور ثالثة أعوام وقع حادث قتل مشابه، 
عندما عثرت الشرطة على جثة فتاة ُتدعى شيرلي 

فان وقد لُف حبل حول عنقها.
مع انتشار خبر العثور  على اجلثة ساد مدينة 
»ويكيتا« حالة من الرعب والهلع، حيث بدأ السكان 
أبوابهم  ويغلقون  مبكرين  منازلهم  إلى  يعودون 
أُطلق  الذي  القاتل  الوقوع ضحية  من  خوفاً  جيداً 

عليه »بي. تي. كيه«.
وفي الثامن من ديسمبر عام 1977، تلقى قسم 
الطوارئ في املدينة مكاملة هاتفية من القاتل يتحدث 
فيها عن وجود ضحية جديدة وهي الفتاة نانسي 
فوكس، وبالفعل عندما ذهبت الشرطة إلى منزلها 
البالستيك حول  من  كيس  لّف  وقد  ميتة  وجدتها 

عنقها.
وفي فبراير 1978 قام القاتل الذي يبدو أنه كان 
رسالة  بكتابة  جرائمه  على  الضوء  تسليط  يريد 
وبعثها إلى مسؤولي التلفزيون احمللي يؤكد فيها أن 
عدد ضحاياه بلغ سبعة وادعى أن شيطاناً يتحكم 

في تصرفاته.
وخالل السنوات الثالث التي أعقبت إرسال هذه 
الرسالة، لم تشهد املدينة وقوع أي حادث قتل، وإن 
بقي الرعب ُمسيطراً عليها، مما أدى إلى توقف شبه 
ارتكبها  التي  باجلرائم  املتعلقة  للتحقيقات  كامل 
فريقني  تعيني  مت   1983 العام  في  أنه  إال  القاتل. 
من احملققني للتحقيق في تلك اجلرائم حيث زاروا 
أكثر  دم  من  عينات  وجمعوا  املناطق،  من  العديد 
من مائتي مشتبه بهم ومت وضع البيانات واألدلة 
في قاعدة البيانات لديهم، كما اكتشفوا العديد من 
األدلة، ومنها أن جميع اجلرائم حدثت في مناطق 

محددة ومألوفة للقاتل.
التحقيقات  بدء  على  عامني  مرور  من  وبالرغم 
وعدم القبض على أي شخص، إال أن ما مت جمعه 
من معلومات شكَّل قاعدة كبيرة استند عليها فريق 

احملققني.
في احلادي والثالثني من أكتوبر للعام 1987 مت 
العثور على الفتاة شانون أولسون البالغة اخلامسة 
عشرة من العمر ميتة، وكانت جثتها ُملقاة في إحدى 
البرك، وكانت الدالئل تشير إلى أن القاتل هو ذاته.

فاغر  ماري  السيدة  كانت  شهرين  مرور  وبعد 
ميتاً  زوجها  على  عثرت  عندما  منزلها،  إلى  عائدة 
إثر إطالق النار عليه، كذلك األمر مع ابنتيها اللتني 

توفيتا خنقاً.
في  الشرطة  إدارة  تلقت   1991 العام  وف��ي 
هو  القاتل  أن  الواضح  من  كان  رسالة  »ويكيتا« 
الذي أرسلها، والتي حملت إشارات على أنه ال يزال 

يتحرك بحرية داخل املدينة.
ديبورا  الدكتورة  قامت   2000 أغسطس  في 
بيانات  بإعداد  العنيفة«  اجلرائم  »معهد  مديرة 
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املدعي  إقامة  في  القضية  هذه  وقائع  تتلخص 
دعوى قضائية على مطلقته التي رزق منها بالبنتني 
)ن(  و )ج(  ومت إثبات حضانتها لهما بعد الطالق 
له  بإسقاط احلضانة وتسليم احملضونتني  مطالباً 
بحجة قيام زوجته بضربهما باستمرار وبوحشية 
وكانت جتاهر بذلك رغبة منها في االنتقام منه، وأنه 
سبق وأن استأجر لها سكناً مناسباً ومالئماً ملعيشة 
ابنتيه إال أنها قامت بتسكني احملضونتني في خيمة 
طبقاً للثابت مبعاينة إدارة مراكز الدعم االجتماعي 
للسكن فضالً عن سوء معاملتها بتركهما حتى وقت 

متأخر من الليل بصحبة اخلادمة.
حضرت املدعى عليها أمام احملكمة وقدمت الرد 
على دعوى املدعي وأفادت بأنها قامت بدفع كافة 
نفقات عالج البنت )ن( في الوقت الذي رفض فيه 

املدعي القيام بعالجها وهذا يدل على إهماله هو.
أحالت احملكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت املدعي 
بكافة طرق اإلثبات إهمال املدعي عليها البنتهما كما 

صرحت للمدعى عليها بالنفي بذات الطرق.
وهو  )س(  اإلثبات  لشاهدي  احملكمة  استمعت 
)ابن خالها( والشاهد )ع( اللذين شهدا بأن األم ال 
حُتسن تربية البنتني وتسومهما القسوة وتتركهما 
وفي  املنزل،  داخ��ل  مبفردهما  كثيرة  فترات  في 
طويلة  لفترة  للتسوق  بالسيارة  تركتهما  إحداها 
حتى متكنت الشرطة من العثور عليهما وكانتا في 
حالة يرثى لها ومن ثم قررت احملكمة حجز الدعوى 

للحكم.
احملامية  تقول  احلكم  في  جاء  ما  على  وتعليقاً 
واملستشارة القانونية هبة عالء الدين معني إنه جاء 
في حيثيات احلكم  في إسقاط حضانة املدعي عليها 
البنتيها )ن(و)ج( إلهمالها في تربيتهما، فإن املقرر 
الشخصية  األح��وال  قانون  من   142 امل��ادة  بنص 

البنتني  عليهما وجندة  العثور  من  الشرطة  متكنت 
اللتني كانتا في حالة يرثى لها، وهو مايكون قد وقر 
معه في يقني احملكمة عدم صالحيتها وقدرتها على 
تربية احملضونتني وصيانتهما ورعايتهما، ومن ثم 
تقضي بإسقاط حضانتها لهما والزامها بتسليمهما 
للمدعى لضمهما إلى حضانته واستكمال رعايتهما 
وتربيتهما وإسقاط نفقتهما عنه من تاريخ استالمه 

لهما.

��ستئناف �لدعوى

جلسة  وحددت  احلكم  عليها  املدعى  استأنفت 
تطبيق  في  باخلطأ  املستأنفة  واحتجت  للنظر، 
في  والقصور  االستدالل  في  والفساد  القانون 
الدعوى  برفض  والقضاء  احلكم  وإلغاء  التسبيب 
جلنة  بندب  واحتياطياً  والثبوت  الصحة  لعدم 
املصاحلة ملعاينة مسكن الشاهد )س( إلثبات أنه ال 
يسكن مبلحق مع املستأنفة والزام املستأنف ضده 

بالرسوم واملصاريف.
أصدرت محكمة االستئناف حكمها التي قررت 
فيه أن فهم الوقائع وتقدير الدليل فيها من سلطة 
من  مستخلصاً  ذلك  كان  متى  املوضوع  محكمة 
الواقع  الثابت باألوراق وعن فهم وبصر وبصيرة، 
حكمها  في  خلصت  قد  البداية  محكمة  إن  وحيث 
وكّونت عقيدتها في عدم قدرة املستأنفة على تربية 
احملضونات بعد سماع شهادة الشهود، وحيث إن 
لهذه احملكمة أن تأخذ بأسباب حكم محكمة البداية 
وجتعل منها جزءاً من حكمها مبا ال يتعارض مع 
بتتبع  ملزمة  غير  احملكمة  كانت  وملا  احلكم،  هذا 
كان  متى  عليها  والرد  دفوعهم  كافة  في  األطراف 
ماقدم يكفي حلمل احلكم، فقد أيدت احملكمة احلكم 

ورفضت االستئناف.

إسقاط حضانة األطفال
اإعداد: اأماين اليافعي

هبه عالء الدين معني

رقم 28 لسنة 2005 أن احلضانة هي حفظ الولد 
وتربيته وبنص املادة 143 من ذات القانون أنه من 
على  القدرة  لديه  تتوافر  أن  احلاضن  بني شروط 

تربية احملضون وصيانته ورعايته.
وتبني من هاتني املادتني أن احملضون هو محط 
اللبنة  بحسبانه  النشئ  لتربية  له  املشرع  اهتمام 
كافة  في  منضبط  صالح  مجتمع  بناء  في  األولى 
شرطاً  احلاضن  في  فاشترط  سلوكه،  مناحى 
تربية  على  القدرة  لديه  تتوافر  أن  وهو  جوهرياً 
هذا  فيه  فقد  فاذا  ورعايته،  وصيانته  احملضون 

الشرط فقد صالحيته للحضانة. 
وإذا كان ذلك البني للمحكمة مما شهد به شاهدا 
شروط  ألول��ى  تفتقد  عليها  املدعي  أن  اإلثبات 
صالحيتها للحضانة وهي توافر القدرة لديها على 
تربية ابنتيها ذلك أن شهادتهما التي جاءت موضوع 
اطمئنان احملكمة قطعت مبا ال تدع معه مجاال للشك 
القسوة  وتسومهما  البنتني  تربية  حتسن  ال  أنها 
وتتركهما في فترات كثيرة مبفردهما داخل املنزل 
وفي إحداها تركتهما بالسيارة للتسوق لفترة طويلة 



53 العدد 498 يونيو 2012 العدد 498 يونيو 522012

أوراق قانونية

على  البدنية  والقوة  العنف  استعمال  الرياضات  بعض  ممارسة  تتطلب 
جسم املنافس. ولعل ذلك يبدو بصورة واضحة جلية في املالكمة واملصارعة 
العنيفة  »الرياضات  تعبير  الرياضات  هذه  على  نطلق  أن  وميكن  والكاراتيه. 
أو  العنف  من  نوعاً  األخرى  الرياضات  بعض  تتضمن  قد  كذلك،  بطبيعتها«. 
القدم. وهذه  الشأن في رياضة كرة  القوي عند ممارستها، كما هو  االلتحام 
الرياضات بحسب طبيعتها ال تفترض استعمال العنف، ولكن قد يترتب أثناء 
ممارستها املساس بسالمة جسم املنافس على الرغم من اتباع كل قواعد اللعب 

وأصوله.
البعض  بفعل   – الالعبني  بعض  يصاب  أن  األلعاب  هذه  على  يترتب  وقد 
بإصابات بالغة. بل إن األمر قد يصل في بعض األحيان  اآلخر خالل اللعب – 
الدوري  مباريات  إحدى  املثال، وفي  الوفاة. فعلى سبيل  التسبب في  إلى حد 
الهندي، حدثت واقعة دراماتيكية سنة 2004 ، راح ضحيتها املهاجم البرازيلي 
»كريستيانو جونيور«، وذلك على إثر تدخل حارس املرمى »سوبراتا بول« الذي 
كان يتولى حراسة مرمى فريق »موهون باجان« مع »كريستيانو« مهاجم نادي 

العنف الرياضي
بين اإلباحة والتجريم

الدكتور اأحمد عبد الظاهر

املستشار القانوني بدائرة القضاء – أبوظبي
أستاذ القانون اجلنائي املساعد بجامعة القاهرة

»دميبو« خالل املباراة النهائية لكأس رئيس الهند، األمر الذي أدى إلى مقتل 
املهاجم البرازيلي. وقد أثارت الواقعة جدالً كبيراً، حيث طالب البعض مبعاقبة 
احلارس جنائياً، إال أن تقريراً طبياً أثبت أن التدخل العنيف للحارس »سوبراتا« 
مع »كريستيانو« تزامن مع إصابة األخير بأزمة قلبية نتيجة اإلفراط في اجلهد 
البدني والتعرض لضغوط عصبية وذهنية عنيفة أدت إلى وفاته بعد حلظات 
من نقله إلى املستشفى. وعلى كل حال، فقد أثارت الواقعة جدالً قانونياً كبيراً، 

يتعلق مبدى جترمي مثل هذه األفعال العنيفة.
والواقع أن القانون يبيح بصفة عامة ممارسة األلعاب الرياضية املألوفة لنا، 
حتى ما كان منها يتطلب العنف أحياناً كاملالكمة واملصارعة وما إلى ذلك. ولكن، 

هذه اإلباحة غير مطلقة، وإمنا حتدها قيود وضوابط معينة.

ِعّلة �الإباحة

ذهب فريق من الفقهاء وأحكام احملاكم إلى أن اإلباحة في هذه احلالة ترجع 
إلى رضاء املجني عليه أو إلى انعدام ركن العمد النتفاء نية اإلضرار. ولكن 
هذا التفسير ال يستقيم مع املبادئ القانونية املستقرة. فمن ناحية، يالحظ أن 
رضاء املجني عليه ال مينح املتهم حقاً ما وليس سبباً عاماً إلباحة اجلرائم. ومن 
ناحية أخرى، فإن ركن العمد يتوفر في مثل األحوال املتقدمة من مجرد العلم 
نية اإلضرار  النظر عن  نتائجه، وذلك بغض  اإلرادي ومتثل  النشاط  بحقيقة 
في ذاتها، أي دون نظر إلى البواعث أو الدوافع إلى ارتكاب الفعل. وعلى ذلك، 
فإن القول بانعدام ركن العمد في مثل األحوال املذكورة راجع في حقيقة األمر 
إلى اخللط بني فكرة العمد وفكرة الباعث. وبناًء على ذلك، نعتقد أن التفسير 
تشجع  إذ  القانون.  قرره  حقاً  الالعب  استعمال  في  يكمن  لإلباحة  الصحيح 
الدولة األلعاب الرياضية على اختالف أنواعها وترصد من أجلها املال وتعترف 
بالهيئات التي تقوم على رعايتها. والعلة التي من أجلها يقرر القانون هذا احلق 
أن األلعاب الرياضية ال تهدر مصلحة اجلسم في أن يسير سيراً عادياً، بل إنها 
على العكس من ذلك تصون هذه املصلحة باعتبارها تقّوي اجلسم. وإذا ترتب 
عليها أحيانا مساس بسالمة اجلسم، فإن أثرها الغالب في صيانة مصلحته 

يرجح على هذا املساس. 
   

قيود �الإباحة وحدودها

غير أن حق ممارسة األلعاب الرياضية مقيدة من دون شك بالشروط التي 
يتطلبها تطبيق مبدأ الشرعية، وأخصها شرط حسن النية الذي يعني عدم إساءة 
استعمال احلرية. وفضالً عن ذلك، فإن نطاق هذا احلق محدود بقواعد اللعب 
املتعارف عليها، ويتعني بالتالي احترامها. ويترتب على عدم مراعاة هذه القواعد 
أو اخلطأ فيها مسؤولية الالعب عن نتائج فعله بوصفها جرائم عمدية أو غير 
عمدية على حسب ما تتكشف عنه وقائع احلال من توفر العمد أو مجرد اخلطأ.

�سروط �الإباحة

إن إباحة العنف املرتبط باأللعاب الرياضية مرهون بتوافر شروط ثالثة: 
أي  الرياضي،  العرف  بها  يعترف  التي  األلعاب  من  اللعبة  تكون  أن  )األول( 
أن تكون لها قواعد متعارف عليها وتقاليد حتمل املشتركني فيها على احترام 
هذه القواعد، وأن تكون مما ميارس في جهة أو جهات معينة. وال يتطلب هذا 
أو  عليها  اإلشراف  تتولى  هيئات منظمة  أو  للعبة جمعيات  تكون  أن  الشرط 
األفعال  أو  العنف  أفعال  تكون  أن  )الثاني(  على ممارستها.  اإلقبال  تشجيع 
التي أفضت إلى املساس بسالمة اجلسم قد ارتكبت أثناء املباراة الرياضية. 
فإذا كانت قبل بدء املباراة أو بعد انتهائها، فال إباحة. ويقتضي هذا الشرط أن 
يكون املجني عليه قد رضي باالشتراك في املباراة. إذ ال مباراة بغير رضاء 
من يشتركون فيها. )الثالث( اتساق الفعل وقواعد اللعبة املتعارف عليها. فإذا 
خرج الالعب عليها عامداً متعمداً، مريداً إيذاء منافسه، كان مسؤوالً عن جرمية 
عمدية. أما إذا كان خروجه عليها ثمرة خطأ غير عمدي، فيرى الفقه أن الالعب 
يكون مسؤوالً عما يترتب على فعله من إصابة مسؤولية غير عمدية. ومع ذلك، 
وباستقراء الواقع العملي، ميكن القول بأن الُعرف قد جرى على التسامح في 
هذه احلالة، مع االكتفاء مبا يتقرر من عقوبات تأديبية يتم توقيعها بواسطة 

اجلهات الرياضية املعنية بأمور اللعبة.

ج: وفقاً لنص املادة »36« إجراءات جزائية إماراتي: يجب أن تثبت جميع 
اإلجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها 
منهم، ويبني بها وقت اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك 
احملاضر زيادة على ما تقدم توقيع املتهمني والشهود واخلبراء الذين سؤلوا، 
وفي حالة االستعانة مبترجم يتعني توقيعه على احملاضر املذكورة، وترسل 

احملاضر إلى النيابة مع األوراق واألشياء املضبوطة.
واحلكمة من حترير احملضر هو إثبات احلالة وجمع املعلومات كتابة، ولذلك 
يقتصر أثره القانوني على إثبات ما يتلقاه مأمور الضبط القضائي من أقوال 
أو يدرجه من بيانات أو مالحظات، وذلك من أجل احملافظة على املعلومات 

والقرائن املتوافرة في الدعوى.
إذا كان القانون قد أوجب على مأمور الضبط القضائي إثبات اإلجراءات 
يتضمنها  أن  ينبغي  التي  البيانات  حدد  فإنه  محاضر،  في  بها  يقوم  التي 

احملضر، وهي على النحو اآلتي:
1 �� بيان وقت اتخاذ اإلجراءات.

2 �� مكان حصول هذه اإلجراءات.
3 �� تواقيع املتهمني والشهود واخلبراء الذين سؤلوا.

4 �� في حالة االستعانة مبترجم، يتعني توقيعه على احملاضر املذكورة.
مأموري  عليها من  االستدالل موقعاً  تكون محاضر  أن  ينبغي  كما   ��  5
الضباط القضائي القائمني بتحريرها، ولم يرسل القانون شكالً لهذا التوقيع، 
مادام موقعاً عليها فعالً من مأمور الضبط محرر محضر جمع االستدالالت.

ولكن عدم توقيع املتهم على هذا احملضر، ليس من شأنه إهدار قيمته كله 
كعنصر من عناصر اإلثبات، وإمنا يخضع ما يعتريه من نقص لتقدير محكمة 

املوضوع.
وإذا قام أحد مساعدي الضبطية القضائية بإجراء من إجراءات االستدالل، 
فيجب عليه إثباته مبحضر يحرر مبعرفة مأمور الضبط أو مبعرفة معاونه 
الذي قام به، وإثبات هذه اإلجراءات أو املعلومات أو القرائن ليس متوقفاً على 
حترير محضر بها، إذ يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يشهد مبا حدث أمام 
سلطة التحقيق أو احملكمة. ومن ثم، ال يجوز إهدار هذه املعلومات بناًء على 

عدم حترير هذا احملضر.
وبناًء عليه، فإن إلزام مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر من قبيل 
تنظيم العمل وضمان حسن سيره. من املقرر أن ال يترتب على عدم حترير 
محضر جمع االستدالالت أي بطالن. ومن باب أولى، فإن إغفال التوقيع على 

احملضر ممن مرره أمر ال يترتب عليه بطالن.
وخلو محضر الضبط من اسم محرره ال يعيبه، كما أن القانون لم يوجب 

عليه أن يحرر احملضر في مكان اتخاذ اإلجراء ذاته.
عالوة على ذلك، لم يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي اصطحاب 
يحرره  أن  يستوي  ولذلك  االستدالالت.  جمع  محضر  حترير  ليوم  كاتب 
بنفسه، أو بواسطة االستعانة بآلة كاتبة أو يد أجنبية، مادام حتريره قد مت في 
حضرته وحتت بصره وكذلك بتوقيعه، أما إذا كان مأمورالضبط القضائي 
يباشر عمالً من أعمال التحقيق الذي ندبته النيابة العامة إلجرائه، فيجب عليه 

أن يصطحب كاتباً لتدوين التحقيق، وإال اعتبر محضر جمع االستدالالت.

• ما مدى التزام مأمور الضبط القضائي 
بتحرير محضر جمع االستدالالت؟

يجيب عن هذا السؤال:
النقيب/ حممد اأحمد الزيودي

رئيس قسم تدقيق العقود بإدارة الشؤون القانونية- ديوان وكيل الوزارة
zeyoudi.ae@hotmail.com
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على مدى سنوات طويلة شهدت أجهزة الشرطة 
وتنفيذ القانون في »الواليات المتحدة« َجدالً حول 
أمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  كان  إذا  ما 

عقلية ُيشكِّلون خطراً على السالمة العامة أم ال؟
النتيجة التي تم التوصل إليها، أكدت عدم صحة 
هذا  حول  ُنشرت  التي  اإلحصائيات  أن  كما  ذلك، 
األمر أشارت إلى أن المرضى العقليين ال يميلون 

إلى استخدام الُعنف في حياتهم اليومية.
يتصف سلوكهم  المرضى  هؤالء  بعض  أن  إال 
أحياناً بالُعنف والعدوانية، ووفقاً لشهادات العديد 
الذين  الشرطة  دوريات  في  العاملين  الضباط  من 
خاضوا أحداثاً أحد أطرافها مريض ُمصاب بمرض 
للحظة  يشكلوا  لم  المرضي  ه��ؤالء  فإن  عقلي، 
واحدة أي خطر على اآلخرين، وحتى في حال كان 
احتمال  إلى  يعود  ذلك  فإن  خطر،  مصدر  أحدهم 
تناوله لمواد كيماوية أو لظروف محيطة به أّثرت 

على قدرته على اتخاذ القرار المناسب.
هؤالء  يكون  التي  المواد  من  الكثير  وهنالك 
يتعرضون  كما  لتأثيرها  خاضعين  األشخاص 
ألنواع  تناولهم  إلى  إضافة  الدفاع،  في  إلصابات 
أحياناً  تجعلهم  والتي  الطبية  العقاقير  من  مختلفة 
شرطة  مع  مواجهاتهم  وتتصف  الخطر،  شديدي 

الدوريات بالدموية والعنف.
الشخص  ف��إن  ت��وري  فولر  للدكتور  ووف��ق��اً 
الُمصاب بمرض عصبي قد تصدر عنه تصرفات 
قد ُتشكِّل َخَطراً على اآلخرين، ومن هؤالء المرضى 
الشاب آرون باسلر الذي أُصيب بمرض عقلي ورثه 
عن والده وفاقم من حالته إدمانه على تناول أحد 
العقاقير المخدِّرة المعروف باسم »الميثامفيتامين« 

ُمواجهات
غير محسوبة
ن�سائح لتعامل عنا�سر فر�س القانون مع 

املر�سى العقليني اخلطرين يف ال�سوارع.

د. ح�سن توفيق

والذي أسهم في تدهور قدرته العقلية.
بمثابة  كان  باسلر  فإن  توري  للدكتور  ووفقاً 
ُيشكِّل  ال��ذي  العقلي  للمريض  مناسب  أنموذج 
مصدر خطر على اآلخرين، في الوقت الذي لم يكن 
واضحاً مدى الجهد الذي بذله أفراد أسرته لتوفير 

العناية الطبية الكافية له.
وقد تجلّت خطورة هذا المريض العقلي في قيامه 
بإطالق النار على كل من جيري ميلو وهو عمدة 
أّدى  سابق، وماثيو كولمان وهو عالم طبيعة مما 
يمتلكها،  مزرعة  اقتحما  عندما  وذلك  مقتلهما  إلى 

وكان يستخدم جزءاً منها في زراعة األفيون.

�ملر�ض �ملجهول

ويقول الطبيب توري إن العديد من األشخاص 
الذين يتعّرضون إلصابات في الدماغ يعانون مع 
إذ  المجهول،  بالمرض  ُيعرف  مرض  من  الوقت 
يصعب تشخيصه بدقة، وفي الوقت نفسه يجعلهم 
ووفقا  معه.  والتعامل  أغواره  سبر  عن  عاجزين 
الشخص  فإن  العقلي،  بالمرض  المتعلّقة  للشروط 
وعدم  الهلوسة  أع��راض  عليه  تبدو  قد  المصاب 
التركيز والعيش في عالمه الخاص به وضمن ما 

يعتقد من أفكار غير واقعية.
وقد تجد مريضاً عقلياً يسير في الشارع وهو 
يعتقد أن الله أمره بقتل شخص ما، وهذا النوع من 
الهلوسة ُيعرف باسم »الهلوسة اآلمرة« حيث توجد 
دائماً قوة يعتقدون غالباً أنها مرتبطة بالله تأمرهم 
بالوحشية، وإن  بارتكاب أعمال قد تتصف أحياناً 
كانت بالنسبة لهم ذات معنى. ووفقاً لما قاله والد 
آرون، فإن ابنه كان يشعر بأن أحد سكان كوكب 
المريخ يأمره بارتكاب أفعال معينة. وبغض النظر 
عن الجهة التي ُتصدر األمر فإن عواقب ما يقوم به 

المريض العقلي تكون نسبياً وخيمة.
ميدانياً  عليهم  الذين  الشرطة  ألفراد  وبالنسبة 
مواجهة أية حوادث، طرفها أحد المرضى العقليين 
ذوي الخطر على المجتمع، فإن عليهم أال يتسرعوا 
تصلهم  أن  إل��ى  التهديد  مصدر  على  ال��رد  في 
يضمنون  بحيث  واللوجستية  البشرية  المساندة 
سالمة عملية الهجوم التي سيقومون بها، بحيث ال 

تستغرق عملية إطالق النار فترة طويلة.
تلقيهم  حال  في  الشرطة  أف��راد  على  ويجب 
فيها  ما تسبب  أزمة  مكالمات هاتفية حول وقوع 
ُمختل عقلياً أن يتبعوا أسلوباً متناغماً وُمتفقاً عليه، 
كما أن على بعضهم أال يحمل معه أسلحة مميتة 

وأن يكتفي بالهراوات ومسدسات الصعق وأسلحة 
تسبب إعاقة الشخص المعتدي وليس قتله.

تعدد مصادر  أن  االعتبار  في  األخذ  يجب  كما 
وق��دوم  اإلغاثة  لطلب  تستجيب  التي  الشرطة 
إلى  يؤدي  ال  قد  الموقع  إلى  أفرادها  من  العديد 
نتائج إيجابية، إذ قد يتصرف بعضهم بشكل غير 
مدروس إلنقاذ حياة ذلك الشخص المهددة بالخطر 

أو لمنع وقوع أي أحداث عنف جديدة.
ويدرك الجميع أن المحافظة على سالمة وحياة 
خالل  الرئيسي  الهدف  تبقى  الشرطة  عنصر 
كان  إذا  خاصة،  استغاثة  مكالمة  ألية  االستجابة 
الموقف ينبئ بأن المسألة ستصبح حياة أو موتاً.

�لتخطيط �أواًل

ومع ذلك، فإن وجود خطة للتعامل مع الموقف 
وتنفيذها بالشكل المطلوب سيؤدي إلى التقليل من 
وُيفضل  أرواح،  إزهاق  أو  إصابات  وقوع  احتمال 
أن يتم رسم مخطط للمبنى أو المكان المستهدف 
إذ يساعد ذلك الضباط من المشاركين في العملية 

ويزيد من نسبة نجاحهم.
أن  توري  الدكتور  استطاع  المجال  هذا  وفي 
يحقق إنجازاً مميزاً حيث أعّد بحثاً حول المكالمات 
الهاتفية المتعلقة باألزمات التي يثيرها األشخاص 
البحث  هذا  وغّطى  عقلية،  بأمراض  المصابون 
معظم المناطق في الواليات المتحدة، وتناول خالله 

أعمال العنف التي يتسبب بها هؤالء المرضى.
وخالل سنوات من إعداد البحث جاءت النتائج 
التي تم التوصل إليها جديدة بالنسبة للجمهور، إال 
أنها كانت معروفة ألفراد الشرطة وإنفاذ القانون 
الذين كانوا ولسنوات طويلة يواجهون األشخاص 
على  ُيشكلون خطراً  الذين  خاصة  عقلياً  المرضى 

اآلخرين.
نماذج لألشخاص  ُتمثّل  وهنالك سبعة شروط 
الذين يعانون من أمراض عقلية والذين يميلون إلى 
حيث  اآلخرين،  مع  تعاملهم  في  العنف  استخدام 
إنه في حال توفر هذه العناصر، يتحول الشخص 

المريض  إلى مصدر تهديد في المستقبل.
إال أن األمر المأساوي يظهر عندما يضطر أفراد 
المريض عقلياً  للتدخل في مواقف يكون  الشرطة 
إليهم أو أحد  ُمقّرباً  الذي عليهم مواجهته شخصاً 

أفراد عائلتهم.
عدوانية  ميول  لتوفر  السبعة  الشروط  وتتمثل 

لدى المرضى عقلياً فيما يلي:

1 - سجل سابق في العنف
يعتبر وجود سجل سابق في العنف لدى الفرد 
مؤشراً مهماً على إمكانية لجوئه للعنف سواء كان 

هذا الفرد مريضاً عقلياً أم سليماً.

2 - اإلدمان على الكحول والمخدرات
إن اإلدمان على تناول الكحول والمخدرات مثل 
الكوكايين يزيد من الميول العنيفة والعدوانية لدى 

الفرد.

3 - عدم المعرفة بالمرض الذي يعاني منه
هنالك العديد من األفراد الذين ال يدركون طبيعة 
إلى رفض  الذي يعانون منه مما يدفعهم  المرض 

الخضوع للعالج.

4-  اضطراب في الشخصية الُمعادية للمجتمع
كبير  عقلي  اض��ط��راب  من  الفرد  معاناة  إن 
يتصف  سلوك  ألي  ارتكابه  توقع  إلى  سيؤدي 

بالعنف والعدوانية تجاه اآلخرين.

االرت��ي��اب  بجنون  اإلص��اب��ة  أع���راض   -  5
واالضطهاد

يكون لدى األفراد الذين يعانون من مرض عقلي 
مع  خاصة  لديهم  وراسخة  زائفة  أفكاراً  خطير 
إصاباتهم بحاالت من جنون االرتياب واالضطهاد 

ومما يؤدي إلى لجوئهم للعنف.

6 - الضعف العصبي
أكثر  عصبي  بضعف  المصابون  األفراد  يكون 

ميالً الستخدام العنف في حياتهم.

7- العنف من حيث الذكورة واألنوثة
عالمياً، يصدر العنف بنسبة تتراوح ما بين 58 
بالمئة   15  -  10 مقابل  الرجال  من  بالمئة   90-
فقط من النساء، إال أن النساء اللواتي يعانين من 
لهذه  االستثناء  هن  الحادة  النفسية  االضطرابات 

القاعدة.
فإذا وجدت كل أو واحدة من هذه الحاالت، 
فإن دور رجال الدورية في هذه الحالة يعتبر 
العناصر  سالمة  على  الحفاظ  في  حاسماً 
األمنية التي تتعامل مع الحاالت وكذلك سالمة 
الشخص المضطرب عقليا المتورط في قضايا 

العنف.
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هجرية املوافق للعام 1930 ميالدية( 
الشيخ  أبوه  وكان  العني،  في  زايد  الشيخ  ولد 
احلصن  ويسكن  العني،  يحكم  زاي��د  بن  سلطان 
هذا  وفي  العني«،  »متحف  بعد  فيما  أصبح  الذي 
»رحمة  والدتي  وقامت  زايد،  الشيخ  ولد  احلصن 
الله عليها« وأرضعته مع أختي الكبرى مرمي، والتي 
سلطان  الشيخ  وك��ان  شهرين،  أو  بشهر  تكبره 
أبوظبي ويأخذ  إلى  بن زايد بني مدة ومدة يسير 
معه زوجته الشيخة سالمة بنت بطي »رحمة الله 
عليها« وأوالده الشيوخ شخبوط وهزاع وسلطان 
والشيخة مرمي بنت سلطان، وكان الشيخ زايد يبقى 
في العني عند والدتي وال يحب الذهاب مع أسرته 

إلى أبوظبي لتعلقه الشديد بالعني منذ صغره. 
وملا توف��ي الش��������يخ حم�����دان بن زاي���������د 
)1912-1922(، حكم من بعده أخوه الشيخ سلطان 
أبوظبي،  إلى  فانتقل   ،)1926-1922( زاي��د  بن 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  األكبر  أخوه  محله  وحل 
والد الشيخ محمد بن خليفة وجد الشيوخ حمدان 
ومبارك وطحنون، ويعاونه الشيخ أحمد بن هالل 
الظاهري، فأخذ الشيخ سلطان أسرته كلها معه إلى 
أبوظبي حيث سكن حصن أبوظبي، وقد رحل معهم 
الشيخ زايد، ورحلت معهم والدتي وأسرتنا أيضاً، 
وسكنوا في بيت عريش قرب احلصن، وهناك درس 
الشيخ زايد وبقية إخوته الشيوخ شخبوط وهزاع 
وخالد، عند الشيخ محمد عقيل العوضي الذي كانت 

على ألسنتهم وفي قلوبهم

هل �سبق اأن اتفق النا�س  

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�س ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: ح�سني البادي
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في هذا العدد نلقي الضوء على بعض التفاصيل 
اخلاصة باأليام األولى للمغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عن مكان والدته 
حكمه  زمن  إلى  وشبابه  وصباه  وطفولته  ونشأته 
العربية  اإلم��ارات  فدولة  أبوظبي  ثم  ومن  للعني 

املتحدة.
مبارك  بنت  غبيشة  للوالدة  شهادة  هي  وهذه 
بن بطي األخت من الرضاعة للمغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان، وفيما يلي التفاصيل:  
املغني  بطي  بن  مبارك  بنت  غبيشة  اسمي  أنا 
القبيسي، وقد توفي والداي منذ سنني، ولي عم هو 
محمد بن بطي املغني الذي يسكن في ليوا، والشيخ 
زايد »رحمه الله« أخي من الرضاعة، فأمي حسينة 
بنت حسن أرضعت الشيخ زايد مع أختي الكبرى 
مرمي والتي تكبرني بسنتني، وقد توفيت »رحمها 

الله« منذ سنني.
كان الشيخ زايد يقول: أنا يوم حكمت أبوظبي 
كان عمري خمسني سنة أو أكثر. وذكر أكثر من 
عشر  ال��دروع«  »ح��رب  يوم  كان  عمره  أن  مرة 
سنه  أن  ذك��ر  كما   ،)1924 ع��ام  )وقعت  سنني 
النعيم«،  »حرب  يوم  سنة  عشرة  خمس  حوالي 
بحمى  أصيب  وأنه  أبوظبي  قوات  مع  كان  وأنه 
شديدة وكان ينام في خيمة خلف بن عتيبة، وكان 
)حرب  ويرقيه.  عليه  يقرأ  الكندي  مجرن  الشيخ 
بني ياس واخلواطر من النعيم وقعت عام 1345 

 عندما يكون زايد
في العين فال حاجة »للصرايا«!

شمالي  العجم«  »فريج  في  أبوظبي  في  زريبة  له 
قصر »احلصن« قرب منزل عمتهم الشيخة موزة 
بنت زايد بن خليفة، وكان في أبوظبي عدة مطاوعة 
وشيوخ علم يقرأون ويعلِّمون األوالد، ومن مشايخ 
أبوظبي القدامى السيد عبدالرحيم عم السيد عبدالله 

الهاشمي شقيق أبوه.
بعد وفاة الشيخ سلطان بن زايد، انتقلت الشيخة 
سالمة بنت بطي وسكنت العني قرب الشيخ راشد 
بن حمد الشامسي شيخ بلدة حماسا، وكان معها 
أسرتنا  انتقلت  وقد  زايد،  الشيخ  األصغر  ولدها 
ولدها  مفارقة  في  والدتي  ترغب  لم  حيث  معها، 
الشيخ زايد، وبعد أن حكم الشيخ شخبوط أبوظبي 
)1928-1966( رجعت الشيخة سالمة إلى أبوظبي، 
حيث أوالدها الشيوخ شخبوط وهزاع وخالد، بينما 
والدته،  يصحب  ولم  العني  في  زايد  الشيخ  بقي 
يسكنون  كانوا  حيث  وأسرتنا،  والدتي  عند  وبقي 
»فريج السوق« قرب حصن الشيخ سلطان بن زايد، 
وكان الشيخ زايد يتنقل بني بيتنا وبيت عمه الشيخ 
خليفة بن زايد وولده الشيخ محمد بن خليفة في 

املويجعي.
وقضى  العني،  مدينة  في  زاي��د  الشيخ  نشأ 
أيام طفولته وصباه وشبابه فيها، ومن ربع  أكثر 
الصيعر  سعيد  وشبابه  صغره  في  زايد  الشيخ 
وجمعة بوعلوبة وعبدالله بن شيبان وحمد بوقطعة 
الظاهري وأخوه األكبر غامن، وثاني بن مرشد الذي 
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الشيخ  زمن  في  طريف  منطقة  في  أميراً  أصبح 
الظاهري،  علي  بن  وحمودة  بن سلطان،  شخبوط 
وسعيد بن بروك، وسلطان بن مطر احلالمي، وكان 

سائقه في مدينة العني إسمه يحيى.
وكان من ربع الشيخ زايد ومرافقيه، هالل بن 
سعيد الغافري، وهذا من آل بوفالح وابن عم الشيخ 
زايد، وكان الشيوخ يطّرشونه )يرسلونه( إلى دملا 
الغوص،  أيام  الهاملي  جابر  بن  راشد  أميرها  مع 
وكان يعاونه علي بن شعبان والد عبدالله، ويعاونه 
أيضاً عباس أسد والد محمد زوج أخت عبداجلليل 

الفهيم »رحمة الله عليه«.
أكثر  أو  سنة  العشرين  زاي��د  الشيخ  بلغ  ملا 
 ،)1936 عام  الزواج  )كان  تزوج  أو سنتني  بسنة 
وكانت الزوجة األولى للشيخ زايد هي علياء بنت 
ولده  له  التي أجنبت  الشامسي،  بن ساملني  محمد 
البكر سلطان الذي مات طفالً، وبه كان يكنَّى »أبو 
أو أربعة أوالد  سلطان«، ومن ثم أجنبت له ثالثة 
وكلهم ماتوا وهم أطفال رّضع وصغار، وبعد سنني 
قليلة من زواجه طلقها، ومن ثم تزوج من ابنة عمه 
الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة والدة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة »حفظه 
املويجعي،  والدها في  بيت  الله«، وسكن معها في 
الشيخة فاطمة بنت مبارك  وبعد سنني تزوج من 
حالياً  أصبح  والذي  العني  في  بيته  في  وأسكنها 
متحفاً، وهذا البيت بناه غريب بن محمد الذي بنى 
أيضاً،  »الكندي«  كند  ومستشفى  السوق  دكاكني 
وكان وكيل الشيوخ في العني، وبعد وفاته مت تعيني 

محمد باجلني في مكانه.
للسالم  مير  وآخر  حني  بني  زايد  الشيخ  كان 
ليالً  مير  وكان  أبوظبي،  في  وأخوته  والدته  على 
على الفرجان على ظهر اخليل، وفي إحدى املرات 

رأى إمرأة وهي خالتي فإذا بالشيخ زايد قادم إليها، 
وهو على ظهر الفرس، فقامت خالتي بتسليط ضوء 
البجلي )املصباح اليدوي( في وجهه فقال لها: يا 
خالة، الناس توجه البجلي لألرض لرؤية طريقهم 
أن  وبعد  عيونهم،  ليعموا  الناس  في وجوه  وليس 
وقام  فأخبرته،  وجهتها  عن  سألها  عليها  تعرف 

مبساعدتها وتوصيلها إلى بيتها.
العني  من  زاي��د  الشيخ  حضر  إذا  الناس  كان 
السوق  )السراج(، وحتى حرس  الصرايا  يطفئون 

الشيخ  لوجود  باألمان  يشعرون  ألنهم  يطفئونها، 
زايد الذي يقوم طوال الليل بالتجول في الفرجان، 
على  يأمنون  الناس  أن  جتد  فلهذا  البيوت  وبني 
أنفسهم وأموالهم بوجود الشيخ زايد الذي يسهر 
على أمنهم وراحتهم وسالمتهم، وكان الشيخ زايد 
يجلس عند قهوة عبدالرحمن قرب مسجد السوق 
القدمي قرب دكان حداد قرب محالت الشيخ خالد 
وكان  يجالسونه،  أبوظبي  أهل  وكان  سلطان،  بن 

يشاركهم أحاديثهم وقضاياهم.
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vv

د. فالح حنظل

في الكويت مشحونة بقضايا احلرب بني اإلجنليز 
احتلوا  قد  اإلجنليز  وكان  العراق،  في  واألت��راك 
العراق وهم في طريقهم  البصرة وتوغلوا داخل 
إلى بغداد، غير أن القوات التركية وقوات العشائر 
تكن  لم  بحيث  لهم،  تتصدى  كانت  واملجاهدين 
عمليات التوغل سهلة، إذ كانت كراً وفراًً. وكانت 
السفن البريطانية احلربية قد فرضت حصاراً على 
ميناء الكويت بغرض عدم إيصال جندات وبضائع 
إلى اجليش التركي في العراق، وقد عانت الكويت 

حرباً  بأن  توحي  عهده  على  السياسية  األجواء 
اإلجنليزية  القوات  بني  العراق  في  تنشب  سوف 
التي كانت حتاصر البصرة والقوات التركية التي 
كانت موجودة في العراق. وقد اهتم الشيخ جابر 
بأن  احلصار  حلقة  كسر  مبحاوالت  مبارك  بن 
سمح لتجار الكويت بإيصال البضائع إلى العراق 
وسوريا، إال أن املنية اختطفته يوم 1917/2/7، 
فآل احُلكم ألخيه الشيخ سالم بن مبارك الصباح.

السياسية  واألجواء  سالم  الشيخ  األمر  تولّى 

تعالى  الله  رحمة  إلى  انتقل   1916 عام  في 
»مبارك  باسم  املعروف  الصباح  مبارك  الشيخ 
الكبير«، وهو املعروف أيضاً بأنه مؤسس نهضة 
الكبير  مبارك  الشيخ  ترك  وقد  احلديثة،  الكويت 
وكان  وسالم،  وجابر  ناصر  هم:  أوالد  ثالثة 
ناصر مريضاً وسالم أصغر أخوته، لذلك فقد مت 
إيداع والية الكويت للشيخ جابر بن مبارك، غير 
أن والية هذا احلاكم كانت قصيرة ولم متتد إال 
سنة وشهرين اعتباراً من 1916 – 1917 وكانت 

كثيراً جراء ذلك احلصار، مما دفع باحلاكم اجلديد 
على  اجلمارك  رسوم  بتخفيض  أمر  إصدار  إلى 
رسم  وإسقاط  الكويت  إلى  تدخل  التي  البضائع 
في  وذل��ك  منها  تخرج  التي  للبضائع  الصادر 
البضائع  على  احلصار  حدة  لكسر  منه  محاولة 
التي تدخل إلى الكويت فقط. لذلك فقد وقع الشيخ 
بني نارين، أي بني مطالبة الناس باحلث على فك 
احلصار، واآلخر وحتديد عالقته مع بريطانيا - 
الدولة العظمى - يومذاك، والتي يبدو أنها سوف 

باني سـور الكويت 
1921 - ال�سيخ �سامل بن مبارك ال�سباح  1917 

تنتصر في حربها ضد األتراك في العراق. ورغم 
)الكوت(،  بلدة  في  محصورة  كانت  قواتها  أن 
احلشود  أن  إال  لألتراك،  هناك  واستسلمت 
الهند وتنزل في  التي كانت تصل من  العسكرية 
البصرة تدل على أن  املعركة ستكون في صالح 
اإلجنليز، لذلك فقد اتخذ قراره بأن يقوي عالقته 
من  عدداً  تبادل  فقد  وعليه  ببريطانيا،  السياسية 
حكومة  في  البريطانيني  املسؤولني  مع  الرسائل 
الهند ومناطق اخلليج والعراق. ومما دفعه لتقوية 

احلرب،  رغم ظروف  أنه  أيضاً  باإلجنليز  عالقته 
فإن شركة )بريتش بتروليوم( املوجودة في إيران 
قد دلت تقارير جولوجييها على وجود النفط  في 
وكانت   ،1913 عام  منذ  الكويت  في  برقان  حقل 
إلى  مهندسني  بإرسال  واآلخر  احلني  بني  تقوم 
ذلك احلقل وغيره من املناطق ألعمال جيولوجية، 
وكان الشيخ سالم يوفد ابنه عبد الله ملصاحبتهم 
العثور  فإنه كان يعيش هاجس  لذلك  وحمايتهم، 
الذي  الكويت  اقتصاد  ينتعش  وبذلك  النفط،  على 
يبدو أنه يوشك أن يتداعى بسبب احلرب العاملية 
في  الياباني  الصناعي  اللؤلؤ  وظهور  األولى، 
سعر  من  أرخص  بسعر  يباع  والذي  األسواق، 

اللؤلؤ الطبيعي املستخرج من اخلليج العربي.
وإضافة إلى بريطانيا قام الشيخ سالم بتقوية 
روابطه مع امللك حسني بن علي ملك احلجاز الذي 
الشام  يحتلون  الذين  األتراك  على  احلرب  أعلن 
معه،  الرسائل  يتبادل  فراح  والعراق،  وفلسطني 
جابر  بن  أحمد  الشيخ  هو  موفداً  له  أرسل  كما 
له مشاعره  ينقل  لكي  أخيه  ابن  وهو  مبارك  بن 
ويوطد العالقات بني البلدين. ولم يكتف بهذا بل 
قام بتكليف أحد كبار التجار وهو مرزوق محمد 
املرزوق بفتح شركة جتارية في )بومباي( بالهند 
املعامالت  لتسهيل  جتاري  مكتب  مبثابة  لتكون 
تسهيل  وكذلك  والكويت،  الهند  بني  التجارية 
التابعية  يومذاك ضمن  كانوا  الذين  الهنود  أمور 
)سوق  متأل  دكاكينهم  كانت  والذين  البريطانية، 
البانيان( في الكويت. وكلما طال أمد احلرب في 
العراق، كانت الكويت مسرحاً لدخول جماعات من 
لقتال  يدعون  كانوا  الذين  العراقيني  الدين  رجال 
اإلجنليز  مارسه  الذي  للضغط  ونظراً  االجنليز، 
الذين  على  القضاء  بوجوب  سالم  الشيخ  على 
اتخذ  الشيخ  فإن  العراق،  في  حلربهم  يدعون 
الدعاة وهم: الشيخ محمد  بطرد ثالثة من  قراراً 
العلوي  كمال  عيسى  والشيخ  الكاظمي  مهدي 
والشيخ محمد الشنقيطي، وهو من أهالي شنقيط 
يدعو  إسالمياً  مجاهداً  كان  لكنه  موريتانيا،  في 

حملاربة اإلجنليز.
حققوا  قد  اإلجنليز  ك��ان   ,1918 ع��ام  وف��ي 
القوات  ضد  ال��ع��راق  في  ملموسة  انتصارات 
الكويت،  حلصار  حاجة  هناك  تعد  ولم  التركية، 
السوق  وانتعشت  التجارة،  أبواب  فتح  مت  لذلك 
للشيخ  غرامات  بدفع  اإلجنليز  وقام  االقتصادية 
فيها  حاصروا  التي  السنة  عن  تعويضاً  سالم 

الكويت.
األولى  العاملية  احلرب  انتهت  العام،  ذلك  وفي 
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تركيا،  وحليفتها   أملانيا  ضد  احللفاء  بانتصار 
وذهب  والتفاؤل،  الفرح  من  جو  العالم  وس��اد 
التهاني  يقدموا  لكي  لندن  إلى  والرؤساء  امللوك 
للملك جورج اخلامس بذلك النصر، وقرر الشيخ 
سالم أن يرسل وفداً إلى لندن ميثل الكويت، فكان 
برئاسة الشيخ أحمد بن جابر بن مبارك، وهو ابن 
قصر  في  املالكة  والعائلة  امللك  التقى  الذي  أخيه 
التهنئة بإسم عمه الشيخ سالم،  وندسور، وقدم 
في  وهو  أن مير مبصر  أحمد  الشيخ  ينس  ولم 
األول   فؤاد  امللك  التقى  حيث  الكويت  إلى  طريقه 

ملك مصر يومذاك.
غير أن فرحة انتهاء احلرب لم تطل بالكويت إذ 
ظهرت مشكلة جديدة، وهي العالقة مع السعودية 
عبد  بعد(  فيما  )امللك  األمير  أن  املشكلة  وأساس 
قد شن  كان  آل سعود  الرحمن   عبد  بن  العزيز 
حرباً ضد قبائل العجمان التي لم تكن موالية له، 
وقد ساعده في تلك احلرب الشيخ مبارك الصباح 
بأن أرسل ولده سالم ليقاتل إلى جانب ابن سعود، 
وعاد  احلرب،  انتهت  عندما  سالم  الشيخ  أن  غير 
واإلنسانية  العطف  باب  ومن  الكويت  بالده  إلى 
بأن  العجمان«  »قبيلة  من  كثيرة  لفلول  سمح 
سعود،  ابن  حفيظة  أثار  مما  الكويت،  في  يقيموا 
من  مجموعات  قامت  حينما  املشاكل  وابتدأت 
فيصل  يقودهم  سعود  البن  التابعني  )اإلخ��وان( 
في  يعسكرون  الذين  العجمان  مبهاجمة  الدويش 
نقاط حدودية مع السعودية ومبرور الزمن، فإن 
األوضاع لم تهدأ بني الطرفني، بل إن )اإلخوان( 
مع  م��رات  عدة  واشتبكوا  عملياتهم  في  مت��ادوا 
بات من  بحيث  نفسها،  الكويت  أهل  من  جماعات 
املؤكد أن هجوماً وشيكاً سيشنه فيصل الدويش 
أن  سالم  الشيخ  قرر  لذلك  الكويت،  مدينة  على 
على  ويحميها،  باملدينة  يحيط  سور  ببناء  يقوم 
على شكل  البحر  إلى  البحر  من  حولها  يلتف  أن 
الشرق  جهة  من  بدايته  تكون  وأن  دائرة،  نصف 
الغرب  جهة  من  ونهايته  نصف(  ابن  )نقعة  في 
)في نقعة ابن جليل( وقد بوشر ببناء ذلك السور 
يوم 1920/6/14 وشد الشيخ على جميع الرجال 
ألبناء  املدينة، وخصص  في  العمل  على  القادرين 
كل حي من أحياء املدينة بناء اجلزء املقابل حليهم. 
العامة  الساحات  في  جتتمع  اجلماعات  وكانت 
حاملة األعالم والفوانيس وتقرع الطبول والدفوف 
وترتفع األصوات باألغاني واألهازيج احلماسية، 
انتهى  وعندما  )العرضة(  رقصة  ي��ؤدون  وهم 
البناء بلغ طول السور خمسة أميال وارتفاعه نحو 
أربعة أمتار وقاعدته ثالثة أمتار وله أربعة أبواب 
رئيسية هي: باب »نايف« وباب »الشعب« وباب 
»اجلهرة« وباب »بنيد الكار«، وكانت األبواب تقفل 

ليالً وتفتح نهاراً ويقوم عليها حراس.
الشيخ  توقعه  ما  صح  فقد  حال،  أي  وعلى 
بالهجوم  الدويش  فيصل  قوات  قامت  إذ  سالم، 

األحد  ي��وم  صباح  من  السادسة  الساعة  في 
املوافق 1920/10/10 وكان عددها زهاء 4 آالف 
الكويتيون وهم  لهم  ما تصدى  مقاتل، وسرعان 
أن  إال  حسناً.  بالًء  وأبلوا  السور  جدران  خلف 
طاحنة  معارك  فدارت  هجماتهم  اإلخوان شددوا 
وأعوانه  سالم  الشيخ  حصار  ومت  الطرفني  بني 
من  العقالء  بعض  متّكن  أن  إلى  )اجلهراء(  في 
كل  خسر  أن  بعد  الطرفني  بني  هدنة  يعقدوا  أن 
منهما عدداً من رجاله، وتدخل اإلجنليز في األمر 
بأنهم  وأعوانه  الدويش  فيصل  وه��ددوا  أيضاً، 
سيقصفونهم بالطائرات وكذلك بالبوارج احلربية، 
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وساد  وأعوانه  الدويش  بانسحاب  األمر  وانتهى 
الشيخ  أراد  املعركة  تلك  وبعد  والهدوء.  السالم 
قرب  البحر  ساحل  على  صغيرة  قلعة  يبني  أن 
 1921/2/17 يوم  هناك  إلى  فذهب  اجلهراء، 
أن مكث ثالثة  بنفسه، وبعد  العمل  ليشرف على 
حمَّى  أعقبته  بطنه  في  أيام، شعر مبغص شديد 
احلياة  به  تطل  ولم  الكويت  إلى  فعاد  شديدة، 

وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 1921/2/22.
ثم اجتمع »آل الصباح«، وهم البيت احلاكم في 
الكويت ومت اختيارالشيخ أحمد بن الشيخ جابر 

بن مبارك الصباح حاكماً على الكويت.
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شهيدا الوطن والشرطة
يف حلظات خاطفة كانت املاأ�ساة، ونفذت اإرادة اهلل 

حفل  ي�سهدون  الذين  اجلميع  كان  لها،  راد  ال  التي 

املدين  الدفاع  مبعهد  املنعقدة  الدورات  تخريج 

بها  ينه�ض  التي  االإنقاذ  لعمليات  بيانًا  يتابعون 

وحدة  طائرات  مع  متعاونني  املدين،  الدفاع  رجال 

من  �سيف  اأحمد  را�سد  ال�رشطي  كان  اجلو..  جناح 

ال�سخ�ض  دور  الدفاع املدين بخورفكان ميثل  مرتب 

للحريق،  تعر�ست  بناية  فوق  من  اإنقاذه  املطلوب 

وتقدمت الطائرة الهليوكبرت من املوقع، وتدىل منها 

االإنقاذ  بحبل  علي  �سعد  غامن  مالح  فني  العريف 

واأم�سك بزميله، لريتفع االثنان معًا و�سط االإعجاب 

الطائرة  اإىل  ي�سال  اأن  وقبل  وفجاأة  احلا�رشين،  من 

ارتفاع  على  من  معًا،  االثنان  �سقط  قليلة،  بثوان 

عدد  اندفع  وعندما  والذهول،  احلرية  و�سط  �ساهق، 

اإرادة  كانت  احلا�رشين نحوهما،  ال�رشطة  رجال  من 

اهلل قد نفذت.

كل مرة أجلس إليه.. أو 
أسمع عنه أحس أن قدراته 

على العطاء كبيرة.. وأنه 
يُحطم كل ما يقال عن 

سوء فهم عن األطباء، وألنه 
نسيج فريد من نوعه فهو 

طبيب يعالج وجوهاً صلبة 
تعلوها عالمات اإلجهاد 

واملسؤولية واملرض أيضاً. ومع 
ذلك يضع صورتني لطفل 

جميل في حجرة الكشف 
الطبي وعندما سألته عن 

سبب وضعهما على الرغم 
من أن العيادة عسكرية 

وتعالج رجال األمن العام، هم 
باإلجابة، فقال: الطفل أمل.. 
أمل في املستقبل.. أمل في 
احلياة.. أمل في الطمأنينة.. 

أمل في الشفاء.. وهذا ما 
أريده للمريض. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي

شهد سمو الشيخ طحنون 
بن محمد ممثل سمو احلاكم 

باملنطقة الشرقية، ورئيس 
مجلس إدارة شركة بترول 

أبوظبي الوطنية، حفل 
التخريج الذي أقيم بكلية 
الشرطة، ومت خالله تخريج 

دورة الشرطة النسائية 
الثالثة، ودورة اإلنعاش 

السادسة لرجال الشرطة.
وقد شهد حفل التخريج 
كبار املسؤولني والضباط 
بوزارة الداخلية والقوات 
املسلحة، وعدد من كبار 

املسؤولني بالدولة، ورجال 
السلك الدبلوماسي بدولة 
اإلمارات وجموع كبيرة من 

املواطنني الذين توافدوا إلى 
كلية الشرطة، ليشاركوا 

اخلريجات واخلريجني في هذه 
املناسبة.
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عالقة الشرطة بالصحافة واإلعالم!

االأ�سجار  الب�رشي يعمل با�ستمرار.. مازالت  العقل  مازال 

تنمو بال انقطاع.. كل �سيء ينمو ويكرب.. كل �سيء يتغري 

اإىل اأح�سن.. وي�سل اإىل نقطة ثم يتحول اإىل اأ�سواأ.. وهكذا 

الدنيا كعمر الب�رش طفولة ومراهقة  الدنيا.. وحال  حال 

و�سباب ثم كهولة وماذا بعد الكهولة.. يعلمه اهلل.. احلياة 

كقو�ض قزح.

مدر�سة  احلياة  اإن  احلياة..  من  تتعلم  اأن  االأف�سل  فمن 

اأن جنعل  ا�ستطعنا  التعليم  وبهذا  االإن�سان  منها  يتعلم 

االأر�ض  كوكب  فوق  نحيا  دمنا  وما  رجااًل..  اأنف�سنا 

كل  ومع  مفكرون  و�سيظهر  ونتعلم،  نفكر  �سنظل  فاإننا 

الب�رشي هو �سعادة  اإن العقل  جيل يظهر مفكرون جدد. 

االإن�سان و�سقاوؤه.. اإنه ينب�ض دائمًا.. نب�ساته هذه ي�سعر 

بها االإن�سان باأمل اأو بلذة. وكم متنيت اأن تكون نب�سات 

عقلي لذة.. ولكن قليل البخت يبقى دائمًا قليل البخت!!.

للقادرين وليس للحاقدين!

االإذاعة  بوا�سطة  التعليمات  وتوزيع  والكتابة  الن�رش  اإن 

للمواطنني  ح�سنة  نتائج  تعطي  اليومية  وال�سحف 

ويكّونون  واالأمن  ال�رشطة  ي�ساهمون مع رجال  فتجعلهم 

فكرة ح�سنة عن اجلهود التي يبذلها رجال االأمن يف �سبيل 

راحة املواطنني.

اإن ال�سحف واالإذاعات وا�سطة فعالة بني اجلمهور ورجال 

وتظهر  ال�سكاوى  تن�رش  اجلرائد  �سفحات  وعلى  االأمن، 

قويًا  دافعًا  تكون  بحيث  املطالب  وتربز  االنتقادات 

الراحة  توطني  فعااًل يف  للتقومي وعن�رشاً  للعمل وحيزاً 

والطماأنينة.

وم�ساكل  االأحداث  ق�سايا  نعالج  ال�سحف  وبوا�سطة 

يقوم  حيث  ال�سري  وم�ساكل  االأخالق  وجرائم  املخدرات 

في�ساعدوننا  منهم  واالأخ�سائيون  املواطنون  مبعاجلتها 

على تقدمي احللول الالزمة لها.

اأ�سوة  العامة  حياته  من  جزءاً  ميار�ض  اأن  االآن  القلب  مري�ض  ي�ستطيع 

بال�سخ�ض العادي: ميكنه اأن مي�سي واأن يلعب الكرة والتن�ض وميار�ض كافة 

االألعاب الريا�سية.. وذلك بف�سل جهاز اإلكرتوين اخرتعه معهد »ريجا« 

يف جمهورية التفيا ال�سوفيتية، ولكن على املري�ض اأن ميار�ض كل هذا 

وهو حتت رعاية اأطباء امل�ست�سفى. اجلهاز اليزيد وزنه عن 900 غرام، 

وهو عبارة عن جهاز اإر�سال وا�ستقبال يف الوقت نف�سه يعمل على 

العامة يف  ال�سحية  وحالته  املري�ض  قلب  دقات  وي�سجل  موجتني 

مدة اأق�ساها اأربع �ساعات. وهو يثبت اإىل ظهر املري�ض عند و�سطه. 

وي�سجل اجلهاز اجلديد كل ما يعرتي مري�ض القلب ثم ير�سله اإىل مركز 

املركز  ويتلقى  كيلومرت.  بحوايل  املري�ض  عن  يبعد  امل�ست�سفى  داخل 

هذه االإ�سارات ويرتجمها اإىل معناها البيولوجي، ويف الوقت نف�سه ميكن 

للمركز اأن يوجه اأي اإ�سارات اأو اأوامر اإىل املري�ض يف احلال.

رئيس الدولة يستقبل وزير الدولة للشؤون الداخلية
بن  زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 

�سلطان اآل نهيان رئي�ض دولة االإمارات 

املنهل«  »بق�رش  املتحدة  العربية 

وزير  علي  بن  حمودة  العقيد  مبعايل 

وقد حتدث  الداخلية،  لل�سوؤون  الدولة 

حوايل  العقيد  معايل  اإىل  �سموه 

ال�ساعة عن االأمن يف االإمارات وتطرق 

احلديث اإىل جلان اجلن�سية واجلوازات، 

بكلية  اخلا�سة  االأمور  بع�ض  واأي�سًا 

العقيد  معايل  �رشح  وقد  ال�رشطة. 

واأن  مثمرة  باأنها  املقابلة  هذه  بعد 

اأبدى ن�سائحه  الدولة قد  �سمو رئي�ض 

الغالية لرجال االأمن ككل.

مريض القلب يلعب التنس

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ض الدولة 

قراراً برتفيع العقيد الركن حممد �سعيد البادي اإىل رتبة عميد اعتباراً 

اآخر بتعيينه رئي�سًا الأركان  من 1982/3/1، كما اأ�سدر �سموه قراراً 

كافة  االأركان  رئي�ض  يبا�رش  اأن  القرار  وت�سمن  امل�سلحة،  القوات 

املجل�ض  قرار  يف  عليها  املن�سو�ض  واالخت�سا�سات  ال�سالحيات 

االأعلى للدفاع رقم 2 ل�سنة 1976.

العميد البادي رئيسًا لألركان

المجلس األعلى لالتحاد يؤكد على ضرورة التضامن العربي

عقدها  التي  جل�سته  يف  لالحتاد  االأعلى  املجل�ض  اأكد 

اآل نهيان  زايد بن �سلطان  ال�سيخ  ال�سمو  برئا�سة �ساحب 

رئي�ض الدولة على �رشورة اإعادة الت�سامن العربي، واأعلن 

املجل�ض اأن واجبنا كاأمة عربية يتطلب اأن نعالج م�ساكلنا، 

واأن نحاول اإزالة الفرقة واأن ن�سيد الوحدة بداًل منها، واأن 

نر�سي اأ�س�ض الت�سامن والتعاون، اإذ اأن التمزق يف ال�سف 

العربي لي�ض يف �سالح االأمة العربية.

اأن  على  االأعلى  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واأجمع 

منا�سبًا  يراه  ما  الدولة  رئي�ض  ال�سمو  ل�ساحب  يرتكوا 

الإجراء االت�ساالت مع االأ�سقاء ملا يحقق جمع ال�سمل.

اأبداه  وما  �سموه  راأي  على  املجل�ض  اأع�ساء  اأجمع  كما 

بالن�سبة للمبادرة العاجلة مع االإخوة يف منطقة اخلليج، 

بال�سعي اجلاد وامل�ساركة الفعال الإيقاف نزيف الدم بني 

االإخوة امل�سلمني يف العراق واإيران.

ُيجرى يوم الثاين من يونيو احلايل تخريج ثالث دورات 

�سيتم  حيث  بال�سارقة،  ال�رشطة  تدريب  مدر�سة  من 

تخريج الدورة االأوىل لل�سباط اجلامعيني التي �سارك 

فيها ع�رشون �سابطًا، ودورة جناح اجلو الرابعة التي 

املو�سيقى  دورة  وكذلك  دار�سًا،  ع�رش  اأحد  فيها  �سارك 

الثالثة التي �سارك فيها ثمانية وع�رشون دار�سًا.

تخريج ثالث دورات من مدرسة الشرطة بالشارقة
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بصدور القانون االحتادي 
للمرور، ثم صدور الئحته 

التنفيذية، تكتمل العناصر 
األساسية املطلوبة 

لتنظيم هذا املرفق الهام 
الذي يرتبط أوثق االرتباط 

مبصالح الناس وتلبية 
احتياجاتهم بقدر ما يرتبط 

بحياتهم وسالمتهم.
فال ينبغي أن ننسى 

في غمرة احلديث عن 
حوادث املرور والتحذير 

من خسائرها أن تنظيم 
حركة املرور مبا يحقق 

لها السهولة واالنسياب 
دون عوائق هو الهدف 

األساسي املنشود، ملا لذلك 
من ارتباط وثيق بخدمة 

أهداف التنمية الشاملة 
للمجتمع وتيسير انتقال 

األفراد،
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ختريج أول دورة للرشطة النسائية برأس اخليمة

تنظيم محلة توعية بالئحة قانون املرور

بالتخصص رشطة ديب تفوز ببطولة »السنوكر«
اجلنسية واإلقامة حترز »الفضية« ورأس اخليمة »الربونزية«
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فرقة مو�ضيقى �ضرطة اأبوظبي تقوم بخطوات ا�ضتعرا�ضية خالل اأحد االحتفاالت.

�ضباط يّطلعون على اآلية ع�ضكرية حديثة ا�ضتلمتها �ضرطة اأبوظبي. 

�سهد العقيد ال�سيخ طالب بن �سقر القا�سمي مدير 

الدورة  تخريج  حفل  اخليمة  راأ�ض  �رشطة  عام 

االأوىل من ال�رشطة الن�سائية، والتي ا�سرتكت فيها 

)19( �رشطية وا�ستمرت خم�سة اأ�سهر.

وقد تلقت امل�ساركات عدداً من العلوم ال�رشطية 

والقانونية كالتحقيق اجلنائي وقانون العقوبات 

واالإ�سعافات  واملرور  االأفراد  واإدارة  اخلا�ض 

االأولية، اأما اجلانب العملي فقد تناول التدريب 

على ال�سالح الفردي وفكه وتركيبه.

ووجه �سمو مدير عام �رشطة راأ�ض اخليمة كلمة 

طالب فيها اخلريجات مبزيد من اليقظة واحلذر 

والفطنة خالل العمل.

�سعيد  بن  الدكتور حممد  الركن  الفريق  بتوجيهات معايل 

البادي وزير الداخلية ومبتابعة �سعادة وكيل الوزارة تنظم 

بالالئحة  للتعريف  مكثفة  اإعالمية  حملة  الداخلية  وزارة 

التنفيذية للقانون االحتادي رقم »21« ل�سنة 1995م يف 

�ساأن ال�سري واملرور.

واأكد �سعادة العميد الركن علي را�سد النعيمي مدير اإدارة 

عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  املعنوي  والتوجيه  العالقات 

ومواد  ببنود  التعريف  يف  احلملة  اأهمية  على  بالوزارة 

الالئحة التنفيذية مبا ي�سهم يف توعية اجلمهور من قائدي 

املركبات باأ�ساليب تعزيز ال�سالمة املرورية.

اأثر كبري يف  لها  التنفيذية �سيكون  الالئحة  اأن  اإىل  واأ�سار 

احلد من احلوادث املرورية وتاأمني ال�سالمة يف الطرقات.

فــازت �ســـرطــة دبـــــي 

ببطــولـــــة الـ�سـرطــــة 

اخلام�سة لل�سنوكر التي 

رعاية  حتت  اأقيمت 

�ساحي  اللواء  �سعادة 

عام  قائد  متيم  خلفان 

�رشطــة دبي، و�ســهــــد 

�سامل  العميد  ختامهــا 

رئي�ض  ال�سـام�سي  عبيد 

االحتـاد، والعميد حممد 

رئيــ�ض  علي  ح�ســــني 

املجل�ض الريا�سي نيابة 

عن راعي البطولة.

دبـــي  �رشطـــة  فـــازت 

دون  الفـــرق  ببطولـــة 

هزمية بر�سيد 12 نقطة، 

وجاء يف املركز الثاين فريق اجلن�سية واالإقامة بر�سيد »8« 

نقاط وراأ�ض اخليمة يف املركز الثالث بر�سيد »8« نقاط، 

وجاء الدفاع املدين يف املركز الرابع.

الفردي ويف  وفاز العب �رشطة دبي م�سعود عقيل ببطولة 

ويف  دبي«  »�رشطة  خليفة  عبيد  الالعب  الثاين  املركز 

واملركز  واالإقامة«  ال�سيد »اجلن�سية  الثالث عي�سى  املركز 

الرابع عبيد االأهلي »�رشطة دبي«.

حممد  والعميد  عبيد،  �سامل  العميـــد  قام  البطولة  عقب 

ح�سني نيابة عن راعي البطولة بت�سليم اجلوائز على الفرق 

الفائزة.
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معركة »غايسيا«
اإعداد: العقيد الدكتور فواز بدران

بداية ظهور اأعظم اإمباطورية يف تاريخ ال�سني

شكَّلت معركة »غايسيا« التي وقعت في العام 
الصينية  »أنهوي«  مناطق  في  امليالد  قبل   203
االشتباك األخير في مسلسل القتال الطويل، الذي 
بانغ وجيانغ  ليو  املتنافسني  نشب بني اجلنرالني 
يو للسيطرة على الصني وذلك إثر إنهيار ساللة 

»كني«.
وقد شّكلت هذه املعركة أيضاً واحدًة من نقاط 
أدى  عندما  الصيني،  التاريخ  في  املهمة  التحول 
النظام  ضرب  إلى  الداخلية  والنزاعات  االنقسام 

االمبراطوري.

�ملتناف�سان

 210 العام  في  األول  اإلمبراطور  وف��اة  إثر 
التي  احلاكمة  »ك��ني«  ساللة  ب��دأت  امليالد  قبل 
من قبل سلسلة  ُعرفت بشراستها، تواجه حتدياًٍ 
القادة  التمرد، حيث برز رجالن بني  من عمليات 
القادة  سليل  هو  يو  جيانغ  فالقائد  املتمردين، 
في  الواقعة  »تشو«  مملكة  حكموا  الذين  العظام 
قوة  ألضخم  قائداً  أصبح  كما  يانغزي،  وادي 

عسكرية.
لدى ساللة  عمل  الذي  بانغ  ليو  القائد  أن  إال 
جيان  على  يستولي  أن  استطاع  احلاكمة  »كني« 

يانغ عاصمة »كني«.
ثمانية  بتعيني  قام  يو من جهته،  القائد جيانغ 
واحتفظ  املمالك،  على  املتمردين  من  قائداً  عشر 
لنفسه بلقب امللك هيغيمون ملك تشو الغربية، كما 
استطاع إجبار ليو بانغ على االنسحاب من منطقة 
نحو  اجلنوب  باجتاه  بقواته  واالنتقال  العاصمة 

وادي نهر هان.
بعد مرور عدة شهور وفي صيف العام 206 

مع  اتفاقية  يو  جيانغ  أبرم  النقطة،  هذه  عند 
واالنسحاب  االمبراطورية  تقسيم  على  منافسيه 

باجتاه الشرق نحو عاصمته في بينغ تشينغ.

�ملعركة �لنهائية

بخرق  إقناعة  من  بانغ  ليو  مستشارو  متكَّن 
االتفاقية والقيام بتعقب جيش تشو، إال أن جيانغ 
من  متّكن  جولينغ  في  األمر  هذا  باغته  الذي  يو 
توجيه ضربة للقوات التي تطارده وإجبارهم على 

اتباع أسلوب الدفاع.
وفي الوقت الذي كانت فيه جيوش كل من هان 
جني وبينغ يوي وحلفاء هان تتجمع في املنطقة 
حيث  يو،  جيانغ  بالقائد  احمل��دق  اخلطر  تفاقم 
التي  غايسيا  بلدة  داخل  ُمحاصراً  جيشه  أصبح 
الشرق  إلى  متراً  كيلو  وثالثني  اثنني  نحو  تبعد 
من املدينة التي ُتعرف اليوم باسم جوجني، حيث 
كان عليه أن يخوض معركة بقواته البالغ عددها 
نحو مائة ألف جندي ضد قوات هان التي يتجاوز 

عددها الثالثمائة ألف.
مجموعات، حيث  ثالث  في  هان  انتشر جيش 
التابعة  الوسط  قوات  يقود  هان جني  القائد  كان 

للمجموعة األولى. 
الذي  املفتوح  الهجوم  آخر، مت صد  من جانب 
شنه جنراالت هان، وتال ذلك فشل الهجوم املضاد 
الذي قامت به قوات تشو األمر الذي منح قوات 
هان الفرصة لشن هجوم جديد وإحلاق الهزمية 

بجيش تشو.
غايسيا  في  معسكره  في  احمُلاصر  يو  جيانغ 
والذي كان يسمع صوت أناشيد تشو القادمة من 
خطوط هان القتالية أصبح لديه اعتقاد اآلن بأن 

متثال من الفخار ألحد خيالة جيش هان حيث يعكس 
بوضوح عملية االنتقال من استخدام العربات في القتال 
إلى استخدام اخليالة واملشاة كقوة رئيسية في املعركة.

متاثيل من الفخار جلنود مشاة تابعني جليش هان ُعثر 
عليها في مقبرة قرب جيان تعود للقرن الثاني قبل امليالد.

قبل امليالد، استغل ليو بانغ االرتباك الذي أصاب 
تصرفات جيانغ يو وسعى إلعادة السيطرة على 
الذي  األمر  يانغ  جيان  حول  الواقعة  األراض��ي 

عّجل باندالع احلرب بني تشو وهان.

نز�ع ت�سو - هان

بعد أن جنح ليو يانغ في تأمني 
يانغ  املرتفعة حول جيانغ  املنطقة 

حكم  ضد  للقتال  الشرق  إلى  حترك 
الشمالية،  الصني  يو في سهول  جيانغ 
العام  وع��ل��ى م��دى ع��ام��ني ون��ص��ف 
اشتبك الطرفان في قتال للسيطرة على 
سلسلة من املواقع احلصينة في جيانغ 
يانغ وشينغاو وكونغجيان الواقعة إلى 

واملعروفة  األصفر  النهر  من  اجلنوب 
اليوم مبقاطعة هينان.

يو  جيانغ  فيه  ��ز  ركَّ ال��ذي  الوقت  وفي 
تفوق  على  معتمداً  هان  مواقع  على  هجومه 

قواته، قام ليو يانغ بإرسال أفضل جنرال لديه 
وُيدعى هان جني بهدف إحلاق الهزمية بحلفاء 
النهر  شمال  في  املتمركزين  هيغيمون  امللك 
حليف  حتريض  نفسه  الوقت  وفي  األصفر، 

رئيسي آخر في وادي يانغ جي وتشجيع حليفه 
التموين  خطوط  لضرب  يوي  بينغ  منه  املقرب 
املمتدة إلى الشرق باجتاه قاعدة جيانغ يو الواقعة 

في مقاطعة جيانغسو.
ساهم  امليالد  قبل   203 العام  خريف  بحلول 
اجليش  أضعاف  في  االستراتيجية  هذه  جناح 
الرئيسي التابع جليانغ يو وهبوط الروح املعنوية 

ألفراده وحدوث نقص في التموين واإلمدادات.
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معارك سطرت التاريخ

مملكته مت اجتياحها بالكامل.
ومع إصابته بحالة من اليأس الشديد عمد إلى 
اخليالة  من  ثمامنائة  نحو  مع  احلصار  اختراق 
وهرب باجتاه اجلنوب حيث وصل إلى خليج يقع 
بالقرب من نهر يانغزي، وهنالك قام بجز عنقه، 

مفضالً االنتحار على رؤية مملكته تضيع منه.

�لنتائج

الطريق  فتح  إلى  يو  جيانغ  على  القضاء  أدى 
أمام ليوبانغ للجلوس على العرش االمبراطوري 

وإقامة أسرة هان احلاكمة.
ُيفضل  يو  جيانغ  فيه  كان  الذي  الوقت  وفي 
وجود احتاد فضفاض يضم ممالك إقليمية تتمتع 
باحلكم الذاتي، كان ليو بانغ وورثته يعملون من 
أجل إقامة دولة امبراطورية أكثر مركزية، وبقيت 
هذه الساللة احلاكمة قائمة حتى سقطت في العام 
220 ميالدية، كما استمر النظام االمبراطوري في 

الصني حتى العام 1912.
جيانغ  القائد  كان  املؤرخني  من  للعديد  ووفقاً 
الذين  العسكريني  القادة  أشهر  من  ُيعتبر  يو 
العسكري،  التاريخ  في  ناجحة  حروباً  خاضوا 
بتأمني  اهتمامه كثيراً  انتقده لعدم  البعض  أن  إال 
اإلمدادات اللوجستية لقواته، األمر الذي جعل من 
جنوده لقمة سائغة لقوات منافسه حيث تعرضوا 
أضعفتهم  التي  والكمائن  الهجمات  من  للعديد 

وأغرقتهم في الفوضى.

كما أُخذ عليه تسّرعه في اتخاذ القرارات خالل 
املعركة من دون أية دراسة عميقة لها، وجتلَّى ذلك 
عندما علم بوقوع زوجته يوجي في األسر والتي 
تنقلها  أن  توقع  حيث  معاركه  في  ترافقه  كانت 
قوات هان جني إلى مدينة كانيون مما دفعه إلى 
بينما  العاصمة،  إلى  قواته  بانسحاب  أمر  إصدار 
قاد بنفسه قوة صغيرة تبلغ مائة جندي، وحترك 
وبالفعل  زوجته،  إلنقاذ  محاولة  في  كانيون  إلى 
جنح في ذلك، ولكن بعد أن تكبدت قواته خسائر 
طريقه  القائد  هذا  ّضل  أن  بعد  خاصة  فادحة، 

خالل عودته من كانيون.

قام ليو بانغ مبطاردة جيانغ يو عبر السهول إلى »غايسيا« حيث كان جيش تشو قد سقط في كمني من جانب قوات هان.

النهر األصفر

نهر يانغزي

نهر هواي

البحر 
األصفر

شينغ يانغ

هان جني

بينغ شانغ

شانغي

بينغ يوي
سهل الصني الشمالي

ليو

ليو بانغ
جيانغ يو

غايسيا
جولينغ

جيانغ يانغ

غ يو
كين

مرحلة هانز األولى
مرحلة هانز الثانية
مرحلة هانز الثالثة
تشو األولى
تشو الثانية
تشو الثالثة

�أرقــــــام ونـتـائج

قــو�ت هـــان:

> 300.000 جندي .
> القائد : ليو بانغ

> اخلسائر غير معروفة

قــو�ت ت�سـو

> 100.000 جندي
> القائد: جيانغ يو

> اخلسائر : 80.000 قتيل
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الذي  بالَقَسم  وإميانها  للوطن  منطلق حبها  من 
الوطن،  )الله،  الصغر  منذ  مسامعها  على  يتردد 
الشرطية  القوة  بهيبة  وإحساسها  الدولة(،  رئيس 
وحتافظ  تخدم  من  هي  الفئة  هذه  بأن  وإميانها 
على األمن واالستقرار، وحبها وشغفها الكتشاف 
ب��إدارة  التحقت  الغموض،  وحل  اخلفية  األم��ور 
»مسرح اجلرمية« التابع إلى القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، لتتحقق أمنيتها في حتقيق العدالة بالبحث 
امليدانية  التدريبات  خالل  من  احلقائق  وكشف 

والواقع العملي الذي ألزمها عملها بأدائه.
تقول الرقيب عائشة البلوشي- فاحص في إدارة 
دافع  لدّي  كان  »منذ صغري،  اجلرمية«:  »مسرح 

اسمه البحث والفضول واحلل جلميع املشكالت«.
قائلة:»كان  فتوضح  الدافع  هذا  سر  عن  أما 
والدي سبباً في ذلك حيث إنه كان سريع البديهة 
وكنا  أخطأنا،  ما  إذا  االكتشاف  على  قدرة  ولديه 
يومها  ومن  لألشياء،  اكتشافه  كيفية  عن  نتساءل 
مجال  دخلت  حتى  والتحّري  البحث  ُمهمة  أحببت 
»مسرح اجلرمية«، وأعتبر زوجي الداعم األساسي 
مدينة  من  نسائي  عنصر  أول  بأنني  وأفخر  لي، 

العني في مجال مسرح اجلرمية«.
عام  اجلرمية  مسرح  ب��إدارة  عائشة  التحقت 
كفاحصة  امليداني  املجال  في  تعمل  حيث   2006
بإعطاء  قيامها  إلى  باإلضافة  اجلرمية،  ملسرح 
محاضرات توعوية وإنعاشية عن مسرح اجلرمية 
للفاحصني وشركاء العمل، واجلمهور ومنهم طلبة 
املدارس، وهي أيضاً عضو في فريق اجلودة وكذلك 
في فريق البيئة والصحة والسالمة التابعتني إلدارة 

»مسرح اجلرمية«. 

»َشغفي في اكتشاف الخفايا 
دفعني إلى العمل في مسرح الجريمة«

�سخ�سية قيادية  

شخصية عائشة القيادية قادتها إلى تطوير ذاتها 
التحّديات  على  والتغلّب  عملها  خالل  من  بذاتها 
فهي  وعملها،  أسرتها  مع  واجهتها  التي  األول��ى 
في  به  تقوم  مبا  وإميانها  بدبلوماسيتها  جنحت 
ومجال  الشرطي  اجلهاز  خالل  من  الوطن  خدمة 
في جتاوز  التحديد،  وجه  على  اجلرمية«  »مسرح 
الصعوبات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بني 

العمل واألسرة.
عن  العمل  في  عائشة  شخصية  تختلف  وال 
الشخصية  بقوة  تتمتع  فهي  خارجه،  شخصيتها 
مما ساعدها على تفّهم طبيعة العمل وتقبّل النصح 
والنقد البنّاء لقناعتها أنهما مفتاحان أساسيان في 
إلى  الوصول  الراغبة في  الشخصية  بناء وتطوير 

مراكز متقدمة في أي مجال كان.
في  واملتعب  باملمتع  عملها  عائشة  وتصف 
تطلع  أنها  عملها  في  املمتع  فاجلانب  ذاته،  الوقت 
على اجلديد في عالم اجلرمية باستمرار من خالل 
والبراهني مما يساعدها في فك  األدلة  البحث عن 
رموز قد يصعب على الكثير حلها، فهوايتها في حل 
األلغاز أدت بها إلى التميّز بني قريناتها مما وضعها 
حتظى  التي  األسماء  ومن  األول��ى  الصفوف  في 
بثقة اإلدارة من خالل سرعة البديهة واالستجابة 

السريعة.
أغلب  في  عاطفتها  حتكمها  امرأة  أي  وكطبيعة 
من  العديد  هناك  ب��أن  عائشة  تعترف  األحيان، 
كانت  إذا  فيما  خاصة  قلبها،  ُتدمي  التي  املواقف 
هناك جرمية ضحاياها من األطفال والنساء، ولكنها 
تتمالك نفسها بسرعة لتؤدي واجبها سعياً لتحقيق 

العدالة وكشف الفاعلني ليلقوا جزاءهم العادل.

هو�يات 

فك الرموز واأللغاز، التصوير ومونتاج األفالم، 
البصمة،  غموض  األق���دام،  آث��ار  أن��واع  اكتشاف 
واهتمامات  هوايات  البوليسية،  القصص  وقراءة 
من  تتنفس  نوافذ  مبثابة  لتكون  عائشة  جمعتها 
خاللها للتخلص من صعوبات عملها، فقد اجتمعت 
الذي  كلها لتصب في مجرى عملها  الهوايات  تلك 
عالقة  وتصف  املهارات،  بعض  منه  استوحت 
اجلرمية«،  »مسرح  في  عملها  مجال  في  هواياتها 
في  األمني  واحلس  والتحّري  البحث  تتطلب  بأنها 
فك الرموز، وكذلك التصوير لتوثيق اجلرمية وما 

حتتويه.
أما الصعود إلى سل�ّم الطموح، فهو طموح في 
النجاح  حتقيق  على  اثنان  يختلف  وال  ذاته،  حد 
والتميّز في مجال العمل، وهذه إحدى السمات التي 
حتى  حققته  إجناز  وتقول:»كل  عائشة  بها  تتميّز 
اليوم أعتبره رصيداً يضاف إلى سلسلة النجاحات 

التي حققتها«.
ويبدو هذا اإلصرار واضحاً أيضاً في حتصيلها 
ولم  الثانوية  بشهادتها  تكتِف  لم  فهي  العلمي، 
ُقُدماً  ُيثنها طموحها في مجال اإلعالم عن املضي 
لدراسة  العني  مبدينة  متخصص  مبعهد  لاللتحاق 
وأمل:  إصرار  كلها  بنظرة  عائشة  تقول  اإلعالم. 
ما  جميع  في  التميّز  إلى  الوصول  إلى  »أتطل�ّع 
العسكري  الصعيد  على  أعمال سواًء  من  به  أقوم 
أم املدني، فهذا يرضي طموحي وتطلّعاتي وينعكس 

إيجاباً على أُسرتي ومجتمعي«.

نساء في الميدان

اإعداد: نوال �سامل  - ت�سوير: حممد علي 
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المتميزون

أخذ زمام املبادرة ال يدل إال على حرص املسؤول 
واحلرص  وإجادته،  العمل  إتقان  على  املوظف  أو 
على إظهار روح الفريق الواحد في تنفيذ املَهام، بل 

وجتاوز نداء الواجب مبا يخدم املصلحة العامة.
هذه السجايا اجتمعت في شخص الرائد مبارك 
السبوسي من مركز شرطة اجليمي  سيف محمد 
مبديرية شرطة العني، الذي ابتكر منظومة عمل في 

خدمة اجلمهور ولدت من فكرة »إكرام املوتى«.
ويشرح السبوسي فكرته قائالً: »تتلخص هذه 
من  ذويه  إلى  املتوفى  تسليم  سرعة  في  اخلدمة 

خالل إجناز املعامالت اخلاصة بهذه احلاالت«.
ولتنفيذ هذه اخلدمة اختار السبوسي مجموعة 
صغيرة من أفراد »الشرطة املجتمعية« تتناوب على 
الدفن  إجراءات  تخليص  ومهمتها  ساعة   24 مدار 
بالطريقة القانونية، وتسليم اجلثمان لذوي املتوفى.  
يكون  الوفاة  إنه في حاالت  السبوسي:  ويقول 
ويتطلب  لها،  يرثى  حالة  في  املتوفى  وذوو  أهل 
للخارج  التسفير  أو  الدفن  إلج��راء  اجلثة  تسلّم 
مراجعة العديد من اجلهات إلنهاء إجراءات الدفن، 
والسفارة.  الوقائي  والطب  واملستشفى  كالشرطة 
ونقدم  نتدخل  احل��االت  هذه  »في  قائالً:  ويتابع 

املساعدة، ونقوم بإمتام كافة اإلجراءات«.
وقد حصل الرائد السبوسي على املركز األول في 
الشرطي«  اإلبداع  »جلائزة  اجلمهور  خدمة  مجال 

> االسم: مبارك سيف محمد السبوسي
> تاريخ امليالد: 1974 

> احلالة االجتماعية: متزوج
الشريعة  ف��ي  إج���ازة  ال��دراس��ي:  >  امل��ؤه��ل 

والقانون- كلية الشرطة أبوظبي 1997.

بروفايل

لعام 2011 لفئة الضباط، وتشرَّف بتكرمي الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية.
السبوسي:  يقول  التكرمي  جتاه  شعوره  وعن 
»هذا التكرمي يشعرني بالفخر واالعتزاز، ألنه يعني 
لي الكثير ويزيد من ثقتي بنفسي ويحفزني على 
طرح األفكار اإلبداعية، ومضاعفة اجلهد وااللتزام 

واملثابرة من أجل االرتقاء بالعمل والتميز فيه«.
ويتابع قائالً: »طموح اإلنسان ال يتوقف عند حٍد 
معني، فالبد من محاولة استخدام التفكير اإلبداعي 

للتطوير والتميز«.
بالقيادة  التحق  السبوسي  الرائد  أن  إلى  يشار 
في  وعمل   ،1992 عام  في  أبوظبي  لشرطة  العامة 
»إدارة شؤون األمن - التحريات« في مديرية شرطة 
اجليمي مبديرية  مركز شرطة  في  ثم  ومن  العني، 
من  العديد  على  السبوسي  وحصل  العني.  شرطة 
الرسمية،  للمشاركات  والتقدير  الشكر  شهادات 
واخلارجية،  الداخلية  املعارض  في  الرسمية  وغير 
من جهات حكومية وغير حكومية، كذلك حصل على 

أكثر من أربعني دورة تدريبية خالل اخلدمة.
ويشير السبوسي إلى أن عمله في الشرطة علَّمه 
والتحديات  العقبات  على  التغلب  وخاصة  الكثير، 
املطلوبة  األهداف  والعزمية على حتقيق  باإلصرار 
لألوامر  الدقيق  والتنفيذ  السليم،  بالتخطيط 

واالنضباط املسلكي. 
يقول  لزمالئه  يقدمها  التي  النصائح  وع��ن 
منط  عن  بالتخلي  يتحقق  النجاح  »إن  السبوسي: 
املستقبل  إلى  والنظر  املُبدع،  غير  الروتيني  العمل 
والتشبث بالرؤية والرسالة، والتمحور حول القيم 
يكتفي  ال  وأن  اإلستراتيجية،  األه��داف  وحتقيق 
ومتضية  العمل،  في  منه  مطلوب  هو  مبا  املوظف 
الوقت حتى موعد االنصراف، ال، بل ينبغي أن يضع 
كل موظف نصب عينيه املرحلة القادمة، وأن ميثل 
كل عمل يزاوله نقلة حول التقدم والرقي، والبد من 
املوظف أن يستمتع مبا يقوم به من عمل، وأن يكون 
فخوراً بذلك، وأن يسعى كل موظف لقراءة الكتب 
وأن  واإلبداع،  املؤسسي  التميز  عن  تتحدث  التي 

يسعى كل موظف لترك أثر وبصمة في عمله«.

اإعداد: اأماين اليافعي

»ُطموح اإلنسان ال يتوقف عند حٍد ُمعين«
اإعداد: الرا الظرا�سي

 »صوغة« تعني، هدية املسافر، وتعني املشغوالت 
الذهبية، كما تعني الشاعرة املالزم عائشة عبد الله 
محمد مدير فرع اخلدمات املساندة »بإدارة الدفاع 
املدني« في املنطقة الشرقية، التي تالطف الكلمات 
القوافي  شطآن  على  عذبة  أحلاناً  منها  وتصوغ 

وموسيقى احلياة وعبرات اآلهات إذ تقول:
 اضحك على وجه الشقا ال تضايقت 

لله در الضيق ال شافني ..رقت 
وامسك ميينه .....واتردد مييني

لّوح عصاه......وحط عينه بعيني
عديدة  مستعارة  بأسماء  الشعر  كتبت  عائشة 
الشارقة«،  و»قصائد  اإلم���ارات«  »ج��وارح  مثل: 
اسم  الشعر  ملهنة  اختارت  النهاية  في  ولكنها 

»صوغة« منذ 2005.
تقول عائشة:  االسم  لهذا  اختيارها  وعن سبب 
اللغة  أدرس  كنت  فعندما  جميلة،  قصة  »لالسم 
العربية في »جامعة اإلمارات« تعرفت على صديقة 
اسمها صوغة وكانت من ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وأصبحنا صديقتني حتى توفاها الله بعد أسبوعني 
فقط من صداقتنا القصيرة، ولكن أخالقها العالية 
وسماتها اجلميلة ظلت باقية في ذاكرتي، وقررت 
أن يكون لقبي في ميادين الشعر »صوغة«. وتشير 
إلى أنه من شدة حبها لهذا االسم فقد أسمت إحدى 

حفيداتها صوغة«.

خارج المهنة

وعن هوايتها في الشعر تقول عائشة التي التحقت 
بالعمل الشرطي قبل 14 عاماً: إنها كتبت منذ عام 
2005 العديد من القصائد الوطنية و»األوبريتات« 
احلياة  تتناول  التي  الوجدان  وقصائد  الغنائية، 

االجتماعية مبختلف تقلباتها وأحوالها. 
ومن أشهر أعمال شاعرتنا صوغة أوبريت »أُم 
اإلمارات«، الذي ُقدِّم في »جامعة اإلمارات« مبدينة 
العني بحضور سمو الشيخة فاطمة »أُم اإلمارات«، 
حيث قامت طالبات من اجلامعة بتلحني وغناء كلمات 
القصيدة. وعن ذلك تقول عائشة: »يومها أحسست 
تصفيق  أسمع  كنت  عندما  حقيقية  شاعرة  أني 
اجلمهور، فالنجاح ُحلو املذاق ويعطي للنفس نشوة 

إذا كان هذا االنتصار في باحة  االنتصار، خاصة 
الشعر التي أحبها«.

أمسية  في  »صوغة«  شاركت  لذلك،  وإضافة 
شعرية عقدتها »جامعة زايد« في دبي، وحضرها 
آل مكتوم  بن راشد  أحمد بن محمد  الشيخ  سمو 
الشمس«،  »مطلع  املتميزة  اإلماراتية  والشاعرة 
سمو  ميالد  عيد  مبناسبة  »أوبريت«  كتبت  كما 
الشيخة فاطمة بنت منصور آل نهيان وغناها أطفال 

مهرجان »مدهش«. 
وتقرأ لنا صوغة هذه األبيات العذبة فتقول:

بك    واشقي  الغال  ي��اذاك  أق��راك 
كتابك الضلوع  بني  ما  واض��م 

يناغيبك   وضلعن  ضلع  يفداك 
ترابك اخلفوق  في  يقبل  وضلعن 

تهذيبك    الدما  شرايني  واسمع 
واحيابك للضما  سكبتك  كنّي 

اتصيبك  الهموم  ضو  عن  أدراك 
جابك  وش  باحلشا  املقّفي..  ياذا 

تهريبك     لقا  إّن���ه   ي��وم  ال��دم��ع 
اركابك العيون  بيد  في  نّوخت 

تزهيبك   دنيتي   .. ع��ذرك  لكن 
واشوف عذري ما التقى بحسابك

ولعائشة ثالث بنات وولد يدرسون جميعهم في 
اجلامعة.

جتربة امللزم عائ�سة حممد يف قر�س ال�سعر والق�سيد و�سر ا�سمها امل�ستعار »�سوغة«.

»أحسسُت بأني شاعرة حقيقية
عندما سمعت تصفيق الجمهور«
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  روح
قتالية    

وال  احلدود،  من  حد  عند  الطموحات  تتوقف  ال 
تعرقلها التغيّرات الزمانية واملكانية، هذا ما مت كشفه 
محمد  ناصر  قلب  في  التحدي  وزئير  مالمح  في 
من  أبهر  الذي  العشريني  الشاب  هذا  املنصوري، 
حوله بروحه القتالية احملبّة للتفّرد والتميّز عن بقية 
أقرانه من ذوي االحتياجات اخلاصة، فما هي قصة 

ناصر مع التحدي؟ 

للقدر ر�أي �آخر

كانت أسرة ناصر على موعد مع اختبار كبير مع 
القدر، وكان اإلميان بقضاء الله وقدره مبثابة الدواء 
الذي ضّمد جراح األبوين بعدما أخبرهما األطباء بأن 
وهذا  احلياة.  مدى  املتحرك  الكرسي  سيلزم  ابنهما 
القدر لم ُيثنهما عن احملاولة للسفر هنا وهناك بحثاً 
عن أمل مهما كان ضئيالً لعالج فلذة كبدهما بعدما 
أخفت ابتسامتهما سيارة طائشة سرقت براءة طفولة 
الكرسي  ليلزم  عمره  من  الرابعة  في  وهو  ناصر 

املتحرك منذ ذلك العمر.
عاش ناصر طفولته بشكل طبيعي بفضل الرعاية 
دراسته  سنوات  تكن  فلم  حوله،  ممن  حظيها  التي 
بتلك الصعوبة التي توّقعها الكثيرون، بل كانت من 
أجمل حلظات حياته بفضل دعم وتشجيع من حوله.

ق�سة �لتحّدي

كثيرة هي الهوايات التي نألفها مارسها أشخاص 
وتتعّدد  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من  أو  أصحاء 
بحسب ميول كل منهم وبحسب قدراتهم، ولكن هل 
توارد في الذهن هواية التحدي؟  رمبا تكون الكلمة 
مألوفة ، ولكن أن يصبح التحدي هواية يهوى البعض 
البحث عنها وممارستها فهذا ما أتى به ناصر ليكون 

التحدي هدفه للمغامرة من أجله. لم يكن حلمه منذ 
التي  األحالم  كبقية  العاشرة من عمره  في  كان  أن 
تراود أقرانه، فاقتناء لعبة أو ممارسة رياضة معيّنة 
باملظالت  القفز  حلم  كان  بل  باله،  على  تخطر  لم 
الصغيرة، وكان يكبر مع  السن  له منذ تلك  مالزماً 
والقراءة عن  البحث  التي قضاها في  سنوات عمره 
هذه  خلوض  دائ��م  إحل��اح  في  وك��ان  الهواية،  هذه 
عائقاً  كان  وأخوته  والديه  خوف  ولكن  املغامرة، 
العديد من األبواب لتتحقق له  أمامه، فطرق  وحائالً 
فقوبل  والشرطة  املسلحة  القوات  منها  األمنية،  هذه 
إلى  األقدار  ساقته  حتى  الصحية،  حلالته  باالعتذار 
والذي  النيادي  نصر  اإلمارات  في  احلر  القفز  بطل 
كان مبثابة األمل الذي ُفتح أمامه، فأخبره برغبته في 
القفز وأنه قادر على ذلك رغم إعاقته، فأُعجب النيادي 
بإصراره ودعاه إلى دبي ليتحقق احللم هناك، فكان 
يوماً اختصر عليه مسافة سنوات وسنوات حتى رأى 

حلمه على أرض الواقع.
باجتياز  تامة  قناعة  أنه على  للنظر هنا،  والالفت 
الصعب إمياناً بقدرة الله عز وجل في زرع الثقة في 
نفسه، وموازنته لألمور التي تتطلب التفكير مئة مرة 
قبل اخلوض فيها، ولكن ما مييّز ناصر فراسته التي 
سبقت عمره في تقدير مقياس القدرة لديه باجتياز 

هذا التحّدي أم ال.

�سدمة ومفاجاأة

ارتسمت عالمات التعّجب على وجوه عائلة ناصر 
بعد مغامرة القفز، وارتأى بأن يجمعهم أمام شاشة 
التلفاز ليطلق مفاجأته التي لم يكونوا على علم مسبق 
يكن  لم  ما  شاهدوا  حتى  إال حلظات  هي  وما  بها، 
التي هرعت  والدته  لتنطلق صرخة من  منه  متوّقعاً 

اإعداد: نوال �سامل

في قلوبنافي قلوبنا

إليه لتُطمئِن قلبها بسالمته وعدم حدوث أي مكروه 
بهذا  وفخر  فرحة  إلى  والده  توجس  وليتحّول  له،  
يفعله  لم  الذي حتدى نفسه وإعاقته بفعل ما  االبن 

غيره من ذوي اإلعاقة.

ريا�سات وهو�يات

وإلى جانب حبه للقفز احلر،  هناك مجموعة من 
وسباق  كالسباحة  ناصر  يعشقها  التي  الرياضات 
العني  ن��ادي  في  عضو  وه��و  املتحركة،  الكراسي 
للمعاقني وممارس للعبة الكراسي التي سيعود إليها 
بعد أشهر قليلة، ليشارك في البطولة العربية القادمة 
ليحصد إجنازاً يسّجل باسمه، وكانت له جتربة في 
أثناء رحلة بحرية مع أصدقائه  البحر  السباحة في 
حتى غدا ميارسها بصورة منتظمة، إلى جانب السفر 
الذي يعشقه كثيراً. كما يحب ناصر رياضة الصيد 
بالصقور التي أتقنها في سن مبكرة، يجد نفسه في 
وأصدقائه  أخوته  مع  ميارسها  التي  الرياضة  هذه 

داخل وخارج الدولة.

طموحات م�ستقبلية

وإصدار  بيانات  كمدخل  املنصوري  ناصر  يعمل 
الشؤون  أعمال  إلى  باإلضافة  للموظفني،  الرخص 
يصفه  والذي  للمعاقني«  العني  »مركز  في  اإلداري��ة 
بالبيت الثاني إلحساسه أن جميع املنتسبني للمركز 
مبثابة عائلة واحدة، فال فرق بني َسوي وُمعاق. وقد 
تلقى ناصر دورة تدريبية في مراكز وزارة الداخلية 
لذوي اإلعاقة، ولكن حالت ظروف سفره للعالج دون 
إلميانه  دراسته  إكمال  إلى  ويطمح  الدورة،  إكماله 
بأنها خير سالح يتسلّح به اإلنسان، وحلاجة الدولة 

إلى أبناء متسلحني بالعلم واملعرفة.
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شخصيات

أن تكون أديباً ومؤلفاً مشهوراً، فهذا أمر طبيعي، 
ولكن أن جتمع بني ذلك وإدارة استثمارات ضخمة 
تتجاوز 300 مليار دوالر في تسعة عشر بلداً، فذلك 
لديهم  البشر  من  قليلة  حفنة  في  إال  يتوفر  ال  ما 
ومنهم  الذكاء،  من  كبير  وق��در  وَملكات  مواهب 
الروائية املُبدعة إليزابيت كورلي الرئيسة التنفيذية 
توقفت  والتي  انفستورز«  جلوبال  »أليانز  لشركة 

عن الكتابة األدبية لتتفرغ إلدارة الشركة. 
املتحدة  باململكة  »ساسكس«  في  كورلي  ولدت 
في التاسع عشر من تشرين األول )أكتوبر( 1956، 
وكان حّظها من التعليم حصولها على »دبلوم عاٍل« 
في دراسات اإلدارة عن طريق املراسلة والفصول 

الليلية. 
بعد  مباشرة  عاماً   36 قبل  العمل  كورلي  بدأت 
تخرجها حني كان عمرها 18 عاماً، فعملت موظفة 

الروائية
التي تتحكم 
بـ 300 مليار 
دوالر

اإعداد: فوزي مو�سى

مؤقتة في شركة »صن إليانز« للتأمني على احلياة 
 –  1975 العام  من  املتحدة،  اململكة  في  والتقاعد 
1985، وتركت الشركة وهي في وظيفة نائبة رئيس 

مبيعات.
بعدها انضمت خالل الفترة من العام 1985 - 
1993 إلى الشركة االستشارية »كوبرز واليبراند« 
كمستشارة، حيث أصبحت شريكة فيما بعد، وكانت 
تعمل في لندن وأمستردام، وفي األعوام 1993 – 
2004،  عملت في إدارة استثمارات  بنك »ميريل 
املديرة  هو  هناك  لها  منصب  آخر  وكان  لينش«، 
األوروبية،  للقارة  التوزيع  نشاط  ورئيسة  العامة، 

والشرق األوسط  وإفريقيا  وآسيا.
»أليانز  شركة  إلى  انضمت   2005 العام  وفي 
لشؤون  تنفيذية  كرئيسة  إنفستورز«،  جلوبال 
التنفيذية  الرئيسة   2012 عام  وأصبحت  أوروبا، 
الكتابة  كانت  فقد  اهتماماتها،  أما  للشركة.  العاملية 
روايات  أربع  من  سلسلة  ذلك  في  ولها  األدبية، 
أندرو فنويك هي  املفتش  بوليسية مشوقة  بطلها 
»ترتيلة املوتى« التي صدرت عام 1998 و»اإلرث 
القاتل« )2000(  و«شكوك قبر« )2006( و»الدم 
املوسيقى  تهوى  أنها  كما   ،)2008( ال��ب��ريء« 
والبستنة، وهي عضو في »اجلمعية امللكية للفنون« 
البريطانية وكانت عضواً في احتاد كتاب الروايات 

البوليسية ونائبة رئيس االحتاد لدورة واحدة.
لقياس  الوسائل  الكثير من  اليزابيث  لدى  وألن 
عمق األزمة املالية التي تضرب العالم، فقد قررت 
التوقف عن الكتابة منذ بدء األزمة املالية عام 2008.
وعن تشخيص وتوصيف تلك احلالة االستثنائية 
تقول كورلي: »إذا كانت األسواق صعبة والعمالء 
في  تكون  لن  فإنك  األموال،  من  كثيراً  يخسرون 

تستغل  أن  عليك  بل  لتكتب،  جيد  عاطفي  موقف 
كل ذرة من اإلبداع املتوافر لديك في إجناز العمل 

اليومي«.
ولكن كورلي بدأت بكتابة رواية بوليسية جديدة 
كبيراً  جزءاً  أجنزت  أنها  ويبدو  قصيرة  فترة  منذ 
منها، إال أنها لم ُتصرح عن عنوان الرواية أو موعد 
نشرها املقبل أو إن كانت عودتها إلى نشاط التأليف 
أصبحت  العاملية  االقتصادية  األزمة  أن  على  يدل 

على وشك االنتهاء أم ال؟.
وُتعد كورلي واحدة من أقوى نساء العالم على 
صعيد صناعة التمويل العاملية، خاصة بعد أن أُسند 
إليها دور الرئيس التنفيذي العاملي هذا العام، إضافة 
إلى عضويتها في عدد من مراكز التفكير اخلاصة 

بهذه الصناعة.
وتنشط كورلي أيضاً في القضايا النسوية في 
عالم األعمال، ومن أحدث حمالتها في هذا االجتاه 
الضغط من أجل منح املرأة تواجداً أكبر في مجالس 

إدارات الشركات.
إلى تسريع  وترى كورلي أن الشركات بحاجة 
توظيف النساء، وغيرهن من األقليات، فهي تستنكر 

ما تصفه ب� »التمييز الشامل«.
هذا الشعور ناجم عن معاناة مّرت بها في بداية 
من  لكثير  تعّرضها  تذكر  حيث  املهنية  مسيرتها 
املضايقات من زمالئها الذكور ال لشيء سوى أنها 

مجرد امرأة.
للغاية،  محظوظة  »كنت  قائلة:  تضيف  لكنها 
وكانت أمامي ظروف عديدة منحتني الفرص، ولم 

يحدث ذلك للكثير من النساء«.
تنفيذية  رئيسة  حالياً  أنها  على  كورلي  وتصر 
مشاركة، وأن هناك عملية جماعية أصيلة في اتخاذ 

جعل  من  متكنت  ذل��ك:»إذا  في  وتقول  القرارات، 
يعمل بصورة جيدة فعالً،  املشتركة  اإلدارة  هيكل 
تتوافر  حني  ُتصدق  ال  بصورة  قوياً  يصبح  فإنه 
األمور، وهو  في  يناقشك  لديك شريكاً  وإن  الثقة، 
اتخاذ  عليك  كان  وإذ  أفكارك.  يشاركك  شخص 
قرارات صعبة، يكون لديك الشخص الذي تستطيع 

التحدث إليه بالفعل«.
وتستطرد قائلة: »إن وجود فريق عمل قوي هو 

أفضل وأقوى من أي فرد قوي«. 
وتعيش كورلي حالياً في »لندن« وحتتفظ بشقة 
في ميونيخ حيث مقر عملها الرئيسي، ولكن عملها 
في  أطول  لفترة  وجودها  يتطلب  سوف  اجلديد 
الواليات املتحدة وآسيا، وهي تستغل وقت السفر 
لقراءة الوثائق على جهاز »آيباد« والنوم، وتقول: 
»إنني أكره الطائرات التي ميكن استخدام الهواتف 

على متنها«!
أثناء  متارسه  أن  حتب  ال  ال��ذي  الشيء  أم��ا 
الطيران، فهو كتابة الروايات. وبخصوص السؤال 
احلتمي حول كيفية إيجادها للوقت الالزم واملناسب 
جلانب اإلبداع لديها، فإن هنالك إجابة حتفظها جيداً 
عن  املعروف  من  حيث  اجلولف!«،  ألعب  ال  »أن��ا 
رؤساء الشركات ولعهم بهذه الرياضة أكثر من أي 

شيء آخر.
إلى  أقرب  فالكتابة  لذلك،  لديها  تفسير  وهنالك 
التزام منها إلى الهواية، وتضيف قائلة: »إذا لم يكن 
لدّي كتاب أمضي في كتابته، أو شيء في ذهني، 
كتابتها  إن  وتقول:  اجليد«.  باألمر  ليس  ذلك  فإن 
تتكفل بأموالها »املتواضعة« وهي ال متول صندوق 
تقاعدها ، مع أنها قد تكون � بحكم عملها � إحدى 

أفضل نساء العالم  معرفة بهذه األمور. 

�ضت يف بد�ية عملي لكثري تعرَّ

 من �مل�ضايقات من زمالئي �لذكور لأنني �مر�أة
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الكلمة و الظل

مخضرم  مبدٍع  مع  تلتقي  أن  السهل  من  ليس 
حد  تشربه  ال��ذي  مجاله  في  وتناقشه  وحت��اوره 
 »999« مجلة  مقر  من  انطلقنا  أن  فما  النخاع.. 
مدينة  في  )ال��ق��رم(  السالم  ش��ارع  على  الواقع 
نفكر  ونحن  عجمان..  مدينة  إلى  متجهني  أبوظبي، 
إماراتي  موسيقار  مع  السانحة  احلوار  فرصة  في 
كبير كاألستاذ عيد الفرج، وكيف لنا أن نخرج من 
هذا احلوار بأجمل الآللئ التي ُتثري عقول وقلوب 

القراء معاً.
عندما وصلنا إلى عجمان كانت الساعة احلادية 
عشر والنصف صباحاً، استقبلنا في مطعم »التبراه« 
الذي ميلكه، والواقع مبحاذاة شاطئ عجمان اجلميل، 
حيث تهب نسائم البحر العليلة عليك وأنت جالس في 
حضرة الطعام الشهي من ناحية، وموسيقى الزمن 

اجلميل تداعب سمعك من ناحية أخرى.
سألناه في بداية حديثنا عن معنى »التبراه«؟ فقال 
قاعها  في  ُيكثر  التي  املغاصة  عن  عبارة  »التبراه« 
يكون  أن  وأردت  اللؤلؤ،  على  يحتوي  الذي  احملار 

مطعم »التبراه« تبراتاً جلميع زبائنه.
بالقهوة  اململوءة  بفناجينه  »املقهوي«  بادرنا 
كل  تناول  الزعفران،  رائحة  مع  األصيلة  العربية 
منذ  منقطع  أنا  الفرج:  فقال  وشرب..  فنجانه  منا 
جميع  وأرف��ض  اإلع��الم  وسائل  عن  طويلة  فترة 
املبادرات التي تأتينا من الصحافيني أو اإلعالميني، 
وال  التجاري  مبشروعي  ترى  كما  منشغل  ألني 
أنني ملست فيكم اإلخالص  أبدا، ولوال  أريد إعالما 
وكونكم من شباب الوطن الذين نفخر بهم في كل 
مجال يضطلعون به، ملا وافقت على هذه املبادرة.. 
شكرناه على هذا االحتفاء ثم بادرته بسؤالي: إذن 
ما..  حد  إلى  نعم  قال  املوسيقى؟  عن  مبتعد  أنت 
الساحة الفنية ال تشجع..لكن لو طلب مني أن أقدم 
لن  اإلماراتية  باملوسيقى  ينهض  وطنياً  مشروعاً 

أتردد في خدمة بلدي.ثم بدأنا في احلوار التالي:
>  كيف تصف املشهد الثقافي عموماً واملوسيقي 

على وجه اخلصوص عندنا في اإلمارات؟
احلاضر  الوقت  في  اإلم���ارات  في  وصلنا   -

عيد الفرج لـ »999«:
وجود فرقة أوركسترا إماراتية 

في الوقت الحاضر ضرورة 
لقاء: خالد الظنحاين - ت�سوير: عي�سى را�سد

لألسف إلى مستوى متأخر جداً ومتدٍن في مجال 
في  تقدمت  الدول  من  الكثير  أن  مقابل  املوسيقى، 
تقدمت  اإلمارات كدولة  أن  إال نحن مع  املجال  هذا 
في كل املجاالت ووصلت إلى مستويات عاملية في 
أكثر من مجال، لكن في مجال املوسيقى لم تتقدم 
بل تأخرت كثيراً عن السابق. مع أن املوسيقى من 
املفترض أن تواكب هذه النهضة وتبرز من خاللها، 
خصوصاً وأن لدينا تراثاً ثراً البد من أن ُينتشل من 
وحداثي  متطور  بشكل  العالم  إلى  ويبرز  التقليدية 
يقدم إلى العالم بالشكل األمثل. أما ما نراه اليوم عبر 
الشاشات الصغيرة من أغاٍن، فهذا ال ُيعبر عن الفن 
غير  يكون بشكل  له  التراثي  التناول  احلقيقي، ألن 
صحيح، بل يشوهه. في البدايات كنا قد تناولنا هذا 
التراث بهذه الطريقة تقريباً بل وأجمل من ذلك، وهي 
مرحلة تأسيس للفن واملوسيقى، إذ كانت األمور في 
املادية والفنية  ذاك الوقت مقبولة بحكم اإلمكانيات 
التي حتاكي الواقع. أما اليوم وفي ظل هذا التطور 
البتة. حتى ولو أضيفت  الفن غير مقبول  فإن هذا 
جاءت  والتي  احلديثة  والتقنيات  اآلالت  بعض  عليه 
بنتائج عكسية بحيث أُفرغت املوسيقى من مضمونها 
الكثير من أشباه املطربني  األصيل، وساعدت أيضاً 
اإلمارات  األغنية في  الغناء، وبالتالي أصبحت  على 

فقط أداء ال موسيقى وال صوت جميل. 
الطريقة،  بهذه  تطورنا  قد  أنفسنا  نعتبر  ال  نحن 
واألغنية العربية بشكل عام أصبحت عرض مفاتن 
من  بذيئة  ومشاهد  هنا  من  يرقصن  نساء  فقط، 
السامع، هذه  تطرب  هناك، ال صوت وال موسيقى 
األمور في األساس ليست من عادات العرب وال من 

تقاليدهم وتراثهم الزاخر.
هذا  إل��ى  أّدت  التي  األس��ب��اب  وم��ا  ط��ي��ب..   <

التدهور؟
األولى،  بالدرجة  مادية  عزيزي  يا  األسباب   -
اإلذاعات  الفنان يخرج من خالل  كان  البدايات  في 
إنتاج  لشركات  وجود  وال  الوطنية،  والتلفزيونات 
خاصة أو فضائيات جتارية. فكان الفنان يجاز من 
هذه  التلفزيون،  ذاك  أو  اإلذاعة  هذه  في  قبل جلنة 

اللجنة تستمع إلى الفنان وتقيّمه فإذا جنح ُسمح له 
بالغناء، أما إذا لم يكن باملستوى املطلوب فيرفض، 
وبالتالي كان هناك حتكم وفلترة في العملية الفنية. 

لكن اليوم األمر مفتوح على مصراعيه.
عمل  بتقدمي  تبادر  أن  وتريد  اليوم  تأتي  عندما 
الفضائيات  ترفضه  عليه،  ومتعوب  مثالً  جيد 
التجارية، وعلتهم في ذلك أن العمل ال يتماشى مع 
العصر، فهم يريدون »طقطقة« أي إيقاعات سريعة. 
والفضائيات مجتمعة، هي ربحية  اإلنتاج  فشركات 
في األساس وال يعنيها تقدمي اجليد من الفن، فقط 
يسوقونه  الذي  الرخيص  العمل  تقدمي  يعنيها  ما 
ال� »هشك بشك« أو كما يقال  بامتياز، على طريقة 

»سندويتشات« غنائية.
> على من يقع اللوم هنا؟

- يقع اللوم طبعاً على اجلهات احلكومية املعنية، 
فنقول: ال،  هذا،  يريد  يقول اجلمهور  منهم  فالكثير 
أنتم من فرضتم هذا الشكل من الفن على املجتمع، 
الناس،  يتقبله  فسوف  اجليد  الفن  فرضتم  فلو 
والشباب لو قدم إليه شيء يرقى للمستوى اإلنساني 

سيتقبله ويتماهى معه.
إلى  الرسمية  التلفزيونات  أدعو  ما  دائما  وأنا 
أو  شهر  كل  األق��ل  فعلى  اجليدة،  األعمال  تبنّي 
شهرين ُتقدم هذه التلفزيونات عملني لفنانني جيدين، 
وتوزعهما  تبثهما  ثم  اجليدين  الفنانني  وتختار 
األعمال  تكرر هذه  األخرى، وتظل  الفضائيات  على 
باستمرار عبر البث التلفزيوني املباشر، ألن التكرار 

يخدم األغنية ويساهم في جناحها. 
>  وماذا عن املؤسسات الثقافية كوزارة الثقافة 
هذا  في  معنية  أليست  املجتمع،  وتنمية  والشباب 

اخلصوص؟
- بلى، هي بالطبع معنية بذلك، ومن املفترض أن 
املؤسسات الثقافية الرسمية هي التي تتبنى املبادرات 
اجليدة التي تخدم اجلانب املوسيقي في الدولة، وفي 
والشباب  الثقافة  وزارة  قامت  األخيرة  السنوات 
وتنمية املجتمع بتبني مشروع موسيقي كبير ُقمت 
من  مجموعة  بتجميع  فقمنا  بإعداده،  شخصياً  أنا 
معهداً  أنشأنا  ثم  املوسيقى،  في  املوهوبني  الشباب 
دورات  املجموعة   لهذه  خالله  من  قدمنا  موسيقياً 
مع  بالتعاون  وذل��ك  املوسيقى،  فن  في  أكادميية 
»املجمع العربي للموسيقى«، و»جامعة اليرموك« في 
األردن، وبعد فترة تدريبية جيدة مت تخريج الدفعة 
الفن  أساسيات  بكل  أملوا  وقد  الشباب،  من  األولى 
معتمدة  أكادميية  شهادات  لهم  وأعطيت  املوسيقي، 
من جامعة اليرموك ومن املجمع العربي للموسيقى.

فرقة  لإلمارات  لتكون  فرصة  يعتبرون  وهؤالء 
ولكن  ذاته..  الوقت  في  متكاملة وجاهزة  موسيقية 
املادية،  اإلمكانيات  املشروع بسبب  ذلك توقف  بعد 
املوسيقي  التجمع  ه��ذا  فرصة  ضاعت  وبالتالي 
الشباب  لدى  املوسيقي  الزخم  وتالشى  اجلميل، 
بدون  تركتها  إذا  املوسيقى  ألن  أيضاً،  اخلريجني 

تدريب ومران وممارسة تذهب وتضيع.
ُتنظمها جهات  كبيرة  مهرجانات موسيقية  لدينا 
نحن  نهتم  ال  فلماذا  إم���ارات،  ع��دة  في  حكومية 
ملوسيقى  نؤسس  وبالتالي  الداخلية  باملوسيقى 

�ملو�ضيقيون �لإمار�تيون ُيعدون

على �أ�ضابع �ليد �لو�حدة، و�لباقون 

فقط مطربون 

.. م�ضكلتنا كعرب �أننا خمتلفون

 يف كل �ضيء حتى يف �ملو�ضيقى 
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املوسيقى  ه��ذه  نستورد  أن  فائدة  فما  محلية، 
رغم  الدراهم،  ماليني  عليها  ونصرف  اخلارجية، 
لألسف  لكن  والسياحية،  والفنية  الثقافية  أهميتها 
دول��ة  ف��ي  احمللية  باملوسيقى  اهتمام  يوجد  ال 
الصغر،  منذ  تعلمه  أن  البد  العازف  إن  اإلم��ارات. 
فنحن في الدولة بحاجة إلى فرقة موسيقية متكاملة 
وطنية  مناسبات  لدينا  ألن  إماراتية«،  »أوركسترا 
كثيرة، فضالً عن املناسبات األخرى ونشارك أيضاً 
في املهرجانات الدولية، فالفرقة املوسيقية وجودها 
من  ض��رورة  اإلم��ارات  لدولة  احلاضر  الوقت  في 

الضروريات.
وتؤسسون  كموسيقيني  جتتمعون  ال  ملاذا   <
مبثابة  تكون  عام،  نفع  ذات   - جمعية  الدولة  في 

أرضية للعمل املوسيقي اجليد؟
أن  لنا  فكيف  موسيقيون،  الدولة  في  يوجد  ال 
نؤسس جمعية للموسيقيني، املوسيقيون اإلماراتيون 
يعدون على أصابع اليد الواحدة، والباقون فقط هم 
مطربون وهم ال يعتبرون موسيقيني بل مؤدين فقط. 
> قال محمد عبد الوهاب عند سؤاله عن مستقبل 
والرضا  باالرتياح  سأشعر  العربية:  املوسيقى 
التام عن املوسيقى العربية عندما تؤثر املوسيقى 
تؤثر  مثلما  العربي  الشعب  وج��دان  في  اآللية 

األغاني.. أين العرب اليوم من املوسيقى اآللية؟
أغنى  العربية  املوسيقى  نعم  هذا كالم عظيم،   -
التآلف  فلوال  الغربية،  الكالسيكية  املوسيقى  من 
املوسيقى  في  املوجود  الهرمي  والتركيب  والتوزيع 
أعطى  الترابط  هذا  إن  شيء،  ال  ألصبحت  الغربية 
تلك املوسيقى زخماً كبيراً. نحن العرب لدينا اللحن 
»امليلودي« الفردي وهو يساوي الكثير من املؤلفات 
واملوسيقى  اللحن  هذا  ألن  الغربية،  الكالسيكية 
فالشعب  العاطفة..  من  نابعة  عام  بشكل  العربية 

العربي شعب عاطفي، لذلك جتد عندما يعزف عازف 
العود أو الكمان بشكل فردي يطربك.أما في الغرب 
فيعتمدون على أسلوب تقني فقط، سرعة في األداء 
هنا  اإلحساس  لكن  األدوات،  بني  مبهر  وتنسيق 
لكننا  عملياً،  يترجمونه  عندهم  اإلحساس  مختلف.. 
أغنى  بذلك  فيكون  عاطفياً  نترجمه  العرب  نحن 

وأجمل، إال أننا لألسف لم نستثمر هذا التميز.
أو  »أوب��را«  العرب  لدى  يكون  ال  ملاذا  طيب،   <
أنواع  من  ذلك  شابه  ما  أو  تعزف  »سمفونيات« 

موسيقية؟ 
- من قال ذلك، لدينا في بعض الدول العربية فرق 
موسيقية كاألوركسترا، ولدينا دور أوبرا عديدة في 
يعزفون  لألسف  لكنهم  العربية،  البلدان  مختلف 
املوسيقى العاملية. ألن في النظام الدولي إذا مر على 
ملكاً  تصبح  مدة خمسني سنة  املوسيقية  املقطوعة 

للعالم ويستطيع كل شخص أن يعزفها. 
نحن مشكلتنا كعرب، أننا مختلفون في كل شيء 
حتى في املوسيقى، فكل موسيقي عربي يعتبر نفسه 
فال  ذاك.  أو  املجال  هذا  في  الرائد  وهو  األول  هو 
املوسيقي  املجال  تعاون عربي في  أي  بالتالي  جتد 
حتى نستطيع أن نؤلف موسيقى عربية خاصة بنا. 
فمن املضحك املبكي أننا مختلفون حتى على مستوى 
بسيط وهو »وحدة الصوت املوسيقي« فهي مقسمة 
إلى أربعة أجزاء: ربع ونصف وثالثة أرباع وأربعة 
في  زيادة  املصريني  عند  إن  يقول  فبعضهم  أرباع، 
وحدة الصوت، وعند اليمنيني مد بسيط فيها وهلم 
الغربية تخلصوا  الدول  املوسيقيون في  بينما  جرا، 
من هذا التقسيم وأصبحت وحدة الصوت املوسيقي 
ونصف صوت،  جزئني صوت  إلى  مقسمة  عندهم 
بحيث أصبحت عملية التآلف بينهم على هذا النمط 
الغربي سهلة ولذلك جنحوا في املوسيقى وتقدموا.

غربية  موسيقية  جتارب  نسخ  في  رأيك  ما   <
العربي«  »روك  كال�  إليها  عربي  نص  وإضافة 
و»اجلاز  العربي«  وال�»ريجي  العربي«  وال�»راب 

الشرقي« وإلى آخر هذه املسميات اجلديدة؟
- هذه موسيقى شبابية لها فترة محددة وتنتهي، 
فهي ليست أصيلة وبالتالي مصيرها االندثار طال 
األمد أم قصر. وأعضاء »املجمع العربي للموسيقى« 
العربية،  املوسيقى  على  دخيل  شيء  كل  يرفضون 
إذا كان »اجليتار« و«األورغ« و«البيانو« يرفضون 
فما  غربياً،  )نوتاً(  يعتبرونها  ألنهم  معها  التعاطي 
هذه  إن  ذلك.  شابه  وما  العربي  »ال��راب  في  بالك 
النوعية من املوسيقى تعتبر شبابية تنتهي سريعاً، 
كلثوم«،  »أم  أيام  على  حتى  موجودة  كانت  وهي 
كانوا يسمونها »طقطوقة«. نعم في الوقت احلاضر، 
أغلب الشباب من املوسيقيني ليس لديهم أي مخزون 
ثقافي موسيقي، فهم ال يقرأون وال يثقفون أنفسهم 
موسيقياً، فاإلبداع في كل مجال البد له من مخزون 
ثقافي ثري، يستلهم منه مكنوناته ويضيف عليه..

اليوم،  موسيقي  عن  تختلف  زمان  أيام  املوسيقى 
املسرح  خشبة  على  يقف  كان  املوسيقي  الفنان 
أمام الفرقة ويعمل بجهد وإخالص، أما اليوم فكلها 
تقنيات حديثة جتّمل من صوت هذا املطرب أو ذاك، 
والطرب  الفن  هذا  كل  لكان  األيام  تلك  رجعت  فلو 

واملطربني مجتمعني في غياهب اجلب.

الكلمة و الظل

الفنان واملوسيقار عيد الفرج من مواليد إمارة 
عجمان عام 1949، وترعرع في بيئة فنية، حيث 
كان والده رئيس فرقة العيالة. انتقل الفنان الفرج 
موسيقية  فرقة  أول  شكل  حيث  البحرين  إلى 
إلى  عودته  ولدى   .1966 عام  البديع  نادي  في 
بنادي  موسيقية  فرقة  أول  شّكل  اإلم���ارات 
غنائي  أول عمل  في عجمان وسجل  »الناصر« 
الساحل«  إذاعة »صوت  في  الفرقة  هذه  مع  له 
الفرج مجموعة موسيقيات  1968. وصاغ  عام 
بها  شاركت  التي  أوركسترا  بتوزيع  تراثية 
الدولة في معارض دولية في كل من لشبونه، 
وهانوفر في أملانيا. وحلن لنخبة واسعة من كبار 
باهتمامه اخلاص  والفنانني، وقد متيز  املطربني 
أول فرقة موسيقية  الوطنية. أسس  باملناسبات 
متكاملة وشاملة للعود والكمان والقانون والناي 
واألكورديون في اإلمارات. في عام 1974 أسس 
وأول  القومي  املسرح  في  موسيقية  فرقة  أول 
وهو ممثل  الدولة.  في  رسمية  موسيقية  فرقة 
اإلمارات في مركز التراث الشعبي لدول اخلليج 
وممثالً  1982 عضواً  عام  منذ  العربية. والزال 
للمجمع  التنفيذي  املجلس  في  اإلم��ارات  لدولة 
العربي للموسيقى التابع جلامعة الدول العربية 
الدولة  ونائب رئيس سابق. حصل على جائزة 
التقديرية في مجال الفنون األدائية في دورتها 

األولى 2006.

بروفايل
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املُبدع أن يحسب  الشاعر  يجب على 
األداء  ناحية  من  ألنه  بحذر،  خطواته 
عليه،  يحافظ  أن  الطبيعي  من  الشعري 
تكون  أن  عليه  التركيز  يجب  ما  ولكن 
ُمضافة  قيمة  ذات  القادمة  املشاركات 
مجرد  وليس  الشعري  وللمجتمع  له 
من  واملنتديات  الساحات  في  الظهور 

أجل الظهور فحسب.

ر��سد �لرميثي

أول شاعر إماراتي يحوز
على لقب »شاعر املليون«

�سعر/ ربّيع �لزعابي �سعر/ د. ميثاء �لهاملي

�سعر/ ن�سرين �خلوري

في غفلة الوقت

ُقبلٌة من الِشعر

النــــاس
����س���غ���ار ون����ف����و�����س����ه����ا  وج��������ه  ����س���م���ح���ة  ن�����ا������س  يف 

وال��������ل��������ي ث����ق����ي����ل����ه ت���������زّي���������دك ه��������م وْم�������������رار

ن�����ار ل  ن��������������ور..  ل  وب����������ني  ب�������ني  م�������ا  وال�������ل�������ي 

ه���������ذي احل����ق����ي����ق����ه ع���ي�������س���ه���ا ك�����ي�����ف م�������ا �����س����ار

ح�������ي ال������رف������ي������ق امل����خ����ل���������س ال������ط������ّي������ب ال�����ب�����ار

ك����ب����ار ذرة  ح�����������وت  م��������ا  �������س������غ������ريه  ن������ف�������������سٍ 

ام���������رار درب�����������ك  ع�����ل�����ى  ال����ل����ح����ظ����ه  ������س�����اق�����ت  ل 

م��������ا ت�����ه�����ّم�����ه ال������دن������ي������ا والم�������������������وال ل����ْك����ث����ار

ت����ق����ب����ل ع����ل����ي����ك ب����ن����ف���������س ت����ن���������س����ى ه����م����وم����ك

ي�����وم�����ك ك������������ان  اإذا  ت��������ك��������ره  ت�����������س�����وف�����ه�����ا 

ت�����ل�����وم�����ك ول  حت�������������س������م  ف������ي������ه������ا  حت���������ت���������ار 

ال�������ن�������ا��������س ت�������ف�������رق وال�������ب�������ق�������اي�������ا ع����ل����وم����ك

م��������ن خ����������ريه ْف����������� ن�����ا������س�����ه ف�������خ�������ريه ي����ح����وم����ك

ي���������س����وم����ك ب���������ي���������وٍم  ول  دوم  ي�����������س�����ري�����ك 

ي�����������س�����ه�����ر ع�����ل�����ي�����ك ْي��������ع��������د ع��������ّن��������ك جن�����وم�����ك

ع������زوم������ك ت��������ه��������اوت  م������ْن������ه������ا  ل  ي�����������س�����ن�����دك 

حبيبي..

اقراأْ يَل املزيَد من ال�سعر

اقراأْ يل ما ا�ستطعَت من احلّب

كي نكوَن كما الطبيعة ،ولو مّرة..

نغرُق مع اجلمال ِ يف اأعماِق �سّره..

نراوُد ال�سماَء يف الإغواِء..وال�سفاء..

اأو مثَل حبٍ  اأزرَق يف زهرٍة بريٍة �سهية

اأو ع�سٍق اأخ�سَر يف غيمٍة مم�سو�سِة الأهواء..

اأو كما هو احلبُّ يف اإن�ٍس ي�سابهنا

ويف جنٍّ يرعانا ويحر�سنا..

يف ُتربةٍ ..يف �سخرٍة..

ت�سنعنا وتاأوينا..

حتى املمات..

 حبيبي..

يا حبيبي..

يا روحًا اأ�سكُنها وت�سكنني

ويا ج�سدًا اأع�سُقه ويع�سقني..

تعاَل..واحنو علّي

ودّثرين..

وقبّلني..

بالكثرِي الكثرِي

الكثري من ال�سعر..

لل�ساعرات فقط:

قالوا..

بحور القوافي
اإ�سراف: خالد الظنحاين

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

ا���س��ن��ي��ن��ي ال����وق����ت ع�������ّود م���ا����س���ي  يف غ���ف���ل���ة 

ي������ا ك�����ّن�����ه الأم�������������س ووداع������������ك ي��ب��ك��ي��ن��ي

اأوف�������ى اوع�������ود ت�����س��ري��ن��ي ل خ������ازن ال���ق���م���ح 

����ر امل������ر )ف��������رح( وح���ن���ظ���ل���ه )ت���ي���ن���ي( اأف���������سّ

ت��ن�����س��د ع����ن احل������ال وان����ت����ه ����س���اك���ٍن ف��ي��ن��ي؟

م�����ا ب�����ني ه����ّم����ك وب�������ني ال�����وج�����د وال���ب���ي���ن���ي

ي����ا ط���ال���ب اجل���ي���م وي���ن���ك م����ّده����ا ال�����س��ي��ن��ي

ق���ف���ى ب�����ي ال�����وع�����د وان���ق���ط���ع���ت ع���ن���اوي���ن���ي

���س��راي��ي��ن��ي ت���ك���ب يف  اإح�������س���ا����س  اأ�����س����ط����ورة 

ع���ي�������س وت���ه���ن���ى م�����ا دام��������ك �����س����اك����ٍن ف��ي��ن��ي

وم�����ن ك����ف ذك��������راك اأم����ط����ر ب�������ارق ارع�������وده

واأم�������س���ي غ����دت ب���ه ع���ج���اف ال�����س��ب��ع مم����دوده

اق���ي���وده ع���ن���ي  خ���ف���ف  الغ��������راب  ���س��ج��ن  ول 

واأق�����������ول ب����اك����ر ي���ح���ق���ق ح���ل���م���ي اوع��������وده

ب����ه ويف ����س���ع���وده!! ت���ن���زل  ال������دم  م����ع  مت�����س��ي 

ت���خ���ال���ط ال�������س���رق غ�����رب و����س���ّي���ع اح������دوده

اوروده! ق��ط��ف��ك  خ��ف��ف  ال��ع��ط��ر  ب���اغ���ي  وي����ا 

م������ول������وده ف�����ي�����ه  ولين  زم�����������اين  ه�������و  ل 

اأن�������س���وده ت����ع����زف  ك����ل حل����ظ����ات ع����م����رك  يف 

وه���ب���ت���ك ال���ع���م���ر ط���ف���ل���ة ح�����ب )م����������ووؤده(
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أعالم عربية

فاروق �سو�سة

بقرية   1936 العام  محمد شوشة  فاروق  الشاعر  ولد 
الشعراء في محافظة دمياط مبصر. حفظ القرآن منذ نعومة 
أظفاره، وأمت دراسته في دمياط ثم تخرج من »كلية دار 
العلوم« عام 1956، ومن »كلية التربية جامعة عني شمس« 
عام 1957، عمل مدرساً لبعض الوقت ثم التحق باإلذاعة 
لها  رئيساً  أصبح  حتى  وظائفها  في  وتدرج   ،1958 عام 

العام 1994، كما أنه كان يعمل أستاذاً لألدب العربي »باجلامعة 
األميركية« بالقاهرة. وشغل شوشه باإلضافة إلى ذلك العديد من املناصب اإلدارية 
والعضوية، فهو عضو في مجمع اللغة العربية في مصر ورئيس جلنتي النصوص 
باإلذاعة والتلفزيون، وعضو جلنة الشعر باملجلس األعلى للثقافة، ورئيس جلنة 
 ،1967 عام  منذ  اجلميلة«،  »لغتنا  اإلذاعية:  برامجه  أهم  وامللحنني. ومن  املؤلفني 

والتلفزيونية: )أمسية ثقافية( منذ عام 1977.
حصل شوشه على جائزة الدولة في الشعر 1986، وجائزة محمد حسن الفقي 
1994، وجائزة الدولة التقديرية في اآلداب 1997،وألف عنه مصطفى عبدالغني 
كتاب )البنية الشعرية( وشارك في العديد من مهرجانات الشعر العربية والدولية. 
 1966 مسافرة  إلى  املثال:  سبيل  على  منها  عديدة  شعرية  دواوين  للشاعر 
»العيون احملترقة« 1972 »لؤلؤة في القلب« 1973 »في انتظار ما ال يجيء« 1979 
»الدائرة احملكمة« 1983 »األعمال الشعرية« 1985 »لغة من دم العاشقني« 1986 
»وقت   -  1994 املاء«  »سيدة   -  1992 لك«  »هيت   1988 العربي«  الدم  »يقول 
»وجه   -  1998 لألطفال(  )شعر  والقمر«  »حبيبة   -  1997 الوقت«  القتناص 

أبنوسي« 2000 - »اجلميلة تنزل إلى النهر« 2002. 
ومن مؤلفاته األدبية اجلميلة أيضاً: لغتنا اجلميلة أحلى 20 قصيدة حب في 
الشعر العربي وأحلى 20 قصيدة في احلب اإللهي والعالج بالشعر ولغتنا اجلميلة 

ومشكالت املعاصرة - مواجهة ثقافية وعذابات العمر اجلميل )سيرة شعرية(. 

�أنا �إليك

أنا إليك مبتداي ،حاضري ونهايتي 
أشعلت أيامي فصارت نارها حقيقتي 

فإن سألت عن هواي هذه حكايتي 
ندية كوجهك املليء بالطفولة 

رخيمة كصوتك املنساب في سريرتي 
عميقة كعطرك الزكي في حديقتي 

حسبي على طول الزمان ،أنت حبيبتي 

لو جنمة تنير لي لو كان يهمس القمر 
بأن موعدا لنا ،نسرقه من القدر 

فالتنطلق أنفاسنا....وشوقنا الذي أستعر 
وليحمل النسيم الشجي بوحنا إن عبر 

ولتسترح عيوننا....في واحة مدى البصر 
يا كم تشاكينا 

ظمئنا 
ثم أقبل املطر 

سيشرق الصباح حبيبتي ،سيشرق الصباح 
فليسكت األسى الذي أظلنا، ولتسكت اجلراح 

اليوم ال مكان للدموع في عيوننا، وال نواح 
إنا معا على املدى ،يظلنا معا جناح 

مادمت ملء خافقي ،فألف أهالً يا رياح

أدب عالمي

توما�ض هاردي 

توماس  الكبير  البريطاني  والروائي  الشاعر  ولد 
دورتشيستر  مدينة  في   )1928-1840( ه��اردي 
مبقاطعة دورست الواقعة جنوب غربي انكلترا، ألب 
يعمل بنّاًء وأم مثقفة وطموحة، زودت ابنها بالتعليم 
حينما  عشرة،  السادسة  سن  حتى  يحتاجه  الذي 
تولّى تعليمه وتدريبه بعدها املعماري احمللي »جون 

لندن عام  إلى  انتقاله  قبل  لكي يصبح معمارياً  هكس« 
1862. في لندن التحق بالدراسة اجلامعية وفاز بجوائز من املعهد امللكي 
للمعماريني البريطانيني ومن اجلمعية املعمارية، إال أنه لم تطب له اإلقامة  

في لندن، فعاد بعد خمس سنوات إلى دورست حيث قرر التفرغ للكتابة.
البريطاني ممتداً  األدبي  املشهد  من  كبيراً  توماس هاردي حيزاً  يشغل 
من الفترة النابليونية إلى احلرب العاملية األولى ليشهد عصرين أدبيني هما: 
الفيكتوري واحلديث. على الرغم من أنه بدأ النشر كروائي وقاص وواصل 
نشر رواياته خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إال أنه كان يكتب 
الشعر خالل هذه الفترة دون أن ينشره، ولم يبدأ بنشر قصائده، إال بعد أن 
قرر العزوف عن كتابة الرواية إثر هجوم شرس شنه النقاد احملافظون على 

آخر رواياته )جود الغامض( التي نشرها عام 1895.
)قصائد  بعنوان   1898 عام  الشعرية  مجاميعه  أول��ى  ه��اردي  نشر 
بعد   1902 عام  واحلاضر(  املاضي  عن  )قصائد  مجموعته  ثم  ويسكس( 
ذلك شرع بنشر مطولته )السالالت( وهي دراما شعرية ملحمية بانورامية 
عن احلروب النابليونية نشرت في ثالثة أجزاء في األعوام 1903 و1905 
و1908، وهي تعبّر عن فلسفته ونظرته إلى احلياة والتاريخ والقوى التي 
القصيرة  الغنائية  القصائد  كتابة  هاردي  واصل  ذلك  أثناء  في  حتركهما. 
)هجائيات  ثم  الزمن(  )أضحوكات  بعنوان  مجموعة   1909 عام  فنشر 
الظروف( عام 1914 تلتها بعد ذلك )قصائد مختارة( في 1916، و)حلظات 

رؤية( في 1917، و)قصائد غنائية متأخرة ومبكرة( في 1922. 

)هنا يف �الأعماق( 

في عزلة البحر
واألعماق البعيدة عن 

خيالء البشر، وزهو الدنيا الذي صنعها، تربض ساكنة.

حجراتها الفوالذية التي 
استحالت نيرانا حملارقها 

األسطورية انخرمت لتيارات املاء البارد لتصبح قيثارات مد حلنية.

فوق املرايا التي أعدت
لتعكس الوفرة الزاخرة

دودة البحر تزحف- غريبة الشكل، لزجة، خرساء، غير مكترثة

جواهر صممها الفرح
كي تفنت العقل احلسي

تقبع في ظلمة، بريقها كله مخمد معتم معمى.

بالقرب ثمة أسماك خافتة
ذات عيون كالقمر حتدق باآللة

البراقة وتتساءل »ما الذي يفعله هذا الزهو هنا في األعماق؟«

طارق ال�سناوي
tarekelshinnawi@yahoo.com

أعلى يسعى  يحقق  فيلماً  يقدم  أن  بالنجاحني  وأقصد  بني جناحني،  يجمع  أن  إلى  دائماً  السينمائي 
اإليرادات في دار العرض وأن يحظى فيلمه بتأييد وتعضيد النقاد وأن يحصد أيضاً جوائز 

املهرجانات وال بأس من كل ذلك بالطبع .. ولكن!
أن هناك  اعتبار  النقاد على  يتردد بني اجلمهور وأيضاً  ال يزال تعبير »أفالم مهرجانات« 
جائزة  هو  هدفهم  ألن  اجلمهور  يعنيهم  أن  بدون  للمهرجانات  يقدموها  أن  على  ُصنّاعها  يحرص  أفالماً  بالفعل 

املهرجان، وأخرى تنتظر فقط رضاء اجلمهور وال تشغلهم املهرجانات.
وبرغم أن األمر به قدر ال ينكر من الصحة عند عدد من السينمائيني الذين عندما ينكرهم اجلمهور وال يقبل على 
أفالمهم يقولون إنهم ينتظرون حكماً آخر وهو املهرجانات والنقاد.. والعكس أيضاً صحيح ألن األفالم املرفوضة 
من النقاد واملهرجانات تستجير باجلمهور مما أدى إلى أن يظهر خط فاصل و»بون« شاسع بني أفالم اجلمهور 

وأفالم املهرجانات.
لو تتبعت أكبر املهرجانات مثل مهرجان »كان« في دورته األخيرة، ستكتشف عند اختيارها لألفالم املشاركة داخل 
مختلف التظاهرات أنها ال تستهوي التجارب السينمائية املعزولة عن اجلمهور فمن بني عناصر االختيار حالياً احلس 

اجلماهيري الذي ينبغي توفره في الفيلم السينمائي.
»كان«  مهرجان  من  9 سنوات  نحو  قبل  اقتنص  الذي  إلهية«  »يد  إيليا سليمان  الفلسطيني  املخرج  فيلم  مثالً 
السينمائي جائزة جلنة التحكيم اخلاصة، حقق جناحاً جتارياً عند عرضه في العديد من دول العالم.. أتذكر أيضاً 
الفيلم اجلزائري »اخلارج على القانون« للمخرج »رشيد بوشارب« وهذا الفيلم حقق إيرادات مرتفعة عند عرضه 

جتارياً ليسقط احلاجز الوهمي بني اجلمهور واملهرجانات.
املسافة تقلصت أو في طريقها لذلك، ثم من قال إن أفالم اجلوائز تخلو بالضرورة من احلس اجلماهيري؟  لديكم 
. لقد حقق  1998 و2009  العشوائيات« وهما احلائزان على »األوسكار« عامي:  أو »مليونير  فيلم »تايتنك«  مثالً 
الفيلمان أعلى أرقام في شباك التذاكر، بل إن »تايتنك« صار ُيعّد اآلن هو األول في اإليرادات على مستوى العالم 
طوال تاريخ السينما، وأعاد املخرج »جيمس كاميرون« تقدميه في العالم كله بتقنية األبعاد الثالثة وذلك مبناسبة 
مرور 100 عام على كارثة السفينة »تايتنك«، و15 عاماً على عرض الفيلم، ولو تتبعت اإليرادات الكتشفت أنه األول، 

ولو أحصيت عدد اجلوائز الكتشفت أيضاً أنه األول في التاريخ العاملي، فقد حصد 11 جائزة أوسكار!
وفي تاريخنا السينمائي العربى عدد من االستثناءات وهي تلك األفالم التي ناصبها اجلمهور العداء بل وقصف 
دار السينما باحلجارة احتجاجاً عليها، بينما انتصر لها عدد من النقاد وبعض املهرجانات.. أتذّكر على سبيل املثال: 
»باب احلديد« ليوسف شاهني ألن اجلمهور عندما ملح اسم »فريد شوقي« على »أفيش« السينما، اعتقد أنه بصدد 
فيلم - أكشن - ولكنه اكتشف بعد ذلك أن البطل احلقيقي هو »يوسف شاهني« الذي لعب دور »قناوي« بينما »فريد 
شوقي« الذي لعب دور »أبو سريع« كان بطالً ثانياً.. حدث هذا عام 1958. ومع مرور السنوات أصبح »باب احلديد« 
فيلماً جماهيرياً يقبل عليه املشاهدون عندما يعاد عرضه في التليفزيون بل إن هذا الفيلم - األبيض واألسود - عرض 
قبل عدة سنوات عرضاً جتارياً في فرنسا وحقق مكسباً وصل إلى 100 ضعف ميزانية إنتاجه، ذهبت حصيلته إلى 

شركة إنتاج »يوسف شاهني«. 
املسافة التي كانت شاسعة بني أفالم املهرجانات وأفالم اجلمهور باتت أو كادت تنحصر في تلك التجارب التي 
حتمل روحاً جتريبية، واملهرجانات من ناحيتها أصبحت تضع هذه األفالم في إطارها على هامش املسابقة الكبرى 

ألن األفالم ُصنعت من أجل اجلمهور - قاطع - التذكرة وليس اجلمهور الذي - يقاطع - األفالم! 
أن جتمع بني جناحني ليس هدفاً بعيداً عن التحقيق والدليل هو رائعة املخرج جيمس كاميرون »تايتنك« سواء 

شاهدتها في ُبعدين أم ثالثة! .

»تايتنك«..
المزاج الجماهيري والنقدي على نفس الموجة!

شيء
في
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»المايا«.. 
حضارة تالشت وشعب تشتت

اإعداد: حممد ح�سن احلربي

أو  البلدان  أن  نفسي  ق��رارة  في  أشعر  زلت  ما 
األجمل..  هي  إليها  السفر  استطع  لم  التي  األماكن 
وبالتالي  وغموضاً،  غرابة  األكثر  هو  ما  فيها  بلدان 
األكثر دهشة.. وهل السفر سوى البحث عن الدهشة 

بأجنحة من فضول؟
رأيت  فقد  نعم،  به،  االستهالل  أردت  ما  ه��ذا 
تقريباً نصف الكرة األرضية وحتديداً قارات أوروبا 
وأفريقيا وآسيا ما عدا اليابان، وبعض بلدان االحتاد 
هما:  بقعتان  قائمتي  في  وبقي  سابقاً،  السوفييتي 

الصني وأغلب بلدان أمريكا اجلنوبية »الالتينية«.
الشاهد، أن هنالك اعتقاداً وأخاله صحيحاً، أن بلدان 
أمريكا اجلنوبية ما زالت حتتفظ بكثير من غموضها 
بالنسبة للسائح الشرقي، والعربي حتديداً، فهي لم 
تنكشف بقدر كبير على اآلخرين، ولم يصلها السياح 
الشرقيون على نحو متواتر، كما هي احلال مع بعض 
بلدان أوروبا، بريطانيا وفرنسا وأملانيا وحتى أمريكا 
إن  البعيدة نسبياً.  تلك  املتحدة«  »الواليات  الشمالية 

الالتينية«  »أمريكا  إلى  وصولهم  ثبت  الذين  أغلب 
من قبل – بداية القرن العشرين على وجه التقريب – 

كانوا مهاجرين من أصول لبنانية وسورية. 

�مل�سافة ور�ء �لغمو�ض 

باتت  أمامنا  الالتينية  البلدان  وأسباب غموض 
معروفة تقريباً، فأولها املسافة الزمنية »الطيران«، 
التي هي بالتأكيد تزيد على املسافة األطول حتى 
ب�14  املقدرة  نيويورك  إلى  دبي  من  وهي  اآلن، 
تقريباً، وهي  املماثلة  املسافة  أو  متواصلة.  ساعة 
من دبي إلى »سدني« باستراليا مثالً، ونتحدث هنا 
حتى  تتوفر  تكن  لم  كما  املباشرة.  الرحالت  عن 
بلدان عربية  تنقلك من  قريب خطوط جوية  عهد 
إلى أي بلد في أمريكا الالتينية على نحو مباشر 
أو غير مباشر، فكل من سافر إلى كوبا أو فنزويال 
أو البرازيل، البلدان األكثر شهرة بالنسبة لنا نحن 
وأكثر  استخدام عدة مطارات  إلى  العرب، اضطر 

من طائرة لكي »يشبّك« خط سيره إلى بالد القرفة 
والقرنفل.

و.. غياب �الإجنليزية

ال  البلدان  فتلك  اللغة،  هو  العائق  الثاني  السبب 
ألنهم  ليس  يحاولون،  وال  اإلجنليزية  أهلها  يتحدث 
متعصبون للغتهم األم وهي األسبانية، إمنا ألنهم ال 
وجامعاتهم  مدارسهم  في  يتعلموها  ولم  يعرفونها 
أيضا. كانت أسبانيا احلالية، »ويطلق عليها اجلزيرة 
ومستعمراً، واحتل  قوياً  بلداً  اإليبيرية«. كانت يوماً 
بلدانا عديدة في العالم، إال أن احتالله كان مركزاً على 
بلدان أمريكا الالتينية، لذلك جتد أن اللغة اإلسبانية 
بالنسبة لتلك البلدان هي اللغة األولى.. اللغة األم، وال 
يعرف فيما إذا أدخلت اللغة اإلجنليزية في السنوات 
العشر األخيرة إلى مناهجهم.. هل إدخال اإلجنليزية 
سيكون مفيداً لهم؟، تلك مصلحة هم أعلم بأهميتها 

القومية لشعوبهم.

سياحة
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»�ملايا« �سادت وبادت 

لست عالم تاريخ أو انثروبولوجيا ألؤكد هنا أن 
أمريكا  في  بادت  ثم  سادت  بشرية  حضارة  أقدم 
الالتينية كانت حضارة شعب »املايا« التي استمرت 
لم يكن، اللهم  لعدة قرون وانتهت فجأة لكأن شيئاً 
سوى بعض »األوابد«- اآلثار التي تدل عليها وتؤشر 
بعيداً  شأوا  الرياضيات  علم  في  وصل  شعب  على 
إلى حد اجتهد في »معرفة نهاية العالم فلكياً«!، وتلك 
قصة احتفظوا بتفاصيلها في معبد من معابد الغابة 
مساعدة  دون  من  إليه  الوصول  يصعب  الكبيرة 

خاصة.

تيكال..�ملعابد و�مل�ساّلت

واملراكز  املدن  أهم  من  تعد  أثرية  مدينة  تيكال، 
حلضارة »املايا«، في جمهورية غواتيماال في أمريكا 
اجلنوبية. وبحسب املرشد فقد كانت هذه املدينة في 
البدء قرية صغيرة ازدهرت في »العهد الكالسيكي« 
وتشتهر  امليالد.  قبل  سنة   900 إلى  يعود  ال��ذي 
جدران  تغطي  التي  وكتاباتها  وأهراماتها،  مبعابدها 
إلى  العامة، جنباً  تلك املعابد والنصب في الساحات 

جنب مع حسابات الوقت.
املباني الرئيسية التي تغطي مساحة ميل مربع في 
للطبقات  املدينة، هي عبارة عن معابد وقصور  هذه 
في  ورد  )كما  األراض��ي  مسح  عمليات  لكن  العليا، 
الدليل السياحي( أظهر وجود مساحة تقدر ب�6 أميال 
مربعة تسكنها العامة الذين مت تقدير عددهم في تلك 
الفترة املغرقة في القدم ب�100 ألف نسمة في نطاق 
املدينة. لكن هل يوجد سكان خارجها؟ نعم، وقد قدر 
عددهم أيضاً في تلك الفترة ب�500 ألف. الكالم هنا 
عن نواة بشرية لشعوب »املايا« التي ستنتشر فيما 

بعد على مساحة أوسع وفي أكثر من اجتاه.
املركز، إضافة إلى  وتتميز »تيكال« هذه، املدينة – 
مكانتها التجارية، بالكثير من اإلشارات على ازدهار 
حركة فنية غاية في األهمية، وصلت إلى أهميتها في 
الفترة ما بني 600 إلى 800 قبل امليالد، فآخر مسلة 
889. هل  العام  إلى  العثور عليها يعود تاريخها  مت 
الفنية  »املايا« ومسالتهم  أهرامات  بني  الربط  ميكن 
وبني أهرامات مصر واملسالت الفنية املوجودة فيها؟ 
بلدين  بني  هنا  الربط  مسألة  كثيرون سيستغربون 

تفصل بينهما آالف الكيلومترات. 

�الإ�سبان و�ملايا.. 

�جلرح �ملفتوح

كهذا  ك��الم��اً  تقرأ  وأن��ت 
السهول  مساحة  تخيَّل  عليك 

بحيث  االمتداد  شاسعة  اخلضراء 
ببعضها  بلدان التينية  أربع  تربط 
واملكسيك  »غواتيماال  هي:  بعضاً 
وهذه  والسلفادور«،  وهندوراس 

السهول حتديداً هي التي كانت 
أو  احلمر  للهنود  أساسياً  مقراً 
مبا يعرف »شعب هنود املايا«. 
قبل أن يصل إليها األوروبيون 
الفترة  واإلسبان حتديداً  في 
عام  إلى   1756 عام  بني  ما 
1763، ويكونوا سبباً رئيسياً 

في تدمير تلك احلضارة.

�لفنون و�حلياة 

�الجتماعية

من  مرموقة  من��اذج  جتد  بسهولة 
التشكيلي واخلزف والنحت،  العمارة والتصوير  فن 
إضافة إلى تطويرهم تقومياً سنوياً دقيقاً، بل كانوا 
للكرة  الغربي  النصف  في  األول��ى  الشعوب  أحد 

األرضية التي امتلكت شكالً متطوراً للكتابة.
جتمع  جماعية  حياة  »املايا«  من  العائلة  تعيش 
األجداد واآلباء واألبناء، ويسهم كل فرد في العمل، 
من  الزراعة،  في  يعملون  الكبار  واألبناء  الرجال 
في  البذور  يغرسون  وكانوا  واليقطني،  الذرة  أهمها 
بأعمال  القيام  إلى جانب  العصي،  باستخدام  التربة 
القنص والصيد. أما النساء والفتيات، فكن يعملن في 
إنتاج مالبس العائلة وإعداد الطعام وتربية األطفال 
الصغار، وتزويد البيت بأخشاب املوقد وجلب املاء. 
ولم تكن لدى شعوب »املايا« مدارس إمنا كان يطلب 
من األبناء مالحظة الكبار في عملهم ليتعلموا ويتقنوا 

مهاراتهم. 
والتي  املقدسة  لعبتهم  أهمها  من  رياضات  ولهم 
تشبه لعبة كرة السلة، وُتلعب في مالعب صممت لها 
خصيصاً، يحاول فيها الرجل ضرب كرة من املطاط 
من خالل دوالب حجري بوساطة املرفق أو اخلصر.

بقايا �سعب.. 

كثيراً  العلماء  عكف 
انهيار  أسباب  معرفة  على 
وثائق  بفحص  »املايا«  مجتمع 
متبقية منهم، ليتبني لهم أن تغيرات 
كثيرة حدثت في األراضي املنخفضة 
ذلك  مع  حاولوا  وأنهم  الشمالية، 
بالعيش.  لالستمرار  معها  التكيف 
منهم  قليالً  ع��دداً  أن  واكتشفوا 
املكسيك  في  اليوم  يعيشون 
يتكلمون  الوسطى،  وأمريكا 
ويحتفظون  »امل��اي��ا«  ل��غ��ات 
الدينية  ال��ت��ق��ال��ي��د  ببعض 

ألسالفهم في طريقة احلياة.
جملة  ورود  ومل��ن��اس��ب��ة 
مت  فقد  الدينية«،  »التقاليد 
العثور على وثيقة – مخطوط 
من  أكثر  فيه  ورد  للمايا 
من  آلهتم،  م��ن  إل��ه��ا   160
للمطر  وإله  »أهمون«،  وسموه  الذرة«  »إله  بينها 
»كنيش  سموه  للشمس  وآخ��ر  »ش��اك«،  سموه 
وكانوا  إلخ.  »إكسشيل«..  وسموه  وللقمر  أهو«، 
كالفراعنة  القرابني  يصومون ويصلون ويقدمون 
عديدة  دينية  احتفاالت  ويقيمون  مصر،  في 
الرومية،  والديكة  والكالب  األيائل  فيها  يذبحون 
تقرباً وفقاً العتقادهم، وينشرون دماء ضحاياهم 
على أجزاء من الورق املصنوع من حلاء األشجار. 
وحتى أنهم »كانوا يتقربون بالضحايا البشرية«. 
ورد ذلك بوضوح في املخطوط. وإذا كان الفراعنة 
يلقون ضحاياهم وقرابينهم في النيل عند طوفانه، 
فإن شعوب »املايا« كانت تلقي بضحاياها في آبار 

عميقة أو »قتلهم في مآمت القادة الكبار«.
تصبغ  فاجلثث  خاصة،  طقوس  املوت  عند  ولهم 
التنب، ويوضع  باللون األحمر، وتغطى بحصير من 
دفنها حتت  ويتم  الشخصية،  املمتلكات  معها بعض 
املنازل. بينما يدفن حكام »املايا« والشخصيات املهمة 
وكان  األهرامات،  في  النفيسة  حليهم  مع  األخرى، 
اخلدم ُيقتلون ويدفنون معهم إلى جانب املجوهرات 

وأدوات املنازل »الستخدامها في العالم اآلخر«.

سياحة
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من هنا وهناك

 املمثلة األمريكية بروكلني ديكر خالل حضورها لفيلم »ماذا تتوقع وأنت تتوقع«
 في نيويورك. - »جيتي«

مزارع يحمل حصيلة حصاده من أوراق الشاي في إحدى املزارع الصينية جنوب البالد 
التي تشتهر بجودة إنتاجها. - »جيتي«

مدريد على سياسات التقشف االقتصادي للحكومة. - »جيتي« محتجون أسبان يرتدون أزياء املهرجني خالل احتجاج لهم في 

ظبي نادر أطلقته هيئة البيئة في الشارقة في محمية »احلفية«. - »وام«

 العب جولف 
يتدرب قبل 

انطالق بطولة 
جزر ماديرا 
املفتوحة في 

البرتغال. 
وقد التقطت 

الصورة 
باستخدام 

عدسات 
خاصة.

- »جيتي«

 إحدى اللوحات الفنية املعروضة في معرض الغاف للفنون التشكيلية الذي 
نظم في أبوظبي. - »وام«

كاهنات جبل أوملب اليوناني خالل مراسم إشعال الشعلة األوملبية في أثينا. 
وتنطلق األلعاب االوملبية في لندن أواخر يوليو. - »جيتي«

فنسنت كومباني كابنت فريق مانشستر سيتي يرفع كأس »البرميييرليج« 
االجنليزي الذي فاز به ألول مرة منذ أربعة عقود.  - »جيتي«
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أحدهما كفيف،  عربيان،  مخترعان  يعكف حالياً 
حال  في  شأنه  من  إلكتروني  نظام  تطوير  على 
في  يساعد  أن  واسع  نطاق  على  وتطبيقه  جناحه 
احلد من احلوادث التي يتعرض لها املكفوفون على 

الطرقات.
اإلصابات  حول  دقيقة  إحصائيات  تتوفر  وال 
املرورية التي يتعرض لها املكفوفون على الشوارع 
لضحايا  املرتفع  العدد  أن  إال  العربية،  املدن  في 
ينذر  أص��الً   املبصرين  من  امل��روري��ة  احل���وادث 

باملخاطر التي يتعرض لها فاقدو البصر.
تسخير  على  اجلديد  النظام  فكرة  وتتمحور 
»اإلنترنت« واألقمار الصناعية لتوجيه مستخدمي 
خطر  اقتراب  حول  املكفوفني  املشاة  من  الطريق 
تنبيهات  إص��دار  خالل  من  الطريق  على  محتمل 
متصل  محمول  جهاز  عبر  وحركية  صوتية 
املواقع  حتديد  وبأنظمة  السلكياً  »باالنترنت« 

اجلغرافية )جي بي اس(.
ويطور هذا النظام الدكتور هشام كامل األستاذ 
»جامعة  في  املعلومات  تقنية  كلية  في  املساعد 
الدكتور  زميله  مع  بالتعاون  العني  في  اإلم��ارات« 
ومنسق  امل��ش��ارك  األس��ت��اذ  لكعص  عبدالرحمن 

برنامج الشبكات في الكلية نفسها.
ويعاني الدكتور كامل من فقدان البصر منذ كان 
في الثالثة والعشرين من العمر حينما خضع لعملية 
جراحية في عينيه أدت إلى فقدانه للبصر تدريجياً.

من  الدكتوراه  على  احلائز  كامل  الدكتور  وقال 
»جامعة كاليفورنيا بيركلي األمريكية« املرموقة، إن 
على  وزميله  هو  يعكف  الذي  الذكي  احمليط  نظام 
تطويره  يركز على توفير املساعدة للمكفوفني أثناء 
املشي في الشوارع وعبور الطرقات والتَسّوق في 

املراكز التجارية.
ويعمل هذا النظام الذي من املتوقع أن يرى النور 
خالل عامني بصورة تسمح بالتواصل بني أجهزة 
مثبتة في السيارات مع جهاز يشبه الهاتف احملمول 
على  اآلخر  وجود  إلى  الطرفني  تنبه  الكفيف  مع 
وقوع  ومنع  واحلذر  احليطة  جانب  ألخذ  الطريق 

حوادث. 
ويوضح الدكتور كامل ل� »999« قائالً: »سيكون 
في كل سيارة جهاز ناطق وهزاز في الوقت ذاته 
وهو يشبه جهاز املالحة اإللكترونية إلى حٍد بعيد، 
هذا اجلهاز يقوم بإرسال إشارات ناطقة أو هزازه  
للسائق حتثه على تخفيف السرعة والوقوف حتى 
يعبر الكفيف الطريق. كما أن هذا اجلهاز سيساعد 
الكفيف على عبور الشارع، إذ سيوفر له إرشادات 

تدله على وقت عبور الطريق بصورة آمنة«.
الكفيف  إرشاد  أيضاً  اجلهاز  استخدامات  ومن 
إلى األماكن التي يريد الذهاب إليها بسيارة األجرة 
حيث يستطيع من خالل اجلهاز معرفة املكان الذي 

هو فيه، ومن ثمَّ املكان الذي يقصده. 
ويتابع الدكتور كامل قائالً: »الهدف األكبر الذي 
هو  التكنولوجيا  استخدام  من  إليه  الوصول  نريد 

محيط
    ذكي

اخرتاعات عربية جديدة قد 

ُت�ساعد املكفوفني على جتنُّب 

احلوادث املرورية وت�ساعدهم

على َت�سّفح »الإنرتنت«.

اإعداد: خالد الظنحاين

ت�سوير:  مفتاح النعيمي

معرفة واستيعاب الكفيف للمحيط الذي يدور فيه، 
بحيث جنعل احمليط الذي نعيش فيه هو َمْن يتأقلم 

مع املُعاق وليس العكس«.
في  املستخدمة  التكنولوجية  األساليب  وعن 
ثالثة  لدينا  كامل:  د.  أج��اب  املبتكر،  امل��ش��روع 
أوالً:  هي:  املشروع  خلدمة  خاللها  نعمل  أساليب 
أن  للُمعاق  ميكن  كيف  وه��و:  التواصل  أسلوب 
يتواصل مع محيطه بشتى الطرق، كاستخدام جهاز 
الثاني: هو  الناطق. واألسلوب  اإللكترونية  املالحة 
استخدام شبكات جي3 أو جي 4  لتسهيل عملية 
أما األسلوب  التواصل عبر »اإلنترنت الالسلكي«. 
التي  االستشعارية  احلساسات  في  فيتمثل  الثالث 
توضع في كل املرافق واملؤسسات ومراكز التسّوق 

وغيرها والتي سترشد املكفوف على الطريق.
الثالثة  التكنولوجية  األساليب  »ه��ذه  وق��ال: 
ذلك   بعد  نحدد  ثم  نعتمدها،  س��وف  للتواصل 

التطبيقات التابعة لها«.
العني ستكون  مدينة  أن  كامل  الدكتور  وكشف 
أول مدينة في العالم سيطبق فيها املشروع والتي 
سيترافق معه بعض التغييرات املهمة التي ستخضع 
والتي  الذكية  بالتكنولوجيا  كتزويدها  املدينة،  لها 

ستساعد على جناح املشروع. 
وإضافة إلى فترة تطوير املشروع حيث ال يزال 
حالياً في مرحلة التصميم، فسيكون من الصعوبات 
الصعوبات  بعض  للمطّورين  وفقاً  يواجهها  التي 
استخدام  إل��ى  امل��ش��روع   يحتاج  حيث  التقنية 
تكنولوجيا ذكية، وهي ليست متوفرة ألنها حتتاج 
إلى دعم مالي كبير، باإلضافة إلى األمور التشريعية 

للمشروع والتي ستقررها احلكومة.
حتدث  األمنية  املشروع  استخدامات  وح��ول 
املشروع  استخدامات  ضمن  من  قائالً:  كامل  د. 
وخصوصاً ما يتعلق في اجلهاز الناطق أو الهزاز، 
االستخدام األمني الشرطي، ومثال ذلك أن تستخدم 
احلوادث  حالة  في  اجلهاز  هذا  الشرطة  سيارات 

اإلشارات  النجدة  أو  اإلسعاف  سيارة  تقطع  كأن 
بإرسال  السيارة  ه��ذه  تقوم  بحيث  الضوئية، 
إشارات إلى السيارات األخرى، حتى تتوقف ثم بعد 

ذلك تتمكن من قطع إشارات املرور بسالم.

خريطة ذهنية

وعن مشاريعه األخرى قال الدكتور كامل: لديَّ 
مشاريع عديدة منها: مشروع رسم خريطة ذهنية 
لصفحة »الويب«، وتعتمد فكرة هذا املشروع بشكل 
كل  في  الباحثون  رددها  طاملا  فكرة  على  أساسي 
يفتقد  املبصر  غير  الشخص  أن  العالم، وهي  دول 
حوله،  يجري  ملا  ذهنية  خريطة  بناء  على  القدرة 
نظراً ألنه ال يرى أشياًء ملموسة كاملبصر، ولكنني 
استطعت من خالل هذا املشروع أن أثبت عكس ما 
التخيل،  يستطيع  الكفيف  أن  أؤكد  وأن  يؤكدونه، 
بالنسبة  فاألمر  املبصر،  تخيل  بدقة  ليس  ولكن 
استغرق  وقد  هندسية.  وأشكال  أجسام  له مجرد 
هذا املشروع ما يقارب خمس سنوات، حيث كنت 
الباحثون  أنكرها  التي  النظرية  هذه  إلثبات  أسعى 

واالستفادة منها بشكل عملي. 
أربط  أن  لقد استطعت من خالل بحثي  وتابع: 
بني عاملي املكفوفني واملبصرين، من خالل مساعدة 
الكفيف على رسم خريطة ذهنية لصفحة »الويب« 
أماكن  معرفة  ميكنه  بحيث  معها  يتعامل  التي 
يريدها  التي  املعلومة  إلى  تقوده  التي  املفاتيح 
وقت  تضييع  إلى  االضطرار  دون  من  مباشرة 
طويل في االستماع إلى كل العناوين املتاحة أمامه، 
الرأسية  االجتاهات  على  اخلريطة  تعتمد  بحيث 
واألفقية وتختزل الروابط واألزرار وبقية عناصر 
وخطوط  رموز  مجرد  إلى  وتفاصيلها  الصفحة 
املتصفح  مخيلة  في  والوصالت  للروابط  ومواقع 
بالطبع  وضعاً  أفضل  األمر  ويكون  املبصر،  غير 
خبر  أن  بعد  بصره  فقد  ال��ذي  للُمعاق  بالنسبة 
شكل األشياء وتصفح »اإلنترنت« قبل ذلك وعرف 
النظام  هذا  ويسمى  ووصالته  صفحاته  تفاصيل 

»WebSight« أو »رؤية الشبكة«.
وأشار د. كامل إلى الوسيلة التي تساعد املتصفح 
السابق  في  ابتكرها  وسيلة  وهي  ذلك  تخيل  على 
ومنسوبة إليه على مستوى األبحاث األمريكية في 
»واجهة  أي   Grid Interface وُتدعى   امليدان  هذا 
شبكية« وتتكون من خانات أو خاليا مماثلة لتلك 
املتحرك، وهي  الهاتف  أرقام  لوحة  على  املوجودة 
تساعد في حتديد مواضع املعلومات على الشاشة، 
حيث يتم وضعها على شاشة اجلهاز أو املتصفح 
من  حتتها  الصفحة  مترير  وميكن  ثابت،  بشكل 
خالل شريط التمرير اجلانبي، ومن ثم يقوم القارئ 
الواجهة  بوصف محتويات كل مربع من مربعات 
)ميني،  املعروفة  والرأسية  األفقية  االجتاهات  عبر 
يسار، أعلى اليمني أو أعلى اليسار أو أسفل اليمني 
للمتصفح  ميكن  حتى  وهكذا(  اليسار..  أسفل  أو 

تخيّل موقع الرابط الذي يريده. 

علوم و تكنولوجيا
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صادق  بأنه  عدو  من  شهادة  على  إنسان  حصل  إذا 
وأمني وباحملامد كلها، فهذا دليل على مكانة هذا اإلنسان 
بني الناس، وإذا سمعت لشهادة املخالفني فتلك شهادات 
تشهد باحلق، فاحلق ما شهدت به األعداء.... فهذا عمرو 
بن هشام )أبو جهل( أعدى أعداء اإلسالم والنبي الكرمي، 
أبا جهل عن حقيقة  خاله  بن مخرمة  املسور  فلقد سأل 
محمد )]( إذ قال: »يا خالي، هل كنتم تتهمون محمداً 
والله!  اختي،  يابن  فقال  قال؟  ما  يقول  أن  قبل  بالكذب 
لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى األمني، فما جرّبنا 
قال:  تتّبعونه؟  ال  لكم  فما  خال،  يا  قال:  قط.  كذباً  عليه 
فاطعموا  الشرف،  وبنو هاشم  نحن  تنازعنا  اختي،  يابن 
إذا  حتى  وأِجرنا،  وأج��اروا  وسقينا،  وسقوا  فأطعمنا، 
نبي.  منا  قالوا:  رهان،  كفرسي  كنا  الركب  على  جتاثينا 
متى ندرك مثل هذه؟! وقال األخنس بن شريق يوم بدر 
ألبي جهل، يا أبا جهل، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم 
وغيرك  غيري  أحد  قريش  من  هنا  ها  ليس  فإنه  كاذب؟ 

يسمع كالمنا.
لصادق،  محمداً  أن  والله  ويحك!  جهل:  أب��و  فقال 
باللواء  بنو قصي  إذا ذهبت  ولكن  وما كذب محمد قط، 
واحلجاجة والسقاية والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟«.

ولقد جاء الوليد بن املغيرة إلى رسول الله )](، فقرأ 
عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: 
لم؟  قال:  ماالً.  لك  يجمعوا  أن  يريدون  قومك  أن  عم،  يا 
قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله. قال: قد 
علمت قريش أني من أكثرها ماالً. قال: فقل فيه قوالً يبلغ 

قومك أنك منكر له أو أنك كاره له.
قال: وماذا أقول؟ فوالله! ما فيكم رجل أعلم باإلشعار 
مني، وال أعلم برجزه وال بقصيده مني، وال بإشعار اجلن، 
والله! ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، ووالله! إن لقوله 
أعاله  ملثمر  وأنه  لطالوة،  عليه  وأن  حالوة،  يقول  الذي 
مغدق أسفله، وأنه ليعلو وما يعلى عليه، وأنه ليحطم ما 
قال:  فيه.  تقول  قال: ال يرضى عنك قومك حتى  حتته. 

فدعني حتى أفكر.
وروى عبدالله بن عباس رضي الله عنه، أن أبا سفيان 
إليه في ركب من  أرسل  »أن هرقل  أخبره  قد  بن حرب 
كان رسول  التي  املدة  في  بالشام  جّتاراً  وكانوا  قريش، 
أبا سفيان وكفار قريش )أي جعل  فيها  ّماد  الله »]« 
بينه وبينهم مدة صلح(، فاتوه وهم »بإيلياء«، فدعاهم في 
الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه،  مجلسه وحوله ُعظماء 
فقال: »أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
»أدنوه  فقال:  نسباً.  أقربهم  أنا  فقلت:  أبو سفيان:  فقال 

مني، وقربوا أصحابه فأجعلوهم عند ظهره«.
ثم قال لترجمانه: قل لهم: أني سائل عن هذا الرجل، 
يأثروا  أن  من  احلياء  لوال  الله!  فو  فكذبوه.  كذبني  فإن 
عليَّ كذباً لكذبت عنه. ثم كان أّول ما سألني عنه أن قال: 

كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال هل قال هذا 
القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: ال. قال فهل كان من آبائه 

من ملك؟ قلت: ال.
قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 
قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 

قلت: ال.
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: ال. قال: فهل يّغدر؟ قلت: ال، ونحن منه في مدة ال 
ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم مُتكني كلمة أدخل فيها 

شيئاً غير هذه الكلمة.
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم 
وننال  منا  ينال  سجال،  وبينه  بيننا  احلرب  قلت:  إياه؟ 
منه. قال: »ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: أعبدوا الله وحده، 
وال تشركوا به شيئاً، وأتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا 

بالصالة والصدق والعفاف والصلة«.
أنه  له: سألتك عن نسبه فذكرت  للترجمان: قل  فقال 
فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، 
ال،  أن  فذكرت  القول؟  هذا  منكم  أحد  قال  هل  وسألتك: 
فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأّسى 
ملك؟  من  آبائه  من  كان  هل  وسألتك:  قبله،  قيل  بقول 
فذكرت أن ال، قلت: فلو كان من آبائه من ملك؟ قلت رجل 

يطلب ُملك أبيه.
ما  يقول  أن  قبل  بالكذب  تتهمونه  كنتم  وسألتك: هل 
قال؟ فذكرت أن ال، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه 
أتباع  اتبعوه، وهم  أن ضعفاءهم  أم ضعفاؤهم؟ فذكرت 
أنهم  فذكرت  ينقصون؟  أم  أيزيدون  وسألتك:  الرسل، 
يزيدون، وكذلك أمر اإلميان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد 
أن ال، وكذلك  فيه؟ فذكرت  يدخل  أن  بعد  لدينه،  سخطه 

اإلميان حني تخالط بشاشته القلوب.
ال  الرسل  وكذلك  أن ال،  فذكرت  يغدر؟  هل  وسألتك: 
تغدر، وسألتك: مبا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا 
األوثان،  عبادة  عن  وينهاكم  شيئاً،  به  تشركوا  وال  الله 
ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول 
أنه  أعلم  كنت  وقد  هاتني،  قدّمي  موضع  فسيملك  حقاً 
خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أنى أخلص إليه 

لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.
أما احملدثون من املفكرين املعاصرين الذين لم يغمضوا 
منهم  كثير  أنصفه  فلقد  أعينهم عن عظمة حبيبنا )]( 
واألديب  املؤرخ  فهذا  اخلير،  بكل   »[« النبي  وذك��روا 
اإلجنليزي توماس كارليل يقول: لقد كان منفرداً بنفسه 
العظيمة وبحقائق األمور والكائنات، لقد كان سر الوجود 
يكن  ولم  ومباهرهن،  ومخاوفه  بأهواله  لعينيه  يسطع 
هنالك من األباطيل ما يحجب ذلك عنه، فكأنه لسان حال 

ُمحمد »]«
في عيون العالم

ي�سرنا ا�ستقبال ا�ستف�ساراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�سرعية، و�سيتوىل الإجابة عنها الدكتور عمر عبد الكايف.

فتاوى الناس
fatawyalnas@gmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02
ص.ب: 38999 

• هل هناك زو�ج و�جب و�آخر حمّرم؟
إباحة وندب  التكليفية من  الزواج كحكم شرعي تعتريه األوصاف واألحكام   ••

ووجوب وكراهة وحترمي وتفضيل.
> الزواج الواجب: 

يكون واجباً إذا خاف الشخص على نفسه الوقوع في الزنا أن لم يتزوج، وهو 
ميلك النفقات، وقد قالها الفقهاء ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. وإذا كان 

الزواج واجباً في حقه لزمه تقدميه على احلج الواجب القادرعليه.
يقول ابن تيمية: »وإن احتاج اإلنسان إلى الزواج وخشي العنت بتركه قدمه 

على احلج«.
الواجب واحتجوا  للنكاح  القدرة على اإلنفاق ليست بشرط  أما احلنابلة فإن 
بقولهم: إن النبي »صلى الله عليه وسلم«، كان يصبح وما عندهم شيء وميسي 
وما عندهم شئ. وألنه »صلى الله عليه وسلم« زوج رجالً لم يقدر على النفقات 

على خامت من حديد، ونقل عن اإلمام أحمد قوله: يقترض ويتزوج.
قال الفقهاء: إن شرط الزواج هو القدرة على اإلنفاق، فإذا عجز عن هذه املؤونة 
فهل يبقى الزواج واجباً عليه إذا خاف الوقوع في الزنا وعجز عن النفقة؟   أجاب 
الفقهاء: ينظر فإن كان قادراً على االستدانة، فعليه أن يستدين ما يكفيه مؤونة 
به  قال  الزنا، وهذا  تيقن  ابن عابدين وجوب االستدانة عند  قال  الزواج، وعليه 

احلنابلة أيضاً.
> الزواج احملّرم:

يصبح الزواج محرماً إذا تيقن الشخص ظلم املرأة واإلضرار بها إن كان عاجزاً 

عن تكاليف الزواج، أو ال يعدل إن تزوج بأخرى، ألن ما أدى إلى حرام فهو حرام.
فإن تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً، أي تيقن أنه سيقع في 
لقوله تعالى:  الزنا إن لم يتزوج، وتيقن أنه سيظلم زوجته، كان الزواج حراماً 
)وليستعفف الذين ال يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله( )سورة النور 
اآلية 33(. وقيل أيضاً يفضل الزواج، ألن الرجل بعد الزواج تلني طباعه، وترتقي 

معاملته وتخف قسوته، وألن في عدم الزواج غلبة الظن في الوقوع بالزنا.
> الزواج املكروه:

يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الظلم والضرر خوفاً أال يصل إلى 
مرتبة اليقني. أو لعجزه عن اإلنفاق أو إساءة العشرة، وتكون الكراهية حترميية 
أو تنزيهية بحسب قوة اخلوف وضعفه. ويكره عند الشافعية ملن به علة أو مرض 

ُمزمن أو هرم إن تزوج.
> الزواج املُستحب:

وفي حالة االعتدال في املزاج، بحيث ال يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، 
وهي الغالبة عند أكثر الناس وقالت الشافعية في هذه احلالة يكون الزواج مباحاً، 
ويجوز فعله أو تركه والتفرغ للعبادة أفضل من الزواج، ورد هذا القول بأن هذا 
لله  إني ألخشاكم  والله  )أما  عليه وسلم«:  الله  لقوله »صلى  لشريعتنا  مخالفاً 
وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 
للزواج، ولم  الرجل فاقد احلاجة  إذا كان  النووي  سنتي فليس مني(، وقد قال 
يتعبّد وهو واجد لتكاليف الزواج، فالنكاح له أفضل من تركه في أصل األقوال كي 

ال تفضي البطالة والفراغ إلى الفواحش.
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إشراقات إيمانية

زيغريد هونكه: 

االإ�شالم هو وال �شك 

اأعظم ديانة على ظهر 

االأر�ض �شماحة واإن�شافًا 

نقولها بال حتيز

ذلك السر يناجيه: هأنذا هذا اإلخالص.
إن  بريطانيا:  عهد  ولي  شارلز  األمير  ويقول 
والعيش  للتفاهم  طريقة  يعلمنا  أن  ميكن  اإلسالم 
فاإلسالم  املسيحية،  فقدته  الذي  األمر  العالم،  في 
والدين  والطبيعة،  اإلنسان  بني  الفصل  يرفض 

والِعلم، والعقل واملادة.
الفرنسي  والسياسي  الشاعر  المارتني  لكن 
يقول: »إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية 
لذلك  املذهلة،  والنتائج  الغاية  سمو  هي  اإلنسان 
يقارن  أن  يجرؤ  الذي  ذا  فمن  الوسيلة،  قلة  رغم 
أّياً من عظماء التاريخ احلديث بالنبي محمد )]( 
في عبقريته؟ فهؤالء املشاهير قد صنعوا األسلحة، 
وسنوا القوانني، وأقاموا اإلمبراطوريات، فلم يجنوا 
إال أمجاداً بالية، لم تلبث أن حتطمت بني ظهرانيهم، 
لكن هذا الرجل لم يّقد اجليوش، ويسن التشريعات، 
ويروِّض  الشعوب  ويحكم  اإلمبراطوريات،  ويقيم 
احلكام فقط، وإمنا قاد املاليني من الناس فيما كان 
يعد ثلث العالم حينئذ، ليس هذا فقط، بل إنه قضى 
على األنصاب واألزالم واألفكار واملعتقدات الباطلة.
وهذه زيغريد هونكه املستشرقة األملانية الشهيرة 

تكتب وتقول: »إن اإلسالم هو وال شك أعظم ديانة 
بال  نقولها  وإنصافاً،  سماحة  األرض  ظهر  على 
الظاملة أن تلطخه  حتيز، ودون أن نسمع لألحكام 
التاريخية  املغالطات  هذه  نّحينا  ما  وإذا  بالسواد، 
اآلثمة في حقه واجلهل في البحث به، فإن علينا أن 
نتقبّل هذا الشريك والصديق مع ضمان حقه في أن 

يكون كما هو«.
ومهما  البريطاني:  املستشرق  موير  وليم  وقال 
يكن هناك من أمر فإن محمداً )]( أسمى من أن 
ينتهى إليه الواصف، وخبير به من أمعن النظر في 

تاريخه املجيد، وذلك التاريخ الذي ترك محمداً في 
طليعة الرسل ومفكرى العالم.

األوق��ات  من  وقت  أي  في  يكن  لم  محمداً  إن 
طامعاً في الغنى، إمنا سعيه كان لغيره، ولو ترك 
األمر لنفسه آلثر أن يعيش في هدوء وسالم قانعاً 

بحالته.
الشهير  البريطاني  امل��ؤرخ  توينبي  أرنولد  أما 
بألباب  العربي  الرسول  سيرة  أخذت  لقد  فيقول: 
عليني،  أعلى  إلى  لديهم  وسمت شخصيته  أتباعه، 
فآمنوا برسالته إمياناً جعلهم يتقبلون ما أوحى به 
إليه، وأفعاله-كما سجلتها السنة-مصدراً للقانون، 
اإلسالمية  اجلماعة  حياة  تنظيم  على  يقتصر  ال 
وحدها، بل يرتب كذلك عالقات املسلمني الفاحتني 

برعاياهم غير املسلمني.
أحد،  يزكيه  أن  إلى  يحتاج  ال  حبيبنا »]«  إن 
بل لن تزيده تزكية أحد الناس رفعة فلقد زكاه ربه 
وقال له )وإنَك لعلى ُخلٍُق َعظيم( )سورة القلم اآلية 
رقم 4(، لكن أردنا أن نأتي بآراء املخالفني من غير 
املسلمني، لكنهم أنصفوا أنفسهم بكالمهم عن خير 

اخللق وإمام الدعاة إلى الله.
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اأجب عن مرادف ومعاين الكلمات

 حول مركز الدائرة اقراأ كلمة مطلوب معرفتها.

المثمن

 1- سامح.
2- مساواة.

3- عكس بكر.
4- مشيئة.

5- بطاقة.
6- أشرق.
7- ترعرع.

8- مخ.

حتتوي هذه ال�سبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم

اإىل 9 خانات �سغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام اللزم��ة من 

1 اإىل9، �سرط عدم تكرار الرق��م اأك��ث���ر من مرة واحدة يف كل مرب���ع كبري 
ويف كل خط اأفقي وعمودي.

سودكو

تراثيات..
> عطية الله

- قال ذو النون املصري: رأيت عقرباً على شاطئ بحر النيل، فنظرت وإذا ضفدع قد صعد من املاء 
وأتى إليه فحملها على ظهره إلى ذلك اجلانب قال: فلحقتها حتى أتت إلى شجرة فوجدت حتتها 
غالماً نائماً مخموراً وعلى صدره حية عظيمة فلسعت العقرب رأس احلية وقتلتها ثم رجعت إلى 

ظهر الضفدع فعبر بها املاء فأيقظت الغالم وأخبرته بذلك فتاب إلى الله توبة نصوحاً!.
- قيل للحسن بن علي بن أبي طالب: إن أباذر يقول: الفقر أحب إليَّ من الغنى، والسقم أحب إليَّ من 
الصحة  فقال: رحم الله أباذر. أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمّن أنه في غير 

احلالة التي اختارها الله له، وهذا حد الوقوف على الرضا مبا تصرف به القضاء.

ابتسم.. 
> املدرس:  أدخل كلمة حمار في جملة مفيدة

التلميذ: احلمار يُغرد فوق الشجرة!!

> الفتاة الصغيرة ألبيها: هل تخاف من الوحش يا بابا؟
- ال!

- هل تخاف من الظالم والعفاريت؟
-ال !

- أنت شجاع يا أبي ال تخاف إال من ماما!!

   لسان الحكمة..
> دخل رجل إلى مطعم مكتوب عليه.. »كل ما شئت وعندما يكبر ابنك يدفع الثمن«، فدخل الرجل 

وأكل حتى شبع.. وملا أراد  االنصراف أوقفه صاحب املطعم، وهو يقول له: أدفع ثمن ما أكله أبوك!!

عزيزي القارئ.. نضع بني يديك سؤالني أجب عنهما بالشكل 
الصحيح لتفوز معنا بجوائز املسابقة الشهرية.

�ل�سوؤ�ل �الأول وجائزته : قلم فاخر

ن الفريق اأول �سمو ال�سيخ  ٭ يف اأي عام د�سرَّ

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة، نظام ربط الأمن اجلنائي يف �سرطة اأبوظبي 

مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية؟ 

- يونيو 2000   - يونيو 2002   - يونيو 2004

�ل�سوؤ�ل �لثاين وجائزته : قلم فاخر

ما املق�سود ب� »الياوي« يف الثقافة املحلية لدولة الإمارات؟

الفائز بالسؤال األول العدد »497«
ا�سحاق �سليمان حممد

الفائز بالسؤال الثاني العدد »497«
اأحمد علي �سلطان بخيت

حل مسابقة العدد »497«
حل السؤال األول: في مايو عام 2006

حل السؤال الثاني: اخلالبة تعني تقليم أشجار النخيل وتشذيبها.

كوبون �ل�سوؤ�ل �الأول �لعدد )498(

كوبون �ل�سوؤ�ل �لثاين �لعدد )498(

عمودي

1- وزارة حكومية - ناح.
2- هواء عليل - يساوي.

3- مركز رعاية كبار السن.
4- مصباح حتذيري- حاالت املوت.

5- مدينة فرنسية- سحب - أداة نفي.
6- يقطع- إفشال.

اسم  هدء-  الصالة-  حركات  من   -7
موصول.

8- يشفى من مرضه- أعلى اجلسم.
9- أثير - نهر دمشقي.
10- فنان إماراتي »م«.

11- عال صوته - أذابه- شرع.
12- يدخل في تركيب السالح النووي 

- دفن حتت التراب.

الكلمات المتقاطعة

اإعداد: ماهر عبد الرحمن �سامل

1 5 7 9 2

3 2 7

7 6 9

6 8 5

2 4 1 3

8 1 3 4

5 9 8

1 8 2 6 5

9 5 1
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نزهة

مسابقة

�أفقي

1- دولة إسالمية - خاصتي.
2- أحد أصغري املرء - منع 

- إدراك »م«.
3- مدينة شمال سوريا.

4- طموحات - اقتحموا بالقوة.
5- للندبة.

أخالف  احلمضيات-  أن��واع  من   -6
الطاعة.

7- من سور القرآن الكرمي- أمرح.
8- فنان مصري- عبرا »م«.
9- عالم نحوي عربي قدمي.
10- أوضحت - رف طائر.
11- عاتب - عملة خليجية.

12- منظمة عاملية لألعمال اإلنسانية.



ما هي
مشكلتك؟

هذا الباب هو خدمة تقدمها 

»999« لقرائها الذين لديهم 

اأ�سئلة اأو ت�ساوؤلت عن 

اجلوانب النف�سية التي ميرون 

فيها وكذلك لتثقيف القارئ 

باجلوانب النف�سية

 للحياة الأُ�سرية والعملية.

اإعداد: الرا الظرا�سي 
د. محمود الصمادي د. حسني العثمان

القارئة ملياء سعيد 
من الفجيرة تسأل: ملاذا 
نكذب وندعي في كثير 
من األحيان أننا ال نكذب 
بل نتجّمل، وهل يشعر 
الكاذب بتأنيب الضمير 
أم أن األمر سيان عنده 
وعملية آلية ال حتتاج إلى 
تفكير وتأنيب ضمير؟
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لماذا 
نكذب؟ 

استشرنا لإلجابة على هذا السؤال املتشعب 
والواسع عدداً من اخلبراء فقالوا لنا التالي: 

علم  قسم  رئيس  العثمان  حسني  الدكتور 
بداية  يقول:  الشارقة  جامعة  في  االجتماع 
يجب توضيح أن الكذب صفة مكتسبة وليست 
األسرة  من  الكذب  يتعلم  فاإلنسان  موروثة، 
التي  األول��ى  االجتماعية  التنشئة  فترة  أثناء 
يكون األساس فيها الوالدان، لذلك إذا كان أحد 
إلى  الكذب  يتحول  يكذب  كالهما  أو  الوالدين 
األسرة  محيط  داخل  األف��راد  عالقة  من  جزء 
ليتوسع ويشمل العائلة ومن ثم املدرسة. وهكذا 
يحبو الكذب مع الطفل في البيت ويخرج معه 
من املنزل إلى احلياة العامة و يالصقه في كل 
مراحله التعليمية حتى يجلس كموظف في أحد 
بكم هائل من  ليمارس عمله مصحوباً  املكاتب 
الكذب الذي تعلمه خالل حياته. وهناك الكثير 
ويتعلم  نهملها  التي  الثانوية  التفاصيل  من 
أمام  الكذب،  منها:  الكذب،  األطفال  من خاللها 
األطفال لتبرير موقف معني، وهنا يتعلم الطفل 
املسؤولية  من  ليتهرب  يكذب  كيف  الصغير 
ويتخلص من العقاب وهكذا يعيش حياته كلها 
آفة  فالكذب  تنتهي.  ال  متواصلة  كذبات  خلف 
اجتماعية خطيرة تلقي بسمومها على املجتمع 
املهني،  أم  الصعيد االجتماعي  ككل سواء على 
واملجتمعات السليمة ال حتتاج إلى أب كذاب وال 
إلى موظف كاذب، ألن هؤالء هم من يصنعون 

املجتمع. وإذا كانت بعض كذبات األطفال مبررة 
باعتبارها خياالً جامحاً يصور لهم سيناريوهات 
ذاكرة  في  مريرة  الكبار  كذبات  فإن  خيالية، 
يجّملها،  أو  يبررها  ما  يوجد  وال  املجتمعات، 
احلياة،  أسلوب  في  »امليكافيلية«  تنتهج  ألنها 
فالغاية هنا تبرر الوسيلة، والكذب يكون وسيلة 

للوصول إلى الغايات. 
ثقة  أي  إنسان ال ميتلك  الكاذب  اإلنسان  إن 
املواجهة  تخاف  وبقدراته وهو شخصية  بذاته 
والدفاع عن مواقفها وال متتلك الشجاعة، لذلك 

تلجأ إلى الكذب للهروب من املواجهة. 
الوازع  بتقوية  فهي  املسألة  هذه  عالج  أما 
في  والصادقة  احلقيقة  الرغبة  ووجود  الديني 

التغيير إلى األفضل.  

مر�ض ُع�سال؟

الصمادي  محمود  الدكتور  يؤكد  جهته،  من 
واعظ ديني أول في وزارة الداخلية أن اإلسالم 
حرص كل احلرص على الصدق وجتنّب الكذب، 
تشدد  التي  القرآنية  اآليات  من  الكثير  وهناك 
يفتري  )إمنا  تعالى:  قوله  منها  الصدق  على 
وأولئك  الله،  بآيات  يؤمنون  ال  الذين  الكذب 
العديد  هناك  كما   .105 النحل/  الكاذبون(  هم 
الصدق  فضل  على  تركز  التي  األحاديث  من 
عن  مالك  عن  ورد  ما  منها  الكذب  وخطورة 
صفوان بن سليم رضي الله عنهم قال: ) قيل يا 

رسول الله: أيكون املؤمن جباناً؟ قال: نعم، قيل 
له أيكون املؤمن بخيالً؟ قال نعم، قيل له أيكون 

املؤمن كذاباً؟ قال ال(. 
على  ومجبولة  سليمة  اإلنسان  فطرة  إن 
وكل  وال��وف��اء  واإلخ���الص  واألم��ان��ة  الصدق 
الصفات اإليجابية، ولكن نتيجة ملؤثرات عديدة 
الصفات  هذه  عن  اإلنسان  يجنح  قد  ومختلفة 
الصحيحة  الدينية  التربية  فإن  لذلك،  احلميدة، 
حياة  في  الصدق  أهمية  على  ترّكز  أن  يجب 
املسلم من خالل فترة التنشئة، كما يجب عالج 
املصابني مبرض الكذب بتقوية الوازع الديني من 
خالل سرد أهم احملطات اإلسالمية في تاريخنا 
فرسولنا  األمانة،  و  الصدق  عمادها  كان  التي 
كان  السماوية  بالرسالة  يبعث  أن  قبل  الكرمي 
أصحابه  صّدقه  لهذا  األمني«  »بالصادق  يلقب 
التي  احلسنة  القدوة  وه��و  برسالته  وآمنوا 
يجب أن تتبع، باإلضافة إلى الكثير من قصص 
الصحابة التي تظهر معاني الصدق في حياتهم 

وأهميته في جناحهم. 
أو  بريئاً  كذباً  هناك  إن  البعض  ق��ول  أم��ا 
أشياء  إخفاء  إلى  يهدف  أنه  اعتبار  على  أبيَض 
شخصية، فهناك من يكذب على سبيل املثال إذا 
ُسئل عن مقدار راتبه الشهري أو عن املال الذي 
ميتلكه، وهنا يجب توضيح أن األشخاص الذين 
فضوليون  هم  األم��ور  هذه  مثل  عن  يسألون 
وميكن اإلجابة عليهم بإجابات عامة مثل )احلمد 
الله، احلالة املادية جيدة.. نحن في نعيم واحلمد 
تفاديها  ميكن  بأشياء  الكذب  دون  وهكذا  لله( 

مبقوالت عامة. 
زوجته  على  يكذب  من  أيضاً  هناك  ولكن 
الكذب  يباح  أنه  اعتبار  على  ذلك  في  ويتمادى 
من  الكثير  فيه  الكالم  وه��ذا  الزوجة،  على 
يكون  قد  الزوجية  احلياة  فالكذب في  املخالفة، 
واألسرة  واألطفال  البيت  على  للحفاظ  مباحاً 
في  التمادي  دون  من  لكن  املجتمع،  واستقرار 
الكذب في كل صغيرة وكبيرة، فيجب على كل 
مسلم ومسلمة مراعاة الله في كل األعمال ألنه 

مطلع على النفوس.
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يعتبر انسداد القناة الدمعية من املشاكل املنتشرة في األطفال حديثي الوالدة،  
وتبلغ نسبة اإلصابة بانسداد القناة الدمعية 30 %، و أكثر من 90 % من احلاالت 

يتم شفاؤها تلقائياً خالل السنة األولى من عمر الطفل.
والقناة الدمعية هي القناة التي تربط العني باألنف، ومتر عبر عظم األنف، 
وتتكون من قناتني صغيرتني طول الواحدة منها 8 مم، ثم يأتي الكيس الدمعي 
ويبلغ طوله 10 مم، ثم أنبوبة األنف الدمعية وطولها 12 مم، وقطر القناة الدمعية 
يتراوح ما بني 1 مم وحتى 2 مم، ووظيفة القناة الدمعية هي تصريف ومترير 

الدمع املتكّون من الغدة الدمعية في العني إلى األنف.
وعن وظيفة هذه القناة يقول الرائد دكتور أمين جميعان أخصائي العيون 
الدمع حماية  أن وظيفة  املعروف  العني: من  الطبية في  رئيس قسم اخلدمات 
العني من اجلفاف، وعليه، فإن وظيفة الغدة الدمعية هي إفراز الدمع الذي تأخذ 
العني الكمية املناسبة منه، والزائد من الدمع ينحدر بقوة اجلاذبية األرضية عبر 
القناة الدمعية إلى األنف، والله سبحانه وتعالى وضع في القناة الدمعية سبعة 

صمامات تسمح للدمع بالنزول إلى األنف، وال تسمح للدمع بالرجوع.
بني  واألساسي  الرئيسي  املرض  يعتبر  الدمع  قناة  انسداد  أن  وأض��اف: 
أمراض اجلهاز الدمعي، حيث إن الدمع ال ميكنه املرور عبر القناة، وذلك بسبب 
انسداد القناة في أي جزء من أجزائها: العلوي أو الوسطى أو السفلى، مما يؤدي 

إلى تدفق الدمع من العني.
وأشار الدكتور جميعان إلى أنه عندما يشكو املريض من مرض زيادة الدمع، 
للتأكد  الالزمة  الفحوصات  املريض وإجراء  فإنه في هذه احلالة يجب فحص 
من انسداد القناة الدمعية، وكلما كان اكتشاف وجود انسداد في القناة الدمعية 
ُمبكراً كلما كانت نسبة حدوث التهاب بكتيري أو االحتياج للعالج اجلراحي أقل.

األنفية، ومن أسباب  الدمعية  القناة  انسداد  الدمعية  القناة  ويقصد بانسداد 
انسداد القناة الدمعية:

أوالً: اخللقية، حيث يولد الطفل دون اكتمال منو القناة الدمعية األنفية حيث 
الدمعية  النقطة  )انسداد  القناة  يغطي  غشاء  هناك  أو  بها  ضيق  هناك  يكون 

صحة

الرائد أمين جميعان

اإعداد: اأمرية الرئي�سي

كيف ُتعالج انسداد
القناة الدمعية عند طفلك؟ 

1 - ما هو �لقولون �لع�صبي؟
هو حالة يتفاعل أو يتعامل فيها اجلهاز الهضمي للشخص بطريقة غير 
طبيعية ألنواع محددة من املأكوالت أو املشروبات أو عند تعرض الشخص 
للجهاز  الطبيعي  غير  التعامل  هذا  عن  فينتج  النفسية  احلاالت  لبعض 
غامضة  وآالم  الغازات  وكثرة  البطن  في  انتفاخ  مثل:  أعراض  الهضمي 
ومتكررة وإسهال أو إمساك، وحالة القولون العصبي هي اعتالل وظيفي 

مؤقت ومتكرر للجهاز الهضمي وليست مرضاً عضوياً.

2 - ما �أ�صباب �لقولون �لع�صبي؟
> التدخني.

> شرب الكحول.
>  بعض احلاالت النفسية التي يكون فيها الشخص قلقاً أو مكتئباً أو 

حزيناً. 
ومن  آخر  إلى  شخص  من  نوعها  يختلف  والتي  املأكوالت  >  بعض 
املطبوخة  غير  احلارة، اخلضراوات  الشطة  الفالفل،  املأكوالت:  هذه 

كاخليار أو الفجل، الفول، العدس وشرب القهوة.
 

3 - ما هي �أعر��ض وعالمات حالة �لقولون �لع�صبي؟
>  ألم في البطن متكرر ومفاجئ مصحوب بالرغبة في التغّوط وعادة 

ما يذهب األلم بالتغّوط.
> تغير في حالة التغوط الطبيعي إما بإسهال أو إمساك.

> ظهور غازات عبر الفم والشرج.
> انتفاخ بالبطن وأحيانا تقلّصات مرئية.

> عدم االرتياح أثناء التغّوط واإلحساس بعدم التغوط الكامل. 

4 - ما �لعالج �لناجح حلالة �لقولون �لع�صبي؟
- ال يوجد عالج قطعي ونهائي حلالة القولون العصبي، وتتم معاجلة 

حالة القولون العصبي باآلتي:
أوالً: اإلرشادات:

> االبتعاد عن القلق واالكتئاب بقدر االستطاعة.
> االبتعاد عن شرب الكحول. 

> االبتعاد عن شرب القهوة.
> ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

> التوقف عن التدخني.
> االبتعاد عن املأكوالت التي تثير حالة القولون العصبي عند الشخص.

> شرب كميات كبيرة من املاء وخاصة في حالة اإلمساك.
ثانياً: األدوية التي يصفها الطبيب. 

القولون العصبي

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alraeesi83@hotmail.com

ب
وا

ج
و
ل 

وؤا
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بغشاء يغطيها( وبالتالي مينع تصريف الدموع 
وجود  ثانياً:  سريعاً،  بالقناة  انسداد  يحدث  و 
بعض األمراض باألنف مثل الزوائد األنفية، ثالثاً: 
و  العني  منطقة  في  أو جروح  لكسور  التعرض 

األنف.

�أعر��ض 

فقال:  الدمعية  القناة  انسداد  أعراض  عن  أما 
عادة تظهر األعراض على الطفل حديث الوالدة 
خالل  اخللقي  الدمعية  القناة  انسداد  حالة  في 
فترة الشهور الثالثة األولى من عمر الطفل، حيث 

يظهر على الطفل التدميع املستمر للعني بالرغم من 
عدم بكاء الطفل. ويعتبر انسداد القناة الدمعية اخللقي السبب الرئيسي لتدميع 
ووجود  بالعني،  إفرازات  فتظهر  العني  والتهاب  الوالدة،  حديثي  األطفال  عني 
إفرازات صديدية عند جانب العني، والتصاق جفون العني ببعضها عند استيقاظ 
الطفل من النوم، والتهاب الكيس الدمعي فيظهر احمرار مع ألم  وانتفاخ في 

اجلانب الداخلي للعني عند جانب األنف العلوي.
وعند الكشف الطبي يقوم الطبيب بتأكيد تشخيص انسداد القناة الدمعية عن 
طريق الضغط على الكيس الدمعي حيث يؤدي إلى ارجتاع إفرازات مخاطية عن 
الفلوراسني، ويتم وضع قطرة  الدمعية، واختبار تالشي صبغة  النقاط  طريق 
صبغية في كلتا العينني. وفي األحوال الطبيعية في عدم وجود انسداد في القناة 
الدمعية يتم تصريف هذه القطرة الصبغية من العني بعد 5 دقائق فال يبقى منها 
إال القليل جداً، أما في حالة وجود انسداد القناة الدمعية فإن الصبغة تبقى في 

العني مدة طويلة.

�لعالج

ولعالج انسداد القناة الدمعية ذكر الدكتور جميعان أن هناك نوعني من العالج، 
بغسل  األم  تقوم  الدمعي، حيث  املجرى  بتدليك  املنزلي، ويكون  العالج  وهما: 
يديها جيداً ثم تضع أصبع السبابة على زاوية العني الداخلية وتقوم بتحريك 
أصبعها إلى أسفل في اجتاه جانب األنف. وميكنها استخدام الكمادات الدافئة 
باملضادات  أو  ملدة شهرين،  التدليك  في  األم  وتستمر  للتسهيل.  التدليك  أثناء 
احليوية املوضعية للعني، ففي حالة وجود إفرازات مخاطية بالعني تشير إلى 
وجود التهاب بكتيري بالعني، يتم إعطاء الطفل العالج املناسب وهو قطرة أو 

مرهم مضاد حيوي للعني يستخدمهما لعدة أيام حتى ينتهي االلتهاب.
اجلراحي  للعالج  اللجوء  يتم  حيث  اجلراحي،  العالج  هو  الثاني:  والعالج 
في حالة استمرار انسداد القناة الدمعية ملدة 6-8 أشهر، ونسبة جناح العالج 
اجلراحي في األطفال تزداد كلما قل عمر الطفل حيث تبلغ 80-90 في املائة.، 
الطبيب  الطفل خالل أسبوع من إجراء اجلراحة، ويقوم  التحسن على  ويظهر 
بإعطاء الطفل قطرة أو مرهم مضاد حيوي مع بعض التعليمات البسيطة لألم 
للعناية بالطفل بعد العملية اجلراحية، وتتم اجلراحة بنوع من األنواع الثالثة 
املجرى  تسليك  جناح  نسبة  تبلغ  حيث  الدمعي،  املجرى  تسليك  أوال  التالية: 
النجاح  نسبة  وتقل  أقل،  أو  عام  سن  في  لألطفال  املائة  في   95-85 الدمعي 
كلما زاد عمر الطفل، ويتم عملها بواسطة أخصائي العيون، وميكن تكرار عملية 
التسليك إذا لم تنجح في أول محاولة، وتستغرق العملية 10 دقائق، يتم استخدام 
أداة رفيعة جداً يتم إدخالها برفق خالل القناة الدمعية لتسليك االنسداد، ثم يتم 
وضع محلول ملح ليصل من خالل القناة الدمعية إلى األنف للتأكد من التخلص 

من االنسداد، وتتم العملية حتت التخدير الكلي.
وثانياً: استخدام أنبوب السليكون، حيث يتم وضع أنبوب من السليكون في 
القناة الدمعية لشدها، ومنع انسدادها، ويتم تركها ملدة 6 أشهر ثم يتم إزالتها 
مرة أخرى، ثالثاً: التوسيع بالقسطرة البالونية، حيث يتم وضع قسطرة بالونية 
في القناة الدمعية، ويتم نفخها بواسطة محلول معقم ملدة 90 ثانية حتى تتسع 
)تشد( القناة الدمعية، ثم يتم إفراغها من السائل ثم نفخها بالسائل مرة أخرى 
بالطريقة  أخرى  مرة  ونفخها  أعلى  إلى  القسطرة  رفع  يتم  ثم  ثانية،   60 ملدة 

السابقة.
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معل��ق ريا�س���ي

مباراة »العني« و»اجلزيرة« التي أقيمت في ختام فعاليات اجلولة »19« من »دوري بنهاية 
األفراح  بدأت   ،2012-2011 املوسم  لدوري  الزعيم بطالً  توَّجت  والتي  االتصاالت«، 
ُمعجبي  لكثرة  نظراً  األخرى  اإلماراتية  واملدن  العني  مدينة  في  املسيرات  وانطلقت 
الذي  الفريق  الذي أضحى ظاهرة كروية فريدة في دورينا، وهو  »الزعيم«  وُمحبي 
لم يخسر ولم يتعادل على ملعبه، واخلسارة الوحيدة التي َتلّقاها كانت هناك في ستاد »آل مكتوم« وأمام 
»النصر«، وهي اخلسارة التي زادته إصراراً وعزمية نحو التشبّث بالصدارة التي استمر فيها، يدافع عنها في 
كل اجلوالت وأمام كل الفرق، ليتخطى كل العقبات ويحقق جملة من االنتصارات ويصل إلى اللقب قبل نهاية 
الدوري بثالث جوالت، ويرسم الفرحة على وجوه ُمحبيه وجماهيره، ويضع النجمة العاشرة في سجل تاريخه 
املرصع باأللقاب والبطوالت التي غابت عن هذا الصرح الكبير في آخر ثمانية مواسم كان فيها الزعيم بعيداً 

عن منصات التتويج وفرحة األلقاب.
ولم تأت هذه البطولة من فراغ، بل نتيجة عمل ناجح قامت به اإلدارة العيناوية ومع تولي الشيخ عبدالله بن 
محمد بن خالد آل نهيان ِسّدة املسؤولية في »نادي العني« مع مجموعة من اإلداريني والرياضيني املخضرمني 

أصحاب التجارب السابقة.
وقد وضعت اإلدارة العيناوية استراتيجيتها، واعتبرت  أن من أولوياتها العودة إلى منصة التتويج خصوصاً 
أن »العني« ميلك كل املقومات التي تساعد على ذلك من ُبنية حتتية وُقدرات بشرية وإمكانات مالية، فقامت 
اإلدارة العيناوية بالتعاقد مع املدرب الروماني كوزمن ليقود »كتيبة الزعيم«، وهو الذي ميلك ِخبرة ميدانية 
كبيرة حتى أن الصحف الرومانية قالت إنه »لم يتوقف عن حصد األلقاب والبطوالت منذ 2006«، وعززت 
اإلدارة العيناوية هذا التعاقد بانتدابات على مستوى الالعبني غير املواطنني، فتعززت الكتيبة العيناوية بنجم 
الهالل السعودي الكاسر ياسر القحطاني والغاني املميز اسامواه جيان واألرجنتيني سكوكو والفنان الروماني 

رادوي، والذين أضحوا عالمة مميّزة وإضافة كبيرة لفريق »نادي العني« املتخم بنجوم الكرة اإلماراتية. 
وبتلك االنتصارات ومع هذه األسماء الكبيرة والرنانة، كانت جلماهير الزعيم الكلمة األقوى في كل املالعب 
وامليادين باملساندة غير العادية، والتي قّدمت فيها منوذجاً للتشجيع املثالي، ولم ال ؟!.. فما قامت به جمعية: 
»مشجعي ومحبي العني« من مبادرات دل على مدى ثقافة هذا اجلمهور الذي صنع الفارق مع الزعيم وأضحى 

الالعب رقم »1«.
البطولة، فالنجمة العاشرة لنادي »العني« تعني عودة »العني« لتعزيز تواجده، ليس محلياً  وبالعودة إلى 
فحسب بل قارياً، فهو من خالل هذا اللقب سيعود إلى الساحة القارية ليشارك في »دوري أبطال آسيا« اعتباراً 
من النسخة املقبلة خصوصاً أنه كان بطالً للنسخة األولى 2003 على حساب  نادي »تيروساسانا« التايالندي.

وعلى العموم، فإنه قبل نهاية الدوري بثالث جوالت، تعرفت اجلماهير اإلماراتية على بطل الدوري مُمثالً 
بفريق »العني«  وبطل الكأس ممثالً بفريق »اجلزيرة« وحصل فريق »األهلي« على لقب بطل »كأس االتصاالت«.

نحو  اآلن  من  الُعّدة  تعدُّ  أصبحت  التي  األخرى  للِفرق  وبالتوفيق  لألبطال،  تهانينا  كل  ُنقّدم  النهاية،  في 
االستعداد للموسم املقبل من خالل التعاقدات واالنتدابات احمللية واخلارجية ملنافسة أبطال هذا املوسم، والتي 

بتلك األلقاب استفزت الِفرق األخرى لعل وعسى يكون لها نصيب في املوسم املقبل.

النجمة العاشرة
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غائب أم ُمغّيب؟
اإلماراتي  »الدوري  هدافي  قائمة  يراقب  من 
في  ليس  »اتصاالت«،  دوري  أو  للمحترفني« 
أربع سنوات  أكثر من  بل منذ  موسمه احلالي 
أو  املواطنني  الهدافني  أسماء  اختفاء  يشاهد 
ندرتهم على مستوى األندية بدورياتنا املختلفة 
للهواة أو احملترفني لدرجة تدعو للقلق، بحيث ال 
تستطيع استخراج سوى ثالثة أو أربعة هدافني 
أول  أسماء  في  الهدافني  أفضل  قائمة  ضمن 

ثالثني هدافاً بالدوري.
احلاليني  الهدافني  إن  بل  فقط  ذل��ك  ليس 
ورصيد أكبرهم يقارب ال�»8« أهداف هم العبو 

خط وسط وليسوا مهاجمني!
عن أسباب اختفاء الهداف املواطن وغيابه عن 
ومباريات  دورياتنا  في  زيارة شباك اخلصوم 
على  الضوء  تسليط   »999« حتاول  منتخبنا، 
كرة  عشاق  ورأي  وواقعها،  وأسبابها  املشكلة 

الُمهاجم الُمواطن.. 

أو  حللها  املتاحة  احللول  أجنع  وط��رح  القدم 
الوطنية  املنتخبات  على  خطورتها  من  التقليل 

والدوريات واملسابقات بكافة أنواعها.

�ملهاجم عملة نادرة عامليًا 

للدوري  ومتابع  مشجع  عبدالله  علي  محمد 
في  واحد  متهم  هنالك  ليس  يقول:  اإلماراتي 
الهجومية ليس في اإلمارات وال  املواهب  ندرة 
لذلك  العالم،  مستوى  على  ولكن  اخلليج،  في 
الدوري  مثل:  العالم  دوري��ات  أفضل  أن  نرى 
واألملاني  واإليطالي  واألسباني  اإلجنليزي 
خط  في  ليس  األجانب،  بالالعبني  تستعني 

الهجوم بل وفي كل اخلطوط.
بدورياتها  األوروب��ي��ة  الفرق  بعض  إن  بل 
في  األجانب  عدد  يتجاوز  اإلجنليزي  كالدوري 
قوانني  ألن  وذلك  العبني،  السبعة  فرقه  بعض 

االحتاد األوروبي ال تفرِّق بني دوله في قوانني 
هذه  في  القدم  كرة  لعبة  وأن  خاصة  العمل، 

الدول هي مهنة ولم تعد هواية.
اإلجنليزية  الفرق  بعض  في  شاهدنا  ولهذا 
مثل: »تشيلسي« و»األرسنال« و»املان يونايتد« 
على  يزيد  فيها  األجانب  عدد  أن  و»السيتي«، 
السبعة في الفريق الواحد، ومع ذلك ال جند من 
يثرون  فهؤالء  تواجدهم،  من  ويشتكي  يتباكى 
أي دوري وميتعون محبي وعشاق كرة القدم، 

ليس في دورياتهم بل في العالم.
األجانب  بالالعبني  االستعانة  فإن  وللعلم، 
ليست هي موضة جديدة، بل هي عادة متأصلة 
منذ والدة هذه اللعبة، فمن ال يتذكر بوشكاش 
وميسي،  وم��ارادون��ا  وديستيفانو  واوزب��ي��و 
مواسم  في  ارحتلوا  الذين  الكثيرون  وغيرهم 
الغربة لبث املتعة في دوريات العالم بعيداً عن 

يطالب  إذن  فلماذا  وأبدعوا،  فأمتعوا  مواطنهم 
البعض بتفريغ دورينا من املتعة واإلثارة باتهام 
الهداف  السبب في غياب  الالعب األجنبي بأنه 

املواطن، فهذه وجهة نظر خاطئة؟

�أنانية �الأندية طبيعية 

عبدالرزاق الكعبي مشجع وحداوي يقول: إنه 
من حق األندية أن تستعني مبهاجمني أجانب، ألن 
لذلك  املوسم،  ببطوالت  الفوز  هو  األول  هدفها 
فهي تنفق املاليني من الدراهم والدوالرات، فهل 
تعتقد أن أندية مثل: »العني واجلزيرة والشباب« 
مواطناً  ليجربوا مهاجماً  املبالغ  أنفقت كل هذه 
ميكن أن يضيع فرصاً محققة قد تكلفهم الكثير؟ 
مهاجمني  على  اعتمدت  التي  األندية  إلى  انظر 
ولم  األجانب  أبقت على مهاجميها  أو  مواطنني 

ُتوفق، فما هو ترتيبها في الدوري؟
لنقولها بصراحة وبدون مجاملة إن كل رؤساء 
بأنهم يسعون  األندية يصرحون  إدارات  مجالس 
لدعم املنتخبات الوطنية، ولكنهم في الواقع يسعون 
لكي حترز أنديتهم البطوالت في املقام األول، ولو 
املُنتخبات  إعطاء  لرفضوا  خيارهم  اخليار  كان 
العبيهم املميزين، والكل يعرف ويشهد أن هنالك 
الكثير من القائمني على املنتخبات يواجهون العديد 
من املشاكل في قضية استدعاء العبي املنتخبات 
للمنتخبات  إعارتهم  أنديتهم  رغبة  عدم  بسبب 
لوجود استحقاقات مهمة ألنديتهم في العديد من 
البطوالت، خصوصاً أن من يدفع لهؤالء رواتبهم 
اإلجنازات  أن حتقق  حقها  من  التي  األندية،  هي 

والبطوالت، ألن هذا هو معيار النجاح.

�الأجانب حتى بالرديف 

شعباوي  مشجع  الشامسي  عبيد  وليد 
يقول: بالله عليك كيف تتوقع أن يأخذ املهاجم 
املواطن حقه، وأنديتنا تستعني بالهداف والالعب 
الرديف«، عكس كل  األجنبي حتى في »دوري 
لتجريب  هو  البديل  الدوري  فهذا  العالم؟  دول 
لكي  فرصة  وإعطائهم  املواطنني  الالعبني 
أنديتنا  تصر  ذلك  ومع  التسجيل،  يستطيعوا 
واحتادنا وجلنة احملترفني على الزج بالالعبني 
أعلنت  أن  بعد  كذلك  الدوري،  هذا  األجانب في 
في بداية العام املاضي أن هذا الدوري سيقتصر 

على الالعبني املواطنني! 
هل تتصور أن هناك ثالثة أو أربعة هدافني 
الدوري  في  ثالثني  أول  قائمة  مواطنني ضمن 
هؤالء  أغلب  إن  بل  فقط،  ذلك  ليس  اإلماراتي؟ 
في  مهاجمني  وليسوا  وس��ط  خط  العبو  هم 
األساس، فأين هم الهدافون املواطنون وأغلبهم 
على مقاعد االحتياط ولم ُيعطوا الفرصة الكافية 
إلثبات قدرتهم على التسجيل؟ يا إخوان! يجب 
نحاسبه،  ثم  فرصة  املواطن  الهداف  نعطي  أن 
وجود  بدون  أهدافاً  منتخبنا  سيسجل  فكيف 
هدافني، ولدينا قصور في هذا املوقع من امللعب؟

ال �أحد يفكر يف �ملنتخبات 

محمد عبيد احلصان مشجع شرقاوي يقول: 
ال أحد من أعضاء مجالس إدارات أنديتنا يفكر 
وفي  اخلطابات  في  إال  الوطنية،  باملنتخبات 
يكون  أن  يجب  بينما  االنتخابية،  احلمالت 
دورينا ومسابقاتنا جميعها تسعى لهدف واحد، 
فالبعض  الدولة.  اسم  ورفع  املنتخب  وهو  أال 
للنادي  اإلخ��الص  يعني  االحتراف  أن  يعتقد 
فقط، ومع ذلك نرى الالعبني األجانب محترفني 
نتائج  يحققون  ذلك  ومع  طويلة،  سنوات  منذ 
كثيرة،  واألمثلة  بلدانهم  منتخبات  مع  رائعة 
فاالحتراف ال يعني قلة احلماس بل إن الرغبة 
بالفوز بالبطوالت مع النادي يجب أن ال تنهي 
مستقبل الهداف املواطن الذي يجد نفسه حبيس 
مقاعد االحتياط إال بعد ضمان النتيجة أو بعد 
بارزون في  لدينا هدافون مواطنون  اخلسارة. 
أنهم  إال  الكثير،  معه  وحققوا  األوملبي  املنتخب 
بسبب  فرقهم  مع  االحتياط  مقاعد  يالزمون 
يفضلون  ومدربيهم  أجانب،  هدافني  وج��ود 
حتقيق النتائج وهذا حق طبيعي، فلقد َقِدم لهذا 

البلد لكي يفوز مع فريقه بالبطوالت.
أنا اقترح إقامة دوري احملترفني بدون الالعبني 
املواطنني،  للهدافني  الفرصة  إلعطاء  األجانب 
بني  املواطنني  الالعبني  انتقال  عملية  وتسهيل 
األندية، فبعض األندية تكدس أفضل املهاجمني 
وجتمعهم على مقاعد االحتياط،بينما تعاني بقية 
األندية من عدم تواجد الهداف، ولو سهلت عملية 
انتقال هؤالء لألندية األخرى ألخذوا فرصتهم 
فرقنا  سنخدم  وبذلك  منقوصة  غير  كاملة 

واملنتخبات في الوقت نفسه.

زيادة �أندية �ملحرتفني 

يقول:  ج��زراوي  مشجع  املغربي  حميد  عادل 
من حق األندية أن تزج بأجانبها الهدافني فهي لم 
تدفع هذه املبالغ لتحتفظ بهم في مقاعد االحتياط، 
نفسه  أن يفرض  املواطن ممكن  الهداف  والالعب 
هدافون  لدينا  ظهر  فكيف  العقبات  كل  رغ��م 
الطلياني وزهير وفهد  أيام زمان مثل:  مواطنون 
وأحمد  وفيصل  مطر  إسماعيل  واليوم  خميس 
ألن  كبار؟  وهدافني  أجانب  وجود  ظل  في  خليل 
هؤالء فرضوا وجودهم رغم أنف اجلميع بتوطيد 
عالقتهم مع الشباك، فالهداف عملة نادرة في كل 
دول العالم، ويجب أن نعيد تفعيل دور الكشافني 
أندية  في  التهديفية  املواهب  على  يبحثون  الذين 
منع  مع  الفريج،  مالعب  وفي  الثانية،  الدرجة 
الرديف«،  »دوري  في  املشاركة  من  األجانب 
وتقليل توقفات الدوري، بل إني اقترح منع أنديتنا 
وليس  مهاجم،  العب  من  بأكثر  االستعانة  من 
أربعة العبني مهاجمني مع فتح باب االنتقاالت بني 
الالعبني املواطنني، خصوصاً املهاجمني منهم لكي 
ال يظلوا محبوسني طوال حياتهم الرياضية على 

مقاعد االحتياط.

في�ضل خليل..

��ضتثناء يف مو�ضم و�حد!

أعاد فيصل   2008 في موسم 
خليل مهاجم فريق األهلي البريق 

املواطن، بعدما استطاع  الالعب  إلى 
للقب  الالعبني األجانب  كسر احتكار 

العشر  السنوات  في  ال��دوري  ه��داف 
في  األول  اللقب  ن��ال  حني  األخيرة، 
مشواره بعدما سجل 16 هدفاً خالل 

املوسم الكروي 2008/2007.
ون����ال ف��ي��ص��ل خ��ل��ي��ل ال��ل��ق��ب مع 

حافظ  الذي  أندرسون  البرازيلي  »الشريك« 
وللمرة  التوالي،  على  الثالثة  للمرة  اللقب  على 
الثانية مع »شريك«، حيث نال لقب العام الذي 
املوسم  وفي  علي سامره،  اإليراني  مع  سبقه 

مع األهالوي »طلقة الرحمة«. 
نشأ  ال��ذي  الالعب  خليل  فيصل  وتفوق 
املهاجمني  على  احلمراء«  »القلعة  في  وترعرع 
من  املاليني  األندية  صرفت  الذين  األجانب 
الدوالرات واليوروهات من أجل التعاقد معهم، 
على  احلصول  استطاع  »األسمر«  النجم  لكن 
اللقب، بعدما تألق بشكل الفت في مرحلة اإلياب 
ليدخل في صلب الصراع على اللقب مع اإليراني 
مهرزاد معدجني الذي اعتلى القمة ألسابيع عدة 

قبل أن يتراجع عنها في اجلوالت األخيرة.
سجل فيصل خليل اسمه في السجل الذهبي 
للقب هدافي الدوري اإلماراتي، بعدما بات أول 
العب مواطن هداف لدوري اإلمارات في األلفية 

اجلديدة.
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ذكريات المالعب

من المالعب

عن  البريطانية  ميل«  »دايلي  صحيفة  كشفت 
أفضل 10 صفقات لالعبني متت ملصلحة األندية 
أُسدل  والذي  احلالي،  املوسم  خالل  اإلجنليزية 

الستار عليه في 13 مايو املاضي. 
سيرغيو  األرجنتيني  انتقال  صفقة  واعتبرت 
إلى  اإلسباني«  مدريد  »أتليتكو  من  أغويرو 
مانشستر سيتي اإلجنليزي مقابل )38( مليون 
جنيه إسترليني، األفضل بني تلك الصفقات، حيث 
مختلف  في  هدفاً   )30( نحو  اآلن  حتى  سجل 
توَّج  الذي  السيتي  بها  شارك  التي  املسابقات 
التاريخي  فوزه  بعد  اإلجنليزي  الدوري  ببطولة 

على كوينز بارك رينجرز.
موتا  خوان  اإلسباني  انتقال  صفقة  وجاءت 
اإلجنليزي  تشيلسي  إلى  اإلسباني  فالنسيا  من 
نظير )34( مليون جنيه إسترليني، كثاني أفضل 
فريقه  مع  األض��واء  موتا  خطف  بعدما  صفقة، 
»االحتاد  كأس  بلقب  للتتويج  وق��اده  تشيلسي 
ألول  أوروبا  أبطال  دوري  وبطولة  اإلجنليزي«, 

مرة في تاريخه.

أما الصفقة الثالثة فكانت من نصيب نيوكاسل، 
الذي ضم السنغالي باييس سيسه من فرايبورغ 
األملاني مقابل 10 ماليني جنيه إسترليني، حيث 
أنه  أثبت سيسه قدرته مع نيوكاسل، خصوصاً 
انضم له في فترة االنتقاالت الشتوية، وجنح في 
املراكز  للمنافسة على  قادته  أهداف   10 تسجيل 

املؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
واُعتبر انتقال احلارس الهولندي مايكل فورم 
من أوتريخت الهولندي إلى سوانزي سيتي مقابل 
كرابع  إسترليني،  جنيه  املليون  ونصف  مليون 
املرمى  حراسة  في  أب��دع  حيث  صفقة،  أفضل 
مكانه  من حجز  كما متكن  مميزاً  موسماً  وقدم 
في صفوف املنتخب الهولندي املشارك في كأس 

أوروبا 2012.
ليل  من  القادم  كاباي  يوهان  الالعب  وحل 
أربعة  مقابل  اإلجنليزي  نيوكاسل  إلى  الفرنسي 
في  صفقة  كأفضل  إسترليني،  جنيه  ماليني 
املرتبة اخلامسة، حيث ساهم كاباي في مسيرة 

نيوكاسل الناجحة.

نصيب  من  فكانت  السادسة،  الصفقة  أم��ا 
إلى  وستهام  من  انتقل  ال��ذي  باركر  سكوت 
إسترليني،  جنيه  ماليني  خمسة  مقابل  توتنهام 
وقاده  توتنهام  مع  رائعة  مستويات  قدم  حيث 
أن  قبل  اإلجنليزي  الدوري  لقب  على  للمنافسة 
يتراجع عن ذلك ويكتفي باملنافسة على املركزين 

الرابع واخلامس.
من  بيلكينغتون  أن��ط��ون��ي  ان��ت��ق��ال  وك���ان 
جنيه  مبليوني  سيتي  نوريتش  إلى  هدرستفيلد 
السابعة،  املرتبة  في  صفقة  أفضل  إسترليني، 
وكانت الصفقة الثامنة هي انتقال آشلي يونغ من 
أستون فيال إلى مانشستر يوناتيد مقابل )16( 

مليون جنيه إسترليني.
أما السنغالي دميبا با فكان انتقاله من وستهام 
إلى نيوكاسل في املرتبة التاسعة ضمن الصفقات 

األفضل.
النيجيري  املهاجم  انتقال  صفقة  وج��اءت 
ياكوبو من إيفرتون إلى بالكبيرن في املرتبة 

العاشرة، 

أفضل 10 صفقات في الدوري اإلنجليزي 

ق
لي

ع
وت

بر 
في خ وواثقة  واضحة  خطوات  يخطون  العرب  أن  يبدو 

شراء وإنعاش أندية العالم، بعد شرائها وبث الروح فيها 
وجعلها قادرة على املنافسة في أكبر الدوريات العاملية، 
بعد جناح النموذج األروع لسمو الشيخ منصور بن زايد 
النادي  وفوز  سيتي«  »املانشستر  شراء  في  نهيان  آل 
الدوري اإلجنليزي بعد  العالم  ببطولة أشهر دوري في 
»44« سنة من القحط، وجعله ينافس على كل املسابقات 
في »البرمييرليج«. وها هم القطريون يشترون باريس 
بن  الوليد  األمير  أن  ويبدو  الفرنسي،  جيرمان  سان 
بامليالن  حصص  شراء  في  للمشاركة  الطريق  في  طالل 
بالعرب  فأهالً  الناجحة.  التجربة  اإليطالي..واستمرار 
العاملية،  األن��دي��ة  ك��ل  ف��ي  الناجحة  واستثماراتهم 
فوجودهم في هذا السوق عالمة مضيئة للوجود العربي 

في أحلى وأشهر األلعاب الرياضية في العالم.

امللياردير السعودي األمير الوليد بن طالل يقترب 
اإليطالي..حيث  ميالن  نادي  في  حصة  شراء  من 
الوزراء  رئيس  أن  إيطالية  تقارير صحافية  كشفت 
اإليطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، الذي يترأس 
من  حصة  شراء  الوليد  على  عرض  ميالن،  نادي 
النادي العريق، وذلك خالل اجتماع عقد بني الرجلني. 
وذكر موقع »كالتشيو ميركاتو نيوز« الرياضي 
من  املزيد  ضخ  يريد  بيرلسكوني،  أن  الشهير، 
األموال في النادي من أجل تعزيز صفوف الفريق 
بالعبني جدد خالل الفترة القادمة، وفي الوقت ذاته 

ليس لديه االستعداد للدفع من أمواله اخلاصة، لذلك 
وجد أن البديل هو بيع حصة من النادي إلنعاش 

خزينته.
جمع  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ف��إن  امل��وق��ع،  وبحسب 
ومعاونه  طالل  بن  الوليد  باألمير  بيرلسكوني، 
أولهما:  اثنني،  أمرين  تناول  خاشقجي،  جمال 
إمكانية استثمار األمير في امليالن، أما األمر الثاني 
»إعالمياً« خالل  الطرفني  التعاون بني  فكان بحث 
الفترة القادمة التي ستشهد انطالق قناة »العرب« 

التي ميلكها األمير السعودي.

ريــــاضــة باألرقام

كرام  يا  سادة  يا  يقال 
ال  وُمفتح«  »صاحي  إن��ه 
الدالئل  ك��ل  فرغم  ينام، 
ميتلكها  التي  وال��ق��رائ��ن 
يسخر  بأنه  عليه  خصومه 
كل أمور االحتاد ملصلحته، 
في  اللعبة  مثل  ويحركها 
مكار  ثعلب  فالرجل  يديه، 
حالة  في  والفر  الكر  يجيد 
هي  مصلحته  واجلزر،  املد 
ألحد  يرضى  وال  األس��اس 
يلمسها  أو  منها  يقترب  أن 

ف��ي األس�����اس.  وي��ق��ال 
الراوي،  على  والعهدة 
كشف  يعشق  والراوي 
واملصائب  الفضائح 
الرجل  أن  والبالوي، 

أحد  منحة  باستالم  ق��ام 
االحتاد،  باسم  اإلجن��ازات  أصحاب 
لشخصه  منها  الكثير  أخذ  ولكنه 
املزاج،  الباقي حسب  للفائز  وأعطى 
من  وحت��ق��ق  امل��ت��ف��وق  س��أل  فلما 
أكل  صاحبنا  أن  اكتشف  األرق��ام 
في  وضعه  والباقي  املكرمة  نصف 
جيبه بدون خجل أو حياء أو وجل، 
السباقات،  أحد  على  يشرف  الرجل 
اآلالف  مئات  لنفسه  منها  ويربح 
وكأنها  وال���دوالرات،  الدراهم  من 
وعندما  الشركات،  م��ن  ش��رك��ة 
والوالء  األخالق  عن  ينظر  يتحدث 
أبعد  أنه  مع  والنيات،  واإلخ��الص 
كرمي  فهو  بالذات،  عنها  يكون  ما 
في الكلمات، ويقدم مصلحة احتاده 
على كل االحتادات، ولكن مخالفاته 
خلط  على  تدل  وواضحة  صريحة 
االحت��اد  ومصلحة  مصلحته  ب��ني 
في  حتى  العبيه  واغتصابه حلقوق 
إن  ويقال:  تكرميهم،  وهدايا  جوائز 
أحد العبيه ذهب يشتكيه، ألنه وضع 
في جيبه ثالثة أرباع هدية التكرمي، 
قيمة  يستعيد  أن  الالعب  واستطاع 
ولكنه  والكمال،  بالتمام  اجلائزة 
أن  بعد  مسؤوله،  وعطف  حب  فقد 
سره..ورغم  وفضح  أم��ره  كشف 
رئاسة  عن  إلقصائه  احملاوالت  كل 
يراوغ  كيف  يفهم  أنه  إال  االحتاد، 
سد  ولديه  اجلميع،  ود  ويكسب 
منيع من األصدقاء يسندونه في كل 

األوقات، وفي كل املناسبات.     
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سيرغيو أغويروخوان موتاباييس سيسهيوهان كاباي

بالل..  بخيت  زهير  هو  اجلماهير,  معشوق  هو 
العب منتخب اإلمارات السابق ونادي الوصل.. من 

مواليد سنة 1967. 
الشقي  الولد  األلقاب منها:  العديد من  > يحمل 
واحلرّيف  الفريق  وفاكهة  وباتريوت  وكاريكا 
الوصل..  مع   )23( الرقم  وال��زه��ري..وي��رت��دي 

والرقم )11( مع املنتخب الوطني. 
آسيا  قارة  امتداد  على  جارفة  شعبية  ميتلك   <
العرب  هداف  لقب  على  العربي.. وحصل  والوطن 
مهاجم  أخطر  لقب  صاحب  وهو   ..1990 موسم 

عربي.. 
اإلماراتي..حيث  األبيض  مع  مشواره  بدأ   <
انضم إلى املنتخب الوطني في عام 1988.. وشارك 
في معظم االستحقاقات للكرة اإلماراتية على مدار 
للخط  الضاربة  القوة  وكان يشكل  عشر سنوات.. 
الهجومي.. وكان محط األنظار، سواء أكان حاضراً 

أم غائباً.
الرياض..  في  »خليجي9«  في  كانت  بدايته   <
يومئذ لم يكتف بالتألق في ظهوره اخلليجي األول، 
بل حصد لقب الهداف.. »هدف على البحرين وهدف 
وعندما  السعودية«..  على  وهدفني  الكويت  على 
سجل هدفي اإلمارات في مرمى السعودية خرجت 

الصحف السعودية بعنوان مثير وهو: )الزلزال(! 
ملحمة  رفاقه  زهير  ش��ارك   1989 سنة  في 
الصعود إلى »مونديال« إيطاليا.. وتوجوا جهودهم 
بتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.. ليكون اسم 

اإلمارات حاضراً على كل لسان... 
حاضراً  الشقي  الولد  ك��ان   1990 سنة  وف��ي 
البطولة  تلك  اخلليج..  وك��أس  العالم  ك��أس  في 
املنتخب  منها  وخرج  دخل  والتي  جداً  االستثنائية 

بصورة غريبة.. وسجل زهير هدفاً واحداً...! 
الوطني  املنتخب  زهير  قاد   1992 سنة  وفي 
للتأهل إلى »كأس آسيا« في اليابان عبر تصفيات 
وقتها  والبحرين..  الكويت  مبشاركة  »القطارة« 
ذلك  وكان  أهدافه..  أغلى  من  واح��داً  زهير  سجل 
األخيرة  الثانية  وفي  الكويت  منتخب  مرمى  في 
الزهري  يفتتح  البحرين  مباراة  وفي  املباراة..  من 
التسجيل لألبيض في الدقيقة األولى.. وتسهل بعد 
في  اآلسيوية  للكأس  بالتأهل  األبيض  مهمة  ذلك 
املنتخب  جنوم  عزف  البطولة  تلك  وفي  اليابان.. 
الدور  إلى  بجدارة  وتأهلوا  األحلان  أروع  الوطني 
احلظ  سوء  لوال  النهائي..  نصف  والدور  الثاني.. 
أمام السعودية، وخصوصاً في الشوط الثاني الذي 

شهد خروج زهير!! 
سجل زهير في تلك البطولة هدفاً على كوريا في 
األبيض  خاض  نفسها  السنة  وفي  الثمانية..  دور 
اإلماراتي منافسات »خليجي11« في قطر.. وحصل 
األج��در  ك��ان  بعدما  الرابع  املركز  على  األبيض 
البطولة  تلك  في  الزهري  باللقب!! وسجل  واألحق 

البحريني حمود سلطان  احلارس  في مرمى  هدفاً 
بطريقته املعروفة..!! 

اإلماراتي  األبيض  يخوض   1993 سنة  وفي 
الشقي  الولد  بدون  العالم  لكأس  التأهل  تصفيات 
ولألسف لم يحالف املنتخب احلظ فخرج من الدور 

األول..!!! 
وفي سنة 1994 يعود الالعب زهير من اإليقاف، 
في  اخلليج«  »كأس  منافسات  أصحابه  ليشارك 
حضوره  الشقي«  »الولد  فرض  وفيها  أبوظبي.. 
ثالث  أول  في  وأك��د  قدمه..  ملست  كرة  أول  من 
على  احلصول  في  أحد  ينافسه  لن  أنه  مباريات 
شهدت  البحرين  مباراة  ولكن  العب..  أفضل  لقب 
الزهري )مع زميله في  مفاجأة سيئة، حيث خرج 
األبيض  فرص  على  أثر  مما  بوحمدان(..  الهجوم 

للفوز باللقب!! 
األبيض  م��ع  زهير  خ��اض   1996 سنة  وف��ي 
مباريات »خليجي 13« »املركز الرابع«.. وفي كأس 
دائم  وكان  املنتخب،  بفانيلة  الزهري  تألق  آسيا 
وكان  مباراة..  كل  من  الثاني  الشوط  في  الدخول 
عاندت  أن  إلى  درجة   180 املنتخب  صورة  يغير 
ركالت احلظ الترجيحية منتخب اإلمارات واكتفينا 

بالفضية.. 
اإلماراتي  األبيض  يخوض   1997 سنة  وفي 
منافسات الصعود إلى مونديال فرنسا 98 ووقتها 
األبيض  وق��اد  األوح���د(..  )املهاجم  زهير  ك��ان 
مباراة  عن  غيابه  ل��وال  الصعود..  مشارف  إل��ى 
في  زهير  نصيب  )كان  األخ��ي��رة...!  أوزبكستان 

التصفيات ثالثة أهداف(... 
التي  الودية  املباريات  بعض  أب��داً  ننسى  وال 
اإلماراتي..  األبيض  مع  »بوزهرة«  فيها  ش��ارك 
فيها  وسجل  )2/صفر(  السويد  مباراة  ونذكر 
لإلمارات،   2/3 اجلنوبية  كوريا  ومباراة  هدفاً.. 
ومباراة  اإلطالق،  على  أهدافه  أروع  زهير  وسجل 
الزهري هدف.. ومباراة  سلوفينيا )2-2( وسجل 
بلغاريا، والتي خسرها األبيض)4-1( وسجل زهير 
الهدف الوحيد.. ومباراة رومانيا 1/2 وسجل هدف 
الفوز عندما كانت رومانيا تلعب على أرضها وبكامل 

جنومها.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

كانت أنظار اجلميع تترقب نتائج اإلعالن عن اجلهة االحتادية املتميزة في »برنامج خليفة لألداء احلكومي املتميز«، 
فهذا البرنامج قد كفل للجميع حق املشاركة، وأوجب الدخول في سباق التميز ليس من خالل استمارات وطلبات يتم 
تعبئتها فحسب، بل من خالل سياسات تضعها اجلهات االحتادية، و ممارسات يتم تطبيقها من ِقبل األفراد لتنعكس 
في النهاية على أداء يوصل املؤسسة والعاملني فيها إلى التميز الذي تنفرد به، بل وحتصل على لقبه دون الغير، 

ونتيجة تقييم األداء يكون نصيب كل من يتم تقييمه من التكرمي أو املساءلة واحملاسبة..  
وزارة الداخلية في اإلمارات فاجأت اجلميع في حفل التكرمي األخير »جلائزة اإلمارات لألداء احلكومي املتميّز«، 
وإن لم نكن مبالغني فإنها ابهرتنا بالنتائج كمتابعني، رغم أننا لسنا موظفني فيها كوزارة أو حتى احتاديني، لكن 
مفاجأتنا بالنتائج لم تكن جلهلنا بجهود تبذلها الوزارة، بل ألنها لم تترك مجاالً إال وتركت فيه بصمة مَتيّزها، ومن 

جانب آخر، فألن هناك هيئات احتادية لم حتصد أياً من تلك اجلوائز أو غيرها ما جعل املفاجأة أمراً طبيعياً.     
وزارة الداخلية حصدت عشر جوائز في مختلف املجاالت. فقد كانت اجلهة االحتادية املتميّزة، واملنطقة احلكومية 
املتميزة، واجلهة االحتادية املتميّزة في مجال إدارة األداء، وفي مجال اإلبداع، وفي مجال االتصال احلكومي، وفي 
مجال املوارد البشرية وفي مجال التخطيط االستراتيجي، إضافة إلى حصولها على ثالثة أوسمة من رئيس مجلس 

الوزراء في مجال اإلشراف وفي املجال الفني التقني وفي املجال امليداني.
احمللل للجوائز واألوسمة التي حصلت عليها وزارة الداخلية يكاد يجزم أن الوزارة حرصت على أن يكون التميّز 
سمة التفكير والتنفيذ في عملها، وهو أمر ليس معتاداً اجتماعه في مؤسسة واحدة إال إن كانت السياسة والرؤية 
واضحة فيها للجميع، واإلرادة متوفرة، وبيئة العمل ُمحفِّزة للجميع على العمل واإلنتاج بتميز، وهو أمر قلّما يحدث 
في مؤسسات كثيرة، السيما تلك التي لها صفتها األمنية وخاصة في الوطن العربي الذي دأبت فيه الشعوب على أن 
تكون بيئاتها العملية  ُمحبطة وروتينية وغير خالّقة رغم ما يتكبده العاملون فيها من عناء ومشقة، وما يتحملونه من 

مسؤوليات أهمها: احلفاظ على األمن واالستقرار في املجتمع.  
وضوح الرؤى والسياسة العامة في أي مؤسسة، ووجود احلوافز، إضافة إلى ما يعزز ذلك من عوامل أخرى أهمها 
اتباع  الرقابة الداخلية واملتابعة واحملاسبة على اجلميع دون استثناءات عوامل تساعد جميعها على حتقيق التميّز، 
والبد أن الداخلية حرصت على اتباعها للحصول على التميّز. فقد حصدت الوزارة التميّز في التخطيط واألداء، وفي 
مجال املوارد البشرية، وهما أهم أداتني لصالح واستقامة األمور في أي مؤسسة،  والتي تضمن بالتالي التميز في 

األداء الذي وجدناه واضحاً في املجاالت امليدانية والتقنية والفنية وباقي أجهزة هذه الوزارة.
إن الوصول إلى هذا املستوى من التميز يضع موظفي الوزارة اليوم أمام حتديات أكبر وهي احلفاظ على ما وصلوا 
إليه وحتقيق املزيد، ألن األنظار ستبقى معلقة عليهم باعتبار أنهم احلاصد األكبر للتميز بني اجلهات االحتادية، وهو 
األمر الذي سيتطلب بذل املزيد من اجلهود على جميع املستويات اإلدارية والفنية، فهي مؤسسة احتادية تضطلع 
بأدوار كبيرة أهمها، دعم مؤسسات عديدة في الدولة، باإلضافة إلى الدعم اخلدمي الذي تلتزم بتقدميه لألفراد، وهو 

األمر الذي يضاعف حجم املسؤوليات التي يضطلع بها هذا اجلهاز.
الوصول إلى التميز ليس باألمر الَهني، ولكننا واثقون من أن ما حصدته وزارة الداخلية اليوم سيجعلها تضع أمام 
نصب عينها مراجعة خططها واستراتيجيتها للمضي ُقُدماً في خطط جديدة تدعم بها املؤسسات التابعة لها لتحقق 
املزيد من هذا التميّز، ليس من أجل اعتالء منصات التكرمي، بل من منطلق إميانها بواجبها ومسؤولياتها جتاه وطن 

وقيادة وشعب.
نفتخر اليوم مبا حققته مؤسساتنا االحتادية من جناحات، بل ونتطلع للمزيد من اإلجنازات التي تبرهن على وجود 
فكر قادر على إحداث التغيير، تخطيطاً ومنهجاً وأسلوب عمل، وال يسعنا من خالل هذه الزاوية إال أن نعرب عن أمنيتنا 
لها كوزارة بأن تكون دائماً مثاالً ُيحتذى به في إحراز قصب السبق في التميز، فإن سبقت وتقدمت على كثيرين فتلك 

بشارة مستمرة بأن شعب اإلمارات وأمنه دائماً بخير.

ز؟ ماذا تعني 10 جوائز في التميُّ
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