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مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

اأ�شواطًا هائلة  قطعت دولة الإمارات برعاية وتوجيهات ومتابعة القيادة الر�شيدة 

يف جميع مناحي احلياة والعمران والبنى التحتية والت�شالت بدللة ت�شدرها مراتب 

يف  املتقدمة  الدول  من  املثال  �شبيل  على  وهي  العاملية،  التطور  موؤ�شرات  على  متقدمة 

تطور  موؤ�شر  يف  عامليًا  ع�شرة  والتا�شعة  عربيًا  الأوىل  تعد  حيث  الإنرتنت،  ا�شتخدام 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت العاملي، كما اأن ن�شبة انت�شار الإنرتنت فيها ت�شل اإىل 

)90%( من ال�شكان، ويبلغ عدد م�شتخدمي الإنرتنت يف الدولة ح�شب اإح�شائيات 2014 

اأكرث من 8.8 مليون م�شتخدم اأي 92% من عدد ال�شكان، كما حققت �شبكات الـ)واي فاي( 

اللوحية  واحلا�شبات  الذكية  للهواتف  ال�شريع  النت�شار  نتيجة  الدولة  يف  هائاًل  منوًا 

وغريها، اإل اأن هذا ال�شتخدام الوا�شع للـ»واي فاي« ميثل حتديًا هائاًل اأمام اجلميع لأن 

هذه النعمة �شالح ذو حدين.

ويف هذا العدد ن�شلط ال�شوء يف حتقيق »يف و�شح النهار« على الوجه املظلم لالإنرتنت 

الال�شلكي املتمثل يف »اخرتاق« القرا�شنة لل�شبكات الال�شلكية ل�شرقة معلومات وبيانات 

امل�شتخدمني من دون علم منهم، حيث قد يكون لذلك ثمن باهظ. مع ا�شتعرا�ض جتارب 

بع�ض �شحايا هذا النوع من اجلرائم حتى يكون كل م�شتخدم لل�شبكات الال�شلكية مدركًا 

للمخاطر املجهولة التي قد تقلب حياته راأ�شًا على عقب اإن كان غافاًل عنها. 

ومن ناحية ثانية يذكر تقرير لل�شندوق اأن النمو القت�شادي العاملي �شريتفع تدريجيًا 

عام 2017 وما بعده. ويتوقع ال�شندوق اأن يتو�شع القت�شاد العاملي 3.4 % يف عام 2017 

اأف�شل الفر�ض  2016، وهذا الأمر ميثل فر�شة للباحثني عن  3% يف  اأن كانت نحو  بعد 

ل�شتثمار اأموالهم خالل العام احلايل، حيث ن�شتعر�ض يف حتقيق »اإبرة البو�شلة« اأهم ما 

اأ�شدرته املوؤ�ش�شات املالية العاملية عن خيارات ال�شتثمار، وا�شتطالع اآراء بع�ض اخلرباء 

ال�شتثمارية  اخليارات  اأف�شل  ومعرفة  القت�شاد  م�شتقبل  ا�شت�شراف  يحاولون  الذين 

�شواء لل�شركات اأو الأفراد.

ومع �شعي دول العامل اإىل التعاون فيما بينها للحد من اآثار التغري املناخي تلعب دولة 

ال�شيا�شات  اإطــالق  على  احلر�ض  من  انطالقًا  اجلهود،  هذه  يف  حموريًا  دورًا  ــارات  الإم

واملبادرات الفعالة، والتي تهدف اإىل تنويع القت�شاد واإن�شاء قطاعات جديدة قائمة 

ال�شدارة  الإمــارات مرتبة  املناخ. وحتتل  للحد من تداعيات تغري  املعرفة، وذلك  على 

م�شاريعها  النظيفة، وذلك بف�شل  الطاقة  املنطقة يف جمال تنفيذ حلول  على م�شتوى 

ا�شتهالك  وكفاءة  النووية،  والطاقة  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  الرائدة  و�شيا�شاتها 

على  ال�شوء  خ�شراء«  »�شماء  تقرير  ويلقي  وتخزينه،  الكربون  وجمع  واملياه،  الطاقة 

هذه اجلهود والهدف منها. 

ت�شكل  التي  لبنان  ال�شري يف  م�شكلة حوادث  يومي«  »نزيف  نناق�ض يف تقرير  وعربيًا 

حالة نزف يومية يف الأرواح واملمتلكات، حيث تقوم اجلهات املعنية الر�شمية واخلا�شة 

بجهود م�شرتكة بهدف التوعية من اأخطار احلوادث، ون�شر ثقافة ال�شالمة املرورية بني 

خمتلف فئات املجتمع.

واإ�شافة لتلك التحقيقات نبحر معكم يف هذا العدد من جملتكم املف�شلة يف بحور الأدب 

والتاريخ والفنون والعديد من املو�شوعات امل�شوقة الأخرى والأبواب الثابتة التي نتمنى 

اأن تنال اإعجابكم وترثي عاملكم. 

وحيَّاكم اهلل.  
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زايد على ألسنتهم وفي قلوبهم 

  متابعات وتحقيقات::
�شهداء الإن�شانية 

حوادث ال�شري يف لبنان .. نزف يومي 

 

  آفاق:
 

وزارة الداخلية ودعم م�شرعات امل�شتقبل احلكومية    

 ن�شاء يف امليدان: املالزم وردة القحطاين

 متميزون: الرائد د. عبداهلل احلمودي

 خارج املهنة: مها الها�شمي

 يف قلوبنا: حميد القبي�شي

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

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

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

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

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

االشتراكات: األفراد 50 درهماً
الشركات والدوائر الرسمية 150 درهماً

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

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

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

�شيارات .............. 112القر�شنة والقرا�شنة عرب التاريخ  60
 

داخـــل العدد

تتنــاول »999«، وتحــت عنــوان »يف وضــح النهــار« 
ــذر مبخاطــر  ــذي ين ــت الالســليك، وال انتشــار اإلنرتن

غــر متوقعــة عــى املســتخدمني. 

16

فاروق �شو�شة قبل رحيله لـ»999«: 

»اللغة العربية يف خطر« .. 

�شيحة اإيجابية حلماية لغتنا العربية 



»تبلي�شي« مدينة الينابيع ال�شاخنة 

وال�شتقبال احلار

كيف تواجه الأر�ض

 �شربات النيازك واملذنبات؟

108من املالعب..............
 

ت�شدر �شهريًا عن وزارة الداخلية

الإمارات العربية املتحدة

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتيرا التحرير

اإلخراج والتصميم

العقيد / عو�ض �شالح الكندي

ع�شام ال�شيخ

با�شل ثريا

عمر حمزة

مهنـد �شـالـم

ه�شام عبد احلميد

املرا�شالت:

وزارة الداخلية

�ض.ب: 38999

الإمارات العربيةاملتحدة - اأبو ظبي

هاتف: 4194488 2 971+

فاك�ض: 4194499 2 971+

www.moi.gov.ae
policemgz@adpolice.gov.ae

ال�شرتاكات:

الأفراد: 50 درهمًا

ال�شركات والدوائر الر�شمية والهيئات 

واملوؤ�ش�شات: 150 درهمًا

الرقم املجاين:

8009009

هاتف: 8002220

فاك�ض: 02/4145050
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�شفحات من حكم العرب لزجنبار 
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اأ�شل احلكاية  

حديث البيجامات واجلالبيات 

:اجلمال يقهر الزمن!!

قرار جريء ولو تاأخر

مي�شاء را�شد

علي عبيد

طارق ال�شناوي

علي حميد
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اأ. طالب ال�شحي

د. �شمر ال�شام�شي
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املقاالت املنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة

اب العدد ُكتَّ
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أخبار الوطن

خليفة بن زايد  
ينعى �شهداء حادث قندهار الإرهابي 

السمو  صــاحــب  نــعــى 
آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ 
نهيان رئيس الدولة »حفظه 
واألسى  احلزن  الله«ببالغ 
نخبة من أبناء الوطن األبرار 
ــون من  ــك ــة امل ــدول وفـــد ال
زينل  علي  محمد  الشهداء: 
محمد  وعبدالله  البستكي، 
عيسى عبيد الكعبي، وأحمد 
راشد سالم علي املزروعي، 
أحمـد  عبدالرحمن  وأحمد 
كليب الطنيجي، وعبداحلميد 
إبراهيم  عبدالله  سلطان 
بتنفيذ  املكلفني  احلــمــادي، 
ــة  ــي ــســان ــع اإلن ــاريـ ــشـ املـ
فـــي  والتنموية  والتعليميـة 
أفغانستـــــان،  جمهوريــــة 
والذين قضوا نحبهم نتيجة 
التفجير اإلرهابي الذي وقع 
في مقر محافظ قندهار في 

أفغانستان. 
ودعــــا صاحـــب السمو 
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 

بالرحمة واملغفرة لهم. 
وأمـــر سمـوه -في بيان 
الرئاسة  شــؤون  لـــوزارة 
-بــتــنــكــيــس األعــــام في 
والدوائر  الـــوزارات  جميع 
في  احلكومية  واملؤسـسات 
ملدة  الــدولــة  أرجــاء  جميع 
لشهداء  تكرمياً  أيام  ثاثة 
ــب الـــذيـــن قــدمــوا  ــواجـ الـ
أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن 

اإلنسانية.

 ويصدر مرسومًا بتعيين
خالد بن محمد بن زايد

نائبًا لمستشار األمن الوطني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« مرسوماً 
احتادياً بتعيني سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً ملستشار األمن الوطني 

بدرجة وزير. 
ينشر هذا املرسوم في اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. 
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محمد بن راشد  
ينعى بفخر �شهداء العمل الإن�شاين

.. ويطلق »بنك اإلمارات للطعام«

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  نعى 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
الله«  »رعــاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس 
شهداء الوطن األبرار الذين لقوا ربهم في 
في  وقع  الذي  الغاشم  اإلرهابي  االعتداء 
أفغانستان  جمهورية  في  قندهار  مدينة 
وذلك  اإلنسانية،  مهمتهم  أدائهم  خال 
ضمن برنامج دولة اإلمارات لدعم الشعب 

األفغاني الصديق. 
وأعرب سموه عن فخر دولة اإلمارات ــ 
قيادًة وشعباً ــ باألدوار اإلنسانية اجلليلة 
من  مكان  كل  في  أبناؤها  بها  يقوم  التي 
يعرف  ال  اآلثم  اإلرهاب  أن  مؤكداً  العالم، 
وال  النبيلة،  قيمها  وال  اإلنسانية  معنى 
وال  كبيرهم وصغيرهم،  الناس  بني  يفرق 
الغاشمة من  يده  لتطال  أعمالهم  مييز بني 
في  يتأخروا  ولم  للخير،  أنفسهم  نــذروا 
سبيل  في  الزكية  ودمائهم  أرواحهم  بذل 

توصيل رسالة سام وخير إلى العالم. 
أن  وجل  عز  املولى  إلى  سموه  وابتهل 
بواسع  ــرار  األب اإلمـــارات  شهداء  يتغمد 

رحمته ويتقبلهم بني الكرام البررة.
وأكد سموه أن دولة اإلمارات مستمرة 
التحديات  في حتقيق رسالتها مهما كانت 
بواجباتها  القيام  عــن  تثنيها  لــن  التي 
األبطال  اإلمـــارات  أبناء  وأن  اإلنسانية، 
على  النبيلة  أدوارهــم  تأدية  في  ماضون 
الدولة  الــتــزام  ضــوء  في  األكمل  النحو 
في  واحملتاجني  الضعفاء  نحو  الراسخ 

مختلف بقاع األرض. 

الدولة  دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« -جرياً على عادته السنوية -إلى 
توجيه االحتفاالت اخلاصة بيوم جلوس سموه وتوليه مقاليد احلكم في إمارة 

دبي إلطاق مبادرات تركز على عمل اخلير. 
وأطلق سموه بهذه املناسبة »بنك اإلمارات للطعام«، والذي سيشكل منظومة 
واملصانع  الفنادق  قطاع  تضم  الطعام  إطعام  قيمة  لترسيخ  متكاملة  إنسانية 
الضخمة  السوبرماركت  ومحات  الضيافة  ومؤسسات  واملــزارع  الغذائية 
الطعام  فائض  مع  احترافي  بشكل  بالتعامل  البنك  حيث سيقوم  واملتطوعني، 
داخل  بتوزيعه  والقيام  املختصة،  املعنية  اجلهات  بإشراف  واملعلب  الطازج 
وخارج الدولة بالتعاون مع شبكة من املؤسسات اإلنسانية واخليرية احمللية 

والدولية. 
وقال سموه أثناء إطاقه لبنك اإلمارات للطعام: »عام اخلير فرصة ذهبية 
إلطاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب اإلمارات ومؤسساته كافة.. 
وهو   .. اإلنسان  احتياجات  بأهم  تتعلق  اخلير مببادرة  عام  نبدأ  أن  وأحببنا 

الطعام، وأن نبدأه بتعميق خصلة من أهم خصال شعبنا وهو الكرم«. 
جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  الشيخة  سمو  حرمه  بتعيني  سموه  وجه  كما 
آل مكتوم رئيسة ملجلس أمناء »بنك اإلمارات للطعام«، والذي يشكل منظومة 
إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام في مجتمع اإلمارات، وترسيخ هذه 
القيمة ضمن إطار مؤسسي مستدام يستفيد منه املايني داخل وخارج دولة 
اإلمارات، وينضوي حتت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية. 
وأكد سموه أن رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم لبنك اإلمارات للطعام 
هو ضمانة لتحقيق توقعاتنا العالية من هذه املؤسسة اإلنسانية اجلديدة، وأن 
الشيخة هند أقرب الناس للناس .. ومحبتها الدائمة لعمل اخلير يجعلها األنسب 
أكبر عدد من  بإشراك  للبنك هي  املشروع اجلديد ألن توجيهاتنا  لقيادة هذا 

الفعاليات املجتمعية ومن املتطوعني في هذه املنظومة اإلنسانية اجلديدة. 
 .. اإلمارات  أهل  لكرم  رمزاً  ميثل  للطعام  اإلمارات  »بنك  سموه  وأضاف 
والشيخة هند متثل رمزاً لعطاء نساء اإلمارات .. والبنك ميثل باكورة عامنا عام 

اخلير .. وتوقعاتنا له كبيرة برعاية الشيخة هند بنت مكتوم«.
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أخبار الوطن

محمد بن زايد 
ي�شارك الهند يف احتفالتها بيوم اجلمهورية 

.. ويزور مصابي تفجير قندهار اإلرهابي في مستشفى المفرق

أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  شارك صاحب 
بيوم  احتفاالتها  الصديقة  الهند  املسلحة جمهورية  للقوات  األعلى  القائد  نائب 

اجلمهورية الـ 68 كضيف رئيس بهذه املناسبة. 
وأجـــرى سمــوه خــال الزيارة محادثـــات رسميـــة مع فخامــــة الرئيس 
براناب موخرجي رئيس جمهوريــة الهند، ودولــــة رئيـــس الوزراء الهنـــدي 

نارندرا مودي. 
كمـا بحث سموه مع كبار القــــادة واملسؤولني في الهند خال الزيارة التي 
رافقه فيها وفد رفيع املستوى سبــــل تعزيز عاقات التعاون والصداقة بني 
البلدين والشعبيـن الصديقني، باإلضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« لن حتيد عن 

طريقها ومنهجها الراسخ في خدمة اإلنسانية. 
جاء ذلك خال زيارة سموه في مستشفى املفرق بأبوظبي مصابي التفجير 
اإلرهابي الذي وقع مبقر والي قندهار في أفغانستان، وأدى إلى استشهاد عدد 
من أبناء االمارات، وإصابة بعضهم اآلخر، أثناء إشرافهم على تنفيذ مجموعة 
من املهمات اإلنسانية واخليرية والتنموية التي دأبت دولة اإلمارات على تقدميها 

إلى الشعب األفغاني الصديق. 
وقال سموه: إن مبادئ نشر اخلير ومد يد العون واملساعدة هي ركن ثابت 
من أركان الدولة منذ تأسيسها وحتى اآلن، ولن تؤثر أعمال إجرامية حاقدة 
تنتهج من الغدر واخليانة أسلوب حياتها من النيل من عزمية أبناء الوطن في 
مواصلة مسيرة اخلير والعطاء ونشر األمن والسام، والذين أثبتوا وقت الشدائد 

صمودهم وقوتهم وإصرارهم على مواجهة التحديات بكل شجاعة وبسالة. 
وأعرب سموه عن مشاعر الفخر واالعتزاز بعطاء وتضحيات أبناء اإلمارات، 

ومبا حققوه لوطنهم من عزة ورفعة ومجد. 
واطمأن سموه خال الزيارة على أحوال وصحة كل من سعادة جمعة محمد 
عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان اإلسامية، والدبلوماسي 
مبارك الساعدي، واملترجم األفغاني أجمل أسد الله علي، وتبادل احلديث معهم 
طبيعة  عن  لشرح  واستمع  عاجهم،  على  املشرفني  األطباء  ومع  ذويهم  ومع 

اإلصابات وخطط العاج. 
رافق سموه خال الزيارة معالي الدكتور مغير خميس اخلييلي رئيس هيئة 
صاحب  ديوان  وكيل  املزروعي  مبارك  محمد  وسعادة  أبوظبي،  في  الصحة 
السمو ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات مدير عام الهيئة.
الشر  قوى  متارسها  التي  الدنيئة  اإلرهابية  األعمال  أن  أكد  سموه  وكان 
والظام لن تثني اإلمارات عن السير بطريق اخلير واحلق والعطاء، ولن ترهبنا 
أعمالهم اإلجرامية في احلفاظ على مبادئنا اإلنسانية واخليرية ومد يد العون 

واملساعدة للدول والشعوب. 
وقال سموه »فقدنا أبطاالً كانوا يؤدون دورهم اإلنساني واخليري هم فخر 

الوطن وعزته، نسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته«.
وشدَّد سموه على أن األعمال اإلرهابية الغادرة لن تنال من عزمية وإصرار 
اإلمارات في مواصلة زرع اخلير، وغرس األمل، وبذل العطاء، ومد يد العون 

واملساعدة للشعوب احملتاجة. 
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن قوى الشر التي 
تقف وراء هذا العمل اإلرهابي اجلبان ال تريد لقطار البناء والتنمية واخلير أن 

يشق طريقه في أفغانستان. 
اخليرية  املشاريع  تقدمي  في  وتوفيقه مستمرون  الله  »بعون  وقال سموه: 
واإلنسانية والتنموية، وعازمون على نشر األمل والتفاؤل واخلير أينما تواجدنا.. 
األعمال اجلليلة والتضحيات التي يسطرها أبناؤنا األبرار متدنا بالعزمية واإلرادة 

الصلبة والتصميم نحو قهر قوى الظام واجتثاث منابع الشر«.
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سمو وزير الداخلية يزور مصابي تفجير قندهار اإلرهابي ويعزي أسر الشهداء

طحنون بن محمد وسيف بن زايد  
يفتتحان »مركز العني لالإخ�شاب«

اطمأن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى األحوال 
الصحية ملصابي التفجير اإلرهابي الذي وقع في مقر 
والي قندهار في أفغانستان، وأدى إلى استشهاد عدد 
من أبناء اإلمارات وإصابة بعضهم اآلخر أثناء إشرافهم 
واخليرية  اإلنسانية  املهمات  من  مجموعة  تنفيذ  على 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دأبت  التي  والتنموية 

على تقدميها للشعب األفغاني الصديق.
فقد زار سموه املصابني الذين يرقدون على أسرة 
الشفاء في مستشفى املفرق، متمنياً لهم الشفاء العاجل، 
كما التقى سموه أسر املصابني وتبادل األحاديث معهم، 
املصابني وتضحياتهم  تقديره جلهود  بالغ  عن  معرباً 
في تقدمي العمل اخليري واإلنساني الذي حترص دولة 

اإلمارات على دميومته ملساعدة اآلخرين.
وكذلك قدم سموه واجب العزاء في شهداء الوطن 
واإلنسانية أحمد عبد الرحمن الطنيجي، وأحمد راشد 
احلميد  وعبد  البستكي،  زينل  علي  ومحمد  املزروعي، 

سلطان احلمادي.
وأعرب سموه خال زياراته مجالس العزاء مبنطقة 
في  احللو  وادي  ومبنطقة  اخليمة،  رأس  في  الرمس 

إمارة الشارقة، وفي مدينتي خليفة وشخبوط في أبوظبي، عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته إلى أسر الشهداء وذويهم، سائاً الله العلي القدير أن يتغمدهم 

بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقني والشهداء واألبرار، وأن يسكنهم 
فسيح جناته، وأن يلهم أسر الشهداء وذويهم الصبر والسلوان.

افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان 
والفريق سمو  الشرقية،  املنطقة  في  احلاكم  ممثل 
رئيس  نائب  نهيان  آل  ــد  زاي بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية رسمياً »مركز العني 
املساعدة  والتقنيات  الوراثي  للكشف  لإلخصاب« 
لتنمية  اخلصخصة  ملجموعة  التابع  اإلجناب،  على 
في  للعاملني  االجتماعي  التكافل  بصندوق  املوارد 
الرشيدة  القيادة  لرؤية  حتقيقاً  الداخلية،  وزارة 
ألرقى  املواطنني واملقيمني، وفقاً  باالهتمام بصحة 
وفني  طبي  كادر  يقدمها  والتي  العاملية،  املعايير 

متميز من جميع أنحاء العالم.
بن  هــزاع  الشيخ  املركز،  افتتاح  حضر  كما 
في  احلاكم  ديوان ممثل  وكيل  نهيان  آل  طحنون 
اخلييلي  مغير  الدكتور  ومعالي  الشرقية،  املنطقة 
رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، واملستشار راشد 
التركيبة  ملجلس  العام  األمني  النعيمي  خلريباني 
والدكتور  املركز،  إدارة  مجلس  وعضو  السكانية 

العامة  الصحة  لسياسة  املساعد  الصحة  وزارة  وكيل  األميري  حسني  أمني 
والتراخيص، والدكتورة مها تيسير بركات مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي، 
وسعادة اللواء متقاعد خليل داوود  بدران عضو مجلس إدارة  املركز،  والدكتور 
والدكتور  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  مدير  احلمادي  سلطان  عارف 
النساء والتوليد وطب اإلخصاب واملدير  براوليو بيرامو مويا استشاري طب 

الطبي للمركز، وعدد من املسؤولني والكادر الطبي في املركز. 

الشيخ  والفريق سمو  نهيان  آل  محمد  بن  الشيخ طحنون  كما شهد سمو 
سيف بن زايد آل نهيان توقيع مذكرة تفاهم بني املركز وجامعة خليفة للعلوم 
والذي  املشترك،  االهتمام  ذات  املجاالت  في  والتعاون  للتنسيق  والتكنولوجيا 
يتضمن مشروع إنشاء قاعدة بيانات للجني العربي، ومنصات اختبار املتغيرات 
والدكتور  النعيمي  املستشار  التفاهم سعادة  مذكرة  وقع  وقد  العلمية.  الطبية 

احلمادي.
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من  جديدة  كوكبة  المنصرم  الشهر  انضمت 
الذين ضحوا  رفاقهم  إلى  اإلمارات  أبناء  الشهداء 
الحق  ونصرة  الظلم  لرفع  اليمن  في  بأرواحهم 
والحفاظ على األمن القومي العربي من االختراق، 
ألمراض  يتصدون  وهم  بحياتهم  ضحوا  حيث 
أياديهم  مادين  قندهار  في  والعوز  والفقر  الجهل 
فاستشهد  والغدر  اإلرهاب  يد  فطالتهم  للخير، 

خمسة من أبناء إمارات الخير والعطاء.  
لقد ذهب أبناء اإلمارات الى قندهار لبناء مراكز 
للتعليم والتأهيل ودار تأوي األيتام، لبناء صروح 
لألمان واالستقرار والعيش الكريم.. صروح لبناء 

اإلنسان، ففوجئوا بيد الغدر بدون إنذار.
إن أبناء اإلمارات الموجودين في مناطق العالم 

أفغانستان،  بهم، سواء في  نفتخر  أبطال  الساخنة 
أو في اليمن، أو في غيرهما من دول العالم، فهم 
ألنهم  عنها،  يتراجعون  ال  وبناء،  سام  مهمة  في 

يحققون هدفاً سامياً، وهو نشر الخير والمحبة. 
مواصلة  عن  اإلمارات  تثني  لن  الجريمة  وهذه 
سياستها وتحديداً في المجاالت اإلنسانية القائمة 
تنمية  مشاريع  وإقامة  العالم،  شعوب  إغاثة  على 
هذا  في  المنكوبة  الشعوب  جانب  إلى  والوقوف 
يرتكبها  التي  الجرائم  حدة  كانت  مهما  العالم 

اإلرهابيون.
فسياسة اإلغاثة والمساعدة وتعزيز التنمية في 
دول كثيرة ستبقى متواصلة ال توقفها جريمة وال 
أن  تدرك  ال  التي  العمياء  اإلرهاب  فصائل  تمنعها 

عقيدة الحياة من صلب الدين وتتوافق مع الفطرة 
ومع الطبيعة اإلنسانية.

ورغم األلم الذي سببته الجريمة اإلرهابية اآلثمة 
إلى استشهاد  أدت  بأفغانستان والتي  في قندهار 
ستزيدنا  لكنها  البارين،  الوطن  أبناء  من  خمسة 
الخير  درب  مواصلة  على  وقوة  وعزيمة  تصميماً 
الذي نرسخه في ظل قيادتنا الحكيمة منهاج حياة.

فالوطن الذي أسسه المغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه« 
تستمر قيادته الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

شهداء اإلنسانية

اإعداد/ حاكم خريي

متابعات
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السمو  وصاحب  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
وأصحاب  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات في 

رعاية المسيرة التي ال تتوقف عن نشر الخير.
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أكده  ما  هذا 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« في نعيه 
خمسة من أبناء الوطن األبرار الذين كانوا مكلفين 
بتنفيذ المشاريع اإلنسانية والتعليمية والتنموية في 
نتيجة  نحبهم  والذين قضوا  أفغانستان  جمهورية 

هذا التفجير اإلرهابي.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أعرب  فيما 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الله« عن فخر اإلمارات  الوزراء حاكم دبي »رعاه 
قيادًة وشعباً باألدوار اإلنسانية الجليلة التي يكون 
أن  مؤكداً  العالم،  من  مكان  كل  في  أبناؤها  بها 
اإلرهاب اآلثم ال يعرف معنى اإلنسانية وال قيمها 
النبيلة وال يفرق بين الناس كبيرهم وصغيرهم وال 
نذروا  من  الغاشمة  يده  لتطال  أعمالهم  بين  يميز 
أرواحهم  بذل  في  يتأخروا  ولم  للخير،  أنفسهم 
سام  رسالة  توصيل  سبيل  في  الزكية  ودمائهم 

وخير إلى العالم.
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
العمل  شهداء  فخر  بكل  اليوم  »ننعى  مكتوم:  آل 
أفغانستان..  جمهورية  في  اإلماراتي  اإلنساني 

خدمة  إلى  يسعون  وهم  حياتهم  ختموا  شهداء 
الضعفاء واألطفال والمحتاجين«.

يتغمد  أن  وجل  عز  المولى  إلى  سموه  وابتهل 
يتقبلهم  و  بواسع رحمته  األبرار  اإلمارات  شهداء 
البررة.. مشدداً على أنه »ال يوجد أي  بين الكرام 
مبرر إنساني أو أخاقي أو ديني لتفجير وقتل من 
يسعى لمساعدة الناس.. رحم الله شهداءنا وتقبلهم 
االعتداء  سموه  مستنكراً  الصالحين«..  في  عنده 
اإلرهابي الغادر الذي راح ضحيته رسل اإلمارات 
لرسالة سامية  فداء  أرواحهم  قدموا  الذين  للخير، 
المحتاجين  إلى  العون  يد  مد  خالها  من  قصدوا 

والضعفاء.
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
تحقيق  في  مستمرة  اإلمارات  دولة  أن  مكتوم  آل 
تثنيها  لن  التي  التحديات  كانت  مهما  رسالتها 
أبناء  أن  مضيفاً  اإلنسانية..  بواجباتها  القيام  عن 
أدوارهم  تأدية  في  ماضون  األبطال  اإلمارات 
الدولة  التزام  في ضوء  األكمل  النحو  على  النبيلة 
مختلف  في  والمحتاجين  الضعفاء  نحو  الراسخ 

بقاع األرض.
المتعددة  مبادراتها  في  ماضية  واإلمارات 
لم ولن  ألنها  أفغانستان حكومة وشعباً  لمساعدة 
لن  أنها  كما  الرخيص،  واالبتزاز  لإلرهاب  ترضخ 
إخوانها  تجاه  الثابت  اإلنساني  التزامها  عن  تحيد 
أخرى  إسامية  دولة  أي  تجاه  أو  أفغانستان  في 

بوضوح  عنه  عبر  ما  وهذا  مساعدتها،  تحتاج 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
في نعيه لشهداء الواجب الذين فقدناهم أبطاالً وهم 
يؤدون دورهم اإلنساني والخيري، فهم فخر الوطن 
الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح  وعزته سائاً 

جناته.
سموه أكد في تغريدات عبر »تويتر«، أن األعمال 
اإلرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظام 
لن تثني اإلمارات عن السير في طريق الخير والحق 
مبادئها  على  الحفاظ  في  ترهبها  ولن  والعطاء، 
والمساعدة  العون  يد  ومد  والخيرية  اإلنسانية 

للدول والشعوب.
التفجير  مصابي  زيارة  أثناء  سموه  أكد  كما 
أن  بأبوظبي  »المفرق«  مستشفى  في  اإلرهابي 
العون والمساعدة هي  يد  الخير ومد  مبادئ نشر 
ركن ثابت من أركان الدولة منذ تأسيسها وحتى 
من  تنتهج  حاقدة  إجرامية  أعمال  تؤثر  ولن  اآلن، 
الغدر والخيانة أسلوب حياتها من النيل من عزيمة 
والعطاء  الخير  مسيرة  مواصلة  في  الوطن  أبناء 
ونشر األمن والسام والذين أثبتوا وقت الشدائد 
مواجهة  على  وإصرارهم  وقوتهم  صمودهم 

التحديات بكل شجاعة وبسالة.
يستهدف  لم  الجبان  اإلرهابي  العمل  هذا  إن 
إنسانية  مهمة  في  كان  الذي  اإلمارات  وفد  فقط 
الشعب  لدعم  الدولة  برنامج  ضمن  قندهار  إلى 
»كاردان«  جامعة  مع  اتفاقية  ولتوقيع  األفغاني 
للمنح الدراسية على نفقة أبوظبي، وإنما وبالدرجة 
األولى كان موجهاً ضد الشعب األفغاني بأكمله كي 
يظل يعيش في حالة دائمة من الحروب والصراعات 
واألحقاد وعدم االستقرار، ألن الجماعات اإلرهابية 
ال تنمو وتنتشر إال في ظل أجواء الفوضى وعدم 
االستقرار لهذا فإنها تستهدف من خال عملياتها 
كي  واالستقرار  األمن  زعزعة  الجبانة  اإلجرامية 

تظل حية وقادرة على الفعل والحركة.
أكبر  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعد 
تخطي  في  لمساعدتها  ألفغانستان  المانحة  الدول 
األزمات والكوارث التي عانت منها سواء الطبيعية 

او نتيجة للحروب.
الدولة  قدمتها  التي  المساعدات  إجمالي  ويقدر 
الماضي  القرن  سبعينيات  منذ  األفغاني  للشعب 
المليار  ونصف  مليارين  من  بأكثر  اآلن  حتى 
إلعادة  تنموية  مساعدات  على شكل  سواء  درهم، 
والمستشفيات  المدارس  وبناء  أفغانستان  إعمار 
والمنازل السكنية أو على شكل مساعدات إنسانية 
لمساعدة  اإلماراتية  الخيرية  المؤسسات  قدمتها 

المتضررين من الكوارث التي لحقت بأفغانستان.
مهامهم  يؤدون  وهم  اإلمارات  شهداء  إن 
اإلنسانية هم محل فخر واعتزاز للوطن  ومسيرة 
الخير التي تنتهجها دولة اإلمارات لن تزعزعها يد 
وشر،  خير  بين  تفرق  ال  التي  الغاشمة  اإلرهاب 
ولن تثنيها عن مواصلة دورها اإلنساني في إغاثة 

الملهوفين في مختلف بقاع األرض.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة 
عربياً  األولى  تعد  حيث  »اإلنترنت«،  استخدام  في 
والتاسعة عشرة عالمياً في مؤشر تطور تكنولوجيا 
نسبة  أن  كما  العالمي،  واالتصاالت  المعلومات 
إلى  ستصل   2015 لعام  المتوقعة  اإلنترنت  انتشار 
حوالي )90 %( من السكان حسب تصنيف »بزنس 

مونيتور انترناشيونال«.
 ويبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في الدولة حسب 
مستخدم  مليون   8.8 من  أكثر   2014 إحصائيات 
استخدامات  وتمثل  السكان،  عدد  من   %92 أي 
في  هائاً  نمواً  فاي(  )واي  الاسلكي  »اإلنترنت« 
الذكية  للهواتف  السريع  االنتشار  نتيجة  الدولة 
والحاسبات اللوحية وغيرها، إال أن هذا االستخدام 

الجميع  أمام  هائاً  تحّدياً  يمثل  فاي  للواي  الواسع 
النعمة ساح ذو حدين. ونحاول في هذا  ألن هذه 
التحقيق تسليط الضوء على الوجه المظلم لإلنترنت 
الاسلكي   المتمثل في »اختراق« القراصنة للشبكات 
الاسلكية لسرقة معلومات وبيانات المستخدمين من 

دون علم منهم، حيث قد يكون لذلك ثمن باهظ.
 

دون �ضو�ضاء

تحدثنا بداية مع بعض مستخدمي »الواي فاي« 
الذين كانوا ضحايا لقراصنة متربصين. 

سالم الجابري يقول: »سمعت كثيراً عن مشاكل 
»اإلنترنت« والسرقات ولكن لم اتخيل أن أدفع ثمنها، 
وأكون أحد ضحاياها. لقد تم اختراق كل معلوماتي 

بعض  استطاع  حيث  فاي«  »الواي  عبر  الشخصية 
الهاكرز )القراصنة( سرقة بياناتي.

بصراحة ال أعرف كيف استطاعوا اختراق حياتي 
في  خبير  غير  أنني  وبما  فاي«،  »الواي  خال  من 
التكنولوجيا كنت لقمة سائغة لهؤالء اللصوص الذين 

ال يحدثون ضوضاء وهم يسرقون.

اخرتاق جماور

للسرقة  »تعرضت  لنا:  يقول  محمد  أحمد 
استلمت  فقد  ذلك،  أدرك  أن  دون  من  حتى 
رسالة من شركة االتصاالت التي أتعامل معها 
من  به  المسموح  الحد  تجاوزت  انني  تخبرني 
حزمة اإلنترنت، والتي تبلغ 10 جيجابايت، وانه 

في وضح النهار!
انت�شار »الإنرتنت« الال�شلكي ينذر مبخاطر غري متوقعة على امل�شتخدمني. 

حتقيق: الرا الظرا�سي

الغالف
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يترتب عليَّ شراء حزمة جديدة أو سيتم قطع 
اإلنترنت.. هذا على الرغم أننا في بداية األسبوع 
الذي  تقريباً  الوحيد  وأنا  الشهر  من  الثاني 
الشهر  البيت. وفي ذلك  اإلنترنت في  استخدم 
افتح  لم  لهذا  مهمة  مباريات  توجد  لم  بالذات 
اليوتيوب أبداً، ولهذا كانت الرسالة صادمة لي، 
وبعد سؤال أحد أصدقائي اكتشفت أن جيراني 
يتسللون إلى شبكة »الواي فاي« الخاصة بي، 
»الواي  شبكة  ان  برغم  بحرية،  ويستخدمونها 
فاي« المنزلي التي لدّي محمية، لكن اتضح أنها 
لم تكن محمية بما يكفي، ألنها لم تمنع اآلخرين 
التي  األحدث  التقنيات  عبر  الشبكة  اقتحام  من 

يعجز الراوتر ونظام األمان عن التصدي لها«.

اإنرتنت الأ�ضياء

ولتسليط الضوء على هذه المشكلة التقينا بالرائد 
للخدمات  العامة  اإلدارة  من  الحربي  مثنى  حسن 
اإللكترونية واالتصاالت في وزارة الداخلية، الذي 
بين فئة  الشبكات الاسلكية لقيت رواجاً  قال: إن 
حد  على  األخير  العقد  في  والمؤسسات  األفراد 
سواء، لما توفره تلك الشبكات من خصائص وقيمة 
ومرونة  االتصال  كسهولة  لمستخدميها  مضافة 
اإلنتاجية  ولزيادة  جانب،  من  والتنقل  التجوال 
المالية من جانب آخر، ونتيجة  التكاليف  وتقليص 
الشركات  حرصت  النطاق  الواسع  االنتشار  لهذا 
على  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  في  الرائدة 
توفير ودعم األجهزة الحديثة بالمواصفات التقنية 

الازمة التي تتوافق مع متطلبات وخصائص تلك 
لتلك  كنتيجة  أنه  الحربي،  الرائد  الشبكة. وأضاف 
تقنية  ثورة  األخيرة  اآلونة  في  بزغت  االمتيازات 
األول  المقام  في  تعتمد  والتي  األشياء«،  »إنترنت 
إنترنت  تقنية  وتعرف  الاسلكية،  الشبكات  على 
األشياء بقدرة األجهزة الحديثة االتصال فيما بينها 
تقوم  البشري، حيث  العنصر  من  تدخل  دون  من 
تلك األجهزة بتبادل المعلومات بهدف تعزيز تجربة 
المستخدم ولخدمته بشكل أفضل من خال معرفة 
وفهم سمات وسلوكيات مالكها وتزويده بالخدمات 
تم  اليومية،  واحتياجاته  رغباته  مع  تتوافق  التي 
استشعار  وقرون  بمجسات  التقنيات  تلك  تجهيز 

السلكية تتيح اتصالها فيما بينها.
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الغالف

نقاط ات�صال وهمية 

الواسع  االنتشار  أن  إلى  حسن  الرائد  ويشير 
مخاطر  وتزايد  انتشار  أفرز  الاسلكية  للشبكات 
والمتمثلة  مستخدميها،  وسرية  أمن  وتهديدات 
وقرصنة  واختراق  الخصوصية  على  االعتداء  في 
ومن  اإللكتروني،  الفضاء  في  تسبح  التي  بياناتهم 
الوهمية«،  االتصال  »نقاط  هجمات  المخاطر  تلك 
حيث يعمد القراصنة إلى خلق ونشر شبكة السلكية 
وهمية غير مؤمنة لإليقاع بضحاياهم، حيث تشير 
الدراسات إلى أن الرغبة الجامحة لدى المستخدمين 
في الحصول على اتصال بشبكة اإلنترنت بالمجان 
فمن  الهجمات،  لتلك  ضحايا  وقوعهم  في  تتسبب 
منا ال يقوم بالبحث عن أي من الشبكات الاسلكية 
المتوافرة في محيطه بمجرد ارتياده ألي من المناطق 

والردهات العامة كالمطارات والمقاهي.

»الرجل يف الو�صط«

ومن األمثلة األخرى على الهجمات التي تتربص 
االختاس  الاسلكية هجمات  الشبكات  بمستخدمي 
الهجمات  تعتبر هذه  الوسط(، حيث  )الرجل في  أو 
تنفيذها  لسهولة  نظراً  القراصنة  بين  األكثر شيوعاً 
مهارة  أو  خلفية  بأي  مرتكبها  لتمتع  الحاجة  وعدم 
تقنية متقدمة، يتيح هذا النوع من الهجمات للقراصنة 
الصادرة  اإللكترونية  الحزم  جميع  ونسخ  اختاس 
الشبكة  عبر  والمتداولة  المستخدم  جهاز  وإلى  من 
من  تحتويه  ما  على  للوقوف  وتحليلها  الاسلكية 
المرور  ككلمات  منها  االستفادة  باإلمكان  بيانات 
الصور  ونسخ  االئتمان  بطاقات  بيانات  واختاس 

والمحادثات.

�صبكات غري حممية

للشبكات  المصممة  الهجمات  صور  ومن 
غير  الشبكات  الستغال  هجمات  شن  الاسلكية 

القراصنة،  قبل  من  الميداني  المسح  أثناء  المحمية 
حيث يعمد بعض القراصنة إلى التجوال بين األحياء 
ومؤسسات األعمال بمركباتهم للكشف عن الشبكات 
خصيصاً  صممت  أجهزة  خال  من  المحمية  غير 
لهذا الغرض، وفور الحصول على أي من الشبكات 
الاسلكية غير المحمية يقوم القرصان باختراق تلك 
بتلك  المرتبطة  البيانات  وقواعد  واألجهزة  الشبكة 
الشبكة واختاس ما تحتويه من بيانات تتوافق مع 

أهدافه اإلجرامية.

اأنظمة احلماية

تقليص  بغرض  أنه  إلى  الحربي  الرائد  ويتابع 
األمنية  الثغرات  عن  الناجمة  والتهديدات  المخاطر 
التي تشوب الشبكات الاسلكية بات من الضرورة 
الممارسات وتسخير وتوظيف تقنيات  اتباع  بمكان 
تعرض  فرص  لتقليص  واألمان  الحماية  وأنظمة 
وتهديدات  لمخاطر  للمستخدم  المعلوماتية  األصول 

سالفة الذكر ومنها:
• تغيير كلمة المرور االفتراضية والمدمجة بجهاز 
االتصال بالشبكات الاسلكية )الراوتر( فور ضبط 

اإلعدادات.
• استخدم كلمات مرور معقدة تحتوي على مزيج 

بين األرقام والرموز والحرص على تغييرها بشكل 
دوري ومنتظم فهي خط الدفاع األول.

وجلسات  للبيانات  التشفير  خاصية  تفعيل   •
والشبكة  باإلنترنت  االتصال  بجهاز  التصفح 

.WPA/WEP الاسلكية عبر تفعيل بروتوكول
للشبكة  بالوصول  المخولة  األجهزة  تعريف   •
الاسلكية سلفاً عبر تفعيل قائمة المخولين والمعروفة 
من  بالشبكة  االتصال  جهاز  في   )Access List( بـ 
خال تعريف عنوان كرت الشبكة لألجهزة المخولة 

.)MAC Address( الـ
لتقليص   )SSID( الشبكة  عنوان  نشر  إخفاء   •
كشف الشبكة من قبل المتطفلين الباحثين عن اتصال 
بأجهزة  تعريفها  يتم  أن  على  باإلنترنت  مجاني 

المستخدمين المخولين يدوياً.
اتصال بخصائص  أجهزة  اقتناء  على  الحرص   •
ومرشحات  النارية  الجدران  كأنظمة  مدمجة  أمنية 
التصفح )Proxy( والعمل على تحديث نظام التشغيل 

بشكل دوري ومنتظم.
عدم  عند  بالشبكة  االتصال  جهاز  إطفاء   •
اختراق  فرص  لتقليص  طويلة  لفترة  االستخدام 

الشبكة من قبل المتطفلين عند غيابك.
المجهولة  الروابط  فتح  وراء  االنجرار  عدم   •

احلربي: االنت�شار الوا�شع لل�شبكات 

الال�شلكية اأفرز انت�شار وتزايد خماطر 

وتهديدات اأمن و�شرية م�شتخدميها
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ضحية  وقوعك  لتجنب  الموثوقة  وغير  المصدر 
لهجمات التصيد e-Phishing من خال حقن جهازك 

بأكواد برمجية خبيثة.
مكافحة  أنظمة  وتنصيب  تحميل  على  احرص   •
الهاتف  أجهزة  على  الضارة  والملفات  الفيروسات 
استخدامك  عند  وخصوصاً  بك،  الخاص  الذكي 

للشبكات الاسلكية.
 

الإنرتنت املجاين ...خطر!

الاسلكي  اإلنترنت  مخاطر  على  وللوقوف 
عبدالرحيم  محمد  إلى   تحدثنا  العامة  األماكن  في 
خبير أمن المعلومات الذي قال: إن االعتقاد السائد 
الناس أن خدمة »الواي فاي«  والخاطئ لدى معظم 
المطاعم  مثل  العامة  األماكن  معظم  في  تقدم  التي 
يرتادها  التي  األماكن  من  وغيرها  والمقاهي 
وحتى  اللوحي  والجهاز  النقال  الهاتف  مستخدمو 
الكمبيوتر المحمول إنها شبكات آمنة.. وهي ليست 

كذلك في معظم األحيان!
هذه  عمل  طريقة  إلى  »بالنظر  قائاً:  ويوضح 
الخدمة وطريقة تقديمها فإنه وعلى العكس تماماً من 
هذا االعتقاد فإن خدمات »الواي فاي« من الخدمات 
التقنية المنتشرة بكثرة ويسهل اختراقها بسهولة وال 
تتطلب في معظم األحيان خبرات عالية من المخترقين 

ولعدة أسباب تقنية وتشغيلية«.
األجهزة  أن  رأيه  في  األسباب  هذه  أهم  من 
تصمم  لم  العامة  األماكن  معظم  في  تستخدم  التي 
لاستخدام في البيئات المحترفة أو الخاصة باألعمال 

ذات الطبيعة الخاصة.
إداريين  توافر  عدم  أيضاً  الرئيسة  األسباب  من 
متخصصين ومتفرغين إلدارة هذه األجهزة والتأكد 
عند  فوراً  معالجتها  أو  اختراقات  حدوث  عدم  من 
والمتفرغ  المتخصص  اإلداري  توفر  ولو  حدوثها، 
العامة،  األماكن  هذه  مثل  في  األجهزة  هذه  إلدارة 
فليس هناك أي ضمانات أو رقابة من المستخدمين 

على الكفاءة أو المصداقية.
باإلضافة  أنه  إلى  المعلومات  أمن  خبير  ويشير 
إلى ذلك ونتيجة لسهولة اختراق هذه الخدمات، فإنها 
الهاكرز  أو  المخترقين  لمعظم  كبيراً  حافزاً  تشكل 
األماكن  في  الخدمات  هذه  على  للتركيز  المبتدئين 
من  الزوار  من  كبيرة  أعداد  ترتادها  التي  العامة 

مختلف الفئات العمرية. 
من  أنفسنا  لحماية  الطرق  وأفضل  أسهل  وعن 
الاسلكية  اإلنترنت  عبر شبكات  القراصنة  هجمات 
يقول عبد الرحيم »هناك طرق عديدة يمكن استخدامها 
لحماية البيانات أو المعلومات، ولكن تتطلب استخدام 
تقنيات مختلفة، ومنها ما يسمى بالشبكة االفتراضية 
بتكاليف  الحصول عليها  والتي يمكن   VPNالخاصة
هذه  تقوم  حيث  الشخصي،  ولاستخدام  معقولة 
يتم  التي  كافة  البيانات  بتشفير  االفتراضية  الشبكة 
إرسالها إلى شبكة اإلنترنت عبر نفق VPN خاص«.

ولكنه مع ذلك يحذر قائاً: »إن استخدام مثل هذه 
الحلول ال يضمن عدم التعرض لمخاطر االختراقات 

كافة، ولكن يقلل من احتماالتها وسهولة تنفيذها«.
هذه  من  للحماية  األفضل  الطريقة  أن  ويرى 

من  أبداً،  الخدمات  هذه  استخدام  عدم  هو  المخاطر 
محمول،  كمبيوتر  أو  نقال  هاتف  جهاز  أي  خال 
خاص  محمول  جهاز  تخصيص  األقل  على  أو 
استخدامه  يتم  وال  العامة  األماكن  في  لاستخدام 
في أغراض أخرى غير التصفح السلبي )غير الفعال( 
هذه  اختراق  من  الخطر  إن  حيث  اإلنترنت،   على 
إلى  مصرح  غير  الوصول  إلى  يؤدي  قد  الخدمات 
البيانات والمعلومات المنقولة بين الجهاز المستخدم 
والشبكة التي يتم الوصول إليها، هذا الوصول غير 
المصرح به إلى البيانات والمعلومات يسمح للهاكر 

باالطاع عليها أو تغيير شكلها أو اتافها. 
الذكية  الهواتف  أن  إلى  الرحيم  عبد  ويشير 
ترسل عبر شبكة »واي فاي« حزم بيانات منتظمة 
إمكانية  من  محذراً  للجهاز،  واضح  تعريف  مع 
اختراق القراصنة لتلك الحزم وإنشاء ملف تعريف 
لتحركات المستخدم.ويمكن استغال هذه البيانات 
إعانية  بحمات  استهدافه  أو  المستخدم  لمراقبة 

ولذلك  التسوق،  مراكز  أو  المطارات  في  محددة 
ينصح خبير أمن المعلومات بضرورة إيقاف وظيفة 
إذا كان المستخدم  شبكة »دبليو إل أي إن« دائماً 
ال يحتاج إليها، مؤكداً أن الهواتف الذكية قد تقوم 
إيقاف  مع  حتى  البيانات  حزم  بإرسال  أيضاً 
الشبكات  عن  بالبحث  تقوم  ألنها  نظراً  الشبكة، 

الاسلكية باستمرار.
من  الحيلولة  أندرويد  هواتف  ألصحاب  ويمكن 
اإلعدادات  قائمة  فتح  طريق  عن  ذلك  حدوث  دون 
التأشير  وإزالة  غوغل،  تشغيل  بنظام  الموسعة 

الموجود أمام بند »وظيفة التعريف متاحة دائماً«.
شبكة  وظيفة  وإيقاف  تشغيل  عملية  كانت  وإذا 
للمستخدم،  مرهقة  الاسلكية  إن«  أي  إل  »دبليو 
التي  األتمتة  تطبيقات  استعمال  إلى  اللجوء  فيمكنه 
بالموقع،  ارتباطاً  الوظيفة  وإيقاف  بتشغيل  تقوم 
مثل تطبيق »إل الما« المجاني والمخصص لهواتف 

أندرويد.

عبد الرحيم: خدمة »الواي فاي« التي 

تقدم يف االأماكن العامة لي�شت اآمنة 

متاما كما يعتقد النا�س
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ال شك أننا سمعنا كثيراً من كبار السن كيف أن 
فصول الشتاء أيام زمان كانت »أبرك« وأبرد وأجمل 
من شتاءات »آخر الزمان«، كما يحلو لهم القول وأن 
الصيف لم يكن »الهوباً« كما هو هذه األيام الغريبة 

التي تنذر بنهاية الزمان!.
من  المسنين حكمة  هؤالء  كام  في  أن  والواقع 
ظاهرة  المناخي  فالتغير  ربما..  يدرون  ال  حيث 
مثبتة علمياً وإحصائياً، وكان نتيجة حتمية للتطور 
القرنين  خال  العالم  في  واالقتصادي  الصناعي 
من  محذرة  حالياً  األصوات  تعلو  حيث  الماضيين، 
كثير  غرق  مثل  المناخ  تغير  نتيجة  طبيعية  كوارث 
من الجزر والمدن الساحلية والجفاف والحرائق وما 

إلى ذلك. 
فالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية التابعة لألمم 
السنوات حرارة  أشد  2016 كان  إن  قالت:  المتحدة 
»النينيو«  أعاصير  ظاهرة  مع  خاصة  األرض  على 

التي تؤدي الرتفاع درجة حرارة المياه في المحيط 
األشهر  في  الحرارة  درجات  سجلت  حيث  الهادي، 
الستة األولى من العام ارتفاعاً بواقع 1.3 درجة عن 

مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
المناخي،  بالتغير  تتصل  مهمة  اتفاقيات  وبرزت 
مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 1997 عام  كيوتو  بروتوكول  عن  فضاً   ،1992 عام 
اتفاق  ثم  االتفاقية، ومن  تلك  الذي استهدف تطبيق 
والدوحة،  وديربان  كانكون  ومؤتمرات  كوبنهاغن 
وأخيراً مؤتمر باريس بشأن المناخ الذي انعقد أواخر 
التنسيق  أهمية  إلى  2015، جميعها خلصت  ديسمبر 
والعمل الجماعي للحد من االحتباس الحراري، عبر 
اتخاذ خطوات إجرائية من ضمنها تقليل االعتماد على 

الموارد األحفورية واالستثمار في الطاقة البديلة.
وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول 
المناخي،  التغير  من  للحد  فائقة  أهميًة  تولي  التي 

واالحتباس  والمياه  البيئة  قضايا  أن  خصوصاً 
الحراري تشكل جزءاً من استراتيجيتها وأجندتها في 
حيوية  تعتبرها  التي  الموضوعات  هذه  مع  التفاعل 
المتوازنة  التنمية  وتحقيق  البيئي  أمنها  لضمان 

والمستدامة المنشودة.
ومع سعي دول العالم إلى التعاون فيما بينها للحد 
دوراً  اإلمارات  دولة  تلعب  المناخي  التغير  آثار  من 
على  الحرص  من  انطاقاً  الجهود  هذه  في  محورياً 
تهدف  والتي  الفعالة،  والمبادرات  السياسات  إطاق 
قائمة  جديدة  قطاعات  وإنشاء  االقتصاد  تنويع  إلى 
على المعرفة، وذلك للحد من تداعيات تغير المناخ. 
مستوى  على  الصدارة  مرتبة  اإلمارات  وتحتل 
المنطقة في مجال تنفيذ حلول الطاقة النظيفة، وذلك 
مجال  في  الرائدة  وسياساتها  مشاريعها  بفضل 
استهاك  النووية، وكفاءة  والطاقة  المتجددة  الطاقة 

الطاقة والمياه، وجمع الكربون وتخزينه.

اإعداد: حاكم خريي

سماء خضراء!
الإمارات تبذل جهودًا كبرية للحد من التغري املناخي

تحقيق



وزارة 

بالقضايا  الدولة  اهتمام  مدى  على  أدل  وال 
وزارة  مسمى  تغيير  من  المناخي  بالتغير  المتعلقة 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  إلى  والمياه  البيئة 
في التشكيل الوزاري األخير، وذلك لتدشين مرحلة 
مع  للتعامل  الوطنية  الجهود  تعزيز  بهدف  جديدة 
التغير  مقدمتها  وفي  كافة  الملحة  البيئية  القضايا 
المناخي. حيث تعمل الوزارة على االرتقاء بالمكانة 
المرموقة لدولة اإلمارات في المحافل الدولية كافة، 
السنوات  طوال  تحققت  التي  المكتسبات  وتعزيز 
األمن  وتعزيز  وحمايتها،  الموارد  وإدارة  الماضية 
في  الرشيدة  قيادتنا  طموحات  يحقق  بما  الغذائي 

التحول إلى نموذج رائد للتنمية المستدامة.
تضع  المنطقة  في  دولة  أول  اإلمارات  وكانت 
 24 نسبة  إلى  النظيفة  الطاقة  إنتاج  بأن يصل  هدفاً 
% بحلول عام 2021. وتقوم اإلمارات بتطوير بنية 
من  بدءاً  الطاقة،  تحتية تعمل على ترشيد استخدام 
ومروراً  الخضراء  لألبنية  صارمة  معايير  تطبيق 
بأنظمة النقل المستدامة كالقطارات الخفيفة والمترو 
مشروعات  هناك  واليوم  العالمية.  المواصفات  ذي 
»مصدر«،  مدينة  مثل  األهمية  غاية  في  ضخمة 
ومحطة »شمس 1« و»مجمع الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم للطاقة الشمسية« و»بيئة« ومحطات الطاقة 
النووية، أضف إلى ذلك دعم الدولة اإلسنادي للدول 
المتأثرة بالتغير المناخي وتمويلها ما يزيد على 30 
مشروعاً للطاقة المتجددة في 28 دولة نامية بتكلفة 

إجمالية تقدر بـ840 مليون دوالر.

اتفاقية باري�س

وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة انضمت في 
سبتمبر الماضي إلى ما يزيد على 60 دولة  إليداع 
وثيقة تصديق على اتفاقية باريس للمناخ بعد أن قام 
معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي 
حدث  خال  الوثيقة  بتسليم  نيويورك  في  والبيئة، 
رفيع المستوى بدعوة من بان كي مون، األمين العام 
لألمم المتحدة، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قبل نهاية 

هذا العام.
اتفاق  »يعتبر  الزيودي:  قال  المناسبة  وبهذه 
نوعها  األولى من  الفعلية  االستجابة  للمناخ  باريس 
إذ تسمح االتفاقية لكل  المناخي،  التغير  إزاء قضية 
دولة بالمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ 
والتنموية.  االقتصادية  أولوياتها  مع  يتوافق  بما 
يعني  ذلك  فإن  اإلمارات،  دولة  إلى  وبالنسبة 
اقتصادية  فرصاً  تخلق  أن  شأنها  من  حلول  إيجاد 
واجتماعية وتدعم أجندتنا الطموحة لتحقيق التنويع 

االقتصادي«.
بدأت  قد  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  وكانت 
الوطنية  الخطة  بتطوير  الماضي  يونيو  شهر  في 
اإلماراتية للتغير المناخي والتي من شأنها أن تضع 

إطاراً وطنياً للحد من تداعيات التغير المناخي.
وتقوم الوزارة بوضع الخطة بالتعاون مع الجهات 
األعمال  قطاع  في  المعنية  واألطراف  الحكومية 
وذلك  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  واألكاديميين 

جهود  أن  إبراز  في  الخطة  هذه  أهمية  على  للتأكيد 
الحد من تأثيرات تغير المناخ يمكن أن تترافق جنباً 

إلى جنب مع السعي نحو تحقيق النمو االقتصادي.

اأبحاث املناخ

نوفمبر  في  الوزارة  أطلقت  االطار  هذا  وفي 
تداعيات  من  الحد  لجهود  البحوث  مبادرة  الماضي 

تغير المناخ »األبحاث من أجل المناخ« بالتعاون مع 
جامعة مارياند األمريكية.

المبادرة تعد فرصة لتضافر  إن  الزيودي:  وقال 
الجهود لشبكة عالمية طموحة لتعزيز العمل البحثي 
دولة  اعتزاز  عن  وعبر  المناخ،  تغير  مجال  في 
اإلمارات بالمبادرات الخاقة والمبتكرة التي أطلقتها 
ومنها لجنة اإلمارات لألبحاث البيئية التي تم إطاقها 
باالستعانة  تفيد  المبادرة  هذه  إن  حيث  مؤخراً، 
إلى  مشيراً  والخبرات،  العالمية  التجارب  بأفضل 
تعزيز هذا  في  كبيراً  قد قطعت شوطاً  اإلمارات  أن 
هو  المبادرة  من  الهدف  أن  إلى  وأشار  الجانب. 
العمل مع القطاع األكاديمي والبحثي في مجال تغير 
الجهات كافة  الذي يصب في مصلحة  األمر  المناخ 
الحكومات في  البحثي ودعم  القطاع  لاستفادة من 
إيجاد أفضل الحلول العملية والعلمية في هذا الجانب، 
مبادرة  إطاق  جلسة  كلمته خال  في  معاليه  وأكد 
في  التواجد  تقدر  اإلمارات  أن  المناخ  تغير  بحوث 
إطاق مبادرة »األبحاث من أجل المناخ«، مشيراً إلى 
أن القمة الماضية وضعت حجر أساس مهماً لتوحيد 
الجهود، حيث التزام طموح من قبل الحكومات التخاذ 
المناخية  التغيرات  من  الحد  شأنها  من  إجراءات 
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تحقيق

والتنمية المستدامة.

مراكز ابتكار

ولطالما استثمرت اإلمارات في إعداد الرواد لقيادة 
القطاعات المستقبلية، وذلك من خال إنشاء مراكز 
للعلوم  مصدر  معهد  مثل  المستوى  عالمية  ابتكار 
الدولة مضاعفة استثماراتها  والتكنولوجيا. وتعتزم 
األعوام  النظيفة وتطويرها خال  الطاقة  أبحاث  في 
العمل  جهود  اإلمارات  تدعم  كما  المقبلة.  الخمسة 
عدد  في  واالستثمار  المساهمة  خال  من  الدولية 
من مشاريع الطاقة المتجددة التجارية حول العالم، 
لمقر  المستضيفة  الدولة  بأنها  اإلمارات  وتفخر 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )أيرينا(.
وعن جهود الدولة للحد من آثار التغير المناخي 
تقول رزان خليفة المبارك األمين العام لهيئة البيئة 
تنويع  اإلمارات، علينا  لدولة  بالنسبة  إنه  أبوظبي   –
اقتصادنا بعيداً عن االعتماد الزائد على النفط والغاز، 
وقد أعلنت قيادتنا الرشيدة هذا التحول، حيث حدد 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
)رعاه الله(، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، رؤية حكومة دولة اإلمارات لمرحلة ما بعد 

النفط.
للمناخ،  باريس  مؤتمر  في  إنه  قائلة:  وتتابع 
الرائدة في  العالمية  اإلمارات مكانتها  رسخت دولة 
مجال العمل المناخي، وأكدت على جهودها في تنويع 
قائم  اقتصاد  وبناء  االبتكار،  خال  من  اقتصادها 
المتقدمة،  التقنيات  القدرات في  المعرفة، وبناء  على 
أعلنت  كما  الدولي،  المجتمع  مع  التعاون  وتعزيز 
الدولة مشاركتها في عدد من المبادرات العالمية مثل 
»مهمة االبتكار« التي تهدف إلى تسريع االبتكار في 

مجال الطاقة النظيفة و»التحالف العالمي لتحلية المياه 
في  تسهم  حلول  توفير  إلى  يسعى  الذي  النظيفة« 
الحّد من االنبعاثات الناتجة عن عمليات تحلية المياه، 
و»التحالف الدولي للطاقة الشمسية« الذي يهدف إلى 

تطوير ورفع كفاءة تقنيات الطاقة الشمسية.
المستوى  وعلى  لها:  رأي  مقال  في  وتضيف 
المحلي، تنفذ الدولة خططاً لتنويع االقتصاد وفصله 
عن الكربون. وفي يناير 2015، تم اعتماد آلية تطبيق 
تهدف  التي  الخضراء  للتنمية  اإلمارات  استراتيجية 
كفاءة  عبر  واجتماعية  اقتصادية  قيمة  خلق  إلى 
واعتمدت  النظيفة،  التقنيات  على  واالعتماد  الموارد 
النظيفة  الطاقة  نسبة  لزيادة  هدفاً  اإلمارات  دولة 
 2021 عام  بحلول   %24 إلى  الطاقة  مزيج  ضمن 
وتطمح لزيادتها إلى 30% بحلول عام 2030. وسيتم 
النووية  الطاقة  مشروعات  خال  من  ذلك  تحقيق 
المتجددة. وللمساهمة في تسريع  والطاقة  السلمية 

مؤخراً  الدولة  حكومة  غيرت  األهداف،  هذه  تحقيق 
مسمى وزارة البيئة والمياه إلى وزارة التغير المناخي 
والبيئة خال عملية هيكلة الحكومة االتحادية، كما تم 
السياسة  لمراجعة  اإلمارات  علماء  مجلس  تأسيس 

العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

مبادرات كربى

وتشير المبارك أنه في إمارة أبوظبي، يتم تنفيذ 
المناخ،  الكبرى لمواجهة تغير  المبادرات  العديد من 
وسيكون لمشاريع إنتاج الطاقة النووية والمتجددة 
التي يجري تنفيذها تأثير كبير في خفض انبعاثات 
برنامج  تطبيق  سيسهم  كما  الطاقة،  إنتاج  جانب 
»استدامة« لتعزيز استدامة المباني إضافة إلى تعديل 
تعرفة المياه والكهرباء، في تحقيق نتائج مهمة في 

مجال كفاءة جانب الطلب على الطاقة.
وتعمل شركة »مصدر«، بالشراكة مع مؤسسات 
حكومية وخاصة، على تنفيذ مشروع تجريبي لتحلية 
تتميز  تقنيات  وتطوير  المتجددة  بالطاقة  المياه 
يمكن  التكلفة  حيث  من  والتنافسية  الطاقة  بكفاءة 
اإلمارات.  دولة  في  تجاري  نطاق  على  تطويرها 
وتعمل »مصدر« كذلك على تطوير مشروعات على 
نطاق تجاري اللتقاط واستخدام وتخزين الكربون، 
المرحلة األولى من شبكة  البدء في تشغيل  كما تم 
 %60 تخفيض  في  ستسهم  التي  للقطارات  االتحاد 
طريق  عن  بالنقل  مقارنة  الكربونية  االنبعاثات  من 

الشاحنات.
لدراسة  برنامجاً  البيئة-أبوظبي  هيئة  وتدير 
المناخ، سيتم استخدام نتائجه في توفير المعلومات 
المياه،  إدارة  قضايا  حول  الحكومية  للسياسات 
والتكيف مع النظم اإليكولوجية، وارتفاع مستويات 
األمن  وتحقيق  السواحل،  وحماية  البحر،  سطح 

الغذائي

المبارك
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شهد عام 2016 تبدالت دراماتيكية في االقتصاد 
الذين ما زالوا  المستثمرين  العالمي انعكست على 
حائرين فيما يجب أن يفعلوه في 2017 بثرواتهم، 
تقارير  الذي يشهد صدور  الوقت  خاصة في هذا 
الطريق،  على  تدلنا  أن  من  أكثر  تشتتنا  قد  شتى 
أصدرته  ما  أهم  رصد  نحاول  الملف  هذا  وفي 
العالمية واستطاع آراء بعض  المالية  المؤسسات 
مستقبل  استشراف  يحاولون  الذين  الخبراء 
االستثمارية  الخيارات  أفضل  ومعرفة  االقتصاد 
إن  القول  نافلة  ومن  األفراد.  أو  للشركات  سواء 
منطقتنا تتأثر خصوصاً بأسعار النفط التي يتوقع 
دوالراً   60 عند  استقرارها  الدولي  النقد  صندوق 
للصندوق  تقرير  ويذكر  المقبلة.  السنوات  خال 

تدريجياً  سيرتفع  العالمي  االقتصادي  النمو  أن 
عام 2017 وما بعده. ويتوقع الصندوق أن يتوسع 
أن  بعد   2017 عام  في   %3.4 العالمي  االقتصاد 
كانت نحو 3% في 2016، وبالنسبة لإلمارات يرى 
بيتر جاغلي، المدير المتقدم للمحفظة االستثمارية 
أن  األصول  إلدارة  فيش  لشركة  البحوث  وإدارة 
القطاع المصرفي في اإلمارات في وضع جيد لدعم 
عشر  االثني  الشهور  خال  اإلماراتي  االقتصاد 
المقبلة على األقل، والذي تتوقع الشركة أن يكون 

قد سجل نمواً 3%بنهاية 2016. 

موؤ�صرات

والرئيس  المؤسس  الكسم  باسل  ويعتقد 

المؤشرات  بتزايد  الباسل«  »مجموعة  لـ  التنفيذي 
اإليجابية التي تفيد بأن العام القادم يحمل فرصاً 
اإلمارات  في  االقتصادي  النمو  عجلة  لدفع  هائلة 
سيّما  ال  الفتاً،  استثمارياً  نشاطاً  تشهد  التي 
تسارع  ظل  في  العقارية،  المشاريع  صعيد  على 
»إكسبو  معرض  الستضافة  االستعدادات  وتيرة 
األوعية  أبرز  بأّن  القول  ويمكن  دبي«.   2020
بالدرجة  ستتركز   2017 عام  خال  االستثمارية 
فضاً  السكني«،  العقاري  »االستثمار  في  األولى 
الرائدة  المصارف  وأسهم  المصرفية  الودائع  عن 
والميزانيات  العالية  الربحية  ذات  والشركات 
و»بنك  للطيران«  و»العربية  »إعمار«  مثل  الرابحة، 
دبي اإلسامي«. وبدوره توقع المحلل االقتصادي 

إبرة البوصلة
اأبرز الجتاهات ال�شتثمارية لعام 2017 براأي خرباء القت�شاد والأعمال.

حتقيق/ وائل بكر

تحقيق



25  العدد 554 فبراير 2017

حماد عبد الله بن حماد زيادة نشاط أسواق األسهم 
من  جديدة  لموجة  الذهب  تعرض  مع  المحلية 

التراجع. 

ارتداد

وتوقع غاري دوغان، الرئيس األول لاستثمارات  
الوطني،  دبي  اإلمارات  بنك  في  الثروات  إدارة 
وأن  الدولة  في  المال  أسواق  في  ارتداد  حدوث 
يعود الزخم قوياً إلى أسواق األسهم لتسجل نمواً 
عوائد  نسبة  تصل  وأن   ،2017 10% خال  بنسبة 
االستثمار في األسهم إلى 15% خال الربع األول 

من العام المقبل.
وأضاف أن الذهب وّدع عام 2016 بأداء ضعيف، 
من  األولى  األشهر  في  مكبوتاً  أداؤه  يستمر  وقد 
عام 2017. ومع ذلك، ال بد من تذكير المستثمرين 
بأن الذهب خزينة ذات قيمة طويلة األمد، وتأمين 
وعلى  المرغوبة،  غير  الحوادث  في وجه  مضمون 
فيها  تنزل  التي  الفترة  يراقبوا  أن  المستثمرين 
الذهب النتهاز فرصة الشراء. ويعتقد بأن  أسعار 

الذهب يقدم بعض الحماية ضد مخاوف التضخم، 
الكبيرة في  ويحمي المستثمرين من االضطرابات 
واعتبر  الجيوسياسية.  واالضطرابات  المال  سوق 
نسبياً.  جيد  بشكل  تعمل  قد  االئتمان  أسواق  أن 
ذات  السندات  المعتدل  العالمي  النمو  وسيساعد 
المخاطر العالية مثل السندات ذات العائد المرتفع 
على االستمرار بتقديم عوائد ثابتة حتى لو كانت 
أنه  وبين  حرج.  وضع  في  الحكومية  السندات 
من الصعب المغامرة بعيداً عن الدوالر في الجزء 
األول من 2017، حيث يوجد احتمال كبير الرتفاعه، 
وعلى أقل تقدير هناك تصور أن النمو الذي تحققه 
الواليات المتحدة خال هذه الفترة سوف ينعكس 

بشكل إيجابي على اقتصادات الدول المتطورة. 

عملة

مجلس  رئيس  العريان،  محمد  الدكتور  وأكد 
الدوالر  قوة  أن  العالمية،  للتنمية  أوباما  الرئيس 
منطقة  على  مباشر  إيجابي  تأثير  لها  سيكون 
العربية  اإلمارات  دولة  وعلى  عام  بشكل  الخليج 

بشكل خاص، بحكم ارتباط العملة المحلية بالدوالر 
دعم  في  كبير  بشكل  سيسهم  وهذا  األمريكي، 
النمو  تعزيز  في  الخليجية  الحكومات  مساعي 
بينما  عنها.  اإلعان  تم  التي  اإلصاحات  وتطبيق 
يرى حسين السيد، كبير استراتيجي األسواق في 
الدوالر  مقابل  اليورو  تعادل  مسألة  أن   FXTM
االقتصادي  المستشار  ويرى  فقط.  وقت  مسألة 
محمد سعيد محمد الظاهري أن الدوالر أصبح أكثر 
من  المقبلة مزيداً  الفترة  أن تشهد  جاذبية وتوقع 
االرتفاع في مستويات أسعار الفائدة على الدوالر 

وبالتالي على الدرهم.
المحللين  معهد  عضو  موسى،  ديباك  وأشار 
الماليين المعتمدين، إلى توقعات األسواق بأن تلجأ 
فك  إلى  نسبياً  اقتصادياً  األضعف  المجلس  دول 
األجنبية  بالعمات  عماتها  أسعار صرف  ارتباط 
واالحتياطيات  المالية  العجوزات  لتخفيف ضغوط 
فإن  ذلك،  ورغم  األجنبية.  العمات  من  المتآكلة 
التعاون  مجلس  دول  لحكومات  المعلنة  الرغبة 
أسعار  بربط  التمسك  على  وقدرتها  الخليجي 

با�شل الك�شم: اأن�شح 

باال�شتثمار العقاري 

ال�شكني يف االإمارات

بيرت جاغلي: القطاع 

امل�شريف باالإمارات 

يدعم االقت�شاد 

حماد بن حماد: 

ن�شاط اأ�شواق االأ�شهم 

مع تراجع الذهب 
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تحقيق

أسعار  الرتباط  فك  أي  وطأة  تخفف  الصرف 
الصرف على المديين القصير والمتوسط. 

لعبة النهاية

في  العالمي  المسؤول  هيفيل  مارك  ويقول 
بنك  ثروات  إدارة  لدى  االستثمار  شؤون  مكتب 
المركزية  البنوك  ستواصل   :UBS اس«  بي  »يو 
األخطاء  ارتكاب  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في 
وهذا  المحّكمة.  غير  النقدية  السياسة  ناحية  من 
مدعومة،  تبقى  أن  يمكن  العادية  األسهم  أن  يعني 
الناشئة،  خاصة في األسواق األمريكية واألسواق 
ستبقى  المعقول  الربح  ذات  االستثمارات  وأن 
مرغوبة. وعلى المستثمرين أيضاً النظر في محافظ 

استثمارية لوقايتهم من التضخم المتزايد.
فأهمها   2016 عام  من  المستفادة  الدروس  أما 
المستثمرين  أن  إذ  الجأش،  رباطة  على  الحفاظ 
السائد  االرتياب  رغم  للذعر  يستسلموا  لم  الذين 
حصلوا على مكافأة على موقفهم خال 2016. فقد 
النامية  باألسواق  الخاص  العالمي  المؤشر  هبط 
والناشئة من مورجان ستانلي لرأس المال الدولي، 
المخاوف  على  بناء  العام  مطلع  في   %13 بنسبة 
مارس.  نهاية  بحلول  تعافى  لكنه  الصين،  بشأن 
وبعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من االتحاد 
السابقة  ارتفاعاتها  األسواق  استعادت  األوروبي، 

في غضون ثاثة أسابيع.
من  المطروحة  العشر  األفكار  أهم  وتتضمن 

قبل إدارة ثروات بنك »يو بي اس« لعام 2017 في 
التقرير المنشور تحت عنوان »لعبة النهاية« الصادر 
عن مكتب شؤون االستثمار نصائح بشراء األسهم 
أرباح  تنمي  أن  المحتمل  فمن  األمريكية،  العادية 
مدعومة   ،2017 في   %8 بنسبة  المتحدة  الواليات 
بتثبيت أسعار النفط، والسياسة النقدية التوفيقية، 
والحافز المالي المحتمل من إدارة ترامب. كما ان 
مستوى أكثر اعتداالً للدوالر األمريكي، واستمرار 
أسعار فائدة منخفضة في األسواق النامية، وتثبيت 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار السلع، تسهم 
في دعم أسهم األسواق الناشئة. وتسهم األسعار 
المتدنية في األسواق النامية بزيادة جاذبية أسعار 
المرتفع  الربح  ذات  الناشئة  األسواق  صرف 
مقارنة   – والراند  والروبل،  والروبية،  الريال،   –
للنمو في  الحساسة  الصرف  بنظرائها من أسعار 
الدوالرين األسترالي والكندي،   – النامية  األسواق 

والكرونة السويدية.

توقعات 

االقتصاديين  رئيس  جاكوبسن،  ستين  قال 
بنك«:  »ساكسو  لدى  المعلومات  شؤون  ورئيس 
األوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات صعبة. وقد 
كان النحاس من أبرز السلع التي حظيت بالفائدة 
على نحو واضح عقب اإلعان عن نتائج االنتخابات 
إلى  السوق  عودة  2017 سيشهد  ولكن  األمريكية، 
إدراك أن الرئيس الجديد سيكافح من أجل تحقيق 
الموعودة، ناهيك عن اإلخفاق بتحقيق  استثماراته 
الزيادة المتوقعة في الطلب على النحاس. ومع تقبّل 

حممد العريان: قوة 

الدوالر �شيكون لها تاأثري 

اإيجابي مبا�شر

مارك هيفيل: اعتماد 

حمافظ ا�شتثمارية 

للوقاية من الت�شخم

ديباك مو�شى: حمدودية 

اآثار فك ارتباط اأ�شعار 

ال�شرف
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في روسيا  السيادية  والجهات  المصرفية  األنظمة 
البيتكوين كبديل جزئي للدوالر،  والصين لعمات 
فإن البيتكوين ستشهد نمواً بواقع 3 أضعاف، لتبلغ 
قيمتها 2100 دوالر مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 

700 دوالر.

العقارات

لاستشارات  أجرتها كاتونز  دراسة  وأظهرت 
على  األوسط  الشرق  مواطني  إقبال   ، العقارية 
نيويورك  والية  يتبعها  لندن  في  العقارات  سوق 
في  أنجلوس  لوس  مدينة  وجاءت  وسنغافورة، 
المركز الثامن في قائمة عام 2016، إال أن الدراسة 
أظهرت خروج نيويورك من قائمة األماكن الجاذبة 
مدينة  أي  تدخل  ولم   ،2017 عام  في  للمستثمرين 
أميركية ضمن اختيارات مستثمري الشرق األوسط 

في العام المقبل.
وقال رئيس قسم األبحاث لدى كاتونز فيصل 
من  القادمين  الطاب  عدد  ارتفاع  »إن  دوراني: 
الخليج إلى كندا، أسهم في رفع فرص هذه الدولة 
الخليجي،  المال  لرأس  استثمارية  وجهة  لتصبح 
إلى  السفر  قبل  محطة  مجرد  تصبح  قد  أنها  إال 
االنتخابات  نتائج  تداعيات  ينتظر  فالكل  نيويورك، 
العقاري  االستثمارات  سوق  على  األمريكية 

العالمي«.
تبدو  المرحلة  هذه  في  أنه  دوراني  وأضاف 
لمستثمري الشرق  لندن هي االختيار األكثر أماناً 
لاستثمار  مفضلة  وجهة  دبي  أن  وبين  األوسط، 
 ،2020 إكسبو  مثل  فعاليات  قدوم  مع  خصوصاً 
باإلضافة إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة األمريكية 
ستعزز السوق المحلي، وهو ما يمثل أخباراً جيدة 
خصوصاً  المنطقة  في  العقاري  االستثمار  لسوق 

في ظل الهبوط الحالي.
وحول السوق العقاري في الشارقة قال فيصل 
التباطؤ  بوطأة  يتأثر  اإلمارة  اقتصاد  إن  دوراني، 
الطلب  اإلمارات، ولكن  دولة  الذي شهدته  الشامل 
على الفئة العقارية الناشئة في الشارقة والمتمثلة 
في المشاريع التطويرية المتكاملة، ال يزال مرتفعاً 
بل ويتجاوز توقعاتنا. حيث تواصل إمارة الشارقة 
فاقت  متميزة  مكانة  وحّققت  المفاجآت  تسجيل 
من  العقاريين  للمستثمرين  بالنسبة  التوقعات 
في  وحلّت  المنطقة  في  الكبرى  الثروات  أصحاب 
مجلس  دول  مدن  مستوى  على  الثالثة  المرتبة 
التعاون الخليجي بعد دبي وأبوظبي وفقاً الستبيان 
كاتونز حول رؤوس األموال الخاصة في منطقة 
الشرق األوسط لعام 2016. وتشير فرص االستثمار 
العقاري الواعدة في مشاريع المجمعات التطويرية 
المغلقة الجديدة إلى مستقبل مشرق لموقع سوق 

العقارات الذي يشهد تطورات متسارعة بالفعل.
في  كاتونز  رئيس  كارنيجي،  إدوارد  وقال 
العام،  طوال  بالتراجع  الطلب  »استمر  أبوظبي: 
وحالة عدم اليقين التي يمر بها المستثمرون، بدت 
واضحة وملموسة في سوق الفلل، ويتوقع هؤالء 
يترددون  وبالتالي  التصحيحات  من  مزيد  حدوث 

في االلتزام بقرار الشراء«.
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نزف  حالة  لبنان  في  السير  حوادث  تشكل 
الجهات  وتقوم  والممتلكات،  األرواح  في  يومية 
المعنية الرسمية والخاصة بجهود مشتركة بهدف 
التوعية من أخطار الحوادث، ونشر ثقافة السامة 

المرورية بين مختلف فئات المجتمع اللبناني .
تؤدي حوادث السير التي تقع يومياً في العاصمة 
اللبنانية بيروت ومختلف المحافظات اللبنانية إلى 
سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح 
المسجلة  السير  حوادث  عدد  بلغ  فقد   . سنوياً 
الداخلي« عام  األمن  اللبنانية »قوى  الشرطة  لدى 
2015 نحو 3802 حادث نجم عنها 543 قتياً و5086 

نتج  حادثاً،   2279 2016، سجل  عام  وفي  جريحاً. 
عنها 329 قتياً و3125 جريحاً، ويعود هذا التراجع 
في عدد الحوادث والوفيات واإلصابات إلى تطبيق 
الرسمية  والجهود  الجديد من جهة،  السير  قانون 

والخاصة التوعوية من جهة ثانية.
وبحسب تحقيقات الشرطة اللبنانية، فإن السرعة 
وخسائرها  السير  لحوادث  الرئيس  السبب  هي 
البشرية والمادية في لبنان، ومن األسباب األخرى: 
استخدام الهاتف المتحرك ) الموبايل ( أثناء قيادة 
المركبة، وعدم وضع حزام األمان، والمرور عكس 
السلوك  السائقين  من  عدد  واعتماد  السير،  اتجاه 

جهة  من  التجاوز  مثل  الطرقات  على  العدواني 
اليمين والمرور بين السيارات بسرعة عالية.

جهود 

السير  للحد من حوادث  الرسمية  الجهود  وعن 
في لبنان والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، 
أفادت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي -شعبة 
الداخلي،  األمن  قوى  في  »إننا،  العامـة:  العاقات 
على  الجديد،  السير  قانون  تطبيق  في  مستمرون 
ترتد  والتي  ببلدنا،  المحيطة  الظروف  من  الرغم 
نألوا  لن  فإننا  حياتنا،  على  السلبية  انعكاساتها 

حوادث السير في لبنان.. 

نزف يومي

تحقيق

حتقيق: �سايل اأبو فار�س – بريوت
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لتأمين سامة  جهداً في مضاعفة عملنا وتطويره 
المواطنين والسائقين، وحفظ حياتهم من األخطار 
الناجمة عن عدم االلتزام بقانون السير، األمر الذي 
الشباب  أحام  قتل  شأنها  من  نتائج  إلى  يؤدي 
نغفل  أن  دون  من  الطرقات  على  يسقطون  الذين 

إصابة المئات بإعاقات جسدية بالغة«. 
 2015/4/22 تاريخ  من  بدءاً  أنه  وأوضحت 
بتطبيق  المباشرة  منذ  أي   ،2016/9/25 ولغاية 
قانون السير الجديد، فإن عدد الحوادث صار 5136 
والجرحى   744 إلى  الضحايا  عدد  وتراجع  حادثاً، 
انخفضت  قد  الحوادث  أن  يعني  مما   ،6946 إلى 

بنسبة 23.25% والوفيات بنسبة 16.1%، والجرحى 
بنسبة %20.7

ودعت المديرية العامة المواطنين اللبنانيين إلى 
مواصلة االلتزام بتطبيق أحكام قانون السير الجديد 
استعمال  وعدم  األمان،  حزام  وضع  خصوصاً: 
المركبة،  قيادة  أثناء  »الموبايل«  المتحرك  الهاتف 
الطرقات  على  المحددة  السرعة  تجاوز  وعدم 
وغيرها، وبذلك ُيمكن الحد من الخسائر الناجمة عن 
هذه الحوادث ال سيما عدد القتلى والجرحى، فضاً 
عن األضرار المادية، فالهدف األساس من االلتزام 
بقانون السير هو الوصول إلى واقع مروري آمن. 

قانون

اللبنانية  الجمعيات  جهود  على  الضوء  وإللقاء 
التقت  الحوادث،  أخطار  من  التوعية  في  الرائدة 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  جبران  فادي   »999«
تأسست  الجمعية  أن  أوضح  والذي  هادي«،  »ُكن 
عام 2016 إثر فقدان الشاب اللبناني هادي جبران 
حياته نتيجة حادث سير، مما دفع بعائلته وأصدقائه 
بشأن  الشباب  توعية  إلى  تهدف  لتأسيس جمعية 
عدد  تخفيض  على  والعمل  الطرق،  على  السامة 
حوادث السير، والسعي لتكون الجمعية رائدة في 

جربان: قانون ال�شري 

اجلديد هو قانون 

ع�شري اإاّل اأنه 

ا�شتحدث من دون 

العمل على حت�شري 

االأر�شية والهيكلية 

املالئمة له
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تحقيق

عبر  الطرق  على  السامة  بشأن  الشباب  توعية 
المزيد  الجديدة بينهم، ونشر  القيادة  إدخال ثقافة 
التي تسهم  العوامل  لفهم  المجتمع  الوعي في  من 
في الوفيات واإلصابات على الطرق ومنها: القيادة 
تحت تأثير الكحول، والّسرعة، والقيادة أثناء التعب، 

وعدم وضع حزام األمان. 
وعن واقع حوادث السير في لبنان في ظل تطبيق 
المجموع  بلغ  جبران:  قال  الجديد،  السير  قانون 
 2279،  2016 عام  لبنان  في  السير  لحوادث  العام 
وذلك  جريحاً،  و3125  وفاة   329 عنها  نتج  حادثاً، 
المديرية  عن  الصادرة  اإلحصاءات  إلى  باالستناد 
العامة لقوى األمن الداخلي، علماً بأن حوادث السير 
يشكل  مادية  وأضرار  وجرحى  ضحايا  وفقدان 
نسبة 5% من كلفة الناتج المحلي في لبنان، وهي 
حيث  أخرى  دول  مع  مقارنًة  جّداً  مرتفعة  نسبة 

النسبة تتراوح بين 1 و2% فقط. 
وأضاف: مما ال شّك فيه أن قانون السير الجديد 
هو قانون عصري إالّ أنه استحدث من دون العمل 
على تحضير األرضية والهيكلية المائمة له، فمن 
ناحية القوى األمنية مثاً ليس هناك العدد الكافي 

لمتابعة تطبيق القانون على الطرقات، وليس هناك 
القيادة  ومدربي  السير  خبراء  لتعليم  مدرسة 
مختلف  بين  التعاون  من  بد  وال  األمنية،  والقوى 
ووزارة  المال  ووزارة  الداخلية  كوزارة  الوزارات 

األشغال العامة والنقل.
على  نص  الجديد  السير  قانون  أن  إلى  وأشار 
المرورية يترأسه  تأسيس مجلس وطني للسامة 
الوزراء  من  عدداً  ويضم  الوزراء،  مجلس  رئيس 
وطنية  لجنة  وإنشاء  والتربية،  الداخلية  كوزيري 
للسامة المرورية تتألف من جميع الجهات المعنية 
األهلية  والجمعيات  والقضائية  األمنية  القوى  من 
الوطني  المجلس  ليقوم  الخطة  وتضع  والمدنية، 
تجتمع هذه  لم  أنه ولألسف  إالّ  عليها،  بالتصديق 
القيام  من  تتمكن  ولم  مرات،  بضع  سوى  اللجنة 
بمهامها األساسية لوضع الخطة بسبب عدم وجود 

اإلمكانيات المادية والبشرية لدعمها. 

دور

التوعية،  في  هادي«  »ُكن  جمعية  دور  وعن 
أّكد فادي جبران رئيس مجلس إدارة الجمعية أن 

الجمعية، ومنذ تأسيسها تقوم بكل ما هو ممكن في 
هذا اإلطار عبر نشاطات توعوية عديدة على مدار 
المدارس  في  خصوصاً  الشباب  فئة  تطال  السنة 
والجامعات كون 80% من حوادث السير في لبنان 

تطال الفئات الشبابية. 
بها  تقوم  التي  النشاطات  جبران  واستعرض 

الجمعية ومن أبرزها:
* التوعية والحّد من القيادة تحت تأثير الكحول 
والتعب: عبر إقامة »حفات سنوية« بالتعاون مع 
الجامعات اللبنانية يتم خالها تأمين سيارات أجرة 
ويصل  بأمان،  لياً  منازلهم  إلى  للعودة  للشباب 
أشخاص  من  االتصاالت  من  كبير  عدد  للجمعية 
مهتمين بهذه الفكرة، ويطلبون تأمين سيارات أجرة 

آمنة في بعض المناسبات كاألعراس. 
* مشروع سهر الليل آمن في لبنان: بالتنسيق 
مع وزارة السياحة في لبنان وبالتعاون مع نقابة 
إلى  يهدف  والذي  والمقاهي،  المطاعم  أصحاب 
المطاعم  لرواد  أماناً  أكثر  بيئة  تأمين  إرساء نظام 
في  الطرق  تصادمات  نسب  وخفض  والمقاهي، 
الليل، ويتضمن المشروع توزيع كتيب عن القواعد 
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والمعايير واإلجراءات الواجب إتخاذها أثناء التواجد 
فيها،  العاملين  وتدريب  وتأهيل  األماكن،  هذه  في 
وتقيّيم  األجرة،  سيارات  سائقي  وتدريب  وتأهيل 
أداء هؤالء السائقين من خال تطبيق هاتفي ذكي.

الّسائق من  تمّكن   : للراحة  أماكن  * تخصيص 
رحلتَه  استئناف  من  بعدها  ليتمّكن  قيلولة  أخذ 

بأمان.
أساليب  الجمعية  تستخدم  األمان:  حزام   *
تفاعلية، حيث يختبر األشخاص أهميّة وضع حزام 
األمان من خال اختبار سرعة واصطدام يقومون 

به عبر الجلوس على كرسي مخصص لذلك. 
عاكسات  الجمعية  وضعت  الطرقات:  تجهيز   *
فيها  يحدث  كان  التي  المناطق  إحدى  في  ضوئية 
بتخفيض  هدفاً  وحددت  السير  حوادث  من  عدد 
عدد حوادث السير في هذه المنطقة إلى صفر، وقد 
تمكنّت من ذلك. كما تضع مطبّات وممرات للمشاة 

قرب مداخل المدارس لتأمين سامة الطاب.
أن  على  الجمعية  تحرص   : توعوية  رسائل   *
التوعوية مع األعياد والمناسبات  تتزامن رسائلها 
العاّمة بحيث يكون لها وقع أكبر، وإطاق حمات 
تحت  إرسال  في  »ما  حملة  مثل  توعوية  إعانية 
المرورّية  الّسامة  على  للتّوعية  أرض«  سابع 
وأخطار التراسل واستخدام الهاتف المتحرك أثناء 
المحطات  من  عدداً  الجمعية  زودت  كما  القيادة، 

تلفزيونية  فقرات  بسلسلة  اللبنانية  التلفزيونية 
قصيرة من 30 ثانية تتناول مواد من قانون السير 

الجديد. 
وعن زيادة الوعي المروري لدى فئات المجتمع 
زيادة  مدى  واضحاً  بدا  جبران:  أجاب  اللبناني، 
من  تحول  الذي  اللبناني  المجتمع  لدى  الوعي 
ووضع  الدولة  لوم  عن  كبير  بشكل  الحديث 
تتضمن  أكثر  وواعية  مختلفة  نظرة  إلى  الطرقات، 
المتعلقة  األخرى  والعوامل  األسباب  عن  الحديث 
تحّمل  بداية  إلى  إيجابي  مؤشر  وذلك  بالحوادث، 
السير،  تفادي حوادث  تجاه  لمسؤولياته  المجتمع 
بتبني  لبنان  في  الداخلية  عدد من وزراء  قام  كما 
مواقع  وفي  وشعاراتها.  هادي«  »ُكن  حمات 
كبيراً  تفاعاً  ناحظ  بدأنا  االجتماعي  التواصل 

1. السرعة الزائدة.
2. استخدام الهاتف المتحرك أثناء قيادة المركبة. 

3. عدم وضع حزام األمان.
4. المرور عكس اتجاه السير.

اليمين  التجاوز من جهة  الطرقات مثل  العدواني على  السلوك  السائقين  اعتماد عدد من   .5
والمرور بين السيارات بسرعة عالية.

والفتاً مع الموضوعات المتعلقة بالسامة وحوادث 
السير من قبل العديد من األفراد والمجموعات التي 
دعمت حماتنا ونّوهت بدورنا وشكرتنا من خال 
التي  التوعية  حمات  من  تعلّموا  ألفراد  شهادات 

قّدمناها.
جمعيات  بين  التعاون  غياب  إلى  جبران  ولفت 
المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع، موضحاً: 
التوعوية  الحمات  توحيد  على  للعمل  »سعينا 
حول أخطار حوادث السير من خال إنشاء نقابة 
للناشطين في هذا المجال أو هيئة تنسيقية إاّل أنه 
ولألسف لم نتوّصل إلى ذلك بعد، كون كل طرف 
يفضل العمل بشكل منفرد، وبالتالي ناحظ تكراراً 
الجهود  جميع  وكثفت  وّحدت  لو  التي  للحمات 

حولها لكانت أحدثت تغييراً أقوى.

5 اأ�صباب رئي�صة حلوادث ال�صري يف لبنان
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الجريمة و العقاب

كرئيسة  العاملة  عاماً«،   37 »وفاء،  الفتاة  حياة 
قسم بإحدى املؤسسات في الدولة، وتقبض راتباً 
تقّدم  َمن  كّل  ترفض  جعلتها  محترماً،  شهرياً 
خلطبتها من فئة الشباب، وقد طلب يدها الكثيرون، 
تصبح  أن  قبل  ذلك  وحصل  رفضتهم،  ولكنها 
رئيسة للقسم بسنوات، إذ أدت فلسفتها اخلاّصة، 

ونظرتها لفئة الرجال، إلى أْن تصبح عاِنساً!!.
وكانت كلّما دهمتْها ضغوط نفسية، تلجأ لقراءة 
رواية مشهورة، أو تذهب حلضور أمسية أدبية أو 
موسيقية، أو تزور واحدة من زمياتها احلبيبات 

لقلبها، أو، أو، أو... 
ولكْن، وفجأة، وبا سابق إنذار، يأتي احلّب مثل 
غيمة ماطرة على جناح األثير! وذلك عندما انزلقت 
عيناها نحو مدّرس املوسيقى، املدعو »عمران، 35 
عاماً«، الذي تعّرفت إليه في بيت أخيها حينما كان 
»عمران« يعطي درساً على »األورغ«، البنة أخيها! 
وقد أعجبت بحديثه ولباقته ودماثته، وطريقته 

احمُلبّبة بإعطاء درس املوسيقى والّشرح. 
منهما،  كل  متّكن  املقّررة،  احلصة  انتهاء  وبعد 
لآلخر،  )املوبايل(  املتحرك  هاتفه  رقم  إعطاء  من 
قلبها  ناقوس  دّق  قد  »املوسيقي«،  هذا  ولكأّن 
نظرتها  تغيّر  جعلها  إذ  وحنان،  بقوة  املرة،  هذه 
بحساباتها  النظر  وتعيد  بل  الرجال،  صنف  إلى 
الّرمادية، وتنظر إلى احلياة بصورة وردّية الفتة، 
ملؤها التفاؤل واألمل، على الّرغم من انقضاء تلك 

السنوات الِعَجاف.!!
أْن  على  اتفقا  إذ  املُنتظر،  الذهبّي  املوعد  وجاء 
يكون اللقاء بينهما داخل حديقة »املركز الثقافي«، 
وبعدها يتوّجهان حلضور أمسية موسيقية لعدد 
من املوسيقيني املشهورين، ما بني عرب وأجانب. 
وبالرغم من رصانتها، وشخصيتها القوية، فإنها 
قّررت أْن تعيش حلظات السعادة والسرور، بعيداً 
سبّحة  وكــرَّت  واحلــواجــز..  االعتبارات  كّل  عن 
يكلّمها  »عمران«  احلبيب  وَشَرع  بينهما،  املواعيد 
هاتفياً بشكٍل متواصل، ُمبْدياً لها تعلّقه وهيامه بها، 
ويسألها مستفسراً عن ظروفها وأحوالها، بل وعن 
الكثير مْن أسرارها وخصوصياتها! وألنها كانت 
حتبّه، وتتعلّق به، فقد كشفت له املستور من هذه 
اخلصوصيات، من دون أّي تلّكؤ، أو أدنى َحَرج! 
ثياب  لبيع  محاً  استأجرت  أنها  مثاً:  ومنها   ،

لألطفال بأحد املراكز التجارية »املُوالت« املعروفة، 
وأنها أوكلت لفتاة آسيوية إدارة شؤون احملل أثناء 
غيابها، وأنها متّر على املخزن بني احلني واآلخر 
ملتابعة مجرياته، واالطاع على احلسابات، وعلى 
احملّل  وأن   ، شاَبه  وما  املبيعات،  وعلى  البضاعة، 

يدرُّ عليها أمواالً كثيرة.
القلب  حلبيب  ــْت  أْوكــل الــزمــن،  ــرور  م وبعد 
املؤسسة  من  رواتبها  استام  أمــر  »عــمــران«، 
وسحب بعض أرباح احملل من الصّراف اآللي، فقد 
وثقت به »وفاء« ثقة شبه عمياء، وسلّمته بطاقة 

الصراف اآللي، وأعطته الّرقم السّري! 
وهنا »بيت القصيد«، وهنا »مْربط الَفَرس«، كما 
يقال، فقد بدأ املدعو »عمران« يلعب بذيله، وشَرَع 

ينسج خيوط لعبته القذرة! 
بداية قّدم إليها زجاجة عطر فاخرة، وفي لقاء 
مشهور،  عربي  لكاتب  رواية  أهداها  آخر،  وردّي 
جعلها  أْن  إلى  وخامس،  ورابع،  ثالث،  لقاء  وفي 

ترمتي فعاً في الّشباك كعصفوٍر بريء ِغّر ... 
فقد  يديه،  بني  خامت  مثل  املسكينة  وأضحِت 
محفورة  صورته  وصــارت  بالفعل،  قلبها  دخل 
الوردّية  األحام  هذه  ولكن  القلب!  شغاف  على 
املزركشة، كانت َكَمْن ميضغ الطعام خال نومه! 

وانتهز »عمران« احملتال الوقت املناسب، لينقطع 
مسافر  »أنه  بحّجة  عدة،  أياماً  »وفــاء«  لقاء  عن 
الدولة ألمٍر ضرورّي جّداً، وأّن سفره لن  خارج 
دون  من  عودته  حال  بها  سيتصل  وأنه  يطول، 
االنتظار،  ولهفة  الشوق،  بذروة  وسيكون  إبطاء، 

إلى حني اللقاء بها«!
وانقضت تلك األيام، وطالَت واستطالت، وحينها 
كانت »وفاء« ال تكّف عن االتصال بحبيب العمر 
خارج  دائماً  كان  هاتفه  لكّن  هاتفياً،  »عمران« 

اخلدمة، وانتابتْها وساوس شتّى! 
وهي كذلك ال تعرف أّي شيء عن أهله وذويه 
الدروس  إلعطاء  يأتي  يعد  لم  إنه  حتى  ورفاقه! 

البنة أخيها! 
االنتظار،  وحــرارة  ترّقبها،  على  أيــام  وبعد 
وحزيناً  خافتاً  وكان صوته  منه..  اتصالٌ  جاءها 
مالية  أزمة  في  واقع  )أّنــه  أخبرها  وُمحشرجاً، 
46 عاماً«، بحاجة  الكبرى »حكيمة،  كبيرة، فأخته 
ماّسة، إلجراء عملية جراحية في القلب، واستأذنها 

بالواجب  ليقوم  إضافياً،  مالياً  مبلغاً  ُتقرَضه  بأْن 
األخوي جتاه أخته الغالية على قلبه، وخوفاً عليها 
مْن موت محتٍّم قريب، تلوح دالئله باألفق، إْن هو 

تأّخر عْن إجراء العملية اجلراحيّة لها. 
رصيدها  مْن  يأخذ  أن  بإمكانه  »أّنــه  أجابته، 
العائدة  اآللي  الصّراف  فبطاقة  يشاء،  ما  البنكي 
مّرت  حديث«!  حادث  لكّل  وبعدئٍذ  يديه،  بني  لها 
جملة من األيام، و»عمران« خارج التغطية، وهاتفه 
اجلّوال، كذلك خارج التغطية! وكانت »وفاء« بينها 
»من  سّرها:  في  قائلة  توشوُش،  نفسها  وبني 

الرقم السّري!
اإعداد: وجيه ح�سن
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العملية اجلراحية  أنه مشغول جداً، بسبب  املؤّكد 
وأن  أصبر،  أن  علّي  لي،  قال  كما  الكبرى،  ألخته 
أنتظر، جعل الله سبحانه وتعالى العواقب سليمة 

وُمفِرحة«! 
في  أُسقط  البنك،  في  رصيدها  راجعْت  وحني 
يكاد  رصيُدها  صــادم،  مبوقف  أصيبت  يدها، 

يصّفر، لم يبق منه سوى مبلغ بسيط. 
فتح  سوى  سبيل  مْن  »وفــاء«  أمام  يكن  ولم 
عملها  مقّر  من  القريب  الشرطة،  مركز  في  باغ 
احملتال،  املاكر  هذا  أوصــاف  مبيّنة  باملؤسسة، 

ليائها،  ألفها  من  حكايتها  باغها  في  وشارحة 
مراكز  على  وتعميمه،  الباغ  نشر  مّت  وقتها 
واجلوية  والبحرية  البرية  املنافذ  وعلى  الشرطة، 
كاّفة، حتى متكنت الشرطة من إلقاء القبض على 

مدّرس املوسيقى املاكر هذا ..
فعمران، وكما بينت حتقيقات الشرطة وجلسات 
بــارع،  وممثٍّل  مزّيف،  عاشق  شــاب  احملاكمة، 
على  األفعواني  والتمثيل  اخلبيث،  اللعب  يجيد 
بفضل  العدالة،  يد  في  ولكنه وقع  احلياة،  خشبة 
أعني الشرطة الساهرة على أمن الوطن واملواطن 

واملقيم، وقد حكم عليه بجرائم النصب واالحتيال 
في  محكوميته  فترة  يقضي  هو  وها  والسرقة، 
ليكون  واالصاحية،  العقابية  املؤسسات  إحدى 
وأقلَّ  الِعبَر،  أكثَر  »ما  ولكْن  يعتبر،  َــْن  مِل ِعبْرة 

االعتبار«!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

القصة  في  املذكورة  والشخصيات  األسماء   *
وشخصيات  أسماء  مع  تشابه  وأي  مستعارة، 

أخرى هو محض صدفة.
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الجريمة و العقاب

ترجمة: د.ح�سن الغول

المالك األسود

في  األطفال  عنبر  في  املرضى  األطفال  كان 
مستشفى جرانثام في لينكولن شاير في بريطانيا 
يلقونها  التي  اجليدة  للمعاملة  بالسعادة  يشعرون 
من املمرضة اجلديدة »بيفرلي أليت« البالغة الثالثة 
باخلبرة  متتعها  عدم  رغم  العمر  من  والعشرين 
أية  إبداء  وعدم  األطفال،  مع  التعامل  في  الكافية 
األطفال،  وفاة عدد من هؤالء  مشاعر حزن جتاه 
ومن الواضح أن أحداً لم يطلع على سيرتها الذاتية 

وماضيها.
ممرضة  وعملت  عاشت  قــد  ــيــت«  »أل كانت 
في  بالسكان  ازدحاماً  األكثر  املناطق  إحدى  في 

في  كبيراً  ارتفاعاً  تشهد  كانت  والتي  بريطانيا، 
منهم  الكثيرون  وكــان  األطفال،  والدات  معدل 
وكانت  فيه.  تعمل  الذي  املستشفى  في  يولدون 
شهادة  على  احلصول  عن  عجزت  قد  الفتاة  هذه 
تتنقل بني عدد من  املطلوبة مما جعلها  التمريض 
املستشفيات كانت خالها تعمل على جذب االهتمام 

إليها.
 1991 فبراير  مــن  والعشرين  ــادي  احلـ فــي 
أحضرت والدة الطفل »ليام تايلور« البالغ الشهرين 
من العمر ابنها إلى املستشفى بسبب معاناته من 
إلى  تبقى  أن  »أليت«  وتعمدت  رئتيه،  في  مشكلة 

جانب األم وزوجها لتقدم لهما املساعدة وأخبرتهما 
بالعودة  ونصحتهما  برعايتها  الطفل سيحظى  أن 
بهما  اتصلت  عودتهما  لدى  أنه  إال  املنزل.  إلى 
نقله  ومت  تدهورت،  الطفل  صحة  أن  واخبرتهما 
الليل  منتصف  وفي  املركزة.  العناية  قسم  إلى 
كانت املمرضة إلى جانب الطفل عندما بدأ يعاني 
من متاعب في التنفس، كما ظهرت بقع حمراء على 
وجهه وكانت »أليت« تراقب األطباء، وهم يحاولون 
أية مساعدة، مما  أن يطلبوا منها  إنقاذه من دون 
جعلها تغادر حيث فارق الطفل احلياة. ولم يعرف 
الطفل، وخال  املمرضة كانت وراء موت  أن  أحد 
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شهرين قامت »أليت« بقتل أربعة أطفال مرضى.
من  أسبوعني  وبعد  مارس  من  اخلامس  في 
أربعة  رقم  األطفال  عنبر  استقبل  »ليام«  موت 
مريضاً جديداً، وهو صبي في احلادية عشرة من 
العمر يدعى تيموثي هاردويك، والذي كان يعاني 
من الشلل الدماغي والصرع، حيث بدأت »أليت« 
تصرخ  خرجت  دقائق  بعد  أنها  إال  به،  العناية 
يعاني  الصبي  أن  إلى  مشيرة  املساعدة،  طالبة 
من مشاكل قلبية، حيث اندفع الطاقم الطبي إلى 
غرفته ليجدوا أن قلبه قد توقف، ولم يتوقع أحد 
هذه الوفاة السريعة له، كما فشلت عملية التشريح 

في معرفة سبب الوفاة.
بعد خمسة أيام ادخلت الطفلة »كايلي ديزموند« 
إلى املستشفى للعاج من احتقان في الصدر، حيث 
كان على »أليت« االهتمام بها، وكان يبدو أن الطفلة 
من  عانت  أن  لبثت  ما  أنها  إال  للعاج،  تستجيب 
مشاكل قلبية، ومت نقلها إلى مستشفى متخصص 
في نوتينغهام، حيث خضعت لفحص طبي شامل، 
حيث عثر األطباء على ثقب أسفل إبطها، وبالقرب 
منه كيس هوائي، والذي أرجعوه إلى حقنها بحقنة 

ما.
بول  الطفل  أدخــل  مــارس  من  العشرين  في 
إلى  العمر  من  شهور  خمسة  البالغ  كرامبتون 
الهوائية،  الشعب  في  بالتهاب  املستشفى إلصابته 
ولم تكن حالته الصحيه خطرة، إال أنه قبل خروجه 
إلى جانبه، حيث  »أليت«  تدهورت صحته وكانت 
مما  أنسولني،  صدمة  إلى  تعرض  أنه  يبدو  كان 
أصابه باإلغماء ثاث مرات، وكان األطباء يسرعون 
أسباب  حول  يثار  التساؤل  كان  وإن  لعاجه، 

انخفاض السكر في دمه.
برادلي  الطفل  إدخــال  مت  التالي  اليوم  في 
جيبسون البالغ اخلامسة من العمر إلى املستشفى 
عانى  فجأة  أنه  إال  الرئة،  بــذات  إصابته  بسبب 
حيث  عاجه،  من  األطباء  ومتكن  قلبية،  نوبة  من 
مما  عالية،  دمه  في  األنسولني  نسبة  أن  وجــدوا 
أدى إلى إصابته بنوبة ثانية، مما أدى إلى نقله إلى 
مستشفى نوتينغهام، حيث مت شفاؤه. وقد أثارت 
في  يفكر  لم  أحداً  أن  إال  الشكوك،  احلاالت  هذه 
اتخاذ أية خطوة ملعرفة ما يحدث مما جعل »أليت« 

تواصل مسلسل جرائمها.
التوأم  الطفلتان  إلى املستشفى  إثر ذلك أدخلت 
موعدهما  قبل  ولدتا  اللتان  فيليبس  وبيكي  كاتي 
في  مكثتا  حيث  الثاني،  شهرهما  في  وكانتا 
إلى  إعادتهما  قبل  الوقت  من  لفترة  املستشفى 
في  مرض  من  تعانيان  أنهما  يبدو  وكان  البيت، 
البكاء  في  بيكي  الطفلة  بدأت  البيت  وفي  املعدة، 
لشعورها باأللم، مما دفع والديها الستدعاء طبيب 
أنها تعاني من مغص  إلى  لفحصها، والذي أشار 
سبب  يعرف  ولم  توفيت  ذاتها  الليلة  وفي  حاد، 
املوت. أما أختها كاتي فقد حظيت باهتمام الطبيب 
املختص الذي طلب من »أليت« عدم مفارقتها، إال 
الفتاة  أن  قليلة أخبرته  املمرضة وبعد ساعات  أن 
تعاني من مشاكل في التنفس. ورغم إنقاذها إال أن 
األمر تكرر بعد يومني، حيث عانت من انهيار في 
عمل الرئتني واإلصابة بتلف في الدماغ نتيجة عدم 
وصول األكسجني إليه، كما تأثرت حاستا البصر 

والسمع لديها.
في  األطفال  على  اعتداءاتها  »أليت«  واصلت 
املستشفى، حيث تسببت في معاناة أربعة أطفال 
مسؤوليتها  من  وبالرغم  صحية،  متاعب  من 
عن  يتساءل  لم  أحداً  أن  إال  األطفال،  هؤالء  عن 
سبب هذه املعاناة ومدى عاقتها بها، وإن بعض 
الشكوك بدأت تنتشر في املستشفي في أن شيئاً 
ما يحدث، وجاء اإلعان عن وفاة طفلة لم تتجاوز 
اخلمسة عشر شهراً من العمر ليشكل نقطة حتول 

في هذه القضية.
عندما  الربو  من  تعاني  بيك  كلير  الطفلة  كانت 
أجل  من  للعاج  وخضعت  املستشفى،  إلى  نقلت 
رعاية  في  تركت  حيث  التنفس،  في  مساعدتها 
تصاب  ألن  كافية  كانت  قصيرة  لفترة  »أليت« 
بأزمة قلبية، ورغم متكن األطباء من عاجها، إال أن 
صحتها تدهورت وتوفيت وسط دهشة مسؤولي 
أن  إلى  التشريح  نتيجة  أشارت  وقد  املستشفى. 

الطفلة توفيت ألسباب طبيعية.
إلى  أدت  األطفال  وفيات  عدد  زيادة  أن  ويبدو 
فتح باب التحقيق خاصة بعد اكتشاف كمية كبيرة 
واستغرقت  الضحايا،  دماء  في  البوتاسيوم  من 
التحريات أسبوعني قبل أن يتم استدعاء الشرطة، 
حيث أجري تشريح آخر جلثمان الطفلة أدى إلى 
العثور على مادة مخدرة في األنسجة ذات تأثير 
سلبي على القلب، مما دفع لإلعان بأن هنالك قاتاً 
في املستشفى. وعلى الفور خضعت ملفات األطفال 
الذين توفوا في املستشفى للفحص، حيث عثر على 
جرعات عالية من األنسولني في دمهم، وكانت هذه 

املادة عادة بحوزة »أليت«.
»أليت« التي خضعت لاستجواب نفت أن يكون 
لها أية عاقة مبوت األطفال، إال أن فحص ملفها 
االضطرابات  مرض  من  تعاني  أنها  إلى  أشــار 
يسعى  حيث  املصطنعة،  واجلسدية  العصبية 
املريض إلى محاولة جذب األنظار، وهذا ما كانت 
تقوم به »أليت« في طفولتها وعندما كبرت اتصف 
سلوكها جتاه اآلخرين بالعدائي، كما كانت تشكو 

من بعض العلل األخرى.
وتخصصت  كممرضة  عملت  كبرت  وعندما 
أن  وجدت  وعندما  املرضى،  باألطفال  العناية  في 
مرضها لم يعد يجذب األنظار إليها، بدأت تفكر في 
لألطفال  اإلساءة  في  والتي متثلت  أخرى،  طريقة 
على  خطرة  صحية  بحالة  الذين  بعرض  والقيام 
األطباء لكي حتظى بإشادتهم كونها حتاول إنقاذ 
يجعلها  التصرف  هذا  كان  حيث  األطفال،  هؤالء 

محل اهتمام من حولها.
للفحص  خضعت  السجن  أودعت  التي  »أليت« 
باالضطراب  إصابتها  من  التأكد  ومت  الطبي، 
من  سلسلة  وبعد  املؤقت،  واجلسدي  العصبي 
جرائم  أربع  باقتراف  اعترفت  االستماع  جلسات 
قتل وإحدى عشرة محاولة قتل أدت إلى إصابات 
بالغة للضحية. وخال انتظار موعد انعقاد احملكمة 
مثلت  قصير  وقت  وبعد  املتهمة،  صحة  تدهورت 
اإلدعاء  محامي  أشار  حيث  احملكمة،  أمام  »أليت« 
إلى أن االعتداءات الغامضة على األطفال املرضى 
توقفت منذ أن نقلت »أليت« من عنبر األطفال، كما 
األوكسجني  من  األطفال  حرمان  تهمة  إليها  وجه 

وحقنهم باألنسولني.
استمرت جلسات احملاكمة شهرين، حيث أدينت 
األســود«  »املــاك  لقب  عليها  أطلق  ألتي  »أليت« 
بإرتكاب جرائم القتل ومحاولة القتل، وحكم عليها 
بالسجن مدى احلياة ثاث عشرة مرة، وهو أكثر 
األحكام قسوة التي صدرت ضد امرأة في التاريخ 

البريطاني.
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حول رقابة المحكمة
االتحادية العليا على األحكام

اإعداد : حامد حمجوب

تقدمت إحدى الشركات بطلب لتسجيل العامة 
التسجيل مت نشره  بقبول  التجارية فصدر قرار 

باجلريدة الرسمية.
قــرار  على  األول  ضــده  املطعون  اعــتــرض 

التسجيل الذي قبله مكتب العامة التجارية.
فأصدرت  القرار،  هذا  على  الشركة  طعنت 
جلنة التظلمات واالعتراضات قراراً بقبول التظلم 
اسم  في  الــنــزاع  موضوع  العامة  وتسجيل 

الشركة.
قرار  إلغاء  طالباً  دعوى  ضده  املطعون  رفع 
التسجيل، فقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار 

تسجيل الشركة للعامة التجارية.
استأنفت الشركة هذا القضاء، فقضت محكمة 
أول  حكم  بتأييد  االستئنافية  االحتادية  أبوظبي 

درجة.
وأصدرت احملكمة االحتادية العليا الحقاً حكمها 
بنقض احلكم املطعون فيه ملا شابه من قصور في 

التسبيب.
وعلق الدكتور رفعت عيد سيد احملاضر بكلية 

الشرطة على احلكم على النحو التالي:
لعرض الوقائع، في مجال التعليق على األحكام، 
املسائل  حتديد  في  ومحسوس  ملموس  دور 
األجواء  يهيئ  مبا  النزاع،  يثيرها  التي  القانونية 
القضاء.  بها  أخذ  التي  احللول  في  الرأي  إلبداء 
وقائع  إجمالية  بصورة  نسطر  ذلك  ضوء  في 

والفرق بني إجراءات احلكم وشكله يتمثل في 
أن اإلجراءات تنصرف إلى فترة إعداد احلكم، أما 

الشكل فيتعلق باملظهر اخلارجي له.
كإجراء  احلكم  تسبيب  بني  التفرقة  يجب  كما 
على  قيامه  وجوب  وبني  القانون  يتطلبه  شكلي 
عيب في  التسبيب هو  عدم  أن  أي  يبرره.  سبب 
الشكل، أما عدم كفاية األسباب أو انعدامها فهو 
ال  وبالتالي  احلكم،  صميم  في  موضوعي  عيب 
ميكن بحثه إال إذا كان احلكم صحيحاً من حيث 
الشكل. فإذا بطل احلكم لعيب في التسبيب )وهو 
احلكم  مضمون  لبحث  محل  فا  شكلي(  عيب 

وبيان أسبابه.
حكمه  في  القاضي  بنيَّ  إذا  التسبيب  ويتحقق 
كل  وسند  اخلصوم  وطلبات  الدعوى  موضوع 

منهم وما انتهت إليه مرافعات اخلصوم. 
أو  الواقعية  األسباب  فهو  احلكم  سبب  أما 
القانونية التي قادت القاضي إلى احلكم الذي نطق 
التأكيدات واإلثباتات  الواقعية هي  به. واألسباب 
يتعلق  وفيما  مادياته  في  بالواقع  تتصل  التي 
إلى  وإسنادها  وجودها  عدم  أو  الواقعة  بوجود 

القانون.
الواقعة  خضوع  فهي  القانونية  األسباب  أما 
الثابتة للقانون بعد تكييفها التكييف القانوني الذي 

ينطبق عليها.
القاضي  استند  إذا  احلكم  سبب  يتحقق  هكذا 

د. رفعت عيد سيد

العليا  التي خلصت احملكمة االحتادية  اخلصومة 
بشأنها إلى احلكم محل تعليقنا.

يطرح  آنفاً  املعروض  النحو  على  النزاع  إن 
للنقاش مسألة رقابة احملكمة االحتادية العليا على 

كفاية األسباب الواقعية.
وتفصياً نقول إن احلكم القضائي مير مبراحل 
إخطار  أو  بتحقيقات  كالقيام  معينة  إجرائية 
اخلصوم بتاريخ اجللسة أو حتضير الدعوى أو 

املرافعة أمام احملكمة أو التداول... إلخ.
بعض  مراعاة  احلكم  صــدور  يتطلب  قد  كما 
أعضاء  توقيع  احلكم،  تسبيب  الكتابة،  األشكال: 

احملكمة على مسودة احلكم.. إلخ. 
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في إصداره للحكم إلى وقائع تكفي مع افتراض 
القاضي  صحتها لتبريره، أي بيان ما استخلص 
الذي  الثبوت وما  الوقائع وطريق هذا  ثبوته من 

طبقه من القواعد القانونية. 
ومفاد ذلك أن قاضي املوضوع يلتزم بالفصح 
عن األسباب التي استند إليها في حكمه حتى يكون 
مبنأى من رقابة احملكمة االحتادية العليا. ورقابة 
احملكمة ال تقتصر فقط على حالة انعدام األسباب، 
التي  الوقائع  يلتزم قاضي املوضوع بذكر  وإمنا 
على  ومحددة  كافية  بصورة  احلكم  إليها  استند 
نحو يجعل مهمة احملكمة في الرقابة على تطبيق 

القانون ممكنة وفعالة.
حركة  تقييد  مبررات  حول  التساؤل  ويثور 
أسباب  أحكامه عبر ذكر  املوضوع حيال  قاضي 

احلكم أو الوقائع التي استند إليها.
ليس  ووقائعه  احلكم  أسباب  ذكر  أن  والواقع 
احلفاظ  حول  تدور  لغايات  وإمنا  لذاته،  مطلوباً 
على املصلحة العامة حيناً، وصيانة حقوق األفراد 

حيناً آخر.
التي  احلــاالت  في  تتحقق  العامة  واملصلحة 
أو  الواقعية  وأسبابها  الدعوى  وقائع  ذكر  يدفع 
بحكمه  العناية  إلى  املوضوع  قاضي  القانونية 
وإخراجه اإلخراج السليم حتى يتوقى نقضه عند 
الطعن عليه أمام احملكمة االحتادية العليا ويتافى 
عيوب عدم كفاية األسباب الواقعية للحكم. فعلم 

القاضي املسبق بااللتزام بذكر سبب احلكم يجعله 
يتريث ويتروى في قضائه، وأن ال ُيصدر حكمه 
في الدعوى املعروضة عليه إال بعد أن ُيلم بشتاتها 

اإلملام الكافي الذي ميكنه من إصدار حكمه فيها.
مهمة  ضمانة  ُيعد  احلكم  سبب  بيان  أن  كما 
للرأي  البيان ميكن  هذا  فمن خال  العام،  للرأي 
من صحة  والتحقق  القاضي  عدالة  مراقبة  العام 
العدالة لديه ويؤدي إلى  حكمه مبا ُيشبع حاسة 

ثقته في القضاء.
احلكم  أسباب  بيان  يقيم  أخــرى،  ناحية  من 
على  واألفراد. فعاوة  الثقة بني احملكمة  جسور 
الذي تبدو به  التحكمي واملطلق  الطابع  أنه ينفي 
محكمة املوضوع حينما يأتي حكمها عارياً من أي 
سبب يكفي حلمله، فإنه يتيح للخصوم واحملكمة 
العليا أن يكونا على بينة من أمرهما، ليقرر األول 
جدوى  احلكم  أوردهــا  التي  األسباب  ضوء  في 
على  رقابته  مباشرة  من  الثاني  وليمكن  الطعن، 
التكييف )أحمد أبو الوفا، تسبيب األحكام، مجلة 
والثاني،  األول  العددان  السابعة،  السنة  احلقوق، 

1957، ص 3 وما بعدها(.
احلكم  أسباب  بيان  في  اخلصوم  ومصلحة   
ال تكاد حتتاج إلى بيان. فذكر األسباب الواقعية 
يعد وسيلة إلقناع اخلصوم بصحة وعدالة احلكم، 
ذلك أن إطاع اخلصوم على أسبابه ُيّولد لديهم 
االقتناع بصحته وعدالته مبا يؤدي إلى ثقة األفراد 

في القضاء.
أضف إلى ذلك أن اإلفصاح عن أسباب احلكم 
وُيقدم  عدالته  القاضي  بها  يكشف  وسيلة  يعد 
به،  قضي  فيما  عليه(  )املقضي  للخصم  العذر 
ويثبت له أنه فهم حجته وأرضى شعوره الداخلي 
وأن  جدية،  لدراسة  محاً  كانت  منازعته  بأن 
وصحيح  تتفق  احلكم  إليها  انتهى  التي  النتيجة 

القانون.
إلى صحة احلكم يجب  التي تؤدي  واألسباب 
أن يتوافر بشأنها شرط شكلي وآخر موضوعي. 
احلكم  في  السبب  وجود  يخص  األول  والشرط 
ذاته. أما الثاني فيتعلق بكفاية األسباب في تكوين 
في  إليها  توصل  التي  بالنتيجة  القاضي  اقتناع 
حكمه حتى تستطيع احملكمة االحتادية العليا أن 
تراقب املنهج الذي اتبعه القاضي حتى توصل إلى 

قضائه.
 فمن ناحية الشكل، يتعني سرد الوقائع الكاملة 
املكونة للدعوى وأن يرد السبب في ذات احلكم، 
أي في مسودة احلكم، ألن األخير، باعتباره عماً 

إجرائياً، يجب أن يحمل في طياته دليل صحته.
تكون  أن  يتعني  املوضوعية  الناحية  ومــن 
استقى  إذا  كذلك  تكون  وهي  كافية،  األسباب 
الكافية حلمله  والقانونية  الواقعية  أسبابه  احلكم 
من مصادر صحيحة وثابتة بأدلة قانونية تراعي 

حقوق الدفاع. 
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كفاية  من  العليا  االحتادية  احملكمة  وتتأكد 
التي  األدلــة  املوضوع  قاضي  ذكر  إذا  األسباب 
استقى منها أسباب حكمه، وأن تكون هذه األدلة 
قد طرحت في اخلصومة التي صدر فيها احلكم.

وال يعيب احلكم إذا كانت األسباب التي استند 
انتهى  قد  احلكم  دام  ما  قصور  شابها  قد  إليها 
نتيجة صحيحة. وهذا ما قرره احلكم محل  إلى 
انتهى  »متى  أنه  احملكمة  أعلنت  حيث  التعليق، 
احلكم إلى نتيجة صحيحة، فإنه ال يعيبه ما شابه 
من قصور في أسبابه القانونية أو ما استند إليه 
من تقديرات خاطئة، إذ حملكمة النقض استكمال ما 
قصر احلكم في بيانه من تلك األسباب وتصحيح 
دون  من  السليم  أساسه  إلى  ورده  اخلطأ  هذا 

حاجة لنقض احلكم«.
من ناحية أخرى، ال يعتبر قصوراً لعدم كفاية 
زائدة  بأسباب  يتعلق  القصور  كان  إذا  األسباب، 
هذه  إلعمال  ويشترط  احلكم.  حلمل  يكفي  عما 
الزائد  القاعدة أن يكون من املمكن فصل السبب 
عن أسباب احلكم األخرى. أما إذا كانت األسباب 
حلمل  بعضها  يكفي  ال  بحيث  متساندة،  كلها 
احلكم، فإن احلكم يبطل للقصور في السبب حتى 

ولو كان األخير زائداً.
وجتدر اإلشارة هنا أن االستعانة بأهل اخلبرة 
كإجراء من إجراءات اإلثبات هو أمر تقدره محكمة 
اخلبير  برأي  ملزمة  ليست  واحملكمة  املوضوع، 
يجوز  أنه  ذلك  ومؤدى  وعدالً،  حقاً  تراه  مبا  إال 

أو  كله  اخلبير  إليه  انتهى  ما  تطرح  أن  للمحكمة 
بعضه، وأساس ذلك هو مبدأ حرية القاضي في 

تكوين عقيدته من األدلة املطروحة أمامه. 
أما إذا استندت احملكمة إلى رأي اخلبير فيتعني 
أن يتبع اإلجراءات املنصوص عليها  على األخير 
تقول  كما  اخلبير  على  يتعني  لذلك  القانون.  في 
احملكمة االحتادية العليا في حكمها محل التعليق 
يثيرها  التي  اخلاف  ونقاط  مسائل  »يبحث  أن 
أمامه  املقدمة  للوثائق  يتعرض  وأن  اخلصوم 
وتخضعها احملكمة بعد ذلك لتقديرها وترد عليها 
بالقصور  مشوباً  كان  وإال  حكمها  أسباب  في 
إليه احملكمة في نهاية  املبطل«. وهذا ما خلصت 

احلكم. 

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة عام الخير
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�سعد حممد اأبو زيد
باحث قانوني

سلطات  له  اجلنائي  القاضي  أن  املعروف  من 
إلى  وبالتالي  احلقيقة،  إلى  الوصول  في  كبيرة 
معرفتها كاملة، ومن خال وقائع الدعوى املعروضة 
قبل  من  اإلجــراءات سواء  تستوفي  أن  بعد  أمامه 
الشرطة أو من قبل رجال النيابة العامة والتي لديها 
وحتال  دورها،  أداء  من  ميكنها  ما  اإلمكانات  من 
بعدها الدعوى إلى احملكمة ليقرر القاضي بناء على 
اما  وإثباتات  وأدلة  معلومات  من  إليه  توصل  ما 

تبرىء املتهم وإما تدينه.
وهذه األمور ال تتوافر لدى القاضي املدني، فكان 
من الواجب واألجدر في القضايا املشتركة بشقيها 
اجلنائي واملدني أن يفصل القاضي اجلنائي أوالً ثم 
تكون الكلمة للقاضي املدني بناء على احلكم الذي 
تقرر  التي  فالقاعدة  اجلنائية،  احملكمة  من  صدر 
متعلقة  املدنية  احملاكم  أمام  اجلنائي  احلكم  حجية 

بالنظام العام. ويجب على احملكمة إعمالها من تلقاء 
نفسها، ولكل من اخلصوم التمسك بها في أية حالة 

كانت عليها الدعوى، وليس ألحد أن يتنازل عنها.

الرباءة 

فعندما تقضي محكمة االستئناف ببراءة املتهم 
ورفض دعوى التعويض املقامة من املستأنف ضده 
املُقرر وجوب  القول بأنه من  تكون على سند من 
إقامة أحكام اإلدانة في املواد اجلنائية على اجلزم 

واليقني ال على الظن والتخمني.
يتشكك  أن  اجلنائية  احملاكمة  في  يكفي  بينما   
لكي  املتهم  إلى  التهمة  إسناد  صحة  في  القاضي 
يقضي به بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك هو ما تطمئن 
إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من احلكم 
أنه قد أحاطت احملكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة 

قام  التي  فيها  الثبوت  وبأدلة  بظروفها  وأحاطت 
النفي،  أدلــة  وبني  بينها  ــت  ووازن عليها،  االتهام 
صحة  في  الريبة  وداخلها  املتهم،  دفاع  فرجحت 
عناصر اإلثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة 
إلى املتهم، ولم تطمئن إليها، وقد خلت األوراق من 
لتكوين عقيدة احملكمة ال  يكفي  دليل مقنع  وجود 
سيما وأنه توجد صعوبة في تنفيذ الرؤية كما جاء 
في دفاع املتهم، فضاً عن عدم قيام املدعي باحلق 
املدني بإعان املتهم على وجه رسمي لتنفيذ احلكم، 
ومن ثم يتعني إلغاء احلكم املستأنف والقضاء مجدداً 
ببراءة املتهم مما أسند إليها، وهذه القاعدة القانونية 
وكما أسلفنا من النظام العام بشرط أن يكون احلكم 
اجلنائي قد صدر باتاً من محكمة قضائية فاصاً 
احلكم  فحجية  اجلنائية،  الدعوى  موضوع  في 
اخلصوم  اختاف  مع  قائمة  املدني  على  اجلنائي 

ُحجّية الحكم الجنائي 
أمام القاضي المدني
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منظورة أمامها. 
وحدة الواقعة: ال تسري حجية احلكم اجلنائي 
التي  الواقعة  حدود  في  إال  املدني  القاضي  أمام 
فصل فيها احلكم اجلنائي، فيجب أن تكون الواقعة 
التي فصل فيها هذا احلكم اجلنائي هي ذات الواقعة 
التي رفعت لها الدعوى املدنية أمام القاضي املدني 
بطلب التعويض عن األضرار التي سببتها. ويقصد 
بوحدة الواقعة وحدة الفعل املادي، وهي العلة التي 
تقررت من أجلها قاعدة حجية احلكم اجلنائي أمام 

القضاء املدني. 
بحكم  طعن  دعــوى  املثال  سبيل  على  ــورد  ون
وجاء  عمله،  من  موظف  بفصل  متعلقة  قضائي 
املطعون  ببراءة  قضى  أنه  الثابت  كان  »إذا  فيها: 
ضده األول من تهمة فصل الطاعن من عمله قبل 
عرض األمر على اللجنة الثاثية استناداً إلى أنه لم 
يقم دليل على أن املطعون ضده األول قام بفصل 
أن  في  ال مياري  الطاعن  وكان  عمله،  من  الطاعن 
التعويض  طلب  عليها  تأسس  التي  الفصل  واقعة 
قيام  بعدم  اجلنائي  احلكم  قضى  التي  ذاتها  هي 
قد فصل  يكون  اجلنائي  احلكم  فإن  عليها،  الدليل 
األساس  هي  واقعة  في  الزماً  فصاً  قضائه  في 
املشترك بني الدعويني اجلنائية واملدنية،ويحوز في 
هذه الواقعة حجية الشيء احملكوم به أمام احملكمة 
أن  عليها  وميتنع  احملكمة  هذه  به  فتتقيد  املدنية، 

تخالفه أو تعيد بحثه«.
وتقتصر احلجية على مدى ثبوت الواقعة: فإذا 
التعويض  دعوى  بشأنها  املرفوع  الواقعة  أن  تبني 
الواقعة  نفسها  هي  املدنية  احملكمة  أمــام  املدني 
اجلنائية التي فصل فيها احلكم اجلنائي، فتقتصر 
املدني على ما  القضاء  أمام  حجية احلكم اجلنائي 
الواقعة  فصل فيه احلكم اجلنائي من حيث ثبوت 
وفقاً  ثبوتها،  عدم  أو  للمتهم  املنسوبة  اجلنائية 
قضى  فإذا  اجلنائية.  ــراءات  اإلج قانون  لصريح 
الواقعة  إلى ثبوت  احلكم اجلنائي باإلدانة استناداً 
اجلنائية املادية في حق املتهم، فإن هذا احلكم يحوز 
القاضي  املدني، وال يستطيع  القاضي  أمام  حجية 
املدني أن يرفض احلكم بالتعويض ملن أصابه ضرر 
من هذه اجلرمية بدعوى عدم ثبوت الواقعة. وكذلك 
مبنى  وكــان  بالبراءة،  اجلنائي  احلكم  قضى  إذا 
أو عدم كفاية  املادية نفسها  الواقعة  انتفاء  البراءة 
األدلة عليها، فتكون للحكم اجلنائي حجيته، وميتنع 

على احملكمة احلكم بالتعويض املدني. 

اأحكام حمكمة النق�س 

يف حجية احلكم اجلنائي

احلكم  حجية  في  النقض  محكمة  أحكام  من 
اجلنائي، نذكر التالي:

1- أن احلكم الصادر فى املواد اجلنائية تكون 
املدنية  أمام احملاكم  املدنية  الدعوى  فى  له حجيته 
الفعل  وقوع  في  الزماً  قد فصل فصاً  كان  كلما 
اجلنائية  الدعويني  بني  املشترك  لألساس  املكون 
واملدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته 
إلى فاعله. ومتى فصلت احملكمة اجلنائية في هذه 
تعيد  أن  املدنية  احملاكم  على  ميتنع  فإنه  األمــور، 

بحثها ويتعني عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث 
حكمها  يكون  ال  كي  بها  املتصلة  املدنية  احلقوق 
كانت  وإذا  له.  السابق  اجلنائي  للحكم  مخالفا 
احملكمة اجلنائية قد قضت ببراءة املتهم من جرمية 
تزوير سند مثا وبرفض الدعوى املدنية قبله، تكون 
محوطة  التهمة  أن  على  ذلك  في  قضاءها  أسست 
بالشك، مما مفاده أن احلكم بالبراءة بني على عدم 
كفاية األدلة، وأصبح هذا احلكم انتهائيا فإنه ما كان 
يجوز للحكم املطعون فيه أن يجيز االدعاء بتزوير 

ذلك السند وأن يقضى برده وبطانه.
2- إن كان احلكم اجلنائي يقيد القضاء املدني 
املتهم  إلى  ونسبتها  اجلرمية  بوقوع  يتصل  مبا 
النهائية  لألحكام  إال  تثبت،  ال  احلجية  هذه  أن  إال 
دون  من  اجلنائية  الدعوى  موضوع  في  الفاصلة 
غيرها من األوامر والقرارات الصادرة من سلطات 
التحقيق ألن هذه القرارات ال تفصل في موضوع 
تفصل  وإمنا  اإلدانة  أو  بالبراءة  اجلنائية  الدعوى 
جتعل  التي  الــظــروف  توفر  عــدم  أو  توفر  في 
الدعوى صاحلة إلحالتها إلى احملكمة للفصل في 
موضوعها، ومن ثم فا تكتسب تلك القرارات أية 
أن يقضي  له  املدني، ويكون  القاضي  أمام  حجية 
بتوفر الدليل على وقوع اجلرمية أو على نسبتها 
سلطة  من  الصادر  القرار  خاف  على  املتهم  إلى 

التحقيق.
القضاء  أمــام  اجلنائي  باحلكم  االحتجاج   -3
في  سابقاً  اجلنائى  احلكم  يكون  أن  محله  املدني 
ال  تقييده  يراد  الذي  املدني  احلكم  على  صــدوره 
الطرفني  بني  احلقوق  استقرار  بعد  إذ  له،  الحقاً 
بسبب  بها  املساس  يصح  ال  نهائي  مدني  بحكم 
حكم جنائي يصدر بعده. فإذا كان الثابت أن احلكم 
اجلنائي ببراءة الطاعن قد صدر الحقاً حلكم محكمة 
احلكم  فإن  العقد،  ذات  وبطان  برد  االستئناف 
اجلنائي املذكور ال ميس بقوة األمر املقضي والتي 
حازها احلكم االستئنافي. وعلى القاضي اجلنائي 
-وهو بصدد الفصل في أمر األشياء املضبوطة فى 
القانون ويفصل  جرمية معينة -أن يعرض حلكم 
في مقتضاه وللحكم الصادر فى الدعوى اجلنائية.

فصاً  فصل  قد  اجلنائي  احلكم  كان  إذا   -4
الزماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل املكون لألساس 
التصال  واملدنية  اجلنائية  الدعويني  بني  املشترك 
هذه احلجية بالنظام العام الذي تتأثر به مصلحة 
اجلماعة حتى ال تتعرض األحكام اجلنائية إلعادة 
النظر في األمر الذي فصلت فيه، كان فصله الزماً. 
ومتى كان احلكم اجلنائي قد قضى بأن الشيء 
يعد  مما  هو  اجلرمية  جسم  باعتباره  املضبوط 
التعامل فيه جرمية، ورتب احلكم على ذلك قضاءه 
قضاءه  فإن  العقوبات،  لقانون  طبقا  مبصادرته 
القضاء  هذا  تعلق  وإذ  ــًا.  الزم يكون  باملصادرة 
بوقوع الفعل املكون للجرمية لورود التجرمي على 
الشيء املتعامل فيه -وهو جسم اجلرمية -، فإن 
إذ  القانون  أصاب صحيح  قد  يكون  املدني  احلكم 
ارتبط باحلكم اجلنائي مبا قضى به من مصادرة 
باعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه احلجية أمام 

احملاكم املدنية. 

واملوضوع، وال ُيشترط سوى وحدة الواقعة التي 
قامت عليها كل من الدعويني اجلنائية واملدنية. 

اأ�صول

ومن األصول املُقررة أن لألحكام اجلنائية مطلق 
لتعلقها بحريات  للكافة  أنها ملزمة  احلجية مبعنى 
األفراد وسامتهم، وهو أمر ميس مصلحة املجتمع، 
ولذلك ال يجوز للمحكمة املدنية إذا ما عرضت عليها 
ذات الواقعة التي فصل فيها احلكم اجلنائي وكان 
فصله فيها ضرورياً، أن تشكك أو تعيد النظر فيها 
ولو كانت الدعوى املدنية مرفوعة على من لم يكن 
تكون  أن  يجب  إذ  اجلنائية،  الدعوى  في  ممثاً 
فا  املدنية،  احملكمة  أمام  مرفوعة  املدنية  الدعوى 
حجية للحكم اجلنائي على الدعوى املدنية املرفوعة 
جنائية  لدعوى  بالتبعية  اجلنائية  احملكمة  أمــام 
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د.عادل الكردو�سي
خبير بوزارة تنمية املجتمع في دولة اإلمارات

دور وزارة الداخلية في دعم مسرعات
المستقبل الحكومية بدولة اإلمارات

إلى أن تكون دولة`  تسعى رؤية اإلمارات 2021 
اإلمارات العربية املتحدة من أفضل دول العالم بحلول 
عام 2021م، حيث تتلخص رؤية اإلمارات في اآلتي 
»في ظل احتاد قوي وآمن، سيخطوا اإلماراتيون بثقة 
اقتصاد  لبناء  واإلبداع،  باملعرفة  متسلحني  وطموح، 
تنافسي منيع، وفي مجتمع متاحم متمسك بهويته، 
معطاء  بيئة  في  العيش،  مستويات  بأفضل  ينعم 

مستدامة«.

 ،2021 ــارات  اإلم رؤيــة  إليه  تطمح  ما  ولتحقيق 
العربية  اإلمــارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  أطلقت 
تعمل  والتي  احلكومية،  املستقبل  مسرعات  املتحدة 
لسعادة  يؤدي  ومبا  الوطنية،  األهداف  حتقيق  على 

مواطني دولة اإلمارات.
اإلمــارات،  بدولة  احلكومية  املسرعات  سنتناول 
وزارة  ثم  احلكومية،  املستقبل  مسرعات  وماهية 
حلكومة  املستقبل  مسرعات  وتعزيز  الداخلية 

اإلمارات.  

اأوًل: امل�صرعات احلكومية بدولة الإمارات

نشير باختصار إلى املسرعات املستقبلية للحكومة 
والتي أطلقتها القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية 
أهداف  وحتقيق  بإجناز  التسريع  بهدف  املتحدة، 

الدولة وصوالً إلى إسعاد الشعب اإلماراتي.
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وجه صاحب 
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الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
على  حكومية  مسرعات  أول  بإنشاء  دبــي  حاكم 
فاملستقبل  الوطنية.  األجندة  لتحقيق  العالم  مستوى 
اإلمكانات  يوظفون  الذين  واجلريئني  للمبادرين 
ويستثمرون باإلنسان ليحققوا اإلجنازات ويصنعوا 
تشكيل  رحلة  في  العاملي  الركب  ويتصدروا  الفرق 
القادمة.  لألجيال  بالفرص  غني  مستدام  مستقبل 
مؤكداً إن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” 
تتجه بخطى ثابتة ومتسارعة نحو املستقبل مستندة 
الريادة  وحتقيق  مواطنيها  إلسعاد  واضحة  لرؤى 
العاملية، واضعة طموحات أبنائها كمنهج عمل تعمل 
احليوية  القطاعات  في  ملموس  واقع  إلى  لتحويله 

كافة. 
الوطنية  األجندة  لتنفيذ  احلكومية  فاملسرعات 
باالعتماد على خطة تنفيذ مستهدفات األجندة الوطنية 
بهدف تركيز اجلهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل 
خال الفترة املقبلة للوصول لنسبة »100« في املائة 
 .2021 عام  بحلول  الوطنية  األجندة  مستهدفات  من 

املستويني  على  مشتركة  عمل  فرق  تشكيل  وسيتم 
واالستعانة  اخلــاص  والقطاع  واحمللي  ــادي  االحت
التي  اإلمكانيات  كل  وتوفير  والقدرات  بالكفاءات 
أقصر  في  وملموسة  سريعة  نتائج  حتقيق  تضمن 
فترة زمنية وبكفاءة عالية. مع استثمار دور القيادات 
احملوري في تشجيع الفرق وحتفيزها للعمل برؤية 
مستقبلية والتركيز على نتائج سريعة يلمسها الناس 
في املجاالت التي متس جوانب حياتهم وحتقق لهم 

أعلى درجات السعادة.
للفرق  تشكل »املسرعات احلكومية« منصة عمل 
فريقاً   36 عددها  والبالغ  الوطنية  لألجندة  التنفيذية 
عن  اإلعان  احلكومة ومت  على مستوى  متخصصاً 
الوطنية  األهداف  لتحقيق  العمل  لتسريع  تشكيلها 
هدفاً   52 الوطنية  األجندة  وتشمل   .2021 بحلول 
واإلسكان  والصحة  التعليم  قطاعات  في  محدداً 
واملجتمع والبنية التحتية واالقتصاد والبيئة واألمن 
اإلمارات من أفضل  لتكون دولة  والعدل والسامة، 

دول العالم وشعب اإلمارات من أسعد الشعوب. 
القيادة  أطلقتها  التي  احلكومية  املسرعات  متثل 
التخطيط  مناذج  إحدى  ــارات،  اإلم لدولة  الرشيدة 

بطريقة  األهــداف  إجناز  على  احملفز  االستشرافي 
رؤية  لتحقيق  يؤدي  مبا  والسرعة،  بالتميز  تتسم 
اإلمــارات ضمن  دولة  تكون  حتى   ،2021 اإلمــارات 

أفضل بلدان العالم.

ثانيًا: ماهية م�صرعات امل�صتقبل 

احلكومية

نتعرف على ماهية مسرعات املستقبل احلكومية 
إحدى  باعتبارها  املتحدة،  العربية  اإلمــارات  لدولة 
املجتمع  أهــداف  حتقيق  على  تعمل  التي  الوسائل 
اإلماراتي، والتي تضمنت )5( أهداف تقوم الوزارات 
بالعمل على إجنازها بحلول الوقت احملدد لها لتحقيق 

رؤية اإلمارات 2021.
مستقبلية،  عمل  آلية  احلكومية  املسرعات  تعتبر 
احلكومة  موظفي  من  مشتركة  عمل  فــرق  تضم 
في  عملها  ويتركز  واألكادميي،  اخلاص  والقطاع 
املسرعات  وستعمل  الرئيسة،  واملجاالت  القطاعات 
احلكومية في مكان واحد وحتت مظلة واحدة لرفع 
وتيرة حتقيق األجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع 
عمل  مساحات  خال  من  االستراتيجية  احلكومة 
متخصصة ومبتكرة ستعمل فيها فرق عمل مشتركة 
حتت إشراف نخبة من املدربني واملشرفني والكفاءات 
قصيرة.  مــدد  في  مكثفة  برامج  لتقدمي  العاملية، 
املشاركة  احلكومية  اجلهات  لدعم  خدمات  وتقدم 
بهدف التسريع لتحقيق أهداف األجندة الوطنية في 
والسياسات،  الوطنية،  املؤشرات  هي  مجاالت   )4(
ملعاجلة  احلكومية  واخلدمات  واملبادرات،  والبرامج 
التحديات وإجناز األهداف الطموحة، وترسيخ مفهوم 
التجارب  من  باالستفادة  احلكومي،  االبتكار  وثقافة 
والتميز  الــريــادة  وحتقيق  العاملية،  واالبــتــكــارات 
وجتارب  مشاريع  تنفيذ  عبر  احلكومي  العمل  في 
حتقيق  إلى  تفضي  ومبتكرة  ريادية  عمل  بأساليب 

نتائج سريعة وضمان استدامتها.
ميثل ما مت إطاقه من مسرعات حكومية وسيلة 
تعمل كآلية عمل حكومية جديدة جتمع فرق احلكومة 
خلق  لتسريع  واألكادمييني  اخلــاص  القطاع  مع 
)5( حتديات  بـ  وتبدأ  املجتمعية.  للتحديات  احللول 
املرور  وحــوادث  والتوطني  األطفال  رياض  تشمل: 
املجتمع  براءات االختراع في  البيئي ورفع  والتلوث 
اإلماراتي، إلجناز وتسريع التغييرات بهدف تسريع 

اخلدمات في املجتمع وإسعاد الناس. 
إن املسرعات احلكومية متثل منهجية عمل إلجناز 
أهداف مستقبلية، تتم بالتعاون بني موظفي احلكومة 
رئيسة،  مجاالت  في  واألكادميي،  اخلاص  والقطاع 
الوطنية  األجندة  واحدة إلجناز  بقيادة  واحد  مبكان 
بأساليب عمل متخصصة ومبتكرة بإشراف مدربني 
هي:  مجاالت  أربعة  وتشمل  عاملية،  كفاءات  ذوي 
املؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج واملبادرات، 
ملواجهة  عمل  فرق  مبشاركة  احلكومية؛  واخلدمات 
التحديات وإجناز األهداف مبا يعزز مفهوم وثقافة 
االبتكار، واالستفادة من االبتكارات العاملية، لتحقيق 
وتشمل خمسة حتديات  احلكومي.  والتميز  الريادة 
املــرور  وحـــوادث  والتوطني  األطــفــال  ــاض  ري هي 
البيئي وبراءات االختراع، إلجناز وتسريع  والتلوث 
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املجتمع  في  اخلدمات  تسريع  بهدف  التغييرات 
وإسعاد الناس. 

ثالثًا: وزارة الداخلية وتعزيز م�صرعات 

امل�صتقبل حلكومة الإمارات

وزارة  به  تقوم  الذي  الــدور  على  الضوء  نلقي 
املستقبل  مسرعات  تعزيز  مجال  في  الداخلية 
إلى  يــؤدي  مبا  اإلمــاراتــي،  املجتمع  في  احلكومية 
تكون  أن  إلى  2021، وصوالً  اإلمارات  حتقيق رؤية 

دولة اإلمارات ضمن أفضل بلدان العالم.
نهيان  آل  زايــد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
أكد  الداخلية،  -وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
املستقبل احلكومية تعد مبادرة فريدة  أن مسرعات 
تسعى إلى حتقيق اإلجنازات والريادة العاملية لتنفيذ 
بالتركيز   .2021 عام  الوطنية  األجندة  مستهدفات 
هذه  وستعمل  الرئيسة،  واملجاالت  القطاعات  على 
واحــدة  مظلة  وحتــت  واحــد  مكان  في  املسرعات 
لرفع وتيرة حتقيق األجندة الوطنية وتسريع تنفيذ 
مشاريع احلكومة االستراتيجية وتقدمي برامج مكثفة 

في مدد قصيرة.
خفض الوفيات: أشار الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان إلى أن وزارة الداخلية أخذت على 
عاتقها معاجلة أخطر )5( طرق بالدولة، بنسبة %20 
خال الفترة الواقعة من 15 نوفمبر )تشرين الثاني( 
املاضي وحتى 15 فبراير )شباط( من العام احلالي، 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاضي، وتشمل 
والضبط  الطرق،  لتلك  الهندسية  اجلوانب  دراســة 
أجل  من  السائقني  وتوعية  والسرعات،  ــروري،  امل
توفير نقل آمن، إلى جانب وضع احللول التي تؤدي 
إلى خفض مؤشر الوفيات واإلصابات وتافيها من 
الداخلية،  وزارة  املشترك مع شركاء  التعاون  خال 
أبوظبي -  السلع،   - أبوظبي  والطرق اخلمس هي: 
بن  محمد  الشيخ  شارع  زايد،  الشيخ  شارع  العني، 
مؤشر  خلفض  مليحة،  وشارع  القيوين(،  )أم  زايد 
الوفيات لتحقيق املسرعات احلكومية وتنفيذ األجندة 
وحتقيق  املواطنني  إسعاد  إلى  والهادفة  الوطنية، 

الريادة العاملية في القطاعات احليوية كافة. 
السير،  ــوادث  ح عناصر  إحــدى  متثل  فالطرق 
نتيجة لعدم اإلعداد اجليد للطرق من حيث التخطيط 
وتنظيم خطوط وعامات السير واإلشارات، ومراعاة 
اخلصائص الهندسية، باإلضافة للظروف البيئية التي 
تشمل حالة اجلو »الطقس« درجة احلرارة والبرودة 

واألمطار والضباب »الشبورة«.
تهدد  التشغيلية  أو  اإلنشائية  الطريق  فحالة 
للطريق  الهندسي  التصميم  املــروريــة:  السامة 
القصوى،  السرعات  وحتــديــد  ــســارات،  امل ــدد  وع
اإلرشادية  والشواخص  الضوئية  اإلشارات  ووضع 
والتحذيرية، والتصميم اإلنشائي، سماكة الرصفات 
التشغيلية  واحلالة  السطحية،  اخللطات  ونوعية 
املتفرقة  كاحلفر  السطحية  كالتدهورات  للطريق: 

وانخفاض معامل مقاومة االنزالق.
ألنها  السير،  حوادث  مبواجهة  االهتمام  ويأتي 
بلدان  التي حتدث فى جميع  املشكات  إحدى  متثل 
تتمثل  ومادية،  بشرية  أضرار  عنها  وينتج  العالم، 
واملتوسطة  »البليغة  واإلصابات  الوفاة  حاالت  فى 
والبسيطة«، والتلفيات التي تلحق باملركبات والطرق 
واملمتلكات، باإلضافة إلى التكاليف املالية لعاج اآلثار 
نتيجة  تكون  قد  احلــوادث  هذه  ألن  عليها.  املترتبة 
أو  »اإلنسان«،  املشاة  أو  السائق  من  بشري  خلطأ 
عدم صاحية املركبة »وسائل النقل«، أو عدم إعداد 

الطريق بأسلوب هندسي يناسب قواعد السير.
الرشيدة  القيادة  دشنت  لقد  القول؛  خاصة 
املسرعات احلكومية والتي تهدف إلى إجناز األجندة 
بثبات وسرعة نحو  لتتجه  اإلمارات.  لدولة  الوطنية 
حتى  املواطنني.  وإسعاد  الريادة،  لتحقيق  املستقبل 
يكون املجتمع اإلماراتي من أفضل مجتمعات العالم 

ويكون الشعب اإلماراتي من أسعد شعوب العالم.
ومن خال دور وزارة الداخلية في دعم مسرعات 
وتخطيط  إعــداد  أهمية  تأتي  احلكومية؛  املستقبل 
حمات التوعية املرورية التي تهدف إلى التوعية من 
حوادث السير وأسبابها وبخاصة ما يتعلق بالطرق، 
على  والعمل  مالية«،  أو  مادية،  أو  »بشرية  وآثارها 
ينتج عنها  التى  السلبية  السلوكية  تغيير االجتاهات 
حوادث السير إلى سلوكيات إيجابية بهدف احلد من 

هذه احلوادث. 

يأتي االهتمام مبواجهة حوادث السير، ألنها متثل إحدى املشكالت التي حتدث فى جميع بلدان العالم
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يرى الكثير من اخلبراء، أن هناك سبباً مباشراً 
لترويج اإلشاعات عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
كما يرى آخرون أن وسائل التواصل لها إيجابياتها 
استخدامها  حسب  ــك  وذل سلبياتها،  من  أكثر 
أن  اعتقدوا  ممن  اخلبراء  من  وهناك  الصحيح، 
الرئيس في ترويج  النفسيني، هم السبب  املرضى 
أو  رسمي،  شكل  بغير  كان  وإن  حتى  اإلشاعات، 
باألحوال  مريض  فهو  التسلية،  طريق  عن  حتى 

كافة.
كما أكدت إحدى الدراسات النفسية التي أجريت 
اإلشاعة  أن  على  السعودية،  العربية  اململكة  في 
تتغير بنسبة سبعني باملائة عن مصدرها األصلي، 
من خال انتقالها عبر عدد من األفراد، فكل منهم 
يسعى لتصديقها، مبا يتفق ورغبته في التصديق أو 
التكذيب، حيث إن الرجل واملرأة يتساويان معاً في 
مستوى تلقي تلك اإلشاعة، سواًء كان ذلك باإليجاب 
أو النفي، كما أن اإلشاعة ليست سلبية دائماً، إذ من 
خالها ميكن معرفة مدى تقبل الناس واستعدادهم، 

والتنبؤ  حدوثه،  أو  توقعه  املمكن  من  حدث  ألي 
بردود األفعال التي تقع مسبقاً، وهذا يسهل كثيراً 

على ُصناع القرار في اتخاذ القرار املناسب.

املعلومات تتداول حلظيًا

أن  على  سيلفرمان(  )كريج  الباحث  ويؤكد 
وسائل التواصل االجتماعي، كلما زاد عدد روادها، 
زادت سرعة تداول األخبار واملعلومات فيما بينهم 
بشكل حلظي، ويؤدي إلى مشاركة أكبر عدد ممكن 
في تبادل املعلومات واملعارف، فهذا جانب إيجابي 
املواقع، وعن  تلك  إال بوجود مثل  ليتحقق  لم يكن 
تبث  التي  املعلومات  معظم  فإن  السلبي  اجلانب 
على  موثقة  غير  معلومات  هي  الوسائل،  تلك  عبر 
اإلطاق، ومن وجهة نظر العديد من املختصني، فإن 
وراء انتشار اإلشاعات على وسائل التواصل جميع 

األسباب التي مت طرحها مسبقاً.
أهم  من  يعتبر  اإللكتروني  اإلعام  أن  واملؤكد 
وسائل اإلعام وأسرعها في نقل وتقدمي املعلومة 

ال  ثواٍن  فى  تصل  فاملعلومة  للجمهور،  وإيصالها 
امللحوظ  االنتشار  من  الرغم  وعلى  ذلك،  من  أكثر 
تكن  لم  فإنها  املواقع،  لتلك  املاضية  الفترة  خال 
تشكل  باتت  بل  واملطلوب،  املنشود  باملستوى 
واإلساءة  الشخصية  احلسابات  لتصفية  مصدراً 
األكاذيب  نشر  وإمكان  الشخصيات،  من  لكثير 

بهدف اإلثارة.

قلة الوعي وتدين التعليم

أصبحت  اإللكترونية،  املواقع  من  بعض  هناك 
)النسخ  طريقة  على  لألخبار  نشرها  في  تعتمد 
واللصق(، من دون أن حتاول أو حتى جتتهد في 
البحث عن املعلومة واالنفراد في األخبار والتحقق 
املعلومة، ومع ذلك فقد أصبح وجود  من مصادر 
مهمة  مسألة  اإللكتروني  اإلعــام  يضبط  قانون 
تلك  وانتشار  عشوائية  ينظم  لكي  وضــروريــة، 
النشر  حدود  جتــاوزات  من  احلد  وأيضاً  املواقع، 

واإلساءة لآلخرين. 

ر�سا اإبراهيم حممود

اإلشاعات اإللكترونية
دوافع ترويجية.. وجوانب سلبية 
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ألن انتشار اإلشاعة، في أوساط أي مجتمع، إن 
وصاحله  خصبة  أرض  وجود  على  يدل  إمنا  دل 
سريانها  وسرعة  اإلشاعة  تلك  لترويج  متاماً 
وتداولها، ومن أهم العوامل املساعدة في انتشارها، 
املستوى  تدني  عن  الناجت  واإلدراك  الوعي  قلة 
املثال ال ميكن  فعلى سبيل  التعليمي ألي مجتمع، 
أوساط  في  ترويجها  أو  اإلشاعات  تلك  تطبيق 
مجتمعات متعلمة واعية، تعمل بجد كبير ملصلحة 
وطنها، حيث إن العقل واملنطق يرفضها، فا يوجد 
هناك أوقات فراغ للتفكير مبثل تلك األمور، التى ال 

تسمن وال تغني من جوع.
حيث إن الشخص العامل، سواًء كان ذلك العمل 
وال  لديه  مجال  ال  عملياً،  حتى  أو  فكرياً  نشاطاً 
مثل  تداول  حتى  أو  لتصديق  عنده،  متسع  وقت 
األحيان  من  كثير  فى  الفراغ  ألن  اإلشاعات،  تلك 
)يقتل(، كما أن التخلف واجلهل ينميان اإلشاعات، 
التعليم من جهة،  الفرق بني سياسات  وهنا يظهر 
والتخبط والعشوائية من جهة أخرى، وهناك أيضاً 

املستوى املتدني املعيشي للمجتمعات الفقيرة، التي 
تروج أو تتداول تلك اإلشاعة، بهدف حتقيق شيء 

من املكاسب الوهمية.

دوافع ترويجها

تأكيدات  جــاءت  نفسه  السياق  بخصوص 
)بيل  ومنهم  النفس،  علم  أخصائيي  من  أشخاص 
على  يبستمان(  وليو   - البرت  جولدن   - أديــر 
رمبا  اإللكترونية  اإلشاعات  دوافــع  أهم  من  أن 
العدوانية،  وكذلك  االنتباه  وجذب  الترفيه  يكون 
نفسه  في  يضمره  ما  يسقط  اإلشاعة  مروج  وأن 
كعوامل اخلوف، أو اإلهمال أو اخليانة أو الرشوة 
املروجون  يركز  التضليل على اآلخرين، وغالباً  أو 
لتكون  واجلنس(،  )الوطنية  وتر  على  لإلشاعات 

أسرع انتشاراً وأكثر تداوالً بني من يتلقونها. 
في  الهدف  فقدان  يعاني  اإلشاعة  مطلق  أن  إذ 
حياته، ليبحث عن أمور قد تكون تافهة للغاية، لكنها 
ذات هدف مهم، فيصرف جهده ووقته  نظره  في 
عليها، مشيرين إلى أن كثيراً منهم يعانون أمراضاً 
نفسية واتزانهم مفقود، فأولئك الذين يسعون وراء 
األمور السطحية، ويطلقون خليالهم العنان فيها، ظناً 
منهم أنها أمور تستحق البت فيها، ويستطيعون أن 

يجذبوا الكثير إليهم، دوماً ما يكون دافعهم احلقد.

اأ�صبابها النف�صية

اإلكلينيكي )كارل  النفسي  كما يبني األخصائي 
تكون  قد  اإلشاعات  أسباب  أن  يوجن(  جوستاف 
ملشكلة  نتيجة  اإلشاعة  إطاق  كان  فرمبا  نفسية، 
شعوره  لدى  أو  نفسه،  الشخص  تصيب  نفسية 
أذية  باب  من  واحلقد  احلسد  بدعوى  أو  بالغيرة، 
الغير، كسلوك سلبي أو من باب التقليد في مجتمع 
تنتشر فيه اإلشاعات فيحاكي مجتمعه، أو لعله من 
يتميز  واألنظار، حتى  االنتباه  للفت  الشخص  حب 
املتنوعة، حني يجد  بأخباره اجلديدة وموضوعاته 

قبوالً لها في محيطه.
سلوكية  مشكله  يعاني  قد  اإلشاعات،  ومطلق 
أكثر منها نفسية، خاصة ممن ميتلك مشاعر عدائية 
من  سمعة  تشويه  يحاول  فهو  معينني،  ــاس  ألُن
يعاديه، أو أنه يحاول الدخول في شرفه وعرضه، 
من  أكثر  النساء  بني  منتشرة  تكون  واإلشاعات 
التواصل  الوضع على مواقع  الرجال، وال يقتصر 

فقط، فقد جندها في االجتماعات األسرية.

حوادث يف ال�صدارة

التواصل  مواقع  تتضمنه  ملا  سريع،  رصد  في 
واألكاذيب  اإلشــاعــات  مختلف  من  االجتماعي، 
احلوادث  إشاعات  أن  يتبني  املختلقة،  والقصص 
املرورية واحلرائق تتصدر تلك األخبار الكاذبة التي 
صحتها،  عدم  يتبني  والتي  املستخدمون،  يتداولها 
بعض  جانب  من  مبالغات  على  بناًء  وإطاقها 
التواصل  مواقع  مستخدمو  ليتلقفها  األصدقاء، 
االجتماعي، ومن ثم يقومون بتضخيمها من دون 
مراعاة ما قد تسببه تلك اإلشاعات من هلع وخوف 
كبيرين، وما حتمله من اتهامات كاذبة بحق آخرين، 

مروجي  مباحقة  املواطنني  من  مطالب  فهناك 
إجراءات  واتخاذ  اإلنترنت،  شبكة  على  اإلشاعات 

رادعة ضدهم. 
املساجد  وأئمة  اإلعام،  دور  تفعيل  عن  فضاً 
املدني،  املجتمع  ومنظمات  التعليم  ومؤسسات 
للتوعية مبخاطر ترويج اإلشاعات واحلكم الشرعي 
واستقرار  أمن  التي متس  األكاذيب  مروجي  على 
التأكيد  أفراد، ويجب  املجتمع وسمعة من فيه من 
بلبلة  حدوث  إلى  يؤدي  اإلشاعات،  نشر  أن  على 
أضرار  فهناك  القلق،  من  حالة  ويخلق  باملجتمع 
النفسي  املستويني  على  اإلشاعات،  تخلفها  بالغة 

واالجتماعي من دون تفرقة.

غياب الرقابة

هناك من اخلبراء السعوديني وأبرزهم الدكتور 
ملواقع  أن  على  أكد  من  األحمدي  محمد  بن  حميد 
أهمها  من  كثيرة،  فوائد  االجتماعي  التواصل 
استمرار التواصل بني مستخدمي هذه املواقع مع 
بعضهم بعضاً، ولتلك املواقع إيجابيات عديدة، من 
أهمها تبادل اآلراء بني املستخدمني والتعرف على 
وسيلة  أنها  عن  فضاً  األخرى،  الشعوب  ثقافات 
عابرة للحدود واألوطان للتواصل بني األشخاص، 
فهى تتيح للفرد تكوين صداقات من دول أخرى أو 

قارات أخرى.
الثقافية  األنشطة  ملمارسة  وسيلة  أنها  كما 
واالجتماعية، التي تهدف إلى التقارب بني األفراد، 
ولكنها  اآلخرين،  مع  التواصل  عملية  تسهل  وهي 
سلبياتها  طغيان  وميكن  كثيرة  سلبيات  لها  أيضاً 
واملسؤولية  التربوية  الناحية  من  إيجابياتها،  على 
تداول  كثرة  السلبيات،  ضمن  فمن  االجتماعية، 
اشتراط  لعدم  نظراً  املغلوطة،  واألخبار  اإلشاعات 
مصدر  نشر  أو  نشرها،  قبل  املعلومة  من  التأكد 
الرقابة  غياب  إلى  إضافة  املواقع،  تلك  على  اخلبر 

على ما يكتب أو ما ينشر فيها.
بنشر  يقومون  الشباب،  من  كثير  هناك  فيوجد 
مواد ليست لها أية أهمية أبداً، بل إنها تكون ضارة 
وهناك  املواقع،  لتلك  كبير  ضرر  وهناك  للغاية، 
أو  اآلخر،  الرأي  تقبل  بعدم  تتعلق  أخرى  سلبيات 
عبر  الشباب،  بني  واملشاحنات  احلادة  النقاشات 
تلك املواقع، وهناك أكبر خطر لتلك املواقع، أال وهو 
إضاعة الشباب للوقت في التنقل عبر صفحات تلك 
املواقع، واالستمرار لساعات وساعات فى التحدث 
في أمور ليس لها قيمة وال فائدة، وتتسم بالباهة 

وبتدني األفكار.
وهذا اجلانب يعد من أخطر اجلوانب السلبية، ألن 
مضيعة الوقت تأتي بالسلب على املجتمع كله أفراداً 
أن  الواضح  من  بات  كما  وغيرهما،  ومؤسسات 
مروجي اإلشاعات لهم أهداف خارجية بدليل أنهم 
يطلقون اإلشاعات بشكل منظم ومحدد متاماً وليس 
عشوائيا، وبطريقة ال حتتمل وال تنم عن أي شبهات، 
لذا يجب االنتباه الى كل تلك املخاطر، وماحقة من 
يقومون بها سواًء فى الداخل أو اخلارج، حتى يتم 
القضاء على تلك الظاهرة اخلطيرة التي تنتشر كـ 

)السرطان( في األوساط كافة.
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الشرطة العالمية

هل الحظتم أن هناك أكثر عناصر نسائية يعملن 
في وحدات كاب األثر في القطاع الخاص أكثر مما 
هن في قيادات الشرطة؟ في الواقع، لقد وجدت أن 
هناك عدداً قلياً جداً من اإلناث في وحدات كاب 
األثر التابعة لقيادات الشرطة بشكل عام. في هذه 
مع  ذلك  أسباب  على  اإلجابة  سأحأول  المقالة 
واحدة  تصبحن  أن  على  تساعدكن  نصائح  تقديم 
هذا  في  العامات  القليات  النسائية  العناصر  من 
المجال. بداية يبدو أن أحد األسباب الرئيسة لنقص 
العناصر النسائية في وحدات كاب األثر يعود إلى 
طويل  األولي  التدريب  الدوام.  بساعات  االلتزام 
يتم  ما  وعادة  أسابيع -  وثمانية  ثاثة  بين  ما   -
المتواصلة،  العناية  إلى ذلك  المدينة. أضف  خارج 
اليومية،  والعناية  المعلومات،  لتجديد  والتدريب 
يجب  الكبيرة،  الوكاالت  باستثناء  القليلة.  والراحة 
أن يكون عناصر ق- 9 على أهبة االستعداد على 
نهارية.  مناوباتهم  تكون  ما  ونادراً  الساعة،  مدار 
بعين   9 ق-  عنصر  عائلة  تؤخذ  أن  أيضاً  يجب 

5 نصائح النضمام الشرطيات 
لوحدة كالب األثر

اإعداد:حاكم خريي

العنصر  بين  العاقة  تتوطد  أن  ما  ألنه  االعتبار 
وكلبه البوليسي حتى يكاد ينعدم الفصل بين العمل 

واألسرة.
ولكن الحقيقة وببساطة أن هناك عدداً متناقصاً 
بهذا  لالتحاق  المستعدات  النسائية  العناصر  من 
ومحدودية  الشديد  بالتنافس  يتسم  الذي  العمل 
الشواغر. ومهما كان عدد العناصر الذين يتقدمون 
عدد  أن  فاالحتماالت   9 ق-  في  وظائف  لشغل 
الذكور سيكون دائماً أعلى من عدد اإلناث، ويبدو 
أن السبب في قلة عدد اإلناث في ق- 9 هو قضية 

األرقام. لذلك ال تدعي األرقام تردعك!. 
إذا كنت متحمسة لانضمام إلى ق- 9 استفيدي 
من هذه النصائح الخمس للتحضير وتحقيق هدفك:

1. احر�صي على معرفة ما هو مطلوب للتقدم اإىل 

وحدة ق- 9 يف الوكالة التي تعملني فيها. 

دليل  في  الواردة  الشروط  عن  بالبحث  أبدئي 
السياسات واإلجراءات. تتطلب معظم الوكاالت ما 

بين 3 و 5 سنوات من الخبرة في الدوريات. وغالباً 
رسمي.  تدريب  أو  مبدئي  اختبار  هناك  يكون  ال 
ليست  األثر  كاب  مع  للتعامل  العملية  الخبرة 
إجراء  ويلزم  بالتأكيد.  مفيدة  ولكنها  ضرورية، 

اختبار اللياقة البدنية في بعض الوكاالت.
أن  شملت  المفضلة  المؤهات  أن  وجدت  لقد 
ينفذ عمله من تلقاء نفسه  العنصر هجومياً  يكون 
التعامل  على  وقادراً  معدوم،  أو  قليل  إشراف  مع 
مع الضغط عند اتخاذ القرارات السليمة والسريعة، 
وكتابة التقارير ومهارات حفظ السجات بصورة 
جيدة، وقادراً على تبيان األدلة بدقة في المحكمة. 
كما أنني وجدت إشارة إلى العنصر األنيق والقادر 
على التحدث بصورة مريحة أمام حشد من الناس. 
لتطوير  فريدة  9 فرصة  أمام عناصر ق-  تبرز   (

مهاراتهم في العاقات العامة(.

2. ا�صتكملي بع�س البحوث الأ�صا�صية

واألثر،  الدورية،  كاب  بين  الفروق  عن  ابحثي 
الساالت  على  تعرفي  المزدوج.  واالستخدام 
المختلفة، ومزاجها، وكيفية عملها، وأوجه اختافها. 
االستخدام  ذات  األثر  كاب  قسمك  يستخدم  هل 
المزدوج؟ تعلمي وافهمي ما هو التدريب المطلوب.

3. البحث على »الإنرتنت«

لمعرفة  قسمك  في   9 ق-  وحدة  من  تحققي 
الشركة التي يستخدمونها للحصول على االعتمادات 
لها  يكون  ما  عادة  الشركات  هذه  بهم.  الخاصة 
المعلومات  من  الكثير  توفر  اإلنترنت  على  مواقع 
عنها. اتصلي بقسم التدريب وتحدثي مع المدربين. 
انضمي إلى مختلف الجمعيات الخاصة بكاب أثر 
المعلومات  فقط  تقدم  ال  الجمعيات  هذه  الشرطة. 
على اإلنترنت والمنشورات، بل إنها تنظم الندوات 
ألعضائها. )ليس من الضروري أن تكوني مسؤولة 
سوف  العضوية(.  على  للحصول  أثر  كلب  عن 
عبارة  بإدخال  المهنية  المواقع  من  العديد  تجدين 
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»عنصر ق- 9« في أي محرك بحث على اإلنترنت.

4. حتدثي اإىل وتعريف على عنا�صر ق- 9 
يف الوحدة

واصلي مساعيك عن طريق التحدث مع مع أحد 
 9 ق-  عناصر  لمساعدة  وتطوعي   9 ق-  عناصر 
األمر  فهذا  التدريب،  مناحي  مختلف  في  الحاليين 

يساعد كثيراً في دعم طلبك لالتحاق بالوحدة.

5. اقراأي، ا�ضاأيل، راجعي، واقراأي اأكثـر

منشورات  من  معلوماتك مستقاة   كانت  سواء 
اإلنترنت،  على  والمقاالت  والكتب  القانون  إنفاذ 
والمدربين، أو العناصر، فإنه كلما زادت المعلومات 
التي تجمعينها عن هذا المجال كان موقفك أفضل 
يلي  فيما  بالوحدة.  االلتحاق  بطلب  تقديمك  عند 

تعليقات القراء على المقالة

جل

في  رقيب  برتبة  شرطية  أنا  جيدة.  مقالة  هذ 
بجد  أعمل  أن  علي  كان  إدارتي.  في   9 وحدة ق- 
وإثبات نفسي مراراً وتكراراً كعنصر مشرف. من 
أنا  في صالحك والحظتها  تكون  قد  التي  األشياء 
على مدار عملي لـ15 عاماً في وحدة ق- 9 هو أن 
الكثير من الكاب الذكور تتعامل بشكل أفضل مع 
مشرفيها من العناصر النسائية. نصيحتي هي إذا 

كنت تحبين هذا المجال فا تترددي فـ ق- 9 هو 
أفضل عمل مجز لك في مجال إنفاذ القانون.

 
تري�صي 

أنا ضابطة شرطة منذ ما يقرب من سبعة عشر 
األسبوع  في   9 ق-  مدرسة  في  حالياً  وأنا  عاماً، 
4 من 6. التدريب مكثف ومرهق ذهنياً ناهيك عن 
أنثى واحدة!  وجود تسعة طاب ذكور مع طالبة 
الفرصة مهما كان.  أتخلى عن هذه  لن  لكنني  أنا! 
العديد  على  وتفوقت  التحضيري  بعملي  قمت  أنا 
بجد  عملت  لقد  اآلخرين،  الذكور  المرشحين  من 
بهدفك..  تؤمنين  كنت  إذا  فرصة.  على  وحصلت 
األمر  ذلك  صغيرين  لطفلين  أم  أنا  الفوز!  يمكنك 

ممكن، مع الدعم المناسب!.
 

اأندريا 

قراءة هذا المقال وقراءة التعليقات جعلتني حقاً 
متفائلة! أنا طالبة جامعية وحلمي أن ألتحق في يوم 
من األيام بوحدة ق- 9! هذه المقالة جعلتني أشعر 

أن تحقيق حلمي أمر ممكن. 

 كيلي 

أنا نائب شريف منذ 6 سنوات اآلن، وأحب ما 
أقوم به. تلقى قسمنا منذ وقت قريب منحة لتأسيس 
أول وحدة ق- 9 لدينا. أنا واحدة من أربع إناث في 

بكوني  أنا مشهورة  الذكور!!  100 من  قسم يضم 
الشريف رئيسي،  نائبة ممتازة، وتحدثت مع ذلك 

وكنت األنثى الوحيدة التي تقدمت لهذا العمل. 
 16 العمر  من  تبلغ  لفتاة  الوحيد  األمر  ولي  أنا 
عاماً، وصدقوا أو ال تصدقوا أمتلك قدراً كبيراً من 
الوقت، وبالتالي فإن وجود شريك عمل من ق- 9 
سيائم حياتنا كثيراً. أجريت الكثير من البحث عما 
يمكن أن تتوقعه حينما يكون لديك شريك عمل من 
أربع قوائم! سأجتمع مع عنصر نسائي في ق- 9 
هذا األسبوع للتعرف على قصتها وقصة عملها في 
في  المطلوب  االلتزام  مدى  تماماً  اتفهم  الوحدة. 
مكافآت  يتم صرف  ال  قد  أحياناً  وأنه  العمل،  هذا 
مستعدة  أنني  إال  بها،  نقوم  التي  المهام  كل  على 
للمضي قدماً لجعل هذا العمل في ق- 9 األفضل في 
قسمنا لنرسم المسار المناسب لآلخرين الراغبين 

باالنضمام إلينا في السنوات القادمة.

جونا�س 

الذي  األمر  لاهتمام،  مثيرة  والتعليقات  المقالة 
نسائية  عناصر  لدينا  ليس  لماذا  أتساءل  يجعلني 
أكثر في ق - 9. في وحدتي لدينا 11 عنصراً ثاث 
منهم نساء. العنصر الجيد هو عنصر جيد بغض 
النظر عن الجنس، فكلنا نلبي الشروط المطلوبة في 
العمل بمفردنا ونمتلك  العمل ونكون قادرين على 

لياقة بدنية ونستطيع كتابة التقارير.
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هل �شبق اأن اتفق النا�ض  

على حب اإن�شان مثلما 

اتفقوا على حب زايد؟

وهل �شبق لقائد اأن كانت 

�شمعته الطيبة خارج 

بلده زكية وعطرة ويفوح 

اأريجها مثلما هي داخل 

وطنه وبني اأهله واأبنائه؟

زايد.. رحمك اهلل وجزاك 

عنا جميعًا كل اخلري، وهنا 

�شهادات بع�ض ممن عرفوك 

عن قرب..

اإعداد: خالد الظنحاين
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أن حضارة اإلمارات عريقة وقدمية، ولكن تاريخها 
الفعلي بدأ مع الشيخ زايد، وإن احلديث عن جتربة 
الكتب فهو يطول وكلما  املؤسس شيّق وال تسعه 
املبهرة  اجلوانب  من  العديد  وجدت  البحث  أردت 
في هذه التجربة، وفي أحد كتبي وصلت إلى 600 
لكني  الشخصية  هــذه  عن  احلديث  عند  صفحة 

حاولت االختصار حتى ال أطيل على القارئ.
إن العنصر األول في فكر املغفور له بإذن الله 
اإلميان  اإلنسان من خال  زايد هو  الشيخ  تعالى 
بقيمته إمياناً كبيراً، فقد اعتبره ثروة حقيقية، وكان 
من  املادية ال تساوي شيئاً  الثروة  أن  دائماً  يكرر 
اإلنسان، وقد متيزت مدرسة  االستثمار في  دون 
زايد بالصدق واألمانة والوضوح وكانت لديه رؤية 

د. يوسف محمد املدفعي

على ألسنتهم وفي قلوبهم

بارزة،  إماراتية  شخصية  احللقة،  هذه  ضيف 
عمل في السلك الدبلوماسي لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة بدرجة سفير، تنقل في عمله بني عدد من 
العواصم العربية واألوروبية، وحصل على أوسمة 
تقديرية من ملوك ورؤساء عدد من الدول التي عمل 
العربية  املؤمترات  من  العديد  وشارك  في  فيها، 
واإلقليمية والدولية. له العديد من اإلصدارات في 
مجال التاريخ والعلوم اإلنسانية والشعر والقصة 
مثل:  والبحوث،  الفكرية  والــدراســات  القصيرة 
و»زايــد..  االحتــاد«  دولة  بناء  ــارات..  واإلم »زايد 
بدرجة  الدولة  دكتوراة  نال  واإلنسان«،  الدولة 
اآلداب  كلية  من  األولى  الشرف  مرتبة  مع  امتياز 
والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد اخلامس بالرباط 
في  والتحديث  والبناء  زايد  »الشيخ  عنوان:  حتت 
بالشيخ  التقى  املتحدة«،  العربية  ــارات  اإلم دولة 
زايد »رحمه الله« في العديد من املرات، إنه السفير 
نص  يلي  وفيما  املدفعي،  محمد  يوسف  الدكتور 
شهادته وانطباعاته وذكرياته مع الشيخ زايد »طيَّب 

الله ثراه«:
إن احلديث عن سيرة املغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه« 
مناقبه  نحصي  لكي  الصفحات  آالف  إلى  يحتاج 
نقرأ عن شخصيات  ما  كثيراً  نحن  نستطيع،  ولن 
خلّدها التاريخ ومنر بها مرور الكرام، أما شخصية 
الشيخ زايد فهي ترسخ في العقول والقلوب، ذلك 

د. يوسف المدفعي:  

التاريخ الفعلي لحضارة اإلمارات
بدأ مع الشيخ زايد

مستقبلية وتفكير بعيد، وهذا بسبب حكمته وفطرته 
التي وهبه إياها الله عز وجل، وعندما تولى إمارة 
وباله،  فكره  في  األخرى  اإلمــارات  كانت  أبوظبي 
ولهذا أخذ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، الكثير من البناء 
نستغرب  لن  كذلك  زايــد،  الشيخ  من  والتأسيس 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مقولة 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
الوطن  هذا  على  خوف  »ال  قال:  عندما  املسلحة 
أن يطلق سموه هذا  البيت متوحد«، ال غريب  ألن 
التصريح فهو ممن تخرجوا في مدرسة زايد. وها 
نحن نرى أول جتربة برملانية عربية تقودها امرأة، 
وهذا على عكس ما يقال إن العرب يهمشون املرأة، 
نحن لدينا 8 وزيرات في احلكومة، واملرأة اإلماراتية 
قادت طائرة حربية عسكرية، ويوجد عدد كبير من 
النساء اإلماراتيات سفيرات وينافسن الرجال، ومن 
منطلق عملي في هذا املجال أشهد أن املرأة أبدعت 
الكثير، وهذا دليل  الدبلوماسي وأعطت  في السلك 
الدولة هي  بنيت عليها  التي  القاعدة األساسية  أن 

قاعدة سليمة.

فكر وحدوي

املواقف  ومن  وحدوي،  بفكر  زايد  الشيخ  متيز 
الفكر  إلى  وضوح  بكل  تشير  التي  واالجتاهات 
سعى  ما  ــد  زاي الشيخ  شخصية  في  الــوحــدوي 
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إمارة  أبوظبي  إليه عقب توليه  مقاليد احلكم في 
لتوثيق العاقات مع سائر اإلمارات األخرى، فضاً 
توثيق  إلى  السبع  لإلمارات  الرسمية  دعوته  عن 
كبيرة  مببالغ  زايــد  الشيخ  تبرع  وقد  عاقاتها، 
لصندوق تنمية اإلمارات املتصاحلة، إذ كانت إمارة 
أبوظبي في هذا الوقت قد حققت تقدماً هائاً على 
شخصياً،  مكسباً  يكن  لم  فاالحتاد  كافة.  الصعد 
حقق  فقد  ألبوظبي،  حاكماً  زايــد  الشيخ  فلكون 
ألبوظبي تقدماً وفائضاً، وعندما بدأ االحتاد حتملت 

إمارة أبوظبي األعباء عن اإلمارات األخرى.
ذروة  إلى  ووصل  الوحدوي،  فكره  تبلور  لقد 
نضجه، وجتسد واقعاً من خال املبادرة التاريخية 
التي أطلقها الشيخ زايد ولم ميض على توليه مقاليد 
حكم إمارة أبوظبي  سنتان، وقد متثلت هذه املبادرة 
من خال دعوة إخوانه حكام اإلمارات إلى االحتاد 
في دولة واحدة قوية. وبفضل الثقل العظيم الذي 
مثله الشيخ زايد في نفوس أبناء اإلمارات العربية 
سنوات  امتداد  على  نالها  التي  والثقة  املتصاحلة، 
سابقة، القت هذه الدعوة ترحيباً وقبوالً من حكام 
هذا  إلقامة  خطوة  أول  وكانت  العربية،  اإلمــارات 
االحتاد متمثلة باللقاء التاريخي بينه وبني املغفور 
آل  سعيد  بن  راشــد  الشيخ  تعالى  الله  بــإذن  له 
 1968 فبراير   18 بتاريخ  آنذاك  دبي  حاكم  مكتوم 
أبوظبي ودبي، ومت بحث  بني  السميح  منطقة  في 
إقرار  ومت  املبادرة،  هذه  لتنفيذ  العملية  اخلطوات 

إلى حكام  اإلمارتني مع توجيه دعوة  االحتاد بني 
حاكمي  إلى  باإلضافة  األخرى،  اخلمس  اإلمارات 
قطر والبحرين لانضمام إلى هذا االحتاد. وما هي 
إال أيام قليلة من تلك اخلطوة حتى استجاب احلكام 
مجلس  تأسيس  ومت  والقبول،  باإليجاب  للدعوة 
ميثاق  لصياغة  التسع  اإلمــارات  حكام  أعلى ضم 

االحتاد املرتقب.
وفي متوز عام 1971 قرر حكام اإلمارات إقامة 
دستورها  وأقروا  املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
حكام  عقد   1971 ديسمبر   2 يــوم  وفــي  املؤقت، 
وأم  وعجمان  والشارقة  ودبــي  أبوظبي  ــارات  إم
الضيافة  بقصر  لهم  اجتماعاً  والفجيرة  القيوين 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  برئاسة  بدبي 
الدستور  أحكام  مفعول  سريان  إعان  وأصدروا 
املؤقت اعتباراً من ذلك العام، ومت في هذا االجتماع 
انتخاب الشيخ زايد رئيساً لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة ملدة خمس سنوات.

الدبلوما�صية ال�صعبية

نعم، إن الشيخ زايد متيز بفطرته اإلنسانية وهو 
من  يتخرج  لم  الشعبية،  بالدبلوماسية  يسمى  ما 
أو كامبردج، لكنه جاء من اخليمة  جامعة هارفرد 
احلكومة  أخبر  وعندما  الوطن،  هذا  صحراء  ومن 
البريطانية أنه سيقيم احتاداً عارضت بريطانيا ذلك 
لكنه أصر وقال: إذا كانت نيتي سليمة فسيوفقني 

الله، والتاريخ يوثق هذا الكام، فالشيخ زايد اتصف 
احلكمة  أهمها  ومن  احلميدة  الصفات  من  بالعديد 
والشجاعة، ومن أوتي احلكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، 
فقد كان يحاور زعماء الدول القوية ويجلس معهم 
اجلميع،  تعم  املعطاء  مساهماته  وكانت  بالند،  الند 
العربية واإلسامية  الدول  إلى جانب  فطاملا وقف 
في محنها، حتى إنه اقترض من البنوك البريطانية 
ذات مرة ليساعد باكستان في توفير ثمن الساح 
التي   73 حرب  وفي  وحدودها،  أرضها  حلماية 
يسجل  والتاريخ  الدول،  من  الكثير  فيها  أسهمت 
مواقف الشيخ زايد األصيلة والشجاعة أثناء حرب 
اليمنني الشمالي واجلنوبي سابقاً، فقد قدم الكثير 
لليمن مثل بناء سد مأرب وطريق مأرب باإلضافة 
دول  وفي  للمعلمني،  ومعهداً  مدرسة   27 بناء  إلى 
الدم في  نزيف  لوقف  تدخله  نذكر  زلنا  ما  أخرى 
في  واملصاحلة  للوفاق  ودعوته  اللبنانية  احلرب 
لبنان، أما القضية الفلسطينية فقد أعطاها جهده كله، 
وهذا دليل على عمق وبعد نظر القائد الفذ، وعندما 
ضربت كنيسة القيامة سعى لصيانتها، ودائماً كان 
وال زال الهال األحمر اإلماراتي يهب لنجدة الكثير 

من الدول التي تضربها الكوارث.
احلمدلله أن اإلمارات متيزت بأنها أقامت عاقات 
متوازية بني الشرق والغرب على أرقى املستويات، 
في  الوطن  وبناء  اخلدمية  األمــور  في  وأسهمت 
اإلمارات السبع مبشاركة أصحاب السمو الشيوخ 



53  العدد 554 فبراير 2017

 الشيخ زايد يصافح الفريق محمد سعيد البادي رئيس أركان القوات املسلحة ويظهر في الوسط د. يوسف املدفعي وذلك في إحدى املناسبات الوطنية

أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات الذين عملوا 
مع الشيخ زايد، وال بد من اإلشادة بدور املغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
الشيخ  مواقف  يدعم  كان  الذي  ثراه«،  الله  »طيب 
جميعاً  كانوا  لقد  كبيراً،  دعماً  االحتاد  لقيام  زايد 

أصحاب نظر واستشعار عن بعد.

العاطفة الأبوية

وهي  األبوية،  بالعاطفة  زايد  الشيخ  متيز  لقد 
شخصيته،  على  تطغى  التي  اإلنسانية  الصفة 
»رحمه الله«، ونقصد بها هنا عاطفته األبوية التي 
تعامل بها ليس مع أبناء أسرته فحسب، وإمنا مع 
املواقف  آالف  ذكر  نستطيع  ونحن  الشعب،  عامة 
على طغيان هذه العاطفة على شخصية زايد الوالد 
واإلنسان، منها مواقفه الكثيرة وهو يحاور األطفال، 
لذلك  على مختلف شرائحهم،  الناس  مع  ويتحدث 
زايد.  بابا  ينادونه  كلهم  والشباب  األطفال  جتد 
ويجب التنبه هنا إلى أن هذه العاطفة األبوية وعلى 
أبوة  كانت  أنها  إال  وصدقها  حرارتها  من  الرغم 
النبيلة ونية اخلير  واعية ورزينة تفيض باملشاعر 
والعمل الصالح والعاقة احلميمة مع أبناء اإلمارات 
كافة، فشخصيته، رحمه الله، بعاطفته األبوية حققت 
الله«  »رحمه  وكان  واإلنسان.  الوطن  بناء  رؤية 
حاجات  نسّهل  بأن  السفراء  نحن  ويأمرنا  يحثنا 
اإلماراتية  السفارة  أن  ذلك  اإلماراتيني،  املواطنني 

وجدت خلدمة املواطن اإلماراتي، وأذكر أنه أرسل 
دول  في  اإلماراتية  الدبلوماسية  للبعثات  تعميماً 
املواطنني  جميع  مع  بالتعاون  يقضي  كافة،  العالم 
األبواب  بسياسة  السفير  يعمل  وأن  اإلماراتيني 
املفتوحة، فاحلمد لله أن املواطن اإلماراتي أخذ حقه 

في بلده وخارج بلده بتوجيهات الشيخ زايد.

عروبة زايد

الدول  معظم  أرسلت  اكتوبر  حرب  في  أذكــر 
مصر،  إلى  وعسكرية  مالية  مساعدات  العربية 
الذي  القذافي  الراحل معمر  الليبي  الرئيس  ومنهم 
اسرائيل  ضد  مصر  عن  للدفاع  طائرات  أرســل 
القذافي  فغضب  لفترة،  توقفت  قد  احلرب  وكانت 
وأشار للرئيس املصري الراحل أنور السادات، بأن 
احلرب يجب أن تستمر وإال سحب جميع طائراته 
باألمر،  زايــد  الشيخ  الــســادات،  فأخبر  احلربية، 
تسحب  ال  له:  وقال  القذافي:  معمر  إلى  فتحدث 
طائراتك وأخبرني بقيمتها وأنا سأدفعها لك. فهذا 
املوقف يعبر عن عروبة الشيخ زايد وحبه إلخوانه 

العرب.
للرئيس  الشرف  بعثة  ضمن  كنت  أنني  وأذكر 
أنور السادات عند زيارته لدولة اإلمارات، وأثناءها 
طلب بأن يقام له مؤمتر صحفي وذلك بعد حرب 
أكتوبر مباشرة، وكان يهدف من الزيارة احلصول 
على الدعم إلعادة بناء اجليش املصري، وقد حتدث 

في املؤمتر الصحفي، قائاً: لقد زرت جميع الدول 
العربية وكانوا يعدونني باملساعدات إال الشيخ زايد 
الذي قال لي لن تذهب من دون أن تأخذ مساعداتنا 

اإلماراتية معك.
وهناك موقف عربي آخر، أن الرئيس السوري 
الراحل حافظ األسد اتصل بالشيخ زايد يخبره بـ 
»أن املولدات الكهربائية قد ضربتها إسرائيل أثناء 
وسمعنا  كهرباء،  دون  من  اآلن  وسوريا  احلرب، 
جديدة،  كهربائية  مولدات  استوردت  اإلمارات  أن 
زايــد:  الشيخ  عليه  فــرد  إليها«،  بحاجة  ونحن 
القادمة  املولدات  بالقبول، وأمر بأن حتول شحنة 
آنذاك موجودة  كانت  إلى سوريا، حيث  لإلمارات 

في عرض البحر.
الشيخ  أرسل  والهرسك،  البوسنة  حرب  وفي 
البوسنة،  جلرحى  األدوية  من  كبيرة  شحنة  زايد 
عليها،  املتنازع  املناطق  بني  الفاصلة  احلدود  وعند 
أوقف الصرب هذه الشحنة ومنعوها من الدخول، 
به  فاتصلوا  جنيف،  في  حينها  زايد  الشيخ  وكان 
الله:  رحمه  عليهم  فرد  الصرب،  ليخبروه مبوقف 
إلى  القوافل  أرسلتم هذه  أنتم  أسألكم هل  أن  أود 
البوسنة فقط؟ فأجابوا: نعم، أضاف: أنتم مخطئون، 
إذا أردمت أن تدخل هذه الشحنة إلى البوسنة ال بد 
من أن ترسلوا شحنة مماثلة جلرحى الصرب فهم 
بالنهاية بشر، ومت ما أراد. فانظر إلى حكمة الشيخ 

زايد في هذا املوقف الكبير وتأمل.
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علي عـبيد
aliobaid4000@yahoo.com

كانت 
البداية صورة التقطها شاب بريطاني لسيدتني تتسوقان بالبيجامات في أحد فروع 
متاجر شركة »تيسكو« مبدينة »سالفورد« البريطانية، ونشرها على »فيسبوك«، 
ثم قام مبخاطبة الشركة قائاً: »األعزاء في تيسكو« رجاء.. هل مُيكن أن تضعوا 
قواعد ملثل هؤالء الناس، تقولون لهم إنه لن يتم التعامل مع من يدخل املتجر مبثل 

هذه املابس. إنه شيء مقرف جداً«.
إدارة »تيسكو« تلقت الشكوى باهتمام كبير، وردت على ناشر الصورة قائلة: »شكراً على تواصلك معنا. 
الكثير من الزبائن أبلغونا أنهم يشعرون بعدم الراحة عندما يرون متسوقني آخرين يرتدون مابس غير مناسبة 
في متاجرنا، ونحن نحاول أن جند توازناً ليكون كل شخص سعيداً معنا. وعلى الرغم من عدم وجود معايير 

للمابس في متاجرنا، إال أننا نعتمد في إدارتنا على الذوق العام«. 
على إثر هذا احلوار حتَوّلت »البيجامة« إلى حديث وسائل اإلعام، ومحور اهتمام مستخدمي شبكات التواصل 
االجتماعي في بريطانيا، وذلك بعد أن احتدم اجلدل بشأن ما إذا كان من حق أي شخص أن يرتدي »البيجامة« 
ويذهب بها للتسوق والتجول في الشارع، أم يتوجب على احملات التجارية أن متنع مرتدي مابس النوم من 
الدخول احتراماً للمكان وللزبائن اآلخرين. ورغم أن األعراف والعادات والتقاليد الدارجة في بريطانيا ال تكترث 
باملابس التي يرتديها الناس خال جتولهم خارج منازلهم، إال أن االستثناء الوحيد في ذلك هو مابس النوم 

التقليدية التي يعتبر البريطانيون أَنّ من املعيب ارتداءها عند اخلروج من املنزل. 
جريدة »مترو« واسعة االنتشار في لندن نشرت مقاالً عن »البيجامة« املثيرة للجدل، قالت فيه إن ملتقط 
الشخصية بشيء سوى  مُييز  التسوق في سوبرماركت ال  »البيجامة« خال  ارتداء  وإن  الصورة على حق، 
الكسل. وتساءلت: »إذا كان يتوجب عليك أن ترتدي بدلة وجاكيت في احملكمة، وأن ترتدي اللون األسود في 
اجلنازة، وأن ترتدي املابس احملترمة في حفات الزفاف، فلماذا ال يتوجب عليك أن ترتدي املابس املناسبة في 

باقي املناسبات االجتماعية واألماكن األخرى؟«.
بعد أيام من اجلدل ظهرت السيدتان اللتان لم تكن مامحهما واضحة في الصورة، فأدلت إحداهما بتصريح 
جلريدة »الصن«، وطلبت عدم نشر اسمها، إال أنها كشفت أنها ورفيقتها كانتا ذاهبتني لشراء احلليب لطفل جائع 
يبلغ من العمر خمسة شهور فقط، ولذلك خرجتا بالهيئة التي ظهرتا بها. وقالت السيدة التي تعمل في قطاع 
السياحة والسفر إنها »مشمئزة من قيام شخص بتصويرها من دون علمها، ومن ثم نشر الصورة على اإلنترنت، 
ليطلب من »تيسكو« منع الناس من التسوق وهم يرتدون البيجامة«. وأضافت: »نحن مسافرون، وأنا أشعر بأن 
هذا متييز عنصري. إنه هجوم على ثقافتنا وعلى طريقتنا في احلياة. أنا لم أكن أعتقد بأنه يوجد أي ضرر من 

الذهاب إلى السوبرماركت عند الساعة السابعة مساء بهذه الهيئة لشراء احلليب لطفلي الرضيع«.
هكذا أصبحت »البيجامة« قضية رأي عام لم يتم حسمها حتى اآلن في بريطانيا، فحوار البريطانيني الذين 
ال يكترثون عادة باملابس التي يرتديها اإلنسان خارج منزله لم ينته، لكن حوارنا نحن املسلمني والعرب، الذين 
نكترث مبا يلبس اإلنسان خارج منزله، يجب أن يبدأ، فما نراه من مناظر في بعض األماكن، وخاصة املساجد، 
يدفعنا إلى فتح هذا احلوار. انظروا إلى عدد ال يستهان به من رواد املساجد وما يلبسون لتدركوا أن فتح هذا 
احلوار ضروري ومهم، فارتداء مابس النوم في املساجد أصبح ظاهرة منتشرة وملفتة للنظر، تستحق أن يدور 

حولها جدل بيننا.
يقول أحد الذين الحظوا هذه الظاهرة في املسجد الذي يقع بجوار بيته، إنه وجه الدعوة للمصلني، بعد إحدى 
الصلوات، للذهاب معه إلى بيته حلضور الوليمة التي يقيمها على شرف شخصية مهمة، فما كان من البسي 
»البيجامات« و»اجلابيات« إال أن اعتذروا عن تلبية دعوته، ألن مابسهم ال تليق بدخول بيته، ناهيك عن مقابلة 
الشخصية املقامة على شرفها الوليمة. هنا نظر إليهم صاحب الدعوة وقال: وهل تليق هذه املابس مبقام صاحب 

البيت الذي أنتم اآلن فيه؟
نضع نقطة في آخر السطر، بانتظار رد البسي »البيجامات« و»اجلابيات« في بيوت الله.

حديث البيجامات والجالبيات

ضفاف



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة عام الخير

GENUINE WORLD GENERAL TRADING L.L.C
Untitled-3   63 1/25/17   7:52 PM



 العدد 554 فبراير 562017

vv

ومبناسبة تولي امللك جورج اخلامس العرش في 
بريطانيا، قرر السيد علي بن حمود أن يذهب إلى 
من  عدداً  معه  وأخذ  االحتفال،  بريطانيا حلضور 
بن  ثويني  بن  حارب  بن  خليفة  ومنهم  حاشيته، 
سعيد بن سلطان، وخليفة هذا زوج أخت احلاكم 
بن  علي  وصل  وعندما  حمود،  بن  علي  السيد 
املشاركة  عدم  قرر  باريس،  إلى  حمود وحاشيته 
حارب،  بن  خليفة  إلى  األمر  وأوكــل  باالحتفال، 
وأْعلن عن تنازله عن العرش وتسليم احلكم إلى 
خليفة بن حارب، كما أنه قرر البقاء في باريس، 

وبقي هناك إلى أن مات عام 1918.
عاد السيد خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد 
بن سلطان )1911-1960( إلى زجنبار، وأعلن عن 

توليه احلكم يوم 16 ديسمبر 1911.
من  ألكثر  امتد  والذي  احلاكم،  هذا  عهد  امتاز 
املهمة  والوقائع  األحداث  بالكثير من  نصف قرن 
جدارة  احلاكم  هذا  أثبت  فقد  تاريخ زجنبار،  في 
الباد، واخلروج  إدارة شؤون  في  قوية  وفاعلية 
البريطانية،  السلطة  هيمنة  من  رويداً  رويداً  بها 
في  تدخل زجنبار  وأن  بيده،  األمور  لكي ميسك 
الثقافة والعلم، متثل في الصحف  عهد جديد من 
التي كانت تصدر، واملقاالت التي كانت تنشر فيها 

سعيد  بن  محمد  بن  حمود  السيد  وفــاة  بعد 
يوليو   20 يوم  علي  ابنه  إلى  العهد  والية  أعلنت 
1902 ولم يكن موجوداً في الباد، إذ كان يدرس 
في بريطانيا، وهو عموماً دون سن الوالية، لذلك 
مت اإلعان عن وصاية املستر روجرز على العرش 
الولد حتت الوصاية إلى عام 1905، حينما  وبقي 
إلى  وصعد  بريطانيا  من  فعاد،  الرشد  سن  بلغ 
سدة احلكم، وفي عام 1906 أعيد تشكيل احلكومة، 
ومت تعيني مسؤول مالي ومسؤول قانوني فيها، 
وكاهما إجنليزيان، وفي عام 1907 مت اإلعان عن 
إلى  البلد  حماية  أمر  وأُوكل  زجنبار،  جيش  حل 

فرقتني من قوات امللك األفريقية.
مدرسة  تأسيس  مت  احلاكم  هذا  عهد  وعلى 
لتدريس العلوم العصرية، وفي عام 1908 تأسست 
أول جمعية عربية في زجنبار، وذلك لغرض رعاية 
في  املوجودين  وكذلك  هناك،  املوجودين  العرب 
تدشني  مت  أيضاً  أيامه  وعلى  األفريقي،  الساحل 

مولد كهربائي، ومتت إنارة بعض أرجاء املدينة.
أميال،  ملسافة سبعة  حديدية  مد سكة  كما مت 
ومما يذكر عن هذا احلاكم أنه كان على خاف مع 
اإلجنليز، وكان كثيراً ما يقف نداً لهم وبشدة، رغم 
أنه لم يكن يتمتع بصحة جيدة، وفي عام 1911، 

نصف قرن من االستقرار 

صفحـات من تاريخ حكم العـرب لزنجبار
وأجزاء من شرقي أفريقيا 1699 - 1964 )5-5(  

خليفة بن حارب بن ثويني
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عاوة على اجلمعيات العربية وغيرها من مظاهر 
الثقافة العربية هناك، لذلك صار لقبه )السلطان(.

بهدوء  اإلجنليز  مع  مشاكله  احلاكم  هذا  عالج 
وروية، ففي عام 1914، أعيد تنظيم مجلس احلكم 
للمجلس  رئيساً  السلطان  أصبح  إذ  زجنبار،  في 
واملندوب السامي البريطاني نائباً للرئيس وثاثة 
أعضاء رسميني، وأربعة أعضاء غير رسميني، وفي 
تلك السنة أيضاً، أعلن السلطان احلرب على أملانيا، 
ومن جانبها قامت أملانيا بإغراق سفينة السلطان 
املسماة )بيجاسوس(، وفي عام 1916 قام بتقدمي 
للمساعدة  البريطانية  إلى احلكومة  مالية  تبرعات 
احلرب  وضعت  أن  وبعد  احلربي،  املجهود  في 
العربية  اجلمعية  فإن   ،1920 عام  وفي  أوزارهــا، 
التي كانت قد تأسست عام 1908 على عهد السيد 
علي بن حمود فإنها في ذلك العام أي 1920 أعادت 
لم شملها، وقام الوجيه ناصر بن سلطان اللمكي، 
األساسي  القانون  إصدار  ومت  األعضاء،  بجمع 
انتخاب  حددت  مادة،   32 على  احملتوي  للجمعية 
رئاستها وعضوية إدارتها، ومن أهدافها النظر في 
مصالح العرب القاطنني في أنحاء الباد، ومحاولة 
ترقيتهم علمياً واجتماعياً وسياسياً ومادياً وأدبياً 
ومساعدة  اجلمعية،  أحــوال  تقتضيه  ما  بحسب 

أبرز  من  وكــان  خلق(،  ما  شر  من  الفلق  بــرب 
راشد  بن  هاشل  الشيخ  ومحرريها،  مؤسسيها 

املسكري.
 ومبناسبة احلديث عن الصحافة في زجنبار، 
فإنه وفي عهد ذلك السلطان فإنه صدرت في عام 
1949 صحيفة »النهضة« أصدرها سيف بن حمود 
السياسة  تهاجم  وكانت  البوسعيدي،  فيصل  بن 
البريطانية، لذلك توقفت عام 1955، وفي عام 1950 
أصدر أحمد بن سيف اخلروصي جريدة »املرشد« 
وكانت تصدر بثاث لغات هي العربية واالجنليزية 

والسواحلية.
»حزب  زجنبار  في  تأسس   1958 عام  وفي 
األمة« وأصدر جريدة اسمها »األمة« وكان حزباً 

يسارياً.
جريدة   1932 عام  في  صدرت  ممباسة  وفي 
باسم »اإلصاح« وقد جاءت تلك الصحف لتصوغ 
تياراً ثقافياً للمجتمع العربي املوجود في زجنبار، 

وفي مناطق الساحل الشرقي في أفريقيا.
هذا بعض ما حفل به عهد السلطان خليفة بن 
حارب بن ثويني حامل وسام القديسني ميخائيل 
البريطانية،  اإلمبراطورية  فارس  ولقب  وجورج 

وانتقل إلى رحمة الله يوم 7 اكتوبر 1960.

إصاح  من  عنه  ينتج  ما  كل  في  الباد  حكومة 
األمور  في  احلكومة  ضد  والعمل  والعباد  للباد 

املجحفة حلقوق العرب.
وفي تلك السنة أي 1920 وضع السلطان خطة 
1932 تشكلت  عام  الباد، وفي  التعليم في  لنشر 
هو  األحداث  أهم  من  وكان  زجنبار،  قوة شرطة 
التنفيذي  املجلس  تأسيس  ثم   1925 عام  في  أنه 
برئاسته، وتأسس مجلس تشريعي برئاسة رئيس 
املنتخبني  األعضاء  من  وعدد  البريطاني،  البرملان 

وأعضاء غير رسميني.
عام  ففي  العربية،  اجلمعية  إلــى  وبالنسبة 
صحيفة  إصدار  وقــرروا  األعضاء  اجتمع   ،1926
في  العربية  اجلاليات  أفكار  شتات  جتمع  عربية 
السياسي  الوضع  جتاه  موقفهم  وحتدد  زجنبار 
العرب  وتربط  القائم،  والثقافي  واالجتماعي 
األفريقية  املناطق  في  املوجودين  كافة  العمانيني 

كافة بالوطن األم ُعمان.
جريدة  اجلمعية  عن  صدرت   1929 عام  وفي 
)الفلق( كصحيفة ثقافية عامة تبحث في السياسة 
أن  على  والعلوم  واالقتصاد  واالجتماع  واألدب 
وكانت  أسبوعي،  وبشكل  سبت  يوم  كل  تصدر 
تستفتح صفحتها األولى بقوله تعالى: )قل أعوذ 

السفن احلربية البريطانية أمام زجنبار
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زمان الوصل

»توفي  الفيلسوف  رشد  ابن  بين  مفاخرة  في 
595هـ« وأبي بكر بن زهر اإلشبيلي »توفي 595هـ« 
في  كان  وإشبيلية  قرطبة  مدينتي  بين  ومفاضلة 
جملة كام ابن رشد: »ما أدري ما تقول، غير أنه 
إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيُع كتبه حملت إلى 
قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات مطرب، فأريد بيع 
آالته حملت إلى إشبيلية«، قال المقري أحد مؤرخي 
هذا  ومن  كتباً!،  الله  باد  أكثر  وقرطبة  األندلس: 
لله  الحمد  األندلسي:   الشنتريني  ابن سارة  قول 

قد وافيت قرطبة دار العلوم وكرسي الساطين!. 
والذي قاله المقري، وغيره في قرطبة يقال مثله 
الزمان  امتداد  على  األندلسية،  والقرى  المدن  في 

العربي في تلك الباد.

 »1«
و»الوّراق«:  والمؤلف  »الكتاب«  على  والكام 
الكتبي أو تاجر الكتب، والرقاق: »المشتغل بتوفير 
أدوات الكتابة من الورق وغيره«، و»المسفر«: الذي 
يسّفر »يجلّد الكتب«، وما يلحق بذلك كام طويل ذو 
أهمية عند التأريخ للحركة العلمية والثقافية، ورحلة 

الكتاب ورحات العلماء من األندلس وإليها.
الدولة  أقطار  في  يقال  ما  األندلس  في  ويقال 
أوروبا  من  األطراف  المترامية  اإلسامية  العربية 
إلى الصين من العالم القديم:  من االهتمام بالكتاب 
وتوفير نسخة، ونشره، ونقله إلى البلدان المختلفة، 
وكان  أمكن.  كلما  وتحقيقه  وضبطه  به  والعناية 
رائجة  سوق  له  وكانت  الباد،  في  حركة  للكتاب 
االقتصادي  وبالمعنى  العلمي،  الثقافي  بالمعنى 
غيرها  على  زادت  األندلس  أن  االجتماعي.غير 

بأمور:  
فقد كان أهلها يشعرون أنهم في قاصية الغرب، 
الينابيع  مع  موصولة  صلة  إلى  حاجة  في  وأنهم 
بذلك حرصهم على  في المشرق. وزادهم اهتماماً 

الرواية عن العلماء، وضبط نقولهم عنهم.
»من  السريعة  المتابعة  على  حرصهم  وكان   -

المكتبة األندلسية 
دون ريث وال إبطاء« يدعوهم إلى استجاب الكتب 
الجديدة لمواكبة المشرق بكل ما فيه، وقد اشترى 
و366هـ«   350 بين  »خافته  المستنصر  الحكم 
الفرج  ألبي  األغاني  كتاب  من  األولى  النسخة 
األصفهاني، وبعث إليه بألف دينار، وكلّفة التأليف 

في تاريخ قومه بني أمية في المشرق واألندلس.
- وكان يشغل كثيراً منهم أن يكونوا على مسافة 
واحدة من أهل المشرق ... بل طمح بعضهم إلى أن 

يتفوق ويسبق.
وهذا ابن حزم يقول:  

أنا الشمس في جّو العلوم منيرة 
                     ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 

يقول إن قومه ال يهتمون به فـ »زايُر الحي ال 
إليه وأخذوا  اللتفتوا  !!، ولو كان مشرقياً  ُيطرب« 

عنه.
فالكام على »المكتبة األندلسية« يشمل عنايتهم 
بالوافد من المشرق »ومن باد أجنبية مثل بيزنطة«، 

ويشمل ما أبدعه األندلسيون أنفسهم.

 »2« 
وتهيأ لطاب العلم والعلماء في األندلس أدوات 
الورق،  صناعة  في  وبرعوا  المختلفة،  الكتابة 
المشرق.  في  تم  الذي  التطوير  بعد  وطّوروها 
واشتهرت مدن كثيرة بصناعة الورق مثل غرناطة 
أخواتها  على  شاطبة  وتفوقت  وطليطلة.  وبلنسية 
تزال  وما  المثل،  بحسنها  وضرب  الورق،  بجودة 
كلمة شاطبي تعني هذا الورق المميز. وقد سمعت 
الثناء على الورق بأنه شاطبي »أو كالشاطبي« في 
المغرب والجزائر. وكان لألندلس فضل نقل هذه 
الصناعة إلى المغرب، وصار لألندلسيين نوع من 
الخط انتشر بينهم، وتميّز عن الخطوط المشرقية، 
األندلس نساخون  األندلسي.وكان في  الخط  وهو 

بارعون وكثير منهم من أهل العلم والمعرفة.
العلم،  والمساعدة على طلب  العلمية  البيئة  هذه 
الموّفرة المجال واسعاً للتأليف والتصنيف جعلت 

من األندلس مركزاً كبيراً من مراكز صناعة الكتاب 
الجهات  مع  وتبادله  ونشره،  وتصنيفه«  »تأليفه 
المتقدمة  الباد  من  األندلس  وصارت  األخرى. 
المختلفة  بفنونه  العلم  دواعي  لتوافر  حضارياً:  
واآلداب والشرائع ... إلخ، وتوافر العلماء الجادين، 
وانتشار الكتاب الوافد، والمنتج بأقام األندلسيين.
فالحاكم  جهتين،  من  المكتبات  كثرت  هنا  ومن 
كان يرعى العلم والعلماء، وجمهرة الناس يتابعون 
وعن  جهة،  من  العلماء  طريق  عن  العلمية  الحركة 

طريق الكتاب من جهة أخرى.
تصنعه  كانت  ما  الخاصة  المكتبات  ونافست 
ما  على  تّدل  التي  الطريفة،  األخبار  وفي  الدولة، 
المقّري  رواه  كما  أنقله  الحديث  من  بسبيله  نحن 
في: »نفخ الطيب« عن الحضرمي أحد العلماء في 

وقته قال:  
أقمت مرة بقرطبة 

            والزمت سوق كتبها مرة 
اعتناء،  بطلبه  لي  كان  كتاب  وقوع  فيها  أترقب 
»تجليد«  وتسفير  جيد،  بخط  وهو  وقع،  أن  إلى 
مليح، ففرحت به أشد الفرح، وجعلت أزيد في ثمنه، 
فيرجع إليَّ المنادي »دالل الكتب« بالزيادة عليَّ إلى 
أن بلغ الثمن فوق حّده، فقلت له: يا هذا أرني من 
يزيد في هذا الكتاب حتى بلّغه إلى ما ال يساوي، 
قال:  فأراني شخصاً عليه لباُس رياسة »من علية 
القوم«، فدنوت منه وقلت له:  أعّز الله سيّدنا الفقيه: 
»إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك، فقد 
بلغت به الزيادة فوق حّده، فقال لي:  لست بفقيه، 
وال أدري ما في الكتاب، ولكني أقمت خزانة كتب، 
البلد، وبقي  أعيان  بين  بها  فيها ألتجّمل  واحتفلت 
حسن  رأيته  فلما  الكتاب،  هذا  يسع  موضع  فيها 
أزيد  بما  أُبال  ولم  استحسنته،  التجليد  الخط جيد 
فهو  الرزق  من  به  أنعم  ما  على  لله  والحمد  فيه، 

كثير«!. 
ولهذا زخرت الدور والقصور بالكتب، وكان من 
يحتاج إلى كتاب يستعيره ليستفيد منه، وهنا شعر 

د. محمد رضوان الداية
كاتب وأستاذ 

األدب األندلسي والمغربي
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طريف لرجل كان يعير كتبه فا يرّدها المستعير أو 
يطيل استعارته، قال محمد بن الفرج األنصاري:  

يا مستعير كتابي إنه علقٌ 
                  بمهجتي، وكذاك الكتب بالمهج 

فأنت في سعة إن كنت انسخه 
                   وأنت من حبسه في أعظم الحرج 
وكانت األندلس سوقاً مفتوحة للكتاب من دون 
واألهواء  الملل  في  »الفيصل  كتاب  قيود.ويبيّن 
كثير  على  وردوده  األندلسي  حزم  البن  والنحل« 
وتنوعها  الكتب  تلك  كثرة  عليهم  اعترض  ممن 
الفقه  كتب  دخلت  وهكذا   .... اتجاهاتها  واختاف 
الكتب  وسائر  والتفسير  والحديث  واألصول 
الملل  وكتب  والفلسفة،  المنطق  وكتب  اإلسامية، 
والفرق.وانفتح الباب واسعاً لكل ما يخص العربية 
والدواوين..  والمحاضرات  واللغات  اآلداب  من 
عنايتهم  تقل  ولم  اإلنسانية.  العلوم  كتب  وسائر 
بالعلوم والطب والفلك وغيرها من العلوم األخرى.

في  لما  االستيعابية  الحركة  هذه  واستمرت 
إلى  األندلس  في  التأليف  نمو حركة  من  المشرق 

أيام الدولة العربية في األندلس.
ولما عادت الوفود المبكرة التي قصدت المشرق 
للتلقي أو االستزادة كان كثير من أفرادها مهيئين 
أو  قرؤوا،  ما  على  زيادة  والتصنيف:  للتأليف 
استنباطاً لجديد، أو رداً على ما كان لهم فيه رأي أو 

اعتراض إلى غير ذلك من وجوه التأليف.

واعتنى العلماء واألدباء والمؤلفون األندلسيون 
من  تخصها:  كثيرة  أمور  في  فألفوا  ببادهم 
التاريخ واألدب والشعر والفلسفة وتراجم األدباء 
بالكتاب. صلة  له  من  وسائر  واألطباء  والعلماء 

وصاعد  والنحويين  اللغويين  في  الزبيدي  فألف 
األندلس في العلماء واألطباء والرياضيين وسواهم 
بسام  ابن  وألف  األطباء  طبقات  جلجل  ابن  وألف 
»الذخيرة« في تراجم أدباء زمانه. وظهرت ساسل 
المؤلفين  من  لمجموعات  العامة  التراجم  كتب  من 
ما  في  وطبعت  األندلس،  أعام  معظم  استوفت 

األندلسية  التراجم  أو  األندلسية  بالسلسلة  ُعرف 
... كمؤلفات الحميدي وابن بشكوال وابن الفرضي 

وابن األبار، ولسان الدين بن الخطيب .. 

 »3«
األندلس  جغرافية  في  مؤلفات  ووضعت 
والحميري  العذري  كتاب  مثل  بلدانها  وخصائص 
وابن خاتمة ولسان الدين، وفي التاريخ األندلسي 
مثل كتب ابن حيّان القرطبي.ولألندلسيين في كل 
أيدي  بين  موجوداً  بعضها  مازال  ذائعة  كتب  فن 
القرآن«،  القرطبي »الجامع ألحكام  الناس كتفسير 
ومعجم  البن حزم،  العرب  أنساب  جمهرة  وكتاب 
المخصص، ومعجم الُمْحكم:  البن سيدة األندلسي، 
واإلحاطة في أخبار غرناطة البن الخطيب، وشروح 
حماسة أبي تمام لألعلم الشنتمري، وشرح سقط 
والعقد  البطليوسي،  السيد  البن  »للمعري«  الزند 
البن عبد ربه، والمحلي البن حزم، والقوانين الفقهية 
وأحكام  للطرطوشي،  المأثور  والدعاء  ُجزي،  البن 
القرآن ألبي بكر بن العربي.. إن القارئ يستطيع أن 
يجد مرجعاً أندلسياً في كثير من الموضوعات التي 

تشغله، ويجد فيه الكفاية أو الفائدة.
وماتزال كتب ابن رشد وابن باجة وابن طفيل 
في الفلسفة ذات قيمة موضوعية وتاريخية. وهناك 
في  وكتب  زهر،  وبني  للزهراوي،  الطب  في  كتب 
الفلك والهيئة والرياضيات و»الفيزياء« وغيرها من 
العلمية  وقيمتها  التاريخية،  لقيمتها  الباقية  الكتب 
لألندلسيين  وكان  ُكثر..  هؤالء  وأمثال   .. أيضاً 
فيهم  واشتهر  وترجمة،  تأليفاً،  بالفاحة:  اهتمام 
وابن  الرومية  كابن  المختلفة  العصور  في  علماء 
اليوم،  البيطار الذي ما يزال كتابه باقي األثر إلى 

وهو كتاب »الجامع«.
البلد،  ذلك  بدواوين  األندلسية  المكتبة  وحفلت 
من  ابتداًء  محققه  أو  »مجموعة«  دواوين  وهناك 
القرن  أواخر  إلى  وصوالً  الهجري  الثالث  القرن 
وابن  القسطلي  دراج  ابن  دواوين  وفيها  التاسع، 
زيدون وابن عمار والمعتمد بن عباد وابن خفاجة 
الزقاق، وابن الجياب وابن  التطيلي وابن  واألعمى 
وابن  الثالث  والملك يوسف  وابن خاتمة،  الخطيب 

فركون ... وغيرهم كثير.

 »4« 
وال يغيب عن البال التذكير بأعظم مكتبة وجدت 
في أوروبا في القرن الرابع الهجري، وهي مكتبة 
عامة أنشأها عبد الرحمن الناصر، واعتنى بها ابنه 
الحكم، وكان قيّمها اللغوي الشهير أبو علي القالي 
فيها  كانت  التي  الكتب  بعض  يزال  وما  البغدادي، 
محفوظاً في مكتبات مختلفة، ومنها كتب رأيتها في 

دار الكتب المصرية.
الحضارية،  مهمتها  األندلسية  المكتبة  أّدت  لقد 
إلى  األيدي  وتناقلتها  منها،  كثيرة  كتب  وخلدت 
اليوم، وإن كان كثير من نفائس تلك الكتب األندلسية 
قد ضاع على يد المتعصبين الذين أتلفوا وأحرقوا 

وأغرقوا. ولذلك حديث آخر عن التراث األندلسي.

59  العدد 554 فبراير 2017
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47القرصنة والقراصنة عبر التاريخ 

اتصف القرصان هنري إيفري بالذكاء الشديد، 
بل كان وفقاً للمؤرخين ال مثيل له بين أقرانه في 
البراعة والذكاء، كما كان يتمتع بالقدرة على تحديد 
لألفضل،  حياته  أسلوب  ليغير  المناسب  الوقت 
الغنائم ثمناً وقيمة في  وعندما استولى على أكثر 
تاريخ القراصنة اختفى من دون أن يستطيع أحد 

معرفة مكانه أو الغنائم التي نهبها.
تمتع إيفري بصفات عديدة جعلت منه إنموذجاً 
للقرصان الناجح، حيث هاجم سفناً تجارية ونهب 
ما عليها من كميات ضخمة من الغنائم التي جعلت 
منه مثار غيرة وحسد اآلخرين، كما نجح دائماً في 
من  والتخلص  الرسمية  األجهزة  وخداع  مراوغة 
مطاردتها له، مما جعله يعيش عمراً طوياً وكافياً 
وقد  وغزواته.  مغامراته  عن  بفخر  يتحدث  لكي 
مسرحية  موضوع  القرصان  هذا  حياة  أصبحت 
شكلت  كما  الناجح«،  »القرصان  عنوان:  حملت 
عكس  وعلى  لآلخرين.  إلهام  عنصر  نجاحاته 
عاصروه  آخرين  وقراصنة  ثيو  ثوماس  القرصان 
كان يدرك جيداً متى عليه ممارسة القرصنة ومتى 

عليه التوقف.
الحياة المبكرة لهذا القرصان سادها الكثير من 
القانوني  غير  االتجار  عنه  عرف  وإن  الغموض، 
عشر.  السابع  القرن  من  التسعينيات  في  بالعبيد 
األفريقية  الشركة  كانت  العقد  ذلك  نهاية  وحتى 
قام  أن  إلى  المربحة  التجارة  هذه  تحتكر  الملكية 
بانتهاك  القراصنة  قادة  بعض  ومنهم  الكثيرون 
القوانين المتعلقة بهذه التجارة بهدف جني األرباح 

الطائلة.
عن  تخلى  قد  إيفري  كان   1694 عام  بحلول 
تجارة العبيد، وفي الوقت ذاته انتشرت الشائعات 
باده  لصالح حكومة  القرصنة  بأعمال  قيامه  عن 
وضد األهداف الفرنسية المعادية انطاقاً من جزر 

القرصان الذكي 
ترجمة: د. ح�سن الغول

لوحة يظهر فيها هنري إيفري 
ومن خلفه السفينة فانسي، 
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والتي  الذهب،  إلسطول  التابعة  السفن  أهم  على 
كانت  والتي  األعظم،  المغولي  الحاكم  يملكها  كان 
 600 قيمتها  بلغت  الذهب  من  كميات  على  تحتوى 
100 مليون دوالر  )أكثر من  استرليني  ألف جنيه 
ألف  من  أكثر  على  قرصان  كل  وحصل  حالياً(، 
جنيه استرليني )نحو 175 ألف دوالر(، بينما ذهبت 
الحصة الكبرى إلى إيفري وطاقمه. إثر ذلك تفرق 
السفينة  وأبحرت  المتحالفين  القراصنة  إسطول 

»فانسي« عائدة إلى البحر الكاريبي.
إيفري  على  الحاكم  عرض  البهاما  جزر  وفي 
تم  كما  رشوة(،  منحه  )مقابل  له  الحماية  توفير 
العفو عن الطاقم العامل معه، والذي تفرق أعضاؤه 
بعد ذلك وعاد معظمهم إلى إنجلترا، إال أن بعضهم 
إيفري  أبحر  القبض عليه وأعدم شنقاً، بينما  ألقي 
إيرلندا وهناك اختفى. وبقيت حياته بعد ذلك  إلى 
مغلفة بالغموض، حيث ساد اعتقاد بأنه عاش في 
التي  بالثروة  مستمتعاً  األنظار  عن  وبعيد  هدوء 
نجا من  الذي  الوحيد  القرصان  كان  جناها، حيث 
التي  الثروة  وبحوزته  حياً  وبقي  والعقاب  القتل 
أكثر  من  كان  كما  قانوني.  غير  بشكل  جمعها 

القراصنة نجاحاً وتمتعاً بالذكاء الشديد.

منح  العام  ذلك  من  يونيو  شهر  وبحلول  البهاما. 
تصريحاً رسمياً من قبل الحكومة اإلسبانية للعمل 
متن  على  نشاطه  بدأ  حيث  لها،  مواٍل  كقرصان 
السفينة الحربية »تشارلز« التي استخدمت في شن 
هجمات ضد السفن التجارية التي كانت تنطلق من 
مستعمرة »المارتنيك« الفرنسية الواقعة في اإلنديز 

الغربية.
ذات مرة  استغل  الكبيرة  الطموحات  ذو  إيفري 
فقدان قبطان السفينة الوعي بسبب تناوله الكحول 
وقاد عصياناً ضده، واستولى على السفينة بمساعدة 
»فانسي«،  اسم  عليها  وأطلق  القراصنة،  طاقم 
وأصبح قائدها الجديد، حيث أصبحت هذه السفينة 
الحقاً إنموذجاً لسفينة القراصنة إذ صممت لتكون 
سريعة الحركة ومسلحة بستة وأربعين مدفعاً. إثر 
إلى  األطلسي  المحيط  بعبور  القراصنة  قام  ذلك 
الساحل األفريقي، ثم االلتفاف حول رأس الرجاء 
الهندي. وإلى  المحيط  إلى مياه  الصالح والدخول 
االستياء  من  إيفري  تمكن  مدغشقر  من  الشمال 
سفينة  إلى  إضافة  إنجليزيه،  سفن  ثاث  على 

قراصنة فرنسية اقتادها معه. 
والتي  للدهشة،  مثيرة  رسالة  إيفري  كتب  وقد 
لندن،  إلى  المتجهة  السفن  إحدى  مع  بها  بعث 
تلك  وفي  هناك،  الصحف  من  عدد  في  ونشرت 
الرسالة إدعى إيفري أنه ليس لديه أيه نوايا عدوانية 
شن  مبرراً  والهولندية،  اإلنجليزية  السفن  تجاه 
الجوع ويتصفون  هجماته بأن رجاله يعانون من 
تجاوز  إلى  يدفعهم  مما  القوية،  واإلرادة  بالعناد 
مساعدتهم.  على  قادر  غير  يجعله  بشكل  رغباته 
وكان من الواضح أن هذا القرصان كان يهدف إلى 
إيجاد نوع من الصفقة مع السلطات الحكومية في 

حال ألقي القبض عليه.

ال�صتيالء على اإ�صطول الكنز الهندي 

الساحل  باتجاه  إيفري  أبحر   1695 عام  في 
من  العديد  قابل  حيث  األحمر  والبحر  األفريقي 
من  قوي  تحالف  بتشكيل  قام  كما  القراصنة، 
الماحي  الخط  ومراقبة  لرصد  األشداء  القراصنة 
ألساطيل الكنز الهندية التي تبحر بين الهند والشرق 
األوسط والهجوم عليها، أثناء عودتها إلى الهند من 
العربية، حيث تكون محملة بشحنات من  المنطقة 
الذهب والفضة والحلي، والتي يتم تبادلها في الهند 

بسلع تضم الحرير والتوابل وغيرها.
وجود  اكتشفت  التي  الذهب  أسطول  سفن 
مستغلة  الفرار  إلى  عمدت  يطاردونها  قراصنة 
إذ  الحظ  سعيد  كان  إيفري  أن  إال  الظام،  حلول 
مع بزوغ الفجر رصد اثنتين من تلك السفن على 
مسافة قصيرة وتغلب بسهولة على سفينة صغيرة، 
قتال ضار  بعد  األخرى  السفينة  استسلمت  بينما 
بين الطرفين، حيث تعرض أطقم السفينتين الذين 
استسلموا للتعذيب لاعتراف بأماكن إخفاء الكنز، 
لاغتصاب،  النساء  وتعرضت  بعضهم  قتل  كما 
وكان العنف على أشده بسبب االختافات الدينية 

والعرقية بين القراصنة والهنود.
استولوا  أنهم  ورجاله  إيفري  اكتشف  وقد 

 لوحة ظهرت في كتاب »التاريخ العام للقراصنة«، والتي يظهر فيها 
»إيفري« كقرصان عظيم يمتلك قلعة والكثير من العبيد.
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استخدام السالح ينتشر، ويصل 
في أحيان كثيرة إلى األيدي التي 

تسيء استخدامه، وهذه هي 
الظاهرة التي تبذل الشرطة 

في العالم جهودها للسيطرة 
عليها. 

مختارات مما نشرته مجلة
»الشرطة« خالل عقودها 

األربعة املاضية

إعداد: أميرة الرئيسي
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فبراير

األرشيف

م�شاعرها  الكويت  �شقيقتها  الإمارات  دولة  �شاركت 

ال�شيخ  �شمو  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  وفاة  يف 

�شباح ال�شامل ال�شباح اأمري دولة الكويت الذي تويف 

يف اآخر اأيام عام 1977. 

اإىل  العزاء  لتقدمي  الكويت  اإىل  وفود   3 �شافرت  وقد 

الكويت  اأمري  ال�شباح  الأحمد  جابر  ال�شيخ  �شمو 

برئا�شة  وفد  و�شعبًا،  حكومة  الإمارات  دولة  با�شم 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س الدولة، ورافقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن 

حممد ال�رشقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية، 

وعدد من اأ�شحاب املعايل الوزراء، والثاين برئا�شة 

القا�شمي  بن حممد  �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

عدد  يرافقه  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 

من الوزراء، والثالث برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شقر 

حاكم راأ�س اخليمة. 

الداخلية  بوزارة  للتنظيم  العامة  اللجنة  وافقت 

على اإن�شاء معهد تدريبي للجن�شية والهجرة لإعداد 

هذا  يف  العاملني  املواطنني  من  الالزمة  الكوادر 

املجال. 

اإىل الهيئة العليا للتخطيط  اإحالة املو�شوع  وتقرر 

والتنظيمية  املالية  النواحي  لدرا�شة  بالوزارة 

والإدارية اخلا�شة باإن�شاء املعهد الذي اأكدت اللجنة 

على مدى اأهميته. 

افتتاح محطة محروقات آلليات الشرطة

إنشاء معهد للجنسية والهجرة 

عزاء اإلمارات في وفاة أمير الكويت 

لل�رشطة  العامة  املديرية  افتتحت 

لآليات  حمروقات  حمطة  باأبوظبي 

ال�رشطة، يتم �رشف املحروقات منها 

بناء على ق�شائم خا�شة، وتعمل طوال 

الأربع وع�رشين �شاعة يوميًا، وقد بداأ 

العمل الفعلي يف املحطة اعتباراً من 

فرتة  هذا  و�شبق  احلايل،  فرباير  اأول 

مديريات  وتبقى  جتريبية،  ت�شغيل 

لهما  التابعة  واملراكز  وطريف  العني 

وكذلك مركز �شعيب يف تزويد حاجة 

اآلياتها من الوقود من حمطات �رشكة 

تواجد  حالة  ويف  الوطنية،  اأبوظبي 

تزويدها  فيتم  اأبوظبي  يف  اآلياتها 

بالوقود من حمطة ال�رشطة. 
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اجلرائم االقتصادية هي األكثر 
انتشاراً اآلن على مستوى 

الدولة في الوقت الذي اجتهت 
فيه اجلرمية بوجه عام إلى 

االنخفاض. وهذا هو الوضع 
نفسه في إمارة الفجيرة على 

نحو ما يوضحه اللقاء مع 
مدير شؤون األمن في اإلمارة. 

أما موضوع الغالف فيتناول 
جرمية كانت جهود الشرطة 
وراء الكشف عن غموضها. 
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فبراير

تجربة عملية للدفاع المدني على 
استخدام جهاز إلنقاذ األشخاص 

في حوادث الحريق 

االحتفال بتخريج دورتين في االتصاالت الالسلكية والطباعة 

63

اأجرت الإدارة العامة للدفاع املدين جتربة ل�شتخدام جهاز 

»كم الإخالء« يف عمليات اإنقاذ الأ�شخا�س يف حالة وقوع 

حادث حريق. 

الدفاع  عام  مدير  �شيف  علي  حميد  العقيد  التجربة  و�شهد 

املدين، والرائد عبيد را�شد اأبو عفرة مدير العمليات بالإدارة 

العامة للدفاع املدين، والرائد بطي �شامل القبي�شي مدير اإدارة 

الدفاع املدين يف اأبوظبي وعدد من �شباط الدفاع املدين. 

باأنه ميكن عن طريق هذا  العقيد حميد علي �شيف  و�رشح 

اجلهاز اإنقاذ اأكرب عدد ممكن من الأ�شخا�س يف اأق�رش وقت، 

وهي و�شيلة ماأمونة، ويتم ا�شتخدامها يف اململكة العربية 

ال�شعودية وبع�س الدول الأوروبية. 

مدير  الناخي  �شيف  العقيد  �شهد 

بوزارة  والتدريب  التخطيط  عام 

الداخلية الحتفال الذي اأقيم باإدارة 

والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت 

الت�شالت  ماأموري  دورة  لتخريج 

الطباعة  ودورة  والع�رشين  الثالثة 

الحتفال  بداية  ويف  الأوىل.  

الزعابي  �شامل  ح�شن  الرائد  األقى 

بهذه  كلمة  الت�شالت  اإدارة  مدير 

احل�شور،  فيها  حيا  املنا�شبة 

الت�شالت  ماأموري  دورة  اإن  وقال 

ا�شتغرقت 14 اأ�شبوعًا درا�شيًا و�شارك فيها 30 دار�شًا 

وتلقى اخلريجون خاللها درو�شًا نظرية وعملية يف 

الربقيات  حترير  وقواعد  الال�شلكي  التخاطب  قواعد 

واأ�شول العمل يف مراكز الت�شالت ومكاتب املخابرة 

والهوائيات والقوا�شم والهواتف. 

حمودة بن علي يستقبل سفراء السعودية والمغرب
واليمن والواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي 

العدد 554 فبراير 2017

ا�شتقبل معايل اللواء حمودة بن علي وزير الدولة 

لل�شوؤون الداخلية مبكتبه �شعادة �شالح �شليمان 

لدى  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري  الفوزان 

الكرمي  عبد  �شعادة  معاليه  ا�شتقبل  ثم  الدولة، 

ال�شمار �شفري اململكة املغربية لدى الدولة. 

اأحمد �شالح  الوزير �شعادة  ا�شتقبل معايل  كما 

اليمن الدميقراطية لدى  حاجب �شفري جمهورية 

الدولة، وا�شتقبل معاليه، �شعادة ديفيد ليل ماك 

�شفري الوليات املتحدة لدى الدولة.  كما ا�شتقبل 

معايل الوزير �شعادة فليكي�س نيكولفت�شي �شفري 

الحتاد ال�شوفييتي لدى الدولة، وتناول البحث 

ذات  املو�شوعات  من  اللقاءات عدداً  خالل هذه 

الهتمام امل�شرتك وو�شائل دعم عالقات التعاون. 
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فبراير

الديون مبختلف أنواعها 
تشكل هماً وعبئاً كبيرين على 
الشباب وهاجساً يؤرق حياتهم 

ويعرقل مسيرتهم. 
فمن هو املسؤول عن ذلك؟ هل 

هم الشباب الذين يفشلون 
في تدبير شؤونهم املادية؟ 
أم البنوك التي تقدم لهم 

اإلغراءات للغرق في بحرها؟ 
أم اجملتمع والضغوط التي 
يشكلها على الشباب؟. 

إن قضية الديون الناجتة عن 
القروض حتتاج إلى تضافر 

جهود اجلهات املعنية كافة 
للحد من هذه الظاهرة التي 

تتفشى بني الشباب يوماً بعد 
يوم. 
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0
2

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 

اأجانب  من  املتزوجات  املواطنات  اأبناء  من   1300 مبنح  مر�شومًا  اهلل« 

العميد حا�رش خلف املهريي مدير عام اجلن�شية  الإمارات.  وقال  جن�شية 

�شاحب  بقرار  امل�شمولني  من  كبرياً  عدداً  اإن  الداخلية  وزارة  يف  والإقامة 

ال�شمو رئي�س الدولة منحوا اجلن�شية بالفعل، ويتم الآن اإنهاء اإجراءات البقية 

والإقامة،  للجن�شية  العامة  الإدارة  اجلن�شية يف  ق�شم  يراجعون  الذين  من 

اإىل اأن جميع العاملني يف الإدارة يعملون ليل نهار من اأجل تنفيذ  م�شرياً 

توجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة مبنح اجلن�شية للم�شمولني يف القرار. 

الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مكارم  من  جديدة  مكرمة  القرار  اأن  واأ�شاف 

على  وال�رشور  الفرحة  �شتدخل  اأنها  ول�شك  املواطنني،  لأبنائه  املتوا�شلة 

الكثري من الأ�رش الإماراتية على م�شتوى الدولة. 

الدكتور  الركن  الفريق  معايل  ح�رش 

الداخلية،  البادي وزير  حممد بن �شعيد 

اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  واللواء 

نهيان وكيل الوزارة ا�شتعرا�س الزي الذي 

باختيار  املكلفة  العليا  اللجنة  قدمته 

ال�رشطة  لرجال  املوحد  الع�شكري  الزي 

�شعادة  برئا�شة  الدولة  م�شتوى  على 

�رشطة  عام  قائد  خلفان  �شاحي  اللواء 

اللجنة يف قاعة  ا�شتعر�شت  دبي.  وقد 

املحا�رشات بوزارة الداخلية الت�شميمني 

النهائيني للزي الع�شكري لرجال ال�رشطة 

اللذين وقع اختيار اللجنة عليهما. 

الإمارات  دولة  حر�س  الحتادي  الوطني  املجل�س  اأكد 

بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانه  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س 

على  الإمارات،  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء 

توفري الأمن وال�شتقرار والطماأنينة للمواطنني واملقيمني 

على اأر�شها. 

واأو�شى املجل�س الوطني الحتادي يف جل�شته ال�شاد�شة، 

والتي عقدت يف 22 يناير املا�شي ب�رشورة زيادة الدعم 

باأهدافها  القيام  من  لتمكينها  الداخلية  لوزارة  املايل 

وطالب  الوظيفي،  كادرها  يف  النظر  واإعادة  وخططها 

الرقم  مل�رشوع  الالزم  املايل  الدعم  بتوفري  املجل�س 

الوطني املوحد. 

وكان املجل�س الوطني الحتادي قد عقد جل�شته ال�شاد�شة 

الت�رشيعي  الف�شل  من  الثالث  العادي  النعقاد  دور  يف 

بن  حممد  �شعادة  برئا�شة  خاللها  ناق�س  ع�رش  الثاين 

عدة  الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  احلبتور  خليفة 

العامة  ال�شيا�شة  اأبرزها مو�شوعي  كان  موا�شيع مهمة، 

لوزارة الداخلية وال�شالمة على الطرق اخلارجية. 

�شقر  بن  حممد  ال�شيخ  �شعادة  وح�شور  رعاية  حتت 

ورئي�س  اخليمة،  براأ�س  املحاكم  دائرة  رئي�س  القا�شمي 

بن  ال�شيخ طالب  العميد  وبح�شور  اخليمة،  راأ�س  نادي 

�شقر القا�شمي مدير عام �رشطة راأ�س اخليمة، والعميد 

الريا�شي،  ال�رشطة  احتاد  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  �شامل 

�شهيل  عبداهلل  واملقدم  جمعة،  اأحمد  عبداهلل  والعقيد 

ال�شباط  من  كبري  وعدد  الحتاد،  اإدارة  ع�شوي جمل�س 

ال�رشطة  احتاد  اأقام  واجلمهور،  والأفراد  ال�شف  و�شباط 

الثالث  الرباعي  الريا�شي  التجمع  بطولة  الريا�شي 

خالل الفرتة من 13 - 16 يناير املا�شي، بنادي �شباط 

والقيادات  الإدارات  ومب�شاركة  اخليمة  براأ�س  ال�رشطة 

العامة لل�رشطة كافة.

رئيس الدولة يصدر مرسومًا بمنح اجلنسية لـ 1300 
من أبناء املواطنات املتزوجات من أجانب 

البادي وسيف بن زايد حيرضان استعراضًا للزي املوحد للرشطة 

املجلس الوطني االحتادي يشيد بدور وزارة الداخلية ويطالب بزيادة الدعم املايل هلا 

رأس اخليمة تشهد أكرب جتمع ريايض 
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في هذا الباب نسلط الضوء دائماً على العنصر 
النسائي العسكري، الذي آمن بأبجديات »الدريس«، 
النظرة  عن  بعيداً  كبير،  بتحٍد  المجال  هذا  واقتحم 
في  المرأة  تحصر  كانت  التي  الضيقة  المجتمعية 
أدوار معينة وترفض تصديق قدرتها  السابق في 
على اقتحام مجاالت مختلفة وجديدة، إال أن هناك 
أي  أو  واقع  أي  من  وثباتاً  شجاعًة  أكثر  نساء 
صورة نمطية، استطعن تغيير المعادلة المجتمعية 
وتحدي الجميع وإثبات الذات العسكرية بكل فخر 
وجدية، وهذا الباب تحية لهن، وضيفة حلقتنا لهذا 
الحياة  لدخولها ميدان  العدد، تحمل قصة مختلفة 

العسكرية. 
إنها المازم وردة أحمد ناجي أحمد القحطاني 
التي تمارس مهام عملها كضابط إداري في اإلدارة 
العامة لإلسناد األمني التابعة لألمانة العامة لمكتب 

سمو وزير الداخلية.
بالعمل  التحقت  كيف  وردة،  المازم  تتذكر 
شهادة  تحمل  حينها  كانت  حيث  عام2004، 
البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية تخصص ترجمة 
ولغات، حيث بدأت حياتها الوظيفية كمدنية وكان 
اإلدارة  في  جوازات  مأمورة  هي  لها  وظيفة  أول 

العامة للجنسية واإلقامة في وزارة الداخلية.
في  قائلة:  وردة  المازم  تواصل  بدايتها  وعن 
2005 دخلت دورة تأسيسية في مدارس الشرطة، 

القحطاني: 
المرأة العسكرية يحتاجها الوطن

العسكرية  الجامعيات  بدورة  التحقت   2009 وفي 
في كلية الشرطة في أبوظبي وتخرجت منها برتبة 

مازم بدبلوم علوم شرطية. 
وتسترجع المازم وردة بداياتها الوظيفية قائلة: 
باإلدارة  الوكيل  ديوان  في  كانت  لي  وظيفة  أول 
يتغير  أن  قبل  حينها،  واإلقامة  للجنسية  العامة 
الجنسية  لشؤون  المساعد  الوكيل  إلى  المسمى 

واإلقامة والمنافذ.
في  المساعد  الوكيل  مكتب  إلى  نقلت  بعدها 
العمل من  المحلية ومن ثم تدرجت في  الجوازات 
مأمورة إصدار جوازات وخاصات قيد للمواطنين 
حينها،  والمباحث  التحقيق  قسم  في  محققة  إلى 
والتحريات  المباحث  دورة  أخذت  أن  بعد  وذلك 
لمدة شهر مع الشرطة البريطانية، ومن ثم حصلت 
التحقيق  دورة  وهي:  التحقيق  في  دورتين  على 
التأسيسية، ودورة التحقيق المتقدمة، وبعدها عملت 
في الحاالت اإلنسانية في قسم اإلقامة، ثم في إدارة 

متابعة المخالفين واألجانب.       
التخطيط  لفرع  مديرة  عملت   2011 عام  وفي 
واألجانب  المخالفين  متابعة  إدارة  في  والدراسات 
االتحادية حتى بداية عام 2016، وبعدها انتقلت إلى 
األمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، وال زلت 
القحطاني:  وردة  وتقول  تاريخه.  حتى  بها  أعمل 
الضباط  من  مجموعة  مع  بالعمل  كثيراً  سعدت 

واألفراد ذوي الكفاءة العالية والحنكة في العمل من 
السرية  المصادر  لجنة  في  وذلك  مختلفة،  إدارات 

االتحادية والتي أنهت أعمالها في عام 2015. 
عاماً   13 »قرابة  قالت:  الشرطية  تجربتها  وعن 
قضيتها في العمل الشرطي وتدرجت في هذا العمل 
الخبرات  الكثير من  واكتسبت  األخرى،  تلو  درجة 
والعاقات ورأيت خالها التطور في آليات العمل، 
والطفرة الشرطية في اإلمارات مما يمنحني األمل 
والثقة بالتقدم نحو مستقبل مشرق بإذن الله لرفع 

راية الوطن بهذا المجال«.
مثل:  األوسمة  من  العديد  وردة  المازم  نالت 
ووسام  الـ10سنوات،  الطويلة  الخدمة  وسام 
وسام  على  حصلت   2014 وفي  المثالي،  الموظف 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  من  الوظيفي  التميز 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
وزير الداخلية، كما أنها عضو في جمعية الشرطة 

النسائية. 
وعن حلمها، تقول المازم وردة: »أدرس حالياً 
الجامعة  في  األمنية  الدراسات  في  الماجستير 
شهادة  لحمل  طريقي  أكمل  أن  وأحلم  األمريكية، 
الدكتوراه في العلوم السياسية والعاقات الدولية، 
في  ومتميزة  مجتمعي  في  قيِّماً  عنصراً  وأكون 

عملي«.
من  زمياتها  القحطاني  وردة  المازم  تنصح 
في  والدقة  باإلخاص  والمستجدات  العسكريات 
العمل إلى جانب التسلح بالعلم والمعرفة، والتركيز 
على هدف معين والمثابرة الدائمة إلى جانب التميز 
واإلبداع، فهي من أدوات وعناصر الحياة العسكرية 
الناجحة، فعلى العسكرية أن تكون قدوة في عملها 

وفي مجتمعها.
المجال  في  العمل  على  المقبات  تنصح  كما 
العسكري بعدم التردد، فالمرأة العسكرية »يحتاجها 
الوطن وعليها أن تكون على أهبة االستعداد دائماً«.

نساء في الميدان

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

االإخال�س والدقة يف العمل والت�شلح بالعلم واملعرفة، 

واملثابرة الدائمة عنا�شر احلياة الع�شكرية الناجحة. 
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المتميزون

ضيف هذا العدد هو ضابط متميز ومبدع ويتطلع 
العديد من اجلوائز،  لألمام، وقد حصل على  دائماً 
اإلدارة  مستوى  على  املناصب  من  العديد  وتقلد 
)إدارة  أبوظبي  بشرطة  املركزية  للعمليات  العامة 

الطوارئ والسامة العامة(.
إنه الرائد عبدالله علي أحمد الصغيري احلمودي، 
للفرق  قيادي  ميداني  كضابط  بدايته  كانت  فقد 
وأثبت جدارته، حيث  باملناصب  امليدانية، وتسلسل 
التميز  تفعيل  عن  املباشر  املسؤول  حالياً  يشغل 
واإلبداع بإدارة الطوارئ والسامة العامة ويشرف 
على تطبيق مهارات اإلبداع والتفكير االستراتيجي 
والعاملني  للموظفني  الذهني  والعصف  والتميز 
من  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  وهو  ــاإلدارة،  ب
جامعة سالفورد البريطانية عام 2016 على أُطروحته 
بدولة  األمني  املجال  في  املبكر  ــذار  اإلن )تطوير 
املجتمع  إشراك  وكيفية  املتحدة  العربية  اإلمــارات 
في عمليات املواجهة من خال القيادة والتميز في 

العمليات امليدانية واإلدارية(.
واحلمودي من مواليد إمارة الفجيرة 1982 وهو 
متزوج وله خمسة أبناء، وكان التحق بالشرطة عام 
2000 ويعمل حالياً رئيساً لقسم التدريب في إدارة 
لشرطة  العامة  بالقيادة  العامة  والسامة  الطوارئ 

ابوظبي.
َكّرمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي 
شهادة  بنيل  التعليمي  متيزه  على  الفجيرة  عهد 

الدكتوراه حيث يقول احلمودي واصفاً مشاعره في 
كنت  فقد  يوصف،  ال  »كان شعوراً  اللحظات:  تلك 
السمو  صاحب  شكرني  حيث  باللقاء،  جداً  سعيداً 
احلاكم وكذلك سمو ولي العهد على املجهود وطلبا 
واملعرفي  الدراسي  التحصيل  في  االستمرار  مني 
مجال  في  جديد  هو  ما  على  االطــاع  وضــرورة 
التعليم، ونقل ما تعلمته إلى املجتمع وتطبيقه كذلك 

في املجال الوظيفي«. 
إنها  احلمودي  يقول  الدكتوراه  أُطروحة  وحول 
تتمحور حول تطوير منظومة اإلنذار املبكر للكوارث 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث يتمثل ذلك 
سامة  على  احملافظة  في  الدولة  قدرات  دعم  في 
والتكامل  االقتصادية  واملصالح  واملمتلكات  األفراد 
متكاملة  شبكة  بناء  خال  من  واألمني  املجتمعي 
لنظم اإلنذار املبكر، تختص برصد الكوارث الطبيعية 
واألخطار املهددة للدولة وتوفير املعلومات الازمة 
املجتمع  ألفــراد  التحذيرية  ــارات  اإلش إرســال  ثم 
املعرضني ألخطار الكوارث، باإلضافة إلى إرسالها 
للكوارث  التصدي  في  بالدولة  املعنية  للجهات 
وإدارتها لكي تتمكن من إدارتها بكل حرفية وضمن 

تسلسل واضح في الصاحيات واملسؤوليات. 
منظمة  مراحل  شكل  على  املنظومة  وتكون 
اإلشارة  إطاق  عبارة عن  البداية  تكون  ومتناسقة 
وتوصيلها  نشرها  مرحلة  تليها  ثم  التحذيرية، 
للجهات املعنية، من ثم تأتي املرحلة األخيرة املتمثلة 

الحمودي: واجهت التحديات بتحويلها
إلى مبادرات إدارية أو ميدانية

في التصدي ومواجهة الكارثة. 
على  أيضاً  حصل  احلمودي  أن  بالذكر  جدير 
وشهادة   2016 لعام  العلمي  للتفوق  راشد  جائزة 
تقدير لفوزه بجائزة سمو وزير الداخلية فئة املوظف 
 2015 لعام  العام(  )املدير  مستوى  املتميز  اإلداري 

إضافة إلى العديد من شهادات التقدير واألوسمة.
املوازنة بني طبيعة  الناجحة في  وحول وصفته 
العمل واحلياة الشخصية، يقول »واجهت ضغوطاً 
في  للدراسة  للسفر  مضطراً  كنت  حيث  كثيرة 
صبرت  ذلــك  رغــم  ولكن  تغربت،  وقــد  بريطانيا 
املتكرر،  سفري  حتملت  أسرتي  وكذلك  وحتملت 
لقضاء  األسبوع  نهاية  أُخصص  كنت  ذلك  ورغم 
الدراجات  في  هوايتي  العائلة وممارسة  مع  وقتي 
الهوائية بني أحضان مدينة دبا الساحلية اجلميلة«. 
العديد من  »واجهتني  يقول  العمل  وحول حتديات 
إلى مبادرات سواء كانت  التحديات ولكني أحولها 

إدارية أو ميدانية أو مجتمعية«.
ينصح الرائد احلمودي زماءه بالعمل بإخاص 
واالستمرار  العمل  وقت  احترام  هو  واملهم  وتفاٍن 
في االطاع على أفضل املمارسات العاملية ومحاولة 
لضمان  العمل،  مجال  في  املمارسات  تلك  تطبيق 
وكذلك  الوظيفي،  املجال  في  والتميز  االستمرارية 
الدراسات  أثبتت  حيث  يومياً،  الرياضة  مبمارسة 
مجال  في  واملهارات  القدرات  تطوير  في  أهميتها 

العمل.

اإعداد: اأماين اليافعي
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خارج المهنة

بيانات  كمدخله  حياتها  بدأت  مواطنة  شابة  إنها 
القيادة  دخلت  العامة،  الثانوية  تتعدى  ال  وبشهادة 
العامة لشرطة أبوظبي في 2001  بإمكانيات بسيطة 
لفتاة عادية، لكن مها زيد السقاف الهاشمي، لم تكن 
أبداً فتاة عادية، كانت فتاة حتتاج فقط إلى بيئة عمل 
محفزة، بيئة عمل تستطيع أن حترك الطموح داخلها، 
وهكذا أصبحت في 2016  مدير فرع العاقات العامة 
العام للعمليات املركزية في اإلدارة  في مكتب املدير 
درجة  إلى  باإلضافة  هذا  املركزية،  للعمليات  العامة 
من  حتملها  التي  التنظيمية  القيادة  في  املاجستير 

جامعة »حمدان بن محمد الذكية« في دبي.
على  احلصول  الهاشمي  مها  املبدعة  استطاعت 
ميدالية اخلدمة املخلصة في عام 2011، كما حصلت 
 ،2012 املمتازة في عام  الطويلة  على ميدالية اخلدمة 
ونالت ميدالية التقدير للتفوق العلمي وشهادة التميز 
القيادة  من  وتقدير  شكر  شهادات  وعدة   2014 في 
إلى عدة شهادات  أبوظبي، باإلضافة  العامة لشرطة 

من شركات خارجية.
بدأت مها حياتها األكادميية بإجناز شهادة الدبلوم 
في تكنولوجيا املعلومات عام  2003،  وحصلت على 
إلدارة  التطبيقية  العلوم  في  البكالوريوس  شهادة 
األعمال في املوارد البشرية بامتياز عام 2014، وفي 
أغسطس من العام نفسه مت ترشيحها من قبل ديوان 
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 
العليا  التقنية  كليات  طالبات  لتمثل  املالية  دبي وزير 
القيادة  في  دورة  لنيل  املتحدة  للمملكة  وابتعاثها 
درجة  املاضي  الشهر  ونالت  الثقافية،  والتعددية 

مرتبة  مع  بامتياز  التنظيمية  القيادة  في  املاجستير 
الشرف.

أفكار  ابتكار  على  مها  تعمل  فراغها  وقت  في 
مرورية  مدينة  إنشاء  مشروع  فكرة  ومنها  جديدة 
ذكية  لألطفال تعمل بالطاقة اخلضراء، واقترحت أن 
تكون في مدينة ياس )مدينة ترفيهية تعليمية ربحية(، 
موضحة أن فكرة مشروعها تأتي متسقة مع رؤية 
االستدامة،  سياسة  تطبيق  في  الرشيدة  حكومتنا 

وتخفيض نسبة احلوادث املرورية بإمارة أبوظبي.
وتوضح قائلة: »ابتكرت هذا املشروع ليهدف إلى 
نشر الوعي والثقافة املرورية عند األطفال منذ الصغر 
لألطفال  املجال  وإتاحة  ترفيهي،  تعليمي  بأسلوب 
لتفريغ طاقاتهم مبمارسة هواية قيادة السيارة ضمن 
قوانني وضوابط السامة املرورية«. وتتابع أن املدينة 
من  مرورياً  واعية  أجيال  إلى صنع  تهدف  املرورية 
خال التركيز على تعليم األطفال السلوكيات املرورية 
في سن مبكرة باعتبارهم سائقي املستقبل، وبطريقة 
ممتعة للطفل بحيث يتعرف بهكذا طرق على النظام 
املروري بتلقائية وبشكل عملي ميارسه على األرض 
السير  حــوادث  من  واحلــد  االلتزام  إلى  يــؤدي  مما 
مستقباً، هذا بجانب معاجلة الكثير من املشكات التي 
تواجه أطفالنا، والتي إلى اآلن لم نستطع التغلب عليها 
مثل  كثرة جلوس األطفال أمام األجهزة اإللكترونية، 
زيادة نسبة احلوادث بني الشباب، هذا بجانب مشاكل 
املراهقني والعنف في املدارس، بهذا املشروع نستطيع 
هذه  في  واملراهقني  األطفال  طاقات  أغلب  امتصاص 
املدينة املرورية التي ستكون اللبنة األساسية لهم في 

تعليم وغرس مفاهيم املرور، حتى نخرج جياً واعياً 
قادراً على اإلميان بالثقافة املرورية. 

املرورية  املدينة  إن  الهاشمي:  مها  وتضيف 
وإخراج  احلوادث،  من  احلد  في  ستسهم  الترفيهية 
جيل واٍع مدرك لتعليمات السامة املرورية والقيادة 
السليمة بحيث ينتقل من مرحلة التثقيف إلى مرحلة 
الفعلية وتترسخ عند السائق الصغير قواعد  القيادة 

القيادة، فيطبقها عندما يبلغ سن الرشد. 
توضح مها أن التعلم ال يقتصر على األطفال بل 
السير  لقواعد  الطفل  تعلم  إن  األهل، حيث  إلى  ميتد 
معرفة  على  قادرين  األطفال  جتعل  بها  والتقيد 
األخطاء التي يرتكبها أهلهم في القيادة والعمل على 
احترام  إلى  ذويــه  الطفل  يدفع  قد  بل  تصحيحها، 

أسلوب القيادة السليمة.
وعن تفاصيل املشروع قالت: تتضمن هذه املدينة 
على  لألطفال  قيادة  رخص  إصدار  مكتب  املرورية: 
حسب الفئات العمرية، عمل )3( مناطق منفصلة حسب 
الطرق مجهزة  تكون هذه  أن  العمرية، وعلى  الفئات 
األطفال  لتعليم  املشاة،  وخطوط  ضوئية  بإشارات 
مبادئ وأسس قواعد املرور ومتهيدهم للقيادة بشكل 
آمن في املستقبل، على أن تكون هناك منطقة رملية 
لأللعاب والدراجات الرملية، حدائق وألعاب ترفيهية، 

مطعم، مسجد، عيادة لسامة األطفال.
سقف  ال  الهاشمي:  مها  تقول  طموحاتها  وعن 
لطموحي، وسأحاول دائماً طرح مشاريع تسهم في 
فاإلمارات  املجاالت،  مختلف  في  املجتمع  ثقافة  رفع 

تستحق منا العطاء.

اإعداد: الرا الظرا�سي

مها الهاشمي: ال سقف لطموحي!
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في قلوبنا

في  القبيسي  محمد  سلطان  محمد  حميد  ولد 
املنطقة الغربية مبدينة زايد بإمارة أبوظبي في أبريل 
ثمانية  من  تتكون  أسرة  كنف  في  وترعرع   ،1985
والديه  إلى  باإلضافة  واإلنــاث،  الذكور  من  أوالد 
الدعم  إلى جانبه وقدما له كل أشكال  اللذين وقفا 
واملساندة التي من شأنها دعم مسيرته ليشق دروب 

احلياة بتفاؤل وإرادة قوية وعزمية صلبة.
حصل القبيسي على الرعاية واالهتمام والتقدير 
وقد  به،  واحمليطني  وأقاربه  وإخوته  أسرته  من 
التي مكنته الحقاً  اإليجابية  بالطاقة  امتألت روحه 
التي حصلت له جراء حادث  التصدي لإلعاقة  من 
سير على طريق مدينة زايد/ أبوظبي، وهو ما سبب 
له شلاً رباعياً أصاب العمود الفقري، املرض الذي 
عن  عجزه  إلى  وأدى  واحلركة،  املشي  عن  أعاقه 
القيام بأمور احلياة الطبيعية التي كان ميارسها قبل 

أن يقع احلادث األليم. 
الشرطة  كلية  دخلت  قد  »كنت  القبيسي:  يقول 
مرشحاً بعد أن حصلت على الشهادة الثانوية، وبعد 
تخّرجت  الكلية،  أروقة  بني  أمضيتها  سنوات  أربع 
ولله احلمد ضابطاً في الشرطة، ثم بعدها مباشرة 
وقع احلادث األليم، وهو ما غيّر نظرتي للحياة من 
بالله  واإلميــان  والقدر  بالقضاء  اإلحساس  ناحية 
تعالى، فهو الذي وهبني الصحة وقدر لي أن أكون 

مقعداً واحلمد لله أن كل أمر الله خير«.
غير  يافعاً  شابا  كنت  احلــادث  »قبل  وأضــاف: 
مدرك ألهمية احلياة والصحة والعمل اجلاد، وبعد 
احلياة،  قيمة  عرفت  اإلعاقة،  بهذه  الله  ابتاني  أن 
لذلك لم أيأس ومبساندة عائلتي واهتمامها الكبير، 

عملت على تهيئة نفسي واألخذ باألسباب«.

الشرطة  من  تقاعده  بعد  أنه  القبيسي  ويذكر 
على  تغلب  وقد  احلادث،  بسبب  أول  مازم  برتبة 
اإلعاقة بعد رحلة عاج طويلة، أراد أن يجد لنفسه 
عما، يعتمد من خاله على نفسه، ويدخل معترك 
بالدفعة  احلياة بعزمية قوية لتحقيق ذاته، فالتحق 
الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  في  للدارسني  الـ23 
املعاقني، ودرس فيها ستة أشهر،  لتأهيل وتشغيل 
حيث تخصص في مجال احلاسوب، مدخل بيانات، 
»اإلدارة  ويقول:   .2013 ديسمبر  في  منها  وتخرج 
ولله احلمد وفرت لي كل ما احتاجه من مواصات 
من  الكثير  عليَّ  سهلت  أمور  من  وغيرها  وسكن 

الصعاب«.
نفسه  تثقيف  بهدف  املطالعة  القبيسي  يهوى 
واالطاع على كل جديد في احلياة، ويحرص على 
ممارستها يومياً، كما أن للقبيسي هواية عزيزة على 
الذين تعلقوا بتربية اإلبل  نفسه، فهو أحد الشباب 

وسباقات الهجن، ويقول القبيسي: إن سباق الهجن 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث الفريد لدولة اإلمارات 
وكانت  فيها.  البدوية  احلياة  أسلوب  عن  ويعبّر 
املاضي إلحياء مناسبات  الهجن تعقد في  سباقات 
اجتماعية مهمة مثل الزواج أو املهرجانات الشعبية 
فقد  اليوم  أما  البدو،  قرى  إلى  الشيوخ  زيارات  أو 
أصبحت رياضة تقليدية متتاز بتنظيم جيد وجتتذب 
عدداً كبيراً من املشاهدين  وُتقام منافسات أسبوعية 
لسباقات الهجن في مضامير سباقات الهجن الكائنة 
في الوثبة واملقام والعني بإمارة أبوظبي، حيث يتم 

توزيع جوائز قيّمة ونقدية مبايني الدراهم.
ويضيف: احلمد لله أنني أمتلك عزبة حتتوي على 
مجموعة كبيرة من اإلبل، وقد دخلت في الكثير من 
السباقات التي تقام في أنحاء إمارة أبوظبي، وتكللت 
احمللية,  السباقات  من  بالعديد  بالفوز  مسيرتي 
األول  باملركز  فزت  أنني  قلبي  إلى  فوز  وأقــرب 
مخصص  شوط  وهو  أبكار«  »حقايق  شوط  في 
لتسعيرة هجن الرئاسة مبيدان الوثبة، وقمت ببيع 

البكرة الفائزة بـ1.2 مليون درهم.
والقبيسي ميلك طموحاً ال حدود له، فهو يخطط 
الستكمال دراسته ليحصل على الشهادة اجلامعية، 
كما يتمنى أن يتوسع في تربية اإلبل ويحصل على 
مراكز متقدمة في سباقات الهجن العربية األصيلة 
ذوي  من  إلخوانه  ليثبت  وذلك  وخليجياً،  محلياً 
اإلعاقة  أن  ثانياً،  املجتمع  وللناس في  أوالً،  اإلعاقة 
أمام إبداع اإلنسان ومتيزه، بل إن  ال تقف حاجزاً 
التي  القوية  اإلرادة  من ميلك  هو  السوي  اإلنسان 
تدفعه قدماً لتغيير حياته وحياة اآلخرين من حوله 

إلى األفضل.

اإعداد: خالد الظنحاين

القبيسي: اإلعاقة ال تقف حاجزًا أمام إبداع اإلنسان 
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شخصيات

هذا الشهر هو آخر شهر تقضيه نائبة لمحافظ 
منصباً  ذلك  بعد  لتستلم  المركزي  إنجلترا  بنك 
مرموقاً لم تتردد لحظة واحدة بقبوله حينما عرض 

عليها قبل عدة أشهر.
يعرفها  التي  السيدة  نعمت شفيق،  عن  نتحدث 
تشغل  حيث  بريطانيا،  في  مينوش  باسم  الجميع 
المركزي، وتعد  إنجلترا  منصب نائب محافظ بنك 
واحدة من أبرز النساء العامات في المجال العام 
في المملكة المتحدة، لكن ما ال يعرفه بعضهم أن 
إدارة كلية  توليها  أعلنت مؤخراً  التى  السيدة  هذه 
لندن لاقتصاد المرموقة هي في األصل مصرية. 
سي«  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وقالت 
لجنة  في  امرأتين  من  واحدة  تعد  مينوش،  إن 
السياسات النقدية للبنك المركزي بإنجلترا المكونة 
أسعار  تحديد  عن  والمسؤولة  أعضاء،  تسعة  من 
الفائدة.  وقد قيل عن مينوش الكثير من اآلراء التي 
لمسيرتها  والتقدير  باإلعجاب  بينها  فيما  تتقاطع 
حديدي  »فوالذ  بأنها  ووصفت  الناجحة،  المهنية 

داخل قّفاز حريري«.
ولدت مينوش في مدينة اإلسكندرية عام 1962، 
المتحدة مع عائلتها عندما  الواليات  إلى  وهاجرت 
كانت في سن الرابعة، وستصبح في شهر فبراير 
الحالي أول امرأة تدير كلية لندن لاقتصاد بعقد 

دائم، وستصبح بذلك المدير رقم 16 للكلية. 
قبل  باإلسكندرية  األمريكية  بالمدرسة  التحقت 
أن تترك عائلتها مصر في الستينيات بسبب قرارات 
التأميم، وعاشت في الواليات المتحدة عندما كانت 
لتتخرج  أخرى  مرة  لمصر  تعود  أن  قبل  طفلة، 
الثانوية وتلتحق بالجامعة األمريكية  من المدرسة 
واحد،  عام  سوى  بها  تستمر  لم  لكنها  بالقاهرة، 
حيث التحقت بجامعة ماساشوستس لتحصل على 
درجة البكالوريوس في السياسة واالقتصاد، وبعد 
مصر  في  التنمية  قضايا  على  العمل  من  عامين 
حصلت  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  باسم 
على درجة الماجستير في االقتصاد من كلية لندن، 

اعداد: حاكم خريي

مينوش!
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اعداد: حاكم خريي

ثم درجة الدكتوراه من كلية سانت أنتوني بجامعة 
2004 أصغر  عام  أكسفورد. وأصبحت شفيق في 
من يتولى منصب نائب رئيس في البنك الدولي في 
سن السادسة والثاثين، وبين عامي 2008 و2011 
شغلت منصب األمين العام لوزارة التنمية الدولية 
البريطانية. وفي عام 2009، حصلت على لقب سيدة 
العام في بريطانيا، وفي عام 2011 أصبحت نائب 
رابع  لتصبح  إنجلترا،  في  المركزي  البنك  محافظ 
تأسيس  منذ  المرموق  المنصب  هذا  تشغل  سيدة 
البنك عام 1694. ونظراً إلسهاماتها، اختارتها مجلة 
فوربس األمريكية ضمن قائمة النساء األكثر نفوذا 

في العالم عام 2015.
البريطانية  الجنسيتين  شفيق  نعمت  تحمل 
واألمريكية بجانب المصرية وهي متزوجة ولديها 

توأم، هما آدم ونورا، وعمرهما 12 عاماً.
عيد  في  إنجلترا  ملكة  إليزابيث  الملكة  كرمتها 
رتبة  وهو  القائد،  السيدة  لقب  ومنحتها  ميادها 

فائقة االمتياز تمنحها اإلمبراطورية البريطانية.
كانت مينوش أول سيدة تعمل في لجنة السياسة 
التي  باركر،  كيت  المصرفية،  خروج  منذ  النقدية 
كانت عضواً في اللجنة في الفترة بين عامي 2001 
نائب محافظ  ورابع سيدة تشغل منصب  و2010، 
تتقلد  سيدة  وأول   ،1694 عام  تأسيسه  منذ  البنك 

منصباً قيادياً في البنك منذ 2010.
حازت على لقب »سيدة العام« في بريطانيا عام 
االستشارية  المجموعة  في  عضواً  وكانت   2009
األوسط  الشرق  لشؤون  الدولي  النقد  لصندوق 

وشمال إفريقيا.
ضمن  العالم  مستوى  على   59 المركز  احتلت 
العالم  في  نفوًذا  األكثر  للنساء  »فوربس«  قائمة 
لعام 2015 وهي تشغل منصب عضو مجلس أمناء 
الوزراء  رئيس  عينها  أن  بعد  البريطاني،  المتحف 

البريطاني السابق ديفيد كاميرون.
الدولية  التنمية  لوزارة  دائم  كسكرتير  عملت 
 2011 مارس  حتى   2008 مارس  من  البريطانية 
اليونان  إنقاذ  برنامجي  إعداد  على  وأشرفت 
والبرتغال  وفي المجال األكاديمي عملت مدرسة في 
كلية »وراتون« إلدارة األعمال، وفي جامعة »جورج 
تاون« كما شغلت عددا من المناصب األكاديمية في 
وقسم  بنسلفانيا،  جامعة  في  األعمال  إدارة  كلية 

االقتصاد في جامعة »جورج تاون«.
إنجلترا  بنك  في  منصبها  تركها  وبمناسبة 
إن  كانري،  مارك  البنك  محافظ  قال  المركزي 
إلى  يرمز  مصطلح  وهو  ستريت«،  »ثردنيدل 
مع  لمينوش  »وداعاً  سيقول  إنجلترا،  مصرف 

االمتنان والحزن«.
إصاحات  إجراء  في  ساعدت  »أنها  وأضاف: 
وربما  والدولية،  المحلية  الساحتين  على  جوهرية 
كان أبرزها في إنجازها في هيئة المراقبة النزيهة 

والفعالة لألسواق، التي كانت ترأسها«.
وقال: »إن مينوش أشرفت على تحول في كيفية 
المدفوعات  نظام  وتحديث  العامة،  ميزانيتنا  إدارة 
الثاقبة  الرؤية  إلى جانب  لدينا. وهذا  القيمة  عالية 
التي قدمتها في كل لجان السياسة الرئيسة الثاث 

منحتها  التي  الملهمة  القيادة  ومهارات  البنك  في 
لزمائها. وفي عملها وكقدوة، تركت )شفيق( إرثاً 

مهماً«.
في  بالعمل  تشرفت  أنها  مينوش  وصرحت 
أقاوم  أن  المستحيل  من  »كان  وأنه  إنجلترا،  بنك 
فرصة إدارة كلية لندن لاقتصاد«. وأضافت: »لقد 
الرؤى واألشخاص في  بربط  استمتعت خصيصاً 
مختلف مسؤوليات سياسة البنك النقدية والتحوطية 
الكلية والجزئية«. وقالت: »أغادر البنك مع التقدير 

العميق لعمله وكثير من اإلعجاب لموظفيه«.
مسيرتها  طيلة  شفيق  رافق  الذي  السؤال 
األكاديمية والمهنية هو »لماذا يوجد فقراء وأغنياء«، 
سؤال سكنَها منذ طفولتها التي تحوَّلت بِفعل قرار 
النقد  إلى صندوق  انضمامها  إلى  التأميم وصوالً 
شغلت  حيث  أكسفورد،  من  تخرجها  بعد  الدولي 
األبحاث،  قسم  من  بدءاً  المناصب  من  العديد  فيه 
واالستشراف  النمذجة  على  باالشتغال  واهتمت 

الحق  وقت  في  ثم  ومن  العالمي،  االقتصادي 
الوطني  االقتصاد  على  البيئية  القضايا  أثر  على 
على  ذلك  عقب  البحثي  اهتمامها  والعالمي، صبَّت 
منطقة أوروبا الشرقية والشرق األوسط ونشرت 
العديد من الكتب والدراسات والمقاالت حول الواقع 
والمستقبل االقتصادي وآليات اقتصاديات السام 
النوع  وقضايا  اإلقليمي  والتكامل  العمل  وأسواق 

االجتماعي.
في عام 2004 ونتيجة ألبحاثها واشتغالها المميز 
لرئيس صندوق  نائب  أصغر  تكون  أن  استطاعت 
منذ  فبدأت  سنة،   36 عمر  في  وهي  الدولي  النقد 
تولّيها ذلك المنصب بتنشيط عمل البنك في القطاع 
خال  من  التحتية  بالبنى  واالستثمار  الخاص 
استراتيجيات تستند إلى أسس علمية. واستطاعت 
 50 بقيمة  المشاريع  محفظة  أداء  رفع  خالها  من 
المشاريع  محاِفظ  نمو  عن  فضاً  دوالر  مليار 

األخرى بقيمة مليار دوالر أميركي سنوياً.
في ذات السياق اشتغلت شفيق على إدارة فريق 
اإلدارة العليا لصندوق النقد الدولي حيث اقتصرت 
أفضل  تقديم  على  األمر  بادئ  في  هناك  مهمتها 
واالستثمارات  السياسات  مجال  في  المشورات 
والتعدين  والنفط  االتصاالت  قطاع  في  الخاصة 

والغاز في العالم.
اشتغلت  إذ  األنظار،  إليها  جذب  ذاك  نشاطها 
الدولي،  النقد  صندوق  في  وجودها  جانب  إلى 
التابعة  الدولية  التنمية  إدارة  في  دائماً  عاماً  أميناً 
لحكومة المملكة المتحدة في بريطانيا، واستطاعت 
من خال منصبها ذاك تجاوز الكثير من الصعاب 
المرتبط  والعالمي  المحلي  االقتصاد  دورة  في 
الحلول  إيجاد  خال  من  البريطاني،  بالشأن 
هذه  زمنية.  مدة  أقصر  في  وتطبيقها  الناجعة 
على  للحصول  دفعتها  التي  هي  المتتالية  الجهود 
لقب »سيدة العام« في بريطانيا، وهي التي دفعتها 
أيضاً للوقوف في قصر بيرمنغهام في عيد مياد 
التي منحتها رتبة »السيدة  الثانية  إليزابيث  الملكة 
القائد« وهو أحد أرفع األوسمة التي تمنحها المملكة 
باسم الملكة لخمس طبقات من بينهم العسكريون 

والمدنيون على حد سواء.
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استقبلنا مؤخراً عاماً جديداً، يطمح اجلميع أن يكون خيراً من ذي قبل، 
وأن يكون قادراً على رسم البهجة على وجوه البشر، وأن يحمل بني طيات 
األمن  يعم  وأن  واملتاعب،  اآلالم  تنتهي خاله  وأن  والتفاؤل،  اخلير  أيامه 

واالستقرار وتعود حالة التآلف بني الناس.
واألوصاف،  الروايات  اختلفت  مهماً  أصاً  لكل حكاية  إن  أقول  فاحلق 
إال أن املصدر واحد رمبا يسردها مبالغ أو متزن أو ناقل أمني، ومع ذلك 
ال يؤثر ذلك كثيراً ما دام هناك أصل أو مصدر، واجلدير بالذكر أن حكاية 
العام اجلديد هي شحنة من اآلمال واألحام والتمني، مهما زعم الناس أن 
السنة املنصرمة كانت قاسية ويتذكرون ما بها من مآٍس إال أنهم يغفلون 
عن اجلانب اإليجابي. ويطمح الكثيرون في العام اجلديد أن يكون األفضل 
أو كما يأملون أنه األفضل، وهذا عامل إيجابي للغاية، فالتفاؤل من املتطلبات 
الدينية والدنيوية على حد سواء. بينما التشاؤم هو جالب للمرض ويصيب 
واالضطراب  واالكتئاب  القلق  إلى  ويدفع  بالنفس  الثقة  ويضر  العقيدة 

النفسي الذي قد يصل إلى حدود مرضية متاماً. 
فإذا كانت النفس البشرية تعودت على التمني وطول األمل دائماً، 
فا يعيبها أنها حتلم وتتفاءل باستقبال عام جديد. فتلك األجساد 
أعباء  من  املنهكة  والنفوس  اجلريحة  والقلوب  النحيلة  البشرية 
احلياة عندما تودع عاماً وتستقبل آخر فكأنها تعاتب من تودع 
وترحب مبن تستقبل. بالطبع هي ال تلوم العام نفسه وإمنا 
باجلديد  وترحب  أحداثه  في  املتسبب  أو  أحداثه  تلوم 

وتأمل فيه اخلير.
فيما  عليه  مرت  أحداث  أو  لديه قصص  منا  كل 
أو  نفسه  وبني  بينه  ويسردها  أيام،  من  انصرم 

بينه وبني آخرين على سبيل السرد القصصي أو الذكريات املؤملة لتجنبها 
املفرحة  بالذكريات  التمتع  ورمبا  القاسية،  الدنيوية  الدروس  من  والتعلم 
واألحداث املبهجة ومتني تكرارها أو عودتها فهذا ما يوارد اخلواطر عند 

وداع سنة واستقبال أخرى.
موضوعنا إذاً هو كيف نودع سنة ونستقبل أخرى؟ األصل في املوضوع 
هو االستفادة من الدروس التي مرت علينا، والتزود من اإليجابيات التي 
والتصفح واالطاع وتنمية  والقراءة  التعلم  بالنفع واالستزادة من  عادت 
الستار عن كل  الكامنة داخل كل نفس بشرية وإزاحة  املهارات واملواهب 
ما هو مفيد. فاستقبال العام اجلديد ال بد له من خطة أو خطط مستقبلية 

استباقية، مع عدم االلتفات للخلف، وهذا هو أصل احلكاية.  

عناق الفكرة

كلمات وري�شة: د. �شمر �ل�شام�شي

samar@samararts.com

أصل الحكاية
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شعر/عتيق خلفان الكعبي

حكمة حياة

قالوا..

بحور القوافي
إشراف: خالد الظنحاني

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

بها  تخلو  مساحة  إلى  املبدع  اإلنسان  يحتاج 
الروح إلى فضاء شاعري خاق يحلّق مع اخليال 
عالم  عن  بها  وينفصل  اجلمال،  وأطياف  والرؤى 
يزدحم بتكاليف احلياة ومشاغلها ليعود له شيء 
حافل  آخر  يوم  ملكافحة  واالنسجام  الدعة  من 

بالعطاء والتميز.

كــلـثم عبـدالـلـــه
شاعرة إماراتية

ْي ــْو ِبــِضــدِّ ــاْي َمـــا ُهـ ــ ـ ــْم َيــُكــْن ِويَّ ــْن َلـ ِمـ

ْي ــْي ْوَقــــدِّ ــلِ ــْث ــْر ِمـــْن ِطـــْن ِم ــَش ــِب ِكـــّل اْل

ْي ــْزل ٍ ْوَجـــدِّ ــْوال اْخـــِتـــَاْف اْلــَقــْول َهـ ــ َوَل

ْي ْه ِبـــَيـــدِّ ــدِّ ــ ــى َحـــّط َيـ ــلَّ ــْب ال ــاِحـ ـ ِوالـــصَّ

ْي ِيـــَعـــدِّ الِزْم  َطــــاْل  ــا  ــَم ــْه َم ـــــــِزْن  ِواْلِ

ْي ــدِّ ــ ــْزر ٍ ْوَمـ ــ ــه َج ــْي ــا ِف ِواْلــَبــحــر َلـــْو َمـ

ْي ِودِّ حسب  ِلــْي  ــاْر  َصـ ــا  َم َلــْو  ِواْلـــَوْقـــت 

ْي ــدِّ ــ َس ِبــْحــت  ْوالَ  ِقــلْــِتــْه  ــا  َفـ ْي  ِســـــرِّ

ْي ِتــْشــَهــْد ِدُمـــْوِعـــْي ِمــْن َعــلَــى َصــْفــح َخــدِّ

ْي ــدِّ ــ ــا َواَه ــاَي ــَن َواْســـَمـــْع ِلــَقــلْــِبــْي ِفـــْي اْلَ

ْي ــدِّ ــ ْه أِش ــرَّ ــ ــ ْه ْوَم ــرَّ ــ ــْل َمـ ــِبـ ـ ــْي اْلَ ــ ــ أْْرِخ

ْي ــدِّ ــِب ــِت ــْس ِ ــْم اْل ــاِل ــظَّ ــق َشـــْوف ال ــْي َمــا اِط

ْي ــْر ِكـــّل َحـــدِّ ــِب ــِك ــاْل َمـــْغـــُرْور َجـــــاَوْز ِب

ْي َجـــدِّ ــْر  ــِص َع ــْل  ــِب َق ِمـــْن  ِوْحــــِدْه  األْرض 

ْي ِيــــِردِّ الِزْم  َحـــّي  َكـــاِنـــْه  ــاْب  ــ َغ ْوِمــــْن 

ْي ــدِّ ــَح ــتَّ ــْر ْوَجـــاِهـــْد ُكــــْون َقـــّد ال ــِبـ إْصـ

ْي ــدِّ ــَك ــْي أْصـــَنـــْع ِحــلُــْوِمــْي ِب ــاِدِتـ ــْن َعـ ِمـ

ْي ــاْن ِنـــدِّ ــ ــا َك ــذل َمـ ــَبـ ــْوم اْلـ ــ ــِذْل َي ــ ــنَّ ــ ِوال

ْي ِيــِصــدِّ الِزْم  ْنـــب  الـــذَّ ِغـــَشـــاْه  ــٍب  ــلْـ ْوَقـ

ْي ـــَردِّ ِوالـــتَّ ــَنــا  اْلَ ْدُرْوب  ــك  ــْســلِ َي ــْن  ِمـ

ْي ــدِّ ــ ــْي الجــل َيـــْوِمـــْي ْوَغ ــاِت ــَي ــْة َح ــَم ــْك ِح

ْي ِيـــــَودِّ الِزْم  ـــْبـــر  اْلِ ــب  ــْي ــِج ِي ـــى  الـــلَّ

ــَداْي ــا ُهــْم اْعـ ــْوِنــْي َتـــَرى َم ــْن الَ ِيــِحــبُّ ْوِمـ

َمْنَساْي ــاْس  الــنَّ ــْن  ِم َغــْيــره  ِيْحِتِقْر  ْوِمـــْن 

َراْي ــْع  ــِم ــِس ــْن ِي ْوالَ   ٍ َشـــْور  ــْل  ــِب ــِق ــْن ِي َمــا 

ــَنــاْي ــّف َيْ ــْن َكـ ــاْه َعـ ــَنـ ـ َمـــا ِتــْفــِتــِرْق َيْ

ْحَشاْي َداِخـــْل  ــَزْف  ِن ــْو  َل ِيْشَفى  ــْرح  ـ ِواْلَ

ــاْي ـ ّر َمْ ــْن الــــدِّ ــَم ــاْث ــاْن َقــْوعــه َب ــ َمـــا َك

ــْوالْي ــْضــل َمـ ــده ِيــســر ِمـــْن َف ــْع اْلــِعــســر َب

ــــــَواْي ْوَنْ اْبــَتــَهــاِلــْي  ــْي  ــ ِف ــْي  ـ ــَربِّ لـ إالَّ 

ْي ــاَّ ــَصـ ــْي ِمـ ــ ــْي ِف ــ ــِت ــ ـــــْي أالِقـــــْي َراِح إِنِّ

ــه ِبــْحــَكــاْي ــْي ــلِّ ــْه َواَس ــاِت ــَق ِمـــْن َنــْبــض َخــْف

ــَداْي ــْب ْوَم ِصــَفــاِتــْي  ــْن  ِم َساِمْح  التِّ ْوَطــْبــع 

ْرَضـــاْي ْوَيــْرِجــْي  ْي  ِودِّ َيــْطــلـِـْب  َكـــاْن  ــْو  َل

ــاْي ــ ــْه ِفـــْي ِزَواَيـ ــْوِرِتـ ــْت ُصـ ــاَش ــى َت ــتَّ َح

ــاْي ــَي ــع ِدْن ــا ِوْسـ ــا ِبــْعــِدْه ْوَيـ ــَكـــْون َي ِواْلـ

ــاْي الــنَّ ــِزْف  ــْع َت الَ  َراْح  ــا  َم َبــَعــْض  ــى  ــلَ ْوَع

اْي ــرَّ ــ ــب َس ــ َجــى ِذْي ــْور ْوِلــلــدِّ ــ ــَفــجــر ُن ِلــلْ

ــْي َعـــزم ِواْلـــِعـــّز َمــْســَمــاْي ــِغ ــْب ــْجـــد َي ِواْلَـ

ــاْي ــ ِويَّ َصـــّف  َمـــا  اْلَـــــْوت  ْوُدْون  ــى  ــفَّ َق

َمــْحــَشــاْي ــد  ــْق ــاْلِ ِب َداْم  ِيــْشــَفــى  ــاْد  َعـ ــا  َم

ــاْي ــَش ــْب َعــلَــى َنــْهــج َمْ ــاَس ــا َن ــاْه َم ــَش َمْ

ْصَباْي ــْي  ِف ِطــِفــْل  ــا  أَن َيــْوم  ــْن  ِم ِحَفْظَتَها 

ْدَواْي ــْر  آِخـ ِلـــْي  ــــْرح  اْلَ ــْوق  َفـ ِواْلـــَكـــّي 



77  العدد 554 فبراير 2017

شعر/ صوغة

شعر/ ردينة الفيالي - ليبيا

اقتربي..

ذبلت زهوري

اقتربي... اقتربي... اقتربي أكثر
اليوَم من شفتيِك سأثأر

أعلنت الرب موالتي وأقسم لن أخسر
سأناضل من أجل الوِج األسمر

أقطُف طيَب الكرز األحمر
وإن واجهتني أناملك أقبلها

ودون المر من عينيك أسكر

عربيةٌ أنِت والعربيُة من الطهر أطهر
أما أنا شاعرٌ مبعثرٌ في صحراء العمر

سقاه حبك فأزهر
هيا تقدمي أكثر... أكثر

فقد أمضيت العمر على أعتاب قلبك أسهر  

لل�شاعرات فقط:

ـــــُعـــــْوِرْي ــْه �ـــــصِ ــ ــ ــّب ــ ــ ــَح ــ ــ ــت ِمــــــــْن َذْنـــــــــب امْلَ ــ ــْم ــ ــصَ ــ ــ� ــ ِع

ــــــــْه ِغـــــــــــــُرْوِرْي ــــــــَذلِّ ــد امْلِ ــ ــْعـ ــ ت ِمـــــــْن َبـ ِواْخــــــــــــــرِتْ

ــــَلــــْم اأُمـــــــــــــــْوِرْي اأِكـــــــْيـــــــد ِمــــــــْن َبــــــْعــــــده َبــــِتــــ�ــــصْ

ــــــــُرْوِرْي �ــــــــصِ ِفـــــــَراقـــــــه  يِفْ  ْع  َبــــــــــــــــاَودِّ ــــــْه  َظــــــنِّ

ــْن ِزُهــــــــــــْوِرْي ــ ـ ــصِ ــ ــا�ـ ــ ـ ِذْبــــــَلــــــْت ِمـــــــْن ْطـــــُعـــــْوِنـــــْه حَمَ

ــْوِرْي ــ ــ ــُتـ ــ ــ ــْي ِفـ ــ ـ ــصِ ــ ــا�ـ ــ ــاْت َقـ ــ ــصَّ ــ ــ� ــ ــغ ــ َخـــــــــــْذيِنْ ِمـــــــْن ال

يـــــــُثـــــــْوِرْي فــــــــــوادي  يِفْ  ـــــــَيـــــــاِنـــــــْه  اْلِ َجـــــْمـــــر 

ــْوِرْي ــ ـ ــصُ ــ ــ�ـ ــ ــْق ِجـ ــ ــِلـ ــ ــاْغـ ــ اْن َبـ َعـــــــْن َظـــــــــاِلْ ْوَخـــــــــــــوَّ

ــْوِرْي ــ ــ ــُح ــ ــ ــنِّ ــ ــ ال ِعـــــــــْرق  ــــْيــــت  َحــــنَّ اإَذا  َبـــــاْنـــــَحـــــْر 

ـــــــُرْوِرْي َكــــــــاْن اْلــــــِوَفــــــا َمــــــا َعــــــــاْد ِعــــــْنــــــِدْه �ـــــــصِ

ــــــاْر َجــــــْرحــــــه ِعـــــَبـــــاده َبـــــْعـــــد اْلــــــَغــــــال َمـــــــا �ــــــصَ

ِنـــــَفـــــاده َبـــــاْعـــــِلـــــْن  ـــــــــــّب  احْلِ َذاْك  ِواْلـــــــــَيـــــــــْوم 

ــاده ــ ــصَ ــ ــ� ــ ــْي ِح ــ ــِنـ ــ ـــــاْه َبـــــْعـــــد اْلـــــــَيـــــــْوم َيـــــْجـ ِعـــــ�ـــــصَ

ْتــــــــه الـــــــلِّـــــــَيـــــــاِلْ ِزَيــــــــــــاده ـــــِكـــــنْي َغــــــــرَّ ِمـــــ�ـــــصْ

ـــــــــــْه ِمـــــــــــَداده ـــــــْوق َجـــــــــّف ْبـــــــَقـــــــاْع َيّ ِوالـــــــ�ـــــــصَّ

ِقـــــــالده ْو  ــــــــاْم  ِو�ــــــــصَ ــــِنــــْي  ــــ�ــــصْ َلــــبَّ ــــــرْب  ِوالــــــ�ــــــصَّ

ِرَمـــــــــــاده ِبــــــَيــــــْنــــــِرْ  َبـــــــاِكـــــــْر  ــْي  ــ ــ ــِت ــ ــ ــنِّ ــ ــ َظ ْول 

ــْع ِمـــــــــــَراده ــ ــ ــَط ــ ــ ــْق ــ ــ اْه ِي ــــــــوَّ ــل اّلـــــــــــذي �ــــــــصَ ــ ــ ــْع ــ ــ ِج

ــــَهــــاده �ــــصَ ْو  ِعــــــــّز  ـــــــــــّر  احْلِ ْوَقـــــــــــــْول  ـــــــاِدْق  �ـــــــصَ

ِوَداِدْه! ِخــــــُفــــــوِقــــــْي  يِفْ  الّل  دامـــــــــه  َل 
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أدب عالمي

مكسيم غوركي 
أليكسي  ولد األديب والناشط السياسي الروسي 
»مكسيم  باسم  املعروف  بيشكوف  مكسيموفيتش 
وأصبح   ،1868 عام  نوفجراد«  »جنني  في  غوركي« 
يتيم األب واألم وهو في التاسعة من عمره، فتولت 
قصصي  أسلوب  اجلدة  لهذه  وكان  تربيته،  جدته 
ممتاز، مما صقل مواهبه القصصية. وبعد وفاة جدته 

تأثر لذلك تأثراً كبيراً مما جعله يحاول االنتحار. تنقَّل 
الروسية، ملدة خمس سنوات  أنحاء اإلمبراطورية  بعد ذلك على قدميه في 
غير خالها عمله عدة مرات، وجمع العديد من االنطباعات التي أثرت بعد 

ذلك في أدبه. 
لقباً  الكاتب  اختارها  وقد  »املر«،  الروسية  باللغة  غوركي  كلمة  وتعني 
الروسي حتت  الشعب  منها  يعاني  التي كان  املرارة  واقع  له من  مستعاراً 
التي قطعها  الطويلة  املسيرة  القيصري، والتي شاهدها بعينه خال  احلكم 
املرير بشكل واضح على كتاباته  الواقع  انعكس هذا  القوت، وقد  عن  بحثاً 

وبشكل خاص في رائعته »األم«.
كان صديقاً لـ لينني الذي التقاه عام 1905 م توفي ابنه مكسيم بشكوف 
عام 1935 م، ثم توفي هو في 18 يناير 1936م في موسكو، وسط شكوك 
بأنهما ماتا مسمومني. سميت مدينة »جنني نوفجراد« التي ولد فيها باسمه 

»غوركي« منذ عام 1932م حتى عام 1990م.
النظرة  التي جتسد  االشتراكية،  الواقعية  مدرسة  هو مؤسس  وغوركي 
االقتصادي في  النشاط  مبني على  األدب  أن  يرى  املاركسية لألدب، حيث 
نشأته ومنوه وتطوره، وأنه يؤثر في املجتمع بقوته اخلاصة، لذلك ينبغي 

توظيفه في خدمة املجتمع.
ومن أهم أعماله األدبية، روايتي »األم« و»الطفولة«، ومسرحية احلضيض 
املسرحيات  من  العديد  إلى  باإلضافة  العاصفة«،  نذير  »انشودة  وقصيدة 

والقصص واملقاالت.

اأغنية يغنيها من يف القاع

تطلع الشمس وتغيب 
والظام في سجني مقيم. 

وأمام نافذتي احلراس 
ال يبرحونها ليل نهار 
احرسوا كيفما شئتم 

فلن أهرب حتى ولو لم يكن هنالك حراس 
وكيف لي أن أقطع ساسلي 

مهما لج بي الشوق إلى احلرية؟ 
إيه ساسلي، يا ساسلي 

يا حراساً من حديد!
ليت لي أن أحطمك حتطيماً 

ولكن... هيهات، هيهات 

بحور القوافي

أعالم عربية

فاروش شوشة  
في   1936 عام  شوشة  فاروق  الراحل  الشاعر  ولد 
ثم  العلوم«  »دار  كلية  من  وتخرج  دمياط،  محافظة  
التربية« في جامعة عني شمس، ونشر شوشة  »كلية 
مجموعته األولى »إلى مسافرة« سنة 1966، ثم توالت 
13 مجموعة شعرية كان آخرها في  إصداراته، فنشر 
عام 2002 بعنوان: »اجلميلة تنزل إلى النهر«، إلى جانب 

سبعة مؤلفات في اللغة العربية والنقد، كما كتب أيضاً 
سيرة شعرية بعنوان: »عذابات العمر اجلميل«، ومن أكثر كتبه املتداولة عربياً، 

مختارته »أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي«.
ُعرف شوشة منذ 1977 وحتى 2002 ببرنامجه الشهير »أمسية ثقافية« الذي 
مقابات  أجرى خاله  الذي  الراحل جنيب محفوظ،  األديب  أول ضيوفه  كان 
»لغتنا  اإلذاعي  تألقه في  برنامجه  الثقافة املصرية، وذلك بعد  أهم رموز  مع 

اجلميلة«.
ترأس شوشة باإلضافة إلى عمله كأمني عام مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 
تأسيسها، عاوة على  العربية منذ  للغة  بن راشد  أمانة جائزة محمد  مجلس 
عضويته في جلنة تطوير اللغة العربية التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
قبل أن تصدر تقريرها القيم »العربية لغة حياة«، مشتماً على استراتيجية رائدة 

لتفعيل حضور العربية لدى األجيال املعاصرة.
ويعد الراحل  صاحب أحد أقدم البرامج اإلذاعية املرتبطة باللغة العربية، وهو 
»لغتنا اجلميلة« الذي ُبث على إذاعة البرنامج العام من القاهرة على مدار 10 
سنوات منذ عام 1967، كان يؤمن بأن  اللغة العربية ستظل جميلة، ولن يزيدها 
توالي القرون، وكذلك التحديات إال مزيداً من تعلق أهلها بها، بل واتساع وتيرة 

انتشارها، بفضل ثرائها وامتاكها املقومات احلقيقية للجمال«.
أديب  عليها  يحصل  جائزة  أسمى  مصر  باده  منحته   ،2016 يونيو  وفي 
وهي »جائزة النيل« لتبقى آخر اجلوائز التي حصل عليها طوال مشوار حافل 

باإلخاص لـ»العربية«.
وقد رحل عن دنيانا فجر اجلمعة 14 أكتوبر 2016، بالقاهرة عن عمر يناهز 

الـ80 عاماً.

النيل الأزرق

ألقى النيل عباءته فوق البر الشرقي، وناْم 
هذا الشيخ احملنيُّ الظهر،  احدودب.. 

ثم تقّوس عبر األيام  العمر امتد،  وليل القهر اشتد 
وصاغ الوراقون فنون الِكذبة في إحكاْم! 

لكن الرحلة ماضية... 
والدرب سدود  واأللغام ! 

اَز،  وسار يحدق في الشطآن، وفي البلداْن  حمل الُعكَّ
قيل: القاهرُة توقَف.. 
جاء يدق الباب ويحلُم 

هل سيصلي اجلمعة في أزهرها 
ميشي في )املوسكي( و)العتبة(  يعبر نحو القلعِة.. 

أو يتخايل ُعْجباً في ظل األهرام 
وقف الشيخ النيل يحدق 

لم يلق وجوهاً يعرفها  وبيوتاً كان يطل عليها 
وسماء كانت تعكس زرقته.. 

وهو ميد اخلطو،  ويسبق عزف الريح، 
ويفرد أشرعة األحام...
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النا�ض  يفاخر  فعندما  اخلري،  زايد  اأبناء  هم  الإمارات  و�شعب  اخلري  بلد  هي  »الإمارات 

نحن  تاريخ  عن  النا�ض  يتحدث  وعندما  اخلري،  زايد  اأبناء  باأننا  نفاخر  نحن  باإجنازات 

نتحدث عن تاريخ من اخلري بداأ مع قيام دولتنا«.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل«

اأمثال �صعبية:

رخص الفرض ودينوه... 
الفرض: هو نوع من التمر اجليد. 

دينوه: أي باعوه باألجل. 
واملثل يضرب عندما تختلف معاملة إنسان إلنسان نتيجة خاف بعد أن 
كانت تربطهما صداقة قوية، ألن هذا النوع من التمر إذا كثر بالسوق رخص 

ثمنه، وبيع باألجل في حني يكون سعره مرتفعاً جداً في بداية ثمرته.
 

 - رمسة الوات في اللوات.. 
املتبادلة  األلفة  واألخوة واألصدقاء ذوي  األحبة  على كام  مثل يضرب 

الذين يتبادلون األحاديث في كل ما يتعلق بشؤونهم في صفاء وإخاص.
 

 - رماها الشاهن وتعمم بها الديك.. 
يضرب املثل عندما يتدخل اإلنسان الضعيف حلل مشاكل هي أكبر من 

طاقته، ويكون من هو أجدر منه وأكثر قدرة على حلها قد تخلى عنها. 

كلمة ومعنى:

هضيم
قال شاعرنا خلفان بن يدعوه في قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 

واحسـرتي ضــاق الفضــا بي          يـــوم ابعـــدوا بي عــن حبيبي
قال في آخرها: 

ريـــــان من فــــرط الشبـــاب          مع ذا ولـــه شــــي عجـــيبــي
خصـــر هضيم وكشـــح نابي         ومييــــل كالغصــــن الرطيبــي

وقوله »خصر هضيم« أي خصر ناحل ال كرش له جاء في ذات املعنى 
في لسان العرب: 

البطون ولطف  أي منضمهما. والهضم: خمص  الكشحني  ورجل أهضم 
الكشح. والهضم في اإلنسان: قلة اجنفار اجلنبني ولطافتهما، ورجل أهضم 
بني الهضم وامرأة هضماء وهضيم، وكذلك بطن هضيم ومهضوم وأهضم، 

قال طرفة: 
وال خير فيـه غير أن لــه غنى         وأن له كشحــاً، إذا قـام أهضمــا

كنايات مالحية:

»على بيصه«  
البيص: القاعدة

لقد كان مألوفاً رؤية بعض القوارب في املوانئ، وهي واقفة على القاعدة 
البحر، أي في حالة اجلزر وهو ما يعرف  من دون ميان بعد جفاف ماء 
بواسطة سنادات  قاعدتها  على  تقف  الكبيرة  املراكب  بينما  »بالبئر«،  محلياً 

تدعى »دعون«. 
يضرب هذا القول: ملن يستند إلى شخصية قوية في جميع أموره، أو ملن 

أموره متزنة. كما يضرب لاتزان واالعتدال. 
وأساس هذه الكنية قولهم: »واقف على بيصه«، كما يقولون: »ثابت على 
بيصه«، وفي التشبيه يقولون: »وال واقف على بيص« أو »وال واقف على 
ظروف وضعية  وكلها حسب  بيصه«،  على  واقف  هوري  »وال  أو  بيصه« 

املشبه به. 

»غسل اشراعه« 
عندما تعاتب العامة بعضها بعضاً يصل إلى حد الغضب ولألطفال إلى 
حد الضرب، أي ضربه وأدبه أو قّوم سلوكه، وهو ما يرمي له البحارة، بينما 
عند العمل كناية أخرى »يبي له غسله«، أي أنه يريد من يغسله ويطهره من 

كل خبث. 

عبارات:

اظهيريه 
السفينة،  إلى  الساحل  البحارة من  تطلق على حزمة من احلطب يحملها 

وتسمى الظهيرية ألنها حتمل على ظهر الشخص.

هب ريح
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حنان بديع شاعرة لبنانية تقيم في قطر، حاصلة 
وخدمة  اجتماعية  علوم  آداب  بكالوريوس  على 
اجتماعية من جامعة »قطر«. تعمل منسقة الصالون 
الثقافي في نادي الجسرة الثقافي االجتماعي في 
الدوحة. نشرت قصائدها في العديد من الصحف 
عموداً  وتكتب  اإللكترونية،  والمواقع  والمجات 
وجريدة  الُعمانية،  »الشبيبة«  جريدة  في  أسبوعياً 
»الراية« القطرية، باإلضافة إلى زاوية شهرية في 
مجلة »دوحة الجميع«، ومجلة »الحركة« الشعرية 
التي تصدر  الحر«  »اللسان  المكسيك، ومجلة  في 
عن معهد اللسان في باريس. وحازت على جائزة 

العنقاء الذهبية.
الشعرية  األمسيات  من  العديد  في  شاركت 
الدواوين الشعرية  العديد من  في قطر، وأصدرت 
»امرأة  مثل:  والمسرحيات،  األدبية  والمؤلفات 
االحتماالت«  لكل  »رجل   ،1999 المتناقضات« 
2000، »قبل أن.....« 2002، »خطيئة عذراء« 2003، 
مجموعة  وأنوثة«  رجولة  و»أزمة  و»دغدغة« 
مقاالت، »شوكوالته بالحليب« مجموعة قصصية، 

ومسرحية شعرية بعنوان: »قلة أدب«.
أمسيتها  خال  بديع  بالشاعرة  التقت   »  999«
وأدباء  كتاب  »اتحاد  أخيراً  نظمها  التي  الشعرية 

اإلمارات« في رأس الخيمة.
واألدب  الثقافي  والعمل  الصحافة  بين   •
يميل  اتجاه  أي  فإلى  الواثقة،  خطواتك  تتهادى 

قلب الشاعرة حنان بديع؟
واعتز  القصيدة  إلى  أميل  الحال  بطبيعة   -
للقصيدة  أن  ذلك  وابنة شاعر،  كوني شاعرة  بها 
الجميلة مكانة خاصة، ألنها تختلف وتتميز كنوع 
أدبي عن المقال والقصة مثاً، إذ إن بإمكان الشاعر 
كاتب  بإمكان  ليس  لكن  والمقال  القصة  يكتب  أن 
القصة أو المقال أن يكتب الشعر، القصيدة بالنسبة 
للشاعر حالة وجدانية ال تتكرر، وهو يعتز ويفخر 
بقصيدته ويعتبرها سفيرة لدولته وهويته الفكرية 

والعاطفية. 

• جميلٌ هذا العشق للقصيدة..
للحياة عندما يحاصرنا  الشعر متنفس  - أجل، 
تصبح  واإلبداع  الحلم  بعض  مع  فالحياة  الواقع، 
عن  فيها  نعبر  واإلبداع  الفنون  أنواع  وكل  أجمل، 
هذا الهم الوجودي وعن مشاعرنا المكثفة لنمارس 
كرقصة  القصيدة  نحياها،  أن  تستحق  كما  الحياة 

بعيداً  الكلمة  بنا  تحلق  مظلم  مسرح  على  الباليه 
لتبقى أصابعنا تامس األرض.

لهذا  فهل  جميلين،  وإلقاء  بصوت  تتميزين   •
دور في وصول الشعر للمتلقي؟

بكل  كاملة  تصل  ال  الرائعة  القصيدة  بالطبع 
عصر  في  أننا  خاصة  الجميل،  باإللقاء  إال  بهائها 
في  التجول  في  كسوالً  القارىء  وأصبح  السرعة 
عالم المطبوعات، لذا أصبح الشعر في األغلب يصل 
للمتلقي من خال األمسيات الشعرية أو القصائد 

المسجلة أو المغناة. 
من  الكثير  تعاني  عموماً  العربية  المرأة   •
من  أنت  تمكنت  مجتمعها،هل  في  الصعوبات 

التغلب عليها؟
- هل أستطيع أن أقول إني تغلبت عليها، نعم إلى 
حد ما، رغم أن المرأة ما زالت تعاني من الموروث 
االجتماعي الذكوري التقليدي، برغم أنها أثبتت ذاتها 
وقدراتها في شتى الميادين إال أنها دفعت وما تزال 
تدفع ثمناً لذلك، فهي المرأة العاملة خارج وداخل 
المنزل وهي التي تعاني من الضغط النفسي عليها 

مقابل أن تحتفظ بشخصيتها القيادية والمستقلة. 
الكاتبة  المرأة  تشعر  عندما  النهاية  في  لكن 
من  يتجزأ  ال  وجزء  قدرها  اإلبداع  بأن  تحديداً 
وجودها اإلنساني، فهي تنساق تلقائياً لاستمرار 

وتستمد قوتها المعنوية من قلمها وطموحها. 
عن  يعبر  المتناقضات«  »امرأة  ديوانك   •
من  توجه  وهنالك  الشاعرة،  المرأة  خصوصية 
التطرق  في  الكاتبات  أو  الشاعرات  بعض  قبل 
للجنس بغرض الشهرة، ما رأيك في هذا التوجه؟

عن  يعبر  المتناقضات«  »امرأة  ديواني  نعم   -
بشكل  المرأة  وربما  الشاعرة  المرأة  خصوصية 
بكل  لألنثى  النفسي  للتكوين  صورة  د  يجسِّ عام، 
الخطوط  أتجاوز  ال  لكني  ومشاعرها  تقلباتها 
بالمقارنة  اعتبر شاعرة جريئة  الحمراء، وإن كنت 
بغرض  للجنس  التطرق  لكن  أُخريات.  كاتبات  مع 
أو  الكاتب  أن  ثم  األنظار،  للفت  طريقة  الشهرة 

حنان بديع: 
المرأة العربية ما زالت تعاني 

من الموروث االجتماعي الذكوري

الق�شيدة 

�شفرية وطن 

ال�شاعر وهويته 

الفكرية والعاطفية

حوار: خالد الظنحاين
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على  اعتمد  ما  إذا  النقد  ميزان  في  يسقط  الكاتبة 
التطرق لهذه المواضيع من دون أن يكون مستنداً 

إلى فكرة عميقة تبرر اللجوء لهذا األسلوب. 
للمبدعة  الشعري  المستوى  تقيمين  كيف   •

العربية؟
- هناك شاعرات متمكنات ولهن بصمة خاصة 
في لغتهن الشعرية، وإن كن قليات بالمقارنة مع 
عدد الشعراء الرجال، ومع ذلك فإن الشعر النسائي 
الشعرية،  الساحة  خريطة  على  مهماً  جزءاً  يمثل 
سواء الفصيحة أو الشعبية وظهرت وبرزت أسماء 

شاعرات حققن جماهيرية كبيرة.
لكن االعتراف بحضور المرأة القوي يبقى أحياناً 
قيد المناقشة، حيث إنه في عيون الشعراء حاالت 
لشاعرات  القبعة  نرفع  أن  علينا  لذا  استثنائية، 
التواجد واالستمرار في مجتمع ما يزال  استطعن 
يعتبر بوح األنثى الشعري تهمة أخاقية لها، وقد 
تجاوزن خجل األسرة والمجتمع من والدة شاعرة 

لها صوت علني . 
• لك كتاب بعنوان: »أزمة رجولة وأنوثة«، هل 
يعيش المجتمع العربي أزمة رجولة وأنوثة حقاً؟

وأزمة  بل  رجولة  أزمة  مجتمعنا  يعيش  نعم   -
مفهوم  عن  الرجل  تخلى  فقد  كثيرة،  أحياناً  أنوثة 
الرجولة الحقيقي وبات أكثر سطحية وازدواجية بل 
واتكاالً على المرأة، فيما تخلت النساء عن أنوثتهن 
االجتماعي  التعطش  ذلك  على  دليل  وخير  أيضاً، 
الذي  الحارة«،  »باب  مسلسل  مثل،  لمسلسات 

د أدوار الشهامة والرجولة في ذلك الزمن.  يجسِّ
لكل  »رجل  بعنوان:  ديوان  أيضاً  لك  صدر   •

االحتماالت« عام 2000، ماذا يمثل لك الرجل؟
صديقي  فالرجل  وصعب،  غريب  سؤال   -
وعدوي في آن، هو نصفي اآلخر المفقود، الرجل 
الذكي دائماً في المقدمة، فرجل لكل االحتماالت هو 
احتماالتي وأجوائي  الذي يستطيع مجاراة  الرجل 
مثالية  مواصفات  من  ليس  ربما  كافة،  العاطفية 
يمكن أن تنطبق على رجل أو امرأة، في نظري أن 
نحب شخصاً يعني أن نحب عيوبه معه وال نخضعه 
الصفات  أحدد  أن  يمكن  لكني  المواصفات،  لتقييم 
التي ال أحبها أو ال استطيع تقبلها في الرجل، ليبدو 
إضافة  والجهل،  الشخصية  ضعف  وهي  مثالياً، 
ذكياً  أحبه رجاً  آخر  بمعنى  والكذب.   البخل  إلى 

اجتماعياً ومتحدثاً لبقاً قبل كل شيء.
• متى تعشق الشاعرة؟

ال  الذي  عقلها  يخاطب  من  الشاعرة  تعشق   -
يراه معظم الرجال ومن يتذوق تميزها ويتعامل مع 

نرجسيتها ثم ال يحاصر كيانها وحريتها.
• ومتى تتحقق السعادة عند المرأة المبدعة؟

يمكن تحقيقه من خال  السعادة هدفاً  ليست   -
اإلبداع، لكنها لحظات ننتشي بها حين نعيش لحظة 
والدة قصيدة جميلة، كما قد يشعر بها الفنان لحظة 
تخيل فكرة لوحة وتصويرها على الورق، إنها لحظات 
نداوي بها كآبة الحياة بمحطات نقف عندها لنلتقط 

أنفاسنا ونستجمع قوانا الروحية لنحلم من جديد.

• ما جديد الشاعرة حنان بديع؟
- أعمل على جمع أعمالي الكاملة في مجلد، رغم 
تراودني  أنها فكرة  إال  أنها خطوة سابقة ألوانها، 
عمل  سيناريو  كتابة  فكرة  إلى  إضافة  كثيراً، 

مسرحي.
نادي  في  الثقافية  األنشطة  منسقة  تعملين   •
»الجسرة الثقافي« بالدوحة، حدثينا عن نشاطات 

النادي؟
نشاط  كأي  »الجسرة«  نادي  في  نشاطنا   -
ثقافي يهدف لرفع شأن الثقافة في وطننا العربي، 
وفعالياتنا في الصالون الثقافي أسبوعية ومتنوعة، 
الثقافية واالجتماعية  المواضيع  نطرق من خالها 
ونستضيف  أيضاً،  والعلمية  بل  كافة،  والفنية 
من  كافة  واأللوان  األطياف  من  واألدباء  الشعراء 

داخل وخارج قطر. 
الثقافة  نشر  في  الثقافي«  »الجسرة  دور  ما   •

والتنمية المعرفية في الساحة القطرية؟
له  ناٍد عريق  الثقافي االجتماعي  نادي الجسرة 
واإلنجازات  المجال،  هذا  في  وإنجازاته  تاريخه 
الثقافية عديدة منها إصدار النادي المجلة الثقافية 
مهماً  رافداً  تعد  التي  الثقافية(  )الجسرة  الرائدة 
مجلة  إلى  باإلضافة  العربية،  الثقافة  روافد  من 

)التشكيلي العربي( التي تختص بالفن التشكيلي.
أضف إلى ذلك، تشجيع الشباب على التفاعل من 
خال إطاق إذاعة الجسرة الثقافية، ومؤخراً هناك 

مشروع ثقافي لتوثيق الشعر العربي صوتياً. 
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الفنان المصري خالد المساوي.. راوده التشكيل 
منذ الصغر، بتشجيع أسرته، فأخذ يعمل على تنمية 
بعداً  إليها  ويضيف  يحترفها،  أصبح  موهبته، حتى 

آخر، وهو مزج التشكيل بالخط العربي.
من هنا كان لقاء »999«، بالفنان خالد المساوي، 
التي  التحديات  وأبرز  التجربة،  هذه  عن  ليتحدث 
الفنانين  بين  ندرتها  وأسباب  بشأنها،  تواجهه 
الحديث  يغفل  ولم  العربي.  العالم  في  التشكيليين 
هذا  بخصوص  المساوي  تواجه  التي  التحديات 
إلى  العربي،  التشكيلي  الفن  لحالة  ورصده  الدمج، 
غيرها من جوانب أخرى فنية، طرحت نفسها على 

مائدة الحوار التالي:
* ماذا عن بدايتك الفنية؟

- الموهبة الفنية بدأت عندي منذ الطفولة، حيث 
شقيقاتي  وخاصة  أسرتي،  قبل  من  التشجيع  كان 
البنات، إذ كانت لهن نظراتهن الجمالية نحو ما أقوم 
برسمه، بل وتشجيعي على تنمية هذه الموهبة، حتى 
أصبحت شغوفاً بهوايتي التي تملكتني، ومن خالها 
عشقت الفن، فمنحني ذلك اإلبداع عطاء لم ينقطع منذ 

الطفولة، وحتى يومنا.
الخط  في  الرسم  توظيف  من  تمكنت  وكيف   *

العربي؟
- لقد غازلني الرسم كثيراً، وكانت الكتابة العربية 
على  برأسها  تطل  أصبحت  حتى  بالمثل،  تغازلني 
خاطري وتفكيري، فتملكها إبداعي، حتى صار داخلي 
شكاً من أشكال المبارزة، ينازعه الرسم من ناحية، 

والخط العربي من ناحية أخرى.
وأثناء هذه المبارزة، كنت أرى أن أحدهما يحاول 
التوازن  أنني حافظت على درجة من  إال  الفوز بي، 
فيما بينهما، فجعلتهما بدرجة عشق األب ألبنائه، فا 
يعمل على تفضيل أحدهما على اآلخر. لذلك ال تجد 

أفعل التفضيل عندي بينهما سبيًا.
* وأيهما كان أسبق إليك، موهبة الخط أم الرسم؟
- بالطبع الرسم، فقد كان هوايتي األولى، كما هو 
الحال ألي هاٍو. وأرى أنه ليس بالضرورة أن إنجاز 
لوحة فنية على درجة كبيرة من الجمال، أمر يتطلب 
الفنية  المعايير  نعم  العالية.  الحرفية  صاحبها  من 
الهاوي يمكنه أن  الرسام  مهمة وضرورية، غير أن 
يرسم ما حوله، على غرار الطفل الذي يقوم برسم ما 
يدور من حوله، فيرمز إلى األم، أو األشياء األخرى 

التى يحبها.
ولذلك، فإن الرسم هو أول فن يمارسه اإلنسان 

الكثير  على  خاله  من  يتعرف  إنه  بل  طفولته،  منذ 
من العوالم، خاصة وأن البيئة المحيطة ذاتها، يمكن 
أن تكون عاماً مساعداً في إثراء هذه الموهبة لدى 
يستوحون  قد  الصغار،  أن  ننسى  وال  اإلنسان، 
المصورة  وخاصة  بهم،  المحيطة  البيئة  من  الكثير 
الفوتوغرافية، وغيرها. حتى  الطبيعة، والصور  مثل 
أفام الكارتون نفسها، تعمل على تدعيم خيال الطفل، 
وحسه الفني، األمر الذي ُيسهم معه في تنمية إبداعه.

الت�صكيل والط 

الحرف  بين  الدمج  فكرة  لديك  نبعت  وكيف   *
العربي والرسم التشكيلي؟

التشكيلية  المدارس  بفنون  كثيراً  تأثرت   -
المختلفة، مثل الفن الواقعي، والسريالي، والتجريدي، 
تلك  بتقليد  أقوم  عندما  ولكن  الفنون.  من  وغيره 
الفنون، فإنني أكون بذلك متبعاً لتقليد السابقين، غير 
الخاصة،  الفنية  رؤيتي  لدي  تكون  أن  أحاول  أنني 
ولذلك أردت أن تكون فرشاتي ذات لمسة مميزة عن 

السابقين وعن المعاصرين في الوقت نفسه.
وانطلقت في تحقيق هذا التميز من حقيقة مؤكدة، 
فلن يضيف  يتميز عن غيره  لم  إذا  الفنان  أن  وهي 
جديداً لنفسه من ناحية، وللجيل التالي لنا من ناحية 
أخرى. كما انطلقت أيضاً من ضرورة أن تكون لي 
المدارس  عن  البعيدة  الموضوعية،  الفنية  مدرستي 
التي في حال إتباعها أكون بذلك قد التزمت بالتقليد.

ونبعت فكرتي في ذلك من أنه يوجد على الساحة 
الفنية العديد من الرسامين لهم مدارسهم الخاصة، 
تكون  أن  دون  من  واحد،  فلك  في  ندور  يجعلنا  ما 
الرفيع  الذوق  كان  وإن  الخاصة،  لمسته  واحد  لكل 
إال  اثنان،  عليه  يختلف  وال  الجميع،  يوحد  أن  يجب 
التميز  على  يكون هناك حرص  أن  يعني  هذا ال  أن 

والتفرد اإلبداعي.

تنوع الطوط 

وهل  ترسم؟  العربي  الحرف  أنواع  وأي   *
تحرص على التنوع في هذا اإلطار؟

أنواع  بجميع  والكتابة  الرسم  على  أحرص   -
والرقعة  النسخ  ذلك  العربي، وأستخدم في  الحرف 
والثلث والديواني والفارسي والقيرواني وغيرها من 
أنواع الخط العربي، ما يعكس حرصي على التنوع، 

وعدم االنغاق على نوع بعينه من الحرف العربي.
* وهل يعني هذا أنك تطوع الرسم تبعاً للحرف 

العربي، أو العكس؟

خالد المساوي لـ:»999« 
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- من الممكن أن أرسم الرسمة الواحدة باستخدام 
أكتر من نوع للخط العربي، وهذا يتوقف على نوع 
الرسمة ذاتها. ولذلك، فلست أنا من يختار نوع الخط 
العربي، وإنما هي الرسمة ذاتها، والتي تشير لي على 
له  يروق  ال  أحدهم  كان  فإن  بها.  يليق  الذي  الخط 
فأكون  لوحاته،  إحدى  الخط في  نوع من  استخدام 
فإن  لي،  بالنسبة  ولكن  االختيار.  من  بريئاً  وقتها 
الرسم في حد ذاته، هو الذي يحدد لي المسار، وعليه 

يتم إلقاء اللوم عليه.

فوارق فنية

* وبرأيك، ما هو الفارق بين اللوحة التشكيلية 
الخالصة، وبين األخرى الممزوجة بالخط العربي؟

- لكل فن مميزاته، ولكن الفكرة تأتي في اإلضافة. 
ومن هنا فإنني أتعامل مع هذا المزج من خال هذا 
المنطلق، الذي أعتبره فرصة كبيرة بأن يكون دمج 
الحرف العربي بالفن التشكيلي ذات تعبير وتأكيد في 
الوقت نفسه على الهوية، في ظل حالة التنوع التي 
يعيشها العالم اليوم، ما يفرض علينا كفنانين إبراز 
هويتنا، من كافة النواحي. وأعتبر الفن هو أحد هذه 

الوسائل لتأكيد هويتنا.
وأرى أنه تقع مسؤولية على الفنانين العرب، وهي 
العربي.  الخط  بجماليات  األخرى  الثقافات  تعريف 
فليس لدينا ما نخجل منه، بل تاريخنا وتراثنا مشرق، 
يحق لنا أن نفتخر به، وأن نسعى إلى تعريف الثقافات 
األخرى به. ولذلك أعتبر أن دمج اللوحات التشكيلية 
بالخط العربي، أحد االنطاقات العربية إلى العالمية، 
المعنية  الجهات  تدركها  أن  ينبغي  مهمة،  ومحطة 

بالثقافة والحركة التشكيلية، على وجه التحديد.
اللوحة  طبيعة  كانت  مهما  أنه  تعتقد  وهل   *

التشكيلية، فإنه يمكن مزج الخط العربي بها؟
- ليس بالضرورة أن يكون الخط العربي مناسباً 
لكل حرف عربي. ولذلك فإنه من الضروري أن تكون 
الفكرة مناسبة لهذا المزج، من دون إقحام الخط أو 
التشكيل معاً في العمل الفني. ومن هنا فإن الفكرة 

هي صاحبة القرار في هذا السياق.
* وهل تجد أحياناً ثمة صعوبة في هذا المزج؟

- الرسمة الصعبة، التي أجد فيها جماليات لعملية 
المزج هي التي تجذب انتباهي، فأعمل على إنجازها. 
تبرز روعة  فيها جماليات،  أرى  التي ال  األخرى  أما 
أحد  إذا طلب  إال  إليها،  ألجأ  فإنني ال  العربي،  الخط 
اقتناء مثل  العربي  الخط  أو  التشكيلي  الفن  متذوقي 
هذه األعمال الفنية لرسم لوحة طبيعية، أو شخصية 
»بورترية«. وقتها أراها الرسمة األصعب بالنسبة لي.

بالخط  الرسم  في  األصعب  هو  ما  بالعموم،   *
أم غيرها من طيور  الشخصيات،  هي  العربي؟ هل 

ومعالم تراثية؟
من  أي  إنجاز  في  صعوبة  ألمس  لم  حقيقة،   -
األعمال الفنية، وذلك ألنني أحرص دائماً على امتاك 
أدواتي، وأنجزها بحب شديد. ولذلك ال أجد صعوبة 
في إبداع لوحة فنية ممزوجة بالخط العربي. وأتذكر 
أنني عندما بدأت في إنجاز أول لوحة ممزوجة بالخط 

العربي. حينها لم أجد صعوبة كبيرة في تنفيذها.
لما  العربي،  للحصان  كان  العمل  هذا  أن  وأتذكر 
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يكتسب من أهمية كبيرة في الوطن العربي، وخاصة 
في منطقة الخليج العربي، عاوة على رسمي لبعض 
في  تدرجت  أن  إلى  بعد،  فيما  والطيور  الحيوانات 
كل  تغازلني  ما  وكثيراً  الصامتة.  اللوحات  رسم 
لها جاذبية خاصة، فأعمل على  فترة وأخرى فكرة 

إنجازها، وأنجح في تحقيقها، مهما كانت تحدياتها.

ندرة عربية 

* برأيك، لماذا يعاني الفن التشكيلي العربي من 
ندرة في المزج بين الخط العربي والرسم؟

- هذه الندرة تعود إلى أن أغلب الرسامين قد ال 
يميلون إلى كتابة الخط العربى، ومزجه مع الرسم 
التشكيلي.كما أن هناك أيضاً من الخطاطين ممن ال 
يميلون إلى الرسم باألساس. وهذا يؤكد أن المزج 
في حد ذاته هبة ربانية، لمن يعمل تالياً على تنميتها 

بالحرفية فيما بعد.
الغياب  يكون  ربما  أكاديمي،  بشكل  وللحديث 
ما  المزج،  لتعليم هذا  أكاديميين  لعدم وجود  نتيجة 
يتطلب ضرورة التوسع في التدريب على هذا اللون 

الفني، الذي يعطي جماليات بصرية لألعمال الفنية، 
بالفن  المعنية  والصروح  المراكز  خال  من  وذلك 

التشكيلي والخط في الوطن العربي.
* من خال حضورك بالساحة الفنية التشكيلية، 

كيف ترصد هذه الحركة في العالم العربي؟
الفنانين  من  مميزة  نخبة  به  العربى  الوطن   -
لهم بصمات الفتة في مجال الفنون البصرية، وهو 
األمر الذي يمكن متابعته من خال مواقع التواصل 
من  وغيرهما  و»تويتر«،  كـ»فيسبوك«  االجتماعي 

المنصات الرقمية.
والماحظ أن هناك تطوراً بهذه الحركة، غير أنها 
بحاجة إلى حراك نقدي مقابل، بما يستهدف العمل 
على إثراء هذه الحركة الفنية. غير أنه من الضروري 
أن تكون لها مدرستها الفنية، التي تميزها عن غيرها 

من الحركات الفنية األخرى.
انعزالية عما هو قائم من مدارس  وال يعني هذا 
فنية، بل إنه في الوقت الذي يجري فيه متابعة مثل 
هذه المدارس، فإنه ينبغي أن تكون لنا خصوصيتنا 

الفنية العربية.

القاهرة- طه علي
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عادت 
جناة للغناء وخيراً فعلت، وهكذا استمعنا إليها واستبشرنا في مطلع العام 
وهي ُتغني لنا من شعر عبدالرحمن األبنودي وتلحني املوسيقار السعودي 
كما  احلب  قيثارة  كل سحر  لنا  أعاد  الصوت  الكام«،  »كل  أغنية  طال 
بدأته كمحترفة في مطلع اخلمسينيات من  الذي  عرفناها عبر مشوارها 
القرن املاضي، حيث إنها غنت قبلها بعشر سنوات،كطفلة وهي في السادسة من عمرها مرددة أغنيات 

أم كلثوم الشهيرة في ذلك الزمن، تبدو لي جناة وكأنها ولدت فقط لكي ُتغني.
الفنان طاملا كان قادراً على العطاء عليه أال يبتعد عن الساحة، وجناة تفصلها 16 عاماً عن احلفل 
األخير الذي أقامته في مهرجان »قرطاج« بتونس، ووقتها احتضنها حباً اجلمهور التونسي الذواق 
بطبعه لكل ما هو صادق وجميل وأصيل، وكانت املفاجأة بعدها وبرغم كل هذا النجاح الطاغي أن 

تختفي جناة وتعلن اعتزالها.
الفنان في احلقيقة ال يعتزل، لدينا فيروز والتي تكبر جناة بعام أو عامني ال تزال في حلبة الغناء، 
أم كلثوم والتي نحتفل هذه األيام بذكرى رحيلها الـ42 لم تتوقف عن الغناء، حيث إنها قبل الرحيل 
بعام واحد عندما عجزت عن الوقوف على خشبة املسرح سجلت أغنيتها العاطفية األخيرة »حكم علينا 
الهوى« على شريط »كاسيت«، ووديع الصافي لم يعتزل وظل يغني حتى جتاوز التسعني، بينما صباح 

فخري »85 عاماً« ال يزال ميأل الدنيا بصوته الذي ميس القلوب .
وردة كانت منوذجاً جيداً للفنان الذي يواكب العصر،كانت حترص على أن تقرأ روح الزمن، هكذا 
قالت قبل رحيلها، إنها ستأخذ أحلاناً من املطرب تامر حسني الذي يعتبر أشهر العناوين بني  مثاً 
ما تنصت لآلخرين وعينها  أغانيه.. وألن »وردة« دائماً  مطربي هذا اجليل.. و»تامر« يكتب ويلحن 
مفتوحة لترى املشهد الذي يجري في حياة الناس، وهي تريد أن تغني بإيقاع الزمن، من املؤكد أنها 
تابعت أرقام التوزيع واكتشفت أن أحلان »تامر« يرددها الشباب فأرادت أن تصل هي أيضاً إليهم.. ولم 

يتوقف األمر عند األحلان، أعدت دويتو يجمعها بصوت رصني صابر الرباعي اتفقت معه للغناء معاً.
وردة كانت دائماً تتطلع للجديد وقبل رحيلها بأشهر قليلة كانت قد طرحت شريط وفيديو كليب 
بأغنية أطلقت عليها »أيام «، بعضهم كالعادة هاجم العودة، مثل ملحن كبير، سبق وأن تعاون معها في 
بدايتها الفنية، والغريب أن هذا امللحن هاجم مؤخراً أيضاً عودة جناة، األغرب أنه بعد رحيل وردة، تنكر 

بعدها لكل الكلمات التي تهجم بها على وردة نافياً أنه قد آملها بكلماته.
الفنان ال يحتاج ملن ينافقه، ولكن ملن ُيصدقه القول، وهكذا أرى أن من حق من يعترض على عودة 
جناة للغناء أن يلتزم باملوضوعية، ونسأل هل الصوت مثاً نشاز؟ في احلقيقة إطاقاً، هل الزمن أثر 

سلباً على مخارج األلفاظ؟ لم نستشعر ذلك أبداً.
يقولون إن األجهزة احلديثة تستطيع أن تفعل الكثير في تنقية وعاج عيوب الصوت، حتى لو صدق 
ذلك، فكلنا ُندرك في نهاية األمر أن الرهان على اجلمال، ال يوجد جهاز في العالم من املمكن أن يصنع 
اجلمال وال أن مينح في قلوبنا النور، وصوت جناة كما استمعت إليه في آخر أغانيها »كل الكام«، 

مصدر طبيعي للنور واجلمال!!

الجمال يقهر الزمن !!

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم
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أصبحت مدينة تبليسي عاصمة جمهورية جورجيا 
بوجهات  لتمتعها  نظراً  الخليجيين  للسياح  مقصداً 
سياحية متنوعة، وتقديمها تسهيات كثيرة للسياح 
من نواٍح عدة كالتأشيرات والخدمات واألسعار، وفي 
كل عام، يزداد عدد السياح الذين يزورونها باآلالف 

سواء كأفراد أو عائات أو مجموعات سياحية.
جورجيا  جمهورية  عاصمة  هي  تبليسي  مدينة 
االتحاد  عن  استقلت  التي  الجمهوريات  إحدى 
أكبر  وتقع تبليسي   ،1991 عام  السابق  السوفياتي 
الشرقية  المنطقة  الجورجية في وسط  المدن  وأهم 
كيلومتراً   720 قرابة  مساحتها  وتبلغ  لجورجيا، 
مربعاً، وتمتد على سفوح جبال الترياليتي، ويخترق 
وسطها نهر كورا، ويبلغ عدد سكانها قرابة مليون 
آالف  مئات  سنوياً  ويقصدها  نسمة،  ألف  و200 
أو  عائات  أو  كأفراد  الدول  مختلف  من  السياح 

مجموعات سياحية. 
جورجيا  جمهورية  كمناخ  تبليسي  مدينة  مناخ 
والشتاء،  الخريف  فصلي  في  بارد  عام  بشكل 
قلياً  حار  إلى  ومعتدل  الربيع،  فصل  في  ومعتدل 
في فصل الصيف، وبالتالي فالسياحة متاحة طوال 
فصول السنة في هذه الباد عموماً، وفي عاصمتها 

خصوصاً.
مدينة  فإن  القديمة،  الجورجية  لألساطير  ووفقاً 
تبليسي سميت بهذا االسم ألن ملكاً جورجياً قديماً 
في القرن الخامس ميادي كان يصطاد، فوقع أحد 
الطيور التي اصطادها في منطقة ينابيع مياه كبريتية 
ساخنة، وقد أعجب هذا الملك الجورجي بجمال هذه 
قرب  مدينة  يبني  أن  وقرر  اكتشفها،  التي  المنطقة 
وهي  »تبلي«،  اسم  عليها  وأطلق  الساخنة،  الينابيع 

كلمة تعني باللغة الجورجية »دافئ«. 

العرب  لدى  تعرف  تبليسي  مدينة  كانت  كما 
»تفليس«  باسم  الوسطى  العصور  في  المسلمين 
 22 عام  فاتحين  دخلوها  بعدما  وذلك  التاء،  بكسر 
هجرياً أي عام 735 ميادياً، وذلك في عهد الخليفة 
الله عنه(، وكان  الراشدي عمر بن الخطاب )رضي 
قائد الفتح هو حبيب بن مسلمة. وقد ظل هذا االسم 
يطلق على المدينة حتى عام 1936، حيث تغير اسمها 

إلى تبليسي.

موا�صالت 

العرب  المقيمين  أو  اإلماراتيين  للسياح  يمكن 
تبليسي  إلى  السفر  اإلمارات  دولة  في  واألجانب 
عن طريق إحدى شركات الطيران المحلية اإلماراتية 
التجارية منها أو االقتصادية، أو عبر الطيران الوطني 
وصولهم  بمجرد  السياح  وسياحظ  الجورجي. 

»تبليسي«.. 
مدينة الينابيع الساخنة 

واالستقبال الحار

اإعداد: �سايل اأبوفار�س

سياحة
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إلى مطار تبليسي االستقبال الحار من الجورجيين 
العاملين في المطار، وبعدها من الجورجيين العاملين 
في وسائل المواصات والفنادق والمطاعم والمقاهي 
السياحية،  واألماكن  التجارية  والمحال  والمراكز 
القطاع  على  يعولون  حكومتهم  كما  فالجورجيون 
السياحي لرفع دخل الفرد السنوي وبالتالي الدخل 

العام للباد. 
تبليسي  مدينة  داخل  التجول  للسياح  ويمكن 
باستخدام  فيها  السياحية  الوجهات  وزيارة 
مواصات متعددة مثل: مركبات األجرة »التاكسي«، 
شبكات القطارات  أو  المستأجرة،  المركبات  أو 
والترام والميترو، والتي تعمل من الساعة 6 صباحاً 
وحتى منتصف الليل، وتحتوي على درجتين األولى 

والعادية. 
ويمكن للسائح شراء بطاقة ممغنطة من المكاتب 

الموجودة في المحطات، ثم يقوم بشحنها بأي مبلغ 
يريده، ويمكن استخدام البطاقة نفسها للمواصات 

عبر الحافات العامة )الباصات والميني باصات(.

وجهات �صياحية 

من أبرز الوجهات السياحية في تبليسي:
* منطقة ميداني وحي »أباناتوبني«: توجد هناك 
حمامات المياه الكبريتية الساخنة منذ أكثر من 700 
القباب  أبنية قديمة تتميز بوجود  سنة، وذلك داخل 
في أعاها، ويقصد السكان والسياح هذه الحمامات 
بهدف الراحة واالسترخاء أو لعاج بعض األمراض 
األساطير  وتقول  واألعصاب.  والمفاصل  الجلد  في 
الجورجية القديمة إن بناء وتسمية تبليسي هو بسبب 

هذه المياه الكبريتية الساخنة.
التاريخية  المنطقة  وهي  القديمة:  المدينة   *

للعاصمة تبليسي، فيها حارات ضيقة، ومنازل مبنية 
من الطوب مع شرفات خشبية، وتذكرك هذه المنطقة 
كدمشق  وإسامية  عربية  لمدن  القديمة  بالحارات 

والقاهرة وغيرهما.
قديمة  تاريخية  قلعة  وهي  ناريكاال:  قلعة   *
وكبيرة بناها الفرس في القرن الرابع الميادي، ثم 
طورها العرب المسلمون في القرن الثامن الميادي 
واستخدمها بعض والتهم قصوراً لهم، وبعدهم طور 

العثمانيون فالجورجيون القلعة. 
يمكن  القلعة،  لهذه  العالية  األسوار  على  ومن 
تبليسي،  لمدينة  بانورامي  بمنظر  التمتع  للسائح 
ويمكن الوصول إلى القلعة بواسطة التلفريك، وتقع 
من  متعددة  بأنواع  الغنية  ناريكاال  غابات  قربها 
األشجار والنباتات والزهور، والتي يقصدها السكان 

والسياح للتنزه.
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سياحة

يمر  الذي  كورا  نهر  فوق  يقع  السام:  جسر   *
وسط المدينة، ويتميز بتصميمه الزجاجي الفريد من 

نوعه، وباإلضاءة الجميلة لياً.
* ميدان الحرية: ويعتبر أشهر ميادين العاصمة 
المطاعم  من  عدد  فيه  ويوجد  تبليسي،  الجورجية 
وحديقة  الفخمة،  والفنادق  األزياء  ودور  والمقاهي 
يمكن  مجاناً،  السلكية  إنترنت  خدمة  توفر  عامة 
للسياح من هواة تصفح مواقع اإلنترنت والتواصل 

االجتماعي االستفادة من هذه الخدمة المجانية.
ومنه  متر،   800 ارتفاعه  يبلغ  التلفزيون:  برج   *
جميل  بانورامي  بمنظر  التمتع  السياح  يستطيع 

للعاصمة الجورجية.
الشارع  بأنه  يوصف  روستافيلي:  شارع   *
المباني  من  لعدد  مقر  وهو  تبليسي،  في  الرئيس 

الحكومية والتاريخية والمحال التجارية.
الرئيس  المشاة  شارع  هو   : شاردني  شارع   *
هواية  والسياح  السكان  يمارس  حيث  تبليسي،  في 
المشي، ويقع على جانبيه عدد من المطاعم والمقاهي.
على  وتحتوي  الجبل،  فوق  تقع  فيك:  حديقة   *
أشجار ونباتات وزهور متنوعة، ونوافير مياه جميلة، 

الوصول  ويمكن  لألطفال،  وألعاب  ومقاه  ومطاعم 
إليها إما عبر المركبات العامة والخاصة والمستأجرة 

أو عبر التلفريك.
* حديقة ماتستمندا: تتضمن مدينة ألعاب ترفيهية 
لألطفال  مجاني  الحديقة  ودخول  لألطفال،  كبيرة 
سواء من السكان أو من السياح، أما األلعاب فتكون 
الذي  بالمبلغ  تشحن  ممغنطة  بطاقة  شراء  عبر 

يحتاجونه للعب.
من  العديد  على  وتحتوي  بوتونيكال:  حديقة   *
األشجار والنّباتات المتنّوعة، وشّال، ونوافير مياه، 

وُبحيرات ّصغيرة.
* بحيرة السلحفاة: تعرف باسم خزان تبليسي، 
وهي بحيرة اصطناعية شيدت عام 1953، ويقصدها 
الطعام  لتناول  أو  للتنزه والشواء،  السكان والسياح 
قرب  الموجودة  والمطاعم  المقاهي  في  والشراب 

البحيرة.
قرب  يقع  التطبيقية:  اإلنسان  علوم  متحف   *
الهواء  في  مفتوح  متحف  وهو  السلحفاة،  بحيرة 
الطلق يتضمن معروضات عن نشأة وتطور العلوم 

اإلنسانية.

ت�صوق وطعام

وبالنسبة إلى التسوق، يمكن للسياح أن يقصدوا 
ومقاه  مطاعم  فيه  تتوفر  والذي  مول«،  »تبليسي 
أن  يمكنهم  أو  المنتجات،  أنواع  جميع  لبيع  ومحال 
شارع  في  الموجودة  التجارية  المحال  يقصدوا 
روستافيلي. أو سوق »دراي بريدج بازار«، والذي 
تتوفر فيه مصنوعات يدوية وأعمال فنية، وتذكارات 

وميداليات من فترة االتحاد السوفياتي السابق. 
أصحابها  مطاعم  هناك  الحال،  الطعام  ولتناول 
مثل  الحال،  الوجبات  تقدم  والمسلمين  العرب  من 
واإليرانية،  والتركية  والسورية  اللبنانية  المطاعم 
البحرية  والمأكوالت  األسماك  تقدم  أخرى  ومطاعم 
والمأكوالت اإليطالية من دون لحوم، وهي موجودة 
ميدان  مثل  السياحية  الوجهات  وفي  الفنادق،  في 
وبحيرة  فيك  وحديقة  شاردني  وشارع  الحرية 

السلحفاة »وتبليسي مول«.
الصلوات  بأداء  الراغبين  المسلمين  وللسياح   
في جامع، هناك جامع تبليسي الموجود في منطقة 

ميداني، وهو الجامع الوحيد في المدينة
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�صعب ودود

الشعب الجورجي في تبليسي وغيرها من المدن 
الجورجية هو شعب ودود يرحب بالسياح بحرارة. 
وإن كان الكثير من الجورجيين الذين يتعاملون مع 
والمقاهي  والمطاعم  والفنادق  المطار  )في  السياح 
ووسائل المواصات واألماكن السياحية( ال يتكلمون 
اللغة اإلنجليزية، إال أنهم يحاولون مساعدة وخدمة 
الحكومة  حرصت  وقد  ممكنة،  طريقة  بكل  السياح 
مثاً  تبليسي  في  المحلية  والسلطات  الجورجية 
على تسمية محطات القطار والمترو والترام بأسماء 
مرشدين  وتوفير  السياح،  على  تسهياً  إنجليزية 
سياحيين يتكلمون لغات عالمية كاإلنجليزية وغيرها.
والجورجيون معروفون بتمسكهم بتقاليد قديمة 
لتناول الطعام والشراب مع األهل واألصدقاء سواء 
أحد  يدعو  فعندما  السياح،  أو  السكان  من  أكانوا 
الطعام  تناول  إلى  أصدقاءه  أو  أهله  الجورجيين 
والشراب في منزله، فإنه يجلسهم على طاولة تقليدية 
خاصة، ويبدأ هو بتذوق الطعام والشراب قبل دعوة 
ضيوفه إلى التذوق، ومن أشهر أطعمة الجورجيين 
التي تقدم للضيوف وجبة خينكالي )وهي عبارة عن 

فطائر باللحم(.
خصوصاً  للرياضة  محب  شعب  والجورجيون 
السلة  وكرة  القدم  كرة  إلى  باإلضافة  المصارعة، 
يتحدثون عن  لذلك  والبولو،  والركبي  األثقال  ورفع 
أهمية الرياضة باستمرار مع ضيوفهم من السكان 

والسياح.
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من هنا وهناك

عارضة أزياء متشي في ممر معرض »ديسكوارد 2« خالل أسبوع ميالنو ألزياء الرجال 
ملوسم خريف وشتا 2018/2017 )جيتي(.

عامل يقدم الطعام لبطريق الهمبولت في حديقة لندن للحيوانات التي تضم 
أكثر من 650 نوعاً من احليوانات.)جيتي(

رجل مسن من غجر البورميان يدخن سيجارته التي صنعتها له 
زوجته ويعيشان في البرازيل ولكنهما يتحدران من أملانيا في 

األصل. )جيتي(

مصور يلتقط صوراً ملدينة جنجو الصينية التي لفها الهواء امللوث وهي 
مشكلة تعاني منها البالد بصورة متزايدة. )جيتي(
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إماراتي يدرب 
الصقور 

في صحراء 
ليوا خالل 
مهرجان 

ليوا الدولي 
تل مرعب 

التراثي. 
)جيتي(

برج خليفة في دبي يبهر العالم بعروضه الفنية الرائعة خالل 
احتفاالت رأس السنة. )من املصدر(

زرافة رضيعة عمرها ثالثة أيام حتظى برعاية أمها في حديقة حيوانات 
بودابست. )جيتي(

الشالالت السوداء األيسلندية الشهيرة تهدر عبر الصخور البازلتية 
إلى البحيرة املتجمدة على عمق 20 متراً )جيتي(
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سودوكو
الكلمات المتقاطعة

تراثيات..
> عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء رجل إلى سليمان النبي فقال: يا نبي الله! إن لي جيراناً 
ة جاره  يسرقون إوزِّي فنادى: الصاة جامعة ثم خطبهم فقال في خطبته: واحدكم يسرق إوزَّ

ثم يدخل املسجد والريش على رأسه! فمسح رجل رأسه فقال سليمان: خذوه فإنه صاحبكم.

> قيل: صاح اعرابي باملأمون: يا عبدالله يا عبدالله.
فغضب املأمون وقال: أتدعوني باسمي؟

فقال األعرابي: نحن ندعو الله باسمه.
فسكت املأمون وأنعم عليه.

ابتسـامات..
> الشاب لصديقه األجنبي: كيف يوقظك أهلك من النوم؟. 
فرد عليه: أكيد بكل هدوء خوفاً من إصابتي بجلطة وأنت؟

قال له: هل رأيت فيلماً عن اقتحام ومداهمة وكر لتجار املخدرات؟
الصديق: أجل.

فرد عليه: إنه نفس املشهد يا صديقي!!

 أقوال وحكم..
> من جعل الله أول أولوياته.. ترتبت له فوضى احلياة.

> اإلنسان في حياته قبل مماته ليس وحيداً بل محاطاً من الله من كل جانب.
> من استحى من الله في معصيته.. استحى الله من عقابه يوم يلقاه..

نزهة

 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�شم

اإىل 9 خانات �شغرية امالأ اخلانات بالأرقام

 من 1 – 9 �شرط عدم تكرار الرقم اأكرث من مرة 

يف كل مربع كبري وكل خط اأفقي وعمودي. 

أفقياً:
املــؤرخــني  ــد احلــفــاظ  أح  -1

املعروف باخلطيب البغدادي.
 – إسباني  ونحات  رسام   -2

بصحبتك.
)م(  ــرف  ــحــت م ــس  ــك ع  -3
 – مسيحي  دين  رجل  منصب   –

إحسان وفعل اخلير. 
4- نصف أزيز – مبذر – لعبة 

كروية )م(.
وميناء  مدينة   – خاصته   -5

على ساحل خليج العقبة. 
6- زيارة األماكن املقدسة. 

7- يفقد احلركة – عشق كبير 
– حشر.

8- صحراء أمريكية – نهب.
9- ارتفعوا )م( – يلعب.

10- انزع ما فيه من اجلراثيم 
– آيات قرآنية نزلت قبل الهجرة.

عمودياً:
ظرفاء  من  فصيح  ــب  أدي  –1

العرب. 
2- متلك – انتشار وشهرة.

3 – مدينة مقدسة – من سور 
القرآن الكرمي.

4 – قاطع )م( – شحمة العني 
جتمع البياض والسواد – أشمل.
5 – شتم )م( – آلة موسيقية.
6 – اخلارجون عن الدين )م(.

7 – متثل دبلوماسياً بلدها في 
اخلارج – بحر.

خيط   – خاصته   – والده   -  8
معدني.

جبل  محافظة  قــرى  من   –  9
لبنان – والية هندية.

نهر  على  عراقية  مدينة   –  10
دجله – »لكل جواد ....«.

8 7 4
6 7

3 4 1
6 5 4

8 7
5 4 9

6 5 4 2
4 2

6 9
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المربع الرقمي
اخلانات ذات الأرقام ت�شكل عمليات اجلمع ب�شرط عدم تكرار 

الرقم يف عملية اجلمع اأكرث من مرة واحدة ح�شب اجتاه ال�شهم 

تطابق الكلمات

4 3 2 1 

2 

, I , , I 

3 

I/ I/ 
, I , , I 

4 

._ __ _,,I/ ._ __ _,,I/ ._ __ -.YI/ ._ __ _, 

1 – عملية حسابية.
2 – مركز جتاري مغلق.

3 – رقم.
4 – رقاد.

1 – اجلنون من العشق. 
2 – يثني الورق.
3 – أصدر األمر.

4 – عامة فارقة وخاصة.

اأجب على معاين ومرادف الكلمات اأفقيًا 

وعموديًا ح�شب الت�شل�شل الرقمي

اأكتب مرادفات ومعاين الكلمات

التي تكتب وتقراأ اأفقيًا وعموديًا بذات الوقت

أفقي وعمودي

خلية الحروف

5 – يضاف للطعام.
6 – من مراحل الغرام.

7 – أحد األنبياء.
8 – أشد اخلصام.

1– دولة عربية. 
2– الهواء العاصف.

3 – مخادعون. 
4 –  كاتب وفيلسوف فرنسي 

ساخر.

5 – يستحوذ باإلكراه. 
6 – عاصمة خليجية.

7 – معلمي.

املطلوب كتابة مرادفات ومعاين الكلمات

التي ت�شرتك فيما بينها وتدور ح�شب اجتاه ال�شهم 

لت�شل اإىل ربط �شحيح للكلمات
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صحة

تعتبر اليوم عملية زراعة الصمام األورطي باستخدام تقنية القسطرة، بدالً من 
العملية اجلراحية منافساً للوسيلة اجلراحية التقليدية في كونها سابقاً الوسيلة 
الوحيدة املمكنة ملعاجلة احلاالت املرضية القلبية لدى نسبة عالية من مرضى 

القلب.
القلب  أمــراض  استشاري  سعيد  علي  أمني  عاء  طبيب  املقدم  ويقول 
كانت  السابق  أبوظبي،في  شرطة  في  الطبية  اخلدمات  إدارة  في  والقسطرة 
هذه العملية حلماً طبياً ولكنها أصبحت واقعاً ميارس في مستشفيات ومراكز 
القلب املتقدم في مناطق مختلفة من العالم، حيث باتت عمليات زراعة الصمام 
األورطي إجراًء روتينياً في تلك املراكز املتقدمة، ومن ثم بدأت تتراكم خبرة 
األطباء املؤهلني إلجرائها، كما تراكمت خبرة كيفية التعامل مع احلاالت املعقدة 
املديني  على  الطبية  املتابعة  وآليات  احملتملة  املضاعفات  مع  التعامل  وكيفية 

املتوسط والطويل. 

ت�صيق ال�صمام الأورطي

ويعتبر تضيق الصمام األورطي أو األبهر، أحد أمراض صمامات القلب األعلى 
شيوعاً في مناطق العالم، وخصوصاً مع التقدم في العمر، وتشير اإلحصائيات 
احلديثة إلى أن انتشار هذا النوع من ضيق الصمام األورطي ُيصيب نحو %5 
من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 75 وأكثر. وإذا ُترك هذا الضيق من دون 
عاج فإن املرضى الذين يشكون من أعراض هذا الضيق في الصمام األورطي 
مُيسون عرضة للوفاة بنسبة 50% في غضون عامني، أي أنها حالة ذات خطورة 
عالية في تهديد سامة احلياة إذا ما بدأت أعراض مثل ألم في الصدر أو نوبات 

إغماء أو ضعف القلب.

�صبب اللجوء للعالج عن طريق الق�صطرة

ونتيجة الرتفاع مقدار العمر لدى املصابني بضيق الصمام األورطي،  ترتفع 

اإعداد: اأماين اليافعي - ت�سوير: عي�سى اليماحي

زراعة الصمام األورطي
عن طريق القسطرة
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• ما هو مرض قرحة العدة؟
- آالم فظيعة ناجتة عن فقد في الغشاء املبطن للجهاز الهضمي في 
نهاية املريء أو في املعدة أو في االثني عشر، وميكن أن تكون القرحة 
حادة أو مزمنة ويحصل تليف في القرحة املزمنة على عكس القرحة 

احلادة وينبغي عاجها في أسرع وقت.

• ما هي أعراض قرحة العدة؟
- انتفاخ في البطن.

- غثيان مع تقيؤ.
- فقدان الشهية للطعام وبالتالي فقدان الوزن.

- قيء الدم: وهو يحدث نتيجة نزيف في القرحة املعدية أو نتيجة 
تضرر أو تدمير خايا املريء بسبب عملية التقيؤ املستمرة.

- براز أسود )شديد السواد ذو رائحة كريهة نتيجة أكسدة احلديد 
من الهيموجلوبني(.

- نادراً ما تؤدي القرحة إلى ثقب في املعدة أو االثني عشر، وهذا 
يسبب أملاً شديداً ويتطلب جراحة عاجلة.

- ألم حاد في اجلزء األعلى من البطن.

• كيف يكن عاج قرحة العدة؟
أوالً: اتباع السبل الوقائية اآلتية للوقاية وللعاج:

- تنظيم الغذاء واالبتعاد عن تناول األطعمة أو األشربة التي تؤذي 
املريض. 

- االبتعاد عن األسبرين ومشتقاته وعن التدخني والكحول.
- التوجيه بتناول احلليب واخلضراوات الطازجة واألطعمة املطبوخة 

جيداً.
- االبتعاد قدر املستطاع عن اللحوم احلمراء ذات األلياف.

ثانياً: بالنسبة لقرحة املعدة تعمل معظم العاجات على التقليل من 
إفراز حامض املعدة حتى تتيح الفرصة جلدار املعدة املصاب لكي يلتئم، 
املضادة  واألدويــة  احليوية  املضادات  بواسطة  القرحة  عاج  وهناك 
األسبرين،  عن  عوضاً  الباراسيتامول  مسكن  وباستخدام  للحموضة 
واملضاد احليوي )األموكسسلني( هو األكثر تأثيراً على هذه البكتيريا، 
واستعمال أدوية متنع إفراز احلامض في املعدة مثل أدوية التكاميت، 

زانتاك، رايسك، ويجب أن تكون فترة العاج بهذه األدوية محددة.
ثالثاً: إن إجراء العملية اجلراحية إلصاح القرحة تبدو هي اخليار 

األخير أمام الطبيب املعالج.
التدخل اجلراحي، ويلجأ الطبيب للتدخل اجلراحي لألسباب اآلتية:

- عدم حصول التآم للقرحة بعد استعمال العاج الدوائي.

- حصول حتورات نسيجية في املعدة أو في االثني عشر.
- معاودة القرحة بعد شفاء وقتي.

نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية، وسيتولى اإلجابة عنها نخبة من 
األطباء االختصاصيني، مع متنياتنا لكم بالصحة والعافية

alyafi3@gmail.com

قرحة المعدة

ب
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ل 
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احتماالت مخاطر العمليات اجلراحية، وبالتالي 
مائمة  احلــاالت  بعض  في  الفرص  تكون  ال 
الستبدال  اجلراحية  العملية  ــراء  إج لنجاح 
وهذا  جديد.  صمام  بزراعة  القدمي  الصمام 
القلب  طب  في  الباحثني  على  فرض  الوضع 
باستخدام  التدخلية  معاجلاتهم  نطاق  توسيع 
تقنية القسطرة لتشمل زراعة صمام بديل مكان 
الصمام األورطي املتضيق. وكان دخول تقنية 

زراعة الصمام األورطي بتقنية القسطرة 
عصر  بداية  فرنسا  في   2002 عام  في 
جديد ومختلف متاًما في زراعة الصمام 

الصمام  املرضى بضيق  أولئك  قلوب  على  اجلاثمة  األعراض  وإزالة  األورطي 
األورطي وإزاحة احلالة املهددة لسامة احلياة.

بدايات التقنية

مخترع التقنية البروفيسور الن كريبريه الفرنسي من مدينة روا، بدأ بتوسعة 
الصمام عن طريق البالون عام 1986 وفي عام 2002 بدأ زراعة الصمام عن طريق 

القسطرة ألول مرة عاملياً.
 

الزراعة بالق�صطرة

يوضح الدكتور سعيد أن زراعة الصمام األورطي بالقسطرة هو إجراء تدخلي 
العملية اجلراحية  إلصاح واقع حال الصمام األورطي املتضيق بوسيلة غير 
لفتح الصدر. وفيها يتم الدخول بالقسطرة إما عبر الشريان في أعلى الفخذ أو 
عبر الصدر. والعملية تشبه إلى حد ما تثبيت الدعامة في أحد الشرايني التاجية 
للقلب، وخال عملية زراعة الصمام بهذه الوسيلة التدخلية ُيدخل صمام مطوي 
التالف.  الصمام  داخل  للصمام  تثبيتًا  ليعطي  بداخله  بالون  ينفخ  ثم  بالكامل 
ويضيف قائاً: »صحيح أن هذا اإلجراء العاجي ال يخلو من مخاطر ولكنه يوفر 
خياراً عاجياً مفيداً جداً لألشخاص غير املناسبني للخضوع للعملية اجلراحية«.

اأ�صباب اإ�صابة ال�صمام

وضيق الصمام األورطي ينشأ نتيجة لعدد من األسباب التي جميعها تؤدي 
إلى فقدان الصمام األورطي مرونة حركة الشرفات الثاث املكونة للصمام خال 
الفتح واإلغاق،  وبالتالي ونتيجة لصعوبة حصول فتح كاف للمجرى داخل 
الصمام، تقل كمية الدم التي يستطيع القلب ضخها لكل أرجاء اجلسم. وأسباب 
الضيق في الغالب تشمل تراكم اجلير على شرفات الصمام أو حصول عمليات 
التهاب روماتزمي تؤدي إلى التصاق الشرفات بعضها ببعض، إضافة إلى أحد 
أنواع العيوب اخللقية التي يكون الصمام األورطي مكوناً من شرفتني بدالً من 

ثاث.
ومن األمور التي تسرع في ترسب اجلير على شرفات الصمام: تقدم العمر، 
وكون اإلنسان ذكراً، وأن يكون تركيب الصمام منذ الوالدة مكون من شرفتني 
بدالً من ثاث شرفات، كما أن ارتفاع الكوليسترول ومرض السكري وارتفاع 
الكلوي والتدخني، كلها عوامل تسرع من وتيرة عمليات  الدم والفشل  ضغط 
ترسيب اجلير على الصمام، ولذا يرى بعض األطباء أن تصلب الشرايني وضيق 

الصمام األورطي هما متشابهان ويحصان في ظروف متماثلة.

ن�صائح

املطلوب من املرضى املصابني بضيق الصمام األورطي وفقاً للدكتور سعيد 
تنفيذ أمرين مهمني: األول املتابعة الدائمة مع طبيب القلب، والثاني جتنب بذل 
املجهود البدني الشديد وحتى املتوسط، وهو أمر بالغ األهمية في حالة متوسطي 
إن كان هناك ضيق  العمر والكبار. واملرأة املصابة به متتنع عن احلمل متاماً 
الازمة  التدابير  اتخاذ  وينبغي  الصمام.  تغيير  بعد  ما  إلى  أو متوسط  شديد 
للحيلولة من دون حصول التهاب بكتيري في الصمام، والوقاية هنا هي عبر أخذ 
مضاد حيوي مناسب قبل عمليات تنظيف األسنان أو خلع الضروس أو غيرها 

من العمليات اجلراحية، وهو ما يجب على املريض تنبيه طبيبه إليه.

املقدم طبيب عالء أمني
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احلرارة  درجات  بانخفاض  الشتاء  فصل  يتميز 
جســـم  حرارة  درجة  على  يؤثر  مما  عام،  بشكل 
األغذية  بنوعيـــــة  االهتمام  علينـــا  لذلك  اإلنسان، 
التي نتناولها لتزود اجلسم بالطاقة الكافية وتساعده 
اإلنفلونزا  مثل  الشتاء  ــراض  أم مقاومـــة  على 
والرشــح والتهاب اللوز وكذلك احلفاظ على الوزن 

الصحي.
تشير فطوم العامري أخصائية التغذية في إدارة 
اخلدمات الطبية في شرطة أبوظبي، أن فؤائد التنوع 

في املصادر الغذائية عدة ومنها: 
1( بعض األغذية حتتوي على عناصر غذائية ال 
يضمن  الغذائي  فالتنوع  األخرى،  األغذية  حتتويها 
التي  الغذائية  العناصر  أغلب  على  اجلسم  حصول 

يحتاجها.
2( يوجد في جميع األغذية بعض امللوثات واملواد 
عدم  يضمن  الغذائي  التنوع  فإن  وبالتالي  الضارة 

تركيز هذه املواد الضارة وامللوثات في اجلسم.
3( التنوع الغذائي يعطي شعوراً بالتجديد، وتغير 

من  تقلل  والطهي  التحضير  النكهات وطرق  وتعدد 
اإلحساس بالتكرار والضجر.

وخال فصل الشتاء يجب أن نلتفت جيداً لضرورة 
التحكم بالسعرات احلرارية املتناولة ونوعيتها بحيث 
باألعمال  للقيام  الازمة  الطاقة  إلنتاج  كافية  تكون 
اليومية واحلفاظ على عمليات األيض وعدم اإلخال 
تساوي  للجسم  الداخلة  )الطاقة  الغذائي  بالتوازن 
الطاقة املصروفة للجسم( لكي ال تؤدي تلك العملية 

إلى اكتساب الوزن الزائد أو خسارة الوزن.

الأخطاء الغذائية يف ال�صتاء:

على  حتتوي  التي  واألكــات  األغذية  تناول   )1
سعرات حرارية عالية، الكتساب الدفء، وهذا اعتقاد 

خاطئ. 
2( زيادة استهاك األطعمة السهلة املتوفرة أمام 
ناظرينا كالتمور والقهوة، واألكات الشعبية املضاف 

إليها السمن البلدي وغيرها.
هذا  في  العطش  يقل  حيث  املــاء،  شرب  قلة   )3

يؤدي  مما  املوسم 
تناول  زيــادة  إلــى 

األغذية األخرى. 
احلركة  قلة   )4
وقضاء وقت طويل 
أمـــام الــتــلــفــاز أو 
التواصل  شبكات 

االجتماعي. 

بع�س الن�صائح 

الغذائية املهمة 

لف�صل ال�صتاء: 

طول  على  الغذائية  الوجبات  وتوزيع  تنظيم   )1
اليوم بالشكل التالي: ثاث وجبات رئيسة )إفطار- 
غداء - عشاء( وجبتان خفيفتان وهذا يساعد على 

الشعور بالشبع والدفء طوال اليوم.
2( التركيز على األغذية املعززة للمناعة وخاصة 
البرتقال  فيتامني )سي( و)إي( مثل  احملتوية على 

اإعداد: اأماين اليافعي

أغذية تحارب برد الشتاء

 فطوم العامري.

تغذية
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والتفاح  والكيوي  واجلــوافــة  أفندي  واليوسف 
والسبانخ  والفليفلة  واملــوز  والبابايا  والفراولة 
واملكسرات  والشمندر  والبقدونس  واجلرجير 
تساعد  ألنها  القرع،  وبذور  الشمس  دوار  وبذور 
ونزالت  الشتاء  أمــراض  ومقاومة  محاربة  على 
البرد وحتفز اجلسم على تكوين األجسام املضادة 

واحملاربة للجراثيم.
الهضم مثل  البروتينية بطيئة  3( تناول األغذية 
والكستناء،  والترمس  والفاصوليا  والعدس  الفول 

ألنها تعطي شعوراً بالشبع والدفء ملدة طويلة.
األرز  مثل  املعقدة  الكربوهيدرات  تناول   )4
واملكرونة  والنخالة  البر  واخلبز  والسميد  األسمر 
والذرة، حيث  والشوفان  احللوة  والبطاطا  السمراء 
الغذائية  األلياف  عالية من  إنها حتتوي على نسبة 
التي تساعد على تليني املعدة وتسهيل عملية الهضم 
باإلضافة  الــوزن  وتخفيض  الدهون  وامتصاص 

إلعطائها شعوراً بالشبع ملدة طويلة.
5( تناول األغذية الغنية بفيتامني )دي( واملدعمة 

به مثل منتجات احلليب واحلبوب واألسماك الدهنية 
كالسلمون والسردين والرجنة لتعويض اجلسم عن 
قلة التعرض ألشعة الشمس واحلصول على كمية 
عدم  على  يساعد  والذي  )دي(  فيتامني  من  كافية 

التعرض أو الشعور باألرهاق والتعب واخلمول.
قليلة  الساخنة  واملشروبات  الشوربة  تناول   )6
السعرات احلرارية مثل شوربة اخلضار وشوربة 
املشروبات  وشــرب  الشوفان،  وشوربة  العدس 
العطرية مثل اليانسون والنعناع وامليرامية والبابوجن 
تعطي  إنها  حيث  لها  الليمون  إضافة  مع  والقرفة 
األلياف  على  الحتوائها  والــدفء  بالشبع  شعوراً 
ومضادات  )ســي(  وفيتامني  واحلديد  الغذائية 

األكسدة ومتنع جتمع الغازات واإلمساك.
7( تناول األغذية الغنية بفيتامني )بي9( حمض 
األخضر  اللون  ذات  اخلضراوات  مثل   – الفوليك 
كامللفوف والبروكلي والسبانخ واخلس واجلرجير 
فيتامني  على  حتتوي  ألنها  والكزبره،  والبقدونس 
بالتعب  الشعور  على  التغلب  في  وتساعد   )9 )بي 

واإلرهاق.
املكسرات  مثل  بالزنك  الغنية  األغذية  تناول   )8
احلمراء  واللحوم  الصويا  وفول  القمح  وحبوب 
والفول  والسردين  والسبانخ  واحملــار  والكبد 
السوداني وبذور القرع وبذور البطيخ، والزجنبيل 
على  ويساعد  للفيروسات  مضاد  الزنك  ألن  وذلك 

دعم اجلهاز املناعي والتئام اجلروح. 
بدالً  كالعسل  الطبيعية  احملليات  استخدام   )9
ألن  احللويات،  من  والتقليل  الصناعي  السكر  من 
العسل يزود اجلسم بالطاقة ويساعد بالقضاء على 

اجلراثيم وتنظيف املعدة. 
عن  تزيد  )ال  محددة  كمية  تناول  ميكنك   )10

قبضة اليد( من املكسرات.
يومياً،  كوباً   12 الــى   8 من  ــاء  امل شــرب   )11
وممارسة الرياضة ملدة ال تقل عن 45 دقيقة مبعدل 
)3 - 5( أيام باألسبوع مع ضرورة ارتداء املابس 
الرياضية املناسبة لفصل الشتاء، وكذالك استخدام 

احلذاء الرياضي املناسب.
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يشير الكتاب إلى أن الشعب األرميني يتسم باملودة والكرم، واحترام حقوق الضيف والترحيب به، ويورد 
شيئاً من العاقات األرمينية - العراقية، ويروي املؤلف – رحمه الله- تفاصيل ذكرياته مع األرمن في العراق، 

في طفولته وصباه في سبعينيات القرن املاضي.
ويعود إلى أرمينيا النقية عبر مؤلفات اإلدريسي وياقوت احلموي وغيرهما، مشيراً إلى ما اشتهرت به أرمينيا 

في تاريخها وحضارتها، ومعاملها وتراثها، وثقافتها وطبيعتها اخلابة.
ويصف الكاتب زيارته إلى أرمينيا عام 2004م، تلك املنطقة التي عرفت بسخونتها في القوقاز، ثم يفتح صفحة 

من تاريخ أرمينيا البقرادونية، وتقسيم أرمينيا، ثم استقالها بعد تفكك االحتاد السوفيتي.
ويبدي الكاتب إعجابه بالعاصمة يريفان التي تعد مركزاً علمياً وثقافياً كبيراً، ومبعاملها كمعهد املخطوطات 
الرابض فوق إحدى تالها، وفوق تلة أخرى يقف متثال )أرمينيا األم( وهي حتتضن العاصمة، وفي ساحة 
الكاتب  ويستعرض  واجلامعة،  العلمي  البحث  ومراكز  واإلدارية  احلكومية،  املراكز  بعض  تتجاور  اجلمهورية 

مامح التعليم والتعليم األكادميي، واملشهد الثقافي في العاصمة األرمينية.
ويفتح الكتاب صفحات أخرى من التاريخ األرميني والعربي، ويستعرض املؤلف الزيارات التي قام بها إلى 
أماكن أثرية وتاريخية في أرمينيا، ويعرج الكتاب أيضاً على االستشراق األرميني وعلى خصال الشعب األرميني.

الكتاب: رحلة إلى أرمينيا .. فردوس أرمينيا المنسي

الناشر: معهد الشارقة للتراث، 2016، الطبعة األولى، 192صفحة.
تاأليف: عمار ال�شنجري

قراءات

اليوتوبيا هي مفهوم يتعالى على التموضع في الزمان واملكان، مفهوم مثالي يرمي إلى حتقيق السام والوئام 
واحلرية، والعدالة واملساواة واإلخاء، والتسامح والعيش سوياً بعيداً عن الصراعات واحلروب واألوبئة، ويؤكد 
الكتاب أن املواطنة هي الوسيلة املثلى لتحقيق قدر معقول من هذه األماني اليوتيوبية املنشودة، ورسم خريطة 
لألقطار العربية ميكنها من خالها حتقيق األمن واألمان واالستقرار الذي افتقدته بشدة في السنوات األخيرة 
ومن ثم إمكانية بناء احلضارة التي لن تقوم إال بإرساء مبادئ االنتماء واملواطنة ولوازمهما، فاالنتماء هو مصدر 

العطاء وجوهر احلب ومصدر الوطنية.
ويلفت الكتاب إلى أن املواطنة حقوق وواجبات، وال تتحقق قيمها إال بالدميقراطية.

الدينية والعلمية، والتقنية واملدنية، ثم يعّرف باملواطنة،  اليوتوبيا وأنواعها كاليوتوبيا  الكتاب بتعريف  يبدأ 
واملواطنة بني التاريخ والفلسفة، واملواطنة في اخلطاب الطوباوي، وكونفوشيوس وأخاقيات املواطنة، واملواطنة 

في اخلطاب اليوناني، واليوتوبيا الدينية واملواطنة، واليوتوبيا في العصور الوسطى العربية.
ويخلص الكتاب إلى أن املواطنة نتاج األمل اإلنساني كله، وليست حكراً على فكر من دون فكر، وإعان الفكر 
الغربي بأبوته لها ال يلغي امليراث اجليني، الذي تقاطعت فيه الثقافات في إنتاج األمل في العيش الكرمي في ظل 

نظام سياسي مؤسس على قيم إنسانية عاملية تغيب فيها احلدود اإلثنية واجلغرافية. 

الكتاب: اليوتوبيا والمواطنة

الناشر: دار بن الندمي في اجلزائر، ودار الروافد للثقافة في بيروت، 2016م، الطبعة األولى، 180صفحة.
تاأليف: �شريف الدين بن دوبة
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القائد  التي جعلها  املبادرة  التي واجهت هذه  اإلماراتية، والتحديات  املرأة  تعليم  الضوء على  الكتاب  يسلط 
املؤسس املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من أولوياته وهو ينهض باملجتمع مبختلف 
شرائحه في أبوظبي قبل قيام الدولة، فقد اهتم الشيخ زايد بالتعليم إلى أقصى درجة، فأدخل التعليم النظامي 
إلى مدينة العني وعمل على تفعيله بعد ذلك في أبوظبي إلميانه العميق بالتعليم بشكل عام وبتعليم املرأة بشكل 

خاص.
يبني الكتاب أن مسيرة التعليم انطلقت من مدينة العني إلى باقي اإلمارات، متمثلة في جهود بناء جامعات 
التعليم العالي بدءاً بجامعة اإلمارات العربية املتحدة، جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، مع الدور املهم لاحتاد 

النسائي الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
النهوض بتعليم املرأة  الله ثراه - من  الكتاب كيف متكن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب  يوضح 
التقليدي للمرأة  التي واجهها، ويسلط الضوء على نظرة املجتمع  العوائق والصعوبات اجلادة  اإلماراتية رغم 
اإلماراتية، وعلى دور املرأة في املجتمع اإلماراتي قبل االحتاد على املستويني االجتماعي واالقتصادي، ثم على 
نوع التعليم الذي كانت تتلقاه املرأة اإلماراتية قبل قيام االحتاد، وتأثير الشيخة سامة بنت بطي )والدة الشيخ 
زايد( في فكر القائد املؤسس الشيخ زايد، والتحديات التي واجهت الشيخ زايد للنهوض بتعليم املرأة اإلماراتية، 
املرأة  التي حصدتها  النتائج  إلى  الكتاب  اإلماراتية على حقوقها، ويخلص  املرأة  التي بذلها لتحصل  واجلهود 

اإلماراتية نتيجة جهود القائد املؤسس »طيَّب الله ثراه«.
العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  األرشيف  أرشيفات  من  موضوعاته  بها  دعم  التي  الصور  الكتاب  استمد 

املتحدة. 

الكتاب: زايد وتعليم المرأة في أبوظبي

الناشر: دار كتاب للنشر والتوزيع، أبوظبي، 2015م، الطبعة األولى، 150 صفحة.
تاأليف: مرمي �شلطان املزروعي

الشيخ عبد العزيز الرشيد أحد أقطاب احلركة الفكرية، شارك في رفع مشاعل التنوير، درس في مدارس 
املستقبل  إلى  فيهم  املتخلفني، ونظر  التنوير ضد  لرواد  اجلدد، وجعلهم سنداً  الشباب  وآزر  النظامي،  التعليم 
املشرق، وإلى الشباب املتنورين األحرار، يبدأ الكتاب بشعر وليد القاف الذي ميتدح فيه عبد العزيز الرشيد، 

قائاً: 
بكتـــاب تاريخ الكـــويت كم ارتقى   

                          عبد العزيز .. وكـــم أضاء محلقـــا
لله سيرتــــه التـــي إشــــراقــهــــا        

                          من مشــرق الهمم اجلسام تدفقـــا
فلقد سقاهــــا من ثقافتــه.. وهــــل    

                         بســـوى ثقـــافتـــه اجلهالــة تتقــى
ثم يستعرض الكتاب رحلة الرشيد مع العلم، وكيف عرض على أمير الكويت الشيخ أحمد اجلابر الصباح – 
حاكم الكويت آنذاك- فكرة إصدار كتاب يحتوي على تاريخ الكويت حلاجة الباد املاسة إلى ذلك، فوافق األمير، 

وشجعه على إجناز كتاب )تاريخ الكويت(.
ويصف الكتاب الشيخ عبد العزيز الرشيد بأنه دائم احلركة ال ميكث في موقع وميكث طوياً فيه، حتى في 
باده، فقد اغترب عنها في سبيل الثقافة ونشر الوعي الديني، وكانت أبواب امللوك واألمراء وأهل الثقافة والفكر 

مشرعة للترحيب به. 
وللشيخ الرشيد العديد من اإلصدارات أبرزها: تاريخ الكويت )بعدة طبعات(، مجلة الكويت التي ال تزال 

تصدر حتى يومنا هذا.

الكتاب: شعر الشيخ عبد العزيز الرشيد في مسيرته اإلصالحية

الناشر: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2016، الطبعة األولى، 132صفحة.
اإعداد: عبد اهلل خلف
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قراءات

إن الذين تناولوا تاريخ اجلزيرة العربية – على قلتهم- لم يتطرقوا كلهم إلى أسباب ظهور بعض املراكز 
التجارية املزدهرة في اجلنوب الشرقي من هذه اجلزيرة املترامية األطراف، وتناسوا البعد احلضاري والوعاء 

الثقافي الذي تنتمي إليه هذه املنطقة.
الكتاب ليتناول املوقع اجلغرافي الذي حظيت به مليحة، مع تعريف مبناخها وطبيعتها، وبأهم  ويأتي هذا 
الرابع امليادي،  مصادر العيش للمجموعة البشرية التي حلت بها ما بني القرن اخلامس قبل املياد، والقرن 
التنقيب عن تاريخ هذا املوقع املهم، ويقدم نبذة عن مجموعة من املراكز واحلواضر التي  ويستعرض جهود 
عاصرت مليحة وتشابهت معها بطبيعتها وعوامل نشوئها، ومظاهر النشاط االقتصادي الذي حظيت به ضمن 
وعاء حضاري وثقافي واسع، كما يتطرق الكتاب إلى تاريخ مليحة وأدلة ظهورها، واتصالها مبحيطها وبالعالم.

ويشير الكتاب إلى أن موقع مليحة يبقى معلماً حضارياً بارزاً ومتميزاً ضمن املواقع اآلثارية في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، نظراً إلطالته التاريخية املهمة التي امتدت من القرن الرابع قبل املياد إلى القرن الثالث امليادي، 
وقد كان أهلها من املشاركني في احلراك احلضاري، وتشير اللقى األثرية التي اكتشفت في مليحة إلى عمق 

التواصل احلضاري مع املناطق املجاورة عبر دروب القوافل.
يتألف الكتاب من ستة فصول، كاآلتي: حملة عن جغرافية مليحة ومناخها، والتنقيب عن تاريخ مليحة، مقومات 
االستيطان في مليحة، مليحة في عصر البخور، مليحة من الداخل، مليحة وحواضر حوض التجارة العربي.. 

ثقافة مشتركة.

الكتاب: مليحة في عصر االزدهار

الناشر: إدارة متاحف الشارقة، 2016م، الطبعة األولى، 183صفحة من القطع الكبير
تاأليف: خالد ح�شني �شالح من�شور

يتناول الكتاب واحداً وعشرين شاعراً كانوا سفراء ألوطانهم، ويورد الكاتب مقولة األديب والكاتب وديع 
فلسطني: »متنيت لو أن السلك الدبلوماسي كله أسند إلى رجال فكر وأدب وشعراء، ألنهم أقدر من سواهم على 
تقدمي القيم الروحية األصيلة التي توثق الصات بني الشعوب، وتعني على حتقيق التفاهم العميق بني الثقافات 

واحلضارات«.
ويبني الكتاب أنه بني السفير والشاعر صفات مشتركة وهي: سرعة البديهة، الثقافة العالية، اتساع الرؤية، 

احلكمة، جمال اللغة واختيار املفردة، إذاً فالشاعر دبلوماسي وسفير بطبعه.
والشعراء السفراء الذين سلط الكتاب عليهم الضوء هم: فؤاد اخلطيب، خير الدين الزركلي، عبد الوهاب عزام، 
الدين األميري، أحمد بن علي آل مبارك، عبد  ابراهيم العريض، عمر أبو ريشة، محمد حسن فقي، عمر بهاء 
املنعم الرفاعي، بديع حقي، ناصر الدين األسد، نزار قباني، محمد فهد العيسى، حسن عبد الله القرشي، يعقوب 
الرشيد، محمد الفيتوري، محمد صالح باخطمة، غازي القصيبي، عبد العزيز خوجة، عبد الولي الشميري، عمر 

محمد الكردي.
ويورد الكتاب مناذج من أشعار أولئك السفراء، فعلى سبيل املثال، يسوق قصيدة الشاعر يعقوب الرشيد 

)غنيت في أملي( وفيها يقول: 
      مـــالي وللـــدهر يرميني وأرميـــه          ويـزرع الشـوك في دربي وأجنيـــه
      ما كنت للدهر يوماً خانعـــــاً أبـــداً          أجـــول في بيــده أسمــو فأهديـــه
      غنيت يا دهر شعــري للهوى فحنت          ورق الريـاض على قلبي تناجيـــه

ويورد الكتاب قصيدة الشاعر محمد الفيتوري )هوانا( ويقول فيها: 
      الهـــوى كل هـــوى دون هوانــــــا          نحـن مــن أشعـلـت الشمــس يدانـا
      واخلــطى مهمــــا تنـــاءت أو دنـت          فهي في دورتهــــا رجــع خطانــــا
      وإذا الـــتـاريـــخ أغــــنــى أمـــــــة          بشهــيـــد فألـــــوف شـــهـــــدانــا

الكتاب: شعراء سفراء 

الناشر: مجلة دبي الثقافية، يناير 2016م، الطبعة األولى، 119صفحة من القطع الصغير.
تاأليف: اإبراهيم م�شواح الأملعي
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علوم و تكنولوجيا

قبل حوالي 65 مليون عام، اصطدم نيزك ضخم 
بسطح األرض وتحديداً في منطقة )يوكتان( في 
المكسيك وأحدث فوهة قطرها 180 كيلومتراً، وكان 
قطر النيزك كما هو متوقع من قبل الجيولوجيين 
كيلومترات.   10 حوالي  المنطقة  درسوا  الذين 
وسقط على األرض بسرعة 25 كيلومتراً في الثانية. 
أحدث هذا االصطدام الكوني الهائل فوهة يوكتان 
)األيريديوم(  من  كبيرة  كميات  ونشر  المعروفه، 

كيف تواجه األرض 
ضربات النيازك والمذنبات؟

اإعداد/ حاكم خريي

االصطدام  نثر  كما  النيازك،  في  بوفرة  الموجود 
غباراً كثيفاً جداً غطى حوالي نصف الكرة األرضية 
وحجب الشمس عن سطح األرض لسنوات طويلة، 
األمر الذي أدى إلى قتل الديناصورات على األرض 
ألف   750 حوالي  النقراض  إضافة  وانقراضها، 
سنة،  ألف   20  -  10 حوالي  وقبل  حية!  فصيلة 
اصطدم نيزك ضخم وصلت كتلته إلى حوالي 10 
الواقعة  )أريزونا(  صحراء  منطقة  في  طن  آالف 

بالواليات  ديابلو(  )كانيون  منطقة  من  بالقرب 
المتحدة األمريكية، وشّكل فوهة قطرها 1300 متر، 

وعمقها 100 متر.
إلى  أدت  التي  سواء  االصطدامات،  هذه  إن 
انقراض الديناصورات أو غيرها ال شك قد دفعت 
الفلكيين للتفكير حول كيفية مواجهة هذه األخطار 
وأنها  خاصة  مستقباً،  حدثت  ما  إذا  الكونية 
إنذار،  سابق  دون  ومن  لحظة  أية  في  تحدث  قد 
الكويكبات  هي  وهلعاً  خوفاً  الفلكيين  يزيد  ومما 
بين  عليها  الحياة  وتهدد  األرض  من  تقترب  التي 
البرامج  اآلن لوضع  العلماء  فترة وأخرى. يخطط 
اصطدامه  يحتمل  مذنب  أي  لمواجهة  المناسبة 
باألرض ويهدد الحياة عليها، وذلك بتوجيه رؤوس 
نووية في الفضاء باتجاه المذنب وتفجيره أو تغيير 

مساره عن األرض، وإزالة الخطر.
عن  ينتج  قد  الذي  االنفجار  إن  العلماء:  يقول 
من  بكثير  أعظم  سيكون  باألرض  مذنب  اصطدام 
وستكون  نيزك،  اصطدام  عن  الناتج  االنفجار 
معظم  وتتناول  أقوى.  والتدمير  أعمق،  الحفرة 
تهدد  قد  التي  الفضائية  األجرام  »مخاطر  بحوث 
كوكب األرض« النيازك بصورة أساسية، باعتبارها 
تشكل التهديد الفضائي األكثر خطورة على كوكب 
األرض. لكن الدراسات الجديدة وجدت أن المذنبات 

قد تشكل تهديداً أكبر من خطر النيازك.
فقد وجد العلماء أن النيازك القريبة من كوكبنا 
بمدارات األرض، ولذلك  تدور في مدارات شبيهة 
األرض ضعيف،  بسطح  أحدها  اصطدام  فاحتمال 
باألرض  أحدها  يصطدم  قد  الحاالت  أسوأ  وفي 
مدارات  تتخذ  المذنبات  أن  غير  حادة.  بزاوية 
عشوائية حول الشمس، وبذلك قد يكون اصطدامها 

باألرض عمودياً، مع نتائج قد تكون كارثية.
في  تسافر  ألنها  المذنبات  خطورة  وتزداد 
سرعة  أضعاف  ثاثة  إلى  تصل  بسرعة  الفضاء 
بها  يصطدم  التي  القوة  تكون  وبذلك  النيازك، 
المذنب باألرض تسعة أضعاف القوة التي يصطدم 
الكبيرة  السرعة  إن  العلماء:  ويقول  النيزك.  بها 
للمذنب تجعل وقت اكتشافه قبل اصطدامه باألرض 

متأخراً جداً.
أنها  المذنبات  هذه  مخاطر  إلى  أيضاً  يضاف 
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من  اقترابها  مع  الغازات  من  هائلة  كميات  تنفث 
التنبُؤ  تجعل  الغازات  وهذه  تشتعل،  ثم  الشمس، 

بمسار المذنب أمراً بالغ الصعوبة.
الخطر إطاق روبوت  العلماء لمواجهة  ويقترح 
الفضائية،  األجرام  هذه  اكتشاف  يستطيع  آلي 
والتحليق إلى جانبها، مع التمتع بالقدرة على جّرها 
بعيداً عن مسارها بفعل قوى جاذبية هائلة، إال أنهم 

يشّككون في نجاح أمر كهذا لياً.
مع ذلك يجد علماء آخرون أن خطر النيازك أيضاً 
ال يمكن تجاهله، وذلك بسبب أعدادها الهائلة مقارنة 
بالمذنبات، حيث يؤكد العلماء أن احتمال اصطدام 
المذنب  اصطدام  احتمال  عن  يزيد  باألرض  نيزك 

بأكثر من مائة مرة.
ويوضح العلماء أن هناك مليارات المذنبات، لكن 
معظمها بعيد جداً عن منظومتنا الشمسية، وهناك 
منها  ألفاً   11 متابعة  النيازك، تجري  مايين  أيضاً 

حتى اآلن.

نيازك مدمرة 

اخترقت   1992 سنة  أكتوبر  من  التاسع  في 
الساحل  فوق  ضخمة  نارية  كرة  المظلمة  السماء 
الشرقي للواليات المتحدة، انطلقت الشظايا باالتجاه 
بيكسكل،  في  أخيراً  لتسقط  الشرقي  الشمالي 
نيويورك، إحدى هذه الشظايا تسببت بدمار سيارة.

وبسبب الزاوية السطحية التي سقط بها النيزك 
 40 لمدة  النيزك  هذا  احترق  فقد  لألرض  بالنسبة 
اآلالف  رأى  الجوي.  لغافنا  اجتيازه  خال  ثانية 
من الناس هذا المذنب واستخدمت الصور ومقاطع 
التي  المسارات  لدراسة  العلماء  قبل  من  الفيديو 

تسلكها النيازك أثناء عبورها الغاف الجوي.
اصطدم   2007 أيلول  من  عشر  الخامس  وفي 
البيرو،  في  كرانكاس  قرية  من  بالقرب  نيزك 
وصل  وعندما  قدماً،   50 بعرض  حفرة  عنه  نتج 
المفتشون المحليون للتحقيق وجدوا ماًء يغلي في 
رائحة  ذات  غازات  النبعاث  إضافة  الحفرة،  قلب 

كريهة أدت إلى إصابة المفتشين بالمرض.
من   200 نحو  أصيب  أيام  بعدة  االصطدام  بعد 
شعروا  حيث  الغريب،  المرض  بهذا  القرية  سكان 
بالغثيان وآالم الرأس. وبعد أن قام العلماء بدراسة 
هؤالء  أن  المرجح  من  أنه  تبين  االصطدام  موقع 

عانوا من حالة تسمم معتدل من الزرنيخ.
وبحسب العلماء فقد أطلق هذا المذنب الزرنيخ 
بمخزون  الحار  سطحه  التقاء  نتيجة  غاز  بشكل 

المياه الجوفية الملوثة بالعنصر السام.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 1954 اخترقت سماء 
أالباما كرة نارية محدثة هديراً صوتياً كاد يسقط 
في  تداخاً  ومحدثة  دراجته،  عن  الدراجين  أحد 
إشارات التلفاز لمسافة 70 مياً من موقع سقوطها. 

انقسمت هذه الصخرة الفضائية إلى ثاثة أقسام 
أثناء عبورها الغاف الجوي.

وفي سنة 1947 سقط من السماء حوالي 90000 
كيلوغرام من الحديد النقي شرقي سيبيريا، ودخل 
 14 بـ  تقدر  مذهلة  بسرعة  الجوي  غافنا  النيزك 
كيلومتراً في الثانية. وبدا أكثر إشراقاً من الشمس 
أثناء هبوطه نحو األرض، وكان باالستطاعة رؤيته 

من مسافة 300 كيلومتر.
النيزك ظاهراً  الناتج عن مسار  الدخان  بقي 
سنوات  ولعدة  االصطدام،  بعد  ساعات  لبضع 
اخترقت  الحديد كانت قد  عثر على شظايا من 

األشجار.
في  غموضاً  وأكثرها  الصدمات  أكبر  وحدثت 
صباح  روسيا،  في  تنغوسكا  نهر  فوق  التاريخ 
الثاثين من يونيو سنة 1908، قوة االنفجار كانت 
التي  الذرية  القنبلة  انفجار  من  مرة   1000 بـ  أكبر 
خال  هيروشيما  على  المتحدة  الواليات  ألقتها 
الحرب العالمية الثانية، ويعتقد أنه نتج عن اصطدام 
على  الجوي  بالغاف  نيزك ضخم  أو  كبير  مذنب 

ارتفاع 510 كيلومترات من سطح األرض.
الناتجة عن االنفجار ما  اقتلعت موجة الصدمة 
يقدر بـ 80 مليون شجرة مغطية مساحة تقدر ب 
2150 كيلومتراً مربعاً تحتها، وأسقطت الناس على 

األرض على بعد مئات األميال.
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إشراقات إيمانية

اخلير كلمة جامعة لكل معروف وكلمة شاملة لكل أنواع 
البر )َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخيٍْر َفإِنَّ اللََّه ِبِه َعلِيمٌ( )البقرة: 215(.

باألمس القريب انطلقت مبادرة من قائد رحيم عطوف، 
عرف باملبادرات اإلنسانية، التي تزرع األمل وتثمر السعادة، 
وما ذلك بغريب فهو ابن لقائد اقترن اسمه باخلير، فكم من 
من  ارتوت  أرض  من  وكم  بحر جوده،  من  استقت  نفس 

نهر عطائه.
مبادرات  بعدها  توالت  ثم  اخلير  عام  مبادرة  انطلقت 
إنسانية إميانية، لترسم لإلنسانية طريق سعادتها، فـ»بنك 
البواسل  اإلمارات للطعام« صرح إنساني فريد، وجنودنا 
وغوثاً  للمظلوم  ونصرة  للمحتاج  جندة  هم  اليمن  في 
من  ثلة  ضحيتها  راح  التي  قندهار  حادثة  وما  للمكلوم، 
رجال هذه الدولة إال دليل على حب اخلير في قلوب أبناء 
هذا الوطن إذ كانوا رحمهم الله تعالى يرفعون للخير راية 
تخفق حباً وكرامة لإلنسانية، ويؤسسون مشاريع خيرية 

متنوعة حتفظ للنفس اإلنسانية أمنها ورقيها.
كما رسم رجال املساعدات اإلنسانية األمل والبهجة في 
قلوب احملتاجني واملعوزين، فهذا بجهده وفعاله وآخر مباله 

ومتاعه.
مضى  سلف  من  نهج  وعلى  بعض،  من  بعضها  ذرية 

اخللف فهم على آثارهم يقتدون.
والعجب من يد خبيثة مجرمة اعتدت وبغت متنع اخلير 
وتزرع احملن والشر مناعة للخير معتدية أثيمة قال تعالى: 
َا َقتََل  )َمْن َقتََل َنْفساً ِبَغيِْر َنْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأمَنَّ

النَّاَس َجِميعاً( )سورة املائدة:32(.
القرآن والسنة  النصوص من  إن فعل اخلير قد جاءت 

مبينة فضله ومقامه ومنزلة الباذلني له.
ةٌ  نُكْم أَُمّ ففي كتاب الله تعالى يقول سبحانه: )َولْتَُكن ِمّ
امْلُنَكِر   َعِن  َوَينَْهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َوَيأُْمُروَن  يِْر  اخْلَ إِلَى  َيْدُعوَن 

َوأُولَئَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن( »آل عمران: 104«.
وقد أمر سبحانه عباده بفعل اخلير كما أمرهم بالصاة 
َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَُيَّها  )َيا  وعا:  جل  فقال 

يَْر لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن( )احلج:77( َواْعبُُدوا َرَبُّكْم َواْفَعلُوا اخْلَ
ومن صفات األتقياء األحفياء النقية سرائرهم، ما أخبر 
لََها  َوُهْم  يَْراِت  اخْلَ ِفي  ُيَساِرُعوَن  )أُولَئَِك  عنهم:  سبحانه 

َساِبُقوَن( )املؤمنون: 60(.
ثم كان اجلزاء العظيم ملن بذل اخلير وسعى إليه, قال 
إاِلَّ  ُتنِفُقوَن  َوَما  َفألنُفِسُكْم  َخيٍْر  ِمْن  ُتنِفُقواْ  )َوَما  تعالى: 
َوأَنتُْم الَ  إِلَيُْكْم  ُيَوَفّ  ِمْن َخيٍْر  ُتنِفُقواْ  َوَما  اللِّه  َوْجِه  اْبتَِغاء 

ُتْظلَُموَن(. )البقرة: 272(.
ُدوُه  جَتِ َخيٍْر  ْن  ِمّ أِلَنُفِسُكم  ُتَقِدُّموا  )َوَما  وقال سبحانه: 
ِعنَد اللَِّه ُهَو َخيْراً َوأَْعَظَم أَْجراً َواْستَْغِفُروا اللََّه إَِنّ اللََّه َغُفورٌ 

ِحيمٌ( )املزمل: 20(. َرّ
وفي أحاديث رسولنا ] البيان املفصل واألجر املجزل 
عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ]: )إن 
لله تبارك وتعالى خزائن للخير والشر، مفاتيحها الرجال، 
فطوبى ملن كان مفتاحاً للخير مغاقاً للشر، ووياً ملن جعله 
مغاقاً للخير مفتاحاً للشر( رواه ابن أبي عاصم في السنة.

ويغرس نبينا ] في الصحابة حب اخلير والعمل به، 
»من  لهم:  فقال  يوماً  أصحابه  الله ]  فقد سأل رسول 

يا رسول  أنا  بكر:  أبو  قال  اليوم صائماً؟«.  منكم  أصبح 
اليوم  منكم  تبع  »فمن  وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  الله. 
الله  الله. قال صلى  أنا يا رسول  أبو بكر:  جنازة؟«. قال 
أبو  قال  مسكينا؟«.  اليوم  منكم  أطعم  »فمن  وسلم:  عليه 
بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: »فمن 
عاد منكم اليوم مريضا؟«. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. 
فقال صلى الله عليه وسلم: »ما اجتمعن في امرئ إال دخل 

اجلنة( رواه مسلم.
الله عليه وسلم أن فعل اخلير أفضل من  ويبني صلى 
كثير من العبادات التطوعية، قال النبي -]-: )ألْن أسعى 
في حاجة أخي أحب إلّي من أن أعتكف في مسجدي شهراً( 

رواه الطبراني.
الله  قال رسول  قال:  الله عنه  أبي هريرة رضي  وعن 
]: )الساعي على األرملة واملسكني كاملجاهد في سبيل 
رواه  يفتر(  ال  والقائم  يفطر  ال  كالصائم  قال  أو  الله، 

البخاري ومسلم.
على  تتنزل  فرحمته  سبحانه  ربنا  جــزاء  أعظم  وما 
الرحماء الذين امتألت قلوبهم بحب فعل اخلير، عن عبدالله 
الله ]: )الراحمون يرحمهم  بن عمرو قال: قال رسول 
الرحمن، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء( 

رواه أبو داود والترمذي.
الله ]:  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  أنس  وعن 
)افعلوا اخلير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن 
عباده(  من  يشاء  من  بها  يصيب  رحمته،  من  نفحات  لله 

رواه الطبراني.
بالدعم  أو  والطعام  املال  بذل  اخلير من  أعمال  وتتنوع 
املعنوية  أو  املساعدة احلسية  املعنوي واحلسي، ففي باب 
وسائر األعمال التطوعية جاءت النصوص مبينة فضل هذا 
العمل، عن أبي ذر رضي الله عنه: على كل نفس فى كل يوم 
طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قلت: يا رسول 
الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: »ألن من أبواب 
الصدقة التكبير وسبحان الله واحلمد لله ...وتعزل الشوكة 
عن طريق الناس والعظم واحلجر، وتهدي األعمى وتسمع 
األصم واألبكم حتى يفقه، وتدل املستدل على حاجة له قد 
علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان املستغيث، 
أبواب  من  ذلك  كل  الضعيف  مع  ذراعيك  بشدة  وترفع 

الصدقة منك على نفسك( رواه مسلم.
الله  قال رسول  قال:  الله عنه  أبي هريرة رضي  وعن 
]: )لقد رأيت رجاً يتقلب في اجلنة، في شجرة قطعها 

من ظهر الطريق كانت تؤذي املسلمني( رواه مسلم.
إنه دين الرحمة واإلنسانية ماترك من سبيل فيه خير 
لإلنسانية إال حثنا عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ]: )كل ُسامى من الناس عليه صدقة، 
اثنني صدقة، تعني  الشمس: تعدل بني  كل يوم تطلع فيه 
الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، 
الصاة  إلى  وبكل خطوة متشيها  الطيبة صدقة،  والكلمة 

صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة( متفق عليه.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال ] : »على كل 
مسلم صدقة«. قيل: أرأيت إن لم يجدها؟ قال: »يعتمل بيده 
فينفع نفسه ويتصدق«. قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: »يعني 

عام الخير
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ذا احلاجة امللهوف«. قيل: فإن لم يفعل؟ قال: »يأمر 
باخلير«. قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: »ميسك عن 

الشر فإنها صدقة« رواه البخاري ومسلم.
يقول احلسن البصري رحمه الله: )ألن أقضي 
ركعة،  ألف  أصلي  أن  من  إلــيَّ  أحب  ألخ  حاجة 
أعتكف  أن  إليَّ من  أحب  أقضي حاجة ألخ  وألن 

شهرين(.
قال  العظيم  أجــره  له  اخلير  في  ــال  امل ــذل  وب
ثَُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيِل اللِّه  سبحانه: )َمّ
ئَُة َحبٍَّة  َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسبَْع َسنَاِبَل ِفي ُكِلّ ُسنبُلٍَة ِمّ
الَِّذيَن  َعلِيمٌ•  َواِسعٌ  َواللُّه  َيَشاء  مِلَن  ُيَضاِعُف  َواللُّه 
َما  ُيتْبُِعوَن  الَ  ُثَمّ  اللِّه  َسبِيِل  ِفي  أَْمَوالَُهْم  ُينِفُقوَن 
أَنَفُقواُ َمنًّا َوالَ أًَذى لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َرِبِّهْم َوالَ َخْوفٌ 

َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن( )البقرة: 261 - 262(.
وقال جل شأنه: )َوَما ُتنِفُقواْ ِمْن َخيٍْر َفألنُفِسُكْم 
َوَما ُتنِفُقوَن إاِلَّ اْبتَِغاء َوْجِه اللِّه َوَما ُتنِفُقواْ ِمْن َخيٍْر 

ُيَوَفّ إِلَيُْكْم َوأَنتُْم الَ ُتْظلَُموَن(. )البقرة: 272(.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ]: )إّن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته: علماً علَّمه ونشره، وولداً صاحلاً تركه، 
ثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً البن السبيل  ومصحفاً ورَّ
بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في 
ابن  رواه  موته(  بعد  من  يلحقه  وحياته،  صحته 

ماجة.
الله عنهما يقول: )ألن  وكان ابن عباس رضي 
أعول أهل بيت من املسلمني شهراً أو جمعة أو ما 
شاء الله أحب إليَّ من حجة، َولََطبَقٌ بدرهم أهديه 
في  أنفقه  دينار  من  إليَّ  أحب  الله  في  لي  أخ  إلى 

سبيل الله(.
والسعي في اإلصاح بني الناس من أعمال اخلير 
التي يحبها الله تعالى، عن أبي الدرداء رضي الله 

من  يجتنب  أن  لنبيه ]  اإللهي  التوجيه  وجاء 
ُكلَّ  ُتِطْع  )َوالَ  وجل:  عز  قال  اخلير  مبنع  اتصف 
اِء ِبنَِميٍم• َمنَّاٍع لِّلَْخيِْر ُمْعتٍَد  شَّ اٍز مَّ ِهنٍي• َهمَّ َحاٍَّف مَّ

أَِثيٍم( )القلم: 10 - 12(.

فوائد عمل الري

1. نيل رضا الله عّز وجل: عن عبد الله بن عمر 
الله ]: أحب  الله عنهما قال: قال رسول  رضي 

الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس(.
2. بفعل اخلير تتآلف القلوب وتزداد احملبة:

 قال البستي: أحسن إلى النّاس تستعبد قلوبهم 
... فطاملا استعبد اإلنسان إحساُن. 

3. شهادة باإلميان: عن النعمان بن بشير رضي 
الله ]: )مثل املؤمنني  الله عنه قال: قال رسول 
اجلسد  كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  في 
الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى( رواه مسلم. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ]: )اإلميان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها 
قول ال إله إال الله، وأدناها أماطة األذى عن الطريق، 

واحلياء شعبة من اإلميان( متفق عليه.
4. بفعل اخلير يجتمع الناس على البر واإلحسان 

و )يد الله مع اجلماعة(.
5. ُيسهم في إيجاد وتعزيز األمن االجتماعّي في 

املجتمع. 
الرزق، عن  للكربات والسعة في  تفريج  فيه   .6
قال ]:  قال:  عنهما  الله  عمر رضي  بن  عبدالله 
)من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن 
َفرَّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا َفرَّج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً سترة 

الله يوم القيامة( متفق عليه.

وما حادثة قندهار التي راح 

�سحيتها ثلة من رجال هذه 

الدولة اإال دليل على حب 

اخلري يف قلوب اأبناء هذا 

الوطن اإذ كانوا - رحمهم اهلل 

تعاىل- يرفعون للخري راية 

تخفق حبًا وكرامة للإن�سانية.

عنه قال: قال رسول الله ]: )أال أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال إصاح ذات البني( رواه أبو داود 

والترمذي.
واإلحسان إلى اآلخرين ولوكان طيراً أو حيواناً 
يؤجر اإلنسان عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ]: )ما مسلم يغرس غرساً 
أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة 

إال كان له به صدقة( رواه البخاري.
للخير  وكراهية  امتألت قلوبهم بغضاً  وأما من 
وحقداً وحسداً هم مناعون للخير مشاؤون باإلثم، 
ذمهم الله تعالى في كتابه وتوعدهم بالعذاب األليم.

ِبالدِّيِن•  ُيَكذُِّب  الَِّذي  )أََرأَْيَت  تعالى:  بقول  الله 
َطَعاِم  َعلَى  َيُحضُّ  َوالَ  الْيَتِيَم•  َيــُدعُّ  الَّــِذي  َفَذلَِك 

امْلِْسِكنِي( )املاعون: 1 - 3(. 
وقال سبحانه: )َكاَّ َبل الَّ ُتْكِرُموَن الْيَتِيَم* َوالَ 

وَن َعلَى َطَعاِم امْلِْسِكنِي( )الفجر: 17، 18(. اضُّ حَتَ

ي�شرنا ا�شتقبال ا�شتف�شاراتكم عن اأي اأمٍر من الأمور ال�شرعية، الأ�شئلة والأجوبة من املركز الر�شمي لالإفتاء يف الهيئة 

العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.

فتاوى الناس

alshurta@hotmail.com :بريد إلكتروني
فاكس: 4194499 02

ص.ب: 38999 

س: ما الكم الشرعي في إعداد رسائل الاجستير والدكتوراه للطلبة وذلك 
نظير مقابل مادي؟

ج: بارك الله تعالى فيك، وزقنا وإياك الصدق في األقوال واألفعال: واعلم 
أخي الكرمي أنَّه ال جتوز كتابة الرسائل العلمية نيابة عن أصحابها سواء كان 
ذلك مبقابل مادي أو بدونه، ألنَّ ذلك يعتبر غشاً وكذباً، والنبي ] يقول في 

احلديث الصحيح: )من غشنا فليس منا( رواه مسلم في صحيحه، فاملؤسسات 
التكوين  االرتقاء مبستوى  أجل  من  العلمية  الرسائل  إمنا وضعت  األكادميية 
العلمي للطاب وإعدادهم للوظائف العملية التي سيتقلدونها بعد التخرج، فكتابة 
التعليمي  املستوى  املقصود، وتضعف  تناقض هذا  نيابة عنه  العلمية  الرسائل 
مما يؤثر سلباً على املجتمع كله مبا في ذلك الطاب أنفسهم، والله تعالى أعلم.
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علي حميد
Ali_humaid99@hotmail.com

في
المقص

معلق ريا�شي

ودعت 
بقرار   2017 اجلديد  عامها  واستقبلت   ،2016 عام  اإلماراتية  القدم  كرة 
املالي،  املسار  تصحيح  والغاية  احلوكمة،  عهد  هو  جديد  وعهد  جريء 

ووضع رقابة مالية على كل أندية احملترفني والهواة.
واخلطوة األولى كانت تشكيل جلنة متثلت فيها إمارات الدولة كلها، 

ومت ضم رئيس جلنة احملترفني في عضويتها لضمان سرعة التنسيق والتكامل مع األندية.
وقد جاء هذا القرار بعد ما الحظنا في اآلونة األخيرة حصول صرف مالي غير محسوب ومقنن، واهداراً 
مليزانيات كثير من األندية حتى سقطت في فخ املديونيات، ووصل بها األمر إلى عدم تسديد رواتب العبيها 
ومدربيها وموظفيها، وعجزت كذلك عن الوفاء بالتزاماتها مع من تتعامل معهم من فنادق ومؤسسات أخرى، 

مما تسبب لها بكثير من املشكات التي أدت إلى إعاقتها عن القيام بالدور املناط بها.
وأبرز ما الحظناه في الفترة املاضية املنافسة الشرسة بني األندية خارج امللعب من خال املضاربة في 
القدم ثاني أغلى دوري بعد  رفع أجور الاعبني املواطنني واألجانب بصورة جعلت من دورينا في كرة 

الدوري الصيني، فمن يصدق أن دورينا يصل الصرف فيه إلى ملياري درهم  سنوياً؟!   
أعتقد أنه رقم مخيف إذا ما قسنا مردوده على كرتنا من حيث النتائج. فإن دل هذا على شيء، فإمنا يدل 

على أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار الاعبني وحجم الصفقات واإلنفاق.
لذا يقع على اللجنة اجلديدة املشكلة الدور األكبر لتضع النقاط على احلروف، وتضع الضوابط الكفيلة 
للحد من هذا الهدر املالي اجلائر من قبل كثير من األندية، وعدم التردد في معاقبة األندية التي ال تلتزم 
اللوائح والقوانني، مع  أمام  القرارات مهما كان حجمها وشعبيتها، لكي يكون اجلميع سواسية  وتخالف 
الوضع في عني االعتبار االستثناءات لبعض الاعبني، بحيث ال يتجاوز 3 إلى 4 العبني فقط ملنع اعتراض 
على  ُتشدد  القدم خصوصاً  وكرة  عموماً  الرياضة  وأن  سيما  ال  املواهب  قيد  على  وللمحافظة  بعضهم، 

ضرورة االهتمام باملواهب.
وعلى اللجنة أن تسترشد باملادة رقم 66 من الئحة أوضاع وانتقاالت الاعبني وتفعيلها لتكون واحدة 
من األسلحة القوية في الرقابة على األندية، والتي يجب أن تضبط بعقوبات رادعة ميكن أن تصل إلى حد 

الهبوط للدرجة األدنى، ومنعها من إجراء أية تعاقدات جديدة.
والتزام األندية بتطبيق احلوكمة املالية يصب في صاحلها وصالح كرة القدم اإلماراتية، والتي أصبحت 
تعاني خصوصاً في آخر موسمني كرويني، وبات األمر أكثر وضوحاً في هذا املوسم. وهنا استذكر ما 
تطرق إليه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي في مقابلة تلفزيونية، حيث نصح 

معاليه األندية بأن تعي دورها، وتصحح أوضاعها املالية، وتضع ضوابط على الصرف، ألن اآلتي صعب.
وهذا إن دل على شيء، فإمنا يدل على الرؤية التي يتحلى بها معالي اللواء الرميثي نحو قراءة األحداث 

وترجمتها بشكل صحيح.
املالية  اللجنة، يصب في صالح األندية، ويسعى ملعاونتها على اإلدارة  فإن قرار تشكيل هذه  وعموماً 

السليمة.
ووداعاً للمثل القائل: »فلوس عمك ما تهمك«.

قرار جريء ولو تأخر

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة عام الخير

Golden Eagle
Foodstuff Trading L.L.C
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دخلت كرة القدم اإلماراتية نظام االحتراف موسم 
2008 - 2009، وهو ما أسفر عن زيادة المصاريف 
عبر عقود الاعبين المواطنين والتعاقد مع محترفين 
أجانب بأسعار فلكية وصلت بعضها إلى 18 مليون 
يورو لاعب الواحد من دون أن يكون هناك مداخيل 

تعوض ما يتم صرفه.
ورغم تحول األندية إلى شركات تجارية تماشياً 
مع متطلبات ونظم االتحاد اآلسيوي، إال أن ذلك بقي 
حبراً على ورق، أي أن الدعم بقي حكومياً بالكامل، 
أو  القميص،  على  الرعاية  عقود  بعض  تكن  ولم 

مداخيل بيع التذاكر وعوائد النقل التلفزيوني كافية، 
لذلك فإن الكثير من األندية والسيما التي أقدمت على 
دخول سوق انتقاالت الاعبين بقوة وجدت نفسها 
عاجزة، وتراكم ذلك العجز، حتى قيل إن أحد األندية 

وصلت ديونه إلى نصف مليار درهم.
في  مصدر  إلى  نسبه  تم  صحفي  تقرير  وجاء 
الهيئة العامة للشباب والرياضة ليبين حجم المشكلة 
قبل  من  الفوري  التدخل  أوجب  حد  إلى  ووصولها 
االتحاد اإلماراتي لكرة القدم الذي أعلن تشكيل لجنة 
المهندس  برئاسة  المالي  والتدقيق  للحوكمة  عليا 

األمناء  وعضوية  االتحاد  رئيس  غليطة  بن  مروان 
)أبوظبي ودبي  الثاثة  الرياضية  للمجالس  العامين 
عن  ممثلين  عضويتها  في  وستضم  والشارقة(، 
إمارات، عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

للشباب  العامة  الهيئة  في  المصدر  وحسب 
والرياضة أن الميزانية اإلجمالية لألندية الـ 14 التي 
تلك  تنفقه  وما  العربي،  الخليج  دوري  في  تشارك 
األندية يتجاوز حاجز ملياري درهم، وذلك ألن أغلب 

األندية ال تقل ميزانيتها عن 200 مليون درهم.
 200 صرف  فريق  كل  أن  احتساب  حال  وفي 

الخزائن فارغة!
م�شاريف النوادي و�شلت اإىل 23.6 مليار درهم والعوائد �شفر.

حتقيق: علي حممد
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 9 الـ  المواسم  أقصى على مدى  مليون درهم كحد 
رقم  إلى  الوصول  يمكن  فإنه  االحتراف  عصر  من 
فلكي يصل إلى23.6 مليار درهم، هي 9.6 مليار درهم 
المواسم األربعة األولى، حيث كان يشارك في  عن 
الدوري 12 فريقاً، و14 مليار درهم عن آخر خمسة 

مواسم، حيث أصبح يشارك في الدوري 14 فريقاً.
ووصلت بعض ميزانيات األندية إلى 400 مليون 
بعض  دلت  ما  حسب  الواحد  الموسم  في  درهم 
اإلحصاءات، كما تضخمت عقود الاعبين المواطنين 
بشكل المثيل له، ووصل عقد أحد الاعبين إلى 16 
مليون درهم سنوياً، وهو يعد من نجوم الصف األول 
في ناديه والمنتخب الوطني، في حين لم تقل عقود 4 
العبين آخرين في صفوف »األبيض«، أيضاً عن 12 
مليون درهم سنوياً لكل العب، والمثير أن عقد الاعب 
العادي في الفريق أصبح ال يقل عن 3.5 مليون درهم 
سنوياً، مما ولد تضخماً كبيراً في الميزانيات وصل 
مؤخراً إلى حدود االنفجار مما رفع الصرخة، وأدى 
التي يرى بعضهم أن  إلى ظهور موجة »الحوكمة« 
اللجان التي أسست من أجل تطبيقها لن تصل إلى 
اإلماراتية مقلوباً، ولم  القدم  نتيجة مادام هرم كرة 

يبن على أسس صحيحة.

الالعبون الأجانب

وال  فحدث  األجانب  الاعبين  لعقود  بالنسبة  أما 

حرج، وتعدى أكثر من العب منهم حاجز الـ 15 مليون 
الكبيرة،  افتتح عهد الصفقات  العين  يورو، حيث إن 
حين ضم التشيلي خورخي فالديفيا عام 2008 قادماً 
من بالميراس البرازيلي مقابل 17 مليون يورو، وفي 
العام نفسه ضم الجزيرة البرازيلي رافايل سوبيس 
مهاجم ريال بيتيس اإلسباني لمدة 5 سنوات مقابل 

5ر17 مليون يورو. 
في  القياسي  الرقم  ليضرب  الجزيرة  وعاد 
االنتقاالت عندما أعلن عام 2009 عن ضم البرازيلي 

ثاني  محمد  عنه  قال  مبلغ  مقابل  أوليفيرا  ريكاردو 
الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة الجزيرة يومها إنه 
»األكبر الذي يدفع لاعب في منطقة الخليج«، وقدرته 

مصادر صحفية أنه بلغ 18 مليون يورو.
األهلي  استأثر  األخيرة  الثاث  السنوات  وفي 
بالصفقات الكبرى، وحسب تقرير االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم فإن األهلي بدأ سلسلة الصفقات القياسية 
شهر  في  ريبيرو  إيفرتون  البرازيلي  مع  بتعاقده 
يناير 2015، مقابل 15 مليون يورو قادماً من نادي 

من جلسات مؤتمر دبي الدولي حول الحوكمة.

مروان بن غليطة

مطر الطاير إبراهيم عبد الملكمروان بن غليطة
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كروزيرو البرازيلي، بعد أن ُتّوج معه بلقب الدوري 
أفضل  لقب  على  خالهما  حصل  مرتين،  البرازيلي 
العب في البرازيل، ثم عاد األهلي بعد سبعة أشهر 
مع  بتعاقده  باسمه،  جديداً  قياسياً  رقماً  وسجل 
السنغالي موسى سو مقابل 16 مليون يورو حصل 

عليها ناديه السابق فنربخشة التركي«.

التغيري امل�صتمر

ما  وعدا عن الصفقات الكبيرة فإن األندية كثيراً 
الشتوية  االنتقاالت  باب  فتح  مع  التغيير  إلى  تلجأ 
 6 لـ  أحياناً  يدفع  بعضها  فإن  لذلك  الصيفية،  أو 
بعدما  نفسه،  الموسم  في  أكثر  أو  أجانب  العبين 
أو3   2 الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  استبدل  يكون 
في  معهم  تعاقد  يكون  الذين  األجانب  الاعبين  من 
العبين   3 تسجيل  ناد  لكل  يحق  أنه  علماً  الصيف، 

أجانب+ العب آسيوي.
وهناك الكثير من الاعبين األجانب لعبوا فقط لمدة 
3 أشهر فقط مع فرقهم رغم أن عقدهم يكون ممتداً 
لفترة ال تقل عن ثاث سنوات، وهو ما يفرض أيضاً 
أعباء مالية يتكفل النادي بدفعها لاعب أجنبي عاطل 
عن اللعب أو تمت إعارته إلى ناد آخر، ويدفع النادي 

الفارق بين راتبه القديم المرتفع والجديد األقل.
وليست المشكلة في الاعبين األجانب وحسب بل 
تتعداها إلى المدربين، وحسب إحصاءات صادرة في 
8 يناير الحالي فإن 76 مدرباً تمت إقالتهم في دوري 
على  أندية   8 أن  أي  مواسم،   9 مدى  على  اإلمارات 
موسم،  كل  نادياً   14 أصل  من  مدربيها  تقيل  األقل 

وهو ما يترتب عليها دفع بنود جزائية.

جمهور جمانًا

إن  حيث  اإلمارات،  كرة  في  المشاكل  وتتعدد 
عدد الجماهير التي تشاهد المباريات تعد قليلة على 
تذاكر  شراء  إلى  األندية  وتلجأ  المباريات،  مجموع 
مبارياتها من أجل أن توزعها مجاناً على المشجعين 
عدة  بفعاليات  تقوم  أنها  كما  حضورهم،  لضمان 

لجذبهم وهذا يكبدها ماالً أيضاً.
هذه المشاكل المتراكمة هي التي أدت إلى ظهور 
الرياضي  دبي  مؤتمر  دعا  ما  وهو  األخيرة،  األزمة 
األخيرة  الحادية عشرة  نسخته  في  ليتبنى  العالمي 
التي أقامها في ديسمبر الماضي عنوان: )الحوكمة 
الرياضية(، وهو األمر نفسه الذي جعل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ترفع الصوت، واالتحاد اإلماراتي 
لكرة القدم إلى تشكيل لجنة عليا للحوكمة والتدقيق 
العام، وفرض رقابة على  المال  لوقف نزف  المالي 

ميزانيات األندية.
فهي  كمصطلح  »الحوكمة«  تعريف  وحسب 
»مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف 
طريق  عن  األداء  في  والتميز  الجودة  تحقيق  إلى 
خطط  لتحقيق  والفعالة  المناسبة  األساليب  اختيار 
االتحاد  أو  )النادي  المؤسسة  أو  الشركة  وأهداف 
الرياضي(، وبذلك فإن الحوكمة تعني تطبيق النظام، 
أي وجود نظام يعمل على التحكم في العاقات بين 
األطراف األساسية التي تؤثر في األداء، كما تشمل 
مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد 

المسؤول والمسؤوليات لمكافحة الفساد.
األندية وإدارتها مجبورة على مراجعة  وستكون 
نفسها ووقف الهدر والتفكير بحلول، ألن زمن المال 
الرياضية  المجالس  وبدأت بعض  قد ولى،  المفتوح 
على  األندية  وإجبار  الحكومي  الدعم  بوقف  تفكر 
أول  الرياضي  الذاتي«، وكان مجلس دبي  »االكتفاء 
الدعم  رفع  قرر  حيث  المجال،  هذا  في  المبادرين 
بنهاية  دبي  في  القدم  كرة  شركات  عن  الحكومي 
العام، انطاقاً من فكرة أن »مدينة دبي تتمتع بنمو 
سهولة  في  عالمياً  واألولى  مستدام،  اقتصادي 
ممارسة األعمال والوجهة المفضلة لاستثمار، ومع 
تحول قطاع كرة القدم في األندية إلى شركات كرة 
على  الحصول  لها  تضمن  آليات  وفق  لتعمل  قدم 
اإليرادات من مختلف المجاالت الرياضية والتجارية، 
استثمارية  تأسيس شركات  على  العمل  يجب  لذلك 

لتنفيذ  القدم  كرة  لشركات  إيرادات  تحقيق  تضمن 
االلتزامات الخاصة بها تجاه الجمهور والرياضيين 
من العبين وكوادر فنية وإدارية ومنشآت رياضية«.

اأرقام م�صوؤولة

العامة  للهيئة  العام  األمين  الملك  عبد  إبراهيم 
للشباب والرياضة كان أحد الذين كشفوا عن الواقع 
غير  الصرف  نتيجة  اإلماراتية  القدم  لكرة  المر 
المحسوب، وقال: »نعم هناك موازنات ضخمة، تصل 
إلى أكثر من مليارين و500 مليون درهم في السنة، 
أنه ال  القدم بشكل عام، والمشكلة  وتنفق على كرة 
توجد إحصاءات رسمية، ألن المبالغ التي تنفق يتم 
أن  للدعم، كما  أكثر من مصدر  الحصول عليها من 
وضوح  وعدم  األندية،  قبل  من  شديداً  تكتماً  هناك 

وشفافية في المبلغ الحقيقي الذي تنفقه سنوياً«.

مباريات وسط مدرجات شبه خالية.

موسى سو بالقميص األحمر أغلى العب في 
دوري اإلمارات حالياً.
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أن متوسط  الملك: »جميعنا يعرف  وأضاف عبد 
اإلنفاق السنوي لألندية، ال يقل عن 200 مليون درهم 
لـ 95 % من أنديتنا المحترفة، على األقل في الموسم، 
ورغم ذلك ال نرى مردوداً يوازي تلك المبالغ، ولكن 
ما يقدم من مردود فني يوازي 20 % من حجم ما 
ينفق، ما يعني أن هناك 80 % نسبة في الهدر المالي 

بميزانيات األندية«.
أنديتنا  90 % من  أيضاً:  إبراهيم عبدالملك  وقال 
إلى  وصلت  األندية  تلك  من   %  40 بينما  مديونة، 
رواتب  دفع  عن  توقفت  أندية  وهناك  اإلفاس،  حد 
 5 يقارب  ما  منذ  والمدربين  والاعبين  منتسبيها 
القدم  كرة  على  سلبي  مردود  له  ذلك  وكل  أشهر، 
عام،  بشكل  دورينا  وسمعة  واألندية  اإلماراتية 
خصوصاً حال تقدم العب بشكوى لاتحاد الدولي«.

دون  من  لاحتراف  إدارتنا  فإن  لذلك  وأضاف: 
وضع ضوابط، تنظم عملية االنتقال وعقود الاعبين، 
واستمرار العمل بهذه العشوائية، وترك األمور لقوة 

األندية، لخطف  المزايدة بين  أو  التفاوضية،  الاعب 
انتقال آخر لفريق منافس، يصب في  أو منع  العب 

مصلحة الاعبين وأرقام حساباتهم فقط«.
وفيما يتعلق بكيفية تقديم حلول حقيقية تضمن 
المالية  الرقابة  لجنة  بما يصدر عن  األندية  التزام 
والحوكمة بشكل يمنع إهدار المال العام، قال: الحل 
في ضرورة توقيع عقوبات صارمة وشديدة، من 
أننا  ناد مهما كان اسمه، كما  دون مجامات ألي 
في حاجة إلصدار سياسي من أعلى السلطات في 
يتم  حتى  للرياضة،  العليا  القيادات  وتدخل  البلد، 
إجبار األندية على االلتزام بالقوانين، التي ستصدر 
عن لجنة الرقابة المالية، وأن تكون هناك عقوبات 
التاعب  يحاول  ناد  أي  ضد  األندية  على  شديدة 
بالقوانين الجديدة، لذلك يجب أن يكون هناك تحرك 
من  أيضاً  وبدعم  والمجالس،  االتحاد  من  قوي 
بتوجيهات  األندية  ستلزم  التي  السياسية،  القيادة 

واضحة.

�صلعة غري مربحة

االتحاد  رئيس  غليطة  بن  مروان  قال  جهته،  من 
السلعة  هي  القدم  كرة  »إن  القدم:  لكرة  اإلماراتي 
الوحيدة في اإلمارات غير الربحية، نحن في اإلمارات 
التي  القدم،  كرة  باستثناء  المجاالت  كل  في  نربح 
المقابل  تنفق عليها وال تحقق في  الحكومة  مازالت 

أي عوائد ربحية«.
ضرورة  على  القدم  كرة  اتحاد  رئيس  وشدَّد 
جذب الجماهير للمدرجات، وقال: »وجود الجماهير 
المستثمرين  ويشجع  النادي،  مداخيل  إلى  يضيف 
أن نحفز  لذلك علينا  األندية،  على اإلسهام في دعم 
لتكون  الدولة  داخل  الموجودة  األجنبية  الجاليات 
األمر  يكون  وال  اإلماراتية،  القدم  كرة  من  جزءاً 

مقصوراً على المواطنين فقط«.
وأشار بن غليطة إلى أن لجنة الحوكمة والرقابة 
العدالة  هي:  أساسية،  ركائز   3 على  المالية ستقوم 
والمسؤولية  واإلفصاح،  والشفافية  والنزاهة، 
الشامل  التصور  ستضع  اللجنة  وقال:  والمساءلة، 
ومع  االتحاد  في  مناقشته  وسيتم  الحالي،  للوضع 
بعض  سيأخذ  ما  وهو  عليه،  الموافقة  قبل  األندية 
الوقت، قبل أن تتشكل اللجنة التنفيذية التي ستقوم 
بعملية المراقبة في ما بعد، وحتى نصل إلى موازنات 
متوازنة ما بين اإليرادات والمصروفات في األندية 

بحلول عام 2021.
وكشف بن غليطة أن الدراسات أكدت أن 75 % 
من التضخم المالي في األندية بسبب رواتب وعقود 
الاعبين، لذلك سيعيد االتحاد تقييم ومراجعة سقف 
الرواتب الذي بات ملحاً، وسيتم تفعيل غرفة انتقاالت 
آليات  الذي سيوضح  المقبل،  الموسم  الاعبين، من 
التعاقد، وأسعار العروض المقدمة لاعبين عبر نظام 
وحقيقي،  شرعي  المقدم  العقد  أن  لضمان  واضح، 

وليس من تحت الطاولة.
إما مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي 
فأكد ان بعض أندية دبي تجاوزت الميزانية المحددة 
لها، وتم اتخاذ قرارات بشأنها، وقال: »األرقام التي 
ذكرت أن بطل الدوري يصرف ما بين 300 إلى 500 
مليون درهم للحصول على األلقاب أرقام صحيحة 
مليون   500 حاجز  تجاوزت  أندية  وهناك  ودقيقة، 
درهم«. من جهته، قال سامي القمزي رئيس مجلس 
إدارة نادي الشباب: »إن إيجاد قوانين صارمة على 
سيكون  إفاسه  يعلن  الذي  الفريق  هبوط  شاكلة 
في  موهوباً  العباً   20 هناك  بأن  وأفاد  مجدياً«، 
اإلمارات تتصارع عليهم كل األندية، وتوصل إلى أن 
محاوالت إغراء الاعب الموهوب والسعي الستقطابه 
أن  وذكر  بناديه  عليه  يحصل  ما  مضاعفة  تفرض 
ماك األندية سيصلون قريباً إلى قناعة بأن المنتج ال 

يستحق هذا الصرف.
مليون   120 مبلغ  أن  إلى  القمزي  سامي  ولفت 
درهم سنوياً ال يكفي األندية حالياً، فيما كان مبلغ 
60 مليون درهم كافياً لها في السابق، ونبه إلى أن 
100 %، وسيستمر  بنسبة  األندية تضاعف  صرف 
في التضاعف طالما استمرت المزايدة على الاعبين 

الموهوبين

الفيتا أحد الاعبين الذين تم 
االستغناء عن خدماتهم



 العدد 554 فبراير 1122017

أن  لسيارة  يكن  لم  الدهر  من  حين  هناك  كان 
تتخطى حاجز المائتي ميل في الساعة، إال إذا كانت 
الفائقة،  الرياضية  السيارات  من  متطورة  سيارة 
التي رغم أنها كانت تستطيع تخطي هذه السرعة، 
في  بها  يوثق  وال  كانت صغيرة وضيقة  أنها  إال 
غالب األحيان. لكن هذه األيام يمكن حتى لسيارة 
حاجز  تكسر  أن  ومريحة  هادئة  بنتلي  صالون 
جلبة  أو  دون صخب  من  األسطوري  ميل  الـ200 

درامية.
بالعربية  )وتعني   W12 S سبّر  فاينج  سيارة 
لمجموعة  الريادية  السيارة  هي  الطائر(  المهماز 

المهماز الطائر
جتربة: حاكم خريي

فاينج سبّر، اذ تمزج الفخامة مع األناقة والقوة.
النموذج الجديد عبارة عن سيارة بنتلي صالون 
بأربعة أبواب بسرعة قصوى تزيد على 200 ميل 
في الساعة، وتتمتع بروح رياضية أقوى ألصحابها 
الباحثين عن مزيد من القوة والعزم والقدرة على 

االستجابة.
إبداعات  من  بعدد  تتميز   W12 S سبّر  فاينج 
التصميم الداكنة التي تلمح إلى قدراتها الديناميكية. 
أن خطوط التصميم السوداء العديدة في السيارة 
ومجموعة  الامع  األمامي  بيلوغا  شبك  ومنها 
المصابيح والناشر الخلفي وقشرة ألياف الكربون 

االختيارية تعطي هذا الطراز مظهراً درامياً وهادفاً 
يتناسب مع أدائها.

ليتر   6.0 سعة   W12 الجبار  المحرك  يأتي 
معززين.  دوران  وعزم  بقوة  المزدوج  بالشاحن 
الدقيقة والضبط، تم رفع قوة  المعايرة  من خال 
المحرك إلى 626 حصاناً )أي أكثر بعشرة أحصنة 
وعزم  أسطوانة(   12 بمحرك  الـمزود  الطراز  من 
دوران إلى 820 نيوتن متر. هذه الزيادة في القوة 
تعني أن فاينج سبّر W12 S تحقق سرعة قصوى 
بنتلي  أول سيارة  لتكون  325 كم/ ساعة -  تبلغ 
ذات أربعة أبواب تتجاوز حاجز أداء 200 ميل في 

سيارات
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الساعة. ويبلغ تسارع السيارة من الثبات إلى 100 
الزمن  وهذا  ثانية،   4.5 غضون  في  ساعة  كلم/ 
أنها  نعرف  التي  الجديدة   911 بورشه  من  أسرع 

سيارة ال تتحمل المزاح.
 

معلومات

0-100 كم/ساعة 4.5 ثانية.
السرعة القصوى 325 كم/ساعة.
130 ساعة. زمن التصنيع 

W12المحرك
السعر  من 250.000 دوالر.
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ريدغ دسشار ءاسسيم

ال يخفى على العالم بأكمله ما تبذله دولة اإلمارات من جهود خيرة على املستوى احمللي واخلارجي، بل إن مساعيها 
في اخلير ومن أجل اخلير باتت سمة تعرف بها، وميزة تفاضلت بها عن سائر الدول في العالم رغم أنها تفوقها تاريخاً 
لها وسياسة  التي جعلت ذلك نهجاً  العطاء والبذل تقف في ترتيبها خلف صف اإلمارات  وإمكانات، لكن طاقتها في 
تبنتها ولم تتأخر فيها يوماً. النهج الذي تبنته الدولة أصبح اخليار األول ألبنائها، فتعددت صوره على الصعيد الفردي 
واملؤسسي، فا جتد عماً في اخلير وموصاً للخير إال وسواعد أبنائها تتسابق لتحرز قصب السبق في إجناز أي حملة 

أو عمل إنساني في اخلير.
تراجعت مسيرات اخلير في بعض الدول ألسباب أهمها ما يواجهه العالم من حتديات سياسية واقتصادية واجتماعيه 
العالم  تواجه  التي  كلها  التحديات  اإلمارات ورغم  أن  إال  أولى باخلير من غيره،  الداخلي، فوجد نفسه  املستوى  على 
وتعترض قوافل اخلير، أصرَّت على املضي قدماً في طريق حققت فيه السبق على غيرها. ولم تكتف مببادرات تعلن عنها 
بني وقت وآخر، ومساندات دولية وإنسانية تتم عن طريق أفرادها ومؤسساتها، لكنها جعلت التهنئة بالعام 2017 مختلفة.
فقد أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، أن عام 2017 في دولة اإلمارات 
سيكون شعاره »عام اخلير« ليكون تركيز العمل خال العام اجلديد على 3 محاور رئيسة وهي: ترسيخ املسؤولية 
املجتمعية في مؤسسات القطاع اخلاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن واملساهمة في مسيرته التنموية، واحملور الثاني 
ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في فئات املجتمع كافة لتمكينها من تقدمي خدمات حقيقية ملجتمع 
اإلمارات، واالستفادة من كفاءاتها في املجاالت كافة، واحملور الثالث هو ترسيخ خدمة الوطن في األجيال اجلديدة كأحد 
أهم سمات الشخصية اإلماراتية لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً حلب الوطن الذي ترّسخ عبر عقود في قلوب أبناء 

اإلمارات واملقيمني كافة على أرضها.
إعان عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« عاماً للخير ال يعني 
أن اخلير محصور في عام، بل إنه تأكيد وتكريس ملا حتقق في أعوام مضت، ومن أجل تعزيزه في أعوام مقبلة من خال 
عمل مؤسسي على جميع الُصعد ومبشاركة اجلميع من دون استثناء القطاع احلكومي واخلاص، وعلى املستويني الفردي 
واملؤسسي لتكون احملصلة في النهاية أعمال خير تكون سمة للوطن ومواطنيه واملقيمني فيه ولنصرة اخلير في العالم. 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« رجل 
املبادرات أطلق أول مبادرة للخير تشمل احملاور الثاثة من خال »بنك اإلمارات للطعام« برئاسة حرمه سمو الشيخة 
هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إذ اعتبرت سموها »بنك اإلمارات للطعام« من أهم املؤسسات التي ستحقق عامة 
فارقة في الدولة، وهو ما حدث فعلياً، فخال خمسة أيام فقط من إطاق البنك، أعلنت 85 منشأة فندقية تضم مئات 
املطاعم وأكثر من 100 محل سوبرماركت في الدولة دعمها للبنك. وكانت كرميتها سمو الشيخة شما بنت محمد بن 
راشد آل مكتوم من أوائل املشاركني في عمل هذه املؤسسة إلى جانب عدد من املتطوعني لتقدمي الطعام في أحد األحياء 

للعمال في دبي.
»بنك اإلمارات للطعام« أشرك القطاع اخلاص في املسؤولية وهو احملور األول، وعزز دور التطوع من خال املشاركني 
للمحور الثالث الذي يسعى جلعل عمل اخلير سمة الشخصية  املواطنني واملقيمني، وهو مطلب احملور الثاني وصوالً 
أمام أي نداء للخير. نعم  العطاء، وال ميكن أن تقف مكتوفة األيدي  التي ال تقبل االكتفاء باألخذ من دون  اإلماراتية 

فاملواطنة احلقيقية ليست أخذاً باستمرار بل عطاء يصل حد إفناء الذات في سبيل الوطن. 
تلك هي البداية التي أعقبتها صورة أخرى ستبقى في األذهان ويسجلها التاريخ، صورة شهداء الوطن األبرار من 
الدبلوماسيني الذين قضوا نحبهم بعد افتتاح دار لأليتام في أفغانستان إثر عمل إرهابي استهدفهم في وقت سعوا فيه ملد 
جسور اخلير،  فشهداء اإلمارات للعمل اإلنساني سيرتهم تشرف الوطن بعد أن  تسابقوا ليعطوا وليس ليأخذوا، تاركني 

خلفهم حياة، ليمنحوا حياة. 
هل يوقف اإلرهاب جسور اإلنسانية التي مدتها اإلمارات؟ وهل تتوقف أيادي اخلير عن العطاء في ظل التحديات؟ لن 
تتوقف مسيرة قرر أبناء اإلمارات إكمال السير فيها، ولن تقف التحديات معترضة نوايا اخلير التي جعلت هذا الوطن 
عنواناً للخير، فما ُدمت تنوي اخلير ستبقى بخير. رحم الله شهداء العمل اإلنساني، وأعاننا جميعاً على أن نكون عوناً 

لإلمارات في اخلير لتبقى دولتنا في أعوامها كلها بخير.

عام الخير في بلد الخير

عضو سابق في الجلس الوطني االحتادي
maysarashed@gmail.com
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة عام الخير
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