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لنستغل أجواء رمضان،
فإحصائيات المخدرات مخيفة
إحصائية مخيفة تضمنتها إحدى الدوريات الشرطية تفيد بتزايد أعداد
المدمنين في الوطن العربي إلى ما يقرب العشرة ماليين مدمن،
وتكمل اإلحصائية أن من المتوقع زيادة األعداد في السنوات القادمة
إلى أرقام أعلى من ذلك ،وتعزو الدورية التي تضمنت البحث أن أسباب
ذلك تأتي من انخفاض أسعار المخدرات وزيادة معدالت البطالة واإلحباط
لدى الشباب العربي .
وقفة

تتوفر لنا فرصة عظيمة
بتقدير من اهلل عز وجل،
أال وهي تزامن رمضان
المبارك هذا العام
مع اليوم العالمي
لمكافحة المخدرات،
ما يتيح لنا استغالل
شعائره الطاهرة
وتوظيفها في عمليات
وبرامج التوعية الهادفة
للقضاء على هذه
السموم ومخلفاتها
وآثارها الكارثية

وهنا البد لنا من وقفة نتأمل فيها هذا الرقم المخيف لألعداد ،بل
لجيوش المدمنين في وطننا العربي وما تخلفه من نتائج تكون
محصلة أكيدة للفصل األول ،أال وهو اإلدمان والتعاطي .
سموم يقبل عليها هؤالء الشباب لتدمير حياتهم وحياة اآلخرين
والمصيبة أنهم يعلمون مضارها ولكن دائمًا ما نجد ( التبريرات واهية)
يطلقها أولئك الذين يجرمون بحق أنفسهم وعوائلهم ومجتمعاتهم
منها على سبيل المثال :التعاطي بدافع الفضول ،والتعرف على محتوى
هذه السموم ،واالستزادة من خبرات الحياة واالستمتاع بالجلسات
التي تجمع هؤالء في نواديهم ،والتمتع بالممارسات التي يتداو لونها
وهم خارج نطاق وعيهم والنتائج الكارثية لما يحصل جراء هذا السلوك
المشين (تفكيك بنيوي وتمزق في نسيج األسرة والمجتمع وانفالت
من ضوابط العادات والتقاليد) ،ناهيك عن اآلثار الكارثية على الصحة
النفسية والعقلية ألولئك المدمنين ،ومن ثم التسرب من التعليم
في المدارس ،مما يؤدي إلى تعثر التقدم الدراسي الذي ينعكس
على التقدم العلمي للبالد ،وهو ما يدفع إهدار الطاقات الشبابية
وعدم استخدامها في العملية التطويرية في البناء واإلعمار وتفشي
جرائم السرقة وانتشار اإلجرام ،وظهور ثقافات دخيلة بالضد من ثقافة
المجتمع العربي ،وهو ما يؤدي إلى زيادة أعباء القائمين على األمن
في المجتمع وإشغالهم بتلك االنحرافات السلوكية .كل ذلك يجتمع
تحت طائلة تلك األرقام المخيفة والمتزايدة ألعداد المدمنين في وطننا
العربي ،فهل نعي النتائج ؟
عالج

أخيرًا هناك بالتأكيد طرق للعالج واإلصالح نحو تخفيف تلك الصورة
المأساوية ،لكن األهم طبعًا أن نجد أساليبًا وقائية نافعة ومبتكرة
توجه نحو األصحاء واألسوياء لكي ال يقعوا فريسة هذا الشر المستطير،
ولنوقف تدفق وارتفاع تلك األرقام مع االستمرار بالعالج من براثن هذا
المستنقع المدمر .
واليوم تتوفر لنا فرصة عظيمة بتقدير من اهلل عز وجل ،أال وهي تزامن
رمضان المبارك هذا العام مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات،
ما يتيح لنا استغالل شعائره الطاهرة وتوظيفها في عمليات وبرامج
التوعية الهادفة للقضاء على هذه السموم ومخلفاتها وآثارها الكارثية.
شهر فضيل وعبادات مقبولة لنستغلها في اإلصالح ،واإلصالح دين .
كل عام والجميع بألف خير ،ورمضان كريم.
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محطة شرطية
إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -مصطفى إيبي  -نجيم

طالب القاسمي يستقبل خبراء البصمة الوراثية DNA

اســتقبل اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة  ،الخــراء
الفرنســيني مبجــال البصمــة الوراثيــة  DNAالذيــن
تســتضيفهم القيــادة لتقديــم دورة متخصصــة بهــذا
املجــال .حــر االســتقبال عــدد مــن املديريــن العامــن

قائد عام شرطة
رأس الخيمة يستقبل
رئيس هيئة رأس
الخيمة لتنمية
السياحة
اســتقبل اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،اســتيفن
رايــس الرئيــس التنفيــذي لهيئــة رأس الخيمــة لتنميــة
الســياحة ،بحضــور كل مــن العميــد عبــد اللــه خميــس
الحديــدي مديــر عــام العمليــات الرشطيــة  ،و العقيــد
 /عبداللــه عــي منخــس مديــر إدارة التحريــات و
املباحــث الجنائيــة  ،والعقيــد طــارق محمــد بــن
ســيف مديــر مكتــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
وعــدد مــن الضبــاط  .واشــتمل اللقــاء عــى مناقشــة
العديــد مــن املوضوعــات ذات الجانــب املشــرك،
والوقــوف عــى ســبل التعــاون التــي مــن شــأنها دفــع
عجلــة التطــور والتقــدم يف اإلمــارة ،وتصــب يف خدمــة
الســياحة واملجتمــع عــى كافــة املجــاالت واألصعــدة
األمنيــة .وقــد قــدم الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الســياحة
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ومديــري اإلدارات واألقســام بالقيــادة  ،تــأيت الزيــارة يف
إطــار الزيــارات التنســيقية بــن رشطــة رأس الخيمــة
والخــراء وجميــع الجهــات ذات االختصــاص املشــرك
بهــدف نقــل الخـرات لرفــع كفــاءة املنتســبني والعاملــن
باملجــال الرشطــي واألمنــي .

وجــرى خــال اللقــاء بحــث التعــاون والتنســيق بــن
الطرفــن ومناقشــة بعــض األمــور الهامــة واملســتجدة
حاليــاً ،وأشــاد الخــراء الفرنســيون مبــا وصلــت إليــه
القيــادة العامــة للرشطــة مــن مســتوى متقــدم يف ظــل
رعايــة واهتــام ســمو القائــد العــام ومــا تقــوم بــه مــن
جهــود لخدمــة املجتمــع يف كافــة الجوانــب متمنيــاً
دوام التقــدم واالزدهــار لهــذه القيــادة الرائــدة ولدولــة
اإلمــارات بشــكل عــام  .وتــأيت أهــداف اللقــاء متمثلــة
يف تباحــث رســم الخطــط التدريبيــة املتخصصــة التــي
تســاعد عــى تطويــر األداء الرشطــي ،و كذلــك تطبيــق
أحــدث التقنيــات العلميــة واملعرفيــة يف مجــال البصمــة
الوراثيــة ،بشــكل يضمــن الدقــة و الجــودة يف األداء
العمــي .ويف ختــام اللقــاء أثنــى اللــواء ســمو الشــيخ
طالــب بــن صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة عــى الجهــود املقــدرة للرشطــة الفرنســية
والجهــود املثمــرة التــي تقــوم بهــا وزارة الداخليــة،
وفــق توجههــا االس ـراتيجي الرامــي إىل ضــان التأهيــل
والتدريــب ملنتســبي الــوزارة مــن خــال نــر ثقافــة
الجــودة يف األداء وتقديــم أفضــل الخدمــات األمنيــة عــى
مســتوى الدولــة.
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باإلمــارة ،إيجــازا ً عــن تفاصيــل مذكــرة التفاهــم
املزمــع عقدهــا مســتقبال بــن الطرفــن ،والتــي تهــدف
إلحــداث التحــول النوعــي يف مفاهيــم التعــاون
والتنســيق يف القضايــا ذات االهتــام املشــرك ،كــا
تضمــن اللقــاء عــدة محــاور تصــب يف مجملهــا عــى
خدمــة الجمهــور والســياح مبــا يكفــل تحقيــق األمــن
املجتمعــي ،والتنســيق ملكافحــة الظواهــر الســلبية
بهــدف تحقيــق املصلحــة العامــة وخدمــة مجتمــع
اإلمــارة .ومــن جانبــه رحــب قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة بالربامــج والخطــط املقدمــة مــن هيئــة رأس
الخيمــة للســياحة ،متطلعــاً إىل عقــد املزيــد مــن

االتفاقيــات والربامــج الخدميــة مــع الرشطــة أصدقــاء
الســياح ،لتحقيــق املصلحــة يف مجــال الربامــج األمنيــة
والعمــل عــى تحســن مســتوى الخدمــات األمنيــة
للســياح مــن خــال تقديــم الدعــم الرشطــي األمنــي،
حيــث يــأيت هــذا التعــاون املشــرك بــن الطرفــن،
انطالقــاً مــن منهجيــة الــراكات يف وزارة الداخليــة
مــع الــركاء االسـراتيجيني والتشــغيليني ،التــي تهــدف
إىل توفــر اإلســناد والدعــم املطلــوب مــن خــال
مجموعــة مــن العمليــات املصممــة عــن طريــق
االتفاقيــات أو مذك ـرات التفاهــم لتحقيــق األهــداف
االســراتيجية للــوزارة.
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نائب قائد عام
شرطة رأس الخيمة
يجتمع بفريق
العمالية..
األزمات
ّ
قــام العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام
العمليــة
رشطــة رأس الخيمــة  -رئيــس فريــق األزمــات ّ
باإلمــارة ،بعقــد اجتــاع مــع فريــق عمــل اللجنــة
املنبثقــة مــن اللجنــة العليــا إلدارة األزمــات العامليــة يف
الدولــة .حيــث تــم خــال االجتــاع مناقشــة وتــدارس
التحديــات املســتقبلية املتوقعــة واملرتبطــة بازدهــار

النشــاط االقتصــادي والتجــاري يف اإلمــارة ،باالســتناد إىل
اسـراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل ضــان التوزيــع
الف ّعــال للمــوارد املاليــة والتقنيــة واملمتلــكات وتعزيــز
الــراكات إضافــة إىل العمــل عــى توفــر وتعزيــز
جــودة املــوارد البرشيــة وتحقيــق االســتفادة املثــى
منهــا ،مــن خــال االطــاع عــى إجـراءات واختصاصــات

كل جهــة وبلورتهــا مــع الجهــود االسـراتيجية لتحقيــق
غايــة الوصــول إىل عمــل أمنــي ميتــاز بالدقــة والجــودة.
ويف ختــام اللقــاء قــام فريــق لجنــة األزمــات املاليــة
بوضــع التوصيــات والــرؤى حــول الخيــارات والحلــول
االســراتيجية الواجــب اتخاذهــا ملواجهــة التحديــات
املســتقبلية املتوقعــة.

 ..و يتفقد مركز شرطة خور خوير الشامل

انطالقــاً مــن مبــادرات رشطــة رأس
الخيمــة التــي تســعى إىل تفعيــل
وتحســن وتطويــر أداء خدمــات مراكــز
الرشطــة الشــاملة ،وتطبيقــاً للخطــط
االسـراتيجية لقيــادة رشطــة رأس الخيمة،
تفقــد العميــد محمــد النــويب محمــد
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
مركــز رشطــة خــور خويــر الشــامل

يرافقــه العقيــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي مديــر إدارة مراكــز الرشطــة
الشــاملة ،ملتابعــة ســر أداء العمــل فيــه،
والوقــوف عــى أفضــل آليــات التحســن
والتطويــر.
حيــث تفقــد نائــب القائــد العــام لرشطــة
رأس الخيمــة خــال جولتــه األفــرع
وجميــع الوحــدات باملركــز ،ومختلــف

مرافــق املركــز ،مطلعــاً عــى أداء املركــز
عــر البيانــات اإلحصائيــة للحــوادث
الجنائيــة والقضايــا املروريــة ،موجهــاً
بتفعيــل الخطــط األمنيــة للحــد مــن
الجرميــة عــر تحليــل القضايــا الجنائيــة
ومعرفــة أســلوبها ووضــع الخطــط
املناســبة للقضــاء عليهــا .
وأوضــح العقيــد الحميــدي ،أن املراكــز

كافــة تعمــل عــى مــدار الســاعة ،وهــي
عــى اســتعداد تــام للتعامــل مــع كل
األحــداث التــي تقــع ضمــن اختصاصــات
كل مركــز ،ووجــه جميــع العاملــن إىل
تقديــم كل الخدمــات الرشطيــة للجمهــور
بشــفافية ويــر ،وتذليــل الصعوبــات
وإنهــاء اإلجــراءات لهــم بــأرسع وقــت
ممكــن.
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محطة شرطية

العميد الحديدي يشهد ملتقي للشرطة النسائية

تحــت رعايــة اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،نظمــت
الرشطــة النســائية بــرأس الخيمــة ملتقــى نســائياً
تحــت شــعار ( جوهــرة أنتــي بأمانــة ) ،وذلــك بحضــور
العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي مديــر عــام
العمليــات الرشطيــة برشطــة رأس الخيمــة ،واملقــدم
عبــد اللــه راشــد املزروعــي مديــر إدارة الرشطــة

املجتمعيــة ،ومــازم مــوزة الخابــوري مديــر فــرع
الربامــج املجتمعيــة وعــدد مــن الضبــاط واألفــراد،
وذلــك بصالــة أمــايس بــرأس الخيمــة.
وتــم خــال امللتقــى اســتعراض واقــع املــرأة يف املجتمــع
املحــي ،والوقــوف عــى ضــان حفــظ خصوصيتهــا يف
املحــات التجاريــة ،وصالونــات التجميــل النســائية ،مبــا
يكفــل كرامتهــا ويصــون حقوقهــا يف املجتمــع ،انطالق ـاً

مــن الخطــة االسـراتيجية لــوزارة الداخليــة التــي أولــت
اهتامم ـاً خاص ـاً باملســؤولية املجتمعيــة كقيمــة تهــدف
إىل تعزيــز املســؤولية املشــركة بــن أفـراد املجتمــع.
ولفــت العميــد الحديــدي يف كلمــة االفتتــاح إىل أن
إنشــاء ملتقــى الرشطــة النســائية بــرأس الخيمــة املقــام
تحــت شــعار «جوهــرة أنتــي بأمانــة» ،واملنظــم تحــت
مظلــة وزارة الداخليــة ،إمنــا هــو ترجمــة لرؤيــة ســمو
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ،الــذي
يســعي إىل ضــان رعايــة حقــوق املــرأة يف املجتمــع
ضمــن هيكليــة وزارة الداخليــة العلميــة واملدروســة
مــن أجــل نــر األمــن واألمــان عــى كافــة املســتويات
يف الدولــة.
مــن جانبــه قــال املقــدم عبــد اللــه املزروعــي إننــا
حرصنــا خــال هــذا امللتقــى عــى محــاورة و مناقشــة
مختلــف نســاء اإلمــارة عــن قــرب ،مبختلــف فئاتهــم
الجنســية والعمريــة والثقافيــة ،ملعرفــة املعوقــات التــي
ميكــن أن تواجههــن خــال خروجهــن إىل الشــارع العــام
عمومـاً ،وعنــد قيامهــن بالذهــاب إىل املحــات التجارية
وصالونــات التجميــل النســائية خاصــة ،بهــدف وضــع
أفضــل املقرتحــات إليجــاد أفضــل الحلــول والتوصيــات
التــي مــن شــأنها خدمــة املــرأة وتوفــر األمــن الــازم
لهــا عــى أكمــل وجــه .

ورشة عمل حول (( التحليل البيئي)) بشرطة رأس الخيمة
نظمــت اإلدارة العامــة لالســراتيجية و تطويــر األداء
باألمانــة العامــة ملكتــب ســمو وزيــر الداخلية ،بالتنســيق
مــع إدارة االســراتيجية و تطويــر األداء بــــرطة رأس
الخيمــة ،ورشــــة عــمــــل بــعــنــــوان (( التحليــل
البيئــي)) ،بحضــور مديــري اإلدارات ،ورؤســاء الوحــدات
التنظيميــة الرئاســية ،و عــدد كبــر مــن الضبــاط وضبــاط
الصــف .وقــدم الرائــد جــال ســامل الخاطــري رئيــس
قســم التخطيــط االســراتيجي بــوزارة الداخليــة رشحــاً
مفص ـاً حــول كيفيــة إعــداد قاعــدة بيانــات لتحديــث
الخطــة االســراتيجية لــوزارة الداخليــة (،)2016 -2014
و كيفيــة تعبئــة النــاذج الخاصــة بالتحليــل البيئــي
وربطهــا باملبــادرات مــع التأكيــد عــى مدخــات القضايــا،
كــا متــت مناقشــة النــاذج مــع كل إدارة للتأكــد مــن
مــدى االســتيعاب الجيــد للتحليــل البيئــي ،وإنجــاز
املطلــوب يف أرسع وقــت ممكــن.
و أشــاد املقــدم عــي محمــد القــريص مديــر إدارة
االســراتيجية و تطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة،
باهتــام القيــادات العليــا بــوزارة الداخليــة بنــر الخطة
االســراتيجية ( )2016 -2014و اللقــاءات الدوريــة
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املســتمرة ،و التــي تســاهم يف التوجــه االســراتيجي
للــوزارة ،وتذليــل العقبــات التــي تعــرض مســرة التميــز.
وأكــد مديــر إدارة االســراتيجية و تطويــر األداء عــى
حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة وعــى
رأســها ســمو القائــد العــام عــى أهميــة تطبيــق

األهــداف االســراتيجية لــوزارة الداخليــة ،و مبادراتهــا
يف مجــال التطويــر و التحســن املســتمر بهــدف االرتقــاء
مبســتوى األداء الرشطــي ،و مبســتوى الخدمــات املختلفــة
املقدمــة للجمهــور ،وفــق أفضــل املامرســات املطبقــة و
املنفــذة عــى مســتوى الــوزارة.

محطة شرطية

سالم بن سلطان يشهد تخريج دورة أمن المطارات
شــهد املهنــدس الشــيخ ســامل بــن ســلطان القاســمي
رئيــس دائــرة الطــران املــدين بإمــارة رأس الخيمــة،
والعقيــد ســامل ســلطان الدرمــي مديــر إدارة رشطــة
املنافــذ واملطــارات ،تخريــج منتســبي رشطــة رأس
الخيمــة مــن دورة أمــن املطــارات التأسيســية ،وذلــك
بحضــور العقيــد خميــس املــرر مديــر إدارة أمــن
املنافــذ واملطــارات برشطــة أبوظبــي – رئيــس اللجنــة
التنســيقية التخصصيــة ألمــن املنافــذ ،بدعــم العقيــد
خميــس مصبــح املــرر مديــر اإلدارة ،وبالتعــاون مــع
معهــد أمــن املنافــذ بــإدارة أمــن املنافــذ واملطــارات
برشطــة أبوظبــي .حيــث تلقــى املنتســبون خــال
الــدورة القواعــد األساســية يف أمــن املطــارات
وإجــراءات التفتيــش والحراســة وتأمــن املطــار
والــركاب والطائ ـرات والتنســيق مــع الجهــات املعنيــة
العاملــة يف املطــار والــركاء الخارجيــن يف ذات
االختصــاص .وقــد ألقــى رئيــس دائــرة الطـران املــدين
كلمــة ترحيبيــة خــال التخريــج ،وجــه فيهــا املنتســبني
إىل تطبيــق مــا تــم تلقيــه مــن تدريــب عــى الواقــع
العمــي ،داعيــاً إىل العمــل بــروح الفريــق ،مؤكــدا ً
رضورة مواصلــة خطــط برامــج التدريــب والتطويــر
الــذايت ،للوصــول إىل غايــة االرتقــاء باملــورد البــري
إىل أعــى املســتويات ،مــن حيــث حســن التعامــل مــع

الجمهــور كــون أن منتســبي أمــن املنافــذ واملطــارات
هــم أول مــن يقابــل ( املســافرين) باملطــارات ،حيــث
يعتــر موظــف املطــار واجهــة الدولــة الترشيفيــة،
وعليــه فمــن الواجــب عــى موظــف املطــار الجانــب
الحســن وإظهــار الصــورة الحســنة ،ومقابلــة
املســافرين بوجــه مبتســم ،وأســلوب راق يعكــس
الوجــه الحضــاري واملــرف للدولــة .
ويف ختــام التخريــج وجــه ســعادة مديــر إدارة رشطــة

املنافــذ واملطــارات برشطــة رأس الخيمــة الثنــاء
والشــكر للشــيخ ســامل بــن ســلطان القاســمي لجهــوده
املتميــزة يف دعــم أمــن رشطــة املنافــذ ،كــا قــدم لــه
درعــاً تذكاريــة تقديــرا وعرفانــاً لتعاونــه املســتمر
واملثمــر ،كــا وجــه الشــكر والتقديــر إىل العقيــد
املــرر لدعمــه وتعاونــه الدائــم مــع رشطــة مطــار رأس
الخيمــة ،ولترشيفــه التخريــج ،متمني ـاً للجميــع دوام
التوفيــق واالرتقــاء الوظيفــي.

شرطة رأس الخيمة
تستضيف ورشة
تثقيفية بنظام
األوسمة والميداليات
اســتقبل كل مــن العقيــد أحمــد ســعيد منخــس مديــر
إدارة املــوارد البرشيــة والرائــد أحمــد ســبيعان رئيــس
قســم تقييــم أداء العاملــن برشطــة رأس الخيمــة،
الوفــد املكلــف مــن إدارة تقييــم األداء – قســم تحفيز
املوظفــن لــدى وزارة الداخليــة ،برئاســة النقيــب عمــر
عتيــق الظاهــري واملــازم ســعيد الجابــري مديــر فــرع
التحفيــز الوظيفــي بالــوزارة.
وقــد تــم عقــد الورشــة يف قاعــة املركــز اإلعالمــي
مببنــى القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
بحضــور املديريــن العامــن ومديــري اإلدارات وعــدد
غفــر مــن املوظفــن ،كــا تــم خــال الورشــة رشح

ومناقشــة كافــة األمــور املتعلقــة بطلبــات الحصــول
عــى األوســمة وامليداليــات ضمــن برنامــج الورشــة
التثقيفيــة التعريفيــة بنظــام األوســمة وامليداليــات
برشطــة رأس الخيمــة.
حيــث تــأيت مبــادرة انعقــاد الورشــة انطالقــاً مــن
حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى
نــر ثقافــة األوســمة وامليداليــات والشــارات ،تطبيقـاً

ملنهجيــة تحفيــز املوظفــن وفــق خطــة اســراتيجية
وزارة الداخليــة التــي أولــت اهتاممـاً خاصـاً بالتميــز .
وقــد أثنــى جميــع الحضــور املشــاركني يف الورشــة
بنظــام األوســمة وامليداليــات والشــارات املحفــز ألداء
منتســبي الرشطــة ،مبختلــف رتبهــم لرفــع معنويــات
العاملــن ،ولتطويــر وتحســن اإلنتــاج املهنــي لتقديــم
أداء متميــز ومثــايل وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة.
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شرطة رأس الخيمة تنظم ورشة نشر ثقافة الجودة

نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ورشــة
عمــل تثقيفيــة ملوظفــي الوحــدات التنظيميــة التابعــة
مبــارشة للقائــد العــام حــول ثقافــة الجــودة ،قــام
بتنفيذهــا مــازم أول أحمــد نبيــل حمــدان مــن إدارة
االســراتيجية وتطويــر األداء ،وذلــك بقاعــة املركــز
اإلعالمــي مببنــى القيــادة العامــة .وتــأيت الورشــة
التثقيفيــة ضمــن تطبيــق نظــام متطلبــات الجــودة
الهادفــة إىل الوصــول إىل أعــى مســتوى مــن التميــز
يف الخدمــات األمنيــة املقدمــة للجمهــور ،ولالســتمرار
عــى املســتوى الــذي تــم الوصــول إليــه والعمــل
عــى تطويــره وفــق معايــر الجــودة ،حيــث تــم رشح
وتوضيــح متطلبــات نظــام إدارة الجــودة حســب

املواصفــة 2008:9001:للموظفــن ،وهيكليــة التوثيــق
والتعريــف بإجــراءات أنظمــة إدارة الجــودة .وقــال
املقــدم عــي محمــد القــريص مديــر إدارة االس ـراتيجية
وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة أن الورشــة جــاءت
تنفيــذا ً لتوجيهــات وزارة الداخليــة مــن منطلــق
نــر ثقافــة الجــودة ومفاهيــم التميــز بــن مختلــف
العاملــن ،ولرتســيخ مبــادئ وأهــداف الجــودة ،وتوجــه
بكلمــة أشــاد فيهــا برؤيــة القيــادة الرشــيدة وخطتهــا
االســراتيجية لتحقيــق أقــى درجــات األداء والتميــز
يف األداء مــن خــال الوقــوف عــى تطبيــق مثــل هــذه
الــورش التثقيفيــة املتعلقــة بالجــودة يف مختلــف
القيــادات واإلدارات العامــة عــى مســتوى الدولــة.

اجتماع مسؤولي الشكاوى
واالقتراحات
بشرطة رأس الخيمة
انطالقــاً مــن اســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل
تعزيــز ثقــة الجمهــور بف ّعاليــة الخدمــات املقدمــة يف
إطــار تطبيــق منهجيــة املقرتحــات واإلبــداع واالبتــكار،
ومنهجيــة شــكاوى املتعاملــن واملورديــن والــركاء
واملجتمــع ،مــن خــال التواصــل الف ّعــال والشــفافية
والعدالــة لتقديــم أفضــل الخدمــات املتميــزة التــي
تحقــق اإلبــداع .التقــى الرائــد عــادل محمــد أحمــد
الشــحي رئيــس قســم تقييــم األداء املؤســي والقائــم
بأعــال فــرع الشــكاوي واالقرتاحــات مــع مســؤويل
الشــكاوى واالقرتاحــات ،وذلــك بقاعــة املركــز اإلعالمــي
مببنــى القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة .وقــد
أوضــح الرائــد عــادل مــدى أهميــة تفعيــل نظــام
صناديــق الشــكاوى واملقرتحــات الــذي متثلــه مراكــز
خدمــات املتعاملــن والتــي قــد بلــغ عددهــا  13مركــز
خدمــة ،تــم توزيــع صناديــق الشــكاوى واالقرتاحــات
عليهــا وفق ـاً لقيــم وأهــداف الــوزارة التــي تســعى إىل
تحســن وتطويــر الخدمــات املقدمــة للمجتمــع ،ضمــن
مبــدأ تحقيــق غايــة رفــع مســتوى رضــا الجمهــور ،مــع
تعزيــز ثقــة الجمهــور بفعاليــة خدمــات املتعاملــن
واتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة فــور ورود أي شــكوى والــرد
عليهــا فــورا ً ،خــال فــرة زمنيــة محــددة ،مــع إمكانيــة
اســتقبال جميــع االستفســارات واالقرتاحــات مــن
الجمهــور عــر املوقــع االلكــروين WWW.FMS.AE
وعــى مــدار الســاعة ،لتطويــر األداء الخدمــي الرشطــي
وفــق أفضــل الحلــول االســراتيجية املتكاملــة.

ورشة لمواءمة إجراءات الجودة بشرطة رأس الخيمة
نظمــت إدارة الجــودة بــإدارة االســراتيجية
وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة ،ورشــة
عمــل «مواءمــة إج ـراءات الجــودة يف دليــل
اآليــزو  2008:9001مــع العمليــات اإلداريــة
الرئيســية» ،بحضــور املقــدم عــي محمــد
القــريص مديــر إدارة االســراتيجية وتطويــر
األداء برشطــة رأس الخيمــة ،وعــدد مــن
الضبــاط وضبــاط الصــف وفــرق الجــودة
مــن اإلدارات ،وذلــك بقاعــة املركــز اإلعالمــي
مببنــى القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
حيــث افتتــح الورشــة املقــدم الدكتــور
ســعيد مطــر الرصيــدي ،مديــر إدارة الجــودة
 مديــر مــروع تطويــر العمليــات اإلداريــة الرئيســية،الــذي قــام بتقديــم رشح موجــز عــن العمليــات اإلداريــة
والرئيســية ،مؤكــدا ً أهميــة تكامــل أنظمــة التطويــر بــن
جميــع اإلدارات التابعــة لــوزارة الداخليــة.
كــا أشــار إىل رضورة متابعــة تطبيــق معايــر اآليــزو
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تكامـاً مــع العمليــات اإلداريــة املعتمــدة عــى مختلــف
املســتويات ،والعمــل عــى قياســها بــكل دقــة وحياديــة،
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل التحســن
والتطويــر املســتمرين ،ســعياً إىل تحقيــق األهــداف
املنشــودة .بعــد ذلــك تنــاول النقيــب حمــد الراعــي
الشــاميس محــاور الورشــة بتقديــم رشح تفصيــي عــن

عمليــة مواءمــة اإلجـراءات يف دليــل اآليــزو 9001 :2008
مــع الئحــة العمليــات اإلداريــة ،ورشح آليــة تشــغيل
العمليــات اإلداريــة والرئيســية ،وتحديــد مقاييــس أداء
العمليــات ،والتــي ســتؤدي إىل تحســن األداء التشــغييل،
مشـرا ً إىل أنــه ســتتبع الورشــة زيــارات ميدانيــة للتدقيــق
عــى املخرجــات مــن عمليــة املواءمــة.

محطة شرطية

تبادل الخبرات
بين
شرطة رأس الخيمة
و الجمارك
انطالقـاً مــن مبــادرات رشطــة رأس الخيمــة
التــي تســعى لتطويــر معايــر الــراكات،
اســتقبل العميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر
عــام العمليــات املركزيــة بالقيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة ،الوفــد الزائــر مــن
دائــرة الجــارك ،برئاســة الســيد جيفــري
بتــس نائــب مديــر عــام العمليــات
الجمركيــة ،وذلــك بهــدف االطــاع عــى أداء
عمــل إدارة العمليــات املركزيــة وتســليط
دائــرة الضــوء عــى غرفــة العمليــات ملعرفــة

إجــراءات عمــل الغرفــة املركزيــة .وتــم
خــال الزيــارة عــرض ألهــم أنشــطة غرفــة
العمليــات املركزيــة ،وجولــة تعريفيــة
لجميــع مرافــق غرفــة العمليــات املركزيــة،
بحضــور عــدد مــن ضبــاط وصــف ضبــاط
رشطــة رأس الخيمــة والســيد مــروان محمــد
دوربينــي مديــر إدارة الشــؤون الجمركيــة،

بهــدف تبــادل الخـرات املكتســبة وتعميــق
الــرؤى املســتقبلية نحــو التطــورات الحديثــة
واســتخدامات التقنيــة املتطــورة داخــل
غرفــة العمليــات ،والنظــر يف كيفيــة التعامل
مــع املواقــف اليوميــة والطارئــة التــي
متكــن مــن رسعــة االســتجابة إىل البالغــات
والشــكاوى مــن قبــل الجمهــور .وقــد رحــب

العميــد غانــم بكافــة الســادة الحضــور ،و
أثنــى عــى جهــود كافــة الجهــات األمنيــة
يف تقديــم كل مــا لديهــا مــن إمكانيــات و
مــوارد لخدمــة املصلحــة العامــة ،مشــيدا ً
بالجهــود املقدمــة مــن قبــل الطرفــن يف
مــد يــد العــون وكل الدعــم لجميــع أف ـراد
املجتمــع ومؤسســاته عــى مــدار الســاعة.

تدشين اللون الجديد لمركبات تعليم القيادة
دشــن العقيــد نــارص محمــد مطــر مديــر إدارة ترخيــص
اآلليــات والســائقني أول مدرســة لتعليــم قيــادة املركبــات
باأللــوان الجديــدة الــذي تــم اعتــاده مؤخــرا ً لجميــع
مــدارس تعليــم قيــادة املركبــات يف اإلمــارة وبالتنســيق
مــع الدائــرة االقتصاديــة والبلديــة ،حيــث تــم اعتــاد
ألــوان مبنــى مدرســة ثــاين لتعليــم قيــادة املركبــات وكذلــك
ألــوان مركبــات املدرســة  ،بحضــور الرائــد محمــد إبراهيــم
الزعــايب رئيــس قســم ترخيــص الســائقني ،والرائــد خليفــة
محمــد الحيــي مديــر فــرع فحــص الســائقني ،واملــازم
ســيف ســعيد درويــش مديــر فــرع متابعــة معاهــد

الســياقة .وأوضــح العقيــد نــارص أن هــذا التغيــر يــأيت
وفــق املواصفــات واملقاييــس الحديثــة التــي تدعــم
تفعيــل منظومــة قانــون التدريــب ،مبــا يحقــق رضــا
الجمهــور ويعــزز الشــعور باملســؤولية املجتمعيــة
الهادفــة إىل تحســن وتطويــر خدمــات تدريــب قيــادة
املركبــات املقدمــة إىل الجمهــور ،مــع الحــث عــى
تطبيــق أفضــل االســراتيجيات إليجــاد املزيــد مــن
الطــرق والحلــول لتخفيــف العــبء عــن كاهــل املتدربــن
واملتعاملــن مــع مــدارس تعليــم القيــادة ،وذلــك لتعزيــز
فــرص االرتقــاء بالواقــع املــروري إىل أفضــل املســتويات.

وناشــد العقيــد نــارص محمــد مطــر مــدارس التعليــم
األخــرى بــأن تســارع إىل التغيــر والتحديــث املعتمــد
حتــى يتحقــق الهــدف املنشــود ،وهــو الظهــور بصــورة
مرشفــة للمنظومــة التدريبيــة وفــق أرقــى املواصفــات.

دورة اإلسعافات األولية المتقدمة لجناح الجو

شــهد املقــدم طيــار ســعيد راشــد اليامحــي رئيــس قســم
جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،تخريــج ( دورة
اإلســعافات األوليــة املتقدمــة ) التــي نظمهــا معهــد
تدريــب الرشطــة ،حيــث ضمــت الــدورة ( ) 20منتســباً

مــن ضبــاط وصــف ضبــاط وأف ـراد قســم جنــاح الجــو
برشطــة رأس الخيمــة ،كــا اشــتملت عــى محــارضات
نظريــة وعمليــة عــن اإلســعافات األوليــة املتقدمــة
وكيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الحرجــة واإلنعــاش

والكســور بأنواعهــا وغريهــا مــن األمــور الهامــة التــي
يجــب أن يلــم بهــا أف ـراد القســم .وأشــاد املقــدم طيــار
ســعيد اليامحــي بالجهــود التــي بذلهــا منتســبو الــدورة،
وقــام بتكريــم املــازم أول أميــن شــلبي محــارض الــدور
تقدي ـرا ً لجهــوده يف تقديــم الــدورة بالشــكل املطلــوب
وحرصــه عــى التفاعــل اإليجــايب مــع برنامــج الــدورة،
مؤكــدا ً أن وزارة الداخليــة حريصــة عــى رفــع كفــاءة
جميــع املنتســبني ،واالرتقــاء مبســتوى أدائهــم ،وتطويــر
العمــل الرشطــي ،تجســيدا ً الس ـراتيجية وزارة الداخليــة
الهادفــة إىل تأهيــل وتدريــب الكــوادر البرشيــة لتمكينها
مــن مواكبــة املتغــرات واملســتجدات التــي يشــهدها
العــامل يف املجــاالت كافــة ،ودعــا الخريجــن إىل مضاعفــة
الجهــود لالرتقــاء بالعمــل ،وتحقيــق التميــز ،متمنيـاً لهــم
التوفيــق والنجــاح.
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الداخلية تطلق وسم َ
ي» ...بحسابها في تويتر
صوا َع َل ْ
«ق َّ
سيف بن زايد  :أصدقاء السوءمن أكثر األسباب التي تجر الشباب
إلى هاوية المخدرات

الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان
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قــال الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة؛ فــي تغريــدة علــى حســابه فــي تويتــر « :أصدقــاء
الســوء مــن أكثــر األســباب التــي تجــر الشــباب إلــى هاويــة المخــدرات  ..إختــر
الصديــق قبــل الطريــق « و نشــر ســموه مقطــع فيديــو تعبيــري «علــى تويتــر»
 ،يظهــر فيــه معانــاة شــاب أثــرت عليــه المخــدرات وينتهــي الفيديــو بعبــارة
ـي » .
« َق َّ
صــوا عَ َلـ ْ
وأطلقــت وزارة الداخليــة ،وســم ( شــاركونا حملــة مكافحــة المخــدرات..
علــي) وذلــك علــى حســابها فــي تويتــر ،ودعــت مؤسســات
قصــوا
َّ
ْ
وقطاعــات المجتمــع كافــة؛ إلــى التفاعــل مــع الحملــة والمســاهمة فــي
نشــر التوعيــة .
و تتضمــن الحملــة أنشــطة توعويــة فــي وســائل اإلعــام «المرئيــة
والمســموعة والمقــروءة» ،إلــى جانــب شاشــات المراكــز التجاريــة والبنايــات
فــي أبوظبــي واإلمــارات الشــمالية وإعالنــات توعيــة علــى القنــوات
التلفزيونيــة واإلذاعيــة والصحــف المحليــة.
وتنظــم الحملــة إدارة اإلعــام األمنــي فــي األمانــة العامــة لمكتــب
ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ؛ بالتعــاون مــع المركــز
الوطنــي للتأهيــل ،ويتــم مــن خاللهــا تكثيــف التوعيــة عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة ،ومــن خــال
خطبــة الجمعــة للتعريــف بأهدافهــا وتوعيــة أفــراد المجتمــع باألضــرار
الجســيمة للمخــدرات.
و حثــت إدارة اإلعــام األمنــي  ،الشــباب ومســتخدمي مواقــع التواصــل
االجتماعــي علــى التفاعــل مــع الحملــة ،مؤكــدة أهميــة تضافــر الجهــود،
وإشــراك مؤسســات المجتمــع كافــة ،لمكافحــة هــذه اآلفــة بجميــع
الوســائل المتاحــة ،مثمنــة تعــاون مختلــف المؤسســات مــع أهــداف
الحمالــة وصــو ً
ال ألكبــر قــدر مــن شــرائح المجتمــع ،والمحافظــة علــى أبنائنــا
مــن جميــع االنحرافــات الســلوكية؛ خصوصــً آفــة المخــدرات.
وتهــدف الحملــة ،إلــى التوعيــة بمخاطــر المخــدرات بشــكل عــام وآثارهــا
علــى الصعيــد الفــردي واألســري واالجتماعــي ،والتحذيــر مــن ثقاقــة التجربــة
األولــى للمخــدرات مــن عمــر  18ســنة ومــا دون ،وتعريفهــم بمخاطرهــا
وآثارهــا المدمــرة ،والتأكيــد علــى عــدم تنــاول أيــة مــواد غريبــة وشــرح
وســائل التعــرف عليهــا وطــرق مكافحتهــا ،وتعزيــز ثقافــة رفــض التجربــة
للنــشء الجديــد ،والتوعيــة باألضــرار الجســيمة التــي يقــع فيهــا المتعاطــي
( ماديــً  -معنويــً) مــن أجــل الحصــول علــى المخــدر.
وتؤكــد وزارة الداخليــة والجهــات المعنيــة فــي الدولــة أن أياديهــا دومــً
ـي باإلدمــان واألخــذ بيــده لمســاعدته حتــى
ممــدودة بمحبــة إلــى مــن ُأبتلـ َ
الشــفاء والوصــول إلــى بــر األمــان؛ ليعــود فــردًا صالحًا منتجــً يفيــد مجتمعه
ويخــدم وطنــه( ،األخــذ بعيــن االعتبــار فــي الحملــة :إيصــال «فكــرة» أن
التعامــل مــع المتعاطــي هــو تمامــً كالتعامــل مــع حالــة مرضيــة ،نتحمــل
جــزءًا مــن مســؤوليتها؛ ولهــذا نســعى جاهديــن النتشــاله مــن براثــن تلــك
اآلفــة الخطــرة)  ،وتســتهدف الحملــة فئــة الشــباب ( ذكــور  -إنــاث ) مــن
عمــر  12ســنة – حتــى ســن  40ســنة .

ملف العدد

المخدرات
أداة هدم
لألسر

وتفتك

بأرواح أبنائنا

عالم اإلدمان عالم مظلم ،يحتوي هذا العالم على قصص غريبة ومحزنة فيها من األلم ما
يندى له الجبين أن من مآسيه أن من يعيشونه هم آخر من يعلمون بمعاناتهم ،وإن لم يتداركو
أنفسهم فإنهم هالكون ال محالة بداية الطريق بسيطة فهي إما حب التجربة واالستطالع
أو بحث عن سد نقص يشعر به اإلنسان كعدم القدرة على مواجهة المشاكل التي تعترضه أو
بحث عن الرجولة أو غيرها من االعتقادات الخاطئة التي يصورها المروجون للمخدرات .وإذا ما
نظرنا للنهاية التي تكون عليها مقارنة بالبداية فسنجد أن هناك خسائر فادحة يتعرض لها من
ابتلى بها إذا لم يتعافى منها فهذه النهايات ،إما أن تكون بالسجن ،أو بذهاب العقل ،أو بذهاب
الروح ،وكم من قصص كثيرة حكتها األيام عن أشخاص كانت نهايتهم مأساوية .وفي هذا
االستطالع حرصنا على تبصير الناس ومن هذه اآلفة وما تجلبه من مآسي وما تفعله أمواجها
العاتية بصاحبها.

تحقيق  :حسن المنصوري
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العقيد إبراهيم علي حسن كبتن

يجب تضافر الجهود
لمواجهة آفة المخدرات وال
نقف موقف المتفرج

أربع سنوات خلف القضبان

يقول س.ن.ج 31سنة ،أعزب :أحمد الله أنني تخلصت من لعنة املخدرات وويالتها الفتاكة
بعد تجربة مريرة مع عاملها املظلم ،فقد كدت أفقد حيايت بسبب تعاطيها وخرست أربع
سنوات من عمري قضيتها خلف القضبان ،وبعد إمتامي لفرتة الحكم وخروجي وتعافيي منها
بدأت أشق طريقي من جديد وكيل ندم وحرسة عىل ما ضيعته من سنوات خلف القضبان،
وأطلب من رب العاملني أن يتقبل توبتي.
بسبب المخدرات تركت الدراسة

يقول ص.م.ع  22سنة :عندما كنت يف بالدي نصحني أصدقايئ باستخدام حبوب الكبتاجون،
حيث صوروا يل أن الكبتاجون تعطي نشاطاً يساعد عىل القدرة باستيعاب كل املعوقات
التي قد تصادفني ،ولكن اكتشفت بعد ذلك أنني وقعت يف فخ الصحبة السيئة ،حيث مل
أستطع إكامل دراستي وأقيض أغلب يومي بالنوم وأصبحت شديد الغضب ومل أستطع أن
أمتالك أعصايب ،ولكن كتب الله يل أن أتواجد يف هذه األرض الطيبة ومنها انطلقت من
جديد ألعيش حياة مستقرة بعيدا ً عن عامل املخدرات التي تجلب لصاحبها الويالت ويكون
يف وضع غري طبيعي.
طردت من عملي

ويقول ن.ز.ط ،متزوج :سافرت إىل إحدى الدول اآلسيوية املشهود لها بالفساد واملخدرات
والسموم ،تعرفت عىل أنواع املخدرات ،ومن حب االستطالع والفضول جربتها ولألسف
كانت بداية االنهيار ملشوار حيايت ،أصبحت فريسة لها حتى تم طردي من الوظيفة وزوجتي
فضلت االنفصال بعد أن ساءت أوضاعي لترتك املنزل بعد أن يئست من إصالحي ،حيث
تلقت مني جميع أنواع الشتائم والرضب لعدم إدرايك وغيايب عن الوعي .وبعد عدة سنوات
من التشتت والضياع لجأت للعالج حتى تعافيت ،وكلام أتذكر تلك األيام أشعر بالندم
والحرسة والخجل من نفيس ،ومن هذا املنرب اإلعالمي أنصح كل أبناء وطني باالبتعاد عن
سمومها فطريقها وعر ونهايتها وخيمة وخسائرها فادحة وكبرية.
فكرت باالنتحار والتخلص من الحياة

ويقول س.س.خ 25 ،سنة :تعرفت عىل (شلة) يتعاطون الحشيش ،ومل أكن أعرف عن
الحشيش شيئاً وال عن استخداماته ،كنت حارضا ً يف إحدى جلسات الحشيش ،فرأيتهم
يقومون بلف ورق ويقومون بتدخني سيجارة الحشيش وبدأوا يغروين باستخدامها حتى
جربتها ومن لحظتها مل أستطع الفكاك منها حتى قمت بدفع راتبي الشهري بالكامل لهم
ألجل الحصول عىل الحشيش .مررت بالعديد من املواقف أثناء التعاطي حتى فكرت ملياً
باالنتحار ،ولكن الله هداين يف النهاية إىل الطريق الصحيح ،بعد أن تم القبض عىل (الشلة
الضالة) املنغمسة باملحرمات من قبل الجهات األمنية ،وفكرت مبصريي لو كنت معهم يف
تلك اللحظة ،فقررت التخلص من سمومها والعودة إىل الطريق املستقيم ،وأشكر كل من
شجعني ووقف بجواري لتخلييص من املخدرات.
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النقيب عبدالناصر خليل الشيراوي

صالح ميهول المري

ولدي ضحية شلة المخدرات

ويقول ك.ن.ق ،ويل أمر  :تعرف ولدي  19سنة عىل صحبة فاسدة تتعاطى السموم
وأصبح كثري الرتدد عليهم ،ويف ليلة كبيسة بالنسبة لألرسة فجعنا بوجود جثة ولدي أمام
املنزل مفارق الحياة ليدب الحزن يف قلوبنا عىل فراقه ورحيله بهذه الطريقة والوسيلة،
ومن هنا أطالب أولياء األمور بعدم ترك الحبل عىل الغارب لألبناء ويجب معرفة
أصدقائهم ومستوياتهم العلمية ألجل الحفاظ عىل سالمتهم وعدم تعرضهم للمخاطر
واالنجراف خلف تيار املخدرات.
تحطم الفرد وتكبد مبالغ طائلة

ويعلق العقيد إبراهيم عيل حسن كبنت مدير إدارة مكافحة املخدرات بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،عىل قضايا املخدرات وما تسفر عنه من مآيس قائالً وضع طبيعي
أن يكون كل من يتعاطى أو يسلك طريقها يتأثر وتنعكس عىل حياته ،فأرضارها وخيمة
عىل الفرد واملحيطني به فتعاطيها يحطم الفرد ويجعله يفقد القيم الدينية واألخالقية
ويتعطل عن عمله وواجباته ،مام يقلل من إنتاجيته ونشاطه ويؤدي إىل تقلب مزاجه
ورسعة غضبه والعزلة عن اآلخرين إضافة إىل اإلهامل وعدم االهتامم باملظهر ،وشحوب
الوجه ورعشة األطراف واللجوء للكذب والرسقة أحياناً للحصول عىل املال .ويكرث
املتعاطي من النوم نهارا ً ويبقى يقظاً ساعات طويلة من النهار ،كام تظهر عالمات اإلبر
يف ذراعيه وساقيه وعدم االهتامم بالنظافة الشخصية وحروق يف األصابع ،حيث تحرق
السجائر جلد األصابع دون اإلحساس الفوري باألمل والتكلم بصعوبة ،عالوة عىل شحوب
الوجه واصفراره وانخفاض الوزن واضطراب الشخصية وعدم القدرة عىل الرتكيز ،لذلك
فاملخدرات خطر يهدد مجتمعاتنا ويجب علينا االعرتاف بخطورة هذه اآلفة ،خاصة
وإن اإلحصائيات العاملية تشري إىل زيادة أعداد املدمنني واملتعاطني والعامل يتكبد مبالغ
طائلة مبحاربة هذه السموم وتجارها .وأضاف ،يجب تضافرالجهود لبناء سور من القيم
يحمي مجتمعاتنا وأن ال نقف موقف املتفرج ،بل املشاركة بكل اإلمكانيات املادية و
املعنوية لحامية األبناء .وقال ،بإن تثقيف الشباب ميثل أحد عنارص االسرتاتيجية الوطنية،
وإن أخذ الحيطة وتحصني الجيل ميثل مهمة وطنية واجتامعية هامة تتطلب جهودا ً
متضافرة بني مختلف الجهات املعنية لقضايا التوجيه واإلرشاد والعمل الرتبوي الثقايف
واإلعالمي ،ونأمل أن تكلل الجهود املبذولة يف الوصول إىل أفضل النتائج للحفاظ عىل
أرواح شباب الوطن.
ال تقام دعوى جزائية لمن تقدم من
تلقاء نفسه للعالج

ويف نفس السياق ،قال النقيب عبدالنارص خليل الشرياوي :إن الدولة تبذل جهودا ً حثيثة
يف سبيل مكافحة املخدرات إمياناً معها برضورة املحافظة عىل املجتمع ووقايته من
أخطار هذه املواد الخطرة التي ال تنحرص أرضارها عىل املتعاطي فحسب ،بل تتعدى
إىل أرسته ومجتمعه وأن من الصعب عىل املدمن الخالص من براثن املخدرات دون
تضافر الجهود ومن هذا األساس فإن التعليامت الواردة من القيادة نصت وحرصت
عىل تلقي بالغات املدمنني أو من ذويهم بشكل رسي تام وأن يتم تقدميهم للعالج دون
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حسن علي يوسف المرزوقي

عبدالحكيم محمود

عقوبة جزائية ،وأن املرشع اإلمارايت ساند من ابتىل بهذه املواد املخدرة ،حيث نصت
املادة  43من قانون مكافحة املخدرات ،عىل أنه ال تقام الدعوى الجزائية ملن تقدم من
تلقاء نفسه طلباً للعالج.
وطالب أولياء أمور املدمنني املسارعة بطلب املساعدة من األجهزة املعنية املختصة لبدء
مرحلة عالج املدمنني ووقايتهم من هذا الرش .وتابع :الدراسات تشري إىل أن األبناء األكرث
عرضة لإلدمان هم من يعيشون يف ظل أرسة مفككة أو تكرث فيها الخالفات بني األبوين
والرتف املادي ،إضافة إىل قلة املتابعة سواء من األبوين أو املدرسة ورفقاء السوء ،كام
يتطلب زرع الوازع الديني منذ الصغر للوقاية من كل األخطار.
تسبب أضرارًا صحية عديدة وتعرض حياتك للموت

مساعد خبري السموم واملخدرات باملخترب الجنايئ بالقيادة العامة برشطة رأس الخيمة
صالح ميهول املري يقول :يؤدي إدمان املخدرات إىل حدوث مشاكل صحية بدنية
وعقلية ،ويعتمد ذلك عىل نوع املخدر املستخدم ،ومن أرضارها الصحية:
 فقدان الشهية للطعام مام يؤدي إىل النحافة والهزل والضعف. سوء الهضم واضطرابات يف الجهاز الهضمي. التهاب يف املخ وتآكل الخاليا العصبية ،مام يولد فقدان الذاكرة والهلوسة. فقدان الوعي والغيبوبة واملوت املفاجيء ،وال سيام يف حالة استخدام جرعات عاليةمن املخدرات.
 اإلصابة باألمراض املعدية مثل اإليدز. أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ،كام أن اإلدمان يسبب اإلصابة مبرض الرصع.وأوضح صالح املري ،أن العالج ينقسم إىل ثالث مراحل املرحلة األوىل التخلص من
السموم ،واملرحلة الثانية :العالج النفيس واالجتامعي ،واملرحلة الثالثة :مرحلة التأهيل
والرعاية الالحقة.
واختتم حديثه قائالً :إن أسباباً عديدة تجعلك تتجنب هذه السموم ،من أهمها أنك
ستفقد حياتك وتدمر نفسك وحياتك ،وتصبح معزوالً عن مجتمعك وتجد نفسك يف
عامل الوهم والخيال.
القانون حازم ويهدف إلى منع من
تسول له نفسه لالتجاه للمخدرات

واستكامالً لطرح وجهات النظر ،التقينا باملحامي واملستشار القانوين حسن عيل يوسف
املرزوقي ،فتحدث قائالً :من خالل مامرستي للعمل ،ومن أرض الواقع يف أروقة املحاكم
والنيابة ومراكز الرشطة فإن انطباعي عن املخدرات له وجهان األول :انطباع عام
كانطباع أي مواطن يعشق تراب هذا الوطن العزيز فيشعر باألىس حينام يرى هذه
السموم تحاول أن تجد طريقاً لها لتتغلغل يف وجدان املجتمع ،والوجه الثاين :انطباع
خاص بصفتي رجل قانون ،وهذا يكمن يف أن هذه اآلفة من أخطر وأشد اآلفات التي
تحيط بأي مجتمع وبأي أرسة ،ويعترص قلبي حزناً عىل من يرتك نفسه للشيطان ليسري يف
طريق املخدرات .وتصدى قانون العقوبات بصفة عامة وقانون املواد املخدرة واملؤثرات
العقلية بشكل خاص للمخدرات بشكل حازم ال تهاون فيه مع هذه اآلفة املدمرة ،وأنه

ملف العدد

اإلعالم مسؤول عن توعية المجتمع بأضرارها

ويشارك الصحفي عبدالحكيم محمود  ،من صحيفة الخليج اإلماراتية ال شك أن املخدرات
تهدد أي مجتمع وتنذر بعواقب وخيمة يف حال عدم تدارك مخاطرها ،خصوصاً عىل فئة
الشباب التي هي الفئة املستهدفة أصالً من قبل التجار واملروجني.
وأضاف ،إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعد من الدول السباقة يف مكافحة هذه
اآلفة الخطرية ،بفضل اليقظة املستمرة والتنسيق املتكامل بني جميع أجهزتها األمنية
سواء يف املنافذ الربية أو البحرية أو حتى الجوية ،وقد نجحت الدولة يف توجيه العديد
من الرضبات االستباقية الناجحة لتجار املخدرات يف الداخل والخارج ،ما كان له بالغ
األثر يف االنخفاض الواضح لجرائم الرتويج واالتجار والتعاطي عام كانت عليه يف السابق.
وتابع قائالً :إن اإلعالم بجميع صنوفه وأدواته املختلفة تقع عليه مسؤولية أخالقية
ومهنية يف مواجهة آفة املخدرات ومحاربتها من خالل توعية الناس أو املتلقني باألرضار
النفسية والصحية واالجتامعية واالقتصادية للمخدرات ،وهذا ما نأمله من اإلعالم
الحقيقي ،الذي يتلمس جروح املجتمع ويسعى جاهدا ً إىل تطبيبها ومداوتها ،حتى
يتمكن املجتمع من النهوض وامليض قدماً يف سبيل رقيه وتقدمه ورفاهيته.
وأضاف ،إن اإلعالميني مسؤولون بحكم عملهم عن تثقيف وتنبيه وتوعية املجتمع
باملخاطر الجسيمة للمخدرات من خالل نرش الجرائم كوسيلة للردع ،واملشاركة يف
الندوات ،واملحارضات ،واملؤمترات العلمية التي تعقد لطرح وعرض خرباتهم يف هذا
املجال وتقديم النصائح والتوصيات واإلرشادات الالزمة.
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النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

إضاءات

ال يوجد أي قصور ترشيعي يف شأن جرائم املخدرات ،بل عىل العكس ،ما أفرده املرشع
من نصوص عقابية خاصة باملخدرات شملت يف جوهرها الحكمة  ،وذلك يف أمرين،
األول :حرص جميع املواد املخدرة واملؤثرات العقلية حتى يتحقق اإلملام بها ،والثاين:
شدة العقوبات ،بهدف منع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
وقد أفرد املرشع العقوبات الخاصة بجرائم االتجار وتعاطي وحيازة املواد املخدرة،
وذلك يف القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  1995يف شأن مكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية ،فقد جاءت املواد القانونية املرتبطة عىل النحو التايل:
املادة( :)39يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو
استعمل شخصياً يف غري األحوال املرخص بها أية مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات
العقلية املنصوص عليها يف الجداول أرقام ( )5.4.2.1املرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة باإلضافة إىل العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي ال تقل عن عرشة
آالف درهم.
واملادة ( :)40/1نصت عىل أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث
سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً يف غري األحوال املرخص بها أية
مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص عليها يف الجداول أرقام()8.7.6.3
املرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة باإلضافة إىل العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي ال تقل عن عرشة
آالف درهم.
واملادة( :)46يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات وال تزيد عىل خمس عرشة
سنة والغرامة التي ال تقل عن عرشين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً
لتعاطي أية مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص عليها يف الجداول
أرقام ( )5.4.5.1املرفقة بهذا القانون.
ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد عن عرش سنوات ،وبالغرامة
التي ال تقل عن عرشين ألف درهم كل من أراد أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية
مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص عليه يف الجداول أرقام ()8.7.6.3
املرفقة بهذا القانون أو أية مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية التي ترسي يف
شأنها حكم املادة( ،)41وتكون العقوبة السجن املؤبد والغرامة التي ال تقل عن عرشين
ألف درهم يف حالة العودة إىل ارتكاب أي من الجرائم املذكورة.
وغريها من النصوص القانونية يف نفس السياق ،فضالً عن أن املادة ( )63من هذا القانون
نصت عىل " باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون يحكم بإبعاد
األجنبي الذي حكم بإدانته يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون"

شهر التغيير
أه ً
ال بشهر الخير ،شهر أختصه اهلل بفضائل عظيمة
ومكارم جليلة ،فهو كنز اليعرف قيمته إال من عاشه
 ،قال المولى عز وجلَ (( :
ض َ
ش ْهرُ ر ََم َ
يه
ان ا َّل ِذي ُأ ْنزِ َل ِف ِ
ا ْل ُقرْ ُ
ان )).
آن ُه ً
اس وَ َب ِّي َن ٍ
ات ِم َن ا ْل ُه َدى وَ ا ْل ُفرْ َق ِ
دى لِل َّن ِ
رمضان شهر الصبر ،فالذي يصوم رمضان وهو
منضبط انضباطًا تامًا شهرًا كام ً
ال ال بد أن يخرج من
هذا الشهر وقد اكتسب صفة الصبر ،فالذي صبر عن
الحرام ،وصبر عن األكل والشرب واجتهد على صالة
التراويح والقيام ،وصبر على كف اللسان والجوارح عن
ما نهى اهلل عنه ،سيجد أثر ذلك بعد رمضان.
ومن بين أسمى الغايات التي يجب أن يسعى
المسلم لتحقيقها في هذا الشهر الكريم إصالح
النفس وتغيرها نحو األفضل ،فرمضان فرصة
عظيمة للتغيير ،فكل ما في رمضان يتغير ،سلوك
وعبادة وخلق ،فهو يمضي بنا وتتغير فيه بعض
أحوالنا ،ونسعى جاهدين إلى تغيير أنفسنا ،وما أن
نودع آخر لياليه إال ونرجع إلى ما كنا عليه قبل رمضان،
إال من رحم اهلل  ،ندخل رمضان بعزم وجد على تغيير
أنفسنا وأحوالنا وعالقاتنا ،ولكننا نفشل في االستمرار
بعد رمضان.
فلكي نبقي صلتنا بخالقنا ممتدة ،غير محصورة
بزمان وال مكان ،فالبد من وسائل وطرق لحصوله،
فالتغيير ال يحصل بالتمني ،فالبد من أن يتحرك دافع
التغيير الكامن في النفس من خالل اإلرادة والعزيمة
والعمل الجاد على التغيير ،ليس للتغيير فحسب ،بل
لتكون نتيجته هي الباقية حتى بعد رمضان ،وهذا هو
التغيير الحقيقي.

ملف العدد

التوعية

قبل المساءلة ..ضرورة

ً
المخاطر التي ترتبت على انتشار المخدرات في مجتمعنا والثمن الفادح الذي دفعه شبابنا من حياتهم وصحتهم وطاقاتهم
إننا جميعا ندرك حجم ً
وقدراتهم ،مما كان عبئا على الدولة وطاقتها المدخرة للبناء والتنمية والتقدم ،حيث تعين علينا طوال عقود ماضية وما زلنا نبذل الكثير من
الجهود ،وأن ننفق الكثير من المواد واإلمكانيات المادية سواء في مكافحة ومحاربة المخدرات ،وتعزيز قدرات أجهزتنا في مجال المراقبة والحد
من تدفق المخدرات ،أو في مجال توعية وتعيين أفراد المجتمع من أخطار المخدرات أو في مجال العالج والتأهيل وإنقاذ ضحايا المخدرات واإلدمان.
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

موازين

حقيقة مل تبخل الدولة ومل ترتدد يف تسخري كافة اإلمكانيات من
أجل حامية أفراد املجتمع وتحصينهم ضد هذا الوباء ،وتعبئة
الجهود الوطنية واملجتمعية يف مواجهة هذا الخطر ،وال ننكر
جهد الدولة يف هذا الشأن متمثلة يف توجيهات الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،والتي مكنت من إنجاز العديد من املواثيق
واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الخاصة لتعزيز التعاون مع
مختلف دول العامل ومنظامته املعنية مبجال مكافحة املخدرات،
كام تم العمل من خالل الترشيعات والقوانني املحلية الخاصة
مبكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ،واعتامد التصنيف
الدويل للعديد من املواد والتقارير التي تدخل يف إطار التحريم
والتجريم ،هذا إىل جانب العمل عىل تطوير الخدمات العالجية
والتأهيلية وتوسيع مظلة الرقابة لضحايا املخدرات واإلدمان،
وإحكام السيطرة عىل نظم املراجعة الطبية ورصف الوصفات
الطبية والعقاقري .وإىل جانب ذلك تم تكثيف الجهود يف مجال
التوعية بأرضار املخدرات .وإنجاز العديد من الخطط والربامج
الهادفة إىل تحقيق التواصل مع قطاعات الشباب والطالب من
خالل التنسيق مع الجامعات واملؤسسات األكادميية ،واالتصال
املبارش بفئات الشباب وبث الربامج والحمالت التوعوية التي
تستهدف األرسة وأفراد املجتمع بجميع فئاتهم .وهل نستطيع
أن ننىس الشعار الذي رفع ضمن الحمالت السابقة ملكافحة
املخدرات ،وما تم توزيعه من منشورات تضم نصائح متنوعة
متعلقة بشعار تلك الحملة داعية لالهتامم بالرياضة ومامرسة
أنشطتها املختلفة التي تنمي قدرات الشباب وطاقاتهم وتقف
كحائط صد أمام هجامت املخدرات وأخطارها ،فهل نسيت
هذه الحملة؟ وإذا كانت نسيت فلنجدد العهد معها ومع
غريها ..ولعل الحملة التوجيهية الرائعة لشعار « رافق من بك
رافق» كمثل دعوة جديدة رائعة إىل اختيار الرفقاء واالبتعاد
عن رفقاء السوء فالخطر يكمن فيهم « والصاحب ساحب»
يجب علينا يف هذا الشأن أن نزيد الرقابة عىل املنافذ املوصلة
إىل الدولة وأن نشدد الرقابة عليها ،فقد أمتد حبل الهجامت
(املخدراتية) إىل مستوى اصطياد تالميذ املدارس! وهنا يجب
أن نعمل جميعاً عىل رضورة االهتامم باألبناء والعمل عىل
شغل أوقات فراغهم يف املفيد ،حتى نسهم يف بناء مجتمع
واعد معاىف وصحيح مفعم بالنشاط والحيوية ...فشباب
اليوم هم رجال الغد علينا أن نرضب بيد من حديد عىل من
تسول له نفسه إغراق البالد بسموم يجنون من ورائها ثروات
ونجني من ورائها حرسات ،فليكن كل منا مندوباً عن «العني
الساهرة» ،مشاركني يف الجهد املبذول وال نرتك صغرية مهام
صغرت إال ونحيط بها األجهزة الرشطية علامً ....فمعظم النار
من مستصغر الرشار.

رمضان ميدان للعمل
إن شهر رمضان ليس شهر خمول ونوم وكسل ،ولكنه
شهر صبر وعبادة ودعوة إلى مضاعفة الجد واإلجتهاد في
العمل والحرص على تطبيق أفضل المعايير المعتمدة ضمن
سياسة الجودة التي تلتزم بها أجهزة وإدارات وزارة الداخلية
لما في ذلك أهمية في تحقيق رضا المتعاملين مع أجهزة
الشرطة من أفراد المجتمع ومؤسساته باعتباره مدخال
جوهريا لخلق مناخ إيجابي يعزز من عالقة المؤسسة األمنية
بمحيطها ومجتمعها مما يسهم في دعم جهودها من
أجل تحقيق األمن واالستقرار.
شهر رمضان هو شهر يدعو الجميع إلى التميز وبذل أقصى
ما يستطيعون من جهد في االرتقاء بعملهم وتكريس
وقتهم وطاقاتهم للعمل  ،فلنجعل من شهر رمضان فرصة
إلتقان العمل ألن إتقان العمل دليل على التقوى والتربية
على التقوى أول أهداف الصيام .
في قانون الحياة الدنيا يجد كل عامل أثر عمله ،ويجني
ثمرة كده وسعيه ،والذي ال يعمل ال يجني شيئا ،والذي
يرتزق بالجريمة يعاقب بجرمه ،والذي يحسن في عمله يفرح
بكسبه ،ويجد لذة عيشه.
فكل هذه األعمال الكبيرة بأجورها العظيمة لتدل على
أن رمضان ميدان للعمل الصالح ،وموسم من مواسم اهلل
تعالى يفيض فيه على عباده من فضله ورحمته وعفوه
ومغفرته ،فال يضيعه إال ضائع ،وال يفرط فيه إال جاهل،
فاستقبلوه خير استقبال ،وأروا اهلل تعالى فيه من أنفسكم
خيرا.
نسأل اهلل تعالى أن يجعل من شهر رمضان شهر عمل
وطاعة ،وخير وبركة وعزة وكرامة ،وأن يتقبل منا صالتنا
ً
ً
وصيامنا وقيامنا وأن يجعل كل ذلك إيمانا واحتسابا ،إنه على
كل شيء قدير ،والحمد هلل رب العالمين.

حوار

اللواء خميس المزينة
القائد العام لشرطة
دبي في حديثه للعين
الساهرة :

لن أتكلم

عن نفسي،

أنا رجل أعشق
العمل

الشرطي

حكومتنا الر

شيدة قدمت
لل
ش
ع
ب
ك
ل
ما
ه
و
جدير بالس

اإلمارات من
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عادة

البيئات والدول المستقرة وذات المؤشر المرتفع بالشعور باألمن

حوار
وصف اللواء الخبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بأن
الشعور باألمن في إمارة دبي نسبته ، 97%وأن شرطة دبي هي
المؤسسة األولى في العالم التي تمنح شهادة (حسن السيرة
والسلوك) على مستوى العالم،وجاء في كالم المزينة إن اهتمام
شرطة دبي بالعنصر النسائي لم يكن وليد اللحظة التي نعيش ،بل بدء
خلو أي مدينة في العالم من المخدرات ما هو إال
منذ  ،1969ووصف ً
( أحالم شرطية) ،معتبرا سعادة الناس مبنية على الخدمات وتوفيرها،
وأن شعب اإلمارات من الشعوب التي قدمت لها الحكومة كل ما هو
جدير بالسعادة ،وعن نفسه قال :لست برامبو  ،لكني أعشق العمل
الشرطي.
عمله بالقيادة
طيلة
توصيف،
الى
يحتاج
ال
اسم
المزينة,
مطر
خميس
ً
الرجل
ترك
،
عاما
وثالثين
لواحد
امتدت
والتي
دبي،
لشرطة
العامة
ً
بصمات واضحة على مسيرة العمل الحافلة باإلنجازات ،وتنقل بين عدة مناصب كان آخرها منصب نائب القائد العام لشرطة دبي .عمل اللواء المزينة مديرا
والمباحث الجنائية منذ تعيينه في
لإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي منذ عام  ،2000وقد تقلد العديد من المناصب في مجال التحريات
ً
الجنائية،
المباحث
إلدارة
مديرا
أصبح
،1993وفي عام 1997
الشرطة عام  .1983تم تثبيته كضابط قسم المخدرات باإلدارة العامة ًللتحريات بالمباحث الجنائية
ً
ً
ً
ومديرا لإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عام  ، 2004وصوال إلى عام  ،2008حيث تم تعيينه نائبا للقائد العام لشرطة دبي .وأتى تعيينه قائدا
ً
عاما لشرطة دبي بقرار أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام  .2013ويتمتع اللواء
(الخبير) خميس مطر المزينة قائد عام
الخبير المزينة بالمهنية العالية ،وله العديد من اإلنجازات على مستوى العمل األمني والشرطي .ذلك باختصار هو اللواء ً
شرطة دبي ،الذي خضنا مع سعادته الحوار عبر هذه السطور البسيطة  ،الكبيرة بإذن اهلل بسيرة صاحبها  ،والذي يمثل علما من أعالم اإلمارات ودبي الحاضر
والمستقبل ،حوار مفتوح وشيق نتناوله عبر صفحاتنا  ،وإليكم التفاصيل.

حوار  :سعد الدغمان  -تصوير محمد مطر
الشعور باألمن في دبي 97%

كيف تصف الواقع األمني بدبي خاصة ،وعلى مستوى
الدولة بشكل عام ؟

يف البدء عىل مستوى الدولة  ،وديب جزء من الدولة تتأثر بالواقع العام لألمن وبالصفة
العامة ،وعىل الرغم من الكثافة السكانية التي تشهدها ديب وتعدد الجنسيات
واختالفها،ما يعني اختالف الثقافات والعادات والطبائع
إال أن االمارات مستقرة والحمد لله  ،والشعور باألمن يف الدولة  ، 94%ويف ديب 97%
وهذه النتائج ليست جزافاً ،بل واقع حال من خالل استطالعات الرأي التي تجرى،
وهو ما يعكس املؤرشات اإليجابية للتعايش السلمي لهذه الجنسيات باختالفها داخل
مجتمعنا.
حتى عىل املستوى املروري هناك مؤرشات جيدة جدا ً ،فمن املالحظ إن نسبة الوفيات
تتجه لالنخفاض حسب الخطة النوعية التي أوجدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة
العدل ،ومن خاللها يتم العمل املشرتك حول الغرامات املفروضة عىل املخالفني،لذلك
فاإلمارات تعترب من البيئات والدول املستقرة وذات املؤرش املرتفع باإلحساس أو الشعور
باألمن.
جرائم مقلقة

هناك تصنيف تعتمدونه في وصف جرائم معينة ( مقلقة)
ماهي تلك الجرائم ولماذا سميت بهذه التسمية؟ وما
نسبتها؟

هناك تصنيفات معتمدة من قبل األمم املتحدة ألنواع معينة من الجرائم من حيث
تأثريها عىل املجتمع ،كام أن قانون العقوبات اإلمارايت صنفها كذلك ،وهي تؤثر عىل

املجتمع بصورة عامة ،وعىل نسبة الشعور باألمن ،لذلك صنفت بأنها مقلقة مثل (
االعتداء عىل النفس واملال) .
هذه الجرائم مقلقة للوضع األمني العام ومن هنا جاءت تسميتها  ،أما التي تدخل تحت
مسمى ( جنح) فتلك التي ال تؤثر بشكل مبارش عىل منظومة الشعور باألمن واألمان.
هذا التصنيف موجود ومعمول به  ،وكل جهاز معني بالبحث الجنايئ وضعت له
مؤرشات يعمل عليها ويجري قياسها سنوياً يف الوزارة  ،وكل  3شهور يف رشطة ديب ،قياس
هذه الجرائم يجرى من حيث نسبة االرتفاع واالنخفاض ،وعىل وفق هذه الصورة تم
وضع العمل الرشطي كجهاز معني مبكافحة الجرمية،ومن هنا تم إطالق التسمية لكونها
جرائم مقلقة للوضع األمني يف املجتمع.
وأقول ،إن نسب هذه الجرائم متغرية من حيث ما يتم تسجيله يف املؤرشات ،لكنها يف
ظل السيطرة الجنائية ،ودامئاً ما تسعى عمليات البحث الجنايئ إىل خفض هذه النسب،
وهو دليل لعمل أجهزة مكافحة الجرمية ،فكلام كان العدد قليالً كان هناك مؤرش إيجايب
عىل عمل أجهزة املكافحة.
الطموح سبب النجاح

هل أنتم راضون عن أداء شرطة دبي ؟

نطمح لألفضل ،وال ميكن أن نجيب باإليجاب  ،الجمهور ميكن أن يقيم أداءنا كون أن
الخدمات التي نقدمها هي للجمهور ،وهو الذي يقول كلمته يف وصف هذا الجهاز ،وهل
هو قادر عىل تلبية متطلبات األمن للمجتمع ،وهذه ممكن أن تشملها استطالعات الرأي
الخاصة بتقييم جهاز الرشطة.
وال ميكن للقائد أن يبدي الرأي يف ذلك ،الطموح سبب النجاح ،والقناعة دامئاً ما تحد
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من ذلك الطموح ،نطمح أن نقدم األفضل ونصل للعاملية ،رغم إننا اليوم نحظى بهذا
الوصف.
حكومة اإلمارات حريصة
على إسعاد شعبها

قرانا عن خدمات ذكية توفرها شرطة دبي ،ويتم التعامل
معها عبر الهاتف ،مثل استصدار شهادات (حسن السيرة
والسلوك) وغيرها ،ما هو الجديد في هذا المجال ،وكيف
تصفون سعادتكم مثل تلك اإلجراءات؟

الطموح كام ذكرنا أحد األساليب الرئيسية يف هذا الجهاز ليس اليوم فقط ،فرشطة ديب
معنية بهذه التطبيقات ،ولكن حكومة اإلمارات وبتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ( رعاه
الله) تعمل عىل ذلك ،وسموه حريص عىل إيجاد كل ما يسعد الناس.
سعادة الناس مبنية عىل الخدمات وتوفريها ،نحن نعترب من الشعوب التي قدمت لها
الحكومة كل ما هو جدير بسعادة الشعب،لقد حرصت الحكومة والقطاعات األهلية
عىل توفري كل السبل التي تقدم عربها الخدمات ،ورشطة ديب جزء من حكومة اإلمارة
معنية بإيجاد التطبيقات الخاصة بخدماتها  ،ليس حسن السرية والسلوك فقط خدمة
تقدم عىل الرغم من أن القيادة العامة لرشطة ديب أول مؤسسة أمنية عىل مستوى
العامل تطبق ومتنح (حسن السرية والسلوك) عرب الهاتف ،فهناك العمل عىل تسجيل
بالغات الشيكات عرب الهاتف أيضاً،ونحن حريصون يف رشطة ديب عىل إيجاد صيغة
تعاون والرشاكة لضبط بعض املخالفات والسلوكيات املرورية غري املحببة من قبل
مستخدمي الطريق عن طريق إمكانية ضبط املخالفات من قبل املواطنني وإرسالها اىل
غرفة العمليات بديب التخاذ ما يلزم بشأنها ،وهي طريقة تحمل نوعاً من التعاون فيام
بني الرشطة واملواطن  ،وعن طريقها ستكون درجة الرقابة الذاتية عالية عند الجميع،

شرطة دبي أول
مؤسسة تمنح
حسن السيرة
والسلوك عبر
الهاتف في العالم
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ناهيك عن التعاون بني الرشطة واملجتمع  ،والتخفيف من تلك املخالفات يف املستقبل.
شرطة دبي رائدة في مجال التميز

األجندة الخاصة بالتميز خطوة رائدة نحو التطوير ،بماذا
تصفونها ،وما هي آلية التطبيق؟

هناك مجلس برئاستي خاص بالجودة والتميز ،هذا املجلس يعتمد املعايري الخاصة
بالجودة والتميز سواء عىل املستوى املؤسيس أو اإلداري أو حتى الشخيص.
اإلداري يتمثل بفرق العمل  ،التجارب ،املستوى الفردي ،دعم ومساندة كل العاملني
باملؤسسة الرشطية للمبادرة باملشاركة بربامج التميز سواء برامج متيز ديب لألداء املتميز
أو جائزة وزير الداخلية ،وهذا يعطي دافعاً للمشارك نحو الوصول ملنصات التتويج.
كام أسسنا نظام املحكمني يف الجودة والتميز من الضباط ،وهم اختصاصيون يف الجودة
الشاملة ،وعن طريقهم يتم نرش معايري الجودة الشاملة ،وخلق معايري تطوير الخدمات
األمنية وخدمات كل إدارة معنية بهذا الجانب والرتكيز عىل الجانب األمني كونه
اختصاصاً يف ظل تلك املعايري.
باإلضافة اىل ذلك كان الرتكيز عىل االرتقاء بالخدمات عرب مراكز الخدمات ،حالياً
الخدمات الذكية من خالل التحليالت امليدانية والوقوف عىل الشكاوى واملقرتحات
ومنحها الوقت املناسب يف مراحل التطوير والتطبيق ،كام يتم اتخاذ ما يعرف باملقارنات
املرجعية يف مجال مؤرشات األداء عن طريق التواصل مع الدول املتقدمة عاملياً يف املجال
الرشطي ،باإلضافة اىل وجود مركز مختص باستطالعات الرأي يتوىل عملية االستطالعات
املطلوبة يف هذا املجال للوقوف عىل تحديد السلبيات من خالل اإلجراءات ووضع
الحلول املناسبة لتالفيها.
وقيادة ديب رائدة يف هذا املجال ( التميز) وحصولها عىل مجموعة كبرية من الجوائز
سواء عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو الدويل دليل عىل تلك الريادة يف التميز ،ورشطة
ديب حريصة عىل تفعيل دورها يف هذا املجال من خالل املحافظة عىل موقعها ،والقيام
بنقل خربة ومعرفة وثقافة التميز للمؤسسات املحلية عىل مستوى اإلمارة و الحكومة
االتحادية،وهو ما جعلها مؤسسة تتبوأ الريادة يف مجال الجودة والتميز والتطوير
املؤسيس.
غرامة مالية لمن ال يستخدم
مناطق العبور

ماذا عن التجاوزات للقوانين المرورية ،والحوادث المميتة،
والتهور بالقيادة ،وهل هناك من نسب وإحصائيات للمقارنة
والتعرف على مؤشر الصعود والهبوط لتلك الحوادث؟

,,
حوار

التوعية من اإلجراءات الرئيسية التي دامئاً ما تكون موازية لإلجراءات األمنية ،نرش
الثقافة املرورية ميكن أن يكون الهاجس األكرب إلدارة املرور،بالرغم من أن األنظمة
والطرق ذات املستوى العايل جدا ً من حيث البنى التحتية والسالسة التامة للمتعاملني
معها ،إال أن هناك بعض التجاوزات التي تتم من قبل قائدي املركبات ،وإلميان العاملني
يف املجال املروري أن هناك  3عوامل متداخلة ومعنية بشكل مبارش بالحوادث تتمثل
ب( الطريق  ،املركبة  ،السائق) ،وكام أسلفت إن الطرق تعترب ذات مستوى عال جدا ً
وبصفة عامة بدولة اإلمارات ،والتي متتاز بنسبة عالية من األمان التي شيدت بها الطرق،
كام إن املركبة أداة ميكانيكية لذا تبقى املشكلة يف السائق ،األمر الذي يتطلب إيجاد
برامج هادفة يف سبيل رفع درجات التوعية ملستخدمي الطرق بكل توصيفاتهم سواء
مشاة أو سائقني البد من التوجه لهم بحمالت توعية شاملة ترفع من مستوى وعيهم
بتلك املخاطر.
عىل اعتبار أن نسبة الدهس ليست قليلة يف الحوادث املرورية ،األمر الذي يتطلب
تضافر الجهود األمنية واإلعالمية واملجتمعية نحو التقيد باألنظمة املرورية ملراعاة
مستخدمي الطريق ،وهناك اللوائح واألوامر املرشوعة التي أصدرتها حكومة ديب ،والتي
تختص بالحد من عمليات الدهس يف الشوارع مفادها( أي شخص يحاول قطع الطريق
من غري املناطق املخصصة للعبور يتم ضبطه وإحالته إىل املحكمة ،وتفرض عليه غرامة
قدرها  200درهم).
تقسيط الغرامات
هناك غرامات غير مدفوعة ،وهي أموال حكومية مؤجلة،
ماذا عنها ،وكيف تعالجون هذا الموضوع؟

هناك فرق خاصة تعمل عىل هذا املوضوع مثالً ،يف حالة تجديد املركبات ،يف حالة
وصول الغرامات أكرث عن  5000درهم ومتى ما ضبطوا يتخذ اإلجراء ،كام أن هناك فرقاً
ملتابعة هذه الحاالت ولها إجراءاتها سواء بحجز املركبة بشكل مبارش ،ويف حالة ميض 6
شهور عىل الحجز ومل تدفع الغرامة يتم بيع املركبة باملزاد ،لذا نهيب بأصحاب املركبات
املحجوزة دفع الغرامات املرتتبة عليهم ،وإال كام قلنا تباع باملزاد.
هناك تنسيق بني قيادات الرشطة عىل مستوى الدولة ملتابعة هذا املوضوع ،وهناك
إمكانية تقسيط الغرامات حتى بالنسبة لألخوة املقيمني لغرض التسهيل عليهم بعمليات
الدفع ،وبإمكان صاحب املركبة تجديد امللكية حني تقسيط مبلغ الغرامة ،وهو إجراء
يسهل عىل أصحاب املركبات الذين مل يجددوا ملكيات مركباتهم خوفاً من دفع مبلغ
الغرامة بشكل كامل.
أحالم شرطية

متى نشهد دبي خالية من المخدرات؟

يجب أن نتكلم عن منظومة عمل رشطية متكاملة ،نحن نعمل تحت مظلة وزارة
الداخلية ،والجرمية موجودة مهام بذلت اإلجراءات األمنية ،وبقوة تبقى الجرمية
موجودة ،واملخدرات جزء من هذه الجرائم ،هناك لجنة وطنية عليا تعمل عىل التنسيق
والتابعة ،وقد متت عدة ضبطيات يف اآلونة األخرية وكان للجنة الفضل يف تلك الضبطيات
ويف إفشال عمليات تهريب املخدرات ،والحمد لله.
مسالة أن تكون هناك مدينة خالية من املخدرات داخل الدولة ستكون أشبه ( باألحالم
يف العملية الرشطية) ،خاصة حني تحولت إىل العقاقري ،وهذه متتاز بسهولة االنتشار،
وسهولة إخفائها  ،باإلضافة إىل أنها تتامىش مع بعض الوصفات الطبية ،وهذه الصفات
متثل صعوبات تواجه رجال املكافحة يف الوقت الحايل ( ،أحالم رشطية) نتمنى أن تتحقق
وتبقى دولتنا خالية من املخدرات.
الدولة تفتقر لمراكز التأهيل

ماذا عن إعادة تأهيل المدمنين ،وماذا عن برامج التأهيل
التي تتبناها القيادة؟

لألسف الشديد نحن يف دولة اإلمارات دامئاً ما يطرح هذا السؤال عىل األجهزة األمنية
أو وزارة الداخلية ،الوزارة ليست معنية بذلك ،وإمنا وزارة الصحة والهيئات الطبية
املحلية هي املعنية  ،عىل اعتبار أن مراحل التأهيل ال تتعلق بحبس حرية الشخص،
وإمنا يجب أن يتلقى ( املدمن) العالج الطبي والنفيس بصورة تضمن له عدم العودة،

قيادة شرطة دبي
اهتمت بالعنصر
النسائي منذ 1969

وهو ما تفتقر إليه الدولة اآلن يف ظل وجود مراكز محدودة السعة االستيعابية نتيجة
الرتكيز عىل العالج الطبي والنفيس ،دون عمليات التأهيل ،بحيث يعطى ضامن بعدم
العودة لعامل املخدرات.
لذا ومن خالل (مجلة العني الساهرة) التابعة لقيادة رشطة رأس الخيمة املوقرة ،أطالب
أن يتم تفعيل وجود مراكز تأهيل عىل مستوى عال تتوىل وزارة الصحة إدارتها أو
الهيئات الطبية املحلية ،األمر الذي يجعلنا أن نتحدث بوجود مراكز فعلية لدينا ،أما
الوضع الحايل فهو يتمثل بالعالج فقط (أعراض انسحابية) ومن ثم يرتك املدمن ألي مؤثر
اجتامعي مستقبيل يؤدي النتكاسة مرة أخرى.
ً
اإلمارات منطقة عبور ،والجنسيات اآلسيوية أكثر تورطا

من أكثر الجنسيات تورطًا بالترويج لتلك السموم؟ وهل
النساء أم الرجال أكثر تورطًا في هذا الجرم؟

األمور املتعلقة باالتجار معني بها الجنسيات اآلسيوية مثل الرتويج ،االتجار ،اإلدخال،
وهنا يلعب املوقع الجغرايف املميز للدولة دورا ً مؤثرا ً يف املوضوع ،وبظل وجود تسهيالت
وارتباط جغرايف مع كل دول العامل عرب رشكات طريان كربى كل ذلك أدى الستغالل
هذه الحالة من بعض ضعاف النفوس ،اإلمارات دولة غري منتجة لهذه السموم وإمنا
تتخذ كمنطقة عبور للكميات التي يتم ضبطها وخاصة إذا علمنا بعدم وجود سوق
استهاليك لها يف الدولة .دولة اإلمارات كمركز تجاري وموقع يربط بني أوروبا وأفريقيا
وآسيا وأمريكا ،من الطبيعي أن يكون اتجاه األنواع املزروعة يف بعض الدول اآلسيوية
إىل أفريقيا ثم أوروبا،والرتكيز عىل بعض الدول اإلفريقية التي تفتقد لإلجراءات األمنية
نتيجة الوضع العام واملستوى املتدين للمعيشة ،ما يسهم يف استغالل ذلك من قبل ناقيل
املخدرات ،والعكس بالنسبة ألمريكا الجنوبية و ما يزرع فيها من أنواع غري متوفرة يف
آسيا ،والتي سيكون اتجاهها معاكساً.
شرطة دبي اهتمت بالعنصر النسوي منذ 1969

ما مدى جدية مشاركة العنصر النسوي في المهام
الشرطية ،وهل هناك من محاذير على أدائهن؟

البد أن نعي أن القيادة العامة لرشطة ديب قد أولت اهتاممها لهذا العنرص كعنرص فعال
منذ  ،1969مبعنى قبل نشوء الدولة ووزارة الداخلية،عىل الرغم من محدودية املهام
حينها ،لكن اليوم العنرص النسايئ موجود يف كل مجال.
وقد حرصت املرأة اإلماراتية عىل أن تنخرط يف السلك العسكري وليس ذلك فحسب،
بل يف املختربات ومختلف التخصصات ،والدليل عىل ذلك إن القيادة العامة لرشطة
ديب تبنت أن يكون ( الطب الرشعي) كتخصص للعامالت فيها ،واليوم هناك ضابطتان
من الرشطة النسائية متخصصتان بالطب الرشعي ،إضافة اىل أن هناك حاالت تتطلب
وجود عنرص نسايئ ،كالبحث والتحري ،مؤسسات عقابية ،تفتيش ،باإلضافة اىل الدوريات
الفارهة ،والتي شكلت املرأة عنرصا ً فاعالً فيها  ،وهي دوريات معنية بالجانب الرتويجي
السياحي لإلمارة .الرشطة النسائية متواجدة بجانب زمالئها من الكادر الرجايل ألداء
املهامت ،واليوم هناك  3500عنرص نسايئ يعملن يف القيادة العامة لرشطة ديب.
إدارة للتدريب

كيف تصف سعادتكم موضوع التدريب وماذا يشكل ؟

دامئاً ما يكون تقييم األخطاء واالستفادة منها املرآة العاكسة إلملام األفراد والقيام باملهام
املوكلة لهم ،وإن عدنا ملوضوع التدريب فهو من األمور الرئيسية التي تؤكد عليها
القيادة العامة لرشطة ديب ،وهي املنفذ للتأهيل والصقل وتطوير إمكانيات املوارد
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البرشية بصورة تضمن تحقيق النتائج واألهداف بأقل ما ميكن ،وهذا ينعكس عىل أداء
املؤسسة تجاه املجتمع والعمل الذي تؤديه.
أنشأنا إدارة تعنى بالتدريب ،وتم من خاللها الوقوف عىل املعايري العاملية لتطوير
كوادرنا وفق املجال العلمي  ،وكذلك استطعنا أن نوجد تخصصات علمية تعنى بها
الرشطة كجهاز يؤدي رسالته باتجاه املجتمع ،ومن هذا املنطلق كان البد أن توضع برامج
تأهيلية سواء عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو حتى الدويل.
وعىل مستوى العمل الجنايئ هناك أكرث من  88طالباً يحملون شهادة الثانوية يدرسون
التخصصات العلمية لألدلة الجنائية يف أعرق الجامعات العاملية يف أسرتاليا وبريطانيا
وأمريكا عىل مستوى تأهيل الكوادر كام أسلفت  ،وهناك مجموعة من الضباط
املختصني الحاصلني عىل شهادات التقييم والجودة من املراكز املعرتف بها ،باإلضافة
اىل الدورات املحلية واستقطاب الخربات من كافة دول العامل لنقل الخربات للعاملني يف
املجال الرشطي بشكل يضمن أداء املؤسسة بتوجه صحيح نحو تحقيق الهدف.
التخصص سبيل الحرفية

هل تؤمنون بالتخصص  ،و ماهي سبل اعتماده كأساس
للعمل؟

طبيعي نؤمن بالتخصص ،ودامئاً ما يكون التخصص هو السبيل للحرفية يف العمل و
اإلبداع ،والتخصص يربز دور الفرد تجاه مجاله يف إتقان وجودة العمل.
الدراسات الرصينة تطوير لألداء المؤسسي

الى أي مدى تعتمدون الدراسات والبحوث التي يتم
اعتمادها من قبل الباحثين؟

البد أن يكون لدينا إملام مبا يدور يف العامل حول التطور التكنولوجي والتقدم الحاصل يف
شتى العلوم(:تقنيات ،نتائج البحوث ،الدراسات) ،وكل ما هو جديد يف مجال املعدات
والربامج الرشطية ،لذلك ونتيجة إلمياننا بهذا الجانب تم إنشاء إدارة البحوث والدراسات
يف مبنى املخترب الجديد .يتوىل هذا املركز عملية التدريب والتأهيل للخرباء يف مجال
األدلة الجنائية ،وأيضاً إجراء البحوث يف هذا الجانب ،وهذا دليل عىل أن القيادة
العامة تؤمن بالبحث العلمي ونتائج األداء داخل املؤسسة  ،وأيضاً الجوانب املتعلقة
باملستحدثات الرشطية ،وهي بحد ذاتها من األمور التي تنعكس عىل تطوير األداء عىل
املستوى الجمعي والفردي ،ومن الطبيعي أن يكون االعتامد عىل هذا املجال بشكل
يخدم األداء املؤسيس  .عملية التطبيق من خالل تقييم تلك الدراسات أو إيجاد طرق
عمل جديدة أو سهولة اإلجراءات من خالل تلك النتائج أو من خالل اإلجراءات املرجعية
التي نقوم بها دامئاً ما تصب يف ما يعرف بتطوير آلية العمل يف املؤسسة.
التحديث لكل إجراء

هل تجرون عملية استحداث للمناهج المقررة في الكليات
والمعاهد الشرطية حسب مستجدات البحوث وتطور
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كل إجراء ،وليس املناهج فقط ( آلية التدريب  ،مناهج العمل ،مناهج التميز والجودة،
املناهج العلمية) كل ذلك تجرى عليه عملية املراجعة والتقييم ويتم مبوجبها إجراء
التحديث -إن وجد -أو االستمرار بالتقييم ملراحل زمنية أكرب ،ومن ثم الخروج مبخرجات
من خالل التطبيق امليداين بصورة تضمن االستفادة القصوى من مخرجات ذلك التقييم.
إنتربول عربي

هل هناك تنسيق وتعاون بين المؤسسات األمنية
والشرطية في الخليج،انطالقًا من أن األمن في دول الخليج
كل ال يتجزأ؟

مؤكد ،هناك إدارة معنية بالتنسيق عىل مستوى الخليج ،وعىل مستوى العامل حول
مختلف القضايا ،وهناك أيضا ضابطان يف القيادة العامة يف اإلنرتبول ( دائرة الرشق
األوسط)  .رمبا يكون عىل املستوى الخليجي أكرث تقارباً من حيث معرفة الضباط يف
الوزارة ،ورمبا عرب قرار وزراء الداخلية إلنشاء ( اإلنرتبول العريب) ليساهم يف عمليات
التنسيق والتعاون ويكون مركزه (أبو ظبي) ،وأتصور أن يكون املستقبل إيجابياً
لديناميكية الحركة الرشطية بني دول املجلس ،وتبادل املعلومات أكرث تفصيالً  ،وهذه
بحد ذاتها تخدم املجال األمني بصورة عامة.
سجون  5نجوم

ماهي المعايير اإلنسانية التي تطبق في سجون دبي،
وهل هي خاصة أم منبثقة من معايير حقوق اإلنسان؟

من الصعب جدا ً اإلجابة عىل مثل هذا السؤال كوين املسؤول األول يف القيادة .دولة
اإلمارات أوجدت البيئة املناسبة للتعامل مع النزالء ،بحيث أطلق مسمى ( فندق 5
نجوم) عىل السجون  ،والكثري من مسؤويل الدول قاموا بزيارة للسجون واطلعوا عىل
تفاصيلها ووقعوا مع وزارة الداخلية اتفاقيات إكامل فرتات حكم رعاياهم يف بلدانهم،
إال إن هؤالء النزالء مل يوقعوا عىل الطلبات التي عرضت عليم بشأن ما أتفق عليه
مسؤولو بلدانهم مع الوزارة  ،وطلبوا إكامل محكومياتهم بالدولة ،وهذا دليل عىل
ما وصفت به السجون بالدولة .حقوق اإلنسان مصانة ،وهيئة تنمية املجتمع تتابع،
وجمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان زياراتها دامئة للسجون ،هناك زيارات متكررة
وعمليات اطالع عىل ما يقدم للنزالء من رعايا صحية وبشكل يومي  ،باإلضافة اىل أنه
تم التعاقد مع أفضل الرشكات املتخصصة باملواد الغذائية ،وعىل الرغم من أنها مكلفة
لكن حكومة ديب حريصة عىل تقديم الخدمات لهذه الرشيحة بغض النظر عن الجرم أو
العقوبة وتنفيذها يف السجون.
دوريات فارهة رسائل ترويج سياحي

تعتمد شرطة دبي دائمًا آليات ومركبات خاصة ألداء
مهامها ،هل يدخل ذلك ضمن التميز ،أم إنها حالة عادية

حوار
لخدمة الجمهور؟

حريصون على دعم الرياضة

ماذا عن الرياضة في مفهوم القائد العام لشرطة دبي،
وماذا عنها كأداء ،وهل لها مساحة وسط الجهد الذي
تبذلونه للحفاظ على األمن واألمان؟

املنافسات الرياضية لها برامج خاصة ،ولدينا إدارة للنشاطات الرياضية ،فزنا بالدرع
العام عىل مستوى منافسات (شد الحبل ،الرماية ،السباحة ،املاراثون) ،وهذه من
األمور التي البد أن توجد لتطوير املنافسات بني القيادات الرشطية ،وهناك كوادر
تبنى للمستقبل هي ليست محصورة بوزارة الداخلية ،بل عىل مستوى الدولة البد أن
تكون عملية تطويرها وإعدادها وتنميتها جاهزة باإلمكانيات البدنية واللياقة واملثابرة
بالتواصل مع الرياضة لتحقيق تلك النتائج.
ال ميكن أن يكون هناك ضابط أو رشطي عاجزا ً وغري قادر عىل تأدية مهامه ،الرياضة
يشء مهم ونحن حريصون عىل تفعيلها ودعمها وأيضاً املشاركة والفوز.
وعىل مستوى وزارة الداخلية أقول :درع التفوق العام سوف يكون لنا وسيستقر يف
نادي ضباط الرشطة بديب.
أنا لست رامبو

كيف بدأ خميس المزينة حياته ،و ماهي هواياته ،ومتى
أصبح شرطيًا قبل أن يكون القائد؟

أنا لست (برامبو)  ،ولن أتكلم عن نفيس ،أنا رجل أعشق العمل الرشطي ،حب العمل
يجعلك تؤمن باملثابرة والتفوق والتحدي.
غموض القضايا هو معيار التحدي بالنسبة يل ،وهو ما ينعكس عىل شخصيتي ،ميكن
عميل الطويل يف التحريات هو الذي عكس تلك االنطباعات  ،لكن هذا هو العمل،
ميكن إدارة التحريات ( البحث الجنايئ) هي التي تصقل شخصية العمل الرشطي ،مع
احرتامي لبقية اإلدارات ( ،من مل يعمل يف اإلدارة العامة للتحريات  ،ال يعترب من الذين
عملوا يف الرشطة).
األجهزة األمنية تدار من قبل الرجال

لو طلب منكم أن توجهوا رسالة لألجهزة األمنية بدبي
خاصة ،والدولة عامة ،ماذا ستقول لرجال األمن؟

ال أوجه رسالة لألجهزة األمنية ألنها تدار من قبل الرجال ،أوجه كالمي للضباط
العاملني بوزارة الداخلية خاصة الذين يف بداية حياتهم ،أتكلم عن التضحية ،املثابرة،
املبادرة،البعد عن االتكالية ،صقل اإلمكانيات البرشية،التكيف مع الواقع ،البحث عن
كل ما هو جديد يف مجال االختصاص.
هؤالء هم الرجال الذين نعتمد عليهم يف املستقبل لتطوير األجهزة األمنية ،يجب أن
نسعى إىل التطوير  ،الظروف تخدم وال تطور.
أما املجتمع فأقول  :الحمد لله  ،بالرغم من تعدد الجنسيات يف املجتمع اإلمارايت إال أن
التعايش السلمي هو السمة الطاغية عىل املشهد ،بحيث ال نجد ويف أي مكان يف العامل
هذا الكم والزخم البرشي يعيش بشكل سلمي مثل ما هو موجود يف بالدنا العزيزة.
ما أود إيصاله من رسالة وبصورة عامة وخاصة مفادها أن أهم الصعوبات التي تواجه
األجهزة األمنية هي عملية رفع مستوى الثقافة األمنية للمجتمع ،فكلام رفعت من
مستوى الثقافة األمنية  ،كلام قلت نسبة السلوكيات واألفعال املعاقب عليها قانونياً،
وهو ما يساعد األجهزة األمنية يف تحقيق أهدافها وواجباتها.
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

رمضان كريم

البعد الخامس

الفلسفة التي دفعت حكومة ديب متمثلة بالقيادة العامة لرشطة ديب كانت مبنية عىل
الجانب التسويقي لإلمارة ،وإرسال الرسائل املراد توصيلها للمجتمع.
العملية كفكرة بالرغم من شهرة ديب كانت سبباً رئيسياً يف تسليط الضوء عىل اإلمارة
لتوصل تلك الرسائل الخاصة حول املستوى املعييش ،ومستوى الخدمات املقدمة يف ديب
 ،وهي من األفكار الرائدة التي تبنتها رشطة ديب.
وهناك طلب من رشطة ( لوكسمبورج) حول عرض دورياتنا هذه يف معرض يقام يف
تلك املدينة ،وهم يتبنون عمليات النقل والعرض ،فيام يقوم ضباطنا بعمليات الرشح
والتوضيح ،وهذا دليل عىل أن الفكرة حققت هدفها لإلمارة وللبالد بشكل عام.

في البدء :شهر فضيل أوله رحمه ،وأوسطه مغفرة ،وآخره
عتق من النار.
أصدق القول ( :شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى
للناس ،وبينات من الهدى والفرقان ،فمن شهد منكم
الشهر فليصمه ،ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من
أيام أخر) " البقرة "185
أحسن العمل :عن النبي الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) أنه
قال ( :من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من
ذنبه) صدق رسول اهلل.
من القرآن ( :إنا أنزلناه في ليلة القدر ،وما أدراك ما ليلة
القدر ،ليلة القدر خير من ألف شهر ،تنزل المالئكة والروح
فيها بإذن ربهم من كل أمر ،سالم هي حتى مطلع الفجر)
" القدر "1-5
ويقال في التفسير إن األلف شهر تعادل ثالثًا وثمانين سنة
عبادة.
فوائد الصوم  :تهذيب للنفس على الطاعة والصبر على
الشهوات النفسية والبدنية ،كما يدرأ الصوم الكثير من
األخطار واألمراض عن البدن ،وهو تجديد للحياة والنفس،
وطرح السموم من الجسم ،إضافة الى تنشيط الخاليا
بشكل عام ،وفيه قال المصطفى صلى اهلل عليه وسلم ((
صوموا تصحوا)) ،فالصيام بشكل عام صحة عامة للجسم
ووقاية من الكثير من األمراض.
مواقف عظيمة :رحم اهلل اإلمام مالك فقد كان يستأذن
أصحابه بعد انتهاء درس العلم ليجلس مع الصحابة ساعة
فيتدارس كتبهم ،ويقرأ قصصهم فينطبع في نفسه تلك
القدوة التي لم يقدر له أن يعيش فيها معهم فإن حرم
معاشرتهم  ،تكون سيرتهم زادًا له على الطريق.وقد كان
الصحابة يدركون أن من أهم أهداف المسلم في رمضان
تكفير الذنوب ،ولهذا كانوا يستقبلونه بهذا المعنى.
كما ورد عن عمر رضي اهلل عنه ،أنه كان يقول" :مرحبًا
ِّ
بمطهرنا من الذنوب"
وكان بعض الصحابة يختم القرآن كل سبع ليال ،في
التراويح ،فقد ورد عن عمران ابن ُحدير قال" :كان أبو مجلز
يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع".
يعدون من يقرأ سورة البقرة في اثنتي
بل كان الصحابة
ّ
عشرة ركعة من المخففين ،فعن عبد الرحمن بن ُهرْ مز
قال " :كان القراء يقومون بسورة البقرة في ثماني ركعات،
فإذا قام بها القراء في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد
خفف عنهم" .
مسك الختام :يقول اهلل عز وجل في الحديث القدسي ":كل
عمل ابن آدم له إال الصوم  ،فهو لي وأنا أجزي به،ولخلوف
فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك"
رمضان كريم .

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد -حاكم رأس الخيمة
وإلى
سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة

بمناسبة تخرج
الشيخة  /آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي
وحصولها على شهادة الماجستير في
إدارة األعمال من جامعة ستانفورد في والية
كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية
متمنين لسموها المزيد من التقدم والتوفيق

القائد العام

ومنتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
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العقيد يعقوب الحداد:

سعداء بالمكانة الكبرية اليت وصلت إليها وزارة الداخلية وقيادات الشرطة

الوجه اآلخر
في حوار أجرته مجلة (العين الساهرة) ضمن سلسلة حوارتها
الشهرية ،ضمن باب الوجه اآلخر ،التقت في هذا العدد مع
العقيد يعقوب عبداهلل الحداد رئيس مركز شرطة الدقداقة
الشامل ،فتح صدره وقلبه كما اعتدنا منه وسرد لنا ما تحتويه
ذكرياته منذ نعومة أظفاره وما حظت به حياته من مواقف
مختلفة سواء كانت دراسية أو أسرية أو عملية
ومحطات
ً
أو رياضية معتزا بكل تفاصيلها وما تمثله في عمره الزمني
من أحداث.
حوار  :حسن المنصوري
تصوير :محمد مطر

استهل ضيفنا حديثه بالقول :ولدت يف إمارة رأس الخيمة
مبنطقة (البطح) بجوار السوق القديم ،نشأت وترعرت
يف كنف الوالد (رحمه الله) ،وسط أرسة مكونة من 3
أشقاء ،و 8شقيقات ،تعلقت منذ صغري بالوالد ،وكنت
أذهب معه إىل مقر عمله وأستمتع بالجلوس بجواره
واالستامع إىل أحاديثه التي التخلو من املوعظة والنضج
والفكاهة ،وكان الوالد قريباً منا ويحرص عىل قضاء أغلب
وقته بالبيت ،فتعلمت واكتسبت منه الكثري من الخصال
الحميدة ،أسأل الله له الرحمة واملغفرة ،ومنذ طفولتي
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عشقت كرة القدم ،ومارستها يف البداية باألحياء السكنية
مع األصدقاء ،عىل سبيل املثال :جاسم عيىس ،وأحمد
السلومي وعيل درويش ،ثم انضممت والتحقت بنادي
(عامن) اإلمارات حالياً يف سن  18سنة ،ومثلت الفريق
األول ولعبت مبركز خط الهجوم ،وكان معي بالخط
األمامي محمد الرشهان و(يانجا فاضل) وألوعيل والد
الالعب حيدر ألو عيل ،وأعتز كثريا ً مببارايت أمام النرص
حيث حظيت تلك املبارة بحضور جامهريي كبري ،والنرص،
يف تلك الفرتة كان يضم يف صفوفه أسامء معروفة،

وكان منافساً قوياً عىل البطوالت ،وانتهت تلك املباراة
بالتعادل  ،1/1وأحرزت هدف فريقي ،ويظل املدرب عيل
الوايل أول مدرب تدربت تحت إرشافه ،وتبقى مدرسة
القاسمية وذكريات لعب الكرة بالفريج من املشاهد
الجميلة بحيايت.
خريج جامعة اإلمارات

مدرسة القاسمية أول مدرسة التحقت بها ،وشعرت يف
أول يوم دراسة بالغربة ،ولكن مع مرور الوقت تالىش
ذاك الشعور ،وكنت أذهب إىل املدرسة سريا ً عىل األقدام،
ثم درست يف مدرسة الصديق ،ومدير املدرسة آنذاك
األستاذ بعث الله (أردين الجنسية) ،وحصلت عىل الثانوية
العامة من مدرسة ثانوية رأس الخيمة ،وأثناء دراستي
باملرحلة الثانوية تلقيت هدية عبارة عن سيارة (تويوتا
تريسل) من شقيقي األكرب ،وسعدت كثريا ً ،وبعد إمتام
الثانوية التحقت بجامعة اإلمارات عام  ،1980ودرست
علم النفس ،والزمني بسكن الجامعة راشد الجاعد ،ومن
زمالء الدراسة بالجامعة جاسم بن عيىس والعميد محمد
عبدالله والعقيد أحمد السلومي وجاسم بورشيجة،
وخالل دراستي بالجامعة كونت صداقات عدة مع
أصدقاء من مختلف مدن الدولة ،والزلت عىل تواصل
واتصال بهم وألتقي معهم يف املناسبات ،كام تم اختياري
ملنتخب الجامعة لكرة القدم ،وشاركنا ببطولة الجامعات
باملغرب ،وكان مدرب الفريق الكبنت املرصي املعروف
محسن صالح ،ويف عام  1985تخرجت وحصلت عىل
الشهادة الجامعية.

,,
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مشواري العملي

بدأت حيايت العملية بتاريخ  1987/3/13بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة برتبة مالزم ،وكلفت بالعمل يف
البداية بقسم التحقيق وكان النقيب املرحوم سامل بياحه
مسؤويل املبارش واستفدت كثريا ً بالفرتة التي قضيتها مع
العقيد عبدالله الفاروق ،فاكتسبت منه مهارات التحقيق
واالنضباط العسكري والتحقت بدورة الضباط الجامعيني
األوىل ،وكان يشغل مدير الكلية يف تلك الفرتة سعادة
صقر غباش وكان لشقيقي حسن الحداد دور كبري يف
تشجيعي لاللتحاق بالسلك الرشطي .الوضع األمني حالياً
اختلف عن السابق ،وهذا وضع طبيعي نتيجة ارتفاع
عدد السكان وازدياد أعداد القادمني للدولة وتنوع منط
الحياة ،ولكن باملقابل وزارة الداخلية واكبت التطورات
وأصبحت لدينا رشطة عرصية جاهزة للتصدي لكل املهام
وبسط األمن نتيجة الدعم الكبري من القيادات والفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،ووجود كوادر
برشية مؤهلة ومتعلمة نالوا أعىل الشهادات ،ونحن
نسعد باملكانة التي وصلت إليها أجهزة األمن ،ومباين
قيادات الرشطة مشيدة عىل مستوى عال من الجودة
وتقدم خدمات جليلة للجميع ،وحالياً يتم تشييد وبناء
مبنى ملركز الدقداقة بجوار حديقة صقر مقابل املبنى
الحاىل.
حياتي األسرية

تزوجت يف عام  ،1987ورزقت بولدين وبنت ،ولدي
عبدالله يعمل موظفاً بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
برتبة عريف وحالياً عىل وشك إمتام دراسته الجامعية
من جامعة الجزيرة وشقيقه محمد مرشح يف أكادميية
الشارقة ،أما شقيقتهم عروب بالصف الثاين الثانوي
بالقسم العلمي ،وأشعر بسعادة عندما يحقق أبنايئ
النجاح يف مختلف شؤون حياتهم ،وراض كل الرضا مبا
قسمه الله يل ،واستمتع بالوقت الذي أقضيه مع األرسة
سواء يف السفر أو التنزه والتسوق ،وتبقى الساعة التي
قدمتها زوجتي أم عبدالله مبناسبة يوم زفافنا من الهدايا
العزيزة عىل قلبي وأعتز بها ،ويف هذا السياق أقدم لها
الشكر والتقدير عىل جهودها يف تربية األبناء ورعايتهم،
وتبقى األم مدرسة فريدة يف تنشئة األجيال ،وكل األمهات
لهم التقدير والثناء عىل ما يقومون به ،وعىل أولياء األمور
الجلوس والتقرب من أبنائهم ومحاورتهم ونصحهم،
خاصة أن الوقت الراهن مع انتشار سموم املخدرات
ورفقاء السوء ،ويتطلب من الوالدين أن يكونا قريبني
من أبنائهام لحاميتهم وتجنيبهم مخاطر الشارع وأصدقاء
السوء ،وتظل عطلة الصيف هاجساً يقلق األهايل ،وهذا
يتطلب تكثيف الدوريات ،وأن تقوم الرشطة املجتمعية
بعمل املحارضات والندوات التوجيهية ،وتكون لألرس
برامج هادفة ليكون لها مردود ونتائج إيجابية عىل األبناء.
استغالل أيام رمضان
أيام شهر رمضان فضيلة ومباركة ،وأنتهز الفرصة ألقدم
التهاين لكافة املسلمني لقدوم هذا الشهر الفضيل ،نسأل
الله القبول .والعادة التي أحرص عليها يف رمضان أن

أتناول الفطور مع األرسة والسحور مع األصدقاء مبجلس
كنفش ،وبعد صالة الرتاويح أتواجد بنادي ضباط الرشطة
ملتابعة أحداث دورة صقر الرمضانية التي تحظى مبشاركة
واسعة من النجوم سواء داخل الدولة أو خارجها ،ونالت
سمعة عالية ،ويف هذا العام الدورة تحتفل مبرور  25عاماً،
متمنني لها دوام التوفيق ،والسيام أنها تحمل اسامً عزيزا ً
عىل قلوبنا جميعاً.
تواجدت في كأس العام

يف بطولة كأس العامل السابقة التي أقيمت بجنوب أفريقيا
 2010سافرت إىل جنوب أفريقيا ملتابعة أحداث تلك
البطولة العاملية عىل أرض الواقع ،فمشاهدة مباريات
كأس العامل ونجومها واملنتخبات العاملية عن قرب فيها
الكثري من املتعة والفرجة التي ال تقدر بثمن فعرفت
حجم حب الجامهري مبختلف ألوانها ملنتخباتها وتولعها
بكرة القدم ،والتعرف عىل كل أحداث وتفاصيل
البطولة بصورة مبارشة ويف إحدى املباريات ذهبت
للملعب بالزي الوطني (الغرتة والعقال) فتم تسليط
األضواء وعدسات التصوير عيل ألخطف األنظار وهذا
أسعدين أن يتعرف العامل عىل الزي الخليجي ،وأمتنى أن
تتكرر وتتاح يل الفرصة مرة أخرى ملشاهدة كأس العامل
بامللعب .
االلتزام بالعمل واجب مقدس

عىل كل فرد بالقيادة العامة لرشطة رأ س الخيمة أن
يبذل قصارى جهده ويكرس كل وقته لخدمة مجتمعه،
فاملسؤولية امللقاة عىل رجل الرشطة كبرية وهو محاسب
عىل كل األعامل التي يقوم بها أمام رب العاملني .ولله
الحمد رشطة رأس الخيمة حققت قفزه كبرية عىل كل
األصعدة منذ تويل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي القيادة ،ويعد وجود سموه مكسباً لكل
العاملني ،ورجل األمن مطالب أن يكون قدوة أمام
الجميع ومثاالً طيباً وأن يعمل عىل تطوير قدراته يف كل

ذهبت إلى جنوب
أفريقيا لمشاهدة
كأس العالم على
أرض الواقع

الجوانب ليستمر التميز ،متمنياً التوفيق للجميع وأن
يسود األمن ربوع الوطن يف ظل القيادة الحكيمة من
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة -حفظه الله ،-وسيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب (رعاه الله) ،وأعضاء
املجلس األعىل حكام اإلمارات وأولياء العهود.
ردود سريعة

الوطن :الحب األول
الوالدان :الثقة واألمان.
األبناء :فلذة األكباد.
األمن :ال غنى عنه.
النجاح :دليل التفوق
االبتسامة :الفرح.
الصداقة :ثروة لإلنسان.
الصالة :عامد الدين.
الخليج العريب :البيت الكبري.
الجريان :الصحبة األوىل.
املروءة :شهامة ورجولة.
املال :زينة الدنيا.
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زيارة ميدلنية

الشرطة المجتمعية برأس الخيمة

عنوان للعطاء واإلنسانية يف رمضان

تقوم الشرطة المجتمعية بالعديد من المهام والواجبات اإلنسانية والمجتمعية مع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة طوال
العام ،وتكثف تلك الجهود خالل شهر رمضان الكريم ،لتوفير كافة الخدمات للمجتمع من حيث تواجد األمن الشامل عن طريق تنمية
الحس المجتمعي ألفراد المجتمع ،وتشجيع فئات المجتمع وقطاعاته المختلفة للمشاركة والتجاوب مع الشرطة واإلسهام في منع
وقوع الجريمة والوقاية منها ،واالندماج مع كافة فعالياتهم وأنشطتهم وتوزيع الوجبات للصائمين وغيرها من المهام .
تقرير :زينب يحيى المعز
تصوير :مصطفى إيبي

برامج وخطط رمضانية
وقــال املقــدم عبــد
اللــه املزروعــي
إدارة
مديــر
الرشطــة املجتمعيــة
رأس
برشطــة
الخيمــة بــأن إدارتــه
تعمــل ،وبالتنســيق
مــع أفــرع الرشطــة
المقدم عبد اهلل المزروعي املجتمعيــة مبراكــز
الرشطــة الشــاملة يف إعــداد فــرق العمــل ملتابعــة
املرشوعــات املختلفــة وخاصــة خــال شــهر رمضــان
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الكريــم ،الــذي يًعــد لــه عــى قــدم وســاق مــن خــال
إعــداد خطــط وبرامــج أنشــطة الرشطــة املجتمعيــة
ومتابعــة تنفيذهــا وتطويرهــا وتحديثهــا ،باإلضافــة
اىل التعامــل بشــفافية ومســؤولية واحــرام حقــوق
اإلنســان ،حيــث إن الهــدف مــن عمليــة املشــاركة
املجتمعيــة هــو مســاعدة األجهــزة األمنيــة عــى
توقــع املشــكالت ومنــع انتشــارها والعمــل عــى
حلهــا مــن خــال املشــاركة والتشــاور بــن األجهــزة
والجهــات املختلفــة يف كل مــكان وبــأي وقــت  ،وغــر
مقتــرة عــى املســاحة ،حيــث تســعى اإلدارة لتوطيد
العالقــات عــر تنفيــذ الزيــارات امليدانيــة االجتامعيــة
إضافــة إىل تعزيــز العالقــات وتوثيقهــا.
وأردف قائــاً :تلعــب الرشطــة املجتمعيــة دورا ً

ملموســاً يف خدمــة املجتمــع خــال شــهر رمضــان
الكريــم ،ونــر الوعــي األمنــي بــن أفــراده،
وتعريفهــم بالخدمــات املقدمــة مــن اإلدارة مبــا
يتــاىش واالســراتيجية الرشطيــة واألمنيــة الشــاملة
لرشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك مــن خــال تعزيــز
التعــاون بيننــا وهيئــات حكوميــة  ،ومنظــات
املجتمــع املــدين يف مجــال الرشاكــة املجتمعيــة ،
ومبــا يحقــق إعــداد وتنفيــذ الخطــط االســراتيجية
والتطويــر ،عــاوة عــى تنظيــم وعقــد االجتامعــات
مــع الــركاء ،وتهيئــة مســتلزماتها ،ومتثيــل القيــادة
يف االجتامعــات التــي تعقــد لبحــث أوجــه الرشاكــة
املجتمعيــة .مؤكــدا ً بــأن اإلدارة خــال شــهر رمضــان
املنــرم قــد قامــت بالعديــد مــن الحمــات والربامــج

زيارة ميدلنية

التوجيهيــة الشــاملة ملختلــف القضايــا والســلوكيات
الخاطئــة باملجتمــع باإلضافــة إىل مشــاركة أفــراد
املجتمــع جميــع مناســباتهم وفعالياتهــم يف خطــوة
تهــدف إىل تطبيــق وتنفيــذ توجيهــات وزارة الداخليــة
والخطــط االس ـراتيجية للقيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة الراميــة إىل تعزيــز ثقــة الجمهــور وتحقيــق
األمــن والســامة وتقليــل نســبة ارتــكاب الجرميــة
عنــد أدىن مســتوى ،مؤكــدا ً بــأن األنشــطة االجتامعيــة
أصبحــت متثــل جــزءا ً مــن الخطــة الشــاملة والهادفــة
إىل زيــادة التواصــل وتثقيــف جميــع رشائــح املجتمــع
باألطــر القانونيــة وخطــوات تعزيــز األمــن العــام ،مــن
خــال تفعيــل دور املواطنــن يف منــع الجرائــم .
مشاركة مجتمعية شاملة
وأضــاف املــازم أول عبــد اللــه شــليك ،بــأن اإلدارة
أعــدت ونظمــت  13برنامجــاً شــامالً خــال العــام
املنــرم يف شــهر رمضــان ،كان منهــا زيــارات متنوعــة
ومبــادرات وفعاليــات مختلفــة ،كاملشــاركة يف معــرض
املــرور (صيــف بــا حــوادث) بالحم ـرا مــول ،حملــة
(أطفالنــا مســؤوليتنا) ،رمضانيــات رشطيــة مبركــز
املنــار التجــاري ،مبــادرة (يف بيتنــا مســعفة) ،والتــي
كانــت ضمــن مبــادرات الشــيخة فاطمــة ،حيــث تــم
زيــارة  100منــزل ،باإلضافــة إىل  400محــارضة دينيــة
،بالتعــاون والتنســيق مــع الهيئــة العامــة للشــؤون
اإلســامية واألوقــاف ،وزيــارة  95مجلســاً رمضانيــاً،
وتقديــم التوعيــة واإلرشــاد لألهــايل يف منازلهــم،
واملشــاركة يف مهرجــان (راك مــول) الرمضــاين،
ويــوم زايــد للعمــل اإلنســاين ،واملشــاركة يف مبــادرة
(مجالــس الفريــج الرمضانيــة) تــم توزيــع  150وجبــة
إفطــار للعــال حيــث تعتــر املبــادرة تعبــرا ً عــن

مشــاركة اإلدارة بكافــة أفرعهــا الجغرافيــة للصامئــن
مــن جميــع الجنســيات يف هــذا الشــهر الكريــم،
وإليصــال رســالة الســامة واألمــان إىل جميــع األرس
لعــدم وقوعهــم بالحــوادث املروريــة الناجمــة عــن
إرساع الســائق للحــاق مبوعــد اإلفطــار ،ويف خطــوة
إنســانية مجتمعيــة تهــدف إىل تعزيــز الثقــة والعالقــة
بــن الجهــاز الرشطــي والجمهــور .
وعــن مغــزى هــذه الحمــات يقــول« :تحــرص اإلدارة
عــى التواصــل الدائــم مــع أفــراد الجمهــور عــى
اختــاف ثقافاتهــم وجنســياتهم ،كونهــم املســتهدف
الرئيــي مــن خدماتنــا ،والرشيــك االســراتيجي
يف تطبيــق معايــر ومتطلبــات الســامة واألمــان
يف جميــع األماكــن واألوقــات ،وفــق رؤيــة وزارة

الداخليــة والقيــادة العامــة املرتكــزة عــى العمــل
بفعاليــة ،لتصبــح دولــة اإلمــارات إحــدى أفضــل دول
العــامل أمنــاً وســامة».
العنصر النسائي له دور حيوي
وأكــدت املــازم
مــوزة الخابــوري
مديــر فــرع الربامــج
املجتمعيــة ،بــأن
اإلدارة اهتمــت
بوجــود العنــر
النســايئ باعتبارهــن
مــن العنــارص
المالزم موزة الخابوري
املهــم تواجدهــن
ملبــارشة بعــض األعــال الخاصــة بهــن يف املجتمــع،
قــد ال يســتطيع الرجــل إقحــام نفســه بهــا بســبب
الخصوصيــة ،حيــث نتواجــد ســواء يف املــدارس
الخاصــة بالبنــات مبختلــف مراحلهــن  ،أو التواصــل
مــع الســيدات يف األحيــاء الســكنية ومســاعدتهن
بالتغلــب عــى مشــاكلهن ،لــذا فــإن تعزيــز دور
العنــر النســايئ يف الرشطــة املجتمعيــة لــه أهميــة
كبــرة  ،وال يقــل يف أهميتــه عــن الــدور الــذي يؤديــه
إخواننــا مــن الرجــال يف تأديــة العمــل ،وبذلــك فهــن
يؤديــن دورا ً حيويــاً ومهــاً ،حيــث يشــمل عملهــن
خــال شــهر رمضــان الزيــارات امليدانيــة وتوزيــع
املنشــورات اإلرشــادية وتبــادل اآلراء واملشــاركة يف
مختلــف املعــارض واألنشــطة املجتمعيــة ،و نحــرص
عــى تلبيــة جميــع الدعــوات كخطــوة تعمــل عــى
تعزيــز العالقــات مــع املجتمــع وتــزرع الثقــة املتبادلة
بيننــا ،وذلــك مــن خــال إطــاق اإلدارة العديــد مــن
املبــادرات لكافــة رشائــح املجتمــع للوصــول إىل أعــى
درجــات الســامة واألمــن للجميــع .
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دراسات

يوم زايد للعمل
اإلنساني اإلماراتي
من أقوال المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد:

«إن التعاون بين البشر يؤدي إلى
التراحم الذي حث عليه الخالق
سبحانه وتعالى ،فاإلنسان يجب
أن يكون رحيمًا على أخيه اإلنسان»
يمكن القول ،إن إطالق يوم للعمل الخيري واإلنساني في المجتمع
اإلماراتي تحت مسمى «يوم زايد للعمل اإلنساني اإلماراتي» ،إحياء
لذكرى «المغفور له بإذن اهلل» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ وما
قدمه من أعمال خيرية وإنسانية من جانب ،حيث يعد مناسبة طيبة
ً
ردا للجميل لزايد الخير ،باإلضافة إلى ما يقترن بذلك من تقديم المزيد
من أعمال الخير في هذه المناسبة لسد حاجات المعوزين من األسر
المتعففة والمعوزة في المجتمع اإلماراتي ،وما يتم تقديمه خارج
دولة اإلمارات ،على المستوى اإلقليمي والعالمي.
إعداد/د .عادل عبد الجواد الكردوسي
خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية

ً
أوال :إطالق يوم زايد للعمل اإلنساني اإلماراتي:

نتناول قرار تحديد يوم زايد للعمل اإلنساين اإلمارايت،
باعتباره مناسبة إماراتية إلحياء ذكرى وفاة الشيخ زايد يف
بعدها الخريي واإلنساين ،وفرصة لعمل وتقديم مزيد من
أعامل الخري التي توجه إىل داخل الدولة ،وعىل املستوى
اإلقليمي والعاملي .متثل الجلسة التاريخية التي عقدها
مجلس الوزراء يف دار االتحاد يف اليوم الوطني الحادي
واألربعني لدولة اإلمارات ،والذي يهدف إىل تخليد مآثر
الخري لرائد العمل اإلنساين ومؤسس الدولة الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه .إن دعم
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه الله ،واملتابعة املستمرة لصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم-رعاه الله ،-ملبادرة
«يوم زايد للعمل اإلنساين» جعلت منه محطة وطنية
رئيسية يف األجندة السنوية لدولة اإلمارات ،ومناسبة
مهمة لشعب اإلمارات ومنصة رئيسية إلطالق مئات
املبادرات الخريية واإلنسانية محلياً وعاملياً».
لقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ()7/ 14/ 295
لسنة  2012بتسمية يوم ذكرى رحيل املغفور له الشيخ
زايد بـ (يوم زايد للعمل اإلنساين اإلمارايت) والذي
يصادف ( 19رمضان) من كل عام هجري ،حيث تم
تكليف وزارة الشؤون االجتامعية بالتنسيق مع الوزارات
واملؤسسات الحكومية واألهلية والجمعيات ذات النفع
العام واملؤسسات الخريية ،والجمعيات التعاونية ،يف
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القيام بإطالق املبادرات والفعاليات التي تؤدي إىل دعم
وتعزيز قيمة العمل اإلنساين يف املجتمع اإلمارايت.
أهداف يوم زايد للعمل اإلنساني اإلماراتي وهي:

 إحياء ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان(طيب الله ثراه) ودوره اإلنساين.
 التوعية بأهمية العمل اإلنساين يف تعزيز األمناملجتمعي.
 نرش ثقافة املبادرة الذاتية لعمل الخري لدى األجيالالقادمة (فئة الشباب).
 الرتويج لألعامل الناجحة واملؤثرة يف اإلمارات.يتضمن العمل الخريي واإلنساين يف املجتمع اإلمارايت ما
تقوم بتقدميه الجمعيات ذات النفع العام واملؤسسات
األهلية ،والجمعيات التعاونية ،والهيئات واملؤسسات
االتحادية واملحلية ،والوزارات االتحادية ،واملجالس
التنفيذية للحكومات املحلية .وهذا النمط من العمل
الخريي واإلنساين ميثل قيمة يف املجتمع وعنرصا ً أساسياً
يف نظام األمن االجتامعي واالقتصادي ،ويتم هذا
العمل بعدة أشكال عىل الوجه اآليت:
 أساليب ذاتية (املساعدات الذاتية) ،مثال :الصدقةاملبارشة والزكاة بشكل فردي ،ومساعدة األقارب
والجريان.
 أساليب اجتامعية تقليدية ،مثال :الفزعة والشوفة.جمعيات أهلية وتشمل نوعني هام:

 الجمعيات الخريية وتجمع الزكاة والصدقات وتوزعهاعىل املحتاجني وتقدم مساعدات اإلغاثة.
 الجمعيات التعاونية وتقوم بتوزيع املري الرمضاينوحاجات املدارس.
مسؤولية ورعاية الدولة ،مثال :وزارة الشؤون
االجتامعية ،وهيئة الهالل األحمر ،وصندوق الزكاة،
وصندوق الزواج ،والدوائر االجتامعية االتحادية
واملحلية.

ً
ثانيا :دور يوم زايد للعمل اإلنساني في دعم
ثقافة التطوع في اإلمارات:

فالتطوع ،هو التضحية بالوقت أو الجهد أو املال ،دون
انتظار عائد مادي يوازي الجهد املبذول .واملتطوع هو
شخص إيجايب ،يؤمن بفكر معني ويعايش ظروف بيئته
ومجتمعه ويتحسس مشكالت مواطنيه ،ولديه استعداد
للعمل الجامعي مع الغري للقيام مببادرات عملية أو
تقديم خدمات أو التربع باألموال أو إجراء دراسات
وأبحاث أو املشاركة بحمالت توعية أو غريها من األعامل
واألنشطة ،وذلك بهدف مواجهة املشكالت االجتامعية
واالقتصادية والثقافية والتخفيف من آثارها ،إضافة إىل
املساهمة مع األقران بتشكيل الجمعيات أو املؤسسات
األهلية غري الحكومية سعيًا لتوفري فرص العمل املنظم
واملؤسيس املؤثر ،بدالً عن العمل الفردي املشتت.
وتتمثل أهمية التطوع :يف أنه يؤدي التطوع إىل تحقيق
إنجازات كثرية أهمها ،مساهمته الفاعلة يف خلق مجتمع

دراسات

مستقر ومتناغم ،وخلق قيمة إضافية عىل
الخدمات التي تقدمها الحكومة ،كام أنه مورد
ذو فوائد إنسانية كبرية غري مرئية ،إضافة إىل
الدور الذي يؤديه يف تطوير أداء الجمعيات فيام
بينها من خالل اآليت:
 1املساعدة عىل خلق مجتمع مستقر ومتناغم:إن مجرد تجميع الناس للعمل من أجل الصالح
العام من خالل العمل التطوعي ،يخلق روابط
مبنية عىل الثقة كام يشجع التعاون فيام بينهم،
أي أنه يؤدي إىل توليد رأس مال اجتامعي.
 2قيمة إضافية عىل الخدمات التي تقدمهاالحكومة :إن العديد من املهام التي يقوم بها
األفراد بطريقة تطوعية مثل تقديم االستشارة،
أو العناية باألطفال ،أو إنشاء مراكز للرعاية ،أو
مساعدة الفئات ذوي الظروف الخاصة كاأليتام
واملعاقني ومجهويل الهوية وكبار السن والفئات
املهمشة ،متثل إضافات قيمة للخدمات التي
تقدمها الحكومة ،فالجهود التطوعية أساسية يف
حل النزاعات ورسم السياسات املجتمعية ،كام
مهم يف مراقبة وضبط البيئة
أنها تلعب دو ًرا ً
الطبيعية املحيطة.
 3مورد ذو فوائد إنسانية كبرية غري مرئية :عىلالرغم من أهمية الفوائد االجتامعية واالقتصادية
التي يعود بها التطوع ،مازالت البيانات املتعلقة
بهذه الظاهرة نادرة للغاية يف معظم أنحاء
العامل ،كام أن معرفة عدد املتطوعني ،واألعامل
التي يقومون بها ،والدوافع التي وراء التطوع،
ومدى قيمة إسهامهم ،وقياسه ورصد فوائد
العمل التطوعي ومردوداته كميًا ونوعيًا يف
املجتمع ،مازالت محدودة.
وهناك من يرى أن العمل التطوعي يهدف إىل
تحقيق وظيفتني اجتامعيتني هام:
الوظيفة األولى :تتمثل يف مساعدة أفراد
املجتمع من ذوي الحاجات عىل إيجاد تناسق
وانسجام بني حاجاتهم الطبيعية (الجسمية
والعقلية والنفسية) وبني الظروف البيئية
املحيطة بهم ،يف محاولة للقضاء عىل مواطن
الخلل يف املجتمع.
الوظيفة الثانية :املساهمة يف إنتاج كل جديد
ونافع يجعل املجتمع قاد ًرا عىل التغري النامي
واملستمر ،من خالل تدعيم قدرة األفراد عىل
املساهمة يف جهود التنمية وإرشاكهم يف عمليات
التنمية واالستثامر يف سبيل استخدام كامل للموارد
البرشية التي يزخر بها املجتمع.
ويف مجال التطوع يف املجتمع اإلمارايت؛ لقد

أطلقت «مبادرة زايد العطاء» برنامج «تالحم
للتطوع االجتامعي» لرتسيخ ثقافة العمل التطوعي
واستقطاب الشباب للمشاركة الفاعلة يف الفعاليات
واألنشطة املجتمعية لقوافل التالحم االجتامعي
يف مختلف إمارات الدولة بالرشاكة مع املؤسسات
الحكومية والخاصة واألهلية.
حيث إن برنامج «تالحم للتطوع اإلجتامعي» هو
أحد مشاريع املبادرة ويأيت مكمالً للربامج التطوعية
التي دشنت مسبقاً ،وقدمت للبرشية العديد من
املبادرات املبتكرة يف مجال ترسيخ ثقافة العمل
التطوعي والعطاء اإلنساين محلياً وعاملياً كنموذج
متميز للعمل التطوعي واإلنساين وسابقة سيشهد
التاريخ لإلمارات الريادة يف مجاالت العمل
التطوعي واإلنساين ،والتي أرىس دعامئها املغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «يرحمه الله»
مؤسس دولة اإلمارات ،ويواصل مسريتها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب.
حيث إن «مبادرة زايد العطاء» دشنت برنامج
لتطوير مهارات الشباب لتمكينهم من املشاركة
الفعالة يف العمل التطوعي ضمن امللتقى العريب
لتمكني الشباب يف العمل التطوعي ،والذي نظمته
األكادميية العربية للتطوع مببادرة من زايد العطاء
تحت مظلة االتحاد العريب للتطوع.
ً
ثالثا :القيادة الرشيدة واستثمار العمل
الخيري واإلنساني:

نربز رؤية القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،من وراء إطالق يوم زايد للعمل اإلنساين،
وبخاصة يف شهر رمضان الكريم ،والذي يصادف ذكرى
وفاة الشيخ زايد ،وهي تعرب عن الوفاء للمغفور له
بإذن الله الشيخ زايد ،باإلضافة إىل استثامر هذه
املناسبة يف تقديم مزيد من العمل الخريي واإلنساين.
حيث إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،هي باالستعداد ليوم زايد للعمل
اإلنساين اإلمارايت ،لرمضان العام القادم من اآلن وفق
مبادرات نوعية وكبرية ومبشاركات أوسع وأشمل.
وأن التوجيهات بإطالق مبادرة يوم زايد للعمل
اإلنساين ضاعفت بشكل كبري أعامل الخري الرمضانية
يف الدولة والتي سيستفيد منها املاليني حول
العامل سواء كتربعات مبارشة أو كسوة أو خدمات
تعليمية وصحية أو بناء وتعمري املساجد أو حفر
اآلبار وغريها وكان األثر األكرب أيضاً داخلياً باستذكار
حب زايد الخري يف نفوس أبناء هذا البلد واملقيمني
والشعوب األخرى ،وترسيخه كقدوة ومنوذج إنساين
عاملي وحضاري تفخر به دولة اإلمارات وتفخر به
األجيال القادمة.
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جامع الشيخ زايد الكبري ..
مركز إشعاع ديني وحضاري
ً
جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي  ،صرح إسالمي وثقافي وفكري ضخم  ،أبصر النور بفضل اهلل أوال  ،ثم بفكر ِّنير
ً
ً
ً
وبصيرة ثاقبة من المغفور له بإذن له الشيخ زايد بن سطان آل نهيان طيب اهلل ثراه  ،ليصبح الجامع ومحتوياته مركزا دينيا وحضاريا
ً
ً
وسياحيا فكان مقصدا للمصلين والمثقفين والزائرين والسائحين.
إعداد :وليد الشحي
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جامع الشيخ زايد الكبري بدأ كحلم يف قلب ووجدان املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،وهو الذي وضع له الرؤية العامة ،والحجر األساس ،الذي به ت ّوج رحلة حافلة
باألحالم املتحققة واإلنجازات الكبرية ،ويف طليعتها بناء وطن اإلنسان ،وصنع تجربة
تنموية مذهلة يشهد العامل بأرسه عىل متيّزها  .جاء جامع الشيخ زايد الكبري تعبريا ً عن
رؤية قائد ال يعرف املستحيل ،ويدرك أن أعظم اإلنجازات يبدأ أوالً من القلب والوجدان.
اإلنجاز

بدأ العمل عىل بناء جامع الشيخ زايد الكبري يف أواخر التسعينيات من القرن العرشين،
وذلك حني وضع له املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حجر األساس ،وافتتح يف
العام  ،2007وقد أنشئ مركز جامع الشيخ زايد الكبري بناء عىل توجيهات صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه الله  -وأخيه الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
رعاه الله ،ومبتابعة وإرشاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقد ساهم يف تشييد الجامع الذي تبلغ مساحته  22,412مرتا ً مربعاً أي ما يعادل حجم
خمسة مالعب كرة قدم أكرث من  3,000عامل و  38رشكة مقاوالت عاملية ،وتم اختيار
املواد الطبيعية للبناء والتصميم ملا تتميز به من جودة عالية ،حيث استخدم الرخام
الحجر والذهب واألحجار شبه الكرمية والكريستال والرساميك ،ويتميز الجامع بقبابه

التي تصل إىل  82قبة مستوحاة من الفن املعامري املغريب األندليس ،واملصنوعة من
الرخام األبيض ،ويبلغ القطر الخارجي للقبة الرئيسية  32,8مرتا ً ،بينام تعلو القبة عىل
ارتفاع  70مرتا َ من الداخل و  85مرتا َ من الخارج ،وتعترب األكرب من نوعها عىل مستوى
العامل ،وفقاَ ملركز األبحاث الرتيك للثقافة والتاريخ اإلسالمي.
وهناك  28نوعاَ مختلفاَ من الرخام تم استخدامه يف جميع أنحاء الجامع ،كرخام
"سيفيك" من اليونان ،مقدونيا ،ورخام "السا" من إيطاليا ،ورخام "إيست وايت ومينغ
غرين" من الصني ،ويغطي الرخام الزهري اللون والفسيفساء ساحة الجامع التي متتد
عىل مساحة  17,000مرتا ً مربعاً ،وتحتوي قاعات الصالة عىل رخام إيطايل أبيض ُمطَ َّعم
بتصاميم زهرية اللون ،فيام تضم الساحة رخاماً أبيض من اليونان ،كام يحيط الجامع
أربع مآذن يف زواياه األربع يبلغ طول كل منها حوايل  107وتم استرياد سبع ثريات ذهب
عيار  24قرياطاً ،تحتوي عىل كريستال سواروفيسيك .وتعترب الرثيا املوجودة تحت القبة
الرئيسة األكرب يف العامل ،حيث يبلغ قطرها  10أمتار وترتفع عىل مسافة  15مرتا ً وتزن 9,8
طن ،وتعترب السجادة املوجودة يف القاعة الرئيسة األكرب يف العامل حيث تغطي  7,119مرتا ً
مربعاً وتضم  35طناَ من الصوف والقطن ،وشارك يف نسجها ما يزيد عن األلف حريف،
وتتكون السجادة من  2,268,000عقدة.
ويصل ارتفاع الباب الزجاجي الرئييس للجامع إىل  12,2مرت وعرضه  7أمتار ويزن 2,2
طن ،وتضم الجدران الداخلية زخرفة من ذهب عيار  24قرياطاً وزجاجاً وفسيفسا ًء
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من الخارج عدد كبري من الرخام .وتحتوي قاعة الصالة الرئيسية عىل عدد من األعمدة
الداخلية التي تتميز بشكل الورد وقد تم تغطية املساحة املوجودة بني األعمدة
األربعة ،بالرخام الذي تم تصميمه باستخدام تقنيات مختلفة ،حيث تم تصميم زخارفها
باستخدام الفسيفساء املرصعة بالذهب بحيث تظهر بصورة هندسية متناسقة تعكس
جامليات العامرة اإلسالمية.
اإلضاءة القمرية

ترتكز بكمية أكرب عىل الحائط الغريب ،ويحيط الجامع  7,874مرتا ً مربعاً من البحريات
االصطناعية تضم بالطاً داكن اللون ،واستخدم يف منطقة املحراب ذهب من عيار 24
قرياطاً وأوراقاً ذهبية وزجاجاً وفسيفسا ًء ،ويحتوي الجامع عىل  1,096عمودا ً يف املنطقة
الخارجية و  96عمودا ً يف القاعة الرئيسية للصالة التي تتضمن أكرث من  2,000لوح رخام
مصنوعة يدوياً ،وغطيت بأحجار شبه كرمية .ويتميز جدار القبلة بارتفاع  23مرتا ً وعرض
 50مرتا ً ،وتم تخطيط أسامء الله الحسنى عىل جدار القبلة باستخدام الخط الكويف مع
خلفية مضاءة بألياف برصية.
ويحتوي الجامع عىل  80لوح "إيزنك" وهي ألواح قرميد مزينة بالسرياميك اشتهرت يف
القرن السادس عرش بعد استخدامها يف املباين الدينية التابعة لإلمرباطورية العثامنية،
وأرشف عىل تصميم قطع القرميد التي تم تصنيعها يدوياً خطاطون عامليون.
ويستوعب الجامع ما يزيد عن  40,000ألفاً من املصلني ،منهم  7000يف القاعة الرئيسية
و  1,500يف قاعة الرجال املفتوحة و  1500يف القاعة املفتوحة األخرى املخصصة للنساء،
وحوايل  30,000يف الصحن ،و  682يف مدخل القاعة الرئيسية ،إىل جانب  784يف مدخل
القاعة الرئيسية للجامع .وتم استخدام ثالثة خطوط يف الكتابات الزخرفية للجامع ،وهي
الكويف والثلث والنسخ ،ويضم الجامع يف جانب مستقل منه رضيح املغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان .امتاز جامع الشيخ زايد الكبري بلونه األبيض الصايف حيث
استخدم فيه الرخام األبيض  cevicاليوناين األصل الذي يغطي جميع واجهات الجدران
واألعمدة من الخارج ،كام حفرت عليه آيات قرآنية و زخارف إسالمية ،واعتمدت الزهور
يف زخرفة جدران وأعمدة الجامع ،توىل هذه املرحلة مقاولون عامليون من تركيا ،وقاموا
بتنفيذه يف الصني حيث بدأوا بتلبيسه يف عام  2004وانتهى .2007
وقد حرص يف بناء الجامع عىل استخدام مواد طبيعية سواء من الرخام أو الخشب
أو األلوان وغريها الكثري ،كام أن الزخارف التي حفرت عىل جدران الجامع وأعمدته
مشغولة يدويا ،باإلضافة إىل أن كل ركن وكل تحفة معامرية أو فنية موجودة يف الجامع
قد صممت خصيصا له وتفرد بكل ما يحمله من تصاميم ورسومات وزخارف وأفكار.
القباب

يضم جامع الشيخ زايد الكبري مجموعة مختلفة من القباب تصل إىل  82قبة ،تقع أكربها
يف منتصف القاعة الرئيسية ،وهي مكسوة من الخارج بالرخام األبيض النقي ويأخذ
(تاج القبة) شكل القلة املقلوبة ،ويتخذ الجزء العلوي منها شكل الهالل املطيل بالذهب
وفسيفساء الزجاج ،وهناك نوافذ يف الجهة السفلية من القبة تسمح بدخول الضوء
الطبيعي إىل قاعة الصالة .صمم الجزء الداخيل للقبة عىل الطراز املغريب التقليدي الذي
استخدم فيه الجبس املقوى بالزجاج ( جي ار جي)  ،ويحيط بالقبة من األسفل آيات من
القرآن الكريم مطلية بالذهب كتبت باستخدام تقنية ( جي أر جي).
القباب األخرى موجودة يف املداخل الخارجية وقاعات الدخول املختلفة ،وهناك  14قبة
خرضاء مصنوعة من الزجاج موجودة فوق امليضأتان الخاصتان بالنساء والرجال ،وتعد
القباب الخرضاء عنرصا ً مهامً من عنارص تصميم الحدائق اإلسالمية يف الجوامع.
الرخام

يعد اللون األبيض النقي أحد أهم الصفات املميزة يف جامع الشيخ زايد الكبري ،وقد
استخدم هذا اللون تحقيقاً لرغبة املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان "طيب الله ثراه" ويعترب هذا اللون رمزا ً للطهارة والرحمة ،ويغطي الجامع
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صمم نظام اإلضاءة القمرية الفريد من نوعه ليعكس املراحل القمرية املختلفة ،ويتضح
ذلك من خالل انعكاس اإلضاءة التي تتخذ اشكال السحب ذات اللون الرمادي عىل
الواجهة الخارجية من الجامع والقباب واملمرات ،حيث تختلف اإلضاءة من يوم آلخر
حسب الحركة القمرية طوال الشهر ،ففي بداية الشهر عندما يكون القمر هالالً تكون
اإلضاءة خافتة ،وتتغري اإلضاءة تدريجياً لتصبح أكرث سطوعاً عندما يكون القمر بدرا ً ،
ويضم الجامع  22برجاً لإلضاءة تحتوي عىل عدد من أجهزة العرض الضوئية لتصل إىل
هذا الشكل اإلبداعي املميز.
السجادة

تضم قاعة الصالة الرئيسية أكرب سجادة يف العامل ،وهي مصنوعة يدوياً ،والتي صممت
عىل الطراز اإلسالمي (امليدايل) وقد صنعت بواسطة الجيل الثالث من حرفيي السجاد،
وصممها الدكتور /عيل خالقي ،كام شارك يف صنع السجادة ما يقارب  1200حريف.
استغرق العمل بها مدة سنتني ،حيث استغرق التصميم  8أشهر والحياكة  12شهرا ً
وبقية املدة تم خاللها نقل وحياكة القطع يف الجامع حتى تجتمع يف قطعة واحدة ،وقد
اتخذت السجادة يف املرحلة النهائية مساحة  5,700مرت مربع ،حيث يبلغ الصوف % 70
من وزن السجادة ،ويشكل القطن  % 30من وزنها.
الثريات

يضم الجامع سبع ثريات كريستالية متواجدة يف القاعات واملداخل ،وقد صنعت بواسطة
رشكة أملانية (فوستيق) ،وتحتوي القاعة الرئيسية عىل إحدى أكرب الرثيات يف العامل ،حيث
تزن ما يقارب  12طناً وتتمركز يف منتصف القاعة.
كام توجد يف القاعة نفسها ثريتان بحجم أصغر ومن نفس التصميم تزن كالهام ما
يقارب  8طن ،وهناك أربع ثريات أخرى ذات اللون األزرق موجودة يف مداخل الجامع
األربعة تزن أكربها ما يقارب  2طن ،وقد استخدم يف صناعتها النحاس األصفر والفوالذ
املقاوم للصدأ ولوحات زجاجية رصعت بالكريستال السواروفسيك.
المكتبة

تعترب مكتبة جامع الشيخ زايد الكبري مكتبة فريدة من نوعها حيث إنها أول مكتبة تقع
يف منارة جامع ،باإلضافة إىل أنها تقتني العديد من الكتب واملراجع الفريدة من نوعها
واملتخصصة يف مجال الحضارة اإلسالمية بشكل عام ،وبشكل خاص يف فنون العامرة
اإلسالمية ،الخطوط العربية واإلسالمية ،املسكوكات اإلسالمية القدمية ،السجاد الرشقي.
كام تسعى مكتبة جامع الشيخ زايد الكبري إىل استئناف روح التفاعل مع اآلخر واإلفادة
من املعارف العامل ّية وتشجيع البحث العلمي الذي م ّيز عصور التقدّم العرب ّية اإلسالم ّية.

أمكنة وأزمنة

متخصصة يف العامرة اإلسالمية وفنونها وعلومها ،تتمحور حول
تض ّم املكتبة مصادر أساسية
ّ
الحضارة اإلسالمية كام تت ّبدى يف تصورات اآلخرين ،وتحوي املكتبة عددا ً من أوعية املعلومات
املطبوعة من كتب ودوريات عن الفنون والعامرة اإلسالمية وتاريخها مكتوبة يف اثنتي عرشة
لغة حيّة أو يزيد.
المنبر

ومضات

وليد الشحي

wya72@hotmail.com

رمضان بالخير يعود
يتواجد املنرب بالجانب األمين من محراب الجامع ويحتوي عىل  11درجة بحيث تسمح لإلمام يف
الوقوف مبكان بارز إللقاء الخطبة آلالف املصلني الذين يستقبلهم الجامع .وميتاز املنرب بنقوش
من الورد وأشكال الصدف الذي صنع من خشب األرز املعشق بالصدف وفسيفساء الزجاج
والذهب األبيض .ويحتوي عىل قبة صغرية يف أعاله ويتخذ الشكل العلوي منها شكل الهالل.
مركز الجامع

تأسس مركز جامع الشيخ زايد الكبري يف العام  2008بقرار صادر عن سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رقم  18لسنة  ،2008وتعديله بقرار
سمو وزير شؤون الرئاسة رقم  7لسنة  ، 2012ومبوجب هذا القرار يهدف املركز إىل:
 .1إبراز مآثر املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،وتعزيز ذكراه وبيان مناقبه وإسهاماته
اإلنسانية.
 .2التعاون مع مراكز البحوث واملجامع واملؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية.
 .3تعزيز التواصل بني الحضارات والتعريف باملركز كوجهة سياحية وحضارية.
الوالد المؤسس في سطور

ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام  1918يف مدينة العني ،وهو أول رئيس لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وقد سمي عىل اسم جده الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان والذي حكم إمارة
أبوظبي منذ عام  1855وحتى عام  . 1909توىل الشيخ زايد حكم العني عام  1946ومل تكن ندرة
املاء واملال وقلة اإلمكانيات حجر عرثة أمام تطوير مدينة العني ،وبفضل تلك التوجهات فقد
افتتحت يف عام  1959أول مدرسة بالعني حملت اسم املدرسة النهيانية  ،كام تم إنشاء أول سوق
تجاري وشبكة طرق ومشفى طبي  ،ولعل أبرز ما تحقق يف تلك الفرتة الصعبة من تاريخ مدينة
العني القرار الذي أصدره الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،والقايض بإعادة النظر يف ملكية املياه
وجعلها عىل ندرتها متوفرة للجميع باإلضافة إىل تسخريها لزيادة املساحات الزراعية.
تواريخ ومحطات في حياة الشيخ زايد

* توىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكم مدينة العني عام 1946
* توىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم يف إمارة أبوظبي يف  6أغسطس 1966
* انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف  2ديسمرب 1971
وفاته

تويف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) يف التاسع عرش من شهر رمضان  ،املوافق
 2نوفمرب  2004ليخلفه ابنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة اإلمارات
العربية املتحدة وحاكامً إلمارة أبوظبي ،ويقع رضيح املغفور له بإذن الله تعاىل  ،بجوار الجامع
الكبري يف الجانب الشاميل منه.
مصدر المواد والصور  :الموقع االلكتروني
لمركز جامع الشيخ زايد الكبير /http://www.szgmc.ae
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بالخير يعود" ..هذه العبارة المنمقة الملحنة
"بريحة العطر والعود رمضان ً
ً
إنشاديا دأبت على سماعها دوما في شهر رمضان عبر أثير إذاعة القرآن
الكريم من أبوظبي قبل وبعد كل فاصل إعالني  ،وكلي أمل بأن يبلغنا اهلل
الشهر الكريم كل عام.
ً
ً
وأعواما
أياما
نتذكر
ونحن
،
اهلل
من
بفضل
علينا
يعود
رمضان
وها هو شهر
ً
ً
وأحبابا سطروا في ِسفر صفحاتنا ذكريات ال تبارح ذاكرتنا مذ كنا صغارا حتى
كبرنا وأصبحت أيام الزمن الجميل تكبر معنا  ،يأتي رمضان فيذكرنا بها.
هي طفولة  ،وأنشودة  ،وأهزوجة  ،وحكايات  ،وصفحات  ،وذكريات
تفوح بعبق رمضان الماضي والحاضر  ،فأي شهر أنت يا رمضان  ،وأي زمان
 ،وأي مكان؟!
شهر رمضان هذا الضيف العزيز له مكانة غالية في القلوب والنفوس
يحمل في طياته العديد من الذكريات الجميلة والطريفة التي ال يمكن أن
ُ
تمحى من الذاكرة  ،فعالوة على روحانية هذا الشهر وفضائله الدينية الكثيرة
وتقاليد اجتماعية أصيلة ارتبطت به على مر العصور ابتداء من
 ،هناك عادات ً
زمن األجداد ومرورا بعصر اآلباء واألجيال المتعاقبة.
َ
في طفولتي  ،ال أنس وجبة الروب مع األرز التي تحرص أسرتي على أن
السحور كي يقوى عودنا على الصيام  ،لكن ذلك ال يمنعني
نتناولها وقت
ً
من االستعانة – أحيانا  -بثالجة القيلولة وما فيها ً من بقايا الليلة الفائتة لسد
ألم الجوع عندما كنا نتدرب على الصيام تدريجيا ً ،وكان شراب (الفيمتو)
ُ
البارد الذي ال يقاوم مع اشتداد درجة الحرارة صيفا في رمضان هو الوحيد
ُ
ُ
الذي يقدم دليل إدانتي إلى األسرة على أنني أفطرت وأفسدت صيامي
مع سبق اإلصرار والترصد  ،حيث تظهر آثاره الحمراء الداكنة على فمي منذ
يخضعني للتوبيخ والعقاب الفوري بقفل الثالجة
الوهلة األولى  ،األمر الذي ً
عني وحرماني من الفطور أحيانا !
رمضان ،
كثيرة هي المواقف التي ال تبارح ذاكرتي أيام الطفولة في ً
والتي ال تستوعبها هذه المساحة المحدودة  ،والتي أحن إليها كثيرا كما
يحن إليها اآلخرون من أبناء جيلى  ،وعندما أقلب هذه الصفحات أتذكر جيل
اليوم  ،فأتحسر على تلك األيام الخوالي.
ً
جيل اليوم ً اتخذ رمضان نوما في النهار منذ الصباح
نعم  ،فالبعض من ً
وحتى ما بعد الفطور أحيانا  ،وسهرا في الليل حتى وقت صباح أو ظهر اليوم
التالي  ،فأي رمضان عاشه هؤالء؟
حتى مسلسالت رمضان في الماضي كانت بريئة  ،خفيفة  ،جميلة ال تزال
في ذاكرة الكبار  ،كالمستوحاة من التراث العربي وأساطير الحكايات القديمة
مثل " بدر الزمان " و " وعلي بابا " و " الغرباء "  ،باإلضافة إلى المسلسالت
الدرامية والكوميدية الخليجية مثل " خالتي قماشة " و " خرج ولم يعد"
وغيرها.
ً
كما أن الممثلين في الزمن الجميل كانوا غير  ،قدموا لنا أعماال فنية راقية ،
أما اآلن فتحولت مسلسالت رمضان إلى تعري وابتذال وجنس ورقص  ،دون
حسيب أو رقيب  ،ودون مراعاة لحرمة ومكانة الشهر الفضيل !
ومضة أخيرة:
رمضان والعيد فرصة عظيمة لتنظيف القلوب من المشاحنات والشوائب
العالقة  ،فلنبادر بصلة األرحام والصفح عن من أساء إلينا  ،فالجنة سلعة
غالية تحتاج إلى قلوب نظيفة صافية  ،بال حسد  ،أو حقد  ،أو غل.
وكل عام وأنتم بخير.

استطالع

الشرطة في رمضان ..

واجبات ومهام
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ،شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ،تتعالى فيه أصوات المآذن وتزدحم به المساجد،
شهر ليس كغيرة من األشهر من حيث العبادات والندوات والمسابقات والدورات ،فيه يكسر الروتين وتكثر فيه المهام ،من إحدى أههم زوايا
هذا الشهر سلطنا الضوء على العمل الشرطي والجهود المبذولة من رجال األمن ،وآلية التنسيق بين الشرطة والجهات التي ًتقوم ًبتنظيم
فعاليات ودورات ومسابقات بنواحي متعددة من اإلمارة وكيفية وضع الحلول في المناطق المزدحمة التي تشهد إختناقا مروريا رفي
أوقات الذروة ،حول هذا الموضوع أجرينا بعض اللقاءات...

إستطالع  :مبارك الدردا المري  -تصوير محمد مطر

ومن ضمنها تحدث إلينا سعادة العقيد عيل سامل
العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات برشطة رأس
الخيمة حيث قال:
تكثيف الدوريات ومعالجة االزدحام

طبيعة عملنا يف رمضان هي تكثيف الدوريات وتغطية
األماكن املزدحمة أثناء فرتات الذروة ،كالنخيل وشارع
الكويتي ،ودوار املعرييض ،حيث نقوم بتكثيف
الدوريات عىل مدار الساعة ،باإلضافة إىل تثبيت
دوريات أثناء وقت الذروة والفرتات الليلية ،وزيادة
حمالت التفتيش التي نقوم بها يف أماكن ومناطق
معينة من خالل برنامج لألماكن التي تكرث بها
اإلزعاجات يف املناطق السكنية وغريها وهذه األماكن
يقوم بتحديدها أمن الطريق.
وأضاف أن املهام التي يكلفون بها يف شهر رمضان يتم
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العقيد علي سالم العلكيم

نعمل على تكثيف الدوريات
ومعالجة اإلزدحامات في
أوقات الذروة
إشعارهم فيها قبل حلول الشهر بإسبوع تقريبا ً،أما
املعتاد تكليف دوريات للمشاركة يف توزيع وجبات
إفطار صائم مع الجهة املوزعة حيث نقوم بتكليف
الدوريات لتنظيم الجهود وحركة السري .أيضاً من
املهام الثابتة خالل الشهر الكريم ومن أبرز مهام
الدوريات الرتكيز عىل شارع الكويتي ،حيث يكرث فيه

االزدحام واالختناقات ،كام أننا نقوم بتكليف دوريات
معينة ملرافقة الوفود الزائرة لإلمارة .كام أن دورنا
كإدارة للمرور والدوريات أثناء دورة صقر الرمضانية
التي تقام سنوياً يف شهر رمضان املبارك بنادي ضباط
الرشطة برأس الخيمة ،التنسيق املبارش مع إدارة نادي
الضباط لتوفري دوريات وقت الحاجة لتنظيم حركة

استطالع

السري وخصوصاً يف يومي اإلفتتاح والختام ،والتننسيق
مع غرفة العمليات لتوجيه الدوريات للمهام الرسمية
وغري الرسمية.

العقيد محمد المطوع

بمناسبة اليوبيل الفضي هذا
العام المشاركة للناشئين
والكبار.

نتعامل مع جمهور واع

وعن الصعوبات واملشاكل التي يواجهونها قال :إننا
نتعامل مع جمهور واع يعرف ويحرتم القوانني واللوائح
واألنظمة املرورية ،فالكل يحرتم هذا الشهر الكريم،
كام أن للرشطة اإلمكانية والقدرة الكافية .المتصاص
غضب مرتادي الطريق من مختلف الرشائح ،حيث
عملنا كإدارة عىل زج جميع أفراد الدوريات بدورات
تدريبية حول كيفية التعامل مع الجمهور ،والحمد لله
تجاوزنا الكثري من املشاكل والعقبات من هذه الناحية
إال أن الضغط يكمن نوعاً ما يف فرتة ماقبل اإلفطار ،حيث
يكون هناك ازدحام مروري يف بعض الطرق ،منوهاً إىل
أن الرسعة الزائدة يف القيادة من قبل بعض األشخاص
قد تتسبب يف حوادث عىل الطريق تؤدي إىل عرقلة
حركة السري ،ولكنا والحمد لله يف كل سنة نقوم بتكليف
الدوريات يف األماكن املزدحمة لضبط حركة السري من
قبل مرتادي الطريق ،وتقليل االختناقات املرورية،
ونحن بدورنا نعمل عىل تقديم أعىل مستويات الخدمة
من أجل الجمهور والذي نسجله وبحق أن كل مرتادي
الطريق ملتزمون بالقوانني واالرشادات املرورية ،نتمنى
السالمة للجميع ونهنئ الجميع بحلول شهر رمضان
املبارك أعاده علينا وعىل وطننا وقيادتنا وشعبنا بالخري
والربكات.
ال نواجه صعوبة في أداء عملنا

وذكرالعقيد محمد املطوع مدير نادي ضباط رشطة
رأس الخيمة ،أنه تم االستعداد الستقبال دورة صقر
الرمضانية بالتنسيق مع العديد من الجهات من ضمنها
الحراسات األمنية للتواجد داخل نادي الضباط لغرض
الحفاظ عىل األمن خالل فرتة الدورة ،باإلضافة إىل
اإلسعاف واالنقاذ ملعالجة وإسعاف اإلصابات التي قد
تحدث  -ال سمح الله  -أثناء املباريات وغريها كام تم
التنسيق مع الخدمات الطبية والخدمات املساندة،
وإدارة املرور والدوريات لتنظيم حركة السري داخل
وخارج النادي لتسهيل حركة الجمهور واملارة.
مضيفاً أنه يف العام املايض كانت املشاركات يف الدورة
تقترص عىل فئة الناشئني فقط ،أما هذه السنة إن
شاء الله ومبناسبة اليوبيل الفيض سوف تكون لفئتي
الناشئني والكبار حيث أقيمت يف العام املايض يف الصالة
الرياضية أما السنة الحالية يف امللعب الخارجي.
وال توجد أي صعوبات يف أداء عملنا خالل فرتة رمضان
وبفضل الله ثم دعم القائد العام لرشطة رأس الخيمة
اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،وال يوجد
عائق ،بل انسيابية بالعمل واألداء ،وهذا العام إن شاء
الله نطمح أن يكون كسابق األعوام أو أفضل من حيث
النجاح والتميز ،فالجهات التي نقوم بالتنسيق معها

المقدم أحمد محمد النقبي

رغم ضغوط العمل النواجه
أي صعوبة في أداء المهام

متعاونة عىل أتم وجه والجمهور ايضاً متعاون من
حيث التنظيم والحضور واالنرصاف ،ونتمنى التوفيق
لجميع الفرق املشاركة ونأمل منهم التعاون وااللتزام
بقوانني الدورة والجنة املنظمة.
تهنئة بالمناسبة

ال يسعني يف نهاية املطاف إال أن اتقدم بأسمى آيات
التهاين والتربيكات بحلول شهر رمضان املبارك لدولتنا
الحبيبة ،وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبه ،وحكام اإلمارات
وويل عهده األمني وسيدي الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وعىل
رأسها اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة واملواطنون واملقيمون عىل
أرض الوطن ،وأعاده الله علينا وعىل املسلمني بالخري
والربكات.
نتجاوز كل الضغوط التي تواجه العمل

ويقول املقدم أحمد محمد النقبي ،مدير إدارة املهام
الخاصة باإلنابة ورئيس قسم األمن والحرسات:
مهامنا املوكلة لنا هي نفس املهام ونفس طبيعة
العمل بنفس األفراد واإلمكانيات ،وبنفس توقيت
ساعات العمل بالنسبة إىل «الشفتات» أما الدوام
الرسمي فتختلف ساعات العمل يف شهر رمضان الكريم
كبقية دوائر الرشطة الباقية .وتضاف إىل عملنا مهام
يف دوائر اإلمارة سواء كانت إتحادية أو محلية حيث
تقوم بعض الدوائر بإقامة دورات أو مسابقات أو
فعاليات تستوجب منا فرض الحراسة والتواجد األمني
يف هذا املكان ،باإلضافة إىل دورة صقر الرمضانية التي

تقام يف نادي ضباط رشطة رأس الخيمة حيث ينترش
أفرادنا بشكل يومي من بداية الدورة إىل نهايتها،
باالضافة إىل الرشطة النسائية التي تكون تتواجد
طيلة رمضان يف مسجد الشيخ زايد ،ايضاً الجمعيات
النسائية كجمعية نهضة املرأة وغريها من الجمعيات
تقوم الرشطة النسائية بالحراسة طوال فرتة الفعاليات
املقامة ويكون العمل متكامل مع كثري من الجهات
كالدوريات والتحريات ،ونقوم بالتنسيق أثناء الفرتات
التي تتطلب منا مشاركتهم .ال توجد صعوبة يف أداء
املهام التي نقوم بها كحراسات أثناء فرتة الصوم ،أما
املهام األخرى اإلضافية يف شهر رمضان ترتكز بعد فرتة
اإلفطار وال صعوبة يف ذلك ،لكن هناك ضغط نوعاً ما
بالعمل ،وبفضل الله كل سنة نتجاوز ذلك بكل يرس
ونجاح يعود ذلك الفضل لله ثم قيادتنا الرشيدة .نتمنى
من الجمهور أن يكون متعاوناً معنا كالسنوات املاضية
وملتزماً بالقوانني والضوابط التي هي يف نهاية املطاف
تصب يف الصالح العام يك يتسنى لنا كجهة أمنية تقديم
أفضل الخدمات.
كلمة أخيرة

نهنئ حكومتنا الرشيدة ،وعىل رأسها سيدي صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله  -ونائبة وحكام اإلمارات وويل عهدهاألمني وسيدي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء
الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام لرشطة
رأس الخيمة ،والضباط وضباط الصف وشعبنا الكريم
واملقيمني عىل هذه األرض مبناسبة حلول شهر رمضان
املبارك أعاده الله عىل الجميع باألمن واألمان.
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الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي
بعده ،أما بعد :
معنى الصيام يف الرشع  :هو التعبد لله باإلمساك
عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس .
املفطرات هي األكل  ،والرشب  ،والجامع  ،وما فيها
حكمها.
وصيام شهر رمضان أحد أركان اإلسالم  ،وفروضه
العظام ،وقد دل عليه الكتاب  ،والسنة  ،قال الله ـ
تعاىل ـ " :يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام
كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون" البقرة
(.)183
وقال رسول الله صىل الله عليه وسلم " :بني اإلسالم
عىل خمس " وذكر منها ":وصوم رمضان" .
وقد فرض الصوم يف شهر شعبان يف السنة الثانية من
الهجرة ،فصام رسول الله صىل الله عليه وسلم تسع
رمضانات إجامعاً.
فضائل صيام رمضان

ومنها :أن الصائم يدرب نفسه عىل مراقبة الله ـ
تعاىل ـ فيرتك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه ،لعلمه
باطالع الله عليه.
ومنها :أن الصيام يضيق مجاري الشيطان ،فإنه يجري
من ابن آدم مجرى الدم ،فبالصيام يضعف نفوذه ،
وتقل منه املعايص.
ومنها :أن الصائم ـ يف الغالب ـ تكرث طاعاته،
والطاعات من خصال التقوى.
ومنها :أن الغني إذا ذاق أمل الجوع أوجب له ذلك
مواساة الفقراء واملعدمني ،وهذا من خصال التقوى.
أن الصيام وقاية ،وسرت من النار :قال صىل الله عليه
وسلم":الصيام جنة".
قال ابن العريب رحمه الله  ":وإمنا كان الصوم جنة،
ألنه إمساك عن الشهوات ،والنار محفوفة بالشهوات،
فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات يف الدنيا
كان ذلك ساترا ً له من النار يف اآلخرة".
أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
املسك :قال صىل الله عليه وسلم ":ولخلوف فم
الصائم أطيب عند الله من ريح املسك".
ومعنى الخلوف :تغري رائحة فم الصائم بسبب
الصيام .أن الله ـ عز وجل ـ اختص الصيام بأنه
له وهو يجزي به ،قال صىل الله عليه وسلم ":كل
عمل ابن آدم له :الحسنة بعرش أمثالها إىل سبعامئة
ضعف ،قال الله ـ عز وجل ـ إال الصوم ،فإنه يل وأنا
أجزي به ،إنه ترك شهوته ،وطعامه ،ورشابه من
أجيل".
والسبب يف ذلك أن الصيام رس بني العبد وبني ربه ال
يطلع عليه غريه ـ عز وجل ـ .

لصيام رمضان فضائل عظيمة  ،ومن ذلك ما ييل :
أنه سبب ملغفرة الذنوب  :قال صىل الله عليه وسلم:
"من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر" .أنه من أعظم أسباب التحيل
بالتقوى :فالتقوى هي الحكمة الجامعة يف الصيام،
قال الله ـ تعاىل ـ  ":يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم
تتقون" البقرة (.)183
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يف
تفسري هذه اآلية  " :فإن الصيام من أكرب أسباب
التقوى  ،ألن فيه امتثال أمر الله ونهيه  ،فمام اشتمل
من أسرار الصيام وحكمه
عليه من التقوى أن الصائم يرتك ما حرم الله عليه
من األكل والرشب والجامع ونحوهام  ،التي متيل الصوم درس مفيد يف سياسة املرء لنفسه ،وتحكمه
إليها نفسه ،متقرباً إىل الله  ،راجياً برتكها ثوابه ،فهذا يف أهوائه ،وضبطه بالجد لنوازع الهزل ،واللغو،
والعبث.
من التقوى.

الصوم ينمي يف النفوس رعاية األمانة ،واإلخالص يف
العمل  ،وأال يراعى فيه غري وجه الله ـ تعاىل ـ .
وهذه فضيلة عظمى تقيض عىل رذائل املداهنة
والرياء والنفاق.
الصوم يريب يف النفوس مكارم األخالق  ،ومحاسن
األعامل ،فيبعثها إىل بر الوالدين  ،وصلة الرحم،
واإلحسان إىل األهل والجريان.
أنه سبب للحصول عىل الصحة العامة بجميع
معانيها ،ففيه صحة بدنية حسية ،وفيه صحة روحية
معنوية ،وفيه صحة فكرية ذهنية.
فالصحة البدنية تأيت من كون الصيام يقيض عىل
املواد املرتسبة يف البدن ،وال سيام أبدان أويل النعمة
والنهمة والتخمة وقلييل العمل والحركة ،فقد قال
األطباء :إن الصيام يحفظ الرطوبات الطارئة ،ويطهر
األمعاء من فساد السموم التي تحدثها البطنة،
ويحول دون كرثة الشحوم التي لها خطرها عىل
القلب  ،فهو كتضمري الخيل الذي يزيدها قوة عىل
الكر والفر .وأما الصحة املعنوية فكام تقدم من أن
الصوم من أعظم ما تصح به القلوب  ،وتزكو به
األرواح.
وأما الصحة الفكرية فتأيت من أثر الصيام الصحيح
 ،حيث يحصل به حسن التفكري  ،وسالمة النظرة ،
والتدبر يف أمر الله ونهيه وحكمته.
وبذلك يصح للصائم تفكريه ،ويستنري بنور ربه ،
ويستجيب لنداءاته ،ويحقق طاعته ،فيخرج من
صيامه بنفس جديدة ،وفكر نري  ،يسلم به من
وصف البهيمة ،ويصعد يف مراتب السعادة والسيادة
درجات .ونسأل الله أن يعيننا عىل الصيام والقيام
وقراءة القرآن والحمد لله رب العاملني .
مخترص بترصف من كتاب  :اإلسالم (حقيقته –
رشائعه – عقائده – نظمه) د .محمد الحمد
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نبارك للشاعر سيف بن سالم المنصوري تألقه ببرنامج شاعر المليون والفوز
باللقب والمركز األول .نختار هذه األبيات من روائعه التي ألقاها في مسرح
شاطيء الراحة في أبوظبي
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شرفت والمعنى بعيد المحاريف

َّثبت لين اهلل عرض به على الشوف

راسي يتقادح شعر قاف وتواصيف

بدع على المشهاه فردي ومردوف
ٍ

طوع لبو سلطان من دون تصنيف
ٍ

شوابنا

وعاصوف

يوقف ونوقف مانروز المواقيف

َّ
بشته مالذ المنغبن مزبن الخوف

سحب عقب ماها نفانيف
يمناه
ٍ

تبهج فؤاد اللي من الهم مشظوف

ويسراه َّ
مضربها تنوش السراجيف

لكن عفوه عن معاديه محروف

َ
أزهلها عليا وانا سيف
ويابوي

موقف منهول ما فيه معيوف
في
ٍ

أفدا ثرى وأرقى َنبا كل تشريف

وأنومس المعنى على مدة الشوف
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بريد القراء

جريمة

تهز كيان البشرية
إبراهيم محمد علي

َّ
وهبه اهلل ،وبدونها فإنه ال
إن حق اإلنسان في الحياة هو أغلى
ً
الحقوق وأقدسها على اإلطالق ألن الحياة هي أثمن ما ِّ
اعتبر اإلسالم أن االعتداء على هذا الحق بالقتل هو أفظع جريمة
قيمة ألي شيء آخر ِّيملكه مهما كان عظيما ،ولهذا فقد
ِّ
َّ
إذا تمتع ُّبحقوقه كاملة ،وفي
أهدافه ،ويبلغ
أن يحقق
يرتكبها
غاياته إال ُّ
ُّ
ُّ
اإلنسان في حق ُّ أخيه اإلنسان ، ُّ ،ال يمكن لإلنسان ُّ
ُّ
ِّ
وحق ِّ
الحر ية وحق المساواة وحق التعلم .وكل هذه الحقوق واجبة
وحق التملك ،وحق صيانة العرض،
الحياة
حق
متها
مقد
ِّ
له من حيث أنه إنسان ،بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أو مركزه االجتماعي ،قال اهلل تعالى{ :ولقد َّ
كرمنا بني
ً
َّ
ْ
َّ
َّ
َّ ُ
ُ
ُ
َ
الط ِّ
وحملناهم في َ
الحرص
أشد
اإلسالم
حرص
وقد
}
تفضيال
نا
خلق
ن
مم
كثير
على
م
لناه
وفض
بات
ي
من
الب ِّر
آدم
ِ
ٍ
ِ
ً
ِّ ً
ً
َ ْ ُْ
والبحر َّورزقناهم ُّ
َّ ُ
ُ
ِّ
بأشد عقوبة بقوله تعالى { :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا
حماية حياة اإلنسان ،فهدد من
يستحلها ً
ً
على َ
َّ
َ ُ
فيها وغ ِض َب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} لذا فإن الخروج عن شرع اهلل تعالى والشذوذ عن القوانين التي رسمها
ُ
على مرتكبها
العقوبة
المشرع والتي حدد أركانها وبين عقوبتها يع ــد من الجرائم التي تستوجب الوقوف عندها وإنزال
ً
ً
من النصوص الجنائية  ،وقرر له عقوبة أو تدبيرا وقائيا بسبب ما
فالجريمة هي كل فعل أو امتناع جرم المشرع اتيانه في نص ً
شخص أهل للمساءلة الجنائية.
عن
صادرا
يحدثه من اضطراب اجتماعي ويكون هذا الفعل أو االمتناع
ٍ

فالجرميــة إذا ً تســتلزم وجــود نــص ترشيعــي وهــذا
هــو الركــن القانــوين  ،وتســتوجب ارتــكاب الفعــل
أو االمتنــاع عــن الفعــل  ،وهــذا هــو الركــن املــادي ،
وتســتلزم إضافــة إىل ذلــك بحــث املســؤولية الجنائيــة
بحيــث ال يســأل هــذا الشــخص عــن هــذا الفعــل أو
الــرك إال إذا قــام بــه بــإرادة و اختيــار ،وهــذا هــو
الركــن املعنــوي .
واملجــرم هــو الشــخص الــذي ينتهــك القانــون الجنــايئ
الــذي تســنه الســلطة الترشيعيــة ويعيــش يف ظلــه
ومــن ثــم فهــو الــذي يرتكــب فعـاً مــا يُعــد جرميــة
يف نظــر القانــون وال يطلــق عليــه لفــظ املجــرم إال بعد
صــدور الحكــم يف القضيــة وإال فهــو ُمتهــم بارتــكاب
ُجــرم مــا وال يكــون ُمدانًــا إال بعــد صــدور الحكم
فاملتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه  ،وال
يقتــر تحريــم القتــل وتجرميــه
عنــد رشيعــة بذاتهــا أو دولــة
بعينهــا ،فاإلنســانية جمعــاء
ترفــض هــذا الســلوك امل ُشــن
والــدول كاف ـ ًة تُجــر ُم هــذه
الفعلــة املهينــة ألعــز مــا
ميلــك اإلنســان  ،واإلســام
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قبــل ذلــك كلــه حــرم إزهــاق األرواح فقــال تعــاىل مراتبهــا وتتفــاوت درجاتهــا  ،أمــا نحــن اليــوم فإننــا
ـس الَّتــي حـ َّر َم اللــه تقــف أمــام حالــة مغلفــة بنوايــا الخبــث واإلرصار
قــال اللــه تعــاىل { وال تقتلــوا ال َّنفـ َ
بالحــق ومــن قُ ِت َ
إالَّ
ــل مظلومــاً فقــد جعلنــا لوليِّــه والرتصــد عــى إتيــان أمــر تعافــه النفــس البرشيــة
ِّ
ً
ـ
ي
ـا
ـ
ف
ا
ـلطان
ـ
ُس
ـر ِْف يف القتـ ِل إنَّــه كان منصــورا ً } وقــد وتتقبلــه النفــوس الضعيفــة الرديئــة  ،فضَ ِحيتنــا اليــوم
ُ ْ
انتهــج املــرع اإلمــارايت ذلــك النهــج الربــاين وغلــظ
أب كغــره مــن اآلبــاء كانــت لــه نظــرة خاصــة يف
ٌ
يف عقوبــة القتــل ،وصنفهــا مــن ضمــن الجنايــات حياتــه وحيــاة أبنــاذه وأرستــه وفــر لهــم ُســبل العيــش
التــي قــد تصــل عقوبتهــا لإلعــدام فقــد نصــت الكرميــة والحيــاة املرتفــة مــن أجــل رؤيــة ابتســامة
املــادة (  )332مــن قانــون العقوبــات االتحــادي عــى أوالده وفرحــة أحفــاده ،ليتفاخــروا بأبيهــم وجدهــم
(مــن قتــل نفس ـاً عمــدا ً يعاقــب بالســجن املؤبــد أو املحامــي الــذي بذل الغــايل والنفيــس ألجلهــم  ،أرادوه
املؤقــت  ،وتكــون العقوبــة اإلعــدام إذا وقــع القتــل أب ـاً فــكان رحوم ـاً وأبتغــوه جــدا ً فــكان عطفوف ـاً ،
مــع الرتصــد أو مســبوقاً بــإرصار  ،أو مقرتنـاً أو مرتبطـاً مــارس عملــه الرشيــف ومهنتــه ذات الســلطة الواقفــة
بجرميــة أخــرى أو إذا وقــع عــى أحــد أصــول الجــاين أو بــكل اقتــدار ونزاهــة  ،فوقــف بجانــب املــرأة الضعيفة
عــى موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة أثنــاء أو  ،وأخــذ بيــد الرجــل امل ُشــتت بــن أورقــة املحاكــم
بســبب أو مبناســبة تأديتــه وظيفتــه أو خدمتــه  ،أو إذا وملفاتهــا  ،ورســم اإلبتســامة عــى ِشــفا ِه أمهــات
اســتعملت فيــه مــادة ســامة أو مفرقعة ) فاإلنســان يف كُــر بتخليــص أبنائهــن وبناتهــن مــن مائــدة الجرائــم
نظــر القانــون مجموعــة مــن القيــم جديــرة بالرعايــة والعقوبــات وعمــل عــى إرجــاع الحقــوق الضائعــة
واالهتــام ،بــل إن كل قيمــة اجتامعيــة يرعاهــا ألصحابهــا  ،فــكان املدافــع األول والرقــم الصعــب يف
القانــون إمنــا تســتمد أصلهــا ووزنهــا مــن تقديــر إرســاء مبــادئ العدالــة ونــرة املظلومــن و مل يكــن
اإلنســان لهــا ومــدى تعلقــه بهــا ،لــذا فإنــه عــى يعلــم بــأن كل ذلــك لــن يــدوم طويــاً وســيأيت
عــرش هــذه القيــم ترتبــع أعــز قيمــة وأغالهــا ،وهــي يــوم ليكــون هــو مــن يبحــث عــن شــخص يقــف
قيمــة الحيــاة وبعدهــا تــأيت قيــم أخــرى تختلــف بجانــب بناتــه ويأخــذ بيــد أبنائــه ويرســم البســمة
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عــى ِشــفاه محبيــه ومنتســبي مهنتـ ِه وأفـراد مجتمعــه
 ،ويدافــع ويرتافــع عنــه يف ســاحات القضــاء ويطالــب
عدالــة املحكمــة بحقوقــ ِه التــي ُســلبت  ،مــن إمــرأة
أكمــل بارتباطــه بهــا نصــف دينــه فكانــت األم والبنــت
والزوجــة يف يــوم مــا ،فقــد كانــت األيــام جميلــة
بصباحهــا ومســائها وليلهــا ونهارهــا يف أعــن جميــع
أف ـراد أرستــه ،ميــارس نشــاطه اليومــي بصــورة طبيعــة
وبــكل شــوق وأمــل وترقــبٍ لغـ ٍـد أفضــل  ،وصبــا ٍح أجمل
 ،وليل ـ ٍة ينــا ُم ويحلــم بــكل مــا يتمنــاه  ،فوضــع رأســه
عــى الوســادة كعادتــه عــى أن يســتيقظ عــى صــوت
املــؤذن وهــو ينــادي ( الصــاة خــر مــن النــوم ) لتيوجــه
إىل املســجد ألداء الفريضــة التــي أوجبهــا اللــه عليــه  ،اإل
أن مــرط الطبيــب الرشعــي كان حــارضا ً يف هــذه املــرة
ليقــص «كندورتــه» التــي كانــت عليــه ليكشــف عــن
ســبب عــدم اســتيقاضه ألداء صــاة الفجــر ورؤيــة مــن
تعــود عــى رؤيتهــم صبيحــة كل يــوم لعــل اللــه ســبحانه
أخــذ أمانتــه وال اعــراض عــى قــدرة اللــه ســبحانه يف
ذلــك إال أن الحقيقــة كانــت أبعــد الخيــال يف ليلـ ٍة أمــاط
الطبيــب اللثــام عــن الواقعــة  ،فتوقفــت عقــارب الســاعة
يف مشـ ٍ
ـهد َحــل كســحاب ٍة ســوداء ال تختفــي عــن أعينهــم
وال أذهانهــم فــكان خــر وفــاة ( مقتَــل ) والدهــم مبثابــة
الجرعــة الزائــدة التــي أدت إىل وفاتهــم ذهنيــاً مــن
شــدة الصدمــة ال ســيام وأن املتهمــة ( زوجــة) الضحيــة
 ،فهتكــت األم عذريــة ب ـراءة االطفــال ،وكبلــت بفعلتهــا
قيــود حنــان األبــوة ،وحرمتهــم مــن ســندهم وعضدهــم
يف حياتهــم  ،قَتَلــت نفسـاً بريئـ ًة طامحـ ًة يف نيــل أعظــم
حقوقهــا مــن خالقهــا وهــي حــق الحيــاة دون خــوف
وال مالمــة مــن نفســها األمــارة بالســوء أو حتــى مــن
شــيطانها الــذي دفعهــا لذلــك بــكل إرادة وقــوة وعزميــة
للمــرة الثالثــة بعــد فشــلها يف محاوالتهــا الســابقة
ومبعاونــة شــخصني أجنبِيــن عنهــا وعــن عائلتهــا (
مأجوريــن) ضاربــة عــرض الحائــط بالعقوبــات يف الدنيــا
والوعــد والخــزي يف اآلخــرة  ،وراكلــة بأرجلهــا أثــر
الصدمــة و ِعظــم الواقعــة وهــول املشــهد املريــر الــذي
يداعــب وســيداعب فلــذات كبدهــا ،وســيكون وصمــة
عــار يف جبينهــا الــذي تلطــخ الدمــاء بعــد أن تَغلغــل
الشــيطان إىل نفســها فيــه فأصبــح مرتعـاً للفســاد والرش
والســوء والظلــم والجرميــة النك ـراء التــي تقشــعر منهــا
الجلــود وتجــزع منهــا النفــوس ،بيتــت النيــة فرتبصــت
بــه فــأرصت وتعمــدت لقتلــه طالبــة أمــور دنيويــة
التســمن والتغنــي مــن جــوع فأعــدت العــدة يف املــرة
الثالثــة ومبعاونــة آخريــن ووضعــت املــادة املخــدرة
يف طعامــه فنــام عــى أثرهــا فأتبعتــه بحقنــة أنســولني
مــرة هــي ومــرة الشــخص املعــاون ونقلتــه إىل املجلــس
إلخفائــه عــن مــرىء مــن يف املنــزل وبعدهــا كبــا
رجليــه ووضعــاه يف الســيارة وذهبــا بــه إىل رشفــة
الــوادي وإىل أن وصــا إىل املــكان املتفــق عليــه وضعــا

الســيارة يف موضــع الحركــة إىل أن ســقطت يف الــوادي
وهــو بداخلهــا ومقيــد الرجلــن ففــارق الحيــاة  ،هــذه
روايــة قريبــة مــن الحقيقــة  ،وأيــاً كانــت الروايــة أو
الواقعــة إال أن النتيجــة واحــدة وهــي قتــل النفــس
التــي حــرم اللــه قتلهــا إال بالحــق ! تعالــت عــى قيمهــا
النبيلــة التــي تربــت عليهــا  ،وتغطرســت عــى مبــادئ
الحــق والعدالــة وأباحــت ســفك الدمــاء  ،وخدشــت

حيــاء املجتمــع  ،وطعنــت قلــوب أوالدهــا ولطخــت
بيدهــا ســمعة أرسة كاملــة  ،خيــو ٌط طويلــة يف طيــات
ملفــات هــذه القضيــة ستكشــفها لنــا األيــام القادمــة،
ِ
والوعــظ والــدورس لنــا
لعلهــا تكــون مبثابــة الحكــم
ولالجيــال القادمــة ،ويكــون ال ٌحكــم فيهــا رادع ـاً لــكل
مــن تســول لــه نفســه العبــث يف دمــاء البــر  ،فاللــه
عـ َّز وجــل هــو واهــب الحيــاة ،وليــس ألحــد أن يزهقها.
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تحت رعاية حاكم رأس الخيمة

انطالق دورة صقر الرمضانية وسط استعدادات ضخمة
نظمت اللجنة العليا المنظمة لدورة صقر الرمضانية المؤتمر الصحفي قبل انطالقة البطولة بحضور العقيد أحمد سالم السلومي رئيس اللجنة العليا
المنظمة لدورة صقر الرمضانية والعقيد محمد المطوع والنقيب خالد النقبي والمساعد أول معتصم عثمان أعضاء اللجنة العليا ومجموعة من
اإلعالميين على مستوى الدولة.
إعداد  :مبارك المري

حيث رحب النقيب خالد النقبي بالحضور ونقل
الكلمة إىل سعادة العقيد أحمد السلومي الذي ترأس
املؤمتر وبدأ بكلمة ترحيبية بالحضور ونقل تحيات
اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
رشطة رأس الخيمة وأعضاء لجنة دورة صقر الرمضانية
للحضور وهنأهم بقدوم شهر رمضان املبارك بعدها بدأ
بالحديث عن البطولة وتاريخها وأنها تحتفل هذا العام
بيوبيلها الفيض وأوضح بأنها من أقدم البطوالت وهذه
السنة سوف تكون برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة .
كام تحدث عن شدة االهتامم والرعاية التي أوالها
القائد العام للرشطة يف هذه الدورة والتوصيات
والتوجيهات من قبله لحرصه عىل إنجاح هذه الدورة
حتى تكون الئقة ملسامها كام متنى سعادة العقيد
النجاح للدورة لكونها مىض عىل تاريخها ربع قرن ومر
عليها كثري من أسامء النجوم الالمعة ومشاهري كرة القدم
العربية واألجنبية كام أوضح عن حرصه الشديد والجهود
املبذولة إلنجاح هذه الدورة وإستمرارها لسنني عدة .
كام رصح أن البنك التجاري الدويل هو الراعي الرسمي
للدورة يف هذا العام وأيضاً هناك عدة رعاة سيعلن عنهم
الحقاً .
كام ن ّوه سعادته عن املشاركني بالبطولة وهم نجوم
من فرق متخصصة بكرة الصالون من دول العامل
حيث تتكون دورة الكبار من  12فريق يقسمون إىل
ثالث مجموعات كل مجموعة مكونة من أربع فرق
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أما الناشئني مكونني من عرش فرق مقسمني إىل 5
مجموعات باإلضافة إىل لعبة السنوكر التي تضم نجوم
كبار يف اللعبة .
كام أضاف بأن الدورة سوف تبدأ يف  2رمضان وتنتهي
يف  22رمضان وسيكون هناك حفل افتتاح ضخم
جاري اإلعداد له بشكل كبري وسيتضمن تكريم خاص
لرجال مميزين مروا ً عىل هذه الدورة من ضباط أو
أشخاص كانت لهم بصمة يف إنجاح هذه الدورة منهم
أحياء ومنهم من توفاهم الله ونسأل الله لهم الرحمة

واملغفرة .كام نوه عن مفاجآت عديدة يف يوم االفتتاح
منها أوبريت خاص يتكلم عن سرية املغفور له بإذن الله
الشيخ صقر بن محمد القاسمي وسرية الشيخ سعود
بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وسمو اللواء
الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام لرشطة
رأس الخيمة باإلضافة إىل عروض عسكرية والعاب نارية
حيث تكون مفاجأة األلعاب النارية لهذا العام بحجم
غري مسبوق باإلمارة وسوف تكون هذه السنة سنة
اليوبيل الفيض سنة متميزة بكل ما تحمله من برامج
وفعاليات وفرق مشاركة تتميز بالقوة وروح املنافسة
أيضاً أكد عىل حضور الالعب الكويتي والنجم الخليجي
جاسم يعقوب وتكرميه كضيف رشف يف حفل االفتتاح
أما التكريم يف حفل الختام سوف يكون لنجوم عدة من
دول أجنبية وعربية وخليجية وكل من ساهم وشاركم
من النجوم يف إنجاح الدورات السابقة وعند سؤاله عن
سبب إقامة بطولة للناشئني أجاب بأن دورة الناشئني
هدف من أهداف القائد العام لرشطة رأس الخيمة
ألسباب عديدة منها شغل فراغ الناشئني وتجميعهم
وإكتشاف مواهب لتصدير العبني ومواهب جديدة علامً
بأن دورة صقر الرمضانية خرجت حكام مباريات والعبني
وإعالميني ومعلقني وهذا أكرب دليل عىل نجاح الدورة
وأكتشاف املواهب وتصديرها .
ويف نهاية املؤمتر شكر الحضور وأبدى سعادته للقاء
مع الجميع ومتنى من الله العيل القدير بأن يعيد هذا
الشهر عىل األمة بالخري واليمن والربكات .

ركن المالعب

أحداث كأس العالم في عيون الجماهير

سعيد راشد البادي

تجذب أحداث كأس العالم أنظار
شريحة كبيرة من المجتمع بمختلف
األعمار واصبحت عيون الرياضيين على
البرازيل لالستمتاع بالمستديرة وتشجيع
المنتخبات المشاركة وأكد عدد من
المشاهدين الذين يتابعون البطولة
لمجلة (العين الساهرة) أن مشاهدة
نجوم العالم فرصة جميلة لمتابعة
اإلثارة وأن أجواء كأس العالم تختلف
عن باقي األحداث الرياضية ،متمنين أن
يزيد التمثيل العربي بالحدث العالمي
في المرات المقبلة ،مشيرين إلى أنه
من الصعوبة التكهن بهوية البطل.
إعداد :حسن المنصوري.

عمر عبداهلل المنصوري

عبدا هلل محمد علي

محمد عبدالعزيز السويدي

يقول سعيد راشد البادي (العب سابق) :إن انطالقة
كأس العامل جاءت مثرية جدا ً والبداية توحي أننا مقبلون
عىل بطولة ساخنة ،وأن مونديال الربازيل سيحفل
باملفاجآت وأتوقع استمرار املفاجآت لليوم األخري،
وعالقتي بكأس العامل بدأت منذ  1978وفريقي املفضل
األرجنتني واملنافسة ستنحرص بني الربازيل وإيطاليا
واألرجنتني ،ولكن من الصعب التوقع بهوية البطل،
وأفضل متابعة املباريات باملنزل ومبفردي.
عبدالله محمد عيل يقول :أمتنى تواجد أكرث من
منتخب عريب وآمل بالبطولة القادمة تواجد منتخب
اإلمارات حتى نرى علم اإلمارات يرفرف وسط املنتخبات
العاملية ويظل فريقي املفضل الربازيل ،ولكن من
الصعوبة التوقع بالبطل يف ظل مشاركة منتخبات عريقة
ولديها الطموح.
فيصل حسن الشحي (موظف) :أعترب كأس العامل فرصة
مميزة الميكن ألحد أن يفوتها ملشاهدة أفضل املنتخبات،
وفريقي املفضل أسبانيا وأتوقع البطل إيطاليا ،وأتابع
البطولة يف (الكويف شوب) بصحبة األصدقاء وأمتنى
التوفيق للمنتخبات العربية بالبطولة املقبلة وأن يكون
الحضور العريب بشكل أفضل.
عمر عبدالله املنصوري (العب كرة قدم سابق) يقول:
الصوت يعلو فوق صوت كأس العامل ،فهى تشغل كل

فيصل حسن الشحي

مصطفى راشد محمد

الرياضيني ،وعن نفيس أتابع كل مباريات البطولة
والميكن أفوت أي مبارة بالبطولة ،وعن فريقه املفضل
يقول بال تردد :إيطاليا وأمتنى أن يحقق اللقب ،ولكن
الصعب التوقع بالبطل يف ظل املنافسة القوية ،مشريا ً
إىل أن مونديال  1990يظل خالدا ً يف ذاكرته ،حيث شهد
مشاركة وتواجد منتخب اإلمارات ،متمنياً أن ينجح
املنتخب بالتأهل إىل البطولة القادمة بروسيا ،وهو قادر
عىل ذلك.
أما محمد عبدالعزيز السويدي ( 26سنة) يقول :إنه
يتابع كأس العامل من سن  6سنوات ،وتوقع أن يكون
البطل من املنتخبات التي سبق لها الفوز بالبطولة ،وأنه
يتابع املونديال باملقهى مع األصدقاء من أجل االستمتاع
به يف جو كروي ،وأن التشفري يحرم رشيحة كبرية من
الناس من مشاهدة أحداث كأس العامل.
مصطفى راشد محمد يقول :أنا من مشجعي املنتخب
الربتغايل ،ولكن مستواه اليؤهله بالفوز بالبطولة ،وإن
كأس العامل عرس عاملي ميتع كل الناس يف كل مكان وتظل
منتخبات أملانيا واألرجنتني والربازيل وإيطاليا األقرب
للقب ،وأحرص عىل متابعة املباريات باملقهى بسبب
التشفري ،ولألسف أصحاب املقاهي يبالغون يف األسعار
مستغلني إقبال الشباب عىل متابعة املباريات.
العدد ( ) 10

يولــيــو

2014

65

أ أخخببار ا
ل
م
م
ج
ت
ج
ت
م
م
ع
ع
شرطة رأس الخيمة تكرّم المثاليين المشاركين في أسبوع المرور الخليجي 30

كرم العقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور
والدوريات برشطة رأس الخيمة ،السائقني املثاليني يف
أداء الخدمة طيلة السنوات السابقة وهم عيل أحمد
عبد الرحمن الشحي ،و محمد سعيد سيود الشحي،
وسعيد راشد محمد راشد بني رشيد ،بحضور املقدم
أحمد الشمييل رئيس قسم هندسة الطرق برشطة رأس
الخيمة ،وذلك مبناسبة إحصائية املتميزين املشاركني
يف أسبوع املرور الخليجي  ،30الذي أقيم تحت شعار

( غايتنا سالمتك ) ،وقياسا ملا قدموه من عطاء طيلة
السنوات السابقة دون ارتكاب أي مخالفات مهنية أو
مرورية مع متيزهم يف العمل ،وظهورهم بصورة مثالية
مرشفة يحتذي بها ،عالوة عىل إسهاماتهم الوظيفية التي
عززت من أداء العمل الرشطي .حيث يأيت التكريم
من قبل توجيهات وزارة الداخلية ،وحرصاً من القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة عىل تطبيق إسرتاتيجيات
الوزارة التي تسعى باستمرار إىل التطوير والتميز اإلداري

يف تفعيل مهامها ،من خالل تشجيع وتحفيز املوظفني،
بهدف تحقيق الريادة يف أداء أألعامل وفق منهج
رشطي متطور .وقد أشاد العقيد العلكيم باملكرمني و
بجهودهم الكبرية التي بذلوها ليستحقوا هذا التكريم
الذي يعترب بسيط و رمزي مقابل ما قدموه من أعامل
و إنجازات ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة عىل تكريم أبنائها املتميزين و
املخلصني و اإلشادة بهم ليكونوا قدوة حسنة.

العقيد سليمان الكيزي يكرم موظف ًا متميزاً
كرم
العقيد سليامن محمد الكيزي
رئيس مركز رشطة الرمس الشامل
املساعد أول عمر خميس بن عامر الشمييل
لتميزه وإخالصه يف عمله  ،وذلك بحضور مديري األفرع باملركز.

شرطة رأس الخيمة تعود أحد منتسبيها
قام وفد من إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة ،برئاسة املقدم أحمد
الصم النقبي مدير فرع التوعية واإلعالم املروري بإدارة املرور والدوريات
يرافقه كل من النقيب حسن الزعايب مدير فرع التعقيب ،واملالزم سيف بن
حجر من فرع التوعية واإلعالم املروري ،بزيارة إىل رقيب أول أحمد الرشهان
من قسم املباحث والضبط املروي ،وذلك لالطمئنان عىل صحته مبناسبة شفائه
بعد إجرائه لعملية جراحية تكللت بالنجاح متمنني له دوام الصحة والعافية.
وأكد املقدم النقبي ،عىل أن هذه الزيارة تأيت ضمن العديد من الزيارات
التي تنظمها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بشكل مستمر ودائم لجميع
منتسبيها ،لتقوية أوارص األلفة واملودة بينهم وللتخفيف عنهم ,حرصاً من
جهاز الرشطة عىل سالمة وصحة املواطنني واملقيمني ,مشريا ً إىل رضورة تكاتف
الجهود لتعزيز دور الرشطة اإلنساين واملجتمعي بتقديم الدعم املعنوي
املستمر للجميع.
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مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل يكرّم شركائه اإلستراتيجيين المتعاونين
ك ّرم العقيد دكتور فيصل سعيد امليل رئيس مركز رشطة الجزيرة الحمراء
برأس الخيمة ،عددا من الجهات املتعاونة الخارجية مع مركز رشطة
الجزيرة الحمراء الشامل من الرشكاء واملوردين املتعاونني للعام 2014م،
وذلك بحضور كالً من املقدم محمد راشد املقدحي مدير فرع الرشطة
املجتمعية باملركز ،والرائد صقر بن سلطان القاسمي مدير فرع املرور
باملركز ،واملالزم أول عامر محمد العويض مدير فرع الحراسات باملركز،
تقديرا ً إلسهاماتهم البارزة يف تحقيق األهداف اإلسرتاتيجية لوزارة الداخلية
والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة .وقد أكد العقيد الدكتور امليل ،عىل
مدى حرص رشطة رأس الخيمة عىل تكريم وتحفيز رشكائها اإلسرتاتيجيني
الخارجيني املتميزين واملتعاونني ،بهدف خلق بيئة عمل متطورة تساهم يف
ارتقاء العمل األمني وتشجيع اإلبداع وتحقيق األهداف املنشودة.

الرائد مانع الشعمي..
بكالوريوس في هندسة الطيران

يتقدم األهل واألصدقاء بأجمل التهاين القلبية إىل الرائد
مانع عبد الرحمن الشعمي من القوات االجوية  ،مبناسبة
حصوله عىل شهادة البكالوريوس يف هندسة الطريان من
جامعة سالفورد الربيطانية  ،مع األمنيات له بدوام التفوق
العلمي والعميل ..ألف مربوك  ،وتهنئه خاصة من والده.

أيمن
شلبي
ينال أربع
شهادات
في
الغوص
التقني
زمالء العمل يف قسم اإلسعاف واإلنقاذ البحري
برشطة رأس الخيمة يهنئون
املالزم أول أمين عيل شلبي
لحصوله عىل أربع شهادات تدريبية معتمدة من
بريطانيا يف الغوص التقني العميق ..ألف مربوك
وتهنئة خاصة من املساعد أول راشد عيل أحمد غانم.

النقيب عبد اهلل الزعابي
ينال الماجستير

حصل النقيب عبد الله الزعايب
مدير فرع الرشطة املجتمعية مبركز رشطة الدقداقة
الشامل عىل درجة املاجستري يف القانون العام من
جامعة الشارقة بتقدير جيد جدا ً  ..ألف مربوك  ،مع
أجمل األمنيات بدوام التفوق والرقي.

عمار الشحي خريج ًا من
الثانوية العسكرية

األهل واألصدقاء يهنئون عامر عمر عبد الله
إبراهيموه الشحي  ،مبناسبة تخرجه من الثانوية
العسكرية يف العني بتقدير جيد جدا ً  ،متمنني له دوام
التميز والنجاح ..ألف مربوك.

أفراح الشال

احتفلت أرسة الشال بزفاف نجليهام ،
سامل محمد أحمد محمد الشال إىل كرمية صالح
أحمد محمد الشال  ،وأقيمت بهذه املناسبة مأدبة
عشاء يف صالة جلفار لألفراح ،بحضور جمع من
األهل واألصدقاء واملدعوين ..ألف مربوك.

عارف الظهوري يستقبل
مولوده ( أحمد )

يتقدم األهل واألصدقاء والزمالء بأحر التهاين القلبية
إىل عارف أحمد جمعة الظهوري  ،مبناسبة قدوم
مولوده الجديد ( أحمد) ،داعني الله أن يجعله من
الذرية الصالحة ومن مواليد الخري والصالح  ،وقرة عني
لوالديه ..ألف مربوك ،وتهنئة خاصة من وليد الشحي.
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اتخاذ القرار الشرطي في ظل ظروف الصراع
الصراع  :يعني تضارب المصالح والمبادئ واألفكار ،وتصادمها بهدف
بسط السيطرة على الطرف المناوىء وإخضاعه إلرادة وإمالءات
الطرف المنتصر ،فالصراع يعبر عن تصادم إرادات وقوى معينة تهدف
إلى تحطيم كل طرف لخصمه اآلخر كليًا أو جزئيًا ،واالنتهاء بالسيطرة
والتحكم في إدارة الخصم.
وعملية اتخاذ القرار الشرطي في ظل ظروف الصراع ( ،) conflict
يكون هناك طرف مناوئ للطرف الشرطي،مثل عصابات الجريمة
المنظمة والجماعات اإلرهابية  ،والتنظيمات غير الشرعية.

إن متخذ القرار ال يكون في
أغلب األحوال له السيطرة

وفي ظل هذه الظروف يسعى كل طرف للقضاء على الطرف اآلخر،أو
إفشاله واالنتصار عليه ،وإلحاق الضرر به وهزيمته ،مستغ ً
ال عناصر
القوة التي لديه ،مركزًا على مكامن الضعف لدى الخصم  ،لذلك

الكافية على ظروف البيئة

فإن هذا الصراع يكون أشبه بالمباراة التي تنتهي بانتصار طرف على

الخارجية ،لذا يكون كل طرف

آخر ،ويكون عادة ما يحققه طرف من مكسب يمثل خسارة للطرف

في الصراع مجبر ًا على أخذ

اآلخر ،لذا يتسم الصراع بالديناميكية العالية ،وكذلك تغيير المواقف

تصرفات الخصم في االعتبار

بسرعة عالية.
كما تستخدم أساليب نظرية المباريات والتحليل الرباعي ،وغيرها
لتعزيز قدرة متخذ القرار على مجابهة الخصم.
وفي ظل هذه الظروف يكون هناك تعارض حاد بين المصالح الشرطية،
وأطماع الجماعات المناوئة ،إضافة الى ذلك  ،فإن متخذ القرار ال يكون
في أغلب األحوال له السيطرة الكافية على ظروف البيئة الخارجية،
لذا يكون كل طرف في الصراع مجبرًا على أخذ تصرفات الخصم في
االعتبار ،وهو ما يستلزم توقع الخطوات التي سيتخذها الطرف اآلخر
لالستعداد مقدمًا لمواجهتها وتفادي تداعياتها.
بصفة عامة البد من جمع أكبر قدر من المعلومات عن الخصم
لنخرج من ظرف عدم التأكد لالتجاه نحو ظروف المخاطرة ،وأن
عملية اختراق الخصم ومعرفة أسراره وكيفية صنع القرار لديه ،
ستبين حينئذ بأننا قد نجحنا باالنتقال بالصراع إلى دائرة التأكد.

