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محطة شرطية

ولد الهدى فالكائنات ضياء
ذكرى المولد النبوي ذكرة عطرة بأريج النبوة وأنوارها التي غطت
سماء البشرية بنفحاتها ،ذكرى غالية ازدهى بها البلد الحرام،
وضاءت لها أركان الشام ،وساد الناس عبرها الوئام.
وفي يوم مولد النبي -صلى اهلل عليه وسلم ،-البهي استبشرت
اإلنسانية بدين اهلل الخاتم وشريعته الخالدة ،وأشرقت األرض
بالنور المرسل وتالشت ظلمات الجاهلية بأحرف الرسالة المحمدية
الخالدة التي حملها النبي عليه الصالة والسالم ،والذي قال فيه اهلل
عز وجل( :وإنك لعلى خلق عظيم) القلم ( ،)4وأي خلق بعد هذا
الذي يصفه جل في عاله بأنه عظيم.
(أدبني ربي فأحسن تأديبي) صدق رسول اهلل ،هذا الحديث الذي جاء
على لسان الرحمة المهداة للبشرية ،محمد عليه الصالة والسالم،
يختصر اآلآلف من الكلمات ،ويحوي ُجل المعاني المباركة التي
تحمل في طياتها األدب ،والرقي ،واالعتراف بالفضل ،واألخالق
الحسنة ،وهي ال تنم أو تعبر إال عن األدب والتأدب الذي احتوته أخالق
النبي الكريم -صلى اهلل عليه وسلم. -
(إنه القرآن الذي يمشي على األرض) ،ذلك ما وصفته أم المؤمنين
عائشة ،حين سئلت عن النبي وخلقة الكريم ،فأجابت بتلك الكلمات
الخالدة التي ُحفرت معانيها في صفحات الزمن (قرآن يمشي على
األرض) ،ومن كان خلقه القرآن ،فهو أحق أن يهدي ويُتبع.
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) التوبة (.)128
وهذه اآلية الكريمة تجسد من خالل كلماتها وصف الرسول
الكريم ،وتبين مناقبه الشريفة والرأفة التي هو عليها والرحمة التي
تمأل قلبه تجاه الناس أجمعين ،ولو عددنا فضائل النبي عليه الصالة
والسالم ال نحصيها وإن أردنا أن نوجزها بكلمات ،فهو (الرحمة
المهداة للناس أجمعين).
فالرسول النبي محمد ـ عليه الصالة والسالم ،-ال يحتويه وصف،
وال تحيطه كلمات ،وسيرته الوضاءة كانت وال زالت رحمة للعالمين،
وهو عليه الصالة والسالم النور العظيم الذي مأل الدنيا وأتم اهلل به
صلى اهلل عليه وسلم ،-مكارم األخالق (إنما بُعثت ألتمم مكارماألخالق).
(فالسالم عليك يا رسول اهلل يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا)،
«فالعظائم كفؤها العظماء».

فالرسول النبي محمد «عليه
الصالة والسالم» ،ال يحتويه
وصف ،وال تحيطه كلمات،
وسيرته الوضاءة كانت وال
زالت رحمة للعالمين ،وهو
عليه الصالة والسالم النور
العظيم الذي مأل الدنيا
وأتم اهلل به «صلى اهلل عليه
وسلم» ،مكارم األخالق
(إنما ُبعثت ألتمم مكارم
األخالق)( .فالسالم عليك
يا رسول اهلل يوم ولدت
ويوم مت ويوم تبعث
حيا)« ،فالعظائم كفؤها
العظماء».
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محطة شرطية
إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة يقيم مأدبة عشاء
بحضور عدد من الشيوخ و الشعفار و قنصل السودان

أقام اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة مأدبة عشاء يف نقطة أمن املزرع
وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي
رئيس االتحاد الدويل للتأريخ و اإلحصاء و سعادة
الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية،
و سعادة محمد الحسن إبراهيم القنصل العام لديب

و اإلمارات الشاملية لجمهورية السودان ،و سعادة
عمر محمد أورك الدين نائب القنصل العام لجمهورية
السودان ،و سعادة محمد يوسف آدم وايل والية كسال ،
و وعدد من املدراء العامنب ومدراء اإلدارات و الضباط.
وأوضح سمو القائد العام بأن عقد هذا اللقاء األخوي
ويف هذا الوقت من العام يأيت يف إطار اسرتاتيجية وزارة

الداخلية و ضمن خطة االتصال الخاصة بالقياديني يف
وزارة الداخلية الهادفة إىل التأكيد عىل أهمية رعاية
املدراء العموم و اإلدارات لقنوات التواصل الداخيل و
الخارجي بشكل مستمر ،و متكني رؤساء األقسام من
تطبيق التواصل الداخيل لتحقيق أفضل النتائج ،و
إرشاك املوظفني بربامج ومبادرات التطوير و التغيري.

طالب القاسمي
يستقبل الملحق
اإلقليمي
لألمن الداخلي
الفرنسي
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة سعادة جان إميانويل
مفوض الرشطة وامللحق اإلقليمي لألمن الداخيل
بالسفارة الفرنسية ،يرافقه سعادة جان لويا نائب
امللحلق اإلقليمي لألمن الداخيل .
وقد رحب سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة بالوفد،
8
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مشيدا ً بالعالقات الطيبة التي تربط الجانبني ومبستوى
التنسيق والتعاون خاصة يف املجاالت األمنية ،منوهاً
بعمق ومتانة العالقات املتميزة التي تجمعهام ،متمنياً
لهم كل التوفيق والنجاح يف مهام عملهم.
ومن جانبهم أثنى الوفد الزائر عىل السمعة األمنية
الطيبة التي تتمتع بها دولة اإلمارات بشكل عام

ورشطة رأس الخيمة عىل وجه الخصوص ،ومدى
متيز دولة اإلمارات عىل مستوى العامل يف حفظ األمن
والنظام .وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون
والتنسيق بني الجانبني ،وتبادل الخربات والتجارب،
إضافة إىل مناقشة بعض األمور التي تهم الجانبني.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تخرج دورة تخطيط ومتابعة النشاط التدريبي

شهد العميد جامل أحمد الطري مدير عام اإلدارة العامة للموارد والخدمات
املساندة بحضور العقيد سامل عبد الرحمن جكه مدير معهد تدريب الرشطة
وعدد من مدراء اإلدارات واألقسام حفل تخريج دورة (( تخطيط ومتابعة النشاط
التدريبي)) التي عقدت بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة .وقد تضمن منهاج
الدورة معرفة أساسيات التدريب وكيفية تحديد النشاط التدريبي واملباديء العلمية
الختبار األساليب التدريبية وإرشاك املنتسبني يف عملية تنمية املهارات اإلدارية وصقل
مهاراتهم وإكسابهم الخربات الالزمة يف مجال تخطيط ومتابعة النشاط التدريبي.
ثم قام مديرعام اإلدارة العامة للموارد والخدمات املساندة راعي الحفل بتكريم
محارض الدورة الدكتور حسن محمد املقداد تقديرا ً لجهوده املبذوله يف إنجاح
الدورة  ،كام سلم شهادات الدورة للخريجني .و أشاد العميد جامل الطري مبستوى

الدورة و أهميتها يف تخطيط النشاط التدريبي ،و أضاف بأن الدورة تأيت يف إطار
سعي وزارة الداخلية لنرش اسرتاتيجيتها الرامية إىل صقل و تطوير مهارات منتسبيها
من خالل تدريبهم و تأهيلهم ليصبحوا قادرين عىل العمل بالصورة املطلوبة و عىل
أكمل وجه.
وأضاف العميد جامل الطري  :تكمن أهمية عقد مثل هذه الدورات التخصصية
عالية الكفاءة تحت إرشاف أكفأ املحارضين بهذا املجال ،لتزويد منتسبي الجهاز
الرشطي باملعارف واملهارات األمنية التي تعمل عىل رفع كفاءتهم وتعزز قدراتهم
مبا ميكنهم من مواجهة التحديات والتداعيات األمنية ،باإلضافة إىل تحسني مستوى
األداء الوظيفي إلحداث نقلة نوعية تعزز من مسرية التطوير وتدفع بالعمل الرشطي
نحو مستقبل أفضل .

 24منتسب ًا في دورة مسرح الجريمة بشرطة رأس الخيمة

تنفيذا للخطط التدريبية التي تنتهجها
وزارة الداخلية انطالقا من اسرتاتيجيتها
الطموحة لتأهيل جميع منتسبيها ،ألقى
املالزم اول عمر أحمد برحمة مدير فرع

مرسح الجرمية برشطة رأس الخيمة
محارضة تعريفية حول كيفية التعامل
مع مرسح الجرمية املقامة مبعهد تدريب
الرشطة ضمن دورة تدريبية تضم 24

منتسباً من مختلف القيادات واإلدارت
عىل مستوى الدولة  .وأكد أن الهدف
من انعقاد الدورة هو تزويد املتدربني
باملعارف وإكسابهم املهارات الالزمة

للقيام بواجباتهم الوظيفية واملهنية يف
املحافظة عىل مرسح الجرمية يف إطار
الضوابط واإلجراءات القانونية واألصول
العلمية يف هذا املجال ،مشريا ً إىل أن
هذه الدورة من الدورات املهمة لرجل
الرشطة الذي يتعامل مع مرسح الجرمية
ويحتاج ملعرفة األساليب الحديثة يف
كيفية التعامل معه وتنمية الخربات يف
مجال املعاينة الفنية وسبل املحافظة
عىل األدلة الجنائية مبختلف أنواعها.
وتلقى املنتسبون محارضات حول
مفهوم ونطاق مرسح الجرمية (التعريف
مبسارح الجرمية وأنواعها) ،واجباتهم يف
املحافظة عىل مرسح الجرمية ،واألخطاء
الشائعة يف التعامل مع مرسح الجرمية،
وتحدث برحمة ،خالل املحارضة ،عن
آليات الكشف عن غموض الجرمية،
وغريها من املحاور الهامة .
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فبـرايـــر 2013

9

محطة شرطية

اجتماع تنسيقي بين شرطة رأس الخيمة و دائرة الخدمة المدنية برأس الخيمة
التقى العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد
و الخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،بقاعة االجتامعات الكربى سعادة الدكتور
محمد عبد اللطيف خليفة القائم بأعامل األمني العام
للمجلس التنفيذي مدير عام دائرة الخدمة املدنية
بحكومة رأس الخيمة ،وسامي صقر مدير عام الدائرة
املالية ،وعددا ً من الضباط.
حيث تم خالل اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات
فيام يخص جوانب التدريب ملنتسبي الرشطة ،و زيادة
الرواتب الخاصة مبنتسبي رشطة رأس الخيمة من
املحليني  ،وذلك استكامالً لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل
لالتحاد حاكم رأس الخيمة خالل زيارته ملبنى القيادة
العامة .وأوضح العميد جامل الطري بأنه تم وضع
الخطوط الرئيسة موضع التنفيذ بحسب توصيات

سموه فيام يخص جوانب التدريب ورواتب املحليني،
مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص رشطة رأس الخيمة عىل
تطبيق اسرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية إىل صقل و

تطوير مهارات منتسبيها من خالل تدريبهم ،و تأهيلهم
ليصبحوا قادرين عىل العمل بالصورة املطلوبة و عىل
أكمل وجه.

مدرسة سعيد بن جبير تزور إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة

أوضح العقيد عبد الله عيل منخس مدير إدارة املرور
والدوريات برشطة رأس الخيمة بأن الحوادث املرورية
أصبحت متثل وبشكل كبري هاجساً وقلقاً لكافة أفراد
املجتمع وتستنزف الطاقات البرشية واملوارد املادية
وتستهدف املجتمعات يف أهم مقومات الحياة والذي
هو العنرص البرشي ،إضافة إىل ما تكبده من مشاكل
اجتامعية ونفسية ،لذا ارتأت وزارة الداخلية من
أهدافها االسرتاتيجية تحسني األمن و سالمة الطرق
وهذا ما عملت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
عىل تطبيقه ضمن اسرتاتيجيتها الرامية إىل خفض نسبة
الحوادث و تقليل نسبة الوفيات.
و أضاف العقيد منخس بأن توجيهات سمو القائد
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العام للرشطة واضحة و رصيحة بشأن تحديد األسباب
الرئيسة للحوادث املرورية و إيجاد الحلول املناسبة و
الرسيعة لها ،وكذلك االهتامم بالجانب التوعوي لطالب
و طالبات املدارس و لكافة أفراد املجتمع.
جاء ذلك خالل استقباله لفريق (( التوعية والثقافة
املرورية)) مبدرسة سعيد بن جبري للتعليم الثانوي،
برئاسة األستاذ طارق أحمد النقبي االختصايص
االجتامعي باملدرسة واملرشف عىل فريق التوعية.
حيث وجه لهم العقيد عبد الله منخس بعض
النصائح واإلرشادات حول أسباب الحوادث املرورية و
مخاطرها و النتائج املرتتبة عليها ،وكذلك كيفية تجنب
الحوادث و التقليل منها عرب االلتزام بأنظمة و قواعد

املرور  ،و أيضاً خطورة القيادة بدون رخصة قيادة.
كام أوضح مدير إدارة املرور والدوريات واجبات
املواطنني تجاه وطنهم من خالل املحافظة عىل
املكتسبات الوطنية و تعزيز روح االنتامء و الوالء
للدولة ولرئيسها وحكامها ،واحرتام القوانني و األنظمة
املرورية يف الدولة ،وكذلك املحافظة عىل القيم و
األصالة و املوروث الشعبي.
وقال ،إن املحافظة عىل السالمة املرورية يعترب
محافظة عىل الهوية الوطنية .وقد رحب سعادته
بفكرة فريق التوعية و الثقافة املرورية و بدورهم يف
التعاون مع رجال املرور والدوريات من جانب التوعية
املرورية ،و املشاركة بالحمالت التوعوية املختلفة ،و
منها أسبوع املرور ،وأضاف بأن مثل تلك الفرق واللجان
يف املدارس لها األثر البالغ يف توعية الشباب و طلبة
املدارس ،و غرس الوعي و الثقافة املرورية بني مختلف
أفراد املجتمع .كام قام الطلبة باستامع لرشح مفصل
عن مهام إدارة ترخيص اآلليات و السائقني قدمه لهم
النقيب خليفة الحييل اشتمل عىل خطوات ورشوط
الحصول عىل رخصة القيادة وكذلك خطوات استخراج
رخصة املركبة و رشوط الفحص و التسجيل.
و الجدير بالذكر بأن هذه الزيارة تأيت ضمن العديد
من الزيارات التوعوية التي تنظمها رشطة رأس
الخيمة ،حسب خطة إدارة التنسيق املروري بوزارة
الداخلية التي تسعى إىل خلق جيل واع و مثقف
ومدرك ألهمية التعاون بني مختلف القطاعات للوصول
إىل املنظومة املتكاملة نحو مجتمع آمن و مستقر
وخا ٍل من الحوادث املرورية.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة
تكرم شركاءها
تنفيذا ً لتوجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي ،قائد عام رشطة رأس الخيمة يف تقدير جهود
املتعاونني والرشكاء الخارجيني  ،ك ّرم العميد جامل أحمد
الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة برشطة رأس
الخيمة عددا من املتعاونني مع القيادة العامة من الرشكاء
و املوردين  ،تقديرا ً إلسهاماتهم البارزة يف تحقيق األهداف
االسرتاتيجية لوزارة الداخلية و القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة .وأكد العميد جامل الطري ،حرص رشطة
رأس الخيمة عىل تكريم وتحفيز رشكائها االسرتاتيجيني
الخارجيني املتميزين واملتعاونني ،بهدف خلق بيئة عمل
متطورة تساهم يف ارتقاء العمل األمني وتشجيع اإلبداع
وتحقيق األهداف املنشودة ،وقال :إن التكريم يأيت كنتا ٍج
لعمل دؤوب وعطاء متدفق ،وإن القيادة العامة تضع
نصب عينها الرشكاء الخارجيني وتقدر تعاونهم .وأكد
أن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة حريصة عىل

مد جسور الثقة وتعزيز روح التعاون بينها وبني جميع
مؤسسات الدولة الحكومية واملحلية والخاصة ،التي
أسهمت يف العمل مع القيادة العامة ،وقدمت الدعم
الكامل لتطوير منظومة العمل األمني لخدمة املجتمع
وأفراده ،منوهاً بالعطاء املتواصل من الرشكاء الذين

شكلوا جرسا ً نحو تحقيق األهداف االسرتاتيجية للقيادة
العامة ،مشريا ً إىل أن القيادة تسعى إىل تعزيز قدراتها
واالرتقاء مبستوى أدائها يف مختلف مجاالت عملها ،التي
تقدمها ملختلف فئات أفراد املجتمع ،أو تلك التي تقدمها
ملنتسبيها ،يف مختلف مناحي الربامج األمنية واملجتمعية .

العقيد الحميدي
يتفقد مراكز الشرطة
برأس الخيمة

تنفيذا ً لتوجيهات وزارة الداخلية ممثلة بالفريق أول
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،وانطالقاً من حرص اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة الرامية إىل تطوير العمل األمني والوقوف عىل
احتياجاته ورفع الروح املعنوية للمنتسبني ،وتطبيقاً
للخطط االسرتاتيجية لقيادة رشطة رأس الخيمة ،تفقد
العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير إدارة مراكز
الرشطة الشاملة ،جميع املراكز والنقاط الرشطية باإلمارة
ملتابعة سري العمل فيها  .وأوضح الحميدي ،أن املراكز
كافة تعمل عىل مدار الساعة ،وهي عىل استعداد تام

للتعامل مع كل األحداث التي تقع ضمن اختصاصات
كل مركز ،ووجه جميع العاملني إىل تقديم كل الخدمات
الرشطية للجمهور بشفافية ويرس ،وتذليل الصعوبات
وإنهاء اإلجراءات لهم بأرسع وقت ممكن .رافق مدير

إدارة املراكز الشاملة كل من :الرائد حديد سعيد الخنبويل
رئيس قسم الخدمات املساندة ،املالزم أحمد نبيل
حمدان مدير فرع املالية واملالزم خميس محمد خميس
مدير فرع العمليات.

معهد تدريب شرطة رأس الخيمة
يكرم موظفي الخدمات األساسية
مثنت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة من خالل معهد تدريب الرشطة مــبادرة
(شكرا ً لكم) التي أطلقها مؤخرا ً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب التي تعكس حرص سموه عىل تثمني
وتقدير جهود فئات موظفي الخدمات األساسية يف الدولة كاملزارعني وعامل النظافة
والبناء ملا لهم من دور حيوي يساهم يف دفع مسرية التنمية بالدولة .حيث قام العقيد
سامل عبد الرحمن بن جكه مدير املعهد بتكريم العامل بفرع الخدمات التدريبية
واملساندة يف إطار مبادرة ( شكرا ً لكم ) تقديرا ً لجهودهم املتميزة .
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شرطة رأس الخيمة تكرم موظفين مميزين
ضمن خطتها االسرتاتيجية الهادفة إىل الحصول عىل
أعىل درجات التميز وتشجيع منتسبيها للبقاء عىل أعىل
درجات التميز والنجاح  ،مثن العميد جامل أحمد
الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة برشطة رأس
الخيمة ،جهود الضباط وصف الضباط واألفراد واملدنيني
العاملني يف مختلف اإلدارات واالقسام واألفرع للقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،والدور الذي يؤديه الجميع
من أجل تحسني مستوى الخدمات املقدمة ألفراد
الجمهور .جاء ذلك خالل تكرميه عددا ً من املوظفني
املتميزين ضمن جائزة املوظف األكرث إدخاالً للمعامالت
املرورية والبالغات الجنائية ،بحضور عدد من مدراء
اإلدارات ورؤساء األقسام واألفرع .وقام العقيد جامل
الطري ،بتوزيع الجوائز والشهادات عىل املتميزين الذين
كانت لهم بصامت واضحة يف رفع مستوى أداء العمل
األمني ،واملخلصني يف عملهم والتزامهم بتنفيذ املهامت
املوكلة إليهم ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف عملهم
وحياتهم .شمل التكريم كالً من :من نظام البالغات
الجنائية :مساعد أول/عبدالحكيم حسن صالح ،رقيب

أول/أحمد إبراهيم خليفة والرشطي/نبيل محمد أحمد
صالح .أما من نظام املعامالت املرورية :مساعد أول/عيل
راشد البزي ،رقيب/عبدالرحمن شيبان والرشطي أول/
غفران مروان أخصيم .

كام كرم سعادته إدارة الرشكة التجارية التي رعت
جوائز هذه االحتفالية وهي رشكة ابن ماجد للحجر
الصناعي والطبيعي لدورهم املميز وتعاونهم الدائم مع
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة..

شرطة رأس الخيمة استقبلت جماهير المنتخب بالهدايا والورود
بنا ًء عىل توجيهات سمو وزير الداخلية استقبلت رشطة رأس الخيمة
مشجعي املنتخب العائدين من البحرين بالورود بعد املباراة النهائية لدورة
كأس الخليج واحتشد عدد من ضباط الرشطة يتقدمهم العميد محمد
النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،والعقيد عبد الله عيل
منخس مدير إدارة املرور والدوريات ،والرائد مروان عبد الله جكة مدير
إدارة اإلعالم والعالقات العامة يف مقدمة مستقبيل أفواج الجامهري مع ضباط
وأفراد إدارة اإلعالم والعالقات العامة  ،بعد مؤازرتهم املنتخب  ،وتم تسهيل
إجراءات دخول الجامهري إىل البالد .ووجهت القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة التهنئة إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة (حفظه الله) ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات،
مبناسبة الفوز ببطولة خليجي  21التي أقيمت يف مملكة البحرين الشقيقة

شرطة رأس الخيمة تنظم حملة (مهلة المخالفين  )2012بالتعاون مع اإلقامة وشؤون األجانب
نظمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة متمثلة يف إدارة اإلعالم و العالقات
العامة بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب برأس الخيمة حملة
توعوية تحت شعار (( مهلة املخالفني  ))2012والتي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف
منح جميع مخالفي قانون دخول وإقامة األجانب مهلة ملغادرة الدولة بدون مساءلة
قانونية أو غرامات مالية .حيث تم توزيع عدد كبري من املنشورات اإلرشادية التوعية
وباللغات الثالث العربية و اإلنجليزية و األوردو عىل عدد من املؤسسات و الدوائر
الحكومية التي تشهد إقباالً من مختلف الجنسيات ،وذلك بهدف توعيتهم مبوضوع
الحملة و تعديل أوضاعهم ليك ال يقعوا تحت طائلة قانون دخول وإقامة األجانب،
واالستفادة من املهلة التي منحتها إياهم وزارة الداخلية لتعديل أوضاعهم ومغادرة
الدولة دون تحمل أية غرامات مالية مرتتبة عليهم،كام تم توزيع املنشورات عىل
السائقني يف عدد من شوارع اإلمارة.
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شرطة رأس الخيمة
توقع اتفاقية مستوى
خدمة مع إدارة الدفاع
المدني

وقعت القيادة العامة لشرطة رأس
الخيمة بقاعة االجتماعات الكبرى
اتفاقية مستوى خدمة مع إدارة الدفاع
المدني برأس الخيمة ،بخصوص تنفيذ
نسخة من برنامج البوابة اإللكترونية
الخاصة بشرطة رأس الخيمة في إدارة
الدفاع المدني وبما يتناسب مع طبيعة
العمل و المهام التي لديهم.

حيث وقع من جانب رشطة رأس الخيمة سعادة
العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد و الخدمات
املساندة ،و من جانب إدارة الدفاع املدين سعادة
العميد محمد عبد الله الزعايب مدير إدارة الدفاع
املدين ،وبحضور عدد من الضباط من كال الجانبني.
ويأيت ذلك وفق سياسة و اسرتاتيجية وزارة الداخلية،
الرامية لبناء رشاكات داخلية و خارجية لتحقيق
األهداف وفق خططها املوضوعة ،حيث أوضح العميد

جامل الطري بأن رشطة رأس الخيمة تعتمد منهجية
موثقة ومقننة إلدارة العالقة مع الرشكاء ،و تم تصنيف
هذه املنهجية إىل ثالث فئات هي (رشكاء يف األهداف
االسرتاتيجية ،و رشكاء يف العمليات و الخدمات ،و
رشكاء يف تبادل الخربات و املعرفة) ،وهذا ما حققته
رشطة رأس الخيمة خالل العام املايض و مستمرة
يف تطبيقه من بداية العام الجديد ملا فيه تحقيق
للمصلحة العامة.

انخفاض الحوادث و الوفيات برأس الخيمة
أصدرت إدارة المرور والدوريات باإلدارة
العامة للعمليات المركزية بالقيادة
العامة لشرطة رأس الخيمة التقرير
اإلحصائي للحوادث المرورية للعام
الماضي  2012م ،حيث سجل
التقرير انخفاضا ملحوظ ًا في عدد
الوفيات و الحوادث عن العام الذي
سبقه  2011م ،و ذلك حسب ما صرح
به العقيد عبد اهلل علي منخس مدير
إدارة المرور و الدوريات.

حيث بلغ مجموع الحوادث املرورية يف 2012
( )20770حادث بانخفاض ( )1600حادثاً وبنسبة
( )% 37.4عن العام الذي سبقه ،وبلغ إجاميل عدد
الحوادث املرورية الناتج عنها إصابات ( )235حادث
بانخفاض ( )63حادث ،و بنسبة ( ،)% 19.9وبلغ
إجاميل عدد اإلصابات ( )399إصابة بانخفاض ()85
إصابة و بنسبة ( ،)% 17.5فيام بلغ عدد الوفيات
( )55حالة وفاة ،بانخفاض نسبته ( .)% 1.7وأشار
العقيد عبد الله منخس بأن إدارة املرور والدوريات
برشطة رأس الخيمة تحرص عىل تطبيق اسرتاتيجية
وزارة الداخلية و أهدافها الرامية إىل تحسني األمن و
سالمة الطرق وهذا ما عملت القيادة العامة لرشطة

رأس الخيمة عىل تطبيقه ضمن اسرتاتيجيتها الرامية إىل
خفض نسبة الحوادث و تقليل نسبة الوفيات .و أكد
مدير إدارة املرور والدوريات بأن اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة
يبدي اهتامماً واضحاً بشأن تحديد األسباب الرئيسة
للحوادث املرورية و إيجاد الحلول املناسبة و الرسيعة
لها ،فمن خالل متابعة التقرير اإلحصايئ اليومي
للحوادث املرورية تم تحديد عدة أسباب للحوادث
أهام الرسعة الزائدة ،و دخول الطريق دون التأكد من

خلوه ،و القيادة من دون رخصة قيادة ،وأضاف عبد
الله منخس بأنه تم تكثيف الدوريات عىل الشوارع
الخارجية التي تشهد زيادة يف عدد الحوادث املرورية،
فضالً عن تكثيف الحمالت التفتيشية عىل مختلف
الشوارع يف مختلف أنحاء اإلمارة ،وكذلك إعداد برامج
مكثفة لحمالت التوعية املرورية استهدفت كافة
رشائح املجتمع و خصوصاً سائقي املركبات و كذلك
طالب وطالبات املدارس و الكليات و الجامعات،
لتحسني السالمة عىل الطرق.
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مسيرة قائد

ملف خاص بمناسبة الذكرى الحادية واألربعين
لتولي سلطان القاسمي مقاليد الحكم

حاكم الشارقة:

"إن قوتنا تكمن
في اتحادنا ً الذي
آمنا به جميعا في
زمن صعب لم تكن
فيه سابقة لما
أقدمنا عليه من إيثار
لمصلحة الوطن التي
علونا بها فوق كل
مصلحة شخصية "

سلطان الثقافة واألدب
سيـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن ذه ـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ــي مآثـ ـ ـ ــر فخـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ــرب

في الخامس والعشرين من يناير من كل عام تصادفنا الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة  ،مقاليد الحكم في اإلمارة  ،حيث بلغت
فترة حكم سموه – أطال اهلل في عمره –  41عام ًا  ،حقق خاللها الكثير من اإلنجازات في مختلف المجاالت التي
أتت بثمارها على إمارة الشارقة بصفة خاصة ودولة اإلمارات بصفة عامة .وفي هذا الملف الخاص بهذه المناسبة ،
تغوص معكم ( العين الساهرة ) في سيرة قائد فذ  ،ساهم مع إخوانه المؤسسين في وضع لبنات االتحاد وصيانة
تاريخه ومنجزاته  ،فتعالوا معنا نشد الرحال إلى خير الرجال  ،سلطان القلوب والحكمة والثقافة واألدب  ..سيرة من
ذهب في مآثر فخر العرب.
إعداد  -وليد الشحي
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ولد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي يف الشارقة  ،يف الثاين من
يوليو عام 1939م ،وترعرع عىل حب العلم
واملعرفة ،وكان وال يزال شغوفا جدا ً بتاريخ
وطنه.
يف الخامس والعرشين من يناير يف سنة
1972م اختارت األرسة الحاكمة يف الشارقة
صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد
القاسمي ( ،عمره وقتئذ  32سنة) ليخلف
يف حكم الشارقة وملحقاتها شقيقه الراحل
الشيخ خالد بن محمد القاسمي  ،وليكون
عضوا ً ملجلس األعىل لدولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،ويصبح سموه الحاكم الخامس عرش
يف الشارقة منذ حقبة حكم القواسم العائد
إىل العام 1630م.
قاد سموه التنمية الثقافية واالقتصادية
واالجتامعية يف إمارة الشارقة ،ووفر سموه
مصادر لتشجيع التفاعل والحوار الثقايف
محلياً وإقليميا ودولياً بني الشعوب كافة.
إن ما تم من إنجازات وتنمية وازدهار خالل
واحد وأربعني عاماً يف املجاالت الثقافية
واالجتامعية واالقتصادية ،دليل عىل نظرته
الثاقبة ومدى حبه إلمارته ودولته واإلنسانية
 .ولسموه بصامت واضحة املعامل يف أرجاء
اإلمارة كافة ،وله أيضاً رصيد كبري من املحبة
والتقدير يف نفوس أبناء الدولة واملقيمني عىل
أرضها.
إن جهود سموه وخططه االسرتاتيجية
تنصب لتحويل إمارة الشارقة ليكون
لها السبق والريادة يف مختلف امليادين
االقتصادية واالستثامرية والصناعية
والتكنولوجية والعلمية ،وكل هذا بفضل
حكمة سموه ونهجه املتزن لقيادة إماراته،
وتركيزه عىل بناء اإلنسان الذي يصنع الحياة
ويواكب تطورها ويشارك يف تأسيس مراحلها،
يف إطار مسرية التنمية والتطوير يف البالد،
التي يقودها باقتدار صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه
الله .
إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل

حاكم الشارقة ،ليس حاكامً فقط ،بل هو أب
ومعلم ،غرس منذ توليه الحكم حبه يف قلوب
شعب اإلمارات ،ورسخ عىل مدار األعوام
العديدة املاضية عالقة وطيدة بينه وبني أبناء
شعبه ،كام أنه نجح يف تربية أجيال مثقفة،
فهو منارة الثقافة التي عمت أرجاء الوطن
بنورها ،ومساعيه املستمرة  -رغم انشغاله
كحاكم  -بالثقافة حتى أصبحت الشارقة
مركزا ً ثقافياً يحوز إعجاب الجميع.
كام أنه حرص كل الحرص عىل األخذ
باالعتبارات البيئية ،وقد بذل الكثري من أجل
دمج هذه االعتبارات يف التنمية الشاملة
لإلمارة ،وحرص عىل أن يكون قدوة ألبنائه
شعب اإلمارات يف العمل عىل تبني أسس
ومبادئ القيم اإلسالمية والرتاث العريب
األصيل .
ويتميز سموه بالسخاء ليس املادي فحسب،
ولكن أيضاً الفكري والذي انعكس يف مؤلفاته،
خصوصاً املرسحيات التاريخية التي توثق
للجيل املقبل ركائز يف فنون اإلبداع املرسحي،
باإلضافة إىل الفكر والتنوير الثقايف ،من خالل
أرقى أنواع الفنون وهو املرسح .
كذلك يتميز صاحب السمو حاكم الشارقة
بتعدد مواهبه الثقافية والفنية والرياضية
واألدبية ،وحنكته يف السياسة واالقتصاد،
كام يعترب موسوعة ومرجعاً للجميع .بقيادته
أصبحت إمارة الشارقة منارة وقبلة للثقافة
والعلم والفن تجتذب يف كل عام من شتى
بقاع األرض األدباء والشعراء واملثقفني
والفنانني بأعاملهم الفنية واألدبية والشعرية،
حيث باتت الشارقة مهدا ً للعلم والثقافة،
ولكل من أراد أن ينهل من معينها الذي ال
ينضب ،فقد عمل سموه عىل توفري البنية
األساسية لتكون الشارقة عاصمة للثقافة
العربية ،وهو إنجاز كبري يأيت تتويجاً لهذه
الجهود املبذولة من قبل سموه .
لقد سارت الشارقة عىل درب التميز ،يف
إطار رؤية ثاقبة ،من صاحب السمو حاكم
الشارقة ،الذي مل يأل جهدا ً يف تلمس وتتبع
عوامل تعزيز أركان اإلمارة ،وجعلها مقصدا ً
للطامحني نحو التميز .

أصبحـــت الشارقـــــــة فــــــي
عهده منارة للعلم وقِبلة
للعلماء والمفكرين

سيرة من ذهب

 nاشتهر سموه بثقافته الواسعة وحبّه العلم و تقديره العلامء
وتشجيعه البحث العلمي  ،حصل سموه عىل بكالوريوس يف العلوم،
ثم حصل عىل دكتوراة الفلسفة يف التاريخ من جامعة إكسرت يف
بريطانيا ..ومنحته جامعة دورهام يف بريطانيا دكتوراة الفلسفة يف
الجغرافيا السياسية للخليج.
 nحصل عىل العديد من شهادة الدكتوراه الفخرية من عدة
جامعات عريقة منها  ..الدكتوراه الفخرية يف اآلداب وأخرى يف
العلوم اإلنسانية وكذلك الدكتوراه الفخرية يف الرتبية ..ومنحه اتحاد
الفنانني التشكيليني العاملي يف باريس دبلوم الرشف عن جهوده
إلحياء الفنون العاملية .
 nمنحته العديد من الجامعات واملؤسسات العضوية الفخرية ومنها
جامعة دورهام يف بريطانيا التي منحته العضوية الفخرية يف مركز
الدراسات الرشق أوسطية واإلسالمية والزمالة الفخرية من معهد
الدراسات اإلفريقية يف جامعة الخرطوم ،كام حاز سموه عىل الرئاسة
الفخرية للعديد من املؤسسات منها  ..املنظمة العربية للعلوم
والتكنولوجيا والهيئة العربية للمرسح واملؤسسة الدولية لتاريخ
العلوم عند العرب واملسلمني.
 nحصد سموه العديد من امليداليات تكرميا لجهوده يف املجال
الثقايف ومنها  ..امليدالية الذهبية للهيئة العاملية للمرسح يف الصني
وامليدالية الذهبية من اتحاد الجامعات العربية ،وميدالية ابن سينا
الذهبية من اليونسكو والدرع الذهبي من املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم .

العدد ( ) 5

فبـرايـــر 2013

17

مسيرة قائد

 nشجع سموه التعليم العايل ويف عهده تم تأسيس العديد من
الجامعات الحكومية والخاصة وأبرزها جامعتا الشارقة والجامعة
األمريكية بالشارقة اللتان تحظيان بدعم شخيص كريم وكبري من
سموه.

رئيس الدولة يمنح سلطان
القاسمي وسام زايد

 nحصد سموه العديد من الجوائز الثقافية العاملية واإلقليمية
واملحلية كجائزة معهد األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية
وجائزة ابن سينا من منظمة اليونسكو التي انتقت الشارقة لتكون
العاصمة الثقافية للعرب عام  1998وجائزة امللك فيصل العاملية
لخدمة اإلسالم واملسلمني ووسام الجمهورية التونسية للفنون
واآلداب برتبة فارس وجائزة االتحاد العريب للمكتبات واملعلومات
ومؤخ ًرا تم منح سموه جائزة الشيخ زايد للكتاب .
 nلديه العديد من املؤلفات يف التاريخ والسياسة واملرسح فعشقه
للعلم والثقافة انعكس عىل جميع مؤلفاته التي تتناول التاريخ بشكل
مختلف ومن هذه املؤلفات  ..حديث الذاكرة ورسد الذات و حصاد
السنني ومن حيايت وتقسيم اإلمرباطورية العامنية وشمشون الجبار
والنمرود واإلسكندر األكرب وأسطورة القرصنة العربية يف الخليج.
 nأسس سموه دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية
عام  2007وتضم مقتنيات سموه الخاصة من الكتب واملخطوطات
والتي جمعها عىل مدار  25عاما لتشجيع البحث العلمي.
 nأطلق سموه العديد من الجوائز الثقافية منها  ..جائزة الشارقة
للكتاب اإلمارايت وجائزة الشارقة للبحث النقدي والتشكيل وجائزة
الشارقة لإلبداع العريب وجوائز الشارقة لألدب املكتبي وجوائز معرض
الشارقة الدويل للكتاب وجائزة الشارقة للثقافة العربية وجائزة
الشارقة لتكريم دور النرش العربية وجائزة شخصية العام الثقافية
والجوائز املرسحية.
 nأسس سموه العديد من املؤسسات والهيئات واملعاهد الثقافية
والرتبوية والبحثية العلمية ومنها  ،متاحف الفنون واآلثار ومركز
الشارقة للخط العريب والزخرفة اإلسالمي ومؤسسة الشارقة للفنون
ومرشوع ثقافة بال حدود  ،كام أسس سموه دائرة الثقافة واإلعالم
لدفع املسرية الثقافية وتتبنى الدائرة العديد من الربامج الدامئة
ومنها  ،بينايل الشارقة الدويل للفنون وأيام الشارقة املرسحية ومعرض
الشارقة الدويل للكتاب.
 nأطلق سموه عام  2011و  2012مجموعة من املبادرات يف املجال
الثقايف ومنها  ..توجيهه بإنشاء منطقة حرة للنرش يف إمارة الشارقة
لتكون املنطقة الحرة األوىل عامليا املتخصصة يف صناعة النرش .
 nكام أهدى سموه ملكتبة املجمع العلمي املرصي إلعادة تعمريها
مجموعة كبرية نادرة من املخطوطات األصلية واملجلدات والكتب
واملوسوعات النادرة والخرائط التي يزيد عدد عناوينها عن 4000
عنوان من املقتنيات الشخصية النادرة والنفيسة لسموه وتأسيس
مركز الشارقة اإلعالمي وتوجيهه بإنشاء مركز الشارقة للبحوث
والدراسات.
18
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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أخاه صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة " وسام
زايد " يف مجال الثقافة والفنون واآلداب ،يف الدورة الثانية لجائزة رئيس الدولة التقديرية ،
وذلك تزامناً مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني الحادي واألربعني  ،والتي استُهلت بتكريم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رعاه الله ،بوسام زايد  ،ضمن الفئة الرشفية يف مجال املبادرات التنموية املتميزة وخدمة
املجتمع .كام شملت أسامء املكرمني بجائزة رئيس الدولة التقديرية  ،شخصيات وطنية أخرى
أسهمت يف تحقيق العديد من اإلنجازات لدولة اإلمارات ،وحملت عىل عاتقها مسؤولية بناء
هذا الوطن وترسيخ كيانه وروح االتحاد فيه والوصول به إىل أعىل املراتب بني سائر بلدان العامل.
من جانبه قال صاحب السمو حاكم الشارقة إن تكريم صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله
" لسموه إمنا هو تكليف مبواصلة الدرب وامليض يف ظل قيادته الحكيمة عىل نفس النهج
الذي خطه مؤسس وباين نهضة اإلمارات املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان طيب الله ثراه بأن تبقى دولة اإلمارات دامئا النموذج األمثل يف التالحم واالنتامء
الوطني .

من أقوال سلطان
" nإن قوتنا تكمن يف اتحادنا الذي آمنا به جميعاً يف زمن صعب مل تكن فيه سابقة ملا أقدمنا عليه
من إيثار ملصلحة الوطن التي علونا بها فوق كل مصلحة شخصية ".
 " nنحن باألمس زرعنا واليوم يحصد أبناء اإلمارات الثمر وكل املجاالت مفتوحة أمامهم ليحققوا
الطموحات واآلمال وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع ومتابعتنا وتواصلنا مع أبناء شعبنا مستمر يف
مختلف شؤون الحياة لضامن راحتهم وعيشهم بسعادة وكرامة وأمن وأمان ".
" nإن بناء املستقبل مرهون ببناء اإلنسان حيث أصبحت القوى البرشية تشكل أهم العوامل
املؤثرة يف تقدم الدول وتطورها وبناء اإلنسان هو حجر األساس يف التنمية".
 " nالثقافة حجر الزاوية يف التنمية املنشودة وهي ما يحقق التوازن بني االنتامء الحضاري وروح
العرص .الثقافة رسالة لالرتقاء بالذات وتهذيب النفس والسمو باإلنسان إىل الرقي والتسامح
والتآخي بني البرش ،والتعليم هو املفتاح الرئيس لالرتقاء إىل آفاق التطور والتقدم".
 nإن اهتامم مجتمعاتنا العربية املتزايد باللّغات األجنبية األخرى كرضورة للتواصل مع العامل علمياً
وثقافياً وإنسانياً ال يجب أن يطغى عىل اهتاممنا بلغتنا العربية ويرصفنا عن الغرية عليها أو يقلل
من اعتزازنا بها".

مسيرة قائد

ابتسم
أنت في
الشارقة

تحمل إمارة الشارقة طابع التامزج الفريد بني عراقة املايض وسحر الحضارة ففيها تتنوع األصالة والحداثة مام يتيح للزائر تجربة ال تنىس
 ،فالشارقة هي محور املتاحف ومعامل الجذب الثقايف للسياح وهي وجه العطالت العائلية املفضلة بحثاً عن الراحة واالستجامم ،حيث
شواطئها الساحرة وجبالها املمتدة عىل طول الساحل الرشقي  ،سحر الطبيعة واملغامرة يف إمارة هي وجهة ألوقات ال تنىس .تعترب املنطقة
الرشقية إلمارة الشارقة أحد الركائز الهامة يف تعزيز عوامل الجذب السياحي لإلمارة التي انطلقت يف السنوات األخرية نحو تحقيق تواجد
دويل عىل خارطة السياحة العاملية مستندة بذلك عىل مقومات سياحية فريدة من نوعها عىل مستوى املنطقة  .هناك الكثري من األماكن
التي ميكن للسائح زيارتها واالستمتاع بها ،فالشارقة تحمل ذلك التنوع الفريد يف عوامل الرتفيه والتسلية ،فمن الحدائق العامة ومراكز
التسلية والرتفيه و مراكز التسوق و الفعاليات املتنوعة إىل رحالت استكشاف الصحراء ورحالت الغوص واالستمتاع بالشواطيئ الرملية
وتسلق الجبال إىل زيارة املتاحف املنترشة يف كافة أنحاء اإلمارة لتشكل يف مجملها تجربة عائلية ال تنىس.

الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية

شاركت إمارة الشارقة ،يف عهد سموه ،مشاركة فعالة يف صنع األحداث ،وأضفت عىل مسرية
االتحاد بعدا ً علمياً وثقافياً ومعرفياً وفنياً متميزا ً ،قاده سموه ،وعبرّ عنه أجمل تعبري يف قصيدته
الرائعة التي ألقاها يف الدورة الثالثني ملعرض الشارقة للكتاب ،حيث قال:

بنت العروبة ها هنا من أوكلت
إليهـم ثقافة العرب فتقدمي
هــال تمديــن إليهــــم يـــد ًا
القمم ؟
لرفع الثقافة إلى أعلى
ِ
تكونيــن حقــــ ًا فــي الـــدنى
العواصــم
عاصمــة لكــل
ِ
كام شهدت الشارقة يف عهده قيام رصوح علمية وثقافية مميزة ،ليس عىل الصعيد الوطني فحسب،
بل عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي ،مثل الجامعات التي شهدت تطورات نوعية مهمة يف فرتة زمنية
قصرية ،نتيجة ملا أواله لهام سموه من رعاية واهتامم ،ويف إنجاز جديد ،وكمؤرش واضح عىل نجاح
مرشوعها الثقايف وهو اختيار وزراء الثقافة يف الدول اإلسالمية الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية عام
. 2014

الشارقة ..منارة العلم

كانت إمارة الشارقة وال تزال “رائدة العلم” يف املنطقة عرب قصة كفاح تضع تيجاناً من املثابرة والتفاين من أجل تحصيل العلم ونرشه .لقد متكن صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي من تحويل إمارة الشارقة إىل واحة متطورة من التطور والرقي تفتح أبوابها للثقافة والعلم واألدب لكل من يرغب يف العلم.
نقل سموه إمارة الشارقة إىل مرحلة جديدة من التطوير واالزدهار ،حيث فتح أبواب الثقافة أمام املثقفني فشهدت اإلمارة يف عهده تأسيس املدارس واملكتبات واألندية
واملنتديات الثقافية .ويف ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة يف بناء اإلنسان ثقافياً وحضارياً  ،شيدت املدينة الجامعية بالشارقة لتكون لبنة يف رصح
الحضارة يف اإلمارة ولتكون جرسا ً يربط األمة بثقافتها ومعيناً يستقي منه كل وارد يف إمارة تفيض بالحكمة واملعرفة راسمة مالمح عاصمة الثقافة العربية .الشارقة اليوم
واحدة من أهم مراكز التعليم ىف الرشق األوسط وال شك ىف أن زيارة واحدة للمدينة الجامعية تكفي لفهم الرؤية التى تكمن وراء هذا اإلنجاز ،وتضم املدينة الجامعية
ىف الشارقة العديد من املباين الرائعة أبرزها الجامعة األمريكية ،جامعة الشارقة ،وكليات التقنية العليا ،أكادميية الرشطة ،مكتبة الشارقة ،ومعهد الشارقة للتكنولوجيا
وغريها من املؤسسات التعليمية الرائدة ىف املنطقة.

المصادر والمراجع :

-املوقع الخاص لصاحب السمو حاكم الشارقة  - www.dr-sh-sultan.ae -وكالة أنباء اإلمارات - .جريدة الخليج.
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س ،وذلك عن طريق م
ساهمتهم الفاعلة من
ت

حقيق  /زكي األشــقر

التطوع دعم و منفعة للوطن

ويقول أحمد حميد املزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر اإلمارايت :إن
التطوع من السلوكيات والقيم اإليجابية التي حث عليها الرشع الحنيف ملا يرتتب
عليه من نفع للمجتمع وقضاء حوائج املحتاجني  .واملتطوع إنسان يقدم وقته ملساعدة
اآلخرين ،ينقب عن أبواب الخري حتى يصل إليها ،ال يعنيه التعب أو الضجر يف مقابل
مساعدة كل محتاج .وإن الهدف األسايس يف العمل التطوعي  ،هو العمل عىل التخفيف
عن املنكوبني يف جميع أنحاء العامل .وأشار إىل رضورة الرتكيز عىل استقطاب الشباب
يف العمل التطوعي ،مؤكدا ً أن فروع هيئة الهالل األحمر مفتوحة للجميع للمشاركة
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والتطوع ،من أجل اإلنسانية ،وأن عىل الشباب أن ينظروا للهيئة عىل أنها مؤسستهم
الوطنية ،وعىل أهمية العمل التطوعي اإلنساين يف مساعدة الفقراء واليتامى واملحتاجني،
وأضاف أن الشباب هم القلب النابض للوطن ملا ميتلكون من طاقات بدنية وذهنية
ملساعدة املحتاجني ،كام أن العمل امليداين يحتاج إىل تواجد املتطوع يف امليدان ،مشريا ً
إىل أن دولة اإلمارات تعترب من الدول الرائدة يف مجال التطوع وأن شبابها وفتياتها
جاهزون دامئا للعمل الخريي وفقاً للسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة بقيادة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي قدم الكثري من أجل
مساعدة اآلخرين.

تحقيق

زيادة العمل التطوعي

وتقول سحر أحمد رئيسة جمعية متطوعي اإلمارات :إن العمل التطوعي أخذ بالنمو
يف الفرتة األخرية يف جميع االتجاهات وأصبح حالة رضورية للمجتمع اإلمارايت يف ظل
االهتامم املتزايد بالعمل التطوعي ،وأضافت كذلك أصبح البحث عن سبل التطوع
ودعم القضايا املجتمعية أسهل من أي وقت مىض .وقد ازدهر قطاع العمل التطوعي
بفضل الجهود التي تبذلها الجهات الرائدة يف هذا امليدان ،مثل برنامج تكاتف للعمل
التطوعي ومبادرة زايد العطاء وهيئة الهالل األحمر اإلمارايت وبرنامج (تم) التطوعي
ومؤسسة (نهتم) للمسؤولية االجتامعية وغريها ،مام ساعد عىل تخريج جيل مؤهل من
املتطوعني القادرين عىل تلبية االحتياجات املختلفة للمجتمع .وتقوم هذه املؤسسات
مبساعدة املتطوعني يف البحث عن فرص التطوع التي تتناسب مع مهاراتهم واهتامماتهم
وتخصصاتهم ،إمياناً منها برضورة خدمة املجتمع .

التطوع مطلب ضروري

وأضافت سحر ،إن االنخراط يف العمل التطوعي أصبح مطلبا رضورياً للعديد من الناس
مبختلف أشكاله وأهدافه ،من خالل االنضامم إىل الجهات واملبادرات العامة والخاصة،
حيث أصبح بإمكان أي شخص لديه إحساس باملسؤولية تجاه املجتمع اختيار ما يناسبهم

من القضايا من املحيط الذي يعيشون فيه ،كإقامة مالجيء للحيوانات األليفة كالقطط
أو إطالق مبادرات بيئية أو مبادرات دعم وتطوير املجتمع .تتحول املبادرات الصغرية
يف كثري من األحيان إىل مشاريع ضخمة ،مام يضع القامئني عليها أمام صعوبات جمة
تتمثل يف صعوبة الحصول عىل مرافق وكوادر وأوقات فراغ مناسبة ،فضالً عن مصادر
التمويل الالزمة.

واجب وطني

ومن جانبها ،أكدت ميثاء الحبيس الرئيس التنفيذي لدائرة الربامج يف مؤسسة اإلمارات
لتنمية الشباب ومدير برنامج تكاتف للتطوع االجتامعي ،أن العمل التطوعي هو واجب
وطني و تحرص عليه املجتمعات الراقية ،وقالت ،إن الربنامج يسعى إىل ترسيخ وإيجاد
القيادات التطوعية الشابة ومتابعتها ورعايتها وإعطائها ما تستحق من األدوار التي
تتناسب مع قدراتها ومواهبها ،ولهذا يجد املتطوع نفسه يتطور ويتعلم كيفية التعامل
مع األمور ،كام أنه ينمي روح االنتامء للوطن ويصقل املهارات ويطورها ،ويجعل املجتمع
أكرث متاسكاً وتكافالً ،وهو مكمل ملا تقوم به الحكومات واملؤسسات .وأضافت أن عدد
املتطوعني يف برنامج “تكاتف” يتزايد بشكل مستمر وأن أغلب املتطوعني من الشباب
املحب لوطنه .

ميثاء الحبسي :
ً
العمـل التطوعــي حاليـ ــا يشهـد عصـره الذهبــي
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العصر الذهبي للتطوع

وأكدت الحبيس  ،أن العمل التطوعي يشهد عرصه الذهبي بالدولة حالياً ،بارتفاع مستوى
الوعي بهذا العمل ،وتزاحم الشباب من مختلف الجنسيات وبصورة خاصة املواطنني عىل
االلتحاق باألعامل التطوعية التي تقدم مختلف الخدمات ألفراد املجتمع محلياً وخارجياً
وعرب مواقع التواصل االجتامعي .وأشارت الحبيس إىل أن أحد أبرز املشكالت التي تواجه
العمل التطوعي هي قلة وعي بعض الشباب بأهمية العمل التطوعي ومدى إيجابيته
عىل الوطن ،كام أن بعض أفراد املجتمع ليس لديهم الوعي الكايف بطريقة التعامل مع
املتطوع ،مشرية إىل أن هذا يحتاج إىل تضافر الجهود لزيادة الوعي بالعمل التطوعي،
ودولة اإلمارات لها مبادراتها ومشاركتها البارزة يف هذا املجال ..

تزيد الثقة بالنفس

وتقول سهام الشحي إحدى الناشطات يف مجال التطوع عىل مستوى الدولة :إن للتطوع
فوائد متنوعة عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي،فنجد أن األعامل التطوعية ميكن أن
ينتج عنها تكوين مجموعات من األفراد لها نفس االهتاممات وتعمل معاً ،مام يدعم
العادات والتقاليد ويقوي اإلحساس باملسؤولية لدى هؤالء املجموعات نحو مجتمعاتهم،
وباإلضافة إىل هذا البعد االجتامعي فإن للتطوع بعدا ً اقتصاديا عىل املجتمع كام هو عىل
األفراد املتطوعني ذاتهم ،إذ أن األعامل واألنشطة التطوعية التي يشاركون بها تضيف
الكثري لخرباتهم وتصقل مهاراتهم ،كام أنها تعرفهم بفرص العمل املتاحة يف املجتمع
وتزيد من ثقتهم بأنفسهم وإميانهم بقدراتهم ،مام يخلق كوادر متميزة من األفراد
فينعكس ذلك إيجابياً عىل البعد االقتصادي ،معتربة أن عملها التطوعي ما هو إال محاولة
بسيطة منها لرد الجميل لوطنها الغايل ،وذكرت الشحي التي عملت يف مجال التطوع
منذ  5سنوات يف برنامج (تكاتف) ميثل التطوع نوعاً من رد الجميل للوطن الذي يحتل
مكانة خاصة يف قلوب أبنائه ،لكل ما يقدمه لهم من دعم ورعاية ال حدود لهام ،مضيفة
أن العمل التطوعي هو أفضل سبيل لرد الجميل ألولئك الذين ساعدوين يف طريق النجاح.

التطوع عمل إنساني

وتصف املتطوعة أروى جربان ،التي تحمل شهادة بكالوريوس العلوم يف التمريض
من جامعة الشارقة ،تجربتها التطوعية املمتدة لعامني بأنها تجربة “غنية” ،وتتابع
فتقول انضاممي للعمل التطوعي بشكل عام وللتطوع يف املستشفى اإلمارايت ،هدفه
بالدرجة األوىل إنساين ملساعدة املرىض وخدمة دولة اإلمارات والعمل بتوجيهات القيادة
الرشيدة يف املبادرة إىل مد يد العون إىل كل محتاج .وتعرب أروى عن أملها يف انضامم
مواطنني ومواطنات آخرين إلسناد جهود دولة اإلمارات يف مساعدة كل محتاج ،مؤكدة
أن شعارهم “دوماً جاهزين ،ونحن رهن إرادة قيادتنا الوطنية لتلبية النداء وتقديم
املساعدة يف أي وقت.

فرصة عظيمة

وتقول املتطوعة نبيال محمد :إن العمل التطوعي فرصة عظيمة لخدمة اإلنسانية
ونيل األجر من الله سبحانه وتعاىل من خالل تقديم يد العون واملساعدة للمحتاجني
واملساهمة يف خدمة املجتمع ،وأضافت نيبال  ،أنها تحاول من خالل العمل التطوعي
أن تساعد املحتاجني عىل قدر استطاعتها ،فهناك الكثري ممن يحتاج للدعم سواء املادي
أو حتى املعنوي ،والعمل التطوعي يساعدها عىل زيادة الثقة يف النفس وتعلم الصرب.

المتطوعة سهام الشحي :

عمل إنساني ويزيد الثقة بالنفس
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أحمد حميد المزروعي

سحر أحمد

ميثاء الحبسي

عبداهلل الجنيبي

عادل الشيباني

سحـ ــر أحمد رئيسة جمعية متطوعي اإلمارات:

التطوع أصبح حالة ضرورية للمجتمع اإلماراتي

وأضافت أن هناك إقباالً من الشباب واملجتمع عىل العمل الخريي ،كام أنها تحرص
عىل تربية أبنائها عىل أهمية العمل التطوعي ،مشرية إىل أنها تقوم باصطحاب ابنتها
للمشاركة يف األعامل التطوعية وغرس روح العطاء فيها .

خدمات للوطن

وعرب املتطوع عبدالله الجنيبي عن سعادته باألوقات التي يقضيها يف أي عمل تطوعي،
معتربا ً أن هذه األوقات مبثابة دروس يتعلم منها ،وأنها أوقات لكسب األجر والثواب يف
الدنيا واآلخرة ،وللتكافل والتعاون بني أفراداملجتمع ،كام أنه يحرص عىل
دفع زمالئه للعمل التطوعي من خالل مشاركتهم يف كل
عمل ميكن أن يساعدوا فيه املحتاجني أو يقدموا
خدمات لوطنهم .وتابع قائال إن هناك إقباالً
كبريا ً من قبل الشباب للعمل التطوعي
ملا يعود عليهم من األجر والثواب
وصقل ملواهبهم ،إضافة إىل
أنه جزء بسيط لرد الجميل
للوطن وهذا ما يسعى إليه
العديد من الشباب .

مهارات عالية

ويقول املتطوع عادل الشيباين ،إن العمل التطوعي هو أفضل سبيل إلشغال وقت الفراغ
بالطريقة الصحيحة التي تعود بالنفع عىل الشباب واملجتمع ،كام أنه وسيلة لرد الجميل
لدولتنا الحبيبة التي مل تقرص يف توفري كل ما ميكن أن يوفر للمواطن ليعيش حياة كرمية
ولتصبح اإلمارات يف مصاف الدول املتقدمة ،وإبراز الوجه الحضاري للوطن.وأشار ومن
خالل العمل التطوعي استطاع أن يكتسب مهارات خاصة أهلته للتواصل مع كافة
رشائح املجتمع وأضاف الشيباين ،إن العمل التطوعي يكسب املتطوع مهارات ،ويشعره
مببدأ اإلنسانية ،ألن املتطوع يعمل لوجه الله سبحانه من دون
مقابل ،ويساعد كل محتاج سواء من مساكني أو
فقراء أو حتى األرس املتعففة حيث تعلم
الكثري يف طريقة التعامل مع جميع
فئات املجتمع عىل اختالف
ومناصبهم
أعامرهم
وجنسياتهم .

يكسب الفرد
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محطة شرطية
تقربر

الشرطة
المجتمعية
برأس الخيمة
توعي الجمهور
بخطورة األعيرة
النارية
تعتبر ظاهرة استخدام األعيرة النارية من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا ،ورغم التحذيرات
الصحية واالجتماعية من خطورة هذه األلعاب ،فإن تداولها ما زال منتشر ًا ،خاصة في المناسبات
واألعراس ،وباتت هذه الظاهرة تشكل خطر ًا ليس على مستخدميها فقط ،بل كذلك على اآلخرين
المتواجدين في محيط استخدامها لما تسببه أحيان ًا من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات
مستديمة أو مؤقتة ،كما تحدث أضرار ًا في الممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق ،إضافة إلى التلوث
والضوضاء التي تؤثر على طبلة األذن ،ومما تسبب خل ً
ال وظيفي ًا في عمل المخ قد يستمر لعدة
أشهر .تصوير  :نجيم – مصطفى إيبي
زينب يحيى المعز
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تقرير

العقيد سالم العلكيم

الرائد عبداهلل المزروعي

الرائد مروان الظهوري

حمالت توعوية مستمرة

يؤكد العقيد سامل العلكيم الزعايب مدير إدارة الرشطة املجتمعية ،بأن القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،وبتوجيهات حثيثة من اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام الرشطة ،نفذت حملة توعية شاملة وموسعة لقبائل وعائالت برأس
الخيمة ،وذلك لتوعية الجمهور بخطورة استخدام األعرية النارية ،ملا تشكله من مخاطر
عىل الجميع وما قد ترتكه من آثار صحية وحروق وتشوهات جسدية.

إن مسؤولية مكافحة
ظاهرة األعيرة النارية
مسؤولية جماعية مشتركة.

لم تُسجل حاالت وفاة أو إصابات منذ  5أعوام

وأفاد الرائد عبدالله املزروعي ،رئيس قسم الرشطة املجتمعية ،بأنه ت ّم زيارة جميع
مدارس اإلمارة وصوالً إىل املناطق النائية منها ،باإلضافة إىل جميع املجالس ومعظم
املنازل والجمعيات وغريها ،بهدف توعيتهم وزيادة ثقافتهم األمنية حول خطورة
األعرية النارية ،الفتاً إىل أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط منذ  5أعوام وال توجد
إصابات .

سلوكيات تنتهي بكوارث

وقال الرائد مروان الظهوري من مركز رشطة الدقداقة ،إن املركز نظم العديد من
الزيارات امليدانية ملختلف القبائل والعائالت الكبرية باإلمارة ،وتم تقديم النصح
واإلرشاد لهم وتوزيع املنشورات التوعوية ،وأشار الظهوري إىل أنهم ملسوا إقباالً
وتجاوباً كبريا ً من األهايل ،وقال ،إن انتشار بعض السلوكيات الخاطئة بني األفراد،
ويف بعض األرس خالل االحتفال باملناسبات واألعراس ينتج عنها حوادث تفسد عليهم
بهجة االحتفال ،وتأيت بصورة مفاجئة وغري متوقعة ،خاصة فيام يتعلق بتداول األلعاب
النارية ،واإلقدام عىل سلوكيات قد تنتهي بكوارث.

البد أن تقوم وسائل اإلعالم
بكافة أشكالها بتوعية
المجتمع بمخاطر وسلبيات
استخدام األعيرة النارية.

عادة سلوكية سيئة

ويشري النقيب عبدالله حسن مدير فرع الرشطة املجتمعية مبركز املعمورة إىل أن
استخدام األلعاب واألعرية النارية أصبح عادة سلوكية سيئة عند بعض األطفال
واألهايل ،تلحق األذى باآلخرين وتعكر حياتهم ،مام يقوض راحة الناس وسكينتهم،
ويثري الرعب والفوىض يف الشوارع واألسواق ،خاصة يف األماكن املزدحمة ،كام تؤدي إىل
ترهيب األطفال النامئني الذين يستيقظون عىل أصوات هذه األعرية التي تسبب لهم
الهلع والخوف واالنزعاج ،وبالتايل ترتك آثارا ً نفسية عليهم.

القانون غلظ العقوبة

و بني املحامي محمود حسن ،أن قانون العقوبات اإلماراىت يعاقب عىل من يقوم
بإتيان مثل هذا الفعل ،وغلظ فيه العقوبة ،فقد جاء نص املادة  348عىل أنه (يعاقب
بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني من ارتكب عمدا ً فعالً من شأنه تعريض
حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر  ،وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب
عىل الفعل حدوث رضر أياً كان ،مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها القانون ).
كام جاءت املادة (  )2من القانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1976م ،يف شأن األسلحة
النارية والذخائر واملتفجرات ،عىل أنه (ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يقتني
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أو يحمل أو يتجر أو يترصف بأية صورة من الصور يف أي سالح ناري أو ذخائر أو
مواد متفجرة إال إذا كان حاصالً عىل ترخيص بذلك من سلطة الرتخيص ،طبقاً ألحكام
هذا القانون).
كام بينت املادة (  )20من ذات القانون عىل أنه (ال يجوز حمل السالح الناري
والتجول به ولو كان مرخصاً وذلك يف األماكن اآلتية:
أ ـ داخل األماكن والمحالت العامة.
ال عاما ً ،أو خاص ًا ،أو رسمياً.
ب ـ في أي حفل سواء كان حف ً

األمر الذي يكون معه والذى بينه القانون ،وحظر عىل أي شخص استخدام وحمل
السالح ولو كان مرخصاً أن يقوم باستعامله ىف الحفالت واألعراس.
وىف الختام ال ينبغي أن يتم استخدام السالح ىف أعراسنا حتى يحتفل الجميع بهذا
العرس وال يتحول اىل مأساة وأحزان ىف مثل هذه املناسبة السعيدة

أضرار صحية

يقول الدكتور محمد جواد ،إن استخدام األعرية واأللعاب النارية وتصويبها لألعىل
ثم رجوعها يعد سبباً رئيساً لإلرضار بالجسم ،خاصة منطقة العني الحساسة ،والرماد
الناتج عن عملية االحرتاق يرض بالجلد والعني إذا ما تعرض له الطفل بشكل مبارش،
حيث تصاب العني بحروق يف الجفن وامللتحمة ومتزق يف الجفن ،أو تتسبب بدخول
أجسام غريبة يف العني أو انفصال يف الشبكية ،وقد يؤدي األمر إىل فقدان كيل للعني.
ويؤكد أنه يقع عىل عاتق وزارة الصحة دور مهم يتمثل يف تعريف املجتمع باملخاطر
واألرضار الصحية الناتجة عن استخدام األعرية النارية ،وذلك من خالل تنظيم
املحارضات واللقاءات التي تعرف املواطن بذلك وإصدار النرشات الصحية التثقيفية
وتوزيعها عىل املواطنني.

الدين يعارض كل ما يؤذي اإلنسانية

وتقول مريم محمد عبدالله مدرسة مادة الرتبية اإلسالمية مبدرسة الحديبة الثانوية
للبنات «:نظرا ً لدور الدين الكبري يف الحد من كافة الظواهر السلبية ،فال بد ألمئة
املساجد من طرح مخاطر األعرية النارية يف خطب الجمعة ،ومن خالل الندوات التي
تعقد بني فرتة وأخرى ،وتوضيح موقف الرشع من ذلك عىل مختلف الصعد ،والبد
للرشطة من اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة للقضاء عىل هذه الظاهرة ،وذلك من
خالل تنفيذ القوانني ومعاقبة األشخاص الذين يستخدمون األعرية النارية ،وكذلك
مصادرة األسلحة املوجودة يف املنازل وتقديم أصحابها للقضاء لينالوا جزاءهم سواء
بالسجن أو بفرض غرامات مالية باهظة عليهم».

نسعى لتطبيق توجيهات
اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد
عام رطة رأس الخيمة
من خالل حمالت التوعية
الشاملة للجمهور بمخاطر
هذه الظاهرة...
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تهديد حقيقي لحياتهم

ومن جهتها تشري مريم عبدالله عالي مدرسة علم نفس واجتامع ،إىل أن وزارة الرتبية
والتعليم تلعب دورا ً مهام ورئيساً يف توعية الطالب وأولياء أمورهم مبخاطر األعرية
النارية وما تشكله من تهديد حقيقي ال يستهان به لحياتهم ،وذلك عرب الوسائل
الرتبوية املتاحة لتسليط الضوء عىل هذه الظاهرة الخطرية وإبراز املخاطر واملآيس
التي تجلبها ألبنائنا ،وما لها من أرضار عىل األنفس واملمتلكات واألموال ،ويتم ذلك
عن طريق تثقيف الطلبة وتقديم النصح واإلرشاد لهم حول تلك املخاطر من خالل
اإلذاعة املدرسية اليومية ،ومن خالل التفاعل اإليجايب بني املرشدين الرتبويني والطلبة
وتوزيع النرشات التعريفية واإلرشادية ،وعمل املحارضات بهدف املساعدة يف توصيل
الرسالة حول مخاطر استخدام األعرية النارية ،كام يلعب املعلمون دورا ً مهام يف
توعية الطالب ،خاصة يف الدقائق األوىل من بداية الحصة الدراسية ويتعدى دورهم
املدرسة ليقوموا بتوعية اآلخرين يف إطار املحيط االجتامعي واألرسي لهم.

تقرير

مخاطر األعيرة النارية عديدة

دور اإلعالم

ويذكر اإلعالمي أحمد الطنيجي مراسل علوم الدار بقناة أبوظبي ،أن وسائل
اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة البد أن تقوم بتوعية املجتمع مبخاطر
وسلبيات استخدام األعرية النارية ،خاصة من خالل برامج التلفاز الذي يجب
أن يعرض بني كل فقرة وأخرى مادة إرشادية عن مخاطر وعواقب استخدام
هذه األعرية ،وعقد اللقاءات مع ذوي العالقة لتوعية املواطن بذلك.
ومن جانبهم اعترب أولياء أمور ،تعزيز مجهودات مكافحة ظاهرة األعرية النارية
مسؤولية جامعية تشرتك بها األرسة واملدرسة واملؤسسات ،وذلك لحامية النشء
من مخاطرها ،وذلك سيتطلب وقتاً ومجهودا ً .
أحمد محمد راشد بن محيمد «ويل أمر» قال ،إن الحد من انتشار ظاهرة
استخدام األعرية النارية يتطلب العمل بروح الفريق الواحد من قبل أفراد
املجتمع ومؤسساته ،واألرسة التي تلعب دورا ً كبريا ً يف هذا الشأن ،مشيدا ً مبا
تقوم به األجهزة الرشطية يف القضاء عىل الظاهرة وتوعية األهايل .
وقال عبدالله بن محيمد ،إن استخدام األعرية النارية من قبل األهايل أمر مزعج
ملا ينتج عنه من مخاطر جسدية تطال مستخدميها ومن حولهم أحياناً ،مشريا
إىل رضورة مراقبة األبناء وعدم السامح لهم باستخدام مثل هذه األعرية ،وهذا
يتطلب وقتاً باعتبارها جز ًء من العادات .
وأكد محمد سعيد الرتيك ،عىل أهمية دور األرسة من خالل توعية األبناء
مبخاطر األعرية النارية و مراقبتهم الدامئة وعدم السامح لهم باستخدامها،
وقال ،إن دور األرسة يف مراقبة أبنائها ومنعهم من استخدام األعرية النارية
ستكون له نتائج أفضل إذا تم التنسيق مع وسائل اإلعالم ،مشريا ً إىل أن األهايل
يستخدمون تلك األعرية كنوع من االبتهاج واالحتفال ،والذي رسعان ما يتحول
إىل فاجعة .
واعترب سعيد محمد أحمد حمدوه ،أن تعزيز مجهودات مكافحة ظاهرة األعرية
النارية مسؤولية جامعية مشرتكة ال بد من تفعيلها مقابل تعزيز الرقابة الحالية
عىل بعض األهايل واملناطق التي تستخدم مثل هذه األعرية الخطرية ،مبا يعزز
من جهود مواجهتها والقضاء عىل الظاهرة متاماً .

قانون العقوبات اإلماراتي
غلظ العقوبة على هذه
األفعال ويعاقب بالحبس
أو الغرامة على مرتكبيها.
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النقيب  /خالد حسن التقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com

إضاءات

وعددت برشى رضوان « أخصائية نفسية » مبدرسة رأس الخيمة الحديثة
الخاصة ،بعض مخاطر استخدام األعرية النارية عىل األفراد بتأثري التلوث الصويت
بشكل مبارشعىل طبلة األذن ،مام يحدث خلل وظيفيًا يف عمل املخ قد يستمر
لعدة أشهر ،وتضيف ،أن األذى الجسدي يسبب األذى النفيس الذي ميتد حتى
نهاية العمر ،ورأت رضورة سن قوانني رادعة ملنع استخدام األعرية النارية
ومعاقبة كل من ال يتقيد بالضوابط وال يردعه وازع اجتامعي أو أخالقي.
كام ال بد من التنسيق والتعاون املستمر بني دوائر الرتبية وأجهزة الرشطة
ملواجهة هذه الظاهرة ومنع تفاقمها ،والعمل املشرتك للحد منها واستئصالها
من املجتمع.
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لِلرُّ ْؤيَا َت ْعبُرُ َ
ون ))  ..وكذلك سورة الفاتحة المسماة (( السبع
المثاني ))  ،وأحاديث كثيرة ذكر الرسول صلى اهلل عليه وسلم
فيها الرقم (  ) 7أو مضاعفاته  (..سبعون خريفًا ) ( ،سبعون
ألف قدم ) ( ،سبعون ألف مللك )  (،سبعون سنة ) .
قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  " :سبعة يظلهم اهلل
في ظله يوم ال ظل إال ظله  ،اإلمام العادل  ،وشاب نشأ في
عبادة اهلل  ،ورجل قلبه معلق بالمساجد  ،ورجالن تحابا في
اهلل اجتمعا عليه وافترقا عليه  ،ورجل دعته امرأة ذات منصب
وجمال  ،فقال  :إني أخاف اهلل  ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها
حتى ال تعلم يمينه ما أنفقت شماله  ،ورجل ذكر اهلل خاليًا
ففاضت عيناه بالدمع "
إن شهادة التوحيد عدد كلماتها سبع كلمات  ،والطواف
حول الكعبة  7أشواط  ،والسعي أيضا  7أشواط ..األعضاء التي
يجب أن تالمس األرض عند السجود  : 7القدمان و الركبتان
والجبهة والكفان ..القمر يمر بسبع مراحل أو أطوار ..السماوات
 7واألرضين .. 7العلم يتوصل إلى  7أنواع أساسية من النجوم ،
ويتوصل أيضا إلى  7مستويات مدارية لإللكترون  ،وتوصل أيضا
لـ  7ألوان للضوء المرئي  ،وإلى  7إشعاعات للضوء الغير مرئي ..
ألوان الطيف الرئيسية  ، 7وعدد قارات األرض  ، 7والمحيطات 7
 ،وأيام األسبوع . 7
توصل العلم أيضًا إلى أن اإلنسان يتكون من  : 7ذرة  +جزئية
 +جين  +كروموسوم  +خلية +نسيج  +عضو .
مؤكد أن هناك رابطًا قويًا بين الكثير منها  ،واهلل أعلم  ،وله
سبحانه في ذلك حكمة وهو على كل شئ قدير  ،والكثير
الكثير الذي ال يعلمه إال اهلل سبحانه ( وما ُأوتيتم من العلم إال
قلي ً
ال ).
وطنيًا وتاريخيًا  :اتحدت سبع إمارات مع بعضها البعض
إلرساء اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،اتباعًا لقوله
تعالى " :واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا " .
فكان االتحاد قوة وحصنًا حصينًا أتى بثماره على الجميع
لتصبح اإلمارات عالمة مضيئة في سماء التاريخ والتميز
والحضارة  ،بفضل اهلل أو ً
ال ثم الرقم . 7

زيارة ميدانية

يعد من بين أهم األقسام
في القيادة العامة لشرطة
رأس الخيمة ،بل فص ً
ال مهم ًا
من مفاصلها ،يدخل في كل
تفاصيل المعامالت التي تجرى
في أروقة الدوائر والمؤسسات
وتعتمد عليها جهات كثيرة،
كالتعيينات واإلقامة وغيرها،
إنشيء القسم عند بدايات
تشكيل الجهاز الشرطي
وارتباط استمراره وتطوره
باستمرار تطور المؤسسات
الشرطية وتقدمها.
سعد الدغمان

النقيب إبراهيم سعيد منخس
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واليوم يعتمد قسم البصمة بصفته جز ًءا من إدارة التحريات منهجاً متطورا ً
تداخلت فيه التكنولوجيا الحديثة مع مفاصل العمل ،مام أكسبها رسعة ودقة يف
إنجاز معامالتها ،متاشياً مع التطورات التي تشهدها وزارة الداخلية يف ضوء تطبيق
االسرتاتيجية الشاملة التي وعى لها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،والقاضية بتطوير مفاصل العمل يف كل
إدارات وأقسام الوزارة.
البصمة واقع متطور يف سلسلة التقدم املتواصل الذي تشهده العملية الرشطية
برمتها ،عن عمل قسم البصمة وما يقدمه من خدمات للجمهور تحدث لنا النقيب
إبراهيم سعيد منخس رئيس قسم البصمة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة قائالً:
لقد رافق عمل قسم البصمة انطالق العمل الرشطي باإلمارة وتطور بتطورها
وكان حينها يف مبنى اإلدارة القديم (املديرية القدمية) بجانب الحصن (متحف رأس
الخيمة حالياً) ،ويف سنة  2000تم االنتقال إىل املبنى الحايل ،ومنذ بدايات العمل
كان اختصاص القسم إصدار شهادات البحث الجنايئ بعد إجراء التدقيق عىل القيود
الخاصة باملواطنني أو املقيمني عىل حد سواء ويعتمد عىل تلك الشهادات عمل
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المساعد أول عبد العز يز منقوش

المساعد أول راشد سعيد العلكيم

إدارة اإلقامة والجوازات وإدارة املرور والرتخيص ،باإلضافة إىل العمل والعامل فيام
يخص املقيمني ،أما املواطنون فيتم استخدام شهادات البحث الجنايئ التي تصدر لهم
ألغراض التوظيف وغريها من األمور التي تتطلب مثل تلك الشهادة .وقد تعاقب
عىل إدارة القسم عدد من املديرين ،النقيب سامل عبيد محبوب ،والنقيب سامل راشد
الحامدي ،واملقدم سامل راشد املفتول ،حسب تسلسل تواجدهم عىل رأس اإلدارة،
ومن ثم رأس القسم العميد غانم أحمد غانم عندما كان برتبة رائد.

تطورات وخطة مستقبلية

ومن التطورات التي شهدها القسم عىل مدى سنني عمله افتتاح مكتبني للبصمة يف
كل من مركز املعمورة ومركز الرمس يف نهاية عام  ،2011وقد تم ربطهام عىل نفس
نظام العمل ،وهو ما ميثل تطبيق السرتاتيجية الوزارة ،وهناك نية الفتتاح مكاتب
وفروع يف منشآت رشطية مختلفة.
وبعد تطبيق نظام بطاقة الهوية الذي عاد عىل العمل بفائدة كبرية حيث تم
االستفادة من النظام وخدماته الجديدة يف مجال البصمة ،حيث تفرض الهوية يف

,,

محطة شرطية

زيارة ميدانية

عملها تبصيم األشخاص إلصدار بطاقة الهوية ،مام يعني عدم إعادة التبصيم للذين
يحملون بطاقة الهوية مرة أخرى ،استنادا ً ملعلومات بطاقة الهوية ،مام خفض من
ضغوطات العمل أيضاً هو اعتامد البصمة اإللكرتونية ،والتي تعترب دقيقة جدا ً مقارنة
بالبصمة الحربية التي قد ال تكون واضحة يف بعض األحيان ،كام يضاف إىل مزاياها
رسعة الرد وورود معلومات اإلجابة من املصدر بدقة ورسعة ووضوح ،مام يفرض
دقة العمل .وهناك إجراء يسمى رد االعتبار يصدر عن املحكمة يف حالة من يطلب
شهادة البحث الجنايئ وعليه سوابق ،وهو ما يتطلب إحضار ورقة رد االعتبار من
املحكمة تضع حدا ً لهذه الحالة ويتم تزويد الشخص بورقة أو شهادة البحث الجنايئ،
(البصمة).
ويقول املساعد أول راشد سعيد العلكيم من قسم البصمة كان القسم يف السابق
فرعاً يتألف من ثالثة فروع هي فرع البصمة ،فرع التسجيل واإلحصاء ،فرع وحدة
الكالب البوليسية ،وكان التدقيق عىل املعامالت التي تجرى يف القسم يف السنني
املاضية يتطلب وقتاً طويالً ،أما اليوم فقد اختلفت الحالة وتم التعاقد مع إحدى
الرشكات لتوفري أجهزة خاصة بالتدقيق عىل بطاقات البصمة من أجل اإلرساع يف
تنفيذ العمل وتسهيل الخدمات التي تقدم للمراجعني .املساعد أول عبد العزيز
منقوش :يف نهاية سنة  2007تم تحديث نظام العمل وتحويله من املحيل إىل
االتحادي ،حيث كان التدقيق يجري عىل مستوى الدولة ويأخذ فرتة طويلة كون
املوضوع يتم يدوياً تقريباً ويرسل عرب الربيد ،اليوم تغري نظام العمل ودخل النظام
الوزاري اإللكرتوين الذي تعمل عليه الوزارة ،مام اخترص الوقت والجهد وبسط
اإلجراءات الخاصة باملراجعني وقدم القسم خدمات متميزة وهو ما ينطبق وفق
مباديء االسرتاتيجية الخاصة بوزارة الداخلية .وتذكر املالزم موزة راشد الخابوري،
منذ  20سنة وأنا أعمل يف هذا املجال ونهتم بكل معامالت النساء عرب العنارص
النسائية العاملة بالقسم ،والتي تخدم يف هذا املجال.
وقد أشادت موزة بأسلوب التعامل من قبل املسؤولني بالقسم واإلدارة بشكل عام
من جهة توفري كافة املستلزمات الخاصة بعنارص الرشطة النسائية العاملة بالقسم
واالهتامم بأسلوب التعامل مع املراجعني أو املراجعات.
كام توجهت بالشكر والتقدير للواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة ،عىل جهوده املتواصلة لالرتقاء مبستوى العاملني بالقيادة
باعتباره األب الروحي للعاملني بالقيادة ،والجهاز الرشطي من خالله يبث الحامس
واإلبداع الذي يؤدي لتطوير العمل.

نطبق التعليمات

وتقول املالزم موزة نتعامل مع كل الحاالت وفق التعليامت التي تصدر عن
مسؤولينا واملتبعة من قبل نظام العمل يف الوزارة وتطبيق قراراتها والقوانني املعمول
بها والتعليامت التي تصدر من املراجع العليا ،ويتم استقبال النساء اللوايت يراجعن
قسم البصمة وإجراء معامالتهن عىل وجه أكمل ومنحهن شهادات البحث الجنايئ
وفق األصول املتبعة ،وهو دور نعتز به ونفخر كوننا نخدم وطننا الحبيب اإلمارات.
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العقيد  /طارق بن محمد سيف

tariqbensaif@gmail.com

موازين

نعتز بدورنا وما نقدمه من عمل ،كوننا
نخدم وطننا الحبيب اإلمارات وألن عملنا
يصب في الصالح العام وخدمة المجتمع

هواية تحتاج إلى وقفة
تفضل الكثير من األسر اإلماراتية والمقيمة في اإلمارات
قضاء أوقاتهم خالل عطالت نهاية األسبوع في أجواء
الطبيعة البرية بعيدا عن صخب المدينة ،والقيام برحالت
في البرية لغرض النزهة وذلك إليجاد متنفس وللترويح
عن النفس ،وذلك بعد اعتدال الجو وجمال الطبيعة ،إال أن
الدراجات النارية “الرملية” حولت الكثير من تلك الرحالت
من الترويح عن النفس إلى كآبة وأحزان بسبب الحوادث
التي وقعت في تلك الرحالت وبسبب طيش بعض
الشباب.
الشباب يجدون من تلك األجواء الفرصة المناسبة
لممارسة مهاراتهم في القيادة واالستعراض ،سواء
كانت بالسيارات ذات الدفع الرباعي أو الدراجات الرملية أو
الدراجات الشبيهة بالسيارات ،لكن عندما تتحول القيادة
من الهواية والمتعة إلى حركات واستعراضات طائشة
في الكثبان الرملية وتعريض حياة قائديها ،وهم على
األغلب من صغار السن وشبان في مقتبل العمر ،إلى
الخطر ،هنا يجب على الجميع الوقوف وقفة رجل واحد
للحد من األرواح والدماء التي ُتهدر بالرمال ،ومحاربة
السلوكيات المزعجة التي تثير الفوضى والضوضاء وتؤثر
على راحة األسر الباحثة عن الراحة.
المطلوب هو التصدي لهذه الظاهرة ،وتدبير حل
لها ،وتضافر الجهود بين الجهات األمنية والتربوية
واالجتماعية كافة ،إليجاد ثقافة أمنية لدى جميع األفراد،
كبارًا وصغارًا ،وضرورة أن يتحمل رب األسرة مسؤوليته
كاملة ،ألنه هو من يدفع ثمن هذه الدراجات باهظة
الثمن ،ويراقب أوالده ،ويكون على مقربة منهم ،عندما
يمارسون هذه الرياضة .
سوف تبقى هذه الهواية تراوح مكانها بين رغبة
شديدة لطبيعة محبيها وبين هاجس المجتمع من
خطورتها ،ليبقى الحل في تنظيمها وتعزيز ثقافتها أكثر
من محاربتها ،طالما القوانين تسمح ببيعها وتداولها.

رسائل وطنية

د.حمد الدباني :

« أطالب
بمنح أصحاب
الشهادات
الفرصة في
تطبيق ما
تعلموه ونشر
رسالتهم»
فخر واعتزاز بدورهم في خدمة
على
وحصولهم
المجتمع
شهادة الماجستير والدكتوراه
كإنجاز أكاديمي رائد تمثل عصارة
أفكارهم ،ومن خالل باب "رسائل
وطنية " نلتقي بهم في حياتهم
العلمية والعملية ونقرأ أفكارهم
ونعرض دراساتهم ،فهم عالمات
مضيئة في جبين الوطن وشموع
تضيء أشعتها فوق أرضه،
وزهور يانعة في بستان الحياة.
ضيفنا في هذا العدد ،المقدم د.
حمد علي الدباني رئيس قسم
والمباحث الجنائية
التحريات
بالقيادة العامة لشرطة رأس
الخيمة.
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الكل مطالب بالوقوف مع رجال األمن في مكافحة الجريمة

حاوره  :حسن المنصوري

م ـ ــا هـ ـ ــو موض ـ ـ ــوع وتوص ـ ـ ــيات رسالـ ـ ــة

بداية نزف لكم تهاني وتبريكات أسرة
مجلة "العين الساهرة" لحصولكم على
الدكتوراه ،ونود التعرف على دراستكم
للدكتوراه في أي مجال وبأي جامعة
كانت؟
أشكركم عىل هذه التهنئة الرقيقة وشكري موصول
لكل من هنأين وبارك يل بالنجاح .دراستي كانت يف
القانون الجنايئ الخاص وحصلت عليها من جامعة
محمد الخامس باململكة املغربية.

الدكتوراه؟
موضوع الرسالة كان يف التجريم ومكافحة التعذيب
يف النطاق الدويل لحقوق اإلنسان وقانون العقوبات
اإلمارايت واملغريب  ،حيث تناولت هذه الدراسة األسس
واملباديء العامة لحقوق اإلنسان ،ومن خالل القانون
الدويل لحقوق اإلنسان وقانون العقوبات اإلمارايت
واملغريب ومواثيق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
وموقف الرشيعة اإلسالمية من التعذيب ،ثم بينت
حرص دولة اإلمارات منذ نشأتها عىل تضمني دستورها
وقوانينها املباديء األساسية لحقوق اإلنسان املنصوص

العدد ( ) 5

فبـرايـــر 2013

عليها يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،كام عملت عىل اإلنضامم والتصديق عىل
االتفاقيات الدولية ومساهمة منها يف تعزيز مفاهيم
املجتمع الدويل لحقوق اإلنسان ،ثم بينت جهود وزارة
الداخلية يف هذا املجال حيث بذلت الوزارة جهودا
حثيثة يف مجال رعاية وصيانة حقوق اإلنسان .ويأيت
ذلك انسجاماً مع املباديء واألحكام ،التي حرص
دستور الدولة عىل تقديرها ،واملنبثقة من مباديء
ديننا اإلسالمي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا العربية
وتوجيهات قيادتنا الرشيدة يف احرتام حقوق اإلنسان،
والتي ترجمت كقوانني وترشيعات.

رسائل وطنية

هل كان هناك تشجيع من جانب األهل
الستكمال دراستكم؟
يف هذا الصدد لعب والدي دورا ً كبريا ً يف مواصلة
دراستي ،وكان دامئا يحثني عىل التفوق واالجتهاد،
كام كان للزوجة دور رئيس ،وأشكر كل من شجعني
وحثني عىل الدراسة للوصول إىل الدكتوراه ،وفرحتي
اآلن كبرية بهذا النجاح.
كيف يمكن االستفادة من أصحاب الدراسات
العليا في مجاالت العمل وغيرها من األمور
الحياتية؟
يتم ذلك مبنحهم الفرصة يف تطبيق ما تعلموه ونرش
رسالتهم وإسناد لهم املناصب أو املهام التي تتوافق مع
اختصاصاتهم وإتاحة الفرصة لهم بإقامة املحارضات
والندوات للمؤسسات املدنية.
التعليم في دولة اإلمارات إلى أين يمضي
وما السبل لالرتقاء به؟
لله الحمد ،التعليم يف اإلمارات قطع شوطا كبريا وهو
يف تطور ،وأصبحنا ننافس الدول املتقدمة يف مجال
التعليم ،ويجب أن نستمر يف هذا االرتقاء ونهتم
باألجيال القادمة ونحفزهم عىل نيل العلم واملعرفة،
وأبناء اإلمارات يقبلون عىل التعليم بشكل ممتاز
وتزايد ،وهذا مانلمسه من خالل األعداد الكبرية
من حملة الشهادات العليا ،وهذا يتطلب إزالة كافة
العقبات أمامهم  -إن وجدت واملناهج الحالية يجب
إدخال تعديالت عليها يك تتالءم مع متطلبات العرص.
إلى ماذا تعزون انتشار ظاهرة المدارس
والمعاهد والجامعات الخاصة ،وهل تخدم
هذه الظاهرة العملية التربوية؟

رصاحة ،انتشار هذه املعاهد والجامعات الخاصة ال
يخدم العملية الرتبوية أو العلمية بالشكل اإليجايب،
حيث من املالحظ غياب الرقابة عليها ،وتسعى للربح
املادي عىل حساب املضمون وتشكل كرثة املغريات
والرتف أبرز العوامل التي تعيق طالب العلم.
كيف ترون الجريمة في دولة اإلمارات من
واقع تجربتكم بالعمل الشرطي وهل هي
تحت السيطرة؟
برزت جرائم حديثة مل تعهدها من قبل ،وذلك بسبب
التطور والرتكيبة السكانية ،ولكن الجهات األمنية
متكنت من السيطرة عليها والحد منها والقضاء عىل
بعضها ،والجرمية إذا مل تسيطر عليها سيطرت عليك،
وعىل اإلعالم األمني أن يقوم بدوره الحقيقي وأن يكون
عىل تواصل مستمر لنتمكن من نرش رسالتنا تجاه
األفراد وتوعيته باألخطار املحيطة به ،وهي مل تصل إىل
كل رشائح املجتمع.
ماهـ ــي خط ـطـ ـكـ ــم لتطـويـ ـ ــر سيـ ـ ــر العمـ ـ ــل
بإدارتكم؟
السعي للحد من ارتفاع الجرمية بإقامة محارضات
توعوية ووقائية ونرش الحس األمني ومشاركة كافة
املؤسسات املدنية يف العمل األمني.
الساهرة" احتفلت منذ فترة
مجلة "العين
ً
بمرور ستة عشر عاما على صدورها .ما
هي الكلمة التي توجهونها في هذه
المناسبة؟
أشكركم عىل الجهد املبذول وما تقومون به يف سبيل
تحقيق الوعي األمني ،وتعد "العني الساهرة" مطبوعة
تخدم السلك األمني ومنتسبي القيادة العامة لرشطة

بطاقة تعريفية
المقدم
حمد علي عبداهلل
الدباني
من مواليد رأس الخيمة
عام
71
 ،19متزوج ولدي  4أبناء
ذكور و 3
أناث ،درست بمدارس
موسى
بن
نصير والصديق
وثانوية
رأس الخيمة ،تخرجت
من كلية
الشرطة عام ،1996
تأثرت
بشخصية المغفور
له الش
يخ زايد بن سلطان آل
نهيان،
و
مثلي األعلى الرسول
عليه الص
الة والسالم ،هوايتي
القرا
وال
ءة سباحة والرماية.

رأس الخيمة ،ونحن نفتخر بالنجاحات التي حققتها
وأمتنى لها دوام النجاح وعليكم العمل عىل زيادة
التوعية األمنية الفكرية وتكثيف الجهود بنرش الوعي
األمني لكل أفراد املجتمع.
نجاحكم هذا لمن تهدوه؟
أهدي نجاحي لسيدي الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،واللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،وإىل الوالد والوالدة
والزوجة وأبنايئ ،متمنياً أن يعم الخري واألمان عىل
وطننا الغايل ،وأن يسعى الجميع للوقوف مع رجال
األمن يف مكافحة الجرمية ،وأن نكون متحابني متكاتفني
تحت ظل والة أمورنا وقيادتنا الرشيدة.
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رسائل وطنية

إبراهيم محمد :

جريمة التربح من
الجرائم الهامة
وإنشاء جهات
لمكافحتها
مطلب ضروري
الماجستير كان في القانون العام وفي جريمة (التربح) ،وقد استعان في ذلك بالتشريع المصري
والفرنسي من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،وقد أعرب إبراهيم محمد علي محمد البلوشي الذي
يشغل منصب األمين العام المساعد لمركز رأس الخيمة ،للتوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة
جزء من طموحاته ،مؤكد ًا أن حصوله على الماجستير ما هو إال استمرار
رأس الخيمة عن سروره بتحقيقه
ً
وتحد لكل الظروف .
الطموح في التطور الثقافي والمعنوي الذي ينشده
ٍ
حوار  :زينب المعز
أين تلقيت تعليمك من البداية إلى حصولك على درجة
الماجستير ؟
بدايتي كانت يف مدرسة موىس بن نصري االبتدائية ،ففيها تلقيت تعليمي يف املرحلة
االبتدائية ،وبعدها انتقلت إىل مدرسة الصديق ،وبعدها إىل ثانوية رأس الخيمة وبعد
ذلك التحقت بكلية القانون بجامعة عجامن لدراسة البكالوريوس وتخرجت منها
بتقدير جيد ،وبعدها التحقت بربنامج املاجستري بجامعة عجامن يف القانون العام
وكنت من الدفعة األوىل بربنامج املاجستري يف الجامعة بعد حصولها عىل االعرتاف
من التعليم العايل والبحث العلمي وحصلت عىل درجة املاجستري بتقدير جيد جدا ً .
ماسبب اختيارك لجريمة التربح ؟
جرمية الرتبح تعترب من الجرائم الهامة واملنترشة كثريا ً إال أنها غري ظاهرة للعيان
لصعوبة اكتشافها أثناء الوظيفة ولقلة اإلعالن عنها يف حال اكتشافها ،فهي تهدد نزاهة
الوظيفة العامة وترض رضرا ً كبريا ً بالدولة أو إحدى مؤسساتها فكان اختياري للجرمية
لتوعية املجتمع بخطورتها وبالرضر الناجم عنها يف حال ارتكابها وانتشارها بني األفراد
وإليجاد آلية ملكافحتها والحد منها .
لماذا اتجهت لهذا المجال بالتحديد ؟ و إذا لم تكن في
هذا المجال فإلى أي مجال كنت ستتجه ؟
حبي الشديد للقضاء ونزاهته يف تطبيق القوانني وإعطاء كل ذي حقٍ حقه هو الذي
دفعني إىل التخصص يف القانون ،و لو مل أتخصص يف القانون لتخصصت يف الطب فرسم
االبتسامة عىل وجه املريض والسعي يف إنقاذ حياته وإعطائه العالج الالزم سعياً إىل
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عمل ال يٌقدر بثمن .
شفائه ٌ
هل أنت أول من كتب في جريمة التربح في الدولة ؟
أثناء مرحلة اختياري ملوضوع البحث ،قال يل كل من أخذت رأيه بأنه ال يوجد أحد
يف الدولة كتب يف الرتبح وستواجهه صعوبة يف الحصول عىل املراجع ،وقبل البدء يف
املناقشة قال يل رئيس اللجنة الدكتور عيل حمودة :أنا أحييك لكتابتك يف هذه الجرمية
لقلة من كتب فيها من العرب وخالل مرحلة البحث مل أجد من كتب فيها بالدولة ليك
أستعني بكتابه.
ماهي الشخصية التي تأثرت بها في مشوار حياتك
بشكل عــام وعملك علـى وجــه الخصوص؟
يف حيايت هم كرث ،فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،ورؤيته الثاقبة وطموحه يف جعل إمارة ديب من أفضل
الوجهات االقتصادية والسياحية يف العامل رغم كُل التحديات ،يستهويني ويزيد من طموحايت
املستقبلية ،و تفاؤل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل
لالتحاد حاكم رأس الخيمة وتطلعاته املستقبلية يف بناء مجتمع املال واألعامل ومواكبته لكل
التطورات واألحداث العاملية مبا يحقق الصالح العام ،كان له بالغ األثر يف مسرييت العملية
والنظر إىل املستقبل بعني التطوير والبناء ،وكان لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر
القاسمي ويل عهد إمارة رأس الخيمة ،وهمته ونشاطه ودعمه للشباب واألخذ بأيديهم لبناء
جيل متعلم قادر عىل خوض غامر املنافسة مستقبالً دافع كبيـــر يف تحقيق آمايل والتطلع
أنس اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
إىل األفضل يف ظل وجود هذه العقلية النرية وال َ

رسائل وطنية

كيف كانت األجواء األسرية ومدى تشجيعهم لك
لمواصلة تعليمك؟
بالتأكيد الفضل األول ،بعد الله تعاىل يرجع لوال َد َّي ،فهام سندي يف هذه الحياة ولن أوفيهام
حقهام مبجرد هذه الكلامت ،فشكري وتقديري لهامنقطة يف بحـــر فضلهام عيل .
هل من طموحات أو مخططات أو أعمال مستقبلية
وماهي؟
نعم أمتنى إنشاء وحدات خاصة ملكافحة جرائم الفساد الوظيفي و القضاء عىل هذه
الظاهرة يف كل املجتمعات ،وإنني عىل ثقة تامة بتجاوب القادة وأصحاب االختصاص،
ال سيام أن ذلك سبب يف بث الثقة والطأمنينة يف نفوس أفراد املجتمع واملستثمرين
تجاه من يتعاملون معهم .
ماهي النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في
البحث؟
توصلت إىل العديد من النتائج واقرتحت عدة توصيات أهمها تعديل نصوص بعض املواد
يف قانون العقوبات وإنشاء جهات اختصاصية ملكافحة جرائم الرتبح والفساد وغريها من
التوصيات التي أرجوا قراءتها بعد طباعة و نرش الرسالة ،بإذن الله تعاىل .
من خالل بحثكم العلمي ،كيف ستعملون على خدمة
المجتمع به من ناحية ،وتطوير مجال عملك من ناحية
أخرى ؟
يف نهاية الرسالة توصلت إىل نتائج عدة وقدمت توصيات عديدة أيضاً آمل يف تطبيقها
بحسب مالءمتها لطبيعة املجتمع اإلمارايت ،بغية الوصول إىل مصاف أفضل الدول يف
القضاء عىل جرمية الرتبح والفساد بكافة أنواعه ،أما من ناحية العمل فإين سأسعى
إىل نرش ثقافة الرتبح يف مجايل الوظيفي واملحيطني يب وعىل موظفي الدوائر والجهات
االتحادية واملحلية من خالل إلقاء املحارضات والندوات والدورات.
هل تعتقد بأن إنشاء جهات مكافحة التربح سوف تحد
من هذه الجريمة ؟
بالطبع ،أعتقد أنها ستحد بشكل كبري من هذه الجرمية إذا تم إنشاؤها وتفعيلها،
وفقاً للقانون وبكل حيادية وشفافية.
برأيك هل أصبح المواطن يحظى باهتمام تعليمي من
قبل الدولة عن الماضي ؟ وهل ترى أنك أخذت حقك
في المكانة الوظيفية وتقدير اآلخرين لك ؟
نعم ،يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدآل نهيان رئيس
الدولة-حفظه الله -وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وأخوانــه أعضاء املجلس األعىل
لالتحاد ،فإن الدولة تسري بخطى ثابتة نحو مستقبل ُمرشق يف التعليم وتوفريه
بأفضل السبل وأحدث التقنيات الحديثة  ،أما بالنسبة يل ،فالحمد لله ،فإرضايئ
لريب ولذايت أهم تقدير بالنسبة يل ،وهذا ال مينعني من أن أطمح لألفضل سواء يف
املستوى الوظيفي أو التعليمي ،فأنا جندي يف خدمة الوطن ،ولوطلب مني العمل
يف أي مكان وفيه مصلحة للدولة فلن أتردد يف ذلك.
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نسيناهم فنساهم الزمن
في ذاكرتي رجال أسسوا شرطة رأس الخيمة منذ
بدايتها ،وفي مقدمتهم والد الجميع المغفور له بإذن
اهلل تعالى ،الشيخ صقر بن محمد القاسمي ،ولو الهم
ما وصلت شرطة رأس الخيمة إلى ما وصلت إليه اآلن.
أرجع بذاكرتي إلى منتصف الستينيات ،عندما كنا طلبة
نمر من جانب المديرية العامة لشرطة رأس الخيمة
(المتحف الوطني الحالي) ،متجهين إلى المدرسة
القاسمية ،كنا نتوقف أمام مشهد يضحكنا ،نتوقف
قلي ً
ال ثم نستمر في المسير للمدرسة حتى ال يفوتنا
طابور الصباح ،المشهد هو ذلك الشرطي الذي يحرس
بوابة مديرية الشرطة في ذلك الحين ،وهو يقف أمام
البوابة حام ً
ال بندقية ،من نوع (إف .إن) ،وخاصة عندما
تكون الحربة مثبتة في مقدمتها ،الشيء الالفت
للنظر أن هذه البندقية أطول من الشرطي نفسه،
بجسمه النحيل وسنه الصغير ،ونقف لبعض الوقت،
ونقول لبعضنا ،هذا تقريبًا في مثل عمرنا ولو ذهب
إلى المدرسة أحسن له من التمسك بهذه البندقية
التي هي أطول منه .ولقد حفظنا وجه وشكل ذلك
الشرطي الصغير النحيف حتى دخلنا الدورة الصيفية
لطلبة المدارس في سنة  ،1972وتعرفنا عليه ،فهو
المساعد أول علي صالح من أخواننا اليمنيين ،والذي
ال يزال على رأس عمله حتى اآلن في القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة.
وأذكر من هؤالء المؤسسين العميد مفتاح الخاطري-
رحمه اهلل -وحمد العرياني ،ومحمد بن هاشول،
وسالم سليم الكتبي ،ومحمد الخال ،ومحمد رقيبه،
ومجموعة ال أتذكر أسماءهم.
وأطلب المعذره ِم ْن َم ْن لم تسعفني ذاكرتي اآلن
من تذكر أسمائهم منهم َم ْن ُهم على قيد الحياة،
ومنهم َمن انتقل للرفيق األعلى ،وال ننسى جميعًا
دور أخواننا من الجالية اليمنية في ذلك الوقت وأذكر
منهم ناجي عطيه ،محمد بانافع ،محمد الغدبان،
سالم جبران ،وحنتوش ،وغيرهم.
هؤالء لهم حق علينا جميعًا سواء كانوا أحياء أم
أموات .وأتوجه لسيدي اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي صاحب اليد البيضاءبمنحهم لفتة
كريمة لتخليد ذكرى هؤالء وإبراز دورهم في ذلك
الوقت الصعب ،وما تحملوه في المحافظة على
األمن واالستقرار ،وأتوجه ألخواني في مجلة (العين
الساهرة) أن تكون لهم المبادرة في هذا الجانب،
وأرجو أن ال (يزعل) مني أخواني من الضباط المؤسسين،
وإن شاء اهلل سيكون لقلمي دور لذكرهم .

عميد.م  /صالح سالم الشمالي

آفاق

القاسمي القائد العام لرشطة رأس الخيمة ذا الحكمة والحنكة والشخصية الفذة وصاحب
القلب الكبري ،فشخصيته القيادية القوية تعجبني كثريا ً .
أما عىل املستوى الوظيفي فتعلمت الكثري من أستاذي املستشار السيد زيك املستشار
القانوين لغرفة التجارة حالياً واألمني العام ملركز التحكيم وأستاذي املستشار أحمد
صابر قايض محكمة استئناف رأس الخيمة ،فلهام الفضل الكبري عيل يف مجال عميل
السابق والحايل .

شرطية
محطة دينية
نفحات

ٌ
حدث غيَّر مجرى التاريخ
المولد النبوي الشريف

لقد عاشت البشرية قبل مجيء الرسول فترة عصيبة من تاريخها ،ضلت فيها طريق الهدى والرشاد ،وانحرفت عن
الفطرة اإللهية والمنهج الرباني ،حيث عبد اإلنسان األوثان وقدس األصنام ،وسجد ألحجار صماء ،ال تملك ضرا وال
نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا ،وعمت قطيعة األرحام وإساءة الجوار ،ووأد البنات ،وأكل الحقوق ،وكثرة العقوق،
وعدا القوي على الضعيف ،وبينما البشرية في هذه الظلمات وهي تبحث عن أمل في األمن ،وتتطلع إلى سبيل
الرشاد ،وطريق الهداية ،جاء مولد الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم ليكون الرحمة المهداة والنعمة المسداة
والسراج المنير للبشرية قاطبة ،قال اهلل سبحانه وتعالى (وما أرسلناك إال رحمة للعالمين) وكما أخبر هو صلى اهلل
عليه وسلم عن نفسه «:يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ».
إعداد :وليد الشحي

فهو متام املنة من الله عىل عباده ،قال عز وجل ( لقد من الله عىل املؤمنني إذ
بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة،
وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني) ليجعل الله عىل يديه السعادة والخروج من
الظلامت إىل النور ،ومن الجهل إىل العلم ،ومن الظلم والبغي والعدوان والخوف
إىل العدل والسالم واالطمئنان واألمان ،ونرش الخري والفضيلة ،فكان مولده صىل الله
عليه وسلم إيذانا باندحار الباطل والرش ،وإعالماً بظهور الحق والخري والحدث الذي
سيغري مجرى التاريخ.
لقد كان مولده وبعثته صىل الله عليه وسلم إجابة الله لدعوة نبيه إبراهيم عليه
السالم  ،قال تعاىل حكاية عنه ملا كان يرفع بناء البيت الحرام يف مكة املكرمة( ربنا
وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم) وهو بشارة نبي الله عيىس عليه السالم ،قال الله سبحانه
وتعاىل حكاية عنه ( :ومبرشا ً برسول يأيت من بعدي اسمه أحمد).
وعن أيب أمامة ريض الله عنه ،قال قلت :يا نبى الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال «:
دعوة أيب إبراهيم وبرشى عيىس ،ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور
الشام ».
لقد حبا الله تعاىل ميالد نبيه صىل الله عليه وسلم بكثري من املناقب واآليات
الدالة عىل إكرام الله وإعظامه وإجالله لنبيه صىل الله عليه وسلم فقد أكرمه ربه
يف والدته ،فقد ولد رسول الله صىل الله عليه وسلم يف أرشف بيوت العرب ،وأطهر
أنسابهم ،وأعرق أصولهم ،وأكمل أخالقهم ،قال صىل الله عليه وسلم  «:إن الله
اصطفى كنانة من ولد إسامعيل ،واصطفى قريشاً من كنانة ،واصطفى من قريش
بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم».
وأكرمه ربه تعاىل بحسن نشأته ،واستقامة شبابه ،وكامل عقله ،وحسن خلقه وخلقه،
وصدق حديثه ،وأمانته وعفافه ،ثم حمله الله عز وجل أمانة الرسالة والنبوة ،فبعثه
للعاملني ،وأنزل عليه الوحي والقرآن الكريم ،فقام صىل الله عليه وسلم بواجبات
الرسالة ،ينهض بأعبائها ،ويتحمل من أجلها الشدائد واملكاره والصعاب إرضاء لربه
تعاىل ،وحرصاً منه عىل بلوغ الخري للعاملني ،فام أحوجنا إىل أن نحيي هذا كله فينا
ويف أوالدنا وأرسنا ومجتمعنا ويف سائر حياتنا ،وأن نتعلم سريته الرشيفة ،ونتمسك

42

العدد ( ) 5

فبـرايـــر 2013

بأخالقه الطاهرة ،ونكرث من الصالة والسالم عليه ،فكامل اتباعه صىل الله عليه وسلم
هو أصدق دليل عىل محبة املسلم له صىل الله عليه وسلم محبة يرجو بها رضا الله
ومرافقة نبيه صىل الله عليه وسلم يف الجنة ،فعن أنس بن مالك ريض الله عنه قال:
جاء رجل إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله متى الساعة؟ قال
 «:وما أعددت للساعة؟» .قال :حب الله ورسوله قال «:فإنك مع من أحببت » .قال
أنس :فام فرحنا بعد اإلسالم فرحاً أشد من قول النبى صىل الله عليه وسلم  «:فإنك
مع من أحببت ».

فضل الصالة على الرسول
إن أمتع الحديث ما كان فيه ذكر نعمة وإشادة بإحسان ،وأعظم النعم التي تفضل
الله بها علينا أن جعلنا من أمة اإلسالم ،ومن أمة الحبيب عليه أفضل الصالة والسالم،
فالحديث عنه حديث كل مناسبة ،فهو البشري النذير ،والرساج املنري ،والرؤوف
الرحيم ،بأمته ،العطوف بهم ،الحريص عليهم.
فالحديث عنه مفتاح القلوب وبهجة النفوس ،إن أسعد الناس من يوفق يف عبادته
لله بالصالة عىل النبي  ،فإنها من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إىل مواله،
وينال بها مناه يف الدنيا واآلخرة.
إن أوىل الناس بشفاعة النبي  ،وأحقهم بتقديره ،وأخصهم بعنايته يوم القيامة
أكرثهم صالة عليه  ،وأن يعملوا برشيعته ،ويتمسكوا بسنته ،وأن يكرثوا من الصالة
والسالم عليه دامئاً أبدا ً  ،فقد أخرجنا الله به من الظلامت إىل النور ،وهدانا به إىل
الرصاط املستقيم ،وجعلنا به من خري األمم ،وفضلنا به عىل سائر الناس أجمعني،
وكتب لنا به الرحمة التي وسعت كل يشء «ورحمتي َو ِس َع ْت ك َُّل يشء ف ََسأَكْتُ ُب َها
لِل َِّذي َن يَتَّقُو َن َويُ ْؤتُو َن ٱل َّزكَـا َة َوٱل َِّذي َن ُهم بِـآيَـاتِ َنا يُ ْؤ ِم ُنو َن ٱل َِّذي َن يَتَّ ِب ُعو َن ٱل َّر ُس َ
ول
ٱل َّنب َِّى ٱأل ّم َّى» [األعراف .]156-157:فالحمد لله الذي هدانا لإلسالم ،والحمد لله أن
جعلنا من أمة محمد عليه أفضل الصالة والسالم.
أحبتنا يف الله :أكرثوا من الصالة والسالم عىل النبي املختار يفتح الله عليكم أبواب
رحمته ،واعلموا أن الصالة عليه ترشح الصدور ،وتزيل الهموم ،وترفع مقام العبد،
فيسمو بها إىل الدرجات العىل واملنازل الرشيفة ،وقد جاءت األحاديث مستفيضة يف
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هذا ،توضح فضل الصالة عىل النبي  ،وتبني مكانة املكرث من الصالة عليه .
أخرج أحمد والنسايئ عن أيب طلحة األنصاري ريض الله عنه قال :أصبح رسول الله
يوماً طيب النفس ،يُرى يف وجهه البرش ،قالوا :يا رسول الله ،أصبحت اليوم طيب
النفس يُرى يف وجهك البرش ،قال(( :أجل ،أتاين آت من ريب عز وجل ،فقال من
صىل عليك من أمتك صالة كتب الله له بهاً عرش حسنات ،ومحا عنه عرش سيئات،
ورفع له عرش درجات)) .وعن ابن مسعود ريض الله عنه عن النبي قال(( :إن لله
مالئكته سياحني ،يبلغوين من أمتي السالم)) [املنذري.]2474 :
بل إنه يرد عىل من يسلم عليه ،أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أيب
هريرة ريض الله عنه عن رسول الله قال(( :ما من أحد يسلم عيل إال رد الله إيل
روحي حتى أرد عليه السالم)) [املنذري.]2477:
واملصيل عىل النبي يحظى بشفاعته  ،أخرج مسلم )384( :بسنده عن عبد الله بن
عمرو بن العاص – ريض الله عنهام – أنه سمع النبي يقول(( :إذا سمعتم املؤذن
فقولوا مثل ما يقول ،ثم صلوا عيل ،فإنه من صىل عيل صالة صىل الله عليه عرشا ً،
ثم سلوا يل الوسيلة ،فإنها منزلة يف الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد الله ،وأرجو
أن أكون هو ،فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة)).
واملكرث من الصالة والسالم عىل رسول الله يرضب الربهان الساطع والدليل القاطع
عىل محبته لرسول الله  ،والحبيب يبرشه بأنه مع من أحب ،أخرج البخاري:
( ،)6168ومسلم .)264( :عن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه قال :جاء رجل
إىل رسول الله فقال :يا رسول الله ،كيف تقول يف رجل أحب قوماً ،ومل يلحق بهم؟
فقال رسول الله (( :املرء مع من أحب)).
اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك  ،واجعل اللهم حبك وحب رسولك أحب إلينا من
املال واألهل والولد ،وارزقنا مرافقته يف الجنان تفضالً منك وإحساناً.
عن أيب ذر ريض الله عنه قال :خرجت ذات يوم ،فأتيت رسول الله قال(( :أال
يصل
أخربكم بأبخل الناس))؟ قالوا :بىل يا رسول الله ،قال(( :من ذكرت عنده فلم ّ
عيل ،فذلك أبخل الناس)) [املنذري.]2505:
فاعرفوا لنبيكم حقه ،وإياكم أن تكونوا من البخالء واملحرومني ،وأكرثوا من
الصالة والسالم عىل خري األنام ،الشافع املشفع ،فقد أمركم بذلك موالنا الكريم:
إِ َّن ٱللَّ َه َو َمالئكَـتَ ُه يُ َصلُّو َن َعلىَ ٱل َّنب ِّى يٰأَيُّ َها ٱل َِّذي َن آ َم ُنوا ْ َصلُّوا ْ َعلَ ْي ِه َو َسلّ ُموا ْ ت َْسلِيامً
[األحزاب.]56:

في
محبة
الرسول
وصال ُة ريب والسال ُم معطــــرا
بأيب وأمي أنت يا خري الورى
كنت مطهرا
يا خات َم الرسل الكرام محم ٌد
بالوحي والقرآن َ
لك يا رسول الله ُ
وبفيضها شهِد اللـسا ُن وعبرّ ا
صدق محب ٍة
لك يا رسول الله ُ
فاقت محب َة َمن عىل وجه الرثى
صدق محب ٍة
ْ
ٍ
ً
ُ
ال تنــتهي أبــدا ولن تــتغريا
لك يا رسول الله صدق محبة
بالفـــعل واألقوال عام يُفرتى
لك يا رسول الله منا نرص ٌة
نفديك باألرواح وهي رخيص ٌة من دون ِعرضك بذلها واملشرتى
وألفــضلِ األديان قام فأنذرا
الرحم ُة املهـدا ُة جاء مبشِّ ـــرا
وألكرمِ األخالق جـــاء ُمتـ ِّمامً
يدعو ألحس ِنها وميحو املنكرا
ما قــام عب ٌد يف الصالة وكبرّ ا
صىل عليه الل ُه يف مــــــلكوته
الليل النها َر وأدبرا
ما عاقب ُ
صىل عليه الل ُه يف مـــــلكوته
ُ
ما دارت األفالك أو نج ٌم رسى
صىل علـــــيه الل ُه يف ملكوته
َر ْو ٌح وريحـــا ٌن بطيب أمثرا
وعليه من لدن اإلل ِه تحــــي ٌة
بأيب وأمي أنت يا خيــ َر الورى
وخــــتا ُمها عاد الكال ُم مبا بدا
الشاعرة األديبة الدكتورة فوزية املطريي

المصادر والمراجع:
 من خطب الجمعة – الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف www.islamdoor.comAlafasy4islam.com -
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خليجي21
إنجاز كبري ال يضاهى ،حمل الفرحة بني طياته ووزع السعادة يف ربوع الوطن ،إنجاز وطني ال تحده حدود رفع اسم بالدنا عالياً وفتح
لنا آفاقاً واسعة يف عامل اإلنجازات ،فالفريق إمارايت واملدرب إمارايت والفوز إمارايت  ..ألف مربوك للوطن وأهله ولقيادته الرشيدة
وللجامهري التي آزرت وشجعت فنالت استحقاقها بفوز كبري هدية للوطن.

منتخب حيا مقامك والحضور
حي من حامل لنا الكأس األنيق

إعداد :
سلطان العامري

يوم

واهلل

أني

عمة

الفرحة

شجعتك

شيوخي

فخور

فالقصور

يا

واحتفل

شعبي

والسحاب أمطر على الساحة عطور

غرق

الصقور

طير

فالعالي

ولك

زدت
يا

حلق

ويا

حيا

زين

مقامك

نور

النور

فوق

رجال

المجد

يالجسر

غريق

فيها
ربي

رفيق

والحضور

حي من حامل لنا الكأس األنيق

نور

بريق

النور

الجسور

زايد

نور
عشت

ذي

يا

سطع

عمور

بحال

الرشيق

يالشبل

عشت يا اسماعيل يا نبع السرور

عشتوا أجمع يا أجمل أنواع الرحيق

العصور

عشيق

فوزكم

تاجي

مر

على

فوزكم يهدا على الشعب الغيور
اعزفي

واهدي

وابن صقر
واهدي

الراية

فوزكم

لها

مصباح

قلبي
ليلي

فالطريق

طور

وابن راشد ذي لهم حبي عميق

اهدية من عطري بحور

بالجمايل

ذي

تليق

الذي

حبه

وثيق

السبعة

خليفة
ورودي

يا

حامل

والبخور

بو

محمد

وطالب

شعر عادل محمد الميدمة
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تحية
عسكرية
قبــل السالم وعـــد لبيــات

منـــي

تحيـــه

لسيـــدي راعـــي المــروآت

تحيـــه

واجــــب

للشيـــخ طالــب هو بالذات

ياليـــت كلهــــا الناس زيّه

يلــي التواضــع فيه عادات

يستقبلـــك كنــــك خويــــه

في كل مكان بكل لوقات

نفـس سخيّه
طيـــب ولـــه
ٍ

ولــي تعتزيبــه يــوم حزات

راعـــي العوايــــد االوليـــّه

فزعات

وايشـــب كالبـــارق لظيــه

حــزام فــي وقــت الصعيبات

مقــدام

الحميــه

النــاس تشهــد لــه شهادات

مـــن فوقهـــم رب البريـــه

فــي كـل إماره من اإلمارات

أبو علـــي شعلـــه مضيـــه

صقــر الذي خلفـك مــا مات

بقلوبنـــا

صبـــح

ومسيّـــه

يا عــل قبــره روض جنـــات

تحفــــــه

ورود

نديـــــــه

يا سيـــدي مـنــي سالمات

ســـالم مـــن قلبــي وتحيــه

البريــات

وأبيـــات شعــري لك هديــه

وإن كــان خانتنــي العبــارات

لمسامحـــه فيكـــم سجيــه

سمع وطاعات
نحنــا لكـم
ٍ

ضبـــاط وجنــــود بسريـــه

كـل ما كتبت إسمك باالبيات

وقفـــت تحيـــه عسكريـــه

اتنــور

له

يحفظــك

باليــوف

خــالق

وإتشلـــه

عسكريـــه
عليّـــــه

شعر صالح عبداهلل الحصن الشحي
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الدليـل المــادي المنتظـــر

بصمــــة الصـــــوت

يعتبر الصوت البشري جواز سفر سمعي يسهل مهمة عبور شخصية صاحبه إلى نفس سامعيه ،ومن المعلوم
أن لكل إنسان نبرات صوتية تسهل مهمة التعرف عليه ،وهذا األمر ليس مرجعه إلى خاصية في الكالم ،بل إلى
ذلك التنوع الذي ال ينتهي لإلحداثيات الصوتية للمجال الصوتي الذي نجده لدى األجناس البشرية المتنوعة ،ونظر ًا
لثبوت عدم وجود صوتين متطابقين تمام ًا ،فقد اعتُبر علم تحقيق أو تمييز األصوات وتشخيص أصحابها من األمور
العلمية ،التي أحدثت تطور ًا خطير ًا في ميدان علوم تحقيق الشخصية ،ويعتبر علم تحقيق الشخصية من خالل بصمة
الصوت( ،)Forensic Identification Ssinceمن أهم األساليب العلمية التي استخدمتها األجهزة األمنية للكشف عن مرتكبي
الجرائم المختلفة.
إعداد :محمد توفيق محمد -خبير أدلة جنائية

فردية الصوت  ..من أين؟
تعتمد طريقة التعرف عىل الشخصية عن طريق فردية الصوت عىل حقيقة علمية
مغزاها( :أن نطق الكلامت أو الجمل يختلف من شخص إىل آخر ،وأن االختالفات
بني عدد من األفراد يف النطق تكون أكرب من االختالفات لفرد واحد ،وتربير هذا
األمر علمياً مرجعه إىل «الرنني الصويت» الذي يصدر من إخراج الهواء من الرئتني
عن طريق القصبة الهوائية فتعطي وهي تهتز موجة صوتية معقدة ،محتوية عىل
الرتدد الصويت الجوهري ،الذي تضاف إليه نغامت متوافقة ،وعند مرور هذه املوجة
املعقدة بالبلعوم ثم فجوات الفم واألنف تترسب بعض الرتددات الصوتية ،بينام
يظل البعض اآلخر دون تأثر.
فإذا تغري حجم وتطابق هذه التجويفات الواقعة عىل طريق الصوت ،فإن املوجة
الصوتية تترسب بطريقة أخرى ،وينتج رنني مختلف ،ويتأثر الصوت كذلك تبعاً
لألوضاع املختلفة لعنارص النطق ،وهي اللسان ،األسنان ،الشفاه ،اللهاه ،والتي تعمل
كلها بطريقة دينامكية منسقة يف إخراج األلفاظ املتعارف عليها ،ولهذه األمور
مجتمعة نجد أن احتامل وجود شخصني لهام نفس أحجام الفجوات والتجويفات
الصوتية والعالقة بينهام بعيدة املنال ،حتى إذا احتال البعض يف تغيري أصواتهم
بصورة الهمس أو إغالق األنف فإن هذه األمور ال يرتتب عليها أي تغيري يف املالمح
األساسية لبصمة الصوت ،وكذلك محاولة تقليد األصوات أو التكلم من أقىص الحلق،
مل تقف حائالً أمام التعرف عىل األصوات وشخصية أصحابها ،وقد أثبت العلم
52
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الحديث أن فرصة وجود شخصني يتمتعان بذات القدرة ونفس األسلوب يف تحريك
األعضاء الصوتية أمر يبدو صعب التحقيق إن مل يكن مستحيالً.
تجارب ونتائج :من أهم التجهيزات التجريبية التي استخدمت لتمييز األصوات جهاز
يحمل اسم (AUROSأوروس)،
( )Automatic Reognition OF speakevsومعناه التعرف امليكانييك عىل
املتحدثني ،وهذا الجهاز يعمل بطريقة تساعد عىل مقارنة مزايا مختلف إجراءات
متييز شخصية املتحدثني أو التحقق منها ،وقد أثبتت التجارب التي أجريت أن نسبة
الخطأ يف التمييز ال تتعدى  ٪ 1فيام يتعلق باإلجراءات متوسطة التقيد ،وهناك من
التجارب األخرى لدراسة بصمة الصوت خالل العثور عىل صور طيفية النطباعات
املالمح الفردية لألصوات من خالل النطق بعرش كلامت إنجليزية هيA.it.( :
 ،)you.i.is.on.me.and.the.toواألجهزة املستخدمة يف التسجيل الطيفي توجد يف
أغلب املختربات التي تجري أبحاثاً عىل األصوات واملوسيقى والكالم ،وقد بلغت
الدقة يف هذه األجهزة إيل حد أن نسبة التعرف عىل األصوات ونسبتها ألصحابها
بلغت  ٪ 99من ذلك كله يتضح أن صوت اإلنسان أصبح كبصمة أصبعه ،له ما
مييزه وما يفيد تفرده ،ونظرا ً ملا قدمت بصمة الصوت من نتائج ،فإن العلم الحديث
قد قدم تقنياته كخدمة يف بعض املصارف األمريكية واألوروبية ،حيث توجد فيها
أجهزة هاتفية خاصة لفتح الحسابات أو سحب أرصدة ،وباقي املعامالت املرصفية،
هذه الهواتف موصلة بأجهزة تحليل وتشخيص األصوات للتعرف عىل العمالء من
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المراجع العلمية :
طة العقل اإللكرتوين ،د .أي يونج،
لتعرف القضايئ عىل الصوت بواس
- 1ا
ولية للرشطة الجنائية ،نوفمرب .1979
املجلة الد
اين ،مجلة العلم يف خدمة الرشطة
علم مضاهاة األصوات ،أكرم الشهد
-2
.19
83
سنة
()3
العدد
بصمة الصوت ،ريتشار وبرونيل
التعرف عىل املتهم عن طريق3
الدولية الجنائية عدد  7يوليو.1976
فردونك لتوجرين ،املجلة الرشطية
و
حقيق الجنايئ ،أحمد محمد خليطه،
مرشوعية لتسجيل الصوت يف الت4
مجلة األمن العام ،إبريل .1958
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سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

خالل املقارنة مع الصوت النموذجي املسجل لدى تلك البنوك واملصارف ،وهذه
الطريقة تعرف باسم ( )Bank By Phone Systemوعىل مدى مطابقة صوت
العميل بالصوت النموذجي املسجل ،يقوم املرصف بتنفيذ طلبات العمالء .وهناك
مصارف جعلت الخدمة أكرث تطورا ً يف خزائن رسية لعمالئها ال تفتح إال ببصمة
الصوت ألصحابها.
المهتمون باألمر :من أهم األجهزة والجهات التي اهتمت بالبصمة
الصوتية ،الجمعية الدولية للتعرف عىل الشخصية عن طريق بصمة الصوت والتي
مسمى متعارفاً عليه لبصمة الصوت وهي ()IAVI
اعتربت األحرف األوىل السمها
ً
(أيفى) ،)International Associantion Of Uoice Identification( ،هذه
الجمعية أسست عام  ،1972ثم أعقبتها جمعية املحللني الكيميائيني الرسمية
بواشنطن ،ثم تأسيس معهد التعرف عىل األصوات يف والية نيوجرىس ،ثم األكادميية
الوطنية للعلوم يف كولوجيا ،كانت أهداف هذه األجهزة املتخصصة مجتمعة هي
تأسيس مبدأ التعرف عىل الشخصية عن طريق بصمة الصوت واعتباره علامً من
علوم تحقيق الشخصية ،والعمل عىل ترويج قبول العامل لهذه الفكرة ،وأن تأخذ
طريقها إىل ساحات القضاء كأدلة تحقيقاً للعدالة.
بصمة الصوت في مجال اإلثبات الجنائي:
انقسم القضاء عىل نفسه بني مؤيد ومعارض يف مدى صالحية بصمة الصوت،
وقبولها كدليل للتعرف عىل الشخصية لدى املحاكم املختصة.
فيام اعرتفت الواليات املتحدة األمريكية يف العديد من والياتها بالبصمة الصوتية
كدليل مادي ميكن تقدميه للقضاء ،فإنه يف نفس الوقت وجدنا مكتب تحقيق
الشخصية الفيدرايل( ،)F.B.Iيقف موقفاً مخالفاً ،فإنه ال يبيح استخدام البصمة
الصوتية كدليل مادي عىل الرغم من املوافقة عىل استخدامها يف مرحلة التحقيق،
ومن أهم املشكالت التي واجهت بصمة الصوت ما قد حدث يف قضية تسمى
بقضية ( ،)Affire Fryeففي هذه القضية تقرر مبدأ قضايئ هام هو( :ينبغي قبل
قيام املحكمة بقبول طريقة فنية علمية ما ،أن تكون مقبولة من األوساط العلمية
املختصة وبناء عىل هذا القرار ظهرت مشكلة أخرى هى كيفية تحديد الوسط
العلمي املختص ،وهل هذا الوسط يقصد به الخرباء واملختصون ،أم يقصد به العلامء
املهتمون بالعلوم املتعلقة بعلم الكالم والسمع وعلم اللغات ،وعىل الرغم من أنه
اليوجد نص رصيح للقيمة اإلثباتية لبصمة الصوت يف مجال اإلثبات الجنايئ ،إال أن
الواقع العلمي أثبت أن لبصمة الصوت من الصفات الثابتة ما يجعلها مقبولة يف
مجال تحقيق الشخصية.
وإىل أن منهد الطريق إىل حد االقتناع بالقيمة اإلثباتية لبصمة الصوت والدليل
املستمد منها ،إذا كانت وسيلة مرشوعة ،فإن بصمة الصوت ستظل مرهونة مببدأ
اإلقناع الذايت أو الشخيص للقايض الجنايئ ،حيث إن األحكام القضائية يف أي دعوى
تبنى عىل مبدأ أساسه االقتناع اليقيني مبا تقدمه األدلة املطروحة.

الصحة وأشياء أخرى
في البدء  :التلوث بالرصاص يهدد سكان العالم
حقائق :ازدياد تلوث الهواء والماء بالرصاص له آثاره السلبية
على صحة اإلنسان .
نتائج مدروسة  :نشرت إحدى الدراسات العلمية األمريكية
نتائجها في مجلة (العلوم الدولية المتخصصة) ،والتي
أظهرت أن نسبة تواجد الرصاص في الهواء مرتفعة جدً ا
نتيجة االنبعاثات الصناعية.
وأن أكثر من  % 10من هذا الرصاص الموجود في الغالف
الجوي ناتج عن األنشطة اإلنسانية.
أجمل ماقيل في الصحة  ( :أعطني صحة وخذ ثروتي ) مثل
إنجليزي
(الصحة ثروة اإلنسان العاقل) مثل فرنسي.
(الصحة تاج على رؤوس األصحاء) مثل عربي.
الصحة أعظم نعمة ،والقناعة أعظم ثروة.
أشكر اهلل :
«تعلم أن تشكر اهلل على نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة
الحركة ونعمة الصحة ونعمة اإليمان ونعم كثيرة ال تعد
وال تحصى  ،فأنت تملك نعمًا عظيمة  ،وكن راضيًا مطمئنًا ،
فغيرك ربما ال يحصل على ربع هذه النعم  ،وتراه مرتاح النفس
والضمير  ،فاهلل سبحانه وتعالى يقول ( :بالشكر تدوم النعم).
جرّ ب هذا الدواء :
« إذا شعرت بضيق شديد أو خفيف فجرب أن تستغفر اهلل
مائة مرة  ،وستعجب أن ما بك من ضيق أو تبرم قد زال تمامًا (
أال بذكر اهلل تطمئن القلوب ) .
أبلغ الحكم  :لقد خلق اهلل اإلنسان واستخلفه على األرض
ليعمرها ال كما هو حاصل اليوم ليدمرها.
مسك الختام ( :وإذا مرضت فهو يشفين) الشعراء ،80
وفي الحديث الشريف يقول الرسول عليه الصالة والسالم:
«إن اهلل لم ينزل داء إال أنزل له شفاء ،علمه من علمه،
وجهله من جهله» صدق رسول اهلل .
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إنجاز وطن

وفرحة شعب
رئيس الدولة يستقبل منتخبنا الوطني ويثمن اإلنجاز

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة -حفظه اهلل -بقصر الروضه
أعضاء المنتخب الوطني األول لكرة القدم المتوج
بكأس دورة الخليج الحادية والعشرين ،والتي
اختتمت بالمنامة ،وأكد سموه حرصه على دعم كل
الفعاليات واألنشطة التي من شأنها أن تبرز الوجه
الحضاري الذي وصلت إليه دولة اإلمارات العربية
المتحدة في شتى المجاالت ،مشير ًا سموه إلى أن
الرياضة والرياضيين هم واجهة الدولة أمام العالم
أجمع ،ومن الواجب علينا جميع ًا أن نقف بجانبهم
وننمي قدراتهم لتثيمل اإلمارات ورفع رايتها عالي ًا
في شتى المحافل الرياضية اإلقليمية والدولية.
وأمر خالل استقباله لألبطال بتخصيص مبلغ 50
مليون درهم مكافأة لبعثة منتخبنا الوطني ،وذلك
تقدير ًا من سموه لهذا اإلنجاز الرياضي الكبير ،وقال
سموه عقب مصافحة أبطال خليجي  ،21بحضور
سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب
السمو رئيس الدولة ،إن اإلنجاز الذي حققه أبناء
اإلمارات في هذا المحفل الخليجي الرياضي الكبير
قد رسم الفرحة والبهجة في عموم دولة اإلمارات
وجدد احتفاالتنا المستمرة بما نحققه من إنجازات،
وهو فرصة للتعبير عن تالحمنا وحبنا األزلي لهذا
الوطن المعطاء .

إعداد  :حسن المنصوري
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وهنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شعب دولة اإلمارات بهذا
اإلنجاز الريايض الخليجي ،وقال :إن االنجازات ال تحقق عبثاً ،بل من خالل عمل
دؤوب والصرب واإلميان بالذات والوطن قبل أي يشء آخر؛ ألننا جميعاً نسري يف طريق
واحد ونسعى جاهدين أن تكون دولتنا وعزتها هي الهدف األسمى.

دعم واهتمام ال محدود
وأشار سموه إىل أن الرياضة باتت من أهم املجاالت التي نوليها كل اهتاممنا يف
دولة اإلمارات ،موضحاً أن تطورها وتحقيق إنجازاتها يعكس الوجه اآلخر من التطور
والنمو واالزدهار عىل كافة الصعد.
وأشاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله-
بالروح العالية التي قدمها أبناء اإلمارات يف امللعب ،والتي توجوا بها أبطاالً لكأس
الخليج الغالية ،منوهاً سموه بدور جهاز املنتخب اإلداري والفني بقيادة املدرب
الوطني مهدي عيل من تسخري إمكانيات شباب اإلمارات لنيل البطولة .
وتحدث سموه إىل أبنائه الالعبني قائالً :إن البطوالت والنتائج ورفع راية الوطن عالياً
لن تتحقق إال باملثابرة والتفاين وحب الوطن وبذل الجهد وترجمة ما يسخر من
إمكانيات عىل أرض الواقع ،وهذا ما تحقق معكم ونريده أن يتحقق مستقبالً.
وأكد حرصه عىل مواصلة دعم الرياضة والرياضيني بالدولة من مختلف األلعاب
لتستمر معها سواعد شباب اإلمارات يف رفع راية الوطن يف كل محفل بالداخل أو
الخارج ،معرباً عن سعادته بهذه الكوكبة املتميزة من شباب الوطن التي أسعدت
قيادة وشعب اإلمارات بهذا اإلنجاز.
عهد ووفاء
من جانبهم عاهد العبو املنتخب أبطال خليجي  21صاحب السمو رئيس الدولة عىل
مواصلة املشوار وبذل الجهود من أجل تحقيق بطوالت قادمة وفاء وإخالصاً للوطن
الغايل ولقيادته الرشيدة عىل ما توفره وتسخره لهم من إمكانيات ودعم ،وعرب نجوم
األبيض عن عميق شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو رئيس الدولة عىل
الدعم الكبري الذي يلقونه دامئاً من سموه ،معربني عن أملهم يف أن يكونوا عند حسن
الظن ،وتحقيق املزيد من البطوالت وإعالء راية الوطن
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يف كل محفل ريايض .حرض اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل
حاكم أبوظبي يف املنطقة الرشقية ،وسمو الشيخ رسور بن محمد آل نهيان ،وسمو
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطن ،والفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،وسمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وسمو الشيخ حامد
بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي ،وسمو الشيخ عبدالله بن زايد
وزير الخارجية ،والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعايل الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يف املنطقة الرشقية ،ومعايل عبدالله العويس
وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع ،وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني وأعضاء
الجمعية العمومية التحاد كرة القدم والشخصيات الرياضية وحشد من اإلعالميني.

محمد بن راشد يكافيء أبطال كأس الخليج ،ويشيد بجهود
وعزيمة أفراد المنتخب
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب-رعاه الله -يف قرص سموه بزعبيل ،بحضور سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب ،شباب منتخبنا
الوطني ،وقد جرى للمنتخب استقبال كبري تخللته األهازيج
الوطنية ومشاركة زهرات من اإلمارات يف مراسم
االستقبال إىل جانب تحليق مظليني يرفعون علم
اإلمارات .وحرص سموه عىل استقبال األبطال عند
مدخل القرص ،حيث تسلم سموه كأس البطولة من
إسامعيل مطر ،ثم صافح أعضاء الفريق وهنأهم
عىل هذا اإلنجاز الذي أدخل البهجة والفرح
إىل قلوب أبناء اإلمارات ،وبسعادة
كبريه خاطبهم قائالً :كنت
أتابعكم منذ بدأت
ا لبطو لة ،
وأكرث ما

أسعدين منذ اللحظة األوىل وحتى الفوز بالكأس هذا الرتابط والتالحم والروح
الواحدة التي كانت تجمع الكل من اإلدارة إىل الجهاز الفني إىل الالعبني ،فروح
الفريق كانت رس النجاح والتفوق .وأضاف سموه إن ما وصلتم إليه إمنا هو بداية
الطريق ،وعليكم أن تكونوا مؤمنني بقدراتكم .وأكد سموه أن شعبنا يقف بكل
رشائحه وأطيافه خلف املنتخب داعامً ومشجعاً ومؤازرا ً ،ونصح صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبناءه شباب املنتخب بأن يحافظوا عىل إنجازهم
الرائع ويبتعدوا عن الغرور ،وتوجه سموه بالشكر والحمد لله تبارك وتعاىل عىل
ما أنعم به من الفرح والرسور والرتابط الوطني والتالحم بني القيادة والشعب يف
كل املناسبات الوطنية وغريها .وقد أشاد سموه بالتنظيم الرائع ململكة البحرين
الشقيقة لبطولة خليجي  ،21منوهاً سموه برعاية امللك حمد بن عيىس آل خليفة
ملك مملكة البحرين للبطولة ومتابعته الشخصية لفعاليات الدورة ورعايته لضيوف
البحرين من جامهري دول الخليج الذين أحاطهم جاللته وويل عهده وكافة الجهات
املعنية يف البحرين بكرم الضيافة واالحرتام واملعاملة األخوية الطيبة.

سعود بن صقر يستقبل أبطال الخليج
ويثمن إنجاز منتخب اإلمارات
هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم رأس الخيمة ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله-
وصاحب السمو الشيخ
بن
محمد
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إن اإلنجاز الذي
حققه أبناء اإلمارات
في هذا المحفل
الخليجي الرياضي
الكبير قد رسم
الفرحة والبهجة
في عموم دولة
اإلمارات

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب-رعاه الله-
وإخوانهام أصحاب السمو حكام اإلمارات باإلنجاز الكبري الذي حققه املنتخب
الوطني وفوزه بلقب بطولة الخليج .جاء ذلك خالل استقبال سموه ،بحضور سمو
الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ،يف قرص الضيافة،
العبي منتخبنا الوطني الفائز بكأس الخليج ،وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
مبصافحة الالعبني والجهازين الفني واإلداري وأعضاء اتحاد كرة القدم وتهنئتهم
بالتتويج .وأمر سموه بتخصيص مكافأة بقيمة  7ماليني درهم لبعثة منتخب الوطني
لكرة القدم ،تثميناً وتقديرا ً من سموه ملا تحقق .وعاش أبناء رأس الخيمة يوماً
مشهودا ً وهم يستقبلون األبطال الذين شاركوهم الفرحة يف أجواء احتفالية اختلطت
فيها مشاعر الفرح والبهجة.
ورحب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعبي املنتخب أصحاب
اإلنجاز يف رحاب رأس الخيمة وسط جمهورهم وأخوانهم.
وقال سموه ،إن اإلنجاز يشكل تاجاً عىل رؤوس أبناء الوطن جميعاً الذين فرحوا
باإلنجاز الريايض الوطني واحتفلوا به سوياً عىل شكل مواكب فرح إماراتية كان
الوطن فيها العنوان األبرز الذي يحتفي به الجميع .
وأضاف سموه ،ال شك يف أن الفضل يف اإلنجاز الكبري يرجع للدعم الالمحدود من
قبل القيادة الرشيدة ،وأن فرحتنا اليوم بأبطال الخليج هي تعبري صادق عن اإلنجاز
التاريخي الذي انتظره أبناء اإلمارات عىل أحر من الجمر -والحمد لله تعاىل -تجسد
عىل أرض الواقع ،معربا ً عن حصيلة جهود وعرق وتكاتف أبناء الوطن الواحد ،وأن
الفرحة الكبريه التي يعيشها أبناء اإلمارات تشكل دافعاً قوياً نحو مزيد من اإلنجازات
التي تضاف يف رصيد

حكام اإلمارات
يشيدون بإنجاز المنتخب وتالحم الشعب
من جانب آخر هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة ،وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو
املجلس األعىل حاكم عجامن ،وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو
املجلس األعىل حاكم أم القيوين ،وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي
عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية ،أعضاء منتخبنا الوطني وشعب اإلمارات بهذا
اإلنجاز املرشف ،مشيدين باملستوى املتميز الذي ظهر به األبيض طوال البطولة ،وما
أبرزه من مهارات فنيه وروح رياضية عالية ،مؤكدين أن ما تحقق هو مصدر فخر
واعتزاز لكل إمارايت ،وهو نقطة تحول يف مسرية الرياضة اإلماراتية ،متمنني تحقيق
املزيد من االنتصارات يف مختلف املجاالت الرياضية لرفع راية الدولة خفاقة عالية،
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مشيدين بالوقفة الجامهريية الكبرية التي نعتز بها ،والتي تعرب عن حب شعب
اإلمارات وإخالصه لوطنه وقيادته ،مام كان له األثر اإليجايب يف دفع مسرية منتخبنا
الوطني لتحقيق االنتصارات والظهور باملظهر املرشف الذي أسعد كل أبناء اإلمارات
يف كل مكان من أرجاء الدولة الحبيبة.

ختامها مسك  ....منتخبنا ملك الخليج
يف أمسية رائعة وبأجواء رياضية مفعمة باألماين واألمنيات وبحضور حشد جامهريي
كبري توافد إىل املنامة من كل أرجاء الوطن ،تُوج منتخبنا بلقب خليجي  21بفوزه
يف املباراة الختامية عىل املنتخب العراقي بهدفني مقابل هدف .أحرز هديف اإلمارات
عمر عبدالرحمن وإسامعيل الحامدي ،يف حني سجل للعراق يونس محمود.
ولجأ املنتخبان لشوطني إضافيني بعد انتهاء وقت املباراة بالتعادل اإليجايب بينهام.
جاءت أحداث املباراة قوية ومثرية سيطر فيها األبيض عىل الشوط األول كامالً ونجح
يف إحراز هدف السبق ،ويف الشوط الثاين كانت السيطرة للمنتخب العراقي ونجح
يف إحراز التعادل ليلعب املنتخبان وقتاً ضافياً متكن البديل املبدع إسامعيل الحامدي
من خطف هدف االنتصار والفوز باللقب.
األبيض بدون خسارة وبأداء ممتع
ال ميكن ألحد أن ينكر أحقية منتخب اإلمارات يف الفوز بلقب خليجي  ،21ألنه
كان الفريق األفضل يف كل يشء منذ الجولة األوىل التي ظهر فيها أمام املنتخب
القطري ،ويف مبارايت الدور األول أمام البحرين وعامن والحصول عىل النقاط الكاملة،
وبعد ذلك تخطى املنتخب الكويتي يف الدور نصف النهايئ بعد أداء هو األروع يف
البطولة ،ثم الحصول عىل اللقب بتخطي املنتخب العراقي .وقد تفوق املنتخب
اإلمارايت عىل جميع املنافسني ،خاصة أن العبيه جمعوا بني تحقيق املتعة يف األداء
وااللتزام الخططي الكبري بقيادة املدرب الوطني مهدي عيل ،جاء لعب األبيض يف
جميع املباريات التي خاضها بطريقة السهل املمتنع دون فلسفة زائدة من خالل
العبني ذوي بنية جسدية أقل كثريا ً من كل الفرق املنافسة ،لكن بوعي أكرب من
الجميع ،فهم األكرث مهارة وخفة يف الحركة بالكرة ومن دون الكرة واألكرث رسعة
يف أداء املهام الدفاعية والهجومية .وقد امتلك منتخبنا الوطني شخصيته القوية يف
جميع لقاءاته وكسب بخالف الفوز واللقب تأكيد شخصية الفريق وقدراته الكبرية
يف أصعب املواقف والظروف وتحت أكرب الضغوط ،كام كسب عددا ً من الالعبني
الجدد واستعاد بعض العبيه مستواهم العايل.
عمر عبدالرحمن خطف األضواء
نال عمر عبدالرحمن الشهري بعموري لقب أفضل العب بالبطولة وسلطت األضواء
عليه ،وأطلق عليه لقب ميىس الخليج ،وذلك باتفاق الجامهري والنقاد واإلعالم،

محطة شرطية

ركن المالعب

خليفة بن زايد:

وأثبت عمر عبدالرحمن أنه العب من طينة الكبار ،فهو يتحرك يف كل مكان
بامللعب ويراوغ يف أضيق املساحات ويصنع الخطورة يف أي كرة يلمسها ويهييء
التمريرات الخطرة لزمالئه ،وكان مصدر إزعاج دامئاً للمنتخبات ،واتفق خرباء
ومحللون عىل أن عموري هو ظاهرة البطولة وأحد الوجوه التي قُدمت كموهبة
فذة تستحق املتابعة ،وأنه يستحق أن يكون ميىس الخليج ونال زميله أحمد
خليل لقب هداف البطولة برصيد ثالثة أهداف بالتساوي مع نجم العراق يونس
أحمد والكويتي عبدالهادي خميس ،وحصد نور صربي حارس منتخب العراق
لقب أفضل حارس.

مسيرات جماهيرية في كافة أرجاء الدولة
فرحه استثنائية عاشتها اإلمارات ،حيث خرجت الجامهري يف مسريات حاشدة
طافت الشوارع عقب انتهاء البطولة ،وما إن أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً
تتويج األبيض حتى كان الخروج العفوي للجامهري يف كل إمارات الدولة من
مواطنني ومقيمني يف مشهد أعاد للذاكرة سيناريو الفرح الذي عاشته البالد يف
 2007عندما توج األبيض باللقب للمرة األويل يف العاصمة أبوظبي .وتجسدت
كل املعاين الجميلة يف احتفاالت الجهور الذي غنى للوطن ولوح بأعالمه يف
صورة رائعة امتزج فيها الفرح بدموع السعادة وصيحات االنتصار الذي أصبح
ماركة مسجلة لهذا الجيل من الالعبني الذين أعادوا لكرة القدم اإلماراتية بريقها
ورونقها.
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في الشباك

اإلنجاز عبر عن تالحمنا
وحبنا األزلي للوطن
حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

اكتملت اللوحة

وشكـــــراً للمبدعيــــــن

جسدت بطولة الخليج التي أقيمت في مملكة البحرين ،قو ًال وفع ً
ال،
أن البيت متوحد ,فما شاهدناه من توافق بشري من كل حدب وصوب
للوقوف خلف ممثل الوطن في مشهد أبهرنا به العالم وكل من
تابع هذا الحب الجارف واالرتباط القوي بين أبناء اإلمارات وحالة الترابط
والتوحد بينهم .وكان كل منهم سفيراً لوطنه في كل مكان .وللداللة
على ذلك ما قاله الدكتور عبد اللطيف الزياني األمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية« :إنني ال أرى فريق ًا يلعب ،بل شعب ًا
بأكمله» .نعم في المنامة تالشت األلوان وتمازجت القمصان ،فلم
نشاهد سوى األبيض في الملعب واندمجت كل فئات الشعب صف ًا
بصف وكتف ًا بكتف ،كلها تهلل وكلها تؤازر وكلها تهتف وتصرخ بصوت
واحد إمارات إمارات.
شاهدت الكثير من المواقف الجميلة والمؤثرة وسمعت الكثير من
األحاديث التي تثلج الصدر ،فمنذ وطأت أرض البحرين لمؤازرة األبيض
من أرضية الملعب شاهدت الرجل المسن ،والطفل الصغير ،واألخت،
واألم ،والعائالت اإلماراتية ،الكل ذهب بدون بطاقة دعوة ألجل مناصرة
ومساندة أبناء وطنه استشعاراً بالواجب الوطني ورد جزء من الجميل
لهذه األرض .سمعت أقاويل جميلة من أهالي الخليج وهم يثنون على
منتخبنا وقوة تالحم شعب اإلمارات الكبير ومدى حبهم لوطنهم
وقادتهم .وفي ليلة الختام ،وأثناء تجوالي في مدن البحرين الجميلة
أشاهد أعالم وأبناء اإلمارات يتوافدون وتشعر كأنك في دارك ،وشعب
البحرين بأكمله يتمنى أن يصبح اللقب إماراتي ًا ،وفي المباراة الختامية
وأثناء عزف السالم الوطني اهتز الملعب بأصوات الجماهير اإلماراتية،
وفي الخارج آالف لم يتمكنوا من دخول الملعب بعد أن اكتظ بأبناء
ومحبي اإلمارات ،وعلى من شاهد هذه األجواء يتصور ويتخيل أن
المباراة تقام باستاد مدينة زايد الرياضية بطولة الخليج انتهت ولكن
الفرحة استمرت وخرجنا بدروس عديدة وكسبنا منتخب ًا يشار إليه بالبنان
وزاد التالحم بين الفريق وجمهوره وأكدنا أننا شعب مخلص للوطن
وتركنا صورة مثالية ستظل في ذاكرة البطولة ،واكتملت اللوحة
باستقبال قادة الوطن لألبطال ،فشكراً لقادتنا وشكراً ألبطال الخليج،
وشكراً لكل من رسم هذه البسمة ،وشكراً لكل المبدعين .
شكراً ألحبتنا في البحرين
من القلب نقول ألحبتنا وأخواننا في البحرين :ألف شكر ،فقد غمرتمونا
بمشاعر جياشة تعبر عن البحرين وشعبها الطيب وكرمه وسنظل
بلهفة وشوق للعودة من جديد إلى هذه الدار.
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مواصالت اإلمارات تكرم موظفيها

مولودة جديدة للرائد عبد اهلل سباع

رزق
الرائد عبد الله راشد سباع
مدير فرع جرائم التقنية بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة مبولودة جديدة أطلق
عليها اسم ( لطيفة )  ،جعلها الله من الذرية
الصالحة  ،وألف مربوك.

كرم عبيد راشد الربييك مدير مواصالت اإلمارات فرع رأس الخيمة ،عدداً من
السائقني والفنيني الذين أمضوا حياتهم املهنية يف خدمة املؤسسة  .وقال الربييك  :إن
هذا التكريم يأيت استجابة ملبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ( ،شكرا لكم)  ،والهادفة إىل تكريم
موظفي وعاميل الخدمات العامة عىل مستوى الدولة  ،واملتزامنة مع عيد جلوس
سموه .حرض التكريم عيل عبد الله الشحي رئيس وحدة السالمة  ،وعبد الرحمن
حسن كداو رئيس قسم العمليات الفنية يف الفرع.

مبروك الترقية
يتقدم األهل واألصدقاء
بأحر التهاين والتربيكات إىل
املالزم وليد مال الله ،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته
الجديدة  . .ألف مربوك،
وتهنئة خاصة من صالح
سبيت العلوي.

أحمد جديد الشحي
يحتفل بزفاف نجليه
أقام أحمد عبد الله جديد الشحي  ،حفل عشاء بصالة جلفار لألفراح يف
رأس الخيمة  ،مبناسبة زفاف نجليه محمد إىل كرمية راشد عيل سليامن
الغراب  ،وسعيد إىل كرمية عبد الله محمد صالح صلحون.
شهد الحفل عدد من شيوخ وأعيان القبائل وجمع من األهل واملدعوين ،
وقدمت فرقة املزيود الحربية لوحات وأهازيج تراثية القت استحسان الحضور.
ألف مربوك وتهنئة خاصة للعريسني ووالدهام وذويهام من وليد الشحي.
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مبروك الزواج
يهنئ قسم الشؤون القانونية،
زميلهم
الباحث القانوين
عبد العزيز مطاوع ،
مبناسبة زواجه ويتمنون له
حياة زوجية سعيدة  ،وألف
مربوك.

دكتوراه للسويدي
تتقدم إدارة التحريات واملباحث
الجنائية بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة  ،فرع الخدمات املساندة ،
بأحر التهاين القلبية إىل
املساعد أول الدكتور خليفة سعيد
السويدي ،مبناسبة حصوله عىل
شهادة الدكتوراه.
ألف مربوك  ،وإىل املزيد من التفوق
والنجاح.

النقبي أفضل ضابط صف ميداني على
مستوى الدولة

اإلعالمي عبد الرحمن نقي
يحصل على الماجستير

أصدق التهاين والتربيكات إىل
الزميل اإلعالمي عبد الرحمن نقي،
مبناسبة حصوله عىل املاجستري يف علم االجتامع
التطبيقي من جامعة الشارقة ..ألف مربوك ،
وتهنئة خاصة من حسن املنصوري

أرق التهاين والتربيكات إىل املساعد أول محمد حسن عبيد النقبي من قسم العالقات
باإلدارة العامة لشؤون األجانب واإلقامة برأس الخيمة  ،مبناسبة حصوله عىل جائزة
سمو وزير الداخلية كأفضل ضابط صف ميداين عىل مستوى الدولة لعام .2012

رخصة المستوى األول في التدريب
للمنصوري
تتقدم أرسة مجلة العني الساهرة بأحر التهاين والتربيكات إىل
املساعد أول يوسف عبد الله املنصوري،
مبناسبة حصوله عىل رخصة املستوى األول لتدريب حراس
املرمى  ،والتي عقدت بدولة قطر  ،واملعتمدة من قبل االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم .
 .ألف مربوك  ،وإىل املزيد من النجاحات والتميز.
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مشكالت مجتمعية ومواجهات أمنية ..
نظرة متأنية
إننا في زمن يواجهنا بسرعته الهائلة التي تتطور معها جوانب الحياة
المادية في مقابل انحسار التطور الفكري ...وهذا ما يجعلنا نواجه
الكثيرين من غير القادرين على التكيف مع المجتمع وبالتالي تبرز أنياب
الجريمة ،وزادت أيضًا مشكالت القانون وأصبح من الضروري أن تعتمد
السلطة العامة في مباشرة عمليات الضبط االجتماعي في صورها
المختلفة على جهاز اختصاصي داخل هيئة الشرطة يدرك طبيعة ما
نواجه من مشكالت وعواملها وأسبابها ،ويستطيع التصرف على النحو
الذي يكفل االستقرار والطمأنينة واألمن في المجتمع.

إن واجبنا يحتم أال نقف عند الحدود
الضيقة في مكافحة الجريمة
بالضبط اإلداري والقضائي ،بل يجب
أن نتخطى هذه الحدود بالنفاذ إلى
المشكالت االجتماعية واإلسهام في
حلها.

أبناء العين الساهرة..
محتما على الشرطة وهي تقابل هذا التطور االجتماعي الشامل
أصبح
ً
أن تعمل على تحقيق التفاهم والتكامل بين إدارات الضبط االجتماعي،
فال يجب أن نكتفي بمكافحة الجريمة بضبط مرتكبيها حال وقوعها،
بل يجب أن تنفذ البصيرة إلى الجريمة ذاتها باعتبارها مشكلة اجتماعية
لها نوازعها وعواملها فنتقدم لنسهم في حلها والقضاء على هذه
النوازع والعوامل .
أبناء العين الساهرة..
سبيلنا لتحقيق ما نريده في هذا الصدد أن نسعى إلى إثارة انتباه
المجتمع بمشاكله ،وخلق قيم إنسانية وخلقية لحل تلك المشكالت
وما يتفرع منها ،سبيلنا التضامن والتعاون مع مجتمعنا ،الذي هو
صاحب الشأن األول في القضاء على هذه المشكالت.
إن واجبنا يحتم أال نقف عند الحدود الضيقة في مكافحة الجريمة
بالضبط اإلداري والقضائي ،بل يجب أن نتخطى هذه الحدود بالنفاذ إلى
المشكالت االجتماعية واإلسهام في حلها ،حتى تالحق األجهزة األمنية
ما أفرزته التحوالت االجتماعية من أمور تسعى لمواجهتها ،تحقيقًا
ألمن نصبو إليه جميعنا.

