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فعاليات شرطية تسهم
في خدمة المجتمع
ال يخفى على أحد الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية وإدارات
الشرطة تجاه المجتمع لكي ينعم باالستقرار واألمن والطمأنينة
وكل من يعيش على هذه األرض يشعر بذلك ويلمسه على أرض
الواقع والكل في الداخل والخارج يشير إلى أن دولة اإلمارات دولة
األمن والرخاء وهذه نعمة ال تقدر بثمن وال يشعر بها إال من فقدها،
وخاصة أن األمن مطلب مهم في الحياة ،إذ ال يمكن أن تدور
عجلة الحياة وتمشي لألمام دون توفر مقومات األمن .واألنشطة
الشرطية في الدولة تتواصل وتتواجد في كافة المجاالت ودائمًا
نجد فعاليات متنوعة تسهم في إبراز نهضة الوطن ،وفي
هذا الشهرتقام عدة فعاليات أبرزها االحتفال باليوم العالمي
للدفاع المدني الذي سيقام تحت شعار “ الدفاع المدني وتحضير
الجمعيات للوقاية من الكوارث” .وتهدف هذه االحتفالية إلى إبراز
جهود أنشطة الدفاع المدني في المجتمع و دوره في حماية
األرواح والممتلكات العامة والخاصة والمكتسبات الوطنية ،وتنظيم
تظاهرة إعالمية لتكثيف جهود التوعية الوقائية .وحققت هذه
المناسبة مكاسب عدة من أهمها االرتقاء بمستوى الوعي الوقائي
للجمهور ،مما أدى إلى التقليل من حجم الحرائق والحوادث قياسًا
بالزيادة السكانية وتوسع النشاط االقتصادي والصناعي والتجاري.
كذلك يأتي االحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تعبيرًا عن
التقدير لدور رجال الدفاع المدني في المجتمع ،هؤالء الجنود الذين
يواجهون األخطار ويقتحمون النيران والغازات السامة ويقدمون
حياتهم رخيصة من أجل إنقاذ حياة اآلخرين وحماية ممتلكاتهم
وصون اإلنجازات الوطنية ،وهنا نحيي جهود العاملين بهذا القطاع
الذي يضع دائمًا مصلحة الوطن وبناء اإلنسان في المرتبة األولى
على سلم أولوياته ،مع األمنيات أن تخرج احتفاالت هذا العام
بالصورة المثلى التي تعودنا دائمًا أن نشاهدها من رجال الدفاع
المدني في كل المناسبات التي تقيمها ،ونأمل لهذا الجهاز التقدم
واالزدهار لخدمة الوطن.
كما ستقام في هذا الشهر مناسبة شرطية أخرى هي االحتفال
بأسبوع المرور التاسع والعشرين الذي يقام على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي ،وستجرى في هذه المناسبة احتفاالت
في مختلف مدن وإمارات الدول بمشاركة إدارات المرور والترخيص
وستتنوع الفعاليات بين توزيع نشرات إرشادية وتنظيم معارض
مرورية ونقاط توعية وهنا ندعوا الجميع إلى المشاركة والمساهمة
في إنجاح هذه الفعاليات مع األمنيات بالتوفيق والسالمة للجميع.

أن األمن مطلب مهم في
الحياة ،إذ ال يمكن أن تدور
عجلة الحياة وتمشي لألمام
دون توفر مقومات األمن.
واألنشطة الشرطية في
الدولة تتواصل وتتواجد في
كافة المجاالت ودائما نجد
فعاليات متنوعة تسهم
في إبراز نهضة الوطن.
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إعداد  :النقيب خالد حسن النقبي  -النقيب ثائر محمد النجار
تصوير  :أحمد البخيتي  -مصطفى إيبي  -نجيم  -إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

مفتش عام
وزارة الداخلية
يزور القيادة
العامة لشرطة
رأس الخيمة
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة سعادة العميد عيل
الشاميس مفتش عام وزارة الداخلية ،وذلك بحضور
عدد من املدراء العامني و مدراء اإلدارات ،حيث تم
خالل اللقاء التباحث حول رضورة تطبيق اسرتاتيجية،
و مبادرات وزارة الداخلية يف مختلف اإلدارات و
القطاعات مبا يسهم بشكل فعال يف تطوير وتحسني
أداء العمل الرشطي و األمني عىل حد سواء .كام تم
استعراض سري العمل يف عدد من اإلدارات العامة و

اإلجراءات املتبعة بها ،و الخدمات املقدمة للجمهور
و األنظمة و الربامج املستحدثة التي أسهمت يف رسعة
إنجاز معامالت املراجعني .وقد أعرب سعادة العميد
عيل الشاميس عن عظيم شكره و تقديره للجهود
املبذولة من قبل القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة و
عىل رأسهم اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
القائد العام ،وحرصه عىل تطبيق سياسة و نهج وزارة
الداخلية يف مجال التطوير و التحسني املستمر بهدف
االرتقاء مبستوى األداء الرشطي و مبستوى الخدمات

املختلفة املقدمة للجمهور .ومن جانبه توجه سمو
قائد عام الرشطة بالشكر ملفتش عام وزارة الداخلية
عىل هذه الزيارة التي تعكس مدى اهتامم القيادات
بوزارة الداخلية عىل متابعة مجريات العمل يف مختلف
القيادات الرشطية عىل مستوى الدولة ،بل و العمل
عىل تذليل كافة العقبات التي تعرتض العمل األمني و
الرشطي مام يسهم يف دفع املسرية األمنية يف الدولة.

طالب القاسمي يستقبل
طالبات مدرستي الصباحية وزينب
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة مبكتبه بالقيادة العامة وفد طالبات مدرستي الصباحية وزينب
للتعليم الثانوي التي قدمن التهاين والتربيكات مبناسبة تخرج نجله الشيخ
عيل ،مثمناً سموه اهتامم وحرص املدرستني عىل التواصل وتقديم التهاين،
داعياً إياهن إىل بذل الجهد لتحصيل املراتب العلمية املرشفة لخدمة
وطنهن ومجتمعهن  .وتضمنت الزيارة ،جولة تعريفية لبعض إدارات
وأقسام القيادة العامة ،تم خاللها تعريف الطالبات بآلية سري العمل  .يأيت
استقبال سمو قائد عام الرشطة للوفد ،يف إطار حرص سموه عىل تعزيز
التواصل املجتمعي مع مختلف فئات وجهات املجتمع .

تسلم اإلصدار األول من مجلة (لؤلؤة الرحمن)
قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل طالبات مدرسة زينب
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة مبكتبه
يف مبنى القيادة صباح أمس مجموعة من الهيئة اإلدارية و التدريسية وطالبات من مدرسة
زينب للتعليم األسايس و الثانوي للبنات ،حيث قدمن للسالم عىل سموه و تسليمه اإلصدار
األول من املجلة الدينية(( لؤلؤة الرحمن)) التي أصدرتها مجموعة من الطالبات بالتعاون
مع معلامت املادة .حيث أشاد سموه بهذه الزيارة التي تعرب عن مدى التعاون و الرتابط
بني الرشطة ومختلف قطاعات املجتمع ومؤسساته ،وتطبيق مفهوم الرشطة املجتمعية،
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مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل مشاركة كافة مؤسسات
الدولة يف مختلف املناسبات ،وخاصة طالب و طالبات املدارس باعتبارهم حارض ومستقبل
هذا الوطن .ويف ختام الزيارة توجه سموه بجزيل الشكر إلدارة مدرسة زينب للتعليم
األسايس و الثانوي للبنات و للطالبات عىل هذه الزيارة متمنياً لهن التوفيق و النجاح يف
حياتهن العلمية و العملية.

محطة شرطية

طالب بن ص
قرصقريزالقاور معرض آيدكس...
زار اللواء سمو الشيخ طالب بن

سمي قائد عام رشطة رأس الخيمة  ،معرض الدفاع
الدويل «آيدكس  »2013يف أبوظبي .وتجول س
موه يف مختلف أرجاء املعرض واطلع عىل آخر
ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية يف ال
عامل .وأعرب سموه عقب جولته يف أرجاء املعرض
عن اعتزازه بالتنظيم الحضاري الرائع للم
عرض  ،ما يعكس الصورة املرشفة لشعب اإلمارات
وقدرة أبنائه عىل التعامل بحرفية عالية وك
فاءة متميزة مع األحداث واملعارض التي تستضيفها
الدولة .يذكر أن معرض آيدكس يعد م
نصة مثالية ومشجعة لتبادل املعرفة العسكرية
واكتساب العلوم والنظريات الدفاعية املست
جدة  ،إضافة إىل معرفة أحدث ما وصلت إليه
تكنولوجيا صناعة الدفاع.

 ...ويكرم الفائزين بجائزة القائد العام 2012

تطبيق ًا لخطة االتصال و التواصل
الخاصة باستراتيجية وزارة الداخلية
شهد اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس
الخيمة االحتفال الذي نظمته القيادة
العامة لشرطة رأس الخيمة لتكريم
الفائزين والمشاركين و المقيمين
و المنظمين لجائزة القائد العام
للعام 2012م ضمن (( جائزة وزير
الداخلية للتميز))  ،وذلك بنقطة أمن
المرزع برأس الخيمة  ،بحضور سعادة
العميد محمد النوبي محمد نائب قائد
عام شرطة رأس الخيمة  ،والمدراء
العامين و مدراء اإلدارات و عدد من
الضباط و ضباط الصف و األفراد.

حيث بدأ الحفل بتالوة عطرة من الذكر الحكيم ثم
قام سمو القائد العام بتسليم الشهادات و الجوائز

للفائزين يف الجائزة و للجنة التقييم ،وكذلك كرم
األشخاص املتعاونني مع الرشطة وهام إبراهيم راشد
إبراهيموه الشحي ،ومحمد صالح محمود.
تال ذلك كلمة لسموه هنأ فيها جميع الفائزين
و املشاركني والقامئني عىل الجائزة ،موضحاً رضورة
مواصلة هذا النجاح و بذل املزيد من الجهد لالرتقاء
بالعمل الرشطي ،كام أكد سموه يف الوقت ذاته بأن
هذا النجاح الذي تحقق ليس بالجديد عىل منتسبي
رشطة رأس الخيمة بل هو إنجاز و تحد جديد يضاف
إىل إنجازاتهم و إىل سجالت القيادة العامة للرشطة.
و أوضح اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام الرشطة بأن جائزة القائد العام جاءت
انسجاماً مع رؤية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية املتمثلة يف أن نعمل بفعالية لتصبح
دولة اإلمارات العربية املتحدة إحدى أفضل دول العامل
أمناً وسالمة و تطلعاته يف تطوير األجهزة األمنية ،و
حرصه الدائم عىل تشجيع و تحفيز املتميزين لذلك

قامت وزارة الداخلية بتطوير سياساتها و اسرتاتيجيتها،
باستحداث ((جائزة القائد العام)) بهدف خلق نوع
من املنافسة الرشيفة بني املوظفني و تحفيزهم نحو
اإلبداع و التميز كل يف مجال عمله ،وإعطائهم فرصة
نحو إثبات الذات .وأضاف سموه بأن الجائزة جاءت
أيضاً استكامالً لنهج وزارة الداخلية يف تعزيز نرش
ثقافة الجودة و التميز يف جميع القطاعات ،و انعكاساً
لواقعنا العميل من خالل تطبيق أفضل املامرسات،
معرباً عن فخره و اعتزازه بهذا التميز ،الذي سيخلق
بيئة من اإلبداع و التطور لالرتقاء بأداء كافة العاملني
برشطة رأس الخيمة .كام تطرق سمو قائد عام الرشطة
إىل الجرمية التي متثلت يف محاولة بعض األشخاص من
الجنسية األفريقية االستيالء عىل أموال أحد البنوك
العاملة يف اإلمارة إال أن محاولتهم باءت بالفشل وتم
إلقاء القبض عليهم مبساعدة و معاونة بعض أفراد
الجمهور ،معرباً عن فرحته و اعتزازه بهذا التعاون
القائم بني الرشطة و أفراد املجتمع.
العدد ( ) 6
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ولي عهد أم القيوين يحضر حف ً
ال أقامه طالب بن صقر
بمناسبة تخرج نجله من أكاديمية شرطة دبي
حرض سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال
ويل عهد أم القيوين  ،حفل العشاء الذي أقامه اللواء
سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
رأس الخيمة مبناسبة تخرج نجله الشيخ عيل بن طالب
بن صقر القاسمي من أكادميية رشطة ديب  ،وذلك يف
منطقة املزرع برأس الخيمة .كام حرض الحفل الشيخ
سلطان بن سامل بن محمد القاسمي والشيخ جامل بن
صقر بن سلطان القاسمي والشيخ أحمد بن سعود
بن راشد املعال والشيخ محمد بن سعود بن راشد
املعال وعدد من الشيوخ واللواء نارص العويض املنهايل
الوكيل املساعد لشؤون الجنسية واإلقامة واملنافذ يف

وزارة الداخلية واللواء خميس مطر املزينة القائد العام
لرشطة ديب باإلنابة وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء
السلك الدبلومايس ووجهاء وأعيان البالد ومديرو
الدوائر واملؤسسات بالدولة وجمع كبري من املواطنني.
وتقدم املهنئون بأسمى آيات التهاين والتربيكات إىل
قائد عام رشطة رأس الخيمة مبناسبة تخرج الشيخ
عيل من أكادميية رشطة ديب ،متمنني له دوام التقدم
والنجاح يف خدمة الوطن .ومثن اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي هذه املبادرات والزيارات من
قبل املواطنني ،مقدماً الشكر للمهنئني سواء بالحضور
أو باالتصال أو عرب الصحف أو عن طريق وسائل

طالب القاسمي يستقبل المهنئين
بتخرج نجله علي

استقبل اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
رأس الخيمة  ،يف منزله ،خالل
اليومني املاضيني ،املهنئني ،مبناسبة
تخرج نجله املالزم الشيخ عيل من
أكادميية رشطة ديب .فقد تقبل
سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة
بحضور املالزم الشيخ عيل بن
طالب بن صقر القاسمي التهاين
والتربيكات بهذه املناسبة من
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العدد ( ) 6

مــارس 2013

الشيوخ واملسؤولني ووجهاء وأعيان
البلد وجامهري غفرية من املواطنني
من مختلف أرجاء الدولة .وتقدم
املهنئــون بأسمى آيات التهاين
والتربيكات إىل سمو قائد عام
رشطة رأس الخيمة مبناسبة تخرج
الشيخ عيل من أكادمييــة رشطة
ديب ،متمنني للشيخ عيل دوام
التقدم والنجاح يف خدمة الوطن.
وقد مثن سمو قائد عام رشطة

رأس الخيمة هذه املبادرات
والزيارات من قبل املواطنني،
مقدماً سموه شكره الجزيل لكل
من قدم التهاين سواءا ً بالحضور أو
باالتصال أو عرب الصحف أو عن
طريق وسائل التواصل االجتامعي،
معرباً سموه عن تقديره بحب
هذه الجموع الغفرية والذي يدل
عىل حرصها وأصالتها وأخالقها
العالية تجاه أبناء الوطن .

التواصل االجتامعي .وأضاءت األلعاب النارية سامء
املنطقة ابتهاجاً بهذه املناسبة وقدمت فرق الحربية
األهازيج الوطنية وعزفت موسيقى الرشطة مقطوعاتها
املميزة وقدم مجموعة كبرية من الشعراء قصائدهم
الشعرية بهذه املناسبة.

قائد عام شرطة يحتضن
أبناء القتيلة «سراب»
ويتكفل بكافة شؤونهم
الحياتية
أعرب اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة عن حزنه
الشديد و أسفه عىل الجرمية البشعة التي راحت
ضحيتها أحد منتسبات رشطة رأس الخيمة عىل
يد زوجها الذي قام بقتلها بكل وحشية ،مخلفة
وراءها ثالثة أبناء (ولد وابنتان ) مازالوا تحت
سن املراهقة  .وقد أعلن سموه عن احتضانه
ورعايته الكاملة ألبناء املغدورة  ،وتوفري الحياة
الكرمية لهم بعد أن فقدوا معيلهم والدتهم
بوفاتها ،مؤكدا ً لهم يف الوقت ذاته بأنهم أضحوا
منذ هذه اللحظة من أرسته وأبنائه وبأنه
سيكون لهم مبثابة األب الجاين و املسؤول عن
كافة شؤونهم يف مختلف مناحي الحياة من
معيشة و إقامة و تعليم .وأشار سموه بأن
ما تعرض له األبناء الثالثة يعترب صدمة قوية
يصعب عىل إنسان يف مثل أعامرهم تحملها،
لذا وجب علينا الوقوف إىل جانبهم و التخفيف
عنهم يف مصابهم الجلل للشد عىل أيديهم و
الوصول بهم إىل بر األمان.
وتعترب هذه املبادرة من املبادرات اإلنسانية و
املجتمعية العديدة التي يحتضنها سمو القائد
العام وفق سياسة واسرتاتيجية وزارة الداخلية
و ضمن مبادرة زيادة ثقة الجمهور من خالل
تعزيز أسلوب التعامل مع الضحايا والشهود.

محطة شرطية

اجتماع لجنة القيادة
العليا برأس الخيمة
يناقش موضوعات
هامة
عقدت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بقاعة االجتامعات الكربى مببنى القيادة،

والتي ساهمت يف إنجاح متطلبات التغيري االسرتاتيجي ضمن قطاعاتهم وإداراتهم ،كذلك

اجتامعاً للجنة القيادة العليا برئاسة العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة

تم طرح آلية التغذية و فاعليتها يف توفري وإتاحة الفرص أمام املوظفني بكافة مستوياتهم

رأس الخيمة و بحضور كافة املدراء العامني و مدراء اإلدارات .تم خالل االجتامع مناقشة

للتواصل مع القيادات وتقديم املقرتحات و اآلراء و األفكار التطويرية مام يدعم توجهات

عدد من املوضوعات من أهمها خطة االتصال الخاصة بالقياديني يف وزارة الداخلية،

وزارة الداخلية لتوفري بيئة تحفز وتشجع عىل اإلبداع و التميز واالبتكار.

تقليد رتب جديدة للضباط
بشرطة رأس الخيمة
قام العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،يف مكتبه بتقليد الرتب الجديدة لعدد من
الضباط املرفعني برشطة رأس الخيمة بنا ًء عىل القرار
الوزاري رقم ( )75لسنة 2013م الصادر من الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية و القايض برتقية عدد من
ضباط وزارة الداخلية .حيث هنأهم و نقل لهم تحيات
و تربيكات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة مؤكدا ً استحقاقهم لهذه
الرتقية التي تزيد من مسؤولياتهم تجاه خدمة هذا
الوطن و بذل املزيد من الجهد و العمل الدؤوب

ليكونوا عىل قدر املسؤولية التي ألقيت عىل عاتقهم،
وأضاف نائب القائد العام بأن هذه الرتقية هي تكليف
أكرث من أن تكون ترشيفاً لصاحبها .ومن جانبهم مثن
املرفعون الثقة الغالية التي أوالها لهم سمو نائب

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،مؤكدين بأنهم
سيكونون عىل قدر تلك الثقة و سيبذلون كل طاقاتهم
للنهوض بالعمل الرشطي و األمني عىل حد سواء ملا فيه
خدمة هذا الوطن الغايل.

نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة يفتتح معرض األسر المنتجة

افتتح سعادة العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة معرض األرس
املنتجة الذي ينظمه فريق «تواصل» يف مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي تحت شعار
((مشاركتي مسؤولية مجتمعية )) وذلك بحضور عدد من الضباط و الهيئة اإلدارية و التدريسية.
وقام العميد محمد النويب بقص الرشيط والقيام بجولة يف أرجاء املعرض تعرف فيها عىل املنتجات
املعروضة رشح تفصييل حول كافة األجنحة املشاركة ،ثم قامت كل من مدرسة أم القرى للتعليم
األسايس للبنات و مدرسة الرباء بن عازب للتعليم األسايس للبنني و مركز رأس الخيمة لذوي
االحتياجات الخاصة بتقديم فقرات استعراضية و غنائية شعبية نالت استحسان الجميع .وأشاد
نائب القائد العام بهذه املبادرة الهادفة و الناجحة يف تفعيل العمل املجتمعي ودعم منتجات
األرس مبا يعود عليها بالفائدة ويزيد من التالحم و التعاون بني كافة أفراد املجتمع ،مؤكدا ً يف
الوقت ذاته حرص رشطة رأس الخيمة عىل التواصل مع مختلف قطاعات املجتمع ومؤسساته ،و
نرش وتطبيق مفهوم الرشطة املجتمعية.
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شرطة رأس الخيمة تكرم عدداً من المتميزين و المتقاعدين...

كرم العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام
رشطة رأس الخيمة مبكتبه مببنى القيادة كالً من الرائد
أحمد إبراهيم سبيعان و املساعد أول أحمد سيف
درويش ،و املساعد أول راشد سامل بن سميط من

قسم تقييم األداء الوظيفي باإلدارة العامة للموارد
والخدمات املساندة برشطة رأس الخيمة ،وذلك
لتميزهم يف العمل ومساهمتهم يف حصول القيادة
العامة عىل املركز األول يف رسعة االنتهاء من عملية

تقييم األداء الوظيفي.
كام كرم سعادته املالزم متقاعد أحمد عبد الله
الدوع ،وذلك عرفاناً لجهوده الكبرية و املثمرة طوال
فرتة عملة بوزارة الداخلية و حرصه الدائم عىل أداء
كافة األعامل عىل أكمل وجه ،كام شمل التكريم أيضاً
املساعد سعيد العيطوب و السيد ريزمي محي الدين
لتميزهام يف العمل وحرصهام وتفانيهام يف أداء واجبهام
بكل اهتامم وظهورهام بصورة مرشفة يحتذى بها .
وقد أشاد العميد محمد النويب باملكرمني و بجهودهم
الكبرية التي بذلوها ليك يستحقوا هذا التكريم الذي
يعترب رمزياً مقابل ما ما قدموه من أعامل و إنجازات،
مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة عىل تكريم أبنائها املتميزين و اإلشادة بهم و
الشد عىل أيديهم لبذل املزيد من الجهد و العطاء و
ليكونوا قدوة حسنة و مثاالَ يحتذى بهم بني جميع
زمالئهم.

 ...وتخرج سبع
دورات تخصصية
شملت 231
منتسب ًا

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
دورتني تخصصيتني وهام دورة تطوير اسرتاتيجيات
إدارة املعرفة واإلبداع املؤسيس التي قدمها الدكتور
محمد حسن عبد الله ودورة إعداد وتوثيق املنهجيات
التي ألقاها الدكتور جامل عيل العبادلة ،كام خرجت
قيادة رشطة رأس الخيمة خمس دورات تخصصية
مبعهد تدريب الرشطة وهي دورة مهارات التعامل
بني الرؤساء واملرؤوسني التي قدمها الدكتور هيثم
عبد الرحمن السامرايئ ودورة أساليب وإجراءات
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ايقاف وتفتيش املركبات وقدمها املحارض فؤاد عيل
القهايل ،ودورة مهارات اإلرشاف واملتابعة وألقاها
الدكتور عيل زايد برمية ودورة مهارات التخطيط
اإلداري وقدمها الدكتور حسن محمد املقداد ودورة
األساليب الحديثة لبناء فريق العمل وتنمية روح
الفريق وألقاها الدكتور عادل الكريك.،
ويأيت طرح هذه الدورات لتطوير القدرات و صقل
املهارات األدائية لينعكس يف النهاية عىل مجاالت
عملهم و تخصصاتهم بشكل إيجايب و فعال  ،كام
أن التدريب املستمر للموظف يجعله دائم االتصال
فيام يحدث يف العامل ليك يسعى ملواكبة التطورات
العلمية يف شتى املجاالت التي تهمه و تساعده يف

تطوير نفسه يف املكان الذي يعمل فيه .
ثم قام مدير عام اإلدارة العامة للموارد والخدمات
املساندة راعي الحفل بتكريم محارضي الدورات
التخصصية ،تقديرا ً لجهودهم املبذوله يف إنجاح
مختلف الدورات  ،كام سلم شهادات الدورات
للخريجني .و أشاد العميد جامل الطري مبستوى
الدورات و أهميتها يف مجال العمل التخصيص ،و
أضاف بأن هذه الدورات 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.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تخرج دورتي «تقنيات أمن المطارات»
و«الجودة االستراتيجية لضمان التطوير المؤسسي المستمر»...
شهد سعادة العميد محمد النويب محمد نائب قائد
عام رشطة رأس الخيمة ،حفل تخريج دورة (( تقنيات
أمن املطارات)) التي عقدت مبعهد تدريب الرشطة
برأس الخيمة بالتعاون مع الرشطة الفرنسية،وذلك
بحضور عدد من مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام و
الضباط.
استمرت الدورة ملدة أسبوع وزخرت بالعديد
من املعلومات الهامة يف مجال أمن املطارات ،وقدم
املحارضان الفرنسيان عصارة خربتهمتا و تجاربهام
العملية يف أنظمة تقنيات املراقبة و األمن و التفتيش.
وقد أشاد العميد محمد النويب مبستوى الدورة و
أهميتها يف زيادة الحصيلة املعرفية و العملية لدى
منتسبي الرشطة ،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.
كام توجه نائب القائد العام بالشكر الجزيل للرشطة
الفرنسية عىل تعاونهم و عىل مبدأ الرشاكة القائم معم
يف مجال التدريب والتأهيل بني الجانبني ملا له من
فائدة كبرية يف إنجاح العمل األمني و الرشطي .
ويف ختام الحفل قام العميد النويب بتكريم كل من

السيد جان اميانويل غالزي امللحق اإلقليمي لألمن
الداخيل ومفوض الرشطة ،والسيد جان نويل ليبات
نائب امللحق اإلقليمي لألمن الداخيل ،والسيد محمد
أنفلويس امللحق الجمريك يف دولة اإلمارات ،كام سلم
الشهادات للخريجني .ومن جانب اآلخر شهد العميد
غانم أحمد غانم مدير عام العلميات املركزية برشطة
رأس الخيمة تخريج دورة (( الجودة االسرتاتيجية
لضامن التطوير املؤسيس املستمر)) التي عقدت
باملركز اإلعالمي مببنى القيادة مبشاركة ( )26منسباً من
مختلف الرتب وقدمها املحارض األستاذ جامل صبحي

حجري .وأوضح العميد غانم أحمد بأن هذه الدورة تأيت
بهدف تحسني مستوى الجودة لدى منتسبي القيادة،
ألن القيادة اإلدارية تحتاج إىل الجودة و التميز وفق
منهجية علمية و اسرتاتيجيات فعالة من أجل التحسني
الدائم للعملية اإلدارية بكل تفاعالتها.
كام أشاد مدير عام العمليات املركزية بخريجي
الدورة و متنى لهم االستفادة من املعلومات و املهارات
التي قدمت لهم يف الدورة  ،و أن يستخدموا تلك
املعلومات يف تطوير مهاراتهم وتنمية حسهم األمني مبا
يخدم العمل الرشطي .

 ...تخرج دورتي
الجريمة
المنظمة
وقياس األداء
شهد العميد عبد الله خميس الحديدي مدير عام
العمليات الرشطية ،بحضور العقيد سامل عبد الرحمن
جكه مدير معهد تدريب الرشطة وعدد من مدراء
اإلدارات واألقسام حفل تخريج دوريت مكافحة الجرمية
املنظمة وقياس األداء املؤسيس اللتني عقدتا بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة .
وقد تضمن منهاج الدورة معرفة أساسيات قياس
األداء املؤسيس والتعرف عىل عملية قياس األداء

املؤسيس وأهميتها وفوائدها ومعايريها من املنظور
االسرتاتيجي لقياس األداء  ،كام هدفت دورة مكافحة
الجرمية املنظمة إىل تنمية مهارات املنتسبني يف جميع
النواحي الجنائية والقانونية املتعلقة بالجرمية املنظمة
واإلتجار بالبرش .ثم قام مديرعام العمليات الرشطية
راعي الحفل بتكريم محارض الدورة الدكتور عيل زايد
برميه تقديرا ً لجهوده املبذوله يف إنجاح دورة قياس
األداء املؤسيس كام قام بتكريم الدكتور حاكم عبد

الرحمن ،تقديرا ً لدوره يف إنجاح دورة مكافحة الجرمية
املنظمة  ،كام سلم شهادات الدورتني للخريجني .و
أشاد العميد الحديدي مبستوى الدورتني و أهميتهام
يف تخطيط النشاط التدريبي ،و أضاف بأن الدورتني
تأتيان 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.
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شرطة رأس الخيمة تعقدا اجتماع ًا تنسيقي ًا مع إدارة
متابعة المخالفين واألجانب

عقد يف مقر القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
اجتامع تنسيقي مع إدارة متابعة املخالفني واألجانب
مبكتب الوكيل املساعد لشؤون الجنسية واإلقامة

واملنافذ بوزارة الداخلية ،حيث ترأس االجتامع سعادة
العميد عبد الله خميس الحديدي مدير عام العمليات
الرشطية برشطة رأس الخيمة ،و بحضور سعادة

اتفاقية شراكة بين الشرطة والنيابة
حول القضايا االجتماعية

وقع العقيد سامل العلكيم الزعايب مدير
إدارة الرشطة املجتمعية برشطة رأس الخيمة
و سعادة راشد أحمد آل مالك رئيس النيابة
الكلية بدائرة النيابة العامة برأس الخيمة،
اتفاقية رشاكة حول التعاون والتنسيق يف
القضايا االجتامعية واألرسية والتعرف عىل
املشكالت وانعكاساتها عىل أمن وتنمية الوعي
بدور األرسة يف مجاالت الوقاية من الجرمية
وعملية حل املشكالت األرسية عن طريق
التوعية القانونية والتسوية الودية  .وأكد مدير
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إدارة الرشطة املجتمعية عقب توقيع االتفاقية
عىل أهمية هذا التعاون بني الجهاز الرشطي
والنيابة العامة برأس الخيمة ،مشريا ً إىل حرص
القيادة العامة بتوجيهات اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام الرشطة
عىل التعاون املثمر مع مختلف املؤسسات
املجتمعية بالدولة مبا يساهم يف دعم عملية
التنمية األمنية الوطنية وتبادل الخربات يف
سبيل تقدم العمل األمني وتطويره مبا يتامىش
مع التكنولوجيا الواقعة .

العقيد عيل إبراهيم دهمش الطنيجي مدير إدارة
متابعة املخالفني واألجانب مبكتب الوكيل املساعد
لشؤون الجنسية واإلقامة واملنافذ بوزارة الداخلية،
وعدد من الضباط.
تم يف االجتامع مناقشة النتائج التي تحققت من
وراء حملة (( مهلة املخالفني  ))2012والتي أطلقتها
وزارة الداخلية بهدف منح جميع مخالفي قانون
دخول وإقامة األجانب مهلة ملغادرة الدولة بدون
مساءلة قانونية أو غرامات مالية.
كام تم استعراض أهم الخطوات وأبرزها خالل
املرحلة القادمة من بعد انتهاء املهلة التي حددتها
وزارة الداخلية ،و االستعدادات الالزمة لتلك املرحلة،
وكيفية التعامل معها وفق منظومة العمل األمني
والرشطي.

ورشة عمل حول دليل عمل
الشراكات بشرطة رأس الخيمة

نظمت إدارة االسرتاتيجية وتطوير األداء بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة بالتعاون مع قسم الرشاكات بوزارة
الداخلية بقاعة الصقر بفندق رأس الخيمة ،ورشة عمل حول
دليل عمل الرشاكات ،وذلك بحضور فريق عمل الرشاكات و
فريق معيار الرشاكات ،وممثل من كل اإلدارات .
وقْدم يف الورشة رشح مفصل لدليل الرشاكات و التعديالت
التي أجريت عليه ،وذلك بهدف نقل املعرفة بني املوظفني
ورشكاء العمل،وكذلك للعمل عىل االرتقاء بأداء العاملني يف
كافة إدارات الوزارة وتحقيق الشفافية بني الرئيس واملرؤوسني
وتحسني مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور ضمن إطار
اسرتاتيجية وزارة الداخلية

محطة شرطية

الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة
حول «المخاطر االجتماعية للتقنيات الحديثة»...

نظمت إدارة الرشطة املجتمعية بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة محارضة توعوية عن مخاطر
التقنيات الحديثة بعنوان (( املخاطر االجتامعية

 ...و تشارك
أكد املقدم عبد الله املزروعي رئيس قسم
الرشطة املجتمعية برأس الخيمة أن مشاركة
اإلدارة مع مختلف رشائح املجتمع تعترب من
ضمن األولويات التي تحرص عليها وزارة
الداخلية بتوجيهات سديدة من الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ومبتابعة من
اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،ملا لها من
دور وقايئ يف تعزيز أمن وسالمة املجتمع
من جانب ،وملشاركة أفراد املجتمع بجميع
املناسبات املجتمعية تحقيقاً لالسرتاتيجية
العامة التي تنفذها رشطة رأس الخيمة من
جانب آخر  .جاء ذلك خالل مشاركة إدارة
الرشطة املجتمعية يف مهرجان (الوفاء للوطن
والقيادة) الثامن الذي نظمته جمعية شمل
للفنون والرتاث الشعبي واملرسح ،ويشتمل
عىل تشكيلة من الفعاليات الرتاثية من
املوروث الشعبي للدولة تجسيدا ً لروح االتحاد
والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة  .وقال

للتقنيات الحديثة )) وذلك بالتعاون مع وزارة
الثقافة والشباب و تنمية املجتمع برأس الخيمة ،
حيث حرض املحارضة ما يقارب من ( )80طالباً من

مدارس التعليم الثانوي ،وقد حارض فيها املساعد أول
أحمد محمد الصحاري من إدارة الرشطة املجتمعية
مبركز رشطة املعمورة الشامل .وقد تناول يف املحارضة
الحديث بالتفصيل عن املخاطر التي تهدد املجتمع
من خالل األجهزة الحديثة مثل الهواتف املتحركة
الذكية ،و األجهزة اإللكرتونية الحديثة  ،وما تسببه من
أرضار اجتامعية إذا تم استعاملها بشكل يرض بالقيم
والعادات االجتامعية املوجودة يف املجتمع اإلمارايت.
كام قدم مجموعة من النصائح عن كيفية االستخدام
الصحيح لهذه األجهزة ،و الجوانب القانونية واألمنية
التي تخص التعامل مع تلك األجهزة التي أصبحت
يف متناول الجميع ،كام تطرق إىل أهمية تلك األجهزة
وكيفية االستفادة منها فيام يخص التواصل االجتامعي
و الجانبني العلمي و التقني .والجدير بالذكر بأن هذه
املحارضة تأيت ضمن برامج املحارضات و الندوات التي
تعقدها إدارة الرشطة املجتمعية عىل مستوى اإلمارة
وفق الخطة االسرتاتيجية لوزارة الداخلية وأهدافها
الرامية إىل إبقاء معدل الجرمية عند أدىن املستويات
العاملية من أجل الحفاظ عىل امن ورخاء املجتمع.

في مهرجان «الوفاء للوطن والقيادة»

املزروعي ،إن اإلدارة شاركت باملهرجان من
خالل جناح خاص بها لتنفيذ عدد من الربامج
والفعاليات التوعوية املوجهة إىل الجمهور
من مختلف الجنسيات واألعامر ،ومن ضمن
تلك األنشطة توزيع املنشورات التوعوية
واملجتمعية املختلفة التي تناقش عددا من
الظواهر واملواضيع التي تحرص الرشطة عىل
إيصالها للمجتمع ،وتعريفهم بأهداف ومهام
الرشطة املجتمعية بجانب تقديم العديد من
التوجيهات والنصائح الواجب اتباعها للحد
من وقوع بعض السلوكيات الخاطئة .وذكر
أن الجناح املتواجد يف املهرجان سيعمل عىل
استقبال كافة الشكاوى واملقرتحات والعمل
عىل حلها ومناقشتها كخطوة تهدف إىل
إدخال أفكار تطويرية جديدة عىل برامج
اإلدارة املجتمعية لتحقق نقلة نوعية يف أدائها
كامً وكيفاً  .ومن جانب آخر ،يشري رئيس قسم
الرشطة املجتمعية إىل أن هذه املبادرة تعد
من املبادرات العديدة التي تشارك بها اإلدارة
طيلة العام .
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شرطة رأس الخيمة تخرج دورتي
إعداد المحاضرين والتنبؤ األمني
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 دوريت إعداد املحارضين والتنبؤ األمني
اللتني عقدتا بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،مبشاركة 33
منتسباً ميثلون مختلف قيادات الرشطة عىل مستوى الدولة .
وقد تضمن منهاج الدورة معرفة أساسيات إعداد املحارضين
وأهميتها وفوائدها ومعايريها من املنظور األمني لقياس األداء،
كام هدفت دورة التنبؤ األمني إىل تنمية مهارات املنتسبني
يف جميع النواحي األمنية واالستعداد األمثل لكل االحتامالت
األمنية .ثم قام مدير عام اإلدارة العامة للموارد والخدمات
املساندة راعي الحفل بتكريم محارض الدورة الدكتور جميل
فرج ،تقديرا ً لجهوده املبذولة يف إنجاح دورة إعداد املحارضين
والدكتور عامد محمد عمر ،كام قام بتكريم الدكتور خالد
إبراهيم الخطيب ،تقديرا ً لدوره يف إنجاح دورة التنبؤ األمني،
كام سلم شهادات الدورتني للخريجني .و أشاد العميد جامل
الطري مبستوى الدورتني و أهميتهام يف تخطيط النشاط
التدريبي ،و أضاف بأن الدورتني تأتيان 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.

إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية بشرطة
رأس الخيمة تستضيف إمام الحرام المكي
نظمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بالتعاون مع نادي اإلمارات الثقايف الريايض
محارضة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيل الغامدي إمام املسجد الحرام يف
مكة املكرمة ،وذلك يف إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية ،حيث كان يف استقبال
فضيلته سعادة العقيد أحمد سامل السلومي مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية
واملهندس يحيي جابر الشاميس املدير التنفيذي لنادي اإلمارات الثقايف الريايض وعدد
من الضباط وضباط الصف واألفراد .حيث رحب العقيد أحمد السلومي بفضيلة الشيخ
الدكتور خالد الغامدي لترشيفه وحضوره إللقاء محارضة لنزالء املؤسسة ،ونقل له
تحيات سمو قائد عام الرشطة و امتنانه عىل الحضور وأن هذا وإن دل عىل يشء فإمنا
يدل عىل مدى تواضعه وحسن خلقه وطيب منشئه ،مام سيكون له عظيم األثر يف
نفوس النزالء و إحساسهم بأنهم جزء ال يتجزأ من هذا املجتمع ،وسيمدهم بنور األمل
نحو مستقبل مرشق بعد انقضاء مدة حكومياتهم وخروجهم ألرسهم و ملجتمعهم من
جديد ،وكلهم إرصار و عزمية عىل عدم العودة مجددا ً لطريق االنحراف والضياع .وقد
مثن فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيل الغامدي إمام املسجد الحرام يف مكة املكرمة
الدور الكبري الذي تلعبه إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية يف إصالح وتأهيل النزالء
وإعادة دمجهم يف املجتمع ،لخلق مجتمعات تنعم باألمن واالستقرار .مؤكدا ً يف الوقت
ذاته عىل أهمية األرسة باعتبارها الخلية األوىل التي يتكون منها املجتمع ،وهي أساس
االستقرار يف الحياة االجتامعية ،ويف عملية التنشئة االجتامعية ،وميثل عائل األرسة أهمية
كربى بالنسبة ألفرادها ،ويشكل العمود الفقري لها ،وسجنه يعترب هاجساً مخيفاً ألفراد
األرسة ،ويعرضهم للكثري من املشكالت االجتامعية والنفسية و االقتصادية التي قد تؤدي
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إىل انهيارها .ثم قام الشيخ الدكتور خالد الغامدي بإلقاء محارضة للنزالء بعنوان (( إن
عرضنا األمانة)) تناول فيها مسؤولية كل مؤمن و مسلم يف هذه الدنيا تجاه دينه و
وطنه ومجتمعه وأرسته وكيف عليه أن يحافظ عىل نفسه أوال من أصدقاء ورفقاء السوء
وأن يبتعد عن طريق الشيطان ألن نهايته الهالك والضياع خلف القضبان ،وتدمري حياة
أرس بأكملها  .ويف ختام الزيارة قام العقيد أحمد السلومي بتسليم درع القيادة لفضيلة
الشيخ الدكتور خالد الغامدي الذي توجه بجزيل الشكر و التقدير للواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة عىل حسن االستقبال و الحفاوة
التي حظي بها ،وعىل حرص سموه املستمر عىل متابعة كافة أمور النزالء و معاملتهم
بكل إنسانية و تقديم كافة الربامج و األنشطة التي تهدف إىل تأهيلهم و إكسابهم
مهارات مهنية و اجتامعية تسهم يف تهذيب سلوكهم وغرس القيم األخالقية لديهم،
ليعودوا إىل مجتمعهم مواطنني صالحني وفاعلني.
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«مرور رأس الخيمة» تفتتح معرض ًا مروري ًا بمدرسة الغب
ضمن مبادراتها املجتمعية ،افتتح العقيد عبدالله عيل منخس مدير إدارة املرور
والرتخيص برشطة رأس الخيمة املعرض املروري الذي نظمته إدارة مدرسة الغب
للتعليم األسايس حلقة ( )2ضمن فريق (التواصل) بهدف رفع مستوى الثقافة
املرورية بني الطلبة ،وتعزيز التواصل واستمرار التفاعل بني إدارة املرور وجميع
الفعاليات املجتمعية .ويتضمن املعرض العديد من الصور الخاصة بالحوادث
املرورية املفجعة والتي ذهب ضحيتها عدد من األرواح الربيئة بجانب تقديم
محارضة توعوية للطلبة وأولياء األمور والهيئة التدريسية واإلدارية باملدرسة من
خالل التوعية وجهود التعريف مبخاطر الطريق مؤكدا عىل مسؤولية الجميع يف
تفادي الحوادث .وأكد مدير إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة مدى
اهتامم القيادة العامة بتوفري السالمة للطلبة وذلك من خالل طرح برنامج متكامل
ويتم تنفيذه بشكل منهجي يهدف إىل رفع مستوى الوعي األمني ،مشيدا ً بالجهود
التي بذلت يف تنظيم معرض التوعية للطالب وأولياء األمور وعروضه املميزة املتنوعة
حول السالمة املرورية وما يتم تقدميه من مطبوعات توعية مفيدة للطلبة ،الفتاً إىل
أن إدارة املرور متمثلة بفرع التوعية واإلعالم األمني نظم العديد من الفعاليات التي
ركزت عىل توعية طلبة املدارس باإلمارة لتعزيز الثقافة املرورية .

حملة توعية لطلبة القاسمية بقواعد العبور اآلمن

ضمن خطط واسرتاتيجيات وزارة الداخلية الرامية إىل نرش التوعية والحفاظ
عىل أمن وسالمة الجميع ،وضمن الحملة الفرعية (خطوط العبور اآلمن) والتي
تستمر ملدة  3أشهر ،نظمت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة حملة
توعية لطلبة مدرسة القاسمية للتعليم األسايس حلقة ( .)1وقال املقدم أحمد
سعيد النقبي ،مدير فرع التوعية واإلعالم املروري ،إنه تم عرض مشهد متثييل
خالل الطابور الصباحي للمدرسة يبني كيفية العبور اآلمن للطلبة وتعريفهم
بأنواع الخطوط واألرصفة وحث إدارة املدرسة برضورة تعليم الطلبة باملفاهيم
ال
صحيحة للعبور والتقيد باألنظمة املرورية لحاميتهم وحامية جميع مستخدمي
ا
لطريق
من الحوادث واإلصابات من خالل العبور باألماكن املخصصة لعبور

املشاة وتجنب اإلستهتار والعبور العشوايئ ،حيث ينص قانون املرور اإلتحادي
بغرامة مالية قدرها  200درهم ملن يعرب بغري األماكن املخصصة .وأشار الصم بأن
هذه الحملة تأيت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم متمثلة مبنطقة
رأس الخيمة التعليمة يف تنظيم العديد من املحارضات التوعوية لطلبة وطالبات
ا
ملدارس لتعزيز الثقافة املرورية والحد من بعض السلوكيات الخاطئة وحامية
الجميع من الوقوع بالحوادث املرورية  ،مؤكدا ً حرص القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ضمن خطتها اإلسرتاتيجية يف بناء جسور التعاون واملشاركة مع جميع
الجهات الحكومية والخاصة باإلمارة يف سبيل تحقيق أهدافها املنشودة .

إدارة المرور والدوريات تطلق حملة
«سالمة المشاة مسؤوليتنا» ..

أطلقت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة حملة
((سالمة املشاة مسؤوليتنا)) و التي تقام ضمن حملة وزارة الداخلية
عىل مستوى الدولــة ،و ضمن اسرتاتيجية قطاع املرور بوزارة
الداخلية ،الرامية إىل تعزيز الوعي املروري بني كافة أفراد املجتمع.
و أوضح العقيد عبد الله عيل منخس مدير إدارة املرور والدوريات
بأن الحملة تهدف إىل تكاتف جميع الجهات و رشائح املجتمع
للعمل معاً للحد من الحوادث املرورية وبيان مدى استمراريتها
و انعكاسها عىل الجوانب النفسية و االجتامعية و االقتصادية،
وخصوصاً حوادث دهس املشاة ،حيث كشفت اإلحصائية املرورية
لعام 2012م عن وجود ( )41حالة دهس نتج عنها عدد من حاالت
الوفاة ،و عدد من اإلصابات التي تراوحت بني املتوسطة و البسيطة
و البليغة .وأضاف العقيد منخس بأنه تم إعداد مطوية تتضمن
أهداف الحملة و بعض النصائح و اإلرشادات للسائقني لتجنب
تسببهم يف حوادث الدهس ،حيث تم توزيعها عىل السائقني يف عدد
من شوارع اإلمارة ،وكذلك عىل بعض الدوائر و املؤسسات يف اإلمارة
و عىل مراجعي اإلدارة
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شرطة رأس الخيمة تنجح في القبض على عصابة أفريقية
تمكنت القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة بالتعاون
مع أحد المواطنين والمقيمين
العرب من القبض على عصابة
أفريقية متخصصة في سرقة
عمالء البنوك.
وقد أمر اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام الرشطة بتكريم املتعاون املواطن إبراهيم
راشد الشحي رجل القوات املسلحة السابق كام أمر
بتكريم املقيم العريب محمد صالح محمود للشجاعة
الفائقة التي بذلوها يف مطاردة املتهمني والقبض عليهم
معرضني حياتهم للخطر مام مكن جهاز الرشطة وساعده
باملعلومات القيمة التي قدموها ضاربني أروع األمثلة يف
التعاون بني الرشطة وأفراد املجتمع  ،مام يحقق مبدأ
الرشاكة املجتمعية الذي تسعى القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة إىل تفعيلها وتعزيزها مع أفراد املجتمع من
املواطنني واملقيمني ومختلف القطاعات .
ومن جانبه ،تقدم سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة
بخالص شكره وتقديره الكبري لرجال األمن بكافة اإلدارات
واألقسام املشاركة يف القبض عىل املتهمني  ،خالل وقت
قصري جدا ً معتربا ً أن ذلك يؤكد أن الجهات األمنية تعمل
باحرتافية كبرية مام يجعل املواطن يعيش آمنا مرتاحا
ولله الحمد ،معرباً سموه عن فخره واعتزازه برجال األمن
وبالدور الذي يقومون به للحفاظ عىل أمن الوطن وسالمة
املواطنني واملقيمني ،ونوه إىل التوجيهات السديدة لسمو
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،يف توفري األمن واألمان .
وأكد سموه أن أجهزة الرشطة يف الدولة عىل قدرة
وكفاءة للتصدي لهذه الجرائم التي متس أمن املجتمع
وستتصدى لكل من تسول له نفسه باملساس بأمنها
وسالمتها بقوة وصالبة وسترضب بيد من حديد كل من
تسول له نفسه العبث بأمن دولتنا الحبيبة وستتخذ
ضدهم اإلجراءات القانونية إضافة لإلجراءات الوقائيـة
الرادعة .وأهاب سموه باألخوة املواطنني واملقيمني
للتعاون مع رجال الرشطة من خالل اإلبالغ عن أي
شخص يشتبه يف أمره حتى تظل دولتنا واحة لألمن
واالستقرار ويك يؤدي كل شخص دوره والواجب املطلوب
مشددا ً عىل أن األمن مسؤولية الجميع فالبد من تكاتف
الجمهور مع الرشطة للوصول إىل الهدف املطلوب.
وأكد سموه أن رسعة تحرك الفرق واستغاللهم لكافة
اإلمكانيات والتفاصيل املتوفرة لديهم ساعد يف إلقاء
القبض عىل املتهمني جميعاً بهذا الوقت القيايس ،مام
يعكس مدى قدرة وكفاءة رجال الرشطة الساهرين عىل
أمن املواطنني واملقيمني ،مبينا سموه أن كل رجال األمن
مبختلف القطاعات األمنية تعاهدوا عىل حامية الوطن
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ومكتسباته وأنهم لن يقبلوا بتواجد أمثال هؤالء لتنفيذ
مخططاتهم .
وتعود التفاصيل إىل أن أحد البنوك الوطنية باإلمارة
أرسل موظفتني لجلب بعض املبالغ من أحد فروع البنك،
حيث كانت املوظفتان تحت الرقابة من قبل عصابة
أفريقية متخصصة برسقة عمالء البنوك ،وما إن عادت
املوظفتان باملبالغ ملقر البنك الذي تعمالن به ولدى
وصولهام أمام بوابة البنك ،كان أحد أفراد العصابة مرتصدا ً
عند الباب حيث انقض عىل إحدى املوظفتني التي تحمل
املبالغ يف محاولة منه لسلبها تلك املبالغ إال أن محاولته
مل تفلح لسقوط املبالغ داخل مبنى البنك ،كام قامت
املوظفتان بالرصاخ طلباً للنجدة مام حدا بأحد عامل
البنك ملالحقته بجانب أحد املواطنني من زبائن البنك
ومبشاركة مدير البنك واملوظفني حيث قاموا مبطاردة
الجاين ومتكنوا بعد مقاومة شديدة منه بالقبض عليه إال
أن بقية رشكائه من العصابة قاموا باللحاق بهم حيث
بارشوا برميهم بقطع من الصخور الكبرية يف محاولة منهم
لتخليص رشيكهم مام عرض سالمة األشخاص للخطر
وإصابة بعضهم بجروح وكدمات.
وعىل الفور قام مدير البنك بإبالغ غرفة عمليات
الرشطة عن العصابة والتي بدأت بالتحرك نحو املوقع،
ويف هذه األثناء متكن أفراد العصابة وعددهم أربعة من
تخليص رشيكهم والفرار بسيارة متوقفة عىل الشارع
العام بالقرب من البنك تقودها إمرأة وهي رشيكة لهم
أيضاً ،وجميعهم من نفس الجنسية .
وانطلقوا برسعة فائقة وعند الفرار صادف يف هذا
الوقت تواجد املواطن إبراهيم راشد الشحي أحد ضباط
القوات املسلحة املتقاعدين الذي شاهد السيارة تنطلق
برسعة جنونية بدون علمه باملوضوع ،مام حدا به
ملطاردتها بغرض توقيفها كام صادف أيضاً تواجد السيد
محمد صالح محمود عريب الجنسية يف نفس املوقع
والذي شاهد املشاجرة والعراك مع اللصوص حيث قام
هذين الشخصان مبطاردة املجرمني الذين كانوا ينطلقون
برسعة تزيد فوق  200كلم باتجاه شارع الشيخ محمد بن
زايد يف محاولة للهروب من إمارة رأس الخيمة.
إال أنهم ،ومن فرط رسعتهم الجنونية قاموا بصعود أحد
األرصفة للهروب من املطاردة حيث انحرفت سيارتهم

وحدث عطل ألحد اإلطارات واستمروا بالهروب بعد
محارصتهم من قبل املواطن ومتكنوا من النزول من
السيارة والهروب باتجاه املنطقة الصحراوية ،مع محاولة
املرأة الرشيكة الفرار بالسيارة إال أن املواطن واملقيم
العريب متكنا من القبض عليها.
ووجه سمو قائد عام الرشطة بتشكيل فرق أمنية
ملطاردة والقبض عىل الجناة قبل الفرار من اإلمارة ،حيث
شكلت مجموعة من الفرق الراجلة املكونة من رجال
البحث الجنايئ للمطاردة املبارشة يف الرمال الصحراوية
والدوريات الشمولية املهيئة للصحراء وبعض الدوريات
األمنية كام تم تكليف طريان الرشطة بتقديم الدعم
الجوي ملراقبة ومتشيط املنطقة وتحديد اتجاه الجناة
والتعاون مع الفرق األرضية ،كام تم تكليف فريق رجال
القوات الخاصة للتدخل للقبض عىل الجناة حال تحديد
أماكن تواجدهم كام تواجد باملوقع رجال مرسح الجرمية،
حيث قامت جميع الفرق بإحكام قبضتها عىل كل
املنطقة الصحراوية والتحرك لتنفيذ املهام بشكل متناغم
ومنسجم ،وأدت فرق العمل أدوارها عىل الشكل األمثل
مام مكنها يف وقت قيايس من القبض عىل الجناة ومنعهم
من الفرار كام بارش سمو القائد العام قيادة فرق العمل
وإعطائها التوجيهات والتعليامت املبارشة مام أسهم
بشكل كبري ومبارش يف دفع فرق العمل للتفوق والنجاح.
وقد نجحت فرق التتبع واملطاردة واملالحقة الراجلة
وبالسيارات يف املنطقة الصحراوية من تحديد مكان
اختباء اثنني من أفراد العصابة والذين كانوا يختبئان
بداخل أحد الشجريات الصحراوية الكثيفة واملسامة
( املرخ ) ،حيث باستطاعة من بداخل هذه الشجريات
ولكثافتها عدم مالحظة أي يشء فيها ،إال أن نباهة فرق
التتبع وتفتيشهم الدقيق للمنطقة مكنهم من التوصل
إىل هؤالء األشخاص ،حيث تدخل فريق القوة الخاصة
ومتكن من القبض عىل الجناة كام متكن ومبواصلة البحث
عن اآلخرين من تحديد مكان اختباء الشخصني اآلخرين
بداخل أحد الشجريات الصحراوية أيضاً ،وتم القبض
عليهام بنفس األسلوب ،كام شارك املواطن املذكور سابقاً
يف تحديد اتجاه الجناة مام ساعد كثريا ً يف عملية القبض
عليهم.
وبالتحقيق املبديئ معهم اتضح أنهم كانوا يخططون
الستهداف عمالء البنوك ورسقة ممتلكاتهم وقدموا
إلمارة رأس الخيمة لهذا الغرض وتشاركهم إمراة بقصد
التمويه ،حيث كانت ترتدي شعرا ً مستعارا ً عىل رأسها
إلخفاء هويتها ،كام ضبط مع الجناة أداة تستعمل لكرس
زجاج السيارات التي يستهدفونها لالستيالء عىل األموال
واملمتلكات من داخلها.
وتواصل حالياً أجهزة الرشطة تحرياتها وجمع املعلومات
كاملة من الجناة بقصد كشف املزيد من املالبسات لهذه
القضية ومعرفة سوابق املتهمني والقضايا التي ارتكبوها
داخل اإلمارة وخارجها إن وجدت.
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أكاديمية شرطة دبي تتوج يوبيلها الفضي بتخريج الدفعة الـعشرين

محمد بن راشد يحث الخريجين
على ضرورة المثابرة للوصول إلى القمة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،توجت أكاديمية شرطة دبي احتفالها بمرور خمسة وعشرين عام ًا على نشأتها ،بتخريج الدفعة العشرين من
الطلبة المرشحين  ،إضافة إلى طلبة الدراسات العليا وعدد من حملة الدكتوراه والماجستير .
تغطية  :حسن المنصوري .تصوير  :أحمد البخيتي

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب "رعاه الله" حفل تخريج فوج جديد من الضباط
املرشحني وطلبة الدراسات العليا يف أكادميية رشطة ديب،
وهنأ سموه أبناءه الخريجني عىل اإلنجاز الذي حققوه
والولوج إىل مرحلة جدي دة يف حياتهم ،موجهاً سموه
الخريجني برضورة املثابرة والجد واالجتهاد لوصولهم إىل
القمة ،وخاطبهم سموه " أنتم اآلن يف بداية الطريق
وعىل أبواب مرحلة جديدة عليكم العمل بجد وإخالص
يك تصلوا إىل مبتغاكم وتخدموا وطنكم ومجتمعكم
وفقكم الله" .حرض االحتفال الذي جرى يف األكادميية
إىل جانب سموه ،صاحب السمو الشيخ سعود بن
راشد املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين،
وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب ،وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر
القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ،وسمو الشيخ راشد بن
سعود بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين وسمو الشيخ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
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رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ
محمد بن صقر القاسمي واللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة وسمو
الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد
من أعيان البالد ورؤساء ومديري الدوائر واملؤسسات
الحكومية والقيادات الرشطية يف اإلمارات وقيادات
رشطية عربية وصديقة وأعضاء السلك القنصيل يف ديب
وحشد من كبار ضباط الرشطة وأولياء أمور الخريجني.
بدأ االحتفال لدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد ،حيث عزفت املوسيقى السالم الوطني ثم قام
صاحب السمو راعي الحفل يرافقه اللواء خميس مطر
املزينة القائد العام لرشطة ديب باإلنابة رئيس مجلس
إدارة األكادميية واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد
مدير األكادميية بالتفتيش عىل طابور الخريجني وتليت
آيات من الذكر الحكيم ،ثم ألقت املالزم أول روضة
الشاميس كلمة األكادميية ،حيث توجهت بالشكر
والعرفان إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " عىل رعايته الكرمية
ألبناء وبنات شعبه ،ثم توجهت بالشكر والعرفان إىل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه
الله" عىل دعمه ورعايته املستمرة لشؤون الوطن وأمن
املواطن واملجتمع ومتابعته ملسرية أكادميية رشطة ديب
عىل مدى 25عاماً من تأسيسها وحرص سموه عىل توفري
فرص التعليم والتدريب ألبنائه الطلبة الذين درسوا
وتدربوا وحصلوا عىل الشهادة العليا يف األكادميية وفق
أحدث املعايري التعليمية العاملية يك يتخرجوا مسلحني
بالعلم واملعرفة واملهارات العسكرية عالية املستوى.
وهنأت يف ختام كلمتها الخريجني وأولياء أمورهم ومتنت
لهم النجاح يف مسريتهم وحامية أمن ومقدرات مجتمع
اإلمارات الغالية .بعدها شكل الخريجون بعد مرورهم
عىل هيئة استعراض عسكري أمام راعي الحفل لوحة
فنية عىل أرض امليدان ببنادقهم بعنوان "شكرا ً محمد"
نالت إعجاب وتصفيق الحضور ،ثم أنشد الخريجون
قصيدة " يا خليفة" ثم كرم صاحب السمو راعي الحفل
األوائل وتم بعدها تسليم علم الدورة العرشين إىل
الدورة الحادية والعرشين ،مصحوباً بقسم العلم ،ثم
أدى الخريجون قسم الوالء للدولة ورئيسها ونائبه.

محطة شرطية

معالي الفريق ضاحي خلفان

اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي

وبعدها استاذن قائد طابور الخريجني صاحب السمو راعي
الحفل باالنرصاف.

ترسيخ قواعد قانونية على أسس علمية

وبهذه املناسبة قدم معايل الفريق ضاحي خلفان متيم
القائد العام لرشطة ديب ،أحر التهاين والتربيكات لصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،ولويل عهده سمو
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،بهذه املناسبة.
مؤكدا ً أن دعم راعي مسرية العلم واألمن يطال جميع
القطاعات يف دولة اإلمارات ،وتوجيه سموه بإنشاء أكادميية
رشطة ديب قبل ربع قرن ،لرتسيخ قواعد قانونية عىل أسس
علمية ،وليكون لها السبق يف تخريج كوادر تحمل شهادات
عليا وتتحىل بالعلم واملعرفة واإلخالص للوطن ،إمنا هو
خري دليل عىل الدعم الالمحدود لسموه من أجل تأسيس
كوادر أمنية تتحىل بأعىل الدرجات العلمية ،والشهادات
الراقية ،من أجل إيجاد منظومة أمنية متكاملة ومتطورة
يشار إليها بالبنان يف العامل أجمع .وأكد أن صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ،و ّجها جل اهتاممهام إىل اإلنسان
وإىل العلم ،وتأهيل الكوادر املواطنة خري تأهيل ،وإعدادهم
ملواكبة تطورات العرص ،يف عامل يشهد متغريات متسارعة
يوماً بعد يوم  .وأضاف أن احتفال القيادة العامة لرشطة ديب
باليوبيل الفيض لألكادميية ،وبتخريج الدفعة العرشين من
الطلبة املرشحني وحملة املاجستري ،وتكريم حملة الدكتوراه
واملاجستري من كوادر رشطة ديب الذين نالوا الشهادات العليا
من أعرق الجامعات العاملية ،له معانيه ودالالته ،ويؤكد
التزامنا برؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة ،والسري يف ركب
مسريتهم الحضارية ،وتنفيذنا ملقولة صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم“ :علينا أن نبحث يف العقول ال يف
الحقول” ،وتحقيق توجهات سموه أن االستثامر يف البرش هو
االستثامر األمثل.

صرح علمي متميز

ومن جانبه هنأ اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة راس الخيمة بهذه املناسبة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله )
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ( رعاه الله)
عىل هذه اإلنجازات الخالدة التي تشهدها دولتنا الحبيبة
تحت رعايتهم الكرمية ،متمثلة بهذا الرصح الكبري والذي

اللواء د  .محمد أحمد بن فهد

يعد مصنعاً للرجال األكفاء القادرين عىل حامية وطنهم
وتكريس سبل األمن واألمان يف ربوعه وأرجائه ،مضيفا
أن أكادميية رشطة ديب باتت رصحاً علمياً متميزا ً من خالل
مسريتها التي تكللت باليوبيل الفيض بعد ميض هذه السنني
عىل إنشائها ،وقد سبقت سمعتها وتساوت مع مثيالتها يف
العامل عرب ماتعتمده من علوم رصينة يقدمها فريق متكامل
ذو كفاءة عالية من األساتذة الذين استطاعوا أن يرفدوا
املشهد األمني برجال أكفاء قادرين عىل حامية مكتسبات
الوطن والحفاظ عىل أمنه وسالمة مواطنيه  .اليسعني اليوم
إال أن أتقدم بالتهنئة الخالصة والتقدير لكل األخوة القامئني
عىل هذا األمر ،وعىل رأسهم الفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
والذي كرس كل جهده إلنجاح مسرية األمن وتطوير مفرداتها
والتقدم بها إىل مصاف العاملية وألبنائنا الذين تخرجوا اليوم
من هذا الرصح األمني الكبري ،وأدعوهم لتطبيق ماتلقوه من
علوم أمنية عىل أرض الواقع من أجل الحفاظ عىل نعمة
األمن واألمان التي تعيشها بالدنا الحبيبة تحت ظل قيادتنا
الرشيدة.

التميز األكاديمي

ويف السياق ذاته ،مث ّن اللواء د  .محمد أحمد بن فهد،
مدير أكادميية رشطة ديب ،رعاية واهتامم صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ،لهذا الرصح العلمي طوال 25
عاماً من التميز األكادميي حتى أصبحت األكادميية من أرقى
املؤسسات التعليمية الرشطية عىل مستوى املنطقة  .وأشار
إىل أن سياسات واسرتاتيجيات التعليم يف األكادميية تبنى عىل
أسس علمية وقواعد منهجية مدروسة وفق أرقى معايري
الجودة يف مجال التعليم األكادميي ،من خالل وضع خطط
التعليم املستدام ،لتخريج كوادر أمنية عىل مستوى عال من
التأهيل والتدريب ،تسهم يف خدمة الوطن وتحقيق تقدمه
وازدهاره تحت ظل القيادة الرشيدة.

ألف مبروك

ويذكر أن نجل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة الشيخ املالزم عيل بن طالب
بن صقر القاسمي كان من بني خريجي دورة اليوبيل الفيض
ألكادميية رشطة ديب هذا العام ألف مربوك لسمو القائد العام
وللمالزم الشيخ عيل بن طالب القاسمي.

هزاع بن زايد
يشهد تخريج
دفعات في
كلية الشرطة
تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،شهد سمو
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار
األمن القومي ،حفل تخريج دفعتي
املرشحني والجامعيني الثالثة والعرشين
ودورة الجامعيات السابعة النسائية ،وذلك
يف مقر كلية الرشطة بأبوظبي ،بحضور
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وكان حفل التخريج قد بدأ بدخول طابور
العرض للميدان ووصول سمو الشيخ هزاع
بن زايد آل نهيان الذي قام بالتفتيش عىل
الطابور بعد عزف السالم الوطني أعقبت
ذلك تالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم،
بعد ذلك سلم سمو راعي الحفل الطالب
مروان عبدالله الزحمي سيف الرشف
لحصوله عىل املركز األول يف املجموع
العام واألول يف الرياضة واألول يف التدريب
الخاص ،كام سلم سموه الجوائز للمتفوقني
ثم أدى الخريجون القسم القانوين عىل
اإلخالص لإلمارات ورئيسها واحرتام
دستورها وقوانينها والعمل بصدق وأمانة
وطاعة عىل كل ما يصدر إليهم من أوامر.
أعقبت ذلك مراسم تسليم علم الكلية
من الدفعة الثالثة والعرشين املتخرجة إىل
الدفعة الرابعة والعرشين تلتها قصيدة
شعرية ،وعزفت املوسيقى سالم العلم وردد
الخريجون نشيد كلية الرشطة وعزف بعده
السالم الوطني ،ثم هتف الخريجون بعدها
ثالثاً بحياة صاحب السمو رئيس الدولة
"حفظه الله" .ويف ختام حفل التخريج تسلم
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار
األمن الوطني هدية تذكارية من كلية
الرشطة ،سلمها العقيد سيف عيل الكتبي
مدير عام الكلية ،بعدها التقطت الصور
التذكارية الجامعية لسمو الشيخ هزاع بن
زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان مع مجلس إدارة كلية
الرشطة والخريجني.

العدد ( ) 6

مــارس 2013

23

24

العدد ( ) 5

فبـرايـــر 2013

محطة شرطية

مسيرة قائد

مكتوم بن راشد آل مكتوم

ساعد االتحاد
األيمن
مكتوم بن راشد :

"إن ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﺸﻌﺐ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات طﻮال
ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺸﯿﺦ زاﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮭﯿﺎن
اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻟﮭﻮ أﻋﻈﻢ وأﺿﺨﻢ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﺑﻤﻘﯿﺎس
اﻟﺤﻀﺎرات وأزﻣﺎن الشعوب"
يعد الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم – يرحمه اهلل  -شاهد ًا على
قيام االتحاد وأحد مشيدي أركانه وأساسه بحكم مالزمته ومرافقته
لوالده الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي األسبق
 ،وهو أحد الرجال الذين صنعوا تاريخ اإلمارات بمشاركته في
وضع اللمسات األولى إلنشاء دولة االتحاد وكان الساعد األيمن
والمخلص األمين ألولئك الذين أقاموا الكيان االتحادي  ،فعهد إليه
بتشكيل ورئاسة حكومة االتحاد إلى أن خلف والده الراحل عام 1990
في تولي مقاليد الحكم بدبي وانتخب عضو ًا بالمجلس األعلى
ونائب ًا لرئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة .وفي هذا الملف من
( مسيرة قائد ) نتعمق في سيرة شخصية فذة قدمت لالتحاد كل
س ْف ِر صفحاتها الكثير والكثير ،
غال ونفيس لينهل األجيال من ِ
فتعالوا معنا لنرد جزء ًا من جميل الشيخ مكتوم  ،يرحمه اهلل.
إعداد  -وليد الشحي
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ولد املغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ،
يف إمارة ديب يف عام  ،1943وهو النجل األكرب للشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم  ،رحمه الله  ،حاكم ديب يف
ذلك الوقت  ،وقد أكمل تعليمه يف أوائل الستينات يف
ديب ثم أرسله والده الشيخ راشد إىل بريطانيا ملواصلة
تعليمه والتحق بجامعة كامربيدج  ،عرف عن املغفور
له حبه للرياضات التقليدية والرتاثية مثل الصيد
بالصقور ،وسباقات الهجن ،والخيل والقوارب ،كام
عرف عنه شغفه بالخيول العربية
عقب عودة الشيخ مكتوم  ،رحمه الله  ،من فرتة
دراسته يف بريطانيا ساهم بشكل كبري يف إدارة شؤون
إمارة ديب فكان مبثابة الساعد األمين ألبيه الشيخ راشد
بن سعيد آل مكتوم  ،فحققت اإلمارة طفرة اقتصادية
وعمرانية متثلت يف زيادة الحركة التجارية وبناء
املشاريع السكنية واملدارس وشبكات الطرق.
كان للمغفور له الشيخ مكتوم دور يف قيام االتحاد ،
فقد شارك يف املحادثات التي جرت بني إماريت أبو ظبي
وديب  ،والتي مهدت السبيل أمام التوقيع عىل اتفاقية
االتحاد التي أبرمت بني حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان رحمه الله و حاكم ديب الشيخ راشد
بن سعيد رحمه الله يف عام  ،1964وهي االتفاقية التي
وضعت اللبنة األوىل لدولة اإلمارات العربية املتحدة
التي قامت يف  2ديسمرب 1971م.
ومع إعالن قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة
عهد إىل املغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم
بتشكيل ورئاسة حكومة االتحاد لتعمل عىل إرساء
قواعد االتحاد ووضع أسس البناء السيايس واالقتصادي
واالجتامعي للدولة  ،كام توىل الشيخ مكتوم رئاسة
ثاين مجلس وزراء يف تاريخ البالد يف  22ديسمرب
 ، 1973وووجه املغفور له جهود الحكومة الجديدة
نحو التخطيط للمستقبل فجاءت الوزارات الجديدة
لتعكس توسع الحكومة يف خططها التنموية الشاملة.
ويف عام  ، 1977عهد إيل املغفور له الشيخ مكتوم
بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء للمرة الثالثة
يف الفرتة بني يناير  1977و يوليو  ، 1979ليأخذ عىل
عاتقه مسؤولية تنفيذ خطط التنمية والسري عىل نهج
التخطيط والعمل للمستقبل الذي رسمته الحكومة
السابقة.
و بعد وفاة والده الشيخ راشد بن سعيد أل مكتوم
يف أكتوبر  ، 1990انتخب الشيخ مكتوم بن راشد آل
مكتوم حاكم ديب  ،عضوا ً باملجلس األعىل ونائباً لرئيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،وتم تكليفه من رئيس
الدولة بتشكيل الحكومة الخامسة لدولة اإلمارات ،
كام توىل يف مارس  1997رئاسة الحكومة السادسة
للدولة.
وظل رحمه الله طوال حياته وحتى انتقاله إىل
الرفيق األعىل يف الرابع من يناير  2006مشاركاً بصدق
يف مسرية تنمية وإعامر دولة اإلمارات العربية املتحدة،

كام شهدت إمارة ديب يف عهده اكتامل بناء البنية
التحتية  ،وتحولها إىل مركز تجاري وسياحي عاملي.

مكتوم ومسيرة البناء
مكتوم بن راشد آل مكتوم أحد الرجال الذين
ساهموا يف مسرية التنمية والبناء والتقدم ..مسرية
شهدت مراحل تكوين دولة اإلمارات العربية
املتحدة وتأسيس بنيتها وركائزها وانطالقتها ،يف زمن
السبعينات التي كانت فيه الدول الصغرية حينها
تبحث عن استقاللها وكياناتها ..تلك الحقبة التي
متيزت بالعواصف والتقلبات السياسية واالجتامعية
والتطورات االقتصادية التي تشكل مالمح الدولة
الحديثة وتحدد مستقبلها.
الشيخ مكتوم 'رحمه الله' ،كان شاهدا ً عىل عرص
من أهم العصور التي تدون بأحرف من نور تاريخ
تأسيس الدولة ،وكان مرافقا أمينا للقادة املؤسسني
األوائل ،من أمثال فقيد األمة والوطن ،الراحل الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان 'طيب الله ثراه' ،وفقيد األمة
والوطن والده املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ راشد
بن سعيد آل مكتوم 'رحمه الله' .فكان خري من ترشب
من تعليامتهام ،وعمل بنصائحهام وتوجيهاتهام إلكامل
مسرية بناء دولة عرصية حديثة ،قامئة عىل توفري الرخاء
والرفاهية واألمن للمواطن.
وكان الفقيد  ،رحمة الله عليه ،أحد الرجال الذين
صنعوا تاريخ اإلمارات مبشاركته يف وضع اللمسات
األوىل إلنشاء دولة االتحاد التي توجت بإعالن قيامها
يف الثاين من ديسمرب عام  1971يف 'مبنى االتحاد' يف
ديب ..ثم كان الساعد األمين واملخلص األمني ألولئك
الذين أقاموا الكيان االتحادي.
لقد ساهم الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم
'رحمه الله وأسكنه فسيح جناته' ،يف كل مراحل البناء
والتطور ،ويسجل التاريخ الحديث للدولة ،أن عهده
امليمون شهدت فيه إمارة ديب أضخم نهضة عمرانية
عىل مستوى العامل ..فقد كان املغفور له خري سند
وعضد وقوة للمؤسسني الذين خلقوا من قبل دولة
من الصفر ،وأعلنوا للعامل أجمع أن أرض اإلمارات
قادرة عىل إنجاب رجال من طراز زايد وراشد ومكتوم
رحمهم الله جميعا.

رجل العطاء والوفاء
مكتوم رجل العطاء والوفاء واإلخالص يف هدوئه
املعروف وتواضعه الجم وزهده يف الحياة ،مكتوم
عنوان الكرم ورمز البساطة ،ومنوذج اإلخالص الوطني،
كان منوذجاً فريدا ً من القادة الذين رسموا املستقبل
قبل أن يحني موعده ،فقد شاد مكتوم بن راشد نهضة
عمرانية كبرية وغري مسبوقة يف املنطقة والرشق األوسط
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من خالل تجربة إمارة ديب يف التنمية العمرانية ،وهي
التجربة التي آتت أكُلها يف سنوات وجيزة من عمر
الزمن وبهرت القايص والداين ،وسجلت وال تزال معلامً
بارزا ً لقدرة اإلمارات الوطن والقيادة والشعب عىل
مواكبة تحديات القرن الواحد والعرشين·
وقد اكتسب املغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن
راشد من املرحومني الشيخ زايد بن سلطان والشيخ
راشد بن سعيد كثريا ً من مقومات القيادة ،وتابع
عن كثب جهودهام يف النهوض باإلمارات يف ظروف
ومتغريات تاريخية صعبة ،ونهل الرجل من خرباتهام
منذ نعومة أظفاره فاكتسب سامت القيادة ومترس يف
دروبها ،وشارك يف رسم مالمح نهضة الوطن يف أكرث من
موقع ومجال·
لقد أدرك مكتوم بن راشد منذ الصغر أن التاريخ
ال يقف إال عند أعامل العظامء وال يوثق إال منجزات
تفخر بها البرشية ،ومن هنا عاهد نفسه أال يرتك
للصدفة دورا ً يف قراره وفكره ،أدرك القائد الراحل أن
العامل يعيش ثورة عارمة من املعرفة والتقدم العلمي
وأن من ال يتابع هذه الثورة لن يكون له مكان تحت
الشمس ،ومن هنا جاءت اسرتاتيجية النهوض بإمارة
ديب التي دشنها مكتوم والتي حرص فيها عىل أن تجمع
بني األصالة واملعارصة·
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مل تكن تجربة مكتوم بن راشد بعيدة يف مضامينها
الحضارية عن منجزات القائدين زايد وراشد ،بل كانت
من صميم النسيج الحضاري الذي أراده كل منهام
للوطن ،فديب الحديثة التي يحلم بها مكتوم كانت هي
نفسها حلم املرحوم الشيخ راشد ،واإلمارات املزدهرة
التي يبذل ألجلها مكتوم الجهد والعرق هي نفسها
حلم املرحوم الشيخ زايد ،ذلك القائد الرمز الذي سطر
عىل وجه الرمال صورة زاهية إلمارات حديثة ومتطورة
تواكب القرن الواحد والعرشين·
واشتهر فقيد الوطن الشيخ مكتوم بن راشد آل
مكتوم بالكرم والتواضع وفتح أبوابه للمواطنني
واملقيمني ،وكان من السباقني إىل فعل الخري ،وقد
ساهمت مآثره الطيبة يف نرش حبه يف قلوب الناس·

عىل حسن الرعاية والدعم السخي الذي كان يقدمه
ألبنائه من أجل ضامن تفوقهم واحتالل اإلمارات ملركز
قيادي عىل خريطة الرياضة·
وأبلغ مثال عىل دعمه للرياضة والرياضيني حصول
إمارة ديب عىل لقب العاصمة الرياضية ملنطقة الرشق
األوسط  ،وذلك بفضل كرثة األحداث الرياضية وتنوعها
والتي كان فقيد الوطن الشيخ مكتوم بن راشد يحرص
عىل استمراريتها·
هويته العربية األصيلة رست يف عروقه وتجسدت
يف حبه للرياضات الرتاثية واالرتباط بالتاريخ العريق
إلنسان املنطقة من خالل دعم الرياضات الرتاثية ،
وعىل رأسها سباقات الهجن والتي مزجت يف إطارها
الريايض لتصبح معلامً من معامل الحياة يف اإلمارات
وأحد الرموز التي يحرص كل زائر يقدر األصالة عىل
متابعتها والتعرف إليها·
وكان لدعم الشيخ مكتوم لسباقات الهجن دور بارز
يف تحولها إىل صناعة يعمل فيها الكثري من املواطنني
واملقيمني وزيادة ارتباط ابن اإلمارات ببيئته املحيطة·
وروح الفروسية سكنت قلبه بحب الخيل ويعترب من
أكرب مالك الخيول يف العامل وقد لعبت رعايته لسباقاتها
دورا ً بارزا ً يف احتالل اإلمارات ملركز مرموق عىل خريطة
السباقات العاملية· ومن أبرز األحداث التي وفر لها
الراحل الرعاية الكرمية سباق ديب العاملي للخيول
والذي قفز بصورة مذهلة رغم قرص عمره الزمني
ليضاهي كربيات السباقات الكالسيكية يف العامل·
كأس ديب تحول بفضل رعاية الشيخ مكتوم إىل لقب
أغنى سباقات الخيل يف العامل وحول أنظار عشاق
الفروسية من جميع القارات إىل منطقة الخليج
والرشق األوسط ملتابعة هذا الحدث الفريد الذي
يجمع الصفوة يف عامل الخيول·
ومل يقترص اهتاممه عىل سباقات املضامر ولكن امتد
ليشتمل كافة سباقات الخيل ومنافساتها وعىل رأسها
بالطبع كانت سباقات القدرة للخيول والتي كان يحرص
الفقيد الراحل عىل متابعة أحداثها وحث فرسانها عىل
التحيل بروح املثابرة والتفوق·
وعشق الشيخ مكتوم بن راشد الحقيقي تجىل يف
البحر والرياضات البحرية  ،والتي احتلت مكانة
مرموقة يف نفسه  ،وال شك أن أهل الرياضات البحرية
يدينون له بالفضل بعد الله يف النجاح الذي حققه
هذا القطاع·

دعمه للرياضة والرياضيين

المصادر والمراجع

لقد ساهم الشيخ مكتوم يف تطور الحركة الرياضية
وازدهارها ومن االهتامم بشباب الوطن الذين كان
ينظر إليهم باعتبارهم الركيزة األساسية لتطور املجتمع·
وكان صاحب دور ريادي يف تطور الحركة الرياضية يف
الدولة  ،وجميع شباب هذا الوطن يدينون له بالفضل

 املوقع الرسمي ملجلس الوزراء :http://www.uaecabinet.ae
 جريدة االتحاد شبكة الرحال اإلماراتية :http://www.uaezayed.com
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القتل ببريق نصاله

السالح األبيـض

شر ٌ ينتشر في ثنايا المجتمع
تحقيق  :سعد الدغمان

األسرة واإلعالم
من أسباب انتشاره
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قلما تخلو منه المجتمعات ،استخداماته
كثيرة وأغلبها سلمية ،ال يخلو بيت من أنواع
عدة منه ،تستخدمه ربات البيوت كل يوم وقد
اعتدن عليه وعلى استخداماته وهذا ليس بالشيء
الغريب ،إنما الغريب فع ً
ال أن يتحول إلى (أداة هدم) تزرع
الرعب في نفوس األجيال وفكر المجتمع ،ويتحول من ذلك
الوصف ألداة ترتكب بواسطتها جرائم  ،ويهدر بها دم آخرين ال ذنب لهم
سوى قصر تفكير من يقدم على استخدامه ،كأداة يؤذي بها اآلخرين أو
يهدد حياتهم.

النقيب عدنان محمد الحمادي

المساعد أول سعيد المهبوبي

السالح األبيض وسيلة من وسائل املوت املتنقل يحمله بعض الجانحني من الشباب
ليغرسوا الرعب يف نفوس أقرانهم يلجأون الستخدامه عند أول منعطف تختلف فيه
آراؤوهم أو إلبراز مكامن قوتهم وسطوتهم عىل اآلخر.
أدوات المعة قاتلة سهلة املنال جذابة الشكل وألوانها مغرية ،لكنها باملقابل تقطر
دماً ،إن أسأنا استخدامها ،حاالت وحاالت يعترص القلب لسامعها والندم عىل ما
فات يعلو محيا أصحابها ،وخسارة باملقابل ألرواح ال ذنب لها سوى أن الجاين أراد أن
يثبت شيئاً من هوس أو تفوق يف غري محله انتهى بالقتل.
ما ذنب الذي قتل وما ذنب عائلته التي فقدت فلذة كبدها ،وما ذنب املجتمع خرس
عضوا ً رمبا يكون نافعاً يف املستقبل أضاعته فكرة الرش التي زينت لهذا املهووس
اإلجرام فراح هو أيضاً ضحية لها ،فخرس حريته ومستقبله وبات والندم يعترص قلبه
عىل ما جرى.
السالح بكل أنواعه ذو حدين ،إن أسأنا استخدامه انقلب علينا وساعتها ندفع الثمن
غالياً بل غالياً جدا ً ( والت ساعة مندم)  .عن موضوع السالح األبيض وما يرتتب عىل
استخداماته الخارجة عن املألوف كان لنا هذا املوضوع ،حيث التقينا:

ظاهرة أخذت بالتفاقم
النقيب عدنان محمد الحامدي مدير فرع التأهيل والتدريب بإدارة املؤسسة
العقابية واإلصالحية ،والذي قال :إن ظاهرة استخدام السالح األبيض أخذت تتفاقم
وتتزايد يف حجمها عن السابق ،حيث مل تكن موجودة أو نسبتها قليلة مع أن القانون

السيد حسن كاسين

إبراهيم أحمد المر يخي

صارم يف الدولة ،والدليل أن من ميارسها موجود داخل أسوار السجن.
ويرجع النقيب عدنان أسبابها الرئيسة إىل األرسة وما يتعلق بدورها من التنشئة
االجتامعية والصحبة السيئة ،إضافة إىل عدم املتابعة من قبل الوالدين ،هذه األمور
كلها تصب يف موضوع تنامي هذه الظاهرة التي يعتقد من ميارسها بأنه يظهر
مبظهر القوي أمام جمع أصدقائه عند استخدامه للسالح ،وهو مفهوم خاطيء.
وأود أن أوضح هنا  ،ليس هناك من نية مبيتة أو قصد من وراء هذه الجرمية ،فهي
مشاجرات عادية تتطور إىل استخدام (السالح األبيض) ،ليس هناك من نية جنائية أو
قصد للقتل وال بد من اللجوء إىل حمالت إعالمية مكثفة تبني خطورة هذه الظاهرة
ورضرها عىل املجتمع.

أرجع هذا االنحراف وأسبابه إلى األسرة
يقول املساعد أول سعيد املهبويب مسؤول الربامج واألنشطة بقسم اإلصالح والتأهيل
باملؤسسة العقابية واإلصالحية برأس الخيمة :إن هذه الظاهرة دخيلة عىل مجتمعنا،
وهي ظاهرة سلبية ضارة تتسبب بتدمري املجتمع واإلرضار بتكوينه ،ويعود سببها
الرئيس إىل األرسة التي تخلت عن دورها يف متابعة أبنائها وحثهم عىل السلوك
السوي مام سبب هذا االنحراف ،ثم التفكري القارص وغري امللتزم لبعض الشباب،
الذين هم يف مقتبل العمر ،يحاول من خالله الشاب أن يظهر مبظهر القوة أمام
زمالئه عرب هذه الحركات ،ومعظمها تؤدي إىل الجرمية.
وحني يصل األمر إىل تقييد حريته بالسجن عىل ما اقرتف يظهر عىل مالمح وجهه
الندم ويستخلص العربة مام حصل ويستوعب الدرس.
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وهنا البد يل أن أوجه كالمي إىل بعض األرس التي ترسد أمجاد األجداد وكيف كانوا
يعيشون يف املايض أن يراعوا يف رسدهم هذا أن هناك شباباً رمبا يقلدون ما يسمعون
بدافع الفخر بسرية أجدادهم حتى يتبني بأننا ،ومن خالل هذه السري ،خلقنا جيالً
أضاع طريقه دون مربر .وبذلك ننمي عند الشباب روح القتال ما يجعلهم ال يأبهوا
بالنتائج ،علينا تحري الدقة يف كالمنا وأن نستخلص منه العربة والقدوة الصالحة
التي تفيد املجتمع.

التنشئة ووسائل اإلعالم هي المسبب لمثل هذا السلوك
ويقول حسن كاسني (موظف حكومي) :لقد اختلفت التنشئة عام كانت عليه يف
املايض ،اليوم الطفل ميارس ألعاب العنف عرب األلعاب اإللكرتونية مبختلف أنواعها،
مام يخلق لديه شعورا ً بالتقليد ،ناهيك عن القنوات الفضائية التي تعرض رسوماً
متحركة تنمي هذا الجانب يف أغلبها ،أي أن وسائل اإلعالم بشكل عام لها دور يف
تنشئة الطفل وفق هذه الصورة السلبية ،وإذا مل ينشأ الطفل منذ البداية بشكل
صحيح فسيكون ذلك بداية لتنامي العنف عرب تفكريه ما يولد باملحصلة مساحة
للعنف البد من إشباعها ،وسيكون لهذه الظاهرة وغريها مساحة من الظهور عىل
سطح العالقات االجتامعية ،والتي سيحكمها العنف نتيجة ما زرعنا .ظاهرة استخدام
السالح األبيض ظاهرة خطرية يف مجتمعنا الخليجي بشكل عام ،وهي موجودة ولها
مساحتها ،والدليل ما تستقبله املحاكم من قضايا العنف ،والتي أخذت تنمو ال
شعورياً وبشكل مستمر .العالج البد أن يكون عرب األرسة منذ بداية النشأة ،والبد من
الحفاظ عىل أبنائهم من الرضر الذي تسببه وسائل اإلعالم ،ونقصد الربامج السلبية
وليس اإلعالم بشكل عام .ومتى ما وجد الدور الهادف الذي تلعبه وسائل اإلعالم
واألرسة معاً استطعنا الحفاظ عىل أبنائنا وأجيالنا واألخذ بيدهم نحو الحياة الكرمية،
كام البد من الرتكيز يف املناهج الدراسية عىل رضورة نبذ العنف والتفكري بالعيش
اآلمن ،كون أن هذه العادات دخيلة وظواهر مرفوضة يف مجتمعاتنا املساملة.

ً
ً
ً
السالح األبيض يشكل خطرا أمنيا حقيقيا على المجتمع
ويقول املحامي نبيل الدسوقي ،لقد جرم قانون العقوبات اإلمارايت رقم 3/1987
جرائم االعتداء عىل سالمة جسم اإلنسان ،وخاصة بسالح يف مواده أرقام  341وما
سبقها من مواد ،نظرا ً لخطورة موضوعها .ولقد دعا مركز دعم اتخاذ القرار برشطة
ديب إىل تعديل القوانني والترشيعات يف الدولة املتعلقة باستخدام السالح األبيض،
محذرا ً من مخاطر األمر ،حيث إن استخدام السالح االبيض يشكل خطرا ً أمنياً عىل
املجتمع اإلمارايت  ،والسبب يف ذلك يرجع إىل أسباب عدة منها :مشاهدة العنف عىل
الفضائيات ،ومجالسة رفاق السوء دون رقابة حقيقية من أولياء األمور ،والعقاب
أيضاً يشمل التهديد بالسالح لخطورة األمر.
وعىل هامش املوضوع التقينا باثنني من الذين استخدموا السالح األبيض ،وهام
يقبعان خلف جدران السجون ،ونادمان عىل ما اقرتفاه من تجاوز عىل قيم وأعراف
املجتمع بترصفهام الخارج عن املألوف:
تصرفت بعصبية وأنا نادم
(ر،س)  20سنة كانت طبيعة العالقة بيني وبني من طعنته تشوبها صفة التشاجر
املستمر ومل نكن متفقني متاماً إىل أن وصل اليوم الذي تشاجرنا به شجارا ً عنيفاً أدى
إىل أن أفقد أعصايب وأطعنه بسالح أبيض (سكني عادي) كنت أحتفظ به ألغراض
التخييم ،محاوالً الدفاع عن نفيس وجاءت الرضبة يف منطقة البطن (املعدة) نقل
عىل إثرها إىل املستشفى وقمت أنا بتسليم نفيس إىل مركز الرشطة.
ترصيف كانت تحكمه العصبية وأنا نادم جدا ً وأعتذر عام بذر مني وأمتنى له السالمة
من الله عز وجل ،وأنصح جميع الشباب بعد تجربتي املريرة هذه بعدم حمل
السالح نهائياً ليتفادوا هذه النتائج أو الكوارث عىل مستقبلهم ورضورة تفادي أي
حادث حتى وإن كان كبريا ً بالفعل والحكمة واللجوء إىل الرشطة فهي التي تطبق
القانون ومتثله وبدورها سرتد لك حقك إن كان موقفك صحيحاً.

أسبابه التهور والالمباالة وأبرز ضحاياه من الشباب
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النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com

إضاءات

أخطأت والعفو عند المقدرة
وبدوره يقول إبراهيم أحمد املريخي ( )26عاماً (محكوم باإلعدام):
أناشد الجميع وأطالبهم بالعفو عند املقدرة فقد أخطأت وأنا نادم ،بل أن الندم
سيقتلني ملا اقرتفته يدي نتيجة سوء التفكري والتدبري ومل يكن قصدي أبدا ً أن أقتل
أو أن أوقع رضرا ً بأحد أبدا ً ،ولكن حدث ما حدث من كارثة أدت يب إىل السجن وأن
يحكم عيل باإلعدام نتيجة ما قدمت يدي وإلحاقي الرضر بحياة شخص بريء(رحمه
الله ) ،إين نادم فعالً عىل ما اقرتقت وأرجو العفو وأنتم اليوم قادرون ،وهي شيمة
من شيم الكرام.
كل املوضوع عبارة عن تهور بدأ بسوء فهم وتطور إىل النتائج التي كان عليها
الحال،التقينا صدفة يف املكان وكان معه أحد أصدقائه وتشاجرنا وعمدت للدفاع عن
نفيس وكنت أحمل سكيناً معي ،وكان املرحوم يكربين عمرا ً وجسامً ،ومل أقصد أبدا ً
ومل يكن يف نيتي القتل ،وكانت رضبتي له عشوائية وجاءت يف الخارصة نُقل عىل
إثرها إىل املستشفى وفارق الحياة – رحمه الله – وتقدمت وسلمت نفيس للرشطة
بعد الذهول الذي أصابني من املوقف املأساوي هذا ،مل أكن أتوقع أن هذا السالح
يؤدي للوفاة وكنت أقصد تخويفه فقط ،ولكن قدر الله وما شاء فعل ،لقد نصحني
أحد األصدقاء بعدم حمل السالح ولكني مل أتعظ ،أمتنى من كل الشباب أن ال
ينجروا وراء أهوائهم ويترصفوا مبثل ما ترصفت .وعىل الذي يريد الدفاع عن نفسه
أو يتهدده خطر ما أن يلجأ إىل الرشطة ،فهم ميثلون ويطبقون القانون ،كام أنصح
بعد تجربتي هذه الشباب بعدم التجاوز عىل أي كان وأن تكون عالقاتهم طيبة مع
الجميع واالبتعاد عن مثل هذه السلوكيات ،فهي ال تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا.
وإين ألتقدم ألهل املرحوم وذويه بخالص العزاء واألسف وأطلب منهم العفو عرب
صفحات املجلة وأن يرحموا أيب وأمي بعفوهم الكريم ،فأنا الولد الوحيد لهم
وهم كبار يف السن ،فارحموا شيبتهم وضعفهم ولهفتهم عىل ولدهم ،كام أمتنى
من الجهات املسؤولة الصفح ومن الحكومة الرشيدة العفو ،وأقول :لقد أخطأت
(واملسامح كريم).

أجهزة تغط في سبات عميق
أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجسًا
وقلقًا لكافة أفراد المجتمع ،وأصبحت واحدة من أهم
المشكالت التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية
وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة ،والذي هو
العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية
ونفسية وخسائر مادية ضخمة ،مما أصبح لزامًا العمل على
إيجاد الحلول واالقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من
هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف
من آثارها السلبية.
فبالرغم من إقامة العديد من الحمالت التوعوية التي
قدمت للمجتمع طوال العقود الماضية إال انها ما زالت
عاجزة عن تحقيق النتائج المرجوة منها ،ربما لكونها
اجتهادات فردية ال ترتقي للعمل التوعوي المنظم وفق
سياسة واضحة وطويلة األجل.
كذلك فإن االهتمام من جانب الدولة وما تبذله من
جهد ومال في سبيل التوعية المرورية لحماية اإلنسان في
أغلى ما يملك (أمنه وسالمته) .ومهما كانت النتائج لحمالت
التوعية بسيطة وليست على المستوى المنشود وال ترتقي
إلى تطلعات المراقبين والمهتمين  ,إال أننا نؤيد ونؤكد على
ضرورة استمرار هذه الحمالت بمختلف أشكالها مهما كانت
نسبة تأثيرها واالستجابة لمضمونها .
ورغم انفراد إدارات المرور بهذا الجهد من خالل بعض
الحمالت من منطلق مسؤوليتها التوعوية إال ان هناك أجهزة
حكومية أخرى ما زالت تغط في سباتها العميق متجاهلة
واجبها ودورها في إيصال الرسالة لكافة أفراد المجتمع
وشرائحها.
فالقضاء على الحوادث المرورية لن يأتي إال باستشعار
الجميع لواجبهم ،وعلى رأسهم المسؤولون في القطاعات
المختلفة وال يتحقق ذلك إال بتكثيف حمالت التوعية المرورية
باستخدام عنصر المفاجئة وعدم اإلعالن عن وقت ومكان
تلك الحمالت ،باإلضافة إلى تخصيص إحدى المناسبات إما
من خالل أسبوع المرور الخليجي أو العربي لتقييم أهداف
تلك الحمالت .
بالعمل الجماعي المنظم والجهد المشترك وفق أسس
علمية طويلة األمد سينمو الشعور بالمسؤولية وتنكشف
فداحة هذا الخطر ،وحتمًا سيقضى عليه .

مناسبات

أسبوع المرور :

منذ انطالقته األولى عام 1984
شعاره األول ( حزام األمان )
و  28يتواصل ب (غايتنا سالمتك)

يعتبر أسبوع المرور الخليجي ملتقى سنوي ًا يهدف لنشر الوعي المروري لتجنب الوقوع في الحوادث المرورية
المؤسفة بمشاركة فئات المجتمع .وتتميز األسابيع المرورية بتوحيد جهود إدارات المرور في دول مجلس التعاون
الخليجي التوعوية ،تحت شعار موحد يشكل محور التوعية الرئيس ليس لفعاليات األسبوع فحسب ،وإنما لفترة
تمتد لعام كامل حتى موعد أسبوع المرور الخليجي للعام التالي.
إعداد :سعد الدغمان
وتوافقت إدارات املرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،عىل االحتفال بأسبوع تشغل باله فيفقد الرتكيز عىل الطريق ،مام يؤدي به إىل الخروج عن مساره الصحيح أثناء القيادة،
املرور الخليجي يف مارس من كل عام ،وتتبادل وفود الدول الخليجية الزيارات بني بلدان املجلس أو فقدان السيطرة عىل سيارته عند أبسط مفاجأة غري متوقعة قد تصادفه عىل الطريق ،وألن
لالطالع عىل جهود كل دولة يف ترسيخ التوعية املرورية ومثار هذه الجهود ،وتقيم كل دولة من مسببات بعض الحوادث املرورية قيادة السيارة دون التأكد من سالمتها وصالحيتها للسري من
خليجية احتفاالتها من خالل العديد من الفعاليات واألنشطة التي متتد عىل مدى األسبوع.
الناحية الفنية ،كسالمة اإلطارات ،ومنظومة التوجيه والفرامل ،وغريها من األمور الفنية ،جاء شعار
ومنذ انطالقة أول أسبوع مروري خليجي موحد يف العام 1984م توالت الشعارات التوعوية التي أسبوع املرور السادس عام 1989م ليحث عىل االهتامم بسالمة املركبة اآللية من الناحية الفنية
حملت مضامني عدة أمثرت عن تثبيت العديد من قواعد وآداب املرور لدى الجمهور ،وأسهمت امليكانيكية لتجنب األعطال املفاجئة التي تقود يف غالب األحيان الرتكاب الحوادث املفجعة،
يف تجنب ارتكاب كثري من املخالفات املرورية التي تتسبب يف وقوع الحوادث املؤسفة ،ففيام لتتواىل األسابيع املرورية بعد ذلك وصوال لألسبوع الثامن والعرشين سنة  2012والذي حمل
كان شعار أسبوع املرور الخليجي األول يتناول (أهمية ربط حزام األمان) ومدى فائدة ذلك يف شعار (لنعمل معاً للحد من الحوادث املرورية) ثم يأيت أسبوع املرور التاسع والعرشون تحت
التقليل من حجم اإلصابات التي تنجم عن الحوادث املرورية ،جاء األسبوع الثاين يف العام 1985م شعار ( غايتنا سالمتك) .وعن هذا األسبوع ومايحمله شعاره من معان يحدثنا العقيد عبد الله
لرييس قاعدة جديدة من قواعد االستخدام اآلمن للطريق ،حيث انصبت فعاليات األسبوع وما منخس مدير إدارة املرور والرتخيص بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،حيث قال:دولة اإلمارات
تاله من أشهر العام عىل التوعية بالطرق اآلمنة لقطع الطريق من قبل املشاة ،بتوجيههم برضورة يف مقدمة دول العامل بتطور النظام املروري ،و يشهد الواقع أن دولة اإلمارات تعد يف مقدمة دول
عدم قطع الطريق إال من األماكن املخصصة لعبورهم ،والتأكد من خلو الطريق بجانبيه من العامل من حيث تخطيط الطرق وتطور النظام املروري وكفاءة رجال املرور القامئني عىل تنظيمه.
السيارات حتى يتجنبوا التعرض للدهس ،و خاطب أسبوع املرور الثاين املجتمع بأهمية الحرص ولقد بذلت وزارة الداخلية متمثلة يف اإلدارة العامة للتنسيق املروري جهودا ً دؤوبة لتوفري السالمة
الشديد عند قطع الطريق ،كام وجه األسبوع خطاباً مبارشا ً للسائقني برضورة احرتام األماكن املرورية  ،ولتاليف ما ينجم عن حوادث املرور من خسائر وأرضار تلحق برثوتنا البرشية الغالية.
املخصصة لقطع الطريق من قبل املشاة عرب شعاره الذي جاء تحت عنوان (سالمة املشاة مسؤولية كام أن وزارة الداخلية بذلت جهودا ً يف دعم جهاز رشطة املرور والنهوض بكفاءة رجاله ،وإصدار
الجميع) .ويف ثالث أسبوع مروري خليجي يف العام 1986م اختري شعار آخر كان مبثابة جرس إنذار الترشيعات املتطورة لتنظيم حركة السري عىل الطرق ،واالهتامم بتنمية الوعي املروري باعتباره
يحذر من (مغبة القيادة برسعات زائدة) تتعارض مع الرسعات التي تحدد عىل الطرقات ،وركزت من املتطلبات الرضورية لتوفري السالمة وتفادي الحوادث .ويأيت االحتفال بأسبوع املرور الخليجي
جهود التوعية عىل تبصري السائقني بخطورة هذا السلوك ،كام متت توعية السائقني باألسس التي (التاسع والعرشين) هذا العام تحت شعار (غايتنا سالمتك) ليؤكد أن حوادث املرور الزالت تشكل
عىل ضوئها تحدد الرسعات عىل الطرقات ،كام شملت التوعية التحذير من االغرتار بقوة ومتانة خطورة جسيمة مام ينجم عنها من وفيات وإصابات تستنزف قدرا ً ال يستهان به من الطاقة
السيارات ما يدفع البعض إىل زيادة رسعاتهم ،ظناً منهم أنه باستطاعتهم السيطرة عىل السيارة املنتجة يف املجتمع ،فضالً عن آثارها الخطرية عىل املستوى االجتامعي واإلنساين.
بحكم حداثتها وقوتها .يف العام 1987م كان مستخدمو الطريق عىل موعد مع أسبوع املرور
وأملنا أن يكون أسبوع املرور لهذا العام بداية النخفاض ملموس يف حوادث املرور وضحاياها،
الخليجي الرابع ،وفيه تناول املنظمون (التوعية مبدلوالت الخطوط األرضية) ملا لها من أهمية يف وذلك من خالل اتباع نظام املرور وقواعده والحرص عىل األخذ بأسباب السالمة.
تسهيل انسيابية الحركة املرورية عىل الطرقات ورسم املسارات الصحيحة التي يجب أن يسلكها
أسبوع المرور فرصة لتكثيف التوعية المرورية
السائقون واملشاة .وكدليل حرص آخر عىل سالمة مستخدمي الطريق من سائقني ومشاة ،حذر
ولهذا فإن تنظيم أسبوع املرور عىل مستوى دول الخليج العريب هو فرصة لتكثيف التوعية
أسبوع املرور الخليجي الخامس يف العام  1988م من (خطورة انشغال السائق بغري الطريق)،
كالتحدث إىل الراكب إىل جواره ،أو التفكري بأمور املرورية لتكون منطلقاً الستمرارها عىل مدار العام ،من خالل مختلف وسائل اإلعالم ،ومؤسسات
الرتبية والتعليم والتوجيه ،كام أن أسبوع املرور هو مناسبة لوضع املشكلة بكاملها أمام املجتمع
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ومؤسساته ،ودعوة للجميع للنهوض مبسؤولياتهم ،للحفاظ عىل الرثوة البرشية وتفادي ما
ينجم عن حوادث املرور من أرضار ومخاطر .كام أن املشاركة اإليجابية الفاعلة يف تحقيق
أهداف أسبوع املرور من جانب جميع املؤسسات العامة والخاصة يف الدولة ،دليل عىل
الشعور املشرتك باملسؤولية ملواجهة املشكلة املرورية ،وهو أساساً ينبغي االنطالق منه
لوضع وتنفيذ خطة عمل لها صفة االستمرارية لدفع هذه الجهود والوصول بها إىل غايتها
املرجوة .كام ال يسعنا إال أن نشكر جميع رجال الرشطة واملرور واملتعاونني معنا من الجمهور
وجميع مستخدمي الطريق لتوفري السالمة املرورية،
وجهودهم املختلفة يف الوصول ملجتمع أكرث أمناً وسالمة.

أسبوع المرور ضرورة للحفاظ على الثروة البشرية

فيام يقول املقدم  /أحمد الصم النقبي مدير فرع التوعية واإلعالم املروري
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة :تحتفل دولة اإلمارات متمثلة بوزارة الداخلية
هذا العام بأسبوع املرور الخليج ( )29تحت عنوان "غايتنا سالمتك" وال شك أننا
نلمس جميعاً مدى الخسائر الناتجة عن حوادث املرور يف كل عام ،والتي تتمثل
بوجه خاص يف إزهاق أرواح املئات من ضحايا هذه الحوادث وتعرض اآلالف منهم
إلصابات بالغة يعانون من جرائها بقية حياتهم .ولهذا فإننا ندعو الجميع مواطنني
ومقيمني إىل التجاوب مع إدارات املرور وبذل كافة الجهود للحد من الحوادث
املرورية ،وهذه تعترب حاجة ملحة ورضورة أساسية للحفاظ عىل ثروتنا البرشية
والعمل عىل حاميتها بكل الوسائل .وكام نعلم أن الهدف الحقيقي من أسبوع
املرور ليس مجرد إطالق شعارات التوعية بالرغم من أهمية ورضورة الوعي
والتثقيف املروري ،وإمنا الهدف األهم هو تدارس مختلف جوانب الوضع املروري
بهدف التوصل إىل الحلول الناجحة للمشكلة وتحديد الدور الذي ينبغي أن
تنهض به جميع اإلدارات والجهات املعنية ودعوتها للنهوض مبسؤولياتها
والتنسيق بني جهودها مبا يحقق النتائج املرجوة .فوقوع حادث مروري
يتسبب يف الوفاة أو اإلصابة الجسيمة ،ومن ثم املأساة
التي ال يقترص أثرها عىل الشخص املتعرض
للحادث ،وإمنا يتعدى هذا األثر املدمر
إىل أرسته وإىل املجتمع ككل .وبالرغم
من الجهود التي تبذلها إدارات املرور
عىل مستوى الدولة واإلجراءات الرادعة
بحق املستهرتين واملتهورين من السائقني
للحد من الحوادث املرورية والخسائر
املادية والبرشية الناجمة عنها
إال أن نزيف الدم يف اإلمارات
مازال مستمرا ً عىل طرقاتنا.

أسبوع المرور الخليجي
يتبنى ثقافة
السالمة للجميع
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العقيد  /عبداهلل علي منخس

نفحات دينية

االحترام واجب
يقوم رجال الشرطة بشكل عام ورجال المرور على وجه
الخصوص بدور مهم يبني على أساس حفظ األمن والنظام
وبث روح الطمأنينة واالستقرار في نفوس المواطنين حيث
يؤدي رجال المرور المهام الموكولة إليهم وتنفيذ القانون
واألعمال المطلوبة منهم بكل سعة صدر ،رغبة منهم
في تقديم العون الالزم والوقوف بجانب الحق والعدل،
وذلك يدل على إخالصهم واهتمامهم بحفظ أمن الوطن
والمواطن وتحقيق األهداف التي وضعت رغبة في الوصول
إلى أعلى المستويات ومضاهاة بقية الدول في هذا المجال .
هم رجال آثروا على أنفسهم مواصلة الليل بالنهار
لتطبيق القانون في كل شبر من دولتنا الفتية ،ومن دون أن
يصيبهم كلل أو ملل  ،أولئك هم رجال الشرطة  ،ومن هذا
المنطق وجب على الجميع باختالف مناصبهم وأعمارهم
وأجناسهم ،احترامهم وتقدير ما يقومون به ،وعدم
التعامل معهم بأسلوب مهين أو التصرف بسلوكيات تقلل
من احترامهم وتثمين الدور الكبير الذي يقومون به من أجل
راحة وأمن الجميع ،كون رجال الشرطة والمرور يمثالن صمام
األمان في أي دولة ويساهما في دعم انسيابية القانون.
وتؤكد العديد من الدراسات واآلراء ،بأن مستوى تحضر
الناس وثقافتهم وأخالقهم ،بل وحضارتهم المتوارثة يبدأ
التعرف عليه وقياسه من حركة المرور ،وآداب استخدام
الطريق ،وكيف يحترم الناس شرطي المرور ،ألنه إنسان
أمتهن مهنة نبيلة من مهامها الحفاظ على األرواح والدماء
واألموال وإزالة ما يؤذي الناس في طريقهم ،ألنه يفرض
النظام ،وتنطلق من صافرته أصوات االلتزام واالنضباط .
من هذه الكلمات ،ندعو اآلباء إلى غرس مفهوم ثقافة
احترام رجال الشرطة والمرور الذين يمثلون القانون،
وترسيخه لدى األطفال في المراحل العمرية األولى ،وأن
نحترمهم ونقدر جهودهم الكبيرة ،ألنهم يتعاملون مع
تحديات يومية يصعب على غيرهم التعامل معها بشكل
ناجح ،فمن يعرض حياته للخطر من أجل الحفاظ على حياة
اآلخرين ومن يمارس عمله بشكل مهني ومحترف بهدف
تطبيق قوانين المرور واألمن في البلد يستحق االحترام
والتقدير ،للوصول إلى منظومة أخالقية ووطنية يتم من
خاللها احترام وتطبيق القوانين الصادرة والتي تبدأ من
احترام شرطي المرور الذي يقف شاخصًا لتطبيق القوانين
وتنظيم السير.

مناسبات

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ...إدارات الدفاع المدني بالدولة ترفع شعار
«الدفاع المدني وتحضير الجمعيات المدنية للوقاية من الكوارث»

اإلمارات سباقة إلى تبني نهج السالمة المستدامة
عبر التوعية الشاملة بمفاهيم الدفاع المدني

إعداد :سعد الدغمان
اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية في  18ديسمبر 1990م بمدينة جنيف  ،قرار تحديد األول من شهر مارس
من كل عام لالحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية ( الدفاع المدني ) ‘ويهدف هذا اليوم إلى :
 التذكير بمدى أهمية موضوع مكافحة الكوارث بكافة أنواعها . التذكير بالدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات الحماية المدنية ( الدفاع المدني ) في العالم . إشعار أجهزة الحماية المدنية بمختلف دول العالم بأهمية الترابط والتكاتف في أدائها برسالتها . االستفادة من أجهزة اإلعالم المختلفة لنقل توجيهات وتعليمات السالمة والحماية لكافة المواطنين . تذكير جميع الدول بواجبها نحو المساندة الفعالة لمهام وواجبات المنظمة والتي تتضمن نشر وتشجيع وتنمية وتطوير الحمايةالمدنية على الصعيد العالمي تجاه المخاطر بشتى أنواعها .
 عقد الندوات والمحاضرات التعريفية بمهام وواجبات الحماية المدنية ( الدفاع المدني ) . -توزيع النشرات والملصقات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات.

وأخذت تصدر الشعارات املختلفة التي تكرس مضامينها لالحتفال بهذه املناسبة
واعتبارها مسارا ً تتخذ منه دوائر وإدارات الدفاع املدين والدوائر
األخرى التي تعنى بالسالمة لتحقيق أهدافها يف التوعية مبخاطر
الحوادث املنزلية وحوادث العمل وتحث مواطنيها عىل رضورة
االلتزام بالقواعد والتوجيهات التي تصدرها لتجنب الوقوع
تحت طائلة وآثار
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تلك الحوادث ومسبباتها ،والوصول باملجتمع إىل األمان وتحقيق السالمة التي هي
مطلب الجميع .وقد سارعت اإلمارات مثل الدول األخرى إىل تبني نهج السالمة
املستدامة عرب التوعية الشاملة التي تعمل

مناسبات

العميد الزعابي  :الشعار يجسد أهمية
تعاون وتضافر جهود الجميع مع
جهود التوعية التي تتبناها الوزارة
وفق تخطيط مدروس ومنظم ووفق اسرتاتيجيات شاملة وضعتها وزارة الداخلية
واإلدارات الخاصة بالدفاع املدين تضمنت خطط وتوصيات عىل أعىل املستويات
تم وضعها من قبل خرباء السالمة لتطبيقها والعمل مبوجب بنودها لسالمة الجميع
والحفاظ عىل أرواح املواطنني واملقيمني عىل أرضنا الحبيبة .ويف هذه املناسبة ،قال
العميد محمد عبد الله الزعايب مدير إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة:يلعب العامل
الوقايئ دامئاً دورا ً هاماً يف منع وقوع الحوادث ونرش الوعي بني مختلف فئات
ورشائح املجتمع ،وصوالً إىل مجتمع آمن مستقر خال من الحوادث بكافة أشكالها
وأنواعها .ومن هذا املنطلق جاء إعالن شعار «الدفاع املدين وتحضري الجمعيات
املدنية للوقاية من الكوارث» لالحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين يف األول من
مارس ليعكس أهمية هذا الجانب والدور املنوط مبؤسسات وجمعيات النفع العام
يف التعاون مع الجهات املختصة يف إدارات الدفاع املدين عرب التقيد وااللتزام الكامل
بكافة املعايري الوقائية التي من شأنها الحد من وقوع الحوادث وتدريب العاملني
يف هذه املؤسسات عىل الوقاية من الكوارث وعىل تقديم يد العون واملساعدة
لفرق اإلسعاف واإلنقاذ يف حال وقوع أي طاريء .إن هذا الشعار يجسد أهمية
تعاون وتضافر جهود الجميع من مؤسسات وأفراد ومنشآت مع الجهود التوعوية
والتثقيفية التي تقوم بها وزارات الداخلية وإدارات الدفاع املدين يف كافة بلدان
ودول العامل لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور وخلق روح العمل الوقايئ لديهم
مبا يحافظ عىل سالمتهم وسالمة ممتلكاتهم الخاصة والعامة من مخاطر الكوارث
ويسهم يف خلق مجتمعات آمنة تنعم بالطأمنينة واالستقرار.

اليوم العالمي للدفاع المدني
هدفه توفير الحماية والسالمة
والوصول بالمجتمع إلى األمان

الزمن عند نهاية الستينات ،الشهر يوليو وقت العطلة
الصيفية المكان أمام المديرية العامة لشرطة رأس
الخيمة «متحف رأس الخيمة الوطني الحالي» ،في
تلك الفترة نحن في دورة تدريبية لطلبة المدارس
التي أمر بها المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ صقر
بن محمد القاسمي حاكم اإلمارة ،وكان في كل
خميس ينظم طابور تفتيش لكافة مرتب الشرطة
حيث يتم التركيز على الهندام وطول الشعر وتلميع
األزرار وتلميع الحذاء يصطف الجميع ومن خلفهم
نحن طابور الطلبة في الدورات الصيفية وكان راتب
كل واحد منا  150دزهمًا وراتب الشرطة يبدء بـ 300
درهم للشرطي .
الكل واقف ومستعد في انتظار أبو بافونة ليفتش
الطابور وهو مستشار إنجليزي يعمل في شرطة
رأس الخيمة في ذلك الوقت ويدعى «بيفن» ،في آخر
الستينات من العمر ،قصير القامة ،مملوء الجسم
(مدور) وله شنب كبير أبيض اللون عريض يغطي
شفتيه العليا حتى جزء من أنفه وثم جانب من خده
االيمن وااليسر وهذه هي (البافونة).
له عينان خضراوان صغيرتان ،وطوال فترة تدريبنا
لم نشاهده يومًا يبتسم ويضحك ،وكان االنضباط
والعسكرية واحترام التسلسل العسكري في
أشده ،وكان يفتش الطابور ويمشي خلفه وكيل
القوة في ذلك الوقت ،ومع تكرار تفتيشه للطابور
كل خميس لم يبد بنفسه أي مالحظة أثناء ذلك
على أي فرد .ولكن بعد إنتهائه من ذلك يأمر وكيل
القوة بالتفتيش مرة أخرى بعده ،والغريب في
األمر أنه عندما يفتش وكيل القوة يخرج بورقة
فيها مالحظات على البعض فنصاب باألستغراب
ويذم البعض وكيل القوة ويقول كيف يحدث هذا
والمستشار يفتش وال يبد أي مالحظة ويأتي من
بعده الوكيل بالمالحظات على البعض وقد يتسبب
في محاكمات؟ وتتبعنا األمر حتى حصلنا على
الجواب من أحد المقربين من المستشار اإلنجليزي،
فقال عندما يفتش أبو بافونه يحفظ األرقام
العسكرية التي على صدور األشخاص التي عليهم
مالحظات من وجهة نظرة ثم يبلغ بها الوكيل
عندما يفتش من بعده فيقع اللوم على وكيل
القوة وليس عليه في مسألة بعض األشخاص.
ولي قصة أنا وزميلي المرحوم الشيخ ناصر بن مايد
القاسمي مع أبوبافونة سأتناولها في أحد األعمدة
القادم إن كان في العمر بقية ،مع اإلعتذار لزميلي
العزيز خالد أبو الشورب حتى ال يزعل.

عميد.م  /صالح سالم الشمالي
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آفاق

أبو بافونة

نقطة ضوء

المجتمعات
وخطورةاإلجرام

( كيفية المواجهة )
مواجهة خطورة اإلجرام فكرة تقوم أساس ًا على منع وقوع الضرر بتدابير ،ولو
سلبت أو قيدت بعض الحريات قبل تحققه وتأسيس ًا على أن الوقاية خير من العالج
 ،وإذا كنا في مجال الصحة العامة نقضي بفرض قيود على من نريد اخضاعه
للحجر الصحي ،أفال تبرر حماية المجتمع من خطورة اإلجرام اتخاذ إجراءات مماثلة؟
إعداد :محمد توفيق محمد

من هذا املنطلق ظهرت فكرة التدابري الوقائية قبل الجرمية كأمر بديهي ،بل
واستخدمتها الترشيعات وأقرتها املحافل الدولية ..أما الخوف عىل الحريات العامة
املدعي به البعض والخشية من استغالل اإلدارة لسلطتها وإهدار مبدأ الرشعية
والخوف من شطط القضاء فيام لو تركت له سلطة تقديرية واسعة يف تقدير حاالت
الخطورة ،كل هذه األمور ممكن معالجتها بحيث ميكن الحفاظ عىل هذه املباديء
األساسية ،ويف نفس الوقت نحقق سياسة مكافحة الجرمية يف ظل مباديء الدفاع
االجتامعي الحديث مع إطالق سلطة اإلدارة نسبياً يف بعض الحاالت الرضورية حتى
ال يكون الخوف من املسؤولية مانعاً لها من مبارشة نشاطها يف حفظ األمن واستتبابه.
يرى بعض الفقهاء أن حاالت الخطورة االجتامعية رغم أنها تتم عند خطورة
اجتامعية ال جنائية ،يلزم معالجتها بترشيع جنايئ يضفي عليها ضامنات يخىش أن
يحد منها ترشيع آخر غري الترشيع الجنايئ ،ومن أهم هذه الضامنات كونها قضائية
أن ال تنسب لشخص إال بحكم قضايئ ،إذ ال يكفي لنسبتها صدور قرار من جهة
إدارية أو غري قانونية.
هذا األمر قصدت إليه املنظمة الدولية العربية للدفاع االجتامعي ضد الجرمية يف
الحلقة الرابعة للدفاع االجتامعي ( جامعة الدول العربية  -فرباير )1979ملواجهة
الحالة الخطرة قبل ارتكاب الجرمية بتدابري تتخذها جهات فنية ميثل فيها عنرص
قضايئ وتستأنف قراراتها أمام القضاء .ولكن إذا كانت الوقاية من الجرمية قبل
وقوعها تحقق مصلحة للمجتمع فإن كفالة الحريات الفردية تحقق مصلحة أجل
وأسمى وهي اطمئنان الفرد إىل احرتام حقوقه وشعوره بحامية القانون ،وأن أحدا ً
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لن يستطيع أن ينال من حريته إذا مل يرتكب ما يخالف القانون.
أصحاب الرأي السابق يطالبون برتجيح مصلحة عىل أخرى ،ومل يفكروا يف إيجاد و
خلق وسائل توفق بني املصالح املتعارضة وأنه يف حالة ترجيح مصلحة عىل أخرى
يجب أن يكن ذلك يف أضيق الحدود أو عندما يترضر التوفيق بني مصلحة وأخرى.
ومن ينظر إىل مصلحة املجتمع ومصلحة الفرد يجد أننا بصدد مصلحتني متكافئتني
،أي ال تعلو إحداهام عىل األخرى يف سلم القيم مبا ال يدع مجاالً للمفاضلة ،بل
للتوفيق.
والغريب أن كثريا ً من املحافل الدولية وما لها من توصيات وإقرار الترشيعات يف
هذا األمر ومحاوالت التوفيق بني املصالح املتعارضة قد واجهت الكثري من حمالت
الطعن.
وتناىس من يعارضون التوفيق أن نظرية التدابري االحرتازية قد دخلت يف قرابة
النصف قرن من العمر ،وهاهي إيطاليا تفرض التدابري االحرتازية عىل ما دون
الجرمية أو عىل الجرمية املستحيلة ،بل وعىل االتفاق أو التحريض الجنايئ الذي مل
يؤد إىل نتائج.
إن الشخص الخطر برصف النظر عن إدانته بارتكاب جرمية معينة أوىل بالعناية
من املجرم غري الخطر الذي ثبتت إدانته ،وتقييد حرية األول فيها صيانة لحريات
اآلخرين ،فالشخص الخطر كثريا ً ما يؤدي نشاطه إىل إشاعة القلق يف الوسط املحيط
به.
وقد يكون له أثر يسء عىل الحياة االجتامعية ،ولهذا وجدنا من يقول " :إن حق

نقطة ضوء

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

العربية في خطر

البعد الخامس

سعد الدغمان

في البدء  :اللغة هي الهوية واالنتماء ،وليس هناك من شعب في
الدنيا اليعتز بلغته ،وحري بنا أن نكون كذلك ألن اهلل -عز وجل-
أكرم لغتنا بكتابه الخاتم ( القرآن الكريم) .
أصل األشياء  :إن اللغة العربية من أكثر اللغات انتشارا ،وهي لغة
مقدسة التتم الصالة إال بإتقان كلماتها.

التدخل العام يف سلوك األفراد ينشأ متى نشأ فيهم الفساد ،ال متى قدموا الربهان
عىل فساد ال أمل يف إصالحه ،ولهذا فإنه من األوجب االهتامم بالظروف األوىل
املولدة للجرمية قبل االهتامم باملجرم بسبب جرميته".
إن الشخص الخطر يشبه حامل امليكروب الذي من املمكن أن يصيب العديد
مبا يحمل دون أن تظهر األعراض املرضية عليه ،فالشخص الخطر يف ذاتيته
الخطورة اإلجرامية.
وإذا كانت فكرة العالج تفرض كرهاً عىل املريض وملصلحته ،إذن فإن فرض أية
قيود تستلزمها التدابري االحرتازية هو أنجح األمور يف مواجهة خطورة اإلجرام
وحامية املجتمعات وتحقيقاً لرسالة األمن.
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من عجائب اللغة  :كان رجل من فارس يجيد اللغة العربية
بطالقة حتى أن العرب عندما يكلمهم يسألونه من أي القبائل
أنت ،فيضحك و يقول  :أنا فارسي وأجيد العربية أكثر من العرب
 ...وذات يوم تحدى العرب في مجلسهم فأخبره أن يذهب إلى
فالن العربي فذهب وطرق باب العربي وردت ابنته الصغيرة قائلة
 :من بالباب ؟!! فرد الفارسي :أنا رجل من العرب وأريد أباك فقالت
 :أبي ذهب إلى الفيافي فإذا فاء الفي أفى (وهي تعني أن أباها
ذهب إلى الصحراء فإذا حل الظالم أتى)فقال لها  :إلى أين ذهب
؟!!!! وكررت قولها مرات ولم يفهم حتى سألتها أمها من بالباب
يا ابنتي فردت الطفلة أعجمي على الباب يا أمي !(فكيف لو قابل
أباها).
من غرائب هذا الزمان  :محل فالن (لخياطة وأقمشة والمالبس
الرجالية) ،مستودع (االتحار)( ،كافي شاب)( ،كوبتشونو) ،يوجد
لدينا (بطاقا)( ،نعتزر) عن أي ازعاج ،ورابط الموضوع مع الصور
موجود على الشبكة المعلوماتية (اإلنترنت).
هذا غيض من فيض ،ترى من المسؤول عن مثل تلك األخطاء،
ومتى نتجاوز مثلها إلى ماهو صحيح .
جمال اللغة العربية :وصف الشاعر حافظ إبراهيم (شاعر النيل)
اللغة العربية بالبحر فقال :
َ
سأ ُلوا َ
ُ
ص َد َفاتي
أنا البحرُ في أحشائ ِِه الد ُّر
اص عَ ْن َ
الغوَّ َ
كامن َف َه ْل َ
ُ
ُ
َّ
ْ
ْ
ساتـــي
م أَ ْب َلى وَ َت ْب َلى َم َح ِ
اسني وَ ِمنكـم وَ ِإن عــَز َّ
اء أ َ
ْح ُك ْ
فيا وَ ي َ
الدوَ ُ
َ
اف عَ َلي ُ
لــوني َّ
أن َت ِح َ
َ
م ْ
أ َخ ُ
ين وَ َفاتي
ــان فإ َّننـي
ك
ت
فـــــال
ِ
ْك ْ
للز َم ِ
ُ
وقفة :المطلوب متابعة جادة من قبل لجان تشكل وتتكفل
بهذا الشأن تعرض عليهم األسماء والصفات المطلوبة للترخيص
سواء في المحال التجارية أو حتى المراسالت الحكومية وغيرها،
ثم األهم من ذلك عدم تقديم لغة أجنبية على لغتنا األم ،نعم
الثقافة مطلوبة ،لكن ليس على حساب هويتنا ،فاللغة هوية .

محطة شعرية

ح ٍر عيونه للبحر والمنيفات
كان التهاني من شعور وتحيات

من قلوب شعبك بدوها مع حضرها

األبيات

يا علي يا سيد الشباب وقمرها

يوم الرتب تفخر بها من قيادات

أنت الرتب بك ترتقي يا فخرها

نجل اللواء القاسمي طيب الذات

القائد

جزله

ظفرها

نجم بعالي السماوات
طالب كما
ٍ

دليل

من

جرد

الصحاري

عبرها

عنده تهون الكايدات الصعيبات

اللي

بها

حارت

حالحل

بشرها

أقبل

صلفن

تحيه

صادقه

اللي

بالمهمات

على حمى داره عيونه سهيرات

ليلة لجل المواطن سهرها
كم
ٍ

عيونه

للبحر

والمنيفات

يبعد عن الركن الشمالي خطرها

غذاه

وحزمه

بالفضيالت

ندرها

صقر ًا

وعده

وهده

بعظ العقول تحير ببسط قضيات
تصغر بعينه من أمو ٍر عظيمات

حكمة لبو الطيب وكلن ذكرها

وعلم ورؤيات
طالب به الحكمه
ٍ

مانشرها

ويمد

الوفا

والمحبات

اهلل يحفظه مع شيوخ اإلمارات

الشاف
وكم

زالت
زلة
ٍ
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الخولى
زلة
ٍ

قد

عفرها

وعسى الردي في حفرته ال حفرها
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كل

يطرد عن النفس العليله كدرها

ح ٍر

شجاع
ٍ

صامل
ٍ

عبر

محطة شعرية

أزىك التهاين وأ صدق األماين إىل

سمو الشيخ علي بن طالب القاسمي
مبناسبة تخرجه من أكادميية رشطة ديب .

مبروك

ماهي غريبه المراجل ساعة الهيه

شيخ علوم الطيب يجناها
من نسل
ٍ

فيه

هو سعدها من قسى الدنيا ومنصاها
تعناها

فظله

وفيته

ربينا

شيخ
ٍ

بشيوخ

العز

مسميه

القصيد

بذكر

طاريه

بستاذنك في سمان القاف وأقواها

لشيخ
ٍ

فيه

ماريه

من شيخ طالب صفاته فيه نقراها

في نسل طالب علي من دون منيه

جواهرن

باتنقاها

بمدح بها شيخ سيف وحد جنبيه

ويمنا

قوافيه

أجمل

راعيه

النجمه

فالديره

اللي

ياللي

يفز

ودي

أبارك

له

يحداني

مبروك
شد

شعوري

للنجمه
المالزم

في

اللي

وياحيه

رجلن

علي علي محزمي في ساعة الهيه

ذيبن

شيوخ
ٍ

تعز

ياشيخ

فيكم

على

صار

كتفه

دارن

ظالله

في
عطايا

مديحه
وجعل
به

تباريك
اللي
من
ولد

رجال
ذيب

الالش
تزهي

تمنت

ويزهاها
لوتمناها

حازتها
المن

بيمناها

دارت

الطيب

مقريه

وصفاتكم

ماحصيناها

ربعه

وعانيه

يمناك ياشيخ نعطي من عطاياها

ياللي غالكم بوسط القلب كرسيه

ومنصاها

مبروك

مزايا

راوين

للنجمه

اللي

صرت

راعيه

ياسعد

لو

نفسي

فهالدنيا

مبارك الدردا المري

رحاها

حيه

كتبنا

سلطان العامري

يفداها

من خلقت األرض لجل الخير مسعاها

يامنهلن

الضعيف

ونارها

يظلل

من

إعداد:

لها الفخر يوم راس الحيد يعالها

شعر مبارك الدردا المري
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نظمها معهد تدريب الشرطة برأس الخيمة للمرة األولى على مستوى وزارة الداخلية

دورة اإلصابات والصحة الرياضية في التدريب الرياضي..
مكاسب عدة وفوائد جمة
العميد جمال الطير يشهد حفل التخريج ويشيد بالدورة وأهميتها

احتضن معهد تدريب الشرطة ،الذراع التدريبي والتأهيلي للقيادة
العامة لشرطة رأس الخيمة ،دورة تخصصية بحتة تُعنى باإلصابات
والصحة الرياضية في التدريب الرياضي  ،على مدى أسبوعين كاملين
 ،بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة  ،حيث شهد حفل
ختامها وتخريج منتسبيها سعادة العميد جمال الطير مدير عام اإلدارة
العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة  ،بحضور العقيد سالم
عبد الرحمن جكة مدير معهد تدريب الشرطة.
إعداد :وليد الشحي  -تصوير  :مصطفي إيبي

وأشاد العميد الطري عقب تكرميه للمحارضين والخريجني مبستوى الدورة وأهميتها
يف تخطيط النشاط التدريبي للعام الحايل  ،مضيفاً بأن الدورة تأيت يف إطار سعي
وزارة الداخلية لنرش اسرتاتيجيتها الرامية إىل صقل وتطوير مهارات منتسبيها من
خالل تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين عىل العمل بالصورة املطلوبة وعىل أكمل
وجه.

العقيد سالم جكة :
دورة متخصصة تهدف إلى رفع الوعي الصحي
والرياضي للمدربين نظري ًا وتطبيقي ًا

وتحدث العقيد سامل عبد الرحمن جكة مدير معهد تدريب الرشطة برأس الخيمة
عن الدورة قائالً  :الدورة شارك فيها  33منتسباً من مختلف اإلدارات  ،وتعد األوىل
من نوعها عىل مستوى وزارة الداخلية  ،وتعترب بالغة األهمية نظرا ً لفائدتها وجدواها
بالنسبة للمدربني والرياضيني  ،وخاصة من املنتسبني لوزارة الداخلية بشتى اإلدارات
واالختصاصات  ،فالدورة تهدف إىل كيفية التعامل مع مختلف اإلصابات يف املالعب
وتقليل حدوثها إىل جانب رفع معدل اللياقة البدنية تدريجياً  ،وبدون أية إعاقات
أو مضاعفات  ،وإن حصلت أية إصابات يتم التعامل معها بالطرق املثالية وفقا ملا
تلقاه املتدربون يف الدورة.
وأضاف  ،إن الدورة التي استمرت أسبوعني تأيت يف إطار رؤية الوزارة االسرتاتيجية يف
52
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العقيد سالم جكة

رفع الوعي الصحي للمدربني نظرياً وتطبيقياً  ،مواكبة للمستويات العاملية املتقدمة
يف مجال التدريب والطب الريايض  ،ونحن نتوجه يف هذه املناسبة بجزيل الشكر
واالمتنان إىل سعادة إبراهيم عبد امللك األمني العام للهيئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة عىل تعاونه معنا بتفريغ الدكتور فرحات فضلون استشاري الطب الريايض
مبركز الطب الريايض يف الهيئة  ،إللقاء املحارضات يف الدورة  ،وهذا إن دل عىل شئ
فإمنا يدل عىل مدى التعاون ما بني الوزارة والهيئة فيام يخص املصلحة الوطنية
الواحدة.

د  .فرحات فضلون :
تُعنى بإعداد أخصائيين في اإلسعافات األولية
إلصابات المالعب ؛ ألن مدرب ًا بال شهادة إسعاف
هو مدرب غير مكتمل

محارض الدورة الدكتور فرحات فضلون استشاري الطب الريايض مبركز الطب الريايض
يف الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة  ،وصف الدورة بأنها دورة تخصصية بحتة
ت ُعنى بإعداد أخصائيني يف اإلسعافات األولية إلصابات املالعب  ،وقال  :إن مدرباً
بال شهادة إسعاف هو مدرب غري مكتمل  ،لذلك أردنا استكامل هذه املهارة لدى
املدربني والرياضيني ملساعدتهم عىل كيفية التعامل مع اإلصابات والرجوع التدريجي

ركن المالعب

إىل املالعب بانتهاج أساسيات التأهيل الطبي قبل مزاولة النشاط الريايض
مع االهتامم باللياقة البدنية كعنرص أساس يف تقييم الالعب من حيث
املقاييس واالختبارات الالزمة .
وأبدى الدكتور فرحات ارتياحه التام من تعاون املسؤولني إلنجاح الدورة يف
كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة يف أمينها
العام سعادة إبراهيم عبد امللك  ،مبوافقته عىل تفريغه محارضا ً للدورة
ملدة  15يوماً  ،مام يدل عىل أهمية التعاون املشرتك بني الجانبني.

المحاضر أشرف الهواري :
تؤهل المدربين الرياضيين وفق ًا لمنظور
علمي حديث

من جهته قال محارض الدورة أرشف أحمد الهواري  ،وهو محارض يف معهد
تدريب الرشطة برأس الخيمة  :إن الدورة أعدت لتأهيل اإلسعافات األولية
إلصابات املالعب بهدف تنمية الكوادر التدريبية وصقلها علمياً وبدنياً
 ،موضحاً بأن الدورة اشتملت عىل مقدمة عن اإلصابات وكيفية الوقاية
منها وطرق إسعافها يف املالعب وامليادين الرياضية من الناحيتني التطبيقية
والنظرية.
وبني الهواري بأن الدورة تأيت يف إطار اسرتاتيجية إعداد املدربني الرياضيني
وتأهيلهم وفقاً ملنظور علمي حديث.

المحاضر أشرف الهواري مشرف ًا على تمارين تطبيقية رياضية للمنتسبين.

عبد اهلل راشد عبد اهلل :
أفادتني في كيفية التعامل مع إصابات
المالعب  ،وخاصة إصابات الغضروف

من جهته أثنى مساعد أول /عبد الله راشد عبد الله مدرب رياضة يف
إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة عىل الدورة مطالباً بإقامة املزيد من هذه
الدورات  ،وداعياً الجميع إىل رضورة االلتحاق بها مستقبالً.
وقال  :هذه الدورة أضافت يل الكثري  ،حيث استفدت كثريا ً من محارض
الدورة الدكتور فرحات فضلون  ،يف كيفية التعامل مع إصابات املالعب ،
وخاصة إصابات الغرضوف.

فرحات شارح ًا تطبيق ًا عملي ًا حول كيفية التعامل مع إصابات المالعب

غانم الغيص:
تعلمت منها العديد من التطبيقات التي
ستساعدني على أداء مهامي كمدرب

مساعد  /غانم أحمد الغيص  ،مدرب لياقة يف إدارة الدفاع املدين برأس
الخيمة  ،وأحد املشاركني يف الدورة  ،أشاد بالدورة ومستواها  ،وقال  :لقد
استفدت الكثري منها بحكم أنها دورة تخصصية تختلف كلياً عن الدورات
السابقة  ،حيث تعلمت منها العديد من التطبيقات التي ستساعدين عىل
أداء مهامي كمدرب.
وأضاف  ،يف الحقيقة هناك إصابات سهلة مل تكن لدينا دراية يف كيفية
التعامل معها  ،أما اآلن وعقب ما تلقيناه يف الدورة أصبحت لدي دراية
كافية حول هذه اإلصابات وكيفية تالفيها أو االستشفاء منها تدريجياً.
وقدم الغيص الشكر والتقدير إىل مسؤوليه يف إدارة الدفاع املدين برأس
الخيمة عىل دعمهم ومنحهم الفرصة له لالنخراط يف هذه الدورة  ،كام
ومحاضي الدورة  ،آمالً مواصلة
شكر القامئني عىل معهد تدريب الرشطة
رِ َ
عقد مثل هذه الدورات التخصصية ملا فيها من فوائد ونتائج إيجابية.

الدكتور فرحات فضلون

مساعد
أول عبد اهلل راشد عبد اهلل

الم
حاضر أشرف أحمد الهواري

مس
اعد  /غانم أحمد الغيص
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بمشاركة  2700عداء

سعود بن صقر يشهد نصف مارثون رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
إمارة رأس الخيمة ،ختام سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الدويل مبشاركة 2700
عداء من مختلف دول العامل ،وشهد السباق سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن صقر
القاسمي رئيس نادي الرمس وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر واملؤسسات برأس
الخيمة وجامهري غفرية .ويذكر أن نصف ماراثون رأس الخيمة صنفه خرباء عامليون
كثاين أفضل نصف ماراثون عىل مستوى العامل وأحد أرسع السباقات يف العامل من
حيث األهمية والقوة وحجم املشاركة .وعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي عن سعادته باملشاركة الكبرية للعدائني من مختلف دول العامل الذين
يتواجدون عىل أرض اإلمارات ،وأضاف سموه أن احتضان رأس الخيمة لهذا الحدث
العاملي يعكس الصورة اإليجابية لدولة اإلمارات ومدى نجاحها يف استضافة األحداث
العاملية الكربى ،مام يدل عىل قدرة اإلمارات وشبابها عىل تحقيق النجاحات
املختلفة وأن هذا الحدث يقام للسنة السابعة برأس الخيمة ،وهذا بحد ذاته نجاح ،
ومبشاركة قياسية كبرية .وقدم سموه خالص الشكر والتقدير إىل اللجنة العليا املنظمة
للحدث عىل الجهود التي بذلت وإخراج السباق بأبهى صورة ،وأفرز السباق الذي
بلغت مسافته 8كلم سيطرة كينية عىل املراكز األوىل يف فئة الرجال والسيدات ،حيث
سيطرة العداؤون الكينيون عىل املراكز الثالثة األوىل ،وفاز جيفري كيبسانج باملركز
األول يف فئة الرجال ،ويف فئة النساء حصلت الكينية ليس كابو عىل املركز األول.
هذا وقد صاحب سباق نصف املاراثون عدد من الفعاليات ،حيث عزفت موسيقى
الرشطة عددا ً من املقطوعات املوسيقية كام أقيمت قرية املاراثون للسياح للتعرف
عىل العادات اإلماراتية ومركز ألعاب لألطفال القى استحسان وإعجاب الحضور.

محمد بن صقر يتوج الفائزين ببطولة صقر للتجديف
“مشهور” ألحمد إبراهيم املرعي ،وبقيادة النوخذة أحمد املرعي يف املركز الرابع
وتبعه القارب “جلفار” لصاحبه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ،وبقيادة النوخذة
نارص أحمد نارص يف املركز الخامس ،واحتل القارب “رأس الخيمة للقوارب” ،
وبقيادة النوخذة عبدالله محمد املنصوري املركز السادس ،وحل القارب “شاهني”
لخليفة جاسم املزيك ،وبقيادة النوخذة عيل البادي يف املركز السابع ،فيام مل يكمل
القارب“الخليج” السباق .حرض السباق الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة
التنمية االقتصادية ،والشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة
الجامرك واملوانئ رئيس اللجنة العليا املنظمة للبطولة ،وعدد من الشيوخ ورؤساء
ومديري الدوائر املحلية وجمع كبري من الجامهري .

توج سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي  ،وبحضور اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،و سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي
رئيس الدائرة املالية رئيس هيئة املنطقة الحرة ،القارب “رأس الخيمة” لصاحب
السمو حاكم رأس الخيمة ،بقيادة النوخذة نارص حسن الكاس آل عيل بطالً لكأس
سباق املرحوم الشيخ صقر القاسمي للقوارب الخشبية للتجديف ،والذي أقيم عىل
شاطيء القواسم ملسافة  5كم ،ومبشاركة  8قوارب ،هي (جلفار ورأس الخيمة،
والقاسمي ،والخليج ،وخزام ،وشاهني ،ومشهور ورأس الخيمة للقوارب).
وحل قارب “القاسمي” لسمو ويل عهد رأس الخيمة ،وبقيادة النوخذة عثامن
املنصوري ثانياً ،فيام حصل القارب “خزام” للمهندس الشيخ سامل بن سلطان
القاسمي ،وبقيادة النوخذة أحمد أحمدوه عىل املركز الثالث ،وجاء القارب
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اتحاد ال
شرطة الرياضي يكرم فريق التجديف
بشرطة رأس
كرم اتحاد الرشطة الخيمة لحصوله على المركز الثالث

الريايض ف
ريق التجديف بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
 ،لحصوله عىل املركز الثالث
عىل مستوى الدولة يف فئة التجديف الزوجي ،
والتي نظمها االتحاد يف إمارة
أم القيوين خالل فرتة سابقة .ومثل فريق فئة
التجديف الزوجي لرشطة رأس
الخيمة كل من  :عريف  /يوسف عبد الله
إبراهيم  ،ورقيب أول  /محمد
أحمد محمد  ،وتأيت هذه املشاركة متاشياً مع
اسرتاتيجية القيادة برضورة
املشاركة يف مختلف املسابقات التي ينظمها اتحاد
الرشطة الريايض.

ركن المالعب

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

كأس القائد العام للشرطة تنطلق
بأربع مسابقات

تغريدات رياضية متنوعة

تنطلق ابتداء من شهر مارس الحايل بطولة كأس القائد العام لرشطة رأس الخيمة
بأربع مسابقات تشمل كرة القدم والسباحة والرماية وسباق الطريق.
وتستهل منافسات البطولة التي يحتضنها نادي ضباط الرشطة ويرشف عليها قسم
األنشطة الرياضية واالجتامعية مبسابقة كرة القدم  ،حيث تم مؤخرا ً مناقشة الالئحة
العامة للبطولة يف اجتامع شمل اإلدارات املعنية .وتأيت إقامة هذه البطولة السنوية،
تنفيذا ً لتوجيهات سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة بتفعيل األنشطة الرياضية
وخلق روح املنافسة بني اإلدارات واألقسام التابعة للقيادة .كام استضاف النادي
بقاعته املغلقة بطولة اإلمارات للمبارزة ،والتي تقام عىل مستوى الدولة.

نادي ضباط الشرطة ي ٌ َف ِّعل برنامج اللياقة
البدنية للضباط واألفراد
تنفيذا ً لتوجيهات اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة،
برضورة الحفاظ عىل صحة
منتسبي القيادة  ،بادر قسم
األنشطة الرياضية واالجتامعية
بنادي ضباط الرشطة  ،بتفعيل
برنامج اللياقة البدنية والذهنية
للضباط واألفراد بإرشاف مدربني
متخصصني  ،وذلك عىل فرتتني
صباحية ومسائية  ،ووفقاً لجدول
زمني محدد .وتأيت هذه الخطوة
استكامال لخطة القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة املنبثقة من
اسرتاتيجية وزارة الداخلية  ،والتي
متثلت يف عقد عدة رشاكات مع
مجموعة من صاالت الرشاقة و
كامل األجسام يف اإلمارة ومركز
الدكتور نيوترشن ،لتوفري الربامج
الرياضية والصحية واالجتامعية
لكافة منتسبي الرشطة.
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 nمبادرة جميلة أقدم عليها العبو منتخبنا الوطني لكرة القدم ببناء مسجد في
إمارة الفجيرة ،حيث أثلجت هذه الخطوة صدور الشارع الرياضي بالدولة وبينت أن
العبي هذا الجيل يملكون الوعي واإلحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم،
فلهم من جماهيرهم ألف تحية وتقدير.
 nجاءت افتتاحية الجولة األولى لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات أستراليا مبشرة
للمنتخبات الخليجية ،حيث حققت العالمة الكاملة والبداية تشير إلى قدرة
المنتخبات الخليجية على حجز بطاقة التأهل .
 nمؤشرات بطولة الدوري العام تشير إلى أن الطريق سالك أمام العين ،أما
السؤال عن بطل الكأس ال نملك اإلجابة عليه السيما أن الصراع يشمل العين
واألهلي والوحدة والشباب.
 nدورينا محتاج إلى العبين محترفين مثل نوعية محمد أبوتريكة ،نشكر إدارة بني
ياس على اختيارها وتعاقدها مع هذا الالعب الذي أضاف لمسات جميلة على
أداء بني ياس الراقي.
 nقنواتنا الرياضية بحاجة إلى مذيعين وإعالميين على شاكلة هيثم الحمادي،
فهنيئ ًا لقناة أبوظبي بوجود هذا المذيع بقناتها ،ففي كل ظهور له يخطف األنظار
لبراعته الفائقة في الحوار والنقاش.
 nالصحفي واإلعالمي راشد الزعابي ابن رأس الخيمة واجهة مشرفة لإلعالمي
المواطن ،حيث تستمتع بكل كلمة أو فكرة يطرحها بصحيفة االتحاد ،فإعالمنا
بحاجة إلى هذه الفئة من اإلعالميين الصرحاء ويملكون الجرأة في الطرح بدون
محاباة أو رياء.
 nالصحفي والكاتب الكويتي جابر نصار مقاالته تستحق المتابعة ،حيث يمتلك
دراية كبيرة بكل ما يدور في الوسط الرياضي الخليجي ويشعرك أنه قريب من
كافة األحداث الرياضية الصغيرة والكبيرة.
 nرغم حصوله على لقب هداف الخليجي ،إال أن المدرب اإلسباني كيكي يصر على
بقاء أحمد خليل إلى جواره بمقاعد البدالء ،ولوال وجود مهدي علي على رأس
تدريب المنتخب لكان هداف الخليج خارج أسوار المنتخب.
 nما هو شعور الشخص الذي أصر على إقالة مارادونا من تدريب الوصل َ
ص
وش َّخ َ
مشكلة الوصل بالمدرب ،وهو يشاهد الفريق بعد خروج أفضل العب أنجبته
المالعب من تدريب األصفر يخسر باألربعة والثالثة وفريقه يترنح ويحتل موقع ًا
متأخراً في ترتيب الدوري.
 nبعض حكام دوري المراحل السنية ال يصلحون إلدارة مباراة في األحياء السكنية،
حيث توجد أخطاء كارثية ال يمكن أن تصدر من حكم كرة القدم.
 nالتغطية الرياضية بصحيفة (الرؤية) فيها الكثير من األخبار والحوارات الرياضية
الشيقة ،القائمون عليها يستحقون اإلشادة والثناء من كل القراء.
 nالمعلق الرياضي أحمد الطيب بقناة الدوري والكأس لقى سخط ًا جماهيري ًا كبيراً
من الجماهير القطرية عندما طالب باستمرار التجنيس وعدم إقفال الباب رغم
تراجع الكرة القطرية بسبب التجنيس.
 nمنذ أيام تابعت حلقة خاصة عن النجم المصري الراحل ثابت البطل ،ومن المواقف
الذي شدتني حضوره وتواجده في الملعب قبل وفاته بيوم رغم األلم والمرض
الذي يعانيه ليتابع مباراة فريقه ضد الزمالك ،أما جيل اليوم الالعب عندما يترك
الكرة ال يعرف طريق أو شارع النادي.
 nرونالدو لم يحتفل بهدفه في مرمى فريقه السابق مانشستر يونايتد على
الرغم من أهمية اللقاء ،مراعاة لمشاعر الجماهير التي شجعته عندما كان العب ًا
لدى مانشستر يونايتد ،وماجد ناصر طار من الفرح عندما سجل األهلي هدف ًا في
مرمى الوصل على العبينا أن يتعلموا من العالم الخارجي كل ما هو إيجابي.
همسة:
ما هو جديد الرياضة في أندية رأس الخيمة؟ واإلجابة تأتي :ال جديد!
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طالب بن صقر يشهد أفراح
الحديدي والحبسي

شهد اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،حفل العشاء الذي أقامه العميد عبد الله
خميس الحديدي ،مبناسبة زفاف نجله فيصل إىل كرمية سعيد الطمحي الحبيس ،وذلك يف قاعة األفراح الكربى بفندق رأس
الخيمة ،كام شهد الحفل املهندس الشيخ سامل بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين وعدد من سمو الشيوخ
ومدراء الدوائر واملؤسسات الحكومية والخاصة عىل مستوى الدولة وجمع غفري من األهل واألقارب واألصدقاء..

السامان نقيب ًا والمطر نجمة ثانية
ترفع إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة وأرسة مجلة العني الساهرة  ،أسمى التهاين وأطيب
التربيكات إىل النقيب  /سامل عبد الرحمن السامان ،

و املالزم أول  /أحمد عبد الله املطر

مبناسبة ترقيتهام إىل رتبتهام الجديدة ،ألف مربوك وإىل املزيد
من التقدم والرقي يف سبيل خدمة الوطن.

( النقل والمشاغل ) يحتفلون بالنقيب الحاي
ضباط وضباط صف وأفراد
قسم النقل واملشاغل بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة،
أقاموا حفالً معربا ً ابتهاجاً
بزميلهم
النقيب  /طالل الحاي،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته
الجديدة ..ألف مربوك.
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الصرومي  ..مالزم أول

المالزم أول بلهون ..
ماجستير بامتياز

زفاف خالد علي
عبد اهلل الشيبة

أقام عيل عبد الله الشيبة الشحي  ،مأدبة
عشاء يف صالة جلفار لألفراح برأس الخيمة،
مبناسبة زفاف نجله ( خالد ) إىل كرمية
أحمد عبد الله أحمد الشحي .حرض املأدبة
عدد من شيوخ وأعيان القبائل وجمع من
املدعوين واألهل واألصدقاء  ..ألف مربوك،
وتهنئة خاصة للعريس وذويه من وليد
الشحي.

البخيتي
يجتاز دورة تدريبية

يتقدم زمالء العمل بتهانيهم إىل
مساعد أول  /أحمد راشد عيل راشد البخيتي،
مبناسبة اجتيازه دورة األساليب الحديثة لبناء
فرق العمل وتنمية روح الفريق  ،والتي عقدت
مؤخرا ً مبعهد تدريب الرشطة يف رأس الخيمة ..
ألف مربوك  ،وإىل املزيد من النجاح.
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يتقدم املقدم عيل محمد النقبي رئيس قسم
الخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة والعاملون بالقسم  ،بأسمى التهاين القلبية
إىل
املالزم أول  /عبد الرحمن محمد الرصومي
مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة  ،مع أجمل
األمنيات له بدوام التقدم والتميز ..
ألف مربوك.

مبروك التخرج
للمالزم بن نصيب

أصدق التهاين القلبية إىل
املالزم  /راشد إبراهيم بن نصيب ،
مبناسبة تخرجه من كلية الرشطة بأبوظبي
برتبة مالزم  ..ألف مربوك  ،ومع أجمل
األمنيات له بدوام التوفيق والنجاح  ،وتهنئة
خاصة من األهل واألصدقاء.

النقيب عدنان الحامدي  ،يتقدم بأحر التهاين
والتربيكات إىل
املالزم أول /حمد أحمد بلهون ،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة وحصوله
عىل درجة املاجستري يف القانون بتقدير ممتاز
من أكادميية العلوم الرشطية بديب  ،مع أجمل
األمنيات القلبية له بدوام التوفيق والنجاح ..
ألف مربوك.

مولود جديد

رزق محمد صالح الجسمي مبولود جديد
أسامه ( سيف ) ،جعله الله من مواليد
السعادة وقرة عني لوالديه ..
ألف مربوك ...وتهنئة خاصة من
شقيقته  /فاطمة صالح الجسمي.

تعزية

عيسى البلوشي
خريج ًا من كلية الشرطة

الواحدي مالزم ًا

زمالء العمل يف إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة
يهنئون
املالزم عبد اللطيف حاجي الواحدي ،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة  ..ألف مربوك
وتهنئة خاصة من املساعد أول محمد راشد
املزروعي.

يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى آيات التهاين
وأطيب التربيكات ،
إىل املالزم  /عيىس عيل محمد البلويش ،
من إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة  ،مبناسبة
تخرجه من كلية الرشطة  ،ألف مربوك.

عقد قران
محمد الشحي

حميد النقبي
ينال الماجستير

احتفلت أرسة
املرحوم عيل محمد حسني الشحي ،
بعقد قران نجلها ( محمد ) إىل كرمية
عبد الله محمد حسني الشحي ..
جعله الله قراناً مباركاً ،
ألف مربوك وتهنئة خاصة من وليد الشحي.

أقام راشد سعيد عامر النقبي  ،مأدبة غداء يف
صالة جلفار لألفراح برأس الخيمة  ،مبناسبة حصول
نجله ( حميد ) عىل درجة املاجستري يف االقتصاد.
حرض املأدبة حشد من املدعوين وأبناء القبائل ،
ولفيف من األهل واألصدقاء الذين شاركوا حميد
النقبي وذويه فرحتهم بهذه املناسبة ..ألف مربوك ،
وتهنئة خاصة من وليد الشحي.

سراب ترحل غدراً

زفاف المروي

أرق التهاين والتربيكات من األهل واألصدقاء إىل
العب منتخبنا الوطني للدراجات
محمد حسن املروي ،
مبناسبة زفافه  ،متمنني له حياة سعيدة وعامرة
باألفراح واملرسات.
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تتقدم القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة ،
بأحر التعازي وأصدق
المواساة إلى
المساعد أول /
علي محمد حسن الشري
لوفاة المغفور له ،
بإذن اهلل  ،والده.
تغمد اهلل الفقيد بواسع
رحمته  ،وأسكنه فسيح
جناته ،وألهم أهله وذويه
الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

63

أسدلت الستار عىل يوم عملها املضني وعادت
إىل بيتها ترتقب عودة أبنائها من مدارسهم
كاملعتاد ،ولكنها مل تكن تعلم بأن القدر يخبيء
لها ما هو أعظم فكان يف صفحات الغيب ،أن
أسدل الستار عىل حياتها لتنتهي بقصة جرمية
بشعة تكون هي صفحتها لتفارق الحياة عىل
يد من كان يفرتض أن يكون لها عوناً ال غدرا ً.
(رساب عيل) التي فارقتنا إىل واسع رحمة ربها،
بإذن الله ،كانت تحمل رتبة (رشطي أول) بفرع
العالقات بإدارة املرور والرتخيص ،وكانت ،رحمها
الله ،نشطة يف عملها كام يصفها زمالؤها ،تحرص
عىل أداء عملها وإنجازه أوالً بأول وتناقش
وتقدم املقرتحات ملسؤوليها نحو تطوير مفاصل
العمل واالرتقاء بأدائة ،ومل تؤخذ أو تسجل
عليها شائبة ،ال سامح الله  .فجعنا بفقدها
وفجعنا أكرث لبشاعة ما جرى لها عىل يد من
تناىس رحمة الله ،وخرج بفعلته الشنيعة املنكرة
من صفات اإلنسانية والتسامح التي جبلنا عليها
وأوصانا بها ديننا الحنيف ونبينا الكريم -عليه
الصالة والسالم .-رحم الله رساب األم واملوظفة
الكفوءة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها
وذويها الصرب والسلوان.

األمن بوابة طمأنة النفس
األمن هو طمأنينة النفس التي ال تسكن وال تستقر إال إذا تأكد الفرد
أنه يتحرك في حياته بحرية ال يقيدها قيد إال بحكم القانون  .وأحكام
القوانين ما هي إال استقطاع اقتضته الضرورة لجزء من حريات األفراد
والجماعات لصالح وضمان بقية أجزاء حريات أفراد المجتمع كله .وهذه
هي فلسفة القوانين والقواعد المنظمة لسلوك البشر .فالقانون وُ جد
أص ً
ال لضمان الحريات وتحقيق أهداف المجتمع االجتماعية وتوفير
االستقرار وزيادة الرفاهية العامة وتوفير جو األمن واألمان والعيش
الكريم.

إن حركة األفراد في الحياة متصلة
مباشرة بقدرتهم على مباشرة ما
هو مقرر لهم من حقوق وأداء ما
عليهم من واجبات ،وأي فرد في
أي مجتمع ال يشعر بالظلم أو عدم
األمان إال عندما تكبل حريته في
مباشرة حقوقه المشروعة دون
مبرر قانوني ،أو دون أن يكون هناك
تفضيل لمصلحة عامة لها األولوية
على مصلحته الشخصية.

أبناء العين الساهرة:
إن حركة األفراد في الحياة متصلة مباشرة بقدرتهم على مباشرة ما
هو مقرر لهم من حقوق وأداء ما عليهم من واجبات .وأي فرد في
أي مجتمع ال يشعر بالظلم أو عدم األمان إال عندما تكبل حريته في
مباشرة حقوقه المشروعة دون مبرر قانوني ،أو دون أن يكون هناك
تفضيل لمصلحة عامة لها األولوية على مصلحته الشخصية.
أبناء العين الساهرة:
لكم نحقق طمأنينة النفس ،فإن مهمة األجهزة األمنية هي تنفيذ ما
عليها من واجبات أسندها المجتمع لها ،وتهيأت هذه األجهزة لتلك
المهمات تخطيطًا وتنظيمًا وتنفيذًا ،وسعت بكل الجهد إلى تحقيق
أهدافها ،أما المطلوب منا أمنيًا في كل موقع ،أن نحقق خمس مطالب
أساسية هي:
 الوقاية من الجريمة إذا شعرنا بمقدماتها. العمل على منع وقوع الجريمة. مكافحة الجريمة إذا فشلت جهود الوقاية والمنع. ضبط الجريمة وجمع أدلتها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ،متخذينكافة اإلجراءات المناسبة بما يكفل العدالة وحماية المجتمع.
 معالجة آثار الجريمة.أبناء العين الساهرة:
قد تبدو المطالب سهلة ،لكن في التطبيق األمر يحتاج إلى صبر ومثابرة
من كل أبناء «العين الساهرة» في كل موقع بما يعود على مجتمعهم
بالخير ،ويتحقق بالجهد طمأنة النفوس فنسلك بمجتمعاتنا سبل األمن
واالستقرار

محطة شرطية
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