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زمن المعرفة والتقنية
يفرض الزمن الذي نعيشه اليوم ،والذي يطلق عليه (زمن
العلم والتقنية) أن نضع نصب أعيننا هذا العنوان كركيزة
من ركائز النجاح والتميز ،حيث إن من يملك مثل هذه العناوين
سيكون بيده المقدرة على إدارة مفاصل الحياة ومرافقها
وترجمة تلك المفاهيم وجعلها مؤثرة بطرق األداء والعمل
وتطوير مفرداتها نحو األحسن واألمثل وصو ً
ال إلى قمة
التطور ،والذي هو أيضًا من سمات عصرنا الحالي.
وبعكسه أن من يملك تلك المقومات وال يملك القدرة على
العمل بها وإدارتها سوف لن يكون قادرًا على مواجهة
التحديات والمخاطر التي قد تواجهه ،والتي هي من صلب
عملنا األمني والشرطي بشكل عام.
إن اإليمان بالمعرفة وأهميتها هو ما يجعلنا ننتمي اليوم
إلى الواقع الذي فرض (العلم والتقنية) كشكل من أشكال
التعامل اليومي لمفاصله ،وهو ما يشكل أيضًا النهج الصحيح
لتوجهاتها كأجهزة أمنية لالهتمام بالمعرفة وإداراتها،
منطلقين في ذلك من دورها وحيويتها في مجاالت عملنا،
والتي نتمكن من خاللها العمل على جمع المعلومة
وتحليلها وسرعة تداولها لتحقيق المفهوم الواقعي
والدقيق لألمن الشامل.
ووفق هذا المفهوم تكرس وزارة الداخلية سعيها انطالقًا
من االستراتيجية المتبعة لتحقيق أهدافها على العمل
إلدارة واستثمار المعارف بكل أشكالها ،ووفق أفق أفضل
الممارسات العالمية نحو الوصول إلى مؤسسة متعلمة
تحفز الموارد البشرية التابعة لها من خالل إيجاد بيئة جاذبة
تشجع على التعلم واإلبداع والتطوير المستمر بما يضمن
توفر المعارف ،دعمًا لألهداف االسراتيجية.
وبما أن المعرفة بأبسط صورها تشتمل على البدايات األولى
لكل األنشطة وتنتج عن البحث المستمر وتقود إلى عمل
معين  ،فال بد أن نعمل على استغالل الناتج المعرفي الذي
وفره لنا زمن العلم والتقنية ليكون ركيزتنا نحو االنطالق
صوب التميز والنجاح.

أن من يملك تلك المقومات
وال يملك القدرة على العمل
بها

وإدارتها

سوف

لن

يكون قادرًا على مواجهة
التحديات

والمخاطر التي

قد تواجهه ،والتي هي
من صلب عملنا األمني
والشرطي بشكل عام.
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سمو قائد
عام شرطة
رأس الخيمة
يلتقي الخبير
االستراتيجي

التقى اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،مبكتبه مببنى القيادة،
الخبري االسرتاتيجي كاليف هنكيل وذلك بحضور نائب
قائد عام الرشطة ومدير عام العمليات الرشطية ،و
مدير إدارة االسرتاتيجية و تطوير األداء وعدد من

برئاسة طالب
بن صقر
القاسمي
وفد وزارة
الداخلية يزور
معرض األمن
والشرطة في
لندن
قام اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة رئيس وفد وزارة
الداخلية وسعادة اللواء خميس مطر املزينة
نائب القائد العام لرشطة ديب والوفد املرافق له
بزيارة معرض األمن و األعامل الرشطية املقام يف
اململكة املتحدة من  12وحتى  14مارس 2013م.
حيث اطلع سموه و الوفد املرافق له عىل أحدث
األجهزة و التقنيات و املعدات الحديثة املعروضة
يف املعرض ،كام استمع لرشح مفصل من قبل
الرشكات األمنية املشاركة يف املعرض عىل مستوى
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ضباط رشطة رأس الخيمة.
حيث متت مناقشة ما طبقته رشطة رأس الخيمة
من الخطة االسرتاتيجية ،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 وجه سمو القائد العام برضورة اتخاذ
بعض اإلجراءات التي تدعم تطبيق الخطة االسرتاتيجية
للوزارة يف مجال التطوير و التحسني املستمر بهدف
االرتقاء مبستوى األداء الرشطي و مبستوى الخدمات
املقدمة للجمهور.
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العامل ،وكذلك استعرض تجهيزات قوات األمن و
أجهزة االتصاالت ،وأمن املنشآت ،و الحلول ملكافحة
الجرائم اإللكرتونية ،وأمن الطريان ،واألدلة الجنائية،
ومكافحة اإلرهاب ،واألمن البحري ،ومراقبة
الحدود ،والخدمات التي تقدمها سيارات النجدة
واإلسعاف ،وغريها من املعدات و املجاالت األمنية
األخرى.
كام التقى سمو رئيس الوفد قائد عام رشطة رأس
الخيمة مع عدد من القادة و املسؤولني من رشطة
اململكة ،حيث تم تبادل الخربات يف املجاالت األمنية

املختلفة بني الجانبني.
و أوضح سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة رئيس
وفد وزارة الداخلية بأن هذه الزيارة تأيت بنا ًء عىل
توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية وحرص سموه عىل تبادل الخربات األمنية
والرشطية مع مختلف دول العامل ،مبا يخدم العمل
األمني والرشطي عىل مستوى الدولة ،ويزيد من
خربات و معارف منتسبي وزارة الداخلية و يجعلهم
عىل اطالع دائم بكل املستجدات والتطورات يف
مجال حفظ األمن .

محطة شرطية

إصالحية شرطة رأس الخيمة تكرم الموظفين المتميزين
تحت رعاية اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي ،قائد عام
شرطة رأس الخيمة ،شهد العميد
محمد النوبي محمد نائب قائد عام
الشرطة حفل تكريم الموظفين
المتميزين الذين ساهموا في إنجاح
فعاليات أسبوع النزيل الخليجي
الموحد لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية المقام تحت شعار
(( أسرتي بين أيديكم )) وذلك
في مقر إدارة المؤسسة العقابية
واإلصالحية بشرطة رأس الخيمة .

بدأ الحفل الذي شهده عدد من مديري اإلدارات ورؤساء
األقسام واألفرع برشطة رأس الخيمة ،بعزف السالم الوطني،
تاله آيات عطرة من الذكر الحكيم ،ثم ألقى العقيد أحمد
سامل السلومي مدير املؤسسة العقابية واإلصالحية كلمة
أكد فيها أهمية األرسة باعتبارها أساس االستقرار يف الحياة
اإلجتامعية ومصدرا ً الكتساب األخالق ،مشريا ً إىل حرص
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل إقامة مثل هذه
الفعاليات إلظهار رشطة رأس الخيمة بالصورة املرشفة،
وأوضح بأن توجيهات قائد عام رشطة رأس الخيمة واهتامم
ودعم سعادة حمد عديل الشاميس مدير عام املؤسسات
العقابية واإلصالحية بوزارة الداخلية عمال عىل إنجاح
فعاليات أسبوع النزيل الذي أوىص أصحاب السمو واملعايل
وزراء الداخلية عىل تسميته بـ (أرسيت بني أيديكم) ملا له

من داللة إنسانية واجتامعية ،مبيناً أهميته يف توعية أفراد
املجتمع الحتواء النزالء وإبراز دور املؤسسة يف إصالح
وتأهيل النزالء ومد يد العون لهم وألرسهم .وتخلل الحفل،
عرض لفيلم وثائقي عن أبرز الفعاليات التي أقيمت خالل
أسبوع النزيل ،تال ذلك تكريم املالزم الشيخ عيل بن طالب
بن صقر القاسمي مبناسبة تخرج سموه ،ثم تكريم املوظفني
الذين ساهموا يف إنجاح فعاليات وبرامج أسبوع النزيل ،كام
تم تكريم عدد من املوظفني املتميزين يف عملهم باإلدارة من
حيث التزامهم بنظام البصمة يف الحضور واالنرصاف مام كان
له األثر الفعال واملثمر يف نجاح العمل األمني وتطوره ضمن
خطط القيادة العامة االسرتاتيجية الرامية إىل تقدير الجهود
املبذولة وتحفيز الجميع لبذل املزيد من الجهد واملثابرة

لخدمة الوطن واملواطن واملقيم عىل أرض هذه الدولة .
ومن جانبه توجه النويب ،يف كلمة ألقاها خالل حفل
التكريم ،بالتهنئة لجميع املوظفني املتميزين ،مشيدا ً
بجهودهم وحرصهم عىل تقديم صورة مرشفة عن القيادة،
من خالل مثابرتهم وتفانيهم يف إنجاز مهامهم بروح الفريق
الواحد ،وبأسلوب حضاري يعكس املكانة الريادية التي
تحظى بها رشطة رأس الخيمة .وقال إن القيادة العامة عازمة
عىل امليض قدماً يف اسرتاتيجية تطوير وتحسني الخدمات
واملنتجات ،ومتابعة قياس وتحليل األداء وكافة املتغريات عن
كثب عىل نحو مستمر ،ما يضمن الحفاظ عىل معدالت األداء
املطلوبة ضمن األهداف واملعايري املحددة ،وبشكل ينسجم
مع الصورة الحضارية الراقية للقيادة أمام الرشكاء والعمالء.

يف إطار اجتامعات لجنة القيادة العليا برشطة رأس
الخيمة و تطبيقاً ملنهجية التغذية الراجعة املعتمدة من
قبل وزارة الداخلية ،قام العميد جامل أحمد الطري مدير

عام املوارد والخدمات املساندة برشطة رأس الخيمة
بزيارة ميدانية لقسم رشطة مطار رأس الخيمة ،يرافقه
سعادة العميد محمد عبد الله الزعايب مدير إدارة الدفاع

املدين برأس الخيمة ،و املقدم عيل محمد القريص مدير
إدارة االسرتاتيجية و تطوير األداء .والتقى العميد جامل
الطري بعدد من منتسبي رشطة رأس الخيمة العاملني
يف أمن املطار ،بهدف توفري فرصة للموظفني بكافة
مستوياتهم الوظيفية للتواصل مع القيادات و تقديم
مقرتحاتهم و آرائهم و أفكارهم التطويرية مام يدعم
توجهات وزارة الداخلية لخلق بيئة تحفيز و تشجيع عىل
اإلبداع و التميز و االبتكار .كام استعرض مدير عام املوارد
والخدمات املساندة التعريف مبنهجية التغذية الراجعة
وتبيان أهميتها يف التعرف عىل أفكار املوظفني التطويرية
و بناء جرس من الثقة و التواصل بني القيادات و مختلف
املستويات الوظيفية األخرى مام يسهم يف خلق بيئة
عمل جاذبة و محققة لكافة أهدافها االسرتاتيجية و
التطويرية عىل أكمل وجه ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته عىل
العمل ضمن أهداف الجودة ورضا املتعاملني املدرج
ضمن سياسة اسرتاتيجية وزارة الداخلية ،ورؤيتها يف أن
نعمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات إحدى أفضل دول
العامل أمناً وسالمة.

العميد الطير يزور قسم شرطة مطار رأس الخيمة
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شرطة رأس الخيمة تخرج  6دورات تخصصية
شملت  179منتسب ًا على مستوى الدولة

شهد العميد محمد النويب محمد نائب
قائد عام رشطة رأس الخيمة بحضور
العقيد سامل عبد الرحمن جكه مدير
معهد تدريب الرشطة وعدد من مديري
اإلدارات واألقسام حفل تخريج دورتني
تخصصيتني وهام دورة لغة الجسد
للضباط التي قدمتها الدكتورة هدى
عبد اللطيف عريان ودورة مهارات

التعامل مع الرؤساء واملرؤوسني ،التي
ألقاها املحارض عبد املطلب العمري ،
كام خرجت قيادة رشطة رأس الخيمة
كذلك أربع دورات تخصصية مبعهد
تدريب الرشطة وهي دورة التغلب عىل
ضغوط العمل للعنرص النسايئ ،وقدمها
الدكتور إبراهيم الصباحي ،ودورة
أساليب تطوير الذات وطرحها الدكتور

عيل زايد برمية ودورة مهارة التحري
وجمع املعلومات األمنية وقدمها
املحارض خالد الخطيب ،ودورة عمليات
األمن الداخلية التاسعة عرشة ،حيث
عقدت هذه الدورات بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة .
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 بـام 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 نائب قائد عام الرشطة راعي
الحفل بتكريم محارضي الدورات
التخصصية ،تقديرا ً لجهودهم املبذولة
يف إنجاح مختلف الدورات  ،كام سلم
شهادات الدورات للخريجني .و أشاد
العميد محمد النويب محمد 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.

شرطة رأس الخيمة تخرج دورتي
(( أســس اإلدارة الناجــحــة)) و(( الـجــودة والتـمــيز اإلداري))
شهد سعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام
املوارد والخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة حفل تخريج دوريت (( أسس اإلدارة الناجحة)) و
(( الجودة والتميز اإلداري)) التي عقدتا مبعهد تدريب
الرشطة برأس الخيمة،وذلك بحضور عدد من مديري
اإلدارات و رؤساء األقسام و الضباط.
حيث ركزت دورة أسس اإلدارة الناجحة عىل تنمية
معارف وقدرات ومهارات الضباط املشاركني حول موضوع
األساليب الفعالة ألسس اإلدارة الناجحة مام يساعد عىل
رسعة إنجاز األعامل و تقديم أفضل الخدمات بتميز  .أما
دورة الجودة والتميز اإلداري فقد جمعت بني الجودة
و التميز ،فالقيادة اإلدارية تحتاج إىل الجودة و التميز
لتأهيل القائد اإلداري ليستخدمها وفق منهجية علمية
واسرتاتيجيات فعالة من أجل التحسني الدائم للعملية
اإلدارية بكل تفاعالتها .وقد أشاد العميد جامل الطري
مبستوى الدورتني و أهميتهام يف زيادة الحصيلة املعرفية و
العملية لدى منتسبي الرشطة ،و أضاف بأن هذه الدورات
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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 .ويف ختام الحفل قام مدير

عام املوارد والخدمات املساندة بتكريم محارضي الدورتني
الدكتور حسن مقداد و املالزم أول /روضه عريف محمد
حسن ،محارضة دورة الجودة و التميز اإلداري ،كام سلم
الشهادات للخريجني.

محطة شرطية

ورشة عمل لتفعيل دور مراكز الشرطة الشاملة
على مستوى الدولة
بناء على توجيهات وزارة الداخلية ،وتحت
ً
رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي ،قائد عام شرطة رأس الخيمة،
نظمت اإلدارة العامة لالستراتيجية
وتطوير األداء بوزارة الداخلية  ،بالتعاون
مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،
ورشة تفعيل دور مراكز الشرطة الشاملة ،
والتي استمرت لمدة يومين على مستوى
الدولة  ،بمشاركة القيادات العامة
للشرطة ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام
ومديري المباحث والتحقيق ورؤساء مراكز
الشرطة الشاملة على مستوى الدولة،
والخبراء المعنيين في تنظيم آلية العمل
بمراكز الشرطة الشاملة .

وافتتح النقيب سامل سعيد القريني رئيس قسم شؤون
الخرباء  ،الورشة  ،موضحاً أهمية تفعيل دليل مراكز الرشطة
الشاملة ،وتطرق العميد حمد عيالن رئيس اللجنة العليا
ملراكز الرشطة الشاملة والرئيسية عن نظام تصنيف الجرائم
( ،)ABCكام تحدث العقيد راشد املسامري عضو اللجنة
العليا عن تطبيقات نظام تصنيف الجرائم ،وتم تبادل اآلراء
واألفكار بني مختلف قيادات الرشطة حول آلية عمل مراكز
الرشطة الشاملة .
وتم خالل الورشة استعراض العديد من املحاور الهامة
 ،والتي من أبرزها التنسيق بني إجراءات التحقيق مبراكز
الرشطة الشاملة عىل مستوى الدولة ،والتنسيق مع

إدارات التحريات واملباحث الجنائية لتفعيل دور وعمل
مراكز الرشطة الشاملة وتوحيد اإلجراءات ،وكيفية اتخاذ
اإلجراءات واألنشطة الكفيلة بالحد من الجرمية والوقاية
منها ،والعمل عىل مكافحتها والتصدي لها وفق اسرتاتيجية
وزارة الداخلية ،كام تم رشح الهياكل التنظيمية ونظام
عملها وآلية تفعيلها ،كام تخلل االجتامع التنسيق ملعالجة
الجرائم حسب التصنيف املعتمد ورشح نظام هيكل (20-
. )20
وأكد العميد محمد النويب محمد ،نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،خالل الورشة التي أقيمت يف قاعة االجتامعات

الكربى بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،أن هذه الورشة
تأيت استكامالً للمبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية حول
تبادل الخربات ،مؤكدا ً عىل أهمية دور مراكز الرشطة يف
تحقيق أمن املجتمع ،واملحافظة عىل استقراره وسالمته يف
إطار العدالة والنزاهة وسيادة القانون.
وأضاف ،إن هذه الورش تعمل عىل تعميق العالقات بني
الجميع للحصول عىل أفضل النتائج يف حقل األداء ،وتحقق
األهداف االسرتاتيجية للداخلية نحو التميز ،مشريا ً إىل أن
هذه الورش تأيت انسجاماً مع توجهات الوزارة يف تطوير
أداء العمل األمني .

اجتماع تنسيقي لمناقشة آلية سير العمل بفرع إدارات المخالفات المرورية

استقبل العقيد محمد إبراهيم الجريي مدير إدارة
الشؤون املالية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،وفدا ً
من القيادة العامة لرشطة ديب برئاسة النقيب عبد الله

األمريي رئيس قسم اإلدارات الخاصة باملخالفات املرورية
 ،للتباحث حول آلية سري العمل وآخر املستجدات يف هذا
الجانب ،وذلك بحضور النقيب سلطان سيف الزعايب رئيس

قسم الشؤون املالية برشطة رأس الخيمة وعدد من الضباط.
ورحب العقيد الجريي يف بداية االجتامع بالوفد الزائر ،
مثمناً مبادرات التواصل املستمرة بني كافة األجهزة األمنية
عىل مستوى الدولة لخدمة العمل األمني ضمن خطط
وزارة الداخلية االسرتاتيجية ،كام تم خالل اللقاء التباحث
حول رضورة تطبيق اسرتاتيجية و مبادرات الوزارة 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 فرع اإلدارات برشطة
رأس الخيمة و اإلجراءات املتبعة فيه ،والخدمات املقدمة
واألنظمة والربامج املستحدثة التي أسهمت يف رسعة إنجاز
املعامالت  .وأعرب األمريي عن شكره و تقديره للجهود
املبذولة من قبل القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،وعىل
رأسها اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد
العام ،وحرصه عىل تطبيق سياسة ونهج وزارة الداخلية يف
مجال التطوير و التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى
األداء الرشطي والخدمات املختلفة املقدمة للجمهور .
العدد ( ) 7
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محطة شرطية

حمالت تفتيشية وتوعوية لغرس
الثقافة المرورية

أكد العقيد عبدالله عيل منخس ،مدير إدارة املرور
والدوريات برشطة رأس الخيمة أهمية الدور الذي تلعبه
رشطة رأس الخيمة يف تطبيق اسرتاتيجية وزارة الداخلية
يف العمل عىل خفض حوادث الوفيات ،وذلك من
خالل التوعية املستمرة طيلة العام ضمن خطة القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة بشكل عام ،وفعاليات
أسبوع املرور 29لدول مجلس التعاون (غايتنا سالمتك)
لعام 2013م عىل وجه الخصوص ،وكام نوه عن دور
الحمالت التوعوية التي تقوم بها اإلدارة يف زيادة الوعي
املروري لكل مستعميل الطرق ،وذلك من خالل إقامة
املحارضات واملعارض التي تنظم يف املراكز التجاريـة
وتوزيع النرشات التي تتحدث عن خطورة الحوادث
املرورية والعمل عىل اتباع القواعد املرورية والربامج
الدورية التي تقوم بها اإلدارة يف تقديم النصح واإلرشاد
للسائقني ،وأن تواجد الدوريات يساعد يف تجسيد الثقة
بني رجل الرشطة واملجتمع .وأضاف أن اإلدارة تكثف
حمالتها التوعوية خالل أسبوع املرور الخليجي ،وتعمل
عىل توجيهها إىل أكرب رشيحة ممكنة من الجمهور ،الفتا
إىل أن الهدف من هذه الحمالت هو ضبط الشارع
املروري وحث أفراد الجمهور عىل االلتزام بالسلوكيات
الصحيحة واحرتام مستخدمي الطريق والتقيد باألنظمة

املرورية التي وضعت للحفاظ عىل سالمة الجميع.
وناشد منخس السائقني برضورة التقيد باألنظمة وعدم
تجاوزها ،للمحافظة عىل األرواح واملمتلكات ،داعياً إىل
التعاون بني مختلف القطاعات للوصول إىل منظومة
متكاملة تساهم يف تحقيق هدف “مجتمع آمن ومستقر
وخال من الحوادث املرورية“  .ومن جانبه ،يشري املقدم
أحمد الصم ،مدير فرع التوعية واإلعالم املروري بإدارة
املرور والدوريات إىل أن الكتيبات واملنشورات التوعوية
التي يتم توزيعها مبختلف املناطق والشوارع والجهات
الحكومية والخاصة ،واملدارس ،قد تناولت ،التعريف
بالحوادث املرورية واألسباب العامة لها ،إىل جانب
رشح أسباب املخالفات املرورية ومنها الرسعة الزائدة،
التجاوزات الخاطئة ،عدم ربط حزام األمان ،قطع اإلشارة
الحمراء ،عدم امتالك رخصة القيادة وعدم تجديدها
وغريها من املخالفات ،كام تضمنت بعض النصائح
واإلرشادات للسائقني ،ومنها االلتزام بحدود الرسعة
املسموح بها ،وعدم استخدام الهواتف املحمولة أثناء
القيادة ،والتقيد بربط حزام األمان وعدم التجاوز يف
األماكن املمنوع فيها ذلك ،وعدم إهامل الفحص الدوري
للمركبة ،متمنياً للجميع السالمة والقيادة اآلمنة .

شرطة رأس الخيمة تستقبل
حمالت تعريفية بمرض الثالسيميا
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«مرور رأس الخيمة» تفتتح
معرض ًا توعوي ًا لمدرسة سهيلة
بحديقة صقر

ضمن فعاليات ختام أسبوع
املرور التاسع والعرشين لدول
مجلس التعاون الخليجي تحت
شعار (غايتنا سالمتك) لعام
2013م ،افتتح العقيد عبدالله
عيل منخس مدير إدارة املرور
والدوريات برشطة رأس الخيمة،
يرافقه عدد من الضباط ،املعرض
املروري التوعوي بحديقة صقر،
من تنظيم وتنسيق مدرسة سهيلة
للتعليم األسايس بنات ،وبالتعاون
مع «تكاتف».
حيث قام مدير إدارة املرور
والدوريات بتفقد املعرض الذي
احتوى عىل العديد من الصور
املفجعة للحوادث املرورية
وبيان خطورتها ونتائجها
الوخيمة ،كام احتوى املعرض
عىل مجسامت ولوحات فنية من

إعداد املدرسة  .وأثنى العقيد
عبدالله منخس بجهود املدرسة
ومشاركتهم الفعالة يف غرس
املفاهيم الصحيحة للمجتمع
تجنباً للحوادث املرورية  ،مؤكدا ً
أن مثل هذه املعارض تهدف إىل
رفع مستوى الثقافة املرورية بني
طلبة وطالبات املدارس ،وتعزيز
التواصل واستمرار التفاعل بني
رشطة املرور وجميع الفعاليات
املجتمعية  .ويف نهاية الزيارة،
قامت إدارة املدرسة بتكريم
رشطة رأس الخيمة ملا تبذله
من جهد يف الحفاظ عىل أمن
واستقرار املجتمع ،متمنني لهم
كل التوفيق والنجاح يف ظل
توجيهات سمو قائد عام الرشطة
السديدة .

استقبل العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات املركزية برشطة رأس الخيمة،
وفد أطفال مدرسة املنصور للتعليم األسايس ،برفقة الهيئة اإلدارية والتدريسية ،وذلك
لتوزيع الكتيبات والنرشات التوعوية لعدد من اإلدارات واألقسام واألفرع بالقيادة العامة
حول التعريف عن مرض الثالسيميا بالتعاون والتنسيق مع لجنة البيئة والصحة باملدرسة.
وأثنى مدير عام العمليات املركزية عىل هذه الزيارة التي تعرب عن مدى التعاون والرتابط
بني الرشطة ومختلف قطاعات املجتمع ومؤسساته ،وتدل عىل تطبيق مفهوم الرشطة
املجتمعية ،مؤكدا ً حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل مشاركة طلبة وطالبات
املدارس بكافة مناسباتهم وأنشطتهم للوصول إىل األهداف املرج ّوة  .من جانب آخر
استقبل الرائد وليد محمد كنفش مدير فرع البحث الجنايئ مبركز رشطة املعمورة وفد
مدرسة املعرييض الذين قاموا بحملة توعية مامثلة مبرض الثالسيميا يف جميع مرافق
املركز.

محطة شرطية

الشرطة المجتمعية تواصل تحذيرها من مخاطر استخدام السالح األبيض

نظمت إدارة الرشطة املجتمعية برشطة رأس الخيمة
محارضة توعوية حول مخاطر استخدام السالح األبيض،
وذلك بالتعاون مع مدرسة الحمرانية للتعليم االبتدايئ
والثانوي بنني برأس الخيمة  ،حيث حرض املحارض
ما يقارب من ( )194طالباً ،وقد حارض فيها النقيب
عبدالله عبدالرحمن الزعايب واملساعد أول سعيد

محمد الحبيس من إدارة الرشطة املجتمعية مبركز
رشطة الدقداقة الشامل .حيث حذر النقيب عبدالله
الزعايب ،من مخاطر اقتناء السالح األبيض بني صفوف
الشباب املراهقني ،مؤكدا ً أن رشطة رأس الخيمة تقوم
بإجراءات صارمة حيال كل حدث أو مراهق يضبط
بحوزته سكاكني أو خناجر ،وأكد أن الهدف من هذه

املحارضة توعية لكل من اعتاد عىل حمل هذه األسلحة
بأن يتخىل عن هذه العادة الخطرية والالإنسانية ؛ ألنه
يف لحظة غضب قد تكون النتائج مؤسفة وقد يخرس
اإلنسان حياته يف جرمية يرتكبها ويندم عليها طوال
عمره  .ومن جانبه عرف املساعد أول سعيد الحبيس
مفهوم السالح األبيض ،مشريا ً إىل أن األسباب التي
تساعد عىل جنوح األحداث كثرية وتبدأ من تفكك
األرسة ،فضلاً عن ما تبثه وسائل اإلعالم واإلنرتنت
من أفالم العنف التي يتلقاها األحداث من دون
ضوابط أو رقابة أرسية ،مشددا ً عىل تكثيف الجهود
من قبل األرسة أولاً واملؤسسات الرتبوية واالجتامعية
من أجل تقديم الرعاية الالزمة وتحرير الشباب من
تلك الرصاعات النفسية وحالة الفوىض وحاميتهم من
الجنوح والتمرد عىل األرسة والتخلف املدريس .وتخلل
املحارضة استعراض قصص واقعية واستعراض النتائج
الوخيمة التي ترتبت عليها ،كذلك توجيه النصائح
واإلرشادات الالزم اتباعها لعدم الوقوع يف مثل هذه
الجرائم واملساءالت القانونية .

دفاع مدني رأس الخيمة ينفذ تمرين ًا ناجح ًا
في مستودعات أدنوك بخور خوير
نظمت إدارة الرشطة املجتمعية برشطة رأس الخيمة
محارضة توعوية حول مخاطر استخدام السالح األبيض،
وذلك بالتعاون مع مدرسة الحمرانية للتعليم االبتدايئ
والثانوي بنني برأس الخيمة  ،حيث حرض املحارض
ما يقارب من ( )194طالباً ،وقد حارض فيها النقيب
عبدالله عبدالرحمن الزعايب واملساعد أول سعيد
محمد الحبيس من إدارة الرشطة املجتمعية مبركز
رشطة الدقداقة الشامل .حيث حذر النقيب عبدالله
الزعايب ،من مخاطر اقتناء السالح األبيض بني صفوف
الشباب املراهقني ،مؤكدا ً أن رشطة رأس الخيمة تقوم
بإجراءات صارمة حيال كل حدث أو مراهق يضبط
بحوزته سكاكني أو خناجر ،وأكد أن الهدف من هذه
املحارضة توعية لكل من اعتاد عىل حمل هذه األسلحة
بأن يتخىل عن هذه العادة الخطرية والالإنسانية ؛ ألنه
يف لحظة غضب قد تكون النتائج مؤسفة وقد يخرس
اإلنسان حياته يف جرمية يرتكبها ويندم عليها طوال
عمره  .ومن جانبه عرف املساعد أول سعيد الحبيس
مفهوم السالح األبيض ،مشريا ً إىل أن األسباب التي
تساعد عىل جنوح األحداث كثرية وتبدأ من تفكك
األرسة ،فضلاً عن ما تبثه وسائل اإلعالم واإلنرتنت

من أفالم العنف التي يتلقاها األحداث من دون
ضوابط أو رقابة أرسية ،مشددا ً عىل تكثيف الجهود
من قبل األرسة أولاً واملؤسسات الرتبوية واالجتامعية
من أجل تقديم الرعاية الالزمة وتحرير الشباب من
تلك الرصاعات النفسية وحالة الفوىض وحاميتهم من

الجنوح والتمرد عىل األرسة والتخلف املدريس .وتخلل
املحارضة استعراض قصص واقعية واستعراض النتائج
الوخيمة التي ترتبت عليها ،كذلك توجيه النصائح
واإلرشادات الالزم اتباعها لعدم الوقوع يف مثل هذه
الجرائم واملساءالت القانونية .
العدد ( ) 7

إبـــريـــل 2013

13

تحقيق

اإلدارات اإللكترونية

هل أنهت عصر الورق؟
اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد
عام شرطة رأس الخيمة
يؤكد على ضرورة التعامل
مع الوسائل الحديثة من
نظم المعلومات ووسائل
التخاطب وتطويرها بما
يخدم العملية الشرطية

باتت دعوات مثل اإلدارة بال ورق ،واإلدارات اإللكترونية هي سيدة الموقف
في عصرنا الحالي عقب التطور الذي تشهده وسائل االتصال والتطورات
التكنلوجية التي طرأت على الحياة لتحيل مشهد التعامل إلى صورة
مغايرة لما كانت عليه في العهود السابقة .لقد دخلت التكنلوجيا في كل
تفاصيل الحياة ودقائق األمور حتى باتت المسيطرة على كل التعامالت ما
بين األشخاص أو الدوائر ،وأضحى الكمبيوتر هو وسيلة التخاطب واإلنترنت
بدي ً
ال ،وأطلق الناس صيحة عالية مضمونها ال للورق .الورق الذي رافق تطور
اإلنسان منذ نشوء الحضارة واكتشفه الصينيون لتبادل المعلومات واآلراء
وتوثيق المكنونات الحضارية بات اليوم في خبر كان بعد أن دخل اإلنترنت
واستحوذ على كل تفاصيل الحياة ومنها بل أهمها المراسالت،فهل
سيطرت اإلدارات اإللكترونية على التعامالت موظفة في ذلك الكمبيوتر
واإلنترنت كوسيلة للتخاطب ،وهل انتهى عصر الورق؟ هذا ما سنعرفه من
خالل االطالع على آراء من استضفناه عبر الحوار اآلتي:
تحقيق  :سعد الدغمان
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العقيد سالم جكة

نسبة التعامل اإللكترونية اليوم 99.9
يقول العقيد سامل جكة مدير معهد تدريب الرشطة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  :ميتاز النظام
اإللكرتوين بالتعامالت (اإلدارة اإللكرتونية) بالعديد من
امليزات التي تكفل له السبق عىل التعامالت الورقية
والتي عفا عنها الزمن وأصبحت من األنظمة القدمية
ملا تشهده حركة العمل من تطور مستمر يف ظل
التكنلوجيا الحديثة ،والتي باتت تشكل لغة العرص أو
لغة التعامالت اليومية.
ومن ميزات هذا النظام التي أثرته عىل غريه هي
سهولة استعامله التي تتيح ألي شخص استخدامه دون
عناء ،مام يوفر سهولة الدخول للعديد من املواقع
واالطالع عليها والحصول عىل املعلومة املطلوبة ،كام
أنه يتيح عملية إرسال آالف الرسائل وملختلف الجهات
بنفس الوقت ودون تأخري ،ناهيك عن إمكانية التخزين
املتاحة يف هذه األنظمة املتطورة وتوثيق املراسالت
والحفاظ عليها برسية تامة من التلف والضياع عكس
النظام الورقي الذي يحتاج إىل غرف متعددة وأماكن
عديدة تستخدم لحفظ اإلرشيف الورقي،

العقيد سالم المغني

الرائد محمد عبدالرحمن األحمد

النظام اإللكتروني
بما يحتويه من
مميزات تجاوز
التعامل الورقي
الذي يعد من
األنظمة القديمة
التي ال تتماشى
والتطور الحاصل في
ميدان العمل.

الرائد مروان عبداهلل جكة

باإلضافة إىل ميزة مهمة جدا ً يف النظام اإللكرتوين ،وهي
إمكانية التأكد من وصول الرسالة إىل الجهة املعنية عرب
تقارير يظهرها النظام املعمول به وإمكانية التعرف عىل
النتائج التي أجريت عليها ،ناهيك عن نظام املتابعة.
كل هذه امليزات أدت إىل تفوق النظام اإللكرتوين عىل
الورقي ،ما دعا إىل استبعاد النظام القديم من العمل
والتعويض بإمتام املعامالت عرب البوابات اإللكرتونية
التي تستخدمها الدوائر واملؤسسات إلنجاز العمل،
وباملقابل فإن النظام الورقي بات يشكل هدرا ً لألموال
ومضيعة للوقت ،باإلضافة إىل إمكانية ضياع املعلومات
عرب عمليات التخزين  ،يصيبها بالرضر والتلف لطول
مدة التخزين.
ورغم ذلك وحسب تصورايت ال ميكن االستغناء
عن التعامل الورقي بشكل عام ،إال أنه اقترص عىل
الرضورات ويف حدود معينة قد تصل نسبتها ()% 1
مقابل تطورات االستخدام اإللكرتوين الذي بلغت
نسبته ( )% 9،99من التعامالت.
وقد اعتمد التعامل بالنظام اإللكرتوين يف الدوائر
واملؤسسات الرشطية متاشياً مع التطور الحاصل لتنظيم
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التحول إلى اإلدارة اإللكترونية بديل متطور عن التعامل الورقي الذي
بات يشكل عبئ ًا كبير ًا على العملية اإلدارية.
التعامل عىل مستوى العامل.
وجسد ذلك كله بدعوة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،عرب االسرتاتيجية الشاملة لوزارة الداخلية ،والتي تؤكد
كل بنودها عىل رضورة مواكبة تلك التطورات وسعت جاهدة إلعداد كوادر
مؤهلة ومدربة للعمل باألنظمة اإللكرتونية والتي تصب يف مصلحة العمل
األمني والرشطي بشكل عام ،باإلضافة إىل تأكيد اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة برضورة اعتامد األنظمة التكنلوجية
الحديثة يف العمل ورضورة تدريب الكوادر وتأهيلها نحو امتالك مزيد من
الخربات الخاصة بالتعامل وفق هذه األنظمة.
وانطالقا من تلك التوجيهات السديدة عمل األخوة يف الخدمات اإللكرتونية
عىل ترجمة تلك اآلراء إىل حقائق ملموسة استطاعوا من خاللها توفري ما هو
مناسب من األنظمة تتيح هذا التحول والعمل عليها بسهولة والسري لتصبح يف
متناول الجميع.
18
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أحدث النظام اإللكتروني قفزة نوعية في األداء األمني
ويقول العقيد /سامل املغني مدير إدارة الرشطة املجتمعية :لقد ساهم النظام
اإللكرتوين بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة يف تطوير الخدمات األمنية واألداء
املؤسيس والوظيفي إلحداث قفزة نوعية يف األداء األمني ،وبناء وتعزيز ثقافة الجودة
والتميز وتغيري طريقة تفكري وسلوكيات وأداء املوارد العسكرية ،من خالل رسعة
اإلنجاز ومواكبة املستجدات مبا يتامىش مع الخطط االسرتاتيجية للقيادة العامة،
حيث تم تأهيل املوظفني من خالل دورات تدريبيبة مكثفة ،وذلك لتوسيع قاعدة
املعرفة وتعزيز ثقافة االلتقاء والتعاون وتبادل األفكار ونقل املعرفة بني كافة
اإلدارات ،لتطوير األداء واالرتقاء بالخدمات األمنية ملستويات أداء عاملية ،ومتكني
املوارد البرشية والعسكرية من القيام بدور فاعل يف تحقيق هذه الرسالة وإنجاز
ما عليها من واجبات عىل الوجه األمثل .ولقد تجاوز النظام اإللكرتوين مبا يحويه
من مميزات التعامل الورقي الذي يعد من األنظمة القدمية التي ال تتامىش والتطور
الحاصل يف ميدان العمل التي طغى عليها التعامل اإللكرتوين بدخول الكمبيوتر

تحقيق

كل مفاصل الحياة ،والذي سهل بدخول اإلنرتنت عمليات
مجال تطوير الذات واآلخرين النظر إىل الجديد واالستفادة
النظام
يعمل
املراسلة وتلقي الرسائل ومن مختلف الجهات ،والذي
منه يف التطبيق الحيايت ،وبطبيعة الحال هنا ما نعمل به يف
عملنا اليومي ونهدف إليه طبقاً للخطة االسرتاتيجية لوزارة
ساهم بدوره باختصار الوقت وتوفري الدقة وصوالً إىل اإللكتروني على
إمكانية الحفظ واألرشفة بصورة مأمونة ما مينح العملية
الداخلية ،وهنا يكمن التفوق يف العمل باستخدام النظام
قاعدة
توسيع
اإلدارية الرسية املطلوبة يف الرتاسل.
اإللكرتوين بدالً من استخدام الورق يف العمل ،ومن املمكن
اإلدارة
أو
اإللكرتوين
النظام
كل تلك املميزات التي تتوافر يف
ذكر أسباب هذا التفوق يف عدة نقاط كام ييل:
المعرفة وتعزيز
اإللكرتونية جعلت له قدم السبق عىل غريه ،ما حدا بوزارة
عند استخدام الورق يف العمل يتسم العمل ببطء اإلعداد
ثقافة االلتقاء
الداخلية أن تؤكد عىل التعامالت اإللكرتونية واالستعاضة
والتجهيز لإلجراءات وانتقالها بني املتعاملني عرب الطرق
بها عن نظام التخاطبات الورقية ،وهو ما كرسته والتعاون وتبادل
التقليدية وكذلك تتطلب قدرا كبريا من الجهد والوقت،
االسرتاتيجية الشاملة للوزارة بأوامر من الفريق سمو الشيخ
ويصعب فيها التحديث املستمر،أما النظام اإللكرتوين فإنه
بين
ونقلها
األفكار
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
يتميز برسعة التجهيز مع إمكانية وصول قاعدة عريضة
كافة اإلدارات.
الداخلية ،والتي تتضمن منهج التطور الشامل يف العمل،
من املتعاملني عرب التقنيات املتوفرة بأقل قدر من الوقت
لذلك اعتمدت القيادات العامة بنود تلك االسرتاتيجية
والجهد ،وكذلك يختزن اإلجراءات واملعامالت يف قواعد
واستنبطت منها اسرتاتيجيتها الخاصة التي كرست تلك
بيانات وعىل أقراص ضوئية وأقراص مرنة وغريها ،وميتاز
املفاهيم للوصول بالعمل إىل مستويات متقدمة ،واستنادا لتوجيهات اللواء سو باملرونة والرسعة يف تحديث النص .ال يعترب النظام الورقي املطبوع صديقاً للبيئة
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،القاضية برضورة دفع نظرا ً العتامده عىل مواد عضوية يف عملية إنتاج األوراق املستخدمة ،وكذلك يتسم
عجلة العمل وتطويره ،استفادت من الثورة التكنلوجية الحديثة التي دخلت بكل بزيادة النفقات والتكاليف يف رشاء الورق واألحبار للطباعة ،كام يتطلب توفري
تفاصيل الحياة وتوظيفها لصالح تطور األعامل ومنها الجانب الرشطي ،لذلك كان مساحات واسعة وحيزا ً كبريا ً من املكان لحفظ امللفات الورقية ،كام ال ميكن قراءته
لزاما علينا أن نعمل وفق تلك التطورات ليظهر العمل والصورة املطلوبة بإتقان ،إال إذا حدث به تلف ،ومعرض للضياع ،أما النظام اإللكرتوين فيعترب صديقاً للبيئة نظرا ً
أن ذلك ال يعني االستغناء عن التعامل بالورق ،كون أن األعامل يف بعض األحيان ألنه اليستهلك أي مواد عضوية ،كام يتطلب نفقات مادية بسيطة ومساحة أقل
يتطلب إمتامها وتوضيحها عرب الصفحات الورقية ،لكن يف حدود معينة.
للحفظ ،باإلضافة إىل ندرة حدوث أي رضر فيه إلمكانية عمل نسخ
ومبعنى أصح أن التعامالت اإللكرتونية طغت عىل ساحة العمل
احتياطية مضغوطة.
وقيضت التعامل الورقي واستغنت عنه إال يف أمور بسيطة
وأصبح من الواجب علينا كأفراد ومسؤولني األخذ
رمبا ال تشكل يف حدودها إال نسبة ضئيلة.
باألسباب يف التطوير وما يتناسب مع احتياجاتنا
ومواكبة للتطور الذي نشهده من حولنا.
وقد يعتقد البعض أنه عند تطبيق اإلدارة
عملية تطوير لألنظمة التقليدية
اإللكرتونية سوف تزول كل املصاعب واملشاكل
ويقول الرائد محمد عبدالرحمن األحمد مدير إدارة
اإلدارية والتقنية ،لكن الواقع يشري إىل أمر
الخدمات اإللكرتونية واإلتصاالت بالقيادة العامة
مختلف مبعنى أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية
لرشطة رأس الخيمة :تتطلب التغريات الحادثة يف
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عىل هذه املشكالت يف وزارة الداخلية بالعمل عىل
سيحتاج إىل تدقيق مستمر ومتواصل لتأمني استمرار
تنمية املوارد البرشية وعقد دورات تدريبية متطورة
تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع االستخدام
يف كيفية استخدام اإلدارة اإللكرتونية وهذا أدى
األمثل والفعال للموارد املالية والتكنولوجية ،وهو ما
يتميز النظام
إىل تعامل األفراد مع النظام الجديد بطرق محرتفة
ميثل أحد أهداف اسرتاتيجية وزارة الداخلية ،وبشكل
ومتطورة .الخوف من التغيري من قبل املسؤولني
عام هناك عدة مجاالت للتغلب عىل مشاكل النظام اإللكتروني بسرعة
واملوظفني واالنتقال من النظام اليدوي املعتاد إىل
اإللكرتوين ومن أهمها:
إمكانية
مع
التجهيز
النظام اإللكرتوين وما يحدث عند تطبيق أي نظام
التطبيق غري الدقيق ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية
جديد إما تخوفاً من فقدان الوظيفة أو جهالً بالنظم
واالنتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي لإلدارة وصول قاعدة عريضة
الجديدة ،وقد تم التغلب عىل تلك املشكلة ،كام هو
إىل اإلدارة اإللكرتونية دون اعتامد التسلسل،
والتدرج من المتعاملين عبر
معمول به يف وزارة الداخلية بالتشجيع املستمر عىل
الصحيح يف االنتقال من شأنه أن يؤدي إىل خلل يف
التقنيات المتوفرة
تطبيق األنظمة الحديثة لضامن التحسني املستمر
وظائف اإلدارة.
لجودة الخدمة والعمل والحرص عىل أن يأيت تطبيق
لإلدارة
تطبيق
أي
يف
يحصل
أن
يجوز
وهذا ما ال
بقدر محدود من
النظام باملنفعة عىل مؤسساتنا وعمالئنا.
اإللكرتونية ،لذلك يجب تطبيق مراحل االنتقال
الوقت.
وأرى أنه ليس من الواقع أن نستغني كلياً
السليم من اإلدارة التقليدية إىل اإللكرتونية ،وهذا ما
عن الورق يف تعامالتنا اإلدارية ،وذلك
تم تحقيقه عىل أرض الواقع يف وزارة الداخلية عن
العتبارات نفسية وثقافية وقانونية
طريق نرش ثقافة مفهوم اإلدارة اإللكرتونية باملفهوم
الشامل والتدريب املستمر يف االنتقال السليم من النظام الورقي التقليدي إىل النظام وطبية يف عامل األعامل ،من أهم أسباب ذلك:
اإللكرتوين الحديث لتاليف أي شلل أو خلل إداري قد يحدث عند استخدام اإلدارة  -عدم توفر ترشيعات كافية العتامد النسخ اإللكرتونية كوثائق
اإللكرتونية .ضعف املستوى التعليمي والثقايف وتواضع الثقافة املعلوماتية والتفاعل قانونية ( االتفاقيات ،عقود العمل)..،
اإللكرتوين والنقص يف املهارات الرضورية لتقنية املعلومات واالتصاالت ،وللتغلب  -مرونة أكرب يف اإلمساك باألوراق وكيفية قراءتها أقل إجهادا
عىل قلة الكفاءات البرشية املؤهلة الستخدام التقنيات يجب عمل دورات تعليمية للعني - .الشعور بالراحة أكرث يف
وتثقيفية قبل البدء يف تطبيق النظام اإللكرتوين ،وقد تم التغلب
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بات الورق يشكل عبئ ًا على العملية اإلدارية
يقول الرائد مروان عبدالله جكة مدير إدارة اإلعالم والعالقات بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة :متاشياً مع التغيري الحاصل يف كل مفاصل الحياة ،ومنها
املخاطبات بشكل عام بعد التطور التكنلوجي الذي شمل كل يشء ،ودخول
الكمبيوتر واإلنرتنت يف كل عمليات التعامل اليومي الرسمي وغريه إثر الثورة
التكنلوجية الشاملة التي نعيشها ،باإلضافة إىل التوجيهات السامية التي وردت
يف االسرتاتيجية الخاصة بوزارة الداخلية ،والتي وعى لها الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،والقاضية
بالتعامل وفق األساليب الحديثة واستخدام التطورات يف مجال التكنلوجيا من أجل
تطوير مفاصل العمل والوصول إىل أقىص ما ميكن توفريه من خدمات للجمهور،
باإلضافة إىل التأكيد من قبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة ،عىل رضورة التعامل مع الوسائل الحديثة من نظم
املعلومات ووسائل التخاطب وتطويرها مبا يخدم العملية الرشطية وسبل التواصل
مع املجتمع مبختلف الوسائل وعدم ترك فجوات فاصلة ما بني املؤسسة الرشطية
والتطور الحاصل يف املجتمع بعد تطور كل وسائل التعامل بصورة عامة ،وتسهيالً
لعمليات التوثيق واالسرتجاع واملتابعة وإمكانية نقل وإيصال الرسائل واملخاطبات
عرب اإلنرتنت الذي ترك تأثريا ً عىل كل دقائق األمور ،جرى التحول إىل اإلدارة
اإللكرتونية كبديل متطور عن التعامل الورقي الذي بات يشكل عبئاً كبريا ً عىل
العملية اإلدارية بصورتها الكلية ،وبكل تأكيد فإن األفضلية للنظام الجديد ملا له
من ميزات تقنية تخترص الوقت واملكان ،وال تحتاج إىل جهد كثري ثم ال تحتاج
إىل أماكن تخزين واسعة سوى سعة جهاز الكمبيوتر ،ناهيك عن سهولة اسرتجاع
املعلومات عند الحاجة إليها وميكنك أيضاً حفظها برسية تامة ،حيث شمل التطور
التكنلوجي عملية الحفظ ووفر لنا برامج للتعامل مع املعلومات برسية تامة من
خالل رموز معينة ميكنك التحكم بها عرب تغيريها متى شئت ،لذلك فأن األفضلية
طبعا للتعامل اإللكرتوين.
ويعد النظام اإللكرتوين خا ٍل من املشاكل تقريباً بعد إتقان التعامل معه ،وهو
يخدم مسرية العمل بشكل عام ،وتقيم القيادة والجهات املعنية بالوزارة دورات
عدة للتعامل مع األنظمة اإللكرتونية من أجل استمرارية التعامل مع الربامج التي
تخدم العمل ،ومن هذه الدورات ما يكرس لتاليف األخطاء وتجنب املشاكل التي
تواجه األشخاص الذين يتعاملون مبثل هذه األنظمة املتطورة.
اليوم واستنادا ً للتطورات املتسارعة يف عامل املعلومات والفضاء املفتوح سيكون
التعامل بالورق من الزمن املايض وسيصبح عام قريب من الذكريات ،وأتصور أن
املستقبل سيكون للورق غائباً وال وجود له يف ظل الغزو اإللكرتوين الذي تشهده
الحياة ،وبكل مفاصلها..
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النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com

إضاءات

التعامل مع األوراق يف القراءة العتبارات نفسية.
وهنا البد من القول بتحقيق ذلك التطور الشامل يف اإلدارة اإللكرتونية الذي
مارسناه خالل األعوام الثالثة السابقة من تطوير األنظمة التقليدية لدينا بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،حيث أصبح لدينا ( )18خدمة إلكرتونية و()30
برنامجاً إلكرتونياً  ،وذلك من خالل البوابة اإللكرتونية التي أسهمت يف تحقيق
فاعلية وكفاءة يف األداء لدى الوحدات التنظيمية واملوارد البرشية.

البد من وجود الثقة
ليس هناك أدنى شك في أنه توجد فجوة بسيطة
في العالقة بين الشرطة والمجتمع ،وإلعادة الثقة بين
رجل الشرطة والمواطن ،تتمثل في مرحلتين :األولى
آجلة في غرس قيم ومبادئ حقوق اإلنسان للملتحقين
بأكاديميات الشرطة على مستوى الدولة بحيث يٌولد
إحساس لدى خريج الشرطة الجديد بأنه البد من مراعاة
آدمية المواطن في عمله كمبدأ أساسي ،والثانية في
عمل الندوات والدورات والمحاضرات الدائمة والمتواصلة
لرجال الشرطة الذين يؤدون الخدمة بحيث يشعر ضابط
الشرطة بأن حقوق اإلنسان هي أول ما يجب مراعاته
في عمله ويصبح هذا منهج العمل الذي تنتهجه وزارة
الداخلية.
كما إن لإلعالم دورًا كبيرًا في عملية الربط بين جهاز
الشرطة بحيث يتم توضيح حقوق وواجبات كل طرف
لآلخر ليتم التعامل على هذا األساس وتصبح هناك
شفافية في التعامل بينهما.
وتؤمن الشرطة بأنها في خدمة المواطن الذي هو
يمثل المجتمع ونأمل في معاونة المجتمع لها لكي
تؤدي دورًا نموذجيًا للمحافظة علي األمن والنظام
والضرب بيد من حديد علي أيدي الخارجين عن القانون.

إن جهاز الشرطة والمواطن اإلماراتي شركاء في التنمية
جميعا يحرصون على
واألمن والتعليم ،وأفراد الشرطة
ً
تقوية هذا االرتباط وحماية المواطنين ،فشعار "الشرطة
في خدمة الشعب" ليس مجرد شعار ،وإنما واجب يحتم
على الجميع التقيد به والعمل بمقتضاه.
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اإلعجاب سبب رئيس للمعاكسة...
والفتاة تبحث عن فارس األحالم

الدكتور عبداهلل ابو السمن

نادية نبيل

التطور هو السبب

يرى الطالب الجامعي محمد ماجد أن سبب الظاهرة قد يكون نتيجة التطور الذي
نعيشه يف السنوات األخرية ،والذي انعكس سلباً عىل الشباب ،عالوة عىل إساءة
استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ،وهو ما أدى إىل تفاقم كل هذه الظواهر
السيئة .وذكر عن حادثة تعرض لها يف كافترييا الجامعة بأن إحدى الطالبات ظلت
طوال عدة شهور تالحقه بهدف التعرف عليه من خالل النظرات وأحياناً طلب
املساعدة وأخريا ً وضعت رقم الهاتف يف إحدى الكراسات و مل يهتم بها كثريا ً وفضل
االنتباه اىل دراسته.

تعبير عن اإلعجاب

وترى إرساء محمد التي تدرس الحاسوب يف إحدى الجامعات يف ديب أن معاكسات
الفتيات للشباب هي حاالت نادرة جدًا ورمبا تقوم الفتاة بالتعبري عن إعجابها
بالشاب من خالل عدة طرق للفت االنتباه ،وذكرت إرساء أن معاكسات الفتيات
للشباب مرفوضة يف املجتمع ،خصوصاً ونحن يف مجتمع رشقي ،لكن الفتاة تشعر
أنها مقبولة وجذابة لدى الشاب فتقوم بحركات معينة ،وتوجه إرساء عتاباً للفتيات،
الاليت يقمن بهذه الترصفات عالنية ،واصفة إياهن باملتهورات ،وترى أن كل فتاة يف
حاجة إىل من يثني عليها من الشباب ،ويشعرها بأنوثتها وليس العكس أن تقوم
الفتاة مبعاكسة الشاب ،ويرى الطالب عبد الهادي أحمد الذي يدرس الهندسة يف
إحدى الجامعات  ،أن الفتاة التي تقوم مبعاكسة الشاب هي يف الحقيقة معجبة
به وكثري من الحاالت يف الجامعة حدثت لبعض الفتيات يف الكلية التي أدرس بها
حيث إن إحدى الفتيات ظلت تالحق الشاب حتى تكونت عالقة بينهام ،وأعتقد أن
املعاكسات التى تقوم بها فتيات اليوم هو من أجل الفوز بقلب الحبيب أو للتسلية
يف وقت الفراغ ،حيث تحدث بعد املعاكسات لقاءات وأحاديث يف أماكن عدة،
ويرى أن الشاب املحرتم يرفض هذا السلوك التى تقوم به الفتاة ،وأظن أن كثريا ً من
الناس يرفضون هذا السلوك

اتصلت عدة مرات

ويقول حمدان مسلم طالب يف إحدى الجامعات استقبلت ذات يوم اتصاالً هاتفياً
من رقم غري معروف لفتاة تسأل فيها عن اسم صاحب الهاتف ظنا منها زميلتها

محمد ماجد

إسراء محمد

يف الجامعة ،تزعم أنها اتصلت بها عدة مرات ،ولكن اعتذرت بلطف ،ألنني لست
املقصود  ،وقالت ،إنه التبس عليها األمر ،واعتقدت أن األمر انتهى ،لكن بعد ساعات
قليلة جاءتني رسائل عدة من هاتف هذه الفتاة ،تحمل معاين الحب واإلعجاب
بصوتها وأسلوبها ،وتتمنى أن نكون أصدقاء فاعتذرت عىل الفور ؛ ألنها كانت مفاجأة
يل وانتهى األمر.

قسوة الوالدين

وترى عبري خليل التي تدرس يف إحدى الجامعات يف ديب أن املعاملة السيئة
يف البيت وقسوة الوالدين لهام دور يف انحراف سلوك الفتاة ،فتتساهل يف
األمر ،من خالل ابتداع طرق مع البيئة املحيطة بها ،فتهرب من واقعها،
الذي تعيشه إىل واقع آخر رمبا تجد فيه ما ال تجده يف بيتها .وأكدت عبري
التي اختزلت بعض الكلامت برسعة أن للتكنولوجيا دورا ً أيضا ً يف انحراف
سلوك الشباب ،والفتيات ،فالفضائيات تلعب دورا ً بارزا ً يف تشجيع الفتيات،
من خالل التقليد  ،فتقدم عىل هذا السلوك ،من دون تردد ،وهذا سببه
الرئيس هو حاجة الفتاة إىل الحنان أو خلق حالة حب من خالل معاكسة
فارس األحالم.

االختالط السبب

وترى ناهد موىس التي تدرس الفلسفة وتنتظر أياما ً معدودة للتخرج،
أن سبب املشكلة هو االختالط وخاصة يف العمل والدراسة ،وأستطيع أن
أقول :خالل مشواري الدرايس رأيت الكثري من الفتيات يالحقن الشباب،
وخاصة الشاب الوسيم الهتامم الفتاة أوالً بالشكل كام هو الشاب يهتم
بشكل الفتاة وجاملها ،ولكن لو كنا ملتزمني برشوط اإلسالم ملا حدث ذلك
علنا ً وخاصة يف الجامعات واآلن من السهل جدا ً معاكسة الشاب وخاصة
بسؤاله عن دراسته ،ولكن ليس القصد الدراسة ولكن الهدف هو معاكسته
لبناء عالقة معه .وتقول ميثاء محمد عيل طالبة يف جامعة الشارقة إن
معاكسات الفتيات للشباب قد تكون عابرة ودون قصد فقط لإلعجاب ومتر
لحظتها ولكن معاكسة الشباب ترمي إىل أهداف معينة.
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تحقيق
نفحات

فاطمة المرزوقي

نهيل محمد

عبير خليل

عبد الهادي احمد

رفض هذه الممارسات

يف حني ترفض الطالبة الجامعية هدى سعيد راشد من عجامن املعاكسات جملة
وتفصيالً وتحمل املسؤولية للفتاة ألنها هي السبب يف املعاكسات ،وتقول األفضل
للفتيات االلتزام بالدراسة وليس معاكسة الشباب ،وأعتقد أن املجتمع اإلمارايت
من املجتمعات التي ترفض هذا السلوك الغري أخالقي .وتقول نهيل محمد طالبة
جامعية تدرس هندسة الديكور ،أنها قابلت العديد من الشباب يعاكسون الفتيات،
ولكن الفتاة ال تجروء عىل مامرسة هذا السلوك لخوفها من تطور املوقف وترى أن
العادات والتقاليد يف املجتمع اإلمارايت متنع هذه السلوكيات.

التفكك األسري

وتشري نادية نبيل املعلمة يف إحدى املدارس إىل أن العديد من الدراسات االجتامعية
أكدت أن هذه املامرسات جاءت نتيجة التفكك األرسي ،وما يتبعه من غياب دور
األب يف عملية الرتبية ،وافتقاد القدوة الحسنة ،وتراجع الدور الرتبوي واألخالقي
للمؤسسات التعليمية ،كلها معطيات تدفع إىل اقرتاف سلوكيات وأفعال غري سوية.
إن األمور التي تساعد عىل تهيئة وخلق إنسان غري سوي هي بيئية واألخرى ذاتية
والصحبة السيئة ،لذلك البد من قيام األبوين مبراقبة ومتابعة األبناء وخاصة الفتيات
الاليت أصبحن ندًا قوياً للشباب يف كل املجاالت ناهيك عن التعلم من خالل شبكات
التواصل االجتامعي التي انترشت بني كافة الفتيات والشباب والسهر إىل وقت متأخر
يف الليل يف غياب اآلباء.

استغالل الحرية

وتؤكد موزه عوض كاتبة إماراتية أن األساليب الرخيصة التي تعتمدها بعض الفتيات
ملعاكسة الشباب أو الشباب أنفسهم وجدت قبوالً من بعض الفتيات والنساء،
وحققت بعض النتائج اإليجابية لهؤالء الشباب .وهذا يدل عىل أن التقدم الحضاري
والحرية قد تم استغاللهام استغالالً سيئاً وأن الفضائيات املنترشة لعبت دورا ً كبريا ً
يف تفيش هذه الظاهرة ،وتوضح موزة أن األسباب الذاتية تقوم عىل العوامل املرضية
النفسية بداخل الشخص نفسه فرمبا دفعته عوامل الكبت املوجودة داخل األرسة إىل
انتهاج املعاكسة كاملراقبة الزائدة أو الدالل املفرط  ،فالوسطية أمر مهم يف الرتبية
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فقدان الحنان وعدم
االهتمام باألبناء سبب
رئيس لهذا السلوك
المرفوض

تحقيق

يؤدي إىل أن ينشأ األبناء يف حالة من السلم الذايت الذي يدفعهم إىل انتهاج حياة
دون أخطاء .ولكن مهام كانت األمور فغياب األبوين لوقت طويل خارج البيت رمبا
يكون أحد األسباب يف هذا التسيب الذي نشهده اليوم سواء عىل مستوى الشباب
أو الفتيات.

ضعف التربية

ويقول الدكتور عبدالله ابو السمن أستاذ علم االجتامع ،إن السبب يف هذه املامرسات
الخاطئة هو كرثة املثريات ىف املجتمع ،ويعتقد أن ضعف الجانب الرتبوى سواء من
قبل األرسة أو املدرسة يلعب دو ًرا رئيساً يف هذا السلوك ،باإلضافة إىل التأثري السلبي
لإلعالم الذي يظهر مثل هذه األمور عىل أنها تقدم حضاري وحرية العرص للجميع،
وكذلك وجود استجابة ىف بعض األحيان من قبل الفتيات والشباب عىل حد سواء
لهذه املعاكسات مام يدفع الفتيات إىل اإلقدام عىل ذلك مرارا ً وتكرارا ً.وشدد عىل
رضورة معالجة أسباب الظاهرة قبل نتائجها ،ولهذا ال بد من التزام تعاليم وأوامر
ديننا الحنيف ،خاصة فيام يخص الحجاب للفتيات وغض البرص للشباب ،ورضورة
االهتامم بالرتبية ،فهي حصن حصني ضد مكائد الشيطان ،وال بد أن نعيد للمدرسة
دورها الرتبوي من جديد ،فام ظهرت هذه الظاهرة وانترشت إال ىف ظل غياب
تام للدور الرتبوي للمدرسة ،ورضورة تخفيف تكاليف الزواج ويجب عىل اآلباء أن
يرحموا أوالدهم وبناتهم وييرسوا لهم أمر تحصني أنفسهم ،باإلضافة إىل رضورة
وجود عقاب ملن يقوم بهذا العمل املشني سواء من الفتاة أو الشاب.

السبب انشغال األهل

وتعتقد أمل العوبد االختصاصية االجتامعية ،أن هذه السلوكيات يتحمل مسؤوليتها
اآلباء واألمهات حينام يعرفون أن أبناءهم يغرقون يف هذا املستنقع من املكاملات
الطويلة العابثة يف البيت ،حيث تكون هذه املحادثة الطويلة جاءت من خالل
املعاكسات يف مكان ما وخاصة عندما تكون الفتاة مهتمة بشاب معني ،لذلك قبل
أن نلوم الشباب والبنات يجب علينا أن نلوم األهل الذين مل يقدروا النعمة ومل
يحافظوا عىل هذه األمانة التي كلفهم بها الله وأعتقد أن االعتامد عىل الخدم يف
الرتبية هو أحد األسباب التي تؤدي إىل انشغال األهل عن األبناء وبالتايل تعمل
الفتاة كيفام تريد.

,,

وضع حلول ناجعهة

وترى االختصاصية النفسية فاطمة املرزوقي ،أن أسباب انتشار هذه الظاهرة عديدة
منها البيئة ،والتنشئة االجتامعية ،وكذلك الدور املنوط برتبية األرسة ،وكذلك عالقات
الصداقات ودورها ،يف حني يعد االنفتاح عىل الفضائيات ،واملسلسالت املدبلجة،
وتبني مفهوم االنفتاح والحضارة بشكل خاطئ ،هذه كلها نتائج تجعل من البنت
تفعل مثل هذه األمور .والشك أن االفتقار إىل املشاعر والعطف والحنان من
الوالدين من ضمن األسباب .وتضيف ،لقد خرج هذا الجيل بشبابه وفتياته للبحث
عن العاطفة والحنان والحب لدى اآلخرين يف السوق أو الشارع أو اإلنرتنت ،وبدأت
املعاكسات والعالقات العابثة هنا وهناك ،نحن بحاجة إىل وضع حلول ناجعة للحد
من هذه الظاهرة التي بدأت تنترش بشكل كبري يف املجتمع.

المجتمع واألهل يتحمالن
المسؤولية الكاملة لهذه
الممارسات الخاطئة
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رأس

الخيمة تودع أحد أبنائها البررة

أتقدم بأحر التعازي واملوساة إىل أرسة
فقيدنا الغايل وإىل أبناء رأس الخيمة لوفاة
املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،األخ عبدالله
يوسف العبدالله ،فهو رجل شهد له الجميع
بحبه لبلده ولألرض التي نشأ عليها ،وألن
هذا دافعه الكبري يف العطاء بال حدود،
وكنت دامئاً أتذكر عبارة كان يرددها دامئاً
وهي (حبي لرأس الخيمة وأهلها بالحدود
صبي صغري ،حيث
فلقد أعطتني هذه األرض كل يشء) .عرفت املغفور له وأنا ّ
كنا نسكن يف منطقة سدروه ،ولكن معرفتي به أكرث وعن قرب عندما كنا
يف مجلس إدارة نادي اإلمارات ،حيث كان ،رحمه الله ،نائباً لرئيس مجلس
اإلدارة ،وكنت أنا رئيساً للجنة الرياضية بالنادي ،وكان النادي مير بأزمة مالية
يف تلك األيام ،وكان(أبو يوسف) يدفع من ماله الخاص لدعم أننشطة النادي،
وأحياناً يساهم يف دفع رواتب العاملني ،وأذكر بعض الجمل ،ومنها( :إن أبناء
النادي هم أوالدي ومن واجبي الوقوف بجانبهم بكل ما أملك) ومن املواقف
التي ال زلت أتذكرها ،كنا يف أحد اجتامعات اللجنة الرياضية ،وطال االجتامع
حتى الساعة الثانية عرشة والنصف ليالً ،وكان النقاش يدور حول كيفية توفري
مبلغ من املال إلقامة معسكر لفريق كرة اليد بالنادي ،وفجأة يدخل علينا (أبو
يوسف) ويسلم علينا ،ويقول ،استمروا يف اجتامعكم ونقاشكم واعتربوين غري
موجود ،وهو يراقب ويسمع ما يدور ،وبعد نصف ساعة من النقاش يطلب
التدخل ،وقال ،كم يكلف هذا املعسكر ويف أي دولة ترغبون إقامة املعسكر
فيها؟ فأبلغناه بالتكلفة كاملة من تذاكر وإقامة يف فنادق وتأجري مواصالت
واملالعب وتغذية .وإذا به يقول ،أنا أتكفل باملبلغ بالكامل هذا هو موقف
واحد بخالف دفع مكافآت الفوز لبعض فرق النادي ،ومن حسن حظي أنه بعد
انتهاء اجتامعات مجلس اإلدارة أحياناً أجلس معه ملناقشة بعض األمور التي
تخص شؤون النادي وغريها فأخرج باستفادة ال تقدر بثمن ومنها:
 - 1أنه رجل عصامي بنى نفسه بنفسه.
 - 2حبه لبلده واألرض التي نشأ عليها ال يعادله يشء.
 3رجل له بعد نظر وال يعرف املستحيل إطالقاً. - 4لديه إميان راسخ بأنه لو عمل الجميع بإخالص ،ال ستطعنا تحقيق كل
األهداف.
ومن املواقف التي أتذكرها ،كنت معه يف منزله يف منطقة خزام فعرض رشيط
فيديو ،كان رحمه الله ،يقود ج ّرارا ً بنفسه وينقل الرمال والحجر يف أحد املواينء
املرصية ،حيث كان يستأجر مساحة يف أحد املواينء هناك ،ال متالكه بعض سفن
النقل .ويف مشهد آخر يقوم بتبديل إحدى عجالت ناقلة كبرية بنفسه.
أقر لكم بأنني مل أستعرض حق هذا الرجل يف هذه السطور املتواضعة ودوره
عندما استلم دائرة األشغال العامة قبل وفاته ،وعندما استلم العمل يف أول مرة
عند تأسيس هذه الدائرة أرجو من إخواين يف هذا الجانب إبراز دور الفقيد
ليكون قدوه لنا وألجيال املستقبل .رحم الله فقيدنا وأدخله فسيح جناته.
عميد.م  /صالح سالم الشمالي
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استطالع

(غايتنا سالمتك)
حقق أعلى مستوى الوعي
والسالمة المرورية للمجتمع

تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة راس الخيمة،
اختتمت فعاليات أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي التاسع والعشرين ،والذي أقيم هذا
العام تحت شعار (غايتنا سالمتك) والذي سبقته استعدادات مكثفة من قبل الجهاز األمني بالقيادة
العامة ،والذي يوظف بدوره كافة إمكانياته لتحقيق أعلى مستوى من الوعي والسالمة المرورية ألكبر قدر
من شرائح المجتمع المختلفة على مستوى اإلمارة ،وعلى هامش االحتفاالت ،أقامت إدارة المرور والدوريات معرض ًا
مروري ًا توعوي ًا للتعريف بمخاطر الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة .

تقرير  :زينب يحيى المعز  -تصوير  :مصطفى إيبي

العميد محمد النوبي محمد

العقيد عبداهلل علي منخس

العقيد علي العلكيم

وقال العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،إن انطالق أسبوع
املرور الخليجي يأيت ضمن مبادرات قطاع املرور ،ويف إطار الخطة االسرتاتيجية بوزارة
ليجسد شعارات املرور
الداخلية لتحسني السالمة املرورية عىل الطرق ،وشعار هذا العام يأيت ّ
التي حملتها أسابيع املرور الخليجية عىل مدى هذه السنوات الطويلة ،فقد جاء الشعار
ليؤكد حقيقة أن الحفاظ عىل حياتنا وحياة اآلخرين وجميع مستخدمي الطريق من أخطار
الحوادث املرورية مسؤولية مشرتكة بني األجهزة املرورية وأفراد املجتمع ومؤسساته العامة
والخاصة ،فالكل رشيك يف هذه املسؤولية ،وأشاد النويب مبا شاهده يف املعرض الذي احتوى
عىل صور واقعية للحوادث املرورية ،كام تضمن لوحات فنية ومجسامت متنوعة ،جاء ذلك
أثناء افتتاحه للمعرض املروري مبركز املنار التجاري .
ومن جانبه أكد العقيد عبدالله عيل منخس مدير إدارة املرور والدوريات بأن وزارة
الداخلية تطالب دامئاً بوضع كل اإلمكانات إلنجاح هذه االحتفالية الحضارية وأن تكون
هذه االحتفالية املرورية بداية جديدة وانطالقة حقيقية لتحقيق األهداف املرجوة بخفض
الحوادث املرورية إىل أدىن حد ممكن بتضافر جميع الجهود ،وإن الوزارة تسعى من خالل
دعم الجهود التي تهدف إىل امليض قدما لحل املشكالت املرورية إىل االرتقاء مبستوى
الخدمات استنادا إىل منهج علمي يرتكز عىل أحدث األساليب العلمية والتقنية ،وأكد منخس
بأن مثل هذه املعارض واألجنحة التوعوية تعمل عىل غرس الثقافة املرورية يف نفوس الجميع
ملا تشتمله من صور توضيحية عن أسباب ونتائج الحوادث .
وقال العقيد عيل العلكيم رئيس قسم الهندسة املرورية بإدارة املرور والدوريات ان
شعار أسبوع املرور الخليجي الـ« 29غايتنا سالمتك» يؤكد عىل املسؤولية املشرتكة لكل فرد
30
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المقدم أحمد الصم النقبي

الرائد الشيخ محمد سلطان القاسمي

يف املجتمع من خالل املحافظة عىل هذا الهدف والعمل سوياً للحد من الحوادث املرورية
والتقليل منها قدر اإلمكان ،مضيفاً أننا نتمنى أن يعي الجميع املغزى الذي تنشده وتعمل
من أجله وزارة الداخلية ممثلة يف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية حني وجه برضورة تكاتف الجهود يف توعية قائدي املركبات
ومستخدمي الطريق بأهمية االلتزام بقواعد القيادة لتصبح ثقافة يجب أن يعيها الجميع
للتقليل قدر اإلمكان من الحوادث املرورية التي زهقت بسببها أرواح الكثريين ،ووصف
العلكيم أن املعرض الذي يقام سنوياً بأنه يأيت لتعزيز الثقافة املرورية ومنح الجميع جملة
من النصائح واإلرشادات املصورة  .وأضح املقدم أحمد الصم النقبي ،مدير فرع التوعية
واإلعالم املروري أن الهدف من إقامة أسبوع املرور يف دول مجلس التعاون الخليجي هو
رفع مستوى الوعي املروري لدى الجميع وتذكريهم بأهمية القيادة اآلمنة واالنتباه إىل ما
يدور يف الطريق من ترصفات خاطئة من بعض مستخدمي الطريق من سائقني ومشاة
حتى ال يكونوا عرضة للحوادث املرورية املؤسفة والحد منها ،حيث أضحت ظاهرة مزعجة
ملعظم املجتمعات ،ملا لها من انعكاسات سلبية مبارشة عىل النواحي االجتامعية واالقتصادية
وملا تخلفه من فقد اآلالف من األنفس بني هالك ومعاق ،وما تخلفه أيضاً من خسائر يف
املمتلكات الخاصة والعامة و من هنا نسعى إىل أن يجسد هذا األسبوع مبفهومه الحقيقي
مع كافة رشائح املجتمع والجهات املختصة سواء الحكومية واألهلية شعار هذا األسبوع،
وهو ( غايتنا سالمتك ) ،وأوضح الصم أن اإلدارة حريصة كل الحرص عىل إقامة هذه املعارض
سنوياً وعىل مدار العام وبالتنسيق مع كافة املدارس ألنها رسالة تربوية توعوية مؤثرة يف
نفوس الطلبة ،فالصورة أبلغ من الكالم .
وقال الرائد الشيخ محمد سلطان القاسمي ،رئيس قسم الدوريات ،أن أفراد القسم جندوا
نفسهم ميدانياً ،وذلك بالتنسيق مع إدارة املرور وإدارة اإلعالم والعالقات العامة يف توزيع
العديد من الكتيبات واملنشورات التوعوية التي أعدت خصيصاً لتثقيف الشارع وغرس
املفاهيم الصحيحة أثناء القيادة واستخدام الطريق ،مؤكدا ً عىل أن األشخاص الذين يجعلون
أنفسهم فوق القانون يخطئون يف حقهم وحق آبائهم وأبنائهم ومجتمعهم ،مشيدا بالجهود
التي بذلت يف تنظيم معرض التوعية من جانب املرور وبالتعاون مع إدارات املدارس املشاركة
وعىل مدى التعاون القائم بني الجانبني وعروضه املميزة املتنوعة حول السالمة املرورية وما
يتم تقدميه من مطبوعات إرشادية مفيدة للطالب والطالبات.
وذكر املالزم محمد عبيد شلشول أن نظام النقاط املرورية الجديد " النقاط السوداء "
جاء أيضاً ليغرس مفهوم السالمة املرورية واالنضباط يف تطبيق األنظمة املرورية املعمول
بها عىل مستوى الدولة ومدى حرص وزارة الداخلية للتصدي يف حل تلك املشكلة املرورية

نفحات دينية

استطالع

والتي نعاين منها بالواقع ،ولوضع حد لهؤالء املستهرتين واملخالفني لألنظمة املرورية ،مضيفاً
أن أسبوع املرور ما هو إال رسال ًة ودعوة أيضاً لجميع املؤسسات املساهمة يف دعم الحمالت
املرورية لألخذ بهذه القضية وتحويلها إىل هم مجتمعي يجب مواجهته بشكل حاسم ،مشريا ً
إىل أن املعرض يعمل عىل إيصال رسالة مفادها :الحد من بعض السلوكيات الخاطئة وحامية
الجميع من الوقوع يف الحوادث املرورية ،متمنياً للجميع السالمة املرورية واتباع القواعد
واألنظمة املرورية  .ويذكر أن العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة
كان قد افتتح املعرض الذي أقامته إدارة املرور والرتخيص باملناسبة يف وقت سابق.

tariqbensaif@gmail.com

موازين

العقيد  /طارق محمد بن سيف

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية سمة من سمات العصر الحديث
ومطلب ضروري لكثير من المؤسسات الحكومية
إلدراكها بأهمية إقامتها وفائدتها للمتدربين في
حاضرهم ومستقبلهم.
التدريب جزء أساسي كذلك في منظومة بناء
اإلنسان المنتج المؤثر ،وإن على وزارة الداخلية والسيما
معاهد التدريب أن يتمكنوا من تحديد االحتياجات
التدريبية وصياغة حقيبة التدريب بناء على المعطيات
ودراسة الواقع المراد تطويره ووضع خطة لمتابعة
جدوى التدريب وقياس أثره ،ليكون العمل مرتبًا
ومنظمًا وقادرًا على اإلنتاج دون عشوائية.
إن وزارة الداخلية تمتلك كفاءات وضباطًا مشهودًا
لهم بالخبرة الواسعة في ميادين التأهيل والتدريب
وينبغي االستفادة من تلك الخبرات واستثمارها في
مجال العمل.

غايتنا سالمتك  ...لذا التزم :

 - 1بالتوكل عىل الله دامئاً واحرص عىل األذكار.
يف بداية كل صباح ومساء.
 - 2بالرسعة ومسافة األمان أثناء القيادة.
 - 3بخط السري اإللزامي والتجاوز اآلمن عىل الطريق.
 - 4بجلوس األطفال باملقاعد الخلفية وربط حزام األمان.
 - 5بالفحص الدوري للمركبة وباألخص (اإلطارات ،الفرامل ،اإلضاءة).
 - 6بإعطاء األولوية لعبور املشاة واستخدام آلة التنبية عند الحاجة.
 - 7بتخفيض الرسعة عند املنحنيات ،املنعطفات ،التقاطعات ،أماكن عبور املشاة ،املفارق  ...إلخ).
 - 8بعدم (السري عكس السري ،استخدام الهاتف أثناء القيادة ،التجمهر حول
الحادث املروري ،دخول الطريق قبل التأكد من خلوه).
 - 9بالخطوط األرضية والعالمات واللوائح املرورية عىل الطريق وباإلشارة الدالة
عىل تغيري االتجاه.
 - 10باليقظة واالنتباه أثناء القيادة والتحيل بالصرب أثناء االزدحام املروري .
إعداد :مالزم محمد عبيد سعيد-
ضابط فرع التوعية واإلعالم المروري بإدارة المرور والدور يات بشرطة رأس الخيمة
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إن التدريب المستمر لمنتسبي الوزارة يجعلهم دائم
االتصال فيما يحدث في العالم لكي يسعون لمواكبة
التطورات العلمية في شتى المجاالت التي تهمهم،
وتساعدهم في تطوير أنفسهم في الحقل الذي
يعملون فيه.
مهما ،وهو اليوم أكثر
التدريب الجيد كان دائمًا شيئًا
ً
أهمية ،وال يمكن ألحد اليوم أن يتعلم كل ما سوف
يحتاج إليه في مجاله المهني في بداية ممارسته
لهذه المهنة ،لذلك تأتي الدورات التدريبية لصقل
وتنمية المعارف وتطوير الكادر البشري في الوزارة
ليقوموا بمهامهم على أكمل وجه.

تقرير

آثار وعواقب الحوادث
المرورية كارثية
يكاد ال يمر يوم دون أن يسجل حادث مروري أو حالة وفاة أو إصابة بليغة على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية رغم حداثة
الشوارع ومالءمتها لمواصفات وشروط السالمة ،ولكن لألسف الحوادث مستمرة وفي تصاعد رغم الجهود الكبيرة التي تبذل
في هذا المجال للتقليل منها ،والكل يعي بخطورة الموقف وويالته سواء كانوا مسؤولين أو رجال المرور أو أولياء األمور حتى
أن السائقين أنفسهم ملمون بخطورة ونتائج الحوادث ،فقد تركت هذه الحوادث آثاراً بليغة ال يحمد عقباها.
أجرى االستطالع /حسن المنصوري  -تصوير  /مصطفى إيبي

فالحادث املروري يقع يف جزء من الثانية ،ولكن عواقبه
تظل مستمرة ووخيمة فقد دفع الكثريون حياتهم مثناً
لها أو يظلون لفرتة طويلة من الزمن يعانون ويشتكون
من آثارها كام أن أهايل ضحايا الحوادث ذرفوا الدموع
عىل فلذات أكبادهم الذين ذهبوا من بني أيديهم
لحظة طيش وتهور سائق غري آبه بأرواح الغري وال مبال
بقواعد وأنظمة سري املرور.
هناك الكثري من املآيس والقصص والروايات التي أفرزتها
حوادث السيارات ،وللداللة عىل ذلك قم بزيارة واحدة
للمستشفيات ستشاهد األدلة ماثلة أمامك ،حيث
ستشاهد مناظر تقشعر لها األبدان من فظاعة أثر
الحادث ،فمنهم من فقد الذاكرة أو حكم عليه باإلعاقة
وبعضهم ال يقوى عىل الحركة والكالم ،وآخرون يف تعداد
املوىت ،فأسأل املوىل العيل القدير لهم بالرحمة واملغفرة.
"العني الساهرة" ألقت الضوء عىل هذه الظاهرة املقلقة
والقاتلة مبناسبة أسبوع املرور ،إذ استطلعنا بعض
اآلراء من األطباء العاملني يف هذا املجال وممن تعرضوا
لهذه املآيس ،وإليكم التفاصيل لنخرج بالعربة واملوعظة
ونسهم ولو بجزء يف تبصري املجتمع من العواقب
الوخيمة جراء حوادث السيارات .ونحن يف سياق إعداد
هذا االستطالع منا إلينا خرب مفاده أن سيدة ال تحمل
رخصة قيادة يف منطقة كلباء دهست طفالً ال يتجاوز
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التاسعة من عمره ورشعت بالهروب من مكان الحادث
والعناية اإللهية أنقذته من املوت ،ويف عجامن أسفر
حادث وقع فجرا ً عن وفاة آسيوي ،حيث انشطرت
جثته إىل جزئني ومتكنت األجهزة األمنية من إلقاء
القبض عىل املتسبب بعد هروبه مبارشة من موقع
الحادث وكان حادث مدينة العني حديث األهايل،
إذ بلغ عدد ضحاياه  22فردا ً كانوا بالحافلة متجهني
إىل مقر عملهم ،وهناك الكثري من األحداث املرورية
املفجعة التي تطلعنا بها وسائل اإلعالم .

االرتجاج بالمخ أخطر الحاالت
ويف هذا اإلطار يقول د .بهاء الدين سعد أخصايئ
طب طبيعي مبركز العالج الطبيعي بالجزيرة الحمرا:
تعد الحوادث املرورية مقلقة ولها انعكاسات سلبية
عدة ال يشعر بها إال األهل واألطباء ،كام أنها تكلف
الدولة الكثري من هدر األموال والطاقات البرشية،
وهذه الحوادث موجودة يف كل بقاع العامل ولكن
بنسب تتفاوت ،ونحن يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة نأمل أن تنخفض هذه النسبة حتى ال نخرس
الكثري من األرواح وال سيام أن الدولة بحاجة ماسة
إىل أبنائها ،ويضيف أن املركز يستقبل حاالت متنوعة
ما بني الخطرة واملتوسطة لتلقي العالج الطبيعي ونحن

بدورنا نسعى بكل جهد لتوفري العالج الالزم للخروج
بأقىص استفادة من العالج للعودة مجددا ً للحياة
بصورة طبيعية .وأوضح ،كل مرتددي املركز استفادوا
من العالج وبنسب متفاوتة  ،وبني د .بهاء الدين أن
أخطر إصابات الحوادث التي تسفر عن ارتجاج املخ،
وهذا له تأثري عىل مراكز املخ الحيوية املسؤولة عن
الحركة والتوازن ،ومن الحاالت الحرجة التي يرسدها
 ،قدوم شخص يشتيك من تشنج شديد يعاين من
ضغط بأعصاب ومراكز املخ ،وطالب بأهمية استمرار
تلقي العالج الطبيعي ،موضحاً أن اإلصابة من جراء
الحادث تؤدي إىل تشنج وتيبس ،والعالج يسهم
مبعالجة هذا التشنج أو مينع من ازدياد الحالة ،متمنياً
السالمة املرورية للجميع ومشيدا ً بدور رجال املرور
وما يقومون به للحد من هذه الظاهرة ،فلهم الشكر
واالمتنان.

القلب يعتصر ألم ًا على المصابين
ومن جهته تحدث د .مصطفى النشار املدير الطبي
ملستشفى صقر ،أن أغلب مرتكبي الحوادث من فئة
الشباب بعمر الزهور ،والقلب يتقطع أملاً عىل ضحايا
هذه الحوادث ،حيث نالحظ أن عددا ً كبريا ً من هذه
الحوادث تنتهي ،بالوفاة أو العاهة الشديدة ،ويف

تقرير

د .بهاء الدين سعد

كلتا الحالتني خسارة ،معرجاً إىل أن السبب الرئيس
هو التحدث أو العبث بالهاتف املتحرك .ونقلت
للمستشفى عدة حاالت يكون املصاب ممسكاً بيديه
جهاز (البالك بريي) ،مام يدل عىل وجود عالقة ما بني
زيادة استخدام هذه األجهزة وعدد الحوادث ،وأشار
إىل أنه أثناء عمله باملستشفى تم إحضار فتاة يف
العرشين من عمرها وكانت ممسكة بجهاز (الج ًوال)
وهي مصابة بنزيف شديد يف املخ وتوفيت عىل أثره،
فهذا املشهد أحزن الجميع ،ويف هذا السياق عىل
فئات املجتمع التكاتف ويقع عىل اإلعالم دور كبري يف
تناول هذه القضية ويستمر بها دون كلل ،ألن الشباب
بحاجة دامئاً لتذكريهم وتوعيتهم بخطورة الحوادث.

عشنا أيام ًا صعبة بعد الحادث
من جهته ذكر عيل أحمد املنصوري أن ابنه ابن
السادسة عرشة كاد يدفع حياته نتيجة تهور سائق
بعد أن صدمه مبركبته أثناء قيادته للدراجة أمام
منزله ليفقد الوعي ملدة تزيد عن سنة كاملة ،وحالياً
يتلقى العالج خارج الدولة ،نأمل له السالمة ،وعىل أثر
هذا الحادث عشنا أياماً يف غاية الصعوبة ووالدته ال

عبيد عبداهلل الخاطري

تتوقف عن البكاء خوفاً عىل أبنائها.

سعيد بن علوان

حسن راشد الحبسي

العالج الطبيعي مبركز العالج الطبيعي بالجزيرة
الحمراء ،الفتاً إىل أن الحوادث لها آثار سلبية عىل حياة
الفرد املصاب واملحيطني به ،متوجهاً بالشكر لكل من
وقف إىل جواره خالل مكوثه باملستشفى.

تعرض للحادث أثناء ممارسته للرياضة
وعىل رسيره بقسم الجراحة ،التقينا بالسيد حسن
راشد الحبيس (متقاعد) ،شكر الله ،عز وجل ،أن إصابته
إصابة بالقلب وغيبوبة
من الحادث الذي تعرض له مل تكن بليغة حيث أصيب
بكسور يف القدم وإصابة بالرأس أشعرته بأمل شديد أما عبيد عبدالله الخاطري ،موظف بوزارة الداخلية
بعد الحادث ،ولكن األطباء قاموا بواجبهم عىل أكمل أثناء قيادته ملركبته اصطدم بشاحنة وظل يتلقى
وجه ،وحالياً يتلقى العالج باملستشفى وحالته تتحسن العالج بأبوظبي والحادث تسبب له بإصابة يف القلب
ومستقرة .وبني أن الحادث وقع أثناء مامرسته لرياضة وظل يف غيبوبة ملدة عرشة أيام وحالياً ميارس العالج
امليش ،فإذ بسائق سيارة يصدمه ويهرب عىل الفور غري الطبيعي بشكل يومي ،مطالباً كل مرتادي الطريق
مكرتث بإصابته وحالته ،ولكن نجح رجال الرشطة من بالتوخي والحذر وتوقع أخطاء اآلخرين.
إلقاء القبض عليه.
حادث مأساوي
أما الحالة املؤملة كانت للشاب جمعة أحمد النعيمي
الحادث له آثار سلبية
 27سنة ،حيث عندما كان عىل مقاعد الدراسة منذ
على حياة المصاب
أما سيف سعيد بن علوان  42سنة وقع له حادث  ،سبع سنوات تعرض لحادث أسفر عن ارتجاج باملخ
العام املايض عىل شارع محمد بن زايد أسفر عن وجود ليفقد عىل إثره النطق ويصبح معاقاً وحالته الصحية
كرس يف الفخذ وخلع يف الحوض وأجرى 3عمليات تتحسن ولكن ببطء متمنني له السالمة ولكل ساليك
ومكث أكرث من  3شهور باملستشفى ،وحالياً يتلقى الطريق.
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كتاب يوثق سيرته في أعرق مكتبات العالم

راشد بن حميد النعيمي حاكم
عجمان السابق..

أحد اآلباء المؤسسين
التحاد اإلمارات

من أقواله  ":وفاؤنا المطلق ألرض الوطن وتراث اآلباء واألجداد يفرض علينا هذا
الموقف االتحادي وإدراك المسؤولية التاريخية لمواصلة مسيرة االتحاد ".
م من أعالم الدولة ،من اآلباء العظماء الذين شاركوا في تأسيس دولة االتحاد ،وترسيخ أركانها ،إرادة قوية
عل َ ٌ
َ
وعزيمة صلبة ،صنع وإخوانه مؤسسو الدولة سفينة تبلغهم الهدف ،وتحقق لهم المراد ،اسم سموه مرتبط
باإلنجازات العظيمة التي حققتها إمارة عجمان في عهده .إنّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي
حاكم إمارة عجمان السابق  ،يرحمه اهلل.

إعداد  :وليد الشحي

عند التوقيع عىل دستور الدولة املؤقت ووثيقة االنضامم لالتحاد عام 1971م مل
يدخر الشيخ راشد يو ًما أي جهد يف سبيل السري إىل األمام عىل طريق النهضة والحياة
العرصية ،فسار بشعبه من حياة الصحراء الصعبة ورحالت الغوص الشاقة للبحث
عن اللؤلؤ  ،إىل حياة من الرفاهية والسهولة والرخاء.
اشتهر الشيخ راشد بحنكته وسعة صدره ،ولعب دو ًرا متمي ًزا يف الوساطات
واملصالحات وحل األمور مهام شكلت عىل أصحابها ،وساعده عىل ذلك قوة
شخصيته وحضور حجته ،وإملامه بتاريخ املنطقة وسريته العطرة بني القبائل.

نشأته وحكمه
ولد املغفور له بإذن الله الشيخ راشد عام 1902عىل ساحل الخليج العريب ،وتوىل
مقاليد الحكم بإمارة عجامن عام  ، 1928ويعد الحاكم التاسع إلمارة عجامن
واملؤسس الحقيقي لنهضها وازدهارها.
أخذ أصول الحكم عن أبيه الذي حكم اإلمارة ملدة  18عا ًما تقري ًبا منذ عام 1910
حيث كان عمر الشيخ راشد  8سنوات ،واستطاع  -رحمه الله -من خالل هذه الفرتة
أن يترشب معاين الرجولة وأساليب الحكم الرشيد ،وطرق معالجة األمور بحكمة
وعقالنية.
وقد كان لوالدته الشيخة (شيخة بنت سعيد بن ماجد بن عيل بن راشد األول
النعيمي) دور كبري يف تنشئته وتربيته وغرس الخصال الحميدة واألخالق العالية
يف نفسه.
كان الشيخ راشد الفتى يتابع عن كثب أخبار القبيلة واإلمارة ،وتثريه قصص الصحراء
ومغامرات التجارة ،إذ ليس يف تلك الحياة ما يعطي بديلاً عن الواقع القائم بكل
تفاصيله.
وعندما توىل الشيخ راشد مقاليد الحكم يف اإلمارة يف عام  ، 1928سار مبدينته
38
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يف منعطف حقيقي نحو التطوير والتحديث ،فنعمت باألمن واالستقرار والسكينة،
واستطاع الشيخ راشد -رحمه الله  -أن يوظف موارد اإلمارة املحدودة جدًا يف تنمية
إمارته .وقد وافق عىل املرشوعات التي تكفلت بها الجامعة العربية لتحقيق
التنمية االقتصادية يف املنطقة يف يناير عام .1965

أصالته العربية وتطور اإلمارة في عهده
ويذكر الدكتور
سيد نوفل األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية يف
ذلك الوقت تف
اصيل
لقائه مع الشيخ راشد بن حميد وويل عهده حميد بن
راشد ،وقبول
سموه إرسال كتاب إىل جامعة الدول العربية يعرب فيه عن
شكره لها وقبوله مرشوعها ،وهذا نصه:
سيادة األمين العام لجامعة الدول العربية
تحية أخوية صادقة ،وبعد
أكيدا للح
فت ً
ديث الذي دار بيننا اليوم مع األخ الدكتور سيد
نوفل األمين ال
عام المساعد للجامعة ،أو ّد أن أعرب عن شكرنا
للجامعة على ما
وضعته من مشروعات للتنمية االقتصادية،
ُ
وأن أبدي الترحيب بالبدء الفوري في تنفيذها.
هذا وفي الختام ،تفضلوا بقبول فائق االحترام
أخوكم المخلص:
راشد بن حميد النعيمي
حاكم عجمان وملحقاتها
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عمار النعيمي:
« المبادرة تساهم في رفع مست
وى الوعي بالقصة المدهشة لتطور اإلمارات»
سيرة راشد بن حميد النعيمي في أعرق مكتبات العالم
جرى مؤخرا ً إعداد مبادرة فريدة من نوعها تتمثل
يف إطالق النسختني العربية واإلنجليزية لكتاب يحيك
السرية العطرة للمغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ راشد
بن حميد النعيمي ،حاكم عجامن السابق ،ليكون أحد
أبرز املؤلفات املتعلقة مبسرية التطور يف اإلمارات ،
وهو من تأليف جرام ويلسون.
وتم توقيت اإلعالن عن الكتاب تزامناً مع الذكرى
السنوية الخامسة واألربعني النطالق مبادرة  25فرباير
 ،1968حينام قامت إمارة عجامن ،جنباً إىل جنب مع

شقيقاتها اإلمارات األخرى ،بصياغة "اتفاق ديب" ،والذي
قاد فيام بعد إلنشاء اتحاد اإلمارات العربية املتحدة.
وعكفت حكومة عجامن عىل تسليم نسخة من كتاب
"راشد سرية حاكم" ألكرث من  500مكتبة عريقة تقع
يف  200دولة ومنطقة حول العامل .وأشاد سمو الشيخ
عامر بن حميد النعيمي ،ويل عهد عجامن باملبادرة،
وعرب عن أمله يف أن تشكل هذه القصة املذهلة التي
يتضمنها الكتاب مصدر إلهام لآلخرين .فمن خالل
توزيع هذا املؤلف عىل أكرث املكتبات شهرة وأرفعها

اهتمامه بالعلم والمشاريع الحيوية
وضع الشيخ راشد التعليم نصب عينيه  ،ابتداء من التعليم النظامي عام  ، 1958حيث
وصل عدد الطالب عام  1972يف اإلمارة  1700طالب وطالبة  ،دون إحصاء منطقتي
مصفوت واملنامة  ،بحسب اإلحصاءات التي أجرتها وزارة الرتبية والتعليم آنذاك  ،كام
أنشأ سموه الدوائر الدوائر املحلية يف اإلمارة ،فاستحدث البلدية التي شقت الطرق،
وقدمت الخدمات وأرشفت عىل تنفيذ املرشوعات ومخططات التنمية .وقُسمت
الرشطة يف عهده إىل عدة أقسام أهمها :قسم التحقيقات واملباحث الجنائية ،وقسم
املرور ،واضطلعت بدورها يف حفظ األمن وتقديم الخدمات االجتامعية للمواطنني .
لقد عمل املغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتفان وإخالص مع
أخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،يرحمهام الله  ،ومع إخوانهام حكام اإلمارات
 ،من أجل قيام دولة اإلمارات تحت راية االتحاد  ،وكان ذلك نابعاً من إميانه العميق
باملصري الواحد واملصلحة املشرتكة ،وعبرّ عن ذلك سموه أيضً ا بقوله:
"وفاؤنا املطلق ألرض الوطن وتراث اآلباء واألجداد يفرض علينا هذا املوقف االتحادي
وإدراك املسؤولية التاريخية ملواصلة مسرية االتحاد ".
رحيله
تويف الشيخ راشد بن حميد النعيمي يوم األحد  6سبتمرب  ، 1981بعد أن قىض عمره
يف خدمة أبناء إمارته وتحسني ظروف معيشتهم ،وكان الرجل الويف الذي بكاه الجميع
قيادة وشعبًا ،وجاءت الوفود من مختلف أصقاع العامل للتعزية يف فقيد الوطن .
وخلفه من بعده خليفته صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الذي سار
عىل نهجه يف الحكم وحب الخري لشعبه ووطنه.
المصادر والمراجع :
 املوسوعة اإللكرتونية لدولة اإلمارات. عجامن يف ذاكرة الزمان.كتاب دولة اإلمارات الصادر يف عام 1974مبناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس االتحاد. البوابة اإللكرتونية الرسمية لحكومة عجامن http://www.ajman.ae جريدة االتحاد. جريدة البيان.-www.ourallegiancetokhalifa.ae
-www.uaezayed.com
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مكانة يف العامل ،فإن هذه املبادرة ستساهم يف رفع
مستوى الوعي بالقصة املدهشة ملسرية تطور اإلمارات
خالل نصف قرن من الزمان .وأضاف قائال" :كابن
الصحراء ،مل ينس الشيخ راشد أبدا ً املعاناة والحرمان
يف الزمن املايض .فخالل حكمه إلمارة عجامن الذي
امتد عىل مدى  53عاماً ،عمل الشيخ راشد جاهدا ً
لبناء عجامن .ويف ذات الوقت ،كان أيضا أحد مهنديس
اتحاد اإلمارات من خالل جهوده يف بناء التوافق ووضع
عجامن يف قلب عملية إنشاء دولة االتحاد ".

محطة شرطية

العدد ( ) 7

إبـــريـــل 2013

41

حوار

العميد متقاعد محمد صالح بداه...

عميد المستمعين وسفير اإلمارات
اإلذاعي
شخصية معروفة ومحبوبة ومثقفة..صوتها ارتبط بأذهان المستمعين عبر المحطات اإلذاعية محلي ًا وعربي ًا من
خالل اسم اشتهر به فأصبح يمثل أداة التعريف والشهرة ( .أبوعايدة)  ..أسطورة اإلذاعة  ..عميد المستمعين العرب ..
كما يسمونه في اإلذاعات ،وهي من ضمن  50لقب ًا حصل عليها ،أولها كان ابن الصحراء وآخرها عصفور اإلذاعات ،
وبشهادة من يعرفه هو أكبر من وصفه بألقاب وكلمات كشخصية قيادية في جهاز الشرطة و واحد من أعالم الثقافة
والقضايا المجتمعية ،حيث أتقن فن التواصل مع الناس وإيصال رسالة المعرفة وعلم االجتماع عبر أدوات المراسلة
اإلذاعية ومداخالته الهادفة .
حوار  :ماهر عبد الرحمن سالم
سيرته الذاتية

عميد متقاعد محمد صالح بداه العويض ،مدير إدارة
العالقات العامة بوزارة الداخلية ،مواليد ،1955
درس املراحل التعليمية يف مدارس عجامن وديب
وأم القيوين  .وتخرج من جامعة حلوان عام 1980
بشهادة بكالوريوس تخصص خدمة اجتامعية ،متزوج
وأب ألربعة أبناء ،حائز عىل العديد من األوسمة
والجوائز الوطنية والدولية توجت مسريته الشخصية
واملهنية ،محارض وأحد رواد العمل التطوعي والخريي
والعمل اإلنساين ،رئيس تحرير ومؤلف وكاتب « .العني
الساهرة» استضافت العميد محمد صالح بداه العويض
لتواكب ذكريات مسريته الحافلة مبا صنعه من إنجاز،
وشهرته التي تجاوزت الحدود والجغرافيا اإلماراتية .
عرفكم المستمعون لإلذاعات باسم
«أبو عايدة» ..ما قصة هذا االسم ؟

قصة طريفة حدثت منذ أكرث من عرشين عا ًما ،حيث
كنت أساهم يف أحد الربامج اإلذاعية بدولة اإلمارات،
وتصادف وجود ثالث مداخالت تحمل نفس االسم (أبو
عبد الله) وبكري من األبناء عبد الله ،ومقدمة الربنامج
كانت تعرفني فارتأت السيدة منى الذهب أن تقدمني
إىل الجمهور باسم أبو عايدة ،ابنتي الكربى ،وكونه اسامً
مميزا ً ،ومن يومها أحببت أن تكون مداخاليت تحت
هذا املسمى ،تفادياً لتشابه األسامء وكون عايدة من
املساهمني يف الكتابة واملداخالت اإلذاعية أيضاً .

شغلتم مركزًا قياديًا بوزارة الداخلية،
كم مضى على التحاقكم بالعمل
الشرطي ؟

بعد حصويل عىل شهادة البكالوريوس التحقت بكلية
الرشطة وتخرجت منها برتبة مالزم ،وأوىل مهامي
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كانت ضابط تحقيق ،ثم رئيس قسم اإلعالم والنرش،
وتدرجت يف عدة وظائف ومهام كان آخرها إدارة
اإلعالم والعالقات العامة .
كيف كان الجو العام للشرطة في
ذلك الوقت ؟

بالطبع ليس مثل اليوم ،فتعاقب السنني شهد
التطور الحديث ووجود االسرتاتيجيات والتقنيات
املتقدمة يف مجال األمن والرشطة وأصبحت
الدورات ذات نوعية وتخصص ،كام أصبحت
وسائل اإلتصال والتنسيق أفضل وأرقى ،بينام
سابقا ً االعتامد األسايس يكون عىل ذاكرة اإلنسان
ومهاراته اليدوية والعقلية وإنجاز عمل كان
يتطلب ساعات أصبح بأقل من ساعة  .وقد
حرصت القيادة عىل مواكبة هذا التطور و وسائل
التكنولوجيا العرصية لتسابق الزمن يف سعيها حتى
وصلت إىل مراكز دولية متقدمة يف هذا املجال .

كم كان عدد أفراد الشرطة آنذاك ؟

من مبدأ النسبة والتناسب كان كافياً فالجرمية كانت
أقل شيوعاً مقارنة مع عدد السكان ومن املعروف
أنه كلام زادت الكثافة السكانية ناهيك عن مئات
الجنسيات زادت نسبة الجرمية واحتاملية حدوثها،
حيث الزيادة الطردية أوجبت زيادة العدد ملنتسبي
الرشطة واستحداث املراكز الرشطية املنترشة
يف معظم أحياء املدن وحتى املناطق النائية
واختلفت التخصصات واإلدارات ،فمثالً عىل صعيد
الدفاع املدين متكنت اإلمارات أن تكون واحدة من
أفضل  5دول يف العامل عىل صعيد تقنية األدوات
واملعدات .
هل تذكر أول راتب من عملكم ؟

يف الثامنينات أذكر أول راتب وظيفي كان ( )14ألف
درهم  .ويف هذا املجال فإن القيادة العليا و وزارة
الداخلية ال تبخل عىل منتسبيها بعطاء التشجيع

حوار

لزيادة حافز العمل واإلنتاج .
كيف ترون اإلعالم األمني بين القديم
والحديث ؟

قدمياً كان محدودا ً وخاضعاً لبعض القيود عكس ما
هو عليه اليوم والفرق كبري جدا ً ،حيث ارتأت القيادة
أن يكون اإلعالم واألمن يف خندق واحد هدفه خدمة
املجتمع ليصبح أداة توصيل ونقل رسالة واضحة
وصادقة لعموم أفراد املجتمع وليتم توظيف اإلعالم
لخدمة األمن يقوم عىل سياسة هادفة تجاه القضايا
األمنية ونرش مفهوم ثقافة التوعية األمنية متكن أفراد
املجتمع من مطالعتها ولتكون عىل بعد خطوة واحدة
لكل جديد وطاريء.
ونظرتكم إلى المجالت والمطبوعات
اإلعالمية ؟

فيام سبق كانت قليلة أذكر منها مجلة «األمن» بديب
و«الرشطي» تصدر عن وزارة الداخلية ومجلة «العني
الساهرة» ،وزاد االهتامم بهذا الجانب حيث الكم
والعدد للمجالت واإلصدارات والنرشات وبعدة لغات
وزاد فيها النشاط الثقايف واألرسي لتغدو مجلة شاملة
يقرأها الجميع ،وهي داعامً لألمن والقضايا الرشطية
واإلرشادية .
ما هي الصفات المطلوب توافرها في
رجل الشرطة ؟

من أهم الصفات أن يكون شخصية قيادية وإدارية
وسلوكية وانضباطية وأن تكون األمانة متأصلة يف كيان
الفرد يف نقل الكلمة واملعلومة وإجراءات التحقيق،
منطقياً يوازن الحكمة يف إدارة موقعه وفق النظم
والقوانني ،ومؤثرا ً ومبادرا ً يتيح إمكانية منح الفرص
لآلخرين ،ومطيعاً لألوامر وشخصية غيورة عىل أمن
الدولة واملجتمع ،وهو قد خرج من رحم هذا املجتمع
ليكون رحيامً بالعباد وشخصية تنأى بنفسها عن
الغطرسة والتجرب ،سلوكه إنساين وقدوة ملن يرأسهم
ظاهرا ً وباطناً .
برأيكم ماذا أضاف دخول المرأة
للعمل الشرطي ؟

يف الثامنينات كانت املرأة متواجدة يف السلك األمني
والرشطي ،وكانت تحايك وتجاري مهام زمالئها الرجال
لتتوسع مشاركتها يف الوقت الحارض لتامرس دورها
يف مختلف املواقع واملجاالت الرشطية والعسكرية .
وهذا يأيت من تشجيع القيادات العليا للمرأة اإلماراتية
وحقها يف الحياة العملية ،وهناك مواقع ومهام عديدة
لشقائق الرجال دور أسايس فيها ولتتبوأ مكانة ورتباً
عسكرية قيادية هامة يف الرشطة والقوات املسلحة
وقد حققت نجاحات ال يستهان بها .

كيف برأيكم يتم االستفادة من
متقاعدي الشرطة ؟

املتقاعدون هم ثروة للخربة ذاخرة بالتجارب وميكن
االستفادة منهم يف بعض املجاالت يف العمل الرشطي
واألعامل التطوعية واملجتمعية ورشكات األمن الخاصة
كخرباءأو مستشارين يستفيد منهم الجيل املعارص .

كيف تقضون وقتكم بعد التقاعد
من الخدمة ؟

التعليم يف الصغر كالنقش عىل الحجر ،ورحمه الله
والدي رغم أنه رجل أمي فقد علمني اسرتاتيجية
التطبيق العميل والصدق وفن قيادة الوقت استلهمها
من صفات الرسول محمد عليه الصالة والسالم ،ومن
يومها ال أعرف مفهوم الفراغ يف حيايت فاتجهت اىل
أعاميل الخاصة والقراءة والكتابة وشؤون األرسة والزلت
مواظباً عىل تقديم املحارضات والندوات االجتامعية
والثقافية ،إضافة إىل تطوعي يف كثري من األندية
كناشط للعمل الخريي واإلنساين ،وقمت يف اآلونة
األخرية بإصدار عدة كتب منها «محطات من الحياة»،
و«رسالة القلم» ،و«لسعات اجتامعية» ،و«لسعات
رياضية» ،وحاليا بصدد إصدار كتاب جديد بعنوان
«الرماية بالكلامت» .

كيف تقيمون أداء العمل الشرطي و
وزارة الداخلية ؟

بال فخر وليس بسبب انتاميئ لهذا الجهاز الحيوي فإن
جميع القيادات األمنية والرشطية عىل مستوى الدولة،
وعىل رأسها الشخصية القيادية بامتياز الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،حفظه الله ،رجل االسرتاتيجية
املثالية يف إدارة دفة القيادة بتفان وجودة رفيعة
املستوى ،فإنهم أكفاء ويستحقون اإلشادة والتقدير ملا
يبذلون من قصارى الجهد ومجاراة التحدي والصعاب،
وكذلك أجهزة البحث الجنايئ والجنسية واإلقامة
والدفاع املدين ومن مختلف األجهزة وعن جدارة
واستحقاق استطاعت وزارة الداخلية وبفضل قيادتها
ورجالها من ضباط و صف ضباط و أفراد أن تحظى
مبكانة عاملية وتحصد العديد من األوسمة والجوائز
التقديرية العاملية ،وهذا دليل عىل نجاح القيادة
وريادتها.
ماذا تعلمتم من خبرتكم في العمل
الشرطي ؟

تعلمت ما نشأت عليه أن أكون خادماً مخلصاً للوطن
واملجتمع ولقيادايت ،وأن أكون دامئاً منافساً عىل الريادة
من خالل املجهود والبذل والعطاء يف سبيل رفعة هذا
البلد وسالمة أفراده واالنضباط والسلوك بأسمى معاين
اإلنسانية والكرامة .
نصيحتكم لرجال الشرطة ؟

تحصنوا بالعلم وتزودوا بسالح املعرفة وأداء الواجب
مبا ميليه عليه الرشف والضمري والتملك بحس اليقظة
واالبداع ،كونوا أصدقاء للجميع الكبري والصغري وعدم
االستعجال للوصول إىل املراتب والرتب ،شعاركم
الرشطة يف خدمة الشعب أوالً و أخريا ً ،وهم حملة
رسالة سامية نبيلة ،حامة أمن الوطن والعني الساهرة
عىل أمن املجتمع .
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الدكتور ماجد طارق بدوي..

أول طبيب في الشرق األوسط يحصل
على شهادة التقويم التجميلي

حقق الدكتور ماجد طارق بدوي الجنابي من رأس الخيمة عضو
األكاديمية األمريكية لتجميل األسنان المركز األول من خالل
تميزه في تطبيق النظام األمثل ،والذي تمثل في تقويم
لألسنان ،مؤكد ًا بذلك دور المواطن الفعال والمتميز في
تطوير مجتمعه وخلق أجواء من التنافس العلمي مما يحفز
الجميع على تقديم كل خبراتهم العتالء منصات التتويج من
خالل التفكير في األساليب والمشاريع التي تجعلهم دائم ًا في
صفوف المتميزين لخدمة الوطن .
حوار :زينب يحيى المعز
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( )six month smileيستخدم تقنية التقويم التقليدي لكن مع الرتكيز عىل املظهر
الجاميل لألسنان بدالً من الضغط عىل الفكني وامليزة التي نجدها بهذه التقنية
الحديثة هي رضا املريض ،حيث إن بهذه الثورة الحديثة لتقويم األسنان توفر الوقت
وتعطي الثقة أثناء فرتة العالج ذلك أن األسالك املستخدمة ((نيكيل التيتانيوم )) غري
مرئية ،حيث تتناسب مع لون األسنان ويضمن للمريض مواعيد رسيعة وميكن التنبؤ
بالنتيجة النهائية والوقاية من عدة مشكالت ال تريض املريض.
لماذا اتجهت لهذا المجال بالتحديد ؟ وإذا لم تكن في هذا
المجال ،فإلى أي مجال كنت ستتجه ؟

معدل النسبة مع الرغبة ،وإن مل أكن يف هذا املجال فسأتجه للطريان والهندسة
ما هي الشخصية التي تأثرت بها في مشوار حياتك بشكل عام،
وعملك على وجه الخصوص ؟

شخصية والداي ..لهام أثر إيجايب كبري يف حيايت فوالدي رجل أعامل علمني كيف
أكون متفانيًا يف عميل وال أتخىل عن طموحايت وأحالمي مهام كانت كبرية وعلمني
الصدق وااللتزام وكيف أخدم بلدي ،ووالديت علمتني املثابرة وأهمية التعليم لنمو
الشخصية والتفوق املهني
كيف كانت األجواء األسرية ومدى تشجيعهم لك لمواصلة
تعليمك ؟

أجواء مستقرة وأرسية مرتابطة تسودها األلفة والطأمنينة وأنا األكرب بني إخويت
وكنت حريصاً عىل التميز ،\.فوالدي عصامي بنى نفسه بنفسه ،علمني اإلعتامد
عىل النفس ،ووالديت تربوية متميزة يف القطاع التعليمي وطموحها دامئا للمراتب
األوىل واملتميزة .
لمن تهدي هذا النجاح ؟

لدولة اإلمارات العربية املتحدة ووالداي حفظهم الله وجميع من كان له دعم
معنوي من أصدقاء وزمالء يف جميع مراحل الدراسة الجامعية واملهنية.
أين تلقيت تعليمك ؟

هل من مخططات أو طموحات أو أعمال مستقبلية لك ؟ وما
هي؟

جميع مراحل التعليم يف إمارة رأس الخيمة ،واملرحلة الجامعية يف جامعة عجامن
ودورات يف مجال التجميل والتقويم وزراعة األسنان من كلية طب األسنان يف جامعة
نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية.

نعم هناك مخططات للتعلم املستمر والوصول ألعىل مراتب التفوق العلمي
واالختصاص بالتجميل يف مجال طب األسنان والجراحة التجميلية للوجه والفكني،
واحقق نجاحاً وانتشارا ً عاملياً ورفع اسم الدولة يف املنطقة والعامل

حدثنا عن الدورة باعتبارك أول طبيب من الشرق األوسط
ينال هذه الشهادة؟

كلمة تتمثل بنصيحتك ألبناء وبنات مجتمعك ..

( )six month smileهو ملسة عرصية يف مجال التقويم وتجميل األسنان معتمدة
من قبل الجمعية االمريكية لطب األسنان ،وتعد الطريقة الحديثة واألمثل لتعطي
املريض ابتسامة جميلة وأسناناً متساوية وصحية خالل ستة أشهر فقط ،ويعد الحل
األنسب واألفضل الذي يتناسب مع جميع املراحل العمرية ابتداءا من  15سنة
وما فوق ومن ميزة ( )six month smileال يسبب مشكالت كتلف األسنان أو
الجذور أو اللثة وليست هناك خطورة مرتبطة كام يف التقويم التقليدي حيث إن
األسالك املستخدمة أقل وزناً ونادرا ً ما يتم الحاجة لخلع األسنان ،والفرق بني التقويم
التقليدي و( )six month smileأنه رسيع وآمن وذلك أن التقويم التقليدي عالجي
وظيفي وتجمييل ،حيث يقوم بتحريك األسنان الخلفيـــة ،أمـــــا (six month
 )smileيحرك األسنان األمامية ويعطي إبتسامة جميلة دون أي عوارض جانبية
ويستطيع طبيب األسنان التجمييل عالج املريض بهذه التقنية الحديثة دون الحاجة
لطبيب مختص كام يف التقويم التقليدي ،ولكن كثريا ً من املرىض يعتقدون أن العالج
الرسيع يعني ببساطة تشديد األسالك لتحريك األسنان ولكن هذا غري صحيح ،فـــــ

الثقة والنجاح يأتيان بااللتزام واالجتهاد والتعليم املستمر يف العمل ونطمح أن نكون
دامئا يف املقدمة بكل مجاالت الحياة بأعىل املستويات.
برأيك هل أصبح المواطن يحظى باهتمام تعليمي من قبل
الدولة عن الماضي؟ وكيف ذلك؟ وهل ترى أنك قد أخذت حقك
في المكانة الوظيفية وتقدير اآلخرين لك ؟

نعم ..يجمع عىل ذلك ما وصلنا اليه من تطور ونجاح عىل جميع اآلصعدة وتحقيق
مكاسب تنموية أبهرت العامل والحياة الكرمية وصلت بنا إىل العاملية والصدارة ويف
اإلمارات نعد مثاالً فريدا ً بات يحتذى به وكل ذلك لن يأيت ويكون إال باالهتامم
القوي والدعم الكامل والسخي لقطاع التعليم والشاهد عىل ذلك أبناء اإلمارات
واملقيمون يعيشون حياة رفاهية كرمية  ..فأصحاب السمو الشيوخ يتممون ما
بدأه الشيخ زايد ،رحمه الله ،يف مجال التعليم ،فجهودهم يف هذا املجال مستمرة،
واإلدراك أن أهم مجال لتحقيق جميع األهداف هو التعليم باملقام األول ،وأسال
الله دوام النعمة ومتامها عىل دولتنا الحبيبة والشكر ألصحاب السمو حكام اإلمارات
حفظهم الله  ،عىل دعمهم واهتاممهم .
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تقرير

العمود الفقري أخطر إصابات
السقوط من الخيل

االلتزام بإجراءات وقواعد
السالمة طوق النجاة
أيام عصيبة عاشتها أسرة لؤي صالح
عزي بعد سقوط ابنتهم (هيا) 14
عاما من على ظهر الخيل في أحد
ً
االسطبالت لتصاب بإصابة بليغة خطرة
وتنقل على الفور لقسم الطواريء
بالمستشفى وتظل عدة أيام في
غيبوبة ال تدرك وال تعي بما يدور حولها،
ويظل والدها ووالدتها في حالة من
القلق والتوتر خوف ًا على مصير ابنتهما،
وهم ال يملكون سوى الدعاء واالبتهال
للخالق  -عز وجل  -باللطف والمعافاة
والنجاة لحبيبتهم وقرة عينهم مؤمنين
برحمة ربهم وثقتهم بقدرة األطباء
وإمكانياتهم على إجراء الالزم لتعود
من جديد لتمأل المنزل وحياتهم فرح ًا
وضجيج ًا كما كانت في السابق.
استطالع :حسن المنصوري
تصوير :مصطفى إيبي

وتعود تفاصيل هذه الواقعة املؤملة لألرسة كام يرويها والدها لؤي صالح
املوظف بالخدمات الطبية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،أن بعد سقوط
ابنتهم (هيا) ونقلها للمستشفى وتعرضها للمكروه عاشت األرسة معاناة حقيقية
ولحظات صعبة ،خاصة أن إصابتها مل تكن سهلة وخشينا عليها بفقدانها للذاكرة
أو عدم قدرتها ملامرسة حياتها بشكل طبيعي ،ولكن كنا مؤمنني بقضاء الله
وثقتنا كانت كبرية بالخالق ،وكلنا األمر لله وكنا ندعوا طوال الوقت أن مين
عىل (هيا) بالسالمة ،كام أن ثقتنا كانت باألجهزة الطبية كبرية وبالفعل كانوا
عند حسن الظن ملا بذلوه من جهود حثيثة إلسعافها وإنقاذها ،فاللسان يعجز
عن شكرهم .وقال( :هيا) متارس ركوب الخيل منذ سبع سنوات منذ السابعة من
عمرها ،ويعترب الخيل بالنسبة لها شيئاً كبريا ً يف حياتها وتستمتع بالتجول فوق
ظهر الخيل ومل تتعرض من قبل إلصابة أو مكروه ومل تتوقع أن تسقط أو تصاب
بهذه الطريقة ،وخاصة بعد هذه السنوات من تدريبها عىل الخيل وما متلكه من
خربة جيدة يف فنون التعامل مع الفرس.
وأردف بالقول ،إن أجواء املنزل أصبحت كئيبة بعد سقوطها ودخولها
للمستشفى ،حيث شعرت األرسة بفراغ كبري وال سيام أنها دامئة مبتسمة
وودودة ،وشقيقتها التي تصغرها سناً تعودت عىل تبادل اللعب والضحكات
سوياً لتفقدها هذه األيام فجأة ،ولكن بكرم ورحمة من ربنا وجهود األطباء
بدأت تتعاىف وتدرك ما يدور حولها لنسعد من جديد برؤية ابتسامتها بعد األيام
العصيبة التي انقضت أثناء مكوثها باملستشفى ،ويف هذا الصدد كل الشكر
واالمتنان إىل د .عبدالله النعيمي ود .يوسف الطري ود .مرض والهيئة اإلدارية
وكافة األطباء واملمرضني مبستشفى صقر عىل جهودهم ،كام أشكر العقيد عىل
صالح الحرش رئيس قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
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العقيد خالد حمد المري

د .يوسف الطير

وجميع املسؤولني والزمالء بالعمل عىل اهتاممهم بحالة
ابنتي أثناء إصابتها ،داعياً املوىل أن يحفظ الجميع من
كل مكروه.
من جانبه يوضح د .يوسف الطري رئيس قسم الحوادث
ومدير الخدمات الطبية املساندة مبستشفى صقر أن
املصابة (هيا) وصلت إىل املستشفى فاقدة للوعي مع
حدوث نزيف من األذنني وجرح يف الرأس ليتم عىل
الفور إجراء الالزم إليقاف النزيف وتنظيف الجروح
والقيام بالتنفس االصطناعي.
واتضح من األشعة املقطعية والفحوصات وجود كرس
يف قاع الجمجمة ،مام استدعى إدخالها العناية املركزة
لتكون تحت املالحظة وحالياً استقرت الحالة وأصبح
وضعها مطمئناً وذكر د .يوسف الطري ،أن الفرتة املاضية
شهدت حاالت عدة لسقوط أشخاص من الجنسني من
عىل ظهر الخيل ما ألحق بهم إصابات جسيمة ،واصفاً
سلسلة حوادث السقوط عن الخيل بالظاهرة التي تلفت
االنتباه نظرا ً لتعددها وتكرارها ،وأن حوادث السقوط
تلحق بضحاياها إصابات مختلفة أبرزها يف العمود
الفقري وكسور يف الجمجمة .وطالب بأهمية توافر
إجراءات األمن والسالمة يف املنشآت واملضامري املتخصصة
بالتدريب عىل ركوب الخيل أو يف املزارع الخاصة
والتشديد عليها ومراقبة التزامها مبعايري األمن والسالمة،
وإلزام مامريس رياضات ركوب الخيل أو املتدربني عليها
بالتقيد بتلك اإلجراءات ،مناشدا ً بالخضوع إىل برامج
تدريب ودورات تأهيل خاصة عىل ركوب الخيل تحت

لؤي صالح

إرشاف اختصاصيني قبل مامرسة هذا النوع من الرياضة،
حفاظاً عىل األرواح ولحامية السالمة الشخصية والصحة
العامة ،الفتاً إىل أنهم يف قسم الحوادث مستعدون
لتدريب القامئني باألندية واإلسطبالت املختصة بالخيول
عىل كيفية إجراءات السالمة واإلسعافات األولية للتغلب
عىل مواجهة األخطار ،داعياً إىل عدم االستهتار بإجراءات
السالمة للحفاظ عىل السالمة وعدم التعرض للخطر.
وعلق العقيد خالد حمد املري رئيس قسم التفتيش
األمني مدير فرع الخيالة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،عىل ظاهرة السقوط عن ظهر الخيل قائالً إن كل
شخص معرض للسقوط حتى كبار الخيالة واألدلة يف ذلك
ماثلة سواء يف السابقات أو أثناء التدريبات وهناك أسباب
عدة يف ذلك منها االستهتار بالخيل والغرور والثقة الزائدة
أو عدم االنصياع للمدرب وتوجيهاته ،ويجب عىل كل
من يركب الخيل مهام بلغت خربته أن يتقيد بالتعليامت
وإجراءات السالمة ،حفاظاً عىل سالمة الخيل ،حيث إن
السقوط يؤدي إىل نتائج وخيمة عىل سالمة الفرد منها
الكسور والرضوض ،وأخطرها إصابة العمود الفقري،
وعىل الراغبني تعلم هذه الرياضة االلتحاق بأندية
متخصصة ،وتحت إرشاف مدربني مؤهلني ليك يتعلم
األسس والقواعد الصحيحة مع أهمية االلتزام بارتداء
مالبس واقية آمنة وقال  :يف اآلونة األخرية ازدادت أعداد
الشباب والفتيات الراغبني يف ركوب الخيل ،وهذا يتطلب
إنشاء أندية متخصصة تقوم بعمل احرتايف ألجل الوصول
لنتائج وخلق جيل ريايض ملم بأصول التدريب الصحيحة

لهذه الرياضة املحببة  ،إن األندية املوجودة حالياً أغلبها
تفتقد للمعايري وأنظمة السالمة ،واملدربني غري مؤهلني
بالصورة املطلوبة ،وبدون الحصول عىل تراخيص من
الجهات املختصة ،وأتوجه بالنصح للشباب بعدم الترسع
والظهور بالشوارع عىل ظهر الخيل إال بعد الحصول
عىل التدريب الكايف واكتساب الخربة املطلوبة .وعىل
رسيرها مبستشفى صقر تحدثت إلينا (هيا) لؤي عزي
 14سنة قائلة هذه الفرتة تعد حرجة ،حيث تغيبت عن
مدرستي وأنا من املرات النادرة التي أتغيب عن املدرسة،
وخاصة أنني متفوقة ودامئاً ترتيبي باملركز األول ،ولكن
هذه مشيئة الله ،وكيل ثقة بأنني قادرة عىل النجاح
والتفوق من جديد يف ظل تشجيع األهل واهتاممهم
ورغبتي الذاتية بالتميز والنجاح ،وحالياً أشعر بتحسن
ملموس عن املرحلة السابقة واألطباء كان لهم دور
كبري يف التعايف ملا بذلوه من جهد وعناية فائقة ،وأبدت
رغبتها بالعودة إىل مامرسة رياضة ركوب الخيل واملشاركة
باملسابقات الرياضية بعد أن تشعر بقدرتها عىل ذلك،
وهدفها من هذه الرياضة الوصول إىل العاملية والسباقات
الكربى ،وتعترب صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
وحرمه األمرية هيا قدوتها ،وهم مثال طيب لألجيال يف
رياضة الخيول ،وأنها تحرص دامئاً عىل مشاهدة سباقات
الخيول وتستمتع مبشاهدتها وتشعر بسعادة بالغة يف
كل إنجاز يحققه صاحب السمو نائب رئيس الدولة يف
سباقات وميادين الخيل .وحول السباقات التي شاركت
فيها  ،قالت ،إنها تعتز وسعيدة مبشاركتها يف سباق
التأهيل(  40كيلو) يف اصطبالت العوير بديب ،وسباق
بطولة القدرة للسيدات ،وبطولة قفز الحواجز بالشارقة،
وهذه املشاركات أكسبتها الكثري من الخربات وزادت من
معرفتهاُ .ويذكر أن (هيا) طالبة بالصف التاسع وترتيبها
األوىل بالفصل ،وتأمل بدراسة الطب أو هندسة البرتول،
ومتارس رياضة السباحة وركوب الخيل.
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نقطة ضوء

الشرطة

شرط أساسي لوجود الدولة
ظهرت وظيفة الشرطة مع ظهور فكرة الدولة نفسها ،وأصبح من أهم وظائفها إقرار األمن والنظام بها  ،وبدا
من الضروري لكي يتسنى لها مواصلة هذه المسؤولية أن يكن في مقدمة اهتماماتها إنشاء جهاز تسند إليه
تلك الوظيفة وتمنحه من السلطة ما يجعله قادر ًا على االضطالع بها ،هذا الجهاز هو ما عرف بجهاز الشرطة.
ورغم حاجة أي مجتمع للعديد من الوظائف ،إال أن وظيفة الشرطة تعد أهم الوظائف ،وذلك بالنظر إلى حاجة
المجتمع بصفة دائمة وفورية إلى هذه الخدمة ،حيث إنها تمس أهم غريزة في اإلنسان ،أال وهي غريزة الحاجة
إلى األمن ،من هنا ال يمكن تصور وجود دولة بدون جهاز شرطة قادر على تحقيق األمن وإقرار النظام ونشر
العدالة والرخاء بين أفراد المجتمع.

إعداد :محمد توفيق محمد -خبير أدلة جنائية
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نقطة ضوء

ً
للقوة أحيانا
 تعد الوظيفة األمنية وظيفة مدنية رغم استخدامها ًلتنفيذ بعض المهام المنوطة بها ،وهي وظيفة نظامية نظرا لطبيعتها
شبه العسكرية.
 ال تستطيع الوظيفة األمنية تحقيق أهدافها إال من خالل العملالجماعي ،حيث تتكامل كافة األفرع والتخصصات في صيانة عمليات
األمن .
 الوظيفة األمنية وظيفة قومية شاملة  ،اتسع مفهومها ومجاالتتخصصها بصورة واسعة مما زاد من فعاليتها وأهميتها المتزايدة.
 العمل الشرطي يقوم على التعاون والتفاعل اإليجابي بين أجهزةالشرطة والجماهير ،فبدونه تصعب مهمة الشرطة في تحقيق
مهامها األمنية.
 تتحرك الوظيفة األمنية في إطار القانون والنظام ،وفي إطار الشرعيةوالضمانات الدستورية إلى جانب القوانين واللوائح االنضباطية التي تحكم
السلوك سواء عند أداء المهام الوظيفية أو في المسلك الشخصي.
 الشرطة أحد أجهزة العدالة الجنائية ،وهي بمثابة العمود الفقريلتحقيق االستقرار الداخلي للدولة.

ويتضح من خالل ذلك وغريه أن الوظيفة األمنية عبارة عن صياغة لكل
حاجات املجتمع املتشعبه يف كل نواحي الحياة ،فهي متس مصالح الجمهور
بشكل مبارش ،ولها تأثري مبارش عىل املجتمع كله يف ذات الوقت .إن الرشطة
هي الجهاز املنوط به فرض هيبة الدولة يف الشارع ،واملنوط بها حفظ األمن
واالستقرار ،والحفاظ عىل املجتمع من أية أخطار داخلية تهدد أمن املجتمع.
الرشطة مهمة تضمن حرية األمن واالستقرار ،وأفرادها يؤمنون بهذه املهمة،
معتربين أن املهمة املنوطة بهم تحملها مهمة تكليف ال ترشيف.
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وعكست أجهزة الرشطة منذ نشأتها ظاهرة اجتامعية وقانونية يف ذات
الوقت ،فهي ظاهرة اجتامعية بحكم ارتباطها بحياة الجامعة ،ويرى أفراد
املجتمع فيها أداة مهمة لحامية العدالة وتحقيق األمن واالستقرار املؤدي
إىل خري املجتمع وتقدمه ،وهي ظاهرة قانونية باعتبار أن أجهزة الرشطة
تسعى بشكل واضح إىل إزالة التضارب بني مصالح األفراد اعتامدا ً عىل القانون
وتنفيذا ً ملا جاء به ،فالقانون هو عدة أجهزة الرشطة يف إقامة التوازن بني
املصلحة العامة واملصلحة الخاصة .وإذا كانت سلطة أجهزة الرشطة يف حاجة
إىل قانون تعمل من خالله فإن القانون كذلك يحتاج إىل سلطة تكفل له
االحرتام وتعمل عىل تنفيذه حتى ال يختل أمن املجتمع  ..ومن هنا يتأكد
التالزم بني السلطة والقانون وارتباطهام يف ذات الوقت باملجتمع.
وتتفق معظم نظم الحكم عىل الغرض من وظيفة الرشطة ،حيث يناط بها
حامية أساس املجتمع وكيانه من أي عدوان يتهدده أو يقع عليه من الداخل،
وتسعى الدول يف سبيل تحقيق أهدافها األمنية إىل خلق األجهزة القادرة
عىل القيام بالوظيفة األمنية بإعتبار أن هذه الوظيفة هي العمود الفقري
لكافة مهام الدولة ،فالوظيفة األمنية أهميتها تحقيق استقرار الدولة وانطالقها
لتحقيق أهدافها الكربى يف املجالني الداخيل والخارجي عىل السواء ،وتتعدد
سامت الوظيفة األمنية فتعكس الطبيعة الخاصة لهذه الوظيفة وميكن إجامل
أهم سامت الوظيفة األمنية يف اآليت:

صالة الجمعة:
(مالك من صالتك إال مالغيت )

ُّها ا َّل ِذ َ
في البدء ( :ياأَي َ
ِلصالةِ ِم ْن يَوْ ِم ا ْل ُج ُم َع ِة
آم ُنوا ِإ َذا ُنودِ َي ل َّ
ين َ
اس َعوْ ا ِإ َلى ذِ ْكرِ ال َّل ِه وَ َذرُوا ا ْل َبي َ
ْع َذل ُ
م
م ِإ ْن ُك ْن ُت ْ
م َخ ْي ٌر َل ُك ْ
ِك ْ
َف ْ
َت ْع َل ُم َ
ون) سورة الجمعة ( ) 9
أصل األشياء  :الصالة عماد الدين  ،وهي ركن من أركانه الخمسة،
إن قبلت قبل ماسواها ،وإن ردت رد ماسواها ،والتتم عبادة من غير
صالة.
أعذب القول  :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول لسيدنا بالل
الحبشي رضي اهلل عنه وأرضاه ( أرحنا بها يابالل) حين يدخل وقت
الصالة ،ولنا برسول اهلل أسوة حسنة ،ولنا أن نفهم أيضا ماتوفره
الصالة من راحة وطمأنينة للنفس البشرية ،وعلينا أن نعلم أوالدنا
هذه المعاني دون إهمال .
من الواقع :كل جمعة وفي أحد المساجد الكبيرة ينزوي جمع
من الصبية عند ركن من المسجد ليتجاذبوا أطراف الحديث
واإلمام يخطب دون مباالة ودون شعور باآلخرين ،البل دون احترام
للمكان الطاهر وللمناسبة التي قدموا من أجلها.
ولو كانت على األوالد لهانت ،بل الكبــــار أيضا ومنهـــن النســــــاء،
فـ «الموبايل» مكانه بعيدا عن المسجد وألعابه التليق وصالة
الجمعة  ،ومن تصحب طفلها الرضيع األوجب أن تصلي في
بيتها والتشغل المصلين بصراخه وتشتت انتباههم ،أحذروا فإنها
الجمعة والتلغوا فتخسروا ،والتكونوا ممن حضرت أجسادهم
وغابت قلوبهم.
عن أبي الدرداء قال  :جلس النبي صلى اهلل عليه وسلم على
بي بن كعب فقلت له :
المنبر وخطب الناس وتال آية وإلى جنبي ُأ ّ
بي متى أنزلت هذه اآلية ؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن
يا ُأ ّ
أبي :
يكلمني حتى نزل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال لي ٌّ
مالك من جمعتك إال ما لغوت  ،فلما انصرف رسول اهلل صلى اهلل
بي  ،إذا سمعت إمامك
عليه وسلم جئته فأخبرته ،فقال  ( :صدق ُأ ّ
يتكلم فأنصت حتى يفرغ ) .رواه أحمد ( )20780وابن ماجه (.)1111
وصححه البوصيري واأللباني في " تمام المنة " ( ص . ) 338
وهذا يدل على وجوب اإلنصات وتحريم الكالم واإلمام يخطب
يوم الجمعة .
مسك الختام  :كالمنا هذا النعني به األوالد فقط ،بقدر ماهو
موجه ألولياء أمورهم ( فالتربية قبل التعليم)  ،والمعني بالتربية
قبل المدرسة هو البيت  ،أي الوالدين ومن هم على شاكلتهم،
أدركوا أوالدكم وعلموهم حتى التضيع األسس ونحافظ على
فضيلة الصالة وفضلها  ،وأن النجعل من هذه الشعيرة عرضة
للضياع  ،أدركوا أوالدكم ووجهوهم بأن اإلنصات من أسس صالة
الجمعة  ،واألصول البد أن تتبع.
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
(إذا قلت لصاحبك واإلمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد
لغوت) .رواه البخاري ( ) 892ومسلم ( . ) 851

ركن المالعب

بطولة قائد عام الشرطة

إثارة وإبداع وأهداف

تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ،شهد العميد عبداهلل خميس
الحديدي مدير عام العمليات الشرطية ،بحضور عدد من ضباط اإلدارة ومنتسبي القيادة ،حفل افتتاح بطولة كأس
سمو قائد عام الشرطة لكرة القدم السادسة ،بمشاركة أحد عشر فريق ًا يمثلون مختلف اإلدارات بشرطة رأس الخيمة.
إعداد :حسن المنصوري  -تصوير :محمد مطر /مصطفى إيبي

وبدأت فعاليات االحتفال بوصول راعي الحفل،
حيث عزفت فرقة موسيقى رشطة رأس الخيمة
السالم الوطني ،وألقى النقيب أحمد جابر العويض
مدير فرع األنشطة الرياضية كلمة ترحيبية نقل فيها
للمشاركني تحيات سمو القائد العام ومتنياته لجميع
الفرق بالتوفيق وقضاء وقت مميز وممتع يف جو من
التنافس الرشيف واأللفة واملحبة ،كام شكر يف كلمته
الرشكات الراعية وشعورها باملسؤولية تجاه املجتمع
والرشطة.
ثم انطلقت املنافسات الرياضية بلقاء جمع فريقي
إدارة اإلعالم والعالقات العامة (بطل النسخة املاضية)
وإدارة املوارد البرشية ومتكن حامل اللقب من الفوز
بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفني بعد مباراة حافلة
باإلثارة الندية والقوة ورغبة كل فريق يف تحقيق
االنتصار من البداية ،واستحق الفريق تحية الجامهري
عىل ما قدموه طوال مسرية املباراة .ويف املباراة
الثانية فاز فريق إدارة املهام الخاصة عىل فريق
معهد تدريب الرشطة بستة أهداف مقابل خمسة
بعد مباراة ماراثونية نالت إعجاب الحضور مبا قدمه
الفريقان .ومن خالل متابعتنا اليومية لسري البطولة
نالحظ اشتداد املنافسة بني اإلدارات لخطف بطاقة
التأهل لبلوغ دور األربعة ورغبة الجميع يف املنافسة
وإنجاح الحدث الريايض الجميل ،وكل الفرق تبذل
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قصارى جهدها للظهور باملظهر الالئق واملرشف .وعىل
مدار األيام املاضية أثبتت البطولة فوائدها املتعددة
وانعكاساتها اإليجابية عىل املشاركني ،ومن املتوقع أن
يكون النهايئ حافالً باإلثارة والقوة ،لرغبة كل األطراف
يف خطف كأس البطولة ومصافحة راعي الحفل .وعىل
هامش الدورة تحدث الرائد فهد عبدالله بن جمعة
رئيس قسم األنشطة الرياضية واالجتامعية بنادي
ضباط رشطة رأس الخيمة قائالً ،لله الحمد تسري
البطولة بشكل جيد ومل تواجه اللجنة املنظمة أية
عقبات بفضل الخربة الكبرية التي ميلكها القامئون عىل
الدورة ،ويف ظل رغبة املشاركني باملساهمة يف نجاح
التظاهرة الرياضية التي تحمل اسم قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،وبطولة هذا العام الرصاع فيها كبري عىل
اللقب ،وكل فريق يبذل أقىص الجهد للحصول عىل
أفضل النتائج ،واملشاركة إيجابية من إدارات الرشطة،
حيث تم مشاركة  11فريقاً وتقسيمهم إىل مجموعتني
عىل أن يتأهل أول وثاين كل مجموعة إىل دور األربعة.
وضمت املجموعة األوىل :إدارة اإلعالم والعالقات
العامة ،وإدارة املوارد البرشية ،وإدارة العمليات،
وإدارة املهام الخاصة ،وإدارة الخدمات املساندة،
ومعهد تدريب الرشطة ،فيام تضم املجموعة الثانية:
إدارة الدفاع املدين ،وإدارة املنافذ واملطارات ،وإدارة
ترخيص االليات والسائقني ،وإدارة الرشطة املجتمعية،

وإدارة املرور والدوريات .وقدم الرائد فهد جمعة
شكره وتقديره لكل املشاركني والرعاة والحكام
واإلعالم ،وإدارات الرشطة عىل تجاوبهم ومساهمتهم
يف إخراج البطولة بالشكل الالئق.
وبدوره أبدى النقيب أحمد جابر العويض مدير فرع
األنشطة الرياضية بنادي ضباط رشطة رأس الخيمة،
عن سعادته باملستوى الجيد للبطولة وخروج املباريات
بصورة نالت إعجاب املشاركني والحضور وارتفاع
املستوى الفني للفرق املشاركة واشتداد املنافسة بني
املتبارين ،ورغبة كل إدارات الرشطة باملشاركة .وأشار
إىل أن مشاركة هذا العدد الكبري من اإلدارات داللة
واضحة عىل املساهمة والتواجد يف املناسبات الرياضية
التي ينظمها نادي الضباط ،حيث سمحت اللجنة لكل
فريق باستقطاب العبني من خارج مالك الرشطة من
أجل زيادة املنافسة وارتفاع املستوى الفني ،وبالفعل
تم انتداب عدد من نجوم األندية .وقال ،إن اللجنة
أنجزت كافة الرتتيبات إلخراج الحفل الختامي واملباراة
النهائية يف أفضل صورة ،بحضور سمو قائد عام رشطة
رأس الخيمة .وقدم العويض شكره لكل اللجان العاملة
واملؤسسات واألفراد املساهمني يف تغطية البطولة
وللرعاة الرسميني للبطولة ،وهم هيئة ميناء صقر،
ورشكة ستيفن روك ،وأحجار رأس الخيمة.
وذكر املالزم أول يوسف عبدالرحمن القيواين حكم

ركن المالعب

الدورة ،إنها املشاركة األوىل له يف هذه البطولة ،وسعيد جدا ً بتواجده واملساهمة يف
تحكيم املباريات التي جاءت بصورة جميلة وتنافس رشيف بفضل التزام املشاركني
بالروح الرياضية ،ويفضل أن يكون لكل مباراة حكامن لتفادي األخطاء ،وشكر
أعضاء اللجنة عىل دعوته للمشاركة يف هذه التظاهرة الرياضية الجميلة ،مؤكدا ً
أنها من الدورات الرياضية الجميلة التي يسودها التنافس الرشيف ،وتخلق أجواء
أخوية بعيدا ً عن أجواء املكاتب والعمل .وقال سعيد الخرازي الذي احرتف بنادي
العني وعجامن سابقاً ويشارك حالياً مع فريق إدارة املهام الخاصة ،إن الدورة تشهد
تألقاً كبريا ً من املشاركني ،وشهدت ميالد أكرث من نجم ،وأغلب املباريات جاءت
بصورة مثالية من اإلثارة واإلبداع ،متمنياً أن يكون فريقه طرفاً يف املباراة النهائية،
ومن ثم الفوز باللقب.

الفجيرة تحصد لقب «الشرطة الثالثية» ودبي ثاني ًا

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،نظم اتحاد الرشطة الريايض البطولة العرشين للرشطة
الثالثية  ،والتي استضافتها رشطة ديب ،وشملت منافسات سباق الدراجات
ملسافة  28كيلومرتا ً والجري ملسافة  7كيلومرتات ،والسباحة ملسافة  1050مرتا ً،
وأقيمت الفعاليات عىل شاطئ املمزر بديب .وتوج اللواء خميس مطر املزينة،
نائب القائد العام لرشطة ديب ،الفائزين بحضور اللواء محمد سعيد املري نائب
مدير اإلدارة العامة لخدمة املجتمع يف رشطة ديب نائب رئيس اتحاد الرشطة
الريايض ،والعميد عبد امللك جاين مدير اتحاد الرشطة الريايض ،والعميد أحمد
الصايغ نائب مدير اإلدارة العامة للدفاع املدين يف ديب ،والعقيد أحمد حمدان
الزيودي عضو اتحاد الرشطة ،واملقدم عبدالله حسن جاسم مدير إدارة الشؤون
الرياضية ،واملقدم عارف الريس رئيس قسم األنشطة الرياضية باتحاد الرشطة
الريايض ،وعدد من الضباط واملسؤولني بوزارة الداخلية .وأسفرت النتائج عن
فوز فريق رشطة الفجرية بالبطولة  ،وحل باملركز الثاين فريق رشطة ديب يليه
رشطة أبوظبي ،واحتل فاروق محمود من رشطة ديب املركز األول يف الفردي،
وتاله سيف عىل ثم محسن محمد من رشطة الفجرية ،وحل رابعاً مروان مطر
من رشطة أبوظبي ،وخامساً إسامعيل محمود من رشطة ديب.
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حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

الرائد فهد عبداهلل بن جمعة

يوسف عبدالرحمن القيواني

سعيد الخرازي

خميس ولد الديره

في العقود الماضية أنجبت مالعب رأس الخيمة أسماء رنانة ونجوم ًا
كباراً تركوا بصمات ،ولغاية يومنا هذا يتم سرد أسمائهم بأحرف من نور،
وتعقد مقارنتهم مع النجوم واألسماء الكبيرة التي قدمت وخدمت
الكرة اإلماراتية ،ولكن في السنوات األخيرة ومنذ دخولنا األلفية الجديدة
لم تصدر أنديتنا أسماء رنانة ،ولم نشاهد تلك المواهب الفذة إلى أن
جاء ولد الديره الفتى األسمر األنيق خميس إسماعيل ،ليحيي فينا
األمل بأننا قادرون على إنجاب المواهب القادرة على اإلمتاع واإلبداع،
فما قدمه على صعيد النادي والمنتخب شهادة ميالد لنجم من طراز
الكبار ،وخميس إسماعيل بداياته األولى بنادي رأس الخيمة وبدأ مشوار
التألق مع نادي اإلمارات ،وبنظرة ثاقبة من المدرب الكبير البرازيلي براجا
مدرب الجزيرة السابق ،أصدر تعليماته إلدارة الجزيرة بأهمية التعاقد
وشراء بطاقته إلدراكه بالمخزون الكروي الكبير والموهبة الفذة التي
يمتلكها وقدرته على صنع الفارق لتتم عملية االنتقال ليرتدي فانيلة
وشعار أكبر أندية الدولة ليكبر طوحه وتزداد المسؤولية عليه السيما
أن األنظار ستكون مسلطة عليه ،وألن واثق الخطوة يمشي ملك ًا ،فمن
الوهلة األولى ثَبَّت قدميه بالتشكيلة األساسية على الرغم من وجود
األسماء وعناصر الخبرة التي يزخر بها فريق الجزيرة ،فظهرت إبداعات ابن
رأس الخيمة وسط فرحة كبيرة من جماهير فريقه الجديد وأهالي وأبناء
ديرته بولد ديرتهم المحبوب ليضيف الكثير في وسط ملعب فريقه
بشهادة كل الجزراوية والنقاد والمحللين ؛ وألنه يملك الطموح وحب
النجاح والوصول للقمة اجتهد كثيراً ومستواه في كل مباراة يرتقي
لألعلى ،فلفت أنظار مدرب المنتخب الوطني المهندس مهدي علي
ليمثل المنتخب األولمبي ويزداد تألق ًا وبريق ًا ويصعد مباشرة للمنتخب
الوطني .
خميس إسماعيل يعشق البطوالت واأللقاب ،ورغم صغر سنه حقق
الكثير من األلقاب ،فحقق مع فريقه السابق اإلمارات بطولة كأس صاحب
السمو رئيس الدولة ،وفي أول موسم له مع الجزيرة فاز ببطولة
الدوري والكأس ،ووصل مع األولمبي ألولمبياد لندن ،وأخيراً احتفل مع
المنتخب بالفوز ببطولة الخليج.
من يشاهده من الوهلة األولى يدرك أنه العب استثنائي ومطلب ألي
مدرب ،فهو خامة مميزة داخل المستطيل األخضر ،وقال عنه المعلق
الكبير علي الكعبي ،إنه يفعل كل شيء في الملعب دون أن تشعر
به ،كما أنه يمتلك قدم ًا قوية تجيد التسديدات من المسافات البعيدة،
وتسديداته يكون لها صدى على حراس المرمى ،وله هدف خرافي في
مرمى األهلي السعودي ببطولة أندية أبطال آسيا.
أما خارج الملعب ،الجميع يشهد له بااللتزام واألخالق والتعاون ودماثة
الخلق مع زمالئه وأقربائه ،متمنين له التوفيق ،وأن يكون دائم ًا على
موعد مع التألق ،وشكراً لكل من أسهم بصناعة هذا الالعب.

همسة

تراجع أندية رأس الخيمة وابتعادها عن البطوالت ،هل الخلل فينا؟ لنسأل
أنفسنا!....

محطة شرطية

أ

خب
ا
ر
ا
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طالب بن صقر يكرم األم المثالية خلود المنصوري
كرم اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،
املساعد  /خلود عبد الرحمن املنصوري
من مرتب مركز رشطة املعمورة الشامل  ،لفوزها بجائزة األم املثالية ضمن جائزة القائد
العام  ،وذلك يف االحتفال السنوي الذي أقيم لتكريم الفائزين بجائزة سموه .ألف مربوك
 ،وتهنئة خاصة من مركز رشطة املعمورة الشامل.

العقيد منخس يشهد تخريج دورة
تقنية اإلنقاذ في الجبال

شهد العقيد عبد الله منخس مدير إدارة املرور والدوريات،
بحضور الرائد الشيخ ماجد بن سامل القاسمي رئيس قسم
اإلسعاف واإلنقاذ  ،تخريج دورة تقنية اإلنقاذ يف الجبال
 ،والتي عقدت يف قسم اإلسعاف واإلنقاذ  ،بالتعاون مع
الشاهني للمغامرات .وشارك يف الدورة سبعة منتسبني أرشف
عىل تدريبهم ثالثة من املدربني املتخصصني يف هذا املجال.

وفد من شرطتي مسافي والدقداقة يزور العقيد يعقوب الحداد

سيف يهمور يستقبل
مولوده الجديد( منصور)

قام وفد برئاسة الرائد محمد عيل املزروعي مدير مركز رشطة مسايف يرافقه عدد من الضباط مبركز
رشطة الدقداقة الشامل وهم كل من الرائد عيل سعيد إمبايس مدير فرع املعلومات األمنية ،النقيب
عبدالله الزعايب مدير فرع الرشطة املجتمعية ،النقيب سامل راشد املسافري مدير فرع الخدمات
املساندة وعدد من الضباط وصف الضباط واألفراد ،بزيارة العقيد يعقوب الحداد رئيس مركز رشطة
الدقداقة الشامل برأس الخيمة يف مرنله وذلك لالطمئنان عىل صحته مبناسبة شفائه بعد إجرائه
عملية جراحية تكللت بالنجاح ،متمنني له دوام الصحة والعافية  .وتأيت هذه الزيارة تأيت ضمن
العديد من الزيارات التي تنظمها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بشكل مستمر ودائم لجميع
منتسبيها ومنتسبي وزارة الداخلية لتقوية أوارص األلفة بينهم.
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يتقدم الزمالء يف إدارة اإلعالم والعالقات العامة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وأرسة مجلة
العني الساهرة  ،بأحر التهاين القلبية إىل
رقيب أول  /سيف راشد يهمور  ،مبناسبة قدوم
مولوده الجديد ( منصور )  ..جعله الله من
الذرية الصالحة وقرة عني لوالديه..ألف مربوك.

سالم الكوس الطنيجي
يدخل القفص الذهبي

شهد املهندس الشيخ سامل بن سلطان
بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين
برأس الخيمة يف صالة الكورنيش ،
أفراح عائلتي الطنيجي والنعيمي  ،مبناسبة
زفاف نجليهام سامل حسن الكوس الطنيجي،
إىل كرمية عبد الله محمد الصياح النعيمي.
وحرض حفل العشاء املقام بهذه املناسبة الشيخ
صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مؤسسة
رأس الخيمة للقرآن الكريم وسعادة مبارك بن
عيل الشاميس رئيس دائرة بلدية رأس الخيمة
ومحمد صقر األصم مدير عام بلدية رأس الخيمة
وعدد من كبار املسؤولني واملدعوين .ألف مربوك ،
وتهنئة خاصة للعريس وذويه من وليد الشحي.

المالزم أول عمر
إبراهيم ينال الماجستير

حصل
املالزم أول  /عمر إبراهيم من إدارة
تدريب املوارد البرشية بوزارة الداخلية،
عىل درجة ماجستري اآلداب يف االتصال
من جامعة الشارقة.
ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من املساعد
أول  /بدر محمد غردقة.

العقيد سيف قضيب
يترأس وفداً إلى
شرطة دبي

قام وفد من القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة  ،برئاسة
العقيد سيف قضيب مدير إدارة
الخدمات املساندة  ،بزيارة
إىل إدارة املشاغل امليكانيكية
يف القيادة العامة لرشطة ديب
لالطالع عىل الخربات والتجارب
املامثلة يف هذا املجال .وضم
الوفد املرافق املقدم يارس الذيب

رئيس قسم النقل واملشاغل،
واملالزم راشد بن ربيعة مدير فرع

املحروقات والزيوت وعددا ً من
أفراد قسم النقل واملشاغل.

(النقل والمشاغل)
في ضيافة
(الكهرباء)
قام املقدم يارس عبيد الذيب
رئيس قسم النقل واملشاغل
بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة  ،يرافقه املالزم راشد
بن ربيعه مدير فرع املحروقات
والزيوت بزيارة إىل الهيئة
االتحادية للكهرباء واملاء برأس
الخيمة ( املنطقة الشاملية ).

الماجستير للمري

أسمى التهاين والتربيكات إىل
املساعد أول خبري صالح املري ،
مبناسبة حصوله عىل املاجستري يف
العلوم واألدلة الجنائية والسموم
واملخدرات  ،من جامعة الرباط الوطني
بجمهورية السودان ..ألف مربوك وتهنئة
خاصة من األستاذ سعد الدغامن والشاعر
سلطان العامري.

وكان يف استقبالهام صالح الحولة
ضابط مواصالت الهيئة باملنطقة
الشاملية  ،حيث تم بحث أوجه

التعاون املشرتك بني الطرفني  ،كام
تم تبادل الهدايا التذكارية عىل
هامش الزيارة.

زفاف سهيل الشحي
أقام محمد عيل سعيد
الشحي حفل عشاء بصالة
جلفار لألفراح مبناسبة بزفاف
نجله سهيل إىل كرمية سعيد
محمد سعيد الشحي ،
بحضور جمع من املدعوين
واألهل واألصدقاء .ألف مربوك.

تعزية

يتقدم رئيس تحرير مجلة العني الساهرة وأرسة املجلة  ،بأحر
التعازي وأصدق املواساة إىل األستاذ محمد يوسف رئيس
جمعية الصحفيني بالدولة  ،لوفاة املغفور له  ،بإذن الله  ،عمه
حسن بن محمد املنصوري .تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ،
وأسكنه فسيح جناته  ،وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان .إنا
لله وإنا إليه راجعون
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الحراك االجتماعي والدور الشرطي عالقة تالزم

أصبح ضروري ًا أن تعتمد السلطة
العامة في مباشرة عمليات الضبط
االجتماعي في صورها المختلفة
على جهاز متخصص داخل هيئة
الشرطة يدرك طبائع المشكالت
التي تواجهه وعواملها ،ويستطيع
أن يتصرف على النحو الذي يكفل
االستقرار والطمأنينة للجميع.

في المجتمعات الحديثة يزداد الحراك االجتماعي بزيادة حركة انتقال
األفراد فيها من طبقة ألخرى .وكان من نتائج ذلك زيادة مسؤولية
الفرد عن نفسه ،مما أضعف الكثير من روابط األفراد بالمجتمع وأثر
على والئهم له! وفي المجتمعات الحديثة يواجه الجمهور الكثير
من المشكالت والمتاعب الناجمة عن السرعة الهائلة التي تتطور بها
جوانب الحياة المادية ،والتي يقابلها تخلفًا في التطور الثقافي ،مما
يجعل الكثيرين غير قادرين على التكيف في مجتمعاتهم .وهنا زادت
مشكالت القانون ،وأصبح ضروريًا أن تعتمد السلطة العامة في مباشرة
عمليات الضبط االجتماعي في صورها المختلفة على جهاز متخصص
داخل هيئة الشرطة يدرك طبائع المشكالت التي تواجهه وعواملها،
ويستطيع أن يتصرف على النحو الذي يكفل االستقرار والطمأنينة
للجميع.
أبناء «العين الساهرة»:
لقد أصبح محتمًا على الشرطة ،وهي تقابل التطور االجتماعي الشامل
أن تعمل على تحقيق التفاهم والتكامل بين أدوات الضبط االجتماعي،
فال يجب أن تقف على حدود مكافحة الجريمة فقط ،بل يجب أن تنفذ
البصيرة األمنية إلى الجريمة ذاتها بحساب أنها مشكلة اجتماعية لها
نوازعها وعواملها فتتقدم مساهمة في حل المشكلة والقضاء على
النوازع والعوامل.
أخوتي :إن سبيل الشرطة في هذا الشأن هو إثارة الجمهور للمشكلة
مع خلق قيم إنسانية وخلقية تحل المشكلة وما يتفرع منها ،ثم
التضامن والتعاون مع الجمهور ،فهو صاحب الشأن األول في القضاء
على أي مشكلة مهددة لألمن جرميًا.
أبناء «العين الساهرة»:
إن واجبنا يجب ،كما أقول دائمًا ،أال يقف عن الحدود الضيقة في مكافحة
الجريمة بالضبط اإلداري والقضائي ،بل يجب أن نتخطى الحدود بالنفاذ
في مجتمعنا بكل الوعي األمني فنرى مشكالته ونسعى لحلها قبل
أن تنبت منها جريمة ..بهذا نستطيع أن نقضي على معظم الصور
الجرمية من خالل خدمات أمنية اجتماعية ،فيضاف بهذه الطريقة
إلى المنظومة األمنية شرف الخدمة االجتماعية مع الخدمة األمنية،
فالهدف هو أمن المجتمع بعين ساهرة.

