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حقوق العمال في اإلمارات

إن التزام دولة اإلمارات
بصيانة حقوق العمال
ورعايتهم يعد التزامًا
دينيًا وأدبيًا وأخالقيًا،
لذلك حرصت وزارة
العمل على تعزيز شعور
العمـــــال باالهتمــــــام
الحكــــومــــي بهـــــــــم
والحفاظ على حقوقهم
ومستحقاتهم
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يصادف األول من مايو من كل عام عيد العمال الذي
تحتفل به أغلب دول العالم  ،حيث تحرص دولة اإلمارات
سواء في هذه المناسبة أو غيرها على حفظ حقوق العمال
وكرامتهم بسن القوانين التي تكفل لهم حقوقهم
وسبل الحياة الكريمة.
إن التزام دولة اإلمارات بصيانة حقوق العمال ورعايتهم
يعد التزامًا دينيًا وأدبيًا وأخالقيًا  ،لذلك حرصت وزارة
العمل على تعزيز شعور العمال باالهتمام الحكومي
بهم والحفاظ على حقوقهم ومستحقاتهم سواء من
خالل احتفائها باليوم العالمي للعمال أو في أية مناسبات
أخرى  ،وذلك ترجمة الستراتيجية الوزارة الرامية إلى إيصال
رسالة صريحة ألصحاب األعمال بضرورة االلتزام بواجباتهم
ً
وفقا لما ينص عليه القانون وعقود
حيال العاملين لديهم
العمل المبرمة بين الطرفين  ،إضافة إلى التأكيد على أن
العمال شركاء في التنمية.
وتأكيدًا الهتمام الدولة بحقوق العمال  ،فقد أطلقت وزارة
العمل مبادرتين سابقتين تتعلقان بوضع معايير للسكن
العمالي وتنفيذ آلية لصرف أجور العمال عبر البنوك  ،إلى
جانب إطالق خدمة ''راتبي'' والتي يتمكن بموجبها عمال
القطاع الخاص من اإلبالغ عن تأخر مستحقاتهم المالية
هاتفيًا وإلكترونيًا  ،فض ً
ال عن قانون حظر العمل وقت
الظهيرة تحت أشعة الشمس وفي األماكن المكشوفة
من الساعة الثانية عشرة والنصف وإلى الساعة الثالثة من
بعد الظهر  ،وذلك خالل أشهر الصيف الحارة اعتبارًا من 15
يونيو وإلى  15سبتمبر من كل عام.
إن تلك المبادرات وغيرها تؤكد على حرص الدولة
واهتمامها باحترام البنود والقوانين الدولية لحقوق
اإلنسان بصفة عامة ،وضمان حقوق العمالة بصفة خاصة ،
في وطن عنوانه المساواة والعدالة والعزة والكرامة.

أكتوبر 2012
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إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

مشاركة فاعلة لشرطة رأس الخيمة بمعرض الفرص التطوعية

بتوجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة ،وضمن خطة القيادة العامة االسرتاتيجية الرامية إىل نرش الثقافة املرورية
وتكوين الرشاكات املجتمعية مع كافة مؤسسات وأفراد املجتمع املدين ،شاركت إدارة
املرور والدوريات مبعرض الفرص التطوعية الذي افتتحه سمو الشيخ محمد بن سعود
القاسمي ،ويل عهد رأس الخيمة ،ونظمته جمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية مبشاركة
العديد من الجهات .وقد استعرضت إدارة املرور والدوريات بجناحها الخاص ،أهم
وأبرز الخدمات املقدمة للجمهور وتعريفهم بها ،واطالعهم عىل املجاالت التطوعية
التي ميكن املشاركة بها ،كالحمالت التوعوية وتوزيع املنشورات عىل مستخدمي
الطرق لتوعيتهم باألنظمة املرورية املعمول بها عىل مستوى الدولة  .وأكد العقيد
عبدالله عيل منخس ،مدير إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة ،أن مثل
هذه املشاركات واملعارض املرورية تهدف إىل االستمرار والتواصل بني املرور ومختلف
قطاعات املجتمع ،مام يع ّزز ويدعم العالقة الطيبة بني الجانبني ،ويعمل عىل تعزيز
الثقافة املرورية لدى الجميع ،مشريا ً إىل رضورة املحافظة عىل أبنائنا باعتبارهم
املستقبل املرشق ،وذلك بتوعية الطالب وأولياء األمور باألنظمة املرورية .

طالب القاسمي
يستقبل األمين العام
لمكتب سمو نائب
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،بالقيادة العامة ،سعادة
اللواء نارص سامل النعيمي األمني العام ملكتب سمو
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والوفد
املرافق له يف زيارة تفقدية لسري العمل بالقيادة العامة
واإلجراءات املتبعة والخدمات املقدمة للجمهور
واألنظمة والربامج املستحدثة التي أسهمت يف رسعة
إنجازات معامالت املتعاملني ،ضمن الخطة االسرتاتيجية
للداخلية الرامية إىل تكوين رشاكات مع كافة القيادات
واإلدارات عىل مستوى الدولة ،وذلك بحضور املدراء
العامني ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام واألفرع وكبار
الضباط بالقيادة العامة .
ً
حيث رحب بهم سمو قائد عام الرشطة ،معربا عن
اعتزازه وافتخاره مبا توليه وزارة الداخلية من رعاية
واهتامم يف متابعة العمل األمني عىل مستوى الدولة
ومجرياته والعمل عىل تذليل العقبات التي تعرتض
العمل األمني والرشطي مام يسهم يف دفع املسرية
األمنية بالدولة ،وأكد سموه ،بذل رشطة رأس الخيمة
قصارى جهدها لبسط األمن وحفظه يف ربوع اإلمارة،

6

العدد ( ) 8

مــايــو 2013

باستخدام أفضل األساليب املتقدمة يف تطوير كفاءة
الكوادر البرشية من خالل صقل مهاراتهم بالدورات
التدريبية واالستعانة بالخربات املختلفة ومواكبة
التطورات كافة يف مجال األجهزة واملعدات الرشطية
واألمنية عىل حد سواء  .واستمع سعادة اللواء نارص
النعيمي والحضور ،إىل عرض توضيحي قدمه العقيد
طارق محمد بن سيف ،مدير عام مكتب سمو قائد
عام رشطة رأس الخيمة ،عن إدارة املشاريع بشكل
خاص ،واستعراض الهيكل التنظيمي للقيادة العامة
وأهم اإلنجازات التي متت خالل الفرتة املاضية ،كام
اطلع سعادته عىل اإلحصائيات الجنائية واملرورية
والقضايا التي تم التعامل معها بإتقان واحرتافية عالية
بفضل توافر اإلمكانيات واألجهزة الحديثة ،كام استمع
سعادته إىل رشح مفصل عن أبرز الخدمات املقدمة
من جانب القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وآلية
العمل املتبعة بها.
كام تم التباحث حول رضورة تطبيق اسرتاتيجية
ومبادرات وزارة الداخلية يف مختلف اإلدارات
والقطاعات واستعراض سري العمل يف عدد من اإلدارات

العامة واإلجراءات املتبعة بها .والخدمات املقدمة
للجمهور واألنظمة والربامج املستحدثة التي أسهمت
يف رسعة إنجاز معامالت املراجعني.
وقد أعرب سعادة األمني العام عن شكره وتقديره
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 والتحسني
املستمر بهدف االرتقاء مبستوى األداء الرشطي
ومبستوى الخدمات املختلفة املقدمة للجمهور ،مؤكدا ً
سعادته أن رشطة رأس الخيمة تتمتع بسمعة طيبة
عىل الصعيدين املحيل والدويل ،وأنها أصبحت تضاهي
يف خربتها أفضل األجهزة الرشطية عىل مستوى الدولة.
ومن جانبه توجه سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة
بالشكر لسعادة األمني العام عىل هذه الزيارة التي
تعكس مدى اهتامم القيادات بوزارة الداخلية عىل
متابعة مجريات العمل عن قرب يف مختلف القيادات
الرشطية ،األمر الذي يساهم يف دفع املسرية األمنية
إىل األمام .
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سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة يلتقى الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،سعادة إبراهام هانبيل
الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة ،و سعادة صالح
عيل الزعايب مدير أول بنك رأس الخيمة ،وذلك بحضور
عدد من املدراء العامني و مدراء اإلدارات.
حيث تقدم الرئيس التنفيذي بخالص الشكر والثناء
لسمو القائد العام ملا بذلته رشطة رأس الخيمة من
جهد كبري يف إلقاء القبض عىل العصابة األفريقية التي
حاولت السطو عىل بنك رأس الخيمة ،مام يعكس
الصورة املرشفة لرشطة رأس الخيمة فيام تتمتع به من
خربات و احرتافية عالية يف قدرتها عىل التعامل مع
مثل تلك األحداث و السيطرة عليها يف وقت قيايس.
كام أكد سعادته بأن رشطة رأس الخيمة تتمتع
بسمعة طيبة عىل الصعيد املحيل والدويل وأنها
أصبحت تضاهي يف خربتها أفضل األجهزة الرشطية
عىل مستوى العامل .وقد مثن سمو قائد عام رشطة
رأس الخيمة هذه الزيارة التي تعرب عن مدى عالقات
التعاون والرشاكة التي تربط رشطة رأس الخيمة مع
مختلف املؤسسات و الجهات الحكومية والخاصة،
وأعرب سموه عن جزيل شكره لهذه الثقة الغالية
التي أوالها بنك رأس الخيمة للرشطة ،مؤكدا ً يف الوقت
ذاته بأن رشطة رأس الخيمة تبذل قصارى جهدها
لبسط األمن و حفظه يف ربوع اإلمارة ،وأنهم يعملون
جاهدين عىل تطوير األجهزة الرشطية و كوادرها
البرشية من خالل صقل مهارات منتسبي الرشطة

بالدورات التدريبية واالستعانة بالخربات املختلفة و
مواكبة كافة التطورات يف مجال األجهزة و املعدات
الرشطية و األمنية عىل حد سواء .وأشاد سمو القائد
العام باهتامم وزارة الداخلية عىل متابعة مجريات
العمل يف مختلف القيادات الرشطية عىل مستوى
الدولة ،بل و العمل عىل تذليل كافة العقبات التي
تعرتض العمل األمني و الرشطي مام يسهم يف دفع
املسرية األمنية يف الدولة .ومن جانب آخر التقى
سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة مجموعة من طلبة

املدارس املشاركني يف املعسكر التدريبي ،والذين قدموا
للسالم عىل سموه و شكره عىل دعمه املتواصل لهم .
وأشاد سموه بهذه الزيارة التي تعرب عن مدى التعاون
و الرتابط بني الرشطة وبني قطاع التعليم يف اإلمارة ،و
يدل عىل انتشار وتطبيق مفهوم الرشطة املجتمعية،
مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة عىل مشاركة كافة مؤسسات الدولة يف مختلف
املناسبات ،وخاصة طالب و طالبات املدارس باعتبارهم
حارض ومستقبل هذا الوطن.

...ويتفقد إدارتي المرور والدوريات
و ترخيص اآلليات و السائقين
قام اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة،
بزيارة تفقدية إلدارة املرور والدوريات و إدارة ترخيص اآلليات والسائقني،
حيث كان يف استقبال سموه العقيد عبد الله عيل منخس مدير إدارة املرور
والدوريات و العقيد نارص محمد مطر مدير إدارة ترخيص اآلليات والسائقني ،
وعدد من الضباط .حيث اطلع سموه عىل سري العمل يف اإلدارتني و اإلجراءات
املتبعة بهام ،و الخدمات املقدمة للجمهور و األنظمة و الربامج املستحدثة
التي أسهمت يف رسعة إنجاز معامالت املراجعني .كام استعرض سمو القائد
العام إحصائية الحوادث املرورية الجسيمة و البسيطة ،و املخالفات املرورية
خالل العام املايض  2012و الربع األول من العام الحايل ،و األسباب الرئيسة
للحوادث ،و اإلجراءات و الخطوات التي تم اتخاذها ملعالجة املشكالت للحد
من الحوادث و تقليل نسبة الوفيات.
وأكد سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة خالل زيارته عىل رضورة تطبيق
اسرتاتيجية و مبادرات وزارة الداخلية لتحسني سالمة الطرق ،وفرض سلطة

القانون عىل الشارع ،ملا يف ذلك من نتائج إيجابية تتمثل يف الحد من االزدحام
املروري و التقليل من الحوادث املرورية ،و عدد الوفيات ،فضالً عىل العمل
الجاد يف مجال التطوير و التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى األداء
الرشطي و مبستوى الخدمات املختلفة املقدمة للجمهور ،للوصول إىل متوسط
الزمن يف إنجاز املعاملة املعتمد من قبل وزارة الداخلية.
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طالب بن صقر يواصل زياراته التفقدية إلدارات ومراكز الشرطة الشاملة
واصل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة زياراته التفقدية املفاجئة
لعدد من اإلدارات و مراكز الرشطة الشاملة ،وذلك
ضمن مبادرة اسرتاتيجية وزارة الداخلية (تعزيز
التفتيش للعمل الرشطي) و ضمن خطة التواصل
الداخيل بني القادة و كافة مستويات العمل ،حيث زار
سموه إدارة الرشطة املجتمعية ،و مركز رشطة الجزيرة
الحمراء الشامل ،وكان يف استقبال سموه العقيد سامل
سعيد العلكيم مدير إدارة الرشطة املجتمعية ،و
العقيد الدكتور فيصل سعيد امليل رئيس مركز رشطة
الجزيرة الحمراء الشامل ،وعدد من الضباط.حيث
اطلع سموه عىل سري العمل يف اإلدارتني و اإلجراءات
املتبعة بهام ،و الخدمات املقدمة للجمهور ،موجهاً
برضورة إيالء املتعاملني االهتامم األكرب والحرص عىل
إنجاز معامالتهم بأرسع وقت ممكن.
كام استعرض سمو القائد العام أهم إنجازات إدارة
الرشطة املجتمعية وخطتها االسرتاتيجية ومؤرشات
األداء ،إىل جانب مناقشة آلية التواصل مع الرشكاء
واملبادرات املجتمعية التي تم تنفيذها .وقد أكد سمو

قائد عام رشطة رأس الخيمة خالل زيارته عىل رضورة
تطبيق سرتاتيجية و مبادرات وزارة الداخلية يف مجال
التطوير و التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى

األداء الرشطي و مبستوى الخدمات املختلفة املقدمة
للجمهور ،وفق أفضل املامرسات املطبقة و املنفذة عىل
مستوى الوزارة.

شرطة
رأس الخيمة
تشارك في
حملة «اإلمارات
خالية من
األكياس
البالستيكية»
يف إطار مفهوم الرشاكات املجتمعية والتواصل مع
املجتمع املدين ،وضمن الخطة االسرتاتيجية للقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة يف تعزيز العالقات مع
أفراد املجتمع ،شهد اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،الحملة
التوعوية واالحتفال الذي أقيم يف نادي ضباط الرشطة
تحت شعار«اإلمارات خالية من األكياس البالستيكية»،
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والتي نظمتها مدرسة زهرة املدائن للتعليم األسايس
ح ، 1بحضور عدد كبري من ضباط القيادة وجمهور مأل
مدرجات الصالة الرياضية بنادي الضباط.
وتستهدف املبادرة بصورة أساسية الحد من
التأثريات السلبية لألكياس البالستيكية غري القابلة
للتحلل عىل صحة اإلنسان والكائنات الحية األخرى
والبيئة ،وذلك عن طريق خفض الكميات املستخدمة

منها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بصورة تدريجية
متهيدا ً لحظرها نهائياً ،وإحالل األكياس البالستيكية
القابلة للتحلل واألكياس البديلة مكانها من األكياس
الصديقة للبيئة ،من خالل توعية أفراد املجتمع نحو
بيئة صحية سليمة  .وتضمن االحتفال السالم الوطني
وكلمة ترحيبية من إدارة مدرسة املدائن ،أعقبها كلمة
عن الحملة التوعوية وفقرة فنية لطالبات املدرسة .

محطة شرطية

درا

سة تطوير الخدمات بنادي ضباط شرطة رأس الخيمة

ترأس العميد محمد النويب محمد،
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة،
رئيس مجلس إدارة نادي ضباط رشطة
رأس الخيمة االجتامع األول ملجلس
إدارة النادي يف العام الحايل ،بحضور
العميد غانم أحمد غانم نائب رئيس
مجلس اإلدارة أمني الرس العام ،وعدد
من أعضاء مجلس اإلدارة للتباحث
حول تطوير العمل والخدمات املقدمة
بالنادي .يف بداية االجتامع ،رحب النويب
بالحضور ،مشيدا ً بجهودهم املبذولة
يف سبيل تطوير العمل األمني وتقديم
أفضل الخدمات للجميع ،داعياً إياهم
إىل بذل املزيد من الجهد واملثابرة
واألخذ باملعايري فيام يخص بحسن
اإلعداد والتنظيم لكافة الفعاليات
الرياضية املقامة بالنادي ،لالرتقاء
بالرياضة يف املجال الرشطي ،وتم خالل
االجتامع مناقشة آخر املستجدات

والتطورات الرامية لتطوير العمل
األمني.وتناول االجتامع اإلنجازات التي
تم تحقيقها ،إضافة إىل التباحث حول
السبل التي من شأنها ضامن التطور

الدائم يف مجال الرياضة الرشطية
وتدعيمها مبا يكفل الحفاظ عىل متيزها
وارتقائها الدائم وتفعيل كفاءتها  .ويف
نهاية االجتامع ،تم استعراض العديد

من االقرتاحات التي من شأنها إنجاح
عمل إدارة املجلس ،وتحديد بعض
النقاط التي سيتم مناقشتها ومتابعتها
يف االجتامع القادم .

تخريج دورة «تقنيات الرماية التكتيكية لفريق التدخل»
بالتعاون مع الشرطة الفرنسية

شهد العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد
والخدمات املساندة برشطة رأس الخيمة بقاعة املركز
اإلعالمي مببنى القيادة ،حفل تخريج دورة «تقنيات

الرماية التكتيكية لفريق التدخل» بالتعاون مع الرشطة
الفرنسية التي عقدت بإدارة املهام الخاصة ،وذلك
بحضور عدد من مديري اإلدارات و رؤساء األقسام و

الضباط .حيث ضمت الدورة ( )25منتسباً من مختلف
الرتب ومن مختلف القيادات عىل مستوى الدولة ،وقد
جاء انعقاد هذه الدورة لتزويد إدارة املهام الخاصة
بالخربات و املهارات الالزمة ملواجهة جميع التحديات
التي قد تقع يف مختلف الظروف و للمساهمة بشكل
فعال يف الحفاظ عىل املستوى املطلوب من رسعة
االستجابة ،و التعامل بشكل فعال و متميز مع جميع
التحديات ،فضالً عن اإلسهام يف تحقيق أعىل معدالت
األمن و األمان يف املنطقة ،و خفض معدالت الجرمية.
و أشاد مدير عام املوارد والخدمات املساندة مبستوى
الدورة و أهميتها يف زيادة الحصيلة املعرفية و العملية
لدى منتسبي الرشطة ،و أضاف بأن دورة (( تقنيات
الرماية التكتيكية لفريق التدخل)) 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 الختام قام العميد جامل الطري
بتكريم الخبريين الفرنسيني النقيب جريميي ويتيربوت،
و املالزم سامويل باراتا  ،كام سلم الشهادات للخريجني.
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ضمن
إستراتيجية
وزارة الداخلية

شرطة رأس
الخيمة
تنظم
مسابقة
للعنصر
النسائي

شهد العميد جامل أحمد الطري مدير
عام املوارد و الخدمات املساندة  ،و عدد
من املدراء العامني و مدراء اإلدارات و
عدد كبري من الضباط وضباط الصف و
األفراد عىل مستوى القيادة ،الحفل الذي
نظمته إدارة الشؤون املالية لتقديم
جائزة أفضل تواجد مثايل يف العمل
من خالل النظام اإللكرتوين للحضور و
االنرصاف و االنضباط باملظهر و الهندام
لفئة العنرص النسايئ يف القيادة العامة

لرشطة رأس الخيمة .
وأوضح العميد جامل الطري بأن اإلدارة
العامة للموارد و الخدمات املساندة
ارتأت أن تنتهج نهجاً مغايرا ً يف الشكل
و األسلوب لتطبيق اسرتاتيجية وزارة
الداخلية من خالل تطبيق الهدف
الرابع من اسرتاتيجيتها يف استثامر
مواردها البرشية بإعداد قيادات متميزة
؛ باإلضافة إىل تحفيز الكوادر ،وكذلك
تطبيق الهدف السادس من اسرتاتيجيتها

يف العمل مع الرشكاء  ،فعمدت من
خالل إدارة الشؤون املالية عىل إقامة
مسابقة ثقافية شهرية لكافة منتسبي
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،كام
عمدت عىل مشاركة الجهات الخارجية
ورشكائها االسرتاتيجيني للمساهمة يف
دعم املسابقة لتحقيق النجاح املطلوب
و أهدافها املوضوعة .وقد ترشحن للفوز
بالجائزة عن شهر مارس ( )8موظفات
عىل مستوى القيادة وقد فازت بالجائزة

املقدمة من مكتب السيف لالستشارات
الهندسية مساعد أول  /نوف أحمد
حسن مبارك.
ويف ختام الحفل قام العميد جامل
أحمد الطري مدير عام املوارد و
الخدمات املساندة بتسليم الجائزة إىل
الفائزة ،وكذلك تكريم مقدم الجائزة
مكتب السيف لالستشارات الهندسية ،
وتسليم شهادات التقدير إىل املوظفات
املشاركات يف الجائزة.

«إدارة الخدمات االلكترونية واالتصاالت»
تستقبل وفداً من شؤون اإلقامة و األجانب

استقبلت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة،
«إدارة الخدمات االلكرتونية واالتصاالت» ،وفدا ً من
10
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اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة و األجانب ،وذلك يف
إطار الرشاكات و التعاون بني الجانبني ونرش أفضل

املامرسات يف الخربات التقنية يف قطاع األمن ،حيث
كان يف استقبالهم الرائد عبد الرحمن األحمد مدير
إدارة الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت و عدد من
الضباط .وقد تعرف الوفد عىل نظام البوابة اإللكرتونية
والربامج التابعة لها وعددها ( )40برنامجاً ،و()18
خدمة إلكرتونية ،كربنامج املوارد البرشية و الخدمات
اإللكرتونية و برنامج الدعم الفني ،كام قام مدير
إدارة الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت بتقديم رشح
مفصل حول مراحل إنشاء و تطوير البوابة اإللكرتونية
لرشطة رأس الخيمة وبرامجها و الخدمات اإللكرتونية
املقدمة منذ إطالقها ،وما صاحبها من تطورات تتامىش
مع متطلبات و احتياجات املتعاملني ومقرتحاتهم
و تطلعاتهم املستقبلية .ويف ختام الزيارة توجه وفد
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة و األجانب بخالص الشكر
و التقدير للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وعىل
رأسهم سمو القائد العام ملا أبدوه من تعاون صادق
و دعم متواصل و ملحوظ لتطوير و تحسني الخدمات
املقدمة للمتعاملني يف مختلف املجاالت األمنية .

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة
تخرج ست دورات
بمعهد تدريب الشرطة

شهد سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي مدير
عام العمليات الرشطية بالقيادة العام رشطة رأس الخيمة
حفل تخريج ( )6دورات عقدت مبعهد تدريب الرشطة
برأس الخيمة هي دورة ( التحقيق يف جرائم العنف
واالعتداء الجنيس للضباط) ،و دورة ( أساليب العمل
مبعايري التميز للعنرص النسايئ ) ،و دورة ( القبض و
التفتيش ) ،ودورة ( قياس العائد من التدريب للضباط)،
حيث استمرت تلك الدورات ملدة أسبوع ،فيام عقدت
دورة ( إعداد مدريب الرياضية) ملدة خمسة أسابيع ،و
دورة ( الغوص التأسيسية ) ملدة أسبوعني .وأشاد
العميد عبد الله الحديدي مبستوى الدورات و أهميتها
يف زيادة الحصيلة املعرفية و العملية لدى منتسبي
الرشطة ،و أضاف بأن عقد مثل تلك الدورات يأيت 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
العمليات الرشطية بتكريم محارضي الدورات الدكتور
ممدوح مختار واملحارض أرشف الهواري ،و الدكتور أمين
عيل شلبي ،و الدكتور عيل زايد برميه ،و الدكتور خالد
حامدة شاهني ،والدكتور حسن محمد املقداد ،والدكتور
خالد إبراهيم الخطيب  ،كام سلم الشهادات للخريجني،
و متنى لهم االستفادة من املعلومات و املهارات التي
قدمت لهم يف الدورة  ،و أن يستخدموا تلك املعلومات
يف تطوير مهاراتهم وتنمية حسهم األمني مبا يخدم
العمل الرشطي .

...و تخرج  8دورات تخصصية

شهد العقيد سامل عبد الرحمن جكة ،مدير معهد
تدريب رشطة رأس الخيمة ،حفل تخريج  8دورات
تخصصية وهي( :الوالء واالنتامء الوظيفي) مبشاركة
 13ضابطاً ،ودورة (إدارة املعرفة واستثامر رأس
املال الفكري) ،والتي شارك فيها  26ضابطاً ،ودورة

(عمليات األمن الداخيل  )21مبشاركة  60منتسباً،
ودورة (إدارة الوقت للعنرص النسايئ) مبشاركة 10
منتسبات ،ودورة( تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب
العمل) مبشاركة  47منتسباً ،ودورة (حقوق اإلنسان)
مبشاركة  45منتسباً ،وجميع الدورات السابقة

نظمهام معهد تدريب الرشطة برأس الخيمة.
وأكد جكة ،حرص القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة بتوجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام الرشطة ،عىل تطوير كوادرها
البرشية وفق الخطة التدريبية املواكبة للتطورات
تجسد توجيهات القيادة الرشطية
الراهنة ،التي ّ
باالهتامم باملنظومة التدريبية ،وتأهيل وصقل
مهارات الضباط  .وقال ،إن هذه الدورات تهدف إىل
إكساب املشاركني املعارف واملهارات الالزمة ،باإلضافة
إىل إكساب املشاركني الكفاءة والخربة الالزمة لتأدية
أعاملهم عىل أكمل وجه .ويف ختام الحفل ،قام
العقيد سامل جكة ،يرافقه عدد من الضباط ،بتوزيع
الشهادات عىل الخريجني ،متمنياً لهم كل التوفيق
والنجاح يف حياتهم العملية .
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العقيد بن نصيب يزور قسم النقل والمشاغل
قام سعادة العقيد عادل عبدالله بن نصيب مدير ادارة النقليات واملشاغل يف وزارة الداخلية،
بزيارة تفقدية لقسم النقل واملشاغل يف القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة.
وكان يف استقباله  ،سعادة العقيد سيف قضيب مدير إدارة الخدمات املساندة واملقدم يارس
الذيب رئيس قسم النقل واملشاغل وعدد من ضباط اإلدارة .واطلع العقيد بن نصيب عىل سري
العمل يف القسم واستمع إىل رشح تفصييل حول أدائه  ،مؤكدا ً عىل أهمية تطبيق إسرتاتيجية
ومبادرات وزارة الداخلية يف مجال التطوير والتحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى األداء
الرشطي و الخدمات املختلفة وفق أفضل املامرسات املطبقة و املنفذة عىل مستوى الوزارة.
وتأيت هذه الزيارة يف إطار برامج وزارة الداخلية للوقوف عىل سري العمل يف مختلف القيادات
واإلدارات التابعة لها  ،والتي من شأنها االرتقاء بجودة العمل  ،تجسيدا ً لرؤيتها الرامية إىل
العمل بفعالية لتصبح دولة اإلمارات العربية املتحدة إحدى أفضل دول العامل أمنا وسالمة.

شرطة رأس الخيمة
تطلع على اإلجراءات
األمنية بمطار دبي
ضمن الخطة االسرتاتيجية الرامية إىل تبادل الخربات
ومد جسور التعاون ،قام العقيد حسن عيىس النعيمي
مدير إدارة رشطة املنافذ واملطارات ،يرافقه املقدم
أحمد منصور املنصوري رئيس قسم رشطة مطار رأس
الخيمة وعدد من الضباط بقسم رشطة املطار ،بزيارة
ميدانية إىل مطار ديب الدويل لالطالع عىل اإلجراءات
األمنية املتبعة يف اإلدارة العامة ألمن املطارات يف رشطة
ديب .وكان يف استقبال الوفد ،العقيد محمد أحمد بن
ديالن املزروعي مساعد مدير عام اإلدارة العامة ألمن
املطارات ،واملقدم أحمد عبيد املهريي ،مدير إدارة

أمن مبنى ( ،)3واستمع الوفد إىل رشح تفصييل عن
اإلجراءات األمنية املتبعة يف مطار ديب بشكل عام ،وتم
استعراض األنظمة الحديثة املتعلقة بإدارة غرف مناولة
الحقائب وكيفية التعامل معها يف الحاالت العادية وعند
حاالت االشتباه مبحتواها  .وأشار النعيمي إىل أن الهدف
من الزيارة هو تبادل الخربات واالطالع عىل أفضل

التجارب واملامرسات األمنية والرشطية عمالً مبقتىض
اسرتاتيجية وزارة الداخلية لتطوير العمل األمني
وخدمة املجتمع عىل أكمل وجه  .ويف نهاية الزيارة،
تقدم الوفد الزائر بجزيل الشكر والعرفان إلدارة رشطة
مطار ديب الدويل وحسن استقبالهم وضيافتهم ،متمنني
لهم التوفيق ومزيدا ً من النجاح .

ك ّرم العقيد سليامن محمد الكيزي رئيس مركز رشطة
الرمس الشامل برأس الخيمة سليامن أحمد حسن،
رئيس مجلس اإلدارة بنادي الرمس الثقايف الريايض،

وعبيد أحمد عبيد الطنيجي ,وذلك تثميناً وتقديرا ً
لهام عىل تعاونهام الفعال مع رجال الرشطة ،وذلك
بحضور مديري األفرع باملركز  .وعرب رئيس مركز رشطة

الرمس الشامل أثناء توزيع الشهادات التقديرية ،عن
شكره وامتنانه للمواطنني نظري ما قاما به من تعاون
وجهود سعياً منهام لتقديم التميز وإمياناً منهام مبعنى
الرشاكة االسرتاتيجية الحقيقية الناجحة بكل املقاييس
بني الرشطة وأفراد املجتمع ،مؤكدا ً أن هذا التكريم
يأيت يف إطار توجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي ،قائد عام رشطة رأس الخيمة ليكون
دافعاً وحافزا ً للجميع لبذل املزيد من التعاون مع
رجال الرشطة ،داعياً جميع املواطنني واملقيمني إىل
التعاون مع الجهات األمنية يف جميع القضايا ،متمنياً
لهم وللجميع كل التوفيق لتقديم أفضل الخدمات .
ومن جانبهام عرب املكرمان عن شكرهام وامتنانهام عىل
هذا التكريم الذي يعكس الوجه الحضاري لرشطة رأس
الخيمة ودورها البارز يف تكريم املتعاونني واملساهمني
معها ،مبا يخدم استقرار األمن ويزيد ثقة الجمهور يف
جهاز الرشطة.

تكريم شركاء التميز بمركز شرطة الرمس
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فعاليات ترفيهية ألبناء منتسبي شرطة رأس الخيمة
تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة ،نظم نادي ضباط الرشطة جملة من
الفعاليات املتنوعة الرتفيهية املوجهة ألبناء منتسبي رشطة رأس
الخيمة مبشاركة جمعية دار الرب لأليتام ،وذلك ضمن الخطة
االسرتاتيجية للقيادة العامة الرامية إىل تكوين رشاكات مجتمعية
مع كافة املؤسسات والجهات وأفراد املجتمع .وحرض انطالق
الفعاليات عدد من الضباط وصف الضباط واألفراد برشطة رأس
الخيمة وأولياء األمور وأعضاء إدارة جمعية دار الرب ،وقد شملت
األنشطة مسابقات متنوعة وتوزيع الجوائز وألعاباً ترفيهية لقضاء
وقت ممتع ومفيد للجميع كام شاركت فرقة موسيقى رشطة رأس
الخيمة بتقديم فواصل نالت إعجاب الحضور.

إدارة إعالم شرطة رأس الخيمة تستقبل
نظيرتها في الجامعة األمريكية

استقبل النقيب خالد حسن النقبي ،رئيس
قسم الشؤون اإلعالمية ،رئيس تحرير مجلة
العني الساهرة بإدارة اإلعالم والعالقات العامة
برشطة رأس الخيمة ،بحضور النقيب ثائر
النجار ضابط إدارة اإلعالم ،وفدا ً من الجامعة
األمريكية برأس الخيمة برئاسة الدكتور
رينفورد بريفيت مدير البحوث املؤسسية،
يرافقه يعقوب صالح تهتامين مدير التسويق
والعالقات العامة ،وعلياء أحمد البلويش،
تنفيذي عالقات عامة للتباحث حول تعزيز
التعاون والتنسيق يف املجال اإلعالمي بوجه
خاص ،ويف مجاالت العمل الرشطي واألمني
عىل وجه عام .
وأكد النقبي خالل اللقاء ،حرص القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة عىل تطوير
العالقات مع املجتمع املدين لتعزيز مشاركتها
ومساهمتها يف تقوية اتجاهات أفراد املجتمع
ورفع مستوى الحس األمني لديهم وااللتزام

بالتعليامت والقوانني التي تساعد عىل أمن
وسالمة الجميع ضمن خطة القيادة العامة
االسرتاتيجية يف توفري كافة الخدمات للجميع،
من خالل التنسيق الكامل يف شتى املجاالت
وامليادين .وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز
التعاون الثنايئ يف مختلف املجاالت األمنية
وآليات دعمها ،كام متت مناقشة عدد من
املواضيع ذات االهتامم املشرتك خاصة فيام
يتعلق باملجاالت التدريبية بإرسال بعض من
طالب وطالبات اإلعالم بالجامعة لتدريبهم
بالقيادة العامة ،كام تم مناقشة الجوانب
اإلعالمية بني الجانبني وكيفية التنسيق
والتواصل اإلعالمي ،وتم استعراض أهم األعامل
واألنشطة اإلعالمية للقيادة العامة .من جانبه،
أكد الدكتور رينفورد ،عمق العالقات املتميزة
بني الجانبني ،مشيدا ً مبا حققته رشطة رأس
الخيمة من إنجازات أمنية متخذة يف ذلك
أحدث األساليب وأكفأها.

توعية صحية لمنتسبي
شرطة رأس الخيمة

تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،وتجسيدا ً للخطة االسرتاتيجية للقيادة العامة
الرامية إىل تكوين رشاكات مجتمعية والحفاظ عىل املورد البرشي لنجاح
العمل األمني ،نظمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بقاعة املركز
اإلعالمي ،محارضة توعوية مبناسبة اليوم العاملي للصحة بعنوان ( الغذاء
والصحة العامة) ملنتسبي الرشطة ،حيث ألقى املحارضة الدكتور محمد
ركوة أخصايئ تغذية من مركز د.نيوترشن .واستعرض الدكتور ركوة،
العديد من املحاور الهامة واملتعلقة بكيفية االهتامم بالصحة العامة
باتباع نظام غذايئ صحي وسليم دون أن يرتك آثارا ً سلبية تؤدي إىل
األمراض ،ملا يف ذلك أهمية مبارشة يف متابعة سري العمل طيلة اليوم ،كام
تلقى املحارض العديد من االستفسارات والتساؤالت من جانب املوظفني
وقام باإلجابة عليها ،كام قام املركز الصحي بفحص الحضور من خالل
جهاز متطور حديث يقوم بقياس نسبة املواد داخل الجسم بكل دقة
وكفاءة وذلك من خالل فحص ضغط الدم وفحص السكر والوزن ونسبة
الدهون يف الجسم ،كام قام الدكتور ركوة بإعطاء النصائح واإلرشادات
الصحية للموظفني حول الحد من السمنة املفرطة وكيفية التغلب عليها
باعتبارها سبباً يف ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكولسرتول وتأثريها عىل
وظائف القلب ودور التمرينات الرياضية عىل تحسني مستوى معدالت
الكولسرتول بالدم وخفض ضغط الدم واملحافظة عىل الوزن الصحي
والوقاية من األمراض التي تسببها السمنة ،باإلضافة إىل اتباع النظام
الغذايئ الصحي مع مراعاة احتياجات الجسم اليومية من العنارص
الغذائية املهمة ومامرسة التامرين الرياضية بشكل منتظم.
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عالقة المدرس بالطالب...

أبوية أم تكميلية؟

تشبه العالقات االجتماعية التي تربط أبناء المجتمع بالسلسلة المتواصلة المرتبطة ببعضها إن شاب
أحدها أثر معين تأثرت البقية الباقية بتبعات هذا األثر ،والعالقات االجتماعية كثيرة ولها محدداتها
وخواصها ،فعالقة العامل برب العمل تختلف عن عالقة الطبيب بالمريض وهكذا ،لكنها بالمحصلة
مرتبطة برابط اإلنسانية التي تشع بنورها على الجميع ،ومن بين تلك العالقات ،بل أهمها ،عالقة
المدرس بالطالب ،وهي إنسانية أيض ًا ،لكن الوصف الدقيق الذي يجب أن تكون عليه هو (األبوية).
المدرس أو المعلم كاد حسب أمير الشعراء (أحمد بك شوقي) كما يحلو ألشقائنا المصريين تسميته
ال ،وله في ذلك بيت شعر َ
أن يكون رسو ً
قل أن تجد من ال يحفظه ويردده في المناسبات التي تتعلق
بالعملية التعليمية" .قف للمعلم ووفه التبجيال

كاد المعلم أن يكون رسو ً
ال"

ومعنى البيت يعبر عن قيمة المعلم وأثره في إثراء العملية التربوية والتعليمية برمتها ،وفيه تصوير
القتراب المعلم من صفة الرسول ،فأي مكانة لهذا المعلم في قلوب المجتمعات وأي احترام وتقدير
يوصله لهذه المنزلة؟

تح

قيق  :سعد الدغمان  -تصوير  :محمد مطر

 pأكدت الئحة االنضباط السلوكي على أن يكون المعلم على مستوى ثقافي
عال ،ليستطيع التعامل مع الطالب الذين تتفاوت مستويات قدراتهم التعليمية ما
بين المميز والمتوسط والضعيف.
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هناك من يتجاوز ويخرج عن املألوف محاوالً تغيري الفطرة التي تربينا عليها،
هناك من يريد التطاول عىل مكانة هذا املعلم الذي كاد أن يكون رسوالً ،رغم
أن الجميع يعلم ويعي حدود العالقة األبوية التي تربط املدرس بالطالب ،وإنا
لنتساءل هل ال زالت هذه العالقة توصف بأنها أبوية أم اعرتاها التغيري؟

نؤكد على الريادة
األستاذ عبدالعزيز حسني الخياط مدير مدرسة موىس بن نصري (حلقة ثانية)
إعدادي برأس الخيمة قال:
انطالقاً من رؤية الوزارة التي تؤكد عىل الريادة يف إعداد الطالب وفق نظام
التعليم العام لحياة منتجة يف عامل دائم التغيري لتحقيق التنمية املستدامة ملجتمع
اإلمارات ،وهي رؤية تضع الطالب يف أعىل سلم أولوياتها ،ذلك أن الطالب هو
الهدف من العملية التعليمية  ،ومبا أن العامل متغري من حولنا وأن التقنية دخلت يف
كل مجاالت الحياة فالبد أن يكون املدرس ملامً بهذه التقنية وأساليب استخدامها
سيام وأن الطالب اليوم عىل دراية تامة مبختلف التطورات التكنلوجية ،لذلك يجب
أن ال تكون هناك فجوة بني املدرس والطالب يف هذا املوضوع تخلق ضعفاً يف
موقف املدرس ما يخل بالعملية التعليمية وتظهر عىل آثارها مشاكل تجسد لضعف
الحوار ما بني الطالب واملدرس.
ثم أن هناك من ناحية أخرى عوامل ثانوية أخرى قد تيسء لفهم العالقة املرجوة
بني الطالب واملدرس ،إضافة إىل أولياء األمور وانشغاالتهم وابتعادهم عن تناول

مشكالت هذا الجيل أو معالجتها وفقدان املتابعة املستمرة واملطلوبة من قبلهم
ألبنائهم ،ناهيك عن اختالف مستوى اإلدراك ،لذلك نحن نعمل عىل رسالة معينة
حددتها الوزارة من ضمن أهدافها تنص عىل " العمل من أجل االرتقاء مبستوى
األداء الرتبوي والتعليمي يف التعليم ما قبل الجامعي واستثامر الطاقات البرشية لبناء
مجتمع املعرفة وتعميق قيم املواطنة" لذا كان لزاماً عىل املدرس أن ينمي ويرفع من
قدراته ليس فيام يخص املنهج العلمي ،بل يف كل تفاصيل الحياة التعليمية والعامة.

وسائل تشويق
وأضاف الخياط  ،البد من استخدام وسائل تشويق تحبب الطالب باملادة وعدم
ترك املحارضة جافة تشتت ذهن الطالب وانتباهه ،البد من خلق بيئة جاذبة
للطالب وليست منفرة تجعله يكره املدرسة ،وهذه الصورة لها أسبابها التي من
ضمنها عدم قدرة املدرس عىل إدارة الحوار يف الصف املدريس ،ومؤكد كام قلنا عدم
تنمية قدرات املدرس (تكنلوجياً) ،وعدم متابعة األهل سواء يف أمور املدرسة أو
حتى عالقات الطالب بأصدقائه (رفقاء السوء) ميكن أن يضيعوا الطالب أو الشاب
خالل ثوان معدودة.
سابق العهد
وبني أن العالقة بني الطالب واملدرس يف السابق كانت عىل غري عهدها اآلن،
حيث إن وسائل الرتف مل تكن متوفرة ،وكان هنالك اهتامم بالتعليم حتى من قبل
املسؤولني والشيوخ الكرام وكانت متابعات حثيثة بهذا الخصوص ،واهتامم من

 pال بد أن تكون لدى المعلم شخصية قوية يستطيع من خاللها السيطرة على الطلبة
في الفصل خاصة أثناء الشرح ،وفق أسس تربوية يمزج فيها ما بين الحزم واللين ،حسب
معرفته بعقلية الطلبة مع مراعاة الجوانب النفسية لكل منهم في التعامل.
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 pيجب أن يتميز المعلم بمهارة في األداء
تمنحه القدرة على توصيل المعلومات بشكل
سليم وسلس للطلبة ،تزيد من تفاعلهم وحبهم
للدراسة ،وتخلق بينهم بيئة تعليمية جاذبة
عبدالعز يز حسين الخياط

قبل األرسة نفسها يف موضوع التعليم عىل الرغم من أن أولياء األمور يف السابق
كان تعليمهم محدودا ً ،كانت العالقة باختصار تبدأ من األب واملدرس وكان اآلباء
نظرتهم مستقبلية وكانوا يريدون ألبنائهم أن يتعلموا  ،اليوم هذه العالقة ليست
كسابق عهدها ،ذلك أن املشاكل كرثت وأخذت أولياء األمور بعيدا ً جدا ً ،اليوم األم
هي املسؤولة ونادرا ً ما تجد عندها االهتامم.

جمعة سعيد الرمسي

املدريس) الهدف من الفريق هو اكتشاف املواهب والكفاءات والحاالت اإلنسانية
واملتفوقني يف املدرسة من خالل استثامر مفهوم التعميم الوزاري وحتى ال تكون
هناك أخطاء يف ترصفات الطلبة ،وأود أن أضيف أن من بني األسباب التي نعانيها
اليوم ،هي تفكيك األرس وعدم متابعتها ألبنائها ما يخلق عدم اهتامم لدى األبناء
وينفرط العقد.

اختالف ظروف الحياة
تعميم الوزارة وفريق الدعم المدرسي
ويقول األستاذ جمعة سعيد الرميس مساعد مدير مدرسة موىس بن نصري برأس
وأوضح أن هناك تعميامً صادرا ً من الوزارة مينع الرضب ومن كل األطراف ،وهو أمر
حسن وعىل ضوء ذلك التعميم شكلنا (فريق الدعم الخيمة ،ال شك أن ظروف الحياة اختلفت بشكل كبري ومتسارع عن املايض ،فالطالب

 pالمعلم
ه
و
ع
م
اد
ال
ع
م
لي
ة
ا
لت
رب
وية أو ا
لتعليمية ،هو النبراس ،
هو األساس إذا صلح
أ
و
إ
ذا
ع
زز
ت
قد
رات
ه
و
م
كانته وتمت تنمية أفكاره
فسيعطي بال حدود
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علي حسن الشحي

أشرف صالح سالمة

علي أبو الشوارب

اليوم يعيش ظروفاً عاملية وليست محلية من خالل تواصله مع وسائل اإلعالم
مكنته من استخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة وأتاحت له املعرفة الكبرية ،وهذه
إن مل تكن موجهة بصورة صحيحة بد ًء من املنزل ،فبالتأكيد ستنعكس عىل بعض
سلوكياته .هناك فجوة متفاوته اليوم ما بني األب واالبن يف املنزل سببها ظروف
الحياة املختلفة ،أما عالقة املعلم مع الطالب فنحن نأمل أن تستمر كام كانت
عليه يف السابق ،ألننا نؤرش بأن هذه العالقة قد اعرتاها التغيري ،وما من شك
يف ذلك بسبب انشغال املعلم بأمور الحياة (الصحية ،واملهنية ،واالقتصادية) كل
هذه األمور انعكست عىل املعلم بصورة كبرية.

هيبة المعلم
وأضاف الرميس  ،يف السابق كانت للمعلم هيبته واحرتامه يف كل املحافل ،يف
السوق والطريق والحي الذي يعيش فيه ،اآلن تغريت هذه الحالة نتيجة ما ذكرنا
من أسباب وال نضع اللوم عىل جهة دون غريها ،باجتامع ظروف الحياة وتأثرياتها
نتج هذا الفتور يف العالقة ،حيث اتجهت التكليفات عىل ضوئها للرتكيز عىل
جوانب معينة وإهامل غريها ،الرتكيز اآلن عىل التطوير والتحديث والربمجة
واملعلومات الحديثة والوسائل التكنلوجية الحديثة عىل حساب القيم والرتبية
الحقة التي كانت يف السابق ،نحن ال نقول انعدامها ،لكن قد أثرت مسرية
التكنلوجيا عىل واقع الحياة وأرسعت من وتريتها وسارعت بتبدلها.
برامج وطنية واجتماعية
وأشار إىل أن هناك مدارس تعد برامج مختلفة منها ما هو الوطني واالجتامعي
يتم تسليط الضوء فيها عىل املناسبات املختلفة الوطنية أو االجتامعية تحاول
من خاللها خلق روح التواصل بني الطلبة واإلدارة أو حتى بني أولياء األمور
واإلدارات املدرسية ،وهو جانب أسايس لخلق قاعدة االحرتام املتبادل التي تبنى
عليها األسس األخرى نحو الخروج بصيغ معينة نحو عالقة طيبة ،البد من الرتكيز
عىل األرسة ودورها ،فاملنزل األرسي كان له دور يف املايض عىل الرغم من تواضع
تعليم األبوين ،إال أنهم كانوا يزرعون القيم النبيلة يف أبنائهم ويغذونهم عىل
احرتام املعلم واملدرسة وتوقري كبار السن وتقديس العملية التعليمية ،اليوم
حتى كلمة املعلم ال تنطق يف البيت مام يُولد فتور يف ذهنية الطالب نحو عالقته
باملدرس أو املعلم.
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إال أن األساس يف العملية هي الرتبية قبل التعليم بالدرجة األوىل ،حيث يتم الرتكيز
عىل الرتبية ،وباملقابل ال يهمل التعليم.
الطالب اليوم يأيت إىل غرفة املدرس يناقش علمياً أو لطرح مشكلة معينة أو يطلب
التوجيه من املدرس يف بعض املشاكل حتى الخاصة منها ،واملدرس أو املعلم يشعر
بهذا اإلحساس األبوي ويقدره وهذا نايشء من الفرتة الطويلة التي يقضيها الطالب
باملدرسة ومع معلمه مام يولد هذا الشعور املتبادل.

حمد هادف عبداهلل مطر

أحمد فضل راشد

وبني أن املعلم هو عامد العملية الرتبوية أو التعليمية ،هو النرباس  ،هو األساس
إذا صلح أو إذا عززت قدراته ومكانته ومتت تنمية أفكاره فسيعطي بال حدود،
وهو ما ينعكس عىل أجيالنا وأبنائنا يف املستقبل ،وهناك جانب آخر نأمل أن يكون
لوسائل اإلعالم دورها يف تنمية وتناول املوضوع وأن تكرس له الجهد والوقت وأن
تخرج باليشء املأمول ،ونتمنى أن يكون دورها أكرب كونها من األجهزة املؤثرة بكل
فئات املجتمع .وختم الرميس حديثه بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي تسعى
دامئاً لدعم مكانة التعليم من خالل مبادراتها املتعددة لتكريم املعلمني والثناء عىل
دورهم وجهدهم يف بناء األجيال.

التربية قبل التعليم
وبدوره يذكر األستاذ عيل حسن الشحي (مدرس تربية إسالمية) أن النظرة قد
تغريت يف الواقع اليوم عام كانت عليه يف السابق فيام بني الطرفني (املعلم والطالب)،
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الشعور األبوي هو الطابع الفطري للعالقة
ويشري األستاذ أرشف صالح سالمة (مدرس رياضيات) إىل أن الشعور األبوي هو
الطابع الفطري للعالقة بني األستاذ والطالب وليس هناك من شعور آخر.
فطبيعة املدرس ،وبدون سابق تخطيط يسعى إىل تربية الطلبة ،ولكن ليس عىل
حساب املادة العلمية.
وهذه العالقة التي وصفناها (باألبوية) هي التي تحدد سلوكيات الطالب وال
حرج من املشاكل االجتامعية التي يطرحها أو يعاين منها الطالب ويريد املدرس
الوصول معه إىل حلول لتلك املشاكل رغم أن هناك من يقول هي ليست من
صالحيات املدرس لكن تطغى العاطفة اإلنسانية واألبوية عىل هذا الكالم.
واملوضوع طبعاً يعود للطالب إن هو أراد إرشاك املعلم يف مشاكله وليس فرضاًَ
من قبل املعلم.
إننا نتعامل مع الطلبة كأبنائنا ،وهي العالقة التي كام ذكرنا عنها (الفطرية) وهي
متبادلة بني الطرفني إال أن الطلبة طبعاً يختلفون يف مستوياتهم الفكرية والثقافية
والرتبوية ايضاً ،ولكل وجهة نظرة أيضاً.
وقد تكون أيضاً طبيعة العالقة عكس ما ذكرت حني يشعر الطرفان بأن جسور

تحقيق

الثقة قد تالشت بينهام ،وهذه حاالت نادرة ،والسائد هو العالقة األبوية الطبيعية.
نحن نحاول تطوير العالقة وتنميتها لكن بحدود املسؤولية ،إال أن هناك من يحاول
تفسري هذه العالقة بغري معناها ،وهنا تدخل الثقة واملحبة واأللفة بني الطالب
واملدرس كمحددات للعالقة فيام بينهام.
أقول ،عىل الجميع أن ينظر بروية وتأين ،ألن األصل التوجيه والرتبية والتعليم
واملدرس ال يرد طالباً يلجأ إليه بل العكس يجتهد من أجل مساعدته واحتواء
مشاكله بكل رحابة صدر.
العالقة ليست أبوية
ويذهب املرشف االجتامعي عيل أبو الشوارب مذهباً آخر لكل ما قيل يف موضوعنا،
واصفاً العالقة بأنها ليست أبوية ،عىل حد تعبريه  ،قائالً :مل أسمع اليوم أن مدرساً قد
طلب حصة إضافية كام كان يف السابق ،ليس هناك مثل هذا التوجه اليوم( ،تعلم
الطالب أم ال) املعادلة الحاصلة اآلن  % 50يف البيت ومثلها يف املدرسة ،وال نعمم
هذا الرأي طبعاً ،حيث إن هناك بعض املدرسني يعملون وفق النهج الصحيح ،ولكن
الغالبية ليس كذلك.
ومن املعروف اليوم ،وكتفسري ملا ذكرت يف بداية كالمي أن خطط التعليم اليوم
قد تغريت عام كان يف السابق ،هناك كوادر شبابية حديثة قد دخلت ميدان التعليم،
وهؤالء مع كل احرتامنا لهم لكنهم ال يحملون شعور الحنان األبوي كام الجيل
السابق ،وأغلبهم مل يتزوج أو يكون له أبناء فكيف يعامل الطالب بشعور (الحنان
واألبوي) كام السابقني ،الجيل الجديد من املدرسني همهم األول أن يثبتوا قدراتهم
يف املادة العلمية دون سواها ،وال أعمم ،لقد اختلفت ثقافة الجيل الجديد عن ما
سبقه ،يف األول كل معطيات الجيل تنبت من البيت أوالً ،اليوم الجيل الجديد قد
لف العامل بأجمعه وأخذ ما أخذ من معطيات وتصورات وثقافات مغايرة للعادات
والتقاليد التي تربينا عليها ،هذه بحد ذاتها من املؤرشات السلبية عىل الحياة بشكل
عام .الحلول التي أتوقعها أو التي من املفرتض أن تكون ال بد من اعتامد (وثيقة)
تصدر من املدرسة توجه إىل الطالب أو أولياء األمور وتحوي نقاطاً للسلوك تبني دور
املعلم أو املدرس ودور الطالب ودور املدرسة وتتضمن أيضاً األهداف وسبل الوصول
لها وتؤكد عىل رضورة احرتام املدرس ودوره ،وهنا سيشعر املدرس باحرتامه ويعرف
الطالب حدوده وما عليه ،وحني يتم ذلك تستمر العملية التدريسية بيرس وسهولة
وسيكون هناك منهج إلصالح جيل كامل وستضيق الفجوة ،إن وجدت ،وأن تتبنى
عملية هذا الحوار جهات لها دراية باألمور النفسية والسلوكية توصل مفاهيمها
للطالب من خالل محارضات وندوات وتشمل املدرسني أيضاً ،والتأكيد عىل الدور
الرتبوي قبل التعليمي كام يف السابق.

نشعر أن هناك حرص ًا على مستقبلنا
أما آراء الطلبة كانت مخالفة لرأي األستاذ أبو الشوارب ،حيث ذكر الطالبان
حمد هادف عبدالله مطر الحبيس .وأحمد فضل راشد(  13سنة) ،وهام يصفان
عالقة املدرس بالطالب ،بأنها جيدة وأبوية وأن املدرس يترصف بحرص وخوف
عىل مستقبلهم وهم يشعرون ويقدرون له ذلك .وكثريا ً ما يعرضان مشاكلهم حتى
الخاصة عىل املدرس وبدوره يحاول جاهدا ً الوصول معهام إىل حلول جذرية ،واصفني
األساتذة بأنهم حريصون عىل الدرس وإيصال املادة لكل الطلبة ،وهام يبذالن الجهد
الكبري لهذا الفرض ،وأن تعاملهم مع الطلبة تعامل أبوي يعكس حبهم لطلبتهم
الذين يحبونهم مثل أبنائهم وال يفرطون مبا يخصهم مهام كان.
وهذا الشعور يسعد جميع الطلبة الذين يتمنون لهم كل الخري ملا يبدونه من
شعور نبيل اتجاههم ،ناهيك عن التوجيه فيام يخص السلوك الصحيح من عدمه،
واتفق الطالبان عىل أن للمعلمني قيمة كربى لدى الطلبة جميعهم ،وهم دامئاً
يحرتمونهم ويجلونهم وال يشعرون أمام هذا الجهد النبيل إال بالخري والدعاء لهم
بالتوفيق..
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صدرت عام 1988

رئيس تحرير مجلة الشرطي:
اإلعالم األمني بالدولة يحتل موقع ًا متميزاً

تعد إدارة اإلعالم والعالقات العامة
بالقيادة العامة لشرطة الشارقة
إحدى اإلدارات المتميزة في هذا
المجال والتي برز عطاؤها ودورها
بشكل واضح في العديد من البرامج
والحمالت اإلعالمية الرامية إلى
تعزيز التواصل مع الجمهور ودعم
سياسات القيادة العامة لشرطة
الشارقة ووزارة الداخلية في هذا
االتجاه  ..ومنذ أكثر من  25عام ًا تصدر
اإلدارة مجلة (الشرطي) التي تعبر
عن سياسات شرطة الشارقة وتسهم
بشكل كبير في نشر الوعي األمني
والثقافة الشرطية بين أفراد المجتمع
وتعد حلقة وصل بين شرطة الشارقة
وكافـة الجهــــات والمــــؤسسات
الشرطية وغير الشرطية داخل وخارج
الدولة.
إعداد /حسن المنصوري

24

العدد ( ) 8

مــايــو 2013

العقيد سلطان عبدالله الخيال مدير إدارة
اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة
لرشطة الشارقة ورئيس تحرير مجلة
(الرشطي) تحدث للعني الساهرة حول
تجربة رشطة الشارقة يف مجال اإلعالم
االمني وتعزيز الرشاكة االمنية ملجتمعه
قائالً :إن االهتامم الكبري الذي توليه وزارة
الداخلية لألمن وربط قيادته مبارشة
مبكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية وتطوير هياكله عىل
مستوى القيادات العامة للرشطة بالدولة
من خالل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة
الداخلية أعطى اإلعالم األمني دفعة قوية
ودفع به إىل االرتقاء مبضامني الرسالة
اإلعالمية وتطوير الوسائل واآلاليات
املستخدمة سواء عىل مستوى املطبوعات
واإلصدارات األمنية ويف مقدمتها مجلة
( )999وما حدث فيها من تطور كبري يف
املحتوى والتوجه وبقية املجالت األمنية
التي تصدر من القيادات العامة للرشطة
بالدولة أو عىل مستوى توظيف البث
القضايئ والبث اإلذاعي أو عىل مستوى
اإلعالم األمني عرب الصحف اليومية
ووسائل اإلعالم ،حيث أصبح حضور وزارة
الداخلية ونشاطاتها وأخبارها وجهود
اإلدارات والقيادات األمنية يحتل مساحة
كبرية من صفحات الصحف اليومية
والربامج اإلذاعية والتلفزيونية ،مام
يعطي مؤرشات عىل نجاح اإلعالم األمني
يف تحقيق أهدافه يف رفع مستوى الوعي
األمني وتعزيز دور املجتمع بكل أفراده
وقطاعاته يف تعزيز االستقرار يف الدولة.
وقال :مجلة الرشطي مرت بعدة مراحل
منذ صدورها يف عام  ،1988حيث اتجهت
خالل املرحلة األوىل إىل الجمهور الداخيل
واهتمت برفع املستوى الثقايف للعاملني
بالرشطة من خالل تخصيص اثني عرش
باباً متخصصاً يف العلوم الرشطية ومجاالت
تعليم وتدريب الرشطة والتعريف
بوظيفة الرشطة وأخالقياتها وتاريخها

حوار

االستعانة بالخبرات الفنية
والتقنية التي تثري العمل
وأضاف قائالً" من خالل متابعتنا
للمستجدات عىل الساحة األمنية وما
يواكبها من تطور يف العمل اإلعالمي
مبجاالته املختلفة سواء عىل مستوى
تقنيات مواكبة اإلعالم أو عىل مستوى
محتوى الرسالة اإلعالمية فإننا نحرص
عىل إلحاق الكوادر العاملة يف مجال
اإلعالم األمني بدورات تخصصية يف
مجاالت اإلعالم والصحافة وتنسيبهم
للدورات التي تنظمها دور الصحافة

واملؤسسات اإلعالمية بهدف تحقيق
االحتكاك املبارش بينهم وبني اإلعالميني
املحرتفني واالستفادة من ذلك يف تطوير
قدراتهم ومهاراتهم ،كام نحرص عىل
االستعانة بالخربات الفنية والتقنية التي
ترثي العمل يف هذا املجال.
وأشار إىل أن القضايا املحلية والظواهر
األمنية واملجتمعية التي تقع بإمارة
الشارقة تحتل مساحة أو نسبة عالية من
مساحة إصداراتها وبرامجها اإلعالمية
وال ميكن إغفال ما يدور عىل مستوى
الدولة من قضايا ومشكالت تهم أفراد
املجتمع بجميع فئاتهم ،و التي تعمل
من خالل التوجيه املبارش إلدارة اإلعالم
األمني باألمانة العامة ملكتب سمو نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يف
تنسيق الجهود للتصدي لكافة القضايا
والتحديات األمنية التي تواجه املجتمع
وتنظيم حمالت إعالمية ملخاطبة أفراد
املجتمع يف جميع إمارات الدولة.
وبينّ أن اإلعالم األمني يف دولة اإلمارات
يحتل موقعاً متميزا ً حيث متكن من
توظيف جميع قضايا اإلعالم الحديثة
وآليات التواصل بها يف ذلك اإلعالم
املتفاعل وموقع التواصل االجتامعي
(تويرت ،فيس بوك ،ويوتيوب) وشبكة
الهاتف املتحرك «البالك بريي» وغري
ذلك من وسائل االتصال واإلعالم.
وعرج قائالً :إن اإلعالم األمني قد
استفاد كثريا ً من األنفتاح اإلعالمي
للدولة ووجود العديد من الخربات
اإلعالمية املحلية والدولية تساهم
بصورة أو أخرى يف إثراء وتخصيب
تجربتها اإلعالمية وصقل كوادرها
العاملة يف مجال اإلعالم ،إىل جانب
متكينها من مواكبة التقدم والتعرف
عىل أبرز املستجدات التقنية والفنية يف
مجال اإلعالم.
واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من
أسهم يف بروز مجلة الرشطي والعمل
عىل تطورها وتقدمها باعتبار هذه
املطبوعة تخدم كافة رشائح املجتمع
ولها أهداف عدة عملت عىل تحقيقها،
متمنياً االزدهار والتوفيق لكل
املطبوعات األمنية التي تصدر بالدولة
واإلعالم اإلمارايت بكافة وسائله.
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النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com

إضاءات

ونظمها إىل جانب التعاون الرشطي عىل
املستويني العريب والدويل يف مجال منع
الجرمية وفلسفة الرشطة من مختلف
املستويات والرتب ،ويف املرحلة الثانية
توجهت املجلة إىل الجمهور وحث أفراد
املجتمع عىل القيام بدورهم يف دعم
جهود الرشطة وإبراز األعامل واملبادرات
اإليجابية التي تخدم هذا االتجاه ،ويف
املرحلة الثالثة التي بدأت مع تويل
سعادة اللواء حميد محمد الهديدي
قائد عام رشطة الشارقة دفة القيادة
يف عام  2008فقد وجه بأن تركز املجلة
عىل رفع مستوى الوعي األمني بني أفراد
الجمهور وتعريفهم باملخاطر األمنية
التي تحيط بهم وتعزيز مشاركتهم يف
دعم األمن واالستقرار وترسيخ القيم
اإليجابية بني أفراد املجتمع والرتكيز
بصفة خاصة عىل الشباب واملراهقني
وطالب املدارس والجامعات واإلهتامم
بقضايا األرسة وتفعيل دور اآلباء وأولياء
األمور يف تحصني النشء وحامية أبنائهم
من السلوكيات والظواهر السلبية.
واستكمل العقيد سلطان الخيال حديثه،
إن مجلة الرشطي من خالل تركيزها
عىل متابعة الظواهر السلبية املختلفة
والجرائم وعرضها وتحليلها وتوضيح
املخاطر املرتتبة عليها وعىل السلوكيات
السلبية ودعوة أفراد املجتمع واآلباء
وأولياء األمور إىل االطالع بدورهم يف
دعم جهود املؤسسة األمنية والحد
من الجرائم والكشف عن املجرمني
واألوضاع املخلة بالقانون فإن كل ذلك
يعد مساهمة يف الحد من الجرمية.

مسيرة قائد

المخدرات
المخدرات  ...كلمة قليلة الحروف  ،قاتلة المعاني  ،ال
تصحب معها إال الدمار  ،تسحق في فلكها أحالمًا وآما ً
ال ،
وقلوبًا وعقو ً
ال  ،ومبادئ وقيمًا  ،وأفرادًا ومجتمعات
إنها السالح الخطير  ..بيد فاقدي الضمير  ..تفتك بالعقول
فتعطلها  ..إنها التيار الجارف  ،والبالء الحاضر  ،والطريق الذي
ليس لـه إال ثالث نهايات  :الجنون  ،أو السجن  ،أو الموت .
وفي وطننا الغالي  ..تبذل الدولة بكافة أجهزتها جهودًا
كبيرة – على شتى األصعدة – في التصدي لهذه اآلفة و
الحيلولة دون انتشارها بين أفراد المجتمع .
وتحصين فئة الشباب واألحداث من هذه اآلفة يحتاج
إلى تكليف لجان متخصصة في المجال التوعوي إلعداد
برنامج يحقق األهداف التي يمكن من خاللها التصدي لهذه
اآلفة الخطيرة التي تدمر المجتمع وأفراده وتقضي على
مكتسبات الوطن والمواطن.
وأقترح أن تتضمن رسالة البرنامج المشاركة الجماعية
في تعزيز وتفعيل دور الجانب التوعوي لوقاية فئة األحداث
من مخاطر المخدرات والحد من انتشارها ،كما يجب تعزيز
القيم االجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات وترسيخ
الجانب الديني والوطني باعتبار أن قضية المخدرات قضية
دينية ووطنية ،إضافة إلى تكوين وعي اجتماعي وثقافي
وصحي بأضرار آفة المخدرات ،وكذلك تعديل اتجاهات أفراد
المجتمع نحو المخدرات.
إلى جانب إكساب النشء والشباب والفتيات مهارات
الرفض وعدم قبول تعاطي المخدرات وإرشاد المتعاطي
إلى األساليب العملية والصحية للعالج والتعافي ومد جسور
التعاون بين المواطن والمقيم وأجهزة مكافحة المخدرات
وتعريف األسرة بالعالمات الدالة على التعاطي وتعريفهم
بطرق االحتواء المبكر والعالج وتفعيل دور أئمة المساجد
والخطباء في إيصال الرسالة التوعوية.
إن البرنامج المقترح يستهدف رفع الوعي المجتمعي
ورفع األضرار ونشر أساليب الوقاية المجتمعية بما يحفظ
الصحة العامة ويساعد أفراد المجتمع في هذا الوطن
الغالي على مواجهة التحدي.
وأتمنى أن يكون هذا البرنامج هو الطريق والخطوة األولى
في سبيل القضاء على المخدرات بين الشباب والشابات
وتوجيههم نحو بناء هذا الوطن ليكون في مصاف الدول
المتقدمة علما وسلوكا وحضارة.

العدد ( ) 8

مــايــو 2013

27

حوار

المقدم سعيد الخاجة:

«اإلعالم األمني منارة إعالمية لنقل الحقائق»

تعتبر إدارة الشؤون الفنية واإلعالم األمني ،باألمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،منارة إعالمية لنقل الحقائق ،وهي ترجمة لرؤية القيادة الشرطية العليا في المساهمة بفعالية
قصوى في زيادة الوعي األمني لدى الجمهور .والحد من الجريمة من خالل رسالة إعالمية مؤثرة.
حوار  :سعد الدغمان

األحداث األمنية وتغطية مختلف الفعاليات بكل شفافية ومصداقية لكسب ثقة
الجمهور ،ومنع أي شائعات قد ترض باستقرار املجتمع بسبب عدم املصداقية
يف نقل الحدث.
ويشري املقدم سعيد الخاجة إىل رضورة تسخري كوادر برشية مؤهلة أكادميياً،
حيث يجب الرتكيز عىل التكوين األكادميي الفعال واملنهجي ،وكذلك التعليم
املستمر والتنسيق ما بني جهات التكوين والتدريب وتنسيق الجهود وتوظيف
اإلمكانات املتاحة؛ لتحقيق الغايات املستهدفة لإلعالم األمني.

يؤكد املقدم سعيد الخاجة ،نائب مدير إدارة الشؤون الفنية واإلعالم األمني.
باألمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،بأنه أصبح
لإلعالم األمني ،بفضل توجيهات ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،دور بالغ األهمية والحيوية يف
املجتمع ،فضالً عن أنه ركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس األمني والوقايئ لدى
األفراد ،من خالل تعاونهم يف حفظ األمن واالستقرار ،إضافة إىل أن اإلعالم األمني
غدا وسيلة لتوسيع اآلفاق املعرفية ألفراد املجتمع .بأن يكونوا عىل اتصال ودراية
مبارشة مع األحداث ،وهو يلبي حاجات اجتامعية تسهم يف التوعية والتثقيف
تعاون إعالمي لنشر المعرفة األمنية
والتوجيه واإلرشاد للوقوف بوجه الظواهر السلبية التي تقلق أمن واستقرار
املجتمع ،وذلك من خالل بث رسائل توعوية تسهم يف رفع مستوى الثقافة األمنية ويؤكد املقدم سعيد الخاجة أن عالقة اإلعالم األمني بوسائل اإلعالم املختلفة،
مقروءة ومسموعة ومرئية ،تقوم عىل عدد من املباديء التي تحقق املزيد من
ونرشها بشكل فعال بني مختلف رشائح املجتمع .
الفهم املشرتك والتعاون الوثيق بينهام مبا يتضمن تهيئة رأي عام مستنري وواع،
بصدد نشاط األجهزة األمنية ودورها يف املجتمع من ناحية وتعزيز الجهود الرامية
السياسة اإلعالمية
ويضيف،إن بلوغ أهدافنا يندرج ضمن سياسة إعالمية تعتمد خططاً تطويرية إىل مكافحة الجرمية ،وإقرار األمن والنظام ومؤازرتها من ناحية أخرى ،حيث
ألسلوب العمل اإلعالمي ،لزيادة كسب ود ورضا جمهورنا ،وإيجاد اهتاممات يسهم اإلعالم األمني يف الحفاظ عىل أمن واستقرار املجتمع ،ومن ثم فإن هذا
وقنوات وجسور مشرتكة يف ما بيننا ،مبا يجعلهم أكرث تقبالً وترحيباً للرسائل التعاون املشرتك يشكل لغة واحدة ورؤية موحدة ،تتفاعل بشكل إيجايب لتؤدي
التوعوية الصادرة عن القيادة العامة لرشطة أبوظبي ومواكبة الفكر الجديد توعية حسنة وتوجيهاً وإرشادا ً سليامً ،ما يضمن تنمية روح املشاركة واالرتباط بني
األجهزة األمنية وأبناء املجتمع ،عىل أساس أن تحقيق
لجيل اليوم ،ومشاركته اهتامماته وهواياته بأساليب
األمن ميثل رضورة أساسية لكل أبناء املجتمع ،وأن
إعالمية وتسويقية عرصية وجذابة ،فضالً عن املشاركة
تحقيق األمن واالستقرار يتطلب تكاتف جهود الجميع،
الحقيقية والتواجد يف قلب األحداث الجامهريية
فضالً عن تعزيز جهود الوقاية وإقرار األمن ،ويوضح
املحلية والعاملية واستثامرها بأسلوب جديد يف خلق
الخاجة أن التعاون مع وسائل اإلعالم املختلفة يسهم
أجواء تفاعلية مشرتكة مع الجمهور ،وبث الرسائل
بشكل فعال يف بث الطأمنينة يف املجتمع.
التوعوية بأسلوب مبتكر.

,,

مفهوم المسؤولية األمنية
ويوضح أن «اإلعالم األمني» قد أحدث تغيريا ً جذرياً
وعميقاً يف مفهوم املسؤولية األمنية ،بحيث أصبح
األمن مسؤولية تضامنية يسعى إىل تحقيقها وترسيخها
يف املجتمع ،ويعمل عىل نقل الحقائق كاملة ،ومواكبة
28
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«اإلعالم األمني»
هو جزء أساسي
ومهم من
اإلعالم اإلماراتي
بمختلف وسائله

توفير المعلومة الصحيحة
ونوه الخاجة بأن إدارة الشؤون الفنية واإلعالم األمني
مبختلف أقسامها وفروعها تعمل جاهدة عىل توفري
املعلومة الصحيحة ملختلف وسائل اإلعالم ويف وقت
قيايس ،ويف إطار تغطية إعالمية ديناميكية للحدث،

حوار

تقوم عىل آليات تكفل التنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم املختلفة يف املجتمع،
حيث إن «اإلعالم األمني» هو جزء أسايس ومهم من اإلعالم اإلمارايت مبختلف
وسائله ،وهو يقوم عىل عدد من الركائز تتمثل يف النرش الصادق للمعلومة،
واالستخدام املتوازن واملناسب لوسائل اإلعالم.
اإلعالم األمني ..أهداف وطموحات
يشري املقدم سعيد الخاجة أن «اإلعالم األمني» يسعى إىل تحقيق عدة أهداف
رئيسية تتامىش وفق اسرتاتيجية القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،ويراعى فيها
الشمولية والدميومة ،كام تخاطب هذه األهداف جميع رشائح املجتمع لتكوين
رأي عام واع أمنياً ،فضالً عن زيادة تفاعل الجمهور مع الجهات األمنية ،والتواصل
مع رشائح املجتمع املختلفة من أجل أمن مستمر ودائم إضافة إىل وضع
اسرتاتيجية لإلعالم األمني ،وتكوين منظومة إعالمية أمنية ذات أسس علمية
تدار من قبل ذوي االختصاص يف هذا املجال ،مام يسهم يف تفعيل دوره كإعالم
متخصص يف معالجة القضايا األمنية أثناء األزمات ،وإلقاء الضوء عىل الجهود
التي تبذلها األجهزة الرشطية لينعم أفراد املجتمع باألمن واالستقرار ،وذلك من
خالل التسويق للسياسات واألنشطة األمنية املختلفة ،واالستطالع املنتظم آلراء
املواطنني واملقيمني بصدد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والقيادة العامة
لرشطة أبوظبي؛ بهدف التوصل إىل األساليب املالمئة لتطوير األداء باستمرار.
ويوضح الخاجة أن لإلعالم األمني دورا ً أساسياً يف تقليص حجم الجرمية من
خالل تنمية الثقافة األمنية لدى الجمهور ،وترسيخ مفاهيم املشاركة املجتمعية
يف الواجبات واملسؤوليات األمنية ،وتحصني املجتمع من اآلفات واألخطار
االجتامعية ،وترسيخ مفاهيم التعاون املجتمعي واملؤسيس واإلعالمي؛ مبا يحقق
االزدهار والنجاح واالستقرار وخفض معدالت الجرمية إىل أدىن مستوياتها.

,,

 pلإلعالم األمني دور بالغ األهمية في المجتمع وركيزة أساسية لدعم
وتنمية الحس األمني والوقائي لدى األفراد

 pاإلعالم األمني له دور أساسي في تقليص حجم الجريمة من
خالل تنمية الثقافة األمنية لدى الجمهور

 pلقد أحدث اإلعالم األمني تغيراً جذري ًا وعملي ًا في مفهوم
المسؤولية األمنية بحيث أصبح األمن مسؤولية تضامنية
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محطة شرطية
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مقاالت

مواجهة جرائم اإلنترنت
إن جرائم العقد األخير من القرن العشرين
وبداية األلفية الجديدة قد تغيرت كم ًا
ونوع ًا ،وأخطرها ال ريب جرائم اإلنترنت،
فهي ظاهرة إجرامية جديدة مستحدثة
تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبيه
مجتمعات العصر الراهنة لحجم المخاطر
وهول الخسائر الناجمة عن تلك الظاهرة
اإلجرامية التي شهدت االعتداء على
بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها.
بقلم  :لطفي الجويني
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مقاالت

نفحات دينية

وفعال
ال بد من وجود نظام آمن
ّ
وقوي يضمن الربط بين مختلف
شبكات المواقع الخاصة
لعب اإلنرتنت ثالثة أدوار يف حقل الجرمية :فهي إما وسيلة متطورة الرتكاب
الجرائم التقليدية بفاعلية ورسعة أكرب من الطرق التقليدية كام يف التزوير أو
االحتيال ،أو هي الهدف الذي تتوجه إليه األمناط الحديثة من السلوك اإلجرامي
التي تستهدف املعلومات ذاتها مبا تضمه من محتوى غري قانوين كاملواقع
الخاصة بأنشطة ترويج املخدرات واألنشطة اإلباحية ،وهي البيئة التخزينية
والتبادلية التي تسهل ارتكاب الجرائم ،وخصوصاً العابرة للحدود .أضف إىل
ذلك أن كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة يف عمليات التحري
والتحقيق والكشف عن األدلة الجرمية ،ومن الطبيعي يف ظل نشوء أمناط جرمية
تستهدف مصالح إما معرتف بحاميتها وإما مل تحظ بعد باالعرتاف املطلوب،
وتستهدف محالً ذا طبيعة مغايرة ملحل الجرمية فيام عرفته قوانني العقوبات
القامئة ،أن يتدخل املرشع الجزايئ لتوفري الحامية من هذه األمناط الخطرة من
الجرائم لضامن فعالية مكافحتها.
إن االنتشار الكبري لإلنرتنت يف الحياة العلمية أظهر الحاجة إىل وضع الحلول
القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام اإلنرتنت يف ضوء القواعد
العامة للقوانني ،إضافة إىل أهمية توجيه نظر املرشع للتدخل لوضع
قواعد خاصة لتنظيم استخدام اإلنرتنت يف بعض املجاالت الحيوية
واستخالص القواعد الرئيسة يف هذا املجال ،والتي ميكن للمرشع
أن يستهدي بها إذا ما أراد يوماً تنظيم مجال أو أكرث من مجاالت
استخدام اإلنرتنت بقواعد خاصة كاإلثبات وكذلك بيان األحكام
الرشعية الستخدام اإلنرتنت يف بعض املجاالت .وعىل املرشع وضع
بعض النقاط مثل الحامية املدنية للمواقع واإلثبات والضوابط
الرشعية الستخدام اإلنرتنت والتقنية والجرمية املنظمة وتفعيل
قانون العقوبات ومخاطر تقنية وأمن املعلومات يف اإلنرتنت.
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موازين

فجرمية اإلنرتنت تنشأ يف الخفاء يقرتفها مجرمون أذكياء ميتلكون أدوات املعرفة
التقنية ،وتوجه للنيل من الحق يف املعلومات ،وتطال إعتداءاتها صفحات اإلنرتنت
واملعلومات املنقولة عرب النظم والشبكات والبد من وجود نظام آمن ف ّعال
وقوي يضمن الربط بني مختلف شبكات املواقع الخاصة .ومن املهم أيضاً وجود
وسائل لرتكيب التجهيزات املساعدة للتحري والكشف عن التدخالت الخارجية
الخاصة بها .كام ظهرت تحديات قانونية وفنية يف شأن آليات التعامل مع هذه
الجرائم واملخاطر األمنية التي تواجهها حكومات العامل والهيئات التابعة لها أكرب
بكثري من تلك التي يواجهها املستخدمون من األفراد ،واالحتياجات األساسية من
الربامج واألجهزة الالزمة ألمن املؤسسات واألجهزة الحكومية والتحديات التي
تواجه الحكومة واألعامل اإللكرتونية والتخطيط الف ّعال ملواجهة عوامل الفشل.
إن هذه املسألة ليست بجديدة ،ولكنها باتت أكرث إلحاحاً بكثري يف السنوات
األخرية مع اتساع نطاق شبكة اإلنرتنت وولوج الرشيحة الكربى من املستعملني
إليها ،مع كل ما يرتتب عىل ذلك من تزايد يف إمكانية تسلل القراصنة إىل األجهزة
وزرع الفريوسات ذات األثر الفتاك للغاية ،وعىل ما يبدو أن أنظمة الدول
وقوانينها األمنية مل تستطع حتى اآلن التصدي لجرائم العامل االفرتايض التي تتخذ
من شبكة اإلنرتنت مقرا ً لها أو حتى أخذها باالعتبار يف العملية الترشيعية.

العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbensaif@gmail.com

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة هو المكان الذي ارتكب الفاعل فيه جريمته،
وبالتالي فهو المكان الذي مكث فيه الفاعل أو الفاعلون
فترة من الوقت مكنهم من ارتكاب الجريمة مخلفين
وراءهم آثارًا تدل عليهم .وقد تقدم العلم في السنوات
األخيرة وخاصة في الدول المتقدمة بحيث يمكنهم
من معرفة مرتكبي الجرائم من خالل اآلثار التي تخلفت
عنهم في مسرح الجريمة وفق أحدث الطرق واألجهزة
بواسطة متخصصين في رفع وتحريز اآلثار المتخلفة في
مسرح الجريمة ،بعكس بعض الدول التي تعتمد على رجال
التحقيق ذاتهم في معاينة مسرح الجريمة بالرغم من
تشعب مسؤوياتهم وقد يكون بعضهم غير مؤهل للعمل
في معاينة مسرح الجريمة.
تبرز األهمية القصوى لمعاينة هذا المسرح في أنه يكشف
وقوع الفعل اإلجرامي ماديًا أو عدم وقوعه ،وكونه جنائيًا أو
غير جنائي وكونه عمديًا أو غير عمدي.
كما تبرز أهميته في أنه يلقي الضوء على األماكن الواجب
تفتيشها واألشياء الالزم البحث عنها وضبطها ونوعية
الخبراء المطلوب االستعانة بهم  ،كما يحدد كيفية ارتكاب
الحادث واألسلوب اإلجرامي المستخدم واآلالت واألدوات
المستعملة في ارتكابه وطريقة دخول وخروج الجاني
وموقعه من المجني عليه.
مسرح الجريمة هو مستودع أسرار ،ال يمكن أن نحصل
على هذه األسرار ما لم تكن لدينا كوادر فنية مؤهلة باحثة
وأجهزة فنية متقدمة ،وهذان شرطان أساسيان لمعرفة ما
تخلفه الجرائم في مسرح الجريمة ،فالمجرم مهما كان
حريصًا على التخفي والتستر أثناء ارتكابه الجريمة فالبد انه
يترك وراءه أثرًا يدل عليه مهما بلغت مهارته ودهاؤه.
لذلك اهتمت وزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
بإنشاء وتفعيل أقسام مسرح الجريمة في قيادات الشرطة
لما لها من أهمية في الكشف عن أهم مالبسات الجريمة .
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تقرير

للتقليل من حوادث الغرق

«اإلسعاف واإلنقاذ بشرطة»
رأس الخيمة يدشن دراجة
للتدخل السريع

يقول النقيب طارق
الشرهان مدير فرع
اإلسعاف واإلنقاذ
بأنه تم تصميم
و تجهيز دراجة
خاصة بالشواطئ
للتدخل السريع في
الحاالت الطارئة و
لتقديم اإلسعافات
األولية للمصابين
لحين نقلهم إلى
المستشفى ،سيتم
تدشينها و دخولها
للخدمة مع انطالق
هذه الحملة .فض ً
ال
عن تقديم مجموعة
من النصائح التوعوية
و اإلرشادات التحذيرية
لكافة أفراد الجمهور
حول إجراءات األمن
و السالمة خالل
السباحة و أدوات
السالمة و اإلنقاذ
التي يجب اقتناؤها
قبل النزول إلى البحر،
وذلك حفاظ ًا على
سالمتهم وسالمة
اآلخرين و عدم
تعرضهم للمخاطر
أو لحاالت الغرق،
وليقضوا وقت ًا ممتعاً
مع أسرهم.
حوار :زينب يحيى المعز
تصوير :مصطفى إيبي
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ما هي مواصفات الدراجة؟ وأهم
الخدمات التي تقدمها للجمهور؟
تم تدشني هذه الدراجة للقيام بعمليات اإلنقاذ
الفوري لحاالت الغرق التي قد يتعرض لها مرتادو
الشواطيء ومن ثم تقديم اإلسعافات األولية الالزمة
حتى وصول سيارة اإلسعاف أو زورق اإلنقاذ البحري
إذا استدعى األمر.
حيث تم تجهيزها بجميع معدات اإلسعاف واإلنقاذ
الالزمة للتعامل مع هذه الحاالت مثل القاذف
الذي يقذف سرتة النجاة ملسافة  150مرتا ً ومعدات
الغطس املصغرة و أطواق النجاة ،باإلضافة إىل
حقيبة لإلسعافات األولية واسطوانة أكسجني للتنفس
وجهاز لشفط السوائل وجهاز اإلنعاش القلبي .

للسباحة من غريها ،وتضم بعض التوجيهات ،التي
من شأنها توفري أعىل معدالت السالمة لرواد البحر،
إال أننا نجد يف بعض األحيان أشخاصاً ميارسون
السباحة يف األماكن الخطرة املدرجة ضمن املناطق
غري الصالحة للسباحة ،يف صورة تعكس نوعاً من
الالمباالة وعدم املسؤولية التي قد تودي بحياتهم.

كيف جاءت الفكرة ؟ وكيف تم تطويرها
وصو ًال بشكلها الحالي ؟
يقوم قسم اإلسعاف واإلنقاذ بتأمني مرتادي
الشواطيء مبعدات وآليات مختلفة مثل الزوارق
و«السكوتر» وتأيت هذه الدراجة لتكملة أسطول
اإلنقاذ البحري ،حيث نستخدم كل معدة وفقاً
لحاجة وطبيعة املوقع  .وقد تم تطوير الدراجة األثر الفعال يف تقليل عدد اإلصابات أو تقليل درجة
لتغطي املناطق املوحلة واملستنقعات التي يصعب خطورتها ،كام سيكون لها دور يف توجيه مرتادي
الشواطيء مبنعهم من السباحة أثناء األحوال الجوية
عىل الزوارق الوصول إليها .
السيئة ،حفاظاً عىل سالمتهم .
هل تم بالفعل استخدامها على
الشواطيء؟ وكيف وجدتموها ؟
تم تجربتها عىل الشواطئ وأثبتت فاعليتها بكفاءة
عالية وسيتم خالل الفرتة القادمة تفعيل وجودها
عىل شواطئ اإلمارة .
هل سيتم استخدام دراجات أخرى
مشابهه لها ؟
حاليا سيتم االكتفاء بدراجة واحدة تساعد الزوارق
البحرية يف هذه املهمة  .أما إذا استدعى األمر تدشني
دراجات إضافية فسنقوم بذلك عىل الفور ،حيث
لدينا توجيهات من سيدي اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة
بتوفري جميع االحتياجات الالزمة لتأمني الشواطيء.
برأيكم هل سيكون للدراجة أثر
فاعل في التقليل من حوادث الغرق
واإلصابات ؟
تواجد الدراجة عىل الشواطيء وتقدميها لخدمات
اإلسعاف واإلنقاذ بشكل فوري ال بد أن يكون له

طول الشواطئ ومراقبتها
وجدد الرشهان تحذيراته ملرتادي البحر بأخذ
الحيطة والحذر ،وخاصة خالل األيام التي تشهد
عدم استقرار األجواء والتيارات البحرية ،منوهاً
إىل أن هناك لوحات تحذيرية كثرية تم وضعها
بالتنسيق مع البلدية باإلمارة عىل الشواطيء تنبه
مرتادي البحر من املخاطر املحتملة وعدم صالحية
بعض األماكن للسباحة ،مناشدا ً األهايل االلتزام بها
والتعليامت املدونة عليها.
وأكد أن هناك العديد من حمالت التوعية التي
تقوم بها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة للتنبيه
والتحذير من الشواطيء الخطرة املمنوع السباحة
فيها ،كام وأن الجهات املختصة تكثف جهودها خالل
أشهر الصيف عرب تسيري دورياتها عىل الشواطيء ،
خاصة يف عطالت نهاية األسبوع ،إال أن طول هذه
الشواطيء وامتدادها يف مناطق متفرقة أدى إىل
صعوبة تواجد الدوريات يف جميع املواقع طوال
الوقت ،مام نتج عنها بعض الحوادث.
ونوه إىل أنه يتم وضع لوحات إرشادية بلغات مختلفة
عىل طول ساحل اإلمارة ،تحدد املواقع الصالحة

 31عملية إنقاذ
حول إجراءات السالمة عند السباحة وللحامية من
حوادث الغرق يف حاممات السباحة ،أشار الرشهان
إىل أنه يجب عدم السامح لألطفال بالدخول لحوض
السباحة مبفردهم إال يف حالة وجود شخص مرافق
وتعليم األطفال السباحة وتعليامت السالمة من
مخاطر الغرق وعدم انشغال الوالدين عن أبنائهم
أثناء االستحامم ويجب وضع سياج حول حوض
السباحة مينع دخول األطفال وعمل أرضية مانعة
لالنزالق حول الحوض.
يذكر أن اإلسعاف واإلنقاذ برشطة رأس الخيمة
قامت العام املايض بــ  31عملية إنقاذ بحرية من
خالل تلبية نداءات أشخاص يحتاجون إىل عون أو
مصابني يف حوادث دراجات مائية وكذلك املشاركة
يف الفعاليات الرياضية ،كام قامت فرق اإلنقاذ بعرش
مهام لحاالت غرق طوال الفرتة ذاتها.
أهم أسباب حوادث الغرق
حول أهم أسباب حوادث الغرق أثناء السباحة
واإلرشادات التي يجب اتباعها لتجنب األخطار،
أوضح النقيب طارق الرشهان مدير فرع اإلنقاذ
واإلسعاف برأس الخيمة ،أن هناك أسباباً كثرية
حول حوادث الغرق خالل أشهر الصيف ترجع
ملجموعة من العوامل تتضمن الجهل بالسباحة
وعدم اتباع تعليامت السالمة أثناء السباحة عند
ارتياد الشواطيء وإهامل األهل ألطفالهم واالنشغال
عنهم وزيادة الثقة بالنفس وعدم املباالة بالسباحة
ملسافات طويلة بحيث ال يتمكن الشخص من
العودة إىل الشاطئ بسبب التعب واإلجهاد.
وتابع إن من بني األسباب أيضاً عدم تقدير املسافة
التي سيقطعها الشخص أو السباحة يف األماكن
الخطرة وعدم اإلملام التام باالستخدام الصحيح
لوسائل السالمة والسباحة أو اإلبحار يف األحوال
الجوية السيئة مثل شدة الرياح أو ارتفاع األمواج
وشدة التيارات املائية.
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الشيخ أحمد بن راشد المعال
حاكم أم القيوين األسبق

أحد أركان االتحاد

ولي عهده
عاصر تأسيس الدولة ومثَّ َل ُه ُّ
في التوقيع على الدستور المؤقت
من أقواله  " :إنه من غير الالئق أن يتحدث المرء بنفسه مفاخ ًرا
بإنجازاته الشخصية  ،ولكن لندع غيرنا يحكمون على أفعالنا "
ينتمي المغفور له بإذن الشيخ أحمد بن راشد المعال حاكم أم القيوين األسبق إلى أسرة عريقة  ،استطاع من خالل
ما ورثه منها من مروءة وشهامة ،وما اكتسبه من حكمة وخبرة أن يغير وجه الحياة في أم القيوين ،ومن أهم إنجازاته
ما قام به مع إخوانه حكام اإلمارات في توحيد الصفوف ،وتأسيس دولة اإلمارات العربيـة المتحدة،فكان أحد الحكام
ولي عهده المغفور له بإذن اهلل الشيخ راشد بن أحمد المعال حاكم أم القيوين
الذين عاصروا قيام االتحاد  ،حيث مثلَّ ُه
ُّ
السابق في التوقيع على الدستور المؤقت لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بصفة الشيخ راشد ولي ًا للعهد ونائب ًا
للحاكم آنذاك.
إعداد /وليد الشحي

نسبه
يرجع نسب الشيخ أحمد بن راشد املعال  -رحمه
الله  -إىل قبيلة املعال التي كانت تعرف أيضً ا باسم
(آل عيل)  ،وتقول الوثائق أنهم شكلوا أحالفًا عدة
منها الحلف الشهري (مطري) يف نجد  ،ثم هاجروا فيام
بعد ،فسكنوا مناطق عدة .
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أما يف أم القيوين فيعود عمر اإلمارة إىل نحو 200
عام  ،حيث يعترب الشيخ ماجد املعال املؤسس األول
لها ،بعد انتقاله من جزيرة السينية (مالح) إىل أم
القيوين يف منتصف القرن الثامن عرش ،وكانوا قبل
ذلك يف منطقة الدور التي تبعد نحو  10كم عن
أم القيوين ،وخلف الشيخ ماجد ابنه الشيخ راشد
 ،ويف عام  1820وقّع ابنه الشيخ عبد الله بن راشد

معاهدة السالم مع إنجلرتا .وخلف الشيخ عبد الله
ابنه عيل الذي ترك الحكم ألخيه أحمد بن عبد الله
الذي توىل حكم اإلمارة سنة  1873م  ،واستمر حتى
تويف سنة  1904م  ،ثم خلفه يف الحكم ابنه الشيخ
راشد بن أحمد الذي اشتهر بقوة الشخصية واألخالق
العالية ،وقد استمر يف الحكم حتى عام  1929م ،
ليخلفه بعد ذلك ابنه الشيخ أحمد بن راشد امل ُعال

مسيرة قائد

الذي توىل الحكم ،وأثبت جدارة وقدرة فائقة يف
إدارة شؤون ال ّرعية .
ولد الشيخ أحمد يف عام  1911م  ،ونشأ يف كنف
والده الشيخ راشد الذي حكم ملدة  25عا ًما تقريبًا،
استطاع من خاللها أن يكتسب من الخربة ما يعينه
يف تسيري شؤون البالد والعباد.
توليـه شؤون الحكم وحركة
التطوير
بشهادة الوثائق الربيطانية الخاصة بالخليج العريب،
فقد متيزت اإلمارة تحت حكم الشيخ أحمد الذي
توىل مقاليد الحكم وله من العمر  18عا ًما فقط ،
باالستقرار والهدوء  ،وقد عرف عن سموه الصدق
والنزاهة ورجاحة العقل ورحابة الصدر وكرم األخالق
وإيثار مصلحة املواطنني؛ مام مكنه من لعب دور
الوسيط يف حل الخالفات يف كثري من املناطق خارج
حدود إمارته نتيجة لحب الجميع له واحرتامهم إياه،
واعتباره مرج ًعا موثوقًا وأمي ًنا.
كان سموه يحلم دو ًما بتطوير إمارته وجعلها مكانًا
مرموقًا للعيش الكريم والخدمات املتطورة  ،وقد
اصطدم حلمه بعائق شح املوارد وضعف اإلمكانات
االقتصادية لإلمارة ،ولكن هذه املعوقات مل تثنه عن
البحث دو ًما عن بدائل باستطاعتها تجاوز الصعاب .
يف مايو عام  1968تأسست بأوامر من سموه -رحمه
الله -بلدية أم القيوين التي أخذت عىل عاتقها متابعة
املصالح العامة ورعاية شؤون املواطنني  ،وتحسني
ظروف معيشتهم  ،وتطوير الخدمات التعليمية
والصحية وإنشاء املرافق ،وشق الطرق وإنارتها وغري
ذلك الكثري  .ومن ثم تم تأسيس جهاز الرشطة الذي
حقق لإلمارة مزيدًا من األمن واالستقرار والطأمنينة،
وكان لهذا الجهاز الدور الفعال يف إنجاز املزيد من
مشاريع التطوير والتحديث يف اإلمارة.
كام حرص سموه -رحمه الله  -عىل النهوض بالتعليم
والثقافة ،وقد وصل عدد الطالب يف اإلمارة عام
 1972إىل ألف طالب وطالبة  ،باإلضافة لنحو 20
طالبًا ابتعثوا إلكامل تعليمهم العايل يف جامعات
الدول املجاورة .كام سجلت السنة نفسها  1972م
وجود مستشفيني يف اإلمارة ،أحدهام يتبع ألبوظبي
واآلخر للكويت  ،وقد أرشفت عليهام وزارة الصحة
منذ إنشاء االتحاد.
مل يكن الشيخ أحمد بن راشد امل ُعال  -رحمه الله-

يحب الحديث عن أعامله وإنجازاته وكان يردد" :
إنه من غري الالئق أن يتحدث املرء بنفسه مفاخ ًرا
بإنجازاته الشخصية  ،ولكن لندع غرينا يحكمون
عىل أفعالنا" .مل تكن رؤية سموه ضيقة تنطلق من
اإلمارة وتنتهي عندها ،بل كانت رؤيته أوسع من
ذلك بكثري  ،فقد كانت ثقافته العربية واإلسالمية
تعطي للمكان يف نفسه داللة خاصة تتجاوز الحدود
واألقاليم ،وتطبع مواقفه بشيم الع ّزة واإلباء العريب.

مسكو
كة ذهبية تحمل اسم
وصورة ال
شيخ أحمد بن راشد المعال

سياسته الخارجية
وعند الحديث عن سياسته الخارجية ،فالبد من
الوقوف عند حسه العريب ،ومبادئه األصيلة يف بناء
عالقات وطيدة مع جواره العريب واإلسالمي ،وقد
اتسمت مواقفه تجاه قضايا املنطقة بالعزة وقوة
الشخصية والحرص عىل الصالح العريب .وقد كتب واملعوقات ،ففعلوا املستحيل لتحقيق هذه الخطوة
لألمني العام لجامعة الدول العربية يف عام 1965م "الحلم" ،وساروا عىل درب العزة والقوة  ،فأعطاهم
رسالة ردًا عىل عرض الجامعة تقديم معونات الله ما أرادوا.
إلمارات الخليج العريب هذا نصها :
رحيله
حضرة صاحب السيادة األمين العام لجامعة وبعد مشوار عمر طويل ورحلة يف دروب الكفاح
الدول العربية
والصرب ملؤها الخري والعطاء والوفاء لإلنسان واألرض،
بعد التحية واالحترام
تويف الشيخ أحمد بن راشد املعال يوم  21فرباير عام
" يسرني أن أبعث إلى سيادتكم مرح ًبا
بمساعدة جامعة الدول العربية التي ُتنوي  1981تاركًا وراءه إرث ًا حقيق ًيا ومنوذ ًجا رائ ًعا للقائد
تقديمها لنا وإلخواننا ،ونشكركم على ما والرجل العريب األصيل الذي يضع مصلحة وطنه
أبديتم لنا من عطف واهتمام زائد ونسأل ومواطنيه دو ًما يف املقدمة ،وتلقى املغفور له  -بإذن
المولى -عز وجل -أن يوفق الجميع إلى ما الله -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة
فيه الخير" .
آنذاك برقيات تعزية يف الراحل من ملوك ورؤساء
وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
الدول العربية واإلسالمية ،وعدد كبري من زعامء
المخلص
العامل ،وأعلنت دولة اإلمارات الحداد الرسمي ملدّة
المعال )
( أحمد بن راشد
ُ
ثالثني يو ًما ،وتعطيل العمل يف املؤسسات الحكومية،
حاكم أم القيوين
وتنكيس األعالم ملدة أسبوع ،كام أعلنت أم القيوين
الحداد ملدة أربعني يو ًما.
دعمه لالتحاد
يف الثاين من ديسمرب عام 1971م  ،مثله ويل عهده
املغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن أحمد املعال
حاكم أم القيوين السابق يف التوقيع عىل الدستور
املؤقت لدولة اإلمارات العربية املتحدة بصفة الشيخ
راشد وليا للعهد ونائبا للحاكم آنذاك.
وقد عمل الشيخ أحمد بن راشد املعال إىل جانب
املغفور له -بإذن الله -الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان وإخوانه حكام اإلمارات بكل جد وإرصار
عىل إقامة رصح االتحاد العظيم عىل الرغم من كل
التحديات

المراجع والمصادر
h t t p : / / w w w. u a e z a y e d . c o m / p
personalities/- r4.htm
 pاملوسوعة الذهبية يف أنساب القبائل وأرس شبه
الجزيرة العربية.
http : / / w w w. hu k a m . n e t / f a m i l y. p
php?fam=289
 pاملوسوعة اإللكرتونية لدولة اإلمارات.
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تقرير

الخصائص المميزة للحرائق

عن الجرائم األخرى

تشكل حوادث الحرائق بصفة عامة نمط ًا خاص ًا من الحوادث التي تجمع معظمها بين الغموض والصعوبة في
كشف أبعادها على األسباب الحقيقية لوقوعها ،ورغم أن نسبة عالية منها يقع نتيجة إهمال أو قضاء وقدر إال أن
ما يحدث منها بطريق العمد يعتبر من أخطر الحوادث الجنائية التي تمس أمن وسالمة المجتمع نظر ًا لتوافر النية
االجرامية التي تكمن في نفسية الجاني بإصراره على إحدا ث أفدح األضرار المادية التي تلحق بالمجني عليه أو
محل سكنه وإقامته ،أو تلحق بممتلكات الدولة ،ومنشآتها .بل قد يتعدى األمر ذلك إلى إزهاق أرواح بريئة سواء بنية
مقصودة كهدف أساسي أو احتمالي قد يدخل في تقدير الجاني ،أو ال يدخل ،لذا كانت حوادث الحرائق موضع اهتمام
خاص من قبل سلطات األمن والتحقيق.
طارق الشاهد  :خبير آثار الحرائق بالمختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة

ولحوادث الحرائق خصائص تنفرد بها عن الحوادث األخرى نجملها فيام ييل:
أوالً :تتوقف األرضار الناجمة عن حوادث القتل والرسقة واإلتالف عند الحد الذي
يتوقف عنده الجاين يف ارتكاب األفعال التنفيذية للجرمية ،فغمد سكني يف صدر
شخص أو إطالق النار عليه سيتوقف أقىص مداه الضار وتأثريه املبارش عىل إزهاق
روح املجني عليه ،دون أن ميتد هذا األثر إىل غريه (رغم ما قد يلحقه من رضر
مادي أو معنوي غري مبارش ،ففقد عائل األرسة يؤثر بال شك عىل جميع أفرادها)،
والخسارة املادية يف جرائم الرسقة والنصب تتحدد بقيمة اليشء املرسوق أو املال
أو املتاع موضوع النصب.
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ثانياً :إن إحداث الحريق عمدا ً يف املال أو املمتلكات ال يقتيض بالرضورة مواجهة
مبارشة شخصية بني الجاين واملجني عليه كام يحدث عادة يف جرائم القتل واالعتداء
عىل النفس يف صوره املختلفة ،حيث ميكن أن يتعرض الجاين ملقاومة املجني عليه
ودفاعه الرشعي عن النفس ،أما يف حوادث الحريق العمد فيمكن للجاين أن ينفرد
باملمتلكات يف غياب صاحبها ويشعل بها النار.
ثالثاً :إن وسائل إحداث الحريق العمد ،هي وسائل متوافرة ويسهل الحصول عليها
بشكل رشعي متاماً ،فهي ال تتطلب يف كثري من األحيان أكرث من مصدر لهب مبارش
كوالعة السجائر ،أو أعواد الثقاب املوجودة يف كل بيت ،وال يثري وجودها مع أي
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أشخاص ال ننساهم
هناك أشخاص التقينا بهم في حياتنا فتركوا أثرًا
إيجابيًا فينا ،مثل هؤالء نتذكرهم بين الفينة واألخرى؛
ألن جلوسنا معهم والتحدث معهم يضيف الكثير
من الدروس والمعاني والقيم األخالقية التي
تساعدنا على شق طريقنا في الحياة إلى األمام ،مثل
هؤالء يحملون مصابيح في أياديهم لينيروا الطريق
لغيرهم ليدفعوهم لتحقيق أهداف كانت مؤجلة
فحركوا فينا الدافع فتحركنا فحققوا لنا أهدافًا
كانت مجرد أفكار تراودنا في السابق كالخيال.
(أبوعبداهلل) واحد من هؤالء ،طرح علي فكرة لم
أكن أفكر فيها من قبل ،عندما أوضحها لي رأيتها
تشتمل على الكثير من المعوقات والصعوبات
المعنوية والمادية ،واحترامًا لطرحه تقبلت فكرته
ووعدته بالمحاولة ،وبعد شهر اتصل بي وبعد السالم
واالطمئنان على صحتي سألني ماذا فعلت بالفكرة
التي طرحتها عليك؟ فقلت له :إنها في بالي وال أزال
أعطيها جانبًا من تفكيري ،فقال لي :تحرك .وبعد
خمسة عشر يومًا يطلب مقابلتي ويناقش الفكرة
معي ويسمع مني ما هي توجهاتي ،ويقول لي:
تحرك ،فأقول له :إن شاء اهلل سوف أفعل .وبعد
أسبوع يتصل بي ويسألني عن الفكرة ،فقلت له:
عذرًا سوف أتحرك ،إن شاء اهلل ،وأساهم في تذليل
وتسهيل األمور المادية والمعنوية ،لقد أحرجني أبو
عبداهلل ،الصديق القديم وابن الفريج ،فتحركت حتى
ال أنحرج منه في المرات القادمة احترامًا لتقديره
واهتمامه بي ،وسبحان اهلل الذي بيده مفاتيح كل
شئ ،فاآلن ونتيجة دفعه لي إلى األمام ،أجني الكثير
من مكاسب أبي عبداهلل ،فهو نموذج من األشخاص
اللذين أتذكرهم .وهناك أشخاص إذا استشرتهم
في شيء نصحوك ووجهوك ووضعوا بين يديك
مجموعة من الحلول والطرق بكل تواضع ،وبدون
فرض وجهة نظرهم عليك ويحددون لك الخيارات
المتعددة وأنت تعرف وضعك وتختار المناسب منها،
فأرجوا أن نختار األشخاص الذين إذا جالسناهم زادوا
في تقربنا إلى اهلل وأضافوا لنا علمًا ومنفعة ألنفسنا
وأوطاننا ،آمين يارب العالمين.
وإلى اللقاء في العمود القادم ،إن شاء اهلل.

عميد.م  /صالح سالم الشمالي

آفاق

فرد الريبة وال تعد حيازة تلك األشياء جرمية ،كام أن عملية اإلشعال ال تحتاج
قدرات وإمكانيات خاصة وال يتطلب أوالً الحصول عىل سالح ناري محظور
تداوله وحيازته إال برتخيص ،ويتطلب كذلك دراية ومهارة يف االستعامل ،كام
أن جرمية الرسقة تتطلب مهارات خاصة ،بل وقدرات بدنية معينة كفتح
الخزائن أو كرس األبواب أو تسلق الجدران واألسوار.
رابعاً :من طبيعة النار أنها تلتهم وتدمر كل ما يصادفها من محتويات قابلة
لالشتعال ،كاألخشاب واملفروشات واملالبس وخالفه فتحيلها إىل مخلفات
متفحمة ،هذا بجانب اآلثار التدمريية لوسائل اإلطفاء من مياه وغريه ،حيث
تجرف أمامها ما يقابلها ،وقد تحدث انهيارات للجدران أو سقوط لألسقف
وغالباً ما يحدث تلف كيل أو جزيئ بجميع األجهزة الكهربائية واإللكرتونية
املوجودة بحيز الحريق إما بفعل الحرارة العالية أو عوامل اإلطفاء كاملياه،
ولهذه األسباب فإن الحريق العمد يستخدم يف تحقيق أهداف الجاين اآلمثة
باالنتقام ،والتشفي من املجني عليه عن طريق أفدح األرضار و أوسعها
انتشارا ً مباله وممتلكاته ،كام أن الحريق العمد يستخدم يف طمس معامل
جرمية أخرى تورط الجاين يف ارتكابها كالقتل أو الرسقة أو اختالس عهدة،
بحيث يتجنب بالحريق أن تشري إليه أصابع االتهام بارتكاب الجرمية األساسية
بحكم صلته باملكان سواء كانت صلة عمل أو إقامة.
خامساً :ولنفس األسباب املتقدمة ،والتي من شأنها تغيري معامل املكان ،واندثار
كثري من اآلثار املختلفة ،وتراكم األنقاض املتفحمة فوق بعضها ،فإننا نجد أن
معاينة حادث الحريق يكتنفه الكثري من الصعاب واملشاق ،األمر الذي يحتاج
إىل مثابرة دون كلل ،وتكرار معاينة مرسح الحادث مرة ومرات ،إذا تطلب
األمر ،وإذا كانت الجرمية العادية األخرى ،بخالف الحريق ،يف بعض صورها
صعبة يف ارتكابها ،إال أنها عادة ما تكون سهلة نسبياً يف معاينتها عندما تبقى
اآلثار واملخلفات عىل حالها بينام نجد أن الحرائق عىل العكس من ذلك تكون
عادة سهلة يف ارتكابها صعبة يف معاينتها.
سادساً :من الخصائص التي تنفرد بها جرائم الحريق عن دونها من الجرائم
األخرى ،أن اكتشاف حوادث الحريق يتم عادة تلقائياً وخالل فرتات متفاوتة
بعد بدايته ،تبعاً للمصدر الحراري املستخدم ،إذ ال ميكن أن تحتبس هذه
الظواهر كثريا ً داخل املكان ،نظرا ً ألن االشتعال عادة ما تنطلق منه كميات
كبرية من نواتج االحرتاق الغازية واألدخنة الكثيفة ،والرسقة ميكن أن يرتاخى
اكتشافها ملدة طويلة قد تصل إىل أسابيع أو شهور عندما ال يكون لها مظهر
خارجي ميكن اإلحساس به ينبيء عن وقوعها.
مام تتقدم ومن جميع ما سبق ،فإنه يجب عىل املحقق يف حوادث الحريق أن
يبذل الجهد يف عملية املعاينة الفنية ،ويضع تصورا ً لطبيعة مرسح الحادث،
وكذا العالقات بني املتواجدين فيه ،ودراسة إمكانية حدوث الحريق العمد،
أو العريض ،حسب ما توصل إليه من خالل جهوده يف عملية املعاينة الفنية
هذا باإلضافة إىل استجواب الشهود واإلحاطة بالظروف السابقة واملعارصة
لوقوع الحريق ،كذلك فإن االستعانة بأجهزة الفحوص املخربية ،و أجهزة
التحليل الكيميايئ للتعرف عىل املواد املستخدمة يف إشعال الحريق ،يساعد
يف بناء منوذج قريب من الحقيقة لحادث الحريق متضمناً تسلسل الحوادث،
واألشخاص الذين أسهموا بذلك ،مام يساعد عىل حل لغز الحريق وكشف
مالبسات تلك الجرمية التي تعد من أعقد الجرائم.

مناسبات
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نقطة ضوء

الموجة اإلجرامية

بين الذبذبة وكيفية المواجهة

الشرطة في مجال مكافحة الجريمة تعمل في صراع دائم مع عوامل الشر التي تعتمل في نفوس المجرمين
والمنحرفين ،وقد تجف منابع هذا الشر أو تفيض تبع ًا لتذبذب الموجة اإلجرامية التي تظهر في كافة المجتمعات.
فإذا اشتدت موجة اإلجرام عمدت الشرطة إلى إحكام قبضتها وإذا انخفض معدل الجريمة ستتبع هذا األمر
بالضرورة إلى التقليل من تلك اإلجراءات .ولكن يجب على الشرطة في مكافحتها لعوامل الشر أال تضعف إلى
الدرجة التي تدعو إلى االستهانة بها وال تتعدى على حريات المواطنين إلى حد إثارة السخط أو التبرم باإلجراءات.
المحرر األمني  :محمد توفيق
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

حب ألخيك ماتحب لنفسك

البعد الخامس

وتعترب إجراءات املكافحة يف جملتها من اإلجراءات السابقة عىل ارتكاب
الجرمية ،وهي هادفة بذلك إىل حامية املجتمع منها ،ولكنها تختلف عن
اإلجراءات الوقائية ،فاإلجراءات الوقائية يقصد منها منع الشخصية اإلجرامية
أو ظهورها مبا يهدد أمن املجتمعات.
أما إجراءات املكافحة فيفرتض فيها وجود الشخصية اإلجرامية ،وأن الرشطة
تستخدم اإلجراءات ملنع تجسيد امليول والنزعات اإلجرامية يف صورة جرائم!
فتضيق بذلك فرص ارتكاب الجرمية من أن يؤدي اإلخفاق املستمر يف
ارتكابها إىل حمل املنحرفني إىل العزوف عنها وتوجيه النشاط الفكري الجرمي
إىل مافيه الصالح.
وهنا نبادر إىل القول بأن فائدة إجراءات املكافحة ترتكز فعالً يف مدى ما
ترتكه يف نفوس املواطنني جميعاً األسوياء منهم واألشقياء! فتبث الطأمنينة
يف أفراد الفئة األوىل وتردع يف نفس الوقت الفئة الثانية .وكلام يتحقق هذا
األثر يجب أن تتصف هذه اإلجراءات بالحسم والحزم واملبادأة والبعد عن
االرتجال.
ومثة حقيقة أخرى هي أن أفراد الرشطة هم املطالبون وحدهم دون
سواهم بالقيام بإجراءات املكافحة ،صحيح أن أفراد املجتمع يقع عليهم
عبء املشاركة يف مكافحة الجرمية ،وبقدر ما تحرص املنشآت عىل اتباع
قواعد األمن يف حامية مبانيها وما تحويه .ومن يدقق يف اختيار خدمة
وميعن يف مراقبتهم ويحيل بينهم وبني الوقوف عىل خصوصيات وأرسار
أرسته عىل من تسول له نفسه االعتداء عىل حرماته ،واألمثلة كثرية.
إال أن هذه اإلجراءات الفردية ال تكفي وحدها للحيلولة دون وقوع الجرمية،
النعدام األثر الرادع بالنسبة للمنحرفني من محرتف اإلجرام ممن تأصلت يف
نفوسهم جذور الرش.
ومع التسليم بأهمية وفائدة اإلجراءات الفردية يف مكافحة بعض أنواع
الجرمية ،فإن ذلك يلقي عىل عاتق الرشطة عبئاً آخر ،هو تنمية الوعي
الرشطي لدى األفراد ليتعاونوا معها يف أداء وظيفتها يف منع الجرمية إىل
جانب قيام أبناء "العني الساهرة" بإجراءات املكافحة فنحقق األمن واألمان
يف كل درجات ذبذبة املوجة اإلجرامية.

في البدء ( :حب ألخيك ماتحب لنفسك) ،حديث شريف ،اليقف عنده أهل
الفلسفة إال احترامًا ،منهج يختصر الحياة بكلمات قالئل ،أنظر أين نحن من هذا
الكالم الطيب الشريف.
مفردات  :التعاون ،التضحية ،اإليثار ،تقديم العون ،النزاهة ،الخلق الحسن،
العطف ،التسامح ،الشفافية ،الحكمة ،إدفع بالتي هي أحسن ،النصيحة،
الحب ،اإلخالص ،السمو في التعامل ،استبعاد الكراهية ،الكرم ،الجود ،األخالق
الكريمة ،السلوك الصحيح ،التربية الحقة ،إلى آخر هذه المفردات التي اختصرها
حديث الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم بجملة واحدة (أي إعجاز هذا ؟)
وأي حياة أراد لنا أن نعيشها بحب وتآلف ودون أن يؤثر بعضنا على اآلخر.
من قصص الحكمة( :حب ألخيك ما تحب لنفسك)
سئل أحد الحكماء يومًا  :ماهو الفرق بين من يتلفظ بالحب ومن يعيشه ؟
قال الحكيم سوف ترون اآلن ودعاهم إلى وليمة ،وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة
المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم ،وجلس إلى المائدة ،وهم
جلسوا بعده … ثم أحضر الحساء وسكبه لهم  ،وأحضر لكل واحد منهم
ملعقة بطول متر! واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة !حاولوا
جاهدين لكنهم لم يفلحوا ،ولم يتمكن أحد منهم أن يوصل الحساء إلى
فمه دون أن يسكبه على األرض ،وقاموا جائعين! فيما دعى الحكيم الذين
يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة ،وقدم لهم نفس المالعق
الطويلة! فأخذ ّ
كل واحد منهم ملعقته ومألها بالحساء ثم مدّ ها إلى جاره
الذي بجانبه وبذلك شبعوا جميعهم ثم حمدوا اهلل  ..وقف الحكيم وقال
في الجمع حكمته ،والتي عايشوها عن قرب :من يفكر على مائدة الحياة أن
يُشبِع نفسه فقط فسيبقى جائعًا ،ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع اإلثنان
معًا !
ال ر َُس ُ
ال َ :ق َ
س ِن  ،عَ ْن أَبِي ُه َر ْير ََةَ ،ق َ
هلل صلى
ول ا ِ
من الحديث الشريف  :عَ ِن ا ْل َح َ
صالٍ َ ،في َْع َم ُل ب ِِه َّن ،أَوْ ي َُع ِّل ُم ُه َّن
س ِخ َ
اهلل عليه وسلمَ :م ْن ي َْأ ُخ ُذ مِ ْن ُأ َّمتِي َخ ْم َ
َ
ُ
ول اهللَِ ،ق َ
الُ :ق ْل ُت :أَ َنا يَا ر َُس َ
َم ْن ي َْع َم ُل ب ِِه َّن ؟ َق َ
الَ :فأ َخ َذ ِبيَدِ ي َف َعدَّ ُه َّن فِ َ
م
يها ،ث َّ
ُ
َ
َ
َ
َق َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
اس،
س َ
اس ،وَ ارْض ب َِما ق َ
م اهلل لك تكن أغنى الن ِ
ال :ا َّت ِق ا ْل َم َحار َِم َت ُك ْن أَعْ بَدَ ال َّن ِ
اس َما ُت ِح ُّب ِل َن ْف ِس َ
ك َت ُك ْن ُم ْسل ًِما ،وَ َال
وَ أَ ْح ِس ْن ِإ َلى َجار َِك َت ُك ْن ُم ْؤمِ ًنا ،وَ أَ ِح َّب لِل َّن ِ
الض ِح َ
كَ ،ف ِإ َّن َك ْثر ََة َّ
ُت ْك ِث ِر َّ
الض ِح ِك ُتمِ ُ
ب.
يت ا ْل َق ْل َ
أخرجه أحمد ( ،2/310رقم  ، )8081والترمذي ( ،4/551رقم  ،)2305وقال :غريب،
والبيهقي في شعب اإليمان ( ،7/78رقم  .)9543قال األلباني في السلسلة
في صحيح الجامع.
من عالمات اإليمان :من عالمات اإليمان كما بين النبي صلى اهلل عليه وسلم
في هذه الوصية الجامعة المانعة أن يحب المسلم للناس ما يحب لنفسه
ويكره لهم ما يكره لنفسه .
من واقعنا اليوم :نعيش في شبه عزلة عن بعضنا ،ويسعى كل منا إلى
االستئثار بنفسه دون سواه ،وكأن الدنيا ستنتهي إن لم نحصل على أشياء إن
دققنا فيها سنجدها فارغة فانية غير ذات أهمية ،نحاسب بعضنا على دقائق،
هذا تأخر وذاك غاب ،ونحن النعمل أكثر من مراقبة فالن واإليقاع بغيره ،وكأننا
في معركة مستمرة مع بعضنا ،ال لشيء سوى أن نرضي غرورنا وتشبثنا
بالحياة ونيل ماالنستحق ،ياجماعة (حب ألخيك ماتحب لنفسك) ،تختصر
ال منا سيأخذ حقه كام ً
تعب الحياة وأوجاعها ،وإن طبقناها تأكدوا أن ك ً
ال
دون انتقاص وستستقيم الحياة ،ذلك قول المصطفى محمد صلى اهلل عليه
وسلم ،وهو الينطق عن الهوى (إن هو إال وحي يوحى).
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مفاخر شعب
طالب اليامن قالوا النــــــاس وينـــه

تلقـــــــــاه مثل الحيد شامخ مكـــانه

كل المكارم تنهمــــــر من يمينــــــه

قائد محنك فيــــــه عــــــز وتكــــــانــه

ابوعلــــــي رب الخاليــــــق يعينـــــــه

على علوم الطيــــــب والشان شانه

ذاك اللواء اهلل يمهــــل سنيـــــــــنه

يطول عمره سيـــــــــدي في زمانــه

قلب ملته الغبيـــنه
شوفه شفى ٍ

وعزه يعز اللـــي تقنــــــطر حصــــــانه

وطيبه ضفى بدوانها والمــــــدينه

وعلمه مفاخر شعب عالي مكانـــه

شيخ الياهاج البحــــــر بالسفينــــــه
ٍ

ربانــــــهـــا والعهــــــد لــــــدار صانــــــه

من مثل طالب بين شـــده ولينــــــه

بحزم وعــزم وقو بــــــاس وليـــــــــانه
ٍ

يسهر عشان الدار قلبه وعينـــــــــه

القاسمــــــي فيـــض الغال مع حنانه

بين االمــــــارات العــــــزيزه وبيــــــنه

عهد والتغضي عـــن العــــــهد عينه
ٍ

الشاعر فيصل العتيبي
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مقتطفات
يف هذه الزاوية من مقتطفات الشعر الجزيل وروائعه الجميلة ،اخرتنا لكم أعزاءنا القراء هذه
األبيات يف الغزل ،عىس أن تروق لكم وأن ترتقي إىل ذائقتكم املتميزة يف الشعر.
الشعور اللي عن العالم كتمته

باح من عيني بنظرات التالقي

ما قويت البوح بلسا ٍنه حكمته

أثر حبك بالحشى يا شوق باقي

العواطف

ما حرك احساسك حنين ولفابك

لو أستر ظلوع الهوى بالمعاطف

واضح على رجفت يديني غيابك

كان الضمير المتصل صار غايب

ال عاد تنشد عن مكانه في األعراب

عن كل شي يجوز توكيل نايب

غير المحبه في قوانين االحباب

تجرح وال ودك من المنجرح رد

وترمي

بالمشاريه

يا صاحبي ما هكذا يطلب الود

ستر الغال لو ينكشف وش يغطيه

طريقي

وعرفت أن الهوى كذب وأماني

خذاني الشوق والحب الحقيقي

جفاني

برد

الشتا

عرفت

اللي

الناس

يثير

والدنيا

لذاك

كالم

اللي

وتعتذر

بعد

حبه

إعداد :
سلطان العامري
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ركن المالعب

نادي الضباط يحتضن
بطولة كأس وزير الداخلية

فريق شرطة رأس الخيمة
يتطلع إلحراز اللقب

تحتضن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مطلع الشهر المقبل بطولة كأس وزارة الداخلية لكرة القدم
للصالون في نسختها السادسة ،وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بنادي الضباط ،وتكتسب هذه البطولة
اهتمام ًا كبير ًا من قبل وزارة الداخلية وقيادات الشرطة بالدولة والكل يسعى إلى المشاركة والمساهمة في نجاح
التظاهرة الرياضية والظهور بالمظهر المشرف والمنافسة على اللقب الغالي .وأفرزت البطولة في السنوات
الماضية مستويات متقدمة وخامات طيبة من الالعبين الموهوبين ،وحظيت بتغطية إعالمية كبيرة ودعم كبير من
المسؤولين وقيادات الشرطة والزخم الجماهيري وحرص نجوم اللعبة بالدولة على المشاركة والتواجد في البطولة.
إعداد :حسن المنصوري

األنشطة الرياضية
وتشري الدالالت إىل
واالجتامعية بنادي
أن البطولة هذا العام
ستشهد تنافساً كبريا ً
ضباط الرشطة عن
فريق رشطة رأس
يف ظل االستعدادات
الخيمة قائالً :يبقى
املبكرة والتجهيزات
الهدف األول إخراج
للفرق
القوية
بصورة
البطولة
املشاركة لخطف كأس
مثالية السيام أنها
الرائد فهد عبداهلل بن جمعة البطولة واملنافسة
بدر عبدالرحمن بن طبيب
تحمل اسم سمو
عىل اللقب الغايل وترك
بصمة قوية ،ويصعب التكهن بهوية البطل نظرا ً لشدة وزير الداخلية وكلنا ثقة بأن التنظيم سيكون متميزا ً،
املنافسة التي دامئاً تشهدها بطوالت الصاالت .ويذكر واملسؤولني برشطة رأس الخيمة مدركون بحجم
أن فريق اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب البطولة ،وسيسعون بكل قوة إىل توفري كل مقومات
هو بطل النسخة املاضية ،والسؤال الذي يرتدد يف النجاح ،وسيدي اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
أوساط البطولة ويصعب التكهن به ،من صاحب القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة دامئاً يسعى
الحظ السعيد الذي سيحرز ويظفر بلقب البطولة للنجاح ويذلل كل الصعوبات ،واللجان العاملة
التي ستقام فعاليتها برأس الخيمة؟ ومن املتوقع أن للبطولة ستعمل عىل توفري كل مقومات النجاح يف
البطولة ستظهر بحلة جديدة ،حيث يبذل القامئون ظل دعم سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة للفريق
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل إخراج ليك يتمكن من الظهور بالشكل املرشف ،ودامئاً فرق
هذه التظاهرة الرياضية يف صورة مميزة وبأفضل رشطة رأس الخيمة متميزة وتكون من صفوة فرق
تنظيم ،حيث إن نادي ضباط رأس الخيمة دامئاً يبهرنا البطولة واملسؤولية كبرية بحكم أنها تقام برأس
باملفاجآت السارة وإخراج كافة البطوالت بصورة الخيمة ونحن مطالبون باملنافسة عىل اللقب والفريق
مثالية ومميزة ،ويف هذه األسطر نسلط الضوء عىل ولله الحمد يضم عنارص جيدة قادرة عىل تحقيق
استعدادات فريق كرة القدم للصاالت بالقيادة العامة النجاح ،ويف النهاية نرحب بكافة املشاركني عىل
لرشطة رأس الخيمة صاحب األرض والضيافة من خالل أرض رأس الخيمة ،متمنياً للجميع التوفيق وأن تكلل
التحدث مع القامئني عىل شؤون الفريق .يف البداية الجهود املبذولة بالنجاح.
تحدث الرائد فهد عبدالله بن جمعة رئيس قسم وبدوره قال بدر عبدالرحمن بن طبيب مساعد
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املدرب وإداري
أحب
الفريق،
أطمنئ الجميع أن
الفريق سيكون يف
أتم الجاهزية مع
انطالقة البطولة،
يشارك
والكل
بالتدريبات بروح
جاسم البوت
عالية والتزام تام،
واملسؤولون بنادي الضباط يسخرون كل اإلمكانيات
للفريق لتسهيل مهمته ويف هذا الصدد أطالب كل
منتسبي رشطة رأس الخيمة والجامهري الرياضية
بالوقوف خلف الفريق لتكون له كلمة مسموعة،
وخاصة أن الفريق قادر عىل تحقيق النجاح ملا يضمه
من عنارص جيدة ومدرب له خربة كبرية ،وسيلعب
الفريق عددا ً من املباريات التجريبية للوصول
للتشكيلة األساسية .من جهته أكد جاسم البوت
مدرب الفريق ،أن املنافسة ستكون رشسة وقوية
من املشاركني نظرا ً لقوة الفرق املشاركة ،والحصول
عىل كأس البطولة سيكون من نصيب الفريق القادر
عىل التعامل مع كافة الظروف ،وفريق رشطة رأس
الخيمة قادر عىل بلوغ األدوار النهائية واملنافسة
عىل اللقب وعنارص الفريق متتلك الرغبة واملهارة
والحامس وتتطلع إلحراز اللقب من جديد ،خاصة أن
البطولة ستقام عىل ملعبهم وأشكر العبي الفريق عىل
التزامهم بالتدريبات.

ركن المالعب

أحمد بن صقر :كل الدعم إلنجاح مسيرة
الفريق في الموسم المقبل
حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

العيناوية يستاهلون
الدوري والفرحة

خطف فريق اإلمارات
بطاقة التأهل نجاح مسرية الفريق بدوري املحرتفني،
لدوري املحرتفني بعد ت
عادله مع فريق مشريا ً إىل أنه يأمل أن يسهم جميع
الفجرية بنتيجة  3/3ووصوله
للنقطة أبناء النادي يف تهيئة الظروف املناسبة
 53ليضمن بذلك الوصول إىل
دوري للفريق والالعبني وأشاد سموه بالوقفة
األضواء والشهرة برفقة فريق الشارقة
الصادقة للجامهري خلف الفريق
الذي حجز مقعده هو اآلخر .وجاء
طوال املوسم ومن حقهم أن يسعدوا
تأهل الصقور مستحقاً نتيجة األداء
بوجود فريقهم يف دوري املحرتفني.
املتميز وتفوقه عىل بقية الفرق
من جانبهم أعرب العبو اإلمارات عن
ورغبته الجادة يف العودة إىل دوري
فرحتهم الكبرية بهذا التأهل ،وقالوا
املحرتفني وعمل الجميع من البداية
للعودة الرسيعة ،من مجلس إدارة بصوت واحد إنهم يهدون هذا الفوز
وجهاز فني وإداريني والعبني ومنذ إىل رئيس النادي وأعضاء مجلس
انطالقة املسابقة انصبت الرتشيحات اإلدارة وجامهريهم الوطنية التي
عىل تأهل اإلمارات رسيعاً إىل دوري آزرتهم ،وأثبتنا للجميع أننا األحق
املحرتفني وأصبح الهدف الثاين للفريق ونحمد الله أننا وفقنا يف تحقيق املراد
بعد أن ضمن التأهل هو الفوز بلقب وأسعدنا الجميع ،مؤكدين أن التأهل
البطولة التي يتصدرها حالياً مع مل يكن مفروشاً بالورود ،ولكنهم متكنوا
من الفوز بفضل اإلرصار والتحدي
منافسة قوية من فريق الشارقة.
ور
غبتهم
يف
ال
تفوق
وت
رجمة جهود
ويف غمرة فرحة التأهل وتحقيق
ا
إلدارة
إىل
نجاح وانتصار ،مؤكدين يف
الهدف الذي سعى إليه الجميع ،قال
ح
ديثهم
الذي
ال
يخلوا
من
الت
حدي
إىل
سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي
أن
دوري
امل
حرتفني مختلف بكل تأكيد
رئيس النادي :إن الصعود جاء نتيجة
حامس وتعب وعرق بذله الالعبون عن دوري الهواة ،لهذا ال بد أن يكونوا
واملرشفون عىل الفريق ونتيجة يف وضعية أفضل من كل النواحي،
إحساس باملسؤولية تحملها العبو وأنهم جاهزون لخوض غامر دوري
الفريق طوال املوسم .وأضاف ،من حق املحرتفني بكل قوة لتأكيد جدارتهم
رأس الخيمة أن يكون لها فريق ميثلها وأحقيتهم باللعب مع الكبار ،مطالبني
يف دوري املحرتفني ونتمنى من خالل جامهريهم وأبناء رأس الخيمة
هذا
الصعود أن يحقق الفريق نتائج مبساندتهم ومؤازرتهم يف كل املواقع
م
رشفة
مع
الكبار
يف
ا
ملوسم
املقبل ،لتحقيق أهداف النادي ،وخاصة أنهم
وأشار
إىل
أن
إدارة النادي ستسعى مقبلون يف املوسم املقبل عىل تحد
لالهتامم أكرث بال
فريق من خالل توفري جديد ،متمنني أن يحالفهم التوفيق
ا
لدعم املادي الكايف الذي سيسهم يف والنجاح ،بإذن الله.
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في الشباك

اإلمارات إلى دوري المحترفين

فرحة كبيرة عمت أرجاء مدينة العين بعد حصول فريقها على دوري
المحترفين ليضيف بطولة جديدة إلى خزينته العامرة بالبطوالت،
العين يصل إلى  11بطولة دوري ،وهناك فرق لم تتذوق ولم
تعرف طريق المنافسة على البطولة ،وفوز العين بالدرع قبل
نهاية الموسم بأربع جوالت داللة على أنه كسب اللقب بجدارة
واستحقاق ،وأنها ذهبت لمن يستحقها ،وتثمين ًا للجهود التي بذلت
على مدار العام من قبل اإلدارة العيناوية التي تترأسها قيادة رياضية
متمرسة تمتلك الخبرة والحنكة والمعرفة بكل فنون اإلدارة ،وقد
أعلنت اإلدارة عن هدفها الرئيسي من البداية وعملت باحترافية على
تحقيقه ،واآلن تحصد ما سعت إليه وزرعته لتحتفل األمة العيناوية
ويعم الفرح في كل بيت عيناوي بهذا االنتصار الكبير.
حصول العين على بطولة الدوري ليس فيه غرابة أو نوع من
المفارقة ،ولكن المفاجأة ستكون في حالة فقدان الفريق أو عدم
تمكنه من االحتفاظ باللقب ،وكان الفريق طوال الموسم هو األفضل
واألميز واألكثر جاهزية واألكثر إقناع ًا وحضوراً على كل المستويات،
حتى أن جماهيره كانت أكثر تفاع ً
ال مع مباريات الدوري وكانت
عناصر ومقومات النجاح متكاملة من إدارة وجهاز فني رائع والعبين
مبدعين وجماهير عاشقة للون وشعار النادي.
عالقة العيناوية بالبطوالت ليست وليدة اليوم وإنما النادي عرف
طريق البطوالت منذ تأسيس هذا الصرح ،ودائم ًا يظل العين رقم ًا
صعب ًا في كل المشاركات ،حتى أن شهرته فاقت الحدود ويحظى
بشعبية كبيرة مع انطالق القارة اآلسيوية ،ويكفيه فخراً واعتزازاً أنه
حصد اللقب اآلسيوي عام  ،2003في تلك الليلة فرحت كل مدن
اإلمارات بهذا اللقب اآلسيوي.
نجاحات مسيرة العين يجب أن تستفيد منها أنديتنا الرياضية مثل فن
التعامل اإلداري وكيفية فصل الالعبين عن اإلدارة ،والبرامج المثلى
لمساندة الفريق ،ومواجهة األزمات وكيفية التعاقد مع المحترفين،
وجلب مؤسسات وشركات للرعاية والتسويق ،ويبقى العين صرح ًا
لديه جذور وصاحب رصيد عامر من اإلنجازات وراءه قصة نجاح تستحق
التأمل والتعلم.
تحت السطور:
 اإلمارات يعود من جديد لدوري المحترفين ،هل ستكون عودته كماكانت في السابق ذهاب ًا وعودة؟
 الشارقة يعود لموقعه الطبيعي لدوري المحترفين ،ولكن هلاستفاد من أخطائه السابقة؟
 أهالي اإلمارات يدعون ويتمنون التوفيق ليوسف السركال بالفوزبرئاسة االتحاد اآلسيوي.

ركن المالعب

«إدارة المنافذ والمطارات» يظفر بلقب
كأس القائد لشرطة رأس الخيمة
توج فريق إدارة المنافذ والمطارات بلقب سداسيات كأس القائد العام لشرطة رأس الخيمة بعد فوزه في المباراة
النهائية على فريق إدارة الدفاع المدني بركالت الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثالثة ،في المباراة التي جرت
على ملعب نادي الضباط.
إعداد :حسن المنصوري  -تصوير :مصطفى إيبي

وقد سيطر التعادل السلبي عىل مجريات الزمن الرسمي
واإلضايف قبل أن تحسم عن طريق ركالت الرتجيح التي
ابتسمت إلدارة املنافذ واملطارات .وبالعودة ملجريات
املباراة فقد حفلت باإلثارة والندية من كال الطرفني
رغبة منهام النتزاع اللقب ،وأثبت الفريقان أحقيتهام
بالوصول للنهايئ ملا ميلكونه من مستويات مميزة استمتع
بها الجمهور.
وتوج سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي ،والعميد
محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة
األبطال بكأس البطولة ،بينام تم توزيع الجوائز عىل
الالعبني والجهات املشاركة واملساهمة يف إنجاح البطولة.
ونالت البطولة استحسان املشاركني والجامهري الرياضية
واملتابعني للحركة الرياضية باإلمارة ملا أفرزته من
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إيجابيات عدة عىل كافة األصعدة ،السيام أن الجميع
استمتع بأجواء ومباريات البطولة التي جرت يف أجواء
وأمسيات كروية تنافسية رشيفة.
من جانبه أشاد سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي
بأداء الفريقني وأعرب عن سعادته مبا حققته البطولة
من نجاح ،موجهاً شكره وتقديره للقامئني عىل النشاط
الريايض بنادي الضباط ،مسرتسالً ،أن مثل هذه اللقاءات
الرياضية تنصب للصالح العام وتخلف أجواء جميلة
بني العاملني يف السلك الرشطي بعيدا ً عن العمل ويف
الختام متنى أن تستمر هذه الفعاليات لفوائدها العديدة
ومردودها اإليجايب.
وقدم العميد محمد النويب التهنئة للفريقني لوصولهم
للنهايئ واللعب عىل كأس القائد العام لرشطة رأس الخيمة،

وقال :إن هذه البطولة استحقت العالمة الكاملة ملا لها من
فوائد عدة وكل الشكر والتقدير إلدارات الرشطة لتجاوبها
مع الحدث واملشاركة بإيجابية ،والكل خرج سعيدا ً من
ملعب البطولة مبا آلت إليه من مكاسب عدة .وأكد الرائد
مروان عبدالله جكة مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة،
أن البطولة تأيت ضمن اهتاممات القائد العام لرشطة رأس
الخيمة بإقامة املناشط الرياضية املختلفة التي تعكس
مواهب املنتسبني للرشطة ،وأشار إىل أن اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة يويل اهتامماً كبريا ً بالبطولة وباألنشطة الرياضية
واملجتمعية ،وقدم شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد
بن صقر القاسمي عىل حضوره وترشيفه لحفل ختام
البطولة.

محطة شرطية
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بحث التعاون المشترك بين (النقل
والمشاغل) ومواصالت اإلمارات

مطار رأس الخيمة يكرم إدارة العمليات

يف إطار سياسة و اسرتاتيجية وزارة الداخلية ،الرامية لبناء رشاكات داخلية و
خارجية لتحقيق األهداف وفق خططها املوضوعة ،كرم مدير العمليات مبطار
رأس الخيمة الدويل ،إدارة العمليات باإلدارة العامة للعمليات املركزية برشطة
رأس الخيمة ،وذلك ملشاركتها الفعالة يف إنجاح التمرين الخاص بحالة الطواريء
القصوى مبطار رأس الخيمة الدويل .وأشاد العقيد أحمد عبد الرحمن البغام
مدير إدارة العمليات برشطة رأس الخيمة بهذا التكريم الذي يعرب عن مدى
التعاون القائم بني رشطة رأس الخيمة و مختلف الدوائر و املؤسسات يف اإلمارة،
و الذي يصب يف نهاية األمر لتحقيق املصلحة العامة للجميع ويسهم يف حفظ
األمن و النظام ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته استعداد رشطة رأس الخيمة للتعاون مع
كافة الجهات و رسعة االستجابة ألية حاالت طارئة قد تحدث ومد يد العون و
املساعدة وفق أفضل وأحدث الوسائل املتاحة و املتوفرة لديها.

قام وفد من قسم النقل واملشاغل بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،
برئاسة املقدم  /يارس الذيب رئيس القسم  ،يرافقه املالزم  /راشد بن ربيعه
مدير فرع املحروقات والزيوت  ،واملساعد أول  /عيل حسون  ،بزيارة إىل
فرع مواصالت اإلمارات برأس الخيمة  ،حيث كان يف استقبال الوفد ،
السيد  /عبيد راشد الربييك مدير الفرع.
وبحث الجانبان أوجه التعاون املشرتك بينهام  ،كام تم يف ختام اللقاء تبادل
الهدايا التذكارية .

إدارة اإلعالم والعالقات
تزور أحد منتسبيها

تكريم موظف لحصوله على البكالريوس
ك ّرم النقيب سامل راشد املسافري مدير فرع الخدمات املساندة مبركز رشطة
الدقداقة الشامل برأس الخيمة  ،املساعد أول  /حميد عبدالله تريك ،وذلك
لحصوله عىل درجة البكالريوس يف القانون واالقتصاد من جامعة الجزيرة بديب ،
بتقدير (جيد جدا ً)  ،متمنياً له كل التوفيق والنجاح يف حياته العملية ،سائالً الله
أن يكون مساهامً يف بناء ورقي وطننا الغايل .

تعزية

تنعى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،

فقيدها المساعد أول  /إبراهيم إبراهيم ليواد ،

وتتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته
وذويه .تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح
جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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قام وفد من إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة بزيارة إىل الرقيب املصور /أحمد حمدان البخيتي ،وذلك لتعرضه
لوعكة صحية أدخل عىل إثرها إىل املستشفى ،حيث ضم الوفد كالً من
املالزم أول مانع فارس الخاطري مدير فرع التوعية والحمالت اإلعالمية ،و
املالزم أول أحمد عبد الله املطر مدير فرع املتقاعدين والفعاليات ،حيث
اطأمن الوفد عىل صحته ،كام متنوا له الشفاء العاجل ليعود إىل عمله
بأرسع وقت و بصحة و عافية .وقد أعرب أحمد حمدان عن جزيل شكره
الهتامم و حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل االطمئنان عىل
صحته ،و لزيارة الوفد له و ملا أبدوه من مشاعر أخوية كان لها عظيم األثر
يف رفع حالته املعنوية .و الجدير بالذكر بأن هذه الزيارة تأيت ضمن العديد
من الزيارات التي تنظمها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ملختلف
منتسبيها و مشاركتهم مناسباتهم املختلفة و االطمئنان عليهم يف مختلف
الظروف.

شرطة رأس الخيمة تدشن شراكة مجتمعية
مع نادي اإلمارات

من منطلق املبادرات املجتمعية بني الجهاز الرشطي وكافة جهات املجتمع
املختلفة ،وتطبيقاً السرتاتيجية القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة يف مد جسور
التعاون ،أطلق قسم النقل واملشاغل بإدارة الخدمات املساندة برشطة رأس
الخيمة مبادرة مجتمعية مع نادي اإلمارات الثقايف الريايض من خالل تزويد
مركباتهم بلوحات تنبيهية ملستخدمي الطريق ،أثناء سريها خلف املتسابقني
بالدراجات الهوائية ،وذلك حرصاً عىل سالمتهم أثناء تنظيم الفعاليات واألنشطة
الرياضية  .وقال املقدم يارس عبيد الذيب رئيس قسم النقل واملشاغل ،إن هذه
املبادرة تعترب من املبادرات املجتمعية لرشطة رأس الخيمة مع مختلف الدوائر
واملؤسسات الحكومية منها و الخاصة ،بهدف تعزيز الرشاكة االسرتاتيجية بني
الرشطة واملجتمع ،ولفت إىل جهود القيادة العامة بتوجيهات القائد العام
يف توفري التسهيالت والتعاون مع كافة فئات املجتمع مبا يعود بالفائدة عىل
الجميع  ،وتفعيل أسس الرشاكة املجتمعية ،تجسيدا ً السرتاتيجية القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة  .من جانبه ،شكر سعادة سعيد املاس ،عضو مجلس إدارة
نادي اإلمارات ،مرشف األلعاب الفردية والجامعية ،رشطة رأس الخيمة عىل
هذه املبادرة ،وأكد أهميتها التي تعكس حرص القيادة العامة عىل دعم العمل
املجتمعي وتعزيز النشاطات والجهود التي يقوم بها نادي اإلمارات يف تعزيز
الجانب الريايض باإلمارة .

زفاف محمد الطنيجي
يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين
والتربيكات إىل
محمد عبد الرحمن عبيد كحل
الطنيجي ،
مبناسبة زفافه  ..جعله الله زواجاً
مباركاً مفعامً بالسعادة والهناء ،
وألف مربوك.

زفاف يعقوب وصالح المطوع

أقام عبد الرحمن محمد بن يعقوب املطوع  ،مأدبة عشاء يف صالة جلفار
لألفراح  ،مبناسبة زفاف نجليه ( يعقوب ) إىل كرمية محمد محمد بن
يعقوب املطوع  ،و ( صالح ) إىل كرمية حسن عبد الرحمن بن جراح
الطنيجي  ،بحضور حشد من املسؤولني واملدعوين وجمع من األهل
واألصدقاء ..ألف مربوك.

المالزم راشد النقبي خريج ًا
من أكاديمية شرطة الشارقة
يتقدم األهل واألصدقاء بأحر
التهاين القلبية إىل
املالزم راشد عبيد حسن النقبي
 ،مبناسبة تخرجه من أكادميية
رشطة الشارقة  ،متمنني له دوام
التوفيق والنجاح من أجل خدمة
الوطن  ..ألف مربوك

نجيم يستقبل مولوده األول (سلمان)
زمالء العمل يف إدارة اإلعالم
والعالقات العامة بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،
يهنئون زميلهم
املصور  /نجيم بوديو ،
مبناسبة قدوم
مولوده األول ( سلامن ) ..
جعله الله من مواليد السعادة ،
وألف مربوك.
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االرتقاء باألداء األمني سبيل
المواجهة اآلمنة

إن التدريب المتطور والتحديث
الدائم واستخدام كل أسلوب
مستحدث

يكفل

لنا

مواجهة

التحديات األمنية ،باإلضافة إلى
أنه يتيح القدرة على العمل في
إطار الشرعية ومراعاة االعتبارات
السياسية.

إن التطور السريع والمتالحق في مجال الجريمة ،فض ً
ال عن التحديات
األمنية المعاصرة والمحتملة مستقبليًا ،كل ذلك فرض تبعات جسام
على الفكر الشرطي وبات من المحتم أن تعمد األجهزة األمنية إلى
تطوير وتحديث كل ما من شأنه إنقاذ المهام الشرطية على أكمل
وجه ،خاصة مع ما نراه حولنا من صور التعقيد الذي تشهده الحركة
اإلجرامية من حيث األسلوب واألدوات .فإذا كانت المحاذير القانونية
واالعتبارات السياسية تعد من أهم القيود التي تواجه رجل الشرطة أثناء
مكافحته للجريمة ،فالحق نقول ،إن التدريب المتطور والتحديث الدائم
واستخدام كل أسلوب مستحدث يكفل لنا مواجهة التحديات األمنية،
باإلضافة إلى أنه يتيح القدرة على العمل في إطار الشرعية ومراعاة
االعتبارات السياسية.
ومن ثم فإن المطلوب من أبناء «العين الساهرة» في كل موقع أن يكون
التدريب والتطوير الدائم هو الغاية ،وال يكفي هذا فقط ،بل يجب أن
نسعى إلى تنمية المهارات اإلدارية لرفع مستوى األداء للقيادات العليا
والوسطى وكل من ينتمي إلى المنظومة األمنية.
أبناء «العين الساهرة»....
ال يكفي التدريب المتطور والتحديث الدائم ،ولكن يجب أن يكون هناك
ربط بين الواقع األمني والمتغيرات المتوقعة.
أبناء «العين الساهرة»...
يجب أن نسجل أي خطأ قد يقع فيه أي منا أثناء أداء أي مهمة بهدف
معرفة األسباب والعمل على تالفي الخطأ ،وال نعمد إلى جلد الذات ،بل
نعمد إلى كل ما من شأنه االرتقاء باألداء.
أخوتي....
ليعمل كل قائد في موقعه على تنمية مهاراته في كيفية المواجهة،
واتخاذ القرار األصوب والتصرف في المواقف المختلفة واالحتماالت
المتوقعة ونقل كل فكر جديد إلى مرؤوسيه بصدق وأمانة ،فالهدف
األسمى لنا هو تحقيق المعادلة الصعبة «مجتمع متنامي وأمن
مستقر».
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