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شكراً خليفة ونحمد اهلل على السالمة

شكرًا خليفة ،
شكرًا لك سيدي رئيس
الدولة على ماقدمت
وما أسلفت وستجد
ذلك عند اهلل الذي ندعو
من لدنه الباري عزوجل
أن يحفظكم ويرعاكم
ويعز خطاكم...

شكرًا خليفة ...مبادرة شهدت تفاعالً واسعًا من المواطنين
والمقيمين في البالد ،عكست امتنانهم وعظيم شكرهم
للقيادة الرشيدة للبالد ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اهلل ) ،مبادرة أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) لتتحول عبر تغريدة من سموه
تلقائيًا إلى حملة واسعة عبر مواقع التواصل االجتماعي المست
القلوب وكانت بحق تعبيرًا عن حب صادق لرجل صادق اليتوان عن
تقديم العون والمساعدة لكل شعوب األرض  ،رجل تركت لفتاته
الكريمة بصمات نور وخير على كل بقعة وصلت يداه إليها بالعطاء
والخير.
الملفت بالموضوع أن الحملة تجاوزت حدود اإلمارات الحبيبة
وتعدتها ،ويحق لنا أن نتفاخر بذلك  ،حيث وصلت إلى إقطار اخرى
خليجية منها وعربية  ،وتنوعت الفعاليات المشاركة فيها مابين
إعالميين وكتاب وفئات أخرى في الداخل والخارج ،الحملة جاءت
تعبيرًا عن شكر وعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة لما قدمه سموه من إنجازات وما حققته
اإلمارات في عهده .
وبالتزامن مع الحملة التي حملت مشاعر نبيلة وصادقة من
الجميع لما قدمه صاحب السمو رئيس الدولة-حفظه اهلل -من صادق
العمل تجاه مواطنيه وأبنائه ،ال يسعنا إال أن نحمد اهلل الباري -عز
وجل -على إتمام نعمته على سموه بالشفاء والسالمة ،وعلينا
جميعًا لكرمه -جل في عاله -بأن أدام علينا ظل والدنا وقائدنا
لنعيش في كنفه-حفظه اهلل -وحكومتنا الرشيدة ولنستظل
بأفياء قلبه الكبير الذي احتوانا بعطفه وعاطفته ،وال يسعنا في
هذه إال أن نقول ،خطاك الشر يا بو سلطان ودمت لنا ودامت أيامك
خيرًا وعطاء.
شكرًا خليفة  ،شكرا لك سيدي رئيس الدولة على ماقدمت وما
أسلفت وستجد ذلك عند اهلل الذي ندعو من لدنه الباري  -عزوجل -
أن يحفظكم ويرعاكم ويعز خطاكم  ،شكرًا لسيدي نائب رئيس
الدولة على كل ماقدمت وعلى مبادراتك الطيبة ،نسأل اهلل لك
الخير كله بإذن اهلل  ،شكرًا لحكومتنا الرشيدة ،وشكرًا ألصحاب
السمو حكام اإلمارات الحبيبة ،شكرا لشعبنا وأهلنا وكل من
يقيم على أرضنا الحبيبة الغالية إمارات الخير ،ونعود لنتوجها ب
شكرًا خليفة ونحمد اهلل على سالمتكم.
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محطة شرطية
إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

بناء على توجيهات
ً
صاحب السمو الحاكم
شرطة رأس الخيمة تبدأ
حملة توعية ومخالفة
أصحاب المخلفات باألماكن
السياحية
ً
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود
بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم
رأس الخيمة من أجل حث قطاعات المجتمع للحفاظ
على البيئات البرية وعدم المساس بمكوناتها
الطبيعية ووقف األنشطة غير الرشيدة التي
تؤدي إلى العبث بتلك البيئات و توضيح األهمية
االجتماعية و السياحية و الحضارية للبيئات البرية
و إبراز المخاطر التي تتعرض لها نتيجة االنشطة
البشرية غير الرشيدة بترك النفايات والمخلفات
في األماكن السياحية بعد التنزه أمر سموه
بتنفيذ حمالت توعية وتفتيش وتطبيق قانون رمي
المخلفات في األماكن السياحية.

شرطة رأس الخيمة تعقد اجتماع لجنة القيادة العليا

ترأس العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،بقاعة االجتامعات الكربى مببنى
القيادة اجتامع لجنة القيادة العليا الذي عقد بحضور
املديرين العامني و مديري اإلدارات وكافة األعضاء .وتم
يف االجتامع مناقشة املوضوعات املدرجة عىل جدول
األعامل ومن أهمها التصديق عىل املحرض السابق،
6

مــن هــذا املنطلــق أوضــح العميــد محمــد النــويب
محمــد نائــب قائــد عــام الرشطــة أن الرشطــة،
وبالتعــاون مــع دائــرة األشــغال والخدمــات العامــة
ســوف تقــوم بتنفيــذ توجيهــات ســمو الحاكــم والعمل
مبوجــب نــص املــادة (  ) 40مــن قانــون الســر واملــرور
بشــأن مخالفــة أي قائــد مركبــة يحــدث تلوثـاً بالبيئــة
بالغرامــة  500درهــم  ،واملــادة (  ) 45مــن قانــون
الســر واملــرور كذلــك مبخالفــة إلقــاء املخلفــات مــن
املركبــات بالطريــق العــام بالغرامــة  500درهــم و 4
نقــاط.
كــا أوضــح العميــد النــويب بأنــه ســيبدأ تطبيــق نظــام
املخالفــات عــى األشــخاص الذيــن يرتكــون مخلفاتهــم
أثنــاء تنزههــم يف املناطــق الربيــة وكذلــك البحريــة
والجبليــة وال يقومــون بإزالتهــا أو وضعهــا يف األماكــن
املخصصــة لهــا بعــد مغادرتهــم املــكان.
ويــأيت تطبيــق هــذا النظــام مــن أجــل املحافظــة عــى
نظافــة املدينــة والحــد مــن تلــوث البيئــة ،وإبقــاء
أماكــن التنــزه والســياحة يف اإلمــارة نظيفــة وخاليــة
مــن امللوثــات والنفايــات التــي تشــوه املنظــر العــام،

وقــد تســبب يف نفــوق الحيوانــات والكائنــات الحيــة.
وتطــرق العميــد النــويب إىل أنــه يف ضــوء قانــون
النظافــة العامــة املعمــول بــه حســب الق ـرار الصــادر
عــن حكومــة رأس الخيمــة رقــم (  ) 20لســنة 2013
أنــه يحظــر عــى املــارة وســائقي املركبــات وركابهــا
إلقــاء األوراق أو املهمــات أو البصــق أو إلقــاء أعقــاب
الســجائر أو أيــة فضــات يف الطريــق العــام أو األرايض
الفضــاء ســواء كانــت مســورة أو غــر مســورة ويكــون
ســائق املركبــة مســؤوالً مــع الراكــب يف حالــة ارتــكاب
الراكــب املخالفــة املذكــورة بالغرامــة  500درهــم
تتضاعــف عنــد التك ـرار.
وقــال العميــد النــويب ،إن هــذه الحملــة تهــدف إىل
حاميــة البيئــة واملحافظــة عــى النظافــة العامــة
واملظهــر الحضــاري والجــايل لإلمــارة خاصــة يف هــذا
الوقــت التــي تشــهد فيــه إقبــاالً كب ـرا ً عــى األمــكان
الســياحية واملتنزهــات الربيــة.
داعي ـاً الجميــع إىل التعــاون واملحافظــة عــى النظافــة
العامــة يف إطــار املظهــر الجــايل والصحــي ملرتــادي
تلــك املناطــق.
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و االطالع عىل عرض موجز حول نتائج مترين األمن
الداخيل (صقر  )10/2013املقدم من قبل اإلدارة العامة
للعمليات املركزية ،وكذلك تم عرض ومناقشة مجموعة
من مشاريع القيادة .وقد أشاد نائب قائد عام الرشطة
بالجهود التي يبذلها كافة املديرين العامني و مديرو
اإلدارات و الضباط للنهوض بالعمل الرشطي  ،و تنفيذ

إسرتاتيجية وزارة الداخلية و مبادراتها ،مؤكدا ً يف الوقت
ذاته عىل رضورة و أهمية تطبيق سياسة و نهج وزارة
الداخلية يف مجال التطوير و التحسني املستمر بهدف
االرتقاء مبستوى األداء الرشطي و مبستوى الخدمات
املختلفة املقدمة للجمهور ،التي تعكس مدى اهتامم
القيادات بوزارة الداخلية عىل متابعة مجريات العمل يف
مختلف القيادات الرشطية عىل مستوى الدولة.

محطة شرطية

ط
رح فكرة مشروع
(( الظل الوظيفي))
شــهد ســعادة العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب
قائــد رشطــة رأس الخيمــة اجتامعــاً لتقديــم فكــرة
حــول مــروع مقــدم مــن قبــل إدارة املهــام الخاصــة
– قســم املهــام الخاصــة بعنــوان (( الظــل الوظيفــي ))،
وذلــك بحضــور ســعادة مديــر عــام املــوارد والخدمــات
املســاندة ،و مديــر إدارة املــوارد البرشيــة ،و مديــر
مكتــب ســمو القائــد العــام ،و مديــر إدارة االسـراتيجية
و تطويــر األداء ،و املقــدم يوســف ســامل بــن يعقــوب

رئيــس قســم املهــام الخاصــة صاحــب فكــرة املــروع.
و تقــوم فكــرة املــروع عــى تطويــر أداء املوظفــن و
العمــل عــى نقــل منهجيــة املعرفــة ,حيــث يتــم مبوجبــه
مرافقــة موظــف ملوظــف آخــر مؤهــل ذي كفــاءة عاليــة
كظلــه خــال مهامــه اليوميــة لالســتفادة مــن خربتــه يف
العمــل ،دون الخلــل مبهــام وواجبــات املوظــف املرافــق،
ويعتــر ذلــك شــكل مــن أشــكال التدريــب والتطويــر،
كــا يخضــع الربنامــج ملــدة زمنيــة معينــة لقيــاس مــدى

فاعليتــه و النتائــج التــي تحققــت مــن وراء تطبيقــه.
ويــأيت هــذا املــروع يف إطــار ســعي رشطــة رأس الخيمــة
لتطبيــق و تنفيــذ اسـراتيجية وزارة الداخليــة ،وأهدافهــا
خاصــة فيــا يتعلــق بتطويــر ورفــع كفــاءة املــورد
البــري بــوزارة الداخليــة ،وكذلــك تطبيق ـاً الس ـراتيجية
وزارة الداخليــة الراميــة إىل اســتثامر مواردهــا البرشيــة و
تعزيــز جــودة املــوارد البرشيــة و االســتفادة املثــى منهــا
إلعــداد قيــادات متميــزة.

نائب قائد
عام شرطة
رأس الخيمة
ينفذ برنامج
التفتيش
السنوي
نيابــة عــن ســمو قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة قــام العميــد محمــد
النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة بجولــة تفتيشــية لقســم
املهــام الخاصــة ،وذلــك ضمــن الربنامــج
التفتيــي الســنوي الخــاص بســمو القائــد
العــام ،و تطبيقــاً للهــدف االســراتيجي
الســابع ( إدارة األداء بفعاليــة) ،و تنفيــذا ً
للمبــادرة االس ـراتيجية (تعزيــز التفتيــش

يف العمــل الرشطــي) ورافقــه يف الزيــارة
العقيــد طــارق محمــد بــن ســيف مديــر
مكتــب ســمو القائــد العــام ،وعــدد
مــن الضبــاط ،وكان يف اســتقباله املقــدم
يوســف ســامل بــن يعقــوب رئيــس قســم
املهــام الخاصــة ،وكافــة مديــري األفــرع و
الضبــاط بالقســم .وقــام العميــد محمــد
النــويب باالطــاع عــى الخطــة الســنوية
اإلداريــة للقســم ،وعــى الخطــط

امليدانيــة و التدريبيــة يف مجــال التعامــل
مــع كافــة أنــواع الحــوادث الخطــرة،
فضــاً عــن اســتعراض ســعادته ملــدى
تطبيــق رشوط ومعايــر الجــودة و التميــز
يف إدارة عمليــات مهــام القســم.
كــا اســتعرض نائــب القائــد العــام أهــم
إنجــازات القســم وخططــه االس ـراتيجية
ومــؤرشات ومعايــر قيــاس األداء ،إىل
جانــب مناقشــة آليــة التواصــل مــع

الــركاء واملبــادرات التــي تــم تنفيذهــا.
وقــد أكــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة خــال زيارتــه عــى رضورة
تطبيــق اســراتيجية و مبــادرات وزارة
الداخليــة يف مجــال التطويــر و التحســن
املســتمر بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء
الرشطــي و مبســتوى الخدمــات املختلفــة،
وفــق أفضــل املامرســات املطبقــة و
املنفــذة عــى مســتوى الــوزارة.
العدد ( ) 5
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قــام العميــد جــال أحمــد الطــر
مديــر عــام املــوارد و الخدمــات املســاندة
برشطــة رأس الخيمــة بجولــة تفتيشــية
ملعهــد تدريــب الرشطــة ،وذلــك ضمــن
الربنامــج التفتيــي الســنوي الخــاص
بــاإلدارة العامــة للمــوارد و الخدمــات
املســاندة ،و تطبيقـاً للهــدف االسـراتيجي
الســابع ( إدارة األداء بفعاليــة) و تنفيــذا ً
للمبــادرة االس ـراتيجية (تعزيــز التفتيــش
يف العمــل الرشطــي) ،حيــث رافقــه يف
الزيــارة عــدد مــن الضبــاط ،وكان يف
اســتقباله الرائــد ماجــد راشــد النقبــي
رئيــس قســم التدريــب ،وعــدد مــن
الضبــاط .وقــام العميــد جــال الطــر
بالوقــوف عــى مــدى االلتـزام باألوامــر و
التعليــات الصــادرة مــن وزارة الداخليــة
و التقيــد بالقيافــة و الهنــدام ،وكذلــك
االلتــزام بكافــة اإلجــراءات الخاصــة
بالعمــل وجــودة الخدمــات املقدمــة،
فضــاً عــن اســتعراض ســعادته ملــدى

تطبيــق رشوط ومعايــر الجــودة و التميــز
يف قســم التدريــب .كــا اســتعرض مديــر
إدارة املــوارد والخدمــات املســاندة أهــم
إنجــازات املعهــد وخططــه االســراتيجية
ومــؤرشات ومعايــر قيــاس األداء ،إىل

كــرم العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر
عــام املــوارد والخدمــات املســاندة
برشطــة رأس الخيمــة عــددا ً مــن الــركاء
(املورديــن و الداعمــن) املتميزيــن مــن
مختلــف الجهــات الحكوميــة و الخاصــة،
وذلــك وفــق سياســة و اســراتيجية وزارة
الداخليــة ،الراميــة إىل بنــاء رشاكات داخليــة
و خارجيــة لتحقيــق األهــداف ،وفــق
خططهــا املوضوعــة.
وأشــاد العميــد جــال الطــر بكافــة
الجهــات املكرمــة وبجهودهــا الكبــرة التــي
بذلوهــا لــي يســتحقوا هــذا التكريــم،
الــذي يعتــر بســيطاً ورمزيــاً مقابــل مــا
قدمــوه مــن أعــال و إنجــازات يشــهد
لهــا الجميــع .و أضــاف مديــر إدارة عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة بــأن القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،و بتوجيهــات
مــن ســمو القائــد العــام ،حريصــة كل
الحــرص عــى التواصــل مــع رشكائهــا و
تكرميهــم ،مبــا يخــدم مصلحــة املجتمــع و
يدعــم منظومــة العمــل األمنــي و الرشطــي

عــى حــد ســواء ،وقــد شــمل التكريــم
كالً مــن ســيكيور ورلــد ،و مكتبــة املجــد،
ومخبــز يس فــان ،و املغــريب للديكــور ،و
مفروشــات امللــوك ،و دانــوب ملــواد البنــاء،
و راكــن للمطابــخ.
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جانــب مناقشــة آليــة التواصــل مــع
الــركاء واملبــادرات التــي تــم تنفيذهــا.
ويف ختــام الزيــارة أعــرب ســعادة
العميــد جــال الطــر عــن ســعادته
للجهــود املبذولــة مــن قبــل إدارة املعهــد

إدارة الموارد والخدمات المساندة
تكرم عدداً من شركائها المتميزين

وأشــار العميــد جــال الطــر بــأن رشطــة
رأس الخيمــة تعتمــد منهجيــة موثقــة
ومقننــة إلدارة العالقــة مــع الــركاء ،و تــم
تصنيــف هــذه املنهجيــة إىل ثــاث فئــات
هــي (رشكاء يف األهــداف االســراتيجية ،و

ودورهــم الفعــال يف تنفيــذ خطــة
التدريــب الســنوية ،الخاصــة بــوزارة
الداخليــة ،ورفــع مســتوى أداء العاملــن
مــن خــال عقــد الــدورات يف مختلــف
املجــاالت الرشطيــة و األمنيــة.

رشكاء يف العمليــات و الخدمــات ،و رشكاء
يف تبــادل الخــرات و املعرفــة) ،وهــذا مــا
حققتــه رشطــة رأس الخيمــة خــال هــذا
العــام و األعــوام املاضيــة ،و مســتمرة يف
تطبيقــه ملــا فيــه تحقيــق للمصلحــة العامــة.
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شرطة رأس الخيمة تكافح تزييف العملة وطرق ترويجها في ورشة عمل

انطالقــاً مــن رؤيــة وزارة الداخليــة،
الراميــة إىل جعــل دولــة اإلمــارات احــدى
أكــر دول العــامل أمنـاً واســتقرارا ً ،وتطبيقــا
ملبــادرة تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا
يف فــرض ســلطة القانــون لســنة - 2014
 ، 2016نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ،متمثلــة بقســم مكافحــة
الجرائــم املنظمــة ،ورشــة عمــل تثقيفيــة
حــول أســاليب الكشــف عــن العمــات
املزيفــة وطــرق تروجيهــا ،والتــي حرضهــا
مــا يقــارب  90شــخصاً ميثلــون مديــري
ومشــغيل محطــات البــرول ،باإلضافــة
إىل موظفــي بعــض املحــات التجاريــة
الصغــرة يف إمــارة رأس الخيمــة وبعــض
اإلمــارات الشــالية األخــرى .
ورحــب الرائــد عبداللــه راشــد ســباع
مديــر فــرع مكافحــة جرائــم التقنيــة

بقســم مكافحــة الجرائــم املنظمــة برشطة
رأس الخيمــة بحضــور الخبــر هشــام
الرشبينــي خبــر فحــص العملــة ،بجميــع
الحضــور ،مشــيدا ً بالدعــم الالمحــدود
الــذي تقدمــه وزارة الداخليــة يف ســبيل
مكافحــة الجرائــم والحــد منهــا متمثــاً
بالجهــود واالهتــام الواضــح الــذي أواله
ســمو قائــد عــام الرشطــة اللــواء الشــيخ
طالــب بــن صقــر القاســمي للحــد مــن
الجرائــم املنظمــة ،ومؤكــدا ً عــى أهميــة
التعــاون مــع الــركاء يف مكافحــة
مختلــف الجرائــم ومنهــا جرائــم تزييــف
العملــة .كــا أشــاد مبــدى التفاعــل
والتعــاون املطلــق بــن الجانبــن الــذي
يؤكــد مــدى إميانهــم بخلــق مجتمــع
آمــن ومحاربــة الجرائــم لنــر األمــن
واالســتقرار للجميــع ،كــا أكــد عــى

حــرص وزارة الداخليــة ضمــن خطتهــا
االس ـراتيجية عــى توفــر أقــى درجــات
األمــن واألمــان للمجتمــع وأفــراده مــن
خــال إتاحــة كل الفــرص واإلمكانيــات
لألجهــزة األمنيــة عــى مســتوى الدولــة
يف تطبيــق القانــون باســتخدام أحــدث
األجهــزة واملعــدات ،وباتبــاع أفضــل
األســاليب الوقائيــة .
هدفــت الورشــة إىل بيــان مخاطــر
عمليــات التزييــف والتزويــر وإعطــاء
نبــذة تعريفيــة عــن الفــرق بينهــا،
والوقايــة منهــا وتثقيــف الحضــور عــن
إبســط الطــرق واإلرشــادات الصحيحــة
للكشــف عنهــا وعــن ســات املجــرم،
واإلبــاغ الرسيــع للجهــات األمنيــة كونهــا
مــن الجرائــم الخطــرة عــى االقتصــاد
الوطنــي ،وركــز املحــارضون يف الورشــة
عــى أســاليب وطــرق كشــف العملــة
املزيفــة ،ســواء املحليــة منهــا ،أو األجنبيــة
بشــكل عــام ،وتــم اســتعراض بعــض هــذه
الطــرق وهــي :الكشــف عــن العملــة مــن
خــال ملســها ،النظــر للعالمــات الواضحــة
بالعملــة مــن خــال الخطــوط الدقيقــة
والعالمــات املائيــة والشــعارات املرئيــة
منهــا وغــر املرئيــة مــن خــال اســتخدام
النظــر أو خاصيــة ( ) UVبتســليط
الضــوء أو االشــعة فــوق البنفســجية عــى
العمــات الورقيــة ،وكذلــك عــن طريــق
اســتخدام عدســة مكــرة بســيطة متوفــرة
بأســعار زهيــدة يف الســوق املحليــة

لفحــص الخطــوط الدقيقــة املتوفــرة
عــى العمــات الورقيــة .كــا تــم خــال
الورشــة تدريــب الحضــور عمليــاً عــى
فحــص العمــات والتعــرف عليهــا حيــث
تــم متريــر العمــات عــى الحضــور
واســتخدام العدســة املكــرة للفحــص
املبــديئ والضــوء العــادي للكشــف عــن
العالمــات الواضحــة و يف الختــام تــم
توزيــع أجهــزة إلكرتونيــة صغــرة يف
متنــاول اليــد لفحــص العمــات بخاصيــة
األشــعة فــوق البنفســجية وخاصيــة
الكشــف عنهــا بواســطة الحــر املعــدين،
وذلــك كمبــادرة مــن القيــادة العامــة
للرشطــة للحــد مــن الجرائــم يف هــذا
اإلطــار ،ومــن ثــم تعريفهــم باإلج ـراءات
الواجــب اتباعهــا عنــد اكتشــافهم
لعمــات مزيفــة وكيفيــة التعامــل مــع
العمــاء يف مثــل هــذه الحــاالت.
كــا تــم خــال الورشــة ،توزيــع
املنشــورات واملطويــات التوعويــة
للحضــور ،والتــي تحمــل املحــاور
الرئيســية والهامــة يف إرشــادهم وطــرق
الكشــف عــن هــذه الجرائــم وكيفيــة
الوقايــة منهــا والحــد مــن وقوعهــا
بالطــرق القانونيــة الصحيحــة .
ودعــا إىل تعزيــز الجهــود بــن القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة والــركاء
االســراتيجيني ،والتنســيق املســتمر
لتوحيــد الجهــود لــدرء مخاطــر هــذه
الجرائــم ،تعزيــزا ً ملســرتنا األمنيــة.

 200بالغ تلقتها غرفة العمليات خالل األمطار
تلقت غرفة العلميات باإلدارة العامة للعلميات
المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 200
بالغ خالل أربعة أيام أثناء سقوط األمطار في
فترة سابقة.

وأشار العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات
املركزية إىل أن غرفة العمليات ،تلقت عدد  148بالغ
حول حوادث مرورية بسيطة ،بينام تلقت  49بالغاً
حول استفسارات متنوعة من الجمهور الخارجي ،و3
حاالت مرضية استدعت نقلها بسيارات اإلسعاف واإلنقاذ
للمستشفى.
ومن جانبه ،أكد أن السبب الرئيس لوقوع الحوادث
املرورية خالل األمطار هو الرسعة وعدم ترك مسافة بني

املركبات يف ظل األوضاع الجوية وتقلب الطقس وهطول الساعة بنظام الورديات ويعمل بكل وردية طاقم من
األمطار ،خاصة وأن عدم ترك مسافة بني املركبات ويف
الضباط وضباط الصف أصحاب الخربة يف مجال استقبال
حال وجود تجمعات للـمياه عىل الشوارع مع الرسعة
البالغات ومتريرها للفرق امليدانية بطريقة صحيحة مع
يؤدي إىل صعوبة السيطرة عىل املركبة وإيقافها ،ويؤدي املتابعة واملراقبة لنتائج تلك البالغات.
إىل انزالقها واصطدامها باملركبات األخرى أو بالحواجز.
وإضاف ،هي مجهزة بأحدث ما توصلت إليه التقنية
وأكد عىل توخي الحذر والقيادة بتأنٍ  ،وخفض الرسعات الحديثة يف مجال االتصاالت السلكية أو الالسلكية
يف حاالت سقوط األمطار أو تشكل الضباب ،للحفاظ
والحاسوب ،ولها ارتباط بجهات أمنية أخرى ،مؤكدا ً عىل
عىل سالمتهم وسالمة مستخدمي الطريق.
بذل الجميع كل جهودهم األمنية وتسخري جل وقتهم
وقال مدير عام العمليات املركزية إن غرفة العمليات
لغرس الطأمنينة واألمن يف نفوس املواطنني واملقيمني
من أهم الوحدات املرتبطة بالقيادة وذات أهمية
عىل مدار الساعة ،متمنياً منهم التعاون ورسعة اإلبالغ
قصوى ال يستغنى عنها يف أعامل الدوريات ،ألنها همزة عن أي حالة يشتبهون فيها للحد من الجرائم ونرش
الوصل بني املبلغ والفرق امليدانية ،وتعمل عىل مدار
األمان للجميع .
العدد ( ) 5
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محطة شرطية

تخريج كوادر شرطية من دورتي
«التفكير اإلبداعي ودوره في حل المشكالت» و « الحس األمني للعاملين بالمنافذ»

خ ّرجــت القيــادة العامــة برشطــة رأس
الخيمــة منتســبيها يف دورة ( دورة التفكري
اإلبداعــي ودوره يف حــل املشــكالت )،
وقــام العميــد /جــال أحمــد الطــر
مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة
برشطــة رأس الخيمــة بتكريــم الجمهــور
مــن منتســبي الــدورة ،باإلضافــة إىل
تكريــم محــارض الــدورة الســيد /عبــد
املطلــب العمــري ،تقدي ـرا ً ملــا بذل ـ ُه مــن
جهــود حثيثــة ومميــزة إلنجــاح دورة

التفكــر اإلبداعــي ،وكان التكريــم وســط
جمــع مــن ضبــاط الرشطــة.
ويف صــدد احتفــاالت تخريــج الــدورات
كــ ّرم أيضــاً ســعادة املستشــار /ســلطان
بــن يعقــوب الزعــايب مــن الهيئــة العامــة
للمنافــذ والحــدود واملناطــق الحــرة مديــر
املنطقــة الوســطى والشــالية منتســبي
دورة ( الحــس األمنــي للعاملــن باملنافذ)،
كــا قــام بتكريــم محــارض الــدورة
الرائــد متقاعــد /عــادل نــارص الحرضمــي

احتفلــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة
ألمــن املنافــذ والحــدود واملناطــق الحــرة
بتخريــج  16مــن موظفــي وعــال مطــار
رأس الخيمــة املشــاركني يف دورة أمــن
الطــران األســايس ،وذلــك ملــا تســعيان
لــه مــن أجــل تطبيــق أفضــل السياســات
االســراتيجية لصقــل وتطويــر مهــارة
موظفــي أمــن الط ـران املــدين ،لتحقيــق
أفضــل رؤى يف االســراتيجية األمنيــة.
أُقيــم االحتفــال يف قاعــة الترشيفــات
مبطــار رأس الخيمــة الــدويل إذ تــم
تخريــج أفــراد أمــن الطــران املــدين
وتكرميهــم وســط حضــور عــدد مــن
ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة ،وقــام
بتكرميهــم مستشــار مديــر مكتــب
املنطقــة الوســطى والشــالية للهيئــة
العامــة ألمــن املنافــذ والحــدود واملنطقــة
الحــرة الســيد /ســلطان يعقــوب الزعــايب،
والــذي وضّ ــح رضورة وأهميــة هــذه

الــدورة التــي تســاهم يف تفعيــل ومتكــن
دور خدمــات أمــن الطــران األســايس،
وأشــار إىل أهميــة اســتمرار مثــل هــذه
الــدورات األمنيــة مـرارا ً وتكـرارا ً للنهــوض

لعملــه البنــاء يف تفعيــل إســراتيجيات
الــدورة .وتــأيت هــذه الــدورة يف ظــل مــا
تســعى إليــ ِه القيــادة العامــة لرشطــ ِة
رأس الخيمــة متمثلــة مبعهــد تدريــب
الرشطــة و برعايــة مــن الهيئــة العامــة
ألمــنِ املنافــذ واملطــارات بالتنســيق
مــع مركــز ديب ألمــن املطــارات يف إطــار
صقــل وتطويــر املهــارات لــدى الكــوادر
الرشطيــة .إن وزارة الداخليــة تحــرص عىل
تعميــق إسـراتيجية تحفيــز إبــداع الكادر

الرشطــي ،كــا تهتــم بتنميــة القــدرات
اإلبداعيــة عــن طريــق زيــادة الثقــة
بالنفــس لــدى منتســبيها بإكســابهم
مهــارات التفكــر اإليجــايب ،فاإلبــداع
مبعنــاه الحقيقــي والــذي تعنيــه رشطــة
رأس الخيمــة وتســعى لــه بالتعــاون مــع
وزارة الداخليــة هــو التميــز يف الخــروج
عــن املألــوف والوصــول إىل نتائــج مبهــرة
تســاهم يف تطويــر املؤسســة الرشطيــة
التــي يعمــل فيهــا املنتســب رشطيــاَ،
وذلــك للحــد مــن الروتــن املهنــي مــع
بــث روح الحــاس والتفــاين الوظيفــي
الرشطــي .وحرصــاّ مــن وزارة الداخليــة
عــى مســايرة مســتجدات التطويــر
املهنــي الرشطــي الــذي يتطلــب رضورة
التوافــق والتكافــؤ مــع متطلبــات املرحلــة
العرصيــة ومــا تحملــه مــن اســتحداث
تقنــي يخــدم املؤسســات الرشطيــة ،فقــد
اهتمــت الداخليــة بطــرح العديــد واملزيد
مــن الــدورات التدريبيــة إلدراكهــا مبــدى
الفائــدة التــي ســتنعكس عــى منتســبي
الرشطــة ،ملــا لــرورة هــذه الــدورات
يف رفــع كفــاءة الــرؤى املســتقبلية لــدى
الــكادر الرشطــي األمنــي.

تخريج دورة أمن الطيران األساســـــــي بمـــطار رأس الخيمة الدولي

10

فبــرايــر 2014

العدد ( ) 5

بأفضــل رؤى تطويريــة مســتقبلية نحــو
مســتقبل مهنــي رشطــي قيــادي ذي
عــر عــن رسوره
كفــاءة عاليــة .وقــد ّ
بــدورة أمــن الط ـران املــدين ملــا تقدمــه

مــن تحفيــز ملوظفــي أمــن الطـران نحــو
أداء مهنــي ب ّنــاء ،ودعــا إىل أهميــة العمــل
بــكل مكتســبات الــدورة لتحقيــق التميــز
والريــادة املهنيــة دومــا.

محطة شرطية

وزارة الداخلية تبحث سبل التعاون
مع شرطة رأس الخيمة

تركيب رادارات جديدة

بــدأت إدارة املــرور والدوريــات بــاإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة بالقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة يف تركيــب عــدد مــن أجهــزة الـرادارات الجديــدة يف
بعــض املناطــق والطــرق الرئيســية الهامــة باإلمــارة  .وقــال العميــد غانــم أحمــد
غانــم ،مديــر عــام العمليــات املركزيــة ،إن أجهــزة ال ـرادارات عددهــا  6رادارات ،
و منهــا  3ثابتــة وتــم تحديــد أماكــن وضعهــا يف املناطــق الجنوبيــة إلمــارة رأس
الخيمــة  ،كــا شــملت ال ـرادارات الجديــدة كالً مــن شــارع خليفــة بــن زايــد يف
منطقــة املنيعــي بوضــع راداريــن ،و رادار عــى شــارع منطقــة أذن العــام ،و مثلهــا
 3رادارات متحركــة يف شــوارع مختلفــة يف اإلمــارة ،وذلــك بنــا ًء عــى اإلحصائيــات
الصــادرة مــن قســم الهندســة املروريــة ،بالتعــاون والتنســيق مــع قســم املباحــث
والضبــط املــروري بــاإلدارة ،والتــي أوضحــت بدورهــا ،أهــم املناطــق التــي تكــر
فيهــا وقــوع الحــوادث املروريــة والوفيــات وبيّنــت النقــاط الســاخنة التــي يجــب

يف إطــار التعــاون والتنســيق فيــا بــن وزارة الداخليــة وباقــي
اإلدارات الرشطيــة يف الدولــة ،قــام وفــد مــن وزارة الداخليــة
برئاســة املقــدم /خالــد بــن مويــزرة بزيــارة قســم املهــام الخاصــة
برئاســة رشطــة رأس الخيمــة لبحــث آليــة التعــاون والتنســيق فيــا
بينهــم ،وذلــك تثمينــا لجهــود وزارة الداخليــة الحثيثــة يف متابعــة
جهــود اإلدارات الرشطيــة والوقــوف عــى كل مــا مــن شــأنه أن
يعيــق عمــل اإلدارات يف ســعيها الــدؤوب لتوفــر كافــة الحلــول
الالزمــة للوصــول مبســتوى مهنــي رشطــي يليــق بسياســة الدولــة
الرشطيــة واألمنيــة .وقــد كان يف اســتقبال وفــد وزارة الداخليــة
املقــدم /يوســف ســامل بــن يعقــوب رئيــس قســم املهــام الــذي
رحــب بالوفــد ،وقــدم لهــم رشح ـاً تفصيلي ـاً بــأدوار قســم املهــام
حيــث بـ ّـن فعاليــات القســم ومســتجدات برامجــه .وبعــد الزيــارة
امليدانيــة التــي قــام بهــا الوفــد واالطــاع عــى النظــام امليــداين
واإلداري املتميــز ،أشــاد الوفــد بقســم املهــام الخاصــة وبجهــود
قيــادة رشطــة رأس الخيمــة املتميــزة يف إدارة أقســامها ،متمنيــاً
لهــم مواصلــة الســر يف العطــاء املتميــز املتطــور.

تركيــب أجهــزة رادار فيهــا لضبــط املســتهرتين والحــد مــن الرسعــات املرتفعــة
التــي يســر عليهــا بعــض قائــدي املركبــات بــدون مســؤولية واهتــام  .ونــوه
العميــد غانــم أحمــد غانــم بــأن تركيــب تلــك الـرادارات مــن شــأنها أن تســاهم يف
رفــع مســتوى األداء املــروري وتوفــر عنــارص األمــن والســامة لكافــة مســتخدمي
الطريــق ،مشـرا ً إىل أن أجهــزة الـرادار الجديــدة تتميــز بتطورهــا وأدائهــا الفعــال،
حيــث تقــوم بالتصويــر يف االتجاهــن مــا يجعلهــا الحــل األمثــل ملراقبــة الطــرق .
وقــد حرصــت إدارة املــرور عــى تزويــد مختلــف الطــرق بهــذه الـرادارات الحديثــة
واملتطــورة ،ضمــن خطتهــا االســراتيجية املنبثقــة مــن وزارة الداخليــة ،القطــاع
املــروري ،الراميــة إىل حفــظ األمــن والســامة للجميــع وضبــط الشــارع مروريــاً
للحــد مــن الحــوادث املروريــة نتيجــة الرسعــات املرتفعــة التــي يســر عليهــا بعــض
الســائقني
ودعــا مديــر عــام العمليــات املركزيــة كافــة ســائقي املركبــات مبختلــف أنواعهــا إىل
االلتـزام الكامــل بالرسعــات املحــددة عــى الطــرق .

مناقشة تفعيل دفع المخالفات بمركز الرمس الشامل

تــرأس املقــدم أحمــد الصــم النقبــي مديــر إدارة املــرور
والدوريــات باإلنابــة برشطــة رأس الخيمــة ،اإلجتــاع
التنســيقي ملناقشــة تفعيــل خدمــة إدخــال ودفــع
املخالفــات املروريــة مبركــز رشطــة الرمــس الشــامل ،يف
خطــوة تهــدف إىل التســهيل عــى املواطنــن واملقيمــن
القاطنــن يف هــذه املناطــق وتقديــم خدمــة أمنيــة
مروريــة متميــزة لهــم  .حــر االجتــاع ،الرائــد طــال
الشــال مديــر فــرع املــرور والدوريــات مبركــز رشطــة
الرمــس الشــامل ،والرائــد جمعــة كنفــش رئيــس قســم
املباحــث والضبــط املــروري بــإدارة املــرور والدوريــات،
وعــدد مــن الضبــاط وصــف الضبــاط  .وأكــد مديــر إدارة
املــرور والدوريــات باإلنابــة عــى مــدى حــرص ســمو
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى تطبيــق اسـراتيجية
ومبــادرات وزارة الداخليــة يف مجــال التطويــر والتحســن أفضــل املامرســات املطبقــة و املنفــذة عــى مســتوى الرشطــة الشــاملة ،مشـرا ً بــأن هــذه الخطــوة تهــدف إىل
املســتمر بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي الــوزارة ،وكذلــك وفــق الخطــة االسـراتيجية لرشطــة رأس تقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنــن و املقيمــن ســكان
ومبســتوى الخدمــات املختلفــة املقدمــة للجمهــور ،وفــق الخيمــة لتفعيــل الخدمــات املروريــة يف مختلــف مراكــز تلــك املناطــق ،وإنجــاز معامالتهــم بــأرسع وقــت ممكن.
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 35دورية ورقيب سير لتأمين
حركة المرور أمام المدارس
بتوجيهــات ومتابعــة مــن العميــد محمــد النــويب
محمــد ،نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،وتزامن ـاً
مــع عــودة الطــاب للمــدارس بعــد قضــاء فــرة إجــازة
منتصــف العــام ،قــام العميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر
عــام العمليــات املركزيــة ،برفقــة املقــدم أحمــد الصــم
النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات باإلنابــة وعــدد
مــن الضبــاط وصــف الضبــاط بتفقــد ســر العمــل يف
مختلــف الطــرق باإلمــارة واملشــاريع املنفــذة مــن قبــل
دائــرة األشــغال والخدمــات العامــة للتأكــد مــن انســيابية
حركــة الســر واملــرور وعــدم وجــود اختناقــات مروريــة
تعرقــل حركــة الحافــات املدرســية وتعــرض الطــاب
للخطــر نتيجــة الحــوادث املروريــة .
وقــال العميــد غانــم أحمــد غانــم ،إن إدارة العمليــات
املركزيــة متمثلــة بــإدارة املــرور والدوريــات نظمــت
زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن املــدارس وإلقــاء محــارضات
توعويــة حــول الســامة املروريــة ،كــا قامــت اإلدارة
بتوزيــع عــدد  35مــن الدوريــات ورقبــاء الســر عــى
مختلــف مخــارج ومداخــل بعــض املــدارس ،خاصــة
التــي تطــل عــى الطــرق العامــة ضامن ـاً لعــدم وقــوع
الحــوادث املروريــة وتنظيــم حركــة الســر واملــرور،
مؤكــدا ً بــأن اإلدارة ســتعمل وبالتعــاون مــع قســم
الدوريــات ومؤسســة مواصــات اإلمــارات عــى تنظيــم
العديــد مــن الحمــات التوعويــة وتوزيــع املنشــورات يف
املــدارس ويف مختلــف الطــرق واملناطــق باإلمــارة ،وإلقــاء
املاحــارضات للســائقني لتعريفهــم بقواعــد الســامة
املروريــة ،ولتوعيــة ســائقي الحافــات املدرســية وطلبــة
املــدارس مبختلــف مراحلهــا الدراســية بالثقافــة املروريــة
التــي تحقــق الســامة العامــة.
واشــار إىل أن تنظيــم هــذه الحمــات عــى مــدار العــام
يــأيت ضمــن توجيهــات وزارة الداخليــة الراميــة إىل توفــر
أعــى معايــر األمــن والســامة املروريــة ألبنائنــا الطلبــة
مــع انطالقــة منتصــف العــام الــدرايس ،مؤكدا ً عــى الدور
الكبــر الــذي تلعبــه املدرســة يف ترســيخ الســامة املرورية
لــدى الطــاب ،مــن خــال املحــارضات وورش العمــل
الطالبيــة التــي تســاهم يف إيجــاد جيــل ملــم بالقوانــن
والنظــم املتبعــة يف الســر واملــرور ،والحــد مــن نزيــف
األرواح يف الشــوارع ،نتيجــة التهــور وعــدم املبــاالة يف
القيــادة .ووجــه مديــر عــام العلميــات املركزيــة النصــح
واإلرشــاد للطــاب ،يف مجــال االلت ـزام بالنظــم والقوانــن
املروريــة ،وخــال ركوبهــم للحافــات املدرســية ،داعيــا
إياهــم إىل أن يكونــوا قــدوة ألصدقائهــم ،ومصــدر نصــح
وإرشــاد يف املجتمــع.
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تنظم معرض ًا مروري ًا بمدرسة زينب للتعليم الثانوي...

افتتــح العقيــد عــي ســعيد العلكيــم مديــر إدارة املــرور والدوريــات بــاإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة برشطة
رأس الخيمــة املعــرض املــروري الــذي نظمتــه مدرســة زينــب للتعليــم الثانــوي للبنــات بالتعــاون مــع فــرع
التوعيــة و اإلعــام املــروري بــإدارة املــرور والدوريــات تحــت شــعار (( ســامتك أوالً)) ،وذلــك بحضــور عبيــد
راشــد الربيــي مديــر فــرع املواصــات بــرأس الخيمــة ،وعــدد مــن الضبــاط و إدارة املدرســة .وأوضــح العقيــد
عــي العلكيــم بــأن هــذا املعــرض يهــدف لنــر الوعــي والثقافــة املروريــة بــن طالبــات املدرســة ،ولتوعيتهــم
مبخاطــر الرسعــة و الحــوادث املروريــة ،وأكــد بــأن هــذا املعــرض يــأيت ضمــن مبــادرات قطــاع املــرور ،ويف إطــار
الخطــة االسـراتيجية بــوزارة الداخليــة لتحســن الســامة املروريــة عــى الطــرق ،و للحفــاظ عــى حياتنــا وحيــاة
اآلخريــن وعــى حيــاة جميــع مســتخدمي الطريــق مــن أخطــار الحــوادث املروريــة فاملســؤولية مشــركة بــن
األجهــزة املروريــة ،وأفـراد املجتمــع ومؤسســاته العامــة والخاصــة  ،فالــكل رشيــك يف هــذه املســؤولية .وقــد
قــام مديــر إدارة املــرور والدوريــات بأخــذ جولــة يف املعــرض تعــرف فيهــا عــى الصــور املعروضــة و اللوحــات
التــي تضــم العديــد مــن الحــوادث املروريــة املعــرة و املؤثــرة مــن واقــع الحــوادث املروريــة التــي شــهدتها
شــوارع اإلمــارة خــال الســنوات املاضيــة و التــي راح ضحيتهــا الكثــر مــن ســائقني و مســتخدمني للطريــق،
وكذلــك بعــض العبــارات واملنشــورات التــي تحمــل يف طياتهــا نصائــح وإرشــادات للســائقني ومرافقيهــم  .كــا
قدمــت مجموعــة مــن طالبــات مدرســة حصــة بنــت صقــر أوبريــت (( الســامة)) ،و كذلــك قدمــت طالبــات
مدرســة زينــب للتعليــم الثانــوي عرض ـاً مرسحي ـاً بعنــوان (( الســامة عــى الطريــق)) ،كــا تــم عــرض فيلــم
توعــوي عــن الســامة املروريــة ((ســامة الطريــق تبــدأ بــك)) ،ويف ختــام املعــرض قــام العقيــد عــي العلكيــم
بتكريــم مدرســة زينــب للتعليــم الثانــوي و مديــر فــرع املواصــات بــرأس الخيمــة.

 ...ومعرض ًا بمركز منار التجاري

نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة اإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة إدارة املــرور والدوريــات
معرضــاً للتوعيــة املروريــة مبركــز منــار التجــاري بــرأس الخيمــة ،وذلــك بهــدف نــر الوعــي والثقافــة
املروريــة بــن مختلــف رشائــح املجتمــع ،ولتوعيتهــم مبخاطــر الرسعــة و الحــوادث املروريــة ،افتتــح املعــرض
املقــدم أحمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات باإلنابــة و عــدد مــن الضبــاط و الضبــاط
الصــف و عــدد مــن الجمهــور ورواد املركــز التجــاري .وأوضــح املقــدم أحمــد النقبــي بــأن هــذا املعــرض
يســتمر ملــدة أســبوع ويهــدف إىل توعيــة كافــة أفـراد املجتمــع مبخاطــر الحــوادث املروريــة ،و تــم اختيــار
مركــز منــار التجــاري كمــكان إلقامــة هــذا املعــرض للوصــول إىل أكــر رشيحــة مــن الجمهــور ومــن مختلــف
الجنســيات الذيــن يرتــادون املركــز طــوال األســبوع ،لتوعيتهــم و لنــر مفهــوم وثقافــة التوعيــة املروريــة
بــن مختلــف الرشائــح و األعــار .وأشــار مديــر إدارة املــرور والدوريــات باإلنابــة بــأن املعــرض يضــم
العديــد مــن اللوحــات و الصــور املعــرة و املؤثــرة مــن واقــع الحــوادث املروريــة التــي شــهدتها شــوارع
اإلمــارة خــال الســنوات املاضيــة و التــي راح ضحيتهــا الكثــر مــن ســائقني و مســتخدمني للطريــق ،باإلضافــة
إىل املنشــورات التــي تحمــل يف طياتهــا نصائــح وإرشــادات للســائقني ومرافقيهــم  .وأكــد املقــدم أحمــد
النقبــي بــأن هــذا املعــرض يــأيت ضمــن مبــادرات قطــاع املــرور ،ويف إطــار الخطــة االس ـراتيجية بــوزارة
الداخليــة لتحســن الســامة املروريــة عــى الطــرق ،و للحفــاظ عــى حياتنــا وحيــاة اآلخريــن وعــى حيــاة
جميــع مســتخدمي الطريــق مــن أخطــار الحــوادث املروريــة فاملســؤولية مشــركة بــن األجهــزة املروريــة،
وأف ـراد املجتمــع ومؤسســاته العامــة والخاصــة  ،فالــكل رشيــك يف هــذه املســؤولية.
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تكريم خريجي دورة التخطيط االستراتيجي

«مرور رأس الخيمة»
تنظم حملة تفتيشية
على الشاحنات
نفــذت إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة
بالتعــاون مــع قســم الدوريــات حملــة تفتيشــية عــى
الشــاحنات تشــمل ســامة املركبــة وإطاراتهــا واإلضــاءة
والفرامــل وغريهــا مــن الضوابــط األمنيــة ،للتأكــد مــن
االلتــزام بالقواعــد املروريــة املعمــول بهــا عــى مســتوى
الدولــة ومــدى صالحيتهــا وســرها عــى الطــرق ،وذلــك يف
مختلــف املناطــق والطــرق الداخليــة والخارجية إلمــارة رأس
الخيمــة  .وقــال العقيــد عــي ســعيد العلكيــم ،مديــر إدارة
املــرور والدوريــات ،إنــه مــن منطلــق الخطــة االسـراتيجية
لــوزارة الداخليــة ،القطــاع املــروري ،الراميــة إىل حفــظ
األمــن والســامة لجميــع مرتــادي الطــرق ،تعمــل اإلدارة
وعــى مــدار العــام ،عــى تنظيــم العديــد مــن الحمــات
التفتيشــية وأخــرى توعويــة لجميــع قائــدي املركبــات
ومنهــم ســائقو الشــاحنات ملــا يشــكلونه مــن خطــورة
بالغــة أثنــاء عــدم التزامهــم بالقواعــد واألنظمــة املروريــة
مــا يتســبب بوقــوع الحــوادث الجســيمة ووقــوع الوفيــات
الســمح اللــه  .وأكــد بــأن اإلدارة ســتتخذ التدابــر األمنيــة
واملروريــة كافــة لضبــط املخالفــن املســتهرتين بالقواعــد
األمنيــة واإلجــراءات الصارمــة حيالهــم ،داعيــاً الجميــع
بــرورة التحــي بالصــر والتأكــد مــن خلــو الطريــق مــن
املركبــات قبــل الــروع يف دخولــه واإللتـزام بكافــة األنظمــة
املروريــة تجنبــاً للمســاءلة القانونيــة .

كـ ّرم العقيــد /محمــد إبراهيــم الجــري مديــر اإلدارة
املاليــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
خريجــي دورة ( التخطيــط االســراتيجي ) ،التــي
تهــدف يف مجملهــا إىل تعميــق مفهــوم التخطيــط
االس ـراتيجي يف أف ـراد الرشطــة ،وذلــك لــرورة مــا
يؤديــه مفهــوم التخطيــط االس ـراتيجي ومــا يقدمــه
مــن أدوار مهمــة يف خارطــة اإلدارة القياديــة ،فهــو
ميثــل خارطــة طريــق ترشــد إىل العمــل الرشطــي
الصحيــح مــن أجــل التميــز اإلداري والقيــادي
الناجــح واملتمكــن.
وقــد أكــد العقيــد الجــري مــدى أهميــة دورة
التخطيــط االســراتيجي الــذي يهــدف إىل الوصــول
إىل أفضــل مجــاالت العمــل وطــرق املنافســة بنــاءا ً
عــى قدراتنــا وإمكانياتنــا مــع متغــرات اإلدارة

واملتغــرات الخارجيــة وطلبــات العمــاء لالرتقــاء
مبســتوى رشطــي متميــز األداء.
وأشــار إىل أن مثــل هــذه الــدورات تــأيت يف ســياق
ســعي وزارة الداخليــة إىل تطويــر مؤسســاتها
الرشطيــة والنهــوض بهــا إىل أعــى مســتويات
التفكــر يف املســتقبل القيــادي الناجــح للوصــول إىل
أداء رشطــي أمنــي قيــادي متفــوق يليــق مبكانــة
الدولــة الرشطيــة واألمنيــة .يف ختــام حفــل التكريــم
عــر العقيــد /محمــد الجــري عــن مــدى امتنانــه
ّ
وتقديــره ملــا تقدمــه وزارة الداخليــة مــن عمــل
متكامــل ،ودعــا الخريجــن إىل اســتخدام املعلومــات
التــي اكتســبوها خــال الــدورة يف تطويــر مهاراتهــم
وتنميــة رؤيتهــم األمنيــة املســتقبلية مبــا يخــدم
القيــادة الرشطيــة والعمــل األمنــي.

شرطة رأس الخيمة تدرب  10طالب في تخصص الصيانة الميكانيكية

اســتقبل قســم التأهيــل والتدريــب برشطــة رأس الخيمــة
 10طــاب مــن معهــد التكنولوجيــا التطبيقيــة بــرأس
الخيمــة إلخضاعهــم يف الربنامــج التدريبــي ( الصيانــة
امليكانيكيــة ) وذلــك يف قســم كــراج الرشطــة .
وأكــد العميــد محمــد النــويب محمــد ،نائــب قائــد عــام

رشطــة رأس الخيمــة أن القيــادة العامــة حريصــة كل
الحــرص عــى تطبيــق اسـراتيجية وزارة الداخليــة يف إرشاك
جميــع فئــات املجتمــع بعمليــة تطويــر املجتمــع بــكل
مجاالتــه ونــر األمــن واألمــان يف ربوعــه وتقــدم العمــل
األمنــي ،كــا أن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة

تســعى ضمــن خطتهــا االسـراتيجية عــى تأهيــل وتدريــب
الطــاب وفــق أحــدث املعايــر واألجهــزة املســتخدمة ،داعياً
إياهــم إىل اإلســتفادة القصــوى خــال الربنامــج التدريبــي .
وأضــاف ،أن الربنامــج يهــدف إىل تزويــد الخريــج باملهــارات
واملعــارف التــي تؤهلــه للحصــول عــى فــرص العمــل
مبختلــف املصانــع والجهــات ذات الصلــة املشــركة ومتكنــه
مــن التأقلــم الرسيــع مــع فــرق العمــل بهــا ،وتطبيــق
املفاهيــم الحديثــة يف الهندســة وطــرق التحكــم واملهــارات
الخاصــة بأســاليب الصيانــة وتحليــل أســباب االنهيــار
لألجــزاء واملعــدات امليكانيكيــة يف املعــدات املســتخدمة،
باإلضافــة إىل القــدرة عــى اســتخدام الربامــج املتخصصــة
للمحــاكاة لعمليــات اإلنتــاج الحديثــة ،وتطبيــق قواعــد
األمــان وحاميــة البيئــة بالنظــر اىل املعــدات املســتخدمة يف
خطــوط اإلنتــاج والقــدرة عــى فهــم وتطبيــق قواعــد ادارة
الجــودة الشــاملة يف التصنيــع واإلنتــاج لهــذه الصناعــة.
وأشــار اىل أن هــذا الربنامــج يتميــز بالربــط بــن الدراســة
النظريــة والعمليــة مــن خــال املحــارضات والتامريــن
والتطبيقــات امليدانيــة .
العدد ( ) 5
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الحدث

قانون الخدمة الوطنية..

لبيك يا وطن
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,,
الحدث

محمد بن راشد :
توجيهات خليفة بن زايد تؤكد
أن حماية الدولة واجب مقدس
على كل مواطن

لبيك ياوطن األمجاد ودار األجداد ومستقبل األحفاد  ،نفديك
بأرواحنا والعتاد  ،ألنك في نفوسنا أغلى البالد..لبيك يا فخرنا
وتاج رؤوسنا ونبض قلوبنا ومهجة فؤادنا ..لبيك يا نبع الحنان
ورمز األمان ودرة األوطان.
لبيك ياوطن  ..هو جواب أبناء الوطن والشعب ألولي األمر
والقائد خليفة  ،امتثاال ً ألوامرهم السامية بإصدار قانون الخدمة
الوطنية االحتياطية ،والذي وجد كل الدعم واالمتثال والطاعة
نساء وصبيانًا  ،ولسان حال
من أبناء اإلمارات شيبًا وشبانًا ،
ً
كل واحد منهم يقول كما قال شاعر الوطن علي الخوار:
كلنا على عهدك وكلنا شبابك
لبيك يا اسم اإلمارات لبيك
حبة من ترابك
نموت فدوى
عدو يعاديك
واهلل ما نرضى
ٍ
ٍ

إعداد ومتابعة :وليد الشحي
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الحدث

نائب رئيس الدولة
ألبناء الوطن " :
مسؤوليتكم كبيرة
في الحفاظ على ما
حققناه  ،أنتم حماة
الحاضر والمستقبل
وقادته  ،ونحن
ندعمكم ونقف
خلفكم".
بناء عىل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"حفظه الله " بإصدار قانون يتعلق بالخدمة الوطنية واالحتياطية  ،فقد وافق
مجلس الوزراء عىل إصدار مرشوع القانون  ،وذلك متهيدا ً لعرضه عىل املجلس
الوطني االتحادي ملناقشته  ،فيام يأيت القرار يف إطار إدراك القيادة الرشيدة أهمية
مشاركة املواطنني يف واجب الدفاع عن الوطن وحاجة رشائح املجتمع لهذا القانون.
جاء ذلك خالل ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،جلسة مجلس الوزراء األوىل لعام
 2014التي عقدت يف قرص الرئاسة  ،وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ومثن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله،
توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله
" التي تؤكد أن حامية الدولة واملحافظة عىل استقاللها وسيادتها واملشاركة يف التنمية
الشاملة واجب مقدس عىل كل مواطن مبا يحفظ مكتسبات الوطن وسالمة ترابه وما
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حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إىل يومنا هذا.
وقال سموه  " :إن الخدمة الوطنية ترسخ قيم الوالء واالنتامء لدى رشيحة الشباب ،
كام تزرع روح النظام واالنضباط والتضحية فيهم مبا ميكنهم من خدمة الوطن عىل
أفضل وجه " .وأضاف سموه معلقاً عىل القرار " أقول ألبنايئ الشباب  ،مسؤوليتكم
كبرية يف الحفاظ عىل ما حققناه  ،أنتم حامة الحارض واملستقبل وقادته  ،ونحن
ندعمكم ونقف خلفكم" .ومبوجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية عىل كل
مواطن من الذكور و يكون التحاق اإلناث بهذه الخدمة اختيارياً  ،ويشرتط أن يكون
املنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ  18من عمره عىل أن
ال يتجاوز عمره  30عاماً..وتكون مدة الخدمة سنتني للحاصلني عىل مؤهل أقل من
الثانوية العامة و تسعة أشهر للحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة فأعىل.
وتشمل الخدمة الوطنية فرتات تدريبية ومتارين عسكرية وأمنية للمجند يف إحدى
وحدات القوات املسلحة..ويجب عىل كل مواطن ممن أتم الـ  18من عمره أو أنهى
الثانوية العامة ومل يتجاوز عمره  30يف تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إىل
الجهات املختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً ألحكام القانون.

الحدث

قادة قواتنا المسلحة يثمنون
توجيهات رئيس الدولة بشأن القانون
من جانبهم أدلى قادة القوات المسلحة بتصريحات رسمية عبر وكالة أنباء اإلمارات حول قانون الخدمة
الوطنية  ،وجاءت في تصريحاتهم:

الفريق الركن حمد ثاني الرميثي:

الخدمة الوطنية رافد لتعزيز قدرات وكفاءة القوات المسلحة

مثن سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله " التي تؤكد أن حامية الدولة واملحافظة عىل استقاللها
وسيادتها واملشاركة يف التنمية الشاملة واجب وطني مقدس عىل كل مواطن مبا يحفظ مكتسبات الوطن وسالمة ترابه وما
حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إىل يومنا هذا .وأكد سعادته أن الخدمة الوطنية تشكل رافدا ً معززا ً لقدرة وكفاءة القوات
املسلحة كام تكسب األجيال الجديدة خربات متنوعة تفيدهم يف حياتهم اليومية وتغري من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم
الوالء واملشاركة  ،وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري ورفع الروح الوطنية لدى شباب الوطن .وقال ،الشك أن تطبيق قانون
الخدمة الوطنية يساعد عىل ضبط السلوك السوي لدى بعض الشباب من خالل التدريب العسكري إذ أن التحاقهم بالقطاعات
العسكرية يساهم يف تخريج جيل من الشباب ملتزماً يف عمله وسلوكياته ومطيعا لرؤسائه كام وتغرس فيهم الخدمة الوطنية
الثقة وحب الوطن واحرتام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب ملرحلة الرجولة واالعتامد عىل النفس والقدرة عىل تحديد
خياراتهم املستقبلية بناء عىل التجربة التي مروا بها يف فرتة التدريب.

اللواء الركن مهندس عيسى المزروعي:
الخدمة واجب وطني تجاه دولة تسعى
ألن تكون قوية برجالها وبناتها

من جانبه قال اللواء الركن مهندس عيىس سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة أن الخدمة
الوطنية مهمة ألمن الوطن ومفيدة للمواطن  ،حيث يتعلم فيها الجد والحزم واالستعداد ملواجهة األعداء ودحرهم
وينهض بالشباب نحو تحقيق أحالمهم يف جو من األمن واألمان ويرفع من لياقتهم البدنية وقوة التحمل  ،فهنا مصنع
الرجال ،والخدمة الوطنية واجب وطني يدفعنا إليها أننا دولة سالم تسعى ألن تكون قوية برجالها وبناتها للبناء ،وبحيث
تكون موحدة الهدف والغاية ولتصنع من شبابها رجاالً أشداء قادرين عىل تحمل املسؤولية الوطنية ولتظل اإلمارات دامئا
دولة مستقرة آمنة  ،وألجل أن يكون الرقم واحد هدفاً وغاية لكل األجيال ولجميع أبناء وبنات اإلمارات.
وأضاف " إن الخدمة الوطنية تصقل مهارات الشباب وتضبط سلوكياتهم وال شك أن هذا القانون واحد من أهم القوانني
التي تم إصدارها عن ثقة بأن الشباب هم خط الدفاع األول لحامية مكتسباته والحفاظ عىل سيادته ومنجزاته".
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الحدث

اللواء الركن سيف المسافري :

الخدمة الوطنية تعزز طاقة الشباب وشغفهم لتحمل
المسؤولية وتعلم المعاني السامية

وقال اللواء الركن سيف مصبح عبدالله املسافري رئيس هيئة العمليات  ،إن الخدمة الوطنية تعزز طاقة الشباب وحامسهم
وشغفهم لتحمل املسؤولية ويتحقق لهم بها حلم خدمة الوطن ويتيح لهم فرصة للتعبري عن قيمة ومكانة الوطن يف قلوبهم
واملساهمة يف الحفاظ عىل سالمة الرتاب الوطني واكتساب الرشف العظيم يف خدمة بالدهم  ،وهم بهذا إذ يخدمون الوطن
إمنا ميتلكون من خالل التدريب املهارات األساسية ما يؤهلهم لخدمة أنفسهم والوطن من خالل أرشف عمل وأنبل هدف.
وأضاف  ،إن هذه فرصة لينتقل الشباب من حياة الرفاهية إىل حياة املسؤولية حيث يتعلم املعاين السامية ومتنحه القدرة عىل
مواجهة الحياة وتهيئ له الفرصة ليكون جزءا ً من قوة احتياطية فاعلة وسدًا منيعاً يف مواجهة الخطر.

اللواء مطر الظاهري :

الشباب هم الحاضر واألمل والمستقبل  ،والخدمة الوطنية
ستعزز ارتباطهم بتراب وطنهم

وقال اللواء مطر سامل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية  ،إن شباب الوطن هم الحارض واألمل واملستقبل  ..والخدمة الوطنية
ستعزز ارتباطهم برتاب وطنهم  ،حيث يتولد لديهم اإلحساس بأنهم من الوطن وإليه  ،كام وأن هذه الخدمة وسيلة لتصنع من شباب اليوم
رجاالً أشداء قادرين عىل تحمل الصعاب وتريب فيهم معاين الرجولة والقيم األصيلة  ،وهي أسلوب لرتسيخ مفاهيم االنتامء والوالء واحرتام
الوقت واالنضباط وتحمل املسؤولية  ،فالشباب هم السند لألوطان والخدمة الوطنية تعدهم ملواجهة أي ظرف طارئ وتخلق منهم جيالً
قادرا ً عىل الذود عن وطنهم والتضحية من أجله بالغايل والنفيس  ،وهي قبل هذا وذاك رد للجميل لوطن وضعهم يف عيونه .وأضاف  ،لقد
عمت دولة اإلمارات العربية املتحدة أجواء فرح مع صدور القانون  ،وال عجب فهم أبناء زايد الذين ترشبوا منه معنى االنتامء وتلقوا عنه
أعظم قيم الشجاعة وبذل الغايل والنفيس من أجل بلدهم املعطاء  ،وهم يعاهدون سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة "حفظه الله" عىل أن يكونوا أكمل مثال للجندي امللتزم املنضبط الذي يحمي حدود وطنه بروحه ودمه.
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إلزامية للذكور
الخدمة ً
بين  18و 30عاما واختيارية لإلناث
مدتها تسعة أشهر للحاصلين
على الثانوية العامة فأعلى
وعامان للحاصلين على مؤهل أقل
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إضاءات

,,

النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

2021
إن دولة اإلمارات قد حددت أولوياتها التي يجب
تحقيقها خالل السنوات السبع المقبلة ،من خالل
مسارات وخطط مكثفة تشمل مختلف الوزارات ،
كما أن جميع األطراف مطالبة بالمشاركة في توحيد
الرؤى والخطط للوصول إلى تحقيق رؤية اإلمارات
تعد قصيرة قياسًا باإلنجازات
خالل فترة زمنية،
ّ
والمبادرات والمشاريع المطلوب تنفيذها بنجاح .
إنه من الطبيعي أن يكون األمن جزءًا من األجندة
الوطنية التي أعلن عن مالمحها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  ،وهي نظرة القيادة
اإلماراتية المستقبلية ذاتها التي تهرول نحو القمة،
وخالل السبع سنوات المقبلة سنجسد  -إن شاء
اهلل  -األجندة والخطط المستقبلية التي أطلقها
سموه من خالل تقديم أفضل الخدمات الذكية،
ونحن واثقون من الوصول للتميز الخدمي الحكومي
الذكي .
إن من شأن هذه األجندة أن تعزز الوالء الوطني
واالنتماء لدى المواطنين تجاه حكامنا ،وتعطي
انطباعًا لدى الرأي العام بدعم حكومتنا الدائم
للشعب ،ومحاولة الرقي بمستوى الخدمات
المقدمة له في مختلف المجاالت ،وكافة
الصعد التي تمس الحياة بشكل مباشر .
إن هذه األجندة ستسهم في زيادة االزدهار للدولة،
وتطوير مختلف القطاعات بشكل شامل ،وحل
المشاكل المستعصية بما يتوافق مع توجه
الحكومة واستراتيجياتها المستمرة.
إن األهداف المزمع تحقيقها خالل السنوات المقبلة
تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة في االنتقال بالوطن
إلى أعلى مراتب التقدم والريادة ووضعه في طليعة
ورخاء وسعادة
الدول األرقى تطورًا واألوفر أمنًا
ً
ورفاهية ،ما يضع كافة أبناء الوطن ،خاصة الساهرين
على أمنه واستقراره ،أمام أعظم التحديات ،وإن احتواء
األجندة لخطة تحقق األمن سيؤدي إلى طمأنينة
المواطن والمقيم في مستقبل زاهر ،ألن األفراد في
أي مجتمع يسعون دائمًا إلى الحياة الكريمة واألمن .

مقاالت

ً
شـكـــرا
خليفــة
زايد الخري
فقد أنعم الله سبحانه عىل هذه الدولة الكرمية بقائد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
عظيم ،ورئيس فذ حكيم ،وأب عطوف رحيم ،هو صاحب
النعم،
الحمد هلل واهب
َّ
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،الذي
ودافع النقم ،الذي تفضل
حمل الراية وأكمل املسرية بعد مؤسس االتحاد وباين النهضة
َّ
وتكرم ،وأجزل وأنعم،
املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه
والصالة والسالم على
الله رحمة واسعة ،فسهر يف خدمة هذا الوطن والعناية
رسوله َّالكريم صلى اهلل
بأبنائه ،وبذل يف سبيل ذلك الغايل والنفيس ،فكان للكبري
عليه وسلم ،الداعي إلى
أخاً ومعيناً ،وللصغري أباً حنوناً رحيامً ،كيف ال وهو الذي
األقوم ،المخصوص
السبيل
َ
ترىب عىل القرآن الكريم منذ صغره ،وتخلق بأخالقه الربانية،
بجوامع الك ِلم ،وبدائع
َ
ونهل من مدرسة زايد الخري القيم السامية والسياسة
الحكم ،وعلى آله وصحبه
ِ
الرشيدة.
وسلم تسليما كثيرا إلى
لقد وهب الله سبحانه وتعاىل رئيس دولتنا صاحب
يوم الدين ،أما بعد:
السمو الشيخ خليفة ،حفظه الله ،من الصفات الكرمية
ما جعله مح َّب ًبا إىل النفوس ،قريبا من القلوب ،فقد تحىل
سموه بالتواضع الج ِّم ،والرحمة واألبوة ،والجود والكرم،
والعدل والقسط ،واألناءة والحكمة وبعد النظر ،واملحافظة
بقلم  :أحمد محمد الشحي عىل الوطن وثوابته الدينية والوطنية ،والحرص الدؤوب عىل
مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكربم وعلومه إعالء مكانته واالرتقاء به يف كافة امليادين ،والعناية بشؤون
املواطنني وهمومهم وآمالهم ،وتعزيز اللُّحمة الوطنية
24
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والروح الوحدوية الجامعة ألبناء هذا الوطن ،وتوفري
الحياة الكرمية لكل من يعيش عىل أرض اإلمارات ،واأليادي
البيضاء من الرب واإلحسان املمتدة يف الداخل والخارج ،وقبل
ذلك كله العناية بكتاب الله تعاىل وسنة رسوله صىل الله
عليه وسلم ،وإقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم ،وإنشاء
املسابقات القرآنية ،وبناء املساجد وتوقريها ،والتأكيد عىل
العادات النبيلة والقيم األصيلة والثقافة املعتدلة السمحة.
إن من شكر الله عز وجل علينا :أن نشكر املحسن من
عباده ،ويف مقدمتهم صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ
خليفة حفظه الله ،فشُ كْر ُه عباد ٌة نتقرب بها إىل الله سبحانه
وتعاىل ،ونحقِّق بها شكر الله سبحانه بشكر عباده املحسنني،
ونجعل ذلك زادا للوصول إىل رضوان الله تعاىل بالعمل مبا
يحبه تبارك وتعاىل ،وذلك ما أوصانا به نبينا الكريم صىل
الله عليه وسلم.
يقول رسولنا محمد صىل الله عليه وسلم" :من ال يشكر
الناس ال يشكر الله".
ويقول عليه الصالة والسالم" :من صنع إليكم معروفا
فكافئوه ،فإن مل تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا
أنكم قد كافأمتوه".

وعن أنس بن مالك ريض الله عنه قال :ملا قدم النبي
صىل الله عليه وسلم املدينة ،أتاه املهاجرون ،فقالوا :يا
رسول الله ،ما رأينا قوما أبذل من كثري – أي :من مال ،-
وال أحسن مواساة من قليل ،من قوم نزلنا بني أظهرهم–
يعني األنصار  ،-لقد كفونا املؤنة ،وأرشكونا يف املهنأ – أي:
يف زروعهم ومثارهم  ،-حتى لقد خفنا أن يذهبوا باألجر
كله ،فقال النبي صىل الله عليه وسلم « :ال ،ما دعوتم الله
لهم وأثنيتم عليهم ».
ففي هذا الحديث أن املهاجرين أتوا رسول الله صىل
الله عليه وسلم وأخربوه مبا وجدوه من إخوانهم األنصار
من اإلحسان باملال والراحة واإلرشاك يف الزروع والثامر
حتى خافوا أن يعطيهم الله سبحانه أجر هجرتهم من
مكة إىل املدينة وأجر عبادتهم كلها من كرثة إحسانهم
إليهم ،فبني النبي عليه الصالة والسالم أن فضل الله
واسع ،وأن للمهاجرين ثواب عبادتهم ،ولألنصار أجر
مساعدتهم ،وأرشد املهاجرين إىل أن يقابلوا ما وجدوه
من اإلحسان العميم من إخوانهم األنصار بالدعاء لهم
والثناء عليهم.
ريض الله عن املهاجرين واألنصار وعن الصحابة
أجمعني.
{أنِ
ويقول املوىل تبارك وتعاىل :اشك ْر يل ولوالديك}.
قال العلامء :دلت اآلية عىل مرشوعية شكر الله سبحانه
وشكر املحسن من عباده.
ومن هنا فإننا نرفع الشكر الجزيل إىل صاحب السمو
رئيس الدولة وقائد النهضة الوالد الكريم واألب الحنون
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،عىل ما قدم
وأجزل وعمل وبذل ،سائلني املوىل تبارك وتعاىل له دوام
التوفيق والسداد ،وأن ميتعه بالصحة والعافية.
كام نرفع الشكر الجزيل إىل صاحب الفكرة الجميلة
القائد الفذ املبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،رعاه الله ،الذي شجع النفوس عىل أن تعرب عن
حبها لقائدها ورئيس دولتها ،وذلك يدل عىل ما يتميز به
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من سياسة حكيمة
ونظرة رشيدة وحرص عميق عىل هذا الوطن وتالحمه
ووحدته ووئامه ،فله جزيل الشكر واالمتنان والعرفان.
وصور شُ كر والة األمر – أيها اإلخوة الكرام  -متنوعة،
فشكرهم يكون:
 بالثناء عليهم. والدعاء لهم. وااللتفاف حولهم. والدفاع عنهم. واملحافظة عىل ما أرسوه من الثوابت والقيم الدينيةوالوطنية.
 واملحافظة عىل ما عملوه من منجزات الوطنومكتسباته.
 والتعاون معهم يف البناء والعطاء. والنصيحة لهم باملعروف. وحسن الخلق مع رعيتهم.إىل آخر صور الشكر التي تجعل من املجتمع املسلم
مجتمعاً قوياً متيناً متامسكاً تسود فيه روح املحبة والوئام

,,

كيف ال وهو الذي
تربى على القرآن
الكريم منذ صغره،
وتخلق بأخالقه
الربانية ،ونهل من
مدرسة زايد الخير
القيم السامية
والسياسة الرشيدة

والتآخي يف الله سبحانه وتعاىل.
لقد رضب شعب اإلمارات أروع األمثلة يف االلتفاف
حول والة أمرهم والوفاء لهم والوقوف معهم يف إعالء
كلمة الدين ورفعة شأن الوطن ،أجزل الله لهم األجر
واملثوبة.
إن الواجب علينا جميعا أن نبرص النعم التي نحن فيها،
وأن نحرص عىل املحافظة عليها ،وأن نستمسك مبا نحن
فيه من الوحدة واالتحاد والخصال الجميلة ،وأن نلتف
حول قيادتنا الرشيدة وأن نتخلق بأخالقهم الكرمية ،وأن
نقابل ذلك كله أوال وأخريا ً بشكر املنعم سبحانه وتعاىل.
يقول املوىل تبارك وتعاىل{ :أمل تروا أن الله سخر لكم
ما يف الساموات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
وباطنة}.
قال العلامء :أي :أفاض عليكم من جوده وعطائه،
وغمركم بنعمه الظاهرة والباطنة ،من نعم الدين :من
اإلميان والعمل الصالح ،ومن نعم الدنيا :من األمن
والرخاء وسعة العيش ووفرة األرزاق وراحة البال وغري
ذلك من حصول املنافع املتعددة ودفع املضار املختلفة،
وما نعلم من النعم وما ال نعلم.
يقول سبحانه وتعاىل{ :وإن تعدوا نعمة الله ال
تحصوها}.
وذلك ليك يقوم العبد بواجب الشكر لربه سبحانه
وتعاىل ،وقد أمر الله سبحانه بشكره ،ووعد عليه باملزيد.
يقول الله جل شأنه{ :وإذ تأذن ربكم لنئ شكرتم
ألزيدنكم} ،أي :لنئ شكرتم نعمتي عليكم ألزيدنكم منها.
ويروى أن عل ًّيا ريض الله عنه قال :إن النعمة موصولة
بالشكر ،والشكر متعلق باملزيد ،وهام مقرونان يف قرن،
فلن ينقطع املزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر
من العبد.
ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله :من عرف نعمة

مقاالت

الله عز وجل بقلبه وحمده بلسانه مل يستتم ذلك حتى
يرى الزيادة ،لقول الله عز وجل{ :ولنئ شكرتم ألزيدنكم}.
وص ْي ُد املفقود.
ولذلك قيل :الشُّ ك ُر :قَ ْي ُد املوجودَ ،
فلنتأمل يف أحوالنا وما م َّن الله سبحانه به علينا من
النعم الوفرية التي ال تعد وال تحىص ،من:
 الرزق املوفور. والعيش الرغيد. والدفء واملنزل وامللبس واملأكل واملرشب. والقيادة الحكيمة الرحيمة. واألمن املستتب. وتيسري األمور. وراحة البال والسعادة. نخرج إىل الحاجات والوظائف يف سكينة واطمئنان. ونجد األمن واألمان يف كل مكان. ونجد أنواع الرزق يف كل وقت وساعة.فام أعظمها من نعم ،وما أوفرها من منن .ثم لنتأمل يف
حال من هم محرومون من هذه النعم يف أرجاء املعمورة،
ولنتأمل يف حال إخواننا املنكوبني ،الذين أضناهم الجوع،
واشتد عليهم الربد ،وأنهكهم الخوف ،ونالتهم أيادي القتل
والترشيد ،رفع الله عنهم البالء وف َّرج عنهم أجمعني.
ولقد قال بعض العلامء إلخوانه :أعطاك الله من كل
نعمة أنعمها عليك ،ابتىل يف ذلك شك َرك ،وأبدى فيه
أي رجل تكون إذا وقفت بني يدي
فضلَه عليك ،فانظر ُّ
الله عز وجل فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها.
أيها اإلخوة الكرام واألخوات الكريمات.
 إن من شكر الله علينا :أن نسارع إىل رضوانه بالعملمبا يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويأباه من األعامل
الظاهرة والباطنة.
 إن من شكر الله علينا :أن نحافظ عىل ديننا وثقافتناوأصالتنا وثوابتنا ووحدتنا واجتامعنا واعتصامنا بحبله
املتني.
 إن من شكر الله علينا :أن نشكر والة أمورنا الذينجعلهم الله سببا ملا نحن فيه من الخري والرخاء ،بالدعاء
لهم ،وااللتفاف حولهم ،وجمع القلوب عليهم.
 إن من شكر الله علينا :أن نتصدى لكل من يهددحصوننا وميس ثوابتنا ويسعى يف إفساد العالقة الوطيدة
بني الحاكم واملحكوم ونرش أسباب الفرقة والفتنة
والكراهية والبغضاء ،تحقيقا لقول الله تعاىل{ :واعتصموا
بحبل الله جميعا وال تفرقوا}.
 إن واجب الشكر كبري ،وصوره متنوعة ،وأجره جزيلعند الله تبارك وتعاىل.
 أسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن يديم علينا النعمظاهرة وباطنة ،وأن يحفظ بالدنا من الفنت ما ظهر منها
وما بطن ،وأن يبارك يف والة أمرنا ويحفظ رئيس دولتنا
ونائبه وحكام اإلمارات وويل عهده األمني ومجتمعنا
من كل سوء ومكروه ،وأن يأخذ بأيدينا إىل كل خري وبر
وتقوى ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
وصىل الله وسلم وبارك عىل نبينا محمد وعىل آله
وصحبه أجمعني...
العدد ( ) 5
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مسيرة قائد

حمد بن محمد الشرقي  ...تاريخ الفجرية المشرق
سموه  :تجربتنا االتحادية مثال لمن أراد الوحدة
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة  ،أحد الرجال الذين ساهموا مع والده
المغفور له بإذن اهلل الشيخ محمد بن حمد الشرقي في وضع اللبنات األساسية لالتحاد  ،حيث رأى فيه والده آنذاك الصفات
القيادية والحكمة الراجحة  ،وهذا ما انعكس على شخصيته وسماته  ،األمر الذي جعله يحظى – وهو في ريعان شبابه  -بثقة
قيام الدولة  ،وذلك بإسناد حقيبة وزارية له  ،هي وزارة الزراعة والثروة السمكية  ،إلى جانب تحمله
أول حكومة اتحادية عقب
ً
لتولي
1974
عام
في
أهلته
التي
القيادية
الخبرات
من
العديد
سموه
واكتسب
اإلمارة.
لعهد
وليا
باعتباره
مسؤولياته األخرى
ً
ً
ً
مقاليد الحكم ً في ًالفجيرة  ،خلفا لوالده الراحل الذي توفي في ذلك العام  ،ليبدأ سموه رحلة التحدي واإلنجازات  ،صانعا تاريخا
ً
والمكتسبات والتحديات إلمارته  ،وال يزال سموه يسير على نفس الخطى التي رسم مالمحها
حافال ومشرقا جديدا من اإلنجازات
ً
ً
اآلباء المؤسسون  ،لتظل الفجيرة وجها مشرقا لإلمارات وشعبها.
إعداد :وليد الشحي

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو
املجلس األعىل لالتحاد حاكم الفجرية  ،أحد أبناء إمارة
الفجرية املخلصني  ..من أحفاد قبيلة الرشقيني الذين
صنعوا تاريخ اإلمارة وأقاموا شواهد تاريخها الشامخ يف
مختلف أرجائها .
ولد سموه يف  25سبتمرب  1948م  ،وتلقى سموه
دراسته األوىل يف إمارة الفجرية حتى أنهى املرحلة
االبتدائية وجز ًءا من دراسته املتوسطة قبل أن يسافر إىل
اململكة املتحدة يف عام 1967م ليلتحق بأكادميية اللغة
اإلنجليزية هناك  ،حيث اجتاز امتحاناتها بتفوق  ،ثم تابع
28
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سموه دراسته يف معهد ( هندن ) للرشطة  ,حيث تخرج
ليتابع علومه يف كلية ( مونس ) العسكرية.
فـي عام 1971م ،عاد إىل أرض الوطن ليقف بجانب
والده املغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حمد
الرشقي حاكم الفجرية حينذاك وليضع ما تعلمه ونتاج
تحصيله العلمي واألكادميي يف خدمة إخوانه من أبناء
اإلمارة باعتباره ولياً للعهد  ،وليسهم يف تحمل املسؤولية
تجاه أبناء شعبه من خالل توليه مهام وزير الزراعة
والرثوة السمكية يف أول تشكيل لوزارة اتحادية بعد قيام
دولة إتحاد اإلمارات العربية املتحدة يف ديسمرب من عام

1971م  .تولـى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد
الرشقي مقاليد الحكم بإمارة الفجرية يف  21سبتمرب
1974م ،إثر وفاة والده ،وبعد أن اكتسب العديد من
الخربات السياسية وتعرف عىل مهام مسؤوليات الحكم
من خالل معايشته لوالده خالل الفرتة التي كان فيها
ولياً للعهد  ،وبجانب دراسته وحبه لالطالع عىل مختلف
العلوم السياسية والعسكرية واالقتصادية اكتسب دراية
ومعرفة مسؤولياته تجاه أبناء بلده  ،واستطاع أن يلم
بقضايا الوطن والقضايا اإلقليمية والدولية ويتعامل معها
بكل خربة وحنكة .

مسيرة قائد
طموحاته

يتطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي
ألن تحتل دولة اإلمارات العربية املتحدة مكانة مرموقة
بني دول العامل  ،ويبذل يف سبيل ذلك كل الجهد ،
مستنريا ً بتوجيهات املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان و صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة الذي يأخذ منهام القدوة الحسنة يف
العمل عىل رعاية أبناء اإلمارات واالهتامم بهم باعتبارهم
الركيزة األساسية لقوة األمة وصالحها  ،وتشهد إمارة
الفجرية تطورا ً وازدهارا ً ملموساً يف كافة مجاالت التنمية
االقتصادية الصناعية.
ففي املجال الصناعي قال سموه :كام تستدعي
األولويات ،وتستجيب اإلمكانيات ،بدأنا باالهتامم
بالصناعات الخفيفة ،نحن ما زلنا يف بداية البداية ،
ونعرف أن أمامنا طريقاً طويالً ولكننا سنجتازه بنجاح
بإذن الله  ،أما يف املجال الزراعي فإن هذا الجزء من
الدولة خصب ومعطاء  ،املياه متوفرة واملساحات واسعة،
ومل يستغل منها إال أجزاء قليلة ومتناثرة ،حيث أكدت
الدراسات العلمية التي أجريت أن يف مقدور األرض
الزراعية يف اإلمارة أن تفي بالجزء األكرب من احتياجات
الدولة من الخرضوات والفواكه ونحن نتحرك يف سبيل
تحقيق هذا الهدف  ،وبالنسبة للمجال السياحي فإن
اإلمارة تتمتع بالعديد من املقومات السياحية األساسية .
هناك الكثري من املناطق الجميلة ..جبال شاهقة تحتضن
وديانها البساتني الخرضاء املثمرة..ساحل ممتد ذو رمال
ناعمة ،مياه صافية  ،كل ذلك يف مناخ معتدل معظم
أشهر العام  ،ويف قدفع آثار تعود إىل عرص قديم مىض،
لتظل شواهد التاريخ قامئة شامخة تؤكد عظمة أبناء
املنطقة الذين أعطوا من جهدهم وحياتهم كل العطاء،
شواهد تعطي الفكرة الصادقة والوافية للقيمة الحقيقية
للرتاث والتضحيات التي قام بها اآلباء و األجداد يف سبيل
الحفاظ عىل تراب الوطن عزيزا ً منيعاً.
مستقبل مشرق

شهدت إمارة الفجرية بتوجيهات سديدة من صاحب
السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس
األعىل حاكم الفجرية يف السنوات األخرية انطالقة حقيقية
نحو مستقبل مرشق يف كل مجاالت الحياة بتوظيف
ركائز االقتصاد ودفع عجلته لألمام وتوفري املناخ املناسب
لنهوض اإلمارة .
وأولت إمارة الفجرية قطاع الصناعة اهتامماً خاصاً،
لذلك أقيمت العديد من الصناعات الرائدة مثل :
اإلسمنت واملواد الغذائية والكيامويات والنسيج واملالبس
الجاهزة والسرياميك و(الفايربجالس) وغريها .
وتعترب الزراعة من السامت الهامة التي تتميز بها
اإلمارة نظرا ً لخصوبة األرض ووفرة املياه فيها ،فالزراعة
الخرضاء تنترش يف كل مكان والخرضة تغطي مساحات
شاسعة  ،حيث يطـلق عىل الفـجيـرة ( ريف اإلمارات )
نتيجة االهتامم الكبري لنرش الخرضة وتشجيع تنمية الرثوة
الزراعية و الحيوانية بجانب زراعة زهور السيجي التي

تصدر باسم اإلمارات إىل أوروبا وأصبح لها سوقها الرائج .
كام تشتهر اإلمارة بكرثة وديانها وأفالجها ومياهها
املعدنية العذبة  ،إضافة إىل توفر املياه الكربيتية التي
تستخدم لالستشفاء والعالج من بعض أمراض الروماتيزم.
وقد متيزت اإلمارة برثواتها املائية خاصة خالل فصل
الشتاء  ،ولذلك تم االستفادة من هذه الرثوة بإنشاء
العديد من السدود يف مواقع مختلفة بهدف تنمية موارد
املياه وتغذية املخزون الجويف من املياه .
الحكومة اإللكترونية

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقى
عضو املجلس االعىل حاكم الفجرية مرسوما أمرييا يقىض
بانشاء دائرة حكومة إلكرتونية بالفجرية .ونص املرسوم
االمريى رقم ( )3لسنة  2003ىف مادته األوىل عىل إنشاء
دائرة ىف حكومة الفجرية تسمى «الحكومة االلكرتونية».
فيام نصت املادة الثانية عىل أن تكون مهمة الدائرة
تنفيذ توجه حكومة الفجرية بإحالل وسائل التقنية
الحديثة يف املعامالت والخدمات ووضع وتأسيس البنية
التحية الالزمة لذلك.
كام تشمل مهمة الدائرة كام حددها املرسوم تصميم
وتطوير شبكة الربط اآليل بني مختلف دوائر وهيئات
حكومة الفجرية ووضع طرق تقديم الخدمات اإللكرتونية
للجمهور عرب شبكة اإلنرتنت إىل جانب توحيد األنظمة
املتبعة يف حكومة الفجرية من خالل تبني املامرسات
األفضل ىف النشاطات والعمليات املهنية وإنشاء قواعد
بيانات متكاملة لتوفري املعلومات الالزمة.
اهتمامه بالمناطق الجبلية

يؤكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي
عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية دامئاً عىل أهمية
املحافظة عىل البيئة وتنمية الرثوة واملساهمة الفعالة
من خالل الجهود املبذولة عىل خريطة العمل البيئي
بالدولة  ،وصوالً نحو االستمرار يف تحقيق الغاية املثىل
التي وصلت إليها الدولة يف مجال حامية البيئة.
كام يوجه سموه برضورة اإلرساع يف توفري جميع
االحتياجات الرضورية من مياه وطرق داخلية وعمل
املسوحات الالزمة من أجل توفري أفضل السبل لقاطني
تلك املناطق.
ويدعو سموه جميع الدوائر الخدمية والوزارات إىل
رضورة توفري الخدمات للمواطنني يف تلك املناطق  ،حرصاً
منه عىل راحة أبنائه املواطنني وتوفري املسكن والخدمات
األساسية لهم  ،كام يكلف سموه اللجان املعنية
باالستمرار يف عملها بشكل يومي ملتابعة الوضع البيئي يف
تلك املناطق والتنسيق من أجل حسن سري العمل وتوفري
الخدمات بصورة مناسبة والوفاء بحاجة أبناء املناطق.
المصادر والمراجع:

 املوقع اإللكرتوين لدائرة الترشيفات والضيافة بالفجرية. موقع الطويني. جريدة االتحاد. وكالة أنباء اإلمارات.العدد ( ) 5
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من أقواله :
 تجربتنا االتحادية مثال لمن أراد الوحدة. مكرمات خليفة ألبنائه في الفجيرةأدارت عجلة العمل والتنمية من جديد
نحو المستقبل.
 إن الطموحات ال يحققها إال الرجالالساعون إلى العلياء ،ووحدهم
العظماء من يثابروا ويعملوا بجد
وإخالص لسعادة ورفاهية من حولهم.
 إن كل ما تحقق من إنجازات لدولتناالفتية يضاف إلى سجل النجاحات
الكبيرة  ،وماضون على الطريق ذاته
نسير بخطوات ثابتة بفضل اهلل ثم
بفضل فكر صاحب السمو رئيس الدولة
 حفظه اهلل  -الوحدوي المتأصل فينهج المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد -
رحمه اهلل -الذي أسس صرحنا العظيم
على قواعد ثابتة ومتينة .
المتطلعة إلى
 األوطان العظيمةً
المستقبل ال يمكن أن تسير ركضا نحو العال
لها المولى سبحانه وتعالى
إال إذا هيأ ً
قادة عظاما التزموا بكل صدق وإخالص
بمبادئ العدالة والحق والمساواة
في منح الحقوق للمواطنين ،وهكذا
كانت دولتنا وقيادتنا وهكذا كانت
أسس ومبادئ مدرسة زايد الخير التي
تعلمنا فيها معنى التفاني من أجل
الوطن والمواطن.
 حققت دولتنا العديد من اإلنجازاتاالقتصادية واالجتماعية والعمرانية
التي أهلتها الحتالل مكانة مرموقة
كمركز تجاري ومالي وسياحي
وعالمي.
 صحة المواطن خط أحمر ال يمكنتجاوزه بأي صورة وبأي شكل ومن
قبل أي جهة.
أشعر بالسعادة الكبرى عندما
 كمً
أرى مواطنا يعمل في تخصصه وينجح،
ومصدر سعادتي أن هذا المواطن
سيقدم كل ما هو جديد ومبتكر في
مجال عمله وأنه سيستمر في حالته
اإلبداعية  ،ألنه يحب عمله ويعشق
مهنته.

حوار

الوجه اآلخر:
حلم الطفولة
بالطيران لم يتحقق
تجده في سباق مع الزمن
لتلبية احتياجات ومتطلبات
العمل ،حيث يضع علمه
ومعرفته وتجاربه الطويلة
للرقي بسير العمل ،مكتبه
منذ الصباح الباكر يكتظ
بالمراجعين ،الكل يشهد
له بحبه وإخالصه وتفانيه
بالعمل ،له باع طويل بالعمل
الشرطي ،تبوأ عدة مناصب،
له بصمات في كل عمل
مارسه ،إنه العميد عبداهلل
خميس الحديدي مدير عام
العمليات الشرطية الذي
حاورناه لنلقي الضوء على
الوجه اآلخر من حياته ونقرأ
أفكاره ونتعرف على آرائه
في عدد من القضايا فإلى
حصيلة هذا الحوار.
حوار :المالزم حسن المنصوري
تصوير  :محمد مطر

العميد عبداهلل الحديدي:

رساليت إلى شعب اإلمارات..
«نحن يف سفينة واحدة»
حدثنا عن مكان الميالد والمنشأ وذكريات
الطفولة؟

أنا من مواليد رأس الخيمة سنة  ،1957نشأت يف فريج
سدروه ،هذا الفريج جمع أبناء رأس الخيمة يف بوتقة
واحدة وعاشوا فيه كأرسة يسود بينهم الحب والوفاء،
كونت عالقات عديده مع أبناء املنطقة ،منهم من
تبوأ مناصب ومراكز عليا وال زالوا يخدمون الوطن
يف مجاالت متعددة ،وقد انتقلوا إىل سدروه فريج
آل عيل عىل إثر الطموه (سونامي مصفر) ،والبعض
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منهم انتقل إىل املعرييض ،ومن املواقف التي ال تزال
عالقة أن هذه املنطقة يسكن فيها عدد من أرسة
القواسم الكرام وقد قدموا خدمات جليلة لألهايل بعد
حادثة (الطموه) ،إذ قاموا بتقديم اإلغاثة وسخروا كل
اإلمكانيات املتاحة وتوفري األغطية واملالبس واملسكن،
ونقل األهايل بسيارات تابعة للرشطة والجيش ،بإرشاف
مبارش من الشيخ صقر بن محمد القاسمي والشيخ
عبدالله بن محمد القاسمي -رحمهام الله ،-ما أسهم
يف استقرارهم.

حدثنا عن مشوارك العلمي؟

بدايتي التعليمية كانت مبدرسة القاسمية ودرست عىل
أيدى الكثري من املدرسني األفاضل ،ولهم أثر كبري عىل
مجرى حيايت ملست فيهم اإلخالص والتفاين للعمل،
وكان مدير املدرسة بتلك الفرتة األستاذ محفوظ شديد،
وكانت تضم املدرسة جميع أبناء املنطقة ثم انتقلت
بعد ذلك إىل مدرسة الصديق ثم التحقت بكلية
الرشطة باململكة العربية السعودية ،وكان يطلق عليها
كلية قوى األمن الداخيل وتخرجت منها سنة ،1977

حوار

وكان معي من رأس الخيمة صالح الشاميل وخلفان
الجرمن وسيف غريب ،وخالل وجودي بالكلية كونت
صداقات مع عدد منهم من السعودية والكويت
والبحرين ،حالياً يتولون مراتب عليا يف دولهم.

وبني خباز آسيوي ،حيث الوالد مل يستدرك أن الخباز
أرجع له املتبقي من املبلغ ،وعندما عاد إىل املنزل
اكتشف أن املبلغ موجود باملنزل فرجع واعتذر للبائع
وقبله عىل رأسه ،هذا املوقف ترك أثرا ً إيجابياً كبريا ً
يف نفيس.

نعم ،تفوقت يف دراستي وكنت من أوائل الطلبة بكلية
الرشطة وتوليت قيادة إحدى الفصائل خالل وجودي
بالكلية ،وأحرص عىل تحقيق النجاح والتفوق يف
دراستي.

وما هو األسلوب الذي تتبعه مع أوالدك؟

ً
ً
هل كنت متفوقا دراسيا؟

ما هي األنشطة الرياضية أو الفعاليات التي
كانت سائدة في تلك األيام ؟

مارست النشاط الريايض وتعلقت كثريا ً برياضة اخرتاق
الضاحية وحصلت عىل املركز الثاين عىل مستوى
املدارس واملركز الرابع عىل مستوى الدولة ،ونلت
العديد من الجوائز يف هذا املجال ،كام التحقت
بفرق الكشافة وشاركت مبعسكر الشيخ زايد بأبوظبي
وحصلت عىل شارة االتحاد.

ما هو األسلوب الذي كان يتبعه والدك
في تربيتك؟

الوالد -رحمه الله -كان عطوفاً ورحوماً ،معروفاً
لدى الصغري والكبري باملنطقة تعلمت منه الكثري من
الصفات والخصال الحميدة ،متواضعاً إىل أبعد الحدود،
للداللة عىل ذلك :يف إحدى املرات حدث جدال بينه

ربيت أبنايئ عىل لغة الحوار والتخاطب ،بعيدا ً عن
العنف أو القسوة من أجل خلق بيئة صحية باملنزل
أساسها الحوار ومخاطبة العقل ،وهذا ولّد لديهم
االستقاللية ،وكنت أحرص دامئاً عىل اصطحابهم إىل
رحالت الرب واملناطق الجبلية والسري عىل أرجلنا لفرتات
طويلة لغرس الخشونة فيهم والتعرف عىل مناطق
بلدهم كام أشاركهم بهواياتهم وأقود معهم دراجات
ذات الدفع الرباعي باملناطق الربية حتى هذا اليوم
وأشعر بسعادة بالغة يف هذا الجو العائيل.
ما هي أكثر األماكن العالقة في ذاكرتك؟

حياتنا القدمية مبنطقة سدروه التي كانت بتلك الحقبة
الزمنية بيئة اجتامعية زاخرة بكل التجارب اإلنسانية
التي كانت تضم العديد من الرجال والنساء املميزين
أصحاب بصامت اجتامعية يف خدمة أبناء املنطقة
وأسامؤهم معروفة لدى أبناء جيلنا ،وال زلنا نتذكرهم
بكل خري ،ومن األماكن التي ال زالت عالقة بذاكريت
املناطق الجبلية التي أحب ارتيادها باستمرار.

أول عمل مارسته في حياتك؟

املشاركة مع الصيادين يف صيد األسامك واملساهمة
يف حراسة أماكن تجفيف األسامك ،وكانت مبقابل
مادي ضئيل ،وهذه األعامل تسهم يف صقل وتكوين
الشخصية وتضيف خربات جديدة.

إلى أي مدى أثرت طبيعة عملك العسكري
على حياتك؟

عميل بالجهاز الرشطي كان له تأثري كبري عىل حيايت ،ولّد
لدي االنضباط وااللتزام وأداء الحقوق وعدم التهاون
والتفريط بالحقوق وحب تقديم املساعدة لكل من
يحتاج سواء مواطنني أو مقيمني ،كام انعكست عىل
حيايت األرسية بأن زرعت يف أبنايئ الحرص عىل عدم
املساس بحقوق اآلخرين والتعامل مع الجميع بحيادية
تامة.
ً
ما هي المناصب التي شغلتها وصوال
لمنصبك الحالي؟

بدأت ضابط تحقيق ثم التحريات ومكثت بها عدة
سنوات ،ثم انتقلت للعمل يف جهاز أمن الدولة
وتلقيت دورات تخصصية يف هذا املجال ،ثم عدت
للعمل مديرا ً للتحقيق ثم مدير فرع املباحث ،بعد
ذلك انتقلت للعمل بوزارة الداخلية بإدارة شؤون
األمن بقسم التحريات االتحادي لعدة سنوات ،كذلك
مارست العمل بالرشطة الدولية لإلنرتبول وتقلدت

مكاتبنا مفتوحة للتواصل ومد جسور التعاون مع الجمهور
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وقبائلها ،وخبريا ً بجغرافية وتضاريس اإلمارة.

عدة مناصب بالرشطة الدولية ،ثم من جديد عدت
للعمل للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،استلمت
رئيس قسم التحريات ،بعدها أصبحت نائباً ملدير
املرور ملدة سنتني ثم مديرا ً إلدارة البحث الجنايئ ،ثم
مديرا ً عاماً للعمليات الرشطية.

إذا بعثت برسالة إلى من توجهها؟

رسالتي إىل مجتمع اإلمارات مضمونها :نحن رشكاء يف
سفينة واحدة ،وإن جهاز الرشطة ال ميكن أن يعمل
مبعزل عنهم ولن يستطيع تحقيق النجاح دون مد
جسور التعاون ،فأعز ما لدينا أفراد املجتمع برشائحه
املختلفة ،فلنتكاتف لتحقيق ما نصبو إليه.

هل أنتم راضون عن مستوى الخدمة
الشرطية المقدمة للمواطنين والمقيمين؟

نطمح دامئاً لألفضل ونسعى إلرضاء وتلبية الجمهور
ونعد بأننا سنبذل قصارى الجهد لتقديم ما يرضيه
ويحقق مبتغاه ،ومكاتبنا مفتوحة للتواصل معهم
واالستامع إليهم ،ونأمل منهم مبد جسور التعاون
واملساندة لنتمكن من أداء رسالتنا بالصورة املطلوبة
التي تحقق األهداف املنشودة .
ما هي المشكلة االجتماعية األكثر خطورة
التي تواجه مجتمع اإلمارات؟

تبقى آفة املخدرات معضلة كبرية تتطلب تضافر كل
الجهود للتصدي لها ،ووزارة الداخلية خطت خطوات
موفقة يف سبيل إحكام السيطرة عىل مروجي املخدرات
وتقليل املعروض يف األسواق والعمل عىل اإلطاحة
بالرؤوس الكبرية التي تبث السموم .من جهة أخرى
تعد التقنيات الحديثة التي توضع بأيدى صغار السن
واملراهقني من السلبيات التي تهدد النشء وأجهزة
الرشطة يف هذا الصدد قامت بعدد من املبادرات
املثمرة لتحديد خطواتها.
هل ترى أن هناك فجوة بين األجيال؟

نعم ،نتلمس ذلك ،حيث يالحظ أن لآلباء مجالسهم
الخاصة بهم ،وانعزال األبناء عن االختالط والجلوس
مع اآلباء واألجداد بهذه الجلسات ،كام انشغل اآلباء
مبناحي الحياة وأهملوا أهمية التواصل مع األبناء
وتركوا أمور التنشئة يف أيدي الخادمات واملربيات،
وهي من األسباب الرئيسية التي أدت إىل وجود فجوة
بني األجيال.
رأيك الشخصي في الصفات التي يجب أن
تكون في الشخصية القيادية؟

القائد يجب أن يتحىل بخصال متعددة ،أن يعمل عىل
إشاعة جو من املحبة واأللفة والتعاون يف البيئة التي
يعمل بها ،وأن يكون لديه قبول لدى أفراد املجتمع وأن
يتحىل بالعدالة والنزاهة ،مع أهمية الحرص عىل توفري
البيئة املثالية لزمالئه ومن هم تحت قيادته ليتمكنوا
من أداء أدوارهم يف جو يسوده االحرتام املتبادل.

شخصية عسكرية تأثرت بها ،ولماذا؟

حقيقة يوجد عدد من األشخاص ،ولكن يبقى اللواء
سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد رشطة
رأس الخيمة ملا ميتلكه من موهبة قلام تتكرر بجمعه
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القلوب من حوله عىل محبته واحرتامه ،فيشعر
الجميع سواء الصغري أو الكبري عىل أنه صديق شخىص
له فيتواصل معه سواء يف العمل أو خارج العمل ،وهذا
ارتقى إيجابياً عىل سري العمل ،كام تأثرت بأداء بعض
زماليئ وتعلمت من بعضهم تقنيات العمل الفني
وطرق التعامل مع الجمهور ،ويف هذا الباب أذكر
العقيد م .عيل الزعايب ملا يختزن من حكمة ورجاحة
عقل وكان عىل علم ومعرفة بأبناء إمارة رأس الخيمة

نلت العديد من
الجوائز في
رياضة اختراق
الضاحية

هل تشعر بأنك حققت الجزء األكبر من
أحالمك؟

يف بداية حيايت حلمي أن أكون بالقوات املسلحة ومل
أكن أفكر أنني سألتحق بالرشطة ،ولكن بعد هذه
السنوات أعتز وأفتخر مبهنتي وأشعر بقناعة أنني
أديت رسالة عظيمة تجاه مجتمعي وأحلم أن أنقل ما
تعلمته يف حيايت إىل الجيل القادم وإىل أبنايئ وأحفادي.

ماذا تتمنى في عام 2014؟

أن تتمكن أجهزة الرشطة من استكامل خططها األمنية،
وتحكم السيطرة عىل الجرمية ،وأن يكون عاماً حافالً
باإلنجازات وأن ينعم الجميع باألمان.
ماذا تقول عن فوز دبي بأكسبو 2020؟

شعرنا جميعاً بفرحة عارمه بهذا الفوز ونفتخر أن دولة
اإلمارات لها رصيد كبري بني الدول واألمم ،وهذا الفوز
داللة عىل التقدير الذي تحظى به ،وأن اإلمارات قادرة
عىل استضافة األحداث العاملية الكربى وهذا ما نفخر
به أمام املجتمعات.
ما الحكمة التي تتبعها في حياتك؟

«أحسن إىل الناس تستعبد قلوبهم».

أين أنت من الرياضة؟

مارست كرة القدم منذ الصغر يف الفريج وشكلنا فريقاً
أطلقنا عليه اسم النجم ،وكنا نتفوق عىل الفرق التي
نقابلها والتحقت بنادي (النرس) الجزيرة الحمراء حالياً،
ولعبت مبركز الوسط والدفاع ،كام كنت أهوى رياضة
اخرتاق الضاحية ،وكان لدي عادة ،أنتقل جرياً بني
األحياء السكنية والطرقات ،مام ضاعف من مقدريت
وتفوقي يف هذه اللعبة وحالياً أحرص عىل متابعة
املباريات والسيام منتخب اإلمارات الذي أشجعه
بحرارة ،وهذا املنتخب ميثل شعب اإلمارات يف املحافل
الرياضية.
ما هي توجيهاتكم للعاملين بالقيادة
العامة لشرطة رأس الخيمة؟

أقول لهم :إن رسالتكم سامية واملجتمع يضع ثقته بكم
ويلجأ لكم يف شتى الظروف ،فكونوا عىل قدر هذه
الثقة واملسؤولية ،وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.

رسائل وطنية

المالزم أول عبداهلل عنون :

اإلنسان على هذه األرض يجب
أن يتسلح بالعلم وأسعى
للحصول على الدكتوراه
فهم ممن يحملون
فخر واعتزاز بدورهم في خدمة المجتمعً ،
طموحات ال محدودة وتطلعات شامخة وأحالما إلى ذرى النجاح
والتفوق في مختلف مجاالت العطاء واإلبداع ،ومن خالل باب
(رسائل وطنية) نلتقي بهم لنجوب في حياتهم العلمية ونقرأ
أفكارهم ونعرض دراساتهم .عالمات مضيئة في جبين الوطن
وشموع ترسل أشعتها فوق أرضه وزهور يافعة في بستان الحياة،
ضيفنا في هذا العدد المالزم أول عبداهلل علي عنون مدير فرع
المعلومات األمنية بمركز شرطة المدينة الشامل بالقيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة.
حوار :المالزم حسن المنصوري  -تصوير  :محمد مطر

بداية نهنئكم لحصولكم على
شهادة الماجستير.

أشكركم عىل هذه التهنئة الرقيقة وأشكر
كل من قدم يل التهاين والتربيكات الصادقة،
حيث كانت فرحتي وفرحة األرسة كبرية
بعد تخرجي وحصويل عىل الشهادة ،وكل
فرد يشعر بالسعادة والرسور بعد أن يجني
مثار جهده وتعبه ،وأنا يف هذا الصدد أحيي
كل من وقف وساندين يف مشواري التعليمي
فلهم كل العرفان والتقدير ،وأهدي نجاحي
لوالدي وإخويت وزوجتي.
دراستكم للماجستير في ماذا
كانت ،وبأي جامعة؟

بطاقة تعرفية:
عبداهلل علي أحمد عنون،
من مواليد رأس الخيمة
بتاريخ  1985/1/24م،
متزوج ولديه ابن أسماه
علي ،درس االبتدائية في
مدرسة موسى بن نصير
واإلعدادية عمر بن الخطاب
والثانوية العامة بثانوية
رأس الخيمة ،خريج كلية
الشرطة بأبوظبي.
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علم االجتامع التطبيقي (مسار الجرمية
والعدالة الجنائية) من جامعة الشارقة،
هذا الرصح األكادميي العلمي الكبري الذي
تتخرج سنوياً من جدرانه أعداد كبرية من
أبناء الوطن بتخصصات علمية متنوعة،
ويقومون بتأهيل كوادر وطنية قادرة عىل
خدمة الوطن ورد الجميل.

ماهي توصيات رسالة الماجستير؟

موضوعها الوعي بأساليب الوقاية من
جرائم الرسقة من السيارات وكانت دراسة
ميدانية بإمارة رأس الخيمة ومتثلت
توصياتها:

 - 1تقوية جهاز األمن الوقايئ وتجهيزه لتنبيه السكان إىل وجود فئة يف املجتمع
بالتكنولوجيا الحديثة ملراقبة األحياء لديها استعداد للقيام مبثل هذه األعامل.
السكنية واألسواق.
 - 2تعميق مفهوم الرشطة املجتمعية من هل يوجد لديكم توجه بإكمال
خالل الرشاكة والتعاون بني املجتمع املدين دراسة الدكتوراه؟
واألمن الوقايئ والتفاعل والتواصل بني أفراد املاجستري كانت الخطوة األوىل واإلنسان
األمن الوقايئ واملجتمع وتنفيذ حمالت عىل هذه األرض يجب أن يتسلح بالعلم
توعية بالدور الذي يجب عىل الفرد القيام واملعرفة ،والفرص يف ذلك متاحة وسأسعى
به وتحمل مسؤولياته ودور األمن الوقايئ بكل جهد للحصول عىل الدكتوراه وما يثلج
الصدر أن منتسبي جهاز الرشطة أصبحوا
يف فرض األمن واالستقرار.
 - 3رضورة القيام بحمالت توعية منتظمة يحصلون عىل أعىل الشهادات العلمية من
للمجتمع بأساليب الوقاية من جرمية رسقة أجل االرتقاء بأنفسهم وبأداء وظيفتهم،
السيارات وإدخال برامج التوعية بالجرمية وهم يحظون ويحصلون عىل دعم كبري من
قيادات الدولة والقيادات الرشطية.
يف املناهج الدراسية .
 - 4مبا أن غالبية من يقوم بجرمية الرسقة
هم من أصحاب السوابق ،لذا يلزم تكثيف التعليم في دولة اإلمارات إلى
أين ،وما السبيل لالرتقاء به؟
مراقبة تحركاتهم أو مساعدتهم عىل التخيل
عن هذا التوجه من خالل إيجاد عمل لهم شهد التعليم يف دولة اإلمارات طفرة كبرية
وملموسة ويحظى هذا الجهاز بدعم كبري
ودمجهم مع أفراد املجتمع.
 - 5مبا أن غالبية من قاموا بجرمية الرسقة من املسؤولني ،وصاحب السمو الشيخ
هم وافدون فيتطلب القيام بدراسة لتحديد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
أكرث الجنسيات ارتكاباً لهذه الجرمية بهدف الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
ضبط استقدامها وتوعيتها بأهمية االلتزام دامئاً يدعم الحلقة التعليمية إدراكاً
بقوانني الدولة وتحذيرها من الرتحيل يف منه بأهمية العلم يف حياة الشعوب،
حال قيامها بتجاوز القانون وزعزعة األمن .والتعليم يف اإلمارات يركز عىل جودة
 - 6نرش أخبار الجرمية بوسائل اإلعالم األداء واملخرجات ،والوقت القادم يتطلب

,,

تطبيق أفضل املامرسات العاملية مبا
يتناسب مع اسرتاتيجية الدولة بكافة
مناحي الحياة وحاجات املجتمع.
ماذا تقولون عن المعاهد
والمدارس الخاصة بالدولة؟
وهل تتماشى مع مستوى
الدولة؟

هذه املعاهد واملدارس الخاصة تساعد
يف طرح برامج وتخصصات إضافية
قد تكون غري مطروحة لدى املدارس
الحكومية ،وتعد هذه املدارس إضافة
للعملية التعليمية وتصقل بعض
املهارات لدى الطلبة ،يسريان يف االتجاه
الصحيح.

ما مدى أهمية إقامة معرض
الكتاب؟ وكيف ترى إقبال الطلبة
على هذه المعارض؟

رسائل وطنية

ما أهم ما تعلمتموه في هذه
الحياة والشخصية التي تأثرت
بها؟

الحياة مدرسة مليئة بالدروس والكل
يتعلم منها وأن تحقيق الطموح ال يأيت
باألماين والتمني إمنا بالتخطيط والعمل
بجد وبذل الجهد للوصول لألماين ،ويف
هذا الصدد أشكر املقدم عارف الكاز
رئيس مركز رشطة املدينة الشامل ،حيث
مارست العمل تحت قيادته كضابط
تحقيق واستفدت منه الكثري ال سيام يف
املخاطبة والتعامل مع أفراد املجتمع،
ويظل صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب هو
النموذج لكل أبناء الدولة  ،إذ ميتلك
سموه نظرة مستقبلية طموحة ال تعرف
الحدود واملستحيل ويعشق العمل
وحب األوطان والتميز ،وهنا نهني
سموه والقيادة الرشيدة لفوز اإلمارات
وديب بتنظيم معرض إكسبو ،2020
حيث عمت الفرحة كل أرجاء الوطن
بهذا االنتصار العاملي الذي تحقق بفضل
دعم الحكومة الرشيدة والتغلب عىل
كل التحديات.
رأيك بالمجالت األمنية ودورها
التوعوي؟

بال شك ،معرض الكتاب له أثر طيب
وكبري عىل تنمية املعرفة والثقافة ،حيث
تلتقي العقول والثقافات وله جدوى
وصدى طيب ،ويشجع الناس عىل
القراءة ،ولكن عىل الطلبة والطالبات
دور أكرب يف هذه املعارض ،حيث إنهم
يقبلون عىل قراءة القصص والروايات
واالستفادة منها بالشكل املطلوب،
ويجب عىل الطلبة التعمق بشكل
مكثف يف هذه الكتب.

لها بصامت يف نرش التوعية األمنية
وحققت نجاحات عديدة وأصبحت
املجالت األمنية متارس أدوارا ً يف تبصري
املجتمع ،وهي تناقش جوانب متعددة
وتسلط الضوء عىل الجرائم وكيفية
التصدي لها ،وعىل القامئني عىل اإلعالم
األمني االلتقاء باألشخاص أصحاب
السوابق والتعرف عىل تجربتهم من
أجل العرب والدروس.

لماذا اخترتم العمل في السلك
الشرطي؟

ما األمنية التي تتمناها في
العام الميالدي الجديد 2014؟

االنضامم إىل جهاز الرشطة حلم كان
يراودين من الثانية عرشة من عمري،
حيث كانت تشدين شخصية وهيبة رجل
الرشطة ،وألن والدي كان ضابط رشطة
فلمست منه أثر العمل الرشطي عىل
حياة األفراد ،والرسالة التي أسعى إليها
من خالل وجودي بالسلك الرشطي ،نرش
الوعي األمني بني كافة فئات املجتمع.

أن تظل دولة اإلمارات دامئاً يف الطليعة
واملقدمة يف كل املجاالت واملستويات يف
ظل قيادتنا الرشيدة تحت مظلة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة -حفظه الله ،-وأن تنعم
مجتامعاتنا باملزيد من األمن والتالحم
وأن تكون سنة خري عىل كافة الشعوب
وأن يعم السالم يف كل مكان.
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موازين

محمد بن راشد
نموذج
لكل أبناء الوطن

محطة شرطية

اإلمارات 2021
من يعيش في دولة اإلمارات يشعر باألمان ،ويجد أن
الخير متجدد في يومه وحاضره ،ذلك أن لدينا قيادات
تضع المواطن على رأس أولوياتها ،وتبذل من الجهود
الكثير لتطوير المؤسسات الحكومية فيها لتصبح
قادرة على وضع الدولةوأفرادها في أفضل المستويات
دوليًا ،ألن ذلك يزيد مساحة األمن واالستقرار الذي هو
مطلب للجميع.
منذ فترة أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم «رؤية االمارات  ،»2021وعندما اطلعنا
على أجندة العمل المزمعة لسبع سنوات مقبلة ،زادت
مساحة الطمأنينة والتفاؤل ليس على حاضرنا فحسب،
بل على مستقبل الجيل الجديد الذي سيقطف ثمار
هذه الرؤية وما تتضمنه من أجندة تصب أعمالها في
مصلحة المواطن قبل أي أحد آخر.
إن القيادة الرشيدة تسعى جاهدة إلى تحقيق كل ما
من شأنه أن يسعد إنسان اإلمارات ،وإن إطالق األجندة
الوطنية  2021جاء ليحقق ذلك البعد االستراتيجي للدولة
حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة.
إن المبادرة أجندة متكاملة ومترابطة ،تهدف
لتطويرالتنمية الفعالة وتسخيرها في منظومة
واحدة ،تستهدف رفع مكانة الوطن والمواطن على
المستويين اإلقليمي والدولي ،كما أنها تزيد من الترابط
والتنسيق بين الجهود االتحادية والمحلية في ترسيخ
دعائم التطور ،والعمل على تنمية مقومات الدولة في
شتى المجاالت األمنية واالجتماعية .
نشكر قياداتنا الرشيدة على الجهود الكبيرة من أجل
االرتقاء بكافة الخدمات التي تصب في خدمة المواطن
وكل من يقيم على هذه األرض الطيبة .
لذلك لنعمل جميعًا لتقديم خدمة نوعية متميزة
لعمالئنا في سبيل االرتقاء بالخدمة ولنحقق المطلوب،
وهو الريادة والتميز دائمًا.

من خلف القضبان

قضية هزت األوساط االجتماعية
برأس الخيمة

ربة البيت

وابنتها كانتا
ضحية عنف
الخدم

ً
سنايت برهانو إثيوبية الجنسية  21عاما أثارت الرأي العام في إمارة رأس الخيمة حين
أقدمت الخادمة على طعن مخدومتها بالسكين وهربت تاركة وراءها ألسنة اللهب تأكل
محتويات الشقة ،وسحب الدخان تكتم أنفاس الطفلة وهي نائمة في فراشها.
طرقنا أبواب السجن المركزي باإلمارة فاستوقفتنا دموعها بعد أن حكم عليها باإلعدام،
وهي معيلة ألم وخمسة أشقاء أيتام وعند حوارنا معها روت لنا قصتها والدموع
تتساقط من عينيها فقالت:
كتب  :مبارك المري  -تصوير  :محمد مطر
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من خلف القضبان

طعنات األثيوبية تنهي حياة األم
والدخان يخنق الطفلة
ضحية عنف
أنا ضحية العنف املنزيل أقدمت عىل فعلتي هذه
بعد أن استنفذت كل الطرق للوصول إىل حل مع
الضحية (ربة البيت) ،والتي كانت تقوم بتعذيبي ومل
ترتدد للحظة بسبي ورضيب ،حاولت الهروب ألكرث
من مرة ولكن دون جدوى ،ومل أستطع أن أبوح
لزوج املغدورة ألنها كانت تهددين بالقتل ورمي
جثتي يف البحر فبثت يف نفيس الرعب عىل الرغم
من أنني مل أتوان للحظة واحدة يف تلبية طلباتها
وكنت أقوم بدوري كخادمة عىل أكمل وجه ملدة
شهر مىض وأنا أعيش حالة من الخوف والرعب إال
أنه يف يوم من أيام رمضان ذهبنا إىل منزل صديقتها
لتناول وجبة اإلفطار أمرتني بأن أترك االهتامم
بابنتها البالغة من العمر ست سنوات وأساعد
الشغاالت يف املطبخ إلعداد وجبة الفطور ففعلت
كام أمرتني يف تلك األثناء ،وكانت الطفلة تلعب مع
أقرانها عىل الدراجة الهوائية فوقعت فاستدعتني
وقامت بشتمي ومشاجريت ألين تركت الطفلة عىل
الرغم من أنها هي من أمرتني بذلك وأفهمتني بأن
مكاين يف املطبخ وأن الطفلة هي من تقوم برعايتها،
بعدها طلبت منها أن نعود إيل شقتنا فأنا ال أحتمل
ما أراه من أعامل تقوم بها هي وصديقتها فرفضت
وبعد حني اتصلت املغدورة بزوجها وطلبت منه أن
يقلنا إىل الشقة وقبل أن يأيت هددتني بالقتل إذا
تكلمت عن ما رأيت وسمعت وما تعرضت له من
شتمٍ ورضب وبسبب الخوف الذي انتابني مل أتكلم
عندما جاء زوجها وأقلنا إىل شقتنا فعاودت الطلب
منها بأن تعيدين إىل مكتب الخدم ألنه ال طاقة يل
بالبقاء معها ولو لساعة واحدة فرفضت وقالت يل
بالحرف الواحد إن موتك يكون عىل يدي ،فتسلل
بداخيل الرعب عدة مرات حتى أين كنت قلقة من
كرثة تهديداتها .

رعب متواصل
كانت بداية النهاية ملسلسل الرعب املنزيل الذي
لبثت تحت وطأته ملدة شهر ،ففي أحد األيام من
رمضان ذهبنا لإلفطار وزيارة بيت أخت الضحية يف
إمارة الشارقة وكانت ترضبني وتشتمني أمام أختها
بسبب أو بدونه وحينها طلبت منها أن نرجع إىل
شقتنا يف إمارة رأس الخيمة فرفضت وقالت يل إن
األمر بيدها هي وليس بيدي أنا فأنا مجرد خادمة،
نعم مل تكن تتوان عن إطالق الكالم الجارح ال يف
شقتنا وال خارجها ،نفذت مني كل أساليب الصرب،
فقررت أن أبلغ زوجها عن ما يحدث يل وهو ملزم
بإعاديت إىل مكتب الخدم مهام فعلت يب قررت
أن أبوح وأكرس حاجز الصمت الذي تسبب يل
بالرعب والخوف طيلة فرتة عميل يف شقة الضحية،
بعدها اتصلت هي بزوجها وطلبت منه أن يرجعها
من منزل أختها يف إمارة الشارقة إىل شقتنا بإمارة
رأس الخيمة ،فجاء وأقلنا ،ونحن يف الطريق أخربته
بكل ما يحدث وطلبت منه أن يعيدين إىل مكتب
الخدم ألنني ويف كل الظروف ال ميكنني االستمرار
معها ،ذلك أنه مقل يف تواجده معنا ،وعىل ضوء
كالمي حدث شجار شديد بينهام وأمرها بأن تحسن
معاملتي وإال سيعيدين ملكتب الخدم وال يأيت لها
بخادمة أخرى ،وصلنا إىل شقتنا فأمرتني بإعداد
السحور فنفذت ما طلبت ثم قالت يل بأن أعد وجبة
الفطور للطفلة عند الساعة السادسة صباحاً ،ويف
متام السادسة دخلت إىل املطبخ وبينام كنت واقفة
أقطع البطاطة والجزر أمام الطباخ والنار مشتعلة
فوجئت بها تخنقني من الخلف وترضبني بكل ما
لديها من قوة وتشد شعري فراودين شعور بأنني
سوف أموت يف تلك اللحظة وحان تنفيذ تهديدها
يل ،حاولت الدفاع عن نفيس حيث كانت تردد
أثناء الشجار أمل أقل لك إذا أخربيت زوجي سوف

,,

على الجميع أن يلجأ للقانون
حق حقه
الذي البد أن يفرض سطوته ويعطي كل ذي ٍ

أقتلك وأرمي جثتك يف البحر حينها عشت حالة
من الذهول ال توصف وأيقنت بأنها سوف تقتلني،
شددت قبضتها حول عنقى فطعنتها بالسكني التي
كانت بيدي طعنة يف البطن ثم اتبعتها بطعنة أخرى
يف البطن وطعنتني يف العنق فسال دمها عىل األرضية
وانزلقت ووقعت عىل األرض وهي تسبني فهرعت
إىل باب الشقة ألهرب فوجدته مقفالً بحثت عن
املفتاح يف غرفة الضحية فوجدته تحت املخدة
وفتحت الباب وهربت وتركت الضحية والطفلة
كانت نامئة يف الصالة لتفارق الحياة إثر الحريق
الذي حصل ،حيث مل متت الطفلة محروقة ولكن
فارقت الحياة بسبب االختناق الذي سببه الدخان،
ألقي بعدها القبض عيل ،وها أنذا خلف القضبان،
هربت من املوت ووقعت بحكم اإلعدام.
وقالت وهي باكية ،لو أن الوقت يرجع إىل الوراء
لن أقدم عىل ما أقدمت عليه عىل الرغم من أن
كل ما حصل هو دفاع عن النفس فأنا لست من
أصحاب السوابق ال يف بلدي ،وال يف دولة اإلمارات،
أتيت ألعيل إخويت األيتام ووالديت الطاعنة بالسن،
أتيت للبحث عن لقمة العيش وطلب الرزق ومل
آيت ألقرتف الجرمية وأكون خلف القضبان ويحكم
عيل باإلعدام.
ندم وحسرة
ال أخفيكم حقيقة الندم والحرسة التي أعانيها عىل
ما حدث ،وأكرث ما يؤملني هو موت الطفلة الربيئة
التي ال ذنب لها وماتت بجريرة وذنب والدتها ،أنا
وبكل رصاحة وأصدقكم القول أعرف بجرميتي وذنبي،
ولكن أحمل الضحية املسؤولية كاملة ألنها وبسبب
سوء معاملتها هي من أجربتني عىل أن أقدم عىل ما
اقرتفت.
أخريا ً ،أمتنى من الله العيل القدير بأن يعتقني مام أنا
فيه ويطلق رساحي وأعود ألحضان أرسيت ،وأدعو الله
أن يحفظ الجميع من كل مكروه وأن يجري مصاب
املصابني ،توقفت عن الكالم ودموعها تسبق ما تقول
إال أن كلمتها األخرية كانت نصيحة توجهها للجميع
بأن يعتربوا من قصتها ،وعىل كل مظلوم أن يلجأ إىل
الجهات املختصة التي بإمكانها أن ترفع الظلم عنه
دون اللجوء إىل التفكري بالعنف ،بل عىل الجميع أن
يلجأ للقانون الذي البد أن يفرض سطوته ويعطي
كل ذي حقٍ حقه.
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حوار

موزة الخابوري:

المرأة اإلماراتية حظيت بدعم كبري من القيادة الرشيدة

حظيت المرأة اإلماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل الحكومة الرشيدة ،وباحترام كبير من الجميع ،وتعزز دورها مع التطور الذي تشهده
الدولة في مختلف المجاالت ،وباتت محل اهتمام كبير في إشراكها في جميع التخصصات ،ومنها المجال الشرطي ،فلم يقتصر للرجل فقط،
االجتماعية بينها وبينه  .مجلة «العين الساهرة» التقت في هذا العدد بإحدى الشخصيات الشرطية النسائية التي
المساواة
ً
ً
لتؤكد بذلك ًعلى ً
تمثل نموذجا مشرفا ودليال واقعيا لنجاحات المرأة اإلماراتية من خالل أدائها المتميز في العمل الشرطي ،فكانت المالزم موزةراشد الخابوري
مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية،ضابط ارتباط لألنشطة الرياضية واالجتماعية بشرطة رأس الخيمة معنا في هذا اللقاء
الشيق للتعرف أكثر على تفاصيل هذا التميز .
حوار:المالزم أول زينب يحيى المعز  -تصوير :محمد مطر

يشرفنا أن تكوني ضيفة متميزة في مجلة
«العين الساهرة»  ..ونود أن تحدثينا عن
مسيرتك العملية منذ التحاقك بالعمل
الشرطي ؟

جاء تعييني عام 1992م ،ويف البداية كنت كإدارية (أعامل
مكتبية) يف مجال البحث الجنايئ مبختلف تخصصاته
كالتحريات واملوقوفني ثم إىل البصمة قبل انتقايل حالياً
إىل الرشطة املجتمعية ،حيث قدّمت لدورة املستجدين
يف رأس الخيمة وكانت تعريفية عن العمل الرشطي
ومتطلباته األساسية ،ثم إىل أبوظبي عام 1997م ،وحصلت
عىل املركز األول يف الضبط والربط العسكري ،وبفضل من
الله ثم متابعة وتوجيهات املسؤولني املستمرة لالرتقاء
مبستوى أدايئ ورفع كفاءيت ،توالت نجاحايت وحصويل عىل
املراكز األوىل يف كثري من الدورات التدريبية .
ماذا تعني لك ثقافة التميز المؤسسي ؟

نرش ثقافة التميز املؤسيس يف مختلف اإلدارات بني
املوظفني يشجع عىل االرتقاء باألداء املؤسيس ،وذلك
بفضل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،ومبتابعة
اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
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رأس الخيمة ،ونائب قائد عام الرشطة ،العميد محمد
النويب محمد ،واملسؤولني كافة وعىل رأسهم العميد جامل
أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة والعميد
عبدالله خميس الحديدي مدير عام العمليات املركزية،
وكذلك العميد متقاعد عيل الزعايب ،إلميانهم الكبري
يف دور العنرص البرشي لرفع مستوى الخدمات األمنية
املقدمة للجمهور ،والعمل عىل تحفيزهم ورفع كفاءتهم
وتشجيعهم بكافة السبل ،من خالل املتابعة املستمرة
والزيارات امليدانية للموظفني ومتابعة عملهم وتوجيههم
باستمرار لضامن تحقيق تنفيذ األهداف املنشودة عىل
أكمل وجه ،فالتحسني والتطوير هو أهم هدف لقيادتنا
الرشيدة ،مبا يحسن أداء القيادات واإلدارات عىل مستوى
الدولة بشكل مستدام ليحقق بذلك رضاهم مبا يتواءم مع
تحقيق األهداف .
حدثينا عن أهمية وجود العنصر النسائي في
العمل الشرطي ؟

لقد تغريت املفاهيم االجتامعية بشكل عام يف جميع
األمور وليس فقط يف إقبال املرأة عىل العمل باملجال
الرشطي ،حيث كان يف البداية عملها يف هذا املجال
مستحيالً بالنظر للعادات والتقاليد ،وكان مفهوم االختالط

ممنوعاً ،وكان يقترص وجودها يف املنزل لرعاية األبناء،
ولكن وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتاممهم
الكبري باملرأة ملا لها من أهمية فعالة ومؤثرة يف إنجاح
العمل بكافة مجاالته ،تبوأت املرأة أعىل املناصب بفضل
التشجيع املستمر لاللتحاق بالتعليم والوظائف ،وهو أكرب
دليل عىل حجم التغري الذي حدث يف املفاهيم االجتامعية
لدى أفراد املجتمع خاصة يف النظرة العامة لعمل الرشطة
النسائية ،فأصبحت املرأة تحصل عىل تشجيع من األب
واألم والزوج واألخ واإلبن .
هل شكلت جمعية الشرطة النسائية
اإلماراتية إضافة فعلية للعنصر النسائي منذ
تأسيسها؟ وكيف ذلك؟

يعترب إنشاؤها خطوة مهمة تدل عىل مدى حرص واهتامم
القيادة العليا بالرشطة النسائية ،فالجمعية تهدف إىل
إبراز وتعزيز دور املرأة يف مختلف املجاالت الرشطية،
وذلك من خالل املساهمة يف إعداد جيل جديد من
العنارص الرشطية النسائية من ذوات الكفاءات املهنية
العالية التي تم تدريبها وتأهيلها ،إضافة إىل رفع مستوى
الوعي االجتامعي حول دور املرأة يف املجال الحيوي الذي
يختص بتحقيق األمن للمجتمع ،وإبراز جهود الرشطة

حوار

النسائية ،فضالً عن قيام الجمعية بالعديد من املشاركات
املهمة واألحداث العاملية الكبرية ،ويف املؤمترات العاملية
للخارج .
كونك مدير فرع البرامج المجتمعية ،ماهي
أهم األنشطة والفعاليات التي تقومون
بها؟

نقوم باملشاركة يف جميع املناسبات سواء الوطنية أو
الخاصة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة منها،
وتنظيم العديد من املحارضات واملسابقات املختلفة
لألطفال وللجمهور بشكل عام يف املراكز التجارية الكبرية
باإلمارة وخارجها  ،وكان آخرها املشاركة يف املؤمتر
اإلقليمي الثاين للرشطة النسائية لعرض أبرز أعامل
جمعية الرشطة النسائية اإلماراتية يف مجال دعم العنارص
النسائية العاملة بوزارة الداخلية .
ً
ً
ً
وجدت تجاوبا واضحا وملموسا من جانب
هل
ِ
العنصر النسائي في المشاركة؟

بشكل كبري جدا ً ،حيث وجدت فيهن تفاعالً ملموساً
وحب العطاء وخدمة الوطن واملواطن واملقيم ،لعكس
الصورة الحضارية املرشفة للدولة يف استقبال كافة
الفعاليات واألنشطة واملشاركة فيها ،بل إنهن يقدمن
عىل املشاركة تلقائياً وبدون انتظار األوامر أو التوجيهات،
فيتمتعن بكفاءة تؤهله ّن لإلرشاف الذايت وكان هذا له
األثر الطيب يف إنجاح كافة املشاركات التي نقوم بها .

كيف تقيمين أداءهن؟ وكيف تجري عمليات
تطوير األداء؟

التدريب والتأهيل من األمور املهمة لرفع كفاءة املوظف،
وتطوير أدائه لألفضل من خالل االطالع عىل مختلف
املامرسات عىل مستوى الدولة وخارجها ،وإكسابه للعديد
من املهارات املختلفة من خالل املشاركة يف األنشطة
والفعاليات املحلية والعاملية التي ننظمها ،وكان آخرها
مبهرجان عوايف السياحي برأس الخيمة ،حيث دعتنا
إحدى املواطنات للمشاركة يف احتفالية يوم ميالد ابنتها
لنضفي جوا ً مختلفاً عليها ،وبالفعل قمنا بتلبية النداء
فورا ً ،فريقنا «متوحد» ومتفاهم ألبعد الحدود ،وهو
مكون من  30منتسبة من مختلف اإلدارات واألقسام
وتسوده روح املنافسة الرشيفة وحب تقديم كل األفكار
املبدعة واملتميزة يف سبيل إظهار الفريق بصورة مرشفة .
حدثينا عن أوجه التعاون والتنسيق بينكم
وبين كافة القيادات واإلدارات العامة ذات
الصلة؟

بفضل التوجيهات الحثيثة للقيادة العليا الرشيدة والرامية
إىل تبادل الخربات من خالل الزيارات امليدانية التعريفية
والتنسيقية بني جميع القيادات واإلدارات لتطوير األداء
وتحقيق التميز ،عمل ذلك عىل رفع الكفاءة واالطالع عىل
آخر املستجدات بني الجميع لنقل األفكار املبدعة لتطوير
العمل األمني ،حيث بيننا تواصل مستمر وفعال ،ونصائح
وإرشادات متبادلة عىل مدار العام ،وهي مستمرة وال

يبخل أحد مبد يد املساندة والدعم للجميع عند الحاجة،
وكان ذلك ملموساً يف تقدم العمل األمني عىل مستوى
الدولة .
ماهي أطر التعاون بينكم والمؤسسات
والدوائر األخرى في زيادة وعي الجمهور
بدور الجمعية وتجنب الجرائم والسلوكيات
الخاطئة؟

الجمهور واملؤسسات والجهات الخارجية من العنارص
األساسية ،بل واملهمة جدا ً إلنجاح أي مهمة نقوم بها،
وهم محور ورشيك أسايس إلنجاح كافة الفعاليات
واألهداف املوضوعة ،فاستجابة الجمهور الخارجي يلعب
دورا ً كبريا ً وأساسياً يف الحد من كثري من السلوكيات
الخاطئة التي قد ميارسها البعض ،وللحد من الجرمية،
فعملنا بكل الطرق عىل كرس الروتني والصورة الخاطئة
بني الرشطة والجمهور ،من خالل مشاركتهم يف كافة
الفعاليات واملسابقات وتقديم كافة الخدمات لهم .
كيف كان اهتمام األهل والزوج بمجال
تخصصك؟

لقد حصلت عىل دعم واهتامم كبري من جانب أمي

وأخي املرحوم نارص ،وزوجي ،وأبنايئ ،واملسؤولني كافة،
وتوجيهاتهم املستمرة يل ونصائحهم ليك أخطو خطوات
إيجابية إىل ما وصلت إليه اآلن ،وبفضل دعوات أمي يل
للميض قدماً نحو التميز .
كلمة أخيرة نختم بها لقاءنا معك

أقدم كل شكري وامتناين وتقديري لجميع املسؤولني
وعىل رأسهم سمو القائد العام ونائبه اللذان قدما كل
الدعم واالهتامم واملتابعة للجميع ،كذلك تسخريهام
كل اإلمكانيات إلبراز الرشطة النسائية وعلو مكانتها،
ملا لها من قدرات غري محدودة للعمل بكفاءة يف كافة
املجاالت التي ال تقل أهميتها أو متطلباتها عن العمل
الرشطي ويؤكد بذلك مكانة املرأة اإلماراتية واستحقاقها
للمناصب والرواتب والعالوات .
بيانات شخصية :
اإلسم  :موزة راشد الخابوري.
الحالة االجتماعية :متزوجة.
عدد األبناء4 :
تاريخ التعيين 1992 :م
المؤهل العلمي :استكمال دراسة بكالريوس قانون واقتصاد.
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التسول
تـنتـشر فـي دول عديـدة
تعتبـر قديـمة،
ظـاهرة
لكـنها بدأت تـزداد و تتـفاقم
بصـورة ملفتـة للنـظر ،هـذه
هـي التـسول،
الظـاهرة
وتعـد قديمـة بقدم حيـاة
الشعـوب ،وهـي داء خطيـر
ـوب
متفشـي في كل شع ً
العـالم ،وقـل مـا تجد شعبـا
من شعـوب األرض يخلـو منـها
 ،ولكنـها تتبـاين حسب الحـالـة
االقتصاديـة التي تعيـشهـا
المجتمعـات ،إذ تظـهر للعيـان
في مكـان وتختفـي في
مكـان آخـر ،وقد التـرى فـي
كل األمـاكن وبنفـس الدرجة
لوجـود سلطـة القانـون في
المجتمعـات التـي تـرفض مـثل
هذه الحـالـة .
محمود المحمدي
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وظـاهرة التسـول تـزداد فـي املجتمعـات التي
تعانـي الفقـر ،نتيجـة ضعـف االقتصـاد ،أو نتيجـة
الحصـارات التـي تفرضهـا دول عىل دول أخـرى ،إذ
التجـد مكـانـاً يخلـو من املتسـولني فـي األسـواق ويف
اإلشـارات الضوئيـة املنتشـرة يف شـوارع العـواصم
علـى وجـه الخصـوص ،أمـا فـي األمـاكن الدينيـة
فتجـد عـددا ً كبيـرا ً من املتسـولني ،بعضهـم اتخذهـا
مهنـة تـدر عليـه أمـواالً كثيـرة ،والبـعض اآلخـر
دعتـه الحاجـة املـاديـة أن يسـلك هذا السلـوك
ليحصـل علـى مـا يسـد رمقـه مـن لقمـة العيـش،
ونتيـجة الخبـرة املرتاكمـة عنـد بعضهـم أخـذ البـعض
منـهم يتـفـنن فـي هـذه املهنـة ،فبعضهـم يجلـب
معـه أطفـاالً صغـارا ً تـراهم دائـامً فـي حـالـة غفـوة
طويـلة اليفيقـون منهـا مـادام ذووهـم أو مربوهم
ميـارسـون عمـلهم فـي التسـول.
وللحقيقـة ال أكثـر فـإن البـعض اآلخـر منـهم أخـذ
ينـرش النـساء بنـظام يـومي فـي اإلشـارات الضوئيـة،
وكأنهـم يـؤدون واجبـاً اليتـخلـون عنـه علـى مـدى
أيـام األسـبوع ،ومنـهم املعـاقـون الـذين اليـقدرون
علـى العمـل كونـهم فـاقـدين ألحـد
أجـزاء أجسـادهم ،والقسـم
اآلخـر مـن الشـباب

الذيـن يبـررون تسـولهم بأنـهم عـابـرو سبيـل
انقطعـت بهـم السـبل ،وفقـدوا نقـودهم وهـم مـن
منـاطق بعيـدة كـام يدعـون ،ويريـدون بـطلب املـال
مواصلـة الـطريق … ولـكن مـن يتـكرر أمـامه هـذا
املشـهد ولنـفس األشخـاص سـواء كـانـوا رجـاالً أو
نسـا ًء ،التنطلـي عليـه هـذه الحيـل.
ولو استـعرضت آراء النــاس فـي هـذا األمـر تـجـد
أن :
أحدهم يقول :إن الحديث عن التسول اليقف عند
حد والينتهي ،ألنه شاق وطويل وفيه مداخالت كثرية
 ،وهو يعترب أن معظم الذين يقفون يف أماكن
خاصة كأنهم متسولون هم يف الحقيقة عنارص أمنية
ومخابراتية تسخرها األنظمة والحكومات وتكون
وظيفتها مراقبة األحداث عن قرب ،من دون أن يشك
بـوجـودهـم أحـد كـمـا نشاهده يف بعض األفالم ذات
الطابع البولييس .
أما آخر فيقول :إن يف كل املجتمعات التي تنعدم
فيها ظاهرة التكافل االجتامعي  ،تربز ظاهرة التسول،
وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم ،فهي موجودة يف
أغلب بلدان العامل وعىل مر التاريخ،
فلو التقيت بأحد املتسولني
الكتشفت أن الذي

,,

مقاالت

تعمل الدول والحكومات
ومؤسسات المجتمع
المدني على منع
التسول ومكافحته ألن
التسول قد يدفع إلى
الجريمة

يدفعه ملامرسة هذه الحالة ليس العوز وحده وإمنا
شعوره بالنقص ،حاله كحال البخيل الذي ليس له قناعة
باملتوفـر لديه من املال ،إضافة إىل ذلك فإنه الميلك أي
نوع من الثقافة وباألخص الثقافة الدينية التي ترفع
من مستوى اإلنسان ،وتحافظ عىل عدم هدر كرامته،
لذلك فإن أغلبهم من غري املتعلمني ويسلكون هذا
السلوك عن طريق إثارة الشفقة والعاطفة واستخدام
جميع لغات التسول التي يعرفونها ويتقنونها جيدا ً،
والتي أكرثها كذب مصطنع ،وللحد من هذه الظاهرة،
هناك عدة أساليب للحد منها ومحارصتها بعض اليشء،
وهو أن تقوم الدول التي تكرث فيها هذه الظـاهـرة
باحتواء املسنني يف الدور املعدة لهم ،وللمرشدين
وللمعاقني مؤسسة إنسانية تلبي من خاللها حاجاتهم
املادية ،ومن خالل هذا العمل ،سوف يتضح لها الكثري
من الحقائق عن ارتباط هذه الفئة بذويهم ارتباطاً
مبارشا ً ألن هناك بعض األشخاص تدفعهم عوائلهم
إىل التسول بعد أن تفرض عليهم مضـايقـات عـديـدة .
ن ـظـرة الـديــن للـتسـول فـي الـمسـاجـد

عن عبدالرحمن بن أيب بكر الصديق قال :قال رسول
الله صىل الله عليه وسلم« :هل منكم أحد أطعم اليوم
مسكيناً؟ فقال أبوبكر :دخلت املسجد فإذا أنا بسائل
فوجدت كرسة يف يد عبدالرحمن فأخذتها فدفعتها
اليه» .ففيه دليل عىل أن السؤال يف املسجد ليس
بحرام ،وأن الصدقة عليه ليست مكروهة ،حيث اطلع
النبي صىل الله عليه وسلم عىل ذلك بإخبار أيب بكر ومل
ينكره ،ولو كان حراماً مل يقر عليه ،بل كان مينع السائل
من العودة إىل السؤال باملسجد ،ولو ثبت أن هناك
نهياً عن السؤال باملسجد لكان محموالً عىل الكراهة
التنزيهية ،وكان حديث أيب بكر صارفاً له عن الحرمة.
قال الله تعاىل« :وأما السائل فال تنهر» .أي ال تزجره،
فهو نهي عن إغالظ القول ،ولكن رده ببذل يسري أو
رد جميل.
وروي عن أيب هريرة أن رسول الله -صىل الله عليه

وسلم -قال« :ال مينعن أحدكم السائل ،وأن يعطيه إذا
سأل ،ولو رأى يف يده قلبني من ذهب»! القلب بضم
القاف وسكون الالم السوار.
وقال إبراهيم بن أدهم :نعم القوم السؤال :يحملون
زادنا إىل اآلخرة.
وقال إبراهيم النخعي :السائل يريد اآلخرة ،يجيء إىل
باب أحدكم فيقول :هل تبعثون اىل أهليكم بيشء؟
لكن هناك من يسأل الناس تكرثا ً ،فقـد قـال -صىل الله
عليه وسـلم ،-واصفاً الذي يكرث يف السؤال ليس لحاجة
إمنا ليكرث ماله .
«ما يـزال الـرجل يسـأل الناس حتـى يأتـي يـوم
القيامـة ليس فـي وجـهه مـزعة لحم».
التـسـول عــن طـر يــق اإلنــترنـت

وهناك نوع آخر من التسول ظهر حديثاً هو التسول
عن طريق اإلنرتنت  ..وهذا النوع يـكـون عن طريق
رسائل مزعجة وبصورة متكررة ومـا أن تـفتـح إحـدى
هـذه الـرسـائـل .حتـى تـجـد أن هـنـاك مـن يـرشح
لـك معـاناتـه وأنـه بـحـاجة لـمبلـغ مـن الـمـال
مـن أجـل الـعــالج أو إجـراء عمـليـة جـراحـية ،أو
مـن خـالل بـعض اإلعـالنـات التـرويـجيـة لـبـعض
الـمنظمـات مـن أجـل جـمـع األمـوال.
نـظـرة الـمـجتمـع لـظاهـرة التـسـول

نـظـرة املـجتمـع للـتسول تـختلـف مـن بـلـد لـبلـد،
ومـن شخـص إلـى آخـر ،ويـرى الكثـري أن اعتمـاد
الكثـري علـى التـسول كـمهنـة يـوميـة تـدر دخـالً
معقـوالً سـببه تعـاطـف النـاس مـع االستـجداء
الكـاذب للكـثـري من املتـسولـني.
تختـلف أوضاع وطـرق التسـول فـي العـالـم ،ففـي
الهنـد مـثالً هنـاك مـدينـة للمتسـولني ،لـها قـوانـينها
ورشيـعتها وطـريقة العـيش فيـها .فـي البـالد
الشـرقـية واملسـلمة منـها يختـار املتسـولون أماكن
العبادة والجوامع واألرضحة مكاناً ملامرسة عملهم ،ويف

الدول الغربية تجد املتسولني قرب الساحات العامة
واملتاحف ميارسون عملهم بطريقة أخرى من خالل
العزف والغناء يف األماكن العامة أو رمبا الرسم.
وهناك بعض الباحثني يصورون من يعيش عىل
املساعدات املحلية أو العاملية باملتسولني ،حتى بعض
العاطلني الذي تستهويهم املعيشة عىل املساعدات
املالية وما إن توفر لهم فرصة عمل حتى يعزفون عنها
مفضلني رمبا عيشة الكفاف عىل مساعدات تكفيهم
لتوفري قوت يومهم.
والحديث يطول لكن يف النهاية استذكر مثالً شعبياً،
والذي يصف حالة املتسول الذي يستجدي من متسول
آخر «مجدي يجدي من مجدي  ...والله يرحمك
ياجدي».
ماهي الطرق واألساليب التي يجب أن تتخذها
الدول والحكومات في مكافحة التسول؟

تعمل الدول والحكومات ومؤسسات املجتمع املدين
عىل منع التسول ومكافحته ،مع أخذها بعني االعتبار
أن التسول قد يدفع إىل الجرمية ،وبالتايل يستوجب
عالجاً وقانوناً يتضمن تغليظ العقوبات بحيث تكون
رادعة.
ويربز من بني وسائل العالج ،التشجيع عىل العمل
والكسب ،والحثّ عىل الرتاحم والتكامل والتعاون
والتكافل ومساعدة الفقراء واملع َوزين ،ومسؤولية
الدولة يف ضامن معيشة األفراد وس ّد حاجاتهم ،باإلضافة
إىل دور وسائل اإلعالم يف محاربة الظاهرة عن طريق
التثقيف والتوجيه ،وغريها من الوسائل واألدوات التي
تسهم يف الحد من الظاهرة ،يف ظل تعاون وتنسيق بني
مختلف املؤسسات والجهات العامة واألهلية ،ألجل
تجفيف منابع التسول ،وتأهيل املتسولني ،وتغليظ
العقوبات ،فاملعالجة ترتبط بشكل أو بآخر بالقانون
والعقوبات ،وتغليظها ،فكلام كانت عقوبات رادعة،
أسهم القانون بدوره يف مكافحة هذه اآلفة.
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مصائد التكنولوجيا الحديثة
بين الحين واآلخر ال ً تزال الحياة
العصرية تنجب أشكاال جديدة من
وسائل التقنية التي جعلت من
العالم أشبه بقرية صغيرة ال يخفى
فيها شيئ سواء مباح أم غير
مباح ،ويعتبر البريد اإللكتروني من
األمور التي دخلت عالمنا ليصبح من
الضروريات ،إذ تعددت استخداماته
التي لم تعد من أجل البحث عن
وظيفة أو مراسلة األصدقاء ،بل
تجاوزت حدود المسموح ،حيث من
الممكن اآلن البحث واالختيار بكامل
الحرية عن الزوج والزوجة  ..الحب
والحبيبة ولتبدأ عملية نسج حكايات
عديدة قد يبقى أبطالها مجهولين
أو ربما تسمح الظروف بمعرفة
بعضهم البعض والوصول إلى
نهايات سعيدة وأخرى كارثية!!
إعداد :ماهر عبدالرحمن سالم
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قصص واقعية
صدمة  ..قاتلة
من خالل موقع «التشات» تعرف عليها وتعرفت
عليه ،ومىض بهام قطار هذا التعارف لفرتة من
الزمن ،تكلام بأشياء كثرية لدرجة أن العالقة أصبحت
(وثيقة وعميقة) ،إىل أن جاء اليوم الذي اتفقا فيه أن
يكونا رشيكني دامئني مدى الحياة ،وعزما عىل اللقاء
األول وحددا املكان والزمان ،وأخذ كل منهام ينتظر
اللحظة الحاسمة التي لطاملا اشتاقا إليها وحانت
لحظة اللقاء ،وفجأة تالقت العيون وخفقت القلوب،
ولكن سبقت كل ذلك صدمة غري متوقعة زاغت فيها
العيون وتحطمت فيها القلوب  ..لقد وجد نفسه يقف
وبكامل أناقته أمام شقيقته الصغرى!!
الزوجة  ..من غير قصد  ..وقعت!!
الفضول دفعها وبدون حواجز رادعة أن تدخل هذا
العامل الذي لطاملا سمعت عنه لرتى ما فيه ،مكان
لقائها مع هذا املوقع يتم رسا ً بعيدا ً عن عيون الزوج
واألبناء ،وبعد فرتة قصرية تلقى اسمها املستعار الكثري
من التواصل الذكوري ،حيث وجدت من أحدهم
تواصالً شدها إليه بفعل كلامته املعسولة والعبارات
املوزونة ،وجدت نفسها فجأة ضحية هذا الطرف الذي
أرس قلبها ومالت إليه عاطفتها األنثوية التي بدورها
انعكست سلباً عىل حياتها وعالقتها مع زوجها الذي
أخذ يبحث من ورائها عن السبب وراء هذا االنقالب
اال مقبول والالمنطقي بعد كل هذه السنني ،ليكتشف
نهاية األمر أن زوجته املصون يف حالة حب وهيام مع
أحد فرسان «التشات» !!
عاشق  ..متيم
قصة ذاع صيتها يف وقتها ،والتي تحدثت عن شاب
يف مقتبل العمر ومن خالل موقع «التشات» تعرف

عىل فتاة أخذت تبادله الرسائل النصية وتتجاوب
معه باستمرار لفرتة من الزمن ،حتى وقع أسريا ً بحبها
وهام عشقاً بها ،ويوم اتفق معها عىل اللقاء وحددا
املوعد واملكان لهذا اللقاء الشيق ليفاجأ بصدمة كادت
أن تودي بحياته ،فالعشيقة والحبيبة مل تكن سوى
(صديقه) الذي مازحه واستمر هذا املزاح طوال هذه
املدة ! ..

فيما يلي استطالع آلراء بعض
الشباب والشابات ممن عرفوا
موقع «التشات» قالوا فيه:
وسيلة سيئة
(فاطمة)  ..تقول :هذه وسيلة سيئة وغري مجدية،
فكيف ميكن لفتاة أن تثق بشاب تتحاور معه وبشكل
افرتايض بعيدا ً عن الواقع ،والذي غالباً ما يكون حوارا ً
وتعارفاً وردي اللون يف البداية ورمبا النهاية صدمة،
فليس كل ما قيل ميكن أن يكون صحيحاً.
كلمات ورموز
(داليا)  ..تقول :أجد يف «التشات» وسيلة مميزة
للتعرف عىل رشيك الحياة أو حتى إلقامة عالقات
صداقة مع الشباب وال أكون مضطرة للخروج معهم
إىل املقاهي أو إعطائهم رقم هاتفي بينام أكتفي
بالتحدث من خالل كلامت ورموز ،وبعيدا ً عن عيون
الناس وحصار األهل.
ضرورة
(فادي) يقول :كثري من الناس يستنكر فكرة الزواج عن
طريق اإلنرتنت ،لكننا ال نستطيع إنكار أنها أصبحت
رضورية يف مجتمعنا ،إذ كثري ما يواجه الشاب صعوبة

يف الوصول إىل نصفه الثاين فتأيت املحادثة أو «التشات»
وسيلة مميزة للتعارف ،بعيدا ً عن التكلف.

مجرد كذبة
(ميساء) تقول :اعتقد أن التواصل والحوارات عرب موقع
«التشات» غالباً ما تكون مجرد كذبة يعيشها كل طرف
تبدأ بوضع أسامء مستعارة والعمر الوهمي والصور
الكاذبة ،وهي بداية سلسل من حوارات قد تنتهي بعد
فرتة بسيطة مبشكلة كبرية تولد عىل غرارها كل يوم
كذبة أخرى.
للتسلية
(رانية) لها رأي آخر تقول فيه :الحب شيئ جميل ،لكن
بعض الشباب عىل اإلنرتنت ال يسعون إىل الحب مبعناه
الحقيقي وإمنا إىل التسلية وتضييع الوقت واللعب
مبشاعر الفتيات لسد الفراغ العاطفي لديهم ،وفكرة
الحب أو الزواج عن طريق (النت) غري منطقية مع
شخص من دون رؤيته وجهاً لوجه.
حب خيالي
و(نادر)  ..يضيف :حب (النت) ،حب خيايل ،حيث
يجعل الشاب يرسم صورة لزوجة املستقبل يف خياله
فقط ،ومن يصدق من؟ فيام يكتب ويقول من
معلومات شخصية خاصة؟ وإن صدق القول يبقى
الغموض يحيط بها.
مهام أبهرت التكنولوجيا عيوننا وعقولنا  ..من املهم أن
نعي متاماً أن مصداقية التساهل يف بعض األمور ما هو
إال مدعاة للسقوط السهل ،وهذا التساهل يف إعطاء
املعلومات للغري له ارتدادات اجتامعية وعاطفية
تحمل يف طياتها الكثري من املشكالت ،وانهيارا ً لقيم
أصيلة ال زالت حية فينا ال متوت.
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ْ
ّ
ابن عمها!
طعنات الغدر من ِ
ّ
االجتماعي البائس ،الحالة المادية السيئة ،الثياب المهترئة البالية ،كلها أسباب قاسية جعلت «
الحزن الدائم ،الوضع ً
صبحة  ،أ  ،م  -30عاما» إنسانة مثيرة للشفقة من ِقبل سكان البناية التي تنظف «صبحة» أدراجها بشكل أسبوعي
ّ
«اإلكراميات» ّالنقدية والعينية التي تستلمها من هذه الشقة أو تلك ،تساعدها في اإلنفاق على
منتظم ،فقد كانت
ّ
أوالدها األربعة ،وأمها العجوز الضريرة التي ًتسكن معهم ..أما زوج «صبحة» فكان قد هجرها مع األوالد منذ ثالث
واألقارب ومراكز الشرطة والمستشفيات
سنوات أو أكثر ،وهي ال تعرف مصيره نهائيا ،برغم أنها سألت عنه األهل
ً
َ ْ
ّ
الحي وجميع معارفه وأصدقائه ،لكنها لم تسمع عنه ّ
ّ
أي خبر مفيد ،تاركا «الشقا لمن بقى» وراءه ،تتحمله
وجيران
ّ ُ
عيل سوى اهلل جلت قدرته ،وعملها الشريف في تنظيف األدراج في هذه
م
أي
لها
وليس
وحدها،
المسكينة
هذه
ٍ
ّ
البناية أو تلك  ..لكن منذ أيام معدودات ،وصلها ّنبأ من أحد األقرباء« ،بأن زوجها يعمل حارس بناية في إحدى ضواحي
ْ
قليل وال في
العاصمة بيروت» ،استقبلت «صبحة» هذا الخبر بكل فتور وبرود وال مباالة ،فاألمر لم يعد يعنيها ال في
ٍ
ّ
كثير ،بعد انقضاء غيابه الطويل ...أجرة البيت ،مصاريف المدارس ،أدوية أمها العجوز ،تأمين الطعام والمواد التموينية
المكافحة
هموم ضاغطة ألقت بثقلها الباهظ على كاهل المسكينة «صبحة» ،المرأة
واللباس وسوى ذلك ،إنما هي
ً
ّ
ّ
ّ
آن معا،
في
أكبادها
وفلذات
الغالية،
ها
أم
أجل
من
المعاناة
من
الجبل
هذا
كل
اليوم
الصابرة ،التي تتحمل وحدها
ّ ٍ
ُ
فلقد أضحت مسؤوليتها مضاعفة بعد غياب زوجها عن البيت وهجرانه لعائلته المحترمة مدة ثالث سنوات وربما أكثر.
إعداد :وجيه حسن

ويهل فصل الصيف بحيويته املعهودة ،و»صبحة»
ّ
يزداد عملها ورزقها يف هذا الفصل عىل وجه
التحديد ،حيث تتكاثف أعداد السيّاح والوافدين
كل
والعائدين من بلدان االغرتاب واملهجر ،من ّ
حدب وصوب ،ما استدعى وجود «صبحة»
أكرث وأكرث يف البناية العالية املعروفة
التي تعمل عىل «تنظيف
و شطف »
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أدراجها ...وكانت وبسبب خلقها العايل ،وبحثها عن
مختص بجراحة العظام يعمل يف دولة أوروبية
ّ
مصدر رزق حالل رشيف ،تساعد هذه ،وتنظف منذ عرشين سنة أو أكرث .تألّم «د .مأمون» عندما
بيت أخرى ،وتحمل بعض األكياس والحاجيات سمع قصة «صبحة» عىل لسان قريبه «خاله»،
لتوصلها إىل أصحابها ،فتضع ّ
كل ذلك أمام هذا وق ّرر بدافع إنسا ّين محض أ ْن يساعدها ،فطلب
الباب أو ذاك ،وكان هؤالء جميعاً يكرمونها ببعض من خاله أ ْن يعرض عليها العمل يف البناية التي
بالحي املجاور ،وهي
النقود ،رأفة بحالها ،وتقديرا ً لخدماتها ،وح ّباً استأجر فيها شقة مفروشة
ّ
بنشاطها ودماثتها وابتسامتها الطريّة العذراء .بناية راقية و «دي لوكس» كام يُقال ...عندما
فرحت فرحاً عالياً
ذات م ّرة ،وهي تشطف درج بناية من طابقني ،علمت «صبحة» بهذا النبأ،
ْ
قريبة من البناية العالية املجاورة ،ملحها «الدكتور وعميقاً ،وذهبت باملوعد الدقيق الذي حدّده
مأمون» ،وهو ابن خال أحد سكان هذه لها «د .مأمون» ،عىل أ ْن تنظف درج البناية
كل أسبوع ،وتنظف شقّة
البناية ،وكان «د .مأمون» يف زيارة التي يسكنها ،م ّرتني ّ
صيف ّية لبلده األم ،فهو الدكتور ثالث مرات أسبوعيّاً ،ملدة ثالثة أشهر،
طبيب
وهي «فرتة إجازته يف ربوع الوطن» ..وأعطاها
من املرة األوىل مبلغاً ماليّاً جيّدا ً ،وكان يف
كل م ّرة يكرمها ،ويح ّملها طعاماً
ّ
وفاكهة وحلويّات لها

من قصص الجريمة

وألوالدها وأ ّمها العجوز ،ال بل تكفّل برشاء األدوية أل ّمها،
طيلة فرتة إجازته ...لك ّن فرحة «صبحة» ،مل تكتمل،
فلقد رآها مصادفة ابن ع ّمها «ط ّعان -عاماً ،»40الذي
حرض من القرية ،ليستق ّر باملدينة ،حيث يعمل ناطورا ً
يف البناية املجاورة لبناية «د .مأمون» منذ بضعة أشهر.
وعندما صادفها «ط ّعان» سألها عن سبب تردّدها
بكرثة عىل هذه البناية؟ خجلت ،تلعثمت ،وخافت

كل لسان،
واألكياس وبعض الحاجياتِ ،س ْ ِيت ْها عىل ّ
يا لطيف تلطف عندي حرميات ،ما ِبدِّي إ ْح ِك أكرث..
وبس» ...عندها ُج ّن جنون «ط ّعان» ،وانتابته
لَ ُه ْون ّ
هيسترييا خاصة ،من تلك اللحظة بيّت يف نفسه أمرا ً،
ومل يعرف كيف انقضت تلك الساعات ،حتى حان
موعد مجيء «صبحة» باكرا ً إىل البناية التي فيها «د.
مأمون» ،فسبقها وانتظرها عند باب الشقة ( ،)4وما
أ ْن فتحت «صبحة» باب املصعد الكهربا ّيئ ،ورآها
خارجة منه حتى دفعها بعنف إىل داخل املصعد مرة
أخرى ،وهناك طعنها بسكني حادّة أربع أو خمس

أ ْن تقول له« :إنها تنظف بيت رجل غريب يسكن
وحده» ،وتذ ّرعت بحجة واهية وهي «أنّها تخدم
عجوزا ً مريضة تسكن الطابق السابع ،وأنها تنظف درج
البناية كذلك» ،لك ّن «ط ّعان» الظّنني ،صاحب العقل
املريض ،مل يقتنع بهذا التربير ،ومل يصدّق ابنة عمه
بتاتاً ،فانطلق عىل الفور ليسأل ناطور البناية عن وجود
«امرأة طاعنة يف الس ّن تسكن الطابق السابع» ،لك ّن

مثل صاعقٍ متف ّجر،
اإلجابة جاءت عىل نفس «ط ّعان» َ
كنت تسأل عن
فقد أجابه الناطور بجواب ُم َزلزِل« :إ ْن َ
الخادمة التي كنت َع ْم تحيك معها ِم ْن ش َوي ،فربأيي
أ ْن ترتكها وحال سبيلها ،فهي ُح ْر َمة س ّيئة الخلق،
بتجي ثالث م ّرات يف األسبوع ،إىل بيت رجل غريب
يسكن وحده بالشقة رقم ( ،)4ومتيض عنده ساعات
وساعات ،بعدين بتخرج من شقّته مح ّملة بالهدايا

,,

طعنات قاتالت يف ال ّرقبة والصدر والبطن ،وأبقاها
تنزف وت ّنئ ،وهرب مرسعاً باتجاه درج البناية؛
عندما وصل الشارع ،ركب دراجته النارية ،قاصدا ً
مركز الرشطة القريب ،معرتفاً أمام ضابط «التحقيق
«غسالً للعار» كام
الجنايئ» بجرميته املوصوفة،
ْ
ادَّعى ،من دون أ ْن يرتك لنفسه فسحة للتأكد من
النمم ،وهمسات أهل
الوشاية ،وكالم ذاك الناطور ّ
الحي وأباطيلهم وتق ّوالتهم ،ودون أ ْن يسمع حقيقة
املوقف من قريبته املغدورة «صبحة» بالذات ..يقول
الله تعاىل يف ُمحكم تنزيله« :يا أيّها الذي َن آم ُنوا إ ْن
جا َءكُ ْم ِ
فاس ٌق بنبأ فتبيّ ُنوا أ ْن ت ُِصيبُوا ق ْوماً ِب َجهال ٍة

مي»( ،سورة الحجرات -
فتُ ْص ِب ُحوا عىل ما فَعلتُ ْم نا ِد ْ
اآلية  ...)6أو ِدع «ط ّعان» سجيناً يف «نظارة القسم
والتوقيف» ،بانتظار تقدميه إىل املحاكمة ،لينال عقابه
وجزاءه عىل جرميته البشعة ال ّنكراء ،وليكون للعدالة
رأيها وحكمها يف هكذا جرمية ُمدانة ساقطة ...أ ّما أوالد
«صبحة» األربعة الصغار ،وأ ّما أ ّمها الرضيرة العجوز،
فكان حزنُهم مضاعفاً ،ومصابُهم جلالً ،حني وصلهم
ذلك النبأ الفاجع مبقتل «صبحة» عىل يد رجل جاهل
مته ّور هو «ابن ع ّمها» ،وبوشاية كاذبة باهتةٍّ ،
وشك
ليس يف محلّه أبدا ً  ...وأما «د .مأمون وخاله» فقد َحزنا
ملقتل «صبحة» ّأيا ُحزن ،وقاما بواجب العزاء ،وقدّما
أل ّمها وألوالدها مساعدة مالية ُمجزية! ويف حالة املدعو
«ط ّعان» ،ابن ع ّم املغدورة «صبحة» يقول شاعر:
ُ ْ
ْ َ
ََ َ ْ ُ ْ
ب
وم ْن ك ِذ ٍ
لك ِمن ز و ٍر ِ
«قل ما بدا ْ
َ ْ ُ َ َّ
َ ُّ
اء» ...
ِحل ِمي أصم وأذ ِني غير صم ِ

ُ
تعالى في م ٌحكم تنزيله:
يقول اهلل
ْ ُ
ُّ
َ ُ
ْ َ ُ ْ
ّ
ُ
ق بنبأ فتبينوا أن ت ِصيبوا
فاس
م
ك
جاء
إن
وا
آمن
الذين
«يا أيها
ِ
ً
َ
ُ
ُ ْ ُ
َ
ْ
علت ْم ناد ْ
مين»
هالة فتص ِبحوا على ما ف
ِ
قوما ِبج ٍ

ويقول آخر:
ً
ّ
ُ
ْ َ
الكذ َ
اب َ
جاءك م ْر ِجفا
«ال تسم ِع
ّ
َ ْ ُ
َ
اب فيما يصنع» ...
ال رأي للكذ ِ

«خاض يف األخبار الس ّيئة
(أ ْر َج َف) يف القاموس:
َ
والوشايات والفنت»...
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أثر وسائل اإلعالن يف

تسويق الخدمات يف
شرطة أبوظيب

(المزادات ،التوعية اإلعالمية)
أدى توسع األنشطة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي واالتجاه نحو خصخصة بعض الخدمات إلى ضرورة وجود آليات واضحة
يتم من خاللها تسويق الخدمات الشرطية للمجتمع ،وباعتبار اإلعالن أحد أهم أدوات التسويق فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تعرف أثر حجم
عدد العمالء .أما بالنسبة لألهمية التطبيقية فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تقديم المنهجية واآللية في تقييم
اإلنفاق اإلعالني على زيادة ً
كفاءة وفاعلية اإلعالن .وأخيرا يسعى البحث الحالي في جوانبه التطبيقية إلى تحديد أهم العوامل ذات التأثير على الرسالة اإلعالنية التي
تنسجم مع رغبات وميول العمالء.في ضوء التساؤالت المطروحة يمكن صياغة األهداف على النحو اآلتي:
العقيد أحمد سعيد البادي

 تحديد مدى توافر خطط وبرامج إعالنية وحمالتتوعية إعالمية تخدم تسويق الخدمات الرشطية يف إمارة
أبوظبي.
 تحديد العالقة بني حجم اإلنفاق عىل اإلعالن عنالخدمات الرشطية من جهة وبني زيادة عدد العمالء من
جهة أخرى.
 تقييم إدراك العمالء للحمالت اإلعالنية. التوعية اإلعالمية للخدمات الرشطية التي تقدمها رشطةأبوظبي وتأثريها عىل زيادة إقبالهم عليها.
 تعرف أهم املعوقات واملشاكل التي تواجه اإلعالنالتسويقي للخدمات الرشطية يف إمارة أبوظبي.
 تعرف جوانب القصور يف برامج اإلعالن عن الخدماتالرشطية يف إمارة أبوظبي.
مفهوم اإلعالن وقياس فاعليته:
يعترب الرتويج أحد األدوات الرئيسية التي ميكن أن يقوم
عليها أي نشاط لتسويق الخدمات الرشطية يف اإلمارة
بغرض إشباع حاجات ورغبات املنتفعني بالخدمات
56
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الرشطية .ويعمل الرتويج عىل تدعيم والء العميل وبناء
عالقة طويلة األجل مع جميع فئات املجتمع .ويعرف
بعض الكتاب اإلعالن بأنه «فن إغراء األفراد عىل السلوك
بطريقة معينة» ،كام يتم تعريفه بأنه «عملية اتصال
غري شخيص من خالل وسائل االتصال العامة بواسطة
معلنني يدفعون مثناً لتوصيل معلومات معينة إىل فئات
من املستهلكني ،حيث يفصح املعلن عن شخصيته يف
اإلعالن».
قياس تأثير اإلعالن:
قياس تأثري اإلعالن يعني التأكد من أن االتصال بالعميل
قد حقق الغرض منه ،وقد اعتمدت بعض الدراسات عىل
قياس األثر القبيل والبعدي ،لإلعالن عن طريق االختبار
املبارش ملجموعة من املستهلكني املحتملني وقياس رد
فعلهم واستجابتهم للرسالة اإلعالنية.
تقييم دور اإلعالن:
توجد طرق كثرية لقياس فاعلية اإلعالن ،وتقاس هذه

الطرق حسب :
 مرحلة إجراء الفحص - .الهدف املنشود - .تصميمالبحث.
 حيث يتم تقسيم الفحص عىل أساس: التجربة - .االستطالع.الرأي العام ووسائل االتصال الجماهيري:
يتفق علامء االجتامع واالتصال عىل أهمية وسائل االتصال
الجامهريي يف إحداث االتغيري االجتامعي املقصود داخل
املجتمع،وال ميكن أن يحدث أي تغيري يف املجتمع مبعزل
عن استخدام وسائل االتصال الجامهريي ،التي تعد
بحق -من األدوات املهمة والرئيسية يف مخاطبة الناس،ورشح ونقل تلك التغيريات الجديدة التي ستحدث يف
املجتمع ويف بنيانه ووظائفه ،حتى يعرف كل فرد دوره
ومكانته وفقاً للتغري الذي سيطرأ عىل املجتمع.
واملجتمع هو الذي يحدد شكل االتصال الجامهريي
ومضمونه ،فدراسة االتصال هي دراسة للناس واملجتمع
يف وقت واحد ،فاالتصال عملية اجتامعية ،وعن طريقه

بحوث

ينرش املجتمع أهدافه.
تساعد وسائل اإلتصال يف تكوين اآلراء وتغيري املفاهيم،
وتعديل أمناط السلوك وتثبيت القيم املرغوب فيها
وتدعيمها ،وتعبئة الرأي العام بشكل إيجايب وفاعل،
وهذا يوضح أهمية االتصال الجامهريي يف التغيري
االجتامعي ،وتعد وسائل االتصال الجامهريي ذات أثر
بالغ يف تكوين الرأي العام وتغيري مساراته ،ال سيام يف
املجتمعات النامية ،فهذه املجتمعات تسعى للخالص من
رواسب التخلف وعوامله ،بإيجاد جمهور وا ٍع يستطيع أن
يفهم ذاته وحقيقة واقعه .إن االتصال الجامهريي يسهم
يف توسيع املدارك واألفكار ،ويستحث دوافع الجامهري
ويثري انتباههم لقضاء املجتمع ،ويولد لديهم اإلحساس
باملشاركة فيام يجري من أحداث محلية وقومية وعاملية.
الصعوبات والمشكالت التي تواجه
تقييم وقياس كفاءة وفاعلية اإلعالن:
 الخدمات املعروضة ال تقترص عىل فئة معينة مناملجتمع.
 الخدمة ترتبط بالفرد ،والفرد يف املجتمع ميكن أن يأيتمن مكان بعيد.
 هناك صعوبة يف قياس الخصائص الفردية بصفة عامة. هناك صعوبة يف قياس مردود النفقات الرتويجية عىلمستوى اإلقبال عىل الخدمات املعروضة.
 يتداخل اإلعالن بصورة كبرية مع باقي عنارص املزيجالرتويجي ،وبالتايل من الصعب قياس الدور الذي يلعبه
اإلعالن بصورة منفردة (منفصلة).
 مقاييس درجة تغيري اتجاهات املستهلك:من بني الطرق التي ميكن استخدامها اختيار هيئة تحكيم
من بني املستهلكني ثم عرض اإلعالن قبل نرشه وتقييمه.
مقاييس األثر البيعي لإلعالن:
تتفاوت هذه املقاييس أيضاً ،حيث يهتم بعضها بقياس
اإلعالن عىل خلق الرغبة يف الخدمة ،بينام يهتم البعض
اآلخر بقياس املحصلة النهائية لإلعالن متمثلة يف زيادة
الطلب عىل الخدمات ،ويتم ذلك عن طريق إيجاد عالقة
بني الخدمات التي قدمت خالل فرتة معينة واإلعالنات
الخاصة بنفس هذه الفرتة.
تنطوي أساليب تقييم الرسالة اإلعالنية
نواح:
على ثالث
ٍ
 التقييم السابق للرسالة اإلعالنية :وذلك عن طريقاختبار الرسالة اإلعالنية قبل تنفيذها للتأكد من وضوح
املعاين واألفكار التي تقدمها الرسالة ،وقدرة الجمهور
املستهدف عىل تفهمها واستيعاب مضمونها.
 التقييم املرحيل :يف بعض الحمالت اإلعالنية التيتتطلب وقتاً طويالً نسبياً لإلنتهاء من تنفيذها يكون من
املالئم تقييم كل مرحلة من مراحل الحملة اإلعالنية أوالً
بأول لتعرف مواطن القصور يف املرحلة السابقة وتالفيها
يف املراحل التالية لإلعالن.
 -التقييم الالحق :ويتم هذا التقييم بعد انتهاء تنفيذ

اإلعالن أو الحملة اإلعالنية لتعرف النتائج التي حققها يف
ضوء األهداف املوضوعة.
أسس مبادئ إقناع الجمهور:
 ما هو اإلقناع؟ لإلقناع تعريفات عدة منها :استخداماملتحدث أو الكاتب األلفاظ واإلشارات التي ميكن أن تؤثر
يف تغيري االتجاهات وامليول والسلوكيات.
تعريف آخر :عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد
الطرفني التأثري عىل اآلخر وإخضاعه لفكرة أو رأي.
تعريف ثالث :تأثري سليم ومقبول عىل القناعات لتغيريها
كلياً أو جزئياً من خالل عرض الحقائق بأدلة مقبولة
وواضحة.
وسائل االتصال العامة الجماهيرية:
متثل وسيلة اإلعالم واالتصال األداة التي تتم بها الرسالة
اإلعالمية ،أو هي القناة التي تحمل الرموز التي تحتويها
الرسالة من املرسل إىل املستقبل ،ففي أية عملية اتصال
يختار املرسل وسيلة لنقل رسالته ،إما شفهياً أو بواسطة
وسائل االتصال الجامهريي (سمعية ،برصية... ،إلخ).
الخدمات الشرطية في القيادة العامة
لشرطة أبوظبي:
 الخدمات الرشطية وسبل تطويرها :إن لألقساماملتعددة يف الرشطة خدمات كثرية ،ومن سبل تطوير هذه
الخدمات توضيح وتخصيص فئة املتعاملني واملستفيدين
منها ،ألن من النقاط األساسية يف الخطة اإلعالمية
الجديدة أن يتم تحديد املستفيد من الخدمة من أفراد
املجتمع بدقة ليقوم اإلعالن مبخاطبتهم باألخص.
الدراسة الميدانية:
 تحليل نتائج الدراسة :تبنت الدراسة امليدانية استقصاءعينة من العمالء-عينة عشوائية  50عميالً -يف مدينة
أبوظبي لتشخيص مستوى الخدمات التي تقدمها رشطة
أبوظبي ومدى استجابة هذه الخدمات لتوقعاتهم ،وتم
تعرف دور وسائل اإلعالن وأهميتها يف خلق توجهات
العمالء نحو الخدمات التي تقدمها رشطة أبوظبي لدى
عينة البحث وأهمية هذه الوسائل وترتيبها حسب تلك
األهمية وحسب خصائصها التسويقية ،ثم تعرف موقف
العمالء من تطوير الخدمات التي تقدمها رشطة أبوظبي.
توصيف السياسة اإلعالنية إلدارة
اإلعالم األمني في القيادة العامة
لشرطة أبوظبي:
أهم نتائج هذه الدراسة:
 إدارة النشاط الخدمي :يف هذا الجزء تم التحليل منوجهة نظر إدارة اإلعالم األمني ،حيث تؤكد اإلدارة عىل
اهتامم القيادة بالتخطيط للنشاط الخدمي ،باإلضافة إىل
وجود خطة لتنمية الطلب عىل الخدمات ووجود إدارة
متخصصة للتخطيط ،وأن خطة الطلب عىل الخدمات يتم
وضعها من قبل إدارة اإلعالم األمني.

 خصائص الرسالة اإلعالمية :بينت إدارة اإلعالم األمني أنهناك اختالفاً يف محتوى الرسالة اإلعالنية املوجهة للفئات
املختلفة فيام يتعلق بكيفية تقييم األداء اإلعالمي ،وفيام
إذا كانت السياسة اإلعالنية قد أظهرت النتيجة املرجوة
منها ،فقد أوضحت إدارة اإلعالم األمني استخدام خدمة
(يوتيوب) كمؤرش ،باإلضافة إىل االستفسارات الشخصية
مع العمالء عن كفاءة األداء اإلعالين .
 اإلنفاق اإلعالين يف األداء الخدمي :ترى إدارة اإلعالماألمني أنه توجد عالقة بني اإلنفاق اإلعالين وزيادة عدد
عمالء خدمات رشطة أبوظبي ،من جهة أخرى تتبع
إدارة اإلعالم األمني أسلوب تحديد االحتياجات السنوية
كأساس متبع عند تحديدها مليزانية اإلعالن ،وهي تعتقد
أن املبالغ واألموال املخصصة من قبل القيادة إلنفاقها
عىل الدعاية واإلعالن كافية لتحقيق الهدف منها.
النتائج العامة للدراسة:
 وجوب الرتكيز عىل دور اإلعالن يف خلق الصورة الذهنيةاملالمئة للخدمات التي تقدمها رشطة أبوظبي.
 رضورة تقسيم املجتمع إىل قطاعات بحيث ميكن دراسةكل قطاع عىل حدة.
 عىل رشطة أبوظبي القيام بإجراء تقييم دوري للربامجوالحمالت اإلعالنية التي تقوم بها للتأكد من فعالية
تحقيق األهداف اإلعالنية.
 رضورة انتهاج األسلوب العلمي يف البحث والدراسة يفمجال اإلعالن ،وذلك عن طريق استخدام بعض املقاييس
الدقيقة التي تؤدي إىل تضييق دائرة عدم التأكد وزيادة
اليقني ويف الوقت نفسه زيادة درجة املوضوعية.
 رضورة أن تواكب رشطة أبوظبي التغيريات املهمة يفالترشيعات والقوانني واألنظمة الخاصة بالخدمات حتى
تستطيع أن تواكب التغريات عىل الصعيد املحيل والدويل.
توصيات إلدارة اإلعالم األمني:
وقد أورد الباحث توصيات عدة خص بها إدارة اإلعالم
األمني نورد منه:
 تسجيل أرقام العمالء الراغبني يف الحصول عىل معلوماتعن العروض الخدمية التي يتم تقدميها إلرسالها لهم فور
صدورها من خالل الرسائل النصية القصرية.
 أهمية تخطيط وتصميم الحمالت الرتويجية ،ورضورةاالهتامم بالوسائل اإلعالنية.
 دراسة وتحليل أثر اإلعالنات اإللكرتونية عىل شبكةاملعلومات العاملية يف تنمية الطلب عىل الخدمات التي
توفرها رشطة أبوظبي.
 وضع املزيد من القيود عىل استخدام مواقع شبكةاإلنرتنت يف التسوق للخدمات التي تقدمها رشطة أبوظبي
للحد من التالعب واالحتيال.
 رضورة االهتامم بدور اإلعالن عن الخدمات التيتقدمها الرشطة ،ومعالجة جوانب القصور يف التسويق
لها ،واالهتامم بتطوير وتنمية جوانب القوة التي تتعلق
باإلعالن عنها.
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فبــرايــر 2014

57

نقطة ضوء

جغرافية الجريمة..

من ًالمالحظ أن الجريمة تدرس
قانونية
دائما من منظورات
ً
واجتماعية وشرطية ،ونادرا
ما تهتم الدراسات باألبعاد
المكانية «جغرافية الجريمة»،
وتكاد اإلحصاءات الجرمية تخلو
من البيانات المتعلقة بمواضع
الجريمة أو تهملها مع أنها
أمور تثري فهمنا للجريمة ومن
ثم تسهم في الحد منها!
إعداد :محمد توفيق محمد
المحرر األمني

علم يجب العناية به
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سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

وقد تعود الباحثون يف الجرمية الرتكيز عىل
املجرم وعىل العقاب برغم أن الجرمية كام أكد
(هررت هايد) تتضمن أربعة أركان هي:
 القانون  -املجرم  -الهدف  -املكان.وإهامل أحدها يعد قصورا ً يف التحقيق ،وبناء
عىل ذلك فإن علم الجرمية هو الذي تتقاطع
عنده األبعاد الثالثة األخرى يف زمن محدد
لحدوث الجرمية.
والواقع أن اإلسهام الحقيقي للمنظور الجغرايف
للجرمية والعنف هو تطوير فهم العنف
بوصفه ظاهرة جغرافية وترجمة ذلك إىل أبعاد
مكانية ملموسة من خالل رشح العمليات التي
يتضمنها السلوك الفردي مكانياً ،وصوالً بقدر
اإلمكان إىل تفسري للجرمية والعنف كلام كان
ذلك ممكناً.
ومن أهداف جغرافية الجرمية البحث عن
السبب ،أي التفسري والتعليل للظاهرة الجرمية
ملساعدة األبعاد املكانية ،وليس مجرد التعويل
عىل االرتباطات اإلحصائية التي رمبا ال ترسم
الحقيقة كاملة .لهذا يجب أن يعي رجل
الرشطة األبعاد املكانية التفصيلية ملناطق
معينة من املدن وما حولها ،والتي من دون
فهم طبيعتها وإدراكها تصبح مكافحة الجرمية
غري كاملة .وإذا أردنا مثاالً واقعياً لهذه األهمية
فلننظر إىل ما استخدم يف بريطانيا يف منطقة
(نورث تاون سايد) ،إذ قامت إدارة الرشطة
مببادرة مكافحة الجرمية بتطوير قاعدة بيانات
خاصة بجغرافية املنطقة وأعدت خرائط
خاصة يوضع عليها كم الجرمية ونوعيتها
ونتائج تحليلها ،مام أسفر عن انحسار معدالت
الجرمية بعد االستفادة مام أعطته جغرافية
الجرمية كعلم من معطيات  ..وأيضاً ما
استخدمته رشطة (رساكيوز) يف والية نيويورك
من إصالح وتحديث قواتها وتقنياتها وإعادة
توزيعها تبعاً للظروف الجغرافية التي ظهرت

أهمية التكشف األمني يف أماكن وتبسيطها
يف أماكن تبعاً للواقع الزمني الذي أظهرته
تحليالت جغرافية الجرمية.
ماذا نريد بعد هذا العرض؟

يف الحقيقة نريد أمورا ً كثرية عىل رأسها رضورة
مبا يقدمه لنا العلم يف املجال األمني:
 نريد االهتامم عند بحث الجرمية ومعطياتهاإىل نظرة بيئية تعددية من خالل املفهوم
البيئي والنقف عند حد ما يقدمه لنا علم
االجتامع عىل أن الجرمية سلوك جامع ،أو ما
يقدمه علم النفس عىل أن الجرمية نتاج خلل
يف الشخصية أو مرض نفيس أو علة طارئة.
 االهتامم بإدخال موضوع جغرافية الجرميةيف مناهج الدراسات األكادميية والكليات
واملعاهد الرشطية ،بل يجب أن ميتد هذا العلم
إىل كليات الحقوق والكليات الدراسة للقضايا
االجتامعية.
 زيادة التعاون بني رجال الرشطة وأفراداملجتمع عىل أساس علمي أو ما يعرف بالضبط
االجتامعي خاصة فيام يتعلق بجغرافية
الجرمية.
 نريد أن تحظى أماكن معينة وجامعاتوتجمعات معينة بنصيب يف جغرافية الجرمية،
حيث يرتكز العنف أو الجرمية أو كالهام معاً.
وأن تحظى تلك األماكن باهتامم أمني أوسع
وتكثيف أمني رادع ،وال يجب أن نلجأ إىل
التعميامت حتى ال يخفى التعميم بؤرا ً
إجرامية تستحق الدراسة.
 العمل عىل إعادة فحص خصائص مرسحالجرمية املمنهج جغرافياً عىل فرتات ملالحظة
أثر التغريات املادية وغري املادية مبا يتيح التنبؤ
بالجرائم املحتملة بهدف التخطيط لفهمها أو
التقليل من أخطارها .األمور كثرية وجد خطرية
 ..وعلم جغرافيا الجرمية علم يجب أن يلقى
األهمية من كل من يهمه األمن واألمان.
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سعد الدغمان

مفاهيم مغلوطة
في البدء  :هناك مفاهيم جرى التعامل معها لفترة طويلة
لم يكن التطور الفكري واالقتصادي الذي تشهده البالد قد
دارت عجلتها ووصلت الى ماهي عليه اليوم ،وهذه المفاهيم ال
أتصور أن لها جذورًا في مجتمعنا الذي ُجبل على الخير ،بل هي
مكتسبة ربما من ثقافات أخرى غير ثقافتنا المحلية.
مفاهيم  ( :الخير يخص) هو مفهوم غير محبب  ،اليتماشى
والفطرة التي خلق اهلل عليها البشر ،فاهلل خير ،والخير
بطبيعته اليخص بل جاء وصفه عامًا في كل مفردات القرآن
الكريم ،ومنها وصف بعثة النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم،
«إنما ارسلناك رحمة للعالمين» ،والرحمة خير عام ،فكيف نأتي
بعد هذا القول الفصل لنقول ( الخير يخص).
( الشر يعم)  ،وهو تكملة المفهوم األول  ،أو شطره الثاني،
وهي معادلة مقززة  ،تنافي قول اهلل عز وجل «وال تز وازرة وزر
أخرى» ،فكيف إذا عمم الشر على أشخاص لم يرتكبوا خطأ أو
جناية ،مفوم البد أن يصحح ويعالج.
حقيقة  :لماذا اليكون الخير يعم على الجميع تشجيعًا ،
وتوسيعًا لمنافذ الخير  ،ولنا في نهج دولتنا الحبيبة وقيادتنا
الرشيدة ذلك المنهج القويم  ،الذي أسسه المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذا الصرح وبانيه ،ولماذا
اليكون العقاب وليس الشر هو النهج الذي يتبع مع المخطىء
 ،فمن يتصدى لمسؤولية من المفترض أن اليصدر منه شرًا،
وإال بتنا نعيش في غابة  ،وليس في مجتمع متطور ومتحضر
وإنساني ،كمجتمعنا ،ثم أين التسامح الذي عرف عنا حين نردد (
الشر يعم) ،وأهم من يطلق الكالم ويردد تلك المقولة البائسة.
فزاع الخير :كلمات الخير تصدر عن منابع الخير ،وهذه هي
اإلمارات التقدم إال الخير ،وهذا كالم أبنائها:
إذا شـفت الزمن مقـفي  ..بعـينه ن ّيـة التجريح
رهـنت النـفـس للعـليا ألين تمـوت مـرهـونه
ترى خير الكالم الذكـر واشرف مفرده تسبيح
ودنيـتـنا قـصـيـده  ،واعتـقد ماهي ْبموزونه
يـطـيح المـزن لكن السـحابة ثـابته ما تـطـيح
مـداتـنـا المن عـطـينا جـات مـضمونـه
مثـل ّ
عبرة  :قال النبي الكريم عليه الصالة والسالم « :من سن سنة
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم الدين» صدق
رسول اهلل ،أبعد ذلك من كالم  ،إتخذوه عبرة ،واتبعوا السنة
الحسنة وتأسوا بها ،وأنسوا ما يراد له أن يخرجنا عن هذا
المنهج ،ويقول صلى اهلل عليه وسلم أيضًا « :الخير في أمتي
الى يوم الدين» ،فهل هناك من مشكك ليقول بعدها عكس
هذا ويعيد ( الشر يعم)؟ حين تسمعوها ردوها فالخير هو
الذي يعم وليس غيره.

محطة شعرية

قصيدة معربة عن احلب
والوالء والوالء لقائد
املسرية وعنوان اجملد
والسخاء صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة
حفظه اهلل ،-مبناسبةشفائه وجناح العملية
اجلراحية التي أجريت
لسموه.

سالمتك يا نور االوطان
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يارب تحفظ سيدي بوسلطان

وتمد في عمـــره بدنيـــــــاه

شيخ لدار العـــــــــز عنــــــوان
ٍ

هـذا خليفــــــــه العــدمنـــــاه

سالمتك يانور االوطــــــــــان

كل القلوب بحـب تدعــــــــاه

قائد شعبنا بكل ميــــــدان

ونحن على عزمه وممشاه

كل الشعب اليوم فرحــان

يرفل بعـــــــــــزه وطــــــــــــرياه

يبقى وطنا عبر االزمــــــــان

يشهــــــــــــد له التاريخ محاله

شيخ عز االنســـــــان
بوجود
ٍ

تفخربه األمــــــــــــه لمبـــــداه

مواقفه ذاعــــــــت بعربـــان

شيــدها وشفناه
وامجــــــاد ّ

كل الدول تشهد بعـــــرفان

كل المكارم من سجــــاياه

ياسيــــــدي ياذرب االيمــــــان

نحــــن جنودك في المالقـاه

أمن الوطن ف عيون شجعان

واعمارنـا والــــــروح تفــــــداه

يارب تحفــــــــــــظ بوسلــــــطان

وتمد في عمــــــره بدنيــــــاه
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الشيخ أحمد بن سالم القاسمي:

القنص هواية ورثتها من والدي
للصقر لغة خاصة ال يفهمها إال الصقار الماهر

إعداد :
سلطان العامري

أعزاءنا القراء ،كما وعدناكم بالجديد والجميل الذي يرقى لذائقتكم ،في هذا العدد من محطاتنا الشعرية حطت بنا رحلة البحث مع أجمل اللحظات المعبرة
بصادق اإلحساس ،بلقاء شخصية من أبناء اإلمارات الذين حملوا على عاتقهم حفظ الموروث اإلماراتي األصيل ،شخصية حملت كل المعاني العربية النبيلة،
التقينا الشيخ أحمد بن سالم القاسمي في ضواحي رأس الخيمة ،وكما قال الشاعر بن فطيس(:ال مال ظل العود حزت عشا الطير) ،قبل غروب الشمس عشاء
الصقور وجدناه في المكان الذي يطلق منه الصقور إلعشائها .

سمو الشيخ أحمد كيف تجد نفسك مع
الصقور ،وكيف تصف أوقاتك التي تقضيها
معها؟

طبعاً لكل قادم كرامة ،لكم مني الرتحاب واملحبة
واالعتزاز بكم ومبجلتكم ،نحن يف اإلمارات نعترب اقتناء
الصقور واالعتناء بها جز ًء من موروثنا الذي ورثناه من
اآلباء واألجداد ،لذا واجب علينا حفظه والتمسك به،
ورثت هواية الصقور والقنص من والدي-رحمه الله -وأنا
ال يهدأ بايل إال إذا أعطيت العشاء بيدي للصقور ،يومياً
عىل هذا الحال ويف أوقات مواسم الصيد أختار للصقر
الطيب من صيده اليشء الطيب.
للصقور مكانات تختلف عن األخرى لدى
صقارها  ..هل لك أن توضح لنا ذلك؟

الصقر الطيب له معزة خاصة ،وأنا متأكد أن مكانة الصقر
يف نفس الصقار كمكانة الضيف يف نفس املعزب ولكل ضيف
ميزة لكن الصقر ضيف دائم ال يرحل إىل أن يشاء الله.

هل الصقر يحتاج لعناية من الصقار؟

ولكنها جزء من عاداتنا ولن نتخىل عنها.

يحتاج الصقر متابعة صحية ومراقبة من املأكل واملرشب
والجو املناسب واليطلع الصقر إال يف أوقات محددة يف
املواسم الخريفية وللصقر نفس عفيفة ونقية ولغة ال
يفهمها إال الصقار املاهر.

من الرحالت المتميزة في الذاكرة والتي
لها طابع خاص لدى الشيخ أحمد؟
أكرث رحاليت مع الشيوخ يف اإلمارات ،لكن أجملها مع
حياة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان-رحمه الله.-

كم من المرات تسير للقنص ،وهل تجد
الصيد في كل رحلة؟
رحلة القنص مرة واحدة يف السنة ملدة شهرين يف بعض
األحيان ،وكنا نتنقل يف كثري من األماكن يف دولة اإلمارات
التي يتكاثر بها الصيد ،فإذا مل نجد صيدا ً يف مكان ما
نتوجه إىل مكان آخر ،لكن منذ سنوات مضت بدأنا
نقنص يف السعودية واألردن ،ويف منطقة الخليج بدأ
الصيد يقل لكرثة الصيادين يف هذه املنطقة فاتجهنا إىل
باكستان وبلدان أخرى يتكاثر بها الصيد.

من المعروف أن في جلسات السمر في
المقناص العديد من قصص الفخر فيما
يفعله الصقر في الصيد وتنافس بين
الصقارين ،وتقال قصائد بذلك؟
أكيد أن الصقر هو سبب كل معنى صادق وطيب ،لذلك
يحمل صفاته الرجال األفذاذ والكرام ،ويزيدك صربا ً
وإرصارا ً عىل تحمل املصاعب ،وهناك قصائد كثرية تقال
يف هذا املجال ألجل الوناسة واالعتزاز.

ما هي أنواع الصيد الذي يستطيع الصقر
اقتناصها؟
بعض الصقور يصيد الغزال ،لكن الصقر ليس له إال الحبارى
واألرانب بشكل عام ورحالت القنص ال تخلو من التعب
و ا ملشقة ،

جمعتنا مع سموكم هذه اللحظات
الجميلة ونحن سعداء ونشكركم طويل
العمر على سعة صدركم وترحابكم
وعسى أن يتجدد اللقاء في مواسم
أخرى وأنتم بأتم الصحة والسعادة؟
وأنا سعيد جدا ً بلقائكم ،أشكر مجلة (العني الساهرة)
وأمتنى لكم دوام التقدم والرقي.
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إعداد  /المالزم حسن المنصوري  -مبارك المري

ضابط بشرطة رأس الخيمة يحصل على المركز األول
ببطولة الجيوجيتسو بالكويت

نجح المالزم الشيخ صقر بن عمر القاسمي
من قسم المهام الخاصة بالقيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة بالفوز بالمركز األول
ببطولة الجيوجيتسو الدولية التي أقيمت
بالكويت عن وزن تحت ً 85كيلو ًوالحزام
األبيض ليضيف هذا االنتصار رصيدا جديدا لرياضة
اإلمارات ،التي أثبتت قدرتها على التفوق في
شرطة رأس الخيمة
كل الميادين وتميز أبناء ً
في كافة المجاالت ،وتأكيدا على جدارتهم.

يف هذه املناسبة أعرب العميد محمد النويب محمد نائب
قائد عام رشطة رأس الخيمة عن سعادته وفخره بهذا
النجاح الذي حققه املالزم الشيخ صقر بن عمر القاسمي
وحصوله عىل املركز األول مشريا ً إىل ما متثله الرياضة من
أهمية يف حياة منتسبي الرشطة وفوائدها العديدة لهم
سواء يف حياتهم اليومية أو العملية من حيث تطوير
العمل األمني ،مثمناً الجهد الكبري الذي تبذله وزارة
الداخلية والقيادة الرشيدة يف توفري أقىص درجات الرعاية
الالزمة وإتاحة كل الفرص واإلمكانيات للحصول عىل
املراكز األوىل يف كل املجاالت والعمل بشكل مستمر عىل
تطوير كافة املواهب ،وموضحاً أن وزارة الداخلية تحرص
عىل املشاركة يف مختلف األنشطة والفعاليات وتسعى
بكل جهد لرفع علم الدولة واعتالء القمة ،متمنياً التوفيق
للبطل يف حياته العملية والرياضية.
وبسعادة بالغة ،تحدث املالزم الشيخ عمر بن صقر
القاسمي عن فوزة قائالً :إن هذا الفوز دافع قوي
لتحقيق مزيد من االنتصارات واإلنجازات بهذه اللعبة
يف املشاركات املقبلة ويفتح آفاقاً جديدة للمشاركة يف

بطوالت كربى وعاملية والظفر بنتائج إيجابية ،وتكون
لنا كلمة مسموعة ،وإن البطولة التي أقيمت بالكويت
حظيت مبشاركة  100العب من دول مختلفة ،وكانت
املنافسة قوية ،نظرا ً لرغبة الجميع بالتفوق ولكن كانت
الفرحة يف النهاية من نصيبنا وأثبتنا لجميع املشاركني أننا
عىل موعد مع البطوالت يف هذه اللعبة.
وأردف ،هذه الرياضة تحظى بدعم كبري ومنقطع النظري
من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،فهو الداعم األول ،وسخر سموه كل اإلمكانيات
لتتبوأ الجيوجيتسو مكانة مرموقة داخل الدولة وأصبحت
متارس مبدارس الدولة والكليات العسكرية واألندية

الرياضية ،وشباب اإلمارات يقدمون عىل مامرستها
بأعداد كبرية ،مام يبرش مبستقبل واعد لهذه اللعبة ،وقال
لقد تغلبت عىل كافة العراقيل بروح العزمية واإلرصار
وأصبحت الجيوجيتسو رياضتي املفضلة وأشعر بسعادة
كبرية ملامرستها ،وكل جهدي منصب ألجل تطوير مستواي
والسعي للوصول ألفضل مستوى والسيام يف انتظاري
العديد من املشاركات ،أولها املشاركة ببطولة العامل التي
سوف تقام بأبوظبي ،وسأسعى للحصول عىل املراكز
املتقدمة .وأهدي هذا االنتصار الذي تحقق يف بداية
السنة الجديدة للقيادة الرشيدة التي سخرت يل ولكل
الرياضيني الدعم والتحفيز ليحصدوا املراكز األوىل ويكونوا
وجهة مرشفة لوطنهم يف املحافل الدولية.

ً
الدفاع ال
مدني بعجمان ينظم بطولة شكرا خليفة

شهد العميد صالح
سعيد املطرويش مدير اإلدارة العامة للدفاع املدين بعجامن افتتاح
بطولة (شكرا ً
خليفة)
لكرة
القدم يف ملعب اإلدارة ،ويشارك فيها عدد من فرق
منتسبي
الدفاع
املدين وفرق خارجية ،وقد أجرت املباراة االفتتاحية بني فريق الشيخ
راشد بن عامر
وفريق الرسمى(أ) ،وانتهت بفوز فريق الشيخ راشد بن عامر بخمسة
أهداف مقابل
هدف وأحرز األهداف كل من الشيخ راشد بن عامر (ثالث أهداف)
وهدفني
لالعب
حمد
الدورسي ،بينام أحرز الالعب أحمد العدوي هدف فريقه
الوحيد .وأكد
الشيخ راشد بن عامر النعيمي رضورة املشاركة بالفعاليات الوطنية
الرياضية التي
تحمل عبارة غالية هي (شكرا ً خليفة) وتوجه بالشكر إىل اإلدارة العامة
للدفاع املدين
ب
عجامن
عىل
تنظيم مثل هذه البطوالت والفعاليات الرياضية ،ورأى
العميد صالح
سعيد املطرويش مدير اإلدارة العامة للدفاع املدين بعجامن أن بطولة
(شكرا ً خليفة)
ليست كافية يف التعبري عن الوالء لقائد املسرية ،بل هي جزء بسيط
ملشاركة حدث
ريايض
من
قبل
ال
شباب لتقديم حبهم ووالئهم لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن ز
ايد
آل
نهيان رئيس الدولة -حفظه الله.-
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أمور غريبة

فاز كريستيانو رونالدو الربتغايل العب فريق ريال مدريد اإلسباين بالكرة الذهبية ألفضل العب
كرة قدم يف العامل  2013ليتوج بالتايل للمرة الثانية يف مسريته ،بعد أن توج بها عام  2008مع
فريقه السابق مانشسرت يونايتد لينهي بذلك احتكار مييس الالعب األرجنتيني للجائزة طوال
أربعة أعوام يف الفرتة من  2009إىل  ،2012وتساوى بذلك بفوزه بالكرة الذهبية مرتني مع
األملانيني بيكنباور ( 1972و)1976ورومينيغه (1980و )1981واإلنجليزي كيفن كيفان (1978
و  )1979والربازييل رونالدو ( 1997و  . )2002وقد بدأ عىل رونالدو التأثر لتتساقط دموعه
خالل تسلمه الجائزه التي فاز بها عىل حساب مييس وفرانك ريبريي ،وقال يف هذه املناسبة«:ال
أملك الكلامت لوصف هذه اللحظة ،شكرا ً لكم زماليئ يف ريال مدريد واملنتخب وأرسيت».
وأوضح ،أنها جائزة فردية ولكن أود مشاطرتها مع زماليئ يف ريال مدريد واملنتخب ،وأن كل
جائزة تحمل نكهة خاصة والتوجد واحدة عىل قدر أكرب من األهمية مقارنة باألخرى ،األوىل
التي فزت بها كان أمرا ً عظيامً وهذه كانت مؤثرة للعاطفة بدرجة أكرب ألن أمي وابني كانا
متواجدين .والجدير بالذكر أن النجم الربتغايل ولد يف  5فرباير  1985يف سانت أنطونيو ،وهو
حي من أحياء مدينة فوتشال سمي باسم رونالدو بسبب حب والده للرئيس األمرييك األسبق
رونالدو ريجف ،وله ثالثة إخوة ،أول مباراة دولية كانت ضد كازخستان ،والتي فازت بها
الربتغال بنتيجة  5/1يوم  20أغسطس  ،2003وهو أول العب يف تاريخ الفيفا الذي يهز شباك
كل منافسيه يف موسم واحد بالبطولة املحلية ،والالعب الوحيد الذي متكن من هز شباك الربشا
يف ست مباريات كالسيكو متتالية أقيمت يف برشلونة.

تكريم من رئيس البرتغال

تسلم الربتغايل كريستيانو رونالدو وسام الضابط األعظم من رئيس الجمهورية يف بالده،
لحصوله عىل جائزة الكرة الذهبية ،وأعرب عن فخره لتكرميه بأحد أعىل األوسمة التي متنحها
الدولة الربتغالية .وشهد الحفل حضور شخصيات عدة من الوسط الكروي الريايض وقال الرئيس
أنيبال سيلفا ،إن هذا الوسام مكافأة لريايض ذي شهرة عاملية بات رمزا ً للربتغال ،وأضاف أن
الوسام يشكل اعرتافاً باملوهبة االستثنائية لرونالدو الذي أسهم يف نرش بريق الربتغال يف العامل
أجمع ،مشيدا ً باملوهبة واالنضباط والتصميم التي طاملا أثبتها رونالدو الذي فرض نفسه كمثال
لألجيال الشابة .وأعرب رونالدو عن فخره لتسلمة وسام الضابط األعظم من الرئيس الربتغايل،
وأكد بعد تكرميه أنه سيسعى جاهدا ً إىل تحقيق اإلنجازات ورفع اسم الربتغال عالياً.
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في الشباك

رونالدو على عرش كرة القدم

المتعارف عليه في كل مكان أن االتحاد صاحب السلطة والكلمة العليا ،ولكن
في الواقع نرى مشاهدات تثبت أن القوى في أيدي األندية ،واتضح ذلك في
مواقف عديدة وآخرها أن المنتخب األولمبي شارك ببطولة آسيا بدون أسماء
معينة كان من الممكن أن تخدم ويستفيد منها المنتخب في مشاركته ،ولكن
لم يتم استدعاؤهم ،مراعاة لرغبات األندية.
في الوقت الذي ننادي ونطالب بالحضور الجماهيري ،اتحاد الكرة أقام
مباريات دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه اهلل-
في يوم واحد وجعل أقوى مباراتين في نفس التوقيت ليعجز كل المتابعين
عن تفسير ذلك القرار الغريب ويحرم شريحة كبيرة من مشاهدة المباريات.
في السنوات السابقة تتاح الفرصة ألندية الدرجة األولى بمالقاة فرق دوري
المحترفين من خالل المواجهات ببطولة الكأس ،ولكن اتحاد الكرة في اآلونة
األخيرة أجرى تغييراً على نظام البطولة بحيث تقام تصفيات بين فرق الدرجة
األولى ليتم تأهل فريقين فقط لدور الـ  ،16والبقية ال تجد الفرصة بالمشاركة
واللعب مع الفرق الكبيرة.
بعض المحللين في قنواتنا الرياضية يطلقون تصريحات وتعليقات غريبة دون
دراية أو معطيات ،حتى وصل بهم الوضع أن كيكي مدرب العين مفلس وليس
لديه القدرة على قيادة الفريق ،رغم أن المدرب مصنف من أفضل المدربين في
أوروبا.
مدرب حقق بطولة آسيا مع ناديه السابق وهنا تتم إقالته بعد أول جولتين
بناء على توجيه اللجنة الفنية.
شاهدنا عدداً من الالعبين كانوا متألقين مع أنديتهم ،ولكنهم فضلوا االنتقال
ألنديه أخرى ،ومن يومها أصبحوا على مقاعد البدالء ولم نسمع عنهم خبراً.
نسمع عن إقاالت المدربين وتغيير عناصر الفريق ولكن في دورينا هذا
الموسم شاهدنا استقالة إداريين من إدارات األندية.
المشجع بمجرد أن اختلف في وجهات النظر مع إدارة النادي يبحث عن ناد آخر
لتشجيعه وينسى ناديه ،هذا ما حدث هذا الموسم مع المشجع المعروف
(فالوده).
المدرب راشد عامر الكل اتفق على فشله وإخفاقه مع المنتخب الوطني
للناشئين وأصبحت إقالته مطلب الشارع الرياضي ،ولكن اتحاد الكرة يجدد الثقة
ويطالب باستمراره حتى أمد قريب.
يجب أن نسعى بكل الوسائل لتعريف العالم بدورينا ونشر رياضتنا للخارج
ولكن يأتي التشفير لنحرم بذلك شريحة كبيرة بالخارج من متابعة دورينا بسبب
التشفير.
بعض األندية مستعدة لدفع ماليين الدوالرات لجلب العب أجنبي ،ولكنها
ليست مستعدة لدفع آالف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي.
فريق بالكامل تشكيلته ليست من أبناء النادي ،األمر الذي أثار االستغراب ،أين
عمل اإلدارة بالمراحل السنية ،هل توقف اإلنتاج؟ وال تستغربوا من األمور الغريبة
في رياضتنا!
فريق الرديف لعجمان يذهب لملعب العين وينسى الزي الخاص للمباراة
وحادثة أخرى ،الفريقان في أرضية الملعب وحكام المباراة لم يحضروا  ..أمور
تدعو للغرابة.
العب محترف في بداية الموسم يلعب بجنسية وطنية ،وفي منتصف
الدوري يلعب بجنسية فلسطينية ،دورينا غريب.
العب تنهال عليه ماليين الدراهم ،وهو لغاية اليوم لم يرتدي قميص المنتخب
الوطني ،وكل شيء فينا غريب.
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حاكم رأس الخيمة
وولي عهد الفجيرة
يحضران

أفراح آل مالك والمال
حرض صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ
محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرية،
حفل العشاء الذي أقامه أحمد بن حمدان بن أحمد آل
مالك مبناسبة زفاف نجله املر إىل كرمية أحمد محمد
املال .كام حرض الحفل الذي أقيم يف صالة األفراح

الكربى بفندق رأس الخيمة معايل محمد أحمد املر
رئيس املجلس الوطني االتحادي ومعايل الشيخ نهيان
بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية
املجتمع والشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ
صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة
مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ

شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ أحمد
بن محمد بن صقر القاسمي إىل جانب عدد من أعيان
ووجهاء البالد وكبار املسؤولني والشخصيات وأبناء
القبائل واملدعوين وأهل العروسني .وقدمت خالل
الحفل الفرق الحربية األهازيج والفنون اإلماراتية
الرتاثية ابتهاجا باملناسبة.
قام سعادة عادل عبد الله النعيمي
مدير إدارة النقل واملشاغل االتحادية
بوزارة الداخلية بزيارة إىل القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة  ،وكان يف
استقباله سعادة العقيد /
حسن عيىس النعيمي مدير إدارة
الخدمات املساندة باإلنابة برشطة
رأس الخيمة ،وبحضور املقدم  /يارس
الذيب رئيس قسم النقل واملشاغل.
ومتت خالل الزيارة مناقشة املواضيع
املشرتكة  ،وعىل رأسها تذليل جميع
معوقات العمل واالرتقاء مبستوى
اآلليات الرشطية إىل أعىل املستويات.

العقيد عادل
النعيمي
يزور شرطة
رأس الخيمة

سالم بن سلطان يثمن اإلنجاز الذهبي للقارب خزام
استقبل املهندس  /الشيخ سامل بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطريان
املدين الرئيس الفخري لجمعية رأس الخيمة للفنون والرتاث الشعبي مبجلسه
مبنطقة الدهيسة برأس الخيمة ،وبحضور
الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي فريق التجديف التابع لجمعية رأس
الخيمة للفنون والرتاث الشعبي الذين قدموا للسالم عىل سموه مبناسبة حصول
القارب " خزام " للشيخ  /سامل بن سلطان بن صقر القاسمي بقيادة النوخذه
أحمد محمد عبد الله احمدوه الشحي والسكوين حمد أحمد محمد احمدوه
الشحي عىل املركز األول يف سباق اليوم الوطني الثاين واألربعني الذي أقيم يف
أبوظبي ونظمه نادي تراث اإلمارات .حرض اللقاء السيد جمعه موىس البقيىش
رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة للفنون والرتاث الشعبي والسيد عبدالله
جاسم العيل مدير الجمعية واإلعالمي عبد الوهاب عبد الله الوهايب رئيس
اللجنة الثقافية واإلعالمية بالجمعية .وهنأ الشيخ سامل بن سلطان القاسمي
فريق التجديف بهذا اإلنجاز الريايض الرتايث ،معرباً عن سعادته بهذا اإلنجاز
ومتنى لهم النجاح والتوفيق وتحقيق املزيد من اإلنجازات.
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خالد بن سعود يشهد زفاف المساعد أول يوسف بن خميس الشحي

حرضالشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نجل صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس
الخيمة ،حفل العشاء الذي أقامه السيد خميس راشد محمد بن خميس
الشحي مبناسبة زفاف نجله املساعد أول  /يوسف خميس بن خميس
الشحي إىل كرمية السيد راشد سعيد بن محميد الحبيس .كام حرض
الحفل الذي أقيم يف صالة الكورنيش برأس الخيمة أعيان ووجهاء البالد
وكبار املسؤولني وأبناء القبائل واملواطنني .وقدمت الفرقة الحربية خالل
الحفل أهازيجها الرتاثية  ،ابتهاجا باملناسبة .ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة
من الزمالء بقسم الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت  -رأس الخيمة.

النقيب أحمد المزيود ينال المركز
الثاني في دورة القيادات

يتقدم رئيس مركز رشطة الرمس الشامل بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة والضباط وضباط الصف واألفراد يف
املركز ،بأحر التهاين والتربيكات إىل النقيب  /أحمد سامل
املزيود مدير فرع التحقيق والبحث الجنايئ باملركز  ،مبناسبة
حصوله عىل املركز الثاين يف دورة القيادات األوىل  ،متمنني
له مزيدا ً من التقدم واالزدهار يف خدمة الوطن الغايل.

النقيب فيصل الحديدي
يستقبل مولودته ( غالية )

رزق
النقيب  /فيصل عبد الله خميس الحديدي
من مرتب القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
مبولودة أطلق عليها اسم ( غالية )  ،جعلها الله من
الذرية الصالحة وأنبتها نباتاً حسناً  ..ألف مربوك.

مولود جديد للمالزم
عيسى علي
يتقدم األهل واألصدقاء والزمالء بأسمى
التهاين والتربيكات إىل
املالزم  /عيىس عيل محمد كرمشاه ،
مبناسبة قدوم مولوده الجديد
( حمد )  ..جعله الله من الذرية الصالحة
وقرة عني لوالديه  ،ألف مربوك.

اإلعالمية رشا تاج الدين تنضم
إلى شرطة رأس الخيمة

أصدق التهاين والتربيكات إىل
اإلعالمية رشا تاج الدين شيخ
إحيمر  ،مبناسبة التحاقها للعمل
مبرتب إدارة اإلعالم والعالقات
العامة بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة  ،مع األمنيات لها
بالنجاح والتوفيق  ..وتهنئة خاصة
من األرسة الكرمية.

تعزية
تنعى القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة  ،فقيدها
املالزم /
محمد مطر بن حالول الخاطري ،
الذي وافته املنية إثر حادث أليم.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله
وذويه الصرب والسلوان ..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

السيايدة ينال الدكتوراه
في هندسة الكمبيوتر

تتقدم أرسة مجلة العني الساهرة بأسمى آيات التهاين
وأطيب التربيكات إىل
املالزم أول /عبد الرحيم جميل السيايدة ،
مبناسبة حصوله نجله الدكتور املهندس جميل السيايدة
عىل شهادة الدكتوراه يف هندسة الكمبيوتر من أوكرانيا ،
متمنني له دوام التوفيق والنجاح.

عقد قران
أحمد المغربي
زمالء العمل بإدارة اإلعالم
والعالقات العامة بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة  ،يهنئون
الزميل  /أحمد عمر املغريب ،
مبناسبة عقد قرانه ..
ألف مربوك .....

زفاف محمد البلوشي
أقام حسن محمد البلويش
حفل عشاء يف صالة الجواهر
لألفراح برأس الخيمة ،
مبناسبة زفاف نجله محمد
 ،وذلك بحضور جمع من
األهل واألصدقاء واملدعوين ..
ألف مربوك
ونهنئة خاصة من
عبد الله رسور.
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االتصال األمني..
قدرة وكفاءة يجب رعايتها

المعرفة والمهارات االتصالية
تقلل من درجة الخوف من
رجال الشرطة ،وذلك من خالل
االتصال اإليجابي المرتكز
على الحوار بين رجل الشرطة
والمواطن وكيفية بناء الثقة
بد ً
ال من العزلة.

إن المتتبع لدراسات االتصال األمني يالحظ ندرة الدراسات
المفردة في هذا الصدد ،خاصة وأن االتصال اإلنساني له أهمية
نظرية ومنهجية في علم االتصال ،كما أن له أهمية معرفية
ونظرية في تأمين العاملين في كافة مناحي الحياة.
إن معرفتنا االتصالية تعد أمورًا هامة في مجال المعرفة
والثقافة اإلنسانية وترتبط هذه االتصالية بالكفاءة االتصالية،
والتي يمكن توظيفها في العالقات الشخصية واالجتماعية
والحياة المهنية ،وهذه الكفاءة تظهر االتصال الناجح والفاشل،
ومن هنا البد من توظيف الكفاءة االتصالية في االتصال األمني
بين العاملين والوحدات وتدريب العاملين في المجال األمني
على أساس نرفع قدراتهم وكيفية توصيل الخطاب األمني
بصورة صحيحة وخاصة في الطوارئ واإلعالم األمني والعالقات
العامة ،وأيضًا من خالل نشر الثقافة الشرطية المعاصرة التي
ترتكز على روح المبادرة وليس ردة الفعل.
أبناء العين الساهرة ..
إن الخطاب األمني يرتبط بالكفاءة االتصالية ،والتي تستند إلى
روح المبادرة األمنية والمجتمعية ،واستخدام المعرفة والمهام
االتصالية يستطيع الباحث األمني توظيفها في اإلعالم األمني
والوصول إلى مكان الحدث من خالل أخذ البيانات الهامة من
الشخص المتصل.
أبناء العين الساهرة ..
المعرفة والمهارات االتصالية تقلل من درجة الخوف من رجال
الشرطة ،وذلك من خالل االتصال اإليجابي المرتكز على الحوار
بين رجل الشرطة والمواطن وكيفية بناء الثقة بد ً
ال من العزلة.
إن الباحث األمني يستطيع توظيف أبعاد الخطاب األمني
والعالقات اإلنسانية داخل المنظمة األمنية سواء كانت عالقات
رسمية أو غير رسمية.
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