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منذ قيام االتحاد المبارك لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،والدولة
تسير على نهج ثابت ال حياد فيه يعتمد الوسطية بالتعامل انطالقًا
من مبادئ راسخة ثابتة اختطها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته ،وإخوانه المغفور
لهم من اآلباء الحكام ،رحمهم اهلل وطيب ثراهم ،هذا النهج الخالد
الذي اعتمد أسس اإلسالم الحنيف  ،وعدم التدخل في شؤون اآلخرين
منهجًا ،انطلق من قواعد راسخة آمن بها الرعيل األول وبنى عليها
لبنات قيام هذا االتحاد الذي تشكلت على ضوئه الدولة.
وانطالقًا من تلك األسس بنيت عالقاتنا ببلدان الجوار الشقيقة،
والمحيط العربي الشقيق ،ومن ثم اعتمدت كأساس لعالقات دولية
متينة تربط اإلمارات الحبيبة ببقية بلدان العالم ،وما التبادل الثقافي
والحضاري الذي تشهده الدولة إال نتاج تلك الوسطية في التعامل،
والذي رسخ صورة اإلمارات في عقول وقلوب الشعوب والبلدان.
لهذا كله نجد أن ما نعيشه من أمن وأمان نحمد اهلل عليه نعمة
فضلى لم يكن ليتأتى لوال سلوكنا السوي الواضح ،والذي يحمل
أهدافًا إنسانية نسارع من خاللها لنجدة الملهوف ،وتقديم العون
للمحتاج ،ومساعدة المتضررين في كل بقاع الدنيا دون تفرقة بين
عرق ودين ،وهو ما يدخل في صلب إيماننا باهلل الخالق البارئ الذي قال
عز من قائل(:وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).
نعم إن هناك جهودًا جبارة يبذلها رجال المؤسسات األمنية والشرطية،
وفي مقدمتهم وزارة الداخلية متمثلة في قياداتها المختلفة  ،ونهج
راسخ واستراتيجية ثابتة تستنير بفكر القيادة الرشيدة للدولة وتؤثر
ما تخلفه وتتركه بصمات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا الميدان كرست
كلها مفهوم األمن واألمان ،لكن تبقى الشذرات الخالدة التي رسمت
صورتها أيادي اآلباء المؤسسين ،وعلى رأسهم المغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد رحمه اهلل ،هي النبراس الذي تم تأسيس هذا البناء الكبير
وفق أصول نهجها الثابت والراسخ،أال وهو نهج الوسطية في التعامل.
وأخيرًا نقول نحن لسنا بحاجة إلى التدخل في شؤون اآلخرين بقدر
ما نحن بحاجة أكبر لعدم تدخل اآلخرين في شؤوننا ،وتبقى اإلمارات
وقيادتها الرشيدة وشعبها الطيب المضياف بابًا من أبواب الخير
لكل من طلب العيش الرغيد الهانئ واألمان واالستقرار ،بعيدًا عن
المناكفات والتخندقات ،وتبقى أيضًا شقيقة للجميع دون استثناء،
وحاضنة لكل ما يمثل الخير والمحبة.

محطة شرطية
إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

وزارة الداخلية تشارك بمعرض لندن الدولي لألمن والسالمة
بناءا ً عىل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية شارك وفد رفيع املستوى من وزارة الداخلية يف
افتتاح معرض األمن والسالمة الذي افتتح يف العاصمة الربيطانية ( لندن ) برئاسة
اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،وضم الوفد
اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لرشطة الشارقة وعدد كبري من الضباط
 .واجتمع اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي مع كبار الضباط املشاركني يف
املعرض العاملي ،حيث تم بحث أوجه التعاون يف املوضوعات ذات االهتامم
املشرتك وسبل تعزيزها  .وقام اللواء الشيخ طالب والوفد املرافق بجولة شملت
أجنحة املعرض وتفقد األجنحة املشاركة وجناح وزارة الداخلية الربيطانية وكربى
الرشكات العاملية العاملة يف مجال أنظمة األمن والسالمة واطلع عىل التقنيات
الحديثة .كام التقى الشيخ طالب مع كبار القادة الضباط الربيطانيني ،حيث
تم تبادل الخربات ومناقشة أوجه صور التعاون الثنايئ والتدريب بني الجانبني
والتعرف عىل أهم النشاطات يف هذا الجانب ودورالرشكات الربيطانية الكربى
يف تقديم الدعم للعمل الرشطي ،كام تبادل معهم الدروع والهدايا التذكارية.

قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل سفير البحرين

استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،سعادة محمد حمد املعاودة سفري مملكة
البحرين لدى الدولة والوفد املرافق له ،وتم خالل اللقاء التباحث
حول املوضوعات ذات االهتامم املشرتك بني الجانبني ،والتي
تدعم األمن والسالمة ،مع مناقشة بعض القضايا ذات االهتامم
وسبل تعزيز التعاون وتطوير العالقات الثنائية ،مبا يسهم
املشرتك ُ
يف تحقيق املصالح املتبادلة بني القُطرين الشقيقني .وقد ق ّد َم
سعادة محمد حمد املعاودة سفري البحرين دعوة من صاحب
السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة ويل العهد النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،موجه ًة إىل اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،لحضور
فعاليّات بطولة كأس العامل (للفورميال ون) ،والتي سوف تقام
عىل حلبة البحرين الدولية .ويف ختام اللقاء و ّجه قائد عام رشطة
رأس الخيمة اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،الشكر
والثناء لسعادة سفري مملكة البحرين ،تقديرا ً للزيارة ،متمنياً
مزيدا ً من التواصل والتعاون املمتد.

نائب قائد الشرطة يستقبل سفير البوسنة والهرسك
استقبل العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،سعادة ألكسندر
دراجيتشيقيتش سفري البوسنة والهرسك بالدولة ،يف زيارة ودية له إىل القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،وجرى خالل اللقاء مناقشة املواضيع ذات االهتامم املشرتك
وسبل تعزيز التعاون ،وتطوير العالقات الثنائية مبا يسهم يف تحقيق املصالح املشرتكة
بني البلدين الصديقني  .وأشار العميد النويب إىل أن رشطة رأس الخيمة تسعى دامئاً إىل
تطبيق اسرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية إىل العمل مع الرشكاء عن طريق عقد الرشاكات
والتواصل مع القطاعات املعنية عىل املستويني العام والخاص ،محلياً ودولياً ،ومن هذا
املنطلق نسعى إىل استقبال السفراء والقناصل وغريهم من ممثيل املجتمع الدويل بغرض
عقد الصداقات الدولية ،وبحث ُس ُبلِ التعاون املشرتك .يف ختام اللقاء ،أعرب سعادة
ألكسندر دراجيتشيقيتش عن مدى سعادته بهذه الزيارة ،موجهاً شكره للعميد النويب
متمنياً املزيد من التواصل والتعاون املشرتك.
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اللواء راشد المطروشي
يشهد حفل اليوم
العالمي للدفاع
المدني برأس الخيمة

شهد اللواء راشد ثاين املطرويش قائد عام الدفاع املدين
باإلنابة  ،حفل اليوم العاملي للدفاع املدين الذي أقيم يف
املركز الثقايف برأس الخيمة ،تحت شعار " الدفاع املدين
والثقافة الوقائية للمجتمع " بحضور العميد محمد النويب
محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة والعميد محمد
عبد الله الزعايب مدير إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة.
وأكد العميد الزعايب يف كلمته التي ألقاها بعد السالم

الوطني لدولة اإلمارات وتالوة آيات عطرة من القرآن
الكريم عىل أن االحتفاء بهذه املناسبة يأيت تنفيذا ً
لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الساعية إىل
تعزيز الجانب التوجيهي لدى كافة رشائح املجتمع مبا
يسهم يف خفض نسبة الحرائق والحوادث بشكل عام
ويعزز صور التواصل القامئة بني أجهزة الدفاع املدين وأفراد

املجتمع من مواطنني ومقيمني .وقام اللواء املطرويش
يرافقه العميد الزعايب بتكريم الجهات الراعية واملشاركة
واملتعاونة مع إدارة الدفاع املدين  ،فضالً عن ممثيل وسائل
اإلعالم ومنتسبي إدارة الدفاع املدين املتميزين ممن لديهم
بصامت واضحة يف أداء عملهم وواجبهم املهني .واختُتم
الحفل بتقديم أوبريت فني هادف مبشاركة عدد من
جسد االحتفال بهذه املناسبة.
طالبات املدارس َّ

لجنة القيادة العليا بشرطة رأس الخيمة تؤكد على تنفيذ استراتيجية ( )2016 - 2014

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.
حيث تم يف االجتامع مناقشة املوضوعات
املدرجة عىل جدول األعامل و الذي
استعرضه العقيد الدكتور محمد سعيد

الحميدي رئيس أمانة لجنة القيادة العليا
ومن أهم ما جاء يف أجندة االجتامع عرض
موجز حول االسرتاتيجية و أنشطتها،
وكذلك مبادراتها للعام  ، 2014وأيضاً
تم استعراض تطوير نظام الشكاوى
واملقرتحات الشهري ،كام قامت اإلدارة
العامة للعمليات املركزية بعرض إنجازات
إدارة املرور والدوريات لعام 2013م،
ومن جانب آخر قدمت أمانة لجنة

القيادة العليا آلية تطبيق منهجية التغذية
الراجعة  .وقد أشاد نائب قائد عام الرشطة
بالجهود التي يبذلها كافة املديرين العامني
و مديرو اإلدارات و الضباط للنهوض
بالعمل الرشطي  ،و تنفيذا ً السرتاتيجية
وزارة الداخلية و مبادراتها للعام (2016-
 ،)2014مؤكدا ً يف الوقت ذاته عىل
العمل بروح الفريق و التحيل بقيم وزارة
الداخلية التي تحث عىل الشفافية و

الصدق ،و تشجع عىل اإلبداع يف العمل،
وأيضاً 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.
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المنشآت اإلصالحية تكرم المتعاونين بأسبوع النزيل والفائزين بجائزة تحفيظ القرآن
احتفلت املؤسسة العقابية واإلصالحية برشطة رأس
الخيمة  ،بتكريم املشاركني واملتعاونني يف فعاليات أسبوع
النزيل الخليجي املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي
املقام العام املايض ،تحت شعار ( خذ بيدي نحو غد
أفضل) ،وذلك بحضور العميد محمد النويب محمد نائب
قائد عام رشطة رأس الخيمة والعقيد أحمد سامل السلومي
مدير املؤسسة العقابية واإلصالحية برشطة رأس الخيمة
وعدد من الضباط وصف الضباط واألفراد .
حيث بدأ الحفل بعزف السالم الوطني ،ثم تالوة عطرة
من الذكر الحكيم ،أعقب ذلك كلمة ألقاها مدير
املؤسسة العقابية واإلصالحية أكد فيها أن التكريم بات
أحد أبرز األدوات التي توظفها املؤسسات الناجحة،
ونحن كمؤسسة تعنى بالجودة كان البد لنا من التأكيد
عىل أن الجهود املتميزة والعمل املبدع يحظى بتقدير
خاص ،وهذا هو النهج األصيل الذي أرسته القيادة العليا
يف رشطة رأس الخيمة ،والتي أولت اهتامماً وحرصاً كبريا ً
يف تكريم املوظفني املتميزين واملتعاونني من الجهات
والجمهور الخارجي .تال ذلك قيام نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة بتكريم املشاركني واملتعاونني بإنجاح
فعاليات أسبوع النزيل ،مشريا ً إىل أن هذا التكريم يعترب
ضمن الخطة االسرتاتيجية لرشطة رأس الخيمة يف دعم
الجهود واإلنجازات التي تحققت يف مختلف مجاالت

التعاون األمني ،خاصة فيام يتعلق باملؤسسات العقابية
واإلصالحية ،من خالل ما ملسناه يف أسبوع النزيل
الخليجي السنوي املوحد ملا له من أثر يف تعزيز ثقة
املجتمع بالجهود املستمرة التي تبذل لتحقيق رسالة
املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إصالح وتأهيل النزالء
وإعادة دمجهم يف املجتمع لخلق مجتمعات تنعم باألمن

واالستقرار .ومن جانب آخر ،ك ّرم نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،املشاركني والفائزين مبسابقة جائزة رأس
الخيمة للقرآن الكريم ،والبالغ عددهم  22نزيالً ،والتي
هدفت إىل غرس حب القرآن الكريم ىف نفوسهم وتكريم
املتميزين منهم ،بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة رأس
الخيمة لحفظ القرآن الكريم .

شرطة رأس الخيمة
تبحث شؤون
منتسبيها من ذوي
االحتياجات الخاصة
التقى العميد غانم أحمد غانم مدير عام إدارة العمليات
املركزية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،مجموعة
من منتسبي الرشطة والدفاع املدين ،وإدارة اإلقامة
وشؤون األجانب ،وذلك لالطالع عىل أمر ذوي االحتياجات
الخاصة من منتسبي مختلف اإلدارات الرشطية،
وبحث احتياجاتهم ،بجانب االستامع آلرائهم ،والنظر
يف مقرتحاتهم إليجاد كل الحلول التي متكنهم من أداء
مهامهم املهنية بكل سهولة ويُ رْس .حيث جاءت هذه
املبادرة يف إطار حرص رشطة رأس الخيمة عىل تطبيق
اسرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية يف رؤيتها إىل العمل
بفعالية لتصبح دولة اإلمارات أفضل دول العامل أمناً
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وسالمة ،وتعزيز جودة املوارد البرشية ،بتقديم خدمات
متميزة وعالية الجودة لجميع منتسبي وزارة الداخلية يف
مختلف القيادات الرشطية يف الدولة ،مبا يحقق االستثامر
األفضل واألمثل للموارد البرشية الرشطية .هذا وقد أشار
العميد غانم إىل أن رشطة رأس الخيمة مبختلف إداراتها
تسعى دامئاً إىل صقل مهارات جميع منتسبيها ،مبا فيهم
فئة ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث يعد االهتامم
برشيحة األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة يف الرشطة،
هدفاً رئيساً يف أجندة الداخلية ،لذلك حرصنا عىل أن
نستمد منه رؤيتنا يف تطوير أداء منتسبي الرشطة ،حيث
نرتجمها باالجتامعات معهم بشكل مستمر ،وقد وجدنا

اآلن الفرصة سانحة يف هذه الفرتة ،لبحث شؤونهم من
منطلق حفظ حقوقهم ،خاصة وأن القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة قد احتفلت يف هذا األسبوع ،باليوم العريب
لحقوق اإلنسان ،فحرصنا عىل تطبيق مبادئ اإلنسانية،
بالنظر يف أمر جميع فئات املنتسبني من ذوي االحتياجات
الخاصة ،صوناً لكرامة اإلنسان عىل أرض الدولة ،فعمدنا
تفعيل مثل هذه الربامج الفاعلة عىل أرض الواقع ،التي
ميكن من خاللها تنمية اتجاهات مجتمعية إيجابية ،نحو
الفئات الخاصة بالدرجة األوىل ،ومن ثم الرقي مبستوى
الخدمات املقدمة ملنتسبينا من ذوي االحتياجات الخاصة،
وفقاً للمامرسات العاملية األكرث فاعلية.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تستقبل وفد النيابة العامة
استقبل العميد جامل أحمد الطري مدير اإلدارة العامة
للموارد والخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة ،الوفد الزائر من النيابة العامة ملحاكم رأس
الخيمة ،برئاسة السيد سيف راشد الحسيني مدير إدارة
الخدمات املساندة ،وذلك لالطالع عىل مسرية التحديث
والتطوير املتبّعة يف أنظمة إدارة املوارد البرشية وأنظمة
املالية ،مع االستفادة من توظيف التقنية الحديثة
لتطوير األداء ،كام تم االطالع عىل التحديث املستخدم
يف الخدمات اإللكرتونية مبا يتوافق مع اسرتاتيجية وزارة
الداخلية ،الساعية إىل تقديم خدمات متميزة وعالية
الجودة .وتم اللقاء بقاعة املركز اإلعالمي بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،حيث أوضح العميد جامل الطري
نهج إدارة املوارد والخدمات املساندة يف كافة اإلجراءات
التي تتم إلكرتونياً ،وفقاً لتوجيهات اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة،
حيث تعمل إدارة الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت عىل
ترجمة هذه التوجيهات التي وصلت حتى اآلن إىل ()45
نظاماً الكرتونياً ،و( )22خدمة إلكرتونية ،و( )7خدمات
قيمة مضافة .وأكد العميد الطري عىل أن إدارته قد قامت
بتطوير األنظمة والربامج والخدمات ذاتياً ،كام قد حددت
بها أساس التكامل بني األنظمة والربامج املبنية عىل فكرة
مستوى الهيكل التنظيمي للقيادة العامة ،حيث متكن
هذه اآللية كل مسؤول من متابعة موظفيه وسري عملهم
بكل سهولة ويُرس.
وقام الوفد بزيارة ميدانية إىل إدارة املوارد البرشية
واملالية ،وإدارة الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت ،لالطالع

عىل نظام عمل املوارد البرشية اإللكرتوين مع استعراض
عمل إجراءات نظام إدارة الشؤون املالية اإللكرتوين،
من حيث التخطيط وتحديد املوازنات السنوية للموارد
البرشية واملالية والتقنية ،وآليات االعتامد ،وأسلوب
الرصف والتوزيع ،وضوابط اإلجازات ،كذلك نظام
التأهيل والتدريب الذي يتكامل مع نظام املوارد البرشية
واإلجازات اإللكرتونية وخدمات الرسائل النصية(،)SMS
هذا وباإلضافة إىل التكامل مع خدمة التنسيب للدورات،
وخدمات املوظف اإللكرتونية ،والتي تسمح للموظف
مبتابعة سجله التدريبي ،حيث يتكون النظام من ثالثة

أجزاء أساسية ( االحتياجات التجريبية ،خطة التدريب
والتنسيب للدورات ،أثر التدريب).
وأشار العميد الطري إىل مدى عمق التكامل والرتابط
بني أنظمة املوارد البرشية ،وأنظمة املالية من الجانب
اإللكرتوين ،حيث ال ميكن فصل نظام عمل عن اآلخر ،ملا
لدورهم الف ّعال يف تشكيل دعامة أساسية متينة تدعم
سري عمل الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة .ويف ختام اللقاء قدم العميد جامل الطري درع
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،إىل رئيس وفد النيابة
العامة لحكومة رأس الخيمة ،مع الثناء والعرفان.

تخريج دورة
األساليب الحديثة
في بناء فرق
العمل
يف إطار تدعيم قيم رؤية اسرتاتيجية وزارة الداخلية
الرامية إىل تعزيز اإلبداع والتميز يف القيادة والعمل
بروح الفريق املتعاون املتكامل ،خ ّرج معهد تدريب
رشطة رأس الخيمة ضباط دورة ( األساليب الحديثة
يف بناء فرق العمل ) ،وكان عدد املشاركني يف الدورة
( )31منتسباً من اإلدارات الرشطية املختلفة ،التابعة
لوزارة الداخلية .حيث قام العميد جامل أحمد الطري
مدير عام املوارد والخدمات املساندة ومبشاركة العقيد

حسن عيل إبراهيم مدير معهد تدريب الرشطة باإلنابة
بتكريم الخريجني ،وتم خالل التخريج تكريم األستاذ
عبد املطلب عبد السالم ال ُعمري محارض الدورة،
لجهوده البناءة يف اإلرشاف واإلعداد لتفعيل الدورة.
وتعترب خطة الدورات التدريبية للمنتسبني ،من إحدى
األساليب املنتهجة يف القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
ضمن خطتها االسرتاتيجية ،حيث تعمل جاهدة عىل
رفع كفاءة جميع العاملني يف الجهاز الرشطي ،واالرتقاء

مبستوى أدائهم ،وتطوير العمل بروح الفريق ،حيث
تتكون فرق العمل من جامعات يتم إنشاؤها داخل
الهيكل التنظيمي للقيادة الواحدة ،لتحقيق هدف أو
مهمة محددة تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بني
أعضاء الفريق ،ويعترب أعضاء الفريق مسؤولني عن
تحقيق هذه األهداف ،والفريق يف النهاية هو وسيلة
لتمكني األفراد من العمل الجامعي املنسجم كوحدة
متجانسة.
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أسبوع المرور وتغطية عبر إذاعة رأس الخيمة ()FM

اختتمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،فعاليات أسبوع املرور الخليجي
2014م،عىل مستوى اإلمارة ،وبالتعاون مع مجموعة من الرشكاء واملؤسسات الحكومية،
وفق تحقيق غاية وهدف رشطة رأس الخيمة ،املتمثل يف تطبيق اسرتاتيجية وزارة
الداخلية الرامية يف هدفها السادس إىل العمل مع الرشكاء ،من خالل عقد الرشاكات
والتواصل مع القطاعات املعنية عىل املستويني العام والخاص محلياً ودولياً .من هذا
املنطلق تعاونت رشطة رأس الخيمة مع عدد من القطاعات عىل مستوى اإلمارة ،وذلك
بغرض نرش الرسالة التوعوية املرورية عىل أكرب رشيحة ممكنة من الجمهور لتشمل
كل أفراد املجتمع يف اإلمارة ،وذلك تزامناً وتفاعالً مع احتفاالت أسبوع املرور الخليجي

الثالثني .وتثميناً لفعاليات أسبوع املرور الخليجي ،الذي يأيت تحت شعار ( غايتنا
سالمتك ) ،استقبلت رشطة رأس الخيمة أسبوع املرور بيوم ثقايف توعوي جمعت فيه
جميع طالب املدارس باملركز الثقايف برأس الخيمة ،كام قدمت مجموعة من الفعاليات
متثلت يف معارض مرورية ،بالتعاون مع مدارس اإلمارة ،عالوة عىل معرض مروري بأحد
مراكز التسوق الكربى باإلمارة ،وقد تضمن برنامج أسئلة ومسابقات مرورية للجمهور
باملركز ،مع تقديم هدايا ،وبحضور مجموعة من ضباط إدارة املرور والدوريات .كام
شملت الفعاليات تقديم برامج مرورية تثقيفية وتوعية عرب وسائل اإلعالم باإلمارة،
وذلك بتوجيهات من اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة ،حيث تم تقديم برنامج إذاعي عرب أثري إذاعة رأس الخيمة ( ،)FMمن إعداد
إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وتقديم محمد
غانم مصطفى مدير عام اإلذاعة واملذيع أنور محمد  ،وقد شملت كل حلقة يومية
عنواناً مرورياً خاصاً ،ليحمل هذا العنوان رسالة توجيهية املضمون تخدم أفراد مجتمع
اإلمارة .،وتضمن الربنامج استضافة ضيوف عىل األستوديو اإلذاعي ،مبشاركة نخبة من
ضباط إدارة املرور والدوريات ،منهم العقيد نارص محمد املطر مدير إدارة ترخيص
اآلليات والسائقني ،واملقدم أحمد الصم النقبي مدير فرع التوعوية والتوجيه باإلعالم
املروري ،كام قد شارك من الجانب االجتامعي العقيد دكتور فيصل سعيد امليل رئيس
مركز رشطة الجزيرة الحمراء الشامل ،ومن الجانب الرتبوي األستاذة عائشة إبراهيم بن
يعقوب موجهة الخدمة االجتامعية مبنطقة رأس الخيمة التعليمية ،وذلك لإلجابة عىل
استفسارات الجمهور ،حيث تضّ من الربنامج مداخالت هاتفية مع طرح مجموعة من
األسئلة التثقيفية املرورية عىل املشاركني ،مع تقديم هدايا ألصحاب اإلجابات الصحيحة.

تفعيل حملة التعامل مع بالغات المتفجرات

قامت اللجنة التنسيقية بتوجيه من لجنة السياسات بحملة توعوية تحت عنوان ( التعامل مع بالغات املتفجرات )،
وذلك بقاعة املركز اإلعالمي بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وملدة أسبوع كامل لجميع منتسبي القيادة .وقد
أرشف عىل الحملة رئيس اللجنة التنسيقية لألسلحة واملتفجرات العقيد حميد سعيد العفريت مدير إدارة األسلحة
واملتفجرات بالقيادة العامة لرشطة أبوظبي ،ومبتابعة العقيد عيل سلطان الزعايب رئيس قسم األسلحة واملتفجرات برشطة
رأس الخيمة ،وبحضور النقيب سامل األحمد مدير فرع التفتيش واإلبطال برشطة رأس الخيمة .وجاءت الحملة لتشمل
جميع القيادات العامة مبا فيها اإلدارات واألقسام الرشطية ،باإلضافة إىل إدارة الدفاع املدين .وتأيت هذه الحملة يف إطار
التدابري التي تتخذها وزارة الداخلية للوقاية من الجرمية ،والحد من آثارها السلبية عىل املجتمع وتقويم السلوكيات غري
املتوافقة مع املسار املجتمعي .هذا وقد استطاعت وزارة الداخلية من خالل إنجازاتها التي حققتها خالل العام الجاري
والعام املنرصم ،أن تسهم بإيجابية يف تعزيز قدراتها واالرتقاء مبستوى أدائها يف مختلف مجاالت عملها لتحسني الخدمات
الجامهريية التي تقدمها ملختلف فئات أفراد املجتمع ،مع تفعيل الدور الهام امللقى عىل عاتقها يف الحفاظ عىل األمن
لدعم املسرية التنموية التي تشهدها الدولة يف مختلف مناحي األنشطة املجتمعية .
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محاضرة عن الضغوط النفسية
في العمل

نظّمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،بالتعاون
مع إدارة اإلعالم والتثقيف الصحي ملنطقة رأس
الخيمة الطبية ،محارضة تثقيفية بعنوان ( الضغوط
النفسية يف العمل وكيفية التغلب عليها ) ،وقامت
بإلقاء املحارضة األستاذة سامح الشحي مبشاركة
األستاذة فاطمة الشحي ،وذلك يف مقر املركز اإلعالمي
مببنى قيادة رشطة رأس الخيمة .وقد ذكرت األستاذة
سامح الشحي من خالل املحارضة أسباب الضغوط
النفسية مع رشح تفصييل ألنواع الشخصيات يف
املجتمع باختالف حاالتها وأمزجتها ،مع كيفية التعامل
معها ،كام تم توضيح أعراض الضغوط النفسية،
وخطوات التخلص منها ،ثم عمل تطبيق عميل
لتامرين االسرتخاء يف املكتب للحد والتغلب عىل
ضغوط العمل وما يرتتب عليها من إرهاق جسدي
فيام بعد .وقد حرض املحارضة عدد من ضباط رشطة
رأس الخيمة واألفراد املوظفني ،حيث وجدت املحارضة
التجاوب واإلقبال الكبري من منتسبي الرشطة مبختلف
رتبهم ،وتم توزيع استامرات استبيان تقييمي ،شارك
جميع حضور املحارضة يف تعبئتها ،تفاعالً مع فعاليات
التثقيف .وجاءت املحارضة يف إطار دعم رشطة رأس
الخيمة لتوجيهات واسرتاتيجيات وزارة الداخلية التي
تدعو إىل العمل بفعالية ،مع استثامر املوارد البرشية
وتعزيز جودتها ،إلعداد قيادات وكوادر متميزة األداء.

محطة شرطية

تخريج
دورة إدارة
المشاريع
خ ّرج العقيد حسن إبراهيم عيل مدير
معهد تدريب رشطة رأس الخيمة16 ،
منتسباً من دورة إدارة املشاريع ،بحضور
مديري األفرع من ضباط املعهد ،ونخبة
من ضباط رشطة رأس الخيمة.
وقد تم خالل التخريج ،تكريم محارض
الدورة الدكتور حسن خري مقداد،
تقديرا ً وعرفاناً لجهوده البناءة يف
إعداد وتقديم الدورة ،وتثميناً لدوره
الف ّعال يف نجاح الدورة .هذا وقد أشار
العقيد حسن إبراهيم يف كلمته التي
ألقاها مرحباً بالحضور ،واملشاركني
يف الدورة ،إىل أهمية التدريب يف
صقل املهارات ،ألجل رفع مستوى

فعالية الفرد ،واملجموعة واملؤسسة،
وتطوير املوارد البرشية أو ما يعرف
بالــ( ، )HRDالذي يقوم ببناء املهارات
األساسية التي متّكن األفراد من تنفيذ
املهام الحالية واملستقبلية عرب القيام
بنشاطات تطويرية مسبقة التخطيط.
ودعا العقيد حسن إبراهيم الخريجني،
إىل رضورة تطبيق مكتسبات الدورة،
عند إدارة أعاملهم الرشطية ،وخاصة

يف مجال إدارة املشاريع ،فاملرشوع
يضم مجموعة من األنشطة أو املهام
التي لها أهداف محددة يجب أن تنجز
ضمن مواصفات محددة ولها بداية
ونهاية محددتان ،وله متويل ويستعمل
فيه مصادر مختلفة من إمكانيات
مادية وبرشية ،وعليه يجب عىل كل
من يديرون املشاريع ،مراعاة هذه
الجوانب ،لذلك لجأنا إىل دورة إدارة

شرطة رأس الخيمة تخرّج منتسبي دورة «إدارة أمن الطيران»

خ ّرجت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،منتسبي دورة
(إدارة أمن الطريان) ،والتي نظّمها مركز ديب ألمن الطريان
املدين ،لتأيت هذه الدورة يف إطار سعي رشطة رأس الخيمة
الدؤوب ،بهدف تطبيق ما تسعى له وزارة الداخلية،
لتحسني وتطوير األداء املهني والخدمي الرشطي ،وتطبيق
أحدث االسرتاتيجيات اإلدارية الحديثة التي من شأنها
أن تحقق اإلنتاجية العالية ،مام يسهم يف رفع الكفاءة
والفعالية ملنتسبي رشطة املطارات عىل وجه الخصوص.
وتحت رعاية الهيئة العامة ألمن املنافذ والحدود واملناطق
الحرة ،وبالتعاون مع القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة،
فقد قام كل من العميد عيل عتيق بن الحج ،مدير اإلدارة
العامة ألمن املطارات برشطة ديب ،و املستشار سلطان بن
سامل بن يعقوب الزعايب ،مدير مكتب املنطقة الشاملية

للهيئة العامة ألمن املنافذ والحدود واملناطق الحرة،
بتكريم منتسبي دورة أمن املطار ،حيث أصبح التدريب
خيارا ً اسرتاتيجياً يف ظل منظومة استثامر وتنمية املوارد
البرشية الرشطية الخدمية .هذا وقد تم تكريم املقدم
عبد الله عبيد الهويدي ،تقديرا ً وعرفاناً لدوره الف ّعال
يف اإلرشاف والتقديم لتفعيل الدورة ،كام تم تكريم
محارض الدورة مساعد خميس إبراهيم الظنحاين ،تقديرا ً
لجهوده املتميزة التي بذلها إلنجاح دورة أمن الطريان.
وتأيت هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية للعام 2014م،
والتي وضعتها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة لصقل
مهارات املنتسبني ،بهدف تطوير املوارد البرشية ،مع
االستفادة من أحدث التقنيات واألساليب املستحدثة يف
مجال أمن املطارات.

املشاريع لنتمكن من إدارة مشاريعنا
الرشطية ،وفق اسرتاتيجية متعمقة،
بوضع خطوات مدروسة ،حتى ال نعرض
إمكانياتنا املادية والبرشية املدخلة يف
املشاريع الخدمية املقدمة إىل الجمهور
واألفراد والوطن ،إىل الخسارة ،كام يجب
علينا استثامر جميع املوارد واإلمكانيات
املتاحة لدينا ،أفضل استثامر ممكن مع
التطوير املستمر يف األداء.

حملة للتبرع بالدم
نظّمت رشطة رأس الخيمة حملة للتربع بالدم،
بالتعاون مع إدارة التثقيف واإلعالم الصحي مبنطقة
رأس الخيمة الطبية ،وذلك مببنى القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،وتأيت الحملة بغرض تطبيق
اسرتاتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إىل دعم العمل
مع الرشكاء ،بالتواصل مع القطاعات املعنية عىل
املستويني العام والخاص ،محلياً ودولياً ،أيضاً لتجسيد
القيم اإلنسانية وتعزيز أشكال التعاون ومد يد العون
للمحتاجني للتربع بالدم ،وذلك للمساهمة يف إنقاذ
حياة املصابني بالحوادث ،عالوة عىل دعم املحتاجني
من املرىض.
وقد شارك يف الحملة جمع غفري من قيادات وضباط
رشطة رأس الخيمة ،حيث شاركت مجموعة من
اإلدارات مثل اإلدارة العامة للعمليات الرشطية،
اإلدارة العامة للموارد والخدمات املساندة ،اإلدارة
العامة للعمليات املركزية ،ومكتب سمو القائد العام
والوحدات التنظيمية التابعة ،إضافة إىل مشاركة
مكتب نائب القائد العام والوحدات التنظيمية
التابعة.
وتأيت هذه الحملة تأكيدا ً عىل الدور املجتمعي الذي
تقوم به أجهزة وزارة الداخلية يف تعزيز املفاهيم
اإلنسانية والعمل بروح املسؤولية االجتامعية
والوطنية ،وترسيخًا ملعنى االنتامء والوالء للوطن .
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ضرب أبناء زايد أروع األمثلة في الفداء
والتضحية وتلبية نداء الوطن والحق
والواجب والذود عن حياضه ونصرة
األشقاء والوقوف معهم في السراء
والضراء  ،فسطروا االنتصارات في بالد
العزة والكرامات  ،ليسجل لهم التاريخ أجمل
البحرين ) مهد
العبارات على أرض دلمون ( ً
الحضارات  ،التي كانت مسرحا الستشهاد
البطل ابن اإلمارات.
المالزم أول طارق الشحي أحد أبناء
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،
وظيفية وأخالقية عطرة كان
تميز
بسيرة ً
ْ
ختامها ِمسكا على طريق الحق والواجب
والشهادة والكرامة لتخرج اإلمارات عن
بكرة أبيها تشيع جنازته في مشهد مهيب
بمشاركة رسمية وشعبية تقدمها أصحاب
السمو الشيوخ ،لتوديع الشهيد البطل
الذي امتثل لنداء الوطن ًواألخوة والسالم
 ،فروى أرض دلمون حبا وفداء وتضحية
بدماء إماراتية سالت على األراضي البحرينية
وانصهرت في بوتقة الحب والوفاء
والفداء .هنا في منطقة شعم أقصى
الحزن
شمال رأس الخيمة  ،اختلطت مشاعر
ً
باستشهاده دفاعا
برحيل طارق والفرح
ً
عن الحق والواجب  ،وامتثاال لنداء وطنه
وقيادته.
ً
الشهيد البطل كان مثاال لألخالق الحميدة
والتفاني واإلخالص في عمله  ،دائما في
حتى في نيل الشهادة
مقدمة الركب
ً
التي تمناها مسبقا في آخر زيارة له إلى
وطنه قبل أسبوع من استشهاده  ،وذلك
في حديث جرى بينه وبين أم أبنائه األربعة
– حسب إفادات ذويه وأقاربه – ومما
أكد نيته الصادقة في طلب الشهادة
واستعداده لها هي ( تغريدة الشهادة)
التي أطلقها عبر ( تويتر) في صباح نفس
يوم استشهاده  ،فكان له ما أراد  ،حيث
استشهد في الثالث من شهر مارس
الماضي في انفجار وهجوم غادر في
البحرين أصابه واثنين من زمالئه ضمن قوة
( أمواج الخليج ) المنبثقة من االتفاقية
األمنية المشتركة لدول مجلس التعاون
الخليجي.
إعداد ومتابعة – وليد الشحي :
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اإلمارات تودع بطلها بالشهد والدموع

هنيئًا لنا بك شهيدًا
طارق الشحي..

ّ
ً
لب
ى
الن
دا
ء
ور
و
ى (البحرين) حبا وفداء

ملف العدد

نائب رئيس الدولة يكرم أم الشهيد طارق الشحي ويمنحها "وشاح محمد بن راشد آل مكتوم"

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب "وشاح محمد بن راشد آل مكتوم" ،ألم شهيد الوطن والواجب طارق
الشحي املواطنة حصة عبدالله القايض  ،وذلك تزامناً مع ذكرى يوم األم  ،حيث قام سموه
بزيارتها بنفسه يف منزلها مبنطقة شعم برأس الخيمة لتقليدها وشاح التكريم .وأكد صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خالل التكريم أن أعىل درجات التضحية هو أن

تهب األم ابنها وفلذة كبدها من أجل الوطن وتصرب عىل فقده وتحتسبه عند الله تعاىل ،
موضحاً سموه أن أم الشهيد طارق وجميع أمهات الشهداء اإلماراتيني هن النامذج الحقيقية
لألم اإلماراتية  ،وهن قدوة ومثال لجميع األمهات  ،وهن أهل دائم للتكريم والتقدير
واالمتنان .ونوه سموه إىل أن سرية طارق الشحي العملية وتفانيه من أجل الوطن تدل عىل
تربيته العالية وتدل عىل املبادئ والقيم النبيلة التي غرستها فيه أمه منذ الصغر  ،فالشكر
دامئا لألم التي ربت وتعبت ووهبت ابنها للوطن وصربت عىل فقده واحتسبت .وأضاف
سموه ،إن التكريم هو شكر وتقدير لتضحية أم طارق وصربها وأن تعويضها الحقيقي هو
عند الله تعاىل.
كام أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألم الشهيد أن طارق ليس فقيد
أرسة واحدة  ،بل هو فقيد اإلمارات  ،وهو ليس ابن أم واحدة  ،بل هو أيضا ابن اإلمارات،
وأن صربها وتضحيتها بابنها من أجل الوطن يجعلها أماً لجميع أبناء الوطن أيضا وقدوة
لجميع األمهات .وأوضح سموه ألم الشهيد أن أبناء طارق هم يف عهدته ورعايته كأبنائه،
ألن اإلمارات كلها أرسة واحدة واإلمارات ال تنىس من يضحي من أجلها أو يخدمها وأن
أمهات شهداء اإلمارات هن جميعاً مناذج نفخر بهن وأسامء ستبقى محفورة يف تاريخ دولة
اإلمارات.
ورافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب خالل الزيارة
معايل محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعايل الفريق مصبح بن
راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
وسعادة خليفة سعيد سليامن مدير عام دائرة الترشيفات والضيافة بديب.

اإلمارات تشيع شهيدها وسط حضور رسمي وشعبي حاشد
يتقدمه حاكم رأس الخيمة وولي عهده وهزاع وسيف بن زايد

وكانت اإلمارات قد شيعت يف مشهد مهيب  ،جنازة ابنها البار الشهيد البطل طارق
الشحي مبسقط رأسه يف منطقة شعم بإمارة رأس الخيمة  ،وسط حشود غفرية من أبناء
اإلمارات وسكان املنطقة يتقدمهم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو
املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل
عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني ،والفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وكان جثامن الشهيد قد وصل عىل منت طائرة خاصة إىل مطار رأس الخيمة الدويل ،حيث
جرى له استقبال رسمي مهيب وفق املراسم العسكرية ،وكان يف مقدمة املستقبلني
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان،
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل
وزارة الداخلية ،واللواء نارص لخريباين النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،واللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة

رأس الخيمة وعدد من كبار ضباط الرشطة وأعيان البالد ،وسعادة محمد بن حمد صقر
املعاودة سفري مملكة البحرين لدى الدولة .وأدى املشيعون جميعاً صالة الجنازة عىل
جثامن الفقيد يف مسجد اإلمام أحمد بن حنبل ،ثم واروا جثامنه الرثى يف مقربة منطقة
شعم مسقط رأس الشهيد ،متقدمني بصادق العزاء واملواساة ألرسة الشهيد ،مبتهلني إىل
املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويحتسبه بني الشهداء
والصديقني واألبرار ،وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
كام أدى صالة الجنازة الشيخ محمد بن صقر القاسمي واللواء الشيخ طالب بن صقر
القاسمي القائد العام لرشطة رأس الخيمة واملهندس الشيخ سامل بن سلطان بن صقر
القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين وعدد من الشيوخ وحشد كبري من أعيان البالد
والشخصيات وكبار املسؤولني وضباط القوات املسلحة والرشطة وأبناء القبائل وأبناء
الجاليات العربية واإلسالمية املقيمة.
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ً
ً
محمد بن زايد معزيا ومواسيا

الشرقي يقدم واجب
العزاء ألسرة الشهيد

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن
محمد الرشقي عضو املجلس األعىل
حاكم الفجرية ،واجب العزاء إىل أرسة
فقيد الوطن املالزم أول طارق محمد
الشحي.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها
سموه إىل خيمة العزاء يف منطقة شعم
برأس الخيمة ،حيث التقى خايل الفقيد
سليامن عبدالله القايض وعيل عبدالله
القايض وأشقاءه خالد وعيل وراشد
ونجله محمد وذويه .وأعرب صاحب
السمو حاكم الفجرية عن صادق العزاء
واملواساة يف هذا املصاب الجلل ،سائالً
الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم آله وذويه الصرب والسلوان.
رافق سموه خالل تقديم واجب العزاء
الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد
الرشقي رئيس هيئة الفجرية للثقافة
واإلعالم بإمارة الفجرية والشيخ مكتوم
بن حمد بن محمد الرشقي .

ويف زيارة كرمية متوقعة لسموه إىل ذوي الشهيد معزياً
إياهم  ،أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أن دولة
اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله لديها منهج ثابت
وراسخ يف مد يد العون واملساعدة ونرصة األخوة واألشقاء
ويحفظ لها التاريخ منذ نشأتها مواقف ومبادرات مضيئة هي
محل فخر واعتزاز كل إمارايت .وقال سموه" :إننا ماضون يف هذا
الطريق وهذا النهج معتمدين عىل ثوابتنا ومبادئنا ومواقفنا
الواضحة وإمياننا الراسخ وقناعتنا الصلبة يف أن الحفاظ عىل
أمن واستقرار أي دولة من دول مجلس التعاون هو أمننا
جميعا" .وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد أن التحديات
والتهديدات واملخاطر لن تثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه
األشقاء يف حفظ األمن واالستقرار ومواجهة دعاة الفوىض
واإلرهاب والتخريب.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها ويل عهد أبوظبي
يرافقه فيها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة إىل منزل فقيد الوطن
والواجب يف منطقة شعم برأس الخيمة املالزم أول طارق
محمد الشحي الذي استشهد مع رفيقيه البحرينيني ضمن
قوات حفظ النظام أثناء تصديهم ملجموعة إرهابية يف منطقة
الدية  ،يف إطار مهمة دعم األمن واالستقرار يف مملكة البحرين
 ،ضمن اتفاقية التعاون األمني الخليجي املشرتك.
وقدم سمو ويل عهد أبوظبي أحر التعازي وأصدق مشاعر
املواساة ألبناء وأشقاء وذوي الفقيد  ،داعياً املوىل عز وجل
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصرب والسلوان.

أولياء العهود يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد
حرص أولياء العهود عىل تقديم واجب العزاء ألرسة الشهيد الشحي يف خيمة العزاء
مبنطقة شعم  ،يف مشهد يدل عىل تالحم البيت الواحد من القيادة واملسؤولني
والشعب  ،حيث زار كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب وسمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن وسمو الشيخ
راشد بن سعود املعال ويل عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر
القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ،خيمة العزاء وقدموا سموهم عزاءهم الخالص
لذوي الشهيد وأشقائه وأبنائه .كام قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة
آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء إىل أرسة فقيد الوطن
املالزم أول طارق محمد الشحي  ،إىل جانب عدد من الشيوخ واملسؤولني.
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وقال سموه " :برغم األمل الذي نشعر به يف فقد أحد أبنائنا
إال إنني أشعر بالفخر واالعتزاز مبا قدمه من تضحية وبطولة
يف أداء الواجب الوطني ..طارق يف قلوبنا ..نحن أرسة واحدة
من السلع إىل شعم  ..مصابنا واحد وجرحنا واحد وأملنا واحد..
الله يحفظكم ويحفظ بالدنا وال يريكم مكروهاً" .وأضاف أن
اإلمارات فقدت ابناً بارا ً كان مثاالً لشباب الوطن املخلص يف
أداء واجبه وتوصيل رسالة اإلمارات يف الدفاع عن أشقائها
وأصدقائها والوقوف إىل جانبهم يف التصدي لكافة أشكال
اإلرهاب واألعامل التخريبية.
وأشار ويل عهد أبوظبي إىل أن دماء فقيدنا طارق التي
امتزجت مع دماء إخوانه يف البحرين لن تذهب سدى ..وقال
"جسدت تلك الدماء أروع معاين التضحية والبذل والتآزر
والتكاتف بني األشقاء يف مواجهة دعاة الرش والفنت".
وحرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
عىل مواساة وتعزية أم الفقيد حصه عبدالله القايض  ،مشددا ً
عىل أن ما قدمه طارق من تضحية تفتخر به اإلمارات كلها،
وأضاف" :طارق واحد من عيالنا ونحن كلنا عيال زايد ..
ولدكم ولدنا ومصابكم مصابنا ..هو فخر لنا وبإذن الله تعاىل
دم الفقيد لن يذهب هدر ..نسأل الله أن يصربنا ويحفظنا
أجمعني تحت راية هذا الوطن الغايل".
من جانبها مثنت أم الفقيد قدوم سمو الشيخ محمد بن
زايد وتعزيته لهم ،وقالت " :كلنا عيال زايد من الصغري للكبري..
كلنا فداء لإلمارات من أبوظبي لرأس الخيمة ..الله يحفظكم
لإلمارات  ..قيادتنا ما قرصت  ..الله يطول بأعامركم  ..ونحن
إن شاء الله لسنا حزينني ..نفتخر بابننا طارق ونعتز بوقفتكم
معنا ".

ملف العدد

لفتة كريمة
من سيف بن زايد

من جانب آخر قوبلت لفتة الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية  ،واملتمثلة بتواجده وزياراته
املتواصلة لذوي الشهيد يف مقر العزاء مبنطقة شعم
بارتياح تام من قبل أرسة الشهيد وأهايل املنطقة ،
حيث حرص سموه عىل التواجد معهم والشد من
أزرهم  ،ومشاركتهم العزاء  ،مام كان له األثر البالغ
يف نفوس أبناء الشهيد وأقاربه .وكان الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نقل لذوي الشهيد
خالل زياراته لهم يف خيمة العزاء تعازي صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
"حفظه الله"  ،مؤكدا ً سموه حرص ومتابعة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه
الله" ،والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،ملجريات األحداث وتفاصيلها منذ اللحظة
األوىل لوقوع هذه الجرمية اإلرهابية الغادرة.
وندد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
بالجرمية النكراء واالنفجار الغاشم الذي استهدف

أحد أبناء الوطن املالزم أول طارق الشحي وزمالءه
من الرشطة البحرينية يف مملكة البحرين الشقيقة،
مؤكدا ً سموه أن هذا العمل الجبان لن يزيدنا إال قوة
وإرصارا ً عىل حفظ أمن الخليج ومواطنيه.
وشدد سموه عىل أن شباب الوطن كافة اليرتددون يف
الوقوف صفاً واحدا ً لنرصة قضايانا املصريية املشرتكة،
وعون األشقاء جميعاً ،معرباً سموه عن صادق تعازيه
ألرسة الشحي وزمالئه يف العمل وجميع أرس الشهداء،
مشريا ً إىل أن أبناء الوطن األبطال الذين استشهدوا يف

مشاركة إرشيفية للشهيد طارق الشحي عبر مجلة «العين الساهرة»
في شهر سبتمبر  ، 2012عندما كان برتبة مالزم :

سبيل أداء الواجب سيبقون خالدين يف ذاكرة الوطن
وضمري األمة ،ومشاعل تستنري بهم مسرية العطاء
وهمم األجيال لتبقى راية الوطن خفاقة يف العلياء.
وعرب ذوو الشهيد عن صادق اعتزازهم وفخرهم
بالتضحية الوطنية التي قدمها الشهيد ألداء الواجب،
معربني عن امتنانهم لقيادة الوطن ،ووقفتهم الكرمية
التي خففت عنهم أمل املصاب وإشاعة السكينة يف
النفوس الحزينة ،سواء من أبناء الشهيد أم أشقائه
وأقاربه وزمالئه واملواطنني.

الشهيد ..
سيرة فريدة وخصال حميدة
امتاز الشهيد المالزم أول طارق الشحي،
وهو أحد منسوبي القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة  ،بسيرة وظيفية
وشخصية واجتماعية عطرة ناصعة
البياض ،سواء بين زمالئه أو ذويه  ،وعُ رف
عنه التزامه الصادق بمتطلبات الواجب
وكرم األخالق والشجاعة والتميز في
كل ما يوكل إليه من مهام  ،وكان
يرحمه اهلل مثا ً
ال لألخالق الحميدة
والخصال الطيبة الفريدة.
للشهيد أربعة أبناء  :ولدان وبنتان هم:
محمد  12عامًا  ،وفجر  10سنوات ،
وفاطمة  8سنوات  ،و أحمد  3سنوات.
إطالق اسم الشهيد طارق الشحي
على أحد شوارع شعم

( جنودك يا وطن ) ..تغريدة الشهادة
أطلق الشهيد البطل طارق الشحي على صفحته عبر ( تويتر) صباح يوم
استشهاده هذه التغريدة التي تعبر عما في داخله ،حيث قال فيها:
نخضع ألمرك تحت راية خليفة
حنا جنودك يا وطن والوعد تم..
نورد على حوض المنية ونلتم ..نغنم من أرواح النفوس الضعيفة

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن
صقر القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم رأس الخيمة دائرة بلدية رأس
الخيمة ،بإطالق اسم فقيد الوطن
المالزم أول طارق محمد السابي
الشحي على أحد شوارع منطقة
شعم برأس الخيمة مسقط رأسه،
تخليدًا لذكراه.
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ملف العدد

قالوا عن الشهيد :
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
بمناسبة استقباله أسرة الشهيد في المنامة:

جسد فصالً إضافياً يف مسرية التعاون والتالحم
إن استشهاد املالزم أول طارق الشحي ّ
الشعبي ووحدة املصري التي تجمع مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة
الشقيقة  ،وسيزيد مجتمعاتنا الخليجية عزمية وإرصارا ً عىل مواجهة أية أفكار أو
تنظيامت أو جهات تخريبية وإرهابية ومواصلة محارصة اإلرهاب سواء يف الداخل
أو الخارج من أجل حامية أمن واستقرارا ً دولنا وشعوبنا املساملة.

محمد بن راشد آل مكتوم لذوي الشهيد:
إن طارق الشحي
شهيد الواجب
اإلمارايت يف
البحرين ،ونقول
ألهله  :نحن
أهلكم من بعده.

سعود بن صقر القاسمي :
إن أبناء اإلمارات الرشفاء الذين يدافعون عن
الحق سيظلون يف ذاكرة أبناء هذه الدولة،
وإن أبناء الدولة يف مختلف امليادين سمتهم
اإلخالص للوطن والواجب والوقوف ضد
الضالل والفنت والتخريب  ..إن دولة اإلمارات
تودع أحد أبنائها الربرة الذي استشهد دفاعاً
عن الحق ويف سبيل أداء الواجب.

محمد بن زايد أثناء تقديمه واجب العزاء ألسرة الشهيد :

برغم األمل الذي نشعر به يف فقد أحد أبنائنا إال إنني أشعر بالفخر واالعتزاز مبا قدمه من تضحية وبطولة يف
أداء الواجب الوطني ..طارق يف قلوبنا ..نحن أرسة واحدة من السلع إىل شعم  ..مصابنا واحد وجرحنا واحد
وأملنا واحد  .اإلمارات فقدت ابناً بارا ً كان مثاالً لشباب الوطن املخلص يف أداء واجبه وتوصيل رسالة اإلمارات
يف الدفاع عن أشقائها وأصدقائها والوقوف إىل جانبهم يف التصدي لكافة أشكال اإلرهاب واألعامل التخريبية.

حمدان بن
محمد بن راشد
ًآل مكتوم
معزيا أم الشهيد:
أنا وشباب الوطن
جميعاً أبناؤك.
الفريق سيف الشعفار :
إننا نعزي أنفسنا ونعزي
أهل الشهيد وأقاربه وشعب
اإلمارات برحيل الشهيد ،
ونتوجه بالشكر الجزيل
للمواطنني واملقيمني الكرام
عىل مشاعرهم األصيلة،
وندعو الله تعاىل أن يسكنه
فسيح جناته ،وسنظل دوماً
عىل العهد ماضني.
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ً
سيف بن زايد معقبا
على استشهاد
الشحي :

هزاع بن زايد:
الشهيد طارق الشحي
مثال مرشق لرجال األمن
الذين نذروا أنفسهم فداء
للوطن.

هذا العمل الجبان لن
يزيدنا إال قوة وإرصارا ً
عىل حفظ أمن الخليج
ومواطنيه.

اللواء طالب بن صقر :
عىل دربه سائرون،
وبقدر ما أخلص وأوىف
وأنجز من أجل الوطن
نال من الله ما استحقه
من شهادة يف سبيله،
ويف سبيل وطنه والحق
والواجب واإلنسانية
والسالم.

العميد محمد النوبي :
ال شك بأن حزننا عىل
طارق عميق  ،لك َّن
عزاءنا الوحيد بأنه
رحل عنا شهيدا ً  ،ملبياً
نداء الوطن والحق
والسالم واإلنسانية،
فهو شهيد الوطن
والواجب.

ملف العدد

بتعليمات ملكية  :مسجد باسم الشهيد طارق الشحي في البحرين
قامت إدارة األوقاف السنية يف مملكة البحرين بافتتاح مسجد “طارق بن محمد الشحي” والذي قامت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ببنائه من امليزانية املخصصة من الحكومة إلدارة األوقاف السنية إلعامر دور العبادة .ويف كلمته أثناء االفتتاح ،قال الشيخ سلامن
بن عيىس آل خليفة رئيس مجلس األوقاف السنية  ،إن اإلدارة وتنفيذًا للتوجيهات امللكية السامية ،قررت إطالق اسم شهيد الواجب الديني
والوطني املرحوم له ـ بإذن الله تعاىل ـ “طارق بن محمد الشحي” عىل هذا املسجد ،وذلك تقدي ًرا من اململكة ألدوار وتضحيات هؤالء
الرجال املخلصني .يذكر أن املسجد يحتوي عىل مصىل رئييس يف الدور األريض يسع لنحو  320مصل ًيا ،ومصىل بالدور األول يسع لنحو 210
مصلني ،ومصىل للنساء يسع لنحو  100مصل ،واملرافق امللحقة باملسجد من حاممات ومطابخ وميضأة ،إضافة إىل صالة للمناسبات مجهزة
بجميع األدوات واألجهزة الالزمة للمناسبات .ويحتوي مرشوع مسجد طارق الشحي كذلك عىل وقف مكون من  13محالً تجارياً ،لتوفري
الخدمات املناسبة ألهايل املنطقة وبلغت تكلف املسجد والوقف  650ألف دينار بحريني (.عن جريدة البالد البحرينية  6مارس .)2014

مرثيات في الشهيد طارق الشحي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:

أحس بك من عيايل يوم طيفك فات
وآحس يِّان ملثلك منجب ووالد
دافعت عن دار هي دارك من اآلفات
تواجه أهل الغدر واملعتدي الحاسد
عن طارق إبن لزياد إسمك شبيهه بات
كنت إنته طارق ولكن األبو زايد
وزايد أبو لك شهم ورافع الرايات
وزايد زعيم الرجال القدوه القايد
ومن ألجل شعبه يضحي لو مىض ما مات
يحيا بضمري الوطن طول العمر خالد

الشاعر داود بن سليمان الشحي ،
تعقيبًا على زيارة الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة لذوي الشهيد
وتقديم واجب العزاء لهم :

" طارق " وعن ال تظن الدم ناسيه
ميكن جسدك األرض تقدر تخفّيه
شحي ومثلك ما يخاب الرجا فيه
وغرمينا بنقلـــب عواليـــه واطيه
دامه أليادينا استـــثارت أيـــاديه
الشحي وبكل فخر واللـــه يكفـيه
( عظم رقبه ) شبهتنا خــري تشبيه
حلفك نعم حلفك وشفك وندريه

لو دون ثارك تجتمع روس وأملان
لكـن فعالك حامت بدون جنحان
وايف ولَــد وافني ما َيـــــو بنقصان
وقبــره بدا يح ِفره بيده من اآلن
محمـــد ولد زايد يا جمرة نهيان
كلـــمة أبو خالد وتطرب لها آذان
ال هـنت يا اليايس وقدرك وال هان
خــــذنا فداويكم وفدوه لالوطان

سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي مخاطبًا ابنة
الشهيد :

هذا قدر كل النفوس العظيمه
ألحالمها مامتيش اال عىل الشوك
هذا الوطن عز وشموخ وعزميه
وياموطني ع ّزك من اليل يع ّزوك
كفوفنا اليل للمواطن رحيمه
عىل العدا مدمايه وسم مضكوك
تبسمي بنت الكريم الكرميه
اهتزو االنذال لكن ماهز ّوك
وانا فعزاكم والـمشاعر حميمه
ماراح اقول آسف أبا اقول مربوك
غلطان منهو قال ع ّنـك يتيمه
ما انتي يتيمه والوطن كله  ..أبوك
الشاعرة البحرينية سبيكة الشحي :

ياروح طارق وابتسامه ..كالمي
الحزن يف وسطه تغطى بلثامه
لك جل تقديري ،وقل احرتامي
ليل يف ظهر الدار اغرز سهامه
الشحوح تفخر بك وموقفك سامي
دامك شهي ٍد للوال والشهامة
طارق  :ولو قلبي من الحزن دامي
لله درك  :رصت للمجد هامه
المصادر اإلخبارية  :وكالة أنباء اإلمارات ( وام ).
صورة الغالف  :عبد الرحمن الشحي
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تحقيق

الغش في االمتحانات

ظاهرة خطرية تهدد
المجتمع

تنتشر وسائل الغش داخل قاعات االمتحانات ،حيث دخلت
التكنولوجيا من أوسع األبواب واتخذت أشكاال عدة
منها استخدم الهاتف المتحرك ،باإلضافة إلى تطوير
طرق غش تقليدية «البراشيم» وطباعتها على أوراق
الصقة ،فهل تستطيع الجهات المعنية وقف هذه
األساليب واتخاذ إجراءات صارمة بحق الطالب المخالفين،
وهل حان الوقت لوضع مسودة مشروع لمعاقبة
هذه الفئة من الطالب المخالفين؟ (العين الساهرة)
التقت بالعديد من المسؤولين ورجال التربية والتعليم
وعدد من الطالب للوقوف على األسباب والدوافع.
تحقيق /زكي األشقر
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تحقيق

إبراهيم البغام

نائب مدير منطقة
رأس
مي
الخيمة التعلي ة:

اتخاذ إجراءات
صارمة ضد الطالب
المخالفين لالئحة
االمتحانات
إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكد إبراهيم البغام نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية ،أن املنطقة لن ترتدد
يف توقيع أشد العقوبات ضد الطالب الذين ميارسون الغش يف االمتحانات ،وفقاً
لالئحة املعمول بها .وأشار إىل أن هذه الظاهرة بدأت تتالىش ،وخاصة يف الصفوف
العليا ،وحث البغام جميع الطالب والطالبات عىل رضورة االهتامم بالدارسة
واالستعداد التام لالمتحانات بدالً من إضاعة الوقت يف ابتكار أساليب جديدة للغش
الذي قد يطيح مبستقبل الطالب .ويقول البغام ،إن الطالب ميارسون الغش أكرث من
الطالبات ،حيث بدأت الظاهرة تتالىش يف صفوف الطالبات .وعن اإلجراءات التي
تتخذها املنطقة بحق املخالفني أكد أن جميع الطالب سواسية أمام القانون والنظام،
وعن سن قوانني ضد املخالفني أكد ان الطالب أبناؤنا البد أن نقوم بإرشادهم برضورة
االبتعاد عن الغش يف االمتحانات ،ولكن ال مينع باتخاذ إجراءات صارمة ضد كافة
الطالب املخالفني قد تصل إىل الفصل من مقاعد الدراسة أو حرمانهم من تقديم
االمتحانات يف املستقبل.
ظاهرة خطيرة

ويقول الكاتب اإلمارايت أحمد إبراهيم ،تعترب ظاهرة الغش يف االمتحانات من
الظواهر الخطرية التي انترشت بشكل ملفت للنظر يف اآلونة األخرية ،وخاصة عندما
أدخل الطالب أساليب جديدة من الصعب اكتشافها ،حيث أخذ الغش صورا ً متعددة،
وأشكاالً متنوعة فأضحت ظاهرة خطرية وسلوكاً مشيناً ،وخاصة بعد انتشارها ليس
يف املرحلة االبتدائية فحسب ،بل تجاوزتها إىل الثانوية والجامعة وقال الرسول -صىل
الله عليه و سلم« :-من غش فليس منا» ،بل رمبا أنه يقرأه عىل ورقة األسئلة ،ولكن
ذلك ال يحرك فيه ساكناً .لذلك أطالب الجهات املسؤولة بتوقيع عقوبات رادعة عىل
الطالب املستهرتين يف قاعات االمتحانات ،بل البد من وضع ضوابط قانونية ضد
املخالفني يف االمتحانات حتى نحافظ عىل األجيال املقبلة.
ضعف التربية واإليمان

وتناول الدكتور سعدي درويش املتخصص يف اللغة العربية ،األسباب والدوافع التي
تؤدي بالطالب القيام بهذا السلوك املرفوض ،وخاصة خالل االمتحانات الثانوية
والجامعة ،فقال :إن ضعف اإلميان قد يكون من األسباب الحقيقة وراء انتشار هذه

الظاهرة بني الطالب ،فال ميكن للقلوب التي امتألت بحب الله أن تقدم عىل هذا
العمل ،والسبب اآلخر هو ضعف الرتبية ،خاصة داخل األرسة فال نرى أباً يجلس مع
ابنه لينصحه ويذكره بحرمة الغش ،ويبني له آثاره وعواقبه ،بل نتعجب من بعض
اآلباء إذا قلت له ذلك أجابك مبارشة :ملاذا ،هل ابني غشاش؟ أنت تتكلم كالماً ليس
صحيحاً .ومن األسباب أيضا الكسل والضعف سواء عىل مستوى املادة أو ضعف
الشخصية نفسها فرتى كثريا ً من الطالب يرى زمالءه من بداية العام وهم يجدون
ويذاكرون و يهيئون أنفسهم لالمتحان األخري ،وهو ال هم له إال اللعب و املرح .
فإذا ما جاءت االمتحانات النهائية تراه يطلب املساعدة ،ويطلب النجاح ولو كان
عىل حساب اآلخرين ،ولو كان ذلك بالغش .والشك أن الخوف من الفشل والرسوب
يسبب قلقاً للطالب ،مام يجعلهم يلجأون إىل الغش كسبيل للنجاة .ودعا درويش
إىل رضورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الفئة من الطالب ،ويعتقد أن سن قانون
خاص بالغش قد يقلل من انتشاره.
الغش تحايل وخداع

وتقول سمية إبراهيم مديرة مدرسة ،الغش هو نوع من التحايل والخداع والرسقة
الذي يستعمله املتعلم ،مهام كان مستواه التعليمي باملدرسة أو بالجامعة أو
باملؤسسات األخرى ،وذلك أثناء خضوعه وتأديته االمتحانات أو املسابقات لإلجابة
عىل األسئلة التي قدمت له بقصد الحصول عىل نتائج جيدة وضامن النجاح للوصول
للهدف املنشود.وتواصل فتقول ،إن سلوك الغش يف االمتحانات من جانب الطالب
جاء بسبب الضغط عليهم من جانب أولياء األمور للنجاح يف االمتحانات أو الحصول
عىل معدالت عالية فيها ،فالطالب الذين يواجهون مزيدا ً من الضغط عليهم من
اآلخرين للحصول عىل عالمات أو تقديرات أو معدالت عالية يف االمتحان يزداد تكرار
سلوك الغش لديهم عن أولئك الطالب الذين ال يواجهون هذا الضغط أو يواجهون
درجة أقل منه .وأضافت ،ومهام تعددت األسباب نظل نرتقب اليوم الذي ينتهي فيه
الغش يف قاعات االمتحانات ،ولن يكون إال مبزيد من الحزم من جميع املؤسسات،
وخاصة الرتبوية واتخاذ تدابري قانونية بحق املخالفني لقواعد ونظم االمتحانات،
فالبد من سن قانون لتجريم الطالب الذي يقدم عىل الغش من أجل الحصول عىل
مراتب ال يستحقها ،فهو يرسقها من اآلخرين الذي تعبوا وسهروا الليايل من أجل
الحصول عىل نتائج جيدة.
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تحقيق

الكاتب أحمد إبراهيم

الدكتور سعدي درويش

سمية إبراهيم

ً
الغش يشكل هاجسا للجميع

تقول املعلمة محسنة فيصل ،والتي تعمل يف مدرسة النور يف منطقة بني ياس يف
أبوظبي ،أصبحت قضية الغش يف االمتحانات تشكل هاجساً كبريا ً للمعلمني وتعتقد
محسنة أن املسؤولية جامعية يتحملها الجميع وعن سبب إقدام الطالب أو الطالبة
عىل مامرسة ذلك خالل االمتحانات تقول :هو قلة الوعي واالستهتار وضعف الوازع
الديني رغم أن مجالس التعليم تعمل دامئاً لخلق أجواء طيبة لالمتحانات وراحة
وطأمنينة .وتواصل املعلمة محسنة التي تقوم بتدريس مادة اللغة العربية للصفني
الرابع والخامس االبتدايئ حديثها فتقول ،أقوم خالل املراقبة ويف حالة مالحظة حالة
الغش بالتنبيه مرة تلو املرة وإذا تعمد التكرار أقوم بإلغاء امتحانه وتحويله إىل
رئيس اللجنة التخاذ إجراءات صارمة ضده ،ثم يتم استدعاء ويل األمر بواسطة
األخصائية االجتامعية وتؤيد املعلمة محسنة التي أنهت دراستها الجامعية من

,,

يلجأ الطلبة إلى ابتكار
أساليب غش جديدة
من الصعب اكتشافها!
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محمد إبراهيم

شيماء الحاج

جامعة اإلمارات بالعني سن قانون يجرم الطالب الذين يقومون بالغش ،وخاصة
الذي يتبع أساليب جديدة ومبتكرة تجعل املراقب يعجز عن رؤيتها أو اكتشافها.
ضعف بعض املعلمني
وتقول شيامء الحاج املدرسة ملادة اللغة العربية يف إحدى املدارس الخاصة ،من
خالل التجربة إذا كان مستوى التلميذ ضعيفاً من حيث قدرته عىل الدراسة فإن
ذلك معناه ضعف التعلم لديه ومعاناته من صعوبات يف التعليم تؤدي إىل ضعف
قدرته عىل التحصيل ،وتقول ،ولخوفه من الفشل والعقاب الذي يلقاه نتيجة لهذا
الفشل فإنه يكون أمام أحد أمرين :إما أن يتهرب من التحصيل ويترسب من التعليم
كلية ،أو أن يلجأ إىل الغش للتعويض وتجنب الفشل الذي قد يلقاه ،ومن ثم يتجنب
العقاب الذي قد يرتتب عىل هذا الفشل ،ويؤدي هذا الغش إىل االنتقال من صف
درايس إىل آخر دون تعلم أو دراسة مام يجعل مستواه الدرايس يتدىن ،مام يضعف

,,

تحقيق

خبراء تربويون:

قدرته عىل التحصيل الدرايس ،وبذلك يكون للغش أثر تراكمي يسء عىل التحصيل
ومستوى الطالب التحصييل من عام إىل آخر ،وهذا يعود إىل عدم متابعة الطالب منذ
البداية من جانب أولياء األمور وعدم متابعته يف املدرسة والسؤال عنه دامئاً .وتعتقد
شيامء أن ضعف بعض املعلمني هو من أسباب انتشار الغش لعدم قدرة الطالب الفهم،
لذلك فإن إدارة املدرسة مسؤولة عن انتشارالظاهرة وليس الطالب وحده ،فالبد من
الجميع التكاتف والتعاون من أجل القضاء عليها.
عدم الثقة بالنفس

ويقول املدرس محمد إبراهيم الذي يدرس مادة الرتبية اإلسالمية ،إن الدوافع والعوامل
كثرية التي تدفع الطالب إىل مامرسة أساليب الغش يف االمتحانات وتتضمن قلة املذاكرة،
و إهامل الدراسة ،وعدم االكرتاث بها ،واملشاكل العائلية أو األرسية التي تحول دون قيام
الطالب بالدراسة عىل النحو األكمل ،وعدم الثقة بالنفس ،والرغبة يف تحقيق النجاح
بدون مجهود ،والتعود عىل الغش بشكل يصعب عليه اإلقالع عنه  ،واالرتباك والخوف
من االمتحانات ،وعدم االستعداد الكايف لالمتحانات وقد تكون صعوبة االختبار ،أو
وجود أكرث من امتحان يف اليوم ،أو أن زمن اإلجابة عن االمتحان غري كاف ،أو عندما
يكون مجيء االمتحان مفاجئاً بالنسبة للطالب ،كام تعود إىل عدم قدرة املدرس عىل
الرشح ونقل املعلومات للطالب بطريقة سليمة ،ويضيف ،ويأيت ضعف الرقابة واإلرشاف
عىل الطالب أثناء تأدية االمتحانات من األسباب أيضاً التي تدفع الطالب للغش ،لقد آن
األوان لتطبيق إجراءات صارمة بالنسبة ملن يضبطون يف حالة غش يف االمتحانات ومنح
الصالحية الكافية للمراقب أو بعدم التهاون يف تطبيق اللوائح والنظم املعمول بها،
باإلضافة إىل وضع ضوابط للحد من الظاهرة.
آراء الطلبة

استنكرت الطالبة بيسان العريب ،وهي من الطالبات املتفوقات عمليات الغش الذي
يقوم بها فئة من الطالب والطالبات .وقالت ،إن الغش منترش بشكل كبري يف معظم
املدارس وقاعات االمتحانات بأسلوب حديث جدا ً من الصعب اكتشافه ،فالطالب يهمه
حصوله عىل أعىل الدرجات ،أما القدرات واملهارات ،كام يقول البعض ،نتعلمها من
الحياة اليومية ،املهم النجاح .وتضيف بيسان ،البعض يغش كون ظاهرة الغش أصبحت
متفشية بني معظم الطالب وعن تجربتها أكدت أنها مل تلجأ إىل الغش سوى مرة واحدة
من زميلة لها يف مادة الرياضيات ،حيث كان االمتحان صعباً -والحمد الله -نجحت يف
االمتحان .يف حني عرب حمد عن استيائه من تفيش هذه الظاهرة ،مشريا ً إىل أن الطالب
املجتهد مثل الذي ال يدرس ويف النهاية رمبا يحصل الطالب الذي يعتمد عىل الغش
درجات أفضل من الطالب الذي قىض وقته يف الدراسة ويقول حمد ،إن صعوبة إنجاز
الربامج واملقررات الدراسية وكثافة الدروس تحول دون تعرف املدرس عىل التالميذ
واالقرتاب منهم وتفهم خصوصياتهم ،باإلضافة إىل النقص يف التكوين املستمر ،مام يحول
دون تقوية مؤهالت الطاقم التعليمي وتحفيزه عىل توظيف الطرق الرتبوية الحديثة،
واالعتامد بالدرجة األوىل عىل اإللقاء والتلقني .وتعكس ذلك طرق التقويم التي مل تساير
بعد يف عمومها التصور الناظم للمقررات ،والتي ال زالت كلها كتابية وتركز يف أغلبها عىل
الحفظ و وإهامل قياس املهارات والقدرات ،لذلك يلجأ بعض الطالب إىل الغش كوسيلة
من الوسائل التي تكون طريقاً للنجاح.
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إضاءات

الدعوة لتوعية
الطالب بمخاطر الغش

رحمك اهلل يا طارق
 2014 – 3 – 3تاريخ حزين اعتصر قلوبنا ألمًا وكمدًا
على فقيد الواجب طارق محمد الشحي  -رحمه اهلل
عليه  -الذي سقط في ساحة الدفاع عن السالم وعن
الحق وحماية األبرياء في مملكة البحرين الشقيقة،
وهو قمة العطاء والتضحيات اإلنسانية التي تسجل
بأحرف من نور في كتب التاريخ المجيدة.
ونحن إذ نشارك أهل فقيدنا أحزانهم ودموعهم
الغالية ،فإننا على ثقة كبيرة بأن الجناة لن يفلتوا من
القصاص العادل جراء ما ارتكبوه من جريمة إرهابية
نكراء في حق األبرياء وفي حق اإلنسانية التي هي براء
منهم ومن ما ارتكبوه من عمل وحشي ال يليق إال
بوحوش الغاب.
إن هذه الجريمة اإلرهابية النكراء ،هي جريمة غريبة
على أبناء البحرين الذين عرفوا وتميزوا بالسالم
والحب والتسامح والطيبة ،وهي تهدف أساسًا إلى
كسر إرادة شعب البحرين القوية في مقارعة اإلرهاب
والعنف والقتل والحرق والنيل من عزيمتهم الصلبة.
ولهؤالء القلة القذرة التي ارتكبت هذا العمل
اإلجرامي نقول :أبدًا لن تنالوا من مملكة البحرين ،ولن
تنالوا من قوته ،ولن تنالوا من إرادته ،ولن تنالوا من
وحدته ،ولن تنالوا من وطنه ،وطن األمن واألمان.
إننا جميعًا كإماراتيين ،بقلب واحد ،ويد واحدة ،سوف
لن نسمح لكم بتشويه وجه البحرين الجميل ،وال
تخريب الروح البحرينية الطيبة ،فاإلمارات والبحرين
سوف يستمران وطنًا واحدًا للفرح والسالم واألمل
والعمل ،ودورة الحياة سوف تستمر رغمًا عن إرهابكم
وجرائمكم الدموية المقيتة.
وإننا نهيب بكل أبناء البحرين الشرفاء إلى تشكيل
جبهة وطنية واحدة للوقوف في وجه هذا اإلرهاب
المقيت ،ونحن في اإلمارات لن نتأخر عن تقديم
العون والمساعدة وأرواحنا في سبيل استئصاله من
أرض المملكة  ،فاإلرهاب ال وطن وال دين وال أخ وال
صديق له.

مسيرة قائد

" فزاع "  ..عن قرب

ِّ
حمدان بن محمد آل مكتوم  ..خريج مدرسة ( محمد بن راشد )
ولي عهد دبي :

المدرسة األهم واألكثر تأثيرًا في حياتي هي
مدرسة والدي

ٌ ّ
ٌ
وشاعر بتار  ،نهل من مدرسة والده
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي  ..فارس مغوار
الدولة رئيس ً مجلس الوزراء حاكم دبي الكثير
(فارس العرب) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
ً
ُ
زمان
من دروس الحياة والحكمة والبصيرة والشعر والفروسية  ،حتى أصبح قائدا متمرسا يشار إليه بالبنان في كل
ٍ
ومكان.
إعداد :وليد الشحي

النشأة

ولد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب ،يف الرابع عرش من نوفمرب العام 1982م،
وهو االبن الثاين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،والشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل
مكتوم ،ويعود سموه يف نسبه إىل قبيلة "البوفالسة"
العريقة ،التي تعترب أحد فروع قبيلة "بني ياس" ذات
املكانة املرموقة
نبذة

بعد تخرجه يف عام  2001من أكادميية "ساند هريست"
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العسكرية امللكية ،وهي إحدى أعرق الكليات العسكرية
يف العامل ،وحصوله عىل عدة دورات تدريبية اقتصادية
متخصصة يف كلية لندن لالقتصاد وكلية ديب لإلدارة
الحكومية ،انتقل سمو الشيخ حمدان بن محمد إىل نهل
مهارات القيادة واإلدارة الحكومية عىل أرض الواقع من
خالل قربه الدائم من والده صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،حيث كان حريصاً عىل الدوام عىل
التواجد يف مجلس والده ومرافقته يف حله وترحاله ،ما
أكسبه مهارات وقدرات نوعية يف هذا املجال ،خاصة وأن
والده الذي كان يف هذه املرحلة ولياً لعهد ديب ،قد بدأ يف
تنفيذ رؤيته التنموية الطموحة.
وبعد تويل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

مكتوم مقاليد الحكم يف ديب ومنصب نائب رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء يف عام
 ،2006تنامت مهام ومسؤوليات سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ،حيث رشع والده يف إرشاكه
بشكل متزايد يف اتخاذ القرارات وتكليفه مبزيد من املهام
واملسؤوليات.
وبحلول الثامن من سبتمرب  2006توىل سمو الشيخ
حمدان بن محمد منصب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة
ديب ،الذي يتوىل وضع وتنفيذ خطط التنمية االسرتاتيجية
الشاملة يف اإلمارة.
ويف ظل قيادة سموه قام املجلس التنفيذي باتخاذ العديد
من القرارات وتحقيق العديد من اإلنجازات التي رسعت

مسيرة قائد

من زخم النمو والتطور يف ديب ،ورسخت مكانتها كمركز
دويل متنامي األهمية للامل واألعامل والتجارة والسياحة
والخدمات.
وتنامت مهام ومسؤوليات سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم مع توليه منصب والية العهد
يف ديب يف األول من فرباير  ،2008حيث بات يقوم بدور
أكرث شمولية يف تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد ،من
خالل تويل مسؤولية أهم امللفات الرئيسية يف اإلمارة.
وعىل مدى هذه السنوات واصل سمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب ،العمل عن
قرب مع والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،واستقى منه صفات القائد ورؤيته االسرتاتيجية
واكتسب منه الكثري من القدرات والسامت القيادية التي
رسخت مكانة حمدان بن محمد كقائد مستقبيل.

األمور االسرتاتجية ،فهو مثل أعىل يل ولجميع أبناء الوطن
يف مواجهة التحديات ،ويف التصميم عىل تحقيق الهدف.
الفروسية

دراسته

تلقى سموه دراسته االبتدائية والثانوية يف مدرسة راشد
الخاصة يف ديب  ،قبل التوجه إىل بريطانيا الستكامل
دراسته  ،حيث تخرج يف عام  2001من أكادميية "ساند
هريست" العسكرية امللكية  ،وهي إحدى أعرق الكليات
العسكرية يف العامل.
وإضافة إىل دراسته العسكرية  ،حصل سموه عىل عدد
من الدورات التدريبية االقتصادية املتخصصة يف كلية
لندن لالقتصاد وكلية ديب لإلدارة الحكومية.
لكن سموه يؤكد أن املدرسة األهم واألكرث تأثريا ً يف حياته
هي مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،حيث يقول عن ذلك :تخرجت من مدرسة محمد
بن راشد ،وتعلمت ومازلت أتعلم منه كل يوم ،كام
أحرص عىل االستنارة بآراء وتوجيهات سموه يف كثري من

الشعر

برز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
فارساً مغوارا ً يف سباقات الفروسية والقدرة  ،حيث نهل
هذه الرياضة من والده فارس العرب صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب.
وشملت أبرز إنجازات سمو الشيخ حمدان العاملية يف
هذا املجال انتزاع ذهبية فردي بطولة العامل للشباب يف
الثامن من سبتمرب  2001يف إسبانيا ،التتويج بلقب سباق
كأس ملك إسبانيا يف  27ابريل  2002ملسافة  152كلم،
الفوز يف ديسمرب  2005بلقب بطولة أوروبا املفتوحة
للقدرة يف كوميني بفرنسا ،الفوز بامليدالية الذهبية
للفرق لبطولة األلعاب اآلسيوية للقدرة بالدوحة يف 17
ديسمرب  ،2006قيادة منتخب اإلمارات للفوز بامليدالية
الذهبية لبطولة العامل للقدرة للفرق التي أقيمت يف
ماليزيا  6نوفمرب العام  ،2008ومساهمته يف فوز اإلمارات
بامليدالية الذهبية لبطولة أوروبا املفتوحة للناشئني يف
دوناشجن بأملانيا يوم  14أغسطس  ،1999املساهمة يف
انتزاع امليدالية الذهبية لبطولة أوروبا املفتوحة للقدرة يف
الربتغال ـــ إسبانيا  2أكتوبر  ،1999الفوز يف التاسع من
يوليو  2000بسباق تاترسالز بنيوماركت ملسافة  140كلم.
أما أهم إنجازات سموه العربية فتتمثل يف :الفوز ببطولة
طريان اإلمارات للقدرة يف سوريا ملسافة  120كلم يوم 5
مايو  ،1999التتويج بلقب سباق وادي رم الدويل للقدرة
ملسافة  120كلم ،التتويج ببطولة قطر الدولية للقدرة
والتحمل ملسافة  120العام  ،2008الظفر بكأس ملك
البحرين أقيم ملسافة  120كلم يف  5مارس  ،2008الفوز
يف  31مايو  2008مناصفة مع والده فارس العرب بلقب
سباق بطولة سوريا للقدرة ملسافة  120كلم.

يشتهر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب  ،بقرض الشعر  ،وبخاصة النبطي منه ،
باسم " فزاع" والذي يعني يف اللهجة اإلماراتية الشخص
الذي يبادر مبساعدة اآلخرين ومساندتهم.
فقد ساهمت البيئة التي ترعرع فيها سموه يف تعرفه
إىل املعنى الحقيقي للحياة ،والتأمل يف عظمة الخالق
والجامل الطبيعي للصحراء ،التي منحته شعورا ً باالنسجام
والتاميش ،ما ساهم يف بناء شخصيته الشعرية منذ الصغر،
باإلضافة إىل تأثره بعشق والده صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد ،للشعر ،الذي إىل جانب نظمه للشعر،
فإن مجلسه ال يخلو من الشعراء من داخل وخارج
اإلمارات ،ما أتاح لـ "فزاع" الفرصة للتعرف إىل تجارب
العديد من الشعراء واالستفادة منها يف صياغة منط خاص
به ،حيث حظيت محاوالته الشعرية األوىل بتشجيع
والده ،الذي كان يستمع إىل أشعاره ويوجهه ،كام يطلب
من الشعراء اآلخرين تقديم النصح واإلرشاد له".
والشعر عند سمو الشيح حمدان بن محمد أو "فزاع"
لسان حال وعنوان شخصية وأسلوب حياة ،حيث يقول:
"(فزاع) ميثل هويتي وشخصيتي الشعرية ،ولعيل أستطيع
من خالل أشعاري وقصائدي أن أدخل الفرح إىل قلوب
الناس ،وأن أسهم  -ولو بشكل بسيط  -يف التخفيف من
معاناتهم ،من خالل التعبري عن طموحاتهم وآمالهم،
وإبراز القيم و املبادئ األصيلة للشعب اإلمارايت.".
القائد الوالد القدوة

يقول «فزاع»  :عىل الرغم من أن شهاديت يف محمد بن
راشد آل مكتوم تظل مجروحة ،إال أنني لن أمتكن من
أفيه حقه مهام قلت فيه ..فهو القائد ،املعلم ،القدوة،
األب ،اإلنسان ..تتلمذت يف مدرسته ،وما زلت أنهل
منها كل يوم ،وأكتشف جوانب جديدة ..فعىل مدى
سنوات طويلة رافقت صاحب السمو نائب رئيس
الدولة وتعلمت منه الكثري ،ليس فقط يف مجال اإلدارة
الحكومية ،التي يربع فيها بنهج فريد بات يرتبط باسمه،
وميثل منوذجاً يحتذى به عىل مستوى املنطقة والعامل
يف تحقيق التميز واإلنجازات ،وإمنا أيضاً يف مجاالت
عديدة ترتاوح بني الجوانب العملية مثل الطموح
وااللتزام والشعور باملسؤولية وجوانب شخصية مثل
التواضع واالنضباط والحكمة وسعة الصدر والحرص
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وترمي املبادرة إىل إحداث ثورة حقيقية يف مفهوم
الخدمة الحكومية ،بنهج يَشعر معه املتعامل بأنه بالفعل
محور الخدمة ،وبأن تلبية توقعاته هي ُمنتهى غاية
الجهاز الحكومي ،وإىل تحقيق تكامل وتناغم كاملني
يف األدوار بني الدوائر والهيئات ،بتقديم واجهة تطبيق
واحدة ،ورقم تعريفي مو ّحد ،ورقم هاتف واحد ،ومكان
واحد وموظف واحد ميكن من خاللهم للمتعامل من
الجمهور الحصول عىل الخدمات الحكومية بأسلوب
ف ّعال وسهل ورسيع.

ّ
مبادرة لكتابة سيرة مصورة للحياة في إمارة دبي

أطلقها سموه يف الخامس من يناير  ، 2014وهي مبادرة
لكتابة سرية مص ّورة للحياة يف إمارة ديب عرب مختلف
وسائل التواصل االجتامعي وملدة عام كامل ،ومبشاركة
جميع سكان وزوار اإلمارة عرب تصوير الحياة الحقيقية
فيها وأهم وأجمل اللحظات التي يعيشونها يف اإلمارة.
الدائم عىل االستامع واالستشارة قبل اتخاذ القرارات.
وميثل العمل من دون توقف مبثابة نهج يومي يف حياة
محمد بن راشد ،ومصدر لشعوره بالرضا والسعادة ،وهو
ما يتجسد يف حرصه عىل متابعة أدق التفاصيل يف كل
ما من شأنه أن يرتقي مبكانة دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ويعزز الرفاه االقتصادي واالجتامعي للمواطنني
يف مختلف أنحاء البالد .كام يتمتع صاحب السمو نائب
رئيس الدولة بجوانب إنسانية فريدة ،ال تقترص عىل
دوره كرب عائلة ألفراد أرسته ،وإمنا أيضاً عىل كونه
رب عائلة لشعبه ،وهو ما يتمثل يف حرصه الدائم عىل
متابعة شؤون وهموم الناس من خالل قنوات متعددة..
فهو ال يكتفي مبا يصله عرب طاقم العاملني حوله ،وإمنا
يحرص عىل انتهاز كل فرصة ممكنة للتواصل املبارش
مع الناس ،أينام كان موقعهم ،ما أكسبه حب واحرتام
وتقدير الجميع مواطنني ووافدين .تعلمت من محمد بن
راشد أن القيادة ليست ترشيفا ،وإمنا مسؤولية ضخمة،
وتعملت منه أن حب الوطن يتجسد بالعمل الدؤوب
يف خدمته ،وأنه من خالل االلتزام بتحقيق الريادة يف
مختلف املجاالت ميكننا مواصلة مسرية الرخاء واالزدهار
وتحقيق أحالم وطموحات شعبنا يف ظل القيادة الرشيدة
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة"حفظه الله".

مبادرات " فزاع "

الرؤية

تتمحور رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب حول رفعة
الوطن واملواطن ،والعمل بدأب عىل تعزيز مسرية
التنمية الزاهرة يف البالد يف ظل قيادتها الرشيدة.
وتستلهم هذه الرؤية أسسها من مدرسة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
حيث يقول الشيخ حمدان بن محمد عن ذلك "بالنسبة
يل محمد بن راشد هو مصدر إلهام مستمر ،وهو مدرسة
يف الحياة أتعلم منها كل يوم شيئاً جديدا ً .فأنا أتابع
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حكمته يف تناول مختلف القضايا ،وحرصه الدائم عىل
االستامع واالستشارة قبل أي قرار يتعلق بأبنائه املواطنني،
أتابع قدرته الكبرية عىل التواصل مع مختلف فئات
املجتمع وتواضعه ،أتابع اهتاممه الشديد بشعبه وحبه
الكبري لوطنه ورغبته الدامئة برفع اسم اإلمارات عالياً،
وأيضاً فخره الدائم وثقته بأبنائه املواطنني ،فكل هذه
الصفات هي مصدر إلهام وتعليم مستمر بالنسبة يل".
وتتبنى رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم نهجاً شمولياً يف التنمية ،تتضمن أبرز محاوره
الرتكيز عىل بناء وتفعيل قدرات الشباب اإلمارايت
ليشارك بفعالية يف عملية التنمية ،واالستثامر بسخاء
يف كل ما من شأنه تعزيز الرفاه االقتصادي واالجتامعي
للمواطنني ،وهو ما يتجسد يف الرتكيز عىل تطوير البنية
األساسية يف قطاعات التعليم والصحة والخدمات
االجتامعية والرياضة ،بالتزامن مع حرص سموه عىل
تفقد أحوال وشؤون املواطنني ومتابعة قضاياهم.
كام تستهدف هذه الرؤية ترسيخ مكانة ديب ،ودولة
اإلمارات بشكل عام ،كمركز للتميز يف كافة املجاالت ،من
خالل وضع أهداف طموحة والعمل بدأب عىل تحقيقها،
وهو ما يتجسد أيضاً يف خطط التنمية االسرتاتيجية
الطموحة الجاري تنفيذها يف ديب ،بتوجيهات ومتابعة
مبارشة من سموه.
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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب  ،رئيس املجلس التنفيذي يف ديب عددا ً من
املبادرات الوطنية واالقتصادية والثقافية منها :
مبادرة "حكومة دبي نحو "2021

أطلقها سموه يف العارش من فرباير  ،2014عىل
هامش أعامل أول أيام "القمة الحكومية ."2014
وجاءت املبادرة ،التي تع ّد األوىل من نوعها عىل مستوى
العامل ،والشاملة يف مضمونها والجامعة ألسس الرقي
ومقومات النجاح ،مرتجم ًة لرؤية صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم حول حكومة املستقبل.

ٌ
مبادرة "مجتمعي ..مكان للجميع"

نوفمرب  ،2013وهي مبادرة لتحويل ديب بالكامل إىل
مدينة صديقة لذوي اإلعاقة بحلول العام .2020
مبادرة 1971

أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب ،يف نوفمرب  ،2013مواكب ًة ألجواء االحتفاالت
بالذكرى الـ  42لتأسيس اتحاد دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ويوم ال َعلَم ،بإطالق مبادرة 1971؛ التي تضيف
البعد الثقايف والتوثيقي واملعلومايت إىل مظلة االحتفاء
بهذه الذكرى امليمونة ،وتأيت املبادرة الجديدة تحت
مسمى واضح الداللة ،اختاره سمو الشيخ حمدان بن
محمد ،ويل عهد ديب ،وهو " ،"1971بواقع  657سؤاالً يف
كل سنة يتم طرحها تباعاً يف غضون األشهر الثالثة الوسطى
من كل عام ،يف إشارة إىل تاريخ قيام االتحاد ،وهو مسمى
يتوافق أيضاً مع املحتوى املعلومايت للمبادرة.
تشتمل املبادرة عىل طرح  1971سؤاالً يتم الكشف عنها
وفق آلية زمنية محددة ،وتقبل املشاركات التي تتضمن
اإلجابات عنها ،املواطنني واملقيمني ،وكذلك الزائرين
والضيوف عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة.
مركز دبي للصيرفة والتمويل اإلسالمي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي ،الرئيس األعىل
لجامعة حمدان بن محمد اإللكرتونية ،يف  24يوليو
" ،2013مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي" ،وذلك يف
خطوة تهدف إىل دعم الجهود الرامية إىل ترسيخ مكانة
ديب كعاصمة عاملية لالقتصاد اإلسالمي ،ومبا ينسجم مع
الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة
لهذا القطاع.
برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية

تنفيذا ً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة" ،حفظه الله" ،يف تطوير العمل
الحكومي ،واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس

مسيرة قائد

مجلس الوزراء حاكم ديب" ،رعاه الله" ،أطلق سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب
رئيس املجلس التنفيذي ،يف  19يونيو  ،2013برنامج
حمدان بن محمد للحكومة الذكية ،الذي يسعى بشكل
رئيس إىل وضع حجر األساس لصنع الحكومة الذكية يف
ديب من خالل تطوير منظومة العمل الحكومي وتطبيق
مبادرة الحكومة الذكية .
مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة ديب ،بإنشاء
"مركز حمدان بن محمد إلحياء الرتاث" ،والذي يهدف
إىل إحياء الرتاث يف الدولة واملحافظة عىل املوروث الرتايث
والثقايف املحيل.

جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب يف األول من فرباير عام  2009بفندق برج
العرب يف ديب ،جامعة حمدان بن محمد اإللكرتونية؛ التي
تعد أول جامعة إلكرتونية تتبنى التعليم اإللكرتوين يف
املنطقة العربية .وأكد سموه أهمية التعليم اإللكرتوين،
والتغيريات املتعددة التي مر بها التعليم من التقليدي إىل
املفتوح وإىل االفرتايض ثم التعليم اإللكرتوين؛ الذي أصبح

ميثل واقع التعليم للعرص املقبل.
ُ
مبادرة دعم الهوية الوطنية

يف الثاين من ديسمرب  ،2008أطلق سمو الشيح حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب رئيس
املجلس التنفيذي ،مبناسبة االحتفال باليوم الوطني،
مبادرة جديدة بهدف دعم الهوية الوطنية يتم تطبيقها
من قبل كافة الجهات الحكومية بإمارة ديب ،عىل أن يتم
تكريم أبرز الجهات الحكومية بديب.

مفوضية دبي لإلنتاج اإلعالمي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي  ،قرارا ً بشأن تشكيل
"مفوضية ديب لإلنتاج اإلعالمي" ،والتي هدفت لوضع ديب
عىل خارطة اإلنتاج السيناميئ والتلفزيوين العاملي.
شراكة دبي لالقتصاد األخضر

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب ،يف السابع من مايو من العام  2012برنامج
"رشاكة ديب لالقتصاد األخرض" ،الذي هدف إىل تحفيز
النمو األخرض واملستدام لالقتصاد يف إمارة ديب.
جائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير
الضوئي حول العالم

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب ،يف شهر مارس  ،2011جائزة حمدان بن
محمد بن راشد الدولية للتصوير الضويئ حول العامل.
وأعلن سمو ويل عهد ديب أن الجائزة تجسد رؤية صاحب
السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،لبناء جيل مبدع يف حقل الثقافة ،وتبني املوهوبني
عىل الساحتني املحلية والعاملية ،مضيفاً سموه أن الجائزة
تهدف إىل استقطاب االهتامم العاملي بالثقافة والفنون،
من خالل التصوير الضويئ ،وتعزيز الربامج التعليمية.
نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي ،مبادرة "منوذج
ديب لتقديم الخدمات الحكومية" ،التي هدفت بشكل
رئييس إىل رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة
الرتكيز عىل املتعاملني .وجاءت هذه املبادرة ،التي تعترب
األوىل من نوعها عىل مستوى العامل ،من منطلق حرص
قيادتنا األكيد عىل االرتقاء بأداء مؤسساتنا الحكومية
وخدماتها.
حمدان بن محمد بن راشد لإلبداع األدبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي ،يف  15فرباير 2010
مبادرة "حمدان بن محمد بن راشد لإلبداع األديب" ،تكفل
سموه مبوجبها بطباعة  100ديوان مقروء ومسموع لكبار
شعراء الساحة الشعرية الخليجية.
العدد ( ) 7

إبريــــــل

2014

31

من قصائد " فزاع" :

فخر االجيال
أنا وْ ال فخـــــر نجـل الشامخ المتـمرّ س الريـبال
على وصـفه تجاريني القـصايـد قـبل اجـــاريها
على (محمد إبن راشد إبن مكتوم ) طاب الفال
وطابـت لي قـبل ال الـزم قـوافـيها  ..مـعــانيها
مــتى قالوا صواريها المعاني ..ماهناك اشكال
لمـد شـراعـها ألكـبـر صـواريهـــــــــا
انـي
ّ
حـرام ّ
على اكــــــبر منبر ارميها ثنا وْ عز وْ فخر واجالل
ما دام ان الثنا ألهله  ..على اكبر منبر ارمــيـهــا
قرم غــرس حلمه لشعبه واثمرت اآلمال
الجل
ٍ
حـقـايـق نـبـصر اوّ لــــها  ..و نتـباشـر بـتالــــــيهـا
حقايق واضحه من دون ابو راشد صعب تنطال
تـباركها الـقـلـوب وتـبهـر الـناظـر مغـانـيـــــها
مــغانـيها تــــــــراود كل عـط ٍر ما خـطر ع الـبـال
واراضـيها يـراود كـل عـاشـق فـوع نـاديـهـــــا
أراضـيـــــــــها الخـزامى والنفل والبختري والهال
وما يخطر على بال العطر يزخر باراضيهــــــــا
ولي فيها محب أسرف على قلبي وحط وشال
طلـب روحي وروحي منه فيها اللي يكـفيها
مـــــــن اوّ ل ما عـــرفـته والضـلوع تجـرّ له مـوّ ال
وال ادري نيّته بضلوع صدري وش توالـــــــــــــيها
أنا مـــــــحـتار ما بيــــنه وبيـن ( دبـي ) بالمـثـقال
محلــــــــيها
انـه لـي
يا ّ
ّ
أما ( دبـي ) لـه تحـال أو ّ
أو ّ
ان ( دبي ) تحـــــــال الن أبو راشـــــــد لها خيّـال
نعـم واهلل وتسـبـق خـيـلها من سـبـق والـيـها
العز من طيب النسايــــــم عودها ميّـال
( دبي ) ِ
نمـسيها
تمـسي صاحب القـدر ونحـن باسـمه
ّ
ّ
صدى داره بشرق وغرب وجنــــوب التقى وشمال
قـبض االربع جـهات يلـين داره ذاع طــــــــاريها
طغى عزمه على وعر الدروب وله غدت مسيال
تـسيل األرض القـدامه وتـفخر من مواطــــــيها

المصدر http://hamdan.ae :املوقع الرسمي لسمو ويل عهد ديب
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الوجه اآلخر
العميد غانم أحمد غانم مدير عام
العمليات المركزية بالقيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة ولد بمنطقة
الرمس ،نشأ في فريج آل علي ،تلقى
العسكري بجمهورية مصر
تدريبه
ً
العربية ،تأثر كثيرا بالزعيم الراحل جمال
عبدالناصر ،حظي بشرف ومصافحة
صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه
اهلل" ،يعشق العمل الرياضي ،تبوأ
مناصب ًرياضية عديدة ،يمتلك
ً
رصيدا حافال من النجاحات ،يشهد له
بالكفاءة العالية في مجال عمله
الشرطي .في هذا اللقاء نلقي
الضوء على الوجه اآلخر من حياته
لنقرأ أفكاره وآراءه في عدد من
القضايا والمواضيع المتنوعة ،فإلى
حصيلة هذا اللقاء:
حاوره  :حسن المنصوري
تصوير :محمد مطر

العميد غانم أحمد غانم:

مصافحة صاحب السمو رئيس الدولة من
اللحظات التاريخية يف حياتي
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ي أن أكون
حلم
ً
اضيا ،ولكن
ق
دت نفسي
وج
ل الشرطي
بالعم
حدثنا عن مكان الميالد والنشأة وذكريات الطفولة؟

ولدت عام  1958مبنطقة الرمس بحكم أن الوالدة من أهايل هذه املنطقة ،عشت
وترعرعت يف فريج آل عيل ،وعندما بلغت الخامسة من العمر انتقلنا إىل إمارة ديب
يف (فريج املرر) ومكثنا سنتني ثم عدنا من جديد إىل رأس الخيمة .أغلب الوقت كنا
نقضيه باللعب عىل شاطئ البحر والسباحة مع مجموعة من األصدقاء ،وكانت صداقتنا
متينة ،تسود بيننا املحبة واألخوة ،كام مارسنا لعب الكرة بالفريج ،وتم تشكيل فريق
أطلقنا عليه اسم "القدس" .ويف سنة  1974التحقت للعب بنادي (عامن) اإلمارات حالياً،
ولعبت مبركز حراسة املرمى ،وكان معي بالفريق عىل الرابوي وإبراهيم بوخليف وماجد
خلفان .أما عىل صعيد الدراسة فدرست مبدرسة القاسمية وكانت تضم أغلب أبناء هذه
املنطقة ،وهذه املدرسة لها مكانة خاصة يف قلوب كل من درس فيها ثم انتقلت بعد
ذلك للدراسة باملعهد العلمي ،وبعد إمتامي للصف الثاين ثانوي التحقت بالحياة العملية
فبعثت بدورة عسكرية إىل جمهورية مرص وتخرجت منها برتبة مالزم وكان معي من
أبناء رأس الخيمة الشيخ خالد بن صقر بن راشد القاسمي ويوسف عسكر وعمر البناي،
أما أول سفرة كانت يل إىل الهند برفقة الوالد للعالج.

كيف كانت األجواء في تلك الحقبة الزمنية بجمهورية مصر العربية؟

وجودنا مبرص يف تلك الفرتة مثل الحلم وكنا مبهورين بأجواء مرص ولياليها ،وكنا نرتدد
كثريا ً يف نهاية األسبوع عىل دور السينام واملرسح ،وعجلة الحركة ال تتوقف ليالً ونهارا ً،
وخالل وجودنا بالقاهرة تعلمنا الكثري من دروس الحياة مثل االعتامد عىل النفس
والصرب وتحمل الغربة وتولدت لدينا خربات جديدة ،كام ربطتنا عالقات اجتامعية مع
أصدقاء من دول الخليج وبعض الدول العربية ،وطريقة التواصل مع األهل تتم عن
طريق (السنرتال) أو كتابة الرسائل.

ما هو األسلوب الذي كان يتبعه والدك في تربيتك؟

الوالد (رحمه الله) كان قريباً منا ويحثنا عىل العلم والدراسة ودامئاً يف كل األوقات
يذكرنا بأهمية التمسك بكتاب الله ويصطحبنا إىل املسجد وحلقات الذكر ومل يستخدم
العصا وأسلوبه يعتمد عىل التفاهم والحوار والتخاطب ،وهذا األسلوب استخدمته يف
تربية أبنايئ _ ولله الحمد _ نجحت بالوصول بهم إىل بر األمان ،حيث رزقني الله بولدين
وخمس بنات :نجيل عبدالنارص خريج دبلوم عايل من كليات التقنية ،وشقيقته خريجة
كلية التقنية أيضاً ،واألخرى الزالت بنفس الكلية وواحدة يف جامعة اإلمارات والبنتان
األخريتان التزاالن عىل مقاعد الدراسة ،أما عامر فهو يعاين من السمع وأكمل دراسته
مبدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.

كيف تنجح في التوفيق بين التزاماتك العملية وواجبك تجاه
أسرتك؟

الفضل يعود باملقام األول لرب العاملني ،ثم إىل زوجتي أم عبدالنارص لتفهمها طبيعة
عميل ومسؤوليايت املتعددة ،إذ حملت عىل عاتقها إدارة شؤون املنزل بالتشاور معي
فكانت حريصة جدا ً عىل تفوق وتعلم األبناء فكانت تتابع كل صغرية وكبرية بكل ما
يتعلق بشؤونهم سواء الدراسية أو املنزلية.

أين أقيم حفل زفافك؟

بعد عوديت من مرص وتخرجي ،الوالدة يرحمها الله طلبت مني تكوين أرسة جديدةعن
طريق الزواج فتزوجت بتاريخ  1977/12/16مبدينة الرمس وتم الزواج مبنزل أهل
العروس ملدة أربعة أيام ،وكانت حفالت العرس يف تلك األيام تتسم بالبهجة والكل
يشارك فيها والجميع يشعرون بطعم الزواج.

أول راتب استلمته كيف تصرفت به؟

كانت فرحتي مضاعفة بأول راتب ،فحرصت عىل إدخال الفرحة يف نفوس األقارب،
فوزعت جز ًء منه لألهل وأقمت حفلة صغرية لألصدقاء ،فأول راتب له طعم ومذاق
خاص.
ما أصعب موقف عشته؟

ال ميكن أنىس خرب وفاة ابن خالتي ،حيث كانت تربطني به عالقة حميمية ،ووصلني
خرب وفاته وأنا بالقاهرة أثناء دوريت العسكرية ومل أمتكن من العودة للوطن للمشاركة
يف مراسم الدفن والجلوس بالعزاء ،ورحيله ترك فراغاً كبريا ً أسأل الله له الرحمة واملغفرة.
ما هي أكثر األماكن العالقة في ذاكرتك؟

تظل مدينة القاهرة من األماكن املحببة إىل قلبي وفيها ذكريات عديدة ال ميكن تربح
من الذاكرة ،كذلك تعترب مدينة ميونخ األملانية من األماكن الجميلة وكل من يزورها
يبهر بها لدقة النظام وجامل املدينة ،والسائح يحظى بتعامل راق وتعيش بها أعداد
كبرية من الجاليات العربية.
أين تقضي وقت فراغك؟

عندما أجد متسعاً من الوقت أحرص عىل الذهاب ملجلس األخ راشد كنفش ،إذ يرتدد
عىل املجلس نخبة من األساتذة األفاضل واألصدقاء والرياضيني ونجد فرصة االلتقاء بهم
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والتحاور معهم يف محاور ونقاشات عدة ،وتظل كرة القدم وشؤونها وشجونها محور
النقاش يف أغلب الجلسات باملجلس.
إذا فكرت للسفر أي بلد تختار؟

أفضل السفر للدول األوروبية وأشعر بسعادة كبرية عندما تكون سفريت برفقة األرسة،
والسفر مع األهل فرصة مثينة بعيدا ً عن أجواء املنزل وروتني الحياة اليومي.

حدثنا عن الوضع األمني في السابق؟

هل تشعر أنك حققت الجزء األكبر من أحالمك؟

يف الوقت السابق الجرمية تكاد ال تذكر مقارنة بالوقت الراهن ،وال توجد قضايا خطرية
والحوادث الجنائية واملرورية قليلة جدا ً ألسباب عديدة لقلة الكثافة السكانية وعدم
وجود جاليات أجنبية ،والناس كانوا قريبني من بعض والكل يعيش كأرسة واحدة يسود
بينهم الحب واالنسجام والحرص عىل مصلحة اآلخرين.

عندما كنت عىل مقاعد الدراسة كان حلمي أن أكون قاضياً ،ولكن وجدت نفيس يف
املجال العسكري ،وهناك ارتباط وثيق بني القضاء والعمل الرشطي ،واإلنسان مهام وصل
وحقق نجاحات يظل يسعى إىل األفضل وإىل املزيد من التفوق  -ولله الحمد -بتوفيق
من رب العاملني راض مبا قسمه الله يل من نصيب ،وال أؤمن إطالقاً بالحظ ،وشعاري
دامئاً (لكل مجتهد نصيب) .

ماذا تقول عن جرائم النساء؟

إذا بعثت برسالة إلى من توجهها وما مضمونها؟

جرائم أو قضايا النساء تعددت يف الوقت الحايل ألسباب متنوعة ،وهي إفرازات طبيعية
النتشار الخدم باملنازل وتعدد وسائل االتصال واقتحام املرأة سوق العمل وتعدد الطالق
وتفكك بعض األرس ،ولكن رغم ذلك الزالت املرأة يف مجتمع اإلمارات تحظى بسمعة
طيبة ،وهي ربة بيت ومربية أجيال وتقدم خدمات جليلة للمجتمع ،واملرأة اإلماراتية
تحظى برعاية كاملة ودعم كبري من أعىل املستويات وحققت نجاحات ملموسة يف كل
األماكن التي تواجدت بها.

ما هي الشخصية التي تأثرت بها؟

منذ نعومة أظفاري تأثرت بشخصية الزعيم الراحل جامل
عبدالنارص ،وزاد إعجايب به خالل وجودي بالقاهرة أثناء
التحاقي بالدورة العسكرية ومن شدة إعجايب بشخصيته
أطلقت اسم عبدالنارص عىل مولودي األول ،أما عىل صعيد
العمل الرشطي تأثرت كثريا ً بشخصية الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية واللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
رشطة رأس الخيمة ملا يتمتعان به من صفات قيادية وخصال
حميدة.

لقد حظيت بشرف السالم على صاحب السمو
رئيس الدولة "حفظه اهلل" ماذا يعني لك ؟

مصافحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

36

رئيس الدولة "حفظه الله" من اللحظات التاريخية يف حيايت ،وجاء استقباله لنا بعد
العودة مبارشة مع بعثة املنتخب الوطني عقب الفوز ببطولة كأس الخليج بقرصه لتزداد
فرحتنا ،واستقبال سموه لبعثة املنتخب وأعضائها فيه الكثري من املعاين التي تؤكد أن
القيادة الرشيدة تثمن النجاح وتحرص عىل خلق املزيد من النجاحات ،وخرج الجميع
سعداء باالستقبال ،وتظل كلامته وتوجيهاته راسخة يف األذهان.

إبريــــــل

2014

العدد ( ) 7

رسالتي األوىل إىل الوالد والوالدة "رحمهام الله" لدورهام الكبري يف نشأيت ،ورسالة ثانية
إىل زوجتي لوقوفها بجواري وتشجيعها الدائم للوصول للنجاح ،وقيامها كزوجة ومربية
وأم فاضلة عىل أكمل وجه .والرسالة الثالثة إىل أفراد املجتمع بأن يقدموا عصارة
جهدهم وعطائهم للدولة وال ينتظرون املردود ،ألن عطاء الوطن مستمر وسيظل
مستمرا ً ألوالدنا.

,,

أجمل خبر سمعته في حياتك؟

قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الكل فرح واستبرش بهذا االتحاد الذي أرىس
قواعده املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه
حكام اإلمارات "رحمهم الله" ،وها نحن اليوم نجني مثار
االتحاد.

ال أؤمن بالحظ
ولكل مجتهد
نصيب

هل أنت من هواة مشاهدة األفالم
والتلفزيون؟

حالياً ال أميل كثريا ً إىل األفالم ،ولكن مشاهديت للتلفاز تكون
ملتابعة املباريات أو نرشات األخبار.
آخر كتاب قرأته؟

كتاب (ومضات من فكر) لصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب.

حوار
ظاهرة سلبية تتمنى أن تختفي؟

أنتقد بشدة الال مباالة لدى البعض من فئة الشباب ،مام يتسببون يف تعريض حياتهم
وحياة اآلخرين للخطر وعدم اكرتاثهم باآلخرين ،والشباب يجب أن يدركوا أنهم ثروة
وطنية والدولة بحاجة ماسة إىل سواعد أبنائها.

ترعرعت في نادي اإلمارات ،ماذا يمثل لك هذا النادي؟

وجودك في اتحاد الكرة ماذا أضاف لك؟

تعلمت خالل وجودي يف اتحاد الكرة القوانني التي تخص شؤون الرياضة واكتسبت
خربات جديدة ،إضافة إىل تكوين عالقات وصداقات مع رشيحة كبرية من مجتمع
اإلمارات وخارجها.

كيف ترى مسيرة الكرة الرياضية ؟

الكل يالمس التطور الكبري الذي تشهده الكرة اإلماراتية وما حققته من نتائج يف اآلونة
األخرية ،داللة عىل ذلك املستقبل املرشق لكرة اإلمارات يف ظل الدعم الكبري الذي
تحظى به من قيادات الدولة واملسؤولني.

برأيك الشخصي لماذا أندية رأس الخيمة بعيدة عن األضواء ومنصات التتويج؟

نظرا ً لعدم وجود اسرتاتيجية واضحة ،واألندية تفتقد القاعدة األساسية وعدم استمرار
اإلدارات مبهامها وتغيريها املستمر وقلة وضعف املوارد املالية وعدم وجود استثامرات
مالية وروافد لها ،وهذا يتطلب إشهار مجلس ريايض ترتأسه شخصية مشهود لها
بالكفاءة يف هذا املجال.

ما هي المناصب الرياضية التي شغلتها؟

عضو باملكتب التنفيدي ورئيس للجنة الحكام باالتحاد العريب ،وحالياً رئيس للجنة
الفنية ،أما عىل الصعيد املحيل عضو يف اتحاد الرشطة الريايض وعضو سابق يف جمعية
اإلمارات لبيوت الشباب وعضو يف اللجنة الفنية األوملبية ،كام أشغل حالياً منصب نائب
رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الرشطة برأس الخيمة ونائب رئيس نادي رأس الخيمة
للرياضات البحرية وعضو باتحاد كرة القدم.

ماذا تقول عن فوز دبي بأكسبو 2020؟

يعترب هذا الفوز من األحداث املهمة التي حصلت عليها دولة اإلمارات وأضاف لها سمعة
عاملية ،وهذا االنتصار فخر لكل أبناء الوطن ،ومكتسباته متعددة عىل كافة األصعدة.

ماذا تعني لك هذه الكلمات؟

الوطن :األمان وكل يشء يف حيايت.
رئيس الدولة :املثل األعىل لكل من يعيش عىل هذه األرض.
الوالدان :جنة اإلنسان.
األبناء :مثرة.
الزوجة :الحب الكبري.
البحر :الهدوء والسكينة.
الرياضة  :الهواء واملاء.
الصحيفة التي تحرص عىل قراءتها :صحيفة البيان.
هل من كلمة أخيرة؟

أمتنى أن أجد أبناء وطني يف الصفوف األوىل واملراتب املتقدمة ،وأشكر عىل من يسهم
ويبذل الجهد للنهوض مبسرية الوطن ،وأدعوا الله أن يديم عىل دولة اإلمارات األمن
واألمان ،وأن يحفظ قادتها وشعبها من كل مكروه ،وأن تنعم جميع الشعوب بالسالم،
وتعود مرص العروبة بكل سالم وأمان وأن يحفظ الله شعب مرص.
العدد ( ) 7
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موازين

أنظر إليه من منظور البيت الكبري ولدي به ذكريات جميلة ،ومارست فيه عدة أنشطة
رياضية ،وتبوأت عدة مهام إدارية بالنادي ،وأمتنى أن أراه باملراتب واملراكز املتقدمة.

لن ننساكم
نقف اليوم وقفة الوفاء ًللشهيد المالزم أول طارق بن محمد
الشحي والذي سيبقى حيا في قلوبنا وفي عمق ذكرياتنا
العظيمة وفي الوجدان الشعبي والضمير الوطني على الدوام
لكل المواقف الوطنية ولكل ما تركه من أعمال جليلة وآثار باقية
متميزةً .
وبصمات ً
كان حريصا ودقيقا في أداء عمله وقد استفادت منه القيادة
وكان
العامة لشرطة رأس الخيمة من خدماته ونشاطه المتميز،
ً
ً
رجال يحترم النظام والقانون ويحتكم للمبادئ وال يحيد عنها أبدا،
وكان رجل الواقعية الناجحة في قمة مناقبه األخالقية والصدق
كل
واإلخالص والوفاء وااللتزام بواجباته والوالء والمسؤولية في ً
الظروف واألحوال ،وكان ممن يقدمون الغالي والنفيس تطوعا
لفرض النظام واألمن في ربوع الدولة  .واآلن ،البد أن نبتهل إلى
اهلل سبحانه وتعالى أن يتولى فقيد الوطن الشهيد طارق الشحي
بواسع رحمته وأن يسكنه المنزلة العليا مع كل شهداء الوطن األبرار،
سبقوه في الشهادة ،وأن
مؤكدين أن روحه الطاهرة وأرواح من
ً
الدماء الغالية التي سفكت لن تذهب هدرا وأن يد العدالة البد أن
تصل إلى كل المجرمين لينالوا جزاءهم العادل جراء ما ارتكبوه من
جرائم ،كما نؤكد بالوقت ذاته ،بأن طارق الشحي ما هو إال نموذج
بسيط من النماذج العديدة التي تمتلكها دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمستعدة للتضحية بأرواحهم في سبيل إعادة األمن
واالستقرار إلى ربوع المنطقة الخليجية .
وفي الوقت نفسه ال ننسى كذلك الفقيد عبد اهلل أحمد بن
جمعه الذي كان من أبرز من ساهم بجهود وطنية مخلصة في
شرطة رأس الخيمة بما امتلكه من مهارة قيادية وثقافة عالية
ووطنية عميقة في إرساء الدعائم األمنية لدولة اإلمارات.
إنه رحمة اهلل عليه آمن بمكانة اإلمارات والشرطة على وجه
الخصوص ومستقبلها الواعد على الرغم من حداثة تأسيسها في
تلك الفترة فعمل بكل جد وإخالص وتفان من أجل تحقيق التقدم
والتطور للمسيرة األمنية.
إن المغفور له بإذن اهلل عبد اهلل أحمد بن جمعه ضحى بجهده
ووقته وبذل الكثير من العطاء خالل مسيرته األمنية من أجل وطنه،
المفاجئ خسارة
فقد كان أحد رجال الشرطة المخلصين ،وإن رحيله
ً
كبيرة للوطن .إن شرطة رأس الخيمة ال يمكن أن تنسى أيا من أبنائها
سواء الشهيد طارق الشحي ،أو الفقيد عبد اهلل أحمد بن جمعة،
كما أنها ال تنسى مآثرهم وتاريخهم المشرف وأعمالهم التي
قدموها في خدمة وطنهم.

في الذاكرة

عبد اهلل جمعة الطنيجي في ذمة اهلل
تشييع مهيب تقدمه

صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
األوساط الحكومية والشعبية بالدولة شاركت
بوداع الطنيجي إلى مثواه األخير

تقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة  ،يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر
القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ،جموع المشيعين في جنازة المغفور له بإذن اهلل  ،عبد اهلل أحمد بن جمعة الطنيجي ،رئيس مجلس إدارة أكاديمية
رأس الخيمة للطرق والمرور في رأس الخيمة الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية .وبعد االنتهاء من تشييع الجثمان ،قدم صاحب السمو حاكم رأس
الخيمة وسمو ولي عهده ،واجب العزاء والمواساة إلى أنجال الفقيد .وكان خبر وفاة عبد اهلل بن جمعة الطنيجي قد انتشر بألم وحزن بين أبناء
الدولة عامة ،وإمارة رأس الخيمة خاصة ،حيث امتألت مدينة الرمس بجموع المشيعين ،الذين توافدوا ألداء صالة الجنازة في مسجد الشيخ راشد بن
سعيد قبل موعد الجنازة بوقت طويل ،وقد تجاوز عدد المصلين قرابة خمسة آالف شخص شيعوا جثمان المغفور له إلى مثواه األخير في مقبرة
الرمس في رأس الخيمة.

ويذكر إن العميد عبد الله أحمد بن جمعة الطنيجي،
مدير إدارة املرور والرتخيص يف رأس الخيمة سابقاً،
وهو املنصب الذي شغله ألعوام طويلة ،ومدير اإلدارة
األمنية يف مجلس التعاون لدول الخليج العربية سابقاً،
وكان آخر منصب شغله قبل وفاته.
ويعد الفقيد من ابرز أبناء مدينة "الرمس" ،وأحد
أقطابها الفاعلني عىل املستويني الرسمي والشعبي،
رأس مجلس إدارة أكادميية رأس الخيمة للطرق واملرور
التي أسهم يف تأسيسها ،وظل يف هذا املنصب حتى
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رحيله. .
وأدى الفقيد ،وهو من مواليد الثالث من مارس 1953
دورا ً مؤثرا ً وملموساً خالل توليه عددا ً من املناصب
الحيوية واملواقع القيادية يف رأس الخيمة واإلمارات
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عىل مدار
أعوام طويلة ،وتحديدا ً يف رأس الخيمة ،وكان والده
عضوا ً يف أول مجلس وطني اتحادي .
عرف "أبو فيصل" مبواقف مشهودة تجاه القضايا
الوطنية واإلقليمية والعربية ،وكان قد تخرج من كلية

الرشطة يف (القاهرة) مطلع سبعينات القرن املايض
برتبة مالزم ،عني بعدها ضابطاً يف رشطة رأس الخيمة،
بالتزامن مع تأسيس دولة االتحاد ،يف حني أن أول موقع
شغله هو ضابط يف البحث الجنايئ برشطة اإلمارة .
هذا وأدى الصالة يف مسجد الشيخ راشد بن سعيد
آل مكتوم يف مدينة الرمس برأس الخيمة عىل جثامن
الفقيد رحمه الله ،محمد أحمد املر رئيس املجلس
الوطني االتحادي ،والشيخ محمد بن صقر القاسمي،
والشيخ عمر بن صقر القاسمي ،واملهندس الشيخ سامل

في الذاكرة

صاحب الذكرى العطرة

آفاق

بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين ،والشيخ صقر بن محمد
بن صقر القاسمي ،والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي ،والشيخ محمد بن
سعود بن خالد القاسمي ،والشيخ سلطان بن جامل بن صقر القاسمي مدير شؤون
املواطنني بالديوان األمريي برأس الخيمة ،والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة
واملياه ،ويوسف يعقوب الرسكال رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم ،إىل جانب عدد
من أعضاء املجلس الوطني ،والشخصيات وأعيان البالد ورؤساء ومديري الدوائر
املحلية واالتحادية ،والرشكات وضباط الرشطة وجموع املواطنني والرياضيني من
مسؤويل وأعضاء االتحادات الرياضية وأبناء الجاليات العربية واإلسالمية.
ويذكر أن الفقيد عبد الله أحمد الطنيجي كان من أوائل مؤسيس مجلة (العني
الساهرة) منذ انطالقتها األوىل عام  ،1996رحمك الله يا أبا فيصل وأسكنك فسيح
جناته  ،ستبقى يف الذاكرة ،لكنها إرادة الله عز وجل  ،وال راد إلرادته،و إنا لله وإنا
إليه راجعون..

ال أمتلك كلمات أرثيك فيها توفيك حقك،
فسامحنى  ..لقد توقف التعبير والقلم وسكنت في
القلب الصدمةواأللم ،وأنت سيدي كعادتك تقف
شامخًا في حياتك وستبقى شامخًا بعد مماتك ،وال
أدري من أعزي؟ فكلنا في عزاء .
كم كنت محظوظًا أنا ،عندما تحدثت معك في
ذاك المساء قبل رحيلك بأربعة أيام ،ولم أكن أعلم
بأنني أودعك ،ولكني أحفظ كلماتك وأسمع صوتك
عبر هاتفي ،وكأنك تتحدث معي اآلن وأنا أكتب هذه
السطور ،وآخر كلمة هي «في أمان اهلل» وأنت في
أمان اهلل ،وفي فردوس جناته ،إن شاء اهلل.
عرفناك سيدي أخًا وزمي ً
ال مخلصًا لوطنك ،محبًا
ألصدقائك ،لم تبخل على كل من قصدك بالرأي أو
المشورة ،يدك ممدودة للجميع ،االبتسامة ال تفارق
محياك ،لهذا أحبك الجميع ،ومحبة الناس من محبة
اهلل سبحانه وتعالى .شيء واحد خفف من حزني
العميق هو كل من التقيته وسمع خبر وفاتك يردد
جملة واحدة اتفق عليها الجميع ،وهي« :إنه رجل
طيب ويساعد الناس» ،وهذا ما يتمناه كل إنسان أن
يذكره الناس بعد وفاته بذكرى عطرة ،وأنت صاحب
الذكرى العطرة ،وهذا ما عملت عليه.
تزاحمت أشرطة الذكريات ،فتوقفت كثيرًا عند
االجتماعات التي ترأستها ،كنت ضابطًا محترفًا من
الطراز األول ،لديك رؤية مستقبلية وعزيمة لتحقيق
األهداف ،فكان لك دور مميز في تطوير العمل
الشرطي بدولة اإلمارات العربية وشرطة رأس الخيمة
بالخصوص .سنظل نترحم عليك كلما ذكرناك
وعندما يذكرك اآلخرون ،وندعو اهلل لك أن يسكنك
جناته مع األبرار والصالحين.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،آمنا بقضائك وقدرك.
عميد متقاعد /صالح الشمالي.
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حوار

خالد الطنيجي:

« ساند» مبادرة وطنية متكاملة
الستثمار طاقات الشباب

ُ
اإلمارات في  12أبريل
أطلقت مؤسسة
من الفر يق أول سمو الشيخ
 2005بمبادرة
نهيان ،ولي عهد أبوظبي،
محمد بن زايد آل
ألعلى للقوات المسلحة،
نائب القائد ا
مجلس إدارتها سمو الشيخ
ويتولى رئاسة
زايد آل نهيان ،وزير الخارجية.
عبداهلل بن
 ،20أعيد إطالق المؤسسة
وفي عام 12
«مؤسسة اإلمارات لتنمية
تحت مسمى
كمبادرة وطنية متكاملة
الشباب» وتعمل
طاقات الشباب في اإلمارات
لالستثمار في
استراتيجية عملها على
معتمدة في
مار االجتماعي القائم على
مفهوم االستث
ودائم في حياة الشباب
تحقيق تأثير إيجابي
من خالل مشاريع ذات تأثير
في اإلمارات،
قياس .وستعمل المؤسسة
واسع وقابلة لل
من خالل ثالثة محاور عمل
على تطبيق ذلك
قيادة والتمكين ،والدمج
أساسية هي :ال
شراكة المجتمعية ،وذلك
االجتماعي ،وال
على التحديات التي تواجه
من خالل التعرف
اإلمارات ،وتثقيف المجتمع
الشباب في دولة
وإيجاد مشاريع مستدامة
حولها  ،تطوير
للقضايا االجتماعية الملحة،
تقدم الحلول
في اإلمارات على التطوع
وتحفيز الشباب
ية ،حيث تعمل مؤسسة
والمشاركة المدن
عزيز الشراكة بين مؤسسات
اإلمارات على ت
مي والخاص ،واالستفادة
القطاعين الحكو
مشاريع ومبادرات غير
منها في تطوير
حاء الدولة ،ويأتي تمويل
ربحية في جميع أن
الل المساهمات المقدمة
المؤسسة من خ
الوقفي المدعوم من
إلى صندوقها
ي ،وشركات القطاع الخاص.
حكومة أبوظب
لفر يق في خدمة الوطن
وألهمية هذا ا
مقيم ،أجرت مجلة (العين
والمواطن وال
ً
اصا مع مدير برنامج ساند،
الساهرة) لقاء خ
السيد خالد الطنيجي .
حوار :زينب يحيى المعز
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بداية حدثنا عن نشأة الفريق وأهدافه وأعضائه

تم إطالق برنامج (ساند) التابع ملؤسسة االمارات لتنمية
الشباب يف عام  ،2009وقد تم تطوير النموذج التدريبي
لساند وفقاً ألفضل املامرسات واملعايري الدولية( :رابطة
الدفاع املدين السويدي ،وبرنامج فريق إدارة الطوارئ
املجتمعي األمرييك  .)CERTإن رسالة الربنامج هي
تعزيز االستجابة للحاالت الطارئة يف الدولة ،والتخفيف
من آثارها يف حال وقوع أزمات أو حدوث كوارث
عىل نطاق واسع ،وتوفري الدعم واملساندة للمؤسسات
والهيئات القامئة املعنية باالستجابة للطوارئ ،إضافة
إىل تزويد املواطنني واملقيمني يف دولة اإلمارات باملعرفة
واملهارات الالزمة ليصبحوا قادرين عىل التعامل مع
األزمات ،واإلسهام يف تأمني السالمة لغريهم من املواطنني.
ويتكون فريق ساند من أعضاء يف أقسام مختلفة :قسم
التدريب ،قسم الفعاليات وقسم إدارة املتطوعني وتطوير
الربنامج .ولقد استطاع الربنامج تدريب متطوعني من
كافة إمارات الدولة ،قادرين لدعم محرتيف االستجابة
خالل حدوث األزمات.
ما أول فعالية بدأتم بها ؟

أول فعالية لساند كانت فعالية (مخيم الختم) التي شارك
فيها قرابة  100متطوع من مختلف إمارات الدولة يف
منطقة الختم – مدينة العني بتاريخ  26ديسمرب ،2009
وتم فيها تطبيق تدريبات عملية ومراجعة املعلومات
املتعلقة باالستجابة للطوارئ ،ولقد استمتع املتطوعون
كثريا ًيف هذه الفعالية املفيدة.
طبيعة المشاركات والفعاليات التي تشاركون
فيها ؟ وكيف يتم التنسيق معكم ؟

يهدف برنامج (ساند) إىل خدمة الدولة واملجتمع
اإلمارايت ،وعىل ذلك يسعى الربنامج إلعطاء الفرص

ملتطوعي (ساند) لالنخراط يف فعاليات مختلفة ،مرتبطة
بدعم الجهات املختلفة لدى الدولة.
وتسهم هذه املشاركات يف :تعزيز االستجابة الوطنية يف
حاالت الطوارئ لدى الدولة ،وتنشيط مهارات متطوعي
االستجابة للطوارئ وتحفيزهم .ويتم التنسيق مع برنامج
(ساند) ،من خالل وسائل اتصال عدة سيتم ذكرها يف
األجوبة التالية.وعىل سبيل الذكر ال الحرص ،يرجى االطالع
عىل أمثلة من الفعاليات التي شاركنا فيها:
«نهائي خليجي »21

شارك ما يزيد عن  200متطوع ومتطوعة من برنامجي
(ساند) و(تكاتف) التابعني ملؤسسة اإلمارات لتنمية
الشباب يف تنظيم وتشجيع جامهري املنتخب الوطني يف
مباراته النهائية لبطولة «كأس الخليج  »21يف يناير .2013
المعرض والمؤتمر العالمي للدفاع
المدني (: )IDEX

شارك املتطوعون يف أدوار سالمة وتنظيم الحشود خالل
معرض ( ،)IDEXمعرض ومؤمتر الدفاع الدويل الذي أقيم
باملركز الوطني للمعارض ،خالل الفرتة من  21 - 18فرباير
.2013
حملة تنظيف جزيرة السينية بإمارة أم القيوين:

شارك املتطوعون يف أدوار استجابة للطوارئ خالل حملة
تنظيف جزيرة السينية بإمارة أم القيوين ،بتاريخ 23
مارس  ،2013وذلك تحت رعاية وحضور سمو الشيخ
راشد بن سعود املعال ويل عهد أم القيوين رئيس املجلس
التنفيذي.
حفل «عيد االتحاد» في مدينة زايد الرياضية

شاركت مجموعة من متطوعي (ساند) يف مساعدة فريق
لجنة اإلخالء من الدفاع املدين ،خالل حفل «عيد االتحاد»
املقام بتاريخ  – 2ديسمرب  2011يف مدينة زايد الرياضية

مبناسبة العيد الوطني األربعني لدولة اإلمارات .وكان
متطوعو برنامج (تكاتف) أيضا مشاركني يف تنظيم حفل
اليوم الوطني.
برأيك ،هل يؤدون أعضاء الفريق مهامهم على
أكمل وجه؟

نعم ،إن متطوعي (ساند) هم مجموعة من األفراد
يتمتعون بحس املسؤولية االجتامعية واملدنية ويدفعهم
شعور بالواجب املدين ال يتزعزع تجاه مجتمعهم.
وهم يتميزون بخلفياتهم املختلفة التي تشمل عىل سبيل
املثال ال الحرص :طلبة الجامعات ،كوادر طبية ،وموظفني
من الدوائر الحكومية والتعليمية.
ويعدون موردا ً وطنياً خالل حدوث الكوارث أو الطوارئ،
فهم دامئا جاهزين لالستجابة املنظمة لدعم السلطات
املعنية ،ومن هنا يتقدم الربنامج بالشكر الجزيل
ملتطوعي الربنامج لجهودهم وتفانيهم.
ما هي أهم شروطكم لقبول أعضاء جدد
لفريقكم ؟

متطلبات االنضامم اىل برنامج ساند هي:
 العمر  18سنة و ما فوق (ذكور و إناث). صورة شخصية. اتفاقية املتطوعني – ميكن تحميلها من موقع ساند.www.sanid.ae
 وثيقة التسجيل – ميكن تحميلها من موقع ساندwww..sanid.ae
 صورة عن جواز السفر وصفحة الرقم املوحد(للمواطنني).
صورة عن جواز السفر وصفحة اإلقامة (للمقيمني).
ترسل الوثائق املذكورة إما عن طريق الربيد اإللكرتوين
 ،info@sanid.aeأو إحضارها إىل مقر (ساند) مبكتب
أبوظبي أو ديب.

ً
ً
هل تجدون تجاوبا وتفاعال من الجهات من جهة،
والجمهور من جهة أخرى؟

نعم نجد تجاوباً إيجابياً من الكثري من الجهات املختلفة
و الجمهور ،وهناك إقبال كبري من قبل مختلف رشائح
وفئات املجتمع اإلمارايت للمشاركة يف الفرص التطوعية
التي يتيحها الربنامج.
كيف تتواصلون مع الجمهور الخارجي والداخلي؟

يعد التواصل الفعال من أولويات مؤسسة اإلمارات
وبرنامج (ساند) .ولذلك يتم استعامل وسائل عدة
لتحقيق ذلك:
للجمهور الخارجي (الجهات واملؤسسات واألفراد غري
املسجلني يف ساند).
املكاتب األمامية :تحقق مكاتب العمل التعامل املبارش
مع املتعاملني من خالل االجتامع وجهاً لوجه معهم خالل
أوقات العمل.
أرقام التواصل :يستطيع املتعامل مخاطبة كوادر برنامج
(ساند) عىل رقم  800-Sanidأو 800-72643

,,

لدينا خطة تغطي
كل إمارات الدولة

الوسائل اإللكرتونية :باإلضافة تم توفري الوسائل
اإللكرتونية للتواصل:
الربيد info@sanid.ae :
املوقع اإللكرتوين www.sanid.ae:
وسائل التواصل االجتامعي:
Twitter: @sanid,instagram: sanid_program
Youtube: SanidChannel
للجمهور الداخيل من املتطوعني.
يستطيع متطوعو (ساند) التواصل مع كوادر الربنامج عن
طريق جميع الوسائل املذكورة أعاله.
باإلضافة إىل إمكانيتهم االتصال عىل منسق اإلمارة لساند،
حيث ميكنهم التواصل مع املوظف عىل مدار الساعة.
أيضا يتم تدريب املتطوعني ضمن فرق محلية و هيكل
إداري محدد لكل إمارة ،وعىل ذلك يستطيع أي متطوع
التواصل مع قائد فريقه مبارشة ،مام يعزز استجابتهم
خالل األزمات.
كيف يتم صقل وتنمية مهارات أعضاء الفريق ؟

يهتم الربنامج بتنمية مهارات املتطوعني ،وذلك لتوفري
الطرق املختلفة:
 لدى (ساند) خطة وطنية تغطي كل إمارات الدولةتشمل:
تدريبات (ساند) التي يستطيع املتطوعون من خاللها
تنشيط معلوماتهم ،أو اكتساب مهارات جديدة ،من
خالل حضور دورات مستويات (ساند) املختلفة (4
مستويات لتدريبات ساند).
 أنشطة وفعاليات ساند ،التي يستطيع املتطوعون منخاللها تطبيق مهاراتهم املكتسبة من التدريبات
 األنشطة التحفيزية للمتطوعني التي يتم فيها تكريماملتطوعني املتميزين وتقدير إنجازاتهم.
ماهي أبرز المواقف أو المشاركات العالقة
بذهنك ؟

إن أبرز املشاركات العالقة بذهني هي قصص نجاح
متطوعي ساند ،ومثال عىل ذلك مشاركة متطوعي
ساند وتكاتف يف البعثة اإلماراتية الرسمية إىل العاصمة
األردنية عماّ ن ،وذلك لتقديم العون واملساعدة لالجئني
السوريني عىل الحدود األردنية .ولقد انبهرت بحامس
املتطوعني واستجابتهم الرسيعة لتلبية نداء الواجب
اإلنساين ،مام يؤكد عىل جاهزية شباب اإلمارات
واستعدادهم لتمثيل الوطن يف أي محفل ،وتحت أي
ظروف.

حوار
هل تواجهون صعوبات معينة؟ وماهي وكيفية
التغلب عليها ؟

يتعرض املتطوعون لصعوبات بسيطة يف التعامل مع
الحاالت النفسية التي تقابلهم خالل االستجابة للطوارئ،
ولله الحمد فهم يتمكنون من التغلب عليها بسبب
تدريباتهم يف (ساند).
ما هو وجه التعاون بينكم وبين الجهات التي
تماثلكم؟

تكاتف وساند هام برنامجان تابعان ملؤسسة اإلمارات
لتنمية الشباب ،ولذلك فان هناك تنسيقاً متكامالً لتحقيق
رسالة ورؤية املؤسسة الهادفة إللهام ومتكني الشباب يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة من املساهمة يف بناء
مستقبل مستدام للدولة .ويقوم برنامج ساند بالتعاون
مع الجهات املختلفة التي تساهم يف جهود االستجابة
الوطنية.
كيف تجد اهتمام ورعاية الحكومة والدولة
بمثل هذه الفرق الوطنية؟ وهل تجدون الدعم
الكافي؟

بالتأكيد هناك دعم كاف ،فالربنامج -ولله الحمد -يلقى
الدعم والرعاية املتواصلة من قبل القيادة الرشيدة ،ممثلة
بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات .ومؤخرا ً فقد أوعز
سمو الشيخ عبدالله بتوزيع أدوات اإلسعافات األولية
عىل كافة متطوعي الربنامج ،بحيث تبقى معهم يف كل
األوقات ،الستخدامها يف أي مواقف طارئة قد يواجهونها
يف حياتهم اليومية ،ما يسهم يف تعزيز جاهزية الدولة،
واملساهمة يف التقليل من الخسائر ،وإنقاذ حياة اآلخرين.
لماذا اخترت هذا المجال واالنضمام إليه ؟

لقد اخرتت هذا املجال االنساين إلسهامه يف رفع جاهزية
دولة اإلمارات العربية املتحدة ولتأثريه اإليجايب يف
اكتساب املجتمع مهارات التعامل مع مواقف الطوارئ.
برأيك ،كيف تقوم مثل هذه الفرق التطوعية على
تطوير وخدمة المجتمع ؟

يوفر (ساند) متطوعني مدربني بشكل جيد لالستجابة
يف حاالت الطوارئ ،ضمن فرق محلية يف جميع أنحاء
اإلمارات العربية املتحدة ،وعىل ذلك فإنهم يشكلون
موارد فعالة لدعم الهيئات املحلية والوطنية يف حالة
حدوث أزمة أو حالة طوارئ ،مام يساهم يف رفع جاهزية
املجتمع تجاه األزمات والكوارث.
كلمة أخيرة توجهها لقراء العين الساهرة ..

ندعو القراء الكرام لتعزيز مهاراتهم إلنقاذ الحياة
واملساهمة يف رفع جاهزية الدولة من خالل تطوعهم
مع ساند -الربنامج الوطني التطوعي لالستجابة يف حاالت
الطوارئ.
وميكنهم االتصال عىل رقمنا  800-72643 :أو
 -800SANIDوشكرا عىل هذه الفرصة.
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أمكنة وأزمنة

ً
سنابل القمح تزيدها جماال في فصل الشتاء

قرية محمد بن راشد للرتاث  ..تاريخ األجيال بين أحضان الجبال
ً
ً
افتتحها مؤسسها سعيد الظهوري عام  2006لتصبح مزارا سياحيا يرفد تراث الوطن

ً
في أقصى شمال رأس الخيمة  ،وتحديدا في منطقة وادي شعم تقع قرية محمد بن راشد للتراث القابعة بين أحضان
مالمحها مؤسسها المواطن سعيد عبد اهلل الظهوري الذي
رسم
فريدة
ً
ً
الجبال والخضرة والجمال ،مشكلة لوحة تراثية ً
أرادها منذ افتتاحها في عام  2006أن تكون مزارا سياحيا وثقافيا للزوار واألجيال المختلفة للتعرف على تاريخ وتراث الوطن.
( العين الساهرة ) زارت القرية ومؤسسها لنخرج بهذا الحصاد الوفير :
كتب  :وليد الشحي  -تصوير  :محمد مطر
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الفكرة والهدف

عن فكرة إقامة القرية يرسد لنا مؤسسها سعيد الظهوري الحكاية
قائالً :موقع القرية كان عبارة عن حقول للقمح ( وعوب ) ،
وهي متوارثة أباً عن جد  ،حيث فكرت أن أبقي عىل جزء من
املوقع لزراعة القمح لتجسيد البيئة الزراعية يف املايض  ،فيام
أستغل األجزاء األخرى بتحويلها إىل بيئات تراثية تضم العديد من
األدوات واملقتنيات األثرية  ،تحت مظلة قرية تراثية متكاملة ،
تخليدا ً لرتاث اآلباء واألجداد  ،فقررت امليض قدماً يف طريق هديف
حتى تحقق يل – بفضل الله – ما أردت  ،وأسست القرية وأطلقت
عليها اسامً عزيزا ً علينا جميعاً ( قرية محمد بن راشد آل مكتوم
للرتاث)  ،وذلك حباً وعرفاناً لصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب  ،لجهوده املخلصة التي يبذلها سموه يف خدمة املواطنني
وترسيخ التنمية يف ربوع الوطن  ،بال شك فإن قيادتنا أعطتنا
الكثري وحان الوقت لرد الجميل .ويؤكد الظهوري أن الهدف من
إنشاء القرية هو إحياء تراث اآلباء واألجداد واملحافظة عليه من
االندثار  ،من خالل تعريف األجيال به وكذلك الزوار من مختلف
الجنسيات .ويف هذا الصدد استقطبت القرية منذ تأسيسها وال
تزال أفواجاً كبرية من الزوار والسائحني وطلبة املدارس  ،وهي
مفتوحة لكافة رشائح املجتمع.

أقسام القرية

تضم قرية محمد بن راشد للرتاث أقساماً رئيسة عدة  ،يحدثنا
عنها سعيد الظهوري بالتفصيل  ،وهي
زراعة القمح وحصاده:

وهي تجسد منط الحياة املعيشية لألجداد يف املايض  ،حيث كان
اعتامدهم عىل زراعة القمح يف ( الوعوب ) الجبلية خالل فصل
الشتاء استغالالً ملياه األمطار واعتدال الجو.
وتبدأ زراعة القمح يف شهر نوفمرب مع تحسن حالة الطقس عىل
أن يبدأ الحصاد بعد الجفاف يف منتصف مارس تقريباً  ،حيث
تبدأ بعد ذلك عملية (دق الحب) يف ( الينور) وتصفيته ثم يخزن
يف األواين الفخارية .ويوضع الحب يف الرحى لطحنه حتى يصبح
طحيناً يصنع منه خبز الرب( السفاع ) عرب (التنور)  ،وهو فرن
سكان الجبال.
الدهريز :

وهو عبارة عن اسرتاحة أهل البيت واستقبال الضيوف كذلك ،
ويستخدم أكرث يف املناطق الريفية.

بيت القفل :

يبنى يف املناطق الجبلية لحامية أهل البيت من الربد القارص ،
ويكون دافئاً شتا ًء وباردا ً صيفاً  ،ألنه مصنوع من حجر الجبال
الطبيعي  ،فيام يصنع السقف من أشجار السدر و ( الصمر ) ،
وهذا دليل عىل براعة اآلباء واألجداد يف عملية البناء والتشييد.
المطبخ :

وهو املكان املخصص للطبخ وإعداد الوالئم والطعام للضيوف
وأهل البيت.
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باب خشبي عمره  300عام

السبلة :

مكان مخصص الستقبال الضيوف والزوار  ،ويتسع لعرشين
شخصاً تقريباً.
الصفة :

وهي اسرتاحة أهل البيت قدمياً خالل فصل الصيف  ،ألن فيها
نوافذ تهوية لدخول وخروج الهواء  ،وبابها مصنوع من سعف
النخيل.
الدكة :

وهي عبارة عن مكان مرتفع عن األرض يتسامر فيه اآلباء
واألجداد ليالً إلشاعة جو من األلفة واملحبة والرتويح عن النفس.
البركة :

وهي مكان لتجميع مياه األمطار وتكون قريبة من املنحدرات
الجبلية والوديان ومنابع األمطار  ،ويستفيد األهايل يف املايض من
الربكة ألغراض الغسيل  ،إضافة إىل الطوي (البرئ) التي يستفاد من
مائها للرشب واالستحامم.
الخيمة :
وهي مخصصة الستقبال ضيوف وزوار القرية الرتاثية.

مقتنيات أثرية قديمة

تضم قرية محمد بن راشد للرتاث العديد من املقتنيات الرتاثية
واألثرية القدمية موزعة عىل أقسام القرية  ،من بينها أدوات
حرفية ومهنية تعرب عن الحياة املعيشية لألجداد يف املايض .ومن
أهم تلك املقتنيات باب خشبي أثري مصنوع من شجر السدر
ال يقل عمره عن  300عام  ،وهو كام يقول سعيد الظهوري
بأنه ورثه عن أجداده السابقني وظل محافظاً عليه حتى اآلن ،
ويعد أقدم املقتنيات يف القرية ،إضافة إىل «يرز» عمالق ابتكره
الظهوري ونصبه يف ساحة القرية كرتحيب بالزوار والضيوف.

دعوة لالهتمام بالتراث

يف سبيل عشقه للرتاث وبذله ما يف وسعه من أجل حاميته من االندثار
 ،حرص سعيد الظهوري عىل ترسيخ هذا املبدأ يف نفوس أبنائه  ،وهو
يقول يف هذا الصدد  :إن األمم تقاس برتاثها  ،لذلك حرصت عىل ترسيخ
هذا املفهوم يف عقول أبنايئ وأوالدي الذين يسريون – ولله الحمد  -عىل
نهجي يف االهتامم برتاث اآلباء واألجداد  ،حيث يحرصون عىل التواجد يف
القرية دامئاَ  ،وهذا ما شجعني عىل إنشاء اسرتاحة خاصة لهم يف القرية،
وهنا أدعو جميع اآلباء إىل رضورة ترغيب أبنائهم يف الرتاث والتمسك
فيه واملحافظة عليه.

مطالبة دائرة األشغال برصف الشارع
المؤدي إلى القرية

طالب سعيد الظهوري دائرة األشغال والخدمات العامة برأس
الخيمة برصف وتعبيد الشارع املؤدي إىل القرية  ،حيث إن الشارع
الحايل غري مرصوف  ،مام يعرقل عملية وصول السيارات الصغرية إىل
القرية .ويأمل الظهوري بتجاوب الدائرة والجهات املعنية مع طلبه،
تشجيعاً للسياحة الرتاثية يف اإلمارة لعكس صورة حضارية مرشقة
لدولة اإلمارات أمام الزوار والسائحني األجانب.
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استراتيجية " وزارة الداخلية"
2016 - 2014
الرؤية :
أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنًا
وسالمة.
الرسالة:
أن نعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع اإلمارات،
من خالل تقديم خدمات األمن والمرور واإلصالح واإلقامة وضمان
سالمة األرواح والممتلكات.
القيم:
العدالة.
العمل بروح الفريق.
التميز.
حسن التعامل.
النزاهة.
الوالء.
المسؤولية المجتمعية.
األهداف االستراتيجية:
تعزيز األمن واألمان.
ضبط أمن الطرق.
تحقيق أعلى مستويات السالمة للدفاع المدني.
ضمان االستعداد والجاهزية في الكوارث واألزمات.
تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.
االستخدام األمثل للمعلومات األمنية.
ضمان تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة
والشفافية.

زيارة ميدانية

مركز شرطة الرمس الشامل

خدمات شرطية متكاملة يف مبىن موحد
عدة للجمهور ،منها فتح البالغات الجنائية وبالغات
الشيكات وتسجيل عرائض النيابة العامة وفتح بالغات
الفقدان ورصف شهادات ملن يهمه األمر وتسجيل
محارض إلثبات الحالة وتخطيط حوادث السري،
باإلضافة إىل استحداث مكتب إصدار شهادة بحث
الحالة الجنائية ،كام تم توفري جهاز "مورفو" للبصمة .
كام تم استحداث فرع خدمات اإلقامة وشؤون
األجانب ،والذي يتعلق عمله بإصدار إقامة جديدة
وتجديد اإلقامة وإصدار إقامة مبوجب نقل كفالة
وإضافة مرافق وفصل مرافق وإصدار أذونات الدخول
وإلغائها ،باإلضافة إىل الخدمات التي تتعلق باإلقامة
وشؤون األجانب .
واجب أبناء المنطقة تجاه المركز

يتبع مركز شرطة الرمس
الشامل عدة مناطق سكنية،
الجغرافية
مما يجعل رقعته
ً
واسعة ،وهذا يتطلب نشاطا
ً
كبيرا في توفير األمن واألمان
للجمهور والحفاظ على هذه
النعمة التي تتميز بها دولتنا
الحبيبة  .حول نشاط هذا
المركز الحيوي ،حدثنا العقيد
مركز
سليمان الكيزي رئيس ً
شرطة الرمس الشامل قائال:
إعداد  :مبارك المري
تصوير  :محمد مطر

دور فعال ورائد في توفير األمن

يعترب مركز رشطة الرمس الشامل من املراكز الرائدة يف
مناطق االختصاص التابعة للقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ملا يقوم به من دور فعال ورائد يف توفري األمن
وتقليل نسبة الجرمية واملحافظة عىل أمن وسالمة
الطرقات ،حيث تأسس يف عام  ،1987وكان يسمى يف
حينه مركز رشطة خورخوير ،وتم تغيري املسمى إىل
مركز رشطة الرمس مبوجب القرار الوزاري رقم ()42
لعام 2006م ،بشأن تنظيم اإلدارة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،وتم اعتامده كمركز شامل بناء عىل القرار
الوزاري رقم ( )34لعام 2011م بشأن الهيكل التنظيمي
للقيادات العامة للرشطة ،وبناء عليه تم تفعيل
52

إبريــــــل

2014

العدد ( ) 7

وتشغيل جميع األفرع والوحدات لتحقيق األهداف
واألولويات االسرتاتيجية نحو تحقيق التميز والريادة
يف املجاالت الخدمية واألمنية ،أما فيام يخص منطقة
االختصاص التابعة للمركز ،فهي من املناطق التي
تغلب عليها الطابع القبيل ويسكنها حوايل ()50000
نسمة خالل إحصائية سنة 2010م الصادرة من الدائرة
االقتصادية ،ويتوزعون عىل  35منطقة سكنية ،وتقع
عىل مساحة قدرها  240كم مربع ،وتعد من املناطق
الحيوية يف اإلمارة لكرثة الرشكات واملصانع فيها ،حيث
يوجد ما يقارب  37رشكة ومصنعاً والكثري من املحال
التجارية .
أقسام المركز

أوضح الكيزي أن املركز يتكون من رئيس املركز وفرع
التحقيق والبحث الجنايئ ،وفرع املرور والدوريات،
باإلضافة إىل فرع الخدمات املساندة ،فرع الحراسات،
فرع آخر للرشطة املجتمعية وفرع للمعلومات األمنية
ووحدة خدمة املتعاملني ووحدة العمليات .
المركز بين الماضي والحاضر

وقال ،إن ملركز رشطة الرمس الشامل مهام متعددة
يف حفظ األمن يف منطقة االختصاص ملنع الجرمية
قبل وقوعها وإجراء التحقيقات ،ومن ثم تحال إىل
النيابة العامة ،باإلضافة إىل أعامل الحراسة وتسهيل
حركة السري املرورية ،وأضيفت اليوم ،وحسب
متطلبات الحياة ،حيث يقوم املركز بتوفري خدمات

ومتنى العقيد الكيزي من أبناء املنطقة مساعدة رجال
األمن يف تسهيل مهامهم واللجوء إىل مركز الرشطة يف
حال وجود أي طارىء واإلبالغ عن كل ما يثري الريبة،
ويف حال وجود أي مقرتح أو شكوى ،فهناك صندوق
يف املركز لهذا الغرض لنقوم بدورنا بالرد عليه بأرسع
وقت ممكن .
كلمة أخيرة

وتوجه الكيزي يف كلمته األخرية للجمهور ،طالباً منهم
التعاون مع رجال األمن لتقديم أفضل الخدمات .
البد من تعاون الجمهور
عند وقوع الحادث

ويقول الرائد طالل صالح الشال مدير فرع املرور
والدوريات ،نعمل عىل تسيري الدوريات للحفاظ عىل
األمن وتخطيط الحوادث البليغة وتسجيل الوفيات،
باإلضافة إىل التعاون مع (ساعد) يف تخطيط الحوادث
وتنظيم حركة السري والسيطرة عىل املوقف عند
وقوع أي حدث معني يف منطقة االختصاص ،كام
نقوم بالتنسيق مع الجهات الخارجية كدائرة األشغال
والبلدية للسيطرة عىل حركة السري عند تنفيذهم
للمشاريع .
الجمهور وبرامج التوعية

مضيفاً :نواجه بعض الصعوبة من الجمهور عند
وقوع الحادث بسبب التجمهر ،مام يعرقل عملية
وصول رجال املرور إىل مكان الحادث .أما من ناحية
التوعية يف هذه املجاالت ،ففي بداية كل عام نقوم

,, ,,
زيارة ميدانية

العقيد الكيزي:

لمركز شرطة الرمس
الشامل دور رائد في
توفير األمن وتقليل
نسبة الجريمة
بوضع برامج متتد إىل نهاية العام ذاته لتوعية الجمهور
ومرتادي الطريق من الفئات املستهدفة ،وغالباً هم
سائقو الشاحنات وطلبة املدارس والفئات العمرية من
 18إىل  25عاماً .
نسب الحوادث

وتم بفضل الله ،ثم بجهود العاملني يف هذا الفرع
خفض نسب الحوادث املرورية بشكل كبري وملحوظ
لنسبة تتجاوز الـ  ٪ 50تقريباً عن العام السابق ،وهنا
البد من أن نشيد بكل من تعاون معنا ،ونشكر القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة املتمثلة بفرع العالقات
العامة وإدارة املرور والدوريات ،باإلضافة إىل املدارس
املوجودة يف منطقة االختصاص الذين يقومون بتسهيل
مهمة ورش العمل ،كونهم عامالً مساعدا ً لنرش الثقافة
املرورية .
نعمل على حل المشكالت
بالتواصل مع المجتمع

ويذكر املالزم محمد عيل البحار مدير فرع التحقيق
والبحث الجنايئ باإلنابة ،بأن الفرع يلعب دورا ً كبريا ً
وفعاالً بالنسبة ملنطقة االختصاص ،ونحن بفضل الله
اآلن منسك بزمام أمور القضايا الجنائية ،عىل الرغم
من أننا نقطن مبنطقة قبلية ،باإلضافة إىل أن منطقة
اختصاصنا منطقة حدودية تبدأ من (رأس الدارة) إىل
شمل ،ولكن بفضل الله ،ثم جهود القائد العام لرشطة
رأس الخيمة والجهود املبذولة من رئيس مركز رشطة
الرمس الشامل ومدير فرع التحقيق النقيب أحمد
املزيود ،قمنا بحل الجزء األكرب من مشاكل الناس داخل
حدود املركز ،ومن أهم األسباب التي سهلت لنا الحلول

هي التواصل عرب الندوات واملحارضات والتثقيفية
باملنطقة .
وتوجه املالزم البحار بالشكر لسمو نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الفديق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان عىل دعمه للمسرية األمنية ،متمثلة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،وعىل رأسها
اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
الرشطة ،لدعمه الالمحدود للمسرية األمنية .
نسعى إلذابة الحواجز مع المجتمع

ويذكر املالزم حسني عبدالله البحار مدير فرع الرشطة
املجتمعية باإلنابة ،أن دورنا هو حل املشاكل التي تقع
ضمن منطقة االختصاص مبختلف أنواعها سواء كانت
أرسية أو خالفات بني أفراد املجتمع،نحاول حل هذه
املشاكل ودياً قبل أن تحال إىل فرع التحقيق والبحث
الجنايئ ،حيث نقوم بخلق روح الود والثقة واالحرتام
املتبادل والتعاون ،كام نقوم بتقديم أفضل الخدمات
وتبسيط اإلجراءات ومتابعة الحالة األمنية واالجتامعية
باملنطقة ،ونسعى إلذابة الحواجز مع املجتمع مبشاركتهم
يف مختلف املناسبات حتى نكون عىل تواصل دائم
ونكون جزءا ً ال يتجزأ من املجتمع .
ونتمنى من الجمهور التعاون وأن يكونوا عىل ثقة تامة
ومطلقة برجال األمن ،باإلضافة إىل أننا من الناحية
اإلرشادية نقوم بالتواصل عرب الندوات واملحارضات
وتوزيع نرشات التوعية.
تسهيل إنجاز المعامالت

وعن دور مكتب الجوازات باملركز ،يقول املساعد أول
سليامن محمد الشحي مدير فرع مكتب جوازات مركز

الرائد الشال:

التنسيق مع الجهات
الخارجية عند تنفيذ
المشاريع من صلب
عملنا

رشطة الرمس الشامل ،يتحدد دورنا بإصدار أذونات
الدخول واإلقامة وتجديدها واإللغاء ،وكل ما يتعلق
بشؤون املقيم ضمن منطقة االختصاص أو من خارجها،
والحمدلله ،قمنا بتخفيف العبء عن اإلدارة العامة
لإلقامة وشؤون األجانب برأس الخيمة ،باإلضافة إىل
إنجاز املعامالت الخاصة باملقيمني .
إصدار شهادات
حسن السيرة والسلوك

ويقول املساعد سعيد محمد الشحي من مكتب
البصمة ،نصدر شهادات حسن سرية وسلوك لكل
الجهات الحكومية التي تطلب هذه الشهادة ،ومتنح
هذه الشهادة لألشخاص الذين هم ضمن منطقتنا،
وتصدر بعد بحث الحالة الجنائية لطالبها ،كام يوجد
لدينا جهاز للتبصيم ،عىل سبيل املثال للمتسللني
أو املجرمني ،بحيث تظهر لنا معلوماتهم من خالل
البصمة إذا مل يكن لديهم أوراق أو بطاقات ثبوتية .
فيام يذكر رقيب أول جاسم غالب من فرع املعلومات
األمنية ،أن عملهم يعتمد عىل اإلحصاء األمني سواء
أكانت قضايا مرورية أو جنائية أو مجتمعية ،وهناك
إحصاء أسبوعي يكون لكل تلك القضايا بعمل تقارير
أسبوعية وشهرية وسنوية ومقارنتها بالنسب السابقة
بنفس التاريخ ،للمقارنة بني العام املايض والحايل
وحرص املناطق التي نجد فيها تكرارا ً ملشاكل ضمن
منطقة االختصاص ،ثم نعرض جميع القضايا عىل
رئيس املركز بعد دراستها من جميع النواحي ووضع
الحلول املناسبة لها ،وبعد دراسة التقارير نقوم برفعها
للقسم بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عن طريق
البوابة اإللكرتونية ،أما التقارير اليومية فتدرج بنظام
املعلومات األمنية وتحال للقسم
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بحوث ودراسات شرطية

المسؤولية المجتمعية
للقضايا االجتماعية ()2-1
تعتبر المسؤولية المجتمعية ضرورة ملحة الرتباطها بقضايا
المجتمع ،ويدخل من ضمنها الرسمي( :الحكومية /مؤسسات
الدولة) ،وغير الرسمي (المجتمع المدني) ،والقطاع الخاص (التجار
ورجال األعمال) .وبدورها ارتبطت بقضايا األمن المجتمعي ،مما يسهم
في تحقيق األمن في المجتمع ،وال يقتصر األمن على الجانب الشرطي
(البوليسي) ولكن لألمن مجاالت أخرى تسهم المسؤولية المجتمعية فيها
بشكل كبير ،كاألمن األسري واالجتماعي والفكري والوطني والسياسي
واإلنساني والبحري والنفسي  ..إلخ .
إعداد الدكتور  /يوسف محمد شراب
إدارة دعم جهود التنمية المجتمعية  -القيادة العامة لشرطة دبي
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ويعترب توفري األمن من أخطر القضايا
التي تشغل أذهان العلامء واملفكرين يف
العامل ،وال جدال يف أن الوظيفة األساسية
للدولة يف كل أطوار التاريخ هي حامية
أمن الناس ،وهو ما يسميه رجال القانون
اإلداري اليوم بالوظيفة االقتصادية للدولة
.
إن األمن ال يعني مجرد السالمة البدنية
والجسدية للفرد ،بل حالة شعورية من
الرضا النفيس الناشئ عن اإلميان بالله،
واالطمئنان إىل سيادة الحق والقانون،
وضامن حرية التفكري والتعبري ،وحفظ
الكرامة اإلنسانية وضامن التساوي يف
الفرص بني الجميع يف الحصول عىل
املناصب والوظائف واألعامل والقبول
بدور الفرد يف تحقيق التنمية لنفسه
ولوطنه وألمته وتعزيز االنتامء للوطن
وتأكيد الثقة واألمل يف النظر إىل املستقبل
.
المعاقون
قضية اإلعاقة تحظى باهتامم كبري
ومتزايد يف الدول املتقدمة ونظرة هذه
املجتمعات لإلعاقة واملعاقني تعكس
حضارتهم وتقدمهم ،فلم تعد رعاية
املعاقني مجرد مساعدات مالية خريية
بسيطة ،بل أصبحت قضية مهمة
ورسالة اجتامعية سامية ،وأفراد هذه
الفئة أمانة يف عنق هذه املجتمعات،
فهناك مؤسسات حكومية خاصة متميزة
لرعايتهم ،وإجراءات وسياسات واقعية
وجادة خاصة بعالجهم وتعليمهم
وتشغيلهم ،وضامن حقوقهم االجتامعية
والرتبوية والنفسية والصحية واإلنسانية،
األمر الذي يساعد يف تحسني حياتهم
بشكل واضح وإدماجهم يف املجتمع
بصورة مقبولة تكسبهم الثقة بأنفسهم
وباملجتمع.

المسنون
الشيخوخة مرحلة من العمر يصعب
تحديدها باألرقام ،وإن كان لفظ املسن
يطلق عادة عىل من تجاوز الخمسة
والستني من عمره ،هذه املرحلة من العمر
يكون املرء فيها قد جمع من الخربات
والتجارب يف حياته اليشء الكثري ،وهو
يقف عىل أعتاب فرتة من االنحدار البدين
أو الفكري ،أو كالهام معاً .

األحداث
الحدث يف املفهوم االجتامعي والنفيس
هو الصغري منذ والدته حتى يتم نضوجه
االجتامعي والنفيس ،وتتكامل لديه عنارص
الرشد املتمثلة يف اإلدراك التام ،أي معرفته
لطبيعة وضعه والقدرة عىل تكييف
سلوكه وترصفاته .
إن جنوح األحداث يف العامل أجمع يشكل
ظاهرة خطرية ،وهي متثل بحق تهديدا ً
متنامياً ألمن املجتمع ،ولكن تخلف
املجتمع وأزماته تعمق من هذه الظاهرة،
وقد تعطيها أبعادا ً أكرث خطورة ،وبالتايل
ندخل يف حلقة مفرغة من تخلف وأزمات
اجتامعية تساهم يف اتساع وتعميق جنوح
األحداث ،وهو ما يزيد بدوره من تخلف
املجتمع وتعميق أزماته .
لذلك كان هنالك مسؤولية مجتمعية من
أجل الحد من هذه القضية التي أصبحت
تؤرق املجتمعات بشكل عام ،ويكون
ذلك من خالل تبني برامج وسن القوانني
لتحمي وتحفظ حقوق األحداث الذين
حكمت عليهم الظروف لتبني السلوكيات
السلبية .
المدمنون
قد يلجأ الشباب إىل اإلدمان بدافع
الفضول واالستطالع والتجربة (اللهو
والبذخ) نتيجة لوفرة املال لديهم ،وميكن
أن يكون ملء وقت الفراغ ،والرغبة
مبصاحبة (أصدقاء السوء) أحد األسباب
الدافعة لإلدمان ،باإلضافة إىل غياب الوازع
األخالقي .
 اإلدمان عىل تعاطي الكحول:يطلق عىل الحالة الناتجة عن استهالك
الكحول مهام كان نوعه أو مسامه ،ارتفع
سعره أو انخفض ،مصطلح التعاطي
املستمر (اإلدمان) ذلك بغض النظر عن
املشاكل الصحية والعواقب االجتامعية
السلبية التي يسببها االستخدام املستمر
للكحول ،عىل الرغم من العواقب السلبية
التي يحدثها .
 اإلدمان عىل تعاطي املخدرات:تعترب املخدرات من اآلفات الخطرية التي
تهدد مستقبل الشباب ،إذ تسلبهم عقولهم
ورجولتهم ،وبالتايل حضورهم املسؤول
ومساهمتهم يف بناء ورقي مجتمعاتهم،
فاإلدمان هو تعاطي يشء معني كل مدة
معينة ،وحسب مقادير معينة ،ومع مرور

االيام يصبح رضورياً للجسم ،وإال تسبب
غيابه يف اختالل بعض الوظائف .

البطالة
تعترب البطالة ظاهرة اقتصادية ،ولها
انعكاسات اجتامعية وأمنية ،وبدأ ظهورها
بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة ،إذ مل
يكن للبطالة معنى يف املجتمعات الريفية
التقليدية .والبطالة كام هي مشكلة
اقتصادية ،فهي مشكلة نفسية واجتامعية
وأمنية وسياسية ،وجيل الشباب هو جيل
العمل واإلنتاج ،ألنه جيل القوة والطاقة
واملهارة والخربة  .فالشاب يفكر يف بناء
أوضاعه االقتصادية واالجتامعية باالعتامد
عىل نفسه من خالل العمل واإلنتاج،
السيام يف ذوي الكفاءات والخريجني الذين
أمضوا الشطر املهم من حياتهم يف الدراسة
والتخصص واكتساب الخربات العملية .
وتفيد اإلحصاءات العاملية أن للبطالة
آثارها السيئة عىل الصحة النفسية ،كام لها
آثارها عىل الصحة الجسدية ،كام أن نسبة
كبرية من العاطلني عن العمل يفتقدون
تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم
أقل عن غريهم ،كام أن البطالة تعيق
عملية النمو النفيس بالنسبة للشباب
الذين مازالوا يف مرحلة النمو النفيس ،كام
وجد أن القلق والكآبة وعدم االستقرار
يزداد بني العاطلني ،بل وميتد هذا التأثري
النفيس عىل حالة الزوجات ،وأن هذه
الحاالت النفسية تنعكس سلباً عىل
العالقة بالزوجة واألبناء  .ومن مشاكل
البطالة أيضاً مشكلة الهجرة وترك األهل
واألوطان التي لها آثارها ونتاجها السلبية،
كام لها آثارها اإليجابية ،والسبب األساس
يف هذه املشاكل بني العاطلني عن العمل
هو االفتقار إىل املال وعدم توفره لسد
الحاجة  .إن تعطيل الطاقة الجسدية
بسبب الفراغ السيام بني الشباب املمتلئ
طاقة وحيوية وال يجد املجال لترصيف
تلك الطاقة يؤدي إىل أن ترتد عليه تلك
الطاقة لتهدمه نفسياً  .وتتحول البطالة يف
كثري من بلدان العامل إىل مشاكل أساسية
معقدة ،ورمبا أطاحت ببعض الحكومات،
فحاالت التظاهر والعنف واالنتقام توجه
ضد الحكام وأصحاب رؤوس املال فهم
املسؤولون يف نظر العاطلني عن مشكلة
البطالة .
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الحوار وطبيعة ما نخبط فيه

ً
الحوار في مفهومه السامي والعميق تفاعل يجري بين الناس ويترك في طرف شيئا من الطرف اآلخر ،والمعضلة
الكبرى أن الحوار التربوي-وهو األصل -أزمة سببها انفراد المعلم بالكالم واألغرب أن ندواتنا واجتماعاتنا وطاوالتنا
أزمة سببها أن كل طرف يسعى
المستديرة واللقاءات الموسعة ما هي إال مقبرة للحوار  ..وفي الحوار
التفاوضي ً
ً
ممكنا دائما شرط توافر الرغبة في الحل،
إلى تحقيق التسوية المرفقة لرغباته! في الحقيقة أن الحوار يمكن أن يصبح
ً
أما غياب الرغبة عند البعض فهو الوقوف ضد من اليوافقهم الرأي وليس نقصا في استعداء اآلخرين.
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني

لن يختلف اتفاق عىل أهمية الحوار يف توطيد العالقات وربط جسور التواصل بني
املجتمعات وبني الدول ،فالحوار رضورة إنسانية وحضارية وهو أساس توصيد الجهود
والرؤى وتصحيح املسارات واألفكار ،وقد حفلت آيات القرآن الكريم والسنة املطهرة
بالكثري من النصوص واألمثلة التي تبني بحكمة وعمق الحوار يف توطيد العالقة بني
الناس .ويكاد الكثري من الباحثني واملفكرين أن يجزموا بأن أغلب معضالتنا منبعها
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انعدام الحوار اإليجايب املثمر بيننا!
إن تغيب الحوار يعني احضار الطراع الذي يستنفد الطاقات والسنوات دون نفع،
فالرصاع املعني عىل التعنت واألنفة الفارغة يدمر التواصل والتقارب ،ويذيك نار
الفتنة واالقتتال ،والضحية شعوب تبحث عن لقمة عيش تتناولها يف جو مريح نحتاج
إىل حوار يؤسس عىل فهم دقيق للمتحاور معه باعتباره إنساناً يصيب ويخطئ،

نقطة ضوء
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

في العجلة الندامة

البعد الخامس

ويف كل حوار إيحايب تظهر القواسم اإلنسانية املشرتكة بني كل البرش ،ألن التعصب
وتجاهل حق االختالف ،ومرض الشعور بالعصمة والعظمة ،وادعاء االستفراد
بالصواب والرتفع عن االعرتاف بالخطأ واستحكام العواطف واألهواء أمور تجعل
الحوار هادماً وناسفاً لكل ما ميكن التثبت به .الواجب أن ننظر إىل الحوار كأي
نشاط إنساين ميكن أن يهدم ،كام ميكنه أن يسهم يف البناء بفاعلية ونجاح ،فالحوار
أهم عنارص الحياة االجتامعية فعربه نبلغ اآلخرين مشاعرنا واهدافنا وطموحاتنا
ورغباتنا الحالية واملستقبلية.
ولنعلم جميعاً أن الحوار يستقي أهميته من االختالف ،فاالختالف يكسب
وجودنا التنوع املحفز نحو مراتب السمو وباالختالف نستنبت الجديد من األفكار
واإلبداعات ،وبالحوار تتضافر الجهود من أجل حل املشكالت واألزمات صغريها
وكبريها مستبعدين ما ييسء إىل انسجامنا وتآزرنا من أجل الرقي املعريف والعمراين
والسلويك.
علينا إيالء الحوار ما يستحقه من الغاية يف املدرسة ،واالدارة والشارع ،فهو من
األمور املفضية إيل االنسجام املمكن بني األطراف املختلفة ،فكل طرف يف الحوار
يحمل من االختالف قدر ما يحمله من ائتالف ،وحتى نبلغ الغاية من الحوار ينبغى
تحرى أخالقيه التي تستوجبها اإلنسانية الرابط بيننا قبل أى شئ آخر ،وإال فإن أزمة
الحوار بيننا سينجم عنها مزيد من العزلة القاتلة لإلبداع والحس اإلنساين.

في البدء  :قيل بالعجلة الندامة ،وهذه التطبق على القيادة
(أي السياقة) ال بكل تأكيد هي تدخل في كل مفاصل الحياة.
ندم  :فحين نخطىء بحق إنسان نقول  (:أووو  ،أخطأنا ،لقد
تسرعت وتعجلت األمور ( ،تعجلت ها) ،ولوال العجلة ما
أخطأت ).
حوادث  :وهذه المعتادة حتى في توجيهات المرور والجهات
العاملة على سالمة الناس في الطرقات ،أولى شعاراتها
(بالعجلة الندامة).
أمثلة  :كم من مثل يحضرنا اآلن ونحن نقرأ هذه السطور
يدل على هذا المعنى ،كم من المرات تعجلنا فيها وعادت
علينا أسفًا وندمًا ،ربما النشعر بوصف التعجل إال بعد أن
نقع في الخطأ ،حينها تتضح األمور أمامنا ونكتشف إننا قد
تسببنا بزعل عزيز أو صديق ،أو حتى من النعرفه ،فهو أخ لنا
في اإلنسانية وربما في الدين ،واليحق لنا تكدير صفو حياته
 ،ولكم أن تعدوا أمثلة (العجلة) التي تعرضتم لها ،وحينها
ستكتشفون أنها التساوي شيئًا ،ولو صبرنا كان أفضل ،وربما
سنضحك من بعض المواقف التي نراها تافهة وصغيرة
والتتناسب ومستوى إدراكنا ،لكن الغضب هو من دفعنا
لالستعجال بالكالم والتصرف ،فوقع الخطأ .عِ دوها للعبرة
وا َتعظوا منها.
قصص :سيدة مسافرة تأخرت طائرتها وطال انتظارها في
صالة المطار  ،اشترت علبة بسكويت وجلست على كراسي
القاعة جنب رجل كان جالسًا قبلها ،التفتت فرأت علبة
البسكويت على الكرسي فأخذت منها واحدة  ،والرجل أيضًا
أخذ ،فنعتته بقلبها بالمتطفل والساذج الذي اليعرف الذوق،
وهي تقول في سريرتها ،كيف يتسنى لهذا أن يمد يده
لشيء اليملكه دون استئذان ،إنها وقاحة وقلة ذوق ،بقيت
قطعة واحدة من البسكويت في العلبة ،كسرها الرجل الى
ٍ
نصفين وأخذ نصفًا ليأكله ،وصاحبتنا تشتعل في داخلها
غيظًا على الرجل.
نهض الرجل وذهب باتجاه النداء إلى طائرته ،وبقيت
صاحبتنا ،التفتت إلى حقيبتها لتخرج منها شيئا تحتاجه،
فإذا بها تفاجىء بعلبة البسكويت في الحقيبة ،وإنها هي
من تطفلت على الرجل ،أدركت متأخرة بأن الرجل كان كريمًا
ً جدًا معها وقاسمها علبة البسكويت الخاصة به دون أن
يتذمر أو يشتكي ،وازداد شعورها بالعار والخجل من قلة
ذوقها ...خجلت وندمت وياليتها تلحق به لتعتذر ،وذلك
محال ،فالوقت اليعود (في العجلة الندامة).
حكمة :هناك دائمًا أربعة أشياء ال يمكن إصالحها:
ال يمكنك استرجاع الحجر بعد إلقائه.
ال يمكنك استرجاع الكلمات بعد نطقها.
ال يمكن استرجاع الفرصة بعد ضياعها.
ال يمكن استرجاع الشباب أو الوقت بعد أن يمضي !

محطة شعرية

طارق بن زايد
أو
طارق بن زياد
شعر :
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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ما ينرثى الحي عاده تنرثى األموات

ياحي ويا شاهد
يا كيف نرثيك
ٍّ

لوترتفع في حضورك بالحزن األصوات

إتع ِّيد إنته وتعيش ف عيد وتعايد
أ ِّني

آحس بك من عيالي يوم طيفك فات

وآحس

دافعت عن دار هي دارك من اآلفات

تواجه أهل الغدر والمعتدي الحاسد

عن طارق إبن لزياد إسمك شبيهه بات

كنت إنته طارق ولكن األبو زايد

وزايد أبو كل شهم ورافع ال َّرايات

وزايد زعيم الرجال القدوه القايد

ومن ألجل شعبه يضحي لو مضى ما مات

يحيا بضمير الوطن طول الزمن خالد

ونقول للي غدر بك يحسب الخطوات

ِّ
حقنا ما نتنازل ألجله نعاود
وعن

عاده عليها ربينا ع الغدر ما نبات

طبع الرجال وفعلنا وقولنا واحد

أوالد زايد هل ال َّنخوه وهل الهقوات

واهلل على ما نقوله عالم وشاهد
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لمثلك

منجب

ووالد

محطة شعرية

أبدي بكا  ..واال  ..رثا
وقفت مدري كيف بك أبدي الكالم
أبدي بكا  ..وإال رثا  ..وإال سالم
ضجيج فراسي من القاف وزحام
ٍ
مرحوم ياللي لك مع ناسك مقام
حبك يبو فيصل بلغ حد التمام
وإنت الهمام اللي إليا قالوا همام
يافزعة المضيوم في يوم الزحام
يا نور درب اللي غشا دربه ظالم
روحك عسى تسكن بها أسراب الحمام

كيف أبتدي وأرثي موازين القصيد
أو أبتدي بذكراك يالصرح الشديد
وركن هوى في يوم ما عنه محيد
ٍ
ياللي لنا من شحة الدنيا رصيد
إنت األبو يا مسندي وإنت العضيد
وإنت الفقيد اللي إليا قالوا فقيد
يا راعي الفزعات يالراي السديد
يا فزعة اللي لك تعنا من بعيد
في ظل عرش اللي له العالم عبيد

شعر مبارك الدردا المري

إعداد :
سلطان العامري

شهيد الوطن
من

الدار

عساه

اليوم

زفينا

رحلة

إحرار

رحلة شهيد طاح والعالم شهود

طارق

رحل

وصبار

وصان العهد ليته مع الحور موعود

غدار

زفوه سيف وطالب المجد وسعود

ولفه علم دا ٍر لها نسوق األعمار

ودمه يفوح بزاكي المسك والعود
وعهود

لبى

بوقفة

الشحي

شهادته
يادارنا
إما
ما
هذا

لكنها

الندا

طارق

شهيدٍ

لنا
دونك

حياةٍ
عاد

مبغض

كل

عزيمة
كما

والمفاخر

فينا

الوطن

شجاع
ٍ

للغزل
أرواحنا

لجنان
ٍ

بها

الظل

ممدود

وإصرار

نجدد

بها

ميثاق

للدار

سيف

بتار

نامي

رغد

يادارنا

وإرقي

لنا

كار

وإال الشهادة درب ماعنه مصدود

أي

شعار

شعار الوطن كلها جنود
اليوم
ّ

دونه

ستار

حكام لها المجد معهود
في ظل
ٍ

سنود

شعر مبارك الدردا المري
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محمد بن سعود القاسمي
يشهد بطولة رأس الخيمة العالمية للمالكمة

مالكم فرنسي يشهر إسالمه على الحلبة
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة،
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ويل عهد رأس الخيمة ،بطولة رأس الخيمة العاملية
للمالكمة بفندق الحمراء ومثن سمو الشيخ محمد بن
سعود القاسمي دور القيادة الرشيدة يف دعم خطط
وبرامج تنمية القطاع الريايض يف الدولة وإقامة بنية
تحتية أساسية تضمن استضافة أحداث رياضية عىل
املستويني اإلقليمي والعاملي ،وذلك متاشياً مع رؤية
القيادة الرامية لجعل اإلمارات مقصدا ً عاملياً رياضياً
واجتامعياً واقتصادياً وسياحياً.
وأكد سموه أن الرياضة اإلماراتية تتبوأ اليوم مكانة
رفيعة عىل مستوى العامل بتنظيم البطوالت الكربى،
وأشاد بدور نادي رأس الخيمة الريايض الثقايف يف
تنظيم حدث عاملي مثل هذه البطولة عىل أرض
اإلمارة ،مام يعكس مدى قدرة إدارات األندية عىل
تنظيم بطوالت عاملية بجهود وطاقات إماراتية تسهم
يف تنظيم بطوالت عاملية يف املستقبل.
وشارك يف البطولة مالكمون من اإلمارات واملغرب
وإسبانيا وهولندا والهند وإندونيسيا وإيران وتركيا
وفرنسا وسورينام .ومتكن يف املقابلة األوىل املالكم
اإلمارايت خدوم الكعبي من تحقيق الفوز عىل اإليراين

محمد رضا ،ثم توالت املقابالت بني املالكمني .وعىل
هامش البطولة أشهر املالكم الفرنيس (جيمي كوليبايل)،
إسالمه عىل حلبة املالكمة خالل البطولة ،وقام بتغيري
اسمه إىل (أمني) .من جانبه ،توجه صالح أحمد النعيمي
رئيس املكتب التنفيذي بنادي رأس الخيمة الريايض
الثقايف بالشكر إىل صاحب السمو الحاكم عىل رعاية
سموه الكرمية للبطولة وإىل سمو ويل العهد لحضوره
افتتاح البطولة ،وإىل الشيخ صقر بن محمد القاسمي

الرئيس األعىل لنادي رأس الخيمة الريايض الثقايف
عىل الدعم الكبري الستضافة الحدث العاملي ،حرض
منافسات البطولة الشيخ صقر بن محمد القاسمي
والشيخ سلطان بن جامل بن صقر القاسمي مدير
إدارة شؤون املواطنني يف الديوان األمريي وشخصيات
رياضية من االتحاد الدويل للمالكمة وأعضاء مجلس
إدارة نادي رأس الخيمة وجمهور من محبي هذه
الرياضة.

نادي
اإلمارات
يخلد
اسم عبد
اهلل جمعة
بنا ًء عىل تعليامت الشيخ أحمد بن صقر القاسمي
رئيس نادي اإلمارات ،وجه محمد أحمد بن شكر
الزعايب رئيس مجلس اإلدارة بإطالق اسم املغفور له
بإذن الله عبد الله أحمد جمعة عىل القاعة اإلعالمية
الكربى بالنادي ،وذلك تقديرا ً ملا قدّمه الفقيد عىل مدار
سنوات طويلة من إسهامات وطنية جليلة ،ولدوره
الريادي يف مسرية االتحاد ،من خالل مختلف املواقع
الوطنية التي شغلها ،وأيضاً ملبادراته العديدة مع أندية
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اإلمارة ونادي اإلمارات عىل وجه الخصوص .وقال
محمد أحمد بن شكر إن إدارة النادي بدأت بتنفيذ
أمر الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي عىل
الفور ،موضحاً أن الهدف من هذه الفكرة كان تخليد
اسم املغفور له بإذن الله عبد الله جمعه  ،وتقديم
يشء يليق باسمه  -يرحمه الله  -حيث إن هذا الرجل
القدير بالرغم من أنه غاب عن هذه الدنيا ،ولكنه
مازال ح ًيا يف قلوبنا جمي ًعا ،ملا له من مواقف جليلة مع

نادي اإلمارات وليس فقط لنادي اإلمارات ،بل لدولة
اإلمارات عىل وجه العموم ،والرياضة يف الدولة بشكل
عام ،وهذا تعبري بسيط من أرسة النادي لهذا الرجل
الفذ .ومن جانب آخر ،قام وفد رسمي ميثل نادي
اإلمارات برئاسة عدنان عيل الزعايب نائب رئيس رشكة
كرة القدم ومرشف عام الفريق األول وجميع العبي
الفريق األول والجهاز اإلداري والفني بتقديم واجب
العزاء ألرسة املرحوم عبد الله جمعة مبنطقة الرمس .

في الشباك

انطالق بطولة سمو قائد عام
شرطة رأس الخيمة لكرة القدم

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

بطولة كربى باسم الراحل
حزن كل أبناء الوطن على رحيل العميد والقطب الرياضي عبداهلل

جمعة ،حيث كان رحيله المفاجئ بالصدمة ،وقد اعتصر األسى والحزن

قلوب الجميع وكانت لحظات دفنه مؤثرة للغاية ،وتدفق اآلالف
من كل أرجاء الدولة للمشاركة في مراسم تشييعه وتقديم واجب
العزاء ،لما يحتله من محبة خالصة في الفؤاد ،اجتمع الصغير والكبير

على حبه وأخالقه لوطنه وأبناء وطنه.

مساهمات ( بو فيصل ،رحمه اهلل) عديدة في شتى المجاالت ،فقد

خدم مجتمعه طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والسخاء وقدم

خدمات جليلة يشار لها بالبنان ،فقد سلك طريق الخير وجند نفسه
لخدمة اإلمارات ،فعمل بكل إخالص وإتقان وبصماته ملموسة في كل

المواقع والمناصب التي شغلها ،سطر سيرة عطرة وكون عالقات

واسعة داخل وخارج الدولة ،سكن قلوب كل من عرفه وعاشره ،تجده

في المناسبات ليشارك األهالي في أفراحهم وأحزانهم ،فهو صاحب

تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة ،شهد العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة
بنادي ضباط الرشطة انطالق بطولة كأس سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة
لكرة القدم بنسختها السابعة ،و مبــشــاركة  6فرق ميثلون مختلف اإلدارات
بـــرشطة رأس الخــيــمــة ،وهي :إدارة العمليات ،وإدارة اإلعالم والعالقات
العامة ،وإدارة الدفاع املدين ،وإدارة املنافذ واملطارات ،ومعهد تدريب الرشطة،
وإدارة املرور والدوريات .بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل ،حيث عزفت فرقة
موسيقى رشطة رأس الخيمة سالم القائد ،بحضور عدد من مديري اإلدارات و
رؤساء األقسام بقيادة رشطة رأس الخيمة وعدد من الجامهري.
بعد ذلك ألقى النقيب أحمد جابر العويض مدير فرع األنشطة الرياضية كلمة
رحب فيها بالسادة الحضور و الفرق املشاركة يف هذه البطولة الهامة التي تقام
سنوياً تحت رعاية و دعم سمو قائد عام الرشطة .كام نقل للمشاركني تحيات
سمو القائد العام و متنياته لجميع الفرق بالتوفيق و قضاء وقت مميز و ممتع
يف جو من التنافس الرشيف و األلفة و املحبة  ،و تطرق النقيب أحمد جابر إىل
ذكر مناقب املغفور له بإذن الله العميد متقاعد عبد الله أحمد جمعة وما قام
به من دور ملموس  -يرحمه الله  -من خالل دعم األنشطة الرياضية بنادي
ضباط الرشطة  .ثم انطلقت مباراة االفتتاح بلقاء قوي ومثري وجامهريي جمع
إدارة الدفاع املدين ومعهد تدريب الرشطة وانتهى اللقاء بالتعادل اإليجايب بهدف
ملثله ،حيث افتتح الدفاع املدين التسجيل عن طريق العبه حمد الشاميس وعاد ََل
ملعهد التدريب الالعب عمر املناعي .
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قلب كبير احتضن الجميع بابتسامته التي ال تفارقه ،ولم يبخل أو يتأخر
إطالق ًا في تقديم النصح واالستشارة ،واعتبر كل أبناء الوطن بمثابة

أبنائة ،ولم يأل جهداً في خدمة الناس.
الفقيد كان عاشق ًا للرياضة حتى النخاع ،وانخرط في هذا الميدان
وله حضور قوي بالساحة الرياضية واالتحادات األهلية ،ويملك خبرة

رياضية كبيرة وارتبط اسمه بنادي الرمس الرياضي الثقافي ،ويعد
واحداً من المساهمين والمؤسسين لهذا النادي ،وكل شبر وبقعه

بنادي الرمس تشهد له ،وكرس وقته وخبراته لخدمة ناديه وحقق
نجاحات متعددة بمشواره الرياضي الحافل بالعطاء ،كما تبوأ مناصب
رياضية عدة ،منها اتحاد الشرطة الرياضي ،واتحاد ألعاب القوى،

ونادي ضباط الشرطة.

شاءت مشيئة الخالق أن يرحل عن هذه الدنيا ،وهو درب سنسلكه
جميع ًا ،ولكن ذكراه ستظل خالدة ،ومن الواجب على أندية رأس

الخيمة أن تبادر بإقامة بطولة رياضية كبرى تحمل اسم عبداهلل

جمعة تقام فعاليتها بنادي الرمس ،لتكون تظاهرة رياضية تليق
باسمه وستبقى سيرة الراحل محفورة في ذاكرة الرياضة لما قدمه
ً
خدمة للشباب وللرياضة عقوداً من
من خدمات جليلة وعطاءات خالدة

الزمن ،رحمك اهلل يا صاحب القلب الكبير.

همسة :أنديتنا في اآلسيوية بكل جدارة وشطارة في الصدارة.
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أخب

ار ا
لمجتمع
ولي عهد رأس الخيمة يكرم الفائزين بجوائز الجودة الحكومية

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ويل عهد رأس الخيمة حفل تكريم الفائزين بجائزة
الجودة الحكومية للدورة الثامنة الذي نظمه برنامج
الشيخ صقر للتميز الحكومي عىل خشبة مرسح جامعة
رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية .وقام سمو ويل
عهد رأس الخيمة بتكريم املتعاونني والرشكاء مع برنامج
الشيخ صقر للتميز الحكومي وطلبة الدراسات العليا
الذين أكملوا دراستهم من خالل الربنامج والفائزين يف
فئات الجائزة رشيحة ذوي الحاالت املميزة و رشيحة
املستخدمني إىل جانب تكريم فئات الجائزة التي
تنافست عليها الدوائر الحكومية يف رأس الخيمة.

اللجنة العليا المنظمة لنصف مارثون رأس الخيمة تكرم الشرطة
لتقديم الشكر والتقدير للقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة لجهودهم املبذولة
يف إنجاح الحدث العاملي  .وقال نائب
قائد عام رشطة رأس الخيمة إن القيادة
العامة بتوجيهات حثيثة ومتابعة
مستمرة من سمو القائد العام يف تنفيذ
اسرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية إىل
املشاركة يف جميع املحافل واألنشطة
املجتمعية مع الجمهور واملؤسسات
األخرى بهدف زرع الثقة بني الجانبني،
حرصت كل الحرص عىل توفري كافة
اإلمكانيات من أجل نجاح السباق،
استقبل العميد محمد النويب محمد العليا املنظمة لسباق نصف ماراثون خاصة مع الرعاية التي يحظى بها
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،يف رأس الخيمة العاملي برئاسة نائب رئيس املاراثون من جانب الحكومة والعمل
مكتبه بالقيادة العامة وفدا ً من اللجنة اللجنة املنظمة ،عارف إبراهيم الهرنيك ،بفريق واحد نحو التميز وتحقيق

سالم بن سطان القاسمي
يحضر أفراح الخبنولي الشحي
حرض املهندس الشيخ سامل بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطريان
املدين يف رأس الخيمة  ،حفل زفاف الشقيقني
عيل ومحمد سامل حروز عيل الخنبويل الشحي.
كام حرض الحفل الذي أقيم يف منطقة وادي برأس الخيمة عدد من أعيان
البالد والشخصيات واملسؤولني وأبناء القبائل واملدعوين.
وقدمت الفرق الحربية أهازيجها وفنونها الرتاثية  ،ابتهاجاً بهذه املناسبة
السعيدة.
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األهداف املرجوة ،متمنياً لهم وللجميع
مزيدا ً من التألق والنجاح لرفع اسم
وطنهم عالياً  .ومن جانبه ،تقدم
عارف الهرنيك بجزيل الشكر والتقدير
للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
عىل جهودهم الدؤوبة يف توفري كافة
اإلمكانيات وتهيئة األجواء املناسبة
التي تكفلت بتقديم السباق بشكل
مميز وسهولة تسوده املنافسة الرشيفة
يف كل عام ،مؤكدا ً عىل ما تلقوه من
إشادات مبستوى التنظيم للسباق من
جانب االتحاد الدويل لسباقات الطريق
ومدى جودة تأمني السباق بفاعلية
كبرية ،وذلك بفضل التعاون والتنسيق
املستمرين.

عملية جراحية ناجحة
للمالزم أول زينب المعز

يتقدم الزمالء يف إدارة اإلعالم والعالقات العامة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بأجمل
التهاين وأطيب األماين إىل املالزم أول  /زينب
يحيى املعز ،مبناسبة نجاح العملية الجراحية التي
أجريت لها مؤخرا ً يف مستشفى صقر..
الحمد لله عىل السالمة

زفاف مؤيد الجلعة الطنيجي

شرطة رأس
الخيمة
تكرّم الفائز
بالمسابقة
الثقافية
الشهرية
ك ّرمت لجنة املسابقات التثقيفية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،الفائز بجائزة املسابقة التثقيفية
الشهرية لشهر فرباير  2014وكان الفائز بجائزة املسابقة الشهرية املساعد أول حميد عبد الله بن حرميش
من إدارة مراكز الرشطة مبركز رشطة رأس الخيمة الشامل ،حيث تم تقديم جائزة عينية له ،مقدمة من
محالت ( باريس غالريي ) ،وذلك ضمن تطبيق اسرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة العمل مع الرشكاء،
بالتواصل مع القطاعات املعنية عىل املستويني العام والخاص محلياً ودولياً ،بغرض ضامن تقديم أفضل
الخدمات اإلدارية كافة ،وفق معايري الجودة والكفاءة والشفافية.

(عمر) ..مولود جديد للمساعد أول مفلح النقبي
يتقدم املالزم محمد عيل يوسف الشمييل بأحر التهاين القلبية إىل
املساعد أول مفلح عبد الله النقبي ،
مبناسبة قدوم مولوده الجديد (عمر)..
جعله الله من مواليد الخري والصالح والفالح وقرة عني لوالديه..
ألف مربوك.

يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين وأطيب
التربيكات إىل
مؤيد عبد الله أحمد الجلعة الطنيجي ،
مبناسبة زفافه إىل كرمية خالد عبد الله دربول
الشحي  ..مع أجمل األمنيات بحياة زوجية
مفعمة بالحب والخري والسعادة  ،ألف مربوك.

المساعد أول عمار بحلوط يستقبل
مولوده (سعيد )
استقبل املساعد أول عامر عبيد محمد بحلوط  ،مولودا ً جديدا ً
أطلق عليه اسم ( سعيد ) ..جعله الله من الذرية الصالحة وأنبته
نباتاً حسناً..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من املالزم محمد عيل يوسف
الشمييل واملساعد أول عبد الله محمد آل عيل.

زفاف مصطفى العطار
أجمل التهاين القلبية إىل
العريس  /مصطفى عيىس إبراهيم العطار،
مبناسبة زفافه امليمون  ،سائلني املوىل -عز
وجل -أن يبارك له ويرزقه الذرية الصالحة
 ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من اﻷهل
وجميع األصدقاء
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بالنفس أسمى غاية الجود
والجود
ِ

لقد كان فقيدنا الغالي
مثا ً
ال لألخالق الفاضلة
والتفاني واإلخالص في
العمل ،وكان مثا ً
ال وقدوة
في االنضباط والتفوق،
وبقدر ما أخلص وأوفى وأنجز
من أجل الوطن ،نال من اهلل
ما استحقه من شهادة في
سبيله وفي سبيل وطنه

أي الحروف تستوعب كالمنا ،وأي بيان يكشف عظم المشاعر ،وبأي وسيلة
نعبر لتكون أجدى من غيرها ،وهل الصمت أجدى في هذا ،أم ما جاد به
اللسان هو األفصح ،األقالم تتكسر ويجف مدادها ،وتتعطل لغة الكالم
ويقف البيان حائرًا حين نسعى لوصف من جاد بنفسه كريمًا من أجل الوطن
واإلنسانية (،والجود بالنفس أسمى غاية الجود) ،كنا نأمل ونتمنى أن تكمل
مسيرتك معنا ولكن أعظم األماني تعتريها الصعاب  ،وإن تحققت.
وفي هذه ال يسعنا إال أن ننعى وبمزيد من الحزن واألسى ابننا البار الشهيد
البطل المالزم أول طارق الشحي أحد منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس
الخيمة الذي قضى نحبه مستشهدًا على أرض مملكة البحرين الشقيقة،
ضمن أداء الواجب إزاء الحق وحماية األهل واألشقاء هناك ،ونحتسب أجره
عند اهلل تعالى.
لقد كان فقيدنا الغالي مثا ً
ال لألخالق الفاضلة والتفاني واإلخالص في
العمل ،وكان مثا ً
ال وقدوة في االنضباط والتفوق ،وبقدر ما أخلص وأوفى
وأنجز من أجل الوطن ،نال من اهلل ما استحقه من شهادة في سبيله وفي
سبيل وطنه والحق والواجب واإلنسانية والسالم ،وهي أرفع التضحيات التي
يمكن أن يقدمها اإلنسان تجاه نصرة الحق وحماية األرواح من األبرياء.
وال يسعنا بهذه المناسبة األليمة إال أن نتقدم بتعازينا الحارة الخالصة إلى
ذوي الشهيد وأنجاله ،داعين اهلل جلت قدرته أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ،ويحتسبه شهيدًا ويحشره مع النبيين والصديقين
والشهداء في أعلى عليين ،وصدق اهلل العظيم إذ يقول في محكم التنزيل
« وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون *
فرحين بما آتاهم اهلل من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من
خلفهم أال خوف عليهم وال هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من اهلل
وفضل وأن اهلل ال يضيع أجر المؤمنين».
وفي مناسبة أخرى حزينة  ،تمثلت بفقد أحد أركان وزارة الداخلية  ،ورجل من
رجاالتها األكفاء الذين ما بخلوا على اإلمارات وأهلها بجهدهم وطاقاتهم
الجبارة ،فكان خير من ّ
مثل العمل الشرطي واألمني بالدولة  ،وساهم في
بناء المنظومة األمنية وتطورها عبر ما بذله من جهد مخلص وكان أحد أبرز
المساهمين بتطوير شرطة رأس الخيمة وأحد أعمدتها التي يشار له بالبنان،
ذلك هو الراحل العميد عبد اهلل بن جمعة الطنيجي  ،رحمه اهلل وأسكنه
فسيح جناته  ،رجل أعطى فأوفى  ،وقدم فأتقن ،وشاركنا مسيرة بناء ما
نعيشه من أمن وأمان في ربوع وطننا الحبيب.
رحمك اهلل (بو فيصل) وأسكنك فسيح جناته،وتعازينا الحارة ألهله وذويه،
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
أسأل اهلل العظيم بمنه وكرمه أن يلحق من رحل ع ّنا إلى جوار ربه الكريم
بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجمعنا بهم في عليين  ،إنه
على ذلك قدير.

