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ال يسعنا في هذه المناسبة إال أن نتقدم لكل العاملين في قطاعات البناء
المختلفة في الدولة وخارجها بالتهنئة بيوم العمال العالمي ،سائلين اهلل
للجميع السالمة واألمان من أجل بناء متكامل لجميع القطاعات التي
تأخذ ببالدنا العزيزة إلى مصاف الدول المتقدمة ،والتي تتوفر فيها كل
مستلزمات التنمية واالزدهار تحت ظل قيادتنا الرشيدة ،وعلى رأسها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اهلل) وأخاه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ( رعاه اهلل) لما يقدمونه من رعاية ودعم لشريحة
العمال التي ساعدت ببناء وازدهار بالدنا وتطورها.
وبهذه المناسبة لم نجد بدًا من أن نرفق فقرات من تقرير وزارة العمل،
والذي أكدت فيه أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تواصل إدارة بيئة العمل
فيها ،وفقًا للقانون الدولي ومعايير العمل الدولية  ،مؤكدة في تقريرها
السنوي الذي صدر تحت عنوان( :حماية حقوق العمال بدولة اإلمارات العربية
المتحدة) أن القطاع الخاص بالدولة يدرك أن كافة القوانين تطبق بصرامة،
وإن دولة اإلمارات تعتمد على عدد متزايد من العمالة األجنبية المؤقتة
من أقطار مصدرة لها  ،وتبين سجالت وزارة العمل أن القوة العاملة الوافدة
تتألف من رعايا وفدوا من ُ 202ق ْطر  ..وتواصل اإلمارات تطوير معاييرها
القانونية وتطبيق سياسات تستهدف استيعاب هذا العدد المتسارع النمو
من السكان ،وما انفكت تضع قوانين وسياسات لضمان أن تشعر العمالة
الوافدة إليها بالترحيب واألمان وأن تعرف حقوقها جيدًا وكيفية حماية تلك
الحقوق.
وتعتبر دولة اإلمارات أن احترام حقوق العمالة مسألة أخالقية أساسية
ومصلحة ذاتية اقتصادية في آن واحد ،فضال عن كونها مسؤولية تجد منها
الترحيب والقبول ،وبوصفها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة
العمل العربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل تتعامل دولة اإلمارات
بكل شفافية وموضوعية مع التزاماتها الدولية المتصلة بالعمالة وتعتبر
أية انتقادات أو مالحظات داخلية وخارجية تتسم بالمنطق والمعقولية بناءة
ومفيدة.
ويوضح التقرير التقدم الذي تحقق في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويسرد
بإيجاز تدابير وخطوات محددة اتخذتها وال تزال تتخذها الحكومة في هذا
الخصوص ،وكما هو الحال في أي مجتمع متنوع الثقافات واألعراق فإن
تحديات ومشكالت جديدة تظهر باستمرار خاصة كلما تغيرت التركيبة
السكانية ،وعليه فإن التقريب يعد بمثابة تقويم لما يتحقق ،ومخطط لما
يتخذ من إجراءات وخطوات في هذا الشأن .
وإن اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان في مجال حقوق العمالة في دولة
اإلمارات نابع أوال ً من اإلدراك بأن األنظمة القانونية األساسية في الدولة بما
فيها الدستور والتشريعات والقوانين الالحقة تدعم هذا الزخم مباشرة
وبكل وضوح ،مستندة في ذلك بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل
الدولية المذكورة لتأكيد وضمان حقوق اإلنسان ذات الصلة بالعمال .
ومع إقرار دولة اإلمارات بأن هناك طموحات كثيرة نأمل إنجازها وضرورة
االستمرار في منظومة تفعيل قوانين العمل وأهمية حماية كامل حقوق
العمال في البالد إال أن التقدم الذي ظل يتحقق كمًا وكيفًا يجب أال تغفله
أعين كافة المهتمين باألمر ،وإن دولة اإلمارات تواصل إدارة بيئة العمل فيها
بما يتفق مع القانون الدولي ومعايير العمل الدولية ،كما أن القطاع الخاص
يدرك تماما أن كافة القوانين في اإلمارات تطبق وستظل تطبق بصرامة،
ومن خالل العمل على خلق انسجام وتجانس بين كل هذه العناصر ،لذلك
فان اإلمارات تسعى ألن تكون نموذجًا ُيحتذى به في كثير من دول العالم .
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طالب القاسمي :
أفواج الخريجين ستعزز الهوية الوطنية
واالنتماء للوطن واالستعداد للدفاع عنه

تغطية :
 المالزم أول زينب يحيى المعز مبارك الدردا المريتصوير:
أحمد البخيتي

وقــد بــدأ الحفــل بدخــول طابــور الخريجــن
والخريجــات ودخــول العلــم ،أعقــب ذلــك وصــول
راعــي الحفــل ثــم الســام الوطنــي لدولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة وتــاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم،
بعــد ذلــك قــام ســمو قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
بتفتيــش طابــور الخريجــن واســتعراضه ثــم ألقــى
مديــر معهــد تدريــب الرشطــة ،العقيــد حســن
إبراهيــم عــي ،كلمــة رحــب فيهــا بســمو راعــي

الحفــل مؤكــدا ً عــى أن نقطــة االنطالق للمســتجدين
تبــدأ باجتيــاز دورة املســتجدين املقــررة إذ أنهــا
تعتــر البدايــة الحقيقيــة لتعلــم العلــوم العســكرية
األساســية النظريــة والعلميــة ،مشــرا ً يف الســياق
ذاتــه إىل أن املعهــد يســعى ألن يطبــق اس ـراتيجية
وزارة الداخليــة مــن خــال الوصــول باملســتجد إىل
أعــى املســتويات املطلوبــة مــن التدريــب والتأهيــل
لينضــم املســتجد فيــا بعــد إىل الوحدات العســكرية

املختلفــة وهــو قــادر عــى مواصلــة العطــاء وتلقــي
املعلومــات العســكرية الســيام وأننــا أصبحنــا يف عرص
تنوعــت فيــه املعــدات الحديثــة وتطــورت فنونــه
لــذا يتحتــم علينــا مواكبــة التطــورات ومســايرتها
لالرتقــاء باملســتوى العــام لــأداء يف تنفيــذ األوامــر
واملهــام العســكرية عــى أكمــل وجــه .ووجــه مديــر
املعهــد كلمــة شــكر إىل الخريجــن مطالبــاً إياهــم
ببــذل قصــارى جهدهــم لخدمــة وطننــا الحبيــب
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يف ظــل القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ـ حفظــه
اللــه ـ مشــيدا ً يف هــذا الصــدد مبشــاركة الجميــع
ومــدى التزامهــم خــال الــدورة التــي اســتمرت نحــو
 24أســبوعاً مبشــاركة  112منتســباً مــن مختلــف
قيــادات وإدارات الرشطــة بالدولــة ،وقــد تناولــت
العديــد مــن املفاهيــم األساســية للــدورة وبعــض
املــواد القانونيــة الالزمــة لحياتهــم العمليــة ،بجانــب
التدريبــات امليدانيــة والرياضيــة ،متمنيــاً لهــم
التوفيــق والســداد يف خدمــة وطنهــم .
ثــم تفضــل ســمو قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
بتوزيــع الجوائــز عــى املتفوقــن الذيــن أدوا القســم
وهتفــوا ثــاث مـرات بحيــاة رئيــس الدولــة ،حيــث
جــاءت املراكــز األوىل عــى النحــو التــايل :
 - 1املســاعد أول عبــده ســعيد راشــد الشــحي األول يف
املجمــوع العــام.

 - 2رشطــي مســتجد  -ســلطان حســن الرصومــي -
األول يف املشــاة.
 - 3رشطــي مســتجد  -محمــد يوســف عبداللــه -
األول يف األســلحة.
 - 4رشطــي مســتجد  -عــي محمــود محمــد -األول
يف الرمايــة.
 - 5رشطــي مســتجد  -عبداللــه محمــد حســن
مــوىس  -األول يف اللياقــة البدنيــة.
 - 6رشطــي مســتجد  -عبدالعزيــز يوســف الــدورسي
 األول يف املــواد النظريــة. - 7رشطــي مســتجد  -محمــد راشــد محمــد الحبيس
 األول يف الســلوك واملواظبة. - 8رشطــي مســتجد  -عائشــة عبدالرحمــن كــرم -
األوىل يف املشــاة.
 - 9رشطــي مســتجد  -بشــاير صالــح أحمــد الشــحي
 األوىل يف األســلحة. - 10رشطــي مســتجد  -هاجــر أحمــد ســليامن -
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األوىل يف الرمايــة.
 - 11رشطــي مســتجد  -بدريــة أحمــد محمــد
الحســوين  -األوىل يف املــواد النظريــة.
 - 12رشطــي مســتجد - -منــى عبداللــه العامــري -
األوىل يف الســلوك واملواظبــة.
ويف كلمــة لســمو القائــد العــام ألقاهــا بعــد
توزيعــه الشــهادات عــى الخريجــن قــال" :نشــهد
اليــوم حفــل تخريــج دفعــة جديــدة مــن الكــوادر
العســكرية تلــك الكوكبــة الالمعــة التــي يســتطع
نورهــا يف الســاء لرتفــع الرايــة خفاقــة باســم
هــذا الوطــن املعطــاء لنجعلــه أمانــة بــن أيديهــم
وكلنــا ثقــة بهــم بأنهــم مؤهلــون لحاميتــه وحاميــة
مكتســباته التــي بُنيــت منــذ أعــوام ليحافظــوا عليهــا
بدورهــم ،تلــك الســواعد العســكرية التــي ترشفنــا
اليــوم هــي نتــاج توجيهــات عظيمــة وحثيثــة مــن
القــادة الذيــن وظفــوا جهودهــم املباركــة يف بنــاء
الوطــن واإلنســان الــذي يشــهد نقلــة حضاريــة
هائلــة يف زمــن قيــايس ،مــا أعطــى حيــاة كرميــة
ورشيفــة للمواطــن مــا يكفــل لــه حقوقــه
وواجباتــه وفــق الرشيعــة اإلســامية التــي هــي
دســتور ومنهــاج هــذا الوطــن .وأكــد ســموه بــأن
تلــك الكــوادر املتميــزة تحظــى بدعــم ورعايــة
مــن قيادتنــا الحكيمــة ،وهــذا اليــوم يشــكل يوم ـاً
جديــدا ً مــن أيــام اإلرشاق واملجــد خطــى فيــه
معهــد تدريــب الرشطــة بــرأس الخيمــة كمثيلــه
مــن املعاهــد املعنيــة بتدريــب وتأهيــل هــؤالء
الكــوادر العســكرية عــى مســتوى الدولــة ،خطــوات
واســعة وقطــع أشــواطاً كبــرة نحــو تحقيــق الهــدف
املنشــود ،حيــث متكــن يف األعــوام املنرصمــة بتوفيــق
مــن اللــه تعــاىل وبتوجيــه قيادتنــا الحكيمــة وبفضل
جهــود منتســبيها وكادرهــا املتميــز إداري ـاً وعلمي ـاً،
مــن تحقيــق العديــد مــن املكاســب التــي تفخــر
بهــا الدولــة ســواء فيــا يتعلــق بتطويــر برامجهــا
األكادمييــة أو بتعزيــز بنيتهــا األساســية وتطويــر
خدماتهــا التعليميــة وتحســن مخرجاتهــا لتلبيــة
احتياجــات التنميــة الشــاملة لدولتنــا الحبيبــة عــى
كافــة الصعــد ويف شــتى مناحــي الحيــاة ،حيــث
عــززت هــذه الــدورات الهويــة الوطنيــة واالعت ـزاز
باالنتــاء للوطــن واالســتعداد للدفــاع عنــه ،ناصحـاً
اياهــم بتقــوى اللــه واإلخــاص يف العمــل كــا
توجــه بالشــكر إىل الوحــدات التــي ســاهمت يف
إنجــاح تدريــب هــذه الــدورات ،ويف ختــام الحفــل
قامــت فــرق موســيقى الرشطــة بعــزف مقطوعــات
عســكرية متنوعــة القــت استحســان الجميــع .
8

مــــــايو

2014

العدد ( ) 8

محطة شرطية

الخريجون:

العمل
الشرطي
شرف ،ونهدي
تفوقنا لقيادتنا
الرشيدة

المساعد أول عبده

العريف عائشة عبدالرحمن

دافع للعطاء
املســاعد أول عبــده ســعيد راشــد الشــحي األول يف
املجمــوع العــام تقــول :أشــعر بالفــرح والفخــر واالعتـزاز
لحصــويل عــى تلــك املرتبــة ،وعــى مــا تعلمتــه يف املعهــد
مــن ضوابــط عســكرية وصــر وكيفيــة التعامــل مــع
املســؤولني والضبــاط ،وحصــويل عــى املركــز األول كان
دافعــاً للعطــاء لخدمــة وطنــي.
العمل الشرطي شرف
وبفرحــة كبــرة تحــدث املســاعد أول عبدالعزيــز يوســف
الــدورسي الحاصــل عــى املركــز األول يف املجمــوع العــام
واألكادمييــة بتقديــر امتيــاز قائــاً :يف هــذه املناســبة
الســارة أتقــدم بالشــكر واالمتنــان إىل املســؤولني يف وزارة
الداخليــة والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ملــا
قدمــوه لنــا خــال الــدورة ،حيــث اكتســبنا العديــد مــن
املهــارات والعلــوم الرشطيــة وااللتحــاق بالعمــل الرشطــي
رشف لــكل منتســبيه ونعاهــد الجميــع ببــذل قصــارى
الجهــد لخدمــة الوطــن والقيــادة والشــعب.
فهم القوانين
كــا قالــت املســاعد أول  /بدريــة أحمــد الحســوين
الحاصلــة عــى املركــز األول يف األكادمييــة :منــذ التحاقــي
بالــدورة كان هــديف تحقيــق املركــز األول ،وتــم بحمداللــه.
وحالي ـاً أشــعر باالعت ـزاز والفخــر ملــا حصدتــه مــن مركــز
متقــدم ومــا تعلمتــه خــال فــرة التدريــب مــن علــوم
عديــدة منهــا الضبــط والربــط العســكري وفهــم القوانــن
واألنظمــة الرشطيــة ،وهــذه املعرفــة ســتنعكس إنعكاس ـاً
إيجابيــاً عــى حيــايت الشــخصية ،أهــدي فــوزي باملركــز
األول إىل قيادتنــا الرشــيدة ووطنــي الحبيــب وشــعبنا
الــويف وإىل جميــع األهــل واألصدقــاء ،وأتقــدم بالشــكر
إىل كل مــن وقــف وراء تفوقــي وســاندين لبلــوغ هــذه
املرتبــة ،وإن شــاء اللــه سيســتمر تفوقــي يف مجــال عمــي
وأن أكــون عنــد حســن الظــن.

المساعد أول عبدالعزيز يوسف

الشرطي أول محمد يوسف

المساعد أول بدرية أحمد

المساعد منى عبداهلل

المستجد محمد راشد

رقيب أول مريم خميس

حالوة النجاح
الرشطــي املســتجد محمــد راشــد بــن جســيم الحبــي
الحاصــل عــى املركــز األول يف الســلوك واالنضبــاط قــال:
إن مــا أشــعر بــه اآلن هــو شــعور أي شــخص ذاق حــاوة
النجــاح والتميــز ،وأشــكر اللــه أننــي وصلــت إىل هــذا
املركــز وهــو رشف كبــر يل مــن خــال ترشــيحي مــن
مســؤولني ألنــال تلــك املرتبــة ،فباإلضافــة إىل مــا حصلنــا
عليــه مــن متيــز اكتســبنا فــن التعامــل مــع املســؤولني
والعمــل مــع الفريــق بــروح التعــاون والضبــط والربــط
وتحمــل املســؤولية امللقــاة ضمــن نطــاق العمــل.

خدمة الوطن
فيــا قالــت املســاعد منــى عبداللــه العامــري الحاصلــة
عــى املركــز األول يف الســلوك واالنضبــاط :ينتابنــي شــعور
ال يوصــف ،فالســعادة تغمــرين وال ميكننــي التعبــر عــا
يكمــن بداخــي مــن الفــرح ،فقــد كنــت طيلــة فــرة
التدريــب محافظــة عــى الضبــط والربــط والســلوك ،وكنــت
أطمــح بــأن أحصــل عــى املركــز األول يف أكــر مــن مجــال بدون
ذكــر فــكل متفــوق حصــد مــا زرع ،ويكفينــا مــا حصلنــا عليــه
ومــا تعلمنــاه مــن ضبــط وربــط واح ـرام للقواعــد واألنظمــة
العســكرية وكيفيــة التعامــل مــع الجمهــور واملســؤولني ،أهنــي
جميــع زمــايئ الخريجــن والخريجــات وأشــكر القيــادة العامــة
دورة تحويلية
لرشطــة رأس الخيمــة إلتاحــة الفرصــة أمامنــا لاللتحــاق بالســلك
كــا قالــت املرشفــة رقيــب أول مريــم خميــس الشــحي
الرشطــي لخدمــة وطننــا الغــايل.
عــن الــدورة بأنهــا كانــت بدايــة صعبــة نوعـاً مــا لكونهــا
دورة تدريبيــة تحويليــة تهــدف إىل تحويــل األفـراد مــن
ثقة واعتزاز بالنفس
وذكــرت العريــف عائشــة عبدالرحمــن محمــد األوىل الحيــاة املدنيــة إىل الحيــاة العســكرية والضبــط والربــط
يف املشــاة :إن حصــويل عــى هــذا املركــز كان هــديف والحمدللــه وبفضلــه ،ثــم جهــود قيادتنــا الرشــيدة
وطموحــي والحمدللــه حصلــت عليــه ،واليــوم أشــعر املتمثلــة بــوزارة الداخليــة مــن خــال القيــادة العامــة
بالثقــة بالنفــس واالعتــزاز والســعادة لكــوين حققــت لرشطــة رأس الخيمــة تــم تحقيــق الغايــة املرجــوة يف
هــديف املرجــو ،ناهيــك عــن مــا أضافتــه يل تلــك الــدورة إعــداد املســتجدين وتهيئتهــم إىل أداء مهامهــم عــى
مــن قــوة الصــر والتحمــل والعزميــة وضبــط النفــس أتــم وجــه.
وتحمــل املســؤولية ،ســواء كانــت ضمــن نطــاق العمــل أو
إهداء
خارجــه فالشــدة التــي اعتدنــا عليهــا بامليــدان.
وأهــدى جميــع الخريجــن واملتفوقــن منهــم عــى وجــه
كان ثمارها التفوق
خــاص تفوقهــم ونجاحهــم إىل القيــادة الرشــيدة ،وعــى
وذكــر الرشطــي أول محمــد يوســف عبداللــه األول رأســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
يف مجــال األســلحة اليــوم أشــعر بســعادة ال توصــف نهيــان ،رئيــس الدولــة – حفظــه اللــه  -والفريــق ســمو
فااللتحــاق بالــدورة والعمــل الرشطــي رشف كبــر لــكل الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
رجــال الرشطــة ،حيــث تلقينــا الكثــر مــن التدريبــات الــوزراء ،ووزيــر الداخليــة ،واللــواء ســمو الشــيخ طالــب
والدراســات والعلــوم األمنيــة وكل مــا يتعلــق باألمــور بــن صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى
الرشطيــة .حيــث تعلمنــا طبيعــة العمــل الرشطــي والحزم مــا قدمــوه مــن دعــم وإمكانيــات لنجــاح مثــل هــذه
والشــدة واملرونــة يف التعامــل مــع جميــع األطيــاف ويف الــدورات التــي ترفــد مســرة األمــن واألمــان بالبــاد
كافــة املياديــن.
وتحافــظ عــى دميومتــه.
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إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -مصطفى إيبي  -نجيم

طالب بن صقر القاسمي يستقبل وفود مخيم البسمة السابع ألطفال السكري
اســتقبل اللــواء ســمو الشــيخ /طالــب بــن صقــر
القاســمي القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة وفــد
مخيــم البســمة الســابع ألطفــال الســكري برئاســة
املــرف العــام معــايل الدكتــور  /صــاح بــن عــي
عبدالرحمــن واألســتاذة  /مهــرة بنــت محمــد بــن
رصاي ،مديــر املخيــم ووفــود الــدول املشــاركة
والطاقــم الفنــي و اإلداري للمخيــم يف منزلــه مبنطقــة
خــزام ،حيــث رحــب بهــم و أثنــى عــى جهودهــم
املقــدرة يف ســبيل نــر و توعيــة األطفــال املصابــن
بالســكري و كيفيــة التغلــب و التعايــش معــه .آمــا
أن يتعلــم األطفــال مــا يفيدهــم مــن ورش عمــل و
محــارضات تعليميــة ضمــن الرنامــج .

النوبي يفتتح مخيم
البسمة ألطفال السكري...
تحــت رعايــة اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،افتتــح
العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،مخيــم البســمة الســابع ألطفــال الســكري
مــن اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون الخليجــي
والــدول العربيــة ،واملقــام تحــت شــعار (( أطفــال
أكــر نشــاطاً وحيويــة مــع الســكري)) ،بالتعــاون مــع
منطقــة رأس الخيمــة الطبيــة إدارة التثقيــف الصحــي.
وقــد شــهد االفتتــاح باملركــز الثقــايف بــرأس الخيمــة
نخبــة مــن ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة ،حيــث تــأيت
هــذه الفعاليــة يف إطــار حــرص القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة عــى تطبيــق رســالة اســراتيجية وزارة

الداخليــة الراميــة إىل العمــل بكفــاءة وفعاليــة لتعزيــز
جــودة الحيــاة ملجتمــع اإلمــارات مــن خــال تقديــم
الخدمــات واإلصــاح وضــان ســامة األرواح ،لتكــون
دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العــامل أمنــاً وســامة.

وقــد أشــار العميــد النــويب إىل أن رشطــة رأس الخيمــة
تســعى مــن خــال هــذا املخيــم إىل العمــل عــى خدمــة
املجتمــع بإلقــاء الضــوء يف هــذه املبــادرة عــى رشيحــة
األطفــال التــي متثــل نــواة املجتمــع األوىل.

...و يكرم الحاصلين على جائزة المدير العام

قــام العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب القائــد العــام
بتكريــم األوائــل الحاصلــن عــى جائــزة املديــر العــام
ضمــن جائــزة وزيــر الداخليــة للتميــز لعــام  2014فئــة
((جائــزة املوظــف املثــايل)) مــن الضبــاط و ضبــاط
الصــف و األفـراد و املدنيــن ،حيــث أتــت جائــزة املديــر
العــام عــن فئــة املوظــف املثــايل بهــدف خلــق نــوع
مــن املنافســة الرشيفــة بــن املوظفــن و تحفيزهــم نحــو
اإلبــداع و التميــز كل يف مجــال عملــه ،وإعطائهــم فرصــة
نحــو إثبــات الــذات .وقــد تــم خــال الحفــل تكريــم
اإلدارة العامــة للمــوارد و الخدمــات املســاندة ،وذلــك
لحصولهــا عــى املركــز األول يف عــدد امللفــات املشــاركة
بجائــزة وزيــر الداخليــة للتميــز.
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تسليم
شهادات
اآليزو
لإلدارات
تحــت رعايــة ســمو قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة شــهد العميــد محمــد
النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بقاعــة املركــز اإلعالمــي
مببنــى القيــادة حفــل تســليم شــهادات اآليــزو ( )2008-9001لــإدارات
الحاصلــة عليهــا وهــي (( مكتــب ســمو القائــد العــام و اإلدارات التابعــة
لــه ،مكتــب نائــب القائــد العــام و اإلدارات التابعــة لــه ،اإلدارة العامــة

للعمليــات الرشطيــة ،اإلدارة العامــة للمــوارد والخدمــات املســاندة ،اإلدارة
العامــة للعمليــات املركزيــة ،وكافــة اإلدارات التابعــة لهــا)) ،وذلــك بحضــور
املديريــن العامــن وســعادة املقــدم الدكتــور ســعيد مطــر الرصيــدي مديــر
إدارة الجــودة بــوزارة الداخليــة ،ومديــري اإلدارات و ممثــي فــرق الجــودة،
وعــدد مــن الضبــاط وضبــاط الصــف و األف ـراد.

لجنة القيادة العليا تستعرض نظام الشكاوى والموقع اإللكتروني للشرطة

تــرأس العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة بقاعــة االجتامعــات الكــرى مببنــى القيــادة ،اجتــاع لجنــة
القيــادة العليــا ،الــذي عقــد بحضــور املديريــن العامــن و مديــري اإلدارات
وكافــة األعضــاء .حيــث تــم يف االجتــاع مناقشــة املوضوعــات املدرجــة
عــى جــدول األعــال و الــذي اســتعرضه العقيــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي رئيــس أمانــة لجنــة القيــادة العليــا ،ومــن أهــم مــا جــاء يف

أجنــدة االجتــاع عــرض موجــز حــول إدارة االس ـراتيجية و تطويــر األداء
و أنشــطتها ،وأيضـاً تــم اســتعراض نظــام الشــكاوى واملقرتحــات الشــهري
و اســتطالعات الــرأي ،كــا اســتعرضت أمانــة رس لجنــة القيــادة تطبيــق
منهجيــة التغذيــة الراجعــة ،فض ـاً عــن تقديــم عــرض موجــز عــن أهــم
نقــاط تطويــر املوقــع اإللكــروين لرشطــة رأس الخيمــة .وقــد أشــاد نائــب
قائــد عــام الرشطــة بالجهــود املبذولــة للنهــوض بالعمــل الرشطــي.
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نائب قائد عام شرطة
رأس الخيمة يقوم بزيارة
تفتيشية لقسم متابعة
المخالفين و األجانب
نيابة عن اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،قام العميد محمد النويب
محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة بجولة
تفتيشية لقسم متابعة املخالفني و األجانب يف مبنى
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب برأس الخيمة،
والذي تم نقله من إدارة متابعة املخالفني و األجانب إىل
مكتب قائد عام الرشطة ،وذلك حسب القرار الوزاري
رقم ( )564لسنة 2013م ،و إدراجه ضمن الهيكل

التنظيمي للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة.
وتأيت هذه الزيارة ضمن الربنامج التفتييش السنوي
للقائد العام و الهدف االسرتاتيجي السابـع ( ضامن
تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايري الجودة و
الكفاءة و الشفافية ) و تنفيذا ً للمبادرة االسرتاتيجية

تقليد رتب جديدة و أوسمة وميداليات
للضباط بشرطة رأس الخيمة

بنــا ًء عــى الق ـرار الــوزاري رقــم ( )174لســنة 2014م و الصــادر عــن الفريــق ســمو الشــيخ
ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة والقــايض برتقيــة عــدد
مــن ضبــاط وزارة الداخليــة ،قــام العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،بتقليــد الرتــب الجديــدة للضبــاط املرفعــن مــن رشطــة رأس الخيمــة  .وهنــأ ســعادة
نائــب القائــد العــام الضبــاط املرفعــن و نقــل لهــم تحيــات و تربيــكات اللــواء ســمو الشــيخ
طالــب بــن صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،مؤكــدا ً اســتحقاقهم لهــذه الرتقيــة
التــي تزيــد مــن مســؤولياتهم تجــاه خدمــة هــذا الوطــن و بــذل املزيــد مــن الجهــد و العمــل
ليكونــوا عــى قــدر املســؤولية التــي ألقيــت عــى عاتقهــم .كــا قــام ســعادة العميــد محمــد
النــويب بتقليــد أوســمة وميداليــة الخدمــة الطويلــة املمتــازة والخدمــة املخلصــة لعــدد مــن
ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة  ،وذلــك بنــا ًء عــى القــرار الــوزاري رقــم ( )642لســنة 2013م
الصــادر عــن ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة.
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(تعزيز التفتيش يف العمل الرشطي) ،حيث رافقه يف
الزيارة العقيد طارق محمد بن سيف مدير مكتب سمو
القائد العام ،وعدد من الضباط ،وكان يف استقباله الرائد
محمد يوسف النعيمي رئيس قسم متابعة املخالفني و
األجانب وعدد من الضباط.

النوبي يتفقد مركز شرطة الرمس الشامل

قــام العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،بجولــة تفتيشــية يف مركــز رشطــة الرمــس الشــامل،
وبرفقتــه وفــد مــن ضبــاط القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
وكان يف اســتقبالهم العقيــد ســليامن محمــد الكيــزي رئيــس مركــز
رشطــة الرمــس الشــامل ومديــرو األفــرع باملركــز .وتــأيت الزيــارة
التفقديــة ضمــن اإلجــراءات املتبعــة برشطــة رأس الخيمــة ،يف
إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة التابعــة لهــا ،حيــث تهــدف مــن
وراء جهودهــا إىل تعزيــز جــودة أداء عمــل املراكــز الشــاملة،
مــع الوقــوف عــى نقــاط الضعــف وفــرص التحســن .وقــام
العميــد محمــد النــويب باالطــاع عــى ســر العمــل يف املركــز و
اإلجــراءات املتبعــة بــه ،و الخدمــات املقدمــة للجمهــور ،وقــد
أكــد خــال زيارتــه عــى رضورة تطبيــق اس ـراتيجية و مبــادرات
وزارة الداخليــة يف مجــال التطويــر و التحســن املســتمر بهــدف
االرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي ،و مبســتوى الخدمــات املختلفــة
املقدمــة للجمهــور ،وفــق أفضــل املامرســات املطبقــة و املنفــذة
عــى مســتوى الــوزارة.

محطة شرطية

تخريج دورة
تحضير الخطط
األمنية والوقاية

شــهد العميــد محمــد عبــد اللــه الزعــايب مديــر إدارة
الدفــاع املــدين برشطــة رأس الخيمــة ،وبحضــور ســعادة
جــان إميانويــل غالــزي امللحــق اإلقليمــي لألمــن
الداخــي الفرنــي مفــ ّوض الرشطــة ،تخريــج دورة (
تحضــر الخطــط األمنيــة والوقايــة ) ،مــن ضمــن برامــج
دورات الخطــط التدريبيــة التــي تقدمهــا القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،متمثلــة يف معهــد
تدريــب الرشطــة ،الــذي يحــرص عــى تطبيــق ونــر
الــدورات التدريبيــة بشــكل مســتمر ،وفــق خطــة وزارة

الداخليــة التــي تســعى إىل تطويــر خــرات ومهــارات
كادرهــا الرشطــي بشــكل حديــث وفعــال.
وقــام العميــد محمــد عبــد اللــه الزعــايب ،بتكريــم
الخريجــن املنتســبني للــدورة ،عــاوة عــى تكريــم
املحارضيــن املرشفــن عــى الــدورة ،املقــدم جوناثــان
راي ،والرائــد بيــار ماييــار ،واملرتجــم عبــد املطلــب
العمــري ،وذلــك تقديـرا ً وعرفانـاً لجهودهــم املقــدرة يف
إعــداد وتقديــم وتفعيــل الــدورة ،مبــا يكفــل الوصول إىل
تحقيــق أهــداف التدريــب املثــى بنجــاح ومتيــز مطلــق.

تخريج منتسبي دورة تنمية المهارات اإلشرافية

خ ـ ّرج العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة املشــاركني يف (دورة
تنميــة املهــارات اإلرشافيــة) وقــد بلــغ عددهــم
(  ) 33ضابطــاً مــن مختلــف اإلدارات الرشطيــة،
حيــث تــأيت الــدورة ضمــن مجموعــة الــدورات
التــي نفذتهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
متمثل ـ ًة يف معهــد تدريــب الرشطــة ،والتــي أرشف
عليهــا الدكتــور جــال العبادلــة ،لصقــل مهــارات

منتســبي الرشطــة والخــروج بأفضــل الــرؤى
املســتقبلية مــع مزيــد مــن التطويــر يف األداء
املهنــي واإلداري وفــق اس ـراتيجية وزارة الداخليــة
التــي تهــدف إىل العمــل بفعاليــة مــن أجــل أن
تصبــح دولــة اإلمــارات أفضــل الــدول أمنـاً وســامة.
وقــد أشــاد العميــد النــويب بــرورة الــدورة ملــا
ألهميتهــا يف زيــادة الحصيلــة املعرفيــة والعمليــة
لــدى منتســبي الرشطــة.

وقــد أشــار العميــد الزعــايب يف كلمتــه التــي ألقاهــا عــى
الحضــور مرحب ـاً بهــم ،إىل مــدى أهميــة دورة تحضــر
الخطــط األمنيــة والوقايــة ،تجســيدا ً الس ـراتيجية وزارة
الداخليــة الراميــة إىل تحقيــق أعــى مســتويات الســامة
للدفــاع املــدين ،كــا تهــدف إىل التواصــل مع املؤسســات
الحكوميــة والخاصــة ،وكافــة أفــراد املجتمــع بصفــة
عامــة مــن خــال نــر الثقافــة الوقائيــة ،مبــا ينعكــس
إيجاب ـاً عــى الحــد مــن معــدالت الحرائــق والحــوادث
املختلفــة والخســائر البرشيــة واملاديــة الناجمــة عنهــا.

نائب القائد العام
يلتقي منتسبات
شرطة رأس الخيمة
التقــى العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بقاعــة املركــز اإلعالمــي
مببنــى القيــادة ،عــددا ً مــن منتســبي رشطــة رأس
الخيمــة و اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب،
و إدارة الدفــاع املــدين مــن العنــر النســايئ  ،بهــدف
توفــر فرصــة للموظفني بكافــة مســتوياتهم الوظيفية
للتواصــل مــع القيــادات و تقديــم مقرتحاتهــم و
آرائهــم و أفكارهــم التطويريــة ،مــا يدعــم توجهــات
وزارة الداخليــة لخلــق بيئــة تحفيــز و تشــجيع عــى
اإلبــداع و التميــز و االبتــكار.
حيــث اســتعرض العميــد محمــد النــويب التعريــف
مبنهجيــة التغذيــة الراجعــة و تبيــان أهميتهــا يف
التعــرف عــى أفــكار املوظفــن التطويريــة و بنــاء
جــر مــن الثقــة و التواصــل بــن القيــادات و
مختلــف املســتويات الوظيفيــة األخــرى مــا يســهم
يف خلــق بيئــة عمــل جاذبــة و محققــة لكافــة
أهدافهــا االســراتيجية و التطويريــة عــى أكمــل
وجــه.
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سفيرا البوسنة والهرسك ومونتينيغرو يشهدان تخريج دورات بشرطة رأس الخيمة

شــهد كل مــن ســعادة ألكســندر دراجــي ســيفيتش
ســفري جمهوريــة البوســنة والهرســك ،وســعادة ألكســندر
إراكوففيتــش ســفري جمهوريــة مونتينيغــرو بالدولــة،
وبحضــور العميــد محمــد النــويب نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،احتفــال تخريــج القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ملنتســبيها املشــاركني يف دوريت ( إعــداد القائــد
االســراتيجي ) و دورة ( جرائــم الرسقــة ) ،وذلــك مبعهــد
تدريــب رشطــة رأس الخيمــة.

وقــد قــام العميــد النــويب بإلقــاء كلمــة عــى الحضــور
مــع توجيــه الشــكر والثنــاء لترشيــف ســعادة الســفراء
للتخريــج ،مش ـرا إىل أهميــة التدريــب يف صقــل الكــوادر،
مــع التأكيــد عــى رضورة تطبيــق الخريجــن ملكتســبات
الــدورة أثنــاء أداء مهامهــم العمليــة .وقــد متيــزت وزارة
الداخليــة بالســعي الدائــم للتطويــر والتحســن ،بتطبيــق
أحــدث االس ـراتيجيات اإلداريــة الحديثــة التــي مــن شــأنها
تحقيــق اإلنتاجيــة العاليــة ،بهــدف اإلســهام يف رفــع الكفــاءة

والفعاليــة ملنتســبيها ،مبــا يحقــق رفعــة الوطــن ،وذلــك
بتدعيــم أفضــل وســائل ومامرســات تدريــب الكــوادر
وتأهيلهــا التأهيــل االسـراتيجي األمثــل ،لتصبــح قــادرة عــى
وضــع الــرؤى املســتقبلية والتطلعــات املرجـ ّو ِة مــن أجهــزة
وقيــادات الرشطــة بالدولــة .وقــد تــم خــال التخريــج،
تســليم دروع القيــادة التذكاريــة لســعادة الســفراء ،كــا
تــم تكريــم الدكتــور طــارق عدنــان الجبــان ،تقديـرا ً وعرفانـاً
لجهــوده املتميــزة املبذولــة يف اإلرشاف عــى الــدورات.

شرطة رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم مع اتصاالت

وقعــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
بقاعــة االجتامعــات مذكــرة تفاهــم مــع اتصــاالت
حــول تطبيــق خدمــة جديــدة لالتصــال الهاتفــي يف
إدارة املؤسســة العقابيــة و اإلصالحيــة ،حيــث وقــع
مــن جانــب رشطــة رأس الخيمــة ســعادة العميــد
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محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،و مــن جانــب اتصــاالت ســعادة عبــد اللــه
إبراهيــم األحمــد نائــب رئيــس أول -حلــول األعــال، -
وبحضــور عــدد مــن الضبــاط  .أوضــح العميــد محمــد
النــويب محمــد بــأن تطبيــق هــذه الخدمــة الهاتفيــة

الجديــدة تعــد عمليــة ربــط للنــزالء بالعــامل الخارجــي
وتحدي ـاً يحتــاج إىل موازنــة دقيقــة ومدروســة متكننــا
مــن مراعــاة حقــوق اإلنســان ،مــع ضــان تطبيــق
الجوانــب األمنيــة الخاصــة باملؤسســة ،باإلضافــة إىل
إتاحــة هــذه التقنيــة اآلليــة مــن (اتصــاالت) إمكانيــة
اتصــال النــزالء بأرقــام معروفــة ومســجلة مســبقاً يف
األوقــات املالمئــة لهــم .وأضــاف نائــب القائــد العــام
بــأن ذلــك يــأيت وفــق سياســة واســراتيجية وزارة
الداخليــة ،الراميــة لبنــاء رشاكات داخليــة و خارجيــة
لتحقيــق األهــداف وفــق خططهــا املوضوعــة ،كــا
أنهــا تعتمــد منهجيــة موثقــة ومقننــة إلدارة العالقــة
مــع الــركاء .مــن جانبــه أشــاد ســعادة عبداللــه
إبراهيــم األحمــد ،نائــب رئيــس أول – حلــول األعــال،
باللفتــة اإلنســانية التــي تبنتهــا رشطــة رأس الخيمــة
مــن خــال تســخري التقنيــات الحديثــة لخدمــة النــزالء،
مــع مراعــاة الجوانــب اإلنســانية واألمنيــة عــى حــد
ســواء ،مش ـرا ً إىل إمكانــات اتصــاالت الفنيــة العاليــة
والقــادرة عــى تطويــع مختلــف التقنيــات لتلبــي
احتياجــات املشــركني املتنوعــة  .كــا عــر األحمــد
عــن اعتــزاز اتصــاالت برشاكاتهــا االســراتيجية مــع
مختلــف مكونــات القطــاع الحكومــي يف الدولــة.

محطة شرطية

تفعيل خدمة النادي اإللكتروني في شرطة رأس الخيمة
يف إطــار حــرص وزارة الداخليــة عــى تطبيــق
اسـراتيجية العمــل بف ّعاليــة ،لتصبــح دولــة اإلمــارات
إحــدى أفضــل دول العــامل أمنــاً و ســامة ،عمــدت
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة إىل تطبيــق
أفضــل خطــط تطويــر األداء املهنــي ،مبــا يف ذلــك
تفعيــل خدمــات املوظفــن عــر البوابــة اإللكرتونيــة.
يف هــذا الجانــب قــام الرائــد محمــد عبــد الرحمــن
األحمــد مديــر إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة
واالتصــاالت برشطــة رأس الخيمــة ،بتنفيــذ برنامــج
محــارضات تثقيفيــة ،لتفعيــل خدمــة النــادي
اإللكــروين أو مــا يعــرف بــــ (  ،) E . clubوهــو
نظــام الكــروين مســتحدث ،ينــدرج تحــت منظومــة

تطويــر خدمــات وزارة الداخليــة املقدمــة ملنتتســبيها
مبختلــف القيــادات ،لتســهيل مهــام األداء الوظيفــي،
حتــى يتمكــن كل منتســب مــن متابعــة ســر عملــه
خطــوة بخطــوة مــع اطالعــه عــى كل مســتحدث
وجديــد مــن قــرارات الداخليــة.
لقــد دشــنت وزارة الداخليــة بوابــة النــادي اإللكرتوين
أو مــا يعــرف بالـــ (  ) e.clubليعمــل عــى مجموعــة
مــن األنظمــة ،حيــث تشــتمل خصائــص بوابــة النادي
اإللكــروين التــي تــم تطويرهــا عــى خاصيــة متكــن
املوظفــن مــن التواصــل مــع القيــادات العليــا ،وطــرح
األســئلة وتلقــي الــردود عليهــا ،ومناقشــة املوضوعات
التــي تكــون ذات صلــة بأولويــات الريــادة ،عــاوة

شرطة رأس الخيمة تطبق ورشة برنامج وزارة
الداخلية لمشروع المحاكاة

اســتقبلت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،متمثلة يف مجــال تطبيــق املحــاكاة يف العمــل الرشطــي ،بغــرض
يف إدارة االســراتيجية وتطويــر األداء ،فريــق مــروع ( تحديــد نطــاق برنامــج املحــاكاة واالحتياجــات املتعلقــة
املحــاكاة ) املكلــف مــن وزارة الداخليــة ،لعقــد ورش
بتوجيهــات اسـراتيجية وزارة الداخليــة ،يف إطــار أفضــل
عمــل للبــدء مبرحلــة تحليــل الفجــوات الخاصــة لربنامــج
املحــاكاة ،مــن خــال وضــع تصــور شــامل مــع دراســة املامرســات العامليــة لتطبيــق املــروع ،ولتحديــد
شــاملة ملتطلبــات تنفيــذ املــروع .وكان يف اســتقبال منــوذج حوكمــة املحــاكاة يشــمل السياســات واإلجـراءات
الوفــد الزائــر العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب التــي يتــم البنــاء عليهــا لتحديــد مــدى الحاجــة القتنــاء
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،وكل مــن املقــدم
تطبيقــات املحــاكاة وكيفيــة تنفيذهــا مــع وضــع دراســة
عــي محمــد القــريص مديــر إدارة االس ـراتيجية والرائــد
جاســم الخربيــج رئيــس قســم التخطيــط االس ـراتيجي واقــراح للنمــوذج األفضــل وتقديــم مقرتحــات بقامئــة
برشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك لتبنــي أفضــل املامرســات منتجــات نظــم وتطبيقــات إدارة عمليــات املحــاكاة.

عــى ذلــك ،تعمــل البوابــة مبثابــة منصــة عمــل أو
موقــع لنظــام إدارة املســتندات الخاصــة بجائــزة
التميــز يف األداء ،وهــي خدمــة إلكرتونيــة حاليــة
لتوثيــق محتــوى جميــع الجوائــز املتعلقــة بالرشطــة،
يف حــن أن وزارة الداخليــة خصصــت فريــق عمــل
لتزويــد املوقــع باألخبــار الرشطيــة والبيانــات
الصحفيــة ،واإلحصائيــات والصــور الفوتوغرافيــة
ألهــم الفعاليــات واملناســبات واألنشــطة التــي
تنظمهــا الداخليــة مبــا فيهــا القيــادات العامــة
واإلدارات ،وتحديثهــا بشــكل مســتمر لالســتفادة
منهــا؛ ليتمكــن جميــع عنــارص الرشطــة مــن االطــاع
عــى آخــر املســتجدات.

دورة تدريبية حول
التعامل مع المتفجرات

انطالقــاً مــن حــرص وزارة الداخليــة عــى
مبــدأ توفــر أفضــل فــرص ورشوط األمــن
والســامة وتطبيقــاً لخطتهــا االســراتيجية،
اســتقبلت القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة متمثلــة بقســم األســلحة واملتفجرات
بــاإلدارة العامــة للعمليــات الرشطيــة
وفــدا ً تدريبيــاً متخصصــاً مــن القيــادة
العامــة لرشطــة أبوظبــي – إدارة األســلحة
واملتفجــرات – بهــدف تدريــب وتأهيــل
منتســبي القســم البالــغ عددهــم  22منتســباً
عــى كيفيــة التعامــل مــع األجهــزة واملعــدات
التــي تــم اســتحداثها مؤخ ـرا ً حــول التعامــل
مــع املتفجـرات واألجســام املشــبوهة .وأكــد
العقيــد عــي ســلطان الزعــايب رئيــس قســم
األســلحة واملتفجــرات برشطــة رأس الخيمــة
عــى مــدى حــرص وزارة الداخليــة عــى
تبــادل الخــرات وتوفــر أعــى مســتويات
الخدمــة لجمهــور املتعاملــن مــن خــال
التأكيــد عــى توافــر األجهــزة واملعــدات
الحديثــة ،والتقنيــات املتطــورة ،والربامــج
املتقدمــة التــي تعكــس أحــدث مــا توصــل
إليــه العلــم يف مجــال صناعــة املعــدات
واألجهــزة األمنيــة ،وأجهــزة الســامة واألمــن
ودرء املخاطــر ،وأحــدث التقنيــات الخاصــة
بتوفــر األمــن والســامة ألفــراد املجتمــع،
وتقديــم الخدمــات املتطــورة واملتميــزة لهــم.
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بعد تكرارها وبشاعتها

جرائم الخدم ..
تهديد مباشر
للمجتمع

شهدت عدة ًمناطق ًبالدولة خالل الفترة
الماضية ارتفاعا ملحوظا في الجرائم التي
يرتكبها فئة الخدم بحق األسر المواطنة
التي تعمل على كفالتها أو حتى بحق
أنفسهم ،وأعرب مختصون عن قلقهم
من الجرائم التي ترتكب بين الفينة واألخرى
الجرائم
إلى ان
ً
من قبل الخادمات ،مشيرين ً
باتت أكثر دموية وأشد عنفا وانتقاما .
وقد رصدت «العين الساهرة» هذه الجرائم
التي تعد بمثابة جرس إنذار لكل األسر
لالنتباه وتوخي الحذر في التعامل مع
هذه الفئة ،فما بين القتل والشروع فيه
إلى حد وضع محارم صحية ملوثة وبقايا
األظفار والشعر في ًالطعام ،عالوة على
السرقة والحمل سفاحا والتخلص من الجنين
بصورة غير مشروعة واالنتحار إلى ممارسة
أعمال السحر والشعوذة (إليذاء األسر أو
نيل رضاها ) حسب اعتقادهن  .لعل من
أكثر القضايا التي أثارت استهجان وغضب
الفتاة المعاقة ليلى
األهالي ،جريمة مقتل ً
الغاوي ذات الثالثين عاما داخل منزلها في
منطقة اللؤلؤية بمدينة خور فكان التابعة
إلمارة الشارقة « .العين الساهرة» رصدت
هذه القضايا خالل الفترة الماضية،وكان
النفس
من أغربها وأشدها مرارة على
ً
قضية الفتاة المواطنة المعاقة «سمعيا»
ليلى الغاوي التي فقدت حياتها على
يد خادمتها اإلندونيسية وعشيقها قبل
أن يقوما بسرقة أموالها ومصوغاتها
الذهبية والفرار.

تحقيق :حسن المنصوري وحكيم محمود
تصوير :محمد مطر
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يجب وضع ضوابط
واشتراطات عند
استقدام هذه الفئة
من العمالة إلى الدولة

بدأت تفاصيل هذه القضية عندما تلقت األجهزة األمنية يف إدارة رشطة املنطقة الرشقية
بالغاً يفيد بالعثور عىل فتاة مواطنة من ذوي االحتياجات الخاصة يف العقد الثالث من
عمرها جثة هامدة يف منزلها الكائن يف منطقة اللؤلؤية .
فور تلقي البالغ انتقل رجال املباحث وعضو النيابة العامة إىل منزل الفتاة وتبني من
خالل املعاينة أن الفتاة تعرضت للرضب وتم توثيقها بالحبال بصورة عكسية من اليدين
والقدمني ،ومن ثم خنقها بوساطة قطعة قامش ،األمر الذي أدى إىل وفاتها يف الحال .
قام رجال الرشطة بعمل التحريات الالزمة حول الواقعة ،وتبني أن الخادمة تدعى(أ-م)
من الجنسية اآلسيوية وعشيقها من نفس الجنسية وراء الجرمية الشنعاء .
بعد عمليات بحث مضنية من قبل أفراد التحريات تم إلقاء القبض عىل املتهمني،
وبالتحقيق معهام أقرا بالتهمة املسندة اليهام وأنهام قاما برسقة مبلغ  20ألف درهم
وبعض املصوغات الذهبية وجواز سفر املغدورة بعد التخلص منها  .وعليه متت إحالتهام
إىل محكمة جنايات خور فكان التي قضت باإلجامع بالقتل قصاصاً عليهام يف حضور
أولياء الدم ،واستأنف املتهامن ورفضت محكمة االستئناف التظلم املقدم منهام ،وأيدت
حكم محكمة أول درجة ،إال أن املتهمني طعنا عىل الحكم السابق أمام املحكمة
االتحادية العليا التي أيدت بدورها الحكم الصادر عليهام باإلعدام .
ً
تقتل رضيعها بعدما حملت به سفاحا
ويف واقعة أخرى تجردت خادمة من كل املشاعر بعدما تخلصت من جنينها الذي
حملت به سفاحاً من شخصني مبعية زميلتها من الجنسية اآلسيوية .
تعود التفاصيل إىل ورود بالغ من مستشفى خورفكان الطبي إىل إدارة رشطة املنطقة
الرشقية التابعة للقيادة العامة لرشطة الشارقة يفيد بقدوم خادمة من الجنسية
اآلسيوية يف حالة إعياء وتعب نتيجة أعراض الوالدة،حيث مل تتمكن من التخلص من
املشيمة بشكل آمن .
فور تلقي البالغ انتقل رجال الرشطة إىل املستشفى ،وبعد أخذ اعرتافات الخادمة أقرت
بحملها سفاحا من شخصني أحدهام ابن صاحب املنزل الذي تعمل فيه والثاين آسيوي
من نفس جنسيتها وأنها ملا أحست بأعراض الوالدة استدعت زميلتها التي تعمل يف منزل
قريب منها وساعدتها يف التخلص من الجنني برميه يف مكب للنفايات .
تم العثور عىل الرضيع الذي تبني الحقاً أنه أنثى وتوقيف املتهمني وإحالتهم إىل النيابة
العامة التي تبارش التحقيق معهم .

محارم صحية في الطعام
وبالغ آخر ورد مركز الرشطة من أحد املواطنني أفاد فيه بقيام خادمة املنزل ،وهى من
الجنسية الفلبينية تدعى(ى– ل) بوضع املحارم الصحية امللوثة بدم الحيض داخل القدر
الخاص بالطعام ،مشريا ً إىل أن أهل بيته اكتشفوا وجود حفاظة صحية ملوثة بالدم يف
جدار القدر .
تم إلقاء القبض عىل الخادمة ،وبالتحقيق معها أفادت أن أرسة الشايك تعاملها معاملة
سيئة وأنها مل تحصل عىل راتبها الشهري منذ عدة أشهر .
جرى إحالة املتهمة إىل املحكمة التي عاقبتها بالحبس ملدة شهر عن التهمة املسندة
إليها .
خادمة تضرب زميلتها بساطور
تقدم أحد املواطنني ببالغ اتهم فيه خادمته اإلثيوبية باالعتداء عىل زميلتها بساطور حاد
ما أدى إىل إصابتها بجرح قطعي يف الرأس .
تم االنتقال إىل املكان وبالتحقيق مع املتهمة (م -ر) أقرت بالجرمية املوجهة إليها لوجود
خالفات بينهام .
بصق في الطعام
كام تقدمت إحدى املواطنات ببالغ إىل الجهات الرشطية اتهمت فيه الخادمتني اللتني
تعمالن عىل كفالتها بالبصق يف الطعام املعد لها ،بعدما شاهدتهام يبصقان يف الطعام
أثناء دخولها عليهام فجأة يف املطبخ .
فور تلقي البالغ تم إلقاء القبض عىل الخادمتني ،ومبواجهتهام اعرتفتا بالتهمة املوجهة
إليهام ،ومتت إحالتهام إىل املحكمة التي عاقبتهام بالحبس .
ً
حملت سفاحا وقتلت وليدها
وجرمية أخرى من جرائم الخادمات الغريبة واملؤملة يف نفس الوقت نبدأها بقضية
الخادمة اإلندونيسية (س-م) التي حملت من عشيقها (ع-ع) سفاحاً وعندما شعرت
بأعراض الوالدة توجهت إىل دورة املياه يف منزل مخدومها وقامت بقطع الحبل الرسي
بنفسها ،واملؤمل يف األمر أنها تخلصت من الجنني بوضعه يف غطاء من البالستيك بعدما
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الرائد وليد محمد كنفش

الرائد عبداهلل حسن الشحي

حبست أنفاسه بقطعة من القامش.
تم اكتشاف أمرها من قبل كفيلها الذي أبلغ عنها الرشطة ،وبالتحقيق معها أقرت
بالحمل سفاحاً من عشيقها ،وعليه جرى إحالتهام إىل املحكمة التي عاقبت املتهمة
األوىل بالحبس  6أشهر والغرامة  1000درهم واإلبعاد عن البالد،مع إلزامها بدفع
الدية الرشعية وقدرها  200ألف درهم وصيام شهرين ،وبالنسبة للمتهم الثاين ،اكتفت
املحكمة مبعاقبته بالحبس  6أشهر وأمرت بإبعاده عن البالد .
سحر وشعوذة
امتدت جرائم الخدم إىل مامرسة أعامل السحر والشعوذة ،جاء بالغ من أحد املواطنني
وزوجته أفادا فيه بالعثور عىل بعض الطالسم واألغراض الغريبة داخل املنزل ،وتحديدا ً
يف غرفة الخادمة .ومبواجهة الخادمة باملضبوطات أقرت مبامرستها أعامل السحر ضد
الزوجني لإلبقاء عليها وعدم االستغناء عنها .
عىل ضوء ذلك قضت املحكمة مبعاقبتها بالسجن  5سنوات واإلبعاد ،واستأنفت املتهمة
وتم تعديل العقوبة إىل الحبس  3أشهر واإلبعاد .
تركت وليدها يصارع الموت
تجردت خادمة من الجنسية اإلفريقية من كل معاين الرحمة بعدما تركت وليدها يصارع
املوت ملدة أربعة أيام يف أجواء شديدة الربودة .
فور تلقي البالغ انتقل رجال الرشطة إىل املنزل وتم نقل الطفل ىف حالة سيئة إىل
مستشفى دبا الفجرية لتلقي اإلسعافات الالزمة .
بالتحري عن الواقعة أظهرت املعلومات أن الخادمة حملت سفاحاً من أحد األشخاص
وخشيت التخلص من الجنني أثناء فرتة الحمل ،خوفاً عىل حياتها ،ما دفعها إىل تركه يف
أحد أركان املنزل يصارع املوت وحيدا ً ،ومبواجهتها بهذه املعلومات أقرت بها ،مشرية إىل
أنها حملت بالطفل من عشيقها الخليجي (ر-ا) الذي تم إلقاء القبض عليه الحقاً  .أمام
هذه االعرتافات متت إحالتها إىل املحكمة التي عاقبتها بالحبس ملدة عام واإلبعاد عن
البالد ،كام قضت مبعاقبة عشيقها بالحبس ملدة  6أشهر واإلبعاد .
تضع الزجاج المطحون في الطعام
كام تقدمت أرسة مواطنة ببالغ إىل األجهزة األمنية اتهمت فيه خادمة املنزل بوضع
زجاج مطحون يف الطعام  .باستجواب الخادمة اعرتفت بالتهمة املسندة إليها ،وعىل ضوء
ذلك متت معاقبتها بالحبس واإلبعاد عن البالد .املحامية آمنة الشحي– مكتب الشحي
للمحاماة واالستشارات القانونية علقت عىل جرائم الخدم يف املنطقة بقولها  :مام الشك
فيه إن جرائم الخدم اختلفت كثريا ً عن السابق وصارت أكرث بشاعة ودموية ،وخري دليل
عىل كالمي ما حدث مع فتاة اللؤلؤية املعاقة التي تم قتلها عىل يد الخادمة وعشيقها،
باإلضافة إىل حادث اعتداء الخادمة عىل املواطنة بالسكني يف مدينة الفجرية وإحداث
إصابات بليغة يف أنحاء متفرقة من جسمها .
تابعت قائلة :كنا يف السابق ال نرى مثل هذه الجرائم البشعة ،أما اآلن فقد زادت
معدالت هذه الجرائم بصورة واضحة .
أضافت :لقد حدثتني إحدى الخادمات من الجنسية اإلثيوبية ،وهى غري مسلمة بالطبع
«أنها البد أن ترى الدم بني الفينة واألخرى وتقدمه كقربان لآللهة» ،وهذا الكالم خطري
جدا ً ويجب االهتامم به وعدم إغفاله ،لذلك يجب عىل جميع األرس التدقيق يف االختيار
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أحمد عبداهلل

األمثل للخادمات عند استقدامهن .
التشديد على أهمية تدريب الخادمات
ومن جانبه قال املستشار مبارك بن عباد رئيس نيابة خورفكان الكلية ،إن جرائم الخدم
ازدادت خالل الفرتة املاضية ،كام أنها تنوعت وصارت أكرث دموية وانتقاماً ،مشريا إىل أن
معظم الجرائم التي كانت ترد يف السابق كان معظمها عبارة عن رسقات ،أما اآلن فاألمر
اختلف وأصبحنا نرى جرائم قتل وغري ذلك من الجرائم البشعة واالنتقامية التي متس
سالمة األرس واألطفال وحتى الخدم أنفسهم ،من خالل إقدامهن عىل االنتحار .
وعزا املستشار ابن عباد عنف الخادمات إىل الثقافة السائدة يف مجتمعاتهن ،التي
تختلف متاماً عن ثقافة مجتمعنا العريب ،األمر الذي يدفعهن إىل التمرد والبحث عن
سبل انتقامية من أرباب األرس وحتى األطفال .
وطالب رئيس نيابة خورفكان الكلية املرشع برضورة سن ضوابط عىل مكاتب استقدام
الخادمات ،لضامن سالمة األرس الكفيلة ،من خالل التشديد عىل أهمية تدريب
الخادمات قبل عملهن يف املنازل .
خادمات ال يملكن مؤهالت المهنة
ومن جانبه قال املستشار سامل الخديم مدير نيابة مسايف الفجرية ،إن االرتفاع امللحوظ
يف جرائم الخدم ىف املنطقة ،باإلضافة إىل تنوع أساليبها ،إمنا يعكس مترد هذه الفئة وعدم
تكيفها مع البيئة والواقع الذي تعيشه يف الدولة ،رغم أن القانون كفل لها جميع الحقوق
الالزمة لها ،لذا وجب عىل األرس التأين وعدم االستعجال يف اختيار الخادمات ،السيام أن
عددا ً كبريا ً من الخادمات الاليت يتم جلبهن من بالدهن ال ميلكن مؤهالت ملامرسة املهنة
وليست عندهن الدراية الكافية باألمر .
المعاملة الحسنة للخادمات
يرى الرائد وليد محمد كنفش مدير فرع التحقيق والبحث الجنايئ مبركز رشطة املعمورة،
أن الجرائم موجودة وملموسة يف املجتمع وتنجم عن سلبيات ومشكالت تنخر يف كيان
األرسة ،وأكرث القضايا التي ترد إىل مراكز الرشطة تتعلق بالرسقة والخلوة الغري رشعية
والعتداءات الجسدية والهروب ،وعندما تهرب ممكن ترتكب جرمية وتعرض نفسها
واملحيطني بها للخطر ،وأكرب دافع الرتكاب الجرمية هو االنتقام ،وهذا يتطلب من األرسة
أن تحسن املعاملة معها وتعتربها فردا ً من األرسة .ومن املالحظ أن الخادمات ليس
لديهن معلومات كافية عن قوانني الدولة التي يعملن بها ويجهلن الحقوق والواجبات
التي ترتتب عليهن وطالب الرائد وليد كنفش ،األرس وأولياء األمور أن يكونوا حريصني
عىل ممتلكاتهم وأن ال يفرطوا يف أموالهم وأغراضهم ،مام يغري الخادمات بالغنيمة
واالستيالء عىل املمتلكات ،األمر الذي يتسبب بطريقة غري مبارشة يف ارتكاب الخدم
للجرائم.
ضوابط قبل االستقدام
الرائد سيف راشد الزحمي مدير إدارة رشطة دبا الفجرية التابعة للقيادة العامة لرشطة
الفجرية ،قال :من ناحيته إن جرائم الخدم تنوعت بالفعل خالل الفرتة املاضية ،السيام
يف ظل تنوع وتعدد جنسيات الخادمات ،حيث توجد جنسيات بعينها متتهن الرسقة
وأخرى متتهن العنف واإليذاء البدين وغري ذلك من األمور التي ترض من دون شك بحياة

تحقيق

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

العائالت واألرس .
أضاف ،إن الخادمات يأتني من مجتمع مختلف متاما عن مجمتعنا اإلمارايت يف العادات
والتقاليد وغري ذلك ،لذا يجب وضع ضوابط واشرتاطات عند استقدام هذه الفئة من
العاملة إىل الدولة ،وخصوصاً يف مجال التعليم ،بحيث تكون الخادمة عىل األقل تجيد
القراءة والكتابة قبل التعاقد معها .
ولفت إىل أن معظم البالغات التي ترد يف نطاق اختصاصه تنوعت بني الرسقة التي
ارتفعت بشكل ملحوظ عن السابق ،باإلضافة إىل الهروب من املنزل والحمل سفاحاً.
وعن الرشطة املجتمعية ،قال الرائد عبدالله حسن الشحي :إن وجود الخدم أصبح ظاهرة
اجتامعية ورضورية تفرضها ،عوامل كثرية ،إذ البد من التعايش معها رغم سلبياتها الكثري،
ويجب أن تعلم األرس أن هذه الخادمة املوجودة بينهم هي إنسانة لديها إحساس
وكيان ،وتحيط بها مشاكل من أهلها ووطنها لذا عليهم تفهم نفسيتها وعدم تكليفها أكرث
من طاقتها ،وأن نحرتم مشاعرهم وال ننظر لهم نظرة دونية ونشجعهم بحوافز مادية
لإلخالص واإلجادة يف العمل واالستقامة ،كام يجب أن ال نثق فيهم الثقة العمياء املطلقة
وال نخ ّونهم أو نتهمهم بغري دليل ،وأن تحتفظ كل أرسة بأرسارها بعيدا ً عن الخادمة.
وبني يف حديثه أن مشاكل الخدم ال تعد وال تحىص ،إما أن تكون ربة البيت السبب أو
الخادمة نفسها ،وهذا هو األكرث شيوعاً ،ومن املشاكل ،االنتحار والتخلص من الحياة
بأي وسيلة كانت والتخلص من الكابوس الذي خيم عىل عقلها وجميع قواها ،كام يقوم
البعض باستخدام أساليب عديدة ملتويه تتنايف مع ديننا الحنيف ،فبعضهن محرتفات يف
الجرمية مام يقمن بارتكاب أي فعل ،حتى لو وصل إىل االنتقام والقتل.
وطالب أصحاب مكاتب الخدم بالتدقيق يف اختيار وجلب الخدم وبدراسة متأنية من
كل الجوانب ،ويجب إنشاء مكتب للتنسيق بني الرشطة ومكاتب الخدم لوضع آلية
إلقامة دورات تثقيفية ليكون لديهن إملام ومعلومات ودراية بقوانني الدولة ،وهذا يسهم
يف الحد من جرامئهن.
أما املواطن سيف حمود عيل (متقاعد) فيقول :ظاهر ةجرائم الخدم أصبحت يف تزايد
وتدق ناقوس الخطر ،لذا يجب توخي الحذر وأن تعلم كل األرس بخطورتهن وعدم
ترك الحبل عىل الغارب حتى ال يقع املحظور ،فقد دفعت الكثري من األرس الثمن من
جراء جرائم هذه الرشيحة ،وشخصياً أرفض وجود املربية لخطورتها عىل عقيدة ولغة
وأخالق وسلوكيات الطفل ،كام يجب رفض استخدام الخدم من غري املسلمني ألسباب
دينية واجتامعية.
وعلق أحمد عبدالله صاحب أحد مكاتب الخدم برأس الخيمة عىل جرائم الخادمات،
بأنها موجودة يف كل املجتمعات وتتفاوت نسبتها من مكان إىل آخر وأن وجودهن
ليس ظاهرة مرضية أو منطاً سلبياً فهذه طبيعة الحياة االجتامعية ،وال يكاد يخلو أي
مجتمع يف أي زمان ومكان من وجودهم من أجل التخفيف من أعباء املنزل ،ولكن تبقى
املعضلة يف قيامهن بارتكاب الجرائم و تهديدهن مبارش لألرس ،ولألسف ال يعلمن عاقبة
جرميتهن ويجهلن بالقانون ،وأؤيد متاماً اقامة ورش تثقيفية للخدم ،وهذا سيسهم يف
التقليل من الجرائم.
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النقيب  /خالد حسن النقبي

تقبل ذاتك
عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تصبح شديد الحساسية
تجاه رفض اآلخرين لك ،وعندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك
تفقد إيمانك بقدراتك الداخلية بها في كل مرة
تحاول التغلب على جوانب ضعف مترسبة لديك.
عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تضيّع الوقت باحثًا عن حب
اآلخرين حتى تصبح متكام ً
ال  ،وعندما ال تقبل ذاتك ،
تنحصر جهودك في محاولة قهر اآلخرين وليس في
البحث عن أفضل إمكانياتك .
عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تبالغ في تقدير قيمة
األشياء المادية ،وعندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تشعر
دائمًا بالوحدة  ،وبأن وجودك مع اآلخرين ال جدوى
منه .
عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تعيش في الماضي  ،وإن
قبول الذات ليس مستحي ً
ال  ،إنه الوضع الوحيد الذي
تستطيع تحقيق التطور من خالله  ،وإذا تقبلت حياتك
بكل ما فيها  ،فلن تهدر أي جزء منها .
عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تخاف مما يمكن أن
يكشفه كل يوم يمر بك من حقائق عنك ،وعندما ال
تقبل ذاتك  ،تصبح الحقيقة ألد أعدائك .
عندما ال تقبل ذاتك فإنك ال تجد مكانًا تختبئ فيه
عن العيون  ،وإن قبولك لذاتك يمكنك من قبول
العالم كله .
لو أن هناك من سيحبك  ،فاعلم أن هذا الشخص
يحبك بالفعل  ،وأنه ليس هناك ما ينبغي عليك عمله
لتحظى بذلك الحب .
إذا أخبرك البعض أن سبب عدم حبهم لك هو أنك
ال تفعل شيئًا ما من أجلهم مثل  :االنصياع لهم  ،أو
تلبية مطالبهم  ،فإن الحقيقة المؤلمة التي تنتظرك
هي أنهم لن يحبوك حتى وإن نفذت أوامرهم  ،أو
لبيت مطالبهم .

مسيرة قائد

يتصف سمو ويل عهد ونائب حاكم الشارقة بخصال
حميدة وصفات فريدة  ،جعلته ينال ثقة صاحب السمو
الحاكم باختياره ولياً للعهد ونائباً له  ،ومنذ ذلك الحني
وسموه يسري بخطى ثابتة أساسها الدين اإلسالمي الحنيف
والهوية الوطنية املستمدة جذورها من التاريخ العريق
للدولة وللقواسم الكرام الذين تركوا بصامت مضيئة يف
سفر التاريخ .ويف ظل اهتامم وتوجيهات صاحب السمو
الحاكم ومتابعة سمو ويل العهد ونائب الحاكم  ،تبوأت
الشارقة مكانة مرموقة يف كافة املجاالت  ،وباألخص
الثقافية والرتاثية والتاريخية حتى توجت عاصمة ثقافية
إسالمية وعربية بإنجازاتها الفريدة وفعالياتها ومبانيها
الثقافية التي جعلتها يف مقدمة الركب الثقايف الرتايث.
ولعل الزائر إىل إمارة الشارقة يشعر بعبق الثقافة وأصالة
املايض  ،عند تجواله واستمتاعه بزيارة املتاحف واآلثار
الطبيعية والتاريخية ومتنزهات الحياة الربية والبحرية،
فضال عن املعامل الرتاثية والفعاليات السنوية كأيام
الشارقة الرتاثية التي تحتضنها اإلمارة الباسمة يف شهر
أبريل من كل عام .ويحرص سمو ويل عهد ونائب حاكم
الشارقة  ،وبتوجيهات من صاحب السمو الحاكم عىل
ترسيخ مكانة الشارقة ثقافياً وتاريخياً وتراثياً  ،حيث ال
ُ
يأل سموه يف دعم جميع الفعاليات التي تسمو مبكانة
اإلمارة يف شتى املجاالت  ،كام عرف عن سموه حبه للخري
وسعيه إليه وتذليله العقبات يف سبيل تحقيق حياة كرمية
للمواطنني واملقيمني.
البذل والعطاء

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ويل عهد ونائب حاكم الشارقة كلمة عرب مجلة درع
الوطن مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني أكد فيها

ولي عهد ونائب حاكم الشارقة
سلطان على خطى سلطان

سموه  :مؤسسو االتحاد
المخلصون زرعوا فينا حب البذل
والعطاء من أجل دولتنا وأبنائها
يعد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب
حاكم الشارقة أحد القادة المحنكين  ،حيث نهل فنون القيادة والحكمة
من صاحب السمو الشيخ سطان بن محمد القاسمي  ،عضو المجلس
ألن يكون الساعد األيمن لصاحب
األعلى حاكم الشارقة  ،األمر َ الذي ًأهله ً
السمو حاكم الشارقة  ،نهجا وقوال وعمال.
إعداد :وليد الشحي
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أن ما تحقق خالل  42عاماً ماضية مل يكن ليتحقق لوال
فضل الله والعمل الجاد والسعي الدؤوب من حكام
اإلمارات مؤسيس االتحاد املخلصني الذين أرسوا وزرعوا
فينا حب البذل والعطاء من أجل دولتنا وأبنائها والعزم
واإلرصار من مكميل املسرية االتحادية املباركة أصحاب
السمو حكام اإلمارات الذين مل ولن يألوا جهدا ً يف إرساء
االستقرار ودميومته وتحقيق االزدهار والرقي الحضاري
لدولة اإلمارات العربية املتحدة .ونحن مطالبون اليوم
بالحفاظ عىل مكتسبات االتحاد وإنجازاته ومحاسبون
عليها أمام حكومتنا الرشيدة وقبلهم أمام ضامئرنا ،
فاألوضاع الدولية الراهنة وما يجري من توترات يف
املحيط املجاور لنا يفرض علينا الوعي والحذر من
التفريط مبا منه الله علينا من نعم كثرية ويوجب
علينا الحكمة وتحمل املسؤولية إلكامل مسرية
التنمية الشاملة التي تعيشها بالدنا والتمسك بنصوص
دستورها الذي يضمن توفري حياة أفضل واستقـــــرار
أمنت ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعا.
جائزة الشارقة لألسرة الرياضية

جائزة جديدة ومبادرة فريدة تخرج من اإلمارة
الثقافية الباسمة  ،لتضيف بعدا ً اجتامعياً أرسياً رياضياً
عىل مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،أال وهي:
جائزة الشارقة لألرسة الرياضية التي دشنت دورتها
األوىل يف معرض إكسبو الشارقة  ،برعاية صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة وحضور سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب
حاكم ويل عهد الشارقة وسمو الشيخ مكتوم بن محمد
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب والشيخ عبدالله
بن سامل القاسمي نائب حاكم الشارقة وعدد من
الشيوخ واملسؤولني.
وتصدرت أرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب الجائزة وقام سمو الشيخ سلطان بن محمد
بن سلطان القاسمي بتسليم جائزة أرسة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إىل سمو
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لتكون
أرسة سموه هي األرسة الرياضية األوىل يف اإلمارات
وحصلت عىل لقب أول نسخة للجائزة التي تم تقدميها
يف الحفل الكبري الذي شهدته قاعة االحتفاالت يف
إكسبو الشارقة ،كام قام سمو الشيخ سلطان بن محمد
بن سلطان القاسمي بتتويج أرسة البطل اإلمارايت
محمد خليفة القبييس بطل العامل للبولينغ بلقب
جائزة األرسة التي صنعت بطالً.
وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ويل العهد نائب حاكم الشارقة ،أن تبني
إمارة الشارقة لفكرة إطالق الجوائز التقديرية وتكريم
املبدعني واألبطال ،نابع من منطلق دعمها وتشجيعها

للمواهب التي تربز يف شتى مجاالت املعرفة البرشية،
وربط إنجازاتهم بالقيم الدينية واملجتمعية.
عاصمة الثقافة اإلسالمية

الشارقة هي الشارقة  ،السباقة  ،املبادرة دامئاً بسلطانَ ْيها
 :حاكمها وويل عهدها  ،يف تبني األفكار وتشجيع املواهب
واستضافة األحداث التي تضفي عىل اإلمارة الثقافية
الكثري من الجوانب اإلبداعية والجاملية واالستثامرية
والصبغة العاملية  ،كتتويجها بلقب عاصمة الثقافة
اإلسالمية للعام الحايل .وجاء اختيارها لهذا اللقب ،
يف إطار برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية الذي ترشف
عليه وترعاه املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،
وذلك بعد مطابقتها للرشوط واملعايري األساسية للعواصم
الثقافية االسالمية  ،كام هو الحال عندما توجت سابقاً
عاصمة للثقافة العربية.
وخالل العام الجاري استضافت الشارقة فعاليات امللتقى
السادس عرش للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون
اإلسالمي تحت شعار "تعزيز التجارة البينية ورشح
مزايا نظام األفضليات التجارية لدول منظمة التعاون
اإلسالمي"  ،تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن
سلطان القاسمي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة. .
ويأيت تنظيم هذا الحدث املتعدد واملتنوع يف برنامج
فعالياته ،مواكباً للحدث األهم الذي يربز يف احتفالية
اإلمارات باختيار إمارة الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية
لهذا العام ،تأكيدا ً للمكانة املتميزة التي تتبوأها اإلمارات
إقليمياً ودولياً ،وانعكاساً للدور الريادي الذي تلعبه إمارة
الشارقة يف االرتقاء بتعزيز هذه املكانة.
مخيم األمل ودعم ذوي االحتياجات الخاصة

توجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ويل عهد ونائب حاكم الشارقة بالشكر والتقدير إىل
مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة عىل دعمه
الالمحدود لفئة ذوي اإلعاقة  ،من خالل إنشائه للعديد
من املؤسسات والدوائر التي تخدم هذه الفئة املهمة
واملؤثرة ورعايته الكرمية للعديد من األنشطة والفعاليات
يف شتى املجاالت التي تخدم املعاق وتوفر له البيئة
اإلبداعية ومنها مخيم األمل الذي حرص سموه عىل
رعايته منذ بداية نشأته إىل اليوم وهو دليل عىل حرص
سموه عىل دمج هذه الفئة يف املجتمع وجعلهم عنارص
مؤثرة وف ّعالة فيمن حولهم.
كام أثنى سموه عىل جهود الشيخة جميلة بنت محمد
القاسمي مديرة عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
التي تحرص عىل استمرار تنظيم هذه املناسبة وتطويرها
مام جعلها من املناسبات املهمة التي نعتز بها ونحرص
عىل حسن انتظامها .وقال سموه  ،إن مخيم األمل
بالشارقة واحد من أبرز وأهم فعاليات وأنشطة إمارة
الشارقة التي تحمل يف طياتها مضامني ومدلوالت
عميقة ومتجددة ..ففي كل سنة يطالعنا القامئون عىل
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والدعم الدائم لكل ما من شأنه االرتقاء به.
وبني سموه أن إمارة الشارقة التي تنتهج العلم أساساً
للتقدم والرقي ،تحرص عىل املواءمة بني العلم والثقافة،
بالتوازي مع تعزيز املهارات اإلبداعية والفكرية ألبنائها،
بدءا ً من النشء الذين أعتربهم الرثوة الحقيقية التي
تعول عليها اإلمارة يف الكثري من الطموحات لالرتقاء
والنهوض باملجتمعات.
المصادر والمراجع:

 وكالة أنباء اإلمارات. جريدة الخليج. مجلة درع الوطن.هذه املناسبة واملشاركون فيها بقضية مهمة متس حياة
ومستقبل األشخاص من ذوي اإلعاقة وحقهم يف الحياة
أسوة بباقي فئات املجتمع.
وأكد سموه أن مخيم األمل ليس مجرد مناسبة احتفالية
تجمع بني األطفال املعاقني من دول الخليج العريب
وأقرانهم من الدول العربية ..وال مناسبة للتالقي بني
العاملني معهم لتبادل الخربات واملعارف وحسب  ،بل
هو مكسب جديد يضاف إىل املكاسب التي استطاع
األشخاص من ذوي اإلعاقة تحقيقها هنا يف دولة اإلمارات
وغريها من الدول العربية والعامل للوصول إىل حقوقهم
كاملة كام أقرتها القوانني املحلية واملعاهدات الدولية
لحقوق األشخاص املعاقني.
الصحة والبيئة

يؤكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي،
ويل العهد ،نائب حاكم الشارقة دامئاً عىل إيالء الشأنني
الصحي والبيئي األهمية القصوى يف إمارة الشارقة،
انطالقاً من حرص الشارقة عىل اإلنسان ،وتوفري كل
الظروف الصحية السليمة املحيطة به ،وفق منظومة
متكاملة من الربامج االسرتاتيجية واملرشوعات واملبادرات
التي ترتجم رؤية اإلمارة الصحية املنبثقة من توجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،عضو املجلس األعىل ،حاكم الشارقة.
وأعرب سمو ويل العهد نائب حاكم الشارقة عن تقديره
لجهود أعضاء اللجنة الرئيسة النضامم إمارة الشارقة إىل
برنامج املدن الصحية العاملي ،مشيدا ً بتكاتف جهود أبناء
اإلمارة وكل قطاعاتها يف اإليفاء مبعايري االنضامم والعمل
بروح الفريق الواحد التي انعكست عىل املكانة البارزة
إلمارة الشارقة عىل الخريطة الصحية العاملية.
ويدعو سموه  ،جميع أبناء إمارة الشارقة إىل مواصلة
تعاونهم مع برنامج الشارقة مدينة صحية وتلبية
متطلبات االنضامم ،مؤكدا ً املتابعة الحثيثة لصاحب
السمو حاكم الشارقة لكل ما يتعلق بالشأن الصحي
والبيئي يف اإلمارة ،والدعم الدائم لكل ما يتعلق بالقطاع
الصحي.
وأكد تقرير صادر عن مركز الشارقة اإلعالمي أهمية
إجراءات ومبادرات ومرشوعات إمارة الشارقة ،الهادفة
إىل الحفاظ عىل البيئة الصحية السليمة ألبنائها حارضا ً
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ومستقبالً ،وعىل سالمة األجواء املحيطة باألفراد التي
أسهمت يف تعزيز مكانة اإلمارة عاملياً ،ليجري االعرتاف
بها لتكون املدينة الصحية األوىل عىل مستوى املنطقة،
ضمن الشبكة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية.
المجلس التنفيذي

أنىشء املجلس التنفيذي الذي يرتأسه سمو ويل العهد
نائب حاكم الشارقة مبوجب القانون رقم ( )2لعام 1999
الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم إمارة الشارقة
بهدف معاونة الحاكم يف أداء مهامه ومامرسة سلطاته
ورسم السياسة العامة لإلمارة تحقيقا لحفظ األمن
والنظام وتوفري املرافق العامة ورفع املستوى االجتامعي
واالقتصادي كام يعمل املجلس عىل إخضاع كافة الدوائر
الحكومية املحلية يف اإلمارة لخدمة املجتمع ويضطلع
برسم رؤى مستقبلية واقعية للتنمية.
يشكل املجلس التنفيذي مبرسوم أمريي من رئيس ونائب
للرئيس وأعضاء يحدد املرسوم عددهم وصفاتهم ويكون
اختيار أعضاء املجلــس التنفيذي من بني املواطنني
املشهود لهم بالكفاءة والخربة .
العلم والرقي

يشدد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ويل عهد ونائب حاكم الشارقة ،عىل أهمية العملية
التعليمية يف إمارة الشارقة وترسيخ الربامج واألهداف
كافة ،لبناء قاعدة تعليمية رصينة تستفيد منها األجيال
الحارضة واملستقبلية  .ويؤكد سموه أن اإلمارة التي ترتجم
بربامجها وأهدافها رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،تضع القطاع التعليمي عىل قامئة أولوياتها ،يف
الوقت الذي ترتكز فيه أهدافها وخططها عىل العنرص
البرشي الذي توليه األهمية القصوى ،ترجمة لسياسة
دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأتها يف بناء اإلنسان
وتطويره واالرتقاء به كونه األساس يف التنمية الشاملة.
وأعرب سموه عن تقديره لجهود العاملني والقامئني
عىل العملية التعليمية يف إمارة الشارقة ،مؤكدا ً املتابعة
الحثيثة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،لكل ما يتعلق بالقطاع التعليمي يف اإلمارة،

من أقواله :
 مؤسسو االتحاد المخلصون زرعوافينا حب البذل والعطاء من أجل دولتنا
وأبنائها.
ً
 حاكم الشارقة جعل العلم أساساللتقدم والرقي في اإلمارة.
نحن مطالبون اليوم بالحفاظ على
مكتسبات االتحاد وإنجازاته ومحاسبون
عليها أمام حكومتنا الرشيدة وقبلهم
أمام ضمائرنا.
 الصحة والبيئة أولوية قصوى. إن إمارة الشارقة التي تنتهج العلمً
أساسا للتقدم والرقي ،تحرص على
المواءمة بين العلم والثقافة،
بالتوازي مع تعزيز المهارات اإلبداعية
والفكرية ألبنائها.
 جائزة الشارقة لألسرة الرياضية تؤكدنهج تكريم األبطال والمبدعين.
 إن مخيم األمل ليس مجرد مناسبةاحتفالية تجمع بين األطفال المعاقين،
بل هو مكسب جديد يضاف إلى
المكاسب التي استطاع األشخاص من
ذوي اإلعاقة تحقيقها هنا في دولة
اإلمارات وغيرها من الدول العربية
والعالم للوصول إلى حقوقهم كاملة.

معارض

افتتح المعرض الدولي لألمن الوطني “آيسنار أبو ظبي ”2014
وجال أروقته بصحبة أطفال الشهيد طارق الشحي

سيف بن زايد:

ً
ً
اإلمارات واحدة من أكرث دول العالم أمنا وأمانا
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار األمن الوطني ،نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي ،افتتح الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،فعاليات المعرض الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار
أبو ظبي  »2014الذي أقيم في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ونظمته وزارة الداخلية ،بالتعاون مع شركة ريد للمعارض-
الشرق األوسط.
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وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،يف ترصيح له ،إن
إقامة املعرض الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر «آيسنار
 »2014يف دورته السادسة تأيت تجسيدا ً لحرص القيادة
العليا عىل مبدأ توفري أفضل فرص ورشوط األمن والسالمة
للجمهور ودرء املخاطر عنهم ،مؤكدا ً سموه أن املعرض
ميثل فرصة مثينة لكافة حكومات دول املنطقة ومؤسسات
القطاع الخاص املهتمة بشؤون األمن والسالمة لاللتقاء
وتبادل الخربات مع الوفود املشاركة والرشكات العارضة،
بغية االطالع عىل أحدث األنظمة والتقنيات العاملية يف
مجاالت األمن والسالمة ومكافحة الجرمية والتصدي لها
ودرء مخاطرها .
وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن
أجهزتنا الوطنية اكتسبت املزيد من التجارب والخربات
العملية لتنظيم املعارض الدولية املتخصصة وفقاً ألفضل
املعايري العاملية ،مستلهمني ذلك من توجيهات سيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،رعاه الله ،ومبتابعة حثيثة من الفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبو ظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة؛ لتحقيق املزيد من
اإلنجازات العاملية يف هذا املجال .
األجهزة الوطنية اكتسبت المزيد من الخبرات
لتنظيم المعارض

أضاف سموه ،إن الدولة كانت ،وبفضل حكمة قيادتها
العليا ،من أوائل املتنبهني للتحديات األمنية العاملية
واملستجدات يف عاملنا املعارص الذي يشهد قفزات هائلة يف
هذا املجال ،لذا فقد عملت عىل ترسيخ البنى االقتصادية
واالستثامرية يف بيئة يسودها األمن متسلحني بأحدث
أجهزة ومعدات العرص من جهة؛ وبتحقيق التناغم لتعزيز
اسرتاتيجية وزارة الداخلية األمنية من جهة أخرى ،موضحاً
أن الرؤية التي نسرتشد بها من قيادتنا العليا تركز عىل
متابعة الجهود لتطوير كافة أوجه األداء األمني ،وتعزيز
التعاون والتنسيق الدائم واملستمر مع دول العامل .
وأكد سموه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعترب
وبحمد الله -واحدة من أكرث دول العامل أمناً وأماناً ،وهذايتطلب منا جميعاً أفرادا ً ومؤسسات العمل بعزمية وإرصار
للحفاظ عىل أمنها واستقرارها .
وأعرب سموه عن أمله بأن يحقق معرض ومؤمتر األمن
الدويل ودرء املخاطر آيسنار  2014أهدافه املنشودة
لتعزيز التعاون والتنسيق بني حكومات دول العامل يف
املجال الرشطي واألمني ،مبا يحقق تطلعاتها يف مواجهة
التحديات األمنية ،يف عامل تتسارع فيه الخطى؛ ويتطلب
املزيد من التعاون املشرتك ملواجهة تلك التحديات.
وكان حفل االفتتاح بدأ بالسالم الوطني لدولة اإلمارات،
رافقه قيام مجموعة من األطفال من ذوي اإلعاقة بتأديته
بلغة اإلشارة ،بحضور الفريق سيف عبد الله الشعفار
وكيل وزارة الداخلية ،واللواء نارص لخريباين النعيمي األمني
العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ،واللواء
العدد ( ) 8
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الركن الدكتور عبيد الكتبي رئيس اللجنة العليا املنظمة
للمعرض ،واللواء خليل داوود بدران مدير عام املالية
والخدمات ،واللواء محمد بن ال ُعويض املنهايل ،مدير
عام العمليات الرشطية برشطة أبو ظبي ،واللواء حميد
الهديدي قائد عام رشطة الشارقة ،وعدد من قادة الرشطة
وكبار ضباط وزارة الداخلية  .كام حرض حفل االفتتاح
الدكتورة أمل القبييس النائب األول لرئيس املجلس
الوطني االتحادي ،وعدد من الوزراء وكبار املسؤولني،
ووفود الدول املشاركة ،وأعضاء السلك الدبلومايس
املعتمدين لدى الدولة .
وشهد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
والحضور العرض الحي لالستجابة لألزمات والطوارئ« ،ما
بعد الصدمة» ،الذي يهدف إىل التعريف بالنهج الذي
تتبعه دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تنسيق وتوحيد
الجهود الخاصة باالستجابة للطوارئ؛ وتعزيز جاهزية
األجهزة األمنية املختلفة للتعامل مع األزمات الكبرية .
وتضمن العرض الحي التمثييل ،الذي استمر ملدة 40
دقيقة تحت عنوان «ما بعد الصدمة» كيفية التعامل
مع األزمات والكوارث التي تصيب املدن الكربى؛ ومدى
جاهزية وزارة الداخلية والوحدات والعنارص التابعة لها
من رشطة وقوات خاصة وعنارص الدفاع املدين ومركز
العمليات واإلجراءات الواجب اتباعها لتوفري استجابة
رسيعة ،والسيطرة عىل الوضع .
وأظهر العرض النهج املنسق والهيكل املوحد للوحدات
األمنية يف وزارة الداخلية وكيفية التعاون والتنسيق بني
مركز العمليات والعنارص يف امليدان؛ من قوات الرشطة،
والدفاع املدين ،واإلعالم األمني ،والقوات الخاصة يف
االستجابة لحاالت الطوارئ والجاهزية لحفظ السالمة
العامة أثناء وقوع األزمات والكوارث إىل جانب الرسعة
والكفاءة  .وقام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
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الداخلية ،يرافقه عدد من كبار الشخصيات بجولة يف
أجنحة املعرض شملت أجنحة املعرض كافة ،حيث استمع
إىل رشوحات عدة قدمها العارضون ،فيام وقف سموه
عىل الرشكات واألجنحة الوطنية العارضة .
وأعرب سموه يف ختام الجولة عن بالغ إعجابه مبا تعرضه
الرشكات العارضة من أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة يف
مجال األمن والسالمة .

إماراتيات
يشاركن ألول
مرة في
بطولة العالم
لإلطفائيين

سيف بن زايد برفقة أبناء الشهيد طارق

اصطحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
أرسة الشهيد طارق الشحي ،وهم أطفاله الثالثة،
محمد وفجر وفاطمة؛ إضافة إىل أشقاء الشهيد وأطلع
سموه أطفال الشهيد عىل أحدث آليات السالمة ،وجال
بصحبتهم يف مختلف أروقة املعرض وطلب سموه من
االبن محمد الذي أعجبته إحدى دوريات الرشطة تجربة
شعور القيام مبهام وواجبات العمل الرشطي التي كان
يقوم بها الشهيد .
الكتبي:
المعرض يؤكد المكانة الدولية لإلمارات

ألقى اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي ،رئيس اللجنة
العليا املنظمة للمعرض الدويل لألمن الوطني ودرء
املخاطر آيسنار ،2014كلمة يف حفل افتتاح املعرض يف
دورته السادسة ،توجه فيها بخالص الشكر واالمتنان إىل
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،عىل توجيهاتهام السديدة لتحقيق املزيد من
اإلنجازات العاملية ،واملتابعة الحثيثة من قبل الفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،ودعمه الالمحدود
إلنجاح هذا الحدث الهام  .كام وجه الشكر إىل سمو
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار األمن الوطني،
نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي ،عىل
رعايته للمعرض ،وإىل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
عىل دعمه املتواصل ،وحرصه الدائم عىل توفري كافة
اإلمكانيات املادية والبرشية الالزمة.

حوار

الوجه اآلخر
العقيد أحمد سالم السلومي مدير
إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية
بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
له العديد من البصمات الملموسة
على المستويين الشرطي والرياضي،
التحق بالعمل بعد تخرجه من جامعة
اإلمارات عام 1986م  ،يتسم
بالعديد من ً الصفات الجميلة ،فهو
مبتسم دائما للوجوه التي يقابلها.
هذه االبتسامة العفوية سكنت
قلوب كل من يقترب منه  ،يحمل في
جعبته الكثير من األفكار النيرة  ،عمله
لسنوات طويلة بالمنشآت العقابية
واإلصالحية مكنه من مالمسة واقع
وخبايا النزالء ،نظرته للسجين بالمقام
األول بأنه إنسان صاحب مشاعر
وأحاسيس ،حاز مع أسرته لقب األسرة
الرياضية ناصعة
المثالية ،وتظل سيرته ً
البياض ،فقد عمل مديرا للمنتخبات
الوطنية لعدة سنوات حقق فيها
النجاح ،فقد تأهل مع منتخب الشباب
لكأس العالم عام 1997م والتواجد
في نهائيات أمم آسيا أربع مرات،
حياته الحافلة بالنجاح والتميز جعلتنا
نقترب منه لنتعرف على المزيد من
سيرته ،فتحدث لنا بكل شفافية
وأريحية ووضع النقاط على الحروف
حول العديد من القضايا والمسائل .
حوار :حسن المنصوري  /تصوير :محمد مطر

العقيد أحمد السلومي :

أبناء شرطة رأس الخيمة فخورون

حاوره  :حسن المنصوري
تصوير :محمد مطر
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سعيد بلقب
األسرة المثالية
وأتمنى عودة
بريق دورة صقر
الرمضانية
حدثنا عن نشأتك وذكريات الطفولة ؟

نشأت وترعرت بفريج املحارة مع أبناء املنطقة وكانت فرتة الطفولة من املراحل الجميلة
يف حيايت ،وكنت ألتقي يومياً مع أبناء املنطقة لنتجاذب الحديث ونتشاجر ،كام شكلنا
فريقاً لكرة القدم أطلقنا عليه اسم (النجاح) ،وكان يضم مجموعة من الزمالء ،ومنهم
جاسم بورشيجة وعبدالله حسن ويعقوب الحامد ،وكان عبدالله البزي هو من يقوم
باإلرشاف الريايض عىل املجموعة ورعايتهم،وكنا نرتدد عىل مجلس راشد كنفش ومحمد
درويش ،أما أول مدرسة التحقت بها كانت القاسمية ،ثم انتقلت إىل مدرسة الصديق
وحصلت عىل الثانوية العامة من ثانوية رأس الخيمة بنسبة تفوق  ٪ 80وكان يشغل
منصب مدير املدرسة األستاذ عبيد الطابور ،وتعترب مادة الرتبية اإلسالمية واللغة العربية
والرتبية الرياضية من املواد املحببة إىل قلبي .
ماهي األماكن والزيارات التي تقوم بها إدارة المدرسة ؟

املدارس يف تلك الحقبة تويل األنشطة والرحالت حيزا ً كبريا ً من االهتامم ،فكانت
األنشطة مستمرة عىل مدار العام الدرايس .ومن األماكن التي كنا نقوم بزيارتها
مدينة العني وحديقة الهييل وحديقة الحيوان ،وكنا نشارك ببطولة املدارس عىل
مستوى الدولة وتقام املنافسات يف ديب والشارقة وكان يالزمنا يف تلك املشاركات
األستاذ عبدالعزيز النبوي من اململكة العربية السعودية ،وهو حالياً يشغل عضو
مجلس إدارة بأحد األندية السعودية مبنطقة املدينة املنورة .

ماهو األسلوب الذي كان يتبعه والدك في تربيتك ؟

الوالد له فضل كبري فيام وصلت إليه ،فكان حريصاً عىل توجيهنا وغرس القيم واملبادىء
يف نفوسنا وحب الناس ،كام أسهم يف تعلقنا بالرياضة ،قد كان مولعاً بكرة القدم وعاشقاً
لنادي القادسية الكويتي والكرة الكويتية ويتواجد يومياً بنادي (عامن) اإلمارات حالياً .
ماهو األسلوب الذي تتبعه مع أوالدك ؟

أعز ما ميلكه اإلنسان هم أبناؤه لذا كل شخص يحرص عىل إصالح أبنائه ليمكنهم
من الوصول إىل بر األمان ،لذا أحرص عىل متابعتهم دراسياً وسلوكياً وغرس القيم
النبيلة ،وملست فيهم رغبتهم بالحصول عىل الشهادات العليا ،ففهد متكن من إمتام
دراسته الجامعية من جامعة عجامن وعامر عىل أبواب التخرج من الجامعة األمريكية
بديب وشقيقتهم تواصل دراستها بجامعة اإلمارات ،وحنني يف الثانوية العامة أما محمد
وفاطمة الزاال يف املرحلة االبتدائية ،ولكنهم بعيدون عن املجال الريايض باستثناء عامر
الذي يحرص عىل متابعة مايدور يف الساحة الرياضية .
كيف تنجح في التوفيق بين التزاماتك العملية وواجبك تجاه أسرتك ؟

زوجتي كانت معلمة ،وبعد تقاعدها تفرغت للمنزل واألبناء ومتابعة شؤونهم ،بالتنسيق
والتعاون معي وبفضل الله حصلنا عىل لقب األرسة املثالية ونعتز به كثريا ً بهذا اللقب
ويعود لها الفضل وجهودها الحثيثة وحرصها عىل تعليم أبنائها وأقدم لها شكري عىل ما
تقوم به من جهود كبرية يف البيت .
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ً
يظل النزيل فردا
من المجتمع
و يحظى
بكل حقوقه
كإنسان
أنت خريج جامعة اإلمارات ،حدثنا عن أيامك الجامعية ؟

التواجد بالحرم الجامعي يضيف لإلنسان خربات جديدة ويتيح لك التعرف عىل أصدقاء
جدد من أبناء وطنك من اإلمارات املختلفة ،كام يوسع مدارك املعرفة والعلم .ومن
املواقف واألحداث التي الزالت بذكرايت ،أنني كنت بعد فرتة الظهرية أعود من العني
إىل رأس الخيمة ألجل االلتحاق بتمرين النادي والعودة بعد انتهاء الحصة التدريبية
من جديد إىل مدينة العني ،ويف أحد األيام ومن شدة اإلرهاق اصطدمت بقطيع من
املوايش مايقارب  12رأساً ،وكان يالزمني بالسكن الجامعي جاسم برشيجة ،وتخرجت
عام 1986م وكان تخصيص تربية علم نفس .
لماذا اخترت العمل بسلك الشرطة ؟

استهوتني الحياة العسكرية منذ الصغر ومارست العمل الرشطي وأنا عىل مقاعد
الدراسة أثناء العطل الصيفية ،والتحقت بعد بدورة الضباط الجامعيني األوىل عام 1988
وتخرجت برتبة مالزم ،وأول عمل كلفت به ضابط تحقيق .

خالل وجودك بالمنشآت العقابية واإلصالحية ،مرت عليك العديد من
المواقف ،ماهو أكثر موقف تأثرت به ؟

حقيقة أكرث املواقف التي تأثرت بها وتزعجني مشاهدة شخص داخل زنزانته يقدم عىل
االنتحار ،كام تأثرت كثريا ً عند مشاهديت تنفيذ حكم اإلعدام وأحزن عندما أرى شباباً
يف مقتبل العمر يدخلون السجون ،بسبب قضايا مالية أو وجود شباب صغار السن
يدفعون مثن إقدامهم عىل املخدرات .
هل تتعاطف مع النزيل ،وكيف تتعامل معه؟

يظل النزيل فردا ً من املجتمع والظروف املحيطة به جعلت منه يخرج عن النص ،ولكنه
يظل يحظى بكل حقوقه كإنسان ،وبحكم دراستي علم النفس أستطيع التعامل مع كل
أفراد املجتمع .
ماهي نظرتك الشخصية للنزيل ؟

اإلنسان معرض للخطأ وأسعى دامئاً من خالل وجودي يف هذا املكان إىل إصالح الفرد
القابع خلف القضبان ،من خالل الكلمة الطيبة وغرس الوازع الديني ورسد له القصص
والعرب .كان يتواجد شخص آسيوي يسعى إىل االنتحار ،ولكني استطعت من خالل
جلويس معه وتشجيعه ليتغري مجرى حياته ،فحفظ القرآن وأصبح مصلياً وملتزماً .

ما مدى رضاكم عن الخدمات التي تقدم للنزيل ؟

األمور تسري بشكل إيجايب ،ويحصل النزيل مميزات عديدة وميارس النشاط الريايض
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ويشاهد التلفاز ويطالع الصحف ،ويستفيد من مكتبة تتوفر فيها عدة كتب وبلغات
مختلفة ،كام تم توفري صالة ألعاب وحالياً يف صدد إنشاء صالة سينامئية ،إضافة إىل
توفر الرعاية الصحية وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع أقاربهم وأرسهم .
ً
نظرتكم لإلعالم خصوصا في طرح القضايا المتعلقة بالنزالء؟

اإلعالم اإلمارايت قطع شوطاً كبريا ً ووصل إىل احرتافية عالية ،ونحن سعداء مبا وصل إليه،
وهو دامئاً رشيك لكل مؤسسات املجتمع ومرآة لكل ما يدور يف الوطن ،كام سلط الضوء
عىل دور املؤسسات اإلصالحية والعقابية وأبرز أنشطتها وما تقوم به من خدمات جليلة،
فلهم الشكر واالمتنان .
كيف تلقيت نبأ استشهاد ابن شرطة رأس الخيمة المالزم أول طارق الشحي ؟

سيظل الشهيد طارق الشحي يف قلوب كل أبناء اإلمارات ،فقد رحل عن الدنيا بصورة
مرشفة يف ميدان الدفاع عن األرايض الخليجية .واالستشهاد منزلة عالية ينالها العبد
والشهيد ونحن يف رشطة رأس الخيمة فخورون مبوقفه البطويل ،داعني الله تعاىل أن
يسكنه فسيح جناته .ومراسم جنازته فيها داللة واضحة أن الشعب والقيادة عىل قلب
واحد ،والبيت (متوحد) .
ماهو برنامجك اليومي المعتاد ؟

بعد أداء صالة الفجر أحرص عىل مامرسة الرياضة باملنزل وحرصت عىل تجهيز صالة
رياضية وحوض سباحة ألجل مامرسة الرياضة ،وبعد االنتهاء من التامرين الرياضية
أتناول اإلفطار والذهاب إىل العمل ،وبعد االنتهاء من العمل ووجبة الغداء آخذ قسطاً
من القيلولة ،ومن ثم أقيض حوائج املنزل والبقاء يف املساء مع األرسة ،وال أحبذ السهر
أو الجلوس باملجالس أو املقاهي .

الشرطة النسائية تجربة رائدة باإلمارات ،ماذا عن أدائهن بشرطة رأس الخيمة ؟

املرأة اإلماراتية سجلت حضورا ً جيدا ً وتبوأت مناصب قيادية يف كل املواقع ،ولديها رغبة
يف خدمة املجتمع .ووزارة الداخلية أتاحت الفرصة أمام املرأة ،لتنخرط يف هذا امليدان
وبعض املواقع الرشطية تتطلب تواجد املرأة ولكن من املالحظ أنهن يف حاجة إىل
تدريبات عسكرية مكثفة وأن نشجع لديهن حب العسكرية .

ما هي المشكلة االجتماعية األكثر خطورة ،والتي تواجه مجتمع اإلمارات ؟

الهم األكرب انحراف الشباب برباثن املخدرات وويالتها ،فهذه قضية هامة يجب التصدي
لها بكل قوة لنحمي شبابنا من خطورتها ،وهي مسؤولية مشرتكة من كل املؤسسات ،ويف
املقام األول وزارة الرتبية والتعليم ،إذ يتطلب إدخال مواد تثقيفية تتناول هذا الجانب .

حوار
ً
عملت مديرا للمنتخبات الوطنية  ،كيف تنظر لتلك التجربة ؟

تجربتي مع املنتخبات الوطنية من أفضل التجارب وأفتخر بالفرتة التي قضيتها مع
املنتخبات وحقق خاللها منتخب الشباب الوصول لكأس العامل مباليزيا عام 1997م والتأهل
لنهائيات أمم آسيا أربع مرات ،ويشء جميل أن الفرد يقدم خرباته التي ميتلكها بأي مجال
لوطنه ،والعمل مع املنتخبات تكليف وترشيف وذخر يف خدمة الوطن .
يتساءل الكثيرون لماذا أنطفأ بريق الدورات الرمضانية بنادي ضباط الشرطة ؟

ً
أين أنت من الرياضة حاليا ؟

فضلت االبتعاد يف الوقت الراهن عن العمل الريايض ،ألن الجو العام الريايض غري صحي مع
دخول أشخاص دخالء عىل الرياضة وتهميش قياديني رياضيني لهم باع طويل يف هذا املجال،
ولألسف كل رئيس للنادي يجلب معه املقربني له برصف النظر عن إمكانياتهم وخرباتهم،
وهذا سبب واضح لرتاجع الرياضة برأس الخيمة .

قضيت سنوات طويلة بنادي اإلمارات  ،ماذا يمثل لك النادي ؟

يظل نادي اإلمارات بيتي الثاين ،وله منزلة عالية يف قلبي وأمتنى أن أشاهده باملراتب
املتقدمة يف كل الجوانب وقد قضيت فيه سنوات مليئة باألحداث الجميلة ،فأعتز أنني
يف فرتة من الفرتات عارصت يف الفريق نجوماً كبارا ً مثل محمد العامين وجاسم بورشيجة
وعبدالله حسن وصالح السلومي ويانجا فاضل ويوسف حبيب ،وحققت مع النادي نتائج
جيدة .
هل هناك شخصيات قيادية تأثرت بها؟

تبقى باملقام األول شخصية املغفور له الشيخ زايد ،هذا الرجل صنع املجد للوطن وألبنائه،
وهو مدرسة منوذجية ننهل من حكمته وخربته وبصريته الكثري ،ويف صعيد العمل العسكري
استفدت كثريا ً من وجود شخصية قيادية عىل رأس العمل ،اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي فقد تعلمت منه الكثري  ،ويف صعيد العمل الريايض يظل سمو الشيخ محمد
بن صقر القاسمي من األسامء التي لها بصامت مضيئة عىل الرياضيني باإلمارة .
إذا فكرت بالسفر ،إلى أي بلد تفضل؟

بطبيعتي أعشق السفر وتعجبني كثريا ً النمسا وأماكنها وبالذات منطقة كابون لطبيعتها
الخالبة وشالالتها الجميلة وأجوائها الخالبة ،وأستمتع بالسفر مع العائلة واألبناء .
ماذا عن الصداقة بحياتك ؟

اإلنسان ال ميكنه العيش معزوالً عن األصدقاء واألصحاب ،وأعتز كثريا ً بأصدقايئ وأحرص عىل
التواصل وااللتقاء بهم كلام تتيح الفرصة بذلك .

آخر كتاب قرأته ؟

ومضات من فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،وأنصح الجميع بتصفح هذا الكتاب القيم
لالستفادة والتعلم .
ما هي الكلمة التي توجهها للعاملين بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ؟

العمل الرشطي يتطلب الجد واالجتهاد واإلخالص واالنضباط وتقديس املهنة ،وآمل من كل
املنتسبني لهذا الجهاز مبختلف الرتب واملواقع أن يكونوا عىل قدر املسؤولية امللقاة عىل
عاتقهم ،وأن يحافظوا عىل أخالقيات املهنة  -ولله الحمد  -أصبحت القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة من املؤسسات الكبرية واملساهمة يف خدمة املجتمع وتحظى مبكانة عالية .
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موازين

بالتأكيد دورة نادي ضباط الرشطة يف السابق كانت من أفضل الدورات الرمضانية عىل
مستوى الدولة ،استقطبت نجوماً كبارا ً وجامهري غفرية ،وتحظى بتغطية إعالمية كبرية
وتعد مبثابة كرنفال ريايض مبهر ،ولكن يالحظ تراجع بريقها بشكل كبري يف السنوات
األخرية ألسباب عديدة منها الرتاجع شمل حتى فريق الرشطة بعد أن كان من املنافسني
يف كل البطوالت ،كام يجب اختيار أشخاص قادرين عىل العمل الريايض بالصورة املطلوبة .

آثار مسرح الجريمة
تمارس األجهزة األمنية مهامها سواء في مجال منع وقوع
الجريمة أو ضبط مرتكبيها بعد وقوع الجريمة من خالل العمل على
جمع آثار مسرح الجريمة للحصول على األدلة الجنائية الكفيلة بكشف
الحقائق وإنزال العقوبة بمرتكبيها.
وال جدال في ضرورة التحفظ على آثار مسرح الجريمة وعدم
العبث فيها خاصة ًمن المنتقلين إلى مسرح الجريمة من رجال الشرطة
ووكالء النيابة منعا الختالط آثار الجناة باآلثار المتخلفة بعد وقوع
الجريمة باعتبارها مرآة للجريمة التي تم ارتكابها ،والتي لها أهميتها
البالغة في كشف الحقيقة وفحص هذه اآلثار واستخالص النتائج
منها ،وتعد الوسيلة التي تتم من خاللها كشف شخصيات الجناة
أبعاد الجريمة وظروفها ومالبستها ودوافع ارتكابها،
ومعرفة كل
ً
على األدلة الجنائية يفضل عدم الدخول إلى
وحفاظا
ومن هنا
ً
مسرح الجريمة حفاظا على هذه اآلثار الدالة على مرتكب الجريمة.
فاآلثار التي يحتويها مسرح الجريمة لها أهميتها البالغة في
كشف الحقيقة وفحصها يعد الوسيلة التي يمكن من خاللها تحديد
كيفية ارتكاب الجريمة والوصول لمرتكبيها ،لذا البد من وضع تدابير
احترازية حول مسرح الجريمة ،تتمثل في عدم السماح ألحد حتى
المختصين من الجهات الشرطية والمعاونة لها من الدخول لمسرح
الجريمة إال بعد رفع جميع اآلثار من قبل فاحصي مسرح الجريمة،
وهو أمر يستدعي من الجميع ،مساندة أجهزة الشرطة في
عملها ومراعاة التدابير االحترازية.
إن أهمية الحفاظ على آثار مسرح الجريمة ضرورية بحيث تبين
تفاصيل وقوع الجريمة ويعتبر مسرح الجريمة المصدر الرئيس لألدلة
المادية التي يعتمد عليها في إدانة الجناة ،ويساعد مسرح الجريمة
في تحديد األسلوب اإلجرامي ومعرفة تحركات الجاني والجناة
في مسرح الجريمة كما يساعد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة
ومكانها واآلالت المستخدمة فيها.
إن مسرح الجريمة من األهمية بمكان في مجال التحقيق والبحث
الجنائي ،وخاصة في مجال كشف الغموض الذي يكتنف بعض
الحوادث الجنائية ،فهو مستودع أسرارها ،ومنه تنبثق كافة األدلة،
وقد أعتبره البعض بمثابة الشاهد الصامت الذي إذا أحسن المحقق
استخدامه حصل على معلومات مؤكدة.

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.

تقرير

برنامج تدريبي بين قيادتي أبوظبي ورأس الخيمة

قسم األسلحة والمتفجرات يسري
ً
بخطى ثابتة وفقا ألفضل المعايري
العالمية لألمن والسالمة

ً
انطالقا من حرص القيادة العليا على مبدأ توفير أفضل فرص وشروط األمن والسالمة للجمهور ودرء
المخاطر عنهم ،لتحقيق المزيد من اإلنجازات العالمية في هذا المجال .وقعت القيادة العامة لشرطة
نظيرتها برأس الخيمة مذكرة تفاهم وتعاون لشراء أجهزة ومعدات ًلقسم األسلحة
أبوظبي مع
ً
والمتفجرات متمثال بفرع التفتيش واإلبطال إلكسابهم المزيد من الخبرات العملية ،وفقا ألفضل المعايير
باإلضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع األجهزة
العالمية في توفير األمن والسالمة للجميع،
ً
وطرق الكشف عن المتفجرات بمشاركة  22منتسبا بفرع التفتيش واإلبطال .
تغطية :المالزم أول زينب يحيى المعز  -تصوير :نجيم

متابعة وحرص المحدود
أكد العقيد عيل سلطان الزعايب رئيس قسم األسلحة
واملتفجرات برشطة رأس الخيمة ،عىل مدى التوجيهات
الحثيثة والحرص الكبري للفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
عىل تبوأ جميع القيادات واإلدارات العامة عىل مستوى
الدولة املكانة املرموقة من خالل توفري كافة اإلمكانات
الحديثة التي تواكب التكنولوجيا لتطوير العمل األمني
وخدمة الجمهور وحاميته من الجرائم ،وحرص اللواء
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سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
رأس الخيمة عىل تطبيق وتنفيذ رؤية الداخلية يف تعزيز
قدرة منتسبيها واالرتقاء مبستوى أدائهم ،كام أكد عىل
متابعة وتواصل العقيد حميد سعيد العفريت مدير إدارة
األسلحة واملتفجرات بالقيادة العامة لرشطة أبوظبي
لتبادل الخربات وتوفري أعىل مستويات الخدمة لجمهور
املتعاملني وتوافر األجهزة واملعدات الحديثة ،والتقنيات
املتطورة ،والربامج املتقدمة التي تعكس أحدث ما توصل
إليه العلم يف مجال صناعة املعدات واألجهزة األمنية،

العقيد علي
سلطان الزعابي
رئي
س قسم األسلحة
وال
متفجرات بشرطة
رأ
س الخيمة،

التعاون يسهم
بإيجابية في تعزيز
قدرات المنتسبين
واالرتقاء بمستوى
أدائهم

وأجهزة السالمة واألمن ودرء املخاطر ،وأحدث التقنيات
الخاصة بتوفري األمن والسالمة ألفراد املجتمع ،وتقديم
الخدمات املتطورة واملتميزة لهم.
مؤكدا ً حرص رشطة رأس الخيمة عىل االرتقاء مبستويات
التدريب لجميع العنارص الرشطية وتزويدهم بالخربات
واملعلومة الحديثة التي متكنهم من التعامل مع األحداث
مبختلف أشكالها بحرفية عالية ومنهجية علمية ،من خالل
وجود مثل هذه االتفاقيات والتعاون املثمر والفعال الذي
يزخر بخرباء من املواطنني واألجانب من ذوي الكفاءة

تقرير

األمنية والخربات الكبرية ،مثمناً ما يبذله العقيد حميد
العفريت من جهد خالل تطبيق سيناريوهات ومترينات
عملية يف الدورات وأخرى نظرية.
وقال الزعايب ،إن هذا التعاون يسهم بإيجابية يف تعزيز
قدرات املنتسبني واالرتقاء مبستوى أدائهم يف مختلف
مجاالت عملهم 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،
مشريا ً إىل أن قسم األسلحة واملتفجرات يقوم ،وعىل مدار
العام بتوجيه عدة حمالت إرشادية تشمل محارضات
للجمهور ومختلف املؤسسات والجهات الحكومية
واملحلية بالدولة ،باإلضافة إىل جميع القوى العاملة
بوزارة الداخلية يف إطار التدابري التي تتخذها وزارة
الداخلية للوقاية من الجرمية ،و للحد من آثارها السلبية
عىل املجتمع وتقويم السلوكيات غري املتوافقة مع املسار
املجتمعي .
توحيد اإلجراءات
ومن جانبه يقول املالزم أول عزيز العزيزي مدير فرع
املعالجة واإلبطال يف إدارة األسلحة واملتفجرات بالقيادة
العامة لرشطة أبوظبي ،إن االتفاقية تأيت ضمن اسرتاتيجية
وزارة الداخلية الرامية إىل االرتقاء مبستوى الخدمة
املقدمة لجمهور املتعاملني ،وتطوير العمل واالستفادة
من التقنيات الحديثة يف تحقيق األهداف املنشودة.
وأوضح ،أن االتفاقية ستتيح أمام الجانبني تبادل الخربات
ونقل املعرفة ملا تقتضيه املصلحة العامة عرب تدريب فني
ومهني للمنتسبني املختصني بفرع التفتيش واإلبطال
عىل تشغيل هذا النظام ،مع تقديم الدعم الفني لهم ،يف
الوقت الذي ستقوم فيه إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة،
بتوفري كافة االحتياجات الالزمة ،لرفع كفاءتهم وصقلها
لتطوير وتقدم العمل ملجابهة الجرائم بهذا املجال بكل
كفاءة .
مؤكدا ً عىل أن توافر مثل تلك األنظمة واملعدات األمنية،
تعمل عىل تقدم وتطور العمل األمني وإكساب الخربة
الالزمة للمنتسبني ورفع كفاءتهم يف توفر األمن والسالمة
للمجتمع ،مشريا ً إىل االهتامم الكبري من سمو وزير
الداخلية بتلك التقنيات الذي يؤكد سموه دامئاً عىل أن
دولة اإلمارات هي من أفضل دول العامل أمناً وأماناً .
جهود وتعاون مطلق
املالزم عبدالعزيز الرشهان مدير فرع األجهزة والصيانة
برشطة رأس الخيمة ،يؤكد ما للتدريب من أهمية كبرية
وفعالة يف إكساب املنتسبني املهارات والخربة الالزمة
للتعامل مع كافة املستجدات الواقعة ،مشيدا ً بجهود
رشطة أبوظبي وتعاونها املطلق والفعال يف توفري كافة
املعدات والربامج التدريبية الالزمة للجميع بهدف
تحقيق األهداف املنشودة ،حيث جاءت هذه السيارة
مبواصفاتها العاملية العالية تطبيقاً لهذه الرؤية واألهداف،

المالزم أول عزيز العزيزي

المالزم عبدالعزيز الشرهان

حيث تأيت هذه االتفاقية يف إطار حرص قيادتنا الرشطية
عىل االرتقاء باألجهزة األمنية ملواكبة حركة النهضة
والتطور التي تشهدها دولة اإلمارات يف املجاالت كافة،
حيث تم رشاء أجهزة للتفتيش واإلبطال بقيمة  6ماليني
و 500ألف درهم.
مضيفاً بأن رشطة رأس الخيمة تؤكد دامئاً عىل أهمية
تعرف الجانبني إىل تجاربهام يف هذا املجال لتحسني
مؤرشات أداء العاملني التي تشكل منهجية عمل جامعية
تعزز التحسني املستدام وتطوير قدرات املوارد البرشية
لتكون الخدمات الرشطية متميزة .
سيارة مجهزة بتصميم خاص
وأضاف فني الذخرية واملتفجرات وفني عربات آلية
وأجهزة إبطال بالقيادة العامة لرشطة أبوظبي ،سعود
سعيد الشحي ،أن عقد مثل هذا التعاون ليس بجديد
بني الجانبني ،حيث يأيت استكامال لسلسلة من اتفاقيات
ومذكرات التعاون والتفاهم التي وقعها الجانبان ،مام
يعكس حرص اإلدارة عىل تطبيق اسرتاتيجية وزارة
الداخلية الهادفة لدفع مسرية العمل نحو تحقيق املزيد
من النجاح والتقدم.
وقال بأن السيارة مجهزة بتصميم خاص ،حسب
االحتياجات املتفق عليها ،ومزودة بأجهزة ومعدات عىل
أحدث ما توصل إليه العامل ،وتعترب األوىل يف اإلمارة ،وهي

سعود سعيد الشحي

مخصصة للتعامل مع املتفجرات واألجسام املشبوهة،
وتتضمن أجهزة تصوير األشعة وبدلة اإلبطال ومعدات
أخرى تستخدم يف املوقع بكل سهولة وإتقان ،وتعمل
بنظام اإلبطال الذي يعترب من أفضل األنظمة عىل اإلطالق
ويتميز بخفة الوزن ووضوح الصورة وإمكانية استخدام
عدة رشائح يف آن واحد وإظهارها عىل هيئة ثالثية
األبعاد ،مؤكدا ً أن اإلدارة تسعى إىل االستفادة من الربامج
التدريبية الرشطية املتنوعة يف العامل .
وأشار إىل أنه يف املستقبل سيتم استحداث وإدخال املزيد
من األجهزة واملعدات الحديثة املواكبة للتكنولوجيا،
حيث تسعى وزارة الداخلية عىل توفري كل ما هو حديث
لجميع القيادات واإلدارات عىل مستوى الدولة لضامن
توفري األمن واألمان للجميع والحد من وقوع الجرائم
واكتشافها قبل وقوعها .
وأوضح أن رشطة أبوظبي تعتمد يف اسرتاتيجية املوارد
البرشية عىل استقطاب الكوادر املتميزة وتعمل عىل
تحسني كفاءتها من خالل فرتات إعداد متواصلة ودورات
تدريبية تعتمد يف برامجها عىل مواد ونظم علمية حديثة
ومتقدمة ملواجهة التغريات العاملية الرسيعة ،والتطورات
يف املوارد البرشية ،مضيفا أن املجهودات مكنت رشطة
أبوظبي من تحقيق منجزات مبجال املوارد البرشية
وحصولها عىل جوائز عاملية انعكست عىل تحسني
مؤرشات األداء إىل األفضل.
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الجريمة
قصص وأزمنة
أمكنة

الم َ
نتحل
ُ
 فطنة النقيب أوقعت المجرم بيد العدالة المجرم انتحل صفات اجتماعية عديدة ومن بينها أمنية
قصة  ...بقلم  :محمود المحمدي
له وجوه وأسامء كثرية ،ويشغل وظائف عديدة،ولديه شهادات يف مختلف
االختصاصات ،هو ليس (الرجل الخارق) ،أو السوبر مان ،بل هو مجرم محرتف أتقن
جرمية انتحال صفة اآلخرين من مسؤولني وأطباء ورجال أمن ،ليعمل عىل خداع الناس
من جهة ،وابتزازهم من جهة أخرى.
ففي أحد األيام ،ويف أحد املستشفيات العامة ،جاء الطبيب (ن،ن) للكشف عىل إحدى
املريضات ،وهي طالبة تبلغ من العمر 17عاما ،لكنها رصخت ،عندما أحست أن هذا
الطبيب حاول التحرش بها ،فحرض الضابط املسؤول عن حامية املستشفى ،والذي
بدوره طلب البطاقة الشخصية للطبيب ،فرفض األخري وقال ،إنه طالب امتياز بكلية
الطب فطلب الضابط منه إبراز بطاقة الكلية فأكد أنها ليست موجودة معه .و عىل
إثر املشادة الكالمية بني اإلثنني اجتمع حشد كبري من الناس مابني أطباء وممرضني
ومراجعني داخل الردهة ،فاستغل حال الفوىض ليتمكن من التسلل و الهرب ،وتبني لهم
فيام بعد ،بأنه التوجد أي وثائق له تثبت أنه طبيب يف هذا املستشفى ،وأنه منتحل
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لهذه الصفة ،مع تأكيد بعض أطباء االمتياز بأنهم شاهدوا الطبيب املزيف يقوم بإجراء
عمليات جراحية بسيطة مثل «خياطة الجروح».
ويف حالة أخرى ،جاء مجموعة من الناس إىل مبنى البلدية للسؤال واالستفسار ،عن
أموال قد تم استحصالها منهم من أجل إجراء بعض الرتميامت للمنطقة ،ومنها
تعبيد الطرق الداخلية وإيصال بعض الخدمات ،وأن لديهم إيصاالت باملبالغ التي
تم استحصالها ،وأن موظفاً يف البلدية أخذ منهم تلك املبالغ وأخربهم أنه يف غضون
شهر ،إن مل يحصل أي إعامر أو ترميم ،بإمكانهم اسرتداد املبالغ التي دفعوها من دائرة
البلدية .وبعد مقابلة مدير البلدية ظهر أنه شخصية وهمية وال صلة له بالبلدية ،وال
صلة للبلدية به.
وقضية أخرى من العيار الثقيل ،ترويها إمراة مسنة ،ابنها موقوف وقد يحكم عليه
بحكم ثقيل ،فسارعت هذه املرأة لتبحث عن محامٍ البنها ،وقد وصلت قرب إحدى
املحاكم ،لتلتقي برجل يرتدي البدلة ويحمل بيده حقيبة ،فقال لها :لقد وجدت

قصص الجريمة

لم تنطلي اللعبة على النقيب (خ ،أ)
النقيب -:حارض سيدي عرفت القضية  ...أبرش  ..اعتربها محلولة ،لكن هناك بعض
العراقيل  ..إذا أمكن ترشفنا بزيارتك للمديرية ،أو أن نلتقي يف مكان عام لنناقش
األمر سوياً.
ففضل صاحب االتصال اللقاء يف مكان عام فتم نصب الكمني له .وبعد حوار بني االثنني
متكن رجال الرشطة من إلقاء القبض عىل هذا املجرم.
وبعد التحقيقات اعرتف بارتكاب جرائم كثرية من ضمنها انتحال صفة الطبيب
وموظف البلدية وعنرص األمن ،ومحام ،وجرائم كثرية أخرى ،وكان آخرها انتحال صفة
الوكيل األقدم لوزارة الداخلية.
ووجهت إليه تهم انتحال الصفات الرسمية ،فقبع يف السجن ليقيض مدة عقوبته،
وهذا هو املكان األنسب له وألمثاله ممن يحاولون ابتزاز الناس يف أرزاقهم وأعراضهم
ويحاولون تشويه واجهات الدولة من خالل انتحال الصفة الرسمية والتقليل من
أهميتها.
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عندما يتوقف العقل !!

آفاق

ضالتك ،فأنا املحامي الذي تبحثني عنه ،لكن قضية ابنك قضية عويصة وتحتاج إىل
مبلغ ضخم لحلها ،فأجابته قائلة :كل ما أملك يرخص من أجل خالص ابني من السجن.
فقال لها :لن أفعل شيئاً قبل أن أستلم أتعايب كاملة ،فقالت له :فالك طيب ،سأحرض
لك املال يف غضون يومني أو ثالثة عىل األكرث .فرهنت بيتاً لها يف البنك وباعت سيارتها
وجمعت املبلغ ،وذهبت إليه ،فأخربها بأن ابنها سيعود إىل حضنها يف أقرب وقت.
ويف اليوم التايل اتصلت به لرتى ما فعل ،فال مجيب ،فالهاتف مغلق أو خارج نطاق
الخدمة .حاولت مرارا ً وتكرارا ً دون فائدة ،فلم تجد له أثرا ً فذهبت إىل غرفة املحامني،
فقال بعضهم :إننا رأينا هذا الشخص هنا ملرات عدة ،لكننا النعرفه إن كان محامياً
أم ال ؟ فاتضح فيام بعد أنها كانت ضحية انتحال صفة ،فخرست البيت والسيارة ومل
تستطع إنقاذ ولدها.
ويف حادثة أخرى شاهد الناس سيارة سوداء مرسعة تتبع سيارة أجرة ومتكنت يف
النهاية من إيقافها ،وتم إنزال فتاة من سيارة األجرة وأخذها إىل السيارة األخرى ،ومل
يتدخل الناس كونهم فهموا أن صاحب السيارة السوداء هو أحد رجال األمن ،وهو
مكلف مبهمة .ويف وقت الحق قدمت فتاة يف سن الثامنة عرشة من العمر لتقديم
شكوى مبحاولة اختطافها من قبل شخص أنزلها من سيارة األجرة التي كانت تستقلها
مدعياً أنه يعمل يف إحدى الدوائر األمنية وأركبها يف سيارته ليذهب بها يف مكان خلف
بعض األبنية ويشهر يف وجهها سالحاً أبيض ،محاوالً اغتصابها ،إال أنها قاومته ومتكنت
من الفرار ،ومن ثم اإلبالغ عن الحادث.
وتكررت األحداث وأصبح َهم األجهزة األمنية اصطياد ذلك املجرم ومحاكمته ليأخذ
جزاءه العادل.
وبدأ التدقيق عىل مالمح هذا املنتحل ،وتم رسم أكرث من صورة له ومن ثم عرض
تلك الصور عىل كل الذين حدثت معهم تلك اإلشكاالت ،وتم التعرف عىل مالمح
قريبة ملالمحه عن طريق إحدى الصور املرسومة ،وتم تعميم الصور عىل كل األقسام
للمساعدة وتسهيل عملية مطاردته.
وعىل الرغم من أنه يف كل عملية كان يحاول تغيري شكله ،إال إن هناك مالمح ثابتة
الميكن تغيريها.
ويف أحد األيام ألقت الرشطة القبض عىل أحد املشتبه فيهم بإحدى القضايا وأودع
التوقيف ،وكان النقيب (خ،أ) هو ضابط التحقيق يف هذه القضية ،وبعد أيام من
اعتقال ذلك املطلوب تلقى النقيب (خ،أ) اتصاالً.
النقيب  :نعم  ..من املتكلم؟
 هل أنت النقيب (خ،أ)النقيب :نعم من حرضتك؟
 أنا الوكيل األقدم للوزارة.النقيب :أهال  ..أهال سيدي  ...آمر .
 لديكم مسجون قي قضية  ...والقضية عندك ...أرجو أن تخلص األمور وتنهيها منعندك ،ومايف داعي تكرب وتروح املحكمة.

* هل يتوقف عقل اإلنسان عن التفكير أحيانًا؟
ال أستطيع اإلجابة على هذا السؤال ،ألنني لست
مختصًا في هذا الجانب ،وأترك اإلجابة الستشاري
األمراض العصبية والنفسية يتناول األمر في المرات
القادمة -إن شاء اهلل -وأذكر قول أحد الفالسفة
حين قال«:أنا أفكر إذًا أنا حي» ،أما أنا سأتناول بشيء
من خبرتي المتواضعة في هذا الجانب ،فعندما
يتصرف أحد األشخاص تصرفًا يعود عليه بالضرر
أو يعود على اآلخرين ،يقول الكثير منا :أين عقله؟
لماذا لم يفكر في نتائج عمله ،والبعض يقول :إنه
مجنون!! ،أي أنه فقد عقله فتوقف عن التفكير في
مخرجات عمله .لقد أتيحت لي الظروف أن ألتقي
مع مجموعة من األشخاص سواء عندما كنت أعمل
في التحقيق أو مديرًا للسجن المركزي ارتكبوا بعض
الجرائم ،ومنها جنايات مثل :القتل ،أو الشروع فيه،
وقضايا أخرى تدخل في مخالفات القانون الجنائي،
وكانوا سببًا في قتل آخرين أو التعدي على األنفس
واألموال واألعراض ،وكانت الحصيلة اإلضرار باآلخرين،
وبأنفسهم وأسرهم وفقدوا الكثير مما كان
متاحًا لهم ،مثل :أعمالهم ،وأسرهم ،وسمعتهم
في المجتمع ،وأصبحوا بين قضبان السجن يقضون
بقية حياتهم .أكثر الذين سألتهم ،هل فكروا في
نتائج أعمالهم قبل اإلقدام عليها ،وهل استعرضوا
األضرار التي ستحل باآلخرين المجني عليهم وعلى
أسرهم ،وهل فكرت في نفسك وفي أسرتك
وزوجتك وأبنائك وغيرهم؟ أغلبهم جوابه الصمت
والنظر إلى األرض!!
ومنهم من قال :لم أفكر في تلك اللحظة في
نتائج ما قمت به ،والقليل قال :لقد توقف عقلي
عن التفكير ولم يكن أمامي إال تنفيذ الجرم الذي
قمت به!! السؤال المطروح :هل هؤالء النوع من
الناس مصابون بأمراض نفسية ،وهل عاشوا ظروفًا
طبيعية في طفولتهم وحياتهم عند البلوغ ،هل
هذا النوع هم الذين يطلق عليهم (السايكب
تيون) ،هؤالء قاموا بأعمالهم سواء كانوا بكامل
وعيهم ،أو قاموا بأعمالهم خارج إرادتهم ،بعض
هؤالء أناس طيبون ومحترمون ،ولكن كيف تصرفوا
بهذه الطريقه والصورة البشعة؟ وفي آخر مقالي
أعدكم بالتواصل مع الشخص المختص لإلجابة عن
كل األسئلة التي ظلت بدون جواب.
عميد متقاعد /صالح الشمالي.

حوار

إبنة رأس الخيمة
الدكتورة أسماء فراج الكتبي

من إمارة رأس الخيمة مسقط
رأسها ،ومن فصول المدارس
التعليمية المسائية برزت شخصية
نسائية إماراتية رسمت مسيرة
حياتها على مدى ثمانية وعشرين
ً
عاما من االجتهاد والوالء لوطن
تعتز بانتمائها إليه ولتثبت عن
جدارة أن المرأة اإلماراتية صاحبة
حضور متميز ال يحده طموح
ورغبة وثقافة ،بل ويتجاوز أفقها
حدود المسافات نحو العالمية
والدولية .الدكتورة أسماء
فراج الكتبي ،عالمة وباحثة
التدريس
وأديبة وكاتبة مارست
ً
األكاديمي كأستاذ مشارك مرورا
بالعمل الدبلوماسي لينتهي
المطاف مع بداية جديدة على
خطى ومسار العلم والبحث
العلمي كمحاضرة في أرقى
وكاالت البحوث والعلوم الفضائية
الدولية العمالقة (ناسا).

أول محاضرة خليجية وعربية
أمام علماء (ناسا) الفضائية

حوار :ماهر عبد الرحمن سالم
السؤال التقليدي يطلب التعرف على هويتك

أسامء محمد الفراج الكتبي ،من مواليد إمارة رأس
الخيمة وبالتحديد من منطقة املعرييض ،أم البنة وجدة
لحفيدتني ،حاصلة عىل شهادة الدكتوراه من جامعة
ليفربول يف بريطانيا ،وحالياً أشغل منصب مؤسس
ورئيس الجمعية الجغرافية اإلماراتية .
كيف كانت بداياتك مع مراحل التعليم؟

الطريق إىل العلم عادة ال يكون معبدا ً تحيطه الورود من
كل جانب ونتيجة لزواجي املبكر كان البد من االنقطاع
عن مواصلة التعليم ألتفرغ لواجبايت األرسية وبعد
انفصايل عاودت الرجوع إىل فصول الدراسة املسائية
وألكمل دراستي الثانوية بتفوق ،وبدعم وإعانة مادية
من وزارة الشؤون االجتامعية ،واستطعت -بفضل الله-
االلتحاق بالدراسة يف جامعة االمارات مبدينة العني
وتخصصت يف دراسة الجغرافيا وعلم ( الجيومرفولوجية).

لماذا اخترت الجغرافيا دون سواها من العلوم؟

هي امتداد لتحقيق جزء من طموحي العلمي ومحبتي
للطبيعة واألرض ،حيث كنت محبة للرحالت واستكشاف
ما يعتيل هذه األرض من معامل وظواهر مدهشة وكشف
أسبارها وأغوارها التي تحيك عن قدرة الخالق العظيم
يف خلق التكوين  .لذلك فضلت دراسة الجغرافيا وحري
عىل الطالب أن يدرس املجال الذي يرى نفسه فيه ومدى
قدرته عىل التعرف عليه والتعلق به.
وبعد تخرجك األكاديمي.

الطموح لدي مل يكن سهالً ،ولكنه غايتي لذا قررت أن
أواصل دراستي حتى أحصل عىل درجة الدكتوراه يف
مجال تخصيص ،وبتوفيق من الله ،حصلت عليها من
جامعة ليفربول يف بريطانيا عام 1996م ،ألعود أدراجي
إىل وطني ،حيث ترشفت بانضاممي إىل جامعة اإلمارات
كأستاذ مشارك ،وكانت مرحلة يف غاية الجامل أن أنقل ما

تعلمت لطلبة وطالبات أبناء جلديت وبحامس كبري وجهد
متواصل أمام مسؤولية أن تكون املعلم وتحمل رسالة
سامية ونبيلة .
الجيومرفولوجية هي تخصصك األكاديمي ،ماذا
يعني؟

هي كلمة يونانية األصل وتعني علم أشكال سطح
األرض ،وهو علم يعنى بدراسة سطح األرض والتضاريس
الجغرافية من جبال وسهول وأودية وصحارى وسواحل
وغريها ،وهي من فروع الجغرافيا الحديثة تدرس أشكال
الوصف والتحليل والتفسري لسطح األرض وخاصيته
الكونية ،وأنا أول سيدة اماراتية تنفرد بهذا التخصص
العلمي .
مارست العمل في المجال الدبلوماسي ،كيف
تعاملت معه؟

كان يل عظيم الرشف أن أكون كسيدة إماراتية متثل بلدها
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دخلت (ناسا)
باسم اإلمارات أوال ً
وباسمي ثانيًا
بحضارته وثقافته و أكون عىل قدر املسؤولية التي أولتني
إياها الحكومة الرشيدة وألنطلق من طواعية الذات
لخدمة وطني وأمثله خري متثيل ،حيث التحقت مبنصب
امللحق الثقايف بدرجة مستشارة بامللحقية الثقافية يف
الواليات املتحدة األمريكية (واشنطن) ،وبتكريم أوالين
إياه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي آنذاك وكان من واجبي التعامل مع
هذا املنصب بكل حرفية وإتقان ،ونحن يف هذا العمل
نتحاور مع ثقافات العامل ويف جعبتنا ثقافة وطننا الغني
باملوروثات الثقافية واألدبية وأصالة التقاليد العربية
اإلماراتية عرب مفهوم الرتاث القديم والحديث ،وحكاية
أجداد وشعب أدهش العامل مبا صنع من إنجاز عرب زمن
بسيط مقارنة مع غريه من األمم والشعوب .
كملحق ثقافي هل كنت راضية عن أدائك؟

بالتأكيد ،وبكفاءة عالية واقتدار وبروح معنوية عالية،
ومن موقع عميل مع الطالب والطالبات الدارسني يف
بالد االغرتاب أعتربهم مبثابة إخويت وأصدقايئ أتواصل
معهم ليل نهار ،وكنت لهم األم واألخت والصديقة،
ومن الواجب الحيس والوطني أن نكون معهم عىل
مسافة املرت الواحد لينهوا دراساتهم العليا بخري وسالم
ويكونوا ذخرا ً لوطنهم وذويهم .وعندما تويل القيادة
هذا املنصب للمرأة فهي عىل دراية كاملة أن سيدة
اإلمارات عىل قدر املسؤولية الكاملة لتتبوأ املكان الذي
يؤهلها لحمل ثقة أصحاب القرار.
كيف وصلت الدكتورة أسماء إلى معقل (ناسا)؟

قبل عامني تقريباً كنت ألقي محارضة يف جامعة (أيونا)
األمريكية ،ضمن سلسلة البحوث العلمية املتقدمة وكانت
املحارضة عن أشكال سطح األرض بدولة اإلمارات وبعد
إلقاء املحارضة علم باحثون يف (ناسا) بتخصيص ودعوين
للقاء مجموعة من علامء الوكالة والتحدث أمامهم عن
تخصيص ودراستي  .وبالفعل تحدثت أمام مجموعة كبرية
من علامء الوكالة حيث طلب مني التعاون والتنسيق مع
الوكالة ،يف مرشوعات بحثية يجرونها حول سطح األرض .
ومرشوعات حول طبيعة كوكب املريخ وعالقة خصائصه
مع كوكب األرض .
وهل أثمر ت عالقتك مع (ناسا) بمشروعات تخص
اإلمارات؟

بالتأكيد ،حيث ستقوم الوكالة بإجراء بحث علمي متقدم
الستكشاف املياه الجوفية يف صحراء الخليج ،وبحوث
االستشعار عن بعد وعدد من املرشوعات البحثية ذات

الصلة ،وقد تم اختياري منسقاً علمياً للمرشوع ،وسوف
انتقل إىل مقر الوكالة يف الواليات املتحدة ملدة ستة أشهر
لتنفيذ مرشوعات أخرى .وكذلك بالتشارك مع (ناسا)
سنبدأ يف تنفيذ مرشوعات بحثية يف منطقتنا العربية
ستحدث نقلة علمية كربى يف مجال اكتشاف املياه
الجوفية .
هل أسعدك ذلك؟

بكل تأكيد انا فخورة لنفيس ووطني أن أكون يف هكذا
رصح علمي عمالق دخلته ليس باسمي فقط ،وإمنا باسم
دولة االمارات أوالً ،وذلك يتطلب مني الجهد والعمل
الدؤوب للوصول باملهام املطلوبة عىل أكمل وجه ووصول
سمعة بلدي مبا يرشف اسمها وقيادتها وشعبها .
المرأة اإلماراتية انخرطت للعمل في المجال
الشرطي ما رأيك بذلك؟

مساهمة املرأة يف العمل الرشطي بإداراته وأقسامه
املختلفة جعل من طموحها واسع األفق ،وهو ليس سهالً
وبعض األماكن واالختصاصات يتطلب أن تتواجد املرأة
ممثلة فيه  .ولوال كفاءتها ما وصلت إىل رتب قيادية
عليا ،وهن من الضباط السيدات وصف الضباط ،وغريهن
يعملن تحت لواء خدمة الوطن والوالء له ،وبقدرة عىل
تحمل املسؤولية الكاملة .
عرف عنك نشاطك في مجال حقوق اإلنسان
وتأسيسك منظمة ديسنسي ليمتد ( حياة
كريمة) .

من مبدأ اإلنسانية يف وجد القلوب املحبة للسالم واحرتام
كيان اإلنسان الذي من حقه أن يعيش حياة كرمية طيبة،
وهي صوت ينادي بضامن حقوق اإلنسان وحقوق
الشعوب املحبة للسالم والحياة ،وهي ثقافة ال تكتمل
إال بوجود نية الحب للناس ونية شعوب تحب وتحرتم
بعضها من مبدأ التعايش السلمي الذي أتت به كل
الرسائل الساموية ،وخصوصاً يف زمن تشوبه النزاعات
واالقتتال الدامي التي تدمر كينونة اإلنسان وتسلبه حق
الحياة  .وجاءت فكرة (حياة كرمية) نتيجة حوارات بني
أبناء الشعوب العربية عرب موقع التواصل االجتامعي،
وكوين مؤسس ورئيس إدارتها ،فقد حرصت أن تكون
هذه الحوارات قريبة من روح الثقافة العربية من خالل
منطقها الثقايف ،وأعمل عىل أن تكون عربية الروح واملنشأ
واملقر لحقوق اإلنسان ،ومقرها حاليا العاصمة الربيطانية
لندن ،ولتكون تحت شعار الخري والحب املطلق للبرشية
ونرش ثقافة السالم بني الشعوب .
ً
تشغلين حاليا منصب مؤسس ورئيس الجمعية
الجغرافية اإلماراتية ماذا عنها؟

تم إنشاء الجمعية منذ أربع سنوات ،وهي الوحيدة يف
الدولة لتكون مقرا ً مواكباً ومشجعاً للبحوث الجغرافية
تستقطب أبناء وبنات اإلمارات الدارسني واملهتمني من
خالل تنمية الفكر العلمي الجغرايف والعمل عىل تطويره
ودراسة العلم الجغرايف بأسلوب جديد وتنظيم الرحالت
للطلبة لالطالع ودراسة بحوثهم عىل أرض الواقع والربط

بني الهيئات املعنية داخل الدولة وخارجها  .وقد متكنت
الجمعية من خالل فريق عملها وضع اليد عىل اكتشافات
أثرية هامة داخل وخارج الدولة تدخل ضمن سياق
عملها أثناء عمليات البحوث واملسح الجغرايف ،ولدينا
برامج جدا ً هامة سيعلن عنها يف وقتها .
ولك أيضا تجربتك الطويلة مع األدب وكتابة القصة
والرواية.

منذ طفولتي أحب الكتابة وكربت معي هذه املوهبة
وتعمقت فيها وتعترب كتابايت انعكاساً ملا أشعر به  .وقد
بدأت بكتابة املقال والقصة القصرية وروايات عديدة
أعمل عىل اكتاملها ثم كتبت الخواطر التي أشارك فيها
بربنامج أسبوعي يف إذاعة رأس الخيمة  .ويف رصيدي ما
يقارب  130خاطرة و 10قصص قصرية ومجموعة قصصية
بعنوان (سكاتر) وكتاب حول النقد االنطباعي .
أسفارك ورحالتك حول العالم هل استفدت
منها؟

رحاليت أثرت كثريا ً يف تجربتي مع الكتابة وإبداعات القلم،
فقد تنقلت يف بلدان كثرية حول العامل واطلعت عىل
ثقافات مجتمعاتها وإنجازاتها األمر الذي ساعدين عىل
تكوين فكرة عامة عن حياة الشعوب كام كانت استفاديت
من رحالت البحوث والدراسات العلمية التي شملت
بلداناً عربية وأوروبية .
ماذا يعجبك في رأس الخيمة؟

كل ما فيها هو جزء من ذايت ،أرض ولدت عليها وترعرعت
يف أحضانها ،هي نسمة الروح وعندليب القلب ،كنت
أشكو لها همومي فتأخذ بيدي إىل طبيعتها وجبالها
وبحرها وسهولها ،تنسيني همومي ومشاق عميل .وأنا
عاشقة ومحبة لها وكل أبنائها يقفون يف الصف األول يدا ً
بيد مع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة -حفظه الله -الذي أخذ عىل عاتقه
وضع خارطة التحديث والتطوير نحو مستقبل طموح
باإلنجاز واالرتقاء باإلمارة نحو آفاق حضارية حديثة،
وبخطوات بدأت وال زالت إىل أن تكتمل وتواكب حضارة
دولة أدهشت العامل مبا صنعت من إنجاز تجاوز حدود
التحدي والزمن.
العدد ( ) 8

مــــــايو

2014

53

حوار

العدد ( ) 8

مــــــايو

2014

55

بحوث ودراسات شرطية

المسؤولية المجتمعية
للقضايا االجتماعية ()2-2

تعتبر المسؤولية المجتمعية
ضرورة ملحة الرتباطها بقضايا المجتمع ،ويدخل من ضمنها الرسمي:
(الحكومية /مؤسسات ا
لدولة)،
وغير
ا
لرسمي
(ا
لمجتمع
ال
مدني)،
والقطاع الخاص (التجار ورجال
األعمال) .وبدورها
ارتبطت
بقضايا
األمن المجتمعي ،مما يسهم في تحقيق األمن في المجتمع،
وال يقتصر األمن
على
الجانب
ال
شرطي
(الب
وليسي)
ولكن لألمن مجاالت أخرى تسهم المسؤولية
المجتمعية
فيها
بشكل
كبير،
كاألمن
األسري
واال
جتماعي
والفكري
و
الوطني والسياسي واإلنساني
والنفسي  ..إلخ .
إعداد الدكتور  /يوسف محمد شراب
إدارة دعم جهود التنمية المجتمعية  -القيادة العامة لشرطة دبي
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المتسولون
الفقر ،واألزمة االقتصادية ،والجهل ،وسوء الوضع املعييش والبطالة،
وعدم توفر الرعاية الصحية الالزمة ،باإلضافة إىل عدم توفر السكن املالئم
الذي غالباً ما يكون رواده من املتسولني ،هم من املناطق املكتظة بالسكان
التي تفتقد إىل أبسط مقومات الخدمة والرعاية الحكومية ،حيث إن كثريا ً
من اآلباء يتجاهلون حقوق الطفل ورغباته ،سالبني منه الثقة بالنفس
دون تربيته تربية سليمة ،لذلك فالتسول هو عبارة عن مرض اجتامعي
لرمبا يكون املتسول من األغنياء ،إال أنه فقد عزة نفسه مبد يده ال خجله،
باإلضافة إىل التكاسل عن العمل والسعي يف األرض معتمدا ً عىل اآلخرين
بإعالته ،لذلك توجد العديد من األسباب التي تدفع الفرد إىل التسول،
ومثال ذلك انعدام فرص العمل ،وانعدام كفاءاتهم التعليمية ،باإلضافة إىل
العنف األرسي ،وإهامل األم واألب ،ونشوء الطفل يف أجواء أرسية منحلة،
وبالتايل يتأثر الطفل مام يدفعه إىل الترشد واالنحراف والتسول ظناً منه أنه
املالذ اآلمن ،وهذا بدوره يعود بالخلل االجتامعي املؤثر قطعاً عىل البناء
االجتامعي سلباً من التطورات التي تشهدها املجتمعات ،وانهيار العديد
من جوانب املنظومة األخالقية للمجتمع .وتستقطب املناطق املتحرضة
والغنية وذات الرثاء املرتفع ،مثل هذا النوع من املتسللني أو الشحاذين،
مام ميثل عبئاً عىل أجهزة األمن للتصدي واملواجهة .
وقت الفراغ
من املشكالت األساسية التي يعاين منها شبابنا – والشباب العاملي
بصفة عامة – مشكلة قضاء وقت الفراغ ،لذلك يؤدي وجود وقت متسع
من الفراغ لدى أعداد كبرية من الشباب إىل االنخراط يف اللهو ،والعبث،
والجلوس عىل املقاهي ،أو التسكع يف الشوارع والطرقات ،ومثل هذه
الحالة من الالمباالة والالجدية قد تنمي يف الشاب عادة اإلهامل ،وقد
تدفعه نحو االنحراف والضياع  .كذلك فإن الفراغ قد يدفع الشاب إىل
التورط يف بعض الجرائم ،وضياع وقت الشاب سدى يجعله يفقد قيمة
فرتة حاسمة وهامة من حياته ،وهي فرتة املراهقة والشباب ،تلك الفرتة
التي يتعني أن تكون فرتة إعداد واكتساب للخربات واملعارف واملعلومات
والتكوين العلمي والخلقي واملهني واالجتامعي للشباب ،وعدم استغاللها
يجعل الشاب متأخرا ً يف الوصول إىل حالة النضج والرجولة .
أطفال الشوارع
أطفال الشوارع تعبري عام يستخدم لوصف األطفال واليافعني من
الذكور واإلناث الذين يعيشون يف الشوارع لفرتات طويلة من الزمن ،وهناك
أسباب كثرية ليك ينتهي الحال باألطفال يف الشارع ،فبعضهم ليس له بيت،
إذ رمبا تخلت أرسته عنه ،والبعض اآلخر من اليتامى أو املحرومني ممن
تقدم لهم الرعاية األولية  .ويشهد العامل اآلن مشكلة كبرية ذات عواقب
مأساوية ،فهناك ماليني من أطفال الشوارع يعيشون منعزلني ،يعانون من
سوء التغذية منذ والدتهم ،يفتقدون العطف والتعليم واملساعدة  .لذلك
بات معروفاً أن ظاهرة (أطفال الشوارع) هي من أهم القضايا وأخطرها
لتداخل أبعادها اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية واألمنية،
ولتزايدها باطراد ،واستفحالها يف بلدان نامية ومتقدمة ،ولذلك فهي
مشكلة عاملية تطورت إىل ظاهرة تفرض نفسها وتستقطب اهتامم املعنيني
بالتنمية البرشية وحقوق اإلنسان وبدأت معظم الدول يف تخصيص
وحدات لحقوق اإلنسان واالتجار بالبرش يف إدارتها الرشطية ،مام يؤكد
مسؤوليات وأعباء جديدة عىل األجهزة األمنية .
الطالق
تعترب األرسة هي أول وأهم وأقدم وأقدس مؤسسة اجتامعية نشأت يف

البرشية ،ولكن يواجه األرسة خطر كبري قد يعود عىل الزوجني وعىل األبناء
بنتائج سلبية وهو ما عرف بالطالق ،إذ يعد الطالق أزمة يف املجتمع ،تبدو
هذه األزمة قانونية يف لحظة ،وقد تبدو اقتصادية يف لحظة أخرى ،ولكنها
يف الواقع أزمة اجتامعية  .والشك أن الطالق يرتك بصمته وآثاره السلبية
عىل املطلقني ،وعىل أوالدهم ،وعىل املجتمع بأرسه ،وأن الرضر الذي يقع
عىل هذه الفئات نتيجة الطالق لهو أكرب بكثري من فوائد ومقاصد الطالق،
وبنظرة فاحصة مدققة عىل الجوانب االجتامعية والرتبوية واآلثار املزعجة
والخطرية عىل املجتمع بصفة عامة ،فإن سلبيات الطالق إدراك األطفال
أسباب الشقاق والنزاع الدائم بني الوالدين ،وذلك ينعكس عىل األوالد سلباً
بالترسب من املدارس واالنحراف يف السلوك وضعف الثقة بالنفس وعدم
القدرة عىل التطور الفكري وعدم التوازن ومشاركة الجامعة وحرمانهم
من التنشئة االجتامعية السليمة ،فالطالق له أثر عىل األمن االجتامعي
داخل العائلة الواحدة وآثار عىل األمن الخارجي مبا يرتتب عليه انحرافات
يف سلوك األبناء .
اإلسراف والتبذير
اإلرساف والتبذير نوع من التهور والترسع ،وعدم التبرص بعواقب
األمور ،وقد يكون دليالً عىل االستهتار وعدم الحكمة يف تحمل املسؤولية،
وكل ذلك يؤدي إىل عواقب وخيمة ويقيض عىل حياة األمن واالستقرار ،كام
أن فيه كرسا ً لنفوس الفقراء وبطرا ً ألهل الغنى ،كام يعد اإلرساف والتبذير
سبباً رئيساً من أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردها ،وهو وإن كان
متعدد الصور واألساليب إال أنه يؤدي بشكل عام إىل نتيجة واحدة ،وهي:
استهالك غري املحتاجني لحاجات املحتاجني !!
التحرش
ظاهرة التحرش الجنيس ،التي أخذت بالتصاعد مع زيادة تدين
مستوى وعي الناس بحقوق النساء وغياب التوعية والقوانني املعاقبة
لتلك الظاهرة ،إضافة إىل عدم جدية منفذي القانون يف اتخاذ القرارات
واألحكام الرادعة ملرتكبي تلك الجرائم التي تعرضت لها نساء بريئات
ليس لهن ذنب سوى أنهن إناث  .وهذه الظاهرة ال تجد لها موقعاً أو
مكاناً معيناً ،فهي موجودة يف البيت ،ويف الحي ،ويف الشارع ،ويف أماكن
املواصالت ،ومقار العمل .وال يقترص التحرش بالفتيات والنساء ،بل امتد
ليكون التحرش باألطفال الصغار من الذكور ،لذلك يعترب التحرش وسيلة
من وسائل زعزعة استقرار أمن املجتمع ،نظرا ً الرتباط التحرش يف خلق
رصاع بني أفراد املجتمع والنتاج والخالفات التي تصاحب ذلك السلوك
السيئ  .نخلص من هذا العرض أن املجتمع – أي مجتمع – ال يخلو من
املشكالت والظواهر التي تتطلب املعالجة والتدخل ،ألن تركها دون تدخل
يعني املزيد من االنحرافات واملزيد من الجرائم واملزيد من التعدي عىل
الحريات الخاصة والعامة التي يتوجب أن يتصدى لها األمن والقانون،
إن مل يتم التصدي لهم بكافة الوسائل ،فهم قنابل موقوتة .وأما وقت
الفراغ ،وخصوصاً للشباب وللعاطلني عن العمل ،وعدم استثامره يف النافع
واملفيد سيؤدي إىل املزيد من القلق عىل األرس واملجتمع ،مام ينعكس عىل
خروجهم عن القانون لوقوعهم يف املساءلة والعقاب  .أما (أطفال الشوارع)
فاملبدأ أن يكون الطفل تابعاً ألرسة طبيعية وخروج فئة من األطفال من
بيئتهم الطبيعية إىل بيئة مفتوحة (الشوارع) ال رقيب وال حسيب سوف
يرتك آثارا ً قد ال يحمد عقباها ،وأما املسنون ممن أعطوا أعامرهم للوطن
يف العمل واإلنتاج ،فأقل القليل هو تقديم كل وسائل الرعاية واالهتامم
كجزء من رد الجميل وأما املدمنون فأمر اكتشافهم ورعايتهم ومتابعتهم
من األهمية لتحويلهم من طاقة سلبية إىل طاقة إيجابية يف املجتمع ليكون
لهم دور يف البناء وتحمل املسؤولية .
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إن الشباب ميكن أن نلخصه يف كلمة واحدة ،وهي «الخصوبة»
ليس باملعنى الجنيس الضيق ،ولكن بكل املعاين الواسعة التي
تستوعب التفجريات الجسدية والنفسية والعاطفية والروحية لهذه
الفرتة الثمينة من فرتات العمر.
ومن ينظر بعمق يجد أننا مل نستثمر الشباب حق االستثامر ،بل رمينا
به يف اتجاه «العقم»  ،عقم يرم املستقبل من األمل  ،وتركنا آليات
العقم تجهض خصوبة االستعداد للعطاء  ،إنه عقم مقصود متعمد
بفعل فاعل مع سبق اإلرصار والرتصد محلياً وعاملياً  ،إنه عقم يكمن
يف فقدان هيبة السلطات التقليدية األرسية واملدرسية واملجتمعية
ملرجعيتها ،حيث مل يعد الكبار ميثلون مرجعية فعلية للجيل الصاعد
عىل صعيد املعرفة عىل األقل  .إنه عقم جعل الشباب يتقن التعامل
مع تقنيات املعلومات وقواعدها ويعيش بها ولها وعليها! لدرجة أصبح
معها الجيل الجديد جيالً استبدل مرجعية الكبار مبرجعية الشبكة
العنكبوتية من أطراف األصابع عىل الحروف  .. w.w.wوامتد األمر إىل
أبوة بديلة مع الدوت كوم  .هنا تربز مالمح أزمة يف العالقة بني الكبار
والشباب ،حيث بدت مالمح فقد الثقة والسلطة بعد فقد املرجعية ،ومع
هذا املأزق تكاد املجتمعات تتحول مواطن وبؤر تفجري متنوعة األلوان ،
تطرق يف مختلف االتجاهات  ،وأصوليات جامدة  ،وعنف ووسائل تعويض
غري متكيف أو تبلد واستسالم واجرتار الكآبة وامللل والجنوح باتجاه ألوان
متنوعة من اإلدمان الجسدي والعقيل والتوجهات التدمريية التي تقع
إثر القيادة املتهورة للسيارات – عىل سبيل املثال – يف طرف منها  ،وتقع
الهجامت االرهابية – مع التحفظ – يف الطرف

مرجعية لـ w.w.w
ّ
وأبوة الدوت كم !

إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني

الشك أن حياتنا العربية الراهنة والمستقبلية في
أمس الحاجة إلى علم نتفهم به الشباب  ،ونفسح
برؤى هذا العلم لتفعيل طاقاتهم ،أو على األقل
نتلمس به خصائص هذه الفترة الزمنية من األعمر ،
ذلك ألننا – في الحقيقة – نفقد الكثير من طاقة
الشباب .
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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نقطة ضوء

سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

أسلوب حياة

البعد الخامس

اآلخر ،وكلها سلوكيات عىل طاقة الشباب تنتهي إىل تدمري الذات الفردية
والذات الجامعية بعد ذلك .
علينا أن نجسد اهتاممية «العني الساهرة» عىل الشباب ،والهدف هو
التنبيه إىل خطورة ما متثله الصورة  ،فالشباب كتلة حرجة – فعالً – بكم
العمر وتأجج الطاقات وترامي الطموحات ومتادي األحالم .
إننا أمام قضية بالغة الخطورة ال ينبغي أن نستسلم فيها لسيناريوهات
العوملة املتطرفة التي ترسم وتزين طرق اإللهاء و بال مباالة .
ال نقول أبدأ بسياسة القمع واملنع  ،بل نقول برضورة أن تبقى العني
الساهرة عيناً ترصد وتعمل عىل إيجاد البدائل الستيعاب طاقة شبابنا
وتفعيل طموحاتهم .وإىل كل من يتابع ما تقدمه العني الساهرة من
تنبيهات نقول ،نظرة إىل الشباب أكرث دقة وأكرث انتباها ً،وليعمل الجميع
عىل أن منأل أوقات شبابنا باملثمر الجاد ،ألننا إن مل نفعل سوف تقوم
قوى أخرى بهذه املهمة لكن يف االتجاه املعاكس عاملة عىل إزكاء قافية
مصالحها الخاصة .
عىل كل منا أن نفتش يف أجهزة املعلومات لريى كم مرجعية يف الـ ،w.w.w
وكم من أبوة يف الدوت كوم تعمل عىل إهداء قيم وموروثات نجهد
يف زراعتها واستمرارها  .إن الفرصة مازالت سانحة وعلينا
اإلمساك بها قبل أن يخطفها غرينا .

في البدء  :ال تحكم على الظاهر  ،فربما وراءه مأساة كبيرة.
في مستشفى سقطت باروكة فتاة فضحك الكل عليها
وتشمتوا فيها  ،وعندما ساعدها شاب قالت وهي تبكي
وترتجف :ما ذنبي إذا السرطان أخذ شعري ،احذروا الوقاحة.
مراعاة :البد أن نراعي ظروف الناس  ،فما ندري ما يحكمهم
.
طفل مستواه ضعيف في المدرسة ذهب لقبر أمه وقال
:تعالي معي المدرس يضربني أمام الطالب ويقول أمك
مهملة وال تهتم فيك  ،كن حذرًا فبعض الكالم يقتل.
أخالق :ليست األمراض في األجساد َ
في األخالق
فقط  ..بل ِ
سيء الخلق فأدع ُ
له بالشفاء،و احمد اهلل الذي
لذا إذا رأيت
ٌ
عافاك مما ابتاله .
مسببات :سبب المشاكل و قطع العالقات وشحن
(صمًا ،بُكمًا ،عُ ميًا) فكلنا
النفوس هو نقل الكالم ،فكونوا ُ
إليه راجعون.
أعذار :عجيب من يجد لنفسه عذرا في كل شيء ،وال يعذر
الناس في أي شيء.
تطور :نتشدق بالتكنولوجيا ،ونستخدمها لتسهيل
أعمالنا ،لكن نقف على تفاصيل بسيطة تعرقل كل
التكنولوجيا المتطورة،استخدام بعض المؤسسات لبرامج
الكمبيوتر لتسهيل المهام ،لكنها في الحقيقة غير ذلك،
فاأليام التي تستغرقها الرسالة بسبب تأخر االطالع عليها
يجعلك تترحم على النظام اليدوي القديم ماليين المرات.
اجتهادات  :كثرة االجتهادات بطريقة مزاجية ( فالن قال)
تجعل من نظم العمل ال تطاق ،هال اعتمدنا أسس العمل
الصحيحة وأنظمته  ،بعيدًا عن ما يقوله المجتهدون دون
دراية .
التكريم  :حافز مجرب يحث العاملين على بذل مزيد من
الجهد من أجل تطوير العمل ،كيف إذا لم يشمل الذين
يبذلون جهدًا صادقًا طيلة سنين( ،جنود مجهولون).
ختامها :أجمـل سرقـة هـي سرقـة القلـوب بطـيب
األخـالق.
الفراشة رغم جمالها  :حشرة  ،والصبار رغم قسوته  :زهرة
فال تحكم على الناس من أشكالهم بل احكم عليهم بما
تحتويه قلوبهم .
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محطة شعرية

شكرًا خليفة
شكرًا خليفة ال عد مناك

يا مصدر الخيرات والجود

من طيبة فوادك هويناك

وحبك فلب القلب موجود

حنا خليفة كف يمناك

وكل الخلق يا سيدي اشهود

بالجود يالغالي عرفناك

يا شيخنا يالشامخ الطود

للروح لو تطلب عطيناك

تامر ونحنا خلفك اجنود

كل الشعب خلفك ويفداك

يوم الليالي يصبحن سود

ندعي إله العرش يحماك

عن كل حد وضد وحسود

وتعيش في خير ف دنياك

والشعب يحيا بخير وسعود

شعر  /علي عبداهلل علي الهفيت الشميلي
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محطة شعرية

إعداد :
سلطان العامري

مقتطفات شعرية وهي مجاراة بين الشاعرين
الدكتور محمدبن صبيح المري والشاعر شافي الدردا المري.
 قال محمد:

أنا

موجود

والدنيا

عوافي

رقم سعودي مهو خافي
ولي
ٍ
ثالث ارقام مفتوحة يا شافي

ربي

عسى
وإماراتي
وال

يكافينا

ورقمي

شفت

بالها
معاها

ذا

عالها

اتصاالتك

ً
ورد شافي قائال:

مشاريهي على القرم السنافي

رفيقن

رفيق فكل معاني الطيب وافي

شفا نفسي من الهم ودواها

ماتجافي

واعرف أرقامك ومحدن نساها

بصافي

مبتغاها

أعرفك
ولكن

يا
الزمن

محمد
ماهو

ونفسي

التعزوى

ما

تحقق

ماثناها

ومن المقتطفات األخرى اخترنا لكم هذه األبيات :
من قبل ال تحكم على شخص حاسب
عشان تدرك كيف االحـساس راسب

واجعل مكانك في مكانه دقيقه
وان الظنون أحيان ضد الـحقيقه

على حالنا ما غير الوقت فينا شيء
ندور بياض الوجه ياهل الضمير الحي

نعيش بكرامة نفس و نموت ماخنا
نعز الرفيق وال يجيه الخطا منا
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ركن المالعب

لم والواقع
بين الح

الرياضة

المدرسية
يف قفص
االتهام

تعتبر الرياضة المدرسية بمثابة
القاعدة األولية للحركة الرياضية
والخزان الذي تستمد منه األندية
والفرق المحلية ،وهي القاعدة
التي يتخرج منها األبطال الرياضيون،
بل هي المنجم  -إن صح التعبير
 في مد األندية والمنتخباتالوطنية بالخامات الرياضية .في
جميع بلدان العالم تعتبر الرياضة
المدرسية مادة أساسية كسائر
العلوم األخرى ،إال أن الرياضة
المدرسية عندنا لها نظرة مختلفة،
وهي في الغالب ليست أكثر
من وقت مستقطع يمنح خاللها
الطالب الفرصة للعب ،وكأن
الرياضة هي مجرد ترويح عن
النفس وتسلية لقتل الفراغ فقط،
ً
علما أنه في السابق برزت أسماء
واعدة استطاعت أن تحلق في
سماء ميادين مختلفة من ربوع
الوطن .
تحقيق :بدر بن طبيب
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ركن المالعب

د.إبراهيم السكار

أحمد سالم المهري

حول واقع الرياضة املدرسية ومستقبلها ،حملنا هذه
األسئلة وغريها إىل املعنيني بالرياضة املدرسية واملختصني
فيها ،للتعرف إىل إجابات واقعية لها ،ومن ثم بلورة صورة
واضحة عن واقع الرياضة يف مدارسنا ومستقبلها .
يف البداية تحدث د.إبراهيم السكار :الرياضة املدرسية
لها أهمية كبرية يف إبراز وصقل املواهب ،وهذا يتطلب
عملية تنسيق تتم بني األندية واملدارس للحفاظ عىل
املواهب واالستفادة من إمكاناتهم .ويف اآلونة األخرية تم
إقرار املرشوع األوملبي بهدف رعاية املوهوبني وصقلهم،
والكل استبرش بهذا املرشوع الريايض ونتائجه التي ستربز
خالل الخمس سنوات القادمة .
وحول أهمية الرياضة بالنسبة للطالب والحصص التي
تعطى يف املدرسة قال :الرياضة مهمة جدا ً لكل فرد
من أفراد املجتمع ،وتنبع أهميتها من الطالب والطالبة،
ألنهم نواة املجتمع ومستقبل أي بلد ،وحول الحصص
الرياضية التي تقدم للطالب غري كافية ،ولكن الرقابة
يجب أن تنبع من املسؤول ذاته ،أي املعلم ومدير
املدرسة ،ألن رسالة التعليم أسمى وأعظم ،إن مستوى
الرياضة املدرسية قد تراجع نسبياً ،وذلك ألنه خالل
فرتة من الفرتات تراخت إدارة الرتبية الرياضية مبتابعة
مدريس املادة ،ولكن اليوم بدأت بتصورات جديدة
متقدمة وتطبيق مشاريع منتظمة مفيدة للطالب،
وأنا متفائل بأنه سوف تعود الرياضة املدرسية وبقوة
خالل السنوات القادمة ،بفضل دعم شيوخنا ومسؤويل
التعليم والرياضة بشكل عام .
وتحدث األستاذ أحمد سامل املهري ،عضو مجلس ديب
الريايض عن أهمية الرياضة املدرسية بالقول :ال يختلف
إثنان عىل أهمية الرياضة يف حياة الطالب ،وهذا
يتطلب االهتامم بالحصة الرياضية يف كل االتجاهات
للوصول بها إىل األهداف املنشودة ،وأن يدرك كل شخص
مهمته وواجباته ،وقال ،مجلس ديب الريايض يسعى بكل
طاقته لتطوير الرياضة املدرسية ،وذلك من خالل إقامة
بطوالت منها عىل سبيل املثال ،بطولة الشيخ حمدان بن
محمد للمدارس التي تشمل الذكور واإلناث وتحتضن
أكرث من خمس ألعاب وبطولة كأس ديب للمدارس التي
يحتضنها مجلس ديب الريايض ،ويرشف عليها نجم إسبانيا
وريال مدريد سلغادو ،وكذلك برامج األكادمييات لالعبني
املوهوبني ،وبإرشاف النجم العاملي مارادونا تحت مسمى
(إىل القمة مع مارادونا)

عمر الحمادي

عبدو الجمل

الرياضة معدومة
لدى المراحل الثانوية

فيام طالب املوجه الريايض عمر الحامدي بزيادة الحصص
الرياضية ،وأنها غري كافية وقال الرياضة املدرسية معدومة
لدى املراحل الثانوية ،ولدينا زيادة يف األوزان لدى طالبنا
بسبب قلة الحركة وعدم مامرسة الرياضة ،وأطالب أولياء
األمور مبساندتنا بتشجيع أوالدهم عىل مامرسة الرياضة
الهامة ،مع العلم أن الرياضة املدرسية تشكل اللبنة
األساسية لرياضة الوطن ويجب إيالؤها فائق الرعاية
واالهتامم .وختم قوله ،نحن يف إمارة رأس الخيمة نعاين
من البنية التحتية للمالعب والصاالت الرياضية ،ومن
الواجب أن تكون يف كل مدرسة صالة رياضية ،ولكن
لألسف صالة واحدة فقط يف اإلمارة ،مع العلم أن أغلب
املدرسني للامدة هم من الكفاءات العالية ،وحتى تكون
لدينا نتائج مميزة يجب زج هؤالء املدرسني بدورات
متخصصة لصقل موهبة الطالب .
المدرسة تصنع الالعب
والنادي يصقله

وأكد الدكتور عبدو الجمل ،أن الحصص الرياضية تلبي
طموح الطالب إىل حد كبري ،مبعنى نطالب زيادة الحصص
الرياضية ،ألنها ال تفي بالغرض املطلوب ،وأن دور
املدرسة مل يرتاجع يف تحقيق النتائج ،فاملدرسة هي التي
تصنع الالعب واألندية تصقل الالعب ،والرتبية الرياضية
هي التي يكتسبها الطالب من صحة وقوة وشجاعة
وأخالق ،وبعبارة أخرى هي نوع من السلوك الروحي

سمير

والبدين واالجتامعي ،ونهدف من خالل الرياضة املدرسية
لطالبنا القوة والرسعة واملرونة والرشاقة والتحمل .
العقل السليم في الجسم السليم

املعلم ياسني بن خليفة ،أكد عىل أهمية حصة الرتبية
الرياضية لرعاية الناشئة ،وتعني بالرضورة صياغة
منظومة تكاملية لرياضة متقدمة ،وذلك تطبيقاً ملقولة
( العقل السليم يف الجسم السليم) ،وتحقيقاً لألهداف
الرياضية املرجوة عن طريق مامرسة العديد من أشكال
وألوان الرياضة ،وإشغال أوقات الفراغ وغرس روح
االنتامء والوالء ،وحب الوطن والتعاون يف املدرسة مع
املجتمع املحيل من خالل النشاطات الرياضية ،فالالعب
تبدأ حياته من املدرسة عرب الفرق الرياضية وتعليمه
وإكسابه األسس واملهارات الرياضية يف مختلف األلعاب
املدرسية .
الرياضة تعلمنا حب الوطن

وتقول مدرسة الرتبية الرياضية هبة الله عابدين،
مازالت مادة الرتبية الرياضية تحتاج إىل مزيد من
االهتامم وتوفري اإلمكانات والظروف املالمئة لتوفري البيئة
الخالقة لتنشئة أبطال رياضيني ،وأن الرياضة املدرسية
تنمي قدراتهم وصقل مهاراتهم الرياضية وفق أبعاد
تربوية اجتامعية ،وكذلك صحية ووقائية ،واألهم البعد
االنتاميئ لحب الوطن .
زيادة حصص التربية الرياضية

إنفراز أسعد العيل املعلمة يف مدرسة الرباء بن عازب
قالت :الرياضة املدرسية اليوم تسري بخطى حثيثة
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نحو مزيد من الوجود عىل الساحة من خالل املشاريع
الرتبوية الرياضية مثل مرشوع محمد بن راشد للياقة
البدنية ومرشوع األوملبياد املدريس .وحول أسباب عدم
وجــــــــود

الطالب ،خاصة يف املرحلة التأسيسية األوىل ،وقد يرجع
سبب عزوف القليل من الطالب عن مامرسة الرياضة
ألسباب صحية أو نفسية خاصة به ،ولكن املدرسة
ليست بيئة طاردة للطالب ،حيث تتوافر أدوات املامرسة
املوجهة توجهاً علمياً سليامً.
إن حصص الرتبية الرياضية يف املرحلة التأسيسية لها دورها
يف تنمية القدرات
األســــــــاسـي
العقلية واملهارية
والوجدانية لدى
الطالب وتنمية
التوافق العضيل
والعصبي واكتشاف
املواهب وليس خلقها
حيث تُنمى تلك املواهب يف املرحلة الدراسية األعىل،
وحتى تبقى هذه املادة مميزة لدى الطالب يجب
زيادة الحصص الرياضية .
األولمبياد المدرسي...
خطوة تجريبية مميزة

رغبة لدى بعض الطلبة ملادة الرتبية الرياضية أجابت:
هذه حاالت فردية قليلة ،حيث إن اللعب غريزي لدى

فيام أشار املعلم طارق رشدي إىل أن الرياضة املدرسية
تعترب الينبوع الذي ال ينضب لزراعة أبطال املستقبل
من الشباب والشابات الذين يرفدون الوطن
باحتياجاته من الكفاءات والقيادات عىل كافة الصعد
االقتصادية والثقافية والصحية والفنية والرياضية
والشبابية وغريها ،وتابع قائالً :مرشوع األولبياد املدريس

ً
ِّ
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خطوة تجريبية متميزة تخدم األهداف املنشودة من
مرشوع محمد بن راشد للياقة البدنية ،ومع مراحله
املتقدمة ستكون الفائدة أكرث نفعاً لدى أبنائنا الطالب .
لدينا مواهب مدفونة بحاجة لمن
يصقلها

فيام رأت املدرسة سمية محمد جالل ،أن الرياضة
املدرسية مستمرة يف االزدهار والتطور وأن نظرة الهيئة
اإلدارية إيجابية ومميزة لدعم الحصص الرياضية بتلك
املادة التي يحبها معظم طلبتنا .وأشارت سمية إىل أن
الحصص التي تعطى للطالب غري كافية الكتشاف املواهب
واملتميزين ،وختمت قولها :أهم املعوقات التي تعرتضنا
هي فهم أولياء األمور ملادة الرتبية الرياضية وأهميتها،
ألن الكثريين ال يعرفون وال يقدرون قيمة هذه املادة
التي تعترب يف املدارس األوروبية مادة أساسية .
المعلم حجر األساس في العملية
التربوية الرياضية

وأكد سمري الشيخ أن الرياضة املدرسية نشاط تربوي يعمل
عىل تربية النشء تربية منزلية متزنة ومتكاملة من النواحي:
الوجدانية واالجتامعية والبدنية والعقلية ،عن طريق برامج
ومجاالت رياضية عدة تحت إرشاف قيادة متخصصة تعمل
عىل تحقيق أهداف النشاط الريايض مبا يساهم يف تحقيق
األهداف العامة للرتبية البدنية يف مراحل التعليم العام،
وتابع يقول :لألسف الشديد الرياضة املدرسية تعاين من
قلة املتخصصني من املعلمني اإلداريني يف مجاالت األنشطة
املدرسية ،وخاصة (الرتبية الرياضية) ،يجب وضع ضوابط
وأنظمة ولوائح تحدد لألنشطة الرياضية املدرسية ،وما
نالحظه اليوم يف مدارسنا أن الحصة املدرسية هي عبارة
عن حصة ترفيهية ،وحتى مدير املدرسة كل ما يهمه من
النشاط الريايض هو الفوز وحمل الكأس ووضعه يف مكتبه،
وأخريا ً أقول ،إن املعلم هو حجر األساس يف العملية الرتبوية
والرياضية ،وهو من أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح
هذه العملية الرتبوية الرياضية .
للمحرر كلمة ..

شهد مركز الخياموي للتايكواندو والكاراتيه تخريج الدفعة العارشة من جملة األحزمة امللونة لرياضة
التايكواندو  ،والدفعة األوىل من خريجي رياضة الكيك بوكسنج لألحزمة املختلفة.
وضمت الدفعتني  35العباً العبة من حملة األحزمة امللونة يف رياضة التايكواندو  ،و 30العباً والعباً يف رياضة
الكيك بوكسنج  ،حيث تم تدريبهم من قبل مدريب املركز ضمن خطة طموحة لالرتقاء بالنشء وتعزيز فرصة
فوز ممثيل اإلمارات يف رياضتي التايكواندو والكاراتيه .وأهدى خميس الشمييل مدير املركز هذا اإلنجاز إىل
أولياء أمور الالعبني  ،والذين كان لهم الفضل يف التحاق أبنائهم باملركز  ،كام أثنى الكابنت عيل حاجي املدير
الفني للمركز عىل جهود مدريب املركز وشكر أولياء أمور الالعبني عىل تشجيعهم ألبنائهم ملامرسة هذه اللعبة
والتميز فيها.
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النهوض مبسرية الرياضة املدرسية مسؤولية مشرتكة تتداخل
فيها أطراف عدة ،منها وزارة الرتبية والتعليم واملناطق
التعليمية ومدارسها وأولياء األمور والطالب ،إضافة إىل
األندية واملؤسسات الرياضية ،كام يتطلب من الرشكات
واملؤسسات التجارية الكربى دعم األنشطة الرياضية وأن
يكون لها تواجد ورعاية املوهوبني وتشجيعهم ،ودولة
اإلمارات تسعى دامئاً إىل تشجيع الحركة الرياضية يف كل
األلعاب وامليادين ،وأنشأت املالعب الحديثة والصاالت
الرياضية عىل أعىل مستوى ،وأشري إىل أن بعض الدول
املتقدمة متنح املتفوقني رياضياً منحاً دراسية وتبعثهم إىل
معاهد متخصصة الستكامل مسريتهم العلمية والرياضية،
وأملنا أن تشهد الرياضة املدرسية يف الفرتة املقبلة انتعاشاً
وتقدماً ،حيث لدينا أبطال قادرون عىل متثيل الدولة يف
املحافل الدولية ،ونسأل الله التوفيق للناشئني يف الرياضة
املدرسية لتحقيق األهداف املنشودة .

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

«إدارة اإلعالم والعالقات العامة»
بط ً
ال لكأس سمو قائد عام
شرطة رأس الخيمة

مسرية استثنائية لألهالوية

توج فريق إدارة اإلعالم والعالقات العامة بطال لكأس سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة
بنسختها السابعة ،بفوزه عىل فريق معهد تدريب الرشطة  1-6يف املباراة النهائية التي
أقيمت عىل صالة نادي ضباط الرشطة بحضور جامهريي تقدمهم العميد محمد النويب
محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة وعدد من املديرين العامني ورؤساء األقسام
واألفرع وشخصيات رياضية مجتمعية ،ومبــشــاركة مختلف اإلدارات بـــرشطة رأس
الخــيــمــة .انطلق اللقاء الختامي بوصول نائب قائد عام الرشطة راعي الحفل ومن
ثم عزفت موسيقى الرشطة سالم القائد ،وجاءت املباراة حامسية ومثرية بني الجانبني
وكانت فيها األفضلية لفريق إدارة اإلعالم والعالقات العامة الذي قدم العبوه مستوى
مميزا ً بفضل تحركات نجميه الشقيقني راشد وحمد الراوي ومتيز حارس مرماه العلوي
الذي ذاد عن املرمى بشكل الفت ،حيث سجل راشد الراوي «هاتريك» وحمد الراوي
هدفني ومحمود أبوكر هدفاً ،فيام سجل هدف التدريب إسالم حسن.
وسبق اللقاء الختامي إقامة مباراة تحديد املركز الثالث يف البطولة بني فريقي إدارة
الدفاع املدين وإدارة العمليات وانتهت لصالح الدفاع املدين بهدفني نظيفني من إمضاء
عامر سيف ووائل محمد .توج راعي الحفل سعادة نائب قائد عام الرشطة الفرق
الفائزة ،حيث تسلم فريق إدارة اإلعالم والعالقات العامة كأس البطولة وامليداليات
الذهبية ،وفريق معهد تدريب الرشطة كأس وميداليات املركز الثاين وإدارة الدفاع املدين
كأس وميداليات املركز الثالث.
كام تم تكريم حكام البطولة فهد النويب وإبراهيم محمود واملعلق إبراهيم
عبد اللطيف الزعايب واملعالج لؤي صالح ،وشمل التكريم إداريي ومدريب
الفرق املشاركة الذين كانوا مثاالً مميزا ً خالل منافسات البطولة ،كام تم
تكريم هداف البطولة الالعب محمد عبد الرحمن الهياس ،وسجل  17هدفاً
وأفضل حارس مرمى ،محمد العلوي من فريق إدارة اإلعالم والعالقات العامة.
وقد أعرب راعي حفل الختام العميد محمد النويب محمد عن سعادته لخروج الحفل
الختامي بهذا الشكل الذي أكد حرص الفرق عىل التنافس الرشيف يف بطولة تحمل اسم
سمو قائد عام الرشطة ،والتي أمتنى أن تواصل نجاحاتها عاماً بعد اآلخر.
كنب  :النقيب خالد النقبي
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النادي األهلي في هذا الموسم حالة خاصة في دورينا وقدم
موسم ًا استثنائي ًا وأصبح اسمه على كل لسان ،وأضحى مدرسة
منفردة بكل المقاييس ،وذا قيمة عالية وحديث الشارع الرياضي
في كل مكان ،وأجبر وسائل اإلعالم على أن تالحقه وتتناول مسيرته
الظافرة ،وجمهوره استمتع بمشواره ،وفي كل مباراة تخرج األمة
األهالوية منتعشة باالنتصار تتغنى بنجومه وبمجده فهنيئ ًا لكرة
اإلمارات هذا الفريق ،وهنيئ ًا لجماهيره على ما حققه على مدار العام
من ألقاب ،وهذا ليس بغريب على ناد عريق يحظى بدعم ومتابعة
من رأس الهرم سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد
دبي ،فكلل هذه المسيرة الظافرة بالتتويج ببطولة دوري الخليج
العربي وكأس الخليج العربي للمحترفين ،ونال كأس السوبر .وفي
هذا الشهر على موعد مع بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة،
وألنه ناد يعشق النجاح والتميز يترأس إدارته رجل استثنائي متخصص
بالنجاح والتميز ،سعادة عبداهلل النابودة ،وما يجري داخل أروقة
النادي من عمل احترافي مدروس ،يتطلب من الكل التعلم من
دروس األهلي.
كلمات المديح والثناء ال تكفي األهالوية وال تؤثر فيهم ،ألن القلعة
الحمراء لها أهداف وخطط تسعى لتحقيقها ،والجميع على ثقة أن
األهلي سيستمر في حصد البطوالت واأللقاب لمواسم قادمة،
وخروج الفريق من المحفل اآلسيوي سيكون دافع ًا قوي ًا للموسم
القادم بأن يكون رقم ًا صعب ًا بالبطولة اآلسيوية ،وفي هذا السياق
نتمنى أن يكمل العين والجزيرة المشوار بنجاح بالبطولة اآلسيوية
ونشاهد فريق ًا إماراتي ًا بالنهائي.
صدمة الهبوط للشعب واالتفاق والريان
مازالت أصداء هبوط الشعب تعصف بجدران الكوماندوز ،والجماهير
تطالب بمحاسبة المقصرين بعد أن ظلوا مساندين ومشجعين له
بكل إخالص ،ولكنً القائمين على الفريق والالعبين عصفوا بأحالمهم
ليتركوا مقعدهم ويعودون إلى دوري المظاليم ،رغم التاريخ الكبير
للبيت الشعباوي.
وفي السعودية عمت حالة من الحزن بالوسط الرياضي بعد
سقوط االتفاق إلى دوري األولى للمرة األولى في تاريخه بعد 37
عام ًا قضاها في دوري األضواء والشهرة حصد خاللها العديد من
األلقاب المحلية والخليجية والعربية ،هبوط فارس الدهناء بمثابة
الصدمة لكل عشاقه.
وفي قطر ليلة حزينة وسيئة في تاريخ الريان لن ينساها جمهوره
وستظل في ذاكرتهم ليلة  11إبريل الماضي ،عندما تحدد الهبوط
ومغادرة الريان هذا النادي الحافل باإلنجازات إلى دوري الهواة ،وفي
كرة القدم العديد من الدروس والعبر والموعظة.

أ أخخببار ا
ل
م
م
ج
ت
ج
ت
م
م
ع
ع
سعود بن صقر يحضر أفراح آل مالك
حرض صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس
الخيمة ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع
حفل العشاء الذي أقامه محمد بن حمدان بن أحمد آل مالك مبناسبة زفاف نجله
(خليفة) إىل كرمية سلطان بن راشد آل مالك .كام حرض الحفل الذي أقيم يف صالة
األفراح الكربى بفندق رأس الخيمة عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البالد واملسؤولني
وأبناء القبائل واملدعوين وأهل العروسني .وقدمت خالل الحفل الفرق الحربية األهازيج
والفنون اإلماراتية الرتاثية ابتهاجاً باملناسبة.

سالم بن سلطان يحضر أفراح بن حمادي الشحي

حرض املهندس الشيخ سامل بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين يف
رأس الخيمة حفالً شعبياً أقامه محمد عيل بن حامدي الشحي  ،مبناسبة زفاف نجله
(عيل) إىل كرمية محمد بن حامدي الشحي .كام حرض الحفل الذي أقيم يف منطقة
جلفار عدد من أعيان البالد والشخصيات واملسؤولني وأبناء القبائل واملدعوين .وقدمت
الفرق الحربية خالل الحفل أهازيجها وفنونها الرتاثية اإلماراتية ابتهاجا بهذه املناسبة.

مدير مكتب قائد شرطة رأس الخيمة يُشيد بالمتميزين

أشاد العقيد طارق بن سيف مدير مكتب سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة ،مبنتسبي
مكتب قائد عام رشطة رأس الخيمة الحاصلني عىل جائزة املدير العام ،ضمن جائزة وزير
الداخلية للتميز لعام 2014م يف دورتها الثانية ،فئة (جائزة املوظف املثايل) .كام قام العقيد
طارق بن سيف ،بتكريم املنتسبني املتميزين التابعني ملكتب القائد العام ،وهم النقيب
طارق سعيد سليامن الذي حاز عىل جائزة املوظف املتميز يف املجال اإلداري اإلرشايف،
واملساعد راشد عبد الله محمد الختي الذي نال جائزة املوظف املتميز يف املجال اإلداري غري
اإلرشايف ،والعريف وليد عبد الله الشهايب ،وقد حصل عىل جائزة املوظف املتميز يف مجال
خدمة املتعاملني .وقد أشار العقيد طارق بن سيف ،إىل أن الجائزة جاءت استكامالً لنهجنا
والتزاماً منا يف رشطة رأس الخيمة لتعزيز نرش ثقافة الجودة والتميز.

68

مــــــايو

2014

العدد ( ) 8

إدارة العمليات المركزية تكرم عدداً من المتميزين

ك ّرم العقيد أحمد عبد الرحمن البغّام النعيمي مدير إدارة العمليات املركزية برشطة رأس الخيمة،
عددا ً من الضباط  ،وذلك إلسهاماتهم الوظيفية التي عززت من أداء العمل الرشطي ،ولتميزهم
يف العمل وظهورهم بصورة مرشفة يحتذى بها ،ويأيت التكريم يف إطار تطبيق رسالة اسرتاتيجية
وزارة الداخلية التي تسعى إىل تشجيع وتحفيز جميع منتسبيها إىل العمل بفعالية ،لتعزيز جودة
الحياة يف مجتمع اإلمارات .وأشاد العقيد أحمد البغّام باملكرمني و بجهودهم الكبرية ،مؤكدا ً يف
الوقت ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل تكريم منتسبيها املتميزين واملخلصني.

شرطة رأس الخيمة تشارك في مبادرة تكريم الخادمات المثاليات

شاركت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة متمثلة بإدارة الرشطة املجتمعية باللقاء اإلذاعي
بهيئة إذاعة رأس الخيمة حول املبادرة التي أطلقتها جمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية يف
رأس الخيمة لتكريم بعض الخادمات املثاليات تحت شعار ( هم يستحقون ) كخطوة تهدف إىل
تقديم الشكر والتقدير لهن لحسن سلوكهن باإلضافة إىل توعيتهن بأهمية االلتزام ونقل رسالة
للمجتمع بأهمية حسن التعامل معهن وتقديرهن .وقال املالزم أول عبدالله عيل شليك من إدارة
الرشطة املجتمعية  ،والذي مثل القيادة العامة يف املشاركة يف هذه املبادرة اإلنسانية ،إن هذه
املشاركة تعترب من أولويات اإلدارة  ،وضمن الخطة االسرتاتيجية لوزارة الداخلية التي تحرص
رشطة رأس الخيمة عىل تنفيذها حول إقامة رشاكة فعالة مع كافة رشائح املجتمع ومؤسساته
لتحقيق األمن واألمان للجميع.

الرائد
محمد
الشميلي
أو ًال
في دورة
القيادات
الوسطى

العقيد سليامن محمد الكيزي
رئيس مركز رشطة الرمس الشامل  ،يهنئ
الرائد الركن محمد حسن الشمييل،
لحصوله عىل املركز األول يف املجموع العام بدورة
القيادات الوسطى من معهد تدريب الضباط بكلية
الرشطة يف أبوظبي.

المالزم
عمر
كاسين
الطنيجي..
تفوق
وامتياز

محمد مصطفى ينال

البكالوريوس في اإلعالم

أسمى التهاين والتربيكات إىل
اإلعالمي محمد غانم مصطفى
مدير إذاعة رأس الخيمة  ،مبناسبة حصوله عىل
شهادة البكالوريوس تخصص إعالم من جامعة بروكلني
األمريكية ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من زمالء العمل.

سيف بن حجر مالزم ًا

سعيد المسافري ..نجمة ثانية

يتقدم الزمالء يف إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة  ،بأحر التهاين القلبية إىل
املالزم أول  /سعيد سامل املسافري ،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة  ،متمنني له دوام
التوفيق والتفوق ..ألف مربوك.

بكالوريوس بامتياز

يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين والتربيكات
إىل املالزم  /عمر محمد كاسني الطنيجي ،
مبناسبة التخرج من كلية الرشطة أبوظبي  ،وحصوله
عىل املركز األول يف العلوم األكادميية  ،واملركز الثاين
يف املجموع العام ،واالمتياز مع مرتبة الرشف يف
بكالوريوس العلوم الرشطية والعدالة الجنائية.

األهل واألصدقاء يهنئون
املالزم  /سيف محمد يوسف بن حجر ،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة  ،متمنني له دوام
التفوق والرقي  ..ألف مربوك  ،تهنئه خاصة من
شقيقه املالزم  /سعيد محمد يوسف بن حجر.

أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل
املالزم محمد عبدالرحمن الهياس
مبناسبة حصوله عىل شهادة بكالوريوس
بتقدير امتياز من جامعة الجزيرة  .....ألف مربوك وإىل
املزيد من التفوق والنجاح وتهنئة خاصة من حسن
املنصوري

أفراح البناي والسويدي

محمد العسم عريس ًا

زفاف عصام الجيدا

يتقدم األهل واألصدقاء بأحر التهاين والتربيكات إىل
عبد الرحمن عبد الله يوسف البناي ،
مبناسبة زفافه إىل
كرمية  /محمد عبيد نارص السويدي.
ألف مربوك  ،مع أجمل األمنيات بحياة زوجية
سعيدة.

احتفل
محمد أحمد العسم  ،بزفافه إىل
كرمية أحمد جاسم السويدي ،
يف الحفل الذي أقيم يف صالة الكورنيش لألفراح برأس
الخيمة  ،بحضور جمع من املسؤولني ومديري الدوائر
واألعيان واألهل واألصدقاء..ألف مربوك  ،مع أجمل
األمنيات بحياة زوجية مفعمة بالخري والسعادة.

أقام حسن الجيدا حفل عشاء يف صالة الكورنيش
لألفراح  ،مبناسبة زفاف نجله ( عصام ) إىل
كرمية سلطان محمد بن فضل النعيمي ،
بحضور لفيف من املسؤولني واألهل واألصدقاء.
ألف مربوك ،جعله الله زواجاً مباركاً مفعامً
بالخري والحب واملودة.
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المبادرة الذاتية واجب أمني
يتأثر األمن في كل مجاالته بما حولنا من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية واإلقليمية على أقل تقدير ،فلم يعد األمن في أي دولة يتأثر
بعوامل محصورة في بيئة اجتماعية أو بقعة جغرافية.
وإذا كانت العولمة قد بسطت نفوذها على ثقافات العالم واقتصاده فإنها
أيضًا قد طالت في عالم الجريمة الذي امتد طابعها الجرمي لجعلها عابرة
للقارات ،مما يتطلب من أبناء « العين الساهرة» في المنظومة األمنية عند

ينبغي على كل من
ينتمي إلى المنظومة
األمنية أال يكتفي بما
درس في األكاديمية
والكليات األمنية فهناك
واجب ذاتي يقع على
رجل األمن للمساهمة في
تطور عمله واالنتقال به
إلى مرحلة اإلبداع.

وضع التدابير التي تكفل الوقاية من الخطر الجرمي أن ال يكونوا بمعزل عن
النظر إلى تطور الجريمة والتجارب التي تم اتخاذها دوليًا في مواجهتهما،
والسبل التي تكفل عدم توفير بيئة مشابهة لتلك التي نمت فيها الجريمة،
وسبل التحصن منها.
أبناء «العين الساهرة»:
لن يتسنى لنا ما نصبوا إليه إال إذا توافرت لكل منا الثقافة والمعرفة الواسعة
لمجريات األحداث بما ينبثق عنه من قدرة على التحليل وتلمس الظواهر
والمشكالت .
أبناء «العين الساهرة» :
ينبغي على كل من ينتمي إلى المنظومة األمنية أال يكتفي بما درس في
األكاديمية والكليات األمنية أو ما يزود به في الدورات التدريبية ،وأال تدفع
هذه الدراسات أو التدريبات أو الدورات  -رغم أهميتها  -رجل األمن إلى االتكال
والتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه وإلقائها على إداراته ،فهناك
واجب ذاتي يقع على رجل األمن للمساهمة في تطور عمله واالنتقال به إلى
مرحلة اإلبداع.
أبناء «العين الساهرة»:
يجب أن يسعى كل منا بمبادرة ذاتية إلى توسيع مداركه باالطالع على
المتغيرات الحاصلة في مجال العمل األمني والمجاالت األخرى ذات العالقة
المؤثرة فيه ،خاصة وأن المهمة أصبحت اآلن سهلة بما قدمت لنا التطورات
التقنية في وسائل االتصال والمعرفة ....واهلل ولي التوفيق.
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