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جوائز التميز شاهد اإلبداع

إن هذه الجوائز
الوطنية للتميز تحفز
الجهود ،وتشيع جوًا
من التنافس اإليجابي
بين المؤسسات
الوطنية ،األمر الذي
ينعكس على تقدم
وتطور األداء
بشكل عام

فازت وزارة الداخلية بنصيب األسد بحصولها على “ ”16جائزة
ووسامًا ،ضمن الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد للتميز
الحكومي ،وذلك في الحفل الذي أقيم برعاية وحضور صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ونظمته وزارة شؤون مجلس
الوزراء بأبوظبي .
وكما عودتنا وزارة الداخلية فقد حصدت عديد الجوائز متقدمة على
غيرها من المؤسسات والدوائر  ،ولم يجاريها بذلك أحد .حيث فازت
في الفئة الرئيسية بجائزة الجهة االتحادية المتميزة“ :وزارات أكثر
من  900موظف”.
فيما كانت هناك حصة للقيادات الشرطية أيضًا في نصاب تلك
المنافسة الشريفة ففي فئة “اإلدارة االتحادية المتميزة “ جاءت
القيادة العامة لشرطة عجمان” لتحصد هذه الفئة مسجلة نصرًا
باهرًا في هذا المضمار،ومن جانب آخر جاءت منطقة الشارقة
األمنية لتقفز الى مقدمة التنافس وتسجل فوزها بجائزة
(“المنطقة /المكتب االتحادي المتميز) “ ،كما فازت الوزارة في
الفئة الفرعية بجائزة “الجهة االتحادية المتميزة في مجال القيادة”،
و”في مجال الموارد البشرية” ،وفي فئات أفضل الممارسات ،فازت
بجائزة “ الجهة االتحادية المتميزة في مجال إدارة األداء” ،و”المجال
اإللكتروني” ،و”في مجال اإلبداع” ،و”التطبيقات الخضراء” ،و”في
مجال االتصال الحكومي” ،وفي مجال فرق العمل ،فازت الوزارة
بجائزة “فريق تحسين األداء الداخلي المتميز” ،وجائزة فريق “تطوير
الخدمات المتميز” .
إن هذه الجوائز الوطنية للتميز تحفز الجهود ،وتشيع جوًا من
التنافس اإليجابي بين المؤسسات الوطنية ،األمر الذي ينعكس
على تقدم وتطور األداء بشكل عام ،وعليه نقول ،إن جائزة محمد بن
راشد للتميز الحكومي تشكل أدا ًة لقياس مدى االلتزام بمعايير
ومتطلبات التميز في أوجه العمل كافة ،بحيث تنعكس على
جودة وتميز الخدمات المقدمة للجمهور ،وبما يخدم المصلحة
العليا لوطننا العزيز ،ولتبقى دولة اإلمارات العربية المتحدة كما
تصبو إليها قيادتنا العليا واحة لألمن واالزدهار والتقدم والرخاء .
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فازت بـ" "16جائزة ووسامًا

"الداخلية" تبلغ القمة

يف جائزة محمد بن راشد للتمزي
سيف بن زايد :قيادة البالد تحفزنا لبلوغ القمم في شتى الميادين
فازت وزارة الداخلية بـنصيب
على ""16
األسد بحصولها ً
جائزة ووساما،
ضمن الدورة الثالثة لجائزة
محمد بن راشد للتميز
الحكومي ،وذلك في
الحفل الذي أقيم برعاية
وحضور صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" ،ونظمته
وزارة شؤون مجلس الوزراء
في فندق قصر اإلمارات
بأبوظبي.

وحصــدت وزارة الداخليــة الجوائــز
التاليــة :حيــث فــازت يف الفئــة الرئيســية
بجائــزة الجهــة االتحاديــة املتميــزة
"وزارات أكــر مــن  900موظــف" ،واإلدارة
االتحاديــة املتميــزة "القيــادة العامــة
لرشطــة عجــان" ،واملنطقة/املكتــب
االتحــادي املتميــز "منطقــة الشــارقة
األمنيــة" ،كــا فــازت يف الفئــة الفرعيــة
بجائــزة الجهــة االتحاديــة املتميــزة يف
مجــال القيــادة ،ومجــال املــوارد البرشيــة،
ويف فئــات أفضــل املامرســات ،فــازت
بجائــزة الجهــة االتحاديــة املتميــزة يف
مجــال إدارة األداء ،واملجــال اإللكــروين،
ويف مجــال اإلبــداع ،والتطبيقــات الخرضاء،
ويف مجــال االتصــال الحكومــي ،ويف مجــال
فــرق العمــل ،فــازت الــوزارة بجائــزة
فريــق تحســن األداء الداخــي املتميــز
وفريــق "تطويــر الخدمــات املتميــز".
كــا فــازت بـــ" "4أوســمة هــي :وســام
رئيــس مجلــس الــوزراء يف املجــال
اإلرشايف "العميــد الدكتــور عبداللــه عــي
بــن ســاحوة الســويدي" ،ووســام رئيــس
6

يونــيــو

2014

العدد ( ) 9

مجلــس الــوزراء يف املجــال التخصــي "
املقــدم الدكتــور رسحــان حســن املعينــي
" ،ووســام رئيــس مجلــس الــوزراء يف
املجــال اإلداري "املــازم أول أمينــة
يوســف النقبــي" ووســام رئيــس مجلــس
الــوزراء مجــال خدمــة املتعاملــن "رقيــب
خليــل محمــد الحوســني".
وحــر الحفــل مــن وزارة الداخليــة،
الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد
آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
وزيــر الداخليــة ،والفريــق ســيف عبداللــه
الشــعفار ،وكيــل الــوزارة ،والفريــق
ضاحــي خلفــان متيــم ،نائــب رئيــس
الرشطــة واألمــن العــام يف ديب ،واللــواء
الركــن خليفــة حــارب الخييــي؛ وكيــل
الــوزارة املســاعد للمــوارد والخدمــات
املســاندة ،واللــواء الشــيخ طالــب بــن
صقــر القاســمي ،قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،والقــادة العامــون للرشطــة،
واملديــرون العامــون ،وعــدد مــن كبــار
ضبــاط الرشطــة .وأكــد الفريــق ســيف
عبداللــه الشــعفار ،وكيــل وزارة الداخليــة،

أن جائــزة محمــد بــن راشــد للتميــز
الحكومــي يف دورتهــا الثالثــة ،تســهم يف
تطويــر أداء القطــاع الحكومــي ،وتفعيــل
املــوارد البرشيــة بالدولــة ،إضافــة إىل نــر
ثقافــة اإلبــداع والــوالء والتميــز لــدى
جميــع موظفــي القطــاع الحكومــي ،الفتـاً
إىل أن هــذه الجائــزة دعمــت الجهــات
الحكوميــة لتقديــم الحلــول الفاعلــة
وتحســن األداء مــن خــال االســتفادة مــن
التجــارب املحليــة والعامليــة.
وقــال  ،إن فــوز الــوزارة بجائــزة الجهــة
االتحاديــة املتميــزة (وزارات أكــر مــن
 900موظــف) وعــدد كبــر مــن فئــات
الجائــزة ،وأوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء
إنجــاز مهــم؛ يُضــاف إىل إنجــازات الــوزارة
املتعــددة يف مســرة التميــز الحكومــي،
موضحــاً أن الــوزارة نــرت ثقافــة
الجــودة والتميــز بصــورة متواصلــة
وبآليــات مختلفــة لــدى املنتســبني
لهــا ،ويف مختلــف صفــوف قياداتهــا
وإداراتهــا بالدولــة ،وحرصــت عــى إرشاك
املنتســبني يف ورش عمــل لالطــاع عــى

التطــورات واملســتجدات املتالحقــة يف
مجــاالت التميــز املؤســي ،والتعــرف إىل
التجــارب العامليــة واإلقليميــة الرائــدة
يف هــذا املجــال ،مــا أســهم بشــكل
مبــارش يف تعزيــز وتنميــة وإطــاق
قدراتهــم وملكاتهــم اإلبداعيــة .وأضــاف
الشــعفار أن تحقيــق هــذا الفــوز جــاء
نتيجــة للدعــم واالهتــام املبــارش الــذي
يوليــه الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن
زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة ،لفــرق العمــل
 ،الفتــاً إىل أن ســموه كان لــه اإلســهام
الفاعــل مــن خــال توجيهاتــه املســتمرة
ملنتســبي الــوزارة ،بــرورة تطبيــق
وتفعيــل األفــكار املبتكــرة ،التــي تعــزز
مــن الجهــود االســراتيجية والتطويريــة
لالرتقــاء بالعمــل الرشطــي واألمنــي إىل
أفضــل املســتويات ،وتأكيــد ســموه لقــادة
الرشطــة بالدولــة عــى رضورة تحقيــق
اإلنجــازات ضمــن معايــر الجــودة
والتميــز ،تجســيدا ً الســراتيجية وزارة
الداخليــة ،والتــي تصــب يف تطويــر
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مسيرة التميز
وأرجــع اللــواء نــارص لخريبــاين النعيمــي،
األمــن العــام ملكتــب ســمو نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة،
فــوز الــوزارة بـــ" "16جائــزة ووســاماً إىل
توجيهــات الفريــق ســمو الشــيخ ســيف
بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة ،راعــي مســرة
التميــز يف الــوزارة الــذي قادهــا لتحقيــق
قفــزات مهمــة يف مســرة التطويــر
االســراتيجي ،وأصبــح مرشوعهــا األســايس
(التحديــث الدائــم للخطــط االسـراتيجية).
وأكــد حــرص واهتــام القيــادة العليــا
بأهميــة التميــز والتفــوق ،ورضورة
املحافظــة عــى املنجـزات التــي تحققــت يف
مســرة األمــن واألمــان ،الفتــاً إىل أن وزارة
الداخليــة تعمــل بــكل جهودهــا لتحقيــق
التطلعــات مــن خــال رؤيتهــا االسـراتيجية
التــي تركــز عــى العمــل بفعاليــة لتصبــح
دولــة اإلمــارات إحــدى أفضــل دول العــامل
أمنــاً وســاماً .وقــال  ،إن قيادتنــا حققــت
التميــز ،وأرســت اس ـراتيجية تحقــق أرقــى
املســتويات يف الكفــاءة والقــدرة ،والتــي
تتمثــل يف األداء فائــق الجــودة ،مشــرا ً
إىل أن وزارة الداخليــة طرحــت ونفــذت
برنامــج التغيــر االســراتيجي يف العمــل
الرشطــي بحيــث يكــون مرتبطـاً مــع قيمهــا
املتمثلــة بـــالصدق والنزاهــة والعــدل
وحقــوق اإلنســان ،والقيــادة والعمــل
الجامعــي ،واالبتــكار والتميــز .وأضــاف،
إن أداء الــوزارة املتميــز جــاء يف ضــوء
معايــر التميــز ،والتــي تــم إنجازهــا بدرجــة
ملفتــة ،فقــد رســخت القيــادة الرشطيــة
األســاس لعمليــة التخطيــط االسـراتيجي يف

مركز متميز
وقــال اللــواء الدكتــور عبدالقــدوس
عبدالــرزاق العبيــديل ،مديــر عــام اإلدارة
العامــة للجــودة الشــاملة برشطــة ديب،
إن وجــود جوائــز وطنيــة للتميــز يحفــز
الجهــود ويشــيع جــوا ً مــن التنافــس
اإليجــايب بــن املؤسســات الوطنيــة ،األمــر
الــذي ينعكــس عــى تقــدم وتطــور األداء
بشــكل عــام ،وعليــه فــإن جائــزة محمــد
بــن راشــد للتميــز الحكومــي تشــكل أداة
لقيــاس مــدى االلت ـزام مبعايــر ومتطلبــات
التميــز يف أوجــه العمــل كافــة ،بحيــث
تنعكــس عــى جــودة ومتيــز الخدمــات
املقدمــة للجمهــور ومبــا يخــدم املصلحــة
العليــا لوطننــا العزيــز ،ولتبقــى دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة كــا تصبــو
إليهــا قيادتنــا العليــا واحــة لألمــن
واالزدهــار والتقــدم والرخــاء.
وأضــاف إن الجائــزة تعـ ّد نرباسـاً يف طريــق
التقــدم والتميــز والتفــوق والريــادة
واإلبــداع ،يف عــر مل يعــد فيــه مــكان
للضعــف أو الرتاجــع ،ويف وطــن مل يعــد
بإمكانــه التوقــف أو الــردد ،وحقــق
مــن اإلنجــازات الحضاريــة والتاريخيــة
مــا وضعــه يف مقدمــة األمــم الرائــدة،
والشــعوب األرسع تقدمـاً وتطــورا ً ومواكبــة
للعــر .ومثّــن اللــواء عبــد القــدوس دعــم
القيــادات الرشطيــة املتواصــل لفــرق التميز
بالــوزارة ،ســواء عــى مســتوى اإلدارات
واملشــاريع واملامرســات أم عــى مســتوى
األف ـراد ،حيــث كان لــه أثــر واضــح وبالــغ
منــذ بدايــة العمــل وانعكــس ذلــك الدعــم
عــى فــرق العمــل التــي حرصــت منــذ
البدايــة عــى التطويــر املســتمر ،بــدءا ً مــن
أصغــر عمليــة إداريــة إىل أعــى تصنيــف
لهــذه العمليــات ،مؤكــدا ً عــزم الــوزارة
عــى االســتمرار يف تطويــر األداء وتحســينه،
والتطلــع إىل تحقيــق جوائــز عامليــة بهــذا
املجــال بعــد أن حققــت العديــد مــن
الجوائــز املحليــة.
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إضاءات

الخدمــات واالرتقــاء بهــا وفــق املعايــر
العامليــة؛ مبــا يحقــق رضــا الجمهــور ويزيــد
مــن ثقتهــم مبســتوى الخدمــات املقدمــة
لهــم .وحــثّ الفريــق الشــعفار عــى
الرتكيــز بشــكل كبــر لتكثيــف الجهــود
وتعزيــز القــدرات للحفــاظ عــى املنجـزات
والســر قُدم ـاً يف طريــق التطــور والتقــدم،
وتحقيــق رؤيــة قيادتنــا ملســتقبل دولتنــا،
ومــن هنــا جــاءت جائــزة محمــد بــن راشــد
للتميــز الحكومــي لتُجــذر ثقافــة التميــز
وتطــور الفكــر اإلداري عــى الصعيديــن
اإلج ـرايئ والعمــي ،إلضفــاء هويــة واحــدة
عــى مختلــف املؤسســات والجهــات
العاملــة يف الحكومــة االتحاديــة عنوانهــا
الكفــاءة والتميــز.

الــوزارة ،ووجهــت بجعلهــا متج ـدّدة لــي
تالئــم التقــدم والتطــور الــذي تشــهده دولة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وخــر دليــل
عــى ذلــك النجاحــات عــى املســتويني
املحــي والعاملــي ،متمنيــاً اســتمرارية
تحقيــق اإلنجــاز  ،وحاثـاً فــرق العمــل عــى
مواصلــة الجهــود للحفــاظ عــى املســتوى
املتقــدم يف مســرة التميــز والريــادة.

وزارة الداخلية من تميز إلى تميز
فازت وزارة الداخلية مؤخرًا بـنصيب األسد بحصولها
على " "16جائزة ووسامًا ضمن الدورة الثالثة لجائزة
محمد بن راشد للتميز الحكومي وذلك في الحفل
الذي أقيم برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ونظمته وزارة
شؤون مجلس الوزراء في فندق قصر اإلمارات
بأبوظبي.
إن هذا النجاح هو ثمرة العمل المشترك واإليمان
الراسخ بنبل الرسالة الوطنية الملقاة على عاتقنا
نحن منتسبي وزارة الداخلية ،وبفضل دعم واهتمام
وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،وحث
سموه الدائم على المشاركة والعمل الدؤوب على
استمرارية التفوق ونشر ثقافة التميز كمبدأ حتمي ال
يمكن التراجع عنه.
إن هذا اإلنجاز يعكس حرص وزارة الداخلية على
التطوير والتحديث المستمر ،من خالل تبنيها العديد
من المشاريع العمالقة التي أحدثت نقالت تطويرية
متنوعة على كافة المستويات ،كما أن الوزارة نفذت
العديد من المشاريع التي رسخت مفهوم الجودة
والتميز  ،لتثبت بذلك أنها الجهة المتميزة على
مستوى الدولة من دون منافس.
إننا على يقين بأن القادم هو األصعب ،وإذا كان من
الصعب أن يصل اإلنسان إلى القمة ،فإن األصعب
من ذلك هو أن يظل متربعًا عليها ،ونجاحنا غدًا
يعتمد على ما سنبنيه اليوم وغدًا ،وليس فقط على
ما حققناه باألمس ،ولذلك فإن أمامنا المزيد من
األعمال ،التي تواكب التطور الذي تشهده الدولة،
والتنافس الكبير بين الجهات االتحادية لتحقيق التميز
والريادة ليس على المستوى المحلي فقط ،وإنما
على المستوى العالمي أيضًا.

صور تحكي الجائزة

نرفع أسمى آيات التهاني و التبريكات

للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر
بمناسبة فوز الوزارة

بجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي،
وحصولها على

ست عشرة جائزة ووسامًا.
ونحن إذ نبارك هذا اإلنجاز الكبير ،ال يسعنا إال أن نثني على
جهود سموه المخلصة ،وتوجيهاته السديدة في حث
وتشجيع العاملين بالوزارة على التميز واإلبداع.
ألف مبروك ،ومزيدًا من النجاح والتقدم في خدمة الوطن.

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

طالب بن صقر يستقبل رئيس منظمة األمن والدفاع بالمملكة المتحدة

اســتقبل اللــواء ســمو الشــيخ طالــب
بــن صقــر القاســمي قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة ســعادة ريتشــارد
بانيجيــون رئيــس منظمــة األمــن
والدفــاع باململكــة املتحــدة والوفــد
املرافــق لــه ،بحضــور العميــد محمــد

النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،يف إطــار ســعي القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة إىل تعزيــز
العمــل مــع الــركاء يف القطاعــات
املحليــة والدوليــة مــن خــال التواصــل
الف ّعــال الــذي يخــدم التوجــه الرشطــي

ويدعــم االرتقــاء بــه وفــق معايــر
الجــودة العامليــة .وقــد رحــب ســمو
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بالوفــد،
مشــيدا ً بالعالقــات الطيبــة التــي
تربــط بــن دولــة اإلمــارات واململكــة
املتحــدة ،ومبســتوى التنســيق والتعــاون

خاصــة يف املجــاالت األمنيــة ،منوهــاً
بعمــق ومتانــة العالقــات املتميــزة
التــي تجمعهــا ،متمنيــاً كل التوفيــق
والنجــاح يف جميــع املهــام واألعــال
املشــركة بــن الطرفــن ،حيــث تــم
خــال اللقــاء بحــث ســبل تعزيــز
التعــاون والتنســيق بــن الجانبــن ،مــن
حيــث تبــادل الخــرات والتجــارب،
إضافــة إىل مناقشــة بعــض األمــور التــي
تهــم البلديــن.
ومــن جانبهــم أثنــى الوفــد الزائــر
عــى الســمعة األمنيــة الطيبــة التــي
تتمتــع بهــا دولــة اإلمــارات بشــكل
عــام ورشطــة رأس الخيمــة عــى وجــه
الخصــوص ،ومــدى متيــز دولــة اإلمــارات
عــى مســتوى العــامل يف حفــظ األمــن
والنظــام ،كــا أكــد ســعادة ريتشــارد
بانجيــون بــأن رشطــة رأس الخيمــة
تتمتــع بســمعة طيبــة وأنهــا أصبحــت
تضاهــي يف خربتهــا أفضــل األجهــزة
الرشطيــة.

طالب بن صقر
يترأس اجتماع
القيادة العليا
بشرطة
رأس الخيمة
تــرأس اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،اجتــاع
لجنــة القيــادة العليــا  ،بحضــور نائــب القائــد العــام و
املدريــن العامــن ومديــري اإلدارات .شــمل االجتــاع
مجموعــة مــن املبــادرات الرشطيــة واملــؤرشات
االســراتيجية ،كــا بحــث عــددا ً مــن املوضوعــات
املدرجــة عــى جــدول األعــال مــع الوقــوف عــى
خطــة االتصــال ،والحــث عــى تطبيــق منهجيــة
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التغذيــة الراجعــة بخصــوص اللقــاءات الشــهرية
والزيــارات امليدانيــة ،التــي اتخــذت لجنــة القيــادة
العليــا بشــأنها العديــد مــن القـرارات املناســبة ،حيــث
أكــد ســمو القائــد العــام عــى رضورة وأهميــة تطبيق
سياســة ونهــج وزارة الداخليــة يف مجــال التطويــر
والتحســن املســتمر بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء
الرشطــي ومســتوى الخدمــات املختلفــة املقدمــة
للجمهــور ،التــي تعكــس مــدى اهتــام القيــادة

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى متابعــة مجريــات
العمــل يف مختلــف اإلدارات الرشطيــة .ويف ختــام
االجتــاع أعــرب ســمو القائــد العــام عــن مــدى
امتنانــه وتقديــره للجهــود املبذولــة مــن قبــل جميــع
اإلدارات املعنيــة بتنفيــذ الخطــة االسـراتيجية للقيادة
ألعــوام  2016 - 2014ومراجعــة العمــل يف مختلــف
املجــاالت وفــق املــؤرشات التــي احتــوى عليهــا تقييــم
األداء للفــرات الســابقة

محطة شرطية

قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل مدير عام المشاريع الهندسية بوزارة الداخلية
اســتقبل اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة الوفــد
الزائــر مــن وزارة الداخليــة ،برئاســة العقيــد دكتــور
مهنــدس ســيف حمــدان الكعبــي مديــر عــام
املشــاريع الهندســية ،بحضــور العميــد محمــد النــويب
محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة والعقيد
طــارق محمــد بــن ســيف مديــر مكتــب قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة والعقيــد محمــد كامــل مديــر
إدارة صيانــة املبــاين.
وقــام العقيــد دكتــور مهنــدس ســيف الكعبــي
خــال اللقــاء بعــرض خطــة املشــاريع الهندســية
وأعــال التصميــم والصيانــة املســتقبلية عــى مــدى
الســنوات القادمــة الخاصــة بالقيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ،مؤكــدا ً رضورة بنــاء وتشــييد مبــانٍ
تتــاءم مــع التطــور الجــاري يف مجــال املنشــآت
والتكنولوجيــا الحديثــة ،حتــى نتمكــن مــن مواكبــة
النهضــة العمرانيــة والتطــور يف الدولــة ،فضــاً عــن
توفــر التقنيــات الحديثــة الداعمــة ملشــاريع الرشطــة
الهندســية بجميــع إداراتهــا وأقســامها ،مــع رضورة

مراعــاة معايــر األمــن والســامة ضمــن برامــج
الخطــط الهندســية املســتقبلية.
ويف ختــام اللقــاء أثنــى اللــواء ســمو الشــيخ طالــب
بــن صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
عــى الجهــود املقــدرة التــي تقــوم بهــا وزارة

الداخليــة ،وفــق توجههــا االســراتيجي الرامــي إىل
ضــان التوزيــع الف ّعــال للمــوارد املاليــة والتقنيــة
واملمتلــكات ،مــن خــال نــر ثقافــة الجــودة يف األداء
وتقديــم أفضــل الخدمــات األمنيــة عــى مســتوى
الدولــة.

ورشة عمل حول جائزة وزير الداخلية للتميز

أقامــت إدارة االسـراتيجية وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة ورشــة عمــل
حــول جائــزة حــل املشــكالت ،ضمــن برنامــج جائــزة وزيــر الداخليــة للتميــز،
وذلــك بقاعــة املركــز اإلعالمــي مببنــى القيــادة العامــة.
حــر الورشــة عــدد مــن املديريــن العامــن برشطــة رأس الخيمــة و
النقيــب رائــد ســعيد املهــري ،مــن إدارة الرشطــة املجتمعيــة ،واملــازم أول
راشــد الشــاميس مــن إدارة التميــز املؤســي ،وكان يف اســتقبالهم الرائــد
عــادل محمــد أحمــد الشــحي رئيــس قســم تقييــم األداء املؤســي يف إدارة

االســراتيجية برشطــة رأس الخيمــة ،وعــدد مــن املــدراء العا ّمــون ومــدراء
اإلدارات ورؤســاء أقســام مراكــز الرشطــة ورؤســاء أقســام االســراتيجية.
وتعــد ( جائــزة حــل املشــكالت ) إحــدى جوائــز وزيــر الداخليــة للتميــز
املســتحدثة ،حيــث تــم عــرض أوراق عمــل خــال الورشــة ،بهــدف رشح
وتعريــف منتســبي الرشطــة برؤيــة ومعايــر الجائــزة ورشوط االشــراك
بهــا ،وذلــك ألهميــة اتبــاع منهجيــة األســاليب العلميــة واملتطــورة يف حــل
املشــكالت واملعوقــات التــي قــد تواجــه اإلدارات الرشطيــة املختلفــة.
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محطة شرطية

تخريج دورتي
« اإلسعافات األولية»
و «صناعة السياسات»

شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة بالقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،حفــل تخريــج دوريت (( اإلســعافات األوليــة )) و((
صناعــة السياســات)) ،اللتــن ُع ِقدَتــا مبعهــد تدريــب الرشطــة بــرأس الخيمــة،
بحضــور عــدد مــن مــدراء اإلدارات و رؤســاء األقســام و الضبــاط .وقــد اســتمرت
فــرة انعقــاد الدورتــن خمســة أيــام ،قــدم خاللهــا املحــارضان مــازم أول أميــن شــلبي،
والدكتــور طــارق عدنــان جبــانُ ،عصــارة تجاربهــا وخرباتهــا للمنتســبني يف مجــاالت
الدورتــن ،حيــث شــملت دورة (( اإلســعافات األوليــة )) محــارضات نظريــة وعمليــة
عــن اإلســعافات األوليــة وكيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الحرجــة واإلنعــاش والكســور
بأنواعهــا وغريهــا مــن األمــور الهامــة ،التــي تهــم منتســبي الرشطــة مــن جانــب
اإلســعاف واإلنقــاذ ،كــا شــملت دورة (( صناعــة السياســات )) أهميــة صنــع القـرارات

محاضرة
لحل مشكلة السمنة
نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة محــارضة حــول النظــام الغــذايئ
الصحــي وذلــك بالتعــاون مــع مركــز
( ،)VLCCألقاهــا الدكتــور إيهــاب
عبــد الواحــد ،تحــت عنــوان ( الســمنة
مشــكلة لهــا حــل ) ،بحضــور املقــدم عــي
ســامل الدهمــش مديــر فــرع الخدمــات
املســاندة قســم الخدمــات الطبيــة وعــدد
مــن الضبــاط وصــف الضبــاط واألفــراد.
وتــأيت املحــارضة ضمــن برامــج القيــادة
املتبعــة للتثقيــف الصحــي لتوعيــة
منتســبيها مــن أجــل الوصــول إىل أعــى
مســتوى مــن األداء اإلنتاجــي يف العمــل،
حيــث تناولــت املحــارضة األســباب
التــي تــؤدي إىل الســمنة عنــد اإلنســان
كالخمــول ،والكســل ،وعــدم مامرســة
الرياضــة ،وكــرة تنــاول األطعمــة ،كــا
وقفــت عــى األرضار الصحيــة للســمنة
كارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب
والرشايــن ،واحتــال تســببها باإلصابــة
مبــرض الســكري.
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والسياســات الف ّعالــة املبنيــة عــى األســس الســليمة واإليجابيــة ،مــع املحافظــة عــى
الجــودة والتميــز يف األداء .وقــد أشــاد العميــد الطــر مبســتوى الدورتــن ،وأهميتهــا يف
زيــادة الحصيلــة املعرفيــة والعمليــة لــدى منتســبي الرشطــة ،مش ـرا ً إىل أن الدورتــن
تأتيــان يف إطــار ســعي وزارة الداخليــة لنــر اسـراتيجيتها الراميــة إىل صقــل و تطويــر
مهــارات منتســبيها مــن خــال تدريبهــم و تأهيلهــم ،ليصبحــوا قادريــن عــى العمــل
بالصــورة املطلوبــة وعــى أكمــل وجــه .ويف ختــام الحفــل قــام مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة بتكريــم محــارضي الدورتــن ،كــا سـلّ َم الشــهادات للخريجــن ،و
متنــى لهــم االســتفادة مــن املعلومــات و املهــارات التــي قُدمــت لهــم يف الــدورة  ،و أن
يســتخدموا تلــك املكتســبات يف تطويــر مهاراتهــم وتنميــة أدائهــم األمنــي مبــا يخــدم
العمــل الرشطــي .

دورة لتحسين اإلنتاجية و رفع مستوى األداء
في العمل الشرطي

شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة ،تخريــج ضبــاط مــن قطاعــات مختلفــة
يف وزارة الداخليــة مــن دورة ( تحســن اإلنتاجيــة ورفــع
مســتوى األداء يف العمــل الرشطــي ) ،بحضــور الرائــد عــي
عبــد اللــه الحيمــر مديــر معهــد التدريــب باإلنابــة ،وذلــك
مبعهــد تدريــب الرشطــة بــرأس الخيمــة .وقــال العميــد الطــر
يجســد اســراتيجية رشطــة
إن تدريــب منتســبي الرشطــة ّ
رأس الخيمــة برفــع كفــاءة املنتســبني وفــق أفضــل املعايــر
العامليــة ،وتعزيــزا ً لجــودة الخدمــات يف كافــة املجــاالت،

مضيفــاً أن اهتــام رشطــة رأس الخيمــة بالعنــر البــري
يهــدف لالرتقــاء بــأداء الكــوادر الرشطيــة واألمنيــة مبــا يواكب
املســتجدات العامليــة ومــن ثــم الحفــاظ عــى مســرة األمــن
واألمــان التــي تشــهدها الدولــة .ويف نهايــة حفــل التخريــج
تــم تكريــم الدكتــورة مــي خالــد آل طــه محــارضة الــدورة،
تقدي ـرا ً لجهودهــا يف االرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي ،كــا
وزع العميــد الطــر ،الشــهادات عــى الخريجــن ،داعيـاً إياهم
إىل اســتغالل مــا اكتســبوه مــن مهــارات يف مســرتهم املهنيــة،
وتحســن الخدمــات املقدمــة إىل أف ـراد الجمهــور.

محطة شرطية

تخريج منتسبي
دورة المتفجرات
التأسيسية

يف إطــار حــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى مســايرة
مســتجدات التطويــر املهنــي الرشطــي الــذي يتطلــب
رضورة التوافــق والتكافــؤ مــع متطلبــات املرحلــة العرصيــة
ومــا تحملــه مــن اســتحداث تقنــي يخــدم املؤسســات
الرشطيــة وفــق توجهــات وزارة الداخليــة ،التــي تعمل عىل
طــرح العديــد واملزيــد مــن الــدورات التدريبيــة إلدراكهــا
مبــدى الفائــدة التــي ســتنعكس عــى منتســبي الرشطــة،
وملــا لــرورة هــذه الــدورات يف رفــع كفــاءة الــرؤى

املســتقبلية لــدى الــكادر الرشطــي األمنــي ،قــام العميــد
عبــد اللــه خميــس الحديــدي مديــر عــام العمليــات
الرشطيــة برشطــة رأس الخيمــة بتخريــج منتســبي دورة
املتفج ـرات التأسيســية باملركــز اإلعالمــي مببنــى القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،والتــي اســتمرت ملــدة ثالثــة
أســابيع متتاليــة ،تلقــى املشــاركون خاللهــا مبــادئ كيفيــة
التعامــل مــع حــوادث املتفجــرات مــع تعلــم تقنيــات
الكشــف امليــداين عــن املــواد املتفجــرة والعبــوات

املســتخدمة يف املتفج ـرات وكيفيــة إبطــال مفعولهــا ،مــع
معرفــة نوعيــة مخلفــات املتفج ـرات .وقــد أكــد العميــد
الحديــدي بــأن الهــدف مــن مثــل هــذه الــدورات يف
مجــال املتفج ـرات هــو تبــادل الخ ـرات والعمــل املشــرك
يف تطويــر مهــارات املنتســبني وصقلهــا ،وتنميــة حســهم
األمنــي مبــا يخــدم العمــل الرشطــي عــى أكمــل وجــه،
مــع اطالعهــم عــى أحــدث املعــدات و األجهــزة يف مجــال
املتفجــرات و طــرق الكشــف عنهــا.

تقييم مسابقة « أفضل معرض مروري» على مستوى المدارس

افتتــح العقيد عــي ســعيد العلكيم مدير إدارة
املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،مبدرســة
أُ ّب بــن كعــب للتعليــم األســايس فعاليــات مســابقة (
أفضــل معــرض مــروري مــدريس ) ،واملقامــة بــإرشاف
أعضــاء لجنــة إدارة املــرور والدوريــات إدارة ترخيــص

اآلليــات والســائقني برشطــة رأس الخيمــة ،برئاســة
املقــدم أحمــد الصــم النقبــي مديــر فــرع التوعيــة
واإلعــام املــروري ،وبرعايــة ودعــم جمعيــة اإلمــارات
للتنميــة االجتامعيــة.
وتهــدف خطــة برنامــج املســابقة إىل تقييــم مســتوى

مبــادرات ومشــاركات مــدارس اإلمــارة التــي ســبق وأن
شــاركت يف تغطيــة أســبوع املــرور الخليجــي 2014م
بفعاليــات مروريــة أهلتهــا لدخــول املنافســة مــن
بــن عــر مــدارس وفــق الجــدول املعــد مــن ِقبَــلِ
منطقــة رأس الخيمــة التعليميــة ،مــع إب ـراز مســتوى
أفضليــة أداء عمــل طلبــة املــدارس املتنافســن
بإســهاماتهم يف أســبوع املــرور الخليجــي ،بفعاليــات
مروريــة شــملت معــارض تثقيفيــة عــن مخاطــر
الرسعــة ومســاوئ عــدم االلت ـزام باللوائــح والقوانــن
املروريــة ،باســتعراض فقــرات وتقديــم عــروض
مرسحيــة عــن الحــوادث املروريــة ،وعــرض صــور
تحذيريــة ،مــع إلقــاء العبــارات والنصائــح التوجيهيــة
واإلرشــادية املروريــة .يف ختــام تقييــم أعامل املشــاركني
يف املســابقة ،ســتقوم اللجنــة املرشفــة باختيــار أفضــل
ثــاث مــدارس فائــزة مــن بــن عــر مــدارس ضمــن
املنافســة ،وســيتم تكريــم املــدارس الحائــزة عــى
املراكــز الثالثــة مبكافــآت نقديــة وكــؤوس وشــهادات
تقديــر ،حرصـاً مــن رشطــة رأس الخيمــة عــى تفعيــل
القواعــد املرويــة عــى نطــاق واســع ،بالتعــاون مــع
الــركاء ،وتطبيقــاً الســراتيجية وزارة الداخليــة.
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االحتفال بأسبوع المرور العربي
مبناســبة انطــاق فعاليــات أســبوع املــرور العــريب
املقــام تحــت شــعار (( معــاً نحــو بيئــة مروريــة
آمنــة للجميــع )) ،وتنفيــذا ً للتوصيــة الصــادرة عــن
املؤمتــر العــريب الرابــع عــر لرؤســاء أجهــزة املــرور
واملعتمــدة ،بقـرار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب،
قامــت إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس
الخيمــة بالعديــد مــن األنشــطة يف مجــال الســامة
املروريــة واألســلوب األمثــل لقيــادة املركبــات.
حيــث قــام العقيــد عيل ســعيد العلكيم مديــر إدارة
املــرور والدوريــات بتفعيــل شــعار أســبوع املــرور
العــريب ميدانيًــا ،مــن خـــال زيارتــه إىل املؤسســات
واملــدارس ،بحضــور املقــدم أحمــد الصــم النقبــي
مديــر فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري وعــدد مــن
ضبــاط إدارة املــرور والدوريــات.
وشملت الزيارات مجموعة من مدارس اإلمارة.

اجتماع تنسيقي حول آلية
عمل مدارس قيادة المركبات
عقــد العقيــد نــارص محمــد مطــر مديــر إدارة ترخيــص
اآلليــات والســائقني االجتــاع التنســيقي ،مــا بــن
مــدارس تعليــم قيــادة املركبــات والدائــرة االقتصاديــة
والبلديــة ،وذلــك مببنــى إدارة املــرور والدوريــات
برشطــة رأس الخيمــة ،بحضــور الرائــد محمــد إبراهيــم
الزعــايب رئيــس قســم ترخيــص اآلليــات والســائقني.
تــم خــال االجتــاع عــرض النمــوذج الجديــد املعتمــد
مــن ِق َبــل اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة حــول
تطويــر وتحســن نظــام أداء عمــل مــدارس تعليــم
قيــادة املركبــات بــرأس الخيمــة ،وفــق املواصفــات
واملقاييــس الحديثــة التــي تدعــم تفعيــل منظومــة
قانــون التدريــب ،مبــا يحقــق رضــا الجمهــور ويعــزز
الشــعور باملســؤولية املجتمعيــة  ،كــا تــم اعتــاد
ألــوان مركبــات التعليــم املوحــد وألــوان جــدران
مــدارس تعليــم القيــادة.
وناقــش االجتــاع عــددا ً مــن التوصيــات املروريــة
الهادفــة إىل تحســن وتطويــر خدمــات تدريــب
قيــادة املركبــات املقدمــة إىل الجمهــور ،مــع الحــث
عــى تطبيــق أفضــل االســراتيجيات إليجــاد املزيــد
مــن الطــرق والحلــول لتخفيــف العــبء عــن كاهــل
املتدربــن واملتعاملــن مــع مــدارس تعليــم القيــادة،
وذلــك لتعزيــز فــرص االرتقــاء بالواقــع املــروري إىل
أفضــل املســتويات.

14

يونــيــو

2014

العدد ( ) 9

السالمة المرورية مطلب وهدف
في مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي

ضمــن خطــط رشطــة رأس الخيمــة االســراتيجية
حــول تعزيــز الثقافــة املروريــة للوصــول إىل
مجتمــع آمــن خــال مــن الحــوادث املروريــة،
نظمــت إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس
الخيمــة محــارضة تثقيفيــة وإرشــادية لطالبــات
مدرســة الحديبــة للتعليــم الثانــوي ،تحــت عنــوان
( الســامة املروريــة مطلــب وهــدف ) ،حيــث
تهــدف إىل نــر التوعيــة بأهميــة اتبــاع قواعــد
الســامة املروريــة عــى الطرقــات وتجنــب الرسعــة
الفائقــة والقيــادة املتهــورة ،وأهميــة االلتــزام

والتحــي بــآداب الطريــق مــن أجــل مصلحــة
وســامة األفــراد يف املجتمــع .وتناولــت املحــارضة
التــي ألقاهــا املقــدم أحمــد الصــم النقبــي مديــر
فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري بــإدارة املــرور
والدوريــات ،أهــم املخالفــات املرتكبــة بســبب
الرسعــة الزائــدة ،ومــدى خطورتهــا ،وكيفيــة تجنبهــا
منع ـاً لوقــوع الحــوادث املروريــة ،كــا اســتعرض
العديــد مــن األســباب املرتكبــة والتــي يقــع فيهــا
عــادة قائــدو املركبــات ،وقــدّم مجموعــة مــن
النصائــح واإلرشــادات التوعويــة للحضــور .

محطة شرطية

انطالق كأس الثقافة المرورية بشرطة رأس الخيمة

بتوجيهــات مــن اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة انطلقــت مبدرســة الظيــت للتعليــم الثانــوي بنــات ،مســابقة كأس الثقافــة
املروريــة التــي تنظمهــا إدارة املــرور والدوريــات – فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري ،و
إدارة اإلعــام و العالقــات العامــة برشطــة رأس الخيمــة وبرعايــة مــن أكادمييــة رأس
الخيمــة للطــرق واملــرور ،بالتعــاون مــع املنطقــة التعليميــة ،وذلــك مبشــاركة عــر
مــدارس مــن املرحلــة الثانويــة للبنــن والبنــات عــى مســتوى إمــارة رأس الخيمــة.
وأشــار املقــدم أحمــد الصــم النقبــي مديــر إدارة املــرور و الدوريــات باإلنابــة ،بــأن

«مرور رأس الخيمة» تكرم
فريق الوعي السلوكي
بمدرسة نورة بنت
سلطان للتعليم الثانوي
كــ ّرم املقــدم أحمــد الصــم النقبــي مديــر
فــرع املــرور والدوريــات باإلنابــة ،الهيئــة
اإلداريــة والتدريســية ملدرســة نــورة بنــت
ســلطان للتعليــم الثانــوي بــرأس الخيمــة،
باعتبارهــم رشكاء القطاعــات املعنيــة وفــق
اســراتيجية وزارة الداخليــة ،املميزيــن يف
تنفيــذ خطــط إدارة املــرور والدوريــات
مــن خــال دعــم تحقيــق أهدافهــا املروريــة
املنشــودة ،بتعاونهــم املطلــق ،ولجهودهــم
املبذولــة مــع إدارة املــرور والدوريــات يف
تفعيــل القواعــد املروريــة بنــر ثقافــة
التوعيــة املروريــة عــى أكمــل وجــه ،مــن
خــال تقديــم املعــارض والصور واملجســات
التــي ترمــز إىل تجنــب الرسعــة وتحــذر مــن
خطــورة الحــوادث املهلكــة ،وتدعــو إىل
ســامة وأمــن األرواح عــى الطــرق.

مســابقة كأس الثقافــة املروريــة هــي مســابقة ثقافيــة تعنــى بنــر الوعــي املــروري
وقواعــد وأنظمــة املــرور بــن مختلــف طــاب وطالبــات املرحلــة الثانويــة ،بهــدف
تثقيفهــم وزيــادة الوعــي املــروري لديهــم ،مؤكــدا ً حــرص ســمو قائــد عــام الرشطــة عىل
نــر الثقافــة املروريــة بــن مختلــف رشائــح املجتمــع ،وخصوصـاً بــن طلبــة املــدارس
باعتبارهــم حــارض ومســتقبل هــذا الوطــن واللبنــة األساســية لنهضتــه ورفعتــه ،مــا
يســهم يف خلــق جيــل واع ومــدرك لواجباتــه وقضايــا مجتمعــه خصوصـاً فيــا يتعلــق
بالحــوادث املروريــة وأنظمــة املــرور وقواعــده وآدابــه .

محاضرة ترويج الشائعات عبر تقنيات التواصل االجتماعي

تنفيــذا ً لتوجيهــات وزارة الداخليــة الراميــة لنــر الوعــي
األمنــي بــن كافــة أفـراد املجتمــع مبختلــف فئاتــه العمريــة
والثقافيــة ،مــع تعميــق الرتكيــز بتســليط دائــرة الضــوء
عــى رشيحــة الطلبــة يف كافــة أنحــاء الدولــة ،ألقــى العقيــد
الدكتــور جاســم خليــل مــرزا مــن رشطــة ديب ،محــارضة
تثقيفيــة حــول ((أثــر ترويــج الشــائعات عــر تقنيــات
التواصــل االجتامعــي)) ومبشــاركة املقــدم أحمــد الصــم
النقبــي مديــر فــرع التوعيــة واإلعالم املــروري بــإدارة املرور
والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك عــى مــرح
مركــز التنميــة االجتامعيــة بــرأس الخيمــة ،بدعــوة مقدمــة
مــن فريــق الوعــي الســلويك مبدرســة نــورة بنــت ســلطان،

لحضــور امللتقــى الرتبــوي الثــاين .وتــم خــال املحــارضة
تعريــف الطالبــات باملعنــى االصطالحــي للشــائعات،
وتبيــن أنــواع الشــائعات مــع اإلشــارة إىل مــدى خطــورة
انتشــارها يف املجتمــع ،بالوقــوف عــى آثارهــا الســلبية
املرتتبــة عليهــا مــن كافــة النواحــي األمنيــة واالجتامعيــة
والسياســية واالقتصاديــة ،ودور وســائل االتصــال الحديثــة
ووســائل التواصــل االجتامعــي يف توســيع فجــوة الشــائعات
والعمــل عــى زيــادة مســتوى صداهــا الرتويجــي امللفــق،
حيــث أصبحــت وســائل التواصــل االجتامعــي يف متنــاول
يــد الجميــع وأكــر انتشــارا ً بعــد تحــول العــامل إىل قريــة
صغــرة نتيجــة لتكنولوجيــا االتصــال الحديثــة.
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شرطة رأس الخيمة تعقد لقاء
التغذية الراجعة واجتماع العصف
الذهني مع موظفي خدمة
المتعاملين

التقــى العقيــد طــارق محمــد بــن ســيف مديــر مكتــب
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،عضــو لجنــة القيــادة
العليــا ،مبوظفــي خدمــة املتعاملــن ( الواجهــة األماميــة)
مــن مختلــف القطاعــات الرشطيــة يف رأس الخيمــة،
وذلــك مبقــر املركــز اإلعالمــي مببنــى القيــادة العامــة،
بحضــور املــازم أول خالــد محمــد املهــري مديــر خدمــة
املتعاملــن .وتــم خــال اللقــاء املفتــوح مناقشــة أهــم
معوقــات العمــل يف خدمــة املتعاملــن ،والعمــل عــى
بحــث أهــم املقرتحــات لتطويــر فــرص التحســن يف األداء
لــدى موظفــي الواجهــة األماميــة لصــف الجمهور،وفــق
منهجيــة االتصــال والتواصــل الداخــي /التغذيــة الراجعة،
بهــدف تدعيــم تطويــر خدمــة املتعاملــن وفــق توجــه

اسـراتيجية وزارة الداخليــة ومــا ترمــي إليــه مــن حيــث
العمــل بكفــاءة وفاعليــة لتعزيــز جــودة الحيــاة ،ملجتمــع
اإلمــارات مــن خــال تقديــم أفضــل الخدمــات للجمهــور.
ويف ختــام اللقــاء تــم تطبيــق منهجيــة العصــف الذهنــي
مــن خــال طــرح املعوقــات واملشــاكل التــي تواجــه
موظفــي خدمــة املتعاملــن وتوليــد مجموعــة مــن
األفــكار والحلــول ملواجهــة املشــكلة وحلهــا باالعتــاد
عــى التفكــر اإلبداعــي يف حــل املعوقــات واملشــكالت،
يف جــو مــن الحريــة واألمــان يســمح بظهــور كل اآلراء
واألفــكار بشــكل إيجــايب وف ّعــال يحقــق غايــة الوصــول
إىل أفضــل الحلــول واملقرتحــات يف تطويــر وتحســن األداء
الخدمــي الرشطــي.

شرطة رأس الخيمة
تشارك في المؤتمر
السابع للبصمة الوراثية
الجنائية بالمغرب
شــاركت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
متمثلــة بوحــدة البصمــة الوراثيــة يف املؤمتــر
الســابع للعاملــن مبجــال البصمــة الوراثيــة
الجنــايئ بالــرق األوســط والــذي أقيــم مبدينــة
مراكــش املغربيــة ونظمتــه رشكــة أبليــد
بيوسيســتم الرائــدة يف هــذا املجــال لبحــث
املســتجدات التكنولوجيــة يف مجــال البصمــة
الوراثيــة الجنــايئ  .حيــث مثّــل القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة رئيــس وحــدة البصمــة
الوراثيــة برشطــة رأس الخيمــة خبــر /بــرى
خالــد إدريــس والتــي اســتعرضت نتائــج أحدث
األبحــاث العلميــة املقامــة بوحــدة البصمــة
الوراثيــة بالقيــادة العامــة بعنــوان « املنــاخ
املحــي و أثــره يف تحلــل الحمــض النــووي»،
والــذي تنــاول عرضـاً ألحــدث الطــرق العلميــة
يف قيــاس كميــة الحمــض النــووي (.)DNA
وتضمــن املؤمتــر ،انعقــاد االجتــاع الســادس
لخ ـراء البصمــة الوراثيــة العــرب الــذي تنــاول
عرضــاً ملجموعــة مــن املختــرات حديثــة
اإلنشــاء يف املنطقــة.

اجتماع لتطوير
الخدمات الشرطية
عقــد فريــق تطويــر الخدمــات الرئيــي بالقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،اجتامعـاً حــول تطويــر
الخدمــات ،برئاســة املقــدم عــي محمد القــريص مدير
إدارة االســراتيجية وتطويــر األداء ورئيــس الفريــق،
وذلــك لتطويــر الخدمــات مبراكــز تقديــم الخدمــة،
وفقــاً لربنامــج اإلمــارات للخدمــات الحكوميــة
املتميــزة .حيــث هــدف االجتــاع إىل تفعيــل ودعــم
توصيــات فريــق تطويــر الخدمــات بــوزارة الداخليــة،
وفقـاً السـراتيجيتها الراميــة إىل تعزيــز ضــان تقديــم
كافــة الخدمــات اإلداريــة وفــق معايــر الجــودة
والكفــاءة والشــفافية ،عــاوة عــى ســعيها الدائــم إىل
توفــر بيئــة عمــل متميــزة .كــا قــد شــمل االجتــاع
عرضــاً توضيحيــاً لربامــج وخطــط مراكــز تقديــم
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الخدمــات برشطــة رأس الخيمــة والوقــوف عــى
فــرص تقديــم أفضــل وأجــود الخدمــات الرشطيــة .ويف
ختــام االجتــاع أكــد فريــق تطويــر الخدمــات عــى
رضورة وأهميــة االلتــزام بتطبيــق سياســة و نهــج
وزارة الداخليــة يف مجــال التطوير والتحســن املســتمر

للخدمــات ،بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي
ومبســتوى الخدمــات املختلفــة املقدمــة للجمهــور،
التــي تعكــس مــدى اهتــام وزارة الداخليــة عــى
متابعــة مجريــات العمــل يف مختلــف القيــادات
الرشطيــة عــى مســتوى الدولــة.

محطة شرطية

ورشة عمل تثقيفية إلدارة تقييم أداء العاملين

قــام الرائــد أحمــد إبراهيــم ســبيعان ،رئيــس قســم تقييــم أداء
العاملــن برشطــة رأس الخيمــة باســتقبال وفــد إدارة تقييــم
العاملــن الزائــر مــن وزارة الداخليــة برئاســة النقيــب عمــر
عتيــق الظاهــري ،بحضــور عــدد مــن ضبــاط وضبــاط صــف
وأفــراد رشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك بقاعــة املركــز اإلعالمــي
مببنــى القيــادة العامــة .حيــث تــم تقديــم ورشــة عمــل شــملت
عــى عرضــاً تقدمييــاً تضمــن رشح ومناقشــة كافــة األمــور
املتعلقــة حــول برامــج وآليــات تطويــر وتحســن أداء العاملــن
مــع املقارنــة مبســتوى األداء يف الســابق ووضــع كافــة الجهــود

لالرتقــاء بــه حــارضا ً ومســتقبالً ،كــا تــم خــال الورشــة بحــث
نظــام تقييــم األداء املســتحدث ورشوطــه وضوابطــه املط ّبقــة
يف عمليــة التقييــم لعــام 2014م .وأشــار الرائــد ســبيعان إىل أن
الورشــة جــاءت تنفيــذا ً لتوجيهــات وزارة الداخليــة مــن منطلــق
نــر ثقافــة ومفاهيــم التميــز بــن مختلــف العاملــن لرتســيخ
مبــادئ وأهــداف برامــج أداء العاملــن ،كــا توجــه بكلمــة أشــاد
فيهــا برؤيــة القيــادة الرشــيدة وخطتهــا االس ـراتيجية ،لتحقيــق
أقــى وأفضــل درجــات األداء والتميــز يف اإلنتــاج والتنميــة يف
مختلــف اإلدارات واألقســام عــى مســتوى رشطــة رأس الخيمــة.

ورشة لتطوير
األفكار اإلبداعية
اســتقبل الرائــد عــادل محمــد أحمــد الشــحي رئيــس قســم
تقييــم األداء املؤســي بــإدارة االســراتيجية وتطويــر األداء،
وفــد فــرع اإلبــداع بــإدارة الشــكاوى واملقرتحــات بــوزارة
الداخليــة ،برئاســة الرائــد فهــد إســاعيل الحوســني مديــر
فــرع رعايــة املبدعــن واملــازم إلهــام محمــد املعينــي مديــر
فــرع اإلبــداع ،وذلــك بفنــدق رأس الخيمــة لتنظيــم ورشــة
( أدوات تطويــر األفــكار اإلبداعيــة ) بحضــور عــدد مــن
ضبــاط وضبــاط صــف وأف ـراد رشطــة رأس الخيمــة مبختلــف
إداراتهــا ،حرصــاً عــى تعزيــز كفــاءة وفاعليــة األداء وفــق
معايــر الجــودة املطلقــة بنــاءا ً عــى توجــه اسـراتيجية وزارة
الداخليــة الراميــة لتقديــم أفضــل الخدمــات لتكــون دولــة
اإلمــارات أفضــل دول العــامل أمنــاً وســامة .وقــد افتتحــت

املــازم الهــام الورشــة بكلمــة ترحيــب بالحضــور ،ثــم قدمــت
مفص ـاً عــن منهجيــة عمليــات اإلبــداع واالبتــكار ،ثــم
رشحـاً ّ
قــام الجميــع بتطبيــق عمــي لتقييــم أفــكار أدوات اإلبــداع
وكيفيــة التعامــل معهــا .ويف ختــام الورشــة تــم الوقــوف
عــى فــرص تطويــر األفــكار اإلبداعيــة ،بتوفــر بيئــة عمــل
متميــزة مــن خــال تعزيــز جــودة املــوارد البرشيــة ،بتشــجيع
اإلبــداع عــر نــر وســائل وأدوات املعرفــة واالبتــكار ،مــع
التأكيــد عــى رضورة وأهميــة تطبيــق خطــط وزارة الداخليــة
االســراتيجية الهادفــة إىل الوصــول إىل أعــى مســتوى مــن
التميــز يف الخدمــات األمنيــة املقدمــة للجمهــور ،ولالســتمرار
عــى املســتوى املتقــدم الــذي تــم الوصــول إليــه والعمــل عــى
تطويــره أكــر.

برامج تدريبية لطلبة
كليات التقنية العليا
في شرطة رأس
الخيمة

اســتكامالً لجهــود القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة الراميــة إىل العمــل
مــع الــركاء بتعزيــز الــراكات مــع
القطاعــات املعنيــة عــى املســتويني العــام
والخــاص ،عــن طريــق نــر ثقافــة األداء
املتميــز وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة،
تطبيقــاً الســراتيجية وزارة الداخليــة
التــي تســعى إىل تحقيــق العمــل بكفــاءة
وفاعليــة لتكــون دولــة اإلمــارات أفضــل
دول العــامل أمنــاً وســامة.
ومــن هــذا املنطلــق اســتقبلت النقيــب
خولــة محمــد الزعــايب رئيــس قســم
التأهيــل والتدريــب برشطــة رأس
الخيمــة مجموعــة مــن طــاب كليــات
التقنيــة العليــا بــرأس الخيمــة مــن فئــة
البكالريــوس املتخصصــن يف الهندســة
امليكانيكيــة وإدارة األعــال ،وذلــك مبقــر
املركــز اإلعالمــي مببنــى القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة ،بقصــد تجديــد
ومواصلــة ســر أداء خطــط برامــج
التدريــب التــي تقدمهــا رشطــة رأس
الخيمــة لطلبــة كليــات التقنيــة العليــا
وتعريفهــم باملهــام الوظيفيــة املختلفــة
وفــق مجــاالت تخصصاتهــم ،وفتــح املجال
أمامهــم لتنفيــذ بعــض مــن متطلبــات
العمــل عــى أســاس الكفــاءة والجــودة،
مــع تعزيــز قيــم املســؤولية املجتمعيــة
لديهــم ،مــن خــال العمــل بــروح
الفريــق بجانــب رجــال الرشطــة مــن
ذوي الخــرة والكفــاءة املتميــزة .هــذا و
قــد أشــارت النقيــب خولــة الزعــايب إىل أن
خطــة الربنامــج التدريبيــة للفــرة املقبلــة
لطلبــة كليــة التقنيــة ســوف متتــد إىل 19
يونيــو مــن العــام الجــاري ،خــال هــذه
الفــرة يحصــل الطلبــة املتدربــون عــى
مختلــف املعلومــات ،كــا يتــم إرشاكهــم
يف األعــال امليدانيــة إلكســابهم الخ ـرات
العمليــة يف املجــال الوظيفــي ،مؤكــدة
يف الوقــت ذاتــه أن رشطــة رأس الخيمــة
مســتمرة يف اســتقبال وتدريــب الراغبــن
لديهــا بهــدف تقويــة العالقــة بينهــا ومــع
ومختلــف الجامعــات والكليــات العلميــة
وإعطــاء الصــورة الحقيقيــة للرشاكــة
املجتمعيــة.
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الوجه اآلخر
تميز بالمثابرة والتحدي واالجتهاد
 ،التحق في العمل الشرطي منذ
 38سنة برتبة شرطي كاتب ،وحمل
منذ بداياته الطموح واإلرادة
للوصول إلى آفاق مستقبلية،
واستشعر من الوهلة األولى أنه
ال سبيل لتحقيق األماني إال بإثبات
الوجود والتسلح بالعلم والمعرفة
وااللتحاق بالدورات التخصصية فأتم
دراسته الثانوية بالفترة المسائية
ليتم على إثرها ترقيته إلى رتبة
عريف ،وفي  1988التحق بكلية
الشرطة بأبوظبي لينضم إلى
الفوج األول من المرشحين ،ويعتز
ً
كثيرا أنه من خريجي الدفعة
األولى للكلية ليتخرج برتبة مالزم،
وكانت لحظة تخرجه من أسعد
المحطات في حياته العملية،
وتمثل القيادة العامة لشرطة
رأس الخيمة البيت األول له  ،يعالج
العقبات التي تعترض مسار حياته
بالحكمة ويشعر بالرضا بما قسمه
اهلل له.ضيف عدد العين الساهرة
في هذا العدد والوجه اآلخر من
حياته هو العقيد إبراهيم علي
حسن كبتن مدير إدارة مكافحة
المخدرات بالقيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة :
حوار :حسن المنصوري
تصوير :محمد مطر

العقيد إبراهيم كبتن :

شرطة رأس الخيمة بييت األول والمخدرات
والتفكك األسري تؤرق المجتمع
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عرفت خبر
قبولي بكلية
الشرطة عن
طر يق الصحافة

هل لك أن تعرفنا على نفسك ؟

ولدت ونشأت مبنطقة دهان ،متزوج
ولدي من األبناء أربعة ذكور وأربع
أناث ،خريج الدفعة األوىل من كلية
الرشطة بأبوظبي ،أول مدرسة درست
بها القاسمية  ،ثم انتقلت ملدرسة
الصديق ،وأذكر وكيل املدرسة واملسؤول
واملرشف املبارش عىل الطلبة األستاذ
محمد حسن زغلول من الجنسية
الفلسطينية والتحقت للعمل برشطة
رأس الخيمة بتاريخ 1976 _ 12 – 15
برتبة رشطي أول ،ومن الذكريات التي
الزالت عالقة بذاكريت منذ أيام الصبا،
كنا نتجمع عند الصبخة بالقرب من
البلدية لنتالقى مع شباب املنطقة
ونتسامر ونتبادل األحاديث ومنارس كرة
القدم بالفريج وبالدورات الرمضانية
التي تقام بالفرجان ،ويف فرتة الصيف
نقيض مبنطقة العريبي ،ومن األماكن
التي نرتدد عليها سينام الخليج بالنخيل
ونذهب إليها سريا ً عىل األقدام .
حدثنا عن مشوارك الوظيفي ؟

انخرطت للعمل برشطة رأس الخيمة
برتبة رشطي كاتب ،وبعد حصويل عىل
الثانوية العامة عام  1982خالل دراستي
لها بالفرتة املسائية تم ترقيتي لرتبة
عريف ،يف  1983ترقيت لرقيب ،وكان
املرحوم اللواء الشيخ عبدالله بن محمد
القاسمي يرتأس الجهاز الرشطي برأس
الخيمة واملسؤول املبارش بالعمل

العقيد م جاسم محمد ،واكتسبت منه
الكثري بالعمل الرشطي واملكتبي ،وله
فضل يف مسرييت العملية وتم قبويل
بدفعة املرشحني األوىل بكلية الرشطة
بأبوظبي وعرفت عن طريق الصحافة
خرب قبويل بالكلية ،وكان سعادة صقر
غباش مدير عام الكلية وضمت الدفعة
األوىل الشيخ عامر بن حميد النعيمي
ويل عهد عجامن واللواء نارص لخريباين
النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
ومن رشطة رأس الخيمة العقيد أحمد
عيىس وتخرجت يف  1988برتبة مالزم .
متى تزوجت وأين كان ؟

زواجي كان يف  1979برأس الخيمة
مبنطقة دهان باملنزل واألفراح يف تلك
الحقبة دامئاً تتم باملنزل لعدم توفر
الصاالت والقاعات باإلعالم والزينة
والكل يشارك املعرس فرحته ،بنايت
أمتمن دراستهن الجامعية ومتزوجات،
أما األوالد :أحمد موظف بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة برتبة رقيب
وعىل أبواب التخرج من جامعة الجزيرة،
وخالد وحبال موظفان ومستمران يف
دراستهام ،وأصغر األبناء عيل الزال طالباً
بالصف التاسع ،ودامئاً نجتمع يف نهاية
األسبوع عىل مائدة الغداء وتكون تلك
الجلسة العائلية من اللحظات الجميلة
التي أستشعر طعمها ولذتها بوجود
أفراد عائلتي بجواري وتتسم عالقتي

بأبنايئ بالحب واالحرتام .

كيف تنجح في التوفيق بين
التزاماتك العملية وواجبك تجاه
أسرتك ؟

دفة العمل تغريت عن السابق واألداء
الوظيفي التزامات وواجبات متعددة
إضافة إىل تطبيق االرساتيجية ،وهذا
يتطلب قضاء ساعات طويلة من اليوم
إلنجاز مهامك الوظيفية ،ولكن يف
ظل تفهم (أم العيال) لطبيعة عميل
ومشاركتها املسؤولية فهي تسعى دامئاً
إىل خلق بيئة صحية باملنزل سواء يف
وجودي أو أنا خارج املنزل فتتابع
شؤون املنزل واألبناء .
ما هي أكثر األماكن العالقة
في ذاكرتك والمكان الذي ترتاح
فيه ؟

تظل منطقة املنشأ والصبا والبيت الذي
نشأت وترعرت فيه من األماكن العالقة
يف ذاكريت ،إذ أتلذذ بذكريات الطفولة
والرباءة وأيام الدراسة ،وتظل مكة
املكرمة من أفضل األماكن التي نفيس
تشعر فيها بالراحة والطأمنينة ،وأتردد
عىل زيارة بيت الله يف السنة أكرث من
مرة .
حدثنا عن الوضع األمني في
السابق ؟

لله الحمد ،األمن مستتب ،ولكن
تحدث بعض الجرائم وترتكب بطرق

بدائية وتكشف بسهولة ،وتوجد بعض
القضايا تتسم بالصعوبة يف التعرف
عىل مرتكبيها لعدم توفر املخترب
والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
والسمعة الطيبة التي كانت سائدة
والزالت مستمرة تعاون األهايل مع
األجهزة األمنية ،وهذا يسهم يف الحفاظ
عىل األمن واالستقرار.
من وجهة نظرك ما هي
المشكلة االجتماعية األكثر
خطورة ؟

أرى أن التفكك األرسي من أكرث املشاكل
التي تؤدي إىل أغلب قضايا األحداث،
أسبابها ناجمة من التفكك األرسي وعدم
استقرار الجو العام باملنزل وإهامل
الوالدين يف متابعة ورقابة أبنائهم،
ومن هنا أناشد اآلباء واألمهات بأهمية
توجيه األبناء والوقوف عىل احتياجاتهم
من كل النواحي .
هل ترى أن هناك فجوة بين
األجيال ؟

التقنيات وعرص العوملة أحدثت هذه
الفجوة بني األجيال ،يف املايض الفرد
كان يعتمد عىل نفسه بدراسته وتدبري
شؤون حياته من كل النواحي ،وكان
بعيدا ً عن التقليد والكسل ،كان يشارك
يف توجيه األبناء ومل يكن فرق بني العم
واألخ والجار ،وهذه السمة اختفت يف
وقتنا الحارض ،مام أثر بالسلب عىل
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التصدي
آلفة المخدرات
مسؤولية
المجتمع
بكل فئاته
النشء .

ماهو حجم الخطر الذي تمثله
المخدرات على المجتمع ؟

املخدرات من األخطار املوجهة
للمجتمع ورضرها خطري ،حيث تالمس
خطورتها العقل البرشي ولها تأثري مبارش
عىل الجوانب األمنية واالجتامعية
واالقتصادية ،ويف هذا الصدد يجب
عىل الكل التكاتف والتعاون والتعاضد
ملحاربة هذه اآلفة التي تنترش مثل
الرسطان ،والتصدي لهذه السموم
مسؤولية املجتمع بكل فئاته .
يقال إن الوقاية خير من العالج،
إلى أي مدى تنطبق هذه
المقولة ؟

أؤيد هذه املقولة ،فكلام اإلنسان حصن
نفسه من السلوكيات السيئة وراعى
ضمريه اإلنساين ووضع مخافة الله
أمامه ولجأ إىل كتاب الله سيجد نفسه
يف الطريق الصحيح ،وبالتايل سيعيش
بدون منغصات وحياته تصبح هانئة
مستقرة .
هل تؤيد إقامة محطة تلفزيونية
أمنية ؟

نحن بحاجة لربامج أمنية موجهة لفئات
ورشائح املجتمع تخاطب مختلف
األعامر وتكون موادها متنوعة تزرع
فيهم الثقافة وتزيد نسبة الوعي لديهم،
فدامئاً الربامج األمنية تشكل إضافة
قوية.
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ما رأيك بشباب اليوم ؟

الجيل الحايل متعلم يسعى للظهور
باملظهر الالئق أمام اآلخرين وميتلك
الطموح بالوصول إىل أفضل مستوى يف
كل املجاالت ونستطيع االعتامد عليهم
ولديهم استعداد ذايت للعمل والرقي
بوطنهم ،حققوا نجاحات متعددة
ونفتخر بوجود هذه الكوكبة من شبابنا،
وهذا دليل عىل أن القيادة الرشيدة
اهتمت باألبناء وعملت عىل تسخري
اإلمكانيات أمامهم .
هل توافق على خروج المرأة
للعمل ؟

طاملا املرأة قادرة عىل العطاء واإلنتاج
يجب أن تأخذ حقها يف هذا الجانب
طاملا ال يتعارض مع طبيعتها ودينها،
والدولة ساوت يف الحقوق بني الجنسني
يف كل املواقع ،واملرأة اإلماراتية حققت
نجاحات متنوعة وتبوأت مراكز عليا،
ونحن نفتخر مبا تنجزه بنات اإلمارات .
لقد عاصرت المرحوم العميد
عبداهلل جمعة سنوات طويلة،
ماذا يشكل لك رحيله ؟

كل من عارصه وتعايش معه تأثر بوفاته،
فاملرحوم «بوفيصل» كان من الضباط
املتميزين ،ميتلك الحكمة والحنكة ،ذو

عالقات واسعة مع رشائح مختلفة داخل
وخارج الدولة ،كان محباً ومخلصاً لوطنه
وقيادته ،أسهم وقدم خدمات جليلة يف
العمل الرشطي واملروري بشكل خاص،
ومكتبه ومجلسه كانا مفتوحني أمام
الجميع ،ومل يتأخر يف تقديم النصح،
ونسأل الله تعاىل أن يرحمه برحمته
ويسكنه فسيح جناته .
ماذا تمثل لك القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة ؟

بيتي األول ،ففيها قضيت مايقارب
 38سنة وعارصت مراحلها املتعددة
وتدرجت فيها بالرتب واملناصب،

حوار

وأسعد مبا تحققه من تقدم ورقي وأكن
لها التقدير والوالء ،ومع تويل سيدي اللواء
سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قيادتها قفزت قفزات متقدمة ،ووجود
سموه عىل رأس الهرم أسهم يف وصولها
للمكانة الالئقة .

يعترب من أفضل أشهر السنة وأيامه
جميعها بركة وغفران ونظل نرتقب قدومه
بفارغ الصرب (روتني) الشهر يختلف عن
باقي األشهر ،حيث أستأنس بتجمعات
األهل وتواصلهم ،وقبل اإلفطار تشكل تلك
اللحظات طبيعة خاصة يف النفس ،وأنك
بفضل من الله أديت يومك من صيام
وعبادة ودعاء وصالة ،نسأل الله القبول،
وأقدم التهاين والتربيكات إىل قادة الوطن
وشعب اإلمارات واملقيمني .
هل تؤمن بالحظ وهل كان له دور
في حياتك ؟

استغالل الفرص أهم من انتظار الحظ،
فالفرصة املواتية إن مل تلتفت إليها
وتستغلها أخذها اآليت من خلفك ،فالحظ
مل يكن له دور بحيايت ولكني استغللت
الفرص باالجتهاد واملثابرة والتخطيط السليم
والرغبة الذاتية بتحقيق النجاح .
أفضل خبر سمعته ؟

بعترب خرب قبويل بكلية الرشطة من أجمل
األخبار التي مرت عيل بحيايت وعرفت
الخرب عن طريق الصحف ،ويظل خرب وفاة
مؤسس الدولة املغفور له الشيخ زايد أسوأ
خرب سمعته ،وقد كنت عائدا ً من صالة
الرتاويح ،وإذ بطفيل الصغري يخربين بوفاته
وظللت أبيك بشدة ولكن هذه مشيئة الله
وندعو ربنا يحفظ رئيس الدولة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .
أين تذهب إذا ضاق صدرك؟

أترك كل يشء وأذهب إىل املنزل وأحاول
أن أتغلب عىل هذه الوضعية ،فاإلنسان
طبيعي متر به حاالت جميلة وأخرى
مريرة ،ولكن يبقى أهم يشء التغلب
واالنتصار عىل املعوقات .
أين تقضي إجازتك ؟

أفضل قضاء إجازيت خارج الدولة برفقة

هل لك هوايات معينة ؟

تظل كرة القدم من الهوايات املحببة
إىل قلبي ومنذ الصغر وأنا متعلق بكرة
القدم وقد مارستها لفرتة يف نادي ( عامن)
اإلمارات حالياً وأرى أن الرياضة واألندية
تقدم خدمات للمجتمع باحتضان الشباب
وتحميهم من املخاطر الخارجية ورفقاء
السوء ،وكرة القدم بالوقت الراهن تعد
هدفاً ،ويف دولة اإلمارات توىل الرياضة
وكرة القدم عىل وجه الخصوص اهتامماً
كبريا ً مام انعكس إيجابياً عىل مسرية الكرة،
وأتوقع أن يحقق منتخب اإلمارات نتائج
مرشفة .
أفضل العب حسب وجهة نظرك ؟

يف السابق يظل عدنان الطلياين العب
منتخب اإلمارات ونادي الشعب هو
األفضل ،وحالياً أعترب إسامعيل مطر النجم
األول ،باإلضافة إىل أسامء عديدة تفخر بها
كرة اإلمارات ،أمتنى لهم التوفيق .
هل تحب القراءة وما هي أفضل
قراءاتك ؟

بالقراءة اإلنسان يطلع عىل آفاق ومعارف
جديدة وتزيده ثقافة لذا أحرص عىل
قراءة كتب مختلفة لزيادة معاريف،
وكونت مكتبة مصغرة باملنزل ألجل
القراءة ،وأفضل قراءة الكتب التاريخية،
وأطلع يومياً عىل الصحافة ألتعرف عىل ما
يدور ويجري يف الساحة املحلية .
ً
الشخصية التي تراها نموذجا
يحتذى بها ؟

بال شك شخصية سيدنا وسيد الخلق محمد
صىل الله عليه وسلم ،فهو ميثل القدوة
الحسنة والسرية العطرة .

ماذا تمثل لك هذه الكلمات ؟

التواضع :أخالق حميدة.
املروءة :سامت إنسانية.
الوطن :األم والحياة.
األبناء :فلذة األكباد.
املرأة :الوطن الثاين.
املدرسة :املنبع للعلم والرتبية.
األمل :فرصة للحياة.
الصداقة :تعاون.
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موازين

شهر رمضان على األبواب كيف
تستقبل الشهر الفضيل ،وما
العادات التي تستأنس بها؟

وصحبة األهل واألبناء لتجديد الحياة
اليومية ،ففي السفر فوائد عدة .

المخدرات
كان لوزارة الداخلية متمثلة بإدارات المكافحة على مستوى
الدولة دور ضليع في محاربة هذه اآلفة والمساهمة بكل
وحماية مجتمعاتنا من
اإلمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها،
ً
ويالتها ،والنأي بشبابنا عن مآسيها ،انطالقا من أحكام شريعتنا
اإلسالمية السمحة ،ومبادئ ديننا الحنيف ،وقيمنا العربية األصيلة
التي تنبذ جميع أنماط السلوك غير السوي واإلضرار بالنفس
والغير.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ًالذي يصادف
 2014/6/26لهذا العام تدعو وزارة الداخلية دائما الذين وقعوا
في شرك المخدرات إلى مراجعة الذات ،والتصميم على كسر
الطوق وطلب المساعدة لتعزيز فرص النجاح في اإلقالع عن
التعاطي ،حتى يستطيعوا العيش في عافية وسالمة وذلك
من خالل برنامج الرعاية الالحقة التي تتبنى هؤالء المدمنين
وتعمل على إعادتهم للمجتمع متعافين ،كما قامت شرطة
رأس الخيمة بجانب الجهات األخرى بشغل أوقات فراغ الشباب
خالل اإلجازة الصيفية لملء أوقاتهم بما ينفعهم ويخدم
وطنهم.
إن هذه الجهود البناءة التي تقوم بها أجهزة الشرطة
لمواجهة المخدرات ال تكفي وحدها للقضاء على هذه الظاهرة،
بل ال بد أن تجد الدعم من كل الفئات من بينهم العنصر المهم،
أولياء األمور ،ذلك إن المعنيين بآفة المخدرات هم جميع أفراد
بدون استثناء ،ويجب أن تستقطب مواجهتها
المجتمع وشرائحه ّ ً
اهتمام كل مواطن أيا كان موقعه ،األسرة في مجتمعها الكبير،
والمعلم في مدرسته أو جامعته ،والمسؤول في مكتبه،
والعامل في مصنعه ،ومسؤولو أجهزة المكافحة والوقاية
في مواقعهم األمنية والعالجية ،بحيث يسهم كل منهم في
مواجهة هذه الظاهرة ،واألساليب الخبيثة التي يستخدمونها
في الوصول إلى أهدافهم اإلجرامية ،دون أن يقيموا لألخالق
ً
ّ
وزنا ،وال لإلنسان كرامة ،بل إن همهم الوحيد هو الكسب الوفير
يقظة من ضمير.
بال وازع من دين أو
ٍ
كما يجب أن ينتبه أولياء األمور بأنه أصبح هناك أشكال متنوعة
وعديدة للمخدرات ،ومنها الترامادول الذي قد يتوافر برخص ،
فعليهم أن يتابعوهم ويتابعون مستلزماتهم الشخصية وما
تحويها دون تشكيك وضرورة متابعة رفقائهم وجلسائهم
واألوقات التي تقضى خارج المنزل.

زيارة ميدانية

مركز الجزيرة الشامل ً
طبيعة المنطقة تفرض مهاما مختلفة

مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل يقوم بمهام متعددة من أبرزها وأهمها حفظ
األمن الستباق الجريمة قبل وقوعها باإلضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف إلى
الرقعة الجغرافية للمراكز .وحول هذا الدور الفعال ،حدثنا
خدمة المواطن والمقيم ضمن
ً
العقيد فيصل الميل مدير المركز قائال:
كتب :مبارك الدردا المري  /تصوير :محمد مطر

خدمات أمنية متعددة

مركز الجزيرة الشامل مثله مثل باقي املراكز األخرى
واملتمثلة يف حامية املنطقة وتنفيذ املهام املوكلة إليه من
خالل اإلجراءات والتدابري االحرتازية يف املنطقة ومتابعة
وتتبع العنارص اإلجرامية حتى يتم تحقيق الهدف
األمني املتمثل يف ااملحافظة عىل حياة وأرواح الناس من
املواطنني واملقيمني وبسط الطأمنينة والهدوء وتقديم
الخدمات األمنية للقاطنني يف املنطقة كفحص السواقني
والحراسة وغريها من األنشطة املبارشة ،كذلك هناك
خدمات أمنية غري مبارشة يقدمها املركز كخدمات إدارة
شؤون األجانب ،وخدمات وإدارة رشكات األمن الخاصة.
وأضاف امليل ،أنه بناء عىل قرار تفعيل مركز الجزيرة
الشامل تضمن الهيكل التنظيمي ستة فروع ووحدتني
تتبع رئيس املركز بشكل مبارش ،منها :فرع الخدمات
املساندة ،فرع التحقيق والبحث الجنايئ ،فرع املرور
والدوريات ،فرع املعلومات األمنية ،باإلضافة إىل فرع
الرشطة املجتمعية وفرع الحراسات ،كام توجد أيضاً
وحدتان :وحدة خدمة املتعاملني ،ووحدة العمليات.

خطة التواصل

الهيكل التنظيمي

26

أهمية المنطقة فرضت الشمولية

وأوضح قال أنه قبل صدور الهيكل التنظيمي الجديد
كان مركز الجزيرة عبارة عن نقطة حراسة تتمثل أعاملها
بالقيام بالحراسة لبعض األنشطة ،كاملباريات وبعض
األنشطة الرسمية يف منطقة االختصاص.
وبعد صدور الهيكل التنظيمي تحولت نقطة الحراسة إىل
مركز شامل يتناول جميع األنشطة األمنية ويقدمها يف
املنطقة ،وذلك من خالل الدعم الذي يحظى به هذا املركز
واملتابعة عن قرب من سيدي اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام الرشطة ،وذلك لألهمية التي
تتمتع بها منطقة االختصاص ولتعدد األنشطة املجتمعية
واختالف جنسيات األشخاص املقيمني يف هذه املنطقة.
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كام أن هناك العديد من األنشطة التي يتم من خاللها
تطوير قدرات املنتسبني يف مقدمتها خطة التدريب
املعتمدة سواء من قبل وزارة الداخلية أو الخاصة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،كذلك اللقاءات
املتواصلة وتطبيق خطة التواصل املطبقة قبل جميع
الوحدات التابعة لوزارة الداخلية والتامرين األمنية،
والتي تنفذ يف منطقة األختصاص بالتعاون مع العديد

د .العقيد فيصل الميل

اختالف الثقافات
واألجناس يميز
خارطة العمل
من الجهات التي تشارك يف مثل هذه التامرين ملعرفة
مدى جهوزية جهاز الرشطة ملثل.
مواكبة التغيرات

وقال :نحن -ولله الحمد -راضون عن أدائنا ،تحت قيادة
سيدي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،ولكن وحتى نتامىش
مع فكر سموه البد أن ال يكون هناك سقف لطموحنا،
بل ال بد وأن نكون أمام تحديات عديدة متنوعة ومتغرية
حتى نستطيع أن نقف ونواكب متغريات املجتمع
اإلنساين بشكل نستطيع أن نقدم خدماتنا مبا تحقق
األهداف االسرتاتيجية التي تسعى وزارة الداخلية إىل
تحقيقها ،ومبا يكفل تحقيق الرؤية التي يصبو إليه كل
مواطن لرفع قيمة هذا الوطن عىل الساحة اإلقليمية
والدولية.
تدابير احترازية

وأضاف أنه البد ألي مجتمع متطور أن تكون له رضيبة
أمنية ،وتختلف باختالف الثقافات واألجناس بحسب
املقدرة عىل التعليم واكتساب املعرفة ،ولكننا دامئاً
ما نضع التدابري االحرتازية املناسبة قبل وقوع األعامل
اإلجرامية ،خصوصاً فيام يتعلق بنشاطات فرع الرشطة

زيارة ميدانية

المقدم محمد راشد المقدحي

الرائد صقر بن سلطان القاسمي

مالزم أول محمد راشد بن نصر

املجتمعية ،والذي يسعى جاهدا ً لبسط املحارضات
وحمالت التوعية يف منطقة االختصاص للحد من أعامل
قد تؤثر عىل حالة الطأمنينة األمنية ،فام كان باألمس
تحدياً أصبح اليوم مسلامً به.

والتقدير ،وهذا إن دل فإمنا يدل عىل وعي الجمهور
واألهايل ،لكونهم خط األمان األول بالنسبة للجميع،
وهم أعني جهاز الرشطة يف مراقبة الحالة األمنية ،فمن
خاللكم ندعوهم لإلبالغ عن كل ما يعكر صفو األمن
داخل املجتمع.

كام أشار إىل أنه من أهم املشكالت التي يواجهونها هي
اختالف األجناس والثقافة عىل مساحة خارطة العمل
ووترية الرسعة الحضارية يف املنطقة من شوارع ومصانع
وغريها ،باإلضافة إىل أن املنطقة سياحية واستثامرية
جاذبة ،للموقع املتميز الذي متتاز به.

شكر وتقدير للجمهور

اختالف الثقافات واألجناس

أهمية التعاون مع رجال الشرطة

مضيفاً أن بداية العالج املحافظة عىل األموال واملمتلكات
واألرواح والتعاون مع جهاز الرشطة بشكل عام سواء
تعلق األمر بشأن داخل البيت أو خارجه حتى يتسنى
للجهات املختلفة القيام مبا هو مطلوب منها يف حفظ تلك
األرواح واملمتلكات واإلبالغ عن كل ما يثري الشك والريبة
حتى يتم التعامل معه حفاظاً عىل سالمة املجتمع.
(العين الساهرة) تشاطرنا همومنا

وقال :نشكر مجلة (العني الساهرة) التي تشاطرنا
همومنا ،ونستطيع من خالل هذا املنرب األمني املتميز أن
نبث رسائلنا للجمهور كأداة من أدوات التواصل ،ولكم
التوفيق.
التواصل مع الجمهور

كام حدثنا املقدم محمد راشد املقدحي مدير فرع
الرشطة املجتمعية باملركز عن دورهم داخل املركز ،حيث
قال :إن دورنا هو التواصل مع الجمهور عىل اختالف
الرشائح والرشكات والعاملني فيها واملدارس والطلبة
واألهايل ومحاولة التوصل إىل حلول ملختلف املشاكل
بقدر ما يتطلبه األمر .أما من ناحية ما يواجهونه من
صعوبات قال :إن تعدد الجنسيات والثقافات بالنسبة
للمناطق الصناعية وطرق التعامل معها باإلضافة إىل
صعوبة التفاهم معهم من ناحية اللغات املختلفة ولعدم
وجود مرتجمني لدينا بهذا الخصوص هي من أهم أسباب
ما نواجهه من صعوبات .وذكر أن تعاون الجمهور مع
رجال األمن موجود وقائم يف املنطقة ،كام أن هناك
تنسيقاً وتبادالً لآلراء واملقرتحات ،باإلضافة إىل دعمهم
الكبري لنا يف بعض القضايا ،مجهودهم يستحق منا الثناء

كام وجه يف كلمته األخرية الشكر للجمهور واألهايل عىل
تعاونهم وطالبهم باملزيد من التعاون مع كافة جهات
االختصاص للقضاء عىل كافة املشكالت التي تواجههم.
طريق السالمة واحد

وعن دور فرع املرور والدوريات باملركز حدثنا الرائد صقر
بن سلطان القاسمي قائالً :يقوم فرع املرور والدوريات
مبساعدة من لديه أي استفسارات مرورية وتقديم
العون واملساعدة يف حالة الطوارئ وتسهيل اإلجراءات
للمراجعني .وذكر أن املشاكل التي تواجههم يف عملهم
تتمثل يف عدم معرفة بعض األشخاص بقواعد املرور
ونقص اللوحات اإلرشادية وعدم وضوح بعضها ،وتعدد
الجنسيات واختالف اللغات والعادات وكرثة الشاحنات
يف منطقة االختصاص .وحول تعاون الجمهور يقول :إن
االستجابة يف بعض الحاالت من األهايل تكون إيجابية،
وعىل العكس يف حاالت أخرى ،مام يؤدي يف الحالة الثانية
إىل صعوبات أداء العمل بكفاءة عالية .ومبناسبة الحديث
البد لنا أن نوجه نصيحة ملستخدمي الطريق نقول فيها
أخي السائق طريق السالمة واحد وهو االلتزام بقواعد
املرور.
شكر وامتنان

وال يسعنى يف ختام حديثي إال أن أوجه كل الشكر واالمتنان
لقائد هذه السفينة ،سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان -حفظه الله -وإلخوانه أصحاب السمو حكام
اإلمارات وأولياء العهود والشعب الكريم عىل ما يقومون به
من خدمة لوطنهم ،وجزيل الشكر ملن فتح باب التواصل
واالقرتاحات مع القيادات العليا وجهودهم املبذولة لتوصيل
الكلمة من خالل منربهم اإلعالمي.
تعاون األهالي يخفف صعوبات العمل

وعن دور فرع الخدمات املساندة يف املركز ،حدثنا مالزم
أول محمد راشد بن نرص مدير فرع الخدمات املساندة
قائالً :يتلخص الدور الذي نؤديه بالتنسيق الدائم مع

المالزم سعيد صقر الكتبي

القيادة العامة والجهات الخارجية وتوفري احتياجات املركز
من القوة البرشية والتدريب واملتابعة لإلجازات وغريها
من االختصاصات الوظيفية ،كذلك املتابعة والتنسيق مع
الجهات الخارجية ،كام نواجه عدة صعوبات يف عملنا
منها كرثة الجايالت وعددها واختالف جنسياتهم ولغاتهم
وعاداتهم مع عدم درايتهم بالوعي األمني ،إال أن هناك
تعاوناً دامئاً ومستمرا ً بني األهايل والجمهور ورجال
الرشطة ،وهو ما يخفف عنا تلك الصعوبات.
واجب الجمهور تجاه رجال الشرطة

وقال يجب أن تكون هناك مشاركة فعالة من الجمهور
مع الجهات األمنية ملا لها من دور إيجايب للمحافظة عىل
األمن واألمان ونرش للوعي األمني ،كام متنى أيضاً من الله
العيل القدير ،أن مين علينا باألمن واألمان وعىل دولتنا
الحبيبة تحت قيادة رئيس الدولة -حفظه الله -وأن
ينعم عىل املواطنني واملقيمني بالطأمنينة يف ظل القيادة
الرشيدة ،ونشكر مجلة (العني الساهرة) املوقرة إلتاحة
الفرصة لنا للتحدث ونقل ما يؤديه مركز رشطة الجزيرة
الشامل من أعامل وإنجازات.
نستقبل البالغات ونتعامل معها بدقة

ويقول املالزم سعيد صقر الكتبي مدير فرع التحقيق والبحث
الجنايئ باملركز :إنه من أهم األدوار التي نقوم بها داخل
املركز استقبال البالغات والتعامل معها بدقة الستيفاء كافة
اإلجراءات فيها ودعم كل من يحتاج ملساعدتنا باملنطقة.
اختالف اللغات والثقافات

أيضاً قال ،إن اختالف اللغات والجنسيات والثقافات له دور
كبري فيام نواجهه من صعوبات كون املنطقة منطقةصناعية.
تعاون األهالي والجمهور مع رجال األمن

وأضاف ،إن الجمهور واألهايل متعاونون وبشكل كبري،
وذلك بسبب إدراكهم بدور رجال األمن يف التعامل مع
املواقف واملشاكل التي يتعرضون لها ويواجهونها أو ما
يقومون باالبالغ عنها.
متابعة األبناء والتحفظ على الممتلكات

أيضاً يف كلمته األخرية أوىص مبتابعة األبناء من كل
النواحي خاصة يف اإلجازات الصيفية وما يواجهونه من
فراغ ،كام متنى من الجميع التحفظ عىل ممتلكاتهم
وعدم تعريضها لضعاف النفوس ومن تسول لهم أنفسهم
العبث مبمتلكات الغري وارتكاب الجرائم.
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى

القيادة العامة لشرطة عجمان
بمناسبة فوزها
بجائرة محمد بن راشد للتميز الحكومي
بدورتها الثالثة فئة ( اإلدارة االتحادية المتميزة)
آملين لهم المزيد من التقدم واالزدهار واإلبداع
تحت ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ( حفظه اهلل).

أسمى آيات التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى

القيادة العامة لشرطة الشارقة
بمناسبة فوزها
بجائرة محمد بن راشد للتميز الحكومي
بدورتها الثالثة فئة (المنطقة االتحادية المتميزة)
آملين لهم المزيد من التقدم واالزدهار واإلبداع
تحت ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ( حفظه اهلل).

زيارة ميدانية

فرع البصمة بشرطة رأس الخيمة ..

إنجازات متتالية على خطى ثابتة
خالل  48ساعة يتم الكشف عن هوية مرتكب الجريمة ،معدل اكتشاف الجرائم يتزايد بنحو  ،% 68أجهزة ووحدات استحدثت خالل األعوام
الماضية عملت على تميز العمل األمني ،إنجازات متتالية ونجاحات مستمرة تؤكد مدى الكفاءة والتميز لفرع البصمة بقسم مسرح الجريمة
بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،وذلك بفضل متابعة وتوجيهات المسؤولين بوزارة الداخلية وبالقيادة العامة ضمن الخطط االستراتيجية
الموضوعة في التحسين والتطوير المستمر لخدمة العمل األمني  .فكان لمجلة العين الساهرة هذه الزيارة التعريفية لفرع البصمة للتعرف
على طبيعة عمله وأهم إنجازاته .
 تغطية :المالزم أول /زينب يحيى المعز -تصوير :مصطفى إيبي
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أكد النقيب إبراهيم سعيد منخس مدير فرع البصمة بقسم
مرسح الجرمية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل
حرص وزارة الداخلية ضمن خطتها االسرتاتيجية من خالل
توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،الحثيثة واهتاممه
البالغ وحرصه الشديد يف توفري كافة الدعائم املادية
واملعنوية لرفع كفاءة منتسبي قيادات الرشطة عىل مستوى
الدولة لتغدو منارة رائدة ،ومدى متابعة سمو قائد عام
رشطة رأس الخيمة اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي،
املستمر وحثه كافة منتسبي الرشطة عىل التميز واإلبداع
والتطوير والتحسني املستمر يف كافة املجاالت مبا يخدم
منظومة العمل األمني والرشطي عىل ٍ
حد سواء ،وذلك لن
يأيت إال من خالل تنمية الكوادر البرشية من خالل متكني
وتطوير قدراتهم وتوظيفها باملهارات واملعرفة وغرس ثقافة
التميز والجودة الشاملة عن طريق تنفيذ عدد من الورش
التثقيفية وإلحاقهم بالدورات التدريبية التخصصية ،حيث
يهدف الفرع إىل تعزيز األمن واألمان وثقة الجمهور بفاعلية
الخدمات األمنية املقدمة وضامن تقديم كافة الخدمات
اإلدارية وفق معايري الجودة والكفاءة والشفافية.
وأشار النقيب عمر الشهياري املسؤول اإلداري بالفرع،
إىل أن الفرع يعد من ضمن النجاحات التي حققتها
القيادة العامة خالل األعوام املاضية ،نتيجة ما انفرد به
يف العديد من املميزات وتجسدت بنجاحه املنقطع النظري
من خالل ما يستوعبه من أجهزة ومعدات حديثة واكبت
املستجدات والتكنولوجيا عىل مستوى العامل للكشف
عن مختلف القضايا ومرتكبي الجرائم وتقدميهم للعدالة
بأرسع وقت ممكن ،حيث أصبح يقارن بالقيادات العامة
لرشطة أبوظبي وديب ،وذلك بفضل بناء جسور من التعاون
امل ُطلق والفعال بني رشطة رأس الخيمة وكافة الجهات
املعنيّة والقيادات واإلدارات العامة عىل مستوى الدولة
وأفراد املجتمع لتحقيق األهداف املرج ّوة ،حيث إن كافة
الجهات وأفراد املجتمع تُشارك يف توفري األمن والسعي
إىل بلوغ املجتمع اإلمارايت ألعىل املستويات ضمن خطط
مدروسة ومتفق عليها  .ويذكر املالزم أحمد يوسف العويض
املسؤول الفني بالفرع ،بأن الفرع تأسس قبل عام 1988م
 ،وكان منذ نشأته بسيطاً بكوادره البرشية ومعداته ،حيث

,,

أصبح الفرع متميزًا
في تأدية مهامه
بالوقت المحدد

إنه بالسابق كان يقوم فنيو البصامت بالقيادة برفع آثار
البصامت وإرسالها إىل الوزارة والقيادة العامة لرشطة ديب
إلجراء عملية املضاهاة عىل اآلثار املرفوعة ،ثم التحق الفني
أدلة مساعد رجب عبدالعزيز بالقيادة العامة لرشطة راس
الخيمة والنقيب سلطان أحمد الطنيجي (خبري البصامت
بالقيادة العامة لرشطة أبوظبي حاليا) بالفرع ،حيث قاما
باجراء عملية املقارنة واملضاهاة آلثار البصامت املرفوعة
من مرسح الجرمية ومقارنتها يدويا .تم تطوير الفرع وتم
تحسني إجراءات العمل فيه عن طريق الزيارات املستمرة
ملختلف القيادات العامة عىل مستوى الدولة والتواصل
الفعال مع الخرباء الفرنسيني وعقد العديد من ورش العمل،
كام تم استحداث  3وحدات وهي  :وحدة اإلدارة والتنسيق،
وحدة املقارنة للبصامت ووحدة اإلظهار الكيميايئ والتصوير،
ويعمل بالفرع اآلن  8أشخاص أغلبهم من مواطني الدولة
الذين يشهد لهم بالكفاءة والخربة بهذا املجال ،والتميز يف
إنجازهم للعديد من القضايا يف الكشف عن هوية مرتكبي
الجرائم املختلفة ،لذا تحرص القيادة العامة عىل تكرميهم
بشكل مستمر كخطوة تعمل عىل رفع كفاءتهم ،وحثّهم عىل
بذل املزيد من الجهد واالرتقاء بأدائهم الوظيفي وتحقيق
الجودة ،والعمل بروح الفريق الواحد .
وأشار العويض إىل أنه يف عام  2011بلغت نسبة القضايا
التي تم التعامل معها والكشف عن مرتكبيها  % 15بينام
عام 2012م % 25 ،لرتتفع إىل  % 68خالل العام املنرصم
2013م ،وحيث إنه يتم مقارنة آثار البصامت املرفوعة من
مرسح الجرمية آلياً عن طريق جهاز (امليتامورفو) واملربوط

بهيئة الهوية وجميع القيادات عىل مستوى الدولة ،ويتضمن
اآلن الفرع العديد من األجهزة املتخصصة الحديثة يف إجراء
عملية اإلظهار والرفع آلثار البصامت التي يصعب رؤيتها
بالعني املجردة ،حيث بالسابق كان املتوفر جهازا ً واحدا ً فقط
ويعمل يدوياً وحالياً توجد  6أجهزة حديثة تعمل بكفاءة
عالية يف إظهار ورفع اآلثار الخفية .وتعامل الفرع خالل
العام املنرصم مع  104قضية تنوعت ما بني قضايا إلدارة
التحريات واملباحث الجنائية من رسقات وغريها ،وقضايا
إلدارة مكافحة املخدرات ،وقضايا الصدم والهروب التابعة
إلدارة املرور والدوريات ،والقضايا املدنية التي يتم تحويلها
من املحكمة املدنية باإلمارة ،وذلك من خالل معاينة مرسح
الجرمية ورفع البصامت من املواد التي يتم تحريرها وخالل
 48ساعة يتم التوصل إىل مرتكبيها .
وذكر املالزم العويض أنه تم عقد  5ورش عمل تثقيفية
وتطويرية خالل عام 2013م حول العديد من املواضيع
الهامة بهذا الجانب ،وذلك بهدف زيادة وعي وإدراك
املوظفني ،ونرش املعرفة لهم ورفع كفاءتهم ومهاراتهم
يف التعامل مع مختلف القضايا  .ويقول املساعد أول
عبدالرحمن عمران الجالف ،إنه بفضل متابعة وتوجيهات
املسؤولني وباألخص النقيب إبراهيم منخس مدير الفرع،
ارتقى العمل األمني نحو االبتكار والتجديد ،وأصبح الفرع
متميزا ً يف تأدية مهامه بالوقت املحدد والكشف عن
املجرمني ،حيث يتطلب العمل دامئاً تطويرا ً ومتيزا ً بخدماته،
وذلك من خالل الطموحات التي تتجدد بتجدد تفكري
املوظفني  .وذكر املساعد جاسم أحمد عالوي أن عملهم
بوحدة اإلظهار الكيميايئ والتصوير يتلخص يف رفع تلك
اآلثار (البصامت) من عىل مرسح الجرمية ،وباستخدام بعض
املحاليل الكيميائية يتم تحديد هوية مرتكب الجرمية ،وبعد
تحديدها يتم كتابة التقرير الفني للجهة املختصة ،حيث
يعمل الفرع باكتشاف اآلثار الخفية من عىل األماكن التي
يصعب عىل الجهة الوصول إليها ومقارنتها باملشتبه فيهم
واملحكوم عليهم سابقاً وغريهم  .ولفت الرقيب أول طارق
محمد الدريب إىل ورود قضايا من املحكمة وأخرى مرورية
مثل صدم وهروب ،ويتم التعامل معها بكل كفاءة ومهارة
من خالل ما تم توفريه لهم من معدات وأجهزة عالية الدقة .
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متحف الشارقة لآلثار..

تاريخ يقتفي أثر العصور الغابرة

تضم إمارة الشارقة العديد من المتاحف واآلثار التي تبوح بعبق الماضي والعصور الغابرة التي
تحكي قصة الحياة واإلنسان على هذه األرض الطيبة  ،ومن بين هذه المتاحف  ،متحف الشارقة
لآلثار الذي يقتفي أثر التاريخ القديم لإلمارة ويضم في أروقته وقاعاته العديد من المكتشفات
األثرية الفريدة  ..تعالوا معنا أعزائي نغوص معا في تلك الحقب التاريخية واكتشافاتها.
إعداد :وليد الشحي

افتتح متحف الشارقة لآلثار عام 1993م وتم نقله إىل موقعه الحايل وأعاد افتتاحه يف عام
1997م صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
لالتحاد حاكم الشارقة  ،ليكون إرشيفاً دامئاً لآلثار املكتشفة يف اإلمارة منذ بدء التنقيبات
األثرية عام 1972م وحتى اآلن.
يعرض املتحف التغيريات التي تعاقبت عىل قاطني املنطقة منذ العرص الحجري وحتى
اليوم  ،من خالل املشغوالت واملسكوكات وال ُحيل واألواين الفخارية واألسلحة القدمية ،
كام يحتوي عىل مناذج البيوت والقبور واألرضحة  ،إىل جانب أشكال الكتابة يف العصور
الغابرة  :العرص الحجري  ،الربونزي  ،الحديدي.
تاريخ املتحف ثرى جدا ً ويحيك طرفاً من قصة اإلنسان وكفاحه للتأقلم مع الظروف منذ
العرص الحجري  ،ويحتضن املتحف يف قاعاته قطعاً أثرية تعود للعصور التاريخية التي
سبقت انبالج فجر اإلسالم ؛ وتحديدا ً منذ العرص الحجري القديم  ،منها األواين والقطع
الفخارية و األدوات و املصنوعات الحجرية واملعدنية ،وكذلك الحيل واملجوهرات
والقطع النقدية ومتاثيل الحيوانات و البرش  ،إضاف ًة إىل مناذج لهياكل عظمية ومدافن
ومنازل اكتشفت يف مواقع عدة تتناثر يف أرايض اإلمارة.
لعبت الشارقة بحكم موقعها االسرتاتيجي دورا ً كبريا ً يف تاريخ منطقة الخليج ،ويعكس
ذلك التنوع يف مجموعة اآلثار التي عرث عليها باإلمارة  ،واملعروضة يف متحف الشارقة
لآلثار ،الذي يحيك قصصا تعود إىل  7000سنة ،من بدايات العرص الحجري املبكر ،حتى
عهد ما قبل اإلسالم.
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وكان سكان الشارقة يف العرص الحجري املتأخر يتنقلون بني املناطق الساحلية والسهول
الداخلية ،لالستفادة من التنوع املوسمي اإلقليمي يف األحوال املناخية ،حيث عرث
عىل أدوات أثرية تعود إىل هذا العرص ،ممثلة يف أسلحة وحيل صنعت بدقة وأناقة،
كتلك التي عرث عليها يف جبل البحيص وسط الشارقة ،كام وجدت حيل ومجوهرات
دفنت يف القبور ،تدل عىل أن أصحابها كانوا يعملون يف أعامل حرفية تقليدية.
كام أن معظم الخرز الذي عرث عليه يف مقربة العرص الحجري الحديث ،يف جبل البحيص،
كان مصنوعاً من الصدف ،وقد تم اختيار بعض أنواع الصدف لشكله ولونه املميز ،منها
عقد مصنوع من الحجر والصدف.
العصر البرونزي

وتشري األبحاث إىل أن الشارقة شهدت يف العرص الربونزي فرتة تطور كبرية عىل الرغم من
وجود مناخ أكرث جفافاً ،وازدهرت املهارات والفنون الحرفية إىل جانب تطور الصناعات
املعدنية ،إذ متت صناعة الفخار املحيل ألول مرة ،وتوسعت وانترشت الشبكات التجارية،
فيام تزايد الطلب عىل النحاس ،وعىل مواد الخام األخرى من شبه الجزيرة العربية ،ما
أدى إىل منو الرثوات يف املنطقة  ،حيث سار سكان تلك املنطقة عىل خطى أجدادهم يف
رعي املوايش  ،واستمروا يف عمليات صيد الحيوانات الربية ،وجمع املحار وصيد األسامك،
إذ يعد هذا العرص عالمة استقرار للناس يف القرى ،وقاموا بزراعة املحاصيل ،وبنوا البيوت

أمكنة وأزمنة

الطينية ،واعتمدوا عىل النخيل والتمور أساساً غذائياً.
العصر الحديدي

مكتشفات

جرّ ة صابونية

صنعت من أواين الحجر الصابوين مع بدايات العرص الحديدي ،تتسم الج ّرة بطول شكلها،
وزخرفتها عىل شكل خطوط مستقيمة.
و ُعرث عىل هذه القطعة عىل السطح الخارجي لألرض يف مويلح.
سهم برونزي

نوع من رؤوس السهام متداولة يف فرتة  2000سنة قبل امليالد تم العثور عليها مع املحاربني
يف قبور جامعية حجرية كبرية ،واستعملت يف عملية الصيد والدفاع عن النفس.

عملة ذهبية رومانية

يرجح أنها أخذت من مليحة  ،حيث بداية التعامل بالعمالت الرومانية خالل القرن األخري
قبل امليالد ،عرب تجارة البخور .وسكت العملة يف  19أو  18قبل امليالد يف تركيا  ،عىل األرجح.
معرض لتعريف الزائرين بتاريخ الشارقة

ويف قت سابق من العام الجاري افتتحت إدارة متاحف الشارقة معرضاً جديدا ً يف
متحف الشارقة لآلثار تحت عنوان " من املوقع إىل املتحف  ..رحلة قطعة أثرية " .
ويهدف املعرض إىل تثقيف الزائرين بتاريخ الشارقة العريق والعملية االستكشافية للقطع
األثرية التي تتم منذ لحظة اكتشافها من املوقع إىل أن تصل إىل مقرها النهايئ كجزء من املعروضات
يف متحف الشارقة لآلثار وربط السكان املحليني لإلمارة بكل من عاش يف الشارقة من قبلهم .
وانقسم املعرض إىل ثالثة أقسام  :األول يعرض كيف يكتشف املنقبون القطعة األثرية وكيفيه
تنظيفها ومعالجتها وتجهيزها بدقة لنقلها من مكان الحفر  ،بينام يتتبع القسم الثاين رحلة
القطعة األثرية بني أيدي املختصني من علامء اآلثار والطرق املتبعة من قبل العلامء لتنظيف
القطعة وترميمها والتأكد من إصالح األجزاء املكسورة منها  ،باإلضافة إىل تقدير عمرها ودراسة
داللة وجودها يف املوقع ،يف حني يعرض القسم الثالث كيف يتم وضع القطعة األثرية يف
مكانها األخري يف خزانة العرض كجزء من مجموعة املتحف الدامئة لتكون إرثاً لسكان اإلمارة.
وبفضل البحوث العلمية املتقدمة تم اكتشاف قطع أثرية تزيد عن تسعني
ألف قطعة أظهرت بعضها أن البرش كانوا يعيشون يف املنطقة منذ ما يقرب
من  125ألف سنة ،وهو أقدم دليل فعيل عىل الحياة البرشية يف اإلمارات .
وتم اكتشاف العديد من املواقع يف اإلمارة خالل الـ 40سنة املاضية  ،وبفضل تلك
االستكشافات ميتلك متحف الشارقة لآلثار آالف القطع األثرية النادرة  ،والتي تتضمن
املسكوكات املعدنية واألسلحة واملجوهرات واآلالت الزراعية واألواين الفخارية.

رسالة إلى كل متكبر
في معترك الحياة وتقلباتها تصادفك العديد من الوجوه والطباع
والخصال  ،تختلف  -بالطبع – من شخص آلخر  ،لكن أمقتها وأشدها
والصفات ً
سوءا ونفورا صفة التكبر – والعياذ باهلل – وهي درجات وأنواع  ،فهناك
من يتعالى على الناس بحكم منصبه  ،أو ماله  ،أو جاهه  ،أو شكله  ..إلخ.
َ ْ
وهناك من يستصغر اآلخرين على اعتبار أنه أفضل منهم – حسب معاييره
  ،وهو ال يعلم بأن اهلل هو المعطي والواهب  ،وكما يعطي سبحانهوتعالى يأخذ النعمة من عبده في لمح البصر  ،فهل من معتبر؟
المرادفة لها
القصيرة المعبرة عن هذه الصفة والصفة
من القصص
ً
ً
وهي التواضع  ،ودائما ما أستدل بها في حديثي  ،هي أن عالما اعتلى
ً
منبرا للعلم  ،فسئل عن مسألة  ،فقال  :ال أدري اهلل أعلم .فقيل له  :هذا
ُ
ُ
المنبر ال يرقاه الجهالء  .فقال  :إنما علوت بقدر علمي  ،ولو علوت بقدر
ُ
العالم الذي يدل على
جهلي لبلغت عنان السماء! تمعنوا هنا في رد هذا ِ
إشارة منه
تواضعه  ،وذلك في اعتراف منه بأن جهله أكثر من علمه  ،وفي
ٍ
كذلك إلى قوله تعالى  " :وما أوتيتم من العلم إال قليال "  ،وقوله سبحانه:
" وفوق كل ذي علم عليم ".
ً
ومن المواقف التي صادفتني في المجال اإلعالمي ً ،أن ًشخصا ما كان
يطلب شهادات التقدير لدى مشاركته في أية فعالية طلبا ملحا كي يزين بها
مجلسه ويتفاخر بأنه مهم ومحل تقدير  ،ولكن مع مرور الزمن نفس الشخص
بدروع وهدايا تذكارية راقية يتركها في مكانها  ،بحجة أنه أصبح
،
عندما يكرم ً
ً
مشهورا ال يشق له غبار  ،وأن هذه الدروع والشهادات لن تضيف له
إعالميا
ً
ولتاريخه شيئا  ،فسبحان مقلب األحوال..
في السابق (يتسول) الشهادات واآلن يرفضها بحجة أنه أكبر منها
،بالرغم من أنه ال يفقه في أبجديات وأساسيات اللغة العربية  ،التي يجيدها
أي طالب في المرحلة االبتدائية !
وهناك من يصرح عالنية بأنه أفضل مذيع عربي وأفضل إعالمي عربي (
وهناك من يعتبر
وهو ال يميز بين الفاعل والمفعول به  ،وبين المبتدأ والخبر) ً ،
موقفا ألبي العالء
نفسه أفضل شاعر  ،وعلى ذكر الشعراء  ،تذكرت هنا
ً
المعري  ،فعندما يذكر الشعراء يسميهم بأسمائهم إال واحدا  ،يقول عنه
 :إنه الشاعر .أال وهو المتنبي  ،وهذه رسالة بليغة إلى كل شاعر مغرور أو
(شويعر) أو (مستشعر).
َ
َ
بمنصبك ورتبتك ومركزك االجتماعي وحسبك
الناس
فيا من تعاليت على
ً
ونسبك ورقمك المميز  ،اعلم جيدا بأن كل هذه التي تعدها مزايا هي
أمور شكلية زائلة لن ترافقك في قبرك بعد موتك  ،وإنما أعمالك وأخالقك
الحسنة هي التي تقربك عند ربك  ،فمن تواضع هلل رفعه اهلل.
ومضة أخيرة:
فخور  ،اعلم بأن أبا لهب وهو هاشمي من أشراف
مختال
إلى كل متكبر
ً
قريش  ،لكنه " سيصلى نارا ذات لهب "  ،أما بالل بن رباح  ،وهو عبد حبشي
نعله في
سمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم خشخشة ً
أسود  ،فقد ً
الجنة .واعلم أخيرا أن " المتكبر كالواقف على الجبل  ،يرى الناس صغارا ويرونه
ً
صغيرا "!

المصادر والمراجع:

 وكالة أنباء اإلمارات. إدارة متاحف الشارقة. -أرشيف جريدة اإلمارات اليوم.
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ومضات

أطلق عليه العرص الحديدي ،لتوافر معدين النحاس والربونز بوفرة ،وشهد هذا العرص
فرتة تغريات كبرية وازدهارا ً بفضل بناء نظام قنوات الري تحت األرض (األفالج)،
ما ساعد عىل االستيطان ،إىل جانب تربية الجامل ،كام تطورت يف هذا العرص
املستوطنات الصغرية املستقرة ،مثل مويلح ،وقد استمر الناس يف زراعة القمح والشعري
والتمور ،واعتربت اللحوم والحليب واألجبان أيضاً من املصادر الغذائية ،وتم جلب
األسامك والطعام البحري ،من املناطق الساحلية إىل املناطق الداخلية والخارجية.
وازدهرت الصناعات الربونزية والنحاسية ،وأصبحت األدوات املعدنية تستعمل بكرثة ،إذ
قام الحرفيون املتخصصون بصناعة السيوف والخناجر الربونزية ،إىل جانب الفؤوس ورؤوس
السهام واألواين والخواتم والدبابيس واألساور والخالخل املعدنية ،وأنواع أخرى من الحيل
واملجوهرات.
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لمحة من الفجيرة

التسمية،
المواقع األثرية
والسياحية،
اإلعالم

اإلعالمي المؤرخ مصطفى عزت الهبرة

مل يتأكد املؤرخون من رواية موثقة حول تسمية إمارة الفجرية بهذا االسم ،لكن بعضهم أرجع
االسم لتفجر العيون باملنطقة ،وبعضهم يعتقد أن اإلمارة سميت بهذا االسم لشدة ما كانت
تعانيه من الفقر ،لكن معظم املؤرخني يعتقدون أن التسمية مشتقة من تفجر الينابيع املائية
من تحت الجبال ،بينام يعتقد البعض أن الفجرية سميت بهذا االسم لوجود عني ماء قدمية ،كانت
تحمل اسم الفجرية فالزمها حتى اليوم .والبعض يعزوها إىل فجر ذلك اليوم الذي وصلت فيه
قبائل األزد إىل املدينة بعد خراب سد مأرب يف اليمن  .وآخرون يعتقدون أن االسم قد اشتق
من كلمة « الفقرية» لندرة املوارد االقتصادية يف الفجرية ،وانتشار أراضيها الصخرية الحصوية،
وملا كان حرف القاف يقلب جيامً يف اللهجة املحلية فقد حولت للفجرية بفتح الفاء ثم للفجرية
بضم الفاء إيذاناً بعهد جديد .والفجرية قدمية قدم التاريخ ،حيث يعود ماضيها إىل ما قبل ميالد
املسيح عليه السالم ،وكانت يف العصور القدمية أرض عاملقة البحار ،واملوطن األول ملهاجري
جنوب رشق الجزيرة العربية ،الذين عرفوا يف التاريخ باسم « الفينيقيون» ،والذين هاجر بعضهم
من اليمن بعد انهيار سد مأرب ،والذين تنحدر منهم قبائل الرشقيني الكرام .
وكانت أرض الفجرية مرسحاً لوقائع هامة تتصل بالتاريخ اإلسالمي ،حيث دارت عىل أرضها
عدة معارك ،كان لها أبلغ األثر يف استقرار رسالة اإلسالم الحنيف يف املنطقة ،بعد حوادث الردة
الدامية ،أما تاريخ الفجرية الحديث ،فيعود إىل منتصف القرن التاسع عرش ،يف عهد الشيخ محمد
بن مطر ،زعيم قبيلة الرشقيني الكرام ،الذي يرجع له الفضل األكرب يف توحيد قبائل املنطقة .
ويعود تاريخ مدينة الفجرية الحديث إىل عام  ،1808عندما بنى الشيخ محمد بن مطر ،زعيم
الرشقيني قلعته ،التي منت حولها املدينة القدمية فوق تل مرتفع  ،وظل إقليم املدينة محصورا ً
يف القلعة  .لكن الفضل يف تأسيس اإلمارة واستقاللها ،يرجع إىل الشيخ عبد الله الرشقي ،والد
الشيخ حمد بن عبد الله الرشقي ،الذي ولد عام  ،1870وتوىف عام  ،1930ليتوىل حكم اإلمارة
بعد ذلك الشيخ محمد بن حمد الرشقي ،بعد وفاة شقيقه ،الشيخ سيف بن حمد الرشقي .
وقد متتعت اإلمارة يف عهد الشيخ محمد بن حمد الرشقي بقدر كبري من االستقالل ومامرسة
السيادة ،كام لعب الشيخ محمد بن حمد الرشقي دورا ً إيجابياً مع إخوانه الحكام يف إعالن
اتحاد اإلمارات ،وقد استمر يف الحكم حتى وفاته عام 1974م ،حيث ظهرت مدينة الفجرية يف
عهده كنواة وعاصمة إدارية لإلمارة وتوابعها ،لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التطور ،عىل
يد حاكمها الجديد ،صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي ،الذي بدأ عملية تنموية
شاملة يف ظل دولة االتحاد ،التي ساعدته لبلوغ هدفه التنموي ،الذي وصل اليوم إىل مستويات
حضارية رفيعة يف كافة املجاالت ،ويف ميداين اإلنسان والعمران ،بفضل حكمة القيادة ،وقيادة
اإلرادة ،التي تبلورت وتكاملت يف الثامن من يناير ،عام  ، 2007بوصول سمو الشيخ محمد بن
حمد بن محمد الرشقي إىل سدة والية العهد ،ليتفرغ للمتابعة امليدانية ،واإلرشاف املبارش عىل
كافة شؤون الحياة والبناء والتطور .
السياحة في إمارة الفجيرة
إمارة الفجرية بيئة سياحية خالبة ساحرة آرسة بامتياز ،بداللة أعداد زوارها يف العطل واألعياد
واملناسبات ،وتتميز الفجرية بتضاريسها الطبيعية الخالّبة ،وتحيط بها سلسلة من الجبال متتد
 70كيلومرتا ً حتى مدينة دبا ،كام تتم ّيز اإلمارة بأفالجها وعيونها مثل نبع الوريعة ،وعني مضب
السياحي الذي يعترب معلامً سياحياً عالجياً ،يستخدمه املرىض القادمون لالستشفاء من أمراض
الروماتيزم  .ويف الفجرية عدد من القالع والحصون القدمية ،التي ترتجم لنا صفحات من التاريخ
التليد ،وعظمة األجداد  .احتلت إمارة الفجرية مكانة مت ّميزة عىل خارطة الصناعة السياحية،
وتح ّول «سوق الجمعة» التابع إلمارة الفجرية ،والقابع عىل الطريق املؤدي إليها قبيل منطقة
مسايف ،منذ انطالقته عىل يد أحد املواطنني ،قبل حوايل  30عاماً ،إىل أحد أكرب األسواق التقليدية
الرتاثية يف اإلمارات الشاملية ،حيث يعج السوق بالزائرين ،وخاصة من السياح األجانب طيلة
أيام األسبوع ،وبشكل خاص خالل عطالت نهاية األسبوع واألعياد ،لالستمتاع مبعروضاته من
التحف والسجاد واملزروعات ،إىل جانب الخرضوات والفواكه واملرطبات ،وبعض املأكوالت .
ويقع سوق الجمعة وسط سلسلة جبلية محاطة باألودية ،واتخذ اسمه من ازدهار نشاطه خالل
عطلة نهاية األسبوع واألعياد ،ويعتمد بشكل شبه كيل عىل السياح ،الذين يقبلون عىل رشاء
الفخار والسجاد ،إضافة إىل الخرضوات والفواكه املحلية التي تشتهر بها مسايف ودبا والطيبة
وأعسمه ،وقد أسهم هذا السوق بازدهار صناعة الفخار ،ومن أهم وأعرق املواقع السياحية يف
إمارة الفجرية:
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مسجد البدية
يعود تاريخ إنشائه إىل ما يزيد عىل  400عام ،ويعكس أسلوباً فذا ً يف الهندسة املعامرية
بالنسبة لذلك الزمان ،حيث يتكون املسجد من أربع قباب ،ترتكز إىل عمود واحد يف الوسط،
ويف داخله منحوتات حجرية ،وأرفف لوضع القرآن الكريم عليها ،وهو يقع بالقرب من قرية
البدية ،عىل بعد حوايل  30كيلومرتا ً شامل مدينة الفجرية .
حصن ومربعة الحيل
يقع يف قرية الحيل ،عىل بعد حوايل  8كيلومرتات جنوب غرب مدينة الفجرية ،وهو أحد أهم
الحصون يف إمارة الفجرية ،وتعود شهرته إىل كونه املقر السابق لحاكم إمارة الفجرية ،وإىل
استخدامه يف املايض ملهام املراقبة ،ومهام الحامية والدفاع عن القرى املجاورة .
يقع حصن ومربعة الحيل عىل تلة مرتفعة يف منطقة وادي الحيل يف جنوب غرب إمارة
الفجرية عىل مسافة  15دقيقة بالسيارة ،وبالتايل فهو يطل عىل ذلك الوادي ،ويعود تاريخ
بنائه إىل عام 1670م تقريباً ويتكون من قاعات لالجتامعات ،وغرف نوم ،ومخازن ،ومطبخ،
وهو محاط بسو ٍر حصني مزود بفتحات للرماية ألغراض الدفاع ،أما خارج الحصن ،وعىل قمة
ربوة مرتفعة ،ينتصب برج املراقبة والدفاع ،مطالً عىل القرص والقرية ،وعىل أرضيته ،حيث
الطابق األريض توجد مدبسة للتمر ،تخص الحصن .
عين مضب
متتاز إمارة الفجرية بوجود العديد من ينابيع وعيون املياه املعدنية والكربيتية ،التي يسعى
إليها السياح والناس من خارج اإلمارات ،ومن داخلها ،ومن مختلف مناطقها لالستشفاء
من الروماتيزم ،وبعض األمراض الجلدية وأمراض املفاصل ،وعني مضب ،التي تقع يف وا ٍد
داخل حديقة تحمل ذات االسم ،بالقرب من جبال هاجر واحدة من هذه العيون ،ويف
هذه الحديقة بركتان للسباحة ،واحدة للنساء ،واألخرى للرجال .وحديقة ومتنزه عني مضب،
تقع يف نهاية شارع االتحاد ،يف الطرف الشاميل من مدينة الفجرية ،وعىل مرسحها ،تقام يف
العطالت العامة املهرجانات التي تقدم مختلف العروض الشعبية والفلكلورية .
عين غمور المعدنية
وتقع يف منطقة جبلية رائعة ،عىل بعد  20كيلومرتا ً جنوب مدينة الفجرية ،وهي عني ماء
درجة حرارتها  60درجة مئوية ،يقصدها السياح وطالبو االستشفاء من أمراض الروماتيزم
واملفاصل ،وآالم الظهر وبعض األمراض الجلدية .
دور اإلعالم في التعريف بإمارة الفجيرة
وقد لعب اإلعالم دورا ً بارزا ً يف تسليط الضوء عىل إمارة الفجرية ،عىل اعتبار أنها اإلمارة
الوحيدة من بني شقيقاتها مكونات دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي تطل عىل خليج
عامن ،والتي تتمتع مبزايا فريدة من نوعها ،سياحياً ،واقتصادياً ،وزراعياً ،وتجارياً .
وتضمنت التقارير اإلعالمية العديد من املعلومات القيمة عن إمارات ومناطق دولة االتحاد،
ومنها إمارة الفجرية ،بجميع مناطقها الخالبة .
هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
ويف عام  ، 2006ومبوجب مرسوم أمريي صادر عن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد
الرشقي ،عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية ،تأسست هيئة الفجرية للثقافة واإلعالم ،برئاسة
سمو الشيخ راشد بن حمد بن محمد الرشقي ،الذي قاد املسرية الثقافية اإلعالمية يف الفجرية
باقتدار ومتكن ،وفتح األبواب عىل مرصاعيها لتفعيل الحراك الثقايف ،يف اإلمارة ،إىل جانب
تفعيل الحراك اإلعالمي ،من خالل إطالق مجموعة الفجرية اإلعالمية ،التي ضمت إذاعة
الفجرية  FM92.6ثم تلفزيون الفجرية ،لتبدأ دائرة العمل الفكري الثقايف اإلعالمي بالتكامل،
عىل طريق الهدف املرسوم للهيئة ،يف املساهمة يف رفع املستوى الثقايف واإلعالمي بكافة
أنواعه بطريقة حضارية ومتميزة وفق القيم العربية واإلسالمية األصيلة.
وهنا علينا أال نغفل دور اإلعالم اإللكرتوين ،الذي تنبهت ألهميته هيئة الفجرية للثقافة
واإلعالم ،فأسست يف  2011/ 6/15موقع الفجرية نيوز ،الذي يغطي عرب الشبكة اإللكرتونية
أخبار الفجرية خاصة ،وبقية إمارات الدولة عامة.
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أسبابها و الوقاية منها
ً
ً
ً
ً
مما ال شك فيه أننا نشهد اليوم تطورا ًعظيما في شتى مجاالت الحياة ،ومن تلك النواحي التي حقق فيها العلم و التكنولوجيا تقدما مذهال هي
وسائل النقل الحديثة و التي أصبحت هدفا للكثيرين من مستخدميها نحو البحث عن رفاهية أكثر من ناحية اإلمكانيات والسرعة ،وهذا بدوره أدى إلى تزايد
مصممة له،
أعداد السيارات و أنواعها ،كما أدى إلى محاولة الكثير من الشباب التفكير في تطوير و تعديل السيارة حتى تقدم خدمة أفضل مما هي
ً
ونتيجة لهذا فقد رافقته زيادة في نسبة الحوادث واألخطار بسبب االستخدام الخاطئ لهذه السيارات ،ومن بين هذه األخطار الحرائق ،وذلك نظرا للمواد
التي تدخل بصناعة السيارة ومكوناتها كوقود السيارة والزيوت والمواد الداخلية (الديكور الداخلي) والمواد المحولة أو المعدلة بالسيارة.

إعداد :طارق الشاهد
خبير الحرائق ،المختبر الجنائي
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تتكون السيارة من العديد من األجزاء الرئيسية،
وبعض امللحقات (الكامليات) ،والتي تختلف من
نوع و موديل آلخر و فيام ييل نشري إىل األجزاء
األساسية من السيارة -:
 هيكل السيارة ( الشايص ) يتم تثبيت جميعمكونات السيارة عليه ,وهو مبثابة الهيكل العظمي
لجسم اإلنسان.
 جسم السيارة ،وهو الجزء الخارجي للسيارةويختلف شكله من موديل آلخر.
 املحرك ،وهو الجزء املسؤول عن تحريك السيارةو يشمل كذلك نظام التخلص من العوادم.
 ناقل الحركة (الجري) ،وظيفته نقل الحركة وتوليدعزم الدوران وتحديد اتجاه الحركة (لألمام والخلف).
عامود نقل الحركة (الكرنك) يتم من خالله نقلالحركة الدورانية من ( الجري ) إىل اإلطارات.
 خزان الوقوداملكابح ،وهي املسؤولة عن توقيف السيارة أو
تقليل رسعتها.
 اإلطارات (العجالت). البطارية واملولد الكهربايئ (الدينامو) ،وظيفتهامتوليد الطاقة الكهربائية وتخزينها.
مقود القيادة ،وظيفته التحكم باتجاه حركة
السيارة ( ميني  -يسار).
 مصابيح اإلنارة لتحديد االتجاه. (كابينة) القيادة وتحتوي عىل أجهزة التحكموالسيطرة (عداد الرسعة  -عداد قياس رسعة املحرك

 عداد الوقود).و فيما يلي نوجز بعض األخطاء و األسباب
الشائعة التي قد تؤدي إلى حدوث حرائق
بالسيارات ،مما يشكل خطرًا حقيقيًا على
مستخدمها :

 - 1ترسب الوقود من أي جزء من األنظمة
املتعلقة بالسيارة مثل خزان الوقود والتمديدات
ومضخة الوقود وغريها.
 - 2ترسب الزيت من املحرك أو ترسب الزيت مع
الوقود.
 - 3حدوث أخطاء يف تركيب مضخات البنزين
أثناء عملية الرتكيب أو الصيانة.
 - 4الكهرباء (حيث إن بطارية السيارة تعترب املولد
الرئييس للكهرباء وأي خلل يكون بالتمديد أو وجود
أسالك مكشوفة قد يؤدي إىل حدوث الرشر ،وبالتايل
نشوب الحريق بالسيارة).
 - 5عدم اتباع املواصفات واملقاسات الخاصة
باألسالك الكهربائية و أنظمة اإلضاءة املختلفة .
 - 6تعديل بعض أجزاء دورة الوقود أو بعض أجزاء
نظام التخلص من العوادم أو أشياء أخرى مام ال
يتفق مع قدرة املحرك التي صمم من أجلها .
 - 7الحوادث املبارشة كالتدهور والتصادم
واالصطدام الذي يؤدي إىل انسكاب الوقود وانقطاع
يف األسالك الكهربائية.
و فيام ييل نوضح بعض اإلجراءات الوقائية
الواجب اتباعها لتجنب حرائق السيارات :

 - 1تفقد السيارة صباحاً قبل التشغيل (غرفة
املحرك ،أسفل السيارة وغريها).
 - 2العمل عىل إجراء الصيانة الدورية لألسالك
الكهربائية واستبدال ما هو تالف منها.
 - 3التأكد من استعامل قطع الغيار واألجزاء عالية
الجودة وضامن صالحيتها للعمل.
 - 4التقيد مبتطلبات السالمة العامة أثناء تحميل
املواد القابلة لالشتعال.
 - 5محاولة فصل بطارية السيارة بعد الحادث
مبارشة ،إن أمكن.
 - 6يحظر متاماً استعامل اللهب املكشوف أو شعلة
القطع واللحام بالقرب من خزانات وخراطيم الوقود
أثناء القيام بأعامل اإلصالح والصيانة.
 - 7يجب التأكد من إطفاء أعواد الثقاب وأعقاب
السجائر متاما ووضعها يف طفاية السجائر بالسيارة.
 - 8التأكد من وجود طفاية حريق يدوية يف
السيارة ،وحسب مواصفات الدفاع املدين الستخدامها
يف الحاالت الطارئة (فمن املعروف أن الحريق ميكن
السيطرة عليه بالدقائق األوىل).
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44

يونــيــو

2014

العدد ( ) 9

التطور
الفكري
والثقافي
في مصر
وعندما توىل الخديوي إسامعيل أمور البالد عام  1863عمل عىل معاودة سرية جده
محمد عيل يف تأسيس دولة عرصية ،فقد ازدهرت الحياة الثقافية والفكرية ازدهارا ً
كبريا ً ،فقد اهتم إسامعيل بالتعليم اهتامماً ملحوظاً وشهدت البالد عددا ً كبريا ً من
املدارس الجديدة التي عمل عىل إنشائها عيل مبارك الذي أسند إليه الخديوي إسامعيل
مهمة اإلرشاف عىل التعليم ،فافتتحت مدرسة دار العلوم ،وأعيد افتتاح مدرسة األلسن
وافتتحت مدرسة املهند سخانة ،ومدرسة الحقوق ،وأعيد االهتامم مبدرسة الطب التي
أنشاها محمد عيل .ومل يكن اهتامم إسامعيل بالتعليم العايل عىل حساب باقي املراحل
األخرى فزاد االهتامم بالتعليم االبتدايئ والثانوي وأصبح كل حي من أحياء القاهرة
ال يخلو من مدرسة ابتدائية ،كام افتتحت أول مدرسة لتعليم البنات ،تحت إرشاف
زوجة الخديوي إسامعيل ،وانصب االهتامم أيضا عىل مدارس اإلرساليات وازدهر التعليم
الخاص عىل أيدي الجمعيات واألفراد ،وقامت الصحافة بدور كبري يف الدعوة إىل التعليم
وحث الشعب عليه .
وقام محمد عبده بدور هام من خالل (جريدة الوقائع) التي صدرت عام 1828
واعتربت أول صحيفة صدرت باللغة العربية يف مرص والوطن العريب يف بث روح العلم
والتعلم يف نفوس املرصيني وأصبح التعليم يف تلك الفرتة أداة لإلصالح والنهوض
القومي ،وليس مجرد وسيلة ألغراض نفعية ،كام كان يف عهد محمد عيل .
ومل يكتف إسامعيل من خالل عيل مبارك بإنشاء املدارس فقط ،بل اهتم
أيضا بإنشاء األبنية الثقافية األخرى كدار الكتب التي أنشئت عام 1870
وسميت الكتبخانة الخديوية.
وتأسست دار اآلثار املرصية وارتبطت هذه النهضة الثقافية
أيضاً بتأسيس العديد من الجمعيات العلمية التي أنشئت
ألغراض علمية خالصة مثل املجمع العلمي الذي كان
امتدادا ً للمجمع العلمي الذي أنشأه بونابرت خالل
االحتالل الفرنيس ملرص ،كام أنشئت جمعية
املعارف ،وهي أول جمعية علمية ظهرت يف

مقال

لماذا هذا الصمت؟

آفاق

مرص لخدمة الحركة الثقافية عن طريق نرش املؤلفات وطبع الكتب سواء كانت
مؤلفه أو مرتجمة ،وبذات الوقت قامت حركة ترجمة واسعة من اللغات األجنبية إىل
اللغة العربية ،وكانت تضم دائرة واسعة من املوضوعات من بينها التاريخ والفلسفة
واملنطق والجغرافيا والسياسة والرتاجم .
وساعدت هذه النهضة التعليمية والثقافية يف ظهور فئة مثقفة مدنية ومتأثرة
إىل حد كبري باألفكار األوروبية ،ولعل ظهور الصحافة السياسية األهلية يف عهد
إسامعيل كان أحد نتائج هذا التطور الثقايف والفكري ،ويف الوقت نفسه ساهمت
هذه الصحافة يف ازدياد وبروز دور املثقفني يف املجتمع املرصي .
ومن جراء هذا الحراك الثقايف والفكري ظهرت عدة تيارات فكرية أسهمت يف إغناء
هذه الحياة بالطروحات واآلراء وقدمت مناذج رائعة ،وكانت تلك التيارات تنقسم
إىل قسمني هام - :
أوال  :التيار اإلسالمي الذي مثله بعض علامء األزهر الرشيف الذين كانوا يرفضون
كل تجديد ،وكان كل جديد بالنسبة إليهم بدعة يحسون خطرها عىل الدين اإلسالمي،
فقد كان األزهر يف هذه الفرتة يتسم بالجمود وعدم االنفتاح ،مام أدى إىل فصله عن
الحياة املعارصة .
لكن من داخل األزهر ظهرت تيارات جديدة سميت (طالب اإلصالح من املجددين
) وبني أنصار (الجمود من املحافظني عىل القديم ) ،ويف هذا املناخ الفكري برز الشيخ
محمد عبده أحد تالميذ األفغاين يحمل راية اإلصالح والتجديد ويسعى إىل تحرير
الدين من قالب الجمود الذي وضعه فيه علامء األزهر ،فإذا هو ينادي باملالقاة بني
الدين اإلسالمي وحاجات العرص واملدنية من جهة ويدعو إىل إطالق سلطان العقل
وتغلبه يف فهم الدين من جهة أخرى .وهكذا سعى اإلمام محمد عبده لتحقيق
غرضني أساسيني ،أولهام :إحياء االسالم أوتقديم اإلسالم يف صورته الصحيحة بعيدا ً
عام أحاطه به من جمود ،وثانيها ربط الدين بالعرص وإعادة تفسري اإلسالم مبا يجعله
يالحق تطورات العرص والظروف املتغرية مع الحفاظ عىل جوهره وأسسه .ولهذا
فهو يدعو إىل فتح باب االجتهاد بعد أن أغلقه شيوخ األزهر الجامدين ثم يحث
عىل تعلم اللغات األوروبية واالستفادة منها حتى يف العلوم اإلسالمية ،كام يحارب
من أجل إصالح التعليم يف األزهر بإدخال العلوم الحديثة فيه وتوسيع مواد الثقافة
اإلسالمية التي تدرس به .
ثانيا :االتجاه العلامين الذي رأى يف عملية التغرب مثالً أعىل ،مبعنى اقتباس حياة
الغرب الحديث بأفكاره السياسية واالقتصادية التي طالب بتطبيقها يف املجتمع
املرصي ،وكان ذلك ال يتضمن رفض الدين بالرضورة ،ولكن قد يعني أساساً أن يكون
الدين عالقة بني اإلنسان وربه وأحد مصادر الثقافة الوطنية للمجتمع .
وكان نواة هذا التيار املرصيون الذين تلقوا تعليامً علامنياً يف أوروبا فعادوا وهم
مؤمنون إمياناً كامالً بأن مرص لن تتقدم مامل تأخذ بأسباب الحضارة األوروبية يف كافة
نواحيها السياسية واالقتصادية والثقافية ،وكذلك ساهمت حركة الرتجمة بذلك ،إضافة
إىل قدوم املهاجرين الشوام بدور هام يف إعالء شأن هذا التيار بإصدارهم املجالت
الثقافية التي تناولت املوضوعات العلمية املختلفة ودعوا من خاللها إىل رضورة
الفصل بني الدين والدولة ،وعىل أن العرص الحديث هو عرص العلم والتكنولوجيا .
ومن أهم هذه املجالت هي (املقطف) التي أصدرها أصحاب جريدة املقطم،
ومجلة (الجامعة العثامنية) لفرح أنطوان ،ومجلة (الهالل) التي أسسها جورجي
زيدان وقد ركزت هذه املجالت بصفة عامة عىل الدعوة لدولة علامنية حديثة يعيش
فيها املواطنون يف إطار املساواة ،بغض النظر عن معتقداتهم الدينية ،وأن ترعى
الدولة الحرية واملساواة بني جميع املواطنني املرصيني .

عرف الباحث (أريك هوفر) التطرف بأنه(حالة
نفسية وعقلية تجعل من صاحبها يظن أنه
يمتلك الحقيقة ،وبدون وعي للحقائق التي حوله،
وبعضهم من يرى نفسه بأنه وصي على اآلخرين).
لقد شخص هذا التعريف حالة المتطرفين عندما
يعتقدون بأنهم يعرفون حقيقة األوضاع واألمور
المختلفة وغيرهم ال يعرف شيئًا وبأنهم على
الحق وغيرهم على الباطل  ،وإن الذين ال يتوافقون
معهم فهم أعداء يجب قتلهم ،هؤالء ال يفرقون
بين رجل وامرأة وبين شيخ وطفل ،هي فع ً
ال حالة
نفسية ورغبة في سفك دماء األبرياء ،جنون
الستحاللهم األنفس واألموال والشجر والحجر
 .ما نشاهده اليوم مما يحدث في بعض البلدان
العربية واإلسالمية من تفجيرات وعمليات انتحارية
في الطرقات والشوارع واألسواق الشعبية وغيرها
من األماكن هدفها القضاء على كل من يدب
على األرض وما عليها الضحايا من الفئات المختلفة
منهم من خرج من بيته ليبحث عن كسرة خبز ليسد
بها رمق أطفاله التي احترقت أمعاؤهم من شدة
الجوع ،ومنهم من خرج إلحضار كوب حليب لطفل
صغير تقطعت أنفاسه من البكاء من شدة الجوع،
ومنهم من خرج كادحًا إلى آخر النهار ألجل أسرته
التي تنتظر قدومه ،فهو عائلهم الوحيد .جرائم
ما بعدها أكبر ،أجسام تجري فيها دماء سوداء
وقلوب غلفت بالشر وال تعرف الرحمة هدفهم
فرض معتقداتهم وأجندتهم التي ما أنزل بها اهلل
من سلطان ،فهم أعداء الدين والحق واإلنسانية
وإن كان بعضهم يلبس عباءة الدين ليتستر بها
ليخدع اآلخرين ،ولكن المؤسف بأنهم يجدون بعض
المغفلين من يصغون إليهم.
في حجة الوداع وقف نبينا سيد البشرية ( صلى
اهلل عليه وسلم) مبينًا حرمة دماء المسلمين
وأموالهم وأعراضهم إلى يوم الدين ،والسؤال الذي
دائمًا يراودني ،أين علماء األمة وأين الكتاب واألدباء
والمفكرون ،أين المسرحيون والممثلون؟
لماذا ال يتم التطرق لهذا األمر إال ما ندر ،وعلى
عجالة واستحياء وكأنه شيء طبيعي وعابر ،إن إزهاق
نفس مؤمنة أشد عند اهلل من إزالة بيته الحرام.
وإلى اللقاء في العمود القادم بإذن الواحد األحد
عميد متقاعد /صالح الشمالي.
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ذات يومٍ أسو َد ٍ
قاس ،اكتشف املدعو «زا ِمر 45 -
عاماً» اختفاء ابنته القارص «عفاف 17 ،عاماً» ،ليالً من
«حي العمران» ،مبدينة «س»؛
محل عمله الواقع يف ّ
وبعد البحث والتّح ّري مل يجدها؛ ُج ّن جنونه ،انطلق
مرسعاً إلبالغ مركز الرشطة بالحي ليضعهم بحقيقة ما
جرى  ..ذاكرا ً أمام املحققني ،بأ ّن ابنته تعمل معه يف
حي العمران
«محل لبيع األلبسة الرجالية والنسائية ّ -
« ،وأنها اختُ ِطفت منذ ساعة أو ساعتني عىل ما قاله
شهو ٌد عيان .للت ّو تح ّركت دورية من «قسم األمن
الجنايئ» للعثور عىل الفتاة امل ُخطوفة ...وانقضت
ساعات الليل عىل الوالدين كأنّها ده ٌر بطوله وعذاباته،
فقد عاندهام النوم بتلك الليلة الشّ ؤم ..يف الصباح الباكر
جرس املنزل ،كان بالباب ابنتهم «عفاف»،
ج ّدا ً ،قُرِع ُ
منفوش مبعرث،
ٌ
لكنها كانت بوضعٍ يُرىث له ..فالشعر
وعىل الثياب آثار دماء متناثرة ،وبالعينني دمو ٌع ّ
متخثة
وكآب ٌة خ ْرساء ،وه ّم باهظ البصامت! وبعدما التقطت
بعض أنفاسها ،وكفكفت لها والدتها شيئاً من الدمع،
رشحت لوالديها تع ّرضَ ها لعمليات خطف واغتصاب
من ستة شبان عىل مراحل وبالتناوب! بسيارته حملها
األب إىل مركز الرشطة ألخذ إفادتها ،وتقديم بالغ جديد
بحق َم ْن خطفها وانتهك عفافها وعذريتها للقبض
ّ
عليهم! ..وبعدما رشحت للمحققني قصتها ،أمر رئيس
الشعية ،حيث أثبت
قسم التحقيق بتحويلها للطبابة ّ
التقرير «وجود َس َح َجات سطح ّية وآثار دماء ،ما يؤكد

حوار

تع ّرضها لفعلٍ شائنٍ ناقص» ..وبعد أ ْن هدأ رو ُعها ر َوت
مبحل
(كنت مبفردي ّ
للتحقيق ما جرى معها بالتفصيلُ :
والدي يا سيدي ،حني حرض الشاب «أرشس 32 -عاماً»،
وأعطاين هاتفاً «خليوياً» – وهذا الشاب كان يرتدّد عىل
املحل أثناء غياب والدي -وبرصاحة كان بيننا تناغ ٌم
ّ
واستلطاف وارتياح متبادل ..أخذتُ منه «املوبايل»،
وأخفيته عن األهل ..ويوم أمس كان والدي متو ّعكاً
فطلبت منه أن يسرتيح بالبيت  ..فاتصل «أرشس» عىل
«املوبايل» أكرث من ست مرات ،طالباً لقايئ ألمر مه ّم
وعاجل كام قال ،عندها وتحت إلحاحه الشديد ،وافقت
عىل اللقاء يف مكان عام عىل السابعة مسا ًء ،إلعطائه
هاتفه الخليوي ،بعدما هدّدين بإخبار والدي عن العالقة
الغرام ّية التي تجمعنا إ ْن مل أحرض .ويف املكان والزمان
املحدّدين حرض «أرشس» وبرفقته صديقه «صقر –
29عاماً» ،الذي كان يقود سيارته ،وأقنعني «أرشس»
بال ّركوب معهام لتمضية بعض الوقت مبقهى معروف
املحل  ..واتجهت
ّ
وأقفلت
فوافقت
خارج املدينة،
ُ
ُ
السيارة أوالً إىل منزل «صقر» ،وهناك رشبنا عصريا ً ،ومل
تغيت معاملتهام ،حيث أجرباين
ميض وقت طويل حتى ّ
تحت تهديد السالح عىل خلع مالبيس وعدم الضجيج أو
كل منهام مبامرسة الجنس
وإل  ..ومن ث ّم قام ّ
الصياح ّ
ّ
معي «خالف الطبيعة» ،بعدما ك َّم ُموا فمي بعصابة من
قامش ،بينام يداي كانتا مربوطتني إىل األمام .بعدها
يدي
ارتدى ّ
كل منهام ثيابه وارتديت ثيايب بعدما ح ّررا ّ
من القيد ،وأنا بحالة من الذّهول والخوف والندم
والقشعريرة ،وتو ّجهت بنا السيارة إىل شارع فرعي خا ٍل
جبت عىل النزول فنزلت؛ وانطلقت
من املا ّرة ،وهناك أُ ِ ْ
بهام السيارة بجنون) ..وهنا قال املحقق« :وماذا بعد»؟
اقرتب م ّني شخص غريب يُد َعى «ج ْحدر» ،عرض
(وقتها َ
يل املساعدة وإيصايل لبيت أهيل ،بعدما تف ّهم ما
ع ّ

محل لبيع «الشّ اورما»،
جرى يل ،وقام بإدخايل أوالً إىل ّ
واشرتى يل (سندويتش) ،أكلتها عىل مضض ،كان طعمها
م ّرا ً جدا ً يا سيدي ،وغا َد ْرنا املطعم ،إال أنني الحظت
فت عليهام «س ِمريان-16
أ ّن شخصني يلحقان بنا ،وتع ّر ُ
عاماً» و» َع ْيبان  -24عاماً» ،ولدى وصولهام وراءنا إىل
جانبي مظلم ،سارع الثالثة إىل اإلمساك يب،
شارع
ّ
واقتادوين عنو ًة إىل ٍ
بيت مهجور ،وهناك قاموا مبامرسة
الجنس معي «خالف الطبيعة» ،وهدّدوين بالقتل إ ْن
فبلعت مصيبتي
لت أو رصخت،
ُ
رفعت صويت أو ولْ َو ُ
ُ
وأذعنت ،شاكية أمري لله ..وبعدما انتهوا من فعلتهم
القذرة ،هدّدوين بالذّبح إ ْن بُ ْح ُت ٍ
ألحد مبا جرى ..بعدها
اتصل « َع ْيبان» بصديقٍ له يُد َعى «منكوس  30 -عاماً»،
طالباً منه الحضور يف الحال؛ وفعالً حرض «منكوس»
بسيارة مغلقة سوداء ،وأجرباين عىل الصعود ،واتجهت
بنا السيارة ملنطقة البساتني البعيدة عن املدينة بعدّة
كيلومرتات ،وهناك  -وتحت أغطية الشجر -ما َر َس
الجنس معي «خالف الطبيعة» ..ثم بقيت
االثنان
َ
برفقتهام حتى الصباح الباكر ،حيث أوصالين بالسيارة
إىل طرف الشارع الذي فيه منزل أهيل  ..و َه َربا)..عىل
الفور أم َر رئيس «قسم التحقيق الجنايئ» بالبحث عن
املجرمني الستّة ،وجلبهم إىل مركز الرشطة حاالً .كانت
بداية اكتشاف الجرمية من عند املجرم « َعيْبان» ،أل ّن
بالحي
«عفاف» قالت بأنها تعرفه جيدا ً ،فهو جا ُرهم
ّ
وس ْمعتُه بالحضيض ..ويف مركز الرشطة اعرتف « َعيْبان»
ُ
بفعلته النكراء ،باالشرتاك مع زميليه «ج ْحدر وس ِمريان»،
فت ّم جلب االثنني إىل املركز ،وبالتحقيق معهام اعرتفا مبا
نُسب إليهام من فعلٍ شائنٍ ال أخالقي ..أما كيف متكنت
الرشطة من إلقاء القبض عىل «أرشس وصقر» ،فكان
ذلك من خالل رقم السيارة التي كان يقودها «صقر»
صديق «أرشس» حني ألزماها بالنزول من السيارة قبل

هربهام
ىل
إ
جهة مجهولة..
أما املجرم السادس
«منكوس» فقد ّ
دل عليه صديقه
« َع ْيبان» فهام يعمالن معاً مبهنة «بيع
الخردوات واألثاث واألشياء امل ُست ْع َملة»
السفيل» ،مبنطقة بعيدة عن وسط
بشارع « العامل ّ
املدينة؛ واعرتف كذلك مبا نُسب إليه ...أحيلت قضية
املجرمني الستة إىل «محكمة الجنايات األوىل» باملدينة
ذاتها ،وأمام «هيئة املحكمة» أكدت «عفاف» أقوالها
السابقة التي أدلت بها أمام التحقيق مبركز الرشطة،
أي تحريف
كام اعرتف الفاعلون بأفعالهم املشينة دون ّ
والصاعق بهذه الجرائم
أو إنكار .والالفت واملفاجئ ّ
وقسوتها ،أ ّن «زا ِمر» والد «عفاف» القارص ،أسقط حقه
توسط عد ٍد من
الشخيص عن ال ُج َناة كافة ،وذلك بعد ُّ
الحي أهلِ االعتبار ،والتزام أهايل ال ُج َناة بدفع
وجهاء ّ
مبلغ مايل يحدّده األب أمام الوجهاء فيام بعد ،عىل أن
«الصلح سيّد
يلتزموا باالتفاق ،وكل ذلك ت ّم من مبدأ ّ
الحي؛
األحكام» حسب فلسفة الوجهاء ومعهم مختار ّ
«الحق العام» ،فقد ق ّررت «هيئة
وكا َن ما كان  ...وأ ّما يف
ّ
املحكمة» تجريم املتّهمني الخمسة بجناية «الخطف
بالخداع بقصد ارتكاب الفجور مع فتاة قارص»،
ومعاقبتهم بالحبس عرش سنوات مع األشغال الشاقة،
إضافة إىل َح ْجر املتهمني وتجريدهم من الحقوق
املدنية ..أ ّما بالنسبة للمجرم السادس «س ِمريان» فق ْد
ِ
أحيل لـ «محكمة األحداث» ،ألنه دون الس ّن القانونية
بتاريخ ارتكاب ال ُج ْرم.
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إن الجريمة من المنظور النفسي تعني إشباع لغريزة إنسانية بطريقه شاذة ال يقوم بها الفرد العادي في إرضاء الغريزة نفسها  ،وهذا الشذوذ في اإلشباع
تصاحبه علة أو أكثر في الصحة النفسية  ،ويصادف وقت ارتكاب الجريمة انهيار في القيم والغرائز السامية ،كما أن الجريمة هي نتاج للصراع بين غريزة الذات،
أي نزعة التفوق والشعور االجتماعي .فنجد أن كل اآلراء التي اتجهت إلى محاولة تفسير الجريمة وإرجاعها إلى سبب واحد مثل الجهل أو الفقر أو االضطرابات
النفسية أو سوء الحالة األسرية أو القدوة السيئة أو اإلعالم السىء ،كلها جميعا قد باءت بالفشل ،واالعتقاد العام بين الباحثين اآلن هو أن ظاهرة الجريمة
مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة ،وظروف معينة ال يمكن حصرها يتولد عنها ارتكاب الجرائم .

بقلم :رضا ابراهيم محمود

الجريمة وباء سرطاني
ومن ناحية أخرى  ،فإن وصف الجرمية بالوباء هو
وصف صادق عىل انتشار الجرمية  ،فنجد يف الواقع
أن وباء الجرمية قد انترش انتشارا ً رسطانياً يف العرص
الحديث وتعددت مالمحه أكرث من أي وقت مىض،
وىف املقابل تضاعف عدد املجني عليهم حتى أصبحوا
يزيدون أضعافاً عن ضحايا أي وباء آخر ،وهو ما يعرض
املجتمع كله للخطر والتدهور ،فعند سامع كلمة
جرمية منيل إىل التفكري بالجرائم التقليدية والضحايا
التقليدية مثل ضحايا الرسقات أو القتل أو االغتصاب .
كام أن املجرم هو من يعاين قصورا ً يف التوفيق بني
غرائزه وميوله الفطرية وبني مقتضيات البيئة الخارجية
التي يعيش فيها  ،غري أن االختالفات يف مجال علم
النفس تبدو أقل بسبب أنه ركز عىل جانبني يف تعريفه
للجرمية  ،فاألول هو أن الجرمية غريزية ،والجانب
الثاين هو أن الجرمية فعل ال إرادي ناتج عن رصاعات
نفسية تحدثها مكبوتات الالشعور  ،ففي الجانب األول
عرفت الجرمية بأنها فعل يهدف إىل إشباع غريزة
إنسانية ،وصادف هذا اإلشباع خلل كمي أو شذوذ
كيفي يف هذه الغريزة انهارت معه الغرائز السامية
وعدم الخشية من القانون أو العقاب .
انعكاس لما تحتويه الشخصية من
صراعات
ويف الجانب الثاين فقد عرفت الجرمية بأنها انعكاس ملا
تحتويه شخصية الفرد من مرض نفيس يعرب ىف األساس
عن رصاعات انفعالية ال شعورية وال يعرف الفرد
صلتها باألعراض التي يعاين منها  ،وبعض تعاريف علم
النفس متزج بني املفهوم النفيس والقانوين واالجتامعي
للجرمية ،ومن قبيل ذلك تعريف يقول ،إن الجرمية
فعل إنساين يسأل عنه الفرد ويتحمل عواقبه إذا
توافرت اإلرادة والحرية واالختيار ،ومام يالحظ عىل
التعاريف النفسية للجرمية أنها تركز عىل الحالة
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الصحية للنفس والعقل لدى الشخص وقت ارتكابه
للفعل ،وهي أمور تتطلب فحصاً علمياً متخصصاً يف
الطب والعالج النفيس والطب العقيل إلثبات اعتالل
الصحة النفسية من عدمه قبل اإلقدام عىل محاكمته
الفعلية .
اتساع الجريمة
ومن الجرائم التي أطلق عليها بعض العلامء الجرائم
الطبيعية ،هي التي توجد يف كل مجتمع ويف كل زمان
ومكان ،إال أن أفق الجرمية واملجرمني والضحايا قد
اتسع كثريا ً بتعقد املجتمع البرشي ،فهي أصبحت أكرث
خطورة وأكرث تعقيدا ً وأكرث عقالنية ،أي نشاطاً محسوباً
ومخططاً لها ومقصودا ً أكرث منها مصادفة .
ويجب أن يكون سن مرتكب الجرمية مناسباً ،فهناك
بعض البالد التي تحدد سن السبع سنوات لتعاقبه،
حيث إن قبل ذلك يكون الطفل غري واع وال يعرف
الخطأ من الصواب ،وهناك بعض البالد التي نجدها
تحدد سن املسؤولية الجنائية بقانون وضعي أو يف
الدستور ،وبغض النظر عن القوانني الجنائية ،نجد
أن مرتكبي الجرمية من األطفال يعاقبون بطريقة
إنشائية أو يودعون ىف مراكز لألحداث مبا يعود عليهم
بالفائدة واملصلحة .
كام يجب أن تكون األفعال اإلجرامية أيضاً اختيارية،
أى أنها تكون قد ارتكبت طواعية ،ودون أي ضغوط
أو إكراه.
فحص شخصية المنحرفين
ىف الدراسات النفسية التي تقوم عىل فحص شخصية
هؤالء املنحرفني الذين يتكرر ارتكابهم لحوادث العنف،
فإن املظهر العام قد يبدو هادئاً مع تحكم ظاهري ىف
االنفعال ،غري أن الفحص النفيس الدقيق يظهر وجود
التوتر والقلق والكراهية ورسعة الغضب واالستثارة لدى
هؤالء األفراد ،وهم ال يعتربون من املرىض النفسيني

التقليديني  ،وهم ال يعتربون مثل األسوياء كذلك  ،بل
هى حاالت بيئية ميكن أن يؤكد تاريخها املريض امليل
إىل االنحراف والكذب وارتكاب املخالفات والجرائم مثل
الرسقة واملشاجرات واإلدمان واألعامل املنافية للعرف
والقانون ،وتكون الجذور والبداية عادة منذ الطفولة .
وهؤالء ال يبدون أي نوع من الندم أو تأنيب الضمري
 ،وال ينزعجون ملا يقومون به من جرائم  ،بل يظهرون
دامئاً وكأن لديهم تربيرا ً ملا يفعلونه من سلوكيات غري
أخالقية ىف نظر اآلخرين  ،واملنحرفون ليسوا ىف األساس
نوعاً واحدا ً ،فمنهم من يستغل صفاته الشخصية ىف
تحقيق بعض اإلنجازات دون اعتبار للوسائل  ،ومنهم من
يتجه إىل إيذاء اآلخرين أو تدمري نفسه كذلك  ،ومنهم
من يتزعم مجموعة من املنحرفني ،أو من يفضل أن يظل
تابعاً ينفذ ما يخطط له اآلخرون.
العنف واضطراب الشخصية

واملعلوم أن العنف مثل حاالت القتل واملشاجرات
واالغتصاب كلها ترتبط باالنحرافات السلوكية األخرى،
مثل حاالت اإلدمان والرسقة واألعامل املنافية لآلداب
العامة ،وتزيد احتامالت اإلصابة باالضطرابات
النفسية ىف األشخاص الذين يرتكبون هذه السلوكيات
نتيجة إلضطراب الشخصية.
وعن مفهوم الجرمية من منظور علم االجتامع
الجنايئ ،فهو علم يتوىل البحث ىف مجمل العوامل
ذات الصلة االجتامعية التي تسهم يف وجود االنحراف
اإلجرامى  .كام عرف املجرم بأنه الشخص الذي يعترب
نفسه مجرماً ويعتربه املجتمع كذلك ،أو كل فعل
يقدم الشخص عىل ارتكابه بدوافع فردية خالصة
تقلق حياة الجامعة وتتعارض مع املستوى الخلقي
السائد لديها يف لحظة معينة ،أو هي كل انتهاك ألي
قاعدة من قواعد السلوك ،مهام تكن هذه القاعدة،
وتعرف الجرمية أيضا بأنها سلوك ال اجتامعي يكون
موجها ضد مصالح املجتمع ككل ،أو هي انتهاك و
خرق للقواعد واملعايري األخالقية للجامعة .

دراسات

انتهاك للعرف يستوجب الجزاء
ومن الناحيه اإلنرتبولوجيه أيضا ،فقد عرفت الجرمية
استنادا ً إىل العنارص القانونية السائدة ،ففي تعريف
لعامل االجتامع (راد كليف براون) 1955 – 1881م
للجرمية ما يؤكد العالقة بني تعريف الجرمية وقانون
املجتمع ،فالجرمية عند براون هي انتهاك للعرف
السائد ،مام يستوجب توقيع الجزاء عىل منتهكه،
كام عرفت أيضاً بأنها ذلك الفعل العدايئ واملعارض
لتامسك الجامعة التي يعتربها الفرد جامعته الخاصة.
الجريمة زمان رجس شيطاني !
وىف مراحل متعددة من تلك الجهود ظل النظر
إىل الجرمية غيباً أو خرافياً ،حيث إن الجرمية عند
الخرباء ىف قديم األزمنة كانت تعترب رجساً من
عمل الشيطان ،ومن األرواح الرشيرة تدخل جسد
املجرم فيفسد نفسه وروحه  ،وتطورت النظرة إىل
أسباب الجرمية مام سموها بالخرافة كام مىض ،إىل
أن اإلنسان ميلك عقالً واعياً وإرادة حرة ميلك بهام
اختيار سلوكه ،ويختار ما نفعه عنده أكرب من رضره،
وذلك هو سبب إقدامه عىل الجرمية .
الجريمة والعوامل الجغرافية
كام ذهب آخرون إىل أن أسباب الجرمية ،والتى منها
العوامل الجغرافية ،أي ترتفع نسبة الجرمية وتنخفض

حسب تغري املناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة
والربودة والجفاف والرطوبة واألمطار والطقس
والضغط الجوي والعواصف والرياح  . .إلخ .وقالوا
أيضاً إن جرائم العنف وبخاصة االعتداء عىل اإلنسان
تزداد ىف املناطق والفصول الحارة  ،وتنخفض ىف املناطق
والفصول الباردة وجرائم األموال تزداد ىف املناطق
الباردة وتنخفض ىف املناطق الحارة وهؤالء قد بنوا
اتجاهاتهم تلك عىل العديد من اإلحصائيات ىف بعض
الدول املتغرية املناخ ،وقال بعضهم ،إن نسبة الجرمية
تختلف باختالف املوقع الجغرايف ،اذ أن املناطق التى
تكون أقرب إىل خط االستواء تكرث فيها جرائم العنف،
وباملثل فاملناطق القريبة من القطبني تكرث فيها جرائم
املسكرات أو تعاطي املخدرات ،وقال بعضهم إنها
تتفاوت باختالف التضاريس ،فتقل الجرائم ىف املناطق
السهلة واألرض املنبسطة ،وتزيد ىف املناطق الجبلية

وتصل ذروتها ىف قمم الجبال .
تعود لوظائف األعضاء والعمر
كام ذهب آخرون إىل أن أسباب الجرمية تعود إىل
وظائف األعضاء ،ومن أمثلة ذلك الغدد الصامء،
مؤكدين عىل أن اختالل إفرازات تلك الغدد يؤدي إىل
خلل ىف الرتكيب الكياموي للدم وللسوائل األخرى التى
تدخل ىف تكوين أعضاء الجسم  ،وهذا الخلل يحدث
اضطرابات ىف أجهزة الفرد وخاصة ىف الجهاز العصبي
ويؤثر ىف سلوكه وانفعاالته ويؤدى إىل أنواع عدة من
الجرائم  .كام أورد بعضهم أن أسباب الجرمية تعود
إىل العاهات واألمراض األخرى ،وبخاصة العمى والصمم
والبكم وتشوه الوجه والقبح وقرص القامة والعرج
والشلل ،موضحني أن تلك الحاالت تؤدي إىل التأمل
والشذوذ النفيس باألخص ،فأصحابها معها يشعرون
دوما بنقص أنفسهم ىف املجتمع وضياع مراكزهم
االجتامعية ،فيهيئهم هذا الوضع الرتكاب الجرائم .
كام أورد بعضهم أن أسباب الجرمية تعود إىل العمر،
ورأوا أن صغار السن هم أكرث إقداماً عىل الجرائم من
كبار السن  ،واختلفوا ىف السن التى تقع فيه أعىل
نسبة من الجرائم ،فذهب بعضهم ليؤكد
عىل أنها تقع مابني سن الثامنة
والخامسة
عرشة
وا لعرش ين ،
وذهب آخرون
ليؤكدوا أنها ىف مرحلة
املراهقة ،وهي غالبا ما بني سن أربع
عرشة وسبع عرشة سنة وتقل ىف مرحلة النضج .
كام ويرى آخرون أن أسباب الجرمية تعود إىل نوع
الجنس ،حيث إن ارتكاب املرأة للجرمية أقل من
ارتكاب الرجل لها ،وذلك بسبب اختالف البيئة الداخلية
والتكوينية للمرأة عن الرجل واختالف القدرات البدنية،
وكذلك ألن الرجل أكرث احتكاكاً واختالطاً باملحيط
الخارجي من املرأة نفسها .
المصادر:

 علم اجتامع العقاب  /نبيل الساملوطى  /دارالرشوق – (جدة) .
 علم النفس  /أحمد محمد الزغبي  /دار زهران –(سوريا) 2013م .
 علم النفس والجرمية  /محمد حسن غانم  /الدارالدولية لالستثامرات الثقافية  /القاهرة – 2008م .

http://www.ejtemay.com/showthread.
php?t=147

http://www.arabpsynet.com/Books/Issaoui.
B1.htm
http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/
item/1194

,,

وباء الجريمة قد
انتشر انتشارًا
سرطانيًا في
العصر الحديث
وتعددت مالمحه
أكثر من أي وقت
مضى
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األمن القومي

«مفهوم معقد ..
وتوصيات واجبة»
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

أفالم كارتون

البعد الخامس

مل يعد من املقصور أن تعمل أجهزة الرشطة مبعزل عن التغريات العاملية،
كام أن مسؤولية حامية األمن القومي باتت حمالً عظيامً بصورة يصبح
معها تحمل مسؤوليتها ألجهزة الرشطة بإمكاناتها التقليدية هو الظلم
بعينه ،لذلك وجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون دائم ومستمر بني
مختلف أجهزة األمن والحامية ،وخاصة القوات املسلحة .
ولقد بات من املفيد أن تطور أجهزة الرشطة من وسائل عملها ومن
أدواته أيضاً ،وذلك من دافع زيادة األهمية النسبية لألمن السيايس عن
األمن الجنايئ وتطور وتنوع أساليب وطرق النيل من األمن القومي
للدولة ،كام بات عليها أن تأخذ من األساليب الحديثة والوسائل
التكنولوجية الكثري ألن املتاح من تلك الوسائل واألدوات ملن تسول له
نفسه النيل من أمن الدولة القومي بات كبريا ً ..وليس من املقصود أن
يقبل املواطن العادي االنتقاص من حقوقه وحرياته املكتسبة بدافع
حامية األمن القومي وأمن الدولة ذاتها ،إذ رسعان ما سيسعى جاهدا ً
السرتداد حقوقه تلك ،لذلك وجب عىل أجهزة حامية

في البدء :وأظن إنها ال تحتاج الى تعريف ،فأفالم الكارتون
اليوم قد خطت خطوات جبارة بفضل الحاسوب والتقنيات
الفنية وتوظيفها في صناعة تلك األفالم الكارتونية ،التي
تعتمد الصور المرسومة يدويًا أو بالحاسوب ،ومن ثم تحول
من رسوم جامدة إلى صور متحركة.
الفكرة :الفضاء الواسع الذي ينقل الطفل الى الخيال ،بات
المؤثر البارز في فكرة تلك األفالم ،مما يجسد النظرية إلى
تطبيق مادي ،وهو ما يتسم به فكر الطفل.
صناعة :ظهرت صناعة أفالم الكارتون في ثالثينيات القرن
الماضي ،وكانت والزالت تستهوي الكبار والصغار ،لكنها
بصورة عامة تدرج تحت بند ثقافة الطفل.

األمن القومي املعنية
أن تجد الوسيلة للحفاظ عىل
األمن القومي بحيث تحفظ للمواطن
حريته وكرامته ،كام يجب عليها أيضاً أن تطور
من أساليبها وفنونها ،وأن تعتمد عىل نظم معلومات
حديثة تغني عن رش انتهاك حرمات ومقدسات املواطن
العادي للحصول عىل املعلومات املطلوبة ،والتي تضطر النتهاك
خصوصياته ملعرفتها .يجب عىل أجهزة الرشطة واألمن عموماً يف
مختلف دول العامل أن تطور من أساليب وطرق تعاونها معاً ،بحيث
تكمل كل منها النقص يف املعلومات واألدوات والوسائل التي قد تكون
لدى دولة ما ،فكل حدث مهدد لألمن القومي يف أي دولة يصيب رذاذه
وتداعياته املجتمع الدويل كله ،هذا فضالً عن أن مسؤولية مكافحته
من العبث أن تتوالها دولة مبفردها ،مهام عظمت وسائلها وإمكاناتها .
إن مفهوم األمن القومي مفهوم بالغ التعقيد ،وهو مفهوم يعرتيه التطور
الدائم والتغيري تبعاً لتطور الحياة البرشية وتطور األفكار وتنوعها ،لذلك
فإن صياغة نظرية واحدة ثابتة ووضع اسرتاتيجية لألمن القومي بناء
عىل تلك الصياغة هو أمر بعيد عن الواقع ،لذلك يجب دوماً تحليل كل
املتغريات الدولية واإلقليمية واملحلية التي تؤثر يف نظرية األمن القومي
وتدفعها للتغيري والتطور حتى ميكن صياغة اسرتاتيجية سليمة وفعالة
لحامية األمن القومي مبفهومه العام والشامل والواسع .
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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أثرها السلبي :وليس لنا أن نحكم بوصفنا ،ولكننا نعرض
حالة وللقارئ الحكم ،لكننا نذكر ونؤشر ومنها:ما يؤثر
على األخالق ،والهوية ،والعقيدة،وربما الفطرة التي خلق
اهلل عز وجل عليها الكائنات ومنها اإلنسان.
الخلل :وهنا بات من الملزم أن نوضح الخلل الذي يرافق
عرض بعض أفالم الكارتون ( ،البعض) وليس الكل.
*أولها  :إن تلك األفالم التي تحمل أثرًا سلبيًا لم تصنع
لبيئتنا ،وال توافق ثقافتنا ،وإنما صنعت لمجتمعات غير
مجتمعاتنا.
*الثاني :المؤسسات التي تعمل على تعريب وترجمة أفالم
الكارتون ،ترجمت النص ولم تترجم المحتوى ،فبات النص
نفهمه ،ولكن المضمون الذي يقدم ال يتناسب ومضامين
ما جبلنا عليه في ديننا وأعرافنا.
نقاط االتهام :هناك نقاط اتهام تؤشر على أفالم الكارتون،
نذكر بعضها ليكون القارئ على بينة منها عالقات
الصداقة بين الجنسين والتي ترفع تلك األفالم الحدود
عنها ،ألنها لم ُتعد لمثل مجتمعاتنا كما ذكرنا ،مما يرسخ
هذا المفهوم لدى الطفل ،ويجعله أمرًا اعتياديًا ،في حين
أن ذلك يختلف مع ما جاء من تعاليم في ديننا الحنيف.
مناظر ال َتعري :وهي مشاهد ثابتة بتلك األفالم ،وحسب
معتقدات المجتمعات التي أعدت لها،فمالنا ولها ،لنكرس
ذلك الغزو الثقافي بأموالنا.
التركيبة االجتماعية :يا جماعة الخير ،هناك اختالف جذري
بين مجتمعاتنا العربية عن غيرها ،والبد أن تراعى تلك
االختالفات ،هم يعدون ألبنائهم وهو حق لهم ،لكن ليس
من حق أحد أن يخلط على أبنائنا (الحابل بالنابل) فيضيع
جيل بكامله عبر تحطيم منظومة القيم المتعارف عليها.
مسك الختام :إعالم الطفل في دولنا العربية يمر بمأزق
كبير ،ونحن أحوج ما نكون الى إعالم رصين يخدم بناء
عقلية الطفل وفق معتقداتنا نحن ،وليس غيرنا كما هو
حاصل ،وال أتصور أن بلداننا قد خلت من اإلمكانيات المادية،
والقدرات المعرفية والفنية التقنية بحيث نعجز عن صنع
(أفالم كارتون) هادفة ومفيدة ،وال تخدش حياء جيل قد
يتربى على غير هدى.

محطة شعرية

نحن الفدى برواحنا نفداهم
منساهم

إال إذا روحي غدت منسية

شيوخنا

بالذكر

هم في عيوني لالبد مرساهم

واهلل يعلم مقصدي والنية

ماهم

نهر العطاء وانفوسنا مروية

نفداهم

قادة بلد في عالم مسمية

هذا التقدم وش هو لوالهم

ما صارت الدنيا بهذا الحية

هو فخرنا زايد وكل من ساهم

في صنع تحفة للبشر مرئية

شعب الكرم هذا العطاء يهناهم

ترسل

خطية

يحفظ خليفة بالعسل اسقاهم

والناس تشكر بالعطاء مكفية

فوق القمر يرقوا وذا مؤاهم

أبراج بن راشد غدت فردية

عشنا

معاهم

نحن

الفدى

ابد

وارتوينا
برواحنا

أمير القوافي  /عادل محمد الميدمه
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قصة من التراث

إعداد :
سلطان العامري

(كريم العسر) وأحيانًا نصير العشاق  ،قصتنا تدور أحداثها في سيرة الشاعر الشيخ خلف بن الدعيجا،
ومن القصص التي تدل على كرم الشاعر خلف بن الدعيجا أنه كان ناز ً
ال في أرض منبسطة ،أي ال يوجد
فيها حطب والحجر وحل عليه ضيوف من مشاهير البادية وفرسانها ففرح خلف بالضيوف كعادته،
ولكن كان في حيرة من أمره ،فاألرض التي يسكنها ال يوجد فيها حطب إلشعال النار والحجر ليقيم
عليها القدور الخاصة بالطبخ ،فقد ذهب إلى تاجر مع جماعته يبيع القماش ومؤن العيش فاشترى
جميع طاقات الخام وذبح مجموعة من اإلبل وغمس القماش بشحم اإلبل وأشعل بها النار ،وأقام
قدور الطبخ على رؤوس األبل أيضًا ،حسب الروايات ،حتى هيأ الطعام للضيوف وكانت سنة عسيرة
على خلف وجماعته فسمي بكريم العسر .وأما كونه نصير العشاق ،فهو مشهور إلى جانب فروسيته
وكرمه بالقنص والحب وكان يناصر العاشق فيقصدونه المحبين فيحل مشاكلهم ويساعدهم،
وله قصص كثيرة في هذا المجال نورد منها قصة مع محيسن السرحاني ،فقد استنجد به محيسن
لخطبة فتاة من قبيلة أخرى ليس بين خلف وبين أهلها ما يمكنه للتوسط ،ولكن محيسن ألح على
خلف بالطلب ،وقال أبيات قاصدًا خلف بن الدعيجا :

هم ركبني
ال يا خلف يكفيك
ٍ

رجل تحامي
حيثك على الشدات
ٍ

حبيب بالموده سلبني
اشكي
ٍ

سلبة عباة في يدين الحرامي

فأجابة خلف بقوله:

إن كان ذودي للحب ِّيب يجيبني

دونك انياقي قد لهن بالتمامي

دونك قعود البيت والبيت وابني

مع قولة العقال علينا حرامي

بندق لفظات فمها يصبني
مع
ٍ

ولها على الضد المناحر مرامي

قصده يعطيه المال والبيت واألبل من أجل أن يقف إلى جانب ذلك العاشق الذي استنجد به
وهناك العديد من المواقف التي تحدث مع الشعراء وتحمل المعاني والقيم األصيلة .
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محمد بن راشد

يتوج فريق العين بكأس رئيس الدولة

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" فريق العين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة
القدم بعد فوزه بهدف نظيف على فريق األهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي ،بحضور سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
إعداد :حسن المنصوري.

هدف الكأس بقدم جيان

وكان الشوط األول من املباراة قد شهد سيطرة عيناوية مطلقة وسط حالة من
الهدوء والحذر األهالوي ومحاولة المتصاص الضغط العيناوي بحثاً عن هدف مبكر
وترجم العني سيطرته إىل هدف يف الدقيقه  32من كرة لعبت من الجانب األيرس
من قدم عمر عبدالرحمن لعبها عرضية إىل محرتف العني جيان غري املراقب ليسكنها
املرمى بدون صعوبة لتشتعل مدرجات العني فرحاً بالهدف .ويف أحداث الشوط
الثاين نشط فريق األهيل وحاول العودة للمباراة وتصدت العارضة لرأسية أحمد
خليل وإسامعيل الحامدي يف هجمة واحدة ولتمر الدقائق والكل يرتقب املشهد
لتأيت صافرة الحكم عامر الجنيبي معلناً فوز العني باللقب والكأس الغايل ليتصافح
العبو الفريقني يف مشهد يجسد الروح الرياضية واأللفة واملحبة بني الرياضني.

وسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأس البطولة كابنت العني
هالل سعيد والالعب عمر عبدالرحمن كأس البطولة وامليداليات الذهبية للفريق
الفائز وامليداليات الفضية لفريق األهيل.
وأكد سموه عقب التتويج أن الفرحة واحدة والفريقني هام املكرمان بوصولهام
للنهايئ ،شيدا ً سموه باملوسم الريايض الكروي وقال ،إن كرة اإلمارات يف تطور
مستمر ،متمنياً التوفيق للرياضة اإلماراتية يف كل املحافل وامليادين الرياضية.

64

يونــيــو

2014

العدد ( ) 9

تزامن ًا مع اليوبيل الفضي  25النطالقتها

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

استعدادات ضخمة لدورة صقر الرمضانية

ختامها مسك وانتهى المشوار
تغطية  :النقيب خالد النقبي

ترأس العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة رئيس مجلس إدارة
نادي ضباط الرشطة اجتامع مجلس إدارة النادي  ،بحضور العميد غانم أحمد غانم نائب رئيس
مجلس اإلدارة أمني الرس العام وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة للتباحث حول بدء االستعدادات
والرتتيبات النطالقة دورة صقر الرمضانية لكرة القدم والسنوكر التي تدخل يوبيلها الفيض هذا
العام وتكمل عامها الـ  . 25يف بداية االجتامع ،رحب العميد النويب بالحضور مشيدا ً بجهودهم
املبذولة يف سبيل تطوير العمل الريايض وتقديم أفضل الخدمات للجميع ،داعياً إياهم إىل بذل
املزيد من الجهد واملثابرة واألخذ باملعايري فيام يخص بحسن اإلعداد والتنظيم لكافة الفعاليات
الرياضية املقامة بالنادي ،وخاصة دورة صقر الرمضانية التي تحمل اسامً غالياً عىل الجميع .وقد
أصدر العميد النويب قرارا ً بتشكيل اللجنة العليا املنظمة للدورة بنا ًء عىل توجيهات اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،حيث يرتأس اللجنة العليا العقيد
أحمد سامل السلومي وتضم يف عضويتها العقيد عيل سلطان الزعايب ،العقيد محمد محمد املطوع،
الرائد فهد عبد الله بن جمعه ،النقيب أحمد جابر العويض ،النقيب خالد حسن النقبي ،النقيب
حسن محمد مراد ،املالزم أول راشد ربيعه ،املالزم زيد مالك الرحبي ،املالزم عبد النارص عمران،
املساعد أول معتصم عثامن .هذا وقد أمر العميد النويب بتوجيهات من سمو قائد عام الرشطة
بأن تكون هذه الدورة مختلفة عن كل الدورات السابقة من ناحية االستعداد والتجهيز لها كونها
تدخل تاريخها الفيض ،كام وجه سمو قائد عام الرشطة مبضاعفة جوائزها املادية الستقطاب
أفضل وأكفأ الفرق القوية سوا ًء من داخل أو خارج الدولة.
وفور إعالن تشكيل اللجنة العليا عقدت اللجنة املنظمة لدورة صقر الرمضانية اجتامعها األول
برئاسة العقيد أحمد سامل السلومي وحضور كافة أعضاء اللجنة للبدء يف اإلعداد والتجهيز إلقامة
الدورة الرمضانية التي تعترب عروس وأقدم الدورات الرمضانية عىل مستوى الدولة  ،حيث تم
إقرار انطالقتها يف الثاين من رمضان ،و ستقام عىل امللعب الخارجي للنادي الذي سيتم تجديده
وتجهيزه بشكل كامل ومبا يتالءم مع الحضور الجامهريي الغفري املنتظر حضوره ،كام تدرس
اللجنة إمكانية توفري أجهزة تكييف حول كل امللعب لراحة الجامهري خالل هذه الفرتة من
الصيف التي تشهد حرارة مرتفعة .وأوضح العقيد السلومي بأن املشاركة يف بطولة كرة القدم
لالعبني الكبار والشباب من مواليد  1994م.
وقال العقيد السلومي ،إنه تم يف االجتامع مناقشة الرتتيبات و التجهيزات األولية النطالقة
الدورة التي ستكون مختلفة كلياً عن الدورات السابقة ،كونها تدخل عامها الـ  25واليوبيل
الفيض ،حيث من املنتظر أن تكون مبهرة من كافة الجوانب بداية من حفل االفتتاح الذي
سيشهد فقرات غري مسبوقة وحديثة والفتة للجامهري ،وكذلك باختيار الفرق املشاركة التي سيتم
اختيارها بعناية لضامن منافسة قوية تليق باسم البطولة وتتوازى مع العائد املادي املرصود
للمراكز الثالثة األوىل سواء لبطولة الكبار أو الناشئني .وأضاف العقيد السلومي بأن هذه البطولة
الرمضانية جاءت من منطلق حرص رشطة رأس الخيمة عىل استغالل شهر رمضان الكريم بربامج
مفيدة تشغل أوقات فراغ الشباب و تبعدهم عن مكامن الخطر والسوء ،وكذلك لتفعيل دور
نادي ضباط رشطة رأس الخيمة من خالل الخدمات التي يقدمها لكافة منتسبيه وكذلك لجميع
أفراد املجتمع.
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رحلة الموسم الرياضي كانت ممتعة بعد مشوار حافل وكامل
الدسم من جوانب ونقاط فنية عديدة كان الجميع يتسابق ألجل
الوصول لمنصات التتويج والظفر باللقب ،نعم استمتعنا بالمشوار
الكروي لهذا العام ،نعم قضينا أوقات جميلة مع المستديرة ،نعم
تعلقنا طوال الموسم مع فرقنا نعم شاهدننا أنديتنا بمختلف
ألوانها وأسمائها تسعى بكل ما تملك من إمكانيات لتقدم األفضل،
شاهدنا أسماء شابة جديدة ظهرت على الساحة تبشر بأن القادم
لكرتنا مبشر ،شاهدنا خالل الموسم انتدابات وتعاقدات ال يشق لها
غبار وإدارات اجتهدت لتحقق النجاح ،وكان المشهد في اليوم األخير
للموسم الرياضي في مدينة زايد الرياضية أكثر من رائع بمشاركة
الهرمين الكبيرين العين واألهلي وجه ًا لوجه يتنافسان النتزاع أغلى
الكؤوس ،كأس شيخنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان «حفظه اهلل» ،وازداد المشهد جما ًال ورونق ًا بوجود صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي في مقدمة الحضور.
أعزائي القراء ،نعم الموسم انتهى بجماله وحالوتة ودروسة
المتعددة ،وكانت الحصيلة متنوعة ،فرق سعدت بنجاحها وتفوقها،
وفرق أخرى ذرفت الدموع والحسرة على الخروج من الموسم خالية
الوفاض ،وأكثر الفرق سعادة في هذا العام األهلي صاحب الثالثية
والعين الظافر بلقب كأس رئيس الدولة ووصوله إلى دور الثمانية
لدوري ابطال آسيا ،كما عانق فريق الوحدة السعادة باحتالله المركز
الثاني لتتاح له فرصة المشاركة بدوري ابطال آسيا ،وأجمل ما في
هذا العام إحراز النصر البطولة الخليجية ليعود بعد  28سنة للبطوالت
من جديد ،وكم كانت فرحة الجماهير اإلماراتية بعودة العميد األزرق
للواجهة.
أكثر الفرق حسرة وندامة الشعب ودبي ،حيث هبطا إلى دوري
الدرجة األولى ،أما اإلمارات فقد نجح في مبتغاه وحقق هدف البقاء،
والشباب كان الحصان األسود والظفرة سطع اسمه بقوة ،وفرق
أخرى لم تترك بصمة وابتعدت عن المنافسة ،فكل التهاني لألبطال،
كما يستحق فريقا كلباء والفجيرة التهنئة لصعودها من جديد لدوري
الخليج العربي للمحترفين وكل عام وكرتنا بألف خير.
ومضات:
بعد أيام  ..أنظارنا ستتجه للبرازيل ،والعالم سيتحدث بكل لغاته
وألوانه وفئاته كرة القدم ،إنها بطولة العالم ،وفرجة ممتعة
للجميع.

بعد غياب أكثر من ربع قرن عن البطوالت

العميد النصراوي يزف اللقب
الخليجي إلى دانة الدنيا

بعد غياب دام أكرث من ربع قرن  ،حقق نادي
النرص إنجازا ً الفتاً بحصده بطولة األندية
الخليجية لكرة القدم عقب تغلبه يف املباراة
النهائية عىل شقيقه صحم العامين بهدفني
مقابل هدف واحد عىل ستاد آل مكتوم
بديب  ،لتكون بداية عهد جديد لألزرق
العميد .النرص كافح كفاح األبطال  ،فقهر
الصعاب وامل ُحال ليصل إىل املبتغى واملنال
 ،ويتوج بلقب غال أسعد كل النرصاويني
 ،بل اإلماراتيني أجمع  ،تضامناً مع ( شيخ
األندية ) النادي األقدم عىل مستوى الدولة
من حيث التأسيس .املشهد األخري كان
ختامه مسكاً بحضور جمهور إمارايت من كل

األندية جاء ليبحر مع املوج األزرق نحو بر
البطولة والكأس  ،وكم كان املشهد جميالً
ومؤثرا ً بحضور األقطاب النرصاوية والنجوم
القدامى أيام الزمن الجميل  ،يف فرحة تأخرت
كثريا ً ،ولكنها جاءت أخريا ً لتكون باكورة
بداية حقبة جديدة للعميد مع البطوالت
واإلنجازات مبشيئة الله ( .نرصاوي سالم ) ،
و ( دور فيها يا النرصاوي دور فيها) ..أغنيتان
راسختان يف تاريخ العميد تزامنتا يف املايض مع
عهد بطوالته وإنجازاته  ،وهاهم أبطال النرص
اليوم يعيدون صياغتهام من جديد  ،فهنيئاً
للعميد العنيد يف عهده الجديد.
كتب – وليد الشحي:

الخيما

وي للتايكواندو بطل اإلمارات للكيك بوكسنج

مبشاركة  21نادياً ومركزا ً عىل مستوى الدولة  ،حقق مركز الخياموي للتايكواندو والكاراتيه إنجازا ً جديدا ً
يضاف إىل إنجازاته املتعددة ،حيث فاز وبجدارة واستحقاق باملركز األول يف الرتتيب العام لبطولة
دوري اإلمارات للكيك بوكسنج ،والتي أقيمت يف العاصمة أبو ظبي .الجدير بالذكر أن أبطال املركز
الخياموي حصلوا عىل  7ميداليات ذهبية و  7ميداليات فضية و  6ميداليات برونزية ،باإلضافة إىل كأس
أفضل العب مشارك يف هذه البطولة .وقد أهدى مدير املركز خميس راشد الشمييل واملدير الفني
الكابنت عيل محمد عبد الله واملدربون وجميع العبي املركز  ،هذا اإلنجاز إىل صاحب السمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن
صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة وإىل األب الروحي للمركز سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي.
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عيون العالم على البرازيل

إحصائيات وأرقام قياسية يف كأس العالم

يف الثاين عرش من الشهر الجاري ستنطلق أهم مسابقة يقيمها االتحاد الدويل لكرة القدم
(الفيفا) كل أربع سنوات منذ عام  ، 1930وترجع فكرة إقامة كأس العامل إىل أول اجتامع
لالتحاد الدويل لكرة القدم عام  1904يف باريس بحضور سبع دول هي:
سويرسا ،بلجيكا ،الدمنارك،فرنسا ،هولندا ،إسبانيا ،والسويد ،حيث تبنى االتحاد فكرة
إقامة بطولة عاملية لكرة القدم ،وكانت أبرز الصعوبات رفض اللجنة األولومبية الدولية
لفكرة البطولة ،خوفاً من تأثريها عىل الدورات األوملبية العريقة ،كذلك خوفاً من سيطرة
االتحاد الدويل عىل اللعبة الشعبية األوىل ونهضت الفكرة مرة أخرى عام  1921عىل يد
املحامي الفرنيس جول رمييه ،والذي أصبح الحقاً رئيساً لالتحاد الدويل ،والذي جاهد ،وكل
ما بوسعه إلطالق أول بطولة عاملية لكرة القدم .وبعد مرور سبعة أعوام عىل تعيينه
يف منصب الرئاسة وافق االتحاد الدويل يف اجتامع تاريخي عقد يف  25مايو  1928عىل
إقرار بطولة كأس العامل ،وتقدمت األورغواي بطلب تنظيم البطولة ومتت املوافقة عليها
نظرا ً ألنها كانت رائدة املنتخبات يف ذلك الوقت وبطله آخر دورتني أوملبيتني ،وقدمت
تسهيالت للمنتخبات املشاركة وتكفل االتحاد الدويل بدفع مصاريف الفرق وتنقالتها.
لقد كانت البطولة األوىل من كاس العامل األكرث صعوبة بسبب مشكالت النقل بني القارات
والحرب العاملية ،والقليل من منتخبات أمريكا الجنوبية استطاعت أن تسافر إىل أوروبا
يف  1934و، 1938حيث منتخب الربازيل لكرة القدم الوحيد من أمريكا الجنوبية
الذي لعب يف البطولتني ،وقد كانت بطولة العامل  1950األوىل التي تشارك فيها الدول
الربيطانية ،وقد انسحبت الفرق الربيطانية من الفيفا ألنهم رفضوا اللعب مع الدول
التي حاربتهم يف الحرب العاملية األوىل .ويف عام  1982تم زيادة عدد الفرق املشاركة إىل
 24فريقاً ويف عام  1998تم زيادتهم إىل  32فريقاً ،مام جعل العديد من الفرق من آسيا
وأفريقيا وأمريكا الشاملية أن تتأهل إىل النهائيات.

أرقام وأحصائيات
كانت أول مباراة يف كأس العامل هي مباراة افتتاح كأس العامل 1930بني فرنسا واملكسيك.
أول هدف يف تاريخ البطولة سجله لوسيان لوران مهاجم منتخب فرنسا يف املباراة
االفتتاحية أمام املكسيك بالبطولة األوىل.
أول حالة طرد كانت لالعب دي الس كاسيا من منتخب بريو.
منتخب الربازيل هو أكرث املنتخبات فوزا ً ببطولة كأس العامل ،فاز بها  5مرات.
منتخب أملانيا هو أكرث املنتخبات لعباً يف الدور قبل النهايئ ،حيث لعب  11مرة.
منتخب أملانيا وإيطاليا هام أكرث املنتخبات تعادالً ،حيث تعادال  19مرة.
منتخب الربازيل أكرث الفرق تسجيالً لألهداف ،حيث سجل  201هدف.
منتخب املكسيك أكرث املنتخبات خسارة بكأس العامل ،حيث خرس  22مباراة.
أكرث الفرق تقابال هام الربازيل والسويد وقد التقيا سبع مرات.
أكرث الالعبني تسجيالً لألهداف الربازييل رونالدو ،حيث سجل  15هدفاً.
أكرث املدربني فوزا ً يف املباريات هيلمون سشون مدرب منتخب أملانيا ،فاز يف  16مباراة.
أول حكم عريب قادة مباراة نهائية هو املغريب سعيد بلقوله ،يرحمه الله وكان ذلك  1998بفرنسا.
منتخب مرص أول منتخب عريب يصل إىل كأس العامل 1934 ،بإيطاليا.
منتخب تونس حقق أول فوز للكرة العربية عىل حساب املكسيك .1978
منتخب الكويت أول منتخب خليجي يصل لبطولة العامل 1982 ،يف أسبانيا.
عيل بوجسيم الحكم العريب الوحيد الذي شارك يف  3بطوالت لكأس العامل.

الجزائر الممثل العربي
املنتخب الجزائري سيكون سفري الكرة العربية باملحفل العاملي وسيدافع عن سمعة الكرة
العربية وسط عاملقة العامل ،وسيلعب يف مجموعة تضم بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية.
نأمل من النسور الخرض الظهور باملظهر الالئق وأن يقدم مستوى متطورا ً ويعكس رقي
وتقدم الكرة العربية وسيكون كل العرب مساندين ومؤازرين للمنتخب الجزائري الذي
نأمل له التوفيق والنجاح يف املالعب الربازيلية.

أ أخخببار ا
ل
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ج
ت
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نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران العرس الجماعي األول للبلوش

برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة  ،حرض سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية  ،الحفل الكبري الذي أقيم مبيدان
االحتفاالت يف قاعة هيىل مبدينة العني مبناسبة العرس الجامعي األول لقبيلة البلوش يف
اإلمارات تحت شعار "أفراح البيت متوحد" مبشاركة 190شاباً وفتاة من أبناء القبيلة .كام

حرض الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع وعدد من
الشيوخ والوزراء وأعضاء املجلس الوطني االتحادي واملجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي والسفراء
وكبار الشخصيات وأعيان القبائل ولفيف كبري من املدعوين وجمهور غفري ،ضم أولياء أمور
العرسان وأقرباءهم  ،وسط مشاركة الفرق الشعبية والرتاثية يف تقديم العروض ،إىل جانب
القصائد الشعرية التي ألقيت يف حب الوطن وقيادته .

العقيد سالم راشد ربيع ينال التميز

أحمد بن شرباك يترقى مالزم ًا

أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل

سعادة العقيد سامل راشد ربيع غانم  -رئيس مركز رشطة خور خوير الشامل ،

مبناسبة حصوله عىل جائزة املوظف املتميز  ،فئة الضباط يف املجال اإلرشايف واإلداري
ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز (جائزة املدير العام  .)2014ألف مربوك وتهنئة خاصة من زمالء العمل.

األهل واألصدقاء يهنئون
املالزم أحمد عبد الله بن رشباك
من إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة  ،مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة ..ألف
مربوك  ،أجمل األمنيات القلبية بدوام التوفيق والرتقي.

عبد اهلل بن يعقوب مالزم ًا

طبية رأس
الخيمة تكرم
الجنسية
واإلقامة
كرم الدكتور عبدالله أحمد النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية ،فريق عمل إدارة الجنسية واإلقامة برئاسة املقدم
حمد الزعايب مدير إدارة الجنسية برأس الخيمة  ،والرائد محمد عيل الطويل رئيس قسم التحقيق لشؤون الجنسية،
والنقيب فهد أحمد رباع رئيس قسم الخدمات املساندة ،واملساعد أول عبد العزيز محمد الصوري ،واملساعد أول عىل
عبد الله الهفيت الشمييل  ،وذلك تقديرا ً لجهودهم وتعاونهم الدائم مع املنطقة الطبية.
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يتقدم األهل واألصدقاء بأحر التهاين القلبية إىل
املالزم عبد الله محمد بن يعقوب
من اإلدارة العامة للدفاع املدين برأس الخيمة ،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة ..ألف مربوك ،
مع أرق األمنيات بدوام التوفيق والتفوق.

طالب بن صقر القاسمي يشهد حفل زفاف نجل محمد علي عبداهلل النقبي
شهد اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد العام رشطة
رأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس دائرة املالية
واملهندس الشيخ سامل بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطريان
املدين والشيخ راشد بن حميد القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله
القاسمي والشيخ ارحمة سعود بن خالد القاسمي نائب املدير العام
لرشكة إسمنت االتحاد مأدبة العشاء التي أقامها

السيد محمد عيل عبدالله النقبي
مبناسبة زفاف نجله سامل إىل كرمية السيد عبدالله أحمد عبدالله
النقبي وذلك بصالة جلفار لالفراح برأس الخيمة.
حرض املأدبة عدد من الشيوخ واملسؤولني وأعيان البالد وأبناء القبائل
وأهل العروسني ولفيف من أصدقاء العريس.
وقدمت إحدى الفرق الحربية أهازيجها وشالتها وفنونها الرتاثية
اإلماراتية ابتهاجاً بهذه املناسبة السعيدة.

ترقية أحمد البخيتي
زفاف
الزميل
أحمد
المغربي
الزمالء بإدارة اإلعالم والعالقات العامة يف القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة يهنئون زميلهم

الرقيب أول أحمد حمدان البخيتي

مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة.
ألف مربوك ..مع أجمل األمنيات بدوام التقدم
والرقي.

أفراح الطنيجي والحبسي

احتفل الزميل أحمد عمر إبراهيم املغريب بزفافه إىل كرمية محمد سليم بدوي،

بحضور لفيف من األهل واألصدقاء وجمع من املدعوين.
حرض الحفل الذي أقيم بصالة البوم لألفراح وفد من إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،
برئاسة النقيب خالد النقبي رئيس تحرير مجلة العني الساهرة وعدد من زمالء العمل .ألف مربوك  ..مع أجمل األمنيات
القلبية للعريس بحياة زوجية هانئة مفعمة بالخري والسعادة والذرية الصالحة.

أفراح محمدي
احتفلت
عائلة محمدي
بزفاف نجلها
زين الدين
يف حفل أقيم بهذه املناسبة

احتفلت عائلتا الطنيجي والحبيس بزفاف نجليهام
نادر خميس عيل الدروايش الطنيجي
إىل
كرمية محمد زيد الحبيس ،
يف حفل أقيم بهذه املناسبة يف صالة جلفار لألفراح..
ألف مربوك  ،وجعله الله زواجاً مباركاً وعيشاً هانئاً.

بحضور لفيف من األهل
واألصدقاء..

ألف مربوك ،
وجعله الله
زواجاً مباركاً وعيشاً هانئاً.
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اإلدارة االستشرافية  ..المفهوم والمتطلبات

إن اإلدارة الناجحة هي
تلك التي تسعى نحو
المشاركة في صنع
المستقبل ،وتعمل على
تطويعه ليكون مواتي ًا
لمصالحها

هو نمط متقدم في التعامل مع األزمات  ،يتعين أن يسود خالل مراحلنا العملية
الحالية والمستقبلية،يتبنى هذا النمط التحول من اإليجابية المحايدة إلى اإليجابية
الفاعلة ،ومن التصرف بمنطق ردود الفعل إلى نهج المبادرة بالفعل.والشك أن وضع
الرؤية الواقعية والصحيحة هي من تستشرف وتصف المستقبل المرغوب ،وعليها
تبنى السيناريوهات وتحدد المسارات المالئمة التي ينبغي السير على هداها ،نحو
الوصل إلى المستقبل وتحقيق الرؤى بأقل قدر من التضحيات ،وهو األمر الذي يعزز
القدرة على التنافسية واإلبداع والتميز.
لذلك فإن مفهوم تعامل اإلدارة مع المستقبل ( اإلدارة االستشرافية) البد أن يتخذ
أحد المواقف الثالثة اآلتية:
الموقف السلبي  :المتمثل في الخضوع للمتغيرات واألحداث.
الموقف المنفعل :المتجسد في انتظار وقوع الحدث التخاذ رد الفعل المناسب.
الموقف المستشرف :والذي يتضمن نشاطين أساسيين:
النشاط المبدئي  :وهو التهيؤ والتحضر استعدادًا لتغيير متوقع.
النشاط الفاعل :وهو العمل في سبيل تحقيق تغيير مرغوب فيه.
واإلدارة التي تتخذ من الموقف الثالث أساسا لها ،تسمى ب ( اإلدارة االستشرافية)،
وبالتالي فإنها ترفض فكرة إننا محكومون بمستقبل ال دخل لنا فيه ،بل تعمل
هذه اإلدارة على المشاركة في صنعه وصياغته ،بالقدر الذي يتناسب مع إمكاناتها
ومكانتها بالنسبة لآلخرين.
ومما الشك فيه إن انتهاج أسلوب ( اإلدارة االستشرافية) ،ينعكس بقوة على األداء
اإلداري في العديد من المجاالت ،فهو يعزز على سبيل المثال ال الحصر :البعد الوقائي،
نظم اإلنذار المبكر ،قواعد المعلومات ونظم المعلومات ،نظم دعم اتخاذ القرار،
التفكير االستراتيجي ،والتخطيط االستراتيجي ،وأساليب التنبؤ والتقدير المستقبلي،
وغيرها الكثير.
وأن اإلدارة الناجحة هي تلك التي تسعى نحو المشاركة في صنع المستقبل ،وتعمل
على تطويعه ليكون مواتيًا لمصالحها ،والشك أن تطبيق نهج ( اإلدارة االستشرافية)
الفعالة يتطلب توافر عدد من الركائز واألسس الهامة كي يتسنى لها اتباع هذا
النهج بالفاعلية المطلوبة ،وهنا نذكر أهم تلك الركائز ال كلها وهي:
اإليمان بمبدأ االستشراف وأهميته.
االقتناع بأن المستقبل يصنع،والبد أن يكون لنا دور فاعل في صناعته.
وجود كوادر فنية مؤهلة ومدربة.
توفير قواعد بيانات ونظم معلومات وافية.
إتاحة أدوات تحليل كمية متقدمة.
وقبل أن نختم نترك للقارئ حرية البحث عن كل مل يتعلق بهذا المفهوم ،كونه
موضوعًا حيويًا يتعلق بمستقبل عملنا وحياتنا القادمة ،والشك إن نجاح اإلدارة بات
يقتضي رؤية قوية للشكل الذي سيكون عليه المستقبل ،كما يتطلب أيضا التفكير
المبدع والخالق ،الذي يمكن من مسايرة تلك الرؤى التي ستخلق التفاعل فيما بيننا
واألحداث المستقبلية  ،دون أن تفاجئنا األحداث القادمة ،إن استشراف المستقبل
يمنحنا حرية الحركة أمام المستجدات ،كما يمنح متخذ القرار القدرة على التعامل
مع الحدث بحرية وحركة كافيتين.

