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محطة شرطية

العين الساهرة 
في عامها

 الرابع والعشرين
نعاهدكم أن هذه 

المطبوعة ستواصل 
رحلتها وفق رؤية القيادة 
الرشيدة التي تتطلع إلى 
التفوق واإلبداع والريادة

                        بهذا العدد تدخل »العني الساهرة« عامها الرابع والعشرين 
عام  أكتوبر  من  األول  يف  أنطلقت  حيث  اإلعالمي  مشوارها  بداية  على 
1996م، ومنذ صدورها األول حملت على عاتقها الرساله اإلعالمية األمنية 
بكل أمانة ومصداقية ونزاهة، لتسهم مع بقية املطبوعات األمنية األخرى 
اجملتمع  أفراد  بني  الشرطية  والثقافة  األمني  الوعي  نشر  يف  بالدولة 
رسالتها  يف  يكمن  الساهرة«  »العني  جناح  سر  اخملتلفة.أن  وقطاعاته 
املوضوعات  وتناول  طرح  يف  التامة  واحليادية  أجلها  من  صدرت  التي 
بالشأن  يتعلق  ما  كل  وتالمس  واجملتمع،  املواطن  تهم  التي  اخملتلفة 

األمني واالجتماعي إضافة إىل املصداقية واملهنية.
 وزاد من جناحها وثباتها الدعم الكبري الذي حتظى به من القيادة العامة 
لشرطة رأس اخليمة، وحرص املسؤولني على دعمها وتطويرها وتذليل 
الرسالة  بأهمية  الشرطة  قادة  إميان  من  نابع  وهذا  العقبات،  كافة 

اإلعالمية واألمنية وما تقدمة خلدمة اجملتمع يف ترسيخ مفهوم األمن.
هذه  تأسيس  منذ  واجملاالت  األوجه  متعددة  إجنازات  من  حتقق  ما  إن 
رأس  لشرطة  العامة  القيادة  إليه  وصلت  ما  يعكس  األمنية  املطبوعة 
الكبرية  النجاحات  إىل  إضافة  األصعدة،  كافة  يف  ومتيز  تقدم  من  اخليمة 
وأصبحت  بالبنان،  لهم  ليشار  اخليمة  رأس  شرطة  منتسبو  حققها  التي 
أعمالهم وحرصهم واضحة للعيان يسريون وفق منظومة عمل متكاملة 

تعكس قوة ومتانة وزارة الداخلية.
نعاهدكم أن هذه املطبوعة ستواصل رحلتها وفق رؤية القيادة الرشيدة 
اجملتمع  توعية  يف  وسنستمر  والريادة،  واإلبداع  التفوق  إىل  تتطلع  التي 
بكل مسؤولية أدراكًا من الدور املنوط بنا، والشكر لكم جميعًا ونسأل اهلل 
التوفيق يف مسريتنا اإلعالمية القادمة، وحفظ اهلل قيادتنا الرشيدة، وأدام 

اهلل علينا نعمة األمن واألمان والرخاء.
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راس  لرشطــة  العامــة  القيــادة  أطلقــت 

الخيمــة هــاش تــاك يحمــل اســم #كلنــا_

ــة  ــع رحل ــا م ــك تزامن ــوري  وذل هزاع_املنص

املنصــوري  هــزاع  المــارايت  الفضــاء  رائــد 

والتــي انطلقــت إىل الفضــاء كحــدث تاريخــي 
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رســالة اىل رائــد الفضــاء هــزاع املنصــوري 

كدعــم كبــر مــن منتســبي قيــادة رشطــة رأس 

الخيمــة وعــى رأســهم اللــواء عــي عبــد اللــه 

ــد عــام رشطــة رأس  ــون النعيمــي قائ ــن عل ب

ــة. الخيم

شرطة راس الخيمة تطلق هاش تاك 
#كلنا_هزاع_المنصوري 



5 العدد  ) 276 (    أكتـوبـــر  2019       

P 42P 46

16

إلرسال مقتراحاتكم وآرائكم 
ومالحظاتكم يرجى التواصل على:

www.fms.ae

رئيس التحرير

المراسالت

للمراسالت اإللكترونية

تنويه

مدير التحرير

سكرتير التحرير

المسؤول الفني

الرائد/ خالد حسن النقبي

هاتف : 2330045 9717+
فاكس : 2260929 9717+

ص.ب : 54  - رأس الخيمة إ.ع.م

النقيب / حسن المنصوري

سعد الدغمان

عمر دربال

  rakpolicemag@gmail.com 
www.rakpolice.gov.ae

المقاالت التي تنشر ُتعبر عن وجهة نظر 
كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة،  

وال إلزام بإعادة أي مادة لم تنشر 

اختتام مسابقات الرماية بشرطة  رأس الخيمة  قلعة نايف .. حصٌن حصين وتاريٌخ متين

دور االعالم األمني 
في اإلمارات العربية المتحدة
دور االعالم األمني 

في اإلمارات العربية المتحدة

غضب الطرقات ... والسلوك االنفعاليغضب الطرقات ... والسلوك االنفعالي

37

28



6   أكتـوبـــر  2019    العدد ) 276 (   

محطة شرطية

دشــن ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مرشوعــي 

ومنصــة   ، املؤســي  والتطويــر  التحســي  حوكمــة 

املقارنــات املعياريــة عــر برنامجــي إلكرتونيــي ســيكون 

لهــم دور بــارز ف تطويــر األداء املؤســي لرشطــة رأس 

ــاح . ــن النج ــد م ــق املزي ــو تحقي ــا نح ــة ودفعه الخيم

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى أن  وأكــد ســعادة قائ

ــع  ــمم واس ــى باهت ــادة يحظ ــي ف القي ــز املؤس التمي

ــات  ــي خدم ــر وتحس ــارز ف تطوي ــن دور ب ــه م ــا ل مل

ومهــام الرشطــة مبــا يخــدم الرتقــاء مبســتويات الخدمــة 

ــة  ــع رؤي ــا ينســجم م ــي ومب ــور املتعامل ــة لجمه املقدم

ــادة . ــق الري ــة ف تحقي ــرتاتيجية وزارة الداخلي واس

وأضــاف ســعادته أن هذيــن املرشوعــي سيســهمن جنبــا 

ــة  ــة املشــاريع والخدمــات اللكرتوني إىل جنــب مــع بقي

التــي تقدمهــا رشطــة رأس الخيمــة ف رفــد العمــل 

الرشطــي واســتدامة وحوكمــة األداء املؤســي مبــا يضمن 

كفــاءة وفاعليــة عمليــة التطويــر والتحســي والســتفادة 

مــن أفضــل املمرســات مــن خــال املقارنــات املعياريــة 

كأســلوب إداري حديــث يســاهم ف عمليــة التعلــم 

ــتدام. ــي املس املؤس

حــر تدشــي املــرشوع فريــق العمــل املكــون مــن 

العميــد عــي محمــد القــريص مديــر إدارة الســرتاتيجية 

خبــر  الشــفري  ســيف  واملستشــار  األداء  وتطويــر 

التميــز واألداء املؤســي والســرتاتيجي والعقيــد دكتــور 

ــات  ــر إدارة الخدم ــد مدي ــن األحم ــد الرحم ــد عب محم

اإللكرتونيــة والرائــد يوســف عبــد اللــه الطنيجــي رئيــس 

قســم التميــز املؤســي واملــازم أول أحمــد جــمل 

الطــر مديــر فــرع جوائــز التميــز واملــدين جواهــر فهــد 

ــر. ــة والتطوي ــدة املتابع ــرع وح ــر ف ــحي مدي الش

وتحــدث الرائــد يوســف الفــاروق الطنيجــي رئيــس 

قســم التميــز املؤســي ف رشطــة رأس الخيمــة عــن 

ــي  ــي الت ــر املؤس ــي والتطوي ــة التحس ــرشوع حوكم م

تقــوم آليــة عملهــا عــى إدراج أي فــرص تحســي تصــل 

للقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــن طريــق 

نتائــج تفتيــش القائــد العــام للرشطــة واملتعامــل الــري 

واملفتــش أو ماحظــات اســتطاعات الــرأي وتقاريــر 

الجوائــز التحاديــة واملحليــة الكرتونيــا ومتابعتهــا خطوة 

بخطــوة وتليكهــا لــكل شــخص ومتابعــة انجــازه وفــق 

الجــدول الزمنــي املحــدد بشــكل مســتمر مبــا يســهم ف 

التحســي املؤســي وضــمن الســتدامة والتوثيــق .

ــة تقــوم  ــات املعياري وأوضــح أن مــرشوع منصــة املقارن

عــى ادراج جميــع طلبــات املقارنــات املعياريــة الداخلية 

وزارة  لدليــل  وفقــا  الكــرتوين  نظــام  ف  والخارجيــة 

ــأن . ــذا الش ــة به الداخلي

ولفــت إىل أن هــذا املــرشوع يهــدف إىل إنشــاء قاعــدة 

بيانــات للمبــادرات واملمرســات املعياريــة منعــا للتكــرار 

ومبــا يخــدم املــؤرشات الوطنيــة والســرتاتيجية وتحقيــق 

أهــداف ورؤيــة وزارة الداخليــة الرياديــة . 
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اللواء النعيمي  يدشن 
مشروعي حوكمة 
التحسين والتطوير 

والمقارنات المعيارية 
الكترونيًا

m قائد عام الشرطة  يستقبل مدير مكتب األمن اإلقليمي بالقنصلية األمريكية 

اســتقبل ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة، ســعادة لــوين مولــر مديــر مكتــب األمــن اإلقليمــي بالقنصليــة األمريكيــة 

ــب  ــدي نائ ــس الحدي ــه خمي ــد الل ــد عب ــعادة العمي ــور س ــارات، بحض ــة اإلم بدول

ــر  ــه عــي منخــس مدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، وســعادة العميــد عبــد الل

ــة،  ــام الرشط ــد ع ــعادة قائ ــب س ــك مبكت ــة ، وذل ــة بالناب ــات الرشطي ــام العملي ع

بهــدف تبــادل الخــرات والطــاع عــى أفضــل املمرســات املطبقــة ف املجــال األمنــي 

ــات  ــل والعملي ــب والتأهي ــال التدري ــاون املشــرتك ف مج ــز التع ــة إىل تعزي باإلضاف

ــن  ــب األم ــر مكت ــام مبدي ــد الع ــعادة القائ ــب س ــث رح ــة. حي ــة املتخصص الرشطي

اإلقليمــي بالقنصليــة األمريكيــة بدولــة اإلمــارات، مشــيداً بعمــق العاقــات الطيبــة 

التــي تربــط بــي البلديــن، ومســتوى التنســيق والتعــاون خاصــة ف املجــالت األمنيــة 

والتدريــب التخصــي، حيــث تــم بحــث تعزيــز التعــاون ف مجــال التدريــب 

والتأهيــل، وتبــادل الخــرات العســكرية بــي الجانبــي مبــا يعــزز إســرتاتيجية األمــن 

ــادرات املعرفــة والتدريــب. ــر وتحســي مب واألمــان، ويدعــم تطوي

ف ختــام اللقــاء توجــه ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي، بالشــكر والتقديــر 

ــى  ــارات، ع ــة اإلم ــة بدول ــة األمريكي ــي بالقنصلي ــن اإلقليم ــب األم ــر مكت إىل مدي

ــتقبال  ــن الس ــى ُحس ــر، ع ــوين مول ــيد ل ــى الس ــه أثن ــن جانب ــارة وم ــذه الزي ه

والســمعة األمنيــة الطيبــة التــي تتمتــع بهــا دولــة اإلمــارات بشــكل عــام، ورشطــة 

ــوص.  ــه الخص ــى وج ــة ع رأس الخيم
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ــوان النعيمــي  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب ــد الل أك

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، عــى  أهميــة ودور  

املــوارد البرشيــة مبختلــف أشــكالها  ف تحقيــق 

أهــداف العمــل القــايض إىل تطويــر و إدارة رأس 

ــر  ــات واملعاي ــل املمرس ــق أفض ــرشي وف ــال الب امل

العامليــة، وتدعيــم مفاهيــم الثقافــة املؤسســية التي 

ترتكــز عــى التحفيــز واإلنتاجيــة، وتطويــر سياســات 

وأنظمــة وإجــراءات عمــل املــوارد البرشيــة لضــمن 

داخليــة  رشاكات  وبنــاء  األداء،  ف  الســتدامة 

وخارجيــة ف مجالهــا ، مؤكــداً أن وزارة الداخليــة 

ــر "منظومــة  ــدأ تطوي ــز مب تعمــل بجــد عــى تعزي

املســتمر  ســعيها   إطــار  ف  البرشيــة"   املــوارد 

ــة ملنتســبيها،  ــات املقدم ــاء بالخدم وبحــرص لارتق

والــذي ينعكــس إيجابــا عــى بيئــة العمــل وســعادة 

املوظفــي، ويعــزز مــن قــدرة الــوزارة بالحفــاظ 

عــى الكفــاءات التــي لديهــا واســتقطاب املواهــب 

ــعادته ف  ــتقبال س ــال اس ــك خ ــاء ذل ــزة. ج املتمي

ــد  ــادل محم ــد ع ــور العمي ــادة  بحض ــه بالقي مكتب

بــن نصيــب نائــب مديــر عــام املــوارد والخدمــات 

األداء  خبــر  الشــفري  وســيف   ، املســاندة 

ــة  ــة لرشط ــادة العام ــي بالقي ــرتاتيجي واملؤس الس

رأس الخيمــة حيــث ضــم وفــد وزارة الداخليــة 

ــي ، وممثــي رشكــة   كل مــن املــازم ســلطان الكعب

)هــاي  رشكات  مجموعــة  مــن  فــري(  )كــورن 

جلوبــل(. وعــى هامــش الزيــارة عقــد الوفــد الزائــر 

ــادة حــره ســعادة  اجتمعــاً ف إدارة املــوارد بالقي

بــإدارة  والعاملــي  نصيــب  بــن  عــادل  العميــد 

املــوارد اســتمعوا مــن خالــه إىل رشح مفصــل حــول 

طبيعــة العمــل ، ووســائل وســبل التطويــر املتبعــة، 

واألهــداف املرجــوة مــن إطــاق مــرشوع ) الريــادة  

ــاون  ــة بالتع ــوزارة الداخلي ــة( ب ــوارد البرشي ف  امل

ــاء  ــري( لارتق ــورن ف ــة الستشــارية ) ك ــع الرشك م

باملورد البرشية بالوزارة بصورة عامة .

ــر  ــدور املثم ــر بال ــد الزائ ــاد الوف ــه أش ــن جانب وم

والبنــاء الــذي تؤديــه القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة ف مجــال حفــظ األمــن واســتتباب األمــان 

ــات  ــوارد والخدم ــدور امل ــيدين ب ــع، مش ف املجتم

ــو  ــول نح ــعى للوص ــي تس ــادة والت ــاندة بالقي املس

ــا باســتمرار واســتقطاب الكفــاءات  ــر كفاءاته تطوي

ــي  ــي وأمن ــج رشط ــق نه ــل ، وف ــزة ف العم املتمي

ــة  ــات لخدم ــة النجاح ــتمر ف مواصل ــز ومس متمي

ــع.  ــات املجتم ــف فئ مختل

m سعادة القائد العام  يستقبل وفدًا من الموارد البشرية بوزارة الداخلية 

m اللواء بن علوان يستقبل وفود " الداخلية " وشرطة ونيابة ومحاكم دبي 

بــن  اللــه  عبــد  عــي  اللــواء  ســعادة  اســتقبل 

ــة  ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ ــوان النعيم عل

ــس  ــه خمي ــد الل ــد عب ــعادة العمي ــور س ، و بحض

ــن  ــداً م ــة وف ــام الرشط ــد ع ــب قائ ــدي نائ الحدي

ــة واملتابعــة  وزارة الداخليــة ممثــاً بــإدارة الرعاي

الرشطيــة التحاديــة ووفــد القيــادة العامــة لرشطــة 

ديب ووفــد مــن نيابــة ومحاكــم ديب. ورحــب ســعادة 

ــرة ،  ــود الزائ ــة بالوف ــام رشطــة رأس الخيم ــد ع قائ

ــا  ــي كان له ــة الت ــة املبذول ــود الحثيث مشــيدا بالجه

بالــغ األثــر ف تطبيــق مــرشوع وزارة الداخليــة 

ــي. ــى املحكوم ــة ع ــة اللكرتوني للرقاب

وأشــار ســعادته إىل أن تطبيــق املراقبــة اإللكرتونيــة 

يــأيت تحــت مظلــة األمــن والعدالــة بــوزارة الداخلية 

مراعــاة  إىل  يهــدف  رائــد  وطنــي  وكمــرشوع   ،

ــز أوارص التاحــم األرسي  الجانــب اإلنســاين ، وتعزي

والجتمعــي لــكل مــن يعيــش عــى أرض الدولــة ، 

اســتلهاماً مــن الرؤيــة الســديدة للقيــادة الحكيمــة.

وجــرى اجتــمع مشــرتك بــي الوفــود الزائــرة ورشطة 

رأس الخيمــة بهــدف تبــادل الخــرات وتــدارس 

رأس  رشطــة  كــون  الرشطيــة  املراقبــة  مــرشوع 

الخيمــة هــي أول قيــادة تــم تطبيــق املــرشوع 

عليهــا عــى مســتوى وزارة الداخليــة ، قبــل تطبيقــه 

عــى باقــي القيــادات التحاديــة األخــرى حيــث تــم 

التطــرق إىل توضيــح الجانــب الترشيعــي للمنظومــة 

، كــم تــم تقديــم رشحــاً موجــزاً عــن آليــة تطبيــق 

املنظومــة ف رشطــة رأس الخيمــة. وف الختــام قــام 

ــات  ــة العملي ــة لغرف ــارة ميداني ــود بزي ــو الوف ممثل

املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة بهــدف الطــاع 

ميدانيــاً عــى ســر آليــة تطبيــق منظومــة املراقبــة 

ــع. ــى أرض الواق ــة ع ــة اإللكرتوني الرشطي
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أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمة 

ــة ف  ــات واملباحــث الجنائي ــه إدارة التحري ــوم ب ــذي تق ــر ال ــدور الكب ــة ال عــى أهمي

ــوع  ــع وق ــح املجتمــع ومن ــراد ورشائ ــي أف ــة ب ــرش الطأمنين ــان ون ــز األمــن واألم تعزي

ــات  ــك خــال تفقــد ســعادته ملختلــف أقســام وأفــرع إدارة التحري الجرميــة. جــاء ذل

واملباحــث الجنائيــة وقــد رافقــه خــال الزيــارة العقيــد مــروان عبــد اللــه جكــه مديــر 

ــر  ــفري خب ــيف الش ــار س ــة واملستش ــة باإلناب ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــب قائ مكت

ومستشــار األداء املؤســي والســرتاتيجي برشطــة رأس الخيمــة، وفريــق التفتيــش 

، حيــث كان ف اســتقبالهم ســعادة العميــد عبــد اللــه عــي منخــس مديــر عــام 

العمليــات الرشطيــة باإلنابــة والعقيــد أحمــد ســعيد املنصــوري مديــر إدارة التحريــات 

ــة. واملباحــث الجنائي

ــاإلدارة تتطلــب مواصفــات خاصــة  وقــال ســعادته أن املســؤوليات الكبــرة املنوطــة ب

يجــب توافرهــا ف منتســبيها الذيــن تــم تدريبهــم وتأهيلهــم وفــق أفضــل األســاليب 

وتوفــر أحــدث املعــدات واألجهــزة لهــم لتحقيــق األهــداف املرجــوة ف الوصــول إىل 

مجتمــع يســوده األمــن وينتــرش فيــه األمــان .

وأضــاف ســعادة اللــواء النعيمــي أن أمــن املواطــن واملقيــم والســائح يقــع عــى رأس 

ــة ف ســبيل اســتتباب  ــي تبــذل جهــودا مضني ــات رشطــة رأس الخيمــة الت ســلم أولوي

األمــن وراحــة األهــايل وللحفــاظ عــى ســامتهم وســامة ممتلكاتهــم والــرب بيــد مــن 

ــه ، مشــرا  ــه نفســه زعزعــة اســتقرار الوطــن وأمن ــد كل مــن تســول ل ــد عــى ي حدي

ــن  ــاغ ع ــة اإلب ــن خــال رسع ــة م ــود الرشطي ــع الجه ــور م ــاون الجمه ــة تع إىل أهمي

أيــة حــالت أو مواقــف يتــم الشــتباه بهــا لإلســهام ف التصــدي للجرميــة قبــل وقوعهــا 

ولتحقيــق رؤيــة وأهــداف وزارة الداخليــة .

وقــد تفقــد اللــواء بــن علــوان خــال الزيــارة الرشطــة الســياحية واطلــع عــى خطــة 

عمــل وبرامــج توعيــة الســياح والفعاليــات الخاصــة بهــم عــى مســتوى اإلمــارة، كــم 

اطلــع عــى مــؤرشات الجرميــة والنتائــج اإليجابيــة املحققــة ف كشــف املجهــول عنهــا ، 

كــم وجــه بإعــادة توزيــع دوريــات البحــث الجنــايئ عــى املناطــق الســكنية الجديــدة 

نظــراً لاتســاع العمــراين ف اإلمــارة، كــم اطلــع خــال الجولــة عــى برامــج عمــل الحــد 

ــعور  ــبة الش ــي ونس ــؤرش الوطن ــل امل ــق عم ــغيلية لفري ــة التش ــة والخط ــن الجرمي م

ــي  ــم املطلوب ــه قس ــال زيارت ــتعرض خ ــارة، واس ــتوى اإلم ــى مس ــان ع ــن واألم باألم

ونتائــج مؤرشاتــه وأشــاد بجهــود فريــق العمــل وحثهــم عــى بــذل املزيــد مــن الجهــد 

لرفــع مســتوى األداء . ووجــه ســعادته بتســخر الرامــج والتقنيــات الحديثــة املســاندة 

للعمــل الجنــايئ وأشــاد بجهــود دوريــات البحــث الجنــايئ اإللكرتونيــة املعنيــة مبتابعــة 

ــدم  ــع بع ــراد املجتم ــاون أف ــة وتع ــة التوعي ــا ألهمي ــم دع ــة، ك ــم اللكرتوني الجرائ

النجــرار للرســائل الوهميــة مــامل تكــن مــن جهــة أو مصــدر رســمي وخاصــة جرائــم 

البتــزاز اإللكــرتوين. وأخــراً دعــا اللــواء بــن علــوان إىل تظافــر الجهــود لتعزيــز األمــن 

ــد  ــى الصعي ــامل ع ــل دول الع ــن أفض ــدة م ــون واح ــارات لتك ــول باإلم ــان للوص واألم

األمنــي.

ــال  ــة التص ــة خدم ــم رأس الخيم ــرة محاك ــت دائ أطلق

ــي  ــس" ب ــو كونفران ــي "الفيدي ــارش للموقوف ــريئ املب امل

إىل  الحاجــة  دون  مــن  واملوقوفــي،  التنفيــذ  قضــاة 

ــذا  ــك تنفي ــم، وذل ــر املحاك ــخصيا إىل مق ــم ش حضوره

لتوجيهــات ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقــر 

القاســمي ويل عهــد رأس الخيمــة رئيــس مجلــس القضاء.

ــة  ــتخدام محادث ــال اس ــن خ ــة م ــي الخدم ــاء تدش ج

ــار  ــعادة املستش ــي س ــت ب ــي أجري ــريئ الت ــال امل التص

أحمــد محمــد الخاطــري رئيــس دائــرة محاكــم رأس 

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــة، وس الخيم

ــة. ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

وأوضــح املستشــار أحمــد الخاطــري أن خدمــة التصــال 

ــة رأس  ــع رشط ــاون م ــا بالتع ــم إطاقه ــي ت ــريئ الت امل

الخيمــة، تــأيت بهــدف رسعــة البــت ف حالــة املوقوفــي، 

ــاء النتقــال لدائــرة املحاكــم، والتأخــر ف  وتجنيبهــم عن

ــر الخدمــات  ــام القضــاة، خصوصــا مــع توف عرضهــم أم

ــد  ــت والجه ــر الوق ــائية وتوف ــرتة املس ــة ف الف القضائي

والحتياطــات األمنيــة عــى الرشطــة، والرعــة ف إنهــاء 

ــم عــى  ــرة املحاك ــث تحــرص دائ إجــراءات العمــل، حي

إجراءاتهــا  ف  الحديثــة  الرقميــة  األنظمــة  توظيــف 

انســجاما مــع التوجهــات الســرتاتيجية لحكومــة رأس 

تــم تجهيــز قاعــات  أنــه  الخاطــري  الخيمــة. وبــي 

للمشــاهدة الفوريــة بــي املوقــوف لــدى القيــادة العامــة 

املحاكــم،  ف  التنفيــذ  وقضــاة  الخيمــة  رأس  لرشطــة 

موضحــا أن الخدمــة ســتكون للموقوفــي عــى القضايــا 

ــخصية. ــوال الش ــة واألح ــة، والعملي ــة والتجاري املدني

m ثمن دور الشرطة السياحية وبرامج عملها
اللواء علي بن علوان يتفقد التحريات والمباحث الجنائية ويثمن دورها في تعزيز األمن واألمان

m إطالق خدمة االتصال المرئي للموقوفين بين محكمة  وشرطة رأس الخيمة
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محطة شرطية

بتوجيهــات مــن اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

ــاءاً  ــة وبن ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

عــى مبــادرة مــن العميــد عبــد اللــه خميــس 

ــة  ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــب قائ ــدي نائ الحدي

نــرشت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــن 

طريــق دورياتهــا الرشطيــة املتواجــدة باســتمرار ف 

ــّوت  ــعارات ) ص ــة، ش ــة والخارجي ــا الداخلي طرقه

املجلــس  انتخابــات  قــرب  مبناســبة   ) لإلمــارات 

وضــع  خــال  مــن   ،  2019 التحــادي  الوطنــي 

ــات  ــات ترمــز لإلنتخاب ملصقــات عــى تلــك الدوري

ــادم. ــي الق ــدث الوطن ــع الح ــاً م وتزامن

وقــال اللــواء عــي بــن علــوان، إن القيــادة العامــة 

لرشطــة رأس الخيمــة حريصــة عــى أن تتفاعــل مــع 

ــور  ــع الجمه ــل م ــك تتفاع ــي وكذل أي حــدث وطن

عــر وســائل وقنــوات التواصــل املتعــددة ومــن 

ــات الرشطــة التــي تجــوب  ضمنهــا اســتخدام دوري

وتتعامــل  وتشــاهدها  والشــوارع  الطرقــات  كل 

معهــا كل الرشائــح الجتمعيــة، وهــذا يؤكــد حــرص 

رشطــة رأس الخيمــة عــى التواصــل والتفاعــل مــع 

ــة. األحــداث الوطني

وقــال ســعادته إن انتشــار الدوريــات ف جميــع 

ــل  ــمً ف تأصي ــب دوراً مه ــاص يلع ــق الختص مناط

الوطنــي  املجلــس  انتخابــات  شــعار  وانتشــار 

ــرش  ــة ون ــن جه ــارات (  م التحــادي ) صــّوت لإلم

ــى  ــاظ ع ــة، والحف ــة ثاني ــن جه ــان م ــن واألم األم

هــذا  واســتقرار  وازدهارهــا  الدولــة  مكتســبات 

الوطــن وأبنائــه، باعتبــار أن األمــن ركيــزة التنميــة.

m تحت شعار ) صّوت لإلمارات ( وبتوجيهات القائد العام 
دوريات شرطة رأس الخيمة تتزين بشعارات انتخابات المجلس الوطني االتحادي

قــال ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

ــرأة  ــة إن امل ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

اإلماراتيــة حظيــت بفضــل دعــم وتوجيهــات قيادتنــا 

ف  ســاهمت  ومتميــزة  رفيعــة  مبكانــة  الحكيمــة 

وتحقيــق  القياديــة  املناصــب  مختلــف  تبوؤهــا 

النجاحــات املتتاليــة جنبــا إىل جنــب مــع الرجــل 

عــى  القادريــن   " زايــد  عيــال   " ملقولــة  تعزيــزا 

ــة  ــز مكان ــم وتعزي ــبات وطنه ــى مكتس ــة ع املحافظ

دولتهم عى خارطة العامل املتقدم.

وأضــاف ســعادته خــال الحفــل الــذي نظمتــه القيادة 

ــرأة  ــوم امل ــاء بي ــة احتف ــة رأس الخيم ــة لرشط العام

اإلماراتيــة بحضــور ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس 

الحديــدي نائــب قائــد عــام الرشطــة واملــدراء العامون 

ومــدراء اإلدارات والضبــاط أن هــذا اليــوم ميثــل منبعــا 

للفخــر والعتــزاز ألبنــاء اإلمــارات الــذي ســطروا 

ــن  ــتى امليادي ــب ف ش ــن ذه ــروف م ــمءهم بح أس

الوطنــي  التاحــم  أســمى صــور  بذلــك  مســجلي 

ابنــة  بــه  الــذي تقــوم  الــدور املحــوري  ، مثمنــا 

ــاء وتخريــج األجيــال وحــمة  اإلمــارات ف تربيــة األبن

الوطــن والســاهرين عــى أمنــه واســتقراره وتحقيــق 

ــل . ــع العم ــة مواق ــات ف كاف النجاح

وكــرم ســعادة اللــواء النعيمــي بهــذه املناســبة كوكبــة 

ــن  ــة شــملت كا م ــادات النســائية اإلماراتي ــن القي م

ســمية حــارب مديــرة منطقــة رأس الخيمــة التعليميــة 

الثقافــة  وزارة  مركــز  مديــرة  املســافري  ومــوزة   ،

ــة  ــحي رئيس ــم الش ــارة ، ومري ــة باإلم ــة املعرف وتنمي

ــة مرشــدات رأس الخيمــة ، وميســون محمــد  مفوضي

ــة ،  ــة املــوارد العامــة باإلناب ــر عــام هيئ الذهــب مدي

ــة ف  ــؤون التجاري ــر إدارة الش ــميي مدي ــوزة الش وم

دائــرة التنميــة القتصاديــة بــرأس الخيمــة بالوكالــة .

ــا الشــاعرة  ــدة شــعرية ألقته وتضمــن الحتفــال قصي

دلل محمــد آل عــي ثــم تجــول ســعادة القائــد العــام 

ف املعــرض الــرتايث التابــع لجمعيــة شــمل للفنــون 

والــرتاث الشــعبي واملــرح قبــل أن يتــم إجــراء 

ســحوبات عشــوائية وتســليم الفائــزات هدايــا عينيــة 

وتقطيــع قالــب الحلــوى " الكيــك " الــذي حمــل 

ــة .    ــرأة اإلماراتي ــوم امل ــعار ي ش

m اللواء النعيمي  يثمن دعم القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة المرأة اإلماراتية
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ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــرأس س ت

ــس  ــة - رئي ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

لجنــة القيــادة الُعليــا بــرأس الخيمــة ، اجتــمع لجنــة 

القيــادة الُعليــا التاســع بــرأس الخيمــة لعــام 2019م، 

بحضــور أعضــاء لجنــة القيــادة الُعليــا، وذلــك بقاعــة 

ــادة العامــة لرشطــة  ــى القي الجتمعــات الكــرى مببن

رأس الخيمــة. ف بــدء الجتــمع، رحــب رئيــس لجنــة 

القيــادة الُعليــا بــرأس الخيمــة بالحضــور، ثــم ناقــش 

ــادرات واملــؤرشات اإلســرتاتيجية  ــج املب الجتــمع، نتائ

املســاندة  والخدمــات  للمــوارد  العامــة  اإلدارة  ف 

ــادرات  ــج املب ــام 2019م، ونتائ ــاين لع ــع الث ــن الرب ع

واملــؤرشات اإلســرتاتيجية ف إدارة الدفــاع املــدين عــن 

الربــع الثــاين 2019م، مــع اســتعراض نتائــج الخدمــات 

ذات األولويــة ) 8 خدمــات ذات أولويــة ( عــن النصف 

األول 2019م، ومناقشــة نتائــج مؤرشاتــت النتاجيــة ف 

ــرض  ــن النصــف األول 2019م، وع ــة ع ــادة العام القي

نتائــج إدارة املخاطــر عــن الربــع الثــاين 2019م، فضــاً 

ــة ف  ــر املعلومــات األمني ــج تقاري عــن اســتعراض نتائ

ــواء عــي  مراكــز الرشطــة الشــاملة. وأكــد ســعادة الل

ــدى  ــى م ــمع، ع ــال الجت ــي، خ ــوان النعيم ــن عل ب

أهميــة تنفيــذ إســرتاتيجية وزارة الداخليــة ومبادراتهــا 

2021-2017، مشــددا ف الوقــت نفســه عــى أهميــة 

العمــل بــروح الفريــق والتحــي بقيــم وزارة الداخليــة، 

التــي تحــث عــى املواطنــة اإليجابيــة،  وتشــجع عــى 

ــاً إىل رضورة تطبيــق سياســة  اإلبــداع ف العمــل، داعي

التطويــر والتحســي املســتمر بهــدف الرتقاء مبســتوى 

األداء الرشطــي، والخدمــات املقدمــة إىل الجمهــور 

ــا مبتابعــة  ــادة الُعلي التــي تعكــس مــدى اهتــمم القي

مجريــات العمــل ف مختلــف املجــالت الرشطيــة عــى 

مســتوى اإلمــارة.

m قائد عام شرطة رأس الخيمة  يستعرض مؤشرات االنتاجية والخدمات والمبادرات

محطة شرطية

m قائد عام الشرطة يتفقد
 قسم الشؤون القانونية ويعتمد 

مبادرة اإلسناد القانوني
تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

ــة  ــال الجول ــه خ ــة، رافق ــة رأس الخيم ــة برشط ــؤون القانوني ــم الش ــة، قس الخيم

ــد العــام  ــب القائ ــر مكت ــه جكــة مدي ــد الل ــد مــروان عب ــة، ســعادة العقي التفقدي

رشطــة رأس الخيمــة، واملستشــار ســيف الشــفري خبــر ومستشــار األداء املؤســي 

والســرتاتيجي برشطــة رأس الخيمــة، وأعضــاء فريــق التفتيــش، وذلــك لاطــاع عــى 

ــة  ــادرات واألبحــاث القانوني ــن املب ــة م ــات املقدم ســر إجــراءات العمــل والخدم

التطويريــة ف الشــأن القانــوين، والتحديــث وفــق معايــر الجــودة والتميــز.

حيــث كان ف اســتقبال ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي، والوفــد املرافــق 

ــة رأس  ــة برشط ــؤون القانوني ــم الش ــس قس ــرش رئي ــي الح ــاب ع ــدم ذي ــه، املق ل

ــؤرشات  ــرتاتيجية، وم ــادرات اإلس ــتعرضوا املب ــن اس ــم، الذي ــق القس ــة، وفري الخيم

األداء ف القســم، كــم تــم مناقشــة أهــم املعوقــات، وطــرح أفضــل الحلــول وخطــط 

ــعادة  ــمد س ــارة، اعت ــال الزي ــم خ ــات. و ت ــة التحدي ــر ملعالج ــي والتطوي التحس

القائــد العــام عــى مبــادرة اإلســناد القانــوين التــي تســتهدف توفــر الدعــم القانــوين 

للوحــدات واإلدارات الرشطيــة برشطــة رأس الخيمــة، عــر تطويــر اإلجــراءات 

واملهــام القانونيــة داخــل هــذه الوحــدات واإلدارات الرشطيــة، كــم تــم اســتعراض 

ــة  ــي تســتهدف اســتحداث منظوم ــة الت ــة اإللكرتوني ومناقشــة املوســوعة القانوني

إلكرتونيــة تحتــوي وتجيــب عــى جميــع الستفســارات القانونيــة املرتبطــة بالعمــل 

الرشطــي، فضــاً عــن طــرح مبــادرة تجويــد اإلجــراءات الجزائيــة ملأمــوري الضبــط 

ــة، وجــه ســعادة  ــة بقســم الشــؤون القانوني ــة التفقدي ــام الجول القضــايئ. وف خت

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، إىل تطويــر برنامــج املحاكــمت اإللكرتونيــة، 

ــم مثــن ســعادته  ــات البســيطة، ك ــد للمخالف ــل نظــام املحاكــمت عــن بُع وتفعي

جهــود موظفــي القســم املتميــزة ف دعــم األمــن وتحفيــز املنتســبي نحــو اللتــزام 

بتطبيــق األوامــر والتعليــمت، موجهــاً بــرورة املتابعــة والســتمرار ف األداء 

ــفافية. ــاءة وش بكف
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زار ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مدرســة الــوادي 

للتعليــم األســايس " الحلقــة األوىل " مبناســبة انطاقــة 

العــام الــدرايس الجديــد حيــث كان ف اســتقباله حصــة 

حســن الخــوار مديــرة املدرســة  .

وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة أن 

هــذه الزيــارة تــأيت حرصــا مــن القيــادة عــى تعزيــز 

ــة خاصــة  ــع املؤسســات التعليمي ــوات التواصــل م قن

مــع بدايــة العــام الــدرايس الجديــد 2019 – 2020 

وبهــدف الطــاع عــى احتياجــات املدرســة فيــم 

يتعلــق بالخدمــات التــي تقدمهــا الرشطــة املجتمعيــة 

ف الجانــب التوعــوي وتثقيــف الطلبــة مبــا يســهم 

ــى  ــوف ع ــامتهم والوق ــم وس ــى أمنه ــاظ ع ف الحف

خطــط الرشطــة املجتمعيــة ف هــذا الجانــب وتعزيــز 

اإلداريــة  الكــوادر  بــي  التوعيــة  نــرش  ف  دورهــا 

والتعليميــة وبــي الطلبــة عــى حــد الســواء عــر 

تكثيــف املحــارضات والزيــارات وتوزيــع الكتيبــات 

ــاء  ــاركة األبن ــب مش ــات إىل جان ــن الفعالي ــا م وغره

ــد . ــدرايس الجدي ــام ال ــم بالع ــة فرحته الطلب

ــي  ــا التعليم ــة وطاقمه ــعادته إلدارة املدرس ــارك س وب

ــذي  ــت ال ــد ف الوق ــدرايس الجدي ــام ال ــة الع انطاق

ــبل  ــول س ــم ح ــم ومقرتحاته ــه ملاحظاته ــتمع في اس

ــة  ــع بداي ــة م ــة دخــول وخــروج الطلب تســهيل عملي

ونهايــة الــدوام وصعودهــم ونزولهــم بشــكل آمــن من 

وإىل الحافــات املدرســية تحقيقــا ألمنهــم وســامتهم 

وحميتهــم مــن أيــة مخاطــر قــد يتعرضــون لهــا 

رأس  لرشطــة  العامــة  القيــادة  حــرص  إىل  لفتــا   ،

ــة  ــامة لطلب ــر الس ــى معاي ــر أع ــى توف ــة ع الخيم

املــدارس وتســهيل رحلتهــم اليوميــة ف طلــب العلــم 

ــه  ــم توجي ــه ت ــي أن ــواء النعيم ــعادة الل ــح س . وأوض

املــدراء العامــون ف رشطــة رأس الخيمــة ومــدراء 

اإلدارات املعنيــة إىل تنفيــذ زيــارات ميدانيــة ملــدارس 

ــع  ــيق م ــدرايس بالتنس ــام ال ــدار الع ــى م ــارة ع اإلم

املنطقــة التعليميــة ملتابعــة الوقــوف عــى احتياجاتهــا 

الرشطيــة وتكثيــف تواجــد الدوريــات املروريــة أمــام  

املــدارس وتوفــر كافــة الخدمــات املطلوبــة التــي 

توثــق العاقــة القامئــة بــي القيــادة واملؤسســات 

التعليميــة العاملــة ف اإلمــارة وتخــدم الصالــح العــام 

ــس . ــه الخاص ــى الوج ــة ع والطلب

m اللواء علي عبد اهلل النعيمي يزور مدرسة الوادي في شعم ويطلع على احتياجاتها الشرطية

m القائد العام  يتفقد مركز شرطة شعم ويشيد بجهود منتسبيه 
تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مركــز رشطــة 

شــعم الشــامل يرافقــه العقيــد مــروان عبــد اللــه جكــة 

مديــر مكتــب القائــد العــام باإلنابــة واملستشــار ســيف 

ــرتاتيجي  ــي والس ــز واألداء املؤس ــر التمي ــفري خب الش

ف إطــار خطــة الزيــارات امليدانيــة الســنوية التــي يقــوم 

بهــا ســعادته ملتابعــة العمــل ميدانيــا ف مراكــز الرشطــة 

ــث كان ف  ــارة حي ــق اإلم ــف مناط ــى مختل ــة ع املوزع

اســتقبالهم العقيــد إبراهيــم محمــد املطــر مديــر إدارة 

ــعيد  ــه س ــد الل ــد عب ــة  والعقي ــة باإلناب ــز الرشط مراك

ــة . ــز رشطــة شــعم الشــامل باإلناب ــس مرك ــي رئي القي

وأشــار ســعادته إىل أن هــذه الزيــارة تنــدرج ضمــن 

ــة للعــام  ــارات التفتيشــية امليداني الخطــة الســنوية للزي

ــات  ــى احتياج ــرب ع ــن ق ــوف ع ــدف الوق ــايل به الح

ــل  ــم أفض ــى تقدي ــا ع ــث موظفيه ــة وح ــز الرشط مراك

الجــودة  معايــر  أعــى  ضمــن  الخدمــة  مســتويات 

والتميــز مبــا يحقــق األهــداف اإلســرتاتيجية للقيــادة 

ورضــا وســعادة كافــة املعنيــي واملتعاملــي .

ــى  ــارة ع ــال الزي ــي خ ــواء النعيم ــعادة الل ــع س واطل

آليــة ســر العمــل املتبعــة ف كافــة أقســام املركــز وآخــر 

التــي  الجنائيــة واملروريــة والخدماتيــة  اإلحصائيــات 

يقدمهــا املركــز عــى مســتوى منطقــة الختصــاص وعــى 

ــا  ــز مب ــات املرك ــث ف خدم ــر والتحدي ــات التطوي متطلب

ينســجم مــع توجيهــات وتطلعــات وزارة الداخليــة فيــم 

وجــه برعــة انجــاز معامــات املراجعــي وتبســيط 

لهــم والوصــول إىل  املقدمــة  اإلجــراءات والخدمــات 

ــن .  ــار الس ــم وكب ــاب الهم ــن أصح ــة م ــكان املنطق س

وأشــاد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بجهــود 

مركــز رشطــة شــعم الشــامل والقامئــي عليــه ومنتســبيه 

ف الحفــاظ عــى أمــن وأمــان املواطــن واملقيــم والســهر 

عــى راحتهــم وخدمتهــم ، داعيــا إىل الســتمرار ف بــذل 

الجهــود وتســخر الوقــت والجهــد وكافــة اإلمكانيــات 

املتاحــة لتحقيــق املزيــد مــن التقــدم والتميــز ف 

أمــن  عــى  والحفــاظ  الجمهــور  وخدمــة  العمــل 

الوطــن وأمانــه ومكتســباته .  

وف ختــام الزيــارة كــرم ســعادة القائــد العــام العريــف 

ــا لجهــوده  ــب املركــز تثمين ــد لحمــودي مــن مرت خال

ــر أداء  ــاهمت ف تطوي ــي س ــه الت ــزة وإبداعات املتمي

املركــز .
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ــن  ــه ب ــد الل ــواء عــي عب ــة ســعادة الل تحــت رعاي

ــة،  ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ ــوان النعيم عل

اللــه خميــس  عبــد  العميــد  وبحضــور ســعادة 

ــة،  ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــب قائ ــدي نائ الحدي

ــة  ــادي رأس الخيم ــس ن ــول رئي و ســامل راشــد املفت

الرشطــة،  ضبــاط  مــن  وعــدد  اإلعاقــة،  لــذوي 

ــس شــباب رشطــة  ــة، نظــم مجل ــات املتعاون والجه

رأس الخيمــة، حلقــة نقاشــية حــول ) انجــازات 

أصحــاب الهمــم ( وذلــك بقاعــة مبنــى الشــهيد 

ــدور  ــزاً لل ــة، تعزي ــادة العام ــحي بالقي ــارق الش ط

الريــادي لفئــة أصحــاب الهمــم ف املجتمــع، ودعــمً 

املحليــة  املحافــل  كافــة  البــارزة ف  إلســهاماتهم 

والعامليــة مــن خــال مشــاركاتهم الفعالــة مجتمعيــاً 

وانجازاتهــم وبطولتهــم التــي حققوهــا بجــدارة 

ــاءة. وكف

شــارك ف حلقــة النقــاش عــدد مــن الجهــات تثلــت 

ف نــادي رأس الخيمــة لــذوي اإلعاقــة، وبلديــة 

لغــة اإلشــارة فاطمــة  ديب ممثلــة ف مستشــارة 

ــو   ــاي عض ــد البّن ــة أحم ــتاذة عائش ــي، والس املّناع

ــة،  ــذوي اإلعاق ــة ل ــادي رأس الخيم ــس إدارة ن مجل

ــي. ــن املتطوع ــة م ومجموع

وقــال العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة  إن إقامــة مجلــس 

شــباب رشطــة رأس الخيمــة لهــذه الحلقــة النقاشــية 

التــي تدعــم أصحــاب الهمــم مــن األولويــات التــي 

ــا الرشــيدة كــم وتوجــه بالشــكر  ــا قيادتن تدعــو له

وكل  الرنامــج  هــذا  تنظيــم  عــى  القامئــي  كل 

ــم إن  ــة ، ك ــباب الرشط ــس ش ــق مجل ــاء فري أعض

مضمــون الحلقــة كان عنــراً أساســياً لنجاحهــا. 

بــدأ الرنامــج، بالســام الوطنــي، وتــاوة آيــات مــن 

الذكــر الحكيــم، وكلمــة حــول أصحــاب الهمــم، كــم 

ــم حــول انجــازات أصحــاب الهمــم  ــم عــرض فيل ت

ــك  ــب ذل ــة، عق ــذوي اإلعاق ــة ل ــادي رأس الخيم بن

قــّدم ســعادة العقيــد متقاعــد ســامل راشــد املفتــول 

ــة  ــة، كلم ــذوي اإلعاق ــة ل ــادي رأس الخيم ــس ن رئي

ــم  ــادي لدع ــا الن ــي يبذله ــود الت ــا الجه مثــن خاله

أصحــاب الهمــم، موضحــاً بــأن النــادي قــد تأســس 

ف العــام 2016م، ولكنــه حقــق الكثــر حتــى اليــوم، 

ــا  ــي حصده ــازات الت ــولت والنج ــتعرضاً البط مس

النــادي بتميــز، مؤكــداً أهميــة حميــة أصحــاب 

املجتمعيــة،  واملشــكات  املخاطــر  مــن  الهمــم 

وتقديــم الدعــم والعــون الــازم لهــم نفســياً وبدنيــاً، 

إلبــراز دورهــم ف املجتمــع وتحفيزهــم نحــو تقديــم 

األفضل.

ــاي  وبدورهــا قدمــت الســتاذة عائشــة أحمــد البّن

عضــو إدارة نــادي رأس الخيمــة لــذوي اإلعاقــة، 

كلمــة خــال الجلســة موضحــًة خالهــا بــأن النــادي 

ــولت   ــال بط ــة خ ــى ) 13 ( ميدالي ــل ع ــد حص ق

عــام 2017م، وهــذا يعنــي أن هــذه الفئــة منتجــة 

ــم  ــجيعها، ث ــا وتش ــا دعمه ــب علين ــرة، ويج ومثم

لســتعراض  الهمــم  ألصحــاب  املجــال  اتاحــت 

الجمهــور  أمــام  بأنفســهم  وتقدميهــا  انجازاتهــم 

ــم  ــم وهواياته ــددت اهتمماته ــث تع ــارك حي املش

مهاراتهــم  وتنوعــت  مشــاركاتهم  خــال  مــن 

ــولت  ــدة بط ــراز ع ــت ف إح ــي تثل ــم الت وخراته

مختلفــة مثــل تنــس الطــاول، والريشــة، ورمــي 

الرمح، وكرة الطائرة، وغرها من البطولت.

وخــال مشــاركة األرس واألهــايل بالحلقــة، وتقدمــت 

إحــدى أمهــات ذوي الهمــم معربــة عــن ســعادتها 

رأس  بحــرص رشطــة  ومشــيدًة  الجلســة،  بهــذه 

الخيمــة، و نــادي رأس الخيمــة لــذوي اإلعاقــة، عــى 

ــع  ــا م ــتعرضًة تجربته ــم، مس ــاب الهم ــم أصح دع

ــاب  ــجيع أصح ــز وتش ــة تحفي ــدة أهمي ــا، مؤك إبنه

ــم. ــوف بجانبه ــم والوق الهم

وف ختــام حلقــة النقــاش، كــرم ســعادة العقيــد 

الدكتــور نــارص محمــد البكــر مديــر معهــد  تدريــب 

ــس  ــس مجل ــم رئي ــد غان ــب محم ــة، والنقي الرشط

الهمــم،  أصحــاب  الخيمــة  رأس  رشطــة  شــباب 

ــاركي  ــي واملش ــراد املتعاون ــات واألف ــع الجه وجمي

ــة. ــذه الفعالي به

m مجلس شباب شرطة رأس الخيمة ينظم حلقة نقاشية
 حول ) إنجازات أصحاب الهمم (
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ــر  ــر مدي ــد الط ــمل أحم ــد ج ــعادة العمي ــن س دش

عــام املــوارد والخدمــات املســاندة ف القيــادة العامــة 

ملــرشوع  الثانيــة  املرحلــة  الخيمــة  رأس  لرشطــة 

ــة ،  ــة رأس الخيم ــبي رشط ــة ملنتس ــارة التعريفي الش

ــس  ــي رئي ــاروق الطنيج ــف الف ــد يوس ــور الرائ بحض

قســم التميــز املؤســي ، مديــر إدارة مــرشوع الشــارة 

التعريفيــة وأعضــاء الفريق.

وأثنــى ســعادة العميــد جــمل الطــر صاحــب الفكــرة 

ومــرشف عــام مبــادرة الشــارة التعريفيــة خــال 

ــة  ــود املبذول ــى الجه ــق ع ــاء الفري ــه بأعض اجتمع

مــن قبــل أعضــاء الفريــق خــال املرحلــة التطبيقيــة 

ــر اإليجــايب ف  األوىل مــن املــرشوع مــم كان لهــا األث

ــة  ــادرة الرامي ــز والنجــاح ألهــداف املب ــق التمي تحقي

إىل  تعزيــز األمــن واألمــان ورفــع مســتوى الطأمنينــة 

ــع واألماكــن. ــف املواق ــراد املجتمــع ف مختل ــي أف ب

ــاً أوضــح الرائــد يوســف الفــاروق الطنيجــي  وتفصي

رئيــس قســم التميــز املؤســي ومديــر إدارة املــرشوع 

، أن املرحلــة الثانيــة التــي تــم تدشــينها وإقرارهــا ف 

الجتــمع ســوف تســتهدف الضبــاط اإلداريــي ف 

ــورش  ــاركة ف ال ــال املش ــن خ ــة م اإلدارات امليداني

الشــارة  واســتام  باملبــادرة  الخاصــة  التثقيفيــة 

واســتخدامها عــى أرض الواقــع ، إىل جانــب الجرعــات 

التعريفيــة  للرشيحــة املجتمعيــة املتمثلــة بالهيئــات 

والدوائــر الحكوميــة ، إضافــة إىل طلبــة املــدارس مــن 

الصــف الرابــع البتــدايئ وحتــى الجامعــات وكليــات 

ــارة. ــا ف اإلم ــات العلي الدراس
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ف إطــار ســعي القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمة 

إىل تعزيــز العمــل مــع القيــادات األمنيــة والرشطيــة 

عــى مســتوى الدولــة، مــن خــال التواصــل الفعــال 

الــذي يخــدم التوجــه الرشطــي ويدعــم الرتقــاء بــه 

نحــو األفضــل. 

خميــس  اللــه  عبــد  العميــد  ســعادة  اســتقبل 

الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ف 

مكتبــه بالقيــادة العامــة، وفــداً مــن القيــادة العامــة 

ــد طــال رشــيد  ــن برئاســة العقي لرشطــة أم القيوي

ــادة  ــات بالقي ــر إدارة العملي ــب مدي ــي  نائ الخرج

ــن.   ــة أم القيوي ــة لرشط العام

ــك  ــاء أن  تل ــال اللق ــدي  خ ــد الحدي ــد العمي وأك

األجهــزة  كافــة  بــي  تربــط  التــي  الزيــارات 

إىل  تهــدف  الدولــة  مســتوى  عــى  الرشطيــة 

ــرات  ــن الخ ــتفادة م ــاون والس ــبل التع ــث س بح

ــة  ــة، واإلطــاع عــى املهــام والخدمــات األمني املهني

ــة  ــة تلبي ــا األجهــزة األمني ــي تقدمه ــة الت واملجتمعي

لحتياجــات الجمهــور، مــن خــال اســتخدامهم 

مكافحــة  مجــال  ف  واألدوات  األجهــزة  ألحــدث 

ــات  ــد أوارص العاق ــن وتوطي ــظ األم ــة وحف الجرمي

املجتمعيــة، انطاقــا مــن منصــة وزارة الداخليــة 

ــل  ــر مفاص ــة بتطوي ــديدة القاضي ــا الس وتوجيهاته

ــة  ــات الرشطي ــي الجه ــم ب ــل في ــل، والتواص العم

ــادل املعلومــات واإلطــاع عــى تجــارب العمــل  لتب

وتطويــره انطاقــاً مــن اللتــزام بتنفيــذ رؤيــة وزارة 

الداخليــة الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان لتكــون 

دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العــامل ف تحقيــق 

األمــن والســامة..

ــارة الوفــد كان لإلطــاع  مضيفــاً أن الهــدف مــن زي

وزارة  كمــرشوع  تبنتهــا  التــي  التجربــة  عــى 

الداخليــة واختــرت لتطبيقهــا أولً قيــادة رشطــة 

رأس الخيمــة وتثلــت باملراقبــة اللكرتونيــة ، وهــي 

مــن التجــارب املســتحدثة التطبيــق عــى املحكومي 

ــى  ــة ع ــرشوط املفروض ــم ال ــق بحقه ــن تنطب الذي

ــة. ــك التجرب ــذ تل تنفي

ــرشح  ــر ل ــد الزائ ــتمع الوف ــرى أس ــة أخ ــن جه وم

مفصــل مــن قبــل الرائــد عــي صالــح بــن حــمدي 

الرشطيــة  اللكرتونيــة  املراقبــة  قســم  رئيــس 

اللكرتونيــة"  "املراقبــة  بالقيــادة  حــول تجربــة 

ــر  ــي يجــب أن تتوف ــرشوط الت ــا وال وســبل تطبيقه

ف النزيــل املحكــوم ليُشــمل بتطبيــق ذلــك النظــام .

مــن جانبــه أثنــى الوفــد الزائــر عــى التجربــة 

ــة  ــة رأس الخيم ــا ف رشط ــة تطبيقه ــدة وآلي الجدي

ــدم  ــم تق ــن والنظام،ك ــظ األم ــا  ف حف ، وأهميته

ــادة  ــر إىل قي ــص الشــكر والتقدي ــر بخال ــد الزائ الوف

ــاون  ــن تع ــوه م ــى ماملس ــة ع ــة رأس الخيم رشط

واســتقبال يؤكــد عــى الرتابــط بــي جميــع األجهــزة 

ــة. ــة بالدول الرشطي

m العميد الحديدي يستقبل وفدًا شرطيًا من قيادة شرطة أم القيوين

m العميد الطير يدشن المرحلة الثانية للشارة التعريفية
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أكــد ســعادة العميــد جــمل أحمــد الطــر مديــر عــام 

ــة  ــة رأس الخيم ــاندة ف رشط ــات املس ــوارد والخدم امل

أن مــرشوع املدينــة اآلمنــة ف اإلمــارة يســر وفــق 

الخطــة الزمنيــة املحــددة لــه وسيســهم ف تعزيــز األمــن 

واألمــان والحفــاظ عــى اســتقرار وطأمنينــة الوطــن 

ــه . ــى أرض ــي ع ــه واملقيم ومواطني

وأشــار ســعادته خــال جولتــه التفقديــة امليدانيــة التــي 

ــد  ــن األحم ــد الرحم ــور عب ــد الدكت ــا العقي ــه فيه رافق

التــي  للمواقــع  اللكرتونيــة  الخدمــات  إدارة  مديــر 

ســيتم فيهــا تركيــب كامــرات املراقبــة الخاصــة باملدينــة 

اآلمنــة ف عــدد مــن املناطــق والطرقــات الحيويــة 

يعكــس حــرص  املــرشوع  أن هــذا  الخيمــة  ف رأس 

حكومتنــا الرشــدية عــى اســتتباب األمــن ومواكبــة 

ــات  ــوارد واإلمكاني ــة امل ــخر كاف ــي وتس ــور التقن التط

املتاحــة لخدمــة الصالــح العــام . واطلــع ســعادة العميد 

ــة  ــة الازم ــة التحتي ــزات البني ــة تجهي ــى كاف ــر ع الط

ــدا لرتكيــب  ــة املحــددة تهي والخاصــة باملواقــع امليداني

ــات  ــر واملواصف ــدث املعاي ــق أح ــا وف ــرات فيه الكام

العامليــة فيــم تفقــد غرفــة عمليــات الرشطــة للوقــوف 

ــة  ــي كامــرات مراقب ــط ب ــة الرب عــن قــرب عــى عملي

ــل  ــة نق ــات وكيفي ــة العملي ــي غرف ــة وب ــة الذكي املدين

ــارش . ــكل مب ــا بش ــة إليه ــاهدات املرئي املش

وتضمنــت زيــارة ســعادة مديــر عــام املــوارد والخدمــات 

املســاندة لغرفــة العمليــات الرشطيــة تفقــد مركــز 

ــة واملنصــات  ــة الذكي ــات الخاصــة مبــرشوع املدين البيان

ــات . ــة العملي ــا ف غرف ــرر تركيبه ــي مــن املق الت

ــة  ــد الطــر إىل أن مــرشوع املدين وأشــار ســعادة العمي

الذكيــة اآلمنــة سيشــكل إضافــة جديــدة ونوعيــة عــى 

مســتوى رأس الخيمــة التــي تســر بخطــى ثابتــة نحــو 

التطــور والزدهــار وتعزيــز األمــن واألمــان ف مختلــف 

مناطقهــا .

ــان(  ــج )إطمئن ــة برنام ــة راس الخيم ــتضافت رشط اس

التابــع لــوزارة الصحــة و تنميــة املجتمــع ف مقــر 

ــج  ــة و هــو برنام ــة لرشطــة رأس الخيم ــادة العام القي

وقــايئ متكامــل يعنــي بتعزيــز الصحــة مــن خــال 

او  الســارية  غــر  المــراض  عــى  املبكــر  الكشــف 

ــات  ــض الرطان ــا و بع ــببه له ــورة املس ــل الخط عوام

الشــائعة و التــي ميكــن عاجهــا ف مراحلهــا الوىل 

ومــن أهــم اهدافــة هــو رفــع مســتوى الوعــي الصحــي 

ــي  ــع وع ــاملة و رف ــرة الش ــات املبك ــه الفحوص بأهمي

املجتمــع و زيــادة مســؤوليته لتغيــر الســلوكيات و 

املعتقــدات الخاطئــة التــي تؤثــر ســلبا عــى الصحــة . 

ومــن ضمــن الخدمــات التــي قدمتهــا وزارة الصحــة و 

ــاة  ــز أمنــاط الحي ــات تعزي ــة املجتمــع هــي خدم تنمي

الصحيــة وذلــك مــن خــال اختصــايص التعذيــة و 

ــة بالســمنة  املثقــف الصحــي لخفــض معــدلت الصاب

عوامــل  عــن  الكشــف  وايضــا   ، الــوزن  زيــادة  و 

ــن  ــم تضم ــي وك ــب و الرشاي ــراض القل ــار ألم الختط

هــذا الرنامــج الكشــف عــى الكتئــاب و الكشــف عــن 

هشاشــة العظــام و نقــص فيتامــي د و فحــص النظــر و 

ــة ..  ــات الازم ــن الفحوص ــا م غره

 و أشــاد العميــد جــمل أحمــد الطــر مديــر عــام املوارد 

ــي  ــزة الت ــادرة  املتمي ــذه املب ــاندة به ــات املس والخدم

الخيمــة  رأس  العامــة لرشطــة  القيــادة  اســتضافتها 

حيــث اســتفاد منهــا اكــر مــن 30 موظفــة مــن رشطــة 

رأس الخيمــة كــم قــام  العميــد جــمل بتكريــم الفريــق 

ــاً لهــم مزيــدا  الطبــي املشــارك ف هــذا الرنامــج متمني

مــن التقــدم والزدهــار. ومــن جانبهــا رصحــت الدكتورة 

ــة الرسة  ــز  صح ــز تعزي ــة ف مرك ــد طبيب ــمء حم أس

ــة  ــر و املراجع ــف املبك ــرورة الكش ــة ب ــرأس الخيم ب

الدوريــة و ذلــك لتجنــب الصابــة بالمــراض الشــائعة، 

.كــم أكــدت الدكتــورة عــى أهميــة توعيــة املجتمــع و 

ــي  ــة الت ــر الســلوكيات الخاطئ ــادة مســؤوليته لتغي زي

ــا تجنــب الكثــر مــن المــراض . مــن خالهــا ميكنن

m زار مواقع تركيب الكاميرات ميدانيا
العميد جمال الطير يطلع على تجهيزات مشروع المدينة اآلمنة 

  m شرطة رأس الخيمة تستضيف برنامج »إطمئنان« لوزارة الصحة

 



15 العدد  ) 276 (    أكتـوبـــر  2019       

محطة شرطية

15

m شرطة رأس الخيمة 
تناقش استعداداتها لتنظيم 

عملية االنتخابات الوطنية

m العميد الحميدي يترأس اجتماع العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة 

   تحقيقــاً لرؤيــة القيــادة ف تعزيــز جــودة الحيــاة 

ــة املتحــدة واملنســجمة  ــارات العربي ــة اإلم ملجتمــع دول

ــة الرامــي إىل  ــوزارة الداخلي ــع الهــدف اإلســرتاتيجي ل م

وفقــاً  املقدمــة  بالخدمــات  املتعاملــي  رضــا  تعزيــز 

ألفضــل معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية ، وإســهاماً 

منهــا ف تحقيــق األمــن واألمــان وجعــل الطــرق أكــر أمناً 

، تــرأس العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر 

عــام العمليــات املركزيــة ف القيــادة العامــة لرشطــة 

ــة  ــد بقاع ــذي عق ــيقي ال ــمع التنس ــة الجت رأس الخيم

الجتمعــات الكــرى مبركــز خدمــات املــرور والرتخيــص 

، بحضــور العميــد ســامل ســلطان الدرمــي نائــب املديــر 

العــام ، العميــد أحمــد الصــم النقبــي مديــر إدارة املــرور 

والدوريــات ورؤســاء األقســام واألفــرع ، بهــدف مناقشــة 

ــة. ــات الوطني ــم النتخاب ــة تنظي ــة تأمــي عملي آلي

ــادة  ــأن القي ــة ب ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــد مدي    وأك

ومتابعــة  بتوجيهــات  الخيمــة  رأس  لرشطــة  العامــة 

مبــارشة وحثيثــة مــن اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي 

القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة حريصــة كل الحــرص 

ــى  ــدث ع ــر ح ــاره أك ــات باعتب ــم النتخاب ــى تنظي ع

مســتوى الدولــة ، متمنيــاً للمعنيــي التوفيــق مبــا يعــزز 

ســمعة ومكانــة دولــة اإلمــارات عامليــاً ووزارة الداخليــة 

ــار مســتوى الخدمــات  ــة وتأمــي الحــدث وإظه ف رعاي

ــزة مــن خــال جــودة التأمــي وحســن  ــة املتمي الرشطي

للخــروج  الواحــد  الفريــق  بــروح  والعمــل  التنظيــم 

بنتائــج متميــزة وإيجابيــة .  وتــم خــال الجتــمع 

لتنظيــم  والســتعدادات  الخطــط  كافــة  اســتعراض 

الحــداث مــن قبــل الرشطــة ، وتــم عــرض آليــة العمــل 

التفصيليــة وتحديــد األدوار ، مؤكــداً أهميــة توحيــد 

ــذي يدعــم  ــة بإنجــاح الحــداث ال ــة الجهــود الكفيل كاف

لضــمن  اإلمكانــات  كافــة  وتســخر  الدولــة  جهــود 

تحقيــق التنظيــم املتميــز واملتكامــل . ودعــا مديــر عــام 

العمليــات املركزيــة ف ختــام الجتــمع إىل مواصلــة 

ــج  ــل النتائ ــق أفض ــة لتحقي ــة واملخلص ــود الحثيث الجه

التــي تصــب ف مصلحــة أفــراد املجتمــع تحقيقــاً لرؤيــة 

ــل  ــن أفض ــارات م ــة اإلم ــل دول ــة ف جع وزارة الداخلي

دول العــامل ف تحقيــق األمــن والســامة .

ــدي  ــد ســعيد الحمي ــور محم ــد الدكت ــرأس العمي    ت

ــة  ــادة العام ــة ف القي ــات املركزي ــام العملي ــر ع مدي

لرشطــة رأس الخيمــة الجتــمع التنســيقي الــذي عقــد 

ــرور  ــات امل ــز خدم ــرى مبرك ــات الك ــة اإلجتمع بقاع

والرتخيــص ، بحضــور العميــد ســامل ســلطان الدرمــي 

نائــب املديــر العــام ، والعميــد أحمــد الصــم النقبــي 

مديــر إدارة املــرور والدوريــات ، العميــد عــادل عــي 

ــائقي ،  ــات والس ــص اآللي ــر إدارة ترخي ــص مدي الغي

العقيــد عــي النقبــي مديــر إدارة العمليــات ورؤســاء 

واســتعراض  مناقشــة  بهــدف   ، واألفــرع  األقســام 

ــة  ــات املقدم ــول الخدم ــكار ح ــؤرشات األداء واألف م

وإثرائهــا باملبــادرات واملشــاريع املبتكــرة والبنــاءة 

للجمهــور التــي تدعــم مســرة التميــز للقيــادة العامــة 

ــة . ــة رأس الخيم لرشط

ــر  ــدي املدي ــد الحمي ــور محم ــد الدكت ــد العمي    وأك

العــام للعمليــات املركزيــة خــال اللقــاء عــى أهميــة 

النــزول إىل امليــدان بنــاءاً عــى توصيــات قيادتنــا 

الرشــيدة مــم يســاهم ف تعزيــز الســعادة لــكل مــن 

يعيــش عــى أرض دولــة اإلمــارات، مشــراً إىل أهميتــه 

ف تلمــس احتياجــات مختلــف القطاعــات وإيجــاد 

حلــول للتحديــات التــي تواجــه املجتمــع، والبنــاء عــى 

مــا تحقــق مــن إنجــازات.

وقــال إن توجيهــات القيــادة الرشــيدة الخاصــة بــإدارة 

دفــة العمــل الحكومــي ف الدولــة تعتمــد عــى خلــق 

قنــوات تواصــل واتصــال مبــارشة مــع امليــدان، كل ف 

مجــال عملــه مبــا يضمــن رســم صــورة دقيقــة لتقــدم 

والرتقــاء  الدولــة  ف  الحكومــي  العمــل  مجــالت 

بالخدمــات. sكــم  تم خــال الجتمع عرض ومناقشــة 

ــي  ــعاد املتعامل ــات إس ــر خدم ــج تطوي ــط ونتائ خط

ــاع  ــات واإلط ــتمع إىل املاحظ ــكار والس ــرح األف وط

عــى املقرتحــات مــن قبــل الحضــور ، واســتعراض 

نتائــج مــؤرشات األداء واألجنــدة الوطنيــة واملبــادرات 

واملشــاريع اإلســرتاتيجية  والوطنيــة ونتائــج مخرجــات 

العمليــات اإلداريــة ، فضــاً عــن عــرض التقاريــر 

بشــأن رضــا وإســعاد املتعاملــي وفــرص التحســي 

ــا  ــة منه ــج املتحصل ــى النتائ ــرف ع ــر ، والتع والتطوي

بهــدف  العامــة  اإلدارة  مســتوى  عــى  وتقييمهــا 

الخــروج بإجــراءات مــن شــأنها تطويــر منظومــة 

ــارات  ــة اإلم ــة دول ــق رؤي ــول إىل تحقي ــل للوص العم

ــي  ــة الت ــرة واإليجابي ــود املثم ــن خــال الجه 2021 م

ــع  ــى الواق ــت ع ــايل انعكس ــبي وبالت ــا املنتس يبذله

العمــي ، متقدمــاً للجميــع بجزيــل الشــكر والتقديــر 

ــة . ــج إيجابي ــن نتائ ــه م ــم تحقيق ــا ت ــى م ع



بمزيد من الفخر ...
اإلمارات تعانق الفضاء وتحقق طموحات زايد   

للفضاء  راشد  بن  محمد  مركز  نجح  
بإرسال أول رائد فضاء عربي إلى محطة 
سبتمبر   25 كان  إذ  الدولية،  الفضاء 
رحلة  أول  انطالق  موعد  هو   2019
الفضاء  الفضاء ضمن بعثة  إلى  عربية 
رائد فضاء  أول  الروسية، والتي حملت 
متن  على  المنصوري"  "هزاع  إماراتي 
المركبة )سويوز أم أس 15( ليعود بعد 
الرحلة ضمن  أيام. وقد جاءت هذه   8
برنامج اإلمارات لرواد الفضاء الذي أعده 
راشد  الشيخ محمد بن  السمو  صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الشيخ 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي  أبو 
ويهدف   .  2017 عام  في  المسلحة 
وتدريب فريق من  تأهيل  إلى  البرنامج 
رواد الفضاء اإلماراتيين ليساهموا في 

المهام العلمية الفضائية.

 على أبنائه رواد الفضاء
ً
- محمد بن راشد يطمئن هاتفيا

- محمد بن زايد للمنصوري و النيادي : » تحمالن آمال وطموحات وطن «
- سعود بن صقر : » رحلة هزاع المنصوري عالمة تاريخية فارقة «

أعد التقرير: سعد الدغمان
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ثقة ودعم واهتمام متواصل   
مــن جانبهــم أعــرب هــزاع املنصــوري وســلطان النيــادي عــن شــكرهم وتقديرهــم إىل 

ــة الحكيمــة، عــى  ــادة الدول ــان، وقي ــد آل نهي ــن زاي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب

ــا  ــز بتمثيلن ــال " نفخــر ونعت ــمم متواصــل، وق ــة ودعــم واهت ــه مــن ثق ــان ب ــا يحظي م

ــة  ــاء الدولي ــة الفض ــن محط ــى م ــدة ع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــايل دول ــا الغ وطنن

ورفــع رايتهــا" ، مؤكديــن عــى معنوياتهــم العاليــة وجاهــز يتهــم، مشــرين إىل أن هــذه 

املكاملــة أعطتهــم دافعــاً كبــراً ملواصلــة العمــل. وأشــارا إىل أن هــذه اللحظــة تثــل نتــاج 

زرع املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، فعنــد اســتقباله 

ــل كان تخطيطــاً  ــب ف إحــدى املناســبات مل يكــن اســتقبالً فقــط، ب ــرواد فضــاء أجان ل

للمســتقبل، واليــوم نحــن نكمــل هــذا التخطيــط.

تواصل مع المحطة األرضية
ــاء  ــة الفض ــن محط ــى م ــدأ ع ــوري ب ــزاع املنص ــارايت  ه ــاء اإلم ــد الفض ــر أن رائ ويُذك

الدوليــة، بالتواصــل مــع املحطــة األرضيــة مبركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء ف ديب، حيــث 

تحــدث مــع الفريــق األريض إلحاطتهــم باألنشــطة التــي ســينفذها. 

ــي  ــو ب ــر موجــات الرادي ــارشا ع ــاًء مب ــة، لق ــث للرحل ــوم الثال ــز خــال الي ونظــم املرك

ــد  ــن راش ــد ب ــز محم ــن مرك ــور م ــدارس والحض ــاب امل ــن ط ــدد م ــوري"، وع "املنص

ــه. ــئلة علي ــرح األس ــة ط ــاركي  فرص ــت للمش ــث أتيح ــاء ف ديب، حي للفض

وخــال اتصــال عــر موجــات راديــو، تلقــى رائــد الفضــاء هــزاع املنصــوري عــددا مــن 

أســئلة املشــاركي، تحــورت حــول روتينــه اليومــي، وهــل هنــاك طعــام كاٍف ف محطــة 

الفضــاء الدوليــة، وكيــف تــم بنــاء املحطــة، وكيــف يقــي وقــت فراغــه، وكيــف ينــام، 

ــدأ  ــوري "يب ــاب املنص ــه أج ــن جانب ــرض". وم ــأي م ــة ب ــال اإلصاب ــون ف ح ــاذا يفعل وم

ــات  ــن املحط ــا م ــدول يومي ــا ج ــث يصلن ــش؛ حي ــت جرينت ــة بتوقي ــوم ف السادس الي

ــدأ أنشــطتنا الشــخصية، حيــث نغســل أجســامنا  ــاك فرصــة لب ــم تكــون هن ــة، ث األرضي

وغرهــا مــن األمــور الشــخصية"، مضيفــا كل "شــخص عــى مــن املحطــة الدوليــة لديــه 

جــدول مختلــف، وقــد يتعــاون أكــر مــن شــخص أحيانــا ف مهمــة واحــدة". وتابــع، أنــه 

ــع هــذه  ــث ســيتم رف ــة، حي ــر كل يشء عــى مــن محطــة الفضــاء الدولي يقــوم بتصوي

ــوات التواصــل األخــرى". ــد مــن قن الفيديوهــات عــى موقــع يوتيــوب والعدي

ــرواد  ــوري  إن "األكل ل ــال املنص ــة، ق ــة الدولي ــن املحط ــى م ــام كاف ع ــود طع ــن وج وع

ــاح والغــداء والعشــاء، وهــي محســوبة  ــة ف الصب ــة معين الفضــاء محــدود بســعرات حراري

ــة كل  ــام إىل املحطــة الفضائي ــم إرســال الطع ــك يت ــاًء عــى ذل ــة، وبن ــن املحطــات األرضي م

أســبوعي"، مضيفــا "هنــاك احتياطــي مــن الطعــام ف حــال تعــذر وصــول الطعام مــن األرض".

أدوية لكل األمراض 
وف معــرض إجابتــه عــن مــاذا يفعــل ف حــال اإلصابــة مبــرض عــى مــن محطــة الفضــاء 

ــة  ــكل األمــراض عــى مــن املحطــة، وف حــال اإلصاب ــة ل ــاك أدوي ــة، أكــد أن "هن الدولي

يتــم التواصــل مــع طبيــب متواجــد عــى مــدار الســاعة باملحطــة األرضيــة، حيــث يتــم 

ــراض و  ــن األم ــة م ــة نظيف ــا املحط ــب، وحالي ــدواء املناس ــف ال ــراض ليص ــه باألع إباغ

الحمــد للــه". وأوضــح ف إجابتــه عــن كيفيــة النــوم عــى مــن محطــة الفضــاء الدوليــة، 

أن "هنــاك رواد فضــاء باملحطــة يحبــون النــوم وأجســادهم مربــوط باملحطــة، وبعضهــم 

ــة قضــاء وقــت  ــا أطفــو". وعــن كيفي ــوم وأن ــا أحــب الن ــوم وهــو يطفــو، وأن يحــب الن

فراغــه مبحطــة الفضــاء الدوليــة، أكــد أنــه ف وقــت فراغــه يســتمتع بالنظــر إىل األرض 

ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــأ صاح هن

مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

حاكــم ديب-  رعــاه اللــه- خــال اتصــال  أجــراه ســموه 

مــع هــزاع املنصــوري أول رائــد فضــاء إمــارايت ف ثــاين 

ــة،  ــاء الدولي ــة الفض ــن محط ــى م ــده ع ــام تواج أي

وذلــك خــال زيــارة ســموه إىل مقــر )مركــز محمد بن 

ــه بحفــظ  ــاه لوصول ــاً إي راشــد للفضــاء( ف ديب، مهنئ

ــه إىل محطــة الفضــاء ف انجــاز تاريخــي  ــه ورعايت الل

لدولــة اإلمــارات واألمتــي العربيــة واإلســامية.  ونقــل 

ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــاين صاح ــموه ته س

ــد  ــب القائ ــي نائ ــو ظب ــد أب ــان ويل عه ــد آل نهي زاي

املنصــوري  هــزاع  إىل  املســلحة  للقــوات  األعــى 

وتنيــات ســموه لــه بالتوفيــق ف أول رحلــة إماراتيــة 

مأهولــة إىل الفضــاء، مــع كونــه أول رائــد فضــاء عــريب 

يــزور محطــة الفضــاء الدوليــة، محققــاً طمــوح زايــد 

ــوغ الفضــاء. ف بل

إنجاز تاريخي لدولة اإلمارات   

ــر  ــن صق ــعود ب ــيخ س ــمو الش ــب الس ــر صاح وأعت

القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم رأس الخيمــة، 

أن انطــاق مهمــة هــزاع املنصــوري كأول رائــد فضــاء 

إمــارايت يصــل إىل محطــة الفضــاء الدوليــة تعــد عامــة 

ــة. مؤكــداً ســموه أن  ــخ الدول ــة فارقــة ف تاري تاريخي

دولــة اإلمــارات تــي قدمــاً بخطــى ثابتــة نحــو 

تعزيــز مكانتهــا الدوليــة كدولــة رائــدة ف مجــال 

ــة، واســترشاف املســتقبل مــن خــال  ــوم واملعرف العل

ــة  املشــاركة ف ســباق استكشــاف الفضــاء، وفــق رؤي

شــاملة وبرنامــج وطنــي طمــوح. وقــال صاحــب 

الســمو حاكــم رأس الخيمــة "إن انطــاق مهمــة هــزاع 

املنصــوري كأول رائــد فضــاء إمــارايت يصــل إىل محطــة 

الفضــاء الدوليــة ، تعــد عامــة تاريخيــة فارقــة ف 

ــارايت،  ــكل إم ــزاز ل ــة ولحظــة فخــر واعت ــخ الدول تاري

وقفــزة نوعيــة ألبنــاء الوطــن نحــو عــر جديــد 

ــاء  ــوم الفض ــباق عل ــة ف س ــة الدول ــن مكان ــزز م يع

ــافه". واستكش

وقفة نوعية ألبناء الوطن

فيــم أجــرى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــى  ــد األع ــب القائ ــي نائ ــو ظب ــد أب ــان ويل عه آل نهي
للقــوات املســلحة اتصــالً هاتفيــاً مــع أول رائــدي فضــاء 
إماراتيــي، هــزاع املنصــوري وســلطان النيــادي، اطــأمن 
ــة  ــه عــى اســتعداداتهم إلتــام رحلتهــم التاريخي خال
مهمتهــم  وإنجــاز  الدوليــة  الفضــاء  محطــة  إىل 
الوطنيــة. وأعــرب ســموه خــال التصــال عــن تنياتــه 
ــم إىل محطــة الفضــاء  ــام رحلته ــق ف إت ــم بالتوفي له
ــق  ــا بالتوفي ــل أن يكلله ــز وج ــه ع ــاً الل ــة، داعي الدولي
ــة  ــم التاريخي ــال مهمتك ــن خ ــاً : فم ــاح ، قائ والنج
تدخــل خالهــا دولتنــا مرحلــة نوعيــة مهمــة ف تاريــخ 
ــز  ــه ع ــا ســموه الل ــة، ودع ــة الحضاري ــا التنموي نهضته
ــي  ــي رافع ــاملي غامن ــم س ــم ويرده ــل أن يحفظه وج
ــة تســعى إىل  ــم بادهــم. وأوضــح ســموه أن الدول عل
ــا  ــول أبنائه ــال عق ــن خ ــة م ــازات نوعي ــق إنج تحقي
ــم ف مجــال الفضــاء والســتعداد للمســتقبل،  وكفاءاته
وخاطــب ســموه املنصــوري والنيــادي قائــاً أنتــم 
تحمــان معكــم آمــال وطموحــات وطــن ميــي قدمــاً 

ــازات. ــق اإلنج ــه لتحقي ــة أبنائ ــه وعزمي ــة قيادت برؤي

آمال وطموحات وطن

تقرير
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وينتظــر حتــى تــر املحطــة الدوليــة عــى دولــة اإلمــارات، ليلتقــط العديــد مــن الصــور 

والتــي يشــاركها مــع املحطــة األرضيــة. كــم وتحــدث "املنصــوري"، مــع الدكتــورة حنــان 

الســويدي، طبيبــة رواد الفضــاء التــي تتابــع حالتــه الصحيــة طــوال فــرتة املهمــة.

التجارب العلمية
ــاء  ــوائل( ف الفض ــات الس ــى ) دينامي ــارب ع ــراء التج ــوري إج ــزاع املنص ــتكمل ه واس

بالتعــاون مــع وكالــة الفضــاء األوروبيــة ESA((، وذلــك للتحقــق مــن ســلوك الســوائل 

ــك بإجــراء عــدد مــن التجــارب  ــارش بعــد ذل ــم ب ــة القيــايس - ث تحــت معامــل الجاذبي

ــاء  ــوم ف الفض ــادرة العل ــن مب ــارات ضم ــة اإلم ــدارس دول ــن م ــه م ــا مع ــي يحمله الت

التــي أطلقهــا مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء، وشــاركت ف إجرائهــا نحــو 16 مدرســة 

مــن الدولــة. كــم يتابــع املنصــوري يوميــاً 3 تجــارب متنوعــة ملاحظــة تأثــر الجاذبيــة 

ــة إىل  ــة، إضاف ــات املائي ــض الكائن ــو بع ــذور، ومن ــات الب ــمل إنب ــا وتش ــرى عليه الصغ

ــة. ــولذ ف ظــل انعــدام الجاذبي متابعــة معــدلت تأكســد الف

ــد الفضــاء هــزاع املنصــوري يجــري عــدة تجــارب عــى مــن محطــة  ويشــار إىل أن رائ

الفضــاء الدوليــة لدراســة تفاعــل املــؤرشات الحيويــة لجســم اإلنســان ف الفضــاء، 

مقارنــة بالتجــارب التــي أجريــت عــى ســطح األرض، ودراســة مــؤرشات حالــة العظــام، 

والضطرابــات ف النشــاط الحــريك، والتصــور وإدراك الوقــت عنــد رائــد الفضــاء، إضافــة 

ــرش. ــش ف الفضــاء عــى الب ــر العي ــات الســوائل ف الفضــاء، وأث إىل دينامي

اإلمارات تضيء كوكب األرض
فيــم كشــف رائــد الفضــاء اإلمــارايت  هــزاع املنصــوري خــال تواصلــه مــع رواد الفضــاء 

ــبه  ــن الفضــاء أش ــدو م ــارات تب ــة اإلم ــة أن دول ــن املحطــة الدولي ــن عــى م املوجودي

بنجمــة تــيء كوكــب األرض، لفتــاً إىل أن التوقيــت املعتمــد عــى مــن املحطــة 

الفضائيــة الدوليــة هــو توقيــت غرينتــش. مشــراً  إىل أن محطــة الفضــاء الدوليــة 

بُنيــت بتعــاون دويل عــام 1998، إذ اشــرتك ف إنجازهــا عــدد مــن الــدول منهــا الوليــات 

ــام 2000. ــاء ع ــكنها رواد الفض ــا، وس ــان وغره ــيا والياب ــدة وروس املتح

محطة الفضاء الدولية
 وعنــد وصولــه إىل محطــة الفضــاء الدوليــة  قــال رائــد الفضــاء اإلمــارايت هــزاع املنصــوري 

ــد فضــاء  ــا بســام إىل محطــة الفضــاء الدولية”ويعــد "هــزاع املنصــوري" أول رائ "وصلن

ــه تلــك، والتــي حمــل  عــريب ينجــح بالوصــول إىل محطــة الفضــاء الدوليــة خــال رحلت

ــو للحظــة  ــث فيدي ــم ب ــارشة ت ــه مب ــال وطموحــات العــرب كافة.وبعــد وصول ــا آم فيه

وصولــه إىل محطــة الفضــاء الدوليــة.

مكالمة هزاع المنصوري من الفضاء
ــاء  ــة الفض ــل محط ــن داخ ــارش م ــال املب ــوري بالتص ــزاع املنص ــام ه ــه ق ــور وصول وف

ــارات  ــادة وشــيوخ وشــعب اإلم ــايت لق ــه "أبعــث ســامي وتحي ــة، و جــاء باتصال الدولي

والعــامل العــريب"، مضيفــاً أن "طمــوح املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان- 

ــق النجــوم اآلن". ــراه- يعان ــه ث ــب الل طي

مدة الرحلة الى محطة الفضاء الدولية
ويذكــر أن رائــد الفضــاء اإلمــارايت هــزاع املنصــوري كان قــد انطلــق مــن قاعــدة 

“بايكونــور” الفضائيــة ف كازاخســتان، لتصــل إىل محطــة الفضــاء الدوليــة بعــد 6 ســاعات 

مــن اإلقــاع، و كان عــى متنهــا باإلضافــة إىل " هــزاع املنصــوري" كل مــن )الــرويس أوليــغ 

سكريبوتشــكا واألمريكيــة جيســيكا مــر(، إذ اســتغرقت الرحلــة 8 أيــام مليئــة بالتجــارب 

واملهــام طيلــة فــرتة الرحلــة خــارج الغــاف الجــوي، وفيــم هــو مقــرر برنامــج الرحلــة 

ــر( هــو موعــد عــودة هــزاع املنصــوري إىل األرض بســام  ــن أكتوب ــث م ســيكون )الثال

وبكامــل الفخــر والعتــزاز بهــذا اإلنجــاز اإلمــارايت العظيــم.

أول رائد فضاء عربي 
ويذكــر  أن مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء كان قــد أعلــن   ف وقــت ســابق عــن اختيــار 

"هــزاع املنصــوري" كرائــد فضــاء أســايس ف هــذه الرحلــة مــن بــي 4022 شــخصاً، واختيــار 

رائــد الفضــاء "ســلطان النيــادي" بديــاً لهــزاع املنصــوري، وهــم أول رواد فضــاء إماراتيــي 

يصعــدون إىل محطــة الفضــاء الدوليــة. جــاء اختيــار املنصــوري كرائــد فضــاء أســايس ف 

ــاً،  ــادل 14 عام ــي تع ــريب الت ــران الح ــه ف الط ــه وخرت ــى مهارات ــاًء ع ــة بن ــذه الرحل ه

حيــث أكســبته خرتــه نوعــاً مــن الجاهزيــة لجتيــازه كافــة الختبــارات الطبيــة والنفســية 

مــع وكالــة الفضــاء األمريكيــة ناســا، حيــث ســيكون عــى مــن هــذه الرحلــة رائــد فضــاء 

مــن وكالــة ناســا األمركيــة ورائــد فضــاء رويس، باإلضافــة إىل رائــد الفضــاء اإلمــارايت.

من هو هزاع المنصوري
يعتــر نجــاح انطــاق أول رائــد فضــاء إمــارايت مبثابــة فخــر للعــامل العــريب أجمــع، حيــث 

وقــع الختيــار عــى رواد الفضــاء العــرب املنصــوري كرائــد فضــاء رئيــي والنيــادي بديــاً 

لــه، للقيــام بهــذه الرحلــة، إذ تــم اختيــار املنصــوري ليكــون أول رائــد فضــاء عــريب يصعد 

ــز  ــد فضــاء ف مرك ــا، وهــو رائ ــة فيه ــام العلمي ــذ امله ــة لينف إىل محطــة الفضــاء الدولي
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انتخابات المجلس الوطني
تتسم  اإلمارات  لدولة  االنتخابية  التجربة  أن 

لدى  السياسي  الوعي  زيادة  وأن  بالتفّرد 

الكبري  النجاح  تعكس  سمة  بات  املواطنني، 

صاحب  أعلنه  الذي  السياسي  التمكني  لربنامج 

رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة “حفظه اهلل

فرق  خمتلف  من  اجلهود  كافة  تضافر  إن  كما 

العمل املعنية بتنظيم العملية االنتخابية إلجناز 

االستحقاق االنتخابي وفق أعلى املعايري يسهم 

من  للناخبني  الفاعلة  املشاركة  تعزيز  يف 

على  إيجابًا  وينعكس  االنتخابية  الهيئات  أعضاء 

التنمية  الريادي يف تعزيز مسرية  دور اجمللس 

الشاملة التي تنتهجها دولة اإلمارات

للمواطنني  الفاعلة  املشاركة  أهمية  إن  كما 

يف  بأصواتهم  باإلدالء  االنتخابية  العملية  يف 

السياسية،  املشاركة  يعزز   ، االنتخابية  املراكز 

الوطني  اجمللس  عضوية  إىل  الكفاءات  وإيصال 

صنع  عملية  يف  املواطن  دور  وتعزيز  االحتادي، 

القرار وصياغة تشريعات نوعية حتقق استدامة 

التنمية الشاملة يف شتى اجملاالت.

محمــد بــن راشــد للفضــاء، ويعمــل كطيــار عســكري ف القــوات املســلحة اإلماراتيــة.

حصــل املنصــوري عــى بكالوريــوس ف علــوم الطــران مــن كليــة خليفــة بــن زايــد الجويــة 

ف اإلمــارات، وتــم اختيــاره كرائــد الفضــاء األســايس لهــذه الرحلــة نظــراً لخرتــه التــي تزيــد 

عــن 14 عامــاً ف الطــران الحــريب، كــم خضــع لعــدة برامــج تدريبيــة ودورات متقدمــة، 

مــن أهمهــا منــاورات العلــم األحمــر ف الوليــات املتحــدة األمريكيــة.

 للمنصوري
ً
سلطان النيادي بديال

ــل  ــق البدي ــاره ضمــن الفري ــم اختي ــادي، فقــد ت ــارايت ســلطان الني ــد الفضــاء اإلم ــا رائ أم

للقيــام بــذات املهمــة، بينــم ســيواصل التدريبــات للقيــام مبهــام أخــرى ف املســتقبل، فهــو 

مهنــدس اتصــالت والكرتونيــات وباحــث ف أمــن املعلومــات، تخــرج بدرجــة البكالوريــوس 

ف هندســة اإللكرتونيــات والتصــالت مــن جامعــة برايتــون ف اململكــة املتحــدة، وحصــل 

عــى الدكتــوراه ف تكنولوجيــا املعلومــات مــن جامعــة جريفيــث ف أســرتاليا، هــذا 

ــع  ــه م ــال عمل ــبكات خ ــن الش ــة أم ــنوات ف هندس ــن 10 س ــد ع ــرة تزي ــب خ واكتس

ــق  ــوم بتوثي ــارايت يق ــد فضــاء إم ــر املنصــوري أول رائ ــة. ويعت ــوات املســلحة اإلماراتي الق

ــرواد الفضــاء عــى مــن املحطــة، لتكــون تغطيــة هــذه الرحلــة مبثابــة  ــاة اليوميــة ل الحي

مرجعــاً موثقــاً للمهتمــي بهــذا القطــاع مــن العــرب، وليســاهم ف زيــادة املخــزون العــريب 

ــه. ــم الفضــاء وتجارب ف عل

 أطباق إماراتية في الفضاء
لكونــه حدثــاً مهــمً، وفــر مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء لرائــد الفضــاء اإلمــارايت هــزاع 

املنصــوري حمولــة يصــل وزنهــا إىل 10 كيلوجرامــات، وهــي تتضمــن عنــارص مهمــة مــن 

ــارات،  ــة اإلم ــام لدول ــدة أع ــة ع ــمل الحمول ــارايت. وتش ــخ اإلم ــة، والتاري ــرتاث، والثقاف ال

وأغراضــا أخــرى ســيتم وضعهــا ف املتاحــف لــدى عودتــه. وســيحمل املنصــوري معــه أيضــا 

30 بــذرة مــن أشــجار الغــاف، التــي ســتتم زراعتهــا لــدى عودتــه إىل األرض.

ــي  ــارات، والت ــن اإلم ــة م ــام تقليدي ــاق طع ــا 3 أطب ــاء أيض ــد الفض ــة رائ ــن حمول وتتضم

ــًة إىل  ــة، إضاف ــة"، واملروب ــي "الصالون ــة، وه ــة الفضائي ــذه الرحل ــل ه ــن أج ــورت م طُ

ــة إفطــار، وهــي تتكــون مــن )الشــعرية والبيــض(. ــا كوجب ــم تناوله ــي يت ــط" الت "البالي

وكان املنصــوري قــد انطلــق األربعــاء املــايض )25 ســبتمر 2019( بعــد أشــهر مــن التدريب 

ــة  ــة الفضائي ــر املركب ــك ع ــتان، وذل ــايئ ف كازاخس ــور الفض ــاء بايكون ــن مين ــق م املره

الروســية»Soyuz-MS 15« .. ويعــد هــزاع املنصــوري أول رائــد فضــاء إمــارايت، وأول عــريب 

يســافر إىل محطــة الفضــاء الدوليــة.

طموح زايد يعانق الفضاء
وقــد ســبق وأن اعتمــد مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء “طمــوح زايــد” شــعاراً ألول مهمــة 

فضــاء إماراتيــة عربيــة، والتــي انطلقــت للقيــام بعــدد مــن التجــارب العلميــة ومشــاركتها 

مــع املحطــة األرضيــة لاســتفادة مــن البيانــات والنتائــج ف البحــوث املتقدمــة.
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تقوم بالمهام اإلعالمية واإلعالنية والتوعوية 

إدارة اإلعالم والعالقات العامة ركيزة أساسية في العمل 
الشرطي برأس الخيمة

تحظى إدارة اإلعالم والعالقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأهمية خاصة في ظل الدور 
الحيوي الذي تقوم به في إيصال الرسائل الهادفة لمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، وتغطية أخبار 

وفعاليات القيادة واإلدارات التابعة لها، ومد جسور التواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي. وتعتبر إدارة 
اإلعالم والعالقات العامة المرآة التي تعكس الجهود الشرطية على مستوى رأس الخيمة وأحد أبرز قنوات 
التواصل مع أفراد المجتمع ووسيلة هامة في نشر التوعية والتثقيف المجتمعي، بما يسهم في تحقيق 

األمن واألمان والوصول ألعلى معدالت رضا المتعاملين وتذليل أية عقبات قد تواجههم .

تحقيق سائد الخالدي.

زيارة ميدانية
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ابن سلمان : إشراف عام وإعداد تقارير 
بــن ســلمن  اللــه  الركــن عبــد  العقيــد  ســعادة 

ــة ف  ــة باإلناب ــات العام ــام والعاق ــر إدارة اإلع مدي

ــة، أشــار إىل أن  ــة لرشطــة رأس الخيم ــادة العام القي

ــل ف اإلرشاف العــام  ــه تتمث مهــام ومســؤوليات عمل

األنشــطة  اإلدارة ومختلــف  أقســام وأفــرع  عــى 

والفعاليــات التــي تنظمهــا، وإعــداد اإلســرتاتيجية 

مــع  ينســجم  مبــا  بــاإلدارة  الخاصــة  والخطــط 

ــداد  ــة إىل إع ــوزارة. باإلضاف ــادة وال ــرتاتيجية القي إس

اإلدارة  أداء  عــن  والســتثنائية  الدوريــة  التقاريــر 

ــي،  ــاس األداء املؤس ــر قي ــمد معاي ــال اعت ــن خ م

والحلــول  البدائــل  واقــرتاح  املشــكات  وتحديــد 

التطويريــة لهــا .

و  اإلعــام  إلدارة  الســنوية  الخطــة  أن  وأوضــح 

العاقــات العامــة تتضمــن العديــد مــن الرامــج 

ــي  ــور الداخ ــة الجمه ــي خدم ــي تراع ــة الت املتنوع

أفضــل  وفــق  الخيمــة،  رأس  لرشطــة  والخارجــي 

الخطــط  تقييــم  عــى  بنــاًء  واألنشــطة  الرامــج 

الســنوية الســابقة والعمل عــى تحســينها و تطويرها 

ــة  ــرتاتيجية الحديث ــات اإلس ــع تطلع ــب م ــا يتناس مب

ــكل  ــاط بالهي ــة 2021-2017، والرتب ــوزارة الداخلي ل

ــة.  ــة رأس الخيم ــة لرشط ــادة العام ــي للقي التنظيم

الزعابي : مساعدة المدير في أداء 
المهام واإلنابة عنه

مــن جانبــه لفــت ســعادة العقيــد قضيــب عبــد اللــه 

الزعــايب نائــب مديــر إدارة اإلعــام والعاقــات العامــة ، 

إىل أن منصبــه القيــادي يضطلــع مبهمــة مســاعدة املدير 

ــن  ــم ميك ــل ف اإلدارة وفي ــر العم ــى س ف اإلرشاف ع

ــر  ــام مدي ــع مه ــام بجمي ــه ، والقي ــم تفويضــه في أن يت

اإلدارة أثنــاء غيابــه أو ف حــال خلــو منصبــه ، ودراســة 

التقاريــر املتعلقــة بســر العمــل ف اإلدارة وبيــان رأيــه 

فيهــا ، واقــرتاح كل مــا يلــزم لتطويــر وتحســي العمــل 

واإلرشاف عــى إعــداد التقريــر الســنوي ألداء اإلدارة .

وذكــر أن مهــام نائــب مديــر اإلدارة تتضمــن أيضــا 

ــاعدته  ــات، ومس ــض الفعالي ــر ف بع ــن املدي ــة ع اإلناب

ــإدارة  ــة الخاصــة ب ــام اإلداري ــن امله ــل جــزء م ف تحم

اإلعــام والعاقــات العامــة، ف إطــار تنســيقي تعــاوين 

يهدف إىل تحقيق األهداف والخطط املوضوعة .

النقبي : تغطية الفعاليات وتنظيم 
الحمالت اإلعالمية

ــد حســن النقبــي رئيــس قســم الشــؤون  ــد خال الرائ

اإلعاميــة أكد أن مســؤولياته كرئيس للقســم، تشــمل 

اإلرشاف عــى أفــرع الصحافــة والنــرش والتوعيــة 

والحمــات اإلعاميــة واإلعــام اإللكــرتوين التــي تقــوم 

مبهــام إعــداد ومراجعــة اللقــاءات والتريحــات 

األمنــي  اإلعــام  إدارة  مــع  والتنســيق  اإلعاميــة 

باألمانــة العامــة ملكتــب ســمو وزيــر الداخليــة، 

للحصــول عــى املوافقــات الازمــة بالتريحــات 

واملقابــات الصحفيــة واإلعاميــة ، واإلرشاف عــى 

إعــداد التقريــر الــدوري لإلعــام والعاقــات العامــة 

بالقيــادة متضمنــا تقييــم األداء اإلعامــي ومــدى 

ــة  ــم املقرتحــات التطويري ــق األهــداف ، وتقدي تحقي

ــادة.  ــة بالقي ــطة الخاص ــات واألنش ــة الفعالي وتغطي

ــة  ــة اإلعامي ــداد الخط ــى إع ــة إىل اإلرشاف ع إضاف

ــا، ودورهــا ف  ــادة ومنجزاته للتعريــف بأنشــطة القي

تعزيــز الحالــة األمنيــة وتنظيــم الحمــات التوعويــة، 

واإلعــام  الفنيــة  الشــؤون  إدارة  مــع  والتنســيق 

ــا . ــأن تنظيمه ــي بش األمن

وأفــاد أن مهــام القســم تشــمل إىل جانــب ذلــك 

ــة  ــة بصف ــات الخاص ــدار املطبوع ــى إص اإلرشاف ع

القيــادة  تهــم  التــي  املعلومــات  لتوفــر  دوريــة 

املوقــع  عــى  واإلرشاف  وجمهورهــا،  وتشــكياتها 

اللكــرتوين للقيــادة وتطويــره باســتمرارية، ومتابعــة 

ــة. ــالت اللكرتوني ــر التص ــور ع ــات الجمه احتياج

القاسمي : اإلشراف على نادي الضباط 
وأنشطته المختلفة

ــلطان  ــن س ــه ب ــد الل ــد عب ــح الرائ ــه أوض ــن جانب م

الرياضيــة  األنشــطة  قســم  رئيــس  القاســمي 

اإلرشاف  مهــام  يتبــوأ  القســم  أن  والجتمعيــة، 

الكامــل عــى  نــادي ضبــاط الرشطــة والعاملــي 

واألنشــطة  الرياضيــة  الفعاليــات  وعــى  فيــه، 

ــة منتســبي  ــة لكاف ــة والرتفيهي ــة والتثقيفي الجتمعي

القيــادة وعائاتهــم، والتــي تتضمــن تنظيــم ملتقــى 

ــة  ــر الرمضاني ــي ودورة صق ــة الصيف ــاء الرشط أًصدق

وبرامــج اختبــارات اللياقــة البدنيــة واأليــام الرياضيــة 

املفتوحــة، واملشــاركة ف البطــولت املحليــة والدولية، 

وتنظيــم املحــارضات وورش العمــل وغرهــا مــن 

األمــور األخــرى ذات الختصــاص .

ــع أقســام إدارة اإلعــام والعاقــات  وأضــاف أن جمي

العامــة برشطــة رأس الخيمــة تعمــل ضمــن منظومــة 

واحــدة، وف إطــار تعــاون مســتمر لتحقيــق خطــط 

وأهــداف اإلدارة، وتعزيــز قنــوات التواصــل بــي 

ــور الخارجــي. ــع الجمه ــا وم موظفيه

السامان : استقبال الضيوف والوفود
ــم  ــس قس ــامان رئي ــن الس ــد الرحم ــامل عب ــد س الرائ

ــوىل  ــم يت ــر أن القس ــاإلدارة، ذك ــة ب ــات العام العاق

 ، مهــام اإلرشاف عــى فرعــي املراســم والضيافــة 

وشــؤون املتقاعديــن عــر القيــام بإعــداد خطــة 

املشــاركة ف املؤتــرات والنــدوات العربيــة والدوليــة، 

ومتابعــة تنفيذهــا بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة 

املؤتــرات  وتنظيــم  إعــداد  ف  الجهــود  وتنســيق 

لقيــادات الرشطــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 

بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة .

وأضــاف أن القســم يقــوم عــر أفرعــه املختصــة 

الزائــرة  والوفــود  الضيــوف  اســتقبال  بعمليــة 

ــة وتشــكياتها،  ــة لرشطــة رأس الخيم ــادة العام للقي

وتأمــي تنقاتهــم وإقامتهــم بالتنســيق مــع الجهــات 

واملؤسســات املختصــة .

الرائد عبد اهلل بن سلطان القاسمي  العقيد قضيب عبد اهلل الزعابي الرائد سالم عبد الرحمن السامانالعقيد الركن عبد اهلل بن سلمان الرائد خالد حسن النقبي

زيارة ميدانية

,,
ابن سلمان : مد جسور 
التواصل مع الجمهور 

وتغطية الفعاليات 
وتنظيم األنشطة أبرز 

مهامها 
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» العين الساهرة «  بصمة نوعية في ميدان ) اإلعالم األمني(  

في عيدها الرابع والعشرين..

كان صدور مجلة »العين الساهرة « عام 1996 نقلة  جديدة في ميدان ) اإلعالم األمني(  في الدولة، لتواكب 
زميالتها الالتي يصدرن في هذا الميدان الحيوي من ميادين الكلمة والموقف الرصين ، وسعت جاهدة لترسم لها 

مسارًا مميزًا في ميادين اإلعالم ، ولتظهر وبقوة مكملة متوافقة مع زميالتها ، ال منافسة ذلك أن كل ما في 
الميدان هو جزء يكمل األخر ، دون االنتقاص من عمل ذلك األخر.

دعم متواصل
بالحفاظ  اليقي  من  ومبزيد   ، بدأت  العارفي  وبتواضع 

عى األمن استمرت مسرتها بدعم صاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم رأس 

الخيمة، والقيادات الرشطية ف الباد وعى رأسهم وزارة 

الداخلية متمثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

قضايا وحلول
الرابعة  بالذكرى  الساهرة«  »العي  تحتفل  اليوم   

والعرشون لتأسيسها، نجحت طيلة تلك السني ف عملها،  

تفرد حيزاً  أن  الطويلة هذه  واستطاعت  خال مسرتها 

كبراً لقضايا المن والجرمية وأن تعرف الجمهور مبضامينها 

املخدرات  ملكافحة  صفحاتها  عر  سعت  كم  وأخطارها، 

والتحذير من مخاطرها عى املجتمع ، وأن تُرّسخ ف ذهن 

يطبقون  من  ومساعي  األمني،  العمل  أهداف  القارىء 

القانون حفاظاً عى أمن الباد وأمانها ، ساعية إىل تعريف 

الجمهور مبختلف القضايا التي تهمه وتهم املجتمع ككل 

سواء كانت قضايا أمنية أو اجتمعية أو حتى اقتصادية 

عر نقل أراء املختصي ف تلك املجالت ، وطرح الحلول 

التي تتطلبها تلك القضايا.

مسيرة طويلة
التي  الطولية  مسرتها  عر  الساهرة«  العي   « خاضت 

وتناولت  املواضيع،  من  الكثر  ف  قرن  ربع  قاربت 

بأسلوب  الجمهور،  يهم  ما  الصحفية  الفنون  ومبختلف 

شيق وممتع ومتخصص من خال من يعملون ف أروقتها 

املختلفة  الصحفية  التخصصات  يحملون  الذين  من 

والذين ترسوا ف العمل الصحفي عى مدى سني طويلة، 

التي  القضايا  من  العديد  مواضيعها  خال  من  وعالجت 

تنرشها،  التي  الصحفية  التحقيقات  عر  الجمهور  تهم 

والستطاعات والتقارير التي تتناولها وتسلط الضوء من 

خالها عى قضايا مختلفة. كم حاورت » العي الساهرة« 

العديد من الشخصيات املهمة  وأصحاب القرار والقادة 

كم  الدولة،  قطاعات  مختلف  ف  واملسؤولي  اآلمني 

الباد  خارج  املرموقة  الشخصيات  من  العديد  حاورت 

قطاعات  عند  للمجلة  نوعية  وبصمة  محبباً  أثراً  ترك  ما 

واسعة حكومية وشعبية. 

نقل الحقائق
عملت » العي الساهرة » ف ميادين عدة وسعت جاهدة 

لنقل الحقيقة من مصدرها، فقد سعت إىل زيارة قوات 

)كوسوفو(،  ف  الدولية  القوات  ضمن  العاملة  اإلمارات 

عمن،  الشقيقة  ف  )جونو(  اإلعصار   أحداث  ونقلت 

وضمنت صفحاتها األدبية الكثر من املواضيع التي تقدم 

القيم األصلية للمجتمع اإلمارايت  ناقلة   ، الثقافة لألجيال 

وما يعتز به من تراث خالد.

ينمي  مبا  وتوجيهه  الطفل  ثقافة  عى  للرتكيز  عمدت 

به،  العتزاز  عليه   والحفاظ  الوطن  بحب  الشعور  لديه 

اللتزام  الحقة من خال  الرتبية  كم ركزت عى أساليب 

بقيم الدين الحنيف ،واألخاق الحميدة التي ترىب عليها 

املجتمع جيا بعد أخر، ولتشكل إرثا خالداً عر الزمن. 

عمل مستمر
وعى مدى أربع وعرشين عاماً حرصت » العي الساهرة« 

القيادات  ف  الحكومية  املكاتب  واجهة  عى  تكون  أن 

دون  شهر  كل  مطلع  غرها  وف  الرشطية  واملؤسسات 

توقف أو تأخر ،  كم حرصت عى أن تصل إىل كل أرجاء 

الدولة، وأن تكون  حارضة بي أوساطها، ما أهلها لتكون 

وف  والقانوين،  األمني  التوجيهي  العمل  ركب  مقدمة  ف 

مقدمة املشهد الثقاف بي ما يصدر من مطبوعات أمنية 

عى مستوى الدولة.

ثقافة أمنية
طوال  توقد   ،1996 عام  ولدت  التي  املجلة  استمرت 

والثقاف،  والفكري  األمني  العطاء  شمعة  صدورها،  فرتة 

مع توجهات   انسجاماً  بوهج متميز ونبض قوي متجدد، 

الرتقاء  عر  التنوير  أجل  من  تحمله   الذي  مرشوعها 

ضمر  ف  كمفهوم  وتجسيدها  ورصانتها  األمنية  بالثقافة 

وذوي خرة  متميزين  كتّاباً  تقدميها  مع  املجتمع، خاصة 

ف مجالت األمن والصفحات األخرى التي تتناولها املجلة 

ومن مختلف أقطار الوطن العريب.

األمنية  املؤسسات  مع  التواصل  عى  وباستمرار  دأبت 

العربية ف أرجاء الباد العربية، وتواصلت أيضاً مع مؤتر 

وزراء الداخلية العرب وف أكر من مناسبة ، ونقلت عنه 

اهتممه بالعديد من املواضيع التي تهم الشارع العريب، 

التي  والدراسات  وصاياها  املؤترات  تلك  عن  نقلت  كم 

تعدها للنقاش ف أروقتها.

مشاركات
شاركت ف املناسبات الوطنية جميعها، ونقلت مضامينها، 

القارىء   وتعريف   ، أحداثها  لنقل  صفحاتها  وأفردت 

بأهميته الحتفال مبناسباتها كل عام ، كونها ترسخ حب 

الساهرة«  العي   « شاركت  أجله،  من  والتضحية  الوطن 

ترابه ودفع  للذود عن  أبناءه  أستشهد  الوطن حي  عزاء 

الرر عنه وعن أهله، وكانت سباقة ف نرش السرة الطيبة 

متسلسلة  شهرية  حلقات  شكل  عى  األبطال  لشهدائنا 

للتعريف بهم وببطولتهم التي ل تنىس.

صحافة متخصصة
عريضة  خطوطاً  مبسرتها  رسمت   « الساهرة  العي   «

ملسرة الصحافة املتخصصة، وشكلت مبا كرسته من عمل 

متقن عامة مضيئة ف سمء اإلعام األمني عى مستوى 

الباد، وحجزت مكانها ف قلوب القراء من خال ما نقلته 

من مواضيع تهم املجتمع وتقدم حلولً لبعض ما يعرتض 

مسرة حياته.

إشادات
واملسؤولي  الرشطة  قادة  من  تعد  ل  بإشادات  حظيت 

بالدولة ملسرتها  املهنية الطويلة ف العمل مبجال اإلعام 

عر  عام  بشكل  الجمهور  باهتمم  حظيت  كم   ، األمني 

كادرها  جهود  عى  تثني  اتصالت  من  املجلة  يصل  ما 

ف  األمنية  واملسرة  املجتمع  لخدمة  الدؤوب  وعملهم 

الباد، وبهذه املناسبة ل يسعنا ف » العي الساهرة« إل 

أن نعزز موقفنا ف العمل مبزيد من اإلرصار عى خدمة 

األمن  أسس  لتثبيت  أكر  وبجد  والسعي  وأهله،  الوطن 

واألمان ف ربوع بادنا الحبيبة عر تنوير املجتمع عامة ، 

والعاملي ف السلك الرشطي خاصة، من خال ما ننقله 

لهم عر صفحات املجلة من علوم وفنون رشطية حديثة ، 

ودراسات تتمىش وواقع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه 

ف حارضنا اليوم. معاهدين قيادتنا الحكيمة وعى رأسها 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن   الشيخ خليفة  السمو  صاحب 

الدولة – حفظه الله ورعاه –  عى الثبات عى مواقفنا 

ف خدمة الباد والعمل بإخاص نحو الحفاظ عى أمنها 

واستقرارها.

سعد الدغمان

مناسبات



 يذخر باألقالم المبدعة، ويقدم مادة شهرية 
ً
 شرطيا

ً
 إعالميا

ً
ثمن عدد من اإلعالميين بالدولة مسيرة مجلة»العين الساهرة« وأنها غدت منبرا

متجددة تحمل مصداقية عالية ورسالة مؤثرة، ينتظرها القراء لما فيها من شمول في المادة المقدمة وقالوا بمناسبة دخولها عامها الرابع 
والعشرين على تأسيسها هذه المطبوعة األمنية  »العين الساهرة« أصبحت من المطبوعات التي لها شأن ومكانة كبيرة ومرموقة بين بقية 
المجالت واإلصدارات اإلعالمية. داعين المولى عز وجل أن تستمر في حصد المزيد من النجاحات والتألق لتواصل دورها الريادي التربوي الذي 
 للنجاحات التي تحققها وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.

ً
 للتوعية والتوجيه، وداعما

ً
 طيبا

ً
قدمته طوال السنوات الماضية، إذ كانت سندا

إعداد النقيب حسن المنصوري

العين الساهرة
 رافد وإضافة لإلعالم األمني
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سعادتي كبيرة بهذه المطبوعة
أول من قدم التهاين  عبدالرحمن نقي البستي أمي الر العام لجمعية الصحفي 

الكبر  املجلة والتزامها  نبارك لكم أستدامة صدور  املناسبة  حيث قال: ف هذه 

الصورة  وتعزيز  املجتمع  بناء  يدعم  ما  كل  وتناولها  الوطني،  األمني  بالخط 

عى  والشكر  املميز،  العاملي  وحضورها  اإلمارات  لرشطة  اإليجابية  النمطية 

الهتمم باملناسبات الوطنية وتجهيز أعداد خاصة بها ما يعكس النهج الصحفي 

املتمرس مدعوماً بالخراج الفني األنيق والجميل، كم وتضم املجلة كوادر وطنية 

مميزة منهم عدد من مؤسي وأعضاء الجمعية، وفخور مبساهميت وكتابايت ف 

وأستمتع  شهرياً  متابعتها  عى  الحريصي  األشخاص  من  وأنا  الساهرة«،  »العي 

األمني،  الجانب  ف  كثراً  وأستفدت  وتناولها.  يتم طرحها  التي  املواضيع  بقراءة 

ونجاح هذه املجلة يسعدين وأتنى لها دوام النجاح.

نجحت في تنمية الحس األمني لدى أفراد المجتمع
إبراهيم العسم مدير التحرير العام بجريدة التحاد يقول مبناسبة مرور 24 عاماً عى 

مجلة »العي الساهرة« منذو صدور عددها األول ف أكتوبر 1996م، أنتهجت املجلة 

يتصدرها  البناءة  األهداف  من  جملة  إىل  خاله  من  نفذت  واضحاً  احرتافياً  مساراً 

دعم العمل الرشطي ف اإلمارة، واملساهمة ف تطويره والرتقاء به عر نرش أحدث 

وعرض  قيمة،  الرشطية  التجارب  واكر  أرقى  عى  الضوء  وتركيز  األمنية،  الدرامات 

الجهاز  ف  الواعدة  للكوادر  حافزاً  ذلك  ليكون  األمنية  التكنولوجيا  عامل  ف  الجديد 

الرشطي باإلمارة لتحسي األداء ولتطوير املهارات واإلمكانيات.  وقال نجحت مجلة 

»العي الساهرة« ف خلق ثقافة أمنية فريدة ف إمارة رأس الخيمة مفادها أن الجميع 

رشكاء ف تحقيق األمن، رجل الرشطة املحرتف يواصل الليل بالنهار ملواجهة الجرمية 

والخارجي عى القانون، ولديه من الخرة والتدريب واملهارة ما ميكنه من النهوض 

استطالع

أحمد ناصر الطنيجي محمد األمينإبراهيم العسم سالم محمدعبدالرحمن نقي
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وهذه  املواطن،  ويقظة  وايجابية  تعاون  يحتاج  نفسه  الوقت  ف  لكن  مبسؤولياته 

هي املعادلة املهمة التي نجحت املجلة ف تحقيق التوازن بي طرفيها فعى مدى 

ما يقارب ربع قرن أستطاعت املجلة مبوادها املميزة من رفع وعي املجتمع وتنمية 

الحس األمني لدى مختلف الرشائح وانعكس ذلك باإليجاب ف حاله األمن واألمان 

بأعى  تنعم  التي  الدولة  إمارات  بقية  شأن  شأنها  الخيمة  رأس  إمارة  تعيش  التي 

زايد آل  الشخ خليفة بن  السمو  الحكيمة لصاحب  القيادة  األمن ف ظل  معدلت 

نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.

العين الساهرة دعمتني في بداياتي اإلعالمية
سامل محمد مدير مركز األخبار شبكة اإلذاعة العربية تحدث قائاً: أهنئ زمايئ ف 

مجلة »العي الساهرة« مبرور 24 سنة عى إصدار املجلة التي مل تقتر مواضيعها 

الجوانب  شمل  بل  فحسب،  واألمني  الرشطي  الجانب  عن  تحقيقات  نرش  عى 

اإلعامية األخرى كالثقافية والجتمعية والرياضية، كم أنها تعد منصة نرش متميزة 

تدير دفتها بكل احرتافية أرسة إعامية متميزة دامئاً ف طرحها للمواضيع وحريصة 

ف تقديم املادة اإلعامية املفيده للجميع. وهي مجلة دعمتني شخصياً ف بدايايت 

اإلعامية بإذاعة رأس الخيمة، كم دعمت زمايئ ف تلك الفرتة نفتخر بالعي الساهرة 

وبجميع منتسبيها والتهنئة القلبية إىل القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ف هذه 

املناسبة مع الشكر عى دهمهم وإميانهم برسالة اإلعام الهادفة.

تشرفت بالكتابة في هذه المطبوعة ولها مكانه بقلبي
قدم اإلعامي ومراسل قناة أبوظبي أحمد الطنيجي تهانيه إىل أرسة تحرير العي 

الساهرة واملسؤولي عنها، ملا حققته من نجاحات منذ أن رأت النور ف 1996م 

لتصبح رصحاً إعامياً نهلنا منها  مواضيع ثرية وقضايا ملحة، ناقشت فيها شؤون 

وشجون الوطن ومواطنيه. وقال خال عمي السابق ف مكتب صحيفة التحاد 

برأس الخيمة بداية 2000م كنت أرى فيها املنافسة األقوى وكأنها صحيفة يومية 

أنها معنية  الرغم من  بتنوع ما بي خر ومقال وموضوع، عى  تطرح مواضيع 

اقتصادية، بل أن  أمتد لجوانب اجتمعية وقضايا  إل أن طرحها  األمني  بالشأن 

كثراً من تلك املواضيع وجدت صدى كبراً، وتناولتها الصحف وقد ترشفت بطرح 

تقارير صحفية ف أكر من عدد من كل قلبي أتنى لهذه املطبوعة دوام الرقي 

والتقدم وهي نافذة أمنية تستحق كل الدعم.

حظت بمكانة كبيرة بين المطبوعات
عقدين  من  أكر  مرور  أن  يرى  »الرشطي«  مجلة  تحرير  مدير  األمي سعد  محمد 

عى صدور »العي الساهرة« يعنى أنها ولدت لي تبقى وتستمر وكان صدورها ف 

منتصف تسعينيات القرن املايض إضافة لإلعام األمني واستجابة لداعي التوسع ف 

مخاطبة املجتمع بكل فئاته، بالنظر إىل التحديات األمنية الكبرة التي كان يواجهها 

وما يزال، حيث أدى ظهور مجلة أمنية ف إمارة رأس الخيمة إىل ملء الفراغ الذي 

عجزت عن تغطيته اإلصدارات األمنية الشخصية التي كانت تصدر ف ذلك الوقت، 

أتاح  قد  أن صدورها  الجتمعية. فوق  الرشائح  كافة  إىل  وبأعداد محددة ل تصل 

القضايا  وطرح  األمني  الوعي  إثراء  ف  املساهمة  فرصة  الواعدة  األقام  من  للكثر 

التي بذلها فريق  التي تهم املجتمع. وأضاف أن الجهود الكبرة  الفكرية والثقافية 

التحرير ف تطوير العي الساهرة والدعم الذى تجده من القيادة قد ساهم بدوره ف 

تعزيز مكانتها حتى أصبحت من املجات األمنية الرائدة التي تحدث أثرها العميق 

ف نرش الوعي األمني، خاصة بعد أن تم استحداث نسخة إلكرتونية  تصل بسهولة 

إىل قرائها ف جميع إمارات الدولة مع أطيب التمنيات مبزيد من التقدم والنجاح.

ربع قرن من التوعية
»العي  تزال  ل  يقول  الخيمة  برأس  الخليج  صحيفة  مكتب  مدير  عكاشة  عدنان 

قرائها  إىل  تحمل  الخيمة  رأس  لرشطة  العامة  القيادة  تصدرها  التي  الساهر« 

من  وتكثف  عالية،  جرعات  قرن  ربع  نحو  قبل  صدورها  منذ  شهرياً  وجمهورها 

الخدمات  حزمة  لتعزيز  واإلنساين،  واملجتمعي  القانوين  والتثقيف  األمنية  التوعية 

الرشطية املتكاملة متجاوزة الدور األمني الرشطي التقليدي لجهاز الرشطة ف التنمية 

عبد الحكيم محمود ماهر عبدالرحمنيعقوب العوضي ماهر خالدعدنان عكاشة
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الشاملة واملستدامة ف ربوع اإلمارة والدولة .

هموم  راصدة  للجميع،  الجادة  رسالتها  بتقديم  استمرت  الساهرة«  »العي  أن  وبي 

الناس وتحولت الحياة املعارصة، حاملة عى عاتقها مسوولياتها الوطنية والجتمعية 

املختلفة ملوضوعاتها وقضاياها  البعاد  تراعي  أمنية متكاملة،  زاوية نظر رشطية  من 

الجمهور  من  ألقرتابها  نظرراً  كان حصاد طيب مستحق  الذي حققته  نجاح  أن  لفتاً 

وكافة رشائح املجتمع واتصالها الحي بهمومهم وهواجسهم وما ميس أمنهم وأمانتهم 

وطأمنينتهم وتنمية مجتمعهم ووطنهم، بجانب خطها امللتزم وطنياً واجتمعياً وتنموياً 

بفريق عمل يتحى باملثابرة والنشاط والعمل الدءوب املخلص.

نجمة ساطعة بين المطبوعات
العاملي  لكافة  التهاين  بخالص  أتقدم  قال  اإلمارات  أنباء  وكالة  من  العويض  يعقوب 

الصادق  للجهد  الجزيل  الشكر  لهم  وأوجه  الساهرة«،  »العي  مجلة  عى  والقامئي 

الدائم  النجاح  لها  متمنياً  قارئ  كل  إىل  الهادفة  الصادقة  الكلمة  إليصال  الدؤوب 

والتوفيق لتبقى نجمً ساطعاً بي نجوم صحافتنا الوطنية متمناً ما يبذله فريق العمل 

من جهد إبرازاً وتعريفاً بالدور الذي تضطلع به القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وما 

تنهض به من مهام ومسؤوليات وطنية، إعاًء لشأن الدولة ودفاعاً عن أمنها وأمانها.

لها اسهامات متعددة الجوانب 
من جانبة يرى اإلعامي ماهر خالد: أنها تثل جزء ل يتجزأ من منظومة العمل األمني 

الوطني املتكامل لدولة اإلمارات عى مدار أكر من عقدين من الزمن، مساهمة بشكل 

فعال برتسيخ قواعد األمن واألمان والسهر عى راحة املجتمع ف مختلف املناطق بفضل 

ثبات وعزمية رجالها املخلصي من الكوادر األمنية مبختلف تخصصاتهم واليوم دولة 

اإلمارات التي تعيش ف ربوعها وعى أرضها الطيبة تثل مثالً يحتذى به األمن وتحقيق 

العدالة لكافة أفراد املجتمع.

حملت رسالتها اإلعالمية بكل مصداقية 
بدوره هنئ اإلعامي عبد الحكيم محمود أرسة املجلة وجميع القامئي عليها، بدخولها 

نقل  والداين نجاحها وتفردها ف  للقايص  أثبتت خاله  والتي  الرابع والعرشين  العام 

األحداث واملوضوعات بكل شفافية ونزاهه. وأنه ما جعلها محط احرتام وتقدير من 

املتزن  تتناولها خال مسرتها وعرضها  التي  املوضوعات  تنوع  أن  قرائها، مضيفاً  قبل 

واملوضوعي لكافة الفعاليات واملناسبات، وسياستها التحريرية املتميزة مبا تضمه من 

كفاءات صحفية مميزة، وضعت املجلة ف مكانه مرموقة بي كافة املجات األمنية ليس 

فقط عى النطاق املحي إمنا عى املستوى األقليمي، كم ترشفت بالكتابة بها واكتسبت 

فيها خرات ف املجالت األمنية التي ضافت لرصيدي املهني بفضل التعاون والعمل 

بروح الفريق الواحد الذي عايشته ولمسته عن قرب،

لها مكانتها على خريطة اإلعالم األمني 
ف الختام اإلعامي والصحفي ماهر عبدالرحمن قائاً: بكفاءة وأقتدار أحتلت »العي 

التي  الطيبة  الجهود  من  نابع  وهذا  األمني  العام  خريطة  عى  مكانتها  الساهرة« 

تقدمها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة مبتابعة وأرشاف سعادة اللواء عي عبدالله 

بن علوان القائد العام لرشطة رأس الخيمة، وملا تبذله أرسة التحرير لتبقي عنوان يسمو 

بخطى النجاح وتحقيق الهدف املنشود نحو اعام متميز يرفع شعار التوعية. ومبا تنقله 

من -الدراسات والتحقيقات والثقافة األمنية التي تتميز بها دولة اإلمارات كواحدة من 

رواد اإلعام ف العامل العريب، لتواكب من جانبها عجلة التطور التي تشهدها إمارة رأس 

التحديد من خال خطة اإلبداع  الخيمة بشكل عام، ورشطة رأس الخيمة عى وجه 

التألق والنجاح  التي بذلت وإىل مزيد من  الجهود  فالشكر لكل  والتطوير واإلبتكار، 

وهنيئاً لكم العيد الرابع والعرشين.

حوارحواراستطالعتقريرتحقيق

العميد / طارق محمد بن سيف
tariqbinsaif@moi.gov.ae

تمارين األمن الداخلي 
تمارين األمن الداخلي التي تنظمها وزارة الداخلية وقيادات 
اإلستعداد  في  تساهم  واألخرى  الفترة  بين  الشرطة 
لتجسيد رؤى وتطلعات قيادتنا  لمواجهة األحداث وتأتي 
العليا بأن تكون دولتنا من أفضل دول العالم أمنا وسالمة.

كما إن استراتيجية وزارة الداخلية تدعم وتعزز  إقامة مثل 
 
ً
وفقا والتحديات  المخاطر  مواجهة  في  التمارين  هذي 

والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  للمنظومة 
لضمان االستعداد والجاهزية وسرعة التعامل مع األحداث 

باحترافية عالية.
وزارة  استراتيجية  مع  تماشيا  التمارين  هذه  تأتي  كما 
الداخلية ووفق الخطة المرسومة لها بمشاركة الوحدات 

التخصصية في القطاعات الشرطية واألمنية بالوزارة.
يز وتطوير العمل المشترك  كما إن التمارين تسهم في تعز
ومنظومة  األمنية  واألزمات  الطوارئ  مع  التعامل  في 
بكفاءتها  واالرتقاء  الوزارة  بقطاعات  والسيطرة  القيادة 

وقدراتها وإمكانياتها.
للمشاركين  كبيرة  استفادة  التمارين  هذه  وتحقق 
واكتسابهم خبرات وأن النجاح الذي تحققه التمارين تعود 
إلى االستعدادات الكبيرة والتحضيرات الجيدة لها من قبل 
االستراتيجيين  والشركاء  المعنية  األمنية  األجهـزة  كافة 

لوزارة الداخلية.
إن أمن الوطن واستقراره يأتي في قمة األولويات لتبقى 
لتواصل  وسالمة  أمنا  العالم  دول  أفضل  من  اإلمارات 
واالزدهار  التقدم  من  مزيد  نحو  التطويرية  مسيرتها 

والرقي.

موازين

استطالع
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غضب الطرقات ... 
والسلوك االنفعالي

تحقيق

القيادة وسط زحام الطريق وصخب الحياة لم تعد باألمر 
الهّين، باتت لغة العفو والتسامح نادرة الوجود، حيث 

يجبرك الطريق أن تكون دمث األخالق تتحلى بذوق 
يمكن من تجاوز هفوات وتصرفات اآلخرين حتى ولو 

كانت تصرفات هوجاء وتنم عن أخالق سيئة التصرف أو 
إنفعالية. نحن معرضون كل يوم لإلحتكاك بمختلف أنواع 
البشر واألمور التي تدفعنا للتوتر وترفع من حدة الغضب 
المصحوب بتعكر المزاج لمجرد أمور عادية، وبالتالي فأن 
القيادة على تجبرنا أن تكون بمواصفات )الفن والذوق 
أواألخالق(. فقيادة السيارات ليست منافسة أوتحدي 

وتصرفات تحمل ردود فعل غير محسوبة . 

ماهر عبد الرحمن سالم

تصرفـات غيـر 
محسوبة

 لعواقــب غير 
محمودة

الطرقات، والسبب  العدواين عى  السلوك  الغضب وبي  الصلة وثيقة بي  وتُعد 

األول لهذه املشكلة هي العوامل الشخصية. فهنالك سائقون كثرون عى الشوارع 

السواقة أو خالها.  بالغضب والعصبية من حالت تحدث قبل  يعرتيهم شعور 

وأكر  للخطر وتجعله عدوانياً  الشارع  السائق عى  املشاعر تعرّض وجود  هذه 

انفعالً وتشنجاً. وسبب آخر يكمن ف ظروف الشارع. والحالت الشائعة تشمل 

واملخالفات  الحمراء،  الضوئية  الشارة  عند  التأخرا  السر)الختناقات(  طوابر 

وغرها  األمور  هذه  كل  السر.  حركة  تأخر  إىل  وتؤدي  اآلخرون  يرتكبها  التي 

بالغضب  يشعرون  والذين  والسخط  والغضب  بالعصبية  يشعر  السائق  تجعل 

للتورط  لهذه األسباب يكونوا ُعرضة لترفات متهورة وخطرة، وهم مّعرضون 

ف حوادث طرق بنسب مضاعفة مقارنة بالسائقي الذين ل يشعرون بالغضب 

خال السياقة. 

مقاومة اغراء االنتقام
ينصح مبقاومة إغراء الثأر والنتقام، إذا قام أحد األشخاص بالتعدي عى طريقك 

يكون  قد  املبديئ  فعلك  رد  فإن  للغاية،  بطيء  بشكل  بالقيادة  يقوم  كان  أو 

استخدامك لبوق السيارة بشكل عايل أو الراخ أو السباب أو استخدام اإلمياءات 

الغاضبة والوقحة. قد يجعلك ذلك تشعر أنك بحالة أفضل ف الحال، لكنها عى 

األغلب سوف تتسبب ف تفاقم غضب الطرف اآلخر بدوره وقد تجعل كل منكم 

يدخل ف نوبة من غضب القيادة.

مسافة األمان 
البعض يترف بشكل قاتل وكاريث بامليل لاقرتاب الشديد من السيارة األمامية 

إذا قامت بالتعدي عى حقه أو تم اإلساءة له من قبل سائق آخر. هذه الخطوة 

من املحتمل أن تكون بالغة الخطورة فالقرتاب الشديد من السيارة األخرى يزيد 

من احتملية التسبب ف الحوادث كم أنها قد تحفز نوبة الغضب لدى السائق 
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الكثير من السائقين يجهلون 
متى يتحول سلوكهم على 

الطريق من مخالفة مرورية إلى 
جريمة يحاسب عليها القانون

اآلخر. ويبقى أي ترف أو رد فعل مفاجئ كالضغط الخفيف أو بقوة عى دواسة 

الفرامل وبحركة انفعالية مدمرة لكا الطرفي.

 الحذر من غضب اآلخرين
التنبيه  آلة  باستخدام  قام  أو  السائقي عى مسارك  أحد  انحرف  إذا  البقاء هادئًا، 

القلق.  أو  بالرعب  تشعر  فقد  لسيارته  العلوي  املصباح  بإضاءة  قام  أو  باستفزاز، 

األمر الهام هنا أن تحاول املحافظة عى شعورك بالهدوء والقيام بكل يشء ممكن 

من أجل مواصلة طريقك والعودة ملنزلك بأمان. وقم مبراقبة مشاعرك وانفعالتك 

عندما يترف تجاهك اآلخرون بعدائية وتحامل عى نفسك باستشعارها بالامبالة 

,,

تحقيق
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تحقيق

 عدم ترك مسافة بين المركبات يحفز نوبة الغضب لدى 

السائق اآلخر ويؤسس لمفاجآت انفعالية مدمرة

هنادي حجازيمحمد العوضي دينا خياطياسر سالم

عابرة  مواقف  مجرد  من  أكر  ليس  النهاية  ف  األمر  أن  وتذكر  الهتمم  وعدم 

عى الطريق، ول يجدر أن تكون سببًا يفسد عليك يومك بينم أنك إذا خرت 

تحكمك ف أعصابك فقد ينتهي بها وقد أفسدت عليك حياتك كلها.

حالة النضوج والهدوء

عى  فحافظ  سيارتك  األشياء عى  إلقاء  أو  تتبعك  ف  الغاضب  السائق  بدأ  إذا 

هدوئك بأقىص درجة  حيث من املهم والروري التصال بالرشطة أو دوريات 

الطرق الريعة. وحاول أن تتذكر بيانات السيارة ومامح السائق ورقم اللوحة 

املعدنية من أجل اإلباغ عنه. فكر دامئًا ف أن أي شخص يقوم بأي إشارة وقحة 

لك فهو مصاب مبشكلة شخصية خاصة به هو. هذا النوع من األفراد يستحق 

تعاطفك حيث أنه يوجد أمر خاطئ ف سلوكياتهم وطريقة تواصلهم مع اآلخرين. 

غياب التسامح

ويسببون  بعدوانية  يقودون  الذين  السائقي  من  فئة  عى  تسيطر  سمة  هي 



31 العدد  ) 276 (    أكتـوبـــر  2019       

,, ال ينسجم الغضب مع قيادة 
المركبة  وال يتوافق مع 
حقوق الطريق واآلخرين 

خطورة عى سامة غرهم من مستخدمي الطريق، وكثر من السائقي يجهلون 

متى يتحول سلوكهم عى الطريق من مخالفة مرورية إىل جرمية يحالون بسببها 

إىل القضاء فاألصل ف املخالفة ارتكابها من دون قصد ومتى تحولت إىل ترف 

عمدي بهدف إيذاء اآلخرين سواء بإزعاجهم أو إخافتهم أو تهديد سامتهم فإنها 

عى  المارات  دولة  ف  املرورية  األنظمة  دأبت  وقد  جنائية.  واقعة  إىل  تتحول 

اعتبار أن كل من يرتاد الطريق هو مبثابة رجل أمن مروري ف مراقبة سلوكيات 

وترفات اآلخر التي من شأنها زعزعة السامة وتهديد األمن املروري وممتلكات 

وحياة الناس.

القواني صارمة
المارات  صارمة،  ول تحتمل  القواني ف دولة    : يقول  العويض  السيد محمد 

آدابه  له  للجميع  ملك  فالطريق  الرعناء،  الحالت  تلك  لردع  واملساومة  النقاش 

القيادة بأمان بعيدا عن مشاحنات ومهاترات غر  ايقاع  التي تضبط  وسلوكياته 

مررة، وايقاع الغضب يلزمه الكثر من الحكمة والهدوء وحسن الترف الائق. 

وكثرا ما تحيط بنا املؤثرات الستفزازية من قبل سائقي آخرين نسوا أو تناسوا 

آداب الطريق وعدم رد الفعل مبا ينعكس سلبا عى النظام واحرتام آدمية اآلخرين 

وأرواحهم فاألمر ليس بتلك السهولة ورمبا تأيت بردود فعل قد تخرج عن السيطرة 

وتسبب األذى والحوادث املؤسفة، فالهدوء ثم الهدوء والحكمة والرتوي وضبط 

األعصاب، أما اإلنفعال املفاجئ ألجل النتقام فهو ترف أهوج وغر مسؤول. 

سلوك غير مبرر 
الطرقات  عى  مرر  ال  السلوك  هذا  نرى  ما  كثرا    : يقول  سامل  يارس  السيد 

فناحظ أن أحدهم استشاط غضبا من شخص ما حيث تاحظ رسعته الجنونية 

للطريق  افساحه  لعدم  رمبا  منه  والثأر  باآلخر  اللحاق  بهدف  األفعوانية  وأحيانا 

قد  كبر  حد  اىل  وهي خطرة  شائعة  الحالت  وتلك  أحدهم  أزعجت  لحركة  أو 

الحكمة  يتطلب  األمر  الريعة.  الطرق  عى  سيم  ل  قاتلة  حوادث  اىل  تتحول 

والرتوي والسرتخاء قدر اإلمكان فتلك الترفات قد تأيت بنتائج وخيمة وكارثية 

عى مستخدمي الطرقات والخسارة ل سمح الله قد تكون فادحه.

عدم التحلي بالصبر
ويرتأس  العقل  يغيب  الحكمة  تغيب  عندما    : تقول  حجازي  هنادي  السيدة 

الطيش والتهور زمام األمور وعندما نفقد التحي بالصر تتملكنا نزعات عدوانية 

ملجرد سلوك ظهر من شخص ما رمبا ل يقصده ولكننا مل نفهه ومل نحسن الظن 

وتقدير األمور ومكمن الخوف ف حالة العصبية والغضب ف حالة الخروج عن 

السيطرة وردة الفعل. القيادة تتطلب الكثر من الهدوء والحكمة والذكاء وفهم 

كل ما يدور حولنا بوعي ونضوج . 

 ألحد
ً
الطريق ليس ملكا

السيدة دينا خياط تقول : لألسف ألحظ مثل تلك الحالت الغاضبة أثناء سري 

ويتناىس  أصحابها برعات جنونية،  يقودها  بجانبي سيارات  تر  مبركبتي حيث 

أولئك الشخاص أن الطريق ليس ملكا لهم ليتحول اىل ساحة نزال وانتقام، فحالة 

الغضب مع قيادة املركبة أمر ل ينسجم ول يتوافق مع حقوق الطريق واآلخرين.

حوارحوارمقاالتبحوثتقرير

سيف أحمد الشفيري

saain.6620@gmail.com

رؤية
خبير ومستشار األداء المؤسسي واالستراتيجي

المدن الذكية
احلكومات  جتارب  استعراض  وخالل  للحكومات،  العاملية  القمة  يف   
الرقمية يف إدارة املدن الذكية، تطرقت بعض التجارب املشاركة إىل أن 
الذكية يف العصر احلايل، مكنت جميع أفراد اجملتمع املدين  احلكومات 

من الوصول إىل املعلومات املتعلقة باخلدمات العامة "بلمسة زر".
إدارة  الرقمي يف  التحول  للتنمية، ساهم  لتقارير األمم املتحدة  ووفقًا 
حٍد  على  والوظيفي  اإلداري  األداء  حوكمة  يف  مباشرة  بصورة  املدن 
سواء، وزيادة جلب االستثمارات اخلارجية، حيث أن رقمنه وأمتتة األداء 
املؤسسي يف أي مؤسسة أو حكومة بات من أهم املعايري التي تهدف 
إىل ضبط األداء وتبسيط اإلجراءات وجتويد اخلدمات، واللحاق بركب التقدم 
احلضاري والتكنولوجي، وبالتايل مت ابتكار مصطلح احلكومة الذكية بداية 
القرن احلادي والعشرين، بغرض التوصل إىل تغيري جذري يف حياة الناس، 

يقوم على تقنيات جديدة تستخدم يف إدارة املدن.
شمولية،  األكرث  الذكية"،  "املدن  مصطلح  ظهر  الزمن  من  عقد  وقبل 
األوضاع  حتسني  يف  الرقمية  التقنيات  استغالل  فكرة  على  واملرتكز 

االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية للشعوب.
إن اسرتاتيجيات تطوير وحتسني واستدامة املدن، وحتويلها من مدن 
تقليدية إىل مدن ذكية، يدار كل ما فيها من مرافق عامة، وبنية حتتية، 
بيانات كربى، وتدار  تقنية رقمية ذكية، تغذيها قواعد  بواسطة وسائل 
يلبي  مبا  االصطناعي،  الذكاء  دور  تعزيز  خالل  من  وتغذى  البيانات  تلك 
االحتياجات احلالية واملستقبلية للدول، أو مبعنى أكرث شمولية، اإلدارة 
التشاركية اإلسرتاتيجية الذكية بني احلكومة والقطاع اخلاص واملواطن 

و "الربوت" الذكي.
معايري  عدة  خالل  من  واملدن  احلكومات  ذكاء  مدى  قياس  ويتم   
جميعها  تستخدم  واملقاييس  واملؤشرات  القدرات  من  جملموعة 
التحول  تتبنى  سياسات  وجود  مدى  أهمها:  والتقييم،  املقارنة  يف 
وقدرة  الذكية،  التكنولوجية  التحتية  البنية  وجود  ومدى  الشامل،  الذكي 
احلكومات على استخدام احللول الذكية واملبتكرة والذكاء االصطناعي 
يف إدارة االقتصاد والتعليم والصحة واخلدمات العامة واحملافظة على 
املواصالت  وحركة  الطارئة،  والكوارث  واألزمات  اخملاطر  وإدارة  البيئة 

الذكية.
إن عملية تصنيف املدن إىل تقليدية وذكية، يكمن يف قدرة املدن على 
املشاركة والتكامل بني كافة مكونات اجملتمع من أجل حتسني جودة 
احلياة، من خالل تبني املدن لعملية التحول اإللكرتوين الذكي، وتسخري 
من  الشامل،  التغيري  عملية  يف  األشياء  و"انرتنت"  االصطناعي  الذكاء 

أجل حكومة ذكية خلدمة اجملتمع الذكي.   

تحقيق
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السياحة .. والجريمة  )2-2 (
بحوث شرطية

إعداد: د. فريدون محمد نجيب

طبيعة الجرائم التي ترتكب ضد السائحين
بالسمت  السائحي  ضد  ترتكب  التي  الجرائم  تتميز   -

اآلتية: 

1- ل تتسم عادة بالعنف.

أو  السائحي   أموال  سلب  استهداف  عى  ترتكز   -2

ممتلكاتهم.

3- تتم من خال تعامل مبارش مع السائح، مثل تقديم 

خدمة للسائح بأسعار مبالغ فيها، أو باتباع أساليب الغش 

التجاري.

أو  السائح  ثقة  لكسب  الحتيالية  الطرق  تستخدم   -4

خداعه.

5- تنشأ وليدة اللحظة، أو الوقت الذي ترتكب فيه.

6- تفتقد عادة إىل التخطيط الجيد املحكم.

السائح ف  مع  يقع  الذي  اإلهمل  أو  الخطأ  مساحة   -7

الجرمية السياحية يكون-عادة- أكر من نظره ف الجرائم 

لاعتبارات  وذلك  السائحي،  غر  عى  تقع  التي  املمثلة 

املتعلقة بطبيعة السائح كمجني عليه وظروف احتياجه 

لعون اآلخرين.

ترتكب  التي  الجرائم  اإلباغ عن  إىل  السائح  مييل  ل   -8

التي  الجرائم  ضده، مم يعني أن جانب الظل أو نسبة 

عالية،  تكون  عنها  الرشطة  أجهزة  اباغ  يتم  ول  ترتكب 

وذلك بسبب:

* ضيق وقت السائح.

مع  التعامل  )مثل  له  حرجاً  يسبب  عنها  اإلباغ   *

العاهرات والقوادين، أو رشاء املخدرات(.

* جهل السائح بإجراءات التبليغ،

لغة  إجادة  عدم  ومنها  الجرائم،  عن  اإلباغ  مشاكل   *

الدولة املضيفة )صعوبة التعامل مع املحققي(.

للسائح  بالنسبة  وذلك  الجرمية،  محل  املال  قيمة  قلة   *

)املجني عليه(.

* خشية السائح أن يورط نفسه ف جرمية )إذا كان املال 

املستوىل عليه من السائح كان لرشاء مخدرات، أو خمور 

أو رشاء آثار، أو ممنوعات(.

- ومن أبرز الجرائم التي ترتكب ضد السائحني:

* الرقة.

* النشل.

* الغش التجاري.

* النصب والحتيال.

اإلرهابية،  الجرائم  بعض  السائحي  ضد  ترتكب  وقد 

هناك ثالث صناعات خدمية تقود اقتصاد العالم في المرحلة الراهنة، وهي صناعة االتصاالت صناعة المعلومات، صناعة 
خدمات السفر والسياحة. وتوشك السياحة أن تكون الصناعة األكبر في العالم حيث يتوقع أن تبلغ عدد السائحين 1500 مليون 
سائح. أي 1.2 مليار سائح عام 2020 م ، ينتظر أن ينفقوا ما يقارب من 2000 مليار دوالر أمريكي، بمتوسط يقرب من 5.5 مليار دوالر 

يوميًا، وذلك بحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية )W.T.O ( وتساهم السياحة الدولية بحوالي 11.7 % من اجمالي الناتج 
العالمي، ويعمل بها نحو 200 مليون شخص، وتأتي السياحة بعوائد تفوق بكثير تلك التي تأتي من صناعة السيارات، بكل ما 

لهذه الصناعة من عراقة وضخامة وتنوع وتعقيد.
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تستهدف  ل  جرائم  والخطف، وهي  والجرح  القتل  مثل 

أهداف  لتحقيق  وإمنا  الشخصية،  بصفاتهم  السائحي 

املضيفة،  بالدولة  اإلرضار  منها  معنية،  وأغراض  سياسية 

إلبراز  العاملي  اإلعام  واستقطاب  حكومتها،  واحراج 

نقائص النظام الحاكم.

بعض  يرتكبها  التي  السلبية  والسلوكيات  الجرائم 

السائحي 

جنائية،  جرائم  ترتكب  السائحي  من  ضئيلة  نسبة 

أو خروقات مسلكية ف الدول التي تستقبلهم، وهو 

يرتادها  التي  األماكن  استياء سكان  يثر  الذي  األمر 

رفض  يتزايد  األحيان  بعض  وف  السائحون.  هؤلء 

يصل  وقد  الخارجيي،  للسائحي  املحلي  السكان 

هذا الرفض إىل حد العتداء عليهم. كم أنه ف بعض 

الحالت يتم دس بعض العماء باعتبارهم سائحي، 

كقيام  للسائحي  املستقبلة  الدولة  بأمن  لإلرضار 

بعض هؤلء بالتجسس، أو تصوير مناطق حيوية، أو 

شباب  بي  )اإليدز(  مثل  فتاكة،  أمراض  نرش  تعمد 

الدول املستقبلة للسائحي، لذا فإن من مهام جهات 

السلبية  والسلوكيات  الجرائم  رصد  السياحي  األمن 

التي يرتكبها بعض السائحي، والعمل عى منع هذه 

الجرائم أو السلوكيات والتخطيط لكبحها واحتوائها، 

والسيطرة عليها.
يرتكبها  التي  السلبية  والسلوكيات  الجرائم  أهم  ومن 

بعض السائحي ف الدول املستقبلة لهم، ما يي:

 إتالف البيئة، وتخريب رأس المال السياحي:
أو  اآلثار  عى  الرسومات  أو  األسمء،  حفر  مثل 

األماكن األثرية عى سبيل التذكار، أو اقتطاع أجزاء 

أو  نباتات،  عى  الحصول  أو  املرجانية،  الُشعب  من 

الذي يؤدي إىل تخريب  األمر  نادرة، وهو  حيوانات 

وانقراض  املستقبلة،  للدول  السياحي  املال  رأس 

وقد  بها،  تشتهر  التي  والطيور  والحيونات  النباتات 

قامت بعض الدول مثل مر باستصدار قانون خاص 

لحمية آثارها التي نهب جزء ل يستهان منها.

عدم سداد تكلفة اإلقامة أو اإلعاشة:
هذه  من  التهرب  السائحي  بعض  يعمد  حيث 

اإللتزامات، لذا تتخذ بعض اإلجراءات للحد من هذه 

الفنادق،  نزلء  سفر  جوازات  مثل حجز  املمرسات، 

يتضمن  الدول  بعض  وف  مقدمة،  دفعات  سداد  أو 

النوعية  لتأثيم هذه  خاصة  قانون عقوباتها نصوصاً 

من الجرائم.

الهجرة غير المشروعة:
مدة  انتهاء  بعد  املستقبلة  الدولة  ف  البقاء  ف  تتمثل 

الدامئة والعيش  تأشرة الدخول والختفاء بهدف اإلقامة 

تُرتكب  ما  وعادة  املستقبلة،  الدولة  ف  العمل  عائد  من 

منخفضة  النامية  الدول  سائحي  قبل  من  الجرمية  هذه 

منح  ف  للسائحي  املستقبلة  الدول  تتشدد  لذا  الدخل، 

التأشرات لسائحي هذه الدول.

نشر االفكار االيديولوجية، والمذاهب المتطرفة:
حيث تخطط بعض الدول أو الجهات إليفاد بعض أفرادها 

ايديولجية أو  سواء بشكل جمعي أو فردي لنرش أفكار 

مذهبية ف دول معنية، وتنع اململكة العربية السعودية 

أية  ترويج  أو  لنرش  الحج  موسم  استغال  صارم  بشكل 

أو  للعوملة،  مناهضة  منظمت  وهناك  سياسية  أنشطة 

اعضاءها  توجه  الصغرى  للدول  الكرى  الدول  لستغال 

إىل  أو  العوملة،  تعزيز  اجتمعات  عقد  إلمكان  للسفر، 

لاحتجاج  الكرى،  الصناعية  الدول  قادة  لقاءات  أماكن 

والتعبر عن معارضتها.

االحتيال وإبرام العقود الوهمية:
الجرمية  أو بعض عصابات  املحتالي،  يندس بعض  حيث 

األعمل  رجال  صفة  وينتحلون  السائحي  بي  املنظمة 

الدول  ف  والحتيال  بالنصب  ويقومون  املستثمرين  أو 

املستقبلة لهم .

ومن أهم الجرائم التي ترتكب يف هذا الخصوص: 

أ- استئجار السيارات الفاخرة والهرب بها، لخارج الحدود.

التي  الدولة  ف  العمل  راغبي  أموال  عى  الحصول  ب- 

تأمي  سيتوىل  أنه  باعتبار  النصاب  السائح  إليها  ينتمي 

الوظائف لراغبي العمل الذين وقعوا ضحايا له.

ما  وغالباً  األموال،  مضاعفة  عى  بالقدرة  الدعاء  ج- 

القادمون  السائحون  الجرائم  من  النوعية  هذه  يرتكب 

من بعض الدول األفريقية.

د- إبرام صفقات وهمية، وإعطاء شيكات بدون رصيد.

تهريب الممنوعات سواء إلى الدول 
المستقبلة للسائحين أو القادمين منها:

للدول  الخمور  أو  املخدرات  يهربون  السائحي  بعض 

الخمور  تداول  تنع  التي  تلك  خاصة  لهم:  املستقبلة 

بي مواطنيها، منتهزين فرصة التسهيات االتي تنحها 

يقومون  حيث  إليها،  الوافدين  للساحي  الدول  هذه 

بالتجار بهذه املمنوعات لاستفادة من الفارق الكبر 

يأخذ  قد  التهريب  فإن  العكس  وعى  أسعارها،  ف 

املسار العكي، حيث يتم تهريب اآلثار والفراء والعاج، 

ويقومون  بها،  التجار  محظورة  السلع  من  وغرها 

بتصديرها لخارج الباد.

:
ً
السفر من أجل ارتكاب جرائم مؤثمة جنائيا

قد تعتر الدول املستقبلة للسائحي بيئة أفضل لرتكاب 

املتخفون  املجرمون  فيها  يتخصص  التي  الجرائم  هذه 

بهيئة سائحي، فعى سبيل املثال ف موسم الحج يسافر 

نشاطهم  ملمرسة  املقدسة  لألماكن  محرتفون  نشالون 

وسط تكدس الحجاج.

يتم  الذين  األطفال  عدد  قدرت  )اليونيسف(  منظمة   *

استغاللهم جنسياً الشباع رغبات بعض السائحني بحوايل 

مليون طفل!!

اإلضرار المتعمد بأمن الدول المستقبلة 
للسائحين: 

التي تهدف إىل اإلرضار بأمن  الدولة-  حيث يدخل  عماء 

الدولة املستقبلة- باعتبارهم سائحي، وقد يحملون جوازات 

للتمويه،  إليها  ينتمون  التي  للدولة  مغايرة  دولة  سفر 

مثل  لهم،  املستقبلة  الدولة  بأمن  تر  أنشطة  وميارسون 

التجسس أو نرش األمراض الفتاكة أو القيام بأعمل تخريبية.
 

خرق التقاليد المجتمعية .. وانتهاك األعراف المحلية: 
يحدث ذلك إما عن جهل أو عمد، مثل اإلجهار باإلفطار 

تبادل  أو  خليعة  مابس  إرتداء  أو  رمضان،  شهر  خال 

القبات ف األماكن العامة، ويتعي عى الرشكات املنظمة 

السفر توعية وتنمية  السياحية وكذلك وكالت  للرحات 

وتنبيه السائحي لعادات وتقاليد سكان الدول املستقبلة 

لهم لتاف ما يضايق السكان املحلي.

 :) Sex Tourism( السياحة الجنسية
ممرسة  ف  يتمثل  أسايس  بهدف  ما  لجهة  السفر  تعني 

الجنس، ويأخذ هذا النمط من السياحة شكلي أساسيي، 

سفر  أو  كسائحات،  أخرى  دول  إىل  العاهرات  سفر  أما 

السائحي إىل بلدان معينة توفر لهم سبل اإلشباع الجني 

من  النوعية  هذه  خطورة  وتكمن  املختلفة،  بأشكاله 

التنظيم  بالغة  عصابات  مبعرفة  تدار  أنها  ف  السياحة 

الفتيات  اجبار  األحيان-  أغلب  يتم- ف  والرشاسة، حيث 

إلشباع  للسائحي  أنفسهم  يقدموا  أن  عى  واألطفال 

الرغبات الجنسية لهؤلء السائحي، مبقابل مادي يحصل 

القوادون عى أغلبه، وغالباً ما تستخدم شبكة )اإلنرتنت( 

ف ترويج هذه اللقاءات وترتيبها.

  Unicef للطفول  املتحدة  األمم  منظمة  قدرت  وقد 

أنحاء  شتى  من  طفل  مليون  من  أكر  أن  )اليونيسف(، 

سنوياً  بهم  والتجار  جنسياً،  عليهم  التعدي  يتم  العامل 

وملواجهة ذلك قامت بعض الدول مثل الوليات املتحدة 

تؤثم  صارمة  قواني  بإصدار  وأسرتاليا  وفرنسا  األمريكية 

ممرسة الجنس مع األطفال وتفرض عقوبات صارمة تصل 

إىل السجن ملدة 15 عاماً حتى لو تم ذلك خارج حدودها، 

وقد انتهزت بعض الدول التي تقع فيها مثل هذه النوعية 

هذه  صدور  وفيتنام  وكمبوديا  كتاياند  العتداءات  من 

القواني ووضعت لوحات كبرة تصور أياد خلف قضبان 

السجن ف منافذ دخول السائحي األجانب إليها وبجانب 

هذه الصورة كتبت عبارة: »إذا اعتديت عى طفل ف هذا 

البلد ستذهب إىل السجن ف وطنك«.

المراجع: 
وأمنه  السائح  »حمية  خالد:  الدين  فخر  اللواء   -1

العام،  األمن  مجلة  )القاهرة:  العربية،  مر  بجمهورية 

العدد 7، يوليو 1989م(،ص4 .

2- اللواء الدكتور: فريدون محمد نجيب: األمن السياحي 

)ديب: أكادميية رشطة ديب 2013م، ص95-84 .

3- اللواء الدكتور عي الباز: األثار السلبية للسياحة وسبل 

الجوانب  ديب-مؤتر  رشطة  أكادمية  )ديب:  مواجهتها، 

القانونية واألمنية لصناعة السياحة، ابريل 2006م(.
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خصائص الحوار الناجح
يتميّز الحوار الناجح مبجموعة من الخصائص، منها: 

- وجود هدف مفهوم وواضح ملوضوع الحوار.

- عقد الحوار ف مكان وزمان ُمناسبي.

يُساهم  مّم  الحوار،  أطراف  بي  إيجايّب  استمع  - وجود 

ف استمرار يته.

حساب  عى  منه  ُمعّي  جزء  عى  الحوار  تركيز  عدم   -

األجزاء األخرى.

- استخدام الحوار ألسلوب مختر وواضح وبسيط دون 

- وجود إطالة ف الكام، مع العتمد عى مجموعة من 

األمثلة واألدلة والشواهد.

- يجب أّن تكون نهاية الحوار إيجابيّة وهادئة.

مقومات الحوار الناجح
1 ـ موضوعياً

موضوع  تحديد  وهو  الشخص،  وليس  باملوضوع  يهتم 

محددة،  مسألة  حول  الحوار  يدور  أن  فينبغى  الحوار، 

فإن كثراً من الحوارات تكون جدلً عقيمً ليس له نقطة 

محددة ينتهى إليها.

2 ـ محدداً

الحوار  نبدأ  أننا  الحوار،  فن  ىف  شيوعاً  األخطاء  اكر  فمن 

حول مسألة ما، ونحن مل نتفق بعد عى مفاهيمنا حول تلك 

املسألة، وقد نكون متفقي فيها، لكننا مل نأخذ فرصتنا لنتبي 

يلتقيان  ل  متوازيي  نسر ىف خطي  يجعلنا  ما  وهو  ذلك، 

الحوار يستلزم التفاق ىف نقطة ما ولو  أبداً، عى حي أن 

بعد حي.

3 ــ واقعياً

تناقش  فا  تأويلها،  إىل  يقفز  أن  قبل  الوقائع  ىف  يبحث 

أو  بتخيات مل تحدث بعد،  الوقائع ول ترهق نفسك  إل 

بتأويات مل يقلها الطرف اآلخر، كأن تحاول فهم قصده غر 

املرح به، وبالتاىل تبنى كامك وحوارك عى هذا القصد.

4  ـ متفائالً

نقطة  وهى  األفضل،  ويتلمس  الظن،  سوء  يفرتض  ل 

وانا  الحوار  أدخل  كنت  فإن  السابقة،  للنقطة  مكملة 

يسء الظن، فإىن سأيسء ترجمة كل ما يصلنى من الطرف 

اآلخر، مم يفسد الحوار بيننا.

5 ـ صادقاً 

ل يخادع ول يكذب، فالكاذب حواره كالحرث ىف املاء، ل 

يبقى ول يفيد، وإن استطاع خداع احد لفرتة ما بحواره 

وساعتها  حي،  بعد  ولو  سينكشف  فإنه  هذا،  الكاذب 

سيفقد كل مصداقية لدى اآلخرين لفرتة طويلة جداً وقد 

تدوم!.

6 ـ متكافئ الطرفني

يحرتم فيه كل طرف الطرف اآلخر ول يستعى عليه، فمن 

طبيعة النفس البرشية أل تقبل حوار الطرف املستعى، 

وتشغل نفسها عن الستمع إليه بتتبع نقائصه فإن كنت 

شأن  من  التقليل  تجنب  واإلمثار  النجاح  لحوارك  تريد 

محاوريك، وتجنب الستعاء عليهم.

7 ـ هادفاً

ملجرد  ما، هل هو  له هدف  يكون  أن  ينبغى  حوار  فأى 

الفضفضة ول يسعى طرف إىل إقناع اآلخر برأية؟ ام هو 

مجرد استعراض ملهارات الحوار وفنون اإلقناع؟ أم هو فخر 

باملعلومات؟ فالحوار الهادف للبحث عن حقائق هو حوار 

سهل وسلس جداً ويتمتع فيه الطرفان مبرونة فائقة.

8 ـ منهجياً

جدال  إىل  يتحول  وأل  مرجعية،  من  حوار  لكل  فابد 

التي نبنى  مذموم واملقصود باملنهجية أن نحدد األسس 

عليها حوارانا، ل أن ننطلق ىف الحوار دون توجه ما.

9 ـ مؤثراً

كل  ىف  ابدأ  اآلخر،  الطرف  ىف  مؤثراً  حوارك  يكون  ولىك 

حوار باملساحة املشرتكة بينك وبينه، ول تقفز إىل مختلف 

عى  املوافقة  يجعل  األمور  بعض  ىف  فالتوافق  أولً،  فيه 

األمور األخرى أير واسهل.

10 ـ مرنًا

اعتمد مبدأ النسبية،، فللحقيقة عدة وجوه، والصواب ل 

يشرتط أن يكون واحداً، ول يشرتط أن يكون هذا الواحد 

هو رأيك أنت، اجعل حوارك مرنا وتقبل رأى اآلخر.

11 ـ مدركا لغة اآلخرين

لغة  الحوار  ىف  نعيها  أن  يجب  التى  النقاط  أعظم  من 

اآلخرين ومصطلحاتهم، فأحيانا يحدث صدام بي اثني من 

املتحاورين نتيجة لعدم فهم طريقة كل منهم ىف استخدام 

األلفاظ، مم يجعل اآلخر يظن أن هناك هجوماً يشن عليه.

12 ـ فاهام مقاييس اآلخرين

اثني  فتخيل  العقلية،  ثوابتهم  خال  من  ذلك  يأيت 

يتحاوران حول شكل يشء ما، أحدهم يؤكد أنه مناسب 

ولئق واآلخر يستهجنه ويؤكد أنه قبيح وغر لئق، وهنا 

ينبغي التوقف والتنبه إىل مقياس كل منهم وفهم بيئته 

لفهم دوافع حكمه.

الحوار هو ُمحادثة 
تتّم بين شخصين 

أو مجموعة من 
األشخاص من أجل 

الحديث حول موضوع 
ما، أو الوصول إلى 

حلٍّ لمشكلة ُمعّينة 
، و ُيعرَّف الحوار بأّنه 
تبادل اآلراء أو األفكار 

حول قضية ما بهدف 
الوصول إلى اّتفاق 

حولها. 

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر
مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة

 

أساليب الحوار الناجح
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مشاركات

الدوري لجميع  الطبي  الفحص  ل يخفى علينا أهمية 

من  الفحص  هذا  يحققه  ملا  ذلك   ، املجتمع  رشائح 

و مواجهة  العمل  قادر عى  بناء مجتمع صحي قوي 

التحديات مبختلف أنواعها.  تسعى املؤسسات الصحية 

الفحص  بأهمية  الصحية  التوعية  نرش  اىل  الدولة  ف 

والندوات  املؤترات  خال  من  املبكر  الدوري  الطبي 

والتي بدورها تهدف اىل ثقافة مجتمعيه صحية .

التأخر في المواعيد
رمبا  الطبي  الفحص  ملنظومة  البعض  تجاهل  يكون  قد 

املستشفيات  ف  الزدحام  او  البعيدة  املواعيد  اىل  يعود 

إجراء  فكرة  عن  يرتاجعون  تجعلهم   بدورها  والتى 

الفحص .

وسواس المرض
بالفحوصات  القيام  يتجاهلون  الناس  بعض  أن  كم 
الوساوس  متاهات  ف  الدخول  من  خوفا  الدورية 
،فهم  عام  بوجه  املرض  بفكرة  املتعلقة  والظنون 
وهناك  للخالق.  المور  ويرتكون  التفكر  ليحتملون 
مباغته،عندما  بصورة  مرضه  يكتشف  الناس  بعض 
يذهب من أجل العاج لصابته مبرض الزكام ،ليتضح له 
أنه مصاب بداء السكر او الضغط، وهذا نتيجة تجاهل 

البعض ألهمية موضوع الفحص الدوري عن الصحة.

أهمية الفحص الدوري 
الفحصوص الدورية ذات أهمية بالغة ل يقتر إجراؤها 

عى املريض فقط بل إنه ذو أهمية أيضا للشخص السليم 

،فهي تكشف مبكرا عن كفاءة وظائف و أجهزة الجسم 

أن  خصوصا  املبكرة  و  املحتملة  المراض  ضد  الحيوية 

كم   ، أعراض  أي  دون  من  فجأة  تظهر  األمراض  بعض 

تعد التحاليل الطبية ذات أهمية كبرة جدا ف تشخيص 

مدى  وقياس  العاج  جدول  متابعه  املختلفة  األمراض 

الفحوصات  إجراء  يفضل  العاج.  من  املريض  استفادة 

وبعد   ، الربعي  سن  قبل  سنويا  واحدة  مرة  الدورية 

الدوري  الفحص  إجراء  يتم  أن  يفضل  الربعي  تجاوز 

مرتي كل عام لتجنب أي أمراض خطرة . فهناك أمراض 

مسبق  إنذار  دون  اإلنسان  تصيب  وخطرة  عديدة 

الرشايي،  وتصلّب  الدهون،  وارتفاع  الدم،  ضغط  مثل: 

والتهابات  والقولون،  والرئة،  الثدي،  وأورام  والسكري، 

الكبد الفروسيّة، فيمكن تافيها بإجراء الفحص الطبي 

الشامل بشكل دوري ،لن اكتشافها مبكرا يساعد بإذن 

الله تعاىل عى رسعة عاجها.

الفحص الطبي الدوري ..
 بوابتك للوقاية من األمراض الخفية

الرائد / سهيلة تيسير إخميس
اإلدارة العامة للموارد والخدمات 

المساندة / قسم الخدمات الطبية

الصحة تاج على رؤوس االصحاء 
ال يراها إال المرضى  مقوله 

نسمعها و نرددها أحيانا ولكن 
هل نتبعها و نأخذ بها و نتبع 
أفضل الطرق للوصول إليها؟ 
لو أمعنا النظر لوجدنا أن األمر 
سهل جدا و في متناول أيدينا 

ولكن يتطلب منا تخصيص 
سويعات ، سواء كل ستة 

أشهر أو كل سنة لكي نقي 
أنفسنا من األمراض التي قد 

يتم اكتشافها و الشفاء 
منها خالل ما يسمي بالفحص 

الطبي الدوري.
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2019م.. لتكن جامعاتنا العربية نافذة األمل والتغيير

تعتر جامعاتنا العربية مبثابة املستهلك األسايس للمعرفة 

والتكنولوجيا  العلم  أنواع  كل  ف  تتمثل  والتي  الغربية، 

ومصادر  النرش،  وُدور  املختلفة  والدوريات  واملجات 

جمع املعلومات وبنوكها وغر ذلك من الوسائل املعرفية 

الحديثة التي تعتمد عليها املؤسسات العلمية الجامعية 

والتي حظيت  العربية  الدول  بعض  أن  األكادميية. حتى 

السيطرة  إىل  تفتقد  حديثا؛  وتكنولوجية  علمية  مبكانة 

إنتاجها  وعمليات  املعرفية  وسائلها  عى  والتحّكم 

وتوزيعها.

إن وضع جامعاتنا العربية يتطلب من العلمء والباحثي 

وأساتذة الجامعات والطلبة جهًدا مميزًا لإلستفادة بالحد 

وبغر  ومصادرها،  واملعلومات  العلوم  عوملة  من  األقىص 

هذا فإن الهوة سوف تزداد بي من ميلك ناصية العلوم 

والتكنولوجيا واملعلومات ومن ل ميتلكها. ويتطلب هذا 

إدارة  بحسن  املتعلقة  القيمية  املنظومة  إدراك  أيضا 

الوقت واستثمره وتعظيم الستفادة منه.

إن مرحلة إنتاج املعرفة هي األرقى من اكتساب املعرفة، 

الجامعات  امتاك  عى  املعرفة  إنتاج  ينطوي  حيث 

القدرة عى اإلضافة إىل رصيد املعرفة اإلنسانية  العربية 

حال  هو  ما  نتساءل:  ولهذا  البرش  جميع  يعرفه  الذي 

إنتاج املعرفة ف الجامعات العربية ف املجالت العلمية 

والتقنية، واألدبية واإلنسانية والجتمعية والفنية؟ 

نجد صعوبة ف الحصول عى معلومات حديثة ودقيقة 

ف  العلمي  البحث  أنشطة  ُمخرجات  حول  ومتكاملة 

بشكل  ميكن  أنه  غر  العريب.  العايل  التعليم  مؤسسات 

عام قياس ُمخرجات البحث العلمي من خال املنشورات 

تقرير  ذكر  وقد  والبتكارات  الخرتاع،  وبراءات  العلمية، 

التنمية العريب وبعض الدراسات أن هناك فقراً ف إنتاج 

الكتب ف البلدان العربية مقارنة بعدد السكان، كم أن 

يشر  العربية، وهذا  البتكارات  من  تخلو  تكاد  األسواق 

بعد  يرقى  مل  العربية  البلدان  ف  العلمي  البحث  أن  إىل 

إىل مرحلة البتكار التي تكن من دخول مشارف اقتصاد 

املعرفة واطراد التنمية اإلنسانية. 

بداية  مع  مطالبة  العريب  العايل  التعليم  مؤسسات  إن 

وتصبح  اإلبداعية،  للدرجة  تنطلق  أن  الجديدة  السنة 

قادرة عى تنمية مهارات التعامل مع املستقبل، كمهارات 

التوقع، وتعني القدرة عى التنبؤ باألحداث قبل وقوعها، 

فهم  إىل  تؤدي  عقلية  عملية  وهي  التشارك،  ومهارات 

من  نتائجها  وبلورة  للمشكات،  وفعال  مشرتك  واضح، 

مهارات  وهناك  والتحاور،  والتعاطف  التعاون  خال 

املتعلم عى  تدريب  عن  تتمخض  التي  املجهول  اقتحام 

حل املشكات، وألعاب املحاكاة، والخيال العلمي، والربط 

بي املعارف العامة واملهارات الفنية واملزاوجة بي الخرة 

الشخصية والعملية واألكادميية.

برورة  مطالبي  العربية  الجامعات  ف  القرار  صناع  إن 

ف  ودورها  ومكانتها  املعرفة  طبيعة  ف  التحول  إدراك 

عى  املتواصل  املكثف  والعمل  املعارصة،  املجتمعات 

مراكز  ف  املتمثل  املعرفة  وإنتاج  صناعة  مراكز  إصاح 

يضمن  مبا  خاص  بشكل  العربية  والجامعات  املعلومات 

لها أن تكون مواكبة لعر النفجار املعرف وتساهم ف 

إنتاج املعرفة، كم يشمل ذلك عدم فصل عملية اإلصاح 

ملؤسسات التعليم العايل باإلصاح الشامل ف مجتمعاتنا، 

وف هذا املقام نركز أكر عى إصاح مراكز إنتاج املعرفة 

واملسار  الرؤية  وتطوير  تصحيح  ف  أولوية  من  لها  ملا 

املستقبي للتعليم العايل. 

ول بد إذن من الصدام الحضاري اإليجايب الذي سيؤدي 

عى  ينعكس  الذي  التجديد  إىل  يوصل  حوار  إىل  بدوره 

بعث مجد هذه األمة من جديد وإرشاق دورها العلمي 

املعتمد عى جذور حضارة غائرة ف أعمق التاريخ.

وختاماً إن مل نسارع مع بداية السنة الجديدة إىل التوجه 

نحو وظيفة إنتاج املعرفة، فسيظل تعليمً قارصاً ل قيمة 

له ف دفع حركة التنمية الوطنية إىل أفق عاملي. واملقصود 

بإنتاج املعرفة ليس املعرفة التقنية ذات الصلة بالطبيعة 

العلوم  ف  املعرفة  إنتاج  ولكن  فقط،  الطبيعية  والعلوم 

اإلنسانية أيضاً أمر رضوري ومهم ألي نهضة أو تقدم. 

انطلقت شمس 2019، وأفئدة المجتمعات العربية ترنو لفجر مشرق يزيل ضباب عمر طويل من األلم والجراحات 
ونزيف مستمر من التراجع.. ولن يتأتى ذلك إال من خالل بحث علمي موجه بكافة مناحي الحياة، ولعل مؤسساتنا 
العلمية وركيزتها مؤسسات التعليم العالي تعد حلقات الترابط في مشروع من الثقافة الشمولية الكونية. وال 

تكتسب الجامعة لقبها كمؤسسة تعليم عالي، كونها تقدم تعليما يلي تعليم آخر، وإنما هي أعلى في كونها 
تالمس ينابيع اإلبداع في ذوات مريديها فتتعّهدها وتصقلها وتضفي إلى العلوم رصانة البحث. 

2019م.. لتكن جامعاتنا العربية نافذة األمل والتغيير

بقلم: فادي محمد الدحدوح - باحث دكتوراه وخبير في البحث العلمي ومتخصص في الدراسات العليا  

مقاالت
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اإلعالم وكشف الحقائق
تسر  والتي  املتقدمة  الدول  ف  كبر  دور  األمني  لألعام 

األمور  وخاصة  الحقيقة  وكشف  الشفافية  نهج  عى 

األمنية والتي تهم الرأي العام ألي دولة ، بعكس التعتيم 

العام األمني الذي يسود بعض الدول  والذي يجعل من 

الشائعات مادة خصبة ملن يستغل ظروف األحداث التي 

االباد، وف دولة األمارات يتواصل العام األمني  بها  تر 

وبطريقة  الجمهور  من  والهامة  العامة  القاعدة  مع  فيها 

الطلبات  من  ذلك  عى  أدل  ول  للنظر  وملفتة  محببة 

رشطة(  )كلنا  برنامج  ف  للتسجيل  الجمهور  من  املقدمة 

الف   17 حوايل  اىل  اإلليكرتونية  الطلبات  هذه  وصلت 

الشارع  رجل  تفاعل  عى  عاوة   ، قيايس  وقت  ف  طلب 

عندما يشاهد شيئا ما يهدد األمن واألمان والسام الذي 

املعنية  الجهات  بأباغ  فيقوم  الطيبة  الرض  هذه  يسود 

فلو   ، للشك  مايدعو  وكل  مايريب  كل  وجود  حالة  ف 

وجد لفافة أو حقيبة ف مكان ما ويخىش أن تسبب رضرا 

لقدر الله ،عى الفور تتحرك أجهزة الرشطة وف مقدمتها 

أجهزة اإلعام األمني والذي يقوم بدوره عى أكمل وجه 

بالتوعية  ويقوم   ، األفراد  نفوس  الطأمنينة ف  تحقيق  ف 

الفريق  الجمهوروكم يقول  للمهتمي من  الحقيقة  ونرش 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان- نائب رئيس مجلس 

الوزراء - وزير الداخلية )اإلعام هو أكر الوسائل فعالية 

تحقيق  نحو  طاقاتهم  وتسخر  األفراد  وعي  تشكيل  ف 

األهداف املنشودة ف أي مجتمع ( فاميكن أن نهضم حق 

املجتمع باألمان وكم لألعام األمني حقه آيضاً  وكم قيل 

تأثرات  األحداث وله  الذي يصنع   العر وهو  هو قوة 

كبرة ف املستويي الشخي واملجتمعي. ويعمل بفعالية 

لتنمية الوعي لدى املجتمع وهو أيضاً يزود الفرد بالخرات 

الهداف  والستقرارومن  األمن  ليحقق  األمنية  والتجارب 

الخرى لألعام األمني  تعريف املجتمع بأهمية الخدمات 

التي تقدمها وزارة الداخلية كم هو معلوم للجميع .

به  يقوم  الذي  الكبر  العمل  الضوء عى حجم  - تسليط 

رجل األمن. 

- تعزيز التعاون مع رجل األمن عر توضيح حجم العبء 

امللقى عى عاتقه.

مشاكل  من  البسيطة  املخالفات  تسببه  قد  ما  توضيح   -

متنوعة.

يلتزم  ل  ملن  املجتمعي  التجريم  أهمية  عى  التأكيد   -

باحرتام القانون.

رجل  عن  للمجتمع  النمطية  الذهنية  الصورة  تحسي   -

األمن 

بل  فقط  والكامرا  الصورة  األمني عى  اإلعام  وليتوقف 

وتحية  واملرئية  واملقرؤة  املسموعة  العام  وسائل  كافة 

المارات   دولة  ف  األمني  اإلعام  رجال  اىل  القلب  ممن 

اإلعام  يحظى  الخيمة  رأس  إمارة  وف  املتحدة.  العربية 

األمني فيها بأهتمم كبر من قبل القيادة العامة للرشطة، 

حيث دشن باألمس القريب اللواء عي بن علوان النعيمي 

القائد العام لرشطة رأس الخيمة دورية »اإلعام األمني« 

بدعم من وزارة الداخلية، ف إطار الحرص عى الستفادة 

اإلدارية  العمليات  ف  املستخدمة  التقنيات  أفضل  من 

وتطوير خدماتها املقدمة ألفراد املجتمع ف هذا املجال. 

الشيخ سيف  الفريق سمو  وأكد سعادته حرص واهتمم 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

أن  وأوضح  املبادرات  هذه  ملثل  سموه  ودعم  الداخلية، 

املبارش  والنقل  التصوير  تقنيات  بأحدث  الدورية مجهزة 

استجابة  معدلت  لتحقيق  املدربة  اإلعامية  والكوادر 

قياسية ملجريات األحداث.

دور االعالم األمني 
الرؤية  ف تحقيق  هاماً  األمني ومازال دوراً  وكان لإلعام 

لبعض الحداث التي نتجت عن الرهاب الذي يستهدف 

جميع مناطق العامل بدون أستثناء، ويرب بجذوره حتى 

األمني  اإلعام  الذي يجعل من  األمر  األوروبية.  الباد  ف 

دول  وباقي  حولنا  من  يجري  ملا  صادقة  مرآة  دولة  ألي 

العامل، الذي ل يكاد أن مير يوما إل ونسمع عن الجرائم 

التي تزلزل األماكن التي تقع فيها والحياة مرتبطة ف كل 

العصورباألمن وقد سئل حكيم منذ القدم ماهي النعمة 

التي تفتقدها ف موطنك؟ 

قال:)الصحة ف األبدان واألمن ف الوطان( وهنا ف دولة 

ينعم  ثانياً  الحكيمة  والقيادة  أول  الله  وبفضل  المارات 

فيها الجميع باألمن واألمان والصحة ف األبدان، حفظ الله 

القيادة الرشيدة وحفظ بادنا من كل رش. 

دور االعالم األمني 
في اإلمارات العربية المتحدة
دور االعالم األمني 

في اإلمارات العربية المتحدة

محمد ياسر منصور

مقاالت
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هذا الباب مساحة نفردها ألبناء الوطن لشبابه األوفياء، ممن كان حلمهم وطموحهم يتجسد بالرغبة واإلصرار الالمحدود، وتطلعاتهم 
الشامخة الوثابة إلى ذرى عالية من النجاح والتفوق في مختلف مجاالت العطاء واإلبداع. وهم يشكلون عالمات مضيئة في المجتمع.

ضيفنا له حضور فاعل في  كافة المواقع التي يعمل بها، يحمل الكثير من الصفات الحميدة، متطلع وبشكل دائم إلى التميز، شعاره أن أكبر 
عائق أمام النجاح هو الخوف من الفشل، دعونا نتعمق في مسيرته لنتعرف عليه عن قرب.

أجرى الحوار النقيب  حسن المنصوري

النقيب محمد عبد الرحمن : 
»العمل الشرطي أسهم في تكوين شخصيتي« 

- حدثنا عن نفسك ؟
التدريب  والتقييم مبعهد  املتابعة  فرع  مدير  الهياس،  لرحمن  عبدا  النقيب محمد 

برشطة رأس الخيمة، من مواليد 1982  متزوج ويل خمسة أبناء  هم كل من غيث 

وعبد الرحمن وروضة وريم وريان. التحقت بالعمل الرشطي عام 2002، حاصل عى 

املاجستر بإدارة اإلعمل من جامعة العلوم الحديثة بديب.

أتطلع إلكمال دراستي
- ماهي املدارس التي انتظمتم بها  يف دراستكم؟

قلبي  ىف  مكانة  لها  املدرسة  وهذه  املعريض،  مبدرسة  كانت  التعليمية  بدايايت 

وذكرياتها ل تحى من ذاكريت، ثم درست مبدارس شمل والريرات، ونلت الدبلوم من 

كليات التقنية العليا. أما البكالوريوس كانت من "جامعة الجزيرة"  ولدي تطلعات 

إلكمل دراستي والحصول عى الدكتوراه، وهنا أقول عى اإلنسان ف مختلف املواقع 

أن يسعى للرقي والتعلم وتطوير نفسه، لسيم أن حكومتنا الرشيدة تشجع أبنائها 

واملعاهد  واألكادمييات  الجامعات  بأرقى  لالتحاق  الفرص  لهم  وتتيح  العلم،  عى 

املختلفة، ف سبيل خلق جيل متسلح بالعلم يستطيع أن ينجز ويخدم وطنه بأفضل 

صورة ويقود عجلة التطوير.

غمرتني الفرحة بتهنئة الوالد
من أول من هنأكم بنجاحكم وحصولكم عىل املاجستري؟

الفرحة  أدخل  استطعت  إين  الفرحة  غمرتني  وقد  الوالد،  من  استقبلتها  تهنئة  أول 

وإخواين  أرسيت  من  تلقيتها  التي  التهاين  بكل  كثرا  ُسعدت  كم  قلبه،  إىل  والسعادة 

وأصدقايئ، ونجاحي هو مثرة لتشجيعهم ودعمهم يل ف مشواري الدرايس.

رغبة وإصرار
- كيف استطعت املوازنة بني طبيعة عملك وحياتك الشخصية ؟

الرغبة واإلرصار والتحدي وحب العمل وتحديد الهدف جميعها تؤدي إىل النجاح، 

تقوى  عينة  يضع نصب  أن  ،برشط  النهاية  الفائز ف  الطريق هو  يسلك هذا  فمن 

ومخافة الله وحسن الخلق. كم أن رشيكة حيايت لها الفضل ىف نجاحي لتفهم ظروف 

عمي ودراستي، وتحملها جزء كبر من مسؤولية البيت ومتابعه األبناء.

النجاح سره العمل 
- ما أهم ما تعلمتموه يف هذه الحياة ؟

أدركت أن الحياة بدون طاعة الله سبحانه وتعاىل ل طعم لها ول سعادة، وأن مهم 

باألمنيات  النجاح ل يتحقق  عملت وقدمت ل ميكن أن توف حقوق والديك، وأن 

السلبيي  األفراد  تجنب  وعلينا  للنجاح.  السبيل  هو  وهذا  والجتهاد،  بالعمل  وإمنا 

الذين يحدون ويقللون من تحقيق الطموح بتصعيب األمور ووضع العراقيل إمامك.

ويَظُل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب مثالً حياً عى العطاء والوصول إىل أعى الهرم، كم استفدت كثرا من 

مسرته وتجاربه ف شتى امليادين واملجالت، فسموه يقدم لنا دروساً  وخرة للحياة.

 رسائل وطنية
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 رسائل وطنية

رغبة وأمنية
- ملاذا اخرتتم العمل يف السلك الرشطي ؟

كانت لدي رغبة منذ الصغر أن أعمل ف سلك الرشطة  ملا له من أهمية كبرة  ف تكوين 

انضباطا  أكر  الفرد  للمجتمع، ويكون  تقديم خدمات جليلة  الشخصية،كم ويسهم ف 

والتزاماً ف كافة ترفاته، أضافه إىل تعلمه الضبط والربط .

مصدر للتوعية
- رأيك باملجالت األمنية ودورها التوعوي ؟

املجات األمنية لها دور ايجايب، وقد أسهمت هذه املطبوعات ف نرش املعارف والثقافة األمنية، 

الجرمية وبسط  الفكر. كم ساهمت ف خفض  وبناء  التوعية  مهم من مصادر  وتعد مصدر 

األمن، ول ميكن الستغناء عن هذه املطبوعات، وإدارة اإلعام والعاقات العامة بكل قيادات 

الرشطة تقوم بأدوار حثيثة ف هذا الجانب ولهم ومضات مضيئة لدى رشائح املجتمع .

واقع مفروض
- هل انتشار وسائل التواصل االجتامعي لها تأثري سلبي عل الطلبة ؟

اختيار  تم  فإذا  حياتنا،  عى  نفسه  فرض  واقع  أصبحت  الذكية  واألجهزة  الوسائل  تلك 

الرامج املفيدة تكون ف صالح املستخدم، وإذا تم استغالها ف الجوانب السلبية تلحق 

الرر به، وقد ظهرت الكثر من املشاكل نتيجة سوء استخدام هذه األجهزة حتى وصلت 

الباب  هذا  ف  جهدهم   تكريس  األمور  أولياء  عى  املحاكم،  أروقة  إىل  القضايا  بعض 

ومتابعة أبنائهم والتعرف عى الرامج التي  يستخدمونها، وان يقوموا بتوجيههم التوجيه 

األمثل لتجنيبهم الوقوع باملحظور.

أداء األمانة
- ماهي الرسالة التي تسعى لتوصيلها من خالل عملك ؟

كل شخص له رسالة ف عمله يسعى لتوصيلها، وأنا من خال عمي أسعى للتميز وأداء 

األمانة، كم كنت أسعى ألكون محارضاً، وقد حصلت عى شهادة اعتمد بعد اجتيازي 

تخصصية  بدورات  محارضات  عدة  ألقيت  و   ،2012 سنة  ف  محارضين  أعداد  دورة 

تأهيلية باإلضافة إىل دورات املستجدين .

ميدالية الخدمة المتميزة والمخلصة
- ماهي الجوائز والشهادات التي حصلت عليها ؟

حصلت عى العديد من الجوائز والشهادات من أهمها حصويل عى املركز الثالث ىف 

كلية الرشطة بدورة الرتقية، كم حصلت عى "ميدالية الخدمة املتميزة واملخلصة" 

والتي أعتز بها كثراً، منحني إياها الفريق سمو الشيخ  سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس الوزراء وزير الداخلية املوقر .

هداف الدرجة األولى
- كنت العب سابق كيف تقيم مشوارك الريايض ؟

أحببت الرياضة وكرة القدم بالتحديد منذ الصغر، والتحقت بنادي رأس الخيمة وتعلمت 

فيه أساسيات كرة القدم، ثم تدرجت باملراحل السنية ومثلت الفريق األول لعدة مواسم، 

بعدها انتقلت إىل عدة أنديه منها )دبا الحصن وعجمن والتعاون( وحصلت عى لقب 

هداف الدرجة األوىل ف 2008 لاعبي املواطني، وأعتر "نادي رأس الخيمة" بالنسبة يل 

بيتي الثاين، ومنتسبوه هم إخويت. أتنى أن يعود إىل وضعة الطبيعي وإىل الواجهة من 

اتحاد  ينظمها  والتي  الفردية  أو  الجمعية  سواء  الرشطة  ببطولت  شاركت  كم  جديد، 

الرشطة الريايض وحصلت عى كأس الهدافي ببطولة سمو وزير الداخلية للصالت .

المكاسب محدودة
- كيف ترى مستقبل الكرة اإلماراتية، وهل أسهم االحرتاف يف تطويرها ؟

مع تطبيق الحرتاف تطلعنا إن يكون املستوى واملردود الفني أفضل ولكن بعد مرور 

القامئي  وعى  محدودة،  تحققت  التي  املكاسب  أن  نرى  التطبيق  من  سنوات   10

اللعبة السعي للتطوير وإحداث قفزة،  يك ل يكون الحرتاف مجرد عقود  بشؤون 

وأموال. يجب أن يطبق الحرتاف من كل النواحي، وتكون املنظومة متكاملة. كم 

عى الاعبي  أن يسعوا لتطوير أنفسهم من كل النواحي حتى ف الجوانب الثقافية.

مجال التدريب ممتع
- ما سبب دخولك مجال التدريب، وما هي تطلعاتك يف هذا املجال ؟

وأحقق  فيه  أبرز  لن  مجالً  هناك  أن  و ملست  وممتع،  شيق  التدريب  مجال  أن  أرى 

طموحي الريايض من خاله، ولبد أن نتيح الفرصة للمدرب الوطني وبصورة أكر، وأن 

ل يكون مدرب للطوارئ، وأين ألتطلع إىل تدريب أحدى املنتخبات الوطنية باملستقبل.

نتمنى لهم التفوق
- أخريا ما هي الكلمة التي توجهها للطلبة مبناسبة بداية العام الدرايس ؟

لكل الطلبة والطالبات، وأن يتطلعون إىل التفوق ف  ناجحاً  أمل أن يكون عاماً دراسياً 

كافه املواد الدراسية، ذلك  أنكم تثلون عمد ومستقبل الوطن، والدول تبني مستقبلها 

عى إنائها املتعلمي .
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مقاالت

بتواجدهم ف  تتمثل  للجناة  اإلجرامية  األساليب  أن  كم 

يتمكنوا  يك  وذلك  املارة،  من  والخالية  املظلمة  األماكن 

بالرب،  عليهم  والعتداء  عليهم  املجني  إيقاف  من 

وتهديدهم بالساح األبيض، ورسقة ما بحوزتهم من أموال 

وهواتف متحركة.

وهناك عدة أسباب قد تؤدي إىل ارتكاب جرمية الرقة 

باإلكراه والعتداء املسلح منها:

معه  النقود  حمل  خال  من  األشخاص  بعض  إهمل   -

ف ساعة متأخرة من الليل، وخاصة إذا كان مبلغ النقود 

كبر، فقد يتم العتداء عليه من قبل الجناة ف أي لحظة، 

ما قد يؤدي إىل رسقته باإلكراه واستخدام القوة ضده.

أو  األمنية،  الجهات  إباغ  بعدم  عليهم  املجني  إهمل   -

التأخر ف إباغ تلك الجهات، مم يؤدي إىل تكن الجاين 

من الفرار. 

والحذر  الحيطة  اتخاذ  بعدم  األشخاص  بعض  إهمل   -

للجناة،  منهم  البعض  اآلخرين، وخضوع  مع  التعامل  ف 

الجاين  طلب  لو  كم  للرقة،  تعرضهم  إىل  ذلك  ويؤدي 

من املجني عليهم التوقف ف أحد الطرقات، وأدعى بأنه 

من رجال األمن، وطلب من املجني عليهم إبراز هويتهم، 

وقاموا بتلبية طلبه والخضوع له، بدون التأكد من هوية 

الجاين.

عدم  خال  من  وتقصرهم  األشخاص  بعض  إهمل   -

التي  السيارة  نوع  أو  املركبات،  لوحات  أرقام  تدوين 

يستقلها الجناة وقت الرقة.

أما عن طرق الوقاية فإنها تتمثل باآليت:

منك  طلب  الذي  الشخص  هوية  من  التأكد  يجب   -

األمن، من خال طلب  بأنه من رجال  التوقف وإدعائه 

إبراز هويته، والتأكد من شخصيته.

قد  شخص  ألي  مالية  مبالغ  أية  تسليم  عن  المتناع   -

يطلب منك التوقف، ورضورة إباغ الجهات األمنية فوراً. 

عدم الخضوع ألي شخص قد يطلب منك الصعود معه 

ف سيارته، بحجة أنه من رجال األمن، إل بعد التأكد من 

هويته.

- يجب تدوين أرقام لوحات املركبات التي تطلب منك 

مع  الجناة،  يستقلها  التي  املركبة  نوع  ومعرفة  التوقف، 

تدوين مواصفاتها.

- إذا ساورتك شكوك أو ريبة تجاه شخص ما، يجب إباغ 

الجهات األمنية وعدم الرتدد ف ذلك.

تقوم  أن  الرشكات  للمستودعات يجب عى  بالنسبة  أما 

بتعيي أكر من حارس، عى أن يكون الحراس ف أماكن 

متفرقة، وسهولة إباغ الجهات األمنية من قبل الحارس، 

ف حالة تعرض الحارس اآلخر إىل اعتداء مسلح.

العقوبات  قانون  من   )385( املادة  نصت  ذلك  وعى 

التحادي عى أن:

رسقة  جرمية  أارتكب  من  كل  املؤقت  بالسجن  يعاقب 

بطريق اإلكراه، أو التهديد باستعمل الساح، سواء كان 

الغرض من ذلك الحصول عى املروق، أو الحتفاظ به، 

أو الفرار به، أما إذا ارتكبت الجرمية ليا بطريق اإلكراه، 

مشددا،  ظرفا  ذلك  عد  الساح  باستعمل  التهديد  أو 

ويعاقب الجاين بالسجن املؤبد كم ورد ف املادة )-383 

384 ( من قانون العقوبات التحادي.

كم أن للمجتمع دور أسايس ف مواجهة العنف والجرمية، 

املمكنة،  الطرق  بكل  الظاهرة  لهذه  التصدي  خال  من 

الجهات األمنية واإلباغ عن أي  التعاون مع  ومن خال 

آمناً  مجتمعا  نخلق  لي  والريبة،  الشك  يثر  قد  شخص 

خالياً من الجرمية.

تعتبر جريمة السرقة باإلكراه واالعتداء المسلح من الجرائم الخطيرة التي قد تصيب المجتمع، وتهدد استقراره، من خالل 
قيام الجاني بمباغتة المجني عليه، وإخضاعه له عن طريق استخدام القوة، أو تقييد حريته كما لو قام الجناة بمباغتة 
المجني عليهم ليال، أثناء التجول ما بين المناطق السكنية أو الشوارع الرئيسية، وأستغل الجناة فرصة حلول الظالم 

وانتحال صفة رجال األمن واعتدائهم على المجني عليهم بواسطة السالح األبيض وسرقة ما بحوزتهم.

السرقة باإلكراه واالعتداء المسلح

م. أول محمد سعيد الخشابي /   عضو في مبادرة تطوير ونشر برامج التوعية األمنية
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مشاركات

السعادة اختيار... وأهم قرار مصري ممكن أن 

تتخذه.. ول يكون ذلك بجعل السعادة مرهونة 

قد  او    .. عنك  ما  يوماً  يرحل  قد  شخص  عى 

بالمتنان  امتأل قلبك  أن  يغدر بك... بل تحدث 

والعرفان لله عى كل خر يحدث بحياتك ..

لو  حتى   - واحد  ليوم  نفسك  تسعد  أن  حاول 

من  وعى  عليك  ذلك  تأثر  بقياس  وقم  تثياً- 

التي  النفسية  الراحة  حولك عندها سرتى مدى 

تشعر بها وانعكاسها عى صحتك وصحة اتخاذ 

قراراتك. لذا إن أردت السعادة برمج عقلك عى 

كل  ف  وازرع  وابتسم  حياتك  منط  وغر  ذلك 

خطوه زهرة لي تزهر لك ولغرك آمال جديدة 

مليئة باإليجابية .

ذلك  عى  عقلك  برمج  السعادة  أردت  إن  لذا   

كل خطوه  وازرع ف  وابتسم  حياتك  وغر منط 

زهرة لي تزهر لك ولغرك آمال جديدة مليئة 

باإليجابية .

..أطلق  مرشق  مستقبل  نحو  آفاقك  أطلق 

بخطوات  أهدافك  نحو  ..اتجه  ألحامك  العنان 

مدروسة.. وإن حدثت أزمة ف طريقك قل عىس 

..ل تقف ف مكانك. كن  وامي  أن تكون خراً 

..واذكرهم بخر  ملن قدموا لك معروف  ممنوناً 

تكن خر الناس وممن يطيب ذكرهم باملجالس. 

أجعل من كلمتك رياحي مسك تذكر ف غيابك 

و  حولك  من  حياة  ف  بصمة  واترك   ، ورحيلك 

أفضل من  العامل ليصبح مكاناً  أعمل عى تغير 

بعدك .

النوافذ واألبواب  ابتعد عن املكتئبي ول  تفتح 

مخلوق  فأنت  اإلزعاج  مصدر  عن  ابتعد  لهم.. 

بكيمياء مختلفة عنهم.. أجعل الجميع يتحدثون 

بأمرك..  يحتار  عدوك  واجعل  بإعجاب  عنك 

اجعل الخر جليسك ،  وان جاءتك أذية أحدهم 

إنسان  فأنت  ليخجل،  إليه  باإلحسان  استقبلها 

ف  تربيت  وقد  قلبك  ف  الحقد  تحمل  ل  سوي 

بيئة نظيفة ل توجد بها عقد ..أنت ل تعاين من 

النقص لرتد اإلساءة باإلساءة. 

العامل  لن يستطيع  تكون سعيداً  أن  وإن قررت 

بأكمله أن يجعلك تشعر بالحزن  .. ولن يستطيع 

أحد تدمرك.

أنك  تظن  يجعلك  جداً  جميل  شعور  السعادة 

طائر حر .. فأكتشف نفسك من جديد و سرتى 

قوتك الحقيقية،  تخيل نفسك تطر من السعادة 

وسوف تطر حقاً حتى ف أحامك.

السعادة قرار ..

مالزم بدرية أحمد الشحي

أنت وحدك من تستطيع 
تحديد مصيرك..  بيدك 
أن تكون سعيدًا مدى 
الحياة.. فقط آمن بما 
كتبه اهلل لك وأرضى 

بقدرك واشكر رب العباد 
على ما أنعمه عليك 
عندها تزداد النعم 

وترتسم صورة  جميلة 
لحياتك ولمستقبلك ..



بُنيت قلعة نايف ف عام 1939م ف موقعٍ اسرتاتيجّي ف منطقة ديرة وف قلب املدينة 

للنيّابِة واملحكمِة املدنيِّة آنذاك، وّضمت  التجارية، لتكون أول مقر لرشطة ديّب، ومقراً 

القلعة ف ذلك الوقت مكتب القائد العام لرشطة ديّب، ومكاتب رشطة ديّب، واملباحث، 

عى  الحفاظ  مع  القلعة  ُجددت  الّسبعينات  بداية  ف  للتوقيف.  وغرفة  واملحكمة، 

مامحها األثريّة ، وف عام 1997م أمر صاحب الّسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

بتحويل جناح من القلعة إىل متحف رسمي يرتاده الزوار ليتعرّفوا عى تاريخ الرشطة 

والخدمات األمنية ف إمارة ديب.

تعد قلعة نايف من املعامل األثرية البارزة ف إمارة ديب، وهي تروي ببنائها قصة التطور 

املعمري ف هذه املنطقة وتقع القلعة ف منطقة نايف بديرة. وكانت ف القلعة البوابة 

الشملية للمدينة، حيث إنها تعتر أول مبنى بالنسبة للزائر من جهة الشمل. ول يعرف 

عى وجه التحديد عمر املبنى إل أنه من الشكل الخارجي يظهر أنه قد بني عى مراحل 

متعددة، وبعض الجدران أقدم من البعض اآلخر، ويقدر عمر املبنى الحايل بحوايل املائة 

عام. أما الرج الحايل فيقدر أنه قد بني ف الثاثينيات من هذا القرن. وكان املبنى ف 

املايض يستعمل كمركز للحكومة، وفيه املحاكم والسجون، كم يستعمل ف الدفاع عن 

املدينة. وتتكون القلعة كم هو الحال ف جميع قاع املنطقة من مبنى مربع الشكل 

بأطوال 150 × 150 قدماً، وف املنتصف فناء رحب محاط باألسوار من جميع الجوانب 

وتتضمن القلعة برجاً قصراً ف الزاوية الشملية الغربية مستطيل الشكل وبارتفاع حوايل 

13 مرتاً ويحتوي الرج عى فتحات ضيقة إلطاق النار منها. كم يحتوي املبنى عى بوابة 

ضخمة سميكة من الطراز القديم منحوتة بزخارف هندسية وهي بحالة جيدة. والقلعة 

مبنية من املواد التي كانت تستعمل ف بيوت ومباين املنطقة، وقد بنيت القواعد من 

صخور بحرية صلبة مضاف إليها مادة الجص أو الساروج للربط بينها، أما الجدران فقد 

بنيت من صخور بحرية مصفوفة عى طبقات، وفيم بينها الجص كمدة رابطة. ولقد 

كانت الساحة الداخلية للقلعة خالية من أية أبنية حتى سنة 1950 وف الستينات بنيت 

مكاتب من الطابوق واإلسمنت املسلح لدائرة محاكم ديب ورشطة ديب. 

صرح أمني وتاريخي
موقع  ف  تكون  أن  بنائها  ف  روعي  وحصون،  سجون  عن  عبارة  القلعة  كانت 

الهامة، كم كانت تثل الرح األمني، فكانت  التجارية  املنطقة  اسرتاتيجي، حيث 

مقراً للنيابة واملحكمة املدنية. فكانت أول مقر لرشطة ديب، حيث تم تشييد املبنى 

القديم لقلعة نايف من الطي املعروف بـ’’املدر’’ وميتاز بشدة التمسك، والخشب 

املستورد من الهند.

وتتميز القلعة برجها وهو أول ما تم بناؤه، وكان هذا الرج يسمى ‘’املقبض’’، حيث 

استخدم ف القبض عى املجرمي وسجنهم، ثم أمر املغفور له الشيخ راشد بن سعيد 

آل مكتوم ببناء الحصن عام 1939.

ففي بدايات القرن املايض تثلت صورة رجل الرشطة ف الحارس الليي ‘’الناطور’’، 

الحاكم  سكن  حمية  ‘’املطارزية’’  الُحراس  هؤلء  مهمة  وكانت  مسلح،  غر  وكان 

جولتهم  أثناء  الفوانيس  يستخدمون  وكانوا  التجار،  وبضائع  الحي  أهايل  ومساكن 

الليلية.

يقي  أمراً  مكتوم  آل  بن سعيد  راشد  الشيخ  له  املغفور  أصدر   1956 يونيو  وف  

بتأسيس قوة نظامية لحفظ األمن والنظام داخل إمارة ديب ، واتخذت قلعة نايف 

مركزاً لقيادة الرشطة ف إمارة ديب.

قلعة نايف في دبي كانت أول مقر لشرطة دبي ثم مركزًا لشرطة نايف ، كما تحتضن متحف نايف ، مختزلة تاريخًا 
حافاًل بين جدرانها وجنباتها ، لتحكي قصة استثنائية عن الماضي والحاضر.

إعداد : وليد يوسف الشحي

 لشرطة نايف
ً
 لشرطة دبي ثم مركزا

ً
      كانت مقرا

قلعة نايف .. حصٌن حصين وتاريٌخ متين
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

الوجبات المدرسية بين الماضي والحاضر                                                                                                                                          
يحرص أولياء األمور على تناول أبنائهم الطلبة وجبات اإلفطار الخفيفة 
عادة من قيمة غذائية  تتكون  والتي   ، إلى مدارسهم  توجههم  قبل 
عالية ، وفي الماضي القريب يكفي درهم واحد للطالب كي يشتري 
ما يلزمه من وجبة مدرسية في الفسحة وتتكون من السندويتش أو 
، وكان  الوجبة  العصير إلى   ، ثم درهم آخر بعد ذلك إلضافة  الفطاير 
بعض الطلبة زمان من أشقائنا العرب يحرصون على جلب سندويتشات 

الفالفل والفول والطعمية من منازلهم .
عن  أحدهم  يتنازل  عندما  االجتماعي  وحسهم  الصغار  معدن  ويظهر 
 ، المنزل  درهميه في  نسى  الذي  زميله  إلى  لتقديمه  الثاني  درهمه 
عن  ينم  مبكر  تكافلي  مشهد  في  الدرهمين  رفيقه  مع  فيتقاسم 
 بمقولة " مرة لك ومرة عليك " كما 

ً
التعاون وروح األلفة والمودة ، تأسيا

غرس أهالينا هذا المبدأ في نفوسنا.
 
ً
أحدا أخبر  ولم  المنزل  في  نقودي  نسيت  المرات  إحدى  في  أتذكر 
بذلك ، تحاملت على نفسي ، وقاومت دموعي وأنا أرى ذلك التلميذ 
على سندويتشات  ينقض  وهو   - الله  شاء  ما   -  " المتختخ   " السمين 
 .. بالتأكيد ذلك التلميذ لم يقصد 

ً
الفول والطعمية بينما أنا أتضور جوعا

 
ً
إيذائي فهو يعبر عن جوعه كما يحلو له بينما أنا أصارع الجوع انتظارا
 ال ينسى ، واألهم أنه عّدى على خير ، لكن 

ً
للغداء ، كان يوما عصيبا

ذلك التلميذ السمين غاظني بالفعل دون قصد !
في زمن الطيبين كان بعض الطلبة يبيعون في المدارس بعض المواد 
األطفال  أحد  أن  ويروى   ، غيرها  و  المكسرات  مثل  الخفيفة  الغذائية 
وقت  الجوع  قرصه  عليه  أجهز  أن  وبعد  بدرهم   

ً
سودانيا  

ً
فوال اشترى 

الفسحة فذهب السترجاع درهمه بحجة أن الفول فاسد ، فلم يسمح له 
البائع بذلك ، لكنه أجهش بالبكاء بصوت عال وتجمهر الكل حولهما من 
معلمين وطلبة ، فما كان من البائع المخالف إال أن أرجع إليه درهمه 
 من المساءلة والقيل والقال ، وبتلك الحيلة استرجع التلميذ الماكر 

ُ
خوفا

درهمه !
أما في هذه األيام فقد كثرت الشكاوى من قبل أولياء األمور واألمهات 
حول ارتفاع أسعار وجبات ومشروبات المقاصف المدرسية وعدم كفاءة 
ألعمار  المناسبة  الصحية  واالشتراطات  للمعايير  ومطابقتها  بعضها 

الطلبة واألطفال.
ال  أمر  المستوى  هذا  إلى  األسعار  رفع  أن  على  الشكاوى  وأجمعت 
 من الجهات 

ً
  من قبل الموردين ، وتساهال

ً
 واضحا

ً
مبرر له ويعد استغالال

والعشرة  دراهم  فالخمسة   - المشتكين  - حسب وصف  لهم  المصرحة 
أصبحت غير كافية في ظل ارتفاع أسعار وجبات المقاصف.

والتناقض الغريب ، أن التوجيهات الصحية التربوية ال تخلو من المطالبة 
بضرورة االبتعاد عن الوجبات السريعة ، بينما تقوم المقاصف المدرسية 

بتحضير بعضها وبيعها للطلبة واألطفال !
ومضة أخيرة :

على  اآلن  أما   ، قانعة  والنفوس  بسيطة  الحياة  كانت  الماضي  في 
الرغم من توفر كل شيء ، ال يرضينا أي شيء !

تطور جهاز الشرطة 
ثم تطور جهاز رشطة ديب ليصبح تعداده عام 1960 حوايل 106 أشخاص من ضباط وأفراد 

وازداد ليصبح 430 عام 1967 وأصبح تعداده اآلن أكر من عرشة آلف فرد، كم انتقلت 

الجديد عام 1973 والذي يضم ف جنباته اإلدارات املختلفة لقوة  رشطة ديب إىل مقرها 

رشطة ديب.

وكانت القلعة ف السابق تضم مكتب القائد العام لرشطة ديب واملكاتب الخاصة بالرشطة 

واملباحث واملحكمة، وسكنا لبعض الضباط ومكاناً للتوقيف. كم تتوافر ف القلعة مساحة 

استخدمت كمربط للخيول الخاصة بالدوريات.

كم تحتوي القلعة عى مدفع قديم أثري ل يزال ف الباحة الداخلية ملركز رشطة نايف، 

كم تعتر أول مركز تدريب للرشطة، حيث بدأ تدريب أول دفعة من األفراد ف عام 1965 

وتم نقل مقر القيادة العامة لرشطة ديب إىل املوقع الجديد ف ديرة ف عام 1973 وتحولت 

القلعة إىل مقر ملركز رشطة نايف.

إعادة البناء والتطوير
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، بالبدء بأعمل التحديث ف يوليو 1994، وأمر باإلبقاء عى مركز رشطة 

ارتكزت  وحيث  األثري،  شكلها  عى  الحفاظ  ومراعاة  تجديدها  مع  نايف  بقلعة  نايف 

الفكرة املعمرية عى إعادة بنائه وتطويره باستثناء الرج، الذي أعيد ترميمه مع مراعاة 

أن يكون الشكل الخارجي مشابهاً ملامح املبنى القديم للقلعة، وأعيد افتتاحه عام 1997.

متحف نايف
يوفر متحف نايف املوجود بالقلعة معلومات ووثائق تاريخية ومراسيم عن رشطة ديب 

منذ تأسيسها ف عام 1956م، ويتيح للزائر الطاع عى معلومات عن سر قيادات رشطة 

ديب منذ إنشائها، كم ويشارك املتحف ف الفعاليات الوطنية.

يضم املتحف األسلحة واألزياء املختلفة التي كان يرتديها رجال الرشطة ف ديب والشعارات 

واألوسمة والخناجر وأدوات الحمية من الشغب وصوراً عن معامل ديب القدمية والحديثة 

وصوراً ومعلومات عن الحاكم ودوره ف تطوير الرشطة ومجسم عن قلعة نايف القدمية 

والحديثة.

يستقبل املتحف زواره ف منطقة ديرة ف ديب، ليلقوا نظرة عى تاريخ الرشطة ف اإلمارة، 

القدمية. ويقع املتحف بجوار رشطة نايف، ف الجهة  عر سلسلة من الصور واملقتنيات 

اليرى منه، ويتألف من غرفتي، املدخل يكون عى ميي الرج، ومع دخول الباب يجد 

يربطها  مدخل  اليمي  الغرفة  جدار  وف  الصور”،  “غرفة  األوىل  الغرفة  ف  نفسه  الزائر 

تسند سقفاً  بأرضية وجدران حجرية  الغرفتان  وتتاز  املقتنيات”،  “غرفة  الثانية  بالغرفة 

من األعمدة الخشبية، للدللة عى القدم، إل أنها مسقوفة من فوقها باإلسمنت املسلح. 

إطار  ف  تأيت  منها  مجموعة  كل  ومقتنيات،  قدمية  لصور  مجموعات  الغرفتان  وتحوي 

مستطيل عمودي، تعتليه قبة خشبية، مأخوذة من الرتاث املحي ومسلط عليها الضوء، 

وبعضها ينقسم فيها اإلطار املستطيل ف الوسط إىل مربعي، إضافة إىل وجود مجسمي 

للقلعة بشكليها القديم والجديد ف أرضية الغرفة األوىل يساراً، ومجمعي ملقتنيات الرشطة 

القدمية ف الغرفة الثانية.

وعى ميي مدخل الغرفة األوىل صور ملعامل ديب الشهرة، يليها ف الزاوية عدد من كتيبات 

لصور  أخرى  املقتنيات، فمجموعة  غرفة  الرشقي مدخل  بالرتاث، وعى جدارها  متعلقة 

أشهر املباين املرممة ف ديب، منها صور بيت الشيخ سعيد ف الشندغة ف الستينيات، وأخرى 

ف التسعينيات، وقلعة الفهيدي ف بر ديب عام 1950، وصور إرشيفية تاريخية مختلفة .

أما املجموعة الثانية، فإنها تحوي صورة جوية لديب 1951 وأخرى ألحد أسواق ديب القدمية 

1960 وف أسفلهم صورتان لديب القدمية، األوىل لألبراج الهوائية وأكواخ الراستي 1948 ، 

والثانية لرج الساعة ف السبعينيات .

المصادر والمراجع :
dubaiculture.gov.ae

www.alittihad.ae
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محطات شعرية

الصني بوابـــــــــه  ليـــن  مأرب  ســـد  من 
وبساتني  ورد  األرض  شعـــــــــوب  تفرش 
البالدين بني  مجد  مجـــــــــدك  بنيت 
بالبراهني التنميه  معنـــــــــى  عـــــــــززت 
املاليني بني  عز  لشعبك  وأصبـــــــــح 
سنني من  معلـــــــــم  الصــــــني  سور  هذاك 
الصني بوابه  ليـــــــــن  مأرب  ســـــــــد  من 

اجملاالت بكل  مستقـــــــــبل  حققـــــــــت 
اإلمـــــــــارات يافخـــــــــر  يابوخالد  جللك 
وحقـــــــــقت رؤيـــــــــه واألمل والطموحات
العالقات بحكـــــــــم  ياشيـــــــــخ  وجملتنا 
والبطوالت العرب  ياسور  هنـــــــــت  ال 
باملهمات هيبتك  ويشـــــــــهد  يفخـــــــر 
اجملاالت لكل  مستقبـــــــــل  حققـــــــــت 

سور العرب
أبيات مهداة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة-حفظه اهلل- 

الشاعر علي مطر المزروعي

مجاراة
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وريـــــــــاحني ورد  للشيخ  هدا  علـــــــــي 
السالطني سليل  خالد  لبـــــــــو  تهدى 
باجلناحني السحب  روس  طرق  حـــــــــرًا 
وفيني املواقـــــــــف  في  وشعبـــــــــه  وافي 
البغيظني عقـــــــــول  اخلف  هيبتــــه  من 
احملبني قلوب  تفـــــــــرح  طلتـــــــــه  في 

وابيات تعابيـــــــــر  بهدي  معـــــــــه  وانا 
محمد  ولد زايـــــــــد عريـــــــــب السالالت
الهزيالت يصيـــــــــد  وال  اجلـــــــــزال  صاد 
الســـــموات رب  األرض  رب  يحفظـــــــــه 
للعسيرات شمخ  اللـــــــــي  الشجـــــــــاع  نعم 
كثيرات واملواقـــــــــف  غيٍث  ومينـــــــــاه 

سلطان العامري



محطات شعرية

إعداد : سلطان العامري

للشهداء أجمل سطور العز في صفحات تاريخنا العريق رجاٍل، تبقى مأثرهم خالدة تتفاخر 
بها األجيال، أسكنهم اهلل واسع رحمته في الفردوس األعلى   ومن مشاعر األعتزاز  هذه 

القصيدة الوطنية مهداة لشهداء اإلمارات.

أوفيتم الوعد
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الـشـاعـر/ عــادل مـحـمد الـمـيدمه

ذكراكم التاريخ  وفي  رحـلتم  يـامن 
مثواكم الله  بـإذن  الـخلد  جـنة  فـي 
سـرايكم عـن  غـبتم  الـوعد  اوفـيتم 
مـجراكم الـكون  أسـود  زايـد  عـيال 
ثناياكم مـن  تـردد  ذي  الـقسم  وعـد 
ربـاكم الـفزعات  عـلى  الـلي  سـاللـة 
مـحياكم فـي  بـاين  اإلمـارات  جـند 
ننساكم العمر  طول  يأبطال  محال 
مرساكم األحداق  فـي  دوم  بـعيوننا 
حـياكم الـجيش  كـرام  أهـالـي  ويــا 
ميناكم مهد  تربى  من  شـرف  واكـبر 

بصماته بالفخر  مـن  ومـامات  بـاقي 
وفلذاته عزه  الـوطن  هـذا  نـبض  يـا 
جـناته خـير  جـزاكـم  شـهـادة  نـلـتم 
تـحـياته يـلـقـي  والــزمـن  بـقـلـوبنا 
بـطوالته الـواقع  فـي  مـترجم  هاهو 
رايـاته الـهامات  فـي  داٍر  يـافـخر 
بـخيراته مـعطى  لـلذي  الـوفاء  نـبع 
ذاته من  جزء  ينسى  انـسان  مـاظن 
أبـياته فـي  لـلشاعر  الـطيب  يـانكهة 
آلهاته الدمعات  سـالت  مـن  مـأجور 
بـهـباته يـعـرف  ذي  الـمـهمات  لـيـث 



إعداد : النقيب حسن المنصوري

اختتام مسابقات الرماية بشرطة رأس الخيمة 

أفريقيا خضراء

قطار دورينا 

)مبيدان  أقيمت  التي  الرماية  مسابقات  اختتمت 

عنر   160"" مبشاركة  الخيمة  برأس  السوان( 

القطاعات  مختلف  ومن  والسيدات،   الرجال  من 

 ، الخيمة  رأس  لرشطة  العامة  بالقيادة  الرشطية 

العنارص  أفضل  وانتقاء  اختيار  إىل  هدفت  والتي 

املسابقات  ف  الخيمة  رأس  رشطة  فريق  لتمثيل 

واشتملت  الريايض.  الرشطة  اتحاد  ينظمها  التي 

للرجال  والبندقية  املسدس  رماية  عى  املسابقات 

التكتيكية  والرماية  الصحون  ورماية  والسيدات، 

والتي اقترت عى الرجال فقط، وأظهر املشاركون 

الستفادة من  إمكانيتهم عى  تؤكد  عالية  قدرات 

الرنامج وإنهم قادرين عى تحقيق أفضل النتائج 

واعتاء منصات التتويج ف كافة املسابقات. 

معهد  مدير  البكر  محمد  نارص  الدكتور  وأشاد 

حققها  التي  بالنتائج  الخيمة  رأس  رشطة  تدريب 

من  الكبرة  باستفادتهم  تبرش  والتي  املشاركون، 

الصحيحة  بالصورة  يسرون  إنهم  قائاً  الرنامج، 

ومؤكداً حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة 

من  قدراتهم  وتعزيز  منتسبيها  كفاءة  رفع  عى 

تسهم  التي  املسابقات  هذه  مثل  تنظيم  خال 

بالوصول إىل الهدف املنشود، لفتا إىل أن بطولت 

الرماية تعد من البطولت الهامة ف جهاز الرشطة 

كونها تنمي مهارات منتسبيها وتزيد من قدراتهم.

املوسم  وبدأ  انطلقت  دورينا  قطار  رحلة 

واإلثارة  والحياة  الروح  وعادت  الكروي 

املاعب  إىل  واملفتعلة  الصادقة  بجانبيها 

ذهبت  املوسم  بطولت  أوىل  واملدرجات، 

للملك بعد أن أمتع وأقنع الجميع باألسلوب 

 ، السوبر  كأس  ف  الفرسان  لتخطي  األمثل 

وسرناقب ونشاهد بعد أسابيع من اآلن نتائج 

عمل الفرتة الصيفية ف األندية، و ستطفو عى 

السطح وتنكشف لنا الخطوط العريضة لاسرتاتيجيات واألهداف و الوعود التي 

املايض  وتعرات  إخفاقات  كانت  إن  لنشاهد  أكر  سننتظر  البعض،  عنها  تحدث 

القريب والبعيد كانت كفيلة لستيعاب الدروس ملستقبل أفضل وفق خطة عمل 

يحدث  كم  األوفر حظاً  الخيار   B الخطة إىل  اللجوء  أن  أم  املعامل،  ثابتة واضحة 

كل موسم ف أروقة انديتنا. املؤرشات الحارضة أمامنا توحي إىل أن دوري الخليج 

العريب سيكون مختلفاً كلياً ، بعد أن أقدمت الفرق املشاركة عى تدعيم صفوفها 

بالتعاقدات العديدة، وأردفتها بتحضرات لوجستية كلفتها كثراً من املال، 

ومع إعان إشهار الرابطة و "اللوك" الجديد للمسابقة ، و السمح بتواجد 6 لعبي 

من غر الجنسية الماراتية ، وعملية اإلحال والتجديد وتغير الجلد والذي فاق 

نسبة 70 % ف معظم الفرق ، جميعها مؤرشات إيجابية ملوسم استثنايئ، ستكون 

فيه املنافسة حامية الوطيس بي كبار القوم، وكشفت لنا الجولة األوىل أن الشارقة  

بطل الدوري مازال بنفس الطموح والعزمية وأن الزعيم عائد ل محال ف ذلك ، وأن 

العنكبوت الجزراوي لن يرىض إل بالقمة ، وأن شباب األهي أبرز فرسان الرهان 

لخطف اللقب، وأن اإلمراطور و العميد قد تكون لهم كلمة. 

مارفيك  فان  برت  الهولندي  وحقبة  الجديد  عهده  دشن  كذلك  اإلمارايت  األبيض 

بانتصار مهم عى املنتخب املاليزي ف تصفيات كأس العامل و كأس آسيا املشرتكة، 

منتخبنا الوطني والذي هو نتاج إفرازات دورينا، ظهر بتشكيلة غلب عليها طابع 

تُحسب  املسؤولية  تحمل  ف  ُجرأة  وهي  الخرة،  عنارص  ببعض  ُمطعمة  الشباب 

للمدير الفني ف عملية تجديد تشكيلة منتخبنا الوطني، والكل اتفق أن األداء ف 

كوالملبور مل يكن مقنعاً ولكن النتيجة هي األهم ف هذا التوقيت ، وعلينا دعم 

املرشوع والوقوف مع هذا الجيل بالحضور ف املدرجات والتحي باإليجابية والبُعد 

عن الشحن السلبي ف مواقع التواصل الجتمعي، ونحن مقبلي عى مباراة أخرى 

القادم عى  أكتوبر   10 ف  األندونيي  املنتخب  أمام  التصفيات  مشوار  ف  مهمة 

ملعب استاد ال مكتوم تحفة املاعب الماراتية. 

 محمد مبارك

ركن المالعب
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بحلته  األزرق  امللعب  اكتسى  النصر  بنادي  مكتوم  آل  إستاد  يف 
والذي  اجلميل،   تصميمه  بفضل  األنظار  سحرت  التي  اجلديدة 
سيفتح أبوابة ويكون مسرحًا أمام األبيض اإلماراتي احلبيب، حيث 
يخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية يف التصفيات املشرتكة و 

املؤهلة لكأس العامل ونهائيات أمم أسيا.
 وتعد هذه املباراة األوىل لألبيض يف ملعب النصر اجلديد، ونأمل 
املتابعني  ويدرك  وجماهريه  منتخبنا  على  خري  فأل  تكون  أن 
قيمة املواجهة وأهمية نقاطها الثالث التي يتطلع لها منتخبنا 

الوطني ليواصل مسريته بالصورة التي نتمناها .
جماهري اإلمارات واحملبة لهذا املنتخب عليها أن تكون حاضره 
والوقود  واحلافز  السند  وتكون  الالعبني،  لتدعم  باملدرجات 
احملرك لهم طوال املباراة، وأن يكون حضورهم مميز بالتشجيع 
املستمر طوال املباراة ليشعر الالعبني أن خلفهم جماهريهم 
يف هذا املعرتك، الذي نأمل منه بنهاية املطاف حتقيق االنتصار 

ليعود األبيض من جديد للواجهة عرب هذه التصفيات. 
الثالث  والنقاط  الفوز  حققنا  ماليزيا  أمام  السابقة  مباراته  يف 
،وإمام  مقنع  يكن  مل   األداء  ولكن  املاليزية،  األراضي  وسط 
الناصعة  الصورة  لتكتمل  النتيجة  مع  األداء  ننتظر  اندونيسيا 
بعض  استمرار  مع  جتديد  مبرحلة  مير  املنتخب  أن  رغم  البياض 
عناصر اخلربة، وفى هذه الظروف يتطلب من الكل دعم الالعبني 
وتشجيعهم، ودعواتنا بأن نخرج بنتيجة تسعد الشارع الرياضي 

والقائمني على كرة اإلمارات .
على  السوبر  بطل  ليتوج  الشارقة  فريق  اختارت  السوبر  بطوله 
حساب فريق شباب األهلي، بعد ملحمة كروية وسهرة جميلة 
تابعناها لتتجه الكأس يف نهاية املطاف نحو البيت األبيض. وفى 
شعار  وهو  األحمر  اللون  اختارت  السوبر  بطولة  مصر  جمهوريه 
للشارقة  تهانينا  الزمالك،  األبيض  اللون  حساب  على  األهلي 

واألهلي وهاردلك وخريها يف غريها لشباب األهلي والزمالك.
السعودي  الوطني  باليوم  اإلماراتية  احملرتفني  رابطة  احتفلت 
89"" وذلك يف مباريات دوري اخلليج العربي، وجاءت االحتفالية 
السعودية  العربية  اململكة  يف  لألشقاء  تهنئة  رسائل  بث  عرب 
قامت  كما  باملالعب،  احمليطة  االلكرتونية  الشاشات  عرب 

اجلماهري اإلماراتية برتديد األهازيج الوطنية بهذه املناسبة .
مير  وهو  صحي،  لظرف  العامري  سلطان  بالعمل  زميلنا  تعرض 
بالشفاء  له  ودعواتكم  العاجل  الشفاء  له  نأمل  حرجة،  مبرحلة 

والسالمة.

األبيض في األزرق

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

نجح منتخبنا الوطني للناشئي لكرة القدم من حجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس 

أسيا املقرر أقامتها ف البحرين 2020، وجاء تأهل األبيض بكل جدارة واستحقاق 

املجموعة  التي خاضها ف  املباريات  بالفوز ف كافة  الكاملة  العامة  بعد تحقيقه 

نقاط   9 األبيض  وجمع  قرغستان(.  عاصمة  )بيشيك  ف  أقيمت  والتي  السادسة 

بالفوز عى كل من منتخبات العراق ولبنان قرغستان املستضيف. وأكد حضوره 

القوي عى فرق مجموعته، مم يبرش مبستقبل للكرة اإلماراتية ف السنوات القادمة 

مع اكتسابهم خره املباريات الدولية وتأهيلهم واعددهم بالصورة الصحيحة.

 من جانب أخر تلقى اتحاد اإلمارات لكرة القدم رد رسمي من التحاد األسيوي 

منتخب  نظرة  أمام  الوطني  منتخبنا  مباراة  بحضور  للجمهر  السمح  يؤكد 

إندونيسيا يوم 10أكتوبر الجاري بنادي النر، والتي تقام ضمن التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة عى نهائيات كاس العامل ونهائيات كأس أسيا لحساب املجموعة السابعة، 

وكان منتخبنا قد استهل مشواره بالفوز عى املنتخب املاليزي بكوالملبور بهدفي 

مقابل هدف ليحصد نقاط املباراة الثاث. 

الشارقة بطاًل لكأس سوبر 
الخليج العربي

منتخب اإلمارات للناشئين يتأهل بالعالمة الكاملة 

شباب  عى  تغلب  بعدما  الحرتاف  ف عر  األوىل  للمرة  السوبر  كأس  الشارقة  حقق 

األهي بركات الرتجيح ف املباراة التي جمعتهم عى إستاد آل مكتوم بنادي النر. وقد 

انتهى الوقت األصي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ودخل الفريقي املباراة 

برغبة كبرة للفوز بالكأس لتكون لهم فاتحة خر مع انطاقة املوسم الريايض . وشهدت 

املباراة أثارة وندية كبرة وتفاعل معها الجمهور الكبر الذي حرص عى مؤازرة الاعبي، 

ورسم لوحة جميلة ف املدرجات متشحة بأعام وشعارات الفريقي حيث أعطت هذه 

الجمهر كأس السوبر مذاق خاص . ونال لعب الشارقة الحسن صالح البطاقة الحمراء 

ف منتصف الشوط األول، ومل ينجح شباب األهي من استغال النقص العددي لبسالة 

وتألق لعبي الشارقة. كم تعرض نجم خط وسط شباب األهي ماجد حسن إىل أصابه 

أدت إىل استبداله. 

الخليج  كأس سوبر  أبطال  تتويج  الكرة  اتحاد  رئيس  غليظة  بن  مروان  وشارك سعادة 

املحرتفي، وسعادة  رابطة دوري  الجنيني رئيس  نارص  لله  العريب بحضور سعادة عبدا 

افتتاح  املحرتفي حفل  رابطة  وأقامت  الريايض.  ديب  العام ملجلس  األمي  سعيد حارب 

لتاريخ  مسبوقة  غر  الوثائقية  السلسلة  من  مقتطفات  بعرض  فقراته  استهلت  متميز 

اإلمارات، تاه عرض تقديم عن املباراة، وأنشدت الجمهر النشيد الوطني ف الدقيقة 

اللجنة العديد من الجوائز والهدايا  السادسة ترحم عى أرواح الشهداء، كم وقدمت 

للجمهر باملناسبة.

ركن المالعب
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أخبار المجتمع

حر سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب حفل 

الستقبال الذي أقامه غانم محمد غانم 

املري مبناسبة زفاف نجله » عبدالله 

» إىل كرمية محمد أحمد بالقيزي 

الفايس. و حر الحفل الذي أقيم ف 

فندق ميدان ف منطقة ند الشبا ف ديب 

عدد من الشيوخ و أعيان الباد و أبناء 

القبائل و أقارب العروسي.

حر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعا ويل عهد 

أم القيوين حفل الستقبال الذي أقامه إبراهيم سامل إبراهيم 

العويني مبناسبة زفاف نجله محمد إىل كرمية السيد أحمد 

بن عي حميد بن ضاحي. كم حر الحفل، الذي أقيم ف 

قاعة البيت متوحد ، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد املعا 

والشيخ  القيوين،  أم  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب 

عي  بن  مفتاح  والشيخ  املعا،  راشد  بن  سعود  بن  صقر 

مدير مكتب سمو ويل عهد  الخاطري، وسيف حميد سامل 

القيوين، وجمع من املدعوين. وقدم سمو ويل عهد أم  أم 

القيوين والشيوخ والحضور التهاين والتريكات ألهل وأقارب 

العروسي.

القاسمي ويل عهد  الشيخ محمد بن سعود بن صقر  حر سمو 

رأس الخيمة حفل الستقبال الذي أقامه أحمد محمد عي املهبويب 

مبناسبة زفاف نجله » محمد« إىل كرمية أحمد درويش التميمي. 

و حر الحفل - الذي أقيم ف صالة شمل لألفراح ف منطقة جلفار 

برأس الخيمة - الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير 

القسم اإلعامي ملكتب سمو ويل عهد رأس الخيمة و الشيخ محمد 

بن سعود بن خالد القاسمي وعدد من وجهاء القبائل و املسؤولي 

واملدعوين واألهل و األقارب و األصدقاء. وهنأ سمو ويل عهد رأس 

الخيمة العريس ووالده وأقارب العروسي بهذه املناسبة السعيدة 

سائا الله عز وجل أن يكلل حياة العروسي بالرفاه و أن يرزقهم 

الفنون  من  مجموعة  الحربية  الفرقة  وقدمت  الصالحة.  الذرية 

الرتاثية و الشعبية ابتهاجا باملناسبة.

حمدان بن محمد 
يحضر أفراح المري 

والفالسي

ولي عهد أم القيوين يحضر أفراح العويني وبن ضاحي

ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح المهبوبي والتميمي
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أخبار المجتمع

مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  حر 

الذي  الحفل   ، التسامح  آل نهيان وزير 

وفتاة من  شابا  زفاف 12  مبناسبة  أقيم 

الذي  الحفل  العوامر. حر  أبناء قبيلة 

العي  مركز  ف  احتفالت  بقاعة  أقيم 

نهيان  بن  مبارك  الشيخ  للمؤترات 

محمد  والشيخ  نهيان  آل  مبارك  بن 

املجلس  عضو  العامري،  ركاض  بن 

والشيخ  ابوظبي  إلمارة  الستشاري 

املجلس  عضو  العامري  حم  بن  مسلم 

من  وعدد  أبوظبي،  إلمارة  الستشاري 

أعيان القبائل، وجمع من األهايل.

نهيان بن مبارك يحضر العرس الجماعي ألبناء العوامر

ويل  القاسمي،  صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  حر 

حبيب  الدكتور  أقامه  الذي  الستقبال  حفل  الخيمة،  رأس  عهد 

غلوم حسي العطار مبناسبة زفاف نجله خالد إىل كرمية الدكتور 

عبدالسام حنفي محمد شافعي املدين. كم حر الحفل - الذي 

أقيم بصالة البيت متوحد مبنطقة الرفاعة ف رأس الخيمة - الشيخ 

خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب 

الستثمر والتطوير والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي 

والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم اإلعامي 

ملكتب سمو ويل عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن 

القاسمي، رئيس دائرة  القاسمي والشيخ محمد بن حميد  خالد 

الدكتور  والشيخ  الشارقة  إمارة  ف  املجتمعية  والتنمية  اإلحصاء 

املسؤولي  وكبار  الباد  وجهاء  من  وعدد  املعا  نارص  بن  عمر 

والفناني واإلعاميي واملدعوين واألهل واألقارب واألصدقاء.

محمد بن سعود يحضر حفل زفاف خالد حبيب غلوم

 تعزية تعزية تعزية
تتقدم القيادة العامة لشرطة

 رأس الخيمة بخالص العزاء 
والمواساة إلى

 العقيد متقاعد علي عبد الله احلياي  
في وفاة المغفور له بإذن اهلل 

والده ، وجد 
العريف أحمد علي عبد الله احلياي 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تتقدم القيادة العامة لشرطة 
رأس الخيمة بخالص العزاء 

والمواساة إلى
 النقيب إبراهيم علي اليوحة ،
 في وفاة المغفور لها بإذن اهلل 

والدته..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها  

بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 
، تنعى مجلة » العين الساهرة « 

حسني فالح اجلابري 
الذي انتقل إلى جوار ربه ،

 سائلين اهلل جلت قدرته أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
يواجه رجال األمن اليوم تحديات عصرية جسيمة  تضاف إلى التزاماتهم المعتادة .. ولعل أبرزها 
ما يواجهونه هي المتغيرات االجتماعية المتالحقة ، وأهمها طبيعة الروابط االجتماعية وما تمثله 
القيم المتداولة واتجاهات السلوك وتوابع الفكر الذي يسود المجتمع. مما يضع على األجهزة 
األمنية ثقاًل مضافًا لحماية مرتكزات المجتمع ، وما تمثله تلك السلوكيات والروابط الجمعية 

السائدة والعمل على حمايتها ضد الجريمة عبر تنمية ورعاية القيم واألخالق. 

أيها األخوة
وباعتبار الجريمة ظاهرة اجتماعية تشكل انتهاكًا للقيم واألخالق، لذلك البد أن يكون من ضمن 
مهام األجهزة الشرطية وضع الحلول للظواهر المؤرقة ، كما يقع على عاتق تلك األجهزة رعاية 
المودعين في المؤسسات العقابية حتى بعد اإلفراج عنهم ليعودوا أفرادًا أسوياء صالحين بعد 

أن ينالوا اإلفراج، وضمان عدم عودتهم لممارسة النشاط اإلجرامي.
المتغيرات  عن  ناتجة  كلها  وهذه   ، تقليدية  وأخرى  مستحدثة  جرائم  هناك  المنظور  في 
االجتماعية التي تحدث داخل المجتمع أو بفعل تأثر هذا المجتمع بثقافات وافدة ، وهنا البد 
أن يطغي دور » الشرطة المجتمعية« وإسهامه في عمليات التأثر والتأثير نحو أبعاد شبح تلك 

الجرائم عن األفراد وحمايتهم عبر التركيز على منظومة القيم الراسخة.

أبناء العين الساهرة
علينا أن ال نغفل التأثير الذي تتركه التحديات االقتصادية التي يمر بها المجتمع، والذي بدوره 
يؤثر على المنظومة األمنية وما تتركه تلك المتغيرات على هذا الجانب وما تخلفه من مشكالت، 

وما يضاف الى عملها من جهود لحماية حقوق اإلنسان وصون حرياته. 

أيها األخوة
أن نكون سباقين في عمليات  لنا  لذلك البد   ، الجودة  بمعايير  الخدمات  أداء  تقاس عملية 
سياق  في  تدخل  التي  واألجهزة  والمعدات  اآلليات  ومثلها  عليها  نعمل  التي  األنظمة  تطوير 
تحقيق أمن المجتمع، وبالمقابل نسعى جاهدين عبر تلك األنظمة المتطورة لكسر وتفتيت 
التي تبث سمومها هنا وهناك. وبهذه نكون قد  وضعنا أيدينا على طريق  الجريمة  شبكات 
النجاح في مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة األمنية، ونوقن بأن ما نبذله من جهد في 

هذا المضمار هو السياج الحامي لوطن نفخر به وبمن يقوده نحو األمن واألمان. 

التحديات العصرية للمنظومة األمنية

إن القائد الناجح هو الذي 
يستفيد من صفاته وخصائصه 

في فهم الظروف المحلية 
وكيفية التعامل معها حتى 
يكون على المستوى القيادي 

المرغوب فيه.
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