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محطة شرطية

ديسمبر 
 فرحة وطن
خالدًا خلود الشمس

 يا وطني
اليوم الوطني مناسبة 
خالدة ووقفة عظيمة ، 
تروي قصة بناء الوطن 

وشموخه للعلياء، وتنقل 
لألجيال سيرة عطرة 

توحي في معانيها أمانة 
قيادة، ووفاء شعب...

                           اخلري يبقى ، ويخلد من يجسده مثااًل لتلك الصفة احلميدة التي حبانا اهلل 
البالد ومن فيها، وليس  أرجاء  ليعم على  بها بفضله، وبفضل من كرس منهج اخلري، 

ذاك فحسب ، بل حتى البعيد هناك فهو يحتضن اإلمارات بقلبه وعيونه، وكأنها بالده .
ملن  والنبض،  القلب  من  احلب  ذكرها  ويف   ، الكتب(  من  إنباًء  )أصدق  البعيد  وشهادة 

أعطى، والدعاء ملن ربى وأرسى نهجًا ثابتًا، فاستحق اخللود مبا فعل.
من  روح  على  مين  بأن  عاله  يف  للباري  خاللها  من  نتضرع  وطن”  “فرحة  ديسمرب  يف 
ويف  واخلري،  والتسامح  احلب  نهج  على  “اإلمارات”  اخلالد  الشاهد  هذا  وبنى  أسس 
الشيخ  الراحل  لعبدك  الفسيحة  الواسعة  اجلنان  بطلب  هلل  الدعاء  أكف  نرفع  ديسمرب 
زايد بأن جتعله من الساكنني اخلالدين فيها ملا أسلف وقدم ، إنك سميع جميب الدعاء 

يا رب.
يف ذكرى تلك اخلطوة التي باركها اهلل ، وبارك حولها، وأيدها سبحانه عز وجل مبزيد من 
الرعاية واحلب، نحتفل جميعًا مبا وصلت إليه بالدنا بفضل القائمني عليها من شيوخنا 
الكرام وحكامنا الذين نفاخر بهم الدنيا، ملا كرسوه من نهج للتسامح واحملبة، والبناء 
ولتأخذ   ، أبرزها  ، بل من  الفسيح  العامل  اإلمارات  واحدة من جنوم هذا  لتكون  املكني  
الداخلية  التسامح كمنهج عمل يف سياساتها  آثرت  التي  الدول  مكانها على خارطة 
وليس غريها، ملا  والبلدان املتقدمة  الدول  عند ذكر  يحتذى  واخلارجية، فأضحت مثاًل 
الدولة  عمل  منهج  يف  وأدخلتها  والتكنولوجيا  والعلوم  التقدم  وسائل  من  انتهجته 
التقدم بيسر وسهولة، لتقدمي خدمات قل نظريها  تتعامل مع ذلك  أجيااًل  لتخلق منه 

يف املنطقة ، بل على مستوى العامل إن لن نبالغ. 
اليوم الوطني مناسبة خالدة ووقفة عظيمة ، تروي قصة بناء الوطن وشموخه للعلياء، 
وتضحيات   ، شعب  ووفاء  قيادة،  أمانة  معانيها  يف  توحي  عطرة  سرية  لألجيال  تنقل 
أبنائه بدمائهم الطاهرة ذودًا عن ترابه العزيز ليسجلوا القصص البطولية التي يف سفر 
الوطن اخلالد، ولتعلي مناقب عظيمة سطرها مؤسس هذه البالد )املغفور له( الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان بفضل اهلل، ومبا يتمتع به من حكمة وحنكة، ألن يغري جمرى 
التاريخ وقيادة البالد والشعب إىل الوحدة والتطور واالزدهار، متمسكًا بعقيدته، ثابتًا على 

دينه.
الوطن،  عرفها  التي  العمالقة  النهضة  مسرية  خاللها  من  نتابع  عزيزة  مناسبة  هي 
ليتميز من خاللها على كثري من الدول، حتى باتت بالدنا مالذًا لكل الذين ينشدون اخلري 
واألمان ، ولكل باحث عن األمن ورغد العيش ، وهي مناسبة لتجسيد التضحية والوفاء 
بكل ما حتمل الكلمة من معنى، وهي أساس االنتماء للوطن وتأكيدًا على كل ما يجعله 

يف الصدارة بني األمم.
يوم االحتاد تكريس لقيم الوالء واالنتماء  لرتاب اإلمارات، ولشهدائنا الذين نحتفل بيومهم 
مسرية  إليها  تصبو  التي  اآلمال  باالحتفال  الفرحة  وتعكس  كما  ضمائرنا،  يف  اخلالد 
الوطن، ولتجسد ألوانها لوحة بديعة ترتجم مشاعر الشعب ، وتكرس صدى حبها لقيادة 

البالد الرشيدة،، كأين أراها يوم عرس نباهي به الدنيا. 
العلم  سارية  شكلت  التي  بتضحياتهم  نباهي  الذين  لشهدائنا  عطرة  سرية  وهي  
صاحب  رأسها  وعلى   ، الرشيدة  قيادتنا  نهج  حتت  ودميومتها  وزهوها  البالد  لرفعة   ،

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل - .
كل ) ديسمرب( واإلمارات وأهلها وقيادتها الرشيدة بألف ألف خري .
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برعاية رئيس الدولة وحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام 

اإلمارات تحيي »إرث األولين« 
في عرسها الوطني الثامن واألربعين

واألســى  احلــزن  مــن  مبزيــد  اإلمــارات  ودعــت 
أحــد رجالهــا اخمللصــن الذيــن ســاهموا فــي بنــاء 
الوطــن ، وهــو الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان 
ممثــل صاحــب الســمو رئيــس  الدولــة ، وهــو 
االبــن الثانــي للمؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان يرحمــه اللــه  ، حيــث تقلــد الراحــل 
مناصــب عــدة وعمــل علــى رفــع شــأن وســمعة 
بــاده عاليــا فــي احملافــل الداخليــة واخلارجيــة.

املغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد 
الســمو  نهيــان ممثــل صاحــب  آل  ســلطان  بــن 
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــن 
مواليــد أبوظبــي عــام 1955م، تلقــى تعليمــه 
وأبوظبــي وواصــل دراســته  العــن  فــي  األولــي 
فــي بيــروت، وتخــرج عــام 1973 م مــن كليــة 
ســاند هيرســت العســكرية البريطانيــة، والتحــق 
مــن  كل  فــي  خارجيــة  عســكرية  بــدورات 

ومصــر. باكســتان 
رحمــك اللــه يــا ســلطان القلــوب ، وحامــي عريــن 
التــراث الوطنــي رحمــة واســعة وأســكنك فســيح 
مــا  علــى  خيــرًا  عنــا  اللــه  وجــزاك   ، جناتــك 
ــاص. ــان وإخ ــد وتف ــن جه ــك م ــك لوطن قدمت

اإلمارات تودع سلطان بن زايد
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون 
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محطة شرطية

وبهــذه املناســبة الغاليــة، رفــع ســعادة اللــواء عــي بن 

ــكات  ــاين والتربي ــات الته ــمى آي ــي، أس ــوان النعيم عل

إىل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 

نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اللــه" وصاحــب الســمو 

ــس  ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب "رعــاه 

اللــه" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 

ــى  ــد األع ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب ــان ويل عه آل نهي

الســمو  أصحــاب  وإخوانهــم  املســلحة،  للقــوات 

ــارات،  ــكام اإلم ــى ُح ــس األع ــاء املجل ــيوخ أعض الش

مبــاركاً لهــم مــا حققتــه مســرة التحــاد مــن إنجــازات 

ــدداً  ــاً ومج ــاً وعاملي ــاً وإقليمي ــزة محلي ــدة ومتمي فري

العهــد والــولء والوفــاء للوطــن وقيادتــه الرشــيدة 

عــى أن تكــون رشطــة رأس الخيمــة العــي الســاهرة 

مــن  املزيــد  نحــو  املــي  و  املكتســبات  لحميــة 

ــة. ــا الحبيب ــادة ف دولتن الري

ــي الـــــ  ــوم الوطن ــال بالي ــج الحتف ــدأ برنام ــث ب حي

) 48 ( بالســام الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة 

رشطــة  موســيقى  فرقــة  قدمتــه  الــذي  املتحــدة، 

رأس الخيمــة، فضــاً عــن تقدميهــا ملجموعــة مــن 

ثــم  املتعــددة،  العســكرية  املوســيقية  العــروض 

قدمــت الشــاعرة دلل عــي آل عــي قصيــدة شــعرية 

بعنــوان ) يــا خليفــة (، كــم قــدم الســيد وليد الشــحي 

قصيــدة شــعرية ف حــب اإلمــارات، عقــب ذلــك تــم 

ــا  ــاهمت فيه ــية، س ــروض مدرس ــرات وع ــم فق تقدي

ــة  ــت ولوح ــايس اوبري ــم األس ــت للتعلي ــة الظي مدرس

ــس الخاصــة  اســتعراضية، كــم قدمــت مدرســة هارب

ــق  ــام فري ــم ق ــتعراضية، ث ــروض اإلس ــن الع ــة م لوح

الســعادة وضمــن مبادراتــه لتعزيــز الســعادة ف بيئــة 

العمــل املؤســي بــإرشاف ســعادة العميــد عــادل عبــد 

اللــه النعيمــي نائــب مديــر عــام املــوارد والخدمــات 

املســاندة برشطــة رأس الخيمــة، بتكريــم املــدين أحمد 

زهــران مــن إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة واإلتصــالت 

بهديــة ) املوظــف صاحــب املوقــف املتميــز( ، تقديــراً 

لجهــوده املتميــزة ومواقفــه اإليجابيــة ف العمــل، كــم 

تــم إجــراء ســحوبات عــى فئــة املســتخدمي بالقيــادة 

العامــة لرشطــة رأس الخيمة، وســحب )5 ( أســمء من 

املســتخدمي، وتقديــم جوائــز نقديــة لهــم، فضــاً عــن 

ــة  ــادة أعضــاء القنصلي ــة إىل الس ــز عيني ــم جوائ تقدي

الهنديــة، كــم تــم إجــراء ســحوبات أخــرى عــى كافــة 

ــة  ــوع ) 48 ( هدي ــحب مجم ــة، وس ــي الرشط موظف

أخــرى قُدمــت إىل موظفــي رشطــة رأس الخيمــة، 

الوطنــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن  وابتهاجــاً  احتفــالً 

ــة  ــرات فلكلوري ــال فق ــم شــهد الحتف الـــــ ) 48 ( ك

اســتعراضية مســتوحاة مــن الــرتاث الوطنــي مثــل 

فقــرة ) اليولــة ( وغرهــا مــن العــروض احتفــاًء بهــذه 

ــة. ــبة الغالي املناس

ومــن جانــب آخــر، احتفلــت إدارة املــرور والدوريات، 

ــب  ــد تدري ــاملة، ومعه ــة الش ــز الرشط وإدارات مراك

رشطــة رأس الخيمــة، واملؤسســة العقابيــة واإلصاحية، 

املوظفــي  مبشــاركة   )  48  ( الـــــ  الوطنــي  باليــوم 

ــي. واملتعامل

m شرطة رأس الخيمة تحتفل باليوم الوطني الـــــ ) 48 (
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة

احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، باليوم الوطني الـــــ ) 48 ( لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بحضور سعادة اللواء علي 
عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، و سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس 

الخيمة، والسادة المدراء العامون، وكبار الضباط، ومدراء اإلدارات، وجميع منتسبي شرطة رأس الخيمة ، وبحضور كذلك أعضاء 
القنصلية الهندية، وممثلي الجاليات باإلمارة، حيث أقيمت االحتفالية أمام مبنى )الشهيد طارق الشّحي ( بمبنى القيادة العامة.
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يقام على مستوى الدولة لعام 2019 ...
 اللواء بن علوان يفتتح معرض وزارة الداخلية للتوعية والسالمة المرورية 

أفتتــح اللــواء عــي عبــد اللــه بن علــوان النعيمــي قائد 

عــام رشطــة رأس الخيمــة معــرض التوعيــة والســامة 

ممثلــة  الداخليــة،  وزارة  تنظمــه  الــذي  املروريــة 

ــرور  ــروري وإدارات امل ــيق امل ــة للتنس ــاإلدارة العام ب

والدوريــات بالدولــة، والــذي أقيــم عــى مســتوى 

الدولــة  ف مركــز  )املنــار مــول( بــرأس الخيمــة، 

بحضــور العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب 

ــاط  ــن ضب ــدد م ــة وع ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ

األخــرى  والقيــادات  الخيمــة  رأس  رشطــة  قيــادة 

ــاري.  ــز التج ــن رواد املرك ــور م ــاركة ، وجمه املش

تضمــن املعــرض  أعــمل تحمل رســائل توعيــة مرورية 

موجهــة إىل كافــة أفــراد املجتمــع، تهــدف إىل إيضــاح 

مخاطــر الحــوادث املروريــة ومســبباتها ونتائجهــا، 

وبعــض الســلوكيات الخاطئــة املرتكبــة أثنــاء القيــادة 

ــة.  ــز الســامة املروري بهــدف تعزي

وف كلمــة لــه عــى هامــش املعــرض قــال اللــواء 

النعيمــي أن وزارة الداخليــة والقيــادات الرشطيــة 

العربيــة  اإلمــارات  لتحقيــق رؤيــة دولــة  تســعى 

املتحــدة بــان تكــون مــن أفضــل دول العــامل ف ) 

األمــن والســامة(، وذلــك مــن خــال العمــل الــدؤوب 

عــى إنجــاز الهــدف الســرتاتيجي  ب"جعــل الطــرق 

أكــر أمانــا" وبلــوغ املــؤرش الوطنــي الــذي وضــع 

لخفــض الوفيــات بشــكل ملمــوس. مضيفــاً  كــم 

ــة  ــر الرسع ــزوار مبخاط ــف ال ــرض تعري ــدف املع ويه

مــن خــال مــا يتــم عرضــه مــن لوحــات وابتــكارات 

وصــور لحــوادث مروريــة، تبــي بعــض أخطــاء ســائقي 

املركبــات والتــي تــؤدي إىل وقــوع الحــوادث املروريــة 

ــا. ــم عنه ــي تنج ــائر الت والخس

ــر  ــران مدي ــن ع ــد ب ــعيد  عبي ــد س ــر العقي ــم ذك في

إدارة املــرور والدوريــات بالقيــادة العامــة لرشطــة أم 

ــروري  ــام امل ــة واإلع ــق التوعي ــس فري ــن، رئي القيوي

ــوزارة إلقامــة مثــل تلــك  ــة، تعمــد  ال ــوزارة الداخلي ب

املعــارض وعــى مــدار العــام وف أماكــن مختلفــة 

مــن البــاد بهــدف التعريــف ونــرش الثقافــة املروريــة 

ــة ،  ــات العمري ــف الفئ ــشء ومختل ــن الن ــال م لألجي

ــوادث  ــر الح ــق مبخاط ــتخدمي الطري ــف مس ولتعري

ــة. املروري

ــي  ــات الت ــن الحم ــأيت ضم ــرض ي ــراً إىل أن املع مش

إدارة  لخطــة  تنفيــذاً  الداخليــة،  وزارة  تنظمهــا 

التنســيق املــروري بــوزارة الداخليــة والتــي تســعى إىل 

خلــق جيــل واع ومثقــف ومــدرك ألهمية التعــاون بي 

مختلــف القطاعــات للوصــول إىل املنظومــة املتكاملــة 

ــن الحــوادث  ــن ومســتقر وخــال م ــع آم نحــو مجتم

ــن عــران عــى أن الربامــج  ــد ب ــد العقي ــة. وأك املروري

ــة  ــة املروري ــع مســتوى الثقاف ــة تســهم ف رف التوعوي

منهجيــة  ضمــن  املجتمــع،  مختلــف رشائــح  بــي 

التواصــل املجتمعــي، ومبــا يســهم ف تعزيــز الســامة 

املروريــة، منوهــاً إىل أن املعــرض تضمــن العديــد 

رســائل  عــدة  تحمــل  التــي  اإلرشــادية  اللوحــات 

ــلبية  ــا الس ــة وأثاره ــوادث املروري ــن الح ــة ع موجه

التــي تخلفهــا ومنهــا الخســائر البرشيــة والجتمعيــة 

والقتصاديــة وغرهــا.

ودعــا الجمهــور إىل التعــرف عــى مســببات الحــوادث 

املروريــة ومخاطرهــا. وتضمــن حفــل الفتتــاح فقــرات 

منوعــة تتعلــق بالســامة املروريــة قدمهــا طلبــة 

ــم  ــم ت ــة ، ك ــة التعليمي ــة رأس الخيم ــدارس منطق م

تســببها  التــي  األرضار  عــن  واقعيــة  عــرض قصــة 

الحــوادث املروريــة، فيــم عزفــت فرقــة موســيقى 

رشطــة رأس الخيمــة أنغــام أشــجت بهــا الحضــور. وف 

ختــام الحفــل كــرم ســعادة قائــد رشطــة رأس الخيمــة 

بإقامــة  املشــاركة  والجهــات   ، املثاليــي  الســائقي 

ــرض.  املع
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m خالل زيارة تفقدية اطلع خاللها على آلية عمله

ابن علوان يشيد بجهود المكتب اإلعالمي لحكومة رأس الخيمة
أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

ــدور  ــة ال ــى أهمي ــة ع ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ

رأس  لحكومــة  اإلعامــي  املكتــب  بــه  يقــوم  الــذي 

الخيمــة ف تغطيــة ومتابعــة فعاليــات وأنشــطة اإلمــارة 

ــات  ــات والهيئ ــف الجه ــة ملختل ــة تفاعلي ــاره منص باعتب

اإلعاميــة بدعــم ومتابعــة صاحــب الســمو الشــيخ 

ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعــى 

حاكــم رأس الخيمــة .

وأضــاف خــال زيارتــه ملقــر املكتــب اإلعامــي لحكومــة 

ســعادة  اســتقباله  ف  كانــت  حيــث  الخيمــة  رأس 

ــد  ــور العقي ــب بحض ــام للمكت ــر الع ــاين املدي ــة فط هب

ــام،  ــد الع ــب القائ ــر مكت ــة مدي ــه جك ــد الل ــروان عب م

األداء  مستشــار  الشــفري  ســيف  أول  واملستشــار 

املؤســي والســرتاتيجي، أن املكتــب يلعــب دورا حيويــا 

ــات  ــة الجه ــة لكاف ــود اإلعامي ــيق الجه ــادة وتنس ف قي

والدوائــر الحكوميــة مبــا يســهم ف تعزيــز مكانــة اإلمــارة 

ف كافــة املجــالت ، مشــرا إىل أن هــذه الزيــارة تهــدف 

إىل توثيــق عــرى التعــاون بــي القيــادة العامــة لرشطــة 

ــرز  ــى أب ــاع ع ــي لإلط ــب اإلعام ــة واملكت رأس الخيم

ــث. ــي الحدي ــل اإلعام ــال العم ــات ف مج املمرس

وأشــاد ســعادته بالجهــود الحثيثــة التــي يتبــوأ بهــا 

املكتــب اإلعامــي لحكومــة رأس الخيمــة والقامئــي 

عليــه ف إيصــال الرســالة اإلعاميــة الهادفــة التــي تحقــق 

الرشــيدة وتدفــع مســرة  الحكومــة  رؤى وتطلعــات 

البنــاء والتطــور ف اإلمــارة.

ــة  ــى أهمي ــاء ع ــال اللق ــوان خ ــن عل ــواء ب ــد الل وأك

ــارات  ــادل الزي ــى تب ــي ع ــي الجانب ــرتك ب ــرص املش الح

والخــربات والتجــارب الناجحــة ف مجــال اإلعــام، ف 

إطــار توجيهــات ســمو الحاكــم وسياســة وزارة الداخليــة 

الخيمــة  رأس  رشطــة  بــي  الســرتاتيجية  والرشاكــة 

واملكتــب اإلعامــي، منوهــاً  ســعادته إىل رضورة تفعيــل 

املزيــد مــن جســور التعــاون املشــرتك لســيم ف مجــالت 

التدريــب والتأهيــل للكــوادر اإلعاميــة الشــابة وتطبيــق 

أفضــل املمرســات مبــا يواكــب املتغــرات التــي أحدثتهــا 

ــال. ــام والتص ــالت اإلع ــة ف مج ــورة التكنولوجي الث

ــي  ــب اإلعام ــام للمكت ــر الع ــت املدي ــا مثن ــن جانبه م

ــادة العامــة لرشطــة  لحكومــة رأس الخيمــة حــرص القي

ــف  ــع مختل ــاون م ــد جســور التع ــة عــى م رأس الخيم

ــب  ــع املكت ــام وم ــكل ع ــارة بش ــة باإلم ــات العامل الجه

األهــداف  تحقيــق  ف  يســهم  مــم  خــاص  بشــكل 

التــي  والزدهــار  التقــدم  مســرة  ودعــم  املنشــودة 

ــارة بخطــوات واثقــة ومدروســة بفضــل  ــا اإلم تســر به

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

القاســمي .

وأوضحــت أن مــن أولويــات املكتــب اإلعامــي تجســيد 

الخيمــة  رأس  حاكــم  الســمو  صاحــب  توجيهــات 

دوره  وإبــراز  اإلعــام،  لقطــاع  املســتقبلية  ورؤيتــه 

ــارة  ــر املتكامــل ف اإلم ــود التطوي ــادة جه الداعــم ف قي

ــق  ــة وتحقي ــات الحيوي ــة القطاع ــتثمر ف كاف ــرب الس ع

التنميــة املســتدامة.

وتــم خــال اللقــاء اســتعراض أهــم مامــح تطور املشــهد 

ــدرات  ــز لق ــن تعزي ــه م ــا واكب ــارة وم ــي ف اإلم اإلعام

ــة صاحــب  ــارة ف ضــوء رؤي ــي ف اإلم التصــال الحكوم

الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو 

املجلــس األعــى حاكــم رأس الخيمــة، وتوجيهــات ســموه 

بتأكيــد دور التصــال الحكومــي ف نــرش املعلومــات 

يتــم  الدقيقــة واملوثقــة حــول اإلمــارة، وإبــراز مــا 

تحقيقــه عــى أرضهــا مــن إنجــازات ُملِهمــة تســعى بهــا 

رأس الخيمــة للمشــاركة ف صنــع مســتقبل أفضــل لهــا، 

وإنجــازات رشطــة رأس الخيمــة خــر دليــل عــى ذلــك، 

ــالت  ــف املج ــى مختل ــوء ع ــليط الض ــة إىل تس باإلضاف

تأثــر  ذي  كرشيــك  اإلعــام  دور  وتأكيــد  التنمويــة، 

ــة. ــاء والتنمي ــر والبن ــات التطوي ــم عملي ــايب ف دع إيج

وف نهايــة الزيــارة اطلــع ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس 

ــة  ــة التفقدي ــال الجول ــه خ ــق ل ــد املراف ــة والوف الخيم

ــب اإلعامــي لحكومــة رأس الخيمــة عــى  ــق املكت ملراف

ــتمعوا  ــب واس ــة ف املكت ــل املتبع ــة العم ــة وطبيع آلي

ــم  ــم ت ــب ، ك ــام املكت ــول أداء أقس ــل ح ــرشح مفص ل

اإلطــاع عــى منظومــة التصــال لحكومــة اإلمــارات 

ــة.  ــل اإلعامي ــاذج العم ومن

شرطة رأس الخيمة تفعل نظام االستدعاء اإللكتروني
اللــه بــن علــوان  اللــواء عــي عبــد  أشــاد ســعادة 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، بالجهــود التــي 

ــة  ــن رسع ــز زم ــبيل تعزي ــة ف س ــا وزارة الداخلي تبذله

الســتجابة الــذي يدعــم تطويــر أداء العاملــي والرتقــاء 

بالخدمــات املقدمــة مــم يعــزز مــؤرش الشــعور باألمــن 

واألمــان، مثمنــاً ســعادته منظومــة الســتدعاء اإللكــرتوين 

ــة  ــع الجاهزي ــام رف ــر نظ ــتحداثها لتطوي ــم اس ــي ت الت

ف  الخيمــة  رأس  لرشطــة  العامــة  القيــادة  ملرتــب 

ــة، مــن خــال ارســال رســائل اســتدعاء  الحــالت الطارئ

الكرتونيــة للمرتــب املعنــي خــال فــرتة زمنيــة محــددة، 

األمــر الــذي يحتــم عــى كل مــن وردتــه الرســالة رسعــة 

الســتجابة بالحضــور فــوراً اىل املوقــع الــذي تــم تحديــده 

ف الرســالة وتكليفــه بالتواجــد بــه خــال زمــن محــدد.

ــور  ــد الدكت ــك خــال اســتقبال ســعادته، للعمي جــاء ذل

ــة  ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــي مدي ــامل الطنيج ــي س ع

بــوزارة الداخليــة، والوفــد املرافــق لــه، بحضــور ســعادة 

العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب قائــد عــام 

رشطــة رأس الخيمــة، وســعادة العميــد الدكتــور محمــد 

ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة، وعــدد 

مــن ضبــاط الرشطــة.

حيــث تــم خــال اللقــاء، مناقشــة واســتعراض آليــة 

عمــل منظومــة الرتاســل اإللكــرتوين، واجــراء تجربــة 

عــى أرض الواقــع بتطبيــق نظــام اســتدعاء الكــرتوين 

عــى مرتــب إدارة العمليــات برشطــة رأس الخيمــة، وتــم 

قيــاس املــؤرش الــذي كانــت نتيجتــه تحقيــق املســتهدف 

ــه. ــد نجــاح النظــام وفعاليت ــم أك ــاً م ــوب فعلي املطل

ــب  ــرورة تدري ــوان، ب ــن عل ــواء ب ــعادة الل ــه س ووج

ضبــاط مرتــب العمليــات، وتكثيــف ورش نــرش املعرفــة 

حــول نظــام الســتدعاء اإللكــرتوين عــى جميــع املرتــب 

املســتحدث  النظــام  ويحقــق  املعرفــة  تعــم  حتــى 

اهدافــه عــرب تعزيــز زمــن رسعــة الســتجابة ف الحــالت 

ــان. ــن واألم ــعور باألم ــؤرش الش ــم م ــة لدع الطارئ
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تنفيذًا لتوجيهات حاكم رأس الخيمة ولتعزيز جودة حياتهم
قائد عام الشرطة  يلتقي الجالية البريطانية ، والبريطانيون يثنون ويؤكدون 

أن رأس الخيمة واحة لألمان والسعادة

التواصل  مبادرة  لربنامج  التنفيذية  للخطة  وفقاً  وذلك 

إىل مقر  بزيارة ميدانية  قام  الجاليات، حيث  امليداين مع 

أكادميية رأس الخيمة ، رافقه خال الزيارة العميد عبدالله 

عي منخس مدير عام العمليات الرشطية، العميد طارق 

محمد بن سيف نائب مدير عام العلميات الرشطية رئيس 

فريق عمل املبادرة، واملستشار أول سيف أحمد الشفري 

دكتور  والعقيد  واإلسرتاتيجي،  املؤسي  األداء  مستشار 

املجتمعية،  الرشطة  إدارة  مدير  السلحدي  محمد  راشد 

اللتقاء  تم  حيث  والضباط،  األفرع  مدراء  من  وعدد 

املقيمة  الربيطانية  الجالية  مختلف رشائح  من  مبجموعة 

تبادل  اإلمارة منهم أساتذة وأكادمييي وموظفي، وتم  ف 

ماحظاتهم  ومعرفة  معهم  والتحاور  الودية  األحاديث 

وآرائهم و أفكارهم حول الخدمات املقدمة لهم من قبل 

الخيمة،  ومبا يحقق  الداخلية ممثلة برشطة رأس  وزارة 

ملجتمع  الحياة  جودة  تعزيز  ف  الرشيدة  الحكومة  رؤية 

الجمهور  رضا  وتعزيز  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

والكفاءة  الجودة  معاير  أفضل  وفق  املقدمة  بالخدمات 

والشفافية .

وخــال اللقــاء أكــد اللــواء بــن علــوان، بــأن زيــارة 

الجاليــة الربيطانيــة جــاءت حرصــاً مــن رشطــة رأس 

الخيمــة عــى تنفيــذ توجيهــات صاحــب الســمو حاكــم 

ــة  ــة الرامي ــاءاً عــى اســرتاتيجية وزارة الداخلي اإلمارة,وبن

وتأكيــد  والجاليــات  الرشطــة  بــي  الرتابــط  لتعزيــز 

اســتدامة الرشاكــة وفــق مبــدأ األمــن مســؤولية الجميــع، 

ــة  ــة خاص ــة بصف ــات الرشطي ــر الخدم ــي وتطوي ولتحس

والخدمــات الحكوميــة بصفــة عامــة لــكل املقيمــي  

والــزوار، وتســهيل حيــاة النــاس عنــد ممرســة أعملهــم، 

خاصــة ونحــن ف عــام التســامح، وســادت خــال اللقــاء 

روح الشــفافية واملــودة واملحبــة واأللفــة وأبــدى خالهــا 

ــارة رأس  ــش ف إم ــعادتهم بالعي ــم وس ــور إعجابه الحض

ــان  ــن وأم ــة أم ــم واح ــبة له ــد بالنس ــي تع ــة الت الخيم

ــزة  ــات املتمي ــن مســتوى الخدم ــه م ــا يلقون وســعادة مل

التــي تقدمهــا الرشطــة للجميــع، ومثنــوا اهتــمم القائــد 

العــام شــخصياً ملجالســتهم والتحــاور معهــم وملــا يبذلــه 

األمــن  لتعزيــز  مــن جهــود مضنيــة  وفريــق عملــه 

واألمــان وتطويــر مســتوى الخدمــات الرشطيــة واحتضــان 

ــك  ــل تل ــن أن مث ــح املجتمــع، مؤكدي ــات ورشائ كافــة فئ

اللقــاءات تدخــل ف نفوســهم وقلوبهــم البهجــة والــرسور 

ــن  ــن م ــة كبري ــمم ورعاي ــل اهت ــم مح ــعرهم بأنه وتش

القيــادة الرشــيدة بالدولــة، وأن آرائهــم واحتياجاتهــم مــن 

ــة  ــر لرشط ــكر والتقدي ــي بالش ــا، متقدم ــن أولوياته ضم

ــدة.  ــادرة الرائ ــذه املب ــى ه ــة ع رأس الخيم

ثــم أعطــى القائــد العــام املجــال للحضــور للتحــدث 

ــم  ــن آرائه ــر ع ــفافية للتعب ــكل ش ــة وب ــة كامل بأريحي

واحتياجاتهــم واســتمع ملقرتحاتهــم وناقــش معهــم ســبل 

تحقيقهــا، ووجــه فــوراً باتخــاذ بعــض اإلجــراءات الازمــة 

ــملت  ــوة ش ــعادته ف دع ــداً س ــة، مؤك ــذ واملتابع للتنفي

ــد أن  ــتمر وأك ــكل مس ــه بش ــل مع ــع إىل التواص الجمي

أبــواب مكاتــب القيــادة مفتوحــة، ولــكل شــخص الحــق 

ف التواصــل املبــارش مــع القائــد العــام دون أي حواجــز، 

آخذيــن بعــي العتبــار التواصــل عــرب مختلــف القنــوات 

املتاحــة مــن خــال املوقــع اإللكــرتوين الرســمي للقيــادة 

أو غرفــة عمليــات  الجتمعــي،  التواصــل  أو وســائل 

الرشطــة مــن خــال التصــال عــى الرقــم )999( أو 

تطبيــق )SOS( الخــاص بالحــالت الطارئــة والرقــم )901( 

للحــالت الغــر طارئــة وكذلــك اســتخدام كافــة القنــوات 

ــل. ــة للتواص املتاح

ــن  ــدد م ــور ع ــع الحض ــام م ــد الع ــتعرض القائ ــم اس ك

املحــاور الرئيســية التــي تــم مناقشــتها بشــكل تفصيــي 

والخــروج بنتائــج وتوصيــات عمليــة تدعــم تعزيــز جــودة 

الحيــاة باإلمــارة التــي تبــوأت مراكــز متميــزة ف معــدلت 

ــة، بفضــل  الشــعور باألمــن واألمــان عــى مســتوى الدول

ــي واألنظمــة، وهــذا  ــم للقوان ــع واحرتامه ــاون الجمي تع

ــة  ــارة رأس الخيم ــارشة ف حصــول إم ســاهم بصــورة مب

عــى عاصمــة الســياحة الخليجيــة مؤخــراً.

وف نهايــة الزيــارة وجــه اللــواء بــن علــوان الرشطــة 

املجتمعيــة وكافــة القطاعــات الرشطيــة لتوطيــد العاقــة 

باملجتمــع وتعزيــز التوعيــة املروريــة واألمنيــة ونــرش 

ــام  ــد الع ــر القائ ــع، وأم ــة ف املجتم ــكينة والطأمنين الس

بتعيــي ضابــط منســق بــي الرشطــة والجاليــة الربيطانيــة 

ملتابعــة تنفيــذ توصيــات اللقــاء، ولتعزيــز عمليــة التصال 

والتواصــل بــي الجانبــي ملــا فيــه تحقيــق املصلحــة 

ــاءات  ــتمرارية اللق ــه اس ــت نفس ــد ف الوق ــة، مؤك العام

املبــارشة مــع الجاليــة الربيطانيــة خــال املرحلــة القادمــة.

 لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى، حاكم رأس الخيمة، ولتعزيز 
ً
تنفيذا

جودة حياة المقيمين في اإلمارة وتحقيق مبدأ األمن مسؤولية الجميع، قام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي 
قائد عام شرطة رأس الخيمة بزيارة الجالية البريطانية المقيمة في إمارة رأس الخيمة.
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كــرم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، بحضــور ســعادة املــدراء 

العامــون ومــدراء اإلدارات، وعــدد مــن الضبــاط والحضــور 

، نخبــة مــن موظفــي الرشطــة املتميزيــن التابعــي ملرتــب 

قســم طــران الرشطــة بــإدارة املهــام الخاصــة، وعــدد مــن 

املتعاونــي املدنيــي املميزيــن، تقديــراً وعرفانــاً ملــا بذلــوه 

مــن جهــد مقــّدر ف عــدة مواقــف وعمليــات بحــث 

وإنقــاذ جــّوي  مــن خــال تقديــم كافــة أوجــه وأشــكال 

الدعــم الــازم إىل الجمهــور مــم عــزز األمــن واألمــان الذي 

ــة ســمو  ــة، انســجاما مــع رؤي ــه وزارة الداخلي تســعى إلي

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة املتمثلــة ف 

))أن تكــون دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أفضــل 

ــد  ــعادة قائ ــاد س ــث أش ــامة((. حي ــا وس ــامل أمن دول الع

ــزة ف  ــي املتمي ــود املكرم ــة، بجه ــام رشطــة رأس الخيم ع

أداء املهــام والواجبــات بكفــاءة واتقــان، داعيــاً إياهــم إىل 

مواصلــة مســرة التميــز ف العمــل الرشطي، مثمنــاً دورهم 

الفّعــال ف ارتقــاء العمــل األمنــي بقســم طــران الرشطــة، 

وذلــك بفضــل شــعورهم باملســؤولية املهنيــة واملجتمعيــة 

معــاً، كــم مثّــن جهــود املتعاونــي مــن أفــراد الجمهــور.

ــه  ــد الل ــواء عــي عب ومــن جهــة أخــرى، كــرّم ســعادة الل

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

ــر  ــي مدي ــلطان الدرم ــامل س ــد س ــعادة العمي ــور س بحض

ــة،  ــة باإلناب ــة برشطــة رأس الخيم ــات املركزي ــام العملي ع

وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة، نخبــة مــن الفــرق والعنــارص 

ــا  ــة ف أداء مهامه ــة رأس الخيم ــزة برشط ــة املتمي الرشطي

ــاص. ــاءة وإخ ــا بكف ــة إليه املوكل

ــم  ــارص ه ــن  العن ــزة م ــة ممي ــعادته نخب ــرم س ــث ك حي

ــم الحــمدي، ومــازم بطــي  ــد إبراهي مــازم متقاعــد خال

خليفــة محمــد، وفريقــي مــن الفــرق الرشطيــة املتميــزة 

ــاة شــخصي ف شــارع  ــق حــادث وف ــاذ هــم: فري ف اإلنق

الشــيخ محمــد بــن زايــد، و فريــق حــادث الوفــاة مبنطقــة 

عــواف. ويــأيت هــذا التكريــم، انطاقاً مــن منهجيــة التكريم 

ــز املنتســبي  ــي تعتمدهــا رشطــة رأس الخيمــة، لتحفي الت

ــه  ــا يبذلون ــة، مل ــالت الرشطي ــف املج ــن ف مختل املتميزي

ــة  ــيداً لرؤي ــل، تجس ــاص ف العم ــاٍن وإخ ــٍد وتف ــن جه م

القيــادة الرشطيــة ف تشــجيع املتميزيــن نحــو بــذل املزيــد 

مــن العطــاء املثمــر، ف حفــظ األمــن والنضبــاط وتعزيــز 

ــدوره  ــؤدي ب ــذي ي ــر ال ــة، األم الشــعور باملســئولية األمني

ترســيخ مفهــوم الواجــب الوطنــي لــدى الــكادر الرشطــي.

اللــه بــن علــوان  اللــواء عــي عبــد  تفقــد ســعادة 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة رئيــس فريــق 

برفقــة  املحــي  والكــوارث  واألزمــات  الطــوارئ  إدارة 

ســعادة منــذر بــن شــكر الزعــايب مديــر عــام بلديــة رأس 

الخيمــة ، وســعادة املهنــدس أحمــد الحــمدي مديــر 

ــرش  ــاح الح ــعادة ف ــة وس ــات العام ــرة الخدم ــام دائ ع

بــرأس  والكــوارث  واألزمــات  الطــوارئ  مركــز  مديــر 

الخيمــة وادي نقــب ومدينــة الرمــس للوقــوف عــى 

ــار،  ــم األمط ــة موس ــة ملواجه ــتعدادات القامئ ــر الس س

ــات  ــرق عمــل الطــوارئ واألزم والطــاع عــى خطــط ف

اللــواء  املحــي عــى ارض امليــدان. وأوضــح ســعادة 

النعيمــي أن تنفيــذ هــذه الزيــارات امليدانيــة يــأيت بنــاء 

عــى توصيــات الجتــمع الثالــث لفريــق إدارة الطــوارئ 

واألزمــات والكــوارث املتضمنــة النــزول امليــداين لإلطــاع 

عــى األعــمل الجاريــة ف األماكــن املتــررة مــن تســاقط 

األمطــار خــال العــام املــايض وعــى التجهيــزات واآلليات 

والخطــط املوضوعــة ملواجهــة األمطــار املتوقــع هطولهــا 

. ووجــه ســعادته  املقبلــة  خــال األســابيع واألشــهر 

برفــع مســتوى جهوزيــة واســتعداد جميــع الجهــات 

ــى  ــة ع ــن املحافظ ــا يضم ــة مب ــة ف رأس الخيم املختص

أمــن وســامة املواطنــي واملقيمــي وحميــة ممتلكاتهــم 

ــع  ــة املتوق ــات الجوي ــار  واملنخفض ــم األمط ــال موس خ

حدوثهــا خــال الفــرتة املقبلــة مــع رضورة الوقــوف عــى 

مواطــن الضعــف والعمــل عــى تقويتهــا وتعزيــز الجهــود 

املبذولــة ف ســبيل تحقيــق األهــداف املنشــودة .

ــس  ــة رئي ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــعادة قائ ــد س وأك

فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــي عــى 

ــع  ــم تق ــور واملحافظــة عــى ممتلكاته أن ســامة الجمه

عــى رأس ســلم اهتممــات وأولويــات القيــادة الرشــيدة 

ــة  ــه البرشي ــة خربات ــخر كاف ــذي يس ــق ال ــاء الفري وأعض

وإمكانياتــه املاديــة لتحســي العمــل وجودتــه خــال 

ــاون  ــى رضورة تع ــداً ع ــار ، مؤك ــاقط األمط ــم تس موس

أفــراد املجتمــع مــع هــذه الجهــود مــن خــال البتعــاد 

ــا وعــدم  ــاه فيه ــان املي ــة خــال جري عــن أماكــن األودي

املجازفــة بتجاوزهــا أو محاولــة الولــوج إليهــا ملــا يشــكله 

ذلــك مــن تهديــد واضــح ومبــارش عــى أرواحهــم وســامة 

أرسهــم .

m أكد أن سالمة أفراد المجتمع على رأس اهتمامات فريق الطوارئ واألزمات
ابن علوان يتفقد مدينة الرمس ووادي نقب للوقوف على االستعدادات لموسم األمطار 

m اللواء 
النعيمي 

يكرم موظفين 
متميزين وعدد 
من المتعاونين 
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محطة شرطية

m وجه بنقل مكاتب المسؤولين إلى الواجهة األمامية للمركز

قائد عام الشرطة  يتفقد قسم إسعاد المتعاملين بمركز شرطة المعمورة الشامل

زار ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مركــز رشطــة املعمــورة 

ــول  ــة للوص ــل املتبع ــة العم ــى آلي ــع ع ــامل واطل الش

ألعــى معايــر األمــن واألمــان ، وطــرق خدمــة جمهــور 

ــي . ــي واملتعامل املراجع

وأكــد ســعادته خــال الزيــارة التــي رافقــه فيهــا ســعادة 

اللــه منخــس مديــر عــام العمليــات  العميــد عبــد 

ــر إدارة  ــم املطــر مدي ــد ابراهي ــة وســعادة العقي الرشطي

مراكــز الرشطــة الشــاملة ، وســعادة العقيــد مــروان جكة 

مديــر مكتــب القائــد العام ، و ســيف الشــفري مستشــار 

أول لــألداء املؤســي والســرتاتيجي وعــدد مــن الضبــاط.  

وتــأيت الزيــارة ضمــن الجــولت التفتيشــية املفاجئــة 

التــي تعمــد القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى 

تنفيذهــا ملختلــف اداراتهــا ومراكزهــا وأقســامها لتلمــس 

احتياجــات املركــز مبــا يخــدم ويعــزز ســعادة املتعاملــي .

ووجــه ســعادته بنقــل مكاتــب املســؤولي إىل الواجهــة 

ــي  ــكل يوم ــي بش ــتقبال املراجع ــة اس ــة ف صال األمامي

ــاز  ــازم إلنج ــرار ال ــاذ الق ــع واتخ ــت الرسي ــدف الب به

معامــات املراجعــي مبــا يســهم  ف تقليــل زمــن تقديــم 

ــي  ــا املتعامل ــى مســتويات رض ــة  والوصــول ألع الخدم

ــن  ــز م ــبي املرك ــي ومنتس ــعادته املوظف ــا س ــم دع في

مقدمــي الخدمــة اىل اســتقبال املراجعــي بــكل بشاشــة 

رضاهــم  لنيــل  واملبــادرة  البتــكار  ثقافــة  وتعزيــز 

واستحســانهم  .

وشــدد اللــواء بــن علــوان عــى حــرص رشطــة رأس 

الخيمــة لارتقــاء والتطويــر الدائــم ف خدماتهــا وف 

اســرتاتيجية العمــل املقدمــة للمراجعــي ، مشــيدا بضــم 

ــا  ــم مب ــن أصحــاب الهم ــي م ــن املوظف ــدد م ــز لع املرك

ــة  ــة املجتمعي ــمم بهــذه الفئ ينســجم مــع رضورة الهت

ــة . الحيوي

واســتمع ســعادة القائــد العــام لــرشح مفصــل مــن 

ــة  ــز رشط ــر مرك ــة مدي ــه جمع ــد الل ــد عب ــدم فه املق

املعمــورة الشــامل حــول أقســام املركــز وآليــة اســتقبال 

والدوريــات  املــرور  فــرع  مــن  كل  ف  املراجعــي 

والتحقيــق والبحــث الجنــايئ فضــا عــن وحــدة الباغــات 

املاليــة التــي يتــم يتفــرّد املركــز باســتقبالها عــى مــدار 

الســاعة وحتــى ف أيــام العطــات األســبوعية.

وجــاءت هــذه الزيــارة بهــدف الطــاع عــى ســر 

العمــل ف مكاتــب اســتقبال املتعاملــي والوقــوف عــى 

مــدى درجــات تطبيــق معايــر التميــز املرتبطــة بإســعاد 

املتعاملــي واملعوقــات التــي تواجههــم ومــؤرشات األداء 

ــي. ــام للمراجع ــاس الرضــا الع ــة بقي املرتبط

كــم اطلــع عــى نتائــج تطبيــق مركــز الرشطــة ف هاتفــك 

ونتائــج وحــدة الباغــات املاليــة ، واملنصــة الذكيــة 

لتقديــم الخدمــات كــم وجــه ف ختــام الجولــة بتكريــم 

العاملــي مــن أصحــاب الهمــم باملركــز تقديــراً لهــم عــى 

جهودهــم وعملهــم املميــز . 

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

الخيمــة، بحضــور  عــدد مــن كبــار الضبــاط، حفــل تخريــج دورة ) إعــداد وتاهيــل 

الــكاب البوليســية ف البحــث عــن املخــدرات ( التــي عقــدت ملــدة اســبوعي 

بالتعــاون مــع خــرباء ســويديي، وذلــك بهــدف تطويــر مهــارات الــكاب البوليســية 

التابعــة لرشطــة رأس الخيمــة، ف الكشــف عــن الجرائــم األمنيــة وباألخــص جرائــم 

ــال  ــويد ف مج ــة الس ــن مملك ــي م ــرباء واملختص ــن الخ ــتفادة م ــدرات، بالس املخ

ــية. ــكاب البوليس ــل ال ــب وتأهي تدري

ــكاب  ــب ال ــرباء تدري ــي، خ ــوان النعيم ــن عل ــي ب ــواء ع ــعادة الل ــرم س ــث ك حي

البوليســية ، وهــم توبــاس جوستافســون  والســيدة آنــا ميثــل، تقديــراً وعرفانــاً ملــا 

ــذه  ــن ه ــوة م ــج املرج ــق النتائ ــى تحقي ــل ع ــْدرّة ف العم ــود ُمق ــن جه ــوه م بذل

الــدورة بالشــكل املطلــوب وعــى أكمــل وجــه، مثمنــاً التعــاون املثمــر، الــذي أســهم 

بــدوره ف تطويــر مهــارات الــكاب البوليســية وأســهم ف دعــم تكينهــا مــن العثــور 

عــى أماكــن املخــدرات أو املتفجــرات أو املشــتبه بهــم مــن خــال الرائحــة، وحميــة 

مرشفيهــا، وغرهــا مــن املهــام األمنيــة.

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، جهــود وتفاعــل مــرشف الــكاب البوليســية  ومثّــن قائ

ــى  ــداً ع ــدورة، مؤك ــرباء ال ــع خ ــة م ــة رأس الخيم ــم K9 برشط ــبي قس ــن منتس م

أهميــة التدريــب والتأهيــل الــذي توليــه رشطــة رأس الخيمــة اهتممــاً خاصــاً 

لارتقــاء مبســتوى األداء املهنــي، بالصــورة املطلوبــة عــى أكمــل وجــه، مشــيداً 

مبســتوى الــدورات وأهميتهــا ف زيــادة الحصيلــة املعرفيــة والعمليــة لــدى منتســبي 

ــة.  ــرتاتيجية وزارة الداخلي ــن إس ــة، ضم الرشط

m بالتعاون مع خبراء سويديين
تخريج دورة إعداد وتأهيل الكالب البوليسية في البحث عن المخدرات 
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بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي للتســامح وف إطــار حرصهــا عــى مــد جســور التواصــل مــع 

الجمهــور وتعزيــز الجانــب النســاين للعمــل الرشطــي بالدولــة قامــت القيــادة العامــة 

ــة  ــب بنوب ــيوي أصي ــة آس ــل زراع ــة لعام ــة الطبي ــر الرعاي ــة بتوف ــة رأس الخيم لرشط

قلبيــة واســتقدام والديــه اىل أرض الدولــة للوقــوف اىل جانبــه والطمئنــان عليــه خــال 

مــروره بهــذه األزمــة املرضيــة . وجســدت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة أســمى 

معــاين التســامح مــن خــال تكفلهــا بالتعــاون مــع جمعيــة الشــارقة الخريــة باســتقدام 

واســتضافة والــدّي شــاب هنــدي الجنســية يعمــل مزارعــا ف رشطــة رأس الخيمــة يدعــى 

" عثــمن محمــد عثــمن " والــذي تعــرض ألزمــة قلبيــة أثنــاء تأديتــه مهــام عملــه وســداد 

جميــع تكاليــف إجــراء العمليــة الجراحيــة لــه . وأكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن 

ــة ورشطــة رأس  ــام رشطــة رأس الخيمــة ســعي وزارة الداخلي ــد ع ــوان النعيمــي قائ عل

ــي  ــل الرشط ــة للعم ــورة املرشف ــس الص ــانية وعك ــر النس ــق املعاي ــى تطبي ــة ع الخيم

واألمنــي ف الدولــة التــي تجســد الرؤيــة الحكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة والتــي تحــث عــى 

التســامح ونــرش املحبــة والوئــام بــي كل فــرد يعيــش عــى ثــرى هــذا الوطــن املعطــاء. 

وأضــاف أن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة تعتــرب الجانــب النســاين أحــد أهــم 

ركائــز عملهــا باعتبــاره أحــد أذرع التســامح الــذي بــات شــعارا رئيســيا لدولــة المــارات 

التــي يرتبــط اســمها ارتباطــا وثيقــا بهــذه الصفــة النســانية الخالصــة.

وتتلخــص تفاصيــل هــذه الواقعــة التــي تحمــل ملســة وفــاء مــن جميــع منتســبي رشطــة 

رأس الخيمــة تجــاه مــن يقيمــون عــى أرض الدولــة ف رصــد عدســات كامــرات املراقبــة 

ــه ف أعــمل الزراعــة  ــام عمل ــه مه ــة خــال تأديت تعــرض العامــل اآلســيوي ألزمــة قلبي

حيــث تــم نقلــه عــى وجــه الرسعــة إىل احــدى املستشــفيات وتبــي حاجتــه املاســة إىل 

ــه إلجــراء  ــه ليطلــب بعدهــا الســفر  إىل موطن تدخــل جراحــي ف القلــب لنقــاذ حيات

ــة لرشطــة رأس الخيمــة  ــادة العام ــه إل أن القي ــه وعائلت ــي والدي ــة ب ــة الجراحي العملي

أعلنــت عــن تكفلهــا باســتضافة والــده ووالدتــه وترتيــب كافــة اإلجــراءات لســتقبالهم ف 

المــارات عــى أن يقــوم بإجــراء العمليــة الجراحيــة ف الدولــة بحضورهــم .

وأوضــح ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة أن العمليــة الجراحيــة التــي تــم 

إجراؤهــا ف مستشــفى القاســمي اســتغرقت 7 ســاعات وتكللــت بالنجــاح.

m شرطة رأس الخيمة للمزارع عثمان
 » أنت جزُء منا «

m كأحد أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم
شرطة رأس الخيمة تحصل على اآليزو في 3  أنظمة إدارية مؤسسية حديثة

 ف انجــاز جديــد يضــاف إىل سلســة انجــازات القيــادة العامــة 

لرشطــة رأس الخيمــة، ومــن ضمــن أوائــل الجهــات الرشطيــة 

ــادة  ــت القي ــا، حصل ــة عاملي ــادات الرشطي ــتوى القي ــى مس ع

عــى العتــمد العاملــي ملعايــر اآليــزو ف كل مــن: نظــام إدارة 

البتــكار وفــق النمــوذج األورويب "ISO56002-2019" ونظــام 

الــرشاكات  إدارة  ونظــام   ISO30401-2018 املعرفــة  إدارة 

ISO44001-2018 مــن رشكــة SGS Gulf LTD  . حيــث 

ــوان النعيمــي  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب تســلم ســعادة الل

ــون  ــدراء العام ــور امل ــة بحض ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ

ومــدراء الدارات وعــدد كبــر مــن الضبــاط شــهادات العتــمد 

ــة.   وأكــد  ــة الثاث ــزو ف األنظمــة اإلداري ــر اآلي العاملــي ملعاي

ــد مــا كان ليتحقــق  ســعادته أن تحقيــق هــذا النجــاز الجدي

ــن  ــعود ب ــيخ س ــمو الش ــب الس ــم صاح ــال دع ــن خ إل  م

صقــر القاســمي، عضــو املجلــس األعــى، حاكــم راس الخيمــة، 

ــمي، ويل  ــعود القاس ــن س ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــة س ومتابع

ــق ســمو  ــإرشاف الفري ــذي، وب ــس التنفي ــس املجل ــد، رئي العه

ــس  ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــيف ب ــيخ س الش

الــوزراء، وزيــر الداخليــة، وبجهــود فــرق عمــل متميــزة، 

واصلــت الليــل بالنهــار وعملــوا بــكل جهــد واخــاص وتفــاين 

لتحقيــق هــذه النجــازات التــي تتوجــت بالحصــول عــى 

العتــمد الــدويل "اآليــزو" ف هــذه األنظمــة الداريــة الحديثــة 

ــة ف   ــر العاملي ــات واملعاي ــل املمرس ــق أفض ــارصة، ووف واملع

ــي.  ــودة وإدارة األداء املؤس ــال ج مج

وأضــاف ســعادته أن رشطــة رأس الخيمــة تســر بخطــى 

ثابتــة وواثقــة ف طريــق حوكمــة األداء الرشطــي ف مختلــف 

ــة  ــرتاتيجية وزارة الداخلي ــة واس ــن رؤي ــا م ــات انطاق القطاع

ــق  ــة وف ــات اإلداري ــة الخدم ــم كاف ــمن تقدي ــة إىل ض الهادف

معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية وترســيخ ثقافــة البتــكار 

الــرشاكات  وتعزيــز  املؤســي،  العمــل  بيئــة  ف  واملعرفــة 

واملــؤرشات  األجنــدة  تحقيــق  يضمــن  مبــا  الســرتاتيجية 

الوطنيــة، مشــرا إىل أن هــذا العتــمدات العامليــة تســاهم ف 

تعزيــز جــودة الخدمــات الرشطيــة مبــا يعــزز مــن  تنافســية 

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتســاعد عــى تحويــل 

القيــادة اىل مؤسســة معرفيــة مبتكــره تدعــم عمليــة اإلبتــكار 

ــتويات  ــع مس ــايل رف ــي، وبالت ــي املوظف ــي ب ــم املؤس والتعل

الســعادة والرضــا لــدى املتعاملــي والعاملــي وتقديــم الخدمــة 

بجــودة عاليــة، وف نفــس الوقــت توثيــق عــرى التعــاون مــع 

مختلف الرشكاء السرتاتيجيي للقيادة العامة.

وأوضــح ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة أن الحصــول 

عــى هــذه العتــمدات ســجل اســم رشطــة رأس الخيمــة 

ضمــن أوائــل الجهــات الرشطيــة عــى مســتوى العــامل ف هــذه 

ــى  ــاة ع ــن حجــم املســؤولية امللق ــد م ــذا يزي املجــالت، وه

عاتــق جميــع منتســبي الرشطــة مــن جهــة ويدفعنــا للمزيــد 

مــن العمــل مــن اجــل الحصــول عــى اعتــمدات عامليــة أخرى 

ــي  ــة األداء الرشط ــاءة وفاعلي ــع كف ــة لرف ــالت مختلف ف مج

ف اطــار رؤيــة ورســالة وزارة الداخليــة، مشــددا عــى رضورة 

مواصلــة عمليــة التطويــر والتحســي املســتمر لتصبــح رشطــة 

رأس الخيمــة ف طليعــة القيــادات الرشطيــة محليــا وعامليــا ف 

ــز األداء املؤســي. مجــال جــودة وتي
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m العميد النعيمي يشهد تخريج 141 منتسبا من دورة التأهيل لمستوى العرفاء 17 

ــدورات  ــذه ال ــل ه ــي إىل أن مث ــد النعيم ــت العمي ولف

تســهم ف رفــع قــدرة وكفــاءة منتســبي رشطــة رأس 

الخيمــة مــن خــال تزويدهــم مبهــارات ومعــارف تتعلــق 

ف مجــال عملهــم وتؤهلهــم للقيــام بواجباتهــم بالشــكل 

ــوه  ــم تلق ــتفادة م ــي إىل الس ــا الخريج ــوب ، داعي املطل

خــال أيــام الــدورة وتطبيقــه ف ممرســاتهم العمليــة مبــا 

ــي . ــور املتعامل ــة جمه ــدم وخدم ــة التق ــع عجل يدف

ــه  ــكره وامتنان ــن ش ــر ع ــور البك ــد الدكت ــرب العقي وأع

للمحارضيــن واملدربــي والقامئــي عــى هــذه الــدورة 

ــا  ــي ينظمه ــدورات املســتمرة الت ــن ال ــدرج ضم ــي تن الت

ــبي  ــة املنتس ــة لكاف ــة رأس الخيم ــب رشط ــد تدري معه

ــراد . ــاط واألف ــن الضب م

ــم قصــر ســلط الضــوء عــى  ــرض فيل ــل ع ــل الحف وتخل

الجانبــي النظــري والعمــي لربنامــج الــدورة قبــل أن يتــم 

ــج املنتســبي . تخري

ــارص البكــر  ــور ن ــد الدكت ــة أخــرى شــهد العقي مــن ناحي

تخريــج 87 منتســبا مــن 3 دورات رشطيــة متخصصــة 

 ،  1.0 الطارئــة  للحــالت  الســتجابة  حــول  تحــورت 

واإلســعافات األوليــة التأسيســية ، وتعامــل فــرق اإلنقــاذ 

ــج 110  ــهد تخري ــم ش ــوارث في ــاء الك ــي أثن ــع املصاب م

منتســبي مــن 3 ورش عمــل حملــت عناويــن " نــرش 

ــى  ــدت ع ــي عق ــامح " والت ــم التس ــاور قي ــس ومح أس

ــام . ــدار 3 أي م

ومــن جانــب آخــر، تفقــد ســعادة العقيــد الدكتــور نــارص 

البكــر مديــر معهــد تدريــب رشطــة رأس الخيمــة طابــور 

األركان لجميــع منتســبي الــدورات املنعقــدة حاليــا ف 

املعهــد مبشــاركة فرقــة موســيقى الرشطــة .

دورات   4 مــن  منتســبا   67 تخريــج  ســعادته  وشــهد 

ــدات  ــال ، والتهدي ــه الفع ــالت التوجي ــة ف مج متخصص

والتخطيــط   ، الخطــة  خــارج  املنافــذ  ف  األمنيــة 

الســرتاتيجي باســتخدام بطاقــة األداء املتــوازن ، والصحــة 

والســامة املهنيــة وتطبيقاتهــا الرشطيــة  باإلضافــة إىل 

ــد . ــج 134 مشــاركا ف 5 ورش عمــل عقدهــا املعه تخري

وأكــد العقيــد الدكتــور البكــر عــى أهميــة دور الــدورات 

ــة ف  ــة رأس الخيم ــبي رشط ــة ملنتس ــة املتخصص التدريبي

رفــع كفاءاتهــم الوظيفيــة وقدراتهــم ومهاراتهــم العمليــة 

وتقديــم أفضــل الخدمــات للجمهــور والحفــاظ عــى 

أعــى معايــر األمــن واألمــان ف وطننــا الحبيــب ، مشــرا 

إىل تنــوع املعــارف والعلــوم التــي يتــم تقدميهــا ملنتســبي 

الــدورات حســب طبيعــة الــدور واملهــام املوكلــة لهــم ف 

ــة . أعملهــم ومناصبهــم الوظيفي

ــة رأس  ــباب رشط ــس ش ــم مجل ــرى نظ ــة أخ ــن ناحي م

الخيمــة بحضــور املقــدم محمــد عــي الحبــي ، ورئاســة 

النقيــب محمــد غانــم الزعــايب ورشــة عمــل حــول " 

صنــدوق خليفــة لتطويــر املشــاريع " مبشــاركة أكــر مــن 

ــدورات . ــبي ال ــن منتس 150 م

بالربنامــج  الحضــور  تعريــف  الورشــة  وتضمنــت 

ــي  ــاريع املواطن ــم مش ــا ف دع ــي يقدمه ــات الت والخدم

لتنويــع مصــادر الدخــل لديهــم وبالربامــج املخصصــة 

لكبــار الســن وكيفيــة التســجيل بهــا واملعايــر املوضوعــة 

لاســتفادة مــن هــذه الخدمــات.

شهد سعادة العميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة بحضور 
العقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد التدريب وعدد من الضباط حفل تخريج 141 منتسبا من دورة " التأهيل

 لمستوى العرفاء السابعة عشر .



تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة ، أحيت دولة اإلمارات العربية المتحدة » إرث األولين » في االحتفال الرسمي باليوم الوطني 
الثامن واألربعين الذي احتضنه استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي ، بحضور صاحب السمو نائب رئيس الدولة ، وصاحب 
السمو ولي عهد أبوظبي وأصحاب السمو الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام وضيوف الدولة ، في عرس وطني بهيج جسد القيم 

النبيلة لحاضر الدولة المزدهر ومستقبلها المشرق  وعبرعن معاني الموروث اإلماراتي وقيمه األصيلة.

إعداد ومتابعة - وليد يوسف الشحي :

برعاية رئيس الدولة وحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام 

اإلمارات تحيي »إرث األولين« 
في عرسها الوطني الثامن واألربعين

آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  شهد صاحب 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  و  الله«  »رعاه 

للقوات  األعى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  نهيان ويل  آل 

املسلحة و أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعى 

ونواب  العهود  أولياء  وسمو  اإلمارات  حكام  لاتحاد 

الحكام والشيوخ وضيوف الدولة الحتفال الرسمي باليوم 

الذي  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة   48 الــ  الوطني 

أقيم ف استاد مدينة زايد الرياضية ف العاصمة أبوظبي 

تحت شعار » إرث األولي« برعاية صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » حفظه الله ».

وقد شهد الحتفال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعى حاكم الشارقة 

عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  وصاحب 

املجلس األعى حاكم عجمن وصاحب السمو الشيخ حمد 

الفجرة  حاكم  األعى  املجلس  عضو  الرشقي  محمد  بن 

عضو  املعا  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  وصاحب 

املجلس األعى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم رأس 

الخيمة. كم حر الحتفال ضيوف الباد صاحب الجالة 

السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا و 

فخامـة رمضان قاديـروف رئيـس جمهورية الشـيشان و 

فخامة أرمي رسكيسيان رئيس جمهورية أرمينيا.

محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أيضا  الحتفال  وحر 

الشيخ سلطان  بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو 

حاكم  ونائب  عهد  ويل  القاسمي  سلطان  بن  محمد  بن 

ويل  النعيمي  حميد  بن  عمر  الشيخ  وسمو  الشارقة 

محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  وسمو  عجمن  عهد 

الرشقي ويل عهد الفجرة وسمو الشيخ راشد بن سعود 

بن راشد املعا ويل عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد 

الخيمة  رأس  عهد  ويل  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن 

وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم ف 

منطقة الظفرة ومعايل صقر غباش رئيس املجلس الوطني 

التحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاكم ف منطقة العي و سمو الشيخ رسور بن محمد 

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ هزاع  نهيان و سمو  آل 

الشيخ  سمو  و  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس 

عيىس بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل 

آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان 

نهيان لألعمل الخرية واإلنسانية و الفريق سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

عضو  نهيان  آل  زايد  بن  حامد  الشيخ  وسمو  الداخلية 

املجلس التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان 

و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

نهيان  آل  زايد  بن  عمر  الشيخ  وسمو  الدويل  والتعاون 

آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  نائب 

نهيان لألعمل الخرية واإلنسانية وسمو الشيخ خالد بن 

العليا  زايد  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  نهيان  آل  زايد 

ألصحاب الهمم وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان 

بن محمد  الشيخ خالد  و سمو  التنفيذي  املجلس  عضو 

بن زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي رئيس مكتب 

أبوظبي التنفيذي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد 

آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي و معايل الشيخ 

نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و معايل الشيخ 

حمدان بن مبارك آل نهيان و عدد من الشيوخ و الوزراء 

واملجلس  التحادي  الوطني  املجلس  وأعضاء  واملسؤولي 

التنفيذي ف أبوظبي .. إىل جانب معايل إدوارد بوليسونار 

الربازيي  الربملان  ف  الخارجية  العاقات  لجنة  رئيس 

ف  الدفاعية  الصناعات  وزير  غولييف  ميديت  وسعادة 

الدول  جمهورية أذربيجان وعدد من كبار املسؤولي ف 
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الشقيقة و الصديقة ضيوف الباد. و رفع أصحاب السمو 

أعضاء املجلس األعى حكام اإلمارات و أولياء العهود و 

نواب الحكام و الشيوخ.. أسمى آيات التهاين و التمنيات 

إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه الله« مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة 

أن  وجل  عز  املوىل  داعي  املتحدة..  العربية  اإلمارات 

يديم عى سموه موفور الصحة والعافية وأن يبقيه سنداً 

وفخرهم  اعتزازهم  عن  وأعربوا  وشعبه..  لوطنه  وذخراً 

وتقديرهم للنهج السديد لسموه ف كل ما فيه خر دولة 

اإلمارات ورفعتها ومناؤها ورخاء شعبها.

مناقب سلطان بن زايد
وبدأ الحتفال بلمحة عن مناقب املغفور له الشيخ سلطان 

بن زايد آل نهيان و حياته و الذي ترك إرثاً خالداً يضاف إىل 

موروث األجداد واآلباء إذ كان رحمه الله من أشد املهتمي 

وتقاليده  شعبها  وعادات  اإلمارات  تراث  عى  بالحفاظ 

حيث ترأس مجلس إدارة نادي تراث اإلمارات و كان يتابعه 

إدارة  ترؤسه مجلس  إىل جانب  خاصاً  اهتمماً  به  يهتم  و 

الفقرة  اإلعام.. وشهدت  و  للثقافة  زايد  بن  مركز سلطان 

املحوري  دوره  عى  الضوء  سلطت  فيديو  مقاطع  عرض 

والحفاظ عى  اإلماراتية  الهوية  ترسيخ  » ف  الله  » رحمه 

املوروث و رافق ذلك إلقاء بعض األبيات الشعرية.

موروث األجداد
و سلط الحتفال الرسمي هذا العام الضوء عى املوروث 

الخالد لألجداد والقيم الراسخة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وذلك من خال قصص رويت عى ضوء القمر 

وتناولت قيم الشجاعة واإلباء والحكمة والصرب واألمل 

التي تحى بها اآلباء واألجداد والذين أناروا مبوروثهم 

مسرة أبناء الوطن نحو املستقبل. و جسد نحو 900 

عارض هذه القصص و ما تحمله من قيم و عرب عى 

للعرض عى مساحة 10 آلف  أنشئت خصيصا  منصة 

مرت مربع وذلك أمام جمهور كبر ضم 20 ألف شخص 

ف مشهد وطني فريد يؤكد تاحم الشعب والقيادة.

إضاءات شعبية
عنارص  أبرز  إضاءات عى  املروية  القصص  و جسدت 

املوروث الشعبي، بدءا من تلك الطفلة الحاملة بالقمر 

أبيات  أعذب  لتبدع  واملعرفة  الحكمة  استلهمت  التي 

اإلمارات  ألبناء  الشعبي  التاريخ  خلدها  التي  الشعر 

ليسطع اسم » فتاة العرب » املغفور لها عوشة بنت 

التي  باألم  العربية مروراً  الجزيرة  السويدي ف  خليفة 

ظلت تقف يوما بعد يوم عى شاطئ البحر عى ضوء 

القمر بانتظار عودة ابنها لتلهم بصربها أبناء شعبها و 

تسطر صفحة ل تنىس ف الثبات والعزمية.

وصله  لؤلؤ  صياد  قصة   « العرض  فقرات  روت  كم 

رزقه عى شكل لؤلؤة علقت بلحيته أثناء رحلة غوص 

تقلبات  لتزدهر تجارته بعدها و ما لبث أن فقد مع 

الزمن كل ماله، إل أن ذلك مل يفقده إميانه وأمله بأن 

ل يأس مع الحياة ليقدم درساً خالداً حول قيم اإلميان 

واألمل. و ذكر عرض » إرث األّولي » الحضور بإحدى 

تروي  التي  اإلمارايت  الشعبي  املوروث  قصص  أشهر 

األحوال الصعبة التي كان يعيشها أهايل إحدى القرى 

عى شاطئ البحر والذين تفاجأوا ف أحد األيام بجسٍم 

العنرب  أنه حوت  ليكتشفوا  قريتهم  هائل عى شاطئ 

أرسله الله هديًة ورزقاً من السمء كرماً وفضاً من عنده.

زايد األول
 « األولي  إرث   « وروايات  قصص  لتكتمل  تكن  ومل 

قمرا  تعد  التي  و  واإلباء  الشجاعة  تناول قصص  دون 

بي نجوم قصص املوروث الشعبي إذ استذكر العرض 

قصة سبعة رجال تعرضوا لعتداء مفاجئ فم كان من 

الشيخ زايد بن خليفة » زايد األول » إل أن هب ليوحد 

القبائل تحت راية واحدة و يقطع الصحراء عى صهوة 

حصانه العريب األصيل » ربدان » ليحق الحق وليخلد 

التاريخ قصة الفارس النبيل الذي وقف بوجه املعتدي 

ليحمي الباد و يفرض السلم عى األعداء.

القصص  أشهر  بعض   « األولي  إرث   « استعرض  إذ  و 

الشعبية فإن موروث اآلباء واألجداد ل ميكن اختصاره 

تنر  زالت  ما  التي  والقيم  بالعرب  يزخر  فهو  بكلمت 

درب األجيال كنجوٍم ف السمء.. وضياء القمر كم كان 

يوم التحاد و الذي جمع ف ليلة اكتمله أبناء اإلمارات 

رحلة  عاما   48 قبل  لتنطلق  واحد  رجل  قلب  عى 

من  تستلهم  رحلة  والنجاح  والزدهار  النمو  عنوانها 

إرث األولي القيم النبيلة لتبني حارض الدولة املزدهر 

ومستقبلها املرشق. وعرب عرض إرث األولي هذا العام 

وتوج  وقيمه  اإلمارايت  املوروث  معاين  عن  تعبر  أبلغ 

الجمعي  العمل  وكرم  الجميع  جهود  العاملي  العرض 

اإلماراتية  الثقافة  لتقديم  عديدة  ألشهر  امتد  الذي 

اإلطاق  عى  مرسحي  عرض  أضخم  ف  عنارصها  و 

التي  القصص  و  للقمر  املتميز  الحضور  ف  واملتمثلة 

رويت عى ضوئه وتناقلتها األجيال جيا بعد جيل.
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محمد بن زايد والشيوخ يشهدون 

»مسيرة االتحاد«

نظمت املسرة وزارة شؤون الرئاسة مبشاركة حشد من 

أبناء اإلمارات ميثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها 

سعادتهم  وبالغ  فخرهم  عظيم  عن  خالها  عربوا 

وابتهاجهم باملشاركة ف احتفالت الوطن بيومه الـ 48 

السمو  برئاسة صاحب  الحكيمة  بقيادتهم  واعتزازهم 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله« وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 

األعى لاتحاد حكام اإلمارات.

سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  الفعاليات   شهد  كم 

بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ 

منطقة  ف  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان 

نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  وسمو  الظفرة 

ممثل الحاكم ف منطقة العي وسمو الشيخ رسور بن 

محمد آل نهيان وسمو الشيخ عيىس بن زايد آل نهيان 

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  والفريق سمو 

الشيخ  وسمو  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

زايد آل  بن  الشيخ حامد  الرئاسة وسمو  وزير شؤون 

نهيان عضو املجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن 

زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا 

بن  محمد  بن  خالد  الشيخ  وسمو  الهمم  ألصحاب 

مكتب  رئيس  التنفيذي  املجلس  عضو  نهيان  آل  زايد 

بن  بن محمد  ذياب  الشيخ  التنفيذي وسمو  أبوظبي 

أبوظبي وسمو  عهد  ديوان ويل  رئيس  نهيان  آل  زايد 

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وسمو الشيوخ  
»مسيرة االتحاد« التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم 

الوطني الـ 48 للدولة.

محمد بن زايد والشيوخ يشهدون 

»مسيرة االتحاد«
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والشيخ  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 

زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعايل الشيخ نهيان 

بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ 

والوزراء وكبار املسؤولي ف الدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

وقوة  الوطن  بأبناء  واعتزازه  فخره  عن  املناسبة  بهذه 

تاحمهم .. مشرا إىل أن مسرة التحاد تجسد وحدة 

أبناء اإلمارات وقوة تاحمهم من غرب الدولة إىل رشقها 

ومن شملها إىل جنوبها وتؤكد مواصلتهم املسر مصرا 

مشرتكا وأهداف واحدة تحت مظلة التحاد الشامخ.

وقال سموه ، إن متانة أوارص الرتابط بي أبناء اإلمارات 

وانتمئهم وتسكهم مبوروثهم األصيل وقيم املؤسسي 

ومبادئهم الراسخة هي مصدر سعادتنا وفخرنا وركيزة 

أن  إىل  الوطنية.. مشرا  مكتسباتنا  للحفاظ عى  قوتنا 

هذه الروح الوطنية العالية لدى شعب اإلمارات هي 

مثرة غرس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

وإخوانه املؤسسي.

لوحات وعروض من األهازيج الشعبية
وقدم أبناء اإلمارات خال الفعاليات لوحات وعروضا 

عبق  ومن  الغنية  الشعبية  األهازيج  من  متنوعة 

وتاريخهم  أصالتهم  عن  تعرب  التي  األصيلة  موروثاتهم 

من  صورا  قدموا  كم  الطيبة  األرض  بهذه  املرتبطة 

لهذا  وحبهم  انتمءهم  تجسد  التي  الوطنية  اللوحات 

الوطن ، ملوحي بعلم دولة اإلمارات العربية املتحدة 

رمز عزتها ومجدها وكرامتها.

الرئيسة  الفعاليات  إحدى  التحاد  مسرة  وتثل 

احتفالت  تأيت ضمن  فيم  الرتايث  زايد  الشيخ  ملهرجان 

الثقاف  املزيج  تنوع  حيث  الوطني  بيومها  الدولة 

أمام  فنونهم  يؤدون  وهم  اإلمارات  ألبناء  والشعبي 

إعجاب  نالت  التي  الوثبة  ميدان  ف  الرئيسية  املنصة 

واستحسان املتابعي من سمو الشيوخ والجمهور الذي 

اكتظت به مدرجات ميدان الوثبة.

مجد الوطن ومسيرة االتحاد
أداء  من   « الوطن  مجد   « بأغنية  الفقرات  وبدأت 

ومجموعة  املنهايل  وعيضة  الجسمي  حسي  الفناني 

من األطفال بعدها انطلقت » مسرة التحاد » ألبناء 

املناسبة  لهذه  شيد  الذي  الحصن  بوابة  من  اإلمارات 

الشعبية  األهازيج  يرددون  وهم  الدولة  أعام  رافعي 

إىل  إضافة  بالوطن  وفخرهم  فرحتهم  عن  معربين 

فقرة » فن الندبة » ــ هو فن إمارايت أصيل يؤدى ف 

املناسبات الشعبية ويعرب عن البهجة والفرح والعتزاز 

وهي  والهجن  الخيل  عروض  عن  فضا   .. والرتحيب 

اإلمارات  لفرسان  متنوعة  استعراضات تضم تشكيات 

صهوات  فوق  وهم  العالية  مهاراتهم  خالها  يربزون 

الجياد.. كم قُدم فن العازي وقصيدة » فخر« للشاعر 

جمعة الغويص واختتم الحفل بفن العيالة.
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الدفاع عن المكتسبات
محمد  الله  عبد  أول  الرقيب  تحدث  البداية  ف 

الخنبويل  حاصل عى بكالوريوس من كليات التقنية 

قيام  عى  عاما  مبرور48  اإلحتفال  أن  قائاً:  العليا 

والعتزاز،  الفخر  نفوسنا  ف  يبعث  اإلمارات  اتحاد 

حيث يكرب اتحادنا كل عام ونشاهد تطورات مختلفة 

التأهيل  دورة  كمنتسبي  ونحن  املجالت  شتى  ىف 

خدمة  عى  أقسمنا  قد  الرشطة  ملستجدي  املهني 

منفذين  مكتسباته،  عن  والدفاع  له  والولء  الوطن 

كافة األوامر التي تصدر لنا من مسؤولينا وسنكون 

عى العهد دامئا. لفتا إىل أن كلمت صاحب السمو 

أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  إل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

نائب القائد األعى للقوات املسلحة تعطينا الحافز 

باللقاء  حظيت  وقد  الطاقة  فينا  وتولد  والدافعية، 

بسموه أثناء زيارته لنا ف ترين حمة الوطن الذي 

بزيارته   توصف  ل  فرحتنا  وكانت  بالغربية،  أقيم 

الصحة  موفور  اإلمارات  ولحكام  لسموه  متمني 

والعافية.

الدولة تتمتع بالرخاء 
العتزاز  ميلؤها  بكلمت  يقول:  أحمد  عى  رشطي 

الجميل،  اإلمارايت  النسيج  هذا  من  فرد  كوين  أفخر 

وجهود  التحاد  بفضل  اليوم  اإلمارات  أصبحت  إذ 

التي  الدول  من  أبنائها  وإخاص  الرشيدة  قيادتها 

من  لكل  فتحية  واألمن.  والزدهار  بالرخاء  تتمتع 

خدم الوطن وبدورنا كمنتسبي دورة التأهيل املهني 

ملستجدي الرشطة سننضم إىل زماءنا رجال الرشطة 

لخدمة الوطن بعد أن تلقينا  التدريبات ونلنا العديد 

من الدروس والعلوم عى أيدي أساتذة متخصصي .

مسؤوليات عظيمة
ويقول الرشطي محمد سامل الطنيجي: الحديث حول 

روح  ويزرع  والتفاؤل  أألمل  قلوبنا  ىف  يبث  التحاد 

العزة والكرامة، فنحن نعيش ف ظل التحاد وعلينا 

ف هذا الصدد مسؤوليات عظيمة للحفاظ عى أمنه 

ودعم أستقراره، والوطن يعيش ف أرواحنا وحريصي 

كبرة  أصبحت  وسعادتنا  مكتسباته،  عى  بالحفاظ 

من  )الثاين  وننتظر  الرشطة،  لسلك  بانضممنا 

ديسمرب( من كل عام بفارغ الصرب حيث يعم الفرح 

والرسور كل إرجاء الوطن.

 منجزات االتحاد.. شاهد عيان على قوة اإلمارات 
عبر منتسبو دورة التأهيل المهني لمستجدي الشرطة والتي نظمها معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، 

عن فرحتهم بإحتفاالت الدولة باليوم الوطني »الثامن واألربعين« متمنين إن تكون دوله اإلمارات العربية المتحدة بخير وآمان 
وازدهار دائم في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إل نهيان رئيس الدولة -حفظة اهلل- وأخيه صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات وأولياء العهود مقدمين أسمى آيات التهاني والتبريكات لهم، ومؤكدين في حديثهم لمجلة -العين 

الساهرة- في هذه المناسبة الوطنية أن هذا التاريخ يذكرهم بمسؤوليات كثيرة تقع على عاتقهم لمستقبل اإلمارات، وأنهم 
جنود لخدمة الوطن. مشيرين بأنهم تنتابهم مشاعر من الفخر والعز بما حققته الدولة في كافة المجاالت لتكون اإلمارات في 

مصاف الدول التي يشار لها بالبنان، وبالمكانة العالية بين األمم .

أجرى اللقاءات النقيب حسن المنصوري
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رد الجميل
التحاقنا  محمد:  حسن  حسي  أول  الرشطي  ويقول 

عززت  الرشطة  ملستجدي  املهني  التأهيل  لدورة 

فينا روح التحدي، واكتسبنا مهارات جديدة لنصبح 

آلن جاهزين لخدمة وطننا وبذل املزيد من الجهد 

والعطاء لإلسهام برد الجميل للوطن، ونبارك للجميع 

املوىل  داعي  السعيدة،  الوطنية  املناسبة  هذه  ف 

ويديم  مكروه  كل  من  اإلمارات  يحفظ  أن  عزوجل 

عليها األمان والرخاء .

بذل الجهد والعطاء
دولة  أن  الجسمي:  محمد  حميد  أول  الرشطي  ويرى 

ونعاهد  والعطاء،  الجهد  ببذل  منا  تستحق  اإلمارات 

الجميع أن نسر عى نهج قيادتنا ونكون أوفياء ومخلصي 

الكثر  وأعطتنا  قدمت  اإلمارات  فدولة  وترابه.  للوطن 

فرحة  ونعيش  الشعوب،  بي  عالية  مكانة  لنا  وأضحت 

الوجوه  كل  عى  واضحة  والرسور  الفرح  ومامح  كبرة 

فئات  كافة  واملقيم  املواطن  الكبر،  أو  الصغر  سواء 

الذي أضحى يوم  اليوم  ابتهاجها بهذا  املجتمع تعرب عن 

مميز ف تاريخ اإلمارات . 

بلد النجاح
أكدت  فيقول:  املرزوقي  عبدالله  أول  الرشطي  أما 

دولة اإلمارات العربية املتحدة مكانتها عى خارطة 

العامل بنهج وجهود القيادة الرشيدة، فهي بلد النجاح 

مكاسب جديدة،  تتحقق  عام  كل  ففي  والنجازات 

 ،2020 أكسبو  الدولة  تحتضن  الجديد  العام  وف 

القوي  الدويل  وحضورها  مكانتها  لتأكيد  هذا  ويأيت 

وماتتمتع به من أمن وأمان ومزايا عديدة. لذا علينا 

قيادتنا عى  والتضحيات، ونشكر  بالعطاء  الستمرار 

كل ماقدموه لنا وللوطن، وندعوا ف صاتنا أن يحفظ 

رئيس الدولة وشيوخنا من كل مكروه، ويرحم الشيخ 

زايد مؤسس هذا التحاد .

جاهزين لخدمة الوطن
الرشطي أول عبدالله مرزوق الشحي يستهل حديثة 

عديدة،  واجبات  علينا  الوطن  شباب  نحن  بالقول 

الرشطي،  للسلك  انضممنا  بعد  مسؤوليتنا  وزادت 

لخدمة  طيبة  فرصة  بالرشطة  وجودنا  نعترب  كم 

الوطن ىف هذا املجال، واليوم بعد أن أتمنا تدريباتنا 

وأصبحنا ىف أتم الجاهزية، مستعدين لكل الواجبات 

التي نكلف بها واملهام لخدمة الدولة والتي حققت 

الكثر ف املجال األمني وباتت اإلمارات تلك رشطة 

عرصية وكل من يزور الدولة يتلمس ذلك .

ً
أوفياء دائما

حميد  محمد  أول  الرشطي  أشاد  ذاته  السياق  وىف 

خال  الدولة  شهدته  الذي  الكبر  بالتطور  الزعايب: 

عى  عزيز  يوم  ديسمرب  من  فالثاين  التحاد،  مسرة 

عرص  ف  نعيش  أن  محظوظ  جيل  ونحن  قلوبنا، 

الحفاظ  مسؤولية  عاتقنا  عى  تقع  لذا  التحاد، 

عى املنجزات. مؤكداً إن أبناء اإلمارات أوفياء دامئا 

دللة  بأرواحهم  تضحيات  من  شهداؤها  وماقدمه 

عى حبهم وإخاصهم وولئهم .

خطى ثابتة
مبارك  حسن  الرشطي  قال  الفخر  ميلؤها  بكلمت 

التطور  نحو  ثابتة  بخطى  تسر  دولتنا  الشامي: 

والتقدم، مسخرة كل اإلمكانيات لبناء اإلنسان، ومن 

أهمها  واجبات،  كشباب  علينا  تقع  املنظور  هذا 

جهاز  أن  لسيم  الباد  وأمن  أمنه  عى  الحفاظ 

الرشطة ميلك من املقومات ماميكنة من القيام بدوره 

عى أكمل وجه لرتسيخ مسرة األمن. ونؤكد للجميع 

إننا جنود أوفياء لهذا الوطن .

رسالة الوحدة والتكاتف
اليمحي  أول سعيد عي  الرشطي  الحديث  واختتم 

ف  نحتفل  ونحن  والسعادة  الفرحة  تغمرنا  بالقول 

هذه املناسبة العزيزة عى قلوبنا وقلوب كل العرب 

الوحدة  بأهمية  للشعوب  رسالة  اإلمارات  فوحدة 

الحكام  وجهود  التحاد  بفضل  واليوم  والتكاتف. 

املؤسسي ونهج صاحب السمو رئيس الدولة -حفظة 

الله- وإخوانه حكام اإلمارات حيث مل التحاد شمل 

الجيع، والعامل اجمع شهد مدى التطور الكبر الذي 

كرجال  نحن  وعلينا  املجالت،  بشتى  الباد  تشهده 

املنجزات  للحفاظ عى  بجد وإخاص  العمل  رشطة 

وخاصة إن هذا الجهاز يحظى بدعم كبر من سيدي 

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

الشرطي أول حميد محمد الجسمي الشرطي محمد سالم الطنيجي شرطي على أحمد الحمر

الشرطي أول عبداهلل حميد المرزوقي

الشرطي أول حسين حسن محمدالرقيب أول عبد اهلل محمد الخنبولي

الشرطي حسن مبارك الشامسي الشرطي أول محمد حميد الزعابي الشرطي أول سعيد علي اليماحيالشرطي أول عبداهلل مرزوق الشحي

,,
 االحتفال باليوم 

الوطني له معان 
سامية وتأكيد 

لمكانتها في قلوبنا 

استطالع
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد 
والحكام يشهدون مراسم

 "يوم الشهيد" بواحة الكرامة
 في أبوظبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود والشيوخ والضيوف مراسم " 
يوم الشهيد " التي أقيمت بواحة الكرامة في أبوظبي.

القاسمي  الدكتور سلطان بن محمد  الفعالية صاحب السمو الشيخ  وقد شهد مراسم 

النعيمي  راشد  بن  الشيخ حميد  السمو  الشارقة وصاحب  األعى حاكم  املجلس  عضو 

الرشقي  محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  وصاحب  عجمن  حاكم  األعى  املجلس  عضو 

عضو املجلس األعى حاكم الفجرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعا عضو 

املجلس األعى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 

املجلس األعى حاكم رأس الخيمة.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو  كم حرها سمو 

الشارقة وسمو  القاسمي ويل عهد ونائب حاكم  الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  وسمو  عجمن  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمر  الشيخ 

محمد الرشقي ويل عهد الفجرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعا ويل عهد 

الخيمة  رأس  القاسمي ويل عهد  بن صقر  بن سعود  الشيخ محمد  القيوين وسمو  أم 

وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم ف منطقة الظفرة ومعايل صقر 

غباش رئيس املجلس الوطني التحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاكم ف منطقة العي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ عيىس بن 

زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد 

بن سلطان آل نهيان لألعمل الخرية واإلنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان 

عضو املجلس التنفيذي ف أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل وسمو الشيخ عمر بن زايد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمل الخرية 

واإلنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا 

ألصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي 

رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو 

املجلس التنفيذي رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل 

نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أرس 

الشهداء ف ديوان ويل عهد أبوظبي.

كم حر املراسم عدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء املجلس التنفيذي ف أبوظبي وكبار 

قادة القوات املسلحة ووزارة الداخلية والرشطة واملسؤولي ف وزارة الخارجية والتعاون 

وأعضاء  والسفراء  التحادي  الوطني  واملجلس  الوطني  لألمن  األعى  واملجلس  الدويل 

السلك الدبلومايس املعتمدين لدى الدولة وأرس الشهداء وذويهم إىل جانب حشد من 

كبار مسؤويل الدولة وممثي الجهات اإلعامية.

وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ 

بدأت   .. الكرامة  إىل واحة  اإلمارات  السمو حكام  نهيان وأصحاب  آل  زايد  بن  محمد 

الشيوخ إىل  السمو  الشهيد " حيث توجه أصحاب  " يوم  بــ  الخاصة  الرسمية  املراسم 

نصب الشهيد وُعزفت املوسيقى العسكرية ثم أطلقت 21 طلقة مدفعية .. بعدها وضع 

أصحاب السمو الشيوخ أكاليل من الزهور أمام النصب وفاء وعرفانا وإجال لتضحيات 

شهدائنا األبرار .. فيم عزف السام الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو 

ف  اإلمارات  حكام  السمو  وأصحاب  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

ختام الفعالية عددا من ذوي الشهداء وأرسهم حيث سلموهم " وسام 

الشهيد " تقديرا وإجال لتضحياتهم وعطائهم ف سبيل الوطن ونرصة 

الحق والواجب.

وألقى كلمة " يوم الشهيد " الفريق ركن متقاعد عبيد محمد الكعبي 

األمم  تاريخ  إن ف   " .. وقال  الكرامة  واحة  بالحضور ف  رحب خالها 

والدول أيام عزة ورشف وكربياء وفخر، تعلو فيها الهمم وتسمو خالها 

نور  من  بحروف  وتسطر  السمء  عنان  لتعانق  عاليا  الوطنية  اإلرادة 

أسمى معاين التضحية والشجاعة والوفاء والنتمء ".

وأضاف أن " يوم الشهيد الذي يوافق الثاثي من نوفمرب من كل عام، 

الكريم،  وشعبنا  العزيز  وطننا  ذاكرة  ف  الخالدة  األيام  هذه  أحد  هو 

والذي نستذكر فيه بكل اعتزاز تضحيات شهداء الوطن األبرار، الذين 

ف  الراسخة  وثوابتها  ملبادئها  وإعاء  لإلمارات  فداًء  أرواحهم  وهبوا 

الدفاع عن سيادتها وشعبها ومصالحها الوطنية ونرصة الحق والوقوف 

مع املظلوم والتضامن مع األشقاء ".

لقوة  تجسيد  خر  سيظل  عام  كل  من  اليوم  هذا  أن   " الكعبي  وأكد 

الرتابط والتمسك والتآلف التي تيز دولة اإلمارات العربية املتحدة ".. 

وهذا حصاد ما غرسه املغفور له املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان " رحمه الله ".

ووجه تحية إكبار وتعظيم إىل أرس الشهداء وذويهم لصربهم وشموخهم 

وطنية  وتنشئة  تربية  مثرة  الشهداء  إن   " وقال   .. الجليلة  وتضحياتهم 

أصيلة نهنئ بها كل أم وكل أب ف وطننا العزيز .. وإن اإلمارات ستبقى 

كم كانت دوماً، شديدة الوفاء والرب بتضحيات أبنائها وخر سند ألرسهم 

يحظى  وطنياً  واجباً  الشهداء  بدور أرس  العرفان  ، وسيظل  لهم  وعون 

بأعى مراتب الهتمم والتقدير".

صنوفها  بجميع  املسلحة  قواتنا  إىل  وعرفان  إجال  تحية  وجه  كم 

ويقظتهم  ودورهم  جهودهم  مقدرا   ، البواسل  وأبنائها  وفروعها 

وشجاعتهم واستعدادهم للدفاع عن بادنا وسيادتها .

واألجداد  اآلباء  عنها  دافع  التاريخ  مر  وعى  األرض  هذه  إن   ، وقال   

بكل ما ميلكون من إمكانات فحافظوا عليها عزيزة شامخة وبإذن الله 

سنواصل حمل أمانة الدفاع عن تراب هذا الوطن العزيز وصون سيادته 

بقوة واقتدار.

وأكد الكعبي أن دولة اإلمارات العربية املتحدة قامت ومنذ نشأتها عى 

ركائز  ترسيخ  إىل  الدائم  السعي  ونهجها  واملحبة  والتسامح  الخر  قيم 

السلم والستقرار واألمان، واإلميان باملبادئ الثابتة لحسن الجوار، لكنها 

ف الوقت ذاته دولة قوية ومنيعة تستمد قوتها من العنارص التي قامت 

عليها ومن قيادتها امللهمة وأبناء شعبها املخلصي وتراعي حقها ف أن 

تكون دولة قادرة عى حمية سيادتها وشعبها ومقدراتها ومكتسباتها ".

األبرار  شهداءنا  يرحم  أن  وجل  عز  الله  نسأل  الختام  ف   "  : وأضاف 

ويجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيي والصديقي والشهداء 

والصالحي، ويجزي أهليهم وذويهم خر جزاء عى ما قدموه لوطنهم 

القيادة  ظل  ف  والرخاء  والستقرار  األمن  نعمة  وطننا  عى  يديم  وأن 

الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

" حفظه الله " .. ودامت بادنا عزيزة أبية، قوية منيعة ".

الطائرات الحربية تشكل لوحة الجندي المجهول
وحلق عدد من الطائرات الحربية اإلماراتية في سماء الواحة 

مشكلة " لوحة الجندي المجهول " اعتزازا بتضحيات شهدائنا 
البواسل وإجالال لبطوالتهم ومواقفهم.

تكريم ذوي الشهداء وأسرهم بوسام الشهيد
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املزيد من  يلقي  الجرمية  الضحية ودورها ف  أن دراسة شخصية  الباحثون  وقد لحظ 

أبحاث،  عدة  ظهرت  األخرين  العقدين  وخال  اإلجرام.  ظاهرة  تفسر  عى  األضواء 

وعقدت عدة ملتقيات ومؤترات دولية ف إطار هيئات األمم املتحدة، والهيئات الدولية 

املختصة بالعلوم الجنائية وتخضت عن إصدار توصيات وإعانات تضمنت عدة مبادئ 

أصبحت تشكل ما يعرف بـ"علم الضحايا".

ولقد بادرت الكثر من الدول كالوليات املتحدة وإنكلرتا ونيوزيرلندا ودول أوروبا، إىل 

إدخال تعديات عى ترشيعاتها الداخلية لضمن حقوق ضحايا الجرائم والحؤول دون 

إساءة استعمل السلطة.

مفهوم علم الضحايا وتطوره :
طبقاً  أو  لله  كقربان  به  يضحى  كل مخلوق حي  أنها  :األول  معنيان  لها  كلمة ضحية 

لتعاليم دينه، والثاين كل إنسان لحقه رضر مادي أو أديب ف حياته أو جسمه أو عقله 

أو سمعته أو ماله ف كارثة، سواء كان سببها القوى الطبيعية أو اإلنسان. والكوارث التي 

مصدرها القوى الطبيعية من أمثلتها تلك التي تنجم عن الفيضانات والسيول والجفاف 

والزلزل والرباكي واألعاصر واألوبئة، وتتكفل الهيئات الدولية عادة بغوث ضحايا هذه 

الكوارث وحدها. أما تلك التي مصدرها اإلنسان فقد تكون ناجمة عن جرمية عمدية أو 

غر عمدية أو عن إساءة استعمل السلطة.

والجرمية هي كل عمل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يحظره القانون ويفرض له عقاباً.  

والجرمية التي يكون لها ضحايا قد تكون داخلية وقد تكون دولية، أي إن القانون الدويل 

يجرمها، ومن األفعال ذات الصيغة اإلجرامية دولياً ومتصلة بحقوق اإلنسان:

)الجرائم ضد السام(،  جرائم الحرب )الجرائم ضد قواني وعادات الحرب(، )الجرائم 

ضد اإلنسانية( )جرمية إبادة الجنس البرشي(، )جرمية العزل، العنرصي( الرق واألعمل 

املتصلة به. التعذيب، القرصنة، خطف الطائرات، خطف الدبلوماسيي، وأخذ الرهائن 

املدنيي. ونصوص هذه الجرائم الدولية تنقسم إىل طائفتي:

األوىل: نصوص تحظر عى الدولة إتيان أفعالً عن طريق موظفيها لحرمان اإلنسان من 

حقوقه.

والثانية: نصوص تتطلب من الدولة كفالة عدم انتهاك حقوق اإلنسان من جانب األفراد.

العمدي،  والحريق  والغتصاب،  العمدي،  القتل  أمثلتها  من  العمد  نتيجة  والكوارث 

واألعمل اإلرهابية، كتفجر الطائرات ف الجو أو عى األرض، وإلقاء القنابل عى الحشود، 

وأفعال إبادة الجنس وكلها من الجرائم الداخلية وقد تكون ذات صبغة دولية أيضاً.

التي  واملصانع  الرشكات  عى  القامئي  إهمل  أمثلتها  فمن  الخطأ  نتيجة  الكوارث  أما 

تتعامل مع مواد أو غازات سامة، فتترسب هذه األخرة وتسبب ما تسببه. وكذا إهمل 

القامئي عى اإلرشاف أو العمل ف املفاعات الذرية، مم يؤدي إىل انفجارها فيتسبب 

ذلك ف قتل العديدين أو عجزهم والتأثر عى البيئة وتلوثها، واإلهمل الذي يؤدي إىل 

صدم القطارات والسفن وسقوط الطائرات لعدم الرؤيا أو الصيانة أو خطأ ف التصميم، 

األمر الذي يرتتب عليه العديد من الضحايا.

دور الضحية وتأثيره على المفاهيم القانونية عبر العصور:
القانون  التي عاشتها اإلنسانية كانت مهمة إنشاء وتنفيذ  البدائية  القدمية  ف العصور 

بيد الفرد الذي كان يقرر أيضاً بشأن العقوبة، فكان ف ذات الوقت، الضحية والرشطي 

الفردي  النمط  لهذا  الوحيد  املربر  هو  النتقام  وكان  والجاد،  القايض  العامة،  والنيابة 

العيش والشعور باألمن، ومنع  الحاجة إىل  العدالة وكان هدفه املعرتف به وقائياً  من 

العتداءات املستقبلية، دفعت األوائل إىل النتقام برشاسة أو الغارة عى اآلخرين. ومل 

بل  والعقاب  املسؤولية  مفهوم  عى  مبنية  والضحية(  )املجرم  بي  إبانها  العاقة  تكن 

كانت تدور حول الرصاع لاستحواذ عى السلطة ومراقبة املوارد ووسائل العيش. ومع 

تطور تركيبات اجتمعية أخرى أكر تعقيداً كالعائلة املوسعة، العشرة والقبيلة، انتقل 

الدور السابق إىل الجمعة التي أصبحت محل اتهام بدل الفرد، وعايشت اإلنسانية هذا 

املفهوم الجمعي قروناً طويلة. واستمرت األوضاع هكذا، ومع ظهور األديان السموية 

وتكون الدولة شيئاً فشيئاً ورسوخ أسسها أصبحت األمور تيل نحو ترجمة الرر إىل 

تسليط  الضحية عى  تحل محل  أصبحت  السلطة  الدولة عى  مالية,وباستحواذ  قيمة 

العقاب، بينم أصبح دور الضحية دوراً ثانوياً .    

الضحية  ابتداء من سنة 1970 برزت مجهودات دولية لقلب األوضاع وإعطاء  أنه  إل 

علم الضحايا.. 
ماذا تعرف عنه؟

تركز اهتمام علماء اإلجرام وكل 
المهتمين بظاهرة الجريمة منذ بداية 
النصف الثاني للقرن المنصرم حول 
ضحايا الجريمة، وإساءة استعمال 
السلطة وتعويضهم عن األضرار 

المادية واألدبية التي يتعرضون لها.

محمد ياسر منصور
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إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

كن مخلصًا
تستطيع  ما  بكل  للهروب  حماولة  هو  اإلخالص  عدم  إن 

احلصول عليه .
إن معظم أشكال النفاق تنتج عن حماولة إسعاد اآلخرين، 
من  مقبواًل  تكون  أال  من  اخلوف  يساورك  عندما  خصوصًا 
مشاعرك  عن  عربت  أو   ، احلقيقة  قلت  ما  إذا  اآلخرين 

احلقيقية . 
على  به   مهتمٍا  لست  ما  بشيء  تهتم  بأنك  تتظاهر  ال 
أشياء  لتوقع  اآلخر  يهيئ  أن  شأنه  من  فذلك   ، اإلطالق 

التنوي تنفيذها لهم.
حتري  يعني  ولكنه  طباعك  عن  تتخلى  أن  هذا  يعني  ال 

الصدق وعدم التحايل .
ويضللهم  يخدعهم  الذي  الشخص  يكرهون  اآلخرين  إن 

أكرث من الشخص الذي يجرح مشاعرهم عالنية .
يستطيعون  فإنهم  تضرهم،  أنك  الناس  يدرك  عندما 
الذي توقعه  حينئذ حماية أنفسهم وتقليل وطأة الضرر 

بهم .
خادعًا  شعورًا  إليهم  تسرب  فإنك   ، تخدعهم  عندما 
الذي  الضرر  إن  دفاعاتهم،  من  يقللون  ولذلك   ، باألمان 
توقعه بهم يتعاظم تأثريه ألنه حينئذ يكون ملوثًا بخيانتك.

لو فعلت  بأن تصبح منبوذًا من قبل اآلخرين  رمبا تخاطر 
الستغاللك  نفسك  تكره  أن  من  أفضل  ذلك  لكن   ، ذلك 

اآلخرين .
جتاه  حساسيتك  تفقد  فإنك   ، خملص  غري  تكون  عندما 
اآلخرين وال تعي متى جترحهم او تستغلهم . واألسوأ هو 
أنك حتاول تربير أفعالك بادعائك أنك فقط تفعل ما كان 

سيفعله اآلخرون لو كانوا يف مكانك.
عندما حتاول أن تقنع نفسك بأن جميع الناس سطحيون 
مثلك ، فإن جمال العامل يذبل وال يبدو أي شيء بعد ذلك 

ذا قيمة أو معنى .
عندما يعتمد اآلخرون على قوتك ، فإنهم بذلك يعتمدون 

على إخالصك.

أهمية أكرب ف مجرى األحداث. وقد أمثرت هذه الجهود ف تحريك املجتمع الدويل، »الدول 

واألفراد«، نحو النص عى حقوق واضحة خاصة بالضحايا بشأن إعطائهم دوراً ف الدعوى 

استعمل  إساءة  أو  الجرمية  بسبب  لها  تعرضوا  التي  املحنة  ف  ومساعدتهم  العمومية 

تييز،  دون  بهم  متصلة  أو  عنها  ناجمة  أرضار  من  بهم  لحق  عم  وتعويضهم  السلطة، 

فأصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجمع قرارها رقم 40/34 بتاريخ 29 نوفمرب 

1985 ومرفقاً به إعان املبادئ األساسية لتوفر العدالة لضحايا الجرمية وإساءة استعمل 

السلطة. وقد مهد لذلك اإلعان مناداة مؤتر األمم املتحدة السادس ملنع الجرمية وإساءة 

استعمل السلطة ف كركاس سنة 1980 . أما املؤتر الدويل السابع لألمم املتحدة املنعقد ف 

ميانو )26 أغسطس إىل 6 سبتمرب 1985( فقد أصدر ف نهايته توصية بالرتكيز عى الحاجة 

إىل اتخاذ تدابر فعالة لحرتام حقوق املجني عليه ف الجرمية، وضحايا إساءة استعمل 

السلطة، ويعد هذا اإلعان نرصاً أدبياً أساسياً لحركة حقوق املجني عليه وضحايا الجرمية 

وإساءة استعمل السلطة.

أهمية علم الضحايا
ميكن أن نتبي ثاثة أرضاب من الفوائد من خال تفحصنا ألعمل املهتمي بعلم الضحايا:

- فائدة علمية وتتعلق هذه أساساً بالسبب املشرتك ألفعال وصفات الضحية والجاين.

- تحقيق فائدة من الناحية التقنية الجتمعية، كم يرى ذلك املهتمون باتخاذ اإلجراءات 

للتقليل من املخاطر واألسباب التي تجعل بعض الناس عرضة ألن يصبحوا ضحايا.

- فائدة من الناحية القانونية األخاقية ، كم يبي ذلك القائلون )برورة التغير الجذري 

عى  أساساً  تقوم  إجراءات  باتخاذ  العدالة  وإدارة  الجتمعي  واألمن  القانونية،  لألمناط 

توزيع أمثل للمسؤوليات(. باإلضافة إىل ذلك فإن أهمية علم الضحايا تتجى فيم ميكن أن 

يفتحه من آفاق مستقبلية جديدة ف ميدان العلوم الجتمعية:

فعلم الضحايا يفتح أمام املهتمي بدراسة الجرمية والصفات املميزة للفرد آفاقاً جديدة، 

إذ أنه ف السابق كان محور الدراسة هو )املجرم( وبذلت مجهودات كبرة لفهم سلوكه 

اإلجرامي، ومع هذا العلم فإن )الضحية( هي التي تشغل البال، إذ كثراً ما يدور الحديث 

 Victime Latante الكامنة  الضحية  )ضحية(  يصبح  أن  الفرد  قابلية  أو  إمكانية  حول 

وهذا يعني أن هناك لدى الضحايا خاصة أولئك الذين يقعون فريسة ألكر من مرة، ما 

يجعلهم كذلك. ومن أهمية علم الضحايا أيضاً خلق نوع من التوازن ف ميادين البحث ف 

علم اإلجرام. ففي السابق اتهم املجتمع كثراً بإعطاء املجرم دوراً اجتمعياً معيناً بوصفه 

الضحية  قدمت  حي  ف  منبوذ(،  أجنبي  كشخص  أو  مخبول،  مريض  متميز  )كشخص 

كشخص وديع غر مذنب وأنه من سوء طالعها أن أصبحت ضحية.

 ويبي البحث أيضاً أن األهمية التي أوليت للضحية أثرت عى السياسة الجنائية، ف حي 

أنه كان ف السابق يرتكز الوضع ف محاربة الجرمية عى العقاب بهدف التأثر عى الدوافع 

اإلجرامية لدى الجاين، فإن البحث املتخذ كأساس ف علم الضحية، ّغر من ذلك بإظهار 

دور الضحية، قبل وأثناء ، وبعد ارتكاب الجرمية، ويرى أغلبية املفكرين أنه من املعقول 

الضحايا  توعية  إىل  أدى  ما  الجرمية، وهذا  ملنع  وتغره  الضحية  الرتكيز عى سلوك  جداً 

ودفعهم إىل تحسي أوضاعهم األمنية ف أماكن إقامتهم، وأن يتخذوا جوانب الحيطة أثناء 

التلفزيونية  الكامرات  التكنولوجيا ف حراسة املحات كرتكيب  مغادرتهم لها، واستعمل 

ف املحات الكربى.

بأن للضحية دوراً هاماً ف ما  القول أن املجتمع يعرتف ولو ضمنياً  وهذا ما يدفعنا إىل 

تتفادى ذلك. ويعني ذلك أن املجتمع  لها، وباتخاذها إجراءات معينة ميكن أن  يحدث 

خفف من عبء تجريم الجاين ووضع قسمً منه عى كاهل الضحية.

انعكاسات سلبية نذكر منها عى  التفكر الجديد  النمط من  هذا وميكن أن تكون لهذا 

سبيل املثال:

جعل الضحية محور البحث ف السلوك اإلجرامي قد يؤدي إىل إهمل بعض الجرائم التي 

أو  الفقر  املعيشة، ضحايا  وغاء  الستهاك  بدقة كضحايا جرائم  تيز ضحاياها  ل ميكن 

الحرمان الجتمعي، املجاعة أو التوزيع غر العادل للروات القومية.

تعليق البحث عى الضحية يعني حرصه ف العاقات الفردية، األمر الذي ل ينفي إمكانية 

إهمل ضحايا تجمعات معينة أو مؤسسات مهيكلة، تؤدي ترصفاتها ف بعض األحيان إىل 

نوع من الستعمر الذي ل ميكن تفادي نرشه.
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قسم النقل والمشاغل
خدمات شاملة ألسطول سيارات الشرطة

 - 3900 عملية خالل 9 أشهر تنفذها 7 ورش متخصصة 
 -  تحول ذكي تدريجي في الخدمات المقدمة 

تقرير : سائد الخالدي - تصوير : نجيم .

فرع  ف،  تتمثل  رئيسية  أفرع   3 الخيمة  رأس  رشطة  ف  واملشاغل  النقل  قسم  ويضم 

النقل، وفرع املشاغل والورش الفنية، وفرع املحروقات والزيوت حيث يتوىل كل فرع 

رئيس  من  عام  إرشاف  تحت  تنفيذها  يتم  التي  واملسؤوليات  املهام  من  العديد  منها 

القسم ومدراء األفرع، وعى يد فنيي يتمتعون بقدر عال من الكفاءة والخربة واملهارة 

ف مجالت عملهم املختلفة مم ساهم ف حصد القسم للمركز األول كأفضل وحدات 

تنظيمية ف تقييم التفتيش العام الداخي للقائد العام، واملركز الثاين كأفضل فرق عمل 

حققت أفضل النتائج. بينم يحتوي 7 ورش تشمل ورشة امليكانيكا، والكهرباء، والصبغ، 

والغسيل، وتبديل الزيوت واملحروقات، والحدادة، واإلطارات .

3900 عملية ينفذها القسم في 9 أشهر
األقسام  يعترب أحد أهم  النقل واملشاغل  أن قسم  الحبي إىل  الرائد فاهم زيد  وأشار 

آليات  أسطول  بها ف خدمة  يقوم  التي  املسؤولية  لحجم  نظرا  الخيمة  رأس  ف رشطة 

الضباط  منتسبا من  نحو 40  القسم يضم  أن  ، مضيفا  الرشطة  إدارات  كافة  ومركبات 

األعمل  يؤدون  الدولة  مواطني  من  فنيي   4 بينهم  من  والفنيي  والسائقي  واملوظفي 

املنوطة بهم بدرجة عالية من الكفاءة والتميز .

ولفت رئيس قسم النقل واملشاغل ف رشطة رأس الخيمة إىل تنفيذ القسم ف الفرتة من 

بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمرب املاضيي 1100 عملية نقل باملركبات واآلليات، 

فضا عن 1700 عملية صيانة لألسطول و1100 عملية تبديل زيوت للمركبات واآلليات 

دوري  بشكل  يخضعون  منهم   الفنيون  وخاصة  القسم  منتسبي  جميع  أن  موضحا   ،

لدورات تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع الرشكاء كل ف مجال عمله لرفع مستوى القدرة 

واملهارة لديهم مبا يضمن تنفيذهم للمهام بحرفية عالية.

مسؤوليات رئيس قسم
وتضم مسؤوليات رئيس قسم النقل واملشاغل إعداد خطط خدمات النقل الخاصة 

وزارة  املختصة ف  الجهات  بالتنسيق مع  وتنفيذها  متابعتها  والعمل عى  بالقيادة 

العامة  القيادة  لحتياجات  وفقا  للنقل  اليومية  املهام  خدمة  وتوفر  الداخلية، 

إىل جانب  واألمنية،  الرشطية  والفعاليات  األعمل  أداء  للمساعدة عى  وتشكياتها 

بالقيادة  الخاصة  املركبات واآلليات واملعدات  تنظيم حركة  واملراقبة عى  اإلرشاف 

توفر  ومتابعة  لاستخدام،  الدامئة  جاهزيتها  لضمن  وترخيصها  تشغيلها  ومتابعة 

خدمات النقل الفردي والجمعي ملنتسبي الرشطة، وتوفر السائقي املطلوبي لقيادة 

وتشغيل املركبات واآلليات وفقا للمواصفات الفنية املعتمدة والعمل عى تأهيلهم 

وتطوير أدائهم .

وتجهيزها  الفنية  والورش  املشاغل  وتنظيم  إدارة  القسم  رئيس  مهام  تشمل  كم 

ومتابعة  واملركبات،  اآلليات  بأعملها ف صيانة  للقيام  والفنيي  واألجهزة  باملعدات 

واملحروقات  بالهياكل  يتعلق  فيمم  واملركبات  لآلليات  املجدولة  الصيانة  أعمل 

واألجهزة الكهربائية ، ومتابعة سجات اآلليات وإضافة التعديات املصنعية الازمة 

النوعية الدورية عى جودة الصيانة  الرقابة  والختيارية حسب الحاجة. فضا عن 

يتولى قسم النقل والمشاغل في شرطة رأس الخيمة الذي تم تأسيسه في العام 1976 ويترأسه الرائد فاهم زيد 
الحبسي، مسؤولية اإلشراف بشكل كامل على صيانة وتجهيز ونقل أسطول آليات ومركبات الشرطة، بما ينسجم 

مع معايير قياس األداء المؤسسي التي تضعها وزارة الداخلية .

زيارة ميدانية
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الثابتة واملتحركة وتجهيزها باملستلزمات املطلوبة وتوفر  وتنظيم املشاغل والورش 

للرشوط  وفقا  بالقيادة  الخاصة  املركبات  لتشغيل  الازمة  والزيوت  املحروقات 

املعتمدة، وتنفيذ أنشطة القسم ورفع التقارير الدورية بشأنها لجهات الختصاص .

فرع المشاغل والورش الفنية
ويتوىل الرائد طال الحاي مسؤولية إدارة فرع املشاغل والورش الفنية الذي يقوم 

مبهام إدارة وتنظيم املشاغل والورش وتجهيزها باملعدات واألجهزة الازمة والفنيي 

للقيام بأعملها ف صيانة اآلليات واملركبات ، ومتابعة أعمل الصيانة املجدولة لآلليات 

سجات  ومتابعة  الكهربائية،  واألجهزة  واملحركات  بالهياكل  يتعلق  فيم  واملركبات 

اآلليات وإضافة التعديات املصنعية الازمة والختيارية حسب الحاجة، باإلضافة إىل 

الرقابة النوعية والدورية عى جودة جميع أنواع الصيانة الازمة لآلليات وفق املعاير 

املعتمدة ومبا يتاءم مع األنشطة واألغراض املحددة لها، وتنظيم املشاغل والورش 

الثابتة واملتحركة وتجهيزها باملستلزمات.

فرع المحروقات والزيوت
النقيب راشد ربيعة ويقوم مبهام توفر  يتوىل مسؤوليته  املحروقات والزيوت  فرع 

العامة  بالقيادة  الخاصة  واآلليات  املركبات  لتشغيل  الازمة  والزيوت  املحروقات 

ووفقا  الداخلية،  وزارة  ف  املختصة   الجهات  مع  بالتنسيق  الخيمة،  رأس  لرشطة 

للرشوط واملعاير املعتمدة. فيم يتم تقديم الخدمات لجميع مركبات وزارة الداخلية 

ف اإلدارات األخرى كالدفاع املدين وحتى ملركبات اإلمارات األخرى انطاقا من سياسة 

إدارة األصول واملمتلكات .

فرع النقل
يعمل فرع النقل الذي يتوىل مهام إدارته املازم أول طارق محمد عى توفر خدمة 

عى  واملراقبة  واإلرشاف  للرشطة،  العامة  القيادة  احتياجات  حسب  اليومية  املهام 

توفر  ومتابعة   ، وترخيصها  الرشطية  واملعدات  واآلليات  املركبات  حركة  تنظيم 

مع  املهمة  لطبيعة  وفقا  املامئة  املركبات  وتهيئة  القيادة  ملنتسبي  النقل  خدمات 

توفر السائقي املطلوبي لقيادتها .وتحرص إدارة قسم النقل واملشاغل ف رشطة رأس 

الخيمة عى القيام مبقارنات معيارية مع الجهات املمثلة ف اإلمارات األخرى وتبادل 

استخدامها  وإعادة  املستهلكة  املواد  تدوير  عى  العمل  عن  فضا  معها،  الخربات 

وعرضها ف معرض البتكار، إىل جانب السعي للتحول الذيك ف جميع الخدمات مبا 

يتمىش مع الذكاء الصطناعي والتحول الذيك وفق توجه القيادة.  فيم تحرص عى 

تنظيم تكريم شهري ملنتسبي القسم لتشجيعهم وإسعادهم ورفع مستوى إنتاجيتهم 

ف العمل، ف الوقت الذي يقوم به فريق التفتيش عى مركبات وآليات القيادة ببث 

رسائل توعوية للمحافظة عى األسطول . 

النقيب راشد ربيعة المالزم أول طارق محمدالرائد مهندس فاهم زيد الحبسي الرائد طالل الحاي

مقارنات معيارية مع 
الجهات المماثلة

لتطوير األداء

,,زيارة ميدانية
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أفراد فريق  التناسق بي جميع  الجرمية عى  يتوقف نجاح مهمة فريق مرسح 

البحث أثناء عملهم مبرسح الحادث، وأن يتفهم كل فرد ملهام باقي أفراد طاقم 

البحث، ووجود قائد ذو شخصية قوية للسيطرة عى املوقع والتنسيق بي أفراده. 

إن العمل ف مرسح الجرمية هو عمل متشابك ومتداخل ونجاح أي فرد من أفراد 

إفساد عمل اآلخرين.  يتضمن عدم  بل  املرسح ل يقترص عى نجاحه ف عمله 

وهناك أخطاء شائعة يرتكبها بعض أفراد الرشطة تؤثر عى عمل اآلخرين وأهمها: 

أواًل: التأخر ف الوصول ملرسح الجرمية:
يقول خرباء التحقيق أن تأخر  وصول أول فرد أمني ملرسح الحادث دقيقة واحدة 

يؤخر التحقيق يوم كامل، والتأخر ف الوصول للمرسح ساعة يؤخر التحقيق شهراً 

كاماً. تكمن أهمية رسعة النتقال ملرسح الحادث ف األسباب التالية:

الجاين  عن  األمني  الرجل  فيخرب  الحياة  قيد  عى  عليه  املجني  يكون  قد  )أ( 

والجرمية والدافع، ويحاول الرجل األمني إنقاذ حياته.

)ب( محاولة القبض عى الجاين الذي قد يكون قريبا من املرسح.

)ج( منع العبث املتعمد مبرسح الحادث عن طريق الجاين.

)د(منع دخول املتطفلي إىل مرسح الحادث والعبث مبحتوياته.

)هـ( الحفاظ عى سامة اآلثار املادية من خال تأمي مرسح الحادث.

ثانيًا: دخول املرسح بأيدي عارية: هذا خطأ فادح ألن الرشطي قد يضيف أثر 
بصمت ف املرسح، وقد يطمس بيديه أي آثار للبصمت املوجودة ف املرسح.

ثالثًا: التدخي ف مرسح الجرمية: 
كثر من املتعاملي مع مرسح الجرمية يدخنون السجائر أثناء دخولهم للمرسح 

للتغلب عى الرائحة املنبعثة من الجثة ومن الدم الخارج منها. للتدخي ثاث 

مخلفات:

موجودة ف مرسح  رائحة  أي  عى  تؤثر  قد  السيجارة  من  املنبعثة  الرائحة  )أ( 

الجرمية.

)ب( نواتج احرتاق التبغ )طفاية السيجارة( قد تقع فوق بقعة دم صغرة أو بقعة 

مني أو شعرة من شعر الرأس فتطمس هذا األثر.

الطب الشرعي..

األخطاء الشائعة في مسرح الجريمة

يؤثر أي عنصر من هذه العناصر األربعة ويتأثر بالعناصر األخرى، وبالتالي يأخذ وينقل آثاره إلى العناصر األخرى وهذا هو أساس نظرية العالم 
الفرنسي لوكارد ليونز التي تسمي )نظرية تبادل األثر أو المبادلة( أو )قاعدة لوكارد( والتي تنص على إنه »إذا تالمس شيئان فالبد أن يترك 
كال منهما أثره على اآلخر«. وهذه النظرية هي أساس عمل فريق البحث في مسرح الجريمة لكل أنواع الجرائم أيا كان سببها أو طبيعتها. 

دكتور/ هشام عبد الحميد فرج - استشاري الطب الشرعي

عناصر الجريمة: 
الجاني، المجني عليه،

 أداة الجريمة، مسرح الجريمة
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)ج( إلقاء فلرت السيجارة ف املرسح عقب النتهاء من تدخي السيجارة وهذا يضيف 

فلرت  وجود  ألن  الجرمية  ف مرسح  الباحث  عى  الواقع  العبء  ويزيد  جديد  أثر 

سيجارة ناتج عن املجرم قبل أو أثناء أو بعد ارتكاب الجرمية يشء وارد ونستطيع 

من خاله الوصول للنتائج التحقيقية التالية:- 

* تحديد البصمة الوراثية للمدخن من خال اللعاب املوجود عى فلرت السيجارة، 

وبالتايل نستطيع تحديد شخصية الجاين.

* وجود أحمر شفاه عى فلرت السيجارة يدل عى وجود أنثى ف مرسح الجرمية.

* حرص املشتبه فيهم من خال نوعية فلرت السيجارة: فمثا إذا وجد فلرت سيجارة 

يدخن  أحدهم  الواقعة  ارتكاب  ف  بهم  مشتبه  ثاثة  هناك  وكان  معينة(  )ملاركة 

سجائر من تلك املاركة فيتم حرص املشتبه فيهم وتركيز الفحوص التي تجرى عى 

هذا املدخن أول لتقليل تكلفة أبحاث الجرمية.

* تحديد عدد املتواجدين ف مرسح الجرمية: فمثا إذا وجد ف املرسح فاتر سجائر 

األقل  عى  املرسح  ف  أشخاص  ثاثة  لتواجد  يشر  فهذا  مختلفة،  ماركات  لثاثة 

لحتمل وجود شخص آخر أو أكر غر مدخن.

* املساعدة ف تحديد زمن حدوث الجرمية: فمثا إذا وصلت الرشطة للمرسح وكان 

دخان السيجارة ما زال منبعثا منها فهذا يشر لوقوع الجرمية منذ وقت قصر ل 

يتعدي بضع دقائق.

* وجود مخدر الحشيش أو البانجو ف الجزء املتبقي من السيجارة يشر لتعاطي 

املخدرات ف مرسح الجرمية، وأن الجاين كان عى صلة باملجني عليه، وكانا يجلسان 

معا للتعاطي ثم حدثت الجرمية، وبالتايل يتم حرص دائرة املشتبه فيهم من أصدقاء 

ومعارف املجني عليه.

ملنع  للمرسح،  الوصول  عند  الجرمية  لتأمي مرسح  أمني  عدم عمل حزام  رابعًا: 
دخول املتطفلي للمرسح مم يؤدي لتلوث اآلثار املادية وضياعها.

خامسًا: استخدام الهاتف األريض املوجود ف مرسح الجرمية: هذا من شأنه أن 
يؤدي إىل إضافة أثر بصمت األصابع لسمعة الهاتف أو طمس أثر البصمت التي 

يرتكها الجاين عى السمعة إذا كان قد أمسك بها للتحدث بالهاتف أو لرب املجني 

عليه بها.

سادسًا: استخدام صنبور املياه املوجود ف مرسح الجرمية ألن ذلك قد يؤدي إىل:
)أ( إضافة أثر جديد للبصمت من يد الرشطي عى مقبض صنبور املياه، أو طمس 

آثار بصمت الجاين إذا كان قد غسل يده أو أداة الجرمية عقب تنفيذ الجرمية.

)ب( إزالة آثار الدماء املوجودة بالحوض أو أسفل مصفاة الحوض التي قد يرتكها 

الجاين، إذا لجأ لغسل يديه املصابة من مقاومة املجني عليه أو غسل أداة الجرمية 

املصفاة،  أسفل  ظاهرة  غر  منه  آثار  تبقى  وقد  الحوض،  ف  منه  الدماء  فتسقط 

تحديد  وبالتايل  للجاين  الوراثية  البصمة  تحديد  الدم  هذا  خال  من  فنستطيع 

شخصيته.

وخاصة خرباء  الجرمية  املتخصصي ف فحص مرسح  استدعاء  ف  التأخر  سابعًا: 
األدلة الجنائية، وهذا ما قد يؤدي لفقد العديد من اآلثار املادية الهامة.

الصحيح  الوصف  مع  يتعارض  قد  ما  وهذا  اإلصابات  وصف  ف  اإلسهاب  ثامناً: 

لإلصابات مبعرفة الطبيب الرشعي. فقد يصف الرشطي فتحة الدخول من األمام 

يؤثر  بينهم  تضارب  فيحدث  الخلف  من  ذلك  عكس  الرشعي  الطبيب  ويصفها 

التالية  عى قوة القضية ف املحكمة. لذلك يجب عى الرشطي أن يصف العبارة 

)شاهدنا أثر يشتبه أن يكون أثر إصايب يقع ف .... وتركنا وصفه للطبيب الرشعي 

لاختصاص(. هذا ل يقلل من كفاءة الرشطي.

تاسعًا: عدم اتباع طريقة منهجية ف البحث عن اآلثار املادية ف مرسح الجرمية.
عاشرًا: الترسع ف جمع اآلثار املادية ف املرسح دون توثيقها إلثبات الكفاءة عن 

أقرانه.

حوارحواراستطالعتقريرتحقيق

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

جرائم االبتزاز
تتزايد جرائم االبتزاز بمختلف أشكالها، السيما في ظل االنفتاح 
في  اتساع  من  نشهده  ما  وسط  المجتمع  يشهده  الذي 
رقعة مواقع التواصل االجتماعي ، إذ إن تطور التقنية الحديثة 
فخ  في  الوقوع  عوامل  أهم  تعتبر  الشخصية  البيانات  ونشر 

االبتزاز، في الوقت الذي يفاقم غياب الرقابة المشكلة.

الحماية  طرق  ونشر  التوعية  من   
ً
يدا مز يستلزم  الواقع  هذا 

ناحية  من  العقوبات  وتشديد  ناحية،  من  المجتمع  وتحصين 
الحديثة  التقنية  باستخدام  الجهل  أن  يؤكد  والواقع  أخرى، 
أحالها لدى البعض من نعمة إلى نقمة، وثمة مخاطر عديدة 
الزواج  كمواقع  الموثوقة  غير  الروابط  خلف  االنسياق  جراء 
والخطابات أو ألعاب الفيديو والفوز في جوائز، والتقديم على 

الوظائف مجهولة المصدر.

البد من التحرك بشكل وقائي لحماية أفراد المجتمع من النتائج 
المتربصين  من  فئة  فخ  في  الوقوع  عن  تنجم  التي  السلبية 
اآلخرين  نزعات منحرفة الستدراج  الذين تدفعهم  يين،  واالنتهاز

في فخ االبتزاز.

أن الوقاية خير من العالج، وأهم خطوات الوقاية هي عدم 
االستهتار بالتحذيرات الرسمية من قبل الجهات المعنية، وأخذ 
الحيطة والحذر الشديدين، حيث أن الزمن تبدل ولم يعد يتسم 
عنه  أسفرت  لما  نتيجة  األيام  هذه  كثيرا  قلت  التي  بالثقة 
وسائل التواصل االجتماعي التي أصبحت تربط الصالح بالطالح، 

والجيد بالرديء.

والبد من إقامة حمالت توعية أمنية بخطورة الجرائم اإللكترونية 
عموما السيما االبتزاز وذلك في المدارس والجامعات وفي 
نشر  بهدف  االجتماعية  الجمعيات  ومقار  االجتماعية  األندية 
مع  األمور  أولياء  تواصل  وضرورة  األمنية،  التوعية  وترسيخ 
وتعريفهم  وإرشادهم  يتواصلون  من  مع  ومعرفة  األبناء 

بخطورة الدخول في مواقع التعارف.

موازين
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المصدر اإلخباري : وام

العتبار  بعي  نضع  أن  يجب  املنطلق  هذا  ومن 

رضورة  اتخاذ مجموعة من األولويات لدرء الخطار 

املستقبلية  والتي ميكن ايضاحها عى النحو التايل:-   

اوال / رضورة دراسة تلك الحداث واملشكات بتمعن 

وشفافية وأن نضع  بعي العتبار ضمن مبادئنا عدم 

ترك املواقف والحداث  واملشكات تر مروراً عابراً 

با وقفات جادة،  وموضوعية  وخاصه املتكررة منها  

وتزعج  املؤمل  بصداها  العام   الرأي  تثر   قد   والتي 

صفو طأمنينته.

ثانيا /  تسليط الضوء  عى  تلك األحداث واملواقف 

الستشعار  دقيق  مجهر  تحت  ووضعها  واملشكات 

مهم كان حجمها وجسامتها والبتعاد عن التهاون او 

الامبالة و الستخفاف بها نتيجة ضآلة آثارها حيث 

ف  بطيئة   واملواقف  واملشكات  األحداث  بعض  أن 

البدء  صغرة  ف الحجم والجسامة  ، ضيقة  ف دائرة  

الثر  ما تلبث أن تكرب دائرتها ويتسع  أثرها مع مرور 

الزمن مم يصعب السيطرة عليها  مستقبا.

تحليل مسببات حدوث  العمل  عى  / يجب   ثالثا 

املستوى  عى  بتمعن   واملشكات  الحداث  تلك 

والقصور  الخلل  نواحي  ملعرفة  واملؤسي   الفردي 

وإعادة عمليات التوازن بسد الثغرات اإلجرائية.

رابعا /  من األهمية مبكان الحرص واملبادرة  والعمل  

ذات  واملؤسسات  املعنية   الجهات  تتبنى  أن  عى 

استرشاف  فكرة  واملشكات(  )باألحداث  الصلة 

استشراف المشكالت واألحداث المستقبلية 
لدرء المخاطر المجتمعية

 في كثير من األحيان تمر علينا مجموعة من األحداث والمواقف والمشكالت  لكننا لم  نتخذ 
منها دروس وعبر واستنتاجات تحليلية نضع على إثر وقوعها  مجموعة  من الحلول المستقبلية  

ولألسف نشاهد أن مثل هذه المواقف واألحداث يتكرر  حدوثها بين الحين واآلخر  مما تتسبب 
بآثار جسيمة  على المستويين المادي والمعنوي تفوق و تتعدى جسامة آثارها  الماضية رغم أن  
مسببات الحادث او الموقف  او المشكلة تأخذ طبيعة المسببات والعوامل السابقة ولكن يكمن 

مصدر االختالف  في الفترة الزمنية التي وقعت فيها.

مقاالت

بقلم -  املقدم  دكتور  عيل مبارك الزعايب

 االدارة العامة لحماية المجتمع  والوقاية 
من الجريمة بوزارة الداخلية   



املشكات واألحداث بفلسفة مفادها استباق حدوث 

لها ملنع  املشكات قبل وقوعها لوضع حلول وقائية 

الزمن  فعجلة   ، استباقية  وقائية  بطريقة  آثارها 

معه  تزامنا  يتطور  واملجتمع  مستمر   تسارع  ف 

وكذلك األحداث واملشكات قد تأخذ نفس املسمى 

بفرتاتها  مسمها  تتعدا  قد  آثارها  ولكن  بوقائعها 

الزمنية املاضية  إذا ما تم تجاهلها   فنجد الظواهر 

واملشكات مبختلف مسمياتها تتكرر  وتتجدد بثوبها 

وبردائها املرير الحزين وعى إثر وقوعها نقوم باتخاذ 

حلول وقتيه وقد تكون مترسعة  با دراسة متمعنة 

وطأة  تحت  نرتكها  آثارها   تخف   إن  وما  ملعالجتها 

نار خامدة ما تلبث أن تعاود للظهور بحدتها ولهيبها 

اكر من السابق  متى توافرت الظروف والسباب لها  

وبرداء جديد.  

املستوى  عى  تحليلية  تساؤلت   بوضع  قمنا  فلو 

الفردي واملؤسي ف ترسيخ نظريات الوقاية الذاتية 

نطرح  فسوف  واألحداث   والظواهر  املشكات  من 

ونتطرق اىل مجموعة من التساؤلت  املنطقية  الهامة 

و العامة والتي تنطوي اجابتها عى مفاتيح لدرء آثار 

املتوقعة  بطبيعتها  واملشكات  واملواقف  األحداث 

 ، والعرضية  العمدية  آخر  مبعنى  متوقعه   والغر 

بالطرح   تؤخذ  ان  يجب  والتي   األسئلة   تلك  وأهم 

واملناقشة والتحليل هي :-

السؤال األول/
هل الفرد في المجتمع لديه التأهيل  والتدريب 
او التثقيف في التعامل مع األحداث والمواقف 

والمشكالت؟ 

 سؤال عام قد يتلكأ البعض من الجابة عليه بحجة  

أن بعض الفئات  العمرية ل ميكن تدريبها او تأهيلها 

أو ل توجد إمكانيات ماليه  وفقا لطبيعة املوقف او 

الحدث او املشكلة ،  وبالتايل فإن اإلجابة با مهاما 

كانت مربراتها  تعني وقوع املشكلة ل محاله ،  وعليه  

ينبغي لزاماً  ومن الروري أن ل يكون لكلمة ) ل(  

دفع   أراد  فمن  خضوع   أو  ركون  أو  وقوف  موضع 

كيف  يتعلم  ان  لبد  وتجنبه  والخطر  الرر  ودرء 

درجاتها   كانت  مهم  والصعوبات  التحديات  يواجه 

أستطع   مل  فإذا   ، ذلك  نحو  المكانيات  قلة  ومهم 

تجنب  الرر فاألوىل أن اخفف من حدته  ووطأة 

آثاره.

السؤال الثاني/
هل وضعت المؤسسات دراسات  استشرافيه 

للمشكالت ؟

استرشافيه  دراسات   املؤسسات  وضعت  هل   

تتعرض  ان  باإلمكان  التي  الحداث  او  للمشكات  

أن  أو  مبارشه  غر  أو  مبارشة   بطريقه  مستقبا  لها 

تكون مبعنى آخر هي سببا ف حدوثها بطريقة أيضا 

مبارشة او غر مبارشة نتيجة التجاهل و عدم الدراك  

الازمة  الحتياطات  اتخاذ  ف  واإلهمل   التهاون  او 

املتاحة  املادية  والبرشية  و عدم تسخر المكانيات 

واملتوافرة  والستفادة القصوى منها نحو درء األخطار 

محتملة الوقوع  ؟

السؤال الثالث/ 
هل وضعت المؤسسات ضمن اولوياتها 
وسياساتها  مبدئ التكاملية  بينها وبين 

الجهات المعنية االخرى في درء آثار األحداث و 
المشكالت للوقاية منها ؟

أيدينا  بي  يجعل  قد  األسئلة  تلك  عى  اإلجابة  إن 

أحسنا   ما  إذا  املستقبلية  الوقائية  للحلول  خيارات 

األولويات  ملعيار  وفقا  وانجعها  أفضلها  اختيار 

لطبيعة  وفقا  الحلول   تحديد  عملية  ف  والبدائل 

املشكلة أو الحدث أو املوقف ، لن طبيعة املشكات  

أواألحداث  يرتبطان  ويتازمان مع املقومي الفردي 

واملؤسي عند مراجعة  أسباب حدوثهم.

ولربط بي السياق النظري للموضوع املطروح هناك 

عى  امليداين  الواقع  من  الحية  األمثلة  من  الكثر 

وأخرى  فرتة  بي  تقع  والتي  واملشكات  األحداث 

واملعنوي  املادي  بشقيها  وخيمه  اثار  عنها  ونتجت 

الحرص   سبيل  عى  إليها  نتطرق  ان  باإلمكان  والتي 

للتوضيح  والستدلل فنسقط ونختار منها من باب  

أنواعها  بشتى  الحرائق   حوادث  والتدليل   الذكر 

سواء ف املنازل أو املصانع او املرافق الخدمية أو ف 

،  و حالت الغرق ف الشواطئ   الحافات واملركبات 

القاتلة  واملرور  السر  وحوادث  املنازل     واحواض 

من حوادث  توضيحه  تم  ما  أن  فنجد  الطرقات   ف 

ف  واآلخر  الحي  بي  تكرارا   الكر  هي  ومشكات  

مجتمعنا  ونجد نفس املسببات  والعوامل تتكرر أيضا 

وف فرتات زمنية متفاوتة والعامان املشرتكان فيهم 

مسببات  بطبيعة   املعنية  واملؤسسات  الفراد  هم 

املشكلة أو الحدث أو املوقف. 

فخالصة ما تقدم /

الشفافية واملوضوعية ف رسد  ومناقشة  تكرار   إن 

حدوث بعض املشكات واألحداث  واملواقف  يجب  

وسامة  أمن  عى  للحفاظ  العتبار  بعي  تؤخذ  أن 

األرواح واملمتلكات  والتي  تضعهم القيادة الرشيدة 

نصب عينيها  ضمن أهدافها السرتاتيجية املستدامة  

المكانيات  لهم  وتسخر  البالغ   الهتمم  وتوليهم 

الازمة للحفاظ عليهم.

املشكات  وحدوث  وقوع  واملتوقع   الطبيعي  فمن 

والحداث ولكن من املزعج واملؤسف ان نرى آثارهم 

مبسببات  او  والعوامل  املسببات  بنفس  تتكرران 

وعوامل أخرى نتيجة التطور املجتمعي وعدم قدرتنا 

املشكات  استرشاف  ف   والفكر  الذات  تطوير  عى 

املستقبلية املصاحبة له،  والنتيجة املرتتبة عى  ذلك 

املشكات  تلك  آلم  املجتمع  يتجرع   أن  محالة   ل 

واألحداث  بي فرتة وأخرى وبي عشية وضحاها ومن 

النسان  ضحيتها  يكون  أن  إياما  والكر  املؤسف  

ذهبا   األرض  ملئ  وفقدانه  رحيله  يعوض  لن  الذي 

بنا كأفراد  ومؤسسات ان نجد من األحداث  فحري 

واملشكات املاضية دروس وعرب وأن تسهم  مجرياتها  

درء  نحو  وإجراءاتنا  ومعارفنا  مفاهيمنا  تطوير  ف 

انواعها  باختاف  مستقبا  واألحداث  املشكات 

هامة  مبادئ  بثاثة  لذلك  وفقا  واألخذ  وتصنيفاتها 

هي :- 

واألحداث  املشكات  استرشاف  فكرة  تبني   _1

املستقبلية لوضع الحلول الستباقية.

املخاطر  درء  ف  املؤسسات  تكاملية  مبدأ  تبني   _2

والبتعاد عن أحادية العمل.

3_ تبني فكرة الوقاية الذاتية لدرء املخاطر . 

,,
يجب أن نضع بعين 

االعتبار ضرورة  
اتخاذ مجموعة من 

األولويات لدرء االخطار 
المستقبلية 

,,
من الطبيعي والمتوقع  
وقوع وحدوث المشكالت 
واألحداث ولكن من المزعج 
والمؤسف أن نرى آثارهما 
تتكرران بنفس المسببات 

والعوامل...

مقاالت
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 على تعزيز التسامح كأحد األسس التي قامت عليها دولة 
ً
يمكن القول إن الشيخ زايد اتخذ كل الخطوات واإلجراءات إلقامة دولة االتحاد، مؤكدا

 لوجود التعدد 
ً
 من أن التسامح ييسر عملية المعامالت بين األفراد والجماعات، وهذا يعطي ميزة كبيرة للمجتمع، نظرا

ً
اإلمارات العربية المتحدة، إنطالقا

في الجنسيات واألعراق وما ينتج عنه من تنوع ثقافي، مما يجعل للتسامح دور إيجابي على األفراد من المواطنين والوافدين، وهذا عزز من ثقافة 
التسامح من جانب وساهم في نشر هذه الثقافة في المجتمع اإلماراتي.

د.عادل عبد الجواد محمد الكردوسي- خبير بوزارة تنمية المجتمع 

حيث إن اآلباء املؤسسون لدولة اإلمارات ميثلون مناذج مرشفة للقادة أصحاب الرؤية 

آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الله"  بإذن  لهم  "املغفور  لدعوة  واستجابتهم  السترشافية، 

نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ومن ثم اتفق الجميع عى إقامة دولة 

التحاد، وقدموا كل الدعم لهذه الدولة لي تكون دولة مستقرة وناجحة، حتى وصلت 

دولة اإلمارات ف القرن الواحد والعرشين إىل مصاف البلدان املتقدمة، واحتلت املراكز 

األوىل ف العديد من املؤرشات عاملياً، وعى سبيل املثال: أصبحت "الدولة األوىل عاملياً 

ف مجال العمل اإلنساين".

وعاداتهم  اآلخرين  حياة  أسلوب  احرتام  يعنى  التسامح  التسامح:  ثقافة  تعريف 

الجتمعية، وعدم التعصب ضد أفكارهم ومعتقداتهم، واحرتام الرتاث الثقاف لآلخرين 

وعاداتهم ولغاتهم والتعامل األخاقي معهم، وكذلك احرتام موسيقى اآلخرين، وجميع 

الفنون التي تخصهم، والعيش بسام بي الجمعات واألمم، بدون تييز ومن غر خلق 

مشاكل ومنازعات سواء عى املستوى املحي أو العاملي)1(.

اهتمام الشيخ زايد بإقامة دولة االتحاد:   
    ستتم اإلشارة إىل بعض الجهود التي قام بها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد، حتى ترى 

دولة التحاد النور، موقناً بأهمية قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة، لتكون دولة ذات 

سيادة وتسر بخطوات نحو الريادة والتميز، وتحقق مستوى تنموي متقدم ملواطنيها، 

الوطني واإلقليمي  املستوى  الوطني، وتؤدي دورها عى  املستوى  النجاح عى  وتحقق 

التحاد  اإلمارايت  عى دعم  الدستور  اإلمارات ف ديباجة  أكد حكام  والعاملي.   حيث 

والفجرة  القيوين  وأم  وعجمن  والشارقة  وديب  أبوظبي  إمارات  حكام  "نحن  بالقول: 

ورأس الخيمة، نظراً ألن إرادتنا وإرادة شعب إماراتنا قد تاقت عى قيام اتحاد بي هذه 

اإلمارات، من أجل توفر حياة أفضل، واستقرار أمكن، ومكانة أرفع لها ولشعبها جميعاً". 

"ويعد شعب التحاد ف الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكرمية، مع السر به قدماً 

نحو حكم دميقراطي نيايب متكامل األركان، ف مجتمع عريب إسامي متحرر من الخوف 

والقلق". ولقد حدد الدستور اإلمارايت ف الباب األول منه؛ من خال املواد اآلتية: "من 

املادة )1( إىل املادة )12( التحاد ومقوماته وأهدافه األساسية". 

التعايش  بقيم  الشديد  زايد  إميان  تأكيد عى  أول  التحاد  قيام  لاتحاد، شكل  بالنسبة 

املحبة والسام والتسامح  العمل عى أن تكون دولة اإلمارات وطن  والتكامل، وكذلك 

بيئة  ضمن  والجنسيات  األديان  مختلف  من  واملقيمون  املواطنون  فيه  يتعايش  الذي 

رائعة للعيش املثايل، دون تكرب وتعاٍل، فيه دللة فعلية أيضاً ل تقترص عى القول)2(.

فجاءت مسرة وإنجازات املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، ف كل جوانبها تأكيداً مستمراً لعتقاده الراسخ بأن التحاد ميثل قيمة وكان 

لديه احتفاء واهتمم بالقيم واملبادئ التي تدعم التحاد.

ذلك  وبرز  التحاد،  دولة  بدعم  اهتم  زايد  الشيخ  الله"  بإذن  له  "املغفور  أن  ياحظ 

القيم  عى  لنشأته  ذلك  ويرجع  له،  الدعم  كل  وتقدميه  التحاد،  قيام  عى  إرصاره  ف 

والرتاث اإلسامي الذي يدعو إىل الوحدة والتعاون بي البرش، لذلك عمل عى إعاء القيم 

بي  التسامح  عى  وتأكيده  والسام  والرتاحم  واملساواة،  الجتمعية  كالعدالة  اإليجابية 

جميع الناس تحت راية دولة التحاد.   

تأكيد الشيخ زايد على أهمية التسامح:
أوجهها  نصيحة  "أهم  اآليت:  عى  الله"  "رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  أكد 

ألبنايئ هي البعد عن التكرب، وإمياين بأن الكبر والعظيم ل يصغره ول يضعفه أن يتواضع 

ويتسامح مع الناس، ألن التسامح بي البرش يؤدي إىل الرتاحم، فاإلنسان يجب أن يكون 

رحيمً ومساملاً مع أخيه اإلنسان".

اإلمارات  دولة  مؤسس  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور  غرس 

بحسن  قام  حيث  اإلمارايت،  املجتمع  ف  التسامح  قيمة  الله"،  "رحمه  املتحدة  العربية 

التواصل والتعارف مع جميع الناس، وشملت أياديه البيضاء ومرشوعاته الخرية بلدان 

والكوارث  الحروب  مترري  من  املسلمي  وغر  املسلمي  عى  نفعها  ليعود  العامل، 

الشيخ زايد والتأسيس لثقافة التسامح في دولة اإلمارات 
"اإلسالم دين رحمة وتسامح وتفاهم وتقارب بين البشر ومعاملة بالتي هي أحسن" زايد بن سلطان آل نهيان
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وأصحاب الحاجات ومستحقي املساعدات)3(.

لقد قام الشيخ زايد بتقديم العديد من األعمل التي تدعم الخر والعمل اإلنساين ف املجتمع 

اإلمارايت وعى املستوى اإلقليمي والعاملي من خال دعم الجانب الصحي واملعرف والجتمعي 

والقتصادي، مبا يساهم ف تحقيق األمن الجتمعي والقتصادي للفئات املستفيدة مم قدمه 

زايد الخر يرحمه الله، ومازالت املؤسسات التي أنشئها تقدم برامجها وخدماتها وأنشطتها 

داخل الدولة وخارجها، مبا يدعم مساهمتها الفاعلة ف املجال التنموي)4(. 

رؤية اإلمارات 2021 ودعم االتحاد: 
استمر دعم اتحاد دولة اإلمارات فتحققت التنمية الشاملة ف أرض الواقع، وما نشهده من 

استمرار النجاح، والسعى نحو تحقيق "رؤية اإلمارات 2021" بتوجيهات من صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحكومة بقيادة "صاحب السمو 

الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب"، 

محققة  لتظل  اإلمارات،  حكام  األعى  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وتعاون  الله،  رعاه 
)تنمية برشية مرتفعة جداً( حسب تقرير التنمية البرشية الذي يصدره الربنامج اإلمنايئ لألمم 

املتحدة، لتبقى ضمن أفضل بلدان العامل ف هذا املجال. 

فتؤكد رؤية اإلمارات 2021 عى اآليت: )ميىض التحاد ف مسرته عى خطى اآلباء املؤسسي 

معرتفاً بأفضالهم الجمة، متذكراً قوة عزميتهم وحكمتهم وقدراتهم عى استرشاف املستقبل، 

وتسخرهم لكافة جهودهم وكل ما هو متاح من إمكانيات لبناء نهضة كربى سابقت الزمن 

وعوضت الشعب اإلمارايت عم فاته وأخذت به إىل ركب الحضارة والتقدم ورسمت معامل 

املسرة واملىض قدماً بالوطن العظيم إىل العا(.

القيادة الرشيدة على خطى الشيخ زايد في نشر ثقافة التسامح:
واستمراراً عى نهج زايد الخر، اهتمت القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات وعى رأسها 

"صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعى حكام 

اإلمارات"، فبذلوا ُجل اهتممهم للعمل عى نرش ثقافة التسامح ف املجتمع اإلمارايت 

كمنهجية لدعم التآلف والتعاون بي جميع الناس ف املجتمع من املواطني واملقيمي 

مم يدعم التاحم املجتمعي.

فحققت دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة الثالثة عاملياً ف انفتاح الثقافة الوطنية 

عى األفكار األجنبية، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن املعهد الدويل 

للتنمية اإلدارية. ودولة اإلمارات العربية املتحدة التاسعة عاملياً ف التاحم املجتمعي 

وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن املعهد الدويل للتنمية اإلدارية)5(. 

تعزيز  ف  لدورها  نظراً  اإلمارات،  دولة  ف  التسامح  ثقافة  وجود  أهمية  وتتمثل 

التاحم املجتمعي بي املواطني واملقيمي من الجنسيات واألعراق "أكر من مائتي 

جنسية"، وكل جنسية تنتمي لدولة ما، فالثقافة التسامحية تعد رضورة ل غنى عنها 

األفراد  بي  السلمي  التعايش  من  وتعزز  اآلخر  قبول  من  تسهل  حيث  املجتمع  ف 

بيئة  ميثل  والقتصادية"،  والجتمعية،  "الدينية،  بأبعاده  التسامح  ألن  والجمعات، 

التعدد ف  ذات  اإلمارات  دولة  اآلخر ف  وقبول  السلمي  للتعايش  مناسبة وحاضنة 

وأساس  الجتمعي،  لألمن  ركيزة  تثل  التسامح  فثقافة  الثقاف،  والتنوع  الجنسيات 

إلنجاز التنمية املستدامة ىف املجتمع اإلمارايت.

الشيخ زايد بن سلطان آل  الله تعاىل"  بإذن  خالصة القول... لقد عمل "املغفور له 
نهيان، رحمه الله،  عى دعم وتعزيز ركائز دولة التحاد، باإلضافة إىل تأكيده عى نرش ثقافة 

ف  األفراد  بها  يتعامل  ثقافة  تكون  أن  يجب  واجتمعية  إنسانية  قيمة  باعتبارها  التسامح 

املجتمع اإلمارايت ألنهم عاشوا من خالها قبل قيام دولة التحاد وهي مستمدة من الرتاث 

اإلسامي.

سيف أحمد الشفيري

saain.6620@gmail.com

رؤية
خبير ومستشار األداء المؤسسي واالستراتيجي

مؤشرات األداء نقمة أم نعمة
والنسبة  الكم  إىل  ويشري  الهدف  يقيس  الذي  العداد  هو  املؤشر 
دون  أجنز  كما  العمل  تعكس  التي  "املرآة  هو  وقيل  احملققة، 
األداء  قياس  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  ولكن  نقصان"،  أو  زيادة 
مؤشرات  وفلسفة  ثقافة  يف  اخلطاب  لغة  توحيد  عدم  املؤسسي، 
ينظر  فبينما  الواحدة،  املؤسسة  يف  الوظيفية  الفئات  لدى  األداء 
على  األداء  قياس  عملية  إىل  واالسرتاتيجي  اإلداري  واملوظف  القائد 
أنها تختزل كل ممارسات األداء املؤسسي والوظيفي، وفق مصطلح 
"مؤشر أداء لكل شاردة وواردة"، إىل درجة أن بعض املؤسسات جتاوز 
املقابل  يف  جند  التشغيلية،  املؤشرات  من  اآلالف  مؤشراتها  عدد 
القائد واملوظف امليداين ينظر إىل مؤشرات األداء على أنها املشكلة 
التي ترهق كاهل املوظفني، وتضيع الوقت واجلهد يف جمع  الكربى 
ما  ومتطلبات  واستمارات  مناذج  وتعبئة  وإحصائيات،  وأرقام  بيانات 

أنزل اهلل بها من سلطان، وبالتايل يرى على أن امليدان هو احملك.
اخلطاب  لغة  يف  كبرية  مغاالة  ثمة  والثاين  األول  الطرف  بني  ما      
وجه  على  واملؤشرات  عامة،  بصفة  األداء  قياس  جتاه  املؤسسي 
اخلصوص، حيث أن أهم ما نعانيه يف مؤشرات األداء هو أننا ننظر إليها 
نظرة قدسية مطلقة، دون تفكري يف أثرها أو إعادة صياغتها لتحقيق 
القياس،  عملية  من  املضافة  القيمة  وحصد  منها،  املرجو  األثر 
وبالتايل انعكست نظرية الغاية من وجود مؤشرات لقياس األداء، حتى 
أصبحنا أسرى وخدام للمؤشرات بداًل من أن تكون هي خادمتنا لتحقيق 

أهدافنا.
عدد  على  املؤشرات  بواسطة  القياس  عملية  جناح  يرتكز  وعليه      
والعملي  الفني  اجلانب  بني  االتفاق  أواًل:  أهمها:  من  املعايري،  من 
من  بدءًا  املؤشر  حماور  صياغة  على  املؤشر(  ومالك  )اإلسرتاتيجية 
ثانيًا:  نتائجه.  حتليل  حتى  ومستهدفاته  معادلته  ووضع  تفسريه 
صياغة األهداف بطريقة صحيحة، حيث أن الهدف إذا كان غري واقعي، 
بزمن،  مؤطر  وغري  للقياس،  قابل  وغري  حمدد،  وغري  منطقي،  وغري 
للواقع  متت  ال  منطقية  غري  نتائج  يعكس  املؤشر  فأن  طموح،  وغري 
بصلة. ثالثًا: ضرورة ملس األثر والقيمة املضافة لعملية القياس من 
خالل املؤشرات، مبعنى هل تقيس املؤشرات األهداف املرسومة، 
وكفاءة وفاعلية األداء، واملتعاملني، واملوظفني، وتساهم يف تطوير 
وحتسني األداء بصورة مستمرة؟ وهل تساعد هذه املؤشرات على 

حتديد موقع املؤسسة الريادي على املستوى احمللي والدويل؟.
أخريًا.. من احملزن أن جند جهود بعض الوحدات التنظيمية؛ ال تعكس 
حمدده،  غري  لديها  الوجهة  وبالتايل  عملها،  واقع  أدائها  مؤشرات 
كذلك  احملبط  ومن   ، موثقة  غري  واألعمال  مستدامة،  غري  والنتائج 
حتى  املؤشرات  من  تشبعت  قد  التنظيمية،  الوحدات  بعض  جند  أن 
التخمة، فحولت املؤشرات من نعمة إىل نقمة، جمدتها وقدستها ثم 
أهدرت الوقت واجلهد واملوارد يف قياس مؤشرات "ال ناقة لها فيها 

وال جمل".
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تطوير العمل ورفع الكفاءة
الرشطة  إدارة  مدير  السلحدي  راشد  الدكتور  العقيد 

الراهن  الوضع  قيمت  قد  اإلدارة  أن  أكد:  املجتمعية 

والنظر  أنشئت ف عام 2011  منذ  املقدمة  للخدمات 

تبسيط  ف  يسهم  ما  الجهود  توحيد  كيفية  ف  جلياً 

وفق  اإلدارية  الخدمات  أفضل  وتقديم  اإلجراءات 

معاير الجودة والكفاءة والشفافية، من خال التأكيد 

بشكل  وتفعيله  امليداين  املجتمعي  دورها  تعزيز  عى 

وزارة  من  الامحدود  الدعم  بفضل  هذا  وكل  كبر، 

لرشطة  العام  القائد  من  شخصية  ومتابعة  الداخلية 

رأس الخيمة التي ساهمت وبشكل فعال وإيجايب ف 

لتقليل  الخدمات  كفاءة  باإلدارة، ورفع  العمل  تطوير 

الوقت والجهد عى املستفيدين من الخدمات املقدمة 

منظومة متكاملة في الخدمات
وأشار املقدم سعيد مطر الخاطري نائب مدير اإلدارة: 

بتحقيق  املتواصلة  اإلدارة  نجاحات  تعزيز  تم  أنه  إىل 

من  حققته  ما  مع  ذلك  وتزامن  املنجزات،  من  مزيد 

تقدم ملحوظ عرب منظومة متكاملة ساهمت ف تطوير 

التميز والريادة ف خدمات العمل الرشطي للمجتمع.

رفع وعي المجتمع بالظواهر السلبية
توعية  قسم  رئيس  الزعايب  عبدالله  املقدم  وأوضح 

العاقات  فرع  من  يتكون  القسم  بأن  املجتمع: 

من  عدد  ويتوىل  املجتمع،  توعية  وفرع  املجتمعية 

املهام ومنها تنمية وتعميق مفاهيم الرشطة املجتمعية 

عرب  السواء  حد  عى  والخارجي  الداخي  للجمهور 

توعية  ف  واملشاركة  والطأمنينة،  باألمن  الشعور 

املجتمع بطرق الوقاية وتبصره بأهمية اتخاذ التدابر 

الوقائية، وتعريفهم باملخاطر وكيفية تجنبها .

خدمات مجتمعية راقية
الرشطة  قسم  رئيس  بلهون  راشد  الرائد  وأشار 

الدوريات  فرع  من  يتكون  القسم  بأن  املجتمعية 

 ، املجتمعي  والتصال  الرشاكات  فرع   ، املجتمعية 

مع  التنسيق  ف  ويختص  املجتمعية،  الربامج  فرع 

الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين 

زيارات  تنظيم  خال  من  الجتمعية  والتجمعات 

ميدانية والستمع إىل ماحظاتهم، وإيجاد الحلول لها 

لبناء وترسيخ العاقات وتعزيز الرشاكات.

ضمنت إدارة الشرطة المجتمعية منذ تأسيسها وضمن أهدافها التي ارتكزت عليها، توفير تغطية شاملة لمنظومة الخدمات تجاه 
كافة شرائح المجتمع وحّسنت من آلية أدائها بما ضمن تعزيز جودتها للجمهور، وواصلت مساعيها الحثيثة نحو تعزيز جودة الحياة  
األمنية والعمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق كافة تطلعات أفراد المجتمع، بل واالرتقاء بمستوى الرفاهية لحصول الجميع دون 
استثناء على خدمات شرطية وأمنية تلبي احتياجاتهم، وترتقي بالطموحات وتتماشى مع تطلعات حكومتنا الرشيدة بما يسهم 
في الوصول إلى حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع . مجلة "العين الساهرة" التقت بعدد من المسؤولين والموظفين باإلدارة لتسليط 

الضوء على آخر مستجداتها وما وصلت إليه من إنجاز ومعرفة الخطط المستقبلية .

زيارة ميدانية النقيب  زينب يحيى المعز

الشرطة المجتمعية برأس الخيمة ...
 » نسعى لتكوين ركائز مجتمع مستقر وآمن «

تقرير
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النقيب محمد الطابور المقدم عبداهلل الزعابي النقيب خالد الشاعرالمقدم سعيد مطر الخاطري الرائد راشد بلهونالعقيد الدكتور راشد السلحدي

تقرير

التنسيق والمتابعة
الرائد جاسم بوروغة مدير فرع الرشاكات والتصال  أما 

املجتمعي فأوضح قائاً: أن الفرع قام بتنفيذ 180 زيارة 

ملختلف املجالس املحلية و13 زيارة للجاليات ، وتم عقد 

نحو 6 اجتمعات مع الرشكاء والخروج بعدد 5 توصية ف 

والتعرف  معهم  والندماج  املجتمع  إسعاد  تعزيز  سبيل 

عى احتياجاتهم.

تعزيز التواصل
املجتمعية  الدوريات  فرع  مدير  الطابور  محمد  النقيب 

قال: أن الفرع أعد نحو 2123 تقرير معلومايت من خال 

الجولت امليدانية اليومية للدوريات ملعرفة املشاكل التي 

يواجهها أفراد املجتمع وتقدميها للجهات املعنية ملبارشة 

 522 مع  التعامل  وتم  لها،  الحلول  ووضع  فيها  النظر 

مشكلة .

تأمين االحتياجات
املساندة  الخدمات  فرع  مدير  الشاعر  خالد  النقيب 

يشر: إىل أن الفرع يؤدي واجبات محورية رئيسية عى 

املوظفي  وإنجاز شؤون  متابعة  اإلدارة وهي  مستوى 

اكتمل  من  التأكد  احتياجاتهم،  تأمي  أدائهم،  وتقييم 

األرشيف واملراسات  إدارة  التجهيزات واملعدات  كافة 

إعداد خطة شاملة للفرع .

تنمية الوعي البيئي للطالب
للقطاع  البيئي  الوعي  بتنمية  الهتمم  يعد  كم 

ركيزة  وميثل  للمجتمع،  القطاعات  أهم  كأحد  الطايب 

مهمة وأساسية ف عمل اإلدارة لرتبية النشء والرتقاء 

املجالت. مختلف  ف  ومعارفهم  مفاهيمهم  مبستوى 

فعلياً ألهداف وتوجهات وزارة  وهو ما ميثل تجسيداً 

الداخلية نحو تعزيز األمن واألمان.

إسعاد الجمهور
الربامج  فرع  مدير  الخابوري  موزة  النقيب  وأكدت 

املجتمعية: بأن موظفات اإلدارة عى وجه الخصوص 

القائد  سعادة  من  كبرة  ومتابعة  باهتمم  حظي 

من  به  يقمن  ما  نظر  الخيمة  رأس  لرشطة  العام 

املجتمع،  رشائح  كافة  استهدفت  متنوعة  عطاءات 

عرب املشاركة ف جميع الفعاليات واملناسبات الوطنية 

باإلضافة  والعاملية  املحلية  واإلنسانية  واملجتمعية 

إسعاد  عى  ترتكز  التي  الربامج  وإعداد  تنظيم  إىل 

الجمهور وتعزيز مسؤولية اإلدارة تجاههم.

ترسيخ العالقات والشراكات
العاقات  فرع  مدير  الحبي  راشد  أول  املازم 

املجتمعية: أشار إىل أن الفرع يحرص عى املشاركة 

مع  بالتنسيق  الجتمعية  والفعاليات  األنشطة  ف 

مبا  أنشطة  بتنفيذ  يقوم  كم  الجغرافية  األقسام 

ينسجم ومعاير قياس األداء املؤسي ، وتم املشاركة 

 92276 نحو  منها  استفاد  ونشاط  فعالية   128 بـ 

مستفيد، و25 مناسبة عاملية.

االستمرار بالتميز
بالنيابة  الشحي  صالح  بشاير  أول  املساعد  وعربت 

عن العنارص النسائية باإلدارة عن شكرها وتقديرها 

اهتممها  الخيمة، عى  رأس  العامة لرشطة  للقيادة 

من  الجميع  وإنجازات  لعطاءات  وتقديرها 

العمل األمني  العسكريي واملدنيي مبا يعزز مسرة 

التقدم  دوام  الخيمة  رأس  لرشطة  متمنية  باإلمارة، 

والزدهار. ,,
مبادرات ومشاريع 

إستراتيجية لتلبية احتياجات 
الفئات المستهدفة على 

أعلى مستوى

 دعم اجتماعي لتطوير 
الثقافة األمنية في 

المجتمع و حماية الكيان 
األسري من الظواهر السلبية

المساعد أول بشاير صالح الشحيالنقيب موزة الخابوري
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كتابه  من  شتّى  مواضَع  ف  الِكرْبَ  تعاىل  الله  ذّم  وقد 

قائل:  ِمْن  عّز  فقال  متكرّب،  جبّار  كلَّ  ذّم  الكريم، كم 

بغرِ  األرِض  ف  يتكرّبوَن  الذيَن  آيايت  َعْن  "سأرصُف 

سبحانه  وقال   ،146"" "األعراف"،  سورة   ،".. الحّق 

وتعاىل: "قيَل ادُخلوا أبواَب جهّنَم خالديَن فيها فَِبئَس 

َمثَوى املُتكرّبِين"، "الزمر"، اآلية "72". وقال جلَّ وعا: 

 ،".. ِمْن كلِّ ُمتكربِّ ِبريبِّ وربِّكم  ُعْذُت  إيّن  "وقاَل موىس 

"غافر"، اآلية "27"، وقال تعاىل: "فادُخلوا أبواَب جهّنَم 

ين"، "النحل"، "اآلية  خالديَن فيها فَلَِبئَس مثَوى املُتكربِّ

29 ".. وقال عّز وجّل: "... إْن ف صدورِهم إّل كِرْبٌ َما 

ُهْم ببالِِغيِْه.."، "غافر"، "اآلية 56"، وقال سبحانه: "ول 

اللَه  إنَّ  َمرََحاً  األرِض  ف  َتِْش  ول  للّناِس  خّدَك  ْر  تَُصعِّ

 ،  "18" "اآلية  "لقمن"،  فُخوٍر"،   ُمْختاٍل  كُلَّ  يُِحبُّ  ل 

صدق الله العظيم! هي ذي بضُع آيات زاهرات، ساقها 

القرآن الكريم ف ذّم الِكرْب واملُتكرّبين، وبئس العبُد عبٌد 

املُتغطرُس،  فاملتكرّبُ  املبتدأ واملُْنتَهى!  عتا وبََغى ونَِيَ 

ينظُر إىل العاّمة مْن أبناء جنِسه وِجلدته، وبني أمته 

نقٌص  هذا  وف  لوجودهم،  واسِتحقاراً  لهم،  استجهالً 

بَّيٌ ف العقل واإلميان والُخلق، وبعٌد عن منطق الحياة 

الصّديق  بكر  أبو  الخليفة  يقول  وكرامتها..  ورشفها 

اليقي،  ف  والغنى  التقوى،  ف  الكرَم  "وجدنا  "رض": 

والرّشف ف التواضع"! واألعمل الصادرة عن ُخلِق الِكرْب 

تَُعّد،  أو  تُْحَص  أْن  مْن  أكرُ  هي  بل  متشّعبة،  كثرة 

يلمسه  ما  وهذا  هائلة،  وغائلتُه  عظيمة،  آفتُه  فالِكرْب 

كلٌّ مّنا – نحن بني آدم وحّواء - ف الحياة املَِعيَشة.. 

الوعي، ومركز  أْن يعلم، من نقطة  املرء  وينبغي عى 

الفهم، أّن الَخلق كلّهم عباد الله، وله العظمة والكربياء 

نازَع  فقد  الله،  عباِد  عبٍد من  تكرّبَ عى  فََمْن  عليهم، 

الله ف حّقه وسلطانِه...قال الله تعاىل مبيّناً، أّن إبليَس 

اللعَي اعرتف بالِكرْب، بل وجاهَر به، يوم أْن أمرَُه الله 

آلدَم  اسُجُدوا  للمائكِة  قلنا  "وإْذ  بالّسجوِد:  واملائكة 

الكافِرين"،  ِمَن  واستْكرَب وكاَن  أَب  إبليَس  إّل  فَسَجُدوا 

بالّسجود  األمر  كان  "لقد   !"  "34 "اآلية  "البقرة"، 

املائكة  ذكَر  وإمّنا  آدم،  ف  الّروِح  نفَخ  شهَد  َمْن  لكّل 

والَجْمَهرَة  الكاثرة،  الكرة  كانوا  ألنّهم  غرهم،  دون 

العلمء،  إىل  الِكرب  أرسع  ما  وكذلك   ...)2( الُعظمى.." 

والعلُم  الُخيَاء"،  العلم  "آفُة  "ص":  النبّي  قال  ولذا 

العبادة  وطريق  والّربوبية،  العبوديّة  معرفة  يعني: 

األعّم!  األغلب  ف  التواضع  تورُّث  كلّها  وهذه  الحّقة، 

عباِد  مْن  أحٍد  أنه فوق  طُرّاً،  األنايِسِّ  اعتقَد من  وَمِن 

الله، فقد أحبط بجهله وغبائه جميَع عمله، ألّن الجهَل 

أفحُش املَعاِص، وأطمُّ الطّاّمات! يقول "ص": "ل يدخل 

الجّنة َمْن ف قلِبِه ِمثقاُل َحبٍّة ِمْن خرَْدل"! ويظهر الِكرْب 

ف صوٍر شتّى، ومحطات بانورامية متعّددة، فقد يظهر 

ف ِمشية الرَُجل "أو املرأة"، وتبخرته، وقيامه وجلوسه، 

سائر  وف  ألفعاله،  تعاطيه  وف  وسكناته،  وحركاته 

املُتكرّبين  ومن  وأقواله،  وأفعاله  أحواله  ف  تقلّباته، 

َمْن يتكرّب ف  َمْن يَجمُع ذلك كله، ورمّبا أزيد، ومنهم 

هذه  إليكم  الّسياق،  ف  بعض..  ف  ويتواضع  بعٍض، 

الرواية عن الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز"، تدلُّ 

لديه، ورضورة سرورته  الجّم  التواضع  موضوعة  عى 

بي الّناس كنهٍج ومنهٍج ومبدأ: ذات ليلٍة أتاُه ضيٌف، 

الضيُف:  فقال  يُطَفأ،  الرّساُج  فكاد  يكتب،  عمُر  وكان 

"أقوم إىل املصباح فأصلحه"؟ قال عمر: "ليس مْن كَرَِم 

الرّجِل أْن يستخدَم ضيَفه"! قال: "فأنبُِّه الغاَم"؟، فقال 

البطّة  فقام عمُر، وأخذ  ناَمَها"؛  نومٍة  أّوُل  عمُر: "هي 

ومأل املصباَح زيتاً، فقال الضيف: "قمَت أنَت بنفِسَك 

ورجعُت  عمر،  وأنا  "ذهبُت  فقال:  املؤمني"!  أمَر  يا 

وأنا عمر، ما نقَص ِمنِّي يشٌء"! من هنا، وتأسيساً عليه، 

يسمع  أْن  فعليِه  الكلمة،  نافذ  جبّاراً  املرء  كان  فإذا 

ويتّعظ ويفهم، ليكوَن فرداً صالحاً ف مجتمعه ووطنه، 

حتى يشعر اآلخرون نحَوه باملحبّة ل بالخوف، بالُعلّو 

غار.. وف موضوعة الِكرْب ذاته، أمل يقل الكاتب  ل بالصَّ

إىل  تقفَز  أْن  "قبَل  يوماً:  نعيمة"  "ميخائيل  اللبناين 

دعوة  وهذه  األرض"،  عى  تِش  كيف  تعلّْم  السمء، 

رصيحة لإلنسان، أْن يكوَن طوال حياته متواضعاً، وأْن 

َعرََف  اللُه امَرأً  يعرف قْدَر نفسه حّق قْدرِها، و"رحَم 

قْدَر نفِسِه".. وهناك كرة من الناس – ف هذا املجتمع 

أو سواه –  ميارسون بينهم وبي ذواتهم: "الّنقد الذايت"، 

إنهم يفعلون ذلك، ألنّهم ل يريدون نقداً من أحد.. وف 

"التّيه" يقول الشاعر "أبو العتاهية":

ُمْهِتَكٌة  لِلَْعقِل،  َمْنَقَصٌة        يِن،  لِلدِّ َمْفَسدٌة  "التّيُه 

للِعرِْض فانْتِبِه"،

 وقال آخر:

ُه وهَي الّنخالُة  "َخْرُ الّدقيِق ِمَن املَناِخِل نَازٌِل   وأَخسُّ

تَْصَعُد"..

من  والِكرْبُ  التّواضع"،  املروءِة  "تاُج  يقول:  واملثل 

وينمحي  يزول  ل  وهو  َعْي،  فَرُْض  وإزالتُه  املُهلِكات، 

باملعالجة  بل  الحسنة،  النيّات  وإبداء  التمّني،  مبجرّد 

الجاّدة، واستعمل األدوية، واألساليب القامعة له، كأْن 

املعرفة، وأْن يعرَف حدوده  نفَسه حّق  املتكرّبُ  يعرُف 

َجلَّ ف  ربّه  يعرف  أْن  املعرفة، وقبل هذا وذاك،  تام 

ُعاه، وإذا َعرََف كّل ذلك، علم با أدىن شّك، أنه أذلُّ مْن 

كّل ذليل، وأقلُّ مْن كّل قليل! أمل يقْل أحدهم: "عجباً 

لبِن آدَم يتكرّب، وقد خَرَج مْن مجَرى البوِل مرّتي"! وف 

تعاىل:  يقول  املُتعجرف،  املتجرّب  املتكرّب  اإلنسان  حالة 

ولْن  األرَْض  تخرَِق  لْن  إنَّك  َمرََحاً  األرِض  ف  تِش  "ول 

تبلَغ الِجباَل طُولً"، سورة "اإلرساء"، "اآلية37 "...  

التكرّب  نقيض  هو  الذي  التّواضع،  موضوعة  وف 

والعجرفيّة، يقول شاعر:

ُرُؤوُسُهّن  َوالفارَِغاُت  ِبتَواُضعٍ    تَْنَحِني  ناِبِل  السَّ "َمآلى 

َشواِمُخ"..

معجونٌة  النفس  فإّن  القصيد،  وبيُت  القول،  قصارى 

الله تعاىل هاكَُه،  أراد  بالِكرْب والحرص والَحَسد، فمْن 

التّواضع والّنصيحة والقناعة، وف هذا يقول  منَع منه 

ف  للمتواضعي  "طُوَب  السام:  عليه  املسيح،  السيّد 

الدنيا، ُهْم أصحاُب املنابِر يوَم القيامة، طوَب للمصلحي 

يوَم  الفردوَس  يرثون  الذين  ُهُم  الدنيا،  ف  الناِس  بَي 

الذين  ُهُم  الدنيا،  ف  قلوبُُهم  للُمطّهرَِة  القيامة، طوَب 

ينظروَن إىل الله تعاىل يوم القيامة"، وف هذا املَْسعى 

ينبغي علينا أْن نسعى، ألّن َمْن تواضَع للِه رفَعُه الله، 

وَمْن تكرّبَ وتجرّبَ وضَعُه الله، وغِضَب عليه ولَعَنُه، "إنّه 

ل يُِحبُّ املُْستَْكرِبِين" "النحل"، "اآلية 23"، صدق الله 

العظيم ...

اإلحاالت والمراجع:
"حرف  باب  واألعام"،  اللغة  ف  "املنجد  قاموس   -1

الكاف".

2- "من معاين القرآن"، عبد الرحيم فودة، دار الكاتب 

العريب، القاهرة، ص )132(.

ين"، ج2 لإلمام "أيب حامد":  3- كتاب "إحياء علوم الدِّ

محمد بن محمد الغزايل، دار مرص للطباعة، 1998..

-4 القرآن الكريم...

 َنفَخة الِكبرياء.. والّتواضُع شَرف! 
في التوطئة، فقد ورد في القاموس "المنجد"، حول مادة "كبر" ما يلي: "َكِبَر في السّن: طَعَن، وكُبَر ِكَبرًا في الَقْدر: عُظَم وَجُسَم، 

رك، أو اإلثم الكبير )1(.. وفي بدٍء،  ر، أو الكفر والشِّ وتكّبَر: كان ذا كبرياء، وتكّبَر الّرجُل: أرى من نفسه أّنه كبيُر الَقْدر، والِكْبر: التجبُّ
فإّنني سأرّدد ما قاله سّيُد الخلق ُطّرًا، سّيدنا محمد )ص( في البخل والهَوى والِكْبر: "ثالٌث ُمهِلكاٌت: ُشحٌّ ُمطاٌع، وَهَوًى ُمّتبٌع، 

وإعجاُب المرِء بنفِسِه"! فالّشحيُح مرفوٌض اجتماعيًا، ينفر الناس منه أّيما نفور، والهوى يوّرث صاحَبه الّسقوط والّضياع واألِذّية، 
وإعجاُب المرِء بنفِسِه، داٌء ُمهِلك، ومرٌض َوِبيل..

كتب/وجيه حسن

آفاق
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تطبيق  صرورة  ف  األمني  اإلعام  توظيف  وعملية 

لإلنزال  مواكبته  رضورة  من  نابع  األمنية  السرتاتيجية 

بعض  تستوجب  أحايي  ف  ألنه  لاسرتاتيجية،  امليداين 

والكلمة،  بالصورة  تكون مرفقة  أن  التنفيذية  اإلجراءات 

وهو أمر ل مفر منه.

ويسهم ف  يوظف  وكيف  األمني؟  باإلعام  املقصود  فم 

إنجاح السرتاتيجية األمنية؟ 

ماهية اإلعالم األمني ومحطاته
النجاح،  مسببات  لنفسه  ويجتبي  اإلعام  ميدان  يتطور 

نفسه،  اإلعام  يفتت  الصرورة  التأثر، وف هذه  وآليات 

بناء عى حزمه املعلوماتية واملدارك واملعارف املستخلصة 

من الدراسات والبحوث وورش التشارك ف اآلراء واألفكار، 

معينة  معامل  لتحديد  أو  جديدة،  تخصصات  لستحداث 

لتزكية العمل اإلعامي وتجويده وعضده بالخربة والتقنية 

والكفاية، أو لتدوير املتاح إلنتاج دروب معرفية إعامية 

جديدة.

عرفت  التي  واملصطلحات  التخصصات  ضمن  ومن 

اإلعام  تخصص  العريب،  اإلعامي  القاموس  إىل  مسلكها 

نسبيا  الجديد،  الوافد  هذا  م.   1980 عام  وذلك  األمني، 

من  فهناك  واملدين،  األمني  عليه  يتنازع  العلوم،  بلغة 

يحرص املشتغلي فيه وعليه ف األمنيي من دون إرشاك 

أو إسهام املدنيي، وهناك من آثر عى أنه مجال مفتوح 

لشتغال املدين كم األمني.

املدخات  محكم  اسرتاتيجيا  بناًء  األمني  اإلعام  ويعد 

بذلك  العشوائية. وهو  الفعل  لردود  وليس  واملخرجات، 

إىل  تستند  ورضورية  لزمة  ملوجبات  خاضع  تخطيط 

مبفاهيم  ودراية جمة  والتدبر،  اإلدارة  ف  وفطنة  حنكة 

وإدراكا  ووسائله،  وطفراته  وآلياته  اإلعام  ونظريات 

شمولياً بسياسات البلد العامة، وفهم عاما بأدوار الجهاز 

واملحددة  لتخصصاته،  والضابطة  له  املنظمة  والقواني 

وإحاطة  وفراً  واستيعاباً  واملجالية،  الخدمية  ملساحته 

متكاملة مبهارات ميدان الشتغال ومصطلحاته.

واإلخباريات  املعلومات  مجموع  هو  األمني  واإلعام 

أي  رسمي؛  وبشكل  عمومي  أمني  جهاز  عن  الصادرة 

حوامل  عرب  ترويجها  وتم  رس،  إفشاء  أو  بترسيب  ليس 

يعد  وبذلك  الجمهور.  إىل  منفذ  لها  وأضحى  ومنصات، 

اإلعام األمني مجموعة من األخبار األمنية، واملنشورات، 

والوصات  اإلعامية،  والحمات  الرقمية،  والتطبيقات 

اإلشهارية، والبيانات واإلحصائيات، واملؤترات الصحافية 

والتسويقية  الهوياتية  واألسانيد  اإلعامية،  والجلسات 

للجهاز األمني وعنارصه، والتي تبغي تأكيد حق املواطن 

وتوفر  وصونه،  املعرفة  ف  حدسه  وتلبية  املعلومة  ف 

واإلرشادية،  والتوعوية  التثقيفية  املداخل  من  مجموعة 

وتكي املواطني من كل ما يسهم ويساندهم ف حمية 

عى  ومدركي  مطلعي  ويجعلهم  وممتلكاتهم  حياتهم 

املُحصل  املعلومات  بناء  عى  وقادرين  األمني،  الوضع 

وتداعيات  مجريات  وتحليل  وفهم  إدراك  وعى  عليها 

األمور والقضايا الرائجة والدائرة وفهم سياقاتها، وتفكيك 

غاياتها ومآلتها، وتطويق  استفهامات ورصد  إىل  األفكار 

املجال معجميا واإلحاطة به اصطاحيا.

َمساِجعه  وف  مفهومي،  زاد  كنهه  ف  األمني  اإلعام  إن 

والوعي  الثقافة  رقعة  توسيع  إىل  ينزع  معرف  قوت 

والتوعوي  والتعليمي  املعرف  املشهد  داخل  األمنيي 

من  فريق  وتهيئة  إعداد  يستلزم  شغل  وهو  البلد.  ف 

متقن  وميداين  بحثي  تكوين  ذات  والكفايات  اإلطارات 

ما  واحرتافية  ومهنية  بحنكة  واملتوخى  املطلوب  بإنجاز 

يعني فهمً جيداً لإلعام بوسائله وآلياته وأدبياته، وجاء 

عمل  أنه  كم  التطورية.  محطاته  عرب  وطُُفراته  لنقاته 

دوري،  تقني  وتحديث  مهم  مايل  وعاء  رصد  يستوجب 

بالحقائق وتبيان  الجمهور  الفارق وتزويد  كفيلي بخلق 

القول الصادق.

 الدور المحوري لإلعالم األمني في 
االستراتيجية األمنية

أمنية  اسرتاتيجية  توفر  إىل  األمنية  النجاحات  ترجع 

بخصوصياته  األمني  العمل  لتطلعات  تستجيب  محكمة 

ومنغصاته.  صعوباته  من  وتحد  واللوجيستية،  البرشية 

وآليات  تنفيذية  إلجراءات  خاضعة  اسرتاتيجية  وهي 

باملجمل  للتطبيق فعليا. وهي  قابلة  قياسية، وأن تكون 

باألزمات  اإلحاطة  إىل  ترنو  مستقبلية  إجرائية  خطة 

ترك  الوارد حدوثها ودرئها، مع  والتهديدات  والتحديات 

يحدث  قد  تغير  أي  لحتواء  واملرونة  للمناورة  هامش 

بشكل مفاجئ.

ف  األمنية  السرتاتيجية  يساير  األمني  فاإلعام  ولهذا 

إجراءاتها ومحطاتها، ويكون الفاعل املحوري عى تسويق 

بعض مخرجاتها، والتي تسعى السرتاتيجة إىل نولها من 

عدة  معها  تحمل  األمنية  فالسرتاتيجية  املواطني.  قبل 

مفاهيم ومدارك وإرشادات ومرجعيات يجب ـ ف حدود 

املوجه للجمهور ـ إشاعتها وإذاعتها، وهنا يكون اإلعام 

املضمر،  هذا  ف  األساس  والركن  الزاوية  حجر  األمني 

إيصالها  من  الخربية،  منافذه  بناء  عى  القدرة  له  ومن 

بالكيفيات التي تُحدث التأثر املطلوب.

ويظهر التضافر بي الرساتيجيي األمنيي واإلعام األمني 

ف استباق أي أخطار أو تهديدات قد ترتاءى ف املنظور.

األمني،  اإلعام  عن  املسؤول  أن  نرى  تأكيدية،  وبلمحة 

السرتاتيجية  ببناء  املعنية  األمنية  األجهزة  مختلف  من 

متخذي  مجموعة  ضمن  يشارك  أن  يجب  األمنية، 

القرار السرتاتيجي األمني، ألنه القادر عى فهم السياق 

والدولية،  واإلقليمية  املحلية  اإلعامية  السياقات  أو 

لتمرير  الفضى  اإلعام  وسائل  تحديد  إمكانية  وله 

من  ما حملته  وتذويب  اإلعامي،  السرتاتيجية ف شقها 

التفكر،  وأدوات  التحليل،  آليات  ف  ومفاهيم  معارف 

ومسالك الفهم والبناء املعرف والثقاف.

لستتباب  الدولة  تتبناها  مقاربة  أو  اسرتاتيجية  أي  إن 

األمن، ل ميكنها أن تتحقق وأن تتجى من دون الحضور 

عنه،  مبعزل  أو  األمني  لإلعام  والخاق  واملميز  القوي 

به  وُتهد  الستباق،  وحمات  تدخات  تهتدي  به  ألن 

اإلنجاز  طرق  به  وتَُعبَّد  األمنية،  والعمليات  الخطط 

امليداين والتنفيذ اإلجرايئ، وتُدشن به صفحات استرشافية 

ومستقبلية نحو قيادة جيدة وحوكمة فاعلة مبنيتان عى 

وتحددان  املنطلق  تجمان  واضحة،  ورؤية  جلية  رسالة 

األمد وتُبدعان ف الحلول واملوارد.

اليقظة  ويتطلب  غره،  عى  سباقا  األمني  الهم  ويعد 

األجهزة  بي  الثقة  تعم  أن  وأخرا  أول  ويبغي  والحيطة، 

الستقبال  حسن  بينهم  يسود  وأن  واملواطني،  األمنية 

واملجرتة  املسبقة  لألحكام  والقطيعة  النيات،  وصفاء 

والنمطية.

فرتسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى املواطن عن األجهزة 

إفراد  يوجب  ودراية  بحصافة  لها  والتسويق  األمنية 

أقسام متخصصة باإلعام األمني ذات دربٍة جمٍة ودرايٍة 

مفعمٍة، وليس مجرد لفتات باهتة ومكاتب خاوية، وأن 

يصبح تثقيف املواطن ومده باملعلومات والحقائق محور 

اهتممها وشغلها؛ فا أمن من دون إرشاك املواطن فيه.

ماهية اإلعالم األمني
ودوره في إنجاح االستراتيجية األمنية

تصطفي األجهزة األمنية قنوات لتمرير وتصريف ما تحوزه من معلومات وحقائق وما تبغي  ترسيخه من معرفة وإرشاد، وذلك 
وفق قواعد ومقتضيات يحكمها ويحددها وينظمها القانون، قد تتخذ هذه المخرجات شكل مجالت ودوريات محكمة، أو 

بالغات وبيانات، أو بوابات ومنصات رقمية، أو منشورات مرئية ودعائية، أو متحدثا باسمها. وتعد هذه المخرجات ممرات إعالمية 
قبل أن تكون أمنية، لهذا وجب عليها ـ أي األجهزة األمنية ـ االبتعاد عن منطق األمر الوظيفي، والنظام اإلداري والتقوقع بين 

ثنائية األمني والمدني عند مخاطبتها للمواطنين، وأن تعي أن مفهوم األمن لم يعد ينحصر ويقتصر على األمني فقط من دون 
المواطن المدني، فهو هٌم يشترك في تدبيره اإلثنان، وإن بمقاييس متفاوتة. 

محمد بمخيواض     

مقاالت
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تشريع منزلي .. وسلوك تربوي 
القانون المنزلي حماية لألسرة أم قيدًا 

على سلوكياتها
وضعت القوانين لكي تنظم للناس أمور حياتهم. ويمثل القانون التشريع األساس لبنيان الدول والمجتمعات، وإتباع منهج النظام 

وحفظ الحقوق والواجبات. ومن طرف آخر نتجاهل أحد أهم معاقل القانون وحصونه العتيدة، والتي تبدأ من ألف الم البيوت. حيث يعتبر 
بداية لثقافة من نوع آخر تخضع للنظام، تستقى منها القيم والمبادئ التي يتربى عليها األبناء في حصنهم المنزلي. والقانون هو 
)روح العالقة المنظمة( بين األهل واألبناء، بأسلوب القانون المنزلي والتربوي. وكما للدول قوانينها فإن لألسرة أيضا قانون يرسم 

مالمح جيل مثقف مقترن بالقانون الذي له أهميته في صيرورة الحياة .

ول  ضوابط،  اىل  بحاجة  فإنها  الحياة  تستقيم  ولي 

شك أن وجود القانون املنزيل أمر واقع يكفل للجميع 

تُسن ف  القواني  أن  املفارقات  والسعادة، ومن  األمن 

نغفل  لكننا  العمل،  وأماكن  والشارع  واملدرسة  الدول 

عن مراعاتها ف أهم مؤسسة وهي "األرسة". فالفوىض 

من  متفككة  تكون  ألن  مدعاة  وذلك  األرسة،  تشتت 

ثقافة  ف  والحزم  الربط  ضوابط  تتلك  ول  الداخل 

التعامل مع أدبيات الحياة. وهو ما يتسبب ف انهيار 

منظومة املجتمع الذي لبد أن يدرك حقيقة  مفادها 

أن أول القواني هو قانون املنزل. حول هذا املوضوع 

كان ملجلتنا لقاءات عدة مع باحثي ومختصي وأولياء 

حديثنا  ف  واألمني  القانوين  الرأي  نغفل  مل  كم  أمور، 

هذا، واليكم التفاصيل:

الحفاظ على تكوين األسرة

التوعية  فرع  مدير  البحار  حسن  خالد  أول  مازم 

للقيادة  التابع  الدعم الجتمعي  وحمية األرسة مبركز 

األرسي  القانون  يقول:  الخيمة  رأس  لرشطة  العامة 

يوضع بالتفاق بي الزوجي بقصد الحفاظ عى تكوين 

أن  لبد  لذلك  واستقرارها،  ودميومتها   ، ككيان  األرسة 

الكثر  ف  الطرفي  بي  وتوافق  تفاهم  هناك  يكون 

الخافات  الكيان شبح  تبعد عن هذا  التي  من األمور 

للخاف  بوادر  أي  إزاحة  عى  قادر  وهو  والتصادم، 

املجتمع،  نواة  هي  نعرف  كم  واألرسة  املستقبل.  ف 

الوطن  تجاه  ايجايب  مردود  واستقرارها  تاسكها  وف 

الذي يخرج من أرسة مستقرة  الجيل  واملجتمع، كون 

السلوكيات  ينحرف مع  ، ل  تجاه وطنه  ايجابياً  يكون 

السلبية الدخيلة عى املجتمع و عن العادات والتقاليد. 

فمن )شب عى يشء شاب عليه(، فمن ترب ف كنف 

أرسة  تعمل وفق نظام وقانون وتلتزم به، فذلك ينشأ 

ويصون  مجتمعه  يخدم  صالحاً  فرداً  ويكون  مستقيم 

وطنه، والعكس صحيح.

الرتبية  لكن  تلقن،  الثقافة ل  أن  القول   املمكن  ومن 

عى  لذا  النشء،  ف  الحميدة  األخاق  تغرس  الحسنة 

الصحيحة  فالرتبية  يعلم(.  أن  قبل  )يريب  أن  املجتمع 

عى  تعتمد  وهذه  املجتمعات،  بناء  ف  األساس  هي 

أبناءها من قيم وعادات والتزام  األرسة وما تزرعه ف 

بتعاليم الدين الحنيف.

الدعم  مركز  ترد  التي  الحالت  من  الكثر  وهناك 

وتعلم  املفاهيم،  بتلك  واسعة  دراية  لديها  الجتمعي 

به  اللتزام  ورضورة  املنزيل  القانون  أهمية  جيداً 

وتطبيقه، ملا له انعكاسات عى تربية األولد وتهذيبهم 

وإصاحهم. وهو يشء يفرح حقيقة أن هناك مساحة 

واسعة من الفهم لدى العائات حول موضوع القانون 

األرسي وتطبيقه  من قبل األرسة.

ماهر عبد الرحمن سالم 

تحقيق
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تحقيق

وهنا نؤكد القول بصفتنا جهة مسؤولة عن أمن وآمان 

وتكوينها  األرسة  بأهمية  التوعية  من  لبد  األرسة، 

يقدم عى هذه  الذي  فالشخص  الزواج،  قبل  للشباب 

الخطوة يجب أن ميتع بعدة صفات من أهمها النضوج 

املادية، والرغبة  وتحمل املسؤولية، وتوفر اإلمكانيات 

املوضوع(، يك  ف  ما  أهم  من  )وهذه  أرسة  تكوين  ف 

وإمنا  للتجربة  خطوة  ليس  فالزواج  الستقرار.  يتحقق 

قرار.
تنظيم للعالقة األسرية

البلويش  محمد  إبراهيم  القانوين  املستشار  ويذكر 

عندما  "اإلنسان  مضمونه:  ألرسطو  قولً  مبشاركته 

يبتعد  وحينم  الحيوان،  عى  يسموا  القانون  يطبق 

عن القانون والعدالة ينحط ويصبح أقل من الحيوان"  

 فاإلنسان ل ميكن أْن يعيش وحده بطريقة عشوائية 

قدمية  البرشيّة  فالعاقات  هدف،  أي  دون  ومن 

الناس احتاجت هذه  الزمان، وعندما زاد عدد  قدم 

العاقات إىل مبادئَ وقواني تحكُمها للمحافظة عليها 

السيطرة عى جميع  السليم مّمن يحاولون  بشكلها 

كان  لذلك  اآلخرين،  األمور والستياء عى مقتنيات 

واألرُسة  عامة  املجتمع  ف  القانون  وجود  من  بّد  ل 

القواعد  مجموعة  عن  عبارٌة  هو  فالقانون  خاصة. 

املجتمع  أفراد  جميع  عى  تُطبُّق  التي  واألنظمة 

وجودها  ولعل  عليها،  واملحافظة  حقوقهم  لصون 

املسار  تحدد  التي  الروريات  من  األرسة  حياة  ف 

املبادئ  بجانب  وأقوالهم  كل ترصفاتهم  الصحيح ف 

واألعراف التي يتميز بها كل مجتمع عن األخر لذلك 

للفرد  بالنسب  األهمية  ف  غايــة  وجودها  يشكل 

وأفراد أرسته. 

لتلقي  لألطفال  املٌحببة  الطرق  من  الكثر  هناك 

املعلومة،  وزرع ثقافة القانون فيهم وتقبل الفكرة، 

أو  التوعوية،  واألفام  الربامج  ف  إرشاكهم  يتم  كأن 

تشجيعهم عى كتابة القصص املؤثرة نتيجة الجرائم 

أو الترصفات غر القانونية، أو نرش الثقافــة القانونية 

العمريــة،  ومراحلهم  عقولهم  مع  تتناسب  بطريقة 

أو إيجاد ألعاب الكرتونيــة تتكون من مراحل تعرب 

أو  منها،  الحد  وكيفة  أنواعها  مبختلف  الجرائم  عن 

تفعيل دور األرسة ف نرش الثقافة القانونية ألطفالهم. 

ولعل من األخطاء الشائعــة ف حال نشوء الخافات 

األرسيــة  أن يتم تصعيدها بي أفراد األرسة، وإعطائها 

أكرب من حجمها أو نرشها عى من هم خارج اإلطار 

بدلً  الخافات  تفاقم  اىل  يؤدي  الذي  األمر  األرسي، 

من  فاألفضل   ، مكانها  ف  ؤودها  عليها  القضاء  من 

مناقشتها  تأجيل  أو  التافهة  األمور  تجاهل  ذلك هو 

لوقت أخر.   ووجه املستشار البلويش النصح للمعنيي 
املطلقــة  الخصوصية  لها  أن األرسة  قائاً:   باملوضوع  

من  غرها  عن  مختلفًة  تكون  أن  ويجب  أفرادها  بي 

وثقافتها  طبيعتها  بحسب  منها  كل  لختاف  األرُس، 

ووضعها الجتمعي واملايل ، فالحرص كل الحرص عى 

قد  داخي  أو  خارجي  اعتداء  أي  من  عليها  املحافظة 

يقع عليــها، ألن الريبة تكون غاليــة ف حال تشتتها .

التحفيز والتشجيع 
وتربوي(  منزيل  اقتصاد  )باحثة  كياين  سمرة  السيدة 

تقول: من املهم أن تكون قامئة املحفزات والتشجيع ف 

أولوية الهتمم من قبل األبوين وذلك ملرونة التجاوب 

مع الخطط الرتبوية، والتي تختلف من فئة عمرية اىل 

أخرى ف أهميتها وترتيبها حسب األولويات ومنها الثناء 

واألحضان  والقبات  والعبارات.  باأللفاظ  والتشجيع 

واملسح عى الرأس واللعب واملرح واللمسات الحانية 

طعام  اىل  والدعوة  والهدايا  السارة  املفاجآت  وكذلك 

أن  شأنها  من  التي  النقدية  واملكافآت  املنزل،  خارج 

بالخطط  واللتزام  والنشاط  العمل  عى  األبناء  تشجع 

والقانون املنزيل .

قانون المنزل وقانون الدولة
تبقى   : الباحث واملستشار مصطفى عزت هربة يقول 

حالة  تشبه  املبدأ  حيث  من  للقانون  األرسة  حاجة 

ناظمة  قانونية  قواعد  تعتمد  ل  التي  والرسة  الدولة. 

لحياتها اليوميةتتناسب وظروفها املعيشية والجتمعية 

يكون مصرها اىل مشاكل ومطبات ل تحص ويصعب 

قيادة  ف  أرسته  وربان  قائد  هو  األرسة  ورب  توقعها. 

وضبط وتوجيه األبناء نحو كل ما هو ايجايب ينظم واقع 

شاطئ  بلوغها  حتى  أرسته  مسرة  ولضمن  حياتهم، 

األمان. ولعل القانون األول والصارم يجب أن يكون من 

نصيب رب األرسة عى نفسه، لضبط سلوكياته العامة 

جميع  لسلوكيات  الفقري  والعمود  املنارة  تعترب  التي 

العاقة  تسامي  نحو  النطاق  ثم  ومن   . أرسته  أفراد 

فيم بي أفرادها وتعايشها بشكل مريح ووفق أسلوب 

راق يتأىت من قواني الضبط املنزلية التي تحمل الجميع 

عى أكف األمان والعقانية ف نطاق أرسة تريد أن تحيا 

الحياة بدميوقراطية آمنة مطمئنة الحقوق فيها مصانة 

وسلوك الحرتام يفرض نفسه ف تبادل عاقات األبوين 

مع أبنائهم .

القانون سمة حضارية 
 - السيدة زهور عريب  )إعامية ( تقول: عندما يتعلق 

األمر بتأسيس أرسة فإنها ستدعم بالتايل كيان املجتمع 

بأجيال مسؤولة، فحسن سلوك األفراد داخل األرسة من 

التي تحافظ عى دميومتها. لذلك يجب  األمور املهمة 

أن يكون هنالك نظام ينظم التعامات بي أفرادها بدءا 

بالوالدين وانتهاء عند األطفال . ووجود القانون املنزيل 

يخضع ألسس متفق عليها تعتمد عى مبادئ كالحرتام 

أرسة  يضمن  مبا  السلوك.  وُحسن  والتعاون  والتقدير 

األرسة  ألهمية  ونظراً  منضبطا.  واعيا  وجيا  متمسكة 

ف املجتمعات نجد الكثر من الدول أفردت مسودات 

األرسة  أفراد  بي  العاقات  يحدد  لألرسة  خاص  قانون 

بأهمية   األرسة  قانون  أهمية  أرتبطت  وقد  الواحدة. 

والتي  بها  املتعلقة  األحكام  تنظم  التي  ذاتها  األرسة  

الحضارة  سمت  من  كجزء  القانونية  املنظومة  تدعم 

ورقي األفراد داخل كينونة املجتمع.

المهمة الصعبة
السيد أحمد عبد الله يقول : تعترب مهمة تربية األبناء 

كبر  مجهود  بذل  تتطلب  التي  الصعبة  املهمت  من 

بشخصية  يتمتعون  وجعلهم  سليمة،  تربية  لتحقيق 

القوامة  ذات  السلوكيات  غرس  بعد  وملتزمة  متعلمة 

ما  وهذا  الدنيا  الحياة  زينة  وهم  والدينية،  األخاقية 

عليها  يُبنى  وقواعد  أسس  هنالك  تكون  أن  يحتم 

هيكلية الرسة من خال قانون منزيل يقوم عى النظام 

بشكل  معها  والترصف  الحياة،  وفهم دستور  والحرتام 

التعامل مع  الحمراء وكيفية  الخطوط  يتجاوز  لئق ل 

للدول  وكم  الحسن  الخلق  بأدبيات  املجتمع  أفراد 

قواني ونظام واحرتام، فإن للبيوت قوانينها التي تريب 

جيل بأكمله ومجتمع برمته..



1 - اجعل عملهم أسهل: 
رصاحة  منهم  واطلب  وناقشهم،  موظفيك  مع  اجتمع 

يقومون  الذي قد يجعلهم  ما  اإلجابة بكل وضوح حول 

بنفس عملهم الحايل ولكن بطريقة أسهل؟ احصل منهم 

بدراسة  قم  ثم  معهم،  وناقشها  متعددة  اقرتاحات  عى 

تت  بأنه  فاجئهم  ثم  تكلفة،  واألقل  األسهل  القرتاح 

املوافقة عى ذلك القرتاح. ولنفرتض مثا أن ما يضعف 

من إنتاجية موظفيك آو يضايقهم بشكل كبر عدم توفر 

مواقف لسياراتهم قريبة من مكان العمل، وبذلك طبعا 

نفرتض أيضا أن احد املوظفي اقرتح توفر وسيلة نقل مثل 

حافلة لنقل املوظفي.

2 - التواصل الفعال مع الموظفين:

برشح  قمت  انك  من  تتأكد  بأن  ذلك  ويكون   

املهمت  املوكلة ملوظفيك وبأنك أجبت عى جميع 

منهم  مقرتبا  ووضوح  بدقة  واستفساراتهم  أسئلتهم 

أكر ومقربا توجيهاتك لهم، وبذلك فأنه عند شعور 

املوظفي بإزالة الحواجز بينهم وبي مرؤوسيهم من 

خال نقاش التوجيهات وليس تنفيذها فحسب، فان 

ذلك بكل تأكيد سيؤدي اىل الدفع لزيادة اإلنتاجية 

ف العمل.

3 - توفير الحوافز:
 تأكد أن الوعد مبكافأة معينة هو من أكر الطرق فعالية 

لتحفيز موظفيك لزيادة إنتاجيتهم ف العمل، ول يشرتط 

طبعا أن تكون املكافأة مالية بل من األفضل أحياناً عندما 

تنفيذ  التوقعات ف  تكون مثا شهادة تقدير ملن تجاوز 

مهامه املوكلة إليه، أو هدية رمزية، آو قد تكون املكافأة 

يومي إجازة تضاف اىل رصيده السنوي، تأكد عندما تقدم 

حافزا معينا بأنك ستفاجئ من زيادة إنتاجية موظفيك.

4 - استخدام برامج إدارة شؤون الموظفين:
 فإن هذه الربامج الكثرة واملتنوعة قد تم تصميمها بشكل 

رائع لتسهيل التخطيط والتنبؤ والجدولة لشؤون املوظفي، 

بدء من التعيي وتحديد الرواتب واملكافئات واإلجازات اىل 

اللتزام بقواني العمل، كم إنها بذلك بكل تأكيد توفر املال 

والوقت باإلضافة اىل الكثر من العمل املنجز.

5 - منح الترقيات :
 أن تشجيع العاملي ذوي األداء العايل يحفز اآلخرين عى 

البدء ف القيام بأعملهم بشكل أفضل، وذلك يكون عى 

أمل الحصول عى تلك الرتقيات.

6 - التقدير والثناء :
عندما  إنتاجية  أكر  يكون  سوف  بطبيعته  املوظف  أن   

يشعر بالتقدير والثناء من صاحب العمل آو من مديره، 

أن ما عليك فعله ببساطة أن تشكر آو تثني عى املوظف 

التوقعات، ان للشكر والثناء  الذي أنجز عمله مبا يفوق 

يحرك  ذلك  أن  كم  املجتهد  املوظف  عى  سحري  وقع 

املنافسة الحميدة بي املوظفي.

7 - منح المزيد من الالمركزية :
 انه من الصعب أن يكون للموظف دافع لزيادة إنتاجيته 

األمور  بعض  ف  قراره  بأن  يعلم  يكون  عندما  العمل  ف 

القرار  ليس ذو أهمية، وانه ل بد من الرجوع ف اتخاذ 

ملوظفيك  الثقة  منح  عليك  لذلك  منصباً،  أعى  لشخص 

وأكد عليهم بأنه يسمح لهم باتخاذ بعض القرارات املهمة 

من تلقاء أنفسهم دون الرجوع لإلدارة العليا.

8 -التركيز على أهداف محددة :
لديهم  ما  كل  بوضع  ملوظفيك  تسمح  بأن  ذلك  ويكون 

من الوقت والجهد للرتكيز ف مرشوع محدد أو أهداف 

محددة، بدل من تشتيت قدراتهم ووقتهم ف العديد من 

املشاريع املختلفة أو األهداف الكثرة والغر واضحة.

9  – تعرف على موظفيك :
العديد  لديهم  الناس  من  مجموعة  هم  موظفيك  أن   

املهام  بعض  أن  املحتم  من  فإنه  املختلفة،  القدرات  من 

قضاء  عليك  أن  غرها.  من  للبعض  مامئة  أكر  ستكون 

بعضا من الوقت لتتعرف حقا عى فريق عملك، وتدرس 

القوة  نقاط  خال  من  ذلك  تحديد  مع  القدرات  تلك 

الذي  العمل  تحديد  عى  يساعدك  مم  الضعف  ونقاط 

يعطيهم فرصة للتألق.

10 – كن قدوة حسنة لهم : 
أن من أهم النقاط التي تجعل موظفيك أكر إنتاجية، أن 

تكون قدوة حسنة لهم، مثا قدومك اىل العمل ف الوقت 

املحدد، وعدم تركك للعمل ف وقت مبكر، أن انضباطك 

أنت هو انضباط لهم، مم يحسن و يزيد اإلنتاجية.

الموظفين  إنتاجية  أن  شك  ال 
عملك،  لتطوير  حيوي  أمر 
من  الكثير  تتطلب  ولكنها 
األعمال  أصحاب  من  العمل 
سواء،  حد  على  والموظفين 
حيث إن نجاح المؤسسة مقترن 
الموظفين  إنتاجية  بمدى 
أهداف  لتحقيق  وعطائهم 
المؤسسة. وسوف أقدم هنا 10 
موظفيك  تساعد  مميزة  طرق 
اإلنتاجية  لزيادة  تأكيد  بكل 
تؤدي  وقد  بل  أعمالهم  في 
وبنفس  اإلنتاجية  لمضاعفة 

فريق العمل الموجود لديك.

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

 

رفع إنتاجية الموظفين
مقاالت
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بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة..
قيادة شرطة رأس الخيمة تنظم ثاني المجالس الشرطية حول " التعايش المجتمعي"

 وتضمــن املجلــس  أربــع جلســات حواريــة  اســتضاف  خالهــا 

معــايل الشــيخ عبــد امللــك بــن كايــد مستشــار صاحــب الســمو 

ــى  ــس األع ــو املجل ــمي عض ــر القاس ــن صق ــعود ب ــيخ س الش

الشــامي  نجيــب  الدكتــور  الخيمــة، وســعادة  حاكــم رأس 

املستشــار القتصــادي لغرفــة تجــارة أبــو ظبــي، وســعادة 

ــر جامعــة اإلمــارات لشــؤون  ــور عتيــق جكــة نائــب مدي الدكت

الطلبــة، و ســعادة العميــد املتقاعــد يوســف بــن أحمــد الزعــايب، 

وســعادة ســامل النــار الشــحي عضــو املجلــس الوطنــي الســابق، 

وســعادة الدكتــور محمــد عبــد اللــه فــارس وكيــل وزارة الرتبيــة 

ــابق. ــم الس والتعلي

ــوم التســامح  ــق ومفه ــاط عــدة تتواف ــس نق ــد ناقــش املجل وق

ــا :   ــة، ومنه ــي ف الدول ــش املجتمع والتعاي

- دور املجتمع ف ترسيخ قيم التسامح.

-  تعزيز ثقافة التسامح بي فئات املجتمع.

-دور الجهــات الحكوميــة ف تفعيــل السياســة الوطنيــة لتكريس 

ــامح. ترشيعات التس

- دور الجهات التعليمية  ف تفعيل مناهج التسامح.

- تربية الجيل الجديد عى قيم املحبة والتسامح.

ــر مــن النقــاط التــي كرســت  ــون عــى الكث فيــم ركــز املتحدث

الرشــيدة  القيــادة  نهــج  ف  املجتمعــي"  "التعايــش  مفهــوم 

ــه  ــور ل ــخها املغف ــي رس ــس الت ــتنر باألس ــي تس ــة، والت للدول

ــه . ــه الل ــان رحم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش

مدارس للقيم
- معــايل الشــيخ عبــد امللــك بــن كايــد القاســمي مستشــار 

ــو  ــمي عض ــر القاس ــن صق ــعود ب ــيخ س ــمو الش ــب الس صاح

املجلــس األعــى حاكــم رأس الخيمــة، قــال: التســامح نهــج 

ذهنــي قبــل أن يكــون يشء أخــر، وهــو نهــج قديــم ف املجتمــع 

اإلمــارايت ومتجــذر فيــه عــرب تأصــل القيــم املتوارثــة منــذ عهــد 

األجــداد. ويعتــرب صفــة ثابتــة ترمــز لفعــل الخــر جزائهــا عنــد 

ــع  ــي ف املجتم ــس الجمع ــل الح ــامح ميث ــبحانه، والتس ــه س الل

اإلمــارايت خلــق مــن خالــه ســلوك مثــل حــس اإلمــارات 

باإلنســان والطبيعــة، خلــق الرتابــط واملحبــة بــي اإلمــارات 

ــانية. ــم اإلنس ــا بقي ــط معه ــي ترتب ــدول الت وال

 وتوجــه ســموه بالشــكر والثنــاء لــوزارة الداخليــة لتبنيهــا هــذه 

املجالــس التــي تعــد مــدارس للقيــم.

إثراء قيم التسامح
- ســعادة الدكتــور نجيــب الشــامي املستشــار القتصــادي 

لغرفــة تجــارة أبــو ظبــي ذكــر: أن وزارة الداخليــة تعمــل 

ــي كرســتها  ــس الت ــم التســامح عــرب هــذه املجال ــراء قي عــى إث

كنهــج لتبــادل اآلراء وإثرائهــا خدمــة للمجتمــع، دولــة اإلمــارات 

املبــادرات  مــن  الكثــر  عــرب  بالتســامح  الشــعور  عمقــت 

اإلنســانية التــي أطلقتهــا تجــاه دول كثــرة ف هــذا العــامل،، 

ونذكــر مثــاً منهــا مســاعدات تنمويــة بقيمــة 32 مليــار دولر 

ف اتجاهــات مختلفــة ف أســيا ورشق أســيا، 14.4 مليــار أمريــكا 

برامــج  مختلفــة،  مســاعدات  دولر  مليــون   500 الوســطى، 

عاجيــة ف شــتى أنحــاء العــامل وغرهــا الكثــر، اإلمــارات وطــن 

لإلنســانية والتســامح. 

عاصمة التسامح
- ســعادة الدكتــور عتيــق جكــة نائــب مديــر جامعــة اإلمــارات 

ــة  ــى دول ــب ع ــس بالغري ــامح لي ــال: التس ــة ق ــؤون الطلب لش

اإلمــارات فهــو نهــج لــه جــذوره التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة، 

ــارات  ــامح، واإلم ــة ف التس ــد أصيل ــى قواع ــة ع ــة قامئ والدول

ــة اليــوم  ــز الدول اليــوم تثــل عاصمــة دوليــة للتســامح، مــا ميي

إنهــا تضــم مــا يفــوق 200 جنســية عــى أرضهــا يعيشــون وفــق 

ــاه اإلمــارات. نهــج التســامح الــذي تتبن

التسامح محبة
ــال:   ــايب ق ــد الزع ــن أحم ــد يوســف ب ــد املتقاع - ســعادة العمي

إننــا ننعــم ف اإلمــارات التــي أسســها الشــيخ زايــد طيــب اللــه 

ــع  ــرى أن املجتم ــك ن ــة، لذل ــامح واملحب ــج التس ــى نه ــراه ع ث

اإلمــارايت قــد حمــل هــذه الصفــة ف ســلوكه وترصفــه الــذي ينبع 

مــن تلــك األســس التــي بنيــت مبحبــة صادقــة تجــاه األخــر، ومــا 

األمــن الــذي نعيشــه ف البــاد إل نتــاج لصفــة التســامح التــي 

ــا. نفخــر بهــا ونعتــز بتكريســها داخــل مجتمعن

اإلمارات تحتضن الجميع
- ســعادة ســامل النــار الشــحي عضــو املجلــس الوطنــي الســابق 

ــذي نعيــش عامــه هــذا كشــعار  ــرز مــا ف التســامح ال ــال: أب ق

ــه الحكومــة الرشــيدة، الترشيعــات التــي ســنت وطبقــت  رفعت

ــه الشــيخ  عــى أرض الواقــع كتجســيد ألرث الراحــل املغفــور ل

ــا إىل  ــه، رســالتنا بالتســامح نحــرص عــى نقله ــد رحمــه الل زاي

مــن يعيــش معنــا عــى أرض اإلمــارات، ولتوضيــح أن اإلمــارات 

تحتضــن الجميــع عــرب قيــم التســامح. 

نهج المحبة
- ســعادة الدكتــور محمــد عبــد اللــه فــارس وكيــل وزارة الرتبيــة 

والتعليــم الســابق ذكــر : نعيــش ف دولــة ســبقت الجميــع منــذ 

ــد  ــس ولي ــج لي ــذا النه ــامح، وه ــة والتس ــم املحب ــؤها بقي نش

اللحظــة، بــل كان مجتمعنــا يعيــش تلــك القيــم منــذ األزل، لــذا 

نراهــا قــد ترســخت وتأصلــت و تجــذرت ف األجيــال و ل غنــى 

عنهــا.

وقد خرج المجلس بتوصيات عدة منها:
- لبد أن يكون التسامح نهجاً متبع ف تربية األجيال.

ــيخ  ــم لرتس ــج التعلي ــامح ف مناه ــج التس ــس نه - رضورة تكري

ــال. ــدى األجي ــه ل مفهوم

- رضورة تعريــف شــعوب العــامل بصيــغ التســامح اإلمــارايت عــرب 

برامــج عامليــة.

- جعل التسامح قيمة ثابتة ف التعامل لدى وزارة الداخلية.

- تعزيز قيم التسامح عرب استمرار عمل مجالس الداخلية.

- املبــادرة بإيصــال روح التســامح لجميــع مــن يعيــش عــى ارض 

اإلمارات.

- إعــداد برامــج مكثفــة لتفعيــل صيــغ التســامح داخــل الدولــة 

وخارجهــا.

- تربية األجيال عى روح التسامح واملحبة.

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية " مجلس 
التعايش المجتمعي " ضمن مبادرات وزارة الداخلية المستمرة للتسامح على مستوى الدولة  لعام 2019، أكدت من خالله على  أن »التسامح 

يمثل الحس الجمعي في المجتمع اإلماراتي«، وأن )دولة اإلمارات عمقت الشعور بالتسامح عبر الكثير من المبادرات اإلنسانية التي أطلقتها تجاه 
دول كثيرة في هذا العالم( حضر نقاشات المجلس الذي استضافه )سعادة فهد الشيراوي(، سعادة العميد طارق محمد بن سيف نائب مدير عام 
العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، وعدد من ضباط القيادة، وجمهور واسع من مختلف الجهات الحكومية واالجتماعية باإلمارة.

إعداد : سعد الدغمان

مجالس
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إعدام حيوانات للتأكيد
أصبح  الذي  املرتدد،  الكهربايئ  التيار  استخدام  ألجل 

منافسا قويا للتيار الكهربايئ املبارش، رغم أنه كان مبرحلة 

التطوير التجاري، كان قرار استخدام التيار املرتدد يرجع 

جزئيا لدعاء أديسون بأنه أكر قدرة عى القتل من التيار 

لعملية  سببته  وما  املرتدد  التيار  خطر  وإلثبات  املبارش، 

بقتل  الخرباء  من  ومساعديه  أديسون  قام  اإلعدام، 

حيوانات كثرة بالتيار املرتدد أمام جمع غفر من العامة 

املوت  مع  املرتدد  التيار  ربط  أما ف  وذلك  واإلعاميي، 

الكهربايئ، خال الحروب القامئة مع جورج واشنطن، وقد 

صيغ ف تلك األحداث لحقا مبصطلح )الصعق الكهربايئ(. 

ويشر مصطلح الصعق الكهربايئ ف األساس، إىل اإلعدام 

الكهربايئ مم يعني أنه كلمة مركبة، وليس إىل الوفيات 

استخدمت  ذلك  ومع  الكهرباء،  حوادث  عن  الناجمة 

الوفاة  ظروف  جميع  لوصف  الكهربايئ  الصعق  كلمة 

الكهربائية، ألنه ل توجد كلمة ميكن استخدامها للحوادث 

التجارية،  الكهرباء  استخدام  ارتفاع  مع  وذلك  األخرى، 

ولية  ف  أديسون  مبخترب  التجارب  معظم  أُجريت  وقد 

الكهربايئ  الصعق  أظهر  حيث   ،1889 عام  نيوجريس 

اعتمدت  1889م.   عام  وف  املطلوبة،  اآلثار  بوضوح 

اللجنة الكريس الكهربايئ ذو التيار املرتدد .

أول حالة إعدام كهربيا
من املعلوم أنه حينم يقيد الشخص املدان ف الكريس، 

حيث  من  تختلف  كهربائية  تيارات  بجسده  تر 

لألعضاء  قاتلة  أرضارا  تسبب  والتي  واملدة،  القوة 

الداخلية ومن أهمها الدماغ، كم تم تصميم الصعقة 

الكهربائية، مبا تسبب فيه فقدان فوري للوعي وموت 

الصعقة  تصميم  تم  حي  ف  مبارشة،  بطريقة  دماغي 

الحيوية،  الجسم  ألعضاء  قاتلة  أرضارا  لتسبب  الثانية 

هذا وتحدث الوفاة دوما بسبب الستثارة الكهربائية 

الزائدة للقلب نفسه .

وتؤكد املصادر األمريكية نفسها إىل أن أول شخص تم 

إعدامه بالكريس الكهربايئ كان يدعى )ويليام كيملر( 

ف نيويورك، وكان ذلك ف السادس من أغسطس عام 

1890م، وكان كهربايئ الدولة املسئول عن الضغط عى 

زر التشغيل هو )إدوين أف ديڤس( وبأول سبعة عرش 

ثانية، مر التيار الكهربايئ خال املذنب أفقدته وعيه، 

ثم  ومن  وتنفسه،  قلبه  نبض  إيقاف  ف  فشلت  لكنها 

أنه  من  التأكد  وبعد  بفحصه،  الحارضين  األطباء  قام 

مجددا  التيار  تشغيل  أعد  أحدهم  قال  حيا،  زال  ما 

اإلعدام  عملية  استغرقت  وقد  تأخر،  دون  برسعة 

وقد علق  دقائق،  مثانية  أولها آلخرها حوايل  تلك من 

)كانوا  بقوله  لحقا  العملية  تلك  عي  املحيطي  أحد 

 ،)!! فأسا  استخدموا  لو  أفضل  يفعلوا  أن  يستطيعون 

كان  )انه  بقوله  الواقعة  شاهد  الذي  املراسل  وعلق 

مشهد فظيع أسوأ بكثر من الشنق( .

المتحدة  الواليات  داخل  في 
طريقة  استحدثت  األمريكية، 
الكهربائي،  بالصعق  اإلعدام 
باستخدام  عادة  تنفذ  والتي 
يربط  حيث  كهربائي،  كرسي 
إلى  المحكوم عليه  الشخص 
صنعه  جري  خشبي  كرسي 
ومن  العملية،  لتلك  خصيصا 
الشخص  صعق  يتم  ثم 
عبر  بالكهرباء  المستهدف 
توضع  كهربائية  أقطاب 
ابتكر  وقد  جسده،  على 
اإلعدام  في  الطريقة  تلك 
كانوا  موظفين  مجموعة 
الشهير  العالم  مع  يعملون 
ونفذت  أديسون(  )توماس 
المتحدة  الواليات  في 
عام  وفي  فقط،  األمريكية 
1976م  عام  وحتى  1924م، 
نفس  استخدام  جري 
في  اإلعدام  في  الطريقة 
الفلبين، بعد مرور عدة عقود 
داخل  في  بها  العمل  علي 

الواليات المتحدة .

رضا إبراهيم محمود

الجدل حول 
اإلعدام 

بالصعق 
الكهربائي

الجدل حول 
اإلعدام 

بالصعق 
الكهربائي

دراسات
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المصدر اإلخباري : وام

  استخدام الحقن البديلة
الكريس  تعترب  املتحدة  الوليات  أن  من  الرغم  عي 

قد  استخدامه  أن  إل  اإلعدام  لعقوبة  رمزا  الكهربايئ 

أخذ ف الرتاجع، وذلك لزيادة استخدام الحقنة املميتة، 

لتنفيذ حكم  إنسانية  أكر  أنها  الكثرون  يعتقد  والتي 

اإلعدام، لكنه ما زالت العديد من الوليات األمريكية 

حكم  لتنفيذ  الكهربايئ  الصعق  طريقة  تستخدم 

اإلعدام، إل أنها تتبع ف الوقت الحايل كطريقة ثانوية 

ميكن اختيارها عى الحقنة السامة بطلب من السجي 

نفسه، وقد أصبح اإلعدام بالصعق الكهربايئ منذ عام 

2010م أحد خيارات طرائق اإلعدام ف كل من ولية 

)ألباما – فلوريدا - كارولينا الجنوبية – فرجينيا( حيث 

سمحت السلطات فيها للمدان باختيار الحقنة السامة، 

أو ما يسمى بعملية املوت الرحيم كطريقة بديلة عن 

الكريس الكهربايئ .

وف وليتي )كنتايك – تينيي( تم الستغناء عن الكريس 

الجرائم  أصحاب  عدا  فيم  اإلعدام  لتنفيذ  الكهربايئ 

الترشيع  تاريخ  خروج  قبل  ارتكبوها  الذين  الكربى، 

الصعق  يختاروا  مل  الذين  السجناء  لكن  1998م،  عام 

الكهربايئ أو السجناء الذين ارتكبوا جرامئهم، وحوكموا 

بكلتا  املميتة  بالحقن  يعدمون  املحدد  التاريخ  بعد 

قررت  ٢٠٠٨م  عام  فرباير  من  الثامن  وف  الوليتي، 

بالكريس  اإلعدام  أن  )نرباسكا(  بولية  العليا  املحكمة 

دستور  طبيعية مبوجب  قاسية وغر  عقوبة  الكهربايئ 

الولية . 

اإلعدام  من  النوع  هذا  وقف  إىل  أدى  الذي  األمر 

تعتمد  ولية  اخر  كانت  وهي  الذكر،  أنفة  الولية  ف 

القتلة،  إلعدام  الوحيدة  الطريقة  الكهربايئ  اإلعدام 

بديلة،  طريقة  الكهربايئ  بالكريس  اإلعدام  ويعد 

وليتي  ف  املحتمل  لاستخدام  عليها  التصديق  تم 

)أركنساس – أوكاهوما(، إذا وجدوا أن الطرائق األخرى 

لإلعدام غر رشعية ف الولية عن التنفيذ، وهو طريقة 

اإلعدام الوحيدة املستخدمة ف ولية )فرمونت( حيث 

الخيانة هي الجرمية الكربى .

اعتراف مشرف بطريقة مؤلمة
جاء اعرتاف السيد )أولت(، كمرشف عى تنفيذ عمليات 

الشهادات  أكر  من  واحدة  جورجيا  ولية  ف  اإلعدام 

والشجاعة  باألمانة  اتسمت  الوقت  بذات  لكنها  املؤملة، 

السنوات  عن  أولت  تحدث  فحينم  كبر،  نحو  عى 

بولية  السجناء  تأهيل  مفوض  منصب  ف  قضاها  التي 

ف  كثرون  يبديه  الذي  التصنع  ني  كأنه  بدا  جورجيا، 

ف  ذكرياته  يستعيد  وأخذ  التلفزيونية  الستوديوهات 

الكوابيس،  من  أعاين  )مازلت  أولت  وقال  اإلعدام،  غرفة 

إنها أشد أشكال عمليات القتل املتعمد الذي ميكنك أن 

تتخيلها عى اإلطاق وتبقى ف نفسك لألبد، فكلمة القتل 

توىل  رجل  فم  من  تخرج  حينم  عادية  غر  كلمة  تصبح 

مسئولية تنفيذ أقص عقوبة بالوليات املتحدة( . 

وكان أولت اختصاص بعلم النفس وعمل مبركز التصنيف 

والعاج التشخييص ف سجن جورجيا، واختر املركز ليكون 

مقرا لغرفة اإلعدام ف جورجيا، وأصبح مديرا لهذه الغرفة 

اإلعدام،  عقوبة  تجاه  ملشاعره  دقيق  اختبار  أي  دون 

ووجد نفسه مسؤول عن آلت للقتل، وف ولية جورجيا 

كانت آلة القتل هي الكريس الكهربايئ، ويتذكر أولت كل 

التفاصيل الخاصة بكل عملية إعدام أرشف عليها . 

كل  عى  نادم  حيايت  طيلة  أمضيت  )لقد  قائا  وأزاد 

لحظة وكل حالة إعدام كانت أكرها إزعاجا من بي تلك 

حدثا  كان  الذي  بورجر  كريستوفر  حالة  هي  الحالت 

يبلغ من العمر سبعة عرشة عاما، وكان يعاين من قصور 

عقي جزيئ وتورط ف عملية اغتصاب وقتل عمدي، فقد 

أولت  وشهد  باإلعدام(،  عليهم  املحكوم  قسم  ف  قىض 

ناضجا،  وأصبح  عقله  وتطور  يتعلم  وبدأ  بورجر،  تغر 

كلمته  كانت  تلك  اإلعدام  عملية  أولت  وصف  وحينم 

قوية يتخللها صمت يعج باألمل الشديد، ومل يفلح الزمن 

الضمر، وقال  بالذنب ووخز  ف تخفيف وطأة إحساسه 

أرجوك سامحني(، وأضاف  كلمته يل  آخر  )كانت  أولت 

أطاحت  جسده،  ف  ترسي  الكهرباء  صدمة  رأيت  لقد 

برأسه إىل الوراء ثم أصبح هناك هدوء تام، وعرفت حينها 

أين قتلت إنسانا أخرا .

وعقب تركه منصبه، أصبح أولت ممن يقودون حمات 

وهو  املتحدة،  الوليات  ف  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  ضد 

رادع،  تأثر  أي  لها  العقوبة  تلك  تكون  أن  فكرة  يرفض 

ويرى وجود عامل عرقي ف تطبيق عقوبة اإلعدام، ويقول 

تطبيق عقوبة  احتمل  أبيض، ستواجه  قتلت شخصا  إذا 

أسود،  رجل  بقتل  مقارنة  أضعاف  ثاثة  أكر  اإلعدام 

اإلعدام،  غرف  عى  أرشفت  صغرة،  مجموعة  وانضمت 

ورؤساء إدارات تأهيل سابقي إىل حملة أولت املناهضة 

لتطبيق عقوبة اإلعدام، أعقبه اعان نحو مثانية وعرشون 

ولية أمريكية رفضها تطبيق عقوبة الصعق .

عقوبة وحشية في نبراسكا
العامل،  الوحيدة ف  األماكن  أضحت  عام 2008م  حتى 

التي تستخدم كريس الصعق الكهربايئ كوسيلة متاحة 

لإلعدام هي وليات أمريكية مثل آلباما فلوريدا ساوث 

وليتي  قواني  لكن  فرجينيا،  تينيي  كنتايك,  كارولينا 

الحقن  استخدام  أن  وأوكاهوما نصت عى  أركانسس 

فالنزلء  قانوين،  غر  يكون  أن  يجب  القاتلة،  الطبية 

الحقن  وبي  بينه  يختاروا  أن  عليهم  أخرى  وليات  ف 

الثامن من يوليو عام 1999م اُعدم )آلي  القاتلة، وف 

ديفز( بالكريس الكهربايئ بعد إدانته بجرمية قتل وأثناء 

إعدامه نزف وجهه والتقطت له صور, ونرشت بعدئذ، 

مم أثارت جدل شديدا وقتها .

رصحت  2008م،  عام  فرباير  من  عرش  الخامس  وف 

الصعق  بواسطة  اإلعدام  بأن  العليا،  نرباسكا  محكمة 

ذلك  وبعد  عادية،  وغر  وحشية  عقوبة  الكهربايئ، 

ورغم  نفسها،  الولية  دستور  قبل  من  منعها  اعتمد 

السنوات  ف  تراجع  قد  الكهربايئ  بالصعق  اإلعدام  أن 

األخرة، إل أنه ما زال موجود ف بعض األمكنة، ويعترب 

بولية  بالكهرباء  صعق  الذي  بوويل(  وارنر  )بول 

فيه  تنفذ  آخر شخص  2010م  عام  مارس  ف  فرجينيا 

عقوبة الصعق الكهربايئ .

حكم بعودتها مرة أخرى !
ف شهر نيسان عام 2014م وافق مجلس الشيوخ ف ولية 

تنيي األمركية عى مرشوع قانون، إلعادة تنفيذ أحكام 

اإلعدام بالكريس الكهربايئ، إذا فشلت الولية ف الحصول 

بالحقن،  اإلعدام  أحكام  لتنفيذ  الازمة  العقاقر  عى 

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية ثاثة وعرشون صوتا، ضد 

ثاث أصوات عى مرشوع القانون، الذي يعيد استخدام 

الكريس الكهربايئ، إذا تقرر أن اإلعدام بالحقن ل يتمىش 

مع الدستور، أو إذا مل يتوفر العقار الازم، ونفذت الولية 

آخر حكم إعدام بكريس كهربايئ ف عام 2007م .

وجاء ذلك، بعد أن قررت الولية ف سبتمرب نفس العام، 

اإلعدام،  لتنفيذ  فقط  واحد  مخدر  باستخدام  الكتفاء 

وذلك بدل من استخدام مزيج من العقاقر، واملعلوم أن 

الوليات األمريكية، تجد صعوبة متزايدة ف الحصول عى 

العقاقر املستخدمة ف تنفيذ أحكام اإلعدام، ألن كثر من 

استخدامها  عى  تعرتض  باألخص،  بأوروبا  الدواء  رشكات 

التنفيذي  املدير  أكد  أخرى  ناحية  ومن  األحكام،  لتنفيذ 

يرصد  الذي  اإلعدام  بعقوبة  الخاص  املعلومات  ملركز 

حالت تنفيذ تلك العقوبة إنه سيتم عى األرجح الطعن 

عى مثل هذا القانون ألنه ينتهك الدستور األمريك، الذي 

يحظر العقوبات القاسية وغر الطبيعية !! .

المصادر:
- كريس كهربايئ/ ويكيبيديا – املوسوعة الحرة .

- ولية امريكية تعيد تنفيذ العدام بالكريس الكهربايئ/  

صحيفة )عريب 21( 10/4/2014م .

- التلغراف/ امريكا ستعود لستخدام الكريس الكهربايئ 

العدام/  أحكام  لتنفيذ  الغاز  وغرف  النار  واطاق 

صحيفة )رأي اليوم( 3/5/2014م .

عي  سابقا  مرشفا  يطارد(   " الكهريب  الكريس   -

عريب  )يب يب يس(  ساكور/   ستيفان  العدام/  عمليات 

23/2/2014م.

,,
على الرغم من أن الواليات 

المتحدة تعتبر الكرسي 
الكهربائي رمزا لعقوبة 

اإلعدام إال أن استخدامه قد 
أخذ في التراجع، وذلك لزيادة 

استخدام الحقنة المميتة،

دراسات



مشاركات

لنقف وقفة تأمل وتفكر عميق، ف خدمة وطننا، 

أن  ذلك  الوطن،  من  وأغى  أعز  هناك  فليس 

وهي  ومشرتكة،   عامة  الوطن  خدمة  مسؤولية 

بحد ذاتها واجب وطني وديني، ينم عن مشاعر 

ووجدان الفرد ويعرب عن حبه الكبر للوطن، فم 

هو تعريف خدمة الوطن؟ 

له  للوطن، ونخلص  أن نهب حياتنا وأنفسنا  هي 

بكل الطرق، ونعربِّ عن حبه ف كافة املحافل وأينم 

كّنا.

أحباءنا: إن خدمة الوطن موضوع له بالغ األهمية 

ف املجتمعات والشعوب، وترتتب عليه انعكاسات 

إيجابية عى الدولة والشعب، ألنها تعود بالخر والرخاء والزدهار عى الجميع، وخدمة 

الوطن واجب رشعي ومطلب ديني، وأمانة وطنية واجبة عى كل فرد، فهي بحد ذاتها 

تكليف ورشف، وتعترب من أهم األمور ف التعبر عن النتمء للوطن، ونهضته ورفعته 

وازدهاره، والتضحية وبذل الغايل والنفيس من أجله.

فأياً كان موقعك ل بد أن تضع ف مقدمة أولوياتك خدمة وطنك، سواء ف عملك، وحتى 

الوطن مسؤولية مشرتكة، ل تقرص عى فرد معي، وإمنا  ف حياتك الشخصية، فخدمة 

املجتمع  ككل عليه أن يقدم الغايل والنفيس من أجل وطنه، ولذلك وجب تكاتف كافة 

أفراد املجتمع لخدمته. 

النتمء  منها  متنوعة،  وأشكال  عديدة  صوراً  تأخذ  الوطن  خدمة  أن  نجد  لحظنا  ولو 

واإلخاص الكامل للدولة، والولء والسمع والطاعة لقيادتها ف جميع األحوال والظروف، 

والدفاع عنه واملحافظة عى استقراره، كم يتوجب عى كل مواطن وحتى املقيم اللتزام 

بأنظمة الدولة وقوانينها، فهي أسباب لنمء الدولة وأمنها واستقرارها.

بها وطننا؟ يكون ذلك من  التي نخدم  الطرق واألساليب  أنفسنا: ما هي  دعونا نسأل 

خال عدة جوانب وهي: أول: زرع حب الوطن ف نفوس أبنائنا منذ الصغر، وتعزيز قيم 

املواطنة اإليجابية والهوية الوطنية والنتمء والولء ف نفوسهم، )فإن العلم ف الصغر 

كالنقش عى الحجر(.

ثانيا: ترسيخ ثقافة خدمة الوطن لدى مختلف فئات املجتمع، كلٌّ حسَب اختصاصه   

كاملحارضين واملعلمي واملوظفي وغرهم.

 ثالثا: أداء العمل التطوعي واإلنساين دون مقابل أينم سنحت الفرصة بذلك، فهي مهم 

كانت صغرة فلها قيمة كبرة.

 رابعا: ترسيخ حب الوطن لدى الشباب، فالشباب هم ثروة الوطن، ولديهم طاقات غر 

محدودة، وعلينا توظيفها ف خدمة الوطن.

 خامسا: إعاء قيم البذل والتضحية ف كافة املجالت.

 سادسا: املحافظة عى ثروات الوطن وممتلكاته، فهي انعكاس لخدمة الوطن.

 سابعا: ربط خدمة الوطن مبفاهيم هامة كحفظ أمنه واستقراره وازدهاره، والتي لها 

أبعاد إيجابية لتحقيق األمن والسلم والرفاهية والعيش الكريم.

 ثامنا: تحقيق رؤية قيادة الدولة والعمل عى توجيهاتها.

 تاسعا: أن يعي املوظف بأن ما يقوم به ف أدائه لوظيفته الحكومية هو خدمة لوطنه، 

ومجتمعه وأمانة وطنية ف عنقه.

 عارشا: التجاه نحو املسؤولية املجتمعية والتكاتف من أجل حمية الوطن واملحافظة عى أمنه.

الله نعي أهمية  الخر والعطاء والتسامح واإلخاء، وبحمد  إننا ف دولة اإلمارات دولة 

نقوم  ما  فإن  الحكيمة،  قيادتنا  فينا  زرعته  ما  اإليجايب، وهو  ومردودها  الوطن  خدمة 

به من عمل إيجايب كل يوم هو خدمة للوطن، وعلينا أن نقف وقفة صادقة ومخلصة 

لخدمة دولتنا ورد الجميل لها أينم كنا، وف أي موقع من مواقع العمل الوطني، ولنهب 

حياتنا لها، فهذا يعكس صدق انتمئنا لإلمارات.

تحتفي دولة اإلمارات العربية املتحدة ف هذه األيام بذكرى مرور 48 عاماً عى 

تأسيس دولة الريادة والتقدم والزدهار التي وضع لبنتها األوىل املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – وإخوانه مؤسي التحاد 

الذين تعاضدوا والتقت قلوبهم قبل أيديهم لبناء دولة فتية تتخذ من التسامح 

واملحبة وقودا لستمراريتها ومضيها قدما ف طريق البناء والتطور ،  تحت مظلة 

القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

- حفظه الله -  وإخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات التي تواصل بكل عزمية 

وإرصار هذا الطريق والسر عى هذا النهج .

وشكل املواطن وأولوياته أول اهتممات القيادة التي حرصت ومنذ اليوم األول 

لاتحاد عى الستثمر فيه ،  وتسخر كافة موارد الدولة لتأمي الحياة الكرمية 

له. فيم كان للمرأة اإلماراتية نصيب كبر من هذا الهتمم من خال تقليدها 

فيها  حققت  التي  املجالت  من  وغرها  والربملانية  الوزارية  املناصب  مختلف 

نجاحات مشهودة ،  جنبا إىل جنب مع رجال الدولة الذين سطروا أروع معاين 

الولء والنتمء لهذا الوطن الحبيب وقدموا أرواحهم رخيصة للذود عن حياضه 

وتأمي سامة مواطنيه واملقيمي عى أرضه .

حبهم  عن  الدولة  وبنات  أبناء  فيها  يعرب  سنوية  مناسبة  الوطني  اليوم  وبات 

لقيادتهم ودولتهم من خال العديد من الربامج والفعاليات الوطنية التي تتمىش 

الولء  املناسبة، والتي تعزز روح  مع روح 

عمد  الغد  أجيال  نفوس  ف  والنتمء 

التنمية  راية  وحامي  الدولة،  مستقبل 

الدولة  وضع  ف  ساهمت  والتي  الشاملة 

مصاف  بي  ومرموقة  متميزة  مكانة  ف 

ملموساً  تقدماً  إحرازها  عرب  العامل،  دول 

والعمرانية  القتصادية  الجوانب  كافة  ف 

والسياحية والتعليمية والصحية، و جعلت 

العاقة  ف  به  يحتذى  مثالً  اإلمارات  من 

التي تربط بي الحاكم واملحكوم ،  وف التحاد املتي الذي ميثل عامة فارقة ف 

تاريخ الدولة وعنوان ازدهارها .

واملعرفة  بالعلم  تسلحوا  الذين  الدولة  ألبناء  العظيمة  النجازات  أمست  لقد 

وقادوا دفة مسرة البناء ،  منبع فخر لكل مواطن ومواطنة ونرباساً يضئ الطريق 

وبذل  املسرة  استكمل  مسؤولية  عاتقهم  عى  تقع  التي  الاحقة  األجيال  أمام 

  ، التحاد  مكتسبات  عى  للمحافظة  وإخاص  بأمانة  والعمل  والعرق  الجهد 

وحصد املزيد من النجازات ورد جزء من الجميل لقيادتهم ودولتهم التي سخرت 

كل طاقاتها لجعلهم من أسعد شعوب العامل .

خدمة الوطن..مسؤولية مشتركة

اتحاد اإلمارات ..مسيرة عطاء

عمر المعاني 
 مدرب معتمد في مجال العالقات 

العامة  واإلعالم

يحيى الشحي
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فـ حضن األرض ناُمو، ما عليكم خوف
مثل ما األرض تشرب من غدير اجلوف
سيوف صليل   .. دٍم  طهر  من  بتشرب 
مكشوف بادنا  دون  صدر  ينبت  و 
الشوف يذوب  لو  و  شهيد  يا  نزّفك 
فقير احساس من يذرف عليك حروف
وقوف عليك  صّلو  من  كل  متّنو 
كفوف كفوف..  ضّمت  الغا  دار  فدا 

حّية روحكم  لكن  أجساد  متوت 
فّيه الشجر  ظال  من  تنبت  جلل 
كّية احلشى  فـ  و  يبات"  ما  "ثاٍر  و 
سّية بادنا  يصيب  وما  منوت 
عانّية تترامى  الفخر  ودموع 
طّيه على  يقوى  ما  مجد  وسطورك 
النّية هي  والنية  املسك"  "ختام 
دّية النصر..  نيل  على  وتعاهدنا 

كل عام ودولة االمارات العربية المتحدة بألف خير ويعم األمن واألمان جميع ارجائها تحت ظل قيادة 
حكامها األوفياء، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس الدولة-حفطه اهلل- ونائبه، وولي عهده األمين والحكام الكرام. في هذه األيام تحتفل دولتنا 
الحبيبة بعيد اإلتحاد الـ48 وتستذكر يوم الشهيد البطل الذي ذاد بنفسه دون حدود الوطن. شاركنا في 
هذه المناسبة نخبة من الشعراء تغني مواقفهم المشرفة، عن التعريف تغنوا بأبياتهم المعبرة عما 

يجيش بداخلهم من حٍب ووفاء لهذا الوطن المعطاء. أخترنا لكم بعضا منها:

محطة شعرية

أنا سكيت باسم الله على بادي من احلساد
وأنا كلي فخر إني من أوفي شعب واحلى باد
أحب الطيب في داري واحب اللي بحبة حاد
الغالي خليفة سيد األمجاد القايد  وأحب 
في عيني ما حلت دار سواها لو حاها زاد
مياد الغا  لتاريخ  فيها  لي  يوم  كل  أنا 
أعياد ايامها  وكل  عمري  بحبها  أعيش 
عسى الرحمن يحفظها ويحميها من احلساد

غاليها وقلوب  قادتي  الله  مستودع  وأنا 
إماراتي .. عسى الله دوم يحفظها ويحميها
بطارها ويتباهي  يفخر  بها  اللي  واحب 
وابوراشد .. وأبو خالد ... وحكام الوفا فيها
يساويها من  عيني  في  إماراتي   .. إماراتي 
يحاتيها هبت  إذا  النسمة  من  قلِب  ولي 
وأرضيها يقدرني  ربي  دنيتي  وغاية 

أراضيها  يعشق  ومن  بادي  قادة  ويحفظ 

أرض وحب 

الشاعر علي الخوار

 شعر بتول آل علي
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تأسس نادي تراث اإلمارات ف الخامس من سبتمرب عام 1993م، وتم اإلعان عن إشهاره 

أبوظبي  تابعة لحكومة  لعام 1997م، كهيئة مستقلة  املرسوم األمري رقم 14  مبوجب 

برئاسة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - يرحمه الله - وأخذ النادي عى عاتقه منذ ذلك 

التاريخ مسؤولية العمل الدؤوب لتوفر البنية التحتية الازمة لستنهاض الرتاث املادي 

واملعنوي والبيئي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وفق اسرتاتيجيات علمية ومدروسة.

واضطلع النادي بحمية الرتاث الوطني واملحافظة عليه وبناء جيل جديد مؤمن بهويته 

وأصالة ماضيه، من خال غرس مفهوم الولء والنتمء للوطن والقيادة ف نفوس الناشئة 

والشباب. وبفضل توجيهات الراحل الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان – يرحمه الله - 

أصبح النادي هيئة مستقلة متخصصة تعنى بالثقافة الرتاثية وتساهم ف بناء الشخصية 

من  أصبح  حتى  املتميزة  مكانته  الرصح  لهذا  فكان  واعية،  علمية  بطريقة  الوطنية 

املؤسسات الثقافية املتخصصة التي يشار لها بالبنان.

بناء الشخصية الوطنية
لقد نجح النادي عرب مسرته ف مخاطبة جميع أفراد املجتمع مبختلف رشائحه الجتمعية، 

فوضع فئة الشباب والناشئة ف قلب اهتمماته، فاستطاع أن يساهم ف بناء الشخصية الوطنية 

وعملياً،  علميا   نفوسهم  ف  الرتاث  مفهوم  تأصيل  خال  من  وذلك  واعية  علمية  بطريقة 

النرش  الرتاث اإلنساين، من خال  العناية بنرش  التوثيق و  ع مدار اهتمماته إىل مجال  ووسَّ

الفكري املتميز سواء ف مجال املطبوعات الدورية أو اإلصدارات القيمة، باإلضافة إىل تنظيم 

الندوات واملؤترات العلمية املتخصصة التي يستقطب من خالها الباحثي واألكادمييي من 

الرتاثية  النوعية  الدولة و خارجها، وإحياء األمسيات الشعرية، فضا عن املهرجانات  داخل 

املتخصصة التي يقيمها.

لقب الشخصية الثقافية من جائزة العويس
ولعل أهم تتويج لهذا الرصح الذي يعتز بأنه يجسد واحدة من صور اهتمم مؤسس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

العويس  جائزة  من  عرشة  الخامسة  الدورة  ف  الثقافية«  »الشخصية  لقب  منحه  وهو 

لعام 2005، بعد أن أخذ النادي عى عاتقه أن يكون الستثناء ف مجال التنمية الثقافية 

والرتاثية والعمل ف إطار التوجه الرسمي ومكتسبات ومنجزات مسرة التحاد املجيدة.

قيم زايد وتوجيهات خليفة
وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خر من حمل 

الثالث من يونيو  للعهد، فأصدر ف  األمانة ونفذ التوجيهات السامية منذ أن كان ولياً 

عام 1997 مرسوماً أمرياً حمل الرقم 14 تم مبوجبه إشهار النادي رسمياً كهيئة حكومية 

لألجيال  وتعليمه  الدولة  تراث  باملحافظة عى  تعنى  أبوظبي  لحكومة  تابعة  مستقلة، 

ملجتمع  األصيلة  والعادات  بالقيم  تعرفهم  نوعية  وأنشطة  برامج  خال  من  الجديدة، 

اآلباء واألجداد، وتربطهم مبكونات هويتهم الوطنية ومسرة التحاد الظافرة التي أرىس 

قواعدها فقيد الوطن الكبر الشيخ زايد رحمه الله، ويقودها باقتدار وحكمة سديدة 

ضمن الرؤى واملستجدات املعارصة، صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه 

الدعم  وبفضل  النادي  وشهد  اإلمارات.  حّكام  األعى  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 

الرسمي من القيادة الرشيدة والتوجيهات واملتابعة املستمرة من الشيخ سلطان بن زايد 

آل نهيان رئيس النادي – يرحمه الله - تطوراً ملحوظاً عى كل املستويات واملجالت.

كلمة أرشيفية للشيخ سلطان بن زايد عن النادي
قد  النادي  رئيس   – الله  يرحمه   – نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  الراحل  وكان 

تحدث عن النادي وبداياته ورؤيته ف حديث أرشيفي قال فيه : " منذ البداية ومنذ 

له  املغفور  اإلمارات فكرة ترتاءى ف ذهني مامحها، كانت دعوة  تراث  نادي  كان 

فكرة  املستقبل  وبناء  وإحيائه  بالرتاث  لاهتمم  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

تلح عى أن تظهر مجسدة فاعلة ف حيز الواقع والتطبيق، وكنت أرى مهمت هذا 

النادي تشمل تراث اإلمارات كله من الناحيتي الجغرافية مبعنى أن يشمل عمله كل 

بقعة من بقاع هذا الوطن العزيز من أقصاه إىل أقصاه ومن أطرافه، ومن الناحية 

يعد نادي تراث اإلمارات في العاصمة أبوظبي أحد الصروح الوطنية الثقافية التراثية المتخصصة التي يشار لها بالبنان ، وهو أحد إنجازات 
رئيس النادي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - يرحمه اهلل - حامي عرين التراث ، وترجمة لقيم ومبادئ الوالد المؤسس الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه ، وامتدادًا لتوجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه اهلل.

إعداد : وليد يوسف الشحي

من ثمار وإنجازات الشيخ سلطان بن زايد يرحمه اهلل
نادي تراث اإلمارات .. صرح وطني يغوص في أعماق الثقافة التراثية

أمكنة وأزمنة
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

وطن الطموح 
يومك عيد فخر واعتزاز يا وطن األمجاد ، وأرض اآلباء واألجداد، 
النور في  رأى  تاريخي  ، حدث  االتحاد  يوم  ديسمبر  الثاني من 
عام 1971 م ، عندما شاءت إرادة رب العباد في أن تكلل النوايا 
بن  زايد  الشيخ  المؤسس  للوالد  المخلصة  الصادقة   والجهود 
سلطان آل نهيان - يرحمه الله -وإخوانه اآلباء المؤسسين، بقيام 
وتضافر  القلوب  باتحاد   ، المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد 

الجهود. 
الثامن  الوطني  بيومها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتفل 
واألربعين بعد أن عانق طموحها عنان السماء و هامات الفضاء، 
الدؤوب  الوطني  العمل  من  أعوام  وثمانية  عقود  أربعة  بعد 
لينتج عن   ، والشعب  القيادة  إرادة وطموح  فيه  تضافرت  الذي 
في  الدولة  جعلت  المجاالت  شتى  في  عمالقة  إنجازات  ذلك 

مصاف الدول العالمية المتقدمة.
بأن  أجمع  للعالم  أثبتت  اليوم  الوطني  عرسها  في  الدولة  إن 
المدروسة  والتحديات   ، المشروعة  الصادقة والطموحات  الرغبة 
 ، لنا خارطة طريق عالمية تجعلها محط األنظار  يمكن أن ترسم 
ومحل تقدير واقتدار، من قبل القاطنين والزوار ، وهذا ما بوأها 
بالفعل هذه المكانة الرفيعة التي جعلت اآلخرين يسابقون الزمن 

من أجل محاكاة النجاح والتفوق اإلماراتي في كافة الصعد.
مسلحة   ، الخطى  واثقة  اإلمارات  تمضي  آخر  إلى  نجاح  ومن 
يعرف  ال  أبي  وبشعب   ، المزيد  في  طامحة  حكيمة   بقيادة 
إنجازات  الفريدة  والتركيبة  األيقونة  هذه  لتثمر   ، المستحيل 
ونجاحات أصبحت تجارب نموذجية رائدة للعالم أجمع ، يستقون 

من اإلمارات معايير التميز والتفوق لمواجهة التحديات.
 
ً
ما يميز دولة اإلمارات بقيادتها وشعبها هو انتهاج التحدي ديدنا
والذكاء االصطناعي بكل  االبتكارات  ، فاقتحمت عالم  لها   

ً
دائما

عن  والمعالي  العال  معانقة  إلى  الطموح  بها  بلغ  حتى  قوة 
إماراتي  إنجاز  في  الفضاء  ببلوغه  المنصوري  هزاع  ابنها  طريق 

عالمي فريد.
وتتجلى رغبة الطموح منذ قيام االتحاد ، حيث عمل المؤسس 
دولة  بناء  على  الله  يرحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
جل  فأولى   ، واإلمكانيات  المقومات  جميع  تمتلك  عصرية 
 
ً
تأسيسا البناء  إعالء  قبل   ،  

ً
وتأهيال  

ً
تعليما اإلنسان  بناء  اهتمامه 

 ، حتى نجح - يرحمه الله - بحكمته الراجحة في مسعاه 
ً
وتشييدا

ومبتغاه ، بوصول أبناء اإلمارات إلى قمة المجد والنجاح.
ومضة أخيرة :

تلو  إنجازات  فأثمرت   ، الطموحات  بذرة  شعبه  في  غرس  زايد 
اإلنجازات.

أمكنة وأزمنة

النوعية مبعنى أن يشمل عمله كل أنواع الرتاث املادية واملحسوسة والشفوية واملحفوظة 

وما يتفرع عنها من أمناط وأشكال وممرسات وتطبيقات عديدة ل تخفى عى املهتمي ".

مرافق النادي
ومن مرافق النادي »مركز زايد للدراسات والبحوث« ف منطقة البطي والذي تم تصميمه 

املتاحف  وحدة  ويضم  واإلسامية،  التقليدية  العمرة  من  طراز  ذي  هنديس  بإيقاع 

للزوار  يتيح  الذي  الله  رحمه  زايد  للشيخ  الّدائم  املعرض  عى  ترشف  التي  واملقتنيات 

والسائحي الطاع عى السرة واملسرة لفقيد الوطن الكبر.

مجلة " تراث " وبيت الشعر
وتصدر عن املركز مجلة شهرية مهمة ومختصة عى مستوى الوطن العريب، هي مجلة 

تراث، إىل جانب »بيت الشعر« الذي يتفرد ف دعم إنتاج ومسرة وإبداع الشعراء املحليي 

الخاصة  والفكرية  والنقدية  الشعرية  األمسيات  بتنظيم  واملدارس،  األجيال  من مختلف 

بديوان الشعر محلياً وعربياً.

القرية التراثية
مربع،  مرت   1600 مساحة  وتحتل  بأبوظبي  األمواج  كارس  عى  املطلة  الرتاثية  القرية  أما 

فأنشئت إلبراز الجانب الرتايث ف الدولة أمام الزائرين والسياح من خال ما تضّمه من مناذج 

اإلمارايت  املجتمع  أبناء  عاشها  التي  اليومية  الحياة  بتفاصيل  زائريها  تربط  تراثية  ملبان  حية 

التقليدية املحلية مبا  العمرة  النفط، وتم تشييدها بأسلوب هنديس ضمن طرز  قبل ظهور 

تأكيد  النادي ف  نجح  عاماً،   14 مدى  املمتدة عى  املايض. وخال مسرته  وعراقة  يتناسب 

حضوره الثقاف والفكري من خال مشاركته ف معظم معارض الكتب التي تقام داخل الدولة 

وخارجها، وعرض إصداراته املتنوعة التي يصل عددها إىل 250 عنواناً ضمن مرشوعه بتعزيز 

قيمة الكتاب والتشجيع عى اقتنائه بأسعار رمزية.

رياضات تقليدية وحديثة
تنظيم  املؤسسات ف  قامئة  النادي  يتصدر  الدولة،  رئيس  السمو  وبدعم من جانب صاحب 

السباقات البحرية التقليدية من رشاعية وتجديف وبوانيش وسباقات مخصصة للشباب من 

للفروسية  اإلمارات  اتحاد  مع  بالتنسيق  القدرة  فروسية  سباقات  إىل  إضافة  قدماً،   22 فئة 

السمو  الختم، خاصة سباق كأس صاحب  للقدرة مبدينة  العاملية  بوذيب  قرية  والسباق ف 

رئيس الدولة للقدرة ملسافة 100 كيلومرت ومهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، 

السنوي الذي يستقطب مجموعة كبرة من الشخصيات املهتمة بهذه الرياضة وكذلك نجوم 

ف  األصيل  الرتايث  اإلبل  بسباق  خاصاً  اهتمماً  النادي  ويويل  الدويل.  املستوى  عى  القدرة 

ويتصدر هذا  األصيلة.  العربية  الرياضة  تقاليد هذه  املحافظة عى  بهدف  مدينة سويحان، 

األصايل.  الرتاثية ومزاينة  اإلبل  لسباقات  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  السباق مهرجان 

السباحة والكاراتيه  الحديثة، مثل  الرياضات  لتطوير جملة من  كبراً  كم أن هناك تشجيعاً 

واملبارزة بالسيف وامللعب الصابوين والطران اإللكرتوين، وغرها من الرياضات التي تنظم لها 

املسابقات والبطولت التي تحّفز شباب الدولة عى النخراط بها.

أنشطة متنوعة
كم يتضمن برنامج النادي نحو 16 نشاطاً متنوعاً يتصدرها الديوان الشعري املسموع لقصائد 

الشيخ زايد رحمه الله، وجائزة  الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ألفضل بحث عن الدولة 

ف 40 عاماً مع دعم الفائزين بنرش بحوثهم ف كتب. كم يشتمل الربنامج عى مجموعة من 

سباقات القدرة والفروسية خاصة كأس اليوم الوطني لدولة اإلمارات لقفز الحواجز، وبطولت 

للرشاع التقليدي والحديث والتجديف ومعرض بيئي لوحدة البحوث البيئية بعنوان »الصحراء 

الحيوي ف صحراء  بالتنوع  والتعريف  الصحراوي  املكان  هوية  ويركز عى  بالحياة«،  تنبض 

اإلمارات وملتقى السملية الربيعي.

المصادر والمراجع :
/https://www.wam.ae

/http://torath.gov.ae
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تعد كأس الخليج من أشهر البطولت اإلقليمية عى الصعيدين األسيوي والعريب نظرا 

لتاريخها العريق إذ انطلقت نسختها األوىل "1970"  ف البحرين أي منذ )49( سنة.  

ويعود لها الفضل األول ف تطور كرة القدم ف املنطقة والخليج كونها مثلت محكاً رائعاً 

لزيادة  أدت  التي  الكاسيكية  املواجهات  من  بالعديد  وحفلت  املشاركة  للمنتخبات 

التنافس والندية، ما ساهم ف رفع مستوى كرة القدم لدى منتخبات البطولة،  كم أنها 

تثل أهمية خاصة ألهل الخليج ولها مكانتها . 

البحرين   ( هي  منتخبات  أربع  مشاركة  األوىل  نسختها  ف  شهدت  البطولة  وكانت 

"مستضيفة الحدث"  والكويت والسعودية وقطر(، فيم جاءت مشاركة اإلمارات من 

النسخة الثانية والتي أقيمت ف السعودية عام 1972، وىف النسخة الثالثة التي أقيمت 

بالكويت انضم للمشاركة املنتخب العمين،  بينم انضم املنتخب العراقي للبطولة عام 

"1976"، وكانت بطولة الخليج "السادسة عرش" والتي استضافتها الكويت عام 2003 

شهدت املشاركة األوىل للمنتخب اليمني.

منخبنا يودع البطولة
  جاءت مشاركة املنتخب الوطني مخيبة لامال ومل يستطع من الوصول إىل املنافسة 

ليستمر مسلسل اإلخفاقات املتكررة ف عهد التحاد الحايل، نأمل أن يكون هناك تدخل 

للواجهة  اإلمارات  تعود كرة  املسار حتى  املخيف وتصحيح  الرتاجع  لوقف هذا  قوي 

من جديد.

إعداد : النقيب حسن المنصوري

المنتخب الكويتي األكثر تتويجا بالكأس
دورات الخليج لها مكانة خاصة لدى أهلها 

أرقام خليجية ..

ركن المالعب

- املنتخب الكويتي األكر تتويجا باللقب برصيد 10  ألقاب.

- حصل كل من السعودية والعراق وقطر عى ثاث ألقاب، فيم 

توج منتخب اإلمارات وعمن باللقب مرتي.

- يعترب الكويتي )جاسم يعقوب( هو هداف البطولة برصيد

 18  هدف .

- تعترب بطوله الخليج الحالية هي أول بطولة خليجية يستخدم 

فيها تقنية الفيديو .

طوال  الخليج  بدورات  فوز  أي  يحقق  مل  اليمني  املنتخب   -

مشاركاته .

- كأس البطولة الحايل من تصميم الفنان العراقي أحمد البحراين .

هو  واحدة  بطولة  ف  لعب  سجله  األهداف  من  عدد  أكرب   -

)حسي سعيد( ببطولة الخليج الخامسة ببغداد برصيد

 10 أهداف .
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الثامن واألربعني تقام أحداث  الوطني  باليوم  الدولة  وسط احتفاالت 
وفعاليات بطولة اخلليج 24 هذه البطولة التي لها مكانة خاصة يف 
وسبب  لها  الرئيسيني  الداعمني  وهم  التعاون  جملس  قادة  قلوب 
النجاح  البطولة  حققت  جهودهم  وبفضل  وجناحها،  استمرارها 
والشيوخ  الرؤساء  إن  كما  ألجله،   أقيمت  الذي  والهدف  املنشود 
حرصوا على حضور البطولة ومتابعتها من أرض امللعب. ولنسرتجع 
"أبو  احلبيبة  العاصمة  يف  أقيمت  التي   1982 خليجي  يف  الذاكرة 
نهيان  ال  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  حرص  حيث  ظبي" 
احداث  مع  وتفاعل  واخلتام  االفتتاح  حفل  حضور  على  اهلل-  -رحمه 
حفل االفتتاح الضخم وتابع املباراة االفتتاحية من أرض امللعب التي 
جمعت منتخبنا بنظريه القطري، وانتهت بفوز اإلمارات بهدف سجله 

الفهد األسمر.
ننسى  أن  ميكن  ال  كما  كبرية،   بالفوز  له  املغفور  فرحة  كانت  وكم 
تسليمهم  أثناء  اإلمارات  لالعبي  اهلل-  -رحمة  زايد  مصافحة 
امليداليات الربونزية يف احلفل اخلتامي وحديثة مع احلارس الكبري 
وتكرمي  بتكرميه  وأمر  األمني"  "باحلارس  ووصفه  صلبوخ(  )سعيد 

كافة أعضاء املنتخب الوطني تثمينا ملا قدموه  بالبطولة.
اإلمارات  يف  أقيمت  والتي   2007 عشر  الثامنة  اخلليج  بطولة  وفى 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  بتشريف  الدورة  حظيت 
الدولة -حفظة اهلل- وكان حضوره دافع كبري  زايد آل نهيان رئيس 
العبي  حتفيز  على  سموه  حرص  كما  صورة.  بأفضل  الدورة  إلخراج 
التي  النهائية  املباراة  بحضوره  البطولة  كأس  حتقيق  على  منتخبنا 
جمعت اإلمارات مع شقيقه العماين، والتي انتهت بفوز األبيض بكاس 
إرجاء  كل  الفرحة  لتعم  اإلماراتية  الكرة  بتاريخ  األوىل  للمرة  البطولة 
االستغناء  ميكن  ال  خاصة  مكانة  لها  البطولة  هذة  ستظل   . البالد 
عنها، وأهل اخلليج يعتزون بها، وإثناء البطولة كل البيوت اخلليجية 
مع  بالفوز،  ويفرحون  منتخباتهم  مع  ويتفاعلون  إحداثها  تتابع 

األمنيات القلبية باستمرار هذه التجمعات اخلليجية، وخليجنا واحد.

همسة
رحل مارفيك واملتسبب يف رحيله مستمر،،، واحتادنا يف حاجة إىل 

نوخدة ماهر.

فرحة وطن 
ستظل بالدي عنوان األمان ورمز الوئام واالزدهار ورسالة للسالم .. 
كل عام واإلمارات العربية املتحدة قيادة وشعبًا، وكل من يقيم على 
أو كلمه تقال  أرضها بخري وأمان، وحب الوطن )ما هو جمرد حكاية 
يف أعذب أسلوب( حب الوطن )إخالص وغاية تبصر به عيون وتنبض 

به القلوب( .

دعم قادة الخليج للبطولة 

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

فرحة عارمة عمت املجتمع السعودي عامة وعشاق نادي الهال خاصة، وذلك بعد أن 

أنتزع الهال كأس دوري " أبطال أسيا " من خصمه الياباين  )أوراوا( بهدفي دون رد 

ف املباراة النهائية التي أقيمت ف  "سايتاما "  باليابان بحضور 65  متفرج ليحرز لقبه 

األول ىف البطولة بنظامها الجديد .

وكان الهال قد تفوق عى )أوراوا( ف الذهاب بالرياض بهدف مقابل ليشء، وبفوزه 

ببطولة أسيا حجز له مقعداً ببطولة أندية العامل التى سوف تقام بقطر بالشهر الجاري، 

وستكون مواجهته األوىل ببطولة العامل إمام الرتجي التوني، وعقب وصول بعثة نادي 

تقدمه  للفريق  أسطوري  استقبال  حفل  أقيم  السعودية  العربية  اململكة  إىل  الهال 

األمر عبد العزيز بن تريك آل فيصل رئيس هيئة الرياضة وعدد من املسؤولي وأعضاء 

مجلس الرشف وجمهر غفرة، حيث تم الحتفال مع الاعبي والجمهر بالكأس ف 

أمسية ستظل عالقة ف أذهان الجمهر السعودية.

الهالل السعودي قمر أسيا
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أخبار المجتمع

الخيمة حفل  رأس  القاسمي، ويل عهد  بن صقر  بن سعود  الشيخ محمد  حر سمو 

الستقبال الذي أقامه سعيد عي علوان الحبي، مبناسبة زفاف نجله أحمد إىل كرمية 

املرحوم سعيد راشد الدبدوب الحبي. حر الحفل - الذي أقيم ف صالة الكورنيش 

لألفراح ف مدينة رأس الخيمة - الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود 

بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الستثمر والتطوير.

 والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي 

بن سعود  والشيخ محمد  الخيمة،  رأس  عهد  اإلعامي ملكتب سمو ويل  القسم  مدير 

بن خالد القاسمي، إىل جانب عدد من املسؤولي والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل 

والباد واملدعوين واألهل واألقارب واألصدقاء. وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن 

صقر القاسمي والحضور العريس وأقارب العروسي مباركاً لهم هذه املناسبة السعيد.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حر 

األعى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل 

أقامه  الذي  الستقبال  حفل  املسلحة،  للقوات 

ضباط  نادي  ف  الشامي  عبدالله  محمد  راشد 

القوات املسلحة، مبناسبة زفاف نجله »حمدان« 

إىل كرمية املرحوم ثاين سعيد الكثري. كم حر 

واملسؤولي،  الشيوخ  من  عدد  الستقبال،  حفل 

وجمع من املدعوين وأقارب وأهل العروسي.

الفنون  من  عروض  الستقبال  حفل  وتخللت 

الشعبية واألهازيج واللوحات الرتاثية.

حر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

عضو املجلس األعى حاكم رأس الخيمة مأدبة الغداء 

التي أقامها تكرميا لسموه عبدالله خلفان الرشيقي 

مبنزله ف رأس الخيمة. حر املأدبة إىل جانب سموه 

املستشار  القاسمي  كايد  بن  الشيخ عبدامللك  معايل 

الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة و الشيخ 

أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمرك رئيس 

و   « راكز   « القتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة 

رئيس  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  أحمد  الشيخ 

دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة و الشيخ خالد 

مجلس  رئيس  نائب  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن 

رأس  بحكومة  التطوير  و  الستثمر  مكتب  إدارة 

الخيمة و الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي 

رئيس  القاسمي  بن سلطان  الشيخ سامل  املهندس  و 

دائرة الطران املدين برأس الخيمة. و رحب الرشيقي 

القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  بصاحب 

وتقديرهم  أرسته  وأفراد  سعادته  بالغ  عن  معربا 

لتلبية سموه الدعوة. 

الروابط  بخصوصية  اعتزازهم  عن  الحضور  أعرب  و 

النهج  و  الوطن  بأبناء  الحكيمة  القيادة  تجمع  التي 

رأس  حاكم  السمو  صاحب  يتبناه  الذي  األصيل 

الخيمة ف لقاء املواطني و زيارتهم و تلبية دعواتهم 

و تفقد أحوالهم.

ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي

محمد بن زايد يحضر حفل زفاف حمدان راشد الشامسي

حاكم رأس الخيمة يحضر 
مأدبة غداء أقامها عبداهلل 

خلفان الشريقي بمنزله

48   ديسمبر   2019    العدد ) 278 (   



أخبار المجتمع

ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  برعاية 

الحاكم ف منطقة الظفرة شهد الشيخ زايد بن حمدان 

بن زايد آل نهيان العرس الجمعي الخامس عرش الذي 

من  شاباً   58 فيه  وشارك  زايد  مدينة  مجلس  ف  أقيم 

ممثل  ديوان  ونظمه  الظفرة  منطقة  مدن  مختلف 

الحاكم ف منطقة الظفرة بدعم من رشكة برتول ابوظبي 

الوطنية »أدنوك«. حر الحفل سعادة سلطان خلفان 

الظفرة  منطقة  ف  الحاكم  ممثل  ديوان  وكيل  الرميثي 

وسعادة غنام املزروعي رئيس دائرة املوارد البرشية ف 

أدنوك وسعادة محمد عي املنصوري مدير عام بلدية 

منطقة الظفرة وسعادة العقيد حمدان سيف املنصوري 

كبار  من  وعدد  الظفرة  منطقة  رشطة  مديرية  مدير 

املنطقة  وأعيان  ووجهاء  الظفرة  منطقة  ف  املسؤولي 

والفرق  املدارس  طلبة  وقدم  العرسان.  وأقارب  وأهايل 

العرسان  فيها  شارك  شعبية  وأهازيج  لوحات  الشعبية 

بن  زايد  الشيخ  وأكد   . فرحتهم  عن  تعبرا  وذووهم 

حمدان بن زايد آل نهيان بهذه املناسبة حرص القيادة 

الرشيدة عى دعم مثل هذه املبادرات املجتمعية والتي 

ارس  بناء  عى  وتعينهم  الوطن  أبناء  مصلحة  تصب ف 

الجتمعي.  والرتابط  األرسي  بالستقرار  تنعم  جديدة 

الجمعي  العرس  عى  القامئي  لكافة  الشكر  قدم  كم 

جهد  من  بذلوه  ما  عى  املنظمة  اللجنة  وأعضاء 

ساهم ف نجاح الحفل ورسم الفرح والبهجة ف نفوس 

سعادتهم  عن  العرسان  أعرب  جانبهم  من  الحارضين. 

ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  برعاية 

الحاكم ف منطقة الظفرة للعرس الجمعي وترشيفهم 

بحضور الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان لهذا 

قيادتنا  حرص  عن  تعبرا  يأيت  الذي  الجمعي  العرس 

الرشيدة عى تقديم كافة أشكال الدعم إلقامة األعراس 

الجمعية.

زايد بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي الخامس عشر لـ 58 شابا من أبناء منطقة الظفرة

تكريم الرائد عمر 
إبراهيم البرامي 
الشحي لجهوده 
ومشاركته في 

تقديم ملفات 
جائزة وزير الداخلية 

أسمى التهاين والتربيكات إىل املازم أول سعيد للتميز

عي عبد الله محمد الرحبي الشحي مبناسبة 

قدوم مولوده »عي«.  جعله الله من الذرية 

الصالحة ومن مواليد الخر والرب والسعادة .. 

ألف مربوك  ، وتهنئة خاصة من املازم أول 

محمد سامل أحمد املهبويب الشحي.

المالزم أول 
سعيد الرحبي 

الشحي 
يستقبل 

مولوده علي
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تتقدم اإلدارة العامة للموارد البرشية بوزارة الداخلية / إدارة التدريب بأسمى التهاين والتربيكات إىل

 الرائد عمر إبراهيم الربامي الشحي رئيس قسم املتابعة والتقييم مبناسبة تكرميه من قبل العميد محمد حميد بن 

دملوج الظاهري األمي العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،  ضمن فئة الفائزين واملشاركي 

ف جائزة وزير الداخلية للتميز ف دورتها الخامسة » مرحلة القائد العام » بقطاع األمانة العامة ملكتب سمو وزير 

الداخلية، وذلك تقديراً لجهودهم املتميزة ومشاركاتهم ف تقديم ملفات الرتشح للجائزة.
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
واألربعون"  "الثامنة  الذكرى  المباركة،   ايامه  علينا  تمر  الذي  هذا   الميمون  علينا في ديسمبر  تحل 
لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذه األرض الطيبة ، ليسطروا بذلك صفحة مضيئة في 
تاريخ المنطقة، وليحتل هذا اليوم مكانة خاصة في قلوبنا جميعا بما ينطوي عليه من قيم وطنية 
أصيلة تحض على االتحاد والتضامن. وتزامنًا مع هذه الذكرى الخالدة تطل علينا ذكرى "يوم الشهيد" 
ذلك الذي ضحى وأفنى عمره في الدفاع عن الوطن وأهله بكرم قل نظيره، سطر فيها  شهداؤنا األبطال 

بتضحياتهم الخالدة صفحات ناصعة مضيئة من تاريخ شعب دولة االمارات العربية المتحدة. 

أيها االخوة 
وإذ نحتفل باليوم الوطني "الثامن واألربعين" فإننا نستذكر تلك القيم الوطنية األصيلة لنستلهم منها 
العبر والدروس ولنتعلم من حكمة وعزم وتصميم مؤسس الدولة -  رحمه اهلل -  وإخوانه، ما يمكننا من 
االستمرار في بناء دولتنا وتحقيق نهضتها كي تبقى رايتها عالية خفاقة.  وحين نحتفي بيوم الشهيد، 
فإننا نحتفي بمناسبة من أغلى مناسباتنا الوطنية، ففي "الثالثين من نوفمبر" من كل عام نستذكر 
تضحيات الشهداء األبرار ونستعيد بكل فخر واعتزاز بطوالتهم ومآثرهم وأمجادهم التي ستظل تروى 
لألجيال لما قدموه للوطن ،  ويستحق أن يبقى خالدًا في ذاكرة شعبنا الغالي، وألن كل ما تحققه 
دولتنا الفتية من تطور وازدهار وتقدم ونماء إنما للشهداء فضاًل كبيرًا فيه، فبدمائهم وتضحياتهم 
ننعم جميعا باألمن واالستقرار وببطوالتهم ظلت راية اإلمارات عالية خفاقة في ميادين الحق والواجب 

وفي مختلف ساحات الفخر والوطنية.

أبناء العين الساهرة
الوطنية  في  ملهمة  دروسًا  لنا  قدموا  اإلمارات  أجل  من  والنفيس  بالغالي  ضحوا  الذين  شهداءنا  إن 
الذي علمنا جميعا كيف نحب  المؤسس  القائد  الحكيمة، فهم غرس  واالنتماء لألرض والوالء للقيادة 
أرضنا وترابنا وكيف نذود عن الوطن، وكيف نعمل بكل جد وإخالص من أجل رفعة راية اإلمارات،   
فمدرسة زايد في الوطنية متجددة وتخرج أجيااًل وراء أجيال يؤمنون جميعًا بقيم القائد - رحمه اهلل 

-  ومبادئه الوطنية النبيلة.

أيها األخوة 
من  بد  ال  واألمان   واألمن  االستقرار  على  الحفاظ  أهمية  إدراكنا  ومن  الوطنية  المصلحة  من  وانطالقا 
االستمرار في التركيز على منهج ورؤية حكومتنا الرشيدة ، وقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها سيدي  صاحب 
السمو رئيس الدولة - حفظه اهلل -  إلى جانب االستمرار في شحذ الهمم ،  وحشد الطاقات واالستعداد 
للتغلب على الصعاب حتى نسلم راية الوطن لألجيال القادمة عزيزة شامـخة ،  وتظل األمانة التي تركها 

لنا اآلباء واألجداد مصانة بحكمة القيادة ووحدة المواطنين.
وإنني أنتهز هذه الفرصة ألرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل - وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات -حفظهم 
اهلل -  داعيا اهلل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم لما فيه مصلحة وطننا الغالي،  وأن يعيد هذه المناسبة  

عليهم وعلى وطننا وشعبنا بالخير والرفاهية.

»الثاني  من ديسمبر« ... استذكار للقيم النبيلة

إن شهداءنا الذين ضحوا بالغالي 
والنفيس من أجل اإلمارات قدموا لنا 
دروسًا ملهمة في الوطنية واالنتماء 
لألرض والوالء للقيادة الحكيمة، فهم 
غرس القائد المؤسس الذي علمنا 
جميعا كيف نحب أرضنا وترابنا 

وكيف نذود عن الوطن، 
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