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رمضان شهرالطمأنينة

« اللهم أدم علينا وعلى
بالدنا وشيوخنا وحكامنا
طمأنينة النفس ،وسالمة
البدن والصحة والعافية ،
والسالم لألوطان  ،ولكل
البشرية في كل مكان،
رمضان كريم واهلل أكرم»

حتتفل الشعوب اإلسالمية يف بقاع األرض بحلول شهر رمضان املبارك،
وتتطلع فيه اىل قضاء هذا الشهر االفضيل ،يف ظل مناخ من األمن والطمأنينة ،ومبا يساعد
ابناءها على اداء فروضه وصيامه وقيامه ،ومبا يضاعف فرص العمل ملا يرضي اهلل سبحانه وتعاىل
خالل هذه األيام املباركة.
رمضان شهر سالم وطمأنية للنفس البشرية ،مذ أن سنه اهلل فريضة على املسلمني يؤدون
صيامه وقيامه كونه أحد أركان الدين اخلمسة ،ومنها تشع السكينة لتضفي على النفوس
االستقرار وتذهب عنها كل اضطراب  ،ولتغطي انواره ظلمات الروح لتحيلها إىل ضياء وبهجة ،هو
موسم التصالح مع النفس والرضا مبا قدر اهلل.
رمضان نستشعره مبا يغمر نفوسنا من سكينة ورحمة فنزداد قربًا من اهلل ،ونستشعر عظمته
سبحانه ،هي أيام مباركة حبانا بها اهلل ليطهر نفوسنا من دنس احلياة ،إن عشنا أوقاته كما أمرنا
اهلل سبحانه ،رمضان بستان وارف الظالل ،تظلله اخلريات من كل جانب ،فأينما ميمت وجهك فثمت
خري وفري ورحمة ،يف ليله ونهاره  ،أوله وأخره ،مبتداه ومنتهاه ،وتلك ميزة الجتدها يف غريه ،فذاك
شهر خص اهلل سبحانه فيه نبيه بالتنزيل ،والرسالة ،وقرآن يتلى.
رمضان فرصة لنستغلها هذا املوسم ،ونبدي فيه كل مستطاع لبوغ اجلائزة  ،فاملضمار قصري
لكنه يحتاج علو الهمة ،ورحمة اهلل واسعة .رمضان كرمي على وطننا الغايل وقيادتنا الرشيدة وعلى
رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه اهلل، -وعلى حكامنا
الكرام  ،الذين مل يؤجلوا خريا وال امرا ،إال وسارعوا للمعروف ،باذلني اخلري من أجل نيل رضى اهلل
عز وجل  ،وتكرمي عباده مبا يرضيه سبحانه ،فاإلنسان خليفة اهلل يف األرض يعمرها باخلري  ،وخري
اإلمارات غطى وعدى وطاف  ،وذلك ليس مبنة بل منهج متبع من االباء املؤسسني  ،وعلى رأسهم
زايد اخلري  .رمضان صورة تعكس واقع النفس التي جاء وصفها على لسان الباري عزوجل يف القرآن
الكرمي بإنها “مطمئنة بذكر اهلل” ،ومن توصيف ذكر اهلل سبحانه “صوم رمضان “ إميانًا واحتسابا.
علينا أن نعلي من احساسنا بالرضا مبا حبانا اهلل به  ،وتلك قناعة يوصي بها الدين وتبعث على
الطمأنينة ،والبد لنا أن نصل درجة التصالح مع الذات والتوافق مع كل ما يحيط بنا  ،ولكى نصل إىل
الشعور بالرضا عن النفس علينا أن نراجع القرارات التى اتخذناها ،واملواقف التى مرت بنا ،ومنلك
الشجاعة إلعادة تقييم املوقف واتخاذ قرارت جديدة تصحح املسارات اخلاطئة ،علينا أن نفكر
بهدوء وطمأنينة ،نحو بناء غد أفضل  ،يؤسس ملستقبل الوطن ونرتقي يف تفكرينا يف ذلك ،
فالوطن ينتظر منا أن نرد اجلميل ،ونربي أجيا ًال قادرة مؤمنة باهلل مطمئنة لقضائه  ،واعية ملا قدر
لها من حمل األمانة ،وأمانة األوطان ثقيلة اليحملها إال مؤمن .
رمضان مدرسة إن التزمنا بفصولها ضمنا النجاح ،وإن عبثنا مبا مقرر أضعنا يومنا والغد  ،فذهبت
عنا الطمأنينة  ،وذهب عنا السالم ،فااللتزام بالقانون طمأنينة ،واحلفاظ على األبناء كذلك  ،وصون
الوطن واملسارعة يف ركب بناءه إميان  ،ونقل صورة مشرقة مشرفة عن التقاليد من نبل األخالق،
واألخالق دين ،والدين طمأنينة.
رمضان كرمي  ،نرفع فيه أسمى آيات احلب والتربيك لسيدي صحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه اهلل  ، -وأخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل  ، -وأخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن
زايد ويل عهد أبو ظبي  ،نائب القائد األعلى للقوات املسلحة  -رعاه اهلل  ، -وأخيه صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم رأس اخليمة  -رعاه اهلل  ،-وأصحاب
السمو احلكام  ،واولياء عهودهم  ،وكل شعبنا الويف بحلول شهر رمضان املبارك ،سائلني اهلل عز
وجل أن يجعلنا واياكم من الذين يصمونه إميانًا واحتسابا ،وأن نكن من الفائزين مبا يحمله من جوائز.
اللهم أدم علينا وعلى بالدنا وشيوخنا وحكامنا طمأنينة النفس ،وسالمة البدن والصحة والعافية ،
والسالم لألوطان  ،ولكل البشرية يف كل مكان ،رمضان كرمي واهلل أكرم.
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تنويه

مكافحة مخدرات شرطة رأس الخيمة
يد حديدية لكل من يهدد أمن الوطن وسالمة أفراده

ُ
المقاالت التي تنشر تعبر عن وجهة نظر
كاتبها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة،
وال إلزام بإعادة أي مادة لم تنشر.
حقوق النشر محفوظة وغير قابلة للنشر.

إلرسال مقتراحاتكم وآرائكم
ومالحظاتكم يرجى التواصل على:
www.fms.ae
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برامج

يعود بحلة جديدة..

برنامج العين الساهرة..

باكورة العمل اإلعالمي بشرطة رأس الخيمة

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة اإلعالم والعالقات العامة ،الدورة الرابعة من برنامج العين
الساهرة بحلته الجديدة ،بالتعاون مع المكتب اإلعالمي الحكومي باإلمارة ،في مواصلة جديدة لمسيرة اإلعالم األمني
الهادف ،الذي يسهم في ايصال الرسائل التثقيفية لمختلف الشرائح المجتمعية ،عبر بث كل ما من شأنه تعزيز األمن واألمان
والحفاظ على استقرار وطننا الغالي .
تقرير – سائد الخالدي.

باكورة أعمال العالقات العامة

الدور املحوري والفاعل الذي يقوم به اإلعالم األمني يف بث الرسائل التوعوية
والتثقيفية املجتمعية الهادفة ،سعياً وراء تعزيز األمن واألمان وتقديم مستويات
متميزة من الخدمة ،وفتح قنوات من التواصل مع الجمهور .ولفت سعادة اللواء
النعيمي إىل أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية يف تعزيز األمن واألمان،
والنهوض بالعمل اإلعالمي الرشطي ومد جسور التواصل مع املجتمع ،من خالل
مثل هذه الربامج اإلعالمية التي ترتك بصامتها يف الحد من الجرمية عرب ايصال
حزم متنوعة من النصائح واإلرشادات التي ترفع من مستوى الوعي املجتمعي.

ويعترب برنامج العني الساهرة اإلذاعي بحلته الجديدة باكورة أعامل إدارة اإلعالم
والعالقات العامة يف رشطة رأس الخيمة ،التي تحمل عىل عاتقها مسؤولية كبرية
يف توثيق عرى التعاون مع كافة فئات املجتمع ،للوصول إىل مجتمع آمن يتمتع
أفراده بدرجة عالية من الوعي األمني والقانوين ،والذي نحافظ من خالله عىل
املكتسبات التي حققتها الدولة يف كافة املجاالت ،ال سيام يف ظل ارتباط األمن
الوثيق بكافة مناحي الحياة االستثامرية والسياحية واالقتصادية .
ووليد
،
املنصوري
ويتكون فريق عمل برنامج العني الساهرة من النقيب حسن
امتداد للعمل اإلعالمي الشرطي
الشحي يف التقديم  ،وسائد الخالدي يف االعداد  ،وأحمد املغريب ومحمد سمري وأشاد سعادته بجهود إدارة اإلعالم والعالقات العامة برشطة رأس الخيمة يف
يف االخراج  ،ويف االرشاف الرائد حسن النقبي رئيس قسم الشؤون اإلعالمية تتفيذ املبادرات اإلعالمية الهادفة ،والتواصل مع الجمهور يف كافة القطاعات
 ،واإلرشاف العام العقيد ركن عبد الله بن سلامن النعيمي مدير إدارة اإلعالم  ،مضيفاً إن برنامج العني الساهرة ما هو إال امتداد للعمل اإلعالمي الرشطي
الذي يربق بالرسائل الهادفة إىل كافة أفراد املجتمع ،ويعزز من الجهود الرشطية
والعالقات العامة.
واألمنية يف أداء واجباتها ومهامها الوظيفية بالشكل األمثل .
القائد العام ضيف أولى الحلقات
ووجه سعادة اللواء النعيمي بإنشاء مركز إعالمي إذاعي وتصويري ذيك متكامل
وأكد سعادة اللواء عيل عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،ومجهز بأحدث التقنيات يف مقر القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة لدعم مسرية
الذي حل ضيفا عىل أوىل حلقات برنامج العني الساهرة اإلذاعي :عىل أهمية برنامج العني الساهرة بشكل خاص ،ومهام ومسؤوليات إدارة اإلعالم والعالقات
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برامج

القائد العام يوجه بإنشاء مركز إعالمي

إذاعي وتصويري ذكي مجهز بأحدث التقنيات

العامة بشكل عام ،مبا يتوافق وطموحات القيادة يف
الوصول بالوعي املجتمعي إىل أقىص حد ممكن .
اضافة نوعية جديدة

من جهته أوضح العقيد ركن عبد الله بن سلامن
النعيمي مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة يف
رشطة رأس الخيمة ،املرشف العام عىل برنامج العني
الساهرة :إن الربنامج بحلته الجديدة ميثل إضافة
نوعية جديدة عىل العمل التثقيفي الرشطي واألمني
من خالل املضامني التوعوية التي سيحملها عرب أثريه
العقيد ركن عبد اهلل بن سلمان
واملوجهة لكافة الرشائح املجتمعية ،عرب تسليط
الضوء عىل الجهود الكبرية التي تقوم بها القيادة وذكر أن الربنامج يحرص عىل استضافة شخصيات
العامة لرشطة رأس الخيمة بجميع إداراتها ومراكزها متنوعة للحديث يف مختلف الشؤون ،كون أن جميع
يف حفظ األمن واألمان والنهوض مبستوى الخدمات الجهات يف الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة
تهدف إىل خدمة املجتمع ،واملصلحة العامة ودعم
املقدمة للمراجعني .
مسرية الدولة يف مسرية البناء والعطاء .
استضافة شخصيات محورية

وأفاد أن فريق عمل العني الساهرة اإلذاعي يحمل
عىل عاتقه مهام ومسؤوليات كبرية يف تناول القضايا
الحيوية واملواضيع الهامة التي تهم الرأي العام،
وتخاطب جمهور املشاهدين واملستمعني من
خالل استضافة شخصيات محورية للحديث عن
قضايا تهم الشارع وتبث الرسائل التوعوية الهادفة
للجمهور املستهدف  ،مشيدا بجهود جميع القامئني
عىل الربنامج والذي سيكون له بصامت واضحة يف
العمل اإلعالمي الرشطي عىل مستوى الدولة .

يعكس حرص القيادة للعمل اإلعالمي

الرائد خالد حسن النقبي رئيس قسم الشؤون
اإلعالمية املرشف عىل برنامج العني الساهرة أبان:
أن إطالق رشطة رأس الخيمة للدورة الرابعة من
الربنامج يعكس حرصها عىل دعم مسرية العمل
اإلعالمي الرشطي الهادف ،الذي يحظى باهتامم
واضح من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية
اإلعالم كوسيلة تواصل مع الجمهور .
وأشار إىل أن الربنامج يضع يف عني االعتبار التنويع يف

الرائد خالد حسن النقبي

القضايا املطروحة عرب استضافة ضيوف من مختلف
القطاعات يف ظل االرتباط الوثيق والدائم بني األمن
وكافة املجاالت األخرى ،ولتحقيق الهدف األسمى يف
خدمة الجمهور  ،مضيفا أن الربنامج يضم كوكبة من
اإلعالميني املختصني من أصحاب الكفاءة والخربة يف
تنفيذ مثل هذه النوعية من الربامج التي تحمل يف
طياتها الكثري ألفراد املجتمع .
ولفت إىل أن توجيه سعادة اللواء عيل عبد الله
بن علوان النعيمي قائد عام رشطة رأس الخيمة،
بإنشاء أستوديو مجهز وخاص مبقر القيادة سيكون
له أثر إيجايب يف دفع مسرية الربنامج ،وشحذ همم
جميع القامئني عليه إلخراج كل ما يف جعبتهم من
أفكار تطويرية ،فضال عن تعزيز عمل إدارة اإلعالم
والعالقات العامة يف الجانب التثقيفي .
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محطة شرطية

 mاللواء النعيمي واللواء العبيدلي يناقشان الخطة التسويقية
لشرطة رأس الخيمة ضمن فعاليات « إكسبو  2020دبي»

اســتقبل ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،ســعادة اللــواء الدكتــور عبدالقــدوس عبدالــرزاق العبيــديل مســاعد القائــد
العــام لشــؤون التميــز والريــادة برشطــة ديب ،والوفــد املرافــق لــه ،بحضــور ســعادة
العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
وســعادة العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة
برشطــة رأس الخيمــة.
وتــأيت هــذه الزيــارة بهــدف تعزيــز التنســيق والتعــاون وتقديــم الدعــم الــازم مــن
خــال املشــاركة ضمــن فعاليــات معــرض « إكســبو  2020ديب» العاملــي ،الــذي يُعــد
أول (إكســبو دويل) تســتضيفه منطقــة الــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا
للفــرة مــن  1أكتوبــر  2021حتــى  31مــارس  ،2022حيــث تــم مناقشــة املكانــة

املتميــزة التــي حققتهــا اإلمــارات يف صناعــة املعــارض الدوليــة ،واســتعراض خطــة
رشطــة رأس الخيمــة ،التســويقية ،واملميـزات الخاصــة بهــا لدعــم الحــدث العاملــي
رشفــة.
الهــام ،وابـراز مكانــة الدولــة الحضاريــة والعامليــة بصــورة ُم ّ
وأشــار اللــواء عبــد القــدوس العبيــديل ،إىل أهميــة التنســيق والخــروج مببــادرات
وبرامــج نوعيــة تحقــق األهــداف املنشــودة ،وتعكــس مســتوى التكامــل بــن
القيــادات الرشطيــة ،وإكســبو  ،2020وتلبيــة الــرؤى والتطلعــات التــي ترمــي إليهــا
القيــادة الرشــيدة .ومــن جانبــه ،وجــه اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي ،بــرورة
تعــاون جميــع الــكادر الرشطــي برشطــة رأس الخيمــة ،مــن خــال عمــل اإلجـراءات
رف لهــذا
الالزمــة مــن دراســات وفــرق عمــل لتقديــم الدعــم الــازم والحضــور امل ُـ ّ
الحــدث العاملــي.

 mطوارئ وأزمات رأس الخيمة تقرر تمدد اإلجراءات اإلحترازية
للحد من انتشار كورونا

يف إطــار الجهــود املبذولــة ملكافحــة انتشــار فــروس كورونــا ،أعلــن فريــق
إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث يف إمــارة رأس الخيمــة عــن قـرار متديــد
العمــل بتطبيــق اإلج ـراءات اإلحرتازيــة حتــى  8أبريــل القــادم للحــد مــن
انتشــار فــروس كورونــا املســتجد.
حيــث أعلــن ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي رئيــس فريــق
املحــي ،عــن متديــد العمــل بتطبيــق
ّ
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
مجموعــة مــن اإلجــراءات اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة يف اإلمــارة ،مــن
خــال تحديــد الطاقــة اإلســتيعابية يف مراكــز التســوق لتصــل إىل ،% 60
وخفــض الطاقــة اإلســتيعابية لوســائل املواصــات العامــة ودور الســينام
واألنشــطة والفعاليــات الرتفيهيــة يف الصــاالت املغلقــة ومراكــز اللياقــة
البدنيــة وأحــواض الســباحة والشــواطئ الخاصــة يف املنشــآت الفندقيــة إىل
 50%كــا تــم تحديــد الطاقــة اإلســتيعابية للشــواطئ والخدمــات العامــة
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والحدائــق بنســبة .% 70
وناشــد رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحـ ّـي يف رأس الخيمــة،
أف ـراد الجمهــور بــرورة االلت ـزام بالتباعــد الجســدي ملســافة ال تقــل عــن
مرتيــن مــع التق ّيــد بلبــس الكاممــات يف كافــة األماكــن العامــة ،مؤكــدا ً
ال ـزام املطاعــم واملقاهــي بالتباعــد الجســدي ملســافة مرتيــن بــن طــاوالت
الطعــام ،وعــدم الســاح بالجلــوس عــى طاولــة واحــدة ألكــر مــن 4
أشــخاص باســتثناء أفـراد العائلــة الواحــدة .وأهــاب اللــواء بــن علــوان ،أفـراد
الجمهــور بــرورة االلتـزام بالقـرار والتق ّيــد بالعــدد املحــدد عنــد االحتفــال
بعقــد القـران واملناســبات العائليــة بـــ " "10أشــخاص فقــط ،و " "20شــخصاً
فقــط يف حــاالت العــزاء وتشــييع الجنائــز ،مــع اتخــاذ كافــة اإلجــراءات
الوقائيــة واالحرتازيــة ،مؤكــدا ً بــأن كل مــن يخالــف الق ـرار ســيعرض نفســه
للمســائلة القانونيــة ،وســتتعامل الجهــات املســؤولة بحــزم مــع املخالفــن.

محطة شرطية

 mاستعرض نتائج استطالعات رأي الشركاء 2020
ُ
اللواء علي النعيمي يترأس اجتماع اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة

تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة  -قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة ،اجتــاع اللجنــة ال ُعليــا الثالــث
لعــام  ،2021عــن بُعــد ،بحضــور كافــة األعضــاء بــرأس
الخيمــة.
حيــث ر ّحــب ســعادته ،بالســادة األعضــاء ،مشــيدا ً

بجهودهــم املبذولــة وجهــود فــرق العمــل التــي
ســاهمت يف تحقيــق نتائــج متميــزة لــأداء الرشطــي
واألمنــي يف اإلمــارة .وتنــاول االجتــاع مجموعــة
مــن املحــاور الهامــة التــي تدعــم تطويــر وتحســن
األداء املؤســي لكافــة قطاعــات الرشطــة ،مســلطاً
الضــوء عــى نتائــج تقريــر الخدمــات ذات األولويــة،

ومراكــز تقديــم الخدمــة يف القيــادة ،ومناقشــة الخُطــة
التشــغيلية للخدمــات ذات األولويــة وفق ـاً للتوجهــات
الحكوميــة ،واســتطالعات رأي املتعاملــن ،لضــان
اســتدامة تحســن الخدمــات الرشطيــة املقدمــة يف
اإلمــارة ،كــا تــم مناقشــة نتائــج مســح رضــاء الــركاء
خــال العــام املنــرم 2020م ،واســتعراض سياســة
ســامة وأمــن املعلومــات ،وآليــات اســتمرارية األعــال،
مش ـرا ً إىل أن تحقيــق أعــى معــدالت الشــعور باألمــن
واألمــان لــدى مجتمــع اإلمــارة هــي الغايــة الرئيســية
للعمــل الرشطــي.
وأكــد ســعادة اللــواء بــن علــوان ،عــى كافــة األعضــاء،
رضورة تحقيــق الرؤيــة التــي تطمــح لهــا وزارة الداخلية،
يف جعــل دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العــامل يف
مجــال األمــن واألمــان والســامة العامــة ،وبالتــايل علينــا
جميعــا العمــل بــروح الفريــق الواحــد واســتحداث
الخدمــات واملبــادرات التطويريــة التــي تدعــم تحســن
وتطويــر األداء وتســاهم يف تحقيــق االســتدامة والريــادة
لكافــة القطاعــات الرشطيــة.

 mبالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك..

ُ
رئيس فريق الطوارئ برأس الخيمة يعلن حزمة تدابير إحترازية للوقاية من كوفيد 19 -
أعلــن ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
املحــي بإمــارة رأس الخيمــة  -قائــد عــام الرشطــة،
ّ
حزمــة مــن اإلج ـراءات اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة،
التــي تــم اعتــاد تطبيقهــا يف اإلمــارة ،وفق ـاً لتعليــات
الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث،
بالتزامــن مــع قــدوم شــهر رمضــان املبــارك ،للوقايــة
مــن انتقــال وانتشــار عــدوى فــروس كوفيــد – 19
خــال الشــهر الكريــم .حيــث تــم تحديــد مجموعــة
مــن اإلجـراءات اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة والصحيــة
الهامــة ،التــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار خــال
الشــهر ،متثلــت يف منــع إنشــاء خيــام إفطــار الصائــم أو
تخصيــص أماكــن عامــة لتنــاول الوجبــات الجامعيــة ،مع
منــع توزيــع وجبــات إفطــار الصائــم أمــام املنــازل ،وعىل
الراغبــن التنســيق مــع الجهــات الخرييــة يف الدولــة ،أو
مــن خــال التعاقــد مــع أحــد املطاعــم .ومــن جانبــه
ناشــد ســعادة منــذر بــن شــكر الزعــايب عضــو فريــق
املحــي بإمــارة رأس الخيمــة –
ّ
واألزمــات والكــوارث
مديــر عــام دائــرة بلديــة رأس الخيمــة ،أصحــاب املطاعم
بــرورة الحــرص عــى اتبــاع أقــى درجــات الوقايــة،

وإعــداد الوجبــات باتبــاع أقــى درجــات النظافــة
والصحــة العامــة ،مــن ِقبَــلِ ُمعــدّي الوجبــات ،مــع
التأكــد مــن ســامة وصحــة ُمعـدّي و ُمقدّمــي الخدمــة،
كــا يجــب أن يتــم وضــع الوجبــات يف صناديــق أو
أكيــاس وإغالقهــا بإحــكام ،مضيفــاً بأنــه مينــع منعــاً
باتــاً توزيــع وجبــات إفطــار الصائــم داخــل أو أمــام
واجهــة املطاعــم ،ويقتــر توزيــع وجبــات اإلفطــار عــى

مجمعــات العاملــة الســكنية ،مــن خــال التنســيق بــن
املطاعــم ،وإدارة ســكن ال ُعـ ّـال يف املنطقــة ،كــا يقتــر
البيــع يف املطاعــم عــى الوجبــات العاديــة للجمهــور
باتبــاع أقــى درجــات اإلحرتازيــة والوقائيــة ،والتأكــد
مــن لبــس الكاممــات وال ُقفّــازات ملقدمــي الخدمــة،
مــع عــدم الســاح بالتجمعــات قبــل أخــذ الوجبــات
مــن ِق َبــلِ املســتفيدين ،وكذلــك بعــد أخــذ الوجبــات،
مــع رضورة ضــان تــرك مســافة  2مــر بــن كل شــخص
واآلخــر ،والتقيّــد التــام بلبــس الكاممــات الواقيــة.
وأكــد ســعادة منــذر بــن شــكر الزعــايب ،بأنــه يف حــال
عــدم التــزام املطاعــم أو املحســنني بهــذه الــروط،
وعــدم االلتـزام بتطبيــق اإلجـراءات اإلحرتازيــة والتدابــر
الوقائيــة ،ســتفرض مخالفــات ،يتعــرض املخالفــون
للمســائلة القانونيــة ،حفاظـاً عــى أمــن وســامة صحــة
ووقايــة املجتمــع مــن خطــر انتشــار فــروس كورونــا
املســتجد كوفيــد –  ،19مشــيدا ً بالجهــود املثمــرة التــي
تبذلهــا الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات
والكــوارث ،يف ســبيل التصــدي ملنــع انتشــار الفــروس،
وتحقيــق الوصــول إىل مجتمــع آمــن معــاف متام ـاً مــن
هــذه الجائحــة دون أمــراض أو خســائر يف األرواح.
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محطة شرطية

 mاللواء علي بن علوان يشيد بجهود إدارة الشؤون المالية بشرطة رأس الخيمة
تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،إدرة
الشــؤون املاليــة بــإدارة املــوارد والخدمــات
املســاندة ،برشطــة رأس الخيمــة ،وكان يف إســتقباله
ســعادة العميــد عــادل عبــد اللــه النعيمــي نائــب
مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة ،وســعادة
العميــد محمــد إبراهيــم الجــري مديــر إدارة
الشــؤون املاليــة برشطــة رأس الخيمــة وبحضــور
أعضــاء فريــق التفتيــش .حيــث اطلــع ســعادته،
عــى أفضــل املامرســات املتبعــة يف نظــام عمــل
الشــؤون املاليــة برشطــة رأس الخيمــة ،مســتطلعاً
انجــازات اإلدارة خــال العــام املنــرم ،2020
ونتائــج املــؤرشات ،ونســبة رضــا املورديــن ،كــا تــم
اســتعراض خطــط األداء املــايل وترشــيد النفقــات،
واســترشاف املســتقبل ،فض ـاً عــن كل مــا يتعلــق
بالشــؤون املاليــة مــن حيــث املوازنــة والرقابــة
املاليــة ،باالعتــاد عــى نظــام ترشــيد النفقــات،
وتنميــة اإليــرادات ،مبــا يحقــق بيئــة األداء املــايل
األمثــل.
وأشــاد قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بجهــود

كادر إدارة الشــؤون املاليــة برشطــة رأس الخيمــة،
املتميــزة يف تطويــر مجــال عملهــم  ،والتخطيــط
املــايل للمرصوفــات مــع الدقــة يف إعــداد املوازنــة،
وترشــيد النفقــات مبــا حقــق أفضــل مخرجــات

األداء املــايل الف ّعــال واملتميــز ،رغــاً عــن كافــة
الصعوبــات التــي واجهــت اإلدارة خــال العــام
املنــرم ،متمنيـاً لهــم التوفيــق والســداد يف خدمــة
الوطــن.

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بجودة العمل بإدارة الخدمات اإللكترونية

تفقــد اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،إدارة الخدمــات
اإللكرتونيــة واالتصــاالت ،رافقــه خــال الجولــة
التفقديــة ،العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة،
العميــد دكتــور جاســم محمــد البكــر مــن اإلدارة
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العامــة للمــوارد والخدمــات املســاندة ،وفريــق
التفتيــش بالقيــادة العامــة ،وكان يف اســتقبالهم
العقيــد دكتــور محمــد عبــد الرحمــن األحمــد
مديــر إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة واالتصــاالت
برشطــة رأس الخيمــة ،والعقيــد عمــر العــود
الطنيجــي نائــب مديــر إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة

واالتصــاالت.
واســتمع ســعادة قائــد عــام الرشطــة ،لــرح
تفصيــي قدمــه العقيــد الدكتــور محمــد عبــد
الرحمــن األحمــد ،مســتعرضاً خاللــه نظــم العمــل
اإللكــروين واإلجــراءات املتبعــة يف أداء مهــام
عمــل إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة واالتصــاالت،
وانجــازات اإلدارة ،ونتائــج املــؤرشات اإلس ـراتيجية
والتشــغيلية ،واالداء املؤســي العــام لالقســام
واالفــرع ودورهــم يف دعــم الجاهزيــة واســتمرارية
األعــال خــال جائحــة كورونــا.
ويف ختــام الجولــة التفقديــة ،اشــاد ســعادة اللــواء
عــي بــن علــوان النعيمــي ،بانجــازات إدارة
الخدمــات اإللكرتونيــة واالتصــاالت ،يف العمــل عــى
تفعيــل أفضــل االنظمــة والتطبيقــات املســتحدثة،
واالرشاف عــى األنظمــة الرقميــة والتقنيــة بالقيــادة
العامــة ،رغــم الصعوبــات التــي واجهتهــا خــال
جائحــة كورونــا ،متخطيــة كافــة التحديــات،
متمنيــاً لكافــة منتســبي اإلدارة االســتمرار يف
االرتقــاء بالخدمــات املقدمــة ،وتعزيــز جــودة
العمــل التقنــي والرقمــي وتحقيــق تطلعــات وزارة
الداخليــة يف املجــال الرقمــي.

محطة شرطية

 mابن علوان يتفقد موسيقى الشرطة ويشيد بإنجازاتها المجتمعية

زار اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة مبنــى وحــدة موســيقى
رشطــة رأس الخيمــة بحضــور العميــد جــال أحمــد
الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة وعــدد
مــن كبــار الضبــاط.
وأثنــاء الزيــارة اطلــع ســعادته عــى أهــم املرافــق
املوجــودة يف مبنــى الفرقــة املوســيقية والتــي متيــزت
بتحديثاتهــا كــا أطلــه قاعــات تدريــب العازفــن وقاعــة
العــزف الجامعــي واملكاتــب اإلداريــة.
وأشــاد ســعادته باملســتوى املتميــز الــذي وصلــت
إليــه الفرقــة املوســيقية قائــاً :ســعداء مبــا شــاهدناه
مــن جهــود كبــرة لالرتقــاء باملســتوى الفنــي للفرقــة
املوســيقية واألداء الجيــد الــذي قدمــه األفــراد عنــد
أداء املعزوفــات وهــو بــا شــك يؤكــد االهتــام الكبــر
الــذي تحظــى بــه الفرقــة املوســيقية مــن املســؤولني
واملختصــن.
مضيفــا إن الفرقــة املوســيقية حظيــت بتوفــر كافــة
االحتياجــات مــن اآلالت املوســيقية الحديثــة واملبــاين
املجهــزة ملواكبــة التوســع الــذي يتطلبــه عملهــا.
هــذا وقــد شــهدت فرقــة موســيقى الرشطــة خــال
مســرتها الطويلــة تطــورات عديــدة منــذ تأسيســها

ّ
مصــاف أفضــل الفــرق
وحتــى اليــوم ،مــا يضعهــا يف
املوســيقية العســكرية عــى مســتوى الدولــة وحصلــت
عــى العديــد مــن الجوائــز محليــا وعربي ـاً ،ويذكــر أن
موســيقى الرشطــة لهــا العديــد مــن املشــاركات املحليــة

باإلضافــة ملشــاركتها املجتمــع يف كافــة املناســبات التــي
تنظمهــا الــوزارات والدوائــر واملؤسســات الحكوميــة،
والبطــوالت الرياضيــة والســباقات الرتاثيــة وغريهــا مــا
جعلهــا املطلــب األول ملجتمــع اإلمــارة وخارجهــا.

تفقــد اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة  ،إدارة الرشطــة املجتمعيــة
 ،رافقــه خــال الجولــة التفقديــة  ،فريــق التفتيــش
بالقيــادة العامــة  ،وكان يف اســتقبالهم العقيــد الدكتــور
راشــد محمــد الســلحدي مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة
 ،والعقيــد ســعيد مطــر الخاطــري نائــب مديــر اإلدارة ،
واملقــدم عبداللــه عبدالرحمــن الزعــايب رئيــس قســم توعية

املجتمــع  ،ومــدراء األفــرع  .حيــث اســتمع ســعادة قائــد
عــام الرشطــة لــرح تفصيــي قدمــه العقيــد الدكتــور
راشــد محمــد الســلحدي  ،مســتعرضاً خاللــه إنجــازات
اإلدارة واإلجــراءات املتبعــة يف أداء مهــام عمــل اإلدارة
ونتائــج املــؤرشات االســراتيجية والتشــغيلية واألداء
املؤســي لألقســام واألفــرع ودورهــم يف دعــم الجاهزيــة
واســتمرارية األعــال خاصــة خــال جائحــة فــروس كورونا

"كوفيــد  "19عــر اســتعراض ورشح الربامــج التوعويــة
واملجتمعيــة املنفــذة والجاريــة هــذا العــام  . 2021ويف
ختــام الجولــة التفقديــة  ،تقــدم ســعادة اللــواء عــي بــن
علــوان النعيمــي  ،بالشــكر إلدارة الرشطــة املجتمعيــة
لتحقيقهــم املســتهدفات املطلوبــة لعــام  2020بنســبة
 100%عــى مســتوى القيــادات الرشطيــة كــا أشــاد
بإنجــازات وجهــود إدارة الرشطــة املجتمعيــة وإرشافهــا
عــى كافــة الفعاليــات املقامــة باإلمــارة بشــأن متابعــة
الجميــع يف االلتــزام بكافــة التدابــر االحرتازيــة ملنــع
انتقــال عــدوى كورونــا والحفــاظ عــى ســامتهم وصحتهــم
بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة ومــدى تقدميهــم للدعــم
الــازم ألفــراد املجتمــع يف التوعيــة واإلرشــاد واالطــاع
عــى مشــاكلهم وشــكواهم ووضــع الحلــول املناســبة
لهــا عــن طريــق تفعيــل قنــوات التواصــل واالتصــال مــع
الجميــع واالســتفادة مــن مقرتحاتهــم وآرائهــم يف التطويــر
والتحديــث مبــا يخــدم العمــل الرشطــي ليتــاىش مــع
تطلعاتهــم  ،ومــدى تخطيهــم لكافــة التحديــات  ،مثمن ـاً
حرصهــم عــى أداء مهامهــم عــى الوجــه األكمــل  ،متمنيـاً
لكافــة منتســبي اإلدارة االســتمرار يف االرتقــاء بالخدمــات
املقدمــة للجمهــور لتعزيــز ثقتهــم ورضاهــم نحــو الجهــاز
الرشطــي مــن خــال تحقيــق تطلعــات وزارة الداخليــة يف
املجــال املجتمعــي األمنــي .

ً
 mمثمنا حرصهم بأداء مهامهم
اللواء النعيمي يشيد بالشرطة المجتمعية في مكافحة كورونا
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محطة شرطية

 mثمن إنجازاته ومؤشراته اإلنتاجية
قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد المختبر الجنائي
أشــاد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بالــدور
الحيــوي والبــارز الــذي يقــوم بــه املختــر الجنــايئ
والطــب الرشعــي يف الكشــف عــن غمــوض ومالبســات
الجرائــم املرتكبــة وتحقيــق العدالــة يف القضايــا التــي
تشــهدها اإلمــارة .
وأضــاف ســعادته خــال زيارتــه التفقديــة لقســم
املختــر الجنــايئ والطــب الرشعــي برفقــة ســعادة
العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة إن املختــر يحظــى باهتــام كبــر
مــن الحكومــة الرشــيدة التــي ســعت لتوفــر أحــدث
املعــدات واألجهــزة التــي تســاعد الكــوادر البرشيــة
املؤهلــة عــى القيــام مبهــام ومســؤوليات العمــل وفــق
أعــى املعايــر  .واســتمع ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة خــال زيارتــه التفقديــة والتــي كان يف اســتقباله
فيهــا الدكتــور هشــام عبــد الحميــد املــرف الفنــي
عــى املختــر الجنــايئ والطــب الرشعــي إىل رشح موجــز
عــن آخــر املســتجدات والتطــورات يف القســم والتــي
تتوافــق مــع أحــدث املعايــر العامليــة كــا اطلــع عــى
آخــر خطــوات املختــر يف طريقــه للحصــول عــى شــهادة
الجــودة مــع نهايــة العــام الجــاري .
ووجــه ســعادته بترسيــع وتــرة العمــل للحصــول عــى
شــهادة الجــودة يف املوعــد املحــدد والتــي ستشــكل
إضافــة نوعيــة عــى عمــل املختــر الجنــايئ والطــب

الرشعــي .كــا اطلــع عــى أبــرز اإلحصائيــات الخاصــة
بعمــل القســم عــن العــام املنــرم والتــي تضمنــت
فحــص وحــدة التزييــف والتزويــر والتــي تشــر إىل
ارتفــاع عــدد الحــاالت التــي تــم التعامــل معهــا مــن
قبــل وحــدة الترشيــح بنســبة  % 113.4خــال العــام
املــايض مقارنــة بالعــام  ، 2019وانخفــاض حــاالت

وحــدة الطــب الرشعــي االكلينيــي بنســبة 285.7
 %بالعــام املــايض مقارنــة بالعــام  2019باإلضافــة إىل
تحقيــق وحــدة التزييــف والتزويــر انخفاضــا بنســبة
 % 23.6يف عــدد املســتندات التــي تــم فحصهــا ،
وانخفــاض العينــات التــي فحصتهــا وحــدة الســموم
الجنائيــة بنســبة  % 19مقارنــة بــن العامــن املاضيــن .

ً

 mمؤكدا تعزيز االتصال المؤسسي
القائد العام يطلع على مراحل تطوير
دورية اإلعالم األمني

وجــه ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة فريــق دوريــة اإلعــام األمنــي ،خــال اطالعــه عــى التطويــرات اإلعالميــة
التــي طــرأت عــى الدوريــة ،مبضاعفــة الجهــود وتســخري جميــع اإلمكانــات لالرتقــاء
مبســتويات العمــل الرشطــي واألمنــي ،واالهتــام بتأهيــل وتدريــب الكــوادر البرشيــة
والوطنيــة ،ورفــع كفاءتهــا وتطويــر األجهــزة واملعــدات األمنيــة بشــكل مســتمر ويعــزز
االتصــال املؤســي ويرفــع مــن ســمعة جهــاز الرشطــة.
مــن جانبــه أشــار العقيــد ركــن عبــد اللــه بــن ســلامن النعيمــي مديــر إدارة اإلعــام
والعالقــات العامــة  ،إىل إن الدوريــة اإلعالميــة مجهــزة بأحــدث كامــرات التصويــر
الفوتوغــرايف والفيديــو ومســتلزماتها ،وأجهــزة النقــل املبــارش ،وتقنيــات حديثــة
ملعالجــة الصــور والفيديــو ،وكــوادر إعالميــة مدربــة لتحقيــق معــدالت اســتجابة
قياســية برسعــة ،وســهولة االنتقــال ملواقــع األحــداث ،لوضــع الجمهــور وأصحــاب
القـرار يف قلــب األحــداث امليدانيــة ونقــل الحقائــق واملعلومــات بحجمهــا الحقيقــي،
لتشــكل بذلــك ذراع ـاً إعالميــة لتعزيــز التواصــل املســتمر واملبــارش مــع املجتمــع.
وتعــد الدوريــة التــي قدمتهــا وزارة الداخليــة لرشطــة رأس الخيمــة ذراع ـاً إعالميــة
جاهــزة ملواكبــة األحــداث ورسعــة نقــل املعلومــة مــن موقــع الحــدث وإحاطــة
الجمهــور باملســتجدات واملعلومــات املوثقــة ،تحقيقــاً لهــدف الــوزارة االســراتيجي
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املتمثــل بتعزيــز رضــا الجمهــور حــول الخدمــات املقدمــة ،وتعزيــز األمــن واألمــان،
وضــان تقديــم كل الخدمــات اإلداريــة وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية،
حيــث تقــدم الدوريــة الدعــم األمنــي لجميــع الدوريــات العاملــة يف امليــدان وتتــاءم
مــع مختلــف الظــروف واملناطــق

محطة شرطية

ُ
 mطوارئ وأزمات رأس الخيمة يعلن عن إجراءات إحترازية وقائية
في المالعب الرياضية

أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن
علــوان النعيمــي رئيــس فريــق إدارة
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث يف إمــارة
رأس الخيمــة  -قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،رضورة تكثيــف عمليــات الرقابــة
للتأكــد مــن التـزام وتعــاون جميــع مكونــات
املجتمــع لتخطــي تحــدي كوفيــد ،19 -
وكذلــك الحفــاظ عــى حيــاة الفئــات األكــر
عرضــة للتأثــر مــن التداعيــات الخطــرة
لهــذا الفــروس الــذي يشــكل خطــرا ً عــى
بعــض الحــاالت املرضيــة والظــروف الصحيــة
الخاصــة ،ليظــل املجتمــع آمنــاً مطمئنــاً
ومعــا ًىف مــن األمــراض.
جــاء ذلــك ،خــال إعــان فريــق إدارة

الطــوارئ واألزمــات والكــوارث يف إمــارة
رأس الخيمــة ،مجموعــة مــن اإلجــراءات
اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة يف املالعــب
الرياضيــة ،للحــد مــن انتشــار فــروس كوفيد
 -19املســتجد ،متثلــت يف منــع مامرســة كــرة
القــدم أو الرياضــات األخــرى يف األحيــاء
الشــعبية بشــكل عشــوايئ بــدون اتبــاع
اإلجـراءات اإلحرتازيــة أو الوقائيــة ،كــا أكــد
الفريــق منــع مامرســة الرياضــات املختلفــة
األخــرى مثــل "الكريكيــت" يف املجمعــات
الســكنية ،وبــن البنايــات واألحيــاء الســكنية،
بــدون االلتـزام أو التقيّــد بتطبيــق اإلجراءات
اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة.
وأوضــح رئيــس فريــق إدارة الطــوارئ

واألزمــات والكــوارث يف إمــارة رأس
الخيمــة  -قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
بــأن مخالفــة هــذه اإلجــراءات اإلحرتازيــة
تعــرض مرتكبيهــا للمســاءلة القانونيــة مــن
الجهــات املختصــة ،وبالتــايل فــرض تطبيــق
الغرامــات املرتتبــة عــى تلــك املخالفــات،
مضيفــاً بأنــه لــن يكــون هنــاك أي تهــاون
يف تشــديد املخالفــات عــى كل مــن يثبــت
تعمــده التغــايض عــن اتبــاع تلــك اإلجـراءات
أو عــدم تطبيقهــا بصــورة دقيقــة ،ملــا ميثلــه
ذلــك مــن إخــال بســامة وصحــة املجتمــع،
وهــو مــا ال ميكــن الســاح بــه تحــت أي
ظــرف مــن الظــروف.

 mفريق الطوارئ واألزمات برأس الخيمة يوجه بعدم إقامة
التجمعات ليلة النصف من شعبان
أكــد ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس
الحديــدي نائــب رئيــس فريــق إدارة الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث يف إمــارة رأس الخيمــة -
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،رضورة
تكاتــف جميــع أفـراد املجتمــع لتخطــي تحــدي
كوفيــد  ،19 -وكذلــك الحفــاظ عــى حيــاة
الفئــات األكــر عرضــة للتأثــر مــن التداعيــات
الخطــرة لهــذا الفــروس الــذي يشــكل خط ـرا ً
عــى بعــض الحــاالت املرضيــة والظــروف
الصحيــة الخاصــة ،ليظــل املجتمــع آمنــاً
ىف مــن األمــراض.
مطمئنــاً ومعــا ً
جــاء ذلــك ،خــال إعــان فريــق إدارة الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث يف إمــارة رأس الخيمــة،
مجموعــة مــن اإلجـراءات اإلحرتازيــة والتدابــر
الوقائيــة لقــرب احتفاليــة النصــف مــن
شــعبان ،للحــد مــن انتشــار فــروس كوفيــد
 -19املســتجد ،والتــي تتمثــل يف رضورة الحــرص
عــى التباعــد ،وعــدم إقامــة التجمعــات
العائليــة ،أو التجمعــات يف األحيــاء الســكنية،
خــال االحتفــال بليلــة "النصــف مــن شــعبان"،
حفاظــاً عــى ســامة أفــراد املجتمــع خــال
الفــرة الراهنــة التــي تتطلــب تضافــر الجهــود

للحاميــة مــن انتشــار فــروس كوفيــد 19 -
املســتجد .وناشــد العميــد الحديــدي ،أفــراد
املجتمــع ،بــرورة االلتـزام بتطبيــق اإلجـراءات
اإلحتزاريــة والتدابــر الوقائيــة للصحــة حفاظ ـاً
عــى الســامة العامــة.
مؤكــدا ً حــرص فريــق إدارة الطــوارئ عــى
الوصــول إىل أكــر رشيحــة ممكنــة مــن أف ـراد
املجتمــع لتعميــم الوعــي الوقــايئ بينهــم وهــذا
مــا يتطلــب تعاونــا منهــم مــن خــال االلت ـزام

والتقيــد بتنفيــذ النصائــح والتعليــات املوجهــة
إليهــم لحاميتهــم وضــان أمنهــم وســامتهم،
مضيفــاً بأنــه لــن يكــون هنــاك أي تهــاون
يف تشــديد املخالفــات عــى كل مــن يثبــت
تعمــده التغــايض عــن اتبــاع تلــك اإلجـراءات أو
عــدم تطبيقهــا بصــورة دقيقــة ،ملــا ميثلــه ذلــك
مــن إخــال بســامة وصحــة املجتمــع.
وعــى هامــش املوضــوع قــام فريــق ميــداين
مــن إدارة الرشطــة املجتمعيــة ميثلــه الرائــد
راشــد ســعيد بلهــون رئيــس قســم الرشطــة
املجتمعيــة يرافقــه النقيــب حســن العــويض
مديــر فــرع الرشطــة املجتمعيــة مبركــز رشطــة
املدينــة الشــامل ،بتنفيــذ حملــة توعويــة
ميدانيــة موســعة شــملت املحــال واملراكــز
التجاريــة عــى مســتوى اإلمــارة لتقديــم
التوعيــة والتوجيــه بااللتــزام بالتعليــات
واإلجــراءات االحرتازيــة واتبــاع التدابــر
الوقائيــة والتأكــد مــن تطبيقهــا لتحقيــق
املصلحــة العامــة املســتدامة لرعايــة الجميــع
صحيــاً.
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 mخالل زيارته لها بالتزامن مع شهر القراءة
الحديدي يشيد بحرفية وتميز فريق عمل مجلة العين الساهرة

مثــن ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
باالنابــة دور وجهــود فريــق عمــل مجلــة العــن الســاهرة يف إدارة اإلعــام والعالقــات
العامــة يف أداء الرســالة االعالميــة األمنيــة الهادفــة بحرفيــة وجــودة عاليــة عــى يــد
موظفــن يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والخــرة مــا ســاهم يف عكــس
الصــورة املثاليــة عــن جهــود القيــادة عــى الصعيديــن األمنــي والخدمــي .
وأكــد ســعادته خــال زيارتــه ملقــر مجلــة العــن الســاهرة برفقــة العقيــد قضيــب
عبــد اللــه الزعــايب نائــب مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة بالتزامــن مــع شــهر
القـراءة إن مجلــة العــن الســاهرة باتــت اليــوم أيقونــة متميــزة يف العمــل اإلعالمــي
الرشطــي يف ظــل مــا تطرحــه مــن قضايــا حيويــة ومتنوعــة تعــزز الجانــب التوعــوي
األمنــي بــن كافــة فئــات املجتمــع وأفـراده وارســالها رســائل تثقيفيــة تســهم يف مــد
جســور التعــاون مــع مختلــف مؤسســات ورشائــح املجتمــع  ،مضيفــا أن العمــل

اإلعالمــي الرشطــي يعتــر مكمــا أساســيا وذراعــا مهــا يف مســرة عمــل القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــر قنــوات التواصــل الــذي ميــده مــع الجمهــور
الخارجــي ورفــده بــكل مــا هــو جديــد مــن ق ـرارات وخدمــات تقدمهــا القيــادة
وجميــع اإلدارات التابعــة لهــا وتوثيــق عــرى التعــاون مــع أفـراد املجتمــع مــن خــال
تســليط الضــوء عــى األنشــطة والفعاليــات والربامــج التــي تنفذهــا رشطــة رأس
الخيمــة .
وأوضــح ســعادة العميــد الحديــدي أن إطــاق «برنامــج العــن الســاهرة» بفريــق
عمــل محــرف ميثــل خطــوة أخــرى يف مســرة عطــاء إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة
يف رشطــة رأس الخيمــة ،ويســهم يف الوصــول إىل رشائــح مجتمعيــة أكــر بالصــوت
والصــورة تعزي ـزا ً ملكانــة القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة بــن نظرياتهــا عــى
املســتوى املحــي واالقليمــي والعاملــي.

 mبحضور العميد الطير
ُ ّ
الخدمات ًاإللكترونية تكرم
إفتراضيا الكادر المتميز
خالل العام 2020
بحضــور العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة يرشطــة رأس الخيمــة ،نظمــت إدارة
الخدمــات اإللكرتونيــة واالتصــاالت برشطــة رأس الخيمــة،
امل ُلتقــى الســنوي ،لالحتفــاء بتكريــم كادر اإلدارة املتميــز
خــال العــام املنــرم 2020م ،تقديـرا ً إلســهاماتهم البارزة
وإنجازاتهــم الفعالــة يف تحقيــق األهــداف اإلســراتيجية
لــوزارة الداخليــة ،والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
وأوضــح ســعادة العميــد جــال أحمــد الطــر ،أنــه تــم
عقــد امل ُلتقــى الســنوي ،هــذا العــام إفرتاضيـاً ( عــن بُعــد
) تطبيقــاً لإلجــراءات اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة،
للوقايــة مــن فــروس كوفيــد –  ،19حيــث تــم اســتعراض
إنجــازات اإلدارة ،وتكريــم املوظفــن الحاصلــن عــى
درجــات علميــة متميــزة ،دع ـاً ملنهجيــة نــر املعرفــة
التــي تنتهجهــا وزارة الداخليــة ،وتدعــو منتســبي الرشطــة
إىل تطبيقهــا وتعزيزهــا ضمــن بيئــة العمــل املؤســي،
مــن خــال الحــرص عــى اكتســاب العلــوم واملعــارف،
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والتأهيــل لالرتقــاء مبســتوى الفكــر والثقافــة ،مضيفــاً
بأنــه تــم تكريــم املوظفــن األكــر انتاجيــة وأكــر فعال ّيــة
يف مجــال الخدمــات اإللكرتونيــة واالتصــاالت ،وفقــاً
ملعايــر التميــز يف مجــاالت األداء الوظيفــي ،وإبــراز
جهودهــم املثمــرة تشــجيعاً وتحفيــزا ً لهــم ،لتطويــر
القــدرات و صقــل املهــارات األدائيــة مبــا ينعكــس إيجابـاً
عــى مجــاالت عملهــم وتخصصاتهــم.
ومــن جانبــه ،أشــاد العقيــد الدكتــور محمــد عبــد
الرحمــن األحمــد مديــر إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة
واالتصــاالت ،بجهــود املكرمــن املتميزيــن خــال الحفــل
الســنوي لتكريــم املتميزيــن 2020م الذيــن اســتحقوا

هــذا التكريــم جــاء حرصــاً مــن رشطــة رأس الخيمــة
عــى مــد جســور الثقــة وتعزيــز روح التعــاون بينهــا
وبــن جميــع املتميزيــن مــن املوظفــن الحاصلــن عــى
الدرجــات العلميــة ال ُعليــا ،وغريهــم مــن املوظفــن
األكفــاء املخلصــن ،وتحفيــزا ً لهــم بهــدف خلــق بيئــة
عمــل مشــركة جاذبــة ومتطــورة تحقــق تطلعــات
وطموحــات وزارة الداخليــة ،كــا ترتقــي بالعمــل األمنــي
اإللكــروين وتحقــق إســترشاف املســتقبل ،باإلعتــاد عــى
التكنولوجيــا املتقدمــة والــذكاء اإلصطناعــي الــذي يكفــل
تحقيــق اإلبــداع ويشــجع عــى االبتــكار يف رشطــة رأس
الخيمــة.

محطة شرطية

ُ َ ِّ
ُ ّ
 mالعميد الطير يكرم الموظفين المتميزين بالحضور المبكر

كــ ّرم العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة،
بحضــور العميــد عــادل عبــد اللــه النعيمــي نائــب
مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة ،نُخبــة مــن
موظفــي رشطــة رأس الخيمــة ،املتميزيــن امللتزمــن
بالحضــور امل ُ َب ِّكــر ،يف العمــل منــذ الصبــاح الباكــر،
وذلــك مببنــى القيــادة العامــة .وأوضــح العميــد

الطــر ،حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
ممثلــة بــاإلدارة العامــة للمــوارد والخدمــات
املســاندة ،عــى تكريــم وتقديــر جهــود املنتســبني
األكفــاء الذيــن متيــزوا يف بالحضــور امل ُب ّكــر ،وتأديــة
مهامهــم عــى أكمــل وجــه ،وانرصافهــم بعــد وقــت
طويــل مــن انتهــاء العمــل الرســمي ،مــا أهلهــم
لنيــل الشــكر والتقديــر.

وأكــد العميــد جــال الطــر ،بــأن الهــدف مــن
هــذا التكريــم ،هــو إســعاد املوظفــن ،وإدخــال
البهجــة والــرور إىل نفوســهم وتحفيزهــم عــى
االســتمرارية ،فضــاً عــن تشــجيع كافــة املوظفــن
بااللت ـزام بالحضــور امل ُب ّكــر ،وخلــق بيئــة مؤسســية
إيجابيــة محفــزة تســهم يف رفــع الــروح املعنويــة
للــكادر الرشطــي.

 mاألولى على مستوى الدولة
شرطة رأس الخيمة تطلق حملة توعية مرورية تحت شعار «االنحراف المفاجئ»
بنــا ًء عــى توجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن
علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،دشــن
ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي
مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة،
وبحضــور ســعادة العميــد احمــد ســعيد النقبــي
مديــر إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة،
الحملــة التوعويــة املروريــة املوحــدة األوىل عــى
مســتوى الدولــة لعــام 2021م تحــت شــعار «االنحـراف
املفاجــئ» ومخاطــره عــى حيــاة قائــدي املركبــات
ومســتخدمي الطريــق.
وأوضــح العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي ،بــأن
تدشــن (حملــة االنح ـراف املفاجــئ) ضمــن مبــادرات
قطــاع املــرور تــأيت لتحســن الســامة عــى الطريــق
وتحقيــق اعــى مســتويات الســامة املروريــة وصــوالً إىل
 3وفيــات لــكل  100الــف مــن الســكان بحلــول عــام
2021م وتســتمر الحملــة حتــى نهايــة مــارس الجــاري،
تجســيدا ً إلسـراتيجية وزارة الداخليــة جعــل الطــرق اكرث
أمنـاً لبلــوغ اعــى مســتويات الســامة املروريــة لجميــع
مســتخدمي الطريــق خاصــة ان االنحــراف املفاجــئ
للمركبــات ميثــل خطـرا ً كبـرا ً عــى مســتخدمي الطريــق
اذا ارتبــط بالرسعــة العاليــة وأنــه احــد املســببات

الرئيســية لوقــوع العديــد مــن الحــوادث املروريــة التــي
تنتــج عنهــا وفيــات وإصابــات بليغــة.
وأكــد العميــد الدكتــور الحميــدي ،بــأن هــدف الحملــة
هــو الوصــول إىل اكــر رشيحــة مــن املجتمــع عــر
مختلــف وســائل اإلعــام املقــروءة واملســموعة واملرئيــة
موضحـاً بــأن مخالفــة االنحـراف املفاجــئ وفقــا لقانــون
الســر واملــرور يلــزم الســائق دفــع غرامــة ماليــة قدرهــا

 1000درهــم وأربــع نقــاط مروريــة داعيــاً الســائقني
إىل االلتــزام بقوانــن الســر واملــرور ومراعــاة حقــوق
اآلخريــن وان يدركــوا املســؤولية القانونيــة واملجتمعيــة
اتجــاه الطريــق لبلــوغ أعــى مســتويات الســامة عــى
الطريــق وخفــض نســبة الحــوادث املروريــة إىل أدين
مســتوياتها.
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 mشرطة رأس الخيمة تخرج دورة المستجيب األول-الثالثة

شــهد العقيــد نــارص محمــد البكــر ،مديــر مركــز
التدريــب وبحضــور عــدد مــن الضبــاط حفــل تخريــج
دورة املســتجيب األول (الثالثــة) التــي عقــدت مبركــز
التدريــب للفــرة مــن 21فربايــر وحتــى 25مــارس
 ،2021نظمــت الــدورة بالتعــاون مــع إدارة املهــام
الخاصــة برشطــة رأس الخيمــة لتحقيــق رسعــة
اإلســتجابة يف اإلنتقــال والتعامــل مــع البالغــات
والحــاالت األمنيــة الطارئــة مبهنيــة وحرفيــة عاليــة،

ولضــان أعــى درجــات االســتعداد والجاهزيــة يف
مواجهــة األحــداث مــن أجــل حفــظ ســامة وأمــن
الوطــن.
وقــال العقيــد البكــر ،أن منتســبي الــدورة اتقنــو مــن
خــال التدريبــات فنــون التعامــل مــع كل املواقــف
األمنيــة يف امليــدان بكفــاءة ،وأثنــى عــى قــدرة
«املســتجيب األول» عــى تقييــم وضبــط املوقــف
األمنــي  ،وأشــاد بــدوره عــى تحقيــق رسعة اإلســتجابة

املطلوبــة ،وأبــدى ســعادته بــروح اإليجابيــة والتعــاون
الــذي ملســه أثنــاء فــرة التدريــب ،وأكــد عــى رفــع
قــدرات رجــال الرشطــة يف مواجهــة التحديــات
وتقديــم كل الدعــم املطلــوب لهــم لتمكنهــم مــن
أداء املهــام املطلوبــة منهــم يف حفــظ األمــن واألمــان،
ويف ختــام الحفــل تــم توزيــع الشــهادات عــى
الخريجــن ،متمنيــاً لهــم دوام التوفيــق والنجــاح يف
خدمــة املجتمــع.

ُ
ُ
 mمركز شرطة الرمس الشامل برأس الخيمة يطلق مبادرة "نوصلك إلسعادك"

أطلــق فريــق اإلس ـراتيجية مبركــز رشطــة الرمــس الشــامل ،مبــادرة "نوصلــك
إلســعادك" وهــي مبــادرة تقــوم عــى توفــر دوريــة ُشطيــة ُمجهـ ّزة بالتقنيــات
الحديثــة ،تســتهدف إســعاد فئــات كبــار املواطنــن ،وأصحــاب الهمــم،
والنســاء ،يف منطقــة اختصــاص مركــز رشطــة الرمــس الشــامل ،عــر الوصــول
إىل منــازل هــذه الفئــات ومعاونتهــم يف انجــاز معامالتهــم الرشطيــة ،والتمتــع
بحزمــة مــن الخدمــات املتميــزة املقدمــة لهــم عــر تطبيــق خدمــات وزارة
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الداخليــة  MOIوتســهيل انجــاز إجراءاتهــم الجنائيــة واملروريــة ،واإلســتفادة
مــن الخدمــات الذك ّيــة املقدمــة .وأوضــح العقيــد أميــن العوبــد ،بــأن مبــادرة
"نوصلــك إلســعادك" تشــمل تقديــم باقتــن مــن الخدمــات الذك ّيــة ،التابعــة
لفرعــي التحقيــق والبحــث الجنــايئ ،واملــرور والدوريــات ،وينــدرج تحــت كل
باقــة حزمــة مــن الخدمــات املتنوعــة مثــل خدمــات فتــح البالغــات ،ومحــارض
إثبــات الحالــة ،وإصــدار الشــهادات ( ملــن يهمــه األمــر ،بـراءة الذمــة ،فقــدان)
وخدمــات إصــدار التصاريــح والتقاريــر املرويــة ... ،وغريهــا ،فضـاً عــن خدمات
إدراج وتعديــل واعتــاد بيانــات الحــوادث املروريــة ،وذلــك بهــدف إســعاد
الجمهــور ،وتعزيــز جــودة الحيــاة مــن خــال تعزيــز رسعــة اإلســتجابة عــر
تلبيــة طلباتهــم ،وتأديتهــا عــى أكمــل وجــه مــن الدقــة والرسعــة يف اإلنجــاز.
حيــث أكــد العقيــد أميــن حســن العوبــد رئيــس مركــز رشطــة الرمــس الشــامل،
بــأن اطــاق مبــادرة "نوصلــك إلســعادك" قــد جــاء تطبيق ـاً إلس ـراتيجية وزارة
الداخليــة ،الراميــة إىل تعزيــز إســعاد املتعاملــن بالخدمــات املقدمــة ،وحرص ـاً
مــن فريــق اإلسـراتيجية مبركــز رشطــة الرمــس الشــامل ،عــى تحقيــق العمــل
بفاعليــة وكفــاءة لتعزيــز جــودة الحيــاة ملجتمــع منطقــة إختصاصــه ،مــن
خــال تقديــم خدمــات األمــن والســامة املروريــة بطــرق ذكيــة وبيئــة ُمحفــزة
لالبتــكار ،وذلــك حفاظ ـاً عــى األرواح واألع ـراض واملمتلــكات.

محطة شرطية

 mتهدف للتعريف ببنودها

حملة توعوية لمستخدمي الدراجات المائية برأس الخيمة
نفــذت وحــدة اإلنقــاذ البحــري يف رشطــة رأس
الخيمــة حملــة توعويــة يف مينــاء العــرب تســتهدف
نــر املعرفــة الخاصــة بقانــون تنظيــم اســتخدام
وتأجــر الدراجــات املائيــة وفقــا للمرســوم الحكومي
املحــي تحقيقـاً للســامة العامــة ملرتــادي الشــواطئ
وقائــدي هــذه الدراجــات عــى حــد الســواء
وتعزيــز التطــور الســياحي الــذي تعيشــه اإلمــارة يف
الســنوات األخــرة.
وأوضــح الرائــد عــارف الهرنــي مديــر فــرع الرقابــة
واملتابعــة يف إدارة املنافــذ واملطــارات إن تنفيــذ هذه
الحملــة يــأيت اســتكامال لحمــات مامثلــة نفذتهــا
اإلدارة شــملت شــواطئ اإلمــارة ومحــات تأجــر
الدراجــات املائيــة والفنــادق واملوانــئ واملواقــف
البحريــة الخاصــة واملنتجعــات الســياحية التــي توفر
خدمــة تأجــر هــذه النوعيــة مــن الدراجــات بهــدف
تعريــف القامئــن عليهــا عــى البنــود واالش ـراطات
الخاصــة باســتخدام وتأجــر الدراجــات املائيــة التــي
يتضمنهــا املرســوم الحكومــي املحــي.
وأضــاف أن هــذه الحمــات والزيــارات امليدانيــة
حققــت منــذ انطالقهــا نجاحــات الفتــة متثلــت
يف إضافــة أكــر مــن  % 60مــن محــات تأجــر
الدراجــات املائيــة لبنــود واشــراطات املرســوم

الحكومــي يف عقــود التأجــر التــي يتــم تحريرهــا
مــع املتعاملــن مــن هــواة قيــادة هــذه الدراجــات
حرصــا عــى تثقيفهــم باملحاذيــر التــي يتوجــب
عليهــم تجنبهــا حفاظــاً عــى ســامتهم وســامة
غريهــم ومنع ـاً للتســبب يف أي ازعــاج قــد يحــدث
نتيجــة عــدم االلت ـزام بهــا وبالتــايل تــايف التعــرض
للمســائلة القانونيــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن
عقوبــات يتــم توقيعهــا بحــق املخالفــن منهــم .
وأكــد أن الحملــة التثقيفيــة بآليــة تنظيــم اســتخدام

وتأجــر الدرجــات املائيــة مســتمرة خــال الفــرة
الحاليــة عــى أن يتــم البــدء بتحريــر املخالفــات
لغــر امللتزمــن يف املرحلــة املقبلــة بعــد االنتهــاء
مــن املرحلــة التثقيفيــة  ،مؤكــدا ً عــى رضورة
تعــاون الجمهــور ومســتخدمي الدراجــات املائيــة
بالتعليــات املوضحــة باملرســوم الحكومــي وصــوال
لألهــداف املنشــودة يف نــر األمــن واألمــان ودفــع
عجلــة التنميــة الســياحية يف رأس الخيمــة لتحقيــق
املزيــد مــن النجــاح والتقــدم.

 mبالتعاون مع وزارة الصحة
الشرطة المجتمعية تطلق حملة توعية بمخاطر "المالريا"
يف إطــار حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة مــن خــال إدارة الرشطــة املجتمعيــة –
قســم الرشطــة املجتمعيــة يف نــر املعرفــة والتوعيــة
ضمــن إسـراتيجية وزارة الداخليــة  ،قــام فريــق مــن
اإلدارة برئاســة الرائــد جاســم بــن روغــة مديــر فــرع
ال ـراكات واالتصــال املجتمعــي يرافقــه املــازم أول
أحمــد حمــدان الشــحي مبشــاركة وزارة الصحــة
ووقايــة املجتمــع متمثلــة باملركــز الوطنــي ملكافحــة
املالريــا ونواقــل األم ـراض باإلمــارة يف حملتهــا التــي
نظمتهــا حــول الكشــف عــن مخاطــر اإلصابــة
باملالريــا التــي تنتــر يف أماكــن املشــاريع اإلنشــائية
التــي ال تلتــزم باالشـراطات الصحيــة الالزمــة للوقايــة
مــن انتشــار األمــراض مــا تتســبب بخطــر عــى
الصحــة العامــة  ،بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة
لتنبيههــم بالتعليــات والتوجيهــات الصــادرة حتــى
ال يقعــوا تحــت طائلــة القانــون .
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تحقيق

المحتوى اإلعالمي في رمضان ...

انتقادات وآراء

ً
 mتركي الزعابي  :المحتوى اإلعالمي الذي يقدم يجب أن يكون رصينا بما يتناسب وأجواء الشهر الفضيل
 mالدكتورة الحمادي :يجب أن تعكس البرامج المعروضة خصوصية المجتمع اإلماراتي في رمضان

 mعبد الله الشحي  :المسؤولية مشتركة ومتابعة العائلة مطلوبة طيلة أيام السنة

تترقب األمة اإلسالمية حلول شهر رمضان المبارك المقبل وهي ممتلئة بالحب واإليمان والتضرع الى الله تعالى ان يحفظ
اإلنسانية جمعاء ،وأن يعم الخير في ربوع العالم .ومع حلول شهر رمضان المبارك ،تتسابق المؤسسات اإلعالمية «المرئية
والمسموعة» ووسائل التواصل االجتماعي على أن تبرز إلى الواجهة من خالل البرامج التي تقدمها للمتابعين عبر قنواتها
المختلفة ،مستغلة بذلك تجمع العائلة أمام مائدتي اإلفطار والسحور .وتساهم األجواء العامة عادة ،وتسمر الناس أمام
ً
شاشات التلفاز مساءا ،أو داخل السيارات أثناء الذهاب و العودة من الدوام الرسمي ،إضافة إلى قضاء أوقات التسوق.
وتزامنا مع ذلك يتداول الناس الحديث عن أفضل وأشهر البرامج والمسلسالت ،لكن دون أن نقف على الصالح منها أو غيره،
والتي تجذب تفاصيلها المشوقة أحيانا المتابعين دون األخذ بنظر اإلعتبار ما اليتفق مع الشهر الفضيل.
رصدنا في « العين الساهرة» هذه اآلراء عبر التحقيق التالي.
تحقيق اإلعالمي :محمد فاضل البدري

« ثقافة العادات»

حيث قال األستاذ تريك الزعايب الباحث واملحارض يف مركز الشيخ محمد بن خالد
آل نهيان الثقايف :إن األجواء الرمضانية تتتناسب و متابعة املسلسالت التاريخية
واالجتامعية «رصينة املحتوى» ليك تعزز الثقافة العامة ،وتحافظ عىل العادات
الوطنية والتاريخية لدولة االمارات العربية املتحدة ومنطقة الخليج العريب ،ومبا
يتناسب ومكانته الحضارية والتاريخية .مشددًا عىل رضورة أن يكون املحتوى
رصينا ويحقق اإلضافة بحيث تكون املعلومة أهم من الجائزة التي تقدم خالل
برامج الشهرالفضيل كام جرت العادة ،ومبا يواكب النقلة اإلعالمية املميزة لإلعالم

18

إب ــريل  2021العدد ( ) 294

اإلمارايت .منوها اىل رضورة الحث عىل أال تكون متابعة التلفاز واإلذاعة عىل حساب
العادات التقليدية املتبعة يف الشهر الفضيل ومنها قراءة القرأن الكريم ،وعمل الخري
ومساعدة املحتاج ،وتقديم النصيحة.
« برامج هادفة»

بينام أوضحت الدكتورة خولة الحامدي األخصائية يف هيئة املوارد البرشية يف
حكومة أبوظبي :إن الربامج املجتمعية التي تعكس خصوصية املجتمع اإلمارايت،
يجب أن تسود عىل غالبية الربامج اإلعالمية األخرى ،السيام يف هذا الشهر الفضيل

تحقيق

د.خولة الحمادي

تركي الزعابي

عيسى موسى

عبد اهلل محمد الشحي

أيمن سعيد شكوكاني

محمد غانم مصطفى

« رأي وعرض»

وعىل وسائل اإلعالم أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه ذلك،
وتسعى إىل أن تعرض وتقدم صورة أو صوت برامج
هادفه تقوي من قيم املجتمع خالل الشهر الكريم،
إال أن املسؤولية األكرب تقع عىل عاتق الفرد نفسه
مبا يتامىش مع الذوق العام واألصول ،فضال عن دور
العائلة الرتبوي.

رمضان املبارك باعتبار ذلك مسؤوليتنا ،مام يعني أن
املسؤولية التقع عىل طرف واحد وهي الجهات املنتجة
للمسلسالت والربامج ،بل هي مسؤولية مشرتكة تشرتك
فيها العائلة ،والتي يجب أال تقترصعىل أيام شهر
رمضان املبارك بل متتد لطوال أيام السنة ،مؤكدا ً أن
التكنولوجيا املتطورة قد أثرت عىل قدرة أولياء األمور
بالتدخل املفيد ،داعيا أن يتحمل الجميع املسؤولية.

بدوره أكد عضو رشكة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء
والوجه املجتمعي األستاذ عيىس موىس بن هويدن :إن
لشهر رمضان املبارك مكانة يف نفوس أبناء املجتمع،
البد وأن يقف عندها يف اختيار الربامج التي يتابعها عرب
التلفاز أو أن يسمعها عرب اإلذاعة ،وهي بقدر ماتكون
مسؤولية فردية ،فإنها مسؤولية وسائل اإلعالم بإعداد
وتقديم برامج تقوي قيم املجتمع ،والتي يراها الجميع
بإنها الوسيلة األهم والعابرة نحو الحفاظ عىل العادات
والتقاليد املتبعة يف الشهر الفضيل ،مبينا إنه سيحرص
عىل متابعة القنوات اإلماراتية تحديدا ً ،وذلك لرصانتها
وثقته العالية مبحتواها.

« الننسى التواصل االجتماعي»

« مسؤولية مشتركة»

من جهته قال اإلعالمي محمد غانم مصطفى مدير
هيئة إذاعة رأس الخيمة :إن مسؤولية العائلة كبرية
يف توجيه أبنائهم بشكل دائم ،ومنها يف شهر رمضان
املبارك عىل التوجه نحو املردود اإلعالمي الجيد
ملتابعته ،ولالستفادة من املحتوى السليم الذي يتناسب
والعادات والتقاليد العربية واإلسالمية السائدة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،للحفاظ عىل ثقافة االلتزام
والذوق العام .مبيناً أنه من الرضوري أن يساهم أولياء
األمور باختيار املناسب لذويهم والحفاظ عىل األخالق
الحميدة ،دون أن يرتك الحبل عىل الغارب وما ال تحمد
عواقبه الحقا .وبخصوص برامج إذاعة رأس الخيمة يف
الدورة الرمضانية املقبلة ،أكد غانم إنها سرتكز عىل
االستوديو الخليجي الرصني من خالل برامج وفقرات
هادفة تلبي ذوق الشارع اإلمارايت ،إضافة إىل الربامج
ذات الطابع الرمضاين الديني ،والربامج املبارشة التي
تغطي الفعاليات املجتمعية عرب «االستوديو الخارجي»،
أخذين بنظر اإلعتبار اإلجراءات االحرتازية التي تتعلق
بالوباء،

بدوره أكد اإلعالمي األردين أمين سعيد شكوكاين :إنه
من الرضوري أن يكون هنالك حفاظ عىل التقاليد
واالهتامم بالذوق العام واألرسة طوال السنة وليس
فقط يف شهر رمضان املبارك ،واملسؤولية مشرتكة بني
مختلف وسائل اإلعالم والعائلة .لذلك هنالك حاجة
إىل أن تتحمل العائلة املسؤولية أكرث من وسائل
اإلعالم بجميع أنواعها ،ومن املفرتض أن تكون هنالك
محددات يف هذا الجانب ،من خالل دور عائيل مبني
عىل قدرة أولياء األمور للحد من مشاهدة أبنائهم
ملحتوى غري مناسب ،وليس فقط عىل املحتوى
االذاعي والتلفزيوين بل الرتكيز وبشكل أكرب عىل
«التكنولوجيا المتطورة»
من جهته قال مدرب الحياة واملستشار األرسي اإلمارايت وسائل التواصل االجتامعي واإلعالم اإللكرتوين ،
عبد الله محمد الشحي :نحن كعائلة وأفراد بحاجة وأمتنى أن تعود وسائل اإلعالم لتأدية دورها األسايس
إىل الوعي قبل أن نتابع أو نسمع الربامج يف شهر الذي وجدت ألجله
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سيرة ومسيرة

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام ينعون فقيد الوطن

حمدان بن راشد آل مكتوم في ذمة الله

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره  ،انتقل إلى رحمة اهلل تعالى ،سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،وزير المالية بعد
مسيرة وطنية حافلة بالعطاء واإلنجازات  ،فكان أحد الرجال المخلصين الذين ساهموا في بناء االتحاد منذ قيامه  ،وحتى وفاته يرحمه اهلل.
المصدر  :وام.

نعت وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن واألىس الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم ديب وزير املالية،
الذي وافته املنية.
وقالت الوزارة يف بيانها« :بسم الله الرحمن الرحيم ..
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية
فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي» صدق الله العظيم..
ببالغ الحزن واألىس ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،سمو الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم ديب وزير املالية،
داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله
الصرب والسلوان».
وأمر صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله ،بتنكيس
األعالم يف الدولة وإعالن الحداد ملدة ثالثة أيام.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
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رعاه الله ،يف تدوينة عرب حسابه يف تويرت« :إنا لله وإنا
إليه راجعون ..رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دريب..
وأحسن مثواك ..وضعت رحالك عند رب كريم رحيم
عظيم» .وقد أعلن ديوان صاحب السمو حاكم ديب
الحداد الرسمي وتنكيس األعالم يف ديب ملدة عرشة أيام
 ،وتعطيل العمل يف الدوائر واملؤسسات الحكومية يف
اإلمارة ملدة ثالثة.
ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،يف
تغريدة عرب حسابه يف «تويرت» ،املغفور له بإذن الله تعاىل
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،وقال سموه« :فقدنا
اليوم أحد رجاالت اإلمارات املخلصني بعد حياة زاخرة
بالعطاء والعمل الوطني الصادق ..رحم الله أخي الشيخ
حمدان بن راشد وجزاه خري الجزاء عىل ما قدمه لوطنه
وشعبه ..أعزي نفيس وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم

الكرام يف هذا املصاب الجلل ..داعياً الله أن يلهمهم الصرب
والسلوان».
كام نعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،
وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ،عضو
املجلس األعىل حاكم عجامن  ،وصاحب السمو الشيخ
حمد بن محمد الرشقي ،عضو املجلس األعىل حاكم
الفجرية ،وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال
عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين  ،وصاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو املجلس األعىل
حاكم رأس الخيمة ،ببالغ الحزن واألىس أخاهم الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم  ،داعني املوىل عز وجل أن
يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح
جناته وأن يلهم أرسة آل مكتوم الكرام جميل الصرب
والسلوان.

سيرة ومسيرة

محمد بن راشد يؤدي صالة الجنازة على جثمان حمدان بن راشد
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" قد أدى صالة الجنازة عىل جثامن املغفور
له بإذن الله تعاىل املرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "طيب الله ثراه".
وأدى الصالة إىل جانب سموه يف مسجد زعبيل بديب سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
آل مكتوم نائب حاكم ديب وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان
مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل
مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ سعيد بن
محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس ديب الريايض ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة األرايض واألمالك يف
ديب إىل جانب عدد من الشيوخ.

تشييع جثمان الشيخ حمدان بن راشد إلى مثواه األخير
ُ
وشيع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من مسجد زعبيل إلى مثواه
األخير في مقبرة أم هرير بدبي .وقد تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المشيعين وإلى جانبهما سمو الشيخ أحمد
بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة .كما شارك في التشييع سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل
مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس
دبي الرياضي وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم
وكذلك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش
وعدد من الشيوخ.

حمدان بن راشد  ..سيرة عطرة

ولد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يف عام  ،1945وهو االبن الثاين للشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم .شغل رحمه الله منصب وزير املالية منذ التشكيل
األول ملجلس الوزراء يف  9ديسمرب  1971ولغاية وفاته ،و ُعرف عن سموه اهتاممـه
باألعامل اإلنسانية ،وشـغفه بالثقافة واآلداب والتطورات العلمية ،وحرصه عىل
التنمية البرشية املستدامة يف بيئة عاملية مستقرة ترتكز عىل الحوار والرشاكة .وترأس
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات واملؤسسات الحكومية
الرفيعة املستوى والتي تلعب دورا ً حيوياً يف دعم االقتصاد وسوق العمل يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومن أهمها:

بلدية دبـي ،هيئة آل مكتوم الخريية  ،رشكة ديب لألملنيوم املحدودة ،رشكة ديب للغاز
الطبيعي املحدودة ،مركز ديب التجاري العاملي ،رشكة اإلمارات الوطنية للبرتول،رشكة
اإلمارات الوطنية للمنتجات النفطية ،مركز تجهيز حقول النفط املحدودة.
و ُمنح سموه عام  2006ثالث شهادات من الكلية امللكية الربيطانية كأول شخصية
عاملية تحقق هذا االنجاز ،حيث ُمنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية امللكية الربيطانية
لألمراض الباطنية بلندن ،وشهادة الزمالة الفخرية للكلية امللكية الربيطانية لألمراض
الباطنية بأدنربة ،وشهادة الزمالة الفخرية للكلية امللكية الربيطانية لألمراض الباطنية
والجراحة بجالسكو.
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دراسات

المستقبل
و التطورات
الرقمية

تقدمت التكنولوجيات
الرقمية بسرعة تفوق
أي ابتكار في تاريخنا

يمكن للتكنولوجيات أن تساعد في جعل عالمنا أكثر إنصافا وأكثر سلما ًوأكثر عدال .ويمكن لإلنجازات الرقمية أن تدعم كل هدف
ّ
من أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر وأن تعجل بتحقيقه  -بدءا من إنهاء الفقر المدقع إلى الحد من وفيات األمهات
والرضع ،وتعزيز الزراعة المستدامة والعمل الالئق ،وتحقيق إلمام الجميع بالقراءة والكتابة .لكن التكنولوجيات يمكن أيضا
ّ
أن تهدد الخصوصية وأن تؤدي إلى تقلص األمن وتفاقم عدم المساواة .وهي تنطوي على آثار بالنسبة لحقوق اإلنسان
وفعالية دوره .وعلينا كحكومات وشركات وأفراد ،شأننا في ذلك شأن األجيال السابقة ،أن نختار الكيفية التي نستفيد بها من
التكنولوجيات الجديدة ونديرها.
إعداد  :سعد الدغمان

مستقبل رقمي للجميع

لقد تقدمت التكنولوجيات الرقمية برسعة تفوق أي ابتكار يف تاريخنا
 حيث وصلت إىل حوايل  50%من سكان العامل النامي فيام ال يتجاوزعقدين من الزمان ،وأحدثت تحوالً يف املجتمعات .ومن خالل تعزيز
االتصال اإللكرتوين والشمول املايل وإمكانيات الوصول إىل الخدمات
التجارية والعامة ،ميكن أن متثل التكنولوجيا عامالً كبريا ً يف تحقيق املساواة.
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ففي قطاع الصحة ،عىل سبيل املثال ،تساعد التكنولوجيات الرائدة التي
يدعمها الذكاء االصطناعي يف إنقاذ األرواح وتشخيص األمراض وإطالة العمر
املتوقع .ويف مجال التعليم ،يرست بيئات التعلم االفرتايض والتعلم عن بعد
إمكانية االلتحاق بالربامج لطالب كانوا سيتعرضون بدونها لالستبعاد .كذلك
أخذت الخدمات العامة ،بفضل املساعدة التي يقدمها الذكاء االصطناعي،
تزداد سهولة يف الحصول عليها ،وتزداد خضوعا للمساءلة من خالل النظم
التي تعمل بتقنية سالسل السجالت املغلقة ،كام أخذت تبتعد عن الطابع

دراسات

دراسات

البريوقراطي املرهق .وميكن للبيانات الضخمة أن تدعم أيضا سياسات
وبرامج أكرث تلبي ًة لالحتياجات وأكرث دقة.
مستقبل العمل ..مستقبل البيانات

تستخدم اليوم التكنولوجيات الرقمية ،من قبيل تجميع البيانات والذكاء
االصطناعي ،لتتبع املشكالت وتشخيصها يف مجاالت الزراعة والصحة والبيئة،
أو ألداء مهام يومية مثل التعامل مع حركة املرور أو دفع الفواتري .ومع ذلك،
قد تصبح البيانات الشخصية مكسبا للشخص ،إذا أتيحت صيغة لتنظيم ملكية
البيانات الشخصية بشكل أفضل .فالتكنولوجيا التي تعمل عىل أساس البيانات
لها القدرة عىل متكني األفراد ،وتحسني رفاه البرش ،وتعزيز الحقوق العاملية ،تبعا
لنوع الحامية املتوافرة.
مستقبل وسائل التواصل االجتماعي

تربط وسائل التواصل االجتامعي مابني قرابة نصف سكان العامل بالكامل ،وهي
تُ كّن الناس من إسامع أصواتهم والتحدث إىل األشخاص يف جميع أنحاء العامل
يف الوقت الحقيقي (. .) 1
التكنولوجيا

التكنولوجيا هي كلمة ليست عربية ولكن لها مرادف معرب ,أقرتحه مجمع
اللغة العربية بدمشق ,واعتمدته الجامعة العربية وبعض الدول العربية ,ولكن
ليس كلها .و هي كلمة شائعة لها أكرث من مصطلح فالتكنولوجيا هي علم
تطبيقي يهتم بدراسة اإلضافات والتطور يف العديد من املجاالت مثل الصناعات
و الفنون والحرف وكل ما يتعلق بها من مواد ووسائل.
فوائد التكنولوجيا

تستحق الذكر هي ما أسهمت ب ِه الثورة العلم ّية والتكنولوج ّية يف
أ ّول فائدة
ّ
مجال ٌمكافحة األمراض ،وتطوير املضادّات الحيوية وهو ما يُدعى بالتكنولوجيا
الطبيّة الحيويّة ،وكذلك تكنولوجيا صناعة الدواء مام ساع َد كثريا ً يف شفاء
الحاالت امل ُستعص ّية ،وتسهيل العمل عىل الطاقم البرشي من أط ّباء وممرضني
وصيادلة.
كام نذكُر فائدة التكنولوجيا يف التسهيل عىل الناس يف التنقّل من خالل وسائل
العلمي والوصول إىل املعلومة
النقل واملواصالت الحديثة .وتسهيل مها ّم البحث
ّ
االجتامعي.
التواصل
طرق
إىل
وأقل تكلفة من السابق .أضافة
بأقرص وقت ّ
ّ
ودخول التكنولوجيا الحديثة يف عمل أجهزة الرشطة والجيش واألمن الداخيل
التي تحفظ األمن القومي للدولة وتحافظ عىل أمن املجتمع.
مجاالت استخدام التكنولوجيا

باتت مجاالت استخدام التكنلوجيا معروفة اليوم ،حيث اليخلوا مجال من
مجاالت الحياة إال ودخلته  ،وأحدثت فيه تطورا هائالً نحو األفضل ،وهاهو
أثرها واضح يف التعليم والصحة واملواصالت واالتصاالت والتجارة  ،وحتى يف
مجال األمن والدفاع .وبهذا تكون اثارها كبرية عىل املجتمعات وتأثريها كبري
عىل متطلبات الحياة.
المصادر

https://www.un.org/ar/un75/impact-digital-technologies - 1
 - 2اسالم النجار . http://www.mawhopon.net ،
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إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

مؤشرات إيجابية
إن التطور الكبري الذي حققته وزارة الداخلية يف كافه
قطاعاتها ،والتقدم التقني والفني الذي شمل جميع جماالت
عملها والذي انعكس إيجابيًا على كافة اخلدمات الشرطية
واألمنية التي تقدمها للمتعاملني ،والنجاحات التى أحرزتها
أجهزة وزارة الداخلية من خالل حتقيق املؤشرات املستهدفة
ضمن إسرتاتيجية وزارة الداخلية ،واستيفاء املعايري التي
حددها برنامج األداء احلكومي املتميز يف االرتقاء بخدمات
املتعاملني يف كافة مرافق اخلدمات الشرطية ومراكز
الشرطة ونيل وزارة الداخلية العديد من اجلوائز والتقدير على
كافة املستويات ما كان له إن يتحقق لوال القيادة امللهمة
واإلشراف املباشر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية ،وحرصه على
املتابعه اليومية والتوجيه املستمر لكافة أجهزة وإدارات
وقطاعات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة،
إىل جانب الدعم الكبري الذى حتظى به وزارة الداخلية واجهزتها
من أعلى مستويات قيادتنا الرشيدة .
إنه وبفضل اجلهود املبذولة من وزارة الداخلية وأجهزتها
واستثمارها الرشيد للموارد واإلمكانيات التى توفرت لها،
وحرصها على مواكبة أحدث املستجدات ،وتوظيف التقنيات
املتطورة ونظم املراقبة األمنية فى العمل األمني فقد احتلت
دولة اإلمارات العربية املتحدة أرفع املراتب على املستوى
العاملي من ناحية كفاءة األجهزة الشرطية ،واصبحت فى
مقدمة دول العامل التى يشار لها بالبنان فى التمتع باألمن
واألمان وانخفاض معدالت اجلرائم واحلوادث وتوفر اخلدمات
األمنية ،وحتقيق البيئة املستقرة االمنة التى تشكل قاعدة
للنجاحات االقتصادية ،واجتذاب النشاطات االستثمارية
والعالمات التجارية الكربى التي أصبحت تتنافس بشدة على
الدخول للسوق اإلماراتية من جميع دول العامل .
نوجه التحية والتقدير إىل قيادتنا الرشيدة على دعمها
للقطاعات األمنية متطلعني إىل حتقيق املزيد من التقدم
والتطور فى كافة جماالت العمل الشرطي واألمني ،وحتقيق
تطلعات قيادتنا الرشيدة فى اإلبقاء على دوله اإلمارات واحدة
من أفضل دول العامل يف حتقيق األمن والسالمة .

زيارة ميدانية

ضبط  1124كيلوجراما و 271متهما العام الماضي

مكافحة مخدرات شرطة رأس الخيمة يد حديدية
لكل من يهدد أمن الوطن وسالمة أفراده
وجهت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة خالل العام الماضي ،ضربة موجعة لمهربي وتجار ًالمخدرات
من خالل ضبطها  1125كيلوجراما من المواد المخدرة ،في أكبر ضبطية من نوعها منذ سنوات طويلة جدا على
مستوى اإلمارة ،متغلبة بذلك على الظروف التي فرضتها جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،) 19
في صورة تجسد حرص جميع منتسبي اإلدارة والقائمين عليها على حماية المجتمع وأفراده من هذه السموم
التي ال تبقي وال تذر.
سائد الخالدي  -تصوير  :عبد اهلل الحمادي

ويسهم الدعم الالمحدود من قبل وزارة الداخلية والتعاون البناء واملثمر من
جميع إدارات مكافحة املخدرات يف الدولة ،العاملة ضمن منظومة مجلس
مكافحة املخدرات يف املساعدة عىل التصدي لكل من تسول له نفسه العبث يف
أمن الوطن وسالمة أفراده من مواطنني ومقيمني ،من خالل تهريب املخدرات
واملتاجرة فيها ،وزيادة أعداد متعاطيها من مختلف الفئات واألعامر .إال أن
هذه الجهود بحاجة ماسة إىل تعاون جدي من أولياء األمور الذين تقع عىل
عاتقهم مسؤولية مراقبة أبنائهم من الجنسني ،وتعزيز الوازع الديني واألخالقي
يف نفوسهم حتى ال يكونوا فريسة سهلة يف طريق املخدرات املؤدي عادة إىل
املوت أو السجن .
ضبطيات 2020

العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة املخدرات يف رشطة رأس
الخيمة قال :إن منتسبي اإلدارة يحملون عىل عاتقهم مسؤولية هامة جدا
وثقيلة األعباء يف سبيل حامية املجتمع وأفراده من مخاطر املخدرات التي
تنخر يف أسس وقواعد أي مجتمع وتستهدف شبابه .
وأضاف إن اإلدارة متكنت خالل العام املايض من ضبط  1125كيلو جراما
من املواد املخدرة ،من بينها  763كيلوجراماً من مادة األفيون يف عملية
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واحدة ،مام جعل من هذه الكمية األكرب من نوعها منذ سنوات طويلة .فيام
تم ضبط  271متهامً يف قضايا مختلفة توزعوا بني ( )147متعاطيا )64( ،
تاجرا ً  ،واملروجني الذين بلغ عددهم(  )60مروجاً .كام تم اغالق( ) 27
موقعاً إلكرتونياً عىل الشبكة العنكبوتية عىل مستوى اإلمارة تقوم بالرتويج
للمواد املخدرة  ،مشريا ً إىل أن هذا االإجاز تحقق يف الوقت الذي كانت
فيه جائحة فريوس كورونا املستجد تلقي بظاللها املقيتة عىل كافة جوانب
ومناحي الحياة ،بينام كانت أعني رجال املكافحة ساهرة عىل أمن وسالمة
أفراد املجتمع .
الترويج اإللكتروني

ولفت العقيد الطنيجي أن اغالق املنافذ الرسمية للدولة يف إطار االجراءات
اإلحرتازية للتعامل مع جائحة فريوس (كوفيد  ،)19دفعت مبهريب املخدرات
للعودة إىل األساليب القدمية يف التهريب عن طريق البحر أو املسالك الربية
الوعرة ،إىل جانب مامرسة ترويج املخدرات اإللكرتوين من خالل صفحات
وحسابات يقوم بإنشائها أشخاص من خارج الدولة عىل وسائل التواصل
االجتامعي ،ويتم تتبعها من قبل جهات االختصاص بالدولة والرضب بيد من
حديد عىل كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار دولتنا الحبيبة .

زيارة ميدانية

التشديد على دور الرقابة
األسرية على أبنائهم
من الجنسين
العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي

المقدم مطر علي المطر

الرائد عبد الناصر خليل الشيراوي

التوعية صمام األمان من االدمان

جهود كبيرة لحماية المجتمع وأفراده

من جهته لفت املقدم مطر عيل املطر رئيس قسم الدعم الفني يف إدارة مكافحة
املخدرات يف رشطة رأس الخيمة :إىل أن الجانب التوعوي والتثقيفي مبخاطر
السقوط يف رشك املواد املخدرة يعترب نوا ًة أساسية يف حامية الشباب واألجيال
من هذا الخطر الداهم  .وذكر أن اللجوء إىل التثقيف اإللكرتوين عن بعد عرب
منصات التواصل االجتامعي أهم يف توسيع رقعة املستفيدين من الحمالت
والربامج التوعوية التي يتم تقدميها ملختلف فئات ورشائح املجتمع ،باستثناء كبار
السن ممن ال يجيدون التعامل مع هذه املنصات  ،مضيفا إن قسم الدعم الفني
يضم فرعني يتوىل األول واملتمثل يف فرع التوعية والرعاية الالحقة بدور مهم يف
متابعة كل من يتم اطالق رساحه يف قضايا اإلدمان ،من خالل توقيع فحوصات
شهرية وأخرى مفاجئة عىل املفرج عنهم ملدة عامني كاملني وفقا للقرار الوزاري
رقم  ، 2018/ 303بينام يتوىل فرع الدعم الفني واإلسناد توفري كافة أشكال
الدعم التقني واللوجستي لرجال املكافحة يف العمل امليداين من أدوات التصوير
واألجهزة واملعدات التي تتوافق مع طبيعة املهمة املنفذة يف امليدان .

ويشري الرائد عبد النارص خليل الشرياوي رئيس قسم مكافحة املخدرات برشطة
رأس الخيمة :إىل أن الفرتة املاضية شهدت جهودا ً كبرية من منتسبي إدارة
مكافحة املخدرات ،ملجابهة ومواجهة محاوالت التهريب والرتويج وبث السموم
بني الجمهور من قبل الالهثني وراء الرتبح املادي بأوجه غري مرشوعة بالرغم من
انتشار فريوس كورونا املستجد الذي شكل تحديا قويا تم تجاوزه بنجاح من خالل
ضبط أكرب كمية من املواد املخدرة عىل مدار سنوات طويلة .

الرقابة والتعاون األسري

ووجه املقدم املطر رسالته لألهايل برضورة اإلنتباه واملتابعة ألحوال أبنائهم
من الجنسني ،ومالحظة أية تغيريات قد تطرأ عليهم أو عىل سلوكياتهم مثل
اإلنطوائية أو فرط النشاط الزائد ،أو خلق املشكالت ورصف مبالغ مالية بشكل
مبالغ فيه للتواصل مع اإلدارة  ،مضيفا أنه يف حال عثور األهايل عىل أية حبوب
مشتبه بها بحوزة أبنائهم أو عند قيام املدمنني بالتواصل مع إدارة املكافحة ،فإنه
يتم التعامل مع املوضوع برسية تامة ودون تحميل املدمن أية مسؤولية قانونية
وإخضاعه للعالج بالتعاون مع املركز الوطني للتأهيل .

مسببات االدمان

وأوضح أن محاولة البعض يف الهروب من الواقع والسقوط يف فخ االدمان يعود
لعدة أسباب ،من بينها انشغال األهايل عن أبنائهم بشكل دائم وانتقادهم الدائم
لهم بعبارات تحطم نفسياتهم  ،واالنجرار وراء رفقاء السوء وهذا ما يتطلب من
األهايل التعاون بشكل كبري يف سبيل حامية فلذات أكبادهم  ،الفتا إىل أن تعامل
إدارة مكافحة املخدرات خالل العام املايض مع القضايا الواردة كان وال يزال يتم
وفق لضوابط معينة يتم من خاللها اخضاع املضبوطني لفحص الكورونا قبل
دخوله للحجز ،كام هو الحال لفريق العمل الذي يخضع لفحص مامثل وعدم
االختالط مع زمالئهم قبل ظهور نتيجة الفحص السلبية حفاظا عىل سالمتهم .
وحذرالرائد الشرياوي من مغبة تسرت بعض األهايل عىل إدمان أبنائهم بداعي
الخوف من التأثري عىل سمعتهم ومكانتهم املجتمعية ،مام يعني مزيدا ً من
السقوط يف هاوية اإلدمان  ،مؤكدا ً أهمية تعاون الجميع لإلسهام يف تجفيف
منابع اإلتجار باملخدرات وترويجها ،وضامن سالمة أمن الوطن واملواطن وكل
من يعيش عىل أرضه .
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حديث الذكريات

العقيد م د .حمد الدباني :
 mأشعر بالفخر واالعتزاز بأني أحد منتسبي وزارة الداخلية
 mوجدت عمل المحاماة األنسب لي بعد التقاعد
 mوالدي (رحمه الله) كان معلمي وأستاذي األول

يتسم العقيد م د .حمد على الدباني بدماثة الخلق والتواضع ،وحب التواصل مع مختلف أفراد المجتمع ،إضافة إلى حرصه
على استثمار وقته بما يعود علية بالنفع والفائدة ،شغوف بنيل العلم والمعرفة ،دأب على استثمار خبراته فى قانون
الشرطة بعد تقاعده ليتجه إلى مهنة المحاماة  .تربى فى بيئة أسرية محاطة بالمحبة والتفاهم وأكتسب من والده الكثير
من الصفات الحميدة  .حرصنا على التوجه إلى مكتبه لمقابلته والجلوس معه لنتجاذب أطراف الحديث ،ولنسترجع معه ذكريات
حياته بمراحلها المختلفة ،فدعونا نتابع ما جاء بالحوار.
حوار  :النقيب حسن المنصوري تصوير  :المساعد اول عبداهلل الحمادي

مواليد االتحاد

بادرنا الدباين الحديث قائالً :أنا من مواليد منطقة «رأس الخيمة القدمية» ،ولدت
مع قيام االتحاد عام  1971وأعتز كثريا ً إين من مواليد االتحاد ،أشعر دامئا بالحنني
أليام الطفولة واللعب عىل البحر مع األصدقاء وأبناء الفريج .ىف سن السابعة من
عمري التحقت بفريق كرة السلة بنادي (عامن) اإلمارات حاليا تحت قيادة املدرب
السوري راتب الشيخ ،وكان الفريق يضم عددا ً من األصدقاء وأبناء املنطقة منهم
زكريا العويض ،وبسام الزعايب ،وعمر ،ووليد الرشهان وبعد مرور سنة عىل انضاممنا
لفريق (سلة نادي اإلمارات) انتقلنا لفريق «كرة القدم» بالنادي ،والتي كان لها حباً
كبريا ً يف قلوبنا ولكونها اللعبة الشعبية األوىل عىل مستوى العامل .
أصدقاء الدراسة

بدأت الدراسة مبدرسة (موىس بن نصري االبتدائية) ،وكان أنذاك كافة املدرسني من
االخوه العرب ،ومن املعلمني الذين لهم فضل ىف مشواري التعليمي األستاذ «طلعت»
مدرس التاريخ ،واألستاذ حروش مدرس الرياضيات .وأكملت دراسة اإلعدادية مبدرسة
(الصديق) ،وكان أصدقاء الدراسة هم من نفس املجموعة التي كانت معي بالنادي،
إضافة إىل العميد عىل القريص ،وجامل مراد مدير مركز املعارض ،وجاسم الزعايب،
حصلت عىل الثانوية العامة عام  1991من ثانوية رأس الخيمة .
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كلية الشرطة

وأسرتسل العقيد م الدباين ليقول :بعد أن أمتمت الثانوية العامة قُبلت بكلية الرشطة
بأبوظبي ،وكان قائد الكلية حينها «معايل صقر غباش» رئيس املجلس الوطني االتحادي
الحايل ،ومن ثم جاء سامل عبيد الشاميس قائدا ً للكلية .و كانت دفعتنا أول دفعة تطبق
فيها الكلية «نظام البكالوريوس الجامعي» ،وكنت أذهب للكلية بالسيارة برفقه العميد
جامل فارس ،والعقيد م جاسم الشاعر ،والعقيد م عبدا لله سباع.
واستطرد قائال :يظل تاريخ  1996 \11\14محفورا ً ىف الذاكرة وله مكانة خاصة بقلبي،
حيث كان يوم تخرجنا من الكلية ،وكانت فرحتنا كبرية مملوءة بالفخر واالعتزاز ،وشهد
تخرجنا املغفور له الشيخ سلطان بن زايد إل نهيان ،ومعايل محمد سعيد البادي وزير
الداخلية السابق .وكان أول عمل مارسته ضابط تحقيق مبركز رشطة املدينة ،وكان مسؤويل
املبارش العميد عبدا لله الحديدي برتبة رائد ،ومن ثم انتقلت إىل مركز رشطة املعمورة
ومكثت فيه أربع سنوات ،وكان العميد م صالح الشاميل حينها رئيساً للمركز ،وبعد ذلك
انتقلت لقسم املشاغل والنقليات واستلمت مدير فرع الحركة برتبة مالزم أول .
الدراسة بجامعة نايف

حصلت عىل بعثة دراسية عن طريق وزارة الداخلية لدراسة املاجستري بجامعة
نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض ،واستمرت دراستي بها ثالث سنوات ،تخرجت

حديث الذكريات

منها بتقدير امتياز تخصص «العدالة الجنائية» .وكان يدرس حينها يف جامعة نايف
من اإلمارات كل من العميد عيل درويش ،والرائد م خلفان راشد الكعبي .وإثناء
وجودي بالرياض شاركت ىف العديد من امللتقيات وورش العمل وحرضت ندوات
ثقافية ودينية ،كام عملت عىل زيارة األماكن املقدسة يف مكة واملدينة املنورة .تظل
الرياض من املحطات الجميلة ىف حيايت ،أتردد عليها بإستمرار ويل فيها عالقات
عديدة .مضيفاً وبعد عوديت يف  2005متت ترقيتي إىل رتبة رائد ،وأصبحت مديرا ً
لفرع جمع اإلستدالالت بالتحريات ،وكان العقيد م عبد الله البحري رئييس املبارش،
ومن ثم أصبحت رئيساً لقسم التحريات ،ومن ثم أصبحت رئيساً لقسم التحريات،
وبعدها عملت مديرا ً إلدارة الرشطة املجتمعية باإلنابة ،وأخر محطة يل بالعمل
الرشطي كانت باملوارد البرشية ،بعدها تقاعدت برتبة عقيد يف . 2016
وعن تجربته بالعمل الرشطي قال :إن العمل بهذا الجهاز أضاف يل الكثري من
الخربات ،و هي تعد تجربة مليئة بالعطاء منحتني مجاالً للبذل وخدمة الدولة
واملجتمع  ،كام أين أفتخر بإنتسايب للسلك الرشطي ،واعترب نفيس الزلت جندي
من جنود وزارة الداخلية ،مستعد لتقديم أي خدمة إذا تطلب األمر .وأثناء فرتة
عميل تعرفت عىل الكثري من الضباط واإلفراد وملست فيهم حبهم وإخالصهم
للعمل ،جميعهم يعمل بروح األرسة الواحدة والتي تتغلب عىل الصعاب بالتعاون
والتكاتف .مشيدا ً بتعاون الجمهور مع أجهزة الرشطة،وذلك نابع من حرص
املواطنني واملقيمني عىل تعزيز األمن والشعور باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم
،والذي أمثر بتحقيق نتائج ايجابية بالشعور باألمن والطأمنينة  .مضيفاً إن حبي
لالستطالع والتعلم دفعني إلستكامل مسرييت التعليمية للحصول عىل الدكتوراة،
وفضلت دراسة القانون الجنايئ الخاص باململكة املغربية ،وتخرجت منها بتقدير
امتياز.
المحاماة

وعرج إىل عمله الحايل باملحاماة حيث قال :اتجهت للمحاماة بحكم تجربتي
وخربيت بالعمل الرشطي ودراستي للقانون ،ووجدت نفيس إين قادر عىل النجاح
والتميز ،كام وجدت تشجيعاً من األهل والزمالء والسيام املحامي (خلفان
الكعبي) ،وىف أول قضية ترافعت بها جاءت لصالح موكيل بالرباءة ،ألنطلق بعدها
بثقة ودافعية أكرث ،وأفضل استالم قضايا األحوال الشخصية التي أسعى من خاللها
للتوافق والصلح ،ونجحت كثريا ً ىف اإلصالح بني الطرفني دون الوصول بهام إىل
أروقة املحاكم .ونصيحتي للزمالء املحاميني السيام الجدد أن يتقوا الله ىف موكليهم
واليستغلون جهلهم بالقانون من أجل الكسب املادي ،وأن تكون املصلحة العامة
هي األسمى ،ومهنة املحاماة بالدولة تشهد أقباالً كبريا ً من املواطنني ،وخالل
السنوات املقبلة سوف تصبح مكاتب املحاميني محصورة عىل أبناء الدولة .كام
ظهر بالفرتة األخرية تواجد العنرص النسايئ من بنات الوطن ىف املحاماة وهذا مؤرش
ايجايب نتمنى لهم التوفيق والنجاح .
والدي «مدرسة»

وىف األخري انتقل بدفة الحوار بالثناء عىل والده  -رحمة الله  -فقال :كان والدي
مبثابة مدرسة خاصة ىف كل مناحي حيايت ،حيث كان قريب منا وحنون ،حثنا عىل
التعليم وشاركني فرحتي بحضوره حفل تخرجي من كليه الرشطة ،ويوم حصويل
عىل املاجستري والدكتوراه ،وشجعنا عىل األعامل التطوعية وخدمه الوطن وأهمية
التواصل مع الناس ،أشتهر والدي (رحمه الله ) بحبه لألعامل واألنشطة التطوعية
والخريية .كام أسهم بتأسيس نادي ( ُعامن ) اإلمارات الحايل ،ونادي ابن ظاهر
للشطرنج ،وكنت استمتع بالجلوس والتحاور معه.
واسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان ونحن ىف أفضل حال ،ويوفقنا ىف صيامه وقيامه
ويحفظ قادتنا وشعبنا من كل مكروه ،وكل عام واألمة العربية واإلسالمية بخري
وإزدهار ،وتحيه خاصة لكل منتسبي القيادة العامة لرشطه رأس الخيمة.
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نعمل على ترسيخ القيم األصيلة والوعي المجتمعي

علياء الزعابي للـ"العين الساهرة" :

مبادرات المركز أسست لجسور التواصل مع الجمهور
"الدعم االجتماعي يحافظ على كيان األسرة وترابط المجتمع " ذلك التصور الذي بدأت به علياء الزعابي(منفذ نشاط مجتمعي) بمركز الدعم
االجتماعي التابع للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،حديثها للمجلة وقالت فيه :التحقت بالسلك الشرطي بتاريخ  ،1996وعملت بداية بنقطة
(أمن دائرة محاكم رأس الخيمة)  ،انتدبت بعدها للعمل بقسم التوجيه واإلصالح األسري في دائرة المحاكم ،وكان ذلك في عام ، 2006
كما عملت "موجهة أسرية" في قسم االصالح نفسه حتى منتصف  ،2012نقلت بعد ذلك إلى "مركز الدعم االجتماعي" وما زلت أعمل فيه
كمحاضرة منذ عام  2005حتى األن ،كانت أول محاضرة لي (بجمعية المعلمين برأس الخيمة) عن (أخطار الخدم) .في حوارها مع المجلة
سلطت ( علياء الزعابي) الضوء على دور ومهام المركز الوظيفية واالجتماعية ،وتناولت جهود التوعية لتعزيز األمن واالستقرار في المجتمع
،وترسيخ القيم األصيلة والوعي المجتمعي بمخاطر بعض الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمع اإلمارات ،وضرورة الوقاية منها ومكافحتها،
ومساعدة المتضرريين من المشاكل األسرية  .ذلك ما سنقرأه عبر هذا الحوار.
حوار  :سعد الدغمان

السرية واألمانة المهنية
تأسس مركز الدعم االجتامعي بناءا ً عىل القرار الوزاري
رقم (  ) 34لسنة  ، 2011وتم إعادة تنظيم الهيكل
التنظيمي للرشطة املجتمعية والدعم االجتامعي بناءا ً
عىل القرار الوزاري رقم (  ) 637لسنة  ،2015وتم
فك ارتباط مركز الدعم االجتامعي عن إدارة الرشطة
املجتمعية ،وإلحاقه مبكتب سعادة القائد العام
مبارشة .
يعمل املركز وفق اسرتاتيجية هادفة مبنية عىل أسس
واضحة ورصينة لخدمة املجتمع  ،تتمثل مبعالجة
املشكالت األرسية واالجتامعية ،معالجة حاالت العنف
األرسي ،رصد حاالت العنف الطاليب ومعالجتها ،تنفيذ
التوعية االجتامعية ألفراد املجتمع ،تقديم املحارضات
الطالبية ،مساعدة ذوي الحاجة عند طلب الرشاكة مع
الجهات الخريية ،متابعة الحاالت التي تعنى بالطفل
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واملرأة وأصحاب الهمم .كام ويرتكز العمل باملركز عىل
مبادئ ثابتة تتمثل بالرسية و الحيادية واملسؤولية
واألمانة املهنية .والبد ملوظف الدعم االجتامعي أن
يتوافر عىل مهارات معينة منها (املعرفة واملهارة).
وللمركز أفرع عدة تختلف باختالف املهام املسندة
لها ومنها:
فرع التوعية وحامية األرسة  ،وفرع االرتباط املدريس ،
فرع الدعم النفيس واالجتامعي لضحايا الجرمية  ،فرع
اإليواء والرعاية اإلجتامعية .
خبرة وكفاءة
ميتاز الكادر العامل باملركز بالخربة والكفاءة ،ذلك
أن لديهم الخربة الكافية يف معالجة الحاالت الواردة
لهم  .كام أن هناك تعاون واتفاقيات رشاكة قانونية
بني القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة متمثلة مبركز
الدعم االجتامعي والهيئات والجمعيات ومنها هيئة

الهالل األحمر  -الرحمة لألعامل الخريية  -هيئة
األعامل الخريية  -إدارة الخدمات املجتمعية -
مؤسسة صقر بن محمد لألعامل الخريية واإلنسانية
 مركز أمان إليواء النساء واألطفال ( اإليواء )  -قسمالتوجيه واإلصالح األرسي (قسم التسامح ) بدائرة
محاكم رأس الخيمة .
تنسيق ومشاركة
تتمثل الجهود التي يبذلها مركز الدعم االجتامعي
و(نوجزها هنا) باملشاركة يف إقامة املحارضات
التوعوية ،والتعامل مع قضايا العنف األرسي التي ال
تحتاج فتح بالغات رسمية ،ومعالجتها بطريقة ودية
تعزز من فرص التسامح بني األطراف املتنازعة .
كام يعمل كادر املركز عىل " التدخل املبكر" لحل
الخالفات واملشاجرات البسيطة التي تحدث بني
الجريان ،والعمل عىل احتوائها وإزالة مسبباتها حال

حوار

جهود التوعية التي
نتبعها في عملنا
عززت من أمن
واستقرار المجتمع
وقوعها ،ومنع تفاقمها بالتنسيق مع الجهات املختصة
 .واملشاركة يف حامية الكيان األرسي والتعرف عىل
الجرائم التي تقع يف محيطها وال تبلغ بها مراكز
الرشطة  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة اتجاهها واملساهمة
يف وقاية املجتمع من اآلثار السلبية للمشكالت األرسية
واالجتامعية وانعكاسها عىل أمنه.
كام نعمل عىل تنمية الوعي بدور األرسة يف مجاالت
الوقاية من الجرمية ،وتعميق أوجه التعاون والتنسيق
بني الرشطة واملؤسسات االجتامعية من خالل
املحارضات والحلقات النقاشية ،وتعزيز وتعميق
قنوات االتصال بني أجهزة الرشطة ومؤسسات املجتمع
املدين للمساهمة يف تحمل املسؤولية املشرتكة.
باإلضافة إىل املحارضات واالستشارات الهاتفية
والحضورية ،والزيارات امليدانية (لكبار السن والحاالت
التي يصعب حضورها لدينا بسبب ظروفها الصعبة).
فئات مستهدفة
املستهدفون بنشاط املركز هم معظم الفئات العمرية
واالجتامعية ،ومنها يجري الرتكيز عىل املراهقني ،وأولياء
األمور وذلك بالتنسيق مع إدارات املدارس لتنظيم
محارضات التوعية األرسية والتي تناقش مواضيع مثل (
غياب األب  ،أخطار الخدم والسائقني  ،املشاكل األرسية
الطالق  ،املحافظة عىل األبناء الجرائم اإللكرتونية ،

األرسة املستقرة  -التوجيه السليم لألبناء ومهارات
تربيتهم  ،مستقبل أبنائنا بني الحقوق والواجبات ،
سالمتي يف حافلتي  ،التنمر اللفظي والجسدي ،الصحة
والسالمة  ،النظافة الشخصية  ،بيتي آمن  ،كيف
أحمي نفيس من الغرباء  ،السنع احرتام اآلخرين )
 .كام يعمل املركز عىل نرش التغريدات عن طريق
تطبيق "انستقرام" التابع لرشطة رأس الخيمة ،وجميع
تلك الجهود تهدف إىل نرش األمن واألمان بني األرسة
واملجتمع .
تدريب
يتم إلحاق موظفو املركز بدورات تدريبيه تنضم
داخل وخارج اإلمارة ،ومن هذه الدورات عىل سبيل
املثال ( دورة إعداد الباحثني االجتامعيني ) و ( دورة
تطوير املعرفة القانونية ).ملا لهام من تبعات عىل
تراكم الخربة يف التعامل مع الجهات املستهدفة من
قبل املركز ،وينتج عنها دراية كافية يف التعامل مع
الحاالت الواردة الينا.
تفاعل الجمهور
هناك تجاوب واسع النطاق مع التوجهات الدقيقة
التي يقدمها املركز عرب كادره الذي ميتاز بالخربة
والدراية ،ولثقة الجمهور واألرس عىل وجه التحديد
باإلجراءات التي يتبعها املركز ،والتي تتمثل بالرسية
التامة يف تناول القضايا وتقديم الحلول الناجحة التي
تخدم املجتمع ،سيام وأن هناك متابعة مستمرة من
قبل سعادة القائد العام ،وتواصل مبارش من قبل مدير
املركز الذي يحرص عىل تقديم الحلول بطرق ودية
.وقد لوحظ يف اآلونة األخرية إن هناك تجاوب من قبل
فئات عريضة من املجتمع مع مركز الدعم االجتامعي،
من خالل الحضور الشخيص واالتصاالت الهاتفية التي
يتلقاها املركز .ونعمل عىل صياغة برامج توعية للعام
 2021سيكون لها تأثري كبري عىل التواصل االجتامعي
وتعزيز الوعي األمني  .ونأمل يف تنامي دور وسائل
اإلعالم يف تعزيز ذلك الوعي  ،والذي يساهم بدوره

يف تنفيذ خططنا التي نضعها للعالج وعدم تفاقم
الحاالت.
حاالت وظواهر
التستثنى أي حالة اجتامعية أو أرسية ،فجميع الحاالت
والظواهر يتم الرتكيز عليها والتعامل معها برسعة
ورسية تامة  .فنحن نعمل كمركز دعم اجتامعي
عىل حل كل املشاكل التي تردنا دون تحديد سقف
زمني للحل ،حيث تأخذ كل مشكلة وقتها ودراستها
حتى التوصل للنتيجة املطلوبة ،و يتم استقبال الحالة
ومقابلة األطراف وإيجاد الحلول املناسبة لها عرب
متابعتها مع األطراف املعنية .ومن أبرز الحاالت التي
يتم الرتكيز عليها يف عمل املركز السلوكيات السلبية
املتمثلة بالعنف الطاليب واملشاكل السلوكية التي
تحدث بني الطلبة ،ومشاكل األرسة واملجتمع بصورة
عامة.
الماضي والحاضر
ومن املؤكد أن هناك تغيريات تطرأ عىل واقع العمل
 ،فالحياة مستمرة وطبيعة االستمرار تولد التغيري ال
الجمود ،ومنها فقد تختلف السلوكيات بني املايض
والحارض حسب اختالف الظواهر االجتامعية ،والتطور
التكنولوجي ،وظهور وسائل التواصل االجتامعي .
ضرورة متابعة األبناء
وهنا البد من أن نقدم النصح لجمهورنا العزيز ومن
خالله املجتمع ككل  ،برضورة التعاون فيام بني الجميع
 ،وبخاصة فيام بني أفراد األرسة الواحدة ،برضورة
متابعة األبناء بشكل دائم حفاظا عىل حياتهم من
كل ما ميثل تهديدا لها ،وبناء الثقة املتبادلة فيام بني
مراكز الدعم االجتامعي املنترشة عىل مساحة البالد ،
والتي أوجدتها وزارة الداخلية من أجل سالمة املجتمع
و أمنه واستقراره ،والذي ينعم الوطن واملواطن من
خالله بشكل عام باألمن واألمان.
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بحوث شرطية

مفهوم

السلوك
الجنائي

وأنماطه
()2-2

عند الحديث عن السلوك الجنائي،
يصطدم الباحث بمشكلة التعريف
المحدد لهذا المفهوم .فهل يجب
أن يقتصر التعريف على من يبدي
سلوكيات يتم بموجبها اعتقاله،
وإثبات التهمة عليه ،أم يجب أن
يقتصر التعريف على هؤالء الذين
يبدون سلوكيات معادية لمعايير
المجتمع وقيمه ،ويعاقب عليها
القانون؟ أم يجب أن يقتصر التعريف
على هؤالء الذين ولدوا ألن يكونوا
مجرمين ؟
د .أحمد عبد المجيد الصمادي  ،د .عبد القادر عبد اهلل ـ جامعة اإلمارات

نظريات اإلرشاد والسلوك الجنائي

ينطلق املرشدون يف تعاملهم مع املقيمني داخل دور اإلصالح والتأهيل من
نظريات إرشادية تستند إىل افرتاضات أساسية حول الطبيعة اإلنسانية.
وتحتوي مجموعة من املفاهيم األساسية حول السلوك اإلنساين لتفسريه،
وترسم أساليب التعامل معه .إن نظريات اإلرشاد هذه تشكل لبنة أساسية
لعمل املرشد ،فهي خريطة العمل اإلرشادي .وسيتم دراسة كل نظرية
من حيث املفاهيم األساسية وتطور الشخصية السوية والالسوية وتفسري
السلوك الجنايئ وأهداف العملية اإلرشادية .وتشمل هذه النظريات :

قامت األنا بدفع بعض مشاعر الهو إىل الالشعور فإنها ال تخفت وال تنتهي
وإمنا ستتحول إىل منط آخر من أمناط السلوك .ولتتمكن األنا من التوسط
بني الهو واألنا األعىل ستستخدم ما يعرف بحيل الدفاع أو (ميكانزمات
الدفاع) وهي :
 1ـ التسويغ2 .ـ الكبت 3 .ـ اإلزاحة 4 .ـ التقمص 5 .ـ اإلسقاط 6 .ـ رد
الفعل املعاكس 7 .ـ النكوص  . 8ـ التسامي.
 9ـ التعويض 10 .ـ اإلنكار 11 .ـ التخيالت واألوهام .
أسباب السلوك الجنائي :

تنظر مدرسة التحليل النفيس إىل السلوك الجنايئ عىل أنه اضطراب يف
ً
أوال  :نظرية التحليل النفسي :
الشخصية ،حيث تفشل األنا بالتوسط بني دوافع الهو وتوقعات األنا
يرى فرويد أن وظيفة (األنا) التوسط بني دوافع الهو وضوابط األنا األعىل .األعىل .إنه شكل من أشكار انهيار الشخصية وفقدان األنا القدرة عىل
وإن الطاقة ال تفنى وال تتبدد وإمنا تتحول من حالة إىل أخرى ،لذلك إذا القيام بوظائفها.
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بحوث شرطية

ً
«الطعام» سوف يعطي املثري املحايد صفة املثري غري املحايد ،ويولد نفس
ثانيا  :نظرية العالج المتمركز حول الفرد :
بدأ تاريخ نظرية العالج املتمركز حول الفرد مع (كارل روجرز) عندما بدأ االستجابة التي يحدثها املثري غري املحايد «الطعام».
ً
رابعا  :نظرية العالج الواقعي :

اإلرشاد والعالج النفيس ،وتتضح معامل هذه النظرية بشكل أويل يف كتابه
«اإلرشاد والعالج النفيس» سنة  .1942ويف عام  1955أدخل روجرز ثالثة يعترب الطبيب األمرييك (غالرس  )Glasserمؤسس هذه النظرية عام ،1925
مفاهيم يف نظريته للشخصية وهذه
والذي تبنى من خاللها «نظرية الضبط « كنظرية يف الشخصية اإلنسانية مع

الحفاظ عىل خطوات العالج الواقعي.
المفاهيم هي :
وترى نظرية الضبط أن دوافع السلوك اإلنساين هي دوافع داخلية توجهها
 1ـ الحاجة لالعتبار اإليجايب من قبل اآلخرين 2 .ـ الحاجة إىل االعتبار حاجات بيولوجية موروثة وموزعة عىل جميع أجزاء الجسد عىل شكل جينات يف
الذايت 3 .ـ رشوط التقدير أو القيمة .
الخاليا .يشرتك يف هذه الحاجات جميع البرش والحاجات هي  :حاجة اإلنسان إىل
ً
البقاء ،وحاجة االنتامء التي تتمثل بالحب والتعاون ،وحاجة تقدير الذات التي
ثالثا :النظرية السلوكية :
تعود جذور النظرية السلوكية إىل العامل الفسيولوجي الرويس (إيفان بافلوف) تتمثل بحب اإلنسان للقوة والسيطرة واملنافسة والتملك ،وحاجته لالستجامم
الذي اكتشف بأن ارتباط مثري محايد «صوت الجرس» مع مثري غري محايد والحرية .ويعمل الدماغ كنظام ضابط إلشباع هذه الحاجات.
قائمة المراجع

1ـ (ابراهيم ،عبد الستار ( .)1988العالج النفيس الحديث .الكويت .سلسلة عامل املعرفة .دار القلم.
2ـ إبراهيم ،عبد الستار ،الدخيل عبد العزيز وإبراهيم ،رضوي (  .)1993العالج السلويك للطفل :أساليبه ومناذج من حاالته .الكويت .سلسلة عامل املعرفة .دار القلم.
3ـ الخطيب ،جامل ( .)1988تعديل السلوك :القوانني واإلجراءات .عامن .جمعية عامل املطابع األردنية.
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مهارات إدارية

مقومات السعادة في بيئة العمل
مكان العمل الرائع هو المكان الذي تشعر فيه بالثقة لجهة العمل التي تعمل لديها ،وتشعر بالفخر بما
تقوم  ،ويسعدك العمل مع األشخاص العاملون معك والجمهور ،والشعور بالسعادة في بيئة العمل
يعتبر من أهم مقومات النجاح والتحفيز لدى العاملين ،لبذل المزيد من العطاء والتضحية لتطوير العمل
ورفع األداء الفردي والمؤسسي .

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

األبعاد الستة
لنموذج بيئة العمل
السعيدة

المصداقية

يقيس بُعد املصداقية :القدر الذي يرى به املوظفون
اإلدارة صادقة ومقنعة ،وجديرة بالثقة  ،وذلك بتقييم
إدراك املوظفني ملامرسات االتصال التي تجريها اإلدارة،
وأهليتها ،ونزاهتها ،ومدى تحقق ذلك عىل أرض الواقع .
االحترام

يقيس بُعد االحرتام :مقدار شعور املوظفني باحرتام
اإلدارة لهم ،وذلك بتقييم مستويات الدعم ،والتعاون
والرعاية التي يحظى بها املوظفون يف سياق تعامالت
اإلدارة معهم.
العدالة

يقيس بُعد العدالة :مدى إدراك املوظفني عدالة
مامرسات وسياسات اإلدارة ،وذلك بتقييم مدى
املساواة ،والحيادية واإلنصاف الذي يجده املوظفون يف
مكان العمل.

الفخر

يقيس بُعد الفخر :مدى شعور املوظفني بالفخر بعملهم،
وذلك بتقييم مشاعرهم تجاه وظائفهم ،وتجاه الفريق
أو مجموعة العمل ،ومكان العمل التابع للمؤسسة.

الزمالة

يقيس بُعد الزمالة :شعور املوظفني بالزمالة يف مكان
العمل ،وذلك بتقييم جودة األلفة ،وكرم الضيافة،
واملجتمع يف مكان العمل التابع للمؤسسة.
الثقة

أن يثق املوظفون بأن زمالءهم سيساعدونهم يف كافة
الظروف واألحوال ،وإنهم َسيُبدون القدر من التعاون
عندما يطلب زمالؤهم منهم املساعدة  ،وأن تكون الثقة
صادقة وبارزة يف كافة مراحل العمل ويف كافة الظروف .
يبقى املقياس الحقيقي ملدى السعادة يف مكان العمل
هو آراء املوظفني وتغذيتهم العكسية الشفافة حول
شعورهم بالفرح والرسور كونهم جزء من منظومة
العمل االيجابية والسعيدة .
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مبادرات

لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة

فريق " ال تشلون هم" التطوعي
ينجح في تنفيذ  10مبادرات مجتمعية في عام واحد

د .العامري:

«العمل التطوعي يعكس إرث
المغفور له بإذن الله الشيخ

زايد بن سلطان و يتماشى مع
توجهات القيادة الرشيدة»

أفاد سعادة الدكتور مبارك حمد العامري رئيس
مجلس إدارة فريق " ال تشلون هم" أن الفريق قد
نجح يف تنفيذ عدد  10من املبادرات التطوعية
املجتمعية خالل عام واحد من اطالقه ،موضحاً أن
الفريق لعب دورا ً هاماً يف خدمة االمارات واملجتمع
من مواطنني ومقيمني وزوار.
وأكد الدكتور العامري أن العمل التطوعي املجتمعي
يعكس إرث املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان – طيب الله ثراه ، -ويتامىش مع توجهات
القيادة الرشيدة التي تعزز أهمية العمل التطوعي
و يعرب عن صفات ونبل املجتمع اإلمارايت .
وأشاد سعادته بالدعم والتقدير الذي وفرته الجهات
املعنية يف الدولة ملرشيف وأعضاء فريق " ال تشلون
هم" التطوعي يف انجاح أعامل الفريق ومبادراته
التي أطلقها يف سبيل خدمة املواطنني واملقيمني ،مام
كان له األثر الكبري يف انجاح املبادرات التي رعاها
الفريق وعمل عىل تنفيذها ضمن جهوده لخدمة
أفراد املجتمع ".
وقال د .العامري ":لقد كنا عىل ثقة بقدرة
وامكانيات القامئني عىل الفريق ومرشفيه وأعضائه،
يف انجاح أعاملنا ومبادراتنا ،ومواصلة غرس مفاهيم
حب الخري والعطاء ،املساعدة يف تنمية املجتمع،
بث روح التعاون يف املجتمع ،بناء جيل من الشباب

القادر عىل تحمل املسؤولية وخدمة الغري ،والتعبري
عن مشاعر الوالء واالنتامء للوطن من خالل التطوع
والعمل االنساين".
و تابع سعادة الدكتور مبارك حمد العامري رئيس
مجلس اإلدارة ":إن رؤية فريق " ال تشلون هم"
تدعم فكرة التطوع باعتبارها عمالً انسانياً وجزءا ً ال
يتجزأ من عطاء دولة اإلمارات العربية املتحدة الال
محدود ،كام يعمل الفريق عىل بث روح التطوع بني
أفراد املجتمع".
وأضاف سعادته ":تكمن رسالة فريق" ال تشلون
هم" التطوعي عىل جذب أفراد املجتمع للتطوع،
واملشاركة يف رحلة العطاء والعمل عىل توصيات
قادتنا من خالل التعريف بأهمية التطوع و العمل
رشف يف الدولة".
االنساين امل ّ
وأوضح د .العامري أنه قد تم اقتباس واستلهام اسم
الفريق من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،وقد تم تأسيس هذا الفريق عىل
يد مجموعة من املواطنني املتطوعني الذين يريدون
تقديم الخدمة املجتمعية من وقتهم وجهدهم ،
حيث أن العمل التطوع عمل خريي يقوم به األفراد
الذين ميلكون روح املبادرة وخدمة املجتمع ،األمر
الذي تحث عليه القيادة الحكيمة للدولة ،مشريا ً إىل

أن جهود العمل التطوعي تعكس صفات املجتمع
وأفراده الذين يحبون عمل الخري.
وشدد د .العامري عىل أهمية تهيئة جهود الشباب
وتوجيهها بالشكل السليم لخدمة الوطن و املواطنني
واملقيمني والزوار ،حيث أن هذا األمر سيكسب
املتطوعني الخربة الرضورية لكيفية التعامل مع
مختلف أطياف املجتمع.
وتتعدد مبادرات الفريق من خالل رعاية الفعاليات
يف كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية ،و بنك الدم،
بلدية العني ،العني مول ،الجيمي مول ،بوابة الرشق
مول ،و جزيرة الريم.
الجدير ذكره أن مجلس إدارة فريق " ال تشلون هم"
التطوعي يضم سعادة الدكتور مبارك حمد العامري
رئيس مجلس إدارة الفريق و السيد عمر ذيب
األحبايب نائب رئيس مجلس اإلدارة للشؤون الفنية،
والسيد حمدان مبارك حمد العامري نائب رئيس
مجلس اإلدارة للشؤون اإلدارية واملالية ،و السيد
شايع املنصوري املدير التنفيذي ،إىل جانب عدد من
القادة واملرشفات يف مناطق إمارة أبوظبي ،و يضم
فريق" ال تشلون هم" ضمن عضويته  1000متطوع
و متطوعة يغطون مدن إمارة أبوظبي و أعدادهم
يف ازدياد.
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متميزون

ً عبد الرحمن الشرهان..

 23عاما من العمل اإلداري واإلطفاء
بدأ المساعد أول عبد الرحمن عبد الله الشرهان عمله
بمهنة إطفائي في إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة
في العام  ،1998قبل أن ينتقل بعد مرور  3سنوات للعمل
في اإلعالم والعالقات العامة التابع لمكتب مدير اإلدارة .
سائد الخالدي

مهام وظيفية متنوعة

العالقات املجتمعية .فيام يعترب العمل اإلداري األقرب إىل قلبه ،حيث فتح له
املجال لإلبداع والتميز وهو ما ساهم يف حصوله عىل وسام سمو وزير الداخلية
للتميز يف حفل منسقي نظام الشكاوى واآلراء،إىل جانب تكرميه يف عدة مناسبات
من قبل سعادة اللواء الدكتور جاسم املرزوقي قائد عام الدفاع املدين ،وسعادة
العميد محمد عبد الله الزعايب مدير إدارة الدفاع املدين يف رأس الخيمة .

توىل الرشهان العديد من املهام الوظيفية التي تنوعت بني التواصل مع مختلف
وسائل اإلعالم ،وتنظيم األنشطة والفعاليات والربامج التي تنفذها إدارة الدفاع
املدين يف رأس الخيمة يف مختلف املناسبات .إىل جانب دخول مجال التقديم
االذاعي عرب بوابة برنامج الدفاع املدين والناس الذي يبث عرب أثري إذاعة رأس
الخيمة خالل شهر رمضان املبارك منذ  8سنوات ،والذي يتضمن توصيل رسائل
 50دورة متخصصة
توعوية للجمهور من خالل مسابقات تم تخصيص جوائز مالية لها لتشجيع
جمهور املستمعني عىل متابعة الربنامج ،وبالتايل الوصول ألكرب قاعدة جامهريية اجتاز الرشهان خالل مسريته العملية أكرث من  50دورة تخصصية ،يف مجاالت
االسعافات األولية واإلخالء ومهارات التحدث وغريها من الدورات التي عززت
ممكنة ونرش الوعي الوقايئ بني كافة فئات املجتمع .
مهاراته وساهمت يف أدائه للمهام الوظيفية املوكلة إليه بالشكل املطلوب ،بدعم
مكتسبات متعددة
كبري ومتواصل من قبل سعادة العميد محمد عبد الله الزعايب الذي يعتربه مثله
ساهمت طبيعة عمل املساعد أول عبد الرحمن الرشهان يف رفع مستوى الحس األعىل ،واملثال الذي يجب أن يحتذى به يف القيادة ،ويف العالقة مع املوظفني
األمني واالستجابة الرسيعة عنده ،خاصة من خالل عمله يف اإلطفاء .حيث يعترب القامئة عىل التشجيع والتكامل والحرص عىل العمل ضمن بوتقة واحدة تسعى
الوقت معيارا ً هاماً يف انقاذ أرواح وممتلكات األهايل يف الحرائق ،فضال عن تأثري لخدمة الصالح العام وتحقيق األهداف االسرتاتيجية لوزارة الداخلية ،ورؤيتها
ذلك عىل شخصيته من خالل تعزيز ثقته بنفسه وبناء شبكة كبرية وممتدة من يف أن تكون اإلمارات واحدة من أفضل دول العامل يف تحقيق األمن والسالمة .
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من وحي االيمان

رفع المعنويات في السنة النبوية

بمواقف متعددة ،وظروف صعبة ،ويسمع كلمات جارحة ،ويحاول تحقيق النجاح في
يمر اإلنسان في حياته ً
حياته ولكنه يتعثر أحيانا ،فيحتاج إلى من يشجعه ،ويقف معه ولو بالكلمة الطيبة ،ومن يتأمل في السنة
النبوية فسيجد الكثير من المواقف التي فيها رفع للمعنويات ،فمن ذلك:
إعداد :جمال عبد القادر الشحي

رفع معنوية زوجته صفية بنت حيي بن أخطب  :قال أنس -ريض الله عنه  " : -بل َغ
بي صلَّ اللَّ ُه علي ِه وسلَّ َم
َ
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ث َّم قال اتَّقي الل َه يا حفصةُ" أخرجه الرتمذي ( )3894واللفظ له ،وأحمد (،)12415
والنسايئ يف ((السنن الكربى)) ( )8919باختالف يسري ،وهو يف صحيح سنن النسايئ
برقم (.)3894
رجل من أهل البادية
رفع معنوية رجل من البادية :عن أنس -ريض الله عنه " - :أ َّن ً
كان اسمه زاه ًرا ،يهدي ال َّنبي صىل الله عليه وسلم الهديَّة من البادية ،فيج ِّهزه ال َّنبي
صىل الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج ،فقال رسول الله :إ َّن زاه ًرا باديتنا ،ونحن
دميم ،فأتاه رسول
حارضوه ،وكان رسول الله صىل الله عليه وسلم يح ُّبه ،وكان ً
رجل ً
الله صىل الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه ،فاحتضنه من خلفه ،وال يبرصه ال َّرجل،
فقال :أرسلنيَ ،م ْن هذا؟ فالتفت ،فعرف ال َّنبي صىل الله عليه وسلم ،فجعل ال يَأْلُو
ما ألصق ظهره بصدر ال َّنبي صىل الله عليه وسلم حني عرفه ،وجعل رسول الله صىل
الله عليه وسلم يقول :من يشرتي العبد؟ فقال :يا رسول الله ،إذًا والله تجدين كاسدًا،
فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم :لكن -عند الله -لست بكاسد .أو قال :لكن
عند الله -أنت غال" [ ]3655رواه أحمد ( ،)12669( )3/161وأبو يعىل ()6/173( ،)3456والبيهقي ( .)21704( )10/248قال البيهقي :مل يثبت وفيه اختالف ،وقال
الذهبي يف ((املهذب)) ( :)8/4269رواته ثقات ومل يخرجه الستة لنكارته ،وقال ابن
كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)6/48إسناد رجاله كلهم ثقات عىل رشط الصحيحني،
وقال الهيثمي يف ((مجمع الزوائد)) ( :)9/371رجاله رجال الصحيح ،وصحح إسناده
األلباين عىل رشط الشيخني يف ((تخريج مشكاة املصابيح)) (.)4815
رفع معنوية امرأة مريضة :عن اب ُن َع َّب ٍ
"أل أُر َِيك ا ْم َرأَ ًة ِمن
اس -ريض الله عنهامَ :-
ُلت :بَ َل ،ق ََالِ :
ِ
النبي َصلَّ الل ُه عليه وسل َمَّ
أ ْهلِ ال َج َّن ِة؟ ق ُ
هذه امل َ ْرأَ ُة َّ
الس ْودَا ُء ،أت َت َّ
صعُ ،وإنِّ أتَكَشَّ ُف ،فَا ْد ُع اللَّ َه ِل ،ق ََال :إ ْن ِشئْ ِت َص َ ْب ِت ول َِك ال َج َّنةُ ،وإ ْن
فَقَال َْت :إنِّ أُ ْ َ
ِ
ِ
َّ
َ
أص ِ ُب ،فَقَال َْت :إنِّ أتَكَشَّ ُف ،فَا ْد ُع اللَّ َه يل أ ْن ال
:
َت
ل
َا
ق
ف
ك
ي
ف
ا
ع
ي
ن
أ
ه
ل
ْ
ْ ْ
ِشئْ ِت َد َع ْوتُ ال َ ُ َ َ
أتَكَشَّ َف ،فَ َد َعا لَ َها " البخاري برقم (.)5625
رفع معنوية من مات أحد من أهله :عن َجابِر بْن َع ْب ِد اللَّ ِه -ريض الله عنه -قال:
لَ ِقيَ ِني َر ُس ُ
َسا؟) .
ول اللَّ ِه َصلَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ،فَق ََال ِل( :يَا َجا ِب ُر َما ِل أَ َر َاك ُم ْنك ِ ً
قُل ُْت :يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه ْاستُشْ ِه َد أَ ِبَ ،وتَ َر َك ِع َي ًال َو َديْ ًنا .
ق ََال( :أَف ََل أُبَشِّ ُ َك بِ َا لَ ِق َي اللَّ ُه ِب ِه أَبَ َاك؟) .
ق ََال :بَ َل يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه.
َ
َ
َ
ِ
ِ
ابَ ،وأ ْحيَا أبَ َاك فَ َكلَّ َم ُه كِفَا ًحا .فَق ََال :يَا
ق ََالَ ( :ما كَلَّ َم اللَّ ُه أ َحدًا قَ ُّط إِ َّل ِم ْن َو َراء ح َج ٍ

ل أُ ْع ِط َك .ق ََال :يَا َر ِّب تُ ْحيِي ِني فَأُقْتَ َل ِف َيك ث َانِيَةً .ق ََال ال َّر ُّب َع َّز َو َج َّل :إِنَّ ُه
َعبْ ِدي تَ َ َّن َع َ َّ
قَ ْد َس َب َق ِم ِّني أَنَّ ُه ْم إِلَ ْي َها َل يُ ْر َج ُعونَ) .ق ََالَ :وأُنْ ِزل َْت َه ِذ ِه اآليَةَُ ( :و َل ت َ ْح َس َ َّب ال َِّذي َن
قُ ِتلُوا ِف َسبِيلِ اللَّ ِه أَ ْم َواتًا) آل عمران . 169/رواه الرتمذي ( ،)3010وحسنه  ،وابن
ماجه ( )190وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي.
رفع معنوية من كان يتنافس يف الطاعات :قال النبي صىل الله عليه وسلم" :من أنفق
زوجني يف سبيل الله نودي من أبواب الجنة :يا عبد الله هذا خري .فمن كان من
أهل الصالة دعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد،
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ،ومن كان من أهل الصدقة دعي
من باب الصدقة" .قال أبو بكر ريض الله عنه :بأيب أنت وأمي يا رسول الله ،ما عىل
من دعي من هذه األبواب من رضورة ،فهل يدعى أح ٌد من تلك األبواب كلها؟ فقال
صىل الله عليه وسلم" :نعم وأرجو أن تكون منهم" البخاري برقم ( ،)1897ومسلم
برقم (.)1027
ِ
الباء بنِ َعاز ٍِب ق ََال:
رفع معنوية الشعراء الذين لهم دور يف الدفاع عن الدين :عنِ َ َ
ق ََال َر ُ
ُشكِ َني،
سول اللَّ ِه َصلَّ الل ُه عليه وسلَّ َم يَو َم قُ َريْظَ َة لِ َح َّسا َن بنِ ث َاب ٍِت" :ا ْه ُج امل ْ ِ
فإ َّن ج ِْب َِيل َ
معك" صحيح البخاري برقم .) )4123
رفع معنويات طالب العلمَ :ع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة َر َِ
ض الل ُه َع ْن ُه أَنَّ ُه ق ََال :قُل ُْت« :يَا َر ُس َ
ول
الل ِهَ ،م ْن أَ ْس َع ُد ال َّن ِ
اس بِشَ فَا َع ِت َك يَ ْو َم ال ِق َيا َم ِة؟ فَقَال ":لَ َق ْد ظَ َن ْن ُت ،يَا أَبَا ُه َريْ َرةَ ،أَ ْن َل
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ ْسأَلَ ِني َع ْن َهذَا ال َحديث أ َح ٌد أ َّو ُل م ْن َك ،ل َم َرأيْ ُت م ْن ح ْرص َك َع َل ال َحديث ،أ ْس َع ُد
ال َّن ِ
اس بِشَ فَا َع ِتي يَ ْو َم ال ِق َيا َم ِة َم ْن ق ََالَ :ل إِلَ َه إِلَّ اللهُ ،خَالِ ًصا ِم ْن ِق َبلِ نَف ِْس ِه "البخاري
(.)٦٥٧٠
رفع املعنوية قبل النصيحة :عن معاذ بن جبل -ريض الله عنه -أ َّن رسول الله صىل
الله عليه وسلم أخذ بيده وقال " :يا معاذ ،والله إنِّ ألحبُّك ،والله إنِّ ألحبُّك ،فقال:
كل صالة تقول :الله َّم أع ِّني عىل ذكرك وشكرك
أوصيك يا معاذ ،ال تدع َّن يف دبر ِّ
وحسن عبادتك" أبو داود ( ،)1522والنسايئ ( )1303وصححه األلباين يف صحيح
الجامع برقم (.)7969
رفع معنوية أصحابه وذلك بالسؤال عنهم إذا افتقدهم :عن أنس بن مالك – ريض
النبي َصلَّ الل ُه عليه وسلَّ َم ،افْتَ َق َد ث َاب َِت ب َن قَيْ ٍس ،ف َ
َقال َر ُج ٌل :يا
الله عنه  ":-أ َّن َّ
سول اللَّ ِه ،أَنَا أَ ْعلَ ُم َلك ِعلْ َمهُ ،فأتَا ُه فَ َو َج َد ُه َجالِ ًسا يف بَ ْي ِت ِهُ ،م َن ِّك ًسا َرأْ َسهُ ،ف َ
َر َ
َقال :ما
شَ أْن َُك؟ ف َ
النبي َصلَّ الل ُه عليه وسلَّ َم ،ف َق ْد َح ِب َط
َقالٌّ َ :
ش ،كا َن يَ ْرفَ ُع َص ْوتَ ُه فَ ْو َق َص ْو ِت ِّ
َ
ِ
وس ب ُن أَنَسٍ:
قال كَذَا وكَذَا ،ف َ
فأت ال َّر ُج ُل فأخ َ َْب ُه أنَّ ُه َ
َع َملُهُ ،وهو من أ ْهلِ ال َّنارَِ ،
َقال ُم َ
فَ َر َج َع امل َ َّر َة ِ
اآلخ َر َة ببِشَ ا َر ٍة َع ِظي َم ٍة ،ف َ
َقال :ا ْذ َه ْب إلَ ْي ِه ،فَق ُْل له :إنَّ َك ل َْس َت ِمن أَ ْهلِ
َ
ال َّنارِ ،ولَ ِك ْن ِمن أ ْهلِ ال َج َّنة "ِ رواه البخاري برقم (.) 3613
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مناسبات

يوم المرأة العالمي فرصة
لإلشادة بإنجازاتها ودورها
الرائد في المجتمع
يحتفــل العــامل بيــوم املــرأة العاملــي ،الــذي يعــد فرصــة
للتأمــل يف التقــدم واإلشــادة مبــا حققتــه املــرأة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة واملــرأة العســكرية عــى وجــه
الخصــوص مــن إنجــازات بفضــل اهتــام القيــادة الرشــيدة
التــي وفــرت لهــا كل مقومــات النجــاح والتقــدم واملشــاركة
الفعالــة يف نهضــة الوطــن جنبــا إىل جنــب مــع أخيهــا الرجــل.
وســتبقى ابنــة الوطــن ،فــق الصــورة التــي أراد لهــا صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة،
حفظــه اللــه ،حــن قــال« :ال يشء يســعدين أكــر مــن رؤيــة
املــرأة اإلماراتيــة تأخــذ دورهــا يف املجتمــع وتحقــق املــكان
الالئــق بهــا ..يجــب أال يقــف يشء يف وجــه مســرة تقدمهــا،
للنســاء الحــق مثــل الرجــال يف أن يتبــوأن أعــى املراكــز مبــا
يتناســب مــع قدراتهــن ومؤهالتهــن.
ويســعدين ونحــن نحتفــل بيــوم املــرأة أن نحتفــي أوال
بــأم اإلمــارات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة
االتحــاد النســايئ العــام الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة
األرسيــة رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة أدام
اللــه عليهــا الصحــة والعافيــة ..نحتفــي بدورهــا الكبــر يف
مســرة الدولــة ومســرة العــامل كلــه  ..هــي النمــوذج الرفيــع
البنــة اإلمــارات صاحبــة العطــاء الكثــر واإلنجــاز الالمحــدود
وهــي القــدوة الصالحــة للمــرأة اإلماراتيــة املثــال والنمــوذج
الــذي يحتــذى بــه دامئ ـاً يف العطــاء واإلنجــاز.
كــا يســعدنا ويرشفنــا كذلــك نحــن أبنــاء وبنــات اإلمــارات
ويف يــوم املــرأة أن نتذكــر بــكل فخــر واعتــزاز النمــوذج
املرمــوق للتالحــم القــوي بــن الشــعب والقيــادة يف دولــة
اإلمــارات ..لقــد كان حظنــا موفــورا ً أن هيــأ اللــه لنــا القيــادة
الحكيمــة ملســرة املجتمــع ولــدور اإلنســان رج ـاً أو امــرأة
عــى حــد ســواء يف صنــع حــارضه وتشــكيل مســتقبله .
إن يــوم املــرأة العاملــي إمنــا هــو مناســبة ســنوية متجــددة
نشــعر فيهــا بعظيــم الفخــر واالعتـزاز مبــا يؤكــده هــذا اليــوم
مــن أننــا يف اإلمــارات نحظــى بحمــد اللــه بقيــادة وطنيــة
واعيــة وبرؤيــة اســراتيجية رشــيدة ملجتمــع ناجــح يكــون
فيــه اإلنســان الرجــل واملــرأة عــى حــد ســواء هــو غايــة كل
نشــاط وتكــون فيــه املشــاركة الكاملــة مــن الجميــع هــي
الوســيلة والهــدف يف كل جهــد أو مبــادرة ..ومبــا نالحظــه مــن
دور مرمــوق للمــرأة العســكرية كذلــك يف حاميــة مكاســب
الوطــن والحفــاظ عــى إنجازاتــه واإلســهام يف تقدمــه ومــا
نالحظــه مــن وعــي صــادق لــدى بنــات اإلمــارات مبكانــة
هــذه الدولــة يف العــامل وإدراك كامــل مبــا يــدور يف هــذا العامل
مــن حولنــا مــن تطــورات تفــرض علينــا أن نكــون دامئ ـاً يف
وضــع اســتعداد ومبــادرة بعزميــة قويــة وإرادة ال تلــن .
اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي
قائد عام شرطة رأس الخيمة
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ربيع األمهات في عصر كورونا

رفيف األماني وميراث الحب
أماه من مواطن الجراح وضجيج الفيروسات وتطوراتها المتسارعة في عالمنا،
اسمحي لي أن أخط برسالة تفيض نورا لتكون لقاحا معنويا مؤثرا يالمس شغاف
قلوب األمهات فينثر بين الضفاف عطور البر والوفاء ،وسقا اهلل أيام زمان يا أمي
عندما كان للكلمات أجنحة تحلق وتصفق في فضاءات أرواحنا قبل أن يجندلها
زمن الصعاب ،فالكلمات تبقى خلدة في صدر الزمان ،عصية على اإللغاء واإلندثار
متناسخة مع الوجود اإلنساني تخلد مالحمه التي تتناقلها األجيال وتنهل من آدابها
ُ
وعلومها وأبجدية عطاء ال تنقطع،كلمات لألجيال على مدى األيام حملت على
شغاف قلب ال يزال ينبض برايات أمهات مصممات على مواصلة التضحيات والعطاء
والرسالة المشرقة لتحقيق رفيف األماني.
بقلم :فادي محمد الدحدوح  -باحث دكتوراه وخبير في البحث العلمي ومتخصص في الدراسات العليا

اسمحي يل اذا أماه الغالية رحمك ريب أن أخاطبك
برفقة األمهات فكل األمهات تشبه قلبك الجميل،
وأنت بعيدة راحلة لعامل السامءِ .
حتى ِ
أنت قريبة
تغيب أبدا ً ،وحتى ولو للحظات من اليوم ،إين
ال
ِ
أر ِ
اك كام أرى األمهات اليوم يف ربيعهم الجميل يف
كل زاوية من زوايا العامل يواجهن أعاصري األزمات
ومتوجات الجوائح بتضحيات جسام ،كام أراهم يف
مختربات العلوم واملعارف والتكنولوجيا عاملات
يخرتعن ويبتكرن لقاحات لينجو العامل من الفقد
والخسارة والضجيج ،كام هم كذلك يف غالف كتاب،
وسطور حكمة ،وتذوق طعام ،وغفلة من نوم،
تجل فيه عطا ُء الله ،بالكاد أستطيع
عطاءكم الذي ّ
رسم جامله برسالة ربيعية أكتبها عىل جنا َحي زاجل
ألبسطهام بغالف من نور أمام اإلنسان أينام تواجد
ليقرأ فيها نافذة من قطع منثورة عىل الحياة برائحة
الجنة .ومع قسوة األيام واشتداد األزمات تأيت
األمهات تقدم التضحيات العظيمة وتفيض بالحنان
والعاطفة عىل ظالل أحبتها ،رغم ما تقاسيه من آالم
الحياة ،وتعانيه من ظروف الواقع وقساوته يف نهر
محبتها ،محاوالً عبثاً أن يلوثه ويغري لونه ورائحته،
ولكن يبقى لون الحب يف األمومة طاغياً ،ولقد جاء
يوم األمهات مع انطالق ربيع الحياة لينقش هذا
التاريخ ُ
شالل عطا ٍء ال يتوقَّف ،ودنيا واسعة األفق،
ويحملنا بني حناياه إىل عامل آخر ال وجود للرش فيه،
عامل ميلء بالحب والعاطفة ،بالتضحية والتفاين،
بالخري واألمل ،بيوم جديد أجمل ،ومستقبل مرشق.
الربيع يا أمي يف الفصول هو الخصوبة والشباب
والقدرة عىل التجدّد ،وهذا ما تؤديه األمهات عىل
أتم التامم وخالص الكامل يف رحاب عاملنا ،إذ تنبض
فيه الحياة واألمل والدفء ومعامل الصرب املمزوج
باإلميان والثقة التي تؤسس للمستقبل ،وتحافظ
عىل املايض ،وتنطلق يف الحارض عمالً وأمالً ،تنىس
التعب ،الغي ًة الشكوى ،ضامن ًة وعد األمنيات ،تنظر
إىل آفاق رحبة من النور والضياء ،وكام أن حيوية
أشجار الزيتون منوذجا يف الرسوخ والثبات وال ينتهي

بسنني بسيطة ،كذلك فإن شباب األمهات يدوم
ويعمر ،بحيث يبقى مثمرا ً عىل مدى العمر ،نفتح
أروقة كتاب معاين الربيع لرنى معاين األمومة فال
نجد غري التفاين والبذل يف سبيل الرتبية الصالحة
وإنشاء جيل مثقف وواع ،ويف معاين كتابها ننحني
إجالالً أمام املحبة والعطاء والتضحية وسهر الليايل
للمتابعة من أجل أن تنري املعرفة وتسقط الظالم،
ويأيت النور ،ويبدّل اليأس باألمل والتفاؤل .إسمحي
يل أمي العظيمة أن أُح ّيك لألمهات فستاناً ربيعياً
بألوان فلسطني الزاهرة بالصرب والعطاء ،وأن أضع
عىل روحك العطرة التي تسكن أرض فلسطني طوقاً
ٍ
ببساط ربيعي ،وألكشف لك عن حقيقة لن
من زه ٍر
تغيب عن العامل مهام تعاظم ،أن ربيع الحياة للعامل
لن يرى مرياث الحب ومتام نوره إال مع األمهات،
عطاؤكم برحابة صدر ،وبال حدود ،أروقة الحنان،
ميدان االرتواء يف أوقات الصحاري الجفاف ،حيث
أثبتت األم العربية تحديدا أنها إنسانة عظيمة،
عظيمة يف تضحياتها ،ووفائها وعطائها الثمني،
فاألمهات يا أمي يزرعوا مع كل رشوق شمس القيم
السامية واألخالق الحميدة ،يرسمون البسمة يف كل
أرض يسريون عليها ،يف شغف هذا اليوم الجميل،
أننت مصدر فخرنا واعتزازنا ،أعتز بكل أم ض ّحت
وتض ّحي من أجل نفسها ووطنها وأرستها ،من
أجل أداء رسالة قيمية وأخالقية وتربوية ونضالية
ووطنية ،أفتخر بكل أم تفني حياتها وتكابد مشاق
الحياة بصرب جميل ،وأفتخر بأمي.
كم يدهشني هذا العامل الفائض بالرسعة
والذي يستطيع أن يلخص الكلامت واألحداث
واملناظرات !...نعقد يوما لألمهات ،نتحدث يف
مؤمتر ،نكتب شعرا ،وننرث أدبا ،ونطبق دراسة علمية
عن واقع النساء !..هل تكفي حقاً يا أمي؟ كم
تتوارى كلامت العرفان والحب أمام عطائكم أمهاتنا
خجالً ....امللخص العظيم هنا يا أمي لقد خصك الله
يف كتابه الكريم ،وأوىص بك سيد البرشية« :أمك ثم
أمك ثم أمك».

سالمتك

المناعة النفسية العصبية
ضد كورونا (كوفيد)19

وعلى األخص الفيروس الجديد (كوفيد )19المعروف باسم
انتاب العالم أجمع الهلع والكر والفر الجتياج الفيروسات ً
كورونا .وبات الجميع يبحث عن حلول فاعلة تؤدي إلى أوال الوقاية من هذا الفيروس أو مواجهته وعالجه إن أمكن.
الدكتور ممدوح مختار

هذا وقد أربك هذا الفريوس األنظمة االقتصادية
العاملية وتفىش يف أكرث من  100بلد عىل األقل ،ويعكف
العلامء واألطباء والصيادلة عىل إيجاد األمصال واللقوح
املستأصلة للمرض إن شاء الله.
وقد فكرت ملياً برشيحة علامء النفس واطباؤها ،حيث
ال بد وأن يساعدوا املجتمع الطبي واملجتمعات عموماً
يف سبل الوقاية ،ووجدت لتخصيص موضع قدم ،استطيع
أن أقدم وزماليئ املعونة واملساعدة الواجب عىل كل
متخصص يف هذه الفرتة الحرجة من تاريخنا املعارص.
فيخطىء من يظن إن انتقال العدوى بالفريوسات بكل
أشكالها وتصنيفاتها ينتقل من إنسان إىل آخر أو بأي
وسيلة من وسائل االنتقال املعروفة لدى العامة ،كام
هي راسخة الوجود لدى الخاصة من األطباء والعاملني يف
املجاالت الصحية كافة.
هذا االنتقال يقف فقط عىل الجانب املادي أو الطبيعي
ألشكال إنتقال العدوى ،بل هناك علم حديث يدعى
(علم املناعة النفسية العصبية Psycho-neuro
 immunologyويرمز له اختصارا ً (.)PNI
حيث نجد علوم من قبل علم النفس ،واألعصاب،
واملناعة ،والغدد الصامء ،والوراثة ،والفسيولوجيا الجزئية،
والبيولوجية الجزئية – لتكون هذا العلم الحديث يهتم
يف املقام األول بالوقاية حيث أن أجهزة املناعة املختلفة
تتأثر بالحالة النفسية العصبية السلوكية لإلنسان ،ومن
ثم تتعدل وتتغري معدالت إفراز الغدد الصامء من
الهرمونات املختلفة ،األمر الذي يلقب بدوره يف صياغة
اضطرابات األجهزة املناعية إىل الحد الذي قد يشمل
توقف عمل هذه األجهزة ،أو لنقل (التقليل من كفاءة
عملها) ،ومن ثم قد ت ُفتح الجسم عىل مرصاعيه لالصابات
الفريوسية والعدوى.
وآلية عمل هذه األجهزة الهامة تقع ضمن (التوتر-
اإلسرتخاء) فكلام كان اإلنسان متوت ًرا يعاين من ضغوطات
الحياة -كلام فشل الجهاز املناعي يف القيام بوظائفه التي
هي يف غاية البساطة -منع الفريوسات القاتلة التي ميكن

أن يصاب بها اإلنسان.
وعىل النقيض من ذلك -كلام كان اإلنسان أكرث اسرتخا ًءا
وإيجابية -كان أداء هذه الوظائف غاية يف التنسيق ،ومن
ثم الوقوف يف وجه كل عدو غدار يهاجم هذا الجسم أو
آلية اكتساب العدوى.
فال شك إن اإلنسان الذي يحيا مبزيد من أمراض القلق
والتوتر والغضب واملشاعر السلبية والحزن واإلكتئاب،
هم أكرث عرضة بثالثة أضعاف من الذين يحيون يف منط
صحي سلويك جيد دعامئه الصحة النفسية والسكون
واإلسرتخاء والتفاؤل والنظرة اإليجابية للحياة ،وكل ما
من شأنه رفع قيمة الذات مع املحافظة عىل اإلميانيات
املطلقة واملعتقدات السائدة ،أي أن كل ما يصيبنا هو
مقدر من عند الله سبحانه وتعاىل ،أي التسليم بإرادة
الله ،مع األخذ باألسباب عال ًجا ووقاية.
فعندما يفشل الفرد يف التحكم يف املصادر التي تسبب له
صيغًا أو ازعــا ًجا (ضغوط سلبية) ،فإن جسمه مير بخربة
أو حــــــــالة تعــــــرف باملواجـــــــهة أو الهــــــرب
( ) Fight or Flightوعىل اثر ذلك تزداد رضبات القلب،
يتحول الدم من األطراف إىل العضالت الداخلية ،تتسع
حدقة العني ،يرى األدرنالني والدهون يف الدم ،يتحول
النفس الحجاب الحاجز يف الصدر ،وهذه عمليات حيوية
غري طبيعية تعود بالرضر عىل الجسم وتنكهه ،ومن ثم
يزداد إفراز الهرمونات يف الدم مبارشة ،مام يعطل عمل
األجهزة املناعية ومن ثم تحدث اإلصابات بالعدوى بأي
فريوس بعد إلحاق رضر بهذه األجهزة وغالبًا ما يساعد
عىل إلحاق الرضر بأجهزة املناعة ،مرور الشخص بخربات
حياتية صادمة من قبيل الطالق ،وفاة أحد الزوجني
أو األعزاء وفقد العمل وحاالت الكآبة وتوترات الحياة
املختلفة.
رصا ها ًما
وتؤكد الدراسات يو ًما بعد آخر أن هناك عن ً
بجانب أن يعيش اإلنسان بعيدًا عن الهموم والتوترات
والضغوطات ما أمكن ،ذلك أن العيش يف وسط اجتامعي
حيث (املساندة االجتامعية) يعد متغ ًريا ها ًما يف الوقاية

وتنمية الصحة بجوانبها النفسية والعضوية ،وثبت أن
األشخاص الذين ال يقيمون عالقات اجتامعية طيبة مع
اآلخرين ،وال يتلقون مساندة اجتامعية هم أكرث عرضة
من غريهم لإلصابة باضطرابات فسيولجية وتثبيط جهاز
املناعة ومن ثم اإلصابة بالعدوى الفريوسية.
وهناك دراسات عديدة يف هذا الصدد ،لعل من أهمها
عىل االطالق ،دراسة كونسطبل ورس  1986-التي أنتهت
إىل أن املساندة االجتامعية والعاطفية أحد الوسائل الهامة
يف التخفيف من الضغوط الحياتية واإلصابة أو التسبب
بأمراض العرص ،هذه الدراسات تسمى الدراسات الوبائية
االكلنيكية.
وللتأكيد عىل دور املساندة االجتامعية ووجود الفرد
داخل أرسة ولديه أبناء وزوجة -قام أحد العمالء سنة
( 1991كوهني وتاير بل) يف جامعة كارنجي ميلون يف
والية بنسلفينيا بأمريكا ،بإجراء بحث مطول حيث طلب
من املتطوعني جمي ًعا حقنهم بفريوس الربد العادي
( ،)Rhinovirusوقد قسم هؤالء املتطوعني إىل ثالثة
مجموعات ،األوىل تعاين من توترات وضغوطات حياتية
كثرية منذ أكرث من  6أشهر ،ومجموعة ثانية مرتبطة أرسيًا
وعاطفيًا وهذا مساندة اجتامعية -إال أنهم يعانون من
بعض التوترات ،ومجموعة ثالثة كان لديها أفضل مواجهة
لهذا الفريوس (الربد العادي) عن طريق إزالة التوترات
والضغوط -باإلضافة إىل تلقي مساعدة ودعم معنوي
اجتامعي من أرسهم ،وكانت النتائج أن املجموعة الثالثة
األخرية استطاعت مقاومة فريوس الربد بواقع  ،% 69أما
املجموعة الثانية فقاومت الربد بواقع  % 27أما املجموعة
األوىل فلم تستطع أن تقاوم فريوس الربد العادي.
أي كلام زاد التوتر عند الفرد كلام كانت قدرته املناعية
عىل مقاومة الفريوس أو املرض ضعيفة ،بعبارة أخرى فإن
الضغط النفيس يضعف الجهاز املناعي الذي بدوره يعجز
عن حامية الجسم من مخاطر صحية محتملة.
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خلف القضبان

أجرمت بحق
نفسي وأسرتي
كتب  :النقيب حسن المنصوري وجمال عبدالقادر

يف هذا الباب من خلف القضبان حرصنا عىل االلتقاء بالنزيل ح  .ع  .ب البالغ
من العمر  45عاماً ،من داخل زنزانته باملؤسسة العقابية واإلصالحية برأس الخيمة،
لنتعرف عن قرب األسباب التي أدت إىل سجنه ،وكيف كانت حياته بالسابق وسط
ارسته وأبناءه الخمسة ،وشعوره وهو يقيض فرتة حكمه دون أن يرى أعز الناس
إىل قلبه وناظريه  .قصة مؤملة ومحزنة خرجنا بها من لقاءنا معه ،وكيف تحولت
حياته الهادئة املستقرة رأسا عىل عقب بعد القبض عليه ،وخفايا عديدة كشفها
لنا عن حياته .ويف هذا الصدد نتوجه بالشكر والتقدير إىل إدارة املؤسسة العقابية
واإلصالحية برأس الخيمة عىل تعاونهم الوثيق وتسهيل املهمة للقاء النزالء وإجراء
املقابلة ،ويأيت ذلك إدراكاً وثقة برسالة اإلعالم ودورها يف خدمة املجتمع .
فقدت أحبتي

تحدث لنا بحرقة وأمل ودموع ،وبدت عىل مالمحه لحظات أىس وندم وتأنيب
للضمري ،فقال ولدت يف بيئة طيبة وأرسة محافظة ومستقرة ،وقد حرص والداي
عىل تربيتنا ورعايتنا ،وزرعا فينا الخصال الطيبة يك نكون أبناء أسوياء نستطيع
خدمة انفسنا مستقبال  .وطوال الفرتة السابقة حرصت عىل ارضاء والداي والتودد
إليهم وتلبية رغباتهم دون أن يشعروا بإين اتعاطى ،كام كنت محبوباً وسط أشقايئ
العرشة  ،نلتقي باستمرار خاصة يوم الجمعة نجتمع يف بيت الوالد عىل وجبة
الغداء ،ويكون هذا التجمع العائيل من التجمعات الجميلة ،نستمع لكالم وحديث
الوالد والوالدة املفعم بالحب والديفء العائيل.
بعد فوات األوان

ولكن مع دخويل السجن منذ أربع سنوات بتهمة حيازة املخدرات ،أفتقدت هذا
التجمع العائيل الجميل ،كام مل أعد أرى أبنايئ الخمسة وال اتحدث إليهم ،ألفقد
رؤية أعز وأقرب الناس لقلبي ،ويالها من طامة كربى إنك ت ُحرم من الجلوس
والتحدث مع أبناءك وأحباءك ،وأصبحت اتعرف عىل شؤونهم واحوالهم عن
طريق أخي بعد إن انقطعوا من التواصل معي ،حتى إن زوجتي بعد إن تم
الحكم عيل باملؤبد طلبت الطالق ليتم االنفصال ،وهذا من حقها فليس لها
ذنب أن تبقى عىل ذمه رجل مسجون باملؤبد ،واتسمت حيايت سابقاً مع أبنايئ
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وزوجتي باملودة و الصور التي تحتفظها مخيلتي مليئة بالذكريات الجميلة
والعالقة الحميمة ،خاصة إننا كنا نخرج مع بعض يف رحالت وسفرات خارجية وال
ميكن أن انىس تلك األيام .مل اشك لحظة واحدة إنني سأبتعد عن أرسيت وأفقد
تلك اللحظات ،رغم أين كنت أتعاطى منذ فرته طويلة مل اتخيل هذه النهاية
،حتى إن والداي تأثروا كثريا بدخويل السجن ،وأصبحوا يعانون كثريا ً ،ورصت
ألوم نفيس وأعاتبها جراء ما سببته لهم من أذى وإحراج ،ومل أدرك إن املخدرات
طريقها مأساوي ووخيم وعشت هذه الحقيقة القاسية بعد فوات األوان .
انجرفت خلف طريق الشيطان رفقاء السوء

و َح َم َل ماوصل إليه للرفقة السيئة التي تفتقد إىل مكارم األخالق وااللتزام الديني،
والجري خلف الشهوات وملذات الدنيا ،ولألسف انجرفت خلفهم ومل يساورين
شك أنني سادفع الثمن غاليا إىل إن تم القبض عيل بواسطة رجال املكافحة .وىف
أول ليله بالسجن شعرت إنني يف عامل غريب وبكيت مثل الطفل وعضيت أصابع
الندم ،وأخذت أعاتب نفيس عىل وصلت إليه بهذا املكان بعد أن كنت حرا ً طليقاً
أمارس حيايت اليومية وهوايايت املحببة كركوب الخيل والغوص بدون منغصات،
وأوضح قائالً :يف شهر رمضان الناس تجتمع مع أرسهم عىل مائدة اإلفطار وانأ
يف هذا املكان بعيد عن أوالدي ،سأفتقد هذه األجواء الرمضانية ويالها من غصة،
اسأل الله ونحن مقبلني عىل هذا الشهر الفضيل أن يفرج كربتي وأخرج من جديد،
ألعود إىل أحضان والداي واجتمع بأبنايئ يك أعوضهم عن كل مافاتهم ،وانأ واثق
إن الفرج قادم ،وال نيأس من رحمة الله ،وقيادتنا الرشيدة قلوبهم كبرية ومن
شيمهم العفو ،واين قد تعلمت الدرس من هذه التجربة القاسية ،وبفضل من الله
واملسؤولني يف املؤسسة العقابية واإلصالحية ودعمهم وتوجيهم املستمر حفظت
عددا ً من سور القرآن الكريم وتدبرت ما فيها ،وأيقنت إن مفتاح النجاح العودة
لكتاب الله ،ومن منرب مجلتكم أناشد أبناء بلدي وكل من يتصفح هذه املطبوعة
االلتزام الديني والخلقي ،واالبتعاد عن املخدرات ورفقاء السوء ،وأن يحمي الله
الشباب من هذا النفق املظلم .

من القانون

جريمة اإلنتحار..
حكمها في الشرع والقانون

برزت على السطح هذه األيام وبشكل متسارع في بعض البالد جريمة اإلنتحار ،وهي تتمثل بتخلص الشخص من نفسه التي
أكرمها اهلل ونعمها ،ولم نكن نسمع عن هذه الجربمة مطلقا في األيام الخالية ،وأيا كانت األسباب المؤدية لالنتحار مثل
وضيق المعيشة ،وأدمان المخدرات ،أو المعاناة من المرض ،والهروب من الحياة بأي سبب كان ،فال
عدم تحمل الديون المالية،
ً
يعد هذا مبررا لألقدام على اإلنتحار ،ولقد حرمت الديانات السماوية هذه الجريمة البشعة .
إعداد :سعد محمد  -باحث مستشار قانوني -أبوظبي

ويف رشيعتنا الغراء و كام يقول تعاىل ( َولَ َق ْد كَ َّر ْم َنا
بَ ِني آ َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِف ال َ ِّْب َوالْ َب ْح ِر َو َر َزقْ َنا ُه ْم ِم َن
الطَّيِّبَ ِ
ل كَ ِثريٍ ِم َّم ْن َخلَ ْق َنا تَف ِْض ًيل)
ات َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم َع َ ٰ
صدق الله العظيم –االرساء  70ويقول سيد الخلق
يف -حديث أَيب ُه َريْ َر َة ريض الله عنه َعنِ ال َّنب ِِّي صىل
الله عليه وسلم ق ََالَ ( :م ْن ت َ َردَّى ِم ْن َجبَلٍ فَ َقتَ َل نَف َْس ُه
فَ ُه َو يف نَا ِر َج َه َّن َم يَ َ َتدَّى ِفي ِه خَالِدًا ُم َخلَّدًا ِفيها أَبَدًا،
َو َم ْن ت َ َح َّس ُس ًّم فَ َقتَ َل نَف َْس ُه ف َُس ُّم ُه يف يَ ِد ِه يَتَ َح َّسا ُه
يف نَا ِر َج َه َّن َم خَالِدًا ُم َخلَّدًا فيها أَبَدًاَ ،و َم ْن قَتَ َل نَف َْس ُه
ِب َحدي َد ٍة فَ َح ِدي َدت ُ ُه يف يَ ِد ِه يَ َجأُ بِها يف بَطْ ِن ِه يف نَا ِر
َج َه َّن َم خَالِدًا ُم َخلَّدًا ِفيها أَبَدًا) .و(-حديث ث َاب ِِت بْنِ
الضَّ َّح ِ
حاب الشَّ َج َر ِة ،أَ َّن َر ُس َ
ول الل ِه
اكَ ،وكا َن ِم ْن أَ ْص ِ
ِ
ٍ
صىل الله عليه وسلم ق ََالَ ( :م ْن َحل ََف َعىل ملَّة غ َْيِ
اإل ِْسالمِ فَ ُه َو كَام ق ََالَ ،ولَ ْي َس َعىل ابْنِ آ َد َم نَ ْذ ٌر ِفيام
ِش ٍء يف ال ُّدنْيا ُعذ َِّب ِب ِه
ال َ ْيلِ ُكَ ،و َم ْن قَتَ َل نَف َْس ُه ب َ ْ
ِ
ِ
يَ ْو َم الْ ِقيا َم ِةَ ،و َم ْن لَ َع َن ُم ْؤ ِم ًنا فَ ُه َو كَ َقتْلهَ ،و َم ْن قَذ ََف
ُم ْؤ ِم ًنا ِب ُك ْف ٍر فَ ُه َو كَ َقتْلِ ِه).هذا من ناحية الرشع والذي
يتوعد املنتحر بعذاب أليم يوم القيامة ألن املنتحر
قد يأس من رحمة الله ومل يجعل الله نصب عينيه
،وخرج من رحمة الله تعاىل ،حتى أن بعض العلامء
يحرمون الصالة عليه بعد موته بوصفه خروج من
ملة اإلسالم إىل الكفر ،والصالة عىل الكفار ،وتختلف

طريقة اإلنتحار من مكان إىل أخر ومن وسيلة
ألخرى .فقد يكون القفز من مكان عال يف البحر أو
عىل االرض ،ويكون برشب السم واملبيدات الحرشية
والزراعية ،أو التعليق يف مراوح السقف ،أو أعمدة
األنارة ،أوقطع االوردة والرشارين ،أو الحرق بسكب
البنزين عىل الجسد وأشعال النار فيه ،أو الخنق
بحبل وغريها من الوسائل،ـ ومن ناحية القانون فقد
فرق القانون بني اإلنتحار والرشوع فيه  ،فإذا متت
الجرمية فالعقاب عليها إال يف حالة وجود شخص
أو أشخاص أعانوه عىل اإلنتحار بتقديم وسيلة من
الوسائل ألمتام جرميته ،أو أمتناع شخص كان بجواره
وكان ميكن أن يبعده عن الجرمية ،أما يف حالة
الرشوع وعدم أمتام الجرمية فإن القانون يف دولة
اإلمارات يجرم عملية الرشوع باإلنتحار حيث نصت
املادة ( )335من قانون العقوبات االتحادي رقم ()3
لسنة  1987وتعديالته لسنة  2006عىل أنه :
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو
بالغرامة التي ال تتجاوز خمسة آالف درهم أو
بالعقوبتني معاً ،كل شخص يرشع يف اإلنتحار،
ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية
وسيلة عىل اإلنتحار إذا تم بناء عىل ذلك .وإذا كان
املنتحر مل يتم الثامنة عرشة أو كان ناقص اإلرادة

أو اإلدراك عد ذلك ظرفاً مشددا ً .ويعاقب املحرض
بعقوبة القتل عمدا ً أو الرشوع فيه بحسب األحوال
إذا كان املنتحر أو من رشع يف اإلنتحار فاقد االختيار
أو اإلدراك.
والتشكل الجرمية قلقاً يف دولة األمارات العربية
املتحدة ،نظرا لطبيعة الناس ومتسكهم بالدين
اإلسالمي الصحيح ،والذي يهدف إىل أستنكار هذه
الجرمية من األساس ،ووفقاً لالحصائيات فإنها حاالت
نادرة ،وتكون أغلبها من الجنسيات غري العربية التي
تعيش بالبالد بأعداد كبرية ومتعددة ،ووفقاً لدراسة
لرشطة ديب أجريت حول تلك القضية ،فإن الشباب
ميثلون الفئات األكرث ميالً لإلنتحار ،حيث إن النسبة
األكرب من حاالت اإلنتحار وقعت دون سن الثالثني،
ومعظمهم ينتمون إىل جنسيات آسيوية .وخلصت
الدراسة التي قسمت املنتحرين إىل فئات ،ولفتت
إىل اجتامع مسببات عدة يف قرار اإلنتحار ،منها
اإلدمان عىل املخدرات ،وتعاطي املؤثرات العقلية.
كام أن الضغوطات األرسية متثل  % 35من مسببات
اإلنتحار لدى األمهات اللوايت يعاين أحد أبنائهن من
مرض عضال .وأن الديون املالية متثل  % 10من
املسببات التي تحدث لدى من يعانون أزمات مالية
وأغلبهم من العامل
العدد (  ) 294إب ــريل 2021
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شهدت أشهر صلح في التاريخ اإلسالمي

الحديبية  ..خلدها القرآن ببيعة الرضوان
تعتبر منطقة الحديبية غرب
مكة المكرمة من المواقع
التاريخية واآلثار ًالنبوية
ً
التي شهدت حدثا عظيما
وهو بيعة الرضوان ،التي
ذكرت في القرآن الكريم،
هذا الموقع التاريخي
وظل ً
متمسكا بمكانته وعبقه
ً
على مدى أربعة عشر قرنا
حتى هذا العصر .وتعود
أسباب التسمية بالحديبية
إلى شجرة حدباء كانت في
الموقع ولذلك نسبت إليها
وهي الشجرة التي تمت
تحتها بيعة الرضوان.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

طريق القوافل
ومتثل الحديبية محطة مهمة لقوافل الحجاج الذين يقصدون مكة املكرمة عىل مر
العصور ،وقد جعلها موقعها عىل هذه األهمية لكونها تقع عىل منحى حدود الحرم من
الجهة الغربية ،ونظ ًرا ملوقعها أصبحت منطقة تفتيش وعبور حيث يوجد مركز أمني
منذ سنوات طويلة ،ويذكر قدامى السكان أن قوافل الحجاج السائرين عىل أقدامهم
والراكبني عىل الجامل كان ميتطيها الحجاج إىل مكة املكرمة عرب طريق الحديبية لعدم
وجود وسائل نقل أخرى ،ومع ظهور السيارات ظلت الحديبية تحتفظ مبوقعها كنقطة
توقف ومحطة مرور باعتبارها األخرية قبل الدخول يف حدود الحرم.
مسجد الحديبية
يقع مسجد الحديبية قرب مكة املكرمة عىل طريق جدة القديم ,يف مكان يعرف اآلن
بالشمييس ،يبعد قرابة  24كيلو م ًرتا من املسجد الحرام وقرابة  2كيلو مرت من حد الحرم،
وبني املسجد الحديث بجوار املسجد األِثري القديم املبني بالحجر األسود والجص.
وسميت منطقة الحديبية نسبة إىل برئ الحديبية قرب الشجرة التي بايع الرسول محمد
 صىل الله عليه وسلم  -تحتها ما عرف يف التاريخ ببيعة الرضوان ،وهناك رواية تعيدالتسمية إىل شجرة حدباء كانت يف ذلك املوضع  ،وتعرف اآلن مبنطقة الشمييس وتقع
إىل الغرب من مكة املكرمة وخارجة عن حدود الحرم.
وقد خرج النبي صىل الله عليه وسلم ومن معه من املهاجرين واألنصار ومن لحق بهم
من العرب وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة  ،إشارة إىل خروجه السلمي  ،حتى إذا
كان بعسفان وهي بلدة صغرية يف شامل مكة املكرمة تبعد عنها بـ  80كيلو م ًرتا ،جاءه
من يخربه بأن قريشاً قد سمعت بخروجه وأعدت العدة لقتاله  ،فسلك عليه الصالة
والسالم طريقاً مخالفاً حتى إذا وصل إىل ثنية املراد وتعرف اليوم بفج الكرميي  ،هبط
إىل الحديبية عىل طريق مكة املكرمة  -جدة القديم ،وعندها بركت ناقة الرسول  -صىل
الله عليه وسلم  -القصوى ،فضج الناس وقالوا خألت القصواء ،فرد عليهم  -صىل الله
عليه وسلم  :-ما خألت ،وما هو لها بطبع ولكن حبسها حابس الفيل.
وقال الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم  " :ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة سألونني
فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها " ،وقد بدأ الحوار بني قريش والنبي محمد "صىل الله
عليه وسلم" ،وانتهى األمر بكتابة عهد بينهم سمي بعهد الحديبية يف املنطقة املسامة
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اآلن بالشمييس  .ويف هذه املنطقة يف السنة السادسة للهجرة متت بيعة الرضوان تحت
الشجرة حينام دعا رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -الناس إىل البيعة ،وقد ورد ذكرها
يف القرآن الكريم  ،قال تعاىل ( إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون الله ) وقال تعاىل  ( :لَ َق ْد
ض الل ُه َعنِ امل ُ ْؤ ِم ِن َني إ ْذ يُبَاي ُعون ََك تَ ْح َت الشَّ َج َرة(.
َر ِ َ
ويف السنة نفسها وقع الصلح بني رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -واملرشكني ملدة عرش
سنني  ،وكتبه سيدنا عيل ابن أيب طالب  -ريض الله عنه  ،-ونقضه املرشكون بعد سنتني
ما َع َّج َل بفتح مكة  ،والصلح معروف بصلح الحديبية.
بيعة الرضوان وصلح الحديبية
وحول واقعة صلح الحديبية فقد ذكرت كتب السرية النبوية الرشيفة أن رسول الله
صىل الله عليه وسلم كان قد رأى يف املنام وهو باملدينة أنه داخل هو وأصحابه املسجد
الحرام ،وآخذ مفتاح الكعبة ،وطائف بالبيت العتيق .فأخرب بذلك أصحابه ،ففرحوا بهذه
الرؤية فر ًحا شديدًا ،وتش َّوقت نفوسهم لتلك الساعة ،وحسبوا أنهم داخلو مكة خالل
وقت ليس بالبعيد .ثم إن رسول الله صىل الله عليه وسلم ،خرج قاصدًا مكة غرة ذي
القعدة من السنة السادسة للهجرة ،وكانت قريش ملا سمعت بخروج النبي صىل الله
عليه وسلم قد عقدت جلسة طارئة ،لبحث املوقف وتداعياته ،وخرجت من تلك الجلسة
بقرار جامعي ،حاصله صد املسلمني عن البيت الحرام كيفام كان ،ومهام كلفها ذلك من
مثن .ثم قامت قريش بإرسال الرسل للمفاوضة مع رسول الله صىل الله عليه وسلم عىس
أن تثمر تلك املفاوضات عن ثنيه عن عزمه وقصده من دخول البيت الحرام.
وأرسل عثامن بن عفان إىل قريش ،وقال أخربهم أنا مل ِ
نأت لقتال وحرب ،وإمنا جئنا
ْ
ُع َّم ًرا ،فاحتبست عثامن ريض الله عنه عندها وطال احتباسه ،حتى شاع بني املسلمني
أنه قتل ،فلام بلغ خرب تلك الشائعة رسول الله صىل الله عليه وسلم ،قال« :ال نربح حتى
نناجز القوم» ،ثم دعا أصحابه إىل البيعة ،فثاروا إليه يبايعونه عىل أال يفروا ،وبايعته
جامعة عىل املوت .وقد ذكر القرآن الكريم خرب هذه البيعة ،ومدح أصحابها ،ورضا الله
عنهم ،وألجل ما ذكره الله تعاىل ،سميت هذه البيعة «بيعة الرضوان» ،ثم أرسعت قريش
يف إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح ،فلام رآه النبي صىل الله عليه وسلم قال :قد سهل
طويل ثم اتفقا عىل
لكم أمركم ،أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل ،فتكلم سهيل ً
قواعد ما عرف يف اإلسالم بـ «صلح الحديبية» ،نسبة إىل املكان ،وقد ارتبط هذا الحدث
يف ذاكرة املسلمني كلام مروا عىل تلك املنطقة.
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الحديبية اليوم
تعترب منطقة الحديبية اليوم ضاحية من ضواحي مكة املكرمة ،وكان يسكنها عدد كبري
من القبائل املعروفة ثم هجرتها إىل مكة املكرمة وجدة بحثًا عن املعيشة ويف السنوات
األخرية انتعشت الحياة من جديد يف ضاحية الحديبية وشهدت زحفًا سكانيًا كثيفًا ويف
ظل املرشوعات التطويرية التي تشهدها مكة املكرمة وتكونت عدة أحياء عىل ميني
وشامل القادم إىل مكة املكرمة ،وأحياء الحديبية أو الشمييس كام يطلق عليها البعض
أحيانًا تتألف من مجموعة كبرية من البيوت املتالصقة.

حمدان بن راشد آل مكتوم  ..مواقف ومآثر
ودعت دولة اإلمارات العربية المتحدة أحد فرسانها ورجالها
المخلصين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن
وعزته  ،وهو سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم
دبي وزير المالية الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء
واإلنجازات  ،فقد كان سموه أول وزير للمالية في الحكومة
االتحادية وحتى وفاته يرحمه اهلل.
الفقيد يرحمه اهلل له العديد من المآثر والمواقف الوطنية في
مختلف المجاالت  ،وكانت أياديه البيضاء تصل إلى جميع أصقاع
العالم من المحتاجين والمستحقين  ،فكان سموه أحد رواد العمل
الخيري واإلنساني.
ً
إعالميا نتذكره في مناسبات عدة لعل أهمها موسم " القفال "
أضخم سباق تراثي بحري للقوارب الشراعية  ،والذي انطلق للمرة
األولى في عام 1991م بمبادرة من سموه ولحقتها العديد
من المبادرات ذات الصلة.
ً
ً
ً
ً
ً
" القفال" لم يكن حدثا رياضيا تراثيا وحسب  ،إنما كان حدثا وبرلمانا
ً
إعالميا في ضيافة الشيخ حمدان يرحمه اهلل  ،وفي ذلك التجمع
اإلعالمي ينتظر الجميع تصريحات سموه التي تثري الساحة
الرياضية بالمزيد من اإلثارة واإلفادة  ،وال يقتصر اللقاء المفتوح
على الرياضة التراثية وإنما يشمل شؤون مالعب الكرة المستديرة
كذلك  ..لقد كانت مجالسه الخاصة والعامة تحمل نكهة خاصة
في كل شؤون الحياة.
كانت لرؤية سموه أولويات من أجل الصالح العام ومصالح الشعب
 ،وهنا أتذكر أحد أشهر تصريحاته عندما قال  " :في يوم من األيام
وصلت ميزانية األندية  800مليون درهم أي ما تعادل تكلفة بناء
 540بيت شعبي للمواطنين " وذلك في إشارة منه إلى أن ضخ
هذه المبالغ في تشييد منازل لألسر المواطنة أولى من هدرها
على أندية رياضية ال تحقق النتائج المرجوة.
حياة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحمل في طياتها العديد
من المواقف المشرفة واإلنسانية  ،كان ال يتواني  -يرحمه اهلل -
عن دعم وتحفيز القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية والخيرية
والرياضية وكل ما يعود نفعه للبالد والعباد  ،وخير مثال على
ذلك  ،جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ،
ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز.
ومضة أخيرة :
مآثره كثيرة ومناقبه عديدة  ،سيرته كفاح ومسيرته نجاح  ..حمدان
بن راشد  ،امتداد لمدرسة زايد و راشد.

www.spa.gov.sa
المصادر www.al-madina.com
والمراجع www.alittihad.ae :
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ومضات

صلح الحديبية ..أعظم فتح في اإلسالم
قال أنس ملا رجعنا من الحديبية ،وقد حيل بيننا وبني نسكنا ،فنحن بني الحزن والكآبة
 أنزل الله عز وجل( :إِنَّا فَتَ ْح َنا ل ََك فَتْ ًحا ُمبِي ًنا)« ،سورة الفتح :اآلية  ،»1فقال رسول اللهصىل الله عليه وسلم« :لقد أنزلت عيل آية هي أحب إ ّيل من الدنيا وما فيها كلها» ،وقال
ابن عباس إن اليهود شتموا النبي واملسلمني ملا نزل قوله« :وما أدري ما يفعل يب وال بكم»،
وقالوا كيف نتبع رجالً ال يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك عىل النبي فأنزل الله تعاىل( :إِنَّا
فَتَ ْح َنا ل ََك فَتْ ًحا ُمبِي ًنا * لِيَ ْغ ِف َر ل ََك اللَّ ُه َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْب َِك َو َما تَأَ َّخ َر َويُ ِت َّم نِ ْع َمتَ ُه َعلَيْ َك
َصا َعزِي ًزا)« ،سورة الفتح :اآليات  .»3 - 1قال
ص َك اللَّ ُه ن ْ ً
صاطًا ُم ْستَ ِقيامً * َويَ ْن ُ َ
َويَ ْه ِديَ َك ِ َ
السعدي ،هذا الفتح هو صلح الحديبية ،حني صد املرشكون رسول الله صىل الله عليه
وسلم ملا جاء معتمرا ً ،صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صىل الله عليه وسلم عىل
وضع الحرب بينه وبينهم عرش سنني ،وعىل أن يعتمر من العام املقبل ،وعىل أن من أراد
أن يدخل يف عهد قريش وحلفهم دخل ،ومن أحب أن يدخل يف عهد رسول الله وعقده
فعل .وبسبب ذلك ملا أمن الناس بعضهم بعضاً ،اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل،
وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك األقطار ،يتمكن من ذلك ،وأمكن الحريص عىل
الوقوف عىل حقيقة اإلسالم ،فدخل الناس يف تلك املدة يف دين الله أفواجا ،فلذلك سامه
الله فتحاً ،ووصفه بأنه فتح مبني أي ظاهر جيل ،وذلك ألن املقصود يف فتح بلدان املرشكني
إعزاز دين الله ،وانتصار املسلمني ،وهذا حصل بذلك الفتح ،ورتب الله عليه عدة أمور،
فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وذلك  -والله أعلم  -بسبب ما حصل
بسببه من الطاعات الكثرية ،والدخول يف الدين بكرثة ،ومبا تحمل صىل الله عليه وسلم
من تلك الرشوط التي ال يصرب عليها إال أولو العزم من املرسلني ،وهذا من أعظم مناقبه،
أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ،ونرصك عىل
أعدائك ،واتساع كلمتك ،ويهديك رصاطا مستقيام تنال به السعادة األبدية ،وينرصك الله
نرصا ً عزيزا ً قوياً ال يتضعضع فيه اإلسالم ،بل يحصل االنتصار التام ،وقمع الكافرين .قال
ابن الجوزي يف «زاد املسري» ،يف املراد بالفتح أقوال ،أحدها أنه كان يوم الحديبية ،قاله
األكرثون ،وقيل إنه فتح مكة ،وقيل فتح خيرب ،وقال الرباء بن عازب نحن نعد الفتح بيعة
الرضوان ،وقال الشعبي هو فتح الحديبية ،غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،وأُطعموا
نخل خيرب ،وبلغ الهدي محله ،قال الزهري مل يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ،وذلك
أن املرشكني اختلطوا باملسلمني فسمعوا كالمهم فتمكن اإلسالم يف قلوبهم ،وأسلم يف ثالث
سنني خلق كثري وكرث بهم سواد اإلسالم ،وقال مجاهد ،يعني بالفتح ما قىض الله له من
نحر الهدي بالحديبية وحلق رأسه .قالت السيدة عائشة ريض الله عنها إن رسول الله
صىل الله عليه وسلم رأى يف النوم كأن قائالً يقول له لتدخلن املسجد الحرام إن شاء
الله آمنني ،فأصبح فحدث الناس برؤياه ،وأمرهم بالخروج للعمرة ،وذكر أهل العلم أنه
خرج واستنفر أصحابه للعمرة ،وذلك يف سنة ست ،وساق هو وأصحابه البدن ،وأحرم
ولبى ،فبلغ املرشكني خروجه ،فأجمعوا رأيهم عىل صده عن املسجد الحرام ،وجاءه بديل
بن ورقاء يف ركب وقالوا جئناك من عند قومك وقد استنفروا لك األحابيش ،يقسمون ال
يخلون بينك وبني البيت ،فقال صىل الله عليه وسلم« :مل نأت لقتال أحد إمنا جئنا لنطوف
بهذا البيت ،فمن صدنا عنه قاتلناه» ،وجعلت الرسل تختلف بينهم ،فأجمعوا عىل الصلح.
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محطات شعرية

إعداد  :الشاعر علي المزروعي

m

محمد عبداهلل بالشر الخاطري

أزعــل عليــك وخاطــري فيــك
أقــول لــك ببعــد وأناجيــك
ال شــفت زولــك قلــت لبيــك
ليتــك تقلــل مــن تغلّيــك
وهاويــك
مغــرم
مادامنــي
والشــوق مضنينــي ومضنيــك
ياللــه تعــال وعطنــي ايديــك
رش معلــق كبــدي وبعطيــك

m

42

خميس بن زايد الكعبي

أزعل عليك
وأشــره وقلبــي ممتلــي شــوق
وأجتنبــك وآنــا لــك آتــوق
يــا مرحبــا يــا َعــز مخلــوق
ورفــوق
مبعــروف
وتاخذنــي
وغــاي يجــري لــك فالعــروق
وش لــه نزيــد قلوبنــا حــروق
دام الوصــل يــا زيــن ملحــوق
الــذوق
ياعالــي
الغــا
كل

أمر تدلل

أمــر تدلــل واملطاليــب تفــداك

بـاتـــت عـيـــون الـنـــاس يـــم الـــعاللي

محــاك ياحصبــا ويازيــن ممشــاك

لوطلبتــك عمــري ومالــي عطيتــك

لنــك عزيــز والبعــد حــد يســواك

غالــي علــى قلبــي وانــا مــا نســيتك

يرتــاح بالــي يــوم احظــى بلقيــاك

يــاورد مــن طيبــك ولطفــك هويتــك

يابوعيونــن ســود محــا محيــاك

مثــل القطــا تــدرز بقلبــي مشــيتك

عاهــدت نفســي ياقمرمــول منســاك

وامــر تدلــل لــو بعمــري فديتــك
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تكريم

ً

تقديرا لرعايتها مخيم زايد العالجي

" "999تكرم بنك دبي اإلسالمي

كرمت مجلة " "999مجلة الثقافة االجتامعية
واألمنية الصادرة عن وزارة الداخلية ،بنك ديب
اإلسالمي ،تقديرا ً لرعايته مخيم زايد العالجي
الذي تقيمه مؤسسة نور ديب الخريية إحدى
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية
لتلبية احتياجات أصحاب الهمم ممن يعانون
من اإلعاقة البرصية ،وذلك بالتعاون مع مجلة"
 "999كرشيك إعالمي للمؤسسة التي تقدم
خدماتها اإلنسانية يف املناطق املحتاجة بقاريت
آسيا وأفريقيا ،بالتنسيق مع وزارة الخارجية
والتعاون الدويل وسفارات الدولة يف الخارج.
وقام العقيد عوض صالح سعيد رئيس تحرير
مجلة " "999بتسليم درع تقديرية وشهادة
شكر وتقدير إىل وفد من بنك ديب اإلسالمي.
ونقل العقيد سعيد إىل وفد البنك ،تحيات
سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير
مجلة" ،"999وشكره وتقديره للبنك عىل
مشاركته كراع ذهبي يف رعاية مخيم زايد

العالجي  ،والذي تقيمه مؤسسة نور ديب
الخريية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل
مكتوم العاملية لتلبية احتياجات أصحاب
الهمم ممن يعانون من اإلعاقة البرصية.
وأكد العقيد سعيد أن إسهام مجلة" "999
يف توفري الرعاية ملخيم زايد العالجي جاءت
يف إطار املشاركة باملبادرات والفعاليات
داخل وخارج الدولة لتخليد ذكرى القائد
املؤسس للدولة املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "  ،وذلك
يف ظل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية  ،ومتابعة سعادة خليل داوود
بدران رئيس لجنة تطوير مجلة " ، 999بهدف
تحقيق رؤية وشعار املجلة يف تعزيز عالقة
الرشطة باملجتمع .
وأضاف أن الخري والعطاء أصبحا نهجاً ثابتاً
وارثاً متيزت به إمارات الخري من خالل مسريتها

اإلنسانية العامرة ومبادئها التي أرساها
املغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه"،
والذي امتد عطاؤه إىل مختلف بلدان العامل ،
ما جعله يف أعني األجيال قدوة القادة الحكامء
من أهل الخري والعطاء.
وجدد العقيد سعيد الشكر والتقدير لبنك ديب
اإلسالمي عىل مشاركته كراع ذهبي يف رعاية
هذا املخيم ،وهو أحد املصارف الرائدة يف
الدولة يف مجال العمل اإلنساين واملسؤولية
املجتمعية.
وتقدم وفد البنك بتحية شكر وتقدير إىل
سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة
تطوير مجلة " ،"999والعقيد سعيد وأرسة
املجلة ،عىل هذه اللفتة التكرميية للبنك،
مشيدا ً بالدور الذي تقوم به املجلة لتوعية
أفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني ،ومبدياً
االستعداد للتعاون معها مستقبالً يف أي فعالية
أو مبادرة داخل وخارج الدولة.
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ركن المالعب
إعداد :حسن المنصوري

السياحة الرياضية ..فوائد ومكاسب وانجازات

أسهمت السياحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة برسم الجزء الهام من االقتصاد
اإلمارايت يف جميع إمارات ومدن الدولة ،ومنها السياحة الرياضية التي تعد قوية بشكل
بارز ومؤثر يف جوانب أخرى ومنها الرتويحية والتسويقية إضافة إىل االقتصادية.
وتسابقت مختلف الجهات يف الدولة لتقديم أفضل الربامج ألستقطاب الضيوف من
أبطال عامليني والعبني ومدربني يف مختلف البطوالت إضافة إىل تنظيم دورات رياضية
مميزة تجمع بني الهاوي واملحرتف ولكال الجنسني وجميع األعامر ،وساهمت بسياحة
مميزة عرب الرياضة.
وكان اجتامع وزراء السياحة يف دول مجلس التعاون الخليجي قد اختار إمارة رأس
الخيمة لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام  ،2021للسنة الثانية عىل التوايل ،تأكيدا ً
عىل جهودها الرسيعة والفعالة للتصدي ألزمة كوفيد ،-19األمر الذي ساهم يف حصولها
عىل االعتامد الدويل كوجهة سياحية آمنة للسياحة الداخلية.
وانطالقًا من ذلك تستضيف إمارة رأس الخيمة يومي  8و  9من شهر أبريل الحايل أغىل
بطولة دولية لبناء األجسام واللياقة البدنية من ناحية الجوائز املالية ،والتي تبلغ نحو
 100الف دوالر أمرييك وتنظمها سلسلة متاجر «واوان بروتني» للمكمالت الغذائية ،وتم
التوقيع عىل اتفاقية إقامة البطولة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الرشقي
رئيس مجلس إدارة اتحاد اإلمارات لبناء األجسام واللياقة البدنية ،وعادل واوان الشمري
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة رشكات واوان بروتني للمكمالت الغذائية ،تأكيدا
ألهمية البطولة يف دعم السياحة الرياضية فضال عن مامرسة الرياضة ذاتها.
ويف جانب أخر يبحث يف الوقت الحارض تنظيم رأس الخيمة خالل الفرتة املقبلة بطولة

دولية كربى يف (تنس الشاطئية) الستثامر السواحل الجميلة التي تضمها اإلمارة والبنى
التحتية املميزة يف جميع الجوانب يف استقطاب السواح.
والبد من الحديث عن أحد أقوى وأبرز سباقات نصف املاراثون التي تنظمها إمارة رأس
الخيمة منذ  15عاماً ،وما أسفر عنه من سياحة رياضية دولية مميزة جذبت اآلالف من
السواح ،واحتفت رأس الخيمة مؤخرا بدورة  2021املدرجة عىل القامئة الذهبية لالتحاد
الدويل أللعاب القوى بتنظيم النسخة رقم  15من السباق ،أكدت من خالله مكانة
النصف ماراثون الرائد ونجاحه الفائق خالل السنوات السابقة باجتذابه نخبة من
أفضل العدائني املحرتفني ،باإلضافة إىل الهواة من محبي مامرسة رياضة الجري ليخوضوا
هذا التحدي املمتع ضمن األجواء املميزة التي تتمتع بها رأس الخيمة.
واليغيب عن الذاكرة أقدم وأقوى دورة رمضانية شهدتها مالعب رأس الخيمة لسنوات
طويلة ،وكانت دورة جاذبة للسياحة والرياضة يف أن وأحد لخصوصيتها املجتمعية ،أال
وهي «دورة صقر الرمضانية« والتي شهدت مشاركة أبطال عامليني ذاع صيتهم وأسهمت
إضافة إىل جانب الرياضة بدور سياحي مميز ،ومنها استضافة رأس الخيمة لنهايئ بطولة
أسيا للشباب وأحدى مجاميع مونديال الناشئني يف وقت أخر.
وتعد السياحة الرياضية يف اإلمارات رائدة يف الكثري من الجوانب ،ومن أهم التجمعات
الرياضية الرفيعة املستوى التي نظمتها العاصمة أبوظبي وأثرت بشكل فاعل يف تنمية
السياحة الرياضية استضافة «بطولة العامل لألندية بكرة القدم» ألربع سنوات ،وبواقع
سنتني بني الحني واآلخر ،وبطولة كربى بالتنس وطواف أبوظبي الدويل للدراجات
الهوائية والذي أصبح اسمه الحقا طواف اإلمارات ،وبطوالت رياضية أخرى عديدة
توسمت بالطبيعتني السياحية والتنافسية.
كام وتعترب إمارة ديب الواجهة املميزة يف ذلك الستقطابها أبرز الرياضيني ،وقادة الرياضة
وصناع القرار الريايض خالل الزيارات التقليدية ،أو من خالل تنظيم امللتقيات الرياضية
الدولية التي مهدت ملكاسب عالية ومميزة ،قادت بشكل تدريجي لتكون ديب مدينة
رياضية ،فضال عن سياحية رائدة عىل مستوى العامل ،ومن أبرز النجوم العامليني الذين
ساهموا بذلك رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم السويرسي (انفانتينيو) واألسطورة
الراحل (ديغو مارادونا) والنجم األرجنتيني (ليونيل مييس) والدويل الربتغايل (كريستيانو
رونالدو).
وأسهمت إمارات الدولة األخرى باستقطاب السواح من خالل مناسبات رياضية أخرى
ومنها بطولتي العامل لبناء األجسام ،والتايكواندو يف الفجرية ،وبطوالت العامل بالرياضات
البحرية يف الشارقة وسواها من البطوالت ،إضافة إىل فعاليات مختلفة أخرى.

منتقدي التحكيم وصراخهم المستمر
ما إن نتقدم خطوات يف مجال ما ،إال وينربي هواة الزعيق بالهراء اعتقادا منهم ،أن
ما يطرحونه هادف وبناء ،ويف هذا إساءة للمنجز من قبل أشخاص غري متخصصني
ال هدف لهم إال البحث عن الشهرة ،حتى وإن كان الضحية منجز من منجزاتنا،
وهنا يجب التوقف واملحاسبة وبقوة ،ليك نحمي املستقبل املرشق من أمثال هؤالء
املتشدقني .ما أن تنتهى املباريات إال ويبدأ الحديث عن حكام املباريات ،ونرى
معظم الربامج الرياضية تخصص جز ًء من برنامجها للحديث عن الحكم وأخطاؤه
التي وقع فيها .وهنا تربز عدة أسئلة ما الهدف من استعراض أخطاء الحكام ،هل هو
من أجل سل السيف عىل الحكم واستعراض العضالت عليه وعد أخطاءه؟ أم الهدف
هو زيادة اإلحتقان والتعصب الريايض لدى الجامهري الرياضية ،وتأكيد أن فريقهم
خرس بسبب أخطاء الحكم ؟ أم الهدف تشجيع األندية عىل إصدار بيانات إعالمية
مستهلكة ،وأن سبب الخسارة حكم املباراة؟ أم الهدف أن يكون هناك مصدر دخل
إضايف لبعض الحكام من هذه الربامج ؟
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بقلم حسن القبيسي

يا أيها املهتمون بالشأن الريايض ،يجب عىل الجميع أن يقف صفاً وأحدا ً مع
حكامنا ومساندتهم فكل حكام العامل يخطئون ويف جميع الدوريات ،ولكن لدينا
أول شامعة للخسارة (الحكم مل يعطينا حقنا) ،وليت من ينتقد الحكام يف تلك
الربامج كانت أخطاؤهم بسيطه يف حقبتهم التحكيمية ،بل إن أغلبهم أرتكب أخطا ًء
جسيمه ال تنىس مع مرور الوقت وتقادم الزمن ،فكيف يتقبل الحكم النقد من
حكم معتزل أخطاؤه أكرث فداحه واآلن يتصيد أخطاء اآلخرين بل ويقيمهم  .أن
جامهرينا الرياضية أصبح لديها من الوعي يف قوانني كرة القدم الكثري ،وال تحتاج
ملحلل تحكيمي يبينها ،وأن مثل هذه الربامج تزيد التعصب الريايض واالحتقان
الجامهريي ،وكره بعض األندية بسبب بيان أخطاء الحكم ،وأنها صبت ملصلحة فريق
عىل آخر  .إذا أردنا لحكامنا التميز واالبداع والتألق فيجب علينا أن نقف معهم ،وأن
نبتعد عن تصيد أخطائهم فهناك لجنة خاصة بهم هي من تبني لهم تلك األخطاء،
وتعالج املشاكل املوجودة يف التحكيم .

ركن المالعب

«آسيوي الدراجات»

في الشباك

أسامة الشعفار
يحتفظ برئاسة

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

دورينا حلو

احتفظ أسامة الشعفار برئاسة االتحاد اآلسيوي للدراجات الهوائية يف الدورة
االنتخابية الجديدة  2025 - 2021بعد فوزه أمس بالقرعة يف االنتخابات،
خالل «عمومية» االتحاد القاري ،التي حرضها ديفيد البورتيه رئيس االتحاد
الدويل ،وتعادل الشعفار مع منافسه أمارجي رئيس االتحاد املاليزي للعبة
مرتني بحصول كل منهام عىل  21صوتاً وتم إعادة االنتخابات يف املرة األوىل
قبل اللجوء إىل القرعة ،التي ابتسمت للشعفار.
وأكد الشعفار أن احتفاظه بالرئاسة يؤكد قدرة شباب اإلمارات عىل تويل
املناصب القيادية عىل رأس االتحادات القارية والدولية ،ووجه الشكر إىل
القيادة الرشيدة عىل دعمها ألبنائها ،مشريا ً إىل أنه سيعمل عىل تعزيز تواجد
«الدراجات الهوائية اآلسيوية» يف املحافل الدولية والعاملية وقال :املرحلة
املقبلة ستكون صعبة لوجود عدد من املوضوعات املهمة عىل الساحة
اآلسيوية ،ومثن الشعفار مساندة منصور بن عصيبة رئيس اتحاد الدراجات،
مؤكدا ً أهمية التعاون بني االتحادين اآلسيوي واإلمارايت.
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 قارب املوسم الرياضي على اإلنتهاء ،واصبحنا علىبعد خطوات قليله من إسدال الستار على ختام النشاط
الرياضي ملوسم  2020و  . 2021هذا العام أقيم النشاط
الرياضي وسط ظروف استثنائية بسبب أوضاع (جائحة
كورونا) ،التي ضربت العامل ،فتأثرت كل مناحي احلياة مبا
فيها الرياضة بتبعات الوباء ،ومن هنا كان ال بد من اإلشادة
بالقائمني على الشؤون الرياضية بالدولة ملا قاموا به من
جهود حثيثة ،وعمل كبري يف سبيل استمرارية النشاط
الرياضي دون توقف ،مع أهميه احلفاظ على صحة وسالمة
اجلميع وفق إجراءات صحية ،أثمرت عن استمرارية العمل
الرياضي والتنافس يف أجواء صحية سليمة.
 كل االحتادات الرياضية بالدولة استأنفت نشاطهاوحافظت على مسابقاتها وبطوالتها ،وأتاحت لكل
الرياضيني ممارسة نشاطهم ،وهذا يحسب لهم أنهم
كانوا على قدر الرهان والتحدي الذي واجهوه .مما جعل
كافه الرياضيني والالعبني يف (الفورمة) واللياقه البدنية
العالية ،وأنهم على قمة اجلاهزية للمنافسات اخلارجية
والدولية لتمثيل الدولة ورفع رايتها خفاقة .
 ظهر دورينا (دوري اخلليج العربي) هذا املوسممبستوى يثلج الصدور ،وكان املستوى الفني لكل اجلوالت
ممتع ،وبلغ حد اإلثارة ،وكل من تابع منافسات ومباريات
الدوري ملس التقدم الكبري يف مستويات الفرق التي
أعطت املتابعني انطباعًا جمي ًال بأن كرة اإلمارات بخري
والقادم سيكون أجمل ،والقفزه الكبرية التي طرأت على
الفرق نابعة من العمل الكبري الذي قامت به األندية يف
سبيل تطوير فرقها ،وحرصها على الرفع من شان
أنديتها والسعي لتحيق أمال اجلماهري .
 كما أسهم دوري  2021/2020ببزوغ أسماء شابةجديدة سيكون لها شأن كبري ،وإضافه لقائمة منتخباتنا
الوطنية ،وعلى إدارات األندية استثمار هذه املواهب
الشابة واحلفاظ عليها ،والعمل على تطويرها ودعمها.
كما شاهدنا بصمات لألجهزة الفنية ودورها الكبري يف
تطوير فرقهم ،فقد اثبتوا أنهم ميلكون قدرات تدريبية
عالية ،وخري مثال على ذلك املدرب الروماين (دانييل
ايسيال) مدرب بني ياس ،الذي استطاع أن يخلق توليفة
شخصية مميزة و جميلة وفريق ممتع ومرعب .
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أخبار المجتمع
محمد بن زايد يهنئ سمو الشيخة فاطمة
بنت مبارك وجميع األمهات بعيد األم
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة الرئيسة األعىل ملؤسسة
التنمية األرسية "أم اإلمارات" وجميع األمهات مبناسبة يوم األم العاملي الذي
يصادف الحادي والعرشين من مارس من كل عام ،معتربا إياهن رمز الخري
والربكة الرحمة والعطاء ،وذلك يف تغريدة نرشها سموه عرب حسابه يف موقع
"تويرت" جاء فيها" :أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع األمهات ..أننت الخري
والربكة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصرب و اإلرادة ..تحملن أسمى معاين الحياة
وأطيبها..تهانينا لكل أم يف اإلمارات والعامل..يف يوم األم ويف كل يوم ..أدام الله
عليكن الصحة
ولي عهد عجمان يستقبل مجموعة من المعلمين القدامى

أكد سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد
عجامن رئيس املجلس التنفيذي ان دولة االمارات
حققت الريادة يف املنظومة التعليمية واالستدامة
يف التعليم بفضل االهتامم الكبري واملتنامي والدعم
املتواصل من القيادة الرشيدة والتي تويل اهمية كبرية
لدور املعلم وكل تقدير واحرتام ملا يبذله يف انجاز
مهامه بكل اقتدار وإكساب التعليم يف دولة اإلمارات

المقدم
محمد سالم الشريف
ينال الدكتوراه بامتياز
مع مرتبة الشرف
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خصوصية متميزة عن غريها من الدول وتخريج االجيال
القادرة عىل املشاركة يف بناء وتطور واالرتقاء بالوطن.
جاء ذلك خالل لقاء سموه مبكتبه بديوان الحاكم
مجموعة من املعلمني القدامى يف امارة عجامن ..وقال
إن املعلم يشكل عصب العملية التعليمية ومنطلقا الي
تطور منشود نبحث عنه لتكرس مفاهيم ومبادئ عدة
وتوثق ملرحلة جديدة من العمل التعليمي والرتبوي

املتجانس الذي يتوافق مع آخر املستجدات العرصية
والحراك الحاصل يف قطاع التعليم يف الدول املتقدمة
ومبا يتسق مع املتطلبات الحضارية .واشاد سموه بدور
وفضل الكادر التعليمي الذي كرس جهوده يف سبيل
االرتقاء بالتعليم وبدور املعلمني االوائل الذين اسسوا
وعملوا بكل اقتدار ومتيز لالرتقاء باملدرسة االماراتية.
ويف ختام اللقاء كرم سمو الشيخ عامر بن حميد
النعيمي املعلمني القدامي عىل ما قاموا به من عمل
جليل يف وضع األسس السليمة ترقى بقدرات الرتبويني
ودعم التعليم وامليدان الرتبوي والرتبويني وحفز
املتميزين واملامرسات الرتبوية املبدعة .حرض اللقاء
معايل الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس
ديوان الحاكم وسعادة عبدالله أمني الرشفاء املستشار
بديوان الحاكموسامل سيف املطرويش نائب مدير
الديوان وأحمد ابراهيم الغماليس رئيس مكتب ويل
العهد ويوسف محمد النعيمي مدير عام الترشيفات
والضيافة وعدد من كبار املسؤولني.

أحر التهاين والتربيكات إىل املقدم
محمد سامل الرشيف  ،مبناسبة حصوله
عىل شهادة الدكتوراه يف القانون العام
والخاص  ،تخصص العلوم السياسية
والتعاون الدويل  ،من جامعة محمد
الخامس بالرباط  ،بتقدير امتياز مع
مرتبة الرشف.

أخبار المجتمع
للمرة الخامسة" ..الداخلية" تفوز بجائزة أفضل " تعاون ميداني معلوماتي عملياتي
" لمكافحة المخدرات على المستوى العربي واإلقليمي والدولي

فازت وزارة الداخلية للمرة الخامسة عىل التوايل ،بجائزة أفضل تعاون ميداين
معلومايت عمليايت عىل املستوى العريب واإلقليمي والدويل ،والتي تصدر عن
األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب ،نتيجة الجهود املبذولة من قبل
الوزارة وحرصها عىل تعزيز التعاون العريب والدويل املشرتك يف مجاالت مكافحة
املخدرات والحد من انتشارها .وجاء إعالن فوز وزارة الداخلية بالجائزة يف أعامل
املؤمتر العريب الرابع والثالثني االفرتايض لرؤساء أجهزة مكافحة املخدرات بتنظيم

من األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب يف العاصمة تونس برئاسة
معايل الدكتور محمد بن عيل كومان األمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب
ومبشاركة رؤساء أجهزة مكافحة املخدرات يف وزارات الداخلية العربية ،فضالً عن
جامعة الدول العربية ،ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ومركز املعلومات
الجنائية ملكافحة املخدرات التابع له ،وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية .وأكد
العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي ،مدير عام مكافحة املخدرات االتحادية
بوزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة املخدرات بالدولة أن الفوز بهذه
الجائزة للمرة الخامسة يأيت تتويجاً لجهود دولة اإلمارات العربية املتحدة
ممثلة بوزارة الداخلية يف تعزيز العمل العريب التكاميل يف مجاالت مكافحة
الجرمية بكافة أشكالها خاصة يف مجال محاربة تجار السموم واملخدرات .وكان
وفد من اإلمارات شارك يف أعامل املؤمتر العريب الثالث والثالثني لرؤساء أجهزة
مكافحة املخدرات الذي جرى عن بعد ،وترأس الوفد العميد سعيد عبدالله بن
توير السويدي ،مدير عام مكافحة املخدرات االتحادية بوزارة الداخلية .ويأيت
االجتامع يف ظل ظروف خاصة يفرضها وباء فريوس كورونا املستجد الذي يُرتب
عىل عاتق األجهزة األمنية مسؤوليات جديدة ومتعددة .وناقش املؤمتر عددا من
املوضوعات املهمة التي تهدف جميعها إىل تطويق ظاهرة املخدرات والحد منها.

غرفة رأس الخيمة تستضيف ملتقى " سيدات
اإلمارات إنجازات الحاضر وتطلعات المستقبل"

استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة ملتقى " سيدات االمارات انجازات الحارض وتطلعات املستقبل "
حيث استعرض اللقاء إنجازات املرأة االماراتية ومستشهدا ً بنامذج مرشفة للمرأة اإلماراتية.
أدارت امللتقى عارفة صالح الفالحي عضو مجلس ادارة الغرفة مستضيفة نخبة من املتحدثات كالنقيب
موزة راشد الخابوري مدير فرع الربامج املجتمعية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وهناء فايز كركبا
رائدة اعامل مؤسسة سعود بن صقر  ،ومريم الكيبايل مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع
الشباب ،حنان بن خلوق اختصاصية تطوير االبتكار املؤسيس ملنصة توازن.
ومثن سعادة محمد عيل مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة الغرفة دور املرأة اإلماراتية يف خدمة الوطن
واملجتمع  ،ومؤكدا ً عىل أن اإلماراتيات شكلن عالمة فارقة يف املنطقة  ،وعىل مستوى العامل  ،لريادتهن
وعطائهن يف خدمة الوطن يف مختلف امليادين  .وخرج اللقاء بتوصية جامعية عىل أهمية أن تكون هناك
ابتكارات يف املناهج الدراسية يف الدورات املوجهة نحو اإلدارة وريادة األعامل ،إضافة إىل دعم الطالب يف
التوجيه وحتى بدء أعاملهم التجارية الخاصة.

ترقية محمد بن شمروخ
العتيبي في وزارة العدل
بالسعودية

أصدق التهاين والتربيكات لألستاذ محمد
بن عبد الله بن شمروخ العتيبي مبناسبه
ترقيته للمرتبة الحادية عرشة يف وزارة
العدل باململكة العربية السعودية مع
األمنيات له بدوام التقدم والرقي  ..ألف
مربوك  ،وتهنئة خاصة من النقيب حسن
املنصوري  ،وكافة األصدقاء يف رأس الخيمة.
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المعيار الحقيقي لنجاح
المنظومة األمنية

النجاح في أي أمر له عوامل ومتطلبات تتضافر لتحقيقه،فالنجاح متى تحقق
يقولون أن له الف أب،أما الفشل فال يعترف به أحد ،ومما ال شك فيه إن وظيفة
الشرطة بسبب ابعادها الكثيرة ودورها البارز في نسق الهيئة االجتماعية ،
وفي تحقيق أمن المجتمع،تقع على كاهلها مهمة كبيرة ودقيقة ال تحتمل أن
تتأرجح بين كفتي ميزان النجاح والفشل ،وتهدف كل إدارة شرطية الى أن ترجح
لديها كفة النجاح.

أيها األخوة

ال بد وأن تتجاوز مؤسستنا الشرطية كل التحديات التي تواجهها والصعوبات
التي تفرضها طبيعة عملها بكفاءة ونجاح يشهدان بجدارتها في أداء المهام
التي تواجهها  ،واألهم اكتساب ثقة المواطن ورضاه  ،ويجعالن منها كجهاز أمني
ومن المواطنين جبهة واحدة في مواجهة اي انفالت ،والتضامن في مواجهة
الجريمة والمجرمين تحقيقا ألمن المجتمع وطمأنينته واستقراره .

..و األهم في منظومتنا
األمنية هو اإلنتماء
إلى ما نعمل ،والوالء
الطوعي لقيادتنا ،وأن
نسهم بإخالص وتفاني
في منع أي أمر يهدد
سالمة وأمن مجتمعنا.

أبناء العين الساهرة

وعلينا أن ال ننسى أبدا أن المعيار الحقيقي لنجاح أية منظومة شرطية في تأدية ما
عليها من واجبات ،ولنضع نصب أعيننا مراقبة كيفية التفاعل بين رجال الشرطة و
المواطن حتى نضيق الهوة السالبة بينهم ،ونقوي من أسباب جدية التفاعل البناء.
وكذلك يجب مدارسة كيفية نظر المواطن إلى رجل الشرطة .وهنا يجب أن نركز
على حقيقة هامة وهي « أن العلم في مختلف جوانبه ال شواطئ له وال سفن »
وانه يتطور كل يوم ويفاجئنا بالجديد في كل حقل من حقول المعرفة...فإذا اردنا ان
نؤكد وجودنا ونحافظ على نجاحاتنا بمواكبة كل جديد  ،حتى ال نتخلف عن أي ركب
أو نقصر في االضطالع بالدور المنوط بنا في خدمة شعوبنا وأوطاننا لذلك ال بد لنا
من ان نبحث عن كافة األمور التي تحقق لنا األداء األمثل الذي يرضي الجميع.علينا ان
نبحث عن كل اإلمكانات والوسائط الممكن توفيرها بشريا وماديا وتقنيا ونجدها
كلها في حزمة واحدة متكاملة ومتناغمة لتحقيق النجاح المطلوب .

أيها األخوة

من المهم أن ينتبه الجميع الى إن ما نرسمه ونخطط له  ،ونقوم به من أعمال ومهام
أن اإلنسان يبقى هو األصل في كل عمل نقوم به محافظة ورعاية واستقرار ،وعلى
كل منا وفي أي موقع ،وتحت أي ظرف أن نتمتع بأهم ما في المنظومة األمنية
أال وهو االنتماء إلى ما نعمل ،والوالء الطوعي لقيادتنا ،وأن نسهم بإخالص وتفاني
في منع أي أمر يهدد سالمة وأمن مجتمعنا....والله الموفق.
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