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االستعداد للخمسين...
نحن المقدمة

مسؤولية يملؤها
الطموح بأن نكون نحن
المقدمة  ،وليس في
المقدمة ،والطموح
مشروع طالما كانت
غايته اإلنسان والبناء

التفكري خارج النمط املعتاد (خارج الصندوق) كما يسمى يف “العلوم اإلدراكية
“ ،يقود ألفكار مذهلة وغاية يف الدقة حني يتعلق بالعمل  ،وأي عمل ذاك الذي يسمو على ما
عداه  ،وأي وصف يختصر فيه سوى “ الوطنية احلقة “ تلك الصفات  ،وذاك املسمى يتطابق وما
ذهبت إليه حكومتنا الرشيدة  ،تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة  -حفظه اهلل . -
إطالق حملة ( عمل ) وطنية األوىل من نوعها لالستعداد للسنوات اخلمسني املقبلة على كافة
مستويات الدولة االحتادية واحمللية ،واالستعداد لالحتفال “ باليوبيل الذهبي “ لدولة اإلمارات
يف العام  “ 2021كرسته الدعوة الكرمية والتي متثل العمل وفق االسرتاتيجية الشاملة  ،والتي
اختصرها سمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم
دبي  -رعاه اهلل  -بكلمات معدودة خلصها ب (صياغة احلياة للخمسني القادمة)  .والتي تؤسس
لنكون يف “ اخلمسني “ املقبلة أحد أهم مراكز التقدم والعمران  ،بل يف مقدمة الركب العاملي
مبجاالته اخملتلفة.
املرحلة القادمة بدقة التجربة العميقة التي كرست خالل مراحل انبثاق االحتاد  ،وما شهدته
البالد على أثره من تطور وازدهار  ،ستكون شاهدًا  -بإذن اهلل  -ملراحل االسرتاتيجة القادمة
بخربة السنني اخلمسني املاضية العميقة  ،والتي صيغت وفق املتطلبات التقنية والعصرية التي
رسختها الثورة التكنولوجية احلالية املعاصرة.
مرحلة تاريخية مهمة  ،لنا السبق فيها كدولة يف البناء وإعالء القيم  ،وشواهدنا فيها ماثلة
شاخصة واضحة  ،ساهمت بتطوير مفهوم املواطنة  ،وطورت من العالقات اإلنسانية السائدة
يف التعامل حتى رسخت قيم التسامح والعفو يف أول سلم التعامالت  ،وأطرت العالقة بني احلاكم
واحملكوم باأللفة واحملبة والسمو  ،فصارت مثا ًال يضرب يف إدارة البالد  ،وإحقاق احلقوق  ،وصون
مكتسبات الوطن .املرحلة القادمة مهمة جدًا  ،كونها تقدم أسس احلفاظ على تلك املكتسبات
وسط الضجيج الذي يصاحب كل جتربة ناجحة  ،ونحن يف اإلمارات بفضل اهلل سبحانه  ،وحكمة
قيادتنا الرشيدة رسخنا تلك األسس  ،وجنحنا يف رسم منوذجنا املتسامح يف بناء الدولة والذي
صارت من خالله “ اإلمارات “ قبلة يقصدها اجلميع ملا توفره من عصرية ورقي يف التعامل تتجسد
فيه قدسية اإلنسان الذي كرمه اهلل بأن خلقه ( يف أحسن تقومي).
وال يفوتنا يف هذه املناسبة أن نشري إىل حدث مهم أخر  ،يتمثل باحتفال وزارة الداخلية اإلماراتية
باليوبيل الذهبي تزامنًا مع احتفاالت الدولة مبرور  50عاما على تأسيسها  ،ذلك الكيان الشامخ
الذي حفر اسمه مباء من نور يف تاريخ حافل باإلجنازات التي نقلت اإلمارات من الصحراء إىل الفضاء .
حرصت وزارة الداخلية ومنذ نشأتها على حتقيق أهداف ورؤى دولة االحتاد والتي تتمثل بنشر
األمن واألمان يف ربوع الوطن  ،وتقدمي خدمات شرطية وأمنية متنوعة بجودة وكفاءة عالية وهو
ما يتحقق اليوم بتوجيهات ومتابعة سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
جملس الوزراء وزير الداخلية التي ترتكز على جهود وتضحيات أبنائها و منتسبيها اخمللصني ،
من أجل احلفاظ على أمن هذا الوطن احلبيب  .وألن األماين العظيمة حتتاج جلهود كبرية كي
تتحقق  ،فقد شرعت دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان  -حفظه اهلل  -لتحقيق تلك األماين التي كنا ننظر إليها بأنها ( معجزات)  ،لكنها برؤية
ثاقبة وإسرتاتيجية ثابتة ونهج صادق انتهجته القيادة احلكيمة للبالد باتت واقعًا ملموسًا نعيشه
اليوم  ،ونقطف ثماره التي غرسها اآلباء املؤسسون  ،ولتكون نهجًا نفخر به ونعتز .ما يضعنا أمام
مسؤولية كبرية جتاه الوطن  ،لكنها مسؤولية ميلؤها الطموح بأن نكون نحن املقدمة  ،وليس يف
املقدمة ،والطموح مشروع طاملا كانت غايته اإلنسان والبناء.
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محطة شرطية

 mخالل استضافته في الحلقة الثانية من برنامج العين الساهرة
العميد الحديدي يسلط الضوء على جهود شرطة رأس الخيمة في التصدي لجائحة كورونا
استضافت الحلقة الثانية من برنامج
العين الساهرة سعادة العميد عبد
اهلل خميس الحديدي نائب قائد عام
شرطة رأس الخيمة نائب رئيس فريق
إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
المحلي وسلطت الحلقة الضوء
على أبرز المالمح والجهود الكبيرة
التي تم تنفيذها على مستوى
االمارة خالل جائحة تفشي فيروس
كورونا المستجد كوفيد . 19

بــدأت الحلقــة الثانيــة مــن برنامــج العــن الســاهرة
الــذي تنظمــه إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة
يف رشطــة رأس الخيمــة بالتعــاون مــع املكتــب
االعالمــي الحكومــي بفقــرة ترحيبيــة بضيــف الحلقة
قدمهــا مقــدم الربنامــج وليــد الشــحي تلتهــا فقــرة
رسيعــة عــن آخــر أخبــار القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ومــن ثــم تقريــر إخبــاري صــويت
تــم التطــرق خاللــه إىل أبــرز املهــام واملســؤوليات
امللقــاة عــى عاتــق رشطــة رأس الخيمــة ودورهــا يف
تعزيــز األمــن واألمــان وحاميــة أرواح وممتلــكات
املواطنــن واملقيمــن والحــرص عــى تقديــم أفضــل
الخدمــات الرشطيــة لجمهــور املتعاملــن بحرفيــة
عاليــة تتــاىش مــع األهــداف االس ـراتيجية لــوزارة
الداخليــة ورؤيتهــا.
وتحــدث ســعادة العميــد الحديــدي عــن أبــرز
اإلنجــازات التــي نجحــت رشطــة رأس الخيمــة
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بتحقيقهــا خــال العــام  2020التــي ســخرت كل
طاقاتهــا البرشيــة وامكانياتهــا املاديــة لتقديــم أفضل
مســتويات الخدمــة للجمهــور يف شــتى القطاعــات
الرشطيــة إىل جانــب جهــود القيــادة بالتعــاون
مــع فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث يف
التصــدي لتفــي جائحــة فــروس كورونــا املســتجد
كوفيــد  19مــن خــال برنامــج التعقيــم الوطنــي
وتنظيــم الحمــات التوعويــة والتثقيفيــة لحــث
أفــراد املجتمــع عــى التقيــد الكامــل باإلجــراءات
الوقائيــة للتصــدي لهــذه الجائحــة  .وتنــاول ســعادته
ظاهــرة تكــرار حــوادث املفقوديــن يف املناطــق
الجبليــة والجهــود الكبــرة التــي تقــوم بهــا الجهــات
الرشطيــة يف مســاعدة املفقوديــن وتقديــم املســاعدة
الالزمــة لهــم متاشــياً مــع واجبهــا اإلنســاين واملهنــي
وأهميــة اتبــاع مرتــادي هــذه املناطــق للخطــوات
الوقائيــة املتمثلــة يف رضورة االبــاغ عــن األماكــن

التــي يقصدونهــا وحمــل كميــات وفــرة مــن امليــاه
والطعــام الســتخدامها يف حــال أي طــارئ فضـ ًـا عــن
حمــل الهاتــف املتحــرك للتواصــل مــن خاللــه يف
أوقــات الطــوارئ إىل جانــب الحديــث عــن جهــود
إدارة مكافحــة املخــدرات تحــت مظلــة مجلــس
مكافحــة املخــدرات ملواجهــة ترويــج املــواد املخــدرة
عــر املواقــع االلكرتونيــة ومنصــات التواصــل
االجتامعــي التــي لجــؤوا إليهــا يف ظــل اغالقــات
املنافــذ نتيجــة جائحــة كورونــا املســتجد باإلضافــة
إىل أبــرز الخطــط املســتقبلية لرشطــة رأس الخيمــة
التــي تســعى إىل تقديــم الخدمــات بجــودة عاليــة
تتوافــق وتطلعــات وزارة الداخليــة  .حــر الحلقــة
الثانيــة مــن الربنامــج العقيــد قضيــب عبــد اللــه
الزعــايب مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة
باإلنابــة وأعضــاء املكتــب اإلعالمــي لحكومــة رأس
الخيمــة وأعضــاء فريــق برنامــج العــن الســاهرة.

محطة شرطية

 mاجتماع تنسيقي بين شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني
لبحث التعاون في بالغات الحوادث الجبلية

عقــد ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة اجتامعــا
تنســيقيا مــع ســعادة العميــد محمــد عبــد اللــه الزعــايب
مديــر إدارة الدفــاع املــدين باإلمــارة بحضــور ســعادة
العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام
العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة للتباحــث
حــول آليــة تنظيــم العمــل فيــا يتعلــق بحــوادث
املفقوديــن واملصابــن مــن مرتــادي املناطــق الجبليــة .
وأكــد ســعادة العميــد الحديــدي عــى أن عقــد هــذا
االجتــاع يــأيت حرصــا مــن القيــادة العامــة لرشطــة رأس

الخيمــة عــى تعزيــز قنــوات التعــاون مــع إدارة الدفــاع
املــدين باعتبارهــا أحــد الــركاء االس ـراتيجيني وإحــدى
الجهــات املعنيــة يف التعامــل مــع بالغــات الحــوادث
الجبليــة التــي ســجلت تناميــا ملحوظــا خــال األشــهر
القليلــة املــايض .
وأوضــح أنــه تــم خــال االجتــاع وضــع عــدد مــن
نقــاط التعــاون واآلليــة التنســيقية التــي يتوجــب
اتباعهــا عنــد اســتقبال بالغــات املفقوديــن أو املصابــن
يف املناطــق الجبليــة الوعــرة لضــان تقديــم الخدمــة
ومــد يــد العــون واملســاعدة بالجــودة والرسعــة العاليــة

 ،مشــيدا بالــدور الــذي تقــوم بــه إدارة الدفــاع املــدين يف
رأس الخيمــة وتعاونهــا املســتمر يف املشــاركة بالحفــاظ
عــى أمــن املجتمــع وســامة أف ـراده .
مــن جهتــه أفــاد ســعادة العميــد محمــد عبــد اللــه
الزعــايب أن الحــوادث الجبليــة اآلخــذة بالتزايــد يف
اآلونــة األخــرة نتيجــة االقبــال املطــرد مــن قبــل الســياح
وبعــض املواطنــن واملقيمــن عــى املناطــق الوعــرة
ملامرســة هواياتهــم وأنشــطتهم الجبليــة فيهــا باتــت
تشــكل تحديــا قويــا لكافــة الجهــات املعنيــة يف التعامــل
مــع هــذه النوعيــة مــن الحــوادث .
وأضــاف أنــه ســيتم خــال األســبوع املقبــل عقــد
اجتــاع موســع يضــم كافــة الجهــات املختصــة يف كل من
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة  ،وإدارة الدفــاع
املــدين  ،وهيئــة التنميــة الســياحية  ،ودائــرة الخدمــات
العامــة  ،واإلســعاف الوطنــي باإلضافــة إىل دائــرة بلديــة
رأس الخيمــة للتباحــث حــول األفــكار واملقرتحــات
التــي تســهم يف الحــد مــن تك ـرار هــذه النوعيــة مــن
الحــوادث الجبليــة وضــان تقديــم املســاعدة بالشــكل
األمثــل عنــد تلقــي البالغــات الخاصــة بهــذه النوعيــة
مــن الحــوادث التــي متثــل تهديــدا ً فعلي ـاً عــى ســامة
املرتاديــن وتســتنزف وقــت وجهــد فــرق البحــث
واإلســعاف واإلنقــاذ وتعرضهــم للخطــر .

ً
 50 mعاما من األمن واألمان والخدمة المتميزة

قــال ســعادة العميــد /عبــد اللــه خميــس
الحديــدي ،قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة
يف كلمــة لــه مبناســبة احتفــاء وزارة الداخليــة
باليوبيــل الذهبــي والــذي يتزامــن مــع احتفــاالت
الدولــة مبــرور  50ســنة عــى تأسيســها جــاء
فيهاتحتفــي وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي
بالتزامــن مــع احتفــاالت الدولــة مبــرور  50عامــاً
عــى تأســيس الدولــة عــى يــد املغفــور لــه "بــإذن
اللــه" الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "طيــب
اللــه ثراه"ويكمــل مســرة اإلمــارات املظفــرة ســيدي
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة "حفظــه الله"وإخوانــه أصحــاب
الســمو أعضــاء املجلــس األعــى حــكام اإلمــارات...
هــذا الكيــان الشــامخ الــذي حفــر اســمه مبــاء مــن
نــور يف تاريــخ حافــل باإلنجــازات التــي نقلــت
اإلمــارات مــن الصحــراء إىل الفضــاء.
وحرصــت وزارة الداخليــة منــذ نشــأتها عــى تحقيق

أهــداف ورؤى دولــة االتحــاد يف نــر األمــن واألمان
يف ربــوع الوطــن وتقديــم خدمــات رشطيــة وأمنيــة
متنوعــة بجــودة وكفــاءة عاليــة وهــو مــا يتحقــق
اليــوم بدعــم ورؤيــة القيــادة الرشــيدة التــي توفــر
كافــة مقومــات النجــاح والدعــم لعمــل الــوزارة
والتــي يبــذل فيهــا أبنائهــا ومنتســبيها املخلصــن
كل غــال ونفيــس مــن أجــل الحفــاظ عــى أمــن
هــذا الوطــن الحبيــب واســتقراره وســامة كل مــن
يتنفــس مــن هوائــه.
وشــهدت الســنوات املاضيــة قفــزات نوعيــة يف
الخدمــات الذكيــة التــي توفرهــا وزارة الداخليــة
بتوجيهــات القيــادة الرشطيــة مــن خــال الحــرص
عــى اســتثامر التقنيــات الحديثــة والربامــج
الرقميــة والذكيــة يف االرتقــاء مبســتوى الخدمــة
املقدمــة ألف ـراد املجتمــع وتعزيــز الحالــة األمنيــة
التــي نعيشــها والتــي عــززت مســتويات الشــعور
باألمــان يف نفــوس املواطنــن واملقيمــن عــى أرض

دولتنــا الحبيبــة .وتحــرص الــوزارة عــى االســتثامر
يف العنــارص والكــوادر البرشيــة الوطنيــة وتأهيلهــا
وتزويدهــا بكافــة العلــوم واملعــارف واملهــارات
والقــدرات التــي توفــر بيئــة عمــل متميــزة تدفــع
منتســبيها لتقديــم وبــذل كل مــا لديهــم يف أداء
املهــام واملســؤوليات املوكلــة إليهــم.
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محطة شرطية

 mشرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى االستدامة االقتصادية
نظمــت رشطــة رأس الخيمــة ملتقــى االســتدامة االقتصاديــة " تنميــة االســتدامة يف
ظــل جائحــة كورونــا  " 2021عــن بعــد بحضــور ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس
الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ومبشــاركة  300شــخص حرصــاً
منهــا عــى نــر الوعــي الجامهــري بهــذا املصطلــح املعنــي بتطويــر األرض واملــدن
واملجتمعــات واألعــال التجاريــة بحيــث تلبــي احتياجــات الحــارض دون املســاس
بقــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة حاجاتهــا  .بــدأ امللتقــى بكلمــة ترحيبيــة مــن
قبــل ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة عــرج فيهــا إىل أســباب وأهميــة
تنظيــم هــذا امللتقــى الــذي يدعــم جهــود الجهــاز الرشطــي يف تنميــة مســرة االســتدامة
يف أوقــات األزمــات  .شــارك يف امللتقــى ســعادة اللــواء ســيف الــزري قائــد عــام رشطــة
الشــارقة حيــث رحــب بــه وبجميــع املشــاركني مديــر امللتقــى العقيــد الدكتــور نــارص
محمــد البكــر مديــر مركــز التدريــب يف رشطــة رأس الخيمــة وتــم تقســيم امللتقــى
إىل  4جلســات حيــث تطرقــت مداخلــة ســعادة قائــد عــام رشطــة الشــارقة إىل مــؤرش
االعتــاد عــى العمــل األمنــي ودوره يف التنميــة االقتصاديــة  ،فيــا تحــدث الدكتــور
عبــد الرحمــن الشــايب النقبــي مديــر عــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف رأس الخيمــة
عــن البعــد االقتصــادي للتنميــة االقتصاديــة يف ظــل جائحــة كورونــا  .كــا تحــدث
خلــف ســامل بــن عنــر مديــر عــام جمعيــة االمــارات للتنميــة االجتامعيــة بــرأس
الخيمــة عــن أثــر جائحــة كورونــا يف التنميــة االجتامعيــة  ،فيــا تنــاول الدكتــور يوســف
عبــد الــرزاق الطــر مديــر مستشــفى عبيــد اللــه جهــود وزارة الصحــة يف مكافحــة
فــروس كورونــا  ،وعــن البعــد األمنــي أشــار العقيــد ركــن جاســم محمــد اشــتريي
نائــب مديــر إدارة العمليــات برشطــة رأس الخيمــة لــدور الرشطــة يف اســتمرارية
األعــال يف ظــل الجائحــة  .وأوىص املشــاركون واملتحدثــون يف امللتقــى بعــدد مــن
التوصيــات أبرزهــا تعظيــم مســاهمة القطــاع الرشطــي للتنميــة االقتصاديــة املســتدامة
مــن خــال ال ـراكات ،والعمــل املتبــادل ودعــم مســرة النــاء والتنميــة االقتصاديــة

اإلقليميــة واملحليــة ،ورفــع مســتوى تقريــر التنافســية العامليــة باملنتــدى االقتصــادي
العاملــي  ،وتعزيــز النمــو االجتامعــي والحــري للمواطنــن واملقيمــن ،ورفــع مســتوى
وعيهــم وتعليمهــم وتقديرهــم للمواطنــة اإليجابيــة التــي تســهم يف بنــاء املجتمــع
يف ظــل األزمــات التــي تعرقــل النمــو الحــري واالقتصــادي باإلضافــة إىل تحقيــق
التعــاون الكامــل بــن جميــع أنشــطة الحكومــة والدوائــر املحليــة واملؤسســات العاملــة
واملرتبطــة بتنميــة االقتصــاد وتشــجيع أصحــاب األعــال وتســخري املــوارد لتحقيــق
التنميــة الشــاملة .وتضمنــت التوصيــات نــر الوعــي املعــريف حــول مفهوم اســتمرارية
األعــال يف املؤسســات الرشطيــة لضــان الريــادة وتحقيــق أعــى مســتوى الرضــا العــام
 ،والعمــل عــى نــر ثقافــة الوقايــة بــن أفـراد املجتمــع مــن األمـراض واألوبئــة حاليــا
ومســتقبال وصــوال للوعــي واإلدراك مــن مخاطــر هــذه األمـراض واألوبئــة وســبل الحــد
منهــا ومــن انتشــارها .

ّ
 mشرطة رأس الخيمة تطلق حملة لمكافحة التسول خالل شهر رمضان المبارك
اطلــق العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،
بحضــور العقيــد ركــن عبــد اللــه بــن سلمـــــــــان النعيمــي مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات
العامــة حملــــــة التوعيــة األمنيــة ،بظاهــرة ( التســ ّول ) ،والتــي تنظمهــا إدارة اإلعــام
والعالقــات العامــة برشطــة رأس الخيمــة ســنوياً بالتعــاون مــع إدارة مراكــز الرشطــة
الشــاملة وإدارة التحريــات واملباحــث الجنائيــة ،لبيــان تأثريهــا وخطورتهــا عــى الفــرد
واملجتمــع ،وتــم توجيــه الحملــة إىل كافــة رشائــح املجتمــع باإلمــارة ،ضمــن إطــار حمــات
رشطــة رأس الخيمــة التوعويــة التــي تطلقهــا عــى مــدار العــام لتعزيــز الوعــي املجتمعــي،
ونــر الثقافــة األمنيــة تطبيقـاً إلسـراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل الحفــاظ عــى أمــن
واســتقرار املجتمــع.
وأكــد العميــد الحديــدي ،أن الحملــة ســيتم تفعيــل نشــاطها إلكرتونيــاً عــر إطــاق
الفيديوهــات التوعويــة األمنيــة حــول التوعيــة مبخاطــر التسـ ّؤل ،ضمــن صفحــات رشطــة
رأس الخيمــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي ،والتــي بدورهــا تدعــم مــؤرش نســبة انتشــار
وتغطيــة التوعيــة األمنيــة ،املرتبــط باملــؤرش الوطنــي الشــعور باألمــن واألمــان .وتكثــف
الحملــة نشــاط الدوريــات األمنيــة ،يف األســواق واملناطــق الســكنية خــال شــهر رمضــان
املبــارك ،ملراقبــة املتســولني وضبــط كل مــن ميتهــن التســ ّول يف مســعى منهــا للتصــدي
لهــذه الفئــة الخطــرة التــي تشــكل مظهـرا ً غــر حضاريـاً ،وتــويص الحملــة أفـراد الجمهــور
بتوجيــه هــذا الدعــم مــن املــال واملســاعدات العينيــة إىل الجمعيــات الخرييــة الرســمية
واملف ّوضــة بســد حاجــات املحتاجــن وكفّهــم عــن الســؤال والتس ـ ّول ،كــا تدعــو رشطــة
رأس الخيمــة أفـراد املجتمــع للتعــاون يف دعــم اإلجـراءات القانونيــة تجــاه املخالفــن مــع
الحــث عــى التواصــل والتكافــل بــن كافــة أف ـراد املجتمــع .كــا دعــت الحملــة لإلبــاغ
عــن ظاهــرة املتســولني عــر الرقمــن  072053372أو 901
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محطة شرطية

 mشرطة رأس الخيمة تعقد اتفاقية تعاون وشراكة
مع مركز االتحاد للطب وطب األسنان
وقعــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة ،اتفاقيــة تعــاون ورشاكــة مــع مركــز
االتحــاد للطــب وطــب األســنان ،حيــث وقــع
مــن جانــب رشطــة رأس الخيمــة ،ســعادة
العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،فيــا وقــع
مــن جانــب مركــز االتحــاد للطــب وطــب
األســنان الدكتــور ريجــي جاكــوب ،بحضــور
ســعادة العقيــد ُركــن عبــد اللــه أحمــد
بــن ســلامن مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات
العامــة برشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك ضمــن
اهــداف القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة ،الراميــة إىل تقديــم أفضــل الخدمــات
إلســعاد املنتســبني ،وتعزيــز جــودة الحيــاة
مــن خــال توفــر أفضــل العــروض الطبيــة
والخصومــات العالجيــة التــي تضمــن تعزيــز
صحــة وســامة املــورد البــري.
وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
باإلنابــة ،بــأن هــذه االتفاقيــة ستســاهم يف

ضــان تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة
والعالجيــة املقدمــة إىل منتســبي الرشطــة،
حرصــاً عــى ضــان ســامة وصحــة الــكادر
الرشطــي ،بهــدف تحفيــز املوظفــن وإدخــال
البهجــة والــرور إىل نفوســهم ،مــن خــال
توفــر بطاقــات صحيــة مميــزة للمنتســبني،
وخصومــات عالجيــة تصــل إىل  %40شــاملة
لكافــة الخدمــات الطبّيــة التــي يقدمهــا
املركــز ،يف عــاج األســنان ،والعــاج الطبيعــي،
واملختــر والتحاليــل الطبيّــة ،واألشــعة.
وأضــاف العميــد عبــد اللــه الحديــدي ،بــأن
هــذا التعــاون املثمــر والبنــاء بــن رشطــة
رأس الخيمــة ،ومركــز االتحــاد للطــب وطــب
األســنان ،سيســهم بــدوره يف تحفيــز املوظفــن
نحــو زيــادة اإلنتاجيــة ،وتقديــم أفضــل
الخدمــات املؤسســية عــى مســتوى عــال مــن
التميــز.

ً
ُ ّ
 mالعميد الحديدي يكرم متميزين تقديرا على أداء واجبهما

ك ـ ّرم ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة ،بحضــور
املقــدم فهــد حســن الحــداد مديــر مكتــب نائــب
مهــر عــي
القائــد العــام باإلنابــة ،املســاعد أول ّ
ماجــد الخاطــري مــن اإلدارة العامــة للعمليــات
املركزيــة  -إدارة املــرور والدوريــات ،واملســاعد أول
مــروان ســيف بــن ربيعــة مــن قســم أمــن القيــادة
واالنضبــاط تقديـرا ً وعرفانـاً لتميزهــا يف أداء واجبهــا،
مــا عكــس الــدور اإليجــايب البنــاء والف ّعــال لرجــال
رشطــة رأس الخيمــة .

وأعــرب ســعادة قائــد عــام الرشطــة باإلنابــة ،عــن
فخــره واعتـزازه بجهــود املســاعد أول مهـ ّـر الخاطري،
والخدمــات التــي يقدمهــا لخدمــة وإســعاد أفــراد
املجتمــع ،حيــث ال تقتــر خدماتــه عــى الجوانــب
األمنيــة فحســب ،بــل تعدتهــا إىل خدمــات اجتامعيــة
وإنســانية ،متنوعــة تــريض وتســعد الجمهــور،
وتحقــق الشــعور باملواطنــة اإليجابيــة ،كــا أشــاد
كذلــك بجهــود املســاعد أول مــروان بــن ربيعــه ومــا
قــام بــه مــن متيــز يف أداء املهــام املوكلــه لــه مــا تــرك
انطباع ـاً ممي ـزا ً يف تحقيــق وتعزيــز األمــن واألمــان

وأكــد العميــد عبــد اللــه الحديــدي ،أن هــذا التكريــم
يــأيت يف إطــار حــرص رشطــة رأس الخيمــة ،عــى
تحفيــز املجتهديــن واملثابريــن مــن أفرادهــا ،الذيــن
يــؤدون واجباتهــم بــكل تفــانٍ وإخــاص يف مختلــف
مياديــن العمــل ،بهــدف تشــجيعهم وحثّهــم عــى
مضاعفــة الجهــود لالســتمرار يف مواصلــة العمــل
الــدؤوب املتم ّيــز الرامــي إىل إســعاد الجمهــور ،الــذي
يعــد مــن أولويــات اســراتيجية وزارة الداخليــة،
والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
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محطة شرطية

 mبمناسبة احتفاالت وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي
شرطة رأس الخيمة تطلق فعالياتها من كورنيش القواسم وبمشاركة مجتمعية
دعــا ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
باإلنابــة ،كافــة فئــات املجتمــع للمشــاركة يف إحتفاليــة اليوبيــل الذهبــي لــوزارة
الداخليــة ،احتفــاء باملــايض واســتعداد للمســتقبل لتعزيــز ملســرة األمــن واألمــان
والتنميــة ،وأكــد صياغــة اســراتيجية عمــل وطنيــة عــى كافــة املســتويات يشــارك
فيهــا املواطنــن واملقيمــن إلب ـراز املنج ـزات األمنيــة والتنمويــة واملجتمعيــة ،ولتواكــب
توجهــات القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات يف تحقيــق التميــز والريــادة والتعامــل
مــع املتغ ـرات والتحديــات العامليــة والتحــوالت مــع مــا بعــد جائحــة كورونــا لتطبيــق
منظومــة عمــل جديــدة ترســخ لثقافــة شــعب يؤمــن مــع قيادتــه بقيــم االيجابيــة
والطمــوح وتحويــل التحديــات إىل فــرص.
جــاء ذلــك تزامنــاً مــع إنطــاق إحتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي
ومرورخمســن عامــاً عــى تأســيس اتحــاد دولــة اإلمــارات ،حيــث شــهد «كورنيــش
القواســم» بــرأس الخيمــة بدايــة اإلحتفــاالت والفعاليــات مبشــاركة عــدد مــن كبــار
ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة وموســيقى الرشطــة ،ومشــاركة واســعة مــن أفـراد املجتمــع.
والجديــر بالذكــر أن رشطــة رأس الخيمــة كانــت قــد وضعــت خطــة شــاملة لإلحتفــاالت
تبــدأ مــن كورنيــش القواســم وتشــمل عــدد مــن املواقــع الســياحية يف اإلمــارة.

ً
 mتعزيزا لمؤشر الشعور باألمن واألمان
«سكوتر الشرطة المجتمعية» لتعزيز التواصل مع الجمهور في رمضان

دشــن العميــد عبداللــه خميــس الحديــدي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة  ،بحضــور العميــد
عبداللــه عــي منخــس مديــر عــام العمليــات
الرشطيــة  ،املبــادرة التــي أطلقهــا مركــز رشطــة
املدينــة الشــامل بالتعــاون مــع إدارة الرشطــة
املجتمعيــة تحــت عنــوان «ســكوتر الرشطــة
املجتمعيــة» تزامنــا مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك
ضمــن منطقــة اختصــاص املركــز  .وأكــد قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة أن القيــادة تحــرص
دامئــاً يف إطــار خطتهــا التطويريــة عــى اســتحداث
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خدماتهــا املوجهــة لجمهــور املتعاملــن بطــرق
وأســاليب مبتكــرة ومتميــزة ترتقــي مــع طموحاتهــم
وتلبــي احتياجاتهــم وتتــاىش مــع تطلعاتهــم  ،ومبــا
ينســجم مــع األهــداف اإلسـراتيجية لــوزارة الداخليــة
الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان وترســيخ ثقافــة
االبتــكار يف بيئــة العمــل املؤســي  ،إضافــة لتعزيــز
رضــا املتعاملــن بالخدمــات املقدمــة  ،وأبــان حــرص
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى تحقيــق
مــؤرش نســبة الشــعور باألمــان لدعــم توجهــات
الحكومــة االتحاديــة بتبنــي مفهــوم املرسعــات

الحكوميــة وتطبيقــه بصــورة تضمــن تحقيــق األجنــدة
الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات  2021بــأن تكــون اإلمــارات
املــكان األكــر أمان ـاً عــى املســتوى العاملــي .
وأوضــح املقــدم يوســف الطنيجــي رئيــس مركــز
رشطــة املدينــة الشــامل باإلنابــة  ،بــأن فريــق العمــل
برئاســة النقيــب حســن العــويض مديــر فــرع الرشطــة
املجتمعيــة باملركــز  ،ضــم دراجــة ســكوتر ضمــن
عمــل املركــز والتــي ســتتواجد عــادة يف االحتفــاالت
واملناســبات التــي ســتقام عــى أرض اإلمــارة  ،حيــث
ســرتكز عملهــا يف رصــد الظواهــر الســلبية وحلهــا
بالرسعــة املطلوبــة ارتــكازا ً مبــا متتــاز بــه تلــك الدراجة
مــن رسعــة الحركــة والتنقــل يف املناطــق الســياحية
واملناطــق املزدحمــة بالجمهــور بــكل يــر وســهولة،
فض ـاً عــن تقدميهــا للنصائــح واإلرشــادات الواجــب
االلتــزام بهــا وإتباعهــا لضــان ســامة الجميــع
إىل جانــب تقديــم التوعيــة الالزمــة واملســاعدة
والدعــم عنــد الحاجــة ومتابعــة االلت ـزام باإلج ـراءات
االحرتازيــة مــن قبــل أفـراد املجتمــع ملواجهــة تفــي
عــدوى فــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد ، "19
موضحـاً بــأن عمــل الدراجــة ســيبدأ مــن بعــد صــاة
الرتاويــح حتــى منتصــف الليــل  ،علـاً بــأن الدراجــة
مرتبطــة مــع غرفــة العمليــات الســتقبال وإرســال
املعلومــات والوقائــع األمنيــة  ،كــا وتعتــر صديقــة
للبيئــة.

محطة شرطية

 mفريق شرطة رأس الخيمة للسعادة وجودة الحياة يوفر  2250كوبون
إفطار صائم للمستخدمين
وفــرت رشطــة رأس الخيمــة مــن خــال الفريــق التنفيــذي للســعادة وجــودة الحيــاة
عــددا ً مــن كوبونــات إفطــار صائــم لكافــة مســتخدميها بلغــت نحــو  2250كوبــون
وذلــك تزامن ـاً مــع شــهر رمضــان املبــارك  ،اســتهدافاً لتحقيــق رفــع نســبة الســعادة
واإليجابيــة يف بيئــة العمــل الرشطــي وتقديــم أفضــل الخدمــات وفــق أعــى معايــر
الجــودة والكفــاءة  ،ضمــن تطبيــق اإلج ـراءات االحرتازيــة ملواجهــة جائحــة فــروس
كورونــا املســتجد "كوفيــد  "19حفاظ ـاً عــى ســامة املوظفــن  ،مــن حيــث التباعــد
الجســدي والتدابــر الوقائيــة األخــرى املعمــول بهــا .
وقــال العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة املــرف
العــام عــى الفريــق التنفيــذي للســعادة وجــودة الحيــاة  ،بــأن الفريــق يحــرص دامئـاً
عــى تحقيــق الســعادة واالســتقرار للموظفــن  ،عــر ترســيخ اإليجابيــة بوصفهــا قيمــة
أساســية يف مجتمــع اإلمــارات وتعزيــز رضاهــم وإســعادهم واالرتقــاء بالخدمــات
املقدمــة لهــم ويراعــى فيهــا أن تكــون بطريقــة مبتكــرة ترتقــي بالتطلعــات ومــا
وصلــت إليــه القيــادة العامــة مــن مكانــة رياديــة .
مــن جانبــه أكــد العميــد عــادل عبداللــه بــن نصيــب نائــب مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة الرئيــس التنفيــذي للســعادة وجــودة الحيــاة الرغبــة الصادقــة
إىل تطبيــق وتنفيــذ كافــة األفــكار التطويريــة املتميــزة مبــا يتوافــق مــع التوجيهــات
والتــي ســتنعكس إيجابـاً عــى مســتوى الخدمــات املقدمــة  ،وأكــد عــى دعــم وتوفــر

كافــة الســبل التــي تعــزز رضاهــم  ،وقــال بــأن عمــل الفريــق يرتكــز عــى تطويــر بيئــة
العمــل بشــكل مســتمر وتلبيــة االحتياجــات املهنيــة وتنميــة املوظفــن ومســاعدتهم
عــى تحقيــق طموحاتهــم باعتبــار أن ذلــك كفيـاً بالوصــول ملســتوى عــا ٍل مــن الــوالء
املؤســي والســعادة لــدى املوظفــن  ،األمــر الــذي سيســاهم وبشــكل كبــر يف مضاعفة
إنتاجيتهــم مبــا يصــب يف صالــح العمــل وتطويــره وتقدمــه .

ً
 mضمن مبادرة "شكرا أنت مدرب مثالي"
مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة يكرم المدربين المتميزين

ك ـ ّرم العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة
بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة املدربــن املتميزيــن مبعاهــد ومــدارس
تعليــم القيــادة عــى مســتوى إمــارة رأس الخيمــة  ،ضمــن املبــادرة التــي أطلقتهــا
إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقني ممثلــة بقســم ترخيــص الســائقني – فــرع
متابعــة املعاهــد – بعنــوان "شــكرا ً أنــت مــدرب مثــايل" والتــي ســيتم فيهــا
اختيــار ثــاث مدربــن مبعــدل كل ربــع ســنوي  ،وفق ـاً للــروط املعتمــدة عــى
مــدار هــذه الفــرة  .وأبــان مديــر عــام العمليــات املركزيــة بــأن هــذا التكريــم
جــاء وفق ـاً لإلســراتيجية العامــة لــوزارة الداخليــة التــي ينــص أحــد بنودهــا عــى
رضورة التقديــر للمتميزيــن وتثمــن الجهــود املبذولــة  ،لذلــك كان التكريــم حافـزا ً
للمبدعــن الذيــن ســاهموا وبشــكل فعــال وإيجــايب يف توفــر خدمــة ذات جــودة
وكفــاءة عاليــة يف تأهيــل جيــل وا ٍع ومــدرك بأهميــة االلت ـزام بالقواعــد واألنظمــة
املروريــة وتعريفهــم بالقوانــن الواجــب إتباعهــا لضــان ســامتهم والحفــاظ عــى
أرواحهــم واحــرام حقــوق اآلخريــن عــى الطريــق .

حــر التكريــم املقــدم عــادل الشــحي مديــر إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقني
باإلنابــة  ،الرائــد حســن الزعــايب رئيــس قســم ترخيــص الســائقني  ،النقيــب ســيف
درويــش مديــر فــرع معاهــد الســياقة  ،النقيــب ســعود الخاطــري "مالك املبــادرة".
وأفــاد مالــك املبــادرة بــأن مديــر عــام العمليــات املركزيــة قــد وجــه بالرتكيــز عــى
االهتــام باملعاهــد و املــدارس املتميــزة وإبـراز دورهــم اإليجــايب يف تعزيــز األمــن
واألمــان بشــكل عــام  ،خاصــة فئــة مــدريب املركبــات الثقيلــة والدراجــات الناريــة .
وقــال بأننــا نطمــح خــال الفــرة القادمــة ويف إطــار املبــادرة عــى تقديــر جهــود
املخلصــن مــن املدربــن القدامــى املتقاعديــن منهــم أو الذيــن عــى رأس عملهــم
بــوزارة الداخليــة ممــن قدّمــوا خــرات متميــزة ونظــر تفانيهــم يف العمــل عــر
تكرميهــم لدورهــم البــارز الــذي كان لــه األثــر الطيــب يف تأســيس جيــل الراغبــن يف
الحصــول عــى رخصــة القيــادة .
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محطة شرطية

 mالثانية على مستوى الدولة
شرطة رأس الخيمة تطلق حملة «القيادة الوقائية  ..مطلب وهدف»

تحــت مظلــة احتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل
الذهبــي  ،أطلقــت رشطــة رأس الخيمــة ،حملــة التوعيــة
املروريــة املوحــدة الثانيــة عــى مســتوى الدولــة تحــت
شــعار «القيــادة الوقائيــة  ..مطلــب وهــدف» الحملــة
التــي دشــنها العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي
مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة،
وبحضــور املقــدم الدكتــور محمــد عبداللــه البحــار مديــر
إدارة املــرور والدوريــات باإلنابــة ،تــأيت ضمــن مبــادرات
قطــاع املــرور لتحســن الســامة عــى الطــرق وتحقيــق
أعــى مســتويات األمــن والســامة املروريــة.
وأوضــح العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي ،بــأن الحملــة
املروريــة التوعويــة جــاءت بهــدف رفــع مســتوي الوعــي

املــروري لــدي الســائقني ،وستســتمر حتــى نهايــة شــهر
يونيــو املقبــل ،تجســيدا ً إلســراتيجية وزارة الداخليــة
الراميــة إىل جعــل الطــرق اكــر أمنــاً مــن خــال نــر
وتعزيــز مبــادرات قطــاع املــرور لتوعيــة مســتخدمي
الطريــق ،وكافــة رشائــح املجتمــع بــاألرضار الناجمــة عــن
الحــوادث املروريــة ،مناشــدا ً بــرورة التــزام الســائقني
بالقيــادة الوقائيــة عــر تحفيــز شــعورهم باملســؤولية
الفرديــة نحــو الطريــق ومســتخدميه ،منعــاً للحــوادث
املروريــة التــي تشــكل خطــرا ً عــى حيــاة جميــع
مســتخدمي الطريــق ،والتأكيــد بــرورة اتبــاع قواعــد
والتحــي بأخــاق الطريــق،
ّ
وارشــادات الســر واملــرور،
وإدراك أهميــة إعطــاء أولويــة الطريــق حــق للجميــع،

وعــى الجميــع أيض ـاً اح ـرام والت ـزام القواعــد واألنظمــة
املروريــة حفاظــاً عــى األمــن والســامة وتفــادي
الحــوادث املهلكــة ،التــي تســتنزف املمتلــكات وتحصــد
األرواح.
ووجــه مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس
الخيمــة ،الشــكر والتقديــر إىل جميــع املشــاركني يف دعــم
الحملــة ،مــن اإلدارة العامــة للتنســيق املــروري ،واملجلــس
املــروري االتحــادي ،وهيئــة املــوارد العامــة بــرأس
الخيمــة ،ورشكــة اينــوك ،والعديــد مــن الجهــات املعنيــة
بالســامة املروريــة يف القطاعــن العــام والخــاص ،حرص ـاً
عــى توحيــد ودعــم الجهــود املحليــة باتخــاذ االحتياطــات
املتعلقــة بتحقيــق األمــن والســامة لجميــع مســتخدمي
الطريــق ،كــا كــرم ســعادتههيئة املــوارد العامــة ورشكــة
اينــوك كونهــم الــركاء االســراتيجيني املســاهمني يف
إنجــاح الحملــة.
ومــن جانــب آخــر ،كــ ّرم العميــد الدكتــور محمــد
الحميــدي ،كال مــن الســيد محمــد صالــح الزعــايب،
والســيد هاشــل محمــد الحــاريث ،والســيدة شــهد محمــد
الــرع ،تقديـرا ً لجهودهــم وتعاونهــم اإليجــايب مــع إدارة
املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،مــن خــال
مســاهمتهم يف تنظيــم حركــة الســر واملــرور اثنــاء تعطــل
اإلشــارة الضوئيــة ،مــا ســاهم يف تحقيــق إنســيابية حركــة
الســر واملــرور ،حرصــاً مــن رشطــة رأس الخيمة،عــى
تكريــم املتعاونــن وتثمينــا للجهــود املخلصــة يف خدمــة
املجتمــع.

ُ ّ
ُ
 mمرور رأس الخيمة تدشن المبادرة اإللكترونية ( قد بأمان  ...لتصل بسالم )

انطالقــاً مــن حــرص وزارة الداخليــة الراميــة إىل تحســن ســامة الطــرق ونــر
الوعــي املــروري بــن مختلــف رشائــح املجتمــع وباألخــص مســتخدمي الطريــق،
تحقيق ـاً لرؤيــة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ،يف أن تكــون مــن أفضــل دول
العــامل يف تحقيــق األمــن والســامة املروريــة.
دشّ ــن العميــد احمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس
الخيمــة ،فعاليــات ُمبــادرة إلكرتونيــة تحــت شــعار ( قــد بأمــان  ...لتصــل بســام)
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وذلــك ضمــن مبــادرات رشطــة رأس الخيمــة ،واملجلــس املــروري االتحــادي،
الهادفــة إىل تعزيــز املــؤرش الوطنــي يف خفــض الحــوادث املروريــة والحــد مــن
الوفيــات الناجمــة عنهــا .وأوضــح العميــد أحمــد النقبــي ،بــأن فعاليــات امل ُبــادرة
اإللكرتونيــة ،ستشــمل عــرض مجموعــة مــن الفيديوهــات املروريــة التوعويــة فيــا
يخــص االنحـراف املفاجــئ ،وعبــور اإلشــارة الضوئيــة ،وعــدم االلتـزام بخــط الســر
اإللزامــي عــر عــرض  12لوحــة إلكرتونيــة موزعــة مــا بــن مركــز املنــار مــول،
والحمــرا مــول التجــاري ،وســوف تســتمر ملــدة اســبوعني ،يتــم خاللهــا تدشــن
معــرض مــروري توعــوي يهــدف إىل تعريــف الــز ّوار مبخاطــر االنحـراف املفاجــئ،
وعبــور اإلشــارة الضوئيــة ،وعــدم االلتـزام بخــط الســر مــن خــال مــا يتــم عرضــه
يف الشاشــات اإللكرتونيــة ،ســعياً نحــو خلــق جيــل وا ٍع مثقــف ومــدرك ألهميــة
الوصــول إىل املنظومــة املتكاملــة نحــو مجتمــع آمــن ومســتقر وخــا ٍل مــن الحوادث
املروريــة ،داعي ـاً أف ـراد الجمهــور إىل التعــاون مــع الجهــود الرشطيــة واملروريــة
الهادفــة إىل تحقيــق أعــى مســتويات الســامة املروريــة عــى الطرقــات مــن خــال
االلت ـزام بقوانــن الســر واملــرور .يف ختــام حفــل التدشــن ،كــرم ســعادة العميــد
أحمــد النقبــي إدارة مركــز منــار مــول التجــاري الرشيــك االسـراتيجي ملــرور رشطــة
رأس الخيمــة ،لتعاونهــم الدائــم واملســتمر يف إنجــاح فعاليــات التوعيــة والثقافــة
املروريــة.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تخصص دراجات نارية لمراقبة الطرق خالل شهر رمضان المبارك
ً
لجعلها أكثر أمنا وسالمة
تحــت مظلــة احتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي أكــد العميــد
الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة
رأس الخيمــة حــرص القيــادة عــى تعزيــز الثقافــة املروريــة لــدى الســائقني
ومســتخدمي الطريــق عــى مســتوى إمــارة رأس الخيمــة وتجســيدها
إلس ـراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل جعــل الطــرق أكــر أمن ـاً مــع حلــول
شــهر رمضــان املبــارك عــر تكثيــف جهودهــا وتواجدهــا امليــداين خــال شــهر
رمضــان املبــارك يف كافــة الطــرق واملياديــن والتقاطعــات الداخليــة والخارجيــة
ويف األســواق وأمــام دور العبــادة واملســاجد لتوفــر أعــى درجــات األمــن
والســامة املروريــة عــى الطــرق وتقليــل فــرص وقــوع الحــوادث املروريــة
وتوفــر االنســيابية يف الحركــة املروريــة ومنــع تكــدس املركبــات عــى الطريــق
وفــك االختناقــات يف الطــرق التــي ستشــهد كثافــة أعــداد املركبــات .
جــاء ذلــك خــال اطــاق ســعادته لعــدد مــن الدراجــات الناريــة التــي تــم
تخصيصهــا لهــذا الشــهر إىل جانــب تواجــد الدوريــات املروريــة ودوريــات

التعقيــب ملراقبــة وتأمــن الطــرق وتوجيــه النصائــح واإلرشــادات لاللتــزام
باألنظمــة والقوانــن املروريــة واالمتثــال التــام بالتعليــات الصــادرة التــي
تهــدف إىل ضــان ســامة األرواح واملمتلــكات والحفــاظ عــى اإلنجــازات
واملكتســبات  ،خاصــة مــع الظــروف التــي رافقــت انتشــار عــدوى فــروس
كورونــا املســتجد "كوفيــد  "19ومــا تبعهــا مــن قواعــد يجــب االلتــزام بهــا
للمســاهمة يف إبقــاء املجتمــع آمنــاً وصحيــاً  ،فضــاً عــن جاهزيــة غرفــة
الطــوارئ الســتقبال كافــة البالغــات املهمــة عــى " "999وألي استفســارات
عامــة الغــر طارئــة عــى " "901مناشــدا ً مســتخدمي الطــرق إىل التقيــد
باإلجـراءات االحرتازيــة والوقائيــة وعــدم ارتــكاب املخالفــات املروريــة حفاظـاً
عــى ســامتهم  .كان ذلــك بحضــور املقــدم الدكتــور محمــد البحــار مديــر
إدارة املــرور والدوريــات باإلنابــة واملقــدم ســامل محمــد بورقيبــة رئيــس قســم
املــرور والدوريــات والرائــد محمــد عــي جابــر رئيــس قســم املباحــث والضبــط
املــروري .

 mشرطة رأس الخيمة ترفع الجاهزية لنشر األمن وترسيخ دعائم
االستقرار خالل شهر رمضان المبارك

بنــاءا ً عــى تعليــات ســعادة عبــد اللــه خميــس
الحديــدي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
باإلنابــة  ،برفــع حالــة االســتعداد ورفــع الجاهزيــة
برشطــة رأس الخيمــة ،لنــر األمــن وترســيخ
دعائــم االســتقرار يف اإلمــارة خــال شــهر رمضــان
املبــارك ،مــن خــال القضــاء عــى كافــة الظواهــر
الســلبية التــي تعكــر صفــو األجــواء االميانيــة
ألفــراد املجتمــع خــال الشــهر الفضيــل ،مؤكــدا ً
بأنــه ســيتم تعزيــز تواجــد الدوريــات األمنيــة
املدنيــة ملراقبــة الخارجــن عــن القانــون وضبــط
املســتهرتين ،ومخالفــي اإلجــراءات االحرتازيــة
والوقائيــة كــا ســيتم تكثيــف تواجــد الدوريــات

الليليــة لضبــط املســتهرتين واملخالفــن لألنظمــة
والقوانــن خاصــة يف األماكــن الحيويــة الســياحية
كالفنــادق واألســواق وبــن األحيــاء الســكنية ويف
الطــرق الخارجيــة وغريهــا .
حيــث عقــد العميــد عبــد اللــه عــي منخــس مديــر
عــام العمليــات الرشطيــة اجتامعــاً تنســيقياً مــع
مختلــف اإلدارات املختصــة  ،وتنــاول االجتــاع
الخطــة األمنيــة الشــاملة التــي تهــدف إىل القضــاء
عــى كافــة الظواهــر الســلبية التــي تنشــط خــال
شــهر رمضــان وتعكــر األجــواء اإلميانيــة واســتقرار
الجمهــور ,حيــث ســيتم الرتكيــز مــن خــال الخطــة
املوضوعــة عــى رصــد ومتابعــة أماكــن انتشــار

املتســولني والذيــن يرتكــزون أمــام املســاجد ويف
املناطــق الســكنية واألســواق العامــة ،وســيتم
تكثيــف الدوريــات االمنيــة يف مختلــف مناطــق
اإلمــارة للحــد مــن هــذه الظواهــر الســلبية التــي
يســتغل ضعــاف النفــوس مــن خاللهــا األجــواء
اإلميانيــة التــي ترافــق شــهر رمضــان وميــل
املجتمــع لفعــل الخــر والعطــاء خاللــه ،كــا دعــا
العميــد منخــس لإلبــاغ عــن ظاهــرة املتســولني
عــر الرقمــن  072053372أو  ، 901كــا حــث
االجتــاع الفــرق املختصــة مبراقبــة تطبيــق
اإلجـراءات االحرتازيــة والوقائيــة التــي وجهــت بهــا
حكومتنــا الرشــيدة.
وأكــد العميــد منخــس ،بــأن كافــة مراكــز الرشطــة
الشــاملة كالً حســب منطقــة اختصاصــه واملنتــرة
يف جميــع أنحــاء اإلمــارة ،ســتقوم بواجبهــا
يف أفرعهــا وذلــك ملراقبــة تطبيــق اإلجــراءات
االحرتازيــة والوقائيــة بنــاءا عــى االجــراءات
الحديثــة املعتمــدة والصــادرة مــن لجنــة إدارة
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث خــال شــهر
رمضــان ومنهــا رضورة التباعــد الجســدي واالبتعــاد
عــن التجمعــات املرتبطــة بأنشــطة رمضــان مثــل
االســواق واملحــات التجاريــة وتجنــب املجالــس
يف ليــال رمضــان وعــدم إقامــة خيــام اإلفطــار أو
الخيــام الرمضانيــة بشــكل عــام واقتصــار توزيــع
الوجبــات الرمضانيــة عــى الجهــات املختصــة .
العدد (  ) 295مايـ ـ ـ ــو 2021
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 mشرطة رأس الخيمة تحتفل
بيوم الصحة العالمي
أكــد العقيــد الدكتــور نــارص محمــد البكــر مديــر مركــز التدريــب ،حــرص رشطــة
رأس الخيمــة عــى تعزيــز الصحــة العامــة وســامة موظفيهــا ،وذلــك للحفــاظ عىل
مواردهــا البرشيــة وخلــق بيئــة عمــل مثاليــة تســهم يف زيــادة اإلنتاجيــة وبــث
روح اإليجابيــة بــن املوظفــن ،وتطبيق ـاً ملنهجيــة وزارة الداخليــة لعقــد رشاكات
مجتمعيــة للمســاهمة يف وجــود مجتمــع صحــي ســليم وحيــاة خاليــة مــن
األم ـراض .جــاء ذلــك يف الفعاليــة التــى نظمهــا قســم الخدمــات الطبيــة ومركــز
التدريــب بالتعــاون مــع بنــك الــدم مبستشــفي صقــر بــرأس الخيمــة مبناســبة
يــوم الصحــة العاملــي والــذي يصــاف الســابع مــن أبريــل مــن كل عــام ،وشــملت
الفعاليــة حملــة للتــرع بالــدم مــن موظفــي رشطــة رأس الخيمــة ،كــا شــملت
إجـراء فحوصــات شــاملة ملنتســبي الرشطــة ومجموعــة مــن االستشــارات الطبيــة

ملعرفــة مــدى ســامة وصحــة املوظفــن وفقـاً لنتائــج الفحوصــات ،وتــم عقــد عــدد
مــن الــورش واملحــارضات التوعويــة وعمــل عــرض تقدميــي مــن خــال البوابــة
اإللكرتونيــة لجميــع مرتــب القيــادة ،وتــأيت هــذه الجهــود تعزيـزا ً لجــودة الحيــاة
الصحيــة ملجتمــع اإلمــارات ،واســتعدادا ً لعــودة الحيــاة إىل طبيعتهــا.

 mإنقاذ  9أشخاص من جنسيات مختلفة علقوا في منطقة " شحة "

نجــح رجــال البحــث واإلنقــاذ بقســم جنــاح ال ّجــو برشطــة رأس الخيمــة ،يف إنقــاذ ( ) 9
أشــخاص مــن جنســيات مختلفــة علقــوا يف منطقــة "شــحة" بــرأس الخيمــة ومبســاعدة
اليمحــي
بعــض أهــايل املنطقــة يف ظــرف أســبوعني .وحســب العقيــد ط ّيــار ســعيد راشــد ّ

رئيــس قســم جنــاح الجــو برشطــة رأس الخيمــة ،أنــه ورد بالغــن إىل غرفــة عمليــات
رشطــة رأس الخيمــة  ،أحدهــا األســبوع املــايض بوجــود  4أشــخاص والبــاغ الجديــد
قبــل يومــن بوجــود  5خمســة أشــخاص عالقــن يف منطقــة شــحة ،خــال رحلتــي تســلق
جبليــة يف املنطقــة ،وفــور ورود البالغــن ،تحــرك رجــال قســم اإلســعاف واالنقــاذ برشطــة
رأس الخيمــة ،إىل موقــع البــاغ ،ونظ ـرا ً لكونهــم علقــوا يف قمــة جبليــة شــاهقة وعــرة
يف أعــى املنطقــة ،يصعــب وصــول ســيارات اإلســعاف لهــا ،متــت االســتعانة مبروحيــة
رشطــة رأس الخيمــة ،حيــث تــوىل رجــال البحــث واإلنقــاذ بقســم جنــاح ال ّجــو ،مهمــة
الوصــول إىل أعــى قمــة باملنطقــة ،بواســطة مروحيــة رشطــة رأس الخيمــة ،والعثــور
اليمحــي،
عليهــم وتقديــم الدعــم الــازم لهــم ونقلهــم .وناشــد العقيــد ط ّيــار ســعيد ّ
كافــة أفـراد الجمهــور ،بــرورة تجنــب ارتيــاد املناطــق الوعــرة يف أعــايل الجبــال ،وقمــم
املرتفعــات ،وغريهــا مــن املناطــق التــي قــد تشــكل خطـرا ً عــى حيــاة اإلنســان ،بســبب
وعــورة تضاريســها وصعوبــة الوصــول إليهــا ،مؤكــدا ً بــأن رشطــة رأس الخيمــة ،حريصــة
كل الحــرص عــى تلبيــة نــداءات الجمهــور فــور تلقــي البالغــات الــواردة إليهــا ،حفاظـاً
عــى أمــن وســامة األرواح وتعزيــز األمــن واألمــان مقدمــاً شــكره الجزيــل ألهــايل
املناطــق الجبليــة عــى تعاونهــم وحســهم األمنــي العــايل.

ً
 mمنعا للتجمعات خالل رمضان
الشرطة المجتمعية برأس الخيمة توعي بعدم بيع الوجبات أمام المطاعم والمنازل

نفــذت رشطــة رأس الخيمــة مــن خــال إدارة الرشطــة املجتمعيــة – قســم
الرشطــة املجتمعيــة – بالتعــاون مــع أفرعهــا الجغرافيــة  ،حملــة توعويــة
اســتهدفت أصحــاب املطاعــم ملنــع توفــر الوجبــات وتوزيعهــا أمــام املطاعــم
واملنــازل منعـاً للتجمعــات مــن قبــل املســتفيدين خــال شــهر رمضــان الفضيــل
 ،حفاظـاً عــى ســامة وصحــة املجتمــع  ،ضمــن اإلجـراءات االحرتازيــة الخاصــة
مبواجهــة "كوفيــد  "19واملطبقــة يف جميــع إمــارات الدولــة .
وأكــد العقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي مديــر إدارة الرشطــة
املجتمعيــة بأنــه تــم تشــكيل فريــق برئاســة الرائــد راشــد ســعيد بلهــون رئيــس
قســم الرشطــة املجتمعيــة  ،لتقديــم التوعيــة ألصحــاب املطاعــم عــى مســتوى
اإلمــارة بعــدم اســتقبال أي طلــب مــن الجمهــور الخارجــي يف توفــر وجبــات
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إفطــار صائــم وتوزيعهــا بشــكل عشــوايئ وأمــام املطاعــم أو املنــازل  ،حرصـاً عىل
تجنــب التجمعــات التــي تــؤدي إىل انتقــال عــدوى فــروس كورونــا املســتجد ،
وااللت ـزام بالتعليــات الصــادرة عــر التنســيق املســبق مــع الجهــات الرســمية
واملعنيــة والخرييــة يف اإلمــارة لتوزيعهــا بطــرق آمنــة وصحيحــة  ،ومبــا يتناســب
مــع جهــود الدولــة يف مواجهــة هــذا الوبــاء والتقليــل مــن انتشــاره مــن خــال
اتبــاع أقــى درجــات الوقايــة عــر مجموعــة مــن اإلجـراءات بجميــع املطاعــم
وأبرزهــا املحافظــة عــى صحــة وســامة معــدي الخدمــة بشــكل دوري  ،بجانــب
أهميــة وضــع الوجبــات يف صناديــق أو أكيــاس محكمــة اإلغــاق قبــل عمليــة
التوزيــع مــع مراعــاة النظافــة والصحــة العامــة والتأكــد مــن ارتــداء الكاممــات
والقفــازات .

محطة شرطية

 mخالل ًالربع األول من 2021
الشرطة المجتمعية تحقق صعودا في مؤشرات التوعية والمشاركة بالفعاليات

يف إطــار احتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي وتحقيــق اإلســراتيجية
الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان  ،أشــارت اإلحصائيــات الصــادرة مــن إدارة الرشطــة
املجتمعيــة – قســمي توعيــة املجتمــع والرشطــة املجتمعيــة – برشطــة رأس الخيمــة
خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري 2021م  ،عــن توجيــه  201محــارضة اســتفاد
منهــا نحــو  23313مســتفيد  ،ونظمــت  4حمــات توعويــة اســتفاد منهــا 9386
مســتفيد  ،وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن النـرات التوعويــة  3720مســتفيد  ،وبلــغ

 mأطلقتها وزارة الداخلية
شرطة رأس الخيمة تشارك في تنفيذ
ُ
مبادرة ( صحتك من أولويتنا )

تحــت رعايــة الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء – وزيــر الداخليــة ،شــاركت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
ممثلــة يف إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة  -فــرع شــؤون املتقاعديــن ،يف تنفيــذ
ُمبــادرة ( صحتــك مــن أولويتنــا ) التــي أطلقتهــا وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع
وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع ،لتطعيــم ُمتقاعــدي الرشطــة وعائالتهــم يف
منازلهــم ،ضمــن مســاعي ســمو وزيــر الداخليــة الراميــة إىل الحفــاظ عــى صحــة
املتقاعديــن وســامة عائالتهــم.
وتــأيت املبــادرة يف إطــار حــرص وزارة الداخليــة ،ورشطــة رأس الخيمة ،عــى التواصل
مــع املنتســبني مــن فئــة "املتقاعديــن" واالطمئنــان عــى صحتهــم وعائالتهــم ،مــن
خــال ضــان حصولهــم عــى التطعيــم للوقايــة مــن فــروس كوفيــد –  19بصــورة
آمنــة وف ّعالــة عــر الوصــول إىل منازلهــم وتوفــر الوقــت والجهــد عليهــم ،تقدي ـرا ً
وعرفانـاً لهــم.

عــدد الزيــارات الخاصــة بالجاليــات  19زيــارة  ،وبلــغ عــدد التقاريــر املجتمعيــة
 859تقريــر  ،وبلــغ عــدد الزيــارات املجتمعيــة  129زيــارة  ،وشــاركت اإلدارة يف
 57نشــاط وفعاليــة متنوعــة  .وأوضــح العقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي
مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة  ،إىل أن اإلدارة تعمــل وفــق خطــة مجتمعيــة
توعويــة مدروســة قامئــة عــى تعزيــز التدابــر الوقائيــة لكافــة فئــات املجتمــع مــن
خــال التعــاون بينهــا وكافــة الجهــات املدنيــة ذات االختصــاص املشــرك للوصــول إىل
مجتمــع آمــن وســعيد  ،باإلضافــة إىل حرصهــا عــى تكثيــف الدوريــات املجتمعيــة
وتوجيــه أكــر قــدر ممكــن مــن املحــارضات التوعويــة واســتمراريتها رغــم الظــروف
الراهنــة التــي رافقــت انتشــار "كوفيــد  "19مــن خــال تفعيلهــا افرتاضيـاً "عــن بعــد"
مــن تقديــم النقيــب عبداللــه عــي شــليك مديــر فــرع توعيــة املجتمــع واملســاعد
أول أحمــد محمــد الصحــاري  ،يف كافــة املجــاالت األمنيــة واالجتامعيــة والوطنيــة
واملروريــة والثقافيــة  ،بهــدف تحقيــق رؤيــة وزارة الداخليــة يف أن تكــون دولــة
اإلمــارات مــن أفضــل دول العــامل أمنـاً وســامة  ،وتقديــم أفضــل الخدمــات بجــودة
وكفــاءة عاليــة  ،عــر إطــاق املبــادرات التطويريــة التــي تدعــم هــذا التوجــه بشــكل
فعــال  ،وتفعيــل دور اإلدارة اتجــاه املجتمــع  ،مــا كان لــه الــدور الكبــر يف صعــود
املــؤرشات اإليجابيــة عــى مســتوى اإلمــارة .

 mمدير إدارة مراكز الشرطة يكرم
الشرطي أول عبدالواحد حسن لمشاركته
اإليجابية في الوقاية من "كوفيد "19

يف إطــار تكريــم القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة للمخلصــن واملتفانــن يف العمــل،
ك ـ ّرم ســعادة العقيــد إبراهيــم محمــد املطــر مديــر إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة يف
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة  ،الرشطــي أول عبدالواحــد إبراهيــم حســن مــن
مركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل  ،نظــر متيــزه يف أداء مهامــه ومــا يبذلــه مــن جهــود
مخلصــة وتفانيــه يف العمــل بــكل إيجابيــة خــال العــام املنــرم  2020ومــا قدّمــه
مــن مثــال مــرف مــع مشــاركته ضمــن الدوريــات املجتمعيــة واألمنيــة يف الوقايــة
مــن "كوفيــد  . "19وتق ـدّم مديــر إدارة مراكــز الرشطــة بالشــكر والثنــاء للرشطــي أول
عبدالواحــد حســن عــى إحساســه باملســؤولية تجــاه املجتمــع وتقدميــه للمســاعدة دون
تــردد  ،مشـرا ً بــأن اإلدارة تحــرص دامئـاً عــى تكريــم املتميزيــن مــن املوظفــن  ،تحفيـزا ً
ملزيــد مــن البــذل والعطــاء لتطويــر العمــل وتقديــم أفضــل الخدمــات للمجتمــع  .كان
ذلــك بحضــور املقــدم أحمــد املزيــود رئيــس مركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل وعــدد
مــن الضبــاط .
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مهنة المخاطر

«الدليفري»  ..خطر يسير على عجالت

غالبا ما تستخدمها محال الوجبات السريعة والمطاعم كوسيلة لنقل الطلبات إلى زبائنها ،تصل إلى كل شارع وكل بيت ،نصادفهم
على مدار الساعة .البعض يطلق عليهم (رجال المهمات الصعبة) وهم بين سندان صاحب العمل الذي يطالبهم بسرعة التوصيل،
وبين زبون يستعجل طلباته ،ولو تطلب منه األمر الطيران فوق األسفلت ،وقد ينتهي به األمر إلى حادث تصادم خطير .الجهات

المختصة تطالب بالحفاظ على حياتهم ،وسائقو المركبات يطالبون بمراقبتهم وضرورة التزامهم بقيادة آمنة .ودائما ما ينتقد

أصحاب المركبات سائقي الدراجات النارية (سائقو الدليفري) ،وذلك لعدم امتثالهم لقوانين المرور أثناء قيادتهم الدراجات ،خاصة
في الشوارع والمناطق السكنية والطرق العامة ،حيث ينتقلون من مسار إلى آخر وبتهور يعرض حياتهم وحياة سائقي المركبات

للخطر  ،هذه العمالة يطالها النقد على كل لسان ،وتوجه لهم مشاعر التذمر والغضب ،فبعض السائقين تكون قيادتهم سريعة
ً
وسلبية مما يشكل خطرا على سائقي المركبات الذين يتفادون تصرفاتهم ،وهم مستمرون بالقيادة دون اعطاء أي أهمية ألحقية
المركبات في هذه المسارات والتي من المفترض استخدامهم األيمن منها ،والبعض ال ينتبهون لدى دخولهم المناطق السكنية
حيث يستقلون دراجاتهم بسرعة كبيرة ،كل غاياتهم توصيل الطلبات للزبائن دون أي تأخير.

ماهر عبد الرحمن سالم
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على سائقي الدراجات االلتزام بالسرعات
المحددة وإتباع القوانين المرورية ألجل
سالمتهم وسالمة اآلخرين

النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي

المالزم أول حمدان حسن الحبسي

ىف األيام القادمة حوادث مفجعة ،وعىل سائقي الدراجات االلتزام بالرسعات
اسهمت بزيادة الحوادث
يرى النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي مدير فرع املباحث والتعقيب بإداره املحددة وإتباع القوانني املرورية ألجل سالمتهم وسالمة اآلخرين.
املرور والدوريات :جائحة كورونا (كوفيد  )19اسهمت ىف إزدياد استخدام
ضرورة إتباع التعليمات
الدراجات النارية من قبل أصحاب املحالت التجارية واملطاعم واملقاهي ألجل
تسويق وتوصيل الطلبات والسلع الغدائية وتلبية احتياجات الزبائن ،مام أسهم وتحدث املالزم أول حمدان حسن الحبيس مدير فرع التوعية واإلعالم املروري
بزيادة الحوادث عىل الطرقات ومن خالل اإلحصائيات للحوادث املرورية للربع باإلنابة قائالً :تعد دراجات توصيل الطلبات خدمة من الخدمات املتميزة والهامة
األول لسنة  ،2021وقع حادث نتج عنه وفاة سائق الدراجة ،وهذا يؤكد أن التي ال غنى عنها اليوم ،ذلك إنها تتامىش مع متطلبات الجمهور وتلبي احتياجاتهم
استخدام الدراجات فيه نوع من الخطورة التي تؤدي للوفاة إذا مل يلتزم السائق خاصة مع الظروف الراهنة التي رافقت إنتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد
باتباع التعليامت وااللتزام بالرسعة املحددة وهنا نقول عىل الجهات التى متلك  ،)19ومتثل حاجة يومية بالنسبة للعديد من األشخاص ،األمر الذي رافقه كغريهم
تلك الدراجات النارية أن تبادر بتأمني السائق العامل لديها حفاظاً عىل املصلحة من قائدي املركبات والدراجات األخرى نسبة يف املخالفات والحوادث الناتجة
عن استخدامهم لهذه الدراجات ،ما حمل الجهات املعنية (اإلدارة) عىل تنظيم
العامة.
موضحاً بأنه هناك دروس نظرية عىل أيدي مختصني للسياقة تقدم من قبل وتحديد املعايري واملواصفات املطلوبة توافرها يف تلك الدراجات ووضعها حيز
«رشكة بالحصا» وهي املختصة بهذا الجانب من أجل متكني مستخدمي الدراجات التنفيذ ،ومن الطبيعي أن يكون البعض منهم غري ملتزم من أجل إيصال الخدمة
النارية لإلملام بالقواعد املرورية وتنبيهم وتعريفهم حول مخاطر الطرق ،وكيفيه املطلوبة برسعة.
وأضاف مل تدخر اإلدارة أي جهد ووقت يف توجيه جميع فئات املجتمع ،وتقديم
اإلستخدام األمثل للدراجة أثناء القيادة.
ومتنى النقيب عبدالرحمن الشحي السالمة لكل مستخدمي الطريق ،وأن النشهد النصح واإلرشاد لهم نحو االلتزام بالقواعد املرورية وتعريفهم بكافة القوانني

على سائقي الدراجات االلتزام بالسرعات
المحددة وإتباع القوانين المرورية
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تحقيق

حسين الدقاق

إبراهيم جمعة

عارف األميري

وسيم مستو

مصطفى عبد الرحمن سالم

الشكاوى
األساسية تتركز
في التهور
وعدم التزامهم
بخطوط
ومسارات السير
والحفاظ على
أمن وسالمة
الطرق
واألنظمة املعمول بها عىل مستوى الدولة ،ومل تغفل عن أي رشيحة مهام كان
حجمها ،ووجهت أولويتها للفئة املترضرة من خالل استقبال شكواهم واألخذ
بعني اإلعتبار ما يشكون منه عىل الطرق ،فقامت بتوجية الفرق املعنية ملراقبة
ومتابعة الوضع ،ونظمت برنامج سنوي يتضمن العديد من محارضات التوعية
لسائقي الحافالت والدراجات واملركبات عىل حد سواء ،كام أطلقت اإلدارة
العديد من الحمالت التوعوية والتفتيشية عىل مدار العام لتوفري طرق أكرث
أمناً وسالمة ،واملساهمة يف أن يكون الجميع رشكاء لها يف تعزيز األمن واألمان
والسعي نحو مجتمع بال حوادث.
ونؤكد بأنه من يرغب يف قيادة أي مركبة أو دراجة البد من الحصول عىل رخصة
قيادة خاصة بها ،والبد من توفر معاير واشرتاطات معينة متفق عليها لحاميتهم
وسالمتهم واآلخرين وال تهاون بهذا الشأن.
وطالب الحبيس السائقني رضورة إتباع التعليامت وتنفيذ التوجيهات وااللتزام
باألوامر واإلمتثال لها ومنها :عدم التجاوز الخاطئ ،وااللتزام بالوقت الصحيح
عند التقاطعات واإلشارات الضوئية ،وعدم القيادة فوق الرصيف وأماكن املشاة،
وااللتزام بعالمات الطرق،والقيادة السليمة مع إرتداء خوذة الرأس للحامية من
اإلصابات التي تأيت ضمن األمن والسالمة املطلوبة.
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تحذير وزارة الداخلية

وقد سبق وأن جانبها حذّرت وزارة الداخلية قائدي املركبات من تعريض حياة
عامل خدمات التوصيل «الدليفري» للخطر ،إذ رصدت مامرسات سلبية يرتكبها
بعض السائقني بحقهم منها التعدي عىل حقهم يف الطريق واإلنحراف املفاجئ
ما يع ّرض حياتهم للخطر.وأكدت أهمية مهنة خدمات التوصيل إذ تخترص عىل
األفراد الوقت والجهد للحصول عىل احتياجاتهم ومتطلباتهم الفتة إىل أنه عىل
الرغم من الدور املهم الذي يقوم به عامل توصيل الطلبات فإن هذه املهنة ال
تخلو من املخاطر .كام شهدت الطرق خالل السنوات املاضية عددا ً من الحوادث
املرورية بحق عامل توصيل أدت إىل وفاة بعضهم وإصابة آخرين بإصابات
خطرة.
ينتهكون قوانين المرور

حسني الدقاق يقول :استخدم الطريق بشكل مكثف ويومي ،ويل مشاهدات
كثرية لسائقي «الدليفري» الذين ينتهكون رصاحة قوانني السري واملرور ،كام
أشاهد كيفية اقتحامهم مسارات الطرق والتفافهم املفاجئ بني السيارات ،علامً
أن من يحمل رخصة قيادة الدراجة النارية يجب أن يكون مؤهال للقيادة اآلمنة،

تحقيق

دراسات

وعىل علم ودراية بكيفية التعامل مع هذه الدراجة ،فاالصطدام معها خطري
كونها غري محمية ،والسائق غري آمن فهو يسري عىل عجلتني ويف أقل من شهر
ولوال لطف من الله ملا تفاديت أربعة حوادث تكاد تكون قاتلة ،سببها طيش
وتهور بعض سائقي الدراجات.
حوادث مرورية مؤسفة

فيام يقول إبراهيم جمعة  :الشكاوى األساسية من بعض عامل توصيل الطلبات
ترتكز يف التهور وعدم التزامهم بخطوط ومسارات السري والحفاظ عىل أمن
وسالمة الطرق ،فهم يتنقلون بني املسارات بصورة مفاجئة ،ويتخطون السيارات
وميرون فيام بينها ،يتجاوزون املركبات أثناء سريها وتوقفها ويستخدمون
اإلشارات التنبيهية بصورة عشوائية ،مام يسبب عرقلة وإرباك لحركة املرور فضالً
عن إهاملهم وعدم انتباههم للمشاة مام ينتج عنه حوادث مرورية مؤسفة.
وليس من العدل واإلنسانية أن تكون حياة أولئك األشخاص عرضة للخطر ما
بني توجيهات صاحب العمل برسعة توصيل الطلبات ،وبني الزبون الذي ال يهمه
سوى رسعة وصول طلبة.
التعريف بإرشادات السالمة

ويقول عارف األمريي موظف :ظاهرة باتت منترشة أملسها يف الشارع أثناء قياديت
للمركبة ،حيث أالحظ وجود تلك الفئة غري امللتزمة بالرسعة املحددة ،أو بقوانني
السري  ،يقودون دراجتهم بشكل غري طبيعي ال يبالون أو غري مدركني العواقب،
هدفهم الوصول يف الوقت املحدد إليصال الطلب ،وقد تسببوا بحوادث عدة
نتيجة قيادتهم بطيش ودون مراعاة لآلخرين من مستخدمي الطريق .لذا
يجب تشديد العقوبة عىل املخالفني منهم مع أهمية التواصل مع الجهات
التي ينتمون إليها لغرض إلزامهم بدخول دورات تثقيفية وتعريفية بإرشادات
السالمة املرورية ،تهدف الوصول إىل تحسني أدائهم لسالمة الجميع ،وتقليل
نسبة الخطورة عىل الطريق التي يسببها قائدي تلك الدراجات.
أتوجه بالشكر لرجال املرور عىل الجهود الكبرية التي يبذلونها من أجل سالمة
مستخدمي الطريق ،وتقليل نسبة الحوادث عرب تواجدهم املستمر عىل الطرقات،
ما يؤكد رغبتهم يف خدمة املجتمع.
المراقبة والتشديد

ويقول وسيم مستو :شخصيا يتملكني الخوف واإلضطراب عندما يقرتب من
مركبتي سائق دراجة «الدليفري» وكثريا ً ما اتفاجأ بالسائق يقوم بحركات
(بهلوانية) بني املركبات يريد أن يتخطاها بأي شكل ليكون يف املقدمة ،غايته
الرسعة يف توصيل الطلب ولو عىل حساب أمان الناس ،وهذا يشء غري مقبول
بقانون املرور والسالمة .نتمنى عىل الجهات املعنية التكثيف من مراقبتهم،
والتشديد عليهم وفرض مخالفات تردع من ييسء استخدام الطريق ويهدد حياة
اآلخرين.
قيادة طائشة

أما مصطفى عبد الرحمن سامل فيقول :لألسف قائد دراجة «الدليفري» يعترب
الطريق ملكاً له وهو سيد املوقف يف الشارع ،ومنهم من ال يتقيد بأنظمة
املرور وقيادته طائشة ومتهورة ،ويظن أنه بعيد عن عني الرقيب ،وكثريا ما
نواجه اندفاعهم أمام مركباتنا بطيش وتهور غري محسوب العواقب ،ناهيك عن
استفزازهم املتعمد لسائقي املركبات ،وإن سائق املركبة ملزم بأن يفسح لهم
الطريق ،ال بد من وضع حد صارم ملن ال يتقيد بنظام املرور ،وتعليامت السالمة
املرورية حفاظا عىل سالمتهم وسالمة اآلخرين.
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إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

قبول الذات
 عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تصبح شديد احلساسية جتاهرفض اآلخرين لك ،وعندما ال تقبل ذاتك ،فإنك تفقد إميانك
بقدراتك الداخلية يف كل مرة حتاول التغلب على جوانب
ضعف مرتسبة لديك.
 عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك ض ّيع الوقت باحثًا عن حباآلخرين حتى تصبح متكام ًال  ،وعندما ال تقبل ذاتك  ،تنحصر
جهودك يف حماولة قهر اآلخرين وليس البحث عن أفضل
إمكانياتك .
 عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تبالغ يف تقدير قيمة األشياءاملادية ،وعندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تشعر دائمًا بالوحدة ،
وبأن وجودك مع اآلخرين ال جدوى منه .
 عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تعيش يف املاضي  ،وإن قبولالذات ليس مستحي ًال  ،إنه الوضع الوحيد الذي تستطيع
حتقيق التطور من خالله  ،وإذا تقبلت حياتك بكل ما فيها ،
فلن تهدر أي جزء منها .
 عندما ال تقبل ذاتك  ،فإنك تخاف مما ميكن أن يكشفه كليوم مير بك من حقائق عنك ،وعندما ال تقبل ذاتك  ،تصبح
احلقيقة ألد أعدائك .
 عندما ال تقبل ذاتك فإنك ال جتد مكانًا تختبئ فيه عنالعيون  ،وإن قبولك لذاتك ميكنك من قبول العامل كله .
 لو أن هناك من سيحبك  ،فاعلم أن هذا الشخص يحبكبالفعل  ،وأنه ليس هناك ما ينبغي عليك عمله لتحظى
بذلك احلب .
 إذا أخربك البعض أن سبب عدم حبهم لك هو أنك ال تفعلشيئًا ما من أجلهم مثل  :االنصياع لهم  ،أو تلبية مطالبهم،
فإن احلقيقة املؤملة التي تنتظرك هي أنهم لن يحبوك
حتى وإن نفذت أوامرهم  ،أو لبيت مطالبهم .
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ً
عقد  34دورة تخصصية استفاد منها  779منتسبا في 2020

مركز تدريب شرطة رأس الخيمة
عالمة فارقة في العمل المتميز
يسهم مركز تدريب شرطة رأس الخيمة بدور فاعل وكبير في تأهيل الكوادر البشرية من منتسبي القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة من ضباط وأفراد  ،ورفدهم بشتى المعارف والعلوم الشرطية من خالل عقد الدورات
العسكرية التدريبية أو المناشط والبرامج النظرية التي توفر أرضا صلبة وبيئة مثالية للعمل الشرطي المتقن ،والذي
يقدم خدماته بدرجة عالية من الحرفية .
سائد الخالدي

ومنذ تأسيسه يف العام  1999لعب مركز تدريب الرشطة يف رأس الخيمة،
دورا ً تكاملياً مع مختلف اإلدارات الرشطية األخرى عرب استقطاب املنتسبني
يف دورات عسكرية مختلفة ،أو من خالل دورات الرماية الدورية وعقد ورش
العمل والندوات واملحارضات التي تعزز من حجم الرصيد املعريف لدى منتسبي
مختلف اإلدارات واألقسام واألفرع ،انسجاما مع توجيهات وزارة الداخلية
وتحقيقاً ألهدافها السامية يف رفع مستوى األمن املجتمعي ،وتقديم خدمات
راقية ومتميزة لجمهور املتعاملني معها .
إنجازات 2020

مسؤوليات ومهام

العقيد الدكتور نارص محمد البكر مدير مركز تدريب رشطة رأس الخيمة ،أشار
إىل أن املركز يقوم بالعديد من املهام واملسؤوليات ضمن تخصصات عمله تشمل
إعداد الخطة السنوية للمركز كجزء من اسرتاتيجية وخطة مركز التطوير املهني
والقيادة وسياساتها  ،ووضع أسس وقواعد العمل ومتابعة تنفيذها  ،واملشاركة يف
إعداد املوازنة التقديرية السنوية الحتياجات املركز من املوارد البرشية واملادية
واملعلوماتية والخدمية ،وتضمينها وفق املوازنة املالية ملركز التطوير املهني
والعمل عىل تنفيذها .
وأوضح بأن مهام املركز تتضمن أيضا التنسيق مع مركز التطوير املهني فيام
يتعلق بربامج خطة املركز وفقا لالحتياجات التدريبية الشاملة والعمل عىل
تصديقها وإصدار املوافقة للمركز عىل تنفيذها  ،واإلرشاف عىل توفري املوارد
املعلوماتية واملعرفية لتنفيذ خطة الربامج التدريبية السنوية للمركز .فضال عن
اإلرشاف عىل تأهيل وتدريب العاملني محليا وتنسيقها مع الربامج التدريبية
االتحادية  ،والتنسيق مع املدربني واملحارضين والخرباء وتوفري متطلباتهم
العملية واإلدارية لتنفيذ الربامج والحصول عىل املوافقات الالزمة من الجهات
املعنية  ،واإلرشاف عىل إدخال وتطبيق النظم والتقنيات الذكية املطلوبة لتنفيذ
خطة الربامج التدريبية السنوية للمركز والعمل عىل تطويرها وفقاً للمستجدات
واملتغريات ذات الصلة بالتدريب .

وعقد مركز تدريب رشطة رأس الخيمة خالل العام املايض  34دورة تخصصية
وتأهيلية للضباط وصف الضباط ومكافحة الشغب ،بلغ عدد املنتسبني فيها
 779منتسباً من مختلف اإلدارات الرشطية .فيام تم عقد  5ورش داخل املركز
يف مواضيع اإلجراءات االحرتازية ملواجهة وباء كورونا  ،واألزمات والكوارث يف
ظل الجائحة  ،واملخاطر األمنية املحتملة لتطبيقات الذكاء االصطناعي ،فضال عن
ورش يف إدارة األزمات بسواعد الشباب ،وخطر نرش الشائعات شارك فيها 1791
منتسباً  .كام شارك املركز خالل العام  2020يف  5مشاركات مجتمعية ،تضمنت
املشاركة يف اليوم الوطني السعودي  ،ويوم املرأة اإلمارايت  ،ومحارضة توعوية
ملكافحة فريوس كورونا  ،وحملة الفحص األوىل والثانية لكورونا ،فيام تم عقد
اختبارات الرياضة لعدد  1097منتسباً  ،والرماية ل  1722منتسباً باإلضافة إىل
تنظيم  4مبادرات اسرتاتيجية يف تأهيل املحارضين املواطنني  ،والتدريب الذيك ،
تدريب تخصصي ونوعي
وتطوير املشاركات املجتمعية  ،وتطوير موسيقى الرشطة .
وذكر أن املركز يقوم أيضا مبسؤولية التنسيق مع مركز التطوير املهني فيام يتعلق
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 5مشاركات مجتمعية
نفذها المركز
في 2020

العقيد الدكتور ناصر محمد البكر

بالتدريب التخصيص والنوعي للمركز وفقا لالحتياجات واملستجدات املستقبلية ،
وتنفيذ برامج اللياقة البدنية للعاملني يف القيادة وفقا للمعايري والضوابط النافذة
والعمل عىل تطوير األساليب التدريبية والرياضية بهذا النشاط  ،متابعة إجراء
االختبارات والتدقيق عىل النتائج النهائية وتوثيقها وفقا لآلليات والنظم املعتمدة
وإصدار شهادات املشاركة بعد التأكد من استيفاء الرشوط واألحكام املعمول
بها من قبل مركز التطوير املهني ،إىل جانب تقييم التزام املتدربني واملحارضين
بالتوقيتات الزمنية للربامج التدريبية ومستوى مشاركتهم فيها  ،وتقييم وقياس
أثر التدريب وفقا للنظام املعتمد يف مركز التطوير املهني .
ولفت مدير مركز تدريب رشطة رأس الخيمة أن املهام تضم كذلك تحديد
االحتياجات املالية للمركز ومتابعة املرصوفات واإليرادات والعهد واملعامالت
املالية بالتنسيق مع الجهات املعنية بالقيادة والوزارة  ،ومتابعة تنفيذ أعامل
الصيانة العامة والخدمات ملكاتب ومرافق املركز وتشكيالته اإلدارية  ،والعمل
عىل تطبيق النظم اإلدارية الحديثة يف إنجاز مهام املركز من خالل مواكبة
التقنيات والربامج التقنية املتقدمة وااللتزام مبعايري الجودة والتميز  ،وإعداد
التقارير الدورية واالستثنائية عن أداء املركز باعتامد معايري قياس األداء املؤسيس
وتحديد املشكالت واقرتاح البدائل والحلول التطويرية لها .
إجراءات احترازية في ظل كورونا

المقدم أحمد سبيعان

المقدم إبراهيم بن شكر

تصوير  :عبد اهلل الحمادي

فيها  ،والتنسيق مع قسم تقييم التدريب مبركز التطوير املهني والعمل عىل
تطوير املناهج والحقائب التدريبية  ،وتقييم وقياس أثر التدريب وفقا للنظام
املعتمد يف مركز التطوير املهني .
وأكد أن معهد التدريب يؤدي دورا ً محورياً يف العمل الرشطي يتامىش مع
تطلعات وأهداف وزارة الداخلية  ،وتوجيهات القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
مبا يدفع باتجاه تعزيز الجانب األمني يف اإلمارة ورفع املستوى املهني واملهاري
لجميع منتسبي الرشطة .

وحول اإلجراءات والخطوات االحرتازية التي عمد مركز تدريب رشطة رأس
الخيمة إىل تنفيذها مع ظهور جائحة كورونا أشار العقيد الدكتور البكر إىل
تنفيذ البرامج التدريبية
أنه تم توقيف جميع الدورات امليدانية والفصلية بشكل كامل حفاظا عىل ويشري املقدم إبراهيم بن شكر مدير فرع تنفيذ الربامج التدريبية يف مركز
الصحة والسالمة العامة ومنعا لتفيش فريوس كورونا املستجد كوفيد  19بني تدريب رشطة رأس الخيمة ،إىل أن الفرع يقوم بالتنسيق مع مركز التطوير املهني
املنتسبني واملحارضين وتم تحويلها إىل نظام الدورات عن بعد باستخدام الربامج فيام يتعلق بربامج وخطة املركز وفقا لالحتياجات التدريبية الشاملة والعمل
والتطبيقات الذكية ،كام تم تطبيق نظام العمل عن بعد ملوظفي املركز وتوقيع عىل تصديقها وإصدار املوافقة للمركز عىل تنفيذها  ،واإلرشاف عىل توفري املوارد
الفحوصات الطبية عىل جميع املنتسبني بشكل أسبوعي للكشف املبكر عن أية
املعرفية واملعلوماتية املطلوبة لتنفيذ برامج التدريب السنوية ،وا ِإلرشاف عىل
إصابات بفريوس كورونا املستجد .
تأهيل وتدريب العاملني وإدخال وتطبيق النظم الذكية املطلوبة يف تنفيذ هذه
وأضاف أن هذه اإلجراءات تضمنت اإلرشاف عىل حملة التطعيم ضد الفريوس
الربامج ،إىل جانب التنسيق مع مركز التطوير املهني فيام يتعلق بالتدريب
التي أطلقتها القيادة يف الخدمات الطبية  ،إىل جانب إطالق العديد من الربامج
النوعي التخصيص وتنفيذ برامج اللياقة البدنية للعاملني وفقا للمعايري املوضوعة،
التوعوية والتثقيفية مع بداية ظهور الجائحة تضمنت تقديم باقة منوعة من
ومتابعة إجراء االختبارات والتدقيق عىل النتائج النهائية وتوثيقها وفقا لآلليات
النصائح واإلرشادات للجمهورين الداخيل والخارجي لتعريفهم بكيفية التصدي
والنظم املعتمدة ،وإصدار شهادات املشاركة بعد التأكد من استيفاء الرشوط
للجائحة وحامية أنفسهم وأفراد أرسهم من خطر اإلصابة بفايروس كورونا
واألحكام املعمول بها من قبل مركز التطوير املهني .
املستجد.
وأوضح أن آلية العمل املتبعة يف مركز تدريب رشطة رأس الخيمة تسري وفق
نظام التكامل بهدف الخروج باملهام واملسؤوليات املنوطة بعمل املركز بأبهى
تقييم البرامج
من جانبه أفاد املقدم أحمد سبيعان مدير فرع تقييم الربامج التدريبية يف صورة ،تحقيق الخطط واألهداف املرصودة ،وتسهم يف تقديم مستويات عالية
مركز تدريب الرشطة يف رأس الخيمة  ،أن الفرع يتوىل مسؤولية تقييم التزام من الخدمات املتميزة يف كافة القطاعات واملواقع الرشطية عرب تدريب وتأهيل
املتدربني واملحارضين بالتوقيتات الزمنية للربامج التدريبية ومستوى مشاركتهم املنتسبني .
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بأجواء من الحزن واألسى..

شرطة رأس الخيمة تنعى الكوباني وتستذكر مناقبه
أجمع عدد من المسؤولين بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تميز شخصية المغفور له بإذن اهلل المقدم الدكتور
الشرعي بالقيادة ،والذي وافته المنية بعد صراع مرير مع مرض السرطان
ً
الطب ً
قسم ً
علي محمد السيد الكوباني رئيس ً
مؤكدين إنه «رحمه اهلل» امتلك بعدا إنسانيا وفكريا فذا ما جعله يحظى بمكانة ملؤها االحترام والتقدير من قبل الجميع.

اللواء علي بن علوان النعيمي
القائد العام لشرطة رأس الخيمة

اتخذه أبا ومنهم من صار له أخا  ،اليوم نفقد أبانا وأخانا وصديقنا وزميلنا ومعلمنا
وأستاذ ومؤسس الطب الرشعي يف رأس الخيمة وعامله بال منازع  ،اليوم تفقد
اإلمارات قامة عمالقة خدمت األمن والعدل والقانون لربع قرن.

للفقيد الراحل احرتام وتقدير خاصني يف قلوب الجميع  ،حيث خلف خرب وفاته
خلقة
حزناً عميقاً يف نفوسنا  ،ملا كان يتمتع به الراحل من جوانب إنسانية ّ
بابتسامته وتواضعه ،ومن خالل استذكار العديد من املواقف املرشفة يف مختلف
املناسبات واملجاالت والتي شهدت للراحل مبناقب عديدة متيزت مبواقف مرشفة
خرست رشطة رأس الخيمة واحد من أخرب املوظفني وأعمقهم كفاءة وأحد
ورجولية ال تنىس ،وبُعد نظر يف كثري من األمور والقضايا كرست له مكانة مرموقة
عنارصها املتميزين  ،والتاريخ سيذكر ما قدمه من خدمات جليلة للرشطة  ،وكان
عىل املستويات اإلنسانية واالجتامعية والوطنية استنادا ً لخربته وكفاءته.
الراحل له اليد الطوىل يف فك العديد من الجرائم ،وقد شكل خرب وفاته صدمة
لكافة العاملني برشطة رأس الخيمة  ،مؤكدا ً أن الراحل كان ميتلك صفات إنسانية
العميد عبدالله خميس الحديدي
نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة
ويدعم زمالئه ويشجعهم  ،ويحرص عىل أن تكون رشطة رأس الخيمة األوىل عىل
املنصة لتنال العديد من الجوائز.
ال ندري كيف نويف هذا الرجل حقه  ،فذلك أكرب من أن تسعه مقدرتنا عىل الوفاء ،
أخلص لهذا البلد  ..حتى ظننا أن اإلخالص مل يخلق إال له  ،نافسنا يف حب اإلمارات
العميد عبدالله علي منخس
مدير عام العمليات الشرطية
حتى تيقنا أننا لسنا أهال ملنافسته ،لله دره فقد كان يسبقنا دوما ليتقدم الركب يف
خدمة الناس.
طغت إنسانيته عىل علمه وطبه ،أعامل الطب الرشعي تنتهي بإعداد التقارير كان ميتلك خصال القيادة ويحب التميز والتفوق وكان يضع األهداف ويسعى
وتسليمها لجهات االختصاص  ،أما «عيل» اإلنسان فال ينتهي عمله  ،حتى يُطهر لتحقيقها عىل أرض الواقع  ،وتعلم منه الكثريون حب النظام وأهمية اتخاذ
مسكن الضحية ويتأكد أن أهله وذويه سيكونوا يف منأى عن الذكريات التي تُنغص القرار واحرتام وقت العمل وإخالصه الكبري له ،وبرحيله خرست رشطة رأس
حياتهم ،وال يرتكهم حتى يوارى فقيدهم الرتاب أو يُرحل ملوطنه ،اليوم غرقت الخيمة رجل محنك وشخصية فذّة ،متيزت بالتعامل الراقي والتواضع والبساطة
املحاجر بالدموع وغصت الحناجر ،رأيت ذلك يف من زاملوه وصادقوه ،منهم من واألخالق العالية .
العميد جمال أحمد الطير
مدير عام الموارد والخدمات المساندة
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السيرة الذاتية للمغفور له بإذن الله

العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير
عام العمليات المركزية

لقد متتع الفقيد بخصال ومزايا فريدة وكرم وإنسانية ذاع صيتها أرجاء القيادة
العامة حتى بات الجميع يقدره ويثمن جهوده املتفانية يف العمل بأعىل
املستويات وأدقها وبكل اقتدار .وقد شكل يوم وفاته حزناً كبريا ً لدى الجميع،
ولكنه سيخلف ألف ذكرى وأكرث من أثر ملا له من بصامت واضحة ومؤثرة عىل
جميع املستويات .
المقدم جمعة السعدي
رئيس قسم المختبر الجنائي

للفقيد بصامت وخربات أمنية ليس من السهولة أن تعوض ،وقد حقق نجاحات
ملموسة خالل تواجده عىل رأس عمله برشطة رأس الخيمة رغم ما كان يعانيه
من آالم املرض .لكنه مل يتهاون يوماً عن أداء مهامه عىل الوجه األكمل ،ضارباً
بذلك مثالً أعىل يف البذل والعطاء ،وفاته أحزنت الجميع  ،والكل شهد له بالتفاين
يف خدمة الوطن .
الدكتور معتصم إبراهيم
خبير السموم والمخدرات

ما يتمتع به الراحل – رحمه الله – من خصال ومزايا فريدة جعلت منه شخصاً
يعرف كيف يقود ،وكيف يتخذ القرارات الصائبة لتكون رافدا ً إضافياً للجهود
الكبرية التي تخدم العمل و تسعى لنجاحه.
الدكتور بشرى خالد
خبير البصمة الوراثية

هذا املصاب الجلل الذي أفقدنا رمزا ً كبريا ً له بصامت واضحة ومؤثرة يف كل
املحافل ،تلك السرية الطيبة أهلته ليتبوأ هذه املكانة املرموقة والعالية بني
الجميع .رحمه الله و خالص التعازي ألرسته وذويه .
طارق الشاهد
خبير الحرائق

هناك محطات ال تنىس أبدا ً مع مرور الزمن  ،ومن تلك املحطات وفاة املغفور
له بإذن الله الدكتور الكوباين إثر تدهور حالته الصحية ،فقد خلّف حزناً عميقاً
يف نفوس الجميع ولكن ال راد لقضاء الله .تعلمنا منه اإلخالص والصرب والتفاين
والعطاء من أجل املساهمة يف خدمة املجتمع وحاميته وصون منجزاته ،ورد
الحق للمظلوم عرب فك شفرات الجرمية بكل إتقان وكفاءة ودقة .
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أبيات من آخر قصائد د .الكوباني
وهو علي فراش الموت*

ﻗﻮﻝ ﺳﻮﻳﺘﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ..ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪﻙ ﻋﺎﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻛﻤﻴﺔ
ﻗﻮﻝ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻲﻟ ﺫﻭ ﻫﻤﻴﺔ  ..ﻫﻞ ﻗﺎﻳﻞ ﺩﺍ ﺑﻨﺠﻴﻚ ﻳﻮﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﻲﻓ ﻫﻮﻳﻪ؟
ﻗﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺘﻚ ﺍﻤﻟﻮﺩﻳﻞ ﻭﺣﺎﺟتن ﻓﺎﺧﺮﺓ  ..ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻤﻟﻴﻨﺎﺀ ﻋﻨﺪﻙ ﻓﻴﻬﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺎﺧﺮﺓ
ﻗﻮﻝ ﺳﺮﻴﺗﻚ ﺑﻘﺖ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﺨﻼﻳﻖ ﺯﺍﺧﺮﺓ  ..ﻫﻞ ﻇﻨﻚ ﺩﺍ ﺑﻨﺠﻴﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺧﺮﺓ؟
ﻗﻮﻝ ﺑﻦﻴ ﺍﻤﻟﺠﺎﻟﺲ ﻛﻠﻤﺘﻚ ﻣﺴﻤﻮﻋﻪ  ..ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻣﺪﺣﻮﻙ ﺳﻮﻭ ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮﻋﻪ
ﻛﻮﻧﻮ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻤﺔ ﻭﻗﺎﻲﺳ ﺿوووﻤﻪ ﻃﻠﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻨﺠﻴﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻠﻮﻋﻪ.
ﻗﻮﻝ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺨﻠﻖ ﺭﺍﻳﺪﺍﻙ  ..ﺷﻴﺦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺄﺮﺷ ﻟﻴﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﻫﻨﺪااﺍﻙ
ﻗﻮﻝ ﻧﺎﺳﻚ ﻣﻼﻳﻦﻴ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻋﺎﺩﺍﻙ ..ﻫﻞ ﻇﻨﻚ ﺣﻮﺍﺭﻙ ﻲﻓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﻔﺪﺍﻙ؟
ﻗﻮﻝ ﻳﺎ ﺍﺧﻴﻨﺎ ﺑﻘﻮﻙ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎئد  ..ﻭﻗﻮﻝ ﻲﻓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺩﻱ ﺑﺘﺠﻴﻚ ﻋﻮﺍﻳﺪ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﺸ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺳﺎئد ..ﻣﻘﺎﻣﻚ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺁﺁ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮ ﻓﺎﻳﺪ.
ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪﻙ ﺭﻓﺎﻗﺔ ﺑﺴﺪﻭ ﻋﻦﻴ ﺍﻟﺸﻤﺲ ..ﻭﺷُ ـﻐـﻠﻚ ﻛـﻠـﻮ ﺑﺘﻘـﻀـﻴﻬـﻮ ﺍﺯﺭﺍﺭ ﻤﻟﺲ
ﻋﻤﻠﻚ ﻛﺎﻥ ﺩﻲﻧ ﻭﻓرطت ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ..ﺍﻟﻨــﺎﺭ ﺍﻤﻟـﺘـﻘَّـﺒـﺔ ﻓﻴــﻬﺎ ﺗُﻐْـ َﻤـﺲ ﻏﻤﺲ.
ﻗـﻮﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴـﺎ ﻋـ ّﻤـﺮﺕ ﻭﺑﻘﻴـﺖ ﺟﻼﻲﺑ ..ﻛــﺎﻥ ﻋـﻨـﺪﻙ ﺗــﺠــﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻻ ﻛــﺎﻥ ﺩﻫـﺎﻲﺑ
ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻤﻟﻮﺕ ﺑﺠﻴﻚ ﺍﻥ ﺭﺍﻲﺿ ﻭﻻ ﺍﻥ كان ﻣﺎﻲﺑ ..ﻭ ﻣـﺎ ﺑﺘﻘﺪﺭ ﺗﻘﻮﻝ ﺧـﻠـﻮﻲﻧ ﺍﻗـﻀـﻲ ﻋﻘﺎﻲﺑ
ﻣﺎﺑﻴﺎﻙ ﻭﻛﺪﻱ ﺑﺘﺼﻔﻌﻠﻚ  ..ﺣﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻚ ﻭﺳﻮﻱ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻠﻚ
َ
ﻟـــﻮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺍﻤﻟـﺎﻝ ﺍﻟﺒﺘـﺠـﻤـﻌـﻮ ﻛـﻠـﻮ ﻣـﺎ ﺑﺸﻔﻌﻠﻚ  ..ﺍﻻ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻨﻲ ﻫﻲ ﺑﺮﺘﻓﻌﻠﻚ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺴﻤـﺖ ﻟﻴـﻚ ﺗـﺮﺍﻫﺎ ﻭﻟﻮﻓﺔ  ..ﺍﻻ ﻣﺼﺮﻴﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻤﻟﻮﺕ ﻭﻳﺎﻧﺎ ﺿﻴﻮﻓﺔ
ﺍﺧﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣـﻮ ﻛﻴﺎﻤﻥ ﺗـﺮﺍﺏ ﺑﺘﺸﻮﻓﺔ  ..ﺍﺧﺮﺍ ﻳـﺎ ﻋﺬﺍﺏ ...ﻳﺎ ﺟﻨﻪ ﺩﺍﻧﻴﻪ ﻗﻄﻮﻓﺔ.
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دراسات

" 2021عام الخمسين"
ومراكز المعلومات األمنية اإلماراتية
أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه اهلل" عام  2021في دولة ًاإلمارات العربية المتحدة
"عام الخمسين" ،وذلك احتفاء بالذكرى الـ  50لتأسيس الدولة ،حيث ينطلق عام الخمسين رسميا في  6أبريل ، 2021
ويستمر حتى  31مارس . 2022
دكتور .عادل عبد الجواد محمد الكردوسي  -خبير بوزارة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،إن اطالق
" 2021عام الخمسني" ميثل تجديدا ً للعهد بالوالء
والعطاء يف الخمسني عام املقبلة ،ملواصلة تشييد
رصوح التنمية والريادة بإعالء منارات دولة اإلمارات
يف مختلف امليادين.
وتأيت أهمية هذا املوضوع نظرا ً ألهمية ودور مراكز
املعلومات األمنية ،مبا تشتمل عليه من قواعد بيانات
أمنية تساهم يف تسهيل اتخاذ القرار يف حال التعامل
مع الظواهر واملشكالت األمنية عموماً ،واألزمات
األمنية خصوصاً ،والعمل عىل االستفادة من األنساق
املعرفية املتنوعة التي تشتمل عليها هذه املراكز يف
تحقيق األمن واالستقرار يف الدولة.
ً
أوال :أهم المفاهيم
المستخدمة:

تعريف إجرايئ ملراكز املعلومات األمنية ،تعد
مؤسسات علمية أمنية ينظم عملها قانون خاص،
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وتبنى بأسلوب معامري وفني خاص ،وتعمل وفق
املناهج العلمية األمنية ،وتدار بأسلوب فني وعلمي
وإداري متخصص ،وتتضمن قواعد بيانات ومعلومات
أمنية تتصف بالشمول والتكامل وتتعاون مع كافة
مؤسسات املجتمع ،وتوظف النظام اإللكرتوين
وتقنية املعلومات ،وتشتمل عىل برامج علمية
وعملية "تطبيقية" للتعامل مع الظواهر األمنية التي
تحدث يف املجتمع ،وتوفر الحامية لألنساق املعرفية
لديها ،وأن يتوفر لديها القوى البرشية الرشطية
املؤهلة علمياً وعملياً ،واستمرارية تعلمها وتدريبها
باستمرار عىل مستجدات العرص ،مع وجود الكوادر
اإلعالمية املؤهلة علمياً.
ً
ثانيا :أهمية مراكز المعلومات:

يأيت االهتامم مبراكز املعلومات القامئة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة نظرا ً لدورها الهام ،مع
رضورة تدشني مراكز أخرى يف جميع األبعاد السياسية

واالقتصادية واالجتامعية واألمنية إلخ ،نظرا ً ملا توفره
هذه املراكز من قواعد بيانات وما تقدمه من
بيانات ومعلومات للعلامء والباحثني لتعزيز األنساق
املعرفية املختلفة ،وما توفره من معرفة عن الواقع
املجتمعي ملتخذي القرار يف املجتمع اإلمارايت.
حيث إن القرن الحادي والعرشين شهد ثورة يف
املعلومات عىل املستوى العاملي ،ومن ثم اتجهت
غالبية بلدان العامل بشكل أو أخر نحو تدشني مراكز
املعلومات للتعاطي مع تلك املتغريات ،وبخاصة يف
ظل ما يحدث يف العامل من أزمات أمنية واضطرابات
وأحداث ،يف ضوء االتجاه صوب استثامر التقدم
العلمي والتقني يف هذا املجال ،مع رضورة اعتامد
هذه املراكز عىل املنهج والبحث العلمي ،مبا يوفرانه
من بيانات وقواعد معلومات تساهم يف الوقاية من
األزمات قبل حدوثها ،أو أخذ روح املبادرة حال
حدوث تلك األزمات والتقليل من آثارها.
لذلك تأيت رضورة التعرف عىل مراكز املعلومات

دراسات

والعمل عىل وضع تصور ألن تكون معدة مبا يحقق
الهدف منها يف املساهمة الوقاية من الظواهر
واألزمات األمنية ،مع االستعداد ملواجهة تلك
األزمات عندما تحدث .وبخاصة يف ظل االعتامد
األسايس ألي مجتمع عىل األمن واالستقرار لتحقيق
التنمية املستدامة ،والحاجة العلمية والعملية ملراكز
املعلومات ولدعم دورها يف تحقيق األمن الوقايئ،
ومن ثم التعامل مع األزمات عند حدوثها.
ً
ثالثا :مراكز المعلومات األمنية
ضرورة ال غنى عنها:

متثل مراكز املعلومات األمنية رضورة ال غنى عنها،
مبا تحتوي عليه من قواعد بيانات ومعلومات
تشتمل عىل كل كبرية وصغرية عن الظواهر األمنية
واألزمات األمنية علمياً وعملياً ،ومبا تساهم به من
دعم الدراسات العلمية للمشكالت والظواهر األمنية
واألزمات األمنية.
لذلك تأيت أهمية مراكز املعلومات األمنية خالل
" 2021عام الخمسني" ملا تشتمل عليه هذه املراكز
من بيانات وقواعد معلومات ،ونسق معريف أمني،
ومبا تساهم به يف التعامل مع األبعاد األمنية لتحقيق
الجانب الوقايئ ،لذلك يجب دعم هذه املراكز التي
توجد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لتؤدي دورها
عىل أكمل وجه ،والتوصية بإنشاء مراكز املعلومات
األمنية عىل أحدث املستويات العلمية العاملية مبا
يناسب التطور العلمي والتقني العاملي ،ويعزز
النهضة والتقدم العلمي والتقني اإلمارايت يف املجال
األمني ،وتوظيف الذكاء االصطناعي ،وأن تشتمل
هذه املراكز عىل أفضل وأحدث املناهج العلمية
والنظريات العلمية التي تقدم تصوراتها للوقاية
من الظواهر واألزمات األمنية ومنهج التعامل معها
حال حدوثها ،والتعامل مع أمناط اإلجرام املستحدث
واملعلومايت "السيرباين" ،وأمناط اإلجرام التقليدي.
وتتأكد أهمية مراكز املعلومات األمنية بدولة
اإلمارات ،ملا تشتمل عليه من أنساق معرفية عن
األبعاد األمنية عموماً واألزمات األمنية بوجه خاص،
وما بها من قواعد بيانات ومعلومات تشتمل عىل
كافة ما يخص الظواهر األمنية ،واملناهج العلمية
املناسبة للتعامل معها والتصورات عن إدارتها
والتعامل معها ،واشتاملها عىل أفضل السيناريوهات
والنامذج التطبيقية للتعامل مع األبعاد األمنية.
وتتمثل قيمة وأهمية مراكز املعلومات األمنية نظرا ً
ملا تحتوي عليه من نسق معريف عن األبعاد األمنية
عموماً واألزمات األمنية خاصة ،وما يوجد بها من
كوادر برشية رشطية مؤهلة لتحقيق الجانب األمني
الوقايئ ،والتعامل مع األزمات األمنية ،وأن تتضمن
مناذج علمية وعملية "تطبيقية" للتحديات األمنية،

وسيناريوهات مواجهتها.

ً
رابعا :الدور الوقائي لمراكز
المعلومات األمنية:

نتعرف باختصار عىل دور مراكز املعلومات األمنية
يف تحقيق األمن الوقايئ ،والذي ميكن أن تقوم به يف
الوقاية من الظواهر واملشكالت ذات البعد األمني
والوقاية من األزمات األمنية ،أو محاولة التقليل
من مخاطر هذه األزمات إذا حدثت ،مبا تشتمل
عليه من مناذج تطبيقية وسيناريوهات للتعامل مع
الظواهر األمنية واألزمات األمنية.
وكذلك تأيت رضورة قيام مراكز املعلومات األمنية
بتوظيف واستثامر التقدم التقني وثورة االتصاالت
وثورة املعلومات والذكاء االصطناعي يف عملها،
والتي كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة سباقة يف
الخطوات الكبرية التي اتخذتها يف هذا املضامر ،وأن
تكون تلك املراكز متامشية مع أحدث املستويات
املعيارية العاملية ،ومبا يساير أحدث مراكز املعلومات
األمنية العاملية ،ومبا يحقق الهدف من تلك املراكز
يف الوقاية من الظواهر واألزمات األمنية والحد من
تداعياتها إذا حدثت.
ونظرا ً ألهمية مراكز املعلومات األمنية ،لذلك
يجب إقامتها عىل أسس علمية ،وأن تتوفر فيها كل
اإلمكانيات البرشية واملادية ،التي تجعلها قادرة عىل
أداء دورها الوقايئ تجاه الظواهر واألزمات األمنية،
وتؤدي دورها يف مواجهة تلك األزمات حال حدوثها.

انطالقاً مام سبق تأيت أهمية أن ترتكز وتتأسس
مكونات مراكز املعلومات األمنية عىل قواعد
البيانات عن جميع أنواع الظواهر األمنية التقليدية
واملستحدثة ،واألزمات األمنية وغري األمنية التي
ميكن أن تحدث يف الدولة ،مع أهمية التنسيق
والتعاون والرشاكة فيام بينها وبني املراكز البحثية
العلمية األمنية وغري األمنية يف املجتمع ،وأن يتوفر
لديها القوى البرشية املدربة واملؤهلة للتعامل مع
جميع التحديات األمنية واألزمات املتوقع حدوثها،
وأن تعمل عىل تحقيق البعد الوقايئ أوالً ،وتقليل
تداعيات الظواهر واألزمات األمنية حال حدوثها،
واالستفادة من قواعد البيانات لهذه املراكز يف تحقيق
األمن واالستقرار والطأمنينة لجميع جوانب الدولة
"األمنية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،إلخ"،
وتوفري األمن للمواطنني واملقيمني.
الهوامش والمراجع:

 مجلة  ،999معكم دامئاً ،أبوظبي ،مجلة ،999ع ،604س ،50تصدر عن وزارة الداخلية :دولة
اإلمارات العربية املتحدة2021 ،م ،ص.3
 عادل عبد الجواد الكردويس ،دور مراكز املعلوماتيف التعامل مع األزمات ،الرياض ،مجلة األمن والحياة،
ع ،358س ،31جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
فرباير  2012م ،ربيع األول 1433هـ ،ص. 70
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متميزون

التحقت بالعمل الشرطي في 2004
فاطمة غانم ..عين الرقابة المالية
في شرطة رأس الخيمة

دأبت النقيب فاطمة عبد الرحمن غانم رئيس قسم الموازنة والرقابة في اإلدارة العامة للموارد والخدمات
المساندة في شرطة رأس الخيمة  ،منذ التحاقها بالعمل على تطوير قدراتها وصقل مهاراتها وتسخير
خبراتها  ،بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة الداخلية  ،وأداء المهام الوظيفية بجودة وكفاءة عالية .
سائد الخالدي

امتياز مع مرتبة الشرف

بعد حصولها عىل دبلوم إدارة أعامل من كليات
التقنية العليا يف رأس الخيمة بتقدير امتياز مع
مرتبة الرشف  ،التحقت النقيب فاطمة غانم
يف العمل بوظيفة محاسب برتبة رقيب أول يف
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عام 2004
 ،ثم انتقلت للعمل يف الذاتية ملدة عام واحد
 ،ومنها إىل االسرتاتيجية بالتوازي مع عملها يف
املالية  ،وتدرجت يف السلم الوظيفي والرتقيات
العسكرية وصوال لرتبة مالزم عام  ، 2011ومنها
إىل رتبها الحالية « نقيب « .

لتنمية مهاراتها وقدراتها العملية وتطوير ذاتها
مبا يتواكب مع التطورات الوظيفية وطموحاتها
يف تقلد منصب إداري  .وهو ما تحقق بفضل
عزميتها وإرصارها وتفانيها يف أداء املهام املوكلة
إليها بدعم وتشجيع من قبل سعادة العميد
جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات
املساندة يف رشطة رأس الخيمة الذي تعتربه
األب الروحي لها  ،والذي شكل الدافع والسند
األبرز يف مسريتها العملية  ،واملثال األهم الذي
يقتدى به يف مامرسة العمل املهني متاما كام
يجب أن يكون عليه .
 55دورة متخصصة

نقلة نوعية
ومتاشيا مع مساعيها لتطوير مهاراتها الوظيفية
ساهمت طبيعة عملها يف تغيري شخصيتها بنسبة التحقت النقيب فاطمة غانم بحوايل  55دورة
 180درجة  ،خاصة وأن طبيعة العمل تتوافق متخصصة يف املجاالت اإلدارية واملالية زادت
وتخصصها الدرايس  ،مام أتاح املجال أمامها من رصيدها املعريف  ،يف الوقت الذي تحرص فيه
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عىل السري وفق خطة عمل مدروسة وجدول
أهداف يومية تسهم يف إنجازها لألعامل املوكلة
إليها يف وقتها  ،مع األخذ بعني االعتبار تنفيذها
مبعايري الجودة املطلوبة.
مهام ومسؤوليات وظيفية

تتوىل رئيسة قسم رئيس قسم املوازنة والرقابة
يف اإلدارة العامة للموارد والخدمات املساندة
برشطة رأس الخيمة  ،ضمن مسؤوليات
عملها إعداد امليزانية املحلية للرشطة منذ عام
 ، 2021وإعداد التقارير املالية الربع سنوية ،
باإلضافة إىل متابعة بنود الرصف واالنحرافات
وتدفق اإليرادات وغريها من األعامل .فيام
متتلك مهارات أدبية دفعتها لتأليف  3كتب وتم
تكرميها يف عدة مناسبات عىل مستوى وزارة
الداخلية والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
تقديرا لتميزها الوظيفي.

استطالع

مجلس شباب شرطة رأس الخيمة

استثمار طاقات الشباب لبناء مجتمع إيجابي

ّ
النقيب الزعابي  :المجلس أداة مؤثرة وفعالة في المجتمع
شكلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بيئة إيجابية فريدة من نوعها بإنشاء منصة
تفاعلية للتعرف على آراء الشباب وإيصال أفكارهم ومقترحاتهم وتوظيفها لخدمة الوطن
والمواطن  ،وتعزيز مهاراتهم لتحقيق رؤية اإلمارات  ، 2021من خالل استحداثها لمجلس
شباب شرطة رأس الخيمة  ،الذي يديره ويشرف عليه ضباط أكفاء وموظفين آخرين بالقيادة
العامة  ،ليتولى بدوره العديد من المهام الحيوية ويشكل حلقة وصل بين الشباب
والشرطة على أسس سليمة .
استطالع النقيب  /زينب يحيى المعز

"العني الساهرة " التقت النقيب محمد غانم عبيد الزعايب رئيس مجلس
شباب رشطة رأس الخيمة  ،عضو مجلس شباب وزارة الداخلية  ،عضو
مجلس إدارة اتحاد الرشطة الريايض للتعرف عىل ما يؤديه املجلس
من مهام حيث قال :أنشئ املجلس الذي يتكون من عرشة أعضاء عام
 2019بتوازن عددي  ،يهدف تشجيع الشباب للمساهمة بفاعلية لطرح
األفكار اإلبداعية والحلول املبتكرة وترسيخ املواطنة اإليجابية وتعزيز
التكامل بني مجالس الشباب بالدولة  ،و تتمثل رسالته بإسرتاتيجية
وزارة الداخلية التي تنص عىل( العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة
الحياة ملجتمع اإلمارات)  .وبتوجيهات من سعادة القائد العام وحرصاً
من مدير عام املوارد والخدمات العامة ينسب أعضاء املركز لدورات
مختلفة باالبتكار واإلبداع الوظيفي لرفع الكفاءات الوظيفية للشباب ،
كام يتم التنسيق مع كافة املجالس الشبابية االتحادية واملحلية بالدولة
واملشاركة يف الفعاليات والزيارات امليدانية.
اجتماعات افتراضية

النقيب محمد غانم عبيد الزعابي

المالزم أول هزاع جمال الشامسي

جواهر فهد الشحي

ومل يتوقف عمل الفريق خالل انتشار وباء كورونا ،بل سعينا لالستفادة
من التقنية الحديثة يف التواصل عن بعد من خالل االجتامعات
االفرتاضية والقيام بالزيارات امليدانية مع مراعاة اإلجراءات االحرتازية
املعتمدة .
إنجازات وجوائز

وعن إنجازات الفريق يقول الزعايب  :تم عقد حلقات شبابية عدة
حول "إدارة األزمات بسواعد الشباب" ،وإدارة عدد من الورش
الخاصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة اإلعالم والعالقات
العامة  ،و ورش تثقيفية ومنها "خطر الشائعات " .كام حصد
الفريق جوائز عدة منها املركز األول يف جائزة وزير الداخلية لفئة
أفضل ضابط فئة الشباب لعام  ،2020والتي حصلت عليها نائب
رئيس املجلس املالزم أول مريم راشد الغافري .ونصح الزعايب
الشباب باالهتامم بالبحث وتنمية املواهب ،واالستفادة من دعم
القيادة الرشيدة يف هذا الجانب.
مهام حيوية

ومن جهته ذكر املالزم أول هزاع جامل الشاميس عضو مجلس شباب
الرشطة قائالً  :يتوىل مجلس الشباب العديد من املهام الحيوية ليشكل
حلقة وصل بني الشباب والرشطة  ،وفتح املزيد من قنوات الحوار مع
الشباب وإرشاكهم يف مختلف قطاعات املجتمع.
برامج وخطط

فيام ذكرت جواهر فهد الشحي  :إن املجلس يعمل ممثالً للشباب
لتمكينهم من تحقيق رؤية دولة اإلمارات  ، 2021واألجندة الوطنية
للشباب عرب برامج وخطط املجالس الوزارية واملؤسسية ،التي
تستثمر طاقات الشباب ملساعدتهم يف تأدية الدور الريادي لصنع
القرار يف املستقبل .
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مقاالت

تحديات إدارة المواهب وأفضل
الممارسات المطبقة في دولة اإلمارات
إن أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم ،هي بناء مجموعة مواهب قوية
والحفاظ عليها ،فال تحتاج الشركات فقط إلى التكيف مع التغيرات الديموغرافية وتفضيالت القوى العاملة ،بل يجب
ً
عليها أيضا بناء قدرات جديدة وتنشيط مؤسساتها وعولمة عملياتها لكي تلحق بركب المنافسين الجدد ،فأساس كل
مؤسسة ،كبيرة كانت أو صغيرة ،هو موظفوها.
د .أماني الصباغ أكاديمية شرطة الشارقة

حتم تتجه نحو
إذا كانت املنظمة ال تطبق مامرسات واضحة إلدارة املواهب فإنها ً
الهاوية يف ظل هذا االقتصاد العاملي القائم عىل املعرفة ،نجد عالقة وثيقة بني نجاح
وبقاء املنظامت واملامرسات املستخدمة إلدارة املواهب ،وهذا ما أشارإليه (لولر)عام
( )2009حينام قال "إذا كانت املنظمة ال تطبق مامرسات واضحة إلدارة املواهب
فإنها بالتأكيد تتجه نحو الهاوية ،فال توجد طريقة لتحقيق معدل التغيري ومقدار
االبتكار والرتكيز عىل عدد العمالء املطلوب يف عدد متزايد من االعامل دون الرتكيز
عىل الرأس املال البرشي" .وذهب إىل أبعد من ذلك حينام قال "إن إسرتاتيجية العمل
يجب أن تحددها اعتبارات املواهب ،وأنها بدورها يجب أن تقود مامرسات إدارة
رأس املال البرشي.
إدارة المواهب بين الماضي والحاضر:
مسؤولية هامشية ،أم وظيفة رئيسية؟

قبل أربعة أو خمسة عقود ،كان يُنظر إلدارة املواهب عىل أنها مسؤولية هامشية ،وتم
التعامل مع مامرسات إدارة املواهب بشكل غري صحيح مام أدى إىل انتقال املؤسسات
من فائض املواهب إىل حاالت العجز ،ولكننا نجد اآلن أن إدارة املواهب هي وظيفة
تنظيمية تؤخد عىل محمل الجد ،فهي عملية تضمن للمنظامت وجود عدد مناسب
من األشخاص الذين ميتلكون كفاءات وقدرات معينة ويتم وضعهم يف األماكن املناسبة
التي تجعلهم يكشفون عن قدراتهم اإلبداعية ،والتي بدورها تلبي إحتياجات العمل
الحالية واملستقبلية.
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أفضل الممارسات الفعالة إلدارة المواهب

يف بيئة األعامل املعقدة والديناميكية التي نعيشها اليوم ،أصبح االفتقار إىل الوضوح
بشأن مستوى املوهبة املطلوبة للنجاح ليس بالضبط ما تحتاجه املؤسسات للبقاء
عىل قيد الحياة .ولكن بدالً من ذلك ،فإن وجود مامرسة دقيقة ودورية ومستمرة
حول إدارة املواهب سيكون أفضل فرق بني النجاح والفشل .لذا أصبح اآلن من
الرضوري للمنظامت يف بيئة األعامل الخالية من الهزال اليوم أن تتبنى مامرسات
إدارة املواهب ،وهذا ما أشار إليه كابييل عام ( )2009عندما قال "إن السبب وراء
رصاع العديد من املنظامت مع إدارة املواهب هو أن املامرسات الراسخة ال تعمل"،
حيث أن التطبيق اليسء ملامرسات إدارة املواهب له تأثري .لذا سنلقي الضوء اآلن
عىل أفضل املامرسات إلدارة املواهب التي ميكن أن تكون مبثابة محركات رئيسية
للنجاح التنظيمي والبقاء عىل قيد الحياة.
المبدأ األول:
توافق إستراتيجية إدارة المواهب مع إستيراتيجية الشركة:

إن اسرتاتيجية الرشكة هي نقطة البداية الطبيعية للتفكري يف إدارة املواهب ،لذلك
يجب أن تكون برامج إدارة املواهب متوافقة بإحكام مع أهداف واسرتاتيجيات
العمل ،مام يؤدي إىل التعامل مع قرارات العمل وقرارات إدارة املواهب تحت مظلة
واحدة وربط اسرتاتيجيات إدارة املواهب بعناية مع االسرتاتيجيات التنظيمية.

مقاالت

المبدأ الثاني :االتساق الداخلي

يقصد بذلك درجة توافق عنارص إدارة املواهب مع بعضها ،فتطبيق تلك العنارص
مبعزل عن بعضها ال يحقق النتائج املنشودة بل يؤدي لنتائج عكسية .عىل سبيل
املثال ،إذا استثمرت املنظمة بشكل كبري يف تطوير األفراد ذوي اإلمكانات العالية
وتدريبهم ،فيجب أن تؤكد عىل االحتفاظ باملوظفني ،والتعويض التنافيس ،وإدارة
الحياة املهنية ،فال ينبغي أن تكون إدارة املواهب مهمة مديري املوارد البرشية
وحدهم ،بل يجب عىل كبار املديرين التنفيذيني أن يفعلوا ذلك ،وهنا يحتاج
محرتفو إدارة املواهب وكبار القادة التنظيميني إىل العمل م ًعا بشكل وثيق.
المبدأ الثالث :االندماج الثقافي

إن العديد من الرشكات الناجحة تعترب الثقافة مصدرا ً للميزة التنافسية املستدامة،
وبينام تركز الرشكات تقليديًا عىل املهارات والخربات املتعلقة بالوظيفة الختيار
األشخاص ،قامت بعض الرشكات متعددة الجنسيات بتوسيع معايري االختيار
الخاصة بها لتشمل املالءمة الثقافية ،فتقوم هذه الرشكات بتقييم شخصيات
املتقدمني لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع ثقافة الرشكة.
المبدأ الرابع :مشاركة اإلدارة

تدرك الرشكات الناجحة أن عملية إدارة املواهب تحتاج لرعاية وإرشاف أكرب املديرين
عىل جميع املستويات ،مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي وليس فقط املوارد البرشية لها
دو ًرا محوريًا يف عملية إدارة املواهب ،وتخطيط التعاقب الوظيفي ،وتطوير القيادة،
واالحتفاظ باملوظفني الرئيسيني عىل رأس أولوياتهم ،فوجود األشخاص املناسبني يف
أدوار قيادية حاسمة ليس أم ًرا أو مسؤولية موارد برشية ،بل هو أمر حتمي للعمل.
المبدأ الخامس:
تحقيق التوازن بين االحتياجات العالمية والمحلية

إن إدارة املواهب عملية معقدة خاصة بالنسبة للمنظامت العاملة يف بلدان وثقافات
وبيئات مؤسسية متعددة .لذا قد تحتاج الرشكات إىل منوذج عاملي إلدارة املواهب
لضامن االتساق ،ولكنها تحتاج إىل السامح للرشكات الفرعية املحلية بتكييف هذا
النموذج.
المبدأ السادس :بناء عالمة مميزة للمؤسسة

تعمل الرشكات عىل جذب املوظفني ذوي املهارات املناسبة التي تحتاجها فتقوم
باستقطاب األفراد ذوي املهارات والكفاءات املناسبة التجاهات الرشكة ومزجها بعنارص
التقنية والتسويق لتكوين صورة بارزة متيز بها نفسها عن غريها من املنظامت املنافسة
لها يف سوق العمل.
إدارة المواهب في دولة األمارات العربية المتحدة

أصبحت إدارة املواهب إحدى األولويات يف العديد من املنظامت والبلدان حول العامل،
وكذلك املنظامت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .خاصة أن دولة اإلمارات اآلن متر
بأوقات غري مسبوقة من النمو ،فأصبح من الرضوري التعامل مع إدارة املواهب عىل
أنها أولوية لتحقيق ميزة تنافسية يف سوق عاملي دينامييك ومعقد وعايل التنافسية،
وللحفاظ أيضً ا عىل مكانة اإلمارات يف السوق العاملي .لذا تعمل املنظامت عىل امتالك
أفضل املواهب يف جميع املجاالت لتحافظ عىل بيئة متنوعة تم إنشاؤها من خالل
رؤية حكومية ذكية وسياسات عملية سمحت لدولة اإلمارات العربية املتحدة بأن
تصنف كوجهة جذب للمواهب .وهذا ما أشارت إليه معايل (نورة الكعبي) وزيرة
الثقافة والشباب عندما قالت «املواهب اإلماراتية قوة كبرية قادرة عىل لعب دور
محوري يف دفع عجلة القطاع اإلبداعي يف الدولة خصوصاً يف القطاعات الناشئة ،التي
باتت حاضنة للمواهب ،ومؤثرة يف اقتصاد املستقبل» ،باإلضافة إىل إطالق األجندة
الوطنية للمواهب وبرنامج تنمية املواهب «صاقل» ،بالتعاون مع وزارة الصناعة
فضل عن وضع خريطة طريق
والتكنولوجيا املتقدمة ،واملؤسسة االتحادية للشبابً ،
شاملة ملختلف القطاعات واملجاالت يف الدولة.
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تقنيات شرطية

لماذا يحتاج العمل الشرطي إلى التغيير ()2-1

يقف العمل األمني والشرطي في مفترق طرق ،بين اقتحام العمل في بيئات المستقبل القريب الذي يحمل الكثير من
المفاجآت ،أو انتظار ما يمكن أن يتم والتعامل معه وفق المعطيات ،أو دون هذا وذاك غض الطرف عن التغيرات الكبرى في
العالم ،وما تسببه العولمة بأشكالها الحديثة والمتجددة من حاالت صعود ،أو هبوط قوية تحمل معها هزات مجتمعية كبرى.
ترجمة سميرة الرئيسي مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار

يف ظل تلك التغريات ،وانطالقاً من مبدأ أن العمل
األمني والرشطي هدفه األسايس واألسمى حامية
املجتمع واملواطنني داخل وخارج حدود الدولة ،فإن
الصفحات القادمة تحمل من الرؤى والتحليالت ما
ميكن أن يفيد قادة الرشطة واألجهزة األمنية بالبالد،
لألخذ يف االعتبار بعض النقاط املهمة الواردة عند
وضع اسرتاتيجيات تحديث العمل األمني ،كام يستفيد
من تلك التحليالت أفراد األمن واملهتمون بالحالة
األمنية الداخلية من املواطنني ،وتأثرياتها عىل أعاملهم
التجارية وأمنهم وأمن أرسهم.
تضم الصفحات التالية بشكل أسايس بعض أهم
التحليالت األمنية بخصوص التطورات التي لحقت
بالعمل الرشطي بوجه عام ،ورمبا ميكن أن يكون عليه
شكل الخدمة الرشطية يف املستقبل بصورة خاصة ،مع
توصيات بأهم األمور التي يجب أخذها يف الحسبان
لتحقيق الرؤية العامة للدولة عند وضع االسرتاتيجيات
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األمنية والرشطية.
العمل الشرطي والتغيير
التحديات املتجددة التي تقدمها العوملة بتسارع
مستمر تؤدي إىل زيادة تعقيد مهام الرشطة،
فاملجتمعات املحلية والصغرية منها تتجه إىل التنوع
والتعقيد عىل شكل متزايد ،وهناك العديد من
املجتمعات حول العامل تتجه إىل الشيخوخة من حيث
الفئات العمرية ،للسكان ،مام يستلزم استجابة أكرث
تطورا ً ،إن التحديات الجديدة واملتطورة يف مجال
الجرمية التي تواجهها الرشطة تجعل من العمل
الرشطي مهمة شاقة ،خاصة أن بعض الجرائم تعرض
املتعاملني معها من أفراد الرشطة إىل مستويات عالية
من املساءلة الشخصية والتدقيق ،فجرائم االستغالل
الجنيس ،لألطفال ،أو االتجار بالبرش عىل سبيل املثال
تعد من الجرائم األكرث خطورة يف مكافحتها ،حيث

يكون العمل عليها استباقياً قدر اإلمكان.
أما بالنسبة لجرائم اإلرهاب والجرائم السيربانية فإنها
أصبحت أكرث تجزؤا ً وصعوبة يف مكافحتها ،حيث
تستفيد املنظامت اإلرهابية واإلجرامية من مزايا
العوملة والخدمات املقدمة عرب اإلنرتنت.
بتزايد مخاطر الجرائم السيربانية الزدياد عدد
مستخدمي اإلنرتنت إىل جانب التكنولوجيات
املستقبلية املنتظرة كالسيارات ذاتية القيادة ،والواقع
االفرتايض وغريها ،فإن مخاطر جديدة تلوح يف األفق
يجب عىل الرشطة تطوير تكتيكات وقدرات جديدة
تركز عىل حامية الناس من األرضار املعلومة حالياً
واملتوقعة مستقبالً.
إن توافر املعلومات والتكنولوجيا الجديدة ألجهزة
الرشطة يتيح لها إمكانات هائلة لتحسني أمناط
عملها ،وحامية املواطنني ويزيد من توقعات تغري
الخدمات لألفضل ،وتزايد معدالت الشفافية ،وإدارة

تقنيات شرطية

املخاطر عىل نحو فعال ،باختصار ميكن أن يؤدي تبني
التتكنولوجيات الجديدة إىل إحداث ثورة يف العملية
الجنائية .واإلجابة عىل األسئلة التالية سنوضح بصورة
أكرب الرؤية العامة ملا ميكن أن تكون عليه أجهزة
الرشطة يف املستقبل ،يف ظل املتغريات الكنولوجية
واملجتمعية ومن ثم األمنية.
ما الذي سيتغير

 -1الشرطة المحلية:

إذا بدأنا بالتحديات التي تواجه الرشطة املحلية يف
املجتمعات املستقبلية ،فنجد أن الرشطة تحتاج إىل
فهم استباقي ومتطور الحتياجات املجتمع والحفاظ
عىل سالمة الناس ،خاصة مع التنوع والتعقيدات التي
تصبح عليها املجتمعات ،وظهور سلوكيات معادية
لبعض املجتمعات سواء من داخل أو من الخارج،
كذلك عىل أجهزة الرشطة معرفة كيفية التعامل مع
الخدمات املختلفة بالتعاون مع الرشكاء املحليني،
فاالستجابة لذوي االحتياجات الخاصة عىل سبيل
املثال تستدعي وجود مجموعة من الرشكاء يعملون
معاً بسالمة لتوفري الدعم والرعاية والتقييم ،كذلك
فإن دائرة التعاون مع الرشكاء يجب أن تتسع وتصبح
أكرث فاعلية يف مجاالت الصحة ،والتعليم ،والخدمات
االجتامعية ،وخدمات الطوارئ ومنظامت الضحايا
والعدالة الجنائية ،ويجب أن يعكس العمل مواجهة
تحديات الجرائم الناشئة األكرث تعقيدا ً ،وانتهاج منهج
الوقاية استجابة لتقييامت التهديد والرضر واملخاطر.
يكمن مواجهة املخاطر ،وتحقيق التحديات آنفة
الذكر يف مجال الرشطة املحلية من خالل ضامن
تركيز الرشطة عىل النشاط الوقايئ االستباقي بدالً من
التعامل مع الجرائم بعد وقوعها ،والعمل مع الرشكاء
يف املساعدة عىل حل قضايا األفراد وتحسني تبادل
البيانات ،والتكامل إليجاد حلول تكنولوجية مشرتكة،
ومتكني نقل التعليم بني الوكاالت األمنية املختلفة،

وتعزيز التحول الثقايف حول توفري الحامية العامة،
واعتامد نهج قائم عىل التعامل مع التهديدات بحسب
الطبيعة الجغرافية والكثافة السكانية لتعيني املوارد
بحسب الحاجة.
 -2القدرات المتخصصة:

التهديدات اإلرهابية والجرمية املنظمة والجرائم
السيربانية ستستمر يف النمو مع اتخاذ أشكال جديدة
وغري متوقعة ،ونتيجة لذلك سيتعني عىل الرشطة أن
تزيد من تركيزها عىل الحامية بتطوير قدرات جديدة
إلنقاذ القوانني وضامن تدريب املواطنني للتعامل مع
التهديدات املتغرية ،إىل جانب وجود حاجة إىل تحديد
أفضل القدرات التشغيلية للرشطة عىل املستويات
املحلية والوطنية لتوفري الكفاءة دون فقدان القدرة
عىل اإلنتشار الرسيع عىل أسس التهديد واملخاطر.
ميكن تحقيق ذلك بتعزيز القدرات وتحقيق معادلة
القيمة مقابل الطلب ،من خالل استكشاف مجموعة
من النامذج الجديدة لتقديم الخدمات ،وتوسيع
القدرات املتخصصة ألفراد الرشطة ،وتوحيد وظائف
القوى الفردية عند الحاجة ،األمر الذي سيسمح
بتوزيع القدرات املشرتكة بني مختلف أنشطة الرشطة
عىل نحو مرن ،وضامن تضافر جهودها عند الحاجة،
كذلك يجب تطوير طريقة تنظيم الرشطة عىل نحو
مستمر ملواكبة التطورات ،بحيث يتم تقاسم الخدمات
املتخصصة ،وتقدميها بطرق أكرثر فاعلية ،مع مراعاة أال
يتم ذلك بتوجيه القدرات إىل املناطق الحرضية عىل
حساب املناطق الريفية أو النائية.
 -3قوة العمل:

تعتمد الخدمات املقدمة بشكل حاسم عىل طبيعة
مقدمي الخدمة أنفسهم ،لذا فإنه يجب تقديم
الخدمة من قبل قوة عاملة محرتفة ،مجهزة باملهارات
والقدرات الالزمة للرشطة يف القرن الحادي والعرشين،
ومن الواضح أن العديد من األفراد لديهم طموحات

العمل يف مثل تلك األجهزة ،لذا يجب أن يؤخذ يف
االعتبار دعم أطر الرشطة التعليمية والتطوير املهني
التي وضعت لضامن اجتذاب مزيج من األشخاص ذوي
املهارات واملعارف والسلوكيات والقيم املناسبة لتقديم
رؤية وخدمات الرشطة.
كذلك نجد أن القيادة الفعالة أمر بالغ األهمية،
فالخدمة تحتاج إىل خلق ثقافة القيم والتنوع ،ومتكني
األفراد من تحقيق أقىص قدر من املساهمة الفعالة من
خالل التطوير املهني املستمر وتشجيع األفكار الجيدة
واالبتكار ،التغريات التي تطرأ عىل ثقافة وقيادة
الخدمة الرشطية أمرا ً حيوياً إذا ما أريد للرشطة أن
تكون عىل القدر الكايف من مواكبة التطورات العاملية.
تحقيق الفاعلية للمستقبل بخصوص العاملة يتطلب
بناء ثقافة تقدر القيم والسلوكيات التي تنص عليها
مدونات األخالقيات الخاصة بكل جهاز رشطي،
إىل جانب وضع منهجية وإطار يساعد املامرسني يف
مجال الرشطة عىل املساهمة يف بناء املعرفة القامئة
عى املعايري واألدلة ،وإنشاء أطر مستقلة للتحقق
من التطوير املهني املستمر لجميع العاملني يف
مجال الرشطة ،ومساعدتهم عىل اكتساب املهارات
واإلمكانات التي يحتاجونها للتقديم يف حياتهم املهنية.
يجب كذلك استكشاف الفرص املتاحة لظروف عمل
الرشطة ،بحيث تعكس املرونة واملكافأة واملساهمة
من خالل مناذج واضحة مفهومة ،يف اإلطارين املحيل
والوطني.
وإنشاء منوذج لتطوير القيادات واإلدارة يكفل للقيادة
عىل جميع املستويات مواجهة تحديات املستقبل،
ويسمح بتخفيض مستويات اإلرشاف والتحقق إىل
الحد األدىن بتمكني العاملني يف املجال الرشطي.
وتنفيذ عمليات مراجعة دامئة يف كليات الرشطة
لتزويد قيادات املستقبل باملعارف واملهارات الالزمة
للنجاح واستكشاف فرص تحقيق الكفاءة ،وتوسيع
الخربات القيادية.
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األستشراف

طرق استكشاف المستقبل ()2-1
تسعى القيادة العامة لشرطة دبي ،إلى تطوير الخدمات التي تقدمها
للمجتمع بتطوير كفاءة العاملين فيها وتدريبهم ورفع مستوى قدراتهم
النظرية وتحسين مهاراتهم العلمية ،وفي هذا المجال يعمل مركز
استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي على تزويد
العاملين في الشرطة بالمعارف النظرية والعلمية والخبرات العملية،
وتمكينهم من اإلطالع على أحدث الرؤى والخبرات العالمية في مجال
التخطيط اإلستراتيجي واستشراف المستقبل .من أجل اتخاذ القرارات السليمة
والعالمية ،يمثل
التي ترتكز على األدلة ونتائج الدراسات والبحوث المحلية
ً
هذا التلخيص وترجمته تحقيقا ألهداف شرطة دبي ،وتجسيدا لرسالتها
ورويتها في تطوير مواردها لكي تضطلع بمسؤوليتها على الوجه األمثل
ولكي تقدم أفضل الخدمات والممارسات المجتمع المحلي.

تأليف :إدورد كورنيش -ترجمة د .شحدة فايح جامعة الشارقة

ويقدم معلومات رضورية إلستكشاف املستقبل ،والتعرف
عىل مناهج اإلسترشاف وطرائقه لتمكني أصحاب القرار
من تحديد مسارهم القادم ،وإسترشاف املستقبل وتوقع
العوائق وتوفري الحلول لها بطريقة علمية ترتكز عىل
تحديد الواقع وتحليله وتحديد مساره.
كام يعرض عددا ً من الدروس املستفادة من تجارب
املستكشفني العظام ،تتلخص يف معرفة التجارب السابقة
لألخرين ،والتفكري املعقول عن املدى القريب والبعيد،
وتوقع ما هو غري متوقع واستخدام املعلومات املتوافرة
أياً كان نوعها ،واملبادرة بتحديد االحتياجات املستقبلية،
واالستعداد ملا ميكن أن يواجهك من عقبات يف محاولتك
إلسترشاف املستقبل ،والتخطيط السليم والفعال يرتكز
عىل املايض ،وعىل واقع الحال ،وعىل استرشاف املستقبل
واإلستفادة من خربات اآلخرين.
مستكشفو المستقبل

ليك نتمكن من فهم املستقبل ،علينا أن نتصور أن البرش
ماضون يف رحلة استكشافية نحو زمن مجهول ،وألننا
نجهل طبيعة املستقبل ،من الطبيعي أن تختلف تنبؤاتنا
حوله .ففي حني يتنبأ البعض أننا منيض نحو مستقبل
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بديع تسوده تكنولوجيا تساعدنا عىل التمتع بالوفرة
الغذائية والصحية والسعادة ،ينذر آخرون من مستقبل
عصيب محفوف باملخاطر .ويف الحقيقة ليس بوسعنا
معرفة ما سيواجهنا وما سيحل بنا عىل وجه اليقني يف
املستقبل ،إال أننا تعلمنا من تجارب املستكشفني العظام
الذين سبقونا أن حظوظنا بالنجاح تزداد إذا قمنا باإلعداد
الجيد لهذه الرحلة نحو املستقبل.
الدروس المستفادة من تجارب
المستكشفين العظام

عندما نبحث يف تجارب املستكشفني العظام الذين
سبقونا نكتشف أن هناك دروساً وعربا ً كثرية ميكننا أن
نتعلمها منهم ،ولعل أبرز هذه الدروس هو أنهم كانوا
يحسنون االستعداد لرحالتهم ولذلك علينا أن نقتدي
بهم يف هذا األمر ،وأن نأخذ العرب والدروس اآلتية من
تجاربهم.
اإلستعداد للمستقبل

استعد بشكل جيد ملا ميكن أن تواجهه يف املستقبل،
فغياب اإلعداد املناسب مدعاة للكوارث ،قد يبدو

لنا أن هذا أمر بديهي ال يستحق الخوض فيه ،إال أن
الواقع يشري إىل أن هناك فئة من الناس ال يرون أية
أهمية لالستعداد للمستقبل أو حتى التفكري به ،حيث
أن شعارهم هو (لننشغل باملستقبل عندما نصل إليه)،
ولكن هذا رضب من رضوب الجهل ،فقد تتسارع املشاكل
نحونا يف أسوأ اللحظات ،وقد تعتمد فرص نجاتنا عىل
قدر استعدادنا املسبق ،لذلك البد من اإلعداد ملواجهة
مشكالت املستقبل منذ اليوم.
تقدير احتياجات المستقبلية

بادر بتقدير احتياجاتك املستقبلية من اآلن ،استعد
بشكل جيد ملا ميكن أن تواجهه يف املستقبل ،فعدم تقدير
ما ميكن أن تحتاجه يف املستقبل يقود إىل نتائج وخيمة
وهالك محتمل.
ولكن السؤال البديهي هنا هو  :كيف ميكننا التكهن بهذه
االحتياجات ونحن منيض نحو مستقبل مجهول؟
أدرك املستكشفون العظام من رحالتهم االستكشافية أن
املجهول يف حقيقة األمر ليس مجهوالً بشكل مطلق ،فقد
كانت تتوفر لديهم بعض املعلومات عن املناطق القريبة
من األماكن املجهولة التي كانوا يعتزمون التوجه إليها،

بحوث شرطية

فعىل سبيل املثال :كان أولئك املستكشفني العظام يبذلون
الجهد الكبري وهم يجمعون التقارير الغامضة والخرائط
غري الدقيقة ،وحتى اإلشارات لتي كان يتم تداولها عن
تلك املناطق املجهولة ومن ثم يقومون بتمحيصها
وإصدار التكهنات املدروسة حول تلك املناطق وما ميكن
أن يحتاجوه يف رحلتهم ،فلم يرتدد املستكشفون العظام
يف االعتامد عىل مصادر غري موثوقة تخلو من الدقة عندما
مل يتوفر لهم ما هو أفضل منها ،ومن األمثلة الشهرية
عىل ذلك رحالت (لويس وكالرك) االستكشافية (1806-
 .)1804فرغم شح املعلومات والخرائط املوثوقة عن
املناطق التي كانوا يقصدونها ،إال أنهم متكنوا من النجاح
بهمتهم وتحقيق إنجاز عظيم سجل لهم يف التاريخ
األمرييك.
استخدام المعلومات

هو استخدام املعلومات غري املوثقة عند الرضورة.
فعندما نضطر إىل اتخاذ قرارات البد من اإلفادة من
جميع املعلومات املتاحة وإن كانت غري موثوقة وتعرتيها
األخطاء ،هذا ما كان يفعله ربان السفينة املستكشف
عندما كان يبحر حول العامل يف النهضة األوروبية ،حيث
مل تتوفر لديه سوى خرائط بدائية ،ورمبا تكون من صنع
الخيال ،فاملعلومات القليلة املتوفرة لدينا عن املستقبل
مهمة للغاية ،ألنها تساعدنا عىل اتخاذ قرارات أفضل،
فعىل سبيل املثال :بقي ماليني من البرش عىل قيد الحياة
اليوم ألنهم أقلعوا عن التدخني يف السابق بالرغم من عدم
وجود دليل علمي قاطع عىل رضر التدخني آنذاك ،ولو
أنهم انتظروا أدلة علمية حاسمة ملا بقوا عىل قيد الحياة
حتى اليوم ،يعد استخدام أدلة غري موثوقة لإلستدالل
عىل املستقبل أمرا ً رضورياً ،خاصة إذا رأينا التعامل مع
قضايا معينة قبل أن تصبح واقعاً يصعب تغيرية.
اخرتع املستقبل مل ينج حتى املستكشفون األكرث عددا ً
من مواجهة مخاطر مل تكن بحسابهم ،ومشكالت مل
يكونوا مستعدين لها .ففي عام  1914علقت سفينة

(أرنست شاكلتون) ملدة عرشة أشهر يف املياه املتجمدة،
إال أنه متكن من التغلب عىل هذه املشكلة غري املتوقعة،
باإلبحار مسافة  800ميل ،حتى وصل إىل جزيرة جورجيا
الجنوبية برفقة  5من بحارته لطلب النجدة واملساندة،
نجح (شاكلتون) يف مهمته ومتكن من إنقاذ جميع أفراد
طاقمه من موت محقق ،وعقب ذلك تم تكرميه ومنحه
لقب (املكتشف القطبي) ،ألنه متكن من وضع خطة
بديلة وتنفيذها بنجاح بعد أن فشلت الخطة األصلية.
توقع ما هو غير متوقع

هو توقع ما هو غري متوقع وليس بالرضورة أن يكون
الحدث غري املتوقع أمرا ً سيئاً ،فقد يكون فرصة عظيمة
ومن املامرسات التي تظهر فشل بعضنا بتوقع ما هو
غري متوقع هي أن الشباب يف عرصنا هذا يستثمرون
الكثري يف إعداد أنفسهم مهنة ما ،بينام ال يخططون ألي
طارئ قد يطرأ عىل وظائفهم ،وليس أدل عىل ذلك من
اإلنهيار ،الذي أصاب قطاع االتصاالت واإلنرتنت يف مطلع
هذا القرن حني فقد آالف األشخاص وظائفهم نتيجة
ذلك األنهيار مام وضعهم يف مأزق مايل شديد تراكمت
بسببه التزاماتهم املالية الشهرية .يف حني مل يكن لديهم
أي مصدر دخل ،فأؤلئك الشباب مل يتوقعوا يوماً هذا
املصري ،ومل يكن لديهم أدىن فكرة عام سيفعلونه يف أوقات
األزمات ،من املفيد أن يكون لدى املرء موارد مادية كاملال
واملمتلكات املادية ،عالوة عىل موارد غري مادية كاملهارات
والخربات وشبكة من املعارف.
وقد يكون أهم املوارد غري املادية هو الفهم الصحيح
لعاملنا املتغري مصحوباً بأدوات ذهنية تساعدنا عىل
التفكري باملستقبل وتقييم خياراتنا ،حيث إن هذه
األدوات متكننا من التفكري بالخيارات املتوفرة بشكل
يعتمد عىل املعرفة واإلبداع.
السيطرة على المستقبل

هو فكرة للمدى البعيد وكذلك للمدي القريب ،كثريا ً ما

أضطر املستكشفون العظام لالنتظار سنوات عديدة قبل
أن يتمكنوا من تحديد أهدافهم ،فقد أمىض (كريستوفر
كوملبوس) سنوات عديدة وهو يحاول الحصول عىل
متويل ميكنه من البدء يف رحلته عرب األطليس ،إال أن
طلباته جوبهت بالرفض مرات عديدة قبل أن يتمكن من
إقناع امللكة إيزابيال باملوافقة عىل متويل رحلته ،فالعربة
هنا :أن مع مرور الزمن تنمو البذرة وتصبح شجرة قوية،
ولكن هذا ال يحدث بني ليلة وضحاها .وال يعني املدى
البعيد آالف السنني بالرضورة ،فهناك الكثري من االنجازات
الهائلة التي تحققت خالل وقت قصري .فعىل سبيل املثال:
استغرق انتاج أول قنبلة ذرية مجرد أربعة سنني ،وتحقق
هدف هبوط أول إنسان عىل سطح القمر يف غضون مثاين
سنوات فقط .بدأ األمر يف هاتني الحالتني ببلورة تصور
واضح للهدف ،ومن ثم دراسة إمكانية تنفيذ هذا الهدف
عىل أرض الواقع ،وبعدها اتخاذ قرار حول إذا ما كان هذا
الهدف قابالً للتنفيذ ومرغوب فيه ،تبع هذا كله وضع
االسرتاتيجيات والخطط الدقيقة لعملية التنفيذ ،وأخريا ً تم
تكريس جهود مكثفة إلنجاز هذه املشاريع .نستنتج من
هذه لتجارب الناجحة أنه البد من تكريس وقت طويل
للتفكري والعمل ،باإلضافة إىل بلورة رؤية واضحة متكننا
من تحقيق انجازات مميزة .ومن األمثلة البارزة عىل ذلك
ما قام به (بيل جيتس) و(بول ألن) ،حيث امتلكا تصورا ً
ملستقبل جهاز الحاسوب ويف غضون عرشين عاماً أصبحا
من أكرب األثرياء ،يثبت هؤالء املستكشفون بشكل عميل
أهمية التفكري باملدى البعيد.
التخيل المثمر

هو تخيل أو أحلم بشكل مثمر ،إن السمة البارزة
للمستكشفني العظام هي قدرتهم عىل تحويل أفكارهم
وأحالمهم إىل واقع ملموس ،فلم يكونوا مجرد حاملني.
لذلك فإن أفعالهم وإنجازاتهم هي التي تحسب لهم
اليوم .ولطاملا تخيل هؤالء املستكشفني العظام سفينتهم
وهي تشق عباب البحر قبل أن يتمكنوا من اإلبحار
فعلياً ،فقد كانوا يتخيلون اإلمكانيات والتحديات التي
ميكن أن تقابلهم ،وبناء عليه يستقرئون احتياجاتهم
املستقبلية بشكل واضح واإلعداد لها ،فالتخيل املثمر هو
نوع من أنواع اإلسترشاف.
كان الحلم ألولئك املستكشفني العظام مبثابة استكشاف
ذهني ملا ينتظرنا ،فمن خالل هذه األحالم والتخيالت
كانوا يستكشفون بدائل محتملة ألهدافهم واسرتاتيجيات
محتملة لتحقيق تلك األهداف ،سمحت لهم هذه األحالم
بلورة اسرتاتيجيات واقعية للوصول إىل األهداف التي
اختاروها.
التخيل املثمر يشمل التفكري يف الوسائل والغايات معاً،
فإذا أردت انجاز أمر ما ،البد وأن اسرتاتيجية سليمة
متكنك من الوصول إىل ذلك عندما يكون لدينا رؤية
سليمة مقنعة ملا نريد انجازه ،وكيف ميكن تحقيق هذه
الرؤية ،ميكننا حينها الرتكيز عىل تحويل الحلم إىل حقيقة.

األستشراف طرق استكشاف المستقبل -تأليف إدوارد كورنيش ،مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار ،شرطة دبي ، 2018 ،ترجمة الدكتور شحدة فارع ،جامعة الشارقة.
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مهارات إدارية

مهارات العمل عن بعد

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

مفهوم العمل عن بعد :

العمل عن بعد العمل عن بعد هو مامرسة العمل
باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت ،وعن طريق
اإلنرتنت ،بحيث يؤدى العمل دون توجه املوظف إىل
موقع عمله يف الرشكة أو املؤسسة التي يعمل لديها؛
كالعمل من املنزل أو مكتب العمل البعيد عن املقر
الرئييس للعمل .
ميزات العمل عن بعد :

للعمل عن بعد العديد من املزايا التي يالحظ منها ما
يأيت:
 توفري الوقت والجهد للعاملني عن بعد. توفري تكاليف املواصالت ،ووسائل النقل املستخدمةللوصول إىل مقر العمل الرئييس.
 رفع إنتاجية العاملني ،بحيث يُركز العاملون عن بعدعىل نتيجة العمل أكرث من الرتكيز عىل طريقة أدائه.
 املرونة وتنفيذ املهام يف األوقات التي ت ُناسب العامل. توفري املؤسسة أو الرشكة لتكاليف إنشاء املكاتبواألبنية الخاصة للموظفني.
 زيادة إنتاجية املؤسسة ،الستخدام التقنية الحديثة.المهارات المطلوبة للعمل عن بعد:

 القدرة عىل التخطيط السليم الذي يضمن إنجازاألعامل املوكلة إىل املوظف.
 استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية املختلفةمبهارة؛ كاإلنرتنت ،والحاسوب.
إدارة وتنظيم الوقت بشكل جيد.
 مهارة االتصال والتواصل مع املدراء ومع املوظفنيالزمالء.
 االستقاللية وروح املبادرة العتامد الفرد عىل نفسهكونه يعمل بعيدا ً عن فريق عمل يستطيع طلب -
املساعدة من أفراده يف كل وقت.
 تحقيق التوازن بني الحياة الوظيفية والحياة الشخصيةوعدم الخلط بينهام ،أو السامح إلحداهام بأن تقتطع
من وقت األخرى.
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مقاالت

«القوة الناعمة تأثير وصعود إستراتيجي»

إعداد  /المقدم دكتور _ علي مبارك الزعابي

اتجهت العديد من الدول سابقا يف عالقاتها الدولية
االسرتاتيجية عىل التأثري والتوسع أو اإلنكفاء أو
التموضع نتيجة عدة أسباب مختلفة ويعتمد ذلك
عىل أساس مجموعة من املمكنات التي متتلكها تلك
الدول وفقا لطبيعة قوتها الدميوغرافية أو االقتصادية،
حيث شاهدنا يف القرنني املاضيني إن الدول ذات
الحجم الدميوغرايف واملساحي واالقتصادي متتلك زمام
األمور يف التأثري والصعود عىل بقية الدول األخرى
نظرا ملا متتلكه من مقومات القوة كام وكيفا ولكن
تغريت تلك االسرتاتيجيات والنظريات وفقا للمعايري
املحددة للتأثري والصعود فأخذت قوى التأثري تأخذ
منحنيات أخرى وفق خطط التأثري السلوكيه بالنظر
إىل طبيعة القيادة التي تعتمد عىل مقومات ومازيا
شخصية تعود إىل منط القيادة الذاتية أو الشخصية
بطبيعتها الخالصة والتي تعترب هي اساس التأثري
السوسيولوجي  ،فهذا املمكن يف التأثري اليرتبط وال
يرتهن بحجم مساحة الدولة وحجم السكان وفكرة
االقتصاد ومامتتلكه من ثروات بقدرما يعتمد عىل
فكرة ونظريات املقومات السلوكية للقيادة بحد
ذاتها ولو كانت مساحة الدولة صغريه مقارنة بالدول
ذات الحجم الكبي يف املساحة او الدميغرافيا أو
االقتصاد  ،حيث اصبح التغي السلويك لنمط القيادة
امللهمة واالستثنائية هو الذي يوجه منحنيات التأثري
حتى عىل الدول الكربى مام يفرض تحقيق قرارات
ذات تأثري ونتائج ذات صعود اسرتاتيجي ملموس
األثر وواضح البيان بنتائجه ومخرجاته لتلك الدول
صغرية الحجم يف املساحة والدميوغرافيا .
وبناء عىل ماتقدم فإن القوة الناعمة تعتمد عىل
كيانات شخصية وكاريزما سلوكية تسخر طاقاتها

السوسيولوجية القيمية ألحداث التأثري والتغري
وبتايل هذه الدول ال تعاين من االنكفاء او الرضوخ
بقدر ماتتجه طاقاتها القيادية اىل التأثري والصعود
والتنافسية والريادة بناء اىل ماتصبوا اليه من
أهداف واضحة املعامل عىل كافة األصعدة وخاصة
عىل الصعيد االنساين والتنموي الشامل مبنحناه
االقليمي والدويل .
وبتايل ميكن تعريف القوى الناعمة بأنها أداة
سلوكية ذاتية أساسها امناط القيادة االنسانية
االستثنائية املؤثرة حيث تسعى اىل تسخري ما متتلكه
من مقومات معنوية سلوكية ووسائل مادية كأداة
رئيسية للتأثري والدعم واملساندة بهدف إحداث
التغريااليجايب عىل األطراف االخرى سوى عىل كيانات
شخصية او مؤسسية او مجتمعية او دولية مبقياس
زماين ومكاين واضح ومحدد  ،كام أن القوة الناعمة
متتاز مبرونتها فيام تصبوا اليه من أهداف ونتائج عن
طريق القرارات املرنة التي تتخذها برؤية اسرتاتيجية
مستقبلية ذات دراسة وإعداد وتخطيط الحداث
التأثري والتغري فاملرونة تعترب معيارا ً رئيسيا ضمن
أدواتها االسرتاتيجية وهذا من اهم مامييزها كاداة
فاعلة.
واذا قمنا بعمل مبقاربة سوسيوسياسية وفقا لهذا
التحليل فإننا فنجد أن هناك عديد من الدول متتاز
برثوات هائلة ولكنها ال متلك قرارات التأثري اإلقليمي
او الدويل وتكون رهينة تأثريات داخلية وخارجية
 ،كام اننا نرى يف املقابل ايضا عديد من الدول
متلك حجم دميغرايف وحجم جغرايف كبري وتعاين من
االنكفاء والعزلة والرضوخ لتأثريات خارجية بذات
الوترية  ،وبذلك أيقنت بعض الدول يف القرن الحادي
والعرشون ان األعداد الجيد للكاريزما القيادية
الفعالة واملؤثرة هي افضل اداة ناجعة للتأثري
والصعود والتنافسية بغض النظرعام مامتتلكه من
مقومات مادية من عدمه .
ويف ضوء ذلك سوف نسلط الضوء عىل القوة
الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة حيث
وضعت قيادة دولة االمارات من ضمن أولوياتها
ورؤيتها االسرتاتيجية رضورة التأثري اإليجايب يف
العالقات الدولية عن طريق بناء قيادة فعالة وفاعلة
ذات تأثري سلويك إيجايب يف املقام االول يرتبط بهدفني
اساسيني اوال  /خلق عالقات قوية وطيبة وفعالة
تحىض باالحرتام املتبادل  ،ثانيا  /امليض قدما يف
ذات الوقت اىل تحقيق الهدف االسرتاتيجي املرتبط

بضامن االرتقاء بالجوانب التنموية عىل الصعيد
االجتامعي واالنساين واالمني واالقتصادي والصحي
والغذايئ والخدمي اي مايعنى بالتنمية الشاملة
املستدامة لكسب نتائج بناءه وفقا لهذه االصعدة
وهذا بدوره يؤدي اىل ان تنال الدولة قوة التأثري بناء
عىل عالقاتها من ناحية ومن ناحية أخرى الريادة
واالسبقية يف تحقيق االهداف االسرتاتيجية ملموسة
االثر نتيجة تلك القوة املرتبطة بنمط القيادة .
_ ومن هذا املنطلق نقتبس قول سيدي صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة -حفظه
الله -عندما قال " الدول ليست بالحجم ولكن
مبامتتلكه من مقومات برشية فاعلة ومؤثرة " فجميع
االنجازات التي حققتها الدولة يف البناء والتنمية
والتنافسية والريادة والتأثري االقليمي والدويل كانت
نتيجة القدرات القيادية لقيادتنا الرشيدة ابتداء
من املدرسة القيادية االنسانية امللهمة التي أسسها
املغفور له بإذن الله وباين دولة االمارات العربية
املتحدة الحديثة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب الله ثراه  ،ورسخ بنائها وفقا لهذه الرؤية
(القيادة االستثنائية والقوة الناعمة) صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله -حيث
شكل واسس عامد فريق للقوة الناعمة بناء عىل
معايري وخصائص قيادية ملهمة لتحقيق الهدف
املنشود منها مام ادى اىل إرتقاء دولة االمارات
العربية املتحدة بتنافسيتها وتاثريها وريادتها
وحرتامها عىل مستوى االقليمي والدويل وفقا لذلك .
ختاما فالقوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة تعد مدرسة بحد ذاتها البد من االستفادة
منها داخليا ويجب ان تدرس لألجيال القادمة ومن
الرضورة مبكان من نقل معرفتها مبنهجية علمية عرب
املؤسسات لصقل املهارات الفكرية الناشئة البناء
الوطن واملقيمني يف الدولة عىل حد سواء ليك
تتحىل تلك الفئة بتلك الصفات واملقومات القيادية
وتسخرها مستقبال يف بناء مؤسسات الدولة للميض
قدما نحو مستقبل يزهى وينعم بالتطوير والتأثري
والتغري االيجايب والصعود يف عمليات التنمية
املستدامة وتحقيق الريادة عىل كافة االصعده
الداخلية والخارجية عىل حد سواء ( املحلية
واالقليمية والدولية ).
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حوار

ً
 29عاما حافلة بالعطاء والكفاح

نجيب بسيسو..

عميد المصورين بصحيفة الخليج
«أثق بأن النجاح اليأتي إال من كفاح ،ويبقى الطموح والوصول للهدف هو الغاية» بهذه العبارة بدأ نجيب بسيسو حديثه معنا ليصف مسيرته مع
الكاميرا والتصوير ويسترجع فيها الذكريات العديدة التي تختزل ذاكرته ًوفي هذا الحوار ،سنتعرف على نجيب منذ أن بدأ شغفه بالتصوير ليكون ً
ً
أمتدت إلى  29عاما حافلة بالعطاء والكفاح لتصبح هذه اآللة (الكاميرا) مع مرور األيام جزءا
مصورا لـ «صحيفة الخليج» بمكتب رأس الخيمة ،رحلة
ً
من تفاصيل حياته اليومية واصفا السنوات التي قضاها (بالخليج) أنها من أجمل سنوات حياته .
حاوره :النقيب حسن المنصوري

أهوى التصوير
نبدأ اللقاء بالسؤال عن بداياتك كيف كانت؟

يف حقيقة األمر منذ الصغر وأنا أهوى التصوير الفتوغرايف،
وكنت أحرص عىل تصوير وتوثيق املناسبات االجتامعيةمع
األهل واألصدقاء ومن ثم قمت بتأسيس محل (أستوديو)
تجاري خاص بالتصوير يف وطني بفلسطني أقيض فيه
ساعات طويلة دون الشعور بامللل أو الضجر.
تغطية وفعاليات

ومتى التحقت بصحيفة الخليج؟

يف عام  1995قدمت أوراقي وأجرى يل أختبارا ً يف مقر
صحيفة الخليج بالشارقة ،تجاوزت جميع االختبارات
بنجاح فتمت املوافقة عىل تعييني ،وكلفت بالعمل
مبكتب الصحيفة برأس الخيمة وكان مدير املكتب تلك
الفرتة األستاذ «محسن البوش» وكنت يومياً أتنقل بني
مقر سكني بديب إىل رأس الخيمة بسيارة األجرة ،حيث
كنت مستقرا ً مبدينة ديب وأول عمل كلفت فيه تغطية
فعاليات بداية العام الدرايس.
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النجاح
الصور أساس
ً
عملك على مدار ( )29عاما بصحيفة
الخليج ماذا أضاف لك؟

أدركت فيه أهمية التقيد وأحرتام املواعيد ،وأنه ال
ميكن أن ينجح أي عمل صحفي بدون صورة للمشهد
أو الحدث ،كام اكتسبت من خالل وجودي بالعمل
خربات عديدة وصقلت موهبتي بالتصوير وطبيعة
العمل الصحفي ،وطريقة إعدادها إضافة إىل التعرف
عىل رشائح مختلفة من أفراد املجتمع وتكوين عالقات
عديدة مع األهايل برأس الخيمة.
تثمين دور اإلعالم
أهم الشخصيات التي قمت بتصويرها؟

قمت بتصوير عدد كبري من الشخصيات املختلفة ومن
طبقات املجتمع من شيوخ وسفراء ووزراء ورجال
أعامل ومشاهري ،وأكرث شخصية كنت أقوم بتصويرها
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم رأس الخيمة من
خالل ترشيفة وحضورة ملختلف الفعاليات التي

تقام باإلمارة ،وتواجده يضيف للحدث واملكان قيمة
وسموه دامئاً يثمن دور اإلعالم أدراكاً منه بالدور الذي
يقوم به لخدمة املجتمع.
حرص على المشاركة
هل شاركت في معارض؟

بحكم انتسايب لجمعية الصحفني بالدولة ،كانت توجه يل
دعوات للمشاركة مبعارض ومسابقات وورش عمل ،وكنت
حريصاً عىل املشاركة وحضور هذه الفعاليات املتنوعة
ألكتساب الخربات وتبادل املعلومات واالطالع عىل كل
ما هو جديد يف هذا املجال ،وحصلت من خالل هذه
املشاركات عىل العديد من شهادات التقدير.
مسيرتي اإلعالمية
هل تحتفظ بالصور؟

أملك أرشيفاً خاصاً ألغلب صوري ،وأصبح هذا األرشيف
مصدرا ً السرتجاع الذكريات واألحداث املختلفة ،وهذه
الصور لها قيمة خاصة تلخص مسرييت اإلعالمية املتمثلة
بـ ( )29عاماً مع صحيفة الخليج.

حوار

,,

ً
أملك أرشيفا
ً
خاصا لمسيرتي
في التصوير
طبيعة وجمال
أبرز صورة لقلبك؟

مشهد من الطبيعة مبنطقة الخران برأس الخيمة
ملجموعة من الجامل تستظل تحت شجرة ،خرجت
الصورة بشكل ملفت للنظر وكل من شاهدها يتوقف
ليتأملها.
سرعة البديهة
أهم مميزات المصور؟

التصوير فن واحساس وتعبري ،واملصور الناجح يجعل
من تصويره رسالة تالمس فكر وحساس كل من ينظر
للصورة إضافة أين امتلك صفة رسعة البديهه وأستغالل
املواقف والتقيد بالوقت.
المالديف
هل كلفت بمهام خارجية؟

قمت بتغطية تدشني أول رحلة لطريان (فالي ديب)
إىل (املالديف) ومكثت قرابة أربع ليايل وكاننت رحلة
ممتعة وتغطية مميزة ،تعرفت خاللها عىل معامل
املالديف وجزرها وهي بلد تتمتع مبقومات سياحية
وفيها مناظر خالبة تعطي الفرصة للمصور أن يلتقط
أجمل الصور.

ٌ
تسهل المهمة
 برأيك التكنولوججيا الحديثة تساعدالمصور على األبداع؟

نعيش اليوم يف عرص التحول والتغيري والتنامي
املتسارع وكل يوم نشاهد تطور بتقنيات التصوير،
وهذه التقنيات الحديثة تسهل عىل املصور مهمته
وتعطيه الصورة واملنظر الخالب عىل طبق من ذهب.
تقدير واحترام
كيف تصف عالقاتك بالمصورين؟

بفضل من الله كونت عالقات طيبة ووطيدة مع
مختلف اإلعالمني ،وخاصة املصورين وتربطني بهم
عالقة تقدير وأحرتام ،ونحرص عىل التواصصل واإللتقاء
يف املناسبات املختلفة ،وتبقى العالقات اإلنسانية رصيد
مهم يف حياة كل شخص.
بلدي الثاني
ماذا تعني لك دولة اإلمارات؟

هذه الدولة لها أفضال كثرية ،وكل من يعيش بها بشعر
بالراحة والطأمنينة ومل أشعر اطالقاً بالغربة ،وشعبها
شعب مضياف ويحرتم ويقدر اإلنسان ،ولله الحمد
تعد اإلمارات واحدة من أفضل دول العامل ،وسعيد
جدا ً بوجودي هنا وأعتربها وطني الثاين .أسأل الله أن
يحفظها ويديم عليها النعيم واألمن بقيادة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد -حفظه رالله -وأخوانه
حكام اإلمارات وأولياء العهود.
رائدة الصحف
صحيفة الخليج ماذا تمثل لك؟

هذه املطبوعة لها مكانة خاصة يف قلبي وأعتز كثريا ً
أنني أحد منتسبيها ،والسيام وإن صحيفة الخليج من
الصحف الرائدة ولها سمتها وحضورها املتميز ويف هذا
الصدد أشكر كل القامئني عليها متمنياً لهم التوفيق
يف مسريتهم ،وأن تظل الخليج دامئاً يف طليعة اإلعالم
األمارايت.

,,

التقنيات الحديثة
أسهمت في أخراج
أجمل اللقطات
شكر لكل من ساندي
 -لمن تدين بالفضل في مسيرتك المهنية؟

أشكر كل من ساهم ووقف بجواري طوال فرتة عميل
وأخص بالشكر األستاذ (حيدر فؤاد) رئيس قسم
التصوير بصحيفة الخليج ،وأعترب املصور الراحل (نور
عىل راشد) وراميش مصور االتحاد السابق من أفضل
املصورين بوجهة نظري.
عدم التسرع
 -نصيحة تقدمها للمصورين الجدد؟

الحرص بحضور الدورات ،وصقل امكانياتهم وعدم
الترسع يف إلتقاط الصور ،ورسعة البديهة مع اإلطالع
واالستفادة من خربات املصورين الكبار ،وأهمية التقيد
بالوقت ،وأمتنى أن أرى العنرص النسايئ يف مجاالت
التصوير.

بطاقة تعريفية

محمد نجيب بسيسو من مواليد غزة بفلسطني
حاصل عىل شهادة ليسانس لغات ترجمة من جامعة
األزهر بالقاهرة سنة  ،1980يتحدث اللغة األملانية
واإلنجليزية و_يهوى التصوير وجمع العمالت.
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مساجد

بناه الشيخ صقر بن راشد القاسمي وجدده الشيخ سعود بن صقر القاسمي

( الجامع الكبير ) في رأس الخيمة منارة حضارية

عمر محمد شريقي

يعــد مســجد املغفــور لــه الشــيخ محمــد بــن ســامل
القاســمي ،الــذي يطلــق عليــه «الجامــع الكبــر»،
أحــد أقــدم وأكــر املســاجد يف مدينــة رأس الخيمــة،
وثــاين أقــدم مســجد عــى مســتوى الدولــة.
بنــى املســجد ،املغفــور لــه الشــيخ صقــر بــن راشــد
القاســمي ،الــذي حكــم يف الفــرة التاريخيــة مــن
 1777إىل  1803ميالديــة ،فيــا أجريــت لــه صيانــة
وتوســعة يف عهــد املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن
صقــر القاســمي ،الــذي حكــم يف الفــرة مــن 1803
إىل  1866ميــادي ،بينــا تــم تجديــد املســجد
وتوســعته يف عهــد املغفــور لــه الشــيخ خالــد بــن
صقــر بــن خالــد القاســمي حاكــم رأس الخيمــة مــا
بــن عــام  1908 1900-ميــادي.
وكانــت آخــر توســعة للمســجد يف بدايــة حكــم
املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن ســامل القاســمي،
رحمــه اللــه ،حاكــم رأس الخيمــة 1948 1919-
ميــادي ،بينــا كان آخــر ترميــم أجــري للمســجد
يف عــام  1993م ،بنــاء عــى توجيهــات املغفــور لــه
الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي ،رحمــه اللــه،
ليكــون مكانــاً للعبــادة ورمــزا ً مــن رمــوز اإلمــارة
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الحضاريــة القدميــة.
وو ّجــه صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر
القاســمي عضــو املجلــس األعىل حاكــم رأس الخيمة،
يف وقــت ســابق دائــرة اآلثــار واملتاحــف بــرأس
الخيمــة ،بإجــراء دراســة تاريخيــة آلثــار املســجد
املكتشــفة ،واالســتعانة بالخـراء واملتخصصــن إلبـراز
الوجــه الـرايث والتاريخــي لــه ،والتــي تعكــس مــدى
أصالــة وعراقــة املنطقــة القدميــة يف رأس الخيمــة.
كــا أوىص ســموه باالســتعانة برشكــة متخصصــة
لدراســة األساســات التكوينيــة لهيــكل الجامــع
الكبــر ،ومــدى تح ّملهــا وعمرهــا االفـرايض ،وتوفــر
رشكــة متخصصــة ألعــال التربيــد والتكييــف
والتمديــدات الكهربائيــة ،للحفــاظ عليــه معلــاً
تاريخيــاً وتراثيــاً لإلمــارة تحــت إرشاف الدائــرة.
ويُطــل املســجد التاريخــي الــذي افتتحــه صاحــب
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي ،مــن
فــوق تلــة ترتفــع عــن ســطح البحــر ،يف منطقــة
رأس الخيمــة القدميــة عــى ســاحل الخليــج العــريب،
ويقــع يف (فريــج أهــل ميــان) .جــرى إعــادة صيانتــه
وترميمــه وتقــام فيــه الصــاة إىل يومنــا هــذا،

ويؤكــد عــدد مــن أهــايل رأس الخيمــة مــن كبــار
الســن ،أنهــم يــؤدون الصلــوات الخمــس يف هــذا
املســجد منــذ زمــن بعيــد ،وذلــك قبــل انتقــال
األهــايل إىل املناطــق الجديــدة.
وأشــاروا إىل أن «الجامــع الكبــر » كان الوحيــد يف
مدينــة رأس الخيمــة حينهــا ،حيــث يجمــع شــيوخ
القواســم مــع أهــايل املدينــة  ،يف حــن كان حاكــم
اإلمــارة يلتقــي األهــايل يف نطاقــه لبحــث مطالبهــم
بعــد الصــاة.
ويحفــل هــذا املــكان بذكريــات أبنــاء رأس الخيمــة
مــن جيــل الكبــار  ،باعتبــاره مكانـاً رئيســياً  ،وأحــد
أهــم املرافــق العامــة يف اإلمــارة خــال مرحلــة مــا
قبــل قيــام دولــة االتحــاد.
ويحتفــظ «الجامــع الكبــر » الــذي ش ـ ّيد بحجــارة
تــم جلبهــا مــن جزيــرة «طنــب الكــرى » اإلماراتيــة
 ،مــا أعطــى للمســجد قيمــة وطنيــة مهمــة اليــوم
 ،بجاذبيتــه وروحانيتــه الخالصــة  ،يف ظــل التقــدم
العمــراين الــذي تشــهده إمــارة رأس الخيمــة ،
ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بصفــة عامــة .

واحة األدب

من فضائل رمضان
رمضان شهر فضيل يحمل من اإليحاءات اإليمانية ما تسمو به النفس ،وترقى به األعمال
والنيات التي جبلت على حب الخير والفضيلة التي تغلف هذا الشهر المبارك.
أوصاف وقصص وعبر وهمسات عبر هذه الصفحة التي نؤطرها بفضائل رمضان ،وكل عام وأنتم بألف خير .
إعداد :النقيب حسن المنصوري

عظمة رمضان

ومن عجائب آيات الله يف رمضان ،أنه لو بذل فالسفـة البرشية ومفكروهـم مجتمعـون
حجم األرض ذهبـا ،عىل أن يجعلوا سدس سكان الكرة األرضية ،يجتنبـون الشهوات،
ويتنزهون عن متاع الدنيا ،ويرتكون بطونهم خاوية ،ويلتفـتون إىل أرواحهـم ليطهروها
من التعلق بعامل املـادة ،إىل السمو األخالقي الذي وصفه النبي صىل الله عليه وسلم (من
مل يدع قول الزور ،والعمل به ،فليس لله حاجـة أن يدع طعـامه وشـرابه) ،يوماً واحـدا ً
كل عام
وليس شهرا ً كامالً ،ألعلـنوا عجزهـم ،فيام نجـح فيه هذا الدين العظيـم  .إنـَّه يف ِّ
ويف شهـر كامـل ،يلغـي من التاريخ البرشي البطـون ،ويجعل محلَّها القلـوب ،ولهذا ـ
والله أعلم ـ جعل الصيام يف النهار دون الليل ،حتـى يظهـر إعـالن هذه الحكـمة عىل
الناس جهارا ً نهـارا ً ،اليستخفى بظلمة الليل ،والتكنـُّه بيوت املدر ،والوبـر ،وإ َّن هذه و
الله آليـ ًة باهـرة .

حديث شريف

قال رسول الله -صىل الله عليه وسلمَ ( :-من صا َم َر َمضا َن إميانًا وا ْح ِتسابًا ُغ ِف َر
له ما ت َ َق َّد َم ِمن َذنْ ِب ِه ،و َمن قا َم لَ ْيلَ َة ال َق ْد ِر إميانًا وا ْح ِتسابًا ُغ ِف َر له ما ت َ َق َّد َم ِمن
(الصلَ َواتُ ال َخ ْم ُسَ ،والْ ُج ْم َع ُة
َذنْ ِب ِه) ]٩[.قال رسول الله -صىل الله عليه وسلمَّ :-
ِ
إىل ال ُج ْم َع ِةَ ،و َر َمضَ ا ُن إىل َر َمضَ انَُ ،م َك ِّف َراتٌ ما بيْ َن ُه َّن إِذَا ا ْجتَ َن َب ال َكبَائ َر) ]١٠[.قال
َت
واب ال َج َّن ِة ،و ُغلِّق ْ
رسول الله -صىل الله عليه وسلم( :-إذا جا َء َر َمضا ُن فُتِّ َح ْت أبْ ُ
وص ِّفد َِت الشَّ ِ
ياط ُني.
واب ال َّنارُِ ،
أبْ ُ

غزوة بدر

شكل انتصار املسلمني يف غزوة بدر الكربى فاتحة االنتصارات يف شهر رمضان ،شهر
الفتوحات واالنتصارات والخريات والتمكني .فإن ما يف رمضان من القيم اإلميانية واملعاين
السامية ملن شأنه أن يضيف للمسلمني صرب ال ينقطع وعزمية ال تنفد وإقداماً ال حدود
له .وما إن تذكر األحداث املهمة يف تاريخ املسلمني والتي حدثت يف رمضان ،فإن أول ما
يحرض يف بال كل مسلم غزوة بدر الكربى التي أنترص فيها املسلمون بقيادة رسول الله
-صىل الله عليه وسلم -عىل جحافل الكفر وصناديد الباطل من قريش.

قصة وعبرة

كان رجل يقرأ ولكن ال يحفظ منه يشء ،فسأله أبنه الصغري ما الفائدة من قرأتك دون
أن تحفظ منه شيئاً؟ فقال سأخربك الحقاً إذا مألت سله القش هذه ماء من البحر ،فقال
الولد مستحيل أن امألها فقال له جرب ،كانت السلة تستخدم لنقل الفحم فأخذها
الصبي واتجه إىل البحر وحاول ملئها وأتجه برسعة إىل أبيه لكن املاء ترسب منها ،فقال
ألبية ال فائدة ،فقال األب جرب ثانية ففعل ومل ينجح بإحضار املاء ،وجرب ثالثة ورابعة
وخامسة دون جدوى ،فأعرتاه التعب وقال ألبية ال ميكن أن منألها باملاء! فقال األب ألبنه
أمل تالحظ شيئاً عىل السلة؟ هنا تنبه الصبي فقال نعم يا أيب كانت متسخة من بقايا
الفحم ،واألن نظيفة فقال األب البنه وهذا متاماً ما يفعله القرآن بقلبك ،فالدنيا واعاملها
قد متأل قلبك بأوساخها ،والقرآن كام البحر يجيل صدرك حتى لو مل تحفظ منه شيئا.

عبارات رمضانية:

 يف رمضان جاهد نفسك قدر استطاعتك ،وأغسل قلبك قبل جسدك ،ولسانك قبليديك .
 الصيام أعىل تعبري عن اإلرادة. من مل يدع قول الزور والعمل به ،فليس لله حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه. خاب وخرس من أدرك رمضان ومل يغفر له. ليلة من ليايل شهر رمضان تعادل ألف ليلة من باقي شهور السنة. -شهر رمضان هو هدية من الله كل عام لعباده ،وما أجملها من هدية.

همسه رمضانية

اللهم أفتح لنا أبواب الجنان وأكرمنا بتالوة القرآن ،وأجعل رمضان شاهدا ً لنا ال علينا،
وأختمه لنا برضوانك والجنة.

دعاء

اللهم إين أسألك من الخري كله عاجله وأجله ما علمت منه وما مل أعلم .
 اللهم إين أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ،وأعوذ بك من النار وما قربإليها من قول أو عمل.
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أمكنة وأزمنة

تفيض بنبعها منذ  1400عام وحتى اآلن

بئر عثمان بن عفان بالمدينة المنورة ..
أول وقف لسقيا الماء في اإلسالم

تعتبر بئر عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين – رضي اهلل عنه  -من أهم األوقاف
التاريخية الباقية حتى اآلن في المدينة المنورة  ،وهي أول وقف لسقيا الماء في
اإلسالم  ،حيث ال ًتزال بئر الصحابي الجليل عثمان بن عفان  -رضي اهلل عنه  -والتي
تروي سكان وزوار المدينة المنورة كأقدم وأعذب بئر
ابتاعها وتركها وقفا للمسلمين ً
لم تجف على مدى أربعة عشر قرنا  ،وهي المعروفة ببئر "رومة" الواقعة شمال غرب
المسجد النبوي الشريف ،في حي سمي باسمها.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

تشتهر املدينة املنورة بالعديد من اآلبار التي ارتبطت بالسرية النبوية العطرة ،
ومنها برئ الصحايب عثامن بن عفان -ريض الله عنه -التي ت ُعرف ببرئ «رومة» التي
سخرها للتجارة مع الله تعاىل من خالل تركها وقفًا للمسلمني وال تزال مياهها
تتدفق إىل يومنا هذا منذ أكرث من  1400عام.
ويوجد بالقرب من البرئ مسجد ومزرعة كبرية تضم أصنافاً متعددة من النخيل
من أهمها العجوة ،إضاف ًة إىل مشتل زراعي متكامل وعدد من األشجار واألزهار.
ووفقاً للباحث العلمي يف هيئة تطوير املدينة املنورة عبدالله محمد كابر ،يف
حديث سابق له لوكالة األنباء السعودية  ،أوضح أن برئ الصحايب عثامن بن عفان
ريض الله عنه -هي البرئ الوحيدة التي ال تزال باقية منذ عهد النبوة ويتدفقمنها املاء من جملة اآلبار النبوية السبعة وهي« :أريس»« ،غرس»« ،رومة»،
«بضاعة»« ،بصة»« ،حاء» و«العهن».
وبني أن برئ عثامن -ريض الله عنه -متتاز بكونها من األوقاف اإلسالمية العريقة يف
املدينة املنورة التي الزالت شاهدة عىل سخاء املسلمني وتكاتف املجتمع املسلم
ومكانة النفقة يف سبيل الله وأثرها يف الدنيا واآلخرة.
وأفاد بأن الجهات املعنية حرصت عىل تسمية الحي املجاور لها بحي برئ عثامن،

40

مايـ ـ ـ ــو  2021العدد ( ) 295

وذلك إشارة ملكانتها وإدراكا لقيمتها التاريخية وأهميتها لدى املسلمني الرتباطها
بالسرية العطرة للمصطفى صىل الله عليه وسلم.
قصة البئر

أكرث من  1400سنة مرت عىل رشاء الصحايب الجليل عثامن بن عفان لبرئ رومة
شامل غريب املسجد النبوي يف املدينة املنورة ،وال تزال البرئ حتى اليوم تروي
سكان املدينة مبائها ،وتسقي نخيلهم وأشجارهم.
قصة البرئ بدأت حينام أخذت املدينة املنورة تزدهر بعد هجرة النبي صىل الله
عليه وسلم لها .وجد املسلمون أن أحد أعذب مياه املدينة برئ تقع يف منطقة
العقيق األصغر تسمى برئ رومة ،كام وجدوا أن مياه املدينة تجف كلها إال برئ
رومة ،لكن الوصول إىل البرئ مل يكن سهالً ،إذ كان عىل من يريد أن يرشب منها
أن يدفع ملالكها ،وهو أمر مل يكن يف متناول كثري من سكان املدينة النبوية آنذاك.
جملة الرسول صىل الله عليه وسلم "من يشرتي برئ رومة وله الجنة" دفعت
عثامن بن عفان ريض الله عنه للمسارعة برشائها وجعلها وقفاً عاماً يستطيع
الجميع الرشب منه مجاناً.
خالل سنوات البرئ الطويلة ظلت منبعاً للسكان املدينة وزوارها.

أمكنة وأزمنة

عثمان رضي الله عنه والمسؤولية المجتمعية

ُالبئر تروي أكثر من  15ألف نخلة
زرعت في المنطقة المحيطة بها

يف عرص حكومة اململكة العربية السعودية قامت باالهتامم بها واستصالح األرض
التي تقع فيها البرئ واالستفادة منها يف زراعة النخيل وتوزيع مثره عىل املحتاجني،
ليستمر وقف الصحايب الجليل حتى يومنا هذا.
يف عام 1372هـ استأجرت وزارة البيئة واملياه والزراعة البرئ ومزرعته من وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد قبل  35عاماً  ،وبدأت يف االستفادة
من مياه برئ الصحايب الجليل وزرع املنطقة املحيطة بها حتى وصلت النخيل
املزروعة إىل أكرث من  15500نخلة عىل مساحة تقارب  100ألف مرت.
وبحسب وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية ،فإن فتحة البرئ األصلية تم
إغالقها ،ويتم االستفادة من مياه البرئ عرب فتحة أخرى  ,كام تشري املعلومات ذاتها
إىل أن عمق البرئ يقدر بحوايل  37مرتا ً ،كام أن قطرها يصل إىل  4أمتار تقريباً،
ويبلغ مستوى املاء  29مرتا ً تقريباً.
والبرئ كام تصفها معلومات الوزارة من الحجارة وتوجد فيها غرفة ملضخة كانت
توجد قدمياً يف عام 1438هـ  ,واليزال "رشط الواقف" سارياً .
أقسام مزرعة وبئر عثمان

تنقسم املزرعة حالياً إىل أقسام عدة  ،منها قسم العيادة البيطرية الذي يغطي
جميع احتياجات منطقة املدينة املنورة بأكملها  ،وقسم الصيانة واألجهزة اآللية
 ،وقسم الهيدرولوجيا الذي يختص بقياس كمية املطر والهواء يف املناطق الزراعية
 ،وقسم املشاتل الزراعية ويشمل هذا القسم ثالثة أنواع منها مشتل الخضار ،
ومشتل الفاكهة  ،ومشتل الغابة .

المصادر
والمراجع :

www.okaz.com.sa
www.spa.gov.sa
www.sauditravel.com
www.azhar.eg
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وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

ومضات

رضب لنا سيدنا عثامن بن عفان ريض الله عنه املثل يف تحمل املسؤولية املجتمعية
يف عهد النبي صىل الله عليه وسلم وبعده ،حيث كان ريض الله عنه سباقًا بالخري،
متحمال للمسؤولية تجاه مجتمعه  .وبَلَّ َغ ُه كرمه ريض الله عنه ِ
وسباقُ ُه الدائم إىل
الخري أن برشه النبي صىل الله عليه وسلم بالجنة أكرث من مرة ،فعن أيب هريرة
ريض الله عنه قال :اشرتى عثامن من رسول الله صىل الله عليه وسلم الجنة مرتني:
يوم رومة ويوم جيش العرسة .رشاء برئ رومة :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:
" َم ْن يَشْ َتِي ب ْ َِئ ُرو َم َة فَيَكُو ُن َدلْ ُو ُه ِفي َها ك َِد َل ِء الْ ُم ْسلِ ِم َني" ،فسارع عثامن ريض الله
عنه لتلبية رغبة رسول الله صىل الله عليه وسلم طم ًعا فيام عند الله من الثواب
العظيم ،وكانت هذه البرئ ركية ليهودي يقال له رومة ،يقال إنه أسلم ،وكان يبيع
املسلمني ماءها ،وكانت بالعقيق  ،وملا قال رسول الله صىل الله عليه وسلم «من
يشرتي برئ رومة فيجعلها للمسلمني ،يرضب بدلوه يف دالئهم وله بها مرشب يف
الجنة» فساوم عثامن صاحبها فأىب أن يبيعها كلها ،فاشرتى نصفها باثني عرش ألف
درهم ،وجعل ذلك للمسلمني ،وجعل له يوما ولليهودي يوما ،فإذا كان يوم عثامن
استقى املسلمون ما يكفيهم يومني ،فلام رأى اليهودي ذلك قال لعثامن :أفسدت
يل ركيتي ،فاشرتى عثامن النصف اآلخر بثامنية آالف ،وقيل :إن جملة ما اشرتاها
ع ّ
به هو خمسة وثالثون ألف درهم.

رمضان  ..روحانية المساجد ونفحات التراويح

َ َّ
الحمد والشكر هلل على ما من به علينا من نعم ال تعد وال تحصى ،
نشكره سبحانه على الدوام والكمال  ،بأن أخرجنا من حال إلى حال،
ففي العام الماضي في شهر رمضان كانت المساجد مغلقة ،
وبعض األنشطة مقيدة بفعل تداعيات انتشار وباء كورونا  ، 19لكن
شتان ما بين العام واآلن  ،فقد عادت روحانية المساجد الرمضانية
ونفحات التراويح اإليمانية مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والحفاظ
على المسافات التباعدية وارتداء الكمامات الوقائية  ،كما سعد
الجميع بإعالن الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
السماح بإقامة صالة التهجد خالل العشر األواخر من شهر رمضان
ً
المبارك وفقا لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصالة التروايح.
نعم  ،قليل من االلتزام والتدابير في سبيل إحياء العبادات
والصلوات واستمرار دورة الحياة خير من االنقطاع الدائم  ،بعد أن
ً
ً
عشنا سابقا أوقات عصيبة كانت فيها بيوت اهلل مهجورة رغما
عنا  ..الحمد هلل الذي وهبنا قيادة حكيمة تعاملت بكل حكمة
وبصيرة مع الوباء وتداعياته ومستجداته  ،حيث اقتضت الضرورات
ً
آنذاك  ،وحرصا على صحة الجميع  ،فرض بعض القرارات الواجب
اتخاذها  ،وكان لتعاون المواطنين والمقيمين وتكاتفهم مع
الجهات المختصة األثر اإليجابي في نجاح الخطط المتبعة حفاظا
على المكتسبات العامة  ،مع االعتراف بأن بعض التجاوزات من
قبل فئات محددة ال تقلل من شأن المواقف المثالية واإليجابية
للملتزمين والمتقيدين.
إن نجاح الحملة الوطنية للتطعيم والفحوصات اليومية للتأكد
من سالمة الجميع إضافة إلى توفير أفضل معايير العالج الالزمة
في التعامل مع المصابين  ،كلها مقومات تستوجب علينا تثمين
جهود القائمين عليها وكافة المتطوعين في المنشآت الصحية
والميدانية المختلفة.
كما نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لجميع أفراد المجتمع الذين
ً
اختاروا التطعيم حماية ألنفسهم وذويهم ومجتمعهم  ،من
ً
مبدأ المسؤولية الوطنية والمجتمعية تحت شعار " يدا بيد
ً
نتعافى " ،وسيرا على خطى والة أمرنا الذين بادروا في تلقي
ً
اللقاح  ،وتحفيزا للجميع من مواطنين ومقيمين بعد أن وفرت
لهم الدولة جرعات التطعيم والفحوصات المجانية  ،وهي دعوة
لكل من لم يتلق اللقاح حتى اآلن إلى االنضمام لركب المطعمين
ً
متعاف تماما  ،بمشيئة اهلل تعالى.
مجتمع
للوصول إلى
ٍ
ٍ
ومضة أخيرة :
التشكيك في فاعلية وجدوى التطعيم ينال من الجهود الوطنية
ً
وأهدافها  " ..قل خيرا أو اصمت " !
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هواجس شعرية

ان كنت تبغي

إعداد  :الشاعر علي المزروعي

 mعلي مصبح بن مايد المسافري

ان كنــت تبغــي للقصايــد دواويــن
وضــرب وصــوف النــادرات املثامــن
تــرا القصيــده ياخلــوي تعــز وتشــن
ووصــف وصــوف اللــي بهــا نضمــك يزيــن
واذا بغيــت البيــت يضبــط بتلحــن
كســر يشــن
وصــف القوافــي مــا بهــا
ٍ
حــس فاحلشــا الزم يبــن
هــدات
ٍ
غزيــل صافــي العــن
اللــون لــون
ٍ
والشــعر ليــل مســدل الشــوق لزيــن
العــود غــض مييلــه خافــق يلــن
ونــن مــن ســنني
ونيــت ونــه مــن
ٍ
لــو قطعــت قلبــه حــدود الســكاكني
حــر مــا شــكا ركمــت الديــن
ونــات
ٍ

اعقــد مثايــل حكمتــك فــي رســنها
ياللــي مــن الدنيــات عقلــك فطنهــا
ترفــع بعــض والبعــض يصفــق دعنهــا
البيــت فيهــا جوهــره لــو ثمنهــا
ضبــط صفــوف احلــرف يضبــط حلنهــا
وحــرف ســكنها
حــرف يطولهــا
ٍ
ٍ
ويظهــر خوافــي فطنــت اللــي فطنهــا
مزنهــا
يســابق
بــراق
واخلــد
ٍ
مثــل النســامي اللــي يســابق فتنهــا
دالل حشــم يــوم غالــب حســنها
غــرمي مــا يراعــي بدنهــا
ونــت
ٍ
مــن حــر مابــه ماحفــل لــو دفنهــا
همــوم فاخلوافــي وطنهــا
يشــكي
ٍ

ياعجيب الشوف
 mالشاعر هادف المري

ياعجيــب الشــوف رويـــاكم
فالعـــرب ماشــيف شــرواكم
ترمتـــي االبيــات جـــدواكم
احلـــسود ميـــوت مـايـــاكم
وال انـــا بــالـــدوم بـرعـــاكم
عـالـــي االفــــاك مـــرقاكم
لــو َع روس الغيــم ســكناكم
يـانـسـيـــم يــــاب طـريـــاكم
ٍ
فـالـخـتـــام اللــه يـــرعـــــاكم
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مـــاتفارج قـــلب مغـــليكم
ياعـــسى االفــراح تـــلفيكم
ونهتنـــي مبالمــس يديكــم
يحتــرق بالغيــض يبطيكــم
بالقصيــد العــذب بعنيكــم
وبـــنسل األيــــواد بشــريكم
بـســـحاب
الـــود بـحـــويكم
ّ
جــــدد االبـيـــات تـلـــعيكم
وبالصاله عالهــادي ّاوصيكم

األمن واألسرة

المسؤولية التربوية لألم
ً
نعلم جميعا أن التربية هي
أعظم مهمة أوكلها اإلسالم
لألم ،وأشرف دور في
المجتمع ،إذ بالتربية تتقدم
األمم نحو حضارة اإلنسان،
ودونها تهوي في ظلمات
الردى والهالك .لهذا فإن
المسؤولية التربوية هي أول
تتطرق
قضية يجب على األم أن
ً
إليها بالدرس والتحليل ،خصوصا
في زماننا هذا الذي سحبت
منها ظروف الحياة المستعصية
ومتطلباتها هذه المهمة.
الكاتبة  /الزهراء عبد الحميد محمد عبد الحميد

مفهوم الرتبية :معنى الرتبية يختلف مفهوماً واصطالحاً
حسب املفكرين واملنظرين ،واملدارس الرتبوية وهي يف
اإلسالم السياق التكويني لإلنسان مبا يؤثر فيه من طبع وتطبع
ضمن صريورة زمانية مكانية لالنقياد لله ،واالعتقاد الصادق
مبستلزمات اإلميان املوجبة بالرشع اإلسالمي وعامرة األرض.
وهي منوطة يف بدئها بالزوجني بتخصيص األم لطبيعتها
اإلنسانية وتجليات هذه الطبيعة يف سامت الحب ،والحنان
والعطف ،والرحمة ،ثم منوطة باملجتمع عرب مؤسساته
املختلفة منها املدرسة والشارع ،ثم منوطة بالفرد نفسه عند
حلمه وبلوغ رشده .
أنواع المسؤولية التربوية:
املسؤولية الرتبوية تهم شقني متالزمني يجب عىل األم أن تعي
دورها فيهام ،وتعي مكنونهام ،حتى تكون تربيتها مسرتشدة
بأسس دينية وعلمية تؤدي إىل األهداف املتوخاة من الرتبية،
وتعي ما يحف هذه املسؤولية من مخاطر قد تنزلق بها إىل
ما هو غري محمود.
والشقان أحدهام "بيولوجي "والثاين" وظيفي فسيولوجي".
-1الشق الطبيعي " البيولوجي " فاملسؤولية الرتبوية فيه تهم
اختيار الزوجني أحدهام لآلخر ،وفق معايري رشعية محددة
يف القرآن والسنة ،وسرية السلف الصالح ،عىل رأسها الدين
والخلق  .واالختيار يرتتب عليه نتائج مهمة ،منها إسالم
املولود ،لذا حرم اإلسالم الزواج من الكافر أو الكتايب عىل املرأة
املسلمة ،وعىل األم أن تهتم بالحمل وتعتني به خصوصاً ما
يتعلق بالتغذية الصحيحة املتوازنة ،ملا للحمل من ثقل عىل
األم ،قال تعاىل( :حملته أمه وهناً عىل وهن)(لقامن )14
وقوله تعاىل( :حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً)(،االحقاف )15
والوضع يتطلب سابق معرفة نظرية عنه ،وما يجب اإلحاطة
به من حقوق املولود ،فاختيار اسمه واإلقامة واآلذان يف
أذنيه ،وتقطيع رسته وختانه إىل غري تلك من الحقوق تبقى
معرفتها واجبة يف حق األم حتى تحققها يف مولودها  .كام أن
الرضاعة وإرضاع األم البنها ،فيه كثري من الفوائد ،فالرضاعة

الطبيعية مسؤولية األم أمام الله .ثم تأيت النظافة يف املأكل
واملرشب واملسكن لحامية املولود من األمراض ،خصوصاً
املعدية التي تنتقل عرب وسائط مختلفة ومتعددة .والعناية
بالنوم وقضاء الحاجة يف أوقاتها من رضورات الدور الرتبوي
يف جانبه الطبيعي.
الشق الوظيفي (الفسيولوجي):
وفيه يكرب ويعظم الدور الرتبوي لألم كامً ونوعاً ،فإن كان
الشق الطبيعي ميس الجسم ومادته البيولوجية ،فإن الشق
الوظيفي ميس النفس والروح ،فهو غذاؤهام يف عدة مناح
من شخصية املولود .
مناحي الشق الوظيفي:

ويتعلق بتعليم وتربية املولود عىل اإلميان بالله ووحدانيته،
من خالل تربيته عىل أركان اإلسالم الخمسة ،والتدرج به ومعه
من الشهادتني إىل الصالة والصوم والزكاة والحج ،بطرق ميرسة
تراعي ضوابط الرشع ،فاالصطحاب إىل املسجد ،والحث عىل
الصوم ،واألمر بالصدقة واحرتام شعائر الحج ملن الوسائل
الكفيلة بغرس قيم اإلسالم فيهم ،والقدوة يف كل ذلك هي األم
التي مترر الرتبية اإلميانية إىل وليدها ،وهي أدرى مبكانة اإلميان
يف حياة اإلنسان من حيث استقراره النفيس وانسجام رغباته
الغريزية مع املحيط الذي يعيش فيه ،فاإلميان يوفق بني هذه
الرغبات واملحيط ،ويخلق توازناً يف شخصية اإلنسان.
المنحنى الخلقي

وعىل األم تنمية األخالق يف شخصية وليدها ،باطالعه عن
طريق املامرسة والتنظري عىل مكارم األخالق وأمره ونهيه
حسب املوقف السلويك الذي يوجد فيه األب أو األم ليشب
عليها ،فقد قال رسول الله -صىل الله عليه وسلم( :-ما نحل
والدا ً ولده من نحل أفضل من أدب حسن)( ،رواه الرتمذي)
وقال أيضاً (أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم)( ،رواه بن ماجة)
وقوله( :علموا أوالدكم وأهليكم الخري وأدبوهم) ،فهذه

األحاديث تحدد مسؤولية اآلباء واألمهات عىل وجه الخصوص يف
تأديب أبنائهم بآداب اإلسالم الخالدة .عن دنايا األمور ،وقبائح
األخالق ،وعن كل ما يحيط باملروءة والرشف والعفة ومسؤولون
عن تعويد األبناء عىل مشاعر إنسانية كرمية ،وإحاسيس عاطفية
نبيلة ،كاإلحسان إىل اليتامى والرب بالفقراء ،والعطف عىل األرامل
واملساكني ،إىل غري ذلك من هذه املسؤوليات الكبرية الشاملة
التي تتصل بالتهذيب وترتبط باألخالق .
المنحنى العقلي

وهنا يتجىل دور األمهات يف االمتداد املدريس ،حيث يجب
تعليم األوالد اللغة ،واملادة العلمية النافعة ،ومساعدتهم عىل
إنجاز التامرين املنزلية ،وإكامل ما نقص عندهم من معرفة.
المنحنى النفسي

وفيه تكون األم مسؤولة عن غرس صفات وتوازنات يف
مولودها ،مثل الجرأة والرصامة والشعور بالعزة والشجاعة
والشعور بالكامل ،واالنضباط عند الغضب،كام عليها تجنيبه
وتحريره من صفات وسلوكيات قبيحة مثل الخجل والخوف
والشعور بالنقص والتدين أمام غريه ،والحسد والغضب
والبغض ،وغريها من نواقص النفس .
المنحنى االجتماعي

وهو منحنى واسع جدا ً ،عىل األم أن تريب طفلها فيه عىل
التقوى ،والتعاون ،والجرأة ومراعاة حقوق اآلخرين وااللتزام
بآداب الرشع ،وهذا املنحنى يّكون اإلنسان املتزن اجتامعياً.
المراجع:
 -1أصول الرتبية يف اإلسالم ،عبد الرحمن النحالوي ,دار الفكر
العريب2007 ،م.
 -2تربية األطفال يف اإلسالم ،عبد السالم عطوة الفندي ،دار
بن حزم للنرش والطباعة،
 -3سولسو ،ترجمة محمد نجيب الصبوة ،طبعة  ،2000علم
النفس املعريف ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعة الثانية
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ركن المالعب
إعداد :حسن المنصوري

راشد بن حميد يتوج العروبة بدرع الهواة
واإلمارات ينال الفضية
توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد اإلمارات لكرة
القدم رسمياً فريق العروبة بدرع مسابقة دوري الدرجة األوىل
وامليداليات الذهبية وذلك مع نهاية مسابقة دوري الهواة ،وحرض
مراسم التتويج كل من الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الرشقي
رئيس اتحاد اإلمارات لبناء االجسام واللياقة البدنية والشيخ أحمد
بن حمد بن سيف الرشقي  ،ومحمد بن هزام الظاهري األمني العام
التحاد الكرة وأحمد بن درويش رئيس لجنة املسابقات إىل جانب
إدارة الناديني بعد مباراة احتفالية جمعت فريق العروبة والبطايح
وأنتهت بالتعادل اإليجايب بهدف واحد من الفريقني.
وعقب نهاية املباراة تم إطالق األلعاب النارية وأشعة الليزر
ابتهاجاً بالصعود ،وأحتفل العبو العروبة وإدرة النادي بنيل الفريق
األخرض لدرع الدرجة األوىل للمرة الثانية يف تاريخ النادي الذي
تأهل بعد مرور  30عاماً عىل آخر صعود للفريق موسم . 91-92
ويف  رأس الخيمة وسط أجواء إحتفالية قام الشيخ أحمد بن
صقر القاسمي رئيس نادي اإلمارات بتقليد العبي فريق اإلمارات
بامليداليات الفضية لحصولهم عىل مركز الوصيف ،والتأهل إىل
دوري املحرتفني بعد نهاية مباراة اإلمارات ضد مصفوت التي
انتهت بهدف لكل فريق .
وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي اإلمارات أن
العبي فريقه كانوا عند حسن ظن الجامهري وترجمو الجهود
ملوسمني متتالني وليتحقق انجاز الصعود والتأهل لدوري الخليج
العرب،ي مشريا ً إىل أن الخطة التي وضعها مجلس اإلدارة خالل
املوسمني كُللت بهذا اإلنجاز والذي يتطلب املحافظة عليه ،وأمتنى
أن يكون الجميع يف أتم الجاهزية وتقديم موسم أستثنايئ مع كبار
فرق دوري املحرتفني.

رحيل نجم الكرة الكويتية السابق جمال يعقوب
خيم الحزن عىل أوساط الشارع الريايض
بدولة الكويت لوفاة نجمها السابق (جامل
يعقوب) أحد أبرز الالعبني يف تاريخها
الكروي ،والذي تواجد ضمن تشكيلة الجيل
الذهبي الفائز بكاس أسيا عام  ،1980وكاس
الخليج عامي 1982و 1986ومثل املنتخب
الكويتي بكأس العامل يف إسبانيا .كام شارك
مع األزرق الكويتي يف أوملبياد موسكو 1980
وبطوله العامل العسكرية 1981و1983وبعد
إعتزاله اللعب إتجه ملجال التدريب وكان
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ضمن أفراد الجهاز الفني ملنتخب الكويت
بكأس أسيا  1996وأوملبياد . 2000
وعرب الرياضيني عن حزنهم العميق لوفاة
نجم الكرة الكويتية جامل يعقوب وقالوا:
نستذكر بكل اعتزاز بصامت النجم الراحل
عىل ساحة الكرة الكويتية واألسيوية ،وماتركه
من إرث كروي يشكل مصدر إلهام لألجيال
املتعاقبة بكرة القدم الكويتية ،سائلني املوىل
عزجل أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والسلوان .

ركن المالعب

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

القائد العام باإلنابة يشهد
ختام مسابقة الكرة الطائرة
للمنطقة األمنية الرياضية

هال بالعروبة

ضمن احتفاالت وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي حرض سعادة العميد عبدالله
خميس الحديدي قائد عام رشطة رأس الخيمة باإلنابة ختام منافسات مسابقة
الكرة الطائرة ضمن الفعاليات واألنشطة الرياضية للمنطقة األمنية برأس
الخيمة بحضور العقيد ركن عبد الله بن سلامن النعيمي مدير إدارة اإلعالم
والعالقات العامة والرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم األنشطة
الرياضية واالجتامعية مبشاركة عنارص الرشطة الرياضية الذين ميثلون اإلدارات
العامة املختلفة باملنطقة األمنية .
حيث شهدت املسابقة منافسات مثرية غلفتها اإلجراءات االحرتازية والوقائية
ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد " كوفيد  " 19حفاظاً عىل سالمة
املشاركني  ،حيث استطاعت من خاللها اإلدارة العامة للعمليات املركزية
بالظهور بشكل مميز وحصد املركز األول عن جدارة واستحقاق فيام حصلت
إدارة الدفاع املدين عىل املركز الثاين ومكتب القائد العام ونائبه عىل املركز
الثالث .
ويف ختام املسابقة كرم العميد عبدالله خميس الحديدي املشاركني وتم توزيع
الجوائز عىل الفائزين مؤكدا ً أن هذه البطولة تعكس اهتامم وزارة الداخلية
وقيادتها الرشيدة مبختلف الفعاليات الرياضية إمياناً منها بدور الرياضة يف
إعداد الشخصية الرشطية املتكاملة ملا لها من دور كبري يف غرس الثقة بالنفس
وتكريس مبدأ املنافسة الرشيفة بني جميع منتسبي الوزارة ورفع مستوى اللياقة
البدنية ونرش الوعي الريايض بينهم مثمناً أهمية البطولة التي حققت نجاحاً
من حيث التنظيم واملشاركة والنتائج يف أجواء رمضانية خالل الشهر الفضيل .
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 حتقيق األحالم يسعد البشر  ،وينرث الفرح والسرور  ،ويدخلالسعادة للقلوب .هذا هو حال جماهري وحمبي ومنتسبي نادي
العروبة  ،فبعد  30عامًا حتقق احللم اجلميل برؤية فريقهم
يف دوري احملرتفني  ،لينضم إىل ركب الكبار بعد رحلة شاقة
تكللت بالنجاح  ،و ليعم الفرح يف أرجاء النادي وتخرج اجلماهري
إىل الشوارع حتتفل وتبتهج بأبطالها وجنومها بعد أن رسموا
الفرحة على قلوب كل من يعشق هذا الكيان  ،حيث مثلت عودة
فريقهم للساحة من جديد انتصارًا كبريًا  ،أهل هذا الصرح
الرياضي ليكون وسط الكبار  ،و وليعود اسم النادي يرتدد يف
اإلعالم من جديد  ،فاملكاسب كبرية ال تعد وال حتصى .
 التأهل جاء بكل جدارة واستحقاق بعد أن رفع جميع أبناءالنادي شعار التحدي واإلصرار على حتقيق احللم والتغلب على
كل الظروف  ،ليتحقق احللم يف نهاية املطاف بعد حماوالت
عديدة استمرت قرابة ثالثة عقود  ،ففي كل موسم يحاول
ويسعى ولكن يقف احلظ لتتبعرث األحالم يف األمتار األخرية.
ولكن يف هذه النسخة ابتسم احلظ ليكافئهم على جهدهم
وعطائهم ليضرب الفريق عصفورين بحجر واحد التأهل والفوز
بالدرع .
 كل من تابع مسرية الفريق أجزم أن العروبة يستحق الصعودوالتواجد بدوري احملرتفني  ،فهو كان الفريق األفضل واالمتع
واألكرث ثباتًا يف املستوى طوال املوسم  ،مما حدى باجلميع أن
يطلق عليه (احلصان األسود) بالبطولة .
 هذا التأهل هو الثاين يف مسرية النادي  ،اإلجناز السابق حتققيف  1992بعد أن حقق اجليل السابق الفوز على حساب الرمس
يف املباراة الفاصلة التي أقيمت فتى ملعب الشباب بدبي
يف ليلة رمضانية  ،وتلك ال ميكن أن تربح من ذاكرة اجلماهري،
ولتدور عجلة احلياة من جديد ويتحقق احللم مرة أخرى بعد 30
سنة من اإلجناز السابق  ،وتشاء الظروف أن يتحقق يف شهر
رمضان املبارك .
 كما جنح فريق اإلمارات أن يرافق العروبة لدوري احملرتفنيبعد أن احتل مركز الوصيف  ،تواجد الفريقني املوسم القادم
مع الكبار يتطلب منهم الكثري من اجلهد والعطاء والتضحيات
والتخطيط السليم  ،والعمل على تالشي كل السلبيات  ،وبحث
كل االحتياجات وتدعيم الصفوف بعناصر تقدم اإلضافة .فاللعب
بدوري اخلليج العربي يختلف عن دوري الدرجة األوىل واهلل ويل
التوفيق وتقبل اهلل صيامكم .
 ...همسة ....
دوري الدرجة األوىل تلون باللون األخضر  ،ودوري احملرتفني بني
لونني أبيض وسماوي .

أخبار المجتمع

محمد بن زايد يكرم  12شخصية بـ "جائزة أبوظبي"

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة بـ "جائزة أبوظبي" يف نسختها العارشة12 ،
شخصية أسهمت بأعامل جليلة يف خدمة املجتمع وترسيخ قيم العطاء
والتعاون وذلك خالل حفل التكريم الذي أقيم يف قرص الحصن يف أبوظبي.
وأشاد سموه بالشخصيات املكرمة املتميزة التي قدمت أعامالً جليل ًة

وكرست وقتها وجهدها لنرش الخري وترسيخ القيم اإلنسانية مبا يخدم
املجتمع يف مختلف املجاالت .وقال سموه :نحتفي بشخصيات تركت
بصمتها املتميزة يف مجتمعنا بجهودها النبيلة ومواقفها الخرية .وشهد
الحفل كل من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم يف
منطقة العني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد
بن زايد آل نهيان عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب
أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان
ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي
والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم يف منطقة
العني والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن
محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أرس الشهداء يف ديوان ويل
عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم
يف منطقة العني بجانب عائالت املكرمني وعدد من املدعوين.
واملكرمون هم  :ـ الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي ـ الدكتورة
فاطمة الرفاعي  ،ومعايل محمد بن أحمد املر  ،والدكتور عصام الدين
الشمع من اململكة املتحدة  ،و السيدة زعفرانه أحمد خميس.
ّ
كام حصل عىل الجائزة كل من  - :حسني عبدالرحمن خانصاحب  ،و
الدكتور عبداملجيد الزبيدي  ،وسعادة فرج بن حموده الظاهري  ،والسيدة
غبيشة ربيع الكتبي  ،والسيد يوسف عيل موسليام من جمهورية الهند
،واملرحوم محمد بن بخيت الكتبي  ،والسيد جاك رينوه من فرنسا.

ولي عهد رأس الخيمة يفتتح
مستشفى محمد بن زايد الميداني
افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ،ويل عهد رأس
الخيمة ،مستشفى الشيخ محمد بن زايد امليداين ،الذي يأيت ضمن عدد
من املستشفيات امليدانية يف مدن الدولة كافة ،يتم تنفيذها من قبل
رشكة «صحة» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية املجتمع ودائرة الصحة
يف أبوظبي ،وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .ميتد
مستشفى الشيخ محمد بن زايد امليداين يف إمارة رأس الخيمة ،عىل
مساحة سبعة آالف مرت مربع ،ويضم  204أرسة منها  48رسيرا ً مخصصاً
للعناية املركزة و 156للحاالت املتوسطة والشديدة ،ويقدم الخدمات يف امليداين يف إمارة رأس الخيمة يجسد جهود دولة اإلمارات الرائدة يف
املستشفى  75طبيباً و 231ممرضة و 44فنياً وموظفاً صحياً مساعدا ً .التصدي لفريوس «كوفيد  ،»19وتقديم الرعاية الطبية للجميع وفق
وأكد سمو ويل عهد رأس الخيمة أن تشييد مستشفى محمد بن زايد أحدث الربوتوكوالت الصحية يف العامل.
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أخبار المجتمع
سيف بن زايد يشهد حفل تخريج " برنامج إدارة المواهب المحترفة "

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الحفل
االفرتايض لتخريج  25من ضباط وزارة الداخلية والقيادات
العامة للرشطة من برنامج إدارة املواهب املحرتفة "،
الربنامج التدريبي الريادي الذي أطلقته الوزارة ضمن
اسرتاتيجيتها يف متكني العنارص البرشية لالرتقاء بقدراتهم
ومهاراتهم ومواهبهم وتوظيفها لخدمة تطوير العمل

بصورة مؤسسية تستند عىل مفاهيم االبتكار واالبداع
وتوظيف الطاقات املبتكرة .وهنأ سمو وزير الداخلية يف
كلمة الخريجني ،داعياً إياهم لتوظيف طاقاتهم املبدعة
واالستفادة من هذه الربامج التدريبية يف تطوير العمل
واالرتقاء بالخدمات املقدمة بشكل ينسجم مع توجيهات
القيادة التي ترعى كل املواهب املبدعة لتكون دولة
اإلمارات منوذجاً عاملياً يف العمل الحكومي الريادي

املستند للمعرفة والعلوم املتقدمة والتطبيقات الحديثة
وتوظيف املواهب واالبداعات ،واستمع سموه والحضور
إىل كلامت ت ّعرف بهذا الربنامج التدريبي املتطور وت ّعرض
أهدافه والغايات التي أنُشئ من أجلها .حرض الحفل
االفرتايض ،معايل الفريق ضاحي خلفان متيم ،نائب رئيس
الرشطة واألمن العام يف ديب ،واللواء الركن خليفة حارب
الخيييل رئيس مجلس التطوير املؤسيس بوزارة الداخلية
 ،واللواء الدكتور أحمد نارص الرييس مفتش عام وزارة
الداخلية ،واللواء سامل عيل مبارك الشاميس الوكيل
املساعد للموارد والخدمات املساندة ،واللواء الدكتور
جاسم املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة الداخلية ،و
اللواء عبدالعزيز مكتوم الرشيفي مدير عام األمن الوقايئ
واللواء مكتوم عيل الرشيفى مدير عام رشطة أبوظبى و
اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان ،مدير قطاع
شؤون األمن واملنافذ برشطة أبوظبي ،وعدد من القادة
العامني للرشطة ،والعقيد الدكتور عمر آل عيل مدير
عام تطوير الكفاءات بالوزارة  ،وعدد من الضباط بوزارة
الداخلية.

أحمد بن محمد بن راشد يكرم هيئة آل مكتوم الخيرية
بجائزة الشخصية اإلسالمية والـ 10األوائل بجائزة دبي للقرآن

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيس مؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،احتفلت جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم
بختام الدورة الرابعة والعرشين للمسابقة الدولية للقرآن الكريم والتي أُطلق عليها

تعزية

أحر التعازي والمؤاساة إلى

المالزم أول يوسف إبراهيم جكه

من الدفاع المدني
لوفاة والدته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها
بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

"دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم" ،رحمه الله ،وذلك بحضور سمو الشيخ
راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ،رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخريية.
وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين باملراكز
الثالثة األوىل يف املسابقة الدولية للقرآن الكريم لهذه الدورة ،حيث فاز باملركز األول
محمد عبدالرحمن أبو قاسم من سورية ،وباملركز الثاين عبدالغني مصطفى يحي
من الواليات املتحدة األمريكية ،وباملركز الثالث مزمل أحمد محمد من السودان،
وحقق اإلمارايت عبدالرحمن عبدالله محمد البستيك املركز الرابع مكرر مع كل من
محمد حسن حسني من الصومال ومصطفى سال من السنغال ،وحقق املركز السابع
جميل أحمد جاهر الدين من بنغالديش ،فيام جاء املركز الثامن من نصيب محمد
عمر عبادة عمر عرفة من مرص ،وفاز البشري أبوبكر من النيجر باملركز التاسع ،بينام
حقق آدم محمد آدم من تشاد املركز العارش .وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد
بن راشد آل مكتوم راعي الحفل بتسليم سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل
مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخريية درع التكريم بجائزة الشخصية
اإلسالمية يرافقه األستاذ محمد عبيد بن غنام األمني العام للهيئة.

تعزية

تنعى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

العريف  /حمد علي غريب الوشاحي

من مركز شرطة المنيعي الشامل
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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األمن واإلعالم ...ترابطية وثيقة
يعد مفهوم األمن المعاصر من أهم المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر
بحياة وكرامة األفراد والجماعات وسالمة المدنية واستمرارها ،وهذه التحديثات
التي حصلت على مفهوم األمن جعلته مسؤولية عامة قبل كل شيء مع اإلبقاء
على خصوصية اعتباره وظيفة محددة لجهاز أمني تمثل أهم واجهات السيادة لألمة
بوصفها صمام األمان للمجتمع.

أيها اإلخوة

إن اتخاذ األمن إبعادا عامة من جهة وتوسع مجاالته اإلدراكية إلى الكثير من
المجاالت كما في األمن االجتماعي واالقتصادي والفكري واألمن المعلوماتي
ً
والمناخي واألمن الدولي واإلقليمي و….غيرها الكثير ،جعل منها مفهوما واسعا
بحاجة إلى الكثير من الوسائل واألدوات ،ولم يعد استخداماتها حكرا على األجهزة
األمنية.

أبناء العين الساهرة

أصبح لإلعالم األمني
دور بالغ األهمية
والحيوية في المجتمع،
وركيزة أساسية لدعم
وتنمية الحس األمني
والوقائي لدى األفراد..

لذا يتبين مما سبق إن العالقة بين األمن واإلعالم هي عالقة ترابطية ،فاإلعالم
ً
ً
بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ،يلعب دورا بارزا ويؤثر بفعالية
في دعم نشر المعرفة األمنية ويساعد عمل األجهزة األمنية على كافة المستويات،
بل أصبح اإلعالم بال منازع صاحب الدور األكبر في التوعية بأبعاد القضايا األمنية من
خالل التغطية اإلعالمية ومن خالل اإلسهام في بناء المواطن وتحصينه ضد أي
غزو إعالمي أو فكري معاد ،فضال عما يقوم به من دور مهم في تنمية الوعي
بالقضايا الوطنية ،من خالل الشرح والتحليل لهذه القضايا وتعريف المواطن بأسبابها
ً
وأسلوب التعامل معها ،وبهذا فأن العالقة الوثيقة بين األمن واإلعالم تشكل عنصرا
لألمن واالستقرار في المجتمع.

أيها اإلخوة

أصبح لإلعالم األمني دور بالغ األهمية والحيوية في المجتمع ،وركيزة أساسية
لدعم وتنمية الحس األمني والوقائي لدى األفراد من خالل تعاونهم في حفظ األمن
واالستقرار ،إضافة إلى أن اإلعالم األمني أصبح وسيلة لتوسيع اآلفاق المعرفية
ألفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع األحداث .وقد حدث تغيير جذري
وعميق في مفهوم المسؤولية األمنية بحيث أصبح األمن مسؤولية تضامنية
يسعى اإلعالم لتحقيقها في المجتمع.
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