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لقد نجح اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ألنه مثل نموذجًا وطنيًا
إماراتيًا بامتياز ،لم يستورد ،ولم يضع العربة أمام الحصان ،وإنما كان
إطارًا نظريًا زج فيه الواقع  ،ولم تتحكم به العواطف رغم أهميتها ،وال
الرغبات رغم مشروعيتها.
في يومنا الوطني الثالث واألربعين نتوجه بالشكر والعرفان إلى اهلل
 عز وجل  -على هديه ونعمه التي ال تعد وال تحصى ،ونسأله أن يباركأعمالنا ويسدد خطانا ويوفقنا في أداء واجباتنا كما يحب ويرضى.
ونحمد اهلل أننا نسير في العقد الخامس من عمر دولتنا الفتية ونحن
أكثر ثقة بنهجنا وأكثر تمسكًا بثوابتنا ،واعتزازًا بإنجازاتنا وأكثر
تفاؤال ً بقدرتنا على تحقيق أهدافنا .
ونحن نحتفل بهذه المناسبة المباركة ،يحضر منجزنا الوطني كله
وحين نتمعن في أعماق هذا المنجز الكبير نستخلص الدروس
والعبر من مسيرتنا لنستفيد منها  ،فخبرة الشعوب ال تقدر بثمن،
وهي التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح ،إن الدرس األهم ،بل السر
في تجربة اإلمارات العظيمة ،يكمن في مفهوم الحكم الذي ورثناه
عن آبائنا ومارسناه ،وعملنا على ترسيخه منهجًا في العمل ومعيارًا
للجدارة.
وفي هذه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:لقد تعلمنا من الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
“طيب اهلل ثراهما” ،أن الحكم ليس سلطة وال وظيفة وال استحقاقًا
تلقائيا ،إنما هو رسالة إيمانية ومسؤولية ثقيلة موضوعها تأمين
مصالح الوطن وتحقيق سعادة المواطنين.
إن قدرة نموذجنا اإلماراتي على تحقيق التكيف بين خصوصياتنا
االجتماعية والثقافية ،ومواكبة العصر ومنجزاته هي التي عصمتنا
من الجمود وحمتنا من القفز في المجهول ،وهي التي مكنتنا من
مواجهة التحديات وتحقيق النهضة وإرساء قواعد األمن واالستقرار.
إن روح االتحاد التي تسري فينا تتطلب منا لتظل متقدة ومتوهجة
لرص صفوفنا ،وزيادة تالحمنا والتمسك بنهجنا ومضاعفة جهودنا
وعطاءاتنا لوطننا وشعبنا ، ،لنتمسك بثوابتنا.
وبمناسبة احتفاالتنا هذا العام باليوم الوطني الثالث واألربعين
العزيز على قلوب الجميع ،ال يسعنا إال أن نتقدم بالتهنئة لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ( حفظه اهلل) رئيس دولتنا وقائد
مسيرتنا ورمز وطننا وعنوان نهضتنا ،وأخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ( رعاه اهلل) ،كما نهنئ أصحاب السمو أعضاء المجلس
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،وشعبنا العزيز في كل بقاع إماراتنا
الغالية  ،أعاد اهلل عز وجل الفرحة علينا كل عام سالمين معافين
 ،ووطننا يعيش أبهى صوره ونجاحاته في ظل قيادتنا الرشيدة.و
نشكر اهلل عز وجل على فضله وكرمه والرجاء من وجهه الكريم أن
يحفظ وطننا وشعبنا إنه سميع مجيب.

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

بمناسبة اليوم الوطني للدولة
شرطة رأس الخيمة تطلق جائزة 43x43
أعلنــت القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة عــن إطــاق مبــادرة
للتكريــم ،مــن خــال اختيــار ()43
جهــة حكوميــة محليــة متميــزة يف
مجــال املنهجيــات عــى مســتوى
اإلمــارة لتكرميهــا ،ضمــن ( )43منهجيــة
و آليــة عمــل مختلفــة ،وذلــك مبناســبة
اليــوم الوطنــي ( )43لدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،جــاء ذلــك خــال
املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد بقاعــة
االجتامعــات الكــرى  ،بحضــور ســعادة
العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،و
العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر
عــام املــوارد والخدمــات املســاندة
مــرف عــام الجائــزة  ،و العقيــد
طــارق محمــد بــن ســيف مديــر
مكتــب القائــد العــام رئيــس فريــق
املبــادرة ،والرائــد /مــروان عبــد اللــه
جكــه مديــر إدارة اإلعــام والعالقــات
العامــة ،و عــدد مــن مديــري اإلدارات

و الضبــاط ،وكذلــك رجــال اإلعــام
و الصحافــة .حيــث أوضــح العميــد
محمــد النــويب بــأن هــذه املبــادرة
تهــدف إىل فتــح آفــاق جديــدة لنقــل
املعرفــة ،والتعــرف عــى أنــواع جديــدة
مــن املعرفــة ،فضـاً عــن نقــل وتبــادل
الخــرات مــع الجهــات الفائــزة و

املكرمــة ،والتــي ســتعود بالفائــدة
عــى الجميــع ،وتحقــق األهــداف
االســراتيجية لــوزارة الداخليــة.
وأشــار نائــب قائــد عــام الرشطــة
خــال املؤمتــر بــأن رشطــة رأس الخيمة
تعتمــد منهجيــة موثقــة ومقننــة إلدارة
العالقــة مــع الــركاء ،كــا أنهــا تعتمــد

عــى دليــل ال ـراكات ،و تــم تصنيــف
هــذا الدليــل إىل فئتــن (رشيــك
اسـراتيجي و رشيــك تشــغييل) ،وهــذا
مــا حققتــه رشطــة رأس الخيمــة خــال
العــام املــايض و مســتمرة يف تطبيقــه
منــذ بدايــة العــام الحــايل ملــا فيــه
تحقيقــاً للمصلحــة العامــة.

العميد النوبي يترأس
اجتماع لجنة القيادة العليا
لشرطة رأس الخيمة
تــرأس العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة اجتــاع لجنــة القيــادة العليــا وذلك
بحضــور ســعادة املديريــن العامــن و مديــري اإلدارات
وكافــة األعضــاء ،حيــث تــم يف االجتــاع مناقشــة
املوضوعــات املدرجــة عــى جــدول األعــال و الــذي
اســتعرضه العقيــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي
رئيــس أمانــة لجنــة القيــادة العليــا ،ومــن أهــم مــا جــاء
يف أجنــدة االجتــاع التصديــق عــى املحــر الســابق و
اســتعراض أهــم األعــال و التكاليــف التــي تــم إنجازها،
كــا تــم عــرض موجــز حــول مســار االسـراتيجية املســار
التاســع ،و أيضــاً التقريــر اإلحصــايئ األمنــي للربــع
الســنوي الثالــث لقســم املعلومــات األمنية.وقــد أكــد
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العميــد محمــد النــويب خــال االجتــاع عــى أهميــة
تنفيــذ اســراتيجية وزارة الداخليــة و مبادراتهــا للعــام
( ،)2016-2014مؤكــدا ً يف الوقــت ذاتــه عــى العمــل
بــروح الفريــق و التحــي بقيــم وزارة الداخليــة التــي
تحــث عــى الشــفافية و الصــدق ،و تشــجع عــى اإلبداع
يف العمــل ،وأيضـاً عــى رضورة و أهميــة تطبيــق سياســة

و نهــج وزارة الداخليــة يف مجــال التطويــر و التحســن
املســتمر ،بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي ،و
مبســتوى الخدمــات املختلفــة املقدمــة للجمهــور ،التــي
تعكــس مــدى اهتــام القيــادات بــوزارة الداخليــة
عــى متابعــة مجريــات العمــل يف مختلــف القيــادات
الرشطيــة عــى مســتوى الدولــة.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تحتفل بيوم العلم

بنــا ًء عــى الدعــوة التــي وجههــا صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب – رعــاه اللــه -برفــع
علــم الدولــة عــى كل الجهــات و الدوائــر و الــوزارات
االتحاديــة و املنــازل يف الدولــة ،وذلــك احتفــاالً بيــوم
العلــم الــذي يصــادف الثالــث مــن شــهر نوفمــر ،ذكــرى
تــويل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان – حفظــه اللــه -رئاســة الدولــة ،قامــت القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة وباهتــام و متابعــة
مبــارشة مــن ســمو قائــد عــام الرشطــة برفــع علــم دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى مبنــى القيــادة العامــة
للرشطــة وذلــك بحضــور ســعادة العميــد محمــد النــويب
محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،و كافــة
املديريــن العامــن و مديــري اإلدارات و رؤســاء األقســام
و جميــع الضبــاط و ضبــاط الصــف و األفــراد برشطــة
رأس الخيمــة.
و أوضــح العميــد محمــد النــويب أن التطــور الشــامل
الــذي شــهدته دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى

مــدى الســنوات املاضيــة منــذ تــويل صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
ملقاليــد ال ُحكــم أدى إىل زيــادة املهــام التــي ينهــض بهــا
رجــال الرشطــة ،وكان البــد مــن االســتعداد لذلــك بتطوير
الوســائل واإلمكانيــات وإنشــاء الرشطــة العرصيــة التــي
تتوفــر لهــا الكفــاءة واملقــدرة عــى مواجهــة الجرميــة
وإقــرار األمــن وتوفــر االســتقرار والســامة لجميــع
املواطنــن واملقيمــن عــى أرض الدولــة والتــي وفرهــا
صاحــب الســمو لجميــع األجهــزة الرشطيــة .وأضــاف
نائــب القائــد العــام ،لقــد حــرص صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة –حفظــه اللــه -بــأن تكــون أجهــزة الرشطــة
لــوزارة الداخليــة تعمــل عــى توفــر األمــن واالســتقرار
للمواطنــن واملقيمــن عــى أرض الدولــة عــى حــد ســواء،
لــذا فهــي تعمــل عــى تحقيــق هــذه الغايــة الوطنيــة
النبيلــة يف ظــل دولــة االتحــاد ،انطالقــاً مــن أن األمــن
واالســتقرار رضورة مــن رضورات الحيــاة وركيــزة أساســية
لتحقيــق التقــدم والتنميــة الشــاملة يف البــاد ،وقــد
اتبــع ســموه منهج ـاً جديــدا ً يرتكــز عــى أســس علميــة

ومنهجيــة لتطويــر اإلمكانيــات البرشيــة واملاديــة لــوزارة
الداخليــة ملواكبــة النهضــة الشــاملة التــي تشــهدها
الدولــة يف مختلــف املجــاالت.
وأشــار ســعادة نائــب القائــد العــام بــأن الدعــوة التــي
أطلقهــا صاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب – رعــاه اللــه -جــاءت
مبناســبة تــويل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان – حفظــه اللــه -لرئاســة الدولــة ،و لنــا
يف هــذه الذكــرى العزيــزة عــى قلوبنــا فرصــة تأكيــد
والئنــا وترســيخ حبنــا لرئيســنا ولدولتنــا الحبيبــة ،ودعــوة
لتكريــس هــذا اإلرث الطيــب الــذي زرعــه الوطــن فينــا
لــدى أبنائنــا ،وذكــر املســرة الخــرة بظاللهــا الوارفــة
بأمنهــا الــذي ننعــم بــه يبعــث فينــا فخ ـرا ً واعت ـزازا ً ال
مثيــل لهــا ,وألثرهــا الطيــب الــذي ملســناه عــى مــدى
األعــوام املاضيــة نرفــع أيدينــا بالدعــاء للــه عــز وجــل
بــأن ميــد يف عمــر رئيــس الدولــة ويهيــئ أســباب الرفعــة
لهــذا الوطــن ،ويأخــذ بيــد أبنائــه إىل ســلم الرقــي
واالزدهــار يف ظــل القيــادة الحكيمــة ،متخذيــن مــن
قــول املــوىل ســبحانه وتعــاىل  ":وقــل اعملــوا فســرى
اللــه عملكــم ورســوله واملؤمنــون" أساس ـاً للدميقراطيــة
والتميــز  .وبعــد أن تــم عــزف النشــيد الوطنــي ورفــع
العلــم عــى مبنــى القيــادة العامــة للرشطــة ،قــام طـران
الرشطــة برفــع علــم الدولــة يف الجــو  ،و التحليــق بــه
عاليــاً فــوق إمــارة رأس الخيمــة ،مبختلــف دوائرهــا و
جهاتهــا الحكوميــة و الخاصــة ،وكذلــك فــوق املنــازل
و األحيــاء الســكنية و الشــوارع احتفــا ًء بهــذه املناســبة
الغاليــة ،كــا شــاركت فرقــة الخيالــة باالحتفاليــة برفــع
أعــام الدولــة عــى الخيــول ،عــى وقــع إيقاعــات فرقــة
موســيقى الرشطــة ،ثــم قــدم مجموعــة مــن طــاب
وطالبــات مدرســة القاســمية للتعليــم األســايس و مدرســة
املنــار الخاصــة فقــرة غنائيــة بهــذه املناســبة.

نائب القائد العام يتفقد «المرور والدوريات»
تفقــد العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،قســم
املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك يف زيــارة تفقديــة تفتيشــية
بحضــور العقيــد عــي ســعيد العلكيــم مديــر إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس
الخيمــة ،والرائــد ســعود العاجــل مديــر مكتــب نائــب القائــد العــام ،وعــدد مــن
ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة.
حيــث تــأيت الزيــارة يف إطــار زيــارات نائــب القائــد العــام التفقديــة ،ضمــن برنامــج
التفتيــش الســنوي للقــادة التــي تهــدف للوقــوف عــى ســر العمــل مبختلــف إدارات
وأقســام ووحــدات رشطــة رأس الخيمــة ،لتوجيــه ســر األداء مبــا يحقــق أهــداف
وتطلعــات إسـراتيجية وزارة الداخليــة .وأشــار العميــد النــويب إىل أن هــذه الزيــارات
تــأيت ضمــن الربنامــج الزمنــي الســنوي ،وتنفيــذا ً للمبــادرة اإلســراتيجية (تعزيــز
التفتيــش يف العمــل الرشطــي) ،و تهــدف مــن خاللهــا اىل متابعــة مســتوى األداء
ومــدى الخدمــة املقدّمــة للمواطنــن واملقيمــن عــى حــد الســواء ،وذلــك بهــدف
تطويــر العمــل ومعالجــة الســلبيات والنهــوض بالعمــل األمنــي ألعــى املســتويات.
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محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تكرّم شركاءها االستراتيجيين

أقامــت رشطــة رأس الخيمــة ملتقــى رشكاء القيــادة العامــة واملنطقــة األمنيــة بــرأس
الخيمــة ،وذلــك يف فنــدق هيلتــون  -رأس الخيمــة ،بحضــور العميــد محمــد النــويب
محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،والعميــد ســلطان يوســف النعيمــي
مديــر عــام اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب ،والعميــد محمــد عبــد اللــه
الزعــايب مديــر إدارة الدفــاع املــدين ،وعــدد مــن مديــري إدارات رشطــة رأس الخيمــة
وضباطهــا ،كــا قــد حــر جمــع مــن الــركاء.
حيــث افتتــح العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
ملتقــى الـراكات بإلقــاء كلمــة ترحيبيــة بالــركاء موضحـاً لهــم أهــداف امللتقــى،
مســتعرضاً عــددا ً مــن املوضوعــات الرئيســية التــي تهــم الطرفــن.
وألقــى املقــدم عــي محمــد القــريص مديــر إدارة االســراتيجية وتطويــر األداء
برشطــة رأس الخيمــة ،كلمــة أوضــح فيهــا أهــداف اســراتيجية وزارة الداخليــة
2014م 2016 -م والخطــة االســراتيجية للقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة

لتطبيقهــا وتنفيذهــا يف نفــس الفــرة ،ثــم قــام بطــرح اســراتيجية املعرفــة
موضح ـاً أهميــة تبــادل املعرفــة والخ ـرات بــن الطرفــن ،وأيض ـاً نظــام الشــكاوى
واملقرتحــات وأهميــة ورود أفــكار التطويــر بــن الــركاء ،كــا اســتعرض الرائــد
محمــد عبــد الرحمــن األحمــد مديــر إدارة الخدمــات اإللكرتونيــة برشطــة رأس
الخيمــة  -رئيــس فريــق العمليــات ،الخدمــات ودور الــركاء فيهــا ،كــا اســتعرض
الرائــد ســعيد الجنيبــي رئيــس قســم الـراكات بــوزارة الداخليــة نظــام الـراكات
.
بوزارة الداخلية وفق دليل الرشاكات املعتمد
يف ختــام امللتقــى قــام العميــد محمــد النــويب محمــد ،بتكريــم رشكاء رشطــة رأس
الخيمــة ورشكاء املنطقــة األمنيــة ،مشــيدا ً مبســتوى األداء االســراتيجي ،ومثمنــاً
جهــود العاملــن والــركاء بالقيــادة واملنطقــة األمنيــة ،والتــى انعكســت إيجاب ـاً
عــى مســتوى الســامة األمنيــة واملروريــة باإلمــارة ،الفتـاً إىل ارتفــاع نســبة شــعور
الجمهــور باألمــان والرضــا عــن الخدمــات.

 ...وتناقش مؤشرات األداء

نظمــت إدارة االســراتيجية وتطويــر األداء
برشطــة رأس الخيمــة ،ورشــة عمــل بهــدف
مناقشــة مســتوى التقــدم يف تحقيــق مســتهدفات
املــؤرشات االســراتيجية للربــع األول والثــاين
والثالــث مــن العــام الجــاري 2014م ،وذلــك
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بحضــور العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،واملقــدم عــي
محمــد القــريص مديــر إدارة االســراتيجية و
تطويــر األداء ،باإلضافــة إىل حضــور جميــع مــاك
املبــادرات واملــؤرشات االســراتيجية للقيــادة

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
حيــث تــأيت الورشــة يف إطــار متابعــة ســر تنفيــذ
الخطــة االس ـراتيجية يف القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ،والتحقــق مــن مــدى تحقيــق
املســتهدفات املعتمــدة بهــدف إدارة األداء
املؤســي وعــرض املبــادرات االسـراتيجية للقيادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة والتدقيــق عــى
مــدى إنجــاز األنشــطة الخاصــة بــكل مبــادرة
ضامنــاً للوصــول لتحقيــق املخرجــات وتحقيــق
األهــداف االســراتيجية.
يف ختــام الورشــة و ّجــه العميــد محمــد النــويب
محمــد ،جميــع الحضــور ومــاك املــؤرشات إىل
بــذل املزيــد مــن الجهــود لتعزيــز الخطــوات
املقبلــة لــكل هــدف اســراتيجي ،مبــا يســهم يف
تحقيــق رؤيــة الخطــة االس ـراتيجية التــي ترمــي
إىل تعزيــز رؤيــة وتطلعــات الــوزارة ،والقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.

محطة شرطية

تكريم المتميزين في نظام «الهوباس»

كــ ّرم العميــد محمــد النــويب محمــد
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
فريــق «الهوبــاس» واملتميزيــن
املثابريــن يف األداء املهنــي الرشطــي،
الحاصلــن عــى امتيــاز يف تقييــم أداء
العاملــن عــى مــدار الثــاث ســنوات
املاضيــة ( ) 2013 – 2012 – 2011م،
وذلــك بحضــور العميــد جــال أحمــد
الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات
املســاندة ،والرائــد أحمــد ســبيعان
رئيــس قســم تقييــم أداء العاملــن،

وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة ،وذلــك
بقاعــة املركــز اإلعالمــي مببنــى القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
كــا تــم تكريــم املتفوقــن يف دورات
القيــادات وهــم الرائــد ركــن محمــد
الشــمييل لحصولــه عــى املركــز األول
يف دورة القيــادات الوســطى ،والنقيــب
خولــة الزعــايب تقديــرا ً لحصولهــا عــى
املركــز الثــاين يف دورة القيــادات األوىل.
وقــد أثنــى العميــد محمــد النــويب
محمــد يف كلمتــه التــي القاهــا عــى

الحضــور عنــد بــدء التكريــم ،عــى
جهــود وزارة الداخليــة وعــى رأســها
الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة ،كــا قــدم
كل الشــكر والثنــاء إلدارة االســراتيجية
وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة،
عــى تقدميهــا املشــاركات املتميــزة
والعديــد مــن املقرتحــات الف ّعالــة
التــى أســهمت يف تطويــر اداء العمــل
الرشطــي .ويف ختــام االحتفــال أكــد

العميــد النــويب يف كلمتــه أننــا نســعى
دامئــاً مــن خــال تطبيــق اســراتيجية
التكريــم والتحفيــز إىل تقديــر جهــود
جميــع العاملــن املنتســبني إىل رشطــة
رأس الخيمــة ،عرفانــاً بجهودهــم
املتميــزة التــي أســهمت بشــكل ف ّعــال
يف تطويــر العمــل الرشطــي .و يــأيت
تكريــم الهوبــاس واملتميزيــن برشطــة
رأس الخيمــة انطالقــاً مــن اســراتيجية
وزارة الداخليــة يف هدفهــا الســابع
الرامــي إىل ضــان تقديــم الخدمــات
اإلداريــة كافــة وفــق معايــر الجــودة
والكفــاءة والشــفافية ،كــا أن التكريــم
يعتــر منهجــاً ثابتــاً يف رشطــة رأس
الخيمــة ،إميانــاً منهــا بأهميتــه ودوره
الفاعــل يف رفــع املعنويــات وتحفيــز
القــدرات ونــر روح التنافــس وإذكاء
روح املبــادرات الفاعلــة ،بغيــة النهــوض
بالعمــل واملســاهمة يف تطويــره
واالرتقــاء بــه إىل أفضــل معايــر الجــودة
والتميــز عــى مســتوى القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة.

«مرور رأس الخيمة» تُطلق مبادرة ( شكراً أنت سائق مثالي )

أطلقــت إدارة املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة،
مبــادرة تحــت شــعار ( شــكرا ً أنــت ســائق مثــايل ) ذلــك
بالتعــاون مــع منطقــة رأس الخيمــة التعليميــة ،بحضــور
العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،والعميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر عــام
العمليــات املركزيــة ،والعقيــد عــي ســعيد العلكيــم
مديــر إدارة املــرور والدوريــات ،وســعادة فيصــل عبــد

اللــه جمعــة الطنيجــي عضــو املجلــس الوطنــي ،والرئيس
التنفيــذي ألكادمييــة رأس الخيمــة للطــرق واملــرور،
وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة ،وذلــك ضمــن اس ـراتيجية
وزارة الداخليــة الراميــة إىل ضبــط أمــن الطــرق ،يف إطــار
خطــط برامــج قطــاع املــرور والدوريــات بالــوزارة.
حيــث تهــدف مــبــــادرة (( شــكرا ً أنــت ســائق مثــايل))
إىل اختيــار وتكريــم ســائق مثــايل رشيطــة أن يتمتــع

ســجله املــروري بالخلــو مــن الحــوادث واملخالفــات
املروريــة ،وقــد وقــع هــذا االختيــار عــى عــدد مــن
أعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة باملنطقــة التعليمية
بــرأس الخيمــة ،حيــث قامــت اللجنــة املكلفــة باختيــار
الســائقني املثاليــن ،وقــام العميــد محمــد النــويب محمــد
بتكريــم الفائزيــن ،كــا قــام بتكريــم كل مــن أكادمييــة
رأس الخيمــة للطــرق واملــرور لرعايتهــم الكرميــة لهــذه
املبــادرة ،ومنطقــة رأس الخيمــة التعليميــة لتعاونهــم
الدائــم املســتمر مــع فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري
بــإدارة املــرور والدوريــات ،يف لفتــة تضفــي جــوا ً مــن
األلفــة و املحبــة بــن الرشطــة وأف ـراد املجتمــع.
وأوضــح العميــد غانــم أحمــد غانــم بــأن هــذه املبــادرة
تــأيت مــن منطلــق حــرص ســمو القائــد العــام عــى
تكريــم أفــراد املجتمــع مــن املواطنــن واملقيمــن،
وتغذيــة شــعورهم باملســؤولية الوطنيــة تجــاه قضايــا
مجتمعهــم ،و كذلــك زيــادة إميانهــم بحتميــة التكاتــف
بــن الرشطــة و كافــة أفـراد املجتمــع لتحقيــق منظومــة
األمــن وتطبيقــاً لشــعار الرشطــة املجتمعيــة.
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نائب القائد العام يكرم الشركاء االستراتيجيين مع مركز شرطة خور خوير الشامل
كــ ّرم العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،عــددا َ مــن الــركاء
االسـراتيجيني مــع مركــز رشطــة خــور خويــر الشــامل
بــرأس الخيمــة ،وذلــك بحضــور العقيــد ســامل راشــد
ربيــع رئيــس مركــز رشطــة خــور خويــر الشــامل .و
تــم تكريــم كل مــن املهنــدس أحمــد محمــد الحــادي
مديــر عــام األشــغال والخدمــات العامــة ،واملهنــدس
أنــور يونــس مديــر عــام رشكــة الوحــدة للنقليــات،
وعــدد مــن املتعاونــن مــن إدارة املســاحة والتخطيــط
وهــم كل مــن املهنــدس يحيــى حافــظ مبــارش ،
واملهندســة بدريــة ســيف الخنبــويل  ،واملهندســة
عفــراء ســعيد الحبــي ،والســيدة مــرة حميــد
النعيمــي تقديــرا ً إلســهاماتهم البــارزة يف تحقيــق
األهــداف االســراتيجية لــوزارة الداخليــة والقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
ويــأيت التكريــم انطالقــا مــن منهجيــة الـراكات ضمن
اســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل العمــل مــع
الــركاء االســراتيجيني والتشــغيليني ،بهــدف توفــر
اإلســناد والدعــم املطلــوب مــن خــال مجموعــة مــن
العمليــات املصممــة لتحقيــق األهــداف االس ـراتيجية
للــوزارة ،حيــث شــمل التكريــم الــركاء االسـراتيجيني

املســاهمني يف تشــييد وإنشــاء مركــز رشطــة خــور
خويــر الشــامل اللذيــن ســاهموا بتقديــم الخدمــات
الهندســية التصميميــة والخدمــات املكتبيــة مــن
حيــث اإلنشــاء والتجهيــز ملبنــى املركــز وأكــد العميــد
محمــد النــويب محمــد أن هــذا التكريــم يــأيت حرص ـاً
مــن رشطــة رأس الخيمــة عــى مــد جســور الثقــة
وتعزيــز روح التعــاون بينهــا وبــن جميــع رشكائهــا

االستراتيجية تنظم ورشة برنامج جائزة
صقر للتميز الحكومي
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االس ـراتيجيني ،اللذيــن شــاركوا مبســاهامتهم الف ّعالــة
يف تطويــر وتفعيــل ســر العمــل الرشطــي مــن خــال
تقديــم الدعــم الكامــل يف العمــل  ،لتطويــر منظومــة
العمــل األمنــي لخدمــة املجتمــع وأفــراده ،وتقديــرا ً
منــا للعطــاء املتواصــل مــن الــركاء الخارجيــن الذيــن
شــكلوا ج ـرا ً نحــو تحقيــق األهــداف االس ـراتيجية
لــوزارة الداخليــة.

نظ ّمــت إدارة االســراتيجية وتطويــر األداء برشطــة
رأس الخيمــة ،ورشــة عمــل حــول معايــر منــوذج
التم ّيــز الخــاص بربنامــج ( جائــزة الشــيخ صقــر للتميــز
الحكومــي ) مــن فئــة االتحاديــن ،بحضــور العميــد
محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،شــارك فيهــا املديــرون العا ّمــون ومديــرو
اإلدارات واملوظفــون والعاملــون التابعــون للقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
حيــث تــم خــال الورشــة اســتعراض آخــر النشــاطات
املتعلقــة بعمليــات التقييــم الــذايت للجائــزة ،وخطــط
التحســن املنبثقــة عنهــا متوســطة وقصــرة املــدى مبــا
يخــدم أو يســاهم يف إعــداد امللفــات الخاصــة بالرتشــيح
للجائــزة.
ويف ذات الســياق تــم عقــد ورشــة تثقيفيــة ثانويــة،
مكملــة ومدعمــة لربنامــج الورشــة األوىل ،بكيفيــة
تعبئــة وثائــق التقديــم املرتبطــة بجائــزة الشــيخ
(صقــر) ،حيــث قـدّم الورشــة ممثـاً عــن مركــز الجائــزة
الســيد محمــد حســن فهمــي ،وعــدد مــن قــادة فــرق
املعايــر بالجائــزة ،وممثــي إدارات القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة.

محطة شرطية

ورشة لحقوق اإلنسان بشرطة رأس الخيمة
اســتقبل العميــد محمــد النــويب
محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،الوفــد املكلــف مــن وزارة
الداخليــة – إدارة حقــوق اإلنســان –
برئاســة العقيــد محمــد عــي حــادي
نائــب مديــر إدارة حقــوق اإلنســان
بــوزارة الداخليــة ،بحضــور الرائــد
أحمــد إبراهيــم ســبيعان رئيــس فريق
حقــوق اإلنســان برشطــة رأس الخيمة،
والرائــد عبــد الرحمــن الظاهــري،
والرائــد محمــد الحمــودي مــن
وزارة الداخليــة .وتــم خــال الورشــة
اســتعراض جهــود وزارة الداخليــة يف
مجــال حقــوق اإلنســان ضمــن إداراتها
املعنيــة ،ومجــال ترشيعــات حقــوق
اإلنســان يف الدولــة ،بدعــم وتعزيــز
ثقافــة حقــوق اإلنســان مبــا يعكــس
مــدى التطــور واالهتــام الــذي توليــه
قيــادة الدولــة مــن حيــث االهتــام
يف جميــع مجــاالت حقــوق اإلنســان
( املــرأة ،الطفــل ،وذوي االحتياجــات

الخاصــة ،العاملــة ،والنــزالء ) ،ومــن
ثــم تــم اســتعراض خطــة العمــل
الوطنيــة والتقاريــر الدوريــة ،ودور
القيــادات يف تنفيــذ ودعــم تســيري
هــذه الخطــة عــى أرض الواقــع.
ويف ختــام االجتــاع أشــاد العميــد
محمــد النــويب بجهــود وزارة

الداخليــة ،وعــى رأســها ســمو
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الداخليــة ،الــذي يوجــه دامئـاً بالعنايــة
يف حقــوق اإلنســان يف جميــع اإلدارات
واملراكــز واألقســام التابعــة للــوزارة ،و
مبــا تقــوم بــه إدارة حقــوق اإلنســان
مــن االهتــام بصيانــة حريــات و

حقــوق و كرامــة أفـراد املجتمــع التــي
كفلهــا دســتور الدولــة و قوانينهــا و
ترشيعاتهــا املســتمدة مــن قيمنــا و
تعاليــم ديننــا الحنيــف ،و االرتقــاء
بالعمــل الرشطــي وصــوالً ألفضــل
املامرســات اإلنســانية يف التعامــل مــع
أفـراد املجتمــع دون متييــز بــن فئاتــه.

تدشين قارب حديث لإلسعاف واإلنقاذ البحري

دشــن العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة قاربــاً جديــدا ً انضــم
ألســطول قــوارب اإلســعاف و اإلنقــاذ التابعــة لرشطــة
رأس الخيمــة ،وذلــك بحضــور العقيــد الدكتــور/
محمــد ســعيد الحميــدي مديــر إدارة مراكــز الرشطــة
الشــاملة ،والعقيــد عــي ســعيد العلكيــم مديــر
إدارة املــرور والدوريــات ،والعقيــد طــارق محمــد
بــن ســيف مديــر مكتــب القائــد العــام ،وعــدد مــن
الضبــاط .حيــث أوضــح العميــد محمــد النــويب
محمــد بــأن رشطــة رأس الخيمــة حريصــة كل
الحــرص عــى مواكبــة التطــور يف مختلــف املجــاالت،
و العمــل عــى اقتنــاء أفضــل اآلليــات وأحدثهــا مبــا
يخــدم العمــل الرشطــي و يوفــر وســائل األمــن لكافــة
أف ـراد املجتمــع ،وأشــار إىل أن القــارب الجديــد يعــد
مــن أحــدث القــوارب وأرسعهــا كــا يضــم مجموعــة
مــن املعــدات و وســائل اإلنقــاذ واإلســعاف البحــري،
ليغطــي مناطــق مختلفــة مــن ســواحل وأخــوار
اإلمــارة ،ويقــوم مبهــام اإلســعاف و اإلنقــاذ البحــري.
كــا قــام نائــب القائــد العــام بجولــة تفقديــة ملبنــى
اإلســعاف واإلنقــاذ البحــري لالطــاع عــى ســر العمــل
و اإلجــراءات املتبعــة بــه ،وقــد أكــد نائــب قائــد

عــام رشطــة رأس الخيمــة خــال زيارتــه عــى رضورة
تطبيــق اســراتيجية و مبــادرات وزارة الداخليــة يف
مجــال التطويــر و التحســن املســتمر بهــدف االرتقــاء

مبســتوى األداء الرشطــي و مبســتوى الخدمــات
املختلفــة املقدمــة للجمهــور ،وفــق أفضــل املامرســات
املطبقــة و املنفــذة عــى مســتوى الــوزارة.
العدد ( ) 3
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تخريج  4دورات تدريبية ...

شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة
رأس الخيمــة ،حفــل تخريــج (  ) 4دورات تدريبيــة ُعقــدت مبعهــد تدريــب الرشطــة
بــرأس الخيمــة ،متثلــت يف دورة ( التقييــم مبنظومــة رادار ) شــملت (  ) 10منتســبني ،و
دورة ( التفــاوض األمنــي ) شــملت (  ) 33منتســباً ،و دورة ( مهــارات االتصــال الف ّعــال
) (  ) 45منتســباً ،و دورة ( تخطيــط الحــوادث البســيطة ) (  ) 19منتســباً.
حيــث ركــزت الــدورات يف مهامهــا التدريبيــة عــى تنميــة وتطويــر معــارف ومهــارات
املنتســبني املشــاركني حــول موضــوع األســاليب الف ّعالــة ألســس األداء املهنــي العمــي
الناجــح ،مــا يســاعد عــى رسعــة إنجــاز األعــال وتقديــم أفضــل الخدمــات بتميــز،
فالقيــادة اإلداريــة تحتــاج إىل الجــودة والتميــز يف األداء وفــق منهجيــة علميــة
واس ـراتيجيات ف ّعالــة مــن أجــل التحســن الدائــم للعمليــة اإلداريــة بــكل تفاعالتهــا.

وتوجــه العميــد جــال الطــر خــال الحفــل بالشــكر الجزيــل للرشطــة الفرنســية عــى
تعاونهــم املثمــر ،وعــى مبــدأ الرشاكــة القائــم معهــم يف مجــال التدريــب والتأهيــل
و تبــادل الخــرات فيــا بــن الجانبــن ملــا لــه مــن فائــدة كبــرة يف إنجــاح العمــل
األمنــي و الرشطــي .ويف ختــام التخريــج أشــاد العميــد جــال أحمــد الطــر مبســتوى
الــدورات وأهميتهــا يف زيــادة الحصيلــة املعرفيــة والعمليــة لــدى منتســبي الرشطــة،
وأضــاف بــأن عقــد مثــل هــذه الــدورات يــأيت يف إطــار ســعي وزارة الداخليــة لنــر
اســراتيجيتها الراميــة إىل صقــل وتطويــر مهــارات منتســبيها مــن خــال تدريبهــم
وتأهيلهــم ليصبحــوا قادريــن عــى العمــل بالصــورة املطلوبــة وعــى أكمــل وجــه،
داعيـاً جميــع الخريجــن إىل تطبيــق مكتســبات الــدورات يف تطويــر مهاراتهــم وتنميــة
حســهم املهنــي مبــا يخــدم العمــل الرشطــي.

 ...و  3دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة
شــهد الرائــد ماجــد راشــد النقبــي مديــر
معهــد تدريــب رشطــة رأس الخيمــة
باالنابــة ،حفــل تخريــج ( )3دورات تدريبيــة
ُعقــدت مبعهــد تدريــب الرشطــة بــرأس
الخيمــة ،هــي دورة ( إعــداد املحارضيــن –
ضبــاط ) شــملت (  ) 8منتســبني ،و دورة
(أخالقيــات املهنــة األمنيــة – ضبــاط وصــف
ضبــاط ) شــملت (  ) 20منتســباً ،و دورة
(إعــداد وكتابــة التقاريــر األمنيــة) وشــملت
(  ) 37منتســباً مــن صــف الضبــاط واألفراد.
وأشــاد الرائــد ماجــد النقبــي مبســتوى
الــدورات وأهميتهــا يف زيــادة الحصيلــة
املعرفيــة والعمليــة لــدى منتســبي الرشطــة،
و أضــاف بــأن عقــد مثــل تلــك الــدورات
يــأيت يف إطــار ســعي وزارة الداخليــة
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لنــر اســراتيجيتها الراميــة إىل صقــل و
تطويــر مهــارات منتســبيها مــن خــال
تدريبهــم و تأهيلهــم ليصبحــوا قادريــن
عــى العمــل بالصــورة املطلوبــة و عــى
أكمــل وجــه .ويف ختــام الحفــل قــام مديــر
معهــد تدريــب الرشطــة باإلنابــة ،بتكريــم
محــارضي الــدورات الدكتــور قاســم جميــل
قاســم ،والســيد طــارق عبــد العزيــز ن ـ ّوار،
والســيد خالــد إبراهيــم الخطيــب ،كــا
ســلم الشــهادات للخريجــن ،و متنــى لهــم
االســتفادة مــن املعلومــات واملهــارات التــي
قدمــت لهــم خــال فــرة الــدورات ،و أن
يســتخدموا تلــك املعلومــات يف تطويــر
مهاراتهــم وتنميــة حســهم األمنــي مبــا يخــدم
العمــل الرشطــي.
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«مرور رأس الخيمة» تحتفل باليوم الوطني الـ43
نظمــت إدارة املــرور والدوريــات و إدارة
ترخيــص اآلليــات والســائقني برشطــة رأس
الخيمــة ،احتفــاالً وطنيــاً مبناســبة اليــوم
الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
الــــــ (  ،) 43يف مبنــى إدارة املــرور والدوريات،
بحضــور العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر
عــام املــوارد والخدمــات املســاندة ،والعقيــد
نــارص محمــد املطــر مديــر إدارة ترخيــص
اآلليــات والســائقني ،والعقيــد عــي ســعيد
العلكيــم مديــر إدارة املــرور والدوريــات ،و
العقيــد الدكتــور فيصــل امليــل رئيــس قســم
رشطــة الجزيــرة الحمــراء الشــامل ،واملقــدم
عبداللــه املزروعــي مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة،
والســيد خلــف عنــر مديــر جمعيــة اإلمــارات للتنميــة
االجتامعيــة ،وعــدد كبــر مــن الضبــاط وضبــاط الصــف
واألفـراد برشطــة رأس الخيمــة ،وكذلــك جميــع الــركاء
واملتعاونــن.
حيــث بــدأ الحفــل بكلمــة راعــي الحفــل العميــد جــال
أحمــد الطــر ،بهــذه املناســبة الوطنيــة املجيــدة ،تقــدم
فيهــا بالتهــاين والتربيــكات لصاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،وإلخوانــه
الشــيوخ حــكام اإلمــارات أعضــاء املجلــس األعــى،
متمنيـاً لهــم لهــم دوام الرفعــة والســمو مــع املزيــد مــن

التقــدم واالزدهــار لدولــة اإلمــارات التــي أصبحــت
يف مصــاف الــدول املتقدمــة يف ظــل قيــادة الرشــيدة،
كــا أكــد يف كلمتــه الكرميــة عــى أهميــة االحتفــال
بهــذه املناســبة الغاليــة عــى قلــوب الجميــع ،ورضورة
إبـراز مظاهــر التقــدم واالزدهــار التــي شــملت مختلــف
أنحــاء الدولــة يف ظــل االتحــاد والــدور الــذي تقــوم بــه
وزارة الداخليــة عــى مســتوى قياداتهــا يف بســط األمــن
واألمــان .ومــن جانبــه أعــرب العقيــد عــي العلكيــم
مديــر إدارة املــرور والدوريــات ،مبــدى ســعادته بهــذا
االحتفــال الوطنــي الــذي يرمــز إىل االســتقرار واألمــن
واألمــان يف دولــة اإلمــارات ،مؤكــدا ً بــأن مظاهــر

االحتفــال تأخــذ أشــكاالً مختلفــة للتعبــر عــن
الفرحــة باليــوم الوطنــي ،ولكــن األهــم مــن
ذلــك هــو التقيــد باألنظمــة والقوانــن واحـرام
الشــارع خاصــة فيــا يخــص تزيــن الســيارات
وغريهــا .بعــد ذلــك قــام عــدد مــن الشــعراء
املشــاركني يف االحتفــال ،بإلقــاء قصائــد شــعرية
بعنــوان ( الوفــاء ) للتعبريعــن االحتفــال بالعيــد
الوطنــي الـــــ (  ،) 43وقــام كل مــن الشــاعر
صالــح عبداللــه الحصــن ،والشــاعر وليــد بــن
شــيبان ،والطالبــة خلــود هاشــم البلــويش،
بإلقــاء األشــعار الوطنيــة ،كــا شــارك عــدد مــن
املــدارس بتقديــم لوحــات وطنيــة مــن إعــداد
كل مــن مدرســة طنــب للتعليــم الثانــوي ،ومدرســة
بــن ظاهــر للتعليــم األســايس ،ومدرســة زمــزم للتعليــم
األســايس ،كــا شــمل االحتفــال فقــرات اســتعراضية
وفنيــة بعنــوان ( أنــا وطنــي األحــام ) و ( عــز الوطــن
) مــع عــروض ( اليولــة ) و تشــكيل العلــم ،ثــم قامــت
جمعيــة الحبــوس للــراث الشــعبي بتقديــم لوحــات
تراثيــة  ،تــا ذلــك يف ختــام االحتفــال تكريــم عــدد مــن
املتميزيــن والــركاء ،وهــم جمعيــة اإلمــارات للتنميــة
االجتامعيــة ،وأكادمييــة رأس الخيمــة للطــرق واملــرور،
ومركــز وزارة الثقافــة والشــباب وتنميــة املجتمــع بــرأس
الخيمــة ،وجميــع املــدارس املشــاركة.

استعدادات شرطة رأس الخيمة لالحتفال باليوم الوطني الـــ 43

اســتعدادا ً الحتفــاالت اليــوم الوطنــي شــكلت القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة لجنــة خاصــة لــإرشاف عــى
هــذه االحتفــاالت برئاســة العميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر
عــام العمليــات املركزيــة ،حيــث تــرأس العقيــد أحمــد عبــد
الرحمــن البغّــام مديــر إدارة العمليــات املركزيــة برشطــة
رأس الخيمــة نائــب رئيــس اللجنــة ،االجتــاع األول للجنــة
حيــث أوضــح العقيــد أحمــد الب ّغــام أن رشطــة رأس الخيمــة
أعــدت خطــة شــاملة لتوفــر الســامة املروريــة وانســيابية
حركــة ســر املركبــات عــى الطرقــات الداخليــة والخارجيــة
يف اإلمــارة ،وذلــك خــال فــرة أيــام االحتفــاالت باليــوم

الوطنــي الــــ  ، 43مشــرا ً إىل أن ســيتم تكثيــف حمــات
تفتيشــية لضبــط الســيارات املخالفــة ،مؤكــدا ً إىل أهميــة أن
يشــارك الجميــع يف الحفــاظ عــى الــروة الحقيقــة للوطــن
واملتمثلــة يف الشــباب مــن خــال التكاتــف جنبـاً إىل جنــب،
يف وضــع حــد للحــوادث املروريــة التــي تعتــر هاجســاً
يــؤرق املجتمــع ،كــا أكــد عــى أن رشطــة رأس الخيمــة
اســتكملت كافــة اســتعداداتها الســتقبال هــذه املناســبة
املجيــدة ،وأنهــا تعمــل بكافــة طاقاتهــا لتلقىــي البالغــات و
تقديــم املســاعدة املطلوبــة يف أي وقــت بالرسعــة املمكنــة.
وأضــاف ،بأنــه تــم توعيــة ســائقي املركبــات بضوابــط

الســامة يف تزيــن مركباتهــم خــال االحتفــاالت التــي
تشــهدها الدولــة مبناســبة اليــوم الوطنــي وفــق الالئحــة
الصــدارة عــن وزارة الداخليــة والتــي تشــمل إشــراط
الحصــول عــى ترصيــح مــن الجهــات املختصــة للمشــاركة
بالف ّعاليّــة ( املســرة ) مــع االلت ـزام بقواعــد الســر واملــرور
وتجنــب اآليت (( :تغيــر لــون املركبــة ،تحميــل املركبــة أكــر
مــن العــدد املقــرر ،والخــروج مــن النوافــذ وفتحــة ســقف
املركبــة ،كذلــك تجنــب تعتيــم أو تلويــن الزجــاج األمامــي
أو زجــاج الســائق ،وتجنــب طمــس األرقــام األماميــة أو
الخلفيــة ،وعــدم تزويــد الســيارة مبــواد الضجيــج ،وعــدم
اســتخدام أنــواع الــرش ،و أيض ـاً عــدم النــزول مــن املركبــة
عــى الطــرق العامــة ،وعــدم تعطيــل حركــة الســر
والوقــوف عــى الطــرق الفرعيــة و الرئيســية ،ومواقــف
الحافــات وســيارات األجــرة.
وتقــدم العقيــد الب ّغــام بأحــر التهــاين والتربيــكات ألصحــاب
الســمو الشــيوخ ولكافــة شــعب اإلمــارات مبناســبة اليــوم
الوطنــي الثالــث واألربعــن لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،داعيــا كافــة الســائقني إىل رضورة االلتــزام
باألنظمــة و القوانــن املروريــة وعــدم مخالفتهــا لــي ال
نفســد فرحــة االحتفــال بهــذا اليــوم املجيــد ،داعي ـاً املــوىل
عــز وجــل أن يديــم األمــن واألمــان عــى أرض هــذا الوطــن.
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إطالق مبادرة التفعيل والتطوير في مراكز الشرطة الشاملة

أطلــق أعضــاء فريــق مبــادرة التفعيــل والتطويــر يف مراكــز الرشطــة الشــاملة مبــادرة
ضمــن برامــج خُطــة االتصــال ،وذلــك بحضــور العقيــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي رئيــس مراكــز الرشطــة الشــاملة برشطــة رأس الخيمــة ،حيــث تهــدف املبادرة
إىل تفعيــل وتطويــر الخدمــات املقدمــة إىل الجمهــور يف مراكــز الرشطــة الشــاملة،
بعــد االطــاع عــى أفضــل املامرســات والخطــط التشــغيلية ملراكــز الرشطــة الشــاملة
املطبقّــة عــى مســتوى الدولــة وفــق مبــادرة املقارنــات املعياريــة بــن القيــادات،
حيــث متــت مناقشــة ســر تقــدم املبــادرات ومــؤرشات األداء االسـراتيجية والتشــغيلية
للعــام 2014م ،مبــا يتوافــق ويتناســب مــع الخطــة التشــغيلية املعتمــدة ،بالتطــرق إىل
برنامــج إعــداد الخُطــة التشــغيلية ملراكــز الرشطــة الشــاملة للعــام 2015م ،مبــا يتوافــق

مــع الخطــة االسـراتيجية للعــام 2014م ،وتــم النظــر يف تقريــر نظــام الشــكاوى ،وآليــة
رسعــة الــرد يف أقــى مــدة زمنيــة ضمــن الوقــت املحــدد ،كــا تــم مناقشــة تقريــر
املقرتحــات املقدمــة ســواء كانــت مــن املتعاملــن أو العاملــن وفــق نظــام التغذيــة
الراجعــة ،وفــرز أفضــل املقرتحــات لتقديــم أفضــل الخدمــات إىل الجمهــور ،مــع متابعة
ســر تقريــر الجــودة الشــامل الخــاص بســر مراكــز الرشطــة الشــاملة ،والعمــل عــى
تحســن ســر األداء والتطويــر املســتمر .ويف ذات الســياق تــم مناقشــة آليــة تســويق
الخدمــات املقدمــة عــى مســتوى مراكــز الرشطــة الشــاملة وكيفيــة التواصــل مــع
الجمهــور مــن خــال وســائل اإلعــام املختلفــة ومجلــة العــن الســاهرة التــي تخــدم
العمــل الرشطــي ،وعــر شــبكات التواصــل االجتامعــي ،وذلــك بحضــور منــدوب إذاعــة
رأس الخيمــة ،حيــث كان ضمــن أهــداف تطبيــق خطّــة االتصــال يف مراكــز الرشطــة
تقديــم برنامــج إذاعــي خــاص يهتــم بعــرض الخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز الرشطــة
الشــاملة للجمهــور ،ضمــن تفعيــل دور الــراكات بالتعــاون مــع هيئــة اإلمــارات
للهويــة الوطنيــة ،وذلــك بهــدف تعزيــز ونــر اس ـراتيجية األمــن واألمــان ،كــا قــام
العقيــد الدكتــور محمــد الحميــدي ،بحضــور رؤســاء مراكــز الرشطــة الشــاملة ،و نــارص
الطــر رئيــس قســم املعلومــات األمنيــة ومديــري أفــرع املعلومــات األمنيــة برشطــة
رأس الخيمــة ،باســتعراض التقريــر اإلحصــايئ األمنــي الشــهري مــن حيــث البالغــات
الشــهرية املقدمــة إىل مراكــز الرشطــة الشــاملة .مــن جانبــه أوضــح العقيــد الدكتــور
محمــد الحميــدي ،أن رشطــة رأس الخيمــة تعمــل عــى تطبيــق أفضــل الخدمــات وفــق
مــا تســعى لــه الدولــة أمنيـاً ،ولعــل مــن الــروري أن نتوقــف عنــد أبــرز محطاتنــا يف
طريــق الجــودة والتميــز ،فقــد أصبحــت ثقافــة الجــودة قيمــة ثابتــة وراســخة لدينــا،
انطالقـاً مــن تحقيــق هدفنــا بــأن نكــون األبــرز عــى مســتوى العــامل يف قيادتنــا وأدائنــا
ومت ّيزنــا ،وذلــك مــن خــال تقديــم أفضــل الخدمــات للمجتمــع ،والعمــل عــى إنجــاز
املزيــد يف ســبيل االرتقــاء إىل القمــة والحفــاظ عــى هــذا املســتوى املتميــز.

استعدادات مكثفة لشرطة رأس الخيمة لفعاليات أسبوع النزيل الخليجي

تــرأس العقيــد أحمــد ســامل الســلومي مديــر املؤسســة
العقابيــة واإلصالحيــة برشطــة رأس الخيمــة االجتــاع
التنســيقي الثــاين مــع أعضــاء اللجنــة للتباحــث حــول
جاهزيــة االســتعدادات الســتقبال فعاليــات أســبوع
النزيــل الخليجــي املوحــد ملجلــس دول الخليــج العــريب
واملقــام تحــت شــعار ( خــذ بيــدي نحــو غــد أفضــل ) .
ورحــب الســلومي بجميــع أعضــاء اللجنــة مشــيدا ً
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مبقرتحاتهــم وجهودهــم املبذولــة إلخـراج الحــدث مبــا
يليــق بســمعة املؤسســة ،وأكــد بــأن الشــعار والــذي
يــأيت يف الســنة الثانيــة عــى التــوايل ،يهــدف إىل تغيــر
النظــرة املغلوطــة عــن النــزالء وتوعيــة أفـراد املجتمــع
بأهميــة رعايــة النزيــل وأرستــه واحتوائــه واألخــذ
بيــده ليكــون عضــوا ً نافعــاً ،وحاميــة املفــرج عنهــم
مــن التعــرض للنبــذ االجتامعــي واألرسي ،وتحفيــز

مؤسســات املجتمــع بجميــع أطيافهــا يف املشــاركة
يف دعــم التوجــه اإلصالحــي للســجون وإعــادة دمــج
النزيــل باملجتمــع مــن خــال الرعايــة الالحقــة لــه .
وتــم خــال االجتــاع مناقشــة جــدول األنشــطة
والفعاليــات التــي ســتقام ضمــن أســبوع النزيــل
الخليجــي املوحــد.
وأشــار مديــر املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة بأنــه
ســيتم تنظيــم حفــل االفتتــاح عــى مــرح جمعيــة
اإلمــارات للتنميــة اإلجتامعيــة باإلمــارة ،بحضــور
عــدد مــن املســؤولني ،ومديــري املؤسســات اإلصالحيــة
والعقابيــة  ،وســتنطلق فعالياتــه يف الثامــن مــن شــهر
ديســمرب الجــاري ،فضــاً عــن تنظيــم العديــد مــن
الفعاليــات املتنوعــة والشـ ّيقة عــى كورنيــش القواســم،
حيــث ســتفتتح معــارض مصاحبــة عــى هامــش
الفعاليــات يعــرض فيــه منتجــات وإبداعــات النــزالء
والنزيــات بجانــب إقامــة عدد مــن املســابقات ،إضاف ًة
إىل تقديــم املطبوعــات والهدايــا للــزوار  ،باإلضافــة إىل
وضــع برامــج ترفيهيــة وثقافيــة وتعليميــة ومســابقات
متنوعــة وغريهــا مــن الفعاليــات داخــل املؤسســة .

شرطة رأس الخيمة توقع مذكرتي تفاهم
مع مؤسسة الرحمة و هيئة األعمال الخيرية برأس الخيمة
وقعــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة مببنــى
إدارة الرشطــة املجتمعيــة مذكــريت تفاهــم مــع
الرحمــة لألعــال الخرييــة  ،و هيئــة األعــال الخرييــة
بــرأس الخيمــة ،بهــدف دعــم روابــط التعــاون
والرشاكــة يف مجــال الخدمــات الخرييــة و تقديــم
املســاعدات املاديــة و الطبيــة و املعنويــة لــأرسة
املحتاجــة باإلمــارة  ،حيــث وقــع مــن جانــب رشطــة
رأس الخيمــة مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة املقــدم
عبــد اللــه راشــد املزروعــي  ،و مــن جانــب الرحمــة
لألعــال الخرييــة الســيد عبــد اللــه ســعيد الطنيجــي
مديــر الرحمــة ،وعــن هيئــة األعــال الخرييــة الســيد/
يعقــوب يوســف ليــواد مديــر فــرع الهيئــة ،وبحضــور
عــدد مــن الضبــاط .
حيــث أوضــح املقــدم عبــد اللــه املزروعــي بــأن
توقيــع هاتــن املذكرتــن يــأيت مــن منطلــق توطيــد
أوارص الرشاكــة و التعــاون وترســيخ العالقــة بــن
مختلــف قطاعــات املجتمــع ،فضـاً عــن ترســيخ قيــم
التطــوع و العمــل الخــري ومــد العــون واملســاعدة
للحــاالت األرسيــة باإلمــارة ،مبــا يحقــق األهــداف
االســراتيجية و املصلحــة العامــة للطرفــن ،وإشــاعة

روح التكافــل االجتامعــي .وأضــاف مديــر إدارة
الرشطــة املجتمعيــة بــأن ذلــك يــأيت وفــق سياســة و
اســراتيجية وزارة الداخليــة ،الراميــة لبنــاء رشاكات
داخليــة و خارجيــة لتحقيــق األهــداف وفــق خططهــا
املوضوعــة ،كــا أنهــا تعتمــد عــى دليــل ال ـراكات،

و تــم تصنيــف هــذا الدليــل إىل فئتــن (رشيــك
اســراتيجي و رشيــك تشــغييل) ،وهــذا مــا حققتــه
رشطــة رأس الخيمــة خــال العــام املــايض و مســتمرة
يف تطبيقــه مــن بدايــة العــام الحــايل ملــا فيــه تحقيقـاً
للمصلحــة العامــة.

 ...وتوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة رأس الخيمة لألعمال الخيرية

ضمــن مبــادرات رشطــة رأس الخيمــة املجتمعيــة،
للوصــول إىل أعــى درجــات الســامة واألمــن للجميــع
يف املجتمــع ،وقعــت إدارة الرشطــة املجتمعيــة
برشطــة رأس الخيمــة ،مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة
رأس الخيمــة لألعــال الخرييــة ،حيــث وقّــع عــن
الطــرف األول املقــدم عبــد اللــه فاضــل املزروعــي
مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة ممثــل عــام القيــادة

العامــة ،ووقّــع عــن الطــرف الثــاين الســيد محمــد
عــي جكــة مديــر مؤسســة رأس الخيمــة لألعــال
الخرييــة ،وذلــك بحضــور الرائــد راشــد الســلحدي
رئيــس قســم الرشطــة املجتمعيــة ،وممثــي الشــؤون
القانونيــة برشطــة رأس الخيمــة.
حيــث تهــدف هــذه االتفاقيــة بــن الطرفــن إىل
التعــاون والتنســيق بــن مركــز الدعــم االجتامعــي

والرشطــة املجتمعيــة ،يف مجــال تقديــم خدمــات
حاميــة الكيــان األُرسي ،والعمــل عــى املســاهمة
يف وقايــة املجتمــع مــن اآلثــار الســلبية للمشــكالت
األرسيــة واالجتامعيــة ،وقيــاس مــدى انعكاســها عــى
األمــن املجتمعــي ،وتنميــة الوعــي بــدور األُرسة يف
مجــاالت الوقايــة مــن الجرميــة.
مــن جانبــه أوضــح املقــدم عبــد اللــه املزروعــي،
أن هــذه االتفاقيــة جــاءت انطالقــاً مــن منهجيــة
الــراكات يف وزارة الداخليــة مــع الــركاء
االســراتيجيني والتشــغيليني التــي تهــدف إىل توفــر
اإلســناد والدعــم املطلــوب مــن خــال مجموعــة مــن
العمليــات املصممــة عــن طريــق عقــد االتفاقيــات
وتوقيــع مذكــرات التفاهــم لتحقيــق األهــداف
االسـراتيجية للــوزارة ،كــا تــأيت ضمــن مجموعــة مــن
املبــادرات التــي تقدمهــا رشطــة رأس الخيمــة ،مشـرا ً
إىل مــدى أهميــة الــدور اإلرشــادي لهــذه املبــادرة،
مؤكــدا ً أن ارتبــاط الجهــاز الرشطــي بهــذه املذكــرة،
يرتبــط بالهــدف الرئيــي للجهــاز الرشطــي يف حاميــة
األرس واملجتمــع.
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اليوم الوطين

 43عامًا من التحدي
واإلنجازات لمسيرة
االتحاد
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ملف العدد

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر بذكرى اليوم الوطني الثالث واألربعين وقد حققت منجزات شامخة في
شتى المجاالت ،ومنذ تأسيس دولة االتحاد عام  ١٩٧١ومناداة المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بقيام الدولة
تحت راية االتحاد تسير سفينة اإلمارات من نجاح إلى نجاح لتتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين اإلقليمي والدولي ليكون هذا االتحاد
مبعث فخر واعتزاز ألبناء الوطن .وعبر عدد من كبار المسؤولين وقيادات الشرطة ومديري الدوائر الحكومية والمحلية برأس الخيمة عن
فرحتهم الكبيرة واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية موجهين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة«حفظه اهلل» ،وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات ،مؤكدين فيها العهد والوالء للقيادة الرشيدة والحفاظ
على صرح وكيان االتحاد.
إعداد  :حسن المنصوري  -سلطان العامري  -مبارك الدردا المري
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سعادة فيصل عبداهلل بن جمعة

سعادة أحمد محمد الخاطري

توحدت فيه القلوب قبل الدروب

سعادة فيصل عبدالله بن جمعة الطنيجي عضو املجلس الوطني
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب ألكادميية رأس الخيمة للطرق
واملرور ،إن هذا اليوم يوم أغر يف تاريخ وطنننا الحافل بسجالت
املجد والفخر ،وهذا اليوم الذي تشابكت فيه األيادي يوحدها
الحب واملصري الواحد ،وتعانقت يف رحابة الجهود يجمعها إخالص
النية وصدق العزمية ،ورفرفت فوق ذرى شموخه بيارق اإلباء
تغازل العلياء يف عليائها ،وسطعت من فضاء أنواره شمس الطموح
تبرش مبستقبل األمل الواعد .إن هذا اليوم يوم توحدت فيه
القلوب قبل الدروب ،يوم نعلن من عىل منربه املتألق حبنا لوطننا
واعتزازنا بتاريخنا وحرصنا عىل حضارتنا ،يوم نيضء كل عام من
شموعه شمعة لننري الدرب لألجيال ،ونغرس تربة الوطن باآلمال،
ونرسم البسمة عىل الشفاه والبهجة عىل الجباة.
إنها الذكرى الثالثة واألربعون التي تحل علينا والدار عامرة
بناسها وطيبة بأنفاسها ،هذه الذكرى العطرة التي تفرتش ذراعيها
لنا لتجمعنا عىل بساط الحب واأللفة ،وتصهرنا يف بوتقة املودة
والوفاق.يف يومنا الوطني املجيد ،يف يوم اتحادنا السعيد يتجىل
الوطن بهالة كامله وجامله مرتدياً علمه الزاهي بألوانه البديعة
ليعرب بلغته الصادقة عن أصالته األصلية وعفوية انفعاالته
الجميلة وليزف فرحته ألبنائه الواعدين الواعدين ويضمهم بحسه
املرهف وحنانه الفياض إىل حضنه الدافئ معربا ً بذلك عن متازج
الروح بالروح والوجدان بالوجدان ومبرشا ً مبستقبل باسم حامل
يعمه التآلف والتكاتف واألمان .إننا ونحن نحتفل بهذه الذكرى
املجيدة بأمجادها وأعيادها وهذا اليوم العابق بأريج الرفعة
والعزة ال ننىس من أسسوا رصح اتحادنا الشامخ الراسخ ووطدوا
بنيان وحدتنا وعبدوا دروب غدنا بزهور األمل ،نستذكرهم وقلوبنا
تنبص بحبهم وألسنتنا تلهج بالدعاء لهم ،معاهدين إياههم عىل
امليض عىل نهجهم والبقاء ما حيينا عىل مبدأ الوفاء لهم.
وطننا عالي الشأن

سعادة أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة املحاكم برأس الخيمة،
أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدول -حفظه الله-
وإخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات مبناسبة اليوم الوطني
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العميد محمد النوبي محمد

العميد الركن عمران الشميلي

لقيام االتحاد ،هذا اليوم العزيز عىل نفوسنا جميعاً باعتباره اليوم
الذي وفق الله تعاىل اآلباء الذين أسسوا وكونوا دولة اإلمارات
العربية املتحدة وأصبحت دولة قوية البنيان طيبة السمعة آمنة
مستقرة تجبى لها الخريات من مشارق األرض ومغاربها وحلم كل
إنسان أن يعيش فيها أو تكون بلدة مثلها ،فعلينا ونحن نستذكر
هذا اليوم ونحتفل به كل عام أن نجدد العهد وامليثاق بأن نحافظ
عليه ونبذل كل غال ونفيس يف سبيل رفعته والحفاظ عىل سالمة
أراضيه ،وأن نخلص له يف عملنا ووالئنا لقادتنا وأن نعرب عن
حبنا لوطننا عملياً بأداء واجباتنا الوطنية والوظيفية واالجتامعية
لتحقيق الهدف املنشود ،وهو وطن عايل الشأن قوي البنان.
 43عــامــًا مــن األمـــن و الرخاء

العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة،
أغتنم هذه املناسبة ألتوجه بتحية االعتزاز والتقدير لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه
الله -مجددين العهد والوعد الذي أطلقه حكامنا املؤسسون بأن
تظل دولة اإلمارات العربية املتحدة نبعاً للعطاء والخري والنامء
ونورا ً يشع يف النفوس وعنواناً للمجد والفخار وواحة لألمن
واألمان والبناء والتقدم وقلعة حصينة تحفظ للوطن عزته وكرامته
وتؤمن للشعب رفاهته وسعادته ،كام أتوجه بالتهاين والتربيكات
ألصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات واىل كل
شعب اإلمارات يف كافة أرجاء دولتنا الغالية .ونحمد الله أننا منلك
تراثاً غنياً وتجربة عملية ثرية يف العمل عىل تحويل األحالم إىل
وقائع ملموسة وظاهرة للعيان ،وذلك بفضل الله أوالً ثم بفضل
قيادتنا الرشيدة .وهكذا استطاعت دولتنا الفتيه خالل السنوات
املاضية تحقيق ما يشبه املعجزات سواء عىل صعيد اإلنسان أو
عىل صعيد العمران فانتقلنا من مجتمعات عدة إىل مجتمع واحد
بهوية وطنية واحدة ،ومن مرافق خدمات وبنى تحتية بدائية
إىل مرافق وبنى تضاهي أفضل مثيالتها يف الدول املتقدمة ومن
إمارات منسية يف هذا الجزء من العامل إىل دولة فاعلة وحارضة
باحرتام ومصداقية يف العامل بأرسه.
فقد شمل خري هذا االتحاد كل أبناء هذا الوطن و جميع من
يعيش عىل ترابه الطاهر ،بل تعدى خريه ليطال كافة أرجاء
املعمورة ،ولتصبح دولة اإلمارات قبل القايص و الداين ،و وجهة

ملف العدد

العميد سلطان يوسف النعيمي

العميد محمد عبداهلل الزعابي

لكل طالب للعون و املساعدة ،و الغوث و النجدة ،و لنرصة املظلوم،
ودعم إخواننا يف الوطن العريب و اإلسالمي ،و للدول الصديقة يف
العامل بأرسه ،كل هذا جسده و عمل عىل تحقيقه املغفور له والدنا
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله و طيب ثراه.
و ليخلفه يف نهجه و طريقه و سياسته نجله صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه -فلقد
أصبحت دولة اإلمارات العربية املتحدة بفضل سياسته الحكيمة
 حفظه الله -واحة لألمان والرخاء والتطور ،فالناظر إىل املنجزاتالتي تحققت يف العديدة من ميادين الحياة املختلفة ومراحل
التطور والنمو املتالحق ساهمت بشكل كبري يف تقوية بنيان دولتنا،
ودعم أركانها وتوطيد قواعدها وتثبيت القيم واملبادئ التي تركها لنا
اآلباء .لقد أثبت صاحب السمو رئيس الدولة خالل األعوام املاضية
للمسرية املباركة ،أصالته العريقة النابعة من ثوابت هذا الوطن
وتراثه اإلنساين وقيمه النبيلة املستمدة من نتاج غرس زايد الخري
الذي بذل كل جهده للرقي بالوطن واإلنسان ،وقدم لشعبه كل
وسائل األمن واالستقرار والراحة والرفاهية ،حيث أثبت سموه إىل
جانب ذلك القدرة عىل مواكبة العرص ومتابعة تطوراته يف مختلف
امليادين واالستفادة من منجزاته العلمية يف بناء املجتمع وتوطيد
أركان الدولة العرصية التي حققت لإلنسان اإلمارايت طموحاته يف
مستقبل مرشق بالنور واألمل ,مورق بالعزة والكرامة ،واعد مبزيد
من االستقرار والرخاء واالزدهار.
وقد أضاءت إنجازاته التي سطرها التاريخ يف املجال األمني ،الذي
شهد تطورا ً كبريا ً واهتامماً بالغاً من سموه الذي دفع مبسرية األجهزة
الرشطية إىل األمام وعمل عىل تطورها مبا يتفق مع مستجدات
العرص وتحوالته ومتغرياته ،ليقطع أشواطاً كبرية من التقدم والرقي
لتحقيق سبل الرفاه والرخاء وتوفري األمن واالستقرار لشعبه الكريم
لرتتقي األجهزة الرشطية إىل مصاف األجهزة األمنية املتقدمة بفضل
سمعتها وإنجازاتها ومواقفها النبيلة الصادقة .
فخورون بانتمائنا لهذا الوطن

سعادة العميد الركن عمران سليامن الشمييل قائد مجموعة الحرس
املحيل ،مبناسبة اليوم الوطني الثالث واألربعني لدولة اإلمارات
العربية املتحدة أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام سيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظة

العميد عبداهلل خميس الحديدي

العميد جمال أحمد الطير

الله -وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله -وإىل
مقام سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو
املجلس األعىل لالتحاد حاكم رأس الخيمة وإىل أصحاب السمو
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وأولياء العهود وإىل شعب
اإلمارات الكريم الويف لقيادته الغالية .وإذا كانت هناك دول تحتفل
بيومها الوطني كل عام فنحن هنا بدولة اإلمارات العربية املتحدة
نحتفل بيومنا الوطني كل يوم ،وإن االنجازات التي تحققت يف هذه
الفرتة القصرية من قيام دولتنا لهو دليل قاطع عىل ما تبذله القيادة
الرشيدة بالدولة ،وعىل رأسها رئيس الدولة وأبناء الدولة املخلصون.
وإننا لفخورون بانتامئنا لهذه الدولة ،ومن واجبنا التضحية من أجل
رفعة وكرامة وسالمة هذا الوطن الغايل وندعو الله سبحانه وتعاىل
بأن يوفق أبناء الوطن واألجيال الشابة وندعو هم لبذل الجهد لعزة
وكوامة هذا الوطن يف جميع املحافل وال يفوتنا هنا إال أن ندعو الله
جل يف عاله -بأن يحفظ قواتنا املسلحة ورجالها املواطنني ودامتدولة اإلمارات العربية املتحدة رايتها خفاقة بقادتها وأبنائها الكرام.
الثاني من ديسمبر محفور في ذاكرة الوطن

سعادة العميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام اإلدارة العامة
لإلقامة وشؤون األجانب برأس الخيمة ،تطل علينا يف كل عام ذكرى
اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة لتعيد إىل األذهان
الحدث التاريخي الهام ويظل الثاين من ديسمرب  1971محفورا ً يف
ذاكرة التاريخ ،منقوشاً يف فكر ووجدان املواطن اإلمارايت كيف ال
وهو اليوم الذي وحد فيه املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان إمارات الوطن وأحالها إىل رصح اتحادي عظيم.
ويف هذه األيام تعيش بالدنا أجواء هذه الذكرى العطرة ،وهي
مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تستحرض فيها األجيال القيم واملبادئ
والتضحيات التي واكبت بناء رصح االتحاد والجهود املضنية التي
بذلها املؤسس الراحل مع إخوانه واللبنات األوىل التي صاحبت
بناء دولة اإلمارات العربية املتحدة لتصبح رقامً صعباً يف معادلة
التطور والبناء ما جعل منه أمنوذجاً راقياً للتقدم واالنهضة الشاملة
يف كل املجاالت ،وعنواناً لتجربة اتحادية ناجحة وقوية استطاعت
ترسيخ أركانها بفضل األسس التي وضعتها قيادتها التاريخية وحمل
رايتها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
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العميد غانم أحمد غانم

منذر محمد بن شكر

الدولة ،حفظه الله ورعاه .يحق لنا وشعبنا ،ونحن نستذكر لحظة
التأسيس املجيدة قبل أربعة عقود ،أن نفخر مبا تحقق بفضل
حكومتنا الرشيدة وسواعد أبنائها داخلياً وخارجياً ،وأن نسترشف
املستقبل بكل ثقة وتفاؤل ،فوق دولة ثابتة األصول وتحت ظل
بيت متوحد أركانه يف وقت يحوم فيه شبح اإلنشطار والتمزق
والفرقة باملنطقة ،وحققت الدولة مراكز متقدمة يف مختلف
مؤرشات التنمية اإلقليمية والعاملية ،واستطاعت بفضل الرؤية
للقيادة الحكيمة يف بناء اإلنسان وتنمية قدراته وتطوير مهاراته
بهدف تحقيق السعادة له.
إن أبهى صور االحتفال بذكرى هذا اليوم الوطني العزيز والغايل
عىل قلوبنا جميعاً يف تاريخه وإنجازه ،هو تجديد العهد والوالء
لقيادتنا الرشيدة والحفاظ عىل مكتسبات رصح االتحاد.
ذكرى عزيزة على قلوبنا

العميد محمد عبدالله الزعايب مدير إدارة الدفاع املدين يف رأس
الخيمة ،تحل علينا الذكرى السنوية الثالثة واألربعون لقيام
اتحاد اإلمارات املتني الذي نستذكر من خالله املؤسسني األوائل،
ويف مقدمتهم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب
الله ثراه ،-وإن دولة اإلمارات وبفضل حكمة ورؤية صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله-
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله -وإخوانهام
أصحاب السمو حكام اإلمارات وأولياء العهود استطاعت يف غضون
هذه السنوات القليلة يف عمر الدول أن تصبح رائدة يف شتى
مجاالت الحياة عىل الصعيد العمراين أو السياحي أو االقتصادي أو
حتى املجتمعي ،مام جعل أبناء اإلمارات من أسعد شعوب العامل،
وحكومة دولة اإلمارات حرصت منذ اليوم األول لقيام الدولة عىل
تسخري كافة مواردها وإمكانياتها املتاحة لالستثامر يف العنرص
البرشي املواطن الذي ميثل الوقود الحقيقي الستمرار نهضة الدولة
ومضيها يف طريق الريادة والتنمية الشاملة والحرص عىل استتباب
األمن واألمان ونرش الطأمنينة يف ربوع الوطن وتقديم الخدمات
ألبناء الدولة واملقيمني عىل أرضها.
ويف الختام نرفع أسمى التهاين والتربيكات إىل صاحب السمو رئيس
الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
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سعيد راشد عسكر

صالح أحمد راشد النعيمي

حاكم ديب وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات
وألولياء عهودهم وللفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،بالتهنئة الحارة لحلول
اليوم الوطني الـ  ٤٣لقيام الدولة.
االتحاد نعمة كبيرة يجب المحافظة عليها

العميد عبدالله خميس الحديدي مدير عام اإلدارة العامة
للعلميات الرشطية برشطة رأس الخيمة يقول ":نحن أبنا جيل
ما قبل االتحاد الذين يدركون يف املقام األول النعمة الكبرية التي
أنعم الله بها عىل هذا الشعب بقيام االتحاد عىل أيدي املؤسسني
األوائل الذين نقلوا هذا الشعب من حالة الترشذم والفقر والجهل
واملرض إىل سعة الحياة ورخائها وحقق لهم الكرامة البرشية
املفقودة  ،وهذا ما قد ال يدركه جيلنا الجديد الذي مل يكن موجودا ً
يف تلك الظروف ،والذين يعيشون بفضل الله تعاىل اآلن ثم فضل
قادة هذا البلد يف سعادة يغبطهم البعض عليها يف كثري من شعوب
العامل  ،لذا فإننا نشدد عىل أن يدرك جيلنا الجديد ما يرفلون فيه
من خري ونعمة تدعوهم إىل التمسك واملحافظة عىل هذا الكيان
وعدم السامح لكائن من يكون أن يعكر صفو حياتهم أو يشوش
عليهم  ،فال بديل عن قدرنا هذا  ،ولينظروا رشقاً وغرباً ويعتربوا
مام يحيط بنا من فرقة وترشذم مل تحقق ألوطانهم سوى الخراب
والدمار وضياع األمن يف األوطان .
ويف هذه املناسبة ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الوالء واملحبة
لقادتنا الرشيدة الذين يسهرون عىل أمن ورخاء هذا الوطن  ،فلهم
منا عاطر الثناء سائلني الله عز وجل أن يحفظهم لوطننا الغايل .
أصبحت دولتنا نموذجًا متميزًا لمعنى
الوحدة

العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة
برشطة رأس الخيمة ،يف إحدى جلساتنا العائلية التي جمعتني
مع والدي -رحمه الله -وأخي األكرب ،دار بيننا حديث حول دولة
اإلمارات والتغريات التي طرأت عليها آنذاك ،حيث أخربنا والدي
عن قرار إلغاء مركز الجوازات بني إماريت أبوظبي ورأس الخيمة،
واستدعانا فضولنا لتوجيه السؤال عن السبب وراء ذلك؟! فأخربنا
بكل أريحية متأل قلبه ،بأننا أصبحنا دولة كبرية تضم اليوم 7

ملف العدد

المهندس عبداهلل علي القرصي

المهندس أحمد محمد الحمادي

إمارات وتحدنا الدول الخليجية الشقيقة ،إلعالن روح الوحدة التي
ال مثيل لها عرب التاريخ املعارص ،والتي أصبحت من خالله دولتنا
العزيزة منوذجاً متميزا ً ملعنى الوحدة والرتابط والتضامن والتالحم
وقوة االنتامء وااللتفاف حول القادة.
وها نحن اليوم نستشعر معنى هذا الكالم من خالل النهضة
الحضارية الشاملة التي تعم أرجاء البالد عىل جميع املستويات،
والتي اتسمت بالتكامل والشمولية لتحقيق آمال وتطلعات
املواطنني وتتوافق مع معطيات العرص ،ولتضمن لهم حياة كرمية
ينعمون فيها بالرفاهية والسعادة ،وللوطن االستقرار واألمن واألمان.
وإننا اليوم إذ نشعر بكل االعتزاز والفخر ألننا من هذه الدولة
ونحمل وجنسيتها ،ويتجىل ذلك من خالل خروجنا خارج حدودها
والسفر للدول األخرى ،سواء العربية منها أم األجنبية ،حيث يلمس
املواطن حب وتقدير واحرتم الجميع ،فحب مؤسس الدولة املغفور
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مغروس يف نفس كل
شخص .كام أولت القيادة الرشيدة أهمية كبرية للعنرص البرشي
من خالل دعمه وتأهيله وتطوير قدراته واالهتامم بشؤونه كافة،
إلميانهم العميق بأن اإلنسان هو اساس التقدم والتطور ،فكان
عطاؤهم بال حدود يف تنمية ومتابعة أمورهم وكلمتي األخرية التي
ال ولن تنضب مع مرور السنني ،إنني أقف بجانب الجميع يف هذه
املناسبة ،تقديرا ً وأحرتاماً وحباً لهذا الوطن العظيم ،واعتزازا ً وفخرا ً
بوالة أمرنا ،حفظهم الله ،الذين اتخذوا اإلخالص يف العمل أسلوباً،
وتقوى الله والعدل واملساواة تعامالً.
رفع راية اإلمارات عالية خفاقة

العميد غانم أحمد غانم مدير عام العملية املركزية برشطة رأس
الخيمة ،ثالثة وأربعون عاماً مضت ودولتنا ماضية عىل طريق الخري
والعطاء واإلنجاز والنامء حتى أصبحت عىل ما هي عليه اآلن واحة
أمن وأمان واستقرار ومصدر فخر واعتزاز ألهلها وللمقيمني عىل
أرضها .إن ذكرى اليوم الوطني ليست مجرد أعوام ومتيض ،ولكنها
بالنسبة لشعب اإلمارات يوم عزيز تعم فيه الفرحة والبهجة ،حيث
ميثل هذا التاريخ محطة انطالق وبداية مسرية الخري ،ففيه تم رفع
راية دولة اإلمارات عالية خفاقة بني دول العامل ليصبح لها حضور
وكيان ومكانه .لقد خطت دولة اإلمارات خالل العقود املاضية
خطوات واثقة وجريئة يف كافة امليادين وكتب لها النجاح فيها

راشد محمد الحبسي

علي راشد الخنبولي

بفضل الله سبحانه وتعاىل ،وتصميم قيادتها وتالحم أبنائها فتوجت
الجهود بأن تكون دولة اإلمارات شامخة تتسيد الريادة والتميز يف
كافة النواحي ،فالتحية لقيادتنا الحكيمة وألبناء اإلمارات ،وأتوجه
باالبتهال إىل الله عز وجل ،أن يتوىل بالرحمة ،املغفور له مؤسس
الدولة وصانع اتحادنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقادة
الراحلني من رفاق سريته ،وأن يجزيهم خري الجزاء وأن يحفظ رئيس
دولتنا ومين عليه مبوفور الصحة والعافية ،وكل عام ودولة اإلمارات
بألف خري.
يوم الفرح والوفاء

منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة ،إن
االحتفال باليوم الوطني يعني البن اإلمارات الكثري ،وعندما تطل
هذه املناسبة  ،فإننا نزداد فخارا ً واعتزازا ً بوطننا دولة اإلمارات
العربية املتحدة التي تتسنم معارج الحضارة باقتدار وهاهي بشائر
اليوم الوطني الثالث واألربعني تطل وقد ظلل الوطن أهدابه
بالعزة واألمن واألمان  ..تطل حاملة يف طياتها مضامني ودالالت ال
أجمل منها وال أحىل .
إنه يوم تعاضد أبناء شعب اإلمارات صفاً واحدا ً خلف القيادة
الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة -حفظه الله -الذي أنجز خالل عقد من الزمان ما
يدعو إىل االعتزاز والتقدير  .إنه يوم الفرح والتعبري عن الوالء والوفاء
ملن صنع االتحاد وقاد سفينته نحو شاطئ الحضارة واالزدهار  .إنه
اليوم الخالد الذي ظهرت فيه شمس النهضه قوية وبرز فيه حب
الوطن كبريا ً ال تتسع له األسفار .اليوم الذي عرب فيه مواطنو دولة
اإلمارات العربية املتحدة –وبصورة جلية– عن اعتزازهم باالتحاد
وعن تالحمهم ،مثمنني بذلك دور القيادة ومعربين عن صالبة
موقفهم يف الدفاع عن الوطن ويف احرتام وتقدير منجزات رئيس
الدولة -حفظه الله -يف مجاالت الحياة كلها .
لقد حقق االتحاد تحوالً تاريخياً الفتاً تجىل يف الحرص عىل الثوابت
والعمل من أجل مصلحة الوطن يف البناء والتعمري والتقدم والنمو
والتطوير والحرص عىل سيادة القانون وتحقيق العدالة واإلنصاف
والحياة الكرمية ألبناء شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة  .إن
شعب اإلمارات الذي يستظل باألمن واألمان و الطأمنينة واالستقرار
والسعادة والحبور ليفتخر ويعتز بالقيادة الحكيمة برئاسة صاحب
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الدكتور سيف محمد الغيص

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله ورعاه  .ويؤكد حرصه عىل االتحاد وحفاظه
عىل الوطن – دولة اإلمارات العربية املتحدة حرا ً قوياً
شامخاً عزيزا ً متطورا ً مزدهرا ً .
فهنيئاً ألبناء اإلمارات بقيادتهم وإنجازات وطنهم الذي
غدا منارة متألقة بني دول العامل كله .وبهذه املناسبة
أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس
الدولة -حفظه الله -وإىل صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب -رعاه الله -وإىل صاحب السمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس
الخيمة ،وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات حفظهم الله وإىل سمو
الشيخ محمد بن سعود القاسمي ويل العهد وإىل سمو
الشيوخ أولياء العهود وإىل شعب اإلمارات الويف ،وكل عام
واإلمارات بألف خري .
إماراتنا واحة أمن وأمان

سعيد راشد عسكر مدير مكتب عمل رأس الخيمة،
مناسبة عزيزة عىل قلوبنا وذكرى غالية ،فاتحاد اإلمارات
سجله التاريخ مبداد عزمية وإرادة باين النهضة والتطور
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه
حكام اإلمارات أعضاء املجلس األعىل ليتمكنوا باالرتقاء
بالدولة إىل مصاف الدول املتقدمة ،وهانحن اليوم
وبفضل الله ثم القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام اإلمارات
تعيش إماراتنا واحة أمان ومسرية نهضة ،ويف هذه األسطر
أتوجه بالتهنئة إىل أصحاب السمو حكام اإلمارات بهذه
املناسبة ،نعاهدهم أن نبقى أوفياء للوطن ،مساهمني يف
نهضته ورفعته واستقراره.
كيان موحد قوي محصن بأبنائه
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خالد سعيد علي الشحي

المستشار سالم عبيد الشايع

لإلعالم برأس الخيمة ،أتقدم بأسمى آيات التهاين
والتربيكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام
اإلمارات ،فالثاين من ديسمرب لعام  1971هو العالمة
الفارقة يف حياة أبناء اإلمارات ،ففي هذا اليوم امتدت
األيادي املخلصة والقلوب الصافية لتكوين دولة االتحاد
ولبناء كيان موحد قوي ومحصن بأبنائه املخلصني فمنذ
ذلك اليوم ومسرية البناء والتنمية تدور حتى يومنا هذا
مل تتوقف لحظة واحدة ،نهج رسمه باين االتحاد وحارس
وحدتها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
ومبشاركة إخوانه أعضاء املجلس لالتحاد حكام اإلمارات،
هذا النهج هو النرباس الذي تسري عىل خطاه قيادتنا
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
حفظه الله -وأخيه وصاحب السمو الشيخ محمد بنراشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس
األعىل حكام اإلمارات وأولياء عهودهم الكرام ولقد كان
محور اهتامم قيادتنا الرشيدة بناء الوطن واملواطن وهذا
ما نلمسه كشعب حباه الله بهذه القيادة الحكيمة التي
سخرت كل اإلمكانيات لرفعة هذا الوطن وشعبه.
أسعد شعب بالعالم

املهندس عبدالله عيل القريص مدير املنطقة الشاملية-
وزارة األشغال العامة ،يرشفني أن أستهل هذه املناسبة
بأن أرفع أسمى آيات التهاين إىل مقام صاحب الشمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه
الله ،-وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله ،وإىل
إخوانهم أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.
إن تطوير البنية التحتية للدولة يقع يف أوىل أولويات
القيادة يف دولة اإلمارات لعدة اعتبارات أهمها بأن
رفاهية شعوب العامل تقاس مبستوى الخدمات التي
تقدم لها ،من تعليم حديث وخدمات صحية وفقاً ألعىل

عمر حسن البحار

املعايري العاملية يف هذا املجال ومساكن حديثة ،والتي
تحققت عىل أرض الواقع بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا
يف هذا املجال .فالتأمل يف التطور الذي شهدته الدولة
عىل امتداد عمر االتحاد يتضح له بأن الدولة قد حققت
سبقاً يف تطوير البنية التحتية تضاهي مثيالتها يف العامل
املتقدم ،فنحن أسعد شعب يف العامل ألننا يف ظل قيادة
أبناء زايد الخري.
حاضر زاهٍ وغد مشرق

املهندس أحمد محمد أحمد الحامدي مدير عام دائرة
األشغال والخدمات العامة عضو املجلس التنفيذي –
إمارة رأس الخيمة ،يف هذا اليوم التاريخي أتقدم بأسمى
آيات التهاين والتربيكات اىل مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله-
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
ومقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة وويل عهده األمني سمو الشيخ
محمد بن سعود القاسمي وأصحاب السمو الشيوخ
حكام اإلمارات أعضاء املجلس األعىل لالتحاد ،راجني من
الله العيل العظيم أن يديم علينا نعمة االتحاد والرخاء
ويزيدنا قوة ووحدة وترابطاً وألفة ومناء.
ويف هذه املناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا باملنجزات
الحضارية الفريدة والشواهد الكبرية التي أرست قاعدة
متينة لحارض زا ٍه وغد مرشق يف وطن تتواصل فيه مسرية
الخري والنامء وتتجسد فيه معاين الوفاء لقادة أخلصوا
لشعبهم وتفانوا يف رفعة بلدهم حتى أصبحت لها مكانة
كبرية بني األمم .متر علينا هذه الذكرى لنستلهم العرب
والدروس من سرية القائد الفذ الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان -طيب الله ثراه.
خطوه عظيمة لللمغفور له زايد

راشد محمد الحبيس -وزارة االقتصاد برأس الخيمة ،يوم
االتحاد واالحتفال به ما هو إال ذكرى ألعظم خطوة
وتوفيق من الله تعاىل قام بها كل من املغفور لهام بإذن

ملف العدد

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم ،رحمهام الله تعاىل .واالحتفال بهذا
اليوم ما هو إال تعبري عن صدق ومشاعر أبناء الوطن
النبيلة املتدفقة من حبهم ووفائهم العظيم لقائدهم
خليفة بن زايد ،الذي حافظ عىل حلم زايد وحمل شعلة
مسريته الوحدوية والتنموية ،فدولتنا يف ظله تكرب وتزخر
بالرخاء وتزهو بالتطور واألمن واألمان ،ويف هذا اليوم
التاريخي أتقدم بأسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومقام
أصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات أعضاء املجلس
األعىل لالتحاد راجياً من الله تعاىل أن يديم علينا نعمة
االتحاد والرخاء ويزيدنا قوة ووحدة وترابطاً وألفة ومناء
ويحمي دولتنا من الحاسدين ويبعد عنا كيد الطامعني،
إنه ويل ذلك والقادر عليه.
تجديد العهد على مواصلة المسيرة

اإلمارات العربية املتحدة ،التي وحدت الكلمة واملصري
وأرست قاعدة متينة لحارض وغد مرشق يف وطن تتجسد
فيه معاين الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا يف رفعة
بلدهم حتى أصبحت منوذجاً يحتذى به نحو التقدم
والنهضة واالزدهار يف مصاف الدول املتقدمة عىل كافة
الصعد .وقال سعادته ،إن احتفالنا بقدوم اليوم الوطني
التحاد إمارتنا يدفعنا إىل النظر بعيون اإلكبار والتقدير
للحكمة والبصرية النافذة التي عرفناها يف املؤسس
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله
ثراه -الذي كان الشخصية الفذة التي جعلت املستحيل
ممكناً ،وحول اآلمال واألحالم إىل واقع مزدهر حافل
باالنجازات العظيمة التي يشهد لها القايص والداين مع
الحفاظ عىل الطابع الوطني وتعزيز حب الناس للحفاظ
عىل موروثنا .وبهذه املناسبة الغالية أتقدم بالتهاين إىل
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة -حفظه الله -وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب -رعاه الله -وصاحب السمو الشيخ سعود بن
صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة
وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ويل العهد وإىل
شعب اإلمارات.

عيل راشد الخنبويل مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون
اإلسالمية واألوقاف برأس الخيمة ،أتقدم بتهنئة حكومة
اإلمارات وشعبها ،وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله -رئيس الدولة
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-وصاحب
الشمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،باليوم الوطني الـ٤٣
لدولتنا الغالية .فنحن ومن هذا املنطلق ال ننىس مؤسس
دولتنا الوالد الشيخ زايد بن سلطان-طيب الله ثراه،-
وحثه املتواصل عىل االهتامم بالثقافة اإلسالمية وغرس
قيم االعتدال والتسامح يف املجتمع ،واستثامر املصارف
الوقفية وغريها .ونحن يف ظل مسرية االتحاد قي وصلنا
إىل مصاف الدول املتقدمة -ولله الحمد -عىل مدار
األعوام السابقة وعىل كافة امليادين من خدمة لبيوت
الله وإبراز الصورة الحضارية للمساجد ونرش الوعي
الديني عىل كافة األصعدة ،وفق رؤية الدولة يف مجال
التقدم والرقي .سائلني -عز وجل -أن يعيد هذه املناسبة
عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مجددين العهد عىل
إكامل مسرية التقدم والعطاء يف مؤسستنا ،بإذن الله.

خالد سعيد عيل الشحي مدير إدارة خدمة املتعاملني
املنطقة الشاملية يف الهيئة االتحادية للكهرباء واملياه،أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام سيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة -حفظه الله ،-وإىل مقام سيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله -وإىل أصحاب
السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد مبناسبة اليوم
الوطني  ،٤٣أعاده الله علينا وعىل دولتنا الحبيبة باليمن
والرخاء ،وهذا هو الحدث الكبري لدولة اإلمارات وال نزال
نعيش تلك الفرحة بافتخار واعتزاز بني كافة دول العامل،
وكل عام وشعب اإلمارات بخري وسعادة ،ونحن فعالً
أسعد شعب.

مناسبة يفتخر بها كل مواطن

منجزات حضارية والشواهد عديدة

الدكتور سيف محمد الغيص املدير التنفيذي لهيئة حامية
البيئة والتنمية برأس الخيمة ،إن الثاين من ديسمرب ميثل
عالمة بارزة يف مسرية الخري والعطاء للوطن ،وهي مناسبة
غالية يفتخر بها كل مواطن عىل أرض دولة اإلمارات
الطاهرة ،إنها الذكرى الثاثة واألربعون لقيام اتحاد

افتخار واعتزاز بين شعوب العالم

املستشار الربيدي سامل عبيد الشايع ،تحل ذكرى اليوم
الوطني يف بالدنا الغالية دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وهو اليوم األغر الذي يتذكر به املواطن اإلمارايت
واملقيمون عىل أرض دولة اإلمارات بكل فخر واعتزاز
هذه املناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع

الشمل .اليوم الوطني يوم توحيد
دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل
يد املغفور له،
بإذن الله تعاىل،
صاحب السمو الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله
ثراه -ويف هذه املناسبة الغالية نسجل فخرنا
واعتزازنا باملنجزات الفريدة والشواهد الكبرية التي
أرست قاعدة متينة لحارض وغد مرشق يف وطن تتواصل
فيه مسرية الخري والنامء وتتجسد فيه معاين الوفاء لقادة
أخلصوا لشعبهم وتفانوا يف رفعة بلدهم حتى أصبحت
له مكانة كبرية بني األمم .متر علينا هذه الذكرى لنستلهم
العرب والدروس يف مسرية القائد الذي استطاع بحنكته
ونافذ بصريته ،وقبل ذلك كله بإميانه الراسخ جل وعال أن
يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته
التي مازلنا نقتبس منها حضارتنا ونسترشف بها مالمح
ما نتطلع إليه يف الغد -إن شاء الله تعاىل -من الرقي
والتقدم يف سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن
ورفاهية وكرامة املواطن.
إن ما حققته مجموعة بريد اإلمارات يف أداء خدماتها
املتميزة يعد إنتاجاً طبيعياً للسياسة الحكمية للدولة
ونهج قادتها للوصول بشعب اإلمارات إىل أفضل
املستويات ويف كافة املجاالت ،وإنها ملناسبة جليلة أن
نعرب عن بالغ تقديرنا للثقة الكبرية التي أوالها لنا قادتنا،
آمالً بأن يوفقنا الله يف تحمل هذه املسؤولية الكبرية.
احتفال بإنجازات الوطن

عمر حسن البحار رئيس الشؤون املالية واإلدارية مدير
املواصالت املدرسية باإلنابة ،متر علينا الذكرى الثالثة
واألربعون لقيام اتحاد دولة اإلمارات وبالدنا الحبيبة
ترفل بثوب العزة والتقدم وتتبوأ املراتب األوىل مبؤرشات
السعادة واالقتصاد والتنافسية واألمن وتحقيق العدالة،
وتحتفل بهذه اإلنجازات العظيمة التي تحققت عىل يد
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة-حفظه الله -وأخيه صاحب السمو نائب رئيس
الدولة رعاه الله ومبساندة إخوانه حكام اإلمارات وويل
عهده األمني وبتفاين أبناء اإلمارات املخلصني.
ومواصالت اإلمارات هي بذره من بذور دولتنا الفتية،
حيث تم إنشاؤها مبرسوم من الشيخ زايد بن سلطان
طيب الله ثراه -يف عام  ،1981وبدعم من قيادتناانترشت خدمات مواصالت اإلمارات عىل مستوى الدولة
عرب  33موقعاً و 20مركزا ً عىل مستوى الدولة لتغطي نقل
 217ألف طالب وطالبة.
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مقاالت

تأكيد لنجاح االتحاد في دولة اإلمارات
لقد حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة الكثير
من اإلنجازات والنجاحات تحت مظلة االتحاد ،وانتقلت
إلى مرحلة متقدمة من التقدم والتطور والتغييرات
اإليجابية المتسارعة في جميع المجاالت ،فانتقلت
على المستوى
إلى مصاف الدول المتقدمة
ً
في مجاالت
العالمي ،واحتلت المراكز األولى عالميا ً
عديدة تميزت فيها ،فجاءت األولى عالميا في عام
2013م في مجال تقديم المساعدات من خالل ما
قدمته من مساعدات إنمائية مقارنة بالدخل القومي
االقتصادي
اإلماراتي ،حسب إحصاءات منظمة التعاون
ً
والتنمية عن الدول المانحة للمساعدات عالميا كأكبر
مانح دولي .ولقد نظمت دولة اإلمارات العديد
والفعاليات واألنشطة
من المعارض
والمؤتمرات ً
ً
العالمية ،التي القت نجاحا متميزا ،شهد به العديد من
الخبراء والمتخصصون والمؤسسات التي تتابع هذه
الفعاليات .وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،استعداد اإلمارات للترحيب بماليين البشر الذين
سيحلون عليها من كل حدب وصوب لزيارة إكسبو
والمشاركة فيه مطلع العقد المقبل ،لتقدم اإلمارات
للمنطقة فرصة الستعادة دورها التاريخي وسط
بذلك
ً
الشعوب قائال :سنرحب في  ، 2020بـ  25مليون زائر
من كافة أنحاء العالم .ونعدهم بتنظيم أفضل دورة
في تاريخ المعرضً .وعدنا العالم أننا سنبهره ،واليوم
نؤكد وعدنا ،ونعد أيضا بأننا سنحقق شعارنا في تواصل
العقول لبناء مستقبل أفضل .إن منطقتنا هي مكان
اللتقاء الحضارات وامتزاج الثقافات وصناعة اإلبداعات.
وستسترد منطقتنا دورها الحضاري بمبادرات من هذا
النوع.
سنلقي الضوء على فوز دولة اإلمارات ً باستضافة
إكسبو  ،2020في دبي ،وذلك يمثل تتويجا لما تحقق
من إنجازات متتالية في ظل دولة االتحاد ،وما تتسم
به من تقدم في جميع المجاالت ،وما تحقق من
تنمية شاملة ومستدامة.
إعداد/د .عادل عبد الجواد الكردوسي
خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية
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دولة االتحاد

لقد تحقق الكثري من اإلنجازات يف ظل دولة
االتحاد ،والتي جعلت من دولة اإلمارات العربية
املتحدة تحتل موقعاً متميزا ً عىل الساحة العاملية،
يف العديد من القطاعات ،ومنها ترتيب الدول يف
مجال التنمية البرشية بأبعادها املختلفة ،حيث
جاءت ضمن الدول التي حققت (تنمية برشية
مرتفعة جدا ً) .يالحظ إن دولة االتحاد قد عملت
بكل الجهد والجد لتأسيس دولة حديثة وعرصية،
وذلك من خالل تدشني مؤسسات الدولة عىل أسس
علمية ،ليك تكون قادرة عىل أداء دورها بطريقة
متميزة تتيح للدولة الفتية اللحاق بركب التقدم
يف عرص ثورة املعلومات والتقنية الحديثة ،والعوملة
بأبعادها املتعددة ،وهذا قد جعل من املجتمع
اإلمارايت ضمن أفضل بلدان العامل ووصولها لفئة
الدول ذات التنمية البرشية املرتفعة جدا ً .ومن
مثار االتحاد ،حصول دولة اإلمارات عىل املركز األول
عاملياً يف مجال الكفاءة الحكومية ،وتحقيقها أكرب
قفزة بني جميع دول العامل يف مجال التنافسية بني
الدول يف العام  2013لتصل للمركز الثامن عاملياً
وتحقق أيضاً املركز الرابع عاملياً يف مجال األداء
االقتصادي ،بحسب الكتاب السنوي للتنافسية
العاملية  2013الذي يعد أحد أهم التقارير العاملية
التي تقيس مستوى تنافسية الدول ،ويصدر عن
املعهد الدويل للتنمية اإلدارية بسويرسا.
وجاءت دولة اإلمارات أيضاً يف املركز األول عاملياً
يف مجال الرتابط املجتمعي ويف مجال القيم
والسلوكيات ،والخامس عاملياً يف مؤرش التوظيف،
والسادس عاملياً يف محور مامرسات األعامل،
إضافة لتقدمها الكبري يف  19مؤرشا ً مختلفاً ،لتكون
ضمن العرشة األوائل عاملياً يف التنافسية العاملية
يف التقرير العاملي للتنافسية  .جاءت اإلمارات يف
املركز األول عربياً واملركز الرابع عرش عىل مستوى
شعوب العامل عام 2013م يف تقرير السعادة

متقدمة ثالث درجات عن العام  2012م .ويف
تعليق له عىل نتائج املسح ،رصح صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،بأن الشغل الشاغل
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة -حفظه الله -هو رفاهية املواطن ،يف
تأكيد قوي عىل استمرار نهج الدولة يف تقديم أرقى
الخدمات وتحقيق االستقرار النفيس واالجتامعي
للمواطن واملقيم عىل أرض الدولة .نشري إىل بعض
األسس واملكونات ومنها :اإلمارات األوىل عاملياً
يف مجال املساعدات اإلنسانية ،واملناطق الحرة
العاملية ،برج خليفة ،ومرتو ديب ،وما يوجد بها من
أسس وعنارص صناعة السياحة ،والخربة يف مجال
تنظيم املعارض واملؤمترات .. ،إلخ ،والتي ساهمت
يف فوز دولة اإلمارات ممثلة يف ديب باستضافة
تنظيم إكسبو  ،2020متفوقة عىل العديد من املدن
العاملية التي تقدمت لتنظيم هذا الحدث.
دولة اإلمارات العاصمة اإلنسانية
األولى عالميًا

لقد أصبحت دولة اإلمارات العربية املتحدة
العاصمة اإلنسانية األوىل عىل املستوى العاملي،
بعد أن وصلت قيمة مساعداتها إىل أكرث من ()5
مليارات دوالر يف عام 2013م ،حسب إحصاءات
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن الدول
املانحة للمساعدات عاملياً ،حيث جاءت دولة
اإلمارات يف املركز األول عىل مستوى العامل من
خالل قيمة ما قدمته من مساعدات إمنائية
مقارنة بالدخل القومي اإلمارايت.
المناطق الحرة:

تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة مقرا ً
إلمرباطورية التجارة الحرة .واستطاعت أن تضع
نفسها بجدارة بني أهم مناطق التجارة الحرة يف

مقاالت

العامل ،واستفادت منها يف زيادة موارد الدولة وتطوير
صناعاتها الرئيسية .كام تعد الفرص النادرة والخدمات
عالية الجودة والحوافز التي تقدمها دافعاً لجذب
املستثمرين إلقامة صناعاتهم التحويلية يف اإلمارات.
ومن هذه الفرص واملميزات :القرب الجغرايف من
أكرب مناطق العامل منوا ً واستهالكاً ،واإلعفاء من جميع
أنواع الرضائب والرسوم املقررة عىل األرباح واإلنتاج،
واإلعفاء من رسوم الرتخيص ،وال توجد قيود عىل
تحويل النقد أو إعادة رأس املال ،وميكن منح إعفاء
جمريك للمرشوعات املؤهلة للقيام يف مناطق صناعية
خاصة ،ومتنح السلع املنتجة محلياً بنسبة  ٪ 10ميزة
سعرية ملشرتيات الحكومة لتفضيلها عن مثيالتها
من السلع املستوردة( .)3ويصف تقرير حديث عن
السوق التجارية الحكومية األمريكية تجربة املنطقة
الحرة بجبل عيل بإمارة ديب  – JAFZAعىل سبيل
املثال -بأنها من أنجح املناطق التجارية والصناعية يف
دولتها ويف إقليمها ،وأنه من الصعب تخيل أي منطقة
يف العامل تستطيع أن تسحب األعامل منها ،حيث يعد
ميناء جبل عيل مبراسيه البالغ عددها  ، 67باإلضافة إىل
ميناء الحاويات الحديث – أكرب ميناء صنعه اإلنسان
يف العامل -القادر عىل التعامل مع جميع أنواع السفن.
وقد استثمرت حكومة ديب أكرث من  2.5مليار دوالر
يف بنائه .حيث تتميز املنطقة الحرة بجبل عيل بديب
مبوقع جغرايف جذاب يسهل الوصول منه إىل أسواق
دول الخليج وجنوب آسيا(.)4
برج خليفة

ناطحة سحاب تقع يف إمارة ديب ويعد برج خليفة
أعىل بناء شيده اإلنسان وأطول برج يف العامل بارتفاع
 828م ًرتا .بدأ بناؤه يف  21سبتمرب  ،2004وتم االنتهاء
من الهيكلة الخارجية له يف األول من أكتوبر ،2009
وتم افتتاحه رسم ًيا يف  4يناير  ،2010ليصبح البنا َء
األعىل يف العامل حالياً بدل برج تايبيه  101يف تايوان.
ومبساحة إجاملية تبلغ  4,000,000مرت مربع ،ويضم
 180طابقًا ،ويضم فندقًا يتكون من  403من األجنحة
الفندقية ،وفيه  57مصعدًا كهربائيًا ،أما أرسعهم فتصل
رسعته إىل ما يقارب 10م/ثانية ،وللوصول إىل 500م

تحتاج إىل  55ثانية ،ويضم الربج أعىل رشفة مشاهدة
مفتوحة للجمهور ،وأعىل مسجد ،وأعىل مطعم ،وأعىل
حوض سباحة ،ومبساحة مبنية  526760مرتا ً مربعاً
مقسمة إىل  171870مرتا ً مربعاً للوحدات السكنية
و 27870مرتا ً مربعاً للمكاتب 124 .طابقاً تضم نحو
 1044شقة سكنية ورشكات وفعاليات تجارية .يف أثناء
االفتتاح ،أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات حاكم ديب ،عن
تغيري اسم الربج من "برج ديب" ،إىل برج الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان (رئيس الدولة) وذلك كتكريم له
عىل جهوده ،وعىل دعمه الالمحدود لديب وغريها من
اإلمارات األخرى يف البالد .وتقام سنويا بالربج ليلة 1
يناير احتفاالت رأس السنة ،حيث تنطلق منه األلعاب
النارية وترتاقص نافورة ديب.
مترو دبي :أهم ما يميز المترو ما
يلي:

 هو أول مرتو من نوعه عىل مستوى الخليج واملنطقة. يعد مرتو ديب أطول مرشوع مرتو من دون سائق يفالعامل يتم تنفيذه من خالل مرشوع واحد.
 أول مرتو يف العامل يتم فيه تخصيص درجة ذهبيةيف عربات املرتو ،والتي تتحرك داخل املدينة الواحدة.
 توفري خدمة اإلنرتنت الالسلكية "واي فاي" ،التيتغطي عربات ومحطات املرتو ،تتيح للركاب استخدام
حواسيبهم املحمولة أثناء الرحلة.
 تجهيز جسور للمشاة بأحدث املعدات وتكييفمركزي وأحزمة متحركة لوصول الركاب للمحطات.
 وجود طرق متنوعة لدفع تعرفة استخدام املرتو منخالل البطاقة املوحدة للنقل ،أو استخدام الهاتف
النقال عرب متريره عىل بوابات العبور.
يتضمن املرشوع أكرب محطة ىف العامل ،هي محطة
االتحاد ،مبساحة  25ألف مرت مربع.
صناعة السياحة في اإلمارات

لقد اهتمت دولة اإلمارات بصناعة السياحة ،وذلك
يربز رؤية القيادة الرشيدة التي تسترشف املستقبل
وتقرأ تطورات األحداث العاملية من حيث اتجاه

النشاط السياحي ليكون أحد الدعامات االقتصادية
املهمة يف االقتصاد العاملي ،فأولت هذا الجانب
اهتامماً كبريا ً باستغالل موقع اإلمارات ،باإلضافة للعمل
عىل توفري جميع متطلبات صناعة السياحة يف دولة
اإلمارات وبخاصة سياحة املعارض واملؤمترات.
حيث إن دولة اإلمارات تعد معلامً من املعامل
السياحية املهمة يف املنطقة التي يقصدها السياح من
بقاع األرض كافة ،ألنها إىل جانب امتالكها العوامل
الطبيعية والتقليدية الرائعة من بحر وشمس وصحراء
وتراث عريب عريق ،فهي تشتهر أيضا بتقاليد الضيافة
العربية التي هي شعار فنادق جبل عيل انرتناشيونال
وروعة البنية التحتية يف الدولة وبخاصة يف مهرجان
ديب للتسوق ،ومهرجان شهر العطاء يف ديب ،ومهرجان
صيف ديب ،كام تشهد ديب أحداثاً رياضية مهمة
أسهمت يف دعم السياحة فيها ،ومن هذه األحداث
ديب ديزرت كالسيك وكأس ديب العاملي لرياضة
الرجبي سيفنز والعديد من املعامل السياحية مثل
قرية ديب الرتاثية ومتحف أبوظبي للنفط والصناعات
البرتوكيميائية ومراكز التسوق يف مدينة العني وديب
وحتا والفجرية وغريها .وقد استمر تطور صناعة
السياحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل ما
تم يف هذا القطاع من دعم لجميع األسس والفعاليات
واألنشطة التي تدعم هذه الصناعة ،بداية من توفري
األمن السياحي ،وأفضل وسائل الطريان والنقل البحري
والربي ،وإعداد أفضل الطرق ،وتدشني أفضل الفنادق
والشقق الفندقية ... ،إلخ.
مؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليين
2003م

لقد اتجهت دولة اإلمارات العربية املتحدة بوجه
عام وإمارة ديب بوجه خاص ،نحو االهتامم بصناعة
املعارض واملؤمترات منذ سبعينيات القرن العرشين،
مستمرة عىل هذا الدرب ،وحققت نجاحاً متميزا ً يف
هذا املضامر.
لقد أعرب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة يف ترصيح لوسائل اإلعالم عقب تكرميه
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عددا ً من الفعاليات الحكومية واألمنية والخاصة التي
أسهمت بفاعلية يف إنجاح أعامل مؤمتر صندوق النقد
والبنك الدوليني 2003م الذي استضافته دولة اإلمارات
يف ديب خالل شهر سبتمرب 2003م يف الحفل الذي أقامته
العيادة العامة لرشطة ديب يف قاعة امللتقى مبركز ديب
التجاري العاملي ،عن اعتزاز سموه بالكوادر الوطنية
التي أسهمت يف تحقيق اإلنجاز العظيم ،معتربا ً أن
نجاح مؤمتر صندوق النقد والبنك الدوليني  2003يعد
إنجازا ً حضارياً عاملياً يف حد ذاته ،وهذا مبعث فخر
واعتزاز لكل أبناء وبنات الوطن.
سياحة المعارض والمؤتمرات
فى اإلمارات

تعد سياحة املعارض واملؤمترات منطاً مهامً من أمناط
السياحة عىل املستوى العاملي ،ساعد عىل ذلك العوملة
وما ارتبط بها من تقارب عاملي "القرية الكونية"،
وبروز ثورة االتصاالت واملعلومات ،وزيادة حجم
السياحة والسفر عاملياً .وأصبحت هذه الصناعة متثل
منطاً سياحياً ومصدرا ً مهامً من مصادر الدخل ،ولها
كثري من اإليجابيات التي تتمثل يف توظيف القوى
البرشية ،وزيادة الدخل القومي ،وتعزيز الصورة
اإليجابية للمجتمعات ... ،إلخ .حيث يعود تاريخ
صناعة املعارض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل
حقبة السبعينات فقد تم افتتاح مركز ديب العاملي
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للمعارض يف العام  ،1979ويف عام  1989استقبل مطار
ديب فعاليات معرض الطريان األول ،ومن ثم عرض
إكسبو مطار ديب يف العام  ،1999أما اإلضافة الحديثة
فتتمثل يف إقامة مركز ديب الدويل للمؤمترات الذي أعد
الستقبال اجتامعات صندوق النقد والبنك الدوليني.
تدعم املعارض واملؤمترات صناعة السياحة ألدائها
األدوار التي تساعد يف قدوم املشاركني يف هذه
الفعاليات ،وتشغيل منظومة النقل واملواصالت
"الطريان ... ،إلخ" ،وقضائهم الليايل السياحية يف البلد
املضيف ،وكونها وسيلة دعاية وإعالن للبلد املنظم
لهذه األنشطة والفعاليات .ومتثل سياحة املعارض
واملؤمترات إحدى األمناط السياحية التي برزت
بشكل متزايد يف القرن الحادي والعرشين ،يف ظل
ثورة االتصاالت واملواصالت واملعلوماتية .لقد مثلت
املعارض واملؤمترات التي تنظمها ديب جانباً مهامً يف
صناعة السياحة ،ومنها اجتامعات صندوق النقد
والبنك الدوليني 2003م يف ديب ،التي حققت نجاحاً
متميزا ً شهد به الحضور واملراقبون ووسائل اإلعالم.
أماكن العرض

حيث إن مجمع قاعات العرض مبركز ديب التجاري
العاملي البالغ مساحته  36ألف مرت مربع مبا يف ذلك
حجرات النشاطات هو مركز فريد من نوعه للمعارض
التجارية يف الرشق األوسط ،إذ ميكن استخدام قاعات

العرض بصورة منفصلة إلقامة عدة فعاليات يف آن
واحد أو تجميعها الستضافة معرض كبري واحد ،كام
يوجد باملدينة عدة أماكن أخرى تناسب الفعاليات
الصغرى والكربى عىل حد سواء ،وترتاوح هذه ما بني
العرض الجوى الذي أقيم يف مركز املعارض يف مطار
ديب الدويل والذي تم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض
بتقنية عالية إىل مركز معرض املنتجات الوطنية إىل
معارض املنتجات الوطنية األخرى يف قاعات الفنادق
باإلضافة إىل قاعة ديب للمؤمترات التي أقيم بها مؤمتر
صندوق النقد والبنك الدوليني ديب 2003م.
خدمات اإلسناد

باإلضافة إىل إن خربة ديب يف قطاع املعارض واملؤمترات
تنعكس يف وجود خدمات إسناد عالية الجودة ،إذ يوجد
يف املدينة العديد من منظمي املؤمترات واملعارض
املؤهلني ومصممي أجهزة ومعدات العرض ومكاتب
اإلعالن والعالقات العامة واملرتجمني والطابعني إلخ،
باإلضافة إىل نظام االتصاالت الكفء والفعال وخدمات
الربيد التي تؤمن سالسة العمل التجاري.
أصبحت دولة اإلمارات إحدى األماكن املتميزة
واملعروفة عاملياً يف تنظيم املعارض ،واتجه هذا النشاط
للزيادة من عام آلخر ،مع توفر مقوماته ،والفعاليات
األخرى سواء كانت معارض ذات طابع محيل أو
إقليمي أو عاملي.

مقاالت
تحقيق
إكسبو  2020في دولة
اإلمارات

الهوامش والمراجع:

( )1محمد املنجي ،اإلمارات تفوز
باستضافة إكسبو  ،2020ديب ،املسار،
ع ،67هيئة الطرق واملواصالت يف ديب،
يناير 2014م ،ص.9
( )2عادل عبد الجواد الكردويس ،اآلباء
املؤسسون ودولة االتحاد ،ديب ،مجلة
الضياء ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب ،ع ،130ديسمرب 2013م ،ص
ص. 8،9
( )3محمد البدري محمد نبيه ،مواقع
املوانئ واملناطق الحرة :دراسة جغرافية
ومناذج عربية وعاملية ،القاهرة ،بحث
قدم للمؤمتر السنوي الثاين عرش
"إدارة أزمة االستثامر ىف ضوء التكتالت
االقتصادية العاملية" ،الذي نظمته وحدة
أ.د محمد رشاد الحمالوي لبحوث
األزمات بكلية التجارة بجامعة عني
شمس 1-2 ،ديسمرب 2007م ،ص.802
املرجع السابق ،ص)4( .802
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النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

إضاءات

كسبت دولة اإلمارات العربية املتحدة
ممثلة يف مدينة ديب التحدي ،وفازت يف
تاريخ  27نوفمرب  2014م برشف استضافة
معرض إكسبو  ،2020الذي يقام ألول مرة
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
وجنوب آسيا .هذا اإلنجاز كان له طعم
مختلف ،حيث تحقق ودولة اإلمارات
تستعد لالحتفال باليوم الوطني الثاين
واألربعني ،كام تحقق بحصول اإلمارات
عىل  116صوت ًا من أصوات أعضاء
املكتب الذين لهم حق التصويت والبالغ
عددهم  ،164بنسبة  ٪ 71مقابل 29
ملدينة إيكاترينربغ الروسية .فازت دولة
اإلمارات العربية املتحدة ممثلة مبدينة
ديب باستضافة (معرض إكسبو الدويل
 ،)2020أكرب معارض العامل وأعرقها،
وذلك بعد منافسة دولية يف التصويت
الذي جرى يف العاصمة الفرنسية
"باريس" واقرتع خالله مندوبو 165
دولة عضوة باملكتب الدويل للمعارض،
الجهة املسؤولة عن تنظيم معارض
إكسبو واإلرشاف عىل الدول املضيفة،
الختيار الدولة الفائزة ،حيث تغلب
عرض االستضافة اإلمارايت عىل العروض
املقدمة من مدن :ساوباولو الربازيلية،
وإيكاترنربغ الروسية ،وإزمري الرتكية.
ويتزامن انعقاد معرض "إكسبو الدويل"
مطلع العقد املقبل مع احتفاالت اليوبيل
الذهبي لتأسيس دولة اإلمارات ،األمر
الذي يعزز من قيمة الحدث ويعمق من
رمزيته الرتباط توقيته باالحتفال مبرور
خمسني عا ًما عىل أول إنجاز حقيقي
عرفته دولة اإلمارات ،حيث يعود الفضل
يف نهضة اإلمارات التي مكنتها من الفوز
باملعرض األعرق واألضخم عامل ًيا لهذا
االتفاق التاريخي الذي أمثر قيام دولة
االتحاد .ومن املنتظر أن يكون ملعرض
إكسبو الدويل مردود اقتصادي ضخم
بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،حيث
تشري الدراسات املبدئية إىل أن استضافة
املعرض ستكون سب ًبا يف إيجاد نحو 277
ألف فرصة عمل يف الدولة ما بني عامي
 2013و ،2020يف حني ستكون كل فرصة
من تلك الفرص مسؤولة عن تحقيق
االستدامة لحوايل  50وظيفة يف املنطقة
املحيطة التي متتد من أفريقيا حتى

جنوب آسيا مرو ًرا بالطبع بالعامل العريب،
بينام يُقدر عدد زوار املعرض خالل فرتة
انعقاده (ستة أشهر) بنحو  25مليون
زائر سيأيت حوايل  ٪ 70منهم من خارج
الدولة(.)15
ميثل تنظيم املعارض واملؤمترات
واالجتامعات من األمناط السياحية التي
ارتبطت بالتقدم الحضاري والعلمي،
والتكنولوجي الذي يعيشه العامل القرن
الواحد والعرشين يف ظل ثورة املعلومات
واالتصاالت ،فأصبح يوجد العديد من
الجهات واملنظامت التي تتوىل تنظيم
وعقد املعارض واملؤمترات واالجتامعات
اإلقليمية والدولية بصورة دورية خالل
فرتات زمنية معلومة ومحددة.
خالصة القول :يعرب فوز ديب كإحدى
اإلمارات السبع يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،عن نجاح دولة االتحاد التي
أعلن عن قيامها املغفور له بإذن الله
الشيخ زايد وإخوانه أعضاء املجلس
األعىل حكام اإلمارات يف الثاين من
ديسمرب  1971م ،ويؤكد عىل النجاحات
واإلنجازات العديدة التي تحققت يف ظل
دولة االتحاد ،وميثل مثرة لجهود الدولة
يف مجال تنظيم املعارض واملؤمترات
والفعاليات التي ترتبط بصناعة السياحة
يف دولة اإلمارات.

إماراتي وافتخر
اتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه اهلل ،وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وإلى إخوانهما أعضاء المجلس
األعلى حكام اإلمارات ،وأولياء العهود ،وإلى شعب دولة
اإلمارات العربية المتحدة بمناسبة االحتفال باليوم الوطني
الثالث واألربعين للدولة ،سائلين المولى  -عز وجل  -أن
يحفظ دولتنا وقيادتنا الرشيدة.
لقد سطر التاريخ في سجالته أجمل العبارات عن مسيرة
االتحاد التي شكلت مرحلة مهمة في تاريخ شعوب
المنطقة ،وقدمت نموذج ًا فريداً عن التالحم الغير مسبوق
لدولة نجحت بفكر ورؤية قيادتها في لفت أنظار العالم
إليها بحضارتها وتقدمها ،وأوضحت معنى الوحدة الوطنية
فأصبحت مناسبة جليلة تذكرنا بالوحدة والتالحم والسمات
األصيلة التي تميز بها قادة هذا البلد الكريم.
إننا إذ نحتفل بيومنا الوطني الــ ،43فإننا نحتفل بإالنجازات
العظيمة التي تحققت على يد صاحب السمو رئيس الدولة
حفظه اهلل وبمساندة إخوانه حكام اإلمارات  ،وبتفاني
أبناء اإلمارات المخلصين ،تلك االنجازات التي ال تنطفئ
فيها مشاعل اإلبداع واالبتكار ،وبتحقيقها نستشرف غداً
أفضل لدولتنا ،ونستلهم من حكمة قيادتنا المسار القويم
لنهضة االتحاد وتعزيز مؤسساته.
وأخيرا نسأل المولى عز وجل أن يديم نعمة األمن واألمان
على بالدنا مجددين في الوقت ذاته العهد والوالء لقائد
المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،الذي أصبحت اإلمارات بقيادته الحكيمة
نبعا للعطاء وعنوان ًا للمجد وواحة لألمن واألمان ونموذج ًا
للبناء والتقدم.

أمكنة وأزمنة

ً
تحية
هنا وقف التاريخ
لزايد وراشد والحكام

" دار االتحاد " ..
َّ
زفت بشارة قيام
دولة اإلمارات إلى
العالم أجمع

ً
ً
ً
تعد "دار االتحاد" في دبي إرثا تاريخيا إماراتيا  ،حيث شهدت توقيع معاهدة تأسيس أول دولة اتحادية في العالم العربي ،وإعالن ميالد دولة
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب
اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام  ،1971على أيدي القائد المؤسس المغفور له
بإذن اهلل ً
ً
وتقديرا لهم.
التاريخ تحية
وإخوانهما الحكام الذين وقف
اهلل ثراه ،وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يرحمه اهلل ً ،
ً
ً
ً
ويرفرف العلم الذي رفعه زايد وإخوانه الحكام قبل  43عاما ،معانقا السحاب على ارتفاع  120مترا  ،وشاهدا على إنجازات سجلها التاريخ بأحرف
من ذهب.
إعداد :وليد الشحي

لعبت دار االتحاد التي تقع عند الطرف الغريب لشارع الثاين من ديسمرب" ،الضيافة
سابقاً" يف ديب دورا ً جوهرياً يف التاريخ املعارص لدولة اإلمارات ،وفيها تم انتخاب املغفور
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة ،واملغفور له بإذن الله الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً له ،وأعقبت تلك اللحظات وقائع وأحداث وخطوات
تاريخية كربى توثقها اليوم اللوحات املعروضة يف معرض دار االتحاد التي تعكس تلك
اللحظات التي أعقبت خروج حكام اإلمارات بقيادة املغفور له الشيخ زايد ،واملغفور
له الشيخ راشد رحمهام الله إىل الساحة الخارجية الرحبة لدار االتحاد بقرص الضيافة
لتتويج قيام دولة اإلمارات برفع العلم االتحادي أول مرة ،وسط احتشاد الحضور من
رواد االتحاد وشهود الحدث الرسميني واإلعالميني العرب واألجانب ولفيف من أبناء
شعب اإلمارات.
حكاية وثائقية

تحيك “دار االتحاد” لزائريها باملعلومات والصور واألفالم التسجيلية ،وعرب خمس مراحل،
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رحلة بناء اإلمارات ،مقدمة مخزوناً معرفياً كبريا ً لألجيال الجديدة ،حيث تسلط املرحلة
األوىل بعنوان «مرحلة ما قبل االتحاد» ،الضوء عىل الحياة االجتامعية واالقتصادية
والسياسية يف املنطقة قبل االتحاد ،واكتشاف البرتول ،وتعرض أشهر القبائل التي استقرت
يف املنطقة ودورها ،تليها املرحلة الثانية للمعرض التي تستعرض «أسباب قيام االتحاد»،
من خالل الرتكيز عىل املوقع الجغرايف ،واألطامع الخارجية ،والتنافس األورويب يف املنطقة
للسيطرة عىل الطرق التجارية ،وكذلك اكتشاف البرتول.
وترصدت املرحلة الثالثة ملعرض الدار املعلومات املتعلقة مبراحل قيام االتحاد الثنايئ و
التساعي والسباعي ،وتقدم معلومات حول العلم والنشيد الوطني ،أما املرحلة الرابعة
فرتكز عىل «إعالن االتحاد» ،الذي تم يف الدار يف الثاين من ديسمرب ،والذي ألقى خالله
املغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،خطاباً تاريخياً للرتحيب بالجامهري يف
دولتهم الوليدة ،وشهد هذا اليوم رفع علم الدولة للمرة األوىل معلناً قيام دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وحينها التقطت الصورة التذكارية الشهرية التي تجسد حالياً شعار
«روح االتحاد».

أمكنة وأزمنة

معلم سياحي ورمز تاريخي

يذكر أن ''قرص الضيافة'' شيد عام 1965م ،واستمر العمل فيه مدة  6أشهر بعد أن أمر
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،رحمه الله ،بإنشاء املبنى وفق مواصفات حدّدها سموه.
والحقاً ،قامت بلدية ديب بتجميل ''دار االتحاد'' وتطويرها ،فحولتها إىل معلم سياحي ورمز
تاريخي ،نظرا ألهمية الدار التاريخية التي شهدت انطالق االتحاد ،فأزيلت املباين القدمية
املحيطة بها وجرى تحويل املكان إىل ميدان تتوسطه قاعة توقيع اتفاقية االتحاد التي تعترب
رمزا ً تاريخياً تجسد لحظة قيام الدولة ،لتضم القاعة الصور والوثائق القدمية التي صممت
عىل نحو يتيح للزوار رؤيتها أثناء زيارتهم للميدان .ويف هذا الرصح'' ،دار االتحاد'' ،وعقب
إنشاء مبنى ''قرص الضيافة'' ومرافقه يف عقدي الستينات والسبعينات ،استقبل املغفور
له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عددا ً كبريا ً من الوفود الرسمية ورؤساء الدول الذين
أقاموا يف دار الضيافة.
كام تعترب الدار موق ًعا لثاين أكرب علم لإلمارات العربية املتحدة ( 4020مرتًا) الذي يعلو
عمودًا بارتفاع مائة وعرشين م ًرتا والذي تتم إضاءته ليالً ،وال ميكن أن تخطئه عني حتى عن
بُعد؛ وذلك بسبب حضوره القوي واملهيب .وكونها من العالمات البارزة؛ فتعترب دار االتحاد
اليوم هي الوجهة األساسية للمحتفلني باليوم الوطني  ،حيث يشارك املواطنون من جميع
أنحاء الدولة يف إحياء ذكرى حدث من أهم األحداث التي مهدت الطريق نحو تحقيق
اإلنجازات البارزة للشعب اإلمارايت.
مصادر المواد والصور :

أرشيف وكالة أنباء اإلمارات.أرشيف جريدة االتحاد.-أرشيف جريدة البيان.
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ومضات

وجاءت املرحلة الخامسة واألخرية تحت عنوان «إنجازات االتحاد» التي تتمثل يف معامل
معامرية وعمرانية يف إمارات الدولة ،كان لها بالغ األثر يف دعم مسرية االتحاد والتطور
التي تشهده اإلمارات ،أبرزها مرتو ديب ،وجزيرة النخلة ،وبرج ديب ،قرص الثقافة ،وجامعة
الشارقة ،ومسجد الشيخ زايد ،وغريها.
ويف الدار رفرف العلم رمز االتحاد بألوانه األربعة التي ترمز للقيم األصيلة يف هذا املوقع
الذي ارتفع فيه هذا العلم ألول مرة ،يرفرف اليوم عالياً علم ضخم عىل سارية بارتفاع 120
مرتا ً ،وقاعدة بارتفاع  33مرتا ً ،والتي بدأ تنفيذها يف  19مايو عام  2000وتم االنتهاء منها
يف  29نوفمرب  ،2001وتكلفت  6.5مليون درهم ،مصنوعة من الفوالذ اإلنشايئ الذي تتم
معالجته وحاميته من العوامل الجوية التي قد تسبب التآكل والصدأ ،وتم صبغها بصبغٍ
يقاوم العوامل الخارجية بلونٍ ذهبي.
وتتم عملية رفع وإنزال العلم بشكلٍ آيل من خالل أجهزة ميكانيكية خاصة ،كام تم تزويد
السارية باإلضاءة التحذيرية الخاصة بالطائرات ،وفقاً ألنظمة وتعليامت دائرة الطريان
املدين ،وبذلك تحول املكان إىل معلم حضاري ،ومبنى تاريخي يعرض ويوثق فعاليات
وصور تلك األحداث الوطنية املصريية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب رعاه الله ،أمر بإعادة تأهيل دار االتحاد بكل تفاصيلها كام كانت عليه
عند إعالن اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة منها يف  2ديسمرب عام .1971
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم“ ،إن هذه الدار متثل إرثاً تاريخياً
لدولة اإلمارات ،ومعلامً مهامً لألجيال القادمة ،والحفاظ عليها هو حفاظ عىل لحظات
تاريخية وتخليد لذكريات وطنية وتوثيق لتجربة وحدوية عربية كانت ومازالت وستبقى
بإذن الله من أنجح التجارب الوحدوية يف الوطن العريب”.
وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،أن لحظات رفع علم دولة اإلمارات
ألول مرة يف هذه الدار هي لحظات مألتنا جميعا وما زالت بكل مشاعر العزة والفخر
واالستقاللية والوحدة أيضا ،وانتخاب زايد رئيساً وراشد نائباً يف نفس املكان كان بداية
االنطالقة لرحلة مباركة من البناء والتطور يف أرض اإلمارات الطيبة ،وواجبنا تجاه أبناء
الوطن أن نخلد لهم هذه اللحظات العظيمة ،ونذكرهم جميعاً أن تواضع البدايات ميكن
أن يؤدي إىل نهايات عظيمة إذا رافقها اإلخالص للوطن ،والعزمية الصادقة ،والهمة العالية”.

وليد الشحي

waleedalshehhi07@gmail.com

عبارات في حب اإلمارات
منذ صغري وأنا مهووس بكتابة عبارة ( الثاني من ديسمبر اليوم
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ) على كل مكان  ..كنت
الوطني
ً
أخطها دوما في دفاتري ومذكراتي حتى حاضري ومستقبلي ،
أكتبها كاسمي بجميع أنواع الخطوط العربية التي أجيدها  ،وأكثرها
ً
إمتاعا لي الخط الديواني المتعرج االنسيابي المائل إلى الرومانسية
ً
والجمال كدليل حب وعشق ماله آخر  ،فصارت عبارة أكتبها بدمي
ٌ
ووجداني ومشاعري وقلبي قبل أناملي  ..هي بالفعل عبارة
تستحق النحت في األفئدة والقلوب  ،كيف ال وهي التي أعلن
على إثرها عن قيام دولة هامتها السماء  ،وغايتها العطاء ،
وحاضرها السخاء ،ومستقبلها النماء.
ٌ
ٌ
بالخير تدوم
وذكرى
،
يدوم
القلب
يوم ليس كأي يوم  ،يوم في
ُ ًِ
ٌ
ُ
َّ
مول ِد أغلى البالد  ،شيدها زايد وشاد  ،وزادها حسنا وزاد ،
 ،يوم ِ
َ
َّ َ
ُ
َ
نيل األماني
وح ُد القلوب ( و اإلياد )  ،فنال ما َ أراد وما يراد  ،في ِ
راية االتحاد.
األبناء واألحفاد  ،تحت ٌ ِ
والمراد  ،بجمع ٌ ِ
بأرواحنا
نفديك
أنت غالية في الفؤاد ،
ِ
ِ
أنت عظيمة يا بالد  ،كم ِ
كم ِ
يحميك من الشرور واألحقاد.
وندعو اهلل رب العباد  ،أن
ِ
والعتاد ّ ،
بفضل علم الغيوب توحدت فينا القلوب وأضيئت لنا الدروب ،
لنعلن للعالم والشعوب بأن االتحاد قدر الشعوب  ،نعم للسلم ال
للحروب.
أعزائي ً ..وفي خضم احتفاالتنا باليوم الوطني الثالث واألربعين
ُ
تذكرت رجاال كانوا معنا باألمس َ القريب قدموا للوطن الغالي
َ
والنفيس  ،ومن بينهم ( شهيد العلم ً) محمد زيد الشحي مدير فرع
هيئة الهالل األحمر برأس الخيمة سابقا  ،والذي وافته المنية في
األول من ديسمبر من العام الماضي أثناء احتفاله باليوم الوطني
ففارقت روحه الحياة وجسده ملفوف بعلم الدولة بعد أن سقط
من منزله إثر محاولته نصب العلم على سارية المنزل  ،وكذلك شهيد
الوطن والواجب طارق الشحي أحد أبناء القيادة العامة لشرطة رأس
على أرض مملكة البحرين مطلع شهر
الخيمة  ،والذي لقي وجه ربه
ً
مارس من العام الحالي  ،مدافعا عن الحق والواجب والعدالة ،
ً
وملبيا نداء وطنه اإلمارات وإخوانه وأشقائه البحرينيين  ..تغمدهما
اهلل بواسع رحمته وأدخلهما فسيح جناته مع األنبياء والصديقين
والشهداء والصالحين ..آمين يا رب العالمين.
ومضة أخيرة :
ً
ّ
ّ
شخصية ..
الوطنية ليست جوازا وهوية  ،أو خالصة وبطاقة
ّ
ّ
ّ
الثبوتية
الخارجية  ،واألوراق
داخلية تفوق المظاهر
الوطنية مشاعر
ّ
ّ
 ..الوطنية تضحية حقيقية  ،وتقديم الروح والمنية لإلمارات األبية ..
الوطنية والء  ،وفاء  ،عطاء فاق هام السماء.
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واحة األدب

حسن حمامرة

هذا املساء سأقف عىل أعتاب الرصيف املطل عىل الخور مستندا ً عىل املقاعد
الحجرية هناك.
سأشغل عيني الثالثة « الديجيتال” أللتقط من خاللها كل األشياء الجميلة التي
ستكون موجودة يف ذات اللحظة يف عروس الشامل “رأس الخيمة” .يف هذا
املساء تحديدا ً رأيت ألواناً أربعة فقط تغطي املكان الذي كنت فيه ،بل كل
اإلمارة وأخواتها الست ،رأيت األبيض واألخرض واألسود واألحمر ،هي ذاتها
األلوان التي تشكل منها علم اتحاد اإلمارات.
قرأت الوجوه واألشجار والشوارع والسيارات فألجمتني أصواتها العذبة وهي
تغني:
“ عيشي بالدي عاش اتحاد إماراتنا
عشت لشعب دينه اإلسالم هديه القرآن
حصنتك باسم اهلل يا وطن»
وأبهرتني – كعادتها – حلة المركبات وجمالية العبارات
المكتوبة عليها:
“إماراتي وأفتخر”
“عاشق الوطن”
“في حب اإلمارات”
“يارب احفظ اإلمارات»
“ دولة الخير لها المجد اكتمل  ،،،وعلت علياؤها عليا الزحل”
“كلنا عرب زايد”
“كلنا خليفة” روح االتحاد .« 43

أي زحمة يف حب الوطن هذه؟!! وأي انتامء يجعل من سامء اإلمارات ملونة-
ليس بألوان الطيف هذه املرة – وإمنا بألوان هي األغىل عىل القلوب ؟!! أي أزمة
أفراح هذه التي وطئت أرض الخري والوحدة أرض اإلمارات؟!!
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سيطر عىل كل حوايس ومشاعري طفل ال أظنه قد تجاوز الخمس سنوات ،يلبس
ثوباً «كندورة” مطرزا ً بكل تفاصيل اإلمارات الجغرافية ،معتمرا ً كوفية « تحيك
قصة علم هو األغىل عىل قلب كل إمارايت ،تحيك رواية دامت أربعة عقود وأكرث،
بدأها رجل عظيم اسمه الشيخ زايد – طيب الله ثراه ، -رواية بدأت باالتحاد
لتستمر أيضاً باالتحاد براية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –
حفظه الله– الذي عرف معه كل إمارايت وكل من وطئت قدمه أرض اإلمارات
معنى أن يكون اإلنسان إنساناً ،وكيف للبسمة أن ترسم عىل محيا كل منهم وال
تفارقهم أبدا ً ،وأن األرض بحرضتهم ال تدور ،وأن حيلولة الصحراء واحات خرضاء
عشقية كانت معهم.
وأنت يف اإلمارات تشعر بأنك مكبل بالعشق ،فرتى صحراءها أنثى استثنائية،
ورمالها بطبيعتها خصالت شعر منسدلة عىل أطرافها وعىل وجهها البهي ،ونخيلها
غذا عينني واسعتني يف طرفهام حور سيصيبك حتامً مبقتل لشدة جاملها.
بعد كل هذه املشاهد التي غلفتني من كل نواحي جسدي أركنت «الكامريا»
جانباً ،عىل يقني مني بأن الصور التي يلتقطها القلب تظل باقية بكل تفاصيلها،
أركنتها وتابعت إمعاين النظر بكل ما أوتيت من تركيز عىل هذه املواقف
واملشاهد واللحظات التي ال تنىس ،فطارت الدموع من عيني ميامات مساجد قد
حلقت وحطت فوق محراب أجفاين.
يا أم الخري يا إمارات ،أيتها العبقة برائحة رمال صحرائك ،يا حناء الرباءة وشمس
األصيل ،يف كل مرة أراك فيها تبدين بصورة مختلفة أيتها املختلفة ،فبحرضتك
تنتهي الحكايات.
يا إمارات ،،هبيني شيئاً من خصالك.
يرشفني أن أنقش اسمي يف ذيل ما صورت ،بحنائك يا وطن.

تقرير

إدارة شرطة
المنافذ

والمطارات..

نجاحات
متتالية
ومستقبل
بارز في تعزيز
مسيرة األمن
واألمان
استحدثت إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة
رأس الخيمة مع الهيكل التنظيمي الجديد عام
2011م،حيث كانت بالسابق تضم عدة نقاط أمنية
تابعة إلدارة مراكز الشرطة الشاملة ،حتى صدور
الهيكل الجديد لتضم نقطة أمن المطار ،نقطة منفذ
الدارة ،فرع ميناء رأس الخيمة ،فرع ميناء الجزيرة
الحمرا ،فرع ميناء الجير وفرع ميناء صقر ،وتتلخص
مهامها الرئيسية في غرفة العمليات والمراقبة
والمتابعة وفحص وإبطال المتفجرات ،وتهدف بذلك
المجتمع
إلى فرض ًاألمن والسيطرة األمنية على
ً
وإبقائه ًخاليا من أي نشاط إجرامي ،سواء جوا أم
ً
بحرا أم برا باستخدام األجهزة والمعدات والتقنيات
المتقدمة في مجاالت أمن وحماية المنافذ من
خالل تنفيذ العديد من برامج العمل الخاصة التنسيقية
السياسات
مع الجهات المختصة لضمان تطبيق
ً
والمعايير االتحادية والتعليمات الخاصة وفقا ألعلى
المستويات .
تحقيق :زينب يحيى المعز
تصوير :مصطفى إيبي
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تقرير

العقيد سالم سلطان الدرمكي

المقدم أحمد سعيد المنصوري

الرائد إبراهيم جاسم الطنيجي

أساليب حديثة تالمس احتياجات مجتمعنا األمنية

وأكد العقيد سامل سلطان الدرميك ،مدير إدارة رشطة املنافذ واملطارات ،إن التطور
جز ٌء من ثقافة القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة والتميز عنوان مستمر ومتجدد
لخدماتها ومبادراتها التي لن تتوقف ،حيث تستعني بكل التقنيات واملامرسات العاملية
لتطويرقدرات منتسبيها حتى يستطيعون أن يقدموا للمجتمع خدمات ذات قيمة
مضافة .تعترب اإلدارة من اإلدارات املستحدثة املشهود لها بالتميز يف أدائها حيث ت ّم
مدها بأكفأ الكوادر البرشية املدربة التي تعمل عىل حفظ النظام العام وأعامل الرقابة
األمنية للمساهمة يف تعزيز الجهود املبذولة ،واستطاعت تحقيق مستويات متقدمة من
األداء يف مجاالت العمل واالنتقال من األساليب الروتينية إىل األساليب العرصية الحديثة
التي تالمس احتياجات مجتمعنا يف تعزيز مسرية األمن واألمان لتحقق مستويات
متقدمة يف االرتقاء بكفاءته الخدمية للجمهور .وقال ،أن أفراد اإلدارة يخضعون للعديد
من الدورات التدريبية يف نفس مجالهم ،وذلك يف إطار سعي القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة الدائم إىل رفع مستوى األداء للمنتسبني وتزويد الكوادر باملهارات واملعارف
الجديدة ،والتي تسهم بدورها يف تجويد األداء املهني للمشاركني ،وأفاد بأنه ال يقل
عن  % 80من الكادر البرشي من مواطني الدولة يشغلون العديد من املهام ،ومنها
مشغلو أجهزة ،أعامل التفتيش ،كادر متخصص بالكوارث واألزمات ،مؤكدا ً بأن بعض تلك
الدورات التدريبية تندرج خارج الربنامج التدريبي الخاص بوزارة الداخلية .
إشادة بالتعاون المطلق

وأشاد عىل مدى التعاون املثمر والبناء والتنسيق املتواصل للجهود بني اإلدارة والعديد
من الجهات الحكومية كهيئة الطريان املدين ،الهيئة العامة ألمن املنافذ والحدود
واملناطق الحرة ،سلطة املواىنء ،دائرة الجامرك ،جوازات املنافذ ،قيادة حرس السواحل،
قيادة حرس الحدود ،معهدي ديب وأبوظبي للطريان وغريها من الجهات األمنية عىل
مستوى الدولة  ،ما يجسد الرشاكة االسرتاتيجية ويخدم املصلحة العامة ويعزز أمن
وسالمة املواطن واملقيم عىل حد السواء  .وأشار بأن اإلدارة تختص باإلرشاف واملتابعة
املبارشة عىل مهام كافة أقسامها ورقابة األعامل اإلدارية وامليدانية ،كام تقوم بالتنسيق
مع قسم األسلحة واملتفجرات بإدارة التحريات واملباحث الجنائية برأس الخيمة عند
االشتباه بوجود أي مواد مشبوهة ،اإلرشاف عىل تفعيل غرف العمليات كافة من حيث
توفري كافة متطلباتها للسيطرة يف املنافذ الربية والبحرية والجوية ،كذلك تقوم بوضع
الخطط األمنية املختلفة ملجابهة أي حالة طارئة ،إصدار تصاريح وتراخيص أمنية للزوار
عند دخولهم للمطار أو املنافذ.
إنجازات متتالية

وبتوجيهات سمو القائد العام ،تم تنظيم العديد من الزيارات التعريفية والتنسيقية
ملختلف املواىنء واملطارات واملنافذ عىل مستوى الدولة ،بهدف إقامة املقارنات املعيارية
وتطبيق أفضل املامرسات حيث نتيج عنها تفعيل غرفة العمليات مبطار رأس الخيمة،
تفعيل مكتب مركزي إلصدار التصاريح األمنية الخاصة باملواىنء البحرية ،إنشاء مبنى
خاص مبكتب التصاريح يف ميناء رأس الخيمة يشمل سكن األفراد بالتعاون مع سلطة
مواىنء رأس الخيمة ،كام تم إنشاء مبنى لقسم رشطة ميناء صقر ،وتفعيل مكاتب إدارة
رشطة املنافذ واملطارات بأفرعها الرئيسية والسكرتارية والقلم مبركز رشطة املعمورة
الشامل ،فضالً عن إنشاء غرفة مكيفة لعنارص التدقيق للخروج والدخول ملنفذ الدارة

الرائد سيف أحمد المزروعي

الرائد محمد علي الشحي

الحدودي ،كام تم توفري عدد من املكيفات الهوائية الخارجية لعنارص التفتيش ملنفذ
الدارة وتوزيع الكوادر البرشية عىل جميع أقسام اإلدارة بالشكل الصحيح .
تجهيزات حديثة ومتابعة حثيثة

املالزم عبدالوهاب إبراهيم العبدويل مدير فرع الفحص واإلبطال ،أشار إىل أنه يتم
إعداد الخطط الخاصة بفحص وإبطال املتفجرات يف املنافذ واملطارات ،ومتابعة جميع
املستلزمات الالزمة لضامن سري العمل وفق الخطط االسرتاتيجية لوزارة الداخلية ،وذلك
بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات االختصاص املشرتك لتبادل الخربات واملعلومات
االزمة ،كام يتم إعداد التقارير الدورية عن نتائج تنفيذ الخطة أو املهام بالفرع ،مشريا ً
إىل حصول اإلدارة العام املنرصم 2013م ،عىل شهادة اآليزو يف الجودة .
استحداث مكتب تحقيق مركزي

املالزم عيل عبيد الزعايب مدير فرع التحقيق والبحث الجنايئ ،أفاد بأنه خالل الفرتة
املقبلة سيتم تفعيل مكتب التحقيق املركزي باإلدارة عىل أن يقوم بدوره باستالم كافة
القضايا بشكل كامل دون اللجوء إىل مراكز الرشطة وتحويلها إليهم ،وأشار إىل أن مهمة
الفرع تتلخص يف التحقيق مع املتهمني واملخالفني واملشتبه بهم وتوثيق األدلة واإلثباتات
واستكامل ملفاتهم وإحالتهم إىل الجهات املختصة .
أمن وراحة المسافرين

ويشري املقدم أحمد سعيد املنصوري رئيس قسم رشطة مطار رأس الخيمة ،إىل أن
التدريب يعترب مساندا ً وداعامً لقدرات الفرد،خاصة مبا يكفل له التوافق مع متطلبات
العمل األمني ومن ثم أداء العمل بطريقة جيدة ،كام أن التدريب يكفل تطوير
معلوماتهم وتنمية قدراتهم عىل أداء أعاملهم وذلك ألن هناك تطورا ً مستمرا ً يف العلوم
واملعارف ،األمر الذي يستلزم إحداث تطوير مستمر يف نظم وأساليب العمل ،وهذا األمر
يقتيض تسليح املنتسبني وتزويدهم باملهارات واملعارف الجديدة واملساعدة ألداء العمل
بكفاءة وفاعلية من خالل التدريب .وأكد املنصوري بأنه وخالل فرتة وجيزة واتباعاً
لنهج وزارة الداخلية ،وتنفيذا ً لرؤية القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،اتسعت دائرة
منجزات قسم رشطة املطار مبا خطته من اسرتاتيجيات وخطط طموحة أسهمت يف
بناء أرضية ثابتة من خالل فرض النظام ومراقبة األشخاص جيدا ً من وقوع أي مخالفة،
وبذلك رسم القسم صورة مرشفة وحضارية لألداء املتميز ،وتتمثل تلك املنجزات يف
تعزيز مسرية األمن واالستقرار للمجتمع وأفراده ومؤسساته املختلفة وكسب ثقته،
وتبني
حيث استطاع القسم أن ينجز هدفاً مهامً وهو تحقيق أمن املجتمع وسالمته،
ّ
مجموعة من القيم العامة التي عملت عىل تعزيزها والحفاظ عليها ،وهي النزاهة
واألمانة والشفافية يف أعىل املستويات ويف جميع األوقات والظروف ،وذلك لزرع األمن
واالطمئنان يف نفس كل مواطن ومقيم وزائر عىل أرض هذه الدولة التي طاملا عرفت
بأمنها واستقرارها  .وأفاد بأن القسم مييش بخطى ثابتة ضمن منظومة العمل العاملي
الدويل وفقاً لالشرتاطات املتفق عليها ،مشيدا ً بالجهات املتعاونة ،والتي تقوم بتدريب
املنتسبني ،وباملحارضين الذين يلقون الدورات بكل اقتدار وتعاونهم املستمريف تدريبهم
مبا يعزز من الجهود املتواصلة يف توفري األمن واالستقرار يف إماراة رأس الخيمة  .وأوضح
بأن القسم يتضمن :فرع الخدمات املساندة ،فرع الحراسات والدوريات ،فرع الكشف
والتفتيش ،فرع أمن الطريان الداخيل ،فرع الشحن الجوي ،الفتاً إىل الدور الكبري الذي
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تقرير

النقيب عمر بن جمعة

النقيب عارف محمد الشحي

مالزم أول مصبح الكاسب

تقوم به اللجنة التنسيقية ألمن املطارات لتوحيد إجراءات العمل عىل مستوى الدولة،
وملا يقوم به املهندس الشيخ سامل بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين من
توفري قاعات إلقامة الدورات التدريبية ،ودعمه املتواصل والالمحدود ،وذكر بأنه تم
التعاقد مع رشكة (ردالين) إلعداد برنامج تدريبي العام املنرصم مبعدل  12دورة تدريبية
تتناسب مع املتطلبات الدولية  .وقال بأنه تم تفعيل غرفة العمليات التي ترشف فنياً
عىل جميع العمليات باإلدارة وتعترب حلقة وصل مع الربج والضابط املناوب ملتابعة سري
الطائرات والدوريات .
وأكد بأنه يتم تنظيم العديد من االجتامعات الدورية وأخرى طارئة تعتمد حسب
الحالة األمنية للوقوف عىل حيثياتها ،وأنه يتم حل جميع املشاكل من خالل وجود
كادر برشي متخصص ومدرب يف كيفية التعامل مع الجميع ومع األجهزة املستخدمة
يف التفتيش بالطرق الصحيحة والسليمة ،ذاكرا ً بأن القسم يحتوي عىل أكرث من % 95
من املوظفني املواطنني .
رجل الشرطي بالمطار هو واجهة الدولة

الرائد سيف أحمد املزروعي مدير فرع الحراسات والدوريات ،أشار بأن من مهام فرعه،
تأمني الركاب واملوظفني واملطار بشكل عام ،وتأمني البوابات والقاعات ،بحيث يتم
توزيع الكادر البرشي عىل مختلف البوابات وداخل مبنى املطار للتأكيد عىل فرض
األمن والسالمة للجميع ،وذكر بأن الدوريات نوعان ،املتحركة مبركبات الدوريات ،وأخرى
راجلة ،وأكد بأن رجال الرشطة مببنى املطار ،يعتربون الواجهة لإلمارة عند أي زائر أو
سائح للدولة ،فالبد من االهتامم مبظهره وتدريبه يف كيفية التعامل مع الجمهور لينقل
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المالزم عبدالوهاب العبدولي

المالزم علي عبيد الزعابي

صورة مرشفة عن الدولة ويعطي انطباعاً جيدا ً لدى الزائرين .
ال تفتيش  ..ال سفر

وأكد النقيب عمر بن جمعة ،مدير فرع الشحن الجوي ،بأن من ميتنع عن التفتيش
فلن يتمكن من متابعة رحلته والصعود للطائرة ،حيث إن هناك كميات وأنواعاً معينة
فقط يتم السامح لها للصعود عىل الطائرة وأخذ الترصيح بها ،وذلك للمحافظة عىل أمن
وسالمة الجميع ،كام أن هناك بعض املواد إذا ما اجتمعت مع أخرى ،تتسبب باالشتعال
ولذلك مينع شحنها ،مؤكدا ً بأن املشاكل التي تقع يتم حلها وفقاً للمعايري املعتمدة .
أجهزة دقيقة للتفتيش عن الممنوعات

مالزم أول مصبح الكاسب مدير فرع الكشف والتفتيش ،قال بأنه يتم ومن خالل أجهزة
معينة التفتيش عىل الحقائب واألشخاص بشكل دقيق للكشف عن أي ممنوعات أو
مخالفات قبل صعودهم للطائرة ،كام أنه يتم التدقيق عىل األجهزة يومياً للتأكد من
مدى صالحيتها وفعاليتها .
مهام مكتبية متميزة

مساعد مريم عيل املزروعي تتلخص مهامها املكتبية يف إدخال البيانات وطباعة التقارير
املختلفة ورفعها لرئيس القسم ،كذلك متابعة الصادر والوارد ،باإلضافة إىل تنظيم
االجتامعات والتذكري بها ومتابعة التنسيق مع مختلف اإلدارات واألقسام وغريها من
املهام اليومية ،وقالت بأنها تشعر بالفخر واالعتزاز بهذه الوظيفة ألنها تقدم عمالً وطنياً
يخدم الوطن واملواطن واملقيم .

تقرير

موازين

مساعد مريم علي المزروعي

الرقيب هدى سبيل البلوشي

منفذ حدودي بري غاية األهمية

الرائد محمد عيل الشحي رئيس قسم رشطة منفذ الدارة ،يؤكد ما ألهمية التدريب يف
رفع كفاءة املوظفني لتمكنهم من العمل باحرتافية ودقة عالية ،وقال بأن القسم يقع يف
منفذ الدارة الحدودي الواقع أقىص شامل رأس الخيمة ،ويعد واحدا ً من أهم املنافذ الربية
كون موقعه قريباً من مضيق هرمز بوابة الخليج العريب ،ويقع مبنطقة جغرافية مطلة عىل
ساحل الخليج العريب ومن ناحية الرشق تحده سالسل جبلية مرتبطة مع سلطنة عامن الشقيقة،
وأشار إىل أهمية القسم األمنية ،حيث يعد الرشيان الوحيد الرابط بني محافظة مسندم التابعة
لسلطنة عامن الشقيقة ودولة اإلمارات ،وهو مطل عىل بعض الدول املصدرة للمخدرات
واملتسللني ،لذلك تتعاظم أهمية دوره يف حفظ األمن واألمان داخل الدولة من خالل التفتيش
الدقيق عىل املركبات والتأكد من هوية األشخاص بالتعاون والتنسيق مع الرشيك الرئييس ،دائرة
وبي بإحصائية سنوية
الجامرك ،والجوازات ،وتسليم املركبات املطلوبة لفرع التعقيب وغريها ّ .
تصدر من القسم ،بأنه خالل العام املنرصم 2013م ،قام عدد  515512شخصاً مبغادرة الدولة،
بينام  453661شخصاً قاموا بالدخول إليها ألغراض متفاوتة ،مؤكدا ً بأنه تم ضبط عدد من قضايا
املخدرات بالتنسيق مع الجامرك وتسليمها إلدارة مكافحة املخدرات ،وحاالت أخرى كتهريب
أموال وقضايا سالح وذخرية وعدد من املطلوبني من األشخاص واملركبات وغريها من الواجبات .
حراسة وتأمين المنفذ

النقيب عارف محمد الشحي مدير فرع الحراسات والدوريات ،أشار بأن من مهام فرعه
هو توزيع األفراد والدوريات داخل املنفذ لتوفري الحامية األمنية القصوى والتأكد من فرض
النظام ،ولغرض التأمني والحراسة الالزمني عن طريق الدوريات الثابتة واملتحركة ،مؤكدا ً
بأن من أولويات القسم هو حامية املجتمع وأفراده من شتى أنواع الجرائم الدخيلة عىل
املجتمع اإلمارايت وتقديم الجناة للعدالة .
مطابقة األشخاص كمًاوشك ً
ال

الرقيب هدى سبيل البلويش ،مفتشة نساء منذ عام 2002م ،تقول بأن من مهامها هو التأكد
من هوية شخصية النساء من خالل مطابقة الهوية وجواز السفر بالشكل ،عند الخروج
أو الدخول ،ويف حال ضبط املخالفات من النساء يتم إحالتهم إىل النيابة العامة أو مركز
رشطة الرمس الشامل إلجراء التحقيقات الالزمة ،وذكرت بأنه منذ حوايل العام ونصف
العام ،قامت إحدى النساء من الجنسيات األجنبية – وهي منقبة الوجه – بالدخول ببطاقة
هوية – إماراتية – إال أنه من خالل التفتيش وكشف الوجه ،اكتشف أمرها وتم إحالتها
للنيابة العامة .
مراقبة أمنية بحرية عالية

من جانبه يؤكد الرائد إبراهيم جاسم الطنيجي رئيس قسم رشطة ميناء صقر البحري ،بأنه
يتم تنظيم دوريات عىل مدار الساعة الستقبال البالغات والشكاوى حول مشاجرة بني
العامل أو السائقني وإحالتهم ملركز رشطة الرمس للتحقيق ،كام يقوم القسم بعمل اتصال
دائم ومستمر مع رشكائه من الدفاع املدين والجامرك للتنسيق حول بعض املهام للحفاظ
عىل األمن ومراقبة البوابات وعددهم  5بوابات بالتنسيق مع مسؤويل سلطة امليناء ،وذكر
بأنه تم افتتاح القسم يف تاريخ 1 :فرباير  2009وكان تحت مسمى "نقطة" تابع ملركز
رشطة الرمس ،حيث تم اليوم وبعد إصدار الهيكل التنظيمي الجديد ،تشييد مبنى للقسم
مكيف ومجهز بأحدث األجهزة واألدوات والكوادر البرشية املدربة عىل التفتيش والتصاريح
األمنية .
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العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

 43من األمن واألمان
تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعب ًا في
الثاني من ديسمبر هذا العام بمناسبة عزيزة على قلوبنا،
وهي الذكرى الثالثة واألربعون لقيام دولتنا الغالية باتحاد
إماراتنا السبع في بنيان قوي واحد  ،اتحاد اإلمارات الذي
سجله التاريخ بمداد عزيمة وإرادة باني النهضة والتطور
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل.
إن لتوجيهات ورؤية سيدي صاحب السمو رئيس الدولة
 حفظه اهلل  -والبصيرة الثاقبة ألخيه صاحب السمو نائبرئيس الدولة وجهود إخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات -
حفظهم اهلل  -الفضل األكبر في مواصلة مسيرة التطور
ولهم الفضل فيما آلت إليه الدولة من نقلة نوعية وشاملة
في مختلف الميادين من خالل خطة استراتيجية للحكومة
االتحادية انتهجتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحت
ظل إستراتيجية وزارة الداخلية.
وقد حققت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمةتحت
مظلة وزارة الداخلية خالل السنوات القليلة الماضية إنجازات
كبيرة ترتقي لمستوى المهام الموكلة إليها ،مما أدى
لبناء شرطة عصرية متطورة ذات رؤية استراتيجية تواكب
التطورات والمتغيرات المتالحقة التي يشهدها عالمنا
المعاصر ومتابعة لما يستجد من ظواهر أمنية مختلفة
مكنتها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة
والقضاء عليها وحفظ األمن لكافة مؤسسات وأفراد
المجتمع.
إننا نفتخر بانجازات دولتنا على الصعيد األمني في ظل
توجيهات سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومتابعته المستمرة
لما تحقق من تطور في األجهزة الشرطية التي أصبحت اليوم
تواكب المتغيرات وتتابع المستجدات األمنية بصورة أشمل،
وفق استراتيجية شرطية شاملة اهتمت بالتميز في األداء
وتقديم أجود الخدمات األمنية ،كما شملت كافة الجوانب
المتعلقة بالعنصر البشري واإلمكانيات المادية التي تحقق
الوصول إلى النتائج المرجوة.
فها هي دولتنا تسير قدم ًا وبخطى ثابتة نحو التطور
والتقدم مسخرة الثروات لبناء اإلنسان الذي حظي بالنصيب
األوفر من االهتمام كونه المحور األساسي الذي بجهوده
تستمر عجلةالتقدم والنماء.
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العقيد  /سالم يوسف حسن الزعابي:

راض عن مسيرة حياتي واإلعالم
ٍ
اإلذاعي يستهويني

نهضتنا قامت مع
شعلة االتحاد وتعلمنا
الكثير من قيادتنا

الوجه اآلخر
العقيد سالم يوسف حسن الزعابي
رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل
التحق بكلية الشرطة في بداية
تأسيسها ليكون من خريجي الفوج
األول من الضباط الذين يحملون بداخلهم
طاقة كبيرة من العطاء والعمل
والنشاط ،محب لعمله أسندت له
مهام عدة خالل مشواره المهني،
هادئ ً بطبعه ،نشأ على حب الوطن
متغلغال في أعماقه ،ينظر لليوم
الوطني بنوع من الفخر واالعتزاز ويرى
أنه شكل انطالقه النهضة الحقيقية
المجاالت
لشعب اإلمارات في كافة
ً
والميادين .نجاح أبنائه وتفوقهم دراسيا
من اللحظات الجميلة بحياته ال يتأخر أو
يتردد في تقديم النصيحة والتوجيه لكل
من يطرق باب مكتبه .وإللقاء المزيد من
الضوء على تجربته المهنية والشخصية
وحياته الخاصة التي نشأ وترعرع عليها
كانت لنا الوقفة التالية في باب الوجه
اآلخر.
حوار :حسن المنصوري
تصوير :محمد مطر

نشأتك والبيئة التي عشتها؟

من مواليد  1/7/1966أي قبل قيام اتحاد اإلمارات
بحوايل خمس سنوات ،عشت طفولتي يف منطقة الجزيرة
الحمراء بفريج «املناخ» ،ويف السادسة من عمري انتقلنا
إىل منطقة الخران ،لدي عرشة أشقاء أربعة ذكور وست
إناث ،وأنا أكربهم تعلمت يف البداية مبدرسة املنصور
وتلقيت تعليمي باملرحلة اإلعدادية يف مدرسة الصديق
ومديرها األستاذ الفاضل أحمد الردح من الجنسية
الفلسطينية ،وحصلت عىل الثانوية العامة سنة 1986
من مدرسة رأس الخيمة الثانوية ومديرها األستاذ الفاضل
عبيد الطابور وسمعت نتيجة نجاحي عن طريق اإلذاعة،
حيث كانت بتلك الفرتة هي الوسيلة التي تبث نتائج
الثانوية العامة ثم التحقت بجامعة اإلمارات بالعني
وتغريت الحياة عيل وعىل أصدقايئ ،ألننا تركنا أرسنا وأقمنا
بالسكن الجامعي ،ولكن مل أستمر طويال بالجامعة ،حيث
تم افتتاح وإنشاء كلية الرشطة بأبوظبي فقررت االلتحاق
بها كمرشح وتم قبويل بعد تجاوزي بنجاح كل االختبارات
واملعايري وكان التحاقي بالكلية مرحلة مختلفة بحيايت
إذ كنا منارس حياتنا الخاصة كام نرغب .وفجأة نجد
أنفسنا يف بيئة عسكرية تتسم بالضبط والربط واألوامر
والتعليامت املستمرة ،وكنت بالفصيلة الرابعة وكانت
سعادتنا ال توصف يوم التخرج وال سيام أننا نلنا رشف
خريجي الدفعة األوىل وكان عدد الخريجني ما يقارب
.113
46

ديــسمبــر

2014

العدد ( ) 3

ما المهمة التي أسندت إليك بعد
تخرجك من كلية الشرطة؟

يف البداية بارشت العمل بالقيادة العامة لرشطة
ابوظبي بإدارة رشطة العاصمة قسم شؤون األمن ،وكان
مدير رشطة العاصمة آنذاك العقيد يوسف الشمري
ومدير شؤون األمن املقدم عبدالرحمن جعفر ،ومن
ثم انتقلت إىل مركز الشعبية ومكثت فيه عامني ،ثم
انتقلت إىل مركز رشطة الشهامة ثم إىل قسم رشطة
النجدة ،وبعد عامني من العمل برشطة النجدة تم
التحاقي إىل مركز رشطة الخالدية وقضيت فيه سبعة
أعوام .وبتاريخ  3/4/2000انتقلت للعمل إىل رشطة
رأس الخيمة وكنت برتبة رائد واستلمت مدير فرع
الصيانة بقسم املشاغل والنقليات ،وبعدها انتقلت إىل
إدارة املنشآت العقابية واإلصالحية وتوليت منصب
رئيس قسم التأهيل ومن ثم توليت رئيس قسم
املخدرات ثم رئيس قسم البحث الجنايئ ،وحالياً رئيس
مركز رشطة املعمورة الشامل.
ما المبادئ التربوية التي نشأت عليها؟

حرص الوالد «رحمه الله» من البداية عىل غرس قيم
األخالق والفضيلة والتسامح مع الناس واصطحايب إىل
مجالس الرجال كبار السن لالستفادة من خرباتهم
وتجاربهم بالحياة وكنت أحرص عىل مساعدة الوالد
بأعامله وأستمتع بالعمل بجوار الوالد ،ووجودي معه
منذ الصغر انعكس عىل شخصيتي ومسرية حيايت.
هل ما زلت متواص ً
ال مع أصدقاء
الدراسة؟

أصدقاء الدراسة والطفولة لهم مكانة مميزة يف قلبي
والزلت أحتفظ بالعديد من الذكريات الجميلة التي
قضينا سوياً  -ولله الحمد  -عالقتنا مل تتوقف أو تنقطع
فنحن عىل اتصال دائم ومستمر ونتالقى باملجلس
واأللفة مستمرة ونحرص خالل شهر رمضان املبارك
عىل اإلفطار سوياً ،وهذه العادة مستمرة منذ  30سنة
ومل تنقطع.
كيف تنجح في التوفيق بين التزاماتك
العملية وواجبك تجاه أسرتك؟

أنا بطبعي محب للعمل والتفاين وعميل أعتربه أمانة
يجب عيل أن أجتهد به وأقوم بالواجبات املسنودة
عىل عاتقي بأكمل وجه ،وبتنظيم الوقت استطعت أن
أوفق يف القيام بعميل بالصورة املطلوبة ومتابعة شؤون
أرسيت ومنزيل ،واألرسة واألبناء لهم الحق ويجب أن
أشاركهم همومهم والتعرف عىل شؤونهم  -ولله الحمد
 حيايت األرسية تسري بصورة طيبة وأشعر أنني أجنيمثار ذلك ،فحالياً ابني عبدالله يدرس يف السنة الثالثة
بجامعة خليفة بالطاقة النووية ،وأحمد مرشح طيار
بالجوية ،والبنت الكربى تدرس تخصص أدب أنجليزي
بكليات التقنية ،ويوسف انضم إىل املهعد التكنلوجي

,,

الرسائل العلمية
جهود باحثين يجب
االستفادة منها
في تطوير العمل

التطبيقي بالصف األول ثانوي ،وخالد بالصف السادس
باملدرسة اإلنجليزية ،ومريم بالصف الخامس ،ومحمد
أول أبتدايئ .وأشعر يف الحقيقة بسعادة كبرية تغمرين
عند كل نجاح يحققونه يف دراستهم وأمتنى أن أراهم
دامئاً متفوقني يف كل شؤون حياتهم.
كيف إجازة نهاية األسبوع؟

أحرص عىل استثامر وقت اإلجازة بالصورة الصحيحة،
ففي يوم الخميس يف الفرتة املسائية أجلس مع
األصدقاء باملجلس ،ويف يوم الجمعة أصطحب األرسة
واألبناء إىل بيت الوالد – يرحمه الله  -حيث يجتمع
األخوة واألخوات واألنساب جميعاً لتناول وجبة الغداء،
حيث إن الجلسة األسبوعية لها انعكاس طيب عىل
أفراد العائلة وتوطيد العالقة بينهم .

حوار
كيف ترى واقع األسرية اإلماراتية؟

األرسة اإلماراتية الزالت بخري ،حريصة عىل العادات
والتقاليد ،يسود بني أفرادها الوئام واالنسجام ،دامئاً
نرى لهم مبادرات يف فعل الخري والعطف عىل األقربني
وال يتأخرون يف فعل الخري واملعروف وكل من يزور
اإلمارات يلمس ذلك.
ما تقييمك ورؤيتك للجيل الجديد؟

سنوياً تتخرج لدينا مجموعة من أبناء الدولة يف ميادين
ومجاالت متعددة محققني التفوق والتميز ،فهذا
الجيل نشأ عىل العلم واملعرفة وحب التميز وميلكون
الطموح ،واإلمكانيات متاحة أمامهم والدولة سخرت
لهم أفضل الظروف وفتحت لهم الكليات والجامعات
واملعاهد املختلفة لتتيح لهم فرص اإلبداع وحمل لواء
الدولة إىل املراتب العليا وكلنا تفاؤل بأبناء الوطن
ألستكامل املسرية بنجاح يف ظل ما ميلكونه من طاقات
وإمكانيات وحب منقطع النظري لوطنهم وقادتهم.
قرار الخدمة الوطنية الذي طبق حاليًا،
كيف ترى انعكاساته على أبناء الوطن؟

هذا القرار أسعد الجميع وله فوائد عدة ويرسخ
يف نفوس أبناء الوطن القيم النبيلة من والء وانتامء
ويعزز فيهم مفهوم الثقة بالنفس واالعتامد عىل الذات
وتحمل املسؤولية والتعرف عىل الحياة العسكرية وينري
لهم آفاقاً واسعة ،وتظل مصلحة الدولة فوق أي اعتبار،
وفيه فرصة لرد جزء ولو بالقليل لجميل الدولة عىل
أبنائها.
في الثاني من ديسمبر تحتفل الدولة
باليوم الوطني الثالث واألربعين ،ماذا
تمثل لك هذه المناسبة الوطنية؟

أنتهز هذه املناسبة ألرفع أسمى آيات التهاين
والتربيكات إىل مقام سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
الله»وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب« ،رعاه الله» وإىل أصحاب السمو أعضاء
املجلس األعىل حكام اإلمارات وأولياء العهود وشعب
اإلمارات وكل من يقيم عىل هذه األرض الطيبة مبناسبة
اليوم الوطني ،وأعرب عن اعتزازي وفخري مبا حققته
اإلمارات عىل مدار تاريخها من إنجازات وتقدم ،وتعترب
شعلة االتحاد هي من أضاءت سامء املنطقة بنورها
وشكلت انطالقة النهضة الحقيقية لشعب اإلمارات يف
كافة املجاالت وامليادين ،وأمتنى أن تستمر أفراحنا ويف
كل عام نرى الدولة تحقق املزيد من اإلنجازات.
ما هي اإلجراءات الوقائية التي ينبغي
اتباعها لمنع األحداث من ارتكاب
سلوكيات منهي عنها؟

تكمن املسؤولية يف املقام األول عىل عاتق األرس ،فهي
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حوار

اللبنة األوىل يف حفظ األبناء وحاميتهم وتوجيههم كام
للمدارس التعليمية دور كبري يف هذا الجانب إضافة
إىل املؤسسات األخرى من أندية وجمعيات ومراكز
اجتامعية وأهلية ،وهذا يتطلب وضع برامج مفيدة
ومتنوعة مع أهمية غرس القيم النبيلة يف نفوس األبناء
حتى نحميهم ونقيهم من األخطار املحيطة بهم حتى
ال يرتك الحبل عىل الغالب.

لو لم تكن ضابط شرطة ،ماذا كنت
تتمنى أن تكون؟

حقيقة كان اإلعالم يستهويني وال سيام يف املجال
اإلذاعي ،ويعجبني يف هذا الجانب املذيع سامل الكعبي
وأحمد املجيني من إذاعة أبوظبي بأسلوبهم الراقي
ونربة صوتهم.
ما هي قناتكم المفضلة؟

رأيكم بالمجالت األمنية ودورها
اإلرشادي؟

ال نغفل دورها ومساهامتها يف تبصري املجتمع وتقديم
رسالة هادفة تخدم املسرية األمنية ولكن الزلنا نتطلع
منهم أدوارا ً أكرب وأن يتم الرتكيز عىل فئة الشباب
وطرح همومهم وتناول قضايا املواطنني وتوصيلها
للجهات املعنية وأن تنسق املؤسسات اإلعالمية األمنية
مع الرشطة املجتمعية للوقوف عىل املشاكل وكيفية
معالجتها خاصة أن اإلعالم األمني يضم أصحاب أقالم
ميلكون خربات كبرية ولهم باع طويل يف مجال عملهم
قادرين عىل تقديم خدمة جليلة للمجتمع.
من وجهة نظرك ما هي األسباب التي
أدت إلى إغراق الشباب في الديون ،ومن
يتحمل المسؤولية؟

الحديث يف هذا الجانب ،وتناول قضية ديون الشباب
شائك وتناول كثريون من اهل االختصاص مسالة
القروض وآثارها السلبية عىل الفرد واملجتمع ويجب
أن يكون للمرصف املركزي دور رئييس ويضع القيود
أمام البنوك وأن ال تكون العملية متاحة أمام كل
بنك بالترصف كام يراه ملصلحته دون النظر إىل مصري
املقرتض ،فكثري من السلفيات أدت إىل زج الشباب يف
السجون ،كام يتطلب أن يكون هناك وعي من أفراد
املجتمع يف هذا الجانب.
ما نظرتك المستقبلية إلمارة رأس الخيمة؟

يف ظل وجود صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة
حققت اإلمارات إنجازات عديدة يف شتى املجاالت،
وهذ واضح للعيان .ويف كل عام هناك إنجاز واملستقبل
كبري أمام اإلمارة ،وهي مقبلة عىل طفرة اقتصادية
وتطور عمراين ونحن أبناء هذا الوطن نشعر بالسعادة
عندما نرى بأعيننا هذا التقدم والتطور.
شخصية عسكرية تأثرت بها؟

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،فهو
منوذج للقائد الفذ وقيادي من الطراز األول ،أسلوب
راقي يف التعامل مع الكبري والصغري ،وله حضور قوي
يف كل املواقع وبصامته متعددة ،والكل يف هذا الوطن
يتعلم منه وهو رجل عسكري تتلمس من خطواته
الكثري من املعاين الجميلة.
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قناة العربية وصحيفة البيان
إلى من تشتاق؟

إىل الوالد والوالده ،رحمها الله بواسع رحمته.
أين أنت من الرياضة؟

أهم ما تعلمتموه في الحياة؟

اإلنسان عىل هذه األرض ويف الحياة يتعلم ،ومهام
حصل عىل شهادات وعلم فهو يف حاجة للتعلم فأرى
أننا يف كل يوم وساعة علينا أن نستفيد ونكتسب
معارف وعلوم جديدة وأن نتعلم من تجارب اآلخرين
وأصحاب الخربات .اإلنسان املسلم يجب أن يقتدي
بسيدنا محمد – صىل الله عليه وسلم  -فرسول الله
كان حاممة سالم للعامل وكل أعامله تحتوي عىل رسائل
مثينة ،فهو قدوة للبرش .تعلمت الكثري من الراحل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة «
رحمه الله» فكان أباً للجميع ومثاالً للعطاء والكرم
ومنوذجاً لإلنسانية ورجاحة العقل وال أنىس املغفور له
الشيخ صقر بن محمد القاسمي «رحمه الله» فكنت
دامئاً أحرض إىل مجلسه برفقة الوالد وتعلمت منه
دروساً عديدة يف الحياة.
مشكلة أمنية تتمنى أن تختفي
بالمجتمع؟

الزلت أمارس الرياضة مثل السباحة وامليش ولعب كرة
القدم عىل البحر أو مع األبناء يف فناء املنزل ،ولكن
مل يسبق أن التحقت باألندية الرياضية ،وأحرص عىل
متابعة املباريات ودوري الخليج العريب ،ويف هذا
الجانب اشجع ناديي اإلمارات والجزيرة ،ويعترب عيل
مبخوت حالياً أفضل العب مواطن وأبارك له فوزه
بلقب هداف الخليج وسابقاً عدنان الطلياين.
ما هي توقعاتك لحظوظ منتخب
اإلمارات في بطولة أمم آسيا التي
ستنطلق الشهر المقبل؟

الثقة كبرية بهذا املنتخب ونجومه ،وهو قادر عىل
الظهور بصورة جميلة والوصول إىل مراحل متقدمة
بالبطولة ،وأن يحقق نتائج تسعد الشارع الريايض
ويرتك بصمة قوية وسط املنتخبات اآلسيوية ،ونأمل
له التوفيق.
هل أنت متابع للشعر؟

الشعر يشدين ويعجبني الشعر القديم وكانت ألشعار
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه
الله» وقع كبري عىل قلبي ،ويعجبني شعر الدكتور
مانع سعيد العتيبة وراشد الخرض.

مشكلة املشاجرات بني فئة الشباب فهي تقلق
األجهزة األمنية وأولياء األمور واملسؤولني ولها تراكامت
وانعكاسات خطرية وممكن تؤدي إىل القتل ،والخسارة
تكون باألرواح ،لذا يجب التصدي لهذه املعضلة
ووضع الضوابط وتوعية الشباب بخطورتها.

وجهتي املفضلة أملانيا وفرنسا ،وأشعر براحة كبرية يف
بريوت ،وأستمتع كثريا ً بالسفر وفيه الكثري من الفوائد
وله انعكاسات إيجابيه عىل النفسية.

ما العمل الذي أقدمت عليه ومن ثم
ندمت على ارتكابه؟

ردود سريعة

لله الحمد راض عن مسرية حيايت وقبل أن أقدم عىل
أي خطوة أدرسها وأقيمها لذلك سارت شؤون حيايت
دون منغصات.
هل تؤمن بالحظ ؟

ال ألتفت إطالقاً إىل مسألة الحظ وكل شيئ بأمر رب
العاملني ،ودامئاً أسأل الله التوفيق.

ما الدول التي تفضل السفر إليها؟

التواضع :صفة المؤمن.
األمل :نظرة المستقبل.
الصداقة :وفاء.
الوطن :العزة والفخر.
الوالدان :القلب الحنون.
البحر :مخزون كبير.
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عميد متقاعد :صالح الشمالي

تعددت وكرثت مثل هذه الفئات يف
السنوات األخرية وتحت مسميات
مختلفة ،وأخذت أماكن لها يف الرصاعات
يف الوطن العريب ومنها سوريا ،العراق،
لبنان ،اليمن ،ومرصوالصومال .امتدت
بعض أنشطتها إىل بعض البلدان األخرى،
وأصبح يطلق عليها مصطلح املنظامت
اإلرهابية ومنها القاعدة ،داعش،
النرصة ،أنصار بيت القدس وغريها من
أسامء ،التحق بهذه املجموعات املجرمة
اإلرهابية مجموعات من أكرث البلدان
العربية باإلضافة إىل جنسيات أخرى
من أوروبا وآسيا وأفريقيا واألمريكيتني،

وأسرتاليا .هؤالء املجرمون ارتكبوا مجازر
فقتلوا األطفال والنساء والشيوخ وكل من
يصادفهم  ،فقطعوا الرؤوس وعلقوها
يف األماكن العامة وانتهكوا األعراض
وسلبوا األموال وأعادوا زمن الجاهلية
والعبودية يف عهدنا إىل بيع النساء يف
سوق النخاسة! عقيدة مجرمي العرص
استباحت أرواح وسفك دماء الجميع
والكل يف نظرهم يستحق القتل ألنهم
هم عىل حق وغريهم عىل باطل ،يدعون
اإلسالم واإلسالم منهم بريء واألكرث من
هذا شوهوا صورة دين الرحمة والتكافل
ورعوا الفنت وفرقوا األمة .

سؤال يسأله الجميع :كيف قامت لهذه المنظمات المجرمة اإلرهابية
قائمة؟ وكيف طورت نفسها وأصبحت تقارع الجيوش النظامية في
أماكن علمياتها؟
الجواب حسب وجهة نظري المتواضعة يتمثل في النقاط التالية:
 وجد هؤالء القتلة حاضنة تحتضنهم في أماكن تواجدهم وتقدملهم العون من الدعم المادي من تسليح وإمداد ودعم معنوي
وغيرها من أشكال االستمرار والبقاء ،فنرى تواجدهم ونموهم في
أماكن الصراعات فهم يتنفسون رائحة الدم .
 وجود خطاب متطرف من قبل مجموعة من يسمون أنفسهم برجالالدين وهم ليسوا من الدين في شيء ،زينوا لهؤالء القتلة أعمالهم
ووعدوهم بوعود ال توجد إال في مخيلتهم المريضة .
 غياب الخطاب الديني المعتدل ،يقارع الخطاب المتشدد المنحرفعن أصول الدين وتعالميه وإذا كان هناك خطاب معتدل فإنه خجل
وال يرقى إلى الحدث واألحداث المتالحقة .
 تخلي رجال الدين والعلماء والكتاب والمثقفين والمفكرين عندورهم الحقيقي في النصح والتوجيه لفئات المجتمع وخاصة
الشباب منهم وتعريفهم بواجباتهم الدينية والوطنية .
 عدم السيطرة في أكثر البلدان ومنها العربية بغرض الرقابة علىتنقل األموال وتسريبها تحت عدة عناوين مثل المساعدات اإلنسانية
وإعانة المتضررين في أماكن الحروب والنزاعات ،ومنها وصولها لهذه
المنظمات اإلرهابية .
 تعدد وتنوع الهيئات والمنظمات التي تقوم بجمع التبرعات وخاصةمنها المالية بغرض مساعدة المحتاجين في الداخل والخارج ،مما
يسهل وصول بعض هذه األموال غلى أيدي هذه المنظمات اإلرهابية .
 عقد مؤتمر دولي تتعهد فيه الدول لمكافحة اإلرهاب وتجفيفمصادره المختلفة ،والتعهد بالحد من تنقل اإلرهابيين والمشبوهين
إلى مناطق النزاعات وخاصة الشرق األوسط .
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نقطة ضوء

مسارقة الخبايا ..
وتحليل السريرة

تقر بعض اآلراء بأن الحماية ضرورة الزمة ضد العلم ..ألن وسائل البحث والتحري الحديثة
وصلت إلى درجة أصبحت تشكل معه في ًكثير من الحاالت اعتداءات غير مقبولة
واضحا في أن تلك الفحوص من حيث المبدأ
على حقوق اإلنسان مما يجعل الشك
ً
داخل الشخصية أكثر من كونها معدة أساسا إلثبات مادية الجريمة أو أذناب مرتكبيها.
ولعل أهم ما ينبغي أن نلقي عليه الضوء في هذا الشأن «التحليل التخديري» فهذا
األمر يعد من أهم األمور التي تتسع لمساءته شعور المتهم وتحليل مكنون سريرته،
والغاية من وراء استخدام هذه الوسيلة التسلل إلى سريرة اإلنسان للحصول على
ما يوجد فيها من معلومات تسهم في إدانته فيما قد ينسب إليه من اتهامات ،
هذه الوسيلة تهدف إلى إقرار منهج خاص الكتشاف ما يحويه الالوعي بالذات وذلك
باستخدام الخواص التنويمية لبعض المستحضرات المميزة بذلك ،وخاصة مشتقات
الصودا .
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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وسائل البحث والتحري
الحديثة وصلت إلى درجة
أصبحت تشكل في كثير
من الحاالت اعتداءات
غير مقبولة على حقوق
اإلنسان

نقطة ضوء

ولقد بدء استخدام يف مجال الطب يف أوائل القرن العرشين ،وذلك تحديدا ً يف
مستشفى سالبيتري لألمراض النفسية بإرشاف الطبيب الفرنيس بيري جانيه ،ويف
سنة  1922استعمله أحد القضاة يف مدينة تول السويرسية يف التحقيق يف قضية
الخطابات املجهولة  .ويف عام  1947لجأت الرشطة اإليطالية إىل استخدام تلك
الوسيلة للحصول عىل اعرتاف من امرأة كانت قد اتهمت بارتكاب أربع جرائم قتل!
ومام يجدر اإلشارة إليه أن تلك الوسيلة كانت دامئاً محالً الهتامم املشتغلني بالبحث
العلمي عىل مختلف التخصصات ،ففي سنة  1929ظهر كتاب «مصل الحقيقة»
وظهر يف الكتاب عرض وجهة نظر الطب للدكتور بول كوس ،ووجهة نظر القضاة
يف مرشوعية تلك الوسيلة عرضها الفقيه القانوين – راميونر رايد ،ومع ظهور عام
 1950قدم األستاذ فادشيه تقريره الكامل يتضمن رأيه وتقديره لتلك الوسيلة وعدم
صالحيتها لإلستخدام يف املجال القضايئ .
التحليل التخديري
بين الرفض والقبول

منذ أن فكر اإلنجليزي ستيفان هودسيل صاحب اصطالح ومنهج التحليل التخديري
يف إمكان إجراء التحليل الالوعي ،وذلك عن طريق إثارة النوم بواسطة حقنة بها
مادة صودية ،ثم تال ذلك محاولة استخدام النبتوتال يف مجال البحث الجنايئ بعد
موافقة املتهم ومحاميه يف والية وسكونسني األمريكية ،ثم أعقب ذلك نرش دراسة
بخصوص تلك االعرتافات الجنائية الناشئة تحت تأثري املواد املخدرة وبيان مدى
مرشوعيتها ،وهنا انقسم الفقه بني مؤيد ومعارض يف اتجاهات ثالثة :
أولها :رأي يؤيد استخدام تلك الوسيلة مستندا ً إىل أن هذه الوسيلة ليست فقط
أهميتها يف مجرد اكتشاف الحقيقة ،بل هناك أهمية أخرى مع هذه الطريقة ميكن
معرفة ما تخفيه شخصية املتهم من اضطرابات نفسية وعضوية .وقد يظهر من
الالوعي الباعث إىل ارتكاب الجرمية مام يسهم يف تقدير مدى مسؤوليته الجنائية
عن الواقعة املنسوبة .
الرأي الثاين :يقرتب من الرأي األول ،ولكن يبدي أن عدم قبول تلك الوسيلة من
البعض ال يكمن يف الجوهر ،وإمنا يرجع إىل طريقة وأسلوب استعاملها من تعسف
واضح قد يؤدي إىل عدم قبولها ،فإذا ما استعمل التحليل التخديري بصورة نفسية
بعيدة عن االستامع لصوت الضمري فإنه ميثل خطرا ً عاماً وفقاً ملا قرره بعض املهتمني
بدراسة هذا األمر الذين حذروا بأال تكون الغاية هي الحصول عىل اعرتافات بأية
وسيلة .
الرأي الثالث :رفض هذه الوسيلة من قبل الفقه والقضاء ملا تتضمنه من اعتداء
واضح عىل الضمري وانتهاك له بدرجة غري أخالقية ومخالة لكرامة اإلنسان شأنها ي
ذلك شأن انتزاع االعرتاف بواسطة التعذيب ،عالوة عىل ذلك تم االستناد قانوناً إىل
أن هذه الوسيلة تنقض القاعدة العامة التي تعطي املتهم الحق يف اإلجابة أو عدم
اإلجابة عىل ما يوجه له من أسئلة ،وكذلك اإلخالل مببدأ املتهم يف الصمت والحق يف
االحتفاظ مبا يريد من معلومات ويجعلها مقصورة عليه وحده .
وقد حدد الفقيه القانوين «جرافن» ضامنات التباع هذه الوسيلة وهي :
 اإلستعامل يف األمور الجسيمة. أن يتم استخدام الوسيلة بواسطة مامرس فني قانوين متخصص. رضورة حضور كل من قايض التحقيق وممثل النيابة ومحامي املتهم ومناقشةكافة اإلجراءات حضورياً.
 وأخريا ً  ..فإن من الواجب واملنطقي أال نرتك القضاء واألبرياء دون تسليحهمبالوسائل الفعالة ضد املجرمني الذين ال يتورعون من استخدام كل ماهو خطري لوأد
العدالة ومحاولة القضاء عليها .
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مادة
الميثامفيتامين

«الكرستال المخدر»

ومخاطرها
()2-2

المالزم  /أيمن عبداهلل محمد النقبي

ضابط باإلدارة العامة للعلميات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة

من مظاهر
ومخاطر الكريستال المخدر

يتنوع مظهر أو شكل مادة الكريستال املخدرة ،فهي
تأيت عىل شكل بودرة أو كبسوالت أو حبوب ،ويتم
تعاطيها عن طريق البلع أو الشم «االستنشاق» أو
«الحقن» أو التدخني عرب استخدام أنابيب خاصة بها .
وحول أعراض هذه املادة تعترب هذه املادة من املواد
الخطرية التي تؤثر عىل العقل لكونها مواد منشطة
كالكوكايني ،ومن أعراضها التنشيطية نهأنهاأنها متنح
املتعاطي يف بدايتها شعورا ً بالبهجة والطاقة والنشاط،
ولكن رسعان ما يبدأ تأثريها السلبي ،والذي ينعكس
عىل املتعاطي من خالل االنحطاط البدين وفقدان
الشهية للطعام والشعور بالضيق ورسعة االنزعاج
والقلق والشعور باإلجهاد والكآبة ،فضالً عن التسارع
يف رضبات القلب والتنفس وارتفاع ضغط الدم .
ويف الوقت الذي يجري فيه تصنيع بعض الحبوب
امليامفيتامني بطرق رشعية من قبل رشكات األدوية
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فهناك من يقوم بتصنيعها بطرق غري رشعية يف أماكن
مختلفة تفتقر ألدىن متطلبات الصحة والسالمة .
الكريستال املخدر هو شكل من أشكال دواء
املثامفيتامني املنشط وكبقية املنشطات يزيد نشاط
بعض الناقالت العصبية «دوباين» ،نورأدرينالني،
سريتونني ،يف الدماغ .وامليثامفيتامني هي مادة مركبة
تأيت يف أشكال عدة مثل البودرة والحبوب والكبسوالت.
وينتج عن تعاطي الكريستال شعور فوري بالنشوة
والزهو وميكن أن يستغرق مفعول املخدر ملدة 20
دقيقة وقد ميتد إىل  12ساعة بحسب الجرعة املتناولة .
أبعاد مشكلة انتشار مادة
الميثامفتامين – الكريستال المخدر

إن أبعاد املشكلة من حيث بلد املنشأ لهذه النوعية
الحديثة من املواد املخدرة ،وكذلك اتجاه تجار ومهريب
املخدرات يف استغالل املوقع الجغرايف للدولة كمعرب،
فهناك مصانع رسية تقوم بتصنيع املادة املخدرة

(الكريستال املخدر) مقرها بالطبع رسي يف إحدى دول
غرب آسيا ،ولهذا السبب الرئييس اتجه مهربو هذه
النوعية من املخدرات التخليقية إىل إعادة تصديرها
مرة أخرى حال تهريبها عرب الدولة إىل رشق آسيا،
ووجود أعداد غري بسيطة هنا يف الدولة من الجاليات
اآلسيوية ،فأنتج ذلك وجود رشيحة من متعاطي هذه
النوعية من املواد املخدرة .ومن املخاوف مستقبالً
خطورة انتشار هذا النوع من املخدرات ،فالزيادة
امللحوظة خالل الثالث سنوات األخرية من عمليات
الضبط وخاصة التي أحبطت عرب املنافذ سواء البحرية
أو الجوية ،كام توصل الباحث إىل قناعة تامة يف شأن
تكثيف جهود رجال الجامرك باملنافذ املختلفة ،وذلك
ملا متثله املنافذ جميعها من أهمية يف إمكانية عبور
املخدرات بأنواعها املختلفة وبكميات متفاوتة لو مل
يتم توعيتهم بصورة متقدمة وحديثة وتزويدهم بكل
املساعدات الالزمة من معدات فنية تستخدم كل
أنواع التقنيات الحديثة يف الكشف عن املواد املخدرة

بحوث شرطية

واملمنوعات بأشكالها وأنواعها املختلفة .
تأثير انتشار مادة الميثامفيتامين
–الكريستال المخدر –
بدولة اإلمارات العربية المتحدة

ً
أوال :مدى تأثير دولة اإلمارات بظهور مادة
الميثامفيتامين المخدر – الكريستال المخدر:

املوقع الجغرايف :تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة
يف قلب الخليج العريب وتحدها من الشامل والشامل
الغريب مياه الخليج ،ومن الغرب قطر واململكة العربية
السعودية ،ومن الجنوب سلطنة عامن واململكة
العربية السعودية أيضاً ،ومن الرشق خليج عامن
وسلطنة عامن ،متتد سواحلها املطلة عىل الساحل
الجنويب من الخليج العريب مبسافة  644كيلومرتا ً من
قاعدة شبه جزيرة قطر غرباً وحتى رأس مسندم رشقاً
وتنترش عليها إمارات أبوظبي وديب والشارقة وعجامن
وأم القيوين ورأس الخيمة بينام ميتد ساحل اإلمارة
السابعة ،وهي الفجرية عىل ساحل خليج عامن بطول
 90كيلومرت ،وتشغل الدولة بذلك املنطقة الواقعة بني
خطي عرض  22و  26.5درجة شامالً وخطي طول 51
و ( 56.5رشق خط غرينتش) .
الواقع السكاين :شهدت دولة اإلمارات منوا ً ملحوظاً يف
السكان خالل العقدين اآلخرين بسبب ارتفاع املستوى
املادي الناتج عن مدخول النفط األمر الذي أدى إىل
زيادة التوسيعات يف الدولة يف جميع املجاالت األمر
الذي أدى االستعانة بالعاملة الوافدة يف سد النقص
بأماكن العمل املختلفة ،ومهدت اختالف الثقافات
والجنسيات والقيم والديانات الطريق ألصحاب املصالح
الدنيئة مدفوعني بعامل تحقيق الربح إلفساد املجتمع
وتدمري شبابه ..وساهم اختالط املواطنني بالوافدين يف
تأثري املواطنني بالسلوك اإلجرامي املؤدي إىل التعاطي
واإلدمان يضاف إىل ذلك ماتتمتع به دولة اإلمارات
من موقع اسرتاتيجي هام ومن كثافة الجاليات ومن
استخدامها ألحدث التكنولوجيا يف العامل من وسائل
االتصاالت واملواصالت ،كل ذلك جعلها منطقة جذب
لتجار املخدرات .
ً
ثانيا :أسباب انتشار مادة الميثامفيتامين بدولة
اإلمارات العربية المتحدة

انعدام الرتبية السليمة يف البيت :إن السبب األول
يف انحراف الشباب هو الرتبية غري السوية من طرف
الوالدين ،فالطفل كالصفحة البيضاء ترسم فيها ما
تشاء ،فإذا كانت تربيته منذ البداية مبنية عىل أسس
ومبادىء الدين اإلسالمي فالنتيجة هي إنسان صالح
بإذن الله تعاىل ،وال أقصد يف قويل بأن كل اللوم يكون
عىل الوالدين ،فهناك األرسة واملدرسة واملجتمع ،ولكن

ما أقصده هو أن الطفل أول ما يفتح عينيه يرى أمه
وأباه ،فليس سهالً الطفل أن يشاهد أباه يدخن مثالً
وهو يعتربه قدوة له .
الفراغ عند الشباب وخطورته :الوقت هو حياة
اإلنسان والبد من استغالله فيام يعود عليه بالنفع،
فكم من أناس يقضون أوقاتهم يف غري فائدة تذكر أو
منفعة تسطر.
الرفقة السيئة :إن االتصال بقوم منحرفني
ومصاحبتهم يؤثر كثريا ً عىل الشباب يف عقولهم
وتفكريهم ،والصاحب ساحب ،فقد يقودك إىل
الفضيحة والخزي والعار ويوقعك يف املحظورات من
التدخني ورشب الخمر واملخدرات .
البيئة المحيطة بالشباب :فالبيئة تؤثر عىل
اإلنسان ،فإن ترىب يف بيئة تعتز بالفضيلة واألخالق
الحسنة صار اإلنسان كذلك ،وإن عاش يف بيئة من
الفساد األخالقي والفكري أصبح عىل حسب مافيها
منه .
اإلعالم :إن اإلعالم سالح ذو حدين من املمكن أن
يكون عامالً من عوامل االنحراف ،ولكن ما نشاهده
اليوم عرب الصحون الفضائية من نرش االنحراف كالرقص
والزنا ورشب املخدرات ،فكل هذا ماهو إال طريق
لالنحراف .
أو ً
ال :الوقاية:

( إن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية واملجتمعية هي
أفضل اسرتاتيجية ملواجهة املخدرات عىل املستوى
بعيد املدى ،ووضعنا الوقاية يف نهاية املطاف،
استشعارا ً ألهميتها وتنبيهاً عىل رضورة أن تكون يف
صدارة االهتامم وإبراز معلومات حقيقية ومتوازنة
حول املخدرات بأنواعها ،وفيها ترهيب من االستخدام
والتعريف مبضار املخدرات ،وكذلك الرتغيب باالمتناع
واملقاومة وعدم الخضوع لقوى الضالل ).
واملوقف يتطلب وقفة من كافة الجهات التي تعمل
تحت مظلة القانون ملنع وصول كميات املخدرات
بأنواعها إىل أرايض الدولة بانتهاج الوعي أوالً ومن ثم
الرصد وأخريا ً الضبط .
ثانيًا :طرق الوقاية من انتشار مادة
الميثامفيتامين – الكريستال المخدر:

تقوية الوازع الديني لدى الشباب وجعلهم يتمسكون
بدين الله تعاىل وسنة نبيه صىل الله عليه وسلم رشعاً
ومنهاجاً وتربية األبناء تربية إسالمية صحيحة ترتكز
عىل منهج الله وسنة نبيه صىل الله عليه وسلم .
زيادة الوعي وإظهار خطورة هذه النوعية من املواد
الحديثة االنتشار عىل املستوى اإلقليمي .
الدور الرتبوي يف املدارس والجامعات واملعاهد ومايقوم
به املدرسون من توعية تربوية صحيحة وربط األبناء
باملساجد ،بأن تتوىل املساجد دورها املتمثل بإقامة
الندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم .

التشديد في إجراءات التفتيش بالمنافذ
كافة ( البحرية – البرية – الجوية ) وبذلك يتم
دحر خطط المهربين .
لذلك ال يسعني في نهاية المطاف إال إبراز
عدد من النتائج والتوصيات :

أو ً
ال :النتائج:

تعريف املخدرات التخليقية تفصي ًال
إظهار تأثريات انتشار مادة امليثامفيتامني (الكريستال
املخدر ) بدولة اإلمارات العربية املتحدة .
الوقاية من خطورة انتشار مادة امليثامفيتامني (
الكريستال املخدر) .
ثانيًا :التوصيات:

إدراج املادة يف الجداول ،والتي يتم إصدار مبوجبها
عقوبات شديدة يف قانون مكافحة املواد املخدرة
واملؤثرات العقلية رقم  14لسنة  2005واملعدل بالرقم
 1لسنة 2005م ،من نفس القانون ،حيث إن مادة
امليثامفيتامني مدرجة يف الجدول رقم  6والعقوبة التي
تصدر يف شأنها هي الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة
وال تزيد عىل ثالث سنوات استنادا ً إىل املادة رقم 40
بشأن التعاطي واملادة رقم  49بشأن الجلب واالسترياد
والصنع من نفس القانون ،وذلك لألسباب التالية :
اإلدمان الشديد حال تعاطيها ولو كان التعاطي ملرة
واحدة عىل سبيل التجربة .
تسبب أرضارا ً جسدية قوية وضارة لإلنسان املتعاطي،
وقد تؤدي إىل الوفاة .
الحد من خطورة انتشار عمليات الجلب بقصد إعادة
التصدير .
ثالثًا :تثقيف كافة العاملين بمختلف
المنافذ (البحرية – الجوية – البرية )
وتعريفهم بمادة الميثامفيتامين
وأشكالها المتنوعة .

رابعاً :الرتكيز عىل الحمالت التوعوية يف كافة املنتديات
والجامعات واملدارس حول خطورة تعاطي املخدرات
بشكل عام وإظهار هذه املادة تحديدا ً ومدى تأثريها
عىل الفرد واملجتمع .
الخاتمة:

تطرقنا من خالل الدراسة إىل مشكلة ذات صدى حيوي
يف مجتمع دولة اإلمارات ،حيث إن جميع الفئات
الرسمية واألهلية والفردية تبذل جهودا ً مضنية لالرتقاء
مبكتسبات الدولة وأبنائها وتتعرض جهودهم لبعض
املشكالت التي تعكر صفو الجهد املضني .
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محطة شعرية

هذه قصيدة معبرة
بمناسبة اليوم الوطني الثالث واألربعين
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عيد الوطن
ما هو بشريان هذه ساريه

والقلب رايه وروحي اتحاد

مزوج حبك عزيزه غاليه

يسلم خليفة وحكام البالد

يا فرحة الشعب دايم طاريه

زايد مؤسس وخير األب ساد

اثنين ديسمبر أحلى اخباريه

عيدالوطنعيدفرسانالجياد

أهدي بالدي جميل ازهاريه

وافدي ثراها بكل قمه وواد

هي أرض زايد عذوب انهاريه

ذي زانها بالحال رب العباد

الناس تهوى هواها اجباريه

وكل زائر لها بالفخر اشاد

مبروك عيدك سماء واقماريه

والكل هناء بعيد االتحاد
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ركن المالعب

اإلنجازات الرياضية
في عهد خليفة
استطاعت الرياضات الجماعية والفردية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أن تحقق إنجازات رياضية
وقفزات كبيرة في مجال نشر وتطور األلعاب على مستوى المشاركات في البطوالت العالمية  ،أهمها دورات األلعاب االولمبية
األضخم في تاريخ
أولمبياد لندن  2012ببعثة هي
ً
هي  :أثينا  ، 2004وبكين  ، 2008ولندن  ، 2012حيث شاركت اإلمارات في ً
مشاركاتها التي بدأت في أولمبياد لوس إنجلوس عام  1984قوامها  32رياضيا ورياضية حقق معظمهم أرقاما تأهيلية في 7
ألعاب هي  :كرة القدم ،ألعاب القوى ،األلواح الشراعية ،الرماية ،السباحة ،رفع األثقال والجودو .كما حققت الدولة في عهد
خليفة أول ميدالية اولمبية حققها الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في أولمبياد أثينا  2004بعد فوزه بذهبية مسابقة الدبل تراب.
كما أن ” فرسان اإلرادة ” كان لهم نصيب من اهتمام ورعاية صاحب السمو رئيس الدولة  ،حيث كانت ثمرة هذا االهتمام النجاح
االحتياجات الخاصة ًفي أولمبياد لندن  2012التي اختتمت اإلمارات مشاركتها األولمبية بحصولها
رياضة ذوي
الكبير الذي حققته
ً
ً
والخامس عربيا و 46عالميا بفضل ذهبية العرياني وفضية وبرونزية القايدي  ،مما يعتبر بكل المقاييس
على المركز األول خليجيا
ً
إنجازا لرياضة المعاقين بالدولة التي تسير بخطوات ثابتة وشهادة نجاح لالتحاد.

جميــع الرياضــات تصــل قيمــة املبــادرة إىل أكــر مــن  24مليــون درهــم تــوزع
مبادرة خليفة لتكريم
عــى الفــرق الرياضيــة واألجهــزة الفنيــة واإلداريــة تقدي ـرا ً لعطائهــم للوطــن
أصحاب اإلنجازات في مختلف الرياضات
وتســمى هــذه املبــادرة بـــ “يــوم الوفــاء ”  ،وهــي متثــل غايــة لجميــع الرياضيني
ـن
ـ
ب
ـة
هــي مبــادرة ســنوية تــأيت بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفـ
اإلماراتيــن ليترشفــوا بالحصــول عــى هــذا التكريــم مــن صاحــب الســمو
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ـ حفظــه اللــه  -لتكريــم أصحــاب اإلنجــازات رئيــس الدولــة  ،ودافعـاً لهــم ملواصلــة التفــوق لرفــع علــم الدولــة يف مختلــف
الرياضيــة مــن أفــراد ومؤسســات واتحــادات حققــت إنجــازات للدولــة يف املناســبات الرياضيــة .
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في الشباك

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

وطن سكن حبه قلوبنا

عالم الفورموال 1

يف عهــد خليفــة أبهــرت اإلمــارات العــامل يف اســتضافة إحــدى جــوالت ســباقات
الفورمــوال  1التــي تحظــى مبتابعــة عامليــة واســعة عــى حلبــة مــرىس يــاس التــي
تفوقــت عــى أغلــب حلبــات ســباقات الفورمــوال  1ملــا تتميــز بــه مــن تفــرد
وتصميــم خيــايل أبهــر كل خـراء عــامل ســباقات الســيارات وباتــت مزيجـاً متكامـاً
مــن الفخامــة واملرافــق العمليــة  ،ومنــذ أن دخلــت حلبــة مــرىس يــاس عــامل
الفورمــوال  1عــام  2009أصبحــت أحــد أهــم املحطــات يف بطولــة العــامل كونهــا
تحــدد يف أغلــب األحيــان بطــل العــامل.

انجازات خليفة في دعم الرياضات النسائية

حظيــت املــرأة يف عهــد صاحــب الســمو الشــيخة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة بدعــم كبــر نابــع مــن إميــان ســموه أن املــرأة رشيــك الرجــل يف بنــاء حــارض
ومســتقبل الدولــة ‘ حيــث ســاند ســموه الرياضــات النســائية لتمكينهــا مــن متثيــل
الوطــن يف املحافــل الخارجيــة متثي ـاً مرشف ـاً يتناســب مــع مــا وصلــت لــه الدولــة
مــن مكانــة مرموقــة عــى الصعيــد الــدويل  ،حيــث تــم تشــكيل العديــد مــن الفــرق
النســائية يف مختلــف الرياضــات الجامعيــة والفرديــة  ،كــا شــاركت نســاء اإلمــارات يف
أوملبيــاد لنــدن  2012يف منافســات رفــع األثقــال عــن طريــق الربّاعــة خديجــة محمــد
كــا كانــت للمــرأة اإلماراتيــة مشــاركات يف الفروســية وكــرة القــدم وألعــاب القــوى
وغريهــا مــن األلعــاب باإلضافــة إىل وجــود املــرأة يف املجالــس واالتحــادات الرياضيــة،
وســط توجيهــات واضحــة بــرورة دعــم الرياضــة النســائية.
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ال يمكن أن نوجز فرحتنا وشعورنا الكبير المتدفق بحب هذه
األرض وقيادتها في أسطر وال حتى في صفحات ،وما قدمه
لنا الوطن والقيادة الكريمة من عطاءات ومكارم جعلت كل
فرد من هذا الوطن يشعر بالعزة والكرامة واألمان والتقدير
ورغد العيش ال يمكن بأي حال أن ننسى ما حققته اإلمارات في
مقال ،فشكراً إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة-حفظه اهلل -وإلى إخوانه أصحاب السمو
حكام اإلمارات على ما يقدمونه ويقومون به من أجل رفع شأن
الوطن ومواطنيه وكل من يعيش على هذه األرض.
وطن رسخ حبه في قلوبنا منذ خروجنا إلى هذه الدنيا،
وطن قام على أيادي خيرة حباها اهلل بالحكمة ،وطن أسسه
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحكام اإلمارات
األوائل ،فال يمكن أن تمر مناسبة اليوم الوطني دون استذكار
المؤسسين -رحمهم اهلل -فلوالهم لما قامت لنا قائمة،
فكل الشكر واالمتنان إلى كل من أسهم في قيام هذا الوطن
الذي يشار إليه في كل مكان في العالم إلنجازاته وعطاءاته،
وطن الكل يتمنى أن تسير بالده على خطى اإلمارات.
 43عام ًا ووطننا يسير بخطى ثابتة إلى المجد ،في كل
عام يحقق الكثير من اإلنجازات واإلبداعات في كل المجاالت،
والمبادرات الخيرة والنيرة في الدولة ال تتوقف ،وهذا ال يتحقق
وال نراه إال في بالد زايد ،حب كبير ومستمر بين القيادة والشعب،
وما هذه االحتفاالت الكبيرة التي تشمل كل إمارات الدولة إال
داللة على هذا الحب ،فنحن شعب وهبنا اهلل قيادة تبذل
الغالي والنفيس ألجل الوطن ومواطنيه ،فحكومتنا تحكمنا
بالحب ،وحب الوطن وشعبهم يسكن في ضمائرهم.
وفي الشأن الرياضي حققت الدولة طفرة كبيرة على صعيد
المنشآت واإلنجازات على مختلف األصعدة ،فسجل رياضيونا
الكثير من االنتصارات الجماعية والفردية ،وفي هذا العام
حققت منتخباتنا بدورة األلعاب اآلسيوية عدداً من الميداليات،
كما استطاع منتخب كرة اليد التأهل إلى كأس العالم ،وحققنا
بطولة العالم للقدرة للخيول ،ومنتخب الدراجات وألعاب القوى
حصدوا عدداً كبيراً من الميداليات بمشاركاتهم الخارجية ،وتمكن
المنتخب الوطني لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا
التي ستقام بأستراليا ،إضافة إلى تحقيق العديد من اإلنجازات
في رياضة المعاقين ،وستستمر إنجازاتنا بمشيئة اهلل في ظل
الدعم الكبير من القادة للرياضة ،وسيستمر عطاء شبابنا لرفع
راية اإلمارات في كل الميادين ،وحفظ اهلل وطننا.

أخب

ار ا
لمجتمع

سالم بن سلطان يشهد احتفال طبية
رأس الخيمة باليوم الوطني
شهد املهندس الشيخ سامل بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين برأس
الخيمة  ،االحتفال الذي أقامته منطقة رأس الخيمة الطبية أمام مقرها مبناسبة
اليوم الوطني الثالث واألربعني  ،وذلك بحضور الدكتور عبد الله أحمد النعيمي
مدير املنطقة الطبية  ،وعدد من الشخصيات الطبية واملجتمعية وجمهور غفري.
وقُدمت خالل االحتفال فقرات وطنية وتراثية منوعة مبشاركة عدد من الجهات
الحكومية والجمعيات الرتاثية ومدارس اإلمارة.

شرطة رأس الخيمة تشارك مركز تأهيل المعاقين
االحتفال باليوم الوطني

مركز تنمية جلفار
يحتفل باليوم الوطني

شهد الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي االحتفال
الذي أقامه مركز جلفار للتنمية االجتامعية
التابع لوزارة الشؤون االجتامعية عىل كورنيش القواسم
مبناسبة اليوم الوطني الثالث واألربعني.
بدأ الحفل بالسالم الوطني واشتمل عىل فقرات ولوحات
منوعة تجسد االحتفال بهذه املناسبة الوطنية.

شهد العميد عبدالله خميس الحديدي ،مدير عام العمليات الرشطية برشطة رأس الخيمة ،احتفاالً
وطنياً  ،بالتعاون مع مركز رأس الخيمة لتأهيل املعاقني التابع لوزارة الشؤون االجتامعية ،مبناسبة
االحتفال باليوم الوطني لدولة اإلمارات الــــ (  ،) 43وذلك يف مركز رأس الخيمة لتأهيل وتدريب
املعاقني ،بحضور العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير إدارة مراكز الرشطة الشاملة ،والشيخة
الهام بنت عبد العزيز القاسمي مديرة مركز رأس الخيمة لتأهيل وتدريب املعاقني ،وعدد من ضباط
رشطة رأس الخيمة .ويأيت هذا االحتفال يف إطار برنامج الرشاكات السنوي الذي تنظمه رشطة رأس
الخيمة ،بالتعاون مع املؤسسات املحلية واملجتمعية التي تخدم املجتمع ،ضمن خطتها االسرتاتيجية
الهادفة إىل تعزيز أوارص العالقة مع املجتمع للمشاركة يف كافة الفعاليات واملناسبات املجتمعية.

أفراح الشيبة
أقام حسن صالح محمد الشيبة حفل عشاء يف
صالة الكورنيش لألفراح  ،مبناسبة زفاف نجله
«أحمد» إىل كرمية  /إبراهيم أحمد محمد الشيبة،
بحضور عدد من املسؤولني وأعيان القبائل وجمع
من املدعوين واألهل واألصدقاء .وقدمت فرقة
الشحوح الحربية أهازيجها الرتاثية ابتهاجاً باملناسبة
السعيدة ..ألف مربوك  ،مع أجمل األمنيات القلبية
بحياة زوجية مفعمة بالخري والسعادة.
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«مرور رأس الخيمة» تُكرّم مواطن ًا متعاون ًا
ك ّرم العقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة،
املواطن عيل سامل عيل لحه ،وذلك لتعاونه الدائم مع رجال إدارة املرور والدوريات ،طيلة فرتة
هطول األمطار يف مختلف مناطق الوديان واملرتفعات الجبلية بإمارة رأس الخيمة .حيث كان
يقوم املواطن عيل سامل عيل لحه ،مبعاونة رجال الرشطة يف سحب السيارات العالقة يف ممرات
الوديان ومجاري املياه ،كام كان يقوم بتقديم البالغات إىل رشطة رأس الخيمة متمثلة يف إدارة
املرور والدوريات ،فور حدوث أي نوع من أنواع الحوادث بسبب تقلبات الجو يف مناطق
الوديان ،كام يعمل عىل مد يد العون للعديد من الحاالت التي تتطلب اإلسعاف الفوري الرسيع.
وأوضح العقيد عيل العلكيم ،بأن هذا التكريم جاء بنا ًء عىل توجيهات قيادة رشطة رأس الخيمة
التي تدعو إىل تكريم أفراد املجتمع املتعاونني من املواطنني واملقيمني عىل حد السواء

مركز شرطة مسافي برأس الخيمة
يكرم  4موظفين متميزين
ضمن اسرتاتيجية القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة نحو االهتامم مبنتسبيها املتميزين
من الضباط وصف الضباط واألفراد  ،كرم النقيب عمر عيل الشهياري رئيس مركز رشطة
مسايف برأس الخيمة 4 ،موظفني تقديراً لجهودهم املتميزة وتفانيهم يف أداء واجبهم عىل
أكمل وجه .يأيت هذا التكريم من منطلق حرص القيادة يف نرش ثقافة التميز بني املوظفني
وتشجيعهم بهدف االرتقاء مبنظومة العمل الرشطي وتحسني جودة مخرجات العمل من خالل
الخدمات املقدمة للجمهور واملتعاملني  ،ودعا الشهياري املكرمني إىل بذل املزيد من الجهد من
أجل تطوير الخدمة األمنية متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح يف خدمة الوطن واملواطن واملقيم .

عبد اهلل العامري خريج ًا

حملة وطنية لشلل األطفال

األهل واألصدقاء يهنئون
عبد الله سليامن العامري
مبناسبة تخرجه من
كلية التقنية العليا ..
ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة
من محمد سامل الشحي.

زفاف ناصر آل علي
احتفل
نارص حمد عبد الله آل عيل
بزفافه إىل
كرمية املرحوم  /عيىس
أحمد بن طاهر النعيمي..
ألف مربوك وتهنئة خاصة
من األهل واألصدقاء.

شهد الدكتور  /عبد الله أحمد النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية  ،وبحضور
الدكتور  /محمد عبد الواحد مدير الطب الوقايئ ،والسيد  /محمد راشد الشحي مدير
مستشفى كبار السن  ،والدكتور  /جاسم كليب مدير الرعاية الصحية وأعضاء اللجنة
املركزية للحملة الوطنية لشلل األطفال ،سري عمل الحملة يف مركز النخيل الطبي.
واطلع مسؤولو املنطقة الطبية عىل آلية عمل الحملة ميدانياً وتطبيقياً ووقفوا عىل
نتائجها وحيثياتها.
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االتحاد حقق الرخاء واالستقرار
االحتفال باليوم الوطني مناسبة خاصة نتذكر فيها بكل
الفضل والعرفان مؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،رحمه اهلل رحمة واسعة ،لقاء ما قدمه
لهذا البلد الطيب من عطاء نجني ثماره ،لقد جعل المؤسس
زايد من دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجًا يحتذى به .

وزادت فرحتنا بالتجارب
الكبيرة من أبناء
وشباب الوطن
بإقبالهم الكبير على
االنخراط في الخدمة
الوطنية ،عرفان ًا
وتقدير ًا وحب ًا منهم
لوطنهم وقيادتهم

بعد رحيله استلم األمانة خليفته صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،ليواصل المسيرة
الظافرة ،مواص ً
ال تحقيق النجاحات وتعزيز اإلنجازات ومواكبًا
جميع المستجدات ،ومحققًا سموه النهضة وتوفير العيش
الكريم للمواطن ولكل من يعيش على هذه األرض الطيبة .
إن الوطن الذي بنى كل هذا المجد وحقق كل هذه
المكاسب والسمعة الطيبة واالحترام الدولي الواسع البد
من وجود قوة تحميه وتحافظ على هذه المكتسبات وتنشر
األمن واالستقرار والسالم في ربوعه ،وهذا ما سعت إليه
القيادة الرشيدة وفرت كل اإلمكانيات لقواتنا سواء على
صعيد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية وقيادات الشرطة
وباتت قادرة بإيمانها وثقتها بإمكانياتها وإخالصها لقيادتها
وتراب وطنها من حماية مكتسباته ،وزادت فرحتنا بالتجارب
الكبيرة من أبناء وشباب الوطن بإقبالهم الكبير على االنخراط
في الخدمة الوطنية ،عرفانًا وتقديرًا وحبًا منهم لوطنهم
وقيادتهم .
ووسط هذه االحتفالية الكبيرة بهذه المناسبة العزيزة
على قلوبنا ،نتوجه إلى اهلل تعالى أن يغمر صاحب السمو
رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وأن يبقيه اهلل ملهمًا
للحكمة ،وأن يحقق وطننا تحت قيادته وإخوانه أعضاء
المجلس األعلى حكام اإلمارات وأولياء العهود المزيد من
التقدم واالزدهار .

