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عاشت مآثرك التي للمجد قد صارت دليل      وملقامك أمتي بقلوبها دومًا متيل
اليوم الوطني مناسبة ممّيزة محفورة في الذاكرة والوجدان، هذا اليوم اّلذي 
تحّقق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت الفرقة والتفكك  بفضل اهلل أوال وبحكمة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذه الدولة وبناني مجدها 
ورقيها ونهضتها رحمه اهلل واسكنه فسيح جناته وإخوانه الحكام من اآلباء بناة 
المجد والسؤدد فرسان الرعيل األول،  اليوم الوطني هو اليوم اّلذي يشهد له 
التاريخ بمدى التطّور واالزدهار اّلذي حصل على هذه األرض  الحبيبة، وما شهدناه 

من تقدم ورقي وحضارة . 
كيف ال نفخر وتلك الصحراء القاحلة استحالت ناطحات تلوح في السماء ،وتلك 
عدد  وكثر  نور  الى  استحالت  واألمية   ، خضراء  ريانة  استحالت  اليابسة  األراضي 
وركزت  وعلماء،  ومهندسين  أطباء  من  االختصاصات  شتى  وفي  المتعلمين 
مكانة الوطن وسط القلوب ، فهل في األوطان مثل وطني يقصد زيارته  القاصي 

و الداني لإلطالع على شواهد النهضة والعمران فيه. 
ذلك  جوارحنا،  وكل  أرواحنا  و  قلوبنا  ملىء   نحبك   ، الوطن  أيها  نحبك  نعم 
الحب الذي ال يتوقف ،وذلك العطاء الذي ال ينضب ، أيها الوطن العزيز المتربع في 
القلوب أنت فقط من يبقى حبُه وأنت فقط من نحُب. فلتهنأ يا وطني بيومك 
المجيد ، يوم فخر األوطان ) الثاني من ديسمبر( الخالد ، هذا اليوم الذي وضعنا 
في أعتاب  إحدى واجهات العالم المتقدم ، نسأل اهلل أن يحفظ لنا هذا الوطن 

القوي بعقيدته المزدهَي بتطوره ، الراسخ بأمنه.
بما  مفتخرًا  شامخًا  رأسه  مواطن  كل  فيه  يرفع  يوم  ديسمبر  من  الثاني 
تحقق على أرض اإلمارات المعطاء، والذي خضب بدماء الشهداء الكرام، والذين 
خصتهم قيادتنا الرشيدة بيومهم األغر ) يوم الشهيد(، ويوم الفخر هذا يأتي 
لنا  أن يحفظ  القدير  العلي  يا وطن، وفيه ندعو ونبتهل هلل  متزامنًا مع يومك 
ولوالة أمرنا ،وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه 
لراحة أبناء هذا الشعب الوفي، ولما يقدمونه من خير لمن أفتدى وطنه بدمه، 

ونسأله سبحانه أن يرحم الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة  أرض الوطن .
وفي الختام ال نملك إال أن نرفع أكف الضراعة  هلل عز وجل أن يحفظ لنا حكومتنا 
الرشيدة في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » 
حفظه اهلل « باني نهضة هذا الوطن  الحديثة ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي » رعاه 
اهلل « وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، وحكامنا الكرام أعضاء المجلس األعلى،
ونسألك يا اهلل  يارب السموات واألرض أن تحفظ لنا وطننا الحبيب وشعبنا الطيب، 
وان ترحم شهدائنا في كل حين ،وكل صباح مشرق من صباحات الوطن، ومع 
كل اشراقة شمس نقول: نجدد الوالء لك أيها الوطن الغالي، ولقيادتنا الرشيدة 
وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدول  »حفظه 

اهلل«  ونختم بأبيات  جميلة هدية للوطن بيوم فخره وعزه تقول:
وطني إليك هديتي في عيد مولدك الجميل 

                                               روحي دليل محبتي تفديك يا أسمى خليل 
غلفتها في مهجتي  بالحب والحب قليل 

                                                عاشت مآثرك التي للمجد قد صارت دليل 
فخري بأن عروبتي من قلب معدنك األصيل 

                                                ولمقامك أمتي بقلوبها دومًا تميل.

في يوم  فخر األوطان ... الثاني من ديسمبر

الثاني من ديسمبر 
يوم يرفع فيه كل 

مواطن رأسه شامخًا 
مفتخرًا بما تحقق على 
أرض اإلمارات المعطاء، 

والذي خضب بدماء 
الشهداء الكرام، 
والذين خصتهم 
قيادتنا الرشيدة 

بيومهم األغر
 ) يوم الشهيد( 
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شــهد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمي 
ــق   ــم فري ــل تكري ــة، حف ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ
أداء العاملــن ) الهوبــاس ( لجهودهــم التــي تكللــت 
بتفــوق القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة يف عمليــة 
إدخــال اســتامرات التقييــم عــى مســتوى وزارة الداخليــة 
ــة  ــة لرشط ــادة العام ــى القي ــك مببن ــام 2014 م، وذل للع
رأس الخيمــة، بحضــور ســعادة املــدراء العامــون و مــدراء 
اإلدارات وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة واملنطقــة األمنيــة. 
وأوضــح القائــد العــام، بــأن هــذا التكريــم جــاء انطالقــاً 
الســابع  الداخليــة يف هدفهــا  مــن إســراتيجية وزارة 
الرامــي إىل ضــامن تقديــم الخدمــات اإلداريــة كافــة 
ــاً  ــفافية، وتطبيق ــاءة والش ــودة والكف ــر الج ــق معاي وف
ملنهجيــة التكريــم التــي تعتمدهــا رشطــة رأس الخيمــة، 
املجــاالت  املتميزيــن يف مختلــف  املنتســبن  لتحفيــز 
املهنيــة، ملــا يبذلونــه مــن جهــد وتفــاين وإخــالص يف 
العمــل، مشــيداً مبــدى حــرص وزارة الداخليــة عــى 
االرتقــاء مبنظومــة العمــل مبــا يســهم يف تقديــم خدمــات 
ــز  ــى تحفي ــل ع ــع، ويعم ــراد املجتم ــة أف ــزة لكاف متمي
ــداع، و  ــز واإلب ــى التمي ــي ع ــال الرشط ــن يف املج العامل

تنميــة الحــس األمنــي والشــعور باملســؤولية، إميانــاً بــأن 

العمــل األمنــي مســؤولية الجميــع.

 ويف ختــام الحفــل ســلّم العميــد عــادل عبــد اللــه 

النعيمــي مديــر إدارة املــوارد البرشيــة باإلنابــة، شــهادات 

التقديــر إىل فريــق عمــل تقييــم أداء العاملــن ) الهوبــاس 

ــزة. ــاً لجهودهــم املتمي ــراً وعرفان ــز، تقدي ( املتمي

مــن جانــب آخــر، كــرّم قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، 

ــزة  ــة يف جائ ــدورة الثاني ــوا إىل ال ــن تأهل املشــاركن اللذي

ــى  ــي، ع ــث العلم ــة البح ــة – فئ ــر الداخلي ــمو وزي س

مستوى رشطة رأس الخيمة، واملنطقة األمنية.

والجديــر بالذكــر إن جائــزة ســمو وزيــر الداخليــة – 

ــاءات  ــاف الكف ــدف إىل اكتش ــي ته ــث العلم ــة البح فئ

العلميــة واألكادمييــة يف املجــال الرشطــي، واســتثامر 

ــي،  ــل األمن ــر العم ــرات يف تطوي ــات والخ ــذه الطاق ه

مــام يســهم يف تطويــر العلــوم اإلنســانية ويــري املكتبــة 

ــاء  ــع إىل بن ــام يدف ــات، م ــوث والدراس ــة بالبح الرشطي

قاعــدة معرفيــة يعتمــد عليهــا كمرجعيــة عامــة ألصحاب 

ــاالت. ــتى املج ــرار يف ش الق

اللواء بن علوان  يكرم 
المتميزين بالهوباس 

وجائزة سمو وزير الداخلية

شرطة رأس الخيمة تطلع على معدات وآليات حديثة

شــهد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، حفــل 

ــاء –  ــتوى ) العرف ــي ملس ــل للرق ــج دورة التأهي تخري

12 ( مبعهــد تدريــب الرشطــة بــرأس الخيمــة بحضــور 

ــر املعهــد  ــم عــي مدي ــد حســن إبراهي ســعادة العمي

ومبشــاركة ) 40 ( منتســباً، اكتســبوا خــالل دورة الرقــي 

ملســتوى ) العرفــاء – 12 ( العديــد مــن املفاهيــم 

األساســية التــي تؤهلهــم للعمــل الرشطــي، عر دراســة 

واإلداريــة  والقانونيــة  الرشطيــة  األكادمييــة  املــواد 

ــة العســكرية،  ــات امليداني ــاً، فضــالً عــى التدريب نظري

ــة. ــات الرياضي ــة، والتمرين ــة الحي ــب الرمايَ بجان

وأعــرب اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي، عــن مــدى 

امتنانــه بتأهيــل وتخريــج هــذه الدفعــة الجديــدة 

مــن الكــوادر الرشطيــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس 

ــداً أن  ــن، مؤك ــن واملواط ــن الوط ــز أم ــة، لتعزي الخيم

هــذه الــدورات التدريبيــة تصقــل مهــارات املنتســبن، 

ــة الخــوض يف العمــل امليــداين بقــوة،  وتؤهلهــم ملرحل

لتعزيــز الهويــة واالنتــامء للوطــن باالســتعداد للدفــاع 

عنــه، مشــيداً بخطــط برامــج التدريــب والتأهيــل 

ضمــن إســراتيجية رشطــة رأس الخيمــة، التــي تســعى 

جاهــدة عــى رفــع كفــاءة جميــع املنتســبن يف الجهــاز 

ــة رأس  ــام رشط ــد ع ــا قائ ــه، دع ــن جانب ــي. م الرشط

الخيمــة، الخريجــن إىل مضاعفــة الجهــود لالرتقــاء 

املتميــز،  األداء  مســتوى  وتطويــر  األمنــي  بالعمــل 

إىل  الهادفــة  الداخليــة  إلســراتيجية وزارة  تجســيداً 

ــن  ــا م ــة، لتمكينه ــوادر البرشي ــب الك ــل وتدري تأهي

ــة.  ــة واألمني ــتجدات الرشطي ــرات واملس ــة املتغ مواكب

بحضور القائد العام  
شرطة رأس الخيمة تَُخرّج دورة التأهيل للترقي لمستوى ) العرفاء – 12 (

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــتقبل س اس

الخيمــة، ســعادة  قائــد عــام رشطــة رأس  النعيمــي 

خليفــة مطــر املزروعــي رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 

رشكات الصحــراء للنقليــات العامــة، بحضــور ســعادة 

العميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر عــام العمليــات 

العميــد  وســعادة  الخيمــة،  رأس  برشطــة  املركزيــة 

ــات  ــوارد والخدم ــام امل ــر ع ــر مدي ــد الط ــامل أحم ج

املســاندة، والســيد أحمــد محمــد صوفــه مديــر األعــامل 

ــراء،  ــة الصح ــاملية ملجموع ــارات الش ــة يف اإلم الحكومي

ــة  ــادة العام ــى القي ــة، مببن ــاط الرشط ــن ضب ــدداً م وع

ــدات  ــى املع ــالع ع ــك لإلط ــة، وذل ــة رأس الخيم لرشط

ــة الصحــراء  ــا مجموع ــي أطلقته ــات املتطــورة الت واآللي

حديثــاً يف مجــال النقليــات العامــة، وجميــع مــا يختــص 

ويتعلــق بأعــامل ســحب ونقــل املركبــات، وذلــك حســب 

االتفاقيــة املرمــة بــن الطرفــن.

واملعــدات  اآلليــات  اســتعراض  اللقــاء،  خــالل  وتــم 

الحديثــة واملتطــورة التــي أطلقتهــا رشكــة الصحــراء 

للنقليــات العامــة حديثــاً، بهــدف االرتقــاء بكافــة أعــامل 

الســحب والنقــل يف جميــع طــرق اإلمــارة الداخليــة 

ــم أفضــل الخدمــات إىل  ــة، ومبــا يضمــن تقدي والخارجي

جمهــور اإلمــارة، وفــق معايــر ومواصفــات متطــورة 

تتعــرض  التــي  املركبــات  جميــع  لنقــل  ومتميــزة، 

ــة، أو األعطــال يف األماكــن الوعــرة أو  للحــوادث املروري

ــا. ــول إليه ــب الوص ــي يصع الت

مــن جانبــه، أوضــح قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، أن 

توقيــع مذكــرة التفاهــم مــع مجموعــة رشكات الصحــراء 

للنقليــات العامــة، قــد جــاء مــن منطلــق حــرص رشطــة 

ــاون  ــة والتع ــد أوارص الرشاك ــى توطي ــة، ع رأس الخيم

مــع الــرشكاء الخارجيــن اإلســراتيجين، وفــق إســراتيجية 

إســراتيجية  رشاكات  لبنــاء  الراميــة  الداخليــة  وزارة 

ــل  ــى دلي ــدة ع ــداف املعتم ــق األه ــغيلية، لتحقي وتش

الــرشاكات، وهــذا مــا حققتــه رشطــة رأس الخيمــة خــالل 

ــة العــام  العــام املــايض ومســتمرة يف تطبيقــه مــن بداي

الحــايل تحقيقــا للمصلحــة العامــة.

ــارة  ــة بزي ــة رأس الخيم ــام لرشط ــد الع ــي القائ ــوان النعيم ــن عل ــي ب ــواء ع ــام الل  ق

تفقديــة لإلنقــاذ البحــري بقســم اإلســعاف واإلنقــاذ بــاإلدارة العامــة للعمليــات 

ــة  ــراتيجية وزارة الداخلي ــادرة إس ــن مب ــك ضم ــة ، وذل ــة رأس الخيم ــة برشط املركزي

ــادة  ــن الق ــش للعمــل الرشطــي( و ضمــن خطــة التواصــل الداخــي ب ــز التفتي )تعزي

ــس  ــه خمي ــد عبدالل ــارة العمي ــه خــالل الزي ــث رافق ــل ، حي ــة مســتويات العم و كاف

ــم  ــد غان ــم أحم ــد غان ــة ، والعمي ــات الرشطي ــة للعملي ــر اإلدارة العام ــدي مدي الحدي

مديــر اإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة ، والعقيــد عــي ســعيد العلكيــم مديــر إدارة 

املــرور والدوريــات ، والعقيــد طــارق محمــد بــن ســيف مديــر مكتــب القائــد العــام ، 

والعقيــد أحمــد الصــم النقبــي رئيــس قســم هندســة الطــرق بــإدارة املــرور والدوريــات 

ــك  ــاط وذل ــن الضب ــدد م ــد ، وع ــد محم ــز واألداء املؤســي ســيف أحم ــر التمي وخب

لإلطــالع عــى ســر العمــل . وكان يف اســتقبال الوفــد املقــدم ماجــد بــن ســامل القاســمي 

رئيــس قســم اإلســعاف واإلنقــاذ وعــدد مــن الضبــاط وصــف الضبــاط واألفــراد، حيــث 

اطلــع عــى أهــم وأبــرز انجــازات ومهــام اإلنقــاذ البحــري خــالل الفــرة املاضيــة ، كــام 

تــم اســتعراض الخطــة اإلســراتيجية الخاصــة باإلنقــاذ البحــري واإلطــالع عــى إمكانيات 

ــة  ــتخدمة يف تأدي ــل املس ــدات العم ــات ومع ــم آلي ــى أه ــا وع ــزوارق ومواصفاته ال

املهــام ، ووجــه بــرورة زيــادة عددهــا متاشــياً مــع متطلبــات الوضــع الراهــن لتأديــة 

املهــام عــى أكمــل وجــه مقرونــة برسعــة زمــن االســتجابة للبالغــات، يف خطــوة تهــدف 

ــاذ  ــل اإلنق ــل داخ ــة العم ــرق إىل آلي ــور ، وتط ــة للجمه ــات املقدم ــر الخدم إىل تطوي

البحــري وآليــة التعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات االهتــامم املشــرك، واســتمع إىل 

أبــرز معوقــات وتحديــات العمــل األمنــي ووضــع الحلــول املناســبة لتذليــل العقبــات 

التــي مــن شــأنها عرقلــة ســر العمــل األمنــي، كــام اســتمع إىل مالحظــات ومقرحــات 

ــاذ  ــع باتخ ــى الجمي ــعادته ع ــدد س ــل، وش ــر العم ــري لتطوي ــاذ البح ــن باإلنق العامل

ــادة عددهــم . كافــة اشــراطات الســالمة العامــة للغواصــن وزي

ــة إىل التحســن  ــة الرامي ــق إســراتيجية وزارة الداخلي ــد عــى رضورة تطبي ــام وأك    ك

املســتمر  واالرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي ومبســتوى الخدمــات املقدمــة للجمهــور 

وفــق أفضــل املامرســات املطبقــة و املنفــذة عــى مســتوى الــوزارة. 

اللواء بن علوان يتفقد اإلنقاذ البحري 
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   شــهد اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي القائــد العــام 

لرشطــة رأس الخيمــة ، حفــل افتتــاح فعاليــات أســبوع 

االبتــكار واإلبــداع الــذي تنظمــه القيــادة العامــة لرشطــة 

رأس الخيمــة يف اطــار مبــادرة أســبوع اإلمــارات لالبتــكار 

التــي اطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

حاكــم ديب "رعــاه اللــه" يف الفــرة بــن 22 - 28 مــن 

شــهر نوفمــر ، وذلــك يف مبنــى الشــهيد طــارق الشــحي 

ــام  ــاء األقس ــدراء اإلدارات ورؤس ــن م ــدد م ــور ع بحض

ــة  ــادة العام ــأن القي ــام ب ــد الع ــار القائ ــرع .  وأش واألف

ــن  ــد م ــه العدي ــمل فعاليات ــذي تش ــبوع ال ــم األس تدع

األعــامل واإلبتــكارات املبدعــة وأنشــطة متنوعــة تهــدف 

وقطاعــات  مؤسســات  يف  االبتــكار  ثقافــة  نــرش  اىل 

ــاالت  ــة مبج ــة إىل 5 أجنح ــة ، باإلضاف ــع املختلف املجتم

مختلفــة وهــي جنــاح رشطــي ، تعليمــي ، صحــي ، 

ــذي أقيــم عــى ارض املعــارض  حكومــي ، اقتصــادي وال

بــرأس الخيمــة "أكســبو" ، وتحتــوي هــذه االعــامل عــى 

ابتــكارات وتطبيقــات تخــدم الجميــع وتحســن مســتوى 

أعــامل  جانــب  اىل   ، عــام  بشــكل  العمليــة  الحيــاة 

ومشــاريع فنيــة وإبداعيــة تعــر عــن رســائل وقيــم 

ــة .  ثابت

الــذي  كــام أطلــق ســعادته خــالل حفــل االفتتــاح 

شــهده املــدراء العامــون وكبــار الضبــاط وبعــض ممثــي 

ــة باإلمــارة باإلضافــة ملمثــي  ــة واالتحادي ــر املحلي الدوائ

وســائل اإلعــالم املختلفــة جائــزة القائــد لالبتــكار والتــي 

ــراً  ــا ، معت ــا الحق ــن فيه ــم الفائزي ــالن وتكري ــيتم إع س

أســبوع اإلمــارات لالبتــكار دعــوة مفتوحــة لحشــد 

الطاقــات الوطنيــة وتعزيــز كفــاءات املبتكريــن وإتاحــة 

الفرصــة لهــم لعــرض ابتكاراتهــم واالحتفــاء مبجهوداتهــم 

ــادرة  ــوان إن مب ــواء عــي بــن عل وإنجازاتهــم. وقــال الل

دعــم  إطــار  يف  تنــدرج  لالبتــكار  اإلمــارات  أســبوع 

االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار التــي تهــدف لجعــل 

ــتوى  ــى مس ــكاراً ع ــر ابت ــدول األك ــن ال ــارات ضم اإلم

ــة إىل  ــة والهادف ــات رئيس ــبعة قطاع ــمل س ــامل وتش الع

اســتقطاب العقــول وتحفيزهــا عــى توليــد األفــكار 

والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  وتشــجيع  املبتكــرة 

ــول املبتكــرة  ــم الحل ــكار وتصمي عــى تبنــي ثقافــة االبت

مجتمــع  وإنشــاء  واملســتقبلية  الحاليــة  للتحديــات 

ــة ، مشــراً أن أســبوع  ــة يف مســرة التنمي ــاز بالفعالي ميت

ــة تعــر عــن  ــكار ســيكون مناســبة وطني ــارات لالبت اإلم

نهجــا  االبتــكار  بتبنــي  الرشــيدة  القيــادة  توجهــات 

للعمــل واإلنجــاز عــى املســتوين الرســمي واملجتمعــي 

ــات يف  ــع القطاع ــن جمي ــعة م ــم مشــاركة واس ــا يحت م

ــت  ــة دأب ــادة العام ــأن القي ــاف ب ــبوع ، وأض ــذا األس ه

عــى تأصيــل االبتــكار وااللتــزام بنــرش قيمــه مــن خــالل 

ــن  ــه م ــا يتضمن ــبوع وم ــذا االس ــة به ــاركة الفعال املش

ــع . ــى املجتم ــع ع ــود بالنف ــكار تع أف

ــن  ــن الداعم ــخصية م ــة وش ــعادته 33 جه ــرّم س ــم ك ث

تقــدم  شــخص  مــن  أكــر  ضمنهــا  مــن   ، لإلبتــكار 

الخيمــة  العامــة لرشطــة رأس  بالقيــادة  باملقرحــات 

وكذلــك عــى مســتوى اإلدارات باعتبــار أن تقدمهــم 

ــام  ــو األم ــل نح ــة العم ــع عجل ــزة تدف ــكار املتمي باألف

ــام  ــرّم األقس ــام ك ــات ، ك ــر الخدم ــى تطوي ــل ع وتعم

ــكار . ــرض االبت ــاركن يف مع ــام 2015 واملش ــرة لع املبتك

محطة شرطية محطة شرطية

كــرّم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمي 

ــن  ــباً م ــة، ) 72 ( منتس ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع قائ

ــة املتميزيــن ضمــن كادر إدارة املؤسســة العقابيــة  نخب

واإلصالحيــة برشطــة رأس الخيمــة، بحضــور العقيــد 

يعقــوب أبــو ليلــة مديــر إدارة املؤسســة العقابيــة 

ــم،  ــة التكري ــن منهجي ــاً م ــة، انطالق ــة باإلناب واإلصالحي

التــي تعتمدهــا رشطــة رأس الخيمــة، لتحفيــز املنتســبن 

املتميزيــن يف مختلــف املجــاالت، ملــا يبذلونــه مــن جهــٍد 

ــراتيجية وزارة  ــن إس ــل، ضم ــالص يف العم ــاٍن وإخ وتف

الداخليــة التــي تعمــل عــى انتهــاج مبــدأ التطويــر 

ــتمر. ــي املس ــن العم والتحس

وأشــاد اللــواء باملكرمــن وبجهودهــم الكبــرة التــي 

بذلوهــا لــي يســتحقوا هــذا التكريــم مقابــل مــا  

قدمــوه مــن أعــامل وإنجــازات، مؤكــداً يف الوقــت ذاتــه 

حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى 

تكريــم منتســبيها املتميزيــن، لبــذل املزيــد مــن الجهــد 

ــه  ــذي ب ــال يحت ــوا قــدوة حســنة، ومث والعطــاء وليكون

بــن جميــع زمالئهــم، مضيفــاً أن الــرورة املهنيــة 

امللَحــة أصبحــت تتطلــب التطــور الرسيــع يف األداء، 

واســتخدام تكنيــك عــايل يف العمــل الرشطــي وباألخــص 

ــع رضورة  ــة، م ــة واإلصالحي يف مجــال املؤسســة العقابي

ــق  ــى نحق ــل، حت ــات العم ــة ملتطلب ــتجابة الرسيع االس

الوصــول إىل مــا تطمــح لــه وزارة الداخليــة، مــن تطــور 

ــتويات  ــى مس ــول إىل أع ــل الوص ــي، يكف ــاء مهن وارتق

تعزيــز األمــن واألمــان.  يف ختــام الحفــل ، تســلم قائــد 

عــام رشطــة رأس الخيمــة، الــدرع التــذكاري مــن مديــر 

املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة باإلنابــة، شــاكراً لجهوده 

ــجيعهم،  ــن وتش ــز املتميزي ــم وتحفي ــدرة، يف تكري املق

تعبــراً لهــم عــن تقديــر جهودهــم اإلداريــة وامليدانيــة 

املتميــزة، لغــرس حــب العمــل يف نفــوس منتســبي 

ــة. ــة واإلبداعي ــم املهني ــد طاقاته ــة، وتجدي الرشط

ــرة  ــة، مذك ــة رأس الخيم ــة لرشط ــادة العام ــت القي وقّْع

ــرأس  ــة ب ــات العام ــغال والخدم ــرة األش ــع دائ ــم م تفاه

الخيمــة، انطالقــاً مــن حــرص القيــادة عى تطبيــق منهجية 

الــرشاكات يف وزارة الداخليــة مــع الــرشكاء اإلســراتيجين 

ــم  ــناد والدع ــر اإلس ــدف إىل توف ــي ته ــغيلين الت والتش

املطلــوب مــن خــالل عقــد مذكــرات التفاهم اإلســراتيجية 

ــد  ــزاً لتوطي ــات للمجتمــع، وتعزي ــم أفضــل الخدم وتقدي

ــن.  ــن الطرف ــيق ب ــة، والتنس ــاون والرشاك ــات التع عالق

ــع مذكــرة التفاهــم مــن جانــب رشطــة رأس الخيمــة،  وقّ

ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد 

ــرة األشــغال  عــام رشطــة رأس الخيمــة، ومــن جانــب دائ

والخدمــات العامــة، ســعادة املهنــدس أحمــد محمــد 

الحــامدي مديــر عــام دائــرة األشــغال والخدمــات العامــة 

ــد  ــم أحم ــد غان ــعادة العمي ــور س ــة، بحض ــرأس الخيم ب

ــارق  ــد ط ــة، والعقي ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــم مدي غان

محمــد بــن ســيف مديــر مكتــب القائــد العــام، والرائــد 

ــة،  ــؤون القانوني ــم الش ــس قس ــرش رئي ــي الح ــاب ع ذي

ــن  ــة م ــى مجموع ــم ع ــرة التفاه ــتملت مذك ــث اش حي

ــال  ــيق يف مج ــا التنس ــن، منه ــن الجانب ــم ب ــود التفاه بن

املــرور والدوريــات، والهندســة املروريــة، وتشــكيل لجنــة 

مشــركة بــن الجانبــن للعمــل يف مجــال تحســن وتطويــر 

ــادل الخــرات مــن خــالل تفعيــل  الطــرق، فضــالً عــن تب

خطــط وبرامــج التدريــب والتأهيــل، وتنظيــم الفعاليــات 

ــادل الخــرات والتواصــل  املشــركة، وتوثيــق الصــالت وتب

مبــا يفيــد العمــل األمنــي ويعــزز األمــن واألمــان.

وأكــد قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، عقــب توقيــع 

االتفاقيــة عــى أهميــة هــذا التعــاون بــن الجهــاز الرشطي 

ودائــرة األشــغال والخدمــات العامــة، مشــيداً مبــدى حرص 

القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، عــى توطيــد 

أوارص التعــاون املثمــر مــع مختلــف املؤسســات املحليــة 

التنميــة  دعــم  يف  يســاهم  مبــا  بالدولــة،  واالتحاديــة 

ــه،  ــن جانب ــره، م ــي وتطوي ــل األمن ــام العم ــهيل مه ويس

أعــرب املهنــدس محمــد الحــامدي، أن الهــدف مــن هــذا 

التعــاون املثمــر، هــو حــرص دائــرة األشــغال والخدمــات 

ــال  ــكا فاع ــون رشي ــى أن تك ــة، ع ــرأس الخيم ــة ب العام

ــدة، و  ــة املتح ــارات العربي ــة األم ــع دول ــدم مجتم يف تق

ــورة. ــرتها املتط ــالً يف مس ــاهام فاع مس

كــرم ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة  
مبكتبــه األشــخاص الذيــن ســاهموا يف القبــض عــى اللــص الــذي ســطا عــى أحــد محالت 
الرصافــة يــوم الجمعــة  املــايض، بحضــور ســعادة العميــد عبداللــه عــي منخــس مديــر 
إدارة التحريــات و املباحــث الجنائيــة، وعــدد مــن الضبــاط.   وأشــاد قائــد عــام الرشطــة 
باملكرمــن وهــام الســيد راشــد ســعيد الشــميي )إمــارايت الجنســية(، و الســيد جــالب 
شــاه تــاال خــان )باكســتاين الجنســية( ، عــى الــدور البطــويل الــذي قامــا بــه يف القبــض 
عــى اللــص و مســاعدة رجــال الرشطــة يف الســيطرة عليــه، وقــال: أن هــذا العمــل إمنــا 
يــدل عــى مــدى شــعورهم باملســؤولية الوطنيــة تجــاه مجتمعهــم، و دليــل قــوي عــى 
أن الرشطــة و املجتمــع يــد واحــده يف مواجهــة الجرميــة و الحــد منهــا، بــل والقضــاء 
ــع خــر  ــراد املجتم ــة أف ــا لكاف ــوم رضب ــن الي ــا، واملكرم ــة أشــكالها و صوره ــى كاف ع
ــن  ــراب هــذه األرض الطاهــرة مســؤول ع ــى ت ــم ع ــى أن كل مواطــن ومقي ــال ع مث
حاميــة وصــون ممتلكاتــه و الحفــاظ عليهــا، و التعــاون مــع رجــال الرشطــة يف بســط 
األمــن و األمــان، مؤكــداً يف الوقــت ذاتــه حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة 
ــد  ــذل املزي ــم لب ــم و الشــد عــى أيديه ــا، و اإلشــادة به ــن معه ــم املتعاون عــى تكري

مــن الجهــد و العطــاء و ليكونــوا قــدوة حســنة و مثــال يحتــذي بــه بــن جميــع أفــراد 
ــعادة  ــام لس ــكرهام وتقديره ــن ش ــن ع ــرب املكرم ــد أع ــم فق ــن جهته ــع.  وم املجتم
ــذي يعتــر حافــز لهــام لبــذل  ــم، ال ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى هــذا التكري قائ

املزيــد مــن التضحيــات يف ســبيل املســاهمة يف حفــظ األمــن و منــع الجرميــة 

القائد العام يكرم متعاونين ساهموا بالقبض على سارق  

القيادة العامة توقع مذكرة تفاهم مع دائرة األشغال والخدمات العامة برأس الخيمة

قائد عام الشرطة  يكرم ) 72 ( منتسبًا من المتميزين في المؤسسة العقابية واإلصالحية القائد العام يفتتح فعاليات أسبوع اإلبتكار ويكرم 33 شخصية
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بنــاءاً عــى توجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن 

علــوان قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عقــدت القيــادة 

ــب  ــد تدري ــة مبعه ــة متمثل ــة راس الخيم ــة لرشط العام

الرشطــة دورة حــول إدارة املخاطــر بالتعــاون والتنســيق 

ــد  ــي تع ــة والت ــرأس الخيم ــة ب ــة األمريكي ــع الجامع م

الرشاكــة األوىل بــن الجانبــن بهــذا املجــال وشــملت 30 

ضابطــاً .

حيــث اســتقبل العميــد جــامل أحمــد الطــر مديــر 

ــة  ــاندة برشط ــات املس ــوارد والخدم ــة للم اإلدارة العام

رأس الخيمــة بحضــور ســعادة العقيــد عــي النقبــي 

ســعادة   ، بالقيــادة  املخاطــر  إلدارة  العــام  املنســق 

ــة  ــس الجامع ــم رئي ــدان العلكي الروفيســور حســن حم

ــرأس الخيمــة وســعادة الروفيســور مــوىس  ــة ب األمريكي

رأس  مركــز  الهندســة ومديــر  كليــة  محســن عميــد 

الخيمــة للبحــث واالبــداع .

ــى  ــبوع مببن ــدة أس ــتمرت مل ــي اس ــدورة الت ــت ال وتناول

الشــهيد طــارق الشــحي ، العديــد مــن املحــاور الرئيســية 

الهامــة متثلــت يف اســتعراض مفهــوم إدارة املخاطــر ، 

وكيفيــة إعــداد ســجالت املخاطــر ، درجــة تأثــر الخطــر 

ــي  ــل بيئ ــل تحلي ــة إىل عم ــه باإلضاف ــة حدوث واحتاملي

للمخاطــر وغرهــا مــن املحــاور .

وقــال العقيــد عــي محمــد النقبــي املنســق العــام 

ــد األوىل  ــدورة تع ــة أن ال ــرأس الخيم ــر ب إلدارة املخاط

مــن نوعهــا ، حيــث تــم تنفيذهــا بنــاَء عــى توجيهــات 

ــة كبــرة  ــادة العامــة ملــا لهــا مــن أهمي املســئولن بالقي

ملواجهــة التحديــات ودرء املخاطــر يف ظــل املتغــرات 

الواقعــة يف املنطقــة ، لتكــون العنــارص األمنيــة عــى 

أهــب االســتعداد يف توفــر األمــن واألمــان للجميــع 

باســتخدام أفضــل األســاليب وأنجحهــا .

وأكــد عــى أن الــدورة التــي انتســب إليهــا ضمــن 

املشــاركن ، قــد تضمنــت الكثــر مــن الحــاالت الدراســية 

مــام يعــزز الفهــم لديهــم وبالتــايل تعظيــم الفائــدة 

ــى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــدورة م ــذه ال ــن ه ــاة م املتوخ

ــة . ــائد يف الدول ــن الس ــاخ األم ــتقرار ومن االس

ــت  ــذي قام ــدور ال ــر بال ــامل الط ــد ج ــاد العمي    واش

بــه الجامعــة األمريكيــة بإعــداد دورة إدارة املخاطــر 

معتــراً أن الــدورة التــي عقــدت ألول مــرة بــن الجانبــن 

هــي خطــوة إيجابيــة تســعى مــن خاللهــا القيــادة لعمل 

رشاكــة مــع الجامعــة األمريكيــة لعقــد دورات تدريبيــة 

ــة  ــة واكتســاب الخــرات العلمي ــة االنجليزي ــم اللغ لتعل

والعمليــة التــي ســرفع مــن الكفــاءة التدريبيــة ومواكبــة 

التطــور الــذي تشــهده اإلمــارة.

تعد األولى من نوعها
شرطة رأس الخيمة تعقد دورة في 
إدارة المخاطر بالتعاون مع الجامعة 

األمريكية

شــهد ســعادة العميــد جــامل أحمــد الطــر مديــر عــام املوارد 

والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة، حفــل تخريــج 

ــي  ــحي ه ــارق الش ــهيد ط ــى الش ــن مببن ــن تخصصيت دورت

ــرور (، ودورة )اكتشــاف  ــط امل ــارات ضاب ــة مه دورة  ) تنمي

الوثائــق املــزورة ( بالتعــاون مــع الرشطــة الفرنســية، بحضــور 

العقيــد جــان إميانويــل امللحــق األمنــي يف الســفارة الفرنســية 

ــة  ــر املصــادر البرشي ــك بهــدف تطوي ــارات، وذل ــة اإلم بدول

لالســتفادة مــن خــراء الســلك الرشطــي الفرنــي، وأحــدث 

التقنيــات واألســاليب التــي تعمــل عــى تطويــر العمــل 

ــات املســاندة  ــوارد والخدم ــام امل ــر ع ــرّم مدي الرشطــي.  وك

برشطــة رأس الخيمــة، خــالل حفــل التخريــج امللحــق األمنــي 

جــان  الفرنســية  الرشطــة  مفــوض  الفرنســية  بالســفارة 

إميانويــل، ومحــارضي الــدورات املــالزم دافييــد ديريــن، 

ــا  ــاً مل ــراً وعرفان ــك تقدي ــي، وذل ــر ني ــروم لوف ــالزم ج وامل

بذلــوه مــن جهــود ُمقــْدرّة يف العمــل عــى تحقيــق النتائــج 

املرجــوة مــن هــذه الــدورة بالشــكل املطلــوب وعــى أكمــل 

وجــه، كــام ســلم الشــهادات إىل الخريجــن، داعيــاً الخريجــن 

إىل تطبيــق مكتســبات هــذه الــدورات يف تطويــر مهاراتهــم  

يخــدم  مبــا  األمنــي  حســهم  وتنميــة  املهنيــة،  اليوميــة 

ــد حســن  ــب آخــر خــّرج العمي ــن جان املجــال الرشطــي. م

ــر معهــد تدريــب رشطــة رأس الخيمــة،  ــم عــي مدي إبراهي

) 3 ( دورات تدريبيــة تخصصيــة، هــي  دورة ) القيــادة 

مــن خــالل رؤيــة وتنفيــذ اإلســراتيجية / مشــركة (، ودورة 

)أســاليب التحفيــز وقيــاس الرضــا الوظيفــي / صــف ضبــاط 

(، ودورة )إعــداد بنــاء الحــادث املــروري(، وتــأيت جميــع هذه 

ــة للعــام الجــاري  ــدورات ضمــن برنامــج الخطــة التدريبي ال

2015 م، حرصــاً وتأكيــداً عــى أهميــة التدريــب الــذي توليــه 

رشطــة رأس الخيمــة اهتاممــاً خاصــاً لالرتقــاء مبســتوى األداء 

الرشطــي. 

ــد  ــر معه ــي مدي ــم ع ــن إبراهي ــد حس ــهد العمي ــام وش ك

تدريــب رشطــة رأس الخيمــة، حفــل تخريــج دورة ) إعــداد 

ــد  ــاط ( يف معه ــر مــؤرشات األداء اإلســراتيجية - ضب وتطوي

ــدورة ضمــن خطــة  ــأيت هــذه ال ــث ت ــب الرشطــة، حي تدري

مــن منهجيــة  برنامــج التدريــب لعــام 2015م، انطالقــاً 

تحديــد االحتياجــات، لتدريــب وتطويــر املــوارد البرشيــة مبــا 

يضمــن وجــود كــوادر برشيــة مؤهلــة ومدربــة قــادرة عــى 

ــا ومســؤولياتها عــى أفضــل وجــه. ــام مبهامه القي

وأشــاد العميــد حســن إبراهيــم، بــرورة وأهميــة الــدورات 

التدريبيــة يف مجــال العمــل التخصــي، ملــا لدورهــا الفّعــال 

يف تدريــب وتأهيــل املنتســبن ليصبحــوا قادريــن عــى 

ــداً أن  ــه، مؤك ــل وج ــى أكم ــة وع ــورة املطلوب ــل بالص العم

ــي  ــاز الرشط ــبي الجه ــد منتس ــد لتزوي ــدورات تعق ــذه ال ه

باملعــارف واملهــارات األمنيــة واإلســراتيجية التــي تعمــل 

عــى رفــع كفاءتهــم املهنيــة لتعزيــز قدراتهــم عــى مواجهــة 

ــة. ــات املهني ــات والتداعي التحدي

يف ختــام الحفــل ، قــام العميــد مديــر املعهــد ، بتكريــم 

تقديــراً  التدريبيــة،  الــدورات  ومحــارضي  الخريجــن 

لجهودهــم املبذولــة، واملشــاركة الفّعالــة يف إنجــاح الــدورات.

ــوارد  ــام امل ــر ع ــر مدي ــد الط ــامل أحم ــد ج ــرأس العمي ت

اجتــامع  الخيمــة،  رأس  برشطــة  املســاندة  والخدمــات 

الطلبــة املرشــحن املوفديــن مــن القيــادة العامــة لرشطــة 

ــة يف كل مــن  ــوم الرشطي ــي العل رأس الخيمــة إىل أكادمييت

ــادة  ــي بالقي ــز اإلعالم ــة املرك ــك بقاع ــارقة، وذل ديب والش

أول  املــالزم  بحضــور  الخيمــة،  رأس  لرشطــة  العامــة 

ــة،  ــب رشطــة رأس الخيم ــد تدري ــن معه ــم م ــد غان محم

منهجيــة  ضمــن  الداخليــة  وزارة  إلســراتيجية  تطبيقــاً 

االتصــال والتواصــل، التــي تهــدف إىل تبــادل الخــرات 

املشــركة الراميــة إىل تحســن األداء واالرتقــاء بالعمــل 

ــا  ــز، مب ــودة والتمي ــات الج ــى درج ــه إىل أع ــول ب والوص

ينعكــس إيجابــا يف تطويــر األداء املؤســي. وأشــاد العميــد 

الطــر، خــالل االجتــامع برؤيــة ورســالة وزارة  جــامل 

ــحن  ــة املرش ــجيع الطلب ــعى إىل تش ــي تس ــة، الت الداخلي

ــول إىل  ــق الوص ــم لتحقي ــم وقدراته ــر مهاراته ــى تطوي ع

ــوالء واالنتــامء الوظيفــي،  اإلبــداع واالبتــكار مــام يعــزز ال

ــة يف الرشطــة عــى  ــل املــوارد البرشي كــام يســهم يف تأهي

أكمــل وجــه. ويف ختــام االجتــامع، أثنــى مديــر عــام 

املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة، بــدور 

أكادمييتــي العلــوم الرشطيــة يف ديب والشــارقة، املثمــر 

ــا  ــوض به ــة، والنه ــخصية الرشطي ــن الش ــاء يف تكوي والبّن

ــق  ــة املرشــحن رضورة تطبي ــداً عــى الطلب عســكرياً، مؤك

ــي،  ــدان العم ــارف يف املي ــوم ومع ــن عل ــبوه م ــا اكتس م

ويف تطويــر مهاراتهــم وتنميــة حســهم األمنــي مبــا يخــدم 

ــداد يف  ــق والس ــم كل التوفي ــاً له ــي، متمني ــل الرشط العم

ــن. ــة الوط خدم

شرطة رأس الخيمة تخرج ) 86 ( منتسبًا من معهد تدريب الشرطة 
كــرَم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، فريــق عمــل جائــزة 

املســاند  والفريــق  اإلحصــاء،  يف  للتميــز  الخيمــة  رأس 

ــدي  ــد ســعيد الحمي ــور محم ــد الدكت ــه، بحضــور العمي ل

مديــر إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة، والعميــد عبــد 

اللــه منخــس مديــر إدارة التحريــات واملباحــث الجنائيــة، 

والخبــر ســيف الشــفري الخبــر اإلســراتيجي مبكتــب 

قائــد عــام الرشطــة، وعــدداً مــن ضبــاط رشطــة رأس 

ــراً  ــك تقدي ــى الشــهيد طــارق الشــّحي، وذل الخيمــة، مببن

للجهــود الفّعالــة واملتميــزة التــي بذلهــا الفريقــن يف 

ــم  ــد طاقته ــاء، ولتجدي ــز يف اإلحص ــزة التمي ــج جائ برنام

املهنيــة، وغــرس حــب العمــل لديهــم بتوفــر بيئــة عمليــة 

تنافســية حامســية، وتحقيقــاً للريــادة يف أداء أألعــامل 

ــور. ــي متط ــج رشط ــق منه وف

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب ــث أشــاد ســعادة الل حي

ــا  ــي بذله ــود الت ــم، بالجه ــل التكري ــالل حف ــي، خ النعيم

ــاء،  ــز يف اإلحص ــة للتمي ــزة رأس الخيم ــل جائ ــق عم فري

ــد  ــذل املزي ــع إىل ب ــاً الجمي ــه، موجه ــاند ل ــق املس والفري

مــن الجهــد البًنــاء والعطــاء املثمــر، نحــو الجــودة والتميــز 

باســتمرار، مثمنــاً عــى دور وزارة الداخليــة، والقيــادة 

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، يف دعــم وتشــجيع األكفــاء 

املتميزيــن. وأكــد قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، أن 

ــة  ــزام وزارة الداخلي ــزة جــاءت اســتكامالً لنهــج والت الجائ

ورشطــة رأس الخيمــة يف العمــل عــى  تعزيــز نــرش ثقافــة 

ــراً  ــن تقدي ــم املتميزي ــم تكري ــك ت ــز، لذل ــودة والتمي الج

ــر  ــة يف تحســن وتطوي ــم، ولجهودهــم املبذول ــاً له وعرفان

عطائهــم الوظيفــي ودورهــم الرشطــي، ســعياً إىل تحقيــق 

مــا تطمــح لــه وزارة الداخليــة من حيــث االســتثامر األمثل 

للمــوارد البرشيــة، لالســتفادة املُثــى مــن الــكادر الرشطــي، 

ــي. ــزة يف األداء املهن ــادات متمي ــداد قي بإع

اللواء بن علوان يكرّم فريق عمل جائزة رأس الخيمة للتميز في اإلحصاء

العميد الطير يلتقي الطلبة المرشحين في أكاديميتي العلوم الشرطية في دبي والشارقة
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شــهد ســعادة العميــد جــامل أحمــد الطــر مديــر عــام 

ــادة العامــة لرشطــة  املــوارد والخدمــات املســاندة بالقي

رأس الخيمــة وســعادة العميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر 

ــة  ــول صياغ ــل ح ــة عم ــة ورش ــات املركزي ــام العملي ع

املــؤرشات بطريقــة ابتكاريــه وفــق منظومــة الجيــل 

ــراتيجية و  ــة لإلس ــا اإلدارة العام ــي نظمته ــع، والت الراب

تطويــر األداء )إدارة التميــز املؤســي( بــوزارة الداخليــة 

مبركــز املؤمتــرات بفنــدق هيلتــون القلعــة الحمــراء 

ــدراء  ــعادة امل ــة س ــر الورش ــث ح ــة، حي ــرأس الخيم ب

العامــن و مــدراء اإلدارات و رؤســاء مراكــز الرشطــة 

ــع  ــرع، وجمي ــدراء األف ــام وم ــاء األقس ــاملة، و رؤس الش

للقيــادة  اإلســراتيجية  واملــؤرشات  املبــادرات  مــالك 

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة. حيــث قــدم الورشــة 

الخبــر االســراتيجي صالــح أحمــد أبــو بكــر مــن اإلدارة 

ــح  ــوزارة، أوض ــر األداء بال ــراتيجية و تطوي ــة لإلس العام

ــا يتناســب  ــا مب ــداد املــؤرشات وصياغته ــة إع ــا كيفي فيه

ــات وإســراتيجية  ــع، و توجه ــل الراب ــة الجي ــع منظوم م

وزارة الداخليــة، ومبــا يخــدم ويحقــق متطلبــات الــوزارة 

خــالل املرحلــة املقبلــة، و تــأيت الورشــة يف إطــار متابعــة 

ســر تنفيــذ الخطــة اإلســراتيجية للــوزارة ، والتحقــق من 

مــدى تحقيــق املســتهدفات املعتمــدة، ضامنــاً للوصــول 

ــراتيجية.  ــداف اإلس ــق األه ــات وتحقي ــق املخرج لتحقي

و يف ختــام الورشــة توّجــه العميــد جــامل أحمــد الطــر 

بخالــص الشــكر و التقديــر لــوزارة الداخليــة و لدعمهــا 

الدولــة  مســتوى  عــى  القيــادات  لكافــة  املتواصــل 

لتحقيــق منظومــة العمــل الرشطــي و األمنــي الشــامل، 

ــؤرشات إىل  ــالك امل ــور وم ــع الحض ــى جمي ــد ع ــام أك ك

ــة  ــوات املقبل ــز الخط ــود لتعزي ــن الجه ــد م ــذل املزي ب

لــكل هــدف اســراتيجي، مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة و 

أهــداف الــوزارة اإلســراتيجية، والقيــادة العامــة لرشطــة 

رأس الخيمــة، كــام قــام بتكريــم الخبــر صالــح أحمــد ملــا 

ــم الورشــة.  ــز يف تقدي ــد ممي ــه مــن جه بذل

نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، ورشــة عمــل حول إعــداد التوجه اإلســراتيجي 

لــوزارة الداخليــة ) 2017 – 2021 ( نفذهــا املستشــار عمــر بشــر خــرا مــن إدارة خدمــة 

املتعاملــن بــاإلدارة العامــة لإلســراتيجية وتطويــر األداء بــوزارة الداخليــة، بحضــور العقيــد 

عــي محمــد القــريص مديــر إدارة اإلســراتيجية وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة، وعــدد 

ــة إىل الوصــول إىل أعــى  ــة اإلســراتيجية الهادف ــاط، ضمــن ُخطــط وزارة الداخلي مــن الضب

مســتوى مــن التميــز يف الخدمــات الرشطيــة واألمنيــة املقدمــة للجمهــور، ولالســتمرار عــى 

املســتوى الــذي تــم الوصــول إليــه والعمــل عــى تطويــره. حيــث تناولــت الورشــة معنــى 

اإلســراتيجية ومكوناتهــا واستكشــاف الخطــط اإلســراتيجية للــوزارة والحكومــة، واســتعراض 

ــة  ــة دول ــراتيجية حكوم ــم رشح إس ــراتيجي، ث ــط اإلس ــذ للتخطي ــة والتنفي ــائل املتابع وس

اإلمــارات ) 2017 – 2021 (، واســتعراض األجنــدة الوطنيــة للحكومــة االتحاديــة، مــع عــرض 

ــكار،  ــة لالبت ــة واإلســراتيجية الوطني ــة الذكيّ ــادرة الحكوم ــز الحكومــي، ومب ــة التمي منظوم

كــام تــم تحديــد االعتبــارات إلعــداد الخطــة اإلســراتيجية لــوزارة الداخليــة ) 2017 – 2021 

( وفــق مبــادئ األولويــات واملمكنــات اإلســراتيجية، وهــي: الركيــز عــى خدمــة  ) 7 ( نجــوم 

ــة، اســتعراض  لالبتــكار الحكومــي واســترشاف املســتقبل، الركيــز عــى نتائــج الكفــاءة املاليّ

خطــة العمــل بالــوزارة إلعــداد رؤيــة وزارة الداخليــة، وتعزيــز التنســيق والتكامــل الفّعــال 

ــاء القــدرات  ــد عــى االســتمرار يف بن ــة، والتأكي ــة والحكومــة املحليّ ــن الحكومــة االتحادي ب

ــم التوجــه اإلســراتيجي،  ــة ومفاهي ــرش ثقاف ــق ن ــأيت هــذه الورشــة مــن منطل ــة. وت البرشي

والوعــي األمنــي واإلســراتيجي بــن منتســبي القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، لرســيخ 

القيــم واألهــداف اإلســراتيجية، وأســاليب إنجازهــا باألســلوب الــذي يحقــق أقــى درجــات 

التميــز يف األداء الرشطــي بكفــاءة وفاعليــة، األمــر الــذي يســهم بــدوره يف تحقيــق وتعزيــز 

األمــن واألمــان لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

نظّمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة، ورشة 
عمل تثقيفية لرشح وتعريف اإلسراتيجية الوطنية 
نفذها  الرشطة،  منتسبي  بن  االبتكار  ثقافة  لنرش 
النقيب صالح عبد الله البّحار مدير فرع الشكاوى 
األداء  وتطوير  اإلسراتيجية  بإدارة  واملقرحات 
منتسبي  من  عدد  بحضور  الخيمة،  رأس  برشطة 
مببنى  الشحي  طارق  الشهيد  مببنى  الرشطة، 
الداخلية،  وزارة  دور  إبراز  بهدف  وذلك  القيادة، 
والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة، يف نرش ثقافة 
الداخلية اإلسراتيجية  االبتكار، ضمن ُخطط وزارة 
الهادفة إىل دعم التطوير واالبتكار واالبداع. يف بدء 
الورشة تم استعراض اإلسراتيجية الوطنية لالبتكار 
تفصيي  عرض  تقديم  ثم  الحكومة،  وتوجيهات 

مدى  وبيّان  باالبتكار  الخاصة  املفاهيم  يوضح 
الحكومة  توجيهات  استعراض  خالل  من  أهميته 
مستوى  عى  االبتكار  أسبوع  ضمن  االتحادية 
الشهر  عقده  واملزمع  واالتحادية،  املحلية  الدوائر 
املقبل يف الفرة من 22 نوفمر إىل 28 نوفمر من 
نتائج  استعراض  تم  كام  م،   2015 الجاري  العام 
شاركني   ( معرض  عى  املرتبة  واالبتكار  اإلبداع 
إبداعي ( الذي نظمته القيادة العامة لرشطة رأس 
الخيمة، خالل شهر فراير املنرصم، ورشح األساليب 
العلمية التي يجب أن تتبع لتحقيق ثقافة االبتكار 
املفاهيم  مجموعة  عى  باالستناد  االبداع،  وتعزيز 
اإلسراتيجي  االبتكار  رؤية  تحقق  التي  والخطوات 

للوزارة.

ضمــن فعاليــات أســبوع االمــارات لإلبتــكار ، حرصــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس 
الخيمــة عــى تنظيــم مجموعــة مــن املحــارضات وورش العمــل القيمــة التــي يلقيهــا 
ــة  ــرش ثقاف ــل إىل ن ــارضات وورش العم ــدف املح ــن ، وته ــن املبتكري ــون م متحدث
االبتــكار مــن خــالل مشــاركة تجــارب املتحدثــن يف تطبيــق األفــكار املبتكــرة لتعلــم 
ــوان " تعــرف عــى  ــكار املبتكــرة تحــت عن ــذ األف ــكار وتنفي ــط لالبت ــة التخطي كيفي
تجربتــي مــع ابتــكاري " ، حيــث عرضــت ورشــة العمــل األفــكار االبتكاريــة الخاصــة 
بالقيــادة العامــة لرشطــة الفجــرة واملنطقــة األمنيــة املتمثلــة يف جهــاز مــكاين لــذوي 
ــرة ،  ــة الفج ــة لرشط ــكارات الحديث ــد االبت ــد أح ــذي يع ــة وال ــات الخاص االحتياج
ــادة  ــز ، ألقاهــا املــالزم أحمــد الحنطــويب مــن القي ــد مــن الجوائ وحــاز عــى العدي
العامــة لرشطــة الفجــرة . وهدفــت املحــارضة إىل إلقــاء الضــوء عــى اســتخدامات 
ــة  ــح مخالف ــوم مبن ــث يق ــذوي االحتياجــات الخاصــة حي ــكاين" الخــاص ب ــاز "م جه
لــكل ســائق مركبــة يتجــاوز قوانــن الســر واملــرور يف اســتخدامه الخاطــئ ملواقــف 
ــم تعميمــه عــى  ــق هــذا النظــام يف إمــارة الفجــرة عــى أن يت ــة ، وطب هــذه الفئ
مســتوى الدولــة يف الفــرة القادمــة، كــام أشــار الحنطــويب بــأن هــذه الفكــرة حــازت 
عــى جائــزة وزيــر الداخليــة لإلبــداع واالبتــكار – الــدورة الثانيــة - ، كــام حــازت عــى 
جائــزة أفضــل جهــاز تقنــي عــى مســتوى الــرشق األوســط .وأكــد خــالل محارضتــه 
عــى أهميــة انتهــاج اإلبتــكار يف الحيــاة العمليــة الــذي يتــم خاللــه توظيــف 
ــع  ــد أن جمي ــداع ،  وأك ــكار واإلب ــجيع االبت ــع لتش ــايك الواق ــتخدام أدوات تح واس

القيــادات واإلدارات العامــة األمنيــة والرشطيــة عــى مســتوى الدولــة ســتواصل نهــج 
االبتــكار وســتبني مســتقبلها وخططهــا االســراتيجية وتوظيــف االبتــكار لدعــم النمــو 
املســتدام للدولــة كالً حســب إمارتــه بعدمــا اعتمــدت االبتــكار ضمــن رؤيــة الهيئــة 
ــاور  ــة مح ــد خمس ــراتيجي" كأح ــكار االس ــور "االبت ــام 2021 ومح ــراتيجية لع االس
ــا  ــو تحقيقه ــات نح ــر بثب ــي نس ــراتيجية والت ــا االس ــا خطتن ــى عليه ــية تبن أساس

ــا الذهبــي". بحلــول عــام 2021 واالحتفــال بيوبيــل اتحادن

 ورشة لتعزيز ثقافة االبتكار

القيادة العامة تنظم ورشة عمل حول التوجه اإلستراتيجي لوزارة الداخلية ) 2017 – 2021 ( شرطة رأس الخيمة تعقد ورشة  صياغة مؤشرات األداء بطريقة ابتكارية

شرطة رأس الخيمة تنكس األعالم وتدعوا ألرواح الشهداء الطاهرة في ذكرى تخليد يوم الشهيد

ــة  ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــات صاح ــذاً لتوجيه تنفي

بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، أن 

يكــون يــوم 30 نوفمــر مــن كل عــام، يومــاً للشــهيد، 

تخليــداً وعرفانــاً لتضحيــات شــهداء الوطــن والواجــب 

والحــق، يف املياديــن العســكرية واملدنيــة واإلنســانية، 

نّكْســت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة _ 

ــاً ،  ــف صباح ــة والنص ــاعة الثامن ــام الس ــالم يف مت األع

ــررة. حــداداً عــى أرواح شــهداء الوطــن ال

وتــم رفــع األعــالم شــامخة، يف متــام الســاعة الحاديــة 

ــد  ــعادة العمي ــور س ــاً، بحض ــف صباح ــرشة والنص ع

ــة  ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــم مدي ــد غان ــم أحم غان

برشطــة رأس الخيمــة، وكبــار ضبــاط، وأفــراد، ومدنيــي 

القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، فضــالً عــن 

بالدعــاء ألرواح  ُحِفلْــت  دقائــق صمــت  الوقــوف 

الشــهداء الطاهــرة، عِقــَب ذلــك، عزفــت ) فرقــة 

موســيقى رشطــة رأس الخيمــة (، الســالم الوطنــي 

لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، لبــث روح الــوالء 

واالنتــامء للوطــن ودفــع كل أفــراد املجتمــع إىل بــذل 

األرواح والغــايل والنفيــس، ألجــل الوطــن املفــّدى، 

ودعــم مســرة القيــادة الرشــيدة.  وأشــاد ســعادة 

العميــد غانــم أحمــد غانــم، مببــادرة ) يــوم الشــهيد ( 

يــس  تلــك الوقفــة الوطنيــة عــى أرواح الشــهداء، لتُكرِّ

فخــر ومجــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة - 

قيــادًة وشــعباً - بتضحيــات الشــهداء األبــرار مــن أجــل 

إعــالء رايــة الوطــن، وتعبــراً وتضامنــاً مــع أرس وذوي 

الشــهداء، تقديــراً لجهودهــم املخلصــة يف تنشــئة 

أبنائهــا عــى قيــم حــب الوطــن والتضحيــة والفــداء.

 ورشة عمل بعنوان "تعرف على تجربتي مع ابتكاري"
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله - 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة وأصحاب السمو 
أولياء  وسمو  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعى  املجلس  أعضاء 
العهود ونواب الحكام فعاليات " يوم الشهيد " التي أقيمت 

يف موقع نصب الشهداء يف أبوظبي.
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقام 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب 
ذويهم  بتسليم  الشهداء  بتكريم  اإلمارات،  حكام  السمو 
الشهداء  بتضحيات  وعرفاناً  ووفاء  تخليداً  الشهيد«،  »وسام 
وعطائهم يف سبيل أداء الواجب الوطني. وقد شهد الفعاليات 
.. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
الشيخ  السمو  الشارقة وصاحب  األعى حاكم  املجلس  عضو 
حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس األعى حاكم عجامن 
وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس 
األعى حاكم الفجرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد 
املعال عضو املجلس األعى حاكم أم القيوين وصاحب السمو 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم 
رأس الخيمة.  كام شهد املراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب و سمو الشيخ سلطان بن 
الشارقة  القاسمي ويل عهد ونائب حاكم  محمد بن سلطان 
وسمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن وسمو 
الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرة 
أم  عهد  ويل  املعال  راشد  بن  سعود  بن  راشد  الشيخ  وسمو 
القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل 
عهد رأس الخيمة.  وشهد فعاليات يوم الشهيد، سمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، 
ومعايل الدكتورة أمل عبد الله القبيي رئيس املجلس الوطني 
وسمو  نهيان،  آل  محمد  بن  سيف  الشيخ  وسمو  االتحادي، 
بن  هزاع  الشيخ  وسمو  نهيان،  آل  محمد  بن  رسور  الشيخ 
املجلس  رئيس  نائب  الوطني  األمن  نهيان مستشار  آل  زايد 
آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ  وسمو  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
لألعامل الخرية واإلنسانية.. والفريق سمو الشيخ سيف بن 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار األمن 
الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن 
زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي، وسمو الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن 
الشيخ  الخرية واإلنسانية، وسمو  نهيان لألعامل  سلطان آل 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعايل الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، 
ومعايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل 
قادة  وكبار  والوزراء  الشيوخ  من  وعدد  العلمي،  والبحث 
وذووهم.  الشهداء  وأرس  الداخلية  ووزارة  املسلحة  القوات 
وتضمنت الفعاليات الرئيسة ، إطالق إحدى وعرشين طلقة 
مدفعية، تحية للشهداء، باإلضافة إىل عرض عسكري للقوات 
الجو  سالح  طائرات  من  لرسب  جوي  واستعراض  املسلحة، 
ألرواح  صامت  دعاء  دقيقة  الوقوف  جانب  إىل  اإلمارايت، 
الشهداء يف متام الساعة 11:30، تبعها رفع علم دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، مصحوباً بالسالم الوطني. 

   روح االتحاد تنبض فخرًا
 بيوم الشهيد

محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون الفعاليات
 ويكرمون الشهداء بوسام الشهيد 

 بيومنا الوطني الرابع 
ً
عام استثنائي احتفاال

، وقبله  الثاني من ديسمبر  واألربعين في 
من  الثالثين  في  الشهيد  يوم   ، بيومين 
قر االحتفال به للمرة األولى 

ُ
نوفمبر الذي أ

أن  على  وذويهم  األبرار  لشهدائنا   
ً
تكريما

 ليضاف إلى أيام الوطن  
ً
 سنويا

ً
يصبح تقليدا

ِر التاريخ .. روح االتحاد في 
ْ

الخالدة في ِسف
 بيوم الشهيد كحدث 

ً
هذا العام تنبض فخرا

 بالتزامن مع
ً
تاريخي يتجدد سنويا

 اليوم الوطني .. 

متابعة - وليد الشحي 

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، أن أبناء اإلمارات 

أرخصوا الروح والدماء لعزة الشعب، وبناء املجد وحفظ األمن. وقال 

سموه يف تدوينة ، عى حساب سموه للتواصل االجتامعي »توير«: 

إن يوم الشهيد هو بداية عهد جديد، عنوانه التضحية وبذل الغايل 

والنفيس من أجل وطننا، تقبل الله شهداءنا وحفظ أمننا واستقرارنا.

نائب رئيس الدولة :
 إن يوم الشهيد هو بداية عهد جديد، 

عنوانه التضحية وبذل الغالي والنفيس 
من أجل وطننا، تقبل اهلل شهداءنا 

وحفظ أمننا واستقرارنا

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد   
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعى للقوات 
املسلحة يف كلمة متلفزة مبناسبة يوم الشهيد - بعد 
الله عز وجل  األبرار ودعا  الشهداء  أن ترحم عى 
أن يسكنهم فسيح جناته - أن هذا اليوم هو يوم 
الذين  أبطالنا  التاريخ  فيه  سيخلد  الذي  الوطن 

بذلوا أرواحهم من أجله. 
الوفاء ألهل  اليوم هو يوم  " إن هذا  وقال سموه 
الوفاء.. يوم التقدير والعرفان ألهل البذل والتضحية 
..عطاء شهدائنا ال يقدر بثمن ألن بذل األرواح هو 
أسمى ما يقدم للوطن ".  وأضاف صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، عندما قرر سيدي 
نهيان  ال  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
اليوم  هذا  يخصص  بأن  الله  حفظه  الدولة  رئيس 
األب  كونه  من  نابعاً  قراره  كان  الوطن   لشهداء 
وأحاسيسهم  أبنائه  مشاعر  يتلمس  الذي  والقائد 

ويزرع يف نفوسهم الثقة واألمل والتفاؤل. 
يف  يعد  للشهيد  يوم  تخصيص  إن   ، سموه  وقال 
ظاهره رمزاً ولكن يف جوهره دالالت عميقة للوفاء 
الشيخ  السمو  وأضاف صاحب  والفخر.   والتقدير 
الشهيد  نهيان، صحيح إن يوم  محمد بن زايد آل 
وطنيا  بعدا  ميثل  الوقت  نفس  أنه يف  إال  رمز  هو 
واجتامعيا ومعنويا تتجى فيه قيم العطاء والبذل 
الشهداء  ذكرى  وستظل   ، والشجاعة  والتضحية 
محفورة يف قلوبنا ولها بصامتها يف حياتنا ومسرتنا".

وأكد سموه أن أبناء االمارات يقدمون منذ التأسيس 
وحامية  وعزته  ولرفعته  للوطن  فداء  أرواحهم 
بن  الشيخ محمد  السمو  وقال صاحب  منجزاته.  
أبناء اإلمارات يخلدون يف هذا  زايد آل نهيان، ان 
فهم  واعتزاز  بكل فخر  األبرار  أبطالنا  اليوم ذكرى 
هذا  ففي  املقبلة..  لألجيال  واإللهام  الفخر  مصدر 
البواسل  ألبطالنا  املضيئة  املواقف  نستذكر  اليوم 
الذين  األوائل  تضحيات  ونتذكر  الجليلة  وأعاملهم 

والتضحية  الشجاعة  قيم  الوطن  أبناء  يف  غرسوا 
قيم  أن  اىل  سموه  وأشار  الوطن.   لهذا  والوالء 
قيم ال حدود  الشهداء  لدى ذوي  واالنتامء  الفخر 
لها يف حب الوطن.. فتحية لذوي الشهداء لألمهات 
يف  دروسا  قدموا  الذين  واألبناء  والزوجات  واآلباء 
وطنية  روحا  نفوسنا  يف  وعززوا  واالنتامء  الوطنية 
عالية.. وقال سموه "رأيت يف عيونهم إجالال وإكبارا 
للوطن ويف قلوبهم فيضا من الحب واالنتامء ألرض 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد  االمارات".  
الروح  وهذه  املشاعر  هذه  أن  نهيان  ال  زايد  بن 
قوي  برهان  وهو  والرابط  التكاتف  يف  املعنوية 
عى أننا أرسة واحدة نقف معا يف الرساء والراء 
ثباتا  تزيده  الوطن  هذا  جسد  يف  متدفقة  روحاً 
ومتاسكا وقوة نحو املستقبل ، مشراً سموه إىل أن 
وعزمية  وتالحام  وصالبة  وحدة  تزيدنا  التحديات 
عى مواجهتها والتاريخ سيوثق بكل إكبار وإعجاب 
ما صنعه أبناء اإلمارات األوفياء.  وقال سموه ، إن 
الوطن مير مبرحلة تاريخية هامة أثبتنا فيها للجميع 
من  راسخة  أسس  عى  تقوم  اإلمارات  دولة  أن 
املبادئ والقيم العظيمة النابعة من ديننا اإلسالمي 
دولة  فإن  ولذلك   ، التحديات  مختلف  ملواجهة 
اإلمارات لن تردد أبدا يف القيام بواجباتها األخوية 

والوفاء مبسؤولياتها األخالقية واإلنسانية. 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأضاف 
أبطالنا  التأكيد عى أن تضحيات  أريد   " نهيان  ال 
ذاكرة  يف  سيخلد  عطاءهم  وإن  سدى  تذهب  لن 
الوطن .. ونحن سنواصل العمل والسر بثبات ملزيد 
 "  : قائال  كلمته  سموه  وختم  للوطن"  الرفعة  من 
األبرار..  بتضحيات شهدائنا  واالعتزاز  الفخر  نجدد 
فهم باقون يف قلوبنا ونحمل لهم كل حب ووفاء 
وعرفان.. ونسأل الله لهم الرحمة واملغفرة.. حفظ 
كل  من  الويف  شعبها  وحفظ  االمارات  دولة  الله 

مكروه".

محمد بن زايد : 
إن أبناء اإلمارات 

يخلدون في هذا 
اليوم ذكرى أبطالنا 

األبرار بكل فخر 
واعتزاز فهم مصدر 

الفخر واإللهام 
لألجيال المقبلة

ف العدد
ددمل

لع
ف ا

مل
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عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  دشن صاحب 
املجلس األعى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 
سلطان القاسمي ويل العهد نائب حاكم الشارقة نصب وساحة الشهداء 

يف حرم املدينة الجامعية يف الشارقة. 
إىل  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  بوصول  التدشن  حفل  مراسم  بدأت 
ساحة الشهداء حيث كان يف استقبال سموه لدى وصوله الشيخ خالد بن 
عبدالله القاسمي رئيس دائرة املوانئ البحرية والجامرك والشيخ خالد بن 
عصام القاسمي رئيس دائرة الطران املدين والشيخ سامل بن عبدالرحمن 
القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي 
رئيس دائرة العالقات الحكومية والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير 
دائرة اإلحصاء والتنمية املجتمعية.  كام حر حفل التدشن أيضاً سعادة 
سيف  العميد  وسعادة  األمري  الديوان  رئيس  الشيخ  بن  أحمد  راشد 
املسؤولن.  من  وعدد  الشارقة  رشطة  عام  قائد  الشامي  الزري  محمد 
القوات  أفراد  بنائه  يف  شارك  الذي  الشهداء  ونصب  ساحة  إنشاء  ويأيت 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  املسلحة 
محمد القاسمي عضو املجلس األعى حاكم الشارقة لتخليد ذكرى شهدائنا 
البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء يف سبيل رفعة الوطن 
والذود عن حياضه والحفاظ عى أمنه واستقراره لي ينعم كل من يقيم 

عى هذا الوطن الكريم بأمن وسالم. 
بإجاميل  مر  مستوى  كل  ارتفاع  مستويات  عرشة  من  النصب  ويتكون 
للعمود مبساحة 706  الجرانيتية  القاعدة  األول هو  املستوى   ، أمتار   10
طالء  مع  أقواس  من  مكونة  املستقرة  القبة  األخر  واملستوى  مربع  مر 
باللون الذهبي ، أما املستويات الثامنية بالوسط كل مستوى مكي بألواح 
أملنيوم مطلية باللون الذهبي معلقة بها قطع مكعبة بأبعاد 20 يف 20 يف 
30 سم لكل قطعة محفور بكل قطعة كلمة من كلامت اآلية الكرمية " 
وال تحسنب الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون " 
وتزن كل قطعة2.5 كغم ويعلق يف كل مستوى من 70-60 قطعة ويتكون 
املسلحة وعمود عى  الخرسانة  للنصب من  قاعدة  اإلنشايئ من  الهيكل 

شكل هيكل حديدي. 

سلطان القاسمي يدشن
 نصب وساحة الشهداء في الشارقة

حاكم عجمان  يضع أعمدة األساس لساحة ونصب الشهيد

أبناء  تضحيات  أن  األعى حاكم عجامن  املجلس  النعيمي عضو  راشد  بن  الشيخ حميد  السمو  أكد صاحب 

االمارات بأرواحهم يف سبيل الدفاع عن تراب الوطن والحق ومساندة املظلوم يعد منوذجا وطنيا يحتذى به 

ألنهم سطروا حروفا بيضاء بأرواحهم يف سجالت وطننا الغايل وهم يعكسون النموذج األمثل ملعاين املواطنة 

الحقة التي ترسخ مبادئ االنتامء للوطن والوالء لقيادته الرشيدة .  وقال سموه ، إن ما قدمه الشهداء سيوثق 

بتوثيق  سيفخر  اإلمارات  تاريخ  وأن   .. به  نفخر  الذي  الوطني  بتاريخها  باملجد  العامرة  الدولة  سجالت  يف 

أسامئهم يف سجله الحافل باإلنجازات الوطنية وأنهم سيبقون رمزا نعظم فيهم ما قدموه من تضحيات نبيلة 

من أجل الحق ونرصة األشقاء يف اليمن الشقيق الذين تربطنا بهم عالقات وثيقة عى مدى الزمن وتجمعنا 

بهم وحدة الدم والدين والعروبة .  جاء ذلك يف ترصيح لسموه عقب االنتهاء من مراسم وضع أعمدة األساس 

لساحة ونصب الشهيد لتخليد شهداء الواجب الذي أمر سموه بإقامته يف مدينة عجامن ليكون رمزا ألبناء هذا 

الوطن وتذكرا ملا قدمه شهداء اإلمارات يف ميادين العزة والتضحية والوفاء لتبقى راية اإلمارات عالية خفاقة .  

وأضاف سموه ان اقامة هذه الساحة والنصب سيكون مكانا لذكرى هؤالء الشهداء وعرفانا بتضحياتهم الكبرة 

بأرواحهم وملا سطروه من مجد وعزة .. مؤكدا أن إمارة عجامن خاصة واإلمارات عامة تحتسب شهداءها األبرار 

عند " الله " يف الفردوس األعى بذكراهم العطرة وتضحياتهم النبيلة .  وأوضح سموه أن هذا النصب هو جزء 

من العرفان ورد الجميل لهم .. مشيدا بدعم واهتامم ومساندة قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبو ظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام االمارات ألبنائها من ذوي 

الشهداء ورعايتها الدامئة لهم ألن ما قدموه هؤالء الشهداء يؤكد إميانهم بالله وحبهم للوطن وقيادته.. داعيا 

الله العي القدير أن يرحم شهداءنا ..ونسأل الله لهم الدرجات العال من الجنة مع األنبياء والصديقن واألبرار 

موكب صاحب  بوصول  بدأت  قد  الشهيد  ونصب  لساحة  األساس  أعمدة  بوضع  االحتفال  مراسم  وكانت    .

السمو حاكم عجامن اىل حديقة العلم املجاورة لساحة نصب الشهيد وكان يف مقدمة مستقبليه الشيخ احمد 

بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجامن للشؤون االدارية واملالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد 

النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد 

من الشيوخ ورؤساء ومديؤي الدوائر وذوي الشهداء وكبار املسؤولن وجموع غفرة من أهايل إمارة عجامن . 

وقام صاحب السمو حاكم عجامن بجولة تفقدية يف حديقة العلم اطلع خاللها عى لوحات تحمل صور شهداء 

الوطن والواجب ثم توجه والحضور اىل ساحة ونصب الشهيد حيث تفضل بوضع أحد أعمدة ساحة ونصب 

الشهيد وشاركة يف وضع باقي األعمدة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي 

والشيخ راشد بن حميد النعيمي .  ويهدف هذا املرشوع اىل متثيل رحلة جنود االمارات البواسل يف مسرتهم 

واستشهادهم لرفع راية اإلسالم واملسلمن وتحرير املناطق املحتلة من قبل الظاملن . 

طحنون بن محمد يشهد االحتفال
 بيوم الشهيد في مدينة العين

الرسمي  الحفل  الرشقية  املنطقة  الحاكم يف  نهيان ممثل  آل  بن محمد  الشيخ طحنون  شهد سمو 

مقر  يف  العلم  ساحة  يف   " الشهيد  يوم   " بـ  الرشقية  املنطقة  يف  الحاكم  ممثل  ديوان  نظمه  الذي 

املنطقة  يف  الحاكم  ممثل  ديوان  وكيل  نهيان  آل  بن طحنون  هزاع  الشيخ  الحفل  الديوان.  حر 

الرشقية وعدد من املسؤولن يف مدينة العن.  وبدأ الحفل بقراءة الفاتحة عى أرواح شهداء الوطن 

والواجب والدعاء لهم باملغفرة والرحمة وأن يسكنهم الله تعاىل فسيح جناته ويجعلهم مع الشهداء 

والصديقن. عقب ذلك جرى رفع العلم يصاحبه عزف السالم الوطني .  وأكد سموه بهذه املناسبة أن 

"شهداءنا أحياء يف ذاكرة الوطن ولن ننساهم أبدا ونقف إجالال واحراما إلحياء الذكرى األوىل ليوم 

.  وأضاف  التي قدموا فيها أرواحهم فداء لراب الوطن وأهله"  الغالية  الشهيد مثمنن تضحياتهم 

سموه "أننا نشارك األرسة اإلماراتية اليوم مشاعر العز والفخر بأبنائها عى ما قدموه للوطن الذين 

سطروا أسمى معاين البذل والعطاء نتيجة ملا زرعه آباؤهم وأمهاتهم يف نفوسهم من الوالء واالنتامء 

وحب الوطن" .

سيف بن زايد : شهداؤنا شقوا طريقهم للنصر والشهادة
عر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية عن خالص اعتزازه بشهداء الوطن الذين شقوا 

طريقهم إلحدى الحسنين النرص أو الشهادة مستجيبن إىل نداء الله 

أوال يف الدفاع عن دينه السمح الذي ارتضاه لعباده ونداء الوطن ثانيا 

يف الذود عن حامه وثوابته الراسخة ونداء الواجب ثالثا يف الدفاع عن 

األشقاء ونرصة الرشعية وإعادة األمل يف مهد العروبة. 

وقال سموه يف ترصيح له مبناسبة يوم الشهيد " ستظل أسامء شهدائنا 

األغر  وطننا  أبناء  صدور  عى  فخر  أوسمة  وبطوالتهم  وتضحياتهم 

وأعداء  الله  أرهب عدو  واقتدار  تالحم وعز وإرصار  نسجته من  مبا 

الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  ".  ووصف سمو  الحياة 

الله بعد األنبياء عليهم السالم فهم من  "الشهداء" بأنهم أكرم خلق 

وذادوا  واالزدهار  والطأمنينة  األمن  لرسيخ  واإلقدام  الشجاعة  جسد 

راية وطنهم  لتعلو  بأرواحهم  والتقدم كام دفعوا  النهضة  عن طريق 

مشرا سموه إىل أن رفعة األمم وعزتها ال تقومان إال عى تضحيات 

وآباء  أمهات  إىل  التحيات  خالص  سموه  ووجه  املخلصن.   أبنائها 

عن  دفاعا  األعى  الرفيق  إىل  ارتقوا  الذين  الوطن  شهداء  وعائالت 

والفداء..  التضحية  معاين  أسمى  مجسدين  والرشعية  والحق  الوطن 

الفتا سموه إىل أن تضحيات الشهداء ليست ذكرى عابرة بل نهج قويم 

تؤصله اإلمارات يف ضامئر وقلوب أبنائها لتشكل حافزا دامئا لهم عى 

"العلم" عى  تنكيس  تم  قد  وكان  والعطاء.   والفداء  البذل  مواصلة 

مبنى الوزارة ووقف الجميع دقيقة للدعاء بالرحمة واملغفرة لشهداء 

الوطن وعاودوا بعدها رفع علم البالد مبشاركة عنارص من إدارة الدعم 

األمني و"ق7" والطلبة املرشحن يف كلية الرشطة وعنارص من الرشطة 

النسائية وعدد من التشكيالت الرشطية واملنتسبن. 

حاكم رأس الخيمة: 
يوم الشهيد واليوم الوطني تتجلى 

فيهما مواقف الرجال األوفياء

القاسمي، عضو املجلس األعى  قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 

للدولة   44 الوطني  واليوم  الشهيد  بيوم  احتفالنا  »إن  الخيمة:  رأس  حاكم 

تتجى فيه مواقف الرجال األوفياء من جنودنا البواسل الذين صنعوا مالحم 

ليواصل  اليمن،  الحق وإعادة الرشعية ونرصة األشقاء يف  للذود عن  املجد، 

الزكية  بدمائهم  استشهدوا وسطروا  من  فمنهم  والنامء،  البناء  نحو  طريقه 

صفحات النضال والتضحية فداء للوطن وعروبتهم وألمتهم العربية، سيبقون 

يف ذاكرة التاريخ عالمة بارزة من عالمات تاريخ دولتنا الحبيبة«، داعياً الله 

عّز وجّل أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ومتمنياً سموه لكل املصابن 

أن ميّن الله عليهم بالصحة والشفاء العاجل.

ف العدد
ددمل
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ف ا
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مبعث فخر وعزة ألبناء اإلمارات
2 ديسمبر 

 لالتحاد
ً
 باإلنجازات واحتراما

ً
في اليوم الوطني نقف اعتزازا

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قيام  ذكرى  تحمل 
المحطة  تأتي هذه  إذ  فريدة،  وقيمة   

ً
خاصا معنى 

السنوات  خالل  أنجز  بما  لتذكر  العظيمة  السنوية 
سيتحقق  عما  مشرقة  لمحات  ولتعطي  الماضية، 
الرابعة  الذكرى  تختلف  وال  المقبلة.  األعوام  خالل 
اإلمارات عن سابقاتها  اتحاد دولة  لقيام  واألربعون 
 متحدين 

ً
بما تمثله حيث يقف فيه أبناء الوطن جميعا

متآزرين فرحين فخورين  بتلك اللحظة التاريخية المضيئة، 
التي توحدت فيها إرادتهم تحت راية واحدة وكلمة 
موحدة، فأنتجت هذه التجربة التنموية الفريدة، تجربة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة التي باتت تشكل اليوم 
 في بناء الدول والنهوض بها، منذ رفع 

ً
 رائدا

ً
نموذجا

الراحل المؤسس المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن 
راية  سلطان آل نهيان – رحمه اهلل – والمؤسسون 
اإلتحاد للمرة األولى وحتى يومنا هذا الذي مازالت 
على  قدرتها  بمدى  العالم  تفاجئ  اإلمارات  دولة 
تحقيق المستحيل، وتجاوز التحديات ومواصلة العمل  
السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  في  والبناء 
الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس الدولة – حفظه 
اهلل – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد  بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم  
دبي – رعاه اهلل – حتى بلغت الدولة الذكرى الرابعة 
المحصالت  وأفضل  المراتب  أعلى  لقيامها  واألربعين 

في مختلف المؤشرات الدولية.

إعداد: 
مالزم أول حسن المنصوري 

خطوات اإلتحاد
بدأ الشيخ زايد – طيب الله ثراه – سعيه 

فكانت  اإلتحاد  دولة  لبناء  صدق  بكل 

البداية األوىل يف -18 فراير- 1968 حيث 

بن  الواقعة  السميح  منطقة  يف  عقد 

املغفور  أخيه  مع  اجتامعاً  أبوظبي وديب 

آل  بن سعيد  راشد  الشيخ  الله  بإذن  له 

إعالن  وتم   – ثراه  الله  طيب   – مكتوم 

كنواة  وديب  أبوظبي  إمارة  يضم  إتحاد 

وبداية التحاد أكر وأشمل، وكانت هذه 

الخطوة هي رأس الجرس الذي أتسع يف 

ما بعد ليشمل بقية اإلمارات، حيث قدم 

املغفور لهام زايد وراشد دعوة إلخوانهام 

األخرى،  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب 

والبحرين  قطر  حكام  السمو  وصاحبي 

التي  األمور  حول  والتشاور  للتفاهم 

اإلتحاد  أصداء  وتجاوبت  بالدهم،  تهم 

مشاعر  له  وخفقت  اإلمارات  جميع  يف 

شعب الخليج بأكمله، وشهدت  املنطقة 

انتهى   النطاق  واسع  سياسياً  نشاطا 

العربية  اإلمارات  دولة  وإعالن  بتكوين 

املتحدة عى النحو التايل:

لنداء  واستجابة  فراير1968   27 يف 

حكام  اجتمع  وديب  أبوظبي  حاكمي 

الشارقة،  )أبوظبي، ديب،  السبع  اإلمارات 

الخيمة،  رأس  القيوين،  أم  عجامن، 

قطر  حاكمي  إليهام  وأنضم  الفجرة( 

والبحرين حيث جرى تدارس فكرة قيام 

إتحاد لجمع الشمل، وتشكلت عدة لجان 

ألتخاذ القرارات كام شكل الحكام مجلساً 

أعى ومجلساً تنفيذيا وأمانة عامة.

21- بن  ما  يف  عقدت  التي  الدورة  ويف 

انتخاب  باإلجتامع  تم   1968 أكتوبر   25

بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور 

 – ثراه  الله  طيب   – نهيان  آل  سلطان 

كام  عامن،  ملدة  اإلتحاد  لذلك  رئيساً 

أنتخب املغفور له بإذن الله الشيخ راشد 

بن سعيد آل مكتوم – طيب الله ثراه – 

يف  وظهرت  نفسها.  للمدة  للرئيس  نائباً 

ما بعد ذلك وجهات نظر مختلفه بشأن 

األمر  وأنتهى  التساعي  اإلتحاد  تكوين 

والبحرين  قطر  الشقيقتن  من  كل  مبيل 

إىل إعالن األستقالل املنفرد لكل منهام مل 

بل عى  اليأس  إىل  زايد  الشيخ  يستسلم 

العكس لقد ازداد إمياناً بالهدف وإرصاراً 

عى تحقيقه، فقد علمه التاريخ أن هناك 

رسالة  صاحب  كل  عى  يتعن  رضيبه 

الجهد  رضيبة  وهي  راضياً  يدفعها  أن 

والجهاد والصر واملعاناة واملثابرة.

حكام  اجتمع   1971 يوليو   18 ويف 

مباحثات  إلجراء  السبع  اإلمارات 

تستهدف إيجاد شكل متن للتعاون يف ما 

بينهم تحقيقاً ملعنى التكامل، وبحثاً عن 

األمن واألستقرار يف هذا الجزء من العامل. 

أن  الحكام  بإخوانه  زايد  الشيخ  وأهاب 

األمل  تحقيق  أجل  من  مباحثات  يبدأو 

أعناقهم  يف  الخليج  شعب  يضعه  الذي 

الله  هيأها  فرصة  "هذه   لهم  وقال 

اليوم  فرصة وجودنا  لنا،  وتعاىل  سبحانه 

عامرة  جميعاً  قلوبنا  إن  واحد  مكان  يف 

من  إذاً  فلنجعل  الوحدة  مببدأ  باإلميان 

لتحقيق  تاريخية  فرصة  هذا  إجتامعنا 

أملنا املنشود".

لدعاء  الله  واستجاب  املباحثات  وبدأت 

أبناء الخليج وبارك الله الجهود املخلصة 

زايد  الشيخ  بها  أضطلع  التي  واملؤمنة 

وإخوانه ظهر ذلك اليوم، وتوصل حكام 

اإلمارات إىل القرار التاريخي وتم التوقيع 

عى وثيقة قيام دولة اتحادية بأسم )دولة 

اإلمارات العربية املتحدة( وصدر دستور 

مؤقت لتنظيم شؤون هذه الدولة، وكان 

الذي كرس حياته من أجل هذه اللحظة 

وثيقة  عى  املوقعن  أول  هو  التاريخية 

مشاعره  وكانت  الجديدة،  الدولة  قيام 

من  وخرج  اللحظة  تلك  يف  تأثراً  تفيض 

السويدي  خليفة  أحمد  اإلجتامع  قاعة 

ملف العددملف العدد
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وزير شؤون الرئاسة يف أبوظبي والعن حينذاك ليعلن إىل العامل يف بيان تاريخي مولد 

الدولة الجديدة وهكذا كان 2 ديسمر 1971 تتويجاً لجهود هادفة مخلصة.

مالمح النهضة
مختلف  عى  اإلمارات  دولة  شهدتها  التي  الكرى  التحوالت  يف  النهضة  مالمح  تجلت 

الكرمية حيث  الحياة  وأهلها سبل  لإلمارات  تيرس  وسياسياً  واقتصادياً  إجتامعياً  الصعد 

غطت التنمية مختلف املناطق وكان اإلنسان اإلمارايت دامئاً هو الهدف األسايس باعتباره 

صانع هذه التنمية ومحركها يف مختلف مراحل التطور والتقدم، ونجح الراحل يف تأسيس 

اإلمارات  شهدت  عهده  ويف  اإلستمرارية  مقومات  وله  وراسخ  املوارد  متنوع  اقتصاد 

وتنفيذ  اإلسكان  مبرشوعات  اهتامماً  وواصلت  اإلنجازات  من  العديد  املتحدة  العربية 

برامج طموحه منتظمة لتوفر السكن املالئم للمواطنن. ويف عهده - طيب الله ثراه- 

واملوانئ  واملطارات  والجسور  الطرق  من شبكات  متطورة  أساسية  بنية  الدولة  أنجزت 

وغرها  من مرشعات الهياكل األساسية التي متت إحاطتها بخدمات عى مستوى راق، 

اإلنسان  بتنمية  الراحل  واهتم  العامل،  يف  العرصية  الدول  مصاف  يف  اإلمارات  وضع  ما 

الله – عى رعاية  وتأهيله من أجل بناء الدولة الحديثة، فحرص الشيخ زايد – رحمه 

لتقديم  الخرية  الهيئات واملؤسسات  بإنشاء  اهتم  والعلمية، كام  التعليمية  املؤسسات 

املساعدات واملعونات ووضع أسساً اسراتيجية لتنمية قطاع الزراعة، ودعم بناء السدود 

والحواجز املائية، وأسس الراحل صندوق أبوظبي للتنمية من أجل تقديم القروض واملنح 

تحقيق  إىل  الرامية  جهودها  لدعم  والصديقة  الشقيقة  للدول  الخارجية  واملساعدات 

الخارجية  السياسة  نهج   – الله  رحمه   – طبع  كام  واإلجتامعية.  اإلقتصادية   التنمية 

اإلمارايت  حيث لعبت  التاريخ  املمتزجه بخرة  التي تعكس تصوراته  الخاصة  بفلسفته 

اإلمارات دوراً نشطاً يف محيطها األقليمي والدويل وأمتدت عالقتها مع القوى املؤثرة.

تفاعل بين القيادة والشعب
يف  اإلتحاد  دولة  انطالق  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الحكم  تجربة  تتمتع 

الثاين من ديسمر 1971 بخصوصية سياسية فريدة رسم مالمحها ووضع ركائزها املغفور 

أستثنائيا يف  له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – نهجاً 

الدميقراطية، وأسلوباً منفرداً يف الحكم والعالقة بن القائد والشعب. منطلقاً من محورية 

دور املواطن باعتباره محور التنمية وهدفها وما يعنيه ذلك من أبعاد أنسانية  يف مامرسة 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  الرشيد صاحب  النهج  هذا  القيادة ومىض عى  دور 

نهيان رئيس الدولة – حفظه الله-  حيث عمل سموه عى تكريس هذا النهج وتعميمه 

وتطويره من خالل مرحلة التمكن التي أمتلكت سامت أستثنائية يف  تأطر العالقة بن 

القيادة والشعب ويف اإلستجابة الحتياجات املواطنن وطموحاتهم بوترة تبهر الناظرين 

واملراقبن، هذا النهج يف مامرسة الحكم والتواصل والتفاعل املبارش املتواصل بن القيادة 

واملواطنن أوجد حالة من الرابط القوي والثقة واملصداقية وهو يف مجملها عوامل توفر 

بدورها طاقة إيجابية هائلة للعمل واإلنتاج والتنمية عى هذه األرض الطيبة.

إستكمال مسيرة البناء
واليوم متيض الدولة عى مسرة اإلتحاد بعد أن حمل صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – مشعل البناء والريادة ليصل سموه 

السمو  أصحاب  إخوانه  مع  جنب  إىل  جنباً  املتقدمة،  الدول  مصاف  إىل  باإلمارات 

رفعة  أجل  من  العمل  يف  به  يحتذى  مثاالً  أجمع  للعامل  ضاربن  اإلمارات  حكام 

وارتقاء الشعوب.وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

لتعميق  ويوم  األذهان،  يف  راسخة  محطة  ديسمر  من  الثاين  أن    - الله  حفظه   –

حب الوطن وتعزيز قيم اإلنتامء والوالء، وأن صون التجربة اإلتحادية هدف وطني 

اإلتحاد،  وترسيخاً  لقيم  وإعالء  الجميع وعيا ووحدة وتالحامً  يتطلب من  مستدام 

لثوابته  ومتكن مواطني الدولة وتأكيد التفاعل والتكامل القائم بن الدولة اإلتحادية 

أمانة  بكل  الوطنية  للمسؤوليات  التصدي  من  أجهزتها  لتمكن  املحلية  والحكومة 

وشفافية لبناء وطن قوي.

التجربة الديمقراطية
متىض التجربة الرملانية واملشاركة السياسية يف اإلمارت بخطى حثيثة وفق الرنامج 

السيايس الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-

مسار  عر  الوطنية  اإلرادة  بكامل  اتخذت  خيارات  وهي   2005 عام  الله-  حفظه 

مجتمعنا  وطبيعة  تتناسب  ال  أخرى  تجارب  يعاكس  أو  املراحل  يعرف  ال  متدرج 

املشاركة  ترسيخ  صعيد  عى  تطوراً  االتحادي  الوطني  املجلس  وشهد  وخصوصيته، 

السياسة وبات املجلس أكر قدرة عى صياغة املكتسبات وتعزيز املسرة االتحادية 

مواطن  وإعداد  الرجل  ملشاركة  املرأة  أمام  املجال  وافساح  البرشية،  املوارد  ودعم 

أكر إدراكاً للمسؤولية وتحرص القيادة متكن املجلس ليكون سلطة داعمة ومساندة 

للمؤسسة التنفيذية.

تمكين الشباب
تتيح  التي  الظروف  الشباب وتوفر جميع  اإلمارات عى متكن  القيادة يف دولة  تعمل 

لهم املشاركة بفاعلية يف جهود التنمية، من منطلق إميانها العميق بأنهم القوة الرئيسة 

املبادرات  من  ولعل  كافة،  املستويات  عى  ورقية  ورفعته  الوطن  تقدم  وراء  الدافعة 

اطلقة صاحب  الذي  الشابة(  )القيادات  برنامج  الهدف  تحقيق  يف  تصب  التي  املهمة 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه الله- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

وامللتحقن  املتخرجن  املوظفن  استقطاب  فكرة  عى  يقوم  والذي  ديب،  حاكم  الوزراء 

بالعمل حديثاً يف الجهات الحكومية ليتم االعتناء بهم وليكونوا يف مراكز أكر باملستقبل.

قطاع التعليم 
املاضية  السنوات  نوعية متت طوال  نقلة  تأسيسها  منذ  الدولة  يف  التعليم  قطاع  شهد 

بفضل الدعم غر املحدود الذي قدمته القيادات الرشيدة يف الدولة ووضعت القيادات 

قطاع التعليم ضمن أولوياتها نظراً للدور األسايس الذي يلعبة يف إعداد الكفاءات الوطنية 

من قيادين ومهنن قادرين عى خدمة الوطن من خالل اسهاماتهم يف التنمية الشاملة، 

وشهد التعليم تحوالً نوعياً من خالل نظم وآليات حديثة للتقويم واالمتحانات يف صفوف 

طلبة املدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج الوزارة، والتي انتقلت بالطالب إىل 

التفاعل الصفي ومعايشه الحصة الدراسية والدخول مع املعلم يف حوارات ومناقشات 

جادة ونافعة يف املواد الدراسية، بعيداً عن أطر التلقن والحفظ واالسرجاع. وأتخذت 

عمليات تطوير التعليم أشكاالً عدة إذ قامت وزارة الربية بتقسيم العام الدرايس إىل 

ثالثة فصول وقد جاء هذا التعديل بناء عى دراسة متأنية وابحاث علمية قامت بها فرق 

متخصصة، وأطلقت الوزارة اسراتيجية 2010-2020 الجديدة التي تضمنت 50 مبادرة، 

تولية  الذي  التوجه  تنسجم مع  به،  التعليم واالرتقاء  املبادرات تستهدف تطوير  هذه 

الدولة ليصل إىل املعاير العاملية.

السياسة الخارجة 
واألعتدال  الحكمة  سمتُها  خارجية  سياسة  تأسيسها  منذ  ااإلمارات  دولة  انتهجت 

األشقاء  بن  والتفاهم  الحوار  أسلوب  وأعتامد  والعدالة،  الحق  ومنارصة  والتوازن 

واألصدقاء ورسخت اإلمارات احرام املواثيق الدولية وااللتزام مبيثاق األمم املتحدة، 

واحرام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وعم التدخل يف الشؤون الداخلية، وحل 

النزاعات بالطرق السلمية. واثبتت السنوات سالمة هذا النهج الذي أرىس قواعده 

مؤسس الدولة وباين نهضتها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

ما جعل الدولة تتبوأ مكانة مرموقة يف املجتمع الدويل وقد شهدت عالقات اإلمارات 

الدولية خالل السنوات األخرة نقلة كبرة عرت عن كفاءة الدبلوماسية اإلماراتية 

وما تتمتع به الدولة من رصيد إيجايب لدى دول العامل، وأنخرطت منذ قيام االتحاد 

يف العمل الدويل إمياناً منها نحو خلق فضاء دويل خال من الحروب واألزمات. ولعبت 

اإلمارات دوراً مهامً داخل مختلف املظامت الدولية واألقليمية األخرى وعرت عن 

دعمها ملعظم قضايا التحرر يف العامل.

حماية االستثمارات الوطنية 
أولت وزارة الخارجية القطاع االقتصادي أهمية كبرة، وذلك ترجمة منها لألهداف 

بارزاً  الوزارة دوراً  اإلمارات فقد لعبت  التي وضعتها حكومة دولة  واالسراتيجيات 

األقليمية  القضايا  من  العديد  تجاه  للدولة  االقتصادية  السياسات  رسم  خالل  من 

الخارج  يف  الوطنية  االستثامرات  تواجد  حامية  عى  دامئة  بصفة  وتعمل  والدولية، 

وتسعى نحو فتح أسواق جديدة لهذه االستثامرات، كام تذل كافة الجهود واملمكنة 

إلزالة العقبات والصعوبات التي تتعرض الستثامرات الوطنية يف الخارج.

القطاع الصحي
حظيت الخدمات الصحية باهتامم كبر وذلك انطالقاً من االهتامم باألنسان الذي 

عالية  متطورة  صحية  خدمات  وفرت  حيث  مجتمع  ألي  الحقيقية  الروة  يعتر 

أرجاء  كافة  يف  املنترشة  الصحية  املنشأت  غالبية  يف  ممتازة  جودة  وذات  املستوى 

الدولة مبا فيها املناطق النائية والبعيدة وروعي يف توفر الخدمات سهولة الوصول 

إليها من قبل املواطنن واملقيمن، وتوفر خدمات عالجية. األمر الذي أسهم يف خفض 

عدد الحاالت املرضية التي ترسل للعالج  يف الخارج، إذ أصبحت غالبية العمليات 

الطبية  التخصصات  غالبية  أن  كام  الدولة  مستشفيات  يف  بنجاح  تجرى  الجراحية 

متوفرة يف املنشأت الصحية يف اإلمارات سواء يف القطاع العام أو الخاص، ونجحت 

القطاعات الصحية وبفضل الدعم الالمحدود من القيادة الرشيدة يف خفض معدالت 

خالل  من  الطبية  املسرة  دفع  يف  العامل  تشارك  الدولة  وأصبحت  األطفال،  وفيات 
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يمثل الثاني من ديسمبر يومًا خالداً يكن التاريخ له معاني 
الفخر واإلكبار . ذلك أنه يصادف ذكرى مناسبة غالية يفتخر 
الذكرى  إنها  بها كل مواطن على أرض اإلمارات الطاهرة، 
أجمعت  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  اتحاد  لقيام   44
على الخير ووحدت الكلمة والمصير في مثل هذا اليوم 
االنطالقة  كانت  وبالتالي  المعاصر  تاريخها  من  المبارك 

الحقيقية لمسيرة الخير والعطاء لوطننا الغالي .

قيام  ذكرى  رأسها  وعلى   ( الوطنية  المناسبات  تبقى 
الوالء  لتجديد وتأكيد عهود  ( فرصة سانحة  اتحاد دولتنا 
والفداء  والعطاء  البذل  قيم  وإعالء  والطاعة  والوفاء 
المظفرة  االتحادية  مسيرتنا  ولقائد  الغالي  الوطن  لهذا 

وتغلفنا فرحة االحتفال بذكرى وطننا الغالي . 

جميعا  قلوبنا  على  العزيزة  المناسبة  هذه  ننتهز  إننا 
مقام  إلـى  والتبريكات  التهاني  آيات  بأسمى  لنتقدم 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
اهلل  حفظهم  وقادتنا  حكامنا  كل  وإلى  الدولة  رئيس 
ورعاهم، وكذلك نتقدم بالتهنئة إلـى أبناء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة بهذه المناسبة الغالية .
 

ليبقى  الغالي  وطننا  لنا  يحفظ  أن  وجل  عز  اهلل  داعين 
عزيزا ينعم باألمن والسالم . وأن يطيل لنا في عمر قائد 
ونسأله  والعافية.  الصحة  نعمة  عليه  ويديم  مسيرتنا 
وطننا  خدمة  في  الخير  إلـى  خطانا  يسدد  أن  تعالـى 

الحبيب . 

يوم بالدي الغالي
أن  شأنها  التي من  العلمية  والدراسات  البحوث  وأجراء  االكتشافات  التشجيع عى 

تساعد عى تطوير القطاع الصحي العلمي، وذلك من خالل جائزة اإلمارات الصحية 

كام خطت اإلمارات خطوات واسعة عى صعيد تطوير وتحديث االرتقاء بها لتصبح 

يف مصاف الخدمات الصحية العاملية.

خطواط بيئية
لسياستها  رئيي  هدف  البيئة  حامية  أن  االتحاد   قيام  منذ  اإلمارات  دولة  أعترت 

وزيادة  التصحر  ملكافحة  صعبة  بيئية  ظروف  يف  كبرة  جهوداً  بذلت  حيث  االتنموية، 

التلوث،  من  وحاميتها  البحرية  البيئة  وتحسن  املياة  موارد  وتطوير  الخراء،  الرقعة 

الترشيعات  بأصدار  منها  واالكثار  والطيور  والحيوانية  السمكية  الروة  عى  والحفاظ 

بأولوية  الزراعية  التنمية  وحظيت  بالدولة  التنموية  السياسات  لتلك  الالزمة  والقوانن 

متقدمة يف الجهود االمنائية، حيث زادت الرقعه الزراعية وأرتفع االنتاج الزراعي وأولت 

تحقيق  يف  القطاع  هذا  ألهمية  نظراً  الزراعي،  القطاع  بتنمية  خاصاً  اهتامماً  الحكومة 

األمن الغذايئ، وأصبح هذا القطاع يسهم يف توفر نسبة من احتياجات السكان املتزايدة 

من الغذاء.

مكانة المرأة
تعيش املرأة يف اإلمارات اليوم حياة مختلفة متاماً عام كانت عليه وقت قيام االتحاد، حيث 

أكر بكثر مام كان لها يف السابق وذلك بالتوازي مع التنمية التي أنجزتها  حققت دوراً 

البالد والتي أكدت منذ تأسيسها عى دور وحقوق املرأة ولتعطي عملية التنمية البرشية 

حقوقاً متساوية للرجل واملرأة يف مجال التعليم والصحة والخدمة االجتامعية والعمل كام 

العمل وفضالً عن تشجيع  املرأة يف مكان  بفاعلية كبرة عى دعم وجود  الدولة  عملت 

أن  بل  املسلحة،  والقوات  الرشطة  العمل يف  الفتيات عى  األخرة  السنوات  الحكومة يف 

املرأة قد تطورت لدرجة أصبحت اليوم تلعب دوراً مبارشاً يف عملية اتخاذ القرار يف الدولة، 

كام تعيش املرأة يف اإلمارات اليوم عرصها الذهبي بعد أن بلغت أرقى املراتب واملناصب.

الرعاية االجتماعية
تشهد مسرة العمل االجتامعي انجازات عديدة يف إطار حرص وزارة الشؤون االجتامعية 

ورياضياً،  وثقافياً  وفكرياً  واقتصادياً  وتربوياً  اجتامعياً  به  والنهوض  االنسان  تنمية  عى 

ويعتر قطاع الشؤون االجتامعية من اإلدارات الرئيسية التي شملها التطوير، وذلك من 

باملعوقن،  والعناية  والطفولة  األرسة  رعاية  ومؤسسات  االجتامعية  املراكز  إقامة  خالل 

واعطاء أهمية خاصة لرعاية املسنن واألحداث الجانحن، إضافة إىل تشجيع التطوع من 

خالل الجمعيات ذات النفع العام.

تطوير اإلعالم 
تشهد الساحة اإلعالمية يف دولة اإلمارات تطورات متالحقه عى صعيد تطوير البنية التحتيه 

اإلعالمية ملواكبة التحوالت العاملية يف مجال تقنية االتصاالت واملعلومات، وتكريس الشفافية 

حرة  مناطق  وإنشاء  اإلعالمية  األنشطة  تنظم  التي  الترشيعات  وتحديث  الصحافة  وحرية 

وعرشات  وإذاعية  فضائية  تلفزيونية  محطات  عدة  بالدولة  وتوجد  كام  لإلعالم،  جديدة 

الصحف واملجالت اليومية واألسبوعية، إضافة إىل وكالة أنباء اإلمارات ويتويل املجلس الوطني 

لإلعالم األرشاف عى السياسة اإلعالمية يف الدولة ودعم وتطوير القدرات اإلعالمية املواطنة.

قطاع الطيران
أصبحت الدولة أحد أقطاب قطاع الطران والنقل الجوي يف املنطقة والعامل، وأصبحت متتلك 

مطارات تعد من بن األكر واألرسع منواً، إضافة إىل رشكات النقل الجوي الوطنية التي تعتر 

قيام  منذ  ملحوظاً  سنوياً  الطران منواً  قطاع  العاملي وشهد  الصعيد  الرشكات عى  أهم  من 

االتحاد سواء يف مشاريع البيئة التحتية للمطارات والحركة الجوية للطائرات إضافة إىل عدد 

الدولة  لتضم  للمطارات  التنمية  يف  توسعة  عمليات  بالدولة  املطارات  وشهدت  املسافرين، 

مطارات دولية.

الماء والكهرباء
الطاقة  توليد  للسكان يف مجال  املتنامية  االحتياجات  توفر  اإلمارات عى  عملت دولة 

التقدم  ملواكبة  وكذلك  الجديدة،  السكنية  واملناطق  املدن  يف  وخاصة  املياة  وإنتاج 

االقتصادي والعمراين والصناعي واالجتامعي الذي تشهدة البالد. وقد أرتفع حجم االستثامرات 

املالية يف هذا القطاع باإلضافة إىل انطالق برامج خصخصة لقطاع الكهرباء واملاء وتنفيذ برامج 

عديدة ومتنوعة أخرى يف هذا القطاع.

الثروة السمكية
أهتمت الدولة بالروة السمكية وعملت عى حاميتها واملحافظة عليها وتنميتها، وأقامت 

الدعم للصيادين واملتمثل  الكثر من  الدولة  املائية وتقدم  مركزاً ألبحاث وتربية األحياء 

يف املكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات والشباك بنصف قيمتها،كام تقدم خدمات 

الصيانة املجانية للمكائن يف الورش البحرية لوزارة الزراعة والروة السمكية.

القوات المسلحة
الذاتية  قوتها  بناء  استكامل  طريق  عى  مهمة  عسكرية  تطورات  املسلحة  القوات  شهدت 

بتخريج دفعات متتالية من شباب الوطن من مختلف االكادمييات والكليات التابعة لها، بعد أن 

أنشأت القوات املسلحة من الرصوح األكادميية العسكرية من بينها كلية القيادة واألركان، وكلية 

زايد الثاين العسكرية، وكلية خليفة بن زايد الجوية، والكلية الرية ومدرسة تدريب املستجدين 

ومدرسة خولة بنت األزور العسكرية. وعمدت إىل أنشاء املعاهد التي تقوم بتدريب الشباب 

وشعبة  اللغات  لتعليم  العسكري  املعهد  بينها  من  العسكرية  املستجدات  ملواكبة  وتأهيلهم 

التي  الفني  التدريب والتأهيل  الفني، إضافة إىل دورات  التدريب  األكادميي، وشعبة  التعليم 

تنظمها يف الداخل والخارج، وتبنت إىل جانب التأهيل األكادميي والتدريب العسكري تطبيق 

الدافع  وتأهيل  الشباب،  يف  الجندية  روح  لغرس  الثانوية  باملدارس  العسكرية  الربية  منهاج 

تم  كام  الوطن،  عن  للدفاع  فيهم  الذات  وإنكار  التضحية،  روح  وتنمية  نفوسهم  يف  الوطني 

الخدمة بشكل كبر وبحامس  االقبال عى  الوطن وقد تم  أبناء  الوطنية عى  الخدمة  تطبيق 

منقطع النظر رغبة منهم يف خدمة وطنهم وسط ترحيب وتشجيع من كافة أفراد املجتمع.

وزارة الداخلية
تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة من أكر دول العاملم أمناً وتشهد انخفاظاً كبراً يف معدالت 

الجرمية عى مستوى العامل، سواء يف نوعية الجرائم املرتكبة أو أجاميل الجرائم، ومتثل هذه 

الرشطة  أفراد  يتمتع  كام  املستثمرين،  أو  العمل  لراغبي  سواء  مهمة  نقطة جذب  األفضلية 

العاملون بوزارة الداخلية بقدر كبر من الثقة من كل املقيمن عى أرض الوطن منذ تأسيس 

الدولة يف العام 1971، وهو ما يضاف إىل االنجازات التي حققتها الدولة يف كل مؤسساتها. وقد 

أسهمت وزارة الداخلية يف إرساء قواعد األمن واالستقرار عى  أرض الوطن عن طريق أجهزتها 

قيام  مع  نشأتها  منذ  الساعة  مدار  عى  تعمل  والتي  الدولة،  مستوى  عى  املختلفة  األمنية 

الدولة باعتبارها من األجهزة االتحادية األساسية  الداخلية قيام  االتحاد وواكب إنشاء وزارة 

وظل التوحيد الكامل ألجهزة الرشطة واألمن من األهداف الحوية التي التقى االجامع عى 

رضورتها، وكان املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب 

الهدف.  هذا  تحقيق  عى  الجميع حرصاً  أكر  اإلمارات  األعى حكام  املجلس  أعضاء  السمو 

مستوى  عى  األمن  بوحدة  الكبر  األهتامم  هذا  وكان  النهج،  نفس  عى  يسر  األمر  ومازال 

الدولة وراء الخطوات التي تحققت يف هذا املجال والتي جاءت تدعيامً فعاالً للكيان االتحادي 

بقدر ما كان لها من أثر يف النهوض مبستوى وكفاءة أجهزة األمن وتوفر االستقرار والطأمنينة 

يف ربوع الدولة، وتعد وزارة الداخلية من أهم املؤسسات االتحادية بالدولة ملا تقوم به من 

عمل ريادي وفاعل يسهم بصورة واضحة يف دعم األمن واالستقرار فيها، وهي تنطلق من 

غاية سامية وهي الوصول ملجتمع أكر أمناً والحفاظ عى النظام واألمن والحد من الجرمية 

وإزالة الشعور بالخوف منها واالسهام يف تحقيق العدل من خالل سيادة القانون وحفظ 

هيبة الدولة عن طريق أجهزة رشطية فعاله ميدانياً وعملياً.

ف العدد
مل
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االتحاد مثال لتكاتف الشعب مع الحكومة
  الشيخ محمد بن كايد القاسمي

 رئيس دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة
ميثل اليوم الوطني البذرة املثمرة التي بذرها اآلباء املؤسسن رحمهم الله ، فهم قدوتنا 

وقيادتنا التي نعتز بها، ويجب علينا أن نسقي ونرعى هذه البذرة يك تثمر ألبنائنا، واليوم 

نحن منثل مرحلة من مراحل املحافظة عى هذه الشجرة املثمرة وعى ثقة تامة بالله 

،وبأن قيادتنا الرشيدة هي خر راعي لشجرة املعطاء .

ونحن نحتفل هذا العام مبرور 44 عاماً من عمر دولتنا الحبيبة ، واملسرة التي تنتقل بنا 

من منجز ألخر ، نجد أن الوصف الذي كرسته مسرة اإلنجازات العظيمة لتك املسرة هو 

) عام االبتكار( ، وهنا يتوجب علينا االرتقاء بدولتنا اليوم والتي باتت مقصداً للجميع 

نتيجة ما تتعامل به من نهج االحرام والتقدير لجميع الفئات التي تعيش عى أرضها، 

وهو نابع من نهج املؤسسن رحمهم الله ، وعى رأسهم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان ) رحمه الله( .

نهج الحق الثابت الذي أنشأت عليه الدولة ، هو الذي دفع بأبنائها للتضحية يف سبيل 

ولهفة  الدين  رفعة  سبيل  يف  بدمائهم  التضحيات  أروع  سطروا  حن  وتكريسه  الحق 

علياء  يف  شهداء  يتقبلهم  أن  وجل  عز  الله  من  نتمنى  أن  إال  اليسعنا  وهنا   ، املظلوم 

فردوسه. فهم خر مثال عى تكاتف الشعب والحكومة .

ومن باب أوىل أن نكرس تضحياتهم من أجل الوطن منهجاً يتعلمه األبناء يف مدارسهم 

يحي سر التضحية النبيلة بأرواحهم من أجل الوطن ، لذلك كان البد من تخليدهم بيوم 

يخص تلك التضحيات ) يوم الشهيد(.

أدام الله دولة االمارات يف ظل قيادتها الرشيدة وعى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 

وشعبنا  الرشيدة  وحكومتنا   ، الحكام  إخوانه  وكل   – الله  حفظه   – نهيان  آل  زايد  بن 

الحبيب، وان يحفظ بالدنا من كل مكروه، ورحم الله شهدائنا األبرار.

شهداء الوطن حفروا أسمائهم في ذاكرة الوطن
  سعادة  احمد بن درويش 

عضو المجلس الوطني االتحادي
  الثاين من ديسمر تاريخ حافل من العطاء والتضحية واملجد متثل يف صورة هذا الوطن 

نهيان  الشيخ زايد بن سلطان آل  الله  بإذن  له  املغفور  أبدع يف صياغتها ورسمها  التي 

رحمه الله ، ومتثلت خطوط هذه الصورة بالتقدم واالزدهار والتفاين ، وكل ماهو جميل 

يف سبيل إسعاد الشعب وبناء رصوح التقدم.

ومن صور التضحية ما قدمه األبطال »شباب الوطن« الذين سطروا من خالل مشاركتهم 

اململكة  الذي تقوده  العريب  للتحالف  املشاركة يف عملية »إعادة األمل«  القوات  ضمن 

امليادين وساحات الرشف  التضحيات يف كل  ، أروع معاين  اليمن  العربية السعودية يف 

والعدالة  الحق  وإحقاق  السالم  أجل  من  والبطولة  املجد  مالمح  بدمائهم  وسطروا 

واملساواة ونرصة املظلوم وإعالء راية الوطن ،وبتضحياتهم هذه قد حفروا أسامئهم يف 

مبا  واإلنساين  الوطني  واجبهم  سبيل  يف  قدموه  مبا  وقلوبنا  وجداننا  ويف  الوطن  ذاكرة 

وقد   ، والواجب  الحق  ساحات  يف  مرفوعة  رايتنا  لتظل  بهم  واالعتزاز  الفخر  يستدعي 

تزهو حباً ورشفاً  افتخرت بهم دولتهم وقادتهم وشعبهم لرفع بهم رأسها عالياً شامخاً 

اإلمارات  .   فشهداء  والتضحية  والعطاء  البذل  ميادين  أمجاد يف  مبا سطروه من  وعزاُ 

قدموا حياتهم عى كفوفهم لنحيا نحن ، فهم رجال الوطن شدوا رحالهم إىل خالقهم 

، ذهبوا للقاء الخالق الواحد األحد ، لكن ستظل مسرتهم خالدة ترويها األجيال وهي 

تتفاخر بشجاعتهم وأفعالهم . وأكدت لنا هذه املواقف ، عى مدى التالحم بن القيادة 

والشعب يف شتى امليادين ، باعتبار أن »الجندية« رشف وعطاء وإخالص ، ألنهم ينتمون 

لراب هذا الوطن العزيز ولقيادته املعطاءة التي ال تدخر ماالً ورعاية ألبناء وبنات الوطن 

من أجل إسعادهم وتأمن الحياة الكرمية لهم وللجميع 

رحم الله شهدائنا األبرار الذين سيظلون أحياء بيننا يف صورهم وسرتهم وتضحياتهم ، 

وأعز الله دولتنا الحبيبة وحامها من كيد الكائدين ورش املاكرين أنه قريب سميع الدعاء 

لدعم  واستعدادهم  القتال  جبهة  بقائهم يف  الذي يرصون عى  املصابن  الله  وشفى   ،

حكومتهم من قضايا إقليمية ودولية تصب يف مصلحة أمن واستقرار بلدهم والبلدان 

الشقيقة والصديقة ، أولئك يفتخر بهم كل بيت يف اإلمارات والفخر األكر لذويهم الذين 

نالوا هذا الرشف العظيم، تحية لإلمارات ولرجالها الرواد األوائل صانعي النهضة، وتحية 

لحكومتنا الرشيدة وعى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله ، وتحية لشعبنا الحبيب وأرضنا الطاهرة بهذا اليوم املجيد ) اليوم 

الوطني(  .

اليوم الوطني مناسبة لتعزيز دروس الوطنية واالنتماء
سعادة ناعمة الشرهان 

عضو المجلس الوطني االتحادي
أن اليوم الوطني هو مناسبة غالية لدى كل املواطنن، وفرصة للتكاتف إلظهار الروح 

كل  بن  اإلمارايت  والحب  األخوة  روابط  لتعزيز  وسبيل  للمواطن،  الحقيقية  الوطنية 

املواطنن يف كافة اإلمارات  السبع، مجتمعن تحت ألوان علم الدولة مرددين قصيدة 

عشق الوطن املتأصلة يف النشيد الوطني الغايل ، إن السياسية الحكيمة التي انتهجتها 

دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل اإلتحاد والتي خطها املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، قد أسهمت يف أن تتبوأ اإلمارات مركزًا عامليًا وان متد جسور التواصل 

بن مختلف جهات العامل، فخر اإلتحاد قد عم مواطني الدولة وفاض ليخرج من الحدود 

ليصل إىل دول العامل، عر الجسور التي رسخت من خالل القيادة الرشيدة لزايد ومن 

بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

يف  لهم  قُِدم  ما  خالل  من  للمواطنن  األمن  لتعزيز  كلها  صبت  اإلتحاد   إنجازات  أن 

اإلنجازات  هذه  ومازالت  التحتية،  والبنية  والصحية  والسكنية  التعليمية  املجاالت  كل 

متواصلة بل ومتطورة لتواكب أحدث ما وصلت إليه الخدمات يف العامل، بل إن انجازات 

الدولة أصحبت معياًرا عامليًا وعالمة فارقة مُتيز الدولة واملواطنن عى مستوى العامل ، 

تُرسخ يف  أن  يجب  التي  واالنتامء  الوطنية  دروس  لتعزيز  مناسبة  اإلتحاد هي  وذكرى 

الشباب واألجيال التي تعيش فرحة اإلنجاز الوطني الذي وفر لها سبل الحرية والكرامة 

والفخر يف املعيشة و الهوية الوطنية .

 املتزامن مع أيام مباركة متمثلة يف عيد األضحى املبارك، ما يُعِزز أجواء الفرح والركة 

املدارس يف  قبل  املبذولة من  الكبرة  الجهود  الدولة، خاصة مع  املتواجدة ويطيلها يف 

سبيل إضفاء أفراح إضافية للوطن واملواطنن والتي نجحت فيها بكل جدارة.

ومن جهة أخرى تتزامن ذكرى اليوم الوطني مع حدث ومناسبة جليلة ، سعت القيادة 

الرشيدة لتكريسها يف ذاكرة الشعب ، ومن ثم األجيال القادمة ليعوا مفهوم التضحية يف 

سبيل الوطن، لذلك خصت قيادتنا يوم الثالثن من نوفمر )يوماً للشهيد( ليبقى خالداً 

اإلمارات صامدون  أبناء  أن كل  ذلك   . الوطن  أجل  أجلنا ومن  نستشعر تضحياته من 

ومؤمنون برسالة القيادة عن قناعة وحب وإميان باألهداف واألسباب التي تتحرك من 

خاللها قيادة الدولة والتي تدافع عن مبادئها وثوابتها اإلسالمية والوطنية، ويقوى هذا 

الوصول  حتى  واالستمرار  للبقاء  القوة  متنحنا  التي  اآلالم  رغم  يوم  بعد  يوما  الصمود 

فقدهم،  األمل عى  رغم  الشهداء  الله.إن  بإذن  القريب  والنرص  املنشودة  األهداف  إىل 

فهم خالدون يف ذاكرتنا وقلوبنا ما حيينا، وستبقى دماؤهم منارة لألجيال، وألن القيادة 

الرشيدة تقدر الشهادة والشهداء فقد خلدتهم يف ذاكرة تاريخها إن هؤالء األبطال ممن 

املجد  وطنهم، سطروا صفحات  وكرامة  مبادئهم  عن  دفاعا  القتال  ساحات  يف  سقطوا 

أبناء  كل  بأن  الدولة  ألعداء  الرسالة  أوصلوا  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ  يف 

اإلمارات فداء لوطنهم وصامدون حتى النرص، وستظل ذكرى الشهداء خالدة لألجيال 

الوطن والدفاع عنه  الذين ترشبوا حب  اإلمارات  أبناء دولة  القادمة، وهذا ديدن كل 

من آبائهم وأجدادهم وهم مصدر الفخر واالعتزاز، رحم الله تعاىل شهداء الوطن وأعز 

قيادتنا الرشيدة وأبلغنا النرص القريب بإذن الله تعاىل.

اإلتحاد نقل شعبنا لحالة  الوحدة والتكاتف
سعادة العميد عبد اهلل الحديدي

 مدير عام إدارة العمليات الشرطية  بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
التريكات ملقام سيدي صاحب السمو الشيخ  التهاين وأحر  البدء نرفع أسمى آيات  يف 

وأعضاء  عهده   وويل  ونائبه   – الله  – حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الذي  اليوم  ذلك  واألربعن،  الرابع  اإلتحاد  يوم  اإلمارات مبناسبة  األعى حكام  املجلس 

نقل شعبنا إىل  حالة الوحدة واإلتحاد وسعة الحياة ورخائها بفضل الله، ثم فكر قائدنا 

املؤسس املغفور له الشيخ  زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام اإلمارات 

اليوم  أن يدركوا ما نحن فيه من نعمة ورخاء، وأن يستذكروا  الراحلن، وعى أجيالنا 

اليوم شهداؤنا البواسل شهداء التضحية والفداء، فخر اإلمارات وعز األجيال مبا صنعوه 

وما قدموه لهذا  الوطن من أجل رفعته وشموخه، ونرصة للمظلومن.رحم الله شهداؤنا 

وأسكنهم فسيح جناته وأدام الله األمن واألمان عى دولتنا . وبهذه املناسبة نجدد العهد 

بالغايل  للتضحية  مستعدون  وأبداً  دامئاً  ونحن  الغايل،  ووطننا  الرشيدة  لقيادتنا  والوالء 

والنفيس من أجل أمنه وسيادته. 

وحول اليوم الوطني وما يشكله من نقطة مضيئة في سماء اإلمارات ،وتسجيل لوقائع التاريخ في ضمائر 
الشعب، وقفنا على أراء كبار المسؤولين وضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، ومدراء الدوائر 

والمؤسسات األخرى باإلمارة ، الذين أجمعت أرائهم على استذكار هذا المنجز التاريخي العظيم بشخص المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني االتحاد المبارك وإخوانه من الرعيل األول من الحكام رحمهم 

اهلل برحمته الواسعة ، والذين أثمرت جهودهم الخيرة هذا البناء الشامخ الرصين في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى 
رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه اهلل -.

الشيخ محمد بن كايد القاسمي

العميد عبد اهلل الحديدي

سعادة  احمد بن درويش 

العميد جمال أحمد الطير

سعادة ناعمة الشرهان 

 العميد غانم أحمد غانم 

ف العدد
ددمل
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نجدد والئنا بالوفاء للوطن
 العميد جمال أحمد الطير

 مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة 
العامة لشرطة رأس الخيمة

أن  خاللها  من  الدولة  استطاعت  جليلة  مناسبة  لإلماراتين  بالنسبة  الوطني  اليوم  أن 
الذي  اليوم  بهذا  وافتخار  ما ميثل ذلك من عز  نتيجة  والبهجة  بالفرح  تجعل  شعوراً 
جعلت فيه إمارات متصالحة متناثرة تتحول إىل كيان واحد يعتز به كل  مواطن أو مقيم 
يشعر بإنتامءه لهذا البلد،  وبهذه املناسبة أتقدم بتحيايت لسيدي صاحب السمو رئيس 
الدولة – حفظه الله - وإخوانه أعضاء املجلس األعى لإلتحاد، كام نجدد الوالء بالوفاء 
للمرة  الشهيد  بيوم  نحتفل  نفسه  وبالوقت  فإننا  وعليه  الغايل،  وطننا  لخدمة  والعهد 
األوىل، حيث تم تخصيص يوم لالحتفال باملناسبة كرمز لها، ونقول لكل أم وأب وأخت 
وزوجة وأبن فقد شهيداً أرفع رأسك وأفتخر وأعتز فإنه مل ميت بل هو موجود بيننا نعتز 
البار  اإلمارات  أبن  بيننا فهو  ، ومل يفقد ذكراه  فيه ونفتخر فقد جسمه وروحه فقط 

الذي جعل من دمه حراً كتب به أسمه لعزة هذه الدولة وحامية أبناؤها ومقدراتها.

يوم توحيد إرادة الشعب
 العميد غانم أحمد غانم 

مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
نحتفل مبناسبة )اليوم الوطني 44( سنوياً، فهو يوم توحيد إرادة الشعب تحت مظلة وراية  
اإلتحاد، والتي برزت فيها معاين التكاتف بن القادة املؤسسن لهذا اإلتحاد. ومنه عم الخر 
عى األجيال كلها بفضل من الله ومَنة، وال زالت  والحمد لله مسرة اإلتحاد مستمرة بفضل 
الله ثم قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة – حفظه الله -  وإخوانه أعضاء املجلس األعى وأولياء العهود. دولتنا والحمد لله 
أنجح  من  اإلمارات  إتحاد  تجربة  وتعتر  العامل،  بن شعوب  ومميزة  كبرة  مكانة  تبوأت 
التجارب الوحدوية بن شعب اإلمارات الواحد، وهي اآلن يف مصاف الدول املتقدمة بجهود  
حكامها وأبناؤها، فهذا اليوم يأيت متزامناً مع ذكرى ومناسبة عظيمة سوف تبقى خالدة يف 
ذاكرة التاريخ، أال وهو )يوم الشهيد( ملا قام به أبناء دولة اإلمارات من تضحيات من خالل 
دورهم البطويل  يف عاصفة الحزم بقيادة اململكة العربية السعودية، ويدعمها قادة مجلس 
التعاون الخليجي. وإننا لفخورين كل الفخر مبا قام به أبطالنا البواسل فمنهم من أستشهد 
يف ساحات العز والكرامة من ضباط وجنود، ومنهم من ال يزال مرابطاً يف ميدان البطولة 
من أجل عودة الرشعية لليمن السعيد.ونؤكد لقادتنا بهذه املناسبة بأننا مستمرين معهم 
وخلفهم لكل ما يطلب منا لرفعة شأن وطننا الغايل، ونحن مستعدون للتضحية  بالغايل 
األعياد  يعيد علينا  أن  القدير  العي  الله  اإلمارات وقادتها.وندعو من  والنفيس من أجل 

بأمن وأمان يف ظل حكومتنا الرشيدة.

أربعة عقود من الحكمة
 العميد محمد عبد اهلل الزعابي

 مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة
تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة بذكرى عزيزة عى قلوب جميع من ينتمي لهذه 

األرض الطيبة الذكرى ) 44( لقيام دولة اإلتحاد التي أرىس دعامئها ولبناتها األوىل املغفور 

الله ثراه . لقد استطاعت  الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب  له بإذن 

اإلمارات بفضل حكمة وحنكة ورؤية قيادتها الرشيدة خالل أربعة عقود، من تحقيق 

سلسلة طويلة من االنجازات الكبرة التي ساهمت يف تبؤ البالد لهذه املكانة املتميزة 

بن دول العامل، حتى أصبحت هذه الدولة الحديثة  تحت قيادة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - علامً يشار إليه بالبنان يف التقدم 

والتطور واالزدهار ومبختلف املجاالت .إن ما قدمه اآلباء واألجداد من تضحيات وجهد 

وعرق يف تأسيس دولة االتحاد، ما كان ليتحقق لوال الرؤية السديدة لقيادة اإلمارات 

لالستثامر  الله  إياها  حبانا  التي  اإلمكانيات  كافة  تسخر  عينيها  نصب  وضعت  التي 

الذي تقع عى عاتقه مسؤولية املحافظة عى مكتسبات  املواطن،  البرشي  العنرص  يف 

الوطن وحمل راية التقدم بكل أمانة وإخالص لتبقى هذه الدولة شامخة . وبالتزامن 

مع اليوم الوطني الخالد ،نعيش اليوم الذكرى األوىل ل )يوم الشهيد(، تخليداً لذكرى 

شهداء الوطن، الذين رووا بدمائهم وقدموها رخيصة يف سبيل نرصة الحق، والدفاع عن 

لتؤكد عى  الجسيمة  التضحيات  لقد جاءت  املهني واإلنساين.  الواجب  وأداء  الرشعية 

أن أبناء اإلمارات من منتسبي القوات املسلحة رجال بواسل يف ميادين العزة والكرامة، 

وأنهم عى قدر املسؤولية يف بذل الغايل والرخيص لنعيش بكرامة وأمن وأمان، تحت 

من  ألبناء شعبها  والوفاء  اإلنسانية  معاين  أسمى  التي جسدت  الرشيدة  قيادتنا  مظلة 

خالل وقفتها الشامخة مع أرس وذوي الشهداء ومواساتهم، والتخفيف من آالم الفقد 

أبناءهم من بطوالت ستبقى خالدة  الفخر واالعتزاز مبا سطره  التي اختلطت مبشاعر 

يف جبن التاريخ .

قبسات مضيئة من مسيرة كيان شامخ
 العميد سلطان النعيمي

 مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب برأس الخيمة
تطُل علينا يف كل عام ذكرى اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ليعيد إىل 

األذهان هذا الحدث التاريخي املحفور يف الذاكرة واملنقوش يف فكر ووجدان املواطن 

التاريخ، ولتتداول ذكراه أجيال بعد  اإلمارايت، يتذكر فيه ويتمعن يف درسه املمتد عر 

أجيال، ويتأمل معاناة مؤسي الوطن الغايل، ويسرجع ذكريات وإحداثا مثلت نقطة 

موا للعامل بأرسه  انطالق لهذا الوطن املعطاء، نحو غد ترشق شمسه مناًء ورخاًء وعزة. قدَّ

منوذجاً لدولة عرصية بزغت من بن رمال الصحراء القاحلة، بأيدي رجال يحلمون باألمل 

ويتحلون باإلرادة ويثقون يف الله وقدرة البرش عى صنع املستحيل، وهي مناسبة خالدة 

ووقفة عظيمة تعي فيها األجيال كل القيم و املفاهيم و التضحيات و الجهود املضيئة 

التي صاحبت بناء هذا اإلتحاد العمالق.  ففي هذا اليوم العظيم وحد فيه املغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه شتات هذا الرصح الكبر، وأحال الفرقة 

والتطوير  البناء  معجزة  الله  من  بفضل  ليحقق  وتكامل  وانصهار  وإتحاد  اندماج  إىل 

والتنمية، وشهدت الدولة يف سنوات قالئل قفزات تاريخية حضارية ال مثيل لها يف جميع 

املجاالت، فام حققه اإلتحاد يف املجال االقتصادي والتعليمي واألمني أمر يصعب وصفه 

ويجل حرصه حتى أصبحت مرب األمثال يف محيطها اإلقليمي يف االستقرار و الرخاء 

والتنمية، ومل تبخل الدولة باملال والجهد واالستفادة من الخرات العاملية لتحقيق الرعاية 

االجتامعية للمواطنن، ومن أهمها البنية التحتية، لتكون انطالقة الغد عى أساس سليم 

ومرتكزات قوية. إن ما ذكرته أنفاً من مآثر خالدة ما هي إال ملحات و قبسات مضيئة من 

مسرة هذا الكيان الشامخ ، ونحن مدعوون اآلن للعمل سوياً ملواجهة جميع التحديات، 

وبذل مزيد من الجهد للحفاظ عى مكتسباتنا، وااللتفاف حول قيادتنا وااللتزام بوالئنا 

د عهد الوالء لسيدي  لهم ولوطننا ومجتمعنا حفاظاً عى وحدتنا ومتاسكنا وترابطنا، ونجدِّ

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونعاهده عى 

بذل كل نفيس وغاٍل لخدمة وطننا ليبقى عزيزاً منيعاً شامخاً.  وإنني إذ أغتنم هذه 

الذكرى الغالية ألهنئ بالدنا قيادة و شعبا بهذا الوطن ،فإنني أسأل الله تعاىل أن يحفظ 

لنا جنودنا البواسل يف ميادين الرشف، فهم مميزون عر التاريخ يف حب التضحية منذ 

البحرين  مملكة  عن  الذود  يف  وبسالتهم  الكويت،  تحرير  يف  املشاركة  عى  تدافعهم 

وافتخاراً  واستذكاراً  الوغى.  اليمن وغرها من ساحات  الزكية يف  بأرواحهم  وتضحيتهم 

نوفمر   30 اعتبار  عى  الرشيدة  قيادتنا  فقد حرصت  واالنتامء  واإلخالص  التفاين  بقيم 

من كل عام )يوماً للشهيد( تخليداً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الررة الذين 

دولة  وستبقى  عالية،  خفاقة  اإلمارات  راية  لتظل  البطولة  ساحات  يف  أرواحهم  وهبوا 

أبنائها وطن  ووجدان  نفوس  التي ترسي يف  االتحاد  روح  وبفضل  الله  بعون  االمارات 

العز واألمجاد.

 أروع معاني الوحدة
 العميد حسن إبراهيم علي 

مدير معهد تدريب الشرطة برأس الخيمة 
نرفع أسمى آيات التهاين والتريكات اىل رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان – حفظه الله - وإخوانه حكام االمارات  الكرام مبناسبة اليوم الوطني الذي 

لنا الستكامل مسرة البناء والعمران والتطور.  فهذا اليوم التاريخي بالنسبة  كان مناراً 

لإلمارات هو يوم اتحاد عظيم سطر فيه أروع معاين الوحدة للشعب تحت قيادة وفكر 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله، وبسواعد إخوانه الذين لحقوه 

وما أكمله سلفهم الصالح. فاليوم نحن وبفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة  وما بذره 

القادة األوائل العظام يف مصاف الدول املتقدمة، ويحق لقيادتنا الرشيدة وشعبنا ودولتنا 

أن نفخر ونعتز ونحتفل ونرفع علم االمارات فوق كل بيت، فهو اليوم الذي اجتمعت 

فيه الكلمة واألرض والشعب والقيادة، ويحق لنا أن نباهي بهذا الوطن وقيادته وشعبه. 

الذي  البواسل  الوطن  لشهداء  واعتزاز  فخر  وقفة  نقف  الخالد  اليوم  هذا  يف  إننا  كام 

قدموا أنفسهم ودمائهم فداًء لهذا الوطن يف ساحات الرشف والفداء، ويف سبيل نرصة 

الحق وإرجاع الرشعية لكل صوت ينادي من إخوانهم العرب. أدام الله عز هذا الوطن 

الشامخ وحفظ حكومته وشعبه من كل مكروه، ورحم الله شهداؤنا األبرار ونرص الله 

املرابطن عى خط النار . 

الثاني من ديسمبر عنوان  التالحم والفرح
 العميد دكتور فيصل الميل 

رئيس مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل
أرفع أسمى آيات التهاين إىل مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  

رئيس الدولة – حفظه الله -  وإىل إخوانه أعضاء املجلس األعى حكام  اإلمارات وإىل 

سمو الشيخ محمد بن زايد – حفظه الله -  وإىل شعب اإلمارات يف هذا اليوم الثاين 

من ديسمر، وهو مولد قيام اإلتحاد وتاريخ عزيز علينا وعى شعب اإلمارات ، فهو يوم 

يعرف  مبا  القانون  أفراد  رموز  أبرز  كأحد  الدولية  املجموعة  إىل  الغالية  دولتي   زفاف 

أن   الوطن  أرض  يعيش عى  من  كل  يعز عى  يوم  التاريخ   فهذا  الدولية،  باملجموعة 

ينساه، هو يوم شهد مالحم عزيزة عى قلوبنا بقيام اإلمارات العربية املتحدة.

 الثاين من ديسمر يذكرنا مبن أسس هذا الكيان العظيم وإخوانه حكام اإلمارات، يوم 

تتالقى فيه جميع املالحم عى أرض هذا الوطن املعطاء، إلبراز لوحة عظيمة يف التعاضد 

تفاؤلية  نظرة  هي  اإلتحاد  لهذا  الغر  نظرة  إن  والشك  املجيد،  اإلتحاد  بهذا  والفرحة 

كبرة  تنم عن مدى ما وصل إليه من تطور، وتحقيق أماين وتطلعات القيادة الرشيدة 

بيد أبنائها عى هذه الدولة الفتية. فهو رمز لنا وألجيالنا نسأل الله أن  يجعل اإلمارات 

، وأن يجعل  هذا  تبقى ميزان للحق والعدل  العرب واملسلمن، وأن  واحة آمنة لكل 

اليوم تخليداً للمالحم الوطنية التي أدت لقيام هذا الوطن. يوم تتجدد فيه التطلعات 

اليوم  هذا  ويتزامن  عليه،  هو  مام  أبعد  هو  ملا  باملواطن  تذهب  التي  الثاقبة  والرؤى 

مع يوم الشهيد والذي يعد رمزاً عظيامً لهذه الدولة، فالشهيد يعيش بأنفسنا وبيننا ملا 

رأته قيادتنا الرشيدة بتخليد ذكراه ملا قدمه  من تضحية بالنفس من  أجل رفعة هذا 

املقبلة، وستبقى ذكراه  عطرة يف مسرة  األجيال  يوم خالد عند  الوطن واإلسالم. فهو 

دولتنا لنرصة الحق وقيم التضحية التي أرساها املؤسس املغفور له الشيخ زايد رحمه 
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الله ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلكامل املسرة. رحم الله شهداؤنا، وأن يجعل 

تضحيتهم يف ميزان حسنات أمهاتهم وأزواجهم وأبناؤهم فهم خالدون ما بقيت الحياة.

تجربة ناجحة لمسنا نتائجها
 العميد عادل عبد اهلل النعيمي

 مدير إدارة الموارد البشرية باإلنابة  بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
يف هذه املناسبة نرفع أسمى آيات التهاين والتريكات إىل مقام سيدي صاحب السمو 

عهده  وويل  ونائبه   – الله  حفظه   – الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

وإخوانهم أعضاء املجلس األعى حكام اإلمارات ، فهي مناسبة تاريخية بالنسبة لدولتنا 

وتجربة ناجحة، نرى نتائجها ونلمسها يوم أسس لها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

الله،  شاء  إن  الخلد  جنات  إىل  لحقوه  الذين  اإلمارات  حكام  وإخوانه  الله-،  رحمه   –

فدولتنا اليوم متطورة بشتى املجاالت وأصبحت قبلة للزائرين،  وهذا ما يزيد من فخرنا 

والفضل  زمنية وجيزة،  املتقدمة وخالل فرة  الدول  بركب  بها، حيث لحقت  واعتزازنا 

يعود لله ثم للمؤسسن الذين رحلوا ومن خلفهم حكامنا اليوم.وبهذه املناسبة ال بد لنا 

أن نستذكر شهداؤنا األبرار وما قدموه لهذا الوطن من دماء زكية روت ميادين البطولة 

والفداء، وهذا  من دالالت تالحم الشعب والقيادة حفاظاً عى سور الوطن ورد الحقوق 

ألصحابها. أدام الله اإلمارات واحة أمن وأمان يف ظل حكومتنا الرشيدة والقامئن عى 

أمنها، وأعاد الله أعيادها، ورحم الله شهداؤنا األبرار وأسكنهم فسيح جناته.

زايد قائد التأسيس والبناء
 الدكتور عبد اهلل أحمد النعيمي

مدير منطقة رأس الخيمة الطبية
السمو  مقام صاحب  إىل  والتريكات  التهاين  بأحر  الطبية  الخيمة  رأس  منطقة  تتقدم 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة – حفظه الله - ، 

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

الوزراء حاكم ديب، وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعى حكام اإلمارات وإىل شعب 

اإلمارات الحبيب مبناسبة  ذكرى اليوم الوطني - 44 للدولة.

إن اليوم الوطني  ميثل ذكرى شكر وعرفان وامتنان إىل الذين ساهموا يف وضع حجر 

ما  كل  إن  و  وإعجاب.  إجالل  نظرة  اآلن  العامل  إليها  ينظر  التي  الدولة  لهذه  األساس 

وصلنا إليه اليوم من تقدم وحضارة ورقي ما هو إال نتيجة نظرة ورؤية ملؤسي كيان 

واالنتامء  الوحدة  فكرة حب  الوطن  هذا  أبناء  وأفكار  نفوس  يف  زرعوا  الذين  اإلتحاد 

لهذا الوطن الذي أعطى كل من عاش عى أرضه من خراته الكثر.هذا يوم يعرفه اآلباء 

املؤسسون لدولتنا الحبيبة، سطره زايد الخر، قائد التأسيس والبناء، مع إخوانه حكام 

اإلمارات وأكمل من بعده املسرة خليفة العطاء. ونستغل هذه الذكرى العطرة – ذكرى 

اإلتحاد – لتقديم الشكر والعرفان لجنود الوطن البواسل، الذين قدموا كل غايل ونفيس 

لفداء أرض اإلمارات، وليظل علم اإلتحاد يرفرف عالياً فوق أرض زايد، وليظل شامخاً 

يروي لألجيال القادمة قصة اإلتحاد التي جمعت ووحدت القلوب قبل األوطان. وكذلك 

الوطن،  فداء  الكبر رشف  الرشف  هذا  نالوا  الذين  الشهداء  أرس  إىل  موصولة  التهنئة 

سائلن املوىل عز وجل أن  يتغمد أرواح شهداء الوطن فسيح جناته، وأن يحفظ أمن 

وطننا الحبيب ويديم السعادة والرخاء يف هذه األرض الطيبة.

شهداؤنا رمز عزتنا واتحادنا  مصدر قوتنا
الدكتور عبد الرحمن محمد الشايب النقبي

 مدير عام دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة
أولئك  إال  صفحاته  عى  التاريخ  يخلد  وال  املخلصن،  أبنائها  بسواعد  األوطان  تبنى 

سبيل  يف  اتخذوها  التي  واملواقف  قدموها  التي  بالتضحيات  أسامءهم  حفروا  الذين 

إعالء أوطانهم ورفعتها، وتخليد حضاراتهم وثقافاتهم يف كتب املجد لتكون خر حكايٍة 

القادمة. إن ِسجّل دولة اإلمارات العربية املتحدة حافٌل  تُروى وَدرٍس تتعلّمه األجيال 

بالبطوالت والتضحيات، وما جاء تخصيص "يوم الشهيد" يف الثالثن من نوفمر من كل 

الشيخ خليفة بن زايد آل  املتمثلة يف سمو  الرشيدة  عام إال ليؤكد عى حرص قيادتنا 

نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – عى ترسيخ صورة هؤالء الشهداء منوذجا فريدا يف 

العطاء والتضحية التي جعلت من دولة اإلمارات واحة لألمن واألمان ونراسا للتسامح 

إنه  لقلنا  اقتصاديا يف سطور  اإلمارات  نجاح  نلخص  أن  أردنا  والتطور.  ولو  والحضارة 

بإعالن  انطلقت  التي  النافذة  قادتها  ورؤية  املتوازنة،  املستقرة  الدولة  لسياسة  نتيجة 

الثاين من ديسمر عام  1971 ، لرسم خارطة طريق واضحة  اتحاد إماراتها السبع يف 

األزمات  ظل  ففي  وحكمة،  بحنكة  معها  والتعامل  العاملية  األحداث  إدارة  يف  املالمح 

والرصاعات العاملية نجد أن اإلمارات حافظت عى وحدتها، ومرونتها، وموقعها املتميز 

لتكون عالمة فارقة بن الدول، وتصبح ِقبلَة رجال األعامل واملستثمرين والسياح وغرهم 

من الباحثن عن فرص النجاح والنمو يف ظل سوق عاملي متقلب، وحروب ورصاعات 

الناشئة  للدولة  املستقرة  التحتية  البنية  بناء  الركيز عى  لتنتقل من  األطراف،  مرامية 

الواعدة إىل طموحات ال تُحّد يف مجال التميز واالبتكار، ولتدخل بوابة الحكومات الذكية 

من أوسع األبواب، وتعزز حضورها يف مجال الطاقة النظيفة واملتجددة، جاعلة من الرقم 

واحد هدفا ال مرّد عنه، يف فرة قياسية من عمر الدول والحضارات.  كل ذلك دون أن 

استقرار جرانها وحلفائها، واملبادرة إىل  املحافظة عى  املهم يف  اإلمارات دورها  تغفل 

مساندتهم يف َملاّمتِهم، والسر عى نهج قادتها املؤسسن الذين رضبوا باتحادهم مثاال 

يحتذى، فمن ِمنا ينىس موقف مؤسس دولة اإلمارات املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان – طيّب الله ثراه – عندما أطلق مقولته املدوية: "النفط العريب ليس أغى 

من الدم العريب"، مؤكدا أن املواقف الشجاعة ليست صنيعة السيوف فقط، بل ترتكز 

عى دعائم اقتصادية قوية استطاعت دولة اإلمارات – بفضل الله تعاىل – متكن دعامئها 

عى مدار أكر من أربعن عاماً اعتامداً عى سواعد أبنائها وبصرة قادتها. ويتجى دور 

والبناء  الدعائم  هذه  رفع  يف   – خاصة   – واالقتصادية   – عامة   – الحكومية  الجهات 

عليها، وهو ما تسعى دائرة التنمية االقتصادية يف إمارة رأس الخيمة إىل تأكيده بتبنيها 

خطة اسراتيجية متامشية مع خطة الدولة، ومضيها قدما لتحقيق اقتصاد مرن مزدهر، 

بالتعاون والتنسيق الحثيث مع القطاعات العامة والخاصة يف مختلف إمارات الدولة. 

لكن  وتذوي،  الحضارات  وتزدهر  وتنهار،  تبنى  األمم  أن  نجد  التغير،  قانونه  عامل  ويف 

تظل التضحيات البرشية أكر أنواع الخسائر وأشدها وطأة عى املجتمعات، وال منلك 

الّنشء  قلوب  يف  ونغرس  من ذهب،  بحروٍف  شهدائنا  تضحيات  نخلّد  أن  إال  ظلها  يف 

والشباب قصة الفداء وحب الوطن، ليكونوا خر خلف لخر سلف، وخر سفراء لوطن 

قيمُه التسامح واالحرام والخر، ولبنة بيته املتوحد هي الوحدة والعزة والعطاء. فحفظ 

الله إماراتنا وشعبنا من كل مكروه، وأدام أمنها واستقرارها، ورحم الله شهداءنا األبرار 

وأسكنهم فسيح جناته.

 عقد أصيل ضمه زايد باتحاد شامخ
 سمية حارب 

مدير عام المنطقة التعليمية برأس الخيمة 
ما  أغى  من  نعمة  واإلمارات  عذب،  عطاء  نهر  واإلمارات   ، ذهب  من  اسم  اإلمارات 

أعطى الخالق ووهب ، إنها دوحة مناء وحب ، وهي واحة األنس لكل مغرب ، ومرفأ 

األمان ملن خاف أو شقا وتعب ، هي سبع آللئ صاغها الرحمن يف عقد أصيل ، وضم 

وثاقها زايد الخر يف اتحاد شامخ هو لأللفة خر دليل ، وصانها قادة أفذاذ ، شيدوا بعزم، 

الشعب  أماين  امتزجت  الوطن  أرقى سبيل.  يف هذا  ، ورسموا لألجيال  الحلم  وحققوا 

والحاكم ، فكان النتاج فيضا من ازدهار ومناء ،مأل الدنيا وأدهش العامل ، نسج الحلم 

ويثمر،ويتألق عى مدى  الغراس  ليزهر  العقود،  يف ديسمر، وبذلت جهود عى مدى 

لنقف  عام  التاريخي من كل  اليوم  إننا يف هذا  اإلمارات يف رقي وتطور.  اسم  األزمان 

إجالال واعتزازا لكل الجهود التي بذلت ، واملالحم التي سطرت ، والخطوات التي سعت 

وأنجزت ووحدت ، نقف لرنفع أكف الدعاء بان يرحم الله زايد الخر و العطاء ، وإخوانه 

من القادة املؤسسن الزعامء ، الذين ارتفع البناء عى سواعدهم البيضاء، والذين تابعوا 

النهضة بحكمة ووفاء ، وواصلوا التحدي لتعزيز أركان رصح االتحاد بجد وصر وعناء. 

والدعاء  موصول لقادتنا األكفاء خليفة الوالد ، حفظه الله ، ونائبه الشامخ، وويل عهده 

األمن وسائر حكام اإلمارات  ، بأن يبارك الله سعيهم ، وأن يكلل خطواتهم بالعز والفالح 

، والتميز والرفعة والنجاح ، ليبقى اسم اإلمارات نجام متألقا يف األعايل ، ويبقى شعب 

اإلمارات رائدا يف شتى املجاالت ، تواقا لألمجاد واملعايل 

إننا ونحن نقف فخرا واعتزازا بوطننا الغايل دولة االمارات العربية املتحدة يف هذا اليوم 

املجيد ، نقف يف الوقت ذاته مع أنفسنا ،لنجدد عهود الوالء واالنتامء ، ونتأمل يف تاريخنا 

، وسجالت انجازاتنا ماذا قدمنا للوطن مقابل كل تلك األعطيات ، وكم أضفنا يف رصح 

تقدمه من اللبنات ، وهل خططنا لرفد مستقبله مبزيد من الطموحات والتطلعات. 

 ، دينا كبرا  ليحمل يف عنقه   ، العظيمة  الذي نشأ وترىب عى هذه األرض  املواطن  إن 

وليساهم بجد وثبات يف تحقيق إضافة نوعية لرصح اإلمارات ، وأن يستثمر دوره يف 

املسؤولية طالبا كان أو معلم ، جنديا أو ضابطا ، قائدا أو عامال ، وحتى اآلباء واألمهات، 

يعطي  فالوطن   ، والجاليات  الجنسيات  شتى  من  الدولة  أرض  عى  املقيمن  وكذلك 

الجميع بال استثناء ، ويقدم بكل كرم وسخاء، ومن الشهامة واملروءة والوفاء أن نرد هذا 

الدين ، بكل ما منلك من دم ومال وأبناء ، يك نحافظ عى هذا الرصح الغايل ، وطننا دولة 

اإلمارات العربية املتحدة .وما قدمه أبنائنا الشهداء من مناذج مرشفه وذويهم ونسجوا 

زايد رسخوها قوال  أبناء  والفداء والحب واالنتامء هؤالء هم  للتضحية  االمثله   أروع  

وفعال ليمتد خر االمارات بالنفس واملال  إلنصاف الحق ورد املظلوم وإعالة املحتاج 

وكل عام واإلمارات وقادتها وشعبها بألف خر ورفعة ورخاء.

مواقف مشرفة
محمد حسن السبب

 مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة
  يف هذه األيام تأيت الذكرى 44 لقيام اتحاد دولة اإلمارات لتؤكد عى املآثر الخالدة التي 

األرض  لهذه  الوطن  أبناء  التي قدمها  واالنتامء  الوالء  قيم  ولتعكس  قادة دولتنا  جسدها 

الغالية وملن كان لهم الفضل بعد  الله  - تعاىل -  فيام تنعم به بالدنا من رفاهية واستقرار 

ما  للذود عن كل  أرواحهم  يبذلون  الذين  البواسل  نحيي جنودنا  الطيبة  املناسبة  وبهذه 

أمتنا  لتنعم  والعروبة  الوطن  سبيل  يف  والنفيس  للغايل  وبذلهم  الدولة  وأمان  أمن  ميس 

بحياة كرمية وما قدمته دولة اإلمارات من شهداء يف سبيل الدفاع عن الوطن يعتر أحد 

الثمرات الخالدة التحاد دولتنا الفتية وتعد من املآثر  الجليّة التي حققها أبناء الوطن عرفاناُ 

بالجميل. وعى صعيد اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات يف املجال االقتصادي متكنت 

االقتصادية كام حققت  القطاعات  قياسية يف مختلف  إىل مستويات  الوصول  الدولة من 

دولة اإلمارات نجاحات ملحوظة ساهمت يف تعزيز االقتصاد العاملي وتطبيق اسراتجيات 

يرسين  املناسبة  وبهذه  املستدامة.  التنمية  لتحقيق  املقدمة  الخدمات  يف  الذيك  التحول 

ويرشفني أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتريكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد رئيس الدولة وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وإىل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 

املجلس األعى حاكم إمارة رأس الخيمة وإخوانهم حكام دولة اإلمارات وشعبها واملقيمن 

معنا عى ثرى هذا الوطن املعطاء. يف هذه األيام تأيت الذكرى 44 لقيام اتحاد دولة اإلمارات 

التي  واالنتامء  الوالء  قيم  ولتعكس  دولتنا  قادة  جسدها  التي  الخالدة  املآثر  عى  لتؤكد 

قدمها أبناء الوطن لهذه األرض الغالية وملن كان لهم الفضل بعد  الله  - تعاىل -  فيام 

تنعم به بالدنا من رفاهية واستقرار وبهذه املناسبة الطيبة نحيي جنودنا البواسل الذين 

يف  والنفيس  للغايل  وبذلهم  الدولة  وأمان  أمن  ميس  ما  كل  عن  للذود  أرواحهم  يبذلون 

سبيل الوطن والعروبة لتنعم أمتنا بحياة كرمية وما قدمته دولة اإلمارات من شهداء يف 

سبيل الدفاع عن الوطن يعتر أحد الثمرات الخالدة التحاد دولتنا الفتية وتعد من املآثر  

الجليّة التي حققها أبناء الوطن عرفاناُ بالجميل. وعى صعيد اإلنجازات التي حققتها دولة 

اإلمارات يف املجال االقتصادي متكنت الدولة من الوصول إىل مستويات قياسية يف مختلف 

تعزيز  يف  ساهمت  ملحوظة  نجاحات  اإلمارات  دولة  حققت  كام  االقتصادية  القطاعات 

الدكتور عبد الرحمن النقبي الدكتور عبد اهلل أحمد النعيمي سلطان الزعابيمنذر محمد بن شكر الزعابي العميد عادل عبد اهلل النعيمي عبد اهلل سالم السويديمحمد حسن السبب  علي راشد سعيد الخنبولي سمية حارب
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االقتصاد العاملي وتطبيق اسراتجيات التحول الذيك يف الخدمات املقدمة لتحقيق التنمية 

إىل  والتريكات  التهنئة  آيات  أرفع أسمى  أن  املناسبة يرسين ويرشفني  املستدامة. وبهذه 

مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وإىل صاحب السمو 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم إمارة رأس الخيمة وإخوانهم 

حكام دولة اإلمارات وشعبها واملقيمن معنا عى ثرى هذا الوطن املعطاء.          

                                                
االتحاد والء وانتماء وفخر

منذر محمد بن شكر الزعابي
 مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة 

يف الثاين من ديسمر من عام 1971 أرشقت دولة اإلمارات لتطبع عى جبن الشمس وطناً 

عامراً بالحضارة ونابضاً بالحياة، لقد قام االتحاد بسواعد أبناء اإلمارات، ورسعان ما غدا  

أمنوذجا يحتذى عى صعيد العاملن العريب والغريب بفضل القيادة الرشيدة التي أخلصت 

وبذلت جهوداً استثنائية ليتميز الوطن تعليامً واقتصاداً وحضارة وتجارة وعمراناً وغر 

ذلك الكثر. لقد رفع املغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمه الله مع أصحاب السمو 

الوطن  وأن  توحدهم  عن  وأعلنوا  خفاقاً،  عالياً  اإلمارات  علم  اإلمارات  حكام  الشيوخ 

قوي متامسك آمن باإلنسان والحضارة اإلنسانية وعرف طريق التقدم واالزدهار، واليوم 

نرى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - يكمل 

املسرة باقتدار، ويدفع وطننا الغايل دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل التميز واإلبداع 

التطور والنمو، وها هو شعب اإلمارات العظيم يسر خلف  لتحقيق أفضل املراكز يف 

قيادته الحكيمة وفياً وقد شمر عن ساعد الجد والعمل لتبقى اإلمارات عامرة بالوفاء 

والعطاء والبناء. إننا إذ نحتفل يف الثاين من ديسمر من كل عام فإمنا نعر عن اعتزازنا  

والشهادة  للتقدم  مثاالً  غدا  الذي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  بوطننا  وافتخارنا 

والوفاء، وهذا هو اليوم الوطني الرابع واألربعن يطل شامخاً وقد ازدادت اإلمارات قوة 

ومنعة، وحققت ما مل تحققه دول كثرة بفضل حكمة القيادة ومواقفها الصلبة تجاه 

ما يحدث يف وطننا العريب، فاالتحاد رمز كبر إلنجاز ال حدود له، واليوم الوطني عنوان 

كبر إلخالص قيادة ووفاء شعب. وإذ تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة بيوم الشهيد 

تزامناً مع اليوم الوطني فهذا يعني الكثر، ألن الشهادة تعني أن يقدم اإلنسان روحه يف 

سبيل الوطن وقد أثبت شهداؤنا البواسل  بعطائهم وجودهم أنهم قدوة يف الشهادة، كام 

كانوا قدوة يف الذود عن حياض الوطن، وال ريب يف أن وطننا العزيز اإلمارات يستحق 

أن نبذل من أجله الغايل والرخيص فقد منحنا القوة والعزة والطأمنينة والسعادة، وأن 

قيادتنا الرشيدة مل تأل جهداً يف تقديم ما يسعد أبناءها.

 إن يوم الشهيد يوم نرفع فيه رأسنا عالياً افتخاراً بشهدائنا األبرار، وتقديراً للشهادة التي 

تعني اإلميان بالدستور اإللهي، وتعني حب الوطن والوفاء له. وها هم شهداؤنا األبرار 

يجسدون ما تعلموه من نهج زايد ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد خر 

خلف لخر سلف. فليهنأ هذا الشعب الويف مبا أنجز وينجز، وبهذه املناسبة أرفع  أسمي  

آيات التهنئة والتقدير واإلكبار لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  الله وصاحب  الوزراء حاكم ديب رعاه  رئيس مجلس 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة رعاه الله وصاحب السمو 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة رعاه الله وأصحاب السمو الشيوخ 

أعضاء املجلس األعى حكام اإلمارات وأولياء العهود حفظهم الله وإىل شعب اإلمارات 

العظيم الذي أثبت بوفائه وإخالصه لقيادته وارتباطه بوطنه أنه شعب متميز. رحم الله 

شهداءنا األبرار وأدخلهم فسيح جناته، وتحية إكبار وتقدير لقيادتنا الرشيدة وأصحاب 

وطننا  الله  وأعز  الله.  حفظهم  اإلمارات  حكام  األعى  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 

الشعوب  ونجدة  اإلنسان  وإنسانية  والكرامة  الحق  عن  مدافعاً  قوياً  وأبقاه  اإلمارات 

العربية الشقيقة يف محنها. هنيئاً لنا جميعاً وكل يوم وطني واإلمارات بألف خر.

مسيرة االتحاد مبعث فخر في نفوسنا
  السيد علي راشد سعيد الخنبولي

 مدير فرع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف برأس الخيمة 
مبناسبة اليوم الوطني نرفع أسمى آيات التهاين والتريكات ملقام صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله-  ولسيدي صاحب السمو الشيخ 

وإىل  العهود  وأولياء  اإلمارات  ولحكام  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

الفخر  أشد  لفخورين  اليوم  هذا  يف  وإننا  أرضها،  عى  يقيمون  ومن  االمارات،  شعب 

واالعتزاز ملسرة دولتنا تحت ظل خيمة االتحاد بهذه التجربة التي نجحت بكل املعاين، 

وإن ما نشهده اليوم من نهضة وتطور يف جميع املجاالت ماهو إال مثرة ملسرة املغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان - رحمه الله -  مبعونة إخوانه حكام االمارات وما أكمله 

السلف من املسرة االتحادية التي جعلت من االمارات دولة يشار لها بالبنان، تستقطب 

الجميع للعيش عى أرضها الطيبة. نحن اليوم بفضل من الله يف مصاف الدول املتقدمة 

يف جميع نواحي الحياة الحضارية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية وحتى العسكرية، 

وما شهدناه من قواتنا املسلحة يف اليمن وما قدموه من تضحية وفداء يف سبيل وحدة 

اليمن ونرصة الحق وعودة الرشعية ألصحابها، ما هو إال أحد مثار هذا االتحاد، وإن دل 

املجيدة، فشهدائنا  قيادته  والتفافهم حول  الشعب  فإمنا يدل عى تالحم ووحدة هذا 

محل اعتزاز وفخر لنا ولألمة كاملة، ومبناسبة تزامن يوم الشهيد مع يوم االتحاد فإننا 

نرفع أكفنا للباري عز وجل بأن يعيد عى االمارات حكومة وشعبا عيدها وهي بأفضل 

وأن  لحقوه،  الذين  االمارات  وإخوانه حكام  زايد  الشيخ  له  املغفور  يرحم  وأن  النعم، 

يرحم شهدائنا البواسل الذين ضحوا بدمائهم يف ساحة الرشف والفداء، وأن ينرص منهم 

املرابطون عى خطوط القتال.
يوم مجيد وتاريخ أمة

عبد اهلل سالم السويدي 
مدير البريد المركزي برأس الخيمة

ومؤسس  النهضة  راعي  دعى  يوم  الخر،  عى  اجتمعت  أمة  تاريخ  يف  مجيد  ليوم  أنه 

الحضارة يف هذا الوطن الشيخ زايد – طيب الله ثراه – إىل اتحاد يوحد الكلمة ويرص 

الصفوف، فلبى األخوة النداء وتهافت الجميع عى رفع راية اإلتحاد، فأصبحت ترفرف 

بكل فخر واعتزاز شامخًة يف سامء هذا الوطن املعطاء، ليعم بعدها الخر يف كل أرجاء 

الوطن فبنيت املساكن والدور وشيدت املدارس والجامعات ودور العبادة وغرها من 

املؤسسات املدنية املختلفة. أخذت هذه الدولة الفتية ترقى سلم أمجاد العال، يقود دفة 

توجيهها قائدها زايد – طيب الله ثراه -  مبعية أخوانه أعضاء املجلس األعى لالتحاد 

رحم الله موتاهم وأعان سلفهم ممن أكملوا مسرة اآلباء املؤسسن.

الذي  قائدهم  نهج  أفذاذ ساروا عى  يحتذى ورجال  إال منوذجاً  اإلمارات  أبناء  يكن  مل 

علمهم أن الوطن هو األساس وأن الدفاع عنه رشف وواجب ومسؤولية.

الزكية  التضحيات يف رد الحقوق إىل أصحابها، وما دمائهم  أبناء اإلمارات أروع  فسطر 

أبناء اإلمارات لدولتهم،  اليمن وغرها إال  أبلغ دليل عى حب  التي سالت عى أرض 

التلفزة  شاشات  عى  شهدناه  وما  أرواحهم،  األمر  تطلب  لو  حتى  الحق  عى  وثباتهم 

من إرصار املصابن لرغبتهم العودة إىل ساحات الوغى ألكر دليل عى وفائهم لدينهم  

األمم  بن  شانها  ورفع  وأعزها  اإلمارات  الله شهداء  رحم  الرشيدة.  وقيادتهم  ودولتهم 

الحبيبة يف عزة ورفعة  اإلمارات  علينا ودولتنا  املجيدة  الذكرى  وأعاد هذه  والشعوب، 

وسؤدد.

يد تبني ويد تحرس مجد الوطن
سلطان الزعابي

 المدير التنفيذي لقطاع األراضي واألمالك برأس الخيمة
الدولة ونائبه وويل عهده وإخوانه أعضاء  الخالصة ملقام سيدي رئيس  بالتهنئة  نتقدم 

املجلس األعى حكام اإلمارات، وأولياء العهود وشعبنا الكريم مبناسبة مرور أربع وأربعن 

عاماً عى اإلتحاد الذي تأسس بفكر املغفور له الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – 

وإخوانه الذين لحقوه من الحكام، وامتدت منجزات هذا اإلتحاد إىل أسالفهم الصالحن 

اليوم يف  الذين واصلوا مسرتهم بالتطوير والبناء والنهضة يف جميع املجاالت. فدولتنا 

مصاف الدول املتقدمة، وهذا ما يشكل لنا مصدر فخر واعتزاز بن شعوب العامل بجهود 

واألجداد  اآلباء  خلفها  ملسرة  امتداد  هو  اليوم  وهذا  والقيادة،  الشعب  بن  متضافرة 

املجد. واليوم  بالبلد إىل أعى هامات  للرقي  ثابتة  السر بخطى  لألبناء والذين واصلوا 

البواسل الذين زفوا أرواحهم إىل ساحات الوغى فداًء للوطن وتلبيًة  نستذكر شهداؤنا 

لنرصة الحق وإعادة الرشعية إلخوانهم، أعاد الله عيد إتحادنا ونحن بأمن وأمان تحت 

ظل قيادتنا الرشيدة. ورحم الله شهداؤنا وألهم ذويهم الصر والسلوان، ولتكن أقدارنا 

دوما يداً تبني ويداً تحرس مجد الوطن.

اإلتحاد تعبير عن المواطنة والوالء
 منى خليفة جاسم المزكي

 مديرة مكتب الشؤون االجتماعية برأس الخيمة
املواطنة  ملعنى  وتصديقاً  واإلتحاد،  الوحدة  بروح  الرشيدة  قيادتنا  إميان  من  انطالقا 

واالنتامء، فإن سرة وطننا ماضية ال محالة يف سبيل التطور والريادة لنسجل أرقى معاين 

الوالء لهذا البلد الغايل، كام سطر شهداؤنا األبرار أروع معاين التضحيات وقدموا أنفسهم 

يف سبيل حامية الوطن، إمياناً منهم بواجب الدفاع عن الحق وإغاثة املظلوم، ونحن إذ 

نعيش أيام ذكرى اإلتحاد 44 نتقدم بأسمى آيات التهاين والتريكات إىل مقام صاحب 

السمو الشيخ خليفة  بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – والشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله -  وإىل 

أطياف شعب  كل  وإىل  العهود،  وأولياء  اإلمارات  الشيوخ حكام  السمو  أصحاب  مقام 

اإلمارات الحبيب مجددين العهد عى العمل لرفعة هذا الوطن وحاميته من كل رش.

اليوم الوطني عالمة مضيئة في سماء االمارات
سعيد راشد العسكر النعيمي 
مدير مكتب عمل رأس الخيمة

مبناسبة اليوم الوطني 44 لدولتنا الحبيبة يطيب لنا أن نهنئ سيدي 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 - رعاه الله- ، 

الدولة  التي حققتها  العديدة  العهود.  إن االنجازات  وإخوانهام حكام اإلمارات وأولياء 

عديدة ويف شتى املجاالت، ما يدعونا للفخر واالعتزاز مبا تحقق طيلة سني االتحاد املبارك 

الشيخ  السمو  رأسها صاحب  الرشيدة وعى  الله عز وجل وجهود حكومتنا  بفضل من 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث تم تكريس تلك النهضة انطالقا من نهج 

املغفور له الشيخ زايد رحمه الله واسكنه فسيح جناته ، وما استمر عليه خلفه األمن 

الشيخ خليفة، والذي كان خر خلف لخر سلف.

التطور  تعشق  التي  بها شعوب  تستنر  االمارات  يف سامء  مضيئة  عالمة  الوطني  اليوم 

والتوحد واالزدهار، ومن هنا ندعو الله تعاىل أن يعيد هذه املناسبة الوطنية العزيزة عى 

قيادتنا الحكيمة وشعبنا الحبيب أعواماً عديدة وسنوات مجيدة .

وبتزامن احتفالنا باليوم الوطني مع يوم الشهيد، الذي حدد يف الثالثن من نوفمر كل عام 

تجسيدا وتقديرا وإجالالً لتضحيات شهداؤنا األبرار يف سبيل مجتمع اإلمارات ورد الحقوق 

باألمن  لينعم  للوطن  فداًء  أرواحهم  أبنائنا   من  كوكبة  فيه  قدمت  والذي  ألصحابها،  

والطأمنينة واالستقرار ولن ننىس تضحياتهم، وال يسعنا إال أن نقول رحم الله شهداؤنا 

وعظم الله أجرك يا وطن ملا قدموه من تضحيات.ودمت عى خر وطني الحبيب.

سعيد راشد العسكر النعيمي منى خليفة جاسم المزكي
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ال أحد يجرؤ على الكذب
كان  منذ  الله-  -رحمه  زايد  أن طبيعة  الناس  يذكره  مام 

يف  الله  رحمه  كان  فقد  غره،  عن  مختلفة  كانت  طفالً 

شبابه يتابع العمل بنفسه، ويطمنئ عى املشاريع مرة تلو 

األخرى، وال يرك هذا األمر ألحد سواه، لدرجة أن أحداً 

من املسؤولن مل يكن يجرؤ عى »الكذب« يف جوابه يف 

يشء، ألنه رحمه الله كان متابعاً بنفسه، وينزل عى أرض 

الواقع يوماً بيوم.

وقالوا: كان رحمه الله إذا أىت مجلسه أحد وقت الظهر، ال 

يركه حتى يتغدى معه، وإذا أتاه بعد املغرب ال يرخص 

ويسهر  النوم نهاراً  ال يعرف  له حتى يتعىش. وكان أيضاً 

حتى يتعب اآلخرون من السهر، ويف الصباح الباكر تجده 

كان  فقد  أما مجلسه  والبعيدة.  القريبة  املشاريع  يتفقد 

مدرسة ينهل منها الصغر والكبر

أال يأتي أحد سوى المواطنين؟!
العامري أحد ضباط حرس  يقول سامل محمد بن هوميل 

الشيخ زايد طيب الله ثراه: إن من املهام التي أوكلت إليه 

للسالم  القادمن  الزوار  استقبال  عملية  تنظيم  املايض  يف 

عى الشيخ زايد يف القرص، وذات مرة حن الحظ الشيخ 

زايد أثناء استقباله للزوار إن جميع القادمن من املواطنن، 

املواطنن«،  سوى  أحد  يأتيكم  »أال  مندهشاً  فتساءل 

الله  رحمه  فأمر  مقيمن،  زوار  مثة  الحرس:  فأجابه 

باملساواة والسامح للجميع بالدخول إليه دون استثناء، إذ 

كانت لديهم قامئة واحدة تتضمن أسامء الزوار، لكن بعد 

طلب الشيخ زايد تضاعفت قوائم األسامء.

مسيحي.. عالج ودراسة
ذكر  زايد  الشيخ  مكتب  مدير  إن  هوميل  إبن  ويقول 

إىل  عالج  رحلة  يف  ثراه،  الله  طيب  كان  بينام  موقفاً  له 

بريطانيا، حينام قابل شاباً عربياً مريضاً يف املستشفى، جاء 

بدفع  زايد  الشيخ  فأمر  الدراسة،  أجل  من  بريطانيا  إىل 

له  فقال  مكتبه،  مدير  ابتسم  ثم  الشاب،  عالج  تكاليف 

الشيخ زايد »ملاذا تبتسم«، أجابه إن الشاب مسيحي، فرد 

ودرسوه  عالجوه  مسيحي،  أنه  »طاملا  زايد  الشيخ  عليه 

عى نفقتي الخاصة«.

يفكر في حيوانات الصحراء
اإلنسان  عى  يعطف  كان  ثراه  الله  طيب  زايد  الشيخ 

والحيوان، واألدلة والراهن عى ذلك كثرة، فكان رحمه 

تنفيذ مشاريع  الصحراء عند  الحيوانات يف  الله يفكر يف 

الطرق وخالفها من املشاريع الخدمية، ويحرص عى عدم 

إلحاق الرر بتلك الحيوانات، بل يأمر بنقلها إىل أماكن 

أخرى لتعيش بسالم مثل املحميات الطبيعية، مضيفاً إن 

الشيخ زايد أعاد لإلبل مكانتها باستحداث »مزاينة اإلبل« 

وتنظيم سباقات الهجن التي رفعت من قيمة اإلبل مادياً 

ومعنوياً.

لطائف ومواقف ..
في حياة زايد... رحمه اهلل 

هل سبق أن اتفق الناس على حب إنسان مثلما اتفقوا على حب زايد؟ وهل سبق لقائد أن كانت سمعته الطيبة تفوح في أقطار األرض ويفوح أريجها 
بالمسك والريحان مثل زايد؟ مع الطفل والشاب والشيخ والمرأة مع اإلنسان والرفق بالحيوان، والشجر والحجر، في الداخل والخارج، حتى مع العدو وإن 
لم يكن له أعداء كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل هو اإلنسان بكل ما ترسخه هذه الكلمة من معاٍن تسمو وترقى، لم ينظر إلى 
يبون مواقف له، وكتب آخرون مواقف أخرى، وقصَّ كثيرون مواقف  ديانة أو جنسية أو عرق أو لون. صادفه الكثير والكثيرون صادفوه فرحين، رصد القر
ُتحكى بعضا من اللفتات اإلنسانية وال تختزلها سوى كلمة واحدة )إنسان( نعم إنسان لكل ما للكلمة من معان وصفات. رجل تاريخي فذ عاش بعطاء 

اليد ولين القلب ومات وقلوب أهل األرض تدعوا له بواسع الرحمة والغفران. 
إعداد: ماهر عبد الرحمن سالم 

تقريرتقرير

النخلة الميتة
أيضاً، فكان  زايد وعطفه، شملت األرض والنبات  رحمة 

بل  اليابسة،  األشجار  رؤية  من  يستاء  ثراه  الله  طيب 

يتساءل عن األسباب التي أدت إىل وفاة الشجرة السيام 

املالحظة،  قوي  ثراه  الله  طيب  كان  إذ  النخيل،  أشجار 

وقد  البرص،  بلمح  األشياء  ويرصد  بالفراسة،  ويتصف 

الجفاف،  الشوارع أصابها  الحظ ذات يوم نخلة يف أحد 

وأدرك أن إهاملها أدى إىل موتها، فعاقب حينها املتسبب 

يف املشكلة بعد التحقق من تقصره.

متابعة سد الشويب
حيث   بتنفيذها  سموه  أمر  التي  املشاريع  احدى  خالل 

يتابع بعض عمليات إنشاء سد الشويب،  قىض 15 يوماً 

ليتابع  ويستمر  الشمس  رشوق  مع  املكان  إىل  يذهب 

العمل حتى غروبها، يجلس فوق العراقيب ال مظلة وال 

خيمة، يعطي توجيهاته ويتابع بنفسه كل صغرة وكبرة، 

حباً يف العمل وتقديراً لقيمة املطر وحرصاً عى أال تكرر 

األمطار فعلتها وتؤذي البرش. 

الترويج لسوق الميناء 
االغراض  بعض  ويشري  السوق  يزور  الله  رحمه  كان 

بنفسه، ويعطي البائع أضعاف مثن ما اشراه، فهل كان 

الشيخ زايد ينقصه يشء حتى يشريه من سوق امليناء؟، 

بالطبع ال، ولكنه كان حريصا عى الرويج للسوق، وعى 

تشجيع البائعن وتحريكا للسوق يف الوقت نفسه. 

حادثة سير
بعض  يف  املرور  أولوية  كانت  حيث  1982م  عام  يف 

التقاطعات الدائرية املغلقة يف أبوظبي للقادم من اليمن 

عى عكس باقي الدوارات، وكان الشيخ زايد رحمه الله 

أبوظبي  شوارع  يف  يتجول  بنفسه  سيارته  يقود  يومها 

تكن  ومل  املواطنن،  وأحوال  اإلنشاءات  أعامل  يتفقد 

السيارة عليها العلم كام هو معتاد من قبل رؤساء الدول، 

ومل تكن أمام سيارته وال خلفها أرتال سيارات الحراسة، 

النظام  يقتيض  كام  املرور  إشارات  يف  يتوقف  كان  بل 

بأن  يتفاجؤون  السيارات  سائقو  كان  ما  وكثراً  املروري. 

من يتوقف يف اإلشارة عى ميينهم أو يسارهم هو رئيس 

الدورات  تلك  إلحدى  بسيارته  وصل   وعندما  الدولة، 

املغلقة، ومل ينتبه رحمه الله تفاجأ بسيارة تاكي يقودها 

أنه  حتى  قوية،  صدمة  بسيارته  تصطدم  آسيوي  سائق 

أصيب يف كتفه وسافر للعالج يف الخارج عى أثرها وقد 

كانت  الدوار  ذلك  املرور يف  أولوية  أن  إىل  بعدها  انتبه 

لسائق التاكي، فعفا عنه وأرضاه. 

وقفة مع العامل اآلسيوي
الله-  -رحمه  بها  يقوم  كان  التي  الجوالت  من  كثر  يف 

أنه غر  يبدو من مالمحه  أمام رجل  فجأة  يتوقف  كان 

مواطن ليس بعريب، وأنه عامل بناء بسيط أو مزارع يف 

مزرعة، يناديه ويسأله عن أسمه وأرسته ومعيشته، وهل 

هو مرتاح يف عمله أم ال، وإذا كانت له مشكلة أمر بحلها 

املال ومييض مواصالً جولته. وهذا  من  ثم يعطيه مبلغاً 

 ال فرق في 
األديان واألشكال 

والجنسيات .. 
المهم هو االنسان 

,,
 يحب كل الناس .. والكل يحب زايد ....
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املوقف النبيل تكرر عرشات املرات بل مئات املرات سواء 

يف املدن أو القرى وحتى يف الوديان والصحراء. 

امرأة أمنيتها مصافحة زايد
كورنيش  متفقداً  بسيارته  يوماً  يتجول  الله  رحمه  كان 

فأخذت  عليه  تعرفت  عربية  سيدة  ملح  حيث  أبوظبي، 

تحييه من بعيد، وعندما اقرب منها سمعها تقول: إنها 

بالتوقف،  السائق  فأمر  زايد،  الشيخ  تصافح  أن  تتمنى 

كان  الحال  وبطبيعة  عليه  للسالم  فهرولت  وناداها. 

لسانها،  فانعقد  واستيعابها،  تصورها  من  أكر  املوقف 

بكلمة،  تنطق  أن  دون  بيده  ممسكة  وظلت  صافحته 

وبإنسانيته وعطفه أدرك ما كانت فيه، فأخذ يخفف عنها 

ظلت  لكنها  وأرستها،  أحوالها  عن  ويسألها  لها  ويبتسم 

شاخصة دون كلمة.. فسألها عن حاجتها، قالت من بن 

دموعها: إن لها ستة عرش عاماً يف اإلمارات، وال تريد إال 

سالمته، سألها إن كانت يف حاجة للامل فقالت: نحن أرسة 

ميسورة الحال وزوجي يعمل يف إحدى رشكات البرول. 

وكنت أحلم مبصافحتك ألنك الزعيم العريب الوحيد الذي 

ميكن أن يقرب منه الناس ويصافحوه، أنت الرئيس الذي 

أحبه املواطنون واملقيمون ولو رست بدون أي حراسة ال 

تخاف عى نفسك فقد أحبك الجميع، استمر رحمة الله 

لك  هل  ليسألها:  وعاد  الحنون  بابتسامته  عنها  يخفف 

مندفعة:  قالت  لك؟،  لنحلها  مشكلة  عندك  هل  حاجة، 

اآلن بدأت مشكلتي، فابتسم قائالً قبل أن يتعرف عى 

مشكلتها: سنحلها لك بإذن الله.

وأقاريب  أهي  يصدق  لن  قالت:  مشكلتك؟  ماهي 

فضحك  بيد،  يداً  زايد  الشيخ  صافحت  أنني  وصديقايت 

وقال لها: نحن سنجعلهم يصدقون،  وقد أم احد مرافقيه 

املرافق   كان  املساء  ويف  هاتفها،  رقم  أخذ  من  املقربن 

املال، ومجموعة هدايا  بيتها، ومعه مبلغ من  عى باب 

قيمة، وساعة يد حرميي عليها صورته وأبلغها رسالة منه: 

اآلن سيصدقون أنك صافحتي زايد يداً بيد. 

وليمة المبزرة... العين
كان رحمه الله يتجول يف منطقة املبزرة يف العن، وكان 

مليئة  املبزرة  منطقة  تكون  حيث  )خميس(.  اليوم 

وفرحتهم  الناس  بسعادة  الله-  -رحمه  فشعر  بالرواد، 

جنة  إىل  تحولت  التي  الجميلة  املنطقة  بتلك  وأنسهم 

الناس  إسعاد  وسبل  الخدمات  كل  فيها  توفرت  خراء 

وراحتهم بعد أن كانت منطقة جبلية موحشة،

العشاء لكل من كان يف  بتقديم  أمر  ففرح بذلك حيث 

لتطلب  الناس  بن  الرشطة  سيارات  تجول  وأن  املبزرة 

عى  الليلة  تلك  عشاءهم  ألن  أماكنهم  يف  البقاء  منهم 

الشيوخ. وقد كان الناس يف غاية السعادة ويدعون بأن 

يجعل الله له ذلك يف ميزان حسناته، وعندما عدنا ليلتها 

إىل القرص يف أبوظبي سأل أحد مرافقيه ليزداد إطمئنانا: 

هل عشيتم الناس وكم وجبة قدمتم؟، فقال له: نعم قمنا 

ثالثة آالف  أكمل وجه وقدمنا  به عى  أمرتنا  ما  بتنفيذ 

وجبة ومل يتبق أحد مل يتناول من أكل الشيوخ، فانفرجت 

أساريره وشعر بالسعادة والرضا .

 اليهودي في سويسرا
كل  يلقى  كان  مكان  أي  يف  زايد  الشيخ  يكون  عندما 

ترحيب، وكان عدد كبر من العرب واملسلمن يف الخارج 

له حاجة  السالم عليه، ومنهم من كانت  يحرصون عى 

الستعراض  جلس  يوم  وذات  رسائل،  يف  عليه  يعرضونها 

صاحب  كل  بإعطاء  يأمر  وكان  عليها،  والرد  الرسائل 

حاجة حاجته، والحظ رحمه الله أن الشخص الذي كان 

مكلفاً بعرض الرسائل قد أخفى إحداها يف جيبه، واستمر 

زايد:  الشيخ  فسأله  منها.  انتهى  أن  إىل  الرسائل  يعرض 

الرسالة  انتهينا؟ قال: نعم، فعاد الشيخ ليسأله عن  هل 

التي أخفاها يف »مخباه«، فأجابه أنه أخفاها ألن صاحبها 

أن  فأمره  ما،  لغرض  املال  من  مبلغاً  ويطلب  يهودي 

يعطيه ضعف ما طلب، قائالً له: إننا نتعامل مع اآلخرين 

عى أنهم برش، وليس وفقاً لجنسياتهم أو دياناتهم، أعطه 

ما يريد ليعرف ذلك الشخص كيف يتعامل املسلمون مع 

غرهم، أعطه، فرمبا يهديه الله بسببنا. 

دفع الدين واالفراج عن الزوج السجين
يروي هذه القصة أحد املرافقن واملقربن من الشيخ زايد 

رحمه الله  السيد سعيد بن دري الفالحي  ويقول: كان 

من عادته رحمه الله  أن يتناول طعام الغداء مع جميع 

يرخصهم  ثم  الوقت،  من  مدة  معهم  ويجلس  أبنائه، 

فكانوا  رمضان  يف  أما  سبيله،  لحال  منهم  كل  ليميض 

أو ساعتن  اإلفطار يجلسون لساعة  يتجمعون عنده عقب 

وذات يوم، وبعد أن أنرصف أبناء زايد واآلخرون ومل يبق إال 

خاصته وحوايل منتصف الليل، دق جرس هاتفي عدة مرات 

ومل أرد عليه احراماً للجلسة التي كنا فيها، وملا وصل األمر 

إىل ما يقارب عرشة اتصاالت من هاتف واحد أمرين رحمه 

التليفون فرمبا كان هناك يشء مهم طاملا  الله أن أرد عى 

من  جاءين  رددت  وعندما  عليه.   يلح  االتصال  أن صاحب 

الجانب اآلخر صوت سيدة عربية ال أعرفها لكنها قالت يل: 

أنا تعبت وأنا أبحث عن رقم هاتفك، وأعلم أنك قريب من 

الشيخ زايد، وأنك توصل إليه حاجة الناس، إنني أستحلفك 

بالله أن تخر الشيخ زايد عن حالتي، فزوجي مدين مببلغ 

ستن ألف درهم وهو يف السجن، وال أعرف كيف أدبر هذا 

أنا  السوء،  غاية  يف  ظروف  يف  وأوالدي  وأنا  الكبر،  املبلغ 

أريد اإلفراج عن زوجي ونعدك بأننا لن نبقى يف بلدكم ال 

نريد البقاء بعد اإلفراج عن زوجي.  وعندما انتهت املكاملة 

بتفاصيلها،  فأخرته  عنها  الله  رحمه  زايد  الشيخ  سألني 

فاستاء وأمرين بأن أبادر بتسديد ديون الرجل واإلفراج عنه 

فوراً وقد كان استياؤه ألن السيدة قالت: ال نريد البقاء يف 

اإلمارات، نريد العودة إىل بالدنا، فقط، أفرجوا عن زوجي، 

وبعد نصف ساعة كنت عى باب بيتها أبلغها بأوامره رحمه 

املال  من  إضافياً  مبلغاً  وأعطيتها  زوجها،  عن  باإلفراج  الله 

وأمرين أن أبلغها بأن الشيخ زايد يريد أن تبقى يف البالد وال 

ترحل عنها، وأن تبقى كأنها يف وطنها. 

الساعة الـثالثة فجرًا يريد اإلطمئنان 
على األيتام

املرافقن  أحد  العامري  بالهوميل  سعيد  الدكتور  العقيد 

قناة  له عى  اعالمية  مداخلة  زايد ويف  للشيخ  العسكرين 

الظفرة الفضائية يقول: يف ليلة باردٍة من فصل الشتاء وأثناء 

فرة مناوبتي وبحدود الساعة الثالثة فجراً فوجئت بالشيخ 

زايد رحمه الله أمامي يطلب مني االتصال بقائد الحرس، 

حال  من  ليتأكد  الرميثي  مطر  خلفان  الفريق  وقتها  وكان 

األيتام مبنطقة الخزنة عن طريق املرشفن من أهل الشيخ 

فاطمة  الشيخة  سمو  وقتها  وكانت  ثراه،  الله  طيب  زايد 

حفظها الله هي أم األيتام بذلك الوقت. ليتأكد من لحافهم 

وثيابهم وأن لديهم ما يقيهم الرد وأن أحوالهم عى أحسن 

ما يرام وبالفعل تم العمل فورا تنفيذا ملا أمر به .

السوق وأيام العيد
ويستذكر الدكتور سعيد فرة أيام العيد حيث كان رحمه 

املحالت  وذكاء  بحنكة  ويراقب  السوق  اىل  يذهب  الله 

التي ال يشري منها الناس، وأن االقبال عليها ضعيف وال 

يذكر ليذهب اليهم ويقوم بالرشاء منها ليشعرهم أنهم 

ليسوا بأقل من غرهم من التجار وأن الرزق أصابهم كام 

أصاب غرهم ويرسم البسمة واألمل عى وجوههم  . 

 يرسم 
ّ

كان رحمه اهلل
البسمة واألمل على 

وجوه الجميع

,,

قلوب أهل األرض 
تدعوا له بالرحمة 

والغفران ..

,,

تقرير
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أمكنة وأزمنة

مزرعة  داخل  املويجعي  حصن  يقع 

بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يف قرية 

للعن  الرشقي  املدخل  عى  املويجعي 

املنطقة  يف  الحاكم  ممثل  ديوان  مقابل 

الرشقية. 

تاريخية  أهمية  الحصن  ويكتسب 

السيايس  واإلرث  بالتاريخ  بارتباطه 

الحصن  وبني  العن،  نهيان يف  آل  لحّكام 

امللقب  خليفة،  بن  زايد  الشيخ  عهد  يف 

انتقلت ملكيته  الكبر، وبعد وفاته  بزايد 

سمو  والد  خليفة،  بن  محمد  الشيخ  إىل 

الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقية. 

ويف عام 1946 تم إهداء الحصن للمغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعد 

املنطقة  يف  أبوظبي  لحاكم  ممثالً  تعيينه 

السياسية  األهمية  وازدادت  الرشقية، 

لحكم  مقراً  أصبح  حيث  منذئذ  للقرص 

املفتوحة،  مجالسه  والنعقاد  زايد  الشيخ 

الشيخ  باتخاذ عائلة  ازدادت أهميته  كام 

زايد من القرص مكان إقامتها. وقد عاشت 

بن  محمد  الشيخ  بنت  حصة  الشيخة 

السمو  أن صاحب  القرص، كام  خليفة يف 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

الدولة ُولد فيه. 

الشكل  مربع  مبنى  عن  عبارة  والقرص 

فتحات  تعلوها  سميكة  جدران  وتحيطه 

أبراج  ثالثة  يضم  كام  بالبنادق،  للرماية 

استخدمت لحامية املبنى.

قيمته التاريخية
الحصون  من  املويجعي  حصن  يعد 

التاريخية يف اإلمارات، كام أنه من املواقع 

التاريخية التي شهدت الكثر من األحداث 

التي مرت عى املنطقة منذ قديم الزمان .

 ومنذ أوائل العام 1946 بدأ الشيخ زايد 

يف   – الله  رحمه   - نهيان  آل  سلطان  بن 

توحيد  إىل  طريقه  أول  املويجعي  قلعة 

فقد  التاريخي  الحصن  اإلمارات من هذا 

املنطقة  يف  أبوظبي  لحاكم  ممثالً  كان 

العن  مدينة  تشمل  التي  الرشقية 

إىل   1946 من  الفرة  ويف  وضواحيها، 

ومسؤوالً  حاكامً  خاللها  كان  التي   1966

عن املنطقة الرشقية مبا فيها مدينة العن 

معهم  ويتحاور  باملواطنن  يلتقي  كان 

وتطلعاتهم  نظرهم  إىل وجهات  ويستمع 

جهوداً  وبذل  بالدهم،  مستقبل  إىل 

مثل  املرشوعات  بعض  تنفيذ  يف  كبرة 

التجارية  املحالت  وإنشاء  األفالج  إصالح 

خالل  وأسس  املواطنن  عى  وتوزيعها 

عن  عبارة  وهو  العن  سوق  الفرة  تلك 

ووزعها  ممر  بينها  متقابلة  محالً  عرشين 

عى املواطنن ثم أسس سوق املويجعي، 

وأصحاب  التجار  زايد  الشيخ  وشجع 

الحرف واملهن عى استراد السلع من ديب 

والشارقة عن طريق النقل الري وبوساطة 

بعض السيارات التي دخلت حديثاً عى يد 

التجارة  حركة  وبدأت  املنطقة،  يف  اإلنجليز 

البسيطة يف تلك األسواق التي أسسها الشيخ 

زايد وأرشف عليها وكان يتابع حركة استراد 

غذائية  مواد  معظمها  كان  التي  السلع 

ما  والري  الزراعة  معدات  وبعض  ومنزلية، 

التي  املنطقة  تلك  يف  جديدة  حياة  أوجد 

تقع وسط الصحراء والتي كان الوصول إليها 

عى  عدة  أياماً  يستغرق  الساحل  مدن  من 

إذا  بالسيارة  يومن  أو  يوماً  أو  اإلبل  ظهور 

استطاعت اجتياز الرمال والسبخات . 

ونظرته  زايد  الشيخ  عن  الكثرون  وتحدث 

يشعر  كان  التي  للوحدة  وحبه  للمستقبل 

بها منذ تلك الفرة وإىل أن توىل حكم إمارة 

أبوظبي يف 6 أغسطس/آب 1966 ثم جهوده 

يف  العريب  الخليج  إمارات  جمع  يف  الكبرة 

حدث  ما  وهذا  الجانب  عزيزة  قوية  دولة 

وتصميمه  زايد  الشيخ  إرادة  نجحت  فقد 

يف غرس أول اتحاد قائم عى املحبة واإلخاء 

شامخاً يف قلوب أبنائه املخلصن .

معلم أثري
األثرية  املعامل  من  املويجعي  قرص  ويعتر 

تاريخ  تحي  التي  والراثية  والتاريخية 

العن،  مدينة  يف  نهيان  آل  حكام  وتسلسل 

العن  مدينة  حكم  زايد  الشيخ  تويل  ومنذ 

عام 1946 لعب القرص دوراً مهامً يف بداية 

كان  للعن، حيث  زايد  الشيخ  مرحلة حكم 

مجلسه يف القرص مفتوحاً للجميع يلتقي فيه 

املواطنن وزواره من دون حاجب كام أشارت 

مربع  والقرص  زاروه.  الذين  الرحالة  كتب 

الشكل طول ضلعه حوايل 60 مراً تقريباً وله 

أمتار   7 حوايل  ارتفاعها  يبلغ  واجهات  أربع 

وتقل  أسفل،  من  سميكة  بجدران  محاطة 

مثلثة  رشفات  تعلوها  أعى،  من  سامكتها 

ثالثة  يحتوي  كام  للرمي  بفتحات  ومزودة 

مربع  والثالث  مستطيالن  منها  اثنان  أبراج 

وبه مبنيان كبران األول يف الزاوية الشاملية 

من  ومكون  الرئيي،  املبنى  وهو  الغربية 

الجنوبية  الزاوية  يف  والثاين  طوابق،  ثالثة 

للسكن واإلدارة،  ، واملبنيان معدان  الغربية 

والحصن به برج واحد فقط عى شكل مربع 

من  ومكون  الغربية،  الجنوبية  الجهة  يف 

فتحات  الثالث  الطابق  ثالثة طوابق، وتعلو 

مياه  لترصيف  النخل  جذوع  من  مصنوعة 

املويجعي من حيث  األمطار.ويختلف قرص 

الحصون  عن  املعامري  وتصميمه  مكوناته 

والقالع األخرى التي أنشأها آل نهيان؛ فقد 

القصور  طابع  البداية  ومنذ  الحصن  أخذ 

ومقار الحكم. 

برسوم  ونوافذه  الحصن  مداخل  وتزدان 

نقوش عى  األسوار  وتعلو  هندسية جميلة، 

املدخل  يسار  عى  وتوجد  مثلثات،  شكل 

الستقبال  مخصصة  كانت  مستطيلة  قاعة 

الضيوف، ويوجد املدخل الرئيي للقرص يف 

الشكل  منه وهو مستطيل  الجنوبية  الجهة 

بارز نسبيا إىل الخارج تعلوه ثالثة '' مزاغل '' 

وأربع فتحات للرمي. 

عن  عبارة  فهو  للحصن  األوسط  الفناء  أما 

ساحة كبرة يوجد يف مركزها مجموعة من 

الحصن  لقرب  نظراً  املثمرة  النخيل  أشجار 

من مصادر املياه ولعشق املغفور له الشيخ 

زايد، ''رحمه الله''، لتلك الشجرة املباركة. 

مسجد  بوجود  املويجعي  قرص  ويتميز 

من  ويعد  له،  مالصق  مبوقع  املويجعي 

تاريخية  قيمة  عى  تنطوي  التي  املساجد 

''رحمه  زايد  الشيخ  وكان  املدينة  يف  كبرة 

الله'' شيده خارج القرص بنفس طابع العامرة 

مئذنة  باملسجد  ويلحق  للقرص،  اإلسالمية 

سعى  املويجعي  قرص  عنه.ومن  منفصلة 

املواطنن  طموحات  لتحقيق  زايد  الشيخ 

العدل  وتحقيق  املعيشية  أحوالهم  وتحسن 

 - بارش  كام   ، بينهم  حكمه  يف  والعدالة 

املدارس  ببناء  بتنفيذ خططه   - الله  يرحمه 

ودعم املشاريع التعليمية.

           نقطة إشعاع 

تزال  وال  شهدت  املويجعي  قرص  جنبات 

قرص  مجرد  من  حولته  دامئة  تطوير  حركة 

أثري إىل مكان يضج بالحركة ونقطة اشعاع 

تحويل   رؤية  من  انطالقاً  العن  مدينة  يف 

هذه املباين األثرية إىل منابر ثقافية ومراكز 

الفعاليات  من  العديد  لتحتضن  تراثية 

واملناسبات.

هذه  والراث  للثقافة  أبوظبي  هيئة  وتويل 

عى  ألهميتها  وفقاً  كبراً،  اهتامماً  القلعة 

عى  أيضاً،  واملجتمعي  التاريخي  النطاق 

تحتضن  أصبحت  التي  الجاهي  قلعة  غرار 

للصور  معرضاً  يتضمن  للمعلومات  مركزاً 

املعلومات  يوفر  ما  العن  ملدينة  التاريخية 

معلومات  إىل  إضافة  املدينة،  عن  الراثية 

عن املؤسسات والجهات الحكومية والخاصة 

وأهم النشاطات والفعاليات يف املدينة .

المصادر والمراجع:

- جريدة االتحاد 03 ديسمر 2013

- د . عبدالله عي الطابور – جريدة االتحاد 

05/08/2012

الخليج   جريدة   – النعيمي  راشد   -

04/09/2010

في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة العديد من القالع 

والحصون والمعالم البارزة التي 
 في أحداث 

ً
 هاما

ً
لعبت دورا

الوطن ، ومن بينها حصن وقصر 
المويجعي في العين ، والذي 

 كونه المقر 
ً
 حافال

ً
يخيا  تار

ً
يمثل إرثا

األول لحكم المغفور له بإذن اهلل 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

 لحاكم أبوظبي 
ً
عندما كان ممثال

في المنطقة الشرقية ‘ إضافة 
 لألسرة الحاكمة 

ً
إلى كونه قصرا

 لمولد صاحب السمو 
ً
ومقرا

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه اهلل ، حيث 
ترعرع سموه في طفولته في 

هذا القصر.
إعداد : وليد الشحي

وليد الشحي
waleedalshehhi07@gmail.comت

ضا
وم

أمكنة وأزمنة

حّصنتك باسم اهلل يا وطن
الرابع  الوطني  يومنا  مع   

ً
تزامنا استثنائية  أجواًء  العام  هذا  عشنا   

واألربعين والذي يصادف الثاني من ديسمبر  ، حيث سبقه االحتفاء 
 ابتداء من العام الحالي ، والذي يعد 

ً
بيوم الشهيد الذي أقر سنويا

البطولية    لذكراهم ومواقفهم 
ً
 للشهداء وذويهم وتخليدا

ً
يما تكر

 للحق والواجب.
ً

في الذود عن الوطن وتلبية ندائه نصرة
بدماء  والفداء  التضحيات  وروح  الوطنية  روح  فيها  اختلطت  مشاعر 
شهدائنا الزكية الطاهرة الذين سطروا المجد على جبين الوطن الغالي 
بزوغ  بداية   ،  1971 عام  ديسمبر  من  الثاني  االتحاد  يوم  لنستذكر 
شمس الوطن وقيام دولتنا الفتية بقيادة الوالد المؤسس المغفور 
له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه وإخوانه 
الشمل  ولم  واالتحاد  الوحدة  يق  طر آثروا  الذين  المؤسسين  اآلباء 
 
ً
صامدا المبارك  اتحادنا  ليستمر  وصالبة  ومنعة  قوة  االتحاد  باعتبار 
 بجهود اآلباء وسواعد األبناء وغرس العطاء في وطن العزة 

ً
شامخا

 بكل فخر واعتزاز :  
ً
واإلباء والتآزر واإلخاء ، لنهتف جميعا

اإلسالم  دينه  لشعٍب  عشِت  إماراتنا..  اتحاد  عاش  بالدي  "عيشي 
هديه القرآن حصنتك باسم اهلل يا وطن ".

القلوب  المشاعر وتخفق معها  النفوس وتحرك  تلهب  إنها كلمات 
الوطني لدولة  النشيد  واألفئدة والوجدان ، كيف ال وهي  مطلع 
الدكتور  لمؤلفها  الخالدة  الكلمات  هذه   ، المتحدة  العربية  اإلمارات 
 ، الوهاب  عبد  سعد  المصري  الموسيقار  وملحنها  الشيخ  عارف 
 لترف معه قلوبنا وأحاسيسنا 

ً
كلمات ترافق رفع علمنا الغالي خفاقا

.
ً
 دائما

ً
 وتهيم عشقا

ً
 خالدا

ً
الوطنية الجياشة التي تذوب فيه حبا

م في الثالث من نوفمبر ، ويوم الشهيد في الثالثين من 
َ
يوم الَعل

الشهر ذاته ،واليوم الوطني في الثاني من ديسمبر ،  ثالث مناسبات 
ين فقط  ،  يزة علينا تالزمنا طوال العام وليست في شهر وطنية عز
 لنا بوطن يعيش بداخلنا طول العمر ونعيش في كنفه كطائر 

ً
فهنيئا

 سواه.  
ً
ال يغرد إال في سربه و ال يتنفس إال هواه وال يعشق أبدا

ومضة أخيرة:
في   

ً
دوما مكانه  ألن  والفصول  المواقيت  تحده  ال  الوطن  حب 

القلوب والعقول.

مقر ُحْكم 
زايد

 ومولد 
خليفة

حصن المويجعي ..
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حصولك على شهادة الدكتوراة 
ماذا يمثل لك؟ 

دراسته  خالل  من  مكانته  يتبوأ  باملجتمع  الفرد 

وتعلمه فكلام أرتقى بالعلم واملعرفة تتاح له فرص 

قوية  رغبة  لدي  كان  ومنتجاً.  نافعاً  ويكون  الحياة 

دراستي  مبواصلة  املاجستر  دراسة  استكامل  بعد 

والحصول عى الدكتوراة، وفرحتي كانت كبرة يوم 

تخرجي حيث شعرت بالفخر واالعتزاز ألنني توجت 

يل  الكثر  متثل  الشهادة  وهذه  بالنجاح،  جهودي 

وتفتح الطريق أمامي يف شتى املجاالت .

هل كان هناك تشجيع من جانب األهل 
إلستكمال دراستكم؟

واإلنسان  دافع  تكون  الطيبة  والكلامت  التشجيع 

النجاح  لتحقيق  ينطلق  واملديح  الثناء  مع  بنظرته 

كبر  بدعم  حظيت  التعليمي  مشواري  وخالل 

وكانت  نجاحي،  عن  أسفر  مام  واألرسة  األهل  من 

كلامتهم نراساً وحافزاً لإلستمرار والتفوق، واشكرهم 

من  كل  وأشكر  معنوي  دعم  من  ماقدموه  عى 

ساندين وشجعني.

لماذا أخترتم العمل الشرطي، وأي المجاالت 
تفضلها لو لم تكن شرطيًا؟

حب اإلمارات وقادتها دفعني للعمل بسلك الرشطة 

ألساهم بخدمة وطني، فهذا الجهاز بحاجة لسواعد 

الحمد  ولله  وأستقراره  أمنه  عى  ليحافظوا  أبناءه 

تحظى دولة اإلمارات العربية املتحدة باألمن واألمان 

العاملن  جميع  ويحظى  الحكيمة،  قيادتها  ظل  يف 

واملنتسبن لوزارة الداخلية وقيادات الرشطة باملكانه 

بالدولة   الكبر، ويعد جهاز الرشطة  الالئقة والدعم 

من األجهزة املتقدمة واملتطورة عى مستوى العامل، 

ويكفي أن معدل الجرمية منخفض وتسود العدالة 

بالسلك  للعمل  ميول  يل  كان  أين  إال  الجميع،  عى 

الدبلومايس.

كيف يمكن االستفادة من أصحاب الدراسات 
العليا في مجاالت العمل وغيرها من األمور 

الحياتية؟

حملة الدكتوراة تعد كوكبة رائدة ومميزة يجب أن 

الدولة  وتفيد  وتنتج  لتبدع  الفرصة  وتعطى  تأخذ 

ولذا يلزم منحهم الفرصة يف تطبيق ما تعلموه ونرش 

تتوافق  التي  واملهام  املناصب  وإسنادهم  رسائلهم 

ليجسدوا  أمامهم  املجال  وترك  إختصاصاتهم،  مع 

أفكارهم وكل ما تعلموه عى أرض الواقع.

كيف ترون إقبال اإلمارات
 على التعليم العالي؟

الجامعية  بالشهادة  يكتفون  الشباب  أغلب 

من  يتطلب  وهذا  العمل،  سوق  يف  وينخرطون 

التوعية  تنرش  أن  اإلعالم  ووسائل  املعنية  الجهات 

وتحث أبناء الدولة ملواصلة التعليم والحصول عى 

أعى الشهادات.

أجرى الحوار: حسن عبداهلل المنصوري

حب اإلمارات وقادتها
 دفعني للعمل الشرطي

الماجستير  شهادة  على   وحصولهم  المجتمع  خدمة  في  بدورهم  واعتزاز  فخر 
)رسائل  باب  خالل  ومن  أفكارهم،  عصارة  تمثل  رائد،  أكاديمي  كإنجاز  والدكتوراة 
ونعرض  افكارهم  ونقرأ  والعملية  العلمية  حياتهم  في  بهم  نلتقي  وطنية( 
فوق  اشعتها  تضئ  وشموع  الوطن  جبين  في  مضيئة  عالمات  فهم  دراستهم، 
الدكتور  أول  المالزم  العدد  الحياة، ضيفنا في هذا  يانعه في بستان  أرضه وزهور 

خليفة سعيد السويدي من قسم المطلوبين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية.

مالزم أول د. خليفة السويدي

ماذا تقول عن المعاهد والمدارس الخاصة ؟ 
وهل تتماشي مع مستوى التعليم بالدولة؟

هذه املعاهد واملدارس الخاصة متثل اضافة للعملية 

العلوم  مبختلف  التزود  فرص  وتعطي  التعليمية 

الخارج  تأيت من  كبرة  أعداداً  اليوم  واملناهج، ونرى 

ألستكامل دراستهم داخل مدارس وجامعات الدولة، 

مام يؤكد قوة ومتانة التعليم يف دولة اإلمارت. ونحن 

نفتخر مبا وصلنا من مستوى تعليمي متطور يواكب 

مراحل التطور بالدولة.

في الثاني من ديسمبر الجاري تحتفل دولة 
اإلمارات باليوم الوطني الرابع واألربعين ماذا 

تعني لك هذه المناسبة؟

هو يوم تعم فيه األفراح جميع مدن الدولة، وتجسد 

مشاعر املحبة وروح التالحم بن أبناء الشعب فهي 

حيث  الوطن  أبناء  حياة  يف  عادية  ليست  مناسبة 

اإلمارات  حققت  القيادة  وإدارة  االتحاد  بفضل 

قياسية  زمنية  فرة  تصور يف  كل  يفوق  ما  انجازات 

يف عمر الشعوب والدول. نسأل الله تعاىل أن يديم 

الرخاء والعزة يف سامء اإلمارات وأن يحفظ صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

موفور  عليه  ويديم  مكروه  كل  من  الله-  -حفظه 

الصحة والعافية وكافة أعضاء املجلس األعى حكام 

اإلمارات وأولياء العهود.

إحتفلت الدولة منذ أيام بيوم الشهيد ماذا 
تمثل هذه المناسبة؟

اسامئهم  وستحفظ  الوطن  هذا  أبناء  هم  الشهداء 

وتظل  واعتزاز  فخر  بكل  الدولة  تاريخ  يف صفحات 

قدموه  ما  عى  األجيال  لدروب  نراساً  تضحياتهم 

يف  واالحتفالية  األوطان،  وحفظ  الحق  سبيل  يف 

وتأكيد  بهم،  واعتزازنا  فخرنا  عى  تأكيد  اليوم  هذا 

عى أنهم باقون يف ذاكرة األمة نسأل الله أن يرحم 

الصر  ذويهم  ويلهم  الواسعة  برحمته  شهدائنا 

الجميل.

رأيكم بالمجالت األمنية ودورهها التوعوي؟ 

و  املجتمع  يف  كبر  دور  لها  أصبح  األمنية  املجالت 

األطوار  كافة  ويف  الجوانب  متعددة  اسهامات  لها 

بالجانب  والتكتفي  الحياة،  مناحي  من  املختلفة 

الرشطي فقط وإمنا تعالج مختلف القضايا والهموم 

وتسلط عى السلبيات ملعالجتها. كام تهتم بالطفل 

وتخصص مالحق خاصة له وهذا ما تقوم به مجلة 

خاص  ملحق  شهرياً  تصدر  التي  الساهرة(  )العن 

للطفل بأسم )أحباؤنا(، وفيه فقرات وفوائد متعددة، 

كام يسعدين يف هذا الجانب أن أهنى كافة القامئن 

)العن  مجلة  لدخول  األمنية  املطبوعة  هذه  عى 

نجاح  من  تنتقل  وهي  العرشين،  عامها  الساهرة(  

إىل نجاح متمنن لها دوام التقدم واألزدهار ملا تقوم 

به من جهود يف خدمة املجتمع ومشاركتها يف تعزيز 

التوعية املجتمعية.

ما هي الكلمة إلى توجها للطلبة وهم على 
أبواب امتحانات الفصل الدراسي األول؟

مستقبله  وتحملون  الوطن  مسرة  تكملون  أنتم 

التعليم  ومواصلة  واالجتهاد  الجد  يتطلب  وهذا 

واألمم تقاس بعلمها، وكل الفرص متاحة أمامكم لذا 

الطلبة  لجميع  متمنياً  بالعلم،  التسلح  عى  احرصوا 

الحصول عى أعى الدرجات .

ما هو تقيمك للجيل الجديد؟

بال انحياز لجيي هناك فوارق كثرة، الجيل السابق 

ملتزم بكل اآلداب وملتصق بأرسته، ويسعى جاهداً 

ويعتمد  البيت  شؤون  عى  ويقوم  والديه  ألرضاء 

عن  يتنصلون  اليوم  أبناء  عديدة  أمور  يف  عليه 

املسؤولية ويهتمون باملوضة الحديثة، كام توجد فئة 

منهم هجروا أبائهم وأودعوهم دار العجزة واملسنن 

متناسن ومتجاهلن حقوق األباء واألمهات.

دراستك كانت في لبنان، ما هي المواقف 
التي مرت عليك أثناء دراستك، والذكرى التي 

ال زالت في ذهنك عن ذلك البلد؟

لبنان لها وقع خاص عي وتعيش يف وجداين، وأهلها 

أهل طيب وكرم، استمر سفري لها بال توقف حتى 

باملقام  سياحي  بلد  وتعد  دراستي،  أنهيت  أن  بعد 

األول.

ما الدروس والعبر
 التي تعلمتها في حياتك؟

إن الطموح ليس له سقف محدد، ولذا عى اإلنسان 

أن يكون طموحه كبر دامئاً حتى يصل إىل األفضل، 

كام تعلمت أن الصر هو مفتاح الفرج لذا عى كل 

فرد أن يتحى بالصر.

كيف ترون الجريمة في دولة اإلمارات، وهل 
هي تحت السيطرة؟

دولة اإلمارات تنعم باألمن واإلستقرار وهذا مل يأيت 

الرشيدة  القيادة  دعم  من  بفضل  وإمنا  بالصدفة 

ألجهزة األمن وتطبيق القانون والعدالة عى الجميع، 

وكل من يزور الدولة يشيد باألمن، الجرمية موجودة 

تحت  هي  الحمد  لله  ولكن  بالعامل  مكان  كل  يف 

للوطن  ساهرة  أعن  هم  الرشطة  ورجال  السيطرة 

وللمواطنن واملقيمن.

أهم الكتب التي قرأتموها؟

الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  الذات  رسد  كتاب 

األعى  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

حاكم الشارقة.

شخصية تأثرتم بها في حياتكم؟

بال شك شخصية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان -رحمه الله- فهو أسطورة بكل ما تحملة 

القومية  ومواقفه  لوطنه وشعبه  قدمة  وما  الكلمة، 

زايد كام  يتعلم من مدرسة  أن  والكل عليه  تدرس، 

تعد شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

قوياً عى  التي لها تأثراً  حاكم ديب من الشخصيات 

أبناء اإلمارات فهو قاهر الصعاب.

كلمة أخيرة؟

امتني أن اجد أبناء وطني يف الصفوف األوىل واملراتب 

املتقدمة، وأن يكتب الله النرص لقوات التحالف يف 

اليمن وتنعم جميع الشعوب العربية باإلستقرار .

سعيد  خليفة  د.  أول  مالزم 
سيف السويدي

متزوج  دبي  إمارة  مواليد 
و  ذكور   3 األبناء  من  ولديه 
أحمد  بمدرسة  درس  أناث،   3
جبير،  بن  وسعيد  ماجد،  بن 
خريج جامعة بيروت، واطروحة 
الدراسة كانت )التطور األمني 
هوايته  اإلمارات(،  دولة  في 
كرة القدم والسفر والتصوير.

بطاقة تعريفية
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كتب المالزم أول / زينب يحيى المعز

حقوق متكاملة
عبدالله  كتم  الشاعرة  أكدت  حيث 

من خالل قصيدتها التي ألقتها ، عى 

االحتفالية تحمل بن طياتها  أن هذه 

سمو  إىل  والتقدير  الشكر  من  الكثر 

راعية   ، مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

األسايس  والداعم  النسائية  النهضة 

جميع  يف  مرشف  بشكل  لوجودها 

وأضافت    ، والدولية  املحلية  املحافل 

أن االحتفال بأم اإلمارات يأيت كرسالة 

شكر لسموها عى ما تبذله من جهود 

النسايئ  بالعنرص  االرتقاء  أجل  من 

بالدولة ويعد هذا االحتفال ملسة وفاء 

من الجميع لسموها ، وعرفاناً بدورها 

البّناء يف املجتمع ، الذي له انعكاساته 

ألن  اإلماراتية،  املرأة  عى  اإليجابية 

شحذ  عى  باعث  بالتقدير  الشعور 

للوطن  العطاء  املزيد من  نحو  الهمم 

جرياً عى ما تقدمه بنات اإلمارات من 

العمل  ميادين  يف  مشهودة  عطاءات 

أن  إىل  وأشارت   ، كافة  وقطاعاته 

تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف مجال متكن املرأة يعد منوذجاً لكثر 

فقط  ليس  والعامل،  املنطقة  دول  من 

ملا حققته املرأة اإلماراتية من إنجازات 

نوعية يف املجاالت كافة وإمنا أيضا ألن 

الذي  الدور  يف  مستمراً  تطوراً  هناك 

اإلمارايت  املجتمع  يف  املرأة  به  تقوم 

يؤهلها لتصدر املسؤولية يف كل مواقع 

العمل الوطني

دعم سام
شيخة  الشاعرة  بعثت  جانبها  ومن 

تحية إكبار لجنودنا البواسل املشاركن 

ضمن قوات التحالف العريب لنجاحهم 

اليمن  املناطة بهم يف  املهام  تنفيذ  يف 

عديدة  انتصارات  عن  أسفرت  والتي 

قواتنا  أبناء  شجاعة  ان  وأضافت   ،

البواسل هي رسالة اإلمارات  املسلحة 

يف  والقومي  الوطني  الصعيد  عى 

بقاع  وكل  اليمن  يف  األشقاء  مساندة 

بعزائها  تقدمت  كام   ، العربية  األمة 

الذين  الوطن  شهداء  لجميع  الحار 

إحقاق  اجل  من  بأنفسهم  ضحوا 

لقادة وشعب  بتهنئة  وبعثت   ، الحق 

اإلمارات مبناسبة حلول اليوم الوطني 

الـ 44 للدولة ، وأشارت إىل أن املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " 

طيب الله ثراه " كان له الدور األساس 

يف إنصاف املرأة ضمن مرشوعه الرائد 

 ، واإلنسان  الوطن  لبناء  والطموح 

للمرأة  تحققت  التي  اإلنجازات  وإن 

العقود املاضية منذ قيام اتحاد  خالل 

جاءت  املتحدة  العربية  اإلمارات 

لصاحب  الحكيمة  الرؤية  بفضل 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

 " الله  حفظه   " الدولة  رئيس  نهيان 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب " رعاه 

محمد  الشيخ  السمو  " وصاحب  الله 

أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

نائب القائد األعى للقوات املسلحة ، 

وأضافت أن املرأة يف االمارات حظيت 

برعاية كرمية من سمو الشيخة فاطمة 

النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت 

التنمية  األعى ملؤسسة  الرئيسة  العام 

األرسية رئيسة املجلس األعى لألمومة 

تقديم  يف  ساهمت  والتي  والطفولة 

الدعم والتوجيه لها واالرتقاء مبكانتها 

يف املجتمع .

دور رئيسي
إىل  أشارت  العويض  حمدة  الشاعرة 

اإلماراتية  املرأة  ساعدت  سموها  أن 

من  وعملها  بفكرها  االرتقاء  عى 

حظيت باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي دعمت تميزها
المرأة اإلماراتية قصص نجاح ال تعرف الفشل

جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة تحتفي بأم اإلمارات

واألرسة  واملجتمع  الوطن  صالح  أجل 

عى  حرصت  الدولة  أن  وأوضحت   ،

أجل  من  التدابر  من  مجموعة  اتخاذ 

وطنية  آليات  إنشاء  منها  املرأة  متكن 

متمثلة يف مؤسسات نسائية تعمل عى 

الجوانب،  مختلف  يف  باملرأة  النهوض 

يعمل  الذي  العام  النسايئ  االتحاد  مثل 

عى وضع الخطط الوطنية االسراتيجية 

النسائية  والجمعيات  املرأة،  لتقدم 

ومؤسسة التنمية األرسية ، كام حظيت 

قبل  من  كبر  باحرام  اإلماراتية  املرأة 

املجتمع، امتثاال لتعاليم الدين اإلسالمي 

فضائل  من  يقدمنه  كن  ملا  الحنيف، 

جّمة، فهّن لسن ربات بيوت أو زوجات 

فقط، وإمنا الركن األساس يف إدارة املنزل 

وإدارة األعامل ، ولقد نص دستور دولة 

بكامل  تتمتع  املرأة  أن  عى  اإلمارات 

كام  الرجل،  بها  يتمتع  التي  الحقوق 

املساواة  مبدأ  تؤكد  بنود  عى  اشتمل 

االجتامعية، وأن للمرأة الحق الكامل يف 

مثل  مثلها  والوظائف  والعمل  التعليم 

الرجل .

قلب المجتمع
كتبت  والتي  سيف  عائشة  الشاعرة 

قصيدة عرت فيها عن شكرها وامتنانها 

بأم اإلمارات حيث لعبت سموها دوراً 

كبراً يف تعزيز رؤية الوالد الراحل زايد 

كرامتها  تحفظ  بطريقة  املرأة  دعم  يف 

وأهداف  رؤية  ورسمت  وحقوقها، 

النسوية يف  الحركة  دعم  ساعدت عى 

الدولة، وساندت تعليم املرأة وتوعيتها 

برامج  االهتامم  طريق  عن  وتثقيفها 

فرص  توفر  كانت  التي  األمية،  محو 

األمهات،  وأوقات  تتناسب  تعليم 

وربات البيوت ليصبحن أمهات واعيات 

تربية  عى  قادرات  متعلامت  مثقفات 

التدريب  مجال  يف  حتى  النشء، 

العسكري .

حضور قوي
املرأة  نهضة  جمعية  إدارة  وأكدت 

من  والعديد  الكثر  حققت  املرأة  أن 

اإلنجازات، لالرتقاء بشخصيتها، وإثبات 

بلدها  متثيل  عى  وقدرتها  وجودها، 

املرأة  شاركت  ولقد  وخارجياً،  داخلياً 

الدولة،  الحياتية يف  املجاالت  يف جميع 

وأصبح دورها رئيساً يف جميع الوظائف 

فوجود  مسانداً،  دوراً  وليس  املهمة، 

يعطي  الدولة  يف  مواطنات  وزيرات 

اإلماراتيات  كون  عن  واضحة  صورة 

ومناصب  متميزة،  سياسية  حقوقاً  نلن 

تحقيق كل  يستطعن من خاللها  عليا، 

سن  حيث  من  الدولة  نساء  متطلبات 

فضالً  بحقوقهن وغرها،  تتعلق  قوانن 

السيايس  املعرك  املرأة  دخول  أن  عن 

من خالل عضويتها يف املجلس الوطني 

االتحادي، ومشاركتها يف لجان املجلس، 

تستطيع  حيث  جديدة،  إضافة  يعتر 

املجتمعية  املتطلبات  عرض  بصوتها 

أو  بالنساء،  املتعلقة  سواء  املختلفة 

بأبناء الدولة ككل .

فرع  مديرة  الخابوري  موزة  املالزم 

الرشطة  بإدارة  املجتمعية  الرامج 

القيادة  أدركت  لقد   : املجتمعية قالت 

املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  العليا 

البناء  يف  مساهمة  هو  املرأة  عمل  أن 

بناء  يف  وأهميتها  واالجتامعي  األرسي 

ارتادت  وقد   ، ورقيه  ونهضته  الوطن 

 : العمل  يف  عديدة  مجاالت  املرأة 

والتعليم  واملحاماة  والطب  كالهندسة 

التي  املختلفة  األخرى  املجاالت  ويف 

بالجمهور  املستمر  االحتكاك  تتطلب 

مبختلف طبقاته وتباين ثقافاته وصوالً 

للمجال العسكري يف مختلف وظائفه، 

لعقود  الرشطي  العمل  كان  بعدما 

طويلة عى الرجل فقط ، حيث تشارك 

األنشطة  مختلف  يف  العسكرية  املرأة 

بذلك  واحتلت  واملجتمعية  األمنية 

العديد من املناصب اإلدارية، وحصدت 

العديد من الجوائز نتيجة قيامها مبهام 

األمنية  األقسام  مختلف  يف  متعددة 

الرشاكة  من  إطار  ويف   ، واملجتمعية 

املجتمعية القامئة عى التواصل املستمر 

إلرساء  باملجتمع  الفئات  مختلف  مع 

دعائم الدولة يف مجتمع آمن ومستقر 

كفاءة  من  به  تتمتع  ما  خالل  من 

عى  وقادرة  ومدربة  مؤهلة   ، مهنية 

والتطورات  اإلمكانيات  كافة  توظيف 

مميزة  خدمات  لتقديم  التكنولوجية 

ذات جودة عالية .

تحت رعاية سمو الشيخة مهرة بنت 

أحمد الغرير رئيسة جمعية نهضة 

املرأة ، وبحضور سمو الشيخة منى 

رئيسة  نائبة  القاسمي  صقر  بنت 

األعى  املجلس  عضو   – الجمعية 

والطفولة، نظمت جمعية  لألمومة 

نهضة املرأة برأس الخيمة مهرجان 

املرأة الريايض يف حب أم اإلمارات 

يف  الوطن"  "شهداء  شعار  تحت 

انطالقته الثانية .

يف  شارك  الذي  املهرجان  تخلل 

تنظيمه وانطالقته عدد من الجهات 

رأس  لرشطة  العامة  القيادة  ومنها 

الخيمة  رأس  منطقة  الخيمة، 

الخيمة  رأس  نادي   ، التعليمية 

هيئة   ، البحرية  للرياضات  الدويل 

رأس الخيمة لالستثامر، رياضة ميش 

كورنيش  عى  كيلومر   5 ملسافة 

إىل  باإلضافة  للسيدات،  القواسم 

املجتمع  لرشائح  ترفيهية  فعاليات 

من  أجواء  يف  األعامر  ملختلف 

كبرة  ومبشاركة   ، والرسور  البهجة 

من مواطنات الدولة ومن جنسيات 

املهرجان  هذا  يأيت  حيث   ، أخرى 

السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاَ 

نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

 - الله  حفظه   - الدولة  رئيس 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 

أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 

نائب القائد األعى للقوات املسلحة 

الشهداء  وعطاء  لتضحيات  تقديراً 

وتكرمياً لهم. وأشادت سمو الشيخة 

يوم  بأن  وقالت:  باملهرجان  منى 

ونرص  وشموخ  عزة  يوم  الشهيد 

نتذكر  يوم  والعدل،  للحق  مبن 

ضحوا  الذين  البواسل  رجالنا  فيه 

الزكية  دماؤهم  وسالت  بأرواحهم 

يف  املحررة  األرض  براب  لتختلط 

أعظم  ولتسطر  الشقيق،  اليمن 

الحق  شهداء  كتبها  وطنية  ملحمة 

والواجب بكلامت هي أغى وأعظم 

من أن نكتبها بأقالمنا.

موزة  الجمعية  مديرة  ورصحت 

الدولة  احتفال  أن  الرشهان:  راشد 

الشهيد  الـ 30 من نوفمر بيوم  يف 

إمنا هو احتفال لنرصة الحق والعدل 

القيادة  بذلت  وقد  والرشعية، 

الرشيدة وضحت بأعز ما متلك من 

خرة شبابها وأبنائها يف سبيل إعالء 

كلمة الحق ونرصة املظلوم .

تحت رعاية لجنة احتفاالت اليوم الوطني 44 برأس الخيمة ، نظمت إدارة جمعية نهضة المرأة بالتعاون مع منتدى شاعرات 
الرئيسة  العام،  النسائي  االتحاد  رئيسة  بنت مبارك  الشيخة فاطمة  اإلمارات سمو  االحتفاء بمسيرة أم  اإلمارات فعالية 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة. وذلك في قاعة النهضة بالجمعية ، بحضور 
سمو الشيخة فاطمة بنت صقر وسمو الشيخة منى بنت صقر القاسمي وعدد كبير من الشاعرات اإلماراتيات، وحضور غفير 
من الجماهير النسوية اللواتي حرصن على تقديم رسالة شكر وعرفان لسموها على جهودها في دعم ورعاية المرأة 

اإلماراتية في مختلف المجاالت .

نهضة المرأة تنظم
 مهرجان المرأة الرياضي

 في حب أم اإلمارات
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إن اليوم الوطني )44( لدولة اإلمارات العربية املتحدة لهو عرس يحتفل به كافة 

الوطن  لهذا  فيه عن حبهم ووالئهم  الشعب من مواطنن ومقيمن معربن  أبناء 

الخر والعطاء، والقوة والعزة،  من  الفتية )44( عاماً  ولقادته، لقد أكملت دولتنا 

)44( عاماً تشهد بإنجازات قادتنا وبحبهم لشعبهم وإخالصهم وتفانيهم يف توفر 

الحياة الكرمية لكل من يعيش عى ترابها الطاهر.

قلوبنا  مناسبة كرمية عزيزة عى  لهو  اإلمارات  لدولة  الوطني  باليوم  اإلحتفال  إن 

جميعاً، والتي تأيت يف ظل التطور الذي تشهده الدولة، هذا التطور يعتر من أرقى 

إليه من مكانة  املنطقة، وكلنا فخر مبا وصلت  التي تشهدها  الحضارية  املقاييس 

وقوة، والكل يشهد أن دولة اإلمارات دولة األمن واألمان والرخاء والعدالة والحق 

وحب التعايش والسالم. واليوم نجدد والئنا وعهدنا لقادتنا بحفظ أمن واستقرار 

ونائبه  الدولة،  رئيس  السمو  يحفظ صاحب  أن  القدير  العي  الله  داعن  الوطن، 

وأخوانهم حكام اإلمارات وشعبها العزيز، وال يسعنا إال أن ندعو العي القدير أن 

نهيان وأبائنا  الشيخ زايد بن سلطان آل  الوطن  باين  الله  بإذن  له  املغفور  يتغمد 

املؤسسن حكام اإلمارات بواسع رحمته.

جديد  عام  عتبات  عى  مجدداً  نحن  ها 

واألفعال،  االنجازات  دولة  بقيام  لنحتفل 

الوقت  حساب  فيها  يختلف  التي  الدولة 

عن باقي الدول حيث إننا يف دولة اإلمارات 

باالنجازات  أوقاتنا  نحسب  العربية 

والتحديات التي تم بناؤها بسواعد أبنائها، 

إنجازات جبارة قمنا بها، لنستقبل إنجازات 

جديدة أخرى يف املستقبل، وسنحتفل بها 

بإذن الله العام القادم.

نعم، هذه هي دولة اإلمارات العربية املتحدة وهذا هو نهجها منذ أن أسسها 

هذا،  يومنا  إىل  الله-  -رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 

نعمل  دامئاً  العقبات،  أمام  نقف  ال  الهادفة،  االنطالقة  التخطيط،  الطموح، 

ونبني وننجز ونشارك بإخالص وتفاين ألجل هذا الوطن الغايل، ونجمع كل ما 

تم إنجازه لنفرح به يف اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 

2 ديسمر من كل عام.

الله سبحانه وتعاىل،  ال نريد أن نقارن أو نتشبه بدول أخرى ولكننا بفضل 

وبفضل قيادتنا الرشيدة وعى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخوانه 

عنه  عجز  مبا  قمنا  بأننا  نقول  أن  نستطيع  العهود  وأولياء  اإلمارات،  حكام 

اآلخرون، ووصلنا ملراحل قد تكون مستحيلة لبعض الدول األخرى.

نعشق الرقم ١ يف كل املجاالت، ويف هذا العام أثبت جنودنا البواسل الذي 

أنجبتهم هذه الدولة بأنهم )الرقم( واحد أيضاً يف مجال التضحية اإلنسانية 

واإلسالمية  العربية  الدول  لخدمة  عظيمة  جهود  من  قدموه  ملا  والعطاء 

وإعادة البسمة املفقودة إلخواننا يف اليمن الشقيق.

لذا سيكون ليومنا الوطني هذا العام شأن كبر ملا يحمله من إنجازات نفتخر 

بها نحن وأبائنا عى مر السنن، ألننا سنحتفل باليوم الوطني لدولتنا الحبيبة 

كرسه  أن  بعد  األبد،  إىل  الوطني  بيومنا  مرتبطاً  سيظل  الذي  الشهيد  ويوم 

شهدائنا بدمائهم الزكية ألجل أن نستمر يف خدمة هذا الوطن والصعود به 

ألعى القمم.

44 عامًا من الخير والعطاء 

اإلمارت وطن االنجازات والتضحيات

أنه  وعزنا   فخرنا  االتحاد 

بأبسط  اإلرادة  صنعته  مجد 

أتاحتها  التي  االمكانيات 

من  عقود  أربعة  قبل  الظروف 

األجداد  يردد  هكذا  الزمان، 

بداية  عارصوا  ممن  واألباء 

التحوالت  وعايشوا  التأسيس، 

واملبهرة  املدهشة  واالنجازات 

عملياً  يرجامن  للقيادة  والوالء  الوطن  حب  إن  الوطن.  يف 

يف  اليوم  والكل  يومياً،  نشاهدها  التي  املامرسات  خالل  من 

واألربعن  الرابع  الوطني  باليوم  فرحته  عن  يعر  الوطن  هذا 

مباركن هذه املسرة املباركة التي حققت الكثر من االنجازات 

يف كافة املجالالت. إن إمارات النهضة لوحات من هذا الوطن 

وتبوأنا  االنجازات،  فيه  تحققت  والذي  االتحاد  بفضل  املمتد 

قيمة  يدرك  األرض  هذه  عى  يعيش  من  وكل  القمم،  أعى 

االتحاد ويسعى بكل ما يستطيع للحفاظ عى مكتسباته التي 

القدرة  يف  يحتذى ومثاالً حياً  تحققت، فاالتحاد شكل منوذجاً 

عى تجسيد األماين وتحقيق الحلم وتحويل كل ذلك إىل واقع 

ملموس نجني مثراته، وعى الجيل الجديد أن يدرك كم قاىس 

الجيل الذي سبقه ألن ذلك يزيده صالبة وصراً وعطاًء ملواصلة 

املسرة التي بدأها األجداد واألباء، وهي املسرة التي جسدت 

األماين الوطنية والقومية وكل عام ووطني اإلمارات بألف خر 

وأزدهار.

األمل  بأهازيج  ممزوجه  فرحاً  الكلامت  تتناثر 

ونساء  أطفال  اليوم،  ذلك  رشوق  عند  والنجاح 

وبلداً  جديد  بأمل  وبرشى  فرحاً  تهللوا  ورجال 

مولود، أمتزجت فرحتهم بنرة يكسوها النجاح من 

لذلك  وصوالً  واجتهدوا  عملوا  الذين  الرجال  قبل 

فيه  أرشقت  الذي  اليوم  االتحاد،  يوم  أنه  اليوم، 

الشمس عى دولة اإلمارات العربية املتحدة بنجاح 

القائد الرجل املحنك الشيخ زايد بن سلطان-رحمه 

يزال  ال  نهجاً  أسس  جناته،  فسيح  وأدخله  الله- 

ال  كان  واحداً  طريقاً  وسلك  متامسكاً،  األن  حتى 

واالتحاد،  والتامسك  التعاضد  طريق  غره،  يعرف 

إنه يوم البد من االحتفال به وتخليده منه ابتدات 

النهضة والتطور الذي مل  يسبق له مثيل وال يزال 

يحتفل  الذي  االتحاد  يوم  يوم.  بعد  يوم  مستمراً 

األرض  هذه  عى  يعيش  من  وكل  إمارايت  كل  به 

صغراً كان أو كبراً، ميثل حب الوطن الذي يعيش 

فيه مختلف األجناس براض وطيبة وعدل ال مثيل 

لها، والوالء لألرض التي عاش فيها شعب اإلمارات 

الدول  مقدمة  إىل  أوصلته  التي  التحوالت  وشهد 

الحياة من تعليم حيث  املتطورة، ويف كل نواحي 

متتلك الدولة أرقى املدارس والجامعات، ويف مجال 

كام  املؤهلة،  الطبية  الكوادر  تستقطب  الصحة 

واملراكز  والعيادات  املستشفيات  احدث  أنشأت 

الطبية، وأولت مواطنيها عناية من حيث املسكن 

بناء مساكن شعبية، كام نجحت  فرشعت لهم يف 

أمامهم فرص  العمل وفتحت  بتوفر فرص  الدولة 

تتمتع  األمن  صعيد  وعى  واإلبتكار،  اإلبداع 

األمن  قادر عى توفر  أمني متطور  الدولة بجهاز 

إىل  اضافة  الجرمية.  معدل  وانخفاض  واإلستقرار 

وتحىض  املزايا  من  بالعديد  الدولة  تتمتع  ذلك 

يتأيت  مل  وهذا  األصعدة،  كافة  عاملية عى  بسمعة 

من فراغ إمنا بفضل القيادة ومتاسك الشعب.

العربية  اإلمارات  لدولة   44 الـ  الوطني  اليوم 

املتحدة فخر وعزة وإنتامء للوطن ودعوة ملواصلة 

ظل  يف  والتامسك  والتطور  والتقدم  الطريق 

الحكومة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظة الله- ، وأخية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

األعى  املجلس  أعضاء  السمو  اصحاب  وأحوانهام 

اإلمارات  شعب  عليكم  الله  ادام  اإلمارات،  حكام 

الوطني  باليوم  احتفالكم  لكم  وهنيئاً  اتحادكم، 

وأنتم ترددون )إمارايت وأفتخر(.

الـ ٤٤ يعزز يف نفوسنا  االحتفال باليوم الوطني 

الرشيدة،  لقيادته  والوالء  للوطن  االنتامء  قيم 

وثقافياً  وتراثياً  واجتامعياً  وطنياً  بعداً  ويعكس 

ورياضياً، ويؤرش إىل املكانه املرموقة التي وصلت 

عى  وغالية  عزيزة  ذكرى  وهي  الدولة،  إليها 

قلوبنا جميعاً، تحمل معاين سامية ودالالت فخر 

الشعوب  تجارب  يف  مضيئة  محطات  وتسطر 

العز  واهازيج  الفخر  مشاعر  وتنتابنا  املعارصة. 

وستتواصل مسرة الدولة إىل األمام بخطى واثقة 

وثابتة يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة-حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

اعضاء  السمو  أصحاب  وأخوانهام  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

املجلس األعى حكام اإلمارات. وعلينا أن نفتخر بقيادتنا الرشيدة التي أوصلت بالدنا 

إىل هذه املكانة العالية، وعملت عى توفر سبل العيش الكريم ألبنائها يف التعليم 

وشعبنا  ينعم عى حكومتنا  أن  الله  ندعوا  الحياة  عنارص  وكل  واملسكن،  والصحة 

بدوام األمن واألمان والصحة والسالم والتقدم واألزدهار، وأن يرحم مؤسي االتحاد 

الذين وضعوا اللبنة األوىل لقيام اإلمارات العربية املتحدة.

ذكرى غالية على قلوبنا

االتحاد جسدت األماني شروق شمس االتحاد

معاذ محمد علي يوسف

مالزم أول محمد عبدالرحمن الهياس

نبيل  علي مصبح المهيري

محمد عبداهلل المنصوري

شرطي أول منال حسن العقاد

بريد القراء بريد القراء

العقيد / طارق محمد بن سيف
tariqbinsaif@moi.gov.aeين

واز
م

يوم الشهيد 
وعهد التحدي واإلنجازات

 
الثاني من ديسمبر ، يوم يبعث في نفس كل إماراتي 
الفخر واالعتزاز رافعًا راية الوحدة التي تخفق في سماء 
التي جمع اهلل شملها على يدمؤسسها  اإلمارات  دولة 
نهيان"رحمه  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
اهلل" وحتى العهد الزاهر لصاحب السمو الشيخ خليفة 
-وإخوانه  اهلل  حفظه   - الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
األعلى  المجلس  أعضاء  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب 
لإلتحاد، حيث شهدت الدولة في سنوات قالئل قفزات 
حضارية ال مثيل لها في جميع المجاالت وحققت الدولة 
في فترة وجيزة ال تكاد تذكر ما حققته دول في مئات 

السنين .
التاريخ   أعماق  في  الغوص  إلى  ليدفعنا  ذلك  وإن 
على  ارتفعت  التي  األحداث  جسامة  لنستشعر  القريب 
األبرار  شهدائنا  تضحيات  خالل  من  الراية  هذه  إثرها 
دولة  راية  لتظل  كفوفهم  على  حياتهم  قدموا  الذين 
اإلمارات خفاقة ومشهود لها بمالمح المجد والبطولة 
والمساواة  والعدالة،  الحق  وإحقاق  السالم  أجل  من 
إخواننا في  الوطن ونصرة  راية  المظلوم وإعالء  ونصرة 
اليمن ، فستظل مسيرتهم خالدة ترويها األجيال وهي 
اإلعتزاز  يستدعي  بما   ، وأفعالهم  بشجاعتهم  تتفاخر 
والواجب  الحق  ساحات  في  مرفوعة  رايتنا  لتظل  بهم 
وشعبهم  وقادتهم  دولتهم  بهم  افتخرت  وقد   ،
وعزُا  وشرفًا  حبًا  تزهو  شامخًا  عاليًا  رأسها  بهم  لترفع 
والعطاء  البذل  ميادين  في  أمجاد  من  سطروه  بما 

والتضحية .
وإننا إذ نحتفل هذه األيام بذكرى يومنا الوطني فإننا 
القيم والمفاهيم والتضحيات  أن نستحضر كل  نحاول 
الكيان  هذا  بناء  صاحبت  التي  المضنية  والجهود 
وتقدير  محبة  من  صدورنا  تكنه  عما  لنعبر   ، العمالق 
تعالى  اهلل  بعد  الفضل  لهم  كان  لمن  و  األرض،  لهذه 
في ما تنعم به بالدنا من رفاهية واستقرار، فلن تتوقف 

مسيرة الخير والنماء . 
بيننا  أحياء  سيظلون  الذين  األبرار  شهدائنا  اهلل  رحم 
دولتنا  اهلل  وأعز   ، وتضحياتهم  وسيرتهم  صورهم  في 
أنه  الماكرين  وشر  الكائدين  كيد  من  وحماها  الحبيبة 

قريب سميع الدعاء .

الرائد أيمن العوبد
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نعمة االتحاد وأهمية المحافظة عليه

دعم قيادة الدولة وراء نجاح 
وتميز الجائزة بدورتها السادسة عشرة 
جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم 
تستحدث مسابقات وأفرع جديدة
 و )مليون درهم( بانتظار الفائزين

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد: فاليزال الحكماء والمصلحين في كل وقت وحين ، ينادون 
باجتماع الكلمة ووحدة الصف، ذلك ألن االتحاد نعمة وحكمة، والفرقة نقمة وظلمة، وإن من هؤالء الحكماء مؤسس دولتنا 

الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان – رحمه اهلل – فقد تعاون مع إخوانه حكام اإلمارات على قيام االتحاد المبارك الذي نعيشه 
اليوم وننعم بمنجزاته، وإن هذا األمر الذي قاموا به لهو من أصول ما يمليه علينا ديننا ، فاإلسالم دين تعاون وتالحم ، دين 

وِن( ]المؤمنون:51[.
ُ
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ُ
ترابط وتناصر ، دين أخوة وألفة قال اهلل -عز وجل-: )َوِإنَّ َهـِذِه أ

كتبه الرقيب / جمال عبد القادر الشحي
مركز شرطة المعمورة الشامل _ الشرطة المجتمعية 

َوالَ  َجِميعاً  ٱللَِّه  ِبَحبِْل  َوٱْعتَِصُمواْ   : باالجتامع  عباده  آمراً  ربنا سبحانه  قال  وقد 

فَأَْصبَْحتُم  قُلُوِبُكْم  بَْنَ  فَأَلََّف  أَْعَداء  كُنتُم  إِْذ  َعلَيُْكْم  ٱللَِّه  نِْعَمَة  َوٱذْكُُرواْ  تََفرَّقُواْ 

ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً ...   ]آل عمران:103[.   

ويف صحيح مسلم ٍ َعْن أيَِب ُهَريْرََة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه )صى الله عليه وسلم( : 

))إِنَّ اللََّه يَرَْض لَُكْم ثثاََلثًا، َويَْكرَُه لَُكْم ثثاََلثًا، فََرَْض لَُكْم أَْن تَْعبُُدوُه َواَل ترُْشِكُوا 

ِبِه َشيْئًا، َوأَْن تَْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا وال تََفرَّقُوا، َويَْكرَُه لَُكْم ِقيَل َوقَاَل وَكَْرََة 

ؤَاِل َوإَِضاَعِة الاَْمِل((. السُّ

فها نحن اليوم ننعم مبنجزات االتحاد، ونجني مثاره، ونرتشف من رحيق عطائه، 

تحت راية حكيمة ، ورئاسة كرمية، من الرجل الويف الذي أبدع يف سياسة الدولة، 

وحرص عى إكامل نهضتها، واستمرار عطائها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ 

بالصحة والعافية- ويعينه يف  الله ومتعه  / خليفة بن زايد آل نهيان _ حفظه 

تطوير املنجزات، والحفاظ عى املكتسبات إخوانه الحكام أعضاء املجلس األعى 

لالتحاد – حفظهم الله تعاىل-.

بها  يقوم  التي  الكبرة  والجهود  الكثرة،  املواقف  إماريت  مواطن  كل  ينىس  وال 

صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان – ويل عهد أبوظبي – حفظه 

الله ، ومن ذلك وقفته مع أرس الشهداء وزياراته الكرمية ملختلف مناطق الدولة 

املسلحة، وأخرا  القوات  أبطال  للمصابن من  العزاء، ومساندته  لتقديم واجب 

استقباله الحار لجنودنا البواسل الذين رجعوا من الدفعة األوىل من املشاركن يف 

عاصفة الحزم وإعادة األمل، وغر ذلك من املواقف الرحيمة، والكلامت األبوية 

الحانية عى أبناء شعب اإلمارات الويف .

العميم يف  والنفع  الكثر  الخر  قادتهم  اإلمارات مع  ويف كل عام يحقق شعب 

كثر من القضايا التي متر بها األمة، ولكن يف هذا العام كان ألبناء الشعب الويف 

كلمتهم الصادقة، ووقفتهم الجادة مع قادتهم يف حامية الوطن، ونرصة املظلوم، 

الحزم  العربية واإلسالمية، حيث قدم شهداؤنا يف عاصفة  األمة  ومنارصة قضايا 

اليمنية  الجمهورية  يف  األرض  يف  واإلفساد  اإلجرام  أهل  لصد  ميلكون  ما  أغى 

الشقيقة، لقد كان لشهدائنا كلمتهم الصادقة وأفعالهم املرشِّفة يف رفع راية الحق 

وردع الباطل، سطروا يف تاريخ املجد البطوالت، وحققوا يف سبيل الحق املنجزات 

العربية  اإلمارات  قادتهم، ووقفة جادة من شعبهم يف دولة  فنالوا محبة من   ،

املتحدة فكان الجميع كالجسد الواحد يفرحون بكل انجاز يتحقق، ويحزنون لكل 

السالم والعزة والرفعة والتطور  املستقبل يف تحقيق  جرح يصيبهم، يسترشفون 

واالزدهار ، مستعينن بربهم – عز وجل – الذي بيده ملكوت كل يشء وهو عى 

كل يشء قدير.

اتحادنا،  عى  نحافظ  بأن  اإلمارات  وبنات  أبناء  وكل  نفي  أويص  فإين  وأخرا 

ونسعى للقيام بواجبنا كل يف مكان عمله، وعلينا أن نحرص عى جمع الكلمة 

واتحاد الصف، وأن نلتف حول والة أمرنا ونجمع القلوب عليهم، ومن أهم ما 

نعمه  عى  –تعاىل-  الله  شكر  التطلعات  وتحقيق  املنجزات  حفظ  عى  يعيننا 

الكثرة، ودعاءه سبحانه –جل يف عاله- أن يحفظ لنا اتحادنا ودولتنا ووالة أمرنا 

وشعبنا وأن يوفقنا لكل خر والحمد لله رب العاملن .

الخيمة  الكريم وعلومه عن جديدها يف جائزة رأس  الخيمة للقرآن  كشفت مؤسسة رأس 

الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت  تقام  والتي  عرش(،  )السادسة  بدورتها  الكريم  للقرآن 

استحداث  تم  حيث  الخيمة،  رأس  حاكم  األعى  املجلس  عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود 

ثالث مسابقات جديدة، وهي مسابقة أحاديث فضائل القرآن، ومسابقة املسلمن الجدد، 

ومسابقة حفظ القرآن الكريم ألمئة ومؤذين املساجد.

وأوضح الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة 

للقرآن الكريم وعلومه، أن التنوع والتعدد يف استحداث مسابقات وأفرع جديدة يف الجائزة 

يأيت يف إطار خطة املؤسسة االسراتيجية يف التطوير واالبتكار تحقيقاً لرؤى القيادة الحكيمة 

يف الدولة، الداعية إىل اإلبداع والتميز يف شتى املجاالت، مشيدا بالدعم املستمر من قيادة 

الدولة لرامج وأنشطة الجائزة.

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام املؤسسة أن مجلس إدارة املؤسسة اطلع عى تقرير 

اللجنة العليا للجائزة يف الدورة الخامسة عرشة، وبعد االطالع عى املوازنة التقديرية للدورة 

الحالية الجديدة ومقرحات تطوير املسابقات واألفرع، وبناء عى النجاحات التي حققتها 

الجائزة يف السنوات املاضية، رفعت امليزانية املالية السنوية ملسابقات الجائزة إىل )مليون 

بلغت  التي  املايض  العام  ميزانية  فاقت  والتي  للفائزين،  درهم(  ألف  وتسعن  وخمسة 

)سبعامئة وعرشين ألف درهم(، وذلك بهدف اجتذاب أكر عدد ممكن من املشاركات يف 

مسابقات وأفرع الجائزة، وتشجيع حفظة كتاب الله وحث الناشئة عى التمسك بالكتاب 

العزيز والسنة املطهرة.

الشيخ سعود بن صقر  السمو  بالغ شكره وتقديره إىل صاحب  الشحي عن  وأعرب أحمد 

الجائزة  الدائم عى تطوير  الخيمة عى حرصه  املجلس األعى حاكم رأس  القاسمي عضو 

مجاالت  كافة  يف  واملبدعن  فيه  واملختصن  الله  كتاب  لحفظة  ورعايته  املستمر،  ودعمه 

القاسمي  الحثيثة لالرتقاء مبستوياتها من سمو الشيخ محمد بن سعود  الجائزة، واملتابعة 

وعلومه  الكريم  للقرآن  الخيمة  رأس  مؤسسة  اعتمدت  لقد  قائالً  الخيمة.  رأس  عهد  ويل 

مسابقات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم يف دورتها الحالية السادسة عرش، والتي بدأت 

نوفمر،  من   22 وحتى  املايض  أكتوبر  من   22 من  فيها  الرشيح  طلبات  وتلقي  انطالقتها 

وستبدأ اختباراتها التمهيدية يف يناير املقبل، فيام ستنطلق فعالياتها الختامية املوازية لها يف 

فراير املقبل من عام 2016م، والتي سيعلن عنها الحقا عر وسائل اإلعالم املختلفة. وقال  

الكريم وعلومه إن رسالة وأهداف جائزة  الخيمة للقرآن  الشحي مدير عام مؤسسة رأس 

رأس الخيمة للقرآن الكريم تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة يف االهتامم بحفظة كتاب الله 

مسابقاتها  واالبتكار يف  التطور  إىل  الجائزة  وتسعى  مواهبهم وصقلها،  واكتشاف  ودعمهم 

وتحقيق الجودة يف منظومة عملها،وتدعيم وتحفيز املواطنن واملواطنات الحافظن لكتاب 

الله عى االستمرار يف التميز وترسيخ مبدأ التنافس بينهم. وبن الشحي أن جدول 

مسابقات الجائزة متيز بالتنوع والشمول لكافة أفراد املجتمع 

واستحداث  للجميع  الفرصة  وإتاحة 

مسابقات جديدة وإضافة أفرع يف بعض املسابقات وتطوير بعض معاير املسابقات وفق 

مقاييس عاملية ودقيقة هذا العام، ويهدف ذلك إىل تحقيق نقلة نوعية يف الجائزة يف ظل 

حاكم  األعى  املجلس  القاسمي عضو  بن صقر  الشيخ سعود  السمو  ورعاية صاحب  دعم 

رأس الخيمة.

8 مسابقات تحت مظلة جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
ورئيس  الكريم  للقرآن  الخيمة  رأس  جائزة  عام  أمن  سبيعان  إبراهيم  أحمد  وأشار 

اللجنة العليا املنظمة للجائزة إىل أنه تم استحداث مسابقات وأفرع جديدة يف النسخة 

السادسة عرش، حيث تم إضافة مسابقة املسلمن الجدد بهدف االهتامم بهذه الفئة، 

وإبراز دور دولة اإلمارات يف االهتامم باملسلمن الجدد والعناية بهم، وتشجيع اإلقبال 

عى هذا الدين السمح العظيم، كام تم استحداث مسابقة أحاديث فضائل القرآن، لربط 

لتشجيع  الكريم  القرآن  وتالوة  حفظ  فضائل  ونرش  املطهرة،  النبوية  بالسنة  املجتمع 

اإلقبال عى حفظه وحسن تالوته، أما املسابقة الثالثة فهي حفظ القرآن الكريم ألمئة 

املشاركة  األمئة عى  قبل  من  املتزايد  لإلقبال  تلبية  وذلك  الخيمة،  برأس  املساجد  ومؤذين 

اإلسالمية  للشؤون  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك  بينهم،  فيام  التنافس  سباق  وخوض 

ومنها  الجائزة  مظلة  تحت  املدرجة  املسابقات  إىل  باإلضافة  الخيمة،  رأس  فرع  واألوقاف 

املسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم، واملسابقة النسائية للقرآن الكريم، ومسابقة مزامر آل 

داوود ،ومسابقة ذوي اإلعاقة، وأخرا مسابقة نزالء املؤسسة العقابية واإلصالحية.

ولفت أمن عام الجائزة إىل أن رؤية الجائزة تسعى إىل زيادة مسابقاتها ورفع قيمة الجوائز 

من  واسعة  رشائح  واستقطاب  الله  كتاب  حفظة  بن  والتميز  التنافس  لتحقيق  للفائزين 

ولكال  األعامر  جميع  من  وللراغبن  الجنسيات  لكافة  مفتوح  التنافس  أن  مبيناً  املجتمع، 

ذات  املجتمعية  املؤسسات  مع  مشاركاتها  تعزيز  إىل  تسعى  الجائزة  أن  مؤكداً  الجنسن، 

الهدف املشرك. 

وبن أحمد  سبيعان أن الجائزة يف دورتها الحالية فاجأت جمهورها ومحبيها يف مسابقاتها 

املزيد يف خدمة  بذل  بهدف  املاضية،  األعوام  ما هو جديد كام عودتهم يف  بكل  الجديدة 

كتاب الله العزيز وتكريم املبدعن واملتميزين يف مجال القرآن الكريم وعلومه، مضيفا أن 

اللجنة العليا للجائزة واللجان املنبثقة منها تعمل منذ نشأتها عى االرتقاء بالعمل القرآين، 

حفظاً وتالوًة وتجويداً، وتقديم األفكار واملقرحات التطويرية واللمسات اإلبداعية يف هذا 

املجال، وتقييم أعاملها مبا يحقق تطوير مسرة عمل الجائزة، وإعطاء صورة واضحة عن رؤية 

الدولة يف انتهاج مبدأ الوسطية واالعتدال، وإبراز القيم اإلسالمية الصحيحة. وقال سبيعان 

املجتمع عى مدار  استفسارات  للرد عى  للذكور واإلناث  الجائزة قد خصصت هاتفن  إن 

الساعة، كام اعتمدت الجائزة الخطة اإلعالنية للتسجيل يف الجائزة بنرش إعالنات الجائزة يف 

الصحافة ويف أعمدة اإلنارة، ووزعت أيضا 20 ألف منشور عن مسابقاتها والذي تم توزيعه 

عى املؤسسات املحلية يف اإلمارة، واملستشفيات ومساجد اإلمارة واملدارس، داعيا الجمهور 

إىل املسارعة يف التسجيل يف مسابقات الجائزة املتنوعة، وذلك بزيارة مقر املؤسسة أو إحدى 

مراكزها يف اإلمارة.
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أحمد إبراهيم سبيعان أحمد محمد الشحي

واحة اإليمانواحة اإليمان



شعر / سالم جكه

أعياد شعبي

الشاعر / عاشق اإلمارات

عيال زايد 
وافعال قول  فخرنا  زايد  عيال 
وخيال وفارس  جندي  اليمن  ارض  ف 
انزال له  وفزعوا  الداعي  ندى  لبوا 
االمثال ياخير  تشهد  لهم  مأرب 
قال قالها  إذا  االماراتي  هذا 
وجبال والبحر  الجو  ف  مايهم 
االجيال ياصناديد  خليفة  مفخر 

والريادة والعلو   التقدم  نهج  
االبادة  قال  للشعب  الذي  ضد 
الشهادة ونال  قاتل  من  يافخر 
السعادة قريب  ياصنعاء  لبيك 
عتادة مّحمل  كتوفه  على  دايم 
زنادة تسلم  زايد   بن  قناص 
بالدة يهنا   العظمى  بالقوة 

من األبيات المعبرة عن صدق المشاعر بالفخر واالعتزاز بجيشنا المقدام بتحقيق 
االنتصارات في اعادة األمل في اليمن الشقيق.

الشاعر عادل محمد ميدمة

يا محبة اإلمارات
إعداد : سلطان العامري
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محطات شعريةمحطات شعرية
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ف

مشواره  طوال  قدمه  ما  على  له  تصفق  آسيا  كل  جعل  األهلي   -
الحافل بالنجاحات في دوري أبطال آسيا.

- األهلي جعل كل آسيا تتابعه وتتعرف على تاريخه وتحفظ أسماء 
نجومه وجهازه الفني واإلداري.

األسيوي،  اللقب  أنتزاع  على  قادرين  بأننا  األمل  فينا  زرع  األهلي   -
ولعب دور البطولة.

- األهلي كان فارس هذه البطولة )كبار آسيا(.
- األهلي أعاد أندية اإلمارات إلى الواجهة األسيوية بعد غياب أكثر من 

13 سنة منذ فوز العين عام 2003.
- األهلي فتح آفاقًا جديدة نحو غد مشرف لكرة اإلمارات ولعل  األندية 
األخرى أن تسير على خطاه بالبطوالت الخارجية، وزرع األمل في نفوس 

الجماهير إننا مؤهلين لأللقاب.
بأكملها،  األسيوية  القارة  إعجاب  كسب  ولكنه  لقب،  خسر  األهلي   -

وبات اإلعالم بالخارج يتحدث عن الفرسان ويثني على كل خطواته.
إلى   الجماهير  أعادت  األسوية  النسخة  هذه  في  األهلي  مشاركة 
المدرجات بقوة وبكثافة، حتى أن المدرجات أمتلئت قبل بداية المباراة 

بأكثر من 4 ساعات.
- األهلي أستفاد من هذه المشاركة وأكتسب الخبرات الالزمة، وأثبت 

أنه فريقًا كبيراً قادر على منافسة كبار القارة األسيوية.
وأصالة  معدن  على  داللة  اللقب  ضياع  بعد  األهلي  العبي  بكاء   -

وحب الالعبين لفريقهم.
وفي  البطولة،  محطات  كل  في  قدمتموه  بما  واعتزاز  فخر  كلنا   -
أنتم  أعيننا  في  خاص،  بوجه  الصين  في  للنهائي  المثيرة  الموقعة 
األبطال وأن لم تتوجوا باللقب فتستحقون كل الشكر والتقدير واإلمتنان 

على وصافة آسيا، وسنظل على أمل جديد بالوصول لقمة الهرم.
أنك  فخراً  ويكفيك  آسيا  نجومية  خليل  أحمد  األهلي  العب  استحق   -

أصبحت بطل في أعين آسيا.

ال ياسالمين وهيكل
االعبين  في  تمثلت  األهالوي  بالفريق  الوحيدة  السلبية  النقطة 
آثار  حيث  المألوف  عن  وخروجهم  سالمين،  وخميس  هيكل  عبدالعزيز 
تأتي  الرياضية  الروح  أن  يدركا  أن  وعليهم  الجماهير  غضب  تصرفهم 

قبل الفوز، وأن الالعب ال يمثل نفسه وإنما يمثل الشعار الذي يرتديه.

اتحادنا المجيد
ولقادتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  والتبريكات  التهاني  أطيب 
اإلتحاد،  لقيام  واألربعين  الرابع  الوطني  اليوم  بمناسبة  وشعبها 
زايد  اهلل  بإن  له  المغفور  سطرها  جميلة  قصة  هي  الوطن  فمسيرة 
الخير وأخوانه المؤسسين، وسار على نهجهم القائد خليفة - حفظه 
هذا  على  واألزدهار  واألمان  األمن  نعمة  يديم  أن  اهلل  نسأل   - اهلل 
القلوب،  في  محفور  تاريخ  ديسمبر  من  فالثاني  المعطاء.  الوطن 

ودامت ديارنا عامرة باألفراح والمسرات.

  األهلي شمس آسيا

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

القطاعات  من  كغرها  فالرياضة 

كنف  يف  الرعاية  من  نصيبها  أخذت 

بدءاً  عام 1971،  تأسيسه  منذ  االتحاد 

من تهيئة البنية التحية بإنشاء األندية 

التوسع  مع  جنب  إىل  جنباً  واملالعب 

التدريجي يف عدد الرياضات ليامرسها 

أبناء الدولة، وصاحبها زيادة مضطردة 

واملنتخبات  باألندية  الفرق  عدد  يف 

يف  لطفرة  بالتوازي  أدى  ما  الوطنية 

مشاركات اإلمارات يف املحافل الرياضة 

األلعاب  يف  مستوياتها  بكافة  الدولية 

الفردية والجامعية. إن ما تحقق لقطاع 

ومناء  تطور  من  والرياضة  الشباب 

القيادة  وأهتامم  لرعاية  ترجمة  جاء 

واملؤثر  الحيوي،  القطاع  بهذا  الرشيدة 

التي  الهائلة  التنمية  مسره  يف  بقوة 

ما  كافة،  الصعد  عى  الدولة  تعيشها 

من شك أن ما بناه وأسسه املغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان رآل  الله  بإذن 

الشيوخ  وإخوانه  الله-  نهيان-رحمه 

شعلة  أوقدوا  عندما  اإلمارات  حكام 

والعلم  للتحدي  بداية  كان  االتحاد 

بالنهضة والتطور الذي تحول إىل واقع 

وحقيقة ماثلة يف شتي ميادين الحياة، 

مبا فيها مجال الرياضة.

 أن املتتبع إلنجازات الرياضة اإلماراتية 

يف  تحقق  ما  أن  يدرك  عاماً   44 يف 

ساحات التنافس الدولية عى أختالفها 

ومرشفة.  ملموسة  إنجازات  تعتر 

فرض  يف  نجحت  اإلمارات  فرياضة 

وجودها عى الساحة الدولية بتنظيمها 

العديد من املحافل الرياضية الكرى.

مدينة زايد الرياضية 
صرح رياضي عمالق

يف  الرياضية  زايد  مدينة  تأسست 

رؤية  لتحقيق  أبوظبي  العاصمة 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 

وقد  الله-  املؤسس-رحمه  الوالد  نهيان 

أفتتحت املدنية يف شهر يناير عام 1980 

أبناء دولة  لتكون وجهة تعكس شغف 

تأسيس  عن  فضالً  بالرياضة  اإلمارات 

الرياضية،  املواهب  لتطوير  منصة 

هذا  يعد  واليوم  اإلمارات  يف  الواعدة 

للرياضة  حيوياً  مركزاً  الريايض  املعلم 

واألحداث  الكرى  املباريات  إلقامة 

عى  أقيمت  وقد  العاملية  الرياضية 

مالعب مدينة زايد الرياضية بطولة كأس 

كأس  وبطولة   2003 يف  للشباب  العامل 

العامل للناشئن يف 2013 وكانت املدينة 

آسيا  كأس  نهائيات  ألحداث  مرسحاً 

جمعت  التي  النهائية  واملباراة   ،1996

أكر  والسعودية وسط حضور  اإلمارات 

من 60 ألف متفرج كام أقيمت بطولة 

كأس الخليج يف اعوام 1982 و 1994 و 

2007 وأستضافة بطولة أندية العامل يف 

إستاذ  اختيار  ثم  و 2011  عامي 2010 

هزاع بن زايد أفضل استاد ريايض يف عام 

2014، وذلك وفقاً للتصويت واختيارات 

املالعب  أفضل  بتقييم  التحكيم  لجنة 

وهو اإلنجاز العريب األول عى املستوى 

هذا  ويعتر  الجانب  هذا  يف  العاملي 

االستاد من أكر  املشاريع الرياضة تطوراً 

تجربة  ويوفر  األوسط  الرشق  مبنطقة 

فريدة ومثرة ملباريات كرة القدم، وهو 

خصيصاً  مصمم  املنطقة  يف  استاد  أول 

العام  طوال  الظل  توفر  يتيح  بشكل 

ركن المالعب

انجازات رياضية مشرفة بفضل مسيرة االتحاد
األنشايئ  الشكل  طريق  عن  للمشاهدين 

باملشاهده  يسمح  مبا  والسقف  املتقدم 

الجيده حتى موسم الصيف.

انجازات كرة القدم اإلماراتية
باهتامم  اإلماراتية  القدم  كرة  حظيت 

األلعاب  وتصدرت  بدايتها  منذ  خاص 

التي  للشعبية  نظراً  األخرى  الرياضية 

الذي  اإلعالمي  واالهتامم  بها  تتمتع 

الرياضية  القيادات  ومساهمة  أكسبها، 

اإلمارات  كرة  واستطاعت  بها  اإلرتقاء  يف 

الصعيدين  عى  مميزة  مكانة  تتبوأ  أن 

تواجدها  خالل  من  والقاري  الخليجي 

ونجحت  املسابقات  مختلف  يف  القوي 

كرة اإلمارات يف التأهل إىل املونديال عام 

1990 بايطاليا، وكان ذلك بداية لألنطالق 

االنتصارات  من  العديد  تحقيق  نحو 

حقق  فقد  ذلك  إىل  إضافة  األحرى 

عام  يف  الخليج  كأس  الوطني  املنتخب 

السمو  صاحب  بحضور  بأبوظبي   2007

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

السمو  وصاحب  الله-  الدولة-حفظه 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

لتعم  الشيوخ  من  وعدد  الدولة،  رئيس 

االنتصار  بهذا  الدولة  أرجاء  كافة  الفرحة 

الفوز  الوطني  املنتخب  حقق  كام  الغايل 

إىل   2013 عام  بالبحرين  الخليج  بكأس 

جانب التتويج بلقب آسيوي عى مستوى 

الدمام  يف   2008 عام  الشباب  منتخب 

واستطاعت  السعودية،  العربية  باململكة 

كرة اإلمارات عى مستوى املراحل السنية 

العامل أكر من مرة، كام  التأهل إىل كأس 

إىل  الوصول  األوملبي  املنتخب  استطاع 

أوملبياد لندن للمرة األوىل يف تاريخة عام 

حصل  كام  للعرب  ممثالً  ليكون   2012

فضية  القدم عى  لكرة  األوملبي  املنتخب 

تغب  ومل   ،2010 عام  بالصن  األسياد 

والتواجد  الحضور  عن  اإلماراتية  األندية 

املتميز خارجياً فقد خرج العن والشباب  

والنرص  ياس  وبني  والوصل  والجزيرة 

ببطوالت التعاون لألندية وحصل الشعب 

عى فضية آسيا يف 1994.

بطولة العالم لألندية
دولة  منح  )الفيفا(  الدويل  االتحاد  قرر 

العامل  كأس  إستضافة  رشف  اإلمارات 

لألندية عامي 2017  و 2018، وقد سبق 

لإلمارات أن استضافة البطولة يف نسختي 

برشلونة  توج  والذي   ،2010 و   2009

وقد  التوازي،  عى  ميالن  وانر  األسباين 

العاملية  التظاهرة  هذه  اإلمارات  مثل 

دولة  أختيار  جاء  وقد  والوحدة،  األهي 

البطولة  هذه  إلستضافة  يف  اإلمارات 

منشأت  من  به  تتمتع  ملا  العاملية 

وسمعة  تحتية  وبنية  عمالقة  رياضية 

عى  وقدرتها  السابقة،  ونجاحاتها  طيبة 

الكرى،  البطوالت  من  العديد  إستضافة 

الكبرة  النجاحات  عى  الطلب  وأستند 

التي تحققت يف السابق.

مبختلف  الرياضين  من  عدد  وأكد 

ميولهم أن الدعم املتواصل الذي وفرته 

الريايض  التقدم  ملسرة  الرشيدة  القيادة 

قاد اإلمارات ألستضافة بطولة كأس العامل 

انجاز  لعامي 2017 و 2018 يف  لألندية 

الخارطة  الدولة عى  جديد يعزز مكانة 

ورؤييتها  الثاقبة  بخططها  العاملية 

املستقبلية لتحقيق الرفعة والنامء بشتئ 

أهم  إستضافة  أن  مؤكدين  القطاعات. 

الدعم  مثرة  والقارية  العاملية  البطوالت 

لتنمية  اإلمارات  قيادة  توليها  التي 

الفاعل  حضورها  وتعزيز  الدولة  مكانة 

قطاع  بأعتبار  املجاالت،  مختلف  يف 

القطاعات  أهم  من  واحداً  الرياضة 

والسياحة  االقتصاد  ألزدهار  الداعمة 

مستوى  عى  الرياضية  الحركة  وتطور 

بفضل  تحقق  النجاح  هذا  وأن  الدولة 

الخطط  وترجمة  الحكيمة  القيادة  دعم 

بشكل مستمر  دقيقة  بصورة  الحكومية 

لوضع اإلمارات يف طليعة دول العامل.

اإلمارات تستضيف كأس آسيا 2019
أختيار  يتم  تاريخها  يف  الثانية  للمرة 

لتنظيم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

بطولة أمم آسيا املقبلة عام 2019، وقد 

 ،1996 عام  البطولة  أستضافة  وأن  سبق 

منافسة  بعد  اإلمارات  أختيار  جاء  وقد 

املجلس  أجتامع  أيران وعقب  ثنائية مع 

البحرين  يف  القاري  لالتحاد  التنفيذي 

باالستظافة،  اإلمارات  أحقية  عن  ليعلن 

 4 يف  البطولة  تستضيف  أن  املقرر  ومن 

مدن هي أبوظبي وديب والشارقة والعن، 

وسيشارك بالبطولة  24 منتخباً.

مع تعدد مشاهد النهضة التي غمرت أرجاء الدولة في ميادين الحياة كافة يبرز النماء الذي تحقق
 .

ً
 على حجم االنجازات التي تحققت على مدى 44 عاما

ً
 في قطاع الشباب والرياضة ليشكل برهانا

إعداد : المالزم أول  / حسن المنصوري
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بمشاركة 1275 رياضي... شرطة رأس الخيمة تفتتح اليوم الرياضي الوطني

محطة شرطية

ــادرة صاحــب الســمو الشــيخ  ــذا ملب تنفي

نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي

حاكــم ديب رعــاه اللــه، افتتــح الشــيخ 

مديــر  القاســمي  بــن جــامل  ســلطان 

إدارة شــؤون املواطنــن بالديــوان األمــري 

بــرأس الخيمــة ، فعاليــات اليــوم الريــايض 

الوطنــي تحــت شــعار "االمــارات تجمعنا" 

ــاركة 1275  ــم مبش ــش القواس ــى كورني ع

متســابق مــن داخــل وخــارج اإلمــارة مــن 

املواطنــن والجاليــات املقيمــة بالدولــة  

وحضــور ســعادة أحمــد يوســف درويــش 

االتحــادي،  الوطنــي  املجلــس  عضــو 

ــس  ــل رئي ــل املي ــور فيص ــد الدكت والعمي

ــامل  ــرا الش ــرة الحم ــة الجزي ــز رشط مرك

ــدراء  ــخصيات وم ــار الش ــن كب ــدد م وع

ــارة. ــة باإلم ــة واملحلي ــر الحكومي الدوائ

 وقــد اشــتمل الحــدث عــى العديــد مــن 

الفعاليــات واألنشــطة املتنوعــة ضمــن 

برنامــج مكثــف شــامل للتفاعــل مــع 

هــذا الحــدث الوطنــي الكبــر شــمل عــى 

نحــو 17 فعاليــة مــن اجــاميل 71 فعاليــة 

عــى مســتوى اإلمــارة وهــي : كــروس 

التجديــف  ســباق   ، الكاراتيــه   ، فــت 

الــرايث ، تنــس الطاولــة ، الرمايــة ، بطولــة 

 ، مــيش   ، الجلــة  مســابقة   ، إســكواش 

 ، الطائــرة  كــرة   ، القــدم  كــرة  مبــاراة 

ــامق  ــدات إىل األع ــوص باملع ــة الغ رياض

عــى  أيضــاً  واشــتمل   ، الحبــل  شــد   ،

تنظيــم فعاليــة املاراثــون التــي كانــت 

موجهــة لـــ 5 فئــات وتعــد مــن الفعاليات 

الرئيســية لهــذا الحــدث وهــي : فئــة 

الناشــئن وفئــة الناشــئات تحــت 12 عامــاً 

مســافة 800 مــر ، فئــة ذوي االحتياجــات 

ــة  ــد ، فئ ــر واح ــافة كيلوم ــة مس الخاص

ــة الرجــال  ــم ، وفئ الســيدات مســافة 2ك

مســافة 3 كــم ، يف مختلــف املناطــق 

ــاً يف  باإلمــارة ، وقــد شــارك نحــو 49 العب

منافســات اللياقــة البدنيــة .   وتشــارك يف 

تنظيــم فعاليــات اليــوم الريــايض الوطنــي 

الــذي ينظمــه قســم األنشــطة الرياضيــة 

واالجتامعيــة بالقيــادة العامــة لرشطــة 

ــة  إلدارات وأقســام  رأس الخيمــة باإلضاف

تدريــب  ومعهــد  األخــرى  القيــادة 

ــز  ــة, ومرك ــام الخاص ــة وإدارة امله الرشط

الشــامل، ومركــز  رشطــة خــور خويــر 

ومــدارس  الشــامل،  املنيعــي  رشطــة 

البحــري،  اإلنقــاذ  وقســم  املنطقــة 

النســايئ  والعنــرص  الخاصــة  والقــوات 

ــة،  ــة رأس الخيم ــة لرشط ــادة العام بالقي

وقســم رشطــة مطــار رأس الخيمــة ومركــز 

رشطــة الرمــس الشــامل. 

 وقــال اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي، 

 ، الخيمــة  رأس  العــام لرشطــة  القائــد 

والهــدف  الغايــة  إن  املناســبة  بهــذه 

إقامــة  مــن  لتحقيقــه  نســعى  الــذي 

هــذه املبــادرة تتخطــى إطــار املنافســات 

بــن  ميــزج  لتصبــح تجمعــاً  الرياضيــة 

واملجتمعيــة  الثقافيــة  املجــاالت  كافــة 

ــا  ــم لن ــي ترس ــاالت الت ــن املج ــا م وغره

ــز  ــي متي ــاً هــذه اللوحــة األنيقــة الت يومي

دولتنــا الحافلــة بالحيويــة مــن خــالل 

ــى  ــا ع ــا وقدرته ــل فيه ــاط املتواص النش

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــا م ــامل دامئ ــار الع إبه

األفضــل واألمثــل وتفردهــا بعالمــة اإلبداع 

وهــو األمــر الــذي أردنــا إيصالــه مــن 

ــه وســائل  ــذي قامــت ب خــالل العمــل ال

معــا  تتكاتــف  التــي  املحليــة  اإلعــالم 

وتعمــل بنســق موحــد يدعــو للفخــر 

بجهــود القامئــن عليهــا. 

ــب  ــر إىل صاح ــكر والتقدي ــدم بالش  وتق

آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 

باليــوم  الخاصــة  مكتــوم عــى مبادرتــه 

الريــايض الوطنــي والتــي شــاركت فيهــا كل 

ــن  ــن ومقيم ــن مواطن ــع م ــح املجتم رشائ

ــادة  ــامم القي ــدى اهت رجــال وســيدات، وم

الرشــيدة بهــذا الجانــب ملــا لــه مــن أهميــة 

بالغــة يف الحفــاظ عــى الصحــة العامــة 

لإلنســان ليبــذل كل طاقتــه لخدمــة الوطــن 

وتطويــره يف شــتى املجــاالت ، مشــراً إىل أن 

ــادرات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  مب

ــامً  ــل قي ــا تحم ــوم دامئ ــد أل مكت ــن راش ب

ورســائل نبيلــة للمجتمــع وأن املشــاركة 

ــد  ــوف تؤك ــاف س ــن كل األطي ــعة م الواس

مدى إدراك الجامهر لقيم تلك املبادرة.

املنظمــن  لكافــة  بالشــكر  وتوجــه 

واملشــاركن يف فعاليــات العــام الحــايل ، 

ــد  ــن الجه ــد م ــذل املزي ــم لب ــاً إياه داعي

ــة  ــكار مبدع ــوح وأف ــل بطم ــام املقب يف الع

ومتجــددة. ويف ختــام الحــدث، تــم تكريــم 

الجهــات الراعيــة وهــي : ســتيفن روك، 

الخيمــة،  رأس  وأحجــار   ، صقــر  مينــاء 

ــي  ــة الت ــات الخاص ــم الجه ــم تكري ــام ت ك

ــي:  ــدث وه ــذا الح ــاح ه ــاركت يف إنج ش

مركــز املنــار التجــاري ، وهيئــة الهــالل 

 ، التطوعــي  تكاتــف  وفريــق  األحمــر 

. التعليميــة  الخيمــة  رأس  ومنطقــة 

كرة  العب  أفضل  بجائزة  خليل  أحمد  األهلي  ونادي  االمارات  منتخب  العب  توج 
العاصمة  في  أقيم  الذي  السنوي  الحفل  في   2015 لعام  آسيا  في  قدم 
العب  أول  منتخبنا  نجم  أصبح  إذ  يخيا  تار التتويج  هذا  ويعد  نيودلهي.  الهندية 
إماراتي يفوز بالجائزة، وقد سبق وأن فاز بالجائزة على مستوى فئة الشباب عام 
2008، وقد انحصرت المنافسة بين أحمد خليل، وعمر عبد الرحمن نجم المنتخب  
تتويجه  الصيني زهي. وقال أحمد خليل على هامش  الوطني والعين والالعب 
 إياها الى قيادة وشعب االمارات وكرة 

ً
أن الجائزة توفيق من رب العالمين مهديا

القدم اإلماراتية وللنادي األهلي، وشكر الجهاز الفني للمنتخب ونادي األهلي 
اآلسيوية.  القارة  األغلى على صعيد العبي  بالجائزة  تتويجه  الذي ساهم في 
وعلى صعيد أخر قدم سعادة يوسف السركال رئيس اتحاد كرة القدم اإلماراتي 
ين  والجهاز الرشيدة،  قيادتنا  الى  يكات  والتبر التهاني  أحر  اإلدارة  وأعضاء مجلس 
الفني واإلداري للمنتخب الوطني، ولمجلس إدارة نادي األهلي بمناسبة حصول 
أحمد خليل على هذه الجائزة، وأكد رئيس االتحاد اإلماراتي أن فوز اإلمارات بجائزة 

أفضل العب يؤكد حجم الموهبة التي وصلت إليها كرة اإلمارات.

أحمد خليل 
يحصد لقب  
أفضل العب 
في أسيا 

كتب المالزم أول / زينب يحيى المعز
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حــر صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم 
رأس الخيمــة مأدبــة الغــداء التــي أقامهــا الســيد محمــد ســيف حمــد العويــد املهــري يف 
منزلــه مبنطقــة ســيح الريــرات بــرأس الخيمــة عــى رشف ســموه .  كــام حــر املأدبــة 
الشــيخ عبدامللــك بــن كايــد القاســمي املستشــار الخــاص لصاحــب الســمو حاكــم رأس 
الخيمــة والشــيخ صقــر بــن خالــد بــن حميــد القاســمي رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
ــس  ــمي رئي ــد القاس ــن كاي ــد ب ــيخ محم ــه والش ــم وعلوم ــرآن الكري ــة للق رأس الخيم
دائــرة التنميــة االقتصاديــة والشــيخ ماجــد بــن ســلطان بــن صقــر القاســمي والشــيخ 
صقــر بــن محمــد بــن صقــر القاســمي ومعــايل عبداللــه بــن محمــد ســعيد غبــاش وزيــر 
الدولــة وســعادة عبيــد خليفــة الجابــر املــري رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الجابــر إىل 

جانــب عــدد مــن أعيــان و وجهــاء البــالد واملســؤولن واملدعويــن

 أفراح المنصوري أفراح الظهوريين

حــر املهنــدس الشــيخ ســامل بــن ســلطان القاســمي رئيــس دائــرة الطــران 

املــدين والشــيخ مفتــاح بــن عــي  الخاطــري الحفــل الشــعبي الــذي أقامتــه قبيلــة 

الظهوريــن يف منطقــة وادي شــعم بــرأس الخيمــة مبناســبة زفــاف ثالثــة مــن أبنائهــا 

، وهــم : عبداللــه عــي الظهــوري ،وعبدالعزيــز محمــد الظهــوري، وأحمــد محمــد 

الظهــوري. كــام حــر الحفــل الــذي احتضنتــه شــعبية الظهوريــن عــدد مــن أعيــان 

القبائــل واملســؤولين واملدعويــن. وقدمــت إحــدى الفــرق الحربيــة أهازيجهــا 

ــعيدة. ــبة الس ــذه املناس ــاً به ــة ابتهاج ــالتها الراثي ــا وش وفنونه

أقــام مطــر عصيــان بــن مطــر بــن عصيــان املنصــوري حفــالً مبناســبة زفافــه 

إىل كرميــة محمــد حمــد فاضــل بــن عصيــان املنصــوري، حــر الحفــل الــذي 

أقيــم بقاعــة االحتفــاالت مبركــز العــن للمؤمتــرات عــدد مــن املســؤولن وكبــار 

الشــخصيات وأعيــان القبائــل ولفيــف مــن املهنئــن واألهــل واألصدقــاء وزمالء 

العريــس، وتخللــت الحفــل عــروض فنيــة حربيــة مــن الــراث الشــعبي.

املســاعد  يهنئــون  واألصدقــاء  األهــل 

املزروعــي  ســيف   محمــد  ســعيد  أول 

مبناســبة تخرجــه مــن جامعــة عجــامن 

فــرع الفجــرة وحصولــه عــى املركــز األول 

مــع  امتيــاز  بتقديــر  القانــون  تخصــص 

ــدوم  ــبة ق ــك مبناس ــرشف ، وكذل ــة ال مرتب

مولــوده الجديــد ) ســند (. . ألــف مــروك.

سعيد المزروعي .. امتياز 
بالقانون ومولود جديد

جديــد  بــن  اللــه  عبــد  أحمــد  احتفــل 

ــة  ــد ( إىل كرمي ــه ) ماي ــاف نجل الشــحي بزف

أحمــد عبــد اللــه بــن غريــب الشــحي ، 

بحضــور جمــع مــن األهــل واألصدقــاء.. 

ــروك ،  ــف م ــاركاً .. أل ــاً مب ــه زفاف ــه الل جعل

وتهنئــة خاصــة مــن وليــد الشــحي.

تعــرض عــي خميــس بــن قيــدوه الشــحي 

لوعكــة صحيــة أدخــل عــى إثرهــا إىل 

مستشــفى عبيــد اللــه بــرأس الخيمــة 

الفحوصــات  وإجــراء  العــالج   لتلقــي 

عــى  للــه  الحمــد   .. الالزمــة  الطبيــة 

الســالمة.

 زفاف مايد أحمد
 بن جديد الشحي

 سالمات .. 
علي بن قيدوه الشحي

أخبار المجتمع

حاكم رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء محمد العويد المهيري

أســمى التهــاين والتريــكات للمســاعد أول 

ــبة  ــاع مبناس ــه رب ــد الل ــد عب ــي محم ع

عقــد قرانــه إىل كرميــة إحــدى األرس .. 

ــف مــروك  ــاركاً ، أل ــاً مب ــه قران ــه الل جعل

ــن  ــس ب ــر خمي ــن عم ــة م ــة خاص وتهنئ

ــد. ــن زي ــد ب ــد أحم ــر ومحم عام

عقد قران
 المساعد أول علي رباع

 قــام وفــد مــن إدارة اإلعــالم والعالقــات العامــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة برئاســة النقيــب / خالــد حســن النقبــي 

رئيــس قســم الشــؤون اإلعالميــة بزيــارة للمصــور الفوتوغــرايف لــإلدارة مصطفــى إيبــي لالطمئنــان عــى صحتــه بعــد إجرائــه عمليــة 

جراحيــة تكللــت بالنجــاح وذلــك يف مستشــفى صقــر الحكومــي .   وأكــد النقيــب خالــد النقبــي أن هــذه الزيــارة تــأيت يف إطــار 

التواصــل االجتامعــي واإلنســاين التــي تحــرص عــى تطبيقهــا رشطــة رأس الخيمــة لجميــع موظفيهــا لزيــادة أوارص املحبــة.  وقــدم 

الوفــد الزائــر التهنئــة بالســالمة بنجــاح العمليــة التــي أجريــت لــه ســائلن اللــه عــز وجــل أن ينعــم عليــه بالصحــة والعافيــة . 

شرطة رأس الخيمة تزور أحد موظفيها بعد إجراءه عملية جراحية

شرطة رأس الخيمة  تزور مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين

زار العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة 

برشطــة رأس الخيمــة، املقــدم متقاعــد محمــد عــي محمــد عــي املزروعــي، رافقــه 

خــالل الزيــارة مــالزم أول أحمــد عبــد اللــه املطــر مديــر فــرع الفعاليــات وشــؤون 

ــات  ــالم والعالق ــاط إدارة اإلع ــن ضب ــدد م ــة، وع ــة رأس الخيم ــن برشط املتقاعدي

العامــة برشطــة رأس الخيمــة. وأشــاد العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي، بالجهــود 

التــي يبذلهــا املتقاعــدون، مشــراً اىل رضورة التواصــل بــن املتقاعديــن وإخوانهــم 

يف القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، مبــا يجــدد روح املحبــة واإلخــاء، تطبيقــاً 

ــراد  ــن أف ــبيها م ــجيع منتس ــى تش ــل ع ــي تعم ــة الت ــراتيجية وزارة الداخلي الس

الرشطــة عــى التعــاون والتعاضــد فيــام بينهــم توثيقــاً للروابــط اإلنســانية، مؤكــداً 

أن املتقاعديــن حــارضون يف املؤسســات الرشطيــة حتــى ولــو أنهــم خــارج الخدمــة 

حيــث نســتفيد مــن خراتهــم ودعمهــم وقدراتهــم وإمكانياتهــم. 

ــكره  ــن ش ــي، ع ــي املزروع ــد ع ــد محم ــدم متقاع ــرب املق ــارة أع ــام الزي يف خت

ــط األرسي  ــور الراب ــد جس ــعى إىل م ــي تس ــة، الت ــه لرشطــة رأس الخيم وامتنان

ــة  ــاعة املحب ــعياً إلش ــن، س ــبن واملتقاعدي ــن املنتس ــي ب ــل الداخ ــز التواص وتعزي

والتآلــف يف نفــوس املنتســبن واملتقاعديــن.

ــد  ــام وف ــه ، ق ــه ورشائح ــف فئات ــع مبختل ــع املجتم ــة م ــة إدارة العالق ــن منهجي    ضم

ــة  ــز رشط ــس مرك ــر رئي ــد مط ــم محم ــدم إبراهي ــة املق ــة برئاس ــة رأس الخيم ــن رشط م

املعمــورة الشــامل باإلنابــة يرافقــه عــدد مــن الضبــاط بــإدارة االعــالم والعالقــات العامــة 

وإدارة الرشطــة املجتمعيــة بزيــارة إىل مركــز رأس الخيمــة لتأهيــل املعاقــن ، حيــث كان يف 

اســتقبال الوفــد األســتاذ محمــد عبــد اللــه ارحمــه الشــميي رئيــس قســم قواعــد البيانــات 

باملركــز يرافقــه وفــاء عــي الشــحي االخصائيــة االجتامعيــة وعــدد مــن املوظفــن باملركــز 

ــرز  ــوا عــى أب ــة عــى أقســام ووحــدات املركــز وتعرف ــة تعريفي ــام الوفــد بجول . حيــث ق

ــا  ــة الهداي ــد الرشط ــدم وف ــا ، وق ــي يتلقونه ــة الت ــة والرعاي ــذه الفئ ــة له ــه املقدم خدمات

ملنتســبي املركــز مــن األطفــال املعاقــن ويف نهايــة الزيــارة تــم تبــادل الشــهادات التقديريــة 

ــة . ــدروع التذكاري بــن الجانبــن وال

شرطة رأس الخيمة تزور
 المقدم متقاعد محمد علي محمد المزروعي
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شرطة رأس الخيمة  تنظم حملة التوعية للكشف عن األمراض المزمنة والسرطانات 

أفراح الشامسي والظاهري

سرور حسين يستقبل
 مولوده الجديد

البّحار يبحر بامتياز إلى بكالوريوس اآلداب

نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة - إدارة الخدمــات الطبيــة، حملــة 

تثقيفيــة للتوعيــة مبخاطــر األمــراض املزمنــة والرسطانــات، اســتمرت لعــدة أيــام، تــم 

ــات  ــع الكتيب ــة، فضــالً عــن توزي ــم مجموعــة مــن املحــارضات التثقيفي ــا تقدي خالله

ــارة، ضمــن  ــرشكاء االســراتيجين باإلم ــن ال ــدد م ــع ع ــاون م ــك بالتع ــة، وذل التثقيفي

مبــادرة اســراتيجية وزارة الداخليــة، الراميــة للتوعيــة والكشــف املبكــر عــن األمــراض 

ــادة  ــالمتهم، وزي ــم وس ــى صحته ــاً ع ــة، حفاظ ــبي الرشط ــان، ملنتس ــة والرسط املزمن

الوعــي بعوامــل الخطــورة األوليــة لإلصابــة باألمــراض املزمنــة، ذلــك بــأن رشطــة رأس 

ــن قطاعــات املجتمــع  ــة ب الخيمــة حريصــة عــى ترســيخ مفهــوم الرشاكــة املجتمعي

املختلفــة، مبــا يخــدم الجميــع ويحقــق االســتقرار لكافــة أفــراد املجتمــع، لتصبــح دولــة 

ــاً وســالمة. اإلمــارات إحــدى أفضــل دول العــامل أمن

 أقــام عــي جمعــة الشــامي حفــال مبناســبة زفــاف نجليــه )حميــد( إىل كرميــة عتيــق جمعــة الشــامي، و )ســامل( 

ــذي أقيــم يف قاعــة األفــراح مبركــز العــن للمؤمتــرات  إىل كرميــة ســامل محمــد حــارب الظاهــري. حــر الحفــل ال

معــايل صقــر غبــاش وزيــر العمــل والشــيخ محمــد بــن ســعود الشــامي وشــبيب محمــد هــالل الظاهــري وســلطان 

راشــد الشــامي واللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي وراشــد بــن أحمــد مشــاري الشــامي وعبداللــه صالــح بــن 

بــدوه الدرمــي والســفر يعقــوب الحوســني وعــدد مــن املســؤولن وكبــار الشــخصيات وحشــد غفــر مــن املدعويــن 

واألهــل واألصدقــاء، وتخلــل الحفــل مشــاركة فرقــة الحربيــة بعــروض وفقــرات منوعــة مــن الــراث الشــعبي.

أخبار المجتمع

تتقدم القيادة العامة لشرطة
 رأس الخيمة بخالص العزاء 

والمواساة للعقيد/ 
عبداهلل راشد الصحوة 

لوفاة ابنته ..
 تغمدها اهلل بواسع رحمته 

وأسكنها فسيح جناته وألهم 
أهلها وذويها الصبر والسلوان ، 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.
 

تتقدم القيادة العامة لشرطة
 رأس الخيمة بخالص العزاء 

والمواساة إلى كل من
المالزم أول / سيف علي نقي 

لوفاة )عمه( 
وإلى المساعد أول/ 
راشد سعيد الصياح 

لوفاة )جده( 
 وإلى المساعد أول/ ناصر شريف 

الخضر لوفاة )والدته (.. 
تغمدهم اهلل بواسع رحمته 

وأسكنهم فسيح جناته وألهم 
ذويهم الصبر والسلوان..
 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تتقدم القيادة العامة لشرطة
 رأس الخيمة بخالص العزاء 

والمواساة المساعد/ 
أحمد إبراهيم جداح

لوفاة والده ..
 تغمده اهلل بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته وألهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان ، 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعاز

 نــال املســاعد أول أحمــد ســعيد البّحــار شــهادة 

والخدمــة  االجتــامع  علــم  يف  اآلداب  بكالوريــوس 

ــن  ــرشف م ــة ال ــع مرتب ــاز م ــر امتي ــة بتقدي االجتامعي

جامعــة عجــامن.. ألــف مــروك وإىل املزيــد مــن 

التفــوق والنجــاح.  تهنئــة خاصــة مــن والــده واملــالزم 

ــور. ــن يهم ــيف ب س

التهــاين  بأســمى  واألصدقــاء  األهــل  يتقــدم 

والتريــكات إىل رسور حســن مبناســبة قــدوم 

مولــوده الجديــد محمــد.. جعلــه اللــه مــن 

مواليــد الســعادة والــر والصــالح .. ألــف مــروك.
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ذكرى اليوم الوطني 
مناسبة خالدة ووقفة 

عظيمة تعي فيها 
األجيال قصة  أمانة 

القيادة، ووفاء 
الشعب 

إن في حياة األمم والشعوب أيامًا هي من أنصع أيام تاريخها، تفتخر به الشعوب 
ويعد نبراسًا لها تحتفل به كل عام، وتفاخر به شعوب الدنيا، وما الثاني من ديسمبر 
»ذكرى اليوم الوطني اإلماراتي« إال نموذجًا لتلك األيام الخالدة في ضمائرنا وعقولنا، 

وفي أذهان األمة والعالم.
ذكرى اليوم الوطني لإلمارات »الرابعة واألربعون« والتي تطل علينا بكل فخر واعتزاز 
تعيد إلى األذهان هذا الحدث التاريخي الهام، ليبقى ذلك الحدث  يومُا محفورُا في 
، كيف ال وهو  التاريخ منقوشُا في فكر ووجدان المواطن اإلماراتي والعربي  ذاكرة 
اليوم الذي وحد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رحمه اهلل( الشتات، 

وأحال الفرقة إلى وحدة وانصهار وتكامل .
قصة  األجيال  فيها  تعي  عظيمة  ووقفة  خالدة  مناسبة  الوطني«  اليوم  »ذكرى   
سطرها  التي  البطولية  القصص  منها  ونستلهم  الشعب«،  ووفاء  القيادة،  »أمانة 
،والذي  اهلل  رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  البالد  هذه  مؤسس 
وقاد  التاريخ  مجرى  يغير  أن  وحنكة  حكمة  من  به  يتمتع  وبما  اهلل  بفضل  استطاع 
بالده وشعبه إلى الوحدة والتطور واالزدهار متمسكُا بعقيدته ثابتًا على دينه. يومنا 
الوطني يجسد مسيرة طويلة خاضها اآلباء الرواد المؤسسين رحمهم اهلل جميعًا  

في سبيل ترسيخ أركان هذه الدولة وتوحيدها تحت راية واحدة ونهج ثابت خالد .
النهضة  مسيرة  خاللها  من  نتابع  عام  كل  تتكرر  عزيزة  مناسبة  الوطني   اليوم 
العمالقة التي عرفها الوطن، ويعيشها في كافة المجاالت حتى غدت البالد وفي 
بقيمها  الدول  من  كثير  على  تتميز  بل  المتقدمة،  الدول  مصاف  في  قياسي  زمن 
وتراثها وتبنيها الوسطية منهجًا وأسلوب حياة ، حتى أصبحت مالذًا  للخائفين وقبلة 
للساعين في طلب األمن واألمان.  وال يفوتنا ونحن نسرد تاريخ هذا اليوم الخالد ، ال 
يفوتنا أن نذكر أن هناك رجال أوفياء أنقياء نجباء من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة 
قد ضحوا بأرواحهم الطاهرة، ودمائهم الزكية من أجل أن يبقى نهج اإلمارات »نهج 
الخير« مستمرًا ال ينقطع ، دافعوا عن الحق وعن شرف الكلمة وعن الدين الحنيف ، 
فاستحقوا الخلود بضمائرنا ونفوسنا، ومن باب رد الجميل لمن ضحى بأعز ما يملك 
من  لتخليد  ثابتة  مناسبة  جعلته  يومًا  الرشيدة  قيادتنا  كرست   ، الوطن  اجل  من 
رحلوا بعز وشرف ، لتبقى ذكراهم خالدة عطرة في نفوس وضمائر الشعب واألمة ، 

أطلقت عليه ) يوم الشهيد( تيمنا بتضحياتهم الجليلة من أجل الوطن.
وفق اهلل الجميع في رسم تلك الصورة المشرقة لبالدنا الغالية ، وحفظ اهلل قيادتنا 
ولإلنسانية  للشعب  خير  هو  ما  بكل  لتزدهر  الدولة  أركان  وطدت  والتي  الرشيدة 
برجالها  غنية  وعقيدتها،  إيمانها  في  قوية  موحدة  اإلمارات  ولتكون    ، جمعاء 
وعطائها وإسهامها الحضاري.. فخورة بأمجادها وتاريخها، وبدماء شهدائها التي 

روت أرض األمة دفاعًا عن الحق .
 اليسعنا إال أن نتقدم بأسمى  آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل -، وأخيه 
الدولة رئيس مجلس  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة، وأصحاب السمو حكام اإلمارات األخرى، ولشعبنا الكريم 
بهذه المناسبة الخالدة، ونبتهل الى اهلل عز وجل بطلب الرحمة والمغفرة لشهدائنا 

األبطال الذين ضحوا من أجل عز البالد ورفعتها ، وصونًا للحق ودفاعًا عنه .

قصة تحكي  »أمانة قيادة، ووفاء شعب«
يوم اإلمارات الوطني 
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