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وطن المعجزات
واحة من ذهب ،رمالها تعج بالحنين ،أفردت له مساحات
الدنيا ،فاستحالت رونقًا ،عطرًا ،وعبيرًا يتوج شذاه عبر
أربعين سنة ،وتبدأ بعدها واحدة أخرى ،هي عمرها
الجديد.
إحدى وأربعون سنة ،وعمر مديد لم تفارق فيه السطور
أوراقها ،وال األشجار إال وكانت أغصانها منابت األعشاش،
طيور أحبت العيش في ثنايا الوطن ،فكان لها بقلبه
الرؤوم كحضن أم واسع العطاء ،دافيء الشعور،
وقلبها كبير.
سنة،

يمر العيد ونحن لم نزل نعيش فرحة ما قبله ،سلسلة

وعمر مديد لم تفارق فيه

تواصلت ،ويكبر العطاء  ،وهي منذ زايد  -رحمه اهلل -

السطور أوراقها ،وال األشجار

لم تبخل بالكثير ،فكيف عطاؤها إن قصدنا القليل،

إال وكانت أغصانها منابت

وعند خليفة يقف الكرم ،فهو من أبيه يحمل الشيم،

أحبت

ومثله من حكم من شيوخ في بقية البالد ،وفيهم صور

إحدى

وأربعون

األعشاش،

طيور

العيش في ثنايا الوطن،

من احتفاءٍ بالوطن في عيده الجديد.

فكان لها بقلبه الرؤوم

كلماتنا تقصر ،إن نحن لمدح اإلمارات قاصدو ن ،فهي

كحضن أم واسع العطاء،

أكبر من أن تكون مجرد وطن ،هي بعض من شغاف

دافيء

الشعور،

وقلبها

كبير.

القلب والبدن ،بل النفس فدا ٌء لها عند الخطر والمحن،
وعند أعتابها يعجز القلم عن وصف مناقبها وحسنها،
وهي  -إن وصفت  -فهي أغلى وطن  ،وذلك وصف ما
تغنينا بوطن المعجزات ،فهنيئًا لك يا أيها الوطن عيدك
المجيد ،وقيادة رشيدة جبلت على الكرم

العدد ( ) 1

أكتوبر 2012

5

محطة شرطية

تفقد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
وأمر بزيادة رواتب الشرطة المحلية ٪25

سعود بن صقر  :مكتسبات التنمية الشاملة غرست
واقع األمن واالستقرار في اإلمارات

تصوير  :أحمد البخيتي  -مصطفى إيبي

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة ،أن مكتسبات التنمية
الشاملة التي تحققت في دولة اإلمارات ،هي إحدى ثمار غرس األمن واألمان الذي نعيشه على أرض الدولة ،ونتاج واقع
االستقرار االجتماعي والسياسي ،المرتكز على صون الحقوق وحفظ العهود والمواثيق ،حتى غدت دولتنا واحة أمن
واستقرار للعالم أجمع  .وأشار سموه أن اإلمارات حباها اهلل بنعمة األمن واالستقرار ،بفضل قيم العدالة والمساواة
والتسامح التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،والمغفور لهم مؤسسي االتحاد ،وسار على
نهجهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه اهلل» ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس والوزراء حاكم دبي ،وإخوانهما أصحاب السمو حكام اإلمارات الذين لم
يدخروا جهد ًا في تعزيز أمن واستقرار دولة االتحاد ومسيرتها التنموية (وام) .

جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام بها سموه،
يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ويل عهد رأس الخيمة للقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،والتي أمر سموه خاللها بزيادة رواتب مرتب
الرشطة املحلية يف رشطة رأس الخيمة  ،% 25تقديرا ً
لدورهم الكبري مع قرنائهم من الرشطة االتحادية يف
جهود العمل الرشطي يف إدارات وأقسام القيادة العامة
6

العدد ( ) 3

ديسمبر 2012

لرشطة رأس الخيمة.
ومثن سموه الجهود املبذولة من الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،الرامية إىل االرتقاء بوزارة الداخلية،
مام ساهم يف حفظ أمن مجتمع اإلمارات ،وصان
حقوق وكرامة أبناء الدولة واملقيمني عليها ،لتتبوأ
الوزارة صدارة سلم متيز األداء الوظيفي بني مختلف

الوزارات االتحادية ،وفق أعىل املعايري الدولية يف مجال
العمل الرشطي واإلداري ،مشريا ً سموه إىل الدور الكبري
للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،بقيادة اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة وإخوانه الضباط واألفراد ،يف ضبط األمن،
وفرض االستقرار يف إمارة رأس الخيمة  .وقال سموه:
«إن الحفاظ عىل أمن وسالمة واستقرار مجتمعنا
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مسؤولية مشرتكة بني األفراد واملؤسسات ،وواجب
تجاه كل مواطن ومقيم عىل أرض الدولة ،واليوم
نحن ننعم -ولله الحمد -بإمكانيات كبرية سخرها
صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظه الله» لتوفري الحياة الكرمية لشعب اإلمارات،
وهيأ مع إخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات ،كل
الظروف واإلمكانيات للحفاظ عىل تلك الحياة الكرمية
التي رسمها لشعبه عن طريق حفظ األمن يف جميع
ربوع دولتنا وتأهيل الكوادر الوطنية التي باستطاعتها
التصدي لكل ما من شأنه املساس بأمن شعب
اإلمارات ،متسلحني بحب الوطن ».
وأمر سموه خالل الجولة باالطالع عىل احتياجات
ومتطلبات تطوير مركز العمليات يف القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،من أجل رفده باألجهزة واملعدات
التقنية الحديثة لتمكينه من أداء واجبه عىل أكمل
وجه ،مبا يتالءم مع التوسع العمراين واالستثامري
لإلمارة ،موجهاً سموه دائرة األشغال والخدمات العامة
يف رأس الخيمة باستكامل النواقص يف مبنى معهد
التدريب التابع للرشطة ،متاشياً مع الخطط والربامج
التطويرية للرشطة ،مبا يف ذلك تطوير مواقف مبنى
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة .
كام وجه سموه بتطوير املؤسسات العقابية
واإلصالحية باإلمارة ،متمثلة يف ادارة السجون ،من
خالل التعاون مع الحكومة املحلية لتوفري بعثات
دراسية تخصصية يف ادارة السجون لضباط رشطة رأس
الخيمة ،بهدف تأهيلهم وفق أفضل املامرسات الدولية
املتبعة يف إدارة السجون العقابية ،ورضورة توفري البيئة
اإلنسانية للنزالء من عناية طبية عىل مدار الساعة،
وبرامج تأهيلية ودورات مهنية لضامن دمجهم يف
املجتمع بشكل سليم ،مع األخذ بعني االعتبار فئة
األحداث وأهمية توفري الربامج اإلصالحية لهم مبا
يتناسب مع مراحلهم العمرية.
كام أمر سموه ،بالتنسيق بني دائرة الطريان املدين
برأس الخيمة ورشطة رأس الخيمة بتأهيل أفراد
الرشطة من العاملني يف مطار رأس الخيمة ،من خالل
الدورات التدريبية لتزويدهم مبهارات األمن والسالمة
املعمول بها يف كربى املطارات الدولية و أفضل معايري
خدمة العمالء واملسافرين ،كون املطار هو الوجه األول

للزوار باإلمارة  .وكان يف استقبال صاحب السمو
حاكم رأس الخيمة ،لدى وصوله مبنى القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،والعميد محمد
النويب نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،وكبار ضباط
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الذين اصطفوا
للسالم عىل سموه ،ترحيباً بهذه الزيارة ،بعدها قام
سموه ،يرافقه ويل العهد والحضور ،بجولة يف املعرض
املصاحب الذي أقيم مبناسبة زيارة سموه لقسم اإلنقاذ
واإلسعاف ،وقسم األسلحة واملتفجرات يف اإلدارة
العامة للتحريات واملباحث الجنائية ووحدة العمليات
الخاصة ،اطلع سموه خاللها عىل األجهزة واملعدات
الرشطية املستخدمة لدى أفراد رشطة رأس الخيمة .
بعدها انتقل سموه والحضور إىل قاعة املؤمترات
بالقيادة ،حيث ألقى اللواء سو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي ،كلمة ترحيبية بزيارة صاحب السمو حاكم
رأس الخيمة ،قال فيها« :إننا نترشف اليوم يف القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة بزيارة صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم رأس الخيمة ،وسمو الشيخ محمد بن سعود بن
صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ،التي كان لها أبلغ
األثر يف منحنا دفعة معنوية ومسؤولية كبرية من أجل
مواصلة جهودنا لحامية األمن يف دولة اإلمارات ،تحت
راية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه الله» ،وإخوانه حكام اإلمارات
الذين مل يدخروا جهدا ً من أجل توفري مقومات األمن
واألمان يف دولتنا ».
وأضاف ،إن هذه الزيارة لصاحب السمو حاكم

حاكم رأس الخيمة
يثمن جهود سيف
بن زايد في االرتقاء
بمستوى وزارة
الداخلية

رأس الخيمة ،فرصة الطالع سموه عىل ما يبذله أفراد
رشطة رأس الخيمة من أجل خفض معدالت الجرمية
والحوادث عىل مستوى اإلمارة لتحقيق األمن الذي
هو جزء ال يتجزأ من كل شرب يف دولتنا الحبيبة ،وال
تهاون يف املساس فيه ،فجميعنا رشكاء من أجل هذه
األرض الطيبة ،وعهد علينا أن نكون مخلصني للدولة
ومحافظني عىل إنجازاتها .من جانبه أكد العميد محمد
النويب إخالص ووالء أفراد رشطة رأس الخيمة للقيادة
الرشيدة ،وسعيهم الدائم من أجل تحقيق رسالة الوزارة
يف مكافحة كل ما يخل باألمن والسالمة ،وتقديم خدمة
رشطية نحو مجتمع آمن ومستقر اجتامعياً واقتصادياً
وسياسياً  .بعدها قدم العقيد طارق محمد بن سيف
مدير مكتب سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة ،تقريرا ً
موجزا ً لبعض اإلنجازات والفعاليات والجوائز التي
حازتها القيادة العام لرشطة رأس الخيمة والهيكل
التنظيمي للقيادة ،كام تم عرض الخطط االسرتاتيجية
للقيادة لسنة( )2013 - 2011وفيلم وثائقي يجسد
إنجازات رشطة رأس الخيمة.
بعدها ،قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة،
يرافقه ويل العهد ،بجولة تفقدية يف أقسام وإدارات
القيادة ،شملت غرفة العمليات املركزية واملخترب
الجنايئ ،والطب الرشعي ،ووحدة التزييف والتزوير،
ومبنى معهد ضباط الرشطة ،حيث اطلع عن كثب
عىل سري العمل ،وتعرف عىل أدوار وواجبات كل إدارة
يف مكافحة الجرمية واألساليب واألدوات املستخدمة يف
الكشف عن الجرمية.
رافق سموه خالل الجولة ،سمو الشيخ أحمد بن
صقر القاسمي رئيس دائرة الجامرك واملؤاينء ،والشيخ
عبدامللك بن كايد القاسمي املستشار الخاص لصاحب
السمو حاكم رأس الخيمة ،واملهندس الشيخ سامل بن
سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين،
والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية
االقتصادية ،والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله
القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس
الخيمة ،والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي،
والشيخ سلطان بن جامل بن صقر القاسمي ،وعدد
من مدراء الدوائر املحلية واالتحادية ،وكبار املسؤولني
من عسكريني ومدنني.
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أعلن عن تخفيض المخالفات المرورية
 ٪ 50لمدة أربعة أشهر

طالب بن صقر يتقدم مسيرة احتفالية نظمتها
شرطة رأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني

إعداد  :النقيب خالد حسن النقبي  -النقيب ثائر محمد النجار
تصوير  :أحمد البخيتي  -مصطفى إيبي  -نجيم  -إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

8

شهد اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة ،املسرية الراجلة التي نظمتها
رشطة رأس الخيمة عىل كورنيش القواسم ،مبناسبة
االحتفال باليوم الوطني الواحد و األربعني لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وذلك بحضور سعادة نائب القائد العام
وكافة املدراء العامني ومدراء اإلدارات والضباط وضباط
الصف واألفراد والرشطة النسائية ،حيث شارك يف املسرية
ما يقارب من  2000شخص من مختلف اإلدارات التابعة
لرشطة رأس الخيمة ،و من الدوائر الحكومية و املؤسسات
والجهات املختلفة ،وعدد كبري من املدارس ،وكذلك جمع
غفري من املواطنني و املقيمني عىل ٍ
حد سواء.
وقد أعلن سموه بهذه املناسبة عن منح تخفيض عىل
املخالفات املرورية ( )50%وملدة أربعة أشهر اعتبارا ً من
تاريخ 2012/12/1م ،وذلك من منطلق حرص سموه عىل
التخفيف عىل أفراد املجتمع ،و مشاركتهم فرحتهم بهذا
اليوم املجيد ،داعياً إياهم إىل رضورة التقيد باألنظمة و
القوانني املرورية لتجنب وقوعهم يف املخالفات و تعريض
حياتهم و حياة اآلخرين للخطر.
وأوضح العقيد عبد الله عيل منخس مدير إدارة املرور
والدوريات بأنه تم تحديد فرتة الخصم بأربعة أشهر
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فقط وذلك لحث كافة السائقني الذين ترتتب عىل
مركباتهم أية مخالفات لرسعة االستفادة من الخصم
املمنوح و دفع املخالفات املرتاكمة عليهم ،مؤكدا ً يف
الوقت ذاته بأن الخصم تم إدراجه يف النظام املروري
املوحد عىل مستوى الدولة وذلك ليتمكن املخالفون
من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات املرور
والدوريات عىل مستوى الدولة ،وذلك تسهيالً عليهم و
مراعاة لظروف بعد املسافة عىل البعض منهم  ،داعياً إىل
أهمية أن يشارك الجميع يف الحفاظ عىل الرثوة الحقيقية
للوطن ،واملتمثلة يف الشباب من خالل التكاتف جنباً إىل
جنب ،يف وضع حد للحوادث املرورية التي تعترب هاجساً
يؤرق املجتمع ،و العمل عىل االلتزام باألنظمة و القوانني
املرورية و التقيد بالرسعات املحددة عىل الطرقات سواء
الداخلية أو الخارجية.
وأشار الرائد مروان عبد الله جكه مدير إدارة اإلعالم
والعالقات العامة برشطة رأس الخيمة بأن ،سمو القائد
العام تقدم املسرية ومعه كافة منتسبي الرشطة و
مختلف الجهات املشاركة وطالب وطالبات املدارس يف
مسرية شعبية تعكس مدى الحب والوالء والعرفان الذي
يكنه الجميع للوطن وقادته و شعبه ،وقد رفع الجميع

أعالم الدولة ،و عبارات حب و وفاء للوطن و لرئيس
الدولة و لحكام اإلمارات ،ثم قام سمو قائد عام الرشطة
بالسالم عىل الطلبة و توزيع بعض الهدايا التذكارية التي
تحمل شعار روح االتحاد ،ثم قام املشاركون بتشكيل علم
الدولة والرقم ( )41يف لوحة برشية رائعة ،وشارك قسم
طريان الرشطة بإلقاء باقات من الورود عىل املشاركني يف
املسرية ،ثم انطلقت مسرية بحرية شاركت فيها وحدة
اإلنقاذ البحري بكافة قواربها وهي مزينة بأعالم الدولة
وشعار روح االتحاد ،كام قدمت فرقة موسيقى الرشطة
عرضاً استعراضياً نال إعجاب الجميع.
وأضاف مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة بأن القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة نظمت العديد من الربامج
والفعاليات لالحتفال بهذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا
جميعاً ومنها افتتاح سمو القائد العام ملعرض الصور
واللوحات املقام يف مبنى القيادة ،وكذلك إصدار «يس
دي» خاص يحمل أغنية وطنية بعنوان ((كلنا رشطة))
من إعداد رشطة رأس الخيمة ،تم توزيعه عىل العديد
من الجهات بهذه املناسبة ،فضالً عن توزيع العديد من
الهدايا التذكارية التي تحمل علم وشعار روح االتحاد
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اقتتح معرض صور اليوم الوطني

طالب بن صقر يدشن البوابة اإللكترونية الجديدة لشرطة رأس الخيمة
دشن اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة مببنى
القيادة البوابة االلكرتونية الخاصة برشطة رأس الخيمة بحلتها الجديدة التي تتناسب
مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني ،وذلك بحضور سعادة العميد محمد النويب محمد
نائب القائد العام و سعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات
املساندة ،والسادة مدراء اإلدارات وعدد كبري من الضباط و ضباط الصف و األفراد.
وأوضح العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة ،بأنه تم تحديث
الشكل الجديد للبوابة اإللكرتونية الخاصة برشطة رأس الخيمة تزامناً مع احتفاالت
القيادة باليوم الوطني ،وذلك وفقاً ملعايري التميز و متطلبات التميز املؤسيس بشكل عام
وجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي بشكل خاص ،وأيضاً دعامً للمفاهيم الحكومية
يف الخدمات ومتيزها بتمكني املورد البرشي لديها بسهولة الحصول عىل املعرفة والقيمة
املضافة للخدمات .وأضاف مدير عام املوارد والخدمات املساندة ،بأن البوابة الجديدة
استحدثت مجموعة من الخدمات الهامة التي تسهم يف إنجاز املعامالت بكل يرس
وسهولة ،ويف زمن قيايس ،كام تجعل كافة منتسبي القيادة عىل اطالع دائم بكل ما
يدور حولهم من أخبار وأحداث و تعليامت ،ومتكنهم من الوصول إىل املعلومات التي
تخدم العمل بكل سهولة كالً حسب اختصاصه و مهامه الوظيفية ،مع مراعاة رسية
بعض املعلومات الخاصة بكل إدارة  .كام قام سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة
بافتتاح معرض الصور واللوحات الذي نظمته إدارة اإلعالم والعالقات العامة مبدخل
مبنى القيادة ضمن احتفاالت القيادة باليوم الوطني ،حيث اطلع سمو عىل الصور
واللوحات و املجسامت املعروضة يف املعرض والتي شارك بها عدد من منتسبي القيادة
تعبريا ً عن حبهم و والئهم لهذا الوطن قائدا ً وحكوم ًة وشعباً  .وقد أعرب سموه عن
إعجابه بالصور واللوحات املعروضة والتي تعرب عن حب هذا الوطن وفرحة الجميع
باتحاد دولتنا الحبيبة التي أرىس قواعدها املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان – رحمه الله -وأكمل مسرية البناء و الرخاء صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله -فكان خري خلف لخري سلف ،مع
إخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات حفظهم الله ورعاهم .وقد واصل سمو القائد
العام استقباله لطالب و طالبات املدارس الذين قدموا للسالم عىل سموه و تهنئته
مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني .وأشاد سموه بهذه الزيارات التي تعرب عن مدى
التعاون و الرتابط بني الرشطة ومختلف قطاعات املجتمع ومؤسساته ،مؤكدا ً يف الوقت
ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل مشاركة طالب وطالبات املدارس يف
احتفاالت الدولة باليوم الوطني الحادي و األربعني.

سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة يزرع شجرة االتحاد
استجابة ملبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب – حفظه الله -بغرس ورعاية شجرة
االتحاد ،قام اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،بغرس شجرة االتحاد
بالفناء الخارجي ملبنى القيادة بحضور سعادة نائب
القائد العام ،و كافة املدراء العامني ،ومدراء اإلدارات،
و مدير مكتب سمو القائد العام و عدد من الضباط.
حيث أوضح سمو القائد العام بأن هذه املبادرة
التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،تعكس الكثري من معاين االنتامء و الوالء
وحب الوطن التي غرسها فينا مؤسس وباين اتحاد
دولتنا الفتية املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان – رحمه الله -وأن خري خلف لخري
سلف صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله -جاء
ليكمل مسرية االتحاد ويقودها لرب األمان مع إخوانه
حكام اإلمارات حفظهم الله جميعاً .وأضاف سموه
بأن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة حريصة كل
الحرص عىل االحتفال بهذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا
جميعاً من خالل إقامة عدد من الفعاليات الهامة منها
مسرية وفاء عىل كورنيش القواسم ،و معرض للصور

الفوتوغرافية مببنى القيادة ،وكذلك تم إعداد أغنية
خاصة بهذه املناسبة ستوزع عىل أفراد املجتمع .كام
أشار اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة إىل أن رشطة رأس الخيمة
أعدت خطة شاملة لتوفري السالمة املرورية وانسيابية
حركة سري املركبات عىل الطرقات الداخلية والخارجية
يف اإلمارة ،وذلك خالل االحتفاالت  ،مشريا ً إىل أنها
ستكثف حمالتها التفتيشية لضبط السيارات املخالفة،

داعياً سموه إىل أهمية أن يشارك الجميع يف الحفاظ
عىل الرثوة الحقيقية للوطن واملتمثلة يف الشباب من
خالل التكاتف جنباً إىل جنب ،يف وضع حد للحوادث
املرورية التي تعترب هاجساً يؤرق املجتمع ،كام أكد
عىل أن رشطة رأس الخيمة استكملت كافة استعداداتها
الستقبال هذه املناسبة الغالية ،وأنها تعمل بكافة
طاقاتها لتلقي البالغات و تقديم املساعدة املطلوبة يف
أي وقت بالرسعة املمكنة.
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ترأس اجتماع لجنة القيادة العليا

طالب القاسمي يستقبل اللواء ناصر المنهالي
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس
الخيمة في مكتبه بالقيادة العامة ،
العوضي المنهالي وكيل
اللواء ناصر ُ
وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية
واإلقامة والمنافذ ،وبحث الجانبان خالل
اللقاء الذي حضره عدد من كبار الضباط
بالقيادة،مختلف المواضيع المهمة
التي تمس الجانب األمني وسبل
تعزيزها في شتى المجاالت إضافة
إلى القضايا ذات االهتمام المشترك
واستعرض الجانبان كل أوجه التعاون
وأهمية تعزيز العالقات االستراتيجية
والتعرف إلى األنظمة المتبعة في
المجال األمني ،وغيرها من القضايا ذات
االهتمام المشترك.

ومن جانب آخر ،ترأس سمو قائد عام رشطة رأس
الخيمة اجتامع لجنة القيادة العليا وذلك بحضور
املدراء العامني ومدراء اإلدارات .
وتم خالل اإلجتامع االطالع عىل ما تم إنجازه
حسب اختصاص كل إدارة ،بجانب مناقشة األعامل
املدرجة عىل جدول األعامل من قبل بعض اإلدارات
ووضع التوصيات الالزمة لها لالرتقاء بالعمل الرشطي،

لرشطة رأس الخيمة لعدد من املقرتحات التي من

وقعت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وجمعية
اإلمارات للتخطيط االسرتاتيجي اتفاقية إقامة ودعم
التعاون العلمي واإلداري يف املجاالت ذات االهتامم
املشرتك  .حيث مثل رشطة رأس الخيمة يف توقيع

االتفاقية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة فيام مثل جمعية
اإلمارات اللواء عبد القدوس العبيديل رئيس مجلس
إدارة الجمعية ،كام شهد توقيع االتفاقية الشيخ

والوصول إىل تحقيق أكرب درجات الجودة ،باإلضافة
إىل بحث بعض القضايا املهمة التي تم عرضها من
قبل بعض اإلدارات  .واستمع سمو القائد العام

شأنها اإلسهام يف تعزيز الجهود واألهداف التطويرية
ملهام اللجنة .مشيدا ً بالجهود املبذولة يف سبيل تحقيق
االسرتاتيجية العامة لوزارة الداخلية واالسرتاتيجية
الخاصة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة.

شرطة رأس الخيمة وجمعية اإلمارات
للتخطيط االستراتيجي توقعان اتفاقية تعاون
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محمد بن سعود بن راشد املعال والعميد محمد
النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة وعدد
من كبار ضباط قيادة الرشطة برأس الخيمة وإدارة
جمعية اإلمارات للتخطيط االسرتاتيجي .ورحب سمو
قائد عام الرشطة بتوقيع االتفاقية ،مشيدا ً بالتعاون
الفعال بني الجانبني ،مؤكدا ً سموه عىل تطبيق
اسرتاتيجية وزارة الداخلية يف رضورة عقد الرشاكات
املختلفة مع كافة الجهات واملؤسسات التي تخدم
العمل األمني وتساهم يف تحقيق األهداف املنشودة
 .يذكر أن االتفاقية تشمل تبادل الخربات اإلدارية
املتطورة حسب التخصصات واإلمكانيات املتوافرة،
وتبادل الدراسات واألبحاث واملنشورات يف مجال
اختصاص الطرفني ،وعقد دورات تدريبية اختصاصية
للتخطيط االسرتاتيجي يف مجال جودة األداء ومقياس
األداء والتخطيط اإلبداعي .

محطة شرطية

قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل طالبات مدرسة الظيت للتعليم الثانوي
استقبل اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام شرطة
رأس الخيمة ،بمكتبه بمبنى
القيادة ،مجموعة من طالبات
مدرسة الظيت للتعليم الثانوي
للبنات ،حيث قدمن للسالم على
سموه و تهنئته بمناسبة اليوم
الوطني ( )41لدولة اإلمارات
العربية المتحدة.

وأشاد سموه بهذه الزيارة التي تعرب عن مدى
التعاون و الرتابط بني الرشطة ومختلف قطاعات
املجتمع ومؤسساته ،مام يساهم يف انتشار
وتطبيق مفهوم الرشطة املجتمعية ،مؤكدا ً يف
الوقت ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة عىل مشاركة طالب وطالبات املدارس
يف احتفاالت الدولة باليوم الوطني الواحد و
األربعني .وقد قمن الطالبات بجولة ميدانية عىل
بعض إدارات وأقسام القيادة و وزعن الحلويات

و الهدايا التذكارية التي تحمل علم الدولة و الظيت للتعليم الثانوي للبنات و للطالبات عىل
شعار روح االتحاد عىل منتسبي الرشطة .ويف ختام هذه الزيارة متمنياً لهن التوفيق و النجاح يف
الزيارة توجه سموه بجزيل الشكر إلدارة مدرسة حياتهن العلمية و العملية.

شرطة رأس الخيمة تكرم مواطنين أنقذوا
أطفا ًال من حريق التهم منزلهم
بناء على توجيهات سمو قائد عام
ً
شرطة رأس الخيمة ،كرم العميد
محمد النوبي محمد ،نائب قائد عام
شرطة رأس الخيمة بمكتبه بمبنى
القيادة خمسة شبان مواطنين تثمين ًا
وتقدير ًا لما قاموا به من دور بطولي
في إنقاذ حياة ثالثة أطفال من حريق
شب في منزلهم بمنطقة خت برأس
الخيمة.

شمل التكريم كل من :عبد الله راشد املشورب و
جامل سيف املشورب ،و محمد راشد املشورب ،و
محمود أحمد املشورب ،و محمد عبيد الباكورة،
باإلضافة إىل الخادمة كلثوم سوبان شيخ ،كام كرم
األطفال الثالثة الذين تم إنقاذهم (و.س)  8سنوات،
و (ش.س) 6سنوات ،و (ف.س)  4سنوات .وأوضح
العميد النويب بأن هذا التكريم جاء بنا ًء عىل توجيهات
سمو قائد عام الرشطة و حرص سموه عىل تكريم
أفراد املجتمع املتعاونني من املواطنني و املقيمني ،و
اهتامم سموه بقضايا املجتمع ،و أضاف بأن ما قاموا
به من عمل بطويل يدل عىل مدى شعورهم باملسؤولية

الوطنية تجاه اآلخرين ،و كذلك إميانهم بحتمية
التكاتف بني الرشطة و كافة أفراد املجتمع لتحقيق
منظومة األمن و تطبيقاً لشعار الرشطة املجتمعية .و

أكد نائب القائد العام بأن تعاون الجمهور مع الرشطة
يسهم كثريا ً يف القيام مبهامها يف خدمة املجتمع وحامية
أمنهم و ممتلكاتهم.
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إدارة الخدمات المساندة بشرطة
رأس الخيمة تكرم عدداً من
موظفيها و شركائها
شهد العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة برشطة
رأس الخيمة بفندق املنغروف حفل التكريم الذي نظمته إدارة الخدمات املساندة
لتكريم عدد من ضباطها وأفرادها املتميزين يف العمل ،وكذلك تكريم عدد من
الرشكاء االسرتاتيجيني و املتعاونني مع رشطة رأس الخيمة ،وذلك بحضور العقيد
سيف حمد قضيب الزعايب مدير إدارة الخدمات املساندة وعدد من رؤساء األقسام
والضباط  .بدأ االحتفال بكلمة ملدير إدارة الخدمات املساندة العقيد سيف الزعايب
رحب فيها بالحضور وبراعي الحفل و هنئهم باليوم الوطني لدولة اإلمارات سائل
املوىل عزوجل أن يديم نعمة االتحاد علينا ويحفظ دولتنا وحكامها وشعبها.
وأضاف بأن هذا الحفل يأيت يف إطار الخطة االسرتاتيجية لرشطة رأس الخيمة
املنبثقة من الخطة االسرتاتيجية لوزارة الداخلية ضمن خطة االتصال والتواصل مع
الرشكاء و الجمهور الداخيل ،مام يعزز و يوثق الجهود املشرتكة لالرتقاء بالعمل
الرشطي .تال ذلك عرض ألهم إنجازات و أعامل إدارة الخدمات املساندة وقد نال
استحسان الحضور ،ثم قام مدير عام املوارد والخدمات املساندة بتكريم املتميزين

12

والجهات املتعاونة مع إدارة الخدمات املساندة ،ويف ختام الحفل قام العقيد سيف
حمد الزعايب بتقديم هدية تذكارية لسعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام
املوارد والخدمات املساندة لدعمه املستمر ومتابعته الحثيثة لكافة االحتياجات و
العوائق التي قد تعرتض العمل للقيام بوضع الحلول املناسبة لها مبا يخدم العمل
الرشطي ويحقق األهداف املوضوعة.

العميد جمال الطير يكرم ضباط ًا متميزاً

تكريم ضابط نال الماجستير

يف إطار إسرتاتيجية وزارة الداخلية و أهدافها االسرتاتيجية الرامية إىل تشجيع
اإلبداع و املقرتحات لضامن التحسني املستمر لجودة الخدمات و العمليات،كرم
العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد و الخدمات املساندة برشطة رأس
الخيمة مبكتبه الرائد راشد سامل الزعايب رئيس قسم الصيانة و الخدمات ،وذلك
لتميزه و إخالصه يف العمل و لجهوده الكبرية التي بذلها ويبذلها يف مجال متابعة
املرشوعات و تطوير األداء يف مجال صيانة املنشآت بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة  .حيث أشاد مدير عام املوارد والخدمات املساندة باملكرم و بجهوده
التي بذلها ليك يستحق هذا التكريم الذي يعترب رمزياً مقابل ما قدمه من أعامل
و إنجازات .و أضاف بأن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة و بتوجيهات من
سمو القائد العام حريصة كل الحرص عىل تكريم أبنائها املخلصني و املتميزين يف
مختلف املجاالت و القادرين عىل العطاء املستمر مبا يخدم مصلحة املجتمع و
يدعم منظومة العمل األمني و الرشطي عىل حد سواء

كرم العقيد طارق محمد بن سيف مدير مكتب سمو قائد عام رشطة
رأس الخيمة مبكتبه ،املالزم أول /طارق سعيد الشحي مدير فرع شؤون
القضايا  ،لحصوله عىل درجة املاجستري يف العلوم الرشطية من أكادميية
الرشطة بجمهورية مرص العربية.
و أشاد العقيد طارق بن سيف باملكرم و بحرصه عىل التميز و اإلبداع
و مواصلته لدراساته الجامعية يف مجال العلوم الرشطية  ،مضيفاً بأن
هذا التكريم يأيت ضمن االسرتاتيجية العامة لوزارة الداخلية  ،والرامية إىل
تشجيع اإلبداع و املقرتحات لضامن التحسني املستمر لجودة الخدمات و
العمليات ،و ضمن مبادرتها نحو التشجيع و البحث العلمي.
وأكد العقيد بن سيف  ،بأن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة حريصة
كل الحرص عىل تكريم أبنائها املخلصني و املتميزين يف مختلف املجاالت،
متمنياً أن يستمر هذا التميز و اإلبداع ملا فيه خدمة الوطن و املواطن
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تكريم القيادات واإلدارات العامة المتميزة في "الداخلية"

ك ّرم اللواء الركن خليفة حارب الخيييل وكيل وزارة
الداخلية املساعد للموارد والخدمات املساندة ،يف قاعة
املحارضات مبقر الوزارة ،القيادات واإلدارات العامة
واإلدارات املتميزة ،واألشخاص القامئني عىل عملية
التقييم لعام  2011واملوظفني املتميزين يف إدارة تقييم
أداء العاملني لعام  ،2012تقديرا ً للجهود التي بذلوها
وفقاً لنظام التقييم «هوباس» ،املعمول به يف الوزارة
لتحقيق أهداف اسرتاتيجية وزارة الداخلية  .حرض حفل
التكريم اللواء مطر سامل بن مسيعد النيادي املدير العام
للخدمات اإللكرتونية واالتصاالت ،والعميد عيل محمد

تخريج دورتين في
معهد تدريب الشرطة

شهد العقيد سامل عبد الرحمن جكه مدير معهد
الدراسات األمنية والتدريب بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة ،حفل تخريج دورتني مبعهد تدريب
الرشطة برأس الخيمة ،هام دورة (( تنمية املهارات
اإلرشافية ملدراء األفرع)) ،و دورة (( تنمية املهارات
اإلرشافية و املتابعة)) ،وذلك بحضور عدد من مدراء
اإلدارات و رؤساء األقسام و الضباط .حيث عقدت
الدورتان ملدة أسبوع ،وضمت عددا ً من الضباط
تلقوا خاللها أهم املهارات اإلرشافية التي يجب أن
يتحىل بها املدراء و كيفية العمل عىل تنميتها بشكل
مستمر مبا يتوافق مع التطور يف مجال العمل و ما
تتطلبه كل مرحلة .وقد أشاد العقيد سامل جكه
مبستوى الدورات و أهميتها يف زيادة الحصيلة
املعرفية و العملية لدى منتسبي الرشطة ،و أضاف
بأن هذه الدورات تأيت يف إطار سعي وزارة الداخلية
لنرش اسرتاتيجيتها الرامية إىل صقل و تطوير مهارات
منتسبيها من خالل تدريبهم و تأهيلهم ليصبحوا
قادرين عىل العمل بالصورة املطلوبة ،و عىل أكمل
وجه .ويف الختام قام مدير عام املوارد والخدمات
املساندة باإلنابة بتكريم محارضي الدورات الدكتور
جميل فرج الله و الدكتور جامل العبادلة ،كام سلم
الشهادات للخريجني.

بن درويش املدير العام للموارد البرشية بالوزارة ،والعميد
غيث حسن الزعايب املدير العام للتنسيق املروري ،والعميد
سعيد سامل الحنيك املدير العام للاملية والخدمات املساندة،
ومديرو اإلدارات ،وعدد من ضباط وزارة الداخلية  .وأكد
اللواء الخيييل ،يف كلمة له بهذه املناسبة ،أن وزارة الداخلية
تسعى دامئاً إىل التطوير والتحديث ،واالرتقاء باألداء،
للوصول به إىل أعىل مستويات الجودة والتميز املؤسيس،
انطالقاً من توجهها االسرتاتيجي لتقديم أفضل الخدمات
األمنية  .وقال ،إن الوزارة تبنت نظاماً متكامالً لتقييم أداء
العاملني ،يتاح فيه التواصل املستمر واملشاركة بني املسؤول

واملوظف إلدارة عملية تقييم األداء الوظيفي ،من خالل
منهجيات وسياسات معتمدة لضامن تحقيق إنجاز مشاريع
الوزارة وخططها ،وتحقيق الفاعلية والكفاءة لألداء املؤسيس،
مؤكدا ً حرص جميع العاملني يف الوزارة عىل تطوير العمل،
واالرتقاء به إىل أعىل املستويات  .ويف ختام الحفل قام
وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد والخدمات املساندة
بتوزيع الدروع والشهادات عىل القيادات ،واإلدارات
العامة واإلدارات املتميزة واملوظفني املتميزين واملشاركني
يف عملية التقييم  .وحصلت القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة عىل جائزة اإلدارة املتميزة عىل مستوى القيادات
العامة للرشطة بالدولة ،واإلدارة العامة للتنسيق املروري
عىل جائزة اإلدارة املتميزة عىل مستوى مكتب وكيل وزارة
الداخلية ،واإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب يف أم
القيوين عىل جائزة اإلدارة املتميزة عىل مستوى مكتب
الوكيل املساعد لشؤون الجنسية واإلقامة واملنافذ ،وحصلت
إدارة الجنسية يف الشارقة عىل جائزة اإلدارة املتميزة عىل
مستوى إدارات الجنسية ،ومدرسة الرشطة االتحادية عىل
جائزة اإلدارة املتميزة عىل مستوى مكتب الوكيل املساعد
للموارد والخدمات املساندة ،وحصلت إدارة الدفاع
املدين يف رأس الخيمة عىل جائزة اإلدارة املتميزة عىل
مستوى مكتب الوكيل املساعد لشؤون األمن .

و

فد من الداخلية يثمن دور الشرطة المجتمعية

استقبل العقيد سامل العلكيم الزعايب مدير إدارة
الرشطة املجتمعية برأس الخيمة ،وفدا ً من الرشطة
املجتمعية االتحادية بوزارة الداخلية لالطالع عىل
آلية سري العمل واإلنجازات التي تحققت خالل الفرتة
املاضية  .ورحب العقيد الزعايب يف مستهل اللقاء
بالوفد الزائر ،مثمناً العالقات املتميزة بني جميع
القيادات واإلدارات ووزارة الداخلية ،والتي ساهمت يف
زيادة حجم تبادل الخربات والكفاءة ،وبحث الطرفان
خالل اللقاء سبل تعزيز التعاون وتم استعراض أهم
الربامج املجتمعية والتوعوية واألمنية التي تنفذها

إدارة الرشطة املجتمعية يف ترجمة خطة القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة االسرتاتيجية الرامية إىل
حفظ األمن واألمان ونرش التوعية  .ومثن الوفد الزائر،
تجربة الرشطة املجتمعية يف القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة ،الزاخرة بالخربات واإلنجازات واملعلومات
املفيدة  .من جانبه أكد الزعايب عىل أهمية األمن
كإحدى الدعائم الرئيسة يف املجتمعات ،وسعي الوزارة
لتطبيق أحدث االسرتاتيجيات التي تحقق األمن،
ومفهوم الرشطة املجتمعية .
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خير خلف
لخير سلف
خليفة بن زايد

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  ،حفظه اهلل  ،نهل من
والده المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  ،الحكمة والقيادة،
فسار على دربه ونهجه في الحكم والسياسة ،ليحقق خالل بضع سنوات إنجازات
كبيرة شامخة يُشار إليها بالبنان  ،مكم ً
ال مسيرة والده في المضي بالدولة إلى
هامات المجد والعزة والكرامة  ،ومهد ًيا شعبه مكرمات شتى تنم عن فيض كرمه
وعطفه وأخالقه الجمة  ،ليرفل الوطن والشعب بثوب الرفاهية والتقدم والحضارة
َ
ذاك األسد.
 ،فكان سموه خير خلف لخير سلف  ،وهو باختصار  ،أس ٌد من
إعداد  :وليد الشحي
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نهل من والده الحكمة والقيادة
فسار على نهجه في الحكم
والسياسة
رئيس الدولة  :إن اإلمارات أمانة
في عنق كل منا  ،واألمانة هي
أن نظل نحافظ عليها

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  ،هو ثاين رئيس لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،التي أُعلن قيامها يف الثاين من ديسمرب عام  ،1971وهو الحاكم
السادس عرش إلمارة أبوظبي ،كربى اإلمارات السبع املكونة لالتحاد.
تولىّ سموه سلطاته الدستورية االتحادية رئيساً للدولة ،وأصبح حاكامً إلمارة أبوظبي
يف الثالث من نوفمرب من عام  ،2004خلفاً لوالده "املغفور له بإذن الله" الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،الذي انتقل إىل جوار ربه يف الثاين من نوفمرب من عام .2004
ولد سموه عام 1948م ،يف املنطقة الرشقية إلمارة أبوظبي ،وتلقّى تعليمه األسايس يف
مدينة العني حارضة املنطقة ومركزها اإلداري ،وهو النجل األكرب للمغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان .أما والدته فهي سمو الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة
بن زايد آل نهيان.
ويعود نسب سموه إىل قبيلة بني ياس التي تُع ّد القبيلة األم ملعظم القبائل العربية،
التي استوطنت ما يعرف اليوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقادت حلفاً من
القبائل العربيةُ ،عرف تاريخياً باسم "حلف بني ياس".
واسمه الكامل هو" :خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن
ذياب بن عيىس بن نهيان بن فالح بن ياس" ،ونهيان بن فالح هو أول حكام إمارة
أبوظبي (النصف الثاين من القرن الثامن عرش ).
واكب سموه مسرية والده يف جميع مراحلها ،وكان أول منصب رسمي يشغله هو
"ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية ،ورئيس املحاكم فيها" ،وذلك يف  18سبتمرب عام
1966م ،وكان لهذا املنصب أهمية كبرية يف حياته ،وخالل وجوده مبدينة العني
أُتيحت لسموه فرصة واسعة لالحتكاك اليومي باملواطنني ،واالطّالع عىل أحوالهم،
والتعرف عىل تطلعاتهم وآمالهم.
ً
ُعينّ ولياً لعهد إمارة أبوظبي يف األول من فرباير عام  ،1969ورئيسا لدائرة الدفاع،
وتولىّ بحكم منصبه قيادة قوة الدفاع يف اإلمارة ،ولعب دورا ً أساسيا يف تطويرها،

وتحويلها من قوة حرس صغرية ،إىل قوة متعددة املهام ،مزودة مبعدات حديثة.
ويف األول من يوليو عام  1971تولىّ صاحب السمو الشيخ خليفة رئاسة أول مجلس
وزراء محيل إلمارة أبوظبي ،إضافة إىل تقلّد حقيبتي الدفاع واملالية يف هذا املجلس.
بعد إعالن الدولة االتحادية ،شغل سموه إىل جانب مسؤولياته املحلية ،منصب نائب
رئيس مجلس الوزراء يف الحكومة االتحادية ،التي تم تشكيلها يف ديسمرب عام .1973
ويف فرباير من عام  ،1974وبعد إلغاء مجلس الوزراء املحيل ،أصبح سموه أول رئيس
للمجلس التنفيذي الذي حل محل مجلس وزراء اإلمارة ،يف اختصاصاته جميعها.
وخالل رئاسته للمجلس التنفيذي أرشف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي
شهدتها اإلمارة كافة ،وتولىّ اإلرشاف عىل ما ُعرف مبفاوضات املشاركة النفطية ،التي
أعادت صياغة السياسة النفطية ،ووضعت األسس لعالقة أكرث عدالً وإنصافاً مع
الرشكات النفطية العاملة ،ومتابعة لهذا الدور ،توىل سموه رئاسة املجلس األعىل
للبرتول ،وهو املنصب الذي اليزال يشغله حتى اآلن .ويع ّد املجلس األعىل للبرتول
املرجعية ال ُعليا يف العالقة مع رشكات النفط العاملة يف إمارة أبوظبي ،وهو املرشف
األعىل عىل سياسة الصناعة البرتولية يف اإلمارة تنظيامً ،وتنقيباً ،وإنتاجاً.
وإىل جانب مسؤولياته عىل رأس املجلس التنفيذي  ،توىل سموه يف العام 1976
تأسيس ورئاسة جهاز أبوظبي لالستثامر ،الذي يرشف عىل إدارة االستثامرات املالية
لإلمارة ،ضمن رؤية اسرتاتيجية لتنمية املوارد املالية وللمحافظة عىل مصادر دخل
مستقرة لألجيال املقبلة .وقد أسهم هذا الجهاز بفضل قيادة سموه ومتابعته ،يف
تدريب وتأهيل نخبة من الكوادر الوطنية التي تبوأت مناصب رفيعة يف األجهزة
الحكومية سواء االتحادية أم املحلية.
ومن بني أبرز مبادرات سموه التنموية التي تركت أثرا ً اجتامعياً عميقاً ،إنشاء
دائرة الخدمات االجتامعية واملباين التجارية ،التي ُعرفت بني الناس (لجنة الشيخ
خليفة) ،وقد ترجمت أنشطة هذه الدائرة مفهوماً فلسفياً عميقاً يف توزيع الرثوة
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عىل املواطنني ،حيث قامت بتقديم متويالت سخية للمواطنني بدون أي فوائد،
إلنشاء مبانٍ تجارية تد ّر عليهم عوائد مالية دورية .وقد أسهم ذلك يف زيادة دخول
املواطنني ورفع مستواهم االقتصادي واالجتامعي من جهة ،كام ساعد يف ازدهار
النهضة العمرانية يف البالد من جهة ثانية ،وبلغ إجاميل االستثامرات يف املشاريع التي
نفذتها هذه الدائرة منذ إنشائها يف العام  1981أكرث من  35مليار درهم ،أنجزت
خاللها أكرث من  6آالف من األبراج السكنية واملجمعات التجارية الحديثة يف
أبوظبي والعني وغريها من املناطق يف اإلمارة.
عىل أن انرصاف سموه إلدارة الشأن املحيل يف إمارة أبوظبي ،مل متنعه من اإلسهام يف
الكثري من املهام والشؤون االتحادية ،فإضافة إىل الدور الذي لعبه عند قيام االتحاد
من خالل منصبه ،كنائب لرئيس مجلس الوزراء ،تولىّ سموه منصب نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،إثر القرار التاريخي الذي اتخذه املجلس األعىل لالتحاد يف
مايو عام  ،1976بدمج قوى الدفاع املحلية يف كل إمارة من إمارات االتحاد ،تحت
مظلة قيادة اتحادية واحدة ،ولتصبح شؤون الدفاع من بني املسؤوليات الحرصية
للدولة االتحادية.
ومن خالل موقعه كنائب للقائد األعىل للقوات املسلحة ،أوىل سموه عناية فائقة،
واهتامماً متزايدا ً بالقوات املسلحة ،فشهدت خالل تلك الفرتة طفرة كبرية عىل صعيد
التجهيز ،والتدريب ،والقدرة عىل استيعاب التقنيات الحديثة ،واألساليب املتط ّورة،
التي حرص سموه عىل توفريها لقطاعات هذه القوات كافة.
ويحسب لسموه إسهامه يف صياغة عقيدة عسكرية ،مستمدة من ثوابت السياسة
ال ُعليا للدولة ،والقامئة عىل انتهاج سياسة االعتدال ،وعدم التدخّل يف شؤون اآلخرين،
واحرتام املصالح املتبادلة ،ففي ضوء هذه الثوابت عمل سموه عىل صياغة سياسة
دفاعية تقوم عىل صيانة استقالل وسيادة الدولة ومصالحها .وقد أسهمت هذه
السياسة يف وضع القوات املسلحة اإلماراتية يف موقع متقدّم ،أكسبها احرتام العامل،
خاصة بعد أن أُنيطت بهذه القوات عدد من املهام الدولية ،يف إطار األمم املتحدة،
مثل املشاركة يف قوات حفظ السالم يف كوسوفو ،وعمليات تقديم اإلغاثة واملساعدات
اإلنسانية للعديد من الدول ،وكان من أبرزها مساعدة لبنان يف إزالة األلغام التي
خلفها االحتالل اإلرسائييل للجنوب اللبناين بعد انسحابه من هناك.
وقد أعطى سموه خالل رئاسته للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،اهتامماً كبريا ً
ملشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية ،ومرافق الخدمات املختلفة .وعمل عىل بناء
جهاز إداري حديث ،ومنظومة ترشيعية متكاملة ،باعتبار ذلك أساساً لعملية التنمية
االقتصادية واالجتامعية.

انتخابه رئيس ًا

انتخب املجلس األعىل لالتحاد يوم االربعاء تاريخ  2004/11/3باإلجامع صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيساً لدولة اإلمارات
العربية املتحدة  .فقد عقد املجلس األعىل لالتحاد اجتامعاً بقرص البطني بأبوظبي
برئاسة املغفور له  ،بإذن الله  ،صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  ،يرحمه الله.
وقال بيان أصدره مكتب رئيس الدولة ،إنه تم مبوجب املادة  51من الدستور الدائم
انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي باإلجامع
رئيسا لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الغايل الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان .
وبعد توليه مقاليد الرئاسة أطلق سموه مبادرة لتطوير تجربة السلطة الترشيعية،
لتعديل أسلوب اختيار أعضاء املجلس الوطني االتحادي ،بحيث يتم الجمع بني
االنتخاب والتعيني كخطوة أوىل ،تتيح يف نهاية املطاف اختيار أعضاء املجلس عرب
انتخابات مبارشة.

18

العدد ( ) 3

ديسمبر 2012

,,
من أقواله :
إن اإلنسان هو الثروة الحقيقة لهذا البلد قبل النفط
وبعده  ،كما أن مصلحة الوطن هي الهدف الذي
نعمل من أجله ليل نهار .
إن اإلمارات أمانة في عنق كل منا  ،واألمانة هي أن
نظل نحافظ عليها .

سوف يبقى الثاني من ديسمبر 1971م على مر
الزمان الحـدث األعظم قيمة في تاريخ اإلمارات ..
واألكثر تأثيرا في مستقبلها  ،ال ينضب نبعه  ،أو يخف
صداه .

إن شمس الثاني من ديسمبر استطاعت أن تساير
حركة التاريخ والتطوير  ،وأن دولة اإلمارات العربية
المتحدة تنهض اليوم برجالها وتزدهر بسواعد
أبنائها وبإرادة قيادتها المخلصة .

إن القفزة النوعية التي حققتها دولة اإلمارات ،
لم تكن وليدة ظروف طارئة أو استثنائية  ،بل هي
تتويج لجهود مضنية وثمرة الستراتيجية التطوير
المتكاملة  ،التي صاغها وتابع مراحلها بعناية ودقة
مؤسس هذا البلد والدنا صاحب السمو الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ( رحمه اهلل ) .

رائعتان شعريتان في وصف خليفة
محمد بن راشد  :أكبر العيدين عيد اسمه خليفه
محمد بن زايد  :حر على هالخشـم ينفـذ كالمـه

الشعر يتاميل طرباً عندما يتألق يف وصف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة  ،حفظه الله  ..ومن معني الشعر والشعراء  ،اخرتنا لكم يف هذه
املناسبة مقتطفات من رائعتني شعريتني  ،صاغهام يف مناسبتني سابقتني  ،صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزاء
حاكم ديب  ،رعاه الله  ،والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

مسيرة قائد

القصيدة األولى لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم  ،بعنوان ( يا خليفة ):

النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com

ومن أجمل قصائد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة  ،في وصف أخيه صاحب السمو
رئيس الدولة ،قصيدة ( حر على هالخشـم ينفـذ
كالمـه ) :

سـالم ياشيـخ اذا سـار قـدام
يصبح طموح النرص يتبع أقدامه
كل يقول الربق من قبضته شـام
يل جردت ميناه هيبـة حسامـه
شيخ من عيونه الرمد تل لحـالم
ويتل من عني املعـادي منامـه
ذا بكر (زايد)واملرايـل ولعـالم
النجل االول للشـرف والشهامـه
أخوي يل وقفاته لظهري احـزام
والظهر سهل الكرس لوال حزامـه
أخوي يل ظله ذرى كـل لقـوام
هينه بروق ويف ميينـه غاممـه
ياشيخنا آمر وتركض لك أقـدام
والفارس الخيال يرخـي لجامـه
آمر يا(بوسلطان)لك طاعة احشام
أمـرك علينـا يا(خليفة)كرامـه
يا فخر كل عيـال (زايد)واأليـام
نحنا رجالـك ياسليـل الزعامـه
وسالم ياشيخ عىل رايس وسـام
حر عىل هالخشـم ينفـذ كالمـه

العدد ( ) 3

التخطيط الفعال للتوعية األمنية () 2 –2
التطور المعنوي (رفع الوعي العام) ،يحتاج إلى أعوام عديدة
وجهود جبارة من تعليم ،وبرامج توعية ،ووسائل إعالم
وغيرها ,مما يساعد في رفع الوعي العام للتعامل مع
التقنيات الحضارية باألسلوب األمثل والصحيح ,هذا ما دعا
الكثير من الدول إلى االعتماد على حمالت التوعية العامة
لتضييق الفجوة الحضارية التي تعاني منها بعض الدول,
علمًا بأن حمالت التوعية العامة ،خاصة (اإلقناعية) تواجه
تحديات كبيرة وصعوبات بالغة يأتي في مقدمتها عدم
اهتمام الجمهور برسائلها ،أو عناده وتمسكه بالسلوك
القديم وعدم الرغبة في التغيير ،باإلضافة إلى وجود عوامل
أخرى تقلل من فرص نجاح هذه الحمالت ،وللقضاء على هذه
المشاكل فإنه يجب العمل على القيام بتخطيط سليم
لمثل هذه الحمالت واتباع األسس الصحيحة والخطوات
العلمية والعملية التي تساعد على نجاحها ،ولكي يكون
التخطيط سليمًا فإنه البد أن يكون بعد دراسة دقيقة
للوضع القائم حاليًا ،وكيف كان في الماضي ،وما هي
التوقعات المستقبلية المبنية على البحوث واإلحصاءات
والدراسات ،مع ضرورة مراعاة أن التخطيط لحمالت التوعية
العامة يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة للخطوات التي
يجب اتباعها للتعرف على المشكلة (موضوع الدراسة)
وأسبابها والمتسببين بها ،وما هي األهداف لهذه العملية
التخطيطية ،والوسائل التي نستطيع من خاللها الوصول
إلى جمهور هذه الحملة بأيسر وأسهل الطرق ،خاصة
في الحمالت االقتناعية التي تهدف إلى تغيير االتجاهات
والسلوك ،والتي توجه إلى قطاع كبير من الجماهير
كالحمالت المرورية ،وغيرها من الحمالت اإلقناعية ،ونظرًا
لصعوبة تغيير االتجاهات والسلوك ،فإن هذه الحمالت

المصادر والمراجع :
 املوقع اإللكرتوين لصاحب السمو رئيس الدولة www.uaepresident.ae: املوقع الرسمي ملجلس الوزراء www.uaecabinet.aewww.uaekhalifa.com -
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إضاءات

ياخليف ْه أو إذا قلنا سامنا
وذات ْه امل َ ْع َنى سامنا أَ ْو خليف ْه
يارجانا ويارجا منهو رجانا
وسو ْر ديرتنا م األيا ْم املِخيف ْه
ْلك فدا بأرواحنا وغايل دمانا
ْ
وألجلك نظيف ْه
وبالقلوب املخلص ْه
ْ
ماحد ْ
مثلك من الحكام جانا
وإنت َع العليا رديف ْه
غ ْري أبوك ْ
وهاالسن ْه عيدي ْن بي َعي ْد حامنا
وأكبرَ ْ العيدين شي ْخ اسم ْه خليف ْه
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تحتاج إلى عناية فائقة في التخطيط ،كما تتطلب إمكانات
مادية كبيرة ،باإلضافة إلى ضرورة مشاركة جميع األجهزة
الحكومية ،واألسرة ،والمساجد ،ووسائل اإلعالم ،والتعليم،
والمؤسسات الخاصة وغيرها.

ملف العدد

اإلمارات نهضة
حضارية ومنجزات
شامخة في
شتى المجاالت
تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر باليوم الوطني الحادي واألربعين ،وقد حققت
منجزات شامخة في شتى المجاالت ،وتبوأت بما حققته من نهضة حضارية شاملة واختطته من نهج متوازن
ومواقف ثابتة في سياستها الخارجية مكانة مرموقة على الصعيدين اإلقليمي والدولي .
إعداد  :حسن المنصوري
إن ملحمة بناء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي تحتفل باليوم الوطني الحادي وجعل منها قوة اقتصادية حديثة وتتمتع بالتسامح الديني .وقالت ،إن األسس التي
واألربعني ،تجسد هذا االمتداد التاريخي العميق وتؤكد عبقرية القيادة التي أخذت أرساها زايد هيأت الظروف لدولة اإلمارات ألن تصبح مركزا ً دولياً للتجارة واألعامل.
عىل عاتقها مواجهة التحديات وقهر الصعاب لبناء كيان قوي يتحدث عنه العامل
ويشهد له ويشري بتجربته التي مزجت األصالة والحداثة والبداوة والوحدة والتضامن
يوم الوطن
والتسامح واملساواة االجتامعية والعدالة والدميقراطية النابعة من الشورى.
واليوم ،ونحن نعيش الذكرى الحادية واألربعني لقيام الدولة وتأسيس االتحاد
بني إنجازات تتواصل وإدراك عام بحجم التحديات وإرصار وتأكيد عىل أن مسرية
حدث تاريخي
النهضة والتقدم ماضية إىل أهدافها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
تحقق قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نهيان رئيس الدولة-حفظه الله -الذي يكرس الجهد واإلمكانات ااملادية والبرشية
(رحمه الله) ،ونائبه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (رحمه الله) ،وكان ذلك حدثاً لتحقيق املزيد من الرفعة للوطن واالزدهار للمواطنني  .كام أكد صاحب السمو
عربياً وتاريخياً مهامً ليعرتف العامل كله بهذه الدولة ،ويتحقق حلم زايد الذي راوده رئيس الدولة أن ما حصدته اإلمارات من خري ومثار يف السنوات املاضية يجعلها أكرث
لتكون اليوم دولة اإلمارات دولة الحضارة والتجارة والصناعة والسياحة  ،دولة يرضب اطمئناناً ،وأبعد ثقه بقدرة شعبنا عىل الوصول باالسرتاتيجية والخطط إىل غاياتها
بها املثل يف دقة قوانينها ،وبذلك تفوقت عىل دول سبقتها مبئات السنني ،وذلك ألن وأهدافها املنشودة ،كام تبوأت دولة اإلمارات مواقع الصدارة عربيا ًوإقليمياً يف
أهلها بنوها بأيديهم وعزتهم وكفاحهم.
مؤرشات الرفاهية والتنمية االجتامعية ،والتنافسية االقتصادية ،والرتويج السياحي ،و
االستثامرات واستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت وغريها .ويف عهد صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ،انطلقت دولة اإلمارات
مؤسس االتحاد في القلوب
يحظى املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه  -باحرتام متزايد نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني ،حدد سموه غاياتها الكربى بتكوين مباديء
بني مواطنيه والعرب والعامل ملا قدمه ،رحمه الله لإلمارات وشعبها من طأمنينه سيادة القانون وقيم املساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص ،وإعادة بناء وترتيب وتأهيل
وازدهار وللعرب واإلنسانية جمعاء من دعم استحق عليه لقب (زايد الخري) .النظم والهياكل الحكومية القامئة من حيث بنيتها ووظيفتها .وكانت لحكومة دولة
واختارت مجلة (نيوزويك) األمريكية قامئة ضمت  10من زعامء العامل من فرتة ما اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
بعد الحرب العاملية الثانية ،قالت إنهم ساهموا يف إعادة صنع بلدانهم ،وشملت رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله ،تجربة مثمرة عنوانها أن االنسان هو
القامئة املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .وقالت املجلة ،إن املغفور له هدف التنمية وغايتها  ،فمضت حكومة اإلمارات يف تعزيز عملية النهوض باملوارد
ُولد داخل خيمة يف إحدى الواحات املعزولة ،لكنه أبدع يف تأسيس دولة اإلمارات البرشية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية وقدراتها التقنية ،وذلك بتوفري
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وتطوير بنية تعليمية تستجيب الحتياجات التنمية يف مختلف جوانبها االقتصادية
واالجتامعية والسكانية ،وكذلك يف تعزيز دور املعرفة ورأس املال البرشي يف تطور
االقتصاد وتقدم املجتمع ،ويف توثيق الربط بني العملية التعليمية والحاجات
التنموية واألمنية ،وذلك لتهيئة مناخ مالئم إلعداد إنسان مبدع ومعتز باتحاده
وهويته .املتتبع للتجربة االتحادية لدولة اإلمارات ،اليجد عناء تلمس جوانبها
املضيئة عىل هذه األرض الطيبة ،ابتداء من وضع الثوابت واألسس وتحديد
األهداف ،مرورا ً بكل تفاصيل الجهد والعمل ،وانتها ًء بتحقيق الغايات والوصول
إىل النجاحات التي تشهد عليها النقلة االجتامعية واالقتصادية والحضارية التي
طرأت عىل مختلف مجاالت الحياة وتعكس اإلنجازات الكبرية التي تزخر بها
الدولة ،واملكانة االقتصادية الرائدة التي أضحت تحتلها عىل الصعيدين اإلقليمي
والدويل ،حيث حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة-حفظه الله -عىل أن تكون هذه النهضة التنموية الشاملة للدولة مقرتنة
بالحفاظ عىل الهوية والخصوصية املحلية والعربية ،وهو ما جعل من األمنوذج
التنموي اإلمارايت أمنوذجاً فريدا ً يحتذى به ،وذلك بعد أن قدمت دولة اإلمارات
من قبل أمنوذجاً وحدوياً عربياً ناجحاً جديرا ً بالفخر واالعتزاز .وتبنت الدولة
اسرتاتيجية االنتقال من مرحلة التأسيس إىل مرحلة التمكني ،وهام املرحلة التي
أوالها صاحب السمو رئيس الدولة كل االهتامم والعناية من خالل حرصه عىل
تطوير مجاالت االقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة ،وتعزيز وضع ومكانة املرأة
يف مختلف املجاالت ،وتعزيز ثقافة التسامح واالحرتام للتعددية الثقافية يف
الدولة ،ودعم مكانة اإلمارات بني األمم ،سواء عىل صعيد القرار السيايس املتوازن
والرشيد ،واألداء االقتصادي واالجتامعي املتكامل.
وشهدت الدولة منذ بداية تأسيسها تعزيزا ً لقدراتها يف املجال التكنولوجي،
وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والتطوير املستمر ،حيث أولت اهتامماً ملحوظاً
باإلنسان اإلمارايت وتطوير قدراته والسعي إليجاد حياة مستقرة وكرمية لشعب
اإلمارات وأجياله القادمة .

االرتقاء بالتعليم

حظي قطاع التعليم بالنصيب األكرب من املخصصات املالية بهدف دعم وتطوير
ورفع كفاءة أدائه ومخرجاته لتتناسب مع الربامج واملشاريع املطبقة فيه ،مبا يجسد
قناعة صاحب السمو رئيس الدولة برضورة تسخري الرثوات لخدمة التنمية البرشية،
ويف ظل عناية سموه للعمل الرتبوي انطالقاً من إميان سموه الراسخ بأهمية الرتبية
والتعليم لبناء اإلنسان وإكسابه املهارات والخربات التي متكنه من اإلسهام الفاعل
يف نهضة ورقي مجتمعه .وتم إعداد وتنفيذ املشاريع الرامية إىل التميز يف األداء
التعليمي والرتبوي يف الدولة ،كام أبدى صاحب السمو رئيس الدولة اهتامماً كبريا ً
يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة ضمن الخطط التعليمية يف
الدولة ،حيث حرص سموه عىل تعزيز قدرات الدولة يف املجال التكنولوجي ،خاصة
يف املجال املعريف من أجل إعداد الكادر البرشي القادر عىل االستفادة منها يف كسب
رهان اقتصاد املعرفة ،وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة .

االهتمام بالبيئة

حرصت الدولة عىل االنضامم إىل جميع االتفاقيات والربوتوكوالت اإلقليمية
والدولية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية املستدامة ،عالوة عىل الدخول يف
رشكات إقليمية ودولية لدفع الخطط واملشاريع املعنية بالبيئة والتنمية ،من
بينها إطالق جائزة زايد الدولية للبيئة ،وإطالق مبادرة أبوظبي العاملية للبيانات
البيئية ،وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم يف دولة اإلمارات للمنظمة
العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،كام اختريت دولة اإلمارات لتصبح املقر
الدائم لوحدة التنسيق التي تتوىل حامية أنواع الجوارح املهاجرة والحفاظ عليها.

الرعاية االجتماعية

ساهمت الخدمات االجتامعية التي تقدمها الدولة ألفراد املجتمع يف دعم مسرية
التنمية يف الدولة من خالل ما يقدم للمواطنني من خدمات اجتامعية ،ومل تعمل
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ملف العدد

مؤسسة صندوق الزواج كمؤسسة مانحة للمنح املالية فقط ،بل سعت إىل تأكيد
دور اإلرشاد االجتامعي واألرسي ،وواصلت عملها باتجاه تعميم الصحة األرسية،
كام تهدف املؤسسة إىل تشجيع زواج املواطنني من املواطنات ،وإزالة العقبات
التي تواجه ذلك وتقديم املنح املالية ملوطني الدولة من ذوي اإلمكانيات املحدودة
إلعانتهم عىل تكاليف الزواج ،إضافة إىل الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات
والتوعية بآثارها االجتامعية ،واملساهمة يف تحقيق االستقرار العائيل يف املجتمع،
والقيام بحمالت التوعية الدينية والثقافية لتنفيذ السياسة االجتامعية والسكانية
للدولة ،وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات املختصة.

مكانة المرأة

تعيش املرأة يف اإلمارات اليوم حياة مختلفة متاماً عام كانت عليه وقت قيام
االتحاد ،حيث حققت دورا ً أكرب بكثري مام كان لها يف السابق ،وذلك بالتوازي مع
التنمية التي أنجزتها البالد ،والتي أكدت منذ تأسيسها عىل دور وحقوق املرأة
لتعطي عملية التنمية البرشية حقوقاً متساوية للرجل واملرأة يف مجال العلم
والصحة والخدمة االجتامعية والعمل .كام تعيش املرأة اليوم عرصها الذهبي بعد
أن بلغت أرقى املراتب واملناصب ،مام سيمكن املجتمع مبجمله من تحقيق استفادة
عظيمة مع متطلبات القرن الجديد ،وهي معززة مبشاركتها يف كل نواحي الحياة.

الطاقة النووية

كان منطقياً لدولة اإلمارات التي يحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،عىل تعزيز ومواصلة إنجازاتها يف سائر مجاالت التنمية الشاملة

واملستدامة ،أن تضع يف مقدمة أولوياتها استحداث اسرتاتيجيات وتنفيذ خطط
وبرامج تقود إىل تحسني األداء التنموي وتلبي حاجات ومتطلبات الحياة اآلمنة
واملستقرة لشعبها حارضا ً ومستقبالً ،لتعلن عن التزامها تنفيذ مرشوعات إلنتاج
الطاقة النووية السلمية ،وأكدت الدولة التزامها بالشفافية التامة يف مجال
تشغيل املحطات النووية وتحقيق أعىل معايري حظر االنتشار النووي وأعىل
معايري السالمة واألمان ،وبالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وبالتعاون
مع حكومات الدول النووية واملؤسسات العاملة فيها عىل نحو يكفل استدامة
الربنامج عىل املدى الطويل ،واتجهت الدولة إىل تلبية احتياجاتها املتزايدة من
الطاقة ،ملواكبة خططها املستقبلية يف التنمية املستدامة ،وإىل اكتشاف وتطوير
مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية.
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السياسة النفطية

تسهم دولة اإلمارات بفعالية من خالل عضويتها يف منظمة األقطار املصدرة
للبرتول (أوبك) يف استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل يف عملية التوازن بني
العرض والطلب يف سوق النفط العاملية ،وتحرص عىل تأمني اإلمدادات النفطية إىل
الدول املستهلكة بأسعار عادلة تُريض الطرفني ،ومبا يحقق املصالح املشرتكة للدول
املستهلكة واملنتجة ،أما القطاع الصناعي فقد حقق نهضة كبرية متثلت بزيادة عدد
املنشآت الصناعية واستثامراتها يف مختلف إمارات الدولة ،فضالً عن دخول الدولة
يف مشاريع صناعية كربى.

القطاع الطبي

أولت القيادة الرشيدة أهمية كبرية بالقطاع الصحي ،حيث شيدت أفضل املنشآت
الصحية ،وزودت بأحدث املعدات واألجهزة الطبية املتطورة والكوادر البرشية
املدربة ذات الكفاءة العالية ،مام أسهم يف توفري خدمات صحية عالية املستوى
وذات جودة ممتازة يف غالبية املنشآت الصحية املنترشة يف كافة أرجاء الدولة،
وأصبحت اإلمارات نتيجة التطور املذهل يف القطاع الصحي تشارك العامل يف دفع
املسرية الطبية من خالل التشجيع عىل االكتشافات وإجراء البحوث والدراسات
العلمية التي من شأنها أن تساعد يف تطوير القطاع الصحي العاملي ،حيث أنشأت
جائزة اإلمارات الصحية التي أسسها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان  -رحمه الله  -يف التسعينات ،وتوزع سنوياً من خالل حفل يقام سنوياً
يف جنيف ،وأسهمت هذه الجائزة العاملية عىل إجراء البحوث والدراسات العلمية
والطبية التي تعود بالفائدة عىل ماليني البرش.

الماء والكهرباء

اتجهت دولة اإلمارات إىل خصخصة قطاع الكهرباء واملاء لجذب استثامرات
خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع اسرتاتيجية يف هذا القطاع تلبي
االحتياجات املتزايدة للسكان يف املدن واملناطق السكنية الجديدة والتوسع
الصناعي.

شرطة عصرية للدولة

إن التطور الذي شهدته دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مدى السنوات
املاضية من عمر االتحاد أدى إىل زيادة املهام التي ينهض بها رجال الرشطة ،وكان
البد من االستعداد لذلك من خالل تطوير وتحديث الوسائل واإلمكانات وإنشاء

ملف العدد

تحقيق

الرشطة العرصية التي تتوافر لها الكفاءة واملقدرة عىل مواجهة األمناط الجديدة
للجرمية وإقرار األمن واالستقرار ،وتوفري الطأمنينة والسالمة لجميع املواطنني
واملقيمني عىل أراضيها ،لذا حرصت وزارة الداخلية عىل تحقيق هذه الغاية الوطنية
النبيلة ،انطالقاً من أن األمن واالستقرار رضورة من رضورات الحياة ،وركيزة أساسية
لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة.
أسست الدولة قضا ًء محايدا ً ال يفرق بني أحد وال تعلو فيه كلمة فوق القانون،
وينرش العدل يف جميع أرجاء الدولة ،ويبث األمن واألمان يف نفوس أهلها واملقيمني
عىل أراضيها ،والكل يلتمس نزاهة القضاء يف الدولة.

العقيد  /طارق بن محمد سيف

tariqbensaif@gmail.com

المواصالت

تشكل البنية التحتية القوية ألية دولة عامالً رئيساً وفعاالً ،لدعم قطاع السياحة،
وتحتل وسائل املواصالت مكانة خاصة لدورها الحيوي يف تأمني احتياجات وتنقالت
السياح ورجال األعامل عىل حد سواء ،ولكون أي إنجاز ألي إمارة ضمن دولة اإلمارات،
يسجل للدولة ككل ،جاء افتتاح (مرتو ديب) ليشكل إضافة مهمة إىل البنية التحتية
القوية يف الدولة ،ويعد هذا املرشوع رصحاً حضارياً جذب اهتامم العامل بخدماته
العرصية وتقنياته املتطورة وقدرته عىل تأمني التنقل اآلمن والرسيع ،كام يُعد هذا
املرشوع تحفة معامرية قياساً للمستوى الهنديس الرفيع الذي بلغته الهيئة ،وتجسيدا ً
لدورها املبارش يف توفري خدمات اجتامعية ال سيام عرب إتاحة مزيد من فرص العمل،
حيث تم تصميمه بأسلوب مكمل لوسائل املواصالت األخرى كالحافالت وسيارات،
األجرة ،ووسائل النقل الجوي.

دعم متواصل للرياضة والرياضيين

عرفت رياضة اإلمارات نهضة شاملة خالل  41عاماً هي عمر االتحاد ،يف ظل االهتامم
الالمحدود الذي أواله املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،وصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  -رئيس الدولة  -حفظه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  -نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات،
ومتثلت النهضة باملنشآت التي شيدت وكانت مفخرة عمرانية ،ومكاناً لصناعة
اإلنجازات ،وتعترب مدينة زايد الرياضية رصحاً عاملياً يحتضن أكرب املنافسات الدولية
وإنجازات اإلمارات الرياضية ،ويظل الوصول ملونديال  90بإيطاليا ووصافة آسيا 96
وبطولة الخليج  ،2007ونيل منتخب الشباب كأس آسيا عام  ،2008وتأهل األوملبي إىل
أوملبياد  ،2012واإلنجاز الذهبي للشيخ أحمد بن حرش آل مكتوم ،الذي أهدى الدولة
أول ميدالية يف تاريخ مشاركتها يف األوملبياد ،عالوة عىل استضافة األحداث الرياضية
الكربى مثل كأس ديب العاملي للخيول ،والفورموال ،والسباقات البحرية ،والبطوالت
العاملية لكرة الشواطئ ،وقبل أيام قالئل ،احتضنت الدولة يف كل من إمارة رأس الخيمة
والفجرية ،بطولة آسيا للشباب.

السياسة الخارجية

نجحت دولة اإلمارات بفضل نهج سياستها املعتدلة واملتوازنة يف التواصل مع
مختلف الدول يف قارات العامل ،كام عملت عىل دعم وتعزيز العمل الخليجي املشرتك
منذ إعالن ميالد مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف أبوظبي ،وحرصت عىل تطوير
عالقات التعاون الثنايئ مع دول املجلس ،كام عملت الدولة عىل تطوير آليات العمل
العريب واإلسالمي املشرتك ،ودعم الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل دورها يف خدمة
قضايا األمة العربية ،وكذلك دعم منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وقدمت اإلمارات يف إطار
حرصها عىل إقامة جسور املحبة والتواصل اإلنساين مع جميع دول وشعوب العامل.
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ُ
يوم الوطن

تحل ذكرى اليوم الوطني لبالدنا الغالية في الثاني
من ديسمبر وهو اليوم األغر الذي يتذكر فيه المواطن
اإلماراتي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية
السعيدة التي تم فيها جمع شمل السبع إمارات لهذا
الوطن المعطاء..
اليوم الوطني ،يوم توحيد هذا الكيان العمالق على
يد المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 طيب اهلل ثراه  -وفي هذه المناسبة الغالية نسجلفخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد
الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاه وغد مشرق،
في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء ،وتتجسد
فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا
في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين
دول العالم.
تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس
من سيرة القائد الفذ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 يرحمه اهلل  -الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته،وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ باهلل  -جل وعال  -أن
يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته
وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف
بها مالمح ما نتطلع إليه في الغد  -إن شاء اهلل  -من
الرقي والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من شأنه
رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.
تعتبر دولتنا الفتية مكا ًنا مثاليًا للعيش فيها
ومقصدًا رئيسًا لكافة السياح في العالم ،كذلك
توجد بها خلطة رائعة من القيم التراثية الشرقية
مع التطور التقني الغربي ،باإلضافة إلى كونها مكانًا
آمنًا تمتزج فيه كافة الثقافات والجنسيات بإنسجام
جميل ،وكذلك مستويات المعيشة التي تقارن بأكثر
الدول تقدمًا ،كل هذا يجعل من اإلمارات إحدى
أساطير النجاح في القرن الواحد والعشرين .نسأل اهلل
ان يحفظ لنا هذا الوطن القوي بعقيدته المزدهي
بتطوره ،الراسخ بأمنه.
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ملف العدد

قادة شرطة رأس الخيمة
يزفون التهاني باليوم الوطني
أعرب عدد من قيادات الشرطة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن
سعادتهم البالغة بمناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعين لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ,وما تمثله هذه المناسبة العزيزة في قلوب األهالي
والمواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة ،وأن الدولة تنعم باألمن
واألمان والرخاء ،مؤكدين أنه بفضل االتحاد الذي أسسه المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان  -رحمه اهلل  -وإخوانه المؤسسين ،تواصل مسيرتها
النيرة بقيادة خلفه الصالح ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل» ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،وإخوانهما أصحاب السمو حكام
اإلمارات ،داعين المولى القدير ،أن يحفظ الوطن وقادته وشعبه ،ويديم على
اإلمارات نعمة االزدهار واألمان .
حسن المنصوري

فخور ون بإنجازات االتحاد
العميد محمد النويب محمد نائب قائد
عام رشطة رأس الخيمة قال ،الحديث
عن االتحاد مصدر فخر واعتزاز لكل فرد
من أفراد مجتمعنا ،إن ما نعيشه اليوم
من استقرار ،وما ننعم به من رخاء هو
إحدى مثار االتحاد الذي تحقق بجهد
املؤسس الراحل وإخوانه حكام اإلمارات،
فلنتذكر كيف كانت هذه األرض ،وكيف
أصبحت اليوم ليعيش املواطن بتنمية
متوازنة ومبستوى رفيع من الخدمات يف
كافة املجاالت .وبهذه املناسبة الغالية
عىل قلوبنا جميعاً ،نتوجه إىل الله عز
وجل ،أن يديم اتحاد إماراتنا ،وأن يغمر
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه الله-
ونائبه ،والحكام ،وأولياء العهود ،مبوفور
الصحة والعافية ،وأن تحقق دولتنا
املزيد من التطور واالزدهار يف ظل
قيادتنا الحكمية والرشيدة.
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وطن يشار إليه بالبنان
العميد عبدالله خميس الحديدي
مدير عام عمليات الرشطة يف القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة قال ،عندما
نذكر كلمة االتحاد نستحرض بها معاين
الوحدة والقوة التي أرساها وأسسها
املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان  -رحمه الله ،-
فاالتحاد أتاح للمواطن الفرص لالرتقاء
بنفسه ،والعيش حياة كرمية ،ليتبوأ
أبناء البلد املكانة املرموقة ويتسلح
بالعلم واملعرفة ،ويكون عضوا ً فعاالً
يف املجتمع .لقد أصبحت اإلمارات
بفضل االتحاد موطناً يشار إليه بالبنان.
والكل يتحدث عن هذه الدولة وما
وصلت إليه من مستوى ،فالقيادة
سعت لتخطي كل الصعاب وتذليلها
ألجل الدولة وتحقيق األمن واالستقرار
لشعبها ،داعياً -الله سبحانه وتعاىل -أن
يحفظ قائد هذه الدولة وقادتها وأن
يعيد هذه املناسبة علينا وقد تحقق ما
نصبو إليه من رفع ٍة ومجد.

اإلمارات كيان عظيم
يقول العقيد غانم أحمد غانم مدير عام
إدارة مراكز الرشطة الشاملة ،ال شك أن
الحديث عن اإلنجازات التي تحققت
يف ظل االتحاد كثرية ومتنوعة ،لقد بنى
مؤسسو االتحاد اتحادا ً قامئاً وقادرا ً عىل
مواجهة التحديات بفضل قيادات متتعت
بالحكمة والسعي للخري ،إننا ننظر بعني
اإلجالل والتقدير ملا تحقق يف دولتنا
الحبيبة من نهضة ورقي كبري يف فرتة
زمنية بسيطة جدا ً مبقياس الزمن وعمر
الدول .قبل واحد وأربعني عاماً ،مل يكن
هناك كيان باسم دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،لتصبح اليوم كياناً عظيامً ،وذلك
بفضل الله سبحانه وتعاىل ،والسياسة
الحكيمة التي تنتهجها الدولة ،فهذه
السياسة الرشيدة والرؤية البعيدة أفرزت
األمن واالستقر ار والرفاهية والتوافق
الداخيل واالحرتام الخارجي ،فهنيئاً لنا
جميعاً بقيادتنا ،وهنيئاً لنا باتحادنا
القوي الذي سيظل شامخاً بجهود أبنائه
املخلصني.

أربعة عقود من اإلنجازات
العقيد عبدالله عيل منخس مدير
إدارة املرور والدوريات تحدث
قائالً :لقد التف أبناء اإلمارات حول
قائدهم إلرساء وترسيخ دعائم االتحاد
فتعاظمت اإلنجازات ،وامتد الخري ليعم
أرجاء الوطن .إن احتفالنا بالذكرى
الحادية واألربعني لليوم الوطني ،جاء
وقد حققت اإلمارات عىل مدى أربعة
عقود ،منجزات حضارية متكاملة
وضعتها يف مصاف الدول العرصية
املتقدمة ،لقد شهدت الدولة تطورا ً
كبريا ً يف مختلف القطاعات العمرانية
والخدمات الصحية والتعليمية
واالقتصادية واألمنية .ال يسعنا إال أن
نتقدم بأسمى آيات التهاين والتربيكات،
والعرفان والوالء لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
« حفظه الله » وإخوانه أصحاب السمو
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام
اإلمارات ،معاهدين سموه عىل السري
قدماً نحو تحقيق املزيد من الطموحات
والتطلعات.

ملف العدد

جنود أوفياء لهذا الوطن

العقيد أحمد سعيد منخس مدير إدارة
املوارد البرشية بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة قال  :يأيت االحتفال بالذكرى الحادية
واألربعني لليوم الوطني ،وقد حققت
اإلمارات عىل مدى أربعة عقود منجزات
حضارية وضعتها يف مصاف الدول العرصية،
وقد أثبتت القيادة واملواقف الحكيمة لحامل
األمانة صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،وإخوانهام أصحاب السمو
حكام اإلمارات ،أن مسرية االتحاد مستمرة يف
التقدم والتطوير محققة اإلنجاز األكرب ،وهو
الحياة الكرمية والعزيزة ألبناء دولة اإلمارات،
وإذ نحتفل باليوم الوطني الحادي واألربعني
النطالق اتحادنا املجيد ،ال يسعنا إال أن
نبارك وحدتنا العظيمة وقائدها ،حفظه
الله ،ونجدد العهد والوفاء لهذا الوطن  ،بأن
نكون جنودا ً أوفياء كالً يف موقعه ،والعمل
يدا ً واحدة ،لنحقق املزيد من الطموحات
واآلمال لألجيال القادمة.

فخورون بوحدة االتحاد
العقيد طارق محمد بن سيف مدير
مكتب قائد عام رشطة رأس الخيمة:
«شعلة االتحاد شكلت انطالقة النهضة
الحقيقيةلشعب اإلمارات يف كافة
مجاالت الحياة ،وبفضل باين اإلمارات
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان «رحمه الله» ،حققنا املعجزات.
إن تجربة االتحاد رائدة ،ودامئاً نفخر
كأبناء لإلمارات يف أي مكان بهذه
الوحدة ،ويف هذه املناسبة الجليلة
أطالب أبناء الدولة أن يتسلحوا
بالعلم واملعرفة ،انطالقاً من أن العلم
يواكب تطور العرص ،لتسري عربه األمم
والشعوب بخطوات واثقة نحو التقدم
والرقي وبناء الحضارة ،ودعاؤنا إىل
املوىل -عز وجل -أن يحفظ اإلمارات
وقائد مسريتنا ،وأن ميده بالعمر املديد،
ليواصل مسرية الخري والعطاء والنامء».

اإلمارات كيان متحد

املقدم أحمد الصم النقبي مدير فرع
التوعية واإلعالم األمني بإدارة املرور
والدوريات  -رشطة رأس الخيمة قال
إن الثاين من ديسمرب من عام 1971م,
هو نقطة ارتكاز وتحول واضح ومرشق
يف تاريخ شعب دولة اإلمارات ،وعالمة
بارزة برشت بكل فخر بداية مسرية الخري
والنامء .لقد كان ذلك اليوم إيذاناً بقيام
دولتنا الفتية عىل يد قائد حكيم ،ثاقب
الرؤية والبصرية ،قوي العزمية ،فبعون
الله ،ثم بعزمية وإرصار حكام اإلمارات،
تحولت اإلمارات إىل كيان متحد،
واستطاعت خالل سنوات وجيزة أن تحقق
ما مل تستطع الكثري من الدول والشعوب
تحقيقه خالل عدة عقود .ونحن نحتفل
اليوم باليوم الوطني الحادي واألربعني
نتذكر أن األمن واالستقرار الذي ننعم
به يف وقتنا الراهن ،والخري الذي نعيشه،
والرفاهية التي نتمتع بها واإلنجازات
الشامخة التي تشهدها اإلمارات عىل كافة
الصعد ومختلف امليادين ،ما هي إال مثارا ً
يا فعة لشجرة االتحاد الطيبة.

الثاني من ديسمبر غيَّر مجرى الحياة

الرائد مروان عبد الله جكه مدير إدارة
اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة قال :الثاين من
ديسمرب عام  1971يُعد صفحة مرشقة
يف تاريخ شعب دولة اإلمارات ،ونقطة
تحول باتجاه تغيري وجه الحياة وتحقيق
النهضة الشاملة التي تعم أرجاء الوطن.
إن  41عاماً أمثرت يف تحقيق إنجازات
ضخمة يشهد بها العامل ،واحتفالنا بهذا
اليوم هو احتفاء بالجهود البناءة الخرية
التي بنت دولة اإلمارات ،دولة االتحاد،
ونحن سنسري عىل الدرب تحت قيادة
صاحب السمو رئيس الدولة ،وإخوانه
أصحاب السمو حكام اإلمارات ،ونعاهده
ببذل كل ما هو غا ٍل ومثني ،من أجل رقي
دولتنا الغالية وازدهارها ،وما نشاهده
من مظاهر البهجة واالحتفاالت التي
يعرب بها أبناء هذا الوطن ،إال داللة
واضحة عىل تثمينهم وإدراكهم قيمة ما
تحقق بفضل االتحاد.
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مقاالت

االتحاد وثروتنا البشرية

العميد  /جمال أحمد الطير
مدير عام املوارد والخدمات املساندة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة

«إن الثروة الحقيقية
هي ثروة الرجال،
وليست ثروة المال»...
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أتصور أن القادة مؤسيس دولة االتحاد ،ويف مرحلة البداية مل يكن ليجمعهم سوى
هاجس واحد ،أال وهو تنمية الرثوة البرشية كامً وكيفاً ،ومتكينهم ،وتأهيلهم بخطط
مدروسة ليتملكوا زمام أمورهم بأنفسهم ،بفكر متفتح ،وعلم مستنري ،وثقافة متحرضة
تزهو بهويتها اإلسالمية  ،تؤهلهم لبناء مجتمع يضاهي أرقى ما بلغه العامل املتحرض من
درجات ومستويات ،ولكن دون أن تنجرف معه يف سلبياته املدمرة.
وهذا ما متكن االتحاد بالفعل من تحقيقه ،وما أكدت األيام صدقه ،وهو أيضاً ما عرب
عنه املغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف مقولته الخالدة « إن
الرثوة الحقيقية هي ثروة الرجال ،وليست ثروة املال» .وعىل دربه سار الجيل الثاين
من حكامنا بسياسات واسرتاتيجيات طموحة استكملت جهود األولني بتواصل مستمر
مع أعىل وأرفع ما بلغته التقنية العاملية من آفاق.
واتجهت الجهود املتوازية للدولة يف شتى االتجاهات ،ليك تبني وتسعى حثيثاً لتحقيق
هذا الهدف ،ومن هنا فلام بلغ عمر اتحادنا واحدا ً وأربعني عاماً ،كان رعاة احتفالنا بهذا
العيد من كانوا يوم مولده أطفاالً يف مهدهم ،فأصبحوا اليوم علامء ،ومثقفني ،ورجاالً
صمدوا وصمد معهم الوطن يف مواجهة أحلك األزمات االقتصادية التي عصفت ،أو
كادت أن تعصف بأعرق الدول والدويالت يف عاملنا املعارص ،وأصبحوا اليوم قادة يف
مواقعهم ليقودوا وليستكملوا ما بدأه العاملقة املؤسسون.
وهذا ما أكد عمق بصرية وحكمة حكامنا وقادتنا اللذين توارثوا حكمة اآلباء واألجداد،
فقدموا للعامل أجمع أروع صور التالقي املبارش بني السلطة وبني الشعب ،ولهذا عجبت
وتعجبت من روعة رمز االحتفال يف العام الحايل ،فها نحن نحايك س ّنة املؤسسني يف غرس
شجر ة االتحاد ،الكل يشارك بكل الحب واالنتامء يف تعمري األرض بالخري واملحبة ،ولكن
يجب عىل كل أب وأم أن يرووا لألجيال الجديدة ،كيف كانت اإلمارات صحراء جدباء،
وكيف تحولت من ج ّراء غرس الخري إىل واحة غناء تفد إليها كل شعوب األرض؟
حفظ الله إماراتنا ،وبارك جهود حكامنا اللذين آمنوا بربهم ،فزادهم من هداه ،وبارك
كل يد امتدت لتغرس يف أرضنا نبتة جديدة تحمل معها الخري ليوم مرشق ،وغد أكرث
إرشاقاً.

rak police
سياسة الجودة
تلتزم اإلدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة،
بالتطوير والتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة أيزو
 ،900 :2008من خالل المراجعة المستمرة لتحقيق األهداف وتقييم األداءوقياس النتائج،
وتسعى للزيادة في تقديم أفضل خدمات الدعم وتوفير االحتياجات ،وذلك عن طريق
االلتزام بما يلي:
 -1توفير المورد البشري المؤهل واألجهزة والمعدات لشرطة رأس الخيمة.
 -2تطوير الخدمات اإللكترونية.
 -3تشجيع الموظفين على المشاركة في نظام الجوائز والمقترحات للمحافظة المستمرة على الجودة
وتحسين اإلجراءات.
 -4زيادة معدالت الرضا الوظيفي.
 -5ترشيد النفقات العامة لشرطة رأس الخيمة.
 -6زيادة التوطين العام.
 -7تحقيق االستثمار األمثل للموارد البشرية ،من خالل التخطيط الدقيق والتوزيع السليم للكوادر والوصول إلى
مسمى الموظف الشامل.

ومن أهدافنا العمل بروح الفريق الواحد وتطوير قدرات العاملين ،وتهيئة بيئة عمل مالئمة لهم ،ألداء واجباتهم
بالشكل المطلوب.
ويضمن المدير العام ومدراء اإلدارات ،أن هذه السياسة مفهومة ومطبقة من كافة موظفي اإلدارة العامة
للموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

ومضات
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الحكومة السعودية تظل
"العين الساهرة" على راحة
الحجيج وأمنهم بتوفير كافة
الخدمات والمشاريع التوسعية
في مرافق الحرمين الشريفين
والمشاعر المقدسة
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مقاالت

اليوم الوطني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

مفهوم للوطن
الواحد والشعب
الواحد
تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة
في مثل هذا الوقت من كل عام بعيدها
الوطني ،تخليد ًا وتذكير ًا دائم ًا ألبناء الوطن
في كافة المحافل والمناحي ،وفي كل
األوقات بما حققته من إنجازات عدة في
ذلك اليوم ،حيث تم خالله إقرار الوحدة
واالندماج بين كافة اإلمارات بالدولة ترسيخ ًا
للفكر الوطني الرائد الذي عبر عنه المغفور
له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
والذي أرسى من خالله دعائم التالحم
والتآخي بين أبناء الوطن الواحد ،مصداق ًا
لقوله تعالى( :واعتصموا بحبل اهلل جميع ًا
والتفرقوا) (آل عمران) .
إعداد :الخبير صالح الدين عبدالحميد
رئيس شعبة البحوث األمن العام
مركز بحوث رشطة الشارقة
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وال شك أن هذا العيد وما عكسه من الحرص
والتأكيد عىل التامسك والرتابط بني كافة إمارات
الدولة تحت راية واحدة ،إمنا يوضح كذلك
قدرة وصالبة قائدي هذه الوحدة عىل تخطي
كافة الصعاب واملعوقات من أجل اكتامل عقد
الوطن ،ولتصبح كافة أرجائه تحت راية دولة
واحدة عالية خفاقة يستظل بظلها أبناء الوطن
أمد الدهر.
التقدم ،والنمو ،والرفاهية ،والتي كانت نتائج
هذه الوحدة وتحقيق االنسجام والتوافق بني
قوى الوطن من أجل تسخري كافة الطاقات
والقدرات لتحقيق أهداف هذه الوحدة.
ولقد أصبحت دولة اإلمارات اليوم من الدول
التي يشار إليها بالبنان يف املجتمع الدويل ملا
حققته من قفزات تنموية متسارعة ،والتي
أصبحت مبوجبها محط أنظار دول العامل كافة،
كام صارت مقصدا ً عاملياً ووطناً آمنا لكافة
املجاالت واألنشطة املختلفة سواء الصناعية
أو االقتصادية أو التجارية ولغرض السياحة
والتنزه واالستمتاع باملناظر الخالبة واإلبداعات
الخالقة املتواجدة يف كافة ربوع الدولة بإماراتها
املختلفة .ولعل ذلك جميعه يرجع الفضل فيه
يف املقام األول إىل تجمع أبناء الوطن عىل قلب
رجل واحد وانطالقهم من خالل أهداف واحدة
تسعى دامئاً إىل إعالء شأن الدولة والوطن  .ويعد
النموذج الذي حققته دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف االتحاد والتآخي ،منوذجاً يُحتذى به
عىل املستوى الدويل والعريب ،حيث قدم هذا
النموذج أفضل صور الحرص واملحبة بني أبناء
الوطن عىل أن يكونوا عىل قلب رجل واحد ،وأن
يعملوا جميعاً بفكر متحفز ووثاب نحو مل شمل
الوطن وتأكيد وحدته وتضامنه ،واالستفادة من
كافة مقومات ومرتكزات ذلك يف بناء دولة
قوية وشابة والحفاظ عىل نسيج املجتمع
مرتابطاً يفتخر به اآلباء واألبناء ويستغل كافة
الطاقات الفكرية والبدنية واإلمكانيات العلمية
والتكنولوجية من أجل صنع مستقبل زاهر لهذا
الوطن .وإنه ملن دواعي الفخار واالعتزاز ألبناء
الوطن بدولة اإلمارات العربية أنهم اليوم متتلئ
صدورهم بعطر نسامت الوطن الواحد والهدف
الواحد ومسرية البناء واالرتقاء التي ال مثيل لها،
وتعلو أصواتهم بنغامت الفرح والسعادة وتعلو
وجوههم مالمح الزهو واالعتزاز عند احتفالهم
بعيدهم الوطني ،وملا ال فهذا العيد ميثل حجر
الزاوية يف بناء الدولة وتكامل عنارصها وبدء
رحلة مسريتها الفاعلة نحو تحقيق أمانيهم
وطموحاتهم ،كام مهد التكامل الطريق البناء
والعطاء الالمحدود ملواصلة مسرية النجاح دون

كلل أو ملل ،ومن أجل ضامن استمرار املسرية
عىل النحو املرجو واملأمول  .وأيضاً ميثل هذا
العيد ترسيخاً ملفهوم الوطن الواحد والشعب
الواحد والقيادة الواحدة والتي تبذل كافة
طاقاتها من أجل إسعاد أبناء الوطن ،كام تتالقى
أفكار الجميع يف بوتقة واحدة مليئة بالرغبات
والدوافع اإليجابية والطموحات املقرتنة باألفكار
اإلبداعية لصنع غد أفضل ومستقبل قد تعجز
الكثري من املجتمعات عن صنعه ،السيام يف ظل
عدم توافر ما يتوفر ملجتمع اإلمارات من أسس
حرص أبناء الوطن عىل ترسيخها والعمل وفقاً
ملبادئها ومفاهيمها .
ويعد هذا اليوم ،ويف ظل ما تم إنجازه
من إنجازات منذ بدء االتحاد ،إعالناً وعنواناً
لحقائق عدة تظهر جلية واضحة عن عند
االحتفال بهذه املناسبة يأيت يف مقدمتها املكانة
الرفيعة والسامية التي أصبحت تحظى بها
دولة اإلمارات يف مقدمة العديد من الدول،
ويف مصاف الدول ذات العراقة يف الحضارة
والتاريخ ،وكذلك حجم املحبة والوالء والرضا
لدى أبناء الوطن تجاه وطنهم األم ،ومقدار
ما يبذلوه من عطاء ،وما يقدمونه من جهد
إلعالء شأنه ومكانته ،والذود بكل غال ونفيس
من أجل رفعته ،ومقدار االستثامرات سواء يف
املجاالت الصناعية أو التجارية أو الخدمية،
والرغبة األكيدة لدى كافة أبناء األوطان األخرى
يف القدوم إىل الدولة سواء للعمل أو لغرض
السياحة ولرؤية املظاهر املتعددة من الجامل
والرقي سواء يف التصميم أو روعة البناء أو
الحدائق واملتنزهات الخرضاء ،وأيضاً السلوك
الحضاري الراقي واملعاملة الودودة من كافة
القامئني عىل الخدمات املقدمة ألبناء الوطن
واملقيمني والقادمني إليه وهناك مام ال شك فيه
الكثري من الحقائق األخرى التي تظهر واضحة
للعيان والتي يعجز اإلنسان عن حرصها ،والتي
تعكس ما تحققه دولة اإلمارات يوماً بعد يوم،
وعاماً بعد عام ،والتي يتم االحتفال بها وتذكرها
دامئاً خالل االحتفال السنوي بالعيد الوطني
للدولة .وانطالقاً مام سبق تحرص دولة اإلمارات
وكافة مؤسساتها عىل إبراز مظاهر االحتفال
املختلفة بالعيد الوطني لتأكيد مردوده عىل
املستوى الوطني ،وللتقدير الدائم ملا حققه
قادة هذا الوطن من حكام اإلمارات وأولياء
العهود من ترسيخ مفهوم الوحدة وتوفري كل
سبل الدعم لتعزيز أركانها وصون بنائها لتبقى
قامة الوطن الواحد عالية خفاقة ،ولتحتفل
الدولة وأبناؤها يف كل يوم وطني باملزيد من
اإلنجازات واملكتسبات.

حوار

المقدم عوض الكندي رئيس تحرير مجلة :999

حريصون على التواصل مع مختلف فئات المجتمع
منحها قدمها على غيرها ميزة السبق،فكانت صفحاتها مميزة تتناول مختلف المواضيع دون استثناء ما يؤهلها
لمنافسة العديد من المجالت التي تصدر بالدولة وليست الشرطية أو األمنية المتخصصة فحسب :بدأت مع بدايات
الدولة األولى فامتازت بعراقتها وتاريخها الذي أستمدته من عبق تاريخ اإلمارات المجيد ورافقت مراحل تطورها وتقدمها،
وكان لها أيض ًا نصيب من هذا التطور والتقدم الذي نالته حتى أفضت الى ماهي عليه األن  .تعاقب على رئاسة
تحريرها العديد من األسماء حتى رست سفنها اليوم عند شاطىء المقدم عوض الكندي ،والرجل اليبخس
واضح مثل بصماته على صفحات المجلة التي نالت حصتها من الدعم الذي التبخل به
جهده أحد فهو
على كل مشروع يسعى إلى ترسيخ مفهوم األمن والطمأنينة في البالد ،لذا فقد
وزارة الداخلية
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان واضح ًا جلي ًا كي تستمر المسيرة ،ومن
كان دعم
فكره الثاقب استنارت فكانت منبر ًا للرأي الحر الذي يعبر عن رؤى متعددة لمفهوم
األمن واألمان الذي تعيشه البالد 999 .تصدر اليوم بأشكال متعددة ومحتوى متعدد
تحمله ملحقاتها لتكون تحت يد القراء بمختلف ثقافاتهم ،دون استثناء ،واضحة ،صريحة،
مفهومة ،سلسلة التعبير الغموض فيها ،عن هذه المجلة وجديدها ومسيرتها كان لنا هذا
اللقاء مع رئيس تحريرها المقدم عوض الكندي.
حوار  :سعد الدغمان

عيشي بالدي 2012
ما جديدكم؟

نستعد للمشاركة يف احتفاالت الدولة
ووزارة الداخلية والقيادة العامة لرشطة
أبوظبي باليوم الوطني الـحادي واألربعني لقيام اتحاد
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك عرب إصدار
امللحق السنوي ملجلة « ،»999والذي يحمل عنوان:
«عييش بالدي  ،»2012والذي يتضمن أبرز توجيهات
ومبادرات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
وأبرز فعاليات وإنجازات وزارة الداخلية ورشطة
أبوظبي خالل العام  ،2012باإلضافة إىل حوارات
وكلامت خاصة من كبار ضباط وزارة الداخلية ورشطة
أبوظبي ،ومن قادة الرشطة يف مختلف إمارات الدولة.
وستقيم املجلة احتفالها السنوي باليوم الوطني يف
أحد فنادق أبوظبي ،بحضور كبار الضباط ،وعدد من
الشخصيات ،وممثلني عن الرشكات الراعية وعن وسائل
اإلعالم ،حيث سيطلق الكتاب السنوي الخاص باليوم
الوطني بعنوان «فخرنا خليفة» ،والذي سيتضمن أبرز
الفعاليات واإلنجازات التي شهدتها الدولة خالل العام
 2012يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
حلقة وصل بين الشرطة والمجتمع
بصفتكم رئيس تحرير مجلة أمنية ،كيف
تنظرون لإلعالم األمني بالدولة،
وهل حقق أهدافه؟

نجحت الصحافة الرشطية بالدولة يف
تحقيق األهداف التي أسست من أجلها،
فقد أصبحت حلقة وصل بني الرشطة من جهة وأفراد
ومؤسسات املجتمع من جهة أخرى ،واملرآة التي
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تعكس اإلنجازات الكبرية التي تحققها وزارة الداخلية
والقيادات العامة للرشطة بالدولة يف مختلف املجاالت،
وهي تشارك يف التوعية اإلعالمية واألمنية للجمهور،
مام يسهم يف الحد من املخالفات والحوادث والجرائم
التي قد تحصل ،كام تشارك يف ترسيخ الثقافة األمنية
واالجتامعية لدى مختلف فئات املجتمع لتسهم يف
تعزيز مسرية األمن واألمان بالدولة.
مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية

استقطاب كتاب من خارج الوسط األمني،
هل عاد بالنفع على المجلة ،وزاد من إقبال
الجمهور عليها؟

انطالقاً من كون مجلة « »999مجلة الثقافة
االجتامعية واألمنية ،وانطالقاً من حرصها عىل
التواصل الدائم مع مختلف فئات املجتمع ،وألن تناول
املشكالت االجتامعية والجرائم وغريها من القضايا
هي موضع اهتامم جميع فئات املجتمع ،عملت
املجلة عىل استقطاب كتَّاب من خارج الوسط األمني
يكتبون زوايا وموضوعات شهرية يف العدد الرئيس من
املجلة ،أو يف ملحق «مجتمع الرشطة» أو يف مجلة
« »999اإلنجليزية حتى ال تبقى املجلة مقترصة عىل
الجانب الرشطي فقط كام هو املفهوم القديم يف
الصحافة الرشطية ،وهؤالء الكتَّاب هم كتَّاب قديرون
ومعروفون من داخل الدولة وخارجها وميثلون مختلف
فئات املجتمع.
كام أن مجلة « »999كأي وسيلة إعالمية لديها
مراسلون يف مختلف إمارات الدولة ،بعضهم يتوىل
إعداد أبواب ثابتة وشهرية يف املجلة ،والبعض
اآلخر يزودها بني فرتة وأخرى بتحقيقات وحوارات
خاصة ،األمر الذي زاد من إقبال الجمهور عىل رشاء
ومطالعة املجلة ،وهذا ما ملسناه من خالل ردود

الفعل اإليجابية التي تصلنا من القراء .ومجلة «»999
تهتم مبوضوع«،:الرتكيبة السكانية» يف دولة اإلمارات،
وتعنى بجميع رشائح املجتمع من مواطنني ومقيمني
من مختلف الديانات والثقافات والجنسيات ،وذلك
ألن مهمة الرشطة هي خدمة جميع فئات املجتمع،
وهدف املجلة اإلسهام يف أن ينعم املجتمع باألمن
والسالمة من خالل تقديم خدمات رشطية عالية
الجودة للمواطنني واملقيمني ،وهذا من ضمن شعارها،
«مفهوم جديد لعالقة الرشطة باملجتمع».
خرجنا نحو إطار الثقافة

خرجتم من التخصص الذي وجدت المجلة
من أجله «األمني» إلى صفحات متنوعة،
كيف تصف لنا هذه التجربة ،وهل هي نافعة
برأيك؟

بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،ومبتابعة من سعادة اللواء خليل
داوود بدران مدير عام املالية والخدمات يف القيادة
العامة لرشطة أبوظبي ،رئيس لجنة تطوير مجلة
« ،»999حرصنا يف املجلة عىل الخروج من التخصص
أو اإلطار الضيق لإلعالم الرشطي إىل إطار إعالم الثقافة
االجتامعية واألمنية من خالل تطبيق شعارنا« ،مفهوم
جديد لعالقة الرشطة باملجتمع» ،وذلك يف ظل سعي
بعض املجالت نحو اإلثارة الصحفية لزيادة انتشارها،
مقابل الحاجة إىل مجلة تتناول املشكالت االجتامعية
والجرائم وغريها من القضايا بشكل موضوعي ومتوازن
ومستند إىل مصادر موثوقة ،لذلك أضفنا عىل مجلة
« »999ومالحقها أبواباً جديدة وصفحات متنوعة
كانت ناجحة ونافعة يف إرضاء مختلف أذواق القراء،
وهذا ما أشار إليه الفريق سمو نائب رئيس مجلس

,,

حوار

الصحافة الشرطية بالدولة
نجحت في تحقيق األهداف
التي أنشئت من أجلها
(عيشي بالدي )2012يتضمن
توجيهات ومبادرات سيف
بن زايد والداخلية وشرطة
أبوظبي

الوزراء وزير الداخلية ،عندما بادر سموه خالل العام
 2009مشكورا ً إىل تكريم فريق عمل املجلة ،حيث
و َّجهنا سموه باالستمرار يف هذا التوجه.
تعاون مثمر

ما مدى تعاونكم مع وسائل اإلعالم األخرى؟

نتعاون مع وسائل اإلعالم األخرى مثل
الصحف املحلية ،ووكالة أنباء اإلمارات (وام)
وتلفزيون الشارقة ،والتي أصبحت مجلة “ ”999
تحظى باهتاممها .أما بالنسبة إىل املجالت األمنية
األخرى يف الدولة ومنها مجلة« :العني الساهرة»،
فهناك تعاون يف تبادل األخبار واملعلومات والصور،
وقد بادرت مجلة « »999إىل تكريم ممثيل وسائل
اإلعالم واملجالت األمنية ،و«جمعية الصحفيني» يف
اإلمارات وعدد من كبار الصحفيني يف الدولة وذلك
خالل االحتفال مبرور  40عاماً عىل تأسيس املجلة عام
 ،2010وتقديرا ً لتعاونهم املثمر معها.
زيادة انتشار

هل لكم مشاركات وتغطيات خارجية؟

تشارك املجلة يف الكثري من الفعاليات
التي تقام خارج الدولة ،وتتوىل عن طريق
مراسليها تغطيتها بأخبار وموضوعات تنرش يف العدد
الرئيس أو يف «مجتمع الرشطة» ،ثم توزع عىل وسائل
اإلعالم األخرى .وأذكر يف هذا املجال عىل سبيل املثال
ال الحرص املشاركة يف «معرض القاهرة الدويل للكتاب»
عامي  2008و ،2009ويف «امللتقى العريب لإلعالم
السياحي» يف مرص عام  ،2011ويف امللتقى العلمي
األول لإلعالم األمني  -ملتقى رؤساء تحرير املجالت
األمنية العربية الذي عقد يف العاصمة السعودية
الرياض عام  ،2012وتعترب هذه املشاركات فرصة
مهمة للتعريف باملجلة ،وزيادة انتشارها ،واستقطاب
مراسلني وكتّاب جدد لها.

يتجلى دورنا بالتوعية

هل تعتقد أن مجلتكم ساهمت كجزء من
اإلعالم األمني في الحد من الجريمة؟

يتجلىّ دورنا يف هذا اإلطار باملشاركة يف
توعية مختلف فئات املجتمع بالدولة من
مواطنني ومقيمني من أخطار الجرائم ،واألرضار التي
تسببها للفرد واملجتمع ،والعقوبات التي تفرض عىل
مرتكبيها ،وميكننا القول إن «درهم توعية خري من
قنطار عقاب» .ونركز يف إصداراتنا خصوصاً يف مجلة
«أطفال  »999عىل رشيحة األطفال من عمر  4إىل ،8
وذلك ضمن «رؤية اإلمارات  »2021و«رؤية إمارة أبوظبي
 »2030ألن هؤالء األطفال سيصبحون يف املستقبل أولياء
أمور وسيقودون مركبات عىل الطرقات وغري ذلك ،وغرس
الثقافة األمنية واالجتامعية والحد من الجرائم لديهم
مسألة مهمة ومفيدة .ويف املجال نفسه ،نركز يف مجلة
« »999اإلنجليزية عىل املقيمني من مختلف الديانات
والثقافات والجنسيات الذين يتحدثون اللغة االنجليزية،
وذلك بهدف تعريفهم بدولة اإلمارات وعاداتها وتقاليدها
والقوانني املطبقة فيها ،لتوعيتهم برضورة احرتام هذه
األمور املهمة ،ولتخفيف نسبة الجرائم بينهم.
حريصون على مواكبة التطور

العمل اإلعالمي في تطور مستمر ووسائله
متعددة ،فهل تواكبون تطوير كوادركم
الصحفية من هذا المبدأ ،وما يستجد على
الساحة من تطوير؟

لدينا يف مجلة « »999ولله الحمد كوادر
صحفية مميزة ،ونحن نحرص عىل مواكبة
التطور املستمر يف العمل اإلعالمي عرب تزويد
كوادرنا بأحدث الربامج والتجهيزات اإلعالمية مثل:
الكمبيوترات والكامريات ،ويشارك الكثري من كوادرنا
يف دورات تدريبية لتطوير قدراتهم ،ومواكبة ما
يستجد عىل الساحة اإلعالمية من تطوير.

نغطي كل المجاالت األمنية
والشرطية

هل غطت صفحاتكم واقع الحياة األمنية
والشرطية على مستوى أبوظبي والدولة
عامة ،أم أن هناك مجاالت معينة ال زالت
بحاجة إلى تغطية؟

خصصت مجلة « »999ملحقاً شهرياً خاصاً
هو« :مجتمع الرشطة» يرصد واقع الحياة
األمنية والرشطية عىل مستوى أبوظبي والدولة عامة
من خالل التحقيقات واألخبار واملقاالت التي تنرش
فيه ،والتي ت ُلقي الضوء عىل أبرز الفعاليات واإلنجازات
التي تحصل كل شهر عىل مستوى وزارة الداخلية
ورشطة أبوظبي ومختلف القيادات العامة للرشطة يف
الدولة ،وقد شهد «مجتمع الرشطة» منذ عام  2007وال
يزال تطورا ً يف التحرير واإلخراج ليغطي كل املجاالت
األمنية والرشطية يف الدولة.
كام تصدر املجلة مالحق يف املناسبات مثل :ملحق
عن «أسبوع املرور ويوم الدفاع املدين» ،وملحق عن
«اليوم العاملي للمخدرات» ،وملحق عن «السفر برا ً»،
وكذلك تخصص املجلة صفحات إضافية ملواكبة هذه
املناسبات.
ثقة ورضا القراء
ما الطموح؟

طموحنا كعاملني يف مجلة « »999هو
الحصول أكرث فأكرث عىل ثقة ورضا القراء
ومختلف فئات املجتمع يف ظل املنافسة مع املجالت
األخرى املوجودة يف األسواق ،والعمل بتوجيهات
من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،
ومبتابعة من سعادة اللواء خليل داوود بدران
عىل التطوير الدائم للمجلة مضموناً وشكالً ،وعىل
التواجد لدى كل أرسة يف مجتمعنا ،لتستمر املجلة
يف تحقيق شعارها «مفهوم جديد لعالقة الرشطة
باملجتمع».
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تعد األولى من نوعها

شرطة عجمان تفوز بجائزة أفضل موقع
إلكتروني على مستوى الشرق األوسط
فازت القيادة العامة لشرطة عجمان ،بجائزتين على مستوى دول الوطن العربي في مجال أفضل المواقع
اإللكترونية الحكومية على شبكة اإلنترنت ،فقد حصدت جائزة أفضل موقع إلكتروني أمني عسكري ،وجائزة أفضل
موقع إلكتروني استراتيجي ،ضمن فئات جائزة درع الحكومة اإللكترونية العربية  ،2012التي نظمتها جامعة الدول
العربية ،بالتعاون مع أكاديمية جوائز اإلنترنت في المنطقة العربية بهدف تمييز جهود الحكومات العربيّة التي
أسست مواقع إلكترونيّة لها على شبكة اإلنترنت لتقديم الخدمات ،وتوفير المعلومات بالشفافية للجمهور ،بناء
ّ
على التكنولوجيا التي تستخدمها الحكومات اإللكترونية العالميّة.
إعداد  :زينب يحيى المعز  -تصوير  :مصطفى إيبي

وقال املقدم محمد شيبان سويدان ،رئيس
قسم الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت
بالقيادة العامة لرشطة عجامن ،إن القيادة
العامة حصلت عىل جائزتني ،ومتثلت األوىل
يف درع الحكومة اإللكرتونية يف نسختها
الثالثة عىل مستوى الدول العربية ،بينام
الجائزة الثانية ،وهي (بان أرب) كانت
أوسع وأشمل من سابقتها ،حيث شملت
جميع القطاعات عىل مستوى الوطن
العريب ،وهي يف موسمها الثامن عىل
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التوايل ،فنالت القيادة أفضل موقع إلكرتوين ليعد ذلك أول مشاركة لوزارة الداخلية
يف مثل هذه الجوائز ،وتم تقديم عرشين جائزة ضمن املسابقة يف ست فئات هي،
أفضل حملة تسويق رقمي ،وأفضل موقع للتجارة اإللكرتونية ،وأفضل موقع إلكرتوين
عريب ،وأفضل موقع جديد ،وأفضل حملة إعالمية اجتامعية ،باإلضافة إىل فئة أفضل
موقع حكومي التي فازت بها البوابة الرسمية للقيادة.
ومن أهم عوامل فوز املوقع ،قال سويدان ،إن املوقع تضمن العديد من األبواب
والخدمات الرئيسة والهامة للجمهور ،ومنها األمور املتعلقة باملرور مثل كيفية
تجديد رخص القيادة ،وخدمة ترويج منتجات نزالء املؤسسات العقابية ومواعيد
الزيارة ،وآخر األخبار واألنشطة اإلعالمية ،باإلضافة إىل فيديو توعوي مروري عن
مخاطر عدم االلتزام باألنظمة والقواعد املرورية ،كام كان لتدشني صفحات التواصل

زيارة ميدانية

بلغ زوار الموقع مليون و  600زائر ،مما يؤكد مدى تفاعل الجمهور مع القيادة العامة لشرطة
عجمان ،ومتابعتهم لها ،وحرصهم على التعاون لحفظ أمن وسالمة اإلمارة.
االجتامعي للموقع الدور الكبري ،مواكب ًة ملا تقوم به التقنية من إيصال املعلومة
بشكل أرسع ومتطور للمتصفح ،فضالً عن وضع كامريات تنقل الزائر مبارشة إىل
شوارع اإلمارة وتطلعه عىل آخر املستجدات ،وجانب يتعلق باالستشارة القانونية،
وغريها من الخدمات الهامة  .وأكد املقدم محمد سويدان عىل مدى اهتامم
املسؤولني والقادة ،وعىل رأسهم العميد عيل عبدالله علوان قائد عام رشطة عجامن،
و العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب القائد العام لرشطة عجامن حول
االستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت التي أصبحت املحرك األسايس لعجلة
التنمية يف األلفية الثالثة ،واالهتامم السامي الذي أولوه إليجاد اسرتاتيجية وطنية
لتنمية قدرات املواطنني ومهاراتهم يف التعامل مع تقنية املعلومات ،مؤكدين الوالء
والعرفان لبذل املزيد من اإلنجازات والنجاحات عىل املستوى العاملي.
ولفت سويدان بأن الجوائز تهدف إىل توسيع إلهام املصممني وتوثيق أعاملهم،
ويف الوقت ذاته تكايفء قدراتهم يك يعملوا عىل مواصلة تحسينها .وتتطلع أيضاً
إىل تعميق روح االبتكار لدى مصممي املواقع يك تتناسب مع املعايري االحرتافية
والدولية ،وترويج الفرص الثقافية واإلنتاجية من أجل تطوير مجتمع تفاعيل تحفيزي
يهدف إىل إكساب هذا القطاع اإللكرتوين التقدير املنشود باألسلوب األكرث متيزا ً .

جوائز مهمة
وأكد الرائد محمد مـــاجد النعـــيمي،
رئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة ،أن
حصول القيادة العامة لرشطة عجامن عىل
عدد كبري من الجوائز املهمة ،خالل الفرتة
املاضية ،أهمها حصول املنطقة األمنية
بعجامن ممثلة يف «القيادة العامة لرشطة
عجامن واإلدارة العامة لإلقامة وشؤون
األجانب ،واإلدارة العامة للدفاع املدين» ،عىل
املركز األول يف فئة املنطقة األمنية املتميزة
يف مسابقة جائزة اإلمارات للتميز الحكومي ،ثم حصول القيادة العامة لرشطة
عجامن عىل جائزة أفضل موقع إلكرتوين أمني عسكري ،والجائزة الذهبية ألفضل
موقع إلكرتوين اسرتاتيجي عىل مستوى الوطن العريب ،من قبل منظمة التنمية
اإلدارية املنبثقة من جامعة الدول العربية ،لهو فخر واعتزاز لكل العاملني ،وتأكيدا ً
عىل حرص القادة عىل اهتاممهم املبارش يف توفري كافة اإلمكانات للوصول إىل
الهدف املنشود يف وضع القيـــادة العامة يف أعىل مســـتوى  .ولفت إىل أنه تم
الرتكيز من جانبهم عىل األخبار واطالع الجمهور عىل آخر املستجدات من الجانب
اإلخباري والخدمات املقدمة من حمالت توعوية أو أنشطة إعالمية مختلفة،
وعىل إنجازات القيادة العامة منذ تأسيسها  ،باإلضافة إىل إعداد معرض صور
متجدد يومياً ،ومسابقات للجمهور ،فضالً عن اإلرشاف عىل رسائل الجمهور من
استفسارات أو شكاوى والعمل عىل حلها ومتابعتها برسية تامة وعدم إهاملها
مطلقاً  .وأشار النعيمي إىل أن زوار املوقع بلغ مليون و  600زائر ،مام يؤكد مدى
تفاعل الجمهور مع القيادة العامة لرشطة عجامن ،ومتابعتهم لها ،وحرصهم عىل
التعاون لحفظ أمن وسالمة اإلمارة .

خصائص تفاعلية
ومن جانبه يقول النقيب خليل إبراهيم
الحامدي ،مدير فرع الخدمات اإللكرتونية
بأن املوقع ،اإللكرتوين يضم مجموعة من
الخصائص التفاعلية التي متكن متصفحها من
التفاعل مع مبادرات الحكومة وطرح اآلراء
واألفكار عن مختلف خدماتها من خالل
صفحات خاصة عىل مواقع اإلعالم التفاعيل
مثل فيسبوك ،وتويرت ،واليوتيوب ،كام
يضم املوقع قسامً خاصاً لتقديم املقرتحات
والشكاوى لطرح املواضيع ذات العالقة بالجهات وخدماتها ،واستطالعات الرأي
واستبيان التصويت يف عدد من املوضوعات التي تتعلق بالخدمات الحكومية  .كام
محتوى
توفر الحكومة من خالل املوقع العديد من امللفات والوثائق التي تضم
ً
مفتوحاً لالستخدام وإعادة االستخدام ضمن مفهوم “البيانات املفتوحة” ،والذي
تهدف الحكومة من ورائه إىل إبراز البيانات وإتاحتها للجمهور وإطالع الناس عىل
اإلحصائيات والتقارير والدراسات الخاصة بالحكومة .ويف معرض تعليقه عىل الحدث
قال “ :نحن نشعر بالفخر لتلقي هذه الجوائز التي تعكس منهاج القيادة العامة يف
مواكبة التطور التقني ،سعيًا لتوفري خدماتنا للجمهور واالرتقاء مبستوى هذه الخدمات،
ولضامن التواصل مع رشيحة أوسع من الجمهور .إن التطور من خالل التكنولوجيا هو
املستقبل ،بل إن مزاولة األعامل اليوم باتت تقوم عىل تطبيقات الحاسوب والشبكة
اإللكرتونية ،ولذا فإننا نأخذ مهمة تطوير موقعنا اإللكرتوين عىل محمل الجد ،ونواصل
تحديثه بآخر املعلومات الخاصة بخدماتنا ،وقد حرصنا عىل أن يكون تنظيم املوقع
عىل درجة كبرية من البساطة ليسهل عىل الجميع استخدامه”.

أداة إعالم
وأضافت املالزم أول نورة سلطان الشاميس ،مديرة فرع الشؤون اإلعالمية :إن الفوز
جاء لعدة اعتبارات ،منها أن «املوقع» يعد أداة من أدوات إعالم الجمهور ،وتعريفهم
بخدماتها املختلفة ،خصوصاً املرورية واستقبال مقرتحات الجمهور والتواصل معهم
عىل مدار الساعة ،وغريها من الخدمات التي تقدمها القيادة العامة للرشطة ،وفقاً
آللية متطورة ومعايري دولية متفق عليها  .ولفتت إىل إن الفوز بالجائرة له مزايا
وفوائد عدة ،أهمها تعزيز سمعة القيادة العامة ومساعدتها عىل الرتويج لخدماتها
دولياً ،حيث تعد املنافسة جزءا ً من جهود القيادة العامة يف (بان آراب ويب أووردز)
الهادفة إىل تقدير املواقع االلكرتونية والرتويج لها ،وإىل تحسني مستويات اإلبداع يف
التصميم والتطوير ،واإلسهام يف تطوير الخدمات ورفع كفاءة املنتسبني وتشجيعهم
عىل روح اإلبداع ،كام تهدف املنافسة إىل خلق مجتمع عاملي فعال يشجع التواصل
والتفاعل يف مختلف القطاعات ،كام يوفر أحدث البيانات وأكرثها تقدماً ،إضافة إىل
الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار.
وتسعى القيادة العامة دوماً للتطوير واالرتقاء إىل األفضل ،فقد حصلت عىل
العديد من الجوائز والشهادات التقديرية للتميز الحكومي ،ونؤكد عىل استمرارنا يف
مواصلة الجهود لنيل الجوائز يف املستقبل .

العدد ( ) 3

ديسمبر 2012

39

تحقيق

تحدثن عن تجاربهن مع المخدرات

نساء خلف القضبان بسبب اإلدمان
رغم اهتمام معظم المؤسسات في المرأة وتهيئة كل الظروف من أجل دعمها ومساندتها في المجتمع ،إال أنه
عام وراء عام تزداد نسبة المضبوطات في قضايا المخدرات حتى أصبحت جرائم المخدرات هي أكثر األنماط اإلجرامية
انتشارا بين النساء ،مما يستوجب العمل بكل حزم للتصدي لهذه الظاهرة ،والتي تهدد الكثير من المجتمعات،
والسيما أنها تشترك في الكثير من عمليات التهريب ،ونتيجة للتصدي لها بقوة باتت العديد منهن وراء القضبان،
وتحكي من خلف الجدران قصص وحكايات( .العين الساهرة ) رصدت قصص العديد من سجينات المخدرات من
خلف القضبان ،والتقت العديد من رجال األمن والتربية إللقاء الضوء على هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار
المجتمع .

تحقيق  :زكي األشقر

زيادة ملحوظة في قضايا المخدرات

قال مدير إدارة املخدرات يف ديب ،اللواء عبد الجليل مهدي
العساموي يف ترصيحات صحفية ،إن هناك زيادة يف عدد
قضايا املخدرات بنسبة  ،٪13.9وبواقع  720قضية منذ
بداية العام الجاري ،تورط فيها  1022متهامً ،مقابل 630
قضية خالل األشهر التسعة األوىل من العام املايض ،تورط
فيها  881متهامً .وقال العساموي ،إن جنسيات املتهمني
املضبوطني خالل العام الجاري تفاوتت بني  455خليجياً،
اللواء عبد الجليل مهدي
و 201من دول عربية ،و 366من دول أجنبية ،الفتاً إىل أن
الكميات املضبوطة شملت  86.3كيلوغراماً من الهريوين ،و 277كيلوغرام حشيش،
و 52كيلوغرام أفيون ،و 197كيلوغرام كوكايني ،و 171كيلوغراماً من مخدر الشبو،
وستة كيلوغرامات من مخدر سبايس ،وكيلوغراماً من املاريغوانا ،و 790غراماً من
مخدر الخشخاش ،و 1830غراماً من القات.
وعزا العساموي زيادة الضبطيات خالل العام الجاري إىل الرتكيز عىل الرؤوس الكبرية
من املوزعني والتجار ،مام ساعد عىل ضبط عدد كبري منهم ،وبحوزتهم كميات من
املخدرات ،فضالً عن التعاون املثمر مع أجهزة املكافحة الدولية يف بالد مختلفة،
موضحاً أن اإلتجار باملخدرات جرمية ال ميكن االقتصار عىل مالحقتها محلياً فقط.

قضايا النساء بالمخدرات من أكبر التحديات

وتقول عفراء البسطي املدير التنفيذي ملؤسسة ديب لرعاية
النساء واألطفال ،إن قضايا املخدرات التي ترتكبها النساء
جاءت نتيجة حب املتعاطيات لهذه اآلفة الخطرة للامل
وخاصة التي تقوم بها نساء من خارج الدولة عرب مطار ديب
الدويل ،وقد لوحظ يف اآلونة األخرية زيادة نشاط املرأة،
ولكن نجح رجال األمن يف الدولة يف إحباط العديد من
املحاوالت .وأضافت البسطي ،إن اإلشكالية التي نواجهها
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اليوم ،واملتمثلة يف قضية اإلتجار باملخدرات و البرش باتت تشكل أحد التحديات
الكبرية بالنسبة للمرأة التي يواجها العامل بأرسة ليس يف دولة اإلمارات لوحدها ،
واملتابع لهذه القضايا يدرك حجم التشعبات املرتبطة بها والتي ميثل نظام االقتصاد
العاملي الحديث نقطة الفصل فيها.وأضافت :عىل الرغم من تعايل األصوات املنادية
بحقوق املرأة يف رشق العامل وغربه ،ورغم انتشار جمعيات حقوق اإلنسان وحقوق
املرأة بشكل خاص ،إال انه ما زال جسد املرأة ميتهن ويباع يف جميع أرجاء البسيطة،
وتعترب املخدرات وتعاطيها أحد الطرق المتهان املرأة  ،ويعود ذلك لسبب رئيس
واحد ،وهو أن استغالل جسد املرأة جنسياً وتوظيفه يعترب صناعة حيوية بالنسبة
القتصاد كثري من الدول ،إن مل يكن العمود الفقري لبعض االقتصاديات العاملية.

الفقر واألحوال المادية

ويقول الدكتور عىل إبراهيم أستاذ الرتبية ،إن إقدام النساء
عىل التعاطي واإلتجار باملخدرات ،جاء نتيجة ألوضاعهن
املعيشية الصعبة ،وكذلك الرتبية األرسية بسبب التفكك
األرسي ،مام أدى إىل ارتكاب النساء يف الكرب لعدة جرائم،
حيث تستخدم املرأة يف تجارة املخدرات من قبل التجار
ذات النفوذ ،فالفقر وسوء األحوال املادية وقلة الحال
الدكتور علي ابراهيم
لعبت دورا ً يف تورط بعض النساء يف الجرمية ،وأغلبها
جرائم املخدرات .ويف كثري من الحاالت يتسم انحراف النساء
بوجود اختالل يف قيم املنحرفات  ،وعدم اتزان يف تصوراتهن واعتقاداتهن ،ولكن قد
يكون الندم عىل ما فعلته من أعامل بعد ضبطهن وتابع الدكتور عيل ،ويُعزى هذا
األمر إىل ضعف البناء الديني ومبدأ التسليم لله تعاىل  ،واالنقياد لرشعه  ،واتباع
بعض الشعارات التي تنادي بالحرية أو الحداثة  ،والتمرد عىل القيود املوروثة عن
الديانات والتقاليد  .وقد تبني يف البحث عن جرائم النساء بدولة اإلمارات ،أن جميع
املنحرفات يعارضن قيم املجتمع  ،والقيم الدينية وميلن إىل الحداثة والحرية.

تحقيق

اللواء عبد الجليل مهدي:

« هناك زيادة في
عدد قضايا المخدرات
من الصعب اقتصار
مالحقتها محليا
فقط »
إجراءات رادعة

وشددت الدكتورة سحر عبد الفتاح ،عىل أهمية التامسك
األرسي ومراقبة الفتيات والنساء بوجه عام ،وتقول ،لقد
تسبب سفر املرأة أو الفتاة غري املنضبط إىل بعض البلدان
املعروفة إىل انفتاحها عىل أنواع من الفساد الخلقي
والسلوك اإلجرامي ،واستخدام بعض النفوس املريضة
من النساء للعمل والتعاطي مع هذه اآلفة الخطرية،
الدكتورة سحر عبد الفتاح وهي املخدرات بأنواعها التي تهدد املجتمع.ونجد ،ويف
بعض األرس متتع الفتاة بحرية عجيبة يف تنقلها بني بلدان
العامل  ،سواء مع أرستها  ،أو لوحدها ،ولكن شددت الرشيعة اإلسالمية بأن تحفظ
املرأة كيانها ورشفها وسالمتها ،واملرأة التى تقوم بهذه األعامل هي مخالفة لكل
العقائد ،واألديان ،والقيم ،واألخالق .لذلك البد من وضع رادع قوي ضد النساء
اللوايت يتعاطني أو يتاجرن باملخدرات ،ألنها تشكل خطورة كبرية عىل األرسة ،ومن
خالل متابعتي لعدد من النساء املوقوفات ،أبدين ندمهن عىل األفعال التى قمن بها

هروب الفتاة وانحرافها

وأكد الدكتور عصام عبد املنعم أستاذ علم االجتامع ،أن
الدور الذي تلعبه املرأة يف هذا امليدان ،جاء نتيجة التفكك
األرسي والفقر ،وكذلك البيئة الخصبة التي تشجعها عىل
فعل ذلك ،ولعل من املفيد أن نقول  :إن مواجهة هذا النوع
من الجرائم يأيت أساساً من مستوى الوقاية ،أي معالجة
األسباب والعوامل التي تؤدي إىل انحراف املرأة ،أو ارتكابها
الدكتور عصام عبد المنعم
الجرمية ،وخاصة جرائم املخدرات .ويعترب هروب النساء أحد
أسباب تعرضهن لالنحراف والتعاطي ،أو املتاجرة باملخدرات،
وحسب علم االجتامع ،إن الفتاة الهاربة هي فتاة غري خاضعة للضبط وغري قابلة
لإلصالح ،وهذه غالباً ما تنزلق يف عالقات أخرى غري املخدرات ال ميكن التحكم بها،

وتشكل هذه الفئة من النساء خطرا ً دامئاً عىل املجتمع من الصعب إصالحه ،ونساء
قليالت يتنب بعد خروجهن من السجن ،وإن تنب وندمن عىل ما فعلنه ،يعدن مرة
أخرى ،حسب الظروف التى تحيط بهن.

حب ومخدرات

تقول األرملة (س.ع)  27عاماً التي مل تكشف عن اسمها الحقيقي ،والتي تحتجز
يف إحدى السجون :منذ اليوم األول لزواجنا كنت أكره زوجي ،وكنت أمتنى له
املوت وأرتاح من العذاب الذي أعيش فيه ،فهو يعمل يف املخدرات ،ولكن مل أدري
عنه شيئا ،وكان يحرض إىل املنزل مع عدد من الرجال ،ولكن ال أعرف ماذا يفعلون.
و ذات يوم طلب مني السفر إىل أحد البلدان اإلفريقية إلحضار حقيبة من أحد
األفارقة ،وفعالً سافرت وأحرضت الحقيبة ،ولكن كانت املفاجأة أن فيها مخدرات،
ونشأت بيني وبينه مشادة عنيفة ،حيث حاول قتيل عندما هددته بالرشطة ،هربت
إىل أحد أصدقائه  ،فرضبه عىل الفور وتويف يف الحال ،وجاءت الرشطة وضبطت
الحالة واملخدرات وتقول املتهمة إين نادمة عىل ذلك الفعل ،حيث ضاعت حيايت
كلها بسبب أعامل وأفعال زوجي .

أمي السبب

وتقول هند التي اكتفت بهذا االسم وعمرها  23عاما ،وموقوفة يف قضية نصب
ومخدرات :تأثرت بسلوك أمي السيئ منذ كنت طفلة صغرية ،حيث كانت أمي
بعد موت أيب تستقبل الرجال دون أن ندري من األمر شيئاً ،ويف إحدى املرات
وجدت أمي مع أحد الجريان يف حالة غري طبيعية ورائحة الدخان متأل املكان ،ثم
استفاقت أمي عىل دخويل ،ولكن مل تقل شيئاً يل يف ذلك اليوم ،وبعد أيام جاء أحد
الرجال وأدخلتني معه وأعطتنا (لفات) من السجائر التي بها مخدرات ،وأصبحت
منذ ذلك اليوم مدمنة عىل املخدرات حتى اعتقلنا جميعاً داخل الشقة بتهمة
تعاطي املخدرات واالتجار بها ،وتقول :الشك إين نادمة عىل األفعال التي قمت بها،
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ضاعت حياتي كلها
بسبب أعمال وأفعال
زوجي
أمي كانت السبب في
دخولي السجن
عملت بالمخدرات
لحاجتي للمال و رفقاء
السوء شجعوني
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عفراء البسطي:

قرار غير موضوعي

ولكن كانت السبب أمي التي أجربتني عىل ذلك .

رفقاء السوء

وتقول املطلقة املوقوفة ( ن  .م ) يف أحدي السجون داخل الدولة :سبب
انحرايف و تعاطي املخدرات كان رفقاء السوء ،وكذلك حاجتي املاسة للامل،
وتجربتي أين ألقي القبض عيل يف أحد املنافذ ،وبعد االشتباه يب أمر الضابط
املسؤول بتفتييش من خالل رشطية ،ووجدت داخل املالبس الداخية مواد
مخدرة ممنوعة كنت أنقلها لشخص داخل الدولة ،واآلن أنتظر مصريي بعد
أن ندمت عىل ما فعلت ،وعندما أخرج سأصبح إنسانة عدوانية أكره أهيل
واملجتمع ،ولكن لن أعود ثانية للعمل يف املخدرات ،ألنها طريق هالك لكل
إنسان يتعاطيها.

حاجتي للمال

وتقول األرملة ( ساندي) من الجنسية اآلسيوية :بعد أن تويف زوجي وضاقت
يب السبل يف توفري لقمة العيش يل وأبنايئ ،تعرفت عىل عدد من الصديقات
الاليت يروجن املخدرات وعرضن عيل العمل معهن من خالل توصيل بعض
أكياس املخدرات داخل الجيوب الداخلية من الحقيبة وتسليمها إىل أحد أبناء
جلديت يف ديب ،ولكن رسعان من تم اعتقايل يف مطار ديب ،بعد أن شك مفتش
الجامرك بالحقيبة وفتحها فسقطت عىل األرض ،وتم اعتقايل وتركت األوالد
عند أمي واآلن أنا نادمة عىل فعلت ،حيث تركت أمي املريضة وأبنايئ هناك.

النساء أقل من الرجال

وتساءلت دراسة حديثة عن قضايا املرأة واملخدرات حول ما كانت املرأة
جانية أو مجني عليها ؟ وما مدى كفاءة وفعالية املعالجة العقابية ملواجهة
هذه املشكلة ،فجاء يف الدارسة أن نسبة اإلتجار يف املخدرات تعترب بسيطة
يف اإلمارات باملقارنة مع بعض الدول ،وال تتعدي  ، ٪5وسيام أن معظم النساء
اللوايت ارتكنب جرائم املخدرات يف اإلمارات من الجنسية اإلفريقية أو جنوب
آسيا ،باإلضافة إىل أنه مل تسجل قضية واحدة ضد النساء يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وهذا يدل عىل الثقافة العالية التي تتمتع بها الفتاة
اإلماراتية ،وأكدت الدراسة أن عمليات الجرمية املنظمة ،وخاصة املخدرات
جاءت من جانب سيدات أجنبيات ،وإن كانت عمليات الضبط تكون محاطة
ببعض املحاذير كام أكدته الجهات األمنية داخل الدولة ،ولفتت الدراسة أن
جرائم املرأة يف املخدرات ليست بحجم جرائم الرجال ،وأن بعض السيدات
الاليت ضبطن بسبب ظروف اجتامعية جعلتهن يقعن يف أيدي رجال األمن .
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في ظل قيادتها الرشدية متمثلة بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -
حفظه اهلل  -احتلت اإلمارات مكانة مرموقة
بين دول العالم ،األمر الذي جعلها مضربًا لألمثال
في المحافل الدولية ومنظماتها ،وإن اإلنجازات
التي حققتها الدولة ،وفي كل المجاالت دليل
على احترام حقوق اإلنسان وصون كرامته ،وهذه
اإلنجازات ماثلة للعيان ،شاهدة على صفة التسامح
التي تنتهجها الدولة في تعامالتها سواء مع
مواطنيها أو المقيمين على أرضها.
لذا نقول اليوم ونحن نعيش أيامًا خالدة من تاريخ
دولتنا الحبيبة ،ونحن نحتفي بعيدها الحادي
واألربعين الذي كانت سنينه شاهدة على ما
ذكرنا،إن ماجاء من كالم في تقرير البرلمان
األوروبي ال يعدو أن يكون بعيدًا عن الموضوعية أو
بصريح العبارة قرارًا غير موضوعي بالمرة.
انطالقًا من شهادات حية ألناس يعيشون بيننا ال
يجدون مثل صيغ التعامل التي يعاملون بها في
اإلمارات حتى في بلدانهم ،وهو ما يدل على سمو
األخالق واحترام حقوق اإلنسان ،ما يشعر الجميع
فيها بالعدل والمساواة .
لقد كان القرار المسيء هذا تعبيرًا عن عدم الدراية
بالشأن اإلماراتي ،لذا كان متسرعًا غير مدروس ،وإال
فمن غير المعقول وال المنطقي أن تكون حقوق
العمالة غير مصانة ،ويفد البالد عشرات اآلالف سنويًا
بحثًا عن العمل ،والبحث عن فرصة لالستقرار في
اإلمارات ،إال إذا كانوا قد ملكوا الصورة الصحيحة
عن طبيعة التعامل الذي يوصف بطيب المعاملة
وعدم هدر الحقوق.
فالدولة التي تتعامل مع من يفد إليها بحثًا عن
استقرار يفتقده في بالده ،البد وأن يكون تعاملها
مع أبنائها في غاية السمو والرفعة  ،وهو ما حاصل
طبعًا .إن تلك االفتراءات لن تثني من عزمنا على بناء
بلدنا وفق ما نتصوره نحن ووفق تصورات قيادتنا
الرشيدة ،وهي أدرى بمصلحة شعبها وأكثر حرصًا
عليه وعلى مستقبله وأمنه ال وفق ما يريد اآلخرون.
والسيرة العطرة التي توارثتها اإلمارات وأهلها عبر
أياديها البيضاء لن تؤثر فيها مزاعم من يتصيد في
الماء العكر ،ونحن ماضون نحو البناء واالزدهار ،ولن
توقف مسيرتنا تصريحات هنا أو مزاعم مفبركة
هناك ،واإلمارات ال تحتاج لشهادة زور تطرحها فئة
أو منظمة أو برلمان  ،فهي واضحة شفافة وعادلة
بتعاملها ،ولكم أن تدققوا في نهجها متى شئتم،
واألبواب مفتوحة .
كل عام واإلمارات وقيادتها وشعبها بألف خير .

آفاق

« قضايا المخدرات
النسائية من أكبر
التحديات التى
نواجهها »

العقيد  .م  /صالح سالم الشمالي
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نقطة ضوء

الحس األمني والخطر الجرمي

«نتائج المواجهة»
الحس األمني هو الشعور أو اإلحساس المتولد داخل النفس  ،والمعتمد على أسباب وعوامل موضوعية تؤدي
إلى توقع حدوث لجريمة بقصد منعها أو ضبط مرتكبيها إذا وقعت بهدف القصاص من مرتكبيها.

إعداد  :محمد توفيق محمد
ويعتمد الحس األمني عىل عنارص ذات طبيعة مزدوجة تحدد طبيعتة وتباعد بينه
وبني ما قد يختلط به من وسائل املعرفة األخرى ،ووسائل اإلدراك املتباينة.
وأهم الخصائص التي متيز الحس األمني نوعان من العنارص أحدهام العنارص ذات
الطبيعة الوجدانية أو الحسية ،والتي تتمثل يف اتجاه االنطباع الداخيل أو الشعور
واإلحساس الذايت نحو أمر ما يجعل صاحبه يسلم بوجوده ويعتقد يف حدوثه ،أو
يتجه إىل التسليم بإمكانية حدوثه .فإذا ما صدق ذلك اإلحساس كانت النتيجة
منع جرمية قد يعد لها ،أو استجالء حقيقة تؤدي إىل كشف غموض جرمية وقعت
بالفعل.
وثاين العنارص هي العنارص املوضوعية التي تظهر مبظهر التوقع العقالين املعتمد
عىل الفكر واالستنباط ..لهذا فإن الحس األمني هو جامع لكال النوعني من العنارص
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ال يتحقق إال بتكاملهام ،ولعل هذا هو الذي يباعد بني الحس األمني بهذا املضمون،
وبني غريه من وسائل اإلحساس الوجداين املجرد كالحدس والتخمني ،ويفرق يف
ذات الوقت من جهة املوضوعية بني الحس األمني ووسائل اإلدراك العقيل املجرد
كالتفكري ،والتحليل ،واإلحصاء.
إن الحس األمني يجب أن يتمتع بتلك الطبيعة املزدوجة التي تتمثل يف  :توقع
وشعور وجداين إىل اإلحساس عقالين األسباب .ففي العمل األمني نحن بحاجة إىل
الشعور الوجداين والتسبيب العقالين ،تحقيقاً للحس األمني.
وإذا أردنا إيضاحاً أكرث ،فإن الحس األمني بجمعه لكال العنرصين يضمن النجاح
املطلوب يف املواجهات األمنية سواء يف منع الجرمية ابتداء ،أو يف مجال مواجهتها
وضبط الجناة منها انتهاء ،وإن دور العنارص الوجدانية يف رسعة االنطباع ،أو االتجاه

نقطة ضوء

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

سعد الدغمان

شفافية التعامل وعدالة المنهج
نحو تصور معني ،أو توقع محدد ،أو تخوف بذاته يدفع برجل األمن إىل رسعة
التعرف بإجراءات ما كان يستطيع القيام بها لو استغرق عقله بالتفكري فيها ،بينام
يتجسد العنرص العقالين يف رضورة ترشيد امليل واالبتعاد به قدر اإلمكان عن الهوى
البني وتسخري العقل فيام نريد تحقيقه حتى نستطيع تحقيق الحس األمني بكامل
أهدافه.
إننا يف «العني الساهرة» يجب أن نؤكد أن الحس األمني إذا اجتمعت فيه العنارص
الوجدانية والعنارص العقالنية ،تحقق املرجو منه ،واقتصار األمر عىل أي منهام فقط
يباعد بني ما يتصوره رجل األمن وبني الحس األمني مبفهومه الفني الدقيق.
إن العمل األمني وهو يواجه الخطر الجرمي ال يتحقق باجتهادات عاطفية أو
وجدانية ،بل يتحقق بكل اإلمكانيات التي تحقق الحس األمني ،ذلك الحس الذي
يتعني عىل الجميع زيادة قدر فهمه ،واالقتناع برضورة وجوده ،والعمل عىل تنميته
ملا له من دور ف ّعال يف مجال املواجهة األمنية.

في معرض الرد على ما جاء في تقرير البرلمان األوروبي من
مغالطات ،اليسعنا ونحن نعيش أيامًا خالدة نحتفل خاللها
باليوم الوطني إال أن نذكر بعض الحقائق ردً ا منا على ذلك
التقرير.
في البدء  :ماحققته اإلمارات في العقود األربعة الماضية من
عمر الدولة هو أبرز مثال الحترام حقوق اإلنسان وعلى الجميع
أن يعوا ذلك ،وما االحتفاالت باليوم الوطني إال شاهدً ا على
صحة كالمنا ،فالغريب قبل القريب يحتفل بهذا اليوم الخالد
لما يلمسه من احترام وتقدير في اإلمارات.
أصل األشياء  :إن دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة ذات
سيادة ،ولها دستور واضح وقوانين تشمل كل مناحي الحياة،
وتطبق على الجميع دون استثناء ،وتنظم العالقات بين الناس ‘
وتتبع في ذلك المعايير اإلنسانية.
أعذب القول  :قوام مبادئنا الدين والتقاليد والموروث الشعبي
الذي خلفه اآلباء المؤسسون وعلى رأسهم المغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه .
أبرز األمثلة  :احترام حقوق اإلنسان على أرض الدولة سواء
المواطن أو المقيم .
تحقيق معدالت تنموية حضارية ستبقى محل إشادة من قبل
الجميع .
تآلف الشعب والقيادة  ،والشفافية في التعامل .
صور مغلوطة  :الركون إلى تقارير متحيزة تحوي الكثير
من االدعاءات الباطلة وغير الدقيقة ،وتستند إلى معلومات
مغلوطة عن األوضاع في الدولة .
حكم متحامل  :ذلك الذي صدر عن البرلمان األوروبي نتيجة
قراءة متحاملة غير دقيقة تسيء إلى مواقف الدولة بني
بطريقة مستعجلة ،وركن لالستماع إلى جانب واحد بنى
ادعاءاته بصورة متحيزة .
مسك الختام  :كان البد لمؤسسة برلمانية عريقة أن التقع
تحت تأثير أجندات خاصة تسيء إلى العالقات التاريخية بين
ماتمثلهم من بلدان والدول األخرى دون تمحيص ،واإلمارات
ليست بحاجة لشهادة من أحد فهي تتبع شفافية التعامل
وعدالة المنهج.

العدد ( ) 3

ديسمبر 2012

51

محطة شعرية

بمناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعين لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،نرفع أجمل عبارات المحبة والوالء
الى مقام صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدوله -حفظه اهلل ،وإلى إخوانه أعضاء المجلس
األعلى حكام اإلمارات .وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب اإلماراتي األصيل ،نتوقف مع هذه
المقتطفات الشعرية الوطنية :

هذا وطن مافيـــه مثله باالوطان

يوم اتحاده عيد في دار زايد

هذا شعــــب زايد له المجــــد عنــوان

شعب الذرى والمرجله والعوايد

وازكى التهاني والوال لبوسلــطان

خليفــــة االمه ســــالالت زايـــــــد

وقيل أيض ًا في هذه المناسبة:

عيد الوطن عيد القلوب اوالها

للقائد الغالي سالم وتحيه

بناها

الرعيه

رئيسنا

يمشي بخطى زايد ونفسه وفاها

ونفس زكيه
للشعب في طيبه
ٍ

ياحالها

فيها على قلوب البشر جاذبيه

أعظم جسد اللي احتوت في ثراها

زايد ونسمات الهوى زايديه

هاذي

54

العدد ( ) 3

بفعول

كفه

خليفة

األمه

زعيم

ديسمبر 2012

إمارات

العرب

محطة شعرية

العربية المتحدة ،نرفع أسمى التهاني والتبريكات لقائدالمسيرة صاحب السموالشيخ
خليفة بن زايدآل نهيان رئيس الدوله -،حفظه اهلل -وإلى إخوانه أعضاء المجلس
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،وفي هذه المناسبة الغالية وردت قصائد تعبرعن صدق
المشاعر في حب اإلمارات ،نختار هذه االبيات:

يشمخ العمران
أجمل األعيــــاد عيــــد االتحـاد

يا إمــــارات المحـــبه ع ّيــــــدي

يشمخ العمران بالفعل الوكاد

والقلوب بفعل زايد تشهدي

راعي الحكمه لها أسس وشاد

لشيخ اجودي
وسلم الرايه
ٍ

في خليفه العال والمجد زاد

كل عليا في يمينه تسندي

ودار زايــــد درة بيــــن البالد

من غـــالها الكل فيها يقصدي

من مشاعر شعبها وكل العباد

والبالبل في هــــواها تغردي

سلطان العامري
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ركن المالعب

حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدي
االتحادين اإلماراتي و اآلسيوي ويثمن
جهود إنجاح كأس آسيا
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم رأس الخيمة ،وفدي االتحادين اآلسيوي واإلمارايت لكرة القدم ،وأعضاء اللجان
اآلسيوي واملحلية املنظمة لنهائيات أمم آسيا للشباب.
ورحب صاحب السمو الحاكم بالوفد اآلسيوي ورئيس وأعضاء اتحاد اإلمارات لكرة
القدم ورؤساء االتحادين الكوري والعراقي ،وتبادل معهم خالل اللقاء األحاديث
حول لعبة كرة القدم والرياضة وأهميتها للشباب.
واطلع سموه من القائم بأعامل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عىل انطباعهم
بخصوص تنظيم اإلمارات للنهائيات اآلسيوية ،والتي القت اإلشادة والتقدير من
االتحاد اآلسيوي ،ومثن سموه الجهود الكبرية التي بذلها اتحاد اإلمارات واللجنة
املنظمة للبطولة ،والتي تكللت بالنجاح يف استضافة النهائيات اآلسيوية ،معرباً عن
سعادته باحتضان رأس الخيمة للحدث اآلسيوي الكبري،وبالتجمع الشبايب اآلسيوي
ألول مرة عىل أرض اإلمارة .قدم يوسف الرسكال رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم
الشكر والتقدير إىل صاحب السمو الشيخ سعود بن القاسمي عىل استقباله الوفد
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اآلسيوي وأعضاء اللجان املنظمة للبطولة اآلسيوية ،مشيدا ً بدعم سموه وحكومة رأس
الخيمة ،الذي انعكس من خالل النجاح الكبري لتنظيمها للبطولة التي وجدت اإلشادة
والتقدير من االتحاد اآلسيوي وأكد سعادة يوسف الرسكال ،أن دولة اإلمارات ستظل
دامئاً وأبدا ً حليفاً للتفوق واإلبهار يف تنظيم املناسبات الرياضية الكبرية ،بفضل جهود
ودعم قادتها املستمر لكل األنشطة الشبابية الرياضية وغريها.

محمد بن سعود يتوج كوريا
الجنوبية بطلة لبطولة الشباب آسيا

توج سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ،منتخب كوريا
الجنوبية بطالً لكأس آسيا للشباب ،وذلك يف املباراة الختامية التي أقيمت عىل
ملعب اإلمارات برأس الخيمة ،بحضور سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس
نادي اإلمارات ،وسعادة يوسف يعقوب الرسكال رئيس اتحاد الكرة ،وزهانج رئيس
االتحاد اآلسيوي ،وداتوا سوكوزي السكرتري العام لالتحاد اآلسيوي .وقد حفلت املباراة

محطة شرطية

ركن المالعب

جوائز

حصل املنتخب العراقي عىل جائزة اللعب النظيف ،بينام نال سريجيف العب
أوز بكستان جائزة هداف الدورة برصيد  7أهداف وجائزة أفضل العب كانت من
نصيب العراقي مهند عبدالرحيم.

التنظيم الرائع

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي باملستوى املميز للبطولة والنجاح
الكبري الذي حققته ،وقال سموه ،أشكر كل من ساهم يف إنجاح البطولة ،وأكد هذا
التنظيم الجيد قدرة أبناء اإلمارات عىل التنظيم اإلداري والفني لكل البطوالت
القارية والعاملية ،متمنياً التوفيق ملنتخب اإلمارات يف املشاركات املقبلة.

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

النهائية التي جمعت املنتخبني الكوري والعراقي باإلثارة واملتعة والتشويق ،ومل
تحسم نتيجتها إال بركالت الرتجيح ،وكان املنتخب العراقي أقرب إىل الفوز ،حيث
افتتح التسجيل عن طريق مهند عبدالرحيم بالشوط األول وهذا الهدف ساهم يف
ضغط عراقي إلضافة هدف جديد ،ولكن غياب الرتكيز وتألق الدفاع الكوري أدى
إىل ضياع الفرصة .ويف الشوط الثاين زادت رسعة املباراة وكثف املنتخب الكوري
هجامته إلدراك التعادل ،ويف الوقت بدل الضائع تتبدد أحالم العراقيني بالفوز
عندما أحرز مون شان التعادل ،ومن ثم تَحسم النتيجة بركالت الرتجيح لصالح
كوريا ،ليخرج الجمهور العراقي الكبري الذي احتشد ملؤازرة منتخب بالده متحرسا ً
وحزيناً عىل ضياع اللقب ،بعد أن كان أقرب ملنتخب بالد الرافدين.

شهر الشهد والدموع

كان شهر نوفمبر الماضي مفرح ًا للبعض ,ومحبط ًا لآلخرين ,حاسم ًا في تحديد
األبطال وتتويجهم بالبطوالت ،حيث ابتسم فيه الفائزون وتطايروا من الفرح
باالنتصار ،أما الذين تذوقوا الخسارة وفقدوا اللقب فقد ذرفت أعينهم بالدموع،
كانت المشاعر متناقضة ،وهذا حال الرياضة وحالوتها ومتعتها ،فقد أقيمت في
الشهر المنصرم عدة نهائيات ومواجهات حاسمة ،ففي اإلمارات اختتمت بطولة
أمم آسيا للشباب ،والتي أحرز لقبها الشمشون الكوري على حساب بالد الرافدين
منتخب العراق الشقيق ،بعد أن كانت البطولة تتجه للفريق العراقي ،لوال الدقيقة
األخيرة التي أحرز فيها الكوريون هدف التعادل ،لتحسم ركالت الترجيح المواجهة
ويذرف العبو العراق وجماهيره الغفيرة التي احتشدت في مدرجات نادي اإلمارات
الدموع والحسرة على خسارة وضياع اللقب ،لكن يحسب لشباب العراق تأهلهم
لنهائيات كأس العالم للشباب ،وحصولهم على فضية البطولة.
أما على صعيد منتخبنا الوطني للشباب ،فقد جاءت مشاركته بالبطولة مخيبة
لآلمال ،بعد أن عجز عن تخطي المرحلة األولى ،ليخرج من الباب الواسع رغم
الطموحات الكبيرة لتكرار إنجاز ، 2008لكن هذا الفريق ،وما قدمه لم يكن على
مستوى اآلمال المنشودة ،وخيب اآلمال ،وهناك أسباب عديدة لخروجهم المبكر،
والقائمون على الفريق أدرى باألسباب الرئيسة ،ولغاية اليوم لم يخرج أحد من
المسؤولين عن شؤون المنتخب ،ليشرح أسباب هذا الخروج المر و أسباب الفشل،
رغم ما أتيح لهذا المنتخب من دعم ،وبال حدود.
وهناك عدة تساؤالت ،منها هل العناصر التي مثلت المنتخب هي األفضل ،هل
استبعاد فهد حديد ومحمد خوري وبن ال حج ،وعدم اختيار علي يعقوب من
أسباب الخروج ،وهل فترات اإلعداد كانت مناسبة للبطولة؟ حتى الجماهير تتحمل
جزء من المسؤولية ،لعدم تجاوبها بالشكل الكبير مع أحداث البطولة ومباريات
ً
المنتخب.
كما شهد نوفمبر بطولة القارات لكرة الشواطئ بدبي ،وأسفرت عن حصول
المنتخب الروسي على اللقب ،والبرازيل على المركز الثاني ،ومنتخب اإلمارات
على المركز الثالث ،وهذا إنجاز للكرة اإلماراتية ،حيث للمرة األولى تتبوأ هذا
المركز ،فألف مبروك لمنتخب الشواطئ.
وفي دولة قطر الشقيقة حققت كرة اليد اإلماراتية ،إنجازاً بوصول ممثل الوطن
األهلي للمباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني ليخسر بفارق هدفين أمام
والمطعم بكتيبة المحترفين واألجانب ،وهذا الفوز األهالوي
الريان صاحب األرض
ُ
يدفعنا للتفاؤل بمستقبل اللعبة في الدولة ،وقد حظي الفرسان باستقبال
األبطال ،فهنيئ ًا لهم.
وفي كوريا ،خيب األهلي السعودي اآلمال بخسارته الكبيرة أمام أولسان الكوري
في نهائي آسيا ،بعد أن كانت أحالم الشارع العربي كبيرة بحصول األهلي
السعودي على لقب أبطال آسيا ،ولكن جاءت الخسارة بالثالثة ليذرف العبو
السعودية الدموع مقابل الفرحة الكبيرة في الجانب الكوري.
وفي الكويت فرح أهالي الكويت بحصول (الكويت) الكويتي على كأس االتحاد
اآلسيوي ،بفوزه في النهائي على الفريق العراقي بالثالثة.
أما الفرحة الكبيرة كانت لألهلي المصري بعد عودته لساحة البطوالت من جديد،
بعد تخطيه عقبة الترجي من األرض الخضراء ليتوج على عرش أفريقيا ،وليكون
ممث ً
ال للعرب في مونديال العالم لألندية باليابان .
عيدك يا وطن
أجمل ما نقوله للوطن في هذه المناسبة السعيدة ،سنكون أوفياء لهذه األرض،
وسنردد دائم ًا :اهلل الوطن ،رئيس الدولة .وكل عام ووطني الغالي بألف خير ورخاء
وازدهار ،وحفظ اهلل اإلمارات.
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عملية جراحية ناجحة للحبسي

شجرة االتحاد

قام املقدم يارس الذيب رئيس قسم النقل واملشاغل بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة  ،وبحضور الرائد فيصل آل مالك  ،واملالزم راشد بن ربيعه وعدد
من الضباط وصف الضباط واألفراد بالقسم  ،بغرس شجرة االتحاد  ،وذلك
يف إطار احتفاالت الدولة باليوم الوطني الحادي واألربعني.

قام وفد من إدارة العمليات املركزية و إدارة اإلعالم و العالقات العامة بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة  ،بزيارة إىل املساعد أول /عمر عبد الله الحبيس من
غرفة العمليات  ،إثر عملية جراحية أجريت له مؤخرا ً و تكللت بالنجاح .ضم
الوفد كالً من املالزم أحمد عبد الله املطر ضابط العالقات  ،و املالزم مايد عبد
الغفور األحمد  ،و املالزم جاسم الخاطري .حيث اطأمن الوفد عىل صحته ،كام
متنوا له الشفاء العاجل ليعود إىل عمله بأرسع وقت و بصحة و عافية ،وقد أعرب
املساعد أول عمر الحبيس  ،عن جزيل شكره الهتامم و حرص القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة عىل االطمئنان عىل صحته ،و لزيارة الوفد له و ملا أبدوه من
مشاعر أخوية كان لها عظيم األثر يف رفع حالته املعنوية.

تعزية
تتقدم إدارة اإلعالم والعالقات
العامة بالقيادة العامة لشرطة
رأس الخيمة  ،وأسرة مجلة
( العين الساهرة )  ،بأحر التعازي
وأصدق المواساة إلى الزميل،
محرر أول صحفي /وليد الشحي ،
لوفاة المغفور له  ،بإذن اهلل ،
عمه
عبد اهلل بن أحمد يوسف الشحي.
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته،
وأسكنه فسيح جناته  ،وألهم
أهله وذويه الصبر والسلوان.
إننا هلل وإنا إليه راجعون
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شجرة االتحاد
تحرس قلعة

(الشحوح)

في
رأس الخيمة

استجابة ملبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب  ،رعاه الله  ،بزراعة شجرة االتحاد ورعايتها ،قامت جمعية الشحوح للثقافة والرتاث
برأس الخيمة  ،بزراعة شجرة االتحاد بجانب قلعة الشحوح التي تتوسط مقر الجمعية يف منطقة
جلفار .وقام عبد الله عبد الله الزبري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية  ،وعدد من أعضاء الجمعية،
بزراعة شجرة االتحاد بجانب املعلم التاريخي ( القلعة ) والتي تم االنتهاء من تشييدها مؤخرا ً لتمثل
إضافة تاريخية وسياحية لإلمارة .وقال عبد الله الزبري  ،إن اختيار مكان زراعة شجرة االتحاد بجانب
القلعة ميثل داللة تاريخية ووطنية ستظل ماثلة يف ذاكرة األجيال عىل مر العصور  ،حيث يجتمع التاريخ
الوطني ممثالً يف شجرة االتحاد واإلرث الرتايث التاريخي الذي تجسده القلعة ماضياً وحارضا ً ومستقبالً.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشحوح للثقافة والرتاث  ،بأن مبادرة صاحب السمو نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  ،والتي تأيت متزامنة مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني
الحادي واألربعني ستغرس يف نفوس األجيال القادمة الحب والوالء واالنتامء للوطن وقيادته وأرضه ،
ليظل الوطن حصناً حصيناً ،محصناً بإرادة قيادته ووفاء شعبه.

زيارة

نظمت روضة الرحمة ،زيارة ميدانية شملت إدارة ترخيص اآلليات والسائقني
(فرع فحص السواقني) مبنطقة املعرييض  ،وذلك مبناسبة االحتفاالت باليوم
الوطني الحادي واألربعني .وكان يف استقبال وفد روضة الرحمة كل من املالزم
محمد عبيد شلشول  ،واملالزم حسن خله.

ترقية
يتقدم زمالء العمل بالتهاين القلبية
إىل املالزم أول أحمد عيل الرشيف
من إدارة الخدمات املساندة  ،مبناسبة
ترقيته إىل رتبته الجديدة  ،متمنني له
املزيد من الرتقي والنجاح والتفوق،
وتهنئة خاصة من النقيب فاهم الحبيس  ،وألف مربوك.

تفوق
القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة ،تهنئ
النقيب إبراهيم محمد البلويش
لحصوله عىل املركز األول يف
املجموع العام والبحث العلمي
بدروة القيادات يف كلية الرشطة
بأبوظبي

مولود أول للمالزم أول سالم السامان
يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين
والتربيكات إىل

املالزم أولسامل عبد الرحمن السامان ،
مبناسبة قدوم مولوده األول
(عبد الرحمن)  ،جعله الله من
الذرية الصالحة وقرة عني لوالديه،
ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من إدارة
اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة.

فحوص مجانية للعمال بمركز الطالب للخدمات

نظم مركز الطالب للخدمات ( تسهيل )  ،بالتعاون مع إدارة التثقيف واإلعالم
الصحي مبنطقة رأس الخيمة الطبية  ،فحوصاً طبية مجانية مبقر املركز ،
استفاد منها  200عامل ومراجع .وتأيت هذه املبادرة ضمن فعاليات االحتفال
باليوم العاملي للقلب  ،تحت شعار ( نحو بيئة صحية بقلب سليم ).

تخرج
أسمى التهاين والتربيكات إىل
العريف سيف سامل الخاطري،
مبناسبة حصوله عىل شهادة
البكالوريوس يف إدارة األعامل من
جامعة االتحاد ،ألف مربوك ،وتهنئة
خاصة من املالزم أول مانع الخاطري.

منذر المزكي يحتفي بمولودته األولى
احتفى
اإلعالمي منذر املزيك،
وسط فرحة األهل واألصدقاء ،
بقدوم مولودته األوىل ( هند ) ،
جعلها الله من الذرية الصالحة ،
ومن مواليد الخري والسعادة ،
ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من إدارة اإلعالم والعالقات
العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة.

مبروك للبخيتي
يتقدم الزمالء بإدارة اإلعالم والعالقات
العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة  ،بأسمى التهاين إىل الزميل
املصور أحمد البخيتي  ،مبناسبة
انضاممه للعمل يف اإلدارة  ،ألف مربوك،
ومع أجمل األمنيات له بالتوفيق يف
حياته العملية.
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اإلمارات شامخة بإنجازاتها
الثاني من ديسمبر يمثل ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعا ،ويسجل
لحدث تاريخي فريد من نوعه ومعلم بارز على طريق مسيرة االتحاد،
ففي مثل هذا اليوم من عام 1971م ،اجتمعت كلمة األمة وتوحدت
إرادتها ،فجاء قرار إعالن قيام االتحاد ،تعبيرًا عن الطموحات والتطلعات
وعن السعي الجاد لتوفير الحياة األفضل وخطوة على طريق الرخاء
واالستقرار للوطن .ففي هذه المناسبة تمتزج لدينا مشاعر الفخر واالعتزاز
بمشاعر الحرص واإلصرار على دخول المعنى الجوهري للمناسبة ،ودليل
نستدل به في مسيرة بناء الحاضر وسبيل المستقبل المستند على
حاضره المشرق والمرتكز على تاريخه المكتوب بمداد الفخر.

إن اإلمارات اليوم تقف بشموخ واعتزاز
منارة ضوء عالية في السماء ،بل
أن ضوءها أصبح يمأل جميع اآلفاق
من حولها ،متفردة في ثوابتها،
مستلهمة لعقيدة التوحيد ،شامخة
بقيمها ومناقبها.

إن اإلمارات اليوم تقف بشموخ واعتزاز منارة ضوء عالية في السماء،
بل أن ضوءها أصبح يمأل جميع اآلفاق من حولها ،متفردة في ثوابتها،
مستلهمة لعقيدة التوحيد ،شامخة بقيمها ومناقبها.
وفي هذه المناسبة الغالية على القلوب نتذكر فيها بكل الوفاء
والعرفان صاحب األيادي البيضاء والعزيمة واإلخالص لوطنه وأمته،
المغفور له ،بإذن اهلل ،الراحل الشيخ زايد بن سلطان آال نهيان -طيب
اهلل ثراه – ذلك القائد الملهم الذي تأسس على يديه الكريمتين هذا
الصرح الشامخ ،إلى جانب إخوانه الحكام المؤسسين ،ومنهم نستلهم
العبر ،فهم تحملوا مصاعب البدايات حتى بلغنا ما وصلنا إليه اليوم من
إنجازات تتحدث عنها كل أقطار العالم.
اإلمارات قصة نجاح ال تتوقف بفضل سواعد أبنائها المخلصين ،وهنا
أتوجه بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا إلى اهلل – عز وجل-
أن يديم اتحاد إماراتنا ،وأن يغمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،ونائبه ،والحكام ،وأولياء العهود بموفور الصحة
والعافية ،وأن تكون اإلمارات دائمًا في الطليعة واالزدهار في ظل
قيادتها الرشيدة والحكيمة.
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