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نشاطات مارس ..جوهرها اإلنسان
ومضمونها السالمة

نشاطات وحركة
دؤوبة التتوقف في
سبيل خدمة الجمهور
والحفاظ على سالمته
وأمنه  ،لذلك تعددت
الصور واختلفت الطرق،
لكن بمجملها وبكل
تأكيد تحمل في
ً
مبدأ مهمًا
طياتها
وحيويًا ،جوهره اإلنسان
ومضمونه السالمة.

دائما ما يتزامن شهر مارس مع نشاط غير اعتيادي تتزاحم فيه
مناسبات عدة  ،فترى الجهود فيه كبيرة والحركة التتوقف  ،فالكل
يسبق الكل حتى تظهر الصورة بشكل جلي وواضح تنم عن صدق
النية في خدمة الوطن وتقديم كل ماهو أفضل ،لعكس طبيعة
النشاط والخدمات التي تقدمها المؤسسة الشرطية للجمهور.
ففد طرزت أولى صفحات ذلك النشاط  ،بحضور اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة حفل تخريج
كوكبة من أبناء الوطن من كليةالشرطة بأبو ظبي بعد أن أنهوا
تدريباتهم المقررة وتسلحوا بالعلم ليكونوا ضمن ركب حماة هذه
البالد الطيبة وحراسًا للقانون  ،وليرفدوا مسيرة العمل الشرطي
بخبرات وسواعد شابة تكرس مفهوم األمن واألمان الذي تعيشه بالدنا
الحبية ،بفضل اهلل وظل قيادتنا الرشيدة.
وفي صورة أخرى حملت استعدادات متنوعة لتجسيد مفهوم
السالمة واألمان على الطرقات  ،والحد من الحوادث المرورية وتفعيل
اإلرشادات المرورية  ،والتأكيد على ضرورة االلتزام بها من أجل سالمة
الجميع عبر فعاليات واسعة نظمتها إدارة المرور والترخيص بالقيادة
العامة لشرطة رأس الخيمة خالل احتفالها بأسبوع المرور.
كما ضمت الصورة ،وفي إطار آخر لتكتمل،وجها آخر من أوجه السالمة
واألمان تمثل باحتفاالت اليوم العالمي للدفاع المدني ،والتي احتوت
على العديد من إرشادات السالمة واألمان على المستوى الشخصي
والعام ،وصوال ً لمجتمع خال من الحوادث واإلضرار بالبيئة وما تخلفه
من ضرر على اإلنسان الذي هو أساس التنمية والتطور.
هي صور يومية التختلف عن مايبذله منتسبو وزارة الداخلية عامة
وشرطة رأس الخيمة خاصة من جهد وعطاء لخدمة الوطن أوالً،
وخدمة أهلهم ثانيًا ،ومن أجل صون ماننعم به من أمن وأمان تحت
ظل قيادتنا الرشيدة ،إال أنها في مارس تختلف عن غيره ،فهو شهر
المناسبات ،وفيه تحتشد الجهود من أجل خدمة الوطن.
نشاطات وحركة دؤوبة التتوقف في سبيل خدمة الجمهور والحفاظ
على سالمته وأمنه  ،لذلك تعددت الصور واختلفت الطرق ،لكن
بمجملها وبكل تأكيد تحمل في طياتها مبدأ ً مهمًا وحيويًا ،جوهره
اإلنسان ومضمونه السالمة.
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ملف العدد
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ،تحدث الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية في الجلسة االفتتاحية
للقمة ً الحكومية الثانية التي عقدت في دبي،
مؤكدا سموه على استثنائيتها في عرضه الرائع
الذي قدمه خالل القمة ،والذي شدد على أن
ال وجود في دولتنا على مستوى الوزارات بكل
فريق
لقائد
مستوياتها القيادية والوظيفية إال
ً
ً
العمل المبدع الذي يباشر عمله ميدانيا ،مقتديا
بذلك بقيادة الدولة الرشيدة التي أذهلت العالم
بسبقها التنفيذي لمتطلبات الشعب ،وبإشرافها
المباشر على تنفيذ خططها االستراتيجية ووقوفها
الدائم بعين البصيرة والحكمة على كل ما يخدم
الوطن ،وبمتابعتها المباشرة على كل ما أنجز وما
ينجز وما سينجز وسوف ينجز.

وأكد سموه ،أن دولة اإلمارات العربية املتحدة حظيت بقادة استثنائيني طوال مراحل
التاريخ ،شكلوا رموزا ً ما انفكت تبعث الهمة واألمل يف نفوس أبناء الشعب الواحد؛ بدءا ً
من مؤسس الدولة املغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله
ثراه» ،وإخوانه بناة االتحاد ،وصوالً إىل الجيل التايل من قيادة الوطن بزعامة خري الخلف،
ومعاضدة إخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.
جاء ذلك خالل عرض تفصييل ،حول سامت القيادة االستثنائية قدمه سموه يف مستهل
أعامل القمة الحكومية الثانية التي انطلقت يف فندق جمريا بديب ،تحت رعاية وحضور
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ،وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار
املدعوين .
وأعرب سموه عن بالغ سعادته وشكره الختياره متحدثاً بهذه القمة للمرة الثانية ،موصالً
الشكر إىل صاحب السمو راعي الحفل وجهوده االستثنائية يف تطوير األداء الحكومي
محلياً وإقليمياً ودولياً ،مبا يعود بالنفع العميم عىل شعوب العامل كافة.
وأعلن سموه قبل بدء العرض أسامء الفائزين باملراكز األربعة األوىل لجائزة أفضل
التطبيقات للهواتف الذكية التي أطلقتها وزارة الداخلية استجابة لدعوى سمو راعي
الحفل ،وتقدمت لها  16جهة أكادميية عرب  23مرشوعاً ،معتربا ً سموه أن الفائزين األربعة
يعدون باملركز األول ملشاركتهم الفريدة ،حيث فازت كلية التقنية العليا للشباب – ديب
عن مرشوعها (تطبيق بالدي) ،وفازت كلية تقنية العني عن مرشوعها لخدمة ذوي
اإلعاقة ،وكلية الرشطة بأبوظبي عن مرشوعها (تطبيق البوابة الذكية) ،وجامعة الشيخ
خليفة ملرشوعها تطبيق (.)MOI services
وعلق سموه قائالً «لقد فوجئت لجنة االختيار املستقلة النتقاء أفضل املشاريع بالحجم
الكبري ملشاركات أبناء الوطن من جيل الشباب ،حيث تجاوزت مشاريع كربى دور
االستشارات العاملية ،كام خلقت هذه الجائزة روحاً من التنافس الطاليب لخدمة املجتمع،

األمر الذي كشف لنا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «هي الذكية
إلطالقها جائزة التطبيقات الذكية» ،مؤكدا ً سموه أن تلك املشاريع ستجد طريقها إىل
النور قريباً.
جذور واعتبارات
بدأ سمو الشيخ سيف بن زايد بعرض صورة لفتاة إماراتية صغرية متتطي جمالً ،وتحمل
يف يدها إبريقاً ترشب منه املاء ،وتعود تلك الصورة لحقبة الخمسينيات من القرن
املايض ،فقال سموه ،إن والد هذه الفتاة حرص عىل تهيئة املقعد املالئم لطفلته فوق
الجمل وجلب املاء لها وعاىن لتوفري األمن لها والسالمة ،واليوم تقوم حكومة اإلمارات
بذلك عىل نحو واسع وشامل لكافة أبنائها ،بل وضيوفها أيضا وتوصل لهم الخدمات حتى
رستهم .مضيفاً سموه «لن أتحدث هنا عن ريادة الخدمات وإمنا عن الريادة
لو كانوا يف أ ّ
يف زرع السامت األساسية يف من يقدم تلك الخدمات ،ففي املايض كان الحديث يدور
عن املدير والقائد ،واآلن أصبح الحديث عن القائد االستثنايئ ،ومن هو القائد االستثنايئ
والفرق بينه والقائد أو املدير التقليدي».
ورضب سموه جملة من األمثلة ،وساق الدالئل الحية عىل أن اإلمارات حظيت بقادة
استثنائيني مترسوا فن القيادة عىل نحو طبيعي؛ اكتسبوه عرب التفاعل املستمر مع البيئة
ومكوناتها ،مام مكنهم من بناء دولة عرصية واعدة منحت سكانها أفضل مستويات
األمن واالستقرار والرفاه والسعادة ،كام جنبتهم الكثري من األزمات والتحديات التي
واجهت العامل ،دون أن تؤثر سلباً عىل استمرارية نهضة البالد.
أرقام ومؤشرات
وقارن سموه بلغة األرقام تداعيات األزمات االقتصادية والسياسية التي عصفت بالعامل
خالل الخمس سنوات ونيف املاضية ،حيث استطاعت اإلمارات بفضل قيادتها االستثنائية
أن تحيل تلك التداعيات السلبية إىل منجزات حضارية ،فأوضح سموه أن الوظائف التي
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« نعم أنا إماراتي أقدر على تحقيق رؤية دولتي »
فقدت يف العامل خالل تلك الفرتة ( )2008-2012بلغت نحو  13مليون وظيفة ،ما يعني
تهديد ماليني األرس بفقد مدخوالتها وما يرتتب عىل ذلك من زعزعة أمنية واجتامعية
وصحية ،كام بلغ عدد من ال يجدون الطعام الكايف يف إحدى القارات وحدها  43مليون
شخص؛ مقابل  120مليون شخص آخر مهددين بالفقر ،ويف اإلمارات ويف الفرتة ذاتها
راحت تنهال اإلنجازات املحلية والدولية ،فأطلقنا أقامرنا االصطناعية الثالثة واستضفنا
أبرز املناشط الدولية من سباقات الفورموال إىل مؤمتر إرينا و ايدكس وجايتكس وآيسنار،
والقمة الحكومية السابقة وصوالً لحق استضافة إكسبو  2020إىل غريها من عديد
املنجزات التي مل ِ
تأت خبط عشواء ،بل وفق خطط وبرامج واسرتاتيجيات عمل دؤوب
ومحموم قاده قادة استثنائيون بشتى املجالت ،وبروح الفريق الواحد الذي ال يعرف
الكلل أو املستحيل.
أسعد شعب
وقال سموه ،إن املنجزات مل تقترص عىل الجانب املادي ،بل انعكست عىل الروح ومشاعر
الرضا العام؛ فحصدت اإلمارات املركز األول عربياً والرابع عرش عاملياً وفقاً لتقرير معهد
األرض بجامعة كولومبيا األمريكية ،كام حققنا تنافسية عاملية يف مجال األمن ،حيث
احتلت االمارات املركز األول عاملياً بغياب الجرمية املنظمة فيها بعد أن كان مركزها 23
قبل خمس سنوات فقط.
وأضاف :برغم كل األزمات االقتصادية زادت حجم االستثامرات األجنبية لدينا بنسبة
 % 40من العام  2008إىل  2012كام زادت حركة املسافرين بنسبة وصلت إىل % 113
خالل تلك الفرتة التي انكمشت فيها معظم اقتصاديات العامل ،وتراجعت نسبة السياحة
8
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فيها .وفيام كانت رشكات طريان كربى يف العامل تغلق أبوابها كانت رشكات اإلمارات
تتوالد وتستحوذ عىل املزيد من األسواق .وقد أدركت حكومة اإلمارات الفرق بني الرضا
العام والتام؛ فعملت عىل الثاين بعد أن انتهت من إنجاز األول وفقاً لدراسات ومعايري
وضعتها غالبية الجهات الخدمية لقياس مستوى رضا الجمهور عن خدماتها ،وجاءت
األرقام مبرشة ،فآمنت حكومتنا بأن رضا الناس غاية تدرك وعملت عىل هذا األساس
حتى تحقق لها املراد.
القائد االستثنائي
وأشار سمو الشيخ سيف إىل أن اإلمارات أصبحت وجهة للمقارنة بفضل قادتها
االستثنائيني ،ما دفعني للتفكري بتلك السامت الخاصة التي جعلتهم عىل هذا املستوى
املعروف عاملياً .وأدركت أن الصدق والشفافية والحكمة واالعتدال التي متيز بها الشيخ
زايد «رحمه الله» إىل جانب العز واإلرصار عىل بناء دولة من الصفر ،هي السامت العامة
التي ميزت اآلباء املؤسسني وتناقلها الجيل التايل وترشبها باهتامم واقتدار.
ودلل الشيخ سيف مبثال للرؤية الثاقبة التي يتحىل بها صاحب السمو رئيس الدولة
«حفظه الله» ،ومساعيه الدامئة لتسخري كافة اإلمكانات لخدمة شعبه وراحتهم ،حني
كان سموه قد تلقى اتصاالً هاتفياً منتصف العام املايض من أحد املواطنني يشكوى
تأخر وصول خدمات اإلسعاف إىل بعض مناطق اإلمارات ،نظرا ً لبعدها الجغرايف فأمر
بتقليص رسعة االستجابة إىل حدودها املمكنة ،وحل تلك املسألة بأية طريقة كانت،
وتم رصد امليزانية املالمئة لذلك ،ومل تكد متيض سنة واحدة عىل تلك الواقعة حتى كان
هناك أكرث من  30نقطة إسعاف تغطي معظم املناطق وطائرتان مجهزتان للوصول

دراسات

ملف العدد

بين الحاكم والمحكوم
وقال سموه ،إن العالقة التي تربط الحكام والقادة بالشعب عالقة فريدة من نوعها،
وإنها أقرب إىل عالقة األبوة الحانية بطابع املحبة والتقدير واالحرتام عىل كونها عالقة
رؤساء مبرؤوسني ،فالتواصل بني الطرفني شفاف ومفتوح ودائم ،وال توجد أي أجندة
مخفية أو ازدواجية من أي نوع كانت ،مضيفاً سموه ،ليس أدل عىل ذلك من قول
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد « :كلام سعينا لتلبية االحتياجات وجدنا رئيس
الدولة سباقاً إليها» ،وهناك العصف الذهني الذي رشع به صاحب السمو نائب رئيس
الدولة والجوالت امليدانية الواسعة لسمو ويل عهد أبوظبي يف مختلف إمارات الدولة،
ومشاركة القادة والحكام يف مختلف مناسبات أبناء الوطن ،يف أتراحهم قبل أفراحهم،
وإرشاك الجميع يف اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ.
ومثن سموه يف هذا الصدد جهود أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،عىل جهوده الطيبة يف متابعة تلك املبادرات
املجتمعية السامية.
وأضاف سموه ،حني خرجت علينا أصوات نشاز تنساق ألجندات خارجية ضد مصلحة
الوطن مل تتص َد لهم الدولة؛ بل كان أبناء الوطن الرشفاء هم الجند املدافعون عن
وطنهم.
صناعة القدوة
وأكد سموه أن قادة الوطن مل يرتكوا فرصة سانحة إال كانوا فيها هم القدوة وصناعها،
مدلالً بذلك عىل قيام املغفور له «بإذن الله» ،الشيخ زايد رحمه الله بإرسال ابنه البكر
وويل عهده (حينها) إىل جبهة الحرب إثر العدوان الثاليث عىل مرص سنة  1973للوقوف
عىل احتياجات الحرب هناك ،الفتاً سموه إىل أن ذلك يدل عىل مكانة أرض الكنانة يف
قلوب قادة االمارات وشعبها ،وأن اي اعتداء عىل مرص وشعبها هو عدوان عىل اإلمارات
وشعبها .كام يدلل ذلك عىل حرص الوالد املؤسس عىل إعداد قائد استثنايئ للمستقبل.
واغتنم الشيخ سيف بن زايد هذه اللحظة إلرسال تحية شكر واعتزاز إىل القوات
املسلحة اإلماراتية ومتثيلها املرشف لشعب اإلمارات يف أماكن األزمات املختلفة والحروب
الجائرة لتقديم العون واملساعدة اإلنسانية وما يلزم لنرصة املظلومني وغوث املنكوبني.
ً
كن استثنائيا
ويف ختام حديثه ،حثّ سمو الشيخ سيف أبناء املجتمع اإلمارايت ليكونوا استثنائيني
كقادتهم الذين ال يقبلون بأقل من هذا املستوى ،قائالً :حني يكون رب األرسة االماراتية
استثنائيا واألب يف بيته استثنائياً ،وكذلك األم والقامئون عىل املدرسة من معلمني
ومعلامت وتربويني وإعالميني ،سنجد حتامً أن املجتمع كله أصبح استثنائياً ،فالخيار
مفتوح لكل فرد من أفراد املجتمع ،للوصول إىل القمة.
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إضاءات

الرسيع والحاالت الطارئة 20 ،منها ستبدأ عملها الفعيل قريباً ،وتأيت بعدها مبادرة خليفة
لإلسعاف الوطني وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الستكامل تلك
الرؤية ومتكني العنرص املواطن من تويل زمام هذه املبادرة ،وتم إنشاء أكادمية خاصة
بالتدريب ،بالتعاون مع جامعة هارفرد ،وسيلتحق الخريجون قريباً بخدمة الوطن
وسكانه.
وحول سمة الدقة والوضوح التي ميزت قادة االمارات كقادة استثنائيني ،قال سمو الشيخ
سيف بن زايد ،إن الوالد املؤسس لطاملا كره استجابة البعض بالقول «واضح» الخالية
من أي مضمون ،وحثه للمحيطني به عىل التبرص و اإلدراك والبعد عن االستجابة اآللية
أو االجرتار والتقليد ،مضيفاً إنها ذات السمة من التبرص والدقة والوضوح التي تجعل
صاحب السمو رئيس حكومتنا اليوم يطلق مبادراته بثقة وشفافية؛ وعىل مرأى ومسمع
العامل ويحدد اإلطار الزمني الدقيق لتنفيذها.
وأشار إىل الرؤية الحاملة التي راودت الوالد املؤسس عند زيارته إىل اململكة املتحدة
وكشف ملصاحبيه عن نيته بجعل اإلمارات عىل هذا النحو العرصي ،فام كان من بعضهم
إال التشكيك بهذه القدرة ،واليوم أصبحنا بفضل تلك الرؤى واإلرصار عىل تحقيقها يف
مقدمة دول العامل بحداثة البنى التحتية واالستقرار والرخاء.

دعوة متجددة
ستنطلق بعد أيام فعاليات أسبوع المرور الخليجي
على مستوى الدولة ،ودول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،داعية الجمهور إلى أهمية سالمتهم،
وحثهم على توخي الحذر ،واتباع قواعد السير على
الطرقات.
وستحمل فعاليات أسبوع المرور دعوة متجددة
للسالمة والحفاظ على األرواح ،إذ أن الحوادث
المرورية ،وما يترتب عليها من آثار مدمرة تشغل بال
المجتمعات كافة ،فالمخاطر تنعكس بصورة سلبية
على أصحابها ،خاصة أن أكثر حاالت الوفاة تحدث
على الطرقات بسبب السرعة الزائدة ،وعدم االلتزام
بالقواعد ،التي تضمن سالمة مرتادي هذه الطرق،
وفي ظل اآلثار التي ُتلقي بظاللها على أسر الضحايا
بات من الضروري تعديل السلوك المروري ،وذلك
بالتوعية ،ونشر ثقافة السالمة واألمان.
االحتفاالت بأسبوع المرور لدول مجلس التعاون
الخليجي التي يتم تنظيمها  ،تهدف إلى تعزيز
الجهود المبذولة لالرتقاء بسلوك مستخدمي
الطريق ،وزيادة الوعي والتثقيف العام ،باستخدام
أحزمة األمان وخفض السرعة ،والعبور اآلمن للطريق
وعدم تجاوز اإلشارة الضوئية ،وترك مسافة كافية
واالنحراف المفاجئ واالنتباه أثناء القيادة ،وغيرها من
المخاطر التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية
بما يؤدى إلى خفض نسبها وما ينتج عنها من وفيات
وإصابات بليغة.
إن الفعاليات هذا العام ستشهد إعطاء المجتمع
زمام المبادرة وأخذ دوره في تحمل المسؤولية تجاه
قضايا السالمة المرورية ،كما إن قيادات الشرطة
على مستوى الدولة ،كما لمسنا وسمعنا استعدت
لفعاليات أسبوع المرور بطريقة مبتكرة هذه السنة
ستبرز الخطط االستراتيجية وآلية العمل بطريقة
مختلفة وتؤدي الغرض منها بشكل متميز ،ونأمل
من الجميع التجاوب مع الحملة ونتمنى السالمة
للجميع.

محطة شرطية

برعاية محمد بن زايد

هزاع بن زايد وسيف بن زايد يشهدان حفل تخريج كلية الشرطة بأبوظيب
(وام ) -تحت رعاية الفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة،
شهد سمو الشيخ هزاع بن
زايد آل نهيان مستشار األمن
الوطني نائب رئيس المجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي
حفل تخريج دفعتي الطلبة
المرشحين والجامعيين الرابعة
والعشرين ودورة الجامعيات
الثامنة والدفعة األولى من
طلبة حملة الماجستير ،وذلك
في مقر كلية الشرطة في
أبوظبي.
تصرير  :أحمد البخيتي

حرض الحفل سمو الشيخ رسور بن محمد آل نهيان ،وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل
نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية،
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي ،والشيخ الدكتور
سعيد بن محمد آل نهيان ،ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة
والشباب وتنمية املجتمع ،وعبدالله املسعود رئيس املجلس االستشاري الوطني وعدد
من الوزراء وأعضاء املجلس التنفيذي يف إمارة أبوظبي وكبار املسؤولني يف الدولة من
مدنيني وعسكريني وسفراء الدول العربية والصديقة لدى الدولة.
كام حرض الحفل الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ،واللواء نارص
لخريباين النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
رئيس مجلس إدارة كلية الرشطة ،واللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي نائب القائد العام
لرشطة أبوظبي ،وكبار قيادات وزارة الداخلية والقيادات العامة للرشطة يف الدولة ،وكبار
ضباط القوات املسلحة ،واللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
رأس الخيمة والعقيد سيف عيل الكتبي مدير عام كلية الرشطة.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
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الداخلية أن األمن واألمان أساس الحياة ومرتكز منائها ،فمن خالله تعمر األوطان وتسعد
األمم ،وبغيابه تتعطل املصالح وتهدر الحقوق وتعم الفوىض ويسود االضطراب ،وعىل
هذا األساس بنيت اسرتاتيجية الدولة حتى بات األمن واألمان سمة هذا الوطن فأنعم
املجتمع مبكوناته كافة بأفضل معايري الرخاء واالستقرار ،ولقد باتت مسؤوليات عنارص
الرشطة كبرية وتطلعات الوطن واملواطنني تجاههم عظيمة وأن الوفاء بتلك املسؤوليات
والتطلعات واجب وطني والتزام أخالقي ال تهاون فيه.
وقال سموه يف ترصيح له مبناسبة حفل التخريج :إن أي نجاحات تحققها وزارة الداخلية
«داخلياً وخارجياً» يؤكد ما نحظى به من اهتامم ورعاية كرمية من لدن سيدي حرضة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،واملتابعة
الدامئة والحثيثة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،إىل جانب ما يبذله سيدي الفريق
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة من جهود ترمي إىل ترسيخ مسرية التنمية واالستقرار يف الدولة .وأضاف سموه:
“لقد أخذت كلية الرشطة عىل عاتقها إعداد وتأهيل جيل جديد من كوادر الرشطة

محطة شرطية

املواكبة للعرص من خالل االعتناء مبراحل تدريس الطلبة فيها وتدريبهم ليكونوا عىل
مستوى املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم وعند حسن ظن قيادتهم فيهم وتطلعات مواطني
اإلمارات ومختلف ضيوفها فالجميع هنا وهناك يثمنون عالياً أجواء األمن واألمان
واالستقرار التي تعيشها دولتنا الحبيبة باعتبارها مثرة تخطيط محكم وجهود دؤوبة
تبذلها قيادة البالد للوصول بنا دوماً إىل بر األمان” ثم ختم سموه ترصيحه بالقول :إننا
ال نبالغ بالقول إن كلية الرشطة أصبحت اليوم إحدى أهم املؤسسات التعليمية الرشطية
يف الدولة وغدت رصحاً أكادميياً مرموقاً بفضل الدعم املتواصل من قيادة الوطن وتواصل
مسريتها عرب رفدها املستمر لوزارة الداخلية بخريجني أكفاء يشغلون مناصب قيادية
متنوعة متيزت يف خدمة الوطن والجمهور وال شك أنها ستواصل جهودها وخططها
التطويرية لتحافظ عىل مكانتها املتميزة ودورها الريادي البناء  ،ألن الحفاظ عىل النجاح
أصعب بكثري من مجرد نيله.
ويف نهاية الحفل هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان الخريجني مبا أنجزوه من تفوق ونجاح داعيني إىل مواصلة التعلم وبذل
الجهد واملثابرة الكتساب الخربات الالزمة التي متكنهم من رد الجميل والعرفان للوطن
وقيادته الحكيمة لتبقى دولتنا واحة أمن ورخاء .وكان حفل التخريج قد بدأ بدخول
طابور العرض للميدان ووصول سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثم عزفت موسيقى
الرشطة السالم الوطني وبعدها قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتفقد طابور
الخريجني بعد عزف السالم الوطني .وألقى العقيد سيف عيل الكتبي مدير عام كلية
الرشطة كلمة خالل حفل التخريج رحب فيها بسمو راعي الحفل وقال يف بدايتها“ :إنه
لرشف كبري لنا وألبنائكم الخريجني وأنتم تشملونهم برعايتكم الكرمية  ...ويزيدنا رشفاً
مشاركتكم لنا هذه الفرحة ونحن نقدم لهذا الوطن املعطاء كوكبة جديدة من أبنائه
الذين تسلحوا بالعلم واملعرفة والتدريب وإخوة لهم من أبناء الدول العربية الشقيقة،
والذين ميثلون الدفعة الرابعة والعرشين من املرشحني والدفعة الرابعة والعرشين من
الطلبة الجامعيني والدفعة الثامنة من الطالبات الجامعيات” .وأضاف قائالً :إن هذا
االحتفال يأخذ بعدا ً جديدا ً وأهمية أكرب لتزامنه مع تخريج الفوج األول من الدارسني
بالدراسات العليا الحاصلني عىل درجة املاجستري يف تخصصات إدارة الرشطة والعدالة
الجنائية ،هذا الربنامج الذي تم إنشاؤه بتوجيهات كرمية من سيدي سمو نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية املوقر كخطوة تطويرية تتبعها خطوات الحقة بإذن الله.
ويف ختام كلمته رفع أسمى آيات الوالء والتقدير إىل القيادة العليا عىل دعمها وإىل راعي
الحفل عىل ترشيفه وجدد العهد والوالء عىل أن يبقوا جنودا ً أوفياء مخلصني  ،حريصني
عىل أداء الواجب بكل ما تفرضه األمانة واملسؤولية.
بعد ذلك سلم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الطالب املرشح عبد الله عبيد خليفة
الشاميس سيف الرشف لحصوله عىل املركز األول يف املجموع العام واألول يف الكفاءة
القيادية واملسلك واألول يف التطبيق املهني  .كام سلم سموه الجوائز للمتفوقني ،حيث
تسلم الطالب الجامعي سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان جائزة قائد االستعراض
ثم أدى الخريجون القسم القانوين عىل اإلخالص لإلمارات ورئيسها واحرتام دستورها
وقوانينها والعمل بصدق وأمانة وطاعة عىل كل ما يصدر إليهم من أوامر .وعقب مراسم
التخريج سلم الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية يرافقه العقيد سيف

الكتبي الشهادات عىل الخريجني من دفعتي املرشحني والجامعيني الرابعة والعرشين
والجامعيات الثامنة والدفعة األوىل من طلبة املاجستري يف قاعة االتحاد بالكلية،
بحضور عدد من كبار قيادات وضباط وزارة الداخلية وأعضاء وفود الطلبة الخريجني
من الدول الشقيقة وأولياء أمور الخريجني .وتوجه خريجو الدفعتني الرابعة والعرشين
من املرشحني والجامعيني ودورة الجامعيات الثامنة من كلية الرشطة بخالص الشكر
والتقدير إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،
وإىل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة عىل رعايتهام واهتاممهام بجهاز الرشطة واألمن يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،مثمنني حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لحفل التخريج.

شلة شعرية بعنوان "كلنا خليفة"

أقيمت مراسم تسليم علم الكلية من الدفعة الرابعة والعرشين املتخرجة إىل الدفعة
الخامسة والعرشين ثم عزفت املوسيقى سالم العلم والسالم الوطني ثم هتف الخريجون
بعدها ثالثا بحياة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله
وتال ذلك شلة شعرية بعنوان “كلنا خليفة” للشاعر عوض راشد السبع الكتبي ،ويف ختام
حفل التخريج تسلم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني هدية
تذكارية من العقيد سيف عيل الكتبي مدير عام الكلية بعدها التقطت الصور التذكارية
الجامعية لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان مع مجلس إدارة كلية الرشطة والخريجني.

سيف بن زايد يتبادل األحاديث
الودية مع الطلبة

جال سمو الشيخ سيف بن زايد بني حشود من الطلبة املرشحني من مختلف الدفعات
املقبلة عىل التخرج وغريها وتبادل األحاديث الودية مع كافة الطلبة مبن فيهم طلبة
كلية زايد الثانية العسكرية وكلية خليفة الجوية وكلية راشد بن سعيد البحرية
وأكادمييتي رشطة ديب والشارقة و شكرهم عىل تواجدهم يف حفل تخريج إخوانهم
املرشحني .ومثن الخريجون املتابعة الحثيثة واملستمرة للفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والجهود الكبرية التي بذلها
املسؤولون يف كلية الرشطة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب طوال فرتة الدراسة،
معربني عن سعادتهم الغامرة بهذا التفوق ليشاركوا إخوانهم عنارص الرشطة املحافظة
عىل املنجزات واملكتسبات الوطنية التي تحققت عىل أرض الدولة.

ً
 398خريجا وخريجة بينهم  10طالب من  5دول عربية

يذكر أن عدد الخريجني بلغ  398خريجاً وخريجة من املرشحني والجامعيني والجامعيات
والدفعة األوىل من حملة املاجستري ،ومن بني املرشحني  10طالب من خمس دول عربية
شقيقة هم طالب من دولة الكويت و 3طالب من دولة قطر وطالبان من اململكة
األردنية الهاشمية وطالبان من الجمهورية اليمنية ومثلهام من دولة فلسطني.
العدد ( ) 6
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إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

14

سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل القنصل األمريكي

استقبل اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة سعادة روبرت والر
القنصل العام للواليات املتحدة األمريكية ،والذي قدم
للتباحث حول بعض املوضوعات ذات االهتامم املشرتك

حيث تم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون فيام بني
البلدين حول املشاركة يف مسائل التدريب و الجوانب
املتعلقة يف مجال تبادل الخربات و عقد الدورات
املتخصصة يف العمل الرشطي ،و قد أمثر هذا االجتامع
عن الخطوط العريضة لسلسلة لقاءات قادمة بغرض
الخروج بصيغة نهائية متثل التعاون يف مجال التدريب
املشرتك والعمل األمني.
وقد أشاد سمو القائد العام بالعالقات الطيبة و الوطيدة
التي تربط الجانبني ،وتصب يف تحقيق املصلحة العامة
وبسط األمن و األمان يف املنطقة ،كام أكد سموه عىل
حرص رشطة رأس الخيمة لتطبيق اسرتاتيجية وزارة
الداخلية ،الرامية إىل أن تصبح دولة اإلمارات إحدى
أفضل دول العامل أمناً وسالمة ،و نرش رسالتها من خالل
تعزيز جودة الحياة لكل من يعيش عىل ترابها من
خالل األمن و السالمة.
و الجدير بالذكر بأن رشطة رأس الخيمة تحرص عىل
بني الجانبني ،وقد حرض اللقاء العميد عبد الله خميس تبادل املعرفة و الخربات عىل املستوى املحيل و الدويل
الحديدي مدير عام العمليات الرشطية ،و العقيد عبد عرب اللقاءات و فرق العمل وعقد الدورات التدريبية
الله عيل منخس مدير إدارة التحريات و املباحث التخصصية ،مع عدة دول ومنها الواليات املتحدة
األمريكية.
الجنائية ،وعدد من مديري اإلدارات و الضباط.

نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل القنصل الكندي
استقبل العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،سعادة روس ميلر قنصل عام
القنصلية العامة لكندا بالدولة والوفد املرافق له،
والذي قدم لتباحث حول بعض املوضوعات ذات
االهتامم املشرتك بني الجانبني ،وقد حرض اللقاء عدد
من مديري اإلدارات و الضباط.
حيث تم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون فيام بني
الجانبني و تبادل الخربات خاصة يف مجال العمل
الرشطي ،كام توجه قنصل عام كندا بخالص الشكر و
الثناء لسمو قائد عام الرشطة و لرشطة رأس الخيمة
عىل جهودهم الكبرية التي بذلوها خالل السنوات
األربع املاضية فيام يتعلق بتنظيم و تأمني سباق «تريي
فوكس» السنوي الخريي ،و جدد سعادة روس ميلر
دعوته لرشطة رأس الخيمة للمشاركة يف تأمني و تنظيم
سباق تريي فوكس الخريي ،والذي تستضيفه إمارة رأس
الخيمة دعامً ألبحاث الرسطان.
وقد أشاد نائب القائد العام بالعالقات الطيبة و
الوطيدة التي تربط بني الجانبني ،وتصب يف تحقيق
املصلحة العامة  ،كام أكد العميد محمد النويب عىل أن
رشطة رأس تعتمد منهجية موثقة ومقننة إلدارة العالقة
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مع الرشكاء ،و تم تصنيف هذه املنهجية إىل ثالث فئات
هي( :رشكاء يف األهداف واالسرتاتيجية ،و رشكاء يف
العمليات و الخدمات ،و رشكاء يف تبادل الخربات و
املعرفة) ،وهذا ما حققته رشطة رأس الخيمة خالل هذا

العام و األعوام املاضية ،و مستمرة يف تطبيقه ملا فيه
تحقيق للمصلحة العامة.
ويف ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بني
الجانبني.

محطة شرطية

شرطة
رأس الخيمة
تستضيف ندوة
جائزة وزير الداخلية
للبحث العلمي

انطلقت باملركز اإلعالمي بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،ندوة جائزة وزير
الداخلية للبحث العلمي ،بحضور
العميد محمد النويب محمد نائب
قائد عام رشطة رأس الخيمة وبحضور
املديرين العامني و مديري اإلدارات
ورؤساء األقسام برشطة رأس الخيمة،
والتي تعنى يف تشجيع منتسبي وزارة
الداخلية بكافة قياداتها وإداراتها العامة

عىل مستوى الدولة ،ضمن الدور الفاعل
لوزارة الداخلية يف مجال خدمة املجتمع،
واالرتقاء بقطاعاته كافة ،وإمياناً بأهمية
البحث العلمي ،ودوره املحوري يف تطور
وتقدم املجتمعات البرشية.
ويف بداية الورشة رحب النقيب حمد
رسحان من مركز دعم اتخاذ القرار من
رشطة أبوظبي بالعميد محمد النويب
محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة

وبالحضور ،مؤكدا ً رضورة تحفيز جميع
العاملني عىل املشاركة ،مبا يسهم يف رفع
البحث العلمي يف وزارة الداخلية ،ووجه
بتذليل الصعوبات كافة،التي قد تواجه
الباحثني.
حيث ت ّم خالل الورشة التعريف
بالجائزة وأهدافها ورشوط املشاركة
فيها ،حيث تهدف الجائزة إىل شحذ
املواهب الفكرية واإلبداعية وتذكية

روح التنافس بني العاملني يف الوزارة،
مبا يرتقي مبستويات األداء يف املجال
الرشطي ،واكتشاف الكفاءات العلمية
واألكادميية والخربات الكامنة لدى
العاملني فيها ،وتبنيها واستثامر طاقاتهم
يف تطوير العمل الرشطي ،واإلسهام يف
تطوير العلوم اإلنسانية ،وإثراء املكتبة
الرشطية بالبحوث والدراسات التي
تخدم العمل الرشطي.

تخريج دورة
المدير الفعال

ك ّرم العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد
والخدمات املساندة خريجـــي دورة ( املدير الف ّعال )،
من ضمن مجموعة الدورات التي قد نظمتها القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،متمثل ًة يف معهد تدريب
الرشطة ،والتي قدمها الدكتور جميل فرج الله لصقل
مهارات منتسبي الرشطة والخروج بأفضل الرؤى
املستقبلية ،مع مزيد من التطوير يف األداء املهني
واإلداري ،وفق اسرتاتيجية وزارة الداخلية التي تهدف
إىل العمل بفعالية من أجل أن تصبح دولة اإلمارات

أفضل الدول أمناً وسالمة.
وأكد العميد الطري بأن تنمية الكادر الوظيفي بدأً من
مديري اإلدارات يخلق روح املنافسة والحامس لدى
من يدرك يف نفسه الفعالية الشخصية ليكون هو (
املدير الف ّعال ) من بني مدراء اإلدارات ،وذلك بتطوير
العقلية القيادية وتنمية القدرات الوظيفية مع تطوير
الهياكل والبنية التحتية اإلدارية التي تتيح االنفتاح عىل
مواكبة املرحلة العرصية الحديثة وما يعقب عليها من
متغريات ،لالنتفاع مبختلف القدرات العقلية لدى كل

منتسبي الرشطة.
وقد حرصت املوارد والخدمات املساندة برشطة رأس
الخيمة دامئاً عىل استمرارية تطوير كفاءة وخربات
الهيكل الوظيفي الرشطي مبا يحويه من مديرين
وموظفني ،عن طريق إقامة مثل هذه الدورات
التدريبية والتأهيلية ملختلف موظفي إدارات الرشطة
عىل مستوى الدولة ،كام سعت إىل توفري أفضل الخرباء
املختصني يف اإلعداد واإلرشاف للمحارضات التدريبية
لربامج هذه الدورات.
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تخريج دورة « إدارة الوقت للتغلب على ضغوط العمل »..

كر ّمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الضباط املنتسبني إىل دورة ( إدارة
الوقت للتغلب عىل ضغوط العمل) ،والتي قدمها املحارض عبد املطلب العمري،
يف معهد تدريب الرشطة ،وذلك يف إطار سعي رشطة رأس الخيمة الدؤوب لالرتقاء
بالعنارص الرشطية ،ملواكبة التطورات التي تحدث يف بيئة العمل ،مع خلق عالقة
إيجابية بني املؤسسة الرشطية والعاملني عليها.
وقام العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة بتكريم
الخريجني ،وقال يف كلمته التي ألقاها عىل الحضور إىل إن دورة ( إدارة الوقت للتغلب
عىل ضغوط العمل ) ،تحمل يف مضمونها مجموعة من األهداف واملعايري التي تسعى

من خاللها إدارات الرشطة إىل تحديد األولويات للتعامل مع األزمات والرصاعات يف
العمل ،عرب تنمية مهارات املنتسبني يف تشخيص وتحديد مصادر ضغوط العمل مع
وضع الحلول ملعالجتها والتصدي لها بإيجابية وفعالية أكرث .وقد أشار العميد الطري
إىل مدى امتنانه وتقديره ،ملا تقدمه وزارة الداخلية من عمل متفان متكامل للنهوض
بجميع منتسبيها يف كافة اإلدارات الرشطية عىل مستوى الدولة ،من خالل طرح
الدورات التدريبية التخصصية ،وتزويد العنارص الرشطية بأدق املعارف .كام دعا
الخريجني إىل استخدام املعلومات التي اكتسبوها خالل الدورة يف تطوير مهاراتهم
وتنمية رؤيتهم األمنية املستقبلية مبا يخدم القيادة الرشطية والعمل األمني.

 ..ودورة «اإلسعافات األولية لجناح الجو»
شهد املقدم طيار سعيد راشد اليامحي رئيس
قسم جناح الجو برشطة رأس الخيمة حفل تخريج
دورة ( اإلسعافات األولية) مبشاركة ضباط وصف
ضباط وأفراد القسم والتي عقدت تحت إرشاف
معهد تدريب الرشطة خالل الفرتة من  2وحتى 6
فرباير الجاري 2014م .
واشتملت الدورة عىل محارضات نظرية وعملية
عن اإلسعافات األولية وكيفية التعامل مع الحاالت
الحرجة واإلنعاش والكسور بأنواعها وغريها من
األمور الهامة التي يجب أن يلم بها أفراد القسم،
وبدوره أشاد اليامحي بجهود املشاركني يف الدورة،
حاثاً إياهم عىل بذل مزيد من الجهد ومواكبة
املستجدات املتالحقة ،مؤكدا ً عىل أهمية عقد هذه
الدورات التدريبية يف رفع كفاءة ومهارة املنتسبني
لتطوير العمل األمني .
16
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عمليات شرطة رأس الخيمة تكرّم مميزيها
ك ّرم العميد غانم أحمد غانم مدير عام إدارة
العمليات املركزية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
اثنني من منتسبي إدارة ترخيص اآلليات والسائقني،
مساعد أول سيف محمد الخاطري ,و رقيب فاطمة
خميس السعدي ،عرفاناً لهم ولجهودهم املتميزة،
وتقديرا ً من إدارة العمليات املركزية إلسهاماتهام التي
عززت من األداء العميل والرشطي .وأشاد العميد غانم
أحمد باملكرمني و بجهودهام الكبرية التي بذالها ليك
يستحقا هذا التكريم ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل تكريم أبنائها
املتميزين و املخلصني و اإلشادة بهم و الشد بأزرهم،
لبذل املزيد من الجهد و العطاء حتى يصبحوا قدوة
حسنة و مثال يحتذى به بني جميع زمالئهم يف مختلف
قيادات الرشطة يف الدولة .كام ك ّرم املقدم عيل محمد
النقبي رئيس قسم الخدمات املساندة باإلدارة العامة
للعمليات املركزية برشطة رأس الخيمة ،عددا ً من
املوظفني املتميزين باإلدارة ،تقديرا ً لعطائهم املثمر
ومتيزهم وتفانيهم يف العمل ورسعة إنجازهم لألعامل
املوكلة إليهم بكل كفاءة .
وهنأ املقدم النقبي املكرمني ،مشريا ً إىل أن القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة تهدف من وراء تكريم
موظفيها املتميزين إىل رفع كفاءة جميع منتسبيها،
وحثّهم عىل بذل املزيد من الجهد واالرتقاء بأدائهم
الوظيفي وتحقيق الجودة ،والعمل بروح الفريق الواحد،
متمنياً لهم ولبقية زمالئهم كل التوفيق ومزيدا ً من
الجهد يف تطوير العمل األمني وخدمة املجتمع وأفراده .

إدارة الخدمات اإللكترونية واالتصاالت
تكرّم كادرها المتميز

ك ّرمت إدارة الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة مجموعة من كوادرها املتميزين يف أداء
عملهم ،تحفيزا ً لقدرات املوظفني واملتعاونني املنتسبني إلدارة
الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت ،حيث يعد التكريم منهج ثابت
ومت ّبع يف رشطة رأس الخيمة ،إمياناً من قيادتها بأهمية دور
التشجيع يف رفع املعنويات ،ونرش روح التنافس بني املوظفني،
للتطوير واالرتقاء إىل أفضل معايري الجودة والتميز.
وقام الرائد محمد عبد الرحمن األحمد مدير إدارة الخدمات
اإللكرتونية واالتصاالت بتكريم املوظفني ،انطالقاً من إسرتاتيجية
وزارة الداخلية يف هدفها الرامي نحو استثامر املوارد البرشية،
وذلك تثميناً لجهود املوظفني واملتعاونني التي بذلوها خالل الفرتة
املاضية.
وأكد الرائد األحمد عىل أن إدارة الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت
تسعى دامئاً إىل تقديم أفضل الخدمات لإلدارات األخرى ،كام
رصح عىل حد قوله ،بأنه مل يتحقق ارتقاء مستوى خدماتنا نحو
ّ
األفضل إال بفضل موظفينا واملتعاونني معنا ببقية الوحدات
التنظيمية ،لذلك ك ّرمناهم اليوم عرفاناً ملا أبدوه من تفاين يف
العمل ،وتعاون مخلص مع أمنياتنا لهم مبزيد من التوفيق عىل
املدى البعيد.
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تخريج دورتي «إعداد المحاضرين» و«التحقيق والبحث الجنائي»

شهد العقيد حسن إبراهيم عيل مدير معهد التدريب باإلنابة ،حفل تخريج دوريت
«إعداد املحارضين» ودورة «التحقيق والبحث الجنايئ» ،واللتني تأتيان ضمن الخطة
التدريبية لعام 2014م ،والتي تهدف إىل تطوير املوارد البرشية واالستفادة من أحدث
التقنيات واألساليب لتطوير العمل ،كام اشتملتا عىل العديد من املواد النظرية
والتطبيقية واملهارات والخربات التي أكسبت املنتسبني قدرا ً كبريا ً من املعرفة.
وقد قام بتكريم خريجي الدورتني ،وسط حضور من ضباط رشطة رأس الخيمة،
وذلك يف معهد تدريب الرشطة ،الذي يعمل منذ إنشائه عىل تحقيق أهداف رؤية
رشطة وزارة الداخلية الرامية إىل استمرار تقديم أفضل خطط التدريب للنهوض
بأالفراد  ،وتحقيق باألمن والسالمة ،من خالل تقديم خدمات رشطية عالية الجودة
للمواطنني واملقيمني والز ّوار يف اإلمارة.

كام تم تكريم املحارضين ،الدكتور جميل فرج الله ،محارض دورة إعداد املحارضين،
وخالد إبراهيم الخطيب محارض دورة مهارات التحقيق والبحث الجنايئ ،تقديرا ً
لجهودهام املبذولة يف إنجاح الدورتني ،وتم تكريم املقدم حمد راشد الزعايب ،وذلك
ملشاركته الف ّعالة وإرشافه عىل دورة مهارات التحقيق.
وأكد العقيد حسن عيل إبراهيم عىل أن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ضمن
خطتها االسرتاتيجية ،تعمل جاهدة عىل رفع كفاءة جميع العاملني يف الجهاز األمني،
واالرتقاء مبستوى أدائهم ،وتطوير العمل األمني ،تجسيدا ً السرتاتيجيتها الهادفة إىل
تأهيل وتدريب الكوادر البرشية لتمكينها من مواكبة املتغريات واملستجدات التي
يشهدها العامل يف املجاالت كافة ،كام دعا الخريجني إىل مضاعفة الجهود لالرتقاء
بالعمل ،وتحقيق التميز متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

تفعيل تجديد رخص الملكيات بمركز المعمورة
اجتمع العقيد نارص محمد املطر مدير إدارة ترخيص اآلليات
والسائقني بإدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة ،مع ذوي
االختصاص يف مركز رشطة املعمورة للبدء يف تفعيل عمل ( تجديد
ليسهل خدمة املتعاملني من الجمهور يف
رخص امللكيات ) باملركزّ ،
أداء معامالتهم املرورية ،والتي تخص تحديدا ً تجديد رخص امللكيات،
لالرتقاء يف املعامالت مبرونة ويُرس ،حتى يتمكّن املتعاملون مع إدارة
ترخيص اآلليات والسائقني ،وباألخص جمهور رخص امللكيات من
تجديد رخصهم يف أقىص مدة زمنية ممكنة مع جودة األداء والتميز
الخدمي الرشطي.
وتأيت هذه املبادرة ضمن اسرتاتيجية وزارة الداخلية التي ينص
مضمون رؤيتها عىل العمل بفعالية ،لتصبح دولة اإلمارات إحدى أفضل
دول العامل من حيث األمن والسالمة وتعزيز الجودة والتشجيع عىل
اإلبداع عن طريق تشجيع مثل هذه الفعاليات واملقرتحات لضامن
التحسني املستمر لخدمات املتعاملني ،وللمحافظة عىل ثقة الجمهور.
18

مـــارس 2014

العدد ( ) 6

محطة شرطية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة تبحث أهداف الجودة

انطالقاً من توجيهات وزارة الداخلية نحو تقديم
خدمات رشطية متميزة ،ومبتابعة من سمو القائد
العامُ ،ع ِق َد اجتامع إلدارة مراكز الرشطة بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،برئاسة العقيد الدكتور
محمد سعيد الحميدي مدير إدارة مراكز الرشطة

الشاملة ،بهدف مناقشة أهداف الجودة الخاصة
بإدارة املراكز ،حيث تم اإلرشاف املبارش عىل أعامل
املراكز الشاملة وفق مفهوم الجودة ،كام تم وضع
الخطط املتكاملة لتعزيز سياسة الجودة عىل وجه
العموم بشكل أكرب وأثر أعمق ،لتشمل جميع

شرطة رأس الخيمة تستقبل طالب ًا من كليات التقنية العليا

استقبل قسم التأهيل والتدريب باإلدارة العامة للموارد
والخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
عددا ً من طالب كليات التقنية العليا باإلمارة إلخضاعهم
يف الربنامج التدريبي ،وذلك يف مختلف إدارات وأقسام
وأفرع القيادة العامة الكتسابهم املهارات الالزمة
وتعريفهم مبهام إخوانهم من رجال الرشطة .وأكد
العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس
الخيمة بأن الهدف من تنظيم هذه الربامج التدريبية
ملختلف الطالب والطالبات هو كرس الحاجز ما بني
الطالب ورجل الرشطة وتثقيف الطالب والطالبات من
كافة النواحي ،وخصوصا الناحية األمنية وذلك ضمن
الخطة االسرتاتيجية للقيادة العامة التي تحرص كل

الحرص عىل تطبيق اسرتاتيجية وزارة الداخلية يف إرشاك
جميع فئات املجتمع بعملية تطوير املجتمع بكل
مجاالته ونرش األمن واألمان يف ربوعه وتقدم العمل
األمني  .بدورهم شكر الطالب ،القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة عىل تعاونهم املستمر واملميز والدائم يف
عقد مثل هذه الربامج التدريبية واللقاءات التي لها
األثر االيجايب الكبري عىل نفوسهم ،ومثنوا دور الرشطة
عىل جهودهم يف حفظ األمن وتوفري األمان للمواطن
واملقيم ،مؤكدين عىل العالقة القوية واملتينة واملميزة
التي تربط الجانبني .

األقسام .وأشار العقيد محمد الحميدي إىل أن رشطة
رأس الخيمة تعمل عىل تطبيق أفضل الخدمات وفق
ما تسعى له الدولة أمنياً ،ولعل من الرضوري أن
نتوقف عند أبرز محطاتنا يف طريق الجودة والتميز،
فقد أصبحت ثقافة الجودة قيمة ثابتة وراسخة
لدينا ،من خاللها تحول اإلتقان يف العمل إىل أمر
حتمي ،عرب التحسني والتطوير املستمر بتقدمينا
للخدمات املتميزة يف مجتمع دولة اإلمارات ,ففي
العام 2000م ،بدأنا خطانا األوىل يف طريق الجودة
والتميز ،والتي كان األساس فيها نرش ثقافة الجودة
والتميز ،فقمنا بتأهيل منتسبي الرشطة التأهيل
الصحيح القائم عىل النهج العلمي ،والذي يشجعهم
عىل التفاين واإلبداع ،انطالقاً من تحقيق هدفنا بأن
نكون األبرز عىل مستوى العامل يف قيادتنا وأدائنا
ومت ّيزنا ،وذلك من خالل تقديم أفضل الخدمات
للمجتمع ،والعمل عىل إنجاز املزيد يف سبيل االرتقاء
إىل القمة والحفاظ عىل هذا املستوى املتميز.

مركز المعمورة يشارك في
حملة لمكافحة السمنة

شارك مركز رشطة املعمورة الشامل برأس الخيمة،
متمثالً بفرع املرور والدوريات ،يف الحملة التوعوية
حول مخاطر السمنة ،والتي نظمتها مدرسة الغب
ح 2مبشاركة مدرستي أم الدرداء والحديبة ح 2لتعليم
البنات،وذلك بتوزيع عدد من الدوريات ورقباء السري
لتأمني املسرية التي بهذه املناسبة  .وأكد العقيد سامل
يوسف الزعايب رئيس مركز رشطة املعمورة الشامل،
بأن هذه املشاركة تأيت ضمن مبادرات رشطة رأس
الخيمة املجتمعية ،ويف إطار الخطة االسرتاتيجية
بوزارة الداخلية لتعزيز دور الرشطة املجتمعي
واملشاركة يف كافة الفعاليات واألنشطة مع أفراد
املجتمع ،وللحفاظ عىل حياتهم وحياة اآلخرين يف
جميع الجوانب ،وال يقترص دورها عىل الجوانب
األمنية فحسب ،بل ميتد ليكون يف توعيتهم صحياً،
فاملسؤولية مشرتكة بني األجهزة الرشطية واملؤسسات
والجهات املدنية ،فالكل رشيك يف هذه املسؤولية.
يذكر أن هذه الحملة تهدف إىل تثقيف أفراد املجتمع
وتوعيتهم مبخاطر السمنة وحثهم عىل رضورة
املحافظة عىل صحتهم وطرق الوقاية من مضاعفات
زيادة الوزن ،والتوعية بأهمية النشاط البدين والنظام
الغذايئ الصحي املتوازن لتفادي السمنة ومضاعفاتها
واألمراض املصاحبة لها.
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مسيرة قائد

حاز حب شعبه بتواضعه وكرم أخالقه

محمد بن زايد آل نهيان

شيخ القلوب

يمتلك الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
األعلى
القائد
نهيان ،ولي عهد
ً
ً
أبوظبي نائبً
ً
للقوات المسلحة  ،سجال ناصعا  ،ثريا  ،وغنيا
باإلنجازات والتطلعات  ،وقبل ذلك يمتلك سموه
ً
قلوبا محبة مخلصة له  ،هي قلوب أبناء شعبه
الذين بادلوه الحب والوفاء واإلخالص  ،لتواضعه
وكرم أخالقه وحرص سموه على االلتقاء بهم
خالل جوالته الكريمة في كافة أنحاء الدولة ،
قيود  ،فدخل سموه القلوب
دون حواجز أو
ً
واأللباب وصار مقربا من الشعب واألصحاب
 ،في كيان أساسه (البيت متوحد) والعهد
متجدد.
إعداد :وليد الشحي

سموه مخاطبًا أبناء شعبه " :
البيت متوحد بأهل اإلمارات،
واإلمارات قلعة حصينة،
فلتطمئن القلوب".
توىل الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة منصب
والية العهد يف نوفمرب ،2004
وينهض سموه بعدد واسع من
املسؤوليات السياسية والترشيعية
واالقتصادية يف إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية
املتحدة ،حيث تم تعيينه نائباً للقائد األعىل للقوات
املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف األول
من شهر يناير  ،2005قبل ترفيعه إىل رتبة فريق
أول يف السابع من الشهر نفسه .كام يشغل
منصب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي ،منذ شهر ديسمرب .2004
ولسمو الشيخ محمد حياة
عملية حافلة باإلنجازات
واملهام؛ فقد
شغل
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منصب رئيس أركان
القـوات املسلحة
لــــــــدولة
اإلمارات

ا لعربية
املتحدة يف الفرتة من
يناير  1993إىل يناير ،2005
وتقلد رتبة الفريق يف  24يناير
 .1994و ُعني مبنصب نائب ويل عهد
أبوظبي يف  30نوفمرب  .2003ويف  6يناير
ُ ،2004عني سموه نائباً لرئيس املجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي.
أكمل سمو الشيخ محمد تعليمه النظامي يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة ،وتخرج يف
أكادميية ساند هريست امللكية العسكرية ،عام .1979
اشتمل تدريب سموه العسكري عىل دورة دروع
تأسيسية ودورة طريان تأسيسية وتحويل طائرات

مسيرة قائد

من أقواله :
 شعب اإلمارات أسرة واحدة،والبيت متوحد ،و دولة اإلمارات
قلعة حصينة ،والدار بخير.
 مسيرة الوطن ماضية ومستمرةوإن سنة الحياة تقضي بتسليم راية
الوطن من جيل إلى جيل.

عمودية وطريان تكتييك ودورة مظليني ،كام أتم دورة
كلية القيادة واألركان .وخربة سموه العسكرية تشمل
قيادة فصيلة دروع ،ورسب طائرات "غزال" العمودية،
وقيادة مدرسة الطريان ،وقيادة الكلية الجوية .وكان
سموه قد توىل منصبي قائد القوات الجوية والدفاع
الجوي ،ونائب رئيس أركان القوات املسلحة ،قبل أن
يصري رئيساً لألركان.
باإلضافة إىل مسؤولياته العسكرية ،كان سمو الشيخ
محمد املستشار الرئيس للمغفور له -بإذن الله تعاىل-
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،يف املوضوعات
األمنية .كام أنه عضو مشارك وفاعل يف املناقشات
املتعلقة بالقرارات السياسية والترشيعية يف الدولة.
ويرأس سموه أيضاً "مجلس أبوظبي للتنمية
االقتصادية" ،الذي يتمتع مبسؤوليات مهمة يف
التخطيط االقتصادي يف اإلمارة .كام عني رئيساً
للمجلس التعليمي يف إمارة أبوظبي ،حيث يويل سموه
أولوية قصوى للتعليم النوعي يف أبوظبي بشكل خاص
ودولة اإلمارات بشكل عام .ويرأس سمو الشيخ محمد
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.
وسموه عضو نشط يف املجلس األعىل للبرتول ،الذي
ميتلك سلطة واسعة يف مجال البرتول والطاقة .ويشغل
أيضاً منصب رئيس "مجموعة أوفست" يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة .كام يرأس رشكة "مبادلة
للتنمية" التي تأسست يف أكتوبر  ،2002وهي متثل
الذراع االستثامرية الرئيسة لحكومة أبوظبي ،وتسعى
إىل جلب منافع اجتامعية واقتصادية مستدامة
لإلمارة .تقلد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان العديد من األوسمة وامليداليات من دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،ودولة
قطر ،واململكة املغربية ،وباكستان ،والواليات املتحدة
األمريكية ،وفرنسا ،وإيطاليا .ولد سموه عام ،1961
وهو متزوج ،وله تسعة أبناء.

من
 نحن كلنا أهل ،وأسرة واحدة ًالفجيرة إلى السلع ،فنحن لسنا حدثا
طرأ بشكل مفاجئ  ،فتاريخ أبوظبي
وتاريخ سائر إمارات الدولة من دبي
وحتى الفجيرة هو حقيقة ضاربة
في جذور التاريخ.
سيرة ومسيرة

عند بلوغه الثامنة عرش من عمره ،أتم سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان سنواته الدراسية بني مدينتي
العني وأبوظبي ،حيث تدرج يف املراحل الدراسية مبدارس
الدولة واململكة املتحدة.
وميتلك سموه خلفية عسكرية ،إذ تخرج عام 1979
من أكادميية ساندهريست العسكرية امللكية يف اململكة
املتحدة حيث تلقى تدريبه هناك عىل سالح املدرعات
والطريان العامودي والطريان التكتييك والقوات املظلية،
ومن ثم انضم إىل دورة الضباط التدريبية يف إمارة
الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة .وقد شغل
سموه مناصب عدة يف القوات املسلحة اإلماراتية ،من
ضابط يف الحرس األمريي -قوات النخبة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة -إىل طيار يف القوات الجوية ،ثم تدرج
إىل عدة مناصب عليا حتى وصل إىل منصبه الحايل نائباً
للقائد األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية.
وساهم سمو الشيخ محمد بن زايد يف تطوير القوات
املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،من حيث
التخطيط االسرتاتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي
وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة ،مستلهامً توجيهات
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املسلحة .وقد ساهمت توجيهاته
املبارشة والقيادية ،يف جعل القوات املسلحة اإلماراتية
مؤسسة رائدة تحظى بتقدير عدد كبري من املؤسسات
العسكرية الدولية.
ويشغل سموه أيضاً عددا ً من املناصب السياسية ،و
الترشيعية واالقتصادية للدولة .ويعرف عن سمو الشيخ
محمد بن زايد بذله الكثري من الجهود لتعزيز املعايري
التعليمية يف إمارة أبوظبي للوصول بها إىل أفضل وأرقى
املستويات واملعايري الدولية .ومنذ تويل سموه رئاسة
مجلس أبوظبي للتعليم ،عمل بال كلل إلقامة رشاكات
مع املؤسسات التعليمية واملراكز الفكرية املرموقة عاملياً،
والتي أعلن عن قيام عدد منها يف أبوظبي أو تم االنضامم

التاريخ الجميل
 سوف نورث هذا ًًفالراية
لألبناء واألحفاد أيضا،
مستمرة ،ونحن مستمرون أيضا في
تسليمها من جيل إلى جيل.
 إن البيت متوحد بأهل اإلمارات،وأريد أؤكد أن اإلمارات قلعة حصينة،
فلتطمئن القلوب.
 لقد نجحت دولة اإلمارات فيتحقيق أهدافها التنموية بمختلف
البناء
واستكملت
القطاعات
باالتحاد
وقفزت
المتماسك
االتحادي
ً
ً
إلى مراتب ًأكثر تقدما وازدهارا
وفتحت آفاقا جديدة وواعدة
للتنمية في مجاالت عدة.
 إننا أسرة واحدة على امتداد ترابهذا الوطن من الفجيرة إلى مدينة
السلع في أقصى الطرف الغربي
من وطننا العزيز.
 إن اإلنسان سيظل هو الهدفوالوسيلة في خططنا
والغاية
ً
االستراتيجية  ،فضال عن تعزيز وحفظ
الثوابت الوطنية وترسيخ دعائم
الوحدة بين أبناء الوطن في بيته
المتوحد أكثر فأكثر  ،متمسكين
بمبادئ دستورنا في صون الحقوق
وحماية الحريات واحترام القانون.
 إننا مدعوون إلى تحملمسؤوليات أخرى جسام ذات أهمية
كبيرة تصب في المستقبل الذي
البناء ،
ننشده الستكمال مسيرة
ً
وهي مسؤوليات تتطلب مزيدا من
بذل الجهد والمثابرة واإلرادة  ،و
بخاصة في مجال اإلبداع واالبتكار.
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إىل مشاريع مشرتكة اسرتاتيجية مع املؤسسات األكادميية
املتواجدة يف أبوظبي ،بتوجيهات سديدة من صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،
حفظه الله.

جوالت محمد بن زايد
جاءت إلسعاد الناس
-

طفولته

ولد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف مدينة العني
يوم  11مارس عام  ،1961وهو االبن الثالث للمغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،الرئيس املؤسس لدولة
اإلمارات العربية املتحدة .وقد نشأ سموه تحت رعاية
والده ووالدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
واسم سموه الكامل هو محمد بن زايد بن سلطان بن
زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيىس بن نهيان
بن فالح بن ياس.
اهتماماته الشخصية

عرف عن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شغفه
بالصيد والصيد بالصقور (القنص) ،الذي ورثه عن والده
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
كام يهتم سموه بالشعر اهتامماً كبريا ً ،خاصة الشعر
النبطي ،حيث يحرص بشكل متواصل عىل توفري الدعم
للمسابقات الشعرية وغريها من املناسبات والف ّعاليات
الثقافية ،وذلك من خالل رعايته لها وحضوره بشكل
شخيص لعدد كبري منها .باإلضافة إىل ذلك يحرص سموه
دامئاً عىل تأكيد التزامه باألنشطة الثقافية واملبادرات
املبتكرة للمجتمع املحيل يف املجالني الفني واألديب.
وعىل غرار العديد من مواطني دولة اإلمارات ،يهتم
سمو الشيخ محمد بن زايد بعدد من األلعاب الرياضية،
ويحرص عىل االلتقاء بالرياضيني اإلماراتيني من الجنسني
لالستامع إىل آرائهم أو تكرمياً لهم خاصة حني يتعلق األمر
بحصولهم عىل مراكز متقدمة يف املحافل الدولية ،وذلك
تقديرا ً إلنجازاتهم ونجاحاتهم.
المسؤوليات والمناصب

توىل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان املناصب
التالية :
 توىل سموه والية عهد إمارة أبوظبي يف نوفمرب عام2004
 أصبح سموه رئيساً للمجلس التنفيذي يف ديسمرب عام2004
 أصبح نائباً للقائد األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية يفيناير عام 2005
كام يرأس سمو الشيخ محمد بن زايد املؤسسات التالية :
 مجلس أبوظبي للتعليم  -سبتمرب عام 2005 رشكة مبادلة للتنمية العام 2002 مكتب برنامج التوازن االقتصادي (األوفست) لدولةاإلمارات العربية املتحدة عام . 1992
 كام يشغل سموه أيضاً عضوية املجلس األعىل للبرتولوجهاز أبوظبي لالستثامر ،اللذين يرأسهام صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات.
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وصفت صحيفة “األنوار” اللبنانية جوالت الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،بأنها جوالت إلسعاد الناس يف كل محطة من محطاتها .وقالت الصحيفة ،
إن هذه الجوالت تستند إلرث وضع قواعده ولبناته القائد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله
ثراه) ،والذي قالت إنه مارس ذاته وإنسانيته وقيم الرتاث التي ترشبها يف بيئته ومجتمعه بصفاء النفس والروح
فتأسست بهذا السلوك مدرسة فريدة يف الحكم تقوم عىل التواصل مع الناس مبارشة وبصورة مستمرة واملودة
واملحبة املتبادلة مع الشعب وإحقاق الحق والعدل والتسامح وتحقيق أعىل مستوى من الخدمات والعيش
والحياة مستبقاً كل ما ميكن أن يتحول إىل مطالب إذ كانت سعادته الشخصية باختصار هي إسعاد الناس .ومضت
الصحيفة تقول  ،إن أبناء الشيخ زايد (رحمه الله) تشبعوا بهذه القيم وبهذه الروح وتابعوا املسرية ،ويف املقدمة
حامل الرسالة من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،والفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،وسائر اإلخوان واألبناء
كل يف موقعه ،وكان التواصل مع الناس هو سرية حياة يومية ونهجاً ثابتاً وطموحاً يف فتح آفاق جديدة تتجاوب
مع متطلبات العرص ،وتستشعر نبض الناس وطموحاتهم وآمالهم ،مع رؤية بعيدة املدى تضمن إسعاد الناس يف
حارضهم ومستقبل أجيالهم اآلتية ،وكان كل ذلك يتم بعفوية وحرص توفري الطأمنينة واالستقرار واألمن واالزدهار
لشعب اإلمارات يف كل الظروف .واستطردت الصحيفة بأن “الجولة التي يقوم بها الفريق أول سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة إىل اإلمارات الشاملية تأيت يف هذا اإلطار
من التواصل مع الناس واستطالع حاجاتهم وطموحاتهم بصورة مبارشة  ،دون وسيط أو تقارير  ،والتي مهام بلغت
من الدقة ،فإنها ال ترتقي إىل مستوى اللقاء املبارش وجهاً لوجه وكتفاً إىل كتف يف دولة فتية انتزعت إعجاب العامل
بإنجازاتها الحضارية ،يف فرتة زمنية قصرية تكاد أال تحتسب يف أعامر الشعوب ،وكان لشخصية الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد وما عرف عنه من ديناميكية وحرص ومنهجية يف ترجمة التطلعات إىل حقائق عىل األرض،
أثره الكبري يف النفوس انعكس فرحة واستبشارا ً لدى الناس يف كل محطة من محطات جولته.

األوسمة والجوائز

حصل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل
العديد من الشهادات واألوسمة وامليداليات من دولة
اإلمارات والعديد من الدول مبا يف ذلك سلطنة عامن،
ومملكة البحرين ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،واململكة
األردنية ،واململكة املغربية ،وباكستان ،والواليات املتحدة
األمريكية ،وفرنسا ،وأملانيا ،وايطاليا ,واسبانيا ،باإلضافة إىل
األمم املتحدة..
وتشمل هذه الجوائز واألوسمة :
 وسام العرش من درجة ضابط ،الذي منحه له امللكالراحل الحسن الثاين ،ملك املغرب يف يونيو عام 1986

 وسام االستحقاق ،الذي منحه له الجرنال نورمانشوارزكوف ،قائد القوات األمريكية وقوات التحالف،
يف أبريل عام  1991تقديرا لدور سموه يف حرب تحرير
الكويت.
 وسام الخدمة املمتازة ،الذي منحه له رئيس هيئة أركانالقوات املسلحة اإلماراتية يف مايو عام 1992
 وسام االستحقاق (درع رجل العام  )1993يف مجالالتفوق العسكري ،الذي منحته له مجلة "مانداي
ماغازين" اللبنانية يف مارس عام 1994
 -وسام االستحقاق العسكري من الدرجة املمتازة ،الذي

مسيرة قائد

جوالت سموه الخارجية تعكس
المكانة البارزة لإلمارات إقليميًا ودوليًا

جاك ضيوف املدير العام للمنظمة يف سبتمرب عام 2008
 وسام القدس ،الذي منحه له الرئيس الفلسطينيمحمود عباس يف أكتوبر عام .2008
 وسام االستحقاق الفدرايل ،الذي منحه له وزير الخارجيةاألملاين الدكتور فرانك والرت شتاينامير يف أكتوبر عام 2008
الوسام الذهبي ملؤسسة قرى األطفال العاملية يف مارس
عام .2009
 وسام االستحقاق من الدرجة املمتازة الذي منحه لهخوان كارلوس ملك إسبانيا يف مايو عام .2008
مجلسه

كام تطرقت الصحيفة ذاتها يف مناسبات سابقة إىل جوالت الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة الخارجية ‘ مؤكدة أن االهتامم املميز الذي تحظى به زيارات
وجوالت سموه إىل الدول الشقيقة والصديقة كان الفتاً ما يعكس الدور املتزايد لإلمارات العربية املتحدة يف
املنطقة وعىل الصعيد الدويل.
وأضافت  ،إن كل ذلك يعكس املكانة املحرتمة التي تتمتع بها اإلمارات يف عواصم القرار يف العامل  ،وإن من مكونات
هذه املكانة االحرتام الدويل للقيادة الحكيمة يف اإلمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة (حفظه الله) وبعملية التنمية املستدامة واملميزة يف الدولة عىل الصعد كافة ال سيام عىل صعد
اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة وبلوغها درجة عالية من التقدم  ،وكذلك حرص اإلمارات
وقيادتها عىل احرتام حقوق اإلنسان والحريات العامة ومبادئ التعايش بني األديان واألجناس يف إطار املواطنة
والعدالة  ،ويف عامل يع ّمه السالم.
وذكرت الصحيفة يف أحد عناوينها “زيارات ويل عهد أبوظبي إىل عواصم العامل تعكس املكانة البارزة لدولة
اإلمارات إقليمياً ودولياً” ،وقالت  ،إن الزيارات التي قام سموه بها إىل عواصم الدول الكربى والفاعلة واالهتامم
الذي يلقاه من قادتها يعكس الدور املتزايد لدولة اإلمارات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل واملكانة الالئقة التي
تتمتع بها.
منحه له امللك الراحل الحسن الثاين ،ملك املغرب يف
أبريل عام .1994
 وسام تحرير دولة الكويت من الدرجة املمتازة ،الذيسلمه له يف سبتمرب عام  1994إبراهيم عبدالله منصور،
سفري الكويت لدى الدولة ،وذلك تقديرا ً للجهود والدور
الذي لعبه سموه يف حرب تحرير الكويت.
 الوسام األكرب للعلم األصفر املتألق ،الذي منحه له رئيسوزراء جمهورية الصني الشعبية ،ليانغ تشنغ يف سبتمرب
عام .1994
 وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة املمتازة ،الذيمنحه له املغفور له أمري الكويت الراحل الشيخ جابر
األحمد الصباح يف يونيو عام 1995
 وسام النهضة من الدرجة األوىل ،الذي منحه له امللكالراحل الحسني بن طالل ،ملك األردن يف ديسمرب عام
.1996
 وسام النهضة من الدرجة األوىل ،الذي منحه له العاهلاألردين امللك عبد الله بن الحسني ،ملك األردن يف يونيو
عام .1999

وسام ُعامن العسكري من الدرجة الثانية ،والذي منحهله جاللة السلطان قابوس بن سعيد ،سلطان ُعامن يف
فرباير عام 2000
 وسام االستحقاق برتبة ضابط عظيم ،الذي منحه لهالرئيس الفرنيس جاك شرياك يف يونيو عام 2002
 وشاح االستقالل ،الذي منحه له صاحب السمو الشيخحمد بن خليفة آل ثاين ،أمري دولة قطر يف يناير عام
.2005
 " رجل العام  "2005من قبل "أرابيان بيزنس ماغازين"،التي قدمها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،يف نوفمرب عام .2005
 ميدالية الرشف الذهبية من املنظمة العاملية لألغذيةوالزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو) ،التي قدمها له
الدكتور جاك ضيوف املدير العام للمنظمة يف أبريل عام
.2007
ميدالية الرشف لألمن الغذايئ من املنظمة العامليةلألغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو) ،وشهادة
تقدير دولية من معهد اعتامد املامرسات البيئية ،من

إمياناً بأهمية التحاور وتفهم وجهة نظر اآلخر ،وارتقا ًء
بهذا الحوار إىل ما يخدم أغراضه وغاياته ،وترسيخاً
للمفاهيم الراقية يف تبادل اآلراء واألفكار من اجل إثراء
النقاش واملعرفة وصوالً لتحقيق فهم أعمق وإيجاد حلول
أفضل تجاه شتى القضايا التي متس مستقبل املجتمعات
وحياة اإلنسان ،فقد دأب مجلس محمد بن زايد كل عام
عىل استضافة نخبة من العلامء و رجال الدين واملفكرين
واملثقفني والخرباء واملبدعني من مختلف بلدان العامل،
لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية
حول مختلف املواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات
الصلة بتطورات العرص ومتطلباته واسترشاف آفاق
ملتقى فكرياً
املستقبل يف رحاب مجلس عامر أضحى
ً
ملختلف وجهات النظر وتبني الحوار وتبادل الرأي لغة
للحضارة وسمو الهدف.

من أروع ما قيل في سموه :

محمد بن زايد قائد قل مثله يلتقي
المواطنين لقاء األخ بأخيه.
محمد بن راشد آل مكتوم

الـم ْجد (ابو خالد) َمـعَ انا فـي ال َب َلد َموْ جود
ما دام َ
الـمنـتصـر فـي وْ جـوه عـدوانه
ن َبـا ْن َـو ِّقـف وقوف
ِ
وهبه من َ
والـمحَ ـ َّبه ْ
الـمـعـبود
الـخالِـق َ
َمـحَ ـ َّبه َ ..
ترى ما هـو عَ لى شـاني  ..نـبا ْن َو ِّقــف عَ لى شـانـه
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

المراجع والمصادر:

 موقع ديوان ويل عهد أبوظبي. وكالة أنباء اإلمارات. موقع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية. صحيفة االتحاد. -صحيفة األنوار اللبنانية.
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العميد جمال الطير
في حديث خاص:

تعلمت الكثري من

الشيخ طالب بن صقر
وأشعر أنين حققت
أحالمي
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الوجه اآلخر:

لم يمارس في حياته
إال العمل الشرطي
لم يمارس في حياته إال
العمل الشرطي ،وإن الحياة
العسكرية كان لها أثر كبير
على مجرى حياته ،نقطة
بدايته بالعمل التحاقة بكلية
الشرطة بجمهورية مصر
العربية التي لها مكانة خاصة
بقلبه .وفي هذا اللقاء مع
العميد جمال أحمد الطير
مدير عام الموارد والخدمات
المساندة بالقيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة نلقي
الضوء على الوجه اآلخر من
حياته ونقرأ ونتعرف على
أفكاره وآرائه في عدة قضايا
ومواضيع فإلى حصيلة هذا
اللقاء الشيق الذي يحتوي
على الكثير من الذكريات.
حوار :المالزم حسن المنصوري
تصوير  :محمد مطر

حدثنا عن مكان الميالد والمنشأ وذكريات
الطفولة؟

أنا ابن من أبناء رأس الخيمة من مواليد  ،1960ولدت
بفريج آل عيل باملنزل ،سكنت يف  3فرجان :فريج العيل
ومن ثم املحارة (امليان) ،ثم انتقلنا إىل السكن بالقرب
من مسجد بورسيل ،وكل مكان من هذه األماكن لها
ذكريات عزيزة عىل قلبي ،وكونت صداقات عديدة
مع أبناء كل فريج وأكون سعيد جدا ً عندما ألتقي مع
أصدقاء الطفولة ،وهم دامئاً يف الذاكرة ،ولهم مكانة
كبرية ،حيث كانت معرفتهم وصداقتهم مجردة من أي
يشء حتى طريقة الحوار والنقاش تكون بعيده جدا ً
عن الرسميات أو التحفظات ،ولكن مشاغل وظروف
الحياة قللت من فرص التالقي والخروج والجلوس معاً.
ما األسلوب الذي كان يتبعه والدك في
تربيتك؟

كان الوالد-رحمه الله -بواسع رحمته لطيفاً جدا ً،
وسيلته كانت اإلقناع يف الحوار ،وأنا كنت أصغر أشقايئ
فكنت قريباً جدا ً منه وأخرج كثريا ً معه حتى أحياناً
يصطحبني إىل مكان عمله ،واستفدت منه الكثري من
خالل أفكاره وأسلوبه وتعامله مع الناس وطريقة
كالمه.

وما األسلوب الذي تتبعه مع أوالدك؟

نقلت أسلوب والدي ومشيت عىل خطاه يف تربية
أبنايئ مع فارق بعض األساليب بحكم تغري الزمن ووفرة
التقنيات الحديثة ،وأحرص أن أكون قريباً منهم ،وتربية
األبناء يف هذا الوقت تتطلب جهودا ً من كل أطراف
املجتمع ،والكل يكمل اآلخر من البيت واملدرسة
واملؤسسات املجتمعية ألجل الوصول بأبنائنا إىل األمان.

كيف تنجح في التوفيق بين التزاماتك
العملية وواجبك تجاه أسرتك؟

إذا كنت منظامً من كل النواحي لن تجد عائقاً يف
التوفيق وأداء مهمتك بالصورة املطلوبة ،فالنظام يولد
االنسجام والراحة النفسية ويتيح لك الفرصة للقيام
بواجباتك دون إخالل.
ما أهم شيء علمته ألبنائك؟

غرس القيم األخالقية والوازع الديني ،وأن يكون
نظرهم دامئاً لألمام ،دون االلتفاف للخلف أو املايض.

ما هي أكثر األماكن العالقة في ذاكرتك؟

خروجي للرب برفقة الصديق العميد الشيخ أحمد بن
سامل القاسمي ،وتبقى كذلك جمهورية مرص العربية

من األماكن العالقة بذاكريت ،حيث هناك الكثري من
الذكريات ويبقى املنزل أفضل مكان أرتاح فيه ووقت
فراغي أقضيه باملكوث باملنزل ،ودامئاً بعد الساعة
الثامنة والنصف أكون متواجدا ً مبنزيل.
ما أول عمل مارسته في حياتك؟

مل أمارس عمالً آخر إال العمل الرشطي ،منذ مقاعد
الدراسة التحقت بكلية الرشطة مبرص ،وعميل بالرشطة
كان له تأثري عىل مجرى حيايت ،فالعمل الرشطي
يكسب صفات االنضباط والنظام والدقة ،وأشعر
بسعادة يف عميل.
هل عملك كضابط شرطة ينعكس على
تعاملك مع األسرة؟

ضابط الرشطة هو إنسان وأب وصاحب أرسة وإذا
حدث تأثري فهذا وضع طبيعي ،والعمل الرشطي
يتطلب الضمري واإلنسانية.

ما هي الصفات التي يجب أن تكون في
الشخصية القيادية؟

الشخصية القيادية تتطلب القدرة يف الحضور
واالنرصاف والعمل مببدأ الفريق الواحد وتشجيع
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العاملني عىل اإلبداع والتميز ،وأن ال ينسب
النجاح لنفسه وأن ال يتحيز لطرف عىل حساب
طرف آخر ،وأن ال تهمش مبادرات اآلخرين
وتتيح الفرصة أمام املوظفني لإلبداع وخلق روح
التنافس اإليجايب الذي يخدم مسرية العمل -ولله
الحمد -القيادات الرشطية بالدولة متتلك قياديني
عىل أكرب قدر من الكفاءة ويحظون بدعم كبري
من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي
يدعم كل املبادرات ويثمن كل إنجاز يحققه
رجل الرشطة.
من خالل عملك بجوار اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة
رأس الخيمة ،ماذا تعلمت منه؟

,,

فوز دبي بإكسبو
 2020مفخرة لكل
مواطني اإلمارات
والمقيمين على
أرضها

الشرطة النسائية تجربة رائدة باإلمارات ،ماذا
عن أدائهن برأس الخيمة؟

العمل الرشطي يتطلب وجود املرأة ،فأصبح وجودها
حاجة ملحة ،وقد أثبتت كفاءتها وقدرتها عىل أداء
مهمتها بشكل إيجايب ويجب أن تكون نظرتنا إليها عىل
أنها موظفة تؤدي عملها وال ننظر إليها عىل أنها أنثى،
وحالياً كل قطاعات املجتمع تتواجد املرأة فيها ،وهي
تحظى بدعم كبري من القيادات واملسؤولني ،والباب
مفتوح أمامها لتبدع وتنتج وتخدم وطنها.
تصدر مجلة «العين الساهرة» عن قيادة
شرطة رأس الخيمة ،لكن النجد لكوادر هذه
القيادة مشاركات فيها ،ما تفسيركم؟

يف هذا الصدد أمتنى أن الكل يسعى للكتابة واملشاركة
باملجلة سواء بالنسبة للعاملني بالقيادة أو من الجهات
األخرى ،فرسالة املجلة هي التوعية وتوجيه املجتمع
وتسليط الضوء عىل الفعاليات الرشطية وغريها ولكن
يجب عىل القامئني عىل شؤون املجلة االنتشار وتشجيع
مرتب القيادة بالكتابة وتوفري الحافز والتوضيح
ملنتسبي الرشطة أهمية الكتابة واملشاركة حتى متارس
دورا ً بشكل أكرب.

ال يخفى عىل أحد أن اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي يتسم بصفات عديدة ،فهو
شخصية قيادية مبعنى الكلمة من الطراز األول ،الكل
يتعلم منه ،صاحب قلب كبري ،حريص عىل تقديم
الخري لآلخرين ،مبادر إىل املحبة وحل الخالفات،
متفاين يف العمل ،يثمن املبدعني ويدفعهم لالنطالقة
ما هي المشكلة االجتماعية األكثر خطورة
إىل آفاق أعىل ،عاشق لألرض وللوطن ولرأس لخيمة ،ما هو جديد الخدمات المساندة؟
وحريص دامئا ً أن يرى أبناء وطنه باملراكز األوىل ،فهو الخدمات املساندة هي املاء والغذاء والهواء للقيادة التي تواجه مجتمع الخليج؟
العامة لرشطة رأس الخيمة ،فأي تطور وتقدم وإنجاز تبقى يف املقام األول مشكلة املرور ،فهي معضلة خطرية
قدوة يجب أن نتعلم منه.
ألي قسم البد أن يكون للخدمات املساندة دور يف هذا تهدد أرواح الشباب فالكثري من األرواح فقدناها بسبب
ً
ما هي المناصب التي شغلتها وصوال
الحوادث املرورية التي تقع بأعداد كبرية ،كام تعد
التقدم والتطور.
لمنصبك الحالي؟
مشكلة املخدرات من األمور املقلقة ولها تأثري كبري يف
البداية كنت ضابط تحقيق ،ثم ضابط مباحث ،ومن
ثم ضابط مكافحة مخدرات إىل رئيس قسم مكافحة
املخدرات ملدة  24سنة متواصلة ،ثم أُسند يل منصب
مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية وصوالً إىل مدير
عام اإلدارة العامة للموارد والخدمات املساندة.
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tariqbensaif@moi.gov.ae

موازين

العقيد  /طارق محمد بن سيف

التحول اإللكتروني
تمضي وزارة الداخلية في توجهها الرامي إلى تحويل
المزيد من خدماتها إلى الجانب اإللكتروني ،مما يولد
لدى مراجعيها وعمالئها اإلحساس بتميز وزارة الداخلية
وانتهاجها مبدأ التسهيل على المراجعين في كل
خدماتها ،والذي يدل على مدى الطفرة المتقدمة التي
تعيشها الدولة في مختلف الخدمات.

سقوط الشباب ،يف براثنها ،كام أن الرتكيبة
السكانية يجب النظر لها بأعني فاحصة،
فالخلل بالرتكيبة السكانية يسبب خلالً يف
الجانب االجتامعي وينعكس بالسلب عىل
املجتمع.
هل أنتم راضون عن مستوى
الخدمة الشرطية المقدمة
للمواطنين والمقيمين؟

بالشك الخدمة املقدمة للجمهور وأفراد
املجتمع جيدة جدا ً ،ولكن ال تلبي غرورنا
ونسعى دامئاً لألفضل ،فالرشطة دامئاً يف
خدمة املجتمع وأبوابنا مفتوحة أمام
الجميع لتذليل العقبات واملشكالت من
أجل الوصول إىل األهداف املرجوة.
إذا بعثت برسالة إلى من توجهها،
وما مضمونها؟

إىل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله-
ألنه جعلنا نعيش بسالم وأمان وأن نكون
أسعد شعب ،فنسأل الله تعاىل أن يحفظه
من كل مكروه.

هل تشعر بأنك حققت الجزء األكبر
من أحالمك؟

لله الحمد ،نعم.
شخصية تاريخية أو قيادية تعجبون
بها؟

يظل الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان -رحمه الله -فهو رجل بقيمة دولة
نسأل له املغفرة والرحمة.

إذا فكرت بالسفر ،أي بلد تفضل؟

لبنان فهو بلد قريب إيل قلبي.

ما رأيك بالنجاح بفوز دبي بإكسبو 2020؟

هذا الفوز مفخرة لكل مواطني اإلمارات
واملقيمني عىل أرضها ،ونجاح ديب
باالستضافة ليس بغريب ،فدولة اإلمارات
دامئاً تكون يف كافة األحداث العاملية.

ً
أخيرا ما هي توجيهاتكم للعاملين
بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة؟

أداء العمل بالصورة املطلوبة ومتطلباته،
وتطبيق االسرتاتيجية التي وضعتها وزارة
الداخلية التي تحقق من خاللها األهداف
الرئيسية لألمن واألمان وبسط األمن بصورة
حضارية ،وأن يستمر التعاون مع الجمهور
بصورة حضارية وغري سلطوية ،مع األمنيات
لكافة العاملني بالتوفيق يف أداء مهامهم.
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ومن هذا الجانب أطلقت وزارة الداخلية  169خدمة
إلكترونية عبر موقعها ،و  30خدمة ذكية عبر الهواتف
النقالة ،وذلك تجسيدًا لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،وبمتابعة
مستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
لذلك فإن الوزارة ماضية قدمًا ،وبوتيرة ثابتة في
التحول اإللكتروني وفق االستراتيجية المعدة لذلك،
وأنها تهدف إلى التحول الذكي في الخدمات تسهي ً
ال
للمراجعين ،وبشكل آلي وتلقائي دون التدخل البشري.
إن العالم يتغير وكل شيء من حولنا يتغير بشكل أو
بآخر ،وعلينا أن نواكب تلك التغييرات ونتقدم في جميع
المجاالت الخدمية واالستخدام األمثل للموارد التقنية
في توفير الخدمات للجمهور أينما وجدوا ،وبصورة
بسيطة وسهلة للجميع وعبر جميع قنوات التواصل
اإللكتروني سواء كانت عبر أجهزة الحاسب اآللي أو عبر
الهواتف النقالة ،وأجهزة اللمس وغيرها من أنظمة الرد
اآللي ومراكز الخدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ستواصل الوزارة تنفيذ الخطط الرامية لتحويل المزيد
من الخدمات التشغيلية بشكل متدرج إلىجميع
قيادات وإدارات الشرطة  ،تجسيدًا لمبدأ الشراكة
بين مختلف القطاعات ،كما تحرص الوزارة على
تمكين موظفيها من المشاركة الفاعلة في صياغة
االستراتيجيات ،من خالل اقتراح األفكار وبلورة المبادرات،
التي تستهدف تحقيق رؤية ورسالة وزارة الداخلية.

تقرير

الدفاع المدني
يكرس بيومه

العالمي شعار

«الثقافة الوقائية
للمجتمع»
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في األول من مارس من كل عام تحتفل
دولة اإلمارات العربية المتحدة باليوم
العالمي للدفاع المدني ،حيث تعتبر
هذه المناسبة فرصة ثمينة لنشر وسائل
المعرفة والتثقيف باشتراطات السالمة
وتعميمها على جميع شرائح المجتمع،
مما يعزز من زيادة التوعية ً االحترازية
وتعزيز شراكة كل الفئات معا لتمكين
هذا الجهاز من تحقيق أهدافه النبيلة
وغاياته السامية ،عالوة على ذلك إبراز
إنجازات هذا القطاع الحيوي خالل عام
جديدة للعام القادم،
وتوجيهات
منصرم
ً
ً
إذ أن هناك شعارا معينا كل عام ترفعه
القيادة العامة للدفاع المدني ،وهذا
العام تقام االحتفالية تحت شعار (الدفاع
المدني والثقافة الوقائية للمجتمع)،
ويحمل هذا الشعار داللة بأهمية تعزيز
اإلجراءات الوقائية التي نأمل منها
أن تكلل كل الجهود المبذولة بتحقيق
األهداف المنشودة ،وهي األهداف
النبيلة التي تتحقق بتعاون وتكاتف كل
أطراف المجتمع ،حيث يحظى هذا القطاع
الحيوي بدعم من القيادة العليا وتسخر
له كل اإلمكانيات ليقوم بتأدية رسالته
ودور بالصورة المبتغاه.
وللوقوف على هذه الفعالية السنوية
تحدث عدد من قادة الدفاع المدني،
قالوا فيها:
إعداد :حسن المنصوري

نحتفل هذا اليوم ،ومعنا بلدان العامل باليوم
العاملي للدفاع املدين الذي يصادف ذكرى
بدء العمل مبيثاق املنظمة الدولية للحامية
املدنية بوصفها منظمة بني حكومات ،وكان
ذلك يف األول من آذار/مارس  .1972والهدف
الذي تنشده الجمعية العامة للحامية املدنية
بإعالن هذا اليوم العاملي هو توعية األفراد
مبهام الدفاع املدين ،أال وهي حامية األرواح
واملمتلكات والبيئة.
وتحرص القيادة العامة للدفاع املدين يف اللواء خبير راشد
الدولة عىل أن يكون االحتفال مناسبة ثاني المطروشي
للتعريف باإلنجازات التي يحققها الدفاع القائد العام للدفاع
املدين يف الدولة  ،وتكرمياً لرجال اإلطفاء
المدني باإلنابة:
واإلنقاذ وجميع العاملني يف الدفاع املدين
اإلمارات..
مبختلف مراتبهم وعىل اختالف تخصصاتهم
يف العمليات الرئيسية  ( :الحامية ،الوقاية،
إحدى أفضل دول
املكافحة) إىل جانب الخدمات املساندة.
العالم باألمن
(الدفاع
وإذ نحتفل هذا العام تحت شعار
والسالمة
املدين والثقافة الوقائية للمجتمع) فإن من
حقنا االعتزاز بكون اإلمارات إحدى أفضل
دول العامل باألمن والسالمة ،ومن بني أقل دول العامل يف عدد الحرائق لكل  100ألف
نسمة ،واألوىل يف املنطقة باستخدام التقنيات الحديثة يف خدمات الدفاع املدين ،واألوىل
يف املنطقة يف تحقيق أقرص زمن معياري لالستجابة .لهذا فمن واجبنا أن نقول :شكرا ً
خليفة وإذ نعمل مع جميع اإلدارات الحكومية يف الدولة ومع هيئات املجتمع املختلفة
واملؤسسات الخاصة املعنية بالسالمة العامة عىل استكامل البنية األساسية للخدمات
الذكية يف جميع قطاعات الدولة واملجتمع  ،نؤكد عىل أهمية الثقافة الوقائية باعتبارها
الركيزة األساسية للحامية املدنية ،مع إدراكنا لدور كل فرد يف وعي املخاطر وتطبيق
سلوكيات السالمة ،ألن سالمة الجميع التتحقق إال مبشاركة الجميع.
وسيكون هذا العام عام التوعية والثقافة الوقائية ملجتمع آمن ،حيث سيتم إنجاز أول
(دليل توعية) وقائية مجتمعية ،ليكون منهجاً لجميع فرق التوعية الوقائية يف الدفاع
املدين بالدولة  ،باستخدام (مصفوفة التوعية املجتمعية) التي تشكل مسارا ً واضحاً ودقيقاً
للتخطيط  ،واملراجعة  ،والتحسني ،وقياس األداء ،وحساب النتائج ،وتقييم أثرها عىل
املجتمع ،إىل جانب إطالق مجموعة من املشاريع اإلرشادية والتدريبية ،ومنها مرشوع
(تدريب الكادر املدريس) ،ومرشوع (تدريب مدربني يف املنشآت الحكومية والخاصة)..
لضامن تغطية مختلف القطاعات االقتصادية واملجتمعية باحتياجاتها للثقافة الوقائية
وتطبيقاتها ،وتعلم مهارات السالمة الفردية والعامة .ويبقى هدفنا االسرتاتيجي( :دفاع
مدين ذيك ..ملدينة ذكية).
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العميد محمد عبد اهلل
سالم الزعابي
مدير إدارة الدفاع المدني
برأس الخيمة :
ً
ً
احتفاالتنا تأتي تثمينا وتقديرا
لجهود الرجال العاملين في
الدفاع المدني

تحرص دولة اإلمارات وال تزال عىل املشاركة يف احتفاالت اليوم العاملي للدفاع
املدين ،انطالقاً من رؤية قيادتها الحكيمة والرشيدة يف نرش الوعي الوقايئ لدى كافة
فئات املجتمع وتحقيق أعىل مستويات السالمة التي توفر األمن واألمان والطأمنينة
للوطن واملواطن واملقيم .إن اهتامم وزارة الداخلية بتوجيهات ومتابعة الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتنظيم
العديد من الربامج واألنشطة والفعاليات املتنوعة سنوياً ضمن االحتفاالت باليوم
العاملي للدفاع يسهم بشكل جيل وواضح إىل العاملية فيام يتعلق بسالمة املجتمع
وأفراده الذين يشكلون معول البناء والنهوض والتقدم ألي دولة ،فضالً عن تعزيز
أوارص وجسور التواصل بني مختلف املؤسسات املجتمعية من جهة وأجهزة الدفاع
املدين من جهة أخرى مبا يصب يف بوتقة الصالح العام ،ومبا يعكس صورة مرشقة عام
وصلت إليه اإلمارات من تطور يف شتى مجاالت الحياة وحرصها الدائم عىل الحد
من وقوع الحرائق والحوادث بشكل عام.
وتعترب احتفاالت الدولة باليوم العاملي للدفاع املدين تثميناً وتقديرا ً ورسالة شكر
وعرفان لجهود الرجال العاملني يف هذا الحقل الخدمي الحيوي الذي يقدمون من
خالله أرواحهم يف سبيل الواجب املهني واإلنساين ،ويف سبيل تقديم يد العون
واملساعدة لكل محتاج ،يف الوقت الذي حرصت فيه الحكومة عىل توفري كافة
اآلليات واألجهزة واملعدات التي تواكب التطور العمراين والسياحي والصناعي
الذي تعيشه الدولة.

العميد صالح سعيد
المطروشي
مدير عام الدفاع المدني
عجمان :
برامج عديدة ومتنوعة
تقوم بها إدارة الدفاع
المدني
يحتفل الدفاع املدين يف األول من مارس سنوياً باليوم العاملي للدفاع املدين ،وتم
تحديد شعار اليوم العاملي لهذا العام  2014من قبل املنظمة الدولية للحامية
املدنية تحت مسمى « الدفاع املدين والثقافة الوقائية للمجتمع» ،وعليه نتوجه
يف العام باالستمرار ببذل املزيد من الجهد لتثقيف وتوعية املجتمع بجميع فئاته،
من خالل إطالق عدة رسائل توجيهية عرب قنوات االتصال الفعال لرتسيخ الثقافة
الوقائية من الحرائق ونرش الوعي لضامن سالمة املجتمع لينعم كل شخص بدولة
اإلمارات العربية املتحدة باألمن والسالمة لحامية أرواحهم وممتلكاتهم .ويف هذا
الصدد يتطلب من كافة مؤسسات وقطاع املجتمع أهمية املشاركة يف هذه املناسبة
للتعرف عىل الفعاليات والدور الذي يقوم به جهاز الدفاع املدين تجاه املجتمع،
34
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والدفاع املدين يحرص عىل غرس التوعية ،وهذا يربز خالل األنشطة طوال العام،
متمنياً أن تخرج هذه االحتفالية بالصورة الزاهية وتعم الفائدة عىل كافة الرشائح
لينعم املجتمع باألمن واألمان من كل األخطار.

العميد عبد اهلل
سعيد السويدي
مدير عام الدفاع المدني
بالشارقة
السعي إلى الوصول بالثقافة
الوقائية لكل شرائح المجتمع
إن االسرتاتيجية الناجحة والتميز املطلوب هو من أهم أساسيات وزارة الداخلية التي
تسعى إليها دامئاً وتحث جميع القادة واملسؤولني فيها إىل املشاركة الفاعلة يف وضع
تصوراتها محل التنفيذ ،وذلك لتطوير مستوى األداء لتقديم أفضل الخدمات للجميع
بصورة نوعية متطورة ومميزة لتوفري األمن والسالمة للجميع ،وإن الثقافة الوقائية
للجميع هي من أهم مسؤوليات إدارة الدفاع املدين بالدولة ،وهو العمل الرئييس
لها والقدرة عىل إرساء دعائم العمل اإلنساين الذي يتمثل به الدفاع املدين بالدولة،
ويأيت ذلك من إميان القيادة العليا بوزارة الداخلية بالدور الذي يلعبه رجل الرشطة
بشكل عام يف إنجاح اسرتاتيجيتها يف شتى امليادين ،ويؤكد ذلك قول سيدي سمو
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،بأن العنرص البرشي هو من أهم عنارص
النجاح املؤسيس ،من خالل توجيهه نحو تحقيق التميز ودفعه يف املسار الصحيح
ليصبح عنرصا ً فعاالً يف املجتمع ولتحقيق األهداف االسرتاتيجية لوزارة الداخلية ،وإن
الثقافة الوقائية يجب أن تسري بشكل يضمن وصولها إىل أكرب رشيحة يف املجتمع
عرب الوسائل املتاحة ،وعليه أن يقاس ذلك من انخفاض نسبة الحرائق ومسبباته يف
األعوام القادمة ،وقد يساهم ذلك يف تفعيل وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم()24
لسنة 2012م ،والذي تم تطبيقه يف  2012/9/30م.

تقرير

إن استيفاء االشرتاطات الوقائية بشكل فعيل ليساهم يف املحافظة عىل األرواح
واملمتلكات العامة والخاصة لتصبح دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة جاذبة
للتجارة والسياحة عىل مستوى دول العامل ،من خالل توفري األمن واألمان يف جميع
أجهزتها وتطوير الخدمات يف شتى امليادين للوصول لرؤية اإلمارات 2021م ،وإن
اإلدارة العامة للدفاع املدين بالشارقة تبذل قصارى جهدها للنهوض بخدماتها
الوقائية يف اإلمارة وتطبيق أعىل املعايري والجودة و التميز يف الخدمة املقدمة
للجمهور ،وذلك لتحقيق رؤية ورسالة وقيم القيادة العامة للدفاع املدين ،ويأيت ذلك
من خالل خفض نسبة الحرائق باإلمارة  % 40عن األعوام السابقة ،وقد ساهم يف
هذا االنخفاض تأهيل وتطوير الكادر البرشي باإلدارة العامة للدفاع املدين بالشارقة،
وكذلك املتابعة املستمرة يف تنفيذ األعامل املناطة بنا لرفع ثقة الجمهور بجهاز
الدفاع املدين.

العقيد علي عبيد
الطنيجي
مدير إدارة الدفاع المدني
الفجيرة
بالوعي الثقافي يكون
المجتمع قادر على حماية
نفسه
تحتفل وزارة الداخلية ،ممثلة يف القيادة العامة للدفاع املدين باليوم العاملي للدفاع
املدين ،والذي يصادف األول من مارس من كل عام ،ويأيت ذلك تقديرا ً لرجال الدفاع
املدين عىل ما يبذلونه من جهود مخلصة ومتميزة يف توفري السالمة ،من خالل
حامية األرواح واملمتلكات والرثوات الوطنية وما يتحملونه من مسؤوليات جسام يف
مواجهة األخطار ،حيث يعملون يف ظروف صعبة تتطلب الشجاعة واإلقدام والقدرة
عىل التعامل بأقىص درجات الكفاءة إلنقاذ األرواح وتقليل الخسائر ،وذلك برسعة
االستجابة والسيطرة عىل املوقف واتخاذ التدابري املناسبة  .كل ذلك يأيت من خالل
االسرتاتيجة التي رسمها سيدي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،من
خالل إرساء األهداف التي وضعها لهذه االسرتاتيجية بتوفري درجة عالية من األمن
والسالمة لألفراد واملمتلكات واألصول يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتوفري
االستجابة الرسيعة والفعالة لكافة حاالت الطوارئ املحتملة يف مجتمع الدولة،
من خالل ضامن االستعداد ومن خالل تجهيز الدفاع املدين عىل مستوى الدولة
باآلليات واملعدات الحديثة التي تتناسب مع جميع الظروف ،حيث جاء شعار اليوم
العاملي للدفاع املدين ،لهذا العام تحت شعار (اليوم العاملي للدفاع املدين والثقافة
الوقائية للمجتمع) والناظر إىل مهام وأعامل الدفاع املدين يجد أن التوعية عمل
هام من أعامل الدفاع املدين ،حيث يقوم من خاللها بنرش الثقافة الوقائية للمجتمع

من خالل محارضات التوعية وورش التدريب واملعارض واملشاركات يف الفعاليات
واملناسبات والننس التوجهات الدامئة للدفاع املدين من خالل وسائل اإلعالم ،كل
ذلك يأيت لنرش ثقافة الوعي الوقايئ حتى يكون املجتمع قادرا ً عىل وقاية نفسه من
املخاطر التي تحيط به  .ويف الختام ،كل الشكر والتقدير لرجال الدفاع املدين عىل
جهودهم ،متمنياً لهم التوفيق والسداد يف خدمة الوطن وسالمة مواطنيه وتحقيق
املزيد من التقدم واالزدهار ،بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدية أدامها الله ذخرا ً
وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
أمده الله بالصحة والعافية وأزال عنه كل مكروه .

المقدم حسن علي
محمد بن صرم
مدير إدارة الدافاع المدني
أم القيوين
فرصة للتعرف بدور وجهود
الدفاع المدني
يف األول من مارس من كل عام نحتفل مبناسبة اليوم العاملي للدفاع املدين ،هذا
االحتفال يعرب عن اهتامم وحرص الدفاع املدين عىل حامية األرواح واملمتلكات،
ويعمل لخدمتهم وحاميتهم ،ويف هذا العام تقام االحتفاالت تحت شعار (الدفاع
املدين والثقافة الوقائية للمجتمع) .وبهذه املناسبة نتعهد لقيادتنا الرشيدة ولجميع
أفراد املجتمع بأن تبقى سالمة جميع من يعيش عىل أرض هذه الدولة هي غايتنا
وهدفنا .ومن املعلوم أن االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين جاء بقرار من
الجمعية العامة التاسعة للمنظمة الدولية للحامية املدنية يف  18ديسمرب ،1990
والتي حددت األول من مارس من كل عام لالحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين.
ويف هذا العام ،حيث يحتفل العاملون بالدفاع املدين يف مختلف بلدان العامل تحت
شعار (الدفاع املدين والثقافة الوقائية للمجتمع ).
ويايت هذا االحتفال كجزء من اسرتاتيجية القيادة العامة للدفاع املدين يف الدولة،
والتي تهدف إىل تطوير العالقة مع مختلف القطاعات ،وفق منهجيات واضحة
تواكب الرشاكة االسرتاتيجية بني الدفاع املدين واملجتمع.
واألمن مطلب والسالمة هدف تسعى القيادة العامة للدفاع املدين إىل تحقيقه
ونرشه بني جميع أفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني ،وذلك بدعم من القيادة
الرشيدة التي تحرص عىل رفع مستوى خدمات الدفاع املدين.
ويهدف هذا االحتفال إىل تعزيز دور الدفاع املدين يف نرش الثقافة الوقائية وترسيخ
سلوكيات السالمة يف املجتمع لدى األفراد والتعريف بدور الدفاع املدين والتوعية
الوقائية عن طريق أجهزة اإلعالم وإلقاء املحارضات .
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نتقدم
باطيب وأجمل التهاني والتبريكات إلى

سيدي الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية
بمناسبة قدوم مولوده

أحمد

جعله اهلل قرة عين والديه الكريمين
وأنعم عليه بموفور الصحة والعافية

اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة
والضباط وضباط الصف وكافة العاملين بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

استراتيجية " وزارة الداخلية"
2016 - 2014
الرؤية :
أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنًا
وسالمة.
الرسالة:
أن نعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع اإلمارات،
من خالل تقديم خدمات األمن والمرور واإلصالح واإلقامة وضمان
سالمة األرواح والممتلكات.
القيم:
العدالة.
العمل بروح الفريق.
التميز.
حسن التعامل.
النزاهة.
الوالء.
المسؤولية المجتمعية.
األهداف االستراتيجية:
تعزيز األمن واألمان.
ضبط أمن الطرق.
تحقيق أعلى مستويات السالمة للدفاع المدني.
ضمان االستعداد والجاهزية في الكوارث واألزمات.
تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.
االستخدام األمثل للمعلومات األمنية.
ضمان تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة
والشفافية.

تقرير

أسبوع المرور ...

دعوة متجددة للسالمة
تنطلق في التاسع من الشهر الجاري فعاليات أسبوع المرور على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار
"غايتنا سالمتنا" ويحمل هذا الشعار رسالة سامية ،داعية جمهورها إلى أهمية سالمتهم وحثهم على توخي الحذر واتباع قواعد السير على
الطرقات من أجل الحفاظ على األرواح ،إذ أن الحوادث المرورية وما يترتب عليها من آثار مدمرة تشغل بال المجتمعات ال سميا أن أكثر حاالت
الوفاة تحدث على الطرقات بسبب السرعة الزائدة وعدم االلتزام بالقواعد التي تضمن سالمة مرتادي هذه الطرق.
كتب :حسن المنصوري
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ويف هذه املناسبة
املرورية السنوية يتم
تشكيل لجان من الجهات
ذات الصلة تتوىل اإلعداد
لهذا األسبوع ملا يكفل
له النجاح وتحقيق
الغايات املبتغاة فيتم
العميد غانم أحمد غانم التنسيق مع الوزارات
الحكومية
والهيئات
والرشكات الخاصة ذات الصلة وتعد مجموعة من
الفعاليات بهدف زيادة الوعي املروري بني املواطنني
واملقيمني وتعد برامج توعية حافلة يشارك يف فعالياتها
الهيئات وطلبة املدارس والكليات والكشافة واملؤسسات
الحكومية واملحلية وإقامة املحارضات والندوات وتوزيع
الكتيبات واملطبوعات اإلرشادية لجميع مستخدمي
الطريق ،والحفاظ عىل سالمة األرواح مسؤولية مشرتكة
بني كافة أفراد املجتمع للحد من الحوادث ،والتي يجب
أن يتحمل مسؤولياتها كل األطراف دون استثناء ،بل
أن كل فئات املجتمع لها دور يف الحد من الحوادث
املرورية ،فأولياء األمور عليهم دور مراقبة األبناء وحثهم
عىل االلتزام بالقوانني املرورية ،وعىل قائدي املركبات
االلتزام بالقوانني وعدم ارتكاب األخطاء التي تؤدي إىل
وقوع الحوادث املرورية ،وعىل املشاة دور يف وقاية
أنفسهم من حوادث الدهس بااللتزام بالعبور من
األماكن املخصصة للعبور ،ودامئاً فعاليات أسبوع املرور
تتميز بتنوعها وتجددها لالستفادة من الربامج املقدمة
عرب مسابقات للصغار والكبار ،من خالل إقامة املرسح
املفتوح وتقديم الهدايا للمشاركني والزوار وخلق عرس
مروري جميل،مام أكد عرب السنوات املاضية أهمية
هذه االحتفالية ملا أفرزته من نتائج إيجابية عىل كل
املستويات.
ويف سياق متصل عقدت اللجنة العليا املنظمة
الحتفاالت أسبوع املرور يف رأس الخيمة ،اجتامعاً تنسيقياً
برئاسة العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات
املركزية رئيس اللجنة العليا املنظمة لالحتفاالت باإلمارة،
وبحضور العقيد نارص محمد املطر مدير إدارة ترخيص

اآلليات والسائقني نائب رئيس اللجنة والعقيد عيل سعيد
العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات مرشف عام اللجان
وكافة رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية املنظمة ألسبوع
املرور .وأوضح العميد غانم أحمد غانم بأن هذه املناسبة
السنوية املقامة عىل مستوى دول الخليج تأيت ضمن
الخطة االسرتاتيجية لوزارة الداخلية والخاصة بقطاع
املرور الهادفة إىل تحسني األمن وسالمة الطرق ،وهذا ما
عملت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل تطبيقه
ضمن اسرتتيجيتها الرامية إىل خفض نسبة الحوادث
وتقليل نسبة الوفيات.
وأضاف بأن سمو قائد عام الرشطة يؤكد دوماً عىل
رضورة تطبيق اسرتاتيجية وزارة الداخلية ملا يف ذلك
من نتائج إيجابية تتمثل يف الحد من االزدحام املروري
والتقليل من الحوادث املرورية وعدد الوفيات وتطوير
التعاون مع الجهات األخرى لتوعية كافة رشائح املجتمع.
وقد تم خالل االجتامع استعراض الخطط والربامج
والفعاليات واملوازنات الخاصة بكل لجنة فرعية ،وهي
سبع لجان "لجنة :حفل االفتتاح ،ولجنة كأس الثقافة
املرورية ،ولجنة املعرض املروري ،ولجنة حمالت التفتيش
امليدانية ،واللجنة اإلعالمية ،ولجنة مسابقة أفضل معرض
مروري ،واللجنة املالية.
كام تم اعتامد برنامج حفل االفتتاح ،والذي يتضمن
العديد من الفقرات والربامج ،كام تم االتفاق عىل تركيز
جهود التوعية يف املراكز التجارية باإلمارة واألندية
الرياضية واملدارس ،بهدف الوصول إىل أكرب رشيحة من
املجتمع بطريقة محببة ،وخاصة الطلبة ،كام تم إعداد
وطباعة مجموعة من املنشورات واملطبوعات لتوزيعها
عىل كافة املؤسسات والدوائر الحكومية باإلمارة ،وعىل
السائقني والجمهور.
وعىل هامش هذه املناسبة ذكر املقدم أحمد الصم
النقبي مدير فرع التوعية واإلعالم يف إدارة املرور
والدوريات ،أن شعار هذا العام "غايتنا سالمتك" جاء
تأكيدا ً ألهميته ،وانطالقاً من أن السالمة املرورية هي
أسمى هدف تسعى إليه وزارة الداخلية ،متمثلة بإدارات
املرور عىل مستوى الدولة ،إذ أن السالمة تهدف إىل تبني
كافة الخطوط والربامج واللوائح املرورية واإلجراءات

الوقائية للحد من وقوع
املرورية،
الجوادث
وذلك ضامناً لسالمة
اإلنسان وممتلكاته،
وحفاظاً عىل أمن البالد
البرشية
ومقوماتها
واالقتصادية .وأضاف
المقدم أحمد الصم النقبي أن توفري سبل السالمة
للسائقني
املرورية
ومستعميل الطرق معادلة دقيقة تستحوذ عىل اهتامم
املسؤولني بكافة قطاعات الجمهور بفئاته املختلفة ،وهي
مسؤولية وطنية وواجب إنساين ،حيث إن الحوادث
املرورية واملآيس الناجمة عنها من ضحايا وإصابات
وإعاقات وهدم للموارد والطاقات البرشية يجعلنا
جميعاً أمام مسؤولية كبرية تتطلب استنفار الجهود
ألداء الواجب الوطني واإلنساين وبذل املزيد من الجهود
لوقف نزيف الدم عىل الطرقات للحفاظ عىل أرواح
الشباب ،ويعترب أسبوع املرور فرصة لعرض حقيقة وحجم
املشكلة املرورية من جانبها اإلنساين املتمثل يف الخسائر
البرشية .الفتاً إىل أن إدارات املرور بالدولة تبذل جهودا ً
مضيئة يف مجال التوعية وبرامج التوعية تهدف لجعل
كل مستخدمي الطريق من سائقني ومشاة عىل علم
بقواعد وأصول وآداب السري واملرور ،وهذا يتطلب أن
يكون مستخدمو الطريق عىل علم بآداب السري واملرور،
وأن يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد والتعلميات تكفل
له السالمة واألمان.
وأوضح املقدم أحمد النقبي أن املناسبة ستشهد
فعاليات متنوعة منها إقامة املعرض املروري مبركز (راك
مول) ،إضافة إىل إقامة مسابقة تحت عنوان "أفضل
معرض مروري" بني طلبة وطالبات املرحلة االبتدائية،
بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية ،وكذلك
مسابقة كأس الثقافة املرورية ،متمنياً أن تتكلل كل
الجهود املبذولة بالوصول لألهداف التي تسعى لها
وزارة الداخلية واألجهزة الرشطية للوصول إىل منظومة
متكاملة تساهم يف تحقيق مجتمع آمن ومستقر خال
من الحوادث املرورية.
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العقيد علي العلكيم:

العمل الشرطي ..

عمل مشرتك مع األفراد
و المجتمع

والمؤسسات ،وبدونهم
لن نحقق األهداف

الطموحات ال تحدها حدود وال تقف
عند نقطة معينة ،وألن إدارة المرور
والدوريات بشرطة رأس الخيمة في
مقدمة الجهات الخدمية األخرى
بالمجتمع ،فهي تحرص على الحفاظ
على أمن وسالمة المجتمع وأفراده
وذلك ضمن برامج التوعية الشاملة
المقدمة على مدار العام وضمن
خطتها االستراتيجية المنبثقة من وزارة
الداخلية – قطاع المرور ،-الرامية إلى
تعزيز الوعي المروري بين كافة أفراد
المجتمع ،وضمن أهم مبادراتها
الرئيسية ،وهي تطوير التعاون مع
الجهات األخرى لتوعية كافة شرائح
لجعل
المرورية،
المجتمع عن التوعية
ً
ً
الدولة إحدى أكثر الدول أمنا واستقرارا.
كان لمجلة «العين الساهرة» هذا اللقاء
مع مدير إدارة المرور والدوريات ،العقيد
علي سعيد العلكيم..
حوار  :المالزم أول زينب يحيى المعز
تصوير :مصطفى إيبي
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اجتماعات مشتركة
تشهد اإلمارة في الفترة الراهنة تشييد
عدد من المشاريع ،التي تسببت بوقوع
ازدحامات مرورية ،كيف تعالجون الوضع
وما مدى التعاون بينكم والجهات ذات
االختصاص المشترك؟
نعقد وبشكل مستمر ودائم ،العديد من االجتامعات
املشرتكة مع الجهات واملؤسسات ذات االختصاص

املشرتك ،والتي يتم فيها عادة مناقشة العديد من
املوضوعات الهامة ،وتبادل األفكار والخربات والتنسيق
املشرتك لتطبيق أفضل املامرسات فيام يخص الطرق،
كام يتم استعراض اإلنجازات التي حققتها إدارة املرور
والدوريات يف مجال هندسة الطرق ،والتنسيق مع
الجهات الحكومية و الخاصة باإلمارة ،مبا يرفع كفاءة
الطرق و يقلل من الحوادث املرروية ،كذلك يتم
مناقشة املشكالت و املعوقات التي تواجه هندسة

حوار

أقسامها وأفرعها ،وشهدت طفرة حقيقية وملموسة
عىل الصعيد البرشي ،وهذا كله بفضل الدعم والتواصل
الالمحدود من الحكومة التي مل تتواىن لحظة يف تسخري
إمكاناتها لصالح أفراد املجتمع وتقديم كل الخربات
واملهارات الالزمة للنهوض باملجتمع.
حمالت توعية مستمرة
ماهي خطة اإلدارة
التوجيهية؟
تهدف إدارة املرور والدوريات إىل تنظيم العديد من
حمالت التوعية املختلفة التي يتبعها عاد ًة حمالت
تفتيشية يف مختلف طرقات ومناطق اإلمارة  ،ضبط
قائدي املركبات غري امللتزمني بالقواعد واألنظمة
املرورية ،ونهدف بذلك إىل زرع املسؤولية يف نفس كل
فرد باملجتمع ،والذي يُعد عامالً أساسياً ومهامً يف تحقيق
األهداف املنشودة ،وقد حصدت اإلدارة نتائج إيجابية
وملموسة من خالل تدشينها للعديد من الحمالت ،مام
يعطينا دافعاً قوياً يف االستمرار قُدماً نحو تنظيم العديد
منها بهدف املحافظة عىل املجتمع خالياً من الجرائم،
مؤكدين سيطرتنا عىل حفظ نظام وأمن الطريق لسالمة
أرواح الجميع وفرض سلطة القانون .
وبرامجها

الطرق باإلمارة والوقوف عىل النتائج التي تم تحقيقها
خالل فرتة محددة ،كام تقوم اإلدارة بالتعاون مع كافة
أفرعها الجغرافية مبراكز الرشطة الشاملة ،باالستعداد
التام لتلبية أي نداء واالنتقال رسيعاً لتنظيم حركة
السري واملرور وتوزيع الدوريات عند بعض التقاطعات
واملناطق التي تشهد ازدحاماً أو تدفقاً باملركبات،
وخاصة وقت دخول وخروج الطلبة من وإىل املدارس
لتسهيل عملية انتقالهم وسالمة الحافالت املدرسية.

قفزات نوعية هائلة
إلى أي مدى استطاعت إدارة المرور
والدوريات مواكبة النهضة التي
حققتها اإلمارة خالل األعوام الماضية؟
لقد حققت اإلدارة قفزات نوعية هائلة خالل األعوام
األخرية املاضية ومازالت متيض يف تقدمها وتطورها ،فقد
أولت القيادة الحكيمة اهتامماً وحرصاً حثيثاً مبنتسبيها
وبتطور أجهزتها لتواكب املستجدات وقد أسهم هذا
االهتامم يف تقدم الخدمات األمنية باإلدارة بكافة

عالقة وثيقة مع المجتمع
ما الهدف من وراء حمالت التوعية
والتفتيش الموسعة والمستمرة
باإلمارة؟

العدد ( ) 6

مـــارس 2014

41

حوار

نؤكد عىل أن تنظيمنا واهتاممنا البالغ بالحمالت
وتكثيف الدوريات إمنا يتضمن رسالة تحرص اإلدارة
من خاللها للتأكيد عىل العالقة الوثيقة مع املجتمع
وبث روح الطأمنينة وليشعر الجميع بالفعل بأهمية
الدور املتعاظم للرشطة يف ضبط املستهرتين لتوفري حياة
آمنة لهم ،وبهدف خلق مجتمع واع ومثقف ومدرك
ألهمية التعاون والتكاتف والعمل املشرتك بني مختلف
القطاعات للوصول إىل املنظومة املتكاملة نحو مجتمع
آمن و مستقر دامئاً ،وخال من الحوادث املرورية.
المشاركة في الفعاليات واألنشطة
المجتمعية
هل أنتم راضون عن مستوى الوعي
المروري في اإلمارة ؟
حرصت اإلدارة عىل املشاركة يف كافة الفعاليات
واألنشطة املجتمعية حرصاً واهتامماً منها إليصال
رسالتها األمنية للجميع وتطبيق مفهوم الرشطة
املجتمعية التي ساهمت يف رفع الوعي وانتشار
الثقافات األمنية املرورية املتنوعة ألفراد املجتمع حتى
باتوا يوقنون بأهمية ورضورة املحافظة عىل مجتمعهم
واالبتعاد عن رفقاء السوء وأي شخص يحمل بداخله
أفكارا ً هدّامة تعمل عىل ضياعه أو إفساده ،كام باتوا
ينقلون املعرفة لآلخرين .
تأهيل المنتسبين
ماهي خطتكم لتطوير العامل البشري
لديكم؟
تحرص اإلدارة عىل تأهيل منتسبيها من خالل تدريبهم
تدريباً أساسياً لرفع كفاءتهم بإكسابهم املهام الخاصة
للعمل ضامناً لالستخدام األمثل للموارد ،باإلضافة إىل
تأهيل وتدريب املنتسبني علمياً وعملياً وإعدادهم
ليكونوا عسكريني أكفاء ،وذلك بفضل ما يقدمه
املسؤولون من اهتامم ورعاية الزمة والتحفيز املستمر
42
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لضامن تطوير العمل واستخدام أحدث األساليب
والتقنيات لخدمة املجتمع ،فاالرتقاء بكفاءات وقدرات
رجال الرشطة وتنميتها من خالل الدراسات والدورات
والربامج التدريبية بشكل عام هو من ضمن أسمى
الخطط التي نطمح لها يف نرش مظلة األمن واألمان يف
كل جزء من اإلمارة ،إلحداث نقلة نوعية يف مستوى
املهام األمنية التي تضطلع بها والخدمات التي تقدمها
للجمهور.
دعم القيادة وتعاون الجمهور أساس
العمل
ماهو تقييمكم للوضع المروري –
األمني باإلمارة ؟
نلمس يوماً بعد يوم وبفضل متابعة وتوجيهات اللواء
سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام الرشطة،
وبفضل وجود تلك الكوادر الوطنية التي تكرس مفهوم
رضورة غرس األمن واألمان بأحدث األساليب املتبعة،
وبفضل التعاون الفعال واملطلق من جميع الجهات
واملؤسسات ذات اإلهتامم املشرتك ،وبفضل تجاوب
الجمهور مع إخوانهم رجال املرور ،نجد أن الجرمية
املرورية أصبحت مسيطرة عليها بكل يُرس وسهولة
وأصبح الكشف عن هوية مرتكبيها يف مختلف أنواع
الحوادث املرورية من األمور التي يتقنها أفرادنا وال تكاد
متر قضية إال وتكون يف قبضة أيديهم .
رؤية واحدة ويد واحدة
كيف تصفون حجم التعاون بينكم وبين
كافة اإلدارات األخرى على مستوى
الدولة؟
بال شك سعت وزارة الداخلية تحت توجيهات سيدي
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية إىل تعميق العالقات بني
كافة اإلدارات العامة عىل مستوى الدولة التي تعمل

وفق رؤية واحدة ٍ
ويد واحدة هدفها إحكام السيطرة
عىل أمن املجتمع واملحافظة عليه وأفراده يف بيئة أمنية
خالية من أي شوائب ،وذلك لن يتحقق إال من خالل
الجهود املبذولة والتي مازالت تُبذل من جانب الوزارة
ليتحقق عهدا ً متجددا ً من األمن واألمان ،ونؤكد عىل
وجود هذا التعاون امل ُطلق بني األجهزة األمنية لتطبيق
الخطط عىل أرض الواقع من خالل تبادل الخربات
وإجراء املقارنات املعيارية .
ً
ً
اإلعالم يلعب دورا هاما
ماهو الدور المطلوب من وسائل
اإلعالم في تعزيز الوعي األمني،
وكيف يساهم في تنفيذ خططكم
الموضوعة؟
يلعب اإلعالم بصفة عامة دورا ً هاماً وبارزا ً يف نقل رسائل
التوعية لجميع فئات املجتمع ويعمل عىل تحقيقها
بالشكل املطلوب ،وهو يرسخ تلك املفاهيم الصحيحة
واإليجابية لديهم أو السلبية ،وهنا يجب عىل الوسائل
اإلعالمية أن تعي جيدا ً ما عليها من مسؤولية كبرية يف
بث وتعزيز الثقافة املرورية ورضورة التعاون فيام بيننا
للوصول إىل األهداف املنشودة .
مجتمع خال من الحوادث
كلمة أخيرة توجهونها للجمهور ؟
نرجو من الجميع التقيد باألنظمة والقواعد املرورية
املعمول بها عىل مستوى الدولة ،وتجنب الوقوع
باملخالفات املرورية واحرتام رجال الرشطة واملرور الذين
يسهرون من أجل راحتهم وتوفري سبل األمن لهم ،وعدم
تجاوزها ليك ال يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية
ووقوع الحوادث الخطرية والوفيات لهم ولآلخرين،
والتعاون معنا من أجل الوصول إىل مجتمع خال من
الحوادث املرورية واإلبالغ عن أي تجاوزات أو مخالفات
يرتكبها البعض .

الحدث
حوار

مجلة متخصصة بالثقافة العسكرية
تعمل على رفع الروح المعنوية
للقوات المسلحة

درع الوطن..

مدرسة خرجت أسماءً
المعة يف الصحافة

أناقة في الشكل وثراء بالمضمون،
وصفحات تستحق القراءة حين تجتمع تلك
الصفات في ذهن من يريد الوصف فاعلم
أنها مجلة (درع الوطن) ،تلك المجلة التي
تقتدي بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان رحمه اهلل وأسكنه فسيح
جناته حين قال«:من ليس له ماض ليس له
حاضر» ،لذا تحرص (درع الوطن) على اتباع
سياسة مواكبة العصر والتجديد بما يتناسب
والتطور الحاصل بوسائل اإلعالم المقروءة،
ومن جهة أخرى يحرص القائمون على
المجلة إظهارها بالصورة المطلوبة وما
يتناسب والوجه المشرف لقواتنا المسلحة،
وذلك ما جاء على لسان رئيس تحرير مجلة
درع الوطن الرائد ركن يوسف الحداد ،والذي
لخص للقارئ المراحل التي مرت بها مسيرة
المجلة منذ التأسيس وحتى مرحلة التمكين
كما يطلق عليها وهي:
 1973 – 71مرحلة التأسيس ،ثم مرحلة
الثقة التي احتوتها األعوام ،1976 – 74
ً
مرورا بمرحلة الثبات والعطاء خالل – 77
 1982تليها مرحلة االنتشار ما بين عامي 83
–  1984ثم الرؤية الجديدة ،والتي أخذت
مداها خالل عقد من الزمان تحدد مابين
 2005 – 95لنصل إلى ما أسماها الحداد
التي
مرحلة التمكين ،وهي المرحلة األخيرة
ً
انحصرت ما بين  2006حتى  2011استمرارا
حتى يومنا هذا ،حيث تعكس هذه المسيرة
الطويلة خطى ثابتة نابعة من استراتيجية
القوات المسلحة ،والتي تنشد الكمال
والمهنية والحرفية في كل ما تقدمه من
عمل حازت من خالله القبول والرضا ،وليس
أدل على ذلك ما تتضمنه المجلة من كلمات
رسمية خالدة لشيوخنا الكرام ،والفخر كل
الفخر بأن صفحات درع الوطن تحتضن في كل
مناسبة وطنية كلمات النور التي يتضمنها
خطاب 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
الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) ،محققة بذلك
السبق على العديد من وسائل اإلعالم
المرئية والمقروءة.
حوار شامل أجرته (العين الساهرة) مع الرائد
ركن يوسف جمعة الحداد لتقف من خالله
على مجريات وتطورات العمل في (درع
الوطن) الغراء .
حوار :سعد الدغمان
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ً
أسماء المعة في الصحافة
خرجت

أين تضعون مجلتكم على خارطة اإلعالم؟ ومن هم شريحة قرائها؟

«درع الوطن» واحدة من أقدم املجالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث يعود
صدورها إىل ما قبل قيام االتحاد ،وهي تصدر بانتظام منذ ذلك الحني .وقد واكبت كل
األحداث الوطنية الكربى مبوضوعية وعمق ،وكثري من موادها مبنزلة الوثائق املهمة
لدراسة تاريخ دولة اإلمارات وتطورها  .ومتثل املجلة مدرسة تخرج فيها عدد من األسامء
الصحفية املرموقة يف دولة اإلمارات الذين نفخر بهم دامئاً ،وليس هناك مبالغة يف القول
إنها تحتل موقعاً متميزا ً بني املجالت املتخصصة يف دولة اإلمارات ،ويف الصحافة اإلماراتية
بشكل عام.

للمجلة شريحة واسعة من القراء

ورشيحة قرائنا كبرية وواسعة ،حيث يرتبط باملجلة أجيال من القراء الذين التحقوا
بالقوات املسلحة طيلة السنوات األربعني املاضية ،ومن ثم فقد كانت الصوت الذي يعرب
عنهم ويقدم إليهم زادا ً معرفياً جادا ً وممتعاً يف الوقت نفسه .ومن املعروف أن قسامً
كبريا ً من أبناء الدولة قد انتسب إىل القوات املسلحة ،مبن يف ذلك كثري من العاملني يف
الوظائف املدنية.

وسيلة إعالمية تلبي التطلعات

من ليس له ماض ليس له حاضر

شكل أنيق وموضوعات تستحق الثناء ،باختصار تلك هي مجلة «درع
الوطن» ،ترى ما جديدكم؟

مع االلتزام بالقديم ،اقتدا ًء مبقولة املغفور له الشيخ زايد بن سلطان ،طيب الله ثراه
«:من ليس له ماض ليس له حارض» ،نحرص يف مجلة «درع الوطن» عىل التجديد انطالقاً
من سياسة املجلة الساعية إىل مواكبة العرص ،وهذا التجديد يشمل الشكل واملضمون
معاً ،فمع حرصنا عىل اإلخراج والتصميم الذي يعكس الوجه املرشق لقواتنا املسلحة،
ويريض تطلعات القارئ ،نتابع بحكم طبيعة املجلة كل ما هو جديد يف عامل األسلحة
والتقنيات الدفاعية ،ويف مجال الدراسات والبحوث العسكرية واالسرتاتيجية.

مطبوعات خاصة

وإضافة إىل ذلك ،حرصنا عىل تعزيز دور املجلة وتوسيع الفائدة منها بإصدار مطبوعات
خاصة تسجل ندوات املجلة العسكرية والفكرية ،والتي يشارك فيها كبار الكتاب
واملتخصصني ورجال اإلعالم ،و«ملفات العدد» التي يخصص كل منها ملوضوع يهم الدولة
واملجتمع ضمن نطاق اهتامم املجلة ،وكذلك مقاالت الرأي التي تصدر يف كتاب مستقل.
ويضمن إصدار هذه املوضوعات يف كتب مستقلة الوصول إىل فئات أوسع من القراء،
وإصدار مواد مختارة من املجلة عىل صورة كتب تتيح االحتفاظ بها أكرث من االحتفاظ
بأعداد املجلة املرتبطة بالشهر الذي تصدر فيه عادة.

مجلة متخصصة

«درع الوطن» مجلة رصينة تعنى بالثقافة العسكرية ،هل تضعونها
في خانة المجالت التخصصية ،أم تعتبرونها شاملة جامعة؟

«درع الوطن» مجلة متخصصة ،وهي موجهة أساساً إىل أبناء القوات املسلحة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وهذا هو ما يحكم اختيار موضوعاتها وموادها املختلفة ،ومع
ذلك فنحن نحرص عىل التنويع بحيث يجد فيها القراء العاديون ما يلبي اهتامماتهم،
والسيام أن كثريا ً من القضايا الداخلة يف نطاق التنمية واألمن مبفهومه الشامل هي
قضايا مدنية ،تهم أغلب فئات املجتمع ،وإن كان الطابع العسكري يظل غالباً عليها
بطبيعة الحال.

وإىل جانب هؤالء فإننا نكتسب دامئاً قرا ًء جددا ً من الباحثني عن املعرفة الجادة ،وهم
يجدون يف تنوع أبواب املجلة ومواكبتها للتطورات املحلية واإلقليمية والدولية ما يجعلها
من الوسائل اإلعالمية التي تلبي تطلعاتهم إىل املعرفة واالطالع عىل ما يحدث يف العامل
من حولهم.

يدركون األولويات الوطنية
كتاب
ً
استقطبتم كتابا من خارج الوسط العسكري..فهل تعتبرون ذلك
تجربة مفيدة تزيد من إقبال القراء على المجلة؟

بالتأكيد ،حيث تشري ردود الفعل التي نحرص عىل رصدها إىل أن هؤالء الكتاب ،مبا
لهم من جامهريية ،ومبا تتسم به أقالمهم من أصالة وعمق ومتيز ،قد أضافوا إىل املجلة
جوانب إيجابية ال تُنكر .وهؤالء الكتاب يستقطبون اهتامم قرائنا العسكريني ،كام
يجتذبون فئات أخرى من القراء املدنيني.
وجدير بالذكر أن كون بعض كتاب املجلة من خارج املجال العسكري ال يعني أنهم
بعيدون عن اهتامماتها ومجاالت نشاطها ،فهم قبل كل يشء يُدركون جيدا ً األولويات
الوطنية ،ويعملون عىل أن تتسق كتاباتهم عموماً مع طبيعة املجلة ورسالتها ،وأن تلبي
احتياجات الفئة الكبرية من قراء املجلة ،أي منتسبي القوات املسلحة والعسكريني
عموماً ،إىل جانب احتياجات القراء العاديني .وكون هؤالء الكتاب من بني األكرث احرتافية
ومهنية ،يجعلهم قادرين عىل تقديم املواد املناسبة لطبيعة الوسيلة اإلعالمية التي
ينرشون فيها كتاباتهم.
ومن هنا كانت التجربة ناجحة متاماً ،وقد اجتذبت هذه النخبة املختارة من الكتاب
يف أعمدتها الشهرية رشائح جديدة من القراء املرتبطني بهم ،والحريصني عىل متابعة
ما يكتبونه.

ترسيخ قيم االنضباط والوالء والشجاعة

هل تعتقدون أن الموضوعات التي تطرحونها تؤسس لثقافة
عسكرية لدى قرائها ،وإلمام واسع بالعلوم العسكرية؟

القارئ ،أياً كان ،حني يتصفح املجلة لقراءة أبواب بعينها اعتاد عىل قراءتها ال يقف
عندها ،وإمنا ميتد ببرصه عادة إىل بقية الصفحات ،من باب حب االستطالع واالستفادة.
ونحن يف املجلة نعمل عىل أن نضع له من املوضوعات والبحوث والدراسات ما يدفعه
للقراءة ،وهو ما يُكسبه بالطبع جزءا ً من الثقافة العسكرية ،ويجعله ملامً ببعض
املوضوعات والقضايا واملصطلحات التي تنتمي إىل املجال العسكري .هذا بالنسبة إىل
القارئ العادي .أما بالنسبة للقارئ العسكري ،فاملجلة تقدم له وجبة معرفية عسكرية
دسمة ،من دراسات وملفات ومقاالت متخصصة وترجامت وقضايا يف صميم العلم
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العسكري تفيده بشكل مبارش يف أداء مهامه وواجباته .وهذه هي رسالتنا األساسية،
وال يقترص األمر عىل نرش املعرفة العسكرية وحدها ،بل ميتد األمر إىل ترسيخ القيم
العسكرية مثل االنضباط والوالء والشجاعة وتنفيذ املهام بكفاءة.

االستفادة من خبرات اآلخرين

ما مدى تعاونكم مع وسائل اإلعالم األخرى بالدولة؟ وهل هناك
تبادل للخبرات فيما بينكم واإلعالم؟

التعاون موجود بيننا وبني وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة ،وكذلك مع
املؤسسات البحثية واألكادميية ،حيث نستفيد من خرباتهم وتجاربهم ونقدم إليهم كذلك
خرباتنا وتجاربنا .وهذا التعاون بني املؤسسات جزء من املامرسات اإلدارية التي تتميز
بها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فال أحد يعمل مبعزل عن اآلخرين ،بل نتعاون جميعاً
لتطوير أدائنا يف جميع املجاالت.

السعي إلى التميز

ما هو رأيكم في المجالت األمنية ومستوى أداء اإلعالم األمني
بدولة اإلمارات؟

إعالم أي دولة جزء منها ،يتطور بتطورها .ونحن يف دولة اإلمارات نخطو خطوات ال
تتوقف باتجاه التطور يف كل املجاالت ،واإلعالم جزء من هذا التطور ،بكل أشكاله
ووسائله .واإلعالم األمني بشكل عام ،يخطو خطوات كبرية إىل األمام سواء من ناحية
الكم أو من ناحية الكيف ،وهناك كثري من املطبوعات اإلعالمية املعنية بالشأن األمني
تصدرها مؤسسات مختلفة ،وهي تتسم بارتفاع مستواها وبظهور كادر وطني محرتف
وكفء يستخدم أفضل التقنيات ألداء رسالته .وهناك منافسة رشيفة ومفيدة بني
الوسائل املختلفة يف اإلعالم األمني ،تسهم يف تطويره وتجعل الجميع حريصني عىل
تقديم األفضل دامئاً ،والسعي إىل التميز مبزيد من العمل املبدع والجاد.

النوع قبل الكم
ً
ً
العمل اإلعالمي يشهد تطورا ملحوظا بفضل التقنيات الحديثة،
هل تواكبون هذا التطور وتعملون على توظيفه لتنمية قدرة
كوادركم؟

نحن نسري عىل خطى قواتنا املسلحة التي تؤمن بأن «النوع قبل الكم» ،والتطور التقني
أصبح جزءا ً من ثوابت القوات املسلحة يف دولة اإلمارات ،ونحن يف «درع الوطن» جزء
من هذه املؤسسة التي تتطور بثبات .نحن جزء من منظومة تتخذ التطور هدفاً ،ولهذا
فقد سبقنا عددا ً من وسائل اإلعالم داخل الدولة وخارجها يف اإلعداد التقني .إن املجلة
التي صدرت يف أغسطس  ،1971أي قبل االتحاد بأربعة أشهر ظلت دامئاً يف سباق مع
الزمن ،وقد حفزها إىل التطور املستمر محاولتها مواكبة التطور يف قواتنا املسلحة التي
أصبحت اليوم من أحدث الجيوش العاملية .وكان من الطبيعي للمجلة التي تتوافر لها
كل اإلمكانات املتاحة من يوم صدورها ،أن تسابق اآلخرين يف اقتناء أفضل التقنيات ،مع
الحرص عىل أن يواكب ذلك تنمية مستمرة يف مواردها البرشية ،علامً بأن املجلة يقوم
عىل تحريرها وإخراجها كوادر مواطنة مؤهلة تأهيالً رفيعاً.

تغطيات ومشاركات عالمية

هل لكم مشاركات خارجية ،إقليمية ودولية؟

من أهم واجبات املجلة منذ صدورها تغطية فعاليات وأنشطة القوات املسلحة يف
الداخل والخارج ،ومل تكتف املجلة بتغطية النشاط الداخيل يف الكليات واملعاهد
والدورات العسكرية وغريها من الفعاليات ،بل ظلت ترافق قواتنا املسلحة يف كل
مشاركتها الخارجية منذ مهمتها ضمن قوات الدفاع الخليجي والعريب يف لبنان يف
السبعينيات إىل مشاركتها يف أفغانستان والبوسنة والهرسك ،مع تغطية شاملة لكل
مشاركاتها ضمن قوات «درع الجزيرة» ،ناهيك عن التامرين املشرتكة داخل الدولة
وخارجها.
كام تعد مجلة (درع الوطن) منذ بداية الدورة األوىل ملعرض ديب للطريان و«آيدكس»،
الراعي اإلعالمي االسرتاتيجي ،ومن خاللها تتم تغطية كل أحداث هذين املعرضني
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الدوليني عرب النرشات اليومية التي تصدرها املجلة خاللهام .كام تشارك املجلة وفق
خطتها السنوية يف العديد من املعارض داخل الدولة ،مثل معرض الكتاب الدويل يف
أبوظبي والشارقة ،ومعرض الصيد والفروسية .كذلك تشارك «درع الوطن» يف عدد
كبري من املعارض الدفاعية ومعارض الطريان املتخصصة عىل مستوى العامل يف الواليات
املتحدة األمريكية وفرنسا وأملانيا وتركيا وبريطانيا وعدد من دول الخليج العربية ،من
خالل جناح تتهافت عليه الرشكات العاملية املتخصصة بهدف نرش إعالناتها عرب صفحات
املجلة ،باعتبارها من أكرب املجاالت العربية ذات االنتشار يف مختلف دول العامل.

االستفادة من الخبرات والتجارب

تقام العديد من المعارض العسكرية في الدولة ،وأنتم سباقون
بنقل تفاصيلها ،ما الهدف من ذلك؟

متثل املعارض العسكرية فرصة مهمة جدا ً للتعرف عىل أحدث التقنيات يف الصناعة
العسكرية ،كام متثل فرصة لاللتقاء مبجموعة من كبار القادة والنخبة يف القوات
املسلحة يف عدد كبري من الدول الشقيقة والصديقة ،إضافة إىل أنها تعد تجمعاً مهامً
ألكرب الرشكات العاملية يف مجال التسلح ،وما كنا يف مجلة «درع الوطن» لنف ّوت
مثل هذه الفرصة الكبرية ،بل إن طاقم املجلة ينتقل بأكمله إىل مكان إقامة هذه
املعارض؛ ليتابعها خطوة خطوة منذ األيام التي تسبق انطالقتها ،وذلك بغرض رصد
كل ما يعرض فيها وما يقام عىل هامشها من نشاطات مختلفة ليضعها يف متناول
منتسبي القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عالوة عن إجراء لقاءات
مع كبار الشخصيات والزوار واالستفادة من خرباتهم وتجاربهم.

منبر للتصريحات والكلمات الرسمية

حققتم الريادة واألسبقية ،خاصة في المناسبات الوطنية،
واعتمدت صفحاتكم لنقل نصوص الكلمات والتصريحات الرسمية
للقيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كيف تفسرون ذلك؟

لقد بدأ ذلك منذ صدور العدد األول للمجلة ،حيث سجل املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،كلامتهم عرب املجلة يف مختلف املناسبات الوطنية ،ومن
ثم تلتها كلامت أصحاب السمو الشيوخ الحكام وأولياء العهود وغريهم من الشيوخ
واملسؤولني الذين باتوا حريصني عىل نرش كلامتهم عرب املجلة.وظل القارئ طوال
السنوات السابقة وحتى يومنا هذا يتابع كلامت أصحاب السمو الشيوخ عرب مجلة درع
الوطن ،وأصبح ذلك عرفاً.
وميكن القول ،إن املجلة بالفعل قد اكتسبت الريادة يف هذا الجانب ،وأصبحت منربا ً
للكلامت والترصيحات الرسمية من قبل قيادتنا الرشيدة ،وخري دليل عىل ذلك أن املجلة
قد استطاعت أن تتفرد بعدد  26كلمة ألصحاب السمو الشيوخ ،ومنهم صاحب السمو

حوار

طموح ال حدود له

شباب اإلمارات يتحدون

ترى هل حققتم الرسالة التي أنشئت من أجلها المجلة ،أو ما يزال
هناك طموح لم يتحقق؟

رسالة املجلة متثلت دامئاً يف إيجاد منظومة تعمل عىل رفع الروح املعنوية ملنتسبي
القوات املسلحة ،وتشجيع التثقيف الذايت ،وزيادة حصيلة العلوم العسكرية وربطها من
خالل ما ينرش بالوطن والقوات املسلحة ومجتمعه اإلقليمي ،وتقديم رسالة تلتزم بسياسة
القيادة العامة للقوات املسلحة ومفاهيمها ،كام تلتزم باالستمرارية؛ ألن العامل يشهد يف
كل يوم جديد ،والسيام يف املجال العسكري الذي يتسم بالحيوية .والشك يف أن نجاح درع
الوطن عرب السنوات يعود إىل اهتاممها بكل ما هو مفيد ملنتسبي القوات املسلحة ،وما
يضيف صدور كل عدد جديد من معلومات يف عامل التقنيات واالسرتاتيجيات والتسليح ،وما
ينقله للقارئ مام يستجد يف مجال العلوم العسكرية .و«درع الوطن» إذ تقوم بذلك تعي
متاماً أن منتسبي القوات املسلحة أصبحوا اليوم يتميزون بثقافة عسكرية عالية ،وهم عىل
إملام بجميع صنوف األسلحة ،ويحرصون عىل متابعة كل ما يستجد يف عامل اليوم عسكرياً
وثقافياً واقتصادياً ،ويف جميع أفرع العلوم الحديثة؛ ولهذا كان البد من أن تواكب املجلة
كل هذا ،وأن تنطلق نحو آفاق أوسع من املعرفة يقبل عليها القارئ العسكري واملدين ليزيد
من حصيلة ثقافته يف شتى فنون املعرفة .إن مجلة درع الوطن تتحىل بطموح ال حدود له،
وتسابق الزمن لتكون عىل الدوام موضع رضا قرائها ومتابعيها وتطلعاتهم.

مضمون ثقافي معرفي غني ومميز

كيف تجد تفاعل القراء سواء العرب أو األجانب مع مجلة درع الوطن؟
وإلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مهم لهيئة تحرير المجلة؟ وما
طموحاتك المستقبلية في مجال اإلعالم؟

باعتبار إن مجلة درع الوطن ذات محتوى ومضمون ثقايف ومعريف غني ومميز ،فإن بطبيعة
الحال قراءنا هم أيضاً متميزون وعىل مستوى عال من الثقافة واملعرفة واالطالع ،وهذا ما
نلمسه بشكل مستمر من خالل الزيارات والرسائل واالتصاالت التي تصلنا من مختلف دول
العامل ،هناك رغبة جامحة وسعي مستمر من مختلف قرائنا بتباين مستوياتهم العلمية
والثقافية والعملية عىل أن يبقوا عىل متاس مبارش مع مجلة درع الوطن ،بل أن الكثري
منهم يحتفظ بأعداد املجلة منذ سنوات طوال ويعتربونها أحد أهم املراجع التي يعتمدون
عليها لزيادة مخزونهم املعريف والثقايف ،كام أن الكثري منهم دامئا ما يقدم لنا املقرتحات
التي تصب يف مصلحة املجلة سواء من حيث األبواب الجديدة أو املوضوعات أو غريها من
املقرتحات ،هذا الشعور وغريه يجعلنا نحن كمسؤولني عن املجلة فخورين بكوننا جزء من
سبب الشعور بالرضا عن مجلة درع الوطن لدى مختلف القراء داخل الدولة وخارجها ،ما
يشكل حافزا ً لنا إىل تقديم املزيد من العطاء للمجلة يف املرحلة املقبلة.
أما فيام يتعلق بطموحايت وأهدايف عىل املستوى الشخيص يف مجال اإلعالم ،خاصة وأنني
أعمل يف بيئة تدفعني دامئا وأبدا إىل اإلبداع والتميز والتألق ،أن استمتع يف كل ما أقدمه
للقارئ واملشاهد واملتابع ،وأن تكون يل بصمة واضحة يف مجال اإلعالم العسكري ،وأن
أستطيع إضافة ولو اليشء القليل يف سامء اإلعالم العسكري.
كلمة أخيرة

نحن يف مجلة درع الوطن ،ووفق اسرتاتيجية القوات املسلحة ننشد الكامل واملهنية
والحرفية يف كل ما نعد ونكتب ،ويكفي أن يتصفح القارئ أعداد املجلة وإصداراتها
املصاحبة خالل العامني املاضني ليلحظ ما تقوم به من جهد يف سبيل ذلك.
وال يسعني يف ختام هذا الحوار إال أن أشكر القامئني عىل مجلتكم املوقرة ،وأحيّي جهودكم
املخلصة واملتميزة يف نرش الثقافة واملعرفة الهادفة ،مقدرا ً لكم اهتاممكم مبجلة «درع
الوطن» ،ومتمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح.
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آفاق

رئيس الدولة ،وصاحب السمو نائب رئيس الدولة ،وأصحاب السمو حكام اإلمارات ،وسمو
ويل عهد أبوظبي ،وأولياء العهود ونواب الحكام وغريهم خالل العيد الوطني الـ ،42هذا
باإلضافة إىل كلامت القادة العسكريني التي نقلتها وكالة أنباء اإلمارات والصحف عرب
املجلة ،ونحن يف املجلة نفتخر بهذا السبق كثريا ً ،ونحرص عىل استمراره برتسيخ املهنية
واملصداقية والجودة التي نعتربها العامل األول وراء ذلك.

هذه حقيقة شعب اإلمارات بكل فئات وإن كان
الشباب هو العنوان لقرارات حكومتنا الرشيدة
بتكوين القوة االحتياطية لجيش اإلمارات ،وكذلك
الدفاع الوطني لحماية إنجازات
إنشاء قوة
ومكتسبات الوطن الحضارية.
لو رجعنا بالذاكرة إلى حرب الخليج الثانية عندما
احتل جيش صدام حسين الكويت ،فتحت بعض
المعسكرات لتدريب بعض الشباب اإلماراتي لمن
يرغب في ذلك،
فتدافع أبناء الوطن لاللتحاق بتلك المعسكرات
على مختلف أعمارهم ووظائفهم من طلبة
وموظفين ومن حملة الشهادات المختلفة .وأتذكر
وأنا أمر بصحبة بعض المرافقين ،لفت نظرنا كثرة
السيارات في مواقف تلك المعسكرات كانت
للشباب ،وهي من أحدث السيارات وأكثرها رفاهية،
ولكن تركها شبابنا والتحقوا بنداء الواجب حتى
أتموا تلك التدريبات وحصلوا على شهادات بذلك.
واألكثر من ذلك أعرف بعضًا منهم لو سألتني من
قبل ذلك ،لقلت لك  :هؤالء أكثر ترافة ،ولن يلتحقوا أو
يتحملوا التدريبات العسكرية ،كان الشعور بالفرحة
أخذ مداه في نفوسنا.
كم هو شرف عظيم أن نكون جميعًا جزءًا من
هذه المجموعات ،ونكون على جاهزية كاملة
للدفاع عن الوطن وقت الحاجة لذلك .كم هو شرف
ً
تلبية لنداء
عظيم أن نضحي بأرواحنا وكل ما نملك
الوطن متى ما تطلب ذلك .لقد عودنا الشيخ زايد –
رحمة اهلل عليه – وإخوانه ،أسكنهم اهلل جناته ،أن
مواجهة التحديات هي من أولوياتهم والمستحيل
مشطوب من قاموسهم .هذا هو اليوم منهاج
حكومة دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد وإخوانه أعضاء المجلس األعلى
لالتحاد ،مع تضرعنا إلى اهلل  -عز وجل  -بالشفاء
العاجل لرئيس الدولة "حفظه اهلل" من كل سوء
ومكروه ،ونحن نرفع أيادينا بالدعاء ،فإنه هو المجيب
الرحيم.
وخالصة مقالي هذا:
 دولة اإلمارات خط أحمر. وقيادة دولة اإلمارات خط أحمر. ونحن فداء الوطن والقيادة.عميد متقاعد /صالح الشمالي.

زيارة ميدانية

العناصر الشرطية النسائية
تؤدي دورها بكفاءة

يف مختلف المجاالت األمنية
للدفاع ً عن الوطن
تشكل العناصر النسائية بالمجال العسكري على وجه الخصوص ،أهمية كبيرة ً
وحماية مكتسباته وتقدم العمل األمني في كافة تخصصاته ،ليضربوا بذلك نموذجا رائعا يحتذى به
من البذل والعطاء .
تقرير  :المالزم أول زينب يحيى المعز
تصوير  :مصطفى إيبي
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,,
العقيد حسن إبراهيم علي

زيارة ميدانية

الرائد ماجد راشد النقبي

ويقول العقيد حسن إبراهيم عيل مدير معهد تدريب
الرشطة ،إن معهد التدريب يعد منارة مضيئة ستظل رمزا ً
لعطاء ال ينضب ،ورصحاً وطنياً مازال يتدفق باملعرفة،
ونوا ًة لرصح عسكري شامخ ،يقوم عىل أيدي رجال مخلصني
صدقوا العهد ،دفاعاً عن هذه األرض الطيبة الكرمية ،وحامية
مكتسباتها وإنجازاتها التي تحققت ،مؤكدا ً أن العنرص النسايئ
املؤهل يشكل رافدا ً مهامً وفعاالً يف العمل األمني.
وأشار الرائد ماجد راشد النقبي رئيس قسم التدريب باملعهد،
إىل أن املعهد يحتضن دورة ( اإلعداد األسايس للعنرص النسايئ
رقم  ) 9ومدتها  22أسبوعاً ،حيث تتلقى خاللها املنتسبات
البالغ عددهن  49منتسبة يشكلن مختلف القيادات واإلدارات
العامة عىل مستوى الدولة ،عددا ً من املواد األكادميية ،والتي
تعترب تأسيساً مناسباً لهن ،كام تتلقى املنتسبات مواد تدريبية
عملية ابتدا ًء باللياقة البدنية والتدريب التخصيص يف الدفاع
عن النفس والتدريب عىل املشاة العسكرية وكيفية استخدام
األسلحة وأنواعها ،كام تلقني الكثري من اإلرشادات لتوعية
الفكر الرشطي لديهن ،تحت إرشاف أكفأ الخرباء املتخصصني
يف هذا املجال.
ومن جانبه أكد املالزم عمر عبدالله مدير فرع التدريب العام
باملعهد ،أنه من الوفاء لهذا الوطن أن تقوم بنات الوطن
بالحفاظ عىل املوروث العظيم الذي متثل األجهزة األمنية
عىل مستوى الدولة الدرع الواقية لهذا الوطن ليستمر الخري
والعطاء واألمان يف ظل القيادة الرشيدة ،مشريا ً إىل أنه يتم
إعداد جيل وا ٍع ذي كفاءة عسكرية عالية ،من خالل عقد مثل
تلك الدورات التي تؤهلهن للخوض يف العمل امليداين حتى
يصبحن منتميات للوطن ومتسلحات بالعلم واملعرفة.

المالزم عمر عبداهلل

ومن جانبها أشادت الرقيب أول مريم خميس مرشفة دورات
العنرص النسايئ باملعهد ،بالروح املعنوية العالية التي ملستها
من املنتسبات للدورة ،واملهارات العسكرية التي اكتسبنها،
كام توجهت بالشكر الجزيل ملدريب الدورة بكل التخصصات
عىل الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول باملستوى االحرتايف
املتميز الذي ظهرت به الدورة ،وأضافت أن املنتسبات
سيصبحن جنديات يعتمد عليهن يف أشد األوقات ،مطالبة
إياهن مبواصلة بذل الجهد واملثابرة .
وتشعر الرشطي مستجد بدرية أحمد الحسوين بالفخر
واالعتزاز بانتامئها لهذا املجال ،املجال العسكري ،الذي
سيشكّل انعطافة بارزة يف مسرية حياتها وحياة زميالتها،
رشع أمامهن آفاقاً مستقبلية جديدة ،واعدة بحصاد وفري.
وي ّ
وتؤكد الرشطي مستجد زينب أحمد بأنها ستقدم املزيد من
الجهد والتضحية للمحافظة عىل مكاسب بلدها وتعزيز أمنه،
وأن تجعل رسالتها دامئاً رفعته وأن ترتجم ما تلقته خالل
الدورة عىل أرض الواقع العميل .
ويقول الرشطي مستجد منى عبدالله العامري ،إن العمل
بالرشطة يعزز الثقة بالنفس ويوسع املدارك ،حيث تعلمت
الضبط واالنضباط والصرب ،وإنهن يحظني باهتامم ومتابعة
كبرية ،وإن هذا ليس بغريب عىل قياداتنا العليا التي تويل جل
اهتاممها بالعنرص النسايئ .
وأوضحت الرشطي مستجد موزة محمد اليايس ،أن التدريب
املستمر له فوائد كثرية ،حيث يعترب آلية فاعلة لالرتقاء
مبهارات العنارص األمنية ،موجهة شكرها وعرفانها للقادة عىل
مدى حرصهم يف رفع كفاءة جميع العاملني ومستوى أدائهم،
وتطوير العمل الرشطي واألمني.
العدد ( ) 6

مـــارس 2014

55

ركن المالعب

احب السمو
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رأس الخيمة
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تتويج اإلثيوبي
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تغطية  :النقيب خالد حسن النقبي
تصوير  :مصطفى إيبي
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سعود بن صقر  :سباق نصف الماراثون يعكس الصورة اإليجابية
لإلمارات
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة عن
سعادته باملشاركة الكبرية لعدائني من مختلف دول العامل الذين يتواجدون عىل أرض
دولة اإلمارات ،كام أسعد سموه هذا التجمع العاملي الذي تحتضنه إمارة رأس الخيمة
للمرة الثامنة عىل التوايل ،وبإذن الله سيحقق سباق نصف ماراثون رأس الخيمة خالل
السنوات القادمة نجاحات أكرب وسمعة عاملية أكرب ،ولن نرتدد يف دعمه حتى يحقق
األهداف التي أقيم من أجلها.
وأضاف سموه ،إن احتضان رأس الخيمة لهذا الحدث العاملي للعام الثامن عىل التوايل
يعكس الصورة اإليجابية لدولة اإلمارات ومدى نجاحها يف استضافة األحداث العاملية
الكربى مام يدل عىل قدرة اإلمارات وقدرة شبابها عىل تحقيق النجاحات املختلفة التي
تصب يف تطورها يف املجال الريايض.
كام أوضح سموه بأن الحدث يقام للسنة الثامنة برأس الخيمة ،وهذا بحد ذاته نجاح.
وقد حقق نصف ماراثون هذا العام نجاحاً وتنظيامً أفضل ومشاركة قياسية كبرية
كام وجه سموه بدعم اكرب للسباق خالل السنة القادمة وتنظيم أفضل حتى يتسنى
للمشاركني تقديم كل ما لديهم ألجل نجاح سباق النصف ماراثون.
وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد
حاكم رأس الخيمة بخالص الشكر والتقدير يف نهاية السباق إىل اللجنة العليا املنظمة
للحدث عىل الجهود التي بذلت إلخراج هذا الحدث العاملي يف أبهى صورة لرفع أسهم
السياحة الداخلية ونقل صورة وانطباع مميز يف نفوس جميع من شهدوا الحدث العاملي.
هذا وقد شهد سموه ختام سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الدويل ،أحد السباقات
األغنى عاملياً ،والذي يبلغ مجموع جوائزه  300ألف دوالر وشارك فيه  3006عداء
وعداءة من مختلف دول العامل ينتمون إىل  93دولة ،ومن بينهم أبطال العامل يف مثل
هذه السباقات .علامً أن نصف ماراثون رأس الخيمة صنفه خرباء عامليون ثاين أفضل
نصف ماراثون عىل مستوى العامل وأحد أرسع السباقات يف العامل ،من حيث األهمية
والقوة وحجم املشاركة .وشهد نصف ماراثون رأس الخيمة هذا العام تحطيم الرقم
العاملي املسجل بعد وصول  8متسابقني دفعة واحدة لخط النهاية يف زمن تحت 60
دقيقة .شهد نصف املاراثون إىل جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخ محمد
بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية االقتصادية وعدد من سمو الشيوخ وبعض مديري
الدوائر واملؤسسات برأس الخيمة وجامهري غفرية حرضت وشاهدت أبطال العامل يف
سباقات العدو.
ويف نهاية السباق قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بتتويج الفائزين بالجوائز املالية
املرصودة للفائزين ورافقه خالل التكريم نارص سامل مردد رئيس اللجنة العليا املنظمة
للحدث وعارف الهرنيك نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة للحدث العاملي و املنسق
العام للسباق.
كانت اللجنة املنظمة قد وجهت الدعوة إىل  35عدا ًء وعداءة دوليني للمشاركة يف سباق
املاراثون الرئييس ،ما أدى إىل وصول عدد املشاركني يف السباق إىل أكرث من  3006شخص،
نظرا ً للدعاية العاملية والدولية التي تروجها اللجنة املنظمة ،وكذا الرتويج التخصيص من

خالل املشاركة يف معارض كثرية خاصة بأحداث املا ًراثونات.
ناصر مردد  :الحدث يثبت نجاحه عالميا
أكد نارص سامل مردد رئيس اللجنة العليا املنظمة لنصف املاراثون العاملي ،أن الحدث
 الحمد لله  -نجح بامتياز بشهادة الجميع وكل ذلك بفضل الله أوالً ثم بفضل الدعمالالمحدود لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم اإلمارة الذي قدم
الكثري لنجاح هذا املاراثون العاملي الكبري ،والذي نجحت رأس الخيمة يف تقديم صورة
وانعكاس طيب للحدث يف نفوس املشاركني والجمهور.
وأضاف ،بحمد الله تحققت األهداف بفضل تضافر جهود كل أعضاء اللجنة املنظمة
الذين سهروا مشكورين عىل تقديم صورة إيجابية للحدث ،كام إن الشكر موصول لكل
الرشكات الراعية ولكل املؤسسات والدوائر التي قدمت مساهامت كبرية لنجاح املاراثون،
فلهم منا كل الشكر والتقدير .وأكد أن رأس الخيمة نجحت يف تقديم صورة وانعكاس
طيب للحدث يف نفوس املشاركني والجمهور ،وبحمد الله تحققت اليوم مجموعة من
األخبار السعيدة ،وهي تحطيم بعض األرقام ،وهذا بحد ذاته إنجاز.
عارف الهرنكي  :نصف الماراثون ضرورة رياضية واقتصادية
قال عارف الهرنيك نائب رئيس اللجنة العليا املنسق العام للحدث العاملي ،إن تنظيم
نصف ماراثون رأس الخيمة العاملي هذا العام يأيت من منطلق إمياننا برضورة استثامر
السياحة والرياضة كأحد الخيارات التي نعول عليها نحن يف رأس الخيمة ،خاصة ويف
اإلمارات عامة لدفع مسرية التنمية االقتصادية وتنويع القاعدة اإلنتاجية يف اقتصادنا
الوطني ،ثم من منطلق املقومات السياحية الكبرية التي تتميز بها اإلمارة.
وسعدت بهذا الحدث الجميل الذي يبني بالفعل ما متتلكه رأس الخيمة من املقومات
التي تؤهلنا للنجاح يف تنظيم مثل هذه السباقات ،وأسعدين بالفعل إقبال كل الناس
سواء أهل اإلمارات أو املقيمني أو الزائرين عىل الحضور والتواجد يف نصف املاراثون.
السباق الذهبي.
دخل سباق نصف ماراثون رأس الخيمة العاملي دائرة االهتامم العاملي الكبري كونه
حصل يف العام قبل املايض عىل الليبل الذهبي ليكون بذلك بجانب  6دول حصلت
عىل هذا االمتياز الذهبي ،وهي :الربتغال وتشيكوسلوفاكيا وكولومبيا وإنجلرتا والهند
ورأس الخيمةً .
ليليسا بطال لنصف ماراثون رأس الخيمة للرجال
وقد شهد السباق الذي بلغت مسافته  21كم سيطرة أفريقية عىل املراكز األوىل يف فئة
الرجال والسيدات ،حيث فاز األثيويب ليليسا ديسيسا باملركز األول للمرة األوىل يف فئة
الرجال ،حيث حقق زمناً وقدره  59دقيقة و  63ثانية ،وجاء يف املركز الثاين األرتريي
ناقويس أميسوم وحقق  59دقيقة و  39ثانية ،بينام جاء يف املركز الثالث الكيني ويلسون
كيربوب وحقق  59دقيقة و  45جز ًء من الثانية.
الكينية بريشيا جيبتو بطلة نصف ماراثون رأس الخيمة للنساء.
أما فئة السيدات فقد حققت الكينية بريشيا جيبيتو املركز األول ،حيث حققت زمناً
قدره ساعة و  7دقائق و ثانيتان  ،وجاءت ثانية مواطنتها الكينية فلومينيا جييس ،حيث
حققت ساعة و 8دقائق و  13ثانية ،حيث حطمت الرقم العاملي وجاءت يف املركز
الثالث األثيوبية جوتيني شون وحققت زمناً وقدره ساعة و  8دقائق و  31ثانية.
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بدر العلوي بطل
المواطنين
وقد شهد السباق مشاركة
مميزة ملواطني الدولة من
أعضاء املنتخب الوطني،
وقد جاء يف املركز األول بدر
العلوي ،حيث حقق زمناً وقدره
ساعة و  11دقائق و  24ثانية،
وجاء يف املركز الثاين مبارك املرشدي
وحقق زمناً قدره ساعة و  11دقيقة و 30
ثانية وجاء ثالثاً عبد العزيز يعقوب آل عيل وحقق
زمن قدره ساعة و 15دقيقة و  15ثانية.

صنف خبراء
عالميون
نصف ماراثون
رأس الخيمة
ثاني أفضل
نصف ماراثون
على مستوى
العالم
62

مـــارس 2014

العدد ( ) 6

إيمبات بيلو بطلة النساء في فئة المقيمين في الدولة
وقد شهد السباق مشاركة مجموعة كبرية من فئة النساء املقيامت بالدولة،
وقد جاءت يف املركز األول إميبات بيلو من إثيوبيا ،حيث حققت زمناً وقدره
ساعة و  13دقائق و  59ثانية وجاءت يف املركز الثاين الفنلندية آن ماري هريلني
وحققت زمناً قدره ساعة و  17دقيقة و تسع ثوان وجاءت ثالثاً اإلثيوبية
بيلينيش يامي وحققت زمناً قدره ساعة و  17دقيقة و  12ثانية.
المغربي يحي بن يوسف بطل الرجال في فئة المقيمين
في الدولة
وقد شهد السباق مشاركة مجموعة كبرية من فئة الرجال املقيمني بالدولة ،وقد
جاء يف املركز األول املغريب يحي بن يوسف ،حيث حقق زمناً وقدره ساعة و 05
دقائق و  44ثانية ،وجاء يف املركز الثاين مواطنه الحاج عبد الكريم وحقق زمن
قدره ساعة و  6دقائق و  40ثانية ،وجاء ثالثاً اإلثيويب ياسني إيبا وحقق زمناً
قدره ساعة و  09دقيقة و  48ثانية.
فريق مغربي أول الفرق
وقد شهد السباق مشاركة مميزة لعدد كبري من الفرق عىل مستوى الرشكات
واملؤسسات الخاصة سواء داخل الدولة أو خارجها ،وبلغ عددها ألول مرة 165
فريق ،وقد جاء يف املركز األول فريق مغريب وحقق الفريق زمناً وقدره ساعة و
 3دقيقة و خمس ثوان وجاء جهاز حامية املنشآت والسواحل بأبوظبي باملركز
الثاين ،حيث حقق زمناً وقدره ساعة و  03دقيقة و  50ثانية ،وجاء ثالثاً فريق
مغريب أيضاً وحقق زمناً قدره ساعة و  3دقيقة و 55ثانية.
جوائز السباق
تُوزع الجوائز املالية للسباق الرئييس للامراثون ومسافته 21كيلومرت بالتساوي
بني أبطال الرجال والسيدات ،ليحصل كل من بطيل الرجال والسيدات عىل 15
ألف دوالر ،وصاحبي املركز الثاين عىل  10آالف ،والثالث عىل  7000دوالر،
والرابع عىل  5000دوالر ،والخامس عىل  4000دوالر ،والسادس عىل 3000
دوالر والسابع عىل  2000دوالر والثامن عىل  1500دوالر والتاسع عىل 1000
دوالر والعارش عىل  500دوالر  .فيام مينح كل من بطيل املاراثون من املواطنني
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رجاالً وسيدات  2000دوالر  ،وصاحبي املركز الثاين  1500دوالر ،واملركز الثالث  750دوالر.
فعاليات مصاحبة للحدث
وقد صاحب إقامة نصف املاراثون عدد من الفعاليات ،حيث عزفت موسيقى الرشطة
عدد من املقطوعات املوسيقية ،كام أقيمت قرية املاراثون للسياح للتعرف عىل عادات
دولة اإلمارات ومركز ألعاب لألطفال القى استحسان وإعجاب السياح والحضور يف السباق
العاملي.
ميناء صقر الراعي الرئيسي وخدمات مشكورة
وقد شهد الحدث رعاية رسمية رئيسية من ميناء صقر للسنة الثامنة عىل التوايل كراع
بالتيني ،باإلضافة لبعض الرشكات األخرى.
كام صاحب الحدث تعاون مع رشكة برمييري ماراثون الدولية التي قامت بتنظيم الحدث
العاملي مبساعدة عدد من املؤسسات ومنها  :القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة – اتحاد
اإلمارات أللعاب القوى– إدارة الدفاع املدين – إدارة الجنسية واإلقامة – مستشفى رأس
الخيمة – بلدية رأس الخيمة – دائرة األشغال والخدمات العامة العامة.
سعود القاسمي يشكر اللجنة المنظمة للحدث العالمي
تقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم
رأس الخيمة بخالص الشكر والتقدير يف نهاية السباق إىل اللجنة العليا املنظمة للحدث
عىل الجهود التي بذلت إلخراج هذا الحدث العاملي يف أبهى صورة ورفع أسهم السياحة
الداخلية ونقل صورة وانطباع مميز يف نفوس جميع من شهدوا الحدث العاملي.
وتضم اللجنة العليا املنظمة للحدث نارص سامل مردد رئيس اللجنة العليا وعارف الهرنيك
نائب رئيس اللجنة العليا ،واملنسق العام للحدث العاملي ،ونينث كليتون رئيس العمليات
املركزية ،وخالد حسن النقبي رئيس اللجنة اإلعالمية ،وعبد العزيز إبراهيم عبد العزيز
مقرر وسكرتري البطولة.
التغطية اإلعالمية
حظيت التغطية اإلعالمية بأهمية خاصة لدى اللجنة املنظمة لنصف ماراثون راس الخيمة
الدويل ،حيث غطى الحدث مجموعة كبرية من القنوات التلفزيونية واملحطات اإلذاعية
والصحف العاملية واملحلية واملجالت وغريها من الوسائل واملواقع اإللكرتونية وجهات
التواصل االجتامعي ..
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األجيال السابقة للكرة اإلماراتية لم ينالوا الرواتب والمزايا التي
يستلمها الجيل الحالي بعد تطبيق االحتراف الذي أحدث نقلة
وقفزة كبيرة لالعبي اليوم ،حيث أصبحوا في الوقت الراهن بين
ليلة وضحاها من األغنياء وأصحاب رؤوس األموال ويمتلكون أفخر
السيارات ،وهذا من حقهم وهذا عالم االحتراف ،ولكن المجتمع الذي
ينتمون له ويعيشون على ترابه له حقوق وكم كنا نأمل أن نسمع
بخبر قيام العبينا بمبادرات إنسانية ومساهمات تجاه الجمعيات
الخيرية وتقديم مساعدات مالية لبعض الجهات التي تقوم بخدمة
المجتمع ،والمجاالت متعددة أمامهم لخدمة وطنهم ،ولكن إلى
اليوم لم يبادر أحد منهم بأي عمل إنساني ،وعليهم أن يترجموا
مقولة "الرياضة في خدمة المجتمع" .وكم شاهدنا وتعرفنا على
مبادرات متعددة ومتنوعة من نجوم كرة القدم واأللعاب األخرى
بالعالم ،وأنشطتهم متعددة وتتناقلها وسائل اإلعالم المختلفة،
فنالوا اإلعجاب والتقدير على ما يقومون به لرسم االبتسامة على
شفاة المحروم والطفل اليتيم والرجل المسكين ،رغم أنه تعرض
عليهم ضرائب وخصومات ،أما العبونا ينالون رواتبهم ومكافآتهم،
دون ضرائب وغيرها.
العمل اإلنساني نابع من الذات ،وبدون طلب ،وديننا اإلسالمي
الحنيف يحث على التعاون والعطاء ومساعدة المحتاج ،وهذا يتطلب
منهم أن تكون لهم بصمة في هذا الجانب ،وكلنا على أمل أن
نسمع في األيام المقبلة بقيام العبينا بمشاريع ومبادرات تعكس
معدنهم األصيل ،وأنهم على قدر المسؤولية ،وأنهم من أصحاب
القلوب الرحيمة العطوفة ،وفي حالة ظهور هذه المبادرات الكل
سيصفق لهم وترتفع أسهمهم ومقاماتهم لدى الجمهور ،ونحن
في االنتظار.
ليعلم العبونا أنهم قدوة لألجيال وأمامهم رسالة سامية ،لذا
هناك من المواقف التي تتطلب أن تكون لهم بصمة في المجال
الخيري ،ونأمل بمشاهدة صورهم وهم يقومون بتقديم وافتتاح
المشاريع الخيرية ،بد ًال من مشاهدة صورهم تنتشر في (اإلنستغرام)
و(البالك بيري) ووسائل االتصال األخرى ،وهم يقومون بالتجوال في
سياراتهم و(الموالت) ،أو الجلوس في (الكوفي شوب) ،أو التصوير
باألزياء األوروبية ،دون أن يتركوا أثراً على حياة فرد ينتظر أن يزرعوا
االبتسامة في قلبه.
رجال اليد
حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد إنجازاً غير مسبوق بالتأهل لنهائيات
لكأس العالم للرجال ،وسط ظروف صعبة جداً ،ويكفي للداللة أنه
شارك دون اصطحاب طبيب معالج أو صحفي إعالمي ،ولكن بعزيمة
الرجال تتحقق األهداف ،فألف مبروك ،وإلى األمام وعقبال اآلخرين.

أخب

ار ا
لمجتمع

العقيد طارق بن سيف
يستقبل مولودته ( ماريا )

المقدم سعيد اليماحي
يحتفي بمولودته ( اليازية )

يتقدم ضباط وأفراد مكتب سمو قائد عام الرشطة
بأسمى التهاين والتربيكات إىل
سعادة  /العقيد طارق محمد بن سيف
مدير مكتب سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة  ،مبناسبة
قدوم مولودته الجديدة ( ماريا )  ..جعلها الله من مواليد
الخري والسعادة وقرة عني لوالديها  ..ألف مربوك.

رزق املقدم سعيد راشد اليامحي رئيس قسم جناح
الجو بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة مبولودته
الجديدة ( اليازية )  ..جعلها الله من مواليد الرب
والصالح وأنار لها طريق الخري والفالح ..ألف مربوك.

المالزم عمر الطنيجي ..
تخرج وامتياز

مولودة جديدة للمالزم
سعيد المسافري

يتقدم الزمالء بإدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة بتهانيهم القلبية إىل
املالزم سعيد املسافري ،
مبناسبة قدوم مولودته الجديدة ..جعلها الله من
مواليد الخري والسعادة وقرة عني لوالديها
ألف مربوك.

أقام محمد إبراهيم كاسني الطنيجي  ،حفل عشاء
مبناسبة تخرج نجله املالزم عمر من كلية الرشطة
بأبوظبي وحصوله عىل املركز األول يف العلوم األكادميية
واملركز الثاين يف املجموع العام  ،وبتقدير امتياز مع
مرتبة الرشف يف بكالوريوس العلوم الرشطية والعدالة
الجنائية ..ألف مربوك.

تخرج المالزم جمال الطنيجي

المقدم ياسر الذيب يكرم سائق ًا متميزاً

كرم املقدم يارس الذيب رئيس قسم النقل واملشاغل
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،املساعد أول  /عيل
عبد الله سديس  ،مبناسبة اختياره السائق املثايل واملتميز
عىل مستوى القسم..مربوك.

امتياز
للمالزم  /سليمان البحار

أجمل التهاين و التربيكات
للمالزم  /سليامن عبدالله البحار لتخرجه من أكادميية
رشطة ديب بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف  ،متمنني له دوام
التوفيق و النجاح ،
تهنئة خاصة من النقيب  /صالح عبدالله البحار
و العائلة الكرمية

عقد قران سعيد الرحبي

أفراح العلي
والشحي
حرض الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية
االقتصادية برأس الخيمة  ،حفل العشاء الذي أقيم يف صالة
الكورنيش لألفراح  ،مبناسبة زفاف  /يوسف محمد عبد الرحمن
حسن زريف العيل إىل كرمية املرحوم  /أحمد مال الله محمد
الشحي ..ألف مربوك  ،أجمل التهاين من األهل واألصدقاء.
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أرق التهاين القلبية للمالزم جامل محمد النعيمي
 ،مبناسبة تخرجه من كلية الرشطة بأبوظبي
( دورة الجامعيني ) ..ألف مربوك ،
وتهنئة خاصة من النقيب إبراهيم منخس.

األهل واألصدقاء يهنئون
سعيد عيل الرحبي ،
مبناسبة عقد قرانه  ..جعله الله قراناً مباركاً ..
ألف مربوك وتهنئة خاصة من محمد سامل الشحي.

فهد عبد العزيز
وعبد الرحمن الحار
..ترقية إلى مالزم أول

شرطة رأس
الخيمة
تكرّم الفائز
بالمسابقة
الثقافية
الشهرية

يتقدم زمالء العمل مبركز رشطة املعمورة بأسمى التهاين
والتربيكات إىل كل من  :املالزم أول  /فهد عبد العزيز عبد الله
 ،واملالزم أول  /عبد الرحمن سعيد الحار  ،مبناسبة ترقيتهام إىل
رتبتهام الجديدة ..ألف مربوك.

انطالقاً من اسرتاتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها الرامية إىل العمل بفعالية ،ورسالتها الواضحة بهدف
تعزيز جودة الحياة لكل من يعيش يف مجتمع اإلمارات .فقد سعت اإلدارة العامة للموارد والخدمات
املساندة ،إىل انتهاج تطبيق الهدف السادس من اسرتاتيجيتها يف العمل مع الرشكاء ،للتشجيع عىل اإلبداع
و االبتكار مع تثقيف منتسبي الرشطة ،فعملت إدارة الشؤون املالية عىل إقامة مسابقة ثقافية توجيهية
لكافة منتسبي رشطة رأس الخيمة ،من خالل طرح عدد من األسئلة املتنوعة التي تهم الجانب األمني
بشكل شهري .وقد قام املالزم خالد النعيمي مدير مكتب مدير عام العمليات الرشطية بتكريم الفائز
بجائزة املسابقة الثقافية لهذا الشهر ،العامل محمد حنيف ،وذلك يف إطار حرص رشطة رأس الخيمة،
باملسؤولية الوطنية تجاه منتسبيها ،مع حرصها عىل تقوية الرتابط بني املجتمع ومؤسساته وأفراده.

تخرج المالزم فيصل الكنر
من كلية الشرطة

طالب المندوس ..مالزم ًا

احتفى املالزم سعود محمد الخاطري  ،بتخرجه من كلية
الرشطة بأبوظبي (دورة الجامعيني  ، )24مع أجمل
األمنيات القلبية له بدوام التوفيق من أجل خدمة
الوطن تحت ظل القيادة الرشيدة  ..ألف مربوك ،
تهنئة خاصة من النقيب مانع الخاطري.

أرق التهاين والتربيكات إىل املالزم فيصل محمد الكرن ،
مبناسبة تخرجه من كلية الرشطة بأبوظبي برتبة مالزم
 ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من املساعد أول عيل عبد
الله الهفيت الشمييل من إدارة الجنسية واإلقامة
رأس الخيمة.

زمالء العمل يف إدارة الخدمات
االلكرتونية واالتصاالت ،يهنئون
املالزم  /طالب محمد املندوس ،
مبناسبة ترقيته إىل رتبته الجديدة .
ألف مربوك.

أحمد النقبي يستقبل
مولودته ( موزة )

أبو الدهب يُرزق بمولودين

المالزم سعود الخاطري خريج ًا
من كلية الشرطة

استقبل أحمد حسن النقبي مولودة جديدة أطلق
عليها اسم ( موزة ) ..جعلها الله من مواليد الرب
والتقوى ومن الذرية الصالحة  ..ألف مربوك

رزق محمود أبو الدهب من معهد تدريب الرشطة
مبولودين (توأم) أسامهام ( زايد ) و ( أسينات )  ..بارك
الله فيهام وجعلهام من مواليد الخري والصالح ..
ألف مربوك.

تعزية
تتقدم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بأحر
التعازي وصادق املواساة إىل
الشرطي أول /غفران مروان ،
لوفاة املغفور له بإذن الله
والدها.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح
جناته وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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القمة الحكومية ..
خطوط عريضة لمستقبل الوطن

وألن التميز شعار مرفوع في
كل محافل العمل بالدولة
وبكل فروعه ،كان البد من
أن تسجل اإلمارات أرقام ًا
متقدمة في تلك المحافل
لتكون كما هو وصفها
اليوم قبلة الباحثين عن
األمن واألمان واالستقرار

تكتسب القمة الحكومية الثانية التي احتضنتها (جميرا)  ،وهذه بحد ذاتها
لها من الدالالت مايكفي ،كونها مدينة عزيزة على قلوب أهل اإلمارات
ألنها احتضنت بدايات بزوغ شمس االتحاد المبارك ،وألنها كذلك تملك
أهمية استثنائية على ما سواها  ،لذلك جاء انعقاد القمة الحكومية فيها
بصيغة استثنائية في سلم ترتيب األولويات التي تعد من أجل العمل ،وبناء
استراتيجية شاملة تتوافق والتطور التكنلوجي الذي يشهده العالم أجمع،
ومن ضمنه اإلمارات الحبيبة.
إن فهم مضامين ومغزى ما أقيمت من أجله القمة يعد اختصارًا لنصف
المسافة التي تتطلبها مسيرة العمل وإتقانه ،وألن دبي تمثل حالة خاصة
ومثلها اإلمارات بشكل عام عازمة على ولوج عالم التطور واالزدهار ،مواكبة
لما عليه العالم أجمع عبر قيم التسامح والمحبة واإلخاء والتعايش السلمي
التي أرساها اآلباء المؤسسون يتقدمهم المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ( رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته)  ،وإخوانه المغفور لهم
من الحكام رحمهم اهلل ،وتبنى ذلك النهج الرؤوف والقيم السمحاء الخلف
الصالح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه
اهلل)  ،وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) للوصول بالبالد إلى بر
األمان وشواطىء االستقرار والتقدم والرفاهية.
وألن التميز شعار مرفوع في كل محافل العمل بالدولة وبكل فروعه ،كان
البد من أن تسجل اإلمارات أرقامًا متقدمة في تلك المحافل لتكون كما هو
وصفها اليوم قبلة الباحثين عن األمن واألمان واالستقرار.
ومن هنا أيضا جاءت كلمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مختصرة وذات دالئل عظيمة
بعظم ماتحقق من منجزات اختطتها يد القائمين على وزارة الداخلية
لترسم بحروف من نور صفحات األمن واألمان الذي تعيشه البالد وتوصف به
عنوانًا للتسامح والمحبة.
القمة الحكومية جمعت بين ثناياها قيادات رفيعة ،وقيادات أدنى ،
ومسؤولين وموظفين حمل كل منهم تصوره عن المسيرة العظيمة
لإلمارات ومستقبلها ،ولتكون أروقة القمة ساحة للنقاش المستفيض من
أجل الوصول لنتائج تخدم الجميع عبر استذكار الماضي وعدم استبعاد
الدروس والعبر واإلفادة منها ،القمة الحكومية صورة لحوار األجيال من أجل
الوطن ومستقبله  ،وهي كما عبر عنها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد:
هي همة الوطن والشعب.
القمة الحكومية تعبير عن ارتباط األمن بمفهوم التنمية الشامل  ،وهي
اعتراف حقيقي بما تحقق من إنجاز ،وبما يمثله السياج القوي واألمين الذي
تشكله منظومة األمن والسالمة والعدالة في البالد من أجل تنمية الوطن
ورفاه المواطن ،القمة الحكومية كإجراء ،وبالمختصر هي خطوط عريضة
وكبيرة لمستقبل الوطن.

