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محطة شرطية

يوم الَعَلم ..
 يوم الوفاء 

لمسيرة المحبة
هي رسالة حب.. 

رسالة تسامح ومحبة 
لإلنسانية جمعاء، 

حرصت الدولة على 
إيصالها للعالم منذ 

عهد اآلباء المؤسسين 

                             تكرس احتفاالت الدولة “ بيوم الَعَلم “  الكثري من املفاهيم أبرزها  
مكانة  إلعالء  واإلجناز  بالوطن  االنتماء  وربط  الوطني  واحلس  املواطنة  تعزيز 

اإلمارات، واالحتفاء مبا حتقق على أرضها من منجز حضاري وإنساين.
 وهي فرصة استجابة متوافقة مع دعوة صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل-  لالحتفاء 
بيوم الَعَلم يف )الثالث من نوفمرب( من كل عام ، تزامنًا مع ذكرى عزيزة على قلوبنا 
جميعًا، أال وهي تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الثوابت  ينطلق من  العلم  بيوم  االحتفال  أن  البالد.  رئاسة  - حفظه اهلل ورعاه -  
الوطنية وينبع من قيم الوالء واالنتماء والوفاء للوطن وقادته، وأن هذه املناسبة 

تعكس مشاعر جتديد العهد للقادة ورد اجلميل للوطن الغايل علينا جميعًا.
الناشئة  األجيال  ربط  على  جميعًا  عملنا  فيها  نكرس  مناسبة  العلم”  “يوم   
مبوروثهم الوطني، وتعريفهم بتضحيات اآلباء واألجداد املؤسسني الذين بذلوا 
الغايل والنفيس من أجل أن تبصر دولة االحتاد النور، وتنطلق يف مسريتها التنموية 

التي أدهشت العامل مبا حققته من إجناز ونالت به تقدير العامل واحرتامه.
عن  الويف  شعبنا  خاللها  من  يعرب  تاريخية  حلظات  يجسد  العلم  بيوم  االحتفال 
مشاعر الوحدة والوالء والتضامن احلقيقي بني أبناء اإلمارات كافة ، ومنه تتجسد 
قيم مضاعفة من الوفاء. وهي تعبري حقيقي عن االنتماء للوطن الذي نتشارك 
جميعنا على حمبته والعمل من أجل مواصلة نهضته وحمايته، وال شك أن تلك 

املبادئ والقيم كرستها قيادتنا الرشيدة يف نفوس اجلميع قواًل وفعاًل.
وبهذه املناسبة الوطنية ال يسعنا إال أن  نعتز ونفتخر بتفاعل كافة املواطنني 
آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  مع  الدولة،  يف  واملقيمني 
والتي  اهلل-  رعاه  دبي-  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
أن  كما   ، الوطنية(  وهويتنا  ووحدتنا  وجودنا  رمز  علمنا  )أن  على  التأكيد  هدفت 
قيمته الكربى تأتي من قيم الوالء واحرتام الوطن واالفتخار به، بل ويتمثل بأنه رمز 
طموحات وآمال شعب اإلمارات يف شتى اجملاالت واحملافل احمللية والدولية. 
وهي مبعناها العام تتمثل .. دعوة خملصة تلقاها أبناء الوطن للمحافظة على 
على  الشباب  وحث  خفاقة،  عالية  الوطن  راية  على  واإلبقاء  الوطنية  اإلجنازات 
املشاركة الفاعلة يف “يوم الَعَلم” ذلك العرس الوطني الكبري، والتعبري من خالله 

عن حبهم لوطنهم والفخر بإجنازاته والتفاؤل مبستقبله.
هي رسالة حب.. رسالة تسامح وحمبة لإلنسانية جمعاء، حرصت الدولة على 
إيصالها للعامل منذ عهد اآلباء املؤسسني الذين اجتمعوا حتت راية هذا العلم، 
ليعلنوا عن تأسيس )االحتاد املبارك( الذي ننعم هذه األيام بإجنازاته وعطاءه يف 

جميع اجملاالت.
لذلك نقول ) أرفعه عاليًا ليبقى شاخمًا(... 
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المقاالت التي تنشر ُتعبر عن وجهة نظر 
كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة،  

وال إلزام بإعادة أي مادة لم تنشر 

رأس الخيمة تنظم بطولة مصارعة الذراعين
 األعلى عالميَا بقيمة الجوائز

 الشهيد سيف غباش
أول وزير دولة للشؤون الخارجية

َعَلٌم يرفرف في سماء بالدي ..
 بوركت برفعه تلك األيادي

علوان  بن  الله  عبد  علي  اللواء  هنأ 
النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، 
باسم جميع العاملين في القيادة الشرطية، 
صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 
التاسعة  الذكرى  بمناسبة  الخيمة   رأس 
اإلمارة.  الحكم في  مقاليد  لتولي سموه  
ذكرى  أن  الخيمة  رأس  شرطة  قائد  وأكد 
تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 
تستدعي  اإلمارة  في  الحكم  القاسمي 
دراسة وبحث اإلنجازات الحضارية والمكاسب 
أرض  على  تحققت  التي  الكبرى،  التنموية 
وجهة  الخيمة  رأس  من  وجعلت  الواقع، 
لالستثمار والعمل واإلبداع والعيش الرغيد، 

وواحة أمن واستقرار وازدهار.....

بن علوان يهنئ سعود القاسمي 
بالذكرى التاسعة لتولي

 سموه  الحكم

34
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إعداد : سعد الدغمان

مناسباتمناسبات

شهد عهده انجازات حضارية ومكاسب تنموية..

سعود بن صقر قائد التنمية 
المستدامة برأس الخيمة  

بن علوان يهنئ سعود القاسمي بالذكرى 
التاسعة لتولي سموه  الحكم

ــادة  ــت ف ظــل قي ــوان أن رأس الخيمــة بات ــن عل ــواء اب ورأى الل

ــارة  ــمي "إم ــر القاس ــن صق ــعود ب ــيخ س ــمو الش ــب الس صاح

الفــرص الواعــدة"، مبــا حققــت مــن نقــات واســعة ف القطاعــات 

والســياحية  والصناعيــة  والخدميــة  والصحيــة  التعليميــة 

ــة  ــدا للتنمي ــموه قائ ــوج س ــا يت ــو م ــرى، وه ــة األخ والقتصادي

القطــاع  إن  الخيمــة:  رأس  قائــد رشطــة  وقــال  والســتدامة. 

الرشطــي واألمنــي ف اإلمــارة حصــد مكاســب عديــدة وضخمــة 

ــة واســعة ف  ــة، وشــهد نقــات نوعي ــوام املاضي ــدار األع عــى م

خدماتــه وأدائــه وتقنياتــه وإنجازاتــه، بفضــل توجيهــات ومتابعــة 

ورؤيــة صاحــب الســمو عضــو املجلــس األعــى حاكــم رأس 

ــة. الخيم

بالذكرى التاسعة لتولي سعود القاسمي 
مقاليد الحكم في اإلمارة...

إنجازات نوعية برأس الخيمة تواكب نهضة الدولة الشاملة

ــارة رأس الخيمــة بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو  وشــهدت إم

الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعــى 

حاكــم رأس الخيمــة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود 

بــن صقــر القاســمي ويل عهــد رأس الخيمــة تطــورات اقتصاديــة 

ــاة  ــالت الحي ــة مج ــملت كاف ــة ش ــة نوعي ــرة ونقل ــة كب وخدمي

ــت  ــة. وحظي ــهدها الدول ــي تش ــاملة الت ــة الش ــت النهض وواكب

ــد  ــارة خــال الســنوات األخــرة بتطــور ملحــوظ عــى صعي اإلم

املرافــق والخدمــات الحيويــة التــي ترعاهــا دولــة التحــاد، 

والزراعــة  واألشــغال  والصحــة  التعليــم  قطاعــات  ف  خاصــة 

ــد  ــة إىل رصي ــات واضح ــس إضاف ــم يعك ــاه.  م ــاء واملي والكهرب

ــام  اإلنجــازات الضخمــة التــي تحققــت ف رأس الخيمــة منــذ قي

ــرق  ــدارس والط ــن امل ــد م ــاء العدي ــا إنش ــاد ومنه ــة التح دول

الحديثــة التــي تخــدم حركــة العمــران املتناميــة ف اإلمــارة 

ــا. ــة له ــرى التابع ــدن والق وامل

تاريخ حافل وغني
بتاريــخ حافــل وغنــي، وتعــد  الخيمــة  إمــارة رأس  وتتميــز 

مهــداً للحضــارة، ومقــراً للعديــد مــن املســتوطنات البرشيــة 

ــل ف  ــة تتمث ــات ســياحية هائل قدميــاً. كــم أنهــا تشــتهر بإمكاني

طبيعتهــا الخابــة التــي تجمــع بــي الخــرة والجبــال إضافــة إىل 

تيزهــا برتبتهــا الزراعيــة الخصبــة ومواقعهــا األثريــة والســياحية 

ــرى  ــات أخ ــاً ف قطاع ــعاً ملموس ــارة توس ــهد اإلم والرتفيهية،وش

مــن اقتصادهــا املحــي، ويعــود ذلــك إىل منــو القطــاع الســياحي 

والصناعــي، خاصــة قطــاع الصناعــات التحويليــة، وكذلــك زيــادة 

ــة. ــرشكات العامل ــدد ال نطــاق ع

مناطق حرة
وعملــت املناطــق الحــرة ف اإلمــارة  وفــق املزايــا التــي تقدمهــا 

للعمــاء عــى جــذب املســتثمرين األجانــب ف قطاعــات حيويــة 

مختلفــة مــن اإلمــارة ملزاولــة األعــمل للــرشكات، كــم تعــد هيئــة 

مناطــق رأس الخيمــة القتصاديــة »راكــز« التــي أطلقتهــا حكومــة 

رأس الخيمــة بهــدف اإلرشاف والتنظيــم، وتوحيــد الخدمــات 

واملرافــق واملناطــق التابعــة لهيئــة املنطقــة الحــرة بــرأس الخيمــة 

وهيئــة رأس الخيمــة لاســتثمر، وتوفــر الخدمــات لعمائهــا 

ــي  ــي الصناع ــم ف املجال ــيس رشكاته ــتثمرين تأس ــح للمس وتتي

والتجــاري ضمــن بيئــة متعاونــة وســهلة.

هنأ اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، 
القائد العام لشرطة رأس الخيمة، باسم جميع 
العاملين في القيادة الشرطية، صاحب السمو 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة  بمناسبة الذكرى 
التاسعة لتولي سموه  مقاليد الحكم في 

اإلمارة. وأكد قائد شرطة رأس الخيمة أن ذكرى 
تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 

القاسمي الحكم في اإلمارة تستدعي دراسة 
وبحث اإلنجازات الحضارية والمكاسب التنموية 

الكبرى، التي تحققت على أرض الواقع، 
وجعلت من رأس الخيمة وجهة لالستثمار 

والعمل واإلبداع والعيش الرغيد، وواحة أمن 
واستقرار وازدهار. 

صناعة
ــاج املحــي ف صناعــة اإلســمنت  وتتصــدر رأس الخيمــة قامئــة اإلنت

ــب  ــية إىل جان ــع رئيس ــال 3 مصان ــن خ ــة م ــتوى الدول ــى مس ع

رشكــة ســراميك رأس الخيمــة التــي تعــد مــن أكــر رشكات تصنيــع 

بــاط الســراميك ف العــامل ومصنــع الخليــج للصناعــات الدوائيــة 

ــاً،  ــة محلي ــع األدوي ــم مصان ــن أضخ ــر م ــذي يعت ــار«، ال »جلف

وعــى مســتوى منطقــة الــرشق األوســط وشــمل أفريقيــا، 

ــة. ــارة والدول ــادي لإلم ــو القتص ــم النم ــاهم ف دع ويس

متعــددة،  ســياحية  ف مرشوعــات  اليــوم  اإلمــارة  وتســتثمر 

ــك  ــياحية، وذل ــة الس ــى الخريط ــد ع ــن جدي ــا م ــراز مكانته إلب

ــث املســطحات  ــن حي ــا وتضاريســها م ــوع طبيعته ــا بتن لتميزه

ــاز  ــم تت ــعة، ك ــراء الشاس ــرة، والصح ــال الوع ــراء، والجب الخ

ــة  ــرة والخصوب ــال بالخ ــفل الجب ــة أس ــق األودي ــارة مبناط اإلم

ــرب  ــة ق ــاه كريتي ــع مي ــد ينابي ــم توج ــة، ك ــق الزراعي واملناط

ــة  ــة صالح ــم أرايض رأس الخيم ــر معظ ــة وتعت ــق الجبلي املناط

ــر  ــا وتوف ــة فيه ــة امللوح ــا أو قل ــة تربته ــراً لخصوب ــة نظ للزراع

ــة. ــاه العذب املي

مقصد سياحي مميز
تجمــع إمــارة رأس الخيمــة بــي الشــواطئ الخابــة املمتــدة 

ــة  ــراء الدافئ ــال الصح ــحر رم ــريب وس ــج الع ــاحل الخلي ــى س ع

ــة الشــاهقة، وهــذا جعلهــا مقصــداً ســياحياً  واملرتفعــات الجبلي

مميــزاً للباحثــي عــن الســتجمم والهــدوء والبتعــاد عــن صخــب 

املــدن الكــرى. مــا ســاهم ف نجــاح القطــاع الســياحي ف اإلمــارة 

ــة رأس  ــا حكوم ــي تبنته ــط الت ــو الخط ــة ه ــنوات املاضي ف الس

ــة  ــة التحتي ــة البني ــياحية وتنمي ــة الس ــيط الحرك ــة لتنش الخيم

الســياحية ف اإلمــارة مــن خــال الســتثمر ف فنــادق ومنتجعــات 

الحديثــة عــى  الســياحية  املــدن  ترفيــه ومشــاريع  ومراكــز 

شــواطئ اإلمــارة الخابــة، وتبنــي الفكــر القتصــادي الناجــح 

ــعود  ــيخ س ــمو الش ــب الس ــا صاح ــل وفقه ــي يعم ــة الت والرؤي

بــن صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم رأس الخيمــة، 

ــة ،  ــة العاملي ــات السياســة القتصادي ــع متطلب ــمىش م ــي تت والت

ــارص  ــت عن ــة، وكرس ــاف العاملي ــى مص ــارة غ ــت اإلم ــي نقل الت

دعمها للفوز بلقب عاصمة السياحة عى مستوى الخليج.

اختيار رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية
ــة،  ــياحة الخليجي ــًة للس ــة، عاصم ــارة رأس الخيم ــرت إم ــد اخت وق

ــدول  ــياحة ب ــن الس ــؤولي ع ــوزراء املس ــع لل ــمع الراب ــال الجت خ

ــة  ــة العمني ــد  ف العاصم ــذي عق ــي، ال ــاون الخليج ــس التع مجل

مســقط، بحضــور ومشــاركة وفــد الدولــة. وجــاء اختيــار رأس 

الخيمــة عاصمــة للســياحة الخليجيــة، ليؤكــد املكانــة الرائــدة 

ــزة ومســتدامة، ويعكــس  ــة ســياحية متمي ــارات، كوجه ــة اإلم لدول

مــا تتميــز بــه املقاصــد الســياحية ف اإلمــارات مــن جاذبيــة وتنــوع 

وتنافســية، حيــث شــهدت الســنوات املاضيــة منــواً متواصــاً ف 

ــامل.  ــف أنحــاء الع ــن مختل ــارات م ــداد الســياح، وزوار اإلم أع

https://www.albayan.ae/economy/
tourism/2019-10-10-1.3670737
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اإلحصائية االنتخابية
وبلغ عدد املصوتي ف كل إمارة عى النحو التايل: إمارة 

صوت،   12,891 ديب:  إمارة  صوت،   35,790 أبوظبي: 

 4393 عجمن:  إمارة  صوت،   22,451 الشارقة:  إمارة 

رأس  إمارة  صوت،   3778 القيوين:  أم  إمارة  صوت، 

الخيمة: 22172 صوت، إمارة الفجرة: 16,117 صوت.

وشهدت املراكز النتخابية الخمس التالية: مركز أبوظبي 

الخيمة،  رأس  إكسبو  مركز  )أدنيك(،  للمعارض  الوطني 

الفجرة  مركز  الخبييص،   – للمؤترات  العي  مركز 

للمعارض، نادي الشارقة للشطرنج والثقافة أعى نسبة 

إقبال عى التصويت خال مراحل العملية النتخابية.

الوطني  املجلس  انتخابات  من  الرابعة  الدورة  وكانت 

الهيئات  أعضاء  أعداد  ف  ارتفاعاً  شهدت  التحادي 

النتخابية لتصل إىل أكرث من 337 ألف ناخب، فيم شّكل 

الهيئات  عدد  إجميل  من  باملائة   61 من  أكرث  الشباب 

النتخابية ف كافة أنحاء الدولة.

قرار تاريخي .. 
كراسي المجلس مناصفة 

بين الرجال والنساء
الوطني  املجلس  انتخابات  ف  األبرز  املحطة  وكانت 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  قرار صاحب   2019 التحادي 

نسبة  برفع  الله"  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 

إىل  التحادي  الوطني  املجلس  اإلماراتية ف  املرأة  تثيل 

املستمر  اإلمارات  دولة  سعي  من  انطاقاً  باملئة،   50

والتي  املجالت،  مختلف  ف  اإلماراتية  املرأة  لتمكي 

شكلت ف هذه الدورة وبعد هذا القرار السامي حضوراً 

كبراً عزز املكانة الريادية لدولة اإلمارات ف تكي املرأة.

وتم تخصيص 39 مركزاً انتخابياً مجهزة بالكامل لستقبال 

الناخبي ف مختلف أنحاء الدولة، فيم تم التنسيق مع 

وزارة الخارجية والتعاون الدويل لفتح مراكز انتخابية ف 

البعثات الدبلوماسية لدولة اإلمارات املنترشة ف مختلف 

الدولة  خارج  املتواجدين  املواطني  لتمكي  العامل  دول 

من اإلدلء بأصواتهم وممرسة حقهم النتخايب واملشاركة 

ف الستحقاق الوطني.

الوطني  املجلس  لشؤون  الدولة  وزارة  أن  إىل  يشار 

الوطنية  للجنة  العامة  األمانة  وبوصفها  التحادي 

لانتخابات تعمل مع لجنة إدارة النتخابات عى تنظيم 

بالدورة  الخاصة  النتخابية  العملية  جوانب  جميع 

الرابعة من انتخابات املجلس الوطني التحادي 2019.

انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي 2019 

»الناموس« للفائزين 
والفرحة للوطن

إعداد ومتابعة _ وليد يوسف الشحي :

أسدلت اإلمارات الستار عن نتائج عرسها االنتخابي 
 في دورته الرابعة 2019 وصواًل إلى قبة  المجلس 

الوطني االتحادي ، بعد حراك انتخابي برلماني بحمالته
 و محاضراته االنتخابية على مستوى الدولة، حيث 
أعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات أسماء الفائزين 

بعضوية المجلس ، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت 
خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، 

والتصويت المبكر، واليوم االنتخابي الرئيسي ، فيما 
يكتمل عقد النصف اآلخر لعدد األعضاء بتعيين مباشر 

من أصحاب السمو الحكام ، حسب النظام المتبع.

بلغ مجموع األصوات عى مستوى الدولة 117,592ْ صوت وبنسبة 34,81 

% من عدد أعضاء الهيئات النتخابية.

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لقرار صاحب  وفقاً  بعدها  وتم 

رئيس الدولة )حفظه الله(  رقم )1( لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تثيل 

الفائزين ف  .. إعان أسمء  املرأة ف املجلس الوطني التحادي إىل 50% 

أتت  والتي  إمارة  كل  2019 حسب  التحادي  الوطني  املجلس  انتخابات 

عى النحو التايل:

الفائزون من إمارة أبوظبي :
 1 - سهيل نخرة سهيل العفاري.  2 - خلفان راشد النايي الشاميس.

 3 - ناعمة عبد الرحمن محمد املنصوري. 4 - موزة محمد مسلم العامري.
الفائزون من إمارة دبي:

 1- حمد أحمد سلطان الرحومي.  2- أسامة أحمد عبد الله الشعفار.

 3- مريم ماجد خلفان بن ثنية.

 4 -  سارة محمد أمي فلكناز.
الفائزون من إمارة الشارقة :

 1- حميد عي العبار الشاميس. 2- عدنان حمد محمد الحمدي.

 3- عبيد خلفان عبيد الغول.
الفائزون من إمارة عجمان:

1- أحمد حمد ابوشهاب السويدي.  2 - هند حميد بن هندي العليي.
 الفائزون من إمارة ام القيوين :

 1-محمد عيىس عبيد الكشف.  2 -   عذراء حسن حميد بن ركاض.
الفائزون من إمارة رأس الخيمة :

 1-يوسف عبد الله البطران الشحي. 2- سعيد راشد عبد الله العابدي.

 3 -  أحمد عبد الله محمد الشحي.
الفائزون من إمارة الفجيرة :

1 - محمد أحمد محمد اليمحي. 2- صابرين حسن سعيد اليمحي.

سعود بن صقر يستقبل بحضور محمد بن سعود الفائزين
 في انتخابات المجلس الوطني االتحادي برأس الخيمة

بن  الشيخ سعود  السمو  استقبل صاحب  من جهته 

رأس  حاكم  األعى  املجلس  عضو  القاسمي  صقر 

الشيخ محمد بن سعود بن  ، بحضور سمو  الخيمة 

ف  الفائزين  الخيمة،  رأس  عهد  ويل  القاسمي  صقر 

اإلمارة،  عن  التحادي  الوطني  املجلس  انتخابات 

وذلك ف قرص سموه مبدينة " صقر بن محمد " .

وأكد سموه خال اللقاء - الذي حره أعضاء لجنة 

التحادي  الوطني  املجلس  لنتخابات  الخيمة  رأس 

2019 - أن تجربة اإلمارات الرملانية تشكل امتدادا 

وعى  الحكام  مجالس  مع  بدأت  مجتمعية  لثقافة 

رأسهم املغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

والشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراهم، 

التي  القضايا  وتناول  للتشاور  مقصدا  كانت  والتي 

املجلس  جاء  حتى  جوانبه،  كافة  من  املجتمع  تس 

الوطني التحادي بشكله الحايل والذي حظي بدعم 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  من  كبر 

السمو  وصاحب  الله"  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وصاحب 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة، الذين 

ساروا عى نهج اآلباء ودعموا التجربة الرملانية.

وأثنى سموه - خال اللقاء - عى جهود لجنة رأس 

الخيمة لنتخابات املجلس الوطني التحادي 2019، 

عبدالله  بن  حميد  بن  عبدالله  الشيخ  ترأسها  التي 

رأس  حاكم  السمو  صاحب  مكتب  رئيس  القاسمي، 

الخيمة، وتكونت عضويتها من سعادة محمد أحمد 

الكيت، املستشار ف الديوان األمري، وسعادة العميد 

عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام لرشطة 

رأس الخيمة، وسعادة منذر محمد بن شكر الزعايب، 

الخيمة، وسعادة أحمد  بلدية رأس  مدير عام دائرة 

واملتاحف،  اآلثار  دائرة  عام  مدير  الطنيجي،  عبيد 

العملية  مراحل  مختلف  بتنظيم  عنيت  والتي 

النتخابية ف اإلمارة منذ اإلعان عن فتح باب الرتشيح 

وانتهاء بعملية التصويت التي مرت بساسة ويرس.

ممثي  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وهنأ 

يوسف  وهم   ، للمجلس  القادمة  الدورة  ف  اإلمارة 

الله  عبد  راشد  وسعيد  الشحي،  بطران  الله  عبد 

وحثهم  الشحي،  محمد  الله  عبد  وأحمد  العابدي، 

الجسيمة  باملهام  يلزم لاضطاع  ما  القيام بكل  عى 

عى  القادمة  املرحلة  خال  عاتقهم  عى  امللقاة 

ف  الناخبي  ورؤى  طموحات  يعكس  الذي  النحو 

رأس الخيمة والدولة عى السواء، ومبا يحقق الرؤى 

السديدة للقيادة اإلماراتية الرامية إىل تعزيز العملية 

النتخابية والستفادة من مخرجاتها اإليجابية لتنمية 

الحس الوطني واملسئولية الوطنية لدى أبناء وبنات 

اإلمارات.

النتخابية  للعملية  املتميز  باملستوى  سموه  وأشاد 

التجربة  ف  الحاصل  التطور  مدى  عكس  والذي 

لكافة  الراقي  األداء  إىل  مشرا  اإلماراتية،  الرملانية 

مبا  املتكاملة  املنظومة  هذه  ف  املشاركة  األطراف 

يشمل األجهزة الحكومية التي سخرتها الدولة لتنظيم 

الجميع  التزام  عى  واإلرشاف  اإلجرائية  النواحي 

التزموا  الذين  باملرشحي  بالضوابط واملعاير، ومرورا 

النتخابية،  حماتهم  تنفيذ  خال  العامة  بالقواعد 

مرشفا  حضورهم  جاء  الذين  بالناخبي  وانتهاء 

املرحلة  ملتطلبات  الكبر  إدراكهم  يعكس  مبا  وواعيا 

القادمة ومقتضياتها وحرصهم عى اإلسهام واملشاركة 

اإليجابية ف هذا العرس النتخايب الوطني.

المصدر اإلخباري : وام.

ي
ي االتحاد

س الوطن
ضوية  المجل

 الفائزون بع
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أفضل مستويات الخدمة لجمهور املتعاملي مبا يتمىش 

مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ويحقق خطط وأهداف 

وزارة الداخلية.

وذكر سعادته أن الدخول إىل موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية عادة ما كان يتطلب جهودا كبرة وخطوات 

شاقة وتحديات كبرة، كانت رشطة رأس الخيمة بفرق 

تجاوزها  ف  املسؤولية  مستوى  عى  املختصة  عملها 

خطوات  أوىل  تعتر  التي  الخطوة  هذه  إىل  والوصول 

العاملية،  نحو  الخيمة  رأس  لرشطة  العامة  القيادة 

لطموحاتها  تلبية  الحدود  خارج  النجازات  وتحقيق 

ف حصد املراكز األوىل ف كافة القطاعات ، مضيفا أن 

تحقيق النجازات يشء جميل، ولكن األجمل واألصعب 

من  واستمراريتها  دميومتها  وعى  عليها  املحافظة  هو 

باتجاه  تدفع  جديدة  ومبادرات  أفكار  تقديم  خال 

تحقيق انجازات أخرى .

أيقونة هامة
تصنيع  عملية  أن  إىل  أشار  الطنيجي  يوسف  الرائد 

الشارة تطلبت العمل ملدة 26 يوماً عى مدار األربع 

 154  *  115 حجمها  بلغ  حيث  ساعة،  وعرشين 

سنتيمرتا، وسمكها 29 مليمرتا، بينم وصل وزنها إىل 

104 كيلوجرامات .

وأوضح أن فريق العمل واصل الليل بالنهار لضمن 

دخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية بأكر شارة 

هذا  وتحقيق  العامل،  مستوى  عى  تعريفية  رشطية 

النجاز الجديد الذي يضاف إىل انجازات رشطة رأس 

الخيمة ، مشرا إىل أن الشارة التعريفية باتت اليوم 

تثل أيقونة هامة ف مسرة رشطة رأس الخيمة، التي 

تسعى بطاقات منتسبيها وبتسخر كافة اإلمكانيات 

املتوفرة للنهوض بالعمل الرشطي وتحقيق املزيد من 

الرشطة  قيادات  بي  مكانتها  تعزز  التي  النجاحات 

داخل وخارج الدولة .

وأضاف أن دخول رشطة رأس الخيمة غينيس لألرقام 

القياسية بأكر شارة تعريفية حقق قفزات كبرة ف 

الرتويج لهذه الشارة، التي تم إطاقها واإلعان عنها 

وبشكل  الجمهري  املستوى  عى  سابق  وقت  ف 

رأس  رشطة  نفذتها  التي  الرتويجية  للحملة  مواز 

ف  امليداين  النزول  خال  من  بها،  للتعريف  الخيمة 

رجل  بهوية  للتعريف  الحيوية  والشوارع  الطرقات 

الرشطة خارج ساعات عمله الرسمية ف حال وقوع 

ما يستدعي تدخله، مم يسهم  ف تعزيز حالة األمن 

واألمان ورفع مستوى الطأمنينة بي أفراد املجتمع ف 

مختلف املواقع واألماكن .

القائد العام يؤكد أنها نتاج دعم سعود بن صقر
شرطة رأس الخيمة تدخل » غينيس« لألرقام 

القياسية بأكبر شارة شرطية تعريفية

تقرير : سائد الخالدي

تدعم الريادة واالبتكار
وأكد سعادة اللواء النعيمي خال حفل التسليم الذي 

أقيم عى خشبة مرسح وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، 

بحضور محكمي من غينيس لألرقام القياسية، أن هذا 

النجاز يضاف إىل سلسلة إنجازات رشطة رأس الخيمة 

التي تحظى بدعم كبر من قبل صاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي عضو  املجلس األعى حاكم 

لتعزيز  الرامية  الجهود  الذي يساند كل  الخيمة،  رأس 

األمن واألمان وخلق بيئة رشطية محفزة تدعم الريادة 

والبتكار ، مضيفا أن حصول رشطة رأس الخيمة للمرة 

األوىل ف تاريخها عى شهادة غينيس لألرقام القياسية، 

يؤكد السمعة واملكانة العالية التي استطاعت تحقيقها 

اسم  تجسيد  ف  بدوره  يسهم  مم  إليها  والوصول 

تحقيق  عى  الحريصة  الخيمة  رأس  رشطة  وهوية 

الستدامة .ولفت سعادة قائد عام رشطة رأس الخيمة 

فخر  منبع  تثل  التعريفية  الرشطية  الشارة  أن  إىل 

الوقت  ف  باإلمارة،  الرشطة  منتسبي  لجميع  واعتزاز 

الذي يأيت فيه توثيق هذا النجاز ف مسرة رشطة رأس 

الخيمة ليعزز هذا الشعور، معربا عن شكره وامتنانه 

لفريق العمل ولجميع من كانت له بصمة ف تحقيق 

هذا النجاز الذي ما كان ليتحقق لول تضافر الجهود 

وبذل الجهد والعرق ف سبيل الوصول لهذه الخطوة 

التي تنر مسرة رشطة رأس الخيمة ف طريقها نحو 

العاملية .

خطوة نحو العالمية
الطر  أحمد  جمل  العميد  سعادة  أوضح  جانبه  من 

التي  الخيمة،  رأس  لرشطة  عرسا  يعتر  اليوم  هذا  أن 

اعتادت عى التميز والخروج بكل ما هو جديد وشق 

أوىل خطواتها نحو العاملية من خال هذا النجاز الكبر 

الذي يأيت استكمل لنجازات رشطة رأس الخيمة .

القائم  العمل  وفريق  الخيمة  رأس  أن رشطة  وأضاف 

وتخطى  مضنية  جهوداً  بذل  التعريفية  الشارة  عى 

صعوبات جمة وإجراءات معقدة للحصول عى شهادة 

تعريفية،  شارة رشطية  بأكر  القياسية  لألرقام  غينيس 

 3 طيلة  استمر  النجاز  لهذا  التخطيط  أن  إىل  مشراً 

أشهر سعيا وراء التميز وحصد املراكز األوىل، وتقديم 

تسلم سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة شهادة الحصول على لقب "غينيس لألرقام 
رئيس   " وارتون  " تشارلز  "، بحضور  " شايفالي ميشرا  الُمَحكمة  العالم من  بأكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى  القياسية" 
فريق إدارة األرقام القياسية في الصين العظمى والعالم، وسعادة العميد جمال أحمد الطير المشرف العام على مشروع الشارة  

والمدراء العامون، والرائد يوسف عبد اهلل الطنيجي مدير إدارة المشروع،  ومدراء اإلدارات والدوائر الحكومية وكبار الضباط .
التي  والنجاح  البناء  مسيرة  ليكمل  تعريفية  شارة  بأكبر  القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة  الخيمة  رأس  شرطة  دخول  ويأتي 
واألمنية على مستوى  الشرطية  القطاعات  بها في كافة  والظفر  تحقيقها  الخيمة على  رأس  العامة لشرطة  القيادة  اعتادت 

الدولة، وحتى خارج حدود الوطن في صورة تجسد الجهود الجبارة والحثيثة التي يبذلها منتسبوها في كافة مواقع العمل . 
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تنفيذًا لتوجيهات حاكم رأس الخيمة
اللواء بن علوان يلتقي وفد الجالية الهندية ويؤكد تعزيز جودة الحياة 

لكل المقيمين بالدولة 

ــة  ــارة التــي قــام بهــا للجالي ــك مــن خــال الزي جــاء ذل

الهنديــة ف مقرهــا املتمثــل بلجنــة اإلغاثــة الهنديــة 

مبنطقــة النخيــل ف رأس الخيمــة،  رافقــه خــال الزيــارة 

ــات  ــام العملي ــر ع ــس مدي ــي منخ ــه ع ــد عبدالل العمي

ــن ســيف  ــد ب ــد طــارق محم ــة والعمي ــة باإلناب الرشطي

و  باإلنابــة  الرشطيــة  العمليــات  عــام  مديــر  نائــب 

املستشــار أول ســيف الشــفري مستشــار األداء املؤســيس 

ــر  ــه مدي ــه جك ــروان عبدالل ــد م ــرتاتيجي، والعقي والس

ــور راشــد محمــد   ــة والدكت ــد العــام باإلناب ــب القائ مكت

الســلحدي مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة وعــدد مــن 

ــف  ــن مختل ــة م ــاء مبجموع ــم اللتق ــث ت ــاط، حي الضب

رشائــح الجاليــة الهنديــة املقيمــة ف اإلمــارة منهــم 

األطبــاء والســاتذه ورجــال األعــمل واملوظفــي والعــمل، 

وذلــك بهــدف التحــاور معهــم ومعرفــة ماحظاتهــم 

وآرائهــم و أفكارهــم حــول الخدمــات املقدمــة لهــم 

مــن قبــل وزارة الداخليــة ممثلــة برشطــة رأس الخيمــة،  

ومبــا يحقــق رؤيــة الحكومــة الرشــيدة ف تعزيــز جــودة 

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ملجتمــع  الحيــاة 

واملنســجمة مــع الهــدف الســرتاتيجي لــوزارة الداخليــة 

ــة  ــات املقدم ــور بالخدم ــز رضــا الجمه الرامــي إىل تعزي

ــفافية . ــاءة والش ــودة والكف ــر الج ــل معاي ــق أفض وف

وكان ف اســتقبال القائــد العــام والوفــد املرافــق لــه عــدد 

مــن كبــار شــخصيات الجاليــة الهنديــة املقيمــة بالدولــة، 

منهــم الســيد جرومادهــاف راو ، الدكتــور يك إم ماثيــو ، 

الدكتــور جــورج يعقــوب ، الدكتــور دومنيــك ، الدكتــور 

ــن 40  ــد ع ــا يزي ــاركة م ــور ومش ــي، وبحض ــا صديق رض

ــة  ــدارس والجالي ــات وامل ــي الجمعي ــن ممث ــخصية م ش

الهنديــة باإلمــارة.

وخــال اللقــاء أكــد اللــواء بــن علــوان، بــأن زيــارة 

رأس  رشطــة  مــن  حرصــاً  جــاءت  الهنديــة  الجاليــة 

الخيمــة عــى تنفيــذ توجيهــات صاحــب الســمو حاكــم 

والجاليــات  الرشطــة  بــي  الرتابــط  لتعزيــز  اإلمــارة 

لتأكيــد اســتدامة الرشاكــة وفــق مبــدأ األمــن مســؤولية 

وتحســي  املجتمعــي  األمــن  ولتحقيــق  الجميــع، 

وتطويــر الخدمــات الرشطيــة بصفــة خاصــة والخدمــات 

ــتثمرين  ــي واملس ــكل املقيم ــة ل ــة عام ــة بصف الحكومي

والــزوار، وتســهيل حيــاة النــاس عنــد ممرســة أعملهــم، 

خاصــة ونحــن ف عــام التســامح، ويــأيت النــزول امليــداين 

ــة  ــة الهندي ــتمع للجالي ــاع والس ــدف الط ــة به للرشط

بصــورة مبــارشة، وتلمــس احتياجاتهــم وتوجيــه املعنيــي 

لتلبيتهــا، حيــث تــم تبــادل األحاديــث مــع أفــراد الجاليــة 

مبــارش وجهــاً  بشــكل  الهنديــة مبختلــف رشائحهــم 

ــة ســاهمت بصــورة  ــة الهندي لوجــه، خاصــة وأن الجالي

مبــارشة ف النهضــة العمرانيــة والقتصاديــة باإلمــارة، 

وتعــد مــن الجاليــات املشــهود لهــا باللتــزام التــام 

ــزة  ــد ركي ــن يع ــأن األم ــداً ب ــة، مؤك ــي واألنظم بالقوان

ــات  ــة املجــالت، وب ــة والزدهــار ف كاف أساســية للتنمي

ــم، مســتعرضاً  ــع املواطــن واملقي ــوم مســؤولية الجمي الي

والجنائيــة  املروريــة  الرشطيــة  القطاعــات  خدمــات 

واملؤسســات  العامــة  والســامة  الحميــة  وخدمــات 

ــة . ــو193 خدم ــمل نح ــي تش ــة، والت العقابي

ــن  ــدد م ــور ع ــع الحض ــام م ــد الع ــتعرض القائ ــم اس ك

املحــاور الرئيســية التــي تــم مناقشــتها بشــكل تفصيــي 

ــة  ــم املنظوم ــة تدع ــات عملي ــج وتوصي ــروج بنتائ والخ

األمنيــة باإلمــارة التــي تبــوأت مراكــز متميــزة ف معدلت 

الشــعور باألمــن واألمــان عــى مســتوى الدولــة، بفضــل 

تعــاون الجميــع واحرتامهــم للقوانــي واألنظمــة، وهــذا 

ــارشة ف حصــول إمــارة رأس الخيمــة  ســاهم بصــورة مب

عــى لقــب عاصمــة الســياحة الخليجيــة مؤخــراً، وأكــد 

ســعادته للحضــور بــأن القيــادة الرشــيدة باإلمــارة وعــى 

رأســها صاحــب الســمو الحاكــم، وســمو ويل عهــد إمــارة 

رأس الخيمــة، تســعى جاهــدة لتحقيــق األمــن لــكل مــن 

يعيــش عــى أرض دولــة اإلمــارات، مــن خــال الهتــمم 

والتحســي  التطويــر  لعمليــة  املســتمرة  واملتابعــة 

املجتمــع  أفــراد  لــكل  املقدمــة  للخدمــات  املســتمر 

ــي واملقيمــي عــى حــد الســواء. املواطن

بيئــة  توفــر  عــى  الرشطــة،  عــام  قائــد  أكــد  كــم 

مجتمعيــة متســامحة تدمــج ف نســيجها مختلــف رشائــح 

ــز  ــة اإلمــارات حــول تعزي املجتمــع وتحافــظ عــى ثقاف

ــا  ــزز تاحمه ــة ف التســامح والعطــاء وتع ــا املتمثل قيمه

ــامل ف  ــل دول الع ــن أفض ــون م ــي واألرسي لتك املجتمع

هــذا املجــال، مؤكــداً ف الوقــت نفســه بــأن القائــد العــام 

ــع دون  ــوح للجمي ــه مفت ــة ومكتب ــة عام ــف خدم موظ

ــد الرشطــة شــخصياً  اســتثناء، وميكــن التواصــل مــع قائ

ــرد  ــل كل ف ــن قب ــدار الســاعة وم ف أي وقــت وعــى م

مواطــن أو مقيــم، وكذلــك املــدراء العامــون وكافــة 

مســخرة  كلهــا  الرشطــة  مراكــز  املســؤولي وجميــع 

ــاس.  ــة الن ــل  خدم ــن أج ــودة م وموج

ومــن جانبــه أكــد العميــد عبداللــه عــي منخــس مديــر 

عــام العمليــات الرشطيــة باإلنابــة، بأنــه وف إطــار الــدور 

املجتمعــي الحيــوي الــذي تقــوم بــه رشطــة رأس الخيمــة 

ممثلــة بــإدارة الرشطــة املجتمعيــة عر مشــاركتها الفاعلة 

واإليجابيــة ف كل مــا يخــدم املجتمــع مبختلــف تكويناته 

ورشائحــه، فقــد حرصــت عــى تنفيــذ العديــد مــن 

املبــادرات الخاصــة باألجنــدة الوطنيــة لتعزيــز الشــعور 

ــة  ــع لرتجم ــة باملجتم ــة الرشط ــد عاق ــان، وتوطي باألم

ــم  ــث ت ــوس، حي ــع ملم ــارات 2021 إىل واق ــة اإلم رؤي

ــار الجاليــة الهنديــة كأول جاليــة ضمــن الجاليــات  اختي

التــي ســيتم زيارتهــم جميعــاً كٍل عــى حــدا، لنــرش 

التوعيــة وضــمن توصيــل رســالتنا الرشطيــة إىل الجميــع، 

خاصــة حــول بعــض الظواهــر الســلبية الواجــب البتعــاد 

عنهــا، وتوعيــة املجتمــع مــن املقيمــي للمســاهمة 

ــا،  ــوع فيه ــر الوق ــان مخاط ــة وبي ــن الجرمي ــد م ف الح

ــة  ــات املتاح ــات والخدم ــوق والواجب ــم بالحق وتعريفه

لهــم، باإلضافــة إىل الســتمع إىل مشــاكلهم واحتياجاتهــم 

ومناقشــتها، والعمــل ســوياً لحلهــا وتلبيتهــا ، مشــراً بــأن 

ــة تبــدي دامئــاً تفاعــاً واســتجابة كبــرة  ــة الهندي الجالي

وذاتيــة مــن خــال الحضــور إىل مراكــز الرشطــة أو 

القيــادة لإلبــاغ عــن أي ســلوك مريــب قــد يــر بأمــن 

ــة املجتمــع. وســكينة وطأمنين

وقــد تفاعــل الحضــور بشــكل إيجــايب وكبــر مــع الزيــارة 

والنقــاط املطروحــة للنقــاش حــول الخدمــات الرشطيــة 

بصــورة عامــة إىل جانــب الخدمــات التــي تقدمهــا 

ــة  ــات الجالي ــة، ومتطلب ــز الخدم ــض اإلدارات ومراك بع

الهنديــة عــى وجــه الخصــوص، وأشــاد الحضــور بهــذه 

اللقــاء  الســتثنائية واملتميــزة، وتــم خــال  املبــادرة 

تقديــم مجموعــة مــن املاحظــات البنــاءة واملقرتحــات 

اإليجابيــة، والــرد عــى بعــض الستفســارات بصــورة 

ــة. ــارشة وفوري مب

ــدى  ــى م ــوف ع ــى الوق ــاء ع ــاور اللق ــتملت مح واش

ــات  ــدى الرضــا نحــو الخدم ــان، وم ــاس باألم شــعور الن

ــات املســتثمرين ورجــال  ــم بشــأن خدم ــة ورأيه املقدم

الســن واألطفــال  الهمــم وكبــار  األعــمل وأصحــاب 

ــد، ومــدى تواجــد  وطــاب املــدارس عــى وجــه التحدي

الدوريــات ف املناطــق الســكنية والصناعيــة ورسعــة 

اســتجابتها وتقييــم حجــم املســاعدة مــن جانــب رجــال 

الرشطــة ف حــال وقــوع حــادث أو طــارئ، وحــول 

درجــة الزدحــام املــروري وكيفيــة التعامــل الرسيــع 

معــه، وتلمــس مقرتحــات تطويــر ممرســة وســهولة 

األعــمل ف اإلمــارة، وغرهــا مــن املحــاور التــي قاســت 

آراء ومقرتحــات وأفــكار الجاليــة الهنديــة، وف نهايــة 

الزيــارة تــم التفــاق عــى تشــكيل فريــق عمــل  مشــرتك 

بــي الرشطــة والجاليــة الهنديــة ملتابعــة تنفيــذ توصيــات 

بــي  والتواصــل  التصــال  عمليــة  ولتعزيــز  اللقــاء، 

ــة. ــة العام ــق املصلح ــه تحقي ــا في ــي مل الجانب

 لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى، حاكم رأس الخيمة، لتعزيز جودة الحياة 
ً
تنفيذا

لكل من يعيش في اإلمارة، وتحقيق مبدأ األمن مسؤولية الجميع، دشن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام 
شرطة رأس الخيمة برنامج مبادرة التواصل الميداني مع الجاليات المقيمة في اإلمارة.

تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة - رئيــس 

فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــي 

بإمــارة رأس الخيمــة، الجتــمع الثالــث لعــام 2019 

والخــاص بأنشــطة فريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات 

والكــوارث املحــي، بحضــور ســعادة املــدراء العامــون، 

التحاديــة  الحكوميــة  الدوائــر  مــدراء  والســادة 

ــة  ــك ف قاع ــق، وذل ــارة أعضــاء الفري ــة ف اإلم واملحلي

اإلجتمعــات الكــرى مببنــى القيــادة العامــة. حيــث تــم 

خــال الجتــمع اســتعراض ومناقشــة أجنــدة وتوصيات 

الجتــمع الســابق، كــم تــم اإلطــاع عــى نتائــج تقريــر 

لجنــة الســيول واألمطــار بــرأس الخيمــة، والتأكيــد 

ــم  ــم ت ــز والســتعداد ملوســم األمطــار، ك عــى التجهي

اســتعراض برنامــج التمريــن املحليــة، وتســليط الضــوء 

عــى تريــن األمــن الداخــي ضمــن الجتــمع 2019 / 

ــع  ــد مــن املواضي 3 فضــاً عــن طــرح ومناقشــة العدي

ــمع،  ــام الجت املدرجــة ضمــن جــدول األعــمل. ف خت

وجــه ســعادة رئيــس الفريــق،  بزيــارة املناطــق املتأثــرة 

جــراء الســيول واألمطــار ف اإلمــارة والوقــوف عى ســر 

العمــل فيهــا، وتحفيــز الجهــود ودعــم مرحلــة التعــاف.

اســتقبل ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

ــة، ســعادة  ــام رشطــة رأس الخيم ــد ع النعيمــي قائ

العميــد أحمــد عبــد اللــه الخــراز الزعايب مديــر إدارة 

ــة،  ــوزارة الداخلي ــة ب ــة والحتياطي ــة الوطني الخدم

والوفــد املرافــق لــه ، وذلــك بحضــور ســعادة املــدراء 

ــة رأس  ــاط برشط ــار الضب ــن كب ــدد م ــون، وع العام

ــوان  ــن عل ــي ب ــواء ع ــة. ورحــب ســعادة الل الخيم

اللــه  عبــد  أحمــد  العميــد  بســعادة  النعيمــي، 

الخــراز الزعــايب، والوفــد املرافــق ، مثمنــاً هــذه 

الزيــارة، التــي اســتهدفت ف مجملهــا، مناقشــة أثــر 

ــة ،  ــادات الرشطي ــة ف القي ــة الوطني ــق الخدم تطبي

ــادات والحكومــة  ــد بالقي ــز ثقــة املجن بهــدف تعزي

ــاتها. ومؤسس

  وأشــاد ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان النعيمــي، 

بــوزارة  والحتياطيــة  الوطنيــة  الخدمــة  بــإدارة 

الداخليــة، ودورهــا اإليجــايب والبنــاء ف تعزيــز فهــم 

مجنــدي الخدمــة الوطنيــة وإدراكهــم لحقوقهــم 

إحساســهم  وتنميــة  الوطــن،  تجــاه  وواجباتهــم 

باملســؤولية تجــاه أنفســهم واملجتمــع، وجعلهــم 

منوذجــاً للمواطــن الصالــح املتميــز فكريــاً وجســدياً 

ونفســياً ووطنيــاً عــر دفعهــم للعمــل املخلــص 

الــدؤؤب ف خدمــة الوطــن واملواطــن واملقيــم عــى 

أرضــه، مبــا يضمــن إســتدامة األمــن والســتقرار 

ــي. الداخ

m  اللواء بن علوان يترأس اجتماع الطوارئ واألزمات الثالث 

m  قائد عام الشرطة يستقبل وفد من إدارة الخدمة الوطنية 
واالحتياطية بوزارة الداخلية

محطة شرطية محطة شرطية
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محطة شرطية محطة شرطية

m بالتعاون مع هيئة الموارد العامة واإلمارات للمزادات
قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن إطالق لوحات أرقام السيارات الكالسيكية

اللــواء  ســعادة  دشــن 

بــن  اللــه  عبــد  عــي 

علــوان النعيمــي قائــد 

عــام رشطــة رأس الخيمــة 

عبــد  العميــد  بحضــور 

ــدي  ــس الحدي ــه خمي الل

نائــب القائــد العــام والعميــد جــمل أحمــد الطــر 

مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة رئيــس مجلــس 

إدارة هيئــة املــوارد العامــة واملــدراء العامــون ومديــري 

اإلدارات إطــاق أرقــام الســيارات الكاســيكية للمركبــات 

ــا . ــن 30 عام ــا ع ــد عمره ــي يزي الت

وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي أن إطــاق لوحــات أرقــام 

الســيارات الكاســيكية بالتعــاون مــع هيئــة املــوارد 

للمــزادات يشــكل نقلــة نوعيــة  العامــة واإلمــارات 

ــز  ــو التمي ــا نح ــعى دامئ ــي تس ــة الت ــارة رأس الخيم إلم

ــع  ــة م ــور خاص ــب الجمه ــات ومطال ــة لحتياج ، وتلبي

وجــود اآللف مــن هــذه الفئــة والنوعيــة مــن الســيارات 

ــل  ــق العم ــود فري ــاد بجه ــة . وأش ــتوى الدول ــى مس ع

ــا  ــم تصميمه ــي ت ــام الت ــرة هــذه األرق ــم عــى فك القائ

بشــكل كاســييك مميــز يتناســب مــع طبيعــة املركبــات 

مــن  النوعيــة  لهــذه  الخاصــة  والقيمــة  الكاســيكية 

ــة  ــارة رأس الخيم ــرا إىل أن إم ــة ، مش ــات القدمي املركب

ــة بــي اإلمــارات األخــرى  ــة معياري قامــت بعمــل مقارن

صاحبــة الســبق ف هــذا املجــال والطــاع عــى األنظمــة 

ــا . ــول به ــي املعم والقوان

عــى  ســائقي   3 أقــدم  بتكريــم  ســعادته  ووجــه 

ــات  ــاق لوح ــع إط ــن م ــة بالتزام ــتوى رأس الخيم مس

توجــه  جانبــه  مــن   . الكاســيكية  الســيارات  أرقــام 

ــام  ــد ع ــان لقائ ــكر والمتن ــر بالش ــد الط ــعادة العمي س

ــام  ــاق أرق ــرة إط ــجيعه لفك ــة لتش ــة رأس الخيم رشط

ملراحــل  الدامئــة  ومتابعتــه  الكاســيكية  الســيارات 

اإلعــداد والتجهيــز لهــا وصــول إىل اإلعــان عــن إطاقهــا 

بالرغــم مــن مســؤوليات عملــه . وذكــر أن إطــاق هــذه 

األرقــام يــأيت انســجاما مــع مطالــب العمــاء واملقرتحــات 

ــه  ــاء علي ــم بن ــث ت ــكار حي ــة البت ــر منص ــة ع املقدم

وضــع مجموعــة مــن الشــرتاطات واملعايــر مبــا يتــمىش 

مــع اشــرتاطات هيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس 

التــي تعتــر أن كل مركبــة تجــاوزت العمــر الفــرتايض " 

ــام  ــا أن األرق ــة كاســيكية ، مضيف ــا " تعــد مركب 30 عام

ــام  ــارش لألرق ــرشاء املب ــام ال ــر نظ ــرة ع ــتكون متوف س

ــة  ــام الثاثي ــزاد لألرق ــر امل ــزة وع ــر ممي ــية الغ الخمس

والرباعيــة والخمســية املميــزة وبأســعار تنافســية ف 

متنــاول الجميــع . وأوضــح العميــد عــادل الغيــص مديــر 

ــم تصنيــف  ــه ت ــات والســائقي أن إدارة ترخيــص اآللي

املركبــات الكاســيكية إىل نوعــي حســب مــا يتــم 

ــل  ــث يتمث ــي حي ــص الفن ــة الفح ــن جه ــده م تحدي

النــوع األول باملركبــات الكاســيكية التــي ترخــص 

ملــدة ســنة وتســتخدم عــى الطريــق العــام فيــم 

يتمثــل النــوع الثــاين ف املركبــات الكاســيكية التــي 
ترخــص ملــدة ســنة للعــرض فقــط دون اســتخدامها عــى 

ــام . ــق الع الطري

 وأشــار إىل أن أنــه لــن يتــم ترخيــص املركبــات ذات 

املقــود األميــن أو التــي تــم تحويــل مقودهــا فيــم 

ــة  ــا بطريق ــم تجميعه ــي يت ــات الت ــص املركب ــم ترخي يت

كاســيكية أو بطريقــة حديثــة وليــس لها وكالت رســمية 

وتكــون عبــارة عــن إبداعــات وابتــكارات شــبابية بغــض 

النظــر عــن عمرهــا للعــرض فقــط ، مضيفــا أنــه يشــرتط 

لرتخيــص املركبــة اجتيازهــا الفحــص الفنــي وتأمــي 

شــامل أو ضــد الغــر ودفــع رســوم الفحــص والتســجيل 

ــك . الخاصــة بذل

بن علوان يهنىء والحميدي يكرم

m اللواء علي بن علوان يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا العاشر ويكرم مميزين

تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان النعيمــي 

رئيــس لجنــة القيــادة الُعليــا بــرأس الخيمــة -  قائــد عــام 

ليــا  رشطــة رأس الخيمــة، اجتــمع لجنــة القيــادة الٌعُ

العــارش ) 10 ( لعــام 2019م، بحضــور أعضــاء لجنــة 

ــادة  ــى القي ــك مببن ــة، وذل ــرأس الخيم ــا ب ــادة الُعلي القي

ــة. العام

ف بــدء الجتــمع، رّحــب ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه 

ــا،  ــادة الُعلي ــة القي ــاء لجن ــي، بأعض ــوان النعيم ــن عل ب

ــة رأس  ــا رشط ــي تعتمده ــم الت ــة التكري ــاً منهجي مثمن

مختلــف  ف  املتميزيــن  املنتســبي  لتحفيــز  الخيمــة، 

املجــالت الرشطيــة، ملــا يبذلونــه مــن جهــٍد وتفــان 

وإخــاص ف العمــل.

ــواء عــي بــن  وعــى هامــش الجتــمع كــرّم ســعادة الل

ــن  ــد ب ــارق محم ــد ط ــعادة العمي ــي، س ــوان النعيم عل

ــة برشطــة  ــات الرشطي ــام العملي ــر ع ــب مدي ســيف نائ

ــام  ــزة ف إدارة مه ــوده املتمي ــراً لجه ــة، تقدي رأس الخيم

مكتــب ســعادة القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة، 

طيلــة الســنوات الســابقة، فضــاً عــن دوره املثمــر والبناء 

ــه  ــا، مشــيداً بأدائ ــادة الُعلي ــة القي ف إنجــاز أعــمل لجن

املتميــز، وحرصــه عــى جــودة األداء،  كــم كــرم ســعادة 

ــوان، خمــس ) 5 ( مهندســات مــن  ــن عل ــواء عــي ب الل

ــة  ــالت برشط ــة واإلتص ــات اإللكرتوني كادر إدارة الخدم

ــومر،  ــن س ــاير حس ــة بش ــن: املهندس ــة، ه رأس الخيم

واملهندســة آمنــة عبــد اللــه الشــحي، واملهندســة مريــم 

ــميي،  ــد الش ــم محم ــة مري ــويض، واملهندس ــد الع محم

ــن  ــراً لتميزه ــي، تقدي ــن الحي ــعيدة حس ــة س واملهندس

ــي يكلفــن بهــا، فضــاً عــن ظهورهــن  ف اداء املهــام الت

بصــورة مرشفــة يحتــذى بهــا، مشــيداً بجهودهــن ف 

ــن  ــاً له ــي، متمني ــاء بســر إجــراءات العمــل األمن الرتق

ــة الوطــن. ــق والســداد ف خدم ــن التوفي ــد م املزي

ــادرات  ــج املب ــة نتائ ــرض ومناقش ــم ع ــك، ت ــب ذل وعق

ونتائــج املــؤرشات الوطنيــة، واإلســرتاتيجية ف اإلدارة 

العامــة للعمليــات املركزيــة عــن الربــع الثالــث 2019م، 

كــم تــم عــرض ومناقشــة نتائــج املبــادرات واملــؤرشات 

ــر  ــرتاتيجية وتطوي ــرتاتيجية ف إدارة اإلس ــة واإلس الوطني

ــرق  ــث 2019م، واســتعراض الف ــع الثال ــن الرب األداء ع

ــدورة الخامســة  ــة – ال ــر الداخلي ــزة وزي ــدة لجائ الجدي

- مرحلــة الوزيــر، وعــرض خطــة  إغــاق فــرص التحســي 

ختــام  ف  2019م.  لعــام  الــرشكاء  نتائــج  ف  الــواردة 

ــل،  ــز ف العم ــد عــى رضورة التمي ــم التأكي ــمع، ت الجت

واإلخــاص ف أداء املهــام الوظيفيــة، والتطــوع والحفــاظ  

ــاءة مبــا  ــادرات البن ــة، وطــرح املب ــكات الدول عــى ممتل

يعــزز املواطنــة اإليجابيــة، مثمنــاً رضورة التحــّي بقيــم 

ــي تحــث عــى الشــفافية والصــدق  ــة، الت وزارة الداخلي

ــق.  ــروح الفري ــداع والعمــل ب وتشــجع عــى اإلب

اللــه بــن علــوان  اللــواء عــي عبــد  وجــه ســعادة 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة مبناســبة يــوم 

ــنوياً،  ــر س ــن أكتوب ــس م ــادف الخام ــذي يص ــم ال املعل

كلــمت الشــكر والتقديــر والمتنــان إىل جميــع املعلمــي 

ــم  ــم وجهوده ــم وإخاصه ــيداً بتفانيه ــمت مش واملعل

املبذولــة ف تنشــئة األجيــال وتأهيــل أبناء وبنــات الوطن 

ــادة والشــعب، ف  ــع لخدمــة الوطــن والقي ــم الناف بالعل

ــات. ــالت والتخصص ــف املج مختل

النعيمــي،  علــوان  بــن  عــي  اللــواء  ســعادة  وهنــأ 

املعلــمت املكرمــات، مؤكــداً بــأن املعلــم يســتحق هــذه 

املنزلــة الرفيعــة التــي كان أهــل لهــا، فهــو نجــم ســاطع 

وأســم لمــع ف ســمء الوطــن، يضــئ الكــون بنــور العلــم 

واملعرفــة والثقافــة، ومنــه قــد تعلمنــا أن للنجــاح قيمــة 

ــاين  ــم والتف ــاين القي ــمى مع ــا أس ــه تعلمن ــى ومن ومعن

ــعي إىل  ــتحيل والس ــر املس ــا بقه ــه آمن ــاص، ومع واإلخ

ــاس  ــأن للنجــاح أن ــز، مضيفــاً ب النجــاح والتفــوق والتمي

يقــدرون معنــاه، وللتفــوق أنــاس يحصدونــه، لــذا نقــدر 

ــم ف  ــوم تقديرك ــا الي ــب علين ــة، ووج ــم الدؤوب جهودك

يومكــم بــكل عبــارات الثنــاء والتقديــر، ول يــوف قدركــم 

ومكانتكــم أن يُخصــص لكــم يــوم واحــد ف العــام، بــل 

ــام العــام كلهــا تحتفــي بكــم، فبصمتكــم حــارضة ف  أي

كل زمــان ومــكان، فدمتــم لرســالة العلــم نراســا وضيــاًء. 

وبهــذه املناســبة كــرم ســعادة العميــد الدكتــور محمــد 

ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطة 

ــم  ــد الص ــد أحم ــعادة العمي ــور س ــة، بحض رأس الخيم

النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات، وســعادة خالــد 

احمــد الشــحي مديــر إدارة العمليــات املدرســية بــوزارة 

الرتبيــة والتعليــم، والنقيــب محمــد عبيــد شلشــول 

مديــر فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري، الســتاذة عائشــة 

محمــد نصيــب الشــحي معلمــة مبدرســة  املطــاف 

ــد  ــن عب ــراء حس ــتاذة عف ــايس ح1، والس ــم األس للتعلي

اللــه عمــران الشــاميس معلمــة مبدرســة الخــرّان للتعليــم 

األســايس ح1 بنــي، وقــد مــى عليهــن 30 عامــاً ف 

املجــال الرتبــوي والتعليمــي، قدمــوا خالهــا أفضــل مــا 

لديهــم مــن خــرات وتجــارب ف تربيــة وتعليــم النشــئ 

ــه. ــالً يحتــذى ب حتــى اصبحــن مث
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ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــاد س أش

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، باملواطنــة 

آمنــة عــي عيــىس املــروي، وليــة أمــر طالب مبدرســة 

ــي، نظــر جهدهــا  ــم األســايس بن ــم للتعلي ــن القي اب

مــع  اإليجــايب  والتفاعــل  التعــاون  ف  التطوعــي 

ــؤولية  ــعورها باملس ــاً ش ــة، مثمن ــة رأس الخيم رشط

ــا املجتمعــي  ــا بواجبه ــة مــن خــال قيامه املجتمعي

املتمثــل ف التعــاون مــع الرشطــة بهــدف نــرش 

ــاً  ــام، واصف ــق الع ــان ف الطري ــن واألم ــز األم وتعزي

املتمثلــة ف  اإليجابيــة  باملواطنــة  التعــاون  هــذا 

التفــاين واإلخــاص ف أداء كل مــا ينضــوي تحــت 

وأمانــة  بنزاهــة  الوطنــي  العمــل  واجــب  لــواء 

وإخــاص، متمنيــاً لهــا املزيــد مــن التوفيــق والســداد 

ــايل. ــن الغ ــاء للوط ف الوف

جــاء ذلــك، خــال اســتقبال وتكريــم ســعادته، 

ــوم  ــه الي ــىس املــروي، مبكتب ــة عــي عي للســيدة آمن

مببنــى القيــادة العامــة، تقديــراً لجهودهــا الجبــارة ف 

ــام  ــق أم ــى الطري ــرور ع ــر وامل ــة الس ــم حرك تنظي

ــاً  مدرســة ابــن القيــم للتعليــم األســايس بنــي، يومي

ــدرايس، وذلــك بفضــل شــعورها  منــذ بــدء العــام ال

املســؤولية املجتمعيــة اتجــاه مســتخدمي الطريــق، 

ــة. ــة اإليجابي ــق املواطن ــا ف تحقي ورغبته

حــر التكريــم العميــد الدكتــور محمــد ســعيد 

ــة برشطــة  ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــدي مدي الحمي

النقبــي  الصــم  أحمــد  والعميــد  الخيمــة،  رأس 

ــم  ــات، والســتاذ إبراهي ــرور والدوري ــر إدارة امل مدي

للتعليــم  القيــم  ابــن  مدرســة  مديــر  بوصبيــع 

ــد  ــام العمي ــر، ق ــب آخ ــن جان ــي. وم ــايس بن األس

عــام  مديــر  الحميــدي  ســعيد  محمــد  الدكتــور 

العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، بحضــور 

ــر إدارة  ــي مدي ــد الصــم النقب ــد أحم ســعادة العمي

املــرور والدوريــات، والنقيــب محمــد عبيــد شلشــول 

مديــر فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري، وعــدد مــن 

ضبــاط املــرور والدوريــات، بتكريــم املواطنــة ف 

ــى  ــا ع ــراً له ــة ، تقدي ــام الطلب ــة أم ــور املدرس طاب

ــر. ــا الكب دوره

ومــن جانبهــا، تقدمــت الســيدة آمنــة عــي عيــىس 

املــروري، بالشــكر والثنــاء والتقديــر إىل رشطــة رأس 

الخيمــة، نظــر هــذه اللفتــة الكرميــة التــي ُحظيــت 

ــت  ــا قام ــأن م ــدة ب ــا، مؤك ــال تكرميه ــن خ ــا م به

ــن  ــاه الوط ــي اتج ــي وأخاق ــب وطن ــو واج ــه ه ب

املعطــاء، مضيفــة بــأن المــارات تســتحق أن نفنــي 

وقتنــا وجهدنــا ف خدمتهــا ونــرش األمــان بــي أفــراد 

مجتمعهــا طاملــا كانــت ومــا زالــت األم الــرؤوم التــي 

تحنــو عــى أبنائهــا وتعطــي دون أن تنتظــر مقابــل، 

متمنيــة املزيــد مــن الضبــط واألمــن املــروري ف 

الطــرق.

m قائد عام شرطة

 رأس الخيمة يَُكرِّم مواطنة 
تقديرًا لتطوعها  في تنظيم 

حركة السير والمرور أمام 
إحدى المدارس 

كَــرَّم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائد عــام رشطــة رأس الخيمة، 

اثنــي مــن موظفــي رشطــة رأس الخيمــة األكفــاء املتميزيــن، وذلــك نظــر تيزهــم ف 

العمــل وظهورهــم بصــورة مرشفــة يحتــذى بهــا، انطاقــاً مــن منهجيــة التكريــم التــي 

ــالت  ــف املج ــن ف مختل ــبي املتميزي ــز املنتس ــة، لتحفي ــة رأس الخيم ــا رشط تعتمده

الرشطيــة، ملــا يبذلونــه مــن جهــٍد وتفــاٍن وإخــاٍص ف العمــل.

ــزة ف أداء  ــي املتمي ــود املكرم ــة، بجه ــة رأس الخيم ــد رشط ــعادة قائ ــاد س ــث أش حي

املهــام والواجبــات املكلفــي بهــا، داعيــاً إياهــم إىل مواصلــة مســرة التميــز ف العمــل 

ــؤولية  ــعورهم باملس ــل ش ــل بفض ــاء العم ــال ف ارتق ــم الفّع ــاً دوره ــي، مثمن الرشط

املهنيــة. وأكــد اللــواء النعيمــي، أن التكريــم هــو تجســيد لرؤيــة القيــادة الرشطيــة ف 

تشــجيع املكرمــي مــن منتســبي الرشطــة، لبــذل املزيــد مــن العطــاء املثمــر، ف حفــظ 

األمــن والنضبــاط وتعزيــز الشــعور باملســؤولية األمنيــة، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل 

ــكادر الرشطــي. ــدى ال ترســيخ مفهــوم الواجــب الوطنــي ل

ــة، قــام  ــة املفاجئ ــارات التفقدي ف إطــار الجــولت والزي

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

ــام لرشطــة رأس الخيمــة، بزيــارة تفقديــة  القائــد الع

مفاجئــة ملركــز خدمــات املــرور والرتخيــص، يرافقــه 

فريــق التفتيــش مبكتــب القائــد العــام، بهــدف اإلطــاع 

عــى ســر إجــراءات العمــل والوقــوف عــى الحتياجــات 

ــات  ــس إحتياج ــث، وتلم ــر والتحدي ــات التطوي ومتطلب

ــز. ــي باملرك ــي واملتعامل املوظف

العميــد جــمل  وكان ف اســتقبال ســعادته، ســعادة 

ــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة  أحمــد الطــر مدي

العميــد  وســعادة  النجــوم،  نظــام  فريــق  رئيــس   -

الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات 

ــر  ــص مدي ــد عــادل عــي الغي ــة، وســعادة العمي املركزي

إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقي، وســعادة العميــد 

ــات،  ــرور والدوري ــر إدارة امل ــي مدي ــم النقب ــد الص أحم

وعــدداً مــن رؤســاء األقســام ومــدراء األفــرع والضبــاط 

باملركــز. حيــث تــم تفقــد أقســام وفــروع املركــز واإلطاع 

عــى ســر العمــل  تطويــره وتحســينه مــن أجــل ســعادة  

أداء  وقيــاس  مبتابعــة  ســعادته  ووجــه  املتعاملــي، 

ــم  ــل مكاتبه ــوراً ونق ــدء بالتواجــد ف ــز  عــى، والب املراك

املتعاملــي،  إســعاد  األماميــة ف مراكــز  الواجهــة  إىل 

ــى  ــاس ع ــات الن ــس احتياج ــدان لتلّم ــزول إىل املي والن

أرض الواقــع.  وأكــد ســعادة اللــواء عــي بــن علــوان، أن 

رشطــة رأس الخيمــة، ســتظل ســبّاقة مببادراتهــا املبتكــرة 

ــة  ــاً عــى خدم ــز دامئ ــي ترتك ــا، الت ــا وتوجهاته وأفكاره

املجتمــع وتحقيــق ســعادته، مضيفــاً بــأن توجيهــات 

ــوم،  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكت

ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ

ديب »رعــاه اللــه«، ف هــذا الشــأن، هــي ميثــاق العمــل، 

وهــي مــؤرش اإلنجــاز الحقيقــي ومعيــار األداء والكفــاءة، 

مضيفــاً بأنــه ســيتم العمــل ف مراكــز إســعاد املتعاملــي 

وفقــاً لخطــط ورؤى إســرتاتيجية تســهم ف رفــع مســتوى 

ــداين باســتمرار وتلمــس  ــزول املي أدائهــا، كــم ســيتم الن

واقــع مجريــات ســر العمل ملتابعــة مســتوى األداء العام 

والرتقــاء بــه بالعمــل عــى تقييمــه بــي الحــي واآلخــر، 

ــام  ــارة، ق ــز. وخــال الزي ــره والرتقــاء نحــو التمي لتطوي

ــد  ــن عبي ــد الرحم ــاعد عب ــم املس ــام بتكري ــد الع القائ

ــات  ــز خدم ــي مرك ــد موظف ــو أح ــي، وه ــل الطنيج كّح

ــزة ف  ــارزة ومتمي ــهامات ب ــه إس ــص، ول ــرور والرتخي امل

النهــوض مبجــال عمــل مركــز خدمــات املــرور والرتخيــص 

برشطــة رأس الخيمــة، ومل  يشــهد ســجله الوظيفــي 

طيلــة ســنوات عملــه املتميــزة عــى مــدار ) 43 ( عامــاً 

أي إجــازة عــن العمــل، مــا كان لــه الــدور املثمــر والبنــاء 

بالنهــوض بخدمــات العمــل املــروري والرتقــاء بهــا نحــو 

ــذى  ــر يحت ــاٍل للفخ ــر مث ــون خ ــادة، ليك ــز والري التمي

ــق  ــه دوام التوفي ــي ل ــي، متمن ــع العامل ــام جمي ــه أم ب

ــن. ــة الوط ــداد ف خدم والس

وف ختــام الزيــارة، تــم عقــد اجتــمع مبــارش بــي القائــد 

العــام، و العنــرص النســايئ ف املركــز، اســتمع مــن خالــه 

إىل تطلعاتهــن، مشــيداً بدورهــن الفّعــال ف تحســي 

وتطويــر الخدمــات املقدمــة.

m بدء العمل للتواجد الميداني للقادة 
اللواء بن علوان يوجه بتواجد مديري المراكز ورؤساء مراكز الخدمة

 في الواجهة األمامية إلسعاد المتعاملين 

m اللواء النعيمي  يَُكرِّم اثنين من الموظفين المتميزين
m قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلع على سير العمل واإلجراءات

 األمنية  خالل العملية االنتخابية
ــد  ــي القائ ــوان النعيم ــن عل ــي ب ــواء ع ــد الل    تفق

العــام لرشطــة رأس الخيمــة يرافقــه العميــد عبداللــه 

خميــس الحديــدي نائــب القائــد العــام رئيــس اللجنــة 

ــة  ــة املحلي ــات الوطني ــة النتخاب ــو لجن ــة وعض األمني

لإلمــارة وعــدد مــن الضبــاط املعنيــي ، ســر إجــراءات 

األداء ف مركــز النتخابــات داخــل اللجــان ف رأس 

ــز  ــادة ف تعزي ــة القي ــاً لرؤي ــك تحقيق ــة ، وذل الخيم

جــودة الحيــاة ملجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة 

اإلســرتاتيجي  الهــدف  مــع  واملنســجمة  املتحــدة 

ــي  ــز رضــا املتعامل ــة الرامــي إىل تعزي ــوزارة الداخلي ل

ــودة  ــر الج ــل معاي ــاً ألفض ــة وفق ــات املقدم بالخدم

والكفــاءة والشــفافية ، وإســهاماً منهــا ف تحقيــق 

عــر  أمنــاً  أكــرث  الطــرق  وجعــل  واألمــان  األمــن 

التأكــد مــن توافــق ســر العمــل مــع الخطــة الزمنيــة 

املوضوعــة .   واطلــع ســعادته خــال جولتــه التفقدية 

عــى جاهزيــة واســتعداد رشطــة رأس الخيمــة ف 

ــع التســهيات لضــمن  ــم جمي ــي الحــدث وتقدي تأم

ســر العمليــة النتخابيــة بــكل ســهولة ويــرس إلخــراج 

هــذا الحــدث عــى أحســن وجــه وتحقيــق تطلعــات 

ــة اإلمــارات دامئــاً  ــادة الرشــيدة ف أن تكــون دول القي

مــن أفضــل دول العــامل أمنــاً مــن خــال إدارة وتنظيــم 

ــات  ــل العقب ــى تذلي ــد ع ــال التأك ــن خ ــدث م الح

ــى الوجــه  ــزات ع ــات والتجهي ــع الرتتيب ــاز جمي وإنج

ــاع  ــة والنطب األكمــل ورضورة إعطــاء الصــورة املرشف

ــارة . ــد لإلم الجي

   وأكــد القائــد العــام بــأن الجولــة تــأيت ف إطــار 

ــة  ــة كاف ــدى جاهزي ــى م ــوف ع ــى الوق ــرص ع الح

فــرق التابعــة للرشطــة وملحقاتهــا ومتابعــة ســر 

التحضــرات الجاريــة ليــاً ونهــاراً لتكــون اإلمــارة 

ــة الســتعداد للحــدث مــن خــال املتابعــة  عــى أهب

امليدانيــة عــى أرض الواقــع إجــراءات ســر األداء 

ــى  ــوف ع ــتجدات والوق ــة املس ــى كاف ــاع ع واللط

ــان عــى ســر  ــة والطمئن ــر واإلجــراءات األمني التداب

اعمــل ، إىل جانــب الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا 

ضمــن  التحديــات  ومواجهــة  الخدمــة  تطويــر  ف 

الخطــط املوضوعــة مســبقاً .   مشــيداً باســتعداد 

الفــرق وجاهزيتهــا الدامئــة ألداء مهامهــا عــى الوجــه 

ــة  ــة والهادف ــرتاتيجية وزارة الداخلي ــاً إلس ــل وفق األمث

إىل تعزيــز األمــن واألمــان .
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ضمــن إطــار التعــاون املشــرتك القائــم بــي رشطــة رأس 

الخيمــة، واإلدارة العامــة للجنســية بــرأس الخيمــة، 

ــر  ــد جــمل أحمــد الطــر مدي اســتقبل ســعادة العمي

رأس  برشطــة  املســاندة  والخدمــات  املــوارد  عــام 

الخيمــة، بحضــور ســعادة العقيــد قضيــب عبــد اللــه 

الزعــايب نائــب مديــر إدارة اإلعــام والعاقــات العامــة، 

وعــدد مــن ضبــاط الرشطــة، الوفــد الزائــر مــن اإلدارة 

العامــة للجنســية بــرأس الخيمــة، برئاســة املقــدم عبــد 

اللــه حســن مصبــح رئيــس قســم شــؤون القضايــا 

ــه. ــق ل ــد املراف ــاإلدارة ، والوف ب

حيــث رّحــب، العميــد جــمل أحمــد الطــر، باملقــدم 

عبــد اللــه حســن مصبــح، والوفــد املرافــق لــه، مشــيداً 

الخيمــة،  بــرأس  للجنســية  العامــة  اإلدارة  بتعــاون 

ــة،  ــة األمني ــة التنمي ــع عجل ــزة ف دف وجهودهــا املتمي

أفضــل  تقديــم  ف  املقــدرة  جهودهــا  عــن  فضــاً 

الخدمــات إلســعاد جمهــور اإلمــارة. ومــن جهتــه، 

ــح، عــن مــدى  ــه حســن مصب ــد الل أعــرب املقــدم عب

ســعادته بالتعــاون املشــرتك بــي الجانبــي، مقدمــاً 

ــا  ــي تقدمه ــات الت ــل الخدم ــول دلي ــاً ح ــاً وافي رشح

ــر  ــد الزائ ــدم الوف ــم ق ــع، ك ــراد املجتم ــية ألف الجنس

ــاط  ــية إىل ضب ــة للجنس ــات اإلدارة العام ــل خدم دلي

وموظفــي ومراجعــي رشطــة رأس الخيمــة، لاســتفادة 

منــه عــر تعريفهــم بأحــدث الخدمــات املقدمــة، فضاً 

عــن الخدمــات اإللكرتونيــة، والخدمــات املجانيــة التــي 

الســتفادة  كيفيــة  مــع رشح  الجمهــور،  إىل  تقــدم 

ــة  ــة للهوي ــة التحادي ــة إىل الهيئ ــوات التابع ــن القن م

ــى  ــجيل ع ــة التس ــة إىل رشح آلي ــية، باإلضاف والجنس

ــات  ــن الخدم ــتفادة م ــذيك ) ICA ( لاس ــق ال التطبي

ــة. اإللكرتوني

 وف ختــام الزيــارة توجــه العميــد جــمل أحمــد الطــر 

ــاكراً  ــر، ش ــد الزائ ــر إىل الوف ــكر والتقدي ــص الش بخال

لهــم ُحســن تعاونهــم ،مثمنــاً دعمهــم املتميــز ف 

ــة  ــز جــودة الخدمــات األمني ــر الخدمــات وتعزي تطوي

ــارة. ف اإلم
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m شرطة رأس الخيمة تنفذ تمرين طاولة حول ) مخاطر الجبل (

بنــاًء عــى توجيهــات ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه 

بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة 

رئيــس فريــق الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــّي  

، وتطبيقــاً إلســرتاتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل 

ضــمن الســتعداد والجاهزيــة ف مواجهــة الحــداث، 

ــي  ــن الداخ ــن األم ــنوية لتمري ــة الس ــن الخط ضم

لفريــق إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث املحــي، 

نفــّذت القيــادة  العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، تريــن 

طاولــة حــول ) مخاطــر الجبــل ( وذلــك بفنــدق 

هيلتــون جــاردن إن - رأس الخيمــة. حيــث افتتــح 

ــدي  ــعيد الحمي ــد س ــور محم ــد الدكت ــعادة العمي س

مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، 

تريــن طاولــة ) مخاطــر الجبــل ( نيابــًة عــن ســعادة 

ــوان النعيمــي رئيــس  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب الل

املحــّي،  والكــوارث  واألزمــات  الطــوارئ  فريــق 

بحضــور مديــر مركــز الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 

بــرأس الخيمــة، وعــدد مــن ممثــي الجهــات املشــاركة 

ــارة. ــة باإلم ــة واملحلي التحادي

وتــم خــال تريــن الطاولــة ) مخاطــر الجبــل (، 

ــيناريوهات  ــات، والس ــن الفرضي ــد م ــة العدي مناقش

الجاهزيــة  رفــع  بهــدف  الجبــل،  مخاطــر  حــول 

والســتعداد لكافــة املخاطــر املحتملــة ف مناطــق 

ــة للتصــدي  ــة، ووضــع آلي ــال والســفوح املرتفع الجب

بأنواعهــا  والتهديــدات  املخاطــر  مبواجهــة  لهــا 

مــن  جهــة  لــكل  وفقــاً  اثارهــا،  مــن  والتقليــل 

ــة  الجهــات املشــاركة كٌل حســب اختصاصــه، باإلضاف

إىل اتخــاذ اإلجــراءات والتدابــر األمنيــة والصحيــة 

الازمــة حيالهــا، لضــمن الســتعداد ورفــع الجاهزيــة. 

ــدي،  ــد الحمي ــور محم ــد الدكت ــعادة العمي ــد س وأك

أهميــة العمــل بــروح الفريــق ضمــن تاريــن األمــن 

ــز التنســيق املشــرتك بــي  الداخــي، مــن خــال تعزي

كافــة الجهــات املعنيــة باإلمــارة مبختلــف مســتوياتها 

ســواًء كانــت اتحاديــة أو محليــة، مبــا يحقــق األهداف 

واألزمــات  الطــوارئ  إدارة  لفريــق  الســرتاتيجية 

والكــوارث املحــي، املتمثلــة ف تعزيــز األمــن واألمــان.

أشــاد ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة –  رئيــس 

ــة  ــات املحلي ــة النتخاب ــو لجن ــة – عض ــة األمني اللجن

ــا  ــي تبذله ــرة الت إلمــارة رأس الخيمــة، بالجهــود الكب

رشطــة رأس الخيمــة واإلجــراءات األمنيــة املطبقــة ف 

تأمــي املراكــز النتخابيــة، عــر توفــر أرقــى الخدمــات 

ــة  ــادة دول ــات قي ــع تطلع ــب م ــي تتناس ــة الت األمني

ــا  ــعادة والرض ــر الس ــى معاي ــق أع ــارات، وتحق اإلم

ــة. ــم املجتمعي ــف فئاته ــي مبختل للناخب

واضــاف ســعادته، بــأن رشطــة رأس الخيمــة قــد 

ــل  ــي تحم ــة الت ــة واألمني ــا الرشطي ــت دورياته أطلق

ملصقــات خاصــة بانتخابــات املجلــس الوطنــي ف 

وفــرّت  كــم  باإلمــارة،  النتخــاب  مراكــز  جميــع 

مركبــات ) CLUB CAR ( لتأمــي ونقــل فئتــي كبــار 

املواطنــي، وأصحــاب الهمــم، وذلــك مــن وإىل مراكــز 

النتخــاب، لتيســر حركتهــم وتقديــم العــون والدعــم 

الــازم لهــم حــي وصولهــم إىل مراكــز النتخــاب، 

ــد تعــرتض أو  ــي ق ــات الت ــة العقب ــل كاف بغــرض تذلي

تواجــه هــذه الفئــات املهمــة مــن الناخبي، والتســهيل 

عليهــم لــإلدلء بأصواتهــم مــع الحفــاظ عــى النظــام 

ــكل ســهولة  ــة النتخــاب ب العــام وضــمن ســر عملي

ويــرس. وأكــد ســعادة العميــد عبد اللــه الحديــدي، أن 

ــق  ــروح الفري ــل جاهــدة ب ــة تعم رشطــة رأس الخيم

الواحــد لخــروج العمليــة النتخابيــة بصــورة مرشفــة، 

ــتقرار.  ــن والس ــا األم ــواء يعمه ف أج
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ــدي  ــس الحدي ــه خمي ــد الل ــد عب رّصح ســعادة العمي

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة – رئيــس 

ــة  ــات املحلي ــة النتخاب ــة –  عضــو لجن ــة األمني اللجن

ــع  ــر جمي ــعادة وفخ ــدى س ــة، مب ــارة رأس الخيم إلم

منتســبي رشطــة رأس الخيمــة، بالــدور الوطنــي الــذي 

ــس  ــاب املجل ــز انتخ ــي مراك ــال تأم ــن خ ــوه م قدم

أفــراد  بتعــاون  مشــيداً  الخيمــة،  بــرأس  الوطنــي 

الجمهــور مــن الناخبــي، بالســتمع إىل توجيهــات 

حركــة  وساســة  تنظيــم  لضــمن  الرشطــة  رجــال 

الناخبــي داخــل مراكــز النتخــاب، األمــر الــذي حقــق 

النســيابية مــع توفــر الوقــت والجهــد، مثمنــاً جهــود 

رجــال رشطــة رأس الخيمــة الذيــن عملــوا بــروح 

الفريــق الواحــد يك تخــرج العمليــة النتخابيــة بصــورة 

ــا األمــن والســتقرار. ووجــه  ــة، ف أجــواء يعمه مرشف

ســعادة العميــد الحديــدي، الشــكر والتقديــر إىل كافــة 

الفــرق التابعــة للرشطــة وملحقاتهــا، نظــر متابعتهــا 

امليدانيــة لســر اإلجــراءات األمنيــة مبواقــع مراكــز 

ــة  ــارة، واإلطــاع عــى كاف النتخــاب الخمــس ف اإلم

املســتجدات والوقــوف عــى التدابــر واإلجــراءات 

ــف  ــي مبختل ــع الناخب ــان عــى جمي ــة والطمئن األمني

ــد  ــف تواج ــع تكثي ــة، م ــة واملجتمعي ــم العمري فئاته

الدوريــات الرشطيــة وتوفــر أرقــى الخدمــات األمنيــة 

ــة ف مركبــات ) CIUB CAR ( لتأمــي ونقــل  املتمثل

فئتــي كبــار املواطنــي، وأصحــاب الهمــم، بغــرض 

ــد تعــرتض أو تواجــه  ــي ق ــات الت ــة العقب ــل كاف تذلي

الناخبــي، والتســهيل  املهمــة مــن  الفئــات  هــذه 

عليهــم لــإلدلء بأصواتهــم مــع الحفــاظ عــى النظــام 

ــكل ســهولة  ــة النتخــاب ب العــام وضــمن ســر عملي

ــدور  ــدي، أن ال ــد الحدي ــعادة العمي ــد س ــرس. وأك وي

الوطنــي الــذي قامــت بــه رشطــة رأس الخيمــة، خــال 

انتخابــات املجلــس الوطنــي قــد جــاء تحقيقــاً لرؤيــة 

القيــادة ف تعزيــز جــودة الحيــاة ملجتمــع دولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة واملنســجمة مــع الهــدف 

اإلســرتاتيجي لــوزارة الداخليــة الرامــي إىل تعزيــز رضــا 

املتعاملــي بالخدمــات املقدمــة وفقــاً ألفضــل معايــر 

ــفافية. ــاءة والش ــودة والكف الج

m العميد الحديدي
 يشيد بتعاون 
الجمهور خالل 
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ــر  ــد جــمل أحمــد الطــر مدي شــهد ســعادة العمي

عــام املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس 

ــارص  ــور ن ــد الدكت ــعادة العقي ــور س ــة، بحض الخيم

ــة رأس  ــب رشط ــد تدري ــر معه ــر مدي ــد البك مجم

الخيمــة، حفــل تخريــج دورة التأهيــل ملســتوى رتبة 

) عريــف 16 (، مبشــاركة 134 منتســباً مــن مختلــف 

ــد  ــدورة العدي ــال ال ــبوا خ ــة، اكتس ــادات الدول قي

ــة  ــم ملمرس ــي تؤهله ــية الت ــم األساس ــن املفاهي م

العمــل الرشطــي بكفــاءة وإتقــان، عــر دراســة 

ــة  ــة واإلداري ــة والقانوني ــة الرشطي ــواد األكادميي امل

العســكرية،  امليدانيــة  التدريبــات  عــى  فضــاً 

ــة. ــات الرياضي ــة ، والتمرين ــب الرماي بجان

وأعــرب ســعادة العميــد جــمل أحمــد الطــر، عــن 

ــذه  ــج ه ــل وتخري ــه بتأهي ــعادته وامتنان ــدى س م

الدفعــة الجديــدة مــن الكــوادر الرشطيــة بالقيــادة 

العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، لتعزيــز أمــن الوطــن 

واملواطــن، مؤكــداً أن هــذه الــدورات التدريبيــة 

ملرحلــة  وتؤهلهــم  املنتســبي،  مهــارات  تصقــل 

الخــوض ف العمــل امليــداين بقــوة، بفضــل جهودهــا 

ف تعزيــز الهويــة والنتــمء للوطــن والســتعداد 

للدفــاع عنــه وتأصيــل هــذه القيــم واملبــادئ ف 

ــبي. ــوس املنتس نف

وأشــاد ســعادة العقيــد الدكتــور نــارص البكــر، مبــدى 

ــي  ــرص التحس ــادة ف ــة إىل زي ــعي وزارة الداخلي س

ــال  ــاءة رج ــع كف ــة ورف ــالت الرشطي ــة املج ف كاف

ــم  ــم لتقدي ــم وتأهيله ــال تدريبه ــن خ ــة م الرشط

ــد  ــل جه ــور بأق ــة للجمه ــات األمني ــل الخدم أفض

ــق أفضــل  ــذي يحق ــر ال ــت ممكــن ، األم ــل وق وأق

ــزة  ــاره الركي ــرشي باعتب ــورد الب ــتثمرات ف امل الس

ــي . ــل الرشط ــاء بالعم األوىل لارتق

كــم  شــهد ســعادة العميــد ســامل ســلطان الدرمــيك 

ــة  ــة ف رشط ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــب مدي نائ

العامــة  الســامة  تخريــج  حفــل  الخيمــة  رأس 

وإمــداد الغواصــي التــي شــارك فيهــا 5 مــن الضباط 

ــي. ــراد املعني واألف

هــذه  مثــل  عقــد  أهميــة  إىل  الدرمــيك  وأشــار 

تســهم  التــي  والتأهيليــة  التدريبيــة  الــدورات 

العلــوم  مبختلــف  الرشطــة  منتســبي  تزويــد  ف 

واملعــارف واملهــارات العمليــة التــي تســهم ف رفــع 

مســتويات أدائهــم الوظيفــي وتقديــم الخدمــة 

الــدورة  خريجــي  داعيــا   ، للمتعاملــي  املميــزة 

ــى أرض  ــه ع ــا وتطبيق ــوه فيه ــم تلق ــتفادة م لاس

الواقــع. ومــن ناحيــة أخــرى خــّرج ســعادة العقيــد 

معهــد  مديــر  نائــب  الزعــايب  إبراهيــم  محمــد 

تدريــب الرشطــة بحضــور النقيــب أحمــد راشــد آل 

عــي مديــر فــرع التدريــب املتخصــص 52 منتســبا 

ــي: ــة وه ــاح 3 دورات متخصص ــازوا بنج اجت

ــاركة 18  ــة" مبش ــالت الطارئ ــتجابة األوىل للح "الس

منتســبا مــن الضبــاط واألفــراد ، و" التوجيــه الفعــال 

إدارة  دورة  إىل  إضافــة  ضابطــاً   17 مبشــاركة   "

ــط  ــا 17 ضاب ــارك فيه ــي ش ــر الت ــات واملخاط األزم

اجتــازوا جميعهــم العديــد مــن املقــررات التــي 

تتــمىش مــع نوعيــة وطبيعــة كل دورة .

إبراهيــم  محمــد  العقيــد  ســعادة  شــهد  فيــم 

الزعــايب مديــر معهــد تدريــب رشطــة رأس الخيمــة 

ــد  ــم راش ــدم إبراهي ــعادة املق ــور س ــة، بحض باإلناب

بــن شــكر رئيــس قســم التدريــب، حفــل تخريــج ) 

ــاط،  ــة، بحضــور عــدد مــن الضب 5 ( دورات تدريبي

شــملت ) 189 ( منتســب مشــارك هــي: دورة ) 

إدارة املواهــب والكفــاءات ( ، ودورة ) مهــارات 

ثقافــة  نــرش   ( ودورة   ،) املســتقبل  إســترشاف 

ــم التســامح (، ودورة ) الصحــة  أســس ومحــاور قي

ــا الرشطيــة (، ودورة  ــة وتطبيقاته ــامة املهني والس

) الــولء والنتــمء الوظيفــي (، حيــث تــأيت جميــع 

مــن منهجيــة تحديــد  الــدورات انطاقــاً  هــذه 

الحتياجــات التدريبيــة التــي تهــدف إىل ضبــط 

وتنســيق عمليــة تحديــد الحتياجــات، لتدريــب 

وتطويــر املــوارد البرشيــة مبــا يضمــن وجــود كــوادر 

برشيــة مؤهلــة ومدربــة قــادرة عــى القيــام مبهامها 

ــه. ــل وج ــى أفض ــؤولياتها ع ومس

وأكــد ســعادة العقيــد محمــد إبراهيــم الزعــايب، بأن 

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

الرشطــي باملعــارف واملهــارات األمنية واإلســرتاتيجية 

التــي تعمــل عــى صقــل خراتهــم املهنيــة لتعزيــز 

مهاراتهــم.

معهــد  مديــر  كــرَم  التخريــج،  حفــل  ختــام  ف 

ــارضي  ــي ومح ــة، الخريج ــة باإلناب ــب الرشط تدري

ــة،  ــراً لجهودهــم املبذول ــة، تقدي ــدورات التدريبي ال

ومشــاركاتهم الفّعالــة ف إنجــاح الــدورات.

m العميد جمال الطير يشهد تخريج دورة الترقي لرتبة عريف 
ومعهد الشرطة يخرج 9 دورات

   شــاركت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة 

ــب  ــد تدري ــة ومعه ــإدارة الرشطــة املجتمعي ــة ب ممثل

الرشطــة وفرقــة موســيقى الرشطــة ، وزارة الصحــة 

ووقايــة املجتمــع متمثلــة ف مستشــفى إبراهيــم بــن 

ــار  ــاج كب ــه لع ــفى عبيدالل ــه ومستش ــد عبيدالل حم

املواطنــي ، احتفالتهــا بيــوم املســن العاملــي، والــذي 

جــاء تحــت شــعار "رحلــة إىل املســاواة العمريــة" 

ــر معهــد  ــد الدكتــور نــارص البكــر مدي بحضــور العقي

ــر  ــور يوســف الطــر مدي رشطــة رأس الخيمــة والدكت

املستشــفى ، إىل جانــب الرائــد جاســم بوروغــة مديــر 

فــرع الــرشاكات والتصــال املجتمعــي بــإدارة الرشطــة 

املجتمعيــة وعــدد مــن الضبــاط واألفــراد .

واشــتمل الحفــل بعــد الســام الوطنــي، وتــاوة آيــات 

مــن الذكــر الكريــم ، كلمــة مديــر املستشــفى الدكتــور 

يوســف الطــر أكــد خالهــا رعايــة املســني باعتبارهــم 

رشيحــة مهمــة ف املجتمــع وتعزيــز الجهــود الوطنيــة 

تقدميــي  عــرض  ثــم   ، خدمتهــم  ف  واملجتمعيــة 

مــن  اســتعراضية  فقــرة   ، املستشــفى  إلنجــازات 

إعــداد مدرســة الغــب للتعليــم األســايس. بعدهــا تــم 

ــه ســعيد  ــور عبدالل ــع الدكت ــة م ــد جلســة حواري عق

استشــاري أمــراض الشــيخوخة، تــاه تكريــم الجهــات 

إدارة  بينهــم  ومــن  الفعاليــة  إنجــاح  ف  املشــاركة 

الرشطــة املجتمعيــة ملشــاركتها الفعالــة واإليجابيــة مع 

الــوزارة بشــكل مســتمر، ثــم قــام الحــارضون بجولــة 

ــرىض  ــن  امل ــدد م ــارة ع ــام وزي ــتطاعية ف األقس اس

ــم  ــم وتقدي ــى صحته ــان ع ــي لإلطمئن ــار املواطن كب

ــم . ــون له ــم والع الدع

فيــم قــال العقيــد الدكتــور نــارص البكــر مديــر معهــد 

تدريــب الرشطــة بــأن مشــاركة القيــادة العامــة بهــذه 

املناســبة ، يعــد تأكيــداً عــى ســعي القيــادة ف تقديــم 

خدماتهــا للجميــع وإثبــات حضورهــا الفعــال ف كافــة 

ووقايــة  الصحــة  وزارة  وأن   ، واملناســبات  املحافــل 

ــذه  ــا به ــدت ف احتفاله ــد جس ــداً ق ــع تحدي املجتم

املناســبة أســمى القيــم الجتمعيــة واللتــزام الدينــي 

والوطنــي واألخاقــي تجــاه رشيحــة كبــار الســن مــن 

اآلبــاء واألمهــات واألجــداد.

m شرطة رأس الخيمة ووزارة الصحة يحتفالن بالمسنين في يومهم العالمي 

m العميد سالم الدرمكي يتفقد تدريبات دورة غواص السالمة
 وقسم اإلسعاف واإلنقاذ

ــب  ــيك نائ ــامل ســلطان الدرم ــد س ــد ســعادة العمي أك

مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة، 

أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه قســم اإلســعاف 

ــة  ــتجابة لكاف ــة، ف اإلس ــاذ برشطــة رأس الخيم واإلنق

حــالت الطــوارئ وتعزيــز الســامة العامــة مــن خــال 

تقدميــه للخدمــات اإلنســانية للجمهــور وذلــك تطبيقــاً 

لرؤيــة إســرتاتيجية وزارة الداخليــة التــي تحــرص عــى 

ــن وممتلكاتهــم. الحفــاظ عــى ســامة أرواح اآلخري

جــاء ذلــك خــال كلمــة ســعادته، ضمــن الجولــة 

التفقديــة التــي أجراهــا عنــد متابعتــه لســر مجريــات 

تدريبــات دورة غــواص الســامة العامــة التــي عقدهــا 

قســم اإلســعاف والنقــاذ لعــدد مــن منتســبي رشطــة 

الشــارقة بهــدف تنميــة قــدرات الغــوص لديهــم، مــن 

خــال تقديــم أفضــل ســبل تحقيــق رسعــة الســتجابة 

ف التعامــل مــع الحــدث بأســلوب احــرتاف، والتدريــب 

عــى البحــث والنتشــال والتدريــب عــى كيفيــة 

ــل  ــة والتواص ــة الجنائي ــى األدل ــاظ ع ــي والحف التأم

املشــاركي  كافــة  موجهــاً  التحقيــق،  جهــات  مــع 

الســتفادة مــن مكتســبات الــدورة عنــد تأديــة مهــام 

ــال. ــوص والنتش ــال الغ ــم ف مج عمله

ــد  ــيك، الرائ ــد الدرم ــعادة العمي ــتقبال س وكان ف اس

طــارق الرشهــان رئيــس قســم اإلســعاف واإلنقــاذ 

برشطــة رأس الخبمــة، وضبــاط القســم، الذيــن قدمــوا 

ــوم  ــي يق ــات الت ــام والواجب ــول امله ــاً ح ــاً وافي رشح

ــة ف  ــوات املتبع ــة إىل رشح الخط ــم، إضاف ــا القس به

التعامــل مــع الباغــات الــواردة ورسعــة اإلســتجابة لهــا 

ــاغ. ــع الب ــى الوصــول إىل موق ــا حت لحظــة تلقيه

واطلــع ســعادة العميــد ســامل الدرمــيك، خــال جولتــه 

مجريــات  ســر  عــى  واإلنقــاذ،  اإلســعاف  بقســم 

العمــل واآلليــات واملعــدات املســتخدمة ف مهــام 

ــاذ، والطــرق املتبعــة ف  عمــل قســم اإلســعاف واإلنق

ــاذ  ــة واإلنق ــعافات األولي ــول اإلس ــع ح ــة املجتم توعي

ــزات  ــعاف والتجهي ــيارات اإلس ــة، وس ــامة العام والس

ــا. الخاصــة به
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وجه سعادة اللواء عي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام رشطة رأس الخيمة 

مبناسبة يوم املعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر سنوياً، كلمت الشكر والتقدير 

وجهودهم  وإخاصهم  بتفانيهم  مشيداً  واملعلمت  املعلمي  جميع  إىل  والمتنان 

املبذولة ف تنشئة األجيال وتأهيل أبناء وبنات الوطن بالعلم النافع لخدمة الوطن 

والقيادة والشعب، ف مختلف املجالت والتخصصات.

وهنأ سعادة اللواء عي بن علوان النعيمي، املعلمت املكرمات، مؤكداً بأن املعلم 

ف  لمع  وأسم  ساطع  نجم  فهو  لها،  أهل  كان  التي  الرفيعة  املنزلة  هذه  يستحق 

سمء الوطن، يضئ الكون بنور العلم واملعرفة والثقافة، ومنه قد تعلمنا أن للنجاح 

قيمة ومعنى، ومنه تعلمنا أسمى معاين القيم والتفاين واإلخاص، ومعه آمنا بقهر 

أناس يقدرون  للنجاح  بأن  النجاح والتفوق والتميز، مضيفاً  املستحيل والسعي إىل 

اليوم  علينا  الدؤوبة، ووجب  نقدر جهودكم  لذا  أناس يحصدونه،  وللتفوق  معناه، 

أن  ومكانتكم  قدركم  يوف  ول  والتقدير،  الثناء  عبارات  بكل  يومكم  ف  تقديركم 

يُخصص لكم يوم واحد ف العام، بل أيام العام كلها تحتفي بكم، فبصمتكم حارضة 

ف كل زمان ومكان، فدمتم لرسالة العلم نراسا وضياًء. وبهذه املناسبة كرم سعادة 

املركزية برشطة رأس  العمليات  الحميدي مدير عام  الدكتور محمد سعيد  العميد 

الخيمة، بحضور سعادة العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة املرور والدوريات، 

وسعادة خالد احمد الشحي مدير إدارة العمليات املدرسية بوزارة الرتبية والتعليم، 

والنقيب محمد عبيد شلشول مدير فرع التوعية واإلعام املروري ، الستاذة عائشة 

محمد نصيب الشحي معلمة مبدرسة  املطاف للتعليم األسايس ح1، والستاذة عفراء 

حسن عبد الله عمران الشاميس معلمة مبدرسة الخرّان للتعليم األسايس ح1 بني، 

ما  أفضل  خالها  قدمن  والتعليمي،  الرتبوي  املجال  ف  عاماً   30 عليهن  مى  وقد 

لديهن من خرات وتجارب ف تربية وتعليم النشئ حتى اصبحن مثالً يحتذى به.

m العميد الحميدي يكرم معلمات بمناسبة يوم المعلم

  m محاضرات شرطية تثقيفية للتالميذ حول »العنف المدرسي« 

محطة شرطية محطة شرطية

ــة  ــص برشط ــرور والرتخي ــات امل ــز خدم ــتقبل مرك اس

ــة عــى  ــة املروري ــق التوعي رأس الخيمــة، أعضــاء فري

ــة،  ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــادات الدول ــتوى قي مس

حيــث تــرأس ســعادة العقيــد ســعيد عبيــد بــن عــرّان 

العامــة  بالقيــادة  والدوريــات  املــرور  ادارة  مديــر 

لرشطــة أم القيويــن – رئيــس فريــق التوعيــة املروريــة 

عــى مســتوى قيــادات الدولــة، الجتــمع الثامــن ) 8 

( ملنســقي قطــاع املــرور والتوعيــة املروريــة، بحضــور 

مــدراء أفــرع التوعيــة واإلعــام املــروري ف إدارات 

ــة. ــتوى الدول ــى مس ــات ع ــرور والدوري امل

وناقــش الجتــمع، العديــد مــن املحــاور املروريــة 

ف  اإلســرتاتيجيي  الــرشكاء  محــور  أهمهــا  الهامــة، 

عــن  فضــاً  املروريــة،  والســامة  التوعيــة  مجــال 

مناقشــة إعــداد برنامــج الحمــات الفصليــة الجديــدة 

لعــام 2020م، والتطــرق إىل طــرح ومناقشــة موضــوع 

شــهرياً  إصدارهــا  ســيتم  التــي  التوعويــة  النــرشة 

ــوزارة  ــروري ب ــيق امل ــة للتنس ــل اإلدارة العام ــن قب م

واملبــادرات  املشــاريع  طــرح  تــم  كــم  الداخليــة، 

املســتقبلية ف مجــال تعزيــز الســامة املروريــة مثــل 

ــة  ــة ( و ) الحافل ــا رشط ــعادة ( و ) كُلُن ــة الس ) دوري

ــة،  ــة الهام ــادرات املروري ــن املب ــا م ــة ( وغره الذكي

وتــم عــرض مــا تــم تحقيقــه عــى أرض الواقــع ) 

الحــارض ( عــى ســبيل املثــال ل الحــرص ترتيــب 

وحصولهــا  الــدول،  بــي  مروريــاً  المــارات  دولــة 

ــرق،  ــودة الط ــال ج ــاً ف مج ــز األول عاملي ــى املرك ع

ــاً ف  ــاً وعربي ــز األول خليجي ــى املرك ــت ع ــم حصل ك

الســامة املروريــة، فيــم حصلــت عــى املركــز الثــاين 

ــامة  ــيا ف الس ــارة آس ــتوى ق ــى مس ــان ع ــد الياب بع

املروريــة، والرابــع عــرش عامليــاً ف الســامة املروريــة.

ويــأيت عقــد هــذا الجتــمع، تطبيقــاً إلســرتاتيجية 

ــة  ــز الجهــود املبذول ــة إىل تعزي ــة الرامي وزارة الداخلي

ــروري  ــام امل ــن الزدح ــد م ــة للح ــة املروري ف التوعي

وحــوادث الســر وحــالت الدهــس، وتحســي ســامة 

ــاك  ــة ف األم ــائر املادي ــن الخس ــل م ــرق والتقلي الط

العامــة والخاصــة التــي تنتــج عــن عــدم اتبــاع قواعــد 

ــة. ــة املروري ــر واألنظم الس

نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، 

ــرش  ــار بالب ــة التج ــول مكافح ــة ح ــة تعريفي ورش

وكيفيــة التحقيــق مــع املتهمــي، بالتعاون مــع إدارة 

التحقيــق التحــادي بــوزارة الداخليــة، بحضــور 

ــر  ــوري مدي ــعيد املنص ــد س ــد أحم ــعادة العقي س

ــة برشطــة رأس  ــات واملباحــث الجنائي إدارة التحري

التحريــات  إدارة  ضبــاط  مــن  وعــدد  الخيمــة، 

ــار  ــة التج ــي مبكافح ــة، واملعني ــث الجنائي واملباح

بالبــرش، وذلــك بقاعــة املركــز اإلعامــي مببنــى 

القيــادة العامــة.

قــدم الورشــة، ســعادة العقيــد خبــر حمــد الزعــايب 

ــوزارة  ــة ب ــادي باإلناب ــق التح ــر إدارة التحقي مدي

التجــار  تعريــف  خالهــا  متنــاولً  الداخليــة، 

بالبــرش، وأركان جرميــة التجــار بالبــرش، وطــرق 

جمــع الســتدللت، واألســاليب األمنيــة املتبعــة ف 

التحقيــق مــع املتهمــي بالتجــار، اســتناداً إىل مــواد 

قانــون العقوبــات التحــادي املتعلقــة باإلتجــار 

ــرش. بالب

وأكــد ســعادة العقيــد خبــر حمــد الزعــايب، أهميــة 

تدريــب وتأهيــل مكافحــي قضايــا التجــار بالبــرش 

ــراءات  ــى الج ــم ع ــر، وإطاعه ــي واآلخ ــي الح ب

القانونيــة للضبــط، وأســاليب التحقيــق التــي يجــب 

أن تتبــع، وتوجيههــم بأهميــة دراســة ملــف القضية 

قبــل الــرشوع ف التحقيــق، ثــم البــدء ف جمــع 

ــرتاتيجية  ــاً إلس ــي، تطبيق ــن املتهم ــتدللت م اإلس

وزارة الداخليــة الراميــة إىل تعزيــز األمــن واألمــان. 

ــة  ــة املجتمعي ــرص إدارة الرشط ــن ح ــاً م    انطاق

ف القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة بالتواصــل 

ــز  ــدارس لتعزي ــاب امل ــع ط ــتمر م ــال واملس الفع

الســامة ف محيطهــم املــدريس والخارجــي ، زار 

ضبــاط وصــف ضبــاط اإلدارة ممثلــة بفــرع توعيــة 

املجتمــع عــدداً مــن املــدارس بالحلقتــي األوىل 

لتقديــم محــارضات  األطفــال  وريــاض  والثانيــة 

ــة  ــم العمري ــي فئاته ــم تراع ــطة لع ــة مبس توعوي

ــّوق . ــلوب مش ــري بأس ــتيعابهم الفك واس

املــدريس  العنــف  املحــارضات  تناولــت     

وانعكاســاته عــى الطــاب ومــا هــي األســباب 

والظــروف الكامنــة وراء انتهــاج هــذا الســلوك 

ــة  ــة والحمي ــرق املعالج ــتعرضي ط ــلبي ، مس الس

ــد  ــه ، وق ــه وأنواع ــف مبفهوم ــة إىل التعري ، إضاف

تطــرق املحــارضون إىل جهــود رشطــة رأس الخيمــة 

ف التصــدي للعنــف املــدريس مــن خــال اســتعراض 

خدماتهــا التــي تقدمهــا مــم يســهم ف تعزيــز 

أوارص العاقــات املجتمعيــة وخلــق بيئــة آمنــة 

وســعيدة ، فضــاً عــن تنــاول العديــد مــن املحــاور 

األخــرى التــي تعنــى بالشــأن التعليمــي داخــل 

الــرصح املــدريس ومنهــا القاعــدة الذهبيــة لركــوب 

بالهــدوء وحســن  اللتــزام   ، املدرســية  الحافلــة 

ــات  ــائقي الحاف ــي وس ــرتام للمرشف ــة والح الطاع

واملعلمــي ، املحافظــة عــى ممتلــكات املدرســة 

وعــدم تعريضهــا للتخريــب ، الحــرص عــى متابعــة 

ــأن . ــذا الش ــل به ــدم التكاس ــدروس وع ال

محمــد  راشــد  الدكتــور  العقيــد  أكــد  وقــد     

املجتمعيــة  الرشطــة  إدارة  مديــر  الســلحدي 

رضورة العمــل الجمعــي لتــدارك العنــف املــدريس 

ــذ  ــا تنفي ــة ومنه ــائل كاف ــاب بالوس ــره ف الط وأث

ــدارس  ــة امل ــارة كاف ــتمرار ف زي ــارضات والس املح

واللتقــاء بالطلبــة يك ل يؤثــر ســلباً ف العمليــة 

ــاد  ــة ف الب ــن أســس لتنمي ــي هــي م ــة الت الرتبوي

ــى  ــاء ع ــور ف القض ــاء األم ــل دور أولي ــع تفعي ، م

هــذا الســلوك باســتخدام لغــة الحــوار ، مشــراً بــأن 

ــباب  ــة أس ــى دراس ــل ع ــة تعم رشطــة رأس الخيم

حــالت العنــف املــدريس عــى الطلبــة وتقــدم 

ــة إىل دورهــا ف  ــة ، إضاف ــة الازم املشــورة والتوعي

رعايــة كافــة الرامــج واألنشــطة التــي تدعــم هــذه 

ــز  ــلوكياتهم وتعزي ــل س ــم بتعدي ــود لتوعيته الجه

ــن . ــع اآلخري ــل م ــات التعام إيجابي

m مرور رأس الخيمة تستضيف فريق التوعية المرورية بوزارة الداخلية

m شرطة رأس الخيمة تنظم ورشة مكافحة االتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الداخلية



َعَلٌم يرفرف في سماء بالدي ..
 بوركت برفعه تلك األيادي

محمد بن راشد يرفع َعَلم اإلمارات في ساحة "برج خليفة"
نائب رئيس الدولة : " َعَلم اإلمارات وصل إلى الفضاء تأكيدا على

 جدارة أبنائها كشركاء في صنع مستقبل العالم" .

سعود بن صقر يرفع َعَلم اإلمارات على كورنيش القواسم

 مع االحتفال بيوم تولي
ً
م في الثالث من نوفمبر ، تزامنا

َ
احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة بيوم الَعل

 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مقاليد الحكم. لتعكس المبادرة ثقافة احترام العلم 
 لسيادة الدولة ووحدتها ، بمشاركات رسمية وشعبية وطالبية واسعة جسدت مكانة هذه المناسبة الوطنية في قلوب الجميع.

ً
بصفته رمزا

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قام   

مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، برفع علم دولة اإلمارات العربية املتحدة، ف 

ساحة "برج خليفة" وسط جمع كبر من طلبة وطالبات مدارس الدولة، الذين اصطفوا 

ف استقبال سموه لدى وصوله إىل مقر الحتفال ملوحي بعلم اإلمارات، إيذانا ببدء 

الحتفالت بيوم العلم؛ املناسبة الوطنية السنوية التي تعم مظاهرها الحتفالية كافة 

أنحاء الدولة ومبشاركة كل مكونات املجتمع عى امتداد اإلمارات السبع.

وقال سموه بهذه املناسبة : " علم اإلمارات رمز وقيمة .. يرفعه أبناء الوطن عاليا مبا 

يحققونه من إنجازات وما يصلون إليه من نجاحات تزيده رفعة وشموخا .. وبعد أن 

رأينا علم دولتنا يرفرف ف مناطق عديدة من العامل حاما معه بشائر الخر واألمل 

ف غد أفضل .. تابعناه، والعامل معنا، يرقى إىل عنان السمء وصول إىل الفضاء تحقيقا 

لطموح زايد، وتأكيدا عى قدرة أبناء اإلمارات عى املشاركة بكل جدارة واقتدار ف 

صنع مستقبل العامل".

وأضاف سموه : " علمنا أمانة نسهر عى صونها ونسابق الزمن من أجل رفعتها، وهو 

رشف يذود عنه أبناء الوطن األوفياء بأرواحهم ويفدونه بدمائهم .. ليبقى علمنا دامئا 

عنوانا لوحدتنا وعزتنا وكرامتنا بي الشعوب .. وحافزا لنا ملزيد من التقدم والتطور 

والنمء لوطننا الذي نلتف جميعا تحت رايته .. نحفظ عليه مكانته .. ونكرس له كل 

مقومات النمء ..ونضمن لشعبه كافة أسباب الرفعة والزدهار والرخاء".

وقال سموه : " ف كل مرة نرفع فيها هاماتنا لنطالع علم دولتنا خفاقا شامخا، لبد أن 

نتذكر بكل الوفاء واإلجال تضحيات شهدائنا األبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة 

.. ولبطولت  البذل والعطاء  الراية، وسطروا بدمائهم الزكية أروع ماحم  فداء لهذه 

جنودنا البواسل املرابطي ف ميادين العزة والكرامة .. كل اإلعزاز والتقدير لكل من 

يشارك ف رفعة علم دولتنا التي ستظل عى الدوام قوية بأبنائها .. عزيزة ببطولتهم 

.. مزدهرة بإنجازاتهم ف كل املجالت ".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد دعا األسبوع املايض إىل رفع 

علم الدولة ف تام الساعة الحادية عرشة من صباح الثالث من نوفمر، ضمن التقليد 

السنوي الذي أقره سموه اعتبارا من العام 2013، تزامنا مع الحتفال باليوم الذي توىل 

فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مقاليد 

الحكم واملوافق الثالث من نوفمر من كل عام.

واملحلية  التحادية  الحكومية  الجهات  مختلف  الوطنية  املناسبة  هذه  ف  وشارك 

فضا عن املشاركة املجتمعية الواسعة التي يحرص من خالها املواطنون واملقيمون 

عى التعبر عن مدى انتمئهم وولئهم لدولة اإلمارات وتقديرهم لقيادتها الرشيدة 

وإعزازهم للعلم كرمز لرفعة اإلمارات وشموخها وكرامتها.

إعداد ومتابعة - وليد يوسف الشحي :

مناسبات وطنيةمناسبات وطنية
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السمو  صاحب  أكد 

صقر  بن  سعود  الشيخ 

القاسمي، عضو املجلس 

رأس  حاكم  األعى 

العلم  يوم  أن  الخيمة، 

وطنية  مناسبة  يُشكل 

غالية ورمزاً للرتابط واللحمة املجتمعية التي تنعم بها 

الولء  قيم  تحتها  تتوحد  واحدة  راية  تحت  اإلمارات 

والنتمء وحب الوطن.

أهمية  إىل  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وأشار 

الدولة  تشهدها  التي  والنجاحات  باملنجزات  الحتفاء 

لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  الصعد  مختلف  عى 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

ترسيخ  ف  األثر  عظيم  من  لذلك  ملا  الله"،  "حفظه 

القيم اإلماراتية األصيلة ف أجيال املستقبل يك تتواصل 

املسرة املباركة للدولة.

وقال سموه: "نجتمع ف يوم العلم لنجدد عهود الولء 

رمز  تثل  التي  رايته  حول  ونلتف  للوطن،  والنتمء 

عزتنا ووحدتنا، عاقدين العزم عى مواصلة بذل الجهد 

اإلمارات  اسم  ليظل  املراتب  أعى  إىل  بدولتنا  لرنتقي 

عالياً وتبقى رايتها خفاقة ف سمء العزة والفخر".

رأس  حاكم  السمو  صاحب  مشاركة  خال  ذلك  جاء 

الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر 

القاسمي، ويل عهد رأس الخيمة، ف مراسم "يوم العلم" 

التي نظمتها لجنة احتفالت اليوم الوطني الـ 48 برأس 

الخيمة حيث قام سموه برفع علم الدولة ف منطقة 

املناسبة  وبهذه  القواسم.  كورنيش  عى  العلم  سارية 

الغالية، رفع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أسمى 

السمو  صاحب  أخيه  إىل  والتريكات  التهاين  آيات 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله" 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات 

املسلحة وأصحاب السمو اعضاء املجلس العى حكام 

المارات ومواطني الدولة واملقيمي عى أرضها.

وعّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

هذه  خال  الدولة  علم  برفع  واعتزازه  فخره  عن 

تتزامن  والتي  إمارايت  كل  قلب  عى  العزيزة  املناسبة 

الشيخ  السمو  صاحب  لتويّل  السنوية  الذكرى  مع 

الباد ف  الُحكم ف  نهيان، مقاليد  زايد آل  خليفة بن 

أن  سموه  وأكد   .2004 العام  من  نوفمر  من  الثالث 

اإلمارات  أبناء  فخر  عن  يعر  الَعلَم  بيوم  الحتفال 

األمم  بي  الدولة  بها  تحظى  التي  الرفيعة  باملكانة 

دوماً  تحرص  التي  الرشيدة  وبقيادتهم  والشعوب 

الكريم ألهل  السعادة والعيش  عى توفر كافة سبل 

اإلمارات ولكل من يقيم فوق ترابها، انطاقاً من القيم 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  رسخها  التي 

كأرض  اإلمارات  اسم  املؤسسون، إلعاء  واآلباء  نهيان، 

للتسامح واإلخاء والسام. ونوه صاحب السمو حاكم 

رأس الخيمة برورة مواصلة السعي لنرش هذه القيم 

اإلماراتية النبيلة بي كافة دول املنطقة والعامل لتعزيز 

شعوب  مع  الراقي  اإلنساين  والتعامل  األخوة  روابط 

األرض من مختلف الثقافات.

بن  أحمد  الشيخ  العلم"  "يوم  فعالية  مراسم  حر 

الخدمات  دائرة  رئيس  القاسمي  صقر  بن  سعود 

العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر 

الستثمر  مكتب  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  القاسمي 

بن  صقر  والشيخ  الخيمة،  رأس  بحكومة  والتطوير 

سعود بن صقر القاسمي.

المصدر اإلخباري : وام



سيف بن زايد يرفع َعَلم الدولة 
على سارية مبنى الداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

الدولة عى  علم  برفع  الداخلية  وزارة  نظمتها  التي  الحتفالية  الداخلية  وزير 

إدارات  مباين  كافة  عى  خفاقا  عاليا  رفعه  مع  بالتزامن  الوزارة،  مبنى  سارية 

دولة  احتفال  مبناسبة  للرشطة  العامة  القيادات  مباين  الوزارة وعى  وقطاعات 

اإلمارات بـ "يوم العلم ". وكانت مراسم الحتفال قد بدأت بسام العلم تزامنا 

الدولة رمز علياء  الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، علم  الفريق سمو  مع رفع 

موسيقى  عزفت  ثم  له،  والنتمء  الوطن  فخر  وعنوان  الدولة  ووحدة  الوطن 

الرشطة السام الوطني. شهد الحتفال الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل 

التطوير  مجلس  رئيس  الخييي  حارب  خليفة  الركن  واللواء   ، الداخلية  وزارة 

الوزارة واللواء سامل  الرييس مفتش عام  الدكتور أحمد نارص  املؤسيس، واللواء 

عي مبارك الشاميس وكيل الوزارة املساعد للموارد والخدمات املساندة، واللواء 

مكتوم  عبدالعزيز  واللواء  املدين،  الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  محمد  جاسم 

الرشيفي مدير عام األمن الوقايئ ف الوزارة ، والعميد محمد حميد بن دملوج 

ومديرو  العامون  واملدراء  الداخلية،  وزير  سمو  ملكتب  العام  األمي  الظاهري 

واألفراد  الضباط  وصف  والضباط  املتقاعدين  الضباط  من  وعدد  اإلدارات، 

الداخلية. كم شارك ف الحتفال  العاملي ف وزارة  النسايئ  واملدنيي والعنرص 

الخاصة  األمن  وقوات  الرشطة،  كلية  ف  املرشحي  والطلبة  الضباط،  من  عدد 

 ،71 التحادية  الخاصة  والرشطة  املدين  للدفاع  العامة  والقيادة  الجو،  وجناح 

ومجموعة من طلبة مدرسة زايد الثاين بأبوظبي وطالبات من املدرسة الظبيانية 

للبنات وفرقة موسيقى الرشطة.

شاركت  قد  الخيمة  رأس  لرشطة  العامة  القيادة  وكانت 

بيوم  اإلمارة  احتفالت  إنجاح  ف  واقتدار  فاعلية  بكل 

العلم ، فقد كان حضورها مواكباً لاحتفال الرئييس الذي 

القاسمي،  بن صقر  الشيخ سعود  السمو  شهده صاحب 

الخيمة،  رأس  إمارة  حاكم  لاتحاد  األعى  املجلس  عضو 

القاسمي ويل  الشيخ محمد بن سعود بن صقر  و سمو 

اللواء عي  الرشطة  عام  قائد  متمثلة ف سعادة   ، العهد 

الله  عبد  العميد  النعيمي، وسعادة  علوان  بن  الله  عبد 

والسعادة  الرشطة   عام  قائد  نائب  الحديدي  خميس 

كبار الضباط، ، وبحضور جمع غفر من موظفي الدوائر 

التحادية واملحلية باإلمارة، وطلبة املدارس.

حرص  النعيمي،  علوان  بن  الله  عبد  عي  اللواء  وأكد 

ف  املشاركة  عى  الخيمة،  رأس  لرشطة  العامة  القيادة 

سنوية  وطنية  كمناسبة  العلم  بيوم  الحتفال  فعاليات 

بفعالية   مشيداً  وشعباً،  حكومًة  اإلمارات  فيها  تحتفل 

يوم العلم  التي تعتر واجباً وطنياً يسمح لجميع أطياف 

اإلمارات  دولة  حب  عن  والتعبر  باملشاركة  املجتمع 

وقيادتها، ولذلك نحن نحتفل بهذه املناسبة لنحيي تاريخ 

رمزاً  وشموخ،  عزة  بكل  يرفرف  وعلمنا  الوطن،  أمجاد 

لسيادة الوطن الغايل الذي اجتاز جميع التحديات، وهو 

أكرث قوة ومنعة بنعمة من الله وحده، ثم بإرادة قيادته 

مشاركة  بأن  علوان  بن  اللواء  وأكد  الحكيمة.  املخلصة 

قلوبنا  الغالية عى  الوطنية  املناسبة  بهذه  اليوم  القيادة 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لدعوة  استجابة  تأيت  إمنا 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

العلم والذي  الله لاحتفاء بيوم  الوزراء حاكم ديب رعاه 

بات مناسبة وطنية سنوية توافق الثالث من نوفمر من 

كل عام وهذا اليوم يحمل أيضاً مناسبة كبرة وهي تويل 

رئاسة  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

الدولة. وتقدم اللواء بن علوان بالتهنئة الخالصة إىل مقام 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

الشيخ محمد  السمو  وأخيه صاحب  الله  الدولة حفظه 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

الشيخ  السمو  وصاحب  الله  رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعى للقوات املسلحة ،وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء 

املجلس األعى لاتحاد حكام اإلمارات مبناسبة يوم العلم 

 ، اإلمارايت  العلم  بيوم  الحتفالية  إطار  وف   . اإلمارايت 

عام  مدير  الحميدي  الدكتور محمد سعيد  العميد  شهد 

الخيمة  رأس  لرشطة  العامة  بالقيادة  املركزية  العمليات 

بحضور عددا من السادة الضباط وصف الضباط واألفراد 

القيادة  نظمتها  التي  الحتفالية   ، بالقيادة  والعاملي 

تعبراً  الرشطة  تدريب  معهد  ، ف  املناسبة  بهذه  العامة 

عن حبهم وولئهم للوطن وقيادته الرشيدة .

كم شاركت ف احتفالية ومناسبة يوم العلم جميع مراكز 

الخيمة،  رأس  إدارات رشطة  ومختلف  الشاملة،  الرشطة 

عى  األعام  وتوزيع  املرورية  الدوريات  نرش  تم  كم 

الرشطة،  موسيقى  فرقة  عروض  تقديم  مع  الجمهور، 

استعراض  جانب  إىل  اإلمارة،  وطالبات  طلبة  وعروض 

التي  الخيمة،  رأس  لرشطة  التابعة  الجو  جناح  طائرة 

تحمل علم الدولة وتزين به سمء اإلمارة.

مشاركة فعالة لشرطة رأس الخيمة في يوم الَعَلم

المصدر اإلخباري : وام
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إعداد - إدارة اإلعالم والعالقات العامة



العلم رمز هويتنا
وبسعادة بالغة تحدث عدد من أبناء الوطن ف هذه 

حسن  خالد  الرائد  الحديث  أبتدئ  حيث  املناسبة 

النقبي رئيس قسم الشؤون اإلعامية بالقيادة العامة 

لرشطة رأس الخيمة بالقول: الحتفال بيوم الَعلم الذي 

خليفة  الشيخ  السمو  توىل صاحب  ذكرى  مع  يتزامن 

رئاسة  الله-  -حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

لألرض،  والنتمء  الوحدة  ملعنى  تجسيد  الدولة، وهو 

الكثر  الوطنية و يحمل  الهوية  العلم رمز  كم ويظل 

من املعاين  التي نعتز بها وبالنتمء له، مشراً إىل أن 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة ف  تستمر  أن  إىل  وبجهد صادق  الدولة سعى 

مسرة رفعتها حتى بلغت األفاق .

رمز للهوية الوطنية
ويقول الصحفي عبدالوهاب عبدالله الوهايب من وكالة 

 .. أنباء اإلمارات: إن علم اإلمارات عنوان وطن وشعب 

قصة ولء وانتمء لوطننا الغايل اإلمارات العربية املتحدة 

ليبقى  عالياً  نرفعه  نحن  وها  الوطنية،  للهوية  رمز  فهو 

واجب  وهو  للوطن،  والولء  النتمء  عن  تعبراً  شامخاً 

وشعور يحمله قلب كل مواطن .

أن الحتفال بيوم العلم يعد مناسبة وطنية كبرة، تتوحد 

وفتيات  شباباً  ونساء،  رجالً  الوطن،  أبناء  قلوب  فيها 

وأطفالً خلف راية وطن يفدونه بدمائهم، ليبقى شامخا 

كتعبر عن النتمء إىل اإلمارات وتقديراً لرمزية ومكانة 

العلم ف قلوب أبناء الدولة.

قيادتنا  نهنئ  أن  الفرحة  هذه  نعيش  ونحن  يسعنا  ول 

كبرة  مكانة  من  اإلمارات  إليه  وصلت  ما  عى  الرشيدة 

كانت  وكم  بالبنان،  لها  يشار  التى  الدول  من  لتصبح 

فرحتنا ونحن نشاهد علم الدولة يرفع  ف الفضاء وهذا 

تاكيد عى أن طموحنا ليس له سقف محدد، وستستمر 

علم  تحت  الجميع  وتاحم  تكاتف  ظل  ىف  اإلنجازات 

اإلمارات، وبدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

حكام  واخوانه  الله-  -حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

اإلمارات وأولياء العهود.

راية اإلمارات شامخة
أعصاب  استشاري  الشاميس  سامل  عى  خالد  د.  ويقول 

يشكل  الخيمة:  برأس  الله  عبيد  إبراهيم  مبستشفى 

يوم العلم مناسبة وفرصة سانحة لكل مواطن من أبناء 

اإلمارات، وكل مقيم عى أرضها الطيبة للتعبر عم تكنه 

للوطن، وما يختلج ف صدورهم من  نفوسهم من حب 

مشاعر جياشة تجاه هذا الوطن، كم وميثل تأكيداً عى 

التفاف هذا الشعب حول رايته وإخاصه  للوطن وولءه 

جاسم محمد الفقاعي د. خالد علي سالم الشامسي أحمد يوسف جابر المنصوريعبدالوهاب عبداهلل الوهابي إبراهيم إسماعيل المالكيالرائد خالد حسن النقبي

الَعَلم، حيث تشهد مختلف إمارات الدولة  الثالث من نوفمبر الجاري بيوم  تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
المعاني  على  تأكيدًا  االحتفالية  وتأتي  الرشيدة.  وقيادته  للوطن  االنتماء  يمثل  صادق  مشهد  في  وطنية  احتفالية 
آل  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو  تتزامن مع ذكرى تولي صاحب  أنها  المناسبة، خاصة  التي تحملها  العميقة  الوطنية 
نهيان رئيس الدولة - حفظة اهلل - مقاليد الحكم.  ويعتبر هذا اليوم توثيق لمكانة الَعلم وداللة للعزة ورمز للوحدة 
المنصوري"  "هزاع  اإلمارات  أبن  العام عقب وصول  احتفال هذا  يأتي  قيادتها، حيث  اإلمارات مع  أبناء  لتالحم  وتجسيد 
للفضاء في مرحلة جديدة لمسيرة الريادة والتمكين في مجال الفضاء، وبمشيئة اهلل سيكون علم اإلمارات خفاقا عاليا 

بسواعد أبنائها .
أجرى اللقاءات : النقيب حسن المنصوري

استطالع

الثالث من نوفمبر يوم استثنائي من أيام الوطن 

َعَلُمنا رمز هويتنا...
 يوم الَعَلم مناسبة لتجديد الوالء والتفاني في البناء والعطاء 

ونحن  العام  هذا  الَعلم  بيوم  احتفالنا  ويأيت  لقيادته. 

نعيش فرحة كبرة بوصول أبن اإلمارات للفضاء ف مشهد 

ل ميكن وصفه، وقد تحقق هذا النجاز مبزيد من حرص 

الله  داعيا  األماكن،  كل  ف  الدولة  علم  رفع  عى  أبنائها 

وأن  شامخة  عالية  اإلمارات  دولة  راية  تبقى  أن  القدير 

تحقق دولتنا املزيد من التقدم والرقي .

يوم أستثنائي للوطن 
متقاعد  املاليك ضابط رشطة  إسمعيل  إبراهيم  وتحدث 

ف هذه املناسبة قائاً: أن يوم العلم مناسبة وطنية مهمة 

تحمل ف ثناياها معان سامية ترتبط ف وجدان كل فرد 

بهذا املجتمع، وهو يوم ترتفع فيه الهامات فخرا واعتزازا 

الرشيدة.  وىف  الوطن املعطاء وقيادته  بالنتمء إىل هذا 

هذا الصدد نثمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد إل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

نوفمر(  من  )الثالث  بتخصيص  الله-   -رعاه  ديب  حاكم 

مع   يصادف  والذي  الَعلم،  بيوم  لاحتفال  عام  كل  من 

الله  –حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  تويل  ذكرى 

ورعاه- مقاليد الحكم. نسأل الله تعاىل أن يحفظ حكامنا 

ويحفظها  النعمة  اإلمارات  عى  ويديم  مكروه،  كل  من 

من كل سوء، وأن تكون دولتنا ف املقدمة. كم أبارك ف 

أبننا "هزاع املنصوري" وصوله للفضاء  املناسبة إىل  هذه 

محققاً هذا النجاز للوطن وهو ما  تحقق بدعم واهتمم 

وتشجيع القيادة .

أرواحنا فداء للعلم 
ويرى جاسم محمد الفقاعى مراقب فني بوزارة الثقافة 

وتنمية املعرفة: أن الحتفال بيوم العلم تجسيد للرتابط 

التفافهم  عن  وتعبر  والقيادة،  الشعب  بي  والتاحم 

وحبهم واستعدادهم للتضحية ألجل الَعلم باعتباره رمزاً 

للشموخ والعزة. مشرا إىل أن علم الدولة بات مرفوعاً ف 

الصف األول ف كل اإلحداث الكبرة بفضل سواعد وهمة 

أبنائها، وإننا نشعر بالفخر ملا جسده " هزاع املنصوري" 

وشعبنا  لحكومتنا  مهنئي  الفضاء  ف  اإلمارات  علم  برفع 

اإلمارات  دولة  من  انجازات، جعلت  من  تحقق  ما  عى 

عى موعد سنوي مع تحقيق املزيد من املنجزات .

الثالث من نوفمبر يوم للوطن
بالدفاع  موظف  املنصوري  جابر  يوسف  أحمد  وعر 

مبثابة  الَعلم  بيوم  الحتفال  بالقول:  فرحته  عن  املدين 

لهذا  والنتمء  الولء  قيم  يجسد  الذي  الوطني  العرس 

يعكس  كم  الجميع،  قلوب  عى  والغايل  املعطاء  الوطن 

شعب  بي  الوطني  والتاحم  التضامن  درجات  أقىص 

اإلمارات وقيادته. واحتفالنا بهذا اليوم إمنا يأيت تعبراً عن 

السابقي،  الدولة  مؤسيس  أبائنا  بجهود  واعتزازنا  فخرنا 

والسمو  الوطن  لرفعة هذا  والنفيس  الغايل  بذلوا  الذين 

يوماً  نوفمر(  )الثالث من  ليصبح  اإلمارات خفاقاً.  بعلم 

استثنائياً ف تاريخ الدولة، حيث تقام الحتفالت وترتفع 

صاحب  أطلقها  التي  الوطنية  باملناسبة  ابتهاجا  اإلعام 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب .

األحتفاالت تعبير صادق عن حب الوطن
بيوم  احتفالنا  يقول:  النوخذا  إبراهيم  سامل  املهندس 

صورته  ويرسخ  للوطن  باإلنتمء  الشعور  يفرز  الَعلم 

الجهود  العزم ومضاعفة  لتجديد  مناسبة  الرشفية، وهي 

أن  لسيم  جديدة،  مكاسب  واضافة  لتحقيق  والعمل 

أبناء اإلمارات لهم بصمت مضيئة ف كافة  املواقع وعى 

أستعداد تام للتضحية ألجل الوطن ورفع الَعلم مضيفاً أن 

شعب  اإلمارات وكل من يعيش عى هذه األرض ينتظر 

الغايل  للوطن  وأنتمئهم  ولئهم  عن  للتعبر  الَعلم  يوم 

حبهم  عن  للتعبر  يشرتك  والجميع  الرشيدة،  والقيادة 

يرفرف  حيث  الصدور،  تثلج  مختلفة  بأشكال  لإلمارات 

الَعلم ف كل مكان بالدولة، وتقيم كل املؤسسات والدوائر 

احتفالت ف صورة معرة وصادقة عن حبهم وأخاصهم 

األمن  نعمة  يديم  أن  تعاىل  املوىل  نسأل  والوطن.  للَعلم 

واألمان والزدهار عى هذا  الوطن، وأن يرحم الله شهداء 

الوطن األبرار الذين أستشهدوا ف  الدفاع عن الحق، فقد 

أمضو حياتهم محبي لوطنهم مخلصي لقيادتهم الرشيدة 

الباسلة،  والشجاعة  والتضحية   للتفاين  أمثلة  مجسدين 

الواجب،  أداء  خال  التاريخية  املاحم  أروع  مسجلي 

والشهداء يعدون مثالً ومنوذجاً ألبن اإلمارات.

تظاهرة وطنية في حب الَعلم
فيم قالت أحام سعيد املاس أخصايئ خدمات مكتبة: أن 

التي  املهمة  الوطنية  املبادرات  العلم من  بيوم  الحتفال 

وأضحت  والكبار،  الصغار  نفوس  ف  الَعلم  قيمة  عززت 

مناسبة ينتظرها الجميع بالدولة ليعروا فيها عن حبهم 

وانتمئهم للوطن وللعلم، كم لها أبعاداً وطنية متعددة 

تعكس معاين التاحم بي أطياف الشعب. وهنا ل يسعنا 

نائب  السمو  لصاحب  واإلمتنان  بالشكر  نتقدم  أن  إل 

الذي  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

أطلق مبادرة )يوم العلم( لتتزامن مع ذكرى تويل صاحب 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

مبثابة  اليوم  هذا  وليصبح  الدولة،  رئاسة  الله-   -حفظة 

تظاهرة وطنية تُعر عن وحدة الشعب و قيادته تحت 

َعلم واحد .

أحالم سعيد الماسسالم إبراهيم

االحتفال بيوم الَعَلم بمثابة العرس الوطني 

الذي يجسد قيم الوالء واالنتماء لهذا الوطن 

المعطاء والغالي على قلوب الجميع

,,
َعَلم اإلمارات ... قصة والء 

وانتماء لوطننا الغالي 
اإلمارات العربية المتحدة فهو 

رمز للهوية الوطنية

استطالع
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وياحظ أن الهتمم بالَعلَم م ليس وليد الساعة أو القرن الواحد والعرشين، بل بدأ 

منذ عقد السبعينيات من القرن العرشين، مع قيام دولة التحاد، حيث أكد الدستور 

اإلمارايت الذي صدر ف عام 1971، ف النصوص التي اشتمل عليها، عى هذا الهتمم 

بالَعلَم، فنص عى أن يكون لاتحاد َعلَم، مبوجب املادة )5( منه: "يكون لاتحاد علمه 

وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العلم والشعار، وتحتفظ كل إمارة بعلمها 

الخاص لستخدامه داخل إقليمها".

لذلك ميكن القول أن يوم الَعلَم يعد تعبراً صادقاً عن مشاعر عن روح النتمء لدولة 

اإلمارات، فالعلم ميثل رمزاً وطنياً يلتف حوله الشعب اإلمارايت واملقيمي، وهو يعزز 

ويرز الوحدة الوطنية لتحاد "اإلمارات 7" )إمارة أبوظبي وإمارة ديب وإمارة الشارقة 

وإمارة عجمن وإمارة أم القيوين وإمارة الفجرة وإمارة رأس الخيمة( تحت قيادة 

واحدة لهذه الدولة.    

تعريف العلم )َعلَم( بفتح العي والام يعني راية، وهي عبارة عن قطعة من القمش 

وتختلف  معينة.  دولة  أو  أو عشرة  قبيلة  للدللة عى  رموز  أو  رمز  عليها  منقوش 

من  غرها  عن  تيزها  راية  دولة  ولكل  ألخرى،  دولة  من  وأشكالها  بألوانها  الرايات 

الدول. وأن دراسة األعام تعرف )بالفيكسيلولوجية(، وهي كلمة مشتقة من الكلمة 

الاتينية فيكسيلوم مبعنى علم أو راية)1(.

: مناسبة يوم العلم في دولة اإلمارات:
ً
أوال

يشار إىل العلم بكونه أحد الرموز الوطنية ف الدولة والتي لها دللة يجتمع حولها 

الناس وتساهم ف إبراز وإظهار قوة الدولة، وللعلم بوجه عام ومنه العلم اإلمارايت 

ويتم  عليها،  العلم  هذا  تصميم  تم  التي  األلوان  متعددة ورشوح حسب  تفسرات 

استخدامه ف املناسبات الوطنية، وف الحتفالت التي تشهدها الدولة. 

واألخر  األحمر  "األلوان  يتضمن  فهو  اإلمارات  لدولة  الوطني  بالعلم  يتعلق  فيم 

العلم  طرف  عى  األحمر  وألوان  العربية.  للوحدة  ترمز  والتي  واألسود،  واألبيض 

القريب من السارية، واألخر واألسود واألبيض، والتي تتوزع مساحة العلم، بأقسامه 

األربعة املستطيلة الشكل.

ألوان،  أربعة  إىل  وينقسم  الشكل  مستطيل  فأنه  اإلمارات،  دولة  بعلم  يتعلق  فيم 

الثاثة تقع  األلوان  بالعرض، وبقية  العلم  اللون يقع طرف  القسم األول منه أحمر 

وهذه  األسفل،  ف  األسود  ثم  األبيض  ثم  األخر  باللون  يبدأ  متساو  أفقي  بشكل 

األلوان عبارة عن األلوان التقليدية لألعام العربية التي ترمز للقيم والعادات العربية 

القاسم  أيب  بن  بن رسايا  )عبدالعزيز  الشهر  العبايس  الشاعر  والتي رسمها  األصيلة، 

ف  وعاش  م(،   1349  –  1277( الحي(  الدين  )صفي  بـ  وامللقب  الطايئ(  السنبيس 

الفرتة التي تلت مبارشة دخول املغول إىل بغداد وتدمرهم الخافة العباسية، ما أثر 

عى شعره فنظم بيتاً لكل بحر سميت مفاتيح البحور ليسهل حفظها، وله الكثر من 

دواوين الشعر املعروفة، ولكنه وضع أبياتاً من الشعر جعلت عدداً من الدول العربية 

تتخذ منها أعاماً ترفرف عى الرسايا، حيث يقول الشاعر)2(:

سيل الرماح العوايل عن معالينا          واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا

بيض صنـائعنا سود وقائعنا        خرض مرابعنــا حمر مواضينا

الوقائع  أما  والخر،  واملعروف  للر  التي تيل  األعمل  الصنائع هي  أن  واملعنى هنا 

فهي املعارك، واملرابع هي األرايض الواسعة، واملوايض هي السيوف التي خضبتها دماء 

األعداء بعد النتصار عليهم. والعلم الذي تتخذه الدولة اليوم رمزاً لها، قام بتصميمه 

ف ذلك الوقت شاب إمارايت اسمه )عبدالله محمد املعينة(، تقدم بستة عروض ضمن 

مسابقة شارك فيها املئات لتصميم العلم، وبحافز جائزة نقدية بلغت قيمتها 4000 

وزارة  ف  مناصب  عدة  املعينة"  عبدالله  "معايل:  وقد شغل  الفائز،  للتصميم  درهم 

الخارجية اإلماراتية حتى درجة وزير مفوض.

ألوانه وهي: "األخر،  العربية املتحدة مبجموعة  العلم ف دولة اإلمارات  حيث إن 

واألبيض، واألسود، واألحمر".

اللون األخر: يرمز إىل النمء واألزدهار والبيئة الخراء.

ف حي أن اللون األبيض يرمز إىل الخر والعطاء.

واللون األسود: يرمز إىل قوة أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة.

فيم يتعلق اللون األحمر بتضحيات شهداء الوطن.

ويعتر  الوطني.  والولء  التجمع  مصادر  وأحد  الوطنية  للوحدة  رمزاً  العلم  وميثل 

العلم أحد الرموز الوطنية لدولة اإلمارات، وهو رمز لسيادة الدولة واستقالها والراية 

واألمان  للسام  رمزاً  دولةاإلمارات  علم  ويعد  واألزمنة.  األماكن  جميع  ف  تثلها  التي 

التي  والفعاليات  القومية  املناسبات  إقامة  عند  وبخاصة  والفرح  والسعادة  والتسامح 

طموحات  عن  يعر  وهو  الدولة،  وخارج  داخل  املجالت  جميع  ف  املجتمع  يشهدها 

وآمال الشعب اإلمارايت.

االهتمام بالعلم في دولة االتحاد:
لقد برز الهتمم بالعلم مع بداية قيام التحاد، فصدر قانون اتحادي رقم )2( بتاريخ 

21/12/1971م بشأن علم دولة اإلمارات العربية املتحدة والذي نصت: )املادة1( منه 

واأللوان  واملقاييس  الشكل  عى  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ّعـلّم  يكون  أن  عى 

التالية: "مستطيل طوله ضعف عرضه ويقسم إىل أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم 

العلم  بعرض  طوله  السارية،  من  القريب  العلم  طرف  يشكل  أحمر  لونه  منها  األول 

القريب وطول عرضه مساو لربع طول العلم، أما األقسام الثاثة األخرى فتشكل باقي 

والسفى  بيضاء  والوسطى  خراء  منها  العليا  متوازية.  متساوية  أفقية  وهي  العلم 

سوداء".

القيادة الرشيدة على خطى اآلباء المؤسسون في االهتمام بالعلم:
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  اعتمد 

مجلس الوزراء حاكم ديب، حفظه الله "يوم العلم" باعتباره مناسبة وطنية سنوية تعر 

عن النتمء، وكان ذلك بداية من عام 2013م، والذي يحتفل بها املواطنون واملقيمون 

بدولة اإلمارات من الرجال والنساء والشباب واألطفال تعبراً عن النتمء للدولة وتقديراً 

لرمزية ومكانة العلم، و بأن ذلك تزامناً مع الحتفال بيوم تويل صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- مقاليد الحكم رئيساً لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

ويتم الحتفال بيوم العلم ف دولة اإلمارات ف 3 من نوفمر من كل عام ف تام الساعة 

12 ظهراً.

ويأيت اهتمم القيادة الرشيدة بالحتفال بيوم العلم ف دولة اإلمارات، نظراً ملا يرزه من 

تأكيد للحس الوطني ف كافة املجالت العسكرية والقتصادية والجتمعية، وأن وجوده 

ف املحافل الوطنية والدولية يعد رمزاً وطنياً له أهمية ف دعم النتمء وتعزيز الهوية 

الوطنية اإلماراتية.

رمزية يوم العلم في دولة اإلمارات
يعر يوم العلم عن النتمء لدولة اإلمارات وتشر رمزيته ومكانته للتأكيد عى إعاء 

قيمة الدولة، ورمزية العلم تعر عن النتمء والولء للوطن كشعور لكل مواطن ومقيم 

الشيخ محمد بن راشد آل  املتحدة، )عر عنه سمو  العربية  اإلمارات  عى أرض دولة 

علم  اإلمارات«.  »دولة  نحن  إمارات،  لسنا  أننا  واحدة،  رسالة  "لرنسل  بقوله  مكتوم 

نجدد  دولتنا  احرتام  ورمز  فخرنا  قلوبنا وهو مصدر  واتحاد  رمز وحدتنا  اإلمارات هو 

العهد عى خدمته ورفعته وبذل الروح من أجله(.

لذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

لآلباء  الطاهرة  باأليادي  يذكرنا  العلم  يوم  أن  الله،  الوزراء، حاكم ديب" حفظه  مجلس 

املؤسسي التي رفعت العلم مع إعان قيام دولة التحاد، ويستحر التضحيات التي 

أبقت العلم مرفوعاً، مع تذكر املنجزات واملكتسبات لدولة اإلمارات.

وف يوم الحتفال بيوم العلم تقوم الوزارات واملؤسسات واملواطنون واملقيمون برفع علم 

دولة اإلمارات عى املباين "الجهات الحكومية، واملؤسسات العامة والخاصة، واملنازل"، 

ويرمز  الرشيدة،  وقيادتها  اإلمارات  لدولة  والنتمء  الود  عمق  عن  التعبر  من  كنوع 

لاستعداد للعطاء من أجل أن تظل دولة التحاد قوية ومتقدمة ف جميع املجالت.

الهوامش والمراجع:
)1( املوقع عى شبكة املعلومات الدولية ف 11 أكتوبر 2017 م:

)2( سامل حميد، ماذا تعرف عن دولة اإلمارات العربية املتحدة وعن املواطن اإلمارايت؟، 

ديب، مركز املزماة للدراسات والبحوث، ط1، 2012م، ص23 .

د.عادل عبد الجواد محمد الكردوسي- 
خبير بوزارة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات 

يوم الَعَلم 
مناسبة وطنية 

إماراتية 
يمثل يوم العلم في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مناسبة وطنية 

يلتف ويجتمع حولها الجميع ابتهاجًا 
بهذا اليوم االحتفالي في المجتمع، 

وتعبيرًا عن االنتماء لهذا الوطن، وإعالًء 
للقيمة الرمزية للعلم، حيث يشارك 

في هذا اليوم الجميع بداية من 
القيادة الرشيدة للدولة، والمواطنين 

والمقيمين على أرض دولة اإلمارات.

مناسبات وطنيةمناسبات وطنية
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جاء ذلك خال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة 

ويل  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  و 

عهد رأس الخيمة العرض العسكري "حصن التحاد 6" الذي 

نفذته القوات املسلحة مبختلف وحداتها مبنطقة "الجزيرة 

عى  املقيمي  و  الوطن  أبناء  من  كبر  أمام جمع  الحمرا" 

املتطورة عى  القتالية  بإمكاناتها وقدراتها  للتعريف  أرضه 

مختلف املستويات. و أشاد سموه باإلمكانيات و القدرات 

الرشيدة  القيادة  توليها  التي  و  املسلحة  لقواتنا  املتطورة 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله"  "حفظه  الدولة 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

بن  الشيخ محمد  السمو  الله" وصاحب  "رعاه  ديب  حاكم 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات 

املسلحة أولوية قصوى ما جعل منها سدا منيعا يقف حائا 

عن  الذود  و  الوطن  لحمية  كافة  التحديات  مواجهة  ف 

صاحب  عر  و  واستقراره.  أمنه  عى  والحفاظ  مكتسباته 

باألداء  القاسمي عن فخره  بن صقر  الشيخ سعود  السمو 

املتكامل  والتنسيق  العرض  ف  املشاركة  للوحدات  املتميز 

مع األجهزة األمنية املختلفة و مستوى التدريب العسكري 

تنفيذ  ف  املسلحة  القوات  أفراد  إليه  وصل  الذي  املتقدم 

عالية  احرتافية  و  دقة  بكل  إليهم  املوكلة  املهام  مختلف 

منتسبي  لجميع  املستمر  التأهيل  و  التدريب  يعكس  مبا 

وحدات القوات املسلحة عى استخدام مختلف و أحدث 

املعدات و كيفية التعامل معها.

القوات  من  الوطن  شهداء  تضحيات  أن  سموه  أكد  و 

تثل  الدولة  األمنية ف  األجهزة  فروع  مختلف  و  املسلحة 

خدمة  ف  تفانيهم  و  اإلمارات  أبناء  إخاص  عى  شاهدا 

وطنهم بكل غال و نفيس مشددا عى أن تضحياتهم ستظل 

فخر  ووسام  اإلمارات  تاريخ  ف  نور  من  بحروف  محفورة 

واعتزاز عى صدر كل أبناء اإلمارات.

كم شهد العرض الشيخ عمر بن صقر القاسمي و الشيخ 

أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمرك رئيس هيئة 

أحمد  الشيخ  و   " راكز   " القتصادية  الخيمة  رأس  مناطق 

بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة 

برأس الخيمة و الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي 

والتطوير  الستثمر  مكتب  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

بن صقر  بن سعود  الشيخ صقر  و  الخيمة  رأس  بحكومة 

القاسمي.

و شاهد الجمهور خال العرض العسكري "حصن التحاد 

برأس  الحمرا"  "الجزيرة  منطقة  ف  تنظيمه  تم  الذي   "6

طيب  زايد  أبناء   " املسلحة  قواتنا  من  تشكيات  الخيمة 

األشداء  جنودنا   " الله  حفظه  خليفة  جنود  و  ثراه  الله 

أي  وجه  ف  لاتحاد  منيعا  حصنا  يقفون  الذين  األوفياء 

ف  البطولة  آيات  وأروع  أسمى  يقدمون  مخرب  أو  طامع 

الصمود و الذود عن حياض الوطن ومكتسباته .. مؤمني 

بدورهم ف حمية األمن و رفعة راية الوطن عالية خفاقة. 

و نفذ نخبة من جنود اإلمارات البواسل املنتسبي للقوات 

صورة  قدمت  النوعية  العمليات  من  مجموعة  املسلحة 

واقعية ملا يحدث ف حالت الحرب ومواجهتها بكل شجاعة 

ستظل  املسلحة  القوات  أن  مفادها  رسالة  إليصال  وذلك 

الحصن الحصي و الدرع املتي ضد كل من تسول له نفسه 

هذا  ومقدرات  وإنجازات  املواطن  و  الوطن  بأمن  العبث 

الوطن العزيز و ف ظل الظروف الراهنة وغر املستقرة ف 

الرد  ف  كبرة  قدرات  املسلحة  قواتنا  أفراد  يظهر  املنطقة 

الشخصيات  حمية  و  املنظمة  اإلرهابية  العمليات  عى 

البارزة ف ظل عدم الستقرار الذي تشهده املنطقة وذلك 

ف املناطق السكنية و املدن املأهولة بالسكان ف مواجهة 

اإلرهاب وحالت الشغب وغرها من السيناريوهات التي 

تظهر التفاعل و التنسيق بي مختلف الوحدات العسكرية 

سواء الرية أو البحرية و الجوية و حرس الرئاسة. ) وام (.

حاكم رأس الخيمة يشهد العرض العسكري »حصن االتحاد« 
سعود بن صقر : »القوات المسلحة درع الوطن وسيفه وجنودها البواسل رمز العزة و الكرامة«  

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة أن القوات المسلحة اإلماراتية درع الوطن 
و سيفه و الرادع لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بمقدراته ومكتسباته أو السعي لنشر الفوضى واألفكار الهدامة في دول المنطقة 

و إلحاق الضرر بشعوبها ، مشددا على أن رجال القوات المسلحة و جنودها البواسل هم رمز العزة و الكرامة و أن تضحيات شهدائها األبرار 
ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

 بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة..
قيادة شرطة رأس الخيمة تنظم أولى المجالس الشرطية حول »التسامح«

التسامح شريك أساسي في برامج وخطط اإلمارات

 وتضمــن املجلــس أربــع جلســات حواريــة  اســتضاف  خالها الشــيخ 

ــرأس  ــدين ب ــرة الطــران امل ــس دائ ــن ســلطان القاســمي رئي ســامل ب

ــرأس  ــم ب ــرة املحاك ــس دائ الخيمــة، وســعادة أحمــد الخاطــري رئي

ــار  ــل مستش ــن هاش ــد ب ــد حمي ــور محم ــعادة الدكت ــة، وس الخيم

القيــادة العامــة للقــوات املســلحة للشــؤون الدينيــة، وســعادة 

ــخ.  ــب وباحــث ف التاري ــور كات ــه عــي الطاب ــد الل ــور عب الدكت

 

التسامح ثقافة
حيــث قــال الشــيخ ســامل بــن ســلطان القاســمي رئيــس دائــرة 

ــادة  ــرى ق ــزاز ن ــر واعت ــكل فخ ــة : ب ــرأس الخيم ــدين ب ــران امل الط

الدولــة يســعون نحــو إســعاد شــعبهم، وليكــون الشــعب ف املقدمــة 

، وذلــك مــا أثبــت مــن خــال وصــول " هــزاع املنصــوري" إىل الفضاء 

ــن  ــا مل يك ــراغ م ــن ف ــأيت م ــذا مل ي ــارايت ، وه ــاء إم ــد فض كأول رائ

ــة مســتدامة  ــج وثقاف ــدة النظــر ومنه ــة بعي ــط ورؤي ــاك تخطي هن

للتســامح تتعامــل بهــا الدولــة ف منهجهــا مــع العــامل أجمع.ومنهــا 

أن 200 جنســية اليــوم تعيــش عــى أرض املحبــة والتســامح ) 

اإلمــارات( ، وهــذا بحــد ذاتــه تكريــس ملبــدأ وثقافــة التســامح التــي 

ــا الرشــيدة. ــاد وقيادته ــا الب تنتهجه

منهج حياة
فيــم قــال ســعادة املستشــار أحمــد محمــد الخاطــري رئيــس دائــرة 

املحاكــم بــرأس الخيمــة : تتبنــى القيــادة الرشــيدة للبــاد كل عــام 

قيمــة مــن قيــم األخــاق، والعــام الحــايل نعيــش مــا تثلــه قيمــة " 

التســامح" وهــذه بحــد ذاتهــا تثــل منهجــاً للحيــاة، ولــو اســتعرضنا 

تاريــخ تأســيس الدولــة ناحــظ أن الراحــل املغفــور لــه الشــيخ زايــد 

عــاىن الكثــر مــن التحديــات التــي واجهتــه، لكنــه رحمــه اللــه تغلب 

عليهــا بتطبيــق مبــدأ ) التســامح(. فتحولــت البــاد مــن التكويــن إىل 

التمكــي عــر ثقافــة التســامح والتــي تعتــر مــن القيــم الراســخة ف 

الــرتاث اإلمــارايت واملتجــذرة ف أخــاق  أهلهــا.

سعداء متسامحين 
ــن هاشــل مستشــار  ــد ب ــور محمــد حمي ــر ســعادة الدكت وذك

ــن  ــة: الدي ــوات املســلحة للشــؤون الديني ــة للق ــادة العام القي

النصيحــة ، فــإذا عشــنا اإلميــان بصــدق حلــت كل مشــاكلنا مــع 

العــامل، وإذا صدقنــا مــع اللــه ســوف لــن نعــاين مــن مشــكلة أو 

تعقيــد ف الحيــاة، ومــن هــذا نخلــص إىل أن التســامح يــأيت مــن 

صفــاء الرسيــرة ونقائهــا وصــدق التوجــه مــع اللــه. فــإن وفقنــا 

ــة  ــم بنعم ــامحي ننع ــعداء متس ــنعيش س ــه ، س ــذا التوج له

األمــن واألمــان والطأمنينــة، وهــذه كلهــا ناتجــة عــن التســامح 

ــلم أســوة حســنة،  ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــا ف رســول الل ولن

فكــم مــر عليــه، مــن أهــوال لكنــه كان متســامحاً مــع الجميــع 

، وألن خلقــه القــرآن آثــر التســامح كمنهــج نــرش مــن خالــه 

ــاً  ــك مث ــد ، ونهــج اإلســام الحنيــف. ومــن ذل ــدة التوحي عقي

نتخــذ مــن واقعنــا الحديــث نهــج الراحــل املغفــور لــه الشــيخ 

ــه فقــد جســد ف املجتمــع أســس التســامح ،  ــد رحمــه الل زاي

فبنــى نهضــة وحضــارة وعمــران.

نهضة وحضارة
ــب  ــور كات ــه عــي الطاب ــد الل ــور عب ــال ســعادة الدكت ــم ق في

ــا  ــامح ، م ــى التس ــر معن ــدرك الكث ــخ: ل ي ــث ف التاري وباح

ــل األول  ــى الرعي ــر ع ــا م ــارات وم ــاء اإلم ــرة بن ــوا س مل يدرك

، ومنهــم الراحــل املغفــور لــه الشــيخ زايــد مــن صعــاب ومــا 

عاشــه مــن معانــات خــال مســرة تكويــن اإلتحــاد واملعضــات 

التــي تعــرض لهــا، وكان صــره عليهــا كالجبــال منتهجــاً " 

ــاء وإرســاء هــذه النهضــة و الحضــارة  التســامح" كطريــق للبن

التــي نراهــا اليــوم ، يقصدهــا القــايص والــداين بلهفــة وشــغف، 

ــاء ،  ــامح ف البن ــبل التس ــون س ــج املؤسس ــا مل ينته ــن م مل تك

ــاء اإلنســان قبــل غــره. بن

وقــد خلــص املجلــس الرشطــي الــذي اتخــذ مــن " التســامح " 

عنوانــاً لــه إىل توصيــات عــدة منهــا:

ف  تعايــش  كثقافــة  والعــدل  التســامح  ثقافــة  تكريــس   -

املجتمــع.

- تعميــم صيــغ التســامح عــى جميــع مرتــب وزارة الداخليــة 

النظريــة  ف  يتبــع  كمنهــج  البــاد  ف  العامــة  والقيــادات 

والتطبيــق.

- لبــد مــن إيجــاد برامــج حقيقــة للتســامح ل افرتاضيــة 

وتدريــب األفــراد عليهــا.

- اســتحداث جوائــز تحفيزيــة للمجتمــع خاصــة بتطبيــق 

)التســامح(.

ــة  ــر وصي ــه، ع ــن وتطبيقات ــىء للدي ــم الخاظ ــح الفه - تصحي

ــاج. ــي الع ــوى(، فه ــه ) التق الل

ــي ف  ــوازع الدين ــاء ال ــة ، وأحي ــارضات الديني ــف املح - تكثي

ــع. املجتم

- العمل عى نرش ثقافة التسامح ف أوساط املجتمع.

- اعتبــار  مبــدأ  التســامح لإلصــاح وبنــاء اإلنســان قبــل عقابــه 

إن أخطــئ.

وف ختــام املجلــس كــرم ســعادة العميــد عبــد اللــه الحديــدي 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة املهنــدس الشــيخ ســامل 

ــرأس  ــدين ب ــران امل ــرة الط ــس دائ ــمي رئي ــلطان القاس ــن س ب

ــن  ــث ع ــاركوا بالحدي ــن ش ــة، وأصحــاب الســعادة الذي الخيم

ــة. ــة الحواري ــامح" ف الجلس ــم التس "قي

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة 
 للتسامح" بمبنى )الشهيد طارق الشحي( في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ضمن مبادرات 

ً
 شرطيا

ً
الداخلية "مجلسا

وزارة الداخلية المستمرة للتسامح على مستوى الدولة  لعام 2019، أكدت من خالله على )أن اإلمارات جعلت من التسامح 
 في برامجها، باعتباره قيمة أساسية وليست مضافة، ودعت إلى ضرورة التمسك بقيم التسامح(، بحضور العميد 

ً
 أساسيا

ً
شريكا

عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة وسعادة العميد محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات 
المركزية بالقيادة العامة وسعادة العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات رأس الخيمة.

إعداد : سعد الدغمان

مجالستقرير
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تحقيق

تحتكر أوقاتهم
 وتجرهم  لالنعزال..

تحتكر أوقاتهم
 وتجرهم  لالنعزال..

"البوبجي" معارك حامية.. 
أبناؤنا أسرى صفحاتها

"البوبجي" معارك حامية.. 
أبناؤنا أسرى صفحاتها

يراها كثيرون بأنها لعبة مثيرة بشكل غير طبيعي، وأنها تغرس في اإلنسان فكرة االنتقام والتعذيب والتنكيل وتعتبرها أمورًا 
)ترفيهية وممتعة(. ببساطة هي تعمل على قتل مشاعر اإلنسانية في نفوس مستخدميها. كما يعتبرها البعض سببًا رئيسيًا 

لفقدانهم عالقاتهم األسرية وروابط صلة الرحم، لما تسببه من احتكار لوقت وتفكير مستخدمها لدرجة انعزاله عن كل ما يدور حوله 
. بينما يظن البعض بأن لعبة " ببجي " هي مصدر للتسلية وقضاء وقت الفراغ واالستمتاع، وأنها ال تشكل أي خطر، ويؤكدون أن 

الضجة المثارة حول اللعبة ال معنى لها. ما بين شكاوى األمهات والزوجات من سيطرة هذه اللعبة على حياة أبنائهم أو أزواجهم 
وأقاربهم، وما بين الرغبة في مواكبة تطورات هذا العصر في مجال األلعاب االلكترونية ، وأمام صراع ال ينتهي بين إيجابيات هذه 

األلعاب وسلبياتها ، نتوقف أمام آراء مختلفة نتناولها في هذا التحقيق .

هوس اللعب
األستاذة هند البدواوي )مستشارة نفسية و تربوية( تقول:  أن لعبة البوبجي وغرها من 

األلعاب اإللكرتونية ذات التوجه العنيف، تساهم بشكل كبر ف خلق نوع من التحدي 

بي الفئات العمرية التي تقوم بخوض تجربتها،  إل أن البعض يتمدى ف اللعب للوصول 

إىل درجة الهوس والتأثر عى التوجهات السلوكية للفرد، خاصة من فئة األطفال لقلة 

نضجهم وبالتايل ضعف قدرتهم عى التحكم ف اإلنفعالت . باإلضافة إىل التأثر املبارش 

ف ضعف التواصل الجتمعي مع األهل ، وتكوين شبكة عاقات إلكرتونية يبدأ الطفل 

أو املراهق بالعيش ضمن أسوارها دون إدراك ملخاطر وتبعات النجراف وراء الهيمنة 

الدماغية التي تؤثر ف توجهاته السلوكية بشكل عام.

 مم ينعكس عى بعض السلوكيات وظهور بعض األعراض منها )رسعة الستثارة وشدة 

استخدام  النوم،  الوزن وقلة  الصحية كفقدان  املشاكل  الشهية، بعض  النفعال، فقدان 

أسلوب العنف اتجاه اآلخرين، سهولة استغاهم من قبل الغرباء سواء مادياً أو جنسياً، 

كم أن بعض الحالت قد تصل للرسقة لتوفر املبالغ املالية التي تساعد الاعب لانتقال 

إىل مراحل متقدمة ف اللعبة(. 

استحواذ على العقول
األرسية  العاقات  ف  واستشارية  تربوية  )أخصائية  عطية  نارميان  الدكتورة  وترى 

وقد  اليوم،  والناشئي  لألطفال  الشاغل  الشغل  أصبحت  اللعبة  هذه  إن  والسلوك(: 

الدراسات  أثبتت  فقد  كبرة،  مخاطر  ميثل  مم  واهتمماتهم،  عقولهم  عى  استحوذت 

أن ممرسة األطفال أللعاب الفيديو التي تعتمد عى العنف، ميكن أن تزيد من األفكار 

أفام  من  رضراً  أكرث  تكون  قد  األلعاب  هذه  أن  كم  عندهم،  العدوانية  والسلوكيات 

العنف التلفزيونية، أو السينمئية، ألنها تتصف بصفة التفاعلية بينها وبي الناشئ وبي 

من ميارسها من رشيحة األطفال، وتتطلب من الناشئ أو الطفل أن يتقّمص الشخصية 

العدوانية  الخيالية  الشخصيات  ويتقمصون  بها  يتأثرون  أنهم  أي  ليلعبها  العدوانية 

باعتبار  العدوان والقتل والعنف  املوجودة بهذه األلعاب، ولذلك تيل شخصياتهم إىل 

هذه السلوكيات شيئًا طبيعيًا، وهو ما يساعد عى تدمر الشخصية لدى كل من ميارس 

هذه األلعاب. 

وعن أساليب الوقاية من مخاطر هذه اللعبة تقول د. نرميان من املهم انتقاء األلعاب 

اإللكرتونية املناسبة ألعمر األبناء والتي تهتم بالتحفيز وتنمية التفكر، كم أنه يجب عى 

لتقليل استخدام هذه  الناشئي واألطفال عى ممرسة هوياتهم كوسيلة  اآلباء تشجيع 

األلعاب. باإلضافة إىل رضورة املراقبة واملتابعة الدامئة وتحديد املدة املخصصة للعب.

تكوين عالقات فاشلة
وتقول علياء الحرمي )مدرب معتمد(:  تصدرت لعبة "ببجي" ف اآلونة األخرة جميع 

ألعاب )أون لين( فغدت كالعدوى منترشة بي جميع فئات املجتمع و خصوصاً فئات 

األطفال و املراهقي و الشباب، فمن وجهة نظري مل أسمع فائدة واحدة تشفع لهذه 

الجهد  و  للوقت  مضيعة  هي  تاماً  العكس  إمنا  بها،  اللعب  عى  تشجعني  أو  اللعبة 

النفوس  ألصحاب  خصب  مرتع  أنها  كم  فاشلة،  عاقات  تكوين  ف  وسبب  الصحة،  و 

والعبث  والحتيال  والنصب  التهديد  و  كالبتزاز  الرديئة  نشاطاتهم  ملمرسة  املريضة 

بعقول األطفال و املراهقي والشباب وجرهم نحو هاوية التجار باملخدرات واملمنوعات 

كثراً  أثرت  عليها  واإلدمان  اللعب  كرثة  أن  والجتمعي.كم  الديني  فكرهم  وتخريب 

اقرتاف  ناهيك عن  الطاق بسببها  ارتفاع نسبة  وبشكل سلبي جداً عى املجتمع مثل 

قضايا مخلة بالرشف و الخيانة .

هيا القاسم عادل آل علي إسراء السامرائي ناريمان عطية علياء الحرميهند البدواوي

 تحقيق : همسة يونس

تحقيق
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تحقيق

فاطمة أبوصفية شافع النياديمعين عباد فيرى إيمان الرفاعيياسمين الخالدي

تحقيق

استنزاف ألوقات األطفال والمراهقين
فيم تقول هيا القاسم )مدربة تفكر إبداعي(: بأن هذه اللعبة تتسبب باستنزاف أوقات 

يسبب  الذي  الشديد  الرتكيز  من  حالة  ف  وتجعلهم  كبر،  بشكل  واملراهقي  األطفال 

التوتر العايل تجاه أي مؤثر قد يتعرضون له، مم يؤثر عى صحتهم النفسية. وترى هيا 

أن أسباب اإلدمان عى هذه اللعبة وغرها من األلعاب اللكرتونية يرجع لعدة عوامل، 

فاللعبة تبدأ مبحاكاة قصة، ثم تتدرج أحداثها بطريقة تجعل الاعب بحالة استثارة دامئة 

ملجريات اللعبة ورغبة باستكمل األحداث. ومبا أن الشباب سباقي للمنافسة والتحدي، 

فذلك يجعل التعلق بهذه األلعاب أمراً سهاً.  لذلك لبد من ضوابط واضحة للحد من 

مخاطر هذه اللعبة .

تجعل فكرة القتل مقبولة
لألم  الجامعية  الكلية  ف  ومحارضة  النفس  علم  )ماجستر  السامرايئ  أ.إرساء  وترى 

والعلوم األرسية (: بأن اإليجابية الوحيدة للعبة )البوبجي( هي التسلية، بينم تطغى 

عليها السلبيات، فهي مصممة لجعل فكرة القتل والعدوان فكرة مقبولة لدى األطفال 

والشباب، مم يساهم ف ظهور مشكلة التنمر عى السطح . وتؤكد أن كرثة استخدام 

هذه اللعبة من طرف األطفال واملراهقي تتسبب بحدوث مشكات ف الرتكيز والنتباه 

والذاكرة مم يؤدي إىل صعوبات ف التعلم. 

كم أن انتشار استخدام هذه اللعبة ف سبيل الكسب املادي من خال تحقيق أكر عدد 

الاعبي، يسهم ف تدمر  يتم تصميمها من قبل  التي  الفيديو  من املشاهدات ملقاطع 

لعبة ببجي ف  بينم تحرصها  اإلبداع  استثمرها ف  يتم  أن  التي يفرتض  الشباب  طاقة 

القتل والتدمر واإلرهاب وإلغاء قيمة التعاون. وتؤكد السامرايئ عى رضورة لجوء األرسة 

للحصول عى  اللكرتونية،  األلعاب  إدمان  إىل  البن  نفيس ف حالة وصول  أخصايئ  إىل 

املساعدة الازمة وفق ما يتمىش مع منط الشخصية.

عالم افتراضي  
خطورة  حول  يوجد خاف  ل  فيقول:  البرشية(  التنمية  ف  )مدرب  عي  آل  عادل  أما 

األلعاب العنيفة عى أطفالنا، لكن طريقة التعامل مع األبناء ف حال وقوعهم فريسة 

إلدمان األلعاب اإللكرتونية هو ما يثر الخاف بي األهل، فهناك من يتعامل مع املوضوع 

بعنف، وهناك من يتعامل معه بامبالة وهناك من يحاول أن يجد األسلوب الصحيح، 

فبالدرجة األوىل يجب توعية األطفال الصغار بأخطار األلعاب اإللكرتونية، وتعويدهم 

عى التعامل مع العامل الحقيقي، ألن من  الستهتار تعلق األطفال باأللعاب اإللكرتونية 

أو تركهم يلعبون للتخفيف من نشاطهم والسرتاحة من عناء الهتمم بهم، رسعان ما 

ينعكس بشكل كاريث عى صحتهم النفسية، كم يجب أن ميتلك األطفال ومنذ الصغر 

ما مييزهم عن أقرانهم من مهارات ومواهب تأل وقتهم وتبعدهم عن أخطار اإلدمان 

األلعاب ل يتوقف عى األطفال واملراهقي  السلبي لهذه  التأثر  أن  جميعها. كم يرى 

بل ميتد إىل الكبار، حيث يتسبب السهر املتواصل ف تأخرهم عن العمل مم قد يعرض 

املوظف إىل خسارة عمله ،أو عدم الرتكيز والتسبب ف تعطيل العمل . إن  هذا النوع 

من األلعاب له خطورة كبرة  تجعل اإلنسان شارداً عن حياته ومهماً بواجباته اليومية 

،يهرب من واقعه ليعيش ف عامل افرتايض .

اختطاف من نوع آخر
د. ياسمي الخالدي )أخصايئ تربوي ومستشار أرسي ونفيس( ترى: أن لعبة الكرتونية قد 

رسقت عقول األطفال والشباب وتركيزهم واستولت عى حياتهم الشخصية وجزءاً من 

أموالهم، وباعتقادها فإن هذه اللعبة هي عملية اختطاف من نوع آخر، ففي البداية 

تكون ممرسة اللعبة لدى الطفل أو املراهق بإرادتهم  لتتحول شيئاً فشيئاً إىل إدمان، 

فتعلمهم العنف والستمتاع  والتفنن بالقتل و الرتويج لألسلحة والرصاص، وتجر كل من 

ميارس اللعبة عى الهرب من عامل )واقعي( خطر إىل آخر افرتايض أخطر  ،وتظهر املعامل 

و األسلحة و حتى األشخاص بشكل قريب جداً من الواقع، مم يساعد ف نقل الاعب 

ليعيش ف عزلة واقعية و معركة افرتاضية.  

تسببت بمشكالت أسرية
أما املستشار األرسي معي عباد فرى: أن تسليط الضوء عى لعبة "البوبجي" ف اإلعام 

منحها كل هذه الضجة، حتى أن البعض قد مارسها من باب الفضول لكنها تحولت إىل 

الشباب وتخلق  الطفولة وتغر منهجية  اللعبة تعدم  . ويؤكد أن هذه  مصدر لإلدمان 

فتنة كبرة داخل األرسة وبي األصدقاء، وتوهم لعبيها بأنهم أصحاب دور قيادي من خال 

استخدام العنف والقتل . ويضيف أن رغبة األهل ف التخلص من مشكات األبناء يدفعهم 

إىل تركهم فريسة لهذه األلعاب دون أن يشعروا ، مم يسهم ف انجراف األبناء ف إطار 

إهمل األهل أو انشغالهم ف ضغوطات الحياة . وعن إحدى القصص الطريفة حول لعبة 

ببجي يقول: إن أحد األشخاص قد أطلق اسم " ببجي " عى ناقته . 

الخوف  من حالت  العديد  أنها سببت  معي  فيقول  ببجي  للعبة  السلبية  اآلثار  عن  أما 

والتبول الليي لدى األطفال، كم أنها تسببت بالعديد من املشكات األرسية بسبب اللعب 

ف فرق تتضمن رجالً ونساًء مجهولي. 

إقامة عالقات غير سليمة
األستاذة إميان الرفاعي )محامية( ترى: أن أسلوب اللعبة القائم عى التعارف املفتوح  دون 

يخلق  أشخاص مجهولي، مم  مع  سليمة  إقامة عاقات عشوائية غر  إىل  يؤدي  ضوابط 

ف  األبناء  ويوقع  اللعبة  إطار  خارج  قرب  عن  األشخاص  هؤلء  ملعرفة  بالفضول  شعوراً 

مشكات مدمرة. وعن إحدى الحالت التي مرت عليها تحدثنا الرفاعي: عن فتاة تعرفت 

من خال اللعبة عى شخص من دولة أخرى، وقررت السفر للتعرف عليه عن قرب لتقع 

ف مشكلة كبرة قضت عى مستقبلها . مؤكدة عى  رضورة رقابة األهل عى املجموعات 

التي ميارس معها أبناؤهم اللعبة . 

تخلف مشكالت صحية
الدكتورة فاطمة أبوصفية )طبيبة عامة وكاتبة ف الصحة والوعي النفيس( تؤكد: أن هناك 
العديد من اآلثار النفسية والصحية عى حياة املراهقي والشباب، فاملراهقة مرحلة بناء 

ومستمر،  طبيعي  بشكل  تحفيزه  يتم  عصبي  مسار  إىل  سيتحول  السلوك  تكرار  فإن  لذا 

ومبا أن املراهق يعيش بشكل متواصل السلوك السائد ف هذه اللعبة، وهو سلوك العنف 

والتدمر واملنافسة السلبية بكامل مشاعره، فبالتأكيد سينعكس ذلك عى حياته وطريقة 

تفكره . 

جسمنياً  الطاقة  هذه  واستهاك  عظيمة  طاقة  الشباب  إن  أبوصفية  الدكتورة  وتقول 

وشعورياً ف هذه اللعبة يعطلهم عن القدرة عى ممرسة أنشطة أخرى أكرث نفعاً فكرياً 

وروحياً وجسدياً . 

عى  قدرة  أكرث  تجعله  حوله  الحاصلة  والتأثرات  بجسده  اإلنسان  وعي  أن  إىل  وأشارت 

التحكم به ، بينم تنخفض هذه القدرة كلم انخفض تركيزه، وهذا ما يحدث أثناء تركيز 

الشخص ف ممرسة هذه اللعبة حيث يتسبب ذلك مبشكات ف الرقبة والظهر وتنميل 

األقدام باإلضافة إىل مشكات الجهاز البويل . 

التوعية بمخاطرها
الدكتور شافع النيادي )مستشار أرسي( يقول: أن الدور املجتمعي ف التوعية مبخاطر 

هذه اللعبة مهم جداً، كم أنه يجب أن يكون هناك تعاون بي أولياء األمور لتوعية 

وجهة  فمن  املنزل.  ف  األبناء  بإبقاء  رغبة  اللعبة  لهذه  فريسة  تركهم  وعدم  أبنائهم 

نظره أن لعبة ببجي ليست لعبة عادية ، فهي تقوم عى التعصب والكراهية والتدمر 

السلبية  السلوكيات  ف  متمثلة  املتطرفة  أفكارها  لنرش  تسعى  مجموعات  وتقودها 

السعادة  واملراهقي عر مشاعر  األطفال  لدى  تثبيتها  يتم  التي  الائقة  واأللفاظ غر 

والشغف والستمتاع أثناء اللعب . واألمهات أكرث من يعاين من تأثر هذه اللعبة عى 

أبنائهم وأزواجهم، فهي تتسبب ف ترد األبناء وعصيانهم وإهمل األزواج وانفصالهم 

عن الحياة األرسية . كم يشر إىل أن الكثر من األهل يخلطون بي الرعاية والرتبية، 

فرناهم يقومون مبهمة الرعاية عى أكمل وجه، لكنهم ل يربون بشكل سليم، تاركي 

أبناءهم لهذه األلعاب لرتبيهم عى العنف والعدوان والقتل وتلك كارثة كبرة . 

ف الوقت ذاته يرى معظم الشباب من مستخدمي لعبة ببجي  أن هذه اللعبة تنحهم 

الكثر من اإلثارة والسعادة، ف حي يراها آخرون هوساً مدمراً يجب مجابهته. ويبقى 

من  األبناء  مع  قوية  عاقة  وبناء  واملراهق،  للطفل  الجتمعية  والتنشئة  األرسة  دور 

خال الحوار والستمع واملشاركة، هو النقطة الفاصلة التي تقي أبناءنا من النجراف 

نحو مخاطر هذه اللعبة  .

 ببجي .. تعمل على 
قتل اإلنسانية في 
نفوس مستخدميها 

ضرورة تفعيل اإلرشاد 
األسري والمدرسي 
والنفسي واالجتماعي، 

إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

يوم الَعَلم 
حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة بـ “ يوم الَعَلم “ الذي 
يجسد  و  عام  كل  من  نوفمرب  شهر  من  الثالث  يصادف 
من  بفضل  األوطان  وبناء  والتالحم  الوحدة  معاين  أسمى 
جتاوزت  الذين  األوائل  املؤسسني  بعزمية  ثم  تعاىل  اهلل 

رؤيتهم وبصريتهم احلاضر لتالمس آفاق املستقبل.
للقيادة  للوالء  جتديدا   “ الَعَلم  يوم   “ بـ  االحتفال  وميثل 
واالنتماء للوطن الغايل وجتسيدا لصورة إماراتية مشرقة 
احلب  على  تأكيدا  البيوت  كل  فوق  فيها  الرايات  تخفق 
والوالء وخدمة الَعَلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى 

شاخما خفاقا قويا كشموخ وقوة أبناء اإلمارات.
مبسرية  املناسبة  بهذه  اإلمارات  دولة  شعب  ويفخر 
الشيخ  السمو  صاحب  يقودها  التي  الشاملة  التمكني 
إىل   “ الدولة “حفظه اهلل  آل نهيان رئيس  زايد  خليفة بن 
اإلمارات  دولة  أصبحت  حيث   .. العامل  يف  املراتب  أرفع 
بفضل هذه املسرية املباركة تقدم أحد أفضل مناذج 
الرقي احلضاري واإلنساين يف جمال احرتام حقوق اإلنسان 
القضاء والعدل واملساواة بني  وحرياته األساسية ويف 
بغض  سواء  حد  على  واملقيم  املواطن  اإلنسان  بني 
التقدم  جماالت  ويف  واللغة  واجلنس  الدين  عن  النظر 
االقتصادي واالجتماعي واستيعاب التطورات التكنولوجية 

احلديثة.
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان 
 “ دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
وطنية  كمناسبة   “ العلم  يوم   “ اعتمد  قد   ..  “ اهلل  رعاه 
املواطنون  فيها  يحتفل   2013 عام  من  اعتبارا  سنوية 
بيوم  االحتفال  مع  تزامنا  الدولة  أرض  على  واملقيمون 
تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة “ حفظه اهلل “ مقاليد احلكم.
الَعَلم ضمن احتفاالت الدولة حكومة  وتقام فعاليات يوم 
وشعبًا برفع علم اإلمارات يف كل مؤسسة و منزل تعبريا 
يف  العلم  ومكانة  لرمزية  وتقديرا  للدولة  االنتماء  عن 

قلوب أبناء الدولة.
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حوادث الحريق المنزلية .. 

في جميع أنحاء العالم وفي كل عام تظهر االحصائيات الرسمية أن العديد من االشخاص يصابون داخل منازلهم 
أو حولها بسبب الحرائق الناجمة عن اسباب كهربائية. ويعود السبب في ذلك في أغلب األحيان لعدم مراعاة 

اشتراطات األمن والسالمة مثل زيادة التحميل على التوصيالت والدوائر الكهربائية، أو تلف مواد العزل البالستيكية، 
أو سوء استخدام توصيالت األسالك والكابالت والمنتجات الكهربائية المختلفة كالمفاتيح أو  القوابس وخالفه، مما 

ينتج عنه زيادة احتمال حدوث حرائق أو صعق كهربائي .

إعداد: طارق الشاهد -خبير حرائق

احتياطات السالمة واألمان
 عند استخدام األجهزة الكهربائية

ولتجنب وقوع مثل تلك الحوادث التي تكون ف أغلب األحيان مأساوية يجب 

حوادث  من  والوقاية  والسامة  األمن  لتحقيق  واشرتاطات  تدابر  عدة  اتخاذ 

بريئة من اإلصابة  أرواح  إنقاذ  رئيسياً ف  التي رمبا تكون سبباً  املنزلية  الحرائق 

ف مثل تلك الحوادث فضا عن تاف الخسائر القتصادية و املالية الناتجة عن 

الحريق وفيم يي بعض تلك الشرتاطات :

القياسية  للمواصفات  الكهربائية  والكابات  التمديدات  مطابقة  من  التأكد   -

أو  السلك  تحمل  قدرة  مراعاة  يجب  فمثاً  لستخدامها،  واملخصصة  املحددة 

الكابل للجهاز املطلوب تغذيته بالتيار الكهربايئ.

- التأكد من سامة عزل التمديدات والكابات، وأنه ليوجد به تشققات أو أجزاء من 

املوصات مكشوفة. بل يجب مراعاة تغير تلك التمديدات كل فرتة زمنية محددة.

- يجب ابعاد تديدات األساك والكابات عن مواطئ األقدام.

- ل يجب استخدام دبابيس أو مسامر معدنية لتثبيت اإلساك إىل الجدار أو 

ماشابه.

يجب تجنب وضع أو تديد الساك أو الكابات أسفل األثاث أو األجهزة املنزلية 

يجب  بل  التمديدات،  بتلك  ميكانيكية  اجهادات  حدوث  لتاف  السجاد،  أو 

استخدام تديدات الكهرباء ذات الغطاء الواقي املخصصة لذلك الغرض.

- إذا مل يدخل قابس التيار داخل املقبس بسهولة فا يجب إدخاله بالقوة، حيث 

أن ذلك قد يتسبب ف حدوث إنثناء بأحد موصات املقبس، مم ينتج عنه عدم 

جودة التوصيل ويرفع درجة حرارة نقاط التوصيل رمبا إىل درجات حرارة تقارب 

درجة اشتعال مواد العزل.

مبا  )األريض(،  الثالث  القطب  تركيب  عى  والحرص  وتفعيل  استخدام  مراعاة   -

يجنبنا مخاطر حدوث الصعق والصدمات الكهربائية.

اىل  يؤدي  اتساع  أو  ارتخاء  أي  وجود  عدم  من  للتأكد  املقابس  فحص  يجب   -

ارتفاع درجة حرارة مناطق التوصيل، مم ينتج عنه ف أحيان كثرة العديد من 

حوادث الحريق.

- يجب تفادي زيادة الحمل الكهربايئ عى القابس واملحولت )املشرتكات(.

- استخدام فاصل الدائرة اآليل املناسب لألحمل املغذاة بالتيار الكهربايئ، وكذلك 

مختلف وسائل الحمية املتوفرة، ويجب اختبار فاصل التيار ودوائر الحمية من 

فرتة ألخرى لضمن سامة تشغيلها.

مايئ  مصدر  أي  مع  للتمس  عرضة  الكهربايئ  بالتيار  املغذاة  األجهزة  ترتك  ل   -

أن تخرجه بيدك حتى  أبداً  املاء ل تحاول  الجهاز ف  مجاور، وإذا حدث ووقع 

لو كان مطفأ. بل إبدا أولً بفصل مصدر الكهرباء من لوحة التحكم ثم أفصل 

الجهاز وقم بإخراجه.

- ف حال تعرض أحد األجهزة للبلل ل تستخدمه حتى تقوم بفحصه لدى أحد 

الفنيي املختصي.

- تأكد من أن جهد تشغيل ملبات األضاءة مناسب إلطار التثبيت، كم يجب أن 

يتم التأكد من إحكام تثبيت كل اللمبات باألطراف املعدنية، ذلك أن عدم جودة 

التوصيل إىل درجة حرارة اشتعال  التثبيت تؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة نقاط 

مواد العزل الباستيكية.

)الفيوزات( مناسبة ملقدار  الدوائر، واملنصهرات  تأكد من أن مواصفات قواطع 

التيار املار ف الدائرة، وأطلب من فني الكهرباء أن يحدد ويسجل عى كل قاطع 

اسم ومكان الدائرة الخاصة به.

- إذا تكرر أحرتاق املنصهر )الفيوز( الخاص بأحد الجهزة، فيجب فصل الجهاز 

فوراً وفحصه واصاحه مبعرفة الفنيي املختصي أو استبداله تاماً.

- ف حال الرد القارص و رغبة الشخص ف استخدام مدفأة يجب مراعاة أن تكون 

أجهزة التدفأة عى مساحة ل تقل عن مرت واحد عن أي مادة قابلة لاشتعال، 

بها  غرفة  املدفأة ف  استخدام  يجب  ل  كم  واألثاث،  واملفروشات  املابس  مثل 

أطفال بدون مرافقي بالغي.

,,
سبب الحرائق في أغلب 

األحيان يعود إلى عدم مراعاة 
اشتراطات األمن والسالمة 

مثل زيادة التحميل على 
التوصيالت والدوائر الكهربائية 

علوم أمنيةعلوم أمنية
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حوارحواراستطالعتقريرتحقيقمن الذاكرةمن الذاكرة

العميد / طارق محمد بن سيف
tariqbinsaif@moi.gov.ae

يز األمن واألمان دور الجاليات في تعز
 تحقق الجاليات المقيمة في الدولة رؤية وزارة الداخلية في 
أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم 

في تحقيق األمن والسالمة .
الجميع،  األمن مسؤولية  مبدأ  الدولة  الجاليات في  وتؤكد   
وتحقق األمن المجتمعي خاصة ونحن في عام التسامح، حيث 
العمرانية  النهضة  في  مباشرة  بصورة  الجاليات  تساهم 
بالقوانين  التام  بااللتزام  لهم  ويشهد  بالدولة،  واالقتصادية 

واألنظمة.
 وتوفر الدولة للجاليات بيئة مجتمعية متسامحة اندمج في 
نسيجها مختلف شرائح المجتمع وتحافظ على ثقافة اإلمارات 
وتعزز  والعطاء  التسامح  في  المتمثلة  قيمها  يز  تعز حول 
العالم  أفضل دول  لتكون من  المجتمعي واألسري  تالحمها 
من  كبير  بمستوى  الجاليات  أفراد  ويتمتع  المجال،  هذا  في 

االحترام والتقدير.
إنسانية  لبيئة  مثالية  حاضنة  بأنها  تتسم  الدولة  أن  كما   
الجميع،  أمامها  يتساوى  قانونية عادلة  متسامحة، ومظلة 
المعاني  تؤكد  الجاليات  تنفذها  متعددة  نشاطات  وهناك 
 عن تفاعل أعضاء الجاليات 

ً
اإلنسانية المشتركة والجميلة، فضال

ليعزفوا سيمفونية رائعة تعكس التواصل الحضاري على أرض 
اإلمارات، وأنها بيئة مثالية يعيش الجميع ضمن نسيجها بحب 

ووئام وعطاء.
يجده  اإلماراتي،  الشعب  تفاصيل ومميزات  يدقق في   ومن 
من أجمل الشعوب الُمحبة لآلخر والمتقبلة له ضمن نسيجها 
تميز  التواصل  من  كبيرة  مساحة  هناك  إن  حيث  المجتمعي، 
المواقف  من  العديد  خالل  من  تجلى  ما  وهو  أفراده، 

والمناسبات.
الخدمات  تقديم  مستوى  على  رائدة  بتجربة  تتميز  اإلمارات   
تؤكدها  العالم،  مستوى  على  رائدة  مكانة  تحتل  جعلتها 
على  ملحوظ  بشكل  انعكس  ما  العالمية،  التنافسية  ير  التقار
سهولة العيش واإلقامة، والتي تعكسها الخدمات السهلة 

والسريعة التي تقدمها مختلف دوائر الدولة.

موازين

. أنه أبن رأس 
ً
 ورحل شهيدا

ً
 عاش بطال

ً
تختزل الذاكرة الوطنية بين ثناياها العديد من المآثر والمواقف البطولية، وفى هذا العدد نسلط الضوء على رجال

الخيمة واإلمارات الشهيد "سيف سعيد غباش المري" أول وزير دولة للشؤون الخارجية المولود في 21  أكتوبر من عام 1932 في )حي المعيريض( 
بإمارة رأس الخيمة. توفى والده عندما كان في الثانية عشر من عمره، وتوفيت والدته بعد ثالث أشهر من وفاة والده، وعاش بعدها مع عمته في 
دبي لمدة ثالث سنوات، حيث التحق بالمدرسة األحمدية لفترة من الزمن، وكان يدرس اللغة االنجليزية في مدارس ليلية. وفى العام 1946 بدأ مسيرته 
التعليمية على يد أحمد بن حجر حيث تعلم النحو والبديع والبيان والفقه اإلسالمي وعلم الفرائض، وتميز عن أقرانه الطلبة بذكائه وسرعة حفظه 

لألبيات وحل مسائل الفرائض، وقام بتأدية فريضة الحج برفقة جدته وصحبة الشيخ سيف المدفع قاضي أمارة الشارقة آنذاك .

إعداد النقيب حسن المنصوري

وىف عام 1949 سافر سيف غباش إىل البحرين طلباً للعلم واملعرفة، ليغادر من بعدها إىل العراق 

املعارف.  دائرة  من  بكفاءته  تشيد  توصية  رسالة  وحاما  األول  املركز  1953 حاصا عى  عام 

رحلته الجامعية بدأها بدراسة الهندسة ف جامعة بغداد حيث أجتاز السنتي األوىل والثانية 

للظروف السياسية التي أعقبت العدوان الثايث عى مرص  والتي حالت  بنجاح لفت، ونظراً 

دون أتامه السنة الثالثة، حيث أضطر إىل مغادرة العراق متوجها إىل مرص، التي حصل فيها 

عى بعثة من املؤتر اإلسامي هناك. ثم قرر السفر إىل الكويت ليعمل هناك بوظيفة مساعد 

مهندس ف دائرة اإلشغال الكويتية وسط إرصاره عى متابعة القراءة والبحث العلمي، لدرجة 

السياسة  أمور  فيها  يناقشون  املفكرين  لزمائه من  إىل محطة  املتواضعة  فيها غرفته  تحولت 

والثقافة والتاريخ العريب والعاملي .

الهجرة إلى أوروبا 
الذي كان حينها يظم معظم  لبنان،  برهة ف  أن توقف  بعد  النمسا  إىل  ف عام 1959 هاجر 

املثقفي والسياسيي، وأقام ف مدينة )كراتس( التابعة للعاصمة فيينا، حيث عكف عى دراسة 

اللغة األملانية بشغف واهتمم لينمي ذاكرته بروائع األدب األملاين، إل أن الظروف املادية وغاء 

املعيشة حالت دون التحاقه بالجامعة ملتابعة دراسة الهندسة. فقرر النتقال إىل أملانيا وتحديدا 

عى   أملانية، مرصاً  إنشاءات  فيها مساعد مهندس ف رشكة  والتي  عمل  )ديسلدورف(  مدينة 

جمع ما يكفى من املال ملتابعة دراسته. وأنتقل بعدها من أملانيا إىل سويرسا متقدما للعمل ف 

رشكة أخرى كمساعد مهندس، وتكن بذكائه وتفوقه من الحصول عى الوظيفة.  واستفاد من 

وجوده هناك بالقيام بزيارات متعددة إىل ايطاليا التي أسهمت ف أثراء ثقافته ف حقل اآلداب 

والفنون وقدر ل بأس به  من اللغة، وىف عام 1963 انتقل إىل العاصمة الفرنسية باريس، وىف 

)نيته( قرر الستقرار إلتام دراسته الجامعية. إل أن الظروف مل تساعده عى ذلك فحول جهوده 

نحو تعلم اللغة الفرنسية ودراسة األدب والفلسفة، قارئا لكبار املفكرين واألدباء أمثال )ألبر 

كامو، وجان بول سارتر، مولير(. 

العودة إلى رأس الخيمة 
ف 1969 وبعد نحو 20 عام من الغربة و الرتحال عاد )الشهيد سيف بن غباش( إىل رأس الخيمة 

مسقط رأسه، وهو ميء بالحمسة للعمل ف خدمة وطنه وتأمي مستقبل آمن لعائلته، حيث 

رزق تباعاً بأبنائه )عدنان وعمر وسعيد(.

لقسم الهندسة ف )بلدية رأس الخيمة( كأول عمل أسند إليه،   وكانت وظيفته آنذاك رئيساً 

حيث لعب دوراً كبراً ف تخطيط املناطق الزراعية والسكنية التي كانت اإلمارة تخطط ملنحها 

إىل  إضافة  ومساحتها،  ملكيتها  وتنظيم  األرايض  وتقسيم  الخرائط  وضع  ف  فأسهم  ملواطنيها، 

مشاريع حمية شواطئ املعريض الشملية وشبكة املواصات الحديثة لإلمارة.

مرافقة الشيخ صقر -رحمة اهلل- 
ثراه- إىل بعض  الله  القاسمي - طيب  الشيخ صقر بن محمد  الشهيد سيف بن غباش  رافق 

ف  الخيمة  رأس  وفد  ضمن  ،وشارك  و1970   1969 عامي  بي  واألجنبية  العربية  العواصم 

محادثات التحاد التي سبقت انسحاب بريطانيا من املنطقة وإعان استقال دول الخليج، وف 

عام 1971 كان من أوائل اإلماراتيي الذين هبوا للدفاع أرضهم ووطنهم، حيث ذهب ضمن وفد 

من اإلمارة إىل القاهرة لعرض قضية احتال إيران للجزر الثاث )طنب الكرى والصغرى وأبو 

موىس( عى جامعة الدول العربية، مدافعا عن عروبة الجزر ومطالبا بإنهاء الحتال اإليراين. 

كم شارك ف إصدار نرشة عن تطورات الوضع بعد الحتال، وساهم ف ترجمة وصياغة الرقيات 

املرسلة إىل األمم املتحدة واملنظمت الدولية األخرى.

عمل  وفيه  الخارجية،  وزارة  وكيل  منصب  اإلمارات ف  دولة  قيام  بعد  الشهيد  تعيي  تم  كم 

سفارات  إىل  إلرسالهم  اإلمارات  شباب  من  الجيدة  العنارص  وتجهيز  الوزارة  لتنظيم  جاهدا 

الدولة ف الخارج. كم قام بتنظيم اإلدارات التابعة للوزارة ومنها الشؤون السياسية، والشؤون 

عر  الدبلوماسيي  من  تربية جيل جديد  إىل  ساعيا  والسكرتارية،  واإلدارية  واملالية  القنصلية، 

ف  املوضوعية  وانتهاج  والعواطف،  النفعال  عن  والبتعاد  العقل  تحكيم  إىل  الدامئة  دعوتهم 

وزارة  شكلت   1973 عام  وىف  واألجنبية.  العربية  البلدان  بها  تر  التي  اإلحداث  عى  الحكم 

املتحدث  ليصبح  الخارجية  للشؤون  أول وزير دولة  بن غباش  الشهيد  اتحادية جديدة وعي 

الرسمي باسم اإلمارات ف املحافل الدولية، محاول بكل جهده إيصال صوت اإلمارات إىل العامل 

ودعوتها إىل صداقة الشعوب واستتباب العدالة والسام .

مسيرة حياته حافلة بالنجاح والكفاح والعطاء
 الشهيد سيف غباش أول وزير دولة للشؤون الخارجية

43 العدد  ) 277 (    نوفمبر   2019       



عوامل الرضا الوظيفي
رضا  تحقيق  ف  تساهم  التي  العوامل  من  عدد  عى  الوظيفي  الرضا  يعتمد 

املوظفي عن وظائفهم، وهي: 

- الظروف المثلى للعمل: إذ إّن بيئة العمل تعتر مبثابة منزل ثاٍن للموظّف 
شعور  يزداد  وتحسينها  تطويرها  وعند  يومياً،  فيها  طويل  وقت  لقضائه  نظراً 

املوظّف بالرضا مم ينعكس عى إنتاجيّته.

املوظّف  أداء  من  والرتقيات  للتقّدم  فرص  وجود  تشّجع  التقّدم:  فرصة   -
وتساهم ف شعوره بالرضا، عر اكتساب مهارات جديدة تكون وسيلة لحصوله 

عى ترقية.

- تقليل األعباء واإلجهاد: ملا لها من أثر سلبي عى الرضا الوظيفي، والتي 
تحدث غالباً بسبب سوء اإلدارة والتنظيم.

- االحترام المتبادل بين الموظفين: يحقق احرتام املوظفي لزمائهم بتوفر 
بيئة عمل وديّة بعيدة عن العداءات، مم يساهم ف شعور املوظفي بالرضا.

املدراء ف حال  بوجود  املوظّف  إّن شعور  المدراء:  الجّيدة مع  العالقات   -
الحاجة إليهم ملناقشة أي أمور تتعلّق بالوظيفة أمر يساهم ف شعوره بالسعادة 

والرضا من الوظيفة.

مكافئات  تقديم  والتشجيع؛  التحفيز  وسائل  أكرث  من  المالّية:  المكافآت   -

للموظفي كتعبر عن تقدير األداء، ويساهم بشكل كبر ف الرضا الوظيفي.

آثار الرضا الوظيفي

التحفيز: يلعب شعور املوظف بالرضا والرسور من الوظيفة دوراً هاماً ف تشجيع 

املوظّف وزيادة دوافعه نحو العمل.

المشاركة الوظيفّية: يقصد بها مدى مشاركة الوظيفة للحياة الشخصيّة لديه، 

عر الشعور بالنتمء لها.

من  بعدد  قيامه  عر  املوظف،  مبواطنة  عنه  التعبر  يتم  الوظيفي:  االنتماء 

السلوكيات مثل، اللتزام باملواعيد، تقديم القرتاحات لتطوير العمل، والهتمم 

بشؤون املوظفي اآلخرين.

االلتزام: ينعكس اللتزام بالوظيفة وتقليل التغيّب بزيادة اإلنتاجيّة.

رفع األداء الوظيفي: الذي يعد كردة فعل طبيعيّة إيجابية عن مدى شعور 

املوظّف بالرضا من الوظيفة.

القلب  بأمراض  واإلصابة  اإلجهاد  تقليل  طريق  عن  الصحة:  على  الحفاظ 

والرشايي، إضافًة للوقاية من اللتهابات الفروسيّة.

الخطة السنوية
األهداف  ضمن  من  أن  الخاطري   الرائد  يقول  

العمل عى نرش  التوعية هي   الرئيسية ملدير فرع 

رشائحهم،  ومبختلف  املجتمع  أفراد  بي  التوعية 

وقد كان األمر يتطلب وضع خطة سنوية ف بداية 

إليها  الوصول  املراد  األهداف  عى  تشتمل  العمل 

املدارس والجامعات  توعوية لطاب  من محارضات 

وباقي أفراد املجتمع، وبحسب الظواهر األمنية التي 

تتطلب تكثيف التوعية بشأنها. وليك تكون حمات 

التوعية أكرث قبولً لدى املتلقي عمدنا إىل تشكيلها 

ومنها  وتثقيفية(  توعوية   ( مسابقات  صيغة  عى 

أفضل قصة،  األمانة،  املرورية، جائزة  الثقافة  )كأس 

أنا أحب الرشطة( وغرها العديد من املبادرات التي 

املدارس  طلبة  رشيحة  مشاركة  منها  الهدف  كان 

والجامعات بالرامج التوعوية التي نعدها، وكونهم 

ميثلون الرشيحة األكر عى مستوى اإلمارة.

التحول الذكي
وبعد توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب ، برورة التحول الذيك ، بات لزاماً 

علينا كجهات عمل أن نعمد إىل برامج ذلك التحول 

، ونعمل عى تطبيقها ف عملنا اليومي. لذلك ذهبنا 

وسائل  توظيف  عى  أكر  وبشكل  العتمد  باتجاه 

التواصل الجتمعي واملؤثرين ف ذلك الوسط لنرش 

الروتينية  األساليب  عن  والبتعاد   ، األمنية  الثقافة 

القدمية.

مبادرات تطويرية
ومن املبادرات التطويرية الناجحة التي عملنا عليها، 

كانت مبادرة ) نرش وتطوير برامج التوعية األمنية(  

التوعية  اإلجراءات ف عمليات  تطوير  إىل   وتهدف 

األمنية، بداية من توفر اإلحصائيات بالجرائم املقلقة 

، والعمل عى التوعية بالجرائم التي ترتفع  معدلتها 

ورضرها عى املجتمع. ومن ثم قياس األثر الرجعي 

الجرمية   معدلت  هبوط  من  والتأكد  حملة،  لكل 

للتأكد ومعرفة مدى نجاح الحملة اإلعامية.

اهتمام ورعاية
ف  أهمية  من  اإلعامية  الحمات  به  توصف  وملا 

التي قد تحيط  املخاطر  املجتمع حول  أفراد  توعية 

مختلف  حول  وإرشادهم  تثقيفهم  ورضورة  بهم، 

الظواهر التي تطرأ عى املجتمع سواء التي تتعلق 

بالجرمية أو حتى تلك التي تتعلق بحمات السامة 

والوقاية من الحوادث ، تويل القيادة العامة لرشطة 

رأس الخيمة متمثلة بسعادة  القائد العام اللواء عي 

عبد الله بن علوان ، وكبار الضباط  بالدور اإلعامي 

الذي يلعبه فرع التوعية ملا له من تأثر بالغ وفعال 

ف عملية التوعية األمنية والحد من الجرمية.

يعّبر مصطلح 
الرضا الوظيفي عن 

الشعور اإليجابي 
الذي يشعر به 

الموّظف بشكٍل 
عام تجاه عمله، 
بسبب تحقيق 

احتياجاته، ورغباته 
في العمل، إذ 

إّنه من األهداف 
األساسّية التي 
تسعى معظم 

المؤسسات 
للحصول عليه 
لما له من دور 

في زيادة إنتاجّية 
العمال وتحفيزهم. 

يرأس فرع التوعية والحمالت اإلعالمية بإدارة اإلعالم والعالقات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تخرج من جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة تخصص ) عالقات عامة( عام 2004 ،  و كان قد انتظم  بالعمل بشرطة رأس الخيمة عام 2002 ، 

وفي عام 2006 التحق بكلية الشرطة بأبو ظبي ليتخرج منها بعد عام برتبة مالزم ، ومنها عاد إلى إدارة اإلعالم والعالقات 
العامة، مكان عمله القديم بشرطة رأس الخيمة، فأبدع وأتقن وأدى عمله بصورة رائعة .  تلك هي خارطة الطريق لرحلة 

ُكللت بالنجاح جسدها الرائد "مانع فارس علي الخاطري"  على سطور التوعية االمنية.

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر
مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة

 

الرضا الوظيفي
الرائد مانع الخاطري .. رائد حمالت التوعية بشرطة رأس الخيمة

ولي أهمية بالغة لحمالت التوعية األمنية
ُ
شرطة رأس الخيمة ممثلة بسعادة  القائد العام ت

إيمانا بالتحول الذكي .. اعتمدنا وسائل التواصل لنشر التوعية 

إعداد : سعد الدغمان

مقاالت
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رشطة  ونهضة  لتطور  رئيسية  حقب  أربع  العي  ف  املربعة  رشطة  متحف  يستعرض 

مختلفة،  ومركبات  رشطة  وأزياء  أسلحة  من  املعدات  جميع  عى  تشتمل  أبوظبي، 

نفسها  القلعة  تحويل  إمكانية  أبوظبي، وجراء عدم  إنشاء رشطة  منذ  تستخدم  كانت 

املدينة ليكون متحفاً، وحرص  لها ملركز رشطة وسط  املبنى املجاور  إىل متحف، تحول 

القامئون عى إنشائه عى نقل جذوع النخيل التي كانت موجودة باملربعة أثناء ترميمها 

لتزين بجملها سقف ردهة املتحف.

بنادق قديمة
»بوفتيلة«  بندقية  بينها  من  أبوظبي  القدمية لرشطة  البنادق  املتحف  ردهات  وزينت 

بندقية  عرضت  وكذلك  الرشطة،  ف  املستخدمة  البنادق  أنواع  أقدم  من  تعتر  والتي 

»رومي« وتتكون من حديد وخشب وجلد غزال، وبندقية »رشفاء« ، كم احتوى املعرض 

البارود مثل »تاحيح« عبارة عن وعاء  عى أدوات قدمية جداً ملعدات صناعة وتعبئة 

متوسط الحجم من الجلد للبارود عليه نقوش مختلفة، و»صليوخ« أداة إلشعال البارود 

وهنالك قالب لصنع الرصاص.

معرض لسيارات الشرطة القديمة
واشتملت الساحة الخارجية عى جناح معرض لسيارات الرشطة القدمية والحديثة وتضم 

عام 1975  4 سيارات لندروفر ف  تاريخية لرشاء  وثيقة  املعرض  18 سيارة، كم يضم 

عرضت منها سيارتان ف املتحف، واحتوى معرض السيارات عى صورة تعود لفرتة نهاية 

وزيراً  كان  والذي   - الله  يرحمه  نهيان-  آل  محمد  بن  مبارك  الشيخ  للواء  السبعينات 

للداخلية آنذاك، وهو يتفقد دورية تابعة لرشطة أبوظبي باللون األخر الباهت من 

نوع بورش، والتي استخدمت ملرافقة موكب ملكة اململكة املتحدة أثناء زيارتها لدولة 

اإلمارات عام 1979.

األزياء الشرطية
يحيك جناح معرض األزياء الرشطية أربع حقب تاريخية، تبدأ األوىل من عام 1957 وحتى 

1960، حيث أمر الشيخ شخبوط  بإنشاء دائرة رشطة أبوظبي ف أبريل من عام 1957، 

واحتوى املعرض عى منظر جوي إلمارة أبوظبي ف منتصف عام 1960 يظهر مبنى دائرة 

رملياً  وبنطلوناً  قميصاً  آنذاك  الرشطة  قوة  وارتدت  الحصن،  أمام قرص  أبوظبي  رشطة 

وغرتة برتقالية وعقالً أسود ثُبِّت بأعاه قطعة معدنية دائرية الشكل كتب عليها رشطة 

أبوظبي، حيث احتوى معرض هذه الفرتة عى جميع تلك األزياء القدمية.

 ،1971 إىل   1966 من  بدأت  والتي  الرشطة،  أزياء  معرض  جناح  ف  الثانية  الحقبة  أما 

واتسمت بتأسيس مرحلة جديدة وتطوير كفاءة الرشطة، وضم بطاقة قدمية ألحد أفراد 

الرشطة والزي الكامل والشعار الجديد وأول ظهور للدراجات النارية، والحقبة الثالثة من 

عام 1971 وحتى 1986 وأنشئت خالها الرشطة النسائية حيث عرض ف الجناح شهادة 

تم  قديم  حاسوب  وعرض   ،1978 عام  ف  النسائية  الرشطة  منتسبات  إلحدى  تدريب 

استخدامه ف رشطة أبوظبي، واستعرضت الحقبة الرابعة زي الرشطة لتلك الفرتة حتى 

عام 2017 مع األسلحة الحديثة واملتطورة.

حاكم  ممثل  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  افتتح   2018 عام  أواخر  وف   

الشيخ  بحضور سمو   ، املطورة  بحلته  املربعة  متحف رشطة  العي  منطقة  أبوظبي ف 

متحف شرطة المربعة التابع لقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعالقات العامة بقطاع المالية والخدمات 
بشرطة أبوظبي يعد أحد أهم المعالم في مدينة العين ، حيث يحكي تاريخ شرطة أبوظبي عبر أربع حقب تاريخية ، 

كما يضم مجموعة من المقتنيات والقطع األثرية والتراثية.

إعداد : وليد يوسف الشحي

متحف »المربعة«..
 الحارس األمين لتاريخ شرطة أبوظبي

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

حلم الصحراء يعانق الفضاء
بتحقيقها   

ً
استثنائيا  

ً
حدثا المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عاشت 

 بوصول ابنها البار هزاع المنصوري إلى الفضاء 
ً
 فريدا

ً
 عالميا

ً
إنجازا

الفضائية  المركبة  عبر   ، كازاخستان  في  بايكونور  قاعدة  من 
محطة  رحلة  ضمن  ُيرسل  إماراتي  فضاء  رائد  كأول  "سويوز" 
الشيخ  المؤسس  الوالد  حلم  بذلك  ليتحقق   ، الدولية  الفضاء 
 سعى إلى إنجازه 

ً
زايد بن سلطان آل نهيان ، الذي غرس مجدا

وتحقق بعد رحيله ، يرحمه الله.
 قهر الشيخ زايد المستحيل منذ قيام االتحاد بتحديه لخبراء 

ً
بداية

إلى  القاحلة  الصحراء  استصالح  على  أصر  حينما  والبيئة  الزراعة 
أراض زراعية منتجة ، فكان جواب الخبراء باالستحالة ، فأصر على 
موقفه وقراره حتى حول الصحراء الجرداء إلى أراض خضراء تسر 

الناظرين.
يكبر  أن  على  عمل  بل   ، الصحراء  بقهر  طموحه  يتوقف  ولم   
 ، المجاالت  كافة  األفق في  إلى  ويسمو  وينمو  اإلمارات  اسم 
 
ً
 رغبته - يرحمه الله - في أن تسجل الدولة حضورها علميا

ً
مبديا

 ليحقق أبناؤه أمنيته التي كافح من أجلها.
ً
وفضائيا

إن إنجاز اإلمارات ممثال بهزاع المنصوري وبديله وزميله سلطان 
الوالد  خطى  على  سارت  قيادة  إلرادة   

ً
تتويجا يأتي  النيادي 

قاموسها  في  للمستحيل  مكان  ال  بأن  وآمنت   ، المؤسس 
فسخرت ألبنائها ومؤسساتها كل غال ونفيس من أجل الوصول 
إلى الطموحات ، بعد أن أيقنت بأن بلوغ اإلنجازات ال يتحقق إال 

 .
ً
 وتعليما

ً
ببناء اإلنسان تأهيال

بعض  ارتفعت   ، المدوي  الفضائي  اإلماراتي  اإلنجاز  هذا  وإزاء 
شأنه  من  تقلل  أن  أرادت  التي  المغرضة  الحاقدة  األصوات 
أبنائها  وعزم  قيادتها  بإرادة  الدولة  لكن   ، أخرى  ومآرب  ألهداف 
لها عن  لتبحث  وأكملت طريقها  العقول  إلى صغار  تلتفت  لم 
مجد آخر ، وتركت لآلخرين التفرغ ألحقادهم وضغائن نفوسهم ، 

رمى بالحجارة ".
ُ
 ت

ً
مؤمنة بمقولة : " الشجرة المثمرة دائما

 
همسة أخيرة :

العام  هذا  تأتي  نوفمبر  من  الثالث  في  م 
َ
الَعل يوم  مناسبة 

رائد  يد  على  العز  هامات  الدولة  م 
َ
َعل عانق  أن  بعد  استثنائية 

الفضاء اإلماراتي هزاع المنصوري .. وال يزال للمجد بقية.

أمكنة وأزمنة

ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل ف أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون 

آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم ف منطقة العي ومعايل اللواء محمد خلفان الرميثي 

القائد العام لرشطة ابوظبي سابقاً.

وتضم أجنحة وقاعات املتحف مقتنيات وأدوات عسكرية واسلحة قدمية ومراحل تطور 

عام  منذ  األمن  وثائق ومعلومات حول قوى  إىل جانب  ابوظبي  العسكري لرشطة  الزي 

1956 إضافة إىل مراحل تطور الرشطة عى مدى العصور والحضارات القدمية.

الشيخ  زايد بن سلطان آل نهيان  للوالد املؤسس  كم يحتوي املتحف عى صور قدمية 

طيب الله ثراه وهو يتفقد طابور خريجي قوى األمن ف الرشطة إضافة اىل صور لعدد من 

الفعاليات التي حرها آنذاك وعرض للمقتنيات العسكرية القدمية من أسلحة وأدوات 

والزي القديم للشيخ زايد يرحمه الله.

وكانت رشطة ابوظبي قد استحدثت عام 1959 مركز رشطه ف قلعة املربعة بالعي حيث 

ظل مبني املربعة مقرا إلدارة رشطة العي حتى إخاء املبنى عام 1985 وف عام 1994 أمر 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان بتحويل املبنى القديم إلدارة رشطة العي اىل متحف 

دائم .

يذكر ان قلعة املربعة بنيت عام 1948 بأمر من املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان ،خال حكمة للمنطقة الرشقية ،وقد قام باإلرشاف عى بنائها املغفور له املهندس 

محمد بن أحمد البنا ،وهي من املطلوب الطيني حيث تعتر موقعا أساسيا للحمية فيم 

كانت تعرف ف الخمسينيات ب"مربعة زايد"، وهناك فلج تاريخي ميتد عي نطاق واسع 

رشقا وغربا اىل شمل الرج ،واملربعة كانت مقرا إداريا ملؤسسات املدينة، وبرجا للمراقبة 

،ومقرا للحرس.

كم تعتر قلعة املربعة جزءا من مواقع العي الثقافية املدرجة عى قامئة الرتاث العاملي 

لليونسكو منذ عام 2011.

قطع أثرية وتراثية
ملتحف  واألثرية  الرتاثية  القطع  من  مجموعة  أبوظبي  ـ  والسياحة  الثقافة  دائرة  أعارت 

رشطة املربعة، تضمنت مجموعة من رؤوس السهام املصنوعة من مادة الرونز عى شكل 

ورقة شجر صغرة الحجم والتي تعود للعرص الرونزي.

السيوف ورمحاً وخنجراً مع سبته )خنجر ساحي( وقالباً  وتضمنت املجموعة عدداً من 

لصنع رصاص البدل ومكيالً لصب البارود.

املراسم  إدارة  ف  الرشطي  املوروث  لقسم  التابع  للمتحف  املعارة  املجموعة  وشملت 

والعاقات العامة بقطاع املالية والخدمات ف رشطة أبوظبي الذي افتتح مؤخراً ف منطقة 

العي، ترساً مصنوعاً من جلد البقر املضغوط عى شكل مخروط دائري ومحزم رصاص، 

وقيداً من الحديد مكون من قطعتي يستخدم لتقييد حركة املجرمي.

وتضمنت كذلك خنجراً من الرونز ذا نصل مدبب مستدق من األسفل وعريض من جهة 

املقبض، ويلتقي مبارشة مع املقبض الذي تظهر عليه آثار بقايا الخشب. واكتشف هذا 

الخنجر الذي يعود تاريخه إىل األلف الثاين قبل املياد )العرص الرونزي( ف مدفن القطارة 

أثناء إعادة التنقيب من ِقبل البعثة املحلية.

النصف األول من األلف  الرونز إىل  وتعود مجموعة رؤوس السهام املصنوعة من مادة 

البعثة  ِقبل  من  سعود  بنت  مدافن  ف  واكتشفت  الرونزي(،  )العرص  املياد  قبل  األول 

الدمناركية ف فرتة السبعينيات، وهي عى شكل ورقة شجر صغرة الحجم لها ضلع بارز 

ف الوسط بطول األثر.

 المصادر والمراجع :
http://wam.ae

https://www.alroeya.com

https://www.alittihad.ae

أمكنة وأزمنة
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واخلسارة،  املكسب  نظرية  تفوق  إنسانية  مواقف  الرياضة  يف 
أعضاء  أحد  أصيب  حيث  التأمل،  يستحق  أنساين  موقف  شدين  فقد 
وهذا  السرطان،  مبرض  املغربي  البيضاوي  الرجاء  فريق  مشجعي 
يرتك  ال  وكان  ولفريقه،  للرياضة  وشغفه  بحبه  معروف  املشجع 
أو اخلارج، ويقف خلفه  بالداخل  الرجاء يف كل مبارياته سواء  فريق 
يف كل مشاركاته ليصبح وجهًا مألوفًا بامُلدرج وفى أوساط الكرة 

املغربية.
املشجع  إصابة  خرب  تلقيهم  بعد  الرجاء  جماهري  من  كان  فما   
ب)املرض العضال(، ولتعاطفهم والشد من أزره والوقوف معه يف 
صراعه مع مرض السرطان قاموا بالذهاب وبأعداد غفرية حاملني 
أعالم وشعارات فريقه ووقفوا أمام منزله يهتفون ويعلنون باسمه 
وباسم الرجاء، ليخرج لهم ويستقبلهم بابتسامة عريضة متناسي 
وأحاسيس  مشاعر  من  وصفه  ميكن  ال  مشهد  يف  ومرضه  آالمه 
عظيمة كانت مبثابة البلسم له،ولتضرب بذلك جماهري الرجاء مثااًل 

جمياًل لصور التالحم والرتابط .
الرياضة ياسادة ليس جمرد تنافس داخل املستطيل األخضر، أمنا 
الرياضية  الساحة  وجدت  وقد  واملواقف،  املشاعر  من  كتلة  هي 
لتجمع الناس على احملبة واآللفة والتعاون، وكم من قصص وروايات 
ولدينا  السياسة،  أهل  عنها  عجز  مشاهد  يف  الرياضيني  َجسدها 
بالدولة مواقف نبيلة قام بها الرياضيني يف حاالت كثرية أثبتوا فيها 
معدنهم األصيل والقيم التي تربوا عليها منتهجني نهج املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمة اهلل -. كما أن ديننا احلنيف 
يدعونا للتعاون والتكاتف والتعاضد، وكم تكون سعادتنا كبرية عندما 
والدعم  واملساندة  العون  بتقدمي  رفيع  رياضي  مسؤول  يبادر 
للرياضيني الذين يتعرضون لظروف صعبة سواء مادية أو اجتماعية 

أو مرضية .
االجتماعي،  بدورها  تقوم  أن  عليها  اجلانب  هذا  يف  األندية  إدارات 
القدامى  أعضائها  خاصة  منتسبيها  وأوضاع  أحوال  تتفقد  وأن 
الذين قدموا خدمات جليلة، وعليها أن تتعرف على ظروفهم وتبادر 
بعض  يف  اإلنسان  املعنوي.  الصعيد  على  كان  ولو  الدعم  بتقدمي 
حالته  برفع  تسهم  التي  اجلميلة  احللوة  الكلمة  ينتظر  الظروف 

النفسية واملعنوية وتكون له مبثابة الدواء والشفاء.
 أسأل اهلل القدير أن يوفقنا ويوفقكم يف تقدمي اخلري وزرع االبتسامة، 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  للرسول  الشريف  احلديث  نتذكر  أن  وعلينا 
وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  يف  املؤمنني  مثل   ( فيه  قال  الذي 
مثل اجلسد إذا اشتكى منة عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 

واحلمى(، أو كما قال عليه الصالة والسالم. 

همسة لألبيض
مباراتنا القادمة أمام فيتنام يف "هانوي" ليس إمامنا فيها إال الفوز 
الستكمال املشوار، أما يف حالة اخلسارة ال قدر اهلل ستنتهي رحلة 

األبيض نحو املونديال. 
 

 الرياضة.. إنسانية تفوق التنافس

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

الهواء  بندقة ضغط  لرماية  للتسامح  الجتمعية  للتنمية  اإلمارات  بطولة جمعية  انطلقت 

األوملبي ) للرجال والسيدات ( ف نسختها الثالثة بنادي رأس الخيمه الرماية بتنظيم قسم 

األنشطة الرياضية والجتمعية بإدارة اإلعام والعاقات العامة برشطة رأس الخيمة مبشاركة 

130 سيدة ، 70 مشرتك من فئة الرجال من القيادات الرشطية، ومختلف الدوائر واملؤسسات 

الدكتور نارص محمد  العقيد  املنافسات  انطاق  ، شهد  املدين  بالدولة واملجتمع  الحكومية 

البكر مدير معهد تدريب الرشطة وسعادة خلف سامل بن عنر نائب رئيس مجلس إدارة 

نادي ضباط  يهمور مدير فرع  راشد  والنقيب سيف  الجتمعية  للتنمية  اإلمارات  جمعية 

والتصال  اإلعام  قسم  رئيس   - للبطولة  العامة  املنسقة  النقبي  عبيد  وعذراء   ، الرشطة 

املؤسيس بالجمعية ، وعدد من ضباط وموظفي الرشطة . وأكد الجميع عى دعم مسرة 

الحركة الرياضية ف اإلمارة وتكي منتسبي الرشطة وغرهم من خارج املجال الرشطي ف 

مختلف الدوائر واملؤسسات واملجتمع املدين باإلمارة من خال تحفيزهم وتشجيعهم نحو 

املشاركة ف مثل هذه البطولت املتميزة ، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم والشد عى أيديهم نحو 

الرتقاء والصعود بهم إىل املنافسات والبطولت الدولية والعاملية .

إعداد : النقيب حسن المنصوري

تحت رعاية سمو ولي العهد   
رأس الخيمة تنظم بطولة مصارعة الذراعين األعلى عالميَا بقيمة الجوائز

قيادة شرطة رأس الخيمة تشارك في بطولة 
الكاراتيه الدولية بجمهورية أذربيجان

أهمية اإلدارة في نظام االحتراف 

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ويل عهد رأس الخيمة تنطلق ف الفرتة 

بي 26 و 27 ديسمر املقبل بطولة رأس الخيمة ملصارعة الذراعي والتي تعتر األوىل من 

للجوائز  اإلجملية  القيمة  حيث  من  عامليا  األعى  تكون  وقد  اإلمارة  مستوى  نوعها عى 

للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  درويش  يوسف  أحمد  وأشار   . للفائزين  املخصصة 

خال املؤتر الصحفي الذي عقد ف الديوان األمري ف رأس الخيمة بحضور أعضاء اللجنة 

باب  فتح  تم  أنه  إىل  الغيص  وفيصل   ، النقبي  حسن  خالد   ، املاس  جمعة  سعيد  العليا 

التسجيل ملواطني رأس الخيمة ف املرحلة العمرية من 20 إىل 35 عاما اعتبارا من اليوم 

للمشاركة ف هذه البطولة التي تم تقسيمها إىل 4 فئات تم تخصيص األوىل منها لوزن 70 

كيلوجراما ، والثانية لوزن 80 كيلوجراما ، والثالثة لوزن 90 كيلوجراما ، والرابعة لألوزان 

فوق 90 كيلوجراما فيم تم تخصيص مبلغ 200 ألف درهم ألصحاب املركز األول ف كل 

فئة من الفئات عى أن يحصل الفائزين من املركز الثاين وحتى املركز العرشين عى مبالغ 

نقدية مجزية حرصا من سمو ويل عهد اإلمارة عى دعم الشباب ف املجالت الرياضية . 

وأوضح أنه سيتم تخصيص يومي إىل ثاث أيام للتصفيات حسب عدد املشاركي عى أن 

تقام البطولة يومي السادس والعرشين والسابع والعرشين من ديسمر املقبل ف الصالة 

الرياضية الكائنة ف منطقة الظيت برأس الخيمة حيث تتكون املباراة الواحدة من شوطي 

يفوز بها الفائز فيهم معها وف حال التعادل يتم اللجوء لشوط ثالث لتحديد الفائز باملباراة 

تحت إرشاف نخبة من املحكمي الدوليي للعبة ف مقدمتهم خالد الحاج ، وعبد الله عبد 

اللطيف ، ومحمد الحميي ، وعبد الله الطويل . ولفت رئيس اللجنة العليا املنظمة لبطولة 

الراغبي ف  يتم  البطولة مجاين حيث  التسجيل ف  أن  الذراعي إىل  الخيمة ملصارعة  رأس 

التسجيل ف جميع أندية اإلمارة والصالت الرياضية ، مضيفا إىل وجود مساعي بأن يتم 

تنظيم هذه البطولة بشكل سنويا ف ظل التوقعات بتحقيقها النجاح املنشود .

شرطة رأس الخيمة وجمعية اإلمارات تطلقان 
بطولة عام التسامح للرماية

إىل  الحرتاف  إدارة  مسؤولية  إسناد  األمر  يتطلب  الحرتاف  نظام  ف  النجاح  لتحقيق 

مجموعة إدارية متخصصة تضم عنارص من الخراء املتخصصي ف التخطيط الريايض، 

وباقي عنارص اإلدارة الرياضية من تنظيم ومتابعة ورقابة.

لإلدارة  تتوافر  بحيث  وتجارة،  واقتصاد  قانون  رجال  املجموعة  تضم  أن  يجب  كم   

الجوانب الازمة والرورية إلدارة مثل هذا العمل .

وتتحمل هذة املجموعة إدارة الحرتاف مسؤولية ما يي ..

- وضع اللوائح املوضحة واملوحدة لنظام الحرتاف .

- إعداد العقود وبنودها التي تحفظ حقوق الاعبي واألندية .

- البيع والرشاء والتعاقدات .

- اختيار املدربي والتعاقد معهم .

- تحديد قيمة الاعب وفق املعاير التي يقومون بوضعها، من حيث املستوى البدين 

والفني والخرة والسن واملقدرة وغرها .

- الفصل ف النازعات واملشاكل التي تطرأ خال العمل .

- اقرتاح املكافآت والعقوبات .

- التصال بوسائل اإلعام وتحديد العاقة بينها وبي عنارص الحرتاف - إيجاد الحلول 

املناسبة لقضايا الخصخصة، وتشفر املباريات وتحويل األندية إىل رشكات وغرها .

لذلك فإن إدارة الحرتاف تتطلب أن تكون كل العنارص التي تعمل ف اإلدارة محرتفة، 

وكذلك اتحاد اللعبة أو اللجنة املرشفة التي تدير عملية الحرتاف داخل التحاد، يجب 

أن يكون كل من يعمل بها محرتفا يك يستطيع أن يجد حلول لكافة مشاكل الحرتاف، 

اللعبة وصولً إىل  العاملي من عنارص  اللجان املتخصصة داخل التحاد إىل  سواء من 

األجهزة الفنية واإلدارية والطبية والحكام .

إعداد . د موىس عباس

الكاراتية  إتحاد  املقدمة من  الدعوة  الخيمة،  العامة لرشطة رأس  القيادة  لبّت 

أقيمت  التي  الدولية  الكاراتية  بطولة  بحضور  وذلك  أذربيجان،  بجمهورية 

قسم  رئيس  العويض  جابر  أحمد  الرائد  حر  حيث  أذربيجان.  بجمهورية 

ممثاً  الدولية،  الكاراتية  بطولة  املركزية،  العمليات  بإدارة  املساندة  الخدمات 

الضيافة  وٌحسن  بالبطولة،  أشاد  الذي  الخيمة،  رأس  لرشطة  العامة  القيادة 

والستقبال، مؤكداً بأن البطولة شهدت مشاركة رشفية لفريق رشطة رأس الخيمة 

رأس  لرشطة  العامة  القيادة  من  املقدمة   ) التسامح  عام   ( شعارات  وتوزيع 

إلسرتاتيجية  ودعمً  تاشياً  البطولة،  ف  واملشاركي  املنظمي  جميع  إىل  الخيمة، 

الدولة والقيادة الرشيدة، وترسيخاً ملكانة دولة اإلمارات عاصمة عاملية للتسامح، 

آثاره اإليجابية  الحوار وتقبل اآلخر مبا تنعكس  التسامح ف  وتأكيداً عى قيمة 

عى العامل أجمع. وتم خال البطولة، تبادل الهدايا والدروع التذكارية بي رشطة 

متبادل  واحرتام  محبة  وثيقة  لتكون  بأذربيجان،  الكاراتيه  واتحاد  الخيمة  رأس 

الثقاف  البلدين، ف خطوة تهدف إىل تعزيز قيم التسامح والسام والتنوع  بي 

مع دول العامل.

تُوج فريق رشطة الفجرة بطاً للنسخة رقم 43 من سباق الطريق الذي أقيم بكورنيش الفجرة ، 

وحل فريق قوات األمن الخاصة ثانياً ف السباق الذي أقيم برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم اتحاد الرشطة الريايض بالتعاون 

مع رشطة الفجرة، ومشاركة 99 متسابقاً مثلوا  12 إدارة عى مستوى القيادات واإلدارات ف الدولة، 

الذهبية  الكأس وامليداليات  الفجرة عى  كيلومرتاً. وجاء حصول فريق رشطة  املسافة 12  وبلغت 

بعد أن جمع اكر عدد من النقاط  ، يليه قوات المن الخاصة الذي نال الفضية ، وحل فريق رشطة 

أبوظبي ثالثاً وتوج بامليداليات الرونزية.

» شرطة الفجيرة« بطاًل لسباق الطريق
 و » األمن الخاصة« ثانيًا

49 العدد  ) 277 (    نوفمبر   2019        48   نوفمبر   2019    العدد ) 277 (   

ركن المالعب



أخبار المجتمع أخبار المجتمع

حر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل 

عهد رأس الخيمة، حفل الستقبال الذي أقامه عبدالله بن سيف بن عبدالرحمن الشاميس مبناسبة زفاف نجله »سيف« إىل كرمية الشيخ فاهم بن 

عبدالله بن محمد القاسمي. وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاين والتريكات للعروسي، متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

حر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 

املجلس األعى حاكم رأس الخيمة حفل زفاف سليمن عي لحه 

الشحي إىل كرمية يديد عي يديد الشحي . وحر الحفل – 

الذي أقيم ف قاعة ” البيت متوحد ” – الشيخ أحمد بن صقر 

القاسمي رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة القتصادية والشيخ 

خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة 

مكتب الستثمر والتطوير وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات 

واملسؤولي . وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاين 

والتريكات للعريس وذويه، متمنياً له حياة زوجية سعيدة. وام

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر 

القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ، حفل تخريج 

الدفعة الثامنة من طلبة الجامعة األمريكية برأس 

الخيمة، حملة شهادة البكالوريوس والدراسات 

العليا، والبالغ عددهم 230 من مختلف الكليات، 

وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود 

بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم 

رأس الخيمة. حر الحفل، الذي أقيم مبركز رأس 

الخيمة لاحتفالت، عدد من الشيوخ واملسؤولي 

ومديري الدوائر، وأولياء أمور الطلبة الخريجي.

حر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله"، وصاحب  "رعاه 

للقوات  األعى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  وصاحب  املسلحة، 

الخيمة،  رأس  حاكم  األعى  املجلس  عضو  القاسمي، 

وإىل جانبهم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 

سامل  بن  عبدالله  الشيخ  وسمو  ديب  حاكم  نائب  مكتوم 

القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ  بن سلطان 

عمر بن حميد النعيمي ويل عهد عجمن وسمو الشيخ 

محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة 

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن 

وسمو  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد 

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي 

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 

ومعايل  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة 

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وبورجيه 

 ..  / دافوس   / العاملي  القتصادي  املنتدى  رئيس  برندي 

بن  محمد  معايل  أقام  حيث  والغفي،  القرقاوي  أفراح 

عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء واملستقبل 

حفل استقبال ف مركز ديب التجاري العاملي مبناسبة زفاف 

نجله سعيد إىل كرمية السيد سلطان أحمد سيف الغفي.

حاكم 
رأس الخيمة 
وولي عهده 
يحضران أفراح 
الشامسي 
و القاسمي

سعود بن صقر يحضر أفراح الشحي

محمد بن سعود يشهد تخريج » أمريكية رأس الخيمة «

محمد بن راشد 
ومحمد بن زايد 

وسعود القاسمي 
يحضرون

 أفراح القرقاوي 
والغفلي

حر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو 

املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي 

التنفيذي حفل الستقبال الذي أقامه راشد عبيد ساملي 

املنصوري مبناسبة زفاف نجله “محمد” إىل كرمية عبدالعزيز 

خليفة هجرس السويدي. و حر الحفل – الذي أقيم 

بنادي ضباط القوات املسلحة ف أبوظبي – عدد من 

الشيوخ و كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات املسلحة 

والرشطة وجمع غفر من األهل واألصدقاء . تخلل الحفل 

فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بهذه املناسبة السعيدة.

خالد بن محمد بن زايد يحضر أفراح المنصوري والسويدي

يتقدم األهل و الزماء بأسمى التهاين والتريكات 
الجسمي  أحمد  صالح  حمد  أول  الرشطي  إىل 
مبناسبة قدوم مولوده الجديد » أحمد« .. جعله 
الخر  مواليد  ومن   ، الصالحة  الذرية  من  الله 
من  خاصة  وتهنئة   ، مروك  ألف   .. والسعادة 

النقيب محمد عي يوسف الشميي.

أسمى التهاين والتريكات إىل الدكتور نواف الشحي 

مبناسبة حصوله عى درجة الدكتوراه ف اإلدارة 

والهندسة الصناعية من الجامعة التكنولوجية املاليزية.

ألف مروك ومنها إىل األعى ، مع األمنيات

 له بدوام التوفيق والنجاح.

نواف الشحي ينال الدكتوراه
في اإلدارة والهندسة الصناعية 

حمد الجسمي يستقبل
 مولوده » أحمد«
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
تحتفل العديد من دول العالم بيوم الَعَلم، حيث ُتخصص يومًا وطنيًا لالحتفال بَعَلمها ورفعه عاليًا 
في أرجاء البالد، ألّن الَعَلم ُيمثل حلقة الوصل المعنوية بين المواطن وبالده، وهو رمز من رموز البالد 

المهمة التي تتمثل بها البلدان وتعرف بها.

أيها األخوة
وانتماءه ووالئه لوطنه وقيادته، حيث  الشعب  العلم" مناسبة وطنية تعبر عن عمق أصالة  "يوم 
توافق هذه المناسبة ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل - مقاليد 
الَعَلم يختصر  الثاني من كل عام. يوم  الثالث من تشرين  والتي تصادف في   ، البالد   الحكم في 
العديد من األيام، ومناسبة عميقة التأثير في نفوس الشعب، كما ويمثل يومًا لإلنتماء والوالء، ويوم 
ترتفع فيه الرايات، وليس أجمل من مظاهر االحتفال بهذا اليوم، سوى رؤية الَعَلم خفاقًا في السماء.

أبناء العين الساهرة
إلى قلوبنا والعزيزة على نفوسنا، البد أن نجعل منها منهجًا  الغالية  المناسبة  وإذ نحتفل بهذه 
نستنير به في مسيرتنا الحياتية والعملية التي جعلناها في خدمة الوطن وأهله، ومن هذا الباب البد 
من أن نكون على أهبة االستعداد وبشكل دائم للدفاع عن بالدنا كل من موقعه وفي ميدان عمله، 
كي نحافظ على منجزات دولتنا التي تحققت في ظل قيادتنا الرشيدة ، وتحت ظل الَعَلم رمز البالد 

وعنوانها الذي نحتفل به اليوم. 
ومن أبرز تلك المنجزات هي ما يخص عملنا كجهات شرطية هي ) األمن( تلك الميزة التي تنعم بها 
بالدنا الغالية بجهودكم أيها األخوة وسعيكم الصادق للحفاظ على تراب الوطن ، وصون األمانة التي 
أودعتها القيادة الرشيدة للبالد في أياديكم ، والتي صنتموها بكل فخر فبات الجميع يعيش أمنًا 

مطمئنًا على حاله وماله في ربوع بالدنا العزيزة.

أيها األخوة
"يوم الَعَلم" يعزز االنتماء لتراب الوطن ولقيادته ، ويشكل المرآة التي تعكس هوية الشعب، فأعالم 
البلدان بمختلف أسمائها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ البلد وارثه وحضارته، لذلك ال يمكن إال أن 
يكون من األشياء الثابتة التي ال يتم اختيارها عشوائيًا، وإنما بناًء على العمق التاريخي الذي يربط 
وتطاول  األرض  في  جذورها  تضرب  باسقة  كشجرٍة  المستقبل،  وآمال  والحاضر  الماضي  أصالة  بين 
عنان السماء.   وُتظهر هذه المناسبة أيضا مدى انتماء الشعب لبلده، وُتبّين التفاف القلوب حول 
القيادة، أن احتفالنا بيوم العلم هو تكريس لمبادئ التربية الوطنية التي نريد أن ينتهجها األجيال 
في حياتهم القادمة ، وتكون لهم منهجًا ساميًا ينهلوا منه حب الوطن والوالء لقيادته الرشيدة، إنها 
مناسبة تسمو فيها النفوس نحو إعالء شأن البالد ومن فيها ، نحو االزدهار والتقدم الذي تنشده لنا 

قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل زاهر.
نفخر جميعًا بهذه المناسبة الغالية العزيزة ، ونسعى جاهدين ألن نعبر عن فرحنا واعتزازنا بيوم 

العلم ولسان حالنا يقول كلنا نحيا للَعَلم ألنه رمز الوطن.

يوم الَعَلم...يوم اإلنتماء للوطن 

"يوم الَعَلم" مناسبة وطنية تعبر 
عن عمق أصالة الشعب وانتماءه 
ووالئه لوطنه وقيادته... نفخر 
جميعًا بهذه المناسبة الغالية 

العزيزة ، ونسعى جاهدين ألن نعبر 
عن فرحنا واعتزازنا بيوم العلم 

ولسان حالنا يقول كلنا نحيا للعلم 
ألنه رمز الوطن.
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