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اإلمارات بأعتاب 
الخمسين 

استدامة لألجيال 
وتنمية للوطن 

سقف ال
                           يف عيدها التاسع واألربعني ، تقف البالد شاخمة مبا أسلفت من 
عطاء إنساين غطى بقاع عديدة وأصقاع بعيدة، وجال ذكرها يف اآلفاق املديدة.

الراحل املغفور له بإذن  التي بدأت بفضل سياسة رشيدة تبناها  هي اإلمارات 
اهلل الشيخ زايد ، والتي أعتمدت نهج التسامح والعدل واإلحسان كركائز للبناء، 
فكانت على مقربة من التعايش بروح العطاء األقرب إىل الكرم دون حساب لفارق 

أو لون أو عرق، فاإلنسانية واحدة ، وفعل اخلري واحد، ونهج العطاء مستمر.
يف عيدها األغر الذي نحتفل به هذا العام ترسم البالد بفضل قيادتها الرشيدة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رأسها  وعلى 
من  للقادم  بإستشرافها  دقيقة،  مستقبلية  مرحلة  مالمح   ،  - اهلل  حفظه   -
صور  وفق  وأهلها  البالد  رفعة  على  تعمل  جتليات  من  تتضمنه  وما  السنني 
املستقبل الذي تعمل عليها احلكومة الرشيدة ، والتي يرسمها صاحب السمو 
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم 

دبي - رعاه اهلل - كنهج للعمل احلكومي وفق منظور متقدم.
النموذج  يف  فارقة  عالمة  رسخ  الذهبي(  اليوبيل   ( عام   2021 عام  أن  ذلك 
احلضاري الذي يعتمده العامل على مستوى التنمية والتطور، والذي تتطلع قيادتنا 
جودة  يخص  فيما  ومتيزا  تقدما  األكرث  اإلمارات  تكون  أن  إىل  خالله  من  الرشيدة 

احلياة على مستوى عاملي.
تركت بصماتها على  بإجنازاتها،  لكنها كبرية خالدة   ، الزمن  فرتة قصرية بعمر 
املنجز العاملي بشكل عام، فباتت اإلمارات من الدول التي يشار لها بالبنان يف 
التعامل اإلنساين الذي بات  ، ناهيك عن صيغ  التقدم والتطور واالزدهار  مفاصل 
على  والتمكني  البناء  مسرية  عربها  أرتكزت  والذي  عامليا.  بالنموذجي  يوصف 
أسس صلبة اسست لقاعدة يعتمد عليها لتحقيق االستدامة وفق روئ إبداعية 
ترجمت اإلجناز إىل واقع متفرد، فشكلت بذلك احللم الذي راود املؤسسني بأن 

تكون اإلمارات يف الريادة من بلدان العامل.
عرب  طموحة  رؤية  متلك  اخلمسني  عامها  مشارف  على  وهي  اليوم  اإلمارات 
استشرافها للمستقبل وتكريس ثقافة التميز لتحقيق قفزات نوعية يف شتى 

الصعد، والتفرد بالتخطيط للقادم من السنني واألجيال.
اإلمارات بأعتاب اخلمسني استدامة لألجيال وتنمية للوطن. 

اإلمارات نحو اخلمسني  ........................................ السقف للطموح .    
 

“نسعى إلى ترسيخ صورة الوطن الجميلة في الذهنية 
العالمية. وتصميم الهوية اإلعالمية هو خطوة جديدة في 

رحلة ترسيخ التواجد اإلعالمي العالمي لدولة اإلمارات”.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطموح
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المحــــتــــويات حديث شريف

ُهَم النَّاُر، َعْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة  َعيَْناِن َل َتَسُّ

اللَِّه، َوَعْيٌ بَاتَْت تَْحُرُس ِف َسِبيِل اللَِّه  
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إلرسال مقتراحاتكم وآرائكم 
ومالحظاتكم يرجى التواصل على:

www.fms.ae

رئيس التحرير

المراسالت

للمراسالت اإللكترونية
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محطة شرطية

m قيادة شرطة رأس الخيمة تؤكد دعمها لمبادرة »أم االمارات قدوة ملهمة« 

 

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

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة دعــم 

قــدوة  المــارات  أم   " ملبــادرة  الكامــل  القيــادة 

ملهمــة " التــي أطلقتهــا مؤسســة ميثــاء بنــت 

أحمــد آل نهيــان للمبــادرات املجتمعيــة والثقافيــة 

تقديــرا وعرفانــا لســمو الشــيخ فاطمــة بنــت مبــارك 

رئيســة التحــاد النســايئ العــام رئيســة املجلــس 

األعــى لألمومــة والطفولــة الرئيســة األعــى ملؤسســة 

ــواء النعيمــي  ــة . وأشــاد ســعادة الل ــة األرسي التنمي

بجهــود ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك التــي 

ــرك  ــات وف ت ــة القطاع ــم كاف ــدا ف دع ــأل جه مل ت

ــتوى  ــى مس ــل ع ــة املحاف ــة ف كاف ــمت مضيئ بص

الدولــة والنهــوص مبســرة املــرأة الماراتيــة ، مضيفــا 

أن مبــادرة " أم المــارات قــدوة ملهمــة "  الهادفــة 

لتنفيــذ لوحــة فنيــة يتــم تجميعهــا مــن قطــع 

ممغنطــة لتشــكيل شــعار " أم المــارات " ، وعبــارة 

" نــور يتــألأل ف ســمء المــارات مــا هــي إل تعبــر 

بســيط  عــن املكانــة واملحبــة الكبــرة التــي تحظــى 

بها ســموها ف قلــوب أبنائهــا املواطنــي واملواطنات. 

وأوضــح ســعادته إنــه القيــادة العامــة لرشطــة رأس 

الخيمــة فتحــت البــاب أمــام جميــع منتســباتها 

ــع  ــال تجمي ــن خ ــادرة م ــذه املب ــاركة ف ه للمش

ــر عــن  القطــع املمغنطــة لتشــكيل الشــعار والتعب

ــارك.  محبتهــن لســمو الشــيخ فاطمــة بنــت مب

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

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ســعادة " رايك 

فيليبــس " الرئيــس التنفيــذي لهيئــة التنميــة الســياحية 

باإلمــارة ف إطــار تعزيــز العاقــات القامئــة بــي الطرفــي. 

ــوان إن  ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــال س وق

إمــارة رأس الخيمــة  خطــت ف الســنوات العــرش املاضيــة 

عــى وجــه التحديــد خطــوات كبــرة وقطعــت أشــواطاً 

مظلــة  تحــت   والتميــز  النجــاح  طويلــة ف طريــق 

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

ــف  ــى مختل ــارة  ع ــم اإلم ــى حاك ــس األع ــو املجل عض

األصعــدة وف القطــاع الســياحي عــى وجــه الخصــوص 

ــة  ــياحة الخليجي ــة للس ــا عاصم ــاهم ف اختياره ــم س م

للعــام الثــاين عــى التــوايل مــن قبــل وزراء الســياحة ف 

ــي.  ــاون الخليج ــس التع دول مجل

وأضــاف ســعادته أن النجاحــات ف إمــارة رأس الخيمــة 

ــرة  ــنوات األخ ــت ف الس ــياحي توال ــد الس ــى الصعي ع

بفضــل الخطــط املمنهجــة واملدروســة التــي تســر عليهــا 

ــات الســياحية فضــا  ــة املقوم ــك كاف ــي تتل ــارة الت اإلم

ــهل  ــل والس ــي الجب ــي ب ــراف والبيئ ــوع الجغ ــن التن ع

والبحــر مــم يدعــم املكانــة الســياحية الرائــدة ف الدولــة 

ــان ف  ــن واألم ــر األم ــى توف ــا ع ــرص قيادته ــي تح الت

ــايس  ــب األس ــي واملطل ــز الرئي ــاره املرتك ــا باعتب ربوعه

ألي نجــاح والــذي يســهم ف اســتقطاب الســياح والــزوار 

ــر  ــة أقطــار العــامل ، مشــرًا إىل أن الدعــم الكب مــن كاف

ــعود  ــيخ س ــمو الش ــب الس ــل صاح ــن قب ــل م واملتواص

بــن صقــر القاســمي واملتابعــة املســتمرة مــن قبــل 

ــد  ــمي ويل عه ــعود القاس ــن س ــد ب ــيخ محم ــمو الش س

رأس الخيمــة و تنــوع الرث التاريخــي والــرايث ف المــارة 

التــي تحتضــن أيضــا أعــى قمــة جبليــة ) جبــل جيــس 

( ف الدولــة وســواحل خابــة ســاهم ف اختيارهــا للعــام 

ــة . ــياحة الخليجي ــة للس ــاين كعاصم الث

 وأوضــح ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة أن 

الخليجيــة  للســياحة  عاصمــة  الخيمــة  رأس  اختيــار 

للمــرة الثانيــة يؤكــد عــى أن المــارة تســر ف الطريــق 

الصحيــح ف التطــور الســياحي الــذي يقــدم للســياح 

لإلمــارة  زيارتهــم  خــال  تنــى  ل  فريــدة  تجــارب 

وتتعهــم مبرافقهــا الســياحية املختلفــة فيــم يشــكل ذلك 

ــاع  ــذا القط ــى ه ــي ع ــى القامئ ــدة ع ــؤولية جدي مس

ــاظ عــى هــذا النجــاز  ــل ف رضورة الحف ــوي تتمث الحي

ــة .  ــرأس الخيم ــز ل املتمي

مــن جانبــه مثــن الرئيــس التنفيــذي لهيئــة التنميــة 

الســياحية ف رأس الخيمــة الــدور والجهــود الكبــرة 

التــي تقــوم بهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ف 

تعزيــز األمــن واألمــان عــى مســتوى اإلمــارة مــم يعتــر 

ــوم  ــه الي ــت إلي ــا وصل ــا إىل م ــيا ف وصوله ــا رئيس عام

مــن مكانــة متميــزة عــى خارطــة الســياحية الخليجيــة 

ــة . والعربي

m استقبل الرئيس التنفيذي لسياحة رأس الخيمة
بن علوان : دعم سعود بن صقر وتوجيهاته المحرك الرئيسي 

النجازات القطاع السياحي باإلمارة  
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ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب ــد ســعادة الل تفق

ــات  ــوارئ واألزم ــق إدارة الط ــس فري ــي رئي النعيم

ــد عــام رشطــة رأس الخيمــة  والكــوارث املحــي قائ

آليــة  عــى  لإلطــاع  الحــدودي  الــدارة  منفــذ 

ســر العمــل املتبعــة بعــد إعــادة فتــح التنقــل 

ــقيقة . ــمن الش ــلطنة ع ــن وإىل س ــافرين م للمس

وأكــد ســعادة اللــواء النعيمــي خــال زيارتــه التــي 

ــز  ــر مرك ــرش مدي ــد الح ــاح محم ــا  ف ــه فيه رافق

الطــوارئ واألزمــات والكــوارث ف رأس الخيمــة وكان 

ــمي  ــر القاس ــن عم ــر ب ــيخ صق ــتقبالهم الش ف اس

مديــر مكتــب منفــذ الــدارة )الهيئــة العامــة ألمــن 

ــد  ــرة(، و العقي ــق الح ــدود و املناط ــذ و الح املناف

قســم  رئيــس  الشــحي  الغليــي  عــي  محمــد 

ــد الكامــل  ــة التقي ــدارة عــى أهمي رشطــة منفــذ ال

باإلجــراءات والشــراطات الوقائيــة الخاصــة بالحــد 

ــد 19  ــتجد كوفي ــا املس ــروس كورون ــي ف ــن تف م

ف هــذا املنفــذ الحــدودي الحيــوي الــذي يســتقبل 

أعــدادا كبــرة مــن املســافرين ف التجاهــي والــذي 

تــم اعــادة افتتاحــه أمــام املســافرين ف اطــار 

الجهــات  مــن  الصــادرة  الحكوميــة  التوجيهــات 

اجــراءات  بتســهيل  . ووجــه ســعادته  املختصــة 

املســافرين وترسيــع انجــاز معاماتهــم مــع اللتــزام 

الكامــل بتطبيــق كافــة الجــراءات الحرازيــة التــي 

تضمــن ســامة الجميــع ، مثمنــا الجهــود التــي 

تقــوم بهــا فــرق العمــل املختصــة ف منفــذ الــدارة 

الحــدودي ف اســتقبال وانجــاز معامات املســافرين 

ــي  ــة  ملواطن ــذ الري ــذ اتاحــة التنقــل عــر املناف من

ســلطنة عــمن الشــقيقة.

الطــوارئ  إدارة  فريــق  رئيــس  ســعادة  وأوضــح 

رأس  رشطــة  عــام  قائــد  والكــوارث  واألزمــات 

الخيمــة أن جميــع الجهــات املعنيــة تقــوم بجهــود 

ــة  ــم كاف ــرة ف ســبيل خدمــة املســافرين وتقدي كب

أشــكال الدعــم لهــم حرصــا عــى انجــاز معاماتهــم 

بالرسعــة القصــوى املمكنــة ، داعيــا مســتخدمي 

ــة الريــة اىل اللتــزام بالتوجيهــات  املنافــذ الحدودي

والتعليــمت الصــادرة لهــم واملنظمة لعملية الســفر 

ــة  ــعيا وراء املحافظ ــذ س ــذه املناف ــر ه ــل ع والتنق

عــى الصحــة والســامة العامــة . 

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب ــد ســعادة الل تفق

ــز  ــة، مرك ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــي قائ النعيم

رشطــة شــعم الشــامل بــرأس الخيمــة، بحضــور 

ــه ســعيد القيــي الشــحي رئيــس  ــد الل العقيــد عب

األداء  مســتوى  عــى  ســعادته  مطلعــاً  املركــز، 

إىل  مســتمعاً  اإلحصائيــة،  البيانــات  عــر  العــام 

وذلــك  باملركــز،  املوظفــي  ألدوار  تفصيــي  رشٍح 

بهــدف الوقــوف عــى احتياجــات املركــز فضــاً عــن 

الســتمع إىل آراء ومقرحــات املوظفــي، والعمــل 

عــى تطويــر مســتوى األداء الــذي تــم الوصــول 

إليــه بالرتقــاء مبســتوى الخدمــات األمنيــة املقدمــة 

ــي  ــن املواطن ــامل م ــعم الش ــز ش ــور مرك إىل جمه

واملقيمــي والــزّوار ضمــن منطقــة اختصاصــه.

رأس  رشطــة  عــام  قائــد  ســعادة  أشــاد  حيــث 

ــز  ــه مرك ــوم ب ــذي يق ــي ال ــدور األمن ــة، بال الخيم

ــه  ــة اختصاص ــة منطق ــراً لطبيع ــعم، نظ ــة ش رشط

ــي يغطيهــا عمــل املركــز،  ــة املنطقــة، الت وخصوصي

موجهــاً بتفعيــل املزيــد مــن الخطــط األمنيــة التــي 

املقدمــة  الخدمــات  مبســتوى  النهــوض  تحقــق 

املســتقبل. واســترشاف 

وتــأيت هــذه الزيــارة التفقديــة، ضمــن إطــار زيارات 

ــة التــي تهــدف إىل الوقــوف  ــد العــام التفقدي القائ

ــه ســر األداء مبــا يحقــق  عــى ســر العمــل وتوجي

ــة املنبثقــة مــن أهــداف وزارة  دعــم الخطــة األمني

الداخليــة والتــي تســعى جاهــدة إىل نــرش وتعزيــز 

األمــن واألمــان ف كافــة ربــوع اإلمــارة.

m اللواء علي بن علوان يتفقد مركز شرطة شعم الشامل 

m وجه بسرعة إنجاز معامالت المسافرين ضمن االجراءات االحترازية

رئيس فريق الطوارئ واألزمات والكوارث يطلع على سير العمل بمنفذ الدارة الحدودي
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وقّعــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة، عقــداً لتوريــد وتركيــب وتشــغيل 

منصــات املدينــة اآلمنــة الذكيــة للمراقبــة والتحليــل "SCSS" الفريــدة مــن نوعهــا 

عــى مســتوى العــامل وذلــك مــع مجموعــة املدينــة اآلمنــة املتخصصــة والعاملــة ف 

هــذا املجــال، ولديهــا الخــرة واإلمكانيــات الازمــة للقيــام بكافــة متطلبــات تطويــر 

وتصنيــع منصــات املدينــة اآلمنــة الذكيّــة للمراقبــة والتحليــل.

ــع العقــد مــن جانــب رشطــة رأس الخيمــة، ســعادة اللــواء عــي عبــد   حيــث وقّ

اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، ومــن جانــب مجموعــة 

املدينــة اآلمنــة، عــي محســن الُعمــري الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة املدينــة اآلمنة، 

ــكار  ــر والبت ــام التطوي ــر ع ــي مدي ــي املناع ــد ع ــدس ولي ــد مهن ــور العمي بحض

مبكتــب نائــب رئيــس الرشطــة واألمــن العــام بــديب املــرشف العــام عــى املــرشوع 

ملطابقــة مــدى توافــق مواصفــات املــرشوع محليــاً وعامليــاً ، حيــث يــأيت املــرشوع 

ــاًء عــى توجيهــات ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي ويل عهــد رأس  بن

ــام  ــموه ع ــه س ــذي أطلق ــي ال ــال التكنولوج ــدوق رأس امل ــار صن ــة ف إط الخيم

2017 لســتكمل مــرشوع املدينــة الذكيــة، ولتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات منظومة 

املدينــة الرقميــة مــن أجهــزة أنظمــة املراقبــة الذكيّــة، واألمــن التكنولوجــي بكافــة 

ــز  ــي، وتعزي ــل الرشط ــا العم ــي يؤديه ــام الت ــير امله ــتماته لتس ــه ومش ملحقات

وحفــظ األمــن باإلمــارة.

ــي ف  ــن التكنولوج ــز األم ــأن تعزي ــوان، ب ــن عل ــي ب ــواء ع ــعادة الل ــح س  وأوض

اإلمــارة ســيتحقق مــن خــال الربــط اإللكــروين والــذيك لغرفــة عمليــات رشطة رأس 

الخيمــة، بكافــة التقنيــات وأنظمــة املراقبــة األمنيــة الرقميــة الحديثــة، التــي تدعــم 

مــرشوع املدينــة الذكيّــة واألمــن التكنولوجــي الــذي يســاعد ف الكشــف والتحليــل 

ــاً  ــص، تطبيق ــة الراخي ــة واملنتهي ــر املرخص ــات غ ــام املركب ــي، وأرق ــن املطلوب ع

إلســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل الحــد مــن وقــوع الجرائــم، وتعزيــز 

ــذكاء الصطناعــي  ــات ال ــات وتقني ــن عــى نطــاق واســع مســتعيناً بخوارزمي األم

التــي تقدمهــا الرشكــة.  مضيفــاً ســعادته، بــأن مدينــة رأس الخيمــة تُعــد وجهــة 

ســياحية جاذبــة متميــزة ومســتدامة بــي املــدن الســياحية، خاصــة بعــد اختيارهــا 

عاصمــة للســياحة الخليجيــة لعــام 2021، وللســنة الثانيــة عــى التــوايل، باعتبارهــا 

مــن املــدن األكــر أمنــاً عامليــاً، نظــراً لكونهــا مدينــة ذات طابــع وهويــة ســياحية 

ومكانــاً مميــزاً للعيــش واإلقامــة والعمــل، فــكان لبــد لنــا مــن العمــل عــى تعزيــز 

العمــل األمنــي وتضافــر الجهــود لتحقيــق الســتدامة األمنيــة التــي تعــزز البيئــة 

الســياحية والســتثمرية الجاذبــة للــمل واألعــمل.

 مــن جانبــه أكــد العميــد مهنــدس وليــد عــي املناعــي ، بــأن توقيــع عقــد التوريــد 

مــع مجموعــة املدينــة اآلمنــة، يســتهدف تعزيــز وتكــي قــدرات الــكادر الرشطــي 

ــرد  ــا يخــص أمــن الف ــة مــع كل م ــة عالي ــة وحرفي ــاءة وفاعلي عــى التعامــل بكف

ــة وزارة  ــق رؤي ــى تحقي ــل ع ــة تعم ــة متكامل ــة أمني ــق منظوم ــع، وخل واملجتم

الداخليــة ف مجــال األمــن والســامة وتوجيهــات معــايل الفريــق ضاحــي خلفــان 

تيــم نائــب رئيــس الرشطــة واألمــن العــام بــديب ف دعــم قيــادات الرشطــة وصناعة 

التكنولوجيــا املتطــورة وخاصــة التــي تــأيت بصناعــة وطنيــة إماراتيــة تحمــل شــعار 

"MADE IN UAE"
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محطة شرطية

"SCSS"القيادة العامة توّقع عقد المدينة اآلمنة الذكّية للمراقبة والتحليل اآلني

رفــع ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، أســمى آيــات 

التهــاين والتريــكات إىل مقــام صاحــب الســمو الشــيخ 

ــه  ــة، حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف

ــن راشــد آل  ــه، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب الل

ــوزراء  ــة رئيــس مجلــس ال ــوم، نائــب رئيــس الدول مكت

حاكــم ديب، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 

آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى 

ــعود  ــيخ س ــمو الش ــب الس ــلحة، وصاح ــوات املس للق

بــن صقــر القاســمي، عضــٍو املجلــس األعــى حاكــم رأس 

الخيمــة، وإخوانهــم أصحــاب الســمو أعضــاء املجلــس 

األعــى ُحــكام اإلمــارات، وأوليــاء العهــود، وجميــع 

مبناســبة  اإلمــارات  دولــة  ف  واملقيمــي  املواطنــي 

احتفــالت اليــوم الوطنــي الـــــ ) 49 ( لدولــة المــارات 

العربيــة املتحــدة، أعــاده اللــه عــى القيــادة والشــعب 

ــركات. ــر وال ــن والخ باليم

وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة، أنــه تــم 

تكثيــف الدوريــات ملراقبــة األوضــاع األمنيــة عــن كثــب 

خــال الحتفــالت باليــوم الوطنــي الــــــ 49، وخاصــًة 

ف املناطــق الحيويــة، ومناطــق الحتفــالت، فضــاً عــن 

اطــاق 100 دوريــة مروريــة ومدنية لتســهيل انســيابية 

حركــة الســر واملــرور، وتجنــب الزدحــام والختناقــات 

ــاً  ــر حفاظ ــر الجمه ــع وتجمه ــض تجم ــة، وف املروري

عــى ســامة املجتمــع من خطــر اإلصابــة بكوفيــد - 19.

مشــدداً ســعادته، مبنــع إقامــة املســرات والتجمعــات، 

ثاثــة   )3( مــن  ألكــر  الــرُكّاب  تجــاوز  مينــع  كــم 

ــى رضورة  ــرص ع ــدة، والح ــة الواح ــخاص ف املركب أش

الوقائيــة  والتدابــر  اإلحرازيــة  اإلجــراءات  تطبيــق 

ــة،  ــداء الكممــات الطبيّ ــد 19-، بارت ــة مــن كوفي للوقاي

والتباعــد الجســدي.

ــبة  ــذه املناس ــال به ــور، بالحتف ــراد الجمه ــداً أف مناش

لخطــر  صحتهــم  تعريــض  دون  العزيــزة  الوطنيــة 

التــام  اللتــزام  ورضورة  كورونــا،  بفــروس  اإلصابــة 

بقواعــد الســر واملــرور، وتجنــب الوقــوف فــوق ســطح 

ــع  ــرها، م ــاء س ــا أثن ــن نوافذه ــروج م ــة أو الخ املركب

تجنــب القيــام بحــركات اســتعراضية عــى الطــرق، 

وتعطيــل حركــة الســر واملــرور أو إغــاق الطريــق عــى 

اآلخريــن، والوقــوف ف األماكــن غــر املخصصــة، وتزويد 

الســيارات مبــواد الضجيــج أو إدخــال إضافــات غــر 

مرخصــة ف هيــكل املحــرك أو زوائــد تؤثــر عــى الرؤية، 

ــرُكّاب،  ــِل الســائق وال ــن ِقبَ ــرش م ــواع ال واســتخدام أن

وتغطيــة زجــاج املركبــة بامللصقــات أو وضــع "شمســية" 

أماميــة، كلهــا محظــورات تعــرض للمســائلة واملخالفــة 

ــن  ــى أم ــاً ع ــا حفاظ ــب تجنبه ــه يج ــة، وعلي القانوني

الحتفاليــة  باألجــواء  لاســتمتاع  الجميــع،  وســامة 

ــعيدة . ــة الس الوطني

m بمناسبة احتفاالت اليوم الوطني الـــ ) 49 ( لدولة االمارات العربية المتحدة
شرطة رأس الخيمة تُهنئ القيادة والشعب وتؤكد منع المسيرات 

والتجمعات وضرورة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية



99 العدد  ) 290 (    ديسمبر   2020       

محطة شرطية

ــدار  ــن ال ــن حص ــة تري ــة رأس الخيم ــت رشط اختتم

الــذي عقــد تحــت  إرشاف ومتابعــة مــن ســعادة 

ــس  ــوان النعيمــي، رئي ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب الل

ــد  ــي، قائ ــوارث املح ــات والك ــوارئ واألزم ــق الط فري

بقاعــة  أقيــم  والــذي  الخيمــة،  رأس  رشطــة  عــام 

املؤتــرات بفنــدق )دبــل تــري بــاي هيلتــون املرجــان( 

ــة  ــة املعني ــة املحلي ــات الحكومي ــن الجه ومبشــاركة م

لألمــن  املختلفــة  واألخطــار  التهديــدات  ملواجهــة 

الداخــي، وتــم مــن خالــه اســتعراض مجموعــة مــن 

ــا. ــل معه ــا للتعام ــل مخرجاته ــيناريوهات وتحلي الس

ــس  ــه خمي ــد الل ــد عب ــعادة العمي ــن س ــهد التمري ش

الحديــدي، نائــب القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة، 

ــدة  ــذي اســتمر مل ــن ال ــة التمري ــذي رحــب ف بداي ال

ــأيت ف  ــن ي ــذا التمري ــاً إن ه ــاركي، قائ ــي باملش يوم

إطــار األهــداف الســراتيجية لــوزارة الداخليــة لتعزيــز 

األمــن واألمــان، وحســب الخطــة الســنوية املعتمــدة 

لضــمن الســتعداد ورفــع الجاهزيــة ملواجهــة املخاطــر 

ــداً  ــن آثارهــا، مؤك ــل م ــا والتقلي ــدات بأنواعه والتهدي

الفريــق مــن خــال  بــروح  العمــل  عــى أهميــة 

تعزيــز التنســيق املشــرك بــي كافــة الجهــات املعنيــة 

ــتوياتها.  ــف مس مبختل

مــن جانبــه أكــد العميــد الدكتــور محمــد ســعيد 

ــة  ــة برشط ــات املركزي ــام العملي ــر ع ــدي، مدي الحمي

ــي  ــدار" والت ــن ال ــداف "حص ــى أه ــة، ع رأس الخيم

مــن أهمهــا التدريــب عــى التخطيــط وإجــراءات 

ــرف  ــي، والتع ــن الداخ ــات األم ــى عملي ــيطرة ع الس

مــن  والعمــل  العمليــات،  مــرسح  طبيعــة  عــى 

ــع  ــل م ــة التعام ــراز  أهمي ــى إب ــن ع ــال التمري خ

ــل التعــاون  ــة التنســيق وتفعي ــمد اَلي األحــداث، واعت

بــي الجهــات املشــاركة، وأهميــة التدريــب لــإلدارات 

املنفــذة لخطــط األمــن الداخــي والتعــاون بينهــا وبــي 

الجهــات الداعمــة، وكيفيــة الحصــول عــى املعلومــات 

ــع  ــل م ــا، ووضــع خطــط التعام ــتنتاجها وتحليله وإس

اإلعــام ودور املتحــدث الرســمي ف الخطــة اإلعاميــة.

ــات،  ــر إدارة العملي ــي، مدي ــد عــي النقب ــال العمي وق

التمريــن  مــن  للعديــد  امتــداداً  التمريــن  يــأيت 

الســابقة، حيــث يهــدف إىل تعزيــز التعــاون بــي 

كافــة الجهــات املشــاركة والتدريــب والتخطيــط عــى 

معرفــة  ف  واملســاهمة  الداخــي  األمــن  عمليــات 

ــا  ــم يجعله ــا، م ــرص التحســي لديه ــوة وف ــاط الق نق

ــات  ــوارث واألزم ــة الك ــع كاف ــل م ــادرة عــى التعام ق

ويضمــن الســتعداد والجاهزيــة ف مواجهــة األحــداث، 

ويســاهم ف الحفــاظ عــى األمــن واألمــان.

كــرم  الــدار"،  "حصــن  الطاولــة  تريــن  ختــام  وف 

ــق والجهــات  ــع أعضــاء الفري ــدي جمي ــد الحمي العمي

املشــاركة وتبــادل الــدروع التذكاريــة، مشــيداً بجهــود 

القامئــي عــى إعــداد التمريــن وتنفيــذه، مؤكــداً نجــاح 

ــه. ــة أهداف ــق كاف ــن بتحقي التمري

m في ختام "حصن الدار"  
شرطة رأس الخيمة تؤكد نجاح تمرين الطاولة لألمن الداخلي

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــد ســعادة الل  أك

أن  الخيمــة،  قائــد عــام رشطــة رأس  النعيمــي، 

رشطــة رأس الخيمــة تحــرص عــى تكريــم وتحفيــز 

ــل  ــاء بالعم ــدف الرتق ــا به ــن كادره ــن م املتميزي

األمنــي، وتشــجيع اإلبــداع ف بيئــة عمــل متطــورة، 

لــوزارة  اإلســراتيجي  الهــدف  تحقيــق  بهــدف 

ــى  ــق أع ــات وف ــم خدم ــي لتقدي ــة، الرام الداخلي

ــاءة. ــودة والكف ــر الج معاي

النعيمــي، لعــدد  اللــواء  جــاء ذلــك ف تكريــم 

العقابيــة  املؤسســة  ف  املتميزيــن  األفــراد  مــن 

واإلصاحيــة وبحضــور العميــد يعقــوب يوســف 

ــر  ــم  نظ ــأيت التكري ــة، وي ــر املؤسس ــة مدي أبوليل

مــا قدمــوه خــال الفــرة املاضيــة، و للجهــود التــي 

بذلوهــا لتطويــر العمــل األمنــي.

ــة، نهــج رشطــة رأس الخيمــة  ــد أبوليل ومثــن العمي

ــة  ــرش ثقاف ــا لن ــن ســعياً منه ــمم باملتميزي ف الهت

التميــز، تعزيــزاً لجــودة األداء املهنــي، ولتطويــر 

منظومــة العمــل الرشطــي، بهــدف تقديــم أفضــل 

باملســؤولية  واستشــعاراً  للجمهــور،  الخدمــات 

املجتمعيــة.

مــن جانبهــم شــكر املكرمــي ســعادة القائــد العــام، 

معاهديــن عــى بــذل مزيــد مــن الجهــد ف ســبيل 

تقديــم خدمــة متميــزة للمجتمــع، لينعــم الجميــع 

باألمــن واألمــان. 

m قائد عام شرطة رأس الخيمة يكرم متميزي المؤسسة العقابية واإلصالحية
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أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة 

ــد  ــي عب ــواء ع ــعادة الل ــات س ــى توجيه ــاًءا ع بن

اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس 

الخيمــة حملــة أمنيــة تحــت عنــوان" رأس الخيمــة 

أمــان " تهــدف إىل تعزيــز األمــن واألمــان ف ربــوع 

اإلمــارة وخفــض نســبة الجرائــم املقلقــة والســهر 

عــى ســامة املواطــن واملقيــم وممتلكاتهــم.

حيــث أكــد ســعادة اللــواء النعيمــي عــى أن   

هــذه الحملــة تــأيت ف إطــار التــزام القيــادة العامــة 

تحقيــق  ف  باملســاهمة  الخيمــة  رأس  لرشطــة 

األهــداف الســراتيجية لــوزارة الداخليــة والقاضيــة 

ــن . ــوع الوط ــان ف رب ــن واألم ــز األم إىل تعزي

ــز األمــن واألمــان يقــع  وأضــاف ســعادته إن تعزي

عــى رأس هــرم أولويــات القيــادة العامــة لرشطــة 

ــل  ــاق مث ــا إلط ــعى دامئ ــي تس ــة الت رأس الخيم

ــي  ــادرات الت ــات واملب ــن الحم ــة م ــذه النوعي ه

ــن  ــد م ــة والح ــة العام ــة املصلح ــب ف بوتق تص

وقــوع الجرميــة ونــرش الطأمنينــة بــي كافــة رشائح 

املجتمــع والتــي يتطلــب نجاحهــا تعاونــا مــع 

الجمهــور لتحقيــق األهــداف املنشــودة ، مشــرا إىل 

ــي ف  ــد األمن ــف التواج ــن تكثي ــة تتضم أن الحمل

املناطــق الحيويــة والســاخنة وف املرافــق واملواقــع 

الســياحية عــى مــدار الســاعة .

مــن جانبــه أفــاد ســعادة العميــد عبــد اللــه عــي 

ــة برشطــة  ــات الرشطي ــر عــام العملي منخــس مدي

رأس الخيمــة املــرشف العــام عــى الحملــة أن 

مبــادرة حملــة رأس الخيمــة أمــان التــي يــأيت 

الــرشكاء اإلســراتيجيي  بالتعــاون مــع  إطاقهــا 

تســتهدف تكثيــف دوريــات الرشطــة والرقابــة 

امليدانيــة ف املواقــع الســاخنة واملناطــق الســياحية 

مبــا يســهم ف الســيطرة عــى املوقــف األمنــي 

وتحقيــق الســتجابة الرسيعــة للحــالت الطارئــة .

موضحــاً إن تحديــد املناطــق التــي تســتهدفها 

ــل مخرجــات مــؤرش  ــاء عــى تحلي ــم بن ــة ت الحمل

الجرائــم  معــدلت  ومــؤرش  باألمــان  الشــعور 

ــى  ــة ع ــات األمني ــث ستســهر الدوري ــة حي املقلق

والزائريــن  واملقيمــي  املواطنــي  وراحــة  أمــن 

وتقديــم املســاعدة ف الحــالت الطارئــة بالرسعــة 

عــى  الســيطرة  جانــب  إىل  املمكنــة  القصــوى 

املواقــف األمنيــة .

وقــد تــم افتتــاح الحملــة بانطــاق عــدد كبــر مــن 

ــدة  ــة الجدي ــي تحمــل شــعار الهوي ــات الت الدوري

ــن  ــد ب ــارق محم ــد ط ــور العمي ــات بحض للدوري

ســيف نائــب مديــر عــام العمليــات الرشطيــة 

تعبــراً عــن مكانــة الرشطــة ودورهــا ف حفــظ 

ــان . ــن واألم األم

 فيــم ذكــر  العميــد طــارق ســيف إن رشطــة رأس 

الخيمــة تواكــب التطويــر والتحديــث املســتمر 

واملســتجدات العرصيــة ف مجــال العمــل الرشطــي 

ــق  ــة وف ــة راقي ــات رشطي ــم خدم ــث لتقدي الحدي

ــي  ــهم ف تك ــي تس ــة الت ــر املتقدم ــل املعاي أفض

رجــال الرشطــة مــن أداء مهامهــم ف امليــدان عــى 

نحــو يعــزز قيــم اإليجابيــة والســعادة ويعــزز ثقــة 

ــا  ــم تقدميه ــي يت ــات الت ــك الخدم ــور ف تل الجمه

ــذي  ــز ال ــتوى املتمي ــس املس ــة تعك ــودة عالي بج

ــه رشطــة رأس الخيمــة. وصلــت الي

 ولفــت إىل الــدور الرائــد  الــذي تقــوم بــه دوريات 

الرشطــة ف حفــظ  األمــن ونــرش الطأمنينــة ف 

املجتمــع وتعزيــز التوعيــة  والتثقيــف والحــث 

املنظمــة  واللوائــح   بالقوانــي  اللتــزام   عــى 

مــا يســهم ف تحقيــق التطلعــات للوقايــة مــن 

الجرميــة بأســاليب عرصيــة ومبتكــرة.

بناًءا على توجيهات قائد عام الشرطة
إطالق  حملة رأس الخيمة أمان في المناطق الحيوية والسياحية
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كــرم ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي 

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ضبــاط إدارة 

ــد  ــد عب ــة بحضــور العقي ــات العام ــام والعاق اإلع

ــرًا  ــر اإلدارة تقدي ــي مدي ــلمن النعيم ــن س ــه ب الل

اإلدارة  ف  التقــدم  عجلــة  دفــع  ف  لجهودهــم 

وتحقيــق سلســلة متواصلــة مــن النجاحــات املهنيــة 

املتميــزة .

للمكرمــي  الحديــدي  العميــد  ســعادة  ونقــل 

تحيــات ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة وتقديــره 

املهــام  أداء  ف  واملميــزة  الواضحــة  لجهودهــم 

ــادة  ــور القي ــم وف ظه ــة إليه ــؤوليات املوكل واملس

ــا  ــزز مكانته ــذي يع ــول ال ــق واملأم ــتوى الائ باملس

املرموقــة بــي القيــادات العامــة للرشطــة عــى 

مســتوى الدولــة .

قائــد عــام رشطــة رأس  نائــب  وأشــاد ســعادة 

ــات  ــام والعاق ــاط إدارة اإلع ــود ضب ــة بجه الخيم

ــف  ــل ف مختل ــر العم ــى س ــم ع ــة وإرشافه العام

أقســام وأفــرع اإلدارة التــي تعتــر أحــد أهــم األذرع 

ف القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة التي تعنى 

بالعديــد مــن املهــام واملســؤوليات تجــاه مختلــف 

اإلدارات العاملــة تحــت مظلــة القيــادة ، داعيــا 

ــي  ــة للم ــات العام ــام والعاق ــاط إدارة اإلع ضب

ــات . ــد النجاح ــز وحص ــق التمي ــا ف طري قدم

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

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة عــى 

أهميــة الــدور املجتمعــي الــذي يقــوم بــه اإلعــام 

بوســائله املختلفــة وف بــث الرســائل التوعويــة 

لكافــة الرشائــح ومــد جســور املعرفــة بــي القيادات 

والجهــات الرســمية مــن جهــة والجمهــور مــن 

جهــة أخــرى . ومثــن ســعادته عــى هامــش تكريــم 

مبناســبة  الســاهرة  العــي  مجلــة  عمــل  فريــق 

دخولهــا العــام الخامــس والعرشيــن الــدور الفاعــل 

ــا  ــاول القضاي ــق العمــل ف تن ــه فري ــذي يقــوم ب ال

واملوضوعــات األمنيــة والتثقيفيــة التــي تســهم 

ــي  ــي ب ــن الوع ــة م ــرش حال ــع ون ــد املجتم ف رف

كافــة رشائحــه ، داعيــا منتســبي " العــي الســاهرة 

" للمــي قدمــاً ف طريــق النجــاح والتميــز مبــا 

يتــمىش مــع نهــج وإســراتيجية وزارة الداخليــة 

والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة .

وكــرم ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديدي 

ــور  ــة  بحض ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــب قائ نائ

العقيــد ركــن عبــد اللــه بــن ســلمن النعيمــي 

فريــق  العامــة  والعاقــات  اإلعــام  إدارة  مديــر 

عمــل مجلــة العــي الســاهرة مشــيدا بالــدور الــذي 

ميارســونه ف تســليط الضــوء عــى القضايــا األمنيــة 

ــا  ــا مب ــوع ف طــرح هــذه القضاي ــة والتن واملجتمعي

ــعادة  ــت س ــراء . ولف ــور الق ــات جمه ــي تطلع يلب

نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة إىل أن مجلــة 

العــي الســاهرة باتــت اليــوم واحــدة مــن املجــات 

ــل  ــا بفض ــي نظراته ــزة ب ــة املتمي ــة املختص األمني

ــي  ــات الت ــة املوضوع ــل ونوعي ــق العم ــود فري جه

يتــم طرحهــا وتســليط الضــوء عليهــا والتــي تســهم 

والرتقــاء  املجتمعــي  الوعــي  مســتوى  رفــع  ف 

 ، الهــادف  الرشطــي  العامــي  العمــل  مبفهــوم 

ــل  ــق عم ــود فري ــادة لجه ــرًا إىل تقديــر القي مش

ــور وأداء  ــز والتط ــا إىل التمي ــاعي دامئ ــة الس املجل

ــة .     ــة عالي ــة وحرفي ــكل مهني ــة ب ــالته اإلعامي رس

m  نقل لهم تحيات القائد العام
الحديدي يكرم ضباط إدارة اإلعالم ويشيد بجهودهم    

m  كرمهم نائب القائد العام
اللواء النعيمي يثمن جهود فريق عمل العين الساهرة 

محطة شرطية
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محطة شرطية

دشــن ســعادة العميــد عبــد اللــه خميس الحديــدي نائــب قائد عــام رشطة رأس 

الخيمــة حملــة " املنــازل اآلمنــة " التوعويــة الهادفــة لحميــة منــازل املواطنــي 

واملقميمــن مــن الرسقــة مبشــاركة كل مــن اإلدارة العامــة للعمليــات الرشطيــة 

ممثلــة ف إدارة التحريــات واملباحــث الجنائيــة وإدارة اإلعــام والعاقــات العامة 

وإدارة الرشطــة املجتمعيــة وإدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة .

 وأوضــح ســعادة العميــد الحديــدي أن إطــاق هــذه الحملــة الســنوية ينســجم 

ــا الســراتيجية ف  ــق أهدافه ــة ومســاعيها لتحقي ــات وزارة الداخلي ــع توجيه م

ــات  ــة النجاح ــتكمل لسلس ــكات واس ــة املمتل ــان وحمي ــن واألم ــز األم تعزي

ــة  ــدار الســنوات القليل ــى م ــا ع ــة تحقيقه ــي اســتطاعت الحمل ــة الت املتواصل

ــة  ــة كنتيجــة طبيعي ــات املنزلي ــة مــن خــال الحــد مــن حــوادث الرسق املاضي

ــع  ــم م ــم وتفاعله ــايل وتعاونه ــي األه ــي ب ــي املجتمع ــتوى الوع ــاع مس لرتف

ــة . ــادات املقدم ــات والرش التوجيه

وأضــاف ســعادته أن حملــة " املنــازل اآلمنــة " تتضمــن تنفيــذ زيــارات ميدانيــة 

توعويــة مــن قبــل إدارة الرشطــة املجتمعيــة  وإدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة 

لتقديــم جرعــات تثقيفيــة ألًصحــاب وســكان املنــازل حــول الخطــوات الجرائيــة 

ــا  ــا وف مقدمته ــد الخــروج منه ــا عن ــي يتوجــب عليهــم اتباعه ــة الت والحرازي

التأكــد مــن إحــكام إغــاق األبــواب والنوافــذ وتركيــب كامــرات املراقبــة 

والحتفــاظ باملقتنيــات الثمينــة ف مــكان آمــن وتوزيعهــا ف عــدة أماكــن 

داخــل املنــزل والحــرص عــى إشــعال اإلضــاءة مــع اتخــاذ الحتياطــات األمنيــة 

ــة  ــة ف الســفر ورسعــة إبــاغ جهــات الختصــاص األمني الازمــة ف حــال الرغب

ف حــال الشــتباه بــأي يشء أو حركــة مريبــة قــد تثــل تهديــداً ملنــازل األهــايل 

ــم .  وممتلكاته

وأفــاد ســعادته أن منصــات التواصــل الجتمعــي التابعــة للقيــادة العامــة 

ــروءة  ــة واملق ــواد املرئي ــن امل ــة م ــة متنوع لرشطــة رأس الخيمــة ســتوفر  حزم

ــادات  ــح واإلرش ــن النصائ ــة م ــم باق ــدم له ــي تق ــور املتابع ــة لجمه واملكتوب

الوقائيــة التــي تســهم ف الحفــاظ عــى منازلهــم مــن أن تكــون عرضــة للرسقــة 

ــود  ــع الجه ــاون م ــر التع ــة ع ــام مبســؤوليتهم املجتمعي ــايل للقي ــا باأله ، مهيب

الرشطيــة ف هــذا الجانــب مــن خــال اللتــزام الكامــل بالتعليــمت والنصائــح 

ــة  ــم الخاص ــى ممتلكاته ــاظ ع ــام األول للحف ــة ف املق ــم والرامي ــة له املقدم

ــة . ــارة رأس الخيم ــى مســتوى ام ــان ع ــن واألم ــز األم وتعزي

m  بمشاركة عدد من اإلدارات الشرطية
الحديدي يدشن حملة »المنازل اآلمنة« في رأس الخيمة

 ضمــن خطتهــا اإلســراتيجية لتبــادل الخــرات اســتقبل 

ــة  ــر املؤسس ــة، مدي ــف أبوليل ــوب يوس ــد يعق العمي

العقابيــة واإلصاحيــة برشطــة رأس الخيمــة، وفــد مــن 

ــة  ــمن برئاس ــة ف عج ــة واإلصاحي ــة العقابي املؤسس

الرائــد حامــد الشــامي، بحضــور عــدد مــن الضبــاط 

وضبــاط الصــف،  ويــأيت هــذا اللقــاء لاســتفادة مــن 

الخــرات والجهــود  مبــا يســهم ف تطويــر العمــل 

ــي  األمن

وتــأيت الزيــارة ف إطــار تطبيــق األهــداف اإلســراتيجية 

لــوزارة الداخليــة الراميــة لتقديــم أفضــل املمرســات 

ــم  ــزلء املؤسســة، ك ــة لن ــات املقدم ف مجــال الخدم

اســتمع الوفــد لــرشح مــن العميــد أبوليلــة ملــا وصلت 

إليــه رشطــة رأس الخيمــة مــن خدمــات وفــق أعــى 

ــب  ــا يتناس ــة، ومب ــاءة والعدال ــودة والكف ــر الج معاي

مــع حقــوق اإلنســان ف إدارة النــزلء والرامــج وورش 

العمــل واألنشــطة املقدمــة وفــق املعايــر الدوليــة ف 

هــذا املجــال لتحقيــق األمــن واألمــان للمجتمــع.

وف ختــام الزيــارة شــكر الرائــد الشــامي حســن 

ــل إدارة  ــن قب ــد م ــه الوف ــي ب ــذي حظ ــتقبال ال الس

الجانبــي،  بــي  التعــاون  مبــدى  وأشــاد  املؤسســة 

ــات،  ــم الخدم ــز ف تقدي ــور وتي ــن تط ــه م ــا ملس وم

متمنيــاً  لديهــم،  التحســي  فــرص  عــى  وإطاعــه 

لرشطــة رأس الخيمــة مزيــداً مــن التوفيــق والنجــاح.

m إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية بشرطة رأس الخيمة تستقبل وفد عقابية عجمان
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محطة شرطية

مبناســبة "اليــوم العاملــي إلحيــاء ذكــرى ضحايــا 

حــوادث الطــرق" نظمــت إدارة املــرور والدوريــات 

برشطــة رأس الخيمــة، بحضــور العميــد أحمــد 

الصــم النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات، 

وعــدد مــن ضبــاط املــرور والدوريــات برشطــة رأس 

الخيمــة، معرضــاً مروريــاً توعويــاً ف "مركــز الحمــرا 

مــول" بــرأس الخيمــة، إلحيــاء ذكــرى حــوادث 

املــرور عــى الطــرق، مــن خــال عــرض مجموعــة 

مــن املجســمت واللوحــات الفنيــة املروريــة التــي 

ترمــز إىل مخاطــر الرسعــة والحــوادث املروريــة، 

ــة الجســيمة  ــة واملادي فضــاً عــن الخســائر البرشي

ــا  ــة وم ــا هــذه الحــوادث املهلك ــي تتســبب به الت

ــة  ــية ومادي ــلبية نفس ــن أرضار س ــا م ــب عليه يرت

ومجتمعيــة تنعكــس ســلباً عــى تركيبــة املجتمــع.

املــرور  إدارة  مديــر  اوضــح  املناســبة،  وبهــذه 

والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة، بــأن إحيــاء 

اليــوم العاملــي لذكــرى حــوادث املــرور عــى الطــرق 

ــد الشــعور  ــة نحــو توحي ــة إنســانية واعي يعــد لفت

واملســؤوليات وتضافــر الجهــود لتفــادي الحــوادث 

النفــس  عــى  حفاظــاً  منهــا  والحــد  املروريــة 

البرشيــة، داعيــاً جميــع الســائقي ومســتخدمي 

الطــرق إىل رضورة التعــاون مــع رجــال املــرور 

ــي  ــح وقوان ــق لوائ ــزام بتطبي ــات، ف اللت والدوري

ــامة  ــن وس ــز األم ــرور، وتعزي ــر وامل ــة الس وأنظم

خــال  مــن  الطــرق،  عــى  واملمتلــكات  األرواح 

والتقيــد  األمــن،  حــزام  بربــط  الجميــع  التــزام 

بالرسعــات املقــررة عــى جانبــي الطريــق، وتجنــب 

ــرك  ــادة، وت ــاء القي ــال أثن ــف النق ــتخدام الهات اس

مســافة أمــان كافيــة بــي املركبــات. وأكــد العميــد 

أحمــد النقبــي، بــأن رشطــة رأس الخيمــة، بالتعــاون 

والتنســيق مــع رشكائهــا اإلســراتيجيي، تحــرص 

عــى تطويــر منظومــة الســامة املروريــة التــي 

ــؤرش  ــع م ــايل رف ــرق وبالت ــن الط ــط أم ــزز ضب تع

نطــاق  عــى  ونــرشه  واألمــان  باألمــن  الشــعور 

ــة،  ــة املروري ــاء املناســبات العاملي واســع، عــر  إحي

وإقامــة الفعاليــات واألنشــطة واملعــارض املروريــة 

التوعويــة، التــي تحــث الجمهــور وتؤكــد عليــه 

ــدة  ــة الرسعــة الزائ ــب الوقــوع ضحي بــرورة تجن

والطيــش والتهــور ف القيــادة األمــر الــذي يتســبب 

ف وقــوع الحــوادث املروريــة املهلكــة ومــا يرتــب 

ــة  ــات البرشي ــدر للطاق ــتنزاف وه ــن اس ــا م عليه

ــة. ــة التحتي ــك البني ــة، وكذل واملادي

انطاقــاً مــن حــرص رشطــة رأس الخيمــة، عــى الرتقــاء 

بخدماتهــا ومرسعاتهــا اإلســراتيجية والحكوميــة الراميــة 

إىل تقديــم أفضــل الخدمــات الراقيــة لكســب رضــاء 

ــن  ــعور باألم ــؤرش الش ــع م ــة إىل رف ــور، والهادف الجمه

واألمــان ف اإلمــارة، كثفــت رشطــة رأس الخيمــة، ممثلــة 

ف اإلدارة العامــة للعمليــات الرشطيــة، إدارة التحريــات 

الســياحية،  الرشطــة  وقســم  الجنائيــة،  واملباحــث 

تواجــد الدوريــات والعنــارص الرشطيــة، ف مختلــف 

مناطــق ومرافــق رأس الخيمــة الســياحية، حيــث تعمــل 

الدوريــات األمنيــة ليــاً ونهــاراً عــى أمــن وراحــة 

ــاعدة ف  ــم املس ــن وتقدي ــي والزائري ــي واملقيم املواطن

الحــالت الطارئــة بالرسعــة القصــوى املمكنــة إىل جانــب 

ــة . ــف األمني ــى املواق ــيطرة ع الس

وأكــد العميــد أحمــد ســعيد املنصــوري مديــر إدارة 

ــى  ــادة ع ــرص القي ــة، ح ــث الجنائي ــات واملباح التحري

التطويــر والتحديــث املســتمر ملواكبــة املســتجدات 

ــل  ــث تعم ــن الســياحي الحدي ــال األم ــة ف مج العرصي

رشطــة رأس الخيمــة الســياحية، عــى تكثيــف تواجدهــا 

املختلفــة والســتمع  الســياحية  املرافــق  امليــداين ف 

بعــي  واخذهــا  الســياح،  واحتياجــات  ملتطلبــات 

العتبــار، وتقديــم الخدمــات الراقيــة والحلــول املتكاملــة 

املتقدمــة لســعاد  املعايــر  أفضــل  وفــق  واملبتكــرة 

ــم. ــل رضائه ــياح وني ــور الس جمه

ــة  ــرّسع "رأس الخيم ــوري، أن ُم ــد املنص ــح العمي وأوض

أمــان" بالتعــاون مــع الــرشكاء الســراتيجيي قــد اشــتمل 

عــى إطــاق حملــة رأس الخيمــة أمــان قبــل عــدة 

أيــام، كــم يعمــل عــى تعريــف وتثقيــف الســياح 

الســياحية وحثهــم وتوجيههــم إىل رضورة  باملناطــق 

التــزام تطبيــق اإلجــراءات اإلحتزاريــة والتدابــر الوقائيــة 

ــد 19 ،  ــا كوفي ــروس كورون ــن ف ــامة م ــة والس للصح

للحفــاظ عــى إبقــاء املجتمــع آمــن، مــع توزيــع عــدد 

ــة للجمهــور ف  مــن الكممــات ومــواد التعقيــم والوقاي

عــدد مــن املرافــق الســياحية، فضــاً عــن تقديــم هدايــا 

رشطــة رأس الخيمــة التذكاريــة، والتأكيــد عــى الســياح 

الشــتاء وموســم  الحيطــة والحــذر ف فصــل  بأخــذ 

ــات  ــم واملرتفع ــاد القم ــب ارتي ــرة بتجن ــار الغزي األمط

ــول  ــاء هط ــرة أثن ــق الوع ــان واملناط ــة أو الودي الجبلي

األمطــار حفاظــاً عــى ســامة األرواح، مــع الحفــاظ عــى 

أموالهــم وممتلكاتهــم الثمينــة ف أماكــن آمنــة، وعــدم 

ــعور  ــال الش ــياحية ف ح ــة الس ــاغ الرشط ــردد ف إب ال

بــأي شــئ ميكــن أن يهــدد أمنهــم واســتقرارهم أو يكــدر 

ــس  ــه أضــاف رئي ــم الســياحية. مــن جانب ــو أجوائه صف

ــويب،  ــال الن ــد ب ــد حمي قســم الرشطــة الســياحية الرائ

أن الرشطــة الســياحية ضمــن ُمــرّسع "رأس الخيمــة 

ــؤويل  ــع مس ــل م ــز التواص ــى تعزي ــة ع ــان" حريص أم

وممثــي الفنــادق عــى مســتوى اإلمــارة، وتقديــم الدعم 

الــازم لهــم ســواء ف الجوانــب األمنيــة أو التوعويــة أو 

ــم  ــد عليه ــن التأكي ــاً ع ــة، فض ــادية أو املجتمعي اإلرش

ــة  ــم املســتمر لكاف بــرورة التباعــد الجســدي والتعقي

املرافــق والغــرف، وارتــداء الكممــات وغرهــا مــن 

ــا. ــروس كورون ــن ف ــة م ــة للوقاي ــات الهادف املتطلب

m بمناسبة "اليوم العالمي إلحياء ذكرى "ضحايا حوادث الطرق"
مرور رأس الخيمة تنظم معرضًا مروريًا توعويًا في »الحمرا مول«

m شرطة رأس الخيمة تُكثف تواجدها في المناطق السياحية دعمًا
 لُمسرعها الحكومي "رأس الخيمة أمان"
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   ف إطــار الجهــود الوقائيــة املبذولــة لالتــزام بالتدابــر 

الحرازيــة املكثفــة املتخــذة ف ســبيل مكافحــة جائحــة 

ــي  ــذ فرع ــد 19" ، نف ــتجد "كوفي ــا املس ــروس كورون ف

الرشطــة املجتمعيــة مبركــز رشطــة املدينــة الشــامل 

ــعة  ــة واس ــة توعي ــامل حمل ــعم الش ــة ش ــز رشط ومرك

ــبل  ــم س ــه لتقدي ــة اختصاص ــب منطق ــاق كاً حس النط

ملواجهــة  بهــا  اللتــزام  الواجــب  والحميــة  الوقايــة 

ــم  ــة العــمل ف  عمله ــك فئ الفــروس ، مســتهدفي بذل

ــم  ــي في ــرش الوع ــى ن ــاً ع ــكناهم ، حرص ــق س ومناط

ــم . بينه

   حيــث أكــد العقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي 

ــأن  ــرأس الخيمــة ب مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة ب

ــة عــى مســتوى  ــا الجغرافي اإلدارة بالتعــاون مــع أفرعه

ــات الصــادرة عــى  ــذ التوجيه ــارة تعمــل عــى تنفي اإلم

مســتوى الدولــة ووفقــاً لتعليــمت القائــد العــام لرشطــة 

رأس الخيمــة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي 

ــس  ــي منخ ــه ع ــد عبدالل ــن العمي ــة م ــة حثيث ومتابع

مديــر عــام العمليــات الرشطيــة ، لإلســهام ف تأكيــد 

اللتــزام بتطبيــق اإلجــراءات الحرازيــة داخــل مناطــق 

ســكناهم ومقــرات العمــل الخاصــة بالعــمل حــول 

رضورة تــرك املســافة اآلمنــة بــي األفــراد واملحافظــة 

عــى قيــاس درجــات الحــرارة باســتمرار وتعقيــم األيــدي 

ــع . ــامة للجمي ــاً الس ، متمني

منطقــة  حســب  كاً  التوعويــة  الحمــات  وتــرأس 

اختصاصــه : الرائــد جاســم بــن روغــة مديــر فــرع 

الــرشاكات والتصــال املجتمعــي يرافقــه املــازم أول 

راشــد الحبــي مديــر فــرع العاقــات املجتمعيــة ، 

النقيــب حســن العــويض مديــر فــرع الرشطــة املجتمعية 

ــاع  ــن مي ــب حس ــامل والنقي ــة الش ــة املدين ــز رشط مبرك

مديــر فــرع الرشطــة املجتمعيــة مبركــز شــعم الشــامل .

ف إطــار فعاليــات اليــوم الــدويل للتســامح، نظمــت رشطــة رأس الخيمــة ممثلــة 

بــإدارة اإلعــام والعاقــات العامــة وإدارة الرشطــة املجتمعيــة محــارضة افراضيــة 

بعنــوان النمــوذج اإلمــارايت ف التســامح والتعايــش، أدار الحــوار النقيــب حســن عبــد 

اللــه املنصــوري، واســتضاف فيهــا كل مــن الخبــر يوســف محمــد النعيمــي، مؤســس 

ــر التســامح،  ــب وزي ــي للتســامح املستشــار اإلعامــي الســابق ف مكت الرنامــج الوطن

والنقيــب عبــد اللــه عــي شــليك الشــميي، مديــر فــرع توعيــة املجتمــع برشطــة رأس 

الخيمــة.

ف البــدء رحــب النقيــب حســن املنصــوري بالحضــور وقــال ان دولــة اإلمــارات كانــت 

ســباقة ف اعتــمد برنامــج وطنــي للتســامح، وأعلنــت 2019 عامــاً للتســامح كــم بذلــت 

ــم ف  ــع اختافه ــر م ــرام الخ ــامح واح ــم التس ــاء قي ــاتها إلع ــع مؤسس ــود بجمي جه

الديــن واللــون والعــرق.

وتحــدث يوســف النعيمــي عــن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد اَل 

مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب - رعــاه اللــه، ف إنشــاء 

أول وزارة للتســامح وتحويــل التســامح لعمــل مؤســي مســتدام.

ــن الرحمــة والتســامح،  ــا أن اإلســام دي وأضــاف أن التســامح يرتكــز عــى أســس منه

ــس  ــن األس ــز، وم ــدم التميي ــامح وع ــواده التس ــن ف م ــذي ضٌم ــارات ال ــتور اإلم ودس

ــة  ــة لكاف ــاء واملحب ــامح واإلخ ــراه ف التس ــه ث ــب الل ــد - طي ــيخ زاي ــاء إرث الش إحي

ــة ومنهــا مكافحــة كافــة أشــكال  ــق الدولي الشــعوب، كــم انضمــت اإلمــارات للمواثي

ــى  ــة ع ــانية والقامئ ــرة اإلنس ــك الفط ــامح كذل ــس التس ــن أس ــرصي، وم ــز العن التميي

ــركة. ــح املش ــى املصال ــز ع ــي ترتك ــانية الت ــم اإلنس ــر، والقي ــس التناح ــارب ولي التق

 وقــال اننــا قــد نختلــف ف الديــن أو الطائفــة ولكــن ميكــن ان نتفــق ف قيمــة وطنيــة، 

وأكــد بــأن التســامح يعنــي الحــرام والقبــول والوئــام ف ســياق الختــاف، والتســامح 

ل يعنــي التســاهل أو التنــازل عــن قيمــك الدينيــة، و إلظهــار قيمتــه بشــكل أكــر نحــن 

بحاجــة إلعــداد حــوار فكــري وثقــاف ودينــي.

ــي وزارة  ــراتيجية ب ــة اإلس ــميي، أن الرشاك ــه الش ــد الل ــب عب ــد النقي ــه أك ــن جانب م

الداخليــة والرشطــة املجتمعيــة برشطــة رأس الخيمــة تكــرس لــروح التســامح ف 

املجتمــع، وبنعمــة األمــن واألمــان ف ظــل القيــادة الرشــيدة يعيــش عــدد مــن 

ــام  ــية ام ــم سواس ــام وه ــم ف س ــم وعاداته ــون عباداته ــة ميارس ــيات املختلف الجنس

ــور  ــرص التط ــن ف ــد م ــدول ويزي ــأن ال ــع ش ــراء يرف ــوع اث ــاف والتن ــون، فالخت القان

ــمء. والن

ــة  ــل اقام ــطة مث ــن األنش ــد م ــة العدي ــة املجتمعي ــت الرشط ــبة اقام ــذه املناس وبه

ــي  ــوه عــى رضورة تبن ــة، ون ــات واملناســبات الوطني ــدارس والجامع املحــارضات ف امل

القيــم اإلنســانية النبيلــة وإثــراء املســتوي العلمــي والثقــاف وغــرس روح التســامح ف 

ــادم. ــل الق الجي

ــام شــكر النقيــب املنصــوري الضيــوف عــى ماقدمــوه مــن معلومــات قيمــة،  ف الخت

كــم شــكر الحضورعــى مشــاركتهم، متمنيــاً للجميــع التوفيــق ف خدمــة الوطــن الغــايل، 

داعيــاً اللــه أن يحفــظ اإلمــارات وقادتهــا.

m  مجتمعية المدينة وشعم ينفذان حملة توعية للعمال لمكافحة كورونا

m  بمناسبة المهرجان الوطني للتسامح
شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة عن بُعد في التسامح والتعايش 

محطة شرطية
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القيــادة العامــة لرشطــة رأس     ضمــن جهــود 

ــراتيجي  ــدف الس ــق اله ــة لتحقي ــة املتواصل الخيم

ــان  ــن واألم ــز األم ــل بتعزي ــة املتمث ــوزارة الداخلي ل

وتعزيــز رضــا الجمهــور بالخدمــات املقدمــة ، نفــذ 

ــة  ــز رشطــة املدين ــة مبرك ــة املجتمعي ــرع الرشط ف

ــر  ــويض مدي ــن الع ــب حس ــة النقي ــامل برئاس الش

الفــرع ، جولــة توعويــة  ضمــن منطقــة الختصــاص 

املواقــع  "مخاطــر  التوعويــة  الحملــة  إطــار  ف 

ــة  ــدف إىل توعي ــي ته ــوفة" والت ــة املكش الكهربائي

ــذ  ــرورة أخ ــكنية ب ــاء الس ــة واألحي ــة العامل الفئ

الحتياطــات الازمــة تفاديــاً لوقــوع الحــوادث التــي 

ــوفة . ــاء املكش ــدات الكهرب ــببها مول تس

   ومــن ضمــن محــاور التوعويــة التــي يتــم نرشهــا 

لتعزيــز الوعــي لــدى كافــة رشائــح املجتمــع عــدم 

القــراب مــن الكابــات واألســاك املكشــوفة ورسعة 

إبــاغ الجهــات املعنيــة لتخــاذ الــازم حفاظــاً عــى 

ســامة أفــراد املجتمــع ، والتأكيــد عــى أوليــاء 

ــة  ــم وخاص ــة أبنائه ــة ومتابع ــور رضورة مراقب األم

األطفــال منهــم الذيــن يلعبــون ف الخــارج والتنويــه 

املكشــوفة  الكهربائيــة  املواقــع  عــن  بالبتعــاد 

وخاصــة عنــد اللعــب بالطائــرات الورقيــة ، وعــدم 

القــراب عنــد الــرك املائيــة املتجمعــة عنــد أعمــدة 

ــة  ــارة أو املواقــع الكهربائي ــاء أو أعمــدة اإلن الكهرب

ــاً لحــدوث  املكشــوفة خاصــة مبوســم األمطــار منع

ــايئ ، وحــث الجهــات املختلفــة عــى  إلتــمس كهرب

زيــادة جهودهــم ف برامــج الســامة الكهربائيــة 

املوجهــة للمجتمــع ، وتوعيــة األطفــال مبخاطــر 

الدخــول واللعــب بالقــرب مــن املواقــع الكهربائيــة 

املكشــوفة ، وعــدم ربــط الحيوانــات أو الدراجــات 

أو األســاك  الهوائيــة عــى األعمــدة  أو  الناريــة 

ــات  ــدة ومحط ــتغال أعم ــب اس ــة وتجن الكهربائي

اإلعانــات  ملصقــات  لوضــع  كمــكان  الكهربــاء 

بجميــع أنواعهــا ، وعــدم القــراب مــن مواقــع عمل 

ــك  ــك بذل ــرصح ل ــن م ــا مل يك ــاء م رشكات الكهرب

اإلرشــادية  اللوائــح  إىل  النتبــاه  عليــك  ويجــب 

للصحــة والســامة املوضوعــة عــن مواقــع العمــل .

عملــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى 

ــاراً مــن  ــة )%50( اعتب ــات املروري ــض املخالف تخفي

تاريــخ  2 وحتــى 8 ديســمر ، ذلــك مبناســبة اليــوم 

الوطنــي الـــ 49 لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

وانطاقــاً مــن حــرص رشطــة رأس الخيمــة عــى 

تبنــي املبــادرات التــي مــن شــأنها إســعاد املتعاملــي 

والتخفيــف مــن األعبــاء عــى أفــراد املجتمــع. 

هــذا  بــأن  الخيمــة،  رأس  رشطــة  وأوضحــت 

التخفيــض سيســهم بشــكل كبــر ف التســهيل عــى 

أصحــاب املركبــات املخالفــة والتــي ترتــب عليهــم 

ــغ كبــرة مــن جــراء املخالفــات املراكمــة مــن  مبال

ــد  ــات بع ــة املخالف ــع قيم ــم ودف ــوية أوضاعه تس

ــة رأس  ــل رشط ــن قب ــوح م ــم املمن ــم الخص منحه

ــة.  الخيم

جميــع  يشــمل  الخصـــــــــــم  بــأن  وأكــدت 

ــات  ــز املركب ــدل حج ــة وب ــات املروريـــــــ املخالف

املرتكبــة ف إمــارة رأس الخيمــة، وعــى مختلــف 

لوحــات أرقــام الســيارات، وذلــك لحــث كافــة 

أيــة  مركباتهــم  عــى  ترتــب  الذيــن  الســائقي 

ــات  ــذه املخالف ــديد ه ــاإلرساع ف تس ــات، ب مخالف

ــع  ــة الجمي ــوح، داعي ــن الخصــم املمن لاســتفادة م

إىل رضورة اللتــزام بأنظمــة وقوانــي املــرور، والتقيد 

بالرسعــات املحــددة عــى الطرقــات ســواء الداخليــة 

وزارة  إســراتيجية  تطبيــق  بهــدف   الخارجيــة، 

الداخليــة الراميــة إىل ضبــط أمــن الطــرق، مؤكــدة 

ــع ف الحفــاظ عــى  ــة أن يشــارك الجمي عــى أهمي

الــروة الحقيقــة للوطــن واملتمثلــة ف الشــباب مــن 

خــال التكاتــف جنبــاً إىل جنــب، ف وضــع حــد 

للحــوادث املروريــة التــي تعتــر هاجســاً يــؤرق 

املجتمــع، متمنيــة الســامة للجميــع واحتفــالت 

ــا  ــد لدولتن ــي املجي ــوم الوطن ــبة الي ــعيدة مبناس س

ــة. الغالي

m  مجتمعية مركز المدينة توعي بخطورة المواقع الكهربائية المكشوفة

m  بمناسبة احتفاالت اليوم الوطني 49 
شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية )%50( من 2 إلى 8 ديسمبر

محطة شرطية



اإلمارات تحتفل ب » غرس االتحاد « 
في عرسها الوطني التاسع واألربعين

  تحت رعاية رئيس الدولة وبحضور محمد بن راشد و محمد بن زايد و الحكام

أبهر االحتفال الرسمي باليوم 
الوطني التاسع واألربعين » غرس 
االتحاد » بحضور أصحاب السمو 

الحكام جميع الحضور والمتابعين 
لما حمله من قيم سامية ومعان 

عميقة جسدت رؤية الوالد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان - طيب الله ثراه - واآلباء 
المؤسسين ونظرتهم المستقبلية 
لالتحاد ، التي تعد خارطة طريق 
 
ً
ألبناء اإلمارات في المضي قدما
من أجل الحفاظ على الغرس 

المبارك واالعتناء به ورعايته كي 
 
ً
 ورخاًء وأمنا

ً
 وحبا

ً
 خيرا

ً
يثمر دائما

.
ً
 وسالما

ً
وأمانا

إعداد - وليد الشحي ، وام :
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  املسلحة وأصحاب  للقوات  األعى  القائد  نائب  أبوظبي 

األعى لاتحاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ اليوم الحتفال 

الرسمي باليوم الوطني التاسع واألربعي لدولة اإلمارات العربية املتحدة الذي أقيم ف 

جزيرة الجبيل ــ منطقة غابات القرم ف العاصمة أبوظبي تحت شعار » غرس التحاد 

» برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.

وقد شهد الحتفال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس األعى 

األعى  املجلس  عضو  الرشقي  محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  وصاحب  عجمن  حاكم 

حاكم الفجرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعا عضو املجلس األعى حاكم 

أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم 

رأس الخيمة .

كم حر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو 

الشارقة وسمو  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القاسمي  بن سلطان  بن محمد  الشيخ سلطان 

الشيخ عمر بن حميد النعيمي ويل عهد عجمن وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد 

الرشقي ويل عهد الفجرة وسمو الشيخ عبدالله بن راشد املعا نائب حاكم أم القيوين 

وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة .

كم شهد الحفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم ف منطقة الظفرة 

الشيخ طحنون بن محمد  التحادي وسمو  الوطني  املجلس  ومعايل صقر غباش رئيس 

آل نهيان ممثل الحاكم ف منطقة العي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  وسمو  نهيان  آل  محمد  بن  الشيخ رسور 

نائب  نهيان  زايد آل  الشيخ سيف بن  أبوظبي والفريق سمو  التنفيذي إلمارة  املجلس 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل وسمو الشيخ خالد بن زايد 

آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد 

التنفيذي  أبوظبي  مكتب  رئيس  التنفيذي  املجلس  نهيان عضو  آل  زايد  بن  بن محمد 

وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي وعدد 

من الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولي وممثي الخطوط األمامية ف مواجهة » كورونا ».

ورفع أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعى حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود 

املباركة  الخر  مسرة  قائد  إىل  والتمنيات  التهاين  آيات  أسمى  والشيوخ  الحكام  ونواب 

مبناسبة  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

اليوم الوطني التاسع واألربعي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ..معربي عن اعتزازهم 

وفخرهم مبا حققته دولة اإلمارات من إنجازات نوعية جعلتها تحظى مبكانة متقدمة بي 

دول العامل بفضل قيادة سموه الحكيمة ونهجه السديد لكل ما فيه خر الباد وتقدمها 

وتلبية تطلعات شعبها وسعادته .. ودعوا املوىل عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه 

الدولة.  تشهدها  التي  النهضة  قيادة  ملواصلة  املديد  والعمر  والعافية  الصحة  موفور 

وجاءت فكرة الحتفال هذا العام عى شكل منحوتة فريدة متحركة ومضيئة عامئة عى 

والطائرات  النارية  األلعاب  وتأثرات  رقمية  بصور  بارتفاع 15 مرا مضاءة  البحر  سطح 

الستعراضية املسّرة.

جسد عنوان العرض
 "غرس االتحاد" رؤية 

المؤسس الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان " طيب اهلل 
ثراه " ومبادئه وقيمه التي 
شكّلت األساس الذي قام 

عليه االتحاد
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رؤية المؤسس
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس  رؤية  التحاد«  »غرس  العرض  عنوان  وجسد 

سلطان آل نهيان » طيب الله ثراه » ومبادئه وقيمه التي شكلّت األساس الذي قام 

عليه اتحاد دولة اإلمارات. ومثل عرض »غرس التحاد« مراحل تطّور دولة اإلمارات 

العربية املتحدة منذ تأسيسها بتاريخ الثاين من شهر ديسمر عام 1971 فيم سلط 

الضوء عى مسرة نهضتها عى مدى 49 عاما .. كم تناول العرض املبادئ والقيم التي 

كانت شعلة تستنر بها الدولة منذ نشأتها وهي : الحكمة والتفاؤل والثبات والعزمية 

والتحاد والطموح والوحدة.

دور اآلباء المؤسسين وجهود خط الدفاع األول

للدولة  املؤسسي  اآلباء  دور  الضوء عى  فقرات سلّطت  العرض  تفاصيل  وتضمنت 

وجهود العاملي ف خط الدفاع األول وتضحياتهم ف سبيل الحفاظ عى سامة أفراد 

املجتمع خال فرة جائحة » كوفيد - 19 » .. كم شارك أفراد املجتمع من مواطني 

ومقيمي ف الحتفال الرسمي من خال مقاطع فيديو مسجلة ملشاركي من مختلف 

وُعرضت  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  النشيد  أدائهم  أثناء  الجنسيات 

املقاطع خال الحفل عى شكل أداء جمعي حيث كانت اللجنة املنظمة لاحتفال 

قد أطلقت حملة »عيي بادي« بتاريخ 23 نوفمر والتي وجهت خالها الدعوة إىل 

الجمهور للمشاركة بتسجيات لهم أثناء أدائهم النشيد الوطني.

تصميم إماراتي وإخراج عالمي
وصمم العرض اإلبداعي فريق من اإلماراتيي من ذوي الخرة بالتعاون مع املخرجة 

العروض  العديد من  املشاركة ف تصميم  لها  التي سبق  العاملية إس ديفلي  الفنية 

العاملية والتي دمجت خالها املوسيقى مع اللغة والضوء فيم سعى املنظمون من 

خال العرض الفني الفريد الذي أقيم ف منطقة غابات القرم ف جزيرة الجبيل ف 

أبوظبي إىل بث رسالة أمل وتفاؤل إىل اإلنسانية جمعاء.

وعى خلفية مضاءة تعكس أفق مدينة أبوظبي .. تركّز احتفال هذا العام عى نحت 

فريد ومتحرك مضاء يطفو عى سطح البحر، عى شكل مكعب يحمل اسم »غرس 

التحاد« يبلغ ارتفاعه 15 مراً » أي ما يعادل مبنى مكّونا من 5 طوابق » ويكشف 

املكّعب عن أربعة تصاميم محفورة عى كل جانب وهي البذرة، والرعم، والزهرة، 

وانتشار البذور. ويعد املكّعب الدّوار من أكر ما مييز أعمل الفنانة إس ديفلي، فقد 

استخدمته ف مجموعة متنوعة من السياقات واملواقع واملقاييس.

حلم الصحراء
لرمال  املكعب مبشهد  أضاء  الصحراء«  »حلم  عنوان  الذي حمل  األول  املشهد  وف 

الصحراء يصاحبه صوت الراوي الذي بدأ رشح املشهد بطريقة شعرية ثم ظهر فتى 

يحمل نسخة أصغر من املنحوتة التي زرعها بذرة ف دللة عى نشأة التحاد .. وعى 

املنحوتة األكر ظهر عرض للبذرة وهي تنبض بالحياة لتتحول إىل برعم ثم إىل زهرة 

أداء  إىل  إضافة  نارية  ألعاب  املشهد  وتخلل   .. مكان  كل  ف  بذورها  تنترش  وأخراً 

استعرايض قدمه فريق من الفناني الستعراضيي بالزي الوطني اإلمارايت.

غرس االتحاد
وتناول املشهد الثاين تحت عنوان »غرس التحاد« مراحل تطور اتحاد دولة اإلمارات 

حيث التّف الفنانون الستعراضيون حول املنحوتة ف اللحظة التي بدأت فيها أسمء 

الذين أسسوا التحاد عام  السبع باإلنارة، مصحوبًة بصور اآلباء املؤسسي  اإلمارات 

1971، والقيم السبع الرئيسة التي قدمها الراوي.

عيشي بالدي
وف املشهد الثالث الذي حمل اسم »النشيد الوطني« عرضت مقاطع فيديو مجّمعة 

اإلمارات »ف  لدولة  الوطني  النشيد  يؤدون  املجتمع  أطياف  ألشخاص من مختلف 

اإلمارات  دولة  علم  لرسم  تدريجياً  لتتحول جميعها  افرايض«،  كورايل جمعي  أداء 

املجتمع تت  أفراد  إسهامات  املنسقة  التسجيات  .. وتضمنت هذه  املنحوتة  عى 

مشاركتها مع اللجنة املنظمة بعد إطاق حملة »عيي بادي«.

قيادتنا مصدر قوة اتحادنا
الراسخة  التحاد وقيمه  قوة  ركز عى  الذي  »قيادتنا«  عنوان  الرابع  املشهد  وحمل 

تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

يلهمون  الذين  اإلمارات  حكام  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانه  الله«  »حفظه 

تناول العرض مبادئ وقيم
 الدولة منذ نشأتها وهي: 

الحكمة والتفاؤل والثبات والعزيمة 
واالتحاد والطموح والوحدة
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املجتمع بأقوالهم وأفعالهم مؤكدين أصالة تاريخ دولة اإلمارات وقوة التحاد التي 

ترسخ ف طموح أبناء اإلمارات وعزميتهم إضافة إىل الدور الذي يقع عى عاتق كل 

فرد لارتقاء مبكانتها.

فخر الوطن
أما املشهد الخامس فقد كان تحت عنوان »فخر الوطن« الذي عرض شهادات بعدة 

لغات لسبعة أفراد ميثلون خط الدفاع األول والذين ضّحوا بأنفسهم ف سبيل سامة 

املجتمع خال جائحة » كوفيد - 19 » .. وُعرضت صورة كل بطل ف خط الدفاع 

األول عى املنحوتة وكأنها محفورة ف الحجر، لتعر عن القوة التي استمدوها من 

قيم دولة اإلمارات العربية املتحدة .. وتثل التضحيات التي قدمها هؤلء األشخاص 

وموظفي  الصحية  الرعاية  مجال  ف  العاملي  من  اآللف  خاضها  التي  والتجارب 

الطوارئ ومقدمي الخدمات األساسيي، الذين بذلوا الغايل والنفيس وأظهروا بطولة 

ل مثيل لها ف سبيل الحفاظ عى سامة مجتمع دولة اإلمارات وأمانه.

وتضمنت قامئة أبطال خط الدفاع األول كا من أمل بدر البوسعيدي رئيسة وحدة 

الدعم الفني لدى الهال األحمر اإلمارايت ف أبوظبي، وآيريس إينا دييل، ممرضة ف 

املستشفى امليداين ف إكسبو الشارقة، وإرساء األغا، طالبة ف كلية الطب ومتطوعة 

إسعاف ف  مركبة  امللوك، سائق  الشارقة، وحبيب سيف  القاسمي ف  ف مستشفى 

اللجنة  وعضو  الفجرة  ميناء  رئيس  نائب  األمري،  عي  ماجد  والنقيب  الشارقة، 

التنفيذية املحلية إلدارة األزمات والطوارئ، والدكتورة سوسن صالح، أخصائية طب 

عام ف رأس الخيمة، والرقيب أول محمد السلوم، الذي يتوىل قيادة قسم الخدمات 

الطبية ف دائرة الخدمات العامة ف رشطة رأس الخيمة.

»كل شيء ممكن«
أربعة  إنجازات  استعرض  الذي  ممكن«  يشء  »كل  عنوان  السادس  املشهد  وحمل 

إماراتيي تحولت أحام طفولتهم إىل واقع ملموس إضافة إىل تقديم كلمة ملهمة 

دور  أهمية  بشأن  ثراه  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور 

الشباب ف بناء الدولة، ثم استعرض املشهد طموحات كل من هزاع املنصوري، رائد 

الفضاء اإلمارايت األول، وسارة األمري، قائدة فريق بعثة اإلمارات لستكشاف املريخ 

 « ملرىض  الجذعية  الخايا  عاج  رائدة  الكعبي،  فاطمة  والدكتورة  األمل«،  »مسبار 

مبتازمة  املصابة  النفس  عن  الدفاع  فنون  لعبة  القاسمي،  »، وشيخة   19  - كوفيد 

أبوظبي   « الخاص  لألوملبياد  العاملية  األلعاب  ف  األمل  شعلة  حملت  والتي  داون، 

.« 2019

إرث الوحدة
وركز املشهد السابع تحت عنوان »إرث الوحدة« عى التضامن عر األديان مستمًدا 

إلهامه من املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي كان يعي قيم التسامح 

عى  وانعكست   .. والثقافات  الشعوب  مختلف  بي  والتعاون  السلمي  والتعايش 

العائلة  بتأسيس » بيت  املنحوتة صور تروي استكمل دولة اإلمارات هذه املسرة 

اإلبراهيمية » ف جزيرة السعديات ف أبوظبي.

العرض ملحة عن أهم  أورد   .. الختامي  املشهد  نهايته وف  العرض من  اقراب  ومع 

اإلنجازات التي حققتها السواعد اإلماراتية لسترشاف مستقبل واعد تتبوأ فيه دولة 

والستدامة  الطبية  األبحاث  منها  متعددة  رائدة ف مجالت  عاملية  مكانة  اإلمارات 

النارية  لأللعاب  بعرض  الرسمي  الحتفال  واختتم  املتجددة.  والطاقة  البيئية 

دولة  لقيام  الذهبي  باليوبيل  الحتفالت  ..مدشًنا  املسّرة  الستعراضية  والطائرات 

اإلمارات العربية املتحدة.

وأعربت اللجنة املنظمة عن شكرها للمؤسسات التي قدمت الدعم لتنظيم العرض 

املريئ، ومنها رشكة برول أبوظبي الوطنية » أدنوك » ورشكة جزيرة الجبيل لاستثمر 

ورشكة أبوظبي للخدمات الصحية » صحة » وبلدية أبوظبي و« أبوظبي لإلعام » 

ورشكة نرفانا للسفر والسياحة وتورنيدو جروب.

دولة  تتبعها  التي  والحرازية  الوقائية  والتدابر  اإلجراءات  مع  وتاشياً  أنه  يذكر 

سامة  لضمن  والسامة  الصحة  معاير  أعى  تطبيق  عى  اللجنة  اإلمارات حرصت 

جميع املشاركي ف الفعالية .. وشمل ذلك إجراء فحوصات متواصلة »كوفيد - 19« 

لجميع الفرق والطواقم املشاركة ف العرض.

وقد تابع الحفل مشاهدون من جميع أنحاء الدولة ومختلف أرجاء العامل - والذي 

بّث  فيم جرى   - اإلمارات  دولة  أرض  املقامة عى  العروض  أجمل  من  واحداً  يعد 

الوقائية  مع اإلجراءات والتدابر  ليتابعه الجمهور تاشياً  الهواء مبارشة  الحفل عى 

والحرازية التي تتبعها دولة اإلمارات ملواجهة جائحة » كوفيد – 19 ».

تضمنت تفاصيل العرض فقرات 
سّلطت الضوء على دور اآلباء 

المؤسسين للدولة وجهود العاملين 
في خط الدفاع األول وتضحياتهم 
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رئيس الدولة :
 ستظل دماء شهدائنا أوسمة 
فخر تزدان بها صدورنا و صدور 

أبنائنا و أحفادنا و منارات 
تضيء لنا الطريق

ارتدت دولة اإلمارات العربية  المتحدة ، ثوب الفخر والعزة والكرامة احتفاء بأبطالها في يوم الشهيد الذي يصادف 
الثالثين من كل عام كمناسبة خالدة تحمل كل معاني الوفاء لشهدائنا األبرار وذويهم. 

إعداد - وليد الشحي ، وام :

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 

أن يوم الثاثي من نوفمر مناسبة وطنية إلعاء قيم التضحية والفداء، وهو يوم 

فخر وزهو  وعزة و شموخ.

الوطن«  درع  »مجلة  عر  وجهها  كلمة  ف  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وقال 

صدورنا  بها  تزدان  فخر  أوسمة  شهدائنا  دماء  ستظل   «  : الشهيد  يوم  مبناسبة 

وصدور أبنائنا وأحفادنا، ومنارات تيء الطريق ونحن نشارك ف صنع الخمسي 

ف  أمانة  وذووهم  أبناؤهم  وسيظل  التحادية،  دولتنا  مسرة  من  املقبلة  سنة 

أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالتقدير والحب، وتتولهم الدولة بالعناية والرعاية.

الشهادة، عى مر األزمان، كانت وستظل هي ذروة اإلقدام،  وأضاف سموه أن 

وقمة التضحية، وأرقى منازل الرشف، وأرفع درجات التعبر عن الولء و النتمء 

جادوا  الذين  أبناءنا  والعرفان  بالتقدير  نتذكر  وقيادة،  شعبا  وسنظل،  للوطن، 

دولة  عن  دفاعا  الفداء  وساحات  والواجب  الحق  ميادين  ف  والدماء،  باألرواح 

التحاد، وصونا لسيادتها، وحمية إلنجازاتها، ولتظل راية اإلمارات عالية خفاقة، 

ورمزا للقوة والعزة واملنعة.

و فيم يي نص الكلمة : » إن يوم الثاثي من نوفمر هو مناسبة وطنية إلعاء 

فالشهادة، عى مر  يوم فخر وزهو وعزة وشموخ،  التضحية والفداء، وهو  قيم 

األزمان، كانت وستظل هي ذروة اإلقدام، وقمة التضحية، وأرقى منازل الرشف، 

وأرفع درجات التعبر عن الولء والنتمء للوطن، وسنظل، شعبا وقيادة، نتذكر 

الحق  ميادين  ف  والدماء،  باألرواح  جادوا  الذين  أبناءنا  والعرفان  بالتقدير 

وحمية  لسيادتها،  وصونا  التحاد،  دولة  عن  دفاعا  الفداء؛  وساحات  والواجب 

إلنجازاتها، ولتظل راية اإلمارات عالية خفاقة، ورمزا للقوة والعزة واملنعة.

وأحفادنا،  أبنائنا  وصدور  بها صدورنا  تزدان  فخر  أوسمة  شهدائنا  دماء  ستظل 

ومنارات تيء الطريق و نحن نشارك ف صنع الخمسي سنة املقبلة من مسرة 

الوطن  يتعهدهم  أعناقنا،  ف  أمانة  وذووهم  أبناؤهم  وسيظل  التحادية  دولتنا 

بالتقدير والحب، وتتولهم الدولة بالعناية والرعاية.

أبنايئ وبنايت، أدعوكم ف هذا اليوم إىل رفع التحية، تقديرا وشكرا لجنود وضباط 

وقادة قواتنا املسلحة، وإىل جميع منتسبي أجهزتنا األمنية، املرابطي ف ميادين 

الرشف دفاعا عن تراب الوطن، وإعاء لرايته، وإنفاذا لتعهداته، وتحية إىل أبناء 

الوطن وبناته، لسيم العاملي منهم ف ساحات العطاء وميادين الواجب األمنية 

واإلنسانية والصحية داخل الدولة وخارجها.

 حفظ الله دولتنا وأدام أمنها وأمانها، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا«.

اإلمارات ترتدي ثوب الفخر 
والكرامة احتفاًء بأبطالها الشهداء

محمد بن زايد: شهداء الوطن رموز خالدة تزين تاريخنا بالمجد والعزة

  محمد بن راشد يشهد مراسم يوم الشهيد 
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كم شهد مراسم الفعالية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو املجلس 

بن  نهيان  الشيخ  ومعايل  التنفيذي،  أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي 

مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعايل الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، 

نهيان،  آل  طحنون  بن  ذياب  والشيخ  الوطن«،  »فخر  مكتب  إدارة  مجلس  رئيس 

تنفيذي مكتب شؤون أرس  نهيان مدير  آل  الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد  و 

الدولة  وزير  البواردي،  أحمد  محمد  ومعايل  أبوظبي،  عهد  ويل  ديوان  ف  الشهداء 

لشؤون الدفاع، ومعايل محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد 

من كبار املسؤولي وأرس الشهداء وعائات أبطال خط الدفاع األول الذين قضوا وهم 

يقومون بواجبهم.

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بوصول  الشهيد«  »يوم  مراسم  بدأت  وقد 

أطلقت  بينم  الشهيد،  نصب  إىل  سموه  توجه  حيث  الكرامة،  واحة  إىل  مكتوم  آل 

املدفعية إحدى وعرشين طلقة وفقا للتقاليد العسكرية تحية ألرواح شهداء الوطن 

قام  حيث  الزكية،  بدمائهم  سطروها  التي  البطولة  ملاحم  واعتزازاً  وإكراماً  األبرار، 

سموه بوضع أكليل من الزهور مقابل النصب ف فئة وفاء وتقدير لتضحيات شهدائنا 

األبرار الذين قضوا ف ميادين العزة والكرامة. وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم عدداً من ذوي الشهداء وأرسهم حيث سلم سموه »وسام الشهيد« 

إىل كل من: والدة الشهيد أحمد عبدالله أحمد عمر، ووالد الشهيد عي سعيد عي 

خرباش الساعدي، وشقيق الشهيد محمد راشد محمد العبدويل، ووالد الشهيد طارق 

حسي حسن البلويش، وذلك تقديراً لذكرى الشهداء األبرار الذين قدموا أرواحهم فداًء 

تُنم عن  نبيلة  الشهداء من مواقف وطنية  أبدته أرس  لسيادته، وملا  للوطن وتأكيداً 

عمق النتمء للوطن والولء لرايته والوقوف بكل قوة وراء مواقف اإلمارات الراسخة 

والثابتة. كم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتكريم عدد من ذوي أبطال 

خط الدفاع األول ممن فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم ف مواجهة جائحة كورونا، 

الدولة، حفظه  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  أمر صاحب  والذين 

الله، مبنحهم وسام »أبطال اإلنسانية«، تقديراً لشجاعتهم وإخاصهم ف أداء واجبهم 

اإلنساين النبيل، والتضحية بالذات ف سبيل اآلخرين.

وسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسام »أبطال اإلنسانية« إىل 

الدكتور بسام برنيه، تأكيداً عى أن دولة  الدكتور سودهر واشيمكار، وعائلة  عائلة 

اإلمارات تقابل الوفاء دامئا بالوفاء، وأن التضحيات النبيلة التي تنم عن ارتباط عميق 

بقيم تحفظ عى املجتمع أمنه وسامته، هي محل كل اإلجال والتقدير ف كل وقت 

وحي. كم تم منح وسام أبطال اإلنسانية إىل عدد من شهداء الواجب من أبطال خط 

الدفاع األول وهم: الدكتور محمد عثمن خان، والسيد أحمد السباعي، والسيد أنفار 

عي، واملمرضة ليزيل اورين، واملمرض مارلون جيمينا.

 « الشهيد  يوم   « كلمة  التحادي  الوطني  املجلس  رئيس  غباش،  معايل صقر  وألقى 

التي رحب ف مستهلها بالحضور، وأكد أن شهداء الوطن ل يغيبون عن الذاكرة وأن 

ذكراهم العطرة ستبقى منارًة للمحبة ومثالً للفداء وقدوًة للعطاء، وأن يوم الشهيد 

هو مناسبة لنستعيَد الدرس ونستلهَم العرة من شهداء جادوا بأرواحهم ليهبوا الحياة 

ولدمائهم  وقدوَة،  مثَل  من  قدموه  ملا  وإجالُ  تقديراً  يقُف  وأيّب  كريم  وطٍن  ألبناء 

الزكية التي ضحوا بها لتبقى اإلمارات، كعهدها دوماً، مرفوعَة الهامة بقيادِة صاحب 

الله، وبشعٍب عاهد  الدولة، حفظه  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس  السمو 

قيادته عى أن نكوَن جميعاً للوطن جنوداً وفداًء. وقال معاليه إن شهداء الوطن هم 

ركُن ركي ف صون كرامته، معرباً عن عميق تقدير الوطن لتضحيات الشهداء التي 

ستبقى مصدر فخر واعتزاز ألهل اإلمارات، إذ سيظل عملهم البطويل محفوظاً بكل 

ِالشعب والقيادة، ألن عطاَءهم هو أغى عطاٍء، فليس  العرفاِن والتقديِر ف وجدان 

بعد النفس والروح والحياة عطاٌء.

ومثّن معايل رئيس املجلس الوطني التحادي عطاء شهداء الوطن األبرار وما قدموه 

من أروع آيات اإلخاص للوطن والتضحية ف سبيله، اتباعاً للقيم التي أقرها مؤسس 

التحاد أساساً لدولة التحاد، وف مقدمتها قيمة العطاء والفداء، وقال معاليه: »لقد 

أعطى الشهداُء الدرس الحقيقي لروحِ العطاء والتضحية التي غرسها ف قلوبنا وعقولنا، 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل  الوالُد املؤِسس املغفور له بإذن  وُمثمراً،  نبَتاً صالحاً 

نهيان، طيّب الله ثراه. فقد جّسد شهداُء الوطن القدوة التي تعطيها قيادتنا الحكيمة 

ف العطاء والتضحية لتنقل الدولة من نجاح إىل نجاح، مؤكدة للدنيا أن اسم دولة 

اإلمارات بي دول العامل سيظل مرفوعاً ف عنان السمء«.

وف ختام الفعالية، حلّق رسب من طائرات ساح الجو اإلمارايت ف سمء واحة الكرامة 

وإجالً  البواسل  شهدائنا  لتضحيات  وتقدير  اعتزاز  لفتة  ف  رمزياً  تشكياً  مكوناً 

لبطولتهم ومواقفهم املرشفة ف ساحات الرشف واإِلبَاء.

محمد بن راشد يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة بأبوظبي

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

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
جريت في 

ُ
مراسم »يوم الشهيد » التي أ

واحة الكرامة في أبوظبي، بحضور سمو 
الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ 

هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي والفريق سمو 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي.
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محمد بن زايد يصوغ كلمات خالدة في يوم الشهيد

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

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله« إن ذاكرة وطننا لن تنى أرس 

الشهداء و املناقب التي جسدوها وهم يوسدون أبناءهم ثرى الوطن.

يوم  مبناسبة  الوطن«  »درع  مجلة  عر  وجهها  كلمة  ف   - سموه  وأكد 

الشهيد أن ذوي الشهداء أظهروا جدارة األرسة اإلماراتية ف تنشئة أبنائها 

عى القيم العليا ومكارم األخاق والثوابت الوطنية ورضبوا املثل ف عمق 

اإلميان والصر ورباطة الجأش والوطنية الصادقة.

وأضاف سموه : » أتوجه معكم بالحمد و الشكر للموىل سبحانه و تعاىل 

الذي أنعم عى وطننا برجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه و مكننا 

أستشهدوا  و  قاتلوا  و  تقدموا  و  النداء  لبوا  الذين  بأبنائنا  الحتفاء  من 

نرصة للحق وفداء لحرية وطننا وعزته وكرامته وسيادته واستقاله«.

وقال سموه : » اليوم ف اجتمعنا قيادة وشعبا، لتكريم شهدائنا وإحياء 

وأن  نهاية،  خط  تعرف  ل  مآثرهم  أن  أكر،  يقيننا  ف  يتعمق  ذكراهم 

عطاءهم ينبوع خر ل ينضب، ومشكاة ل ينطفئ نورها، فهم حارضون 

كل  ضمر  ف  مطبوعة  وبصمتهم  نجاح،  كل  ف  ورشكاء  إنجاز،  كل  ف 

مواطن ومواطنة، تحفز عى اإلخاص والتفاين ف خدمة وطننا وشعبنا.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعى للقوات املسلحة أن » يوم الشهيد » مناسبة وطنية غالية تعزز 

املتحدة  العربية  اإلمارات  أبناء دولة  والعزة بصفوة من  الفخر  نفوسنا  ف 

الله والوطن  الذين صدقوا ما عاهدوا  العسكريي واملدنيي،  األوفياء، من 

عليه، وتساموا فوق الحياة، وسطروا بدمائهم الزكية، ف ميادين الشجاعة 

والرشف داخل الوطن وخارجه، أعظم ماحم البطولة والفداء التي سجلها 

التاريخ مبداد من نور ف أنصع صفحاته .

و قال سموه ف كلمة مبناسبة » يوم الشهيد » ف هذا اليوم املشهود من 

تتوحد مشاعر  الكبرة،  العميقة واملعاين  بالدللت  اإلمارات، واملفعم  أيام 

ف  سواعدهم  تتشابك  مثلم  قلوبهم،  وتأتلف  وصغاراً،  كباراً  املواطني، 

ميادين العمل الوطني من أجل رفعة اإلمارات وتقدمها وريادتها .. نرحم 

عى شهدائنا البواسل، ونحيي ذكراهم العطرة، ونقف إجالً أمام تضحياتهم 

التي ل تضاهيها أي تضحيات، ونعر عن المتنان والشكر والعرفان لهم.

إن مرور السني، يزيد ذكرى شهدائنا األبرار تألقاً وحضوراً، ألنهم رموز خالدة 

ومستقبلنا  تيء حارضنا  وقناديل  والعزة،  باملجد  تاريخنا  تزين  للوطنية، 

للمزيد  الطاقات  .. وتفجر  البرشية  التي عرفتها  القيم وأجل املعاين  بأنبل 

من البذل والعطاء من أجل الوطن، وتذكرنا دامئاً أن اإلمارات تستحق منا 

الكثر ألنها أعطت ول تزال تعطي با حدود، وأن الوطن هو أغى وأعز ما 

بالدماء واألرواح، والدفاع عنه واجب مقدس  التضحية من أجله  يستحق 

ورشف ل يدانيه أي رشف.

إن الحتفاء الحقيقي بالشهداء والوفاء ألرواحهم، يكون بالتفاين ف خدمة 

اإلمارات التي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عنها، والعمل املخلص من أجل رفع 

رايتها عالية خفاقة ف كل امليادين.

ف هذا اليوم املجيد، أوجه التحية والتقدير إىل قواتنا املسلحة الباسلة، بكل 

الشهداء  أرس  وأحيي  ومنعتنا،  وقوتنا  عزتنا  عنوان   .. ووحداتها  تشكياتها 

الررة، وأشد عى أيديهم، وأؤكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، حكومة 

ملا  وفاء  بشؤونهم،  وتهتم  ترعاهم  جانبهم،  إىل  الدوام  عى  تظل  وشعباً، 

ملواقفهم  وتقديراً  الزمن،  ميحوها  ل  كبرة  تضحيات  من  أبناؤهم  قدمه 

الوطنية التي رضبوا بها أروع املثل ف حب الوطن ورباطة الجأش، وأخص 

بالتحية، ف هذه املناسبة، أمهات الشهداء الايت يجسدن الدور التاريخي 

املتميز للمرأة اإلماراتية القوية والشجاعة ومستودع القيم األصيلة لشعبنا 

الوف.

نائب رئيس الدولة : 
عطاء شهدائنا ينبوع خير ال ينضب ومشكاة ال ينطفئ

 نورها، و ذاكرة وطننا لن تنسى أسرهم
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وزارة الداخلية
 تحتفي بشهداء الوطن

العلم  الوزارة  ونكست  الشهيد،  بيوم  الداخلية  وزارة  احتفت   

ف الساعة الثامنة من صباح الثاثي من نوفمر، ووقف ضباط 

ومنتسبو الوزارة دقيقة دعاء صامت الساعة 11 ونصف صباحاً، 

مصحوباً  الوزارة  مبنى  ف  السارية  فوق  مرفوعاً  العلم  عاد  ثم 

بالسام الوطني لدولة اإلمارات.

ف  للرشطة  العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  قيادات  وعرت 

الذين  الوطن  بشهداء  واعتزازهم  تقديرهم  عن  لهم  كلمت 

قدموا أغى ما ميلكون فداًء للوطن وقدموا التضحيات ف سبيل 

إعاء شأنه ووفاًء للكرامة والحق والعدل.

وتقدموا بخالص الولء والوفاء لقيادة الدولة الرشيدة، مقدمي 

بأن  الدعاء  وخالص  األبرار،  شهدائنا  ألرواح  والتقدير  التحية 

وذويهم  أبناءهم  يحفظ  وأن  األعى،  الفردوس  الله  يسكنهم 

الله  يحفظ  وأن  للوطن،  وحبهم  وثباتهم  عى صرهم  وأهلهم 

قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ جنودنا ف ساحات الحق والواجب.

إنه مع كل  الداخلية  وزارة  الشعفار وكيل  الفريق سيف  وقال 

تضحيات  نستحر  الغالية  الدولة  أرض  عى  يتحقق  إنجاز 

شهدائنا األبرار وبطولتهم وندعو لهم بالرحمة واملغفرة .. ألنهم 

رشكاء ف كل خطوة نخطوها إىل األمام، وف كل نجاح يتحقق 

أو حلم يتحول إىل حقيقة ففي هذا اليوم نتذكر جهود شهدائنا 

األبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية اإلمارات شامخة ويبقى 

الشهيد رمزا من رموز وطننا الغايل ويبقى ذكراهم ف كل زمان 

ومكان فهم خر قدوة ألبناء هذا الوطن.

مواطن  لكل  والفخر  للعز  يوماً  يُعد  الشهيد  يوم  أن  وأضاف 

ومقيم عى هذه األرض هذا اليوم يؤكد قيم اإلخاص والعطاء 

وهم  بها  تحلوا  التي  األمارات،  أبناء  نفوس  ف  املتأصلة  الكبر 

يحاربون بأرواحهم ف ساحات البطولة.

لقطات من فعالية يوم الشهيد في واحة الكرامة 
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أستطالع

شاهدان على التجربة الوحدوية والتضحية 
والفداء من أجل الوطن

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر كل عام بذكرى  قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي يصادف الذكرى التاسعة 
 مضيئة وحافلة باألحداث والمهام الكبيرة واالنجازات، 

ً
واألربعين لقيام اتحاد اإلمارات وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة االتحاد التي أمتدت 49 عاما

التي رسم مالمحها األولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- وإخوانه األباء المؤسسين، وسار 
على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- والذي قاد مسيرة الوطن المعطاء لتتواصل بالتقدم واألزدهار على 

 في فكر ووجدان المواطن اإلماراتي فكلنا ندرك ما هي قيمة الوطن الذي يتربع 
ً
 منقوشا

ً
مختلف المستويات والصعد. لقد أصبح الثاني من ديسمبر يوما

 فالجميع أنصهر في حب اإلمارات. وبهذه 
ً
 كان أو  مقيما

ً
، وال يبخل أي منا في حب الوطن الذي تربى وترعرع على أرضه سواء مواطنا

ً
في قلوبنا جميعا

المناسبة تحدث عدد من قيادات وضباط الشرطة معبرين عن فرحتهم الكبيرة وأعتزازهم  وبمناسبة يوم الشهيد التي تتزامن مع اليوم الوطني.

إعداد / النقيب حسن عبداهلل المنصوري

اليوم الوطني ويوم الشهيد ...
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تواريخ مضيئة في سجالت البطولة واالزدهار
حيث قال سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب 

مناسبة  اليوم  نعيش  إننا  الخيمة:  رأس  رشطة  عام  قائد 

وطنية محفورة ف قلب ووجدان كل مواطن ومقيم عى 

اإلمارات  دولة  وقيام  تأسيس  يوم  الشمء،  األرض  هذه 

املؤسس  يد  عى   1971 العام  من  ديسمر  من  الثاين  ف 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه وإخوانه 

قيام  عن  اإلعان  ومع  إنه  وأضاف   . املؤسسي  األعضاء 

اتحاد اإلمارات بدأت مسرة متواصلة ومميزة من العطاء 

باتت  دولة  أجمع  للعامل  أوجد  الذي  واإلزدهار  والتقدم 

العديد من املجالت وتحتل مكانة متميزة عى  اليوم وخال أقل من خمسة عقود رائدة ف 

خارطة العامل املتحر، مشرا إىل أن النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها اإلمارات اليوم ف 

مجالت القتصاد والسياحة والعمران وغرها من مجالت الحياة ما كانت لتتحقق لول الرؤية 

السديدة والنظرة الشاملة ملقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

-حفظه الله-، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة وىل عهد أبوظبي وإخوانهم أصحاب السمو حكام 

اإلمارات، الذين واصلوا السر عى نفس النهج الحكيم الذي انتهجه زايد الخر طيب الله ثراه 

. وأكد أن املسؤولية اليوم تقع عى عاتق أبناء وبنات الوطن الذين أثبتوا قدرتهم عى حمل 

الراية ف العديد من املجالت التي جعلت من اإلمارات واحة غناء ترفل بثياب األمن واألمان 

الثاثي من نوفمر يجسد  الحديدي أن  الله  العميد عبد  . وأوضح سعادة  والتقدم واإلزدهار 

أسمى معاين البطولة والفداء ألبناء الوطن، الذين سطروا ماحم بطولية ف ميادين العز والرشف 

وقدموا دماءهم رخيصة ف الذود عن أمن وطنهم وسيادته واستقراره . وأشار إىل أن احتفاء 

الدولة بهذا اليوم الذي ميثل عامة مضيئة ف تاريخ اإلمارات يقدم دلياً آخر عن قرب قيادة 

روت  الذين  الداخلية  ووزارة  املسلحة  القوات  أبناء  لتضحيات  وتقديرها  شعبها  من  اإلمارات 

دماؤهم الطاهرة الرى دفاعاً عن الحق والرشعية ونرصة للمظلوم، مضيفا أن تخصيص يوم من 

كل عام للشهداء يسهم ف بث روح الوطنية والولء والنتمء ف نفوس أجيال املستقبل الذين 

تقع عليهم مسؤولية وأمانة كبرة ف الحفاظ عى أمن دولتهم، وعى املكتسبات التي استطاعت 

تحقيقها منذ قيامها.  

2 ديسمبر توحدت فيه راية اإلمارات
إدارة  مدير  الزعايب  الله  عبد  محمد  العميد  قال  فيم 

الدفاع املدين برأس الخيمة: إن الثاين من ديسمر من 

عام 1971 كان موعداً لولدة دولة جديدة رأت النور 

واستطاعت أن تخطو خطوات واثقة وكبرة ف طريق 

النجاح، حتى أمست اإلمارات اليوم دولة عريقة يشار 

إليها بالبنان .

التحاد  مؤسس  نستذكر  املناسبة  هذه  ف  وأضاف 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

متينة  قواعد  لوطنهم  وحبهم  وجهدهم  بولئهم  أرسوا  الذين  املؤسسي،  وإخوانه 

ساهمت ف خلق هذا التحاد العظيم الذي توحدت تحت رايته دولة اإلمارات التي 

أضحت منوذجا يحتذى به ف التطور الشامل الذي شمل كافة مناحي الحياة القتصادية 

والجتمعية والسياحية وغرها، وأوجد لها مكانة متميزة بي دول العامل املتقدم .

وف الوقت الذي نحتفل فيه باليوم الوطني نستذكر بطولت وتضحيات أبناء وجنود 

الوطن البواسل الذين سطروا للعامل أجمع صوراً حية للنداء، قدموا من خالها أرواحهم 

رخيصة للحفاظ عى أمن الوطن واستقراره ومد يد العون واملساعدة لألشقاء اليمنيي 

اإلمارات  قيادة وحكومة وشعب  قبل  من  تقديراً  الشهيد  يوم  ليأيت  للرشعية.  إنتصاراً 

لدماء الشهداء الطاهرة .

ويعد يوم الشهيد رسائل محبة وولء وإنتمء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة التي قدمت 

الدفاع عن  الذين وقفوا وقفة رجل واحد ف  أبناء شعبها  قربها من  رائعا ف  منوذجا 

أرضيها، وقدموا حياتهم رخيصة حفاظا عى ترابه وأمنه وإستقراره . 

تحية صادقة للخالدين من الشهداء
إدارة  عام  عام  مدير  منخس  الله  عبد  العميد  وقال 

الثاين من  : إن  الخيمة  العمليات الرشطية برشطة رأس 

واملنطقة،  اإلمارات  شعب  حياة  ف  فارق  يوم  ديسمر 

له  املغفور  يد  عى  اإلمارات  دولة  فيه  تشكلت  فقد 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله - ، تلك 

التسامح وقيم املحبة  التي أنتهجت سبل  الفتية  الدولة 

واغاثة امللهوف نهجا تتخذ منه مسارا لها ف التعامل مع 

الدول األخرى، ومع من يعيش عى أرضها من جاليات 

أخرى من دول شقيقة وصديقة ، وجدت صدق التعامل 

الخالد  الطيبة توارثوه من أرث  أبناء هذه األرض  الخلق لدى  وطيب املعرش وحسن 

الراحل الشيخ زايد.

يوم عظيم نعتز به ونفخر ، بل نفاخر به العامل أجمع ، ملا كرسه هذا البلد العظيم 

الشيخ  السمو  رأسها صاحب  الرشيدة وعى  قيادته  من  كرمية  ورعاية  أبنائه  بسواعد 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه 

للقوات  األعى  القائد  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله – وصاحب 

املسلحة ويل عهد أبو ظبي – رعاه الله - ، وإخوانهم حكام اإلمارات.

الثاين من ديسمر عامة مضيئة ف سمء الوطن ، نقتدي مببادئها، ونهتدي بهديها 

وما كرسته من نهج قويم ثابت لبناء الوطن واإلنسان، هي سمة من سمت التسامح 

الدولة عى  بناء  تم  ثابتا  منهجا  لتكون  زايد  الشيخ  له  املغفور  أرساها  البرش  بي 

أسسه. الثاين من ديسمر ذكرى التحاد امليمون الذي أسس للتسامح ف نهج الوطن، 

ونهج التقدم والزدهار والبناء ، بناء اإلنسان وبناء الوطن.

اولئك  ملواقف  والتقدير  التحية  نقدم  ان  إل  ليسعنا  الخالدة  املناسبة  هذه  ومن 

الخالدين الذين قدموا أرواحهم الزكية الطاهرة ف سبيل إعاء كلمة الوطن ونرصة 

العميد عبد اهلل منخس

العميد محمد عبد اهلل الزعابي

العميد عبد اهلل الحديدي

استطالع
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املظلوم ، وردع املعتدي ، شهداؤنا األبرار تحية لهم وهم ف عليي ، أحياء يرزقون 

عند رب رحيم، وتحية لعوائلهم الكرمية التي علمتهم نهج التسامح والتضحية ف 

سبيل الوطن. مناسبتان خالدتان نعتز بهم ونفخر ، ومثلنا كل ابناء شعبنا العزيز 

ومن يقيم عى أرض اإلمارات الطيبة.

اتحاد اإلمارات نموذج للتالح والوحده
وبدوره ذكر العميد أحمد الصم النقبي  مدير إدارة 

الخيمة:  ف  العامة لرشطة رأس  بالقيادة  العمليات 

والنهضة ف  اإلنجاز  تتجدد معاين  الخالد  اليوم  هذا 

والتسامح  الخر  قيم  وتعزز  الرشيدة،  القيادة  ظل 

اإلمارايت  الشعب  خالها  يستذكر  والسام،  واألمن 

والتطور واسترشاف  والنهضة  بالعطاء  مسرة حافلة 

ولئه  عن  اإلمارايت  الشعب  يعر  كم  املستقبل، 

ومحبته للقيادة الرشيدة، وتأكيده ف املحافظة عى 

املكتسبات العظيمة وإعاء    شأن الوطن.

وكذلك يعتر اليوم الوطني تعبراً عن قوة وعزة دولة اإلمارات، وعن القيم واألخاق 

مناسبة  وهي  للمستقبل،  قدماً  واملي  الحارض  وتأكيد  باملايض،  واإلعتزاز  املوروثة 

غالية عى قلوب اإلماراتيي يؤكدون فيها عزمهم عى السر خلف القيادة الرشيدة 

للوصول إىل أعى املراتب والعزم ف املي قدماً ف مسرة التطور واإلزدهار ف جميع 

العامل، حيث  للريادة وللتميز بي جميع دول  اإلمارات رمزاً  لتبقى دولة  املجالت، 

نجحت اإلمارات بحكمة قيادتها وفضل شعبها ف أن تتصدر دول العامل ف كثر من 

املجالت، ونجحت ف خلق تجربة معيشية ل تاثلها أخرى، حيث جعلت القيادة 

واإلنسان محور كل عمل تقوم به الحكومة.

وأفراد، ولتجديد  الداخلية ضباطاً  منتسبي وزارة  الصم جهود جميع  العميد  ومثن 

الرشطي، وتحقيق  بالعمل  الرقي  ف  قدماً  وللمي  الرشيدة،  للقيادة  والولء  العهد 

أهداف وزارة الداخلية الرامية إىل أن تكون دولة اإلمارات من أفضل دول العامل ف 

تحقيق األمن والسامة.

المناسبتان تجسدان وحدة الوطن
إدارة  -مدير  القريص  محمد  عي  العميد  وذكر 

السراتيجية وتطوير األداء بالقيادة العامة لرشطة 

رأس الخيمة قائاً:

نحتفي باليوم الوطني وبيوم الشهيد تأكيداً وليس 

تذكراً، فاإلحتفاء بهم  ف أيام محددة من السنة 

هو تأكيد، بأنهم ل يغيبان لحظة عن البال . 

ولشك يشكل إحتفائنا بالعيد الوطني تأكيًد عى 

منوذجاً  شكلت  التي  الوطنية  الوحدة  هذه  ثبات 

ً ينبغي أن يحتذى به عى مستوى الوطن  ناجحا 

و  بن سلطان  زايد  الشيخ  بقيادة  للدولة  املؤسسة  الحكيمة  القيادة  وأن    . العريب 

الصديقي  مع  الجنات  وأسكنهم خر  لهم جميعاً  الله  غفر  اإلمارات  أخوانه حكام 

مبدأ  أيضا  عظمت  كم  وعلمه،  الراب  لهذا  الولء  وعظمت  أرست  قد  والشهداء. 

الوحدة وروح الفداء اللذان هم أصا متجذران ف تاريخ هذا الوطن و شعبه .

املتعاقبة وستجري  تنهل منها األجيال  األبطال دروساً سوف  الشهداء  لقد رسخ 

عجلة الزمن بهذا الوطن الزاخر وهو يرب عباب البحر مسطراً  بحروف من نور 

عبارات املجد والسؤدد . ولعل ثبات أمهات الشهداء وأرسهم والقناعة املرسخه 

أبناءهم هو حُق وواجب تجاه الوطن، بل هو فخر لهم،  لديهم بأن أستشهاد 

الثبات تأكيد لكل ما تقدم .  حمى الله هذا الوطن وأسكن شهدائنا  وف هذا 

خر منزلة ف الجنان.

اتحاد اإلمارات نموذج للتالحم والوحدة
إدارة  النقبي-مدير  محمد  عي  العميد  وقال 

اإلمارات  تعيش  الخيمة:  رأس  برشطة  العمليات 

الفرحة  الدولة  أرجاء  كل  وف  جمياً  وطنياً  عرساً 

حققته  ملا  بالفخر  يشعر  والجميع  القلوب  تلئ 

ظله  ف  ننعم  الذي  التحاد  مسرة  طوال  الدولة 

بالخر الوفر والعيش الرغيد، ودامئاً ف كل األحداث 

واملناسبات الوطنية نستذكر جهود القادة املؤسسي 

األوىل  التحاد   لبنة  وضعوا  الذين  الله-  -رحمهم 

هي  وها  والتاحم،  الوحدة  ف  عاملياً  منوذجاً  أصبح  حتى  خدمته  ف  وتفانوا 

اإلمارات تسابق العامل بإنجازاتها ف كل امليادين .

أبناء الوطن كان لهم ماحم بطولية وقدموا العديد من التضحيات الغالية ألجل 

وطنهم، وأرتقوا ف العا وخدموا وطنهم بأغى ما ميلكون وقدموا أرواحهم الزكية 

بجهودهم  عرفنا  الشهيد  بيوم  واإلحتفال  والكرامة،  والعز  الرشف  ساحات  ف 

وتضحياتهم وتفانيهم ف أداء واجباتهم املدنية واإلنسانية والعسكرية، رحم الله 

شهداؤنا وأعى منازلهم.

 للوالء واإلنتماء والفداء
ً
اليوم الوطني ويوم الشهيد رمزا

وقال العقيد عي املهبويب نائب مدير إدارة الدفاع 

لدولة  الوطني  اليوم  أن  الخيمة:  رأس  ف  املدين 

اإلمارات مناسبة عزيزة عى قلب كل مواطن ينتمي 

لهذه األرض املباركة التي استطاعت بفضل إخاص 

الرشيدة من تسجيل  قيادتها  أبنائها ورؤية  وجهود 

مناحي  كافة  شملت  وتنمية  متواصلة  نجاحات 

الحياة وضعت الدولة بي مصاف الدول املتقدمة .

ولفت إىل أن اليوم الوطني للدولة واتحاد اإلمارات 

السبع املتفرقة تحت راية وعلم واحد جسد لحمة 

دولة  بناء  ف  العظيم  التحاد  الشعوب، حيث ساهم هذا  تاريخ  ف  خالدة  وطنية 

متحرة استطاعت أن تتجاوز بإنجازاتها األرض لتصل إىل الفضاء .

للولء  عنوانا  عام  كل  من  نوفمر  من  الثاثي  يصادف  الذي  الشهيد  يوم  وميثل 

واإلنتمء والتضحية والفداء تقديراً لدماء من سطروا ماحم البطولة وقدموا دماءهم 

رخيصة للحفاظ عى أمن الوطن ومكتسباته حيث يعتر هذا اليوم مناسبة وطنية 

بإمتياز يعر من خالها أبناء الدولة عن أرتباطهم بأرضهم ويجددون العهد والقسم 

بالدفاع عنها وبذل الغايل والنفيس لدعم أمنها وإستقرارها.

مسيرة االتحاد حافلة باإلنجازات ويوم الشهيد عنوان للوفاء
فيم قال العقيد د. محمد عبدالرحمن األحمد-مدير 

رأس  برشطة  واإلتصالت  اإللكرونية  الخدمات  إدارة 

الخيمة: 

أصبحنا اليوم نعيش بفضل القيادة الحكيمة لصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

-حفظة الله- وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس 

حيث  وأمان،  أمن  واحة  ف  اإلمارات  حكام  األعى 

أستمرت مسرة الخر سنة تلو األخرى لتحقيق املزيد 

من الرفعة واإلزدهار والتطور ف ظل رعايته الكرمية.

اإلرادة  روح  عن  لتعر  والجهد  الوقت  تخترص  أن  التحادية  املسرة  وأستطاعت 

واألرصار بتحقيق األحام وما زاده األن من انجازات فهو مصدر فخر وأعتزاز وحقيقة 

العميد أحمد الصم النقبي

العقيد د. محمد عبدالرحمن األحمد

العميد علي محمد القرصي

العميد علي محمد النقبي

العقيد علي المهبوبي

أستطالع
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اتحاد  يعتر  العظيم حيث  الرصح  انجازات هذا  تختزل  أن  ل ميكن  الكلمت  أن 

وهبنا  الذي  العظيم  الله  ونحمد  وشعوبه،  العامل  أمام  به  يحتذي  مثالً  اإلمارات 

منه  أعناقهم مستحدثي  األمانه ف  رجالً يسرون عى خطى معلمهم ويحملون 

قوة اإلرادة والتصميم للوصول بوطننا إىل مصاف الدول املتقدمة ف شتى املجالت.

من  منهم  شاهدناه  وما  وطنه  لراب  وعشقة  األصيل  معدنه  اإلمارات  أبن  وبي 

وشهداؤنا  اإلمارات  لراب  ووفائهم  إخاصهم  عى  دلله  بأرواحهم  تضحيات 

خالدة  مناسبة  الشهيد  بيوم  والحتفال  بذكراهم.  والحتفال  التكريم  يستحقون 

نستذكر فيها أعملهم البطولية، رحم الله شهدائنا، األبرار وأسكنهم فسيح جناته، 

وقيادتها وشعبها  اإلمارات  الله  الجزاء. حفظ  وأهليهم وذويهم خر  الله  وأثابهم 

وكل من يقيم عى أرضها من كل مكروه.

الثاني من ديسمبر قصة بناء
سلمن  بن  الله  عبد  الركن  العقيد  كلمة  ف  وجاء 

مدير إدارة اإلعام والعاقات العامة بالقيادة العامة 

عى  غالية  بذكرى  نحتفل  الخيمة:  رأس  لرشطة 

قلوبنا، أرىس من خالها اآلباء املؤسسون ) طيب الله 

ثراهم( ركائز الوطن يتقدمهم املغفور له الشيخ زايد 

من  لنا  ليركوا  الله-  رحمه   – نهيان  آل  بن سلطان 

بعدهم أرثا خالدا نفخر به.

الشعب،  أستقر ف ضمئر  تاريخ  الثاين من ديسمر 

واإلزدهار  واإلعمر  البناء  قصة  الطيبة، يحيك  اإلمارت  أرض  يعيش عى  وكل من 

نلمس  الذي  املضني  الصر والجهد  اليوم، هي قصة كتبت بحروف  نعيشه  الذي 

الله – لتكون  الراحل الشيخ زايد – رحمه  نتائجه، حيث سعى من خالها  اليوم 

حقائق عى األرض بعد تخطيط وتدبر وبعد نظر تجاه تحيقيق تلك الفكرة التي 

تبانها. ولتصبح حقيقة جسدها ) الثاين من ديسمر( لتتشكل اإلمارات دولة فتية 

السمو  صاحب  رأسها  وعى  الرشيدة  قيادتنا  مساعي  بفضل  اليوم  لكنها  حينها، 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله – يشار لها بالبنان ف 

البناء وعلوم الفضاء ونعمة األمن واألمان، وصفة التسامح التي أمتازت به دولتنا 

الحبيبة التي بنيت عى أرث زايد – رحمه الله - .

ما يجسده )الثاين من ديسمر( ف التاريخ  عبارة  عن ذكرى عظيمة شكلت  اتحادنا 

املبارك، وليبقى يوما خالدا ف ضمئر أبناء الوطن والجاليات التي تعيش عى أرض 

اإلمارات.

وف هذه الذكرى التي تتزامن مع مناسبة غالية أخرى أفتدى فيها أبناء اإلمارات 

وأبطالها الوطن بدمائهم ، فأستحقوا منا التكريم بتخليد تضحياتهم وحفظها، إعاء  

ملا بذلوا وما ضحوا ، وتكرميا لعوائلهم التي انجبتهم وعلمتهم أن التضحية ف سبيل 

الوطن عمل الكرام ... )والجود بالنفس أقىص غاية الجود(.

تحية لقيادتنا الرشيدة وعى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة – حفظه الله - ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله - ، وصاحب 

األعى  القائد  نائب  ظبي،  أبو  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

للقوات املسلحة– رعاه الله - وإخوانهم الحكام رعاهم الله ، ، ولكل أبناء شعبنا 

األوفياء بهذه املناسبة الجليلة.

وتحية صادقة ألرواح شهدائنا األبرار ملا قدموا ، ولعوائلهم الكرمية بهذه املناسبة 

ظل  تحت  الكريم  ولشعبنا  الغايل  لوطننا  والرعاية  الحفظ  الله  ونسأل  الخالدة، 

قيادتنا الرشيدة.

العقيد الركن عبد اهلل بن سلمان

استطالع
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بمناسبة  

لغة الضاد تستصرخ ضمائرنا ....... فهل من مغيث
 لعلهم يفقهون ( » الزخرف 3 «  

ً
 عربيا

ً
) إنا أنزلناه قرآنا

سعد الدغمان

 وف موضع أخر  من الذكر الحكيم قال  )جل ف عاه( :  )ِبلَِساٍن َعَريِبٍّ ُمِبٍي( 

للغة  العاملي  )اليوم  ومبناسبة   ، القرآن  من  للتنزيل  توصيفاً   .  )195 )الشعراء  

العربية(  الذي تر ذكراه مروراً عابراً ، اختلفت األفكار والحلول حول موضوع 

نقاشنا هذا ، لكنها اجتمعت عى رأي موحد قاطع يطالب برورة الحفاظ عى »  

اللغة العربية » كهوية جامعة ل يقبل املساس مبفاهيمها أو تشويهها عر اساءة 

استخدامهم من قبل من ل يفقهون مداخلها وقواعد استخدامها ، فينتجون شيئاً 

هجيناً ل عاقة  له بالعربية ل من قريب أو بعيد.

مبناسبة » اليوم العاملي للغة العربية« والذي صادف ف الثامن عرش من ديسمر 

املايض  نقول : ترى من املسؤول عن تشويه لغتنا العربية ، ومن يجيز ملن يعمل 

ف حقول اللغة والترصف بكلمتها ،  ومن يرخص ، ومن يتابع ويراقب ويحدد ، 

ومن مينع أو يجيز ؟

كل تلك األسئلة دارت ف حديثنا حول ما يكتب عى واجهات املحات ،  وبعض 

تحمله  الذي  األخطاء  وكم   ، والشوارع  الطرقات  ف  الدالة  اإلرشادية  اللوحات 

الجمل  ، وصياغة  الحروف  اللغة ومخارج  بقواعد  ، وجهل من يخطها ويكتبها 

والترصف بها.

لغتنا العربية تستغيث ، تسترصخ ضمئر من يجيز لهؤلء كتابة تلك املفردات 

املشوهة،الهجينة، ولسان حال حروفها يقول : أل تدققون ما يعرض عليكم ؟

تجاوزات  عى اللغة العربية ، شكوى نضعها عر صفحاتنا ، نرفعها لكل معني 

باألمر ، حفاظاً عى نصوصنا وشكل لغتنا الذي تشوه عن قصد ، نضعها أمام  كل 

مسؤول عن إجازة تلك املحات ملمرسة الخط وصناعة اللوحات أن يحقق فيها 

ويدقق ، ويقدم حلول  ناجعة  لهذه املشكلة.

العربية » لغة الضاد »  تستغيث ، تسترصخ ...................... فهل من مغيث ؟

إهمال وعدم دراية
فقد ذكر العقيد الدكتور نارص محمد البكر مدير معهد تدريب الرشطة بالقيادة 

الهوية  العربية من أهّم مقومات  اللغة  الخيمة قائاً: تعد  العامة لرشطة رأس 

عر  العربيّة  الحضارات  وثقافة  تاريخ  نقل  عى  طوياً  عملت  حيث  العربية، 

من  العربية  األمة  توحيد  عى  حافظت  التي  العوامل  أهم  من  وتعتر  الزمن، 

تحقيق
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املحيط إىل الخليج، كم ساهمت ف حفظ تاريخ العرب منذ العصور األوىل ومن 

ذلك تاريخهم الكامل، وبطولتهم، وشعرهم .

ستظل اللغة العربية نراسا يحتذى به ، ومنارة يهتدى بها ، فبي أروقتها القيم 

 ، الجمة  واأللفاظ   ، الجميلة  املعاين  كلمتها  وف   ، الراسخة  واملبادئ   ، األصيلة 

املنر واملستقبل  العبق والحارض  الراث  ، وتحمل بي طياتها  الرائعة  واملردفات 

الزاهي .

مل  ،ولو  وأصولها  العربية  بقواعد  عارف  غر  وهو  املهنة  بهذه  يعمل  من  هناك 

اللغة  لتعلم  مضطرين   أنفسهم   لوجدوا  بلغتنا  واستخفافنا  إهملنا  يلمسوا 

العربية ، لكن األماين يشء والواقع يشء آخر. 

وهنا نقول لبد من الهتمم الواسع باللغة العربية كونها تثل هويتنا وتعكس 

انتمئنا وثقافتنا ، ناهيك عن تثيلها للقرآن الكريم  كتاب الله عز وجل ، وهذا 

سبب يكفي ملزيد من الهتمم والعمل بحرص ف سبيل الحفاظ عى مفردات 

لغتنا  من التشويه والتغر من قبل غر العارفي بأصولها وقواعد كتابتها. 

اصدار قانون يجرم تلك األفعال
انجليزي  مثل  هناك   : قال  الخيمة  رأس  من  املرزوقي  حسن  املحامي  األستاذ  

يقول :  » خطأ الطبيب يدفن ف باطن األرض ، وخطأ املهندس يقع عى األرض ، 

بينم ميي خطأ املعلم عى األرض »  .  كم أود أن أذكر أن األخطاء الكتابية قد 

تسببت قدمياً ف قتل إنسان ، والدليل عى ذلك قصة » توما الحكيم » الذي قرأ 

» الحية السوداء شفاء كل داء » ، قرأ الحية مكان الحبة ، فالتمس حية سوداء 

فلدغته ومات .

العربية  مجتمعاتنا  داخل  العربية  اللغة  ف  اللغوية  األخطاء  أن  األمر  وحقيقة 

 .، التجارية  املحات  وأسمء  اإلعانية  اللوحات  ف  جداً  كبرة  وبصورة  انترشت 

األخطاء  من  الكثر  السكنية  باألحياء  التجارية  واملحال  األسواق  نرى  ف  ونحن 

اللغوية واإلمائية  ف اللوحات املختلفة  ، والغريب ف األمر أن مثل هذه اللوحات 

تر عى املعنيي ف الدوائر املختصة من اجل اعتمدها وإصدار الرخص التجارية. 

ولألسف ل يوجد حتى اآلن تقني أو ترشيع يحاسب عى تلك األفعال ، لذلك 

أنتهز تلك الفرصة وأطالب من خال مجلتكم املوقرة بأن تتخذ التدابر الازمة 

إلصدار قانون يحاسب عى من يقوم بارتكاب تلك األفعال سواء عن عمد أو غر 

عمد ، وأن يتم تجريم تلك األفعال . ألن الذي يحدث ببساطة أن رشكات الدعاية 

واإلعان تتكاسل ف أن تقوم بتعيي أحد املختصي ف اللغة العربية ملراجعة ما 

البسطاء )وف  العاملي  بتكليف أحد  ، وتكتفي  يصدر عنها من لوحات إعانية 

أو  تدقيق  بدون  اإلعانية   اللوحات  بكتابة  عربية(  غر  جنسيات  من  الغالب 

مراجعة ، وهو ما ينذر بكارثة لغوية ف  بلداننا العربية . 

تشريع يحفظ للعربية هيبتها
تلك   : يقول  الخيمة  رأس  الخليج  مكتب جريدة  مدير  عكاشة  عدنان  الصحاف 

قضية مزمنة مل تجد حلولً شافية ، ول تقترص عى إمارة دون أخرى ،وأعتقد أنها 

اإلعالمي أحمد الطنيجياإلعالمي عدنان عكاشةالمحامي حسن المرزوقي

اللغة العربية تمثل 
هويتنا وتعكس انتمائنا 

وثقافتنا

ال يوجد تقنين أو تشريع 
يحاسب ، وأطالب  
بقانون للمحاسبة 

عدم ترخيص أي 
لوحة أو إعالن قبل 

المراجعة 

من المهم أن يكون للجهات 
الرسمية جهة مرجعية للتدقيق 

على لوحاتها قبل اآلخرين.

نحقيق
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تشمل كل الباد. لبد من ترشيع اتحادي ،وإذا مل يكن أومل يتوافق مع امكانية 

ف  هيبتها  للغتنا  يحفظ  محي  ترشيع  من  ،لبد  الدولة  مستوى  عى  الترشيع 

دارها.

) للهوية الوطنية( بأمر  دولة اإلمارات بهذا اآللق ،بهذا النجاح ،خصصت عاماً 

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

يجب أن تتخذ إجراءات صارمة  لحمية ) اللغة العربية( ،والتي تشكل مكوناً 

ديننا  من  رئيي  جزء  .وهي  وكشعب  كدولة  وتراثنا  وثقافتنا  لهويتنا  رئيسياً 

الحنيف نزل بها القرآن الكريم  عى نبينا العريب محمد عليه الصاة والسام،فهل 

نركها نهباً ملن ل يفقه منها شيئاً.

لحمية  الوافية  واألدوات  الصارمة  القواني  تضع  وشعوبها  املتقدم  العامل  دول 

لغاتها والعتزاز بها ،وتضع ذلك التدبر عى رأس أولوياتها،ونحن نرك الحبل عى 

الغارب للطارئي والغرباء ليشوهوا أصول لغتنا  لغة القرآن. 

ف  لغويي  كمراقبي  العمل  عى  مواطني  تدريب   ، نقرحها  التي  الحلول   من 

أقسام منح الراخيص ملن يطلبها،وللعمل ف قطاع الخطاطي وصناعة اللوحات 

بالسياق  يتأىت  أخر  يفتح عى هدف  قد  باب  ،وهو  املحي  السوق  اإلعانية ف 

لتوفر فرص عمل للمتخصصي من املواطني باللغة العربية ،عى أن يكونوا من 

ذوي الختصاص ،أو استقطاب اشخاص من الجنسية العربية )صحافيي ،مدرسي 

لغة عربية،مدققي لغويي( والتعاون معهم للقيام باملهمة . 

حلول بسيطة تنتج صوراً متقنة ،نحافظ من خالها عى لغتنا العربية ،لغة القرآن 

حروفها  مع  اليوم  بها  التعامل  يتم  التي  املبالة  وعدم  والتفريط  التشويه  من 

،واألدلة ف الشارع تكاد ل تعد ول تحىص.

التدقيق واالختصاص
 ويشاركنا اإلعامي أحمد الطنيجي  برأيه السديد حول املوضوع قائاً : أخطاء 

الجهات  جهود  من  بالرغم  مستمرة  زالت  ما  الشديد  ولألسف  العربية  اللغة 

املسؤولة للحد منها ، ونلحظ أن هناك جهات حكومية ل تخلو من هذه األخطاء 

بالرغم من وجود أقسام معنية باللغة العربية فيها ،  بل وحتى أن بعض تلك 

األخطاء تُظهر أن هناك خلاً ما يتطلب حله  ، ندخل بعض األماكن فنجد لوحات 

كتب عليها  »صالة املغادرون،  وصالة القادمون« بينم الصحيح »صالة املغادرين 

وصالة القادمي«.

كم أن بعض الجهات تضع عبارة »مواقف املوظفون »  بينم الصحيح »مواقف 

املوظفي«  ، وكذلك

مبارك عبد اهلل طيب سعيد محمد الحربي الشحي

لغة القرآن يا شمس الهدى
                         صانك الرحمن من كيد العدى

 هل على وجه الثرى من لغة 
                       أحدثت في مسمع الدهر صدى 

مثلما أحدثته في عالم
                      عنك ال يعلم شيئًا أبدًا

أبيات من قصيدة  
» اللغة العربية «

 للشاعر
 حمد بن خليفة

 أبو شهاب 

تحقيق
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إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

49 عامًا ووطني في عز وأمن وأمان
ميثل الثاين من ديسمرب يومًا خالدًا يكن له التاريخ معاين 
غالية  مناسبة  ذكرى  يصادف  أنه  ذلك   . واإلكبار  الفخر 
يفتخر بها كل مواطن على أرض اإلمارات الطاهرة إنها 
التي  العربية املتحدة  اإلمارات  لقيام احتاد   49 الذكرى 
مثل  يف  واملصري  الكلمة  ووحدت  اخلري  على  أجمعت 
كانت  وبالتايل  املعاصر  تاريخها  من  املبارك  اليوم  هذا 
لوطننا  والعطاء  اخلري  ملسرية  احلقيقية  االنطالقة 

الغايل .
قيام  ذكرى  رأسها  وعلى   ( الوطنية  املناسبات  تبقى 
احتاد دولتنا ( فرصة سانحة لتجديد وتأكيد عهود الوالء 
والفداء  والعطاء  البذل  قيم  وإعالء  والطاعة  والوفاء 
لهذا الوطن الغايل ولقائد مسريتنا االحتادية املظفرة 

وتغلفنا فرحة االحتفال بذكرى وطننا الغايل . 
جميعا  قلوبنا  على  العزيزة  املناسبة  هذه  ننتهز  إننا 
مقام  إلـى  والتربيكات  التهاين  آيات  بأسمى  لنتقدم 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
حفظهم  وقادتنا  حكامنا  كل  وإىل  الدولة  رئيس  نهيان 
دولة  أبناء  إلـى  بالتهنئة  نتقدم  وكذلك  ورعاهم،  اهلل 
أراضيها  على  واملقيمني  املتحدة  العربية  اإلمارات 

بهذه املناسبة الغالية .
ليبقى  الغايل  وطننا  لنا  يحفظ  أن  وجل  عز  الّله  داعني   
عزيزا ينعم باألمن والسالم . وأن يطيل لنا يف عمر قائد 
ونسأله  والعافية.  الصحة  نعمة  عليه  ويدمي  مسريتنا 
وطننا  خدمة  يف  اخلري  إلـى  خطانا  يسدد  أن  تعالـى 

احلبيب .

 »   للموظفون  فقط »  والصحيح »للموظفي فقط« !!

اآليل  الهاتفي  الرد  كثر من خدمات  كذلك ف  نسمعها  األخطاء  أن هذه  كم 

بجهات رسمية ومرصفية ،  ولعل آخرها قيام بنك أتعامل معه بتغير صوت الرد 

اآليل حيث مل تخُل كلمته من البداية إىل النهاية من األخطاء النحوية ، والذي 

يجعلني أترحم عى اللغة العربية.

وحي النتقال إىل بعض مم تجود به لوحات املحال التجارية من أخطاء كتابًة 

ونحواً ، فإن املشكلة هنا تتمثل ف موضوع ترجمة السم من اللغة اإلنجليزية 

إىل العربية فتصبح الحاء هاء ، والضاد زاء ، مثل )أحى( إىل )أهى( وغرها من 

 )ahmed studio ًالكلمت ، كم أن الرجمة تُحدث خلاً ف الكلمة ،  فمثا

( ترجم حرفياً إىل العربية ) أحمد استوديو(،  والصحيح )استوديو أحمد(!!

مرجعية  جهة  األول  املقام  ف  الرسمية  للجهات  يكون  أن  املهم  من  أنه  أرى 

عى  التدقيق  فيه  يتم  الذي  الوقت  ف  اآلخرين،  قبل  لوحاتها  عى  للتدقيق 

لوحات املحال بصورة تضمن عدم تشويه لغتنا الجميلة.

الرقيب مطلوب
واإلعامية  الثقافية  اللجنة  رئيس  الشحي  الحريب  محمد  سعيد  ذكر  وبدوره 

بجمعية الشحوح  للثقافة والراث رأس الخيمة قائاً :  

 هذه الحالة قد تشكل ظاهرة  نسجلها خال تجوالنا ف بعض األماكن ، حيث  

 ، الافتات واللوحات اإلعانية للمحات   الكثر من األخطاء اإلمائية ف  نرى 

وكذلك بعض املنشورات ف  الشوارع  و النرشات الدعائية القابلة  للتوزيع عى 

الجمهور من قبل األفراد واملؤسسات ، أن هذه الظاهرة  بدأت ف الزدياد مم 

يجعل املعنى ركيكا ويفقد اللغة العربية الفصيحة بريقها األصي و الحقيقي، 

ونحن ف دولة جعلت اللغة العربية أساس وجودها ودستورها الذي تعمل  به  

، والعربية جزء من مسمى الدولة  ،  حيث  ترتبط اصالة دولتنا و تراثها ارتباطا 

وثيقا  باللغة العربية  وبالراث اإلسامي الذي بنى وتشكل عى اللغة العربية ،  

ول ينبغي لنا  أن نتجاوز هذه األخطاء دون اصاح ومتابعه . وأن من أكر هذه 

األخطاء أن يتوىل غر العرب مهنة )الخط والكتابة(  والتحكم  بهذه األمور ، 

دون أن يكونوا عى دراية تامة بتفاصيل اللغة ومخرجاتها وقواعدها . 

البلدية أو ما يراه املسؤولي  لذلك أرى بوجوب عمل لجنة مختصة من قبل 

تفاصيلها  بكافة   واإلعانات  املنشورات  جميع  ملراقبة    ، مناسبا  ذلك  حول 

وفئاتها ووضع اللمسات األخرة عليها قبل اعتمدها ،  فالرقيب » مطلوب » ،  

وهذا لن يكون مكتما إل إذا تم تعي خطاطي وكتاب من الجنسية العربية ف 

املحات املرخصة ،  ومن هم اصحاب خرة وباغة ف اللغة العربية الفصحى ، 

وفق الله الجميع ملا فيه الخر لدولتنا وخدمة هذا الوطن العزيز .

أخطاء تعصف بالمعنى
األخطاء  إن    : معلومات  تقنية  معلم  أحمد  طيب  الله  عبد  مبارك  ويقول  

اللغوية ف املفردات والجمل العربية عى  واجهات املحات ف الشوارع  مل تعد 

تثر الهتمم  لكرتها ،  تلك األخطاء النحوية واإلمائية التي تعصف باملعنى 

وبناء الكلمة والجملة ، و تحولها إىل معنى آخر مثر للسخرية ،  باتت ظاهرة 

تشد انتباه املارة من ذوي الذوق اللغوي السليم ، وحتى أكون أكر وضوحا ل 

بد من أن نعرف بأننا نحن العرب مل نعد نبدي أي  اهتمم بلغتنا حتى وصلت 

بنا الحالة إىل هذا املستوى من خال تركنا املجال مفتوحا لغر العارفي بقواعد 

اللغة من الجنسيات غر العربية   )حرية كتابة اللوحات اإلرشادية ولوحات 

الدعاية واإلعان ( التي تكتظ بها واجهة بعض املحات دون رقابة تذكر.

نحقيق
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منتسبوها يتمتعون بقدرات ذهنية وبدنية عالية
إدارة المهام الخاصة صمام أمان وجاهزية دائمة لمواجهة األحداث الخطرة
تعتبر إدارة المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تم إنشاؤها في العام 2004  أحد أهم إدارات القيادة التي 

تقوم بمهام وظيفية وأمنية  تتميز بنوع من الخصوصية نظرا لما تتطلبه من قدرات ذهنية وبدنية عالية .

وتلعب إدارة املهام الخاصة دورا حيويا وبارزا ف حفظ 

املحتملة  األمنية  األخطار  ومواجهة  واألمان،  األمن 

من خال فريق عمل يتمع بالقدرة والخرة والكفاءة 

العالية ف التعامل مع مختلف القضايا واملهام املوكلة 

إليهم، واملدرجة ضمن اختصاص عملهم من القبض 

عى األشخاص واملطلوبي الخطرين ومداهمة املباين 

إىل  باإلضافة  الهامة،  الشخصيات  وحمية  واألوكار 

بعض  واملشاركة ف  األموال  ونقل  الحتفالت  تأمي 

املهام خارج الدولة .

مهام أمنية عالية الخطورة
إدارة  مدير  يعقوب  بن  سامل  يوسف  ركن  العقيد 

أن  إىل  أشار:  الخيمة  رأس  برشطة  الخاصة  املهام 

من   مجموعة  تكوين  بفكرة  بدأ  اإلدارة  إنشاء 

املنتسبي من أصحاب اإلمكانيات الذهنية والبدنية 

األمنية  املهام  عى  وتدريبهم  واملتميزة،  العالية 

املختلفة للتعامل األمثل مع األخطار املحتملة، فيم 

تضم اإلدارة 4 أقسام رئيسية ممثلة ف قسم املهام 

وقسم   ، الشغب  وقسم   ، الطران  وقسم   ، الخاصة 

األمن والحراسات .

4 أقسام بمسؤوليات مختلفة
وأضاف أن قسم املهام الخاصة ينفذ سنويا حوايل 60 

مهمة، يركز معظمها ف إلقاء القبض عى املطلوبي 

بالقسم.  املنوطة  األخرى  املهام  جانب  إىل  للعدالة 

األمنية  األعمل  مسؤولية  الطران  قسم  يتوىل  بينم 

الجهات  ومساندة  والدوريات  والنقاذ  البحث  ف 

األمينة ف عمليات املطاردة واملراقبة ف ظل التنوع 

التضاريي ف اإلمارة باستخدام الطائرات العمودية 

تحت إرشاف طيارين عى درجة عالية من الكفاءة ، 

لفتا إىل أن قسم الشغب يقوم بتدريب وتنظيم رسايا 

األمن الداخي عر تدريب نخبة من منتسبي القيادة 

العامة لرشطة رأس الخيمة من خال سيناريوهات 

عى  وتوزيعهم  والتنبؤ،  التحليل  عى  قامئة  أمنية 

شكل مجموعات وفئات ملواجهة أعمل الشغب وأية 

أعمل تخرج عن األمن والنظام .

األمن  قسم  أن  يعقوب  بن  ركن  العقيد  وأفاد 

الحتفالت  تأمي  مسؤولية  يتوىل  والحراسات 

وحراسة  املباريات  وتأمي  اإلمارة،  ف  والفعاليات 

أية مخاطر  الحيوية والهامة وحميتها من  املنشآت 

اإلدارة  منتسبي  عدد  أن  إىل  مشرا   ، تهددها  قد 

حاليا يبلغ 340 منتسبا من بينهم 30 ضابط يقومون 

مبهامهم الوظيفية عى أعى مستوى ف الوقت الذي 

تضم فيه إدارة املهام الخاصة مجموعة من اآلليات 

التي تتاءم وطبيعة  الخفيفة واملتوسطة واملصفحة 

سائد الخالدي
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العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب

العمل وتسهم ف مواجهة األخطار األمنية والتصدي 

لها بالشكل املطلوب .

أسطول آليات حديثة ومجهزة
وذكر أن اإلدارة حظيت مؤخرا بانضمم مركز متنقل 

إلدارة األحداث واألزمات الطارئة ميدانيا يعد األول 

من نوعه عى مستوى اإلمارة، وهو عبارة عن غرفة 

والتقنيات  األجهزة  أحدث  تضم  متنقلة  عمليات 

الحديثة ف مجال التصال والتواصل، مشكلة بذلك 

الخيمة  رأس  رشطة  آليات  ألسطول  نوعية  إضافة 

والذي يسهم ف تحقيق التعامل األمثل مع الطوارئ 

ف كافة التضاريس البيئية والظروف الجوية واملناخية 

وتوفر الوقت والجهد عى املعنيي، إضافة إىل توفر 

التنسيق  مستوى  من  تعزز  صلبة  بيانات  قاعدة 

الحكومية  الجهات  مختلف  بي  القائم  والتعاون 

باإلمارة  ودعم اتخاذ وصنع وتنفيذ القرار ، مضيفا 

أنه تم استقدام زورق عمليات يتميز بالرسعة العالية 

واملناورة دون  احداث اي ضجيج، يتم استخدامه ف 

العمليات األمنية ف )الخران( ف إمارة رأس الخيمة، 

خاص  بشكل  تصميمها  تم  مصفحة  آلية  عن  فضا 

ذات  املواقف  ومواجهة  املداهمت  بأعمل  للقيام 

الخطورة العالية .

برامج تدريبية خاصة

رأس  رشطة  ف  الخاصة  املهام  إدارة  مدير  ولفت 

لرنامج  املنتسبي  جميع  خضوع  إىل  الخيمة 

اإلدارة  ف  التدريب  فرع  قبل  من  خاص  تدريبي 

سنوية  خطة  ضمن  النوعي  التدريب  عليه  يطلق 

للتدريب تعتمد عى دراسة األوضاع األمنية املحلية 

أمني  فريق  تشكيل  تم  فيم  والدولية.  والقليلمية 

املستويات  عى  األمنية  األوضاع  ومتابعة  لدراسة 

كيفية  ف  األخرين  تجارب  من  والستفادة  الثاث 

التعامل مع الحوادث التي تقع عندهم، مم يسهم 

ف  اآلخرين  ومجاراة  الفريق  مهارات  تطوير  ف 

ادارة  أقسام  طبيعة عمل  أن  ، موضحا  املجال  هذا 

املنتسبي  من  معينة  نوعية  تتطلب  الخاصة  املهام 

وطبيعة  يتوافق  خاصا  ودعم  واآلليات  واملعدات 

تدعم مختلف  التي  والفنية  اإلدارية  واملهام  العمل 

أهمية  عى  يعقوب  بن  وأكد   . الرشطية  اإلدارات 

املهام  إدارة  منتسبو  به  قام  الذي  الكبر  الدور 

التعقيم  برنامج  ف  الخيمة  رأس  رشطة  ف  الخاصة 

الوطني عر إنشاء نقاط تفتيش ف الشوارع الرئيسية 

مدى  عى  للوقوف  اإلمارة،  ومخارج  مداخل  وعند 

إلتزام أفراد املجتمع بالشراطات الصحية املفروضة 

وبأوقات التعقيم الوطني . 

منتسبين مدربين 
وآليات حديثة 
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"2020 عام اإلعداد واالستعداد إلحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا" 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 في كتاب ريادتنا االقتصادية والمجتمعية والتنموية" 
ً
 جديدا

ً
"في 2020 نكتب فيها فصال

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان   

 اليوم الوطني 49 واستشراف المستقبل
 لمئوية اإلمارات 2071 

يأتي االحتفال باليوم الوطني "49" لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 2020 عام االستعداد للخمسين، في وقت شهدت فيه الدولة 
 في العديد من المؤشرات، محققة نقلة في العديد من المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، 

ً
 إلى الرقم )1( عالميا

ً
تحقيق إنجازات عالمية، وصوال

والثقافية، وفي العمل اإلنساني، والتنافسية، والسعادة، والتسامح"، وتأتي احتفالية اليوم الوطني ونحن على بعد أيام من تحقيق رؤية 
 ألن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العالم في العام 2021(.

ً
اإلمارات 2021 )وصوال

الساحة  عى  برزت  التي  املتحدة"  العربية  اإلمارات  "دولة  التحاد  دولة  تثل  حيث 

العاملي واإلقليمي والعريب،  العاملية ف 2 ديسمر 1971م، عامة مضيئة عى املستوى 

فحققت إنجازات ونجاحات ومؤرشات عاملية ف تقارير التنافسية العاملية، وساهمت ف 

مجال الفضاء مسجلة نقلة علمية متميزة فيه.

نلقي الضوء باختصار عى استرشاف املستقبل لدولة اإلمارات بتناول بعض املحاور عن 

الستعداد ملئوية اإلمارات 2071 لدعم مسرة اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات، وما 

وصلت إليه من تنمية شاملة وتحقيق أهداف التنمية املستدامة عى املستوى الوطني 

والعاملي، وصولً إىل تحقيق رؤية اإلمارات 2021.

استشراف المستقبل في دولة اإلمارات:
نتعرف عى جانب من اهتمم واسترشاف املستقبل، لدى املغفور له بإذن الله تعاىل، 

ف  اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  اهتمم  وكذلك  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

القائد  أرساه  الذي  املستقبل،  استرشاف  ف  الطريق  نفس  عى  بالسر  الحايل  الوقت 

املؤسس رحمه الله.

دولة  واألصيلة ف مسرة  الثابتة  األمور  من  آفاقه،  واسترشاف  باملستقبل،  الهتمم  إن 

اإلمارات فقد كان ذلك دامئاً أمراً واضحاً تاماً ف فكر وتخطيط وعمل مؤسس الدولة، 

الله، وهو  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمه  الله تعاىل،  بإذن  له،  املغفور 

رجل الحكمة، ورجل السام والتسامح، ورجل البناء والتعمر، كان حكيمً ف معرفة آفاق 

التطور ف املستقبل، وف تحديد مكانة الدولة ف كل التطورات املتوقعة، كم كان شجاعاً 

حارضاً  املجتمع  ف  والتطوير  التغير  طبيعة  تحدد  التي  الحاسمة،  القرارات  اتخاذ  ف 

ومستقباً عى السواء)1(.

النهج  عى  السر  املتحدةـ  العربية  اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  انتهجت  وكذلك 

نفسه، الذي أرساه القائد املؤسس، بتاحم قوي وفريد مع الشعب ف التظر إىل املستقبل 

باألمل والثقة كم هو واضح ف وجود وزارة تعني باملستقبل ف دولة اإلمارات)2(.

بالرورة  يستدعي  ما  وهو  والكوارث،  األزمات  عرص  ف  نعيش  أصبحنا  أننا  وخاصة 

أي  ملواجهة  الوقائية  السراتيجيات  تفعيل  أجل  من  املستقبلية،  بالدراسات  الهتمم 

تحدبات أو أزمات محتملة ف املستقبل)3(.

صناعة  ف  تستثمر  التي  للدول  ملهمً  منوذجاً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتقدم 

املعامل  محددة  واسراتيجيات  واضحة  رؤى  من  تلكه  مبا  أدواته  وامتاك  املستقبل، 

واألهداف وآليات واضحة لتنفيذها، وترجمتها عى أرض الواقع، وهذا ما جسدته "رؤية 

اإلمارات 2021" التي تسعى إىل أن تكون دولة اإلمارات العربية املتحدة من أفضل دول 

العامل ف العيد الخمسي إلنشائها، والتي تستهدف الوصول إىل أن تكون أفضل دولة ف 

العامل عند الوصول إىل "مئوية اإلمارات 2071"، وأكرها تقدماً، بحلول الذكرى املئوية 

لتأسيس دولة التحاد)4(.

بعض أسس مئوية اإلمارات 2071:
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعمل  التي  األسس  بعض  عى  باختصار  الضوء  نلفي 

عى تعزيزها استعداداً ملئوية اإلمارات 2071، لضمن استمرارية مسرة التنمية الشاملة 

التنمية املستدامة، وحتى تأيت ف مقدمة بلدان العامل املتقدم ف كافة  وإنجاز أهداف 

املجالت.

اقتصاد،  وأفضل  تعليم،  أفضل  إىل  الوصول  ف  تتمثل  واضحة،  محاور   4 إىل  وتستند 

وأفضل حكومة ف العامل، إضافة إىل أسعد مجتمع ف العامل، وستتم مراجعتها وتحديثها 

بشكل دوري بهدف إعداد جيل يحمل راية املستقبل، ويتمتع بأعى املستويات العلمية 

والحرافية والقيم األخاقية واإليجابية، لضمن الستمرارية. وتشمل »مئوية اإلمارات 

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

دراسات
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املئوية إىل الستثمر ف  2071 « رؤية شاملة وطويلة األمد تتد خمسة عقود، وتسعى 

املتسارعة،  التغرات  مع  تستجيب  التي  واملعارف  باملهارات  وتجهيزهم  الدولة،  شباب 

اإلمارات  دولة  لقيام  املئوية  الذكرى  بحلول  العامل  ف  دولة  أفضل  اإلمارات  دولة  لتكون 

العربية املتحدة وذلك ف عام 2071)5(.

   ويعد التعليم أولوية هامة لدولة اإلمارات، حيث تؤكد األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 

كامل  تحول  لتحقيق  السعي  عالية، وعى  تعليم مبعاير  نظام  تطوير  أهمية  2021 عى 

لدولة  التحادية  الحكومة  فخصصت  التدريسية.  ومناهجه  الحايل  التعليمي  للنظام 

اإلمارات ما يفوق 10 مليار درهم لقطاع التعليم وذلك ضمن ميزانية عام 2017 م)6(.

وتركز املئوية عى تعزيز مستوى تدريس العلوم والتكنولوجيا املتقدمة، ل سيم ف مجالت 

الفضاء والهندسة والبتكار والعلوم الطبية والصحية، وترسيخ القيم األخاقية والتوجهات 

اإليجابية. عى تكي املدارس من أن تكون بيئة حاضنة ف مجال ريادة األعمل والبتكار، 

وتحويل املؤسسات التعليمية ف الدولة إىل مراكز بحثية عاملية، وتعزيز منظومة التعلّم 

املستمر والتكامي، وضمن وجود جامعات إماراتية ضمن قوائم أفضل الجامعات عامليّاً، 

تكون جاذبة للطلبة واألكادمييي والباحثي من مختلف أرجاء املعمورة، وتعمل عى تأهيل 

األجيال املقبلة لزمن مختلف)7(.

دعم البحث والتطوير في دولة اإلمارات:
التعاون  لتعزيز  فاعلة  عاملية  ومنصة  للعلمء  وجهة  تكون  أن  إىل  اإلمارات  دولة  سعت 

املثمر بي العقول املبدعة، فاطلقت مبادرة ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي عام 

2017، لتكريم العلمء أصحاب اإلنجازات الستثنائية والسهامات العلمية، كم تعمل عى 

بناء جيل من علمء املستقبل لتعزيز مسرتها الريادية ف مجال العلوم املتقدمة.

ف  دوره  وتعزيز  العلمي  البحث  ثقافة  بنرش  اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  وتهتم 

القطاعات الصحية والصناعية والقتصادية، والستخدام األمثل للموارد الطبيعية، وتعزيز 

تقنية الطاقة املستدامة، وتطوير منظومة علمية متقدمة ف األمن املايئ، واألمن الغذايئ، 

ومواجهة التحديات الصحية واألمراض، وتطوير قطاع الصناعات عر دراسات علمية.

العلمية  السراتيجيتها  لتحقيق  ومشاريع  مبادرات  باطاق  اإلمارات  دولة  اهتمت  كم 

لرؤية اإلمارات 2021، ومئوية اإلمارات 2071، ف العلوم املتقدمة، والستثمر ف اإلنسان، 

واإلنتاج  والتطوير،  والبحث  العلوم،  لدعم  التعليم  وتحسي جودة  والتكنولوجيا.  والعلم 

املعرف لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2031، لبناء مجتمع علمي مرابط.

وطنية  مناسبة   "  2020" العام  هذا  ف   49 الوطني  باليوم  الحتفال  ميثل  القول  خاصة 

لدولة  املؤسسي  اآلباء  خطى  عى  الرشيدة  القيادة  تسر  حيث  اإلمارات،  لدولة  عزيزة 

وإعاء  العلمي  املنهج  واتباع  العمي  التخطيط  املستقبل عن طريق  باسترشاف  التحاد، 

اإلمارات  الحياة لستكمل رؤية  البحث والتطوير ف جميع جوانب  املعرفة ودعم  قيمة 

2021 ودعم التنمية الشاملة مبا يساهم ف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، لتصل دولة 

اإلمارات إىل الصفوف األوىل عاملياً ف جميع املجالت عى املستوى العاملي؛ ومن ثم تتجه 

واألسلوب  التخطيط  من  عال  مبستوى   2071 اإلمارات  مئوية  وأسس  ركائز  وضع  صوب 

العلمي وتعزيز البحث والتطوبر وأساليب التقنية املتقدمة.   

الهوامش والمراجع:  
العربية  اإلمارات  دولة  قي  التسامح  "وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيح  معايل   )1(

للدراسات  اإلمارات  مركز  أبوظبي،  املستقبلية"،  "الدراسات  الرئيسية  الكلمة  املتحدةـ"، 

والبحوث السراتيجية، ط1، 2019م، ص ص18،17.

)2( املرجع السابق، ص18.

)3( جمل سند السويدي، تقدبم "الدراسات املستقبلية"، أبوظبي، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث السراتيجية، ط1، 2019م، ص ص8،7 .

)4( املرجع السابق، ص8.

)5( املوقع عى شبكة املعلومات الدولية، ف 6 يناير 2020 :

)6( وزارة التعاون الدويل، من األهداف إىل الواقع: دولة اإلمارات العربية املتحدة وأجندة 

2030 للتنمية املستدامة، أبوظبي، وزارة التعاون الدويل، أبريل 2017م،ص43 .

)7( املوقع عى شبكة املعلومات الدولية، ف 6 يناير 2020 :

/https://www.alittihad.ae/article/71907/2017

حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةتقريردراسات

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

موازين
يات األمنية الدور

 تسعى شرطة رأس اخليمة جاهدة لتوفري األجواء 
األمنية وإضفاء الشعور بالطمأنينة، من خالل نشر 
لتحقيق  الوسائل  كافة  وتسخري  األمنية  الدوريات 
اجلرمية،  على  والقضاء  اجملتمع  أفراد  بني  األمن 
األمنية  االجراءات  بني  ثابتة  طردية  عالقة  وهناك 
األمن  مؤشر  ازداد  فكلما  القيادة،  تتخذها  التي 
اجلهود  مضاعفة  تتم  اجملتمع  أفراد  بني  واألمان 

األمنية يف سبيل احلفاظ على هذا املؤشر.
 إن الدوريات األمنية جتوب كافة املناطق السكنية 
التطور  مواكبة  بهدف  والصناعية  والتجارية 
العمراين والكثافة السكانية التي تشهدها اإلمارة 
وزارة  اسرتاتيجية  وفق  واألمان  األمن  ولتحقيق 
رأس  لشرطة  العام  القائد  وبتوجيهات  الداخلية 
ألفراد  واملساعدة  العون  يد  لتقدمي  اخليمة 
اجملتمع وتعزيز العالقة بني الشرطة واجملتمع، 
إىل  والوصول  اجلرائم  نسبة  تقليل  يف  وتسهم 
مواقع احلدث بأسرع وقت ممكن، لتعزيز مسرية 

األمن والسالمة بني أفراد اجملتمع.
األمن  لتوفري  حثيثًا  تسعى  األمنية  الدوريات  إن 
دورها  تعدى  وقد  بأسره...  للمجتمع  واالستقرار 
ليصل  اجملرد،  لألمن  التقليدي  املفهوم  اليوم 
ويصيغ  اجملتمع،  حياة  يف  حقيقية  مفاصل  إىل 
مفهوما جديدًا يوضح حقيقة دورها اجملتمعي، 
كافة  ملواجهة  أمنية  خطط  وجود  إىل  إضافة 
رجال  بها  يتمتع  التي  التامة  واليقظة  الظروف، 

الشرطة.
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ماهر عبد الرحمن سالم

السرقة عند  األطفال... 
المسموح والممنوع 

يجب  التي  الطفولة  مشكات  إحدى  الرسقة  تُعد 

التعامل معها بحذر، وليس كم يفعل البعض عندما 

يرسق الطفل يقومون مبعاقبته وتهديده والتشهر به 

بي إخوته وأصدقائه والضغط عليه لاعراف بذنبه 

ووصفه بألفاظ سيئة قد تهدد صحته النفسية طوال 

حياته. دون معرفة السبب الذي دفعه للقيام بهذا 

السلوك. 

َ
ليسوا لصوصا

ل  ألنَّهم  لصوصا  اعتبارهم  ميكن  ل  هذا  ومع 

يستطيعون بعد التمييز بي الخر والرش بشكل جيّد 

وبي ما هو ممنوع ومسموح وهل من حقه امتاك 

ما حصل عليه دون استئذان أم ل حيث ف مرحلة 

امللكية  معنى  الطفل  يستوعب  ل  معينة  عمرية 

والسبع  الست  بلوغه  قبل  واضح  بشكل  الخاصة 

سنوات.

لماذا يسرق األطفال
البعض من املسببات التي تجعل من الطفل أن يُقدم 

عى ذلك الترصف ف مرحلة الطفولة املبكرة حيث 

ل يستطيع أن مييز بي ما ميلكه وما ل ميلكه كم أن 

منوه ل يساعده عى معرفة أن الستياء عى أشياء 

غره أمر سيحاسب عليه وأهمها:

يتجاوزوا  مل  الذين  األطفال  حيث  التملك:  حب   -

سنواتهم الثاث ل يدركون مفهوم امللكية الخاصة.

- الغرة وحب النتقام: عند األطفال األكر سنا تكون 

أحد  من  غرته  أو  الطفل  لغضب  تنفيسا  الرسقة 

زمائه أو أخيه الصغر.

أو  جائعون  ألنهم  األطفال  بعض  الحرمان: يرسق   -

ألنهم يحسون بُحرمان مقارنة بزمائهم وخصوصا ف 

املدرسة فيلجؤون للرسقة لتعويض حرمانهم.

- الخوف من العقاب: قد يلجأ بعض األطفال للرسقة 

للتخلص من تأنيب والديهم.

- الشعور بالنقص: غالبا ما تكون بي املراهقي الذين 

يشعرون أنهم غر محبوبي بي زمائهم أو يُعانون 

إهمل من الوالدين.

- الخافات الزوجية: املشاكل الزوجية أمام األطفال 

عدم  حالة  ف  الطفل  تجعل  باملال  تتعلق  التي 

استقرار نفي.

- الدلل: تدليل األطفال يجب أن يقف عند حدود 

معينة.

كبرا  دورا  تلعب  املحيطة  الطفل  بيئة  البيئة:   -

السرقة البريئة أوسلوك السرقة بين األطفال قد يعتبره البعض طبيعيا والبعض اآلخر ينظر إليه كحالة نفسية يعيشها الطفل سواء 
 ليس من حقه 

ً
في منزله أو منازل يزورها أو المدرسة والمتاجر التي يذهب إليها بصحبة والديه، وُيقصد بالسرقة امتالك الطفل شيئا

 عن عيون أصحابه وبغير إذن، وتلك الظاهرة تنتشر بشكل كبير في مرحلة الطفولة المبكرة حيث يستحوذ الطفل على أشياء 
ً
بعيدا

ال تخصه في سنوات ُعمره الخمس األولى وإذا استمر ظهور هذه الظاهرة فإنها تحتاج إلى التدخل والمعالجة  

مقاالت
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مقاالت

بإكسابه السلوكيات الحسنة كم السيئة .

الرد العنيف من اآلباء
جرب  طفلهم  أن  حقيقة  من  األبوين  انزعاج  رغم 

مررا  ليس  انزعاجهم  أن  إل  أكر  أو  مرة  أن يرسق 

لردات فعل عنيفة تجاه الطفل وف األعمر الصغرة 

بي الثاث واألربع سنوات يسود اعتقاد لدى الطفل 

أن كل ما يراه هو ملك له ومن هذا املنطلق قد ميد 

يده ليتناول بعض الحلوى من املحل أو يأخذ لعبة 

قد أعجبته. 

اإلهانة واالنتقام
نعت  إىل  فعل  كرد  يلجؤون  اآلباء  من  الكثر   

أمام  وإهانته  الترصف  أساء  كلم  بالسارق  الطفل 

رادعا  سيكون  ذلك  أن  منهم  ظنا  وأصدقائه  إخوته 

النتيجة ستكون عكسية تاما  له ف املستقبل ولكن 

من  املرة  هذه  انتقاما  الرسقة  إىل  الطفل  وسيعود 

والديه وردا لعتباره.

راقب نفسك
من املهم أن يتعلم الطفل أن يكون رقيبا عى نفسه 

سيقف  نفسه  هو  ألنه  اآلخرين  من  يُراقب  أن  ل 

أمام رغبته ف امتاك ما ل يحق له ومرة بعد أخرى 

سينجح ف وضع حدود لرغباته.

الرقابة األسرية
 قد يرسق الطفل الذي يعيش ف جو أرسي متقلب 

إىل  ويفتقر  األرسية  الرقابة  فيه  تنعدم  ومضطرب 

دعائم األمن والعطف والحنان، أو ف أرسة متصدعة 

اجتمعياً مهتزة القيم ومستواها القتصادي منخفض. 

أين لك هذا  السؤال من  أو تكرث مبجرد  تُبايل  ول 

ف  اآلباء  إهمل  للرسقة  الدافع  يكون  وأحياناً 

الحتياطات اآلمنة ف حفظ األشياء الغالية والرخيصة 

الستطاع  بُحب  مدفوعاً  الرس  كشف  الطفل  فيود 

عاد  ذلك  عى  عوقب  فإذا  الستكشاف،  ف  والرغبة 

يرسق  ورمبا  والتشفي.  النتقام  بدافع  الرسقة  إىل 

الطفل تقليداً لنموذج سيئ اقتدى به كأحد األبوين 

أو األصدقاء أو اإلخوة. 

ما هو العالج
الّقيم  وتعليمه  الطفل  تربية  والواجب  املهم  من   

بي  ليُفرق  نفسه  ف  وغرسها  والدينية  األخاقية 

الحال والحرام ويرشح اآلباء واملعلمون أمام الطفل 

فضيلة  عن  معه  والحديث  الرسقة.  جرمية  خطورة 

األمانة وآداب الستئذان. ونقدم له من الحياة قصصاً 

من  وعقوبة  الناس  حقوق  يحفظ  من  فضيلة  عن 

رقيب  وتعاىل  سبحانه  الله  وأن  لرسقتهم  يده  تتد 

عليهم ف كل حي وأيضاً من الوسائل املهمة إشباع 

حاجات الطفل املتعددة عن طريق مرصوف منتظم 

يُعطى له مع اإلرشاف املبارش عليه من يصادق وفيم 

أنفق ما معه وكيف ول يكون ذلك بأسلوب تسلطي 

إقامتها معه  بد من  بل من خال عاقة حميمة ل 

ومعاملته بها. 

المصادر:
إبراهيم، عبد الستار وآخرون. العاج السلويك للطفل، 

مطبعة عامل املعرفة، الكويت –1993   . 

داود،  أيب  سنن  األشعث.  بن  سليمن  داود،  أبو 

طباعة دار الفكر. أبو سعد، مصطفى. فنون الربية 

-اإليجابية، مكتبة النهضة، القاهرة، 2004م. 

مكتبة   ، للطفل  النفسية  الصحة  آدم، حاتم محمد، 

الربية، بدون تاريخ. 

إسمعيل  سعيد، أهمية القيمة األخالقية ف الربية 

اإلسامية – كتاب الخطاب الربوي، 2005. 
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مقاالت

يوم الشهيد 
عنوان تضحية ممهور بدماء األبطال

تاريخ  ف  املجيد  اليوم  بهذا  الحتفاء  ويأيت 

الذي  البطويل  للدور  تثمينا  امليء،  اإلمارات 

قام به أول شهيد إمارايت ف الثاثي من نوفمر 

من العام 1971 الشهيد )سامل سيف الدهمين( 

الذي روى بدمائه الطاهرة الزكية  تراب جزيرة 

الدولة  تأسيس  عن  اإلعان  قبيل  الكرى  طنب 

تاريخية  ملحمة  ومسطرا  عنها  مدافعا  بيومي، 

أبناء  بعده  من  عليها  سار  والفداء  التضحية  ف 

وتقديم  الراية  حمل  واصلوا  الذين  الدولة 

ف  والرشعية  الوطن  عن  دفاعا  رخيصة  حياتهم 

اليمن الشقيق .

وحرصت حكومة اإلمارات بقيادة صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - 

حفظه الله - عى احياء ذكرى يوم الشهيد تثمينا 

لألدوار والتضحيات البطولية التي قام بها شهداء 

الوطن داخل وخارج ألدولة واستذكارا لبطولتهم 

امللحمية ف التضحية بالغايل والنفيس ف الذود 

اليوم  جيل  ولتعريف  شجاعة،  بكل  الوطن  عن 

بتضحيات جنود القوات املسلحة البواسل الذين 

الشهيد  يوم  ميثل  حيث  الحياض.  عن  يذودون 

تجسيدا حقيقيا لقيم التضحية والولء واإلنتمء 

ف  األمثال  أروع  رضبت  التي  وقيادته  للوطن 

للشهداء  تقديرها  من خال  شعبها  مع  عاقتها 

وأرسهم ومشاركتهم ف كافة مناسباتهم، وإنشاء 

مكتب شؤون أرس الشهداء الذي يعنى بتقديم 

ورعايتهم  الشهداء  لذوي  الدعم  أشكال  كافة 

أجل  من  وتضحياتهم  أبنائهم  لبطولت  تقديرا 

إعاء راية الوطن عالية خفاقة .

ويعتر الحتفاء بيوم الشهيد  ف دولة اإلمارات 

ف كل عام مناسبة يعر من خالها اإلماراتيي عن 

مكنونات مشاعرهم الوطنية الجياشة لقيادتهم 

ودولتهم التي طاملا كانت ول زالت نصرة للحق 

هذا  ف  تتوحد  حيث  الرشعية.  عن  مدافعة 

قيادتهم  لدعم  الدولة  أبناء  قلوب  املجيد  اليوم 

، وتقدم من خاله دروسا  الرشيدة  وحكومتهم 

لألجيال القادمة ترسخ فيهم قيم الوطنية والوفاء 

والنتمء .

والخاصة  الحكومية  الجهات  مختلف  وتسارع 

وبرامج  فعاليات  لتنظيم  الدولة  مستوى  عى 

مختلفة احتفال بيوم الشهيد، الذي يعتر عطلة 

لهذه  تقديرا  اإلمارات  حكومة  أقرتها  رسمية 

املناسبة العظيمة ف تاريخ الدولة وتثمينا لألدوار 

الوقت  ف  الوطن،  جنود  قدمها  التي  املرشفة 

الذي يسهم الحتفاء بيوم الشهيد  بالتأكيد عى 

أهمية أرث الشجاعة واإلقدام املتوارث من آباء 

األمس.

وتؤكد القيادة الرشيدة من خال يوم الشهيد إن 

الوطن  راية  وإعاء  الحق  عن  دفاعا  الستشهاد 

يسجل أسمى معاين البطولة والشجاعة واإلقدام 

التي يتحى بها أبناء المارات الذين ل يتوانون 

عن صون الوطن والحفاظ عى سامة أراضيه

تحتفي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في )الثالثين من نوفمبر( من كل 

عام "بيوم الشهيد" المكتوب بدماء 
شهداء الوطن في ميادين العز 

والفخر واإلباء، تخليدا لألكرم منا جميعا 
ممن وهبوا أرواحهم رخيصة في 
سبيل رفعة الوطن والحفاظ على 

أمنه وأمانه واستقراره .

سائد الخالدي
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اإلمارات  دولة  تحتفل 

ف  املتحدة  العربية 

من  ديسمر  من  الثاين 

عزيزة  بذكرى  عام  كل 

وهي  قلوبنا  على 

  ، التحاد.  قيام  ذكرى 

وفيه تحققت آمال هذا 

الشعب بإعان مؤسس التحاد الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »طيب الله ثراه«  عن قيام هذه الدولة املباركة  ف 

2 /12/ 1971 . وبالحتفال بهذه املناسبة يستذكر الشعب 

عظمة التأسيس وحكمة القائد الذي استطاع أن يجمع بي 

اإلمارات السبع  بثقة وبدعم من حكامها الكرام .  

وبعد مرور 49 عاما عى قيام التحاد فقد  تبوأت اإلمارات 

لها  يشار  وحضارية  وثقافية  واجتمعية  اقتصادية  مكانة  

والعاملي. وكانت ومازالت  اإلقليمي  املستويي  بالبنان عى 

 ، الريادية ف املنطقة ف مجالت عدة كالصحة  الدول  من 

، الخدمات  ، السياحة  الفضاء  التقنية،  التعليم، التصالت، 

الحكومية، والتسامح وغرها من املجالت .  وبحكمة القيادة 

الرشيدة ممثلة ف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة – حفظه الله-  ونائبه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس الدولة رئيس 

سمو  صاحب  و  الله-   رعاه  ديب-  حاكم  الوزراء   مجلس 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبو ظبي، نائب 

القائد األعى للقوات املسلحة – رعاه الله - وحكام اإلمارات 

الكرام، شهدت الدولة نقات نوعية وملحوظة ف السنوات 

القليلة املاضية ف جميع املجالت . وأصبحت اإلمارات من 

الدول القليلة اقليميا –بل عامليا- التي توفر األمن واألمان 

لجميع سكانها من مواطني ومقيمي مع التأكيد عى قيم 

التسامح والتعايش واملساواة.  ومع اقراب الحتفال باليوبيل 

الذهبي – خمسون عاما عى قيام التحاد- تسعى الدولة 

لارتقاء بالخدمات كافة ملستويات تنافسية عاملية من خال 

طرح افكار وتنفيذ مشاريع جديدة و مبتكرة. ويبقى بناء 

العنرص  بأهمية  منها  إميانا  الحكومة  أولويات  من  اإلنسان 

الدولة ف  وبناء  قيادة  ف  األسايس  ودوره  اإلمارايت  اإلنسان 

بالذكرى 49  . هنيئاً لشعب دولة اإلمارات  املرحلة املقبلة 

إنجازات ومكتسبات عظيمة، وهنيئاً  التحاد ف ظل  لعيد 

عى  تحقق  الذي  الرائع  والشعبي  السيايس  اإلنجاز  بهذا 

أساس راق من البناء التنموي للدولة، ومروك لهذا الشعب 

ثقة القيادة به، ومروك للدولة التفاف الشعب حول قيادته 

وأعظم  أكر  آخر  إىل  وعظيم  كبر  إنجاز  ومن  الحكيمة. 

بإذن الله تعاىل. حفظ الله اإلمارات قيادة وشعبا ومقيمي 

..وعاش اتحاد إماراتنا .

كلمات في حب الوطن 
* وطني أنت الحضن الدافئ الذي أشم فيه رائحة أمي 

واشعر به بأمان أيب .

الشوائب، حب  من  الخايل  الوحيد  الحب  هو  الوطن   *

مزروع ف قلوبنا ومل يصنع .

* الوطن هو الذى ل يتغر، حتى لو تغرنا باق هو ونحن 

زائلون .

العلم رمز الدولة 
واملكانة  واألصالة  والسيادة  والكرامة  العزة  رمز  العلم  ميثل 

والشموخ ورمزاً للهوية، وللعلم قدسية وانتمء ووطنية. كم إن 

للعلم تحية وسام وطني وهو مصدر األمان والفرح والسعادة 

لكل الذين يحملون ف قلوبهم روح اإلنتمء وحب الوطن، وهو 

أحد الشعائر الهامة ف كافة املناسبات الوطنية وغرها .

حكم وأقوال 
- التحاد مثرة لشجرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجذور 

هي األخاق الفاضلة مبراتبها .

- ل يتم عمل والتعاضد مفقود ول يكون فشل والتحاد 

موجود .

- املعجزات وليدة الرجال املتحدين .

- باتحاده  يشتعل الفحم وبتفريقه ينطفئ .

- ل يعجز القوم إذا تعاونوا .

* عندما يعمل األخوة معا تتحول الجبال إىل ذهب .

- التحاد يورث القوة .

حديث شريف
ف  املؤمني  "مثل   : وسلم  علية  الله  صى  النبي  قال 

إذا  الواحد  الجسد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم 

اشتىك منة عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" 

. وقال عليه الصاة و السام " املؤمن للمؤمن كالبنيان 

يشد بعضه بعضا" .

قران كريم 
)َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا َوَل تََفرَّقُوا ، َواذْكُُروا نِْعَمَت 

فَأَْصبَْحتُم  قُلُوِبُكْم  بَْيَ  فَأَلََّف  أَْعَداًء  كُنتُْم  إِْذ  َعلَيُْكْم  اللَِّه 

فَأَنَقَذكُم  النَّاِر  َن  مِّ ُحْفرٍَة  َشَفا  َعَىٰ  وَكُنتُْم  إِْخَوانًا  ِبِنْعَمِتِه 

ُ اللَُّه لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن. لَِك يُبَيِّ ّمْنَها كََذٰ

)اّل عمران )103 (

همسة مضيئة
الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة ولكنها تحمل معان 

التي  هويتنا  فهو  حرصها،  عن  نعجز  وكثرة  عظيمة 

ونحس  له  نلجأ  الذي  املكان  وهو  بها،  ونفتخر  نحملها 

باألمان. هو الحضن الدافئ الذي يجمعنا، وهو نعمة من 

الله أنعمها علينا فيجب إن نحميه وندافع عنه ونفديه 

بأرواحنا وأغى مامنلك . 

شعر 
يا شموخ العز 

 يا إمارات السام

زينك ريب بحلة 

زاد عشقك والغرام

ف خليفة لك وسام

يا إمارات السعادة

فرحة أعيادك زيادة

فيك أوصاف الزيادة 

زينك ريب وزاد

زينك ريب ودام  

ياشموخ العز كله

حسن المنصوري

عاش اتحاد إماراتنا

االتحاد قوة 
وفية  األهداف،  وتحقيق  والنجاحات  النصر  أساس  االتحاد  إن 
الحياة  كثيرة في  أمثلة  الخير. وكم من  ويتحقق  القوة  تزداد 
تعطينا دروسا وعبر تدلنا على ضرورة االتحاد، وأن نكون دوما 
 واحدة واليكون لآلخرين علينا سبيال، ففي االتحاد تتحقق 

ً
يدا

الهيبة وتقوى الشوكة ، ولو أردنا أن نذكر فوائد االتحاد لما 
منفردة  كانت  إن  العصي  حتى  واألوراق،  المجلدات  وسعت 
كسرت، وأصبحت هباء منثورا ،وإن كانت مجتمعة اليكون ألحد 

عليها سبيل وتصبح قوة واحدة .

واحة األدب

خلدون سعيد الخالدي



 يوجد العديد من اإليجابيّات والفوائد التي ترتب 

عى استخدام الذكاء الصطناعي، ومن هذه الفوائد 

اآليت: العمل الدائم: وذلك من خال إمكانيّة قيام 

بكلل  الشعور  ُمستمر دون  بعملها بشكل  اآللت 

أو ملل، وثبات قدرتها عى اإلنتاج عى الدوام دون 

النظر إىل الوقت أو الظروف املحيطة بالعمل.

الذكاء  يوفر  اليوميّة:  للحياة  املُهمة  التطبيقات   

أصبحت  التي  التطبيقات  من  العديد  الصطناعي 

ذات أهميّة للحياة اليوميّة لإلنسان، ويعد الهاتف 

الذيك وما يحتويه من أنظمة ذكيّة متنوعة كنظام 

حاجة  عى  األمثلة  أبرز  أحد  املواقع،  تحديد 

اإلنسان لتطبيقات الذكاء الصطناعي املختلفة.

الخدمات:  لتقديم  الصطناعي  الذكاء  استخدام   

الكرى  املؤسسات  من  العديد  اعتمدت  حيث 

الخدمات  لتقديم  الصطناعي  الذكاء  أنظمة  عى 

لعمائها بدلً من املوظف التقليدي.

 التخلُص من األعمل املُتكررة: إذ مُيكن استخدام 

باألعمل  للقيام  الصطناعي  الذكاء  أنظمة 

كل  ف  العمل  آليّة  نفس  تتطلب  التي  العتياديّة 

للقيام  األنظمة  هذه  استخدام  مُيكن  كم  مرة، 

باألعمل التي قد تُشكل خطراً عى حياة اإلنسان.

البيانات:  من  هائل  كم  معالجة  عى  القدرة   

بإمكان أنظمة الذكاء الصطناعي التعامل مع كم 

هائل من البيانات وتخزينها ومعالجتها.

 الدقة وتقليل هامش الخطأ: إن استخدام اإلنسان 

من  الحد  ف  يساهم  الصطناعي  الذكاء  ألنظمة 

نسبة الخطأ التي قد تحدث أثناء تنفيذ املهام، عدا 

عن الدقة الكبرة ف تأديّة هذه املهام.

الذكاء  أنظمة  تستطيع  الصعبة:  باألعمل  القيام   

البرش  يعجز  قد  التي  باألعمل  القيام  الصطناعي 

عن تأديتها، كعمليات التنقيب واستكشاف األماكن 

التي يصعب الوصول إليها كقاع املحيطات . 

عدم تحكيم العاطفة: عى عكس اإلنسان، ل يتأثر 

سر  تُعيق  قد  عواطف  بأيّة  الصطناعي  الذكاء 

وإمنا  باملزاجيّة  تتصف  ل  األنظمة  فهذه  العمل، 

يجعلها  مم  منطقيّة،  تفكر  طريقة  وفق  تعمل 

الصحيحة خال وقت  القرارات  اتخاذ  قادرة عى 

زمني قصر[

أهمية الذكاء االصطناعي في العمل

العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

مهارات إداريةمهارات إدارية

شابه تلك التي تقوم بها الكائنات 
ُ
حاكي وت

ُ
 يعرف الذكاء االصطناعي على أنه قدرة اآلالت والحواسيب الرقمّية على القيام بمهام ُمعينة ت

خرى التي تتطلب عمليات ذهنية، كما يهدف الذكاء 
ُ
م من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات األ

ُ
الذكّية؛ كالقدرة على التفكير أو التعل

قدم تلك 
ُ
م والفهم، بحيث ت

ُ
االصطناعي إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر من حيث التعل

األنظمة لُمستخدميها خدمات ُمختلفة من التعليم واإلرشاد والتفاعل والتحليل والقدرة على اتخاذ القرار.
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مقاالت

 ومن أدوات استشراف المستقبل
عى  تعتمد  التي  املختلفة  للسيناريوهات  التخطيط   

جمع  ثم  األفق  ومسح  والتفاعي،  املنهجي  التنبؤ 

وفق  املستقبل  لستكشاف  محاولة  وهو  املعلومات. 

تعتمد  كمية   أساليب  باستخدام  املخططة،  األهداف 

تستنتج  كيفية  أساليب  أو  املايض،  أرقام  قراءة  عى 

األحداث،  تستنبط  التي  الشخصية  اآلراء  من  أدلتها 

التي  املستقبل  دولة  بناء  ف  تفيد  قد  العلوم  وهذه 

تعتمد عى النظريات العلمية ف تطورها والعمل عى 

والقيم  الرؤى  عى  بناء  املستقبلية  الفرص  استغال 

واألهداف الوطنية املستقبلية بعيدة املدى عى كافة 

مصالح  لخدمة  نوعية  إنجازات  لتحقيق  املستويات 

الدولة واألجيال الحالية واملستقبلية.

ما  أهمها  من  عديدة  تعريفات  املستقبل  لسترشاف 

ذكره الدكتور برهان سليمن بأنه:

)جهد فكري علمي متعمق مبني عى مؤرشات كمية 

أو نوعية منتقاة حسب طبيعة مجال الدراسة، ويقصد 

طرح  خال  من  معينة  ظاهرة  مبستقبل  التنبؤ  منه 

احتملت وبدائل تتفاوت ف درجة إمكانية وقوع أي 

منها(، كم عرف دولة املستقبل بأنها:

واملرونة  الرؤية  لديها  يكون  التي  الدولة  )هي 

الناجحة واملستدامة عي  واملبادرة والقدرة اإلستباقية 

املستقبلية،  واألزمات  للتحديات  املبكر  السترشاف 

لها  اإلستباقية  الخطط  ووضع  ومعالجتها  وتحليلها 

ملواجهة تحديات وغموض املستقبل ومعالجة أعراضها 

بشكل مؤسي منظم(.

ولسترشف املستقبل عدد من الفرضيات أهمها: 

أن الدراسات السترشافية ل تهدف إيل التنبؤ باملستقبل، 

التي تساعد عى  املتوقعة  البدائل  للتبصر بجملة  بل 

الواعي ملستقبل أفضل. أي فرة زمنية يوجد  الختيار 

بها مدي واسع من البدائل املستقبلية.

عى  التعرف  خال  من  إل  يتم  ل  الواعي  الختيار   

املرتبة  النتائج  واستكشاف  املحتملة  البدائل  جميع 

عى اختيار أي منها.

ومير السترشاف بثاث مراحل: 

مرحلة رصد التجاهات واملؤرشات

 مرحلة التوقع املستقبي

 مرحلة الوصول إيل البدائل املستقبلية.

قطاعات استشراف المستقبل
كم تركز إسراتيجية استرشاف املستقبل عى قطاعات 

ومستقبل  والشباب،   البرشي  املال  رأس  مستقبل 

الستدامة  ،ومستقبل  الذكية  واألنظمة  التكنولوجيا 

التحتية  البنية  ومستقبل  املناخ،  وتغر  والبيئة 

التعليم،  ومستقبل  الصحة،  ومستقبل  واملواصات، 

ومستقبل التنمية املستدامة والبيئة، ومستقبل املوارد 

ومستقبل  والخدمات،  الحكومة  ومستقبل  املالية، 

املايئ  األمن  ومستقبل  والسياسات،  الدولية  العاقات 

والغذايئ، ومستقبل األمن اللكروين.

محاور إستراتيجية استشراف
محاور  ثاث  املستقبل  استرشاف  إسراتيجية  وتضمن 

رئيسية هي:

 آلية عمل الحكومة وبناء القدرات.

وجهة املستقبل وتهدف لوضع أنظمة حكومية تجعل 

من السترشاف جزءا من التخطيط السراتيجي.

مستقبل  لسترشاف  وسيناريوهات  دراسات  إطاق   

القطاعات الحيوية ووضع الخطط والسياسات.

أصبحت رسيعة  التغر  وترة  أن  إىل  ذلك  من  نخلص 

للغاية، وبالتايل لبد من مسابقة الزمن لتحقيق الريادة 

املؤسسات  ربط  من  لبد  وإنه  املستقبل،  باسترشاف 

والستعداد  عليه  وتأثره  املستقبل  ف  يحدث  مبا 

تغطي  مدروسة  فرضيات  تثل  التي  للسيناريوهات 

للجهات  مفيد  عمل  وإطار  الحتملت  من  نطاقا 

الدخول  من  الدولة  ميكن  أن  شأنه  من  املختلفة، 

للمستقبل بشكل أفضل.   

إعداد : سامي يوسف

استشراف المستقبل
 إستراتيجية للعمل الحكومي .. وضرورة للوصول للريادة

إن استشراف المستقبل 
ينير لنا الطريق لفهم القادم، 
ويطور مقدرتنا على تقدير 

حجم التحديات، لذلك فأن من 
األهمية جعل اإلستشراف ثقافة، 
وذلك بترسيخ القيم واألهداف 

اإلستراتيجية عبر األساليب الحديثة 
والمبتكرة التي تحقق التميز في 

األداء الستشراف المستقبل
 بكفاءة وفعالية.



و يعتر رصح زايد املؤسس وجهة يبحر الزوار من خالها ف حياة الشيخ زايد، رحمه 

الله، باستخدام الصور الفنية واملساحات الخراء والكلمت والقصص وتجارب الوسائط 

يعيشون  الشخصية  التفاعلية  التجارب  من  مجموعة  للزوار  الرصح  يوفر  و  املتعددة. 

خالها مع شخصية الشيخ زايد القائد واإلنسان تتيح لهم اكتساب فهم أعمق عن حياته 

من  عره  الزوار  ويتمكن  هكتار   3,3 مساحة  عى  الرصح  وميتد  النبيلة.  وقيمه  وإرثه 

النطاق ف رحلة يستكشفون خالها حياة الشيخ زايد ويتأملون ف عظيم إنجازاته ف 

شبه  إىل  تنتمي  وأخرى  املحلية  والشتات  واألشجار  الخراء  باملساحات  تتميز  أجواء 

الجزيرة العربية فيم يتيح املمىش لزوار الرصح إطالت مذهلة عى "الريا" والكورنيش 

املالكة واملرشفة عى  الجهة  الرئاسة  الساحر. وتعد وزارة شؤون  أبوظبي  وأفق مدينة 

"رصح زايد املؤسس". يتيح رصح زايد املؤسس للزوار فرصة التعرف بشكل أعمق عى 

الشيخ زايد طيب الله ثراه، وذلك من خال الفنون واملساحات الخراء، وكلمته التي 

أنارت درب األمة، وتجارب الوسائط املتعددة,

و يتيح الرصح للزوار فرصة التعرف بشكل أعمق عى الوالد املؤسس، وذلك من خال 

عمل فني ُمبتكر، ومساحات خراء فسيحة، ومركز لخدمات الزوار يضم صوراً وقصصاً 

عنه طيّب الله ثراه. ومجموعة من التجارب التفاعلية للتعرف أكر عى أثره الطيب عى 

مستوى الدولة والعامل. يضم الرصح مركز الزوار، حيث ستتاح للزائر فرصة اختبار تجارب 

تعتمد عى الوسائط املتعددة تُلقي الضوء عى حياة وإرث وقيم املغفور له بإذنه تعاىل 

معرفة  به  جمعتهم  أشخاص  يقصها  شخصية  وقصص  نادرة  أرشيفية  صور  خال  من 

شخصية وتسجيات صوتية بصوت الشيخ زايد. كم سيتيح للزوار أن يعيشوا مجموعة 

إىل  الستمع  فرصة  من خال  سواء  الراحل،  الزعيم  مع  الغامرة  الحسية  التجارب  من 

تسجيات نادرة للشيخ زايد رِحمه الله، أو تأمل كلمته، أو استكشاف القضايا التي أيدها 

ودافع عنها. يتوسط رصح زايد املؤسس "الريا"، وهو عمل فني مبتكر ثايث األبعاد يتميز 

بطابعه الدينامييك ويُظهر مامح الشيخ زايد من عدة زوايا حول الرصح. وقام بابتكار 

هذا العمل الفني رالف هيلمك، الفنان العاملي املعروف ف مجال الفنون اإلنسانية.

ويضم 1327 شكاً  30 مراً،  الفني "الريا"  العمل  يحتضن  الذي  الجناح  ارتفاع  يبلغ 

هندسياً متناسقاً معلّقة عى 1110 كابات.

وخال الليل، تُضاء األشكال الهندسية املتناسقة التي تشكل العمل الفني بطريقة تُحايك 

شأن  شأنها  الصحيح،  الطريق  إىل  وترشدنا  نوراً  تشع  زالت  ما  التي  السمء  ف  النجوم 

املغفور له بإذنه تعاىل الشيخ زايد، الذي ييء املستقبل لألجيال القادمة.

وتراصف األشكال الهندسية التي تُعرف بإسم  "األشكال الهندسية املنتظمة" والشهرة 

بجملها وانتظامها الهنديس الشكل لتشكل خمس أمناط    

الفنية األكر من نوعها، والتي تتاز برؤية إبداعية فريدة ف  تُعد "الريا" أحد األعمل 

استخدام الفن املجرد عى نطاق ضخم.

رسالة إنسانية
شخصية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« كانت وما زالت 

والعامل،  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  صعيد  عى  الخاص  تأثرها  لها  فذة  شخصية 

وظلت عى تعاقب األجيال مدرسة يستنر الجميع برؤاها ونهجها وفكرها السديد الذي 

مل يعرف املستحيل ف الطريق نحو نهضة شاملة، تحذوها القيم اإلنسانية النبيلة التي 

ظل السام والتسامح عنوانها، من هنا كانت رسالة »رصح زايد املؤسس« ف بث تلك 

القيم النبيلة وإحياء ذلك اإلرث العريق.

" الثريا " في صرح زايد يحصد جائزة "كودا" الدولية
حصل العمل الفني املبتكر »الريا« ف »رصح زايد املؤسس« عى املرتبة األوىل لجائزة 

تكرم  املؤسساتية حيث  الفنية  األعمل  فئة  عن   2019- لعام  الفنية  للتصاميم  »كودا« 

ف  الفني  الجانب  تدمج  التي  واملبتكرة  الناجحة  املشاريع  دولياً  بها  املعرف  الجائزة 

التصاميم الداخلية واملعمرية وتصاميم األماكن العامة.

وتعد هذه الجائزة إضافة ملسرة اإلنجازات التي توجت بهذا العمل الفني، الذي مثل 

إضافة كبرة للمشهد الثقاف بدولة اإلمارات، كأحد أبرز الرصوح املعمرية ف العامل، حيث 

»أفضل  وجائزة  وداخي«  خارجي  إنارة  »أفضل مرشوع  جائزة  جائزتي،  حاز  أن  سبق 

مرشوع إنارة مبتكرة« خال عام 2018، وذلك ضمن النسخة الثالثة عرشة من معرض 

اإلضاءة ف الرشق األوسط. ويكمن البتكار ف العمل الفني »الريا« ف استخدام أشكال 

ونسقت  أعاه،  إىل  الفني  العمل  أسفل  من  رتبت  منتظمة  مجسمت  ذات  هندسية 

بطريقة متناظرة مبتكرة أبدعها الفنان العاملي رالف هيلمك، الذي استلهم إبداعه من 

رؤية األب املؤسس، إذ تشع هذه األشكال الهندسية لتشكل مامح الشيخ زايد بشكل 

التي ما زالت تشع نوراً وترشدنا إىل الطريق الصحيح، ليعر  النجوم ف السمء،  يحايك 

بذلك عن رؤيته الخالدة »طيب الله ثراه« التي مازالت تنر مستقبل األجيال القادمة.

 للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واحتفاء باإلرث الُملهم والقيم النبيلة لألب القائد مؤسس الدولة ، وتم تدشينه 
ً
 دائما

ً
 وطنيا

ً
صرح زايد المؤسس أنشئ ليكون تكريما

في 26 فبراير 2018 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على كورنيش أبوظبي تخليدا لذكرى القائد المؤسس طيب 
الله ثراه ، بمناسبة مرور 100 عاٍم على مولده ، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الحكام وأولياء العهود وكبار المسؤولين.

إعداد : وليد يوسف الشحي

صرح زايد المؤسس ..
تخليد لتاريخ باني مسيرة االتحاد
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أمكنة وأزمنة



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تم 

تدشي " رصح زايد املؤسس" عى كورنيش أبوظبي ف السادس والعرشين من فراير عام 

2018   تخليدا لذكرى القائد املؤسس لدولة المارات العربية املتحدة املغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  .. صاحب  التدشي  مراسم  حر 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة وصاحب السمو الشيخ 

حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس األعى حاكم الفجرة و صاحب السمو الشيخ سعود 

بن راشد املعا عضو املجلس األعى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن 

صقر القاسمي عضو املجلس األعى حاكم رأس الخيمة.

كم حر التدشي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب و سمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب وزير املالية و سمو الشيخ عبدالله بن 

سامل بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمر بن حميد النعيمي ويل 

عهد عجمن و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ، 

وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولي بالدولة.

وأىت تدشي رصح زايد املؤسس بالتزامن مع إطاق املبادرة الوطنية "عام زايد" التي أعلن 

عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مبناسبة مرور 

100 عام عى مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

بن  زايد  الشيخ  زرعه  الذي  الطيب  الغرس  عى  الضوء  املؤسس"  زايد  " رصح  يسلط  و 

سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ف نفوس املواطني واملقيمي والرؤية القيادية الفذة التي 

كان يتمتع بها كم يحتفي باألثر اإليجايب الكبر للمغفور له عى مستوى الدولة والعامل.

و مينح " رصح زايد املؤسس " أجيال املستقبل شعورا بالتواصل العميق و الرتباط بشكل 

أكر مبنارة األمة الشيخ زايد رحمه الله، وسيمكنهم من استلهام أفكار مبتكرة انطاقا من 

رؤيته التي ل تزال ترسم طريق التقدم والزدهار لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

و خال حفل التدشي، تم الكشف عن "الريا" وهو عمل فني مبتكر يحتضنه "رصح زايد 

املؤسس" ويتألف من أشكال هندسية متناسقة وإبداعات فنية تقوم عى التواصل البرصي 

مع العمل الفني، ويشكل مامح الشيخ زايد طيب الله ثراه مبفهوم األبعاد الثاثية.

الله وجهوده  األوىل رحمه  الضوء عى سنواته  بتسليطه  الرصح  أقيم ف  الذي  الحفل  تيز هذا  و 

الستدامة عى جميع  األمم وتسعى إىل تحقيق  لها مكانة مرموقة بي  أمة قوية  بناء  املتفانية ف 

األصعدة، واحتفى بذكرى الشيخ زايد اإلنسان ودوره الذي مل يقترص عى وطنه فحسب، بل امتد 

ليشمل جميع أنحاء العامل بفضل حكمته واحرامه لآلخرين.

زايد  الشيخ  تروى من خال صوت  لقصص  نادرة  مقاطع وصور  التدشي  مراسم  و عرضت خال 

رحمه الله وأفعاله وكأنه يرويها شخصيا وقصص يحكيها أشخاص مقربون من الشيخ زايد وكان له 

بالغ األثر ف حياتهم.

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

 عاش اتحاد إماراتنا
 باليوم 

ً
عشنا في الثاني من ديسمبر أجواء أفراحنا الوطنية ابتهاجا

العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  لقيام  واألربعين  التاسع  الوطني 
إجراءات  العظيم، وسط  التاريخي  اإلنجاز  بهذا  المتحدة، مسرورين 
تعليق  التي فرضت علينا  إثر تفشي جائحة كورونا  احترازية صحية 
احتفاالتنا المعتادة بهذه المناسبة الوطنية وتقليصها ، وإن كانت 
قلوبنا الخفاقة بحب الوطن هي المبادرة باالحتفال واالحتفاء معا 
والتي  نوفمبر،  من  الثالثين  في  الشهيد  يوم  مناسبة  وقبلها   ،
بدمائهم  الذين ضحوا  األبرار  لشهدائنا  إجالل  وقفنا خاللها وقفة 

ونفوسهم ألجل وطنهم والذود عن أرضه ومكتسباته. 
إن االتحاد نعمة كبيرة، وثمراته كثيرة، به تبنى المنجزات، وتحرس 

المكتسبات، والعمل على تخطي العقبات، والتصدي للتحديات.
ومن فضل الله علينا أن وهبنا قادة مؤسسين بقيادة الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، سهروا من أجل بناء الوحدة 
، وتوحيد القلوب، وجمع الصفوف ، متفانين في مواصلة العطاء 
عانقت  إنجازات عظيمة  المبارك  اتحادنا  أثمر  حتى  والنماء،  والبناء 

السماء والفضاء.
 ، ملتفين 

ً
 متينا

ً
ومن واجبنا اليوم المحافظة على هذا االتحاد ، قويا

 للوطن وأرضه ، باذلين 
ً
 آمنا

ً
 منيعا

ً
حول قيادتنا الحكيمة ، لنكون سدا

 - بتوفيق من الله - بأمن 
ً
من أجله الغالي والنفيس كي نهنأ دائما

وأمان وعزة وازدهار ، هاتفين بقلب واحد ، وصوت واحد : " عيشي 
بالدي عاش اتحاد إماراتنا ".

نبأ عودة صالة  أثلج صدرونا  الوطني  بيومنا  وفي خضم سعادتنا 
 من الرابع من ديسمبر وفق عدد من 

ً
الجمعة من المساجد بدءا

االشتراطات واإلجراءات االحترازية ، فكانت الفرحة مزدوجة ، مقدرين 
المحك  هذا  المعنية في  الجهات  جميع  تبذله  الذي  الكبير  الدور 
الطوارئ واألزمات والكوارث  الوطنية إلدارة  الهيئة  ، وعلى رأسها 
دفاعنا  وخطوط   ، المختلفة  والطبية  الصحية  وكوادرنا  ومنشآتنا   ،

األولى ، وكل أبناء الوطن المخلصين.

ومضة أخيرة :

 ، قيادته  ورعتنا   ، أرضه  واحتوتنا   ، سماؤه  أظلتنا  بوطن  لنا   
ُ
هنيئا

.
ً
 وسالما

ً
 واستقرارا

ً
 و أمانا

ً
ونعمنا فيه أمنا wam.ae

www.thefoundersmemorial.ae

abudhabiculture.ae

المصادر
 والمراجع :

أمكنة وأزمنة

 من ذاكرة االفتتاح..
محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام 
يحضرون تدشين " صرح زايد المؤسس" 
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إعداد :  الشاعر علي المزروعي 

يا امارت

   يا وطن

هواجس شعرية

حاضريــــــــن  احملبــــــــــــــه  امــــــــارات  يــا 
 

وعــن  قلــــــــن  مــن  األحســــــــاس  نكتــــــــب 
 

الغالــــــــن  وعــــــــاش  ايامــــــــج  عاشــــــــت 
 

سنــــــــــــــين  مــــــــن  نحبــــــــه  ديســمبر   2
 

ثمــن  غالــي  وهــو  زايــــــــــــــد  زمــــــــن  مــن 
 

عاشــــــــقن  حــــــــن  الوفــــــــاء  لالمــــــــــــــارات 
 

وحاضريــــــــن وطايعيــــــــــــــن  سامعــــــــــــــن 
 
 

وتقديــر ن  والء  منــــــــا  لــك  وطــــــــــــــن   يــا 

تباشــير احتــادك  يــوم  فــــــــي  وطــــــــــــــن   يــا 

خيــر علــى  إخوانــه  مــع  مؤســس   زايــد 

مخاســــــــير شــــــــفك  فــي  ماحاتــوا   وياوطــن 

غيــر نهــــــــج  فــي  أصبحــــــــت  اإلمــارات   ســبع 

املشــاهير وشــيوخ  اللــه  فضــل   مــن 

اخــــــــبير عصــــــــره  فــي  وانــت  مــر  وقــت   فــي 
 

األســاطير منــــــــأ  األيــــــــام  ســــــــالف   مــن 

طوابيــــــــر نوقــــــــف  سلــــــــطان  بــو  امــر   فــي 

عيــــــــادتك فــــــــي  نحتفــل  كلنــا  وطــن   يــا 

أعمــادك مــن    مؤســــــــس  يرحــــــــــــــم   اللــه 

سنــــــــــــــادك اللــوازم  وقــت  وطــن  فــي   ويــا 

مــرادك حتــــــــــــــقق  ديســمبر   2  فــــــــــــــي 

إسعــــــــادك ياملواطــــــــن  واغنــــــــم   دولــــــــــــــة 

حيــادك وثـــــــــق  األزمــان   وميجــــــــــرب 

بــــــــــالدك كانــــــــت  وكيــــــــف  احتــاد   قبــــــــل 
 

احتــادك عيــد  يــوم  نفخــر  وطــــــــــــــن   ويــــــــا 

اجــــــــنادتك وكلنــــــــا  منــــــــا  اوالء   طــوع 

االحتــــــــاد  عيــــــــد  فيــــــــوم  بالقصيــد 

البــــــــالد  كل  فــي  األعــــــــــــــالم  ونــــــــرفع  

وســناد عــز  للوطــــــــن  لــي  اشيوخــــــــــــــنا 

وعــــــــاد  اقــــــــبل  يادرانــــــــا  بالوفــــــــــــــاء 

ووداد  حــــــــب  لنــــــــا  يبقــــــــى  ولأبــــــــد 

املــــــــراد  ونلبــــــــي  استــــــــــــــعداد  نوقــف 

االحتــاد عيــــــــد  فيــوم  شــــــــي  بكــــــــــــــل 

سعيد مطر الخاطري

محمد سعيد المشيخي

الثاني من ديسمبر عالمة مضية في سماء الوطن، نقتدي مببادئها 
ونهتدي بهديها وماكرسته من نهج قومي ثابت لبناء الوطن ، ومن أجلها 

والوطن نكتب أبيات تتغنى بحب الوطن ونغني شعرًا.
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درة  األوطان
هواجس شعرية

القيفــــــــــــــان ماتصعــــــــــــــب  لعــــــــيونها 
صهــــــــوتها علــــــــى  بأفكــــــــاري  وســرج 
قلبــي أميــــــــرة   يــا  عيــــــــدج   اليــــــــــــــوم  
داري وهــــــــذي   اماراتــــــــــــــي   هــــــــــــــذي  
احلــره االبيــــــــه   يــا  جنــودج   كلــــــــــــــنا  
ــزه ــاد  العــــــــــــ ــي  احتــــــــــــ ــا بان ــوم  ي مرحــــــ
علمتــــــــنا  بــــــــان  الوطــــــــــــــن  وامجــــــــاده
منهاجــك علــــــــى  ابونــــــــــــــا   يــا   انســير  
يهتــف شعــــــــبك  وكل   بخيــــــــــــــر  حنــــــــا  
فالعالــي ســما  لــي  خليفــه  اقصــد 
عــــــــزه ويبقــــــــــــــى   ريســــــــنا   يعيــــــــش  
والهــــــــان  نايــــــــــــــبه  اآلبــــــــي  بــــــــو  راشــد

مطــــــــــــــور  الوطــــــــــــــن   اليــوم   بأفــكاره  
افعالــه نحــب  لــي  املواقــــــــــــــف  ورجــــــــل 
خالــد بــو  الــــــــذرى   نعــــــــم   خالــــــــد  بــو 
عــــــــود عليــــــــنا   ديســــــــــــــمبر   واثنــن  
بــــــــــــالدي شعــــــــــــــب  وكل  بــالدي  علــى 

بعــــــــنان صعــــــــــــــبها   اطــــــــوع   انــا  
االوطــــــــان درة   ولــــــــــــــدها   ألنــــــــــــــي  
عيــــــــد  احتــــــــــــــاد  احلــــــــــــــب  والعرفــان
الفخــــــــر  ال مــــــــن  ذكــــــــرت  البلــــــــــــــدان

األلــــــــوان  زاهــــــــــــــي   دونــــــــه   ومنــــــــوت  
ــان ــي  جلن ــواه فــــــ ــى  مثــــــــــــ ــد  عســــــ زايــــــ
لعــــــــيان نظــــــــر   مــن   وأغــــــــلى   أغــــــــلى  
اللــــــــي  رســــــــمته  يــــــــا  رفيــــــــع  الشــــــــان
والشــجعان العــز   ســليل  باسمــــــــــــــه 
ــرسان ــلى  الفــــــ ــى  عــــــ ــد  االعلــــــ القايــــــــــــ
رمز  الوفــــــــــــــا  واخليــــــــر  بــــــــو  سلــــــــــــطان
حمــدان بــــــــو   الضــــــــرغام   الفــــــــــــــارس  
امليــــــــزان كفــــــــة   يرجــــــــح    فكــــــــــــــره  
لزمــــــــــــــان علــى   بــــــــه   حبانــا   اللــه  
والبــــــــدوان يشــهد  عليــــــــه  احلضــــــــــــــر  
ياللــــــــــــــه   تعــــــــوده  بخيــــــــر  يــا رحمــان
منــــــــان يــــــــا  معبــــــــود   يــا   طالبــــــــــــــك  

عبيد راشد الغفلي

زايــد الشــيخ  يــــــــا  مرحــــــــوم  معــي  قولــو 
ماالمــــــــارات اننــــــــي  اللــه  حمــــــــد  انــا 
االمــارات دولــــــــه  ياشيــــــــوخ  لكــــــــم  شــكرا 
االمــارات كل  والعــز  الرخــى  عــم 

االمــارات  يــا قلبــــــــ شعــــــــب  الفخــــــــر  انتــو 
انــــــــذود ونضــــــــحي وعاشــــــــت لالمــــــــارات 
هــذي بــــــــالد اجملــــــــد هــــــــذي االمــــــــارات

قولــــــــو معــــــــي مرحــــــــوم يــا الشــيخ زايــد
زايــد  عيــــــــال  مــــــــن  انــي  فخــــــــر  واكبــر 
زايــد نهــج  علــــــــى  ســــــــرتو  فعلــــــــكم  فــي 
زايــد غــــــــرس  مــــــــن  اليــوم  هانحــن جننــي 
العهــــــــد نحنــــــــا و مــــــــن عهــد زايــد علــى 
نعمــــــــل ونخــــــــلص مثــــــــل ماقــــــــال زايــد
هــذي احلضــــــــاره هــذي هــــــــي دار زايــــــــد

سعيد يوسف الوالي عيد الوطن
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حظي قطاع الشباب والرياضة ف دولة اإلمارات العربية 

بدأت  فقد  الحكيمة،  القيادة  من  كبر  باهتمم  املتحدة 

التحاد،  قيام  القطاع منذ  التطور تظهر عى هذا  بوادر 

حيث وجه املغفور له الشيخ زايد بن سلطان إل نهيان 

دعم  بأهمية  املؤسسي  الحكام  واخوانه   ) الله  رحمه   (

الرياضة والرتقاء بها إدراكا منهم بأهمية هذا القطاع.

 ومنذ تأسيس التحاد حتى اليوم عا البناء الريايض حتى 

واهتمم  دعم  بفضل  اإلمارات  نهضة  عى  شاهدا  بات 

من  كغرها  والرياضة  البناء  لبنة  وضعت  التي  القيادة 

والرعاية  الدعم  من  الوافر  حظها  ونالت  القطاعات 

والهتمم من القيادة الرشيدة ف كنف التحاد، فبلغت 

ثروة برشية وبنية تحتية  النمء والتطور مبا تلكه  من 

جاذبة  بنية  لتصبح  هيأتها  عاملية  مبواصفات  شيدت 

لكرى  حاضنة  اإلمارات  أصبحت  كم  الوطن.  لشباب 

هذا  وتحقق  الرياضات  من  الكثر  ف  الدولية  البطولت 

الرياضة  بأهمية  الرشيدة  للقيادة  تامة  قناعة  من  كله 

التحاد عى  يقترص دور  اجتمعي رضوري، ومل  كنشاط 

من  الدولة  إليه  ماوصلت  خال  ومن  بل  وحسب  هذا 

ألبناء  الطريق  مهد  الدولية  األرسة  ف  مرموقة  سمعة 

ف  املناصب  بتقلد  أخرى  مكتسبات  لتحقيق  الوطن 

مؤسسات دولية رياضية عديدة، مم جعلهم قوى فاعلة 

ومؤثرة ف محيط صنع القرار الريايض الدويل وكان لذلك 

مردوده املبارش عى تطور رياضة اإلمارات .

ومل يتوقف الحرص عى دعم قطاع الرياضة عند الدعم 

اللوجيستي واملايل فقط، إمنا يأيت الدعم أيضا كترشيعات 

وأنظمة ألهمية الرياضة وتقدير لكل الرياضيي واملقيمي 

اتحاديا  قانونا  الحكومة  اعتمدت  إذ  الدولة،  أرض  عى 

وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

الله ( يجيز ألبناء  زايد إل نهيان رئيس الدولة ) حفظه 

الدولة  ومواليد  الدولة  سفر  جوازات  وحملة  املواطنات 

واملقيمي من كافة الجنسيات باملشاركة بكافة املسابقات 

الرياضية الرسمية ملختلف األلعاب، ما يشر إىل التوجه 

البرشية والستفادة من املواهب  نحو الستثمر باملوارد 

بالرياضة  لارتقاء  املشاركي  قاعدة  وتوسيع  الرياضية 

اإلماراتية لتحقيق املزيد من النجازات وفقا ملستهدفات 

األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021 .

) نتائج وانجازات ( 
حققت الدولة ف القطاع الريايض نتائج لفتة عر 49عاما 

نهائيات  القدم إىل  الوطني لكرة  املنتخب  أهمها وصول 

كاس العامل ألول مرة بعد 19 عاما عى تأسيس التحاد، 

عى  حرش  بن  أحمد  الشيخ  األوملبي  البطل  وحصول 

املنتخب  نجح  كم   ،  2004 أثينا  أوملبياد  ف  ذهبية  أول 

،وحصول   2012 لندن  أوملبياد  إىل  بالتأهل  األوملبي 

 2007 ف  مرتي  الخليج  كأس  عى  الوطني  املنتخب 

و2012 ،إضافة إىل املشاركة املونديالية ف املراحل السنية 

،كم   2008 األسيوي  باللقب  الشباب  منتخب  وتتويج 

مشاركاتها  ف  عديدة  بطولت  اإلماراتية  األندية  حققت 

الخارجية مبختلف األلعاب، واستطاعت األلعاب األخرى 

سواء  عدة  ألقاب  من حصد  الفردية  أو  الجمعية  سواء 

خليجية أو عربية. كم استضافت الدولة بطولت عاملية 

كرى، وجميع األحداث التي أقيمت عى أرض اإلمارات 

من  واإلشادة  اإلستحسان  نالت  رائعة  بصورة  خرجت  

جميع املشاركي .

رياضة اإلمارات تبوأت مكانة مرموقة في ظل االتحاد 

نلتزم ليعود الجمهور وشكرا نادي اإلمارات
بدأت منافسات دوري الخليج العريب ودوري الدرجة 

العريب  الخليج  لكأس  الدوراألول  واختتم  األوىل 

وصعد من صعد وراوح ف مكانه من مل يتمكن من 

ف  والوحدة(  والجزيرة  )العي  وأبرزهم  الصعود، 

جملة مفاجئات غر مسبوقة وانتهى الدور التمهيدي 

لكاس رئيس الدولة، وعاد املنتخب للتجمع وفاز مرة 

بصعوبة وتعرض لخسارة قى بها عى قلوبنا أضاعت 

علينا فرحة الفوز األول.

لكن الفرحة األكر هي إلغاء تعليق األنشطة الرياضية 

والعودة ملمرسة الرياضة بالتعايش مع جائحة كورونا وأملنا بفرحة أكر يوم ننترص 

عموما  للرياضيي  الحارض  الوقت  ف  رسالة  نوجه  املنر  هذا  ومن  الفايروس.  عى 

واإلداريي منهم ومسؤويل تنظيم الفعاليات الرياضية ان علينا أن نلتزم بأكر ماميكن 

للمدرجات  الجمهور  عودة  األخر  لبعضنا  منهد  وليك  الرياضة،  ممرسة  نواصل  ليك 

لتكتمل الفرحة، ورسالة اهم للجمهور مفادها إذا ماعدتم سنكون بحاجة للحفاظ 

عى تلك اإلبتسامة التي ستجمعنا عى املدرجات.

وكلم أزدادت املنافسات حاوة يزداد معها الحني للحضور للمدرجات لنشجع فرقنا 

من مقاعدها، وأتنى أن يكون ذلك قريبا بإذن الله، خصوصا وإن خوض املباريات 

من  وغرها  واإلصابات  بالتعادل  والقبول  الخسارة  تفادي  أو  الفوز  عى  واملنافسة 

العوامل ليست سوى جزء من اللعبة ولن تكتمل جملية الصورة إل بالجمهور.

كلمتان أخيرتان
عى عكس املتبع ف العرف اإلعامي أن تكون هنالك كلمة أخرة ف نهاية كل مقال، 

لكني أخرتها كلمتان األوىل بحق نادي اإلمارات الريايض الثقاف الذي واصل إبداعه 

ف جميع الجوانب وهذه املرة عندما قام بتجهيز فريق إعامي مدجج باإلمكانات 

فيها  ليغني  الجتمعي  التواصل  وسائل  عر  فريقه  مباريات  بنقل  ليقوم  اإلعامية 

كل  لتغطية  تجتهد  التي  الرياضية  القنوات  أعباء  من  ويخفف  اإلعامية  الساحة 

الفعاليات الرياضية، وبالفعل تابعنا تغطية جميلة يستحقون عليها الشكر والتقدير.

الثانية فهي عبارة عن أمنية مل تتحقق ف املوسم الحايل بعودة األندية  الكلمة  أما 

املوسم  ف  نراها جميعها حارضة  أن  أمل  األوىل، عى  الدرجة  دوري  من  املنسحبة 

بأن  الخيمة  الحمراء ورأس  الرمس والجزيرة  الحايل، والرسالة األخرى ألندية  مابعد 

تكتمل  وبهم  والتنافس  املتعة  اضفاء  عى  وقادرة  الجوانب  مكتملة  عودة  تكون 

الصورة جملية مرتقبة.

االعالمي: محمد فاضل البدري

ركن المالعب
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لعب  مارس  من  أفضل  )مارادونا(  مسرية  على  الستار  أسدل 
ليودع أسطورة، فقد سخر موهبته وعبقريته  القدم  وركل كرة 
عشاقه  نفوس  يف  والبهجة  الفرح  ليوزع  للمستديرة  وفنه 
طويلة،  سنوات  منذ  األخضر  املستطيل  وغادر  أعتزل  أنه  رغم 
ورحل  تواجد  ما  وأين  تزل،  مل  وشعبيته  ينطفى  مل  بريقه  أن  إال 
وألتقاط  متابعة  على  يحرصون  واملشاهدين  فاملعجبني 
بكل  األبواب  له  تفتح  امللوك،  معاملة  يعامل  أنه  حتى  له  الصور 
األماكن ويحظى باالحرتام حتى أن الكثري من الرؤساء استقبلوه 
اجلمهورية  رئيس  أصدر  وفاته  خرب  انتشار  وفور  قصورهم.  يف 
أيام  )الربتو فرنانديز( إعالن احلداد الوطني يف بالده ملدة ثالث 

حزنًا على من زرع الفرح واجملد لألرجنتني.
وصناعة  ومهارة  وفن  أبداع  العامل  ويشاهد  يرى  أن  ميكن  ال 
العجيبة  أنه مبهاراته  به )مارادونا(، ويكفى  أهداف مثل ما قام 
حقق لبالده كأس العامل يف 1986 والكثري من شرائح اجملتمعات 
أن  حتى  مارادونا،  لعيون  )التاجنو(،  منتخب  وعشقت  شجعت 
الكثري من األبناء والشباب عرفوا أسم األرجنتني من خالل ما قام 

به مارادونا يف العشب األخضر.
حيث  خاصة  بعالقة  األرجنتني  بأبن  ارتبطت  اإلماراتية  اجلماهري 
عاش عدة سنوات بالدولة من خالل تدريبه هنا، فبادل اجلميع 
مناسباتهم  يف  الناس  يشارك  نشاهده  وكنا  واالحرتام  باحلب 
االجتماعية واألعياد وكل من عرفه حتدث عنه أنه يحمل قلبًا كبريًا 

ويتمنى اخلري للجميع.
فيها  كان  كبرية  حمطات  الراحل  األرجنتيني  النجم  حياة  تخللت 
رحلة  يف  باعتزاله  وأنتهاء  يافعًا  كان  أن  منذ  العامل  أنظار  حمط 
تخللتها الكثري من النجاحات واالنكسارات، وله قصه وعالقة حب 
يحلمون  يكونوا  مل  أحالمًا  لهم  حقق  فقد  نابويل  بجماهري  خاصة 
بالبنان.  له  ليشار  الكربى  األندية  مصاف  إىل  )نابويل(  ونقل  بها، 
رحيل  على  اإليطالية  نابويل  مدينة  بكت  وفاته  خرب  وصل  وحني 
أسطورتها ورمز مدينتها، حيث دقت أجراس الكنائس يف جميع 
شوارع نابويل ووصفه األهايل بأنه اليوم األسوأ يف مدينتهم بعد 

أن فقدوا أبنها املفضل وأحد أفضل من أرتدى شعار نابويل.

49 شمعة
اليوجد أجمل عطرًا من عطر الوطن كل عام ووطني اإلمارات يف 
أجمل وأفضل حال، حفظ اهلل اإلمارات وقادتها وشعبها وكل من 

عشق ترابها.

كرة القدم ترتدي ثوب الحزن

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

فئــات  لجميـع  للدراجات  سباقاً  الجتمعية  للتنمية  اإلمارات  جمعية  أطلقت 

املجتمع )رجال ـ سيدات( حرصاً منها للمشاركة ف "احتفالت الدولة باليوم الوطني 

احتفالية  يقارب 300 متسابق ف  ما  املناسبة مبشاركة  بهذه  األول  يعد   ،  "49" الـ 

رياضية نظمتها الجمعية يوم الجمعة املوافق 27 نوفمبـر 2020  عى جبل جيس.

وقد أكد خلف سامل بن عنر مدير عام جمعية اإلمارات إن الجمعية تويل اهتمماً 

كبراً لتعزيز الهوية الوطنية ونرش السعادة والصحة املجتمعية بي أفراد املجتمع ، 

وذلك عر إطاق سباقها األول للدراجات مبناسبة احتفالت الدولة باليوم الوطني 

الـ49، واحتضان ما يقارب  من 300 متسابق ومتسابقة مهتمي باملشاركة باملناسبات 

الوطنية للدولة.

أنطلق السباق مبشاركة قوية من لعبي محرفي من داخل وخارج الدولة، ليقطعوا 

خاله مسافة 37 كيلو، وسط إجراءات احرازية وتأمي كامل من قبل إدارة املرور 

والدوريات لرشطة رأس الخيمة.

وبهذه املناسبة  توجهت جمعية اإلمارات بالشكر والتقدير لرشكائها ف تنظيم ونجاح 

هذه الفعالية وتكريم الفائزين، تتقدمهم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة، ممثلة 

بإدارة املرور والدوريات والرشطة املجتمعية.

دراي  بفوز  الرجال  لفئة  بالسباق  للفائزين  املتحصلة  النتائج  تثلت  وقد  هذا    

كونتش باملركز األول، فيم جاء ريان رشستينة باملركز الثاين، وخلفه راشد البلويش 

من اإلمارات باملركز الثالث. وف فئة السيدات فقد فازت باملركز األول لورين باكا، 

وجاءت آنا كيا باملركز الثاين، فيم حلت فرجينيا مورين املركز الثالث.

 بمشاركة 300 متسابق
 اإلمارات للتنمية تطلق سباقًا للدراجات 
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أخبار المجتمع

حاكم رأس الخيمة 
يوجه رسالة مرئية 
لخريجي وخريجات 
التقنية العليا في 

حفل افتراضي

اللواء الزري يحضر مناقشة الماجستير 
الماجستير للمالزم أول عبد اهلل الصم النقبي

بامتياز للمقدم 
علي السلحدي

املجلس  القاسمي عضو  بن صقر  الشيخ سعود  السمو  أكد صاحب 

المارات قطعت شوطا كبرا ف  الخيمة أن دولة  األعى حاكم رأس 

مسرة نهضتها منطلقة من قناعة راسخة بأن التعليم هو ركن أسايس 

انطلقت منه دولة اإلمارات ف بناء اإلنسان وصناعة املستقبل، وأن 

التي  الرائدة  الوطنية  العلم  رصوح  أحد  هي  العليا  التقنية  كليات 

مصورة  رسالة  ف  ذلك  جاء  املبدعي.  من  أجيال  تخريج  ف  ساهت 

وجهها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عر تقنية الفيديو لخريجي 

افتتاح  ف  الخيمة  رأس  إمارة  ف  العليا  التقنية  كليات  وخريجات 

تخريج  مبناسبة  الكليات  نظمته  الذي  »الفرايض«  الحفل  فعاليات 

العامي  دفعتي  من  الرابع«  الجيل  »قادة  وخريجة  خريجا   /531/

وزير  الهامي  ثاين  بن  نارص  معايل  بحضور  وذلك   ،2020 و   2019

املوارد البرشية والتوطي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة 

العليا،  التقنية  كليات  مجمع  مدير  الشامي  عبداللطيف  الدكتور 

وأعضاء الهيئتي التدريسية واإلدارية والخريجي وأولياء أمورهم.

تت  الزري  سيف  اللواء/  الشارقة  لرشطة  العام  القائد  سعادة  بحضور 

من  النقبي  الصم  سعيد  عبدالله  أول/  للمازم  املاجستر  رسالة  مناقشة 

رشطة رأس الخيمة مركز رشطة املعمورة ) تخصص إدارة الرشطة( والتي 

كانت بعنوان )) دور اإلعام التفاعي ف تشكيل الثقافة الرشطية (( دراسة 

تطبيقية عى القيادة العامة لرشطه رأس الخيمة، حيث تت املناقشة ف 

أكادميية العلوم الرشطية ف إمارة الشارقة.  حر املناقشة العميد دكتور 

أحمد الناعور مدير عام العمليات املركزية والعميد دكتور محمد العثمني 

مدير  النقبي  الصم  أحمد  والعميد  الشارقة  األكادميية برشطة  عام  مدير 

إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة.

تتقدم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بخالص التهاين والتريكات 

إىل املقدم / عي راشد السلحدي رئيس قسم إنتاجية العاملي 

لحصوله عى املاجستر ف إدارة الرشطة من كلية رشطة أبوظبي 

بتقدير امتياز ، متمي له املزيد من التفوق والنجاح.

رأس  العامة لرشطة  بالقيادة  العامة  والعاقات  اإلعام  إدارة  تتقدم 

رئيس  القاسمي  سلطان  عبدالله  الشيخ  الرائد  إىل  بالتهنئة  الخيمة 

الرشطة  اتحاد  مبجلس  عضواً  لختياره  الرياضية  األنشطة  قسم 

الريايض بدورته الجديدة ، مع األمنيات له بدوام النجاح والتوفيق.

الرائد عبد اهلل القاسمي
 عضواً بمجلس اتحاد الشرطة الرياضي
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أخبار المجتمع

أقام النقيب حسن عبد الله املنصوري مدير تحرير مجلة العي الساهرة حفل عشاء ف منزله مبنطقة السيح 

احتفاًء بالزميلي الشاعر سلطان العامري ، واملصور محمد مطر ، تكرمياً لهم مبناسبة انتهاء فرة عملهم  ، وذلك 

بحضور أرسة وكادر املجلة. وقدم النقيب املنصوري جزيل الشكر والمتنان للزميلي املكرمي عى جهودهم 

املخلصة طيلة عملهم ف املجلة ، كم نقل إليهم تحيات العقيد ركن عبد الله بن سلمن مدير إدارة اإلعام 

والعاقات العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وتثمينه لتميزهم أثناء فرة عملهم ، متمنياً لهم التوفيق 

والسداد ف حياتهم املستقبلية. وتناول الجميع وجبة العشاء املقامة بهذه املناسبة ، قبل أن يكرم النقيب حسن 

املنصوري املكرمي ف لفتة إيجابية كان لها األثر اإليجايب لدى الجميع.

تتقدم
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

 بخالص العزاء والمواساة إلى
 المساعد أول / علي راشد ساعد الشميلي ، 
والمساعد أول / عبد اهلل راشد ساعد الشميلي 
في وفاة المغفور له بإذن اهلل شقيقهما، 
سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع 

رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..  
.

تتقدم
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

 بخالص العزاء والمواساة إلى
 العقيد محمد عبد الرحمن شرباك ، 

والمساعد أول عيسى عبد الرحمن شرباك 
في وفاة المغفور له بإذن والدهما ، 
سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

تتقدم
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

بخالص العزاء والمواساة إلى
 المساعد أول المدرب / جمال علي أحمد ، 

المدرب بمركز تدريب الشرطة
 في وفاة المغفور لها بإذن اهلل 
والدته، سائلين المولى عزوجل أن 

يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان.. 

تتقدم 
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

بخالص العزاء والمواساة إلى
 النقيب حمد أحمد بلهون الشميلي 

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل عمته، 
سائلين المولى عزوجل أن يتغمدها 

بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها 
الصبر والسلوان..  

تتقدم
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

بخالص العزاء والمواساة إلى
 الشرطي أول / فاطمة محمد المزروعي 
في وفاة المغفور له بإذن اهلل نجلها، 

سائلين المولى عزوجل أن يتغمده 
بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. 

تتقدم
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 

بخالص العزاء والمواساة إلى
ينب يحيى المعز   النقيب / ز

في وفاة المغفور له بإذن اهلل والدها، 
سائلين المولى عزوجل أن يتغمده 

بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان..

أسمى التهاين والتريكات

 إىل السيد / وليد بن شيبان الحبي 

لحصوله عى املاجستر ف إدارة  

األعمل ، متمني له دوام التوفيق 

والسداد .. ألف مروك ، وتهنئة خاصة 

من الصحفي سائد الخالدي.

وليد بن شيبان 
الحبسي

 ينال الماجستير 
في إدارة األعمال

» العين الساهرة « تكرم الشاعر سلطان العامري
 والمصور محمد مطر النتهاء فترة عملهما
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رؤية أمنيةرؤية أمنية
ونحن نعيش الذكرى الخالدة على قلوبنا وكل مواطن إماراتي وعربي في هذ البلد الغالي، ذكرى تأسيس 
هذا الصرح العظيم الذي أسس له الراحل الخالد المغفور له الشيخ زايد - رحمه اهلل - وإخوانه حكام اإلمارات 
الكرام، ذكرى ) الثاني من ديسمبر( ،التي أنبثقت منها مالمح هذه الدولة وواحة األمن واألمان )اإلمارات( ، 
بما رسمته قيادتها الحكيمة من أسس التقدم واإلزدهار والتسامح ومبادئ العمل اإلنساني النبيل، والذي 

وفر فرص العيش الكريم بما يكرسه القانون الذي يسود البالد واليفرق بين أحد وغيره.

أيها اإلخوة ..
في الذكرى التاسعة واألربعون التي نحتفل بها "اليوم الوطني" نستذكر بكل تقدير وإجالل رواد المسيرة 
العظيمة التي ولد من رحمها " االتحاد  المبارك" بإرادة الوحدة التي جمعت  األباء  المؤسسين يتقدمهم 
األول  الرعيل  من  وأخوانه  ثراه،  اهلل  نهيان طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  الخالد  الراحل 
أقوى من كل  إرادتهم  والموقف، فكانت  الكلمة  اجتمعتوا على وحدة  الذين    ، اهلل  رحمهم  المؤسسين 
المعوقات والتحديات، عملوا بإخالص من أجل الوطن لينعم فيه الشعب  باألمن والطمأنينة واالستقرار. 
في هذه الذكرى اليسعنا إال أن  نترحم على شهدائنا األبرار الذين قدموا أرواحهم سخية من أجل الوطن، 

مستذكرين بطوالتهم وتضحياتهم لتظل راية دولة اإلمارات العربية المتحدة عزيزة عالية خفاقة.

أبناء العين الساهرة
لم يكن بناء الدولة باألمر اليسير السهل، بل على العكس أحاطت ذلك الطريق العقبات و التحديات والتي 
قابلها األباء المؤسسون بعزيمة قوية التقهر واخالص منقطع النظير وإيمان راسخ باهلل من أجل بناء 
وطن مصان مهاب قوي، فكان االتحاد المبارك الذي يمثل خالصة ذلك الجهد والعمل المطرز باإليمان. 
لذلك  كله مطلوب منا كجهات راعية للقانون، العمل على ترسيخ أسس األمن واألمان في ربوع الوطن 
عبر تبني المسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل الحفاظ على منجزات االتحاد ومن أهمها أمن الوطن 
عرفانا منا بجهد من بنى وأعلى وأخلص فأوفى، بالوقوف دائما خلف قيادتنا الحكيمة والحفاظ على 

منجز األمن واألمان.

أيها اإلخوة ..
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل - وأخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل -  وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة - رعاه 
اهلل - وإخوانهما أصحاب السمو حكام اإلمارات تمضي دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى األمام من دون 
توقف، واضعة نصب أعينها رفاهية المواطن اإلماراتي وأمنه وتقدمه، وكل من يقيم على أرضنا الطيبة 
الحاضر والمستقبل، ومن أجل أن يبقى  التنمية وبرامجها في  أولوية قصوى لكل خطط  باعتبار ذلك  

الوطن عزيزا مصانا خالدا.

الثاني من ديسمبر
 وحدة الكلمة والموقف

نستذكر بكل تقدير وإجالل رواد 
المسيرة العظيمة التي ولد من رحمها 
" االتحاد  المبارك" بإرادة الوحدة التي 
جمعت  األباء  المؤسسين يتقدمهم 

الراحل الخالد المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، وأخوانه 
من الرعيل األول المؤسسين رحمهم اهلل...
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