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يف اليوم الوطني ال�سابع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة، ن�ستذكر 

جيل الآباء املوؤ�س�سني لهذه الدولة الفتية التجربة الوحدوية العربية الوحيدة 

نهيان »طيب اهلل  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  الناجحة، ويف مقدمتهم 

الر�سيدة  للقيادة  واحرتامًا  اإجالًل  ونقف  نه�ستها،  وباين  الدولة  موؤ�س�س  ثراه« 

اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 

اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.

ويف هذا الإ�سدار اخلا�س مبنا�سبة اليوم الوطني نر�سد �سنة من م�سرية اإجنازات 

وزارة الداخلية التي حتققت يف املجال الأمني بقيادة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، وت�سافر جهود الأجهزة 

الأمنية كافة يف الدولة، لت�ساف اإىل م�سرية التطور والتقدم لدولتنا احلبيبة.

اإن نعمة الأمن وال�ستقرار التي ننعم بها يف ظل قيادتنا الر�سيدة تتطلب منا 

النعمة، و�سمان  العمل بكل قوة للمحافظة على هذه  اأفرادًا وموؤ�س�سات،  جميعًا 

ا�ستمراريتها، باعتبار اأن الأمن هو الركيزة الأ�سا�سية للتطور والتقدم.

اللهم اأدم على الإمارات نعمة الأمن والأمان، واأحفظها من كل �سوء.

االفتتاحية
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»هذا زايد ..هذه الإمارات«، ل �سيء يعرب اأكرث عن م�سمون وقيم هذا اليوم مثل �سعار 

هذا العام لالحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.

املوؤ�س�س  القائد  منجزات  اأوًل  ن�ستذكر  اليوم،  هذا  �سم�س  اإطاللة  ومع  عام،  كل  ففي 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه، الذي ر�سخ فينا معاين حب 

الوطن والأ�سرة الإماراتية الكبرية والت�سحية لأجلهما، ور�سم لنا طريق امل�ستقبل زاهرًا 

و�ساًء، حيث نعي�س بوحي تلك الروؤى، التي ر�سمت م�سريتنا املظفرة نحو الآفاق.

ومت�سي م�سرية الريادة وتتعزز بقيادة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، وبجهود �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، و�ساحب 

للقوات  القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان، ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو 

امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات.

ال�سعاب  لتحدي  منوذجًا  الظالل،  وارفــة  �ساخمة،  الإمــارات  تقف  اليوم،  هذا  ويف 

وبناء الدولة الع�سرية التي تزهو باإجنازاتها احل�سارية وبقيمها يف العدل والإخال�س 

والإن�سانية، ويف ما�سيها العريق وم�ستقبلها الزاهر، لتبقى الإمارات كعادتها، ت�سري اإىل 

الإمام دومًا وفق معادلتها للتميز والريادة، ولت�سطر للعامل اأجمع منوذج »هذه الإمارات«.  

»هذا زايد«و»هذه الإمارات« عنوانًا للفخر والنتماء ميالأ البيوت والقلوب على كامل 

خريطة الوطن، الذي يعترب اأن الثاين من دي�سمرب، يوم انطالق دولة الإمارات العربية 

املتحدة كوطن نفاخر به العامل مبجده وا�ستقراره، وي�سري على خطى ونهج املغفور له، 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان الوالد واملوؤ�س�س واإخوانه قادة الحتاد من اأجل دميومة 

احتادنا، ليبقى رمز عز وم�سدر الفتخار.

بالتهنئة  الطهور،  اأر�سها  على  القاطنني  وكافة  ول�سعبها  الإمـــارات  لقيادة  نتقدم 

والتربيك بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعًا، داعني املوىل عز وجل اأن 

يدمي نعمة الأمن وال�ستقرار لهذا البلد لتبقى الإمارات عالية �ساخمة، ورايتها حتلق يف 

عنان ال�سماء مرفوعة عنواناً للفخر واملجد الدائمني.

هذا زايد ..هذه االإمارات 

الفريق �سمو ال�سيخ

�سيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الداخلية 
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�سيف بن زايد.. جهود متميزة 

لتحقيق االأمن وال�سالمة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ستبقى الحصن الحصين 
ورعاية  دعم  بفضل  واالستقرار  األمن  وواحة 
كافة  اإلنجازات  خلف  تقف  التي  الحكيمة  قيادتها 

التي نسأل الله أن نحققها.
كلية  احتفال  سموه  حضور  خالل  ذلك  جاء 
من  والعشرين  الثامنة  الدفعة  بتخريج  الشرطة 
الثامنة  الجامعيين  ودورة  الضباط،  مرشحي 

والعشرين، ودورة الجامعيات الثانية عشرة، وحملة 
الماجستير، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
وبحضور  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو 
القيوين، وسمو  أم  حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد 

أم القيوين. 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وشدد 

في  كافة  المؤسسات  تحققه  »ما  أن  على  نهيان 
اهتمام  به من  لما تحظى  نتيجة حتمية  الدولة هو 
ورعاية كريمة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله(، 
ومتابعة ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
وأخيهما  الله(،  )رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

تنفيذًا لتوجيهات قيادة البالد الحكيمة، وعلى راأ�سها 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

التحادية  الحكومة  وتوجهات  اهلل«،  »حفظه  الدولة 

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بجعل  الر�سيدة 

و�سالمة  واأمانًا  اأمنًا  العالم  دول  اأكثر  من  واحدة 

و�سعادة، وانطالقًا من الروؤية ال�ستراتيجية المتمّيزة 

للفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

مجل�س الوزراء وزير الداخلية في مجال العمل الأمني 

�سموه،  ومتابعة  توجيهات  وبف�سل  بالدولة،  وال�سرطي 

حققت وزارة الداخلية الكثير من الإنجازات الجديدة 

خالل  والعالمية  والعربية  المحلية  الم�ستويات  على 

عام 2018.

لقيام  والأربعين  ال�سابع  الوطني«  »اليوم  وبمنا�سبة 

مجلة  ُتلقي  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  اتحاد 

والمبادرات  الن�ساطات  اأبرز  على  ال�سوء   »999«

زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  للفريق  المتميزة  والجهود 

حققته  ما  في  الأول  الف�سل  لها  كان  والتي  نهيان،  اآل 

لل�سرطة  العامة  القيادات  ومختلف  الداخلية  وزارة 

في الدولة من اإنجازات جديدة، مما ي�سهم في تحقيق 

ا�ستراتيجية )2017 - 2021( باأن تكون دولة الإمارات 

من اأف�سل دول العالم في تحقيق الأمن وال�سالمة.

 إعداد: باسل ثريا 

ا�سرتاتيجيات
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األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهم 
لالتحاد حكام اإلمارات«.

وأوضح الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
مع  يتزامن  الدفعة  هذه  تخريج  أن  الداخلية  وزير 
تقدم  قيمة مضاعفة  للتخريج  زايد« ليضيف  »عام 
الشيخ  له  المغفور  منهج  من  والعبر  الدروس  لهم 
ثراه«،  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
وليستلهم هؤالء الكوكبة مما قدمه مؤسس الدولة، 
وتنير لهم دروسه في العزم واإلصرار »رحمه الله« 
الوطن  وخدمة  والرفعة  المجد  حياة  في  طريقهم 

الغالي وتعزيز مكانته العالمية.

مقصد العالم
آل  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  أكد  كما 
ورؤية  بدعم  أصبحت  اإلمارات  دولة  أن  نهيان 
مجال  في  وقبلته  العالم  مقصد  الحكيمة  قيادتها 
المعارض المتخصصة التي تقدم كل ما هو جديد 
في عالم التقنية الرامية إلسعاد البشرية، مستشرفة 
نجاحاً  األكثر  الحلول  الستباق  المستقبل  تحديات 
وفاعلية، وأن اإلمارات حريصة على تعزيز سمعتها 
العالمية التي اكتسبتها كحاضنة لإلبداعات الهادفة 

إلى خدمة المجتمعات في مختلف المجاالت.
الدولي  المعرض  سموه  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
أبوظبي  »آيسنار  المخاطر  ودرء  الوطني  لألمن 
2018«، والذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ 
المجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع 
الداخلية،  وزارة  ونظمته  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
وذلك في أرض المعارض بأبوظبي، وتحت شعار: 

»األمن الوطني يهم الجميع«.
الوزراء  نائب رئيس مجلس  الفريق سمو  وأمل 
من  مزيداً  المعرض  يحقق  بأن  الداخلية  وزير 
فرص  وتعزيز  به،  المنوطة  واألهداف  النجاحات 
التعاون الدولي، وحشد الطاقات والجهود اإلنسانية 

في عالم متسارع التقلب والتغيرات.
قيادتها  بعزم  اإلمارات  أن  سموه  أكد  وكذلك 
األمن  تعزيز  في  ماضية  ودعمها  الحكيمة 

واالستقرار بهمة أبنائها المخلصين الحريصين على 
العالمية،  المراتب  ألعلى  األداء  بمستويات  االرتقاء 
مشيراً سموه إلى أن اإلمارات من أوائل دول العالم 
التي تنبهت للتحديات األمنية باكراً، فسنت القوانين 
والتشريعات لتواكب المتغيرات وعلى الصعد كافة 

وفي كل المجاالت.
 جاء ذلك في كلمة سموه أمام المجلس الوطني 
االتحادي في خالل جلسته الرابعة عشرة من دور 
االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس 

عشر، والتي عقدها في مقره بأبوظبي.

فعاليات خارجية
وكان للفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
الفعاليات  من  عدد  في  مشاركات  الداخلية  وزير 
اإلمارات  دولة  وفد  ترأس سموه  حيث  الخارجية، 
إلعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، 

والتي عقدت في العاصمة الجزائرية.
تخص  التي  القضايا  من  عدداً  الدورة  وناقشت 
تعزيز األمن في الوطن العربي، ومكافحة الجريمة 
واإلرهاب، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي 
رفيعة،  أمنية  ووفود  العرب،  الداخلية  وزراء 
العربية،  الدول  جامعة  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة 
واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة 
المتحدة  األمم  ومكتب  »اإلنتربول«،  الجنائية 
للعلوم  العربية  نايف  وجامعة  اإلرهاب،  لمكافحة 

األمنية، واالتحاد الرياضي العربي للشرطة.
الموضوعات  من  عدداً  الدورة  ناقشت  كما 
المدرجة على جدول األعمال، ومنها تقرير  المهمة 

�ستبقى االإمارات 

الح�سن الح�سين 

بف�سل حكمة 

قيادتها
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ا�سرتاتيجيات

االإمارات من اأوائل 

المتنبهين للتحديات 

االأمنية العالمية

عن  العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس  العام  األمين 
الرابعة  المجلس  دورتي  بين  العامة  األمانة  أعمال 
خطة  ومشروع  والثالثين،  والخامسة  والثالثين 
أمنية عربية تاسعة، ومشروع خطة إعالمية عربية 
الجريمة،  من  والوقاية  األمنية  للتوعية  سابعة 
لالستراتيجية  سادسة  مرحلية  خطة  ومشروع 
العربية للسالمة المرورية، باإلضافة إلى مشروع 
لألمن  العربية  االستراتيجية  لتنفيذ  مرحلية  خطة 

الفكري.
كما ترأس سموه في أرض المعارض بأبوظبي 
اجتماعاً لوزراء داخلية دول التحالف األمني الدولي، 
وفرنسا،  اإلمارات،  دولة  من  كالً  يضم  والذي 
البحرين،  ومملكة  والسنغال،  وإسبانيا،  وإيطاليا، 

والمملكة المغربية، وسنغافورة.
والمعالي  السمو  وأصحاب  سموه  واستمع 
لعام  التحالف  مستجدات  عن  لموجز  الوزراء 
من  قدمت  التي  المشاريع  اعتماد  تم  حيث   ،2017
الفريق الفني للتحالف، والتي تهتم بتعزيز التعاون 
وترسيخ العالقات في مجاالت الحماية من األخطار 
من  االستباقية  الوقاية  تعزيز  وسبل  اإللكترونية، 
جرائم التطرف واإلرهاب العابر للدول، إلى جانب 
حول  الدول  هذه  بين  والمشورة  اآلراء  تبادل 
العابرة للحدود وتدابير  المنظمة  الجريمة  مكافحة 
والمنافذ،  الحدود  ومراقبة  وإدارة  منها،  الوقاية 
تشريعاتها  نطاق  في  دولة  لكل  العمل  مع ضمان 

وقوانينها المحلية.

تكريم
وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان كعادته على تكريم عدد من المستحقين من 
العاملين في الشرطة وخارجها، حيث كّرم سموه 
خالل المعرض الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر 

»آيسنار أبوظبي 2018«، الفائزين بجائزة »االبتكار 
للطلبة«، والتي أقيمت تحت عنوان: »ابتكارك أمان«، 
والتي تمحورت حول أفكار مبتكرة غطت العديد من 

الجوانب األمنية والشرطية.

الكتبي  عبيد  الدكتور  معالي  سموه  كرم  كما 
سفير الدولة لدى أستراليا تقديراً لجهوده المتميزة 
في إنجاح الدورات السابقة من المعرض، وسعادة 
صقر ناصر الريسي سفير الدولة في إيطاليا تقديراً 

لدوره المتميز في التسويق للمعرض في إيطاليا.
»سمو  بجائزة  الفائزين  سموه  تكريم  وشمل 
الرابعة،  دورتها  في  للتميز«  الداخلية  وزير 
وأعضاء األمانة العامة للجائزة، وأعضاء اللجان 
التحكيمية من شركاء ومختصين وخبراء أكاديميين 
من الجامعات المحلية، لجهودهم ودورهم المهم في 
إنجاح مسيرة الجائزة خالل مراحلها الزمنية، وذلك 

خالل احتفال أقيم بنادي ضباط شرطة دبي.
كما شمل تكريم سموه طلبة الدفعة األولى من 
برنامج إعداد وتأهيل المسعفين اإلماراتيين الذين 
تخرجوا من البرنامج الذي أطلقته هيئة اإلسعاف 
كرم  الشارقة، حيث  مع جامعة  بالشراكة  الوطني 
البرنامج  إكمالهم  بعد  وطالبة  طالباً   13 الـ  سموه 

بنجاح لينضموا رسمياً لطواقم اإلسعاف الوطني.
بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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إن ذكرى اليوم الوطني الـ 47 تجسد تاريخاً 
عريقاً وراسخاً في تأسيس هذه البالد المباركة 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  يد  على 
 - المخلصين  إخوانه  مع  نهيان  آل  سلطان 
دوا هذا الكيان الشامخ  رحمهم الله -، الذين وحَّ
تعاليم  من  مستمد  واضح  ومنهج  أساس  على 

ديننا الحنيف وشريعتنا اإلسالمية. 
إننا نفاخر ونعتز بما يحمله هذا اليوم الوطني 
منها  انطلقت  قلوبنا،  على  عزيزة  ذكرى  من 
وتواصلت  المباركة،  والتطوير  البناء  مسيرة 
والعطاء في نهضة شاملة،  الخير  أيادي  بعدها 
بالعهد  المسيرة  وتستكمل  ورخاء..  ووحدة 
الزاهر لسيدي 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 
دبي »رعاه الله«، اللذين سارا على النهج بعزم 
وحزم، ورؤية ثاقبة، وحنكة ظاهرة لغٍد مشرق 
وفاًء   )20121 اإلمارات  )رؤية  واعد  ومستقبل 

لهذا الوطن المعطاء وأبنائه.
نحن في وزارة الداخلية، وبتوجيهات كريمة 
من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
لن ندخر جهًدا لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، 
الخطط  تنفيذ  في  فعال  بشكل  والمساهمة 
المرسومة والتطوير المستمر لألداء، ومواجهة 
الكريمة من  القيادة  لمواكبة تطلعات  التحديات، 
المقدمة، وتفعيل  الخدمات  نطاق  خالل توسيع 
على  والحفاظ  اإللكترونية  الحكومة  في  دورنا 
المكتسبات  وحماية  الوطن،  واستقرار  أمن 

الوطنية التي تحققت على أرضه.

من  اإلمارات  في  الشرطة  جهاز  أصبح  لقد 
وبشهادة  بالعالم  الشرطية  األجهزة  أفضل 
نتيجة  متخصصة،  دولية  وهيئات  منظمات 
للبرامج التدريبية والتأهيلية الحديثة والمتطورة 
له  كان  مما  لمنتسبيها،  الوزارة  توفرها  التي 
أكبر األثر في خلق كفاءات وطنية عالية تواكب 
العصر بما حفل به من تقدم وتطور تكنولوجي 
في المجاالت الشرطية كافة، وتم تزويد وزارة 
الداخلية بأحدث المعدات واآلليات والبرامج التي 
تتعامل  أن  وتستطيع  التطور  تواكب  جعلتها 
منها،  الجريمة وتحد  أشكال وصور  مع جميع 
أصبحت  والمعنوي  المادي  الدعم  وبفضل 
الوزارة بمختلف قياداتها وإداراتها العامة تقوم 
في  بفعالية  وتسهم  وجه  أكمل  على  بدورها 
بها  تنعم  التي  واألمان  األمن  مسيرة  ترسيخ 

دولتنا.
بالتهنئة  أتوجه  أن  المناسبة يشرفني  وبهذه 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
أصحاب  وإخوانهم  المسلحة،  للقوات  األعلى 
حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وإلى  اإلمارات، 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، ونعاهدهم بأن نبقى الجند األوفياء في 
الغالية،  دولتنا  واستقرار  أمن  وتعزيز  حماية 
وكل عام واإلمارات وقيادتها وشعبها بألف خير 

واتحادها بعزة وكرامة وأمن واستقرار.

الفريق سيف عبداهلل الشعفار 
وكيل وزارة الداخلية

نفاخر ونعتز بذكرى اليوم الوطني

وزارة الداخلية
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وقفة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أبناء  يقف 
الثاني من ديسمبر من كل عام  اعتزاز وتقدير، في 
فهو اليوم الوطني للدولة وهي مناسبة وطنية نقف 
فيها وقفة تأمل وإعجاب لهذا الصرح الشامخ الذي 
يتغلب  وأن  والصعاب  العوائق  يتخطى  أن  استطاع 
على التحديات بفضل حكمة القيادة الرشيدة للدولة، 
والتي  وقيادتهم  المواطنين  بين  الوطنية  والوحدة 
ترسخت من خالل السعي المتواصل لتطبيق مبادئ 

الحق والعدل.
المؤسس  وضع  الدولة  لقيام  األول  اليوم  فمنذ 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطـــــان آل نهيان »طيب 
واضحاً  هدفاً  األمارات  حكام  وإخوانه  ثراه«  الله 
يدركون  وكانوا  ورقيها  الدولة  تطوير  وهو  أمامهم 
بحكمتهم بأن بناء الدول وترسيخها يتطلب االهتمام 
اإلنسان  بناء  فكان  التنمية،  محور  وجعله  باإلنسان 
والمحور  الشاغل  الشغل  هو  به  واالهتمام  المواطن 
وذلك  الدولة،  وبناء  االتحاد  مسيرة  في  األساسي 
انطالقاً من إيمان قيادتنا بأن اإلنسان هو محور كل 

عمليه تنمويه جادة.
وأن التقدم الحقيقي والمستمر يعتمد على اإلنسان 
التي  األساسية  الدعامة  يشكل  ألنه  الواعي  المتعلم 
هذا  على  سار  وقد  االتحاد،  عليها  يعتمد  أن  يمكن 
النهج وأكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة 
الله«، حيث  الدولة »حفظه  بن زايد آل نهيان رئيس 
اهتمت الدولة بتوفير المدارس والمعاهد والجامعات 

ومؤسسات التعليم الفني والمهني.
الكبرى  األولوية  وسيبقى  اإلنسان  كان  ولقد 
التي  العليا  والغاية  للوطن  الحقيقية  الثروة  باعتباره 
الجهود واإلمكانات ليصبح  يجب أن ُتسخر لها كل 
إنساناً متسلحاً بالعلم والمعرفة وقادراً على التفاعل 

الخالق مع معطيات العصر ومستجداته وتطوراته.
خاصاً  اهتماماً  أولت  الداخلية  وزارة  أن  كما 
في  العاملين  جميع  كفاءة  ورفع  البشري  بالعنصر 
العمل  بمستوى  لالرتقاء  المختلفة،  الوزارة  قطاعات 
الشرطي ونحن في قطاع الموارد والخدمات المساندة 
سمو  الفريق  سيدي  رؤية  لتحقيق  جاهدين  نعمل 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
المستمر  االهتمام  حيث  من  الداخلية  وزير  الوزراء 
المناصب  لتولي  الوطنية  الكوادر  وتدريب  بتأهيل 
بما  المختلفة  الداخلية  وزارة  قطاعات  في  القيادية 
أجلها  من  وضعت  التي  األهداف  تحقيق  في  يسهم 
إيجاباً  تنعكس  التي  النتائج  أفضل  على  والحصول 

على تحقيق األمن واالستقرار في ربوع الوطن.

يذكرنا  اإلمارات  دولة  في  الشهيد  يوم  أن  كما 
الذين  البواسل  اإلمارات  دولة  أبناء  بمآثر وبطوالت 
ومقدراته،  الوطن  لحماية  مايملكون  بأغلى  ضحوا 
وإنقاذ حياة األبرياء ونجدتهم وتحصين الدولة من 
بشجاعتهم  فضربوا  بها  تحيط  قد  التي  الفتن  كل 

وإقدامهم أروع األمثلة.
الشيخ  السمو  لصاحب  السامية  التوجيهات  إن 
الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، 
تخليداً ووفاًء وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء 
لتظل  أرواحهم،  وهبوا  الذين  البررة  وأبنائه  الوطن 
عالية،  خفاقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  راية 
التوجيه استجابة واسعة من جميع  حيث القى هذا 
دولة  تعيشه  لما  واضحة  ترجمة  وهو  الوطن،  أبناء 
اإلمارات العربية المتحدة من لحمة وتكاتف والتفاف 
أحياء  األبرار  الوطن  فشهداء  الرشيدة  القيادة  حول 
عند ربهم يرزقون وتضحياتهم تظل حية في ذاكرة 

أبناء الوطن واألجيال المقبلة.
في  سيحفظ  الزمن  مر  على  الوطن  تاريخ  إن 
األمثلة  أروع  ضربوا  الذين  الرجال  أولئك  ذاكرته 
وستبقى  للوطن،  فداء  أرواحهم  وقدموا  وأصدقها 
ذكراهم نبراساً يضيء دروب العزة، وإنه لمن دواعي 
الذين  البررة  شهداءنا  نستذكر  أن  والواجب،  الفخر 
ستبقى أسماؤهم وتضحياتهم عالمة خالدة ومضيئة 
العطرة خالدة  في تاريخ اإلمارات، وستظل ذكراهم 
وراسخة في وجدان الوطن أبد الدهر، سيذكرها أبناء 
على  وسترسم  اعتزاز،  وبكل  عام  بعد  عاماً  الوطن 

جبين أبناء وأسر الشهداء وسام الفخر.
والعرفان  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  نرفع 
لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
بن  الشيخ محمد  السمو  وإلى سيدي صاحب  الله« 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
صاحب  وسيدي  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم 
اإلمارات..  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 
مجددين العهد بالوالء ومضاعفة الجهد والعمل من 
وجعل  االتحاد  دولة  مكتسبات  على  الحفاظ  أجل 
والواجب..  الحق  ميادين  في  خفاقة  عالية  رايتها 
سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة 
الخالدة بالخير واليمن والبركات وأن يديم على شعبنا 

العزة واألمن واالستقرار والرخاء واالزدهار.

اللواء سالم علي مبارك الشامسي
 وكيل الوزارة املساعد للموارد  واخلدمات 

املساندة باإلنابة

ال�رصح ال�سامخ

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
مفتش عام وزارة الداخلية 

اأكد �سعادة اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي املفت�س العام لوزارة الداخلية 

اأ�س�س  به  الذي  اليوم  فهو  الكثري،  ال�سيء  مواطن  لكل  يعني  الوطني  اليوم  اأن 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« مع اإخوانه حكام 

الإمارات احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة، بف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل 

وبتوفيقه، وبجهود اأبناء هذا الوطن ودعم القيادة العليا لها اأ�سبحت الإمارات 

واحة اأمن واأمان ينعم بها اجلميع.

واليوم الوطني يعني الإح�سا�س بامل�سوؤولية ورد اجلميل لهذا الوطن املعطاء، 

لنا  ويحق  والت�سحية،  العطاء  هو  فالوطن  للواجب،  واملخل�س  الأمني  والأداء 

جميعًا اأن نفخر بهذا اليوم املجيد.

ويذكرنا  عام،  بعد  عامًا  واإعتزاز  فخر  بكل  الأجيال  تذكره  الوطني  واليوم 

باملا�سي ويب�سرنا بامل�ستقبل الباهر حتت قيادتنا احلكيمة، وهو فر�سة لنوؤكد 

ونثبت الولء واحلب لهذا الوطن الغايل.

وقال اللواء الري�سي اإن دولة الإمارات تنعم بقيادة حكيمة حتر�س على بناء 

الإن�سان وتعمل جاهدة على اأن يجد اإن�سان الإمارات ما يتمناه، فوفرت الدولة 

له بيئة العمل املنا�سبة والبتكار والإبداع، و�سهدت الإمارات نه�سة يف املناحي 

والقطاعات كافة، وخمتلف املجالت حتت قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

اآل نهيان رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ  بن زايد 

حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

التفوق  درجات  واأف�سل  النجاح  مراتب  اأعلى  اإىل  وو�سلت  اهلل«،  »رعاه  دبي، 

يف بناء الإن�سان والقت�ساد والتعليم وال�سحة والعمران وال�سياحة والثقافة 

ويف  واحتياجاته  املواطن  بحياة  تتعلق  متميزة  تنموية  عملية  يف  والإعالم، 

اأرقى  منظومة حياتية متكاملة ب�سورة و�سعت دولتنا يف ال�سفوف الأوىل مع 

دول العامل التي جعلت التنمية امل�ستدامة ركيزة يف �سيا�ستها.

إعداد: أماني اليافعي

الري�سي: 

اليوم الوطني يعني االإح�سا�س 

بامل�سوؤولية ورد اجلميل للوطن

حوار
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خطط طموحة

الداخلية،  وزارة  أن  إلى  العام  المفتش  وأشار 
دائرة  توسيع  في  نجحت  قطاعاتها  وبمختلف 
وخطط  استراتيجيات  من  خطته  بما  منجزاتها 
الشاملة  الوطنية  النهضة  بناء  في  أسهمت  طموحة 
القيادة  توليها  التي  الرعاية  بفضل  وذلك  للدولة, 
البيئة  تهيئة  خالل  من  الشرطة,  لـجهاز  العليا 
المتواصل  للدعم  وكان  الشرطي,  للعمل  المناسبة 
نهيان,  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  من 
نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية، وجهوده 
في تمكين وزارة الداخلية الدور الواضح والبارز في 

رسم صورة مشرفة وحضارية لألداء المتميز.
الذكرى  مع  تتزامن  التي  المنجزات  تلك  وتتمثل 
واالستقرار  األمن  بتعزيز  الوطني  لليوم  الـ47 
للمجتمع ومؤسساته المختلفة وكسب ثقته وتطوير 
في  نوعية  نقلة  شّكلت  التي  خدماتها  وتحسين 

مسيرتها عبر السنوات الماضية. 
المجتمع  أمن  تحقيق  الداخلية،  وزارة  استطاعت 
المفهوم  تتعدى هذا  بل أصبحت  ذاتها،  كغاية بحد 
التقليدي إلى نطاق أوسع وأعمق يتمثل في السعي 
من  »األمن«  عن  المنبثقة  المخرجات  إلى  الدائم 
عمومية الشعور بالغبطة والسعادة والرضا، وتبني 
مجموعة من القيم العامة التي عملت على تعزيزها 
والحفاظ عليها وهي النزاهة واألمانة والشفافية في 
والظروف،  األوقات  جميع  وفي  المستويات  أعلى 
الدولية  والمواثيق  اإلنسان  حقوق  بذلك  مراعية 
الحضاري  والموروث  السمحة  والشريعة  الخاصة 
األصيل للمجتمع المحلي والعادات والتقاليد العربية، 
وملتزمة بتقديم خدمات عادلة ومتطورة وبلباقة لكل 

فئات المجتمع.

خطة ا�سرتاتيجية

االستراتيجية  الخطة  وأهداف  بنود  أهم  وحول 
للعام المقبل، قال اللواء الريسي إن وزارة الداخلية 
أن  على  وفاعلة  قائمة  واضحة  رؤية  وفق  تعمل 
تصبح دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل 
جودة  تعزيز  خالل  من  وسالمة  أمناً  العالم  دولة 
عبر  اإلمارات  مجتمع  في  يعيش  من  لكل  الحياة 

تحقيق األمن والسالمة لهم.
فإن  االستراتيجية  خطتنا  لتحقيق  نعمل  ونحن 
أبرزها  ومن  بها  نتمسك  قيم  عدة  بالوزارة  لدينا 
والعمل  والقيادة  وحقوق  والعدل  واألمانة  الصدق 
الخدمة  تقديم  في  والتميز  واإلبداع  الفريق  بروح 

للجمهور. 
ولدى الوزارة العديد من األهداف االستراتيجية 
ومن  القادمة  األعوام  خالل  لتحقيقها  تسعى  التي 
والسالمة  األمن  من  عالية  درجة  توفير  أبرزها 
اإلمارات  دولة  في  واألصول  والممتلكات  لألفراد 
السريعة  االستجابة  توفير  و  المتحدة  العربية 
في  كافة  المحتملة  الطوارئ  لحاالت  والفعالة 

مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة ونعمل بجد 
للمحافظة على ثقة الجمهور بتقديم خدمات متميزة 
وعالية الجودة ونعمل جاهدين على عقد الشراكات 
المستويين  على  المعنية  القطاعات  مع  والتواصل 

العام والخاص محلياً ودولياً. 
مكتب  استراتيجية  أن  الريسي  اللواء  وذكر 
من استراتيجية وزارة  انطالقاً  العام تقوم  المفتش 
السادس  بالهدف  يتعلق  فيما  خاصة  الداخلية 
)ضمان تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير 
ومن  رقابي  كجهاز  نسعى  كما  والكفاءة(.  الجودة 
خالل عمليات التفتيش والتدقيق الداخلي للتأكد من 
الجريمة  لخفض  الوطنية  األجندة  تحقيق مؤشرات 
وعدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية ورفع 
معدل زمن االستجابة لحاالت الطوارئ. يأتي ذلك 

جهود  مواكبة  على  الداخلية  وزارة  جهود  ضمن 
المضي  نحو  الحثيث  وسعيها  االتحادية  الحكومة 
قدماً في تقديم الخدمات للجمهور بأفضل المعايير 
وأن تصل للجمهور أينما كان وبطريقة مبدعة وآمنة 

وميسرة.

حماية املجتمع

وقدرتها  جدارتها  الداخلية  وزارة  أثبتت  ولقد 
على حمل األمانة وتحقيق األمان المنشود وحماية 
واستطاعت  واالنحراف،  الجريمة  من  المجتمع 
الوزارة بأجهزتها القادرة على المحافظة على األمن 
واالنفتاح على العالم لتحقيق التنمية والرفاه والرخاء 
على  ومقيمين  مواطنين  من  كافة  المجتمع  ألفراد 

أرضها الطيبة.
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الشك أننا أمام تحديات كبيرة وأن مفتاح الوصول 
إلى الحد األقصى لألداء يكمن في قدرتنا على قراءة 
والتأقلم  التكيف  َثمَّ  ومن  واقعها  وفهم  عملنا  بيئة 
معها، وينبغي أن نستمر في استكشاف طرق جديدة 
المجتمع  الواعي مع مختلف فئات  الحوار  لترسيخ 
في  االستمرار  مع  أفراده  لدى  الطمأنينة  ولتوفير 

تلبية حاجاتهم المتغيرة بالشكل المناسب.
ولذلك فإنَّ االستراتيجية األمنية لوزارة الداخلية 
إليه  ونتطلع  المستقبل  نستشــرف  أن  منَّا  تتطلب 
وينبغي أن تكون لدينا اإلرادة واالستعداد للتجاوب 
بمرونة وبشكٍل مناسب لكٍل من المتطلبات المحلية 
والتغييرات التي تحــددها الحكومة وخالل السنوات 
لتغيرات  مستعدين  نكون  أن  يجب  التالية  الخمس 
بسبب  الدولة  في  حدثت  التي  فالتغيرات  كبرى، 
النشاط  في  المطرد  والنمو  العمراني  التوسع 
التجاري وازدياد عدد السكان سوف تضع مهاراتنا 
في إدارة التغيير والقيادة على محك االختبار وفي 
في  دائماً  نبقى  أن  أيضاً  علينا  ينبغي  نفسه  الوقت 
االستقرار  عدم  وضع  لمواجهة  تام  استعداد  حالة 

الدولي في هذا العالم المتقلب.

نقلة نوعية

اإلنجازات  تحقيق  أن  الريسي  اللواء  وأكد 
من  نابع  الداخلية  لوزارة  والمستمرة  المتواصلة 
الشيخ  سمو  الفريق  يوليه  الذي  المباشر  االهتمام 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية، الذي أحدث نقلة نوعية في 

المستمرة  سموه  لتوجيهات  وكان  األمني؛  الفكر 
لمنتسبي الوزارة، بضرورة تطبيق وتفعيل األفكار 
االستراتيجية  الجهود  من  تعزز  التي  المبتكرة، 
واألمني  الشرطي  بالعمل  لالرتقاء  والتطويرية 
كبير  وأثر  إيجابي،  مردود  المستويات،  أفضل  إلى 
وتأكيد  واألمني،  الشرطي  بالعمل  االرتقاء  في 
بالدولة على ضرورة تحقيق  الشرطة  لقادة  سموه 
اإلنجازات ضمن معايير الجودة والتميز، وتجسيداً 
الستراتيجية وزارة الداخلية، والتي تصب في تطوير 
الخدمات واالرتقاء بها وفق المعايير المتطورة؛ بما 
يحقق رضا الجمهور ويزيد ثقتهم بمستوى ومعايير 
تولى  ومنذ  لهم.  المقدمة  المعاصرة  الخدمات 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
القيادة  دفة  وزيرالداخلية  الوزراء  مجلس  رئيس 
لعملية  األساس  بترسيخ  سموه  قام  الوزارة,  في 
بجعلها  ووجه  الوزارة  في  االستراتيجي  التخطيط 
تشهده  الذي  والتطور  التقدم  تالئم  لكي  متجّددة 

اإلمارات. 

اإجناز �سخم

ظل  في  الدولة  في  األمني  االستقرار  وحول 
تشهدها  التي  المتسارعة  والمتغيرات  التطورات 
المنطقة، قال اللواء الريسي إن وزارة الداخلية عملت 
مسخرة  واالستقرار  األمن  على  للحفاظ  جاهدة 
كافة  والمادية  البشرية  اإلمكانيات  الغاية  لتلك 
تطبيق  خالل  من  العلمية  الوسائل  أفضل  ومتبعة 
تلك  وأثمرت  الشاملة  التطويرية  استراتيجيتها 

الجهود بالخير الوفير على الوضع األمني، حيث تعد 
دولة االمارات من أقل دول العالم التي تشهد جرائم 

رغم التنوع السكاني الكبير فيها.
تتعلق  إنجازات  من  الداخلية  وزارة  حققته  ما 
إنجازاً  يعد  الدولة  في  واستقراره  األمني  بالوضع 
الموكلة  الجسام  المهام  لمستوى  يرتقي  ضخماً 
إليها وتمكنت الداخلية من خالل مواكبتها للتطورات 
والمتغيرات المتالحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر 
تتصدى  أن  أمنية مختلفة  ولما يستجد من ظواهر 
عليها  والقضاء  المختلفة  بأشكالها  للجريمة  بكفاءة 

وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية. 
تحقيق  هدفها  واثقة  بخطوات  تسير  الوزارة  إن 
غاياتها في الوصول إلى مجتمٍع أكثر أماناً والحفاظ 
على النظام واألمن والحد من الجريمة وإزالة الشعور 
بالخوف منها واإلسهام في تحقيق العدل باألسلوب 
ن ثقة الجمهور بها وُيحافظ عليها والسعي  الذي يؤمِّ

الدؤوب لتعزيز سيادة القانون.
وفي ختام حديثه دعا سعادة المفتش العام جميع 
منتسبي وزارة الداخلية بهذه المناسبة إلى بذل المزيد 
والمكانة  السمعة  على  الحفاظ  أجل  من  الجهد  من 
العالية التي وصلت إليها الوزارة، وأن يدركوا وهم 
التي تحققت وتتعزز كل يوم  يشاهدون اإلنجازات 
هذه  على  الحفاظ  تجاه  تضاعفت  مسؤوليتهم  بأن 
اإلنجازات التي شكلت نهضة حضارية على الصعد 
كافة، وسيعملون جاهدين ألن يكونوا العين الساهرة 
في الحفاظ على األمن واالستقرار بالدولة وجعلها 

ضمن الدول األكثر أماناً في العالم.
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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اللواء جاسم محمد املرزوقي 
 قائد عام الدفاع املدني في وزارة الداخلية 

قائد عام الدفاع املدين: 

االحتفال باليوم الوطني تعبري 

عن حب الوطن والوالء لقياداته

اأكد اللواء جا�سم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة الداخلية اأن 

الحتفال باليوم الوطني يعد فر�سة حقيقية للتعبري عن حب الوطن والولء 

من  حتقق  مبا  والفخر  بالإمارات  العتزاز  عن  والتعبري  الر�سيدة،  لقياداته 

ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  واأمان  واأمن  وا�ستقرار  ومناء  تقدم 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.

وبهذه املنا�سبة رفع قائد عام الدفاع املدين اأطيب واأ�سدق التهاين والتربيكات 

)حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 

اهلل(، واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، واإىل 

اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات مبنا�سبة الحتفال باليوم الوطني الـ 47.

جا�سم  اللواء  خالله  حتدث   »999« جملة  مع  خا�س  حوار  يف  ذلك  جاء 

لأبناء  الحتفال  ميثله  وما  الوطني  باليوم  البالد  احتفالت  عن  املرزوقي 

ال�سعب الإماراتي، واأمنياته ملنت�سبي القيادة العامة للدفاع املدين يف هذا اليوم، 

كما حتدث عن النه�سة احل�سارية ال�ساملة التي ت�سهدها البالد يف ظل القيادة 

الر�سيدة، وكيف جنحت القيادة العامة للدفاع املدين يف مواكبة تلك النه�سة، 

كما تطرق يف حديثه اإىل اأهم مالمح اخلطة ال�سرتاتيجية للدفاع املدين يف 

عام 2018 ومدى توافقها مع ا�سرتاتيجية احلكومة الحتادية واملحلية ووزارة 

للدفاع  العامة  القيادة  حققتها  التي  الإجنازات  واأهم  اأبرز  الداخلية،متناوًل 

املدين خالل العام اجلاري 2018، واأثر التوجيهات احلثيثة واملتابعة الدوؤوبة 

الوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  �سيف بن  ال�سيخ  �سمو  للفريق 

الداخلية على اأداء جهاز الدفاع املدين والذي كان له الف�سل الأكرب يف حتقيق 

تلك الإجنازات على حد قوله.

 حوار: الرا الظراسي 

حوار
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 االإمارات نه�سة �ساملة 

ونموذج فريد في 

الت�سامح والتعاي�س

لدولة  الوطني  اليوم  لكم  يعني  ماذا   <
اإلمارات العربية المتحدة؟ 

مناسبة  يعد  اإلمارات  لدولة  الوطني  اليوم   -
والمقيمين  الوطن  أبناء  قلوب  على  عزيزة 
والزائرين، وهي الذكرى األهم واألجمل لتشكيل 
بقيادة  واحدة  راية  تحت  اإلمارات  دولة  اتحاد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 
1971، حيث تتجسد روح االتحاد كل عام لترسخ 
معطاء  واحد  لوطن  واالنتماء  بالوحدة  الشعور 
متقدمة  مكانته  لتبقى  خدمته  في  أبناؤه  يتفانى 
بين بلدان العالم كافة، وتأتي االحتفاالت باليوم 
واالعتزاز  والفخر  الحب  عن  للتعبير  الوطني 
بدولتنا الغالية، وبمكتسباتها في المجاالت كافة، 
الشعب  نفوس  في  الراسخة  ومبادئها  وبقيمها 
اإلماراتي، بما تمثله من نموذج حضاري فريد في 
للقيادة  الوفاء  معاني  جسد  والتعايش،  التسامح 

الرشيدة وللوطن.
الحضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   <
القيادة  ظل  في  الدولة  تشهدها  التي  الشاملة 
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وكيف  الله«؟  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
العامة للدفاع  القيادة  الداخلية/  نجحت وزارة 

المدني في مواكبة هذه النهضة ؟
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب   -
بمكانة  يتمتع  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
أبناء  قلوب  في  والوالء  المحبة  من  راسخة 
في  المتعددة  بإنجازاته  أسهم  أن  بعد  اإلمارات، 
وإسعادهم  المواطنين  عن  الحياة  أعباء  تخفيف 
يعود  بما  بهم،  لالرتقاء  اإلمكانات  كل  بتسخير 

بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

مسيرة حافلة
وتابع سموه مسيرة حافلة بالنهضة العمرانية 
واالقتصادية  والصناعية  والتعليمية  والصحية 
وتفوق  لتضاهي  الدولة  مناطق  مختلف  لتطول 
سموه  وواصل  المتقدم،  العالم  دول  من  الكثير 
كافة  المجاالت  في  المستدامة  التنمية  مسيرة 
دول  مع  متميزة  عالقة  المستنير  بفكره  ورسخ 
متقدمة  مكانة  اإلمارات  دولة  تبوأت  العالم حتى 

على مختلف الُصعد. 

النهضة الشاملة
الدفاع  قطاع  أن  إلى  المرزوقي  اللواء  وأشار 
مسيرة  لمواكبة  وساق  قدم  على  يعمل  المدني 
النهضة الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات من 
وأقسامه  بإداراته  العمل  منظومة  تطوير  خالل 
ضباط  من  كافة  بمكوناته  والوصول  كافة 
وضباط صف وأفراد، وآليات ومعدات إلى أعلى 
بناء  وكذلك  األداء،  في  والتميز  الكفاءة  درجات 
المقومات  وإيجاد  الوطنية  والكفاءات  القدرات 
لمواصلة  وتمكينها  وتنميتها  لتحفيزها  الالزمة 

عملية التطوير لهذا القطاع الحيوي وضمان تميزه 
مع  يتناسب  وبما  العالمية  المعايير  أرقى  وفق 
المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة اإلمارات على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
الخطة  وأهداف  بنود  أهم  هي  ما   <
المدني  للدفاع  العامة  للقيادة  االستراتيجية 
استراتيجيتكم  تواكب  وكيف  المقبل؟  للعام 
والمحلية  االتحادية/  الحكومة  استراتيجية 

ووزارة الداخلية؟
المدني  للدفاع  العامة  القيادة  استراتيجية   -
تقوم أساساً على ما جاء في الخطة االستراتيجية 
بوعي  متمثلة  نبيلة  أهداف  من  الداخلية  لوزارة 
الشامل  المدني  الدفاع  لمفهوم  عميقين  وإدراك 

الجاهزية  توفير  خالل  من  المختلفة،  بأبعاده 
المناسبة من قوى بشرية مدربة ومؤهلة وآليات 
ومعدات متطورة لتنفيذ الواجب باحترافية وأداء 
والممتلكات،  األرواح  وإنقاذ  لحماية  موجه  مميز 
وتكاملية  بتشاركية  الوطنية  المقدرات  وصون 
االستراتيجية  وهذه  كافة،  الدولة  مؤسسات  مع 
الحكومة  استراتيجية  مع  ومضموناً  تتفق شكالً 
بجد  نعمل  جميعاً  ونحن  والمحلية،  االتحادية 
واجتهاد كل من موقعه للحفاظ على المكتسبات 
ونحن  االتحادية  المسيرة  حققتها  التي  الوطنية 
ملتزمون بالوالء والطاعة لقيادتنا الرشيدة بقيادة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة »حفظه الله«.
سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  كان   <
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
الفضل  بالتأكيد  الداخلية  الوزراء وزير  مجلس 
األكبر في تحقيق اإلنجازات التي حققها الدفاع 
إنجازات  وأهم  أبرز  برأيكم  هي  وما  المدني، 

الدفاع المدني في عام 2018؟
- إن التوجيهات السديدة للفريق سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الكفيلة  اإلجراءات  باتخاذ  الداخلية  الوزراء وزير 
بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها، من 
خالل توظيف جميع اإلمكانات والتقنيات الحديثة 
البشري،  العنصر  وتأهيل  األمثل،  التوظيف 
وسرعة االستجابة والجاهزية والتوعية، وتعزيز 
جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، كان 
له األثر األكبر في خفض نسب الحرائق وتحقيق 

األهداف المنشودة.

»حصنتك«
يعد أهم إنجازات عام 2018 هو إطالق مشروع 
للمنازل  بالحرائق  المبكر  لإلنذار  الذكي  النظام 
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جاء  الذي  »حصنتك«  التجارية  والمحال  والفلل 
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  لتوجيهات  تنفيذاً 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
باإلسراع في ربط المنازل والفلل السكنية بنظام 
المدني،  الدفاع  عمليات  غرف  مع  المبكر  اإلنذار 
متكامل  آلي  نظام  أكبر  »حصنتك«،  يعد  حيث 
في المنطقة لإلنذار والتدخل السريع في حاالت 
العامه  والسالمة  بالحريق  تتعلق  التي  الطوارئ 
التجارية  والمحال  السكنية  والفلل  المنازل  في 
من خالل شراكة بين وزارة الداخلية، ومؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت، وشركة إنجازات، مستخدماً 
بأنظمة  وربطها  التقنية،  األجهزة  أحدث  بذلك 
كواشف الدخان والحرارة والحريق لضمان نقل 
لغرفة  ثوان  في غضون  لحالة طوارئ  إنذار  أي 
العمليات بصورة تلقائية، والتي ستعمل بدورها 
على إرسال المساعدة المناسبة إلى موقع الحادث 
فوراً بعد التأكد من صحة اإلنذار من دون الحاجة 
الجمهور،  من  الحريق  لحوادث  البالغات  لتلقي 
حيث يمتلك النظام الجديد القدرة على تحديد حالة 
الطوارئ وموقعها بدقة، وبالتالي سرعة وصول 

المركبات واآلليات الى المكان المتضرر.

الطائرة بدون طيار
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  لرؤية  تحقيقاً 
حكومية،  عادة  االبتكار  يكون  بأن  المتحدة 

تم  راسخة  مؤسسية  وثقافة  يومية،  وممارسة 
تشكيل فريق عمل من القيادة العامة للدفاع المدني 
إمكانيات  تطوير  على  للعمل  اإلقليمية  واإلدارات 
الدفاع المدني الستخدام الطائرة بدون طيار في 
إخماد الحرائق في المباني شاهقة االرتفاع، وعمل 
الدراسات الالزمة لتطوير الطائرة في مجال تحليل 
خالل  من  المباني  بحرائق  الخاصة  المعلومات 
إدخال وإستخدام أنظمة ذكية متطورة للكشف عن 
أماكن األشخاص المحصورين في موقع الحريق، 
والتعرف على أماكن تمركز الدخان والنيران، إلى 
في  طيار  بدون  الطائرة  إمكانيات  تطوير  جانب 
مجال مكافحة النيران والسيطرة عليها وإخمادها.

أفضل فريق عمل
وفي إطار تحقيق األهداف المرجوة للسياسات 
الشيخ  سمو  الفريق  بها  وجه  التي  والمبادرات 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
آمنة  عمل  بيئة  خلق  في  الداخلية  وزير  الوزراء 
والجودة،  واالبتكار  التميز  على  تشجع  مستقرة 
في  والسالمة  الوقاية  معدالت  أعلى  وتحقيق 
القيادة  تمكنت  الدولة،  امتداد  على  كافة  المواقع 
وزير  بجائزة  الفوز  من  المدني  للدفاع  العامة 
أفضل  فئة  الرابعة  دورتها  في  للتميز  الداخلية 
الدفاع  »أكاديمية  مشروعها  عن  عمل  فريق 
المدني«، ويعد هذا الفوز من أهم اإلنجازات التي 

حققتها القيادة العامة للدفاع المدني خالل العام 
الجاري 2018.

هندسة احلرائق
العامة  القيادة  الداخلية  وزارة  أبرمت  كذلك 
للدفاع المدني في العام نفسه مع جامعة خليفة 
للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد وورسيستر للعلوم 
تفاهم  مذكرة  المتحدة  الواليات  في  التطبيقية 
تهدف تشكيل لجنة تنظيمية بين األطراف الثالثة 
تعليمية في هندسة  برامج  وأداء  وتنفيذ  لتطوير 
في  والسالمة  والصحة  الحرائق  من  الحماية 
الطالب  لدعم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
االتفاق  وكذلك  والخاص،  العام  القطاعين  من 
على دراسة مشاريع البحوث المتعلقة بالهندسة 
الخاصة بالحماية من الحرائق والصحة والسالمة، 
مناهج دراسية في مجال  إنشاء  ودراسة فرص 
هندسة الحماية من الحرائق والصحة والسالمة 

في دولة االمارات.

تداول أسطوانات الغاز
القيادة  أن  المدني  الدفاع  عام  قائد  وأضاف 
الجاري  العام  قامت خالل  المدني  للدفاع  العامة 
بترخيص  الخاصة  اإلجراءات  باستعراض 
الشركات العاملة في مجال تداول وتوزيع وتعبئة 
إسطوانات الغاز البترولي المسال، وحوكمة تلك 
األسواق  في  تداولها  عدم  وضمان  اإلجراءات 

> »حصنتك«، أكبر نظام آلي لحماية األرواح 
والممتلكات

لمكافحة  اآللي  اإلطفائي  خدمة  إدخال   <
الحرائق

> تطوير الطائرة بدون طيار إلخماد حرائق 
األبراج

> تنفيذ برامج تعليمية في هندسة الحماية 
من الحرائق

وتعبئة  وتوزيع  لتداول  جديدة  إجراءات   <
إسطوانات الغاز المسال

السالمة  اشتراطات  تطبيق  نسبة   %100  <
بالمنشآت الجديدة

> إطالق 24 خدمة ذكية عبر التطبيق الذكي 
لوزارة الداخلية

> 20 حملة توعوية تستهدف شرائح مجتمع 
اإلمارات كافة

والسالمة  الوقاية  مهندسي  تأهيل   <
NFPA لالعتماد الدولي

    إنجازات الدفاع المدني
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بشكل عشوائي ومن دون الحصول على موافقة 
من الجهات المختصة في الدولة.

اإلطفاء اآللي
وأكد قائد عام الدفاع المدني أن إدخال خدمة 
باستخدام  الحرائق  ومكافحة  اإلطفاء  وتقنيات 
رجل اإلطفاء اآللي )الثيرمايت( من أهم إنجازات 
إلى  الذكية  التقنيات  أحدث  بذلك  لتنضم   ،2018
بالدولة،  المدني  الدفاع  ومعدات  آليات  أسطول 
حيث يقوم اإلطفائي اآللي بعملية مساندة لرجال 
اإلطفاء من خالل تمكنه من الوصول إلى المناطق 
الخطرة في موقع الحريق والتي يصعب وصول 

العنصر البشري إليها.

24 خدمة ذكية

الداخلية  وزارة  أعلنت  أيضاً   2018 عام  وفي 
الريادة  على  للحفاظ  المتميز  لنهجها  واستكماالً 
الذكي  تطبيقها  عبر  ذكية  خدمة   24 إطالق 
التي  بالخدمات  مرتبطة  وجميعها   )MOI UAE(
ولتشمل  المدني،  للدفاع  العامة  القيادة  تقدمها 
أفراد  المتعاملين كافة من  الخدمات شرائح  هذه 
وشركات مما يشّكل نقلة نوعية في عدد وطريقة 
فئات  متناول جميع  لتصبح في  الخدمات  تقديم 

المجتمع.
 

االعتماد الدولي
كما تم خالل عام 2018 تأهيل مهندسي الوقاية 

والسالمة لالعتماد الدولي NFPA، واعتماد خطة 
والمنشآت  للمباني  المفاجىء  للتفتيش  متكاملة 
التفتيش  لعمليات  استراتيجي  مؤشر  عمل  مع 
ضابط  ويقوم  سنوي  ربع  بشكل  قياسه  يتم 
بالتفتيش  الورديات  أفراد  مع  المختص  المركز 
المنشآة وتوعيتهم في ما يختص بااللتزام  على 
بإجراءات الوقاية والسالمة، وفي سياق ذلك تم 
تطبيق إشتراطات الوقاية والسالمة على المنشآت 
الجديدة في الدولة بنسبة 100%، وذلك عبر تطبيق 
اعتمادها  تم  التي  اإللكتروني  المهندس  مبادرة 
المنطقة  مستوى  على  األولى  وتعد  مؤخراً 

والشرق األوسط.

اجلانب التوعوي
العامة  القيادة  تعمل  التوعوي  الجانب  وفي 
للدفاع المدني على إعداد برنامج توعوي يشمل 
الوعي  وترسيخ  لتعزيز  كافة  المجتمع  أفراد 
وذلك  األسر،  بين  السالمة  وسلوكيات  الوقائي 
يتم  باالستمرارية  تتصف  توعوية  وسائل  عبر 
بثها ونشرها في مختلف وسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.
»رياض  في  السالمة  حملة  استحداث  وتم 
في  المقيمة  الجاليات  توعية  وحملة  األطفال« 
عشرة  ثماني  إطالق  مع  جنب  إلى  جنباً  الدولة، 
وكاشف  المبنى،  إخالء  ثقافة  تناولت  حملة، 
وسالمة  الحوادث،  حول  والتجمهر  الدخان، 
استخدام محطات البترول، ودورات لنشر الثقافة 

في  السالمة  وحملة  البيوت،  ربات  بين  الوقائية 
والمطاعم،  المطابخ  في  والسالمة  المدارس، 
وحملة  البحري،  النقل  وسائل  في  والسالمة 
حمالت  جانب  إلى  الشتوية  والمخيمات  الشتاء، 
النقل،  ووسائل  المساجد،  وآئمة  اآلمن،  الحج 
وحمالت بيتي أمن، ومطبخي آمن، وخيمتي آمنة، 
خطة  ضمن  وذلك  آمنة،  وسيارتي  آمن،  وطفلي 
التوعية الرئيسة للقيادة العامة للدفاع المدني لعام 
2018 تعزيزاً للشراكة الناجحة مع فئات المجتمع 

ومؤسساته.

> ما هي توجيهاتكم وأمنياتكم ملنتسبي 
القيادة العامة للدفاع املدني في اليوم الوطني؟

- بداية نبارك لجميع العاملين في قطاع الدفاع 
المدني بالدولة من ضباط وضباط صف وأفراد 
مشاركتهم في االحتفال باليوم الوطني، ونتمنى 
في هذه المناسبة العزيزة أن يصبح العمل الجاد 
والتميز منهجية عمل في نفوس منتسبي الدفاع 
المدني لتحقيق أفضل معدالت الوقاية والسالمة 
وأن  المجتمع،  ألفراد  متميزة  خدمات  وتقديم 
تكون المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف القيادة 
العامة للدفاع المدني، واالجتهاد وبذل المزيد من 
غاية  اإليجابية  الطاقات  بأقصى  والعمل  الجهد، 
الجميع لحماية األرواح والممتلكات والمكتسبات 
وطموحات  آلمال  تحقيقاً  الوطنية،  واإلنجازات 
القيادة الرشيدة بأن تكون اإلمارات الرقم واحد 

في المجاالت كافة. 

طورنا الدفاع 

المدني وفق 

المعايير العالمية 

الحديثة
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قيادات �سرطية

الثاين من دي�سمرب..ميالد اأعظم

 جتربة احتادية يف تاريخنا املعا�رص

اللواء محمد خلفان الرميثي 
قائد عام شرطة أبوظبي

قال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد 
كانت  مهما  البدايات  إن  أبوظبي  شرطة  عام 
والعزيمة  باإليمان  لكنها  حياتنا،  في  شاقة 
في  نتذكرها  مضيئة  نقطة  تصبح  واإلرادة 
كانت  مهما  الميالد  ولحظة  البعيد،  المستقبل 
صعبة إال أنها مع مرور الزمن تصبح إنجازاً 

فريداً في تاريخنا. 
اليوم  بمناسبة  كلمة  في  معاليه  وأضاف 
اإلمارات  لدولة  واألربعين  السابع  الوطني 
العربية المتحدة، إن الحلم الذي راود المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
والعزيمة  اإلرادة  لوال  ليتحقق  يكن  لم  ثراه« 
بأهمية الهدف الذي سعى إليه القائد المؤسس 
زايد الخير ليحققه في بناء أعظم دولة عصرية. 
وأكد معاليه أن الثاني من ديسمبر 1971 كان 
بداية حقيقية لميالد أعظم تجربة اتحادية في 
تاريخنا المعاصر يوم يسجله التاريخ بحروف 
وإخوانه  الخير  زايد  وإرادة  لعزيمة  نور  من 
أصحاب السمو حكام اإلمارات )المؤسسين(، 
الذين آمنوا بفكرة االتحاد وتعاضدوا من أجل 
تحقيق هذا الحلم بالتركيز على توفير الحياة 
على  واصلوا  الذين  اإلمارات  ألبناء  الكريمة 
والعطاء  الخير  مسيرة  المؤسس  القائد  نهج 

والتقدم.
الظافرة  االتحاد  مسيرة  أن  إلى  وأشار 
ودعم  برعاية  نفسها  الوتيرة  على  مضت 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
الله«، وإخوانه أصحاب  الدولة »حفظه  رئيس 
المجلس األعلى لالتحاد حكام  السمو أعضاء 
اإلمارات بنفس العزيمة واإلرادة لتجني ثمار 
غرس زايد الخير وتعزز مكانة دولتنا الحبيبة 
الخريطة  على  العظمى  المتقدمة  الدول  بين 

العالمية.
قمر  أول  سات«  »خليفة  إطالق  إن  وقال: 
من  واحداً  يعد  إماراتية  بسواعد  صناعي 
أبرز اإلنجازات التي حققتها قيادتنا الرشيدة 

المستقبل،  واستشراف  التطورات  لمواكبة 
شباب  قدرات  المتفرد  اإلنجاز  هذا  ويؤكد 
مؤشرات  في  الريادة  تحقيق  على  اإلمارات 

التنافسية. 
ولفت معاليه إلى أن مسيرة العمل الشرطي 
القيادة الرشيدة  واألمني بفضل رعاية ودعم 
فقد  معاصرة،  برؤية  المستقبل  إلى  تتطلع 
2057 وتضم  أبوظبي مئويتها  أنجزت شرطة 
أمنياً يعتمد على الذكاء  أكثر من 50 مشروعاً 
كما  التكنولوجي،  والتطور  االصطناعي، 
أسهمت الشرطة ووفقاً للمؤشرات اإلحصائية 
ضمن  أبوظبي  إلمارة  الريادة  تحقيق  في 
مؤشر  تصدرت  حيث  العالمية،  التنافسية 
أكثر المدن أماناً بالعالم وفق تقرير »نومبيو« 
 333 على  متقدمة  نقطة   13.45 بـ  األمريكي 

مدينة حول العالم.
وأوضح أنه على المستوى االتحادي حققت 
على  الدولة  بحصول  جديداً  إنجازاً  بالدنا 
لقضاء  أماناً  البلدان  أكثر  بين  الثاني  المركز 
على  نقطة   6.6 محققًة  العالم،  في  العطالت 
المؤشر العام، وفقاً لتقرير حديث صادر عن 
موقع »Which« البريطاني لإلحصاءات والذي 
بين بوضوح أن معدالت الجريمة في اإلمارات 

تعتبر من بين األقل في العالم.
ورفع معاليه بمناسبة اليوم الوطني أسمى 
صاحب  مقام  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الشيخ  السمو  الله«، وصاحب  »حفظه  الدولة 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  المسلحة  للقوات 
للوطن  والوفاء  الوالء  مجدداً  اإلمارات  حكام 
وقيادته الرشيدة على المضي نحو المزيد من 

الريادة في دولتنا الحبيبة.

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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اعتبر سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي 
مدير عام شرطة أبوظبي ذكرى اليوم الوطني 
على  والوطن  للقيادة  والوالء،  للعهد  تجديداً 
بذل الغالي والنفيس لبالد الحضارة والتقدم 
واثقة  بخطوات  تخطو  وهي  العزة  إمارات 
مستقبل  الستشراف  انطالقتها  في  وثابتة، 

التطوير والحداثة.
الثاني من ديسمبر من عام  أن  وأضاف: 
وإنما  األيام  كسائر  عاديا  يوماً  ليس   1971
من  بحروف  التاريخ  سجله  فريد  يوم  هو 
تتناقلها األجيال لتحتفي  نور وشعلة ضوء 
بأهم إنجاز بقيام دولة االتحاد، دولة العزة 

والكرامة والمجد.
تعتبر  الوطني  اليوم  ذكرى  أن  وأكد 
عم  الذي  والتطور  والعطاء  للخير  انطالقة 
مشهوداً  تاريخياً  ويوماً  اإلمارات،  أرجاء 
سطعت فيه شمس اإلمارات لتضيء جنبات 
له  المغفور  دعائمها  أرسى  مسيرة  الكون، 
»طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانه  ثراه«  الله 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس 
والتطور  الريادة  لتسجل  )المؤسسون( 
درب  على  وسار  وعالمياً،  إقليمياً  لإلمارات 
الخير، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
الذي  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

على  والرفعة  واالزدهار  للتقدم  الوطن  قاد 
مختلف المستويات والصعد كافة. 

الغالية  الذكرى  هذه  وفي  إننا  وقال: 
العزيز  ووطننا  قيادتنا  نعاهد  قلوبنا  على 
العامة  القيادة  في  جهودنا  مواصلة  على 
بالدنا،  وأمان  أمن  لحماية  أبوظبي  لشرطة 
أرجاء  في  واالستقرار  الطمأنينة  ونشر 
واآلمال  التطلعات  وتحقيق  العزيز  الوطن 
تنشر  بقلوب  بالدنا،  في  مشرق  لمستقبل 
الخير  زايد  من  تعلمنا  كما  والعطاء  المحبة 
عام  مدير  ورفع سعادة  الرشيدة.  وقيادتنا 
شرطة أبوظبي بهذه المناسبة الغالية أسمى 
مقام صاحب  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«، 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب 
السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 
العربية  اإلمارات  لدولة  متمنياً  اإلمارات، 
تحت  والريادة  التقدم  من  مزيداً  المتحدة 
ظل قيادتهم الرشيدة.. وكلنا فداك يا وطننا 

العزيز.

الثاين من دي�سمرب يوم فريد 

ي�سجله التاريخ بحروف من نور

اللواء مكتوم علي الشريفي 
مدير عام شرطة أبوظبي
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اللواء عبداهلل خليفة املري
 قائد عام شرطة دبي

قائد عام �رصطة دبي:

 االإمارات منوذج ناجح للدول 

ووجهة اقت�سادية و�سياحية

اليوم  اأن  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  املري  خليفة  عبداهلل  اللواء  �سعادة  اأكد 

ا�ستكمال  على  العهد  جندد  فيه  ومواطنة،  مواطن  لكل  تاريخي  يوم  الوطني 

امل�سرية التنموية والنه�سوية لدولة الإمارات العربية املتحدة، يوم نعزز فيه 

ورفاهية  بحب  اأبناءها  احت�سنت  وقيادة  لدولة  والنتماء  بالولء  �سعورنا 

اأن  47 للدولة،  الـ  999 مبنا�سبة اليوم الوطني  و�سعادة، واأو�سح يف حواره مع 

روؤية �سرطة دبي ت�ستند اإىل حتقيق ريادة �سرطية وممار�سة ابتكارية خلدمات 

اآمنة،  اإ�سعاد املجتمع، مدينة  اأهدافها ال�سرتاتيجية يف  اأمنية ذكية، وتتمثل 

والبتكار يف اإدارة املوارد، كما اأنها حري�سة على مواكبة التوجهات احلكومية 

يف  احلكومة  ا�سرتاتيجيات  تواكب  ا�سرتاتيجيات  اإطالقها  ذلك  ومن  كافة، 

جمالت متعددة.

حوار: خالد الظنحاني

قال اللواء المري إن اليوم الوطني يوم تاريخي 
لكل مواطن ومواطنة، فيه نجدد العهد على استكمال 
اإلمارات  لدولة  والنهضوية  التنموية  المسيرة 
بالوالء  شعورنا  فيه  نعزز  يوم  المتحدة،  العربية 
بحب  أبناءها  احتضنت  وقيادة  لدولة  واالنتماء 
ورفاهية وسعادة، ولم تبخل يوما بعطائها وكرمها 
ورؤيتها المستقبلية المشرقة الرامية ليكون شعب 
اإلمارات األسعد واألذكى في العالم الذي تتسارع 

نبضاته كل يوم.
إن واجبنا أن نخلّد هذا اليوم التاريخي ونمّجده 
لهذه  الحقيقي  الميالد  فهو  األقوال،  كما  باألفعال 
والقوة  والرأي  الراية  توّحدت  فيه  الفتية،  الدولة 
ترابطنا  يزيد  عام  كل  به  واحتفالنا  والعزيمة، 
في  والمحبة  الوحدة  مشاعر  ويرّسخ  وتماسكنا 

نفوسنا ونفوس أجيال المستقبل.

العربية  اإلمارات  دولة  أن  المري  اللواء  وأكد 
المتحدة بقيادتها الرشيدة أثبتت فعاليتها وقدرتها 
واضعة  الحديث،  العصر  تحديات  مواكبة  على 
استراتيجيات تنموية وتطويرية شاملة في مختلف 
والسياحية،  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت 
وخير دليل على ذلك تبوؤها مراكز أولى وأخرى 
متقدمة في أغلب التصنيفات والمؤشرات العالمية، 
وهو ما جعل منها نموذجاً ناجحاً لكثير من الدول 
إمارة  فإن  وبالطبع  وسياحية،  اقتصادية  ووجهة 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قائدها  برؤية  دبي 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
تواكب  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
ونحن  كافة،  الصعد  على  الدولة  استراتيجيات 
بدورنا في شرطة دبي نعمل وفقاً لتلك التوجهات، 
واضعين خططاً ومبادرات واستراتيجيات لالرتقاء 

بالتنافسية العالمية لإلمارة والدولة.
الخطة االستراتيجية  أهم بنود وأهداف  وحول 
لشرطة دبي في 2019، قال اللواء المري إن رؤية 
شرطية  ريادة  تحقيق  إلى  تستند  دبي  شرطة 
وتتمثل  ذكية،  أمنية  لخدمات  ابتكارية  وممارسة 
مدينة  المجتمع،  إسعاد  في  االستراتيجية  أهدافها 
يتحقق  وحتى  الموارد،  إدارة  في  واالبتكار  آمنة، 
ذلك البد أن نعزز شعور األفراد باألمن واألمان، 
الداخلي  المجتمعين  وإسعاد  الشرطة،  في  والثقة 
وخفض  الجريمة،  معدالت  وخفض  والخارجي، 
للحاالت  واالستجابة  الطرق،  حوادث  وفيات 
الطارئة، وإدارة األزمات والكوارث، وإدارة الموارد 
البشرية والمالية والتقنية، وكل تلك األهداف تأتي 
دبي  لحكومة  االستراتيجية  الخطة  مع  تماشياً 
2021 والتي تتعلق بستة محاور تتمثل في األفراد، 

حوار
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االقتصاد،  الحكومة،  المعيشية،  التجربة  المجتمع، 
المكان.

مواكبة  على  حريصة  دبي  شرطة  أن  كما 
إطالقها  ذلك  ومن  كافة،  الحكومية  التوجهات 
في  الحكومة  استراتيجيات  تواكب  استراتيجيات 
مجاالت عدة، منها الذكاء االصطناعي واستشراف 
واألمن  والسعادة  النظيفة  والطاقة  المستقبل 
جهازنا  قدرات  تعزيز  شأنه  من  وهذا  واالبتكار، 
وحرفية  وفاعلية  بكفاءة  التعامل  على  الشرطي 
المجتمع  أو  الفرد  أمن  يخص  ما  كل  مع  عالية 
الحديث وتحدياته،  العصر  وبصورة ذكية تواكب 
السيما مع تحقيق إمارة دبي معدالت مرتفعة في 

نمو االستثمارات واالقتصاد والسياحة.
تواكب  دبي  شرطة  أن  المري  اللواء  وأكد 
وتطمح  وعملياتها،  نهجها  في  الحكومة  توجهات 
الحكومة في مجال استشراف  إليه  إلى ما تطمح 
وتعزيز  االصطناعي،  للذكاء  والتحول  المستقبل 
األمن واألمان، وإسعاد أفراد المجتمع، والوصول 
المرورية، كما  الحوادث  إلى نسبة صفر في عدد 
في  الريادة  تحقيق  على  دبي  شرطة  تحرص 
المجاالت كافة، بما يحقق الرؤى واالستراتيجيات 
من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تكون  بأن 
فإن  وبالطبع  وسالمة،  أمناً  العالم  دول  أفضل 
القيادة العامة لشرطة دبي تعمل تحت مظلة وزارة 
سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  ووفقاً  الداخلية، 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
واألمان،  األمن  لتعزيز  الداخلية،  وزير  الوزراء 
لمواجهة  األمثل  والجاهزية  الطرق،  أمن  وضبط 
األزمات والكوارث، وضمان تقديم خدمات متطورة 
ذكية وسريعة لجمهور المتعاملين بكفاءة وشفافية 

وتميز.

عيون
وحول أبرز وأهم إنجازات شرطة دبي في عام 
2018 قال سعاد القائد العام لشرطة دبي إن أهم 
الذي  »عيون«  إطالق مشروع  هو  اإلنجازات  تلك 
الحكومي  القطاع  من  استراتيجيين  شركاء  يضم 
هيئة  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  دبي،  بلدية  مثل 
االتصاالت،  تنظيم  هيئة  والمواصالت،  الطرق 
بن  محمد  مركز  األمنية،  الصناعة  تنظيم  هيئة 
من  وشركاء  الذكية،  دبي  ومكتب  للفضاء  راشد 
القطاع االستراتيجي مثل مجموعة نخيل، مجموعة 
التجاري،  المركز  العقارية،  ميراس، مجموعة دبي 

القرية العالمية، دبي العقارية ومدينة جميرا.

جميع  واستخدام  بتركيب  المشروع  ويختص 
وعمل  دبي،  إمارة  مستوى  على  الكاميرات 
في  للنظر  المناطق  جميع  على  ميدانية  دراسة 
األمن  يحقق  بما  الكاميرات  لنظام  احتياجها  مدى 
دبي  إمارة  وأن  السيما  المنطقة،  في  والسالمة 
تمتلك أفضل التقنيات المتطورة بأنظمة الكاميرات 
في  األهداف  تحقيق  من  األمن  رجال  ُتمكن  التي 
المخالفات  ومراقبة  الجرائم،  من  الحد  خطط 
الذي  األمر  المرورية،  الحوادث  ورصد  القانونية، 
يعزز الشعور باألمن لدى جميع القاطنين في إمارة 
دبي، كما يسهم المشروع في إظهار الدور البارز 
لدى الشركاء في توفير اإلمكانيات والخبرات التي 
كان لها دور مهم في توفير جميع الموارد التقنية 
أهداف  إنجاز  في  المساهمة  وبالتالي  والبشرية 

المشروع.

مبادرات نوعية
من  عدداً  الماضية  الفترة  خالل  أطلقنا  كما 
المبادرات النوعية، والتي القت صدى واسعاً، مثل 
 26 بين  من  واحداً  يعد  الذي  أفراد«  بال  »شرطة 
24 جهة حكومية في  به  تقدمت  معتمداً  مشروعاً 
التي تشرف   »10 اكس  »دبي  لمبادرة  دبي  إمارة 
عليها مؤسسة دبي للمستقبل، وتندرج تحت هذه 
الطائر  المنطاد  هي  األولى  مبادرات،   3 المبادرة 
ويتم من خالله رصد الحوادث المرورية والجرائم 
كافة في إمارة دبي ويحتوي على كاميرات خاصة 
والحركات  والمشتبهين  الجرائم  جميع  ترصد 
العمليات  لغرفة  مباشرة  نقلها  ويتم  المرورية 
والذي وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
لإلمارة، بضرورة االنتهاء منه في غضون سنتين.
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ذكاء اصطناعي
والمبادرة الثانية تتمثل في مشروع مركز شرطة 
في دورية يتم فيها استخدام الذكاء االصطناعي، 
ويتم فيها توجيه الدورية لالنتقال إلى مكان الحدث 
يساعد  ما  وهو  بشري  تدخل  دون  من  مباشرة 
أفراد الشرطة في عملهم اليومي ويعطي الفرصة 
للتنبؤ بالجرائم، كذلك مراكز الشرطة الذكية التي 
تعمل من دون موظفين، إلى جانب جوائز عالمية 
البالتينية  الفئة  حصدتها شرطة دبي مثل جائزة 
على  وحصولنا  األوروبية،  الجودة  منظمة  عن 
منظمة  للتدريب من  العامة  اإلدارة  اعتماد  شهادة 
»كواليفاي« كمركز تدريب دولي، والجائزة الذهبية 
العالمية للتميز من االتحاد الدولي للعالقات العامة، 
وجائزة الفكرة االبتكارية عن فئة »البصمة الوراثية 
الذكرية«، من فريق التميز والريادة في شرطة دبي 
للجودة  العالمي  المؤتمر  خالل  حصدها  والتي 
والتحسين الذي تنظمه الجمعية األمريكية للجودة 

سنوياً في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية.

مناهج تكتيكية
وحول الوضع األمني للدولة في ظل التطورات 
والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، قال 
اللواء المري إن شرطة دبي أسست مناهج تكتيكية 
في عملياتها الجنائية حيث اتبعت أساليب متطورة 
في مجال الوقاية األمنية وكشف الجريمة، ومن ذلك 
فقد تم إنشاء آليات متخصصة في عمليات الربط 
لمعرفة  تقود  والتي  الجريمة  ألساليب  الجنائي 
حدوثها  وأسباب  التسلسلية  الجريمة  مرتكبي 
وبالتالي اتخاذ االحترازات األمنية المناسبة لمنع 
وقوعها وتقليل فرص ارتكابها، كما تم إنشاء مركز 
خاص بالتحليل الجنائي للجريمة وخصص دوره 
في تحليل البيانات الواردة من مجريات ما حدث 

واالطالع على حذافير البالغات ويقوم فريق العمل 
تفيد  التي  االستنتاجات  وتحديد  البيانات  بتحليل 
للحد  كان  بناء خططها سواء  الميدانية في  الفرق 

من الجريمة أو كشف الجريمة المجهولة.
أيضاً تم تنفيذ برامج مخصصة لتحقيق منهجية 
بحيث  استغاثة  أو  نداء  ألي  االستجابة  سرعة 
الحادث في وقت وجيز ال  الوصول لمكان  يكون 
فرق تخصصت  عدة  تكوين  وتم  الدقائق،  يتعدى 
في الحسم الميداني بالتدخل السريع لمنع الجريمة 
إعدادها  تم  فرق  وهي  مرتكبيها  على  والقبض 

بدرجة عالية من الجاهزية.
وتعمل بنظام التفرغ الدائم، وتعتبر نتائج أدائها 
إلى  هذا  مهامها،  جميع  في  ونجحت  جداً  ممتازة 
التي يتم تنفيذها وتطوير  البرامج  جانب تحسين 
للتحريات  العامة  اإلدارة  مستوى  على  أدائها 
الشرطة، وهي برامج  الجنائية ومراكز  والمباحث 

وأبرزها  واإلدارية  الميدانية  بالعمليات  تتعلق 
برنامج الجزر األمنية، وعين الشرطة، برنامج أمن 
وبرنامج  إنذار،  برنامج  وجوه،  برنامج  المساكن، 
التي  البرامج  من  وغيرها  الضحايا  مع  التواصل 
تنفذ في مراكز الشرطة ونراها جميعاً تحقق نتائج 
أوسع،  بشكل  لتطويرها  بنا  دفع  مما  ملموسة 
كذلك تطوير وابتكار آليات وبرامج جديدة تتعلق 
بحماية المرأة والطفل في إطار أمني أسري، واتباع 
لضمان  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  خطوات 
إسعاد األفراد و األسر التي تقع ضحايا للجرائم 

أو ضحايا المجتمع أهمها أمن المدارس.

استراتيجيات مستقبلية
من  دبي  شرطة  قيادة  منظومة  تخل  لم  كذلك 
بناء استراتيجيات مستقبلية بدأت في تنفيذ المهام 
المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي للمستقبل القريب 
للتنبؤ  مخصص  برنامج  يوجد  حيث  للجريمة 
المرتكبة  الجريمة  بيانات  بقراءة  يقوم  بالجريمة 
نهج  حسب  حدوثها  المتوقع  االحتماالت  وبناء 
المجرمين، ودوافع المقبوض عليهم وحسب فئات 
مقارنة  أساليبها  وأنماط  اإلجرامية  العصابات 
وبالتالي  الجريمة،  وقوع  تزامن  التي  باألحداث 
الغد  في  يحدث  قد  ما  هو  القراءات  مخرج  يكون 
القريب، ويؤدي هذا الدور اإلدارة العامة للعمليات 
توقيت  حسب  كل  للتحريات  العامة  واإلدارة 

الجريمة التي حدثت. 
وفي ختام حديثه أكد قائد عام شرطة دبي أن كل 
موظف في شرطة دبي تقع على عاتقه مسؤولية 
رد الجميل لهذا الوطن المعطاء، أن يكون نموذجاً 
يحتذى به في بيئة عمله وفي حياته، أن يكون مثاالً 
البن وابنة اإلمارات في والئه وانتمائه ومحاباته 
لوطنه، أال يتخلّف يوماً عن السباق العالمي للتميز 
أن  تحديات  أو  عثرات  ألي  يسمح  وأال  والريادة، 

تقف عائقاً في طريقه.

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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اللواء الشيخ
 سلطان بن عبداهلل النعيمي 

قائد عام شرطة عجمان 

النعيمي: الثاين من دي�سمرب تاريخ 

حمفور يف قلوب اأهل االإمارات

اأكد �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي، قائد عام �سرطة عجمان 

اأن القيادة الر�سيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة جعلت دولتنا احلبيبة يف 

م�ساف الدول املتميزة يف كل املجالت احليوية.

التي  املت�سارعة  النه�سة  تواكب  عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  واأ�ساف 

ت�سهدها دولة الإمارات يف جميع املجالت من خالل بذل اجلهود املمكنة كافة 

اهتمت  كما  الأمن،  لتعزيز  اإمكانياتها  كل  فوظفت  والتميز،  التقدم  لتحقيق 

على  عملت  كما  املجتمعية،  ال�سرطة  دور  اإبراز  خالل  من  املجتمعي  باجلانب 

للمتعاملني  اخلدمات  وتقدمي  ال�سطناعي،  الذكاء  بتوظيف  قدراتها  تطوير 

مبا يعزز ر�ساهم ويحقق ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية بتعزيز ر�سا اجلمهور. 

إعداد: الرا الظراسي

ديسمبر  من  الثاني  إن  النعيمي  اللواء  وقال 
ونعتز  نفتخر  قلوبنا،  في  محفور  تاريخ  هو 
يوم  االتحاد،  بيوم  احتفالنا  غمرة  في  ونحن 
به  أن نستذكر  لنا  الذي البد  والمواطن  الوطن 
إنجازات وأفضال مؤسس اإلمارات المغفور له، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكيم العرب، 
وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب 
في  اتحادنا  مؤسسي  وإخوانهما  ثراهما،  الله 
أرض إمارات الخير، وإن احتفالنا باليوم الوطني 
السادس واألربعين هو عهد جديد ووعد متجدد 

بين القيادة الرشيدة والوطن الغالي والمواطنين 
على صدارتها  لتحافظ  المخلصة  القيادة  لدعم 
بين  األسعد  الشعب  ونبقى  العالم،  دول  بين 

الشعوب.       
التي  الشاملة  الحضارية  النهضة  وحول 
القيادة  الدولة وإمارة عجمان في ظل  تشهدها 
دولة  تاريخ  إن  النعيمي  اللواء  قال  الرشيدة، 
ذكرى،  بكل  سطوعها  يزداد  شمسٌ  اإلمارات 
ونعتز به بإنجازات الدولة المشرقة في فضاءات 
اتحادنا الراسخ، والذي أضحى مرجعية واضحة 

إذ  االستدامة،  ومنهجيات  التاريخ  في سجالت 
اقتحمت دولة اإلمارات مجاالت التميز واالبداع 

من أوسع أبوابها لتصبح مثالً يحتذى به بين
الشعوب.                    

ولم يكن ذلك ليتحقق لوال دعم وتشجيع ال 
إلى  يعيد  هذا  كل  الرشيدة  القيادة  من  محدود 
توحدت  عندما  االتحاد  تأسيس  ذكرى  أذهاننا 
على  عزمهم  وصدق  المؤسسين  اآلباء  إرادة 
مشرقاً  تاريخاً  سطرت  فتية  دولة  تأسيس 
المناسبة  تلك  به،  يفخر  أن  إماراتي  لكل  يحق 

حوار
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التي تحظى بمكانة خاصة في نفوسنا تذكرنا 
وبنات  أبناء  بذلها  التي  والجهود  باإلنجازات 
اإلمارات حتى يتحقق حلم الوحدة ويتمكن من 

الصمود في وجه التحديات كافة.             

مواكبة
وحول مواكبة شرطة عجمان لهذه النهضة، 
لشرطة  العامة  القيادة  إن  النعيمي  اللواء  قال 
عجمان تسعى لمواكبة النهضة المتسارعة التي 
المجاالت  جميع  في  اإلمارات  دولة  تشهدها 
لتحقيق  كافة  الممكنة  الجهود  بذل  خالل  من 
لتعزيز  إمكانياتها  كل  فوظفت  والتميز،  التقدم 
األمن واألمان أوالً في إمارة عجمان، ثم اهتمت 
بالجانب المجتمعي من خالل إبراز دور الشرطة 
أفراد  مع  والترابط  التقارب  وزيادة  المجتمعية 
المجتمع، كما عملت على تطوير قدراتها بتوظيف 
األمن  تعزيز  في  االصطناعي  والذكاء  االبتكار 
واألمان وتقديم الخدمات للمتعاملين بما يعزز 
الداخلية  وزارة  استراتيجية  ويحقق  رضاهم 
بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة. 

العامة  القيادة  استراتيجية  أن  على  وأكد 
لشرطة عجمان ال بد أن تتماشى مع استراتيجية 
الرشيدة  القيادة  تمثل  التي  االتحادية  الحكومة 
إلى  دائماً  ونسعى  فنعمل  الحكيم،  وتوجهها 
إلى  تهدف  التي  الوطنية  المؤشرات  تحقيق 
حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  أعداد  تخفيض 
باألمن،  المواطن  شعور  نسبة  وتعزيز  السير، 

كما نبذل جهوداً كبيرة في دعم التحول الذكي 
في تقديم الخدمات للمتعاملين بما يحقق الرضا 

والسعادة. 

إجنازات
وحول أبرز إنجازات القيادة العامة لشرطة 
النعيمي:  اللواء  قال   ،2018 عام  في  عجمان 
بفضل  وذلك  إنجازات شرطة عجمان  تتوالى 
الحكيمة،  وتوجيهاتها  الرشيدة  القيادة  دعم 
شرطة  حققتها  التي  اإلنجازات  أبرز  ولعل 
األمان«  دار  »عجمان  مشروع  كان  عجمان 
منظومة  خالل  من  واألمان  األمن  لتعزيز 
»لحمايتكم«،  ومشروع  الدقة،  عالية  كاميرات 
المجتمع  أفراد  الذي أطلق لرفع نسبة شعور 
باألمن من خالل إلزام مالك المباني والعقارات 
بتركيب كاميرات مراقبة فعالة بشكل متواصل، 
وال تزال شرطة عجمان تعمل بجهد متواصل 
تقدم  تدعم  التي  اإلنجازات  لتحقيق مزيد من 

الدولة وريادتها. 
ولفت سعادته قائالً: إنه ال يختلف اثنان على 
الشيخ  سمو  الفريق  وتوجيهات  ودعم  فضل 
سيف بن زايد آل نهيان في تحقيق اإلنجازات، 
وتطوير  دعم  في  األول  الفضل  صاحب  فهو 
الشرطية  القيادات  جميع  في  العمليات  غرف 
واإلمكانيات  بالكفاءة  معاً  لتتعاون  بالدولة 
الحثيثة  ومتابعته  األمن،  تعزيز  في  نفسها 
للتطور الحاصل في جميع القيادات كان له أثرٌ 

نشيد  ونحن  اإلنجازات،  هذه  تحقيق  في  كبيرٌ 
ما  نبذل كل  بأن  قيادتنا ونجدد عهدنا  بجهود 
نملك من جهد وعلم ومعرفة في سبيل تحقيق 

طموحات وأمنيات دولتنا الرائدة. 

استقرار ورخاء
أنه  عجمان  شرطة  عام  قائد  سعادة  وأكد 
الله تعيش دولة اإلمارات حالة من  بفضل من 
ورغد  االقتصادي  والرخاء  األمني  االستقرار 
دول  من  كثير  في  مفقوداً  بات  الذي  العيش 
المنطقة، وهذا كله بفضل رؤية وحكمة قيادتنا 
المتواصل على أمن وراحة  الرشيدة، وسهرها 
متوحدة  الجهود  ستبقى  الله  وبإذن  المواطن، 
عالمياً  األولى  اإلمارات  دولة  لتكون  ومتكاتفة 
ال  اإلمارات  فشعب  واألمان،  األمن  مؤشر  في 

يقبل وال يرتقي إال للرقم األول. 
مناسبة  هو  الوطني  اليوم  أن  اعتبر  كما 
وليس  إماراتي  مواطن  كل  قلب  تمس  وطنية 
منتسبي الشرطة أو وزارة الداخلية فقط، ونحن 
الشرطة  في  العاملين  أيدي  على  نشد  اليوم 
جهدكم  على  قائمة  الدولة  نهضة  أن  ونؤكد 
غاٍل  كل  وابذلوا  عملكم  في  اخلصوا  ودعمكم، 
وقيادة  دولتنا،  تقدم  دعم  سبيل  في  ورخيص 
دولة اإلمارات تحفز وتشجع وتدعم كل مثابر 
ومخلص في عمله، بقوتنا ووحدتنا وإخالصنا 
نرتقي ونسموا وال غنى عن االتحاد فهو راية 

الرفعة وإعالء شأن دولتنا الحبيبة. 
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 اللواء الشيخ
راشد بن أحمد املعـال

  قائد عام شرطة أم القيوين                                         

قائد عام �رصطة اأم القيوين: 

ال م�ستحيل على اأبناء زايد فهم يف اأمت 

اال�ستعداد ملواجهة التحديات

اأكد �سعادة اللواء ال�سيخ را�سد بن اأحمد املعال القائد العام ل�سرطة اأم القيوين 

اأن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة هو ذكرى خالدة يف قلب كل 

فرد على اأر�س الدولة، هو يوم بداأ التاريخ فيه بكتابة اأروع الأمثلة لالحتاد 

والنتماء،  للولء  رمزًا  اليوم  نراه  فيما  �سار  كيان  لبناء  والتعاون  والتكاتف 

يف  الداخلية  وزارة  حذو  حذت  القيوين  اأم  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإن  وقال 

�سركاء  مع  بالتعاون  وخارجه  ال�سرطي  املجتمع  داخل  والثقافة  املعرفة  ن�سر 

القيادة العامة، منطلقني من ثالثية �سمو وزير الداخلية، والتي تعترب اأركانًا 

الذي  احلوار  خالل  ذلك  جاء  امل�ستهدفة،  احل�سارية  النه�سة  ملواكبة  واأ�س�سًا 

اأجرته »999« مع القائد العام ل�سرطة اأم القيوين مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 

أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة  47 للدولة الذي اأكد على 
هو ذكرى خالدة يف قلب كل فرد على اأر�س الدولة، هو يوم بداأ التاريخ فيه 

نراه  فيما  �سار  كيان  لبناء  والتعاون  والتكاتف  لالحتاد  الأمثلة  اأروع  بكتابة 

والفداء،  للت�سحية  املالحم  اأروع  �سطرت  لأجله  والنتماء،  للولء  رمزًا  اليوم 

اأبنائها  ب�سواعد  اليوم  الإمارات  اأثبتت  حتى  املوؤ�س�سني  روؤية  فيه  وحتققت 

وبحكمة قادتها باأنه لبديل عن حتقيق املعجزات، ول �سبيل اإىل الرقم واحد 

�سوى بالبذل والعطاء.

حوار: خالد الظنحاين

وحول نظرته الى النهضة الحضارية الشاملة 
في  القيوين  أم  وإمارة  الدولة  تشهدها  التي 
لشرطة  العام  القائد  قال  الرشيدة،  القيادة  ظل 
أم القيوين إن من يشاهد ما وصلت إليه دولة 
شاملة،  ونهضة  حضاري  تقدم  من  اإلمارات 
الزمن،  أننا في سباق مع  يدرك من دون شك 
لجميع  شامل  استعداد  يسبقه  الرؤية  فتحقيق 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الجوانب 
وتأهيل  الفكري  االستعداد  ومنه  والثقافية، 
الكوادر البشرية واالستثمار فيها، كل ذلك مع 

األخذ في الحسبان عملية استشراف المستقبل، 
فهي جزء ال تتجزأ من تطلعات القيادة الرشيدة، 
وما تشهده إمارة أم القيوين من تنمية ونهضة 
والتحديات،  التطلعات  تلك  من  نابع  ملحوظة 
اإلصرار  مع  مستحيل  ال  أن  إلى  إشارة  وهي 
االستعداد  أتم  على  زايد  وأبناء  والعزيمة، 

لمواجهة أي تحٍد.
لشرطة  العامة  القيادة  نجاح  كيفية  وحول 
أم القيوين في مواكبة هذه النهضة، قال اللواء 
الشيخ راشد بن أحمد المعال إن القيادة العامة 

الداخلية  القيوين تحذو حذو وزارة  لشرطة أم 
المجتمع  داخل  والثقافة  المعرفة  نشر  في 
الشرطي وخارجه بالتعاون مع شركاء القيادة 
العامة، منطلقين من ثالثية سمو وزير الداخلية، 
النهضة  لمواكبة  وأسساً  أركاناً  تعتبر  والتي 
القيادة  رؤية  وهي:  المستهدفة  الحضارية 
االستثنائية والمواطنة اإليجابية لشعب اإلمارات 
والعقيدة التكاملية، لتعزز جميعها مسيرة العمل 

والطموح والمشاركة الفاعلة.
وحول أهم بنود وأهداف خطتكم االستراتيجية 

حوار
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خططاً  القيادة  في  نتبنى  قال:  المقبل،  للعام 
المستقبل،  استشراف  على  معتمدة  ومشاريع 
ونسعى مع موظفينا لكي توائم أهدافنا وتواكب 
الذكاء االصطناعي منطلقين ومنفذين من خالل 

ذلك جميع توجهات الحكومة االتحادية.
وعن مواكبة استراتيجية الحكومة االتحادية 
الشيخ  اللواء  أشار  الداخلية،  ووزارة  والمحلية 
أم  لشرطة  العام  القائد  المعال  أحمد  بن  راشد 
العامة  القيادة  استراتيجية  أن  الى  القيوين 
منبثقة  األساس  في  هي  القيوين  أم  لشرطة 
تسهم  التي  الداخلية  وزارة  استراتيجية  من 
دولة  حكومة  وأهداف  استراتيجية  تحقيق  في 
لتطلعاتها  ومواكبة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
للوصول إلى أعلى مستويات األمن واألمان مع 

بلوغها وتجاوزها مئوية اإلمارات 2071.
العامة  القيادة  إنجازات  وأهم  أبرز  وحول 
اللواء  قال   ،2018 عام  في  القيوين  أم  لشرطة 
الشيخ راشد بن أحمد المعال القائد العام لشرطة 
اإلنجازات  من  العديد  هناك  إن  القيوين  أم 
مؤشر  بلغ  المحلي،  الصعيد  فعلى  للقيادة، 
الشعور باألمان على مستوى إمارة أم القيوين 
وعالمياً،  و2017،   2016 عامي  في   %100 نسبة 
هو  ابتكارياً  نموذجاً  القيوين  أم  قدمت شرطة 
الروبوت المحقق مع األطفال باستخدام الذكاء 
االصطناعي، حيث يعتبر استخدام الروبوت في 
هذا المجال األول من نوعه على مستوى العالم، 
أم  حكومة  منصة  خالل  من  تدشينه  تم  وقد 

القيوين في معرض جيتكس 2018.
وأكد قائد عام شرطة أم القيوين أن توجيهات 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  سيدي 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
عام  بشكل  الشرطي  للعمل  الحثيثة  والمتابعة 
كان لها بالغ األثر فيما وصلنا إليه وحققناه من 
المبادرات  للعديد من  إنجازات، وإطالق سموه 
التنافسية والمبتكرة كجائزة سمو الوزير للتميز 
الشرطي أكبر دليل على اهتمام هذا القائد الفريد 
من نوعه بأدق التفاصيل التي من شأنها تطوير 
وبالتالي  اإلنجازات،  وتحقيق  الشرطي  العمل 
دخول المنافسة العالمية كأحد أفضل األجهزة 
تلك  كانت  وما  العالم،  مستوى  على  الشرطية 

ثم  تعالى  الله  توفيق  لوال  لتتحقق  اإلنجازات 
دعم سموه الالمحدود.

في  األمني  للوضع  سعادته  تقييم  وحول   
الدولة قال قائد عام شرطة أم القيوين إنه رغم 
كل الظروف التي تحيط بالمنطقة نجد الوضع 
في  الحمد  ولله  عام  بشكل  الدولة  في  األمني 
استقرار، وبحكمة قيادتنا الرشيدة يتم التعامل 
بفكر  المتسارعة  والتطورات  المتغيرات  مع 
له  المغفور  فكر  من  مستنير وخبرة مستلهمة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 
الدولة  أعداد زوار  الزيادة في  يشهد على ذلك 
العالم  في  االستثمار  رواد  وكذلك  وضيوفها، 
الذين اتخذوا اإلمارات مركزاً الستثماراتهم، ولم 
يكن ذلك ليكون لوال شعورهم باألمن واألمان 
على أنفسهم وأهلهم وأموالهم، كل تلك مؤشرات 
تدل على أننا نعيش في طمأنينة وأمن ونسأل 

الله تعالى أن يديمه علينا وعلى الوطن.
وفي ختام حديثه وجه سعادة اللواء الشيخ 
أم  لشرطة  العام  القائد  المعال  أحمد  بن  راشد 
أدعو  فيها:  قال  القوة  لمنتسبي  كلمة  القيوين 
للمثابرة  الشرطة  جهاز  في  كافة  الموظفين 
وااللتزام  الرؤية  لتحقيق  الدؤوب  والعمل 
التوجه  على  المبنية  السامية  والقيم  بالرسالة 
الختام  وفي  الداخلية.  لوزارة  االستراتيجي 
لرد  الجميع  يوفق  أن  القدير  الله  من  أرجو 
الجميل لبالدنا الغالية وأن يعيد الله هذه األيام 
السعيدة على دولة اإلمارات، وهي ترفل بثوب 
العزة والفخر تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
أصحاب  وإخوانه  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 

السمو حكام اإلمارات »رعاهم الله«.
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حوار

قائد عام �رصطة راأ�س اخليمة: االحتاد اأجنح 

جتربة وحدوية عربية

راأ�س  �سرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  �سعادة  اأكد 

اخليمة اأن اليوم الوطني هو جوهر ما نعي�سه اليوم من اإجناز، ج�سدته جتربة 

له  املغفور  راأ�سهم  وعلى  املوؤ�س�سني،  الآباء  بف�سل  البالد  �سهدتها  التي  الوحدة 

جهودهم  تعا�سدت  والذين  اهلل«،  »رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

متخ�ست  والتي  الناجحة،  الوحدوية  التجربة  تلك  انبثاق  اأجل  من  اخلرية 

عنها ولدة دولة الإمارات العربية املتحدة.

وقال قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة اإن الحتاد يعترب اأي�سًا جتربة انطلقت من 

اإميان حقيقي بالوحدة باعتبارها اخليار الوحيد للتقدم واملنعة، ومل تنطلق 

من اأهداف اأو طموحات �سيقة اأو �سخ�سية. كما اأنها قامت على اأ�سا�س مقومات 

وا�سحة  باأهداف  انطلقت  الإمارات  يف  الوحدة  واأن  ومو�سوعية.  حقيقية 

وروؤية �سافية تعرف ماذا تريد بال�سبط، كما اأنها مل تكن مت�سرعة، وبا�سرت 

لذلك،   الظروف  توفرت  كلما  بخطوة  خطوة  التقدم  ثم  املمكن  من  النطالق 

ف�ساًل عن تفاعل املواطنني معها وم�ساندتهم لها.

اإعداد: اأماين اليافعي

العربية  اإلمارات  دولة  أن  سعادته  وأضاف 
المتحدة تحتفل في الثاني من ديسمبر من كل عام 
بيومها الوطني، منذ تاريخ انبثاقها عام 1971، الذي 
واستطاعت  الرائدة،  الوحدوية  تجربتها  فيه  ولدت 
من خالله أن تواجه كل المصاعب والتحديات، وأن 
تاريخ  في  المتميز  مكانها  وتأخذ  أركانها  ترسخ 
عربية  وحدوية  تجربة  كأنجح  والعالم،  المنطقة 
اإلنسان  أن  على  وكدليل  الحديث،  العصر  في 
العربي قادر على تحقيق المعجزات إذا ما توافرت 
والرؤية  المخلصة  والقيادة  المناسبة  الظروف  له 
بل  فراغ   من  هذا  يأت  ولم  والطموحة.  الواضحة 
رجال  وهمة  خالق  وفكر  كبير  جهد  وراءه  كان 
عظماء تحدوا واقع الفرقة والتشرذم، وآمنوا بقدرة 
كان  وقد  التحدي،  غمار  خوض  على  مواطنيهم 
نهيان«  آل  زايد  بن  »خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
عن  بوضوح  معبراً  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 

المعنى في كلمته في إحدى سني االتحاد،  هذا 
حينما قال: »إن هذا االتحاد الذي نعيشه اليوم واقعاً 
كان  ما  واقتصادياً  واجتماعياً  وسياسياً  حضارياً 

هبة أو منحة وما كان مناله سهالً يسيراً«.

معجزة اقت�سادية

وأكد سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي 
تطور  من  مفاصلها  كل  في  الدولة  شهدته  ما  أن 
التي تستشرف  البعيدة  النظرة  نابع من عمق  لهو 
المستقبل، وتعمل على تجسيد مبادئ االتحاد إلى 
الشعب،  على  عام  بشكل  انعكس  ملموس  واقع 
الذي شهد هذه النهضة التي تعيشها البالد بفضل 
وعلى  الرشيدة  للقيادة  السليمة  والرؤية  االتحاد 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رأسها 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله ورعاه«، إنها بحق 

)معجزة اقتصادية(.
وفي المنظور أن النهضة الشاملة التي شهدتها 
البالد في ظل االتحاد الميمون يكرس حالة خاصة 
من االنسجام والتالحم الوطني الذي وفر الظروف 
المالئمة للنهضة الشاملة التي نعيشها، ما دعا إلى 
ترسيخ اإليمان واالعتزاز بقيادتنا الرشيدة، والتي 
عززت من الثقة بالمواطنين عامة، دفعهم للتعبير عن 
الحضارية  النهضة  تلك  لبناء  وإبداعاتهم  طاقاتهم 

التي نعيشها.
بناء  منهج  القيادة على  إن إصرار  قائالً:  وتابع 
اإلبداع  أجل  من  للجميع  حافزاً  كان  أوالً  اإلنسان 
والتطور، وهو ما كرس المشاركة التوافقية في كل 
حققته  الذي  النمو  توازن  على  أدل  وليس  األمور، 
الدولة منذ إعالن االتحاد واستدامته احتاللها المركز 
الثاني عربياً والحادي واألربعين عالمياً في تقرير 
التقرير  هذا  يعكس  حيث  سنوياً،  البشرية  التنمية 

 اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي 
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التقدم المعيشي واالقتصادي، ويرصد حال التنمية 
توزيع  كفاءة  من  تعنيه  بما  الدول،  في  البشرية 
االقتصادي  المنجز  من  اإلفادة  وعدالة  الموارد، 
والثروة العامة، ومقدار ما تقدمه الدولة لمواطنيها 
وشروط  االجتماعي  واألمان  االكتفاء  فرص  من 

العيش الكريم في إطار مقدرتها االقتصادية.
وأشار إلى أنه حين يرد اسم اإلمارات ال يزال 
يتبادر إلى الذهن مصطلح )المعجزة االقتصادية(، 
التي كرستها رؤية االتحاد ورؤية القيادة الرشيدة 
فعالً  يصور  الذي  المصطلح،  بهذا  الدولة  باقتران 
يكمن  بالفعل،  وتنموية  اقتصادية  معجزة  وبعمق 
يمكن  ماثلة  »حقيقة«  أنها  في  الحقيقي  إعجازها 
ألي مواطن أو زائر أو مقيم في الدولة أن يعاينها 
ويشخص تفاصيلها، كما أن الطريق لتحقيقها واضح 
ويتم  باإلمارات  الوطني  العمل  أسس  في  ومعلن 
تجسيده في رؤى القادة وتوجيهاتهم التي تعبر عن 
كفاءة التخطيط واإلدارة والمتابعة واإلشراف، وفي 

قدرة التنفيذ وفاعليته.
اإلمارات،  كل  على  انعكس  بدوره  هذا  أن  وأكد 
ولم يكن حصراً على إمارة من دون غيرها، ومنها 
فيها  تجسدت  التي  الخيمة  رأس  إمارة  تأكيد  بكل 
من  بدعم  جلية  واضحة  الحضارية  النهضة  تلك 
التي  الهادفة  االقتصادية  والرؤى  الرشيدة،  القيادة 
كرسها منهج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم رأس 
اإلمارة في ظل حكم سموه  الخيمة، حيث تحولت 
»رعاه الله« إلى خلية نشطة امتازت بالبناء والتطور 
لبناء  الشاملة  النهضة  أسس  تكريس  إلى  الهادف 
وتنقل  الدولة  تخدم  واقتصادية  حضارية  أسس 
اإلمارة إلى مستويات متقدمة من النمو واالزدهار.

باألمن  تنعم  الخيمة  رأس  إمارة  اليوم  وهاهي 
النهضة  أسس  من  مهماً  يمثل جزءاً  الذي  واألمان 

الشاملة، والتي توفر مردوداً اقتصادياً يخدم عملية 
البناء الحضاري بكل تفاصيله.

مراكز متقدمة

رأس  لشرطة  العامة  القيادة  مواكبة  وحول 
الخيمة هذه النهضة، قال اللواء النعيمي إن الرؤية 
الهادفة التي تسير عليها القيادة العامة لشرطة رأس 
الخيمة متخذة من توجيهات سيدي صاحب السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ 
ينير  نبراساً  الخيمة  رأس  حاكم  لالتحاد  األعلى 
في  واستتبابه  األمن  توفير  نحو  العمل  لها دروب 
نتبعه،  متكامل  منهج سامي  لهو  البالد،  أرجاء  كل 
إلى مراكز متقدمة،  الوصول  واستطعنا من خالله 
نلنا من خاللها رضا الله أوالً، ومن ثم رضا قيادتنا 
الرشيدة، ورضا المواطن الذي يمثل هدف العملية 

األمنية عبر توفير حياة آمنة له.
مستنيرة  الداخلية  وزارة  استراتيجية  أن  كما 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  وأفكار  برؤى 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
بنودها  تطبيق  والتي تجسدت من خالل  الداخلية، 
التي تتبعها الوزارة كانت بمثابة منهج عمل متكامل 
الرؤى  عن  ناهيك  الخيمة،  رأس  شرطة  لقيادة 
السديدة الهادفة التي نعمل عليها وفق استراتيجيتنا 
البالد  في  واألمان  األمن  صون  أجل  من  األمنية 
الذي  الدؤوب  والعمل  الخيمة خاصة،  عامة ورأس 
وحرصهم  وأفراداً،  ضباطاً  القيادة  منتسبو  يؤديه 
وأبوابه،  مفاصله  بكل  األمني  العمل  استتباب  على 
كل تلك العناصر وفرت لنا السبل وأرست لنا قواعد 
الذي تجسد عبر مسيرة طويلة هادفة من  النجاح 
مع  بالتزامن  األمن  تكريس  نحو  المضني  العمل 
النهضة الشاملة التي تشهدها البالد في ظل قيادتنا 

الرشيدة. 

خطة ا�سرتاتيجية

االستراتيجية  الخطة  وأهداف  بنود  أهم  وحول 
لشرطة رأس الخيمة العام المقبل، قال سعادة قائد 
عام شرطة رأس الخيمة إن حكومة دولة اإلمارات 
استراتيجيات  عدة  بإعداد  قامت  المتحدة  العربية 
العالمية  الممارسات  ألفضل  تطبيقاً  وذلك  وخطط، 
في مجال التخطيط األمني، ولمواصلة رؤية المغفور 
قدماً  والمضي  المؤسسين  واآلباء  زايد  الشيخ  له 
الرشيدة  القيادة  أهداف  ولتحقيق  خطاهم،  على 
الدولة  في  واألمان  األمن  مفاصل  بتوفير  للدولة 
رؤية  من  وانطالقاً  خاصة.  الخيمة  ورأس  عامة 
الحكومة 2021 والتي تهدف إلى جعل دولة اإلمارات 
واحدة من أفضل البلدان في العالم. وبغية تحقيق 
هذا الهدف، تم إطالق االستراتيجية الخاصة بقيادة 
من  بنودها  تستنبط  والتي  الخيمة  رأس  شرطة 
استراتيجية وزارة الداخلية ورؤية حكومة اإلمارات 
الخاصة باألمن والتي تضم مؤشرات األداء الرئيسة، 
وهي بمثابة دليل القيادة في مسيرتها للوصول إلى 
ما تصبو إليه في مجال األمن واالستقرار، وتعمل 
اإلمارات  دولة  مكانة  ترسيخ  على  معظمها  في 
بل  ومن ضمنها  المختلفة،  الدولية  المؤشرات  في 
استقرار  عليه  يترتب  والذي  األمني،  المجال  أهمها 
مؤشرات النهضة الشاملة واالقتصادية منها بشكل 

خاص.
العمل،  في  استراتيجيتنا  بنود  أهم  تتمثل  لذلك 
على  والحفاظ  األمني،  االستقرار  على  الحفاظ  في 
العالمية،  األمن  ومرتكزات  يتناسب  بما  مستوياته 
تتمتع  التي  الدول  مقدمة  في  اإلمارات  تبقى  كي 
بأمن شامل، بعيداً عن المخاطر التي تهدد النهضة 
والتطور، وهذا ال يتأتى إال من خالل الحفاظ على 
تفعيل  عبر  وعاٍل،  متقدٍم  بشكل  األداء  مستويات 
العمل، والذي تدعمه  عناصر االبتكار واإلبداع في 
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بجد  والعمل  اإلبداع  على  تحفز  ثابتة  استراتيجية 
في  تحققت  التي  المنجزات  على  للحفاظ  واجتهاد 

المجال األمني.

مواكبة

لشرطة  العامة  القيادة  أن  النعيمي  اللواء  وأكد 
استراتيجيتها  لتطبيق  جاهدة  سعت  الخيمة  رأس 
الرامية إلى مواكبة استراتيجية الحكومة االتحادية 
التي تعد مرجعاً مهماً لنا في عملنا، من خالل تطبيق 
بنودها التي تخص األمن بصورة عامة، والتي تتعلق 
بالحد من انتشار الجريمة، واستقرار الحالة األمنية 
في البالد وتهيئة العناصر التي تجسد توفير األمن 

والطمأنينة للمواطن والمقيم على أرض اإلمارات.
كما اعتمدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 
وزارة  استراتيجية  من  المستنبطة  المنهجية  على 
الداخلية التي تعد المرجع المباشر في العمل األمني 
لكل القيادات األمنية في البالد ومنها القيادة العامة 

لشرطة رأس الخيمة.
منهجاً  الخيمة  رأس  قيادة شرطة  كرست  لذلك 
والسبل  المقترحات  تدارس  يعتمد  عملها  في  ثابتاً 
القاضية لتطبيقها بصورة تامة وفق دراسات دقيقة، 
الحكومة  استراتيجية  مبادئ  من  فصولها  تنبثق 
االتحادية، ومما تكرسه استراتيجية وزارة الداخلية 

في المجال األمني.
لشرطة  العامة  القيادة  في  أيضاً  نعتمد  كما 
االستطالعات  من  العديد  إجراء  على  الخيمة  رأس 
المهمة، سواء كانت من جهات خارجية محايدة و 
تجريها  التي  االستطالعات  أو  الرأي،  استطالعات 
لدى  القيادة  صورة  تعكس  التي  و  داخلياً  القيادة 
العمل  أوجه  لتحسين  بالنتائج  واألخذ  الموظفين، 
بصورة  والعمل  الوطن  مصلحة  يخدم  بما  األمني 

عامة.
االتحادية،  الحكومة  استراتيجية  مواكبة  إن 
ومثلها استراتيجية وزارة الداخلية يعد عمالً مهماً 
الخيمة،  رأس  قيادة شرطة  في  عملنا  مفاصل  من 
البنود واألهداف واألغراض بين  ناهيك عن توافق 
إلى  وأخراً  أوالً  تهدف  التي  االستراتيجيات  كل 
تكريس األمن واستتبابه في البالد عموماً، والقضاء 
على أسباب الجريمة والحد منها ومعالجتها بصورة 
البالد  أرض  على  والمقيم  المواطن  لينعم  شاملة، 
بنعمة األمن التي توصف بها اإلمارات على مستوى 

عالمي.

اإجنازات

وحول أبرز وأهم إنجازات القيادة العامة لشرطة 
رأس الخيمة في العام 2018، قال اللواء النعيمي إن 
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة آمنت بأن العمل 
والمجتمعات،  المؤسسات  نجاح  المشترك هو سر 
كما  للقيادة.  الشاملة  االستراتيجية  ألهداف  خدمة 
استغالل مواردها  إلى  الخيمة  عمدت شرطة رأس 
فقامت  بالفائدة،  عليها  يعود  بما  السبل  بأفضل 

برنامج  في  تمثلت  ومشاريع  برامج  عدة  بتنفيذ 
تنمية اإليرادات وترشيد النفقات، وسعت جاهدة إلى 
تطوير وتحسين برامج عملياتها وفق أفضل الطرق 
من خالل استحداث مجموعة من األنظمة والخدمات 

اإللكترونية المهمة.
إال أن أبرز اإلنجازات التي سجلتها قيادة شرطة 
رأس الخيمة خالل هذا العام يتمثل بسعي شرطة 
المراقبة  نظام  تفعيل  إلى  جاهدة  الخيمة  رأس 
اإللكترونية لكل المحال التجارية والبنوك والمفاصل 
األخرى في اإلمارة عبر شبكة حديثة من الكاميرات 
التي تعمل على مدار الساعة، للتقييل والقضاء على 

جريمة بشكل عام ومتابعتها على مدار الساعة.
المشاركة  عمليات  لتفعيل  جاهدة  وسعت  كما 
بنظام الجوائز التي تنظمها الوزارة والوصول من 
خاللها إلى نيل أفضل النتائج والمراكز فيها، حيث 
منها  الجوائز  من  الكثير  مشاركاتها  عبر  حققت 
وغيرها  األمنية(،  و)المنطقة  المتميز(،  )الموظف 

الكثير.
وحرصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على 
تقديم العديد من الخدمات المهمة للمراجعين وفق 
باالستراتيجية،  المرتبطة  االختصاصات  و  المهام 
انقسمت  التي  اإلدارية  عملياتها  لوضوح  وفقاً 

وتحددت إلى أربعة مستويات.
الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  وسعت 
خفض  إلى  الرامية  استراتيجيتها  لتطبيق  جاهدة 
خالل  من  الوفيات،  نسبة  وتقليل  الحوادث  نسبة 
تحديد األسباب الرئيسة للحوادث المرورية وإيجاد 
من  الحد  وكذلك  لها،  والسريعة  المناسبة  الحلول 
انتشار الجريمة وخفض معدالتها بمختلف الوسائل 
والطرق. كما اعتمدت القيادة على منهجية للشكاوى 
واالقتراحات لتتمكن من خاللها من خدمة متعامليها 

وزيادة ثقتهم بها.
كما دشنت شرطة الخيمة أول فرقة نسائية للقوة 
السالح  واستخدام  بالمداهمات  تختص  الخاصة، 
جديد  مبنى  استحداث  جانب  إلى  األمن،  لحفظ 
ويعكس  المستجدات،  مع  يتواكب  الخاصة  للقوات 

الصورة الحضارية المشرفة للقيادة العامة.
النسائية  للشرطة  مجلس  تأسيس  عن  فضالً   

يعد  والذي  الخيمة،  رأس  لشرطة  العامة  بالقيادة 
مؤسسة  في  نظامي  كمجلس  نوعه  من  األول 
تحقيق  إلى  يهدف  اإلمارة،  مستوى  على  حكومية 
العديد من األهداف المجتمعية والشرطية خاصة ما 
يتعلق بشؤون المرأة بصفة عامة والعنصر النسائي 

الشرطي على وجه الخصوص.
وتسعى شرطة رأس الخيمة في القريب العاجل 
إلى تخريج أول فوج من كوادرها البشرية لالنخراط 
في عمل الشرطة السياحية وذلك بناء على توجيهات 
صاحب السمو حاكم رأس الخيمة باستحداثها في 
الزوار  وخدمة  السياحية  الطفرة  لمواكبة  اإلمارة 
والسياح من الداخل والخارج، لتصبح إمارة رأس 
الخيمة الوجهة السياحية األولى في المنطقة خاصة 
في ظل ما تتمتع به من إمكانيات ونسبة رضا عالية 

من قبل أفراد المجتمع وشعورهم باألمن واألمان.
وتحرص شرطة رأس الخيمة على تقديم خدماتها 
للجمهور الخارجي، فهي أيضاً تعطي جل اهتمامها 
ألبنائها المنتسبين بتوطيد العالقات اإلنسانية فيما 
بينهم، وإقامة األنشطة االجتماعية و الترفيهية التي 
منتسبي  بين  المودة  و  الترابط  أواصر  من  تزيد 

الشرطة كافة.
من  هي  الشرطة  أن  على  تأكيداً  جاء  ذلك  كل 
المجتمع وإليه، وفلسفتها القائمة على االقتراب من 
هذه  الشرطة،  من  الفرد  يقترب  أن  من  بدالً  الفرد 
التي تعزز من الصورة الحضارية لجهاز  الفلسفة 
وتحقق  بأسره،  العالم  وفي  الدولة  في  الشرطة 
رؤى القيادة الشرطية المستقبلية لشرطة عصرية 
تسهم  تطويرية  استراتيجية  أهداف  ذات  متطورة، 
في تعزيز العالقة بين الشرطة والجمهور وتفعيل 

التواصل بين الطرفين، بما يحقق األمن للمجتمع.

ر�ؤية تكر�س الأمن

لشرطة  العامة  القيادة  إن  النعيمي  اللواء  وقال 
وزارة  منظومة  من  يتجزأ  ال  جزء  الخيمة  رأس 
بصدق  تعمل  التي  أجنحتها  من  وجناح  الداخلية 
وإخالص لتحقيق رؤيتها ورسالتها وقيمها وتطبيق 
واألمان،  األمن  تعزيز  نحو  االستراتيجية  أهدافها 
وضمان االستعداد والجاهزية في مواجهة األحداث 
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وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وضمان 
تقديم الخدمات كافة وفق معايير الجودة والكفاءة 
بيئة  في  االبتكار  ثقافة  وترسيخ  بل  والشفافية، 

العمل المؤسسي.
كل تلك األمور ما كان ينبغي لها أن تتحقق لوال 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  توجيهات 
الداخلية،  الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
صلب  في  وتصب  األمن،  مفهوم  تكرس  التي 

عملية استتباب األمن الشامل في البالد.
إن رؤية سموه رعاه الله، ومنهجه القيم وخبرته 
التي امتدت طويالً في هذا الجانب أرست لنا قواعد 
أمن  تخدم  التي  األمنية  الرؤى  تكريس  في  ثابتة 
واستقرار البالد، والتي نسعى من خالل توجيهات 
في  كله  ذلك  من  غايتنا  رسم  إلى  السديدة  سموه 
والطمأنينة  واألمان  األمن  وإحالل  القانون  سيادة 
الشرائح  لكل  باألمن،  والشعور  العامة  والسكينة 

بهدف إسعاد المجتمع وشعب دولة اإلمارات.
حيث أولى سموه االهتمام التام بوزارة الداخلية 
وبقيادات الشرطة التابعة لها لتحتل مكانة متقدمة 
المتقدمة،  الدول  الشرطة في  ومتفوقة على أجهزة 
بكل المقاييس العصرية رغم قصر المدة التي مرت 
على تكوينها، والدليل يتمثل في األمن واالستقرار 
مواطن  كل  به  وينعم  الوطن  أرض  يسود  الذي 

ومقيم، وتتجلى لنا حقيقة واضحة.
مجلس  رئيس  نائب  سمو  توجيهات  ولوال 
الوزراء وزير الداخلية، لما وصلت بنا سفينة األمن 
التي  والطمأنينة  األمن  الى شواطىء  اإلمارات  في 
بالعالم،  األمن  مستوى  فيها  وننافس  نعيشها، 
لذلك فالفضل فيما نعيشه من أمن وأمان في البالد 
يعود فضله إلى الله سبحانه وتعالى أوالً ثم للفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
الداخلية وجهده الواضح،  مجلس الوزراء وزير 
وأدائه الرائع في استتباب األمن وحفظه عبر تطبيق 

توجيهات سموه السديدة في هذا المجال الحيوي.

�احة للأمن �ال�ستقرار

الله  بفضل  دولتنا  أن  النعيمي  اللواء  وأضاف 
متمثلة  الرشيدة،  قيادتنا  وحكمة  وتعالى  سبحانه 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بصاحب 
األمن  من  واسعة  بمساحة  تنعم   – الله  حفظه   –
الفريق سمو  بتوجيهات سيدي  واألمان، مستنيرة 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
في  جهداً  يدخر  لم  والذي  الداخلية،  وزير  الوزراء 
سبيل الحفاظ على األمن، حيث رسم سموه أبعاد 
وسارعت  عام،  بشكل  لألمن  االستراتيجية  الخطة 
القيادات الشرطية لتطبيق بنودها، واستنبطت منها 
استتباب  نحو  بها  الخاصة  االستراتيجيات  فقرات 

األمن وتوفير الطمأنينة في ربوع البالد. 
لألمن  واحة  لله  والحمد  بالدنا  من  جعل  ما 
واالستقرار يقصدها الجميع من كل أصقاع األرض، 

التي تضم بالدنا تشتعل بعوامل  المنطقة  رغم أن 
إال  األمن،  وفقدان  االستقرار،  لعدم  تدفع  عدة 
للبالد،  الرشيدة  القيادة  حكمة  في  يكمن  السر  أن 
التي  األنظمة  عليه  لما  مغايراً  نهجاً  اتخذت  والتي 
تحكم المنطقة، ما دفعنا في اإلمارات للعيش بسالم 
اتخذته  وما  الله  من  بفضل  لله  والحمد  وطمأنينة 
قيادتنا الرشيدة من مبدأ السلم األهلي وعدم التدخل 
في شؤون اآلخرين، وتقديم المساعدة للجميع من 
الذي عزز من  السلمي هو  النهج  دون تميز، وهذا 

مكانة اإلمارات في عيون العالم.
ظل  في  العزيزة  لدولتنا  نراه  الذي  التقييم  إن 
حولنا،  من  العالم  على  تطرأ  التي  المتغيرات  تلك 
يتلخص في االستقرار والطمأنينة واستتباب األمن 
الذي نعيش في ظله انطالقاً من مبدأ التسامح الذي 
ترسم  عملها  في  نهجا  الرشيدة  حكومتنا  تتخذه 
دون  من  للجميع  والمحبة  السالم  أطر  خالله  من 
استثناء، لذل فالوضع الذي نعيشه أمن مستقر من 

دون منغصات بإذن الله تعالى.

وفي الختام وجه اللواء النعيمي في هذه المناسبة 
منتسبي  إلى  كلمة  الجميع  على  والعزيزة  الغالية 
الشرطة في البالد وفي القيادات الشرطية العزيزة 
كافة على قلوبنا، بضرورة الحيطة واالنتباه، والعمل 
بجد ومثابرة من أجل الحفاظ على منجزات اتحادنا 
من  البالد  به  تنعم  بما  التفريط  وعدم  الميمون، 
أمن وطمأنينة. والبد من االنتباه لكل من يريد أن 
يعكر صفو أمننا، ويخرب صفاءنا واستقرارنا، فقد 
غالية،  أرواحاً  نعيشه  الذي  األمان  أجل  من  قدمنا 
وبذل اآلباء المؤسسون الجهد تلو الجهد من أجل 
بناء البالد وإعالء شأنها، والبد لنا نحن أن نكون 
األبناء األوفياء لذلك الجيل الخالد الذي ضحى من 
تمخضت  والذي  الخالد،  االتحاد  هذا  وبنى  أجلنا، 
العزيزة دوام  لبالدي  العزيزة. وأتمنى  عنه دولتنا 
راية  ظل  تحت  للجميع  واألمان  واألمن  االستقرار 
السمو  صاحب  رأسها  وعلى  الرشيدة  حكومتنا 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله ورعاه« وإخوانه حكام اإلمارات.
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اللواء سيف الزري الشامسي 
القائد العام لشرطة الشارقة 

التهاني  آيات  أسمى  نرفع  بداية 
الشيخ  السمو  صاحب  إلى  والتبريكات 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
السمو  صاحب  وأخيه  الله(،  )حفظه 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
السمو  صاحب  وإلى  الله«،  »رعاه  دبي 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
الشيخ  السمو  وأخيهم صاحب  المسلحة، 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة وإخوانهم 
لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الكرام 
العهود،  وأولياء  ونوابهم  اإلمارات  حكام 
بمناسبة االحتفال باليوم الوطني السابع 
يأتي  والذي  الفتية،  لدولتنا  واألربعين 
عام  مع  متزامناً  العام  هذا  به  االحتفال 
والدالالت  المعاني  لكل  مجسداً  زايد، 
االتحاد  ركائز  ترسيخ  في  أسهمت  التي 
العظيم، حيث كان المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، أول من دعا لالتحاد، 
حلمه،  تحقيق  إلى  وسعى  بفكرته،  وآمن 
بدعم  الشامخ،  صرحه  بناء  على  وعمل 
واستجابة إخوانه الكرام رواد االتحاد من 
الذين  اإلمارات،  حكام  من  األول  الرعيل 
ودعوا شعبنا  االتحاد،  قيام  على  سهروا 
العظيم إلى االلتفاف تحت رايته، والتمسك 
بعد  لتتوالى  وأهدافه،  وشعاراته  بمبادئه 
والتاريخية  الحضارية  اإلنجازات  ذلك 
تلبية طموحات شعبنا  التي لم تقف عند 
رصيداً  أصبحت  بل  فحسب،  وتطلعاته 
الحضارة  مكتسبات  ألهم  إضافياً 
العلمي  التقدم  في  وإنجازاتها  اإلنسانية، 
أجل  من  والحضاري  والمعرفي  والتقني 

خير ورفاهية اإلنسان. 

االحتاد �رصح ح�ساري �سامخ

قيام  من  ونيف  عقود  أربعة  وخالل 
وتوفيقه  الله  بحمد  تحقق  فقد  االتحاد، 
كثير من اإلنجازات الوطنية العظيمة، وشيد 
الشامخة،  الحضارية  الصروح  من  العديد 
قيادتنا  توجهات  سالمة  على  شهدت  التي 
الرشيدة، وعمق رؤيتها، ونفاذ بصيرتها، كما 
إرادته،  وقوة  شعبنا،  قدرة  على  أكدت  أنها 
حيث تخطت هذه اإلنجازات حدود ومعايير 
والحياة  والسعادة  والرفاهية  الرخاء  توفير 
الكريمة لشعبنا، لكي تقفز بواقع الوطن إلى 
آفاق غير مسبوقة من التطور في المجاالت 
كافة، وفي وقت قياسي، بعد أن كسبت الدولة 
قدرة  وتأكدت  التقدم،  سباق  في  رهانها 
شعبها وأبنائها على تحقيق التفوق والتميز 
العالمية،  التنافسية  ميادين  في  والريادة 
وتؤكد  بإنجازاتها،  العالم  تبهر  جعلها  مما 
االقتصادية  المعجزات  تحقيق  على  قدرتها 
غمار  تخوض  وهي  والتنموية،  والعمرانية 
أبواب  وتطرق  والتقنية،  العلمية  التحديات 
التحول الذكي، وترتاد آفاق الفضاء، معتدة 
الخالقة،  وطاقاتهم  ابنائها  بقدرة  ومعتزة 
المستقبل  آفاق  تستشرف  اليوم  هي  وها 
التقدم  قمم  أعلى  إلى  الوصول  بهدف 
ميادين  في  والريادة  والتفوق  بل  والتطور، 
اإلبداع واالبتكار. وهي تجني بذلك حصاد 
نهضتها  وباني  الدولة  مؤسس  ماغرسه 
ثراه(  الله  )طيب  زايد  الشيخ  له  المغفور 
اإلمارات،  حكام  األول  الرعيل  من  وإخوانه 
رحمهم الله وغفر لهم جميعاً، وجزاهم عن 

شعبهم وأمتهم خير الجزاء.
قادتنا  من  خلفهم  ولمن  لهم  فالتحية 
األوفياء الذين تمسكوا بالسير علي نهجهم 
وتطلعاتهم  أهدافهم  تحقيق  علي  وعملوا 
مكاسب  من  وشعبنا  لبلدنا  ماتحقق  فكان 
وإنجازات تحت راية االتحاد العالية الخفاقة.
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اللواء محمد أحمد بن غامن الكعبي 
قائد عام شرطة الفجيرة 

تحتفل دولتنا قيادة وشعباً في الثاني 
عزيزة  بمناسبة  عام  كل  ديسمبر  من 
دولتنا  قيام  ذكرى  وهي  قلوبنا  على 
الذي  السبع  إماراتنا  باتحاد  الغالية 
وإرادة  عزيمة  بمداد  التاريخ  سجله 
باني النهضة المغفور له الشيخ زايد بن 
وإخوانه  الله«  »رحمه  نهيان  آل  سلطان 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 
حكام اإلمارات الذين تمكنوا من االرتقاء 
المتقدمة  الدول  مصاف  إلى  باإلمارات 
تنافس  دولتنا  أصبحت  حيث  عالمياً 

كبرى الدول على مختلف الصعد.
ونحن نحتفل اليوم بالذكرى السابعة 
لقيام دولة اإلمارات أصبحنا  واألربعين 
لسيدي صاحب  الحكيمة  القيادة  بفضل 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو  أصحاب  وإخوانه  الله«  »حفظه 
اإلمارات  حكام  األعلى  المجلس  أعضاء 
حيث  واألمان،  األمن  واحة  في  نعيش 
المزيد  تحقق  الخير  مسيرة  استمرت 
ظل  في  والتطور  واالزدهار  الرفعة  من 
تسير  دولتنا  هي  فها  الكريمة.  رعايته 
قدماً وبخطى ثابتة نحو التطور والتقدم 
الذي  اإلنسان  لبناء  الثروات  مسخرة 
االهتمام  من  األوفر  بالنصيب  حظي 
عجلة  لدعم  األساسي  المحور  كونه 
واهتمام  وبفضل حرص  والنماء.  لتقدم 
بعالقات  دولتنا  ارتبطت  العليا  قيادتنا 
العالم  دول  مختلف  مع  وراسخة  قوية 
في إطار من التعايش واالحترام والحوار 
الدولي  المجتمع  مما جعلها موضع ثقة 
باتت  األمنية  األجهزة  أن  كما  وتقديره، 
بناء  بها من خالل  المنوط  الدور  تؤدي 

شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات 
الحكومية في الدولة.

وحققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة 
خالل  الداخلية  وزارة  مظلة  تحت 
السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة 
إليها،  الموكلة  المهام  لمستوى  ترتقي 
مما  الجوائز  من  العديد  حصدت  حيث 
أدى لبناء شرطة عصرية ذكية ذات رؤية 
استراتيجية تواكب التطورات والمتغيرات 
المتالحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر 
أمنية  ظواهر  من  يستجد  لما  ومتابعة 
بكفاءة  التصدي  من  مكنتها  مختلفة 
والقضاء  المختلفة  بأشكالها  للجريمة 
وأفراد  للمؤسسات  األمن  وحفظ  عليها 

المجتمع كافة.
على  دولتنا  بانجازات  نفتخر  إننا 
الصعيد األمني في ظل توجيهات سيدي 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
تحقق  لما  المستمرة  ومتابعته  الداخلية 
التي  الشرطية  األجهزة  في  تطور  من 
أصبحت اليوم تواكب المتغيرات وتتابع 
أشمل،  بصورة  األمنية  المستجدات 
وفق استراتيجية شرطية شاملة اهتمت 
بالتميز في األداء وتقديم أجود الخدمات 
األمنية، كما شملت الجوانب كافة المتعلقة 
المادية  واإلمكانيات  البشري  بالعنصر 

للوصول إلى النتائج المرجوة منها.
إلخواننا  نبارك  المناسبة  وبهذه 
الضباط  وصف  الضباط  وأبنائنا 
واألفراد عسكريين ومدنيين ونتمنى لهم 
وطننا  خدمة  في  والنجاح  التوفيق  كل 

المعطاء.

االإمارات الوطن اخلالد
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ال�سيخ زايد وتعزيز دولة االحتاد

د. عادل عبد اجلواد الكردوسي
خبير بوزارة تنمية املجتمع في دولة اإلمارات

آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
اإلمارات  أبناء  بأن  مطلقاً  إيماناً  ثراه«  الله  »طيب 
واحدة،  دولة  له  تكون  أن  حقه  ومن  واحد  شعب 
لذلك أبدى اهتماماً واضحاً باالتحاد، وذلك من خالل 
بذل قصارى  وقد  االتحاد،  دولة  إقامة  على  العمل 
جهده بكل إخالص وتفاِن وجد، حتى ظهرت دولة 
للوجود، واحتلت مكانها  المتحدة  العربية  اإلمارات 

على الساحة العالمية.
يوماً   1971 عام  ديسمبر  من  الثاني  كان  ولقد 
مميزاً في حياة الشيخ زايد ألنه شهد ميالد دولة 
العالمية  الساحة  على  المتحدة  العربية  اإلمارات 
كدولة جديدة وحديثة، حيث إنها اعتمدت في نهجها 
أخذت  وكذلك  اإليجابية،  القيم  وتعزيز  دعم  على 
وضع  فتم  الدولة،  تأسيس  في  العلمي  باألسلوب 
الخطط التي تسعى للوصول ألهداف دولة االتحاد، 
والتي وضعتها ضمن أفضل بلدان العالم، واستمرت 
في المحافظة على دولة االتحاد كقيمة تحقق تحت 
االقتصادية  الجوانب  جميع  في  نجاحات  رايتها 
واالجتماعية والثقافية... إلخ، وشملت جميع أرجاء 

الدولة. 

اأ�ًل: ال�سيخ زايد �الحتاد

لقد منح الله سبحانه وتعالى المجتمع اإلماراتي 
قيادة حكيمة ممثلة في الشيخ زايد بن سلطان آل 
الله ثراه( الذي بذل جهوداً مخلصة،  نهيان )طيب 

اسم  تحت  االتحاد،  دولة  قيام  وإعالن  لتأسيس 
الشيخ  وعمل  المتحدة(،  العربية  اإلمارات  )دولة 
زايد بمعاونة إخوانه أعضاء المجلس األعلى حكام 
اإلمارات للحفاظ على هذه الدولة منذ إعالن قيامها، 
وتضع  والتطور  التقدم  نحو  ثابتة  بخطى  لتسير 
أقدامها على القمة بين مصاف الدول المتقدمة في 
ناجحاً  نموذجاً  اإلمارات  دولة  فأصبحت  العالم، 
ُيحتّذى به، لما حققته من تقدم ومستوى متقدم من 
التنمية البشرية، والتنمية المستدامة، وما نعمت به 
من األمن واالستقرار، والمشاركة اإليجابية لدولة 

اإلمارات على الساحة اإلقليمية والعالمية. 
أشار صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي »رعاه الله«، في كتابه »رؤيتي: التحديات 
في سباق التميز« إلى أن قيام اتحاد اإلمارات يدل 
على وجود شيء اسمه العزيمة ووجود شيء اسمه 
التصميم؛ لذا لم ينته االجتماع الذي عقده المرحوم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي آنذاك 
دبي  حاكم  مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  مع 
آنذاك في السمحة بين أبوظبي ودبي في 1968/2/18 
اإلماراتين  يضم  اتحاد  إعالن  على  اتفقا  وكانا  إال 
كنواة التحاد أشمل، وما أن حلت نهاية عام 1971م 
حتى كان اإلعالن التاريخي عن قيام دولة اإلمارات 
المؤقت  الدستور  بسريان  والبدء  المتحدة  العربية 

وتنصيب الشيخ زايد رئيساً للبالد.

وسعى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اإلمارات  يضم  اتحاد  قيام  لضرورة  ثراه«،  الله 
أمنيتى  االتحاد  يقول:  وكان  المتصالحة،  العربية 
وأسمى أهدافي لشعب اإلمارات العربية. فأبناء هذه 
المنطقة جميعاً شعب واحد. وأن أبناء هذه المنطقة 
للدولة  يريد  وكان  واحد،  أصل  من  أخوة  جميعا 
الجديدة أن تقوم على أسس قوية، وبدأ سموه العمل 
وقال  الواحدة  األسرة  فى  األشقاء  واجتمع  الجاد، 
سموه لهم )ال وقت للضياع. وال بديل عن االتحاد 
االتحاد(،  قيام  أعلنا  وقد  إال  هنا  من  نخرج  ولن 
وتحققت أمنية القائد وأعلن عن قيام دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
ثانياً: الشيخ زايد ودعم االتحاد دستورياً:

عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
من أجل دعم قيام دولة االتحاد، حتى برزت الدولة 
خالله  من  فتم  هدفاً،  يمثل  كان  فاالتحاد  للنور، 
تحقيق الكثير من النتائج اإليجابية ألبناء المجتمع 
الدولة  شيوخ  سعى  عليا  قيمة  ومثل  اإلماراتي، 

لتحقيقها وعلى رأسهم الشيخ زايد »رحمه الله«.
وقد عقد حكام االتحاد اجتماعهم بصفته المجلس 
األعلى، وفي هذا االجتماع تم انتخاب الشيخ زايد 
وبفضل  للدولة.  رئيس  أول  نهيان  آل  سلطان  بن 
الميزانية  أساس  أبوظبي  شكلت  البترولية  ثروتها 
االتحادية مما عزز وضعها الرئيس داخل االتحاد. 
وقامت أبوظبي أيضاً بتمويل المشروعات األخرى 

درا�سة
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الشيخ  استخدم  ولقد  ثروة،  األقل  اإلمارات  فى 
أجل جذب  بحكمة من  المالية ألبوظبي  القوة  زايد 

المشيخات األخرى لالتحاد.   
باإلضافة إلى إن حكام اإلمارات أكدوا في ديباجة 
الدستور اإلماراتي على دعم االتحاد فنص: »نحن 
أبوظبي ودبي والشارقة...إلخ، نظراً  إمارات  حكام 
على  تالقت  قد  إماراتنا  شعب  وإرادة  إرادتنا  ألن 
قيام اتحاد بين هذه اإلمارات، من أجل توفير حياة 
أفضل، واستقرار أمكن، ومكانة أرفع لها ولشعبها 
جميعاً«. »وتعد شعب االتحاد في الوقت ذاته للحياة 
الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو 
حكم ديمقراطي نيابي متكامل األركان، في مجتمع 

عربي إسالمي متحرر من الخوف والقلق«.
انطالقاً من أن االتحاد يمثل قيمة فأكد الدستور 
دولة  دعم  على  بمواده  األول  الباب  في  اإلماراتي 
األسس  وضع  على  الدستور  فعمل  االتحاد، 
والمقومات واألهداف لدولة االتحاد، فأكد هذا الباب 
وأن  المستقلة،  سيادتها  لها  االتحاد  دولة  أن  على 
على  بعمله  ويقوم  اختصاصاته  يمارس  االتحاد 
المياه  على  السبع، وكذلك  اإلمارات  أراضي  جميع 
لجميع  الدولية  الحدود  داخل  تقع  التي  اإلقليمية 
األعضاء  االتحاد  دولة  منها  تتكون  التي  اإلمارات 
الدستور وجود علم  االتحاد، وكذلك حدد  في هذا 
كرمز لدولة االتحاد وأن يرفع العلم على أرض دولة 
يكون  وأن  االتحادية،  المؤسسات  وفوق  االتحاد 

لدولة االتحاد شعار، ويكون لها نشيدها الوطني. 
 لقد كان قيام دولة االتحاد هدفاً أسمى للشيخ 
زايد وإخوانه حكام اإلمارات، فسعوا بقيادة الشيخ 
ودعموا  الهدف  هذا  لتحقيق  جميعاً  وتعاونوا  زايد 
أركان هذا النموذج الناجح، ليظل قوياً على المستوى 

الوطني واإلقليمي والعالمي.

ثالثًا: القيادة الر�سيدة على خطى ال�سيخ 

زايد

اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  استمرت  لقد 
في  والعشرين  الواحد  القرن  في  المتحدة  العربية 
فأعطت  االتحاد،  دولة  وركائز  أسس  وتعزيز  دعم 
االتحاد  دولة  أركان  لتعزيز  كبيراً  واهتماماً  عناية 
كافة،  الجوانب  في  النجاح  محققة  قوية  لتستمر 
فاستمر هذا النهج بشكل واضح في وضع الخطط 
ركائز  لتعزيز  وتنفيذها  والمبادرات  والبرامج 
عام  بوجه  اإلماراتي  المواطن  لدى  كقيمة  االتحاد 
فاستمر  خاص.  بوجه  االتحادية  الحكومة  وفي 
االهتمام باالتحاد نظراً لما تحقق في دولة اإلمارات 
جوانب  مختلف  في  ونهضة  شاملة  تنمية  من 
أرض  في  كافة  الُصعد  وعلى  اإلماراتي،  المجتمع 

الواقع، وما يشهده من طموح وتطلع للمستقبل برز 
بشكل واضح فيما صاغته القياد السياسية الحكيمة 
من خالل )رؤية اإلمارات 2021( بتوجيهات صاحب 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
قيادة  تحت  الحكومة  وتعمل  الله«،  »حفظه  الدولة 
صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، 
حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 
أعضاء  السمو  أصحاب  وتعاون  الله«،  »رعاه  دبي 
واجتهاد  جد  بكل  اإلمارات،  حكام  األعلى  المجلس 
ومثابرة على تحقيق ذلك على أرض الواقع لتستمر 
الدولة محافظة على ما حققته من مستوى مرتفع 
مرتفعة  بشرية  )تنمية  البشرية  التنمية  مجال  في 
جداً( حسب ما رصدته تقارير التنمية البشرية التي 
يصدرها البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، فوضعت 
دولة اإلمارات ضمن أفضل بلدان العالم في مجال 
 2021 اإلمارات  رؤية  جاءت  وقد  البشرية.  التنمية 
لتؤكد على )مضي االتحاد في مسيرته على خطى 
اآلباء المؤسسين معترفاً بأفضالهم الجمة، متذكراً 
قوة عزيمتهم وحكمتهم وقدراتهم على استشراف 
المستقبل وتسخيرهم لجهودهم كافة وكل ما هو 
متاح من إمكانيات لبناء نهضة كبرى سابقت الزمن 
وعوضت الشعب اإلماراتي عما فاته وأخذت به إلى 
المسيرة  معالم  ورسمت  والتقدم  الحضارة  ركب 

والمضي قدماً بالوطن العظيم إلى العال(.
 2021 اإلمارات  رؤية  قراءة  من  ويالحظ 
استمرارية االهتمام بدعم االتحاد على اعتبار أنه قد 
حقق الكثير من المنافع واآلثار اإليحابية واإلنجازات 
وشملت  والمقيمين،  اإلماراتيين  المواطنين  لجميع 
جميع أرض الدولة، فتحققت نهضة تنموية شاملة 
بشرية  تنمية  إنجاز  وتم  الوطن،  أرجاء  بجميع 
في  التقدم  استمرار  مع  مستدامة،  وتنمية  مرتفعة 
جميع اإلمارات باإلضافة إلى التأثير والدور الفعال 

لدولة اإلمارات على المستوى اإلقليمي والعالمي.
المستقبل  نحو  ومضيه  االتحاد  ومنعة  بقاء  إن 
بالمستقبل  وإيمان  تلين  ال  وعزيمة  ثابتة  بخطى 
يعود إلى أن المغفور له كان له منهجه في قيام دولة 
االتحاد وفي بناء الدولة، وفي عملية التنمية الشاملة 
والتطوير وبناء اإلنسان، فاهتم بالتخطيط للتعليم، 
ووضع خطة للتعليم الجامعي، وكانت استراتيجية 
الشيخ زايد شاملة ومتكاملة، لتحتل دولة اإلمارات 

مكانة متميزة خالل فترة وجيزة من عمر الزمن.
الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  أن  التاريخ  وسيذكر 
كان أول قائد عربي في عالمنا المعاصر يبني اتحاداً 
ليستمر ألن هذا االتحاد يقوم على العدل والمساواة 
واحترام الحقوق اإلنسانية وتوفير الحياة الكريمة 
مما  أرضها  على  وللمقيمين  اإلمارات  أبناء  لجميع 
وحد الشعب خلف قيادة الشيخ زايد، لتنتقل الراية 
بعده إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس دولة اإلمارات ليتابع مسيرة االتحاد 

وبناء دولة عصرية قوية وعادلة.
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اأحــداث

مبادرة »غر�س نخلة زايد«

تخريج منت�سبني يف جمال االبتكار 

قام سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
وزارة الداخلية بغرس »نخلة زايد« في مقر الوزارة 
 ،»2018 زايد  »عام  مبادرات  وذلك ضمن  بأبوظبي، 
التي أعدتها إدارة إسعاد العاملين في الوزارة، بهدف 
تخليد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه« بالتزامن مع مرور 100 سنة 
على ميالده، وإحياء إرثه الطيب من القيم والمبادئ 

التي تمثل معيناً ال ينضب في حب الوطن واالنتماء 
غرس  خالل  الشعفار  الفريق  سعادة  ورافق  إليه. 
حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  من  كل  النخلة 
الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة 
الداخلية، وسعادة اللواء سالم علي الشامسي وكيل 
وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، 
وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش 

اإلدارات  مديري  من  وعدد  الداخلية،  وزارة  عام 
الفريق  سعادة  وأوضح  الوزارة.  في  الضباط 
إلرث  تخليداً  يمثل  زايد«  »نخلة  غرس  أن  الشعفار 
الراحل الكبير في مجال االهتمام بالزراعة والتشجير، 
فقد استطاع في سنوات قليلة تأسيس نهضة زراعية 
من خالل التوسع في استصالح الصحراء وزراعتها 

وزيادة المساحات الخضراء لحماية الحياة البرية.

زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  رعاية  تحت 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
الخييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  حضر 
رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية 
لرعاية  الثالث  البرنامج  منتسبي  تخريج  احتفال 
لالبتكار،  الداخلية  وزارة  لمركز  التابع  المبتكرين 
ومنتسبي الدفعة الثانية من دبلوم االبتكار المهني، 
التقنية  كليات  مع  بالتعاون  الوزارة  نفذته  والذي 
حرص  الخييلي  الركن  اللواء  سعادة  وأكد  العليا. 
وأن  والمبتكرين،  االبتكار  دعم  على  العليا  القيادة 
والبرامج  الخطط  من  العديد  تتبنى  الداخلية  وزارة 
التي تعمل على تطوير بيئة االبتكار والتفرد، وذلك 
لالرتقاء بمستوى العمل الشرطي واألمني، والحرص 
والتجارب  واألفكار  الممارسات  أفضل  تطبيق  على 
كل  توفير  في  جهداً  تألو  ال  الوزارة  وأن  الحديثة، 
لتفعيل  ثابتة  بخطى  تسير  حيث  االبتكار،  متطلبات 
لجميع  حياة  أسلوب  وجعله  االبتكار،  منظومة 

منتسبي الوزارة.
إدارة  مدير  الشامسي  بطي  محمد  العقيد  وألقى 
نيابة عن  كلمة  الداخلية  وزارة  في  العامة  العالقات 

هذا  الداخلية  وزارة  أن  فيها  أوضح  الخريجين، 
الصرح الكبير والمتميز الذي يقدم لجميع منتسبيه 
البرامج التعليمية والتدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير 
مع  والشراكة  بالتعاون  الوطن  لخدمة  قدراتهم 
اإلنجازات في  العديد من  عالمية، حققت  مؤسسات 

المجاالت األمنية كافة.
مدير  الهرمودي  إسماعيل  محمد  المقدم  وجدد 

مركز وزارة الداخلية لالبتكار حرص وزارة الداخلية، 
آل  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  وبتوجيهات 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجاالت 
تطبيق  على  الوزارة  تعمل  حيث  واإلبداع،  االبتكار 
وتبني مناهج وخطط مبتكرة تستند إلى استشراف 

المستقبل.

إعداد: باسل ثريا
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تخريج دورات قيادية لل�سباط 

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  تحت 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
سالم  اللواء  سعادة  حضر  الداخلية،  وزير 
المساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  الشامسي  علي 
تخريج  احتفال  المساندة  والخدمات  للموارد 
والقيادات   64 رقم  الوسطى  القيادات  دورتي 
تدريب  معهد  نظمهما  واللتين   .89 رقم  األولى 

الضباط.
حضر االحتفال العميد خليفة حليس النيادي 
نائب مدير عام كلية الشرطة، والعميد الدكتور 
عمر محمد الخيال مدير معهد تدريب الضباط، 
والعميد خليفة محمد الزعابي مدير إدارة تقييم 
أداء العاملين في وزارة الداخلية. والعقيد عمران 
ورؤساء  المعهد،  مدير  نائب  الهاملي  حمد 

األقسام، وعدد من الضباط.
جزء  هو  التدريب  أن  الخيال  العميد  وأكد 
رئيس من المنظومة اإلدارية في وزارة الداخلية، 
ومنطلق نحو تحقيق اإلبداع واالبتكار، وتحقيق 
مبادئ الجودة والتميز في العمل الشرطي، وأن 
دورات القيادات بمختلف مستوياتها تركز على 
التدريبية  البرامج  وترجمة  التدريب،  مخرجات 

تنمية  إلى  خالله  من  تهدف  عملي  واقع  إلى 
وتطوير المهارات القيادية واإلشرافية للضباط 
العليا،  المناصب  لشغل  وتأهيلهم  إلعدادهم 
وإكسابهم المهارات الالزمة والعلوم المستجدة 
لمواكبة التطورات العالمية في المجال الشرطي 

بشتى المجاالت. 
نيابة  كلمة  الخاطري  جمال  الرائد  وألقى 
قيادات  باهتمام  فيها  أشاد  الخريجين  عن 

ومنتسبي  الضباط  بتأهيل  الداخلية  وزارة 
مختلف  في  التطوير  قادة  ليكونوا  الوزارة 
سعادة  وافتتح  واألمنية.  الشرطية  المجاالت 
اللواء الشامسي القاعات التدريبية الجديدة في 
معهد تدريب الضباط، والتي تحتوي على نظام 
التدريب الحديث المبني على االبتكار والمعرفة، 
واألجهزة الحديثة والمتطورة التي تستخدم في 

مجال التدريب الحديث.

تعميق مفهوم ال�سعادة بني املنت�سبني

ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  ترأس 
ورئيس  الداخلية  لوزارة  العام  المفتش  الريسي 
اجتماعاً  الوزارة  في  الوظيفية«  »التظلمات  لجنة 
للجنة، نافش عدداً من الطلبات التي تقدم بها 
منتسبو الوزارة عن طريق نظام تلقي الشكاوى 
في  اللجنة  تنظر  حيث  اإللكتروني،  والتظلمات 
واإلجراءات  الوظيفية  والتظلمات  الشكاوى 
الوزارة،  في  التنظيمية  القرارات  أو  اإلدارية 
الحلول  المتكررة ووضع  الشكاوى  تحديد  وفي 
الجذرية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها 
التنفيذي في  المجلس  قبل  النهائي من  لالعتماد 
وشدد  المماثلة.  الحاالت  على  لتطبيقها  الوزارة 
سعادة اللواء الريسي على ضرورة وضع الحلول 
الجذرية للتظلمات بالتنسيق مع اإلدارات المعنية، 
باإلدارات  اللجان  تربط  التي  العالقة  وأهمية 
الشرطية، وتعميق مفهوم السعادة بين المنتسبين.
استراتيجية  من  انطالقاً  اللجنة  أهمية  وأكد 
االهتمام  إلى  تسعى  التي  االتحادية  الحكومة 
معاملة  وضرورة  وتطويره،  البشري  بالعنصر 

األمور  جميع  في  العدالة  مبادئ  وفق  الموظفين 
الوظيفية المرتبطة بعملهم وتسوية تظلماتهم، ومنح 
في  تؤثر  التي  القرارات  من  التظلم  حق  الموظفين 
في  لديهم  القناعة  يحقق  مما  الوظيفية،  أوضاعهم 
سالمة وصحة هذه القرارات من دون أن يترتب على 
إدارية  إجراءات  من  خوف  أي  الحق  هذا  استخدام 
المتبادلة  الثقة  زيادة  في  سيسهم  وهذا  ضدهم، 
وزيادة  معنوياتهم  ورفع  واإلدارة  الموظفين  بين 

اللجنة  عمل  أن  إلى  سعادته  وأشار  إنتاجيتهم. 
يأتي ضمن ضوابط وآليات محددة مرتبطة بقانون 
والتدريب  األداء  إدارة  وأنظمة  البشرية  الموارد 
تسهم  بصورة  وذلك  الوظيفية،  والعقود  والتطوير 
في دعم مبادئ حسن إدارة الموارد البشرية، وتوفير 
بيئة عمل إيجابية ونزيهة و آمنة وعادلة للموظفين، 
األمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق االستقرار 

الوظيفي لهم في جهات عملهم.

اأحــداث
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اإطالق خدمة »االإطفائي االآيل«

وزارة  في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أعلنت 
الداخلية عن إدخال خدمة وتقنيات اإلطفاء ومكافحة 
الحرائق باستخدام رجل اإلطفاء اآللي »الثيرمايت«، 
لتنضم بذلك أحدث التقنيات الذكية إلى أسطول آليات 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المدني  الدفاع  ومعدات 
المتحدة، حيث يقوم اإلطفائي اآللي بعملية مساندة 
إلى  الوصول  من  تمكنه  خالل  من  اإلطفاء  لرجال 
يصعب  والتي  الحريق،  موقع  في  الخطرة  المناطق 

وصول العنصر البشري إليها.
المرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  سعادة  وأوضح 
أن  الداخلية  وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد 
االستعانة برجل اإلطفاء اآللي في مكافحة الحريق 
يأتي تحقيقاً لرؤية حكومة دولة اإلمارات في مجالي 
لتوجيهات  وتنفيذاً  االصطناعي،  والذكاء  االبتكار 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتعزيز مكانة 
الدفاع المدني اإلماراتي كوجهة للمستقبل، وتحديث 
اآلليات والمعدات الخاصة باإلطفاء واإلنقاذ، وتزويد 
مراكز الدفاع المدني بالتجهيزات الذكية المتطورة، 
بما يسهم في تقليل زمن االستجابة، وتعزيز جهود 

الوقاية لمواجهة األخطار والتحديات.
وأضاف أن رجل اإلطفاء اآللي لديه القدرة على 
على  تنطوي  التي  المناطق  في  والدخول  االنتشار 
أخطار عالية على رجال اإلطفاء من حيث التعرض 

للحرارة واالنفجارات، من خالل التحكم به عن بعد 
على  وقدرته  الكيلومتر،  حوالي  إلى  تصل  لمسافة 
المياه  تيارات  مثل  متعددة  إطفاء  وسائل  استخدام 
رذاذ،  شكل  على  والمياه  عاٍل،  بضغط  المتدفقة 
والمكافحة باستخدام الرغاوي، وقدرته على العمل 
بخاصة  طويلة  ولساعات  الصعبة  الظروف  في 
الكبيرة  المستودعات  كحرائق  الكبرى  الحرائق  في 
عنها  تنتج  والتي  الضخمة،  والمنشآت  والمباني 
الدخان  من  كبيرة  وكميات  هائلة  حرارة  درجات 
والمواد السامة. وذكرسعادته أن رجل اإلطفاء اآللي 
الكيماوية  المصانع  حوادث  مكافحة  في  يستخدم 
من  عالية  ألخطار  تتعرض  التي  التخزين  ومناطق 
االنفجار واألخطار السامة وحرائق األنفاق الكبيرة، 
حيث يقوم بعمليات اإلطفاء والتبريد المؤقت والقيام 
بعمليات التهوية وإزالة الدخان في األماكن المغلقة، 
بما في ذلك الطوابق السفلية وفي المساحات الضيقة 

من دون تعريض رجال اإلطفاء للخطر.
الخدمة  إلى  اآللي  اإلطفاء  دخول  أن  إلى  وأشار 
في مراكز الدفاع المدني يعد إنجازاً جديداً يضاف 
العربية  اإلمارات  دولة  التي حققتها  اإلنجازات  إلى 
المتحدة على المستوى العالمي في مجاالت الوقاية 
والممتلكات، وذلك وفق  األرواح  والسالمة وحماية 
العامة  بالقيادة  ممثلة  الداخلية  وزارة  بين  تعاون 
تكنولوجيز  هاو  آند  »هاو  وشركة  المدني  للدفاع 

األمريكية« لبناء وصناعة اإلطفائي اآللي األمريكي، 
بما يتوافق مع احتياجات الدفاع المدني اإلماراتي، 
وتزويده بإضافات خاصة لزيادة فعاليته واإلسهام 
الحرائق  ومكافحة  والسالمة  األمن  حفظ  في 
مع  االتفاق  تم  أنه  إلى  سعادته  ولفت  الخطرة. 
الشركة المصنعة على إلحاق عدد من عناصر الدفاع 
والكفاءة،  التميز  اختيارهم وفق معايير  تم  المدني، 
اآللي  اإلطفائي  لتشغيل وصيانة  بدورة تخصصية 
والتدريب على جميع األمور الفنية المتعلقة بتشغيله، 
وكيفية التعامل مع األعطال وعمل الصيانة الدورية 

له.

 منظومة للتدريب االإلكرتوين لالبتكار 

أطلقت وزارة الداخلية متمثلة بمركز وزارة الداخلية 
لالبتكار منظومة التدريب اإللكتروني لالبتكار بعنوان: 
منصة  مع  بالتعاون  الحكومي«  العمل  في  »االبتكار 
»إدراك«، وذلك لنشر ثقافة االبتكار بين منتسبي وزارة 
العمل  في  االبتكار  بأهمية  الوعي  وزيادة  الداخلية، 
الحكومي، وتماشياً مع رؤية ونهج حكومة اإلمارات في 
المنظومة  االبتكار والريادة بالعمل الحكومي. وتتطرق 
لتعريف االبتكار عبر تناول أمثلة حية لتجارب ناجحة 
قدمت مضامين مبدعة ومبتكرة على المستوى العالمي، 
التحديات،  مواجهة  في  االبتكار  بأهمية  والتعريف 
والتعريف  الحكومي،  االبتكار  وثقافة  مفهوم  ونشر 
بيئة  في  تطبيقه  وطرق  الحكومي  االبتكار  بمختبر 
العمل المؤسسي في الجهات الحكومية، وكيفية تحقيق 
االستفادة القصوى منه. كما تهدف المنظومة للتعرف 
الممارسات  وأفضل  األدوات  من  على مجموعة شاملة 
للتنفيذ،  قابلة  مبتكرة  حلول  لتطوير  الذهني  للعصف 
عملية  وأدوات  حديثة  علمية  منهجيات  على  والتعرف 

االستدامة،  لتحقيق  التحديات  مواجهة  لكيفية 
عملية  آليات  توفير  خالل  من  القيادات  وتمكين 

إلحداث التطوير المؤسسي المنشود.
الظاهري  دلموج  بن  العميد محمد حميد  وأكد   
مجلس  رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العام  األمين 
على  العليا  القيادة  حرص  الداخلية  وزير  الوزراء 
الداخلية  وزارة  وأن  والمبتكرين،  االبتكار  دعم 
تعمل  التي  والبرامج  الخطط  من  العديد  تتبنى 
لالرتقاء  وذلك  والتفرد،  االبتكار  بيئة  تطوير  على 
الشرطي واألمني، والحرص على  العمل  بمستوى 
ورأى  الحديثة.  والتجارب  األفكار  أفضل  تطبيق 
العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام 
االستراتيجية وتطوير األداء في وزارة الداخلية أن 
رؤية ونهج حكومة اإلمارات في االبتكار والريادة 
من  للكثير  مرجعية  أصبحت  الحكومي،  بالعمل 
الجهات حول العالم، ولجميع الراغبين في التعرف 

إلى التوجهات المستقبلية في هذا المجال.
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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اأحــداث ريا�سية

تكرمي فائزين يف بطولة »الرجل احلديدي« 

�سيف بن زايد ي�سهد اختتام 

»حتدي االإمارات للفرق التكتيكية«

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
النعيمي رئيس  حضر الشيخ عبدالعزيز بن حميد 
وبحضور  عجمان،  في  السياحية  التنمية  دائرة 
عام  قائد  نائب  الحمراني  أحمد  عبدالله  العميد 
الشامسي  بطي  خليفة  والعميد  عجمان،  شرطة 
اللجنة  رئيس  والخدمات  المالية  قطاع  مدير  نائب 
الرياضية العليا في شرطة أبوظبي، والعقيد عارف 
في  الرياضي  الشرطة  اتحاد  مدير  الريس  علي 
الحديدي  للرجل  الشرطة  بطولة  الداخلية،  وزارة 
بالتعاون  االتحاد في عجمان،  نظمها  والتي   ،)25(
وبمشاركة  عجمان،  لشرطة  العامة  القيادة  مع 
الدولة،  للشرطة في  العامة  القيادات  منتسبين من 
حيث تضمنت البطولة التي أقيمت بنظامي الفردي، 
كيلومتر  لمسافة  السباحة  سباق  الفرق  وتتابع 
 40 لمسافة  الهوائية  الدراجات  وسباق  ونصف، 

كيلومتراً، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات.
عن  الفرق  تتابع  مسابقة  في  النتائج  وأسفرت 
بالمركز األول، وفريق  الفجيرة  فوز فريق شرطة 
شرطة أبوظبي بالمركز الثاني، وفريق شرطة دبي 

بالمركز  عجمان  شرطة  وفريق  الثالث،  بالمركز 
الرابع.

المركز  على  حصل  الفردي،  مسابقة  وفي 
من  علي  آل  حسن  محسن  أول  المساعد  األول 
أول  الرقيب  الثاني  المركز  الفجيرة، وعلى  شرطة 
عبدالله حسن فرحان من شرطة دبي، وعلى المركز 
الثالث الرقيب أول سيف علي السماحي من شرطة 
شرطة  حصلت  الفرق،  مستوى  وعلى  الفجيـــرة. 
على  الفجيرة  وشرطة  األول،  المركز  على  دبي 

المركز الثاني، وشرطة أبوظبي على المركز الثالث. 
الحمراني  العميد  يرافقه  النعيمي  الشيخ  وقام 
بالمراكز  الفائزين  بتتويج وتكريم  الريس  والعقيد 
األولى في البطولة، وتكريم المساهمين والمتعاونين 
مدير  قبرصي  عدنان  وهم:  البطولة،  إنجاح  في 
العمليات في ساحة المارينا 1 عجمان، و أحمد جبر 

الحاج نائب رئيس جمعية اإلمارات للترايثلون. 
الحمراني،  العميد  من  النعيمي  الشيخ  وتسلم 

والعقيد الريس هدية تذكارية.

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
اختتام  الداخلية  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
منافسات »تحدي اإلمارات للفرق التكتيكية«، والتي 
نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأقيمت بالمدينة 

التدريبية في دبي.
حضر اختتام المنافسات معالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
القائد  المري  خليفة  عبدالله  اللواء  وسعادة  دبي، 
في  للشرطة  العامون  والقادة  دبي،  لشرطة  العام 
الدولة، وعدد من كبار الضباط من مختلف القيادات 
القيادة  سموه  ووجه  الدولة.  في  للشرطة  العامة 
العامة لشرطة دبي بالعمل على تنظيم واستضافة 
بطولة دولية للفرق التكتيكية العام المقبل 2019 في 
تطوير  في  إيجابيات  من  للتحدي  لما  دبي،  إمارة 
هذه  أن  إلى  باإلضافة  الخاصة،  الفرق  منظومة 
التجمعات للفرق التكتيكية العالمية تهدف إلى تبادل 
الخبرات والوقوف على الجديد في مجال عمل فرق 
القوات الخاصة. وفي نتائج المسابقات، جاء فريق 
اجتاز  أن  بعد  األول  المركز  في  )ب(  دبي  شرطة 
الحواجز وتعامل مع جميع األهداف بدقة عالية في 

)أ( في  )2:37:10( دقيقة، وحل فريق شرطة دبي 
المركز الثاني محققاً زمناً وقدره )2:37:32( دقيقة، 
بينما جاء فريق شرطة أبوظبي ق7 )أ( في المركز 
وقدره )3:44:68( دقيقة. يذكر  زمناً  الثالث محققاً 

التكتيكية«  للفرق  اإلمارات  »تحدي  منافسات  أن 
شاركت فيها 8 من الوحدات الشرطية، وضمت 64 
في  للشرطة  العامة  القيادات  مختلف  من  منتسباً 

الدولة.

إعداد: موزة احلمادي
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47

11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM11/28/18   1:12 PM



66

بطولة حتدي رجال االإطفاء

اإجناز جديد ملنتخب �رصطة االإمارات للرماية 

حقق منتخب شرطة اإلمارات للرماية إنجازاً جديداً 
سابقاً  حققها  التي  اإلنجازات  سلسلة  إلى  يضاف 
خالل مشاركاته في بطوالت الرماية على المستويات 
حيث حصل  والدولية،  والعربية  واإلقليمية  المحلية 
منتخب شرطة اإلمارات للرماية المشارك في البطولة 
في  أقيمت  التي  األطباق  لرماية  المفتوحة  الدولية 
جمهورية روسيا البيضاء على المركز األول في فئة 
أول ظاهر حمد  المساعد  الرامي  الفرق، كما حصل 
العرياني على المركز األول في فئة الفردي، وحصل 
الرامي المساعد أول خالد سعيد الكعبي على المركز 
الرابع في فئة الفردي، وذلك ضمن مشاركتهما ألول 

مرة في هذا النوع من البطوالت.
الظاهري  دلموج  بن  حميد  محمد  العميد  ورأى 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العام  األمين 
اتحاد  إدارة  مجلس  ورئيس  الداخلية  وزير  الوزراء 
تتويج  أن  الداخلية  وزارة  في  الرياضي  الشرطة 
الرامي العرياني والرامي الكعبي في البطولة الدولية 
المفتوحة لرماية األطباق، والتي أقيمت في جمهورية 
الرشيدة  القيادة  دعم  ثمرة  يعد  البيضاء  روسيا 
اإلمارات  دولة  في  والرياضيين  للرياضة  المستمر 

العربية المتحدة.

سيف  الشيخ  سمو  الفريق  من  رعاية  تحت 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
للدفاع  العام  القائد  بطولة  أقيمت  الداخلية،  وزير 
نظمها  والتي   ،)1( اإلطفاء  رجال  المدني-تحدي 
اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية بمقر 
أبوظبي، وذلك  المدني في مدينة  الدفاع  أكاديمية 
في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  مع  بالتعاون 
»الداخلية«، وذلك تحت شعار »شرطي.. رياضي.. 
محمد  جاسم  اللواء  سعادة  وبحضور  متميز«، 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
إدارة  مدير  الريس  علي  عارف  والعقيد  الداخلية، 
اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من ضباط الدفاع 

المدني.
وشارك في البطولة 59 إطفائياً يمثلون اإلدارات 
اإلقليمية للدفاع المدني في الدولة، وأسفرت البطولة 
عن فوز الدفاع المدني في الشارقة بالمركز األول 
وكأس التفوق بعد حصوله على 38 نقطة، وحصل 
الثاني  المركز  على  أبوظبي  في  المدني  الدفاع 
بمجموع 25 نقطة، ونال الدفاع المدني في الفجيرة 

المركز الثالث بعد حصوله على 22 نقطة.
المدني  الدفاع  فاز  الفرق،  مسابقات  وفي 

في  المدني  والدفاع  األول،  بالمركز  أبوظبي  في 
في  المدني  والدفاع  الثاني،  بالمركز  الشارقة 
الفجيرة بالمركز الثالث. وفي المسابقات الفردية، 
جاء في المركز األول الرقيب علي سعيد الحبسي 
من الشارقة بزمن قدره 1.56.93 دقيقة، والمركز 
الثاني المساعد أول وليد عبيد ليواد من الشارقة 
الثالث  بالمركز  جاء  فيما  دقيقة،   1.58.88 بزمن 

إلى  والتقدير  بالشكر  الظاهري  العميد  وتوجه 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
على  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
وتطوير  لصقل  الرماية  بمسابقات  سموه  اهتمام 
بدعم  وأشاد  الداخلية،  وزارة  منتسبي  إمكانيات 
والفعاليات  البرامج  من  للعديد  الالمحدود  سموه 
بالنفع والفائدة  الرياضية، والتي تعود  والمسابقات 

على العاملين في وزارة الداخلية كافة.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وفد  أن  يذكر 
لرماية  المفتوحة  الدولية  البطولة  في  المشارك 
األطباق تألف من كل من: العميد خليفة محمد المري 
رئيس الوفد، والمقدم راشد حميد المزروعي إداري، 
الكعبي  أول  والمساعد  العرياني  أول  والمساعد 

العبين.

إمارات للرماية الإمارات للرماية الإمارات للرماية  رصإجناز جديد ملنتخب �رصإجناز جديد ملنتخب �رصطة ا

ً  جديدا
ً
 جديدا
ً
 جديدا
بقا
ت 
حيث حصل   
منتخب شرطة اإلمارات للرماية المشارك في البطولة 
في  أقيمت  التي  األطباق  لرماية  المفتوحة  الدولية 
جمهورية روسيا البيضاء على المركز األول في فئة 
أول ظاهر حمد  المساعد  الرامي   كما حصل 
 وحصل 
الرامي المساعد أول خالد سعيد الكعبي على المركز 
 وذلك ضمن مشاركتهما ألول 

الظاهري  دلموج  بن  حميد  محمد  العميد  ورأى 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العام  األمين 

بزمن  الفجيرة  المساعد سلطان يوسف عبيد من 
2.07.97 دقيقة.

كؤوس  بتوزيع  المرزوقي  اللواء  سعادة  وقام 
التفوق والميداليات على الفائزين.

البطوالت  هذه  مثل  إقامة  أهمية  سعادته  وأكد 
التي تنمي قدرات ومواهب عناصر اإلطفاء، وتشعل 

لديهم روح التنافس والود والمحبة.
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محمد بن زايد آل نهيانمحمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحةولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخوإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريموإلى شعب دولة اإلمارات الكريموإلى شعب دولة اإلمارات الكريموإلى شعب دولة اإلمارات الكريموإلى شعب دولة اإلمارات الكريموإلى شعب دولة اإلمارات الكريموإلى شعب دولة اإلمارات الكريموإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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إعالن ٢١
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IKEA wishes UAE a happy National Day!
ايكیا تھنئ دولةاإلمارات بیومھا الوطني.
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