
ملحق خاص - ديسمبر 2019



999 ads.indd   2 6/16/19   4:25 PM



3

تعم اأرجاء البالد يف هذه الأيام الحتفالت باليوم الوطني الثامن والأربعني 

يف ظل روح الحتاد، تلك الروح العظيمة التي كان وراءها القائد املوؤ�س�س املغفور 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«، والتي �سنعت نه�سة �ساملة عمت 

خرياتها البالد والعباد، وت�ستمر مبزيد من الزخم والتطور حتت قيادة �ساحب 

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

وقد �سهدت الدولة العام احلايل العديد من الإجنازات الكبرية على خمتلف 

ال�سعد القت�سادية والعمرانية والثقافية والجتماعية والأمنية.

نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ومتابعة  وبف�سل توجيهات 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية كان لوزارة الداخلية دور مهم يف حتقيق 

هذه الإجنازات الوطنية التي ت�ساف اإىل �سجل الحتاد املجيد.

وحتر�س »999« دائمًا على اإ�سدار ملحق خا�س مبنا�سبة اليوم الوطني يحمل 

�سمو  للفريق  ال�سرتاتيجية  الروؤية  انعكا�س  وير�سد  بالدي«  عي�سي   « عنوان: 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على  ال�سيخ �سيف بن زايد 

النجاح الكبري يف تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية لوزارة الداخلية، ويعر�س اأبرز 

الأحداث والإجنازات التي �سهدتها الوزارة وخمتلف القيادات العامة لل�سرطة يف 

الدولة. 

الداخلية  وزارة  منت�سبو  يجدد  والأربعني  الثامن  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 

البالد  لقيادة  وال��وف��اء  ال��ولء  عهد  ومدنيني  واأف���رادًا  �سباط  و�سف  �سباطًا 

بالدولة،  ال�ساملة  النه�سة  يف  امل�ساهمة  على  والإ�سرار  العزم  ووعد  الر�سيدة، 

وحتقيق املزيد من الإجنازات الأمنية وال�سرطية حمليًا وعربيًا وعامليًا، ما يعزز 

م�سرية الأمن والأمان التي ينعم بها كل اأبناء املجتمع يف الإمارات.

االفتتاحية
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�سيف بن زايد.. ر�ؤية ا�سرتاتيجية لتعزيز

اأمن �جودة احلياة يف املجتمع

أثمرت الرؤية االستراتيجية المتميّزة للفريق 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مجال 
والنشاطات  بالدولة،  والشرطي  األمني  العمل 
بها  قام  التي  المتميزة  والجهود  والمبادرات 
 ،2019 عام  من  يناير  شهر  في  بنيله  سموه، 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تكريم 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، عن فئة »أفضل 

وذلك  الجنسين،  بين  للتوازن  داعمة  شخصية 
الجنسين  التوازن بين  الفائزين بمؤشر  ضمن  
للحكومة االتحادية في دورته الثانية لعام 2018، 
والذي شمل 3 فئات هي: أفضل شخصية داعمة 
حكومية  جهة  وأفضل  الجنسين،  بين  للتوازن 
لدعم  مبادرة  وأفضل  للتوازن،  داعمة  اتحادية 

التوازن. 
وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم »رعاه الله«، الجهود التي يقودها الفريق 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لدعم المرأة 
الدولة، مشيراً سموه  في  العسكري  السلك  في 
إلى أن مبادرات الفريق سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية خالل السنوات الماضية 
امتدت لتشمل دعم المرأة اإلماراتية بصفة عامة 

في الميادين كافة على مستوى الدولة.

تكريم مستحقين
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وبادر   

تنفيذًا لتوجيهات قيادة البالد الحكيمة، وعلى راأ�سها 

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

الحكومة التحادية  الدولة »حفظه اهلل«، وتوجهات 

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بجعل  الر�سيدة 

واأمانًا و�سالمة ور�سا  اأمنًا  العالم  اأكثر دول  واحدة من 

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،  بالدولة، وبف�سل توجيهات ومتابعة  وال�سرطي 

حققت وزارة الداخلية الكثير من الإنجازات الجديدة 

خالل  والعالمية  والعربية  المحلية  الم�ستويات  على 

عام 2019.

لقيام  والأربعين  الثامن  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 

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

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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االإمارات ما�سية 

في تعزيز 

م�سيرتها الخّيرة بثقة 

�اقتدار

من  المستحقين  من  عدد  تكريم  إلى  نهيان  آل 
المسؤولين الرسميين، ومنتسبي وزارة الداخلية 
والقيادات العامة للشرطة، وأفراد المجتمع من 
مواطنين ومقيمين في الدولة، حيث كرَّم سموه 
وزارة  مجالس  ودعمت  ساندت  التي  الجهات 
لعام  الثامنة  دورتها  في  الرمضانية  الداخلية 
من  ومؤسسات  وهيئات  وزارات  من   ،2019
القطاعين العام والخاص، ومستضيفي المجالس 
من المواطنين والمواطنات ومن مجالس األحياء 
خاص  تكريم  جانب  إلى  الدولة،  إمارات  عبر 
في  شاركوا  الذين  المسيحي  الدين  لرجال 
نقاشات المجالس، واإلعالميين العرب من خارج 

الدولة لمشاركتهم القيمة في إدارة المجالس.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  وتحت 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو نائب 
احتفال  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
كلية الشرطة بتخريج الدفعة التاسعة والعشرين 
الجامعيين  ودورة  الضباط،  مرشحي  من 
الثالثة  الجامعيات  ودورة  والعشرين،  التاسعة 
عشرة، والدفعة السادسة من حملة الماجستير، 
وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي، حيث قدم 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
التهنئة للخريجين، وحثهم على أن يكونوا مثاالً 
يحتذى به، مكرماً األوائل منهم. كما قدم سموه 
التهنئة والتقدير ألهالي وأسر الطلبة على تخرج 

أبنائهم وتفوقهم. 

نشاط حكومي 
رئيس  نائب  السمو  صاحب  رعاية  وتحت 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، وخالل الجلسة الرئيسة للدورة السابعة 
في  عقدت  والتي  للحكومات،  العالمية  للقمة 
الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  ألقى  دبي، 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
»مسيرة  عنوان:  تحت  متميزة،  كلمة  الداخلية 
رؤساء  قبل  من  كبيراً  تفاعالً  القت  حكمة«، 
والمسؤولين  والوزراء  والحكومات  الدول 
في  الجمهور  عن  القمة، فضالً  في  الحاضرين 

وسائل التواصل االجتماعي.
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأكد 
اإلمارات  دولة  أن مسيرة  كلمته  في  نهيان  آل 
بالحكمة  تتسم  المظّفرة  المتحدة  العربية 
وحنكة  الفذة،  قيادتها  بفضل  كافة  بالمجاالت 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
في  ماضية  وأنها  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 

تعزيز هذه المسيرة الخيّرة بثقة واقتدار.
لصاحب  الريادية  بالمبادرات  سموه  وأشاد 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه 
من  عاماً   50 المعطاء في مسيرة  الله«، ودوره 
ووصفه  الفكرية،  والمشاركة  والريادة  العطاء 

مقدماً  والتجديد«،  التحدي  يعشق  »قائد  بأنه 
باسم الجميع الشكر والتقدير لهذا العطاء ولهذه 

القيادة االستثنائية.
وأكد الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية أن حكمة صاحب السمو الشيخ 
المستقبلية  ورؤيته  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  درب  تنير 

خالل  من  الناعمة  وقوتها  مسيرتها  وتعزز 
المشاريع والمبادرات التي يتبناها سموه والتي 
الريادة والحكمة  العالم بما تتميز به من  شهد 

والرؤى المستقبلية.
أطلقها  التي  الالمستحيل  وزارة  وضمن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
الشيخ  سمو  الفريق  ترأس  الله«،  »رعاه  دبي 
الفريق  اجتماعات  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 

القيادي إلدارة المكافآت السلوكية.
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  واعتمد 
التنفيذية  العمل  خطط  الداخلية  وزير  الوزراء 
الخاصة باإلدارة خالل المرحلة المقبلة، والتي 
في  المؤثرة  بالسلوكيات  قائمة  تتضمن وضع 
للسلوك،  المحفزة  المكافآت  وتحديد  المجتمع، 
فئات  إلى  للوصول  ذكي  تطبيق  وتطوير 

المجتمع كافة.
الوطنية  االستراتيجية  سموه  اعتمد  كما 
وتبني  تحفيز  إلى  الهادفة  السلوكية  للمكافآت 
السلوك اإليجابي لدى أفراد المجتمع من خالل 
رصد السلوكيات المجتمعية اإليجابية ومكافأة 

الملتزمين بها.
تعزيز  في  ماضية  اإلمارات  أن  وأكد سموه 
المجتمع  حياة  جودة  وتحسين  نجاحاتها 
»حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  بقيادة 
السمو  لصاحب  الخالقة  وبالمبادرات  الله«، 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، 
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ا�سرتاتيجيات

اال�ستثمار الحقيقي 

يكون 

في بناء القدرات 

الب�سرية

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
وأن االستثمار الحقيقي يكون في بناء القدرات 
البشرية وتمكينها من دورها الوطني لتحسين 

جودة الحياة. 
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، شهد الفريق سمو الشيخ سيف 
لالقتصاد  األول  المؤتمر  نهيان  آل  زايد  بن 
الرقمي العربي الذي عقد في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي، حيث أطلقت جامعة الدول العربية خالل 
المؤتمر بحضور معالي الدكتور أحمد أبوالغيط 
أمينها العام، الرؤية العربية المشتركة لالقتصاد 
الرقمي مع ممثلي الدول العربية الذين حضروا 

احتفال التدشين.
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأطلق 
للطفل«،  الرقمية  السالمة  »مبادرة  نهيان  آل 
الداخلية  وزارة  بين  المشتركة  المبادرة  وهي 
الحياة،  وجودة  للسعادة  الوطني  والبرنامج 
المدارس  وطالب  األطفال  توعية  إلى  والهادفة 
على  وتشجيعهم  الرقمي.  العالم  بتحديات 
إيجابي  بشكل  »اإلنترنت«  شبكة  استخدام 
وآمن، وتوعية وتأهيل المعلمين واألهالي بسبل 
السالمة  يحقق  بما  التحديات،  هذه  مواجهة 

الرقمية ألطفالهم.
وأكد سموه أن دولة اإلمارات برؤية قيادتها 
الرقمية  السالمة  الحكيمة، حريصة على تعزيز 
»اإلنترنت«،  تحديات شبكة  أبنائها من  وحماية 
وأن تركيز األجندة الوطنية لجودة الحياة على 
جودة الحياة الرقمية يعكس هذا التوجه، ويمثل 
وعنصراً  أساسية،  مجتمعية  لحاجة  استجابة 

داعماً لآلباء واألمهات والمجتمع.

مشاركات خارجية 
الشيخ  سمو  الفريق  تمثيل   صعيد  وعلى 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
اجتماعات  في  للدولة  الداخلية  وزير  الوزراء 
لالجتماع  الدولة  وفد  سموه  ترأس  خارجية، 
والعدل  الداخلية  وزراء  لمجلسي  المشترك 
العرب الذي انعقد في العاصمة التونسية تونس، 
وذلك بحضور معالي سلطان بن سعيد البادي 
وبمشاركة  اإلماراتي،  العدل  وزير  الظاهري 
أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل 
أبو  أحمد  إلى جانب معالي  العربية،  الدول  في 
العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  الغيط 
األمين  كومان  علي  بن  محمد  الدكتور  ومعالي 
وممثلين  العرب،  الداخلية  وزراء  لمجلس  العام 
العامة  واألمانة  العربية  الدول  جامعة  عن 
نايف  وجامعة  العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس 

العربية للعلوم األمنية. 
وزراء  لمجلسي  المشترك  االجتماع  وبحث 
االتفاقات  تفعيل  سبل  العرب  والعدل  الداخلية 

واالستراتيجيات  العربية،  والقضائية  األمنية 
بمكافحة  الصلة  ذات  والقرارات  واالتفاقات 
اإلرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي 

المشترك.
وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  ووقع   
ختام  في  العربية  الدول  في  والعدل  الداخلية 
األمنية  االتفاقيات  من  عدد  على  االجتماع 
التفاقيات  ومالحق  والبروتوكوالت  والقضائية 
آليات  وضع  إطار  في  وذلك  سابقة،  عربية 
الدول  تضمن  األطراف  متعددة  قانونية 
الجهود والتنسيق  المشاركة من خاللها تعزيز 

في مجاالت مكافحة الجريمة.
في  المشارك  الدولة  وفد  سموه  ترأس  كما 
لوزراء  والثالثين  السادس  االجتماع  أعمال 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الداخلية 
الُعمانية  العاصمة  في  ُعقد  والذي  العربية، 

مسقط.
االجتماع،  خالل  له  كلمة  في  سموه،  وقدم 
وحكومة  قيادة  الشقيقة  عمان  لسلطنة  الشكر 
وحفاوة  المتميزة  استضافتهم  على  وشعباً 

االستقبال. 
الكويتي  الشعب  كلمته،  في  هنأ سموه،  كما 
األحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب  بعودة 
إلى بالده،  الكويت سالماً  أمير  الصباح  الجابر 
داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه لدولة 
الكويت وشعبها، ثم دعا سموه لعقد االجتماع 

المقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  وناقش 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الداخلية 
الموضوعات  من  عدداً  االجتماع،  في  العربية 
تعزيز  وسبل  المشترك،  األمني  االهتمام  ذات 
من  عدد  واعتماد  األمني،  والعمل  التعاون 
جدول  على  المعروضة  والتوصيات  القرارات 

أعمال االجتماع.
وتحت رعاية صاحب السمو ولي عهد أبوظبي 
افتتح  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الدورة الثالثة من قمة »أقدر العالمية« 
موسكو،  الروسية  العاصمة  في  أقيمت  التي 
»مدينة  العالمي  موسكو  منتدى  مع  بالتزامن 
للتعليم«، وذلك تحت شعار »تمكين المجتمعات 

عالمياً: التجارب والدروس المستفادة«.
وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان، في الكلمة االفتتاحية للقمة، عن اعتزازه 
العاصمة  في  القمة  من  النسخة  هذه  بإقامة 
الروسية موسكو، والتي تأتي وفق رؤية القيادة 
روسيا  بمشاركة  وأسوًة  الدولة،  في  الرشيدة 
المتميزة في القمة السابقة في اإلمارات، والتي 
بين  والعالقات  المشترك  العمل  أهمية  تؤكد 

الدول في تعزيز تمكين اإلنسان.
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إن هذا العام الجديد يضاف إلى التاريخ المجيد 
حافل  إلى سجل  للوطن، وصفحة مضيئة تضاف 
باإلنجاز والخير والسالم، وذكرى جديدة لتأسيس 
هذا الكيان العظيم على يد المغفور له الشيخ زايد 
إلى  تعيد  ثراه«،  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 
األذهان عظمة اإلنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته 
على يد المؤسس ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة 
منها  انبثق  واحدة  راية  تحت  البالد  هذه  لم شمل 
نور التسامح والسالم وحملت رسالته الخالدة إلى 

البشرية.
فيها  نتذكر  مناسبة مهمة  الوطني  يومنا  يشكل 
يرتقي  الغالي  وطننا  نرى  ونحن  علينا،  الله  نعم 
في مختلف  والنمو  التطور  من  مزيد  إلى  يوم  كل 
والثقافية  واالقتصادية  والعلمية  األمنية  الميادين 
والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط 
لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن 
أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية 
غرست روح االنتماء للوطن في نفوس المواطنين 

جميعاً.
إن اليوم الوطني يذكرنا أن التضحيات العظيمة 
األهداف،  تحقيق  طرق  هي  محدود  الال  والعطاء 
قصة  األرض  هذه  على  بدأت  االتحاد،  قيام  فبعد 
مسيرة تنموية شاملة في بالد افتقدت في البداية 
للثروات الطبيعية ولكنها كانت غنية برجالها لتصبح 
شملت  تنموية  لنهضة  ميداناً  القاحلة  الصحارى 
والصناعية  التعليمية  والمجاالت  القطاعات  جميع 
اإلماراتي  المواطن  وجعلت  والخدمية،  والزراعية 
هدف هذه التنمية، ورسمت معالم حضارية جمعت 
بين أصالة التراث وديناميكية الحاضر ومتغيراته، 
تستشرف  نافذة  ببصيرة  للمستقبل  تهيأت  كما 

اآلفاق وتستنير الطريق.
وفي العهد الزاهر لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« استمرت 
والتطور  التقدم  أبواب  كل  تطرق  الخيرة  المسيرة 
إنجازات  وتحقق  المجاالت  مختلف  في  والنمو 
متواصالً  وسعياً  البناء  ومواصلة  كبيرة،  تنموية 
البالد  إمكانات  وتوظيف  الشاملة  التنمية  نحو 
وطاقاتها لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع 
أصالة  على  والمحافظة  الصافية  بعقيدتنا  التمسك 
مجتمعنا وثوابته، وتحقيق العدالة لجميع المواطنين، 

وأمانيهم  تطلعاتهم  لتحقيق  لهم  المجال  وإتاحة 
المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

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

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

أرضه.
إلى  بالتهنئة  أتوجه  أن  يسعدني  الختام  وفي 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الشيخ  السمو  صاحب  وإلى  دبي  حاكم  الوزراء 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
أصحاب  وإخوانهم  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 
اإلمارات وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ اإلمارات وأن يديم 
على بالدنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة 

الحكيمة لحكومتنا الرشيدة. 

سعادة الفريق
 سيف عبداهلل الشعفار 

وكيل وزارة الداخلية

اليوم الوطني ال48 يذكرنا بالت�سحيات 

العظيمة �العطاء الالحمد�د

وزارة الداخلية
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يقف أبناء دولة اإلمارات وقفة اعتزاز وتقدير، 
في الثاني من ديسمبر من كل عام، فهو اليوم 
وهي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني 
وإعجاب  تأمل  وقفة  فيها  نقف  وطنية  مناسبة 
يتخطى  أن  استطاع  الذي  الشامخ  الكيان  لهذا 
التحديات  على  يتغلب  وأن  والصعاب،  العوائق 
القوي  باإليمان  ثم  أوالً،  تعالى  الله  من  بفضل 
وصدق التوجه للقيادة الرشيدة للدولة، والوحدة 
الوطنية بين المواطنين وقيادتهم والتي ترسخت 
من خالل السعي المتواصل لتطبيق مبادئ الحق 

والعدل.
فمنذ اليوم األول لقيام الدولة وضع المؤسس 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
أمامهم،  واضحاً  هدفاً  اإلمارات  حكام  وإخوانه 
وكانوا  ورقيها  ودعمها  الدولة  تطور  وهو 
وترسيخها  الدول  بناء  بأن  بحكمتهم  يدركون 
يتطلب االهتمام باإلنسان وجعله محور التنمية، 
هو  به  واالهتمام  المواطن  اإلنسان  بناء  فكان 
في  األول  األساسي  والمحور  الشاغل  الشغل 
مسيرة االتحاد وبناء الدولة، وذلك انطالقاً من 
إيمان قيادتنا بأن اإلنسان هو محور كل عملية 
والمستمر  الحقيقي  التقدم  وأن  جادة،  تنموية 
ألنه  والواعي،  المتعلم  اإلنسان  على  يعتمد 
يعتمد  أن  يمكن  التي  األساسية  الدعامة  يشكل 
عليها االتحاد، وقد سار على هذا النهج وأكمل 
المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، حيث اهتمت 
والجامعات  والمعاهد  المدارس  بتوفير  الدولة 

ومؤسسات التعليم الفني والمهني.
ولقد كان اإلنسان وسيبقى األولوية الكبرى 
العليا  والغاية  للوطن  الحقيقية  الثروة  باعتباره 
التي يجب أن تسخر لها كل الجهود واإلمكانات، 

على  وقادر  والمعرفة  بالعلم  متسلح  إنسان 
التفاعل الخالق مع معطيات العصر ومستجداته 
وتطوراته. وأولت وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً 
بالعنصر البشري ورفع كفاءة جميع العاملين في 
أجهزة الوزارة المختلفة لالرتقاء بمستوىالعمل 
الشرطي، ونحن في الموارد والخدمات المساندة 
نعمل جاهدين لتحقيق رؤية سيدي الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، من حيث االهتمام 
المستمر بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتولي 
واإلدارات  القيادات  في  القيادية  المناصب 
التي  األهداف  تحقيق  في  يسهم  بما  الشرطية، 
أفضل  على  والحصول  أجلها،  من  وضعت 
النتائج التي ستنعكس إيجاباً على تحقيق األمن 

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

واألمن واالستقرار والرخاء واالزدهار.

سعادة اللواء
 سالم علي مبارك الشامسي 

 وكيل وزارة الداخلية املساعد
 للموارد واخلدمات املساندة

بناء االإن�سان املواطن هو ال�سغل 

ال�ساغل يف م�سرية االحتاد 
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الغالية،  لبالدنا  الوطني  اليوم  إطاللة  مع 
لنستعيد  طويالً  عنده  نتوقف  أن  علينا  يتوجب 
هذا  لمؤسس  والتضحيات  األمجاد  ذكريات 
الشيخ  له   المغفور  الشامخ  االتحادي  الكيان 
ثراه«،  الله  »طيب  نهيان   آل  سلطان  بن  زايد 
بناء  ومنظومة  عظيمة  أمة  مسيرة  ونستعرض 
مثيالً..  التاريخ  لها  يشهد  أن  قلَّ  حضاري 
أبناؤه وتصل ذروتها  منظومة توالها بالرعاية 
الشيخ  السمو  لصاحب  الزاهر  العهد  هذا  في 
الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  خليفة بن 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
السمو  صاحب  وإلى  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
المسلحة، وإخوانهم  للقوات  القائد األعلى  نائب 
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 

حكام اإلمارات. 
القيادية  والقرارات  األحداث  ألهمية  نظراً 
والوطنية والمعاني الجليلة ليومنا الوطني، التي 
يسري عبقها في دم ونفس كل مواطن فإننا نهيب 
ونأمل من الدارسين والباحثين والمختصين في 
تسجيل تاريخ األمم والحضارات كي ينهلوا من 
نبع ال ينضب من الدروس والدالالت التي يحملها 
مستمر  وبشكل  ويضيفوا  الخالد،  اليوم  ذلك 
المعرفة  بكنوز  تحفل  التي  الكتب  إلى  المزيد 
لهذا  الحضاري  للبناء  المتتابعة  المراحل  حول 
الوطن المعطاء.. لكننا في الوقت نفسه، نوضح 

مالمح الصورة التي يحملها إلينا يومنا الوطني 
في كل عام.

حققته  الذي  الكبير  والتطور  التقدم  إن 
القطاعات  مختلف  في  اإلمارات  دولة  وتحققه 
يؤكد مدى اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على 
المجاالت  في  قدراتها  وتعزيز  الدولة  تمكين 
واالجتماعية،  واالقتصادية  واألمنية  السياسية 
وموطناً  واالفتخار  للعز  مصدراً  لتصبح 
للمعرفة واالبتكار واالستدامة واستشراف آفاق 
المستقبل وضمان حياة آمنة ومستقرة ألجيال 

الغد ينعمون فيها باألمن واالستقرار.
الوطنية  المكتسبات  على  المحافظة  إن 
اإلمارات  أرض  على  تحققت  التي  واإلنجازات 
وقد  مقدس،  وطني  واجب  هو  عنها،  والدفاع 
مخلصين  برجال  األرض  هذه  على  الله  أنعم 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حيث تعتبر أجهزة 
الدفاع  خط  الداخلية  بوزارة  واألمن  الشرطة 
الداخلي للتصدي ألي مخاطر تهدد أمن المجتمع 

واستقراره.
أن  الوطني  يومنا  بمناسبة  وختاماً..أتشرف 
أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس 
النبيل  اإلماراتي  الشعب  وإلى  الله«،  »حفظه 
سائالً المولى العلي القدير أن يعيده على بالدنا 
والرفعة  التقدم  من  المزيد  تحقق  وهي  الغالية 

واالزدهار.

سعادة اللواء 
الركن خليفة حارب اخلييلي
رئيس مجلس التطوير املؤسسي

 في وزارة الداخلية

املحافظة على املكت�سبات 

�االإجنازات �اجب �طني مقد�س
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ورشــة المرايا لتصليح الســيارات

الشارقة الصناعية االولى 
موبيل : 0545633445 

AL MARAYA AUTO ERP. W/SHOP
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سعادة اللواء الدكتور
 أحمد ناصر الريسي 

املفتش العام لوزارة الداخلية

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة كل عام في الثاني من شهر ديسمبر، 
باليوم الوطني المجيد للدولة الذي يمثل المحطة التاريخية النطالق مسيرة الخير 
وقيادتها  بين شعبها  والترابط  التالحم  معاني  تجسد  التى  واالزدهار  والنماء 
والمقيمين على أرضها، فقد أسسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان وإخوانه اآلباء المؤسسون »طيب الله ثراهم« على قيم التآخي 
أمن  من  اإلمارات  دول  به  نعمت  مما  واإلخالص  والعمل  والتسامح  والترابط 

وعلم ورخاء. 
بقيادة  الحكيمة  اإلمارات  دولة  قيادة  استكملت  المؤسس  الوالد  نهج  وعلى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، مسيرة 
وطنية حافلة باإلنجازات والنجاحات التي وضعت الدولة في مصاف أهم دول 

العالم وأكثرها تقدماً على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. 
وإننا في اليوم الوطني الـ48 للدولة نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة باإلخالص 
واالنتماء للوطن وحمايته وحفظ وصون ممتلكاته وتمكين دور دولة اإلمارات 

العربية المتحدة الريادي في مختلف المجاالت.

اليوم الوطني يج�سد معاين 

التالحم �الرتابط بني ال�سعب 

�القيادة الر�سيدة
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ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا	على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
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سعادة اللواء الدكتور
 جاسم محمد املرزوقي

   قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية

قائد عام الدفاع املدين لـ »999«: نواكب م�سرية 

النه�سة ال�ساملة بتنفيذ املبادرات التطويرية

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

ر�سيدة  قيادة  اهلل  وهبها  قد  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأن  الداخلية 

بدولتنا  الو�سول  من  والت�سامح  واملحبة  والعلم  باحلكمة  متكنت  ا�ستثنائية 

الفتية اإىل م�ساف الدول املتقدمة يف املجالت كافة. وعمدت اإىل اإ�سعاد ال�سعب 

الأر�س.  �سعوب  اأ�سعد  من  الإمارات  اأبناء  اأ�سبح  حتى  كافة،  بال�سبل  الإماراتي 

وياأتي احتفالنا باليوم الوطني ليكون مبثابة فر�سة حقيقية لنا جميعًا للتعبري 

عن حبنا للوطن والولء لقيادته. والتعبري عن اعتزازنا بالإمارات والفخر مبا 

لدولة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  واأمان  واأمن  وا�ستقرار  ومناء  تقدم  من  حتقق 

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

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

)حفظه 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 

لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  اهلل(،  )حفظه 

حكام الإمارات، و�سمو اأولياء العهود الكرام مبنا�سبة الحتفال باليوم الوطني 

ال�48.

عام  قائد  �سعادة  خالله  حتدث   »999« جملة  مع  خا�س  حوار  يف  ذلك  جاء 

الإمارات  لأبناء  ميثله  وما  الوطني  باليوم  البالد  احتفالت  عن  املدين  الدفاع 

من معانٍ نبيلة. كما حتدث عن النه�سة احل�سارية ال�ساملة التي ت�سهدها البالد. 

وكيف متكنت القيادة العامة للدفاع املدين من مواكبة تلك النه�سة. كما تطرق 

وا�ستعر�س  املدين..  للدفاع  ال�سرتاتيجية  اخلطة  مالمح  اأهم  اإىل  حديثه  يف 

العام اجلاري.  الدفاع املدين خالل  التي حققها  واأبرز الإجنازات  اأهم  �سعادته 

ال�سيخ �سيف بن  للفريق �سمو  الدوؤوبة  التوجيهات احلثيثة واملتابعة  اأثر  مبينًا 

قطاع  حتقيق  على  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 

وال�سالمة  الوقاية  جمالت  يف  الإجناز  تلو  الإجناز  بالدولة  املدين  الدفاع 

وحماية الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات الوطنية.

وفيما يلي ن�س احلوار:

حوار: الرا الظرا�سي

حوار
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> ماذا يعني لكم االحتفال باليوم الوطني 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة؟ 

- اليوم الوطني لدولة اإلمارات يعد مناسبة 
قيادتهم  مع  كافة  اإلمارات  أبناء  تجمع  وطنية 
الرشيدة، وهي مناسبة عزيزة على أبناء الشعب 
الذكرى  وهي  والزائرين،  والمقيمين  اإلماراتي 
األهم منذ تشكيل اتحاد دولة اإلمارات العربية 
له  المغفور  بقيادة  واحدة  راية  تحت  المتحدة 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
نفوس  في  االتحاد  روح  تتجسد  حيث  ثراه«. 
الشعب اإلماراتي لتكون أنموذجاً فريداً لالنتماء 
والتعبير  الرشيدة  لقيادته  والوالء  للوطن. 
وبقيمها  بدولتنا  واالعتزاز  والفخر  الحب  عن 
في  حضاري  كأنموذج  الراسخة  ومبادئها 
التسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم.

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

للدفاع المدني في مواكبة هذه النهضة؟
- حققت دولة اإلمارات معدالت غير مسبوقة 
التقديرات  كل  تجاوزت  التطور،  مسيرة  في 
والتوقعات. وهو ما تؤكده معدالت التنمية في 
المجاالت كافة. والشك أن من حق كل مواطن 
الذي  الكبير  بالتطور  ويعتز  يفخر  أن  إماراتي 
منذ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  حدث 

أسس  قامت  حيث  اآلن،  وحتى  االتحاد  قيام 
الرشيدة  القيادة  تبنته  مفهوم  وفق  التطوير 
األولويات  المواطن ووضعه على قمة  بناء  في 
التطور  تحقيق  في  األساس  حجر  باعتباره 
قيادة  ظل  في  اإلمارات  تمكنت  وقد  والتقدم، 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
أسس  ترسيخ  من  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
الحكم الرشيد، بعد أن أسهم بإنجازات سموه 
المتعددة في توفير الحياة الكريمة ألبناء الوطن.

القدرات االستباقية
المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أن  إلى  وأشار 
تعمل بالتنسيق والتعاون مع إداراتها اإلقليمية 
التي  الشاملة  النهضة  مسيرة  مواكبة  على 
تشهدها دولة اإلمارات. وذلك بتنفيذ المبادرات 
من  المدني  الدفاع  قطاع  لمستقبل  التطويرية 
خالل معايير يحتذى بها محلياً ودولياً بما يحقق 
التميز للمرحلة المقبلة. ووضع المؤشرات لكل 
مرحلة بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن 
تكون دولة اإلمارات من أفضل دول العالم أمناً 

وسالمة.
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 على ما جاء في الخطة االستراتيجية لوزارة 
الحياة  الداخلية من أهداف نبيلة لتعزيز جودة 
لمجتمع اإلمارات من خالل تقديم خدمات األمن 
لالبتكار.  محفزة  وبيئة  ذكية  بطرق  والسالمة 
إلى جانب تعزيز السالمة والحماية المدنية في 
مختلف المواقع، وترسيخ ثقافة التميز في بيئة 
العمل لضمان االستعداد والجاهزية في مواجهة 
والممتلكات.  األرواح  على  للحفاظ  الطوارئ 
وصون المقدرات الوطنية بالتنسيق والتكامل مع 
مؤسسات الدولة كافة. فضالً عن تعزيز ثقافة 
رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة وفق معايير 
الجودة والكفاءة والشفافية. وهذه االستراتيجية 
التي تنتهجها القيادة العامة للدفاع المدني تتفق 
شكالً ومضموناً مع استراتيجية وزارة الداخلية 
المنبثقة من استراتيجية الحكومة االتحادية بما 

يلبي تطلعات القيادة الرشيدة.
سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  كان   <
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
األكبر  الفضل  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
الدفاع  حققها  التي  اإلنجازات  تحقيق  في 
ترون  كيف  السابقة.  المرحلة  خالل  المدني 

ذلك؟
سمو  للفريق  السديدة  التوجيهات  إن   -
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة 
لإلمكانات،  األمثل  التوظيف  خالل  من  عنها. 
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االستجابة  وسرعة  البشري،  العنصر  وتأهيل 
الوقاية  جهود  وتعزيز  والتوعية،  والجاهزية 
األثر  له  كان  والتحديات،  المخاطر  لمواجهة 
وتحقيق  الحرائق  نسب  خفض  في  األكبر 
العامة  القيادة  تعمل  حيث  المنشودة.  األهداف 
للدفاع المدني بتوجيهات سموه على استشراف 
القيادة  لرؤية  تحقيقاً  المدني  الدفاع  مستقبل 
الحلول  وضع  إلى  تهدف  والتي  الرشيدة 

االستباقية المبتكرة للوقاية والسالمة.
إنجازات  وأهم  أبرز  برأيكم  هي  وما   <

الدفاع المدني في عام 2019؟
- شهد عام 2019 تخريج عدد  من الدورات 
وضباط  للضباط  المتخصصة  التأسيسية 
وكذلك  واإلنقاذ.  اإلطفاء  في  واألفراد  الصف 
وتلقى  الخطرة.  المواد  مع  التعامل  كيفية 
على نوعيات  متقدماً  الخريجون خاللها تدريباً 
الحرائق.  مكافحة  أثناء  المتطورة  المخاطر  من 
تدريبات عملية ونظرية في مجاالت  تلقوا  كما 
بما  األولية  واإلسعافات  والسالمة  الوقاية 
يضمن جاهزية رجال الدفاع المدني في مواجهة 

الطوارئ والحوادث ال قدر الله.

شباب الدفاع المدني
مجلس  وتأسيس  إطالق  العام  هذا  تم  كما 
مع  تماشياً  األول. وذلك  المدني  الدفاع  شباب 
ذكوراً  الشباب،  لتمكين  الوطنية  االستراتيجية 
الدولة  مسيرة  في  الفاعلة  للمشاركة  وإناثاً، 
والعالم، بما يتوافق مع توجهات وزارة الداخلية 

نحو دعم الطاقات الشبابية المتميزة. وفي هذا 
تحت  اإللكترونية  االستبانة  إطالق  تم  السياق 
وإيجابية(  سعادة  شبابية..  )بيانات  عنوان: 
عمر  من  الشابة  الفئات  رأي  استطالع  بهدف 
وتحليل  المعلومات  وجمع  سنة(   35  -  18(
البيانات للتمكين من طرح المبادرات والمشاريع 
إعداد االستبانة  الفئة. وقد تم  التي تخدم هذه 
من  شريحة  ألكبر  الوصول  لضمان  إلكترونياً 

الفئات المستهدفة.

مؤتمرات دولية
وفي عام 2019. وتنفيذاً للتوجيهات السامية 
لحكومة دولة اإلمارات في تبادل الخبرات مع 
القيادة  قامت  الدولية.  والمنظمات  العالم  دول 
عدد  في  بالمشاركة  المدني  للدفاع  العامة 
جهود  بذلك  لتلتقي  الدولية  المؤتمرات  من 
أجهزة  جهود  مع  اإلماراتي  المدني  الدفاع 
المؤتمرات  تلك  في  المشاركة  المدني  الدفاع 
الخبرات  تبادل  في  وفاعالً  لنكون جزءاً حيوياً 
والمعارف في مجاالت الوقاية والسالمة. لخلق 
بيئة آمنة مستقرة خالية من الحوادث تحفظ لنا 

مكتسباتنا الوطنية.

خطة التوعية
مجتمع  في  الحياة  جودة  تعزيز  إطار  وفي 
أفراد  بين  الوقائي  الوعي  ونشر  اإلمارات. 
المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أطلقت  المجتمع. 
متضمنة   ،2019 لعام  الرئيسة  التوعية  خطة 

»سالمة  في  متمثلة  رئيسة  توعوية  حمالت   4
أمانة«  و»طالبنا  هدفنا«،  و»وقايتك  دارك«. 
و»حمايتك غايتنا«، يندرج تحتها حمالت فرعية 
ثقافة  حمالت  وهي  العام،  مدار  على  تستمر 
مسؤوليتنا.  وأطفالنا  الحريق.  مع  التعامل 
والسالمة  المنشأة.  وسالمة  آمن.  ورمضان 
والسالمة  والبحري.  البري  النقل  وسائل  في 
في  والسالمة  الصيف. وسالمة حجاجك.  في 
الشتاء. والسالمة في المدارس. والسالمة في 
وحملة  البيوت.  ربات  وحملة  األطفال.  رياض 
تضمنت  كما  بالدولة.  المقيمة  الجاليات  توعية 
الخطة 22 مشاركة في مناسبات عالمية ومحلية 

مجتمعية.

حصنتك
وزارة  أن  المدني  الدفاع  عام  قائد  وأوضح 
في  العامة  السالمة  تعزيز  إطار  وفي  الداخلية 
المنازل والفلل السكنية والمحال التجارية أعلنت 
عن توفير خطة أقساط مرنة لمشتركي خدمة 
واألمثل  الذكي  الحل  يعد  الذي  »حصنتك«، 
الوزارة  أطلقته  الذي  الحرائق  من  للحماية 
في  الخدمة«  »مزود  »اتصاالت«  مع  بالتعاون 
تنفيذاً  جاء  والذي  الماضي،  العام  من  أكتوبر 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم.  آل  راشد 
الله«. بهدف  الوزراء حاكم دبي »رعاه  مجلس 
مدار  على  اإلمارات  دولة  في  المنازل  متابعة 
لالستجابة  األسبوع  أيام  وطوال  الساعة 
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أنظمة  باستخدام  بالحرائق  يتعلق  حادث  ألي 
متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي، 
حيث يمتلك »حصنتك« القدرة على تحديد موقع 
فرق  وصول  سرعة  وبالتالي  بدقة،  الحدث 
في  المتضرر  المكان  إلى  واإلسعاف  اإلطفاء 

وقت قياسي.

هاكاثون اإلمارات
المدني  الدفاع  حققها  التي  اإلنجازات  ومن 
خالل عام 2019 هو تحقيق فرق الدفاع المدني 
المشاركة في تحدي هاكاثون اإلمارات. والذي 
االتصاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  نظمته 
بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة 
القيوين.  أم  إمارة  في  األول  المركز  الحياة 
والمركز  الفجيرة  إمارة  في  الثاني  والمركز 
الثالث في إمارة الشارقة. وذلك بعد أن تأهلت 
15 فكرة خاصة بمحور السالمة من أصل 100 
فكرة على مستوى إمارات الدولة تقدم جميعها 
حلول ذكية ومبتكرة في مجال السالمة والتنمية 
المستدامة. ويعد الدفاع المدني أول قطاع في 
استراتيجي  كشريك  يشارك  الداخلية  وزارة 
لهذا  الهاكاثون  في  السالمة  لتحدي  ومنظم 

العام.

أطفالنا مسؤوليتنا
الفريق  2019. وبرعاية كريمة من  وفي عام 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
قامت  الداخلية.  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
باليوم  باالحتفال  المدني  للدفاع  العامة  القيادة 
»أطفالنا  شعار:  تحت  المدني  للدفاع  العالمي 
حكومة  توليه  لما  ترسيخاً  وذلك  مسؤوليتنا«، 
الدفاع  أجهزة  لدور  اهتمام  من  اإلمارات  دولة 
المدني في حماية األرواح والممتلكات، وتعزيز 
نظرائه  مع  الدولة  في  المدني  الدفاع  تواصل 
والمعارف،  الخبرات  تبادل  بهدف  العالم،  في 
ألرقى  ثابتة  قواعد  إلرساء  التجارب  وعرض 
المعايير واألساليب العالمية الفعالة في مواجهة 
استمرت  العام  هذا  وفي  المخاطر،  وإدارة 
تضمنت  متتالية  أيام  ثالثة  االحتفال  فعاليات 
عدداً من ورش العمل ومحاضرات التوعية لطلبة 
للتوعية حول حقوق  األمور  وأولياء  المدارس. 

الطفل. وسالمة أصحاب الهمم.

آليات وتقنيات جديدة
المدني  الدفاع  مراكز  تزويد  إطار  وفي 
الداخلية  وزارة  زودت  المتطورة.  باآلليات 
الدفاع المدني بسيارة تدريب متنقلة لإلطفائيين 
لتنضم إلى أسطول آليات الدفاع المدني بالدولة، 
األوسط.  الشرق  في  نوعها  من  األولى  وهي 
وتعتبر أكاديمية تدريب مصغرة ومتنقلة حيث 
لإلطفائيين  التدريب  إجراء  خاللها  من  يمكن 

اعتماد  تم  كما  تنقلها،  لسهولة  مكان  أي  في 
إلخماد  الحريق«  »بطانية  جديد  منتج  وإدخال 
الجديد  المنتج  توزيع  وتم  المركبات.  حرائق 
أن  بعد  بالدولة  المدني  الدفاع  إدارات  على 
أثبت قدرته على إخماد حرائق السيارات بجهد 
وتكلفة أقل نسبياً عن وسائل اإلطفاء األخرى، 
للدفاع  العامة  القيادة  تقوم  السياق  ذات  وفي 
المدني بتطوير اإلمكانيات واالستعانة بالخبرات 
العالمية الستخدام الطائرة بدون طيار في مجال 

مكافحة النيران والسيطرة عليها.

توعية إلكترونية
من  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  تحرص 
خالل تطوير وتحديث موقعها اإللكتروني على 
وأدق  أعلى  وفق  ذكية  متطورة  خدمات  تقديم 
وإيماناً  المتعاملين.  إلسعاد  األداء  مقاييس 
التواصل  وسائل  تلعبه  الذي  الدور  بأهمية 
االجتماعي في نشر الثقافة الوقائية بين أفراد 
المجتمع، فقد تم تنفيذ حملة توعوية إلكترونية 
تضمنت التعريف بحمالت إخالء المبنى. وبيتي 
آمن. والسالمة في المدارس. والتعريف بأنواع 
تظهر  بحيث  معها.  التعامل  وكيفية  الطفايات 
المواقع  متصفحي  لجميع  تلقائية  بصورة 

اإللكترونية من مستخدمي الهواتف الذكية.

مصنفات فكرية
وفي إطار تطوير منظومة العمل اإلداري نحو 
القيادة  حصلت  المعامالت  في  الذكي  التحول 
ثم  ومن  الله  من  بفضل  المدني  للدفاع  العامة 
جهود أبنائها من أصحاب األفكار والمقترحات 
اإلبداعية على 9 حقوق ملكية لمصنفات فكرية 
بوزارة  الفكرية  المصنفات  إدارة  من  معتمدة 

االقتصاد. 
وذلك على طريق استشراف المستقبل القائم 
الوسائل واألدوات والتقنيات  تبني أحدث  على 

التكنولوجية الجديدة التي من شأنها رفع كفاءة 
األداء. وبناء كفاءات وطنية قادرة على االبتكار 

واإلبداع.

مسرع ) 0 _ 3(
اإلمارات  استدامة شعور مجتمع  إطار  وفي 
للدفاع  العامة  القيادة  أطلقت  باألمن والسالمة، 
المدني مسرع ) 0 _ 3( لخفض معدل الوفيات 
في  الدولة  إمارات  في  الحرائق  عن  الناتجة 
الـ 100 يوم، وذلك في إطار المؤشرات  تحدي 
ومن  المدني،  الدفاع  لقطاع  االستراتيجية 
المبتكرة  والممارسات  األساليب  إتباع  خالل 
سرعة  في  الذكية  النظم  واعتماد  الوقاية،  في 
االستجابة والتعامل مع الحرائق، وقد تم اعتماد 
خطط العمل التنفيذية، وإطالق خطة المسرعات 
الكفاءة  رفع  متضمنة  إمارة،  كل  مستوى  على 
عمليات  وتكثيف  البشرية،  للكوادر  التشغيلية 
مراكز  اختصاص  مناطق  في  الميداني  المسح 
معدات  استخدام  على  والعمل  المدني.  الدفاع 
إلى  الحدث،  موقع  طبيعة  مع  تتناسب  وآليات 
وصحة  بدقة  االستجابة  قدرات  تعزيز  جانب 

البالغات.
لمنتسبي  وأمنياتكم  توجيهاتكم  هي  ما   <
اليوم  في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة 

الوطني؟
- نتمنى في هذه المناسبة العزيزة أن يصبح 
التميز منهجية عمل لدى منتسبي الدفاع المدني 
والسالمة  الوقاية  معدالت  أفضل  لتحقيق 
وأن  المجتمع.  ألفراد  متميزة  خدمات  وتقديم 
يسهم الجميع في تحقيق أهداف القيادة العامة 
والممتلكات  األرواح  حماية  في  المدني  للدفاع 
هذه  في  نبارك  كما  الوطنية.  والمكتسبات 
الدفاع  قطاع  في  العاملين  لجميع  المناسبة 
المدني بالدولة من ضباط وضباط صف وأفراد 

مشاركتهم في االحتفال باليوم الوطني.
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معالي الفریق ضاحي خلفان متیم 
نائب رئیس الشرطة واألمن العام في دبي

یفاخر به ویرفع  إماراتي أن  یحق لكل  يوم  الثاني من دیسمبر من كل عام،  یصادف  الذي  الوطني  اليوم 
رأسه شامخاً عالیاً، ألنه یمثل الیوم الذي أشرقت فيه شمس جدیدة على هذه األرض الطیبة، وأعلن فيه 
عن والدة صرح عظیم، جتسدت فيه كل معاني التضحیة ونكران الذات والتحدي من أجل بناء وطن قوي 
یعیش فيه أبناؤه برخاء وأمن واستقرار..نعم إن قصة قيام احتاد دولة اإلمارات العربیة املتحدة، هي من 
القصص اخلالدة والراسخة في تاریخ بناء األمم، ومثال یحتذى به ملن يريد أن يبني أّمة مثالیة تنعم على مر 
الزمان باالنسجام التام بین شعب یرید احلیاة الكریمة، وقیادة تضع في أولویاتھا مصلحة شعبھا وحاجاته 

األساسیة فوق كل االعتبارات. 
في هذا اليوم املجيد نستذكر مؤسسي هذا االحتاد العظیم، الذین جمع بینھم حلم إنشاء وطن موحد حتت 
رایة واحدة، ومن بقعة صحراویة قاحلة تعاني ما تعاني من التخلف في شتى املجاالت، إلى دولة حضاریة 
عصریة أصبحت قبلة العالم املالية واالقتصادیة والتجاریة، وحتفة معماریة تضاهي الكثیر من الدول التي 
سبقتھا في هذا املجال بعقود كثیرة، بل وتتفوق على العدید من دول العالم في مجال التنافسیة العاملیة،..

نعم إنھم القادة املؤسسون األوائل لھذا الصرح الكبیر، املغفور له الشیخ زاید بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه«، وأخوه املغفور له الشیخ راشد بن سعید آل مكتوم »طيب الله ثراه«، وإخوانھما أعضاء املجلس 
األعلى حكام اإلمارات، وما بذلوه من جھود مخلصة ومتواصلة لتحقیق ذلك احللم بإرادة قویة لم تقھر في 
مواجھة كل التحدیات والصعوبات من أجل تأسیس وبناء دولتنا احلبیبة التي تعد األجنح تاریخیاً في عاملنا 

العربي، واألمنوذج األكثر متاسكاً واستقراراً. 
الیوم وبعد مضي 48 عاماً من إعالن قیام دولة اإلمارات العربیة املتحدة، على املسیرة اخلالدة تسیر قدماً 
بخطى واثقة، بقیادة صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس الدولة »حفظه الله«،  الذي حمل 
األمانة وحافظ علیھا بكل اقتدار، وسار على النھج نفسه الذي رسخه األولون، یداً بيد مع إخوانه أصحاب 
تفانى في حب  لتحقق تطلعات وطموحات شعب  اإلمارات،  األعلى حكام  املجلس  أعضاء  الشیوخ  السمو 

قیادته الرشیدة، ونحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً في جمیع املجاالت مبشيئة الله تعالى. 
في هذه املناسبة املجیدة لدولتنا احلبيبة اليوم الوطني الثامن واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أرفع 
أسمى آیات التھاني والتبریكات إلى سیدي صاحب السمو الشیخ خليفة بن زاید آل نھیان رئيس الدولة، 
»حفظه الله«، وإلى أخيه صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس الدولة رئیس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، وإخوانھما أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات. 
كما یشرفني أن أتوجه بأسمى آیات التھاني والتبریكات إلى سیدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عھد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وإخوانه أولیاء العھود ونواب احلكام، وإلى 
سیدي الفريق سمو الشیخ سیف بن زاید آل نھیان، نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، وإلى شعب 
اإلمارات الوفي داعین العلي القدیر أن یمن على وطننا الغالي باألمن واالستقرار، وأن یحفظ قادتنا وأن 
یسدد خطاه في تعزیز مسیرة البناء لتحقیق املزید من اإلجنازات واملكتسبات ویلبي أماني وتطلعات أبناء 

هذا الوطن الغالي. 
وكل عام ووطننا وقادتنا وشعبنا بخیر وسالم،،

امل�سرية اخلالدة ت�سري قدمًا 

بخطى �اثقة

قيادات �سرطية
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وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين



40

الثاين من دي�سمرب يوم را�سخ 

يف ذاكرة الوطن

معالي اللواء 
ركن طيار فارس خلف املزروعي 

قائد عام شرطة أبوظبي

في  راسخ  يوم  ديسمبر  من  الثاني  إن 
ودالالت  معاني  ويحمل  الوطن  ذاكرة 
الهدف  في  وشعباً  قيادة  اإلماراتيين  وحدة 
والمصير، ويمثل المحطة التاريخية األهم في 

مسيرة الدولة.
المقاييس  بكل  نجحت  االتحاد  تجربة  إن 
االتحاد تمضي،  وعربياً، وإن مسيرة  إقليمياً 
المستقبل  نحو  الرشيدة  القيادة  ظل  تحت 
النجاحات  من  مزيداً  مستشرفة  المشرق 
واإلنجازات، الفتين إلى التالحم الوطني الذي 

يعيشه شعب اإلمارات في أبهى صوره.
حياتنا  في  شاقة  كانت  مهماً  البدايات  إن 
لكنها باإليمان والعزيمة واإلرادة تصبح نقطة 
مضيئة نتذكرها في المستقبل البعيد، ولحظة 
الميالد مهما كانت صعبة إال أنها مع مرور 

الزمن تصبح إنجازاً فريداً في تاريخنا.
إن الحلم الذي راود المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« لم يكن 
ليتحقق لوال اإلرادة والعزيمة بأهمية الهدف 
الخير  زايد  المؤسس  القائد  إليه  الذي سعى 

ليحققه في بناء أعظم دولة عصرية .
بداية  كان   1971 ديسمبر  من  الثاني  إن 
في  اتحادية  تجربة  أعظم  لميالد  حقيقية 

التاريخ  يسجله  يوم  فهو  المعاصر  تاريخنا 
الخير  زايد  وإرادة  لعزيمة  نور  بحروف من 
اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب  وإخوانه 

)المؤسسين(.
اإلمارات  دولة  في  اليوم  تحّقـق  ما  إن 
العربية المتحدة من تصّدرها في العديد من 
للتطوير  نتاج  العالمية، هو  األمنية  المقاييس 
والتحسين المستمر، بفضل توجيهات القيادة 
االستراتيجية  هذه  أرست  التي  الرشيدة، 
األمنية الشاملة التي كان لها الدور األساس 
في االرتقاء باألداء األمني، وبسط االستقرار، 
حققها  التي  المتقدمة  النهضة  مع  ليتناسب 

الوطن ليغدو واحة أمن وأمان.
وبمناسبة اليوم الوطني نرفع أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد  »حفظه 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  المسلحة،  للقوات 

أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات. 
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الثاين من دي�سمرب يوم را�سخ 

يف ذاكرة الوطن

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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عبر سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير 
حققته  بما  اعتزازه  عن  أبوظبي  شرطة  عام 
شمولية  إنجازات  من  الظافرة  االتحاد  مسيرة 
مؤكداً أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 ليس 
يوماً عادياً كسائر األيام وإنما هو يوم فريد يعتز 
أبناء اإلمارات والمنطقة بأسرها على نجاح  به 
المعاصر  تاريخنا  في  وحدوية  تجربة  أعظم 
بقيام دولة االتحاد، دولة العزة والكرامة والمجد.
دولة  مسيرة  في  مضت  عاماً   48 وأضاف: 
قدرتها  أثبتت  والتي  المتحدة  العربية  اإلمارات 
والتميز  والتفوق  اإلنجازات  تحقيق  على 
المؤسسون،  اآلباء  بدأه  ما  لتواصل  والريادة، 
المغفور  المؤسس،  الوالد  بجانب  وقفوا  الذين 
له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله 
ثراه«، عند تأسيس الدولة واإلعالن عن قيامها 

في الثاني من ديسمبر 1971.
له  المغفور  المؤسس  الوالد  أن  إلى  وأشار 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ثراه« بحكمته وتسامحه اهتم بتوحيد الصفوف 
جاهداً  وعمل  والمقيمين  المواطنين  وقلوب 
الدول الصديقة  المظلوم ومساعدة  على نصرة 
والشعوب المنكوبة في العالم فأياديه البيضاء، 

تركت بصمة خير في كل بقاع األرض.
على  الغالية  الذكرى  هذه  بمناسبة  وجدد 
والوطن  الرشيدة  للقيادة  والوالء  العهد  قلوبنا 
العزيز على مواصلة الجهود في القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي لحماية أمن وأمان بالدنا، ونشر 
العزيز  الوطن  أرجاء  الطمأنينة واالستقرار في 
وتحقيق التطلعات واآلمال لمستقبل مشرق في 
بالدنا، بقلوب تنشر المحبة والعطاء كما تعلمنا 

من زايد الخير وقيادتنا الرشيدة. 
ورفع سعادة مدير عام شرطة أبوظبي بهذه 
المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
الله«، وصاحب  آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن  »رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
أصحاب  وإخوانهم  المسلحة،  للقوات  األعلى 
حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 
اإلمارات، متمنياً لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
قيادتهم  ظل  تحت  والريادة  التقدم  من  مزيداً 

الرشيدة..وكلنا فداك يا وطننا العزيز.

الثاين من دي�سمرب 

يوم نعتز به جميعًا 

سعادة اللواء
 مكتوم علي الشريفي 

مدير عام شرطة أبوظبي
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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 سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري

        القائد العام لشرطة دبي

املري: االإمارات اأمنوذج يحتذى به يف العامل 

يف �رسعة منوها �تفوقها

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

الوطني يوم تاريخي لكل مواطن ومواطنة، اليوم الذي اأعلن فيه اآباوؤنا املوؤ�س�سون 

ميالد دولة اأبّية �ساخمة ر�ّسخت قواعد العزة والكرامة بني اأبنائها، يوم نحتفل 

لدولة  والنه�سوية  التنموية  امل�سرية  ا�ستكمال  على  العهد  لنجدد  عام  كل  فيه 

الإمارات، وقال إن الدولة اأثبتت بقيادتها الر�سيدة ريادتها يف خمتلف امليادين 

والقطاعات، وتفوقها العربي والدويل كذلك، بف�سل ال�سرتاتيجيات التنموية 

والتطويرية ال�ساملة، واأ�سار يف حواره ل� 999 اأن روؤية �سرطة دبي ت�ستند اإىل 

حتقيق ريادة �سرطية وممار�سة ابتكارية خلدمات اأمنية ذكية، وتتمثل اأهدافها 

ال�سرتاتيجية يف اإ�سعاد املجتمع، مدينة اآمنة، والبتكار يف اإدارة املوارد، وحتى 

يتحقق ذلك لبد اأن نعزز �سعور الأفراد بالأمن والأمان، والثقة يف ال�سرطة.. 

حوار: خالد الظنحاين

لدولة  الوطني  اليوم  لكم  يعني  ماذا   <
اإلمارات العربية المتحدة؟

مواطن  لكل  تاريخي  يوم  الوطني  اليوم   -
ومواطنة، اليوم الذي أعلن فيه آباؤنا المؤسسون 
العزة  قواعد  رّسخت  شامخة  أبيّة  دولة  ميالد 
عام  كل  فيه  نحتفل  يوم  أبنائها،  بين  والكرامة 
التنموية  المسيرة  استكمال  على  العهد  لنجدد 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  والنهضوية 
نعزز من خالله مشاعر الوالء واالنتماء للوطن 
ورفاهية  بحب  أبناءها  احتضنت  التي  والقيادة 
وكرمها  بعطائها  يوماً  تبخل  ولم  وسعادة، 
ليكون  الرامية  المشرقة  المستقبلية  ورؤيتها 
شعب اإلمارات األسعد واألذكى في العالم الذي 

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

المستقبل.
الحضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   <

حوار

في  دبي  وإمارة  الدولة  تشهدها  التي  الشاملة 
شرطة  نجحت  وكيف  الرشيدة؟  القيادة  ظل 

دبي في مواكبة هذه النهضة؟
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أثبتت   -
الميادين  ريادتها في مختلف  الرشيدة  بقيادتها 
كذلك،  والدولي  العربي  وتفوقها  والقطاعات، 
والتطويرية  التنموية  االستراتيجيات  بفضل 
الشاملة، األمر الذي مكنها من تبوء مراكز أولى 
معظم  في  قصير  وقت  خالل  متقدمة  وأخرى 
منها  ما جعل  العالمية،  والمؤشرات  التصنيفات 
أنموذجاً يحتذى به في العالم في سرعة نموها 

وتفوقها.
وبالتأكيد فإن إمارة دبي تواكب استراتيجيات 
ونحن  كافة،  المجاالت  في  وتوجهاتها  الدولة 
استراتيجيات  نواكب  دبي  شرطة  في  بدورنا 
واضعين  التوجهات،  لتلك  وفقاً  ونعمل  الدولة 
لالرتقاء  واستراتيجيات  ومبادرات  خططاً 

بالتنافسية العالمية لإلمارة والدولة.
> ما أهم بنود وأهداف خطتكم االستراتيجية 

للعام المقبل؟
تحقيق  إلى  دبي  شرطة  رؤية  تستند   -
لخدمات  ابتكارية  وممارسة  شرطية  ريادة 
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في  االستراتيجية  أهدافها  وتتمثل  ذكية،  أمنية 
إسعاد المجتمع، مدينة آمنة، واالبتكار في إدارة 
الموارد، وحتى يتحقق ذلك البد أن نعزز شعور 
الشرطة،  في  والثقة  واألمان،  باألمن  األفراد 
وإسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي، وخفض 
معدالت الجريمة، وخفض وفيات حوادث الطرق، 
األزمات  وإدارة  الطارئة،  للحاالت  واالستجابة 
والمالية  البشرية  الموارد  وإدارة  والكوارث، 
مع  تماشياً  تأتي  األهداف  تلك  وكل  والتقنية، 
والتي   2021 دبي  لحكومة  االستراتيجية  الخطة 
تتعلق بستة محاور تتمثل في األفراد، المجتمع، 

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

والسياحة.
> كيف تواكب استراتيجيتكم استراتيجية 
ووزارة  والمحلية  االتحادية  الحكومة 

الداخلية؟
الحكومة في  تواكب شرطة دبي توجهات   -
إليه  تطمح  ما  إلى  وتطمح  وعملياتها،  نهجها 
الحكومة في مجال استشراف المستقبل والتحول 
واألمان،  األمن  وتعزيز  االصطناعي،  للذكاء 
نسبة  إلى  والوصول  المجتمع،  أفراد  وإسعاد 

المرورية، كما تحرص  الحوادث  صفر في عدد 
المجاالت  في  الريادة  تحقيق  على  دبي  شرطة 
بأن  واالستراتيجيات  الرؤى  يحقق  بما  كافة، 
تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل 
القيادة  فإن  وبالطبع  وسالمة،  أمناً  العالم  دول 
وزارة  مظلة  تحت  تعمل  دبي  لشرطة  العامة 
الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  ووفقاً  الداخلية، 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
لتعزيز  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
والجاهزية  الطرق،  أمن  وضبط  واألمان،  األمن 
وضمان  والكوارث،  األزمات  لمواجهة  األمثل 
لجمهور  وسريعة  ذكية  متطورة  خدمات  تقديم 

المتعاملين بكفاءة وشفافية وتميز.
> ما هي برأيكم أبرز وأهم إنجازات شرطة 

دبي في العام 2019؟
- تحقق شرطة دبي إنجازات في جوانب عدة، 
ولكن  التخصصي،  جانبه  في  أهمية  منها  ولكل 
قد يكون مشروع »مركز الشرطة الذكي العائم« 
الذي دشنه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 
الداخلية، مؤخراً خالل أسبوع جيتكس 2019 هو 
العالم  العام، واألول من نوعه في  األبرز خالل 
الذي يقّدم خدماته وسط البحر في جزر العالم 
احتياجات  يلبي  بتصميم  المركز  ويتمتع  بدبي، 
األنشطة  ومحبي  والقوارب  اليخوت  رّواد 
في  رسمياً  افتتاحه  وسيتم  البحرية،  الرياضية 
سكان  وسيمكن  المقبل،  العام  من  األول  الربع 
البحر من االستفادة من أرقى  الجزر ومرتادي 

الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة.
إن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يمثل 
التي تعكف شرطة  المراكز  الرابعة من  النسخة 
لتقديم  اإلمارة  مستوى  على  إنشائها  على  دبي 

النسخة  تتمثل  حيث  للمتعاملين،  ذكية  خدمات 
األولى في مركز الشرطة الذكي SPS، والنسخة 
الثالثة  Drive thru، والنسخة  الثانية عبر مركز 

.Walk in من خالل مركز الشرطة الذكي
وتهدف هذه المراكز إلى تقديم خدمات تسهم 
واألمان  باألمن  الشعور  وتقوية  تعزيز  في 
الحياة  جودة  ورفع  المجتمع،  أفراد  لمختلف 
والمساهمة في جعل مدينة دبي األذكى واألسعد 
في  يراعى  العائم  المركز  وأن  السيما  عالمياً، 
تصميمه الحديث والعصري، مالءمته مع طبيعة 
القوارب أو اليخوت، بما يسرع ويسهل الوصول 
سيعمل  المركز  أن  مضيفاً  والنزول،  والصعود 
من دون تدخل بشري، ويقدم خدماته على مدار 
الساعة لكل فئات المجتمع. وإلى جانب مشروع 
»عيون«  مشروع  يأتي  الذكي،  الشرطة  مركز 
إطالقه  من  الرغم  على  تنفيذه  في  نستمر  الذي 
بالتعاون  مستمر  مشروع  لكنه  الماضي،  العام 
الحكومي  القطاع  من  استراتيجيين  شركاء  مع 
ويختص  االستراتيجي،  القطاع  من  وشركاء 
الكاميرات  جميع  واستخدام  بتركيب  المشروع 
إمارة دبي، وعمل دراسة ميدانية  على مستوى 
احتياجها  مدى  في  للنظر  المناطق  جميع  على 
لنظام الكاميرات بما يحقق األمن والسالمة في 
أفضل  تمتلك  دبي  إمارة  وأن  السيما  المنطقة، 
التقنيات المتطورة بأنظمة الكاميرات التي ُتمكن 
رجال األمن من تحقيق األهداف في خطط الحد 
من الجرائم، ومراقبة المخالفات القانونية، ورصد 
الشعور  يعزز  الذي  األمر  المرورية،  الحوادث 

باألمن لدى جميع القاطنين في إمارة دبي.
في  للدولة  األمني  للوضع  تقييمكم  ما   <
التي  المتسارعة  والمتغيرات  التطورات  ظل 

تشهدها المنطقة؟
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في  تكتيكية  مناهج  دبي  شرطة  أسست   -
متطورة  أساليب  اتبعت  الجنائية حيث  عملياتها 
في مجال الوقاية األمنية وكشف الجريمة، ومن 
ذلك فقد تم إنشاء آليات متخصصة في عمليات 
تقود  والتي  الجريمة  ألساليب  الجنائي  الربط 
وأسباب  التسلسلية  الجريمة  مرتكبي  لمعرفة 
األمنية  االحترازات  اتخاذ  وبالتالي  حدوثها 
ارتكابها،  فرص  وتقليل  وقوعها  لمنع  المناسبة 
الجنائي  بالتحليل  خاص  مركز  إنشاء  تم  كما 
البيانات  تحليل  في  دوره  وخصص  للجريمة 
على  واالطالع  حدث  ما  مجريات  من  الواردة 
بتحليل  العمل  فريق  ويقوم  البالغات  حذافير 
الفرق  تفيد  التي  االستنتاجات  البيانات وتحديد 
من  للحد  كان  سواء  خططها  بناء  في  الميدانية 

الجريمة أو كشف الجريمة المجهولة.
لتحقيق  مخصصة  برامج  تنفيذ  تم  أيضاً 
منهجية سرعة االستجابة ألي نداء أو استغاثة 
وقت  في  الحادث  لمكان  الوصول  يكون  بحيث 
فرق  عدة  تكوين  وتم  الدقائق،  يتعدى  ال  وجيز 
تخصصت في الحسم الميداني بالتدخل السريع 
لمنع الجريمة والقبض على مرتكبيها وهي فرق 
وتعمل  الجاهزية،  من  عالية  بدرجة  إعدادها  تم 
بنظام التفرغ الدائم، وتعتبر نتائج أدائها ممتازة 
إلى جانب  ونجحت في جميع مهامها، هذا  جداً 
تحسين البرامج التي يتم تنفيذها وتطوير أدائها 
على مستوى اإلدارة العامة للتحريات والمباحث 
تتعلق  برامج  وهي  الشرطة،  ومراكز  الجنائية 
برنامج  وأبرزها  واإلدارية  الميدانية  بالعمليات 
أمن  برنامج  الشرطة،  وعين  األمنية،  الجزر 
المساكن، برنامج وجوه، برنامج إنذار، وبرنامج 

التواصل مع الضحايا وغيرها من البرامج التي 
تحقق  جميعاً  ونراها  الشرطة  مراكز  في  تنفذ 
نتائج ملموسة ما دفع بنا لتطويرها بشكل أوسع، 
كذلك تطوير وابتكار آليات وبرامج جديدة تتعلق 
أسري،  أمني  إطار  في  والطفل  المرأة  بحماية 
واتباع خطوات بالتنسيق مع الجهات المختصة 
لضمان إسعاد األفراد و األسر التي تقع ضحايا 
للجرائم أو ضحايا المجتمع أهمها أمن المدارس.

دبي  شرطة  قيادة  منظومة  تخل  لم  كذلك 
في  بدأت  مستقبلية  استراتيجيات  بناء  من 
االستراتيجي  بالتخطيط  المتعلقة  المهام  تنفيذ 
برنامج  يوجد  حيث  للجريمة  القريب  للمستقبل 
بيانات  بقراءة  يقوم  بالجريمة  للتنبؤ  مخصص 
المتوقع  االحتماالت  وبناء  المرتكبة  الجريمة 
حدوثها حسب نهج المجرمين، ودوافع المقبوض 
عليهم وحسب فئات العصابات اإلجرامية وأنماط 

وقوع  تزامن  التي  باألحداث  مقارنة  أساليبها 
الجريمة، وبالتالي يكون مخرج القراءات هو ما 
الدور  هذا  ويؤدي  القريب،  الغد  في  يحدث  قد 
اإلدارة العامة للعمليات واإلدارة العامة للتحريات 

كل حسب توقيت الجريمة التي حدثت. 
لمنتسبي  وأمنياتكم  توجهاتكم  هي  ما   <

الشرطة في اليوم الوطني؟
- البد أن نتذكر أن اإلخالص للوطن واالنتماء 
له ال يتأّتى إال عن أفعال حقيقية تليق بالرجال، 
الصادرة،  والتعليمات  النافذة  األنظمة  باتباع 
بأداء األمانة والتفاني في الخدمة، بالحفاظ على 
الحقة  المواطنة  إن  الوطن وإنجازاته،  مكتسبات 
وطننا  لحماية  متكاتفين  جميعاً  نعمل  أن  تعني 
لرفعته  وأمانة  وبذالً  إخالصاً  ساهرة  وعيوننا 
ولتظل رايته خفاقة شامخة في المحافل الدولية 

كافة.
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وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين


، ، 

WPC - UPVC  ،
Mob: 0504554004 / 0503224452
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سعادة اللواء سيف الزري الشامسي

     قائد عام شرطة الشارقة

ال�سام�سي:

ن�ستعد الأعظم اإجناز حتقق لوطننا

�سرطة  عام  قائد  ال�سام�سي  الزري  �سيف  اللواء  �سعادة  مع   999 جملة  التقت 

ال�سارقة فكان لنا معه هذا احلوار مبنا�سبة اليوم الوطني.

حوار: اأماين اليافعي

لدولة  الوطني  اليوم  لكم  يعني  ماذا   <
اإلمارات العربية المتحدة؟ 

العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  اليوم  إن   -
الدالالت،  من  الكثير  يحمل  يوم  هو  المتحدة، 
التي تبعث على الشعور بالفخر في نفوس أبناء 
بقدراتهم،  واإليمان  الثقة  لديهم  وتعزز  شعبنا، 
والشعارات،  بالمبادئ  إيمانهم  من  وتضاعف 
التي ترفعها قيادتهم الرشيدة، وتؤكد التزامهم 
قيادته  راية  تحت  والتفافهم  للوطن،  بالوفاء 

الشامخة.
فهو يوم نستعيد من خالله ذكرى أعظم إنجاز 
العظيم  اتحاده  بإعالن  وشعبه  لوطننا  تحقق 
على يد المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه -، وهو 
يوم نستذكر من خالله الشعارات، التي رفعها 
زايد وإخوانه القادة المؤسسون، والتي انطلقت 
اليوم من  بمسيرة شعبنا نحو كل ما نحصده 
ثمار يانعة من العزة والرخاء والرفاهية والتقدم، 
وهو يوم نجدد من خالله العهد بالمضي قدما 
مكتسباته،  عن  والدفاع  بالوطن،  النهوض  في 
وحماية مقدراته، والمحافظة على إنجازاته، وفي 

حوار

واإلبقاء  الوطن،  وحدة  المكتسبات  هذه  مقدمة 
على راية اتحادنا عالية خفاقة على مر العصور 

واألجيال.
الحضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   <
الشاملة التي تشهدها الدولة وإمارة الشارقة 

في ظل القيادة الرشيدة؟ 
التي  الشاملة  الحضارية  النهضة  إن   -
يشهدها الوطن لم تتوقف على الجانب المادي 
تحققت  التي  المادية،  المنجزات  في  المتمثل 
والمعالم الحضارية التي شيدت، والمشروعات 
والضخمة  الكبيرة  والعمرانية  االقتصادية 
حتى  وال  الوطن،  أبناء  بسواعد  أنجزت  التي 
الوطن،  وبنات  ألبناء  تقدم  التي  بالخدمات 
والتي تلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، بل 
يتمثل  النهضة  هذه  مظاهر  أهم  أحد  أن  نجد 
اإلنسان..  بناء  معركة  في  الدولة  انتصار  في 
ممن  أصبحوا  اليوم،  وبناتها  اإلمارات  فأبناء 
يشار إليهم بالبنان، في ميادين التفوق والتميز 
من  التقني  والمجال  بل  واألكاديمي،  العلمي 
خالل ما يقدمونه من فكر وإبداع وابتكار يسهم 
في  ويتمثل  األمم..  ونهضة  البشرية  تقدم  في 



51

السياسية  بتجربتها  أصبحت  اإلمارات  كون 
وعطائها  والنهضوية،  والتنموية  واالجتماعية 
الكبير لخير اإلنسان، أنموذجاً ملهماً لغيرها من 
دول العالم وشعوبه، وأصبح ما تتمتع به المرأة 
اإلماراتية من مكانة، وما يتمتع به الشباب من 
لكبار  يتوافر  وما  واإلبداع،  للعطاء  مساحات 
اهتمام  من  اإلعاقة  وذوي  والصغار،  السن 
ورعاية كريمة وخدمات.. محط إعجاب شعوب 
العالم وتطلعاتها نحو بلوغ ما وصل إليه مجتمع 

اإلمارات من تقدم ورخاء ورفاهية وسعادة.
الحضارية  النهضة  كانت  فقد  هنا  ومن 
الشاملة التي يشهدها الوطن، والتي امتدت إلى 
مبعث  أرضه،  من  وشبر  أركانه  من  ركن  كل 
يشعرون  فهم  وبناته،  الوطن  أبناء  لكل  اعتزاز 
بفخر االنتماء لوطن حقق الكثير من المعجزات، 
والوالء لقيادة وفرت لشعبها كل أسباب التقدم 
والمنعة، والعزة والرخاء.. فوطنٌ بهذا الشموخ، 
شك  ال  لشعبها  الوفاء  من  القدر  بهذا  وقيادة 
بالوالء  بالوفاء، وقيادة جديرة  أنه وطن جدير 

واالمتنان والعرفان.
لشرطة  العامة  القيادة  نجحت  كيف   <

الشارقة في مواكبة هذه النهضة؟ 
الخطة  التزامها برؤية وأهداف  - من خالل 
كافة،  بمجاالتها  الداخلية  لوزارة  االستراتيجية 
المؤشرات  أفضل  تحقيق  على  وحرصها 
المجاالت،  هذه  من  مجال  كل  في  المطلوبة 
األجندة  مؤشرات  لتحقيق  سعيها  جانب  إلى 
الوطنية، واالرتقاء بمستوى األداء ورفع كفاءته، 
واالرتفاع بمستوى الخدمات األمنية والشرطية، 
اإلمارات  برنامج  حددها  التي  المعايير  لبلوغ 
القيادة  تمكنت  فقد  المتميز..  الحكومي  لألداء 
من  العديد  تحقيق  من  الشارقة  لشرطة  العامة 
العديد  على  للحصول  أهلتها  التي  المنجزات، 
عام  ففي  كافة..  المستويات  على  الجوائز  من 
2018 م، حصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة 
سمو  جائزة  ضمن  الرائدة  الجهة  جائزة  على 
على  احتوت  والتي  للتميز،  الداخلية  وزير 
في  جهة  أفضل  جائزة  بينها  من  جائزة   15
جهة  أفضل  وجائزة  الوطنية،  األجندة  تحقيق 
جهة  أفضل  وجائزة  المتعاملين،  خدمة  في 
تجربة  أفضل  وجائزة  الرئيسة،  المهام  في 
العديد  جانب  إلى  النزالء،  وتأهيل  إصالح  في 

وعلى  العمل،  فرق  مستوى  على  الجوائز  من 
منتسبو  عليها  حصل  التي  الفردي،  المستوى 
مارس  كافة.. وفي  الرتب  الشارقة من  شرطة 
من العام الجاري حصلت شرطة الشارقة على 
جائزة التميز إلدارة المعرفة في الشرق األوسط 
بالمؤتمر السادس إلدارة المعرفة، وهي الجائزة 
تحصل  التي  المعرفة  إدارة  مجال  في  األولى 
عليها وزارة الداخلية من جوائز إدارة المعرفة 
مركز  اختيار  تم  م،   2019 عام  وفي  الدولية، 
العامة لشرطة الشارقة  شرطة واسط بالقيادة 
للمتعاملين  خدمة  مراكز  خمسة  أفضل  ضمن 
بن  محمد  جائزة  ضمن  الدولة  مستوى  على 
المركز  وصنف   ،2019 الحكومي  للتميز  راشد 
ضمن فئة خمس نجوم، وما تزال القيادة العامة 
من  الكثير  تحقيق  إلى  تطمح  الشارقة  لشرطة 
اإلنجازات والتقدم على طريق اإلبداع واالبتكار 
واالرتقاء بكفاءة العمل، وتحقيق أفضل المعايير 

في المجاالت كافة. 
خطتكم  وأهداف  بنود  أهم  ما   <

االستراتيجية للعام المقبل؟ 
- تشمل الخطة االستراتيجية للقيادة العامة 
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لشرطة الشارقة لعام 2020م. 
في  استراتيجيات تخصصية   5 إطالق  أوالً: 
مجاالت مختلفة، وهي )االستراتيجية األمنية - 
الموارد  استراتيجية   – المرورية  االستراتيجية 
المتعاملين  إسعاد  استراتيجية   – البشرية 
من  والهدف  الرقمي(  التحول  استراتيجية   –
على  التركيز  هو  االستراتيجيات  هذه  إطالق 
أهدافنا  تحقيق  في  ألهميتها  المجاالت  هذه 
االستراتيجية والوصول إلى الريادة المؤسسية.

ثانياً: إطالق مشروع IPAS والمعني بالتقييم 
القيادة  مستوى  على  لألداء  الشامل  الدوري 
التميز  لضمان  وذلك  الشارقة،  لشرطة  العامة 

والريادة المؤسسية.
> كيف تواكب استراتيجيتكم استراتيجية 

الحكومة االتحادية ووزارة الداخلية؟ 
- استناداً إلى برنامج العمل الوطني لصاحب 
2071م،  اإلمارات  ومئوية  الدولة  رئيس  السمو 
والتي تضم 4 محاور، وهي )الحكومة – التعليم 
– االقتصاد – المجتمع (، حيث نسهم في تحقيق 
ترسيخ  خالل  من  وبالتحديد  المجتمع،  محور 
التسامح والتماسك واالحترام في مجتمع  قيم 
عالية  حياة  بجودة  يتميز  وسعيد  إيجابي  آمن 

ويستثمر في جميع طاقاته اإليجابية.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلق  كما 
رئيس  الدولة,  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 

اإلمارات  رؤية  دبي,  حاكم  الوزراء,  مجلس 
تكون  ألن  تهدف  والتي   ،2010 عام  في   2021
دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول 
الرؤية  العالم بحلول عام 2021, ولتحقيق هذه 
تم اعتماد األجندة الوطنية، والتي تتكون من 52 
أكثر من 90  مؤشراً وطنياً تسهم في تحقيقها 

جهة اتحادية ومحلية.
خمسة  بتحقيق  معنية  الداخلية  ووزارة 
الشعور  )نسبة  وهي  وطنية،  أجندة  مؤشرات 
 100.000 لكل  المقلقة  الجرائم  عدد   – باألمان 
نسمة – عدد الوفيات على الطريق – معدل زمن 
االعتماد  مدى   – الطوارئ  لحاالت  االستجابة 
العامة  والقيادة  والشرطي(  األمني  العمل  على 
نتائج  تحقيق  رئيس في  لشرطة تسهم بشكل 

هذه المؤشرات.
> ما هي برأيكم أبرز وأهم إنجازات القيادة 

العامة لشرطة الشارقة في عام 2019م؟
 13 عدد  إنجاز  م،   2019 عام  خالل  تم   -
مبادرة استراتيجية، كما تم تحقيق المؤشرات 
االستراتيجية بالقيادة، وسوف يتم بنهاية العام 
معرفة النتائج النهائية لمؤشرات األداء، وتحديد 

نسبة إنجاز المبادرات لعام 2019م. 
الشيخ  سمو  الفريق  لتوجيهات  كان   <
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية بالتاكيد الفضل األكبر 

في تحقيق هذه اإلنجازات.. ما هو رأيكم؟ 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  قيادة  تميزت   -
بالشفافية،  الداخلية  لوزارة  نهيان  آل  زايد  بن 
من  مجموعة  إلى  المستندة  الواضحة  والرؤية 
سواء  واألهداف،  والمبادئ  والمرتكزات  القيم 
تلك التي تضمنتها الخطة االستراتيجية لوزارة 
الداخلية، أو التي وردت ضمن توجيهات وزارة 
من  عليه  أكدت  وما  الشرطة،  لرجال  الداخلية 
التي  أو  والسلوكيات،  والمبادئ  والمثل  القيم 
وردت في أقوال وتصريحات سمو نائب رئيس 
يوم  أول  منذ  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 

تولى فيه قيادة الوزارة. 
وقد شكلت جميع هذه الموجهات، والمرتكزات 
إدارات  في  العمل  منها  انطلق  أساسية،  قاعدة 
العامة  والقيادات  كافة،  الداخلية  وزارة  وأجهزة 
تكون  أن  على  تعمل  فجميعها  بالدولة،  للشرطة 
دول  أفضل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
العالم في تحقيق األمن والسالمة، وجميعها تعمل 
من أجل تعزيز جودة الحياة لمجتمع اإلمارات من 
خالل تقديم خدمات األمن والسالمة بطرق ذكية 
لتعزيز  لالبتكار، وجميعها تسعى  وبيئة محفزة 
وتعمل  الوطن،  أرجاء  جميع  في  واألمان  األمن 
وفق مبادئ العدالة والنزاهة والمواطنة اإليجابية، 
وتلتزم بالعمل بروح الفريق، إلى جانب التزامها 
والسلوكيات  والقيم  والمبادئ  بالمثل  الكامل 
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الداخلية،  وزير  سمو  توجيهات  حملتها  التي 
وعلى  يومية،  بصورة  ذلك  ويتابع  يراقب  الذي 
تقدماً  العمل  يحرز  إن  وما  كافة..  المستويات 
يعلن  إن  وما  المستويات،  من  مستوى  أي  في 
المواقع،  من  موقع  أي  عليها  حصل  جائزة  عن 
منتسبي  من  أي  عليها  حصل  علمية  شهادة  أو 
أحد رجال  فيه  أبدى  أو موقف  الداخلية،  وزارة 
الشرطة قدراً من البسالة واإلقدام والتجرد حتى 
وجد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
وداعماً  ومباركاً،  ومحفزاً  مشجعاً  جانبه  إلى 
لمسيرة النجاح والتفوق والتميز في أي مستوى 
من المستويات. ومن هنا فإن كل ما تحقق من 
بفضل  كان  إنجازات  من  تحقق  ما  وكل  نجاح، 
توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
المباشر  ودعمه  متابعته  خالل  ومن  الداخلية، 

للجهود والمبادرات واألعمال كافة. 
في  للدولة  األمني  للوضع  تقييمكم  ما   <
التي  المتسارعة  والمتغيرات  التطورات  ظل 

تشهدها المنطقة؟
- على الرغم من كل ما تشهده المنطقة من 
برأسها  تطل  أمنية  ومهددات  توترات وحروب 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  إال  وهناك  هنا  من 
المتحدة، ظلت بفضل الله تعالى واحة أمن وأمان 
يتطلع إليها العالم بأسره، ويتوق الكثيرون من 

فوق  والعيش  إليها  لالنتقال  العالم  بقاع  كل 
بقاع  من  الكثير  فيه  تعج  وقت  في  أرضها، 
األمن  وانعدام  والفوضى  باالضطرابات  العالم 
وقد  األمنية.  والمهددات  الجرائم  واستفحال 
لقيادة  الحكيمة  الرؤية  بفضل  أوالً  ذلك  تحقق 
االستقرار  ترسيخ  على  وحرصها  الدولة، 
الحياة  توفير  من خالل  االجتماعي،  والتماسك 
ومن  أرضها،  على  والمقيمين  لشعبها  الكريمة 
الكراهية  ونبذ  التسامح  قيم  تعزيز  خالل 
وثانياً  وأفراده،  المجتمع  فئات  بين  والتمييز 
بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية 
الدولة، وحرصها  الشرطة واألمن في  وأجهزة 
عناصرها  كفاءة  ورفع  قدراتها  تطوير  على 
والتحديث،  للتطوير  فاعلة  واعتمادها منهجيات 
بما يتالءم مع العصر وطبيعة التحديات األمنية 
التي يشهدها، وأخيراً بفضل السياسات المتبعة 
في تعزيز العالقة بين الشرطة والمجتمع، والتي 
جعلت من المجتمع بجميع مكوناته ومؤسساته 
لدورها  ومسانداً  للشرطة،  داعماً  وأفراده 
المحافظة  مسؤولية  انتقلت  حيث  ورسالته. 
على األمن والحد من الجرائم ومحاربة الظواهر 
شرطياً  جهداً  كونها  من  السلبية،  والسلوكيات 
تحملها  في  يشارك  مجتمعية  مسؤولية  إلى 

المجتمع بكل مكوناته وأفراده.

لمنتسبي  وأمنياتكم  توجيهاتكم  هي  ما   <
وزارة الداخلية في اليوم الوطني؟ 

- نقول لمنتسبي وزارة الداخلية كافة بوجه 
وجه  على  الشارقة  شرطة  ولمنتسبي  عام، 
الخصوص: إن أغلى ما يمكن أن نقدمه للوطن، 
مكاسبه،  وحماية  منجزاته،  على  المحافظة  هو 
كلها  أن هذه  باعتبار  أمنه واستقراره،  وتعزيز 
ركائز يقوم عليها االتحاد العظيم، وهي ركائز 
تدعم التنمية والبناء والنهوض بالوطن في كل 
تنمية وال نهضة وال  المجاالت، فال  مجال من 
تقدم وال رخاء، أو ازدهار بال أمن.. وإذا كان 
أمن  حماية  عن  مسؤوالً  فئاته  بكل  المجتمع 
فالمسؤولية  منجزاته،  على  والمحافظة  الوطن 
الذين  واألمن  الشرطة  رجال  على  مضاعفة 
األول في  الدفاع  الحربة، وخط  يشكلون رأس 
المسؤولية..  لهذه  والتصدي  الوطن  حماية 
الثامن  الوطني  باليوم  االحتفال  وبمناسبة 
واألربعين للدولة، فإننا نتطلع إلى العلي القدير 
أن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، وأن يدفع 
والتفوق  التقدم  من  المزيد  لتحقيق  بمسيرتهم 
في  الله  بعون  نكون  حتى  واإلبداع  والتميز 
الرشيدة  قيادتنا  وطموحات  تطلعات  مستوى 
والرفاهية،  السعادة  تظله  وطن  بناء  نحو 

ويسوده األمن والرخاء واالستقرار.
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سعادة اللواء الشيخ
 سلطان بن عبداهلل النعيمي 

قائد عام شرطة عجمان 

منذ الثاني من ديسمبر عام 1971م وفي لحظة 
اللقاء التاريخي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
السمو  أصحاب  مع  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل 
حكام اإلمارات إلعالن قيام دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وشعب اإلمارات بقيادته وأبنائه يمضون 
إلى  فوصلت  والريادة،  التميز  مسيرة  في  قدماً 
المراكز  على  لتنافس  والعالمية  الدولية  المحافل 

األولى في األمن والسالمة والسعادة. 
تتقدم  شعبنا  وإرادة  قادتنا  عزيمة  وبفضل 
ثابتة  بخطوات  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
نحو التميز والتفوق لتكون مثاالً يحتذى به في 
هذا  كل  العالم،  مستوى  على  المجاالت  مختلف 
يمضي  كان  اإلنجازات  وتحقيق  والتفوق  التميز 
بنور روح االتحاد وفق رؤى وتطلعات وطموحات 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 

الله ثراه«.
أجمل  لنقدم  الذكرى  بهذه  احتفالنا  في  وإننا 
آيات الشكر والعرفان والتقدير لمؤسسي دولتنا 
سيدي  أكمل  المؤسسين  نهج  وعلى  الغالية، 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 
أعضاء  وإخوانه  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات المسيرة 

حتى تبوأت اإلمارات منزلة مرموقة بين األمم.
األمل  بذرة  زايد  أنامل  زرعت  أن  ومنذ 
رائدة  دولًة  اإلمارات  دولة  تكون  بأن  والطموح 
في كل الميادين، أنبتت في أرجاء تراب اإلمارات 
للوالد  الجميل  لرد  تمل  وال  تكل  ال  عقوالً  كافة 

روح  فكانت  حقيقة،  حلمه  يكون  بأن  المؤسس 
االتحاد دافع الجيل ليرفع راية زايد وإعالء شأنها 
إيمانهم  صدى  لنشهد  طموحاته،  لتحقيق  سعياً 
بسواعد اإلمارات، من خالل ما قدمه رائد الفضاء 
اإلماراتي هزاع المنصوري في مهمته في وكالة 
الفضاء الدولية، الذي توج حلم الوالد المؤسس، 
ليصبح  وفخراً  اهتماماً  المخلد  الحدث  فكان هذا 
شاب  لكل  وملهماً  العربية،  الهمم  لكل  أنموذجاً 

يسعى ليحقق طموحاً رآه حلماً.
وتعتمد القيادة العامة لشرطة عجمان في نهج 
أن  في  الداخلية  وزارة  رؤية  للمواطن  خدمتها 
تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل 
دول العالم أمناً وسالمة، حاملًة رسالتها بالعمل 
لمجتمع  الحياة  جودة  لتعزيز  وفاعلية  بكفاءة 
اإلمارات من خالل تقديم خدمات األمن والمرور 
األرواح  سالمة  وضمان  واإلقامة،  واإلصالح 

والممتلكات.
نفتخر بإنجازات وزارة الداخلية الدرع الواقي 
والحصن األمين، والعين الساهرة على أمن الوطن، 
فكان وال زال لسيدي الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
برؤيته  األكبر  الفضل  الله  حفظه  الداخلية  وزير 
الحثيثة،  المتواصلة  وجهوده  ودعمه  الحكيمة 
وتذليل  اإلنجازات  تحقيق  في  بارز مشرق  دور 
التحديات التي تواجه العمل الشرطي في الدولة، 
الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات  دولة  عز  الله  أدام 

وسدد خطاهم في إعالء شأن دولتنا.

»ر�ح االحتاد« منارة م�سرية التميز 

�الريادة لد�لة االإمارات
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 سعادة اللواء الشيخ
راشد بن أحمد املعـال

    قائد عام شرطة أم القيوين                                                                                  

املعال: د�لة االإمارات من اأهم الد�ل �اأكرثها اأمنًا �اأمانًا

القيوين  اأم  �سرطة  عام  قائد  املعال  اأحمد  بن  را�سد  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  اأكد 

اأن القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة تويل الهتمام الكبري 

عالٍ  و�سيت  �ساأن  ذات  الإمارات  جتعل  اأن  �ساأنها  من  التي  احل�سارية  بالنه�سة 

بني م�ساف الدول املتقدمة، با�ستقدام اخلربات والتجارب الناجحة يف �سبيل 

حتقيق النه�سة يف جميع املجالت �سواء على النطاق العلمي والعملي واحل�ساري 

والعمراين،

لدولة  والأربعني  الثامن  الوطني  اليوم  مبنا�سبة   999 مع  حواره  يف  وقال، 

يف  طويلة  خربة  لهم  وروؤ�ساء  بقادة  تتمتع  ال�سرطية  القيادات  اإن  الإمارات، 

لدولة  احلكيمة  القيادة  من  املبا�سرة  التوجيهات  عن  ناهيك  ال�سرطي  املجال 

القرارات  من  والعديد  الوافية  والدرا�سات  ال�سائبة  والتوجيهات  الإمارات 

التميز  مراتب  اأعلى  اإىل  ترتقي  ال�سرطي  العمل  م�سرية  جعلت  التي  ال�سائبة 

والنجاح.

حوار: خالد الظنحاين

لدولة  الوطني  اليوم  لكم  يعني  ماذا   <
اإلمارات العربية المتحدة؟

ـ اليوم الوطني لدولة اإلمارات هو يوم الفخر 
واالعتزاز بجني حصاد الجهود العظيمة التي بذلها 
القائد المؤسس الشيخ زايد »طيب الله ثراه« لجعل 
دولة اإلمارات راية خفاقة ترفرف في سماء التقدم 

والنجاح.
الحضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   <
الشاملة التي تشهدها الدولة وإمارة أم القيوين 

في ظل القيادة الرشيدة؟
الغالية  دولتنا  في  الرشيدة  القيادة  تولي   -
من  التي  الحضارية  بالنهضة  الكبير  االهتمام 

حوار

عاٍل  ذات شأن وصيت  اإلمارة  تجعل  أن  شأنها 
الخبرات  باستقدام  المتقدمة،  الدول  مصاف  بين 
النهضة  تحقيق  سبيل  في  الناجحة  والتجارب 
العلمي  النطاق  على  سواء  المجاالت  جميع  في 
من  وغيرها  والعمراني  والحضاري  والعملي 
األهمية  االعتبار  في  آخذة  الحضارية  الجوانب 
الكبيرة للحفاظ على الموروث التاريخي والعادات 
في  المتأصلة  الوطنية  والهوية  والقيم  والتقاليد 

شعب اإلمارات وحكامها »حفظهم الله«.
أم  لشرطة  العامة  القيادة  نجحت  كيف   <

القيوين في مواكبة هذه النهضة؟
ورؤساء  بقادة  الشرطية  القيادات  تتمتع   -

لهم خبرة طويلة في المجال الشرطي ناهيك عن 
لدولة  الحكيمة  القيادة  من  المباشرة  التوجيهات 
اإلمارات والتوجيهات الصائبة والدراسات الوافية 
والعديد من القرارات الصائبة التي جعلت مسيرة 
التميز  مراتب  أعلى  إلى  ترتقي  الشرطي  العمل 
والمستمر  الدائم  الدعم  إلى  باإلضافة  والنجاح، 
الرشيدة  القيادة  من  واالستراتيجي  اللوجستي 
وحرصها على استقطاب أهم التجارب والخبرات 
التي ترتقي بمسيرة العمل الشرطي وتدعم تقدمه 

ونجاحه المستمر.
> ما أهم بنود وأهداف خطتكم االستراتيجية 

للعام المقبل؟
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واألهداف  الخطط  خالل  من  دائماً  نسعى   -
على  نحافظ  أن  عليها،  نعمل  التي  االستراتيجية 
نسبة األمن واألمان بحسب المعايير المرتفعة التي 
تم وضعها من قبل وزارة الداخلية، حيث حصلت 
القيادة العامة لشرطة أم القيوين بحمد الله وفضله 
على  واألمان  األمن  في مؤشر   %100 نسبة  على 

مستوى الدولة.
استراتيجية  استراتيجيتكم  تواكب  كيف   <
الحكومة االتحادية / المحلية ووزارة الداخلية؟
قبل  يتم وضعها من  االستراتيجيات  - جميع 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات والمتمثل بمجلس 
الوزارات  الوزارة والتي يتم توزيعها على جميع 
كل بحسب اختصاصه ويتم قياس مدى اإلنجاز 
التي  االستراتيجيات  هذه  على  المترتب  والنجاح 
نطاق  على  سواء  جماعية  بصورة  تطبيقها  يتم 
يرتقي  أن  شأنه  من  والذي  محلي.  أو  اتحادي 
بالمخرجات والنتائج المشرفة والمثمرة في جميع 

المجاالت.
القيادة  إنجازات  أبرز وأهم  برأيكم  ما هي   <

العامة لشرطة أم القيوين في عام 2019م؟
- هناك العديد من اإلنجازات والجوائز التي تم 
حصدها من قبل القيادة العامة لشرطة أم القيوين 
سواء على النطاق المحلي أو االتحادي في العديد 
من المجاالت سواء أمنياً أو رياضياً واستراتيجياً.
سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  كان   <
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
الفضل  بالتأكيد  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 

األكبر في تحقيق هذه اإلنجازات ما هو رأيكم؟
وتعالى  سبحانه  الله  إلى  بالفضل  نعود   -
وبعده إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
في دعم مسيرة العمل الشرطي وتسخير الغالي 
والنفيس لدعم كل ما من شأنه أن يرتقي بالعمل 
الشرطي من جميع النواحي على حد سواء مادياً 

أو شخصياً أو معنوياً ولوجستياً.
للدولة في ظل  األمني  ما تقييمكم للوضع   <
التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها 

المنطقة؟
- تعتبر دولة اإلمارات من أهم الدول وأكثرها 

أمناً وأماناً في جميع المقاييس والمؤشرات سواء 
داخلياً أو على نطاق عالمي.

لمنتسبي  وأمنياتكم  توجيهاتكم  هي  ما   <
الشرطة في اليوم الوطني؟

- أتمنى من الله عز وجل أن يديم علينا نعمة 
األمن واألمان في ظل قيادتنا الرشيدة راجياً من 
أعلى  ومثاالً  حسنة  قدوة  يجعلنا  أن  تعالى  الله 
مسؤولية  عاتقه  على  تقع  من  لكل  به  يحتذى 
العمل على الحفاظ على أمن وسالمة هذه الدولة 
الغالية وشعبها، فهم أمانة قد أقسمنا على حمايتها 

والدفاع عنها بكل غاٍل ونفيس.
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إن الثاني من شهر ديسمبر من كل عام  يعتبر 
لالحتفال  اإلماراتي  الوجدان  في  متميزاً  يوماً 
اليوم  وهو  الوطنية  األحداث  وأبرز  أهم  بأحد 
التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  لها  أسس 
اإلنسانية  القيم  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل 
أهم  أحد  تعتبر  التي  االجتماعية  والمبادئ 
كل  ومستقبل  حاضر  في  المضيئة  المحطات 
اإلمارات  أبناء  واعتزاز  فخر  وموضع  مواطن، 
بقيم العطاء والتسامح التي أصبحت في مقدمة 

عناوين الخير والمحبة في المجتمع اإلماراتي.
احتفالنا اليوم، لهو استحضار لمسيرة دولة 
تؤمن باإلنسان وتعتز بقيمها وعاداتها وتقاليدها، 
لتتخطى الحدود وتكون عابرة للدول من خالل 
ما قدمته وما تقدمه من مد يد العون والمساعدة 
والدعم للجميع، فطالما عرفت بصاحبة األيادي 
اإلنساني  والعمل  بالخير  جاءت  التي  البيضاء 
العالم  دول  طليعة  في  اإلمارات  أصبحت  حتى 
أجل  ومن  كان  أينما  لإلنسان  يدها  تمد  التي 
الدولة  ومؤسس  نهج  من  انطالقاً  اإلنسان 
الرشيدة  القيادة  به  اهتمت  والذي  زايد  الشيخ 
في استمرارية العمل الخيري واإلنساني وتقديم 
في  يستحقها  لمن  واإلنسانية  الخيرية  األعمال 
اسمها  واستطاعت حفر  كافة،  المعمورة  أرجاء 
في سجالت التاريخ متسلحة بالعزم واإلصرار 

إليه الجميع من  والثبات على تحقيق ما يصبو 
سعادة وأمن تحت ظل هذه الدولة .

موظفي  عن  ونيابة  نفسي  عن  وباألصالة 
يسعدني  الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة 
أن أزف أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
أعضاء  السمو  وأصحاب  الله«  »حفظه  الدولة 
المجلس األعلى لالتحاد وشعب الدولة بمناسبة 
أن  تعالى  الله  لندعو  للدولة،   48 الوطني  اليوم 
شعبنا  وجدان  في  راسخاً  العطاء  نهج  يبقى 
لحكومتنا  الوالء  يظل  وأن  المتعاقبة  وأجياله 
وقادتنا الرشيدة قائماً ومتجدداً يوماً بعد يوم، 
ونسأل الله أن يديم علينا نعمة األمن واألمان .

ألفراد  دعوة  ونوجه  المناسبة،  هذه  وننتهز 
من  تحديداً  الشباب  وفئة  عموماً  الجمهور 
قائدي المركبات بتحملهم المسؤولية من خالل 
إتباع التعليمات واالمتثال لألوامر والتوجيهات 
المروري  التزامهم بوعيهم  الصادرة، حيث ينم 
وإدراكهم مدى خطورة السلوكيات السلبية التي 
قد  التي  االحتفاالت  خالل  بعضهم  من  تبدر 
تكون سبباً في وقوع الحوادث المرورية، ونؤكد 
للتعبير  مناسبة  الوطني  باليوم  االحتفال  بأن 
عن الفرح وروح الوالء لهذا الوطن الغالي ومن 
الواجب على الجميع الحرص على أن تمر مثل 

هذه المناسبات من دون أي حوادث.

الثاين من دي�سمرب يوم متميز 

يف الوجدان الوطني

سعادة الـلــواء 
 عـلــــي بـن عـلـوان الـنعـيـمــي 

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

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

في  الحكومية  الجهات  مختلف  مع  إستراتيجية 
الدولة.

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

وأفراد المجتمع.
الصعيد  على  دولتنا  بإنجازات  نفتخر  إننا 
سمو  الفريق  سيدي  توجيهات  ظل  في  األمني 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
ومتابعته  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
األجهزة  في  تطور  من  تحقق  لما  المستمرة 
الشرطية التي أصبحت اليوم تواكب المتغيرات 
وتتابع المستجدات األمنية بصورة أشمل وفق 
بالتميز  اهتمت  شاملة  شرطية  استراتيجية 
كما  األمنية،  الخدمات  أجود  وتقديم  األداء  في 
شملت كافة الجوانب المتعلقة بالعنصر البشري 
النتائج  إلى  للوصول  المادية  واإلمكانيات 
المرجوة منها. وبهذه المناسبة نبارك الخواننا 
واألفراد  الضباط  وصف  الضباط  وأبنائنا 
التوفيق  كل  لهم  ونتمنى  ومدنيين  عسكريين 

والنجاح  في خدمة وطننا المعطاء.

نفتخر باإجنازات د�لتنا على 

ال�سعيد االأمني 

سعادة الـلــواء 
محمد أحمد بن غامن الكعبي 

     قائد عام شرطة الفجيرة
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درا�سة

لدولة   »48« الوطني  باليوم  االحتفال  إن  القول 
عام  خالل  يأتي  والذي  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
التسامح 2019، في وقت شهدت فيه الدولة تحقيق 
في  عالمياً  الرقم )1(  إلى  إنجازات عالمية، وصوالً 
القطاعات  في  نقلة  محققة  المؤشرات،  من  العديد 
والعمل  والثقافية،  واالجتماعية،  كافة،  االقتصادية 
اإلنساني، باإلضافة إلى أنه تمت إنجازات في مجال 
»العمل اإلنساني، والتنافسية، والسعادة، والتسامح« 
البرامج  من  العديد  إطالق  العام  هذا  شهد  وكذلك 
المستوى  على  التسامح  ثقافة  لنشر  والمبادرات 
ونحن  االحتفالية  هذه  وتأتي  والعالمي،  الوطني 
 2021 اإلمارات  رؤية  تحقيق  من  بعد خطوات  على 
)وصوالً ألن تكون دولة اإلمارات من أفضل دول 

العالم في العام 2021(.
العربية  اإلمارات  )دولة  االتحاد  دولة  ميالد  إن 
المتحدة( في الثاني من ديسمبر 1971، يعتبر عالمة 
التاريخ اإلنساني، وذلك نتيجة  بارزة ومضيئة في 
لما حققته هذه الدولة الفتية على المستوى الوطني 
المستوى  على  العديدة  ومساهماتها  والعالمي، 
العالمي واإلقليمي والعربي من إضافات في العديد 
من المجاالت »العمل الخيري واإلنساني أنموذجاً«، 
المجاالت  كافة  في  نجاحات  من  أنجزته  ما  وكذلك 
لموقع  متميزة، بوصولها  عالمية  مسجلة مؤشرات 
متقدم بين بلدان العالم المتقدم في تقارير التنافسية 
 - الفضاء  مجال  في  مساهماتها  وبرزت  العالمية، 
بصعود رائد الفضاء اإلماراتي »هزاع المنصوري« 
 - 2019 الدولية بشهر سبتمبر  الفضاء  إلى محطة 

مسجلة نقلة علمية متميزة في مجال الفضاء.
التي حققتها  نلقي الضوء على بعض اإلنجازات 
دولة اإلمارات، انطالقاً من الدور الفعال الذي قامت 
به بالمشاركة في صياغة أهداف التنمية المستدامة 
األهداف  هذه  تحقيق  على  عملت  حيث  عالمياً، 
 2021 اإلمارات  رؤية  تحقيق  طريق  عن  التنموية، 
والتي تهدف فيها الدولة إلى أن تكون في مصاف 

أفضل دول العالم في القطاعات كافة.

د. عادل الكردو�سي- خبري بوزارة تنمية املجتمع يف الإمارات

الخميس  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حققت 
الموافق 3 أكتوبر 2019 م، طموح مؤسسها المغفور 
الله  »طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
ثراه«، وعادت من الفضاء بعد أن صعدت إليه يوم 
بتاج  مكللة  أيام   8 بعد  لتعود   ،2019 سبتمبر   25
العز والفخر، بعد أن حطت مركبة »سويوز إم إس 
الفضاء  رائد  متنها  على  حاملة  األرض  على   ،»12
اإلماراتي هزاع المنصوري، حيث هبطت المركبة في 
و59  الثانية  تمام  في  كازاخستان،  وسط  كاراغندا، 
دقيقة من بعد ظهر الخميس 3 أكتوبر 2019. وقال 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
ابن  وصول  على  الله  »نحمد  »تويتر«:  على  دبي 
اإلمارات هزاع المنصوري سالماً لألرض بعد أول 
الدولية...  الفضاء  لمحطة  لرائد فضاء عربي  رحلة 
والخبرة  بالمعرفة  وفرحون  باإلنجاز..  فخورون 
الذي  الجديد  بالطريق  ومتفائلون  اكتسبناها..  التي 
فتحناه ألجيالنا نحو الفضاء«. وقال صاحب السمّو 
أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
»تويتر«:  على  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
»الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالماً إلى 
األرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.. 
التاريخي...  اإلنجاز  هذا  اإلمارات  لشعب  نبارك 
ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول 

إلى المريخ«.
أجرى رائد الفضاء اإلماراتي، هزاع المنصوري، 
16 تجربة علمية بالتعاون مع شركاء دوليين، منهم 
وكالة الفضاء األوروبية )إيسا(، ووكالة استكشاف 
الفضاء اليابانية )جاكسا(، ووكالة الفضاء الروسية 
)روسكوزموس(، ووكالة الفضاء األمريكية )ناسا(، 
بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية في 
بيئة الجاذبية الصغرى، وهي بيئة منعدمة الجاذبية 
لجسم  الحيوية  المؤشرات  تفاعل  لدراسة  تقريباً؛ 
اإلنسان في الفضاء، مقارنة بالتجارب التي أجريت 
على سطح األرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام، 

والتصور  الحركي،  النشاط  في  واالضطرابات 
وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، فضالً عن ديناميات 
السوائل في الفضاء، وأثر العيش فيه في البشر، في 

بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً على متن المحطة.
لقد احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز 
اإلنسانية  للمساعدات  مانحة  كدولة  عالمياً  األول 
عام  من  متتالية  سنوات  خمس  ولمدة  والتنموية 
العمل  عاصمة  فأصبحت   ،)2017 حتى   2013(
اإلنساني على المستوى العالمي، حيث قدمت أكثر 
وكذلك  2013م،  عام  في  درهم  مليار  عشرين  من 
عام  في  درهم  مليار  عشرين  من  يقرب  ما  قدمت 
متميزاً  عالمياً  ورقماً  إنجازاً  حققت  وبذلك  2017م، 
وذلك حسب  واإلنساني،  الخيري  العمل  مجال  في 

إحصاءات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم دبي، إلى وصول دولة اإلمارات للمركز األول 
العالم.  مستوى  على  تنموياً  مؤشراً   50 في  دولياً، 
التسامح مع األجانب،  في  فاإلمارات األولى عالمياً 
بغض  اآلخر  على  واالنفتاح  التسامح  نهج  ففي 
دولة  على  عاد  موقعه،  أو  لونه  أو  دينه  عن  النظر 
مع  التسامح  مؤشر  في  األول  بالمركز  اإلمارات 
األجانب في 3 تقارير دولية، وهي: الكتاب السنوي 
للتنافسية العالمي، وتقرير مؤشر االزدهار الصادر 
عن ليجاتم، وتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية 
الصادر عن معهد إنسياد. وفي مؤشر األمن: فتوافر 
االستقرار  يعزز  اإلمارات،  دولة  في  واألمان  األمن 
االجتماعي  التقدم  لتقرير  وطبقاً  فيها،  واالزدهار 
الواليات  في  االجتماعي  التقدم  الصادر عن حتمية 
المتحدة، جاءت اإلمارات في المركز األول في مؤشر 
الكتاب  وضعها  كما  العنيفة،  الجرائم  مستوى  قلة 
السنوي للتنافسية العالمي، في المرتبة األولى في 
مؤشر األمن المعلوماتي في العالم. واألولى في قلة 
بين  الملكية  حقوق  في  واألولى  العمالية،  النزاعات 
تقرير  وفي  الطرق،  جودة  في  واألولى  الجنسين، 

اليوم الوطني 48 وإنجازات 
عالمية لدولة اإلمارات
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المنتدى  عن  الصادر  والسفر«،  السياحة  »تنافسية 
اإلمارات  احتلت  بسويسرا،  العالمي  االقتصادي 
المركز األول عالمياً في 12 مؤشراً، من بينها جودة 
لجذب  التسويق  وفعالية  السياحية.  التحتية  البنية 
السياح. كما تبوأت المركز األول في العالم العربي. 
عن  الصادر  االزدهار  مؤشر  ذكر  حسبما  وذلك 
المعروفة في مجال قياس  ليجاتم، ببريطانيا 2017 

مستويات السعادة واالزدهار.
من  للكثير  الدولي  التعاون  وزارة  أشارت  وقد 

اإلنجازات منها اآلتي:
صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمتع  »ضمان   .1
دولة  صنفت  وقد  األعمار«،  جميع  في  وبالرفاهية 
اإلمارات العربية المتحدة في المراتب األولى عالمياً 
تقرير  وفق  الوالدة،  عند  الحياة  معدالت  حيث  من 
رأس المال البشري الصادر عن المنتدى االقتصادي 
المرتبة  في  اإلمارات  دولة  صنفت  كما  العالمي. 
الثانية عالمياً نظراً لغياب حاالت السل لكل 100.000 
من السكان، وفق تقرير التنافسية العالمية الصادر 

عن المنتدى االقتصادي العالمي. 
والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  »ضمان   .2
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع«، 
التعليم ذو جودة هو  ذا جودة:  فيما يخص تعليماً 
مستقبل  لتأمين  السكان  عليه  يقوم  الذي  األساس 
هي  اإلمارات  دولة  وإن  المستدامة،  وللتنمية  الئق 
األولى عالمياً في جذب الطلبة من الخارج لاللتحاق 
بالتعليم العالي، وفق مؤشر االبتكار العالمي الصادر 
عن انسياد. وكذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة 
األولى عالمياً في االلتحاق في التعليم العالي لإلناث، 

وفق تقرير الفجوة ما بين الجنسين. 
الصرف  وخدمات  المياه  توفير  »ضمان   .3
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة«، بالنسبة 
للمياه النظيفة والصرف الصحي: فإن استراتيجية 
االبتكار الوطنية في دولة اإلمارات تضع المياه كأحد 
دولة  أن  إلى  باإلضافة  السبعة،  األساسية  أركانها 
اإلمارات األولى عالمياً في مستوى الوصول لمياه 
السفر  الشرب )كنسبة من السكان(، حسب تقرير 
والسياحة الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي. 
4. »الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما 
المساواة«:  عدم  أوجه  انخفاض  يخص  فيما  بينها؛ 
فإن دولة اإلمارات الثالثة عالمياً في انفتاح الثقافة 
الكتاب  تقرير  وفق  األجنبية،  األفكار  على  الوطنية 
الدولي  المعهد  عن  الصادر  للتنافسية  السنوي 

للتنمية اإلدارية. 
وزارة التسامح: القول إن القيادة الرشيدة لدولة 
العالمي،  المستوى  على  القادة  أوائل  من  اإلمارات 
التي استحدثت وزارة للتسامح، وتعيين وزير دولة 
للتسامح ألول مرة في فبراير 2016، لتعزيز ثقافة 
الوزارة  وهذه  اإلماراتي،  المجتمع  في  التسامح 
قيم  ترسيخ  نحو  الدولة  موقف  تدعم  الجديدة 
التسامح، والتعددية، والقبول باآلخر، فكرياً وثقافياً 
واألنشطة  الخطط  وضعت  لذلك  ودينياً،  وطائفياً 
إطالق  خالل  من  والدولي  الوطني  المستوى  على 

المبادرات والفعاليات وتنظيم المؤتمرات. 
مثاالً  تكون  بأن  قدرتها  اإلمارات  دولة  أثبتت 
االجتماعي،  والتناغم  الثقافي  التفاعل  في  ناجحاً 
لمجتمع حاضن للجميع  عالمياً  فهي تقدم أنموذجاً 

األجندة  وتسعى  والعدالة.  التسامح  لمبادئ  يستند 
الوطنية لدولة اإلمارات للحفاظ على مجتمع متكافل، 
يفتخر بهويته، ويمتلك شعوراً باالنتماء في إطار بيئة 
تحتضن الجميع، وتحافظ على ثقافة وتراث وتقاليد 
األسري  التكافل  وتعزز  الفريدة،  اإلمارات  دولة 
البشرية  التنمية  تقارير  وكشفت  والمجتمعي.  
أن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أصدرها  التي 
المتحدة، جاءت في مصاف  العربية  اإلمارات  دولة 
يدل  ما  جداً،  المرتفعة  البشرية  التنمية  ذات  الدول 
على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  قيادة صاحب  تحت 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وتكاتف 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  جهود  وتضافر 

المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.
يأتي   48 الوطني  باليوم  االحتفال  إن  القول 
إلبراز  إماراتية،  وطنية  مناسبة  باعتباره  العام  هذا 
اآلباء  خطى  على  والسير  تحققت،  التي  اإلنجازات 
المؤسسين لدولة االتحاد، باتباع المنهج العلمي في 
التخطيط والتنفيذ لعمليات التنمية والتطوير لجميع 
ما  على  للمحافظة  اإلماراتي،  المجتمع  في  األبعاد 
وتنمية مستدامة ووصول  تنمية شاملة  من  تحقق 
دولة اإلمارات إلى الصفوف األولى في العديد من 
تحقيق  ثم  ومن  العالمي؛  المستوى  على  المجاالت 

رؤية اإلمارات 2021.   
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حتقيق

تعد ثقافة التسامح في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة منهجاً أساسياً وامتداداً لنهج المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
 200 على  يزيد  ما  الدولة  تحضن  حيث  ثراه«، 
والعدل  والسالم  االحترام  لهم  كفلت  جنسية، 
بتلك  لتصبح  والمساواة،  الكريمة  والحياة 
الممارسات قبلة عالمية تلتقي فيها الحضارات 
اهتمام  يؤكد  ما  وهو  والشرق،  الغرب  من 
واعتباره  البشري  بالعنصر  اإلمارات  دولة 

»عام الت�سامح«.. ر�سالة عاملية

من االإمارات لتعزيز التاآخي االإن�ساين

حتقيق: تقية العامري

من  وإنسانيته  كرامته  وحفظ  األهم  القيمة 
أولوياتها، ومن هذا المبدأ أطلقت الدولة الكثير 
تعزز  التي  والبرامج  والجوائز  المبادرات  من 
قيم التسامح ومنها البرنامج الوطني للتسامح 
وكذلك شرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، 
وجرمت العنصرية، كما استحدث منصب وزير 
دولة للتسامح في عام 2016، وإطالق البرنامج 
الدولي  المعهد  وإنشاء  للتسامح،  الوطني 
الدولي  التميز  مركز  وافتتاح  بدبي،  للتسامح 

لمكافحة التطرف العنيف )هداية( في أبوظبي، 
ترتبط  عدة  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  وإبرام 

بنبذ العنف والتطرف والتمييز.
ليكون  للتسامح  عاماً   2019 عام  واختارت 
رسالة اإلمارات للعالم أجمع وتكون بذلك أول 
دولة تفرد عاماً للتسامح، كما أكد استقبال دولة 
الكنيسة  بابا  البابا فرانسيس  اإلمارات لقداسة 
الكاثوليكية سعيها الدائم لتعزيز التعايش الديني 
الروابط  وتقوية  اإلنساني،  والتآخي  السلمي 
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على  واالنفتاح  اآلخر  وتقبل  األديان  أتباع  بين 
اإلمارات  مكانة  وترسيخ  المختلفة،  الثقافات 
التسامح،  خطاب  وتعزيز  للتسامح،  كعاصمة 
تبنتها  التي  المبادرات  في  جلياً  ظهر  ما  وهو 
أسهمت  التي  والخاصة  الحكومية  المؤسسات 
اإلماراتي  المجتمع  أفراد  تحصين  في  بدورها 
سواء مواطنين أو مقيمين من أمراض الكراهية 

و التعصب.

ترسيخ الثقافة 
قالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير 
لطالما  اإلسالمية«:  للثقافة  زايد  لـ»دار  العام 
كانت اإلمارات عنواناًَ للتسامح، وكان التسامح 
النهج  ذلك  اتحادنا،  عليه  قام  الذي  العمود  هو 
»طيب  زايد  الشيخ  بوالدنا  اقتداء  نسلكه  الذي 
والنبيلة  األصيلة  القيم  أرسى  الذي  ثراه«  الله 
اإلمارات،  دولة  أبناء  في  اإلنسانية  والمبادئ 
وأصبحت موروثاً يتناقله أبناء زايد من مواطنين 

ومقيمين.
اإلسالمية«  للثقافة  زايد  »دار  أن  وأضافت: 
نفذت برنامج »إمارات التسامح« ضمن مشروع 
استدامة التسامح الديني وتقبل التعدد الثقافي، 
 2019 لعام  للدار  التشغيلية  الخطة  وضمن 
خليفة  الشيخ  السمّو  استجابة إلعالن صاحب 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، عام 
2019 عاماً للتسامح وانسجاماً مع استراتيجية 
كقيمة  التسامح  قيمة  بتعزيز  الرشيدة  القيادة 
أخالقية سامية لها أهميتها الكبيرة في مجتمع 
برنامج   نفذت  حيث  أطيافه،  بمختلف  اإلمارات 
محاضرة   )24( تقديم  عبر  التسامح«  »إمارات 
وبلغات  اإلمارات  مختلف  في  التسامح  عن 
مختلفة، وعقدت سبع ورش عمل نظرية وعملية 
حول التسامح، وتم تنفيذ )12( فعالية لترسيخ 
قيم التسامح، وإقامة معرضين للتعريف بالقيم 
اإلنسانية، وإعداد ونشر )60( مادة في التسامح 
الوعي بين مختلف فئات  لرفع  وبلغات عالمية 
المجتمع بقيم التسامح، وتنفيذ ثالثة مختبرات 
عن االبتكار في التسامح لتقديم أفكار مبتكرة 
تسهم في جعل اإلمارات أنموذجاً في التسامح 

عالمياً.
للثقافة  زايد  دار  بأن  الطنيجي  وذكرت 
مشروع  تطوير  عملية  في  استندت  اإلسالمية 
إلى  الثقافي  التعدد  وتقبل  التسامح  استدامة 
البرنامج  في  تتمثل  عامة  ومرتكزات  محددات 
وسلوكيات  قيم  ووثيقة  للتسامح،  الوطني 
من  المستمدة  الدار  وقيم  اإلماراتي،  المواطن 
مبادئ وقيم اإلسالم التي تؤكد القيم اإلنسانية 
وتوجيهات  واالعتدال،  والتسامح  الحوار  في 
رئيس  السمو  ممثلة بصاحب  الرشيدة  قيادتنا 
السمو  صاحب  وأخيه  الله«،  »حفظه  الدولة 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
األعلى للقوات المسلحة، حيث تعمل الدار على 
مختلف  بين  وتأصيلها  السمحة  القيم  غرس 

فئات المجتمع.
»إمارات  برنامج  أن  الطنيجي  وأوضحت 
وطالب  الدار  طالب  إلى  توجه  التسامح« 
والخاصة  الحكومية  والمدارس  الجامعات 
ومؤسسات  والخاصة  الحكومية  والمؤسسات 
المجتمع واألسر اإلماراتية والمقيمة، وهدف إلى 
ليكونوا  المجتمع،  وفئات  أفراد  وتأهيل  تمكين 
التسامح  قيم  ترسيخ  في  تسهم  إيجابية  طاقة 
والتعايش السلمي بين فئات المجتمع المختلفة.     

وثيقة المليون                           
مبادرات  أنه وضمن  إلى  الطنيجي  وأشارت 
للثقافة  زايد  »دار  أطلقت  التسامح،  عام 
اإلسالمية« وثيقة المليون متسامح، والتي قام 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمشاركة 
في إطالقها، باإلضافة الى معالي الدكتورة أمل 
االتحادي،  الوطني  المجلس  رئيسة  القبيسي 
رئيس  الخييلي،  مغير خميس  الدكتور  ومعالي 
من  وعدد  أبوظبي،  في  المجتمع  تنمية  دائرة 
والخاصة،  الحكومية  الجهات  مديري وموظفي 

باإلضافة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.
عبدالله  فواز  المقدم  قال  الوثيقة،  هذه  وعن 
وزارة  في  األمني  اإلعالم  إدارة  مدير  علي 
الداخلية، إن الوزارة تحرص على دعم وتعزيز 
الشراكة مع الجهات المجتمعية في الدولة، حيث 

مع  تزامناً  متسامح  المليون  وثيقة  إطالق  أتى 
إعالن صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
عام 2019 عاماً للتسامح، حيث يأتي دور وزارة 
التسامح،  خطاب  وتعزيز  دعم  في  الداخلية 
واالنفتاح  التسامح  قيم  وتعزيز  اآلخر،  وتقبل 
لنهج  امتداداً  باعتباره  األخرى،  الشعوب  على 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 

»طيب الله ثراه«. 

ممارسة مجتمعية 
صادق  الفرج  أبو  محمد  البروفيسور  وقال 
بعد  تقتضي  األمانة  إن  وأستاذ جامعي،  كاتب 
والدعاء  الشكر  وتعالى،  سبحانه  لله  الشكر 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 2019 أن جعل عام  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
للتسامح، ألن التسامح هو أفضل وأقرب  عاماً 
وهو  جالله،  جل  الخالق  إلى  يوصلنا  طريق 
الحياة  مواقف  من  الكثير  يجنبنا  الذي  الطريق 
الطريق  هو  بل  والخزي،  اللوم  إلى  المؤدية 
والعيش  النفس  طهارة  إلى  الموصل  السليم 
منطق  من  اآلخر  احترام  في  يتمثل  إنه  بأمان، 
يتمتعون  أناس  عن  يصدر  خالص،  إنساني 

بثقافة اجتماعية نقية منبعها اإليمان بالله.
في  العلماء  يفتر  لم  هذا  وفي  أنه  وأضاف: 
من دعوة  بدءاً  إليه  الدعوة  العصور عن  معظم 
إلى  وسلم(  عليه  الله  )صلى  محمد  رسولنا 
الدين الجديد، فقد استخدم في دعواه بالتي هي 
أحسن حيث أعطى مطلق الحرية لمن يدعوهم 
أن  طبيعياً  وكان  واإلكراه.  الضغط  عن  بعيداً 
يصطدم صلوات الله وسالمه عليه بالكثير من 
الناس الذين قابلوا الدعوة بالعداء واإليذاء، لكنه 
لم ينحرف عن الهدف السامي الذي يحمله، ولم 

ريسا سايكي،خليفة عبدالله الساعدي
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حتقيق     

يضعف.
ورأى البروفيسور صادق أن التسامح عنوان 
نواحي  من  ناحية ضيقة  في  ينحصر  ال  كبير 
على  كله  المجتمع  أفراد  بين  يطبق  إنه  الحياة، 
وصوالً  وثقافاتهم،  وعقائدهم  منابتهم  تباين 
عن  وابتعاداً  للجميع،  السعادة  تحقيق  إلى 
العنف والتعصب، ووصوالً إلى المحبة والسالم 
المشترك.  العيش  أجل  من  والتضامن  والوئام 
الدعوة  في  انفرد  اإلسالم  أن  أحدنا  يظن  وال 
إلى التسامح بل الرساالت السماوية كلها دعت 
إليه، وقد أكدت آيات الذكر الحكيم ذلك في قوله 
تعالى: »إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
وعمل  اآلخر  واليوم  بالله  آمن  من  والصابئين 
صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم 
صادق  البروفيسور  وختم  يحزنون«.  هم  وال 
قائالً: »وإننا نشير في هذا المجال إلى ما دعت 
السمو  بصاحب  ممثلة  الرشيدة  القيادة  إليه 
ممارسة  الله« من حرية  »حفظه  الدولة  رئيس 
ثقافتها  واحترام  عقيدة  لكل  الدينية  الشعائر 
أرضها،  على  واألعراق  األجناس  واحترام 
وصوالً إلى منهل السعادة الذي يحقق لإلنسان 
أن  ويجب  أهله.  وبين  وطنه  في  بأنه  الشعور 
القوة والعنجهية والتجبر ال  أن  إلى  نشير هنا 
تورث إال األحقاد، فإلى التسامح أيها اإلنسان 

بدءاً من التسامح مع نفسك وأهلك ووطنك.

وطن التسامح 
واعتبر خليفة عبدالله الساعدي رئيس قسم 
للثقافة  زايد  دار  في  واإلعالم  العامة  العالقات 
اإلسالمية أن التسامح في اإلمارات ليس وليد 
عليه  قامت  متين  أساس  هو  وإنما  العصر، 
اإلمارات، ونهج ثابت حرصت القيادة الحكيمة 
المبادرات  من  العديد  من خالل  ترسيخه  على 
التي تعكس حرصها على نشر قيم التسامح بين 
جميع أطياف المجتمع على أرض اإلمارات، فدولة 
اإلمارات انتهجت منذ تأسيسها سياسة االنفتاح 
له  المغفور  عهد  منذ  والتسامح، حيث حافظت 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
أو  تعصب  ألي  اإلنحياز  عدم  مبدأ  على  ثراه« 
صراعات، ومد يد العون والمساعدة لدول العالم 
أجمع، وترسيخ ما يتحلى به شعب اإلمارات من 
قيم اإلسالم الحنيف والعادات العربية األصيلة، 
والمساواة  العدل  الدولة  مؤسس  جعل  حيث 
جميع  من  اآلخر  واحترام  والتسامح  والتآلف 
األديان واألعراق والثقافات نهجاً ثابتاً ال يقتصر 
وإنما  المجتمع فقط،  بين مكونات  الداخل  على 
يحكم عالقات الدولة بالعالم الخارجي، وشكل 
التّسامح أحد المبادئ اإلنسانية واألخالقية التي 

اإلمارات.  قيام  منذ  الرشيدة  قيادتنا  رّسختها 
البناء  الحوار  ثقافة  أن  الساعدي:  وأضاف 
وتقدير الثقافات واألديان والحضارات ومبادئ 
التسامح واالحترام مكونات أصيلة في الثقافة 
اإلماراتية، يشعر بها كل من يعيش على أرض 
هذه الدولة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، 
يحظون بكل التقدير واالحترام بفضل السياسة 
المفاهيم  الرشيدة في ترسيخ  للقيادة  الحكيمة 
المحبة  رسالة  ونشر  الصحيحة  اإلسالمية 
والتآخي بين البشر، وعملت الدولة على منظومة 
كرسها  القانون،  وسيادة  والمبادئ  القيم  من 
نهج التمكين كمبادرات وبرامج عمل أسهمت في 
نشر ثقافة التسامح والتعايش والقيم اإلنسانية 
وأكدت  كافة.  المجتمع  مكونات  بين  المشتركة 
االمارات،  في  مقيمة  يابانية  سايكي،  ريسا 
لإلقامة  آمناً  وطناً  اإلمارات  في  وجدت  أنها 
واالستقرار، حيث ينعم القاطنون على اختالف 
وتقبل  التعايش  بروح  ودياناتهم  ثقافاتهم 
االختالف، فطبيعي أن يتأثر الشخص بمحيطه، 
لذا في اإلمارات تجد االحترام سائداً بين جميع 
األطياف رغم الخلفيات الثقافية المختلفة، وهو 
البلد  هذا  في  إقامتنا  فترة  نطيل  يجعلنا  ما 
المتسامح، حيث لمسنا التسامح كأسلوب حياة 

وثقافة يتمتع بها المجتمع اإلماراتي.
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وألى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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اأحداث

اهتمام متوا�سل بحماية االأطفال

برامج تدريبية حديثة لل�سباط 

في إطار اهتمامها المتواصل بحماية األطفال 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أطلقت وزارة 
الداخلية بالتعاون مع شركة »فيسبوك« خاصية 
المنطقة  في  نوعها  من  األولى  وهي  »نداء«، 
المسؤولية  تفعيل  بهدف  ذكية،  ضمن منظومة 
في  الداخلية  وزارة  جهود  وتعزيز  المجتمعية، 

سعيها لتحقيق األمن واألمان. 
الذكية  النداءات  من  األولى  المرحلة  وأطلق 
وكيل  الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة 
»النداء«  تفعيل  تشمل  هي  و  الداخلية،  وزارة 
الذكي الخاص بتعزيز جهود البحث عن األطفال 
المفقودين بعد اإلبالغ الرسمي عنهم في خطوة 

تعزز من جهود حماية األطفال.
هذه  تطوير  إلى  الداخلية  وزارة  وتخطط   
الخاصية لتشمل نداءات حية أخرى ذكية، تتعلق 
ذكية  منظومة  ضمن  مختلفة  باختصاصات 
ووسائل  الصاعدة  التقنيات  الوزارة  تستثمر 
على  جهودها  لتعزيز  االجتماعي  التواصل 

الصعد كافة. 
وتمكن الشراكة بين الطرفين من إطالق نداء 
عبر خاصية اإلشعارات في منصة »الفيسبوك« 
وزارة  في  الطفل  حماية  مركز  يستلم  أن  بعد 
الداخلية بالغاً من جهة االختصاص عن فقدان 
نداًء  المركز  ليرسل  معينة،  منطقة  في  طفل 
عاجالً لكل مستخدمي التطبيق في تلك المنطقة 

اإعداد: با�سل ثريا

المفقود،  الطفل  عن  األساسية  المعلومات  مع 
ليتم تعميم صورته بالمالبس التي كان يرتديها 
يستدل  أن  الممكن  من  التي  الصفات  وبعض 
الناس فيها عليه، ومن الممكن إزالة التعميم فور 
العثور على الطفل، ويمكن أيضاً توسعة النداء 

ليشمل مناطق أوسع على مستوى الدولة.
ووصف سعادة الفريق الشعفار إطالق هذه 
ريادية  خطوة  بأنها  »الفيسبوك«  مع  الشراكة 

وفق  الساعية  الداخلية  وزارة  من جهود  تعزز 
واألمان. ووصفت  األمن  لتعزيز  استراتيجيتها 
إيميلي فاشر مديرة الثقة والسالمة لدى شركة 
شراكة  ثمرة  بأنه  »نداء«  إطالق  »فيسبوك« 
العالمية  مؤسستنا  بين  متنامية  استراتيجية 
تعزيز  بهدف  الحكومي،  القطاع  من  والشركاء 
المسؤولية المجتمعية ودورنا في جهود حماية 

المجتمع وبخاصة األطفال.

بالعنصر  الداخلية  وزارة  اهتمام  إطار  في 
خاصة  عمل  ورشة  عقدت  فيها،  البشري 
نظمها  األمنية،  المؤهالت  اعتماد  بإجراءات 
بالتعاون  الوزارة،  في  األمنية  المؤهالت  مركز 
مع الهيئة الوطنية للمؤهالت، وأقيمت في مقر 
وزارة الداخلية بأبوظبي، وتم فيها تقديم عرض 
اعتماد  ومعايير  وآليات  لمنهجيات  تعريفي 
الداخلية. وشارك  المؤهالت األمنية في وزارة 
والمعاهد  الكليات  عن  ممثلون  الورشة  في 
الداخلية،  وزارة  في  الشرطية  والمدارس 

وممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية.
وفي المجال نفسه، أطلق سعادة اللواء سالم 
المساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  الشامسي  علي 
االتحاد  قاعة  من  المساندة  والخدمات  للموارد 
في كلية الشرطة، برنامج القيادات الذي يشتمل 
على دورتي القيادات األولى والوسطى، والذي 

نظمه معهد تدريب الضباط في وزارة الداخلية 
أبوظبي،  في  ربدان  أكاديمية  مع  بالتعاون 

بمشاركة 50 ضابطاً من قطاعات وزارة الداخلية 
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
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خدمات �سحية جديدة للمنت�سبني

تطور يف قطاع الدفاع املدين 

يوفر صندوق التكافل االجتماعي للعاملين في 
وزارة الداخلية »فزعة« خدمة »فزعـــة هيـــلث« 
وتعتبر هذه الخدمة إحدى أهم الخدمات الرئيسة 
أعلى  بتوفير  ُتعنى  والتي  »برنامج فزعة«،  في 
ألعضاء  الطبية  والعناية  الرعاية  مستويات 
البرنامج، بالتعاون مع شركائه االستراتيجيين 
والنوادي  الطبية  والمراكز  المستشفيات  من 

الرياضية ومراكز التغذية الصحية.
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وأكد 
الريسي مفتش عام وزارة الداخلية أن »برنامج 
سمو  الفريق  واهتمام  بمتابعة  يحظى  فزعة« 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس  رئيس  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
للعاملين  االجتماعي  التكافل  صندوق  إدارة 
هذه  مثل  يدعم  سموه  وأن  الداخلية،  بوزارة 
المبادرات التي تخدم المجتمع، وتسهم في رفع 
البرنامج  أن  سعادته  وأضاف  الحياة.  جودة 
يهدف إلى الوصول لجميع المواطنين والمقيمين 

على أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الشامسي  بوهارون  أحمد  المقدم  وأوضح 

مدير عام صندوق التكافل االجتماعي للعاملين 
لـبرنامج  المنتدب  والعضو  الداخلية  بوزارة 
»فزعة« أن خدمة »فزعة هيلث« تتضمن توفير 
غير  الطبية  الخدمات  على   %40 بنسبة  خصم 
البرنامج،  ألعضاء  الصحي  بالتأمين  المغطاة 
في  أخرى  إضافية  وخدمات  مميزات  وتقديم 
باقات  وتوفير  الطبية،  التخصصات  مختلف 
مع  بالتنسيق  لألعضاء  العالجية  السياحة 

شركة  تنظمها  الدولة  خارج  مستشفيات 
وتتضمن  للبرنامج،  التابعة  سكاي«  »إمارتس 
والفنادق  التذاكر  حجوزات  أسعار  أفضل 
هذه  وتتميز  العالج،  وتكاليف  والمواصالت 
حجز  أولوية  البرنامج  أعضاء  بمنح  الخدمة 
من  تمكنهم  التي  المزايا  من  وغيرها  المواعيد، 
الحصول على أعلى مستويات الخدمة والعناية 

الصحية في أنحاء الدولة كافة.

محمد  جاسم  الدكتور  اللواء  سعادة  أكد 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
إليه  الدفاع المدني، وما وصل  الداخلية أن قطاع 
من تطور في الجوانب الفنية والبشرية والتقنية، 
وما تحقق من خفض في نسبة الحرائق، ما كان 
الكبير  واالهتمام  الالمحدود  الدعم  لوال  ليتحقق 
بما  المدني،  للدفاع  الرشيدة  القيادة  توليه  الذي 
أسهم في تعزيز جهود الوقاية والسالمة وجودة 

الحياة في مجتمع اإلمارات.
في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أن  وأوضح 
وزارة الداخلية ارتأت عام 2019 تحقيق مجموعة 
الوعي  مستوى  رفع  أهمها  ومن  األهداف،  من 
األطفال  توعية  في  المجتمع  أفراد  بمسؤولية 
باألخطار المنزلية، ومراقبتهم، والعناية واالهتمام 

بهم، وتجنيبهم األخطار والسلوكيات الخاطئة.
المسؤولة  المؤسسات  جهود  إلى  وأشار 
األسرة  من  بداية  وسالمته،  الطفل  رعاية  عن 
والمدرسة إلى المراكز الصحية والتجارية وأماكن 
الترفيه، مؤكداً العمل المشترك لتعزيز دور جميع 
المؤسسات في مراعاة تطبيق متطلبات واشتراطات 

مفاهيم  وترسيخ  منشآتهم،  في  العامة  السالمة 
وقيم الوعي الوقائي بمتطلبات الوقاية والسالمة 
اللواء  سعادة  وذكر  المجتمع.  شرائح  لجميع 
تعزيز  على  تعمل  الداخلية  وزارة  أن  المرزوقي 
المتطورة  باألنظمة  المدني  الدفاع  قطاع  قدرات 
في  المتقدمة  والتكنولوجيا  الحديثة  واالبتكارات 

مجاالت األمن والسالمة والوقاية ألداء مهماته في 
الحفاظ على سالمة أفراد المجتمع، والحفاظ على 
المنشآت والمرافق الوطنية ضد األخطار واألزمات 
والكوارث، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة 
المتحدة إحدى  العربية  اإلمارات  بأن تكون دولة 

أفضل دول العالم أمناً وسالمة. 
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اإعداد: موزة احلمادي

منتخبات �رسطة االإمارات تفوز 

يف بطوالت د�لية

حققت منتخبات شرطة اإلمارات التابع التحاد 
الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية عدداً من 
اإلنجازات الرياضية بفوزها خالل عام 2019 في 

عدد من البطوالت الرياضية الدولية.
التحاد  التابع  اإلمارات  شرطة  منتخب  توَّج 
الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية في الدورة 
في  ميالنو  بمدينة  الشرطية  لأللعاب  الثالثة 
إيطاليا بـ 9 ميداليات، محققاً بذلك إنجازاً جديداً 
يعكس اهتمام القيادة الشرطية العليا وحرصها 
على التفوق في الميادين كافة، وقد أضيف هذا 
اإلنجاز الجديد إلى سلسلة اإلنجازات التي حققها 
المنتخب خالل مشاركاته في مختلف البطوالت 

على المستوى اإلقليمي والعربي والدولي.
فقد حصد منتخب شرطة اإلمارات 9 ميداليات 
السباحة، وأربع فضيات في  منها ذهبيتان في 
السباحة  في  برونزيات  و3  والرماية،  السباحة 

والرماية والجوجيتسو.
في  السادس  المركز  في  المنتخب  وحل 
مجموع المسابقات، حيث حصل فريق السباحة 
50 متر ظهر،  الذهبية في سباق  الميدالية  على 
والفضية في سباق 100 متر ظهر، والبرونزية 

في سباق 50 متر فراشة.
الميدالية  على  السباحة  فريق  حصل  كما 
الذهبية في سباق 450 تتابع متنوع، وشارك فيه 
وأحمد  سالم  ومبارك  الغافري  محمد  من:  كل 
خلفان، ومحمد جاسم الذي حصل على الميدالية 

الفضية في سباق 450 تتابع حر.
وفي مسابقة الرماية للفرق، فاز فريق الرماية 
بالمركز الثاني والميدالية الفضية. وفي مسابقة 
الفضية  العرياني بالميدالية  الفردي، فاز طاهر 
من خالل المركز الثاني، وحصل يحيى المهيري 
على  حصوله  بعد  البرونزية  الميدالية  على 

فاز  الجوجيتسو،  الثالث. وفي مسابقة  المركز 
جابر شهنيه بالميدالية البرونزية.

للسيدات  للرماية  الشرطة  منتخب  فاز  كما 
المركز الثاني في البطولة الدولية الثالثة للشرطة 
جمهورية  في  أقيمت  التي  بالمسدس  للرماية 
المركز  علي  المساعد شريفة  المجر، وحصلت 
للسيدات،  فردي  الرماية  مسابقة  في  الثالث 
على  للرجال  اإلمارات  شرطة  منتخب  وحصل 
المركز الرابع في مسابقة الرماية فرق للرجال.

المستوى  الدولية  النتائج  هذه  وعكست 
ودور  اإلمارات،  أبناء  إليه  الذي وصل  المتميز 
الداخلية  وزارة  في  الرياضي  الشرطة  اتحاد 
بصقل وإعداد وتدريب وتأهيل منتسبي وزارة 
وأفراد  ضباط  وصف  ضباط  من  الداخلية 
المسابقات  في  والفوز  للمشاركة  ومدنيين 

الرياضية.
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احتفاالت تكرميية للفرق 

الريا�سية ال�رسطية 

عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  فريق  ُتوِّج 
لكرة  األولى  الشرطية  القيادات  بطولة  بكأس 
القدم لعام 2018، والتي أقيمت في ملعب كوارتو 
بعجمان بتنظيم من شرطة عجمان، وذلك خالل 
وحضور  برعاية  أقيم  الذي  الختامي  االحتفال 
الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة 
اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد 
العام لشرطة عجمان، وعدد من الضباط وصف 
للشرطة  العامة  القيادات  في  واألفراد  الضباط 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجمع من 

الحضور. 
من جهة ثانية، كرم سعادة اللواء مكتوم علي 
الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي فريق شرطة 
أبوظبي الرياضي الذي شارك في بطولة األلعاب 
الحكومية الثانية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان 
دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن 

ونظمها  دبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس 
دبي  مجلس  مع  بالشراكة  التنفيذي  المجلس 
الرياضي، وبمشاركة 168 فريقاً تنافسوا تحت 

شعار »فريق واحد.. هدف واحد«.
الله  عبد  اللواء  سعادة  عن  ونيابة  ذلك،  إلى 
كرم  دبي،  لشرطة  العام  القائد  المري  خليفة 
سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد 
اللواء  وسعادة  المنافذ،  لشؤون  العام  القائد 
محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون 
التي  العمل  فرق  والتجهيزات،  المجتمع  إسعاد 
ضمن  نوعية  إنجازات  تحقيق  في  أسهمت 
دبي  »تحّدي  مبادرة  في  دبي  مشاركة شرطة 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  أطلقها  التي  للياقة« 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس 

المجلس التنفيذي إلمارة دبي.
النسائي  العنصر  من   77 التكريم  وشمل 

جينيس  موسوعة  دخول  من  تمكن  اللواتي 
تابعة  طائرة  سحب  عبر  القياسية  لألرقام 
لطيران اإلمارات من نوع بوينج 300-777 أي. 
أر، تزن أكثر من 240 طناً لمسافة أكثر من 100 

متر ضمن المبادرة. 
كما جرى تكريم فريق عمل من شرطة دبي 
من  تمكن  وغواصين  سباحين   109 من  مكون 
سحب  في  للموسوعة  القياسي  الرقم  تحطيم 
باخرة تزن 335 طناً لمسافة أكثر من 200 متر. 
الفعاليات  القائمين على  وكذلك جرى تكريم 
لشرطة  العامة  القيادة  مستوى  على  المنفذة 
فعالية   120 والتي شملت  المبادرة،  دبي خالل 
الجهات  تكريم  جانب  إلى  يومياً،  نشاطاً  و30 
المبادرات  ومنسقي  الخارجية،  المتعاونة 
شرطة  في  األمني  اإلعالم  وإدارة  الرياضية، 

دبي، وإدارة الشؤون الرياضية.
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اإمارات الت�سامح

الشاعر: زكريا الشيخ 
           مديرية  شرطة أمن المنافذ والمطارات

                      في شرطة أبوظبي



مــــن مقــــره فــــي قصــــر الحصــــن، تجــــاوز المغفــــور لــــه بــــإذن اللــــه 
الشــــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـان «طيـب اللـه ثـراه» حلـم ا�تحـاد 
إلـــى حلـــم معانقــــة الســــماء.. لمــــا التقــــى فــــي الثانــــي عشــــر مــــن 
شــــهر فبرايــــر مــــن عــــام ١٩٧٦ بقصــــره فــــي منطقــــة البطيــــن 
ــة رواد  ــذي ضـــم ثالثـ ــاء ا�ميركـــي الـ ــال الفضـ ــد رجــ ــي، وفــ بأبوظبــ
فضـــاء أمريكييـــن هـــم تومـاس ســــتافورد وفانــس برانــد ودونالــد 
ســايتون، با�ضافــة إلــى عالــم الفضـاء الدكتـور فـاروق البـاز، الذيـن

زاروا أبوظبـي بدعـوة مـن حكومـة دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة.
كانـــت رســـالة زايـــد هـــي إعـــادة توطيـــن العلـــوم، مســـتحضر� فـــي 
تصنــــع  الســــمحة  الــــروح  أن  العربــــي  العلمــــي  التاريــــخ  وجدانـــه 
ــارات بحـــق  ــماء، فكانـــت ا�مـ ــان السـ ــه إلـــى عنـ ــاد وتنطلــــق بـ ا�تحــ
المثـــال العربـــي الوحيـــد ليــــس فــــي الوحــــدة وا�تحــــاد وحســــب، ال 
بــــل وفــــي إنتــــاج نمــــوذج دولــــة متميــــز يتطلــع إلــــى دخــول القــرن 

ــل اقتــدار وثقــة. ــرين بكـــ ــادي والعشــ الحــ

`s

2021

`s

2021

 

YEAR OF TOLERANCE

مجسم (حلم زايد 2021)
ســيتم الكشــف عــن مجســم (حلــم زايــد 
ــة  ــكل مركب ــى ش ــيكون عل ــذي س 2021) ال
ــس :  ــوعة جين ــيدخل موس ــذي س ــاء وال فض
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات أطفــال 
ــمبر 2019  ــخ 2 / ديس ــة بتاري ــدارس الدول م
بمناســبة اليــوم الوطنــي الثامــن وا�ربعيــن.

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
ســيصار  ا�  بــإذن  القــادم  الــرواد  جيــل 
ــم  ــى مجس ــات عل ــذه البصم ــع ه ــى تجمي إل
(حلــم زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم 
ــية  ــام القياس ــس ل�رق ــوعة جيني ــي موس ف
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.
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