
ملحق خاص - ديسمبر 2021

National Day 50-2021.indd   1National Day 50-2021.indd   1 30/11/2021   8:00 AM30/11/2021   8:00 AM



 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين

Ads Montage 2021.indd   17Ads Montage 2021.indd   17 21/11/2021   8:58 PM21/11/2021   8:58 PMNational Day 50-2021.indd   2National Day 50-2021.indd   2 30/11/2021   8:00 AM30/11/2021   8:00 AM



3

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين

Ads Montage 2021.indd   17Ads Montage 2021.indd   17 21/11/2021   8:58 PM21/11/2021   8:58 PM

يد  على  ت�أ�سي�سه  منذ  وثقة  بعزٍم  االحت���د  م�سرية  مت�سي 

»طيب  نهي�ن  اآل  �سلط�ن  بن  زايد  ال�سيخ  اهلل  ب�إذن  له  املغفور 

اهلل ثراه«، تطوي خم�سني ع�مً� حققت فيه� منجزات عظيمة 

ب�الإرادة  حديثة  دولة  اأ�س�س  فيه�  واأر�ست  التحدي�ت،  و�سط 

والعزمية اللتني حتلى بهم� اآب�وؤن� املوؤ�س�سون، فحققت امل�ستحيل 

واأ�سبحت من�رة لالإن�س�نية وال�سالم والت�س�مح والتع�ي�س وحلم 

الط�حمني مب�ستقبٍل اأف�سل للب�سرية.

وميثل اليوم الوطني اخلم�سون يوم تعزيٍز الحت�د االإم�رات 

نحو  للدولة  جديدة  وانطالقة  الواعدة  للروؤية  وحتفيٍز 

م�ستقبٍل اأكرث ازده�رًا يف ظل القي�دة الر�سيدة، بحكمة وروؤية 

�سيدي �س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل«، يع��سده �سيدي �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء ح�كم دبي »رع�ه اهلل«، و�سيدي �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى 

للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سح�ب ال�سمو حك�م االإم�رات.

طريقه�  يف  م��سية  االإم�راتية  االإجن���زات  �سفينة  وتبحر 

نحو امل�ستقبل امل�سرق، بب�سرية قي�دته� واإرادة �سعبه� وطموح 

حيث  ج��دي��دة،  اآف����ٍق  نحو  املتمكن  امل��درك  ال��واع��ي  �سب�به� 

اخلم�سني  اإجن���زات  يف  للت�أمل  فر�سة  لهم  الع�م  هذا  ي�سكل 

ع�مً� امل��سية، ليطلقوا قدراتهم نحو م�ستقبٍل يزخر ب�لنم�ء 

وحميطهم  لوطنهم  اإ�سراقً�  اأكرث  ويكونوا  والرف�ه،  والبن�ء 

االإقليمي، مل� فيه خري الب�سرية ك�فة.

نحو امل�ستقبل امل�رشق

الفريق �سمو ال�سيخ

�سيف بن زايد اآل نهي�ن 

ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الداخلية 
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العربية  البالد يف هذه االأي�م االحتف�الت بعيد االحت�د اخلم�سني الحت�د دولة االإم���رات  اأرج�ء  تعم 

املتحدة، والذي بلغ يوبيله الذهبي اخلم�سني من عمره املديد، �س�خمً� بروح االحت�د؛ تلك الروح العظيمة 

التي ك�ن وراءه� الق�ئد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن »رحمه اهلل«، والتي �سنعت نه�سة 

�س�ملة عمت خرياته� البالد والعب�د، وت�ستمر مبزيد من الزخم والتطور حتت قي�دة �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

اآل  اآل نهي�ن رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، يع�سده �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  خليفة بن زايد 

مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي »رع�ه اهلل«، و�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات امل�سلحة.

اإنن� حينم� نحتفل بذكرى عيد االحت�د اخلم�سني ف�إنن� نعتز يف هذه املن��سبة الوطنية الغ�لية ب�أن دولة 

االإم�رات �ستظل واحة اأمن وا�ستقرار جلميع املواطنني واملقيمني على اأر�سه� الطيبة بف�سل من اهلل �سبح�نه 

الدولة  واالأمنية يف  ال�سرطية  االأجهزة  لك�فة  العلي�  توليه� قي�دتن�  التي  الكرمية  الرع�ية  وتع�ىل، ثم 

الوزراء وزير الداخلية، مدركني  اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س  ال�سيخ �سيف بن زايد  بقي�دة الفريق �سمو 

حجم االأم�نة التي حتمله� قي�دتن� العلي�، وعظم املهمة النبيلة التي كر�سوا جهودهم له�، ويبذلون ُجلَّ 

اأوق�تهم للنهو�س به� واحلف�ظ عليه�.

ال�سي��سية  عد  ال�سُ خمتلف  على  الت�ريخية  االإجن���زات  من  العديد  املن�سرم  الع�م  الدولة  �سهدت  وقد 

�سمو  الفريق  ومت�بعة  توجيه�ت  وبف�سل  واالأمنية؛  واالجتم�عية  والثق�فية  والعمرانية  واالقت�س�دية 

ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ك�ن لوزارة الداخلية دور مهم يف 

دعم هذه االإجن�زات الوطنية التي ت�س�ف اإىل �سجل االحت�د املجيد .

بدولتن�  االرتق�ء  �سبيل  يف  والنفو�س  الهمم  �سحذ  يتطلب  وقت  يف  ي�أتي  االأغر  اليوم  هذا  اأن  �سك  وال   

اأن االإم�رات ال ينق�سه� �سيء، ف�لبيت متوحد والقي�دة واعية مبتطلب�ت املرحلة وال ت�ألو  احلبيبة، رغم 

جهدًا يف اأن يكون ابن االإم�رات مت�سدرًا يف كل املج�الت .. وك�ن و�سيكون دائمً� الرقم واحد رغم التحدي�ت.  

ومبن��سبة عيد االحت�د اخلم�سني يجدد منت�سبو وزارة الداخلية �سب�طً� و�سف �سب�ط واأفرادًا ومدنيني  

ال�س�ملة  النه�سة  يف  امل�س�همة  على  واالإ�سرار  العزم  ووعد  الر�سيدة،  البالد  لقي�دة  والوف�ء  الوالء   عهد 

ب�لدولة، وحتقيق املزيد من االإجن�زات  االأمنية وال�سرطية حمليً� وعربيً� وع�مليً�، مم� يعزز م�سرية االأمن 

واالأم�ن التي ينعم به�  كل اأبن�ء املجتمع يف االإم�رات.

حفظ اهلل االإم�رات وق�دته� و�سعبه� من كل مكروه ومن كل �سوء.

اخلم�سون الذهبية
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�سيف بن زايد.. 

ا�سرتاتيجية واعدة لتحقيق جودة احلياة الأمنية  

الشيخ  الفريق سمو  من  ومتابعة  بتوجيهات 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الداخلية  وزارة  حققت  الداخلية،  وزير  الوزراء 
الخدمة  مراكز  تقييم  نتائج  في  جديداً  إنجازاً 
الخدمات  لتصنيف  العالمي  النجوم  نظام  وفق 
في دورته الرابعة، والذي اعتمده صاحب السمو 
نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« بحصول مركز خدمات المرور والترخيص 

في الفجيرة على أعلى تصنيف وهو »6« نجوم 
العالمي  النجوم  نظام  تطبيق  منذ  األولى  للمرة 
لتصنيف الخدمات ضمن التقييم الذي شمل 69 

مركز خدمة حكومياً.
الداخلية  لوزارة  تابعة  مراكز   7 كما حصلت 
خدمات  مركز  وهي:  نجوم   5 تصنيف  على 
المرور والترخيص في كل من الشارقة ورأس 
النعيمية  شرطة  ومركز  القيوين،  وأم  الخيمة 
الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل ومركز 

ومركز  عجمان،  في  الشامل  المدينة  شرطة 
خدمات الحماية المدنية والسالمة في أم القيوين.

أهداف استراتيجية 
وأطلق الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية استراتيجية جودة الحياة األمنية 
المنظومة  لدور  تعزيزاً  وذلك  الداخلية،  لوزارة 
األمنية في تحقيق رفاه المجتمع وتحسين جودة 
الحياة، وتأتي االستراتيجية تماشياً مع توّجهات 

تنفيذًا لتوجيه�ت قي�دة البالد الحكيمة، وعلى راأ�سه� 

رئي�س  نهي�ن  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 

الحكومة االتح�دية  الدولة »حفظه اهلل«، وتوجه�ت 

المتحدة  العربية  االإم�رات  دولة  بجعل  الر�سيدة 

واأم�نً� و�سالمة ور�س�  اأمنً�  الع�لم  اأكثر دول  واحدة من 

و�سع�دة، وانطالقً� من الروؤية اال�ستراتيجية المتمّيزة 

للفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س 

مجل�س الوزراء وزير الداخلية في مج�ل العمل االأمني 

�سموه،  ب�لدولة، وبف�سل توجيه�ت ومت�بعة  وال�سرطي 

حققت وزارة الداخلية الكثير من االإنج�زات الجديدة 

خالل  والع�لمية  والعربية  المحلية  الم�ستوي�ت  على 

ع�م 2021.

وبمن��سبة »عيد االتح�د الخم�سين« لقي�م اتح�د دولة 

االإم�رات العربية المتحدة، ُتلقي مجلة »999« ال�سوء 

المتميزة  والجهود  والمب�درات  الن�س�ط�ت  اأبرز  على 

للفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهي�ن، والتي ك�ن 

له� الف�سل االأول في م� حققته وزارة الداخلية ومختلف 

اإنج�زات  من  الدولة  في  لل�سرطة  الع�مة  القي�دات 

2017- ا�ستراتيجية  تحقيق  في  ي�سهم  ومم�  جديدة، 

الع�لم  دول  اأف�سل  من  االإم�رات  دولة  تكون  ب�أن   2021
في تحقيق االأمن واالأم�ن وال�سالمة والر�س� وال�سع�دة 

للمواطنين والمقيمين وال�سي�ح فيه�.

 إعداد: باسل ثريا 

ا�سرتاتيجي�ت
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حكومة دولة اإلمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، 
وفي إطار االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 
التي تهدف إلى أن تصبح دولة اإلمارات رائدة 
المجتمع،  حياة  تحقيق جودة  مجال  في  عالمياً 
وتعزيز مكانتها وموقعها الريادي في مؤشرات 

التنافسية العالمية لتكون الدولة األسعد عالمياً.
مجلس  توصية  اعتمد  قد  سموه  وكان 
الذي  الداخلية  وزارة  في  واإليجابية  السعادة 
قدمها كاستراتيجية أمنية طموحة قابلة للتطبيق، 
وتترجم عمل الوزارة وتعزز من الجهود القائمة 
في رفع مستويات جودة الحياة األمنية للمجتمع 
والشعور  األمن  مستويات  فيه  بما  اإلماراتي 
مواءمة  إلى  الوزارة  تسعى  حيث  باألمان، 
ومبادراتها  وتطبيقاتها  ومؤشراتها  عملياتها 
لتحقيق التكامل وتسخير جهودها وتوجيه أدائها 

لتعزيز جودة الحياة األمنية في دولة اإلمارات.
الوطني  المسح  نتائج  استعراض  تم  وقد 
لجودة الحياة في اإلمارات لتأكيد أهمية استدامة 
النجاحات المحققة وتعزيزها واالرتقاء بها إلى 
مستويات أعلى. وأظهرت نتائج المسح تحقيق 
 5 أفضل  ضمن  النتائج  ألعلى  الداخلية  وزارة 
مؤشرات في مستوى »دولة متقدمة«، وحصدت 
الخمسة  ضمن  من  مؤشرات  أربعة  الوزارة 
الُمحققة ألعلى نتيجة في المسح الوطني، وهي 

مؤشر الشعور باألمان أثناء السير ليالً وحيداً، 
الثقة في الشرطة، ومؤشر الرضا عن  ومؤشر 
عن  الرضا  ومؤشر  الحريق،  مكافحة  خدمات 

الخدمات الشرطية.
األمنية  الحياة  جودة  استراتيجية  وتهدف 
على  لتعميمها  العمل  بدأ  التي  الداخلية  لوزارة 
جميع قطاعات الوزارة إلى تعزيز رؤية حكومة 
دول  أفضل  من  الدولة  تكون  أن  في  اإلمارات 

الوزارة  عمل  تعزيز  خالل  من  وذلك  العالم، 
جودة  مستويات  أعلى  لتحقيق  وكفاءة  بفاعلية 
حياة المجتمع والحفاظ على األرواح واألعراض 
والممتلكات، وتبني مبادرات ومشاريع تطويرية 
المستندة  الحديثة  التقنيات  تستخدم  وريادية 
االستشرافية،  والرؤى  االصطناعي  الذكاء  إلى 
وتبنّي  طرح  وتشّجع  االبتكار  ثقافة  وتنتهج 
اإلبداعية  والوسائل  المبتكرة  األفكار  وتطبيق 
دولة  لمجتمع  والسعادة  الرفاهية  لتحقيق 

اإلمارات.
على  االستراتيجية  أهداف  قسمت  وقد 
مستويات عدة ومحاور تتوافق مع االستراتيجية 
الوطنية لجودة الحياة، ومن تلك األهداف ضمن 
الحياة  جودة  تحقيق  متقدمة«:  »دولة  مستوى 
الطرق،  وأمن  الشخصي،  األمن  مجاالت  في 
األرواح  وسالمة  واالستعداد،  والجاهزية 
أهداف  وتأتي  المقدمة.  والخدمات  والممتلكات، 
مثل تحقيق جودة الحياة الرقمية وجودة الحياة 
في األمن المجتمعي وجودة حياة النزالء ضمن 
هدف  يأتي  ثم  المترابط«.  »المجتمع  مستوى 
ضمن  العمل  بيئة  في  الحياة  جودة  تحقيق 

مستوى تحقيق جودة »حياة األفراد«.
مشاريع  تنفيذ  يتم  األهداف،  هذه  ولتحقيق 
وأثر  جودة  وذات  ومبدعة  داعمة  ومبادرات 

�سمو وزير الداخلية: 

الإمارات واحة 

اأمن واأمان
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ا�سرتاتيجي�ت

والتميز  الريادة  مفاهيم  إلى  تستند  مستدام، 
وقياس  تحليلها  وسيتم  النوعية،  واإلضافة 
مدى الفاعلية من خالل مؤشرات صممت على 
لتكون مؤشرات جودة  علمية ومعرفية،  أسس 
الحياة األمنية وسيلة رئيسة لقياس مدى األثر 

واإلضافة المطلوبة.

اهتمام بالمنتسبين
واصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
اهتمامه الكبير والدائم بمنتسبي وزارة الداخلية 
الدولة،  في  للشرطة  العامة  القيادات  ومختلف 

وتقدير جهودهم وتضحياتهم.
فقد حرص سموه على تقدم جموع المشيعين 
مدرب  المقدم  الوطني  الواجب  شهيد  لجثمان 
إلى  انتقل  الذي  الهولي  سعيد  خميس  طيار 
جوار ربه مع 3 من زمالئه إثر تعرضهم لحادث 
مهمتهم  تأدية  أثناء  اإلسعاف  طائرة  سقوط 

اإلنسانية.
مسجد  في  الجنازة  صالة  سموه  وأدى 
شيع  حيث  بدبي،  القصيص  في  الشهداء 

المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه األخير.
ومواساته  عزائه  خالص  عن  وأعرب سموه 
ألسرة الشهيد الهولي. ودعا الله العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح 

جناته مع الصديقين والشهداء واألبرار.

لجثمان  المشيعين  جموع  سموه  تقدم  كما 
ناصر  طيار  المالزم  الوطني  الواجب  شهيد 
انتقل إلى جوار ربه في  الذي  الراشدي  محمد 

الحادثة نفسها.
مسجد  في  الجنازة  صالة  سموه  وأدى 
الشهيد عمر المقبالي في منطقة أم غافة بالعين، 
حيث شيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه 

األخير.
ومواساته  عزائه  خالص  عن  وأعرب سموه 
ألسرة الشهيد الراشدي. ودعا الله العلي القدير 
يسكنه  وأن  رحمته،  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 

فسيح جناته مع الصديقين والشهداء
وكان لسموه دور أساسي في تبني المجلس 
الوطني االتحادي خالل جلسته الثامنة من دور 

االنعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع 
عشر، التي عقدها في مقره بأبوظبي عدداً من 
»سياسة  موضوع  مناقشة  خالل  التوصيات 

وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني«.
ومناقشات  أسئلة  على  رده  معرض  وفي 
الشيخ  سمو  الفريق  أجاب  المجلس،  أعضاء 
الداخلية  وزارة  أن  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الدفاع  منتسبي  وتدريب  تأهيل  على  تحرص 
وصقل  المدني،  الدفاع  أكاديمية  في  المدني 
مهاراتهم ورفع مستوى األداء المهني من خالل 
متخصصة،  تدريبية  دورات  في  مشاركتهم 
تؤهلهم فنياً لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة 

في جميع مناحي الحياة.
وعرض سموه مقارنة معيارية توضح راتب 
اإلطفائي في دولة اإلمارات ونظيره في العديد 
من  تعتبر  اإلمارات  أن  وتبين  العالم،  دول  من 
في  العاملين  رواتب  في  العالم  دول  أفضل 
العمراني  التطور  ظل  في  وأنه  المدني،  الدفاع 
الشاهقة  األبراج  ووجود  الدولة،  تشهده  الذي 
االرتفاع، ستتم إعادة النظر فيما تقدمه أكاديمية 
تخصصية  تدريبية  برامج  من  المدني  الدفاع 
تواكب  نوعية  مساقاٍت  لتقديم  بها،  لالرتقاء 
حركة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في 

مختلف المجاالت.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  وتحت 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو نائب 

..ويشهد فعاليات عن ُبعد 

اهتمام كبير من 

�سموه بالمنت�سبين 

وفئات المجتمع
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احتفال  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
والثالثين  الثانية  الدفعة  بتخريج  الشرطة  كلية 
من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الحادية 

والثالثين ودورة الجامعيات الخامسة عشرة.
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وقدم 
كلية  الخريجين من  للضباط  التهاني  نهيان  آل 
ومتسلحين  مؤهلين  أصبحوا  أن  بعد  الشرطة 
العمل  مجال  في  والمهارات  والمعرفة  بالعلم 
مسؤولياتهم  لتحمل  تؤهلهم  التي  الشرطي 
ونجاح،  تفوق  من  حققوه  ما  وعلى  الوطنية، 
وبذل  التعلم  مواصلة  إلى  إياهم  سموه  داعياً 
الجهد والمثابرة الكتساب الخبرات الالزمة التي 
تمكنهم من رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته 
الرشيدة لتبقى دولة اإلمارات واحة أمن وأمان 

وتكون من أفضل دول العالم أمناً واستقراراً.
وزارة  لطلبة  األولى  الملتقى  سموه  وشهد 
الداخلية الدارسين داخل وخارج دولة اإلمارات. 
وكّرم 30 طالباً منهم من الذين سجلوا معدالت 

أكاديمية بتقدير امتياز.
المزيد  بذل  على  المبتعثين  سموه  وحث 
العلم  ونهل  والنجاح  التفوق  بغية  الجهد  من 
والمعرفة، لتسهم في صقل خبراتهم وقدراتهم، 
الشرطي  العمل  وتطوير  تعزيز  في  وتوظيفها 

واالرتقاء باألداء المؤسسي.

دعم المجتمع 
الداخلية  وزارة  عالقة  تعزيز  إطار  وفي 
والشرطة بالمجتمع، استمر الفريق سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
مؤسسات  دعم  في  الداخلية  وزير  الوزراء 

وفئات المجتمع، وتقدير جهودها وإنجازاتها.
وشهد سموه  احتفال تخريج كوكبة جديدة 
من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين في دفعته 
السادسة، والتي ضمت 188 منتسباً من 40 جهة، 
شملت مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات 
الشركات  جانب  إلى  والمحلية،  االتحادية 
والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص اجتازوا 

متطلبات التخرج.
وقدم سموه الشكر والتقدير لكل من أسهم 
في إنجاح مسيرة دبلوم إسعاد المتعاملين من 
التهنئة  مقدماً  ومؤسسات،  ومدربين  شركاء 
للخريجين، وداعياً إياهم لالستفادة مما تعلموه 
تعزيز  في  وقدرات  مهارات  من  واكتسبوه 
القيادة  رؤية  وفق  الحكومي  العمل  مسيرة 
التي  المتميزة  المشاريع  على  ومثنياً  الرشيدة، 

عمل عليها منتسبو الدبلوم.
الدفعة  على  األوائل  العشرة  سموه  وكّرم 
السادسة من خريجي دبلوم إسعاد المتعاملين، 
والشركاء المتعاونين في إنجاح برنامج الدبلوم 
- الدفعة السادسة، وهم: وزارة شؤون مجلس 
مجلس  رئاسة  مكتب   - والمستقبل  الوزراء 

المجتمع،  ووقاية  الصحة  ووزارة  الوزراء، 
ودائرة حكومة عجمان الرقمية، ودائرة الصحة 
وهيئة  دبي،  في  الصحة  وهيئة  أبوظبي،  في 
النظيفة،  للطاقة  ومصدر  دبي،  ومياه  كهرباء 
احتفال  سموه  ورعى  اتصاالت.  وأكاديمية 
تتويج الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة اإلمارات. 
نبارك  أن  بداية  لنا  بد  ال  أنه  سموه  ورأى 
ألنفسنا وللعالم أجمع بما حققته دولة اإلمارات 
السمو  صاحب  سيدي  بقيادة  منجزات  من 
الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  الشيخ خليفة بن 
صاحب  سيدي  ومتابعة  ودعم  الله«،  »حفظه 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
دبي»رعاه الله«، وسيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، والذين قدموا لنا 
التحدي 2021 وأهم  التميز في عام  جوائز في 
الكوكب  إلى  والوصول  االنطالق  الجوائز  هذه 

األحمر.
دون  من  اإلنجاز  هذا  أن  سموه  وأضاف 
شك صنيعة إرث حضاري واستراتيجية عمل 
متميزة تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل، وتستند 
إلى المثابرة والجهد والتعلم المستمر واالطالع.

على  للقائمين  والتقدير  الشكر  وقدم سموه 
للفائزين  التهنئة  مقدماً  المتميزة،  الجائزة  هذه 
في هذه الدورة، وداعياً إياهم إلى نقل المعرفة 
لتعميم  اآلخرين  إلى  اكتسبوها  التي  والخبرة 

في  منها  واالستفادة  والتميز  النجاح  ثقافة 
تطوير العمل.

مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  كّرم  كما 
الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجوائز مسابقة 
في   »2021 وعلومه  الكريم  للقرآن  »التحبير 
دورتها السابعة التي حققت رقماً قياساً جديداً 
بمشاركة 5407 من 81 جنسية من دول العالم.

بالتهنئة  والتقدير  بالشكر  سموه  وتقدم 
من  بذلوه  بما  على  الدورة  هذه  في  للفائزين 
جهوٍد لترسيخ صورة اإلسالم الحقيقية القائمة 
على التراحم والتعاطف اإلنساني، وقدم الشكر 
لجميع المشاركين فيها من مختلف دول العالم 
األفاضل  والعلماء  والرعاة  الشركاء  ولجميع 
الذين أسهموا في إنجاح هذه الجائزة الدولية، 
التي تدعو لخير البشرية واإلنسانية، مؤكداً أن 
أبوابها  تفتح  الحكيمة  قيادتها  برؤية  اإلمارات 
البشرية  لخير  يسعى  من  بكل  وترحب  للعالم 
والعالم. وأشار سموه في لقاء عالمي افتراضي 
إلى أن األطفال يواجهون تحديات جسيمة في 
مسؤولية  جميعاً  علينا  ويقع  المعاصر،  عالمنا 
حمايتهم  في  وإنسانية  وأخالقية  قانونية 
المالئمة لهم في الحصول على  البيئة  وتوفير 
حقوقهم األساسية في الصحة والتعليم والمأكل 
والتي  الصحية،  والتنشئة  والمسكن  والملبس 
تمكنهم من تحقيق أحالمهم وآمالنا بهم كجيل 
الحضارة  بناء  الذي يقع على عاتقه  المستقبل 

اإلنسانية واالرتقاء بها.
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اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي
             وكيل وزارة الداخلية

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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وزارة الداخلية

يوم لي�س كباقي الأيام

الثاني من ديسمبر هذا العام هو يوم ليس 
اإلمارات  دولة  تحتفل  حيث  األيام،  كباقي 
العربية المتحدة » بيوبيلها الذهبي« بمناسبة 
مرور 50 عاماً على تأسيسها على يد المغفور 
»طيب  نهيان   آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له 
الله ثراه« والبدء في االستعداد للخمسين عاماً 
القادمة،  فهذا اليوم هو مناسبة للحفاظ على 
للقيادة  للوالء  وتجديد  اإلمارات،  مكتسبات 
لتبقى راية  الدؤوب  للعمل  الرشيدة، وفرصة 
معادلة  في  األمم  بين  خفاقة  عالية  اإلمارات 
القيادة  وبلورتها  اآلباء،  أطلقها  التي  التميز 

الرشيدة واقعاً ملموساً.
عيدها  في  اإلمارات  دولة  احتفال  إن 
بوضع  عالمياً  الدولة  ريادة  يعزز  الخمسين، 
خطط مستقبلية طموحة تستشرف المستقبل، 
إماراتية  وطنية  استراتيجية  أكبر  وإطالق 
للعام الجديد، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة 
زايد  الشيخ  له  المغفور  نهج  مواصلة  على 
الذي  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن 
وضع األسس الراسخة التحاد دولة اإلمارات، 
مستقبلية  عمل  خطط  تطوير  على  وحرص 
الزدهار وتطور اإلمارات التي أصبحت خالل 
عقود قليلة واحة للسعادة واإليجابية والعمل 
وباتت  العالمية،  المؤشرات  وتتصدر  الجاد 

أنموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.

الخمسين  اإلمارات خالل  لقد حققت دولة 
عمالقة  حضارية  إنجازات  الماضية  عاماً 
ومتواصلة، وتتطلع خالل المرحلة المقبلة إلى 
مزيد من التقدم واالزدهار والنماء، لتتبوأ بين 
أمم األرض أعلى المراتب، وتسهم في خدمة 
وتفان،  بجد  تعمل  رشيدة  بقيادة  اإلنسانية 

وتسير بخطى حثيثة نحو غد أفضل. 

احتفال دولة الإمارات 

في عيدها الخم�سين 

يعزز ريادة الدولة عالميًا 

بو�سع خطط م�ستقبلية 

طموحة ت�ست�سرف 

الم�ستقبل
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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين

Ads Montage 2021.indd   25Ads Montage 2021.indd   25 21/11/2021   8:10 PM21/11/2021   8:10 PMNational Day 50-2021.indd   11National Day 50-2021.indd   11 30/11/2021   8:01 AM30/11/2021   8:01 AM



12

اللواء سالم علي مبارك الشامسي
وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد 

واخلدمات املساندة

نفخر باإجنازات على 

مدار اخلم�سني عامًا

السعيدة،  المناسبة  هذه  اليوم  علينا  تمر 
ذكرى اتحاد إماراتنا لتجدد فينا العهد والوالء 
أن نبقى خلف المسيرة الحكيمة لقيادة الدولة 
على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب الله ثراه«.
وعبر سنين االتحاد ترسخت فينا قيم الوالء 
أن  العهد  بالفخر وجددنا  واالنتماء والشعور 
خفاقًة  اإلمارات  راية  لتبقى  ونعمل  نخلص 
وتستمر بخطى واثقة نحو المستقبل والحياة 
المشرقة، بكل ثبات واستقرار وعزيمًة قوية. 

وتأتي مناسبة عيد االتحاد الخمسين لهذا 
المؤسسون  اآلباء  به  قام  ما  أن  لتؤكد  العام 
الثاني من  االتحاد في  عندما رسموا مسيرة 
ديسمبر من عام 1971، إنما كانت بذرة الخير 
الدولة من  االرتقاء بمسيرة  والبركة وخطوة 
نجاح إلى نجاح ومن إنجاز إلنجاز، وما نراه 
اليوم من تطور ورقي لوطننا الغالي ما هو إال 

ثمرة هذا الغرس الطيب. 
طريق  في  ماضية  اإلمارات  سارت  فقد 
نحو  الثاقبة  ورؤيتها  قيادتها  بحكمة  المجد 
آفاق بعيدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
حكام  وإخوانه  ورعاه،  الله  حفظه  الدولة، 
اإلمارات حققت خاللها الكثير من اإلنجازات 
مقتضيات  لكل  والتنموية، ومواكبة  العصرية 
العصر الجديد من خالل استشراف المستقبل. 

العربية  اإلمارات  بالفخر في دولة  ونشعر 
مدار  على  تحققت  التي  باإلنجازات  المتحدة 
جميعاً  لنا  فهنيئاً  الماضية  عاماً  الخمسين 
يومك يا إمارات المحبة والسالم التي بثت فينا 
روح الفخر واالعتزاز وأدام الله عز اإلمارات 

راية الحق والعدل والمساواة.

الإمارات �سارت  ما�سية 

في طريق المجد 

بحكمة قيادتها 

وروؤيتها الثاقبة نحو 

اآفاق بعيدة

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
املفتش العام لوزارة الداخلية 

م�ساعر الولء والنتماء تتجدد 

لهذا الوطن الغايل

هذا العام ي�سادف 

اليوبيل الذهبي 

لخم�سين عامًا من 

التالحم والعزة 

والرفعة  

نحتفل  عام  كل  من  ديسمبر  من  الثاني  في 
الحبيبة،  لدولتنا  الكبير  التاريخي  باإلنجاز 
ركيزة  وأصبحت  االتحاد  دعمت صفوف  التي 
أساسية للقوة والوحدة العربية، ويصادف هذا 
من  عاماً  لخمسين  الذهبي  اليوبيل   2021 العام 

التالحم والعزة والرفعة.
تتجدد  المجيد  الخمسين  االتحاد  عيد  ففي 
مشاعر الوالء واالنتماء لهذا الوطن الذي نفخر 
اللذين  والتطور  والتقدم  العظيمة،  بإنجازاته 
يعكس  ما  الماضية،  األعوام  خالل  شهدناهما 
كان  التي  والحكمة  الرشيدة،  القيادة  رؤية  لنا 
من  تمكنوا  الذين  المؤسسون  اآلباء  عليها 
االرتقاء باإلمارات إلى مصاف الدول المتقدمة 
نقلة  أحدثت  الُصعد، حيث  على مختلف  عالمياً 
نوعية كبيرة في تقديم أفضل الخدمات بشتى 
المجاالت لينعم المواطنون والمقيمون على هذه 
والسعادة   والرخاء  الكريمة  بالحياة  األرض 
وتعزز جودة الحياة للمجتمع. ونفخر في هذا 
بها  تميزت  التي  واإلنجازات  بالتطورات  اليوم 
لتطلعات  وفقاً  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
والبرامج  الخطط  تنفيذ  في  الرشيدة   قيادتها 

والمبادرات الوطنية، التي أسهمت في مواجهة 
لضمان  وذلك  المتغيرات،  ومواكبة  التحديات 
في  واالزدهار  التطوير  عملية   استمرار 

المجاالت كافة.
 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين

Al Shoumoukh Group of Companies
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اللواء الدكتور جاسم محمد  املرزوقي 

 قائد عام القيادة العامة للدفاع
املدني بوزارة الداخلية

إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  أرفع 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة )حفظه الله( وإلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
دبي )رعاه الله(، وإلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 
أصحاب  إخوانهم  وإلى  المتحدة،  العربية 
السمو حكام اإلمارات بمناسبة اليوبيل الذهبي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، نحتفي اليوم 
بخمسة عقود من اإلنجازات والريادة من عمر 
الدولة، ونحتفل برؤية حكيمة لقادة مؤسسين 
إنجازات  وحققوا  واعداً  مستقبالً  استشرفوا 
استثنائية في فترة قياسية قصيرة في جميع 

المجاالت.
المناسبة  البيئة  الرشيدة  قيادتنا  وّفرت 
والمقومات الممكنة، لتحقيق حياة كريمة لكل 
من يعيش على أرضها، وها نحن اليوم نجدد 
بذلك أسمى  لقادتنا، مجسدين  والوالء  العهد 
الوطن،  حب  في  والتالحم  االنتماء  معاني 
وأن  بالدنا  يحفظ  أن  وجل  عز  الله  وداعين 
واالستقرار،  واألمان  األمن  نعمة  علينا  يديم 

نحتفل بروؤية حكيمة

لقادة موؤ�س�سني

قيادتنا الر�سيدة 

وّفرت البيئة المنا�سبة 

والمقومات الممكنة، 

لتحقيق حياة كريمة 

لكل من يعي�س على 

اأر�سها

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ستظل 
أنموذجاً مشّرفاً يحتذى به في جميع المحافل 

الدولية.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين

ــر أكثــر مــن  ــا وتدي ــة. تملــك أزادي ــاة ومتخّصصــة فــي متاجــر البيــع بالّتجزئ ــدة فــي مجــال الموضــة وأســلوب الحي ــا هــي شــركة رائ مجموعــة أزادي
ــاركات  ــّم الم ــل أه ــي تمّث ــر الت ــن المتاج ــة م ــلة مهّم ــة سلس ــّورت المجموع ــا. ط ــط وأفريقي ــرق األوس ــة الّش ــي منطق ــارًزا ف ــا ب ــاًزا دولّيً 35 امتي
العالمّيــة فــي عالــم الموضــة، واإلكسســوارات، والمأكــوالت، والمشــروبات، والمفروشــات المنزلّيــة، والّســلع الّرياضّيــة، والوســائط المتعــّددة، 

ــة. ــر مــن 600 متجــر منتشــر فــي 13 دول ــى أكث ــى اإلشــراف عل ــل. تتولّ ومســتحضرات التجمي
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الفريق ضاحي خلفان متيم  

نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي

لقيام  الذهبي  باليوبيل  األيام  هذه  نحتفل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، ليبدأ االستعداد 
يشكل  ما  الله،  بإذن  المقبلة،  عاماً  للخمسين 
منعطفاً في مسيرة البالد، ما بين تأسيس االتحاد 
الجديدة، ويأتي  الخمسين  1971، وبين  في عام 
إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
يكون  بأن  الله«.  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
عام 2021م، في دولة اإلمارات »عام الخمسين« 
احتفاال ً بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، ليشكل 
لحظًة تاريخية ً في رحلتنا المباركة التي بدأت 
عام  في  اإلمارات  دولة  قيام  عن  اإلعالن  منذ 
عاماً  الخمسين  خالل  تحقق  ما  ويتوج   ،1971
والمستدام  الفاعل  التحول  يؤكد  كما  الماضية، 
بمسيرة  واالنطالق  المقبلة،  عاماً  للخمسين 
التنمية المباركة في رحلة جديدة نحو مستقبل 
مشرق واعد ومزيد من اإلنجازات، بخطى واثقة 
ورؤى طموحة، وبأيدي قادة هذا الوطن وأبنائه 
المخلصين، وصوالً إلى مئوية دولة اإلمارات في 
عام 2071، التي ستعمل على تعزيز سمعة الدولة 
الوطن  شباب  في  االستثمار  من خالل  وقوتها 
والمعارف،  بالمهارات  وتجهيزهم  وعقولهم، 
والعمل كي تكون دولة اإلمارات أفضل دولة في 

العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة. 
الشيخ  السمو  أعلن سيدي صاحب  أن  فمنذ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، »رعاه الله«، 
في اجتماع  مجلس الوزراء في عام 2010م، عن 
أن  يهدف  الذي  »اإلمارات2021«،  رؤية  مخطط 
العالم  تكون دولة  اإلمارات ضمن أفضل دول 
في شتى المجاالت، ولتحقيق أفضل المراتب في 
مختلف المؤشرات الدولية، وأن تكون من أكثر 
الدول سعادة، والخطى تتسارع لتتويج اليوبيل 
الذهبي للدولة بأبرز اإلنجازات التي تحققت على 
اليوم،  وحتى  عاماً  خمسين  منذ  الواقع  أرض 
األجندة  إنشاء  قرار  جاء  الرؤية،  تلك  ولتحقيق 
ترأسها  عمل  فرق  فيها  شاركت  التي  الوطنية 
القطاعات  كافة  من  بالدولة  المسؤولين  كبار 
التعليم،  التركيز عليها، وهي  التي تم  األساسية 
الشرطة  إلى   ً إضافة  واالقتصاد،  والصحة، 
والخدمات  التحتية  والبنية  واإلسكان،  واألمن، 

الحكومية. 
مر  على  األمم  بناء  تاريخ  يحظ  لم  حقيقًة.. 
بها دولة  العصور بتجربة فريدة كالتي حظيت 

لبناء  المتحدة، فخمسون عاماً  العربية  اإلمارات 
دولة يعتبر في قاموس المؤرخين زمناً قصيراً 
جداً إذا ما قورن بدول سبقتنا بعشرات بل بمئات 
السنين، ولديها كل المقومات األساسية، ولكنها 
لم تحقق جزءاً مما حققناه من نمو وتقدم فاق 
كل التوقعات، وما كان لتلك اإلنجازات أن تتحقق 
لوال اإلرادة  العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى 
اللبنات  وضعوا  الذين  المؤسسون،  آباؤنا  بها 
األولى لهذا الصرح العظيم، فصبروا على قسوة 
العيش، وصعوبة الحياة، وواجهوا كل التحديات 
النفط،  بنعمة  الله  حباهم  حتى  صلبة،  بإرادة 
الوطن  لمصلحة  استغالل  أحسن  فاستغلوها 
والمواطن، ولم تأخذهم نشو ة الثروة ، وغرور 
أنفسهم،  من  الناس  إلى  أقرب  فكانوا  المنصب، 
من  ومتطلباتهم  المواطنين  حاجات  ووضعوا 

العيش الكريم فوق كل اعتبار. 
منذ خمسين عاماً كانت دولة اإلمارات العربية 
المتحد ة على موعد مع نقطة االنطالق الحقيقية 
ديسمبر  من  الثاني  في  لها  حدود  ال  آفاق  إلى 
من عام 1971، عندما تم اإلعالن عن قيام اتحاد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتأسيس دولة 
مستقلة ذات كيان وسيادة في إطار اتحاد قوي 
يجمعه المصير المشترك، واتحاد منيع ومتكامل 
تنميًة  ويضمن  الواحد،  الوطن  أبناء  يحمي 
استمرار  يعزز  بما  أرجائه  في جميع   متوازنًة 
حتى  وفاعلة  ومؤثرة  كقوة  اإلمارات  نهوض 
أصبحت دولتنا اليوم - ولله الحمد - إحدى أكبر 
تحققت  أن  بعد  العالم  في  وتطوراً  نمواً  الدول 
الرؤية، ودولة يسودها العيش المشترك والعادل 
ألكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها، في 
واألمان  باألمن  والشعور  التسامح  يسوده  جو 
والطمأنينة، وأصبح ما كان باألمس حلماً حقيقة 
العربية  اإلمارات  دولة  لتتبوأ  ملموساً،  وواقعاً 
المتحدة، المراكز األولى في كثير من مؤشرات 
المستدامة  البشرية  والتنمية  العالمية  التنافسية 
التي صدرت مؤخراً  التقارير  أغلب  ،وذلك وفق 

عن منظمات دولية. 
ولشعب  الرشيدة  لقيادتنا  نبارك  الختام  في 
األرض  هذه  على  المقيمين  ولكافة  اإلمارات 

الطيبة عام الخمسين. 
تحققت  وأحالم  إنجازات  من  عاماً  خمسون 
على أرض الواقع، وإلى خمسين عاماً قادمة من 

األمل والطموح الالمحدود بإذن الله. 

»عاُم اخلم�سني«.. نقطة النطالق 

نحو اآفاق ل حدود لها

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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املري: منظومة قيادة �رشطة دبي تعمل 

على بناء ا�سرتاتيجيات م�ستقبلية

اأن دولة  اأكد مع�يل الفريق عبد اهلل خليفة املري الق�ئد الع�م ل�سرطة دبي 

خمتلف  يف  ري�دته�  الر�سيدة  بقي�دته�  اأثبتت  املتحدة  العربية  االإم�رات 

املي�دين والقط�ع�ت، وتفوقه� العربي والدويل كذلك، بف�سل اال�سرتاتيجي�ت 

التنموية والتطويرية ال�س�ملة، وق�ل اإن روؤية �سرطة دبي ت�ستند اإىل حتقيق 

اأهدافه�  وتتمثل  ذكية،  اأمنية  خلدم�ت  ابتك�رية  ومم�ر�سة  �سرطية  ري�دة 

اال�سرتاتيجية يف اإ�سع�د املجتمع، مدينة اآمنة، واالبتك�ر يف اإدارة املوارد. واأ�س�ر 

يف حواره مع »999« مبن��سبة عيد االحت�د اخلم�سني للدولة اأن �سرطة دبي 

تعمل حتت مظلة وزارة الداخلية وبتوجيه�ت ومت�بعة من الفريق �سمو ال�سيخ 

�سيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية. واإليكم ن�س 

احلوار.

لقاء: خالد الظنحاني 

> ماذا يعني لكم االحتفال بمرور 50 عاماً على 
أي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام 

عيد االتحاد الـ 50؟
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  يقول   -
رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، »رعاه الله«، »المستقبل 
سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه...
تصميمه  يمكن  ُينتظر...المستقبل  ال  المستقبل 

وبناؤه اليوم«.
كلنا  الذهبي،  باليوبيل  الدولة  احتفاالت  وفي 
الريادية  الدولة وإنجازاتها  فخر واعتزاز بمسيرة 
المجاالت، ونجاحها في  التي حققتها في مختلف 
انتزاع مراكز متقدمة عالمياً، وهذا االحتفال يمثل 
زاخرة  قادمة  عاماً  خمسين  نحو  انطالقة  نقطة 
والواجب  المستقبلية.  والتطلعات  بالطموحات 

الوطني يحتم علينا أن نكون على قدر المسؤولية 
وأال نتخلف يوماً عن خدمة هذا الوطن، وأال نسمح 
ألي عثرات أو تحديات أن تقف عائقاً في طريقنا، 
وأن نمجد تاريخنا باألفعال كما األقوال، ونرسخ 
في  والوحدة  والتضحية  والعطاء  التسامح  قيم 

نفوسنا ونفوس أجيال المستقبل.
الحضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   <
الشاملة التي تشهدها الدولة وإمارة دبي في ظل 
القيادة الرشيدة على مدى خمسين عاماً؟ وكيف 
مواكبة  في  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  نجحت 

هذه النهضة؟
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أثبتت   -
الميادين  مختلف  في  ريادتها  الرشيدة  بقيادتها 
والقطاعات، وتفوقها العربي والدولي كذلك، بفضل 
الشاملة،  والتطويرية  التنموية  االستراتيجيات 

وأخرى  أولى  مراكز  تبوء  من  مكنها  الذي  األمر 
التصنيفات  معظم  في  متقدمة خالل وقت قصير 
والمؤشرات العالمية، ما جعل منها أنموذجاً يحتذى 

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

العالمية لإلمارة والدولة.
> ما أهم بنود وأهداف خطتكم االستراتيجية 
للعام 2022 وكيف تواكب استراتيجية الحكومة 
االتحادية/ المحلية ووزارة الداخلية ومشاريع 

الخمسين المستقبلية ؟
ريادة  تحقيق  إلى  دبي  رؤية شرطة  تستند   -

حوار
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ذكية،  أمنية  لخدمات  ابتكارية  وممارسة  شرطية 
وتتمثل أهدافها االستراتيجية في إسعاد المجتمع، 
وحتى  الموارد،  إدارة  في  واالبتكار  آمنة،  مدينة 
باألمن  األفراد  شعور  نعزز  أن  البد  ذلك  يتحقق 
المجتمعين  وإسعاد  الشرطة،  في  والثقة  واألمان، 
الجريمة،  معدالت  وخفض  والخارجي،  الداخلي 
واالستجابة  الطرق،  حوادث  وفيات  وخفض 
والكوارث،  األزمات  وإدارة  الطارئة،  للحاالت 
وكل  والتقنية،  والمالية  البشرية  الموارد  وإدارة 
تلك األهداف تأتي تماشياً مع الخطة االستراتيجية 

للحكومة.
كما قمنا بإطالق التحديث االستراتيجي الشامل 
 ،2071 اإلمارات  رؤية  يواكب  والذي  دبي  لشرطة 
األجندة  مع  يتواءم  بما  القادمة،  عاماً  للخمسين 
الوطنية، وخطة دبي واستراتيجية وزارة الداخلية، 
باالستناد إلى الشباب في تحقيق تطلعات القيادة 

المستقبلية.
القيادة  إنجازات  وأهم  أبرز  برأيكم  هي  ما   <

العامة لشرطة دبي في عام 2021؟ 
- تحقق شرطة دبي إنجازات في جوانب عدة، 
التخصصي، ومن  لجانبه  ولكل منها أهميته وفقاً 
أبرز المشاريع، النظام اآللي الذي يعتمد على أنظمة 
مناطق  بتصنيف  ويختص  االصطناعي،  الذكاء 
االستجابة  سرعة  تحقيق  ويضمن  االختصاص، 
رفيعة  احترافية  أمنية  خدمات  وتقديم  للبالغات 
المستوى بسرعة فائقة بما يسهم في رفع مستوى 

الطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع.
الذكاء  أنظمة  على  اآللي  النظام  ويعتمد 
كافة  المعطيات  تحليل  خالل  من  االصطناعي 

وإرسال نتائج التحليل بشكل تلقائي إلى الدوريات 
النظام  يقوم  كما  تمركزها،  منطقة  لتغيير  األمنية 
بتصنيف المناطق الرئيسة في اإلمارة وتقسيمها 
أنظمة  باستخدام  و)ج(  )ب(  و  )أ(  وحدات  إلى 
حسب  الجيومكانية  أو  الجغرافية  المعلومات 

األهمية االقتصادية والسياحية والتجارية والكثافة 
السكانية، ويساعد النظام على تحديد المواصفات 
المطلوبة في الدوريات والموارد البشرية في كل 
وحدة على حسب أهميتها لتقديم خدماتها في تلك 

الوحدة بكل احترافية.
تدخل  دون  من  ذكي  بشكل  النظام  ويعمل 
بشري، بحيث يتم تتغير مهمات الدوريات ومناطق 
مركز  إلى  المرسلة  البيانات  وفق  االختصاص 
إرسالها  وإعادة  تحليلها  ويتم  والسيطرة،  القيادة 
إلى الدوريات األمنية بتغيير تمركزها ومتطلباتها 
النظام بتقليل زمن االستجابة  األمنية، وقد أسهم 
3 دقائق في  أقل من  إلى  ثانية  6 دقائق و46  من 
يمكنه  النظام  أن  إلى  إضافة  قياسية،  زمنية  فترة 
توّقع الجرائم باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 
التي تقوم بتحليل المعطيات واألرقام وإعطاء نتائج 

تكاد تطابق الواقع.
»منظومة  في  فيتمثل  اآلخر  المشروع  أما 
الدرون بوكس«، والتي تشرفنا بتدشينها من قبل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
الوزراء، حاكم  الدولة، رئيس مجلس  نائب رئيس 
الله«، وهو عبارة عن منصة إلطالق  دبي، »رعاه 
الطائرات المؤتمتة من دون طيار في اإلمارة، والتي 
تهدف إلى خفض معدل زمن االستجابة للحاالت 
الطارئة جداً من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط 
خالل 5 سنوات قادمة، إضافة إلى المساهمة في 
الجريمة. وتعتبر شرطة دبي واحدة  الكشف عن 
العالم  مستوى  على  الشرطية  الجهات  أوائل  من 
كمستجيب  بوكس  الدرون  منظومة  تطبق  التي 
محطات  طريق  عن  والمرورية  الجنائية  للبالغات 

ت�ستند روؤية �سرطة 

دبي اإلى تحقيق 

ريادة �سرطية وممار�سة 

ابتكارية لخدمات اأمنية 

ذكية، وتتمثل اأهدافها 

ال�ستراتيجية في اإ�سعاد 

المجتمع، مدينة اآمنة، 

والبتكار في اإدارة 

الموارد
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.drone box ال
أما المشروع الثالث فيتمثل في »عيون«، الهادف 
التقنيات  ذات  بالكاميرات  المراقبة  نظم  لوضع 
الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف 
الشركاء  من  عدٍد  مع  وبالتعاون  دبي،  شرطة 
الدوائر  ومشاركة  وبدعم  الخاص،  القطاع  في 
بهدف  وذلك  المعنية؛  الحكومية  والمؤسسات 
التعامل  على  المختصة  األجهزة  قدرات  تعزيز 
بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن 

الفرد والمجتمع.
سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  كان   <
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
الفضل  بالتأكيد  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
فكيف  اإلنجازات..  هذه  تحقيق  في  األكبر 
للدولة  األمني  للوضع  تقييمكم  وما  ذلك؟  ترون 
التطورات  ظل  في  خصوصاً  دبي  وإمارة  عموماً 

والمتغيرات التي تشهدها المنطقة؟
- تعمل شرطة دبي تحت مظلة وزارة الداخلية 
وبتوجيهات ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وقد أسست شرطة دبي مناهج تكتيكية 
في عملياتها الجنائية حيث اتبعت أساليب متطورة 
في مجال الوقاية األمنية وكشف الجريمة، ومن ذلك 
فقد تم إنشاء آليات متخصصة في عمليات الربط 
لمعرفة  تقود  والتي  الجريمة  ألساليب  الجنائي 
حدوثها،  وأسباب  التسلسلية  الجريمة  مرتكبي 
وبالتالي اتخاذ االحترازات األمنية المناسبة لمنع 
وقوعها وتقليل فرص ارتكابها، كما تم إنشاء مركز 
خاص بالتحليل الجنائي للجريمة ويتخصص دورة 
في تحليل البيانات الواردة من مجريات ما حدث 
واالطالع على حذافير البالغات ويقوم فريق العمل 
تفيد  التي  االستنتاجات  وتحديد  البيانات  بتحليل 
للحد  كان  بناء خططها سواء  في  الميدانية  الفرق 

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

ونراها جميعاً تحقق نتائج ملموسة مما دفع بنا 
لتطويرها بشكل أوسع، كذلك تطوير وابتكار آليات 
في  والطفل  المرأة  بحماية  تتعلق  وبرامج جديدة 
مع  بالتنسيق  خطوات  واتباع  أسري،  أمني  إطار 
الجهات المختصة لضمان إسعاد األفراد و األسر 
المجتمع  ضحايا  أو  للجرائم  ضحايا  تقع  التي 

أهمها أمن المدارس.
من  دبي  قيادة شرطة  منظومة  تخُل  لم  كذلك 
بناء استراتيجيات مستقبلية بدأت في تنفيذ المهام 
المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي للمستقبل القريب 
للتنبؤ  مخصص  برنامج  يوجد  حيث  للجريمة 
المرتكبة  الجريمة  بيانات  بقراءة  يقوم  بالجريمة 

نهج  حسب  حدوثها  المتوقع  االحتماالت  وبناء 
المجرمين، ودوافع المقبوض عليهم وحسب فئات 
مقارنة  أساليبها  وأنماط  اإلجرامية  العصابات 
وبالتالي  الجريمة،  وقوع  تزامن  التي  باألحداث 
الغد  في  يحدث  قد  ما  القراءات هو  يكون مخرج 
القريب، ويؤدي هذا الدور اإلدارة العامة للعمليات 
توقيت  حسب  كل  للتحريات  العامة  واإلدارة 

الجريمة التي حدثت. 
وباء  انتشار  تحديات  مع  تعاملتم  كيف   <
»كورونا« من الناحية األمنية وكيف نجحتم في 
تعزيز شعور األمن واألمان بين مختلف شرائح 

المجتمع وسط هذا الوباء؟
أمنية  مؤسسة  بوصفها  دبي  شرطة  ُتعنى   -
على مواجهة األزمة والتعامل معها ضمن منظومة 
من  والحد  الفيروس  لمكافحة  متكاملة  حكومية 
أفراده  التزام  من  والتأكد  المجتمع،  في  انتشاره 
الحالة  هذه  في  بها  المعمول  واللوائح  بالقوانين 
والتدابير  السالمة  إلجراءات  واتباعهم  الخاصة، 
منظمة  من  بها  الموصى  العالمية  االحترازية 
الصحة العالمية، إلى جانب توثيقها ألبرز العمليات 
واإلجراءات التي اتخذتها لتكون مرجعاً تعّول عليه 
جانب  إلى  التحليلية،  المستقبلية  الدراسات  في 
استعراضها ألهم المواقف التي واجهت الموظفين 
المبذولة  وجهودهم  للجائحة  مكافحتهم  أثناء 

للمحافظة على السالمة العامة.
وبفضل القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث، واللجنة العليا إلدارة األزمات والكوارث 
بدبي، وقرارات النائب العام لدولة اإلمارات بشأن 
ولله  تمكنا  السارية،  األمراض  قانون  تعديالت 
فترة وجيزة،  الفيروس خالل  الحمد من مكافحة 
لتتقدم اإلمارات ثالث مراتب لتحتل المرتبة الثالثة 

اأ�س�ست �سرطة دبي 

مناهج تكتيكية في 

عملياتها الجنائية حيث 

اتبعت اأ�ساليب متطورة 

في مجال الوقاية 

الأمنية وك�سف الجريمة
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عالمياً، واألولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل 
مع »كوفيد- 19« في أكتوبر الماضي، لتبرهن على 
كفاءة أنموذجها الرائد في إدارة األزمة، وذلك وفقاً 

لمؤشرات بلومبرغ العالمية.
في  عدة  اتجاهات  في  دبي  شرطة  عملت  لقد 
سالمة  على  للحفاظ  األمني  الجانب  الوقت،  ذات 
لإلجراءات  تطبيقهم  من  والتأكد  المجتمع  أفراد 
االحترازية وفقا للوائح والقوانين، وأيضاً لم نغفل 
عن الجانب اإلعالمي التوعوي، لنشر وتعزيز ثقافة 
الكمامات  كارتداء  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
البد  كان  ذلك  وفوق  وخالفه،  الجسدي  والتباعد 
المتعلق  األساسي  الشرطة  عمل  استمرار  من 
وتقديم  األمن،  على  والحفاظ  الجريمة  بمكافحة 
الخدمات للجمهور بأفضل المعايير، وهنا تتجلى 
عمدت  حين  االستشرافية  الرشيدة  القيادة  رؤية 
خالل السنوات الماضية إلى بناء بنية تحتية مرنة 
قادرة على مواكبة المتغيرات الطارئة كافة، وهذا 
ما لمسناه خالل األزمة في العمل عن ُبعد، والتعلم 
والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  مع  ُبعد،  عن  الذكي 
المتقدمة  واإلمكانيات  التقنيات  عبر  كافة  الالزمة 
لتمكين الموظفين من أداء المهام المنوطة بهم مع 

الحفاظ على سالمتهم وسالمة ذويهم.
اإلغالق  أثناء  حتى  تتوقف  ال  الجريمة  إن 
الخدمات  بتعليق  قمنا  لذلك  الكلي،  والحظر 
الحضورية في أربعة مراكز شرطة وقمنا بافتتاح 
مراكز الشرطة الذكية الفريدة SPS التي تقع في 12 
حياً في جميع أنحاء دبي، وهي مسجلة من قبل 
مراكز  كأول  القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة 
بشري  تدخل  دون  من  بالكامل  تفاعلية  شرطة 

وعلى شكل ودرايف ثروwalk-in . و تعمل على 
مدار الساعة طوال أيام األسبوع، وتقدم 60 خدمة 
الجرائم  عن  اإلبالغ  مثل  لغات،  بسبع  أساسية 
ودفع غرامات المرور، باإلضافة إلى عدة خدمات 
مجتمعية أخرى تتراوح من الحصول على شهادة 
االجتماعي  الدعم  إلى  والسلوك  السيرة  حسن 

لضحايا العنف األسري.
في  به  تقومون  الذي  األمني  الدور  ما   <
األمن  للمحافظة على  دبي   2020 إكسبو  معرض 
في  والزوار  والمشاركين  للمنظمين  واألمان 

المعرض؟
إلكسبو  للتحضير  استعدادنا  خالل  من   -
2020 دبي، تحت مظلة المجلس األمني للتحضير 
مع  والتعاون  بالشراكة  دبي«   2020 »إلكسبو 
والخاصة،  الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات 
حرصنا على الجاهزية التامة بحرفية عالية ووفق 
مدروسة  خطط  وعبر  ومتطورة،  حديثة  تقنيات 
بما  االصطناعي،  الذكاء  بأنظمة  ترتبط  ومتقنة 
يضمن تأمين صحة وسالمة المشاركين والزوار، 
والبروتوكوالت  اإلجراءات  ضوء  في  خاصة 
قبل  من  الموضوعة  الدقيقة  االحترازية  والتدابير 

»إكسبو 2020 دبي«.
للتحضير إلكسبو  األمني  المجلس  وقد وضع 
2020 دبي قبل انطالق الحدث خططاً أمنية متعددة، 
مالية،  وموارد  منشآت  من  االحتياجات  وحددت 
سيناريوهات  وطبقت  وأعدت  وتقنية،  وبشرية 
العليا  اللجنة  مع  بالتنسيق  األمنية،  لالستجابة 
المشتركة  جهودها  نسقت  كما  الداخلي،  لألمن 
وأنظمة  إجراءات  بشأن  الحكومية  الجهات  مع 

االستعالم المبكر، ودخول وخروج زوار المعرض 
مع  التعامل  خطط  على  واإلشراف  المنافذ،  عبر 

األوبئة والجاهزية األمنية لها.
الجهات  مع  والشراكة  بالتنسيق  عملنا  لقد 
المعنية على تسخير اإلمكانات والتقنيات وأنظمة 
العالمي  الحدث  لدعم  كافة  االصطناعي  الذكاء 
والخدمية،  األمنية  بالمجاالت  يتعلق  ما  كل  في 
والبرية،  والجوية  البحرية  المنافذ  وتأمين 
نقاط  المطارات وتوفير  اإلجراءات في  وتوحيد 
المعلومات، وكل الخدمات المطلوبة، إضافة إلى 
شرطة  مركز  وهي  إكسبو،  في  الخدمة  مراكز 
ذكي و3 مراكز ووك إن، هذا إلى جانب الحمالت 
التسويقية للتوعية بخدمات شرطة دبي الذكية، 
ومنها »أمنكم في إكسبو 2020 دبي« و»خدماتنا 
بين يديك«، والتي توضح للجمهور أن خدماتنا 
الذكي  الهاتف  عبر  بسهولة  ومتوفرة  متاحة 

والتطبيق الذكي لشرطة دبي.
لمنتسبي  وأمنياتكم  توجيهاتكم  هي  ما   <

الشرطة في عيد االتحاد الـ 50؟
وأمنه،  الوطن  حماية  مسؤولية  علينا  تقع   -
جيل  أنتم  لهم،  أقول  مكتسباته،  على  والحفاظ 
المستقبل الذي تعول عليه الدولة لتحقيق أجندتها 
المستدامة  التنمية  تحقيق  في  أسهموا  الوطنية، 
وصوالً للريادة العالمية، وّظفوا طاقاتكم لمصلحة 
ومبادئكم،  بقيمكم  تمسكوا  والمجتمع،  الوطن 
أن  تعني  الحقة  فالمواطنة  أمركم،  بوالة  واقتدوا 
وعيوننا  وطننا  لحماية  متكاتفين  جميعاً  نعمل 
ساهرة إخالصاً وبذالً وأمانة لرفعته، ولتظل رايته 

خفاقة شامخة في المحافل الدولية كافة.
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خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  أكد 
الثاني  أن  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
حقيقية  بداية  كان   1971 عام  ديسمبر  من 
الخير  بوطن  اتحادية  مسيرة  أعظم  النطالق 
يسجله  يوم  و  المعاصر  تاريخنا  في  والعطاء 
اإلمارات  دولة  في  نور  من  بحروف  التاريخ 
العربية المتحدة، لعزيمة وإرادة مؤسس الدولة 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
»طيب الله ثراه« وإخوانه أصحاب السمو حكام 

اإلمارات)المؤسسين(.
وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة عيد االتحاد 
أن  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الخمسين 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  راود  الذي  الحلم 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« لم يكن ليتحقق 
لوال اإلرادة والعزيمة بأهمية الهدف الذي سعى 
إليه القائد المؤسس زايد الخير ليحققه في بناء 

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

الريادة في دولتنا الحبيبة.
وأوضح معاليه أن مواصلة أبوظبي تصدرها 
بنسبة  العالم  في  أماناً  األكثر  المدن  قائمة 

حالة  يعكس  »نومبيو«،  لموقع  وفقاً   ،%88.46
األمن واالستقرار التي تنعم بها دولة اإلمارات. 
 431 على  أبوظبي  تفوق  التصنيف  أظهر  فقد 
كوجهة  لمكانتها  ترسيخاً  العالم،  حول  مدينة 
والزيارة،  واالستثمار  والعمل  للعيش  مفضلة 
للمنجزات  حصيلة  العالمي  اإلنجاز  وهذا 
والتطوير والتحسين المستمر، بفضل توجيهات 
القيادة الرشيدة التي أرست هذه االستراتيجية 
األمنية الشاملة التي كان لها الدور األساسي في 
ريادة األداء األمني، وبسط االستقرار، ليتناسب 
مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو 

واحة أمن وأمان.
توجيهات  تنفيذ  على  الحرص  إلى  ولفت 
القيادة الرشيدة لتطوير العمل الشرطي، وتعميق 
المجتمع،  أفراد  بين  واألمان  باألمن  الشعور 
المجتمع  ورفاهية  بسعادة  لالرتقاء  وصوالً 
الخدمات  لتقديم  العاملين  قدرات  وتطوير 
المستمر  العمل  للمراجعين، من خالل  المتميزة 
المؤسسي  والتميز  الجودة  ونشر  والتدريب 

وتعزيز ثقافة الوالء.
والتطوير  التحديث  مسيرة  استمرار  وأكد 
بخطوات واثقة في شرطة أبوظبي تتواكب مع 
مسيرة الخمسين عاماً المقبلة في تحقيق المزيد 
من األمن واألمان التي تشهد قفزات مهمة نحو 
عملية  منهجية  وفق  وواعد  مشرق  مستقبل 
تركز على رفع نسبة شعور الجمهور باألمان، 
وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، 
من خالل تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات 
استباقية  خدمات  وتقديم  طموحة،  ابتكارية 
مؤشرات  في  الدولة  ريادة  من  تعزز  متميزة 

التنافسية العالمية.

الثاين من دي�سمرب انطالق اأعظم 

م�سرية احتادية يف تاريخنا

اللواء الركن طيار فارس خلف املزروعي 

قائد عام شرطة أبوظبي

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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اللواء مكتوم علي الشريفي 
مدير عام شرطة أبوظبي

الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  أكد 
من  الثاني  أن  أبوظبي  شرطة  عام  مدير 
ديسمبر، يعد يوماً تاريخياً مشهوداً، سطعت 
المتحدة  العربية  فيه شمس دولة اإلمارات 
لمسيرة  وامتداداً  الكون،  جنبات  لتضيء 
خير وعطاء ممتدة باإلنجازات في المجاالت 

كافة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأوضح في كلمته بمناسبة عيد االتحاد 
الخمسين أن ذكرى اتحاد اإلمارات تسجل 
األمم  ذاكرة  في  وعظيماً  مجيداً  تاريخاً 
والشعوب، في يوم يذكرنا كل عام بأمجاد 
في  العمالقة  اإلمارات  إنجازات  ومسيرة 
الدولة  مؤسس  قاده  الذي  الفريد  اتحادها 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  
»طيب الله  ثراه« وإخوانه أصحاب السمو  
حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 

اإلمارات »المؤسسين«.  
وأضاف على نهج القائد المؤسس أكمل 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانه 
المسيرة  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى 
عمالقة   إنجازات  الخير  زايد  غرس  وأثمر 
نحو  وتمتد   نفسها  الخطى  على  تتواصل 
وتعانق   المريخ  كوكب  إلى  لتصل  اآلفاق 

بالمحبة والسالم وطن الخير والعطاء.
أبوظبي   عام شرطة  مدير  ورفع سعادة 
التهاني  آيات  أسمى  الغالية  المناسبة  بهذه 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الثاين من دي�سمرب م�سرية 

خري وعطاء ممتدة بالإجنازات  

»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة   رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«، 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد  
األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب 
السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام  
العربية   اإلمارات  لدولة  متمنياً  اإلمارات، 
تحت  والريادة  التقدم  من  مزيداً  المتحدة 
ظل قيادتها الرشيدة. وأكد أن دولة اإلمارات 
قيادتنا  ورعاية  دعم  وبفضل  المتحدة  العربية 
الحكيمة استطاعت تحقيق التميز والريادة عالمياً 
في  شتى مجاالت الحياة،  وواكبت احتياجات 
العالم المعاصر بكل حكمة وإرادة وعزيمة، وها 
هي اليوم وهي تحتفل بعام الخمسين  تستشرف 
المستقبل برؤى واعية ومتمكنة من مواجهة كل 

التحديات واستباق األحداث   بجدارة.
الرشيدة   للقيادة  والوالء  العهد  وجدد 
والمدنيين  الشرطة  وأفراد  ضباط  باسم 
الجند  جميعاً  نظل  بأن  النسائي  والعنصر 
األوفياء لقيادتنا والعين الساهرة على حماية 
وعدنا  على  نبقى  وأن  واإلنجازات،  الوطن 
بيد،  إنجازاتنا  نحمي  الوطن  أبناء  وعهدنا 
على  مفتوحة  قلوبنا  األخرى،  باليد  ونبني 
المحبة والعطاء كما تعلمنا من قادة مسيرة 
العطاء والخير، ولنكون خير من يمثل هذا 
الوطن في كل مكان، وأن نمد اليد لكل قوى 
والسالم  المحبة  لتسوده  العالم  في  الخير 
رسالة  هي  وتلك  واالستقرار،  والتسامح 

اإلمارات للعالم.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات
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اللواء سيف الزري الشامسي 
قائد عام شرطة الشارقة 

اإلمارات  لدولة  الخمسين  االتحاد  عيد  في 
التهاني  آيات  بأسمى  أتقدم  المتحدة،  العربية 
الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إلى  والتبريكات 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه 
الله  ورعاه-، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم  دبي- رعاه الله، 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  وصاحب 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الشيخ  السمو  الله، وصاحب  الشارقة-  حفظه 
أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،  وإخوانهم 
أصحاب السمو حكام اإلمارات، وأولياء العهود 
ونواب الحكام، وإلى كافة أبناء دولة اإلمارات، 
داعين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة األمن 

واألمان واالستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.  
نحتفل هذا العام احتفاالً يختلف عن األعوام 
السابقة، حيث سنحتفل باليوبيل الذهبي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، بمسيرة خمسين عاماً 
التي  والحضارية  التاريخية  باإلنجازات  حافلة 
1971، حتى  في  االتحاد  قيام  إعالن  منذ  بدأت 
أصبحت اليوم أنموذجاً يحتذى به في مصاف 
أولى الدول العالمية في شتى المجاالت، و التي 
مع  عام  كل  تتجدد  ذاكرتنا  في  خالدة  ستظل 

م�سرية خم�سني عامًا حافلة 

بالإجنازات التاريخية واحل�سارية

تجدد اإلنجازات التي تحققها دولة اإلمارات في 
ظل القيادة الرشيدة، التي تسير على نهج القائد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، النهج الذي ُتوِّج بقيم الخير والتسامح 
واألمن والسالم، وواصله صاحب السمو الشيخ 
الدولة، حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله، نحو المزيد من اإلنجازات الرائدة ، كوصول 
دولة اإلمارات إلى المريخ، وأحدثها ما نعيشه 
اليوم »إكسبو 2020 دبي«، الحدث الدولي األكبر 
في العالم،  الذي يحمل في جعبته طموح العالم 
ويبشر  للبشرية،  جديد  مستقبل  مالمح  لرسم 
بعودة الحياة والتعافي من الجائحة التي ألقت 
العجلة  تنشيط  وبالتالي  العالم،  على  بظاللها 

االقتصادية للدولة، والمنطقة ككل. 
تتوحد  تاريخ من ذهب،  الثاني من ديسمبر 
فيه مشاعر االعتزاز والوفاء لتراب هذا الوطن 
الراحل  المؤسس  القائد  فيه  ونستذكر  الغالي ، 
الوطن بجهد  االتحاد وبنى  الذي أرسى دعائم 
وإخالص، ونحن كمسؤولين نؤكد اليوم عزمنا، 
ونجدد عهدنا في السير خلف قيادتنا الرشيدة 
للمضي قدماً في مسيرة التطور واالزدهار في 
المراتب،   أعلى  إلى  للوصول  المجاالت،  جميع 
رمزاً  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لتبقى 

للريادة والتميز.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
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اللواء الشيخ
 سلطان بن عبد اهلل النعيمي 

قائد عام شرطة عجمان

محفور  تاريخ  هو  ديسمبر  من  الثاني  إن 
غمرة  في  ونحن  ونعتز  نفتخر  قلوبنا،  في 
والمواطن  الوطن  يوم  االتحاد،  بيوم  احتفالنا 
مؤسس  وأفضال  إنجازات  به  نستذكر  الذي 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له،  المغفور  اإلمارات 
آل نهيان »طيب الله ثراه« حكيم العرب وأخيه 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، 
وإخوانهما مؤسسي اتحادنا في أرض إمارات 

الخير.
وإن احتفالنا بعيد االتحاد الخمسين هو عهد 
جديد ووعد متجدد بين القيادة الرشيدة والوطن 
المخلصة  القيادة  لدعم  والمواطنين  الغالي 
لتحافظ على صدارتها بين دول العالم، ونبقى 
الشعب األسعد بين  الشعوب.                            

تاريخ دولة اإلمارات شمسٌ يزداد سطوعها 
الدولة  بإنجازات  به  ونعتز  ذكرى،  بكل 
والذي  الراسخ،  اتحادنا  المشرقة في فضاءات 
التاريخ  أضحى مرجعية واضحة في سجالت 
ومنهجيات االستدامة، إذ اقتحمت دولة اإلمارات 
أبوابها  أوسع  من  واإلبداع  التميز  مجاالت 

لتصبح مثالً يحتذى به بين الشعوب.
ولم يكن ذلك ليتحقق لوال دعم وتشجيع ال 
إلى  يعيد  هذا  الرشيدة كل  القيادة  من  محدود 
توحدت  عندما  االتحاد  تأسيس  ذكرى  أذهاننا 
على  عزمهم  وصدق  المؤسسين  اآلباء  إرادة 
مشرقاً  تاريخاً  سطرت  فتية  دولة  تأسيس 

خم�سون عامًا من الريادة..

عنوانها دولة الإمارات

احتفالنا بعيد التحاد 

الخم�سين هو عهد 

جديد ووعد متجدد 

بين القيادة الر�سيدة 

والوطن الغالي 

والمواطنين لدعم 

القيادة المخل�سة

المناسبة  تلك  به،  يفخر  أن  إماراتي  لكل  يحق 
التي تحظى بمكانة خاصة في نفوسنا تذكرنا 
وبنات  أبناء  بذلها  التي  والجهود  باإلنجازات 
اإلمارات حتى يتحقق حلم الوحدة ويتمكن من 

الصمود في وجه التحديات كافة.           

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين

Ads Montage 2021.indd   12Ads Montage 2021.indd   12 21/11/2021   8:10 PM21/11/2021   8:10 PMNational Day 50-2021.indd   31National Day 50-2021.indd   31 30/11/2021   8:01 AM30/11/2021   8:01 AM



32

وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
أصحاب  وإلى  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
السمو حكام اإلمارات وأولياء العهود، وإلى شعبنا 
اإلمارات  لدولة  الذهبي  اليوبيل  بمناسبة  العزيز، 
يديم  أن  القدير  المولى  وأسأل  المتحدة،  العربية 
األمن واألمان على بالدنا الحبيبة، وأن يعيننا على 
الغالي..  تحمل األمانة وأن يسخرنا لخدمة وطننا 

آمين.

 اللواء الشيخ
راشد بن أحمد املعـال

قائد عام شرطة أم القيوين 

ما كان يف يوٍم ُحلمًا

 اأ�سبح الآن راأي العني

ديسمبر  من  الثاني  على  مضت  عاماً  خمسون 
التي  تلو عام، وشريط األحداث  1971، مرت عاماً 
تفاصيل  ليذكرنا  أذهاننا  على  يمّر  الزمن  خلدها 
حقبة عاش فيها آباؤنا بين كدح وبذل وتضحيات، 
الفكرة،  نبعت  وتعالى،  سبحانه  الله  من  وبفضل 
وأطل علينا اليوم الذي اجتمعت فيه أعالم إماراتنا 
واحدة  وقيادة  واحد  ونشيد  واحد  علم  ظل  تحت 

وأرض واحدة، إنه يوم االتحاد.
الشيخ  والدنا  له  المغفور  رؤية  تحققت  لقد 
المؤسسين  وإخوانه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
اآلن  أصبح  ُحلما  يوٍم  في  كان  وما  الله،  رحمهم 
رأي العين، ولم تصمد عبارات التثبيط الواهنة أمام 
قوة العزيمة واإلصرار، إنها إرادة المؤسسين التي 
توارثها األبناء كابراً عن كابر، لتصل ببالدنا اليوم 
إلى مصاف أفضل دول العالم في شتى المجاالت 
وأصبح الرقم واحد هاجساً وهدفاً لقيادتنا الرشيدة 
يقود دفة العمل الدؤوب إلى أفق اإلنجازات والمراكز 
المتقدمة، وأصبح شعبنا بفضل الله أسعد شعوب 
العالم بكل جدارة، وشهد العالم خمسين عاماً من 
التقدم والرقي لهذه الدولة التي أثبتت بأن قاموسها 
آمال  على  بذلك  فقضت  كلمة مستحيل،  يحوي  ال 
كل حاسد ودخيل، وخير دليل على ذلك الوصول 
إلى المريخ، ورعاية واستضافة إكسبو 2020 دبي، 
وكذلك إنجازات وزارة الداخلية على الصعيد األمني 
ما  على  شاهد،  وهي  والدولي،  واإلقليمي  المحلي 

نعيشه اليوم من أمن وأمان.
التهاني  أصدق  بتقديم  أتشرف  ختاماً.. 
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  لمقام  والتبريكات 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 

بف�سل اإرادة الموؤ�س�سين 

التي توارثها الأبناء 

كابرًا عن كابر و�سلت 

بالدنا اليوم اإلى 

م�ساف اأف�سل دول 

العالم في �ستى 

المجالت

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
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اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي

قائد عام شرطة رأس اخليمة
يعني  الخمسين  االتحاد  بعيد  االحتفال  إن 
فعام  الذهبية،  اإلنجازات  من  عاماً  خمسين 
إنجازات  في  للتأمل  فرصًة  يشكل  الـخمسين 
في  والتأمل  المثمرة،  الماضية  عاماً  الخمسين 
واإلنجازات  النبيلة  والقيم  العريق،  التاريخ 
العربية  اإلمارات  دولة  حققتها  التي  الفريدة 
المتحدة، وتصّور مستقبلها ونحن نمضي في 
باالستدامة  االلتزام  مع  المئوية،  نحو  طريقنا 
شبابنا  دعم  من خالل  المستقبل  هذا  بناء  في 
الالزمة  والمهارات  باألدوات  وتزويدهم 
لالنطالق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة، والمضي 
خلق  على  والعمل  الجهود  مضاعفة  في  قدماً 
أفكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على 
قيمنا وتنوع مجتمعنا، كل هذه العوامل مجتمعة 
تسهم بعد أفضل ومستقبل مشرق لوطننا مع 

فتح اآلفاق لإلبداع واالبتكار.
لقد قضت دولتنا المجيدة، خمسة عقوٍد مليئة 
باإلنجازات التي نعتّز ونفتخر بها، فهي األعوام 
منذ  الذي رسمناه  المجيد  ماضينا  كّونت  التي 
الوقت ستستهّل هذا  إعالن االتحاد، وفي ذات 
العام بداية خمسة عقوٍد أخرى جديدة، نستعد 
الدولة، فنحن على  لنرسم مالمح مستقبل  لها 
اإلمارات  دولة  تدخلها  جديدة  مرحلة  أعتاب 
من  الكثير  معيتها  وفي  وإصرار،  عزيمة  بكل 
مدروسة  باستراتيجية  المحكومة  المبادرات 
ومستبشرة  حالمة  تستقبلها  محكم،  وتخطيط 
وبهّمة غير مسبوقة، لتبقى الدولة كما عهدناها 

50 عامًا ما�سية من اإجنازات مثمرة 

وعطاء بال توقف

في المقدمة تحتفل باإلنجاز وجودة الحياة على 
أرضها.

تتوان  لم  الماضية،  عاماً  الخمسين  خالل 
المبادرات  إطالق  في  السبع  إماراتنا  حكومات 
مجاالت  شملت  والتي  القطاعات،  شتى  في 
الطاقة والفن والتعليم والعقارات حتى وصلت 
إلى  إماراتي  رائد فضاء  أول  بإطالقها  الفضاء 
باستهداف  اكتفت  وما  الدولية،  الفضاء  محطة 
فئة بعينها، بل انتشرت وتنّوعت لتشمل الكبار 
واألطفال وأصحاب الهمم، الطالب والموظفين، 
أصحاب العقارات والمستثمرين في كل مجال، 
العالمية  المعارض  وتعدد  تنوع  إلى  باإلضافة 
التي استضافتها أرض دولة اإلمارات، وهو ما 
احتضانها  خالل  من  المثمر  انفتاحها  يعكس 
واحتوائها لكافة الجنسيات واألعراق والثقافات.

وفي هذا العام، وهذا العرس الوطني تحديداً 
عاماً   50 بطي  فخر  بكل  نحتفي   ،50 الخمسين 
مليئة بإنجازات ماٍض مجيد نفاخر به باعتزاز، 
بثقة  عليها  نقبل  أخرى  عاماً   50 على  ونراهن 
مستبشرين بقدراتنا على تحقيق كل ما نرجوه 
وتجهيزهم  الدولة،  شباب  في  االستثمار  من 
بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات 
المتسارعة في العالم والتكنولوجيا، فنعمل على 
دولة  أفضل  مرتبة  إلى  اإلمارات  دولة  إيصال 
في  والصدارة  الريادة  إلى  ونتطلع  العالم،  في 
مقدمة الدول بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وذلك في عام 2071.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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دولتنا ت�سري قدمًا وبخطى ثابتة 

نحو التطور والتقدم 

اللواء محمد أحمد بن غامن الكعبي  
قائد عام شرطة الفجيرة

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا 
مرور  وهي  فريدة  تاريخية  بمناسبة  العام 
50 عاماً على مسيرة الخير والنماء والعطاء 
والرخاء، دولة رسمها المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام اإلمارات 
السابقين، طيب الله ثراهم، صنعوا لنا دولة 
عظيمة بكافة أركانها ومقوماتها تضاهي في 

إنجازاتها أعرق دول العالم.
وها نحن اليوم في الذكرى الخمسين لقيام 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وقد أصبحنا 
صاحب  لسيدي  الحكيمة  القيادة  بفضل 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، وإخوانه أصحاب السمو 
»رعاهم  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 
واألمان، حيث  األمن  واحة  في  نعيش  الله« 
من  مزيداً  تحقق  الخير  مسيرة  استمرت 
في  واالبتكار  والتطور  واالزدهار  الرفعة 
تسير  دولتنا  هي  فها  الكريمة  رعايته  ظل 
والتقدم  التطور  نحو  ثابتة  وبخطى  قدماً 
الذي حظي  اإلنسان  لبناء  الثروات  مسخرة 
بالنصيب األوفر من االهتمام كونه المحور 
وقد  والنماء.  التقدم  عجلة  لدعم  األساسي 
قوية وراسخة مع  بعالقات  دولتنا  ارتبطت 
واهتمام  العالم بفضل حرص  مختلف دول 
قيادتنا العليا في إطار من التعايش واالحترام 
ثقة  موضع  جعلها  مما  والتسامح  والحوار 
المجتمع الدولي وتقديره، كما باتت األجهزة 
خالل  من  بها  المنوط  الدور  تؤدي  األمنية 
مختلف  مع  استراتيجية  شراكات  بناء 
أعلى  محققة  الدولة  في  الحكومية  الجهات 

نسب الشعور باألمن واألمان في العالم.
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  وحققت 
السنوات  خالل  الداخلية  وزارة  مظلة  تحت 
مستوى  تفوق  كبيرة  إنجازات  الماضية 
العديد  حصدت  إليها،حيث  الموكلة  المهام 
من الجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية ما 
رؤية  ذات  ذكية  عصرية  شرطة  لبناء  أدى 
والمتغيرات  التطورات  تواكب  استراتيجية 
المعاصر  عالمنا  يشهدها  التي  المتالحقة 
ومتابعة لما يستجد من ظواهر أمنية مختلفة 
مكنتها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها 
المختلفة والقضاء عليها وحفظ األمن وتقديم 

حققت القيادة العامة 

ل�سرطة الفجيرة تحت 

مظلة وزارة الداخلية 

خالل ال�سنوات الما�سية 

اإنجازات كبيرة تفوق 

م�ستوى المهام 

الموكلة اإليها

خدمات متميزة لمؤسسات وأفراد المجتمع 
كافة.

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

منها.
الرشيدة  قيادتنا  نهنئ  المناسبة  وبهذه 
إلخواننا  ونبارك  اإلمارات  دولة  وشعب 
واألفراد  الضباط  وصف  الضباط  وأبنائنا 
عسكريين ومدنيين ونتمنى لهم كل التوفيق 

والنجاح في خدمة وطننا المعطاء.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
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اأح��داث

فعاليات وخدمات يف وزارة الداخلية 

افتتح سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
وكيل وزارة الداخلية ورشة العمل االفتراضية التي 
نظمتها اإلدارة العامة لالستراتيجية وتطوير األداء 
ومركز  الجودة  بإدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  في 
عبر  وعقدت  المهنية،  والسالمة  والصحة  البيئة 
»الصحة  بعنوان  ُبعد  عن  المرئي  االتصال  تقنية 
بناء  لتجسيد  وذلك  العمل«،  مكان  في  والسالمة 
ثقافة الوقاية والصحة والسالمة المهنية، وتعزيز 

بيئة عمل الئقة وصحية وآمنة.
وأكد سعادته أن وزارة الداخلية، وبتوجيهات من 
القيادة الشرطية، تولي موضوع الصحة والسالمة 
المهنية اهتماماً كبيراً، حيث اعتمدت سياسة عامة 
لتوجهات  وفقاً  المهنية  والسالمة  والصحة  للبيئة 
التأثيرات  التقليل من  الحكومة االتحادية، وبهدف 
السلبية على البيئة في نطاق العمليات التي تقوم 
الممارسات  ألفضل  سباقة  جهة  تكون  وأن  بها، 
عملياتها  بجميع  والقيام  المستدامة،  البيئية 
البيئة  قوانين  ومع  رؤيتها  مع  تتالءم  بمسؤولية 
والصحة والسالمة المهنية، وتطبيق أفضل وأحدث 

الممارسات العالمية التي تضمن سالمة الجميع.
في  الورشة  هذه  تسهم  بأن  سعادته  وأمل 
التي  المهنية  والسالمة  الصحة  سياسة  تعزيز 
اعتمدتها وزارة الداخلية منهجاً وثقافة، وأن تعزز 
البيئة  العاملين وتأمين  السلوكيات اإليجابية لدى 

الصحية لهم.

ورش ومؤتمرات 
الدكتور  اللواء  سعادة  افتتح  ثانية،  جهة  من 
وزارة  في  العام  المفتش  الريسي  ناصر  أحمد 
بعنوان  الثانية  االفتراضية  العمل  ورشة  الداخلية 
والتي  كورونا«  جائحة  بعد  الفعاليات  »استئناف 
العالمي،  التجاري  بالتعاون مع مركز دبي  نظمت 
وذلك ضمن مبادرة »أفضل الممارسات في تنظيم 
العامة  اإلدارة  نظمتها  والتي   ،»  2021 الفعاليات 
عبر  الداخلية،  وزارة  في  والمراسم  للعالقات 
تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، وتضمنت سلسلة 
أفضل  الستعراض  التخصصية  العمل  ورش  من 
والمعارض  المؤتمرات  تنظيم  في  الممارسات 
عدد  مع  والتنسيق  بالتعاون  العلمية  والندوات 
االستراتيجيين  والشركاء  الحكومية،  الجهات  من 

لوزارة الداخلية.

وأوضح سعادته أن هذه المبادرة أتت بناء على 
زيادة  إلى  وهدفت  الشرطية،  القيادة  توجيهات 
موظفي  لدى  الميدانية  والعملية  العلمية  المعرفة 
والقيادات  الداخلية  وزارة  في  العامة  العالقات 
أعلى  إلى  بها  واالرتقاء  الشرطية،  والقطاعات 
الممارسات  أفضل  على  واطالعهم  المستويات، 
الفتاً  المختلفة،  الحكومية  الجهات  لدى  المطبقة 
إلى أهمية عمل مقارنات بين وزارة الداخلية وهذه 
والمؤتمرات  المعارض  تنظيم  مجال  في  الجهات 
االستراتيجي  الهدف  تحقيق  أجل  من  العالمية، 
الخدمات  جميع  تقديم  ضمان  وهو  للوزارة، 
اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. 

على  الداخلية  وزارة  حرص  سعادته  وأكد 
لألفراد  والممارسات  المبادرات  هذه  مثل  تنظيم 
الذين يعملون في مجال تخطيط وتنظيم الفعاليات 
الحصول  خالل  من  والمؤتمرات،  واالجتماعات 
على فهم واضح لعملية تخطيط وتطوير المهارات 
اإلدارية، وعلى دراية بأفضل الممارسات المتعلقة 
المشاركون  ليكون  والمؤتمرات  الفعاليات  بإدارة 

أكثر استعداداً إلدارة هذه الفعاليات.
موظفي  تعريف  أهمية  إلى  سعادته  وأشار 
المشكالت  مع  التعامل  بكيفية  العامة  العالقات 

خالل  من  تنشأ  قد  التي  التحديات  ومواجهة 
أفضل  وتطبيق  الفعاليات،  لهذه  التخطيط  عملية 
والمتعاملين،  للعاملين  المقدمة  للخدمات  المعايير 
الهدف  الفعاليات، وذلك لتحقيق  وعند تنظيم هذه 
تعزيز  في  المتمثل  الداخلية  لوزارة  االستراتيجي 

إسعاد المتعاملين في مجال الخدمات المقدمة.
الداخلية ممثلة بالقيادة  إلى ذلك، نظمت وزارة 
الدولي االفتراضي  المؤتمر  المدني  للدفاع  العامة 
والرؤية  المدني  »الدفاع  2021، تحت شعار:  لعام 
االتصال  تقنية  للخمسين«، وذلك عبر  المستقبلية 
المدني  الدفاع  أجهزة  ممثلي  وبحضور  المرئي، 
والحماية المدنية من مختلف دول العالم، وبمشاركة 

المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. 
محمد  جاسم  الدكتور  اللواء  سعادة  وقال 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
رؤية  مع  توافقاً  انطلق  الحدث  هذا  إن  الداخلية 
اإلمارات  دولة  تكون  أن  في  الرشيدة  القيادة 
العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق 
الدولي كان  الملتقى  األمن والسالمة، كما إن هذا 
أفضل  على  واالطالع  الخبرات  لتبادل  فرصة 
الممارسات العالمية والذكاء االصطناعي في مجال 
الدفاع المدني والسالمة والحماية المدنية، من أجل 

وا�سلت وزارة الداخلية خالل ع�م 2021 تنظيم الفع�لي�ت وتقديم خدم�ت جديدة للجمهور، مع االلتزام ب�الإجراءات 

االحترازية والوق�ئية للحد من انت�س�ر وب�ء »كورون�« في دولة االإم�رات العربية المتحدة.

 إعداد: باسل ثريا 

بن خادم والشامسي خالل توقيع المذكرة
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أن ينعم الجميع بالعيش في مجتمعات آمنة.
للدفاع  العامة  القيادة  مواكبة  سعادته  وأكد 
التكنولوجي  للتطور  اإلمارات  دولة  في  المدني 
النانو  تقنيات  مثل  الجديدة  التقنيات  بتوفير 
من  يمكن  التي  االصطناعي  والذكاء  والروبوتات 

خاللها االستعداد والتأهب ألي تحديات جديدة.

خدمات للجمهور 
للعاملين  االجتماعي  التكافل  صندوق  أتاح 
لموظفي  التكافلية  الداخلية جميع خدماته  بوزارة 
وذلك  الشارقة،  إلمارة  التابعة  الحكومية  الجهات 
دائرة  مع  تفاهم  مذكرة  الصندوق  وقع  بعدما 
الموارد البشرية في الشارقة بهدف تعزيز التعاون 
برنامج  خدمات  وتقديم  الطرفين  بين  المشترك 

»فزعة«. 
سلطان  طارق  الدكتور  سعادة  المذكرة  وقع 
بن خادم عضو المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة 
رئيس دائرة الموارد البشرية، والعقيد أحمد محمد 
التكافل  صندوق  عام  مدير  الشامسي  بوهارون 
الرئيس  الداخلية  بوزارة  للعاملين  االجتماعي 

التنفيذي لفزعة.
وتهدف المذكرة إلى إتاحة االشتراك في خدمات 
الجهات  من  الراغبين  للموظفين  »فزعة«  برنامج 
الشارقة  لحكومة  التابعة  والمؤسسات  والهيئات 
المذكرة،  في  الواردة  واألحكام  الشروط  وفق 
البرنامـج  يوفرها  التي  االمتيازات  على  ليحصلوا 
داخـل الدولة وخارجها، والتي تشمـل خصومات 

في مجـاالت عديدة.
الموظفون  سيتمكن  المذكرة،  وبموجب 
المستفيدون من التسجيل في برنامج "فزعة" عبر 
التطبيق اإللكتروني للحصول على البطاقة الرقمية 

الخاصة بالبرنامج.
وتشمل بطاقة »فزعة« مجموعة من الخصومات 
والخدمات والعروض من "متاجر فزعة"، والتي 

واستهالكية  غذائية  سلعة   6000 من  أكثر  تضم 
عالمة   3500 من  أكثر  في  وخصومات  مدعومة، 
التجزئة  مجال  في  موقع   8400 نحو  في  تجارية 
المائة،  في   50 إلى  وتصل  وغيرها  والمطاعم 
وخدمة التأمين على السيارات الشخصية، وغيرها 
بالنفع  تعود  أن  شأنها  من  التي  الخدمات  من 
احتياجاتهم  تلبية  المستفيدين واإلسهام في  على 

اليومية.
عن سعادته  خادم  بن  الدكتور  وأعرب سعادة 
بطاقة  وتوفير  الصندوق،  مع  الشراكة  بهذه 
والتي  الشارقة،  حكومة  مظلة  تحت  "فزعة" 
الرفاه  تحقيق  في  مهمة  نقلة  بدورها  ستشكل 
من  وتمكينهم  وأسرهم،  للموظفين  المعيشي 
األعباء  وتخفيف  والمعنوي،  المادي  االستقرار 

المالية عنهم.
الحرص  الشامسي  بوهارون  العقيد  وأكد 
الحياة  جودة  يعزز  بما  الشراكات  تعزيز  على 
للمجتمع اإلماراتي، وذلك من خالل توسيع دائرة 
التي  الريادية  التكافلية  الخدمات  من  المستفيدين 

تقدمها »فزعة« والتنويع فيها.
وأضاف أن هذا التفاهم مع الدائرة أتى ضمن 
أهم أهداف مبادرة "فزعة" ذات الصبغة التكافلية 
المجتمعية، والتي تقدم خدمات لمنتسبيها وحاملي 
بطاقاتها، وتسهم في التسهيل عليهم ومساندتهم 
بما  وألسرهم،  لهم  الكريمة  الحياة  تحقيق  في 
وتعزيز  المجتمعي  االستقرار  تحقيق  في  يسهم 

أمن المجتمع.
من جهة ثانية، أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون 
العربية  لإلمارات  والسياحة  السيارات  نادي  مع 
المرور  »دفتر  على  الحصول  إمكانية  المتحدة، 
من  إلكترونية  بصورة  تيكت«  »تريب  الجمركي« 
خالل منصة الخدمات الذكية للوزارة عبر موقعها 
خدمات  عبر  أو  الذكي،  تطبيقها  أو  اإللكتروني 
الجديدة  الخدمة  اإللكترونية، لتضاف هذه  النادي 

الوزارة  تقدمها  التي  الذكية  الخدمات  قائمة  إلى 
القيادة  رخص  إصدار  مثل  النادي،  مع  بالتعاون 

الدولية.
الشراكة  تعزيز  على  الداخلية  وزارة  وتحرص 
مع النادي في إطار تعاون استراتيجي في تطوير 
المنصات  خالل  من  المشتركة  الخدمات  وتقديم 
المتعاملين،  إسعاد  بغية  المعايير،  وبأعلى  الذكية، 
لدى  الذكي  التحول  استراتيجية  اتباع  تم  حيث 
الدولية  القيادة  رخص  خدمات  وتحويل  الوزارة 
ودفتر المرور الجمركي )تريب تيكت( إلى خدمات 
إلكترونية لتكون دولة اإلمارات أول دولة في العالم 
التي تطلق خدمة »دفتر المرور الجمركي« كخدمة 

ذكية بالكامل.
يتم  بحيث  مرحلتين،  على  الخدمة  تقديم  ويتم 
تقديم الطلب عبر تطبيق الوزارة الذكي مع الدفع 
الدفع  وتوثيق  البنكي  الضمان  إيداع  أو  مباشرة، 
الدفتر  إصدار  ذلك  بعد  ليتم  اإللكتروني،  بالنظام 
من قبل النادي، وإرساله بالبريد أو عبر الحضور 

إلى مكاتب النادي الستالمه.
التقليدية  اإلجراءات  من  العديد  تعديل  تم  وقد 
التي كانت تعتمد تعبئة الطلبات وإرفاق المستندات 
المركبة  وملكية  القيادة  كرخصة  تصويرها  بعد 
والهوية اإلماراتية واإلقامة. وكانت رحلة المتعامل 
تنص على الحضور الشخصي إلى مكاتب خدمة 
مراكز  إلى  أو  مباشرة،  للنادي  التابعة  المتعاملين 
وذلك  الداخلية،  لوزارة  التابعة  المتعاملين  إسعاد 
تبعاً للشراكة األولية منذ 2013، أو إلى أحد مكاتب 
بينما  النادي.  خدمات  إلصدار   27 الـ  الشركاء 
الذكية من خالل  إلى الخدمات  الدخول  يتم حالياً 
للوزارة،  اإللكتروني  الموقع  أو  الذكي  التطبيق 
من  الحاجة  دون  من  الخدمات  على  والتقديم 
المتعامل إلى أي بيانات شخصية أو بيانات رخص 
القيادة أو بيانات المركبة، حيث إن النظام يمأل هذه 

الطلبات تلقائياً من قاعدة بيانات الوزارة.

اللواء د. جاسم المرزوقي اللواء د. أحمد الريسياللواء الركن خليفة الخييلي
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اأح��داث ري��سية

بطولت ريا�سية يف وزارة الداخلية

إعداد: موزة احلمادي

الثانية  للجوجيستو  الشرطة  بطولة  اختتمت 
الداخلية  وزير  لسمو  العام  التفوق  درع  ضمن 
نظمها  والتي   ،2021  -  2020 الرياضي  للموسم 
الداخلية،  وزارة  في  الرياضي  الشرطة  اتحاد 
إمارة  في  الشرطية  العلوم  بأكاديمية  وأقيمت 
الشارقة، بمشاركة جميع القيادات العامة للشرطة 

في الدولة. 
وكرم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد 
عام شرطة الشارقة القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لفوزها بالمركز األول في المجموع العام في ختام 
الثانية. وجاءت كلية  بطولة الشرطة للجوجيستو 
الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في المركز الثاني، 
على  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حصلت  بينما 

المركز الثالث.
النعيمي  شاهين  سالم  اللواء  سعادة  وبارك 
أبوظبي  في شرطة  البشرية  الموارد  قطاع  مدير 
لفريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجوجيستو 
اإليجابية  والنتائج  والمؤشرات  المستحق  الفوز 
أبوظبي على  إلى حرص شرطة  والمشرفة، الفتاً 
والتميز  الريادة  لتحقيق  الرياضية  فرقها  تحفيز 
رياضياً انطالقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة 
وتأثيرها اإليجابي في الجوانب النفسية والصحية 

والبدنية لمنتسبي الشرطة.
وأكد دعم شرطة أبوظبي لألنشطة والبطوالت 
الرياضية، وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم، 
ثقافة  نشر  في  الرشيدة  القيادة  لرؤية  تطبيقاً 

الرياضة لتصبح أسلوب حياة صحية.
مبكراً  اهتمت  أبوظبي  شرطة  أن  وأضاف: 
أساسية  كرياضة  الجوجيتسو  رياضة  بإدخال 
في  كبيرة  قيمة  من  لها  لما  منتسبيها،  لجميع 
عن  الدفاع  على  والقدرة  الثقة  ممارسيها  إكساب 

النفس.
أبوظبي  شرطة  فريق  فوز  نتائج  وجاءت 
الميدالية  على  حصل  كالتالي:  البطولة  بهذه 
الالعب  كيلوجراماً   62 تحت  وزن  في  الفضية 
عبدالله  الالعب  البرونزية  وعلى  محمد،  شمالن 
العسيري. وفي وزن تحت 69 كيلوجراماً، حصل 
على الفضية الالعب خلفان الظنحاني. وفي وزن 
الالعب  الذهبية  على  كيلوجراماً، حصل   77 تحت 
85 كيلوجراماً،  الجنيبي. وفي وزن تحت  عبدالله 
وعلى  ابراهيم،  جابر  الالعب  الذهبية  على  حصل 
البرونزية الالعب محمد الكعبي. وفي وزن تحت 
94 كيلوجراماً حصل على الذهبية الالعب حمدان 
كيلوجراماً، حصل   94 فوق  وزن  وفي  البلوشي. 

على البرونزية الالعب فيصل الحارثي.
كما تسلم سعادة اللواء سالم شاهين النعيمي 
أبوظبي  في شرطة  البشرية  الموارد  قطاع  مدير 
درع التفوق الرياضي العام للموسم 2019 - 2020، 
من العميد خالد شهيل نائب رئيس مجلس إدارة 
اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، وذلك 
على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  بعد حصول 
239 نقطة في جميع البطوالت التي نظمها االتحاد 

خالل هذا الموسم الرياضي. 
وقد أقيم احتفال تسليم الدرع في مقر القيادة 
وليد  العميد  بحضور  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
سالم الشامسي قائد كلية الشرطة والعميد عارف 
الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي وعدد 
والعميد  االتحاد،  مجلس  أعضاء  الضباط  من 
المهام  قطاع  مدير  نائب  علي  آل  سهيل  راشد 
مدير  الشامسي  سعيد  سيف  والعميد  الخاصة 
إدارة المراسم والعالقات العامة في قطاع المالية 
مدير  علي  آل  عبدالله  والعقيد عصام  والخدمات، 

مركز التربية الرياضية في شرطة أبوظبي. 
وأكد سعادة اللواء النعيمي أن حصول شرطة 
هو  العام  الرياضي  التفوق  درع  على  أبوظبي 
ثمرة لدعم معالي اللواء الركن طيار فارس خلف 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، ورعاية سعادة 
شرطة  عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء 
أبوظبي، واللذين أسهما في رفع الروح المعنوية 
للفرق الرياضية لشرطة أبوظبي، وتحفيزهم على 
تحقيق مزيد من النجاحات واألرقام في البطوالت 
العميد شهيل شرطة أبوظبي على  المحلية. وهنأ 
على  الداخلية  وزارة  حرص  مؤكداً  اإلنجاز،  هذا 
الشرطية،  الرياضية  البطوالت  بمستوى  االرتقاء 
بإنجازات  مشيداً  الرياضية،  للمنتخبات  ودعمها 
حققته  وما  أبوظبي  شرطة  في  الرياضية  الفرق 
من مراكز أولى خالل البطوالت السابقة بما يليق 

بسمعة ومكانة القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

                 خالل تسلم درع التفوق الرياضي
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بطولة دراجات هوائية يف اأبوظبي 

مبادرة ريا�سية يف دبي 

شارك فريق شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية 
في سباقين للموسم الرياضي 2020 - 2021 ضمن 

روزنامة اتحاد اإلمارات للدراجات الهوائية.
وشارك الفريق الذي يتكون من 7 دراجين في 
أول منافسة له في إمارة أم القيوين لمسافة 105 
دولة  أندية  يمثلون  دراجاً  ضمن151  كيلومترات 
اإلمارات العربية المتحدة. كما شارك الفريق في 
والذي  الثاني،  للدراجات  اإلمارات  اتحاد  سباق 
 87 لمسافة  الشارقة  إمارة  كلباء في  بمدينة  أقيم 
من  دراجاً   151 المشاركين  عدد  وبلغ  كيلومتراً، 
وتمكن  والجنسيات،  واألعمار  األندية  مختلف 
الالعب بدر البلوشي من فريق شرطة أبوظبي من 
الحصول على المركز الثاني ضمن الفئة العمرية 

40 سنة وأعلى.
وأكد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز 
أبوظبي  شرطة  في  الشرطية  الرياضية  التربية 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  واهتمام  حرص 
روح  تبني  على  الشرطية  العناصر  بتشجيع 
مواجهة  على  قدرتها  وإثبات  والمنافسة،  التحدي 

المصاعب بروح الشجاعة والعمل الجماعي.

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات 
ضمن  رياضياً«  »كن  الرياضي  المهرجان 
بين  تنقلت  والتي  اإليجابية،  الروح  مبادرة 

مناطق عدة في إمارة دبي.
اإلدارة  مدير  شهيل  خالد  العميد  وأوضح 
أن  دبي  شرطة  في  المجتمع  إلسعاد  العامة 
من  برعاية  جاء  الرياضي  المهرجان  هذا 
المري قائد عام  الله خليفة  الفريق عبد  معالي 
»الروح  مبادرة  ألهداف  وتحقيقاً  دبي،  شرطة 
بالتعاون  دبي  شرطة  نظمتها  التي  اإليجابية« 
دبي،  حكومة  من  االستراتيجيين  الشركاء  مع 
بما يرسخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين 

أفراد المجتمع واحترام اآلخرين وتقبلهم.
منح  الرياضي  المهرجان  هذا  أن  وأضاف: 
فئاته  بمختلف  المجتمع  أفراد  لجميع  الفرصة 

للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة.
نائب  المنصوري  خلفان  علي  العقيد  ورأى 
مدير اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع في شرطة 
دبي أن مبادرة »الروح اإليجابية« التي انطلقت 

                                                العقيد عصام آل علي مع الفائزين ببطولة الدراجات الهوائية 

منذ عام 2017، تستمر في تحقيق أهدافها بنجاح 
الرياضية  والفعاليات  األنشطة  من  الكثير  عبر 
والبرامج التوعوية الهادفة إلى بناء مجتمع آمن.

األنشطة  منسقة  حجير  بو  فاطمة  وأشارت 

إلى  اإليجابية«  »الروح  مبادرة  في  والفعاليات 
أن هذا المهرجان القى ترحيباً واقباالً كبيرين 
من أفراد المجتمع، موجهة شكرها إلى الشركاء 

االستراتيجيين والجهات الداعمة. 

                                                                                 مشاركون في فعالية »كن رياضياً«

National Day 50-2021.indd   41National Day 50-2021.indd   41 30/11/2021   8:01 AM30/11/2021   8:01 AM



42

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات. adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 
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شعر: عمر بن قالله العامري

خم�سني عام

ـــيــــر وســــــــرور ــيــــد الــــــوطــــــن قــــــد عــــــــاد فــــــي خـ عــ

ــور ــ ــص ــ ق بــــــانــــــي  عــــــزنــــــا  زايــــــــــــد  دار  فـــــــي 

وشــــيــــوخــــنــــا لــــــو لـــــــّوحـــــــوا مــــثــــل الــــصــــقــــور 

ــور ــ ــه ــ ــا« فـــــــــوق املـــــــجـــــــره لـــــــه ظ ــ ــ ــارن ــ ــ ــب ــ ــ ــس ــ ــ »م

ــور  ــ ــسـ ــ ــا جـ ــ ــ ــن ــ ــ ــّدي ــ ــ ــم م ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ ــه وال ــ ــرف ــ ــع ــ ــم ــ ــل ــ ل

حـــــتـــــى غــــــــــدت اوطـــــــانـــــــنـــــــا قــــبــــلــــه ونــــــــور

ــا جــــــزلــــــه طـــــــويـــــــالت الـــــشـــــبـــــور  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــّداتـ ــ ــ مـ

ــور  ــ ــصـ ــ ــعـ ــ ــى مـــــــد الـ ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــ ــاه ــ ــ ــا ش ــ ــنـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ

غـــــــرور ــي  ــ ــ ــاه ــ ــ م ال  ــب  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ ــات  ــ ــ ــف ــ ــ ص هـــــــــذي 

ــور ــ ــ ــدهـ ــ ــ عـــــــاداتـــــــنـــــــا وتـــــــراثـــــــنـــــــا عـــــبـــــر الـ

ــدور  ــ ــ ــص ــ ــ ــق ال ــ ــم ــ ــي ع ــ ــ ــه ف ــيـ ــلـ ــغـ ــن نـ ــ ــ ــوط ــ ــ هـــــــذا ال

حــــنــــا عــــلــــى الـــــــطـــــــوالت تــــــاريــــــخ وحـــــضـــــور 

ــن لــــــي حـــــاســـــد غـــيـــور ــ ــن ــ ــي ــ ــع ــ ــه عــــمــــى ال ــ ــل ــ ــع ــ ي

والـــــــبـــــــرور ــا  ــ ــهـ ــ ــدنـ ــ مـ فـــــــي  داري  يـــــــازيـــــــن 

ــور ــ ــط ــ هــــــــــذا جــــــزيــــــل الــــــــقــــــــول خلــــصــــتــــه س

كـــــلـــــهـــــا   ٍ زاهـــــــــــــيـــــــــــــات   ٍ عـــــــــــــــام  خــــــمــــــســــــن 

ــا ــ ــه ــ ــل ــ شـــــــمـــــــخ الـــــــــنـــــــــوايـــــــــف شـــــعـــــبـــــنـــــا فــــــــــي ظ

ــا ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ فـــــــــــــي كـــــــــــــل قـــــــــمـــــــــة نـــــــــايـــــــــفـــــــــة نـ

مـــــصـــــنـــــع »بــــــــــــراكــــــــــــه« عـــــلـــــمـــــنـــــا اوصـــــــــــــــل لـــهـــا

شــــــــــــوف الـــــــعـــــــيـــــــون الــــــــنــــــــاظــــــــره يـــــهـــــفـــــو لـــهـــا

ــا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ مــــــصــــــنــــــع رجـــــــــــــــــال الـــــــعـــــــلـــــــم زايـــــــــــــــــد حـ

ــا ــ ــه ــ واملـــــــعـــــــضـــــــلـــــــه لـــــــــــو جـــــــاتـــــــنـــــــا نـــــــــزهـــــــــد ل

ذلــــــــهــــــــا  ع  هــــــــامــــــــاتــــــــنــــــــا  تــــــنــــــحــــــنــــــي  مــــــــــــا 

ــا ــ ــه ــ كـــــــــــل الــــــــشــــــــعــــــــوب الــــــطــــــيــــــبــــــة نــــــنــــــقــــــل ل

منــــلــــهــــا مـــــــــــــــاْ  األولــــــــــــــــــــــه  اجلــــــــــــــــــــــدود  إرث 

وجنـــــــلـــــــهـــــــا غــــــــــــــال  نـــــــثـــــــمـــــــنـــــــهـــــــا  داري 

ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــلَ ــ ــ ــس ــ ــ وســـــــيـــــــوفـــــــنـــــــا وقــــــــــــــت احلـــــــمـــــــيـــــــه ن

ــا ــ ــه ــ ــل ــ ــغ ــ ب دوم  متــــــــــــــوت  احلـــــــــــقـــــــــــود  ونـــــــــفـــــــــس 

الـــــــعـــــــشـــــــق نــــــفــــــســــــي لـــــــلـــــــوطـــــــن قـــــــــــد تـــــلـــــهـــــا 

لـــــــــــــــدار الـــــــــكـــــــــرم مـــــــــن خـــــــــاطـــــــــري اكــــــــتــــــــب لـــهـــا
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حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات. adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 
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ً
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لمعرفة المز يد، يرجى االتصال بالرقم ٢٦٢٦ ٥٦ ٦٠٠ أو إرسال ’MSA‘ في رسالة
adcbislamic.com إلى رقم ٢٦٢٦، أو تفضل بز يارة
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