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دولة  الحتاد  الوطني  باليوم  االحتفاالت  االأي��ام  هذه  يف  البالد  اأرج��اء  تعم 

االإمارات العربية املتحدة، والذي بلغ العام اخلام�س واالأربعني من عمره املديد، 

وذلك حتت �شعار: »روح االحتاد«، تلك الروح العظيمة التي كان وراءها القائد 

املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »رحمه اهلل«، 

من  مبزيد  وت�شتمر  والعباد،  البالد  خرياتها  عمت  �شاملة  نه�شة  �شنعت  والتي 

الزخم والتطور حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل«.

خمتلف  على  الكبرية  االإجن��ازات  من  العديد   2016 عام  الدولة  �شهدت  وقد 

عد االقت�شادية والعمرانية والثقافية واالجتماعية واالأمنية. ال�شُ

نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ومتابعة  وبف�شل توجيهات 

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

هذه االإجنازات الوطنية التي ت�شاف اإىل �شجل االحتاد املجيد.

الوطني  اليوم  مبنا�شبة  خا�س  ملحق  اإ�شدار  على   »999« جملة  حر�شت  وقد 

للفريق  الروؤية اال�شرتاتيجية  انعكا�س  يحمل عنوان: »عي�شي بالدي«، وير�شد 

اخلطة  تنفيذ  يف  الكبري  النجاح  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 

التي  واالإجن���ازات  االأح��داث  اأب��رز  ويعر�س  الداخلية،  ل��وزارة  اال�شرتاتيجية 

العامة  القيادات  وخمتلف  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة  ال��وزارة  �شهدتها 

لل�شرطة يف الدولة. 

الداخلية  وزارة  منت�شبو  يجدد  واالأربعني،  اخلام�س  الوطني  اليوم  ومبنا�شبة 

البالد  لقيادة  وال��وف��اء  ال��والء  عهد  ومدنيني  واأف���رادًا  �شباط  و�شف  �شباطًا 

بالدولة،  ال�شاملة  النه�شة  يف  امل�شاهمة  على  واالإ�شرار  العزم  ووعد  الر�شيدة، 

وحتقيق املزيد من االإجنازات االأمنية وال�شرطية حمليًا وعربيًا وعامليًا، مما يعزز 

م�شرية االأمن واالأمان التي ينعم بها كل اأبناء املجتمع يف االإمارات. 

م�سرية االحتاد
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امل�شرق  م�شتقبلها  نحو  واثقة  بخطوات  مت�شي  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  اإن 

لتتوا�شل بعزمية قيادة الوطن واإرادتها �شل�شلة جديدة من االإجنازات، التي تركز على 

بوؤرة  يف  وتقدمه  واأمنه  االإماراتي  املواطن  رفاهية  لتبقى  الوطنية،  بالرثوة  االهتمام 

اهتماماتها. 

بذلوا  الذين  البناة،  الرجال  عزمية  لن�شتح�شر  عظيمة  ذكرى  دي�شمرب  من  الثاين 

وغر�شوا و�شحوا الأجل م�شرية وطن، �شّكل حالة فريدة من البناء والتطور يف املنطقة، 

متجاوزًا التحديات التي اعرت�شت م�شريته، حتى حتقق لالإمارات، وبف�شل موؤ�ش�شها وباين 

اآل نهيان »طيَّب اهلل ثراه«  وحدتها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 

واإخوانه ُبناة االحتاد ما اأرادت، فكان هذا الوطن الذي يفخر به اجلميع، كمنارة و�شعلة 

ح�شارة بني االأمم.

الثاين من دي�شمرب، جتديد العهد والوالء لقائد امل�شرية،  �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، واأخيه �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل« واأخيهما �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س 

االأعلى لالحتاد حكام االإم��ارات، ونرفع اإىل مقامهم حتية حمبة وتقدير، ملا يبذلونه 

نت هذا الوطن من ت�شّيد م�شهد التح�شر والرقي واال�شتقرار  جميعًا من جهود مباركة مكَّ

يف املنطقة.

اإن قيادة الوطن حر�شت على اعتماد ا�شرتاتيجية حكومة االإمارات للم�شتقبل لتكون 

�شاملة يف تطوير جميع القطاعات من دون ا�شتثناء، وتعرب باالإمارات اإىل امل�شتقبل باأمان، 

ما يجعلها وثيقة مهمة تتعهد فيها احلكومة بتحقيق مرحلة جديدة من العمل الوطني 

املبني على التفكري اخلالق.

حكمة  وبف�شل  كانت  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  فاإن  االأمني،  امل�شتوى  وعلى 

عاملنا  يف  وامل�شتجدات  العاملية  االأمنية  للتحديات  املتنبهني  اأوائ��ل  من  العليا،  قيادتها 

االأمن  ي�شودها  بيئة  البنى االقت�شادية واال�شتثمارية يف  املعا�شر، فعملت على تر�شيخ 

واالأمان، مت�شلحة بكوادر ب�شرية موؤهلة على اأعلى امل�شتويات، متناغمة مع اأحدث معدات 

الع�شر، لتبقى بالدنا يف طليعة دول العامل االأكرث اأمنًا ورخاء و�شعادًة ورفاهًا.

االإمارات مت�سي بخطوات

واثقة نحو م�ستقبلها امل�رشق 

الفريق �شمو ال�شيخ

�شيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الداخلية 
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ا�شرتاتيجيات

�سيف بن زايد.. روؤية ا�سرتاتيجية

ملجتمع اآمن و�سعيد

زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  شارك 
وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
العاملية  للقمة  الرئيسة  اجللسة  في  الداخلية 
للحكومات، والتي عقدت في دبي، حيث خلص 
سموه فلسفة العمل الرسمي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بكلمتني هما »العقيدة التكاملية«.

فقد أكد سموه أن ما حققته اإلمارات وحتققه 
من منجزات وطنية كبرى في مختلف القطاعات، 
التي  التكاملية  العقيدة  إلى  منه  الكثير  يعود 

تبناها املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، »طيَّب الله ثراه«، وإخوانه من 
نهجهم  على  االحتاد، وسار  بناة  األول  الرعيل 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
مسيرة  مواصالً  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 

االزدهار والبناء.
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  وأشــاد 
الوزراء وزير الداخلية باجلهود الوطنية احلثيثة 
التي يبذلها قائد املسيرة صاحب السمو الشيخ 

الدولة »حفظه  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وأخوه صاحب  الله«، 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وأخوهما 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة، 
أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، 
املجتمع  مع  التكاملية،  جهودهم  والذين شكلت 

تنفيذًا لتوجيهات قيادة البالد الحكيمة، وعلى راأ�شها 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

الحكومة االتحادية  الدولة »حفظه اهلل«، وتوجهات 

المتحدة  العربية  االإمارات  دولة  بجعل  الر�شيدة 

و�شالمة  واأمانًا  اأمنًا  العالم  دول  اأكثر  من  واحدة 

و�شعادة، وانطالقًا من الروؤية اال�شتراتيجية المتمّيزة 

نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  للفريق 

رئي�س مجل�س الوزراء وزير الداخلية في مجال العمل 

االأمني وال�شرطي الهادف للحفاظ على المجتمع االآمن 

وبف�شل  الدولة،  في  والمقيمين  للمواطنين  وال�شعيد 

الداخلية  وزارة  حققت  �شموه،  ومتابعة  توجيهات 

ومختلف القيادات العامة لل�شرطة في الدولة المزيد 

المحلية  الم�شتويات  على  الكبيرة  االإنجازات  من 

والعربية والدولية خالل عام 2016. 

لقيام  واالأربعين  الخام�س  الوطني«  »اليوم  وبمنا�شبة 

مجلة  تلقي  المتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  اتحاد 

الفريق  ومبادرات  ن�شاطات  اأبرز  على  ال�شوء   »999«

لها  كان  والتي  نهيان،  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 

الداخلية ومختلف  االأول في ما حققته وزارة  الف�شل 

اإنجازات  من  الدولة  في  لل�شرطة  العامة  القيادات 

باأن  اال�شتراتيجي  الهدف  تحقيق  في  ت�شهم  جديدة، 

العالم  دول  اأف�شل  من  ومجتمعها  االإمارات  دولة  تكون 

اأمنًا واأمانًا �شالمة و�شعادة، واأن تكون وزارة الداخلية 

ومختلف القيادات العامة لل�شرطة في الدولة من اأكثر 

االأجهزة االأمنية وال�شرطية تطورًا في العالم.

اإعداد: با�صل ثريا
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وجسراً  منيعاً،  قوياً  سياجاً  مكوناته،  مبختلف 
دعائم  ويوطد  املاضي،  أصالة  يستلهم  راسخاً 

احلاضر عبوراً ألمجاد املستقبل. 
وأضاف سموه أن احلكومات والدول تشكل 
عقائدها اخلاصة بها، وتختار ما يناسبها، فمن 
بني تلك العقائد ما هو إيجابي وما هو سلبي: 
وغيرهما،  املهيمنة  والعقيدة  الفردية،  كالعقيدة 
قد  ورعــاه«،  الله  »حفظه  دولتنا  رئيس  لكن 
اختار العقيدة التي جتمع وال تفرق، التي تبني 
اإلماراتية  التكاملية  العقيدة  وهي  تهدم،  وال 
واملواطنة  االستثنائية،  القيادة  على  بنيت  التي 
البشرية.  ــوارد  امل في  واالستثمار  اإليجابية، 
الدولة  حققت  التكاملية  العقيدة  هذه  وبسبب 
مجموعة من اإلجنازات نافست بها دول العالم 
وفي  العاملية،  التنافسية  مؤشرات  معظم  في 
واالجتماعي  السياسي  منها،  مختلفة  مجاالت 

واالقتصادي واألمني والسياحي، وغيرها.
 

مبادرات
وعلى صعيد املبادرات الوطنية الرائدة، أطلق 

نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
مبادرة »عبر عن حبك لإلمارات« على املستويني 
املوقع  سموه  ودّشـــن  والشعبي.  الرسمي 
اإللكتروني والتطبيق الذكي للمبادرة، وذلك في 

احتفال كبير أقيم في أبوظبي. 
وأشار سموه الى أن التعبير عن حبنا للوطن، 
هو جتديد للعهد والوالء لقيادتنا العليا ولوطننا 
على  احلفاظ  في  قدماً  املضي  على  العزيز 
مكتسبات إمارات اخلير والعطاء، والتي حققت 
النهضة  مجاالت  مختلف  في  متميزة  مكانة 
قيادة  بفضل  العاملية  اخلريطة  على  والتطوير 
»حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  سيدي 
الله«، وأخيه سيدي صاحب السمو نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، واملتابعة احلثيثة والدائمة لسيدي صاحب 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  السمو 

للقوات املسلحة.
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  وشهد 
»املرأة  مؤمتر  فعاليات  الداخلية  وزير  الوزراء 
أقيم  والذي   ،»2016 وابتكار  متيز  اإلماراتية: 

العقيدة التكاملية 

االإماراتية بنيت على 

القيادة اال�ستثنائية 

والمواطنة االإيجابية 

واال�ستثمار في 

الموارد الب�سرية

سيف بن زايد متحدثاً في القمة العاملية للحكومات
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بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  كرمية  برعاية 
الرئيس  العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك 
األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة املجلس 
ــارات«،  اإلمـ »أُم  والطفولة  لألمومة  األعلى 
وبحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة 
مبادرة  في  وذلك  االحتــادي،  الوطني  املجلس 
املواطنات  الرائدات  من  كوكبة  لتكرمي  هدفت 

الالتي قدمن ابتكارات متميزة.
واالحتاد  الداخلية  وزارة  املؤمتر  نظم  وقد 
النسائي العام، وجمعية اإلمارات للملكية الفكرية، 
االجتماعية  الثقافة  مجلة   »999« مجلة  وكانت 
واألمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية شريكة 

إعالمية للجمعية في هذا املؤمتر.
القبيسي  الدكتورة  ومعالي  سموه  وقــام 
مجال  في  متميزة  ابتكارية  مشاريع  بتكرمي 
اإلبداع واالبتكار لطالبات في عدد من جامعات 
املشاركني  ــى  إل إضــافــة  ــة،  ــدول ال ــدارس  ــ وم

واملشاركات ورعاة املؤمتر.
الشيخة فاطمة بنت  وقال سموه: »إن سمو 
واسعة  مساحة  وفرت  ــارات«  اإلم »أُم  مبارك 
املناصب،  أعلى  إلى  أوصلتها  اإلماراتية  للمرأة 
فغدت ذات شأن ورفعة ومكانة رفيعة بإجنازاتها 
اإلبداعية في شتى مجاالت العمل الوطني على 

املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي«.
املرأة  إجنازات  تعددت  لقد  سموه:  وأضاف 
اإلماراتية على جميع الُصعد وحققت الكثير في 
اإلمارات  والد  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  عهد 
الله  »طيَّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ثراه«، وتواصلت مسيرة العطاء بقيادة صاحب 
السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، فحققت املرأة 
إلى  الفتاً  وتشريعياً  وزارياً  اإلماراتية حضوراً 
جانب توليها العديد من املواقع القيادية، فكانت 
خطت  كما  املناسبات،  بكل  حاضرة  إجنازاتها 
واالبتكار  اإلبــداع  ثقافة  نحو  واسعة  خطوات 
االبتكار  قائد مسيرة  توجيهات  مع  يتالءم  مبا 
صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«.

وأوضح سموه أن توجيهات القيادة الرشيدة 
تؤكد دوماً على دعم املرأة، وشكلت داعماً كبيراً 
مواصلة ترجمة  لتحفيزها، ويبقى علينا جميعاً 
دعم  في  الواقع  أرض  على  التوجيهات  هذه 
التميز،  ثقافة  ونشر  واالبتكار  اإلبداع  مسيرة 
التطوير  جهود  إطار  في  عمل  مبدأ  واعتبارها 
ولي  السمو  صاحب  سيِّدي  رؤية  من  انطالقاً 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
العقول  في  وترسيخها  املعرفة  نقل  بأهمية 
احللول  وإنتاج  املبدعة  األفكار  توليد  يتيح  مبا 

املبتكرة خلير الوطن وصالح البشرية.
حرص 

وفي إطار احلرص واملتابعة الدائمني ملسيرة 
األمن واألمان في الدولة، أكد الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان أن وزارة الداخلية تعمل 
اإلمارات  دولة  تكون  بأن  الستراتيجيتها  وفقاً 
في عام 2021 باملركز األول في معدالت تناقص 

اجلرائم املقلقة.

جاء ذلك خالل حضور سموه جلسة املجلس 
معالي  برئاسة  عقدت  التي  االحتادي  الوطني 
وحضور  املجلس،  رئيسة  القبيسي  الدكتورة 

أعضاء املجلس.
اجلرائم  معدل  مؤشر  أن  سموه  وأوضــح 
هذه  مثل  في  االنخفاض  يقيس  والذي  املقلقة 
ألف   100 5 جرائم سنوية لكل  اجلرائم مبعدل 
من السكان في كل عام بشكل دقيق، يشير إلى 
الدول على مستوى  أقل  أن دولة اإلمارات من 
الواليات  مثل  كبرى  دول  مع  مقارنة  العالم، 
النتيجة  كانت  حيث  وأملانيا،  األمريكية  املتحدة 
119.8 في عام 2011، وانخفضت إلى 110.2 في 
2014، و83.8 عام  2013، و90.6 عام  نهاية عام 

.2015
اإلمــارات هي  دولــة  أن  إلى  وأشــار سموه 
واستقراراً  أمناً  العالم  دول  أكثر  من  واحــدة 
ومؤسسات،  أفــراداً  جميعاً،  منا  ذلك  ويتطلب 
على  للحفاظ  وإصرار  بعزمية  العمل  مواصلة 
املكتسبات  وحماية  واالستقرار  األمــن  نعمة 

عزيمة واإ�سرار 

للحفاظ على نعمة 

االأمن واال�ستقرار

ا�شرتاتيجيات

خالل إطالق مبادرة »كلنا شرطة«

خالل إطالق مبادرة »عبر عن حبك لإلمارات«
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الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف امليادين 
واملجاالت.

عهد  ولــي  السمو  صاحب  رعــايــة  وحتــت 
املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  شهد 
الطلبة املرشحني  نهيان احتفال تخريج دفعتي 
واجلامعيني الـ 26، ودورة اجلامعيات العاشرة، 
والدفعة الثالثة من حملة املاجستير، وذلك مبقر 

كلية الشرطة في أبوظبي.
وأكد الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية أن تخريج هذه الكوكبة اجلديدة 
ما  إلى  آخر  إجنــازاً  يضيف  الوطن،  أبناء  من 
حققته القيادة العليا لدولة اإلمارات من إجنازات 
عمالقة في املجاالت كافة، والتي نعيشها اليوم 
الدعم  بفضل  حتققت  مشاهداً،  ملموساً  واقعاً 
رئيس  السمو  صاحب  يوليه  الذي  الالمحدود 
نائب  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
ولي  السمو  من صاحب  مبتابعة  الله«،  »رعاه 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 
املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  وأصحـاب 

األعلـى لالحتاد حكام اإلمارات.
كما شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب 
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
إطالق القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرتها 
إلى  تهدف  والتي  شــرطــة«،  »كلنا  اجلــديــدة 
السعادة واإليجابية في املجتمع،  االرتقاء بقيم 
والعمل على حتقيق مزيد من األمن في إمارة 
أبوظبي، وجعلها من أكثر املدن العاملية سعادة 
ورخاء، وذلك من خالل شراكة تهدف للحفاظ 

على مكتسبات املاضي واحلاضر واملستقبل.
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  ــد  وأك
الوزراء وزير الداخلية خالل ترؤسه االجتماع 
 ،2016 لعام  واإليجابية  السعادة  ملجلس  األول 
احلكومة  مساعي  لدعم  اجلهود  تضافر  أهمية 
العالم  دول  صــدارة  على  العازمة  اإلماراتية 
من  قــدر  أكبر  وتوفير  املتعاملني،  بإسعاد 
السالمة العامة واحلفاظ على أرواح وممتلكات 

سكان الوطن من مواطنني ومقيمني وزائرين.
وعلى صعيد التعاون األمني العربي والدولي، 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  للفريق  كانت 
نهيان مشاركات خارجية، منها ترؤس سموه 
وفد دولة اإلمارات في الدورة الثالثة والثالثني 
العرب، والتي  الداخلية  الجتماع مجلس وزراء 
الرئيس  فخامة  وافتتحها  تونس،  في  أقيمت 
حيث  السبسي،  قايد  الباجي  محمد  التونسي 
املهمة،  املوضوعات  من  عدداً  الــدورة  ناقشت 
ومنها: تقارير حول ما نفذته الدول األعضاء من 
االستراتيجيات العربية املتعلقة باألمن ومكافحة 

املشروع  غير  االستعمال  ومكافحة  اإلرهــاب 
للمخدرات واملؤثرات العقلية والسالمة املرورية 
واحلماية املدنية »الدفاع املدني«، باإلضافة إلى 
التقرير السنوي اخلامس عشر اخلاص مبتابعة 

تنفيذ االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب.
جوائز 

وفي مجال اجلوائز العربية والدولية، منحت 
الشيخ  سمو  الفريق  العربي  الفكر  مؤسسة 
سيف بن زايد آل نهيان جائزة »مسيرة عطاء 
تقديراً  سموه  اختيار  مت  حيث   ،»2015 لعام 
لتعزيز  اإلبداعية  وأفكاره  االستثنائية،  لقيادته 
التنمية احلضارية واالجتماعية  األمن وحتقيق 

في دولة اإلمارات، وعرفاناً بعطائه اإلنساني.
السمّو  صاحب  من  اجلائزة  سموه  وَتسلَّم 
خادم  مستشار  الفيصل  خالد  األمير  امللكي 
املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفني  احلرمني 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي في 

احتفالية كبرى أقيمت في مصر.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان إن الفكر اإليجابي، لم يأِت من فراغ في 
أن  يسعدني  الذي  الشخص  من  بل  اإلمــارات، 
أهديه اليوم هذه اجلائزة الكرمية، وأشكره من 
أعماق قلبي، فهو اإلنسان الذي يعيش في قلوبنا 
باخلير  وخلَّد  الله،  رحمه  اخلير،  زايد  جميعاً 

ذكراه، وأعاننا للسير على خطاه.
سفراء  »مؤمتر  قبل  من  سموه  ــرِّم  ُك كما 
ونبذ  الدولي  للسالم  العرب  واملــرأة  الشباب 
العنف واإلرهاب«، في جمهورية مصر العربية، 
تقديراً جلهود سموه في مجال السالم واألمن 

للشباب واملرأة.
وَتسلَّم درع التكرمي نيابة عن سموه، سعادة 
املستشار خليفة سيف الطنيجي، القائم بأعمال 
القاهرة، والعقيد خالد سعيد  الدولة في  سفير 
األمني  املعهد  إدارة  مجلس  رئيس  الشامسي 
الوطني رئيس وفد اإلمارات للمؤمتر، بحضور 
شخصيات سياسية وإعالمية من الوطن العربي 

واملهتمني بالسالم الدولي ونبذ العنف.

خالل اجتماع وزراء الداخلية العرب

خالل َتسلم جائزة »مسيرة عطاء«
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ال  يوم  الوطن،  هذا  توج مسيرة  تاريخي  يوم  هو  واألربعني  اخلامس  الوطني  اليوم  إن 
تستطيع الذاكرة أن تسقطه أبداً، فهو في ذاكرة الوطن والشعب، 45 عاماً من النهضة والقوة 
والرايات  بالطموحات  الوطن زمان خصب مزدحم  ذاكرة  والعزمية واملنعة واالحتاد، وفي 
العالية، ومالمح من العمل اليومي والتاريخي، وجتربة عرفها القاصي قبل الداني وسطعت 
في محافل العالم شموساً تتجدد، وأمنيات تتحقق وفصوالً في كتاب اإلجناز ُتكتب وُتنشر 

على مسامع الدنيا، إنه يوم احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة.
نعم إنه يوم االحتاد الذي نفتخر باالحتفال به لتخليد هذه الذكرى العزيزة على نفوس أبناء 
هذا الوطن الغالي.. إن ذكرى هذا اليوم املبارك راسخة في نفوس أبناء الدولة ألنه ميثل ميالد 
وطن وميالد شعب ال يرضى بغير التميز واملركز األول في ظل قيادة رشيدة ال تدخر أي 

جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب وحتقيق رفاهيته.  
إن التالحم بني شعب دولة اإلمارات وقيادتها يتجلى في أسمى معانيه في مشاركة القيادة 
مع الشعب في أفراحه وأحزانه. إن دولة اإلمارات جتربة فريدة من نوعها في العالم متثل 
في  اإلمارات  حققته  بسيط مما  جزء  لتحقيق  والشعوب  الدول  من  الكثير  تسعى  منوذجاً 

مختلف املجاالت.
إن االحتفال بذكرى الثاني من ديسمبر متثل عرفان وتقدير شعب اإلمارات العريق جلهود 
املغفور له »بإذن الله« الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان »طيب الله ثراه« وإخوانه أعضاء 
املجلس األعلى حكام اإلمارات، وعلى نهج املؤسس أكمل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 

األعلى لالحتاد حكام اإلمارات املسيرة حتى تبوأت اإلمارات منزلة مرموقة بني األمم.
وفي املجال احلكومي كانت لرؤية ومبادرات ومتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« األثر 
مبادرات  االحتادية، وأن  والهيئات  الوزارات  أداء  التي حدثت في  النوعية  النقلة  الكبير في 
سموه كانت وال تزال دافعاً نحو مزيد من اجلد واالجتهاد في سبيل الوصول إلى أفضل 

املستويات في اخلدمات املقدمة ألفراد املجتمع.
إن عمليات البناء والتنمية والتطوير ال ميكن أن تتحقق إال في ظل وجود منظومة أمنية 
لتطوير جهاز الشرطة بالدولة من خالل وزارة  كبيراً  متكاملة، حيث أولت قيادتنا اهتماماً 
الداخلية ووضعته على سلم اهتماماتها وأولوياتها ووفرت له جميع سبل الدعم والرعاية حتى 
أصبح جهاز الشرطة في اإلمارات من أفضل األجهزة الشرطية بالعالم، وبشهادة منظمات 
وهيئات دولية متخصصة، فكانت هناك البرامج التدريبية والتأهيلية مما كان له أكبر األثر 
في خلق كفاءات عالية تواكب العصر مبا حفل به من تقدم وتطور تكنولوجي في املجاالت 
التي جعلتها  املعدات واآلليات والبرامج  الداخلية بأحدث  الشرطية كافة، ومت تزويد وزارة 
تواكب التطور وتستطيع أن تتعامل مع جميع أشكال وصور اجلرمية وحتد منها، وبفضل 
الدعم املادي واملعنوي أصبحت وزارة الداخلية مبختلف قياداتها وإداراتها العامة تقوم بدورها 

على أكمل وجه وُتسهم بفعالية في ترسيخ مسيرة األمن واألمان في ربوع الدولة. 

الفريق �صيف عبداهلل ال�صعفار 
وكيل وزارة الداخلية 

ميالد وطن

ال ير�سى اإال بالتميز

وزارة الداخلية
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إن 45 عاماً مضت على قيام احتاد إمارات اخلير والعطاء، حتققت فيها منجزات 
عمالقة في مسيرة النهضة والتطوير التي شهدتها الدولة في املجاالت كافة لترسم 
موقعها املتميز على اخلريطة العاملية، وتتسابق فيها مع الدول املتقدمة عاملياً في 

مؤشرات التنمية والتطوير. 
إن مسيرة االحتاد الظافرة متكنت من مواجهة الصعاب والتحديات وحققت إرادة 
املؤسس املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله 
ثراه« األحالم لشعب اإلمارات، في الثاني من ديسمبر عام 1971 مبعاضدة إخوانه 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات »املؤسسني األوائل«، 

إمياناً منهم بأهمية االحتاد في مسيرة شعب اإلمارات.
من  انطالقاً  لشعبنا  االستقرار  حتقيق  وإرادته  بحنكته  اخلير  زايد  واستطاع 
إميانه الراسخ بأهمية االحتاد بقوله: »إن االحتاد هو السبيل الوحيد لتحقيق األمن 
يكفل  ملواطنينا مبا  األفضل  احلياة  وتوفير  مقدراتنا  لشعبنا وحماية  واالستقرار 

مواجهة األطماع التي حتيط بنا من كل القوى املتصارعة«.
ورغم الصعوبات الهائلة التي اعترضت سبل وضع اللبنات األولى فإن إميان 
زايد بضرورة االحتاد وإمكان حتقيقه بقي ثابتاً ويتضح ذلك في قوله »االحتاد 
أمنيتي وأسمى أهدافي لشعب اإلمارات« هذه القناعة الراسخة بالوحدة هي التي 
مهدت الطريق لتحقيق احللم في أجمل صوره، وتواصلت مسيرة اخلير والعطاء 
على الوتيرة نفسها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
عمت  شاملة  تطويرية  نهضة  في  اآلخر  تلو  اإلجناز  لتحقق  الله«  »حفظه  الدولة 
البالد كلها باخلير والعطاء وإسعاد أبناء الدولة عبر توفير احلياة الكرمية لهم في 

املجاالت كافة. 
إننا نعتز باإلجنازات الكبيرة والعمالقة التي حتققت في مسيرة النهضة الشاملة 
في املجاالت كافة، السيما في املجال الشرطي واألمني، إذ عملت وزارة الداخلية 
بكل طاقاتها للفوز بالعديد من اجلوائز الدولية الرائدة، ونفذت العديد من املبادرات 
واملشروعات مبا يسهم في تعزيز األمن للجميع، جتسيداً لتوجيهات الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وانطالقاً 
من حرص سموه على مواكبة التطور واللحاق بركب احلضارة والتميز والريادة 

العاملية. 

اللواء الدكتور نا�صر خلريباين النعيمي 
األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية 

نعتز باالإجنازات

الكبرية والعمالقة
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لدولة  الوطني  اليوم  لكم  يعني  ــاذا  م  *
اإلمارات؟

غالية  ذكرى  لدولتنا  الوطني  اليوم  يعد   -
وعزيزة على قلب كل مواطن، ومقيم، ففي هذا 
اليوم بزغ فجر دولة االحتاد عام 1971، وبدأت 
التقدم  نحو  واملظفرة  الواثقة  رحلتها  خطوات 
الذي  األول  للمركز  طموحها  وولد  والتنمية 
وتكاتف  احلكيمة  قيادتها  رؤية  بفضل  حتول 
كافة  املجاالت  في  ملموس  واقع  إلى  شعبها 
جتسده »رؤية اإلمارات 2021« التي تهدف إلى 
جعل دولة اإلمارات العربية املتحدة من أفضل 

دول العالم في الذكرى اخلمسني إلنشائها.
مشاعر  من  الذكرى  هــذه  حتمله  ما  ومــع 
نتذكر  فإننا  التحدي  بــروح  ومفعمة  جياشة 
بقيادة  املؤسسني  اآلبــاء  وإجــالل  تقدير  بكل 
زايد  الشيخ  تعالى-  الله  بإذن   - له  املغفور 
الذين  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 
اجتمعت إرادتهم على الوحدة فكانت أقوى من 
بإخالص من  والتحديات وعملوا  املعوقات  كل 
أجل وطن موحد وعزيز ينعم فيه شعبه باألمن 
اإلمارات  دولة  فبنوا  واالستقرار،  والطمأنينة 

العربية املتحدة على أسس قوية وراسخة ليس 
على  أيضاً  وإمنــا  فقط،  املــادي  املستوى  على 
واحلضارية  والثقافية  االجتماعية  املستويات 

كافة.
احلضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   *
التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة؟

األربعة  العقود  خالل  إجنــازه  مت  ما  إن   -
أو  سهالً  يكن  لم  االحتــاد  عمر  من  املاضية 
ميسراً بل كان مملوءاً بالعقبات والتحديات التي 
وإخالص  عزمية  بكل  وأجدادنا  آباؤنا  واجهها 
موحداً،  عزيزاً  وطناً  لنا  تركوا  حتى  وإميــان 
من  املزيد  إلى  منا  ويحتاج  األمم  به  نباهي 
العمل واجلهد والتكاتف للحفاظ عليه وصيانة 
التهديد  مصادر  ضد  وحتصينه  مكتسباته 
واخلطر مستلهمني من اآلباء املؤسسني إميانهم 
املطلق بأن شعباً موحداً وملتفاً حول قيادته ال 
ميكن ألي تهديد أن ينال منه وال ألي حتد أن 

يوقف مسيرته نحو املستقبل.
بيومها  دولتنا  فيها  حتتفل  مرة  كل  وفي 
الوطني جند أن الكثير من اإلجنازات اجلديدة قد 
حتققت على املستويات السياسية واالقتصادية 

تلو  عاماً  كافة  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية 
اآلخر، األمر الذي يؤكد احلرص الدائم واملستمر 
القيادة الرشيدة للدولة بقيادة سيدي  من قبل 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
صاحب  وأخيه   الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
السمو  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشيخ  السمو  صاحب  وأخيهما  الله«،  »رعاه 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب 
طموحات  على حتقيق  اإلمارات،  حّكام  السمو 
شعب اإلمارات والوصول إلى أقصى معّدالت 
الدولة  بناء  الشاملة واستكمال مسيرة  التنمية 
الله  بإذن   - له  املغفور  أركانها  أّسس  التي   -
تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفق 

أرقى املستويات العاملية.
إن دولتنا اليوم قد حققت الكثير من املكتسبات 
تتبوأ مكانة مرموقة في  التي جعلتها  العظيمة 
الساحة الدولية وأصبحت مبعث فخر واعتزاز 
كل  على  يفرض  الذي  األمر  اإلماراتيني،  لكل 
مواطن أن يكون مسؤوالً عن احلفاظ على هذه 

اللواء الركن اخلييلي: االإمارات حققت الكثري 

من املكت�سبات العظيمة التي جعلتها تتبواأ 

مكانة مرموقة يف ال�ساحة الدولية

اأكد �شعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون 

اجلن�شية واالإقامة واملنافذ باالإنابة اأن وزارة الداخلية و�شلت اإىل م�شتويات 

عاملية متقدمة، باحلفاظ على مكت�شبات االأمن واال�شتقرار التي تنعم بهما دولة 

اأمنًا وا�شتقرارًا، باعرتاف  البلدان  اأكرث  لتكون من  املتحدة،  العربية  االإمارات 

املنظمات والهيئات واملوؤ�ش�شات واملحافل الدولية، وذلك ترجمة لروؤية القيادة 

العليا التي وفرت الدعم للموؤ�ش�شة ال�شرطية، وحتفيزها على مواكبة اأحدث 

وزارة  اإن   »999« مع  ال�شرطة، وقال يف حواره  التطورات واالبتكارات يف عمل 

الداخلية �شهدت تطورًا كبريًا خالل ال�شنوات املا�شية من اأجل حتقيق درجة 

عالية من االأمن مبا جعل دولة االإمارات �شمن اأكرث الدول اأمنًا يف العامل، وال 

لكل  واال�شتجابة  الدائم  والتطوير  التميز  عن  البحث  يف  جهدًا  الوزارة  تاألو 

والرقي.  التقدم  من  املزيد  اأجل  من  االأمني  العمل  مبعايري  واالرتقاء  جديد، 

واإليكم احلوار.

حوار/ خالد الظنحاين

حوار
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املكانة العالية وأن يعمل على تعزيزها.
الداخلية في مواكبة  * كيف جنحت وزارة 

هذه النهضة؟
مستويات  إلى  الداخلية  وزارة  وصلت   -
األمن  مكتسبات  على  باحلفاظ  متقدمة،  عاملية 
واالستقرار التي تنعم بها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً، 
واملؤسسات  والهيئات  املنظمات  باعتراف 
القيادة  لرؤية  ترجمة  وذلك  الدولية،  واحملافل 
الشرطية،  للمؤسسة  الدعم  وفرت  التي  العليا 
التطورات  ــدث  أح مواكبة  على  وحتفيزها 

واالبتكارات في عمل الشرطة.
وحتسني  الداخلية  وزارة  تطور  يكن  ولم 
وجودة خدماتها وليد صدفة، بل نتاج ملجهودات 
الشيخ  سمو  الفريق  بقيادة  الشرطية  القيادة 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية، التي جنحت في توظيف 
وخطط  مبادرات  تنفيذ  في  اإلمكانات  جميع 
الشرطية  املؤسسة  واستراتيجيات  وبرامج 
التي تتوافق مع رؤى احلكومة االحتادية، في 
والتصدي  اخلدمات  جــودة  وتطوير  حتسني 
على  واملقيمني  املواطنني  وحتفيز  للجرمية، 

الشراكة املجتمعية مع الشرطة.
واستطاعت وزارة الداخلية إن حتقق قفزات 
معامالت  إجنــاز  وسرعة  تسهيل  في  نوعية 
خدماتها  على  للحصول  واملقيمني  املواطنني 
ويفخر العاملون في وزارة الداخلية مبنجزاتهم 
الدعم  إلى  تعود  التي  ومبادراتهم  ومسيرتهم 
مّكنها  نحو  على  مؤسستهم،  به  حتظى  الذي 
النابع  النهوض مبسؤولياتها وأداء دورها  من 
وحماية  األمن  على  احلفاظ  في  رسالتها  من 
لدى  والطمأنينة  الثقة  وتعزيز  االستقرار، 
أفراد املجتمع باعتبار هذه املكتسبات مسؤولية 

جماعية.
* كيف تواكب استراتيجيتكم استراتيجية 

احلكومة االحتادية؟
شاملة  استراتيجية  خطة  وضعنا  لقد   -
محدد  زمني  إطــار  وفــي  وواضحة  ومركزة 
وبرنامج تنفيذي معلوم وقد راعينا في خطتنا 
ومستنداً  موضوعيا  اخلطة  مشروع  يكون  أن 
استراتيجية  مع  ومتناغماً  قوية،  أسس  إلى 
احلكومة االحتادية وهي منطلقة ومستندة إلى 
األهداف االستراتيجية للخطة االحتادية للدولة 
والتي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة املستدامة، 
املعرفة  على  املبني  االقتصاد  نحو  واملتجهة 

وتعزيز مقومات مجتمع املعرفة.
* ماهي برأيكم أبرز إجنازات الوزارة خالل 

العام املاضي؟

- شهدت وزارة الداخلية تطوراً كبيراً خالل 
السنوات املاضية من أجل حتقيق درجة عالية 
من األمن مبا جعل دولة اإلمارات ضمن أكثر 
الدول أمناً في العالم، وال تألو الوزارة جهداً في 
البحث عن التميز والتطوير الدائم واالستجابة 
لكل جديد، واالرتقاء مبعايير العمل األمني من 

أجل املزيد من التقدم والرقي.
استراتيجية  وفق  الداخلية  وزارة  وتعمل 
الدولة  خطة  من  ورؤيتها  إطــارهــا  تستمد 
اخلدمات  توفير  من  الداخلية  وزارة  ومتكنت 
وبأعلى  واملقيمني  املواطنني  جلميع  األمنية 
أحدث  ومواكبة  واألداء  الكفاءة  مستويات 
التكنولوجيا  عالم  في  واملتغيرات  املستجدات 

ومكافحة اجلرمية.
كبير  عاملي  بتقدير  اإلمــارات  حظيت  وقد 
وحققت مركزاً متقدماً عاملياً في األمن والسالمة، 
عن  الصادرة  املؤشرات  من  العديد  وصنفت 
خالل  اإلمــارات  دولة  دولية  وهيئات  منظمات 
أمنا  األماكن  أكثر  أحد  بأنها  املاضية  السنوات 
وسلماً من بني الدول التي تشكل منطقة الشرق 
املؤشرات  أن  إفريقيا، واعتبر  األوسط وشمال 
األمن  جانب  في  اإلمــارات  عليها  حازت  التي 

والسالمة تتوافق مع املعايير العاملية.
ارتكاب  معدالت  أن  كافة  املؤشرات  وتؤكد 
اجلرائم في اإلمارات أقل، وبنسب كبيرة جداً، 
عن معدالت )متوسطات( األمان العاملية احملددة 
مبكافحة  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  قبل  من 

املخدرات واجلرمية.
سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  كان   *
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالتأكيد الفضل 

األكبر في حتقيق هذه اإلجنازات، ماهو رأيكم؟
إجنــازات  من  الداخلية  وزارة  حتققه  ما 
عديدة وفي املجاالت كافة يعد انعكاساً حقيقياً 
لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
لتطوير  واملستمرة  احلثيثة  ومتابعته  الداخلية، 
لديه  فسموه  عــام،  بوجه  ــوزارة  ال في  األداء 
إميان راسخ بحتمية العمل على توفير بيئة عمل 
وزارة  بخدمات  واالرتقاء  ومستقرة،  صاحلة 

الداخلية  املقدمة للجمهور.
وليدة  ليست  الداخلية  وزارة  إجنــازات  إن 
الصدفة، وإمنا جاءت نتيجة متابعة وتوجيهات 
التميز، واحملافظة  لتحقيق  مستمرة من سموه 

عليه بشكل دائم.
* ما تقييمكم للوضع األمني للدولة في ظل 
التطورات واملتغيرات املتسارعة التي تشهدها 

املنطقة؟
باألمن  ننعم  ــارات  اإلمـ ــة  دول في  نحن   -
باألحداث  مليء  عالم  ظل  في  واالســتــقــرار 
شــهــادة ممن  ليست  وهــذه  ــات  واالضــطــراب
يعيشون في الدولة فقط، بل هي ضمن شهادات 
واعترافات دولية من منظمات متخصصة، وهو 
الذي يدفع بعناصر الشرطة لبذل املزيد  األمر 
من اجلهود في سبيل احملافظة على هذه املكانة 
العاملية، وحالة االستقرار األمني في دولتنا لها 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  كبير  أثر 
العاملية  والتجارة  االستثمارات  واستقطاب 

والسياحة.
املسؤوليات  من  باملزيد  علينا  يلقي  وهــذا 
واألعباء للحفاظ على هذا اإلجناز الكبير، وبذل 
واالستقرار،  األمن  لتوفير  اجلهود  من  املزيد 
وصورها  أشكالها  بكافة  اجلرمية  ومكافحة 
شرائح  مختلف  نفوس  في  الطمأنينة  وبــث 
املجتمع، وإن أجواء األمن واألمان التي ننعم بها 
جاءت بفضل الله أوالً وباهتمام ودعم ورعاية 
على  الشرطية  قيادتنا  وحرص  العليا،  قيادتنا 
وسالمة  أمن  حلماية  الشرطي  األداء  تطوير 

الوطن، واستقراره.
ملنتسبي  وأمانيكم  توجيهاتكم  ماهي   *

الشرطة في اليوم الوطني؟
األمن  حالة  من  اليوم  به  ننعم  ما  إن   -
واالستقرار يعتبر مفخرة حقيقية لكل منتسب 
الدافع  مبثابة  األمــر  وهــذا  الداخلية،  ــوزارة  ل
املزيد  لبذل  الداخلية  وزارة  ملنتسبي  واحلافز 
من اجلهود للحفاظ على هذا اإلجناز وادعوهم 
إلى  للوصول  كفاءتهم  ورفع  قدراتهم  لتطوير 
في  ــارات  اإلم دولــة  تكون  لكي  أعلى،  مراتب 

مصاف الدول املتقدمة.

نحن في دولة 

االإمارات ننعم باالأمن 

واال�ستقرار في ظل 

عالم مليء باالأحداث 

واال�سطرابات
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الوكيل  املنهالي  العوضي  محمد  اللواء  أكد 
اليوم  أن  املساندة  واخلدمات  للموارد  املساعد 
الكثير  يعني  العربية  اإلمــارات  لدولة  الوطني 
السعيد،  واحلاضر  العريق،  املاضي  نرى  ففيه 
كل  يشعر  مناسبة  وهو  املشرق،  واملستقبل 
مبسيرة  واالعــتــزاز،  بالفخر  بها  اإلماراتيني 
التي  والبناء  واحملبة  واخلير  والتطوير  العطاء 
تعالى  الله  بــإذن  له  املغفور  دعائمها  أرســى 
الله  »طيَّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

ثراه« باعث نهضتنا ومؤسس دولتنا احلديثة.
الشعور  فيه  يتجدد  ــوم  ي ــه  إن ــاف،  وأضـ
الرشيدة،  وقيادتهم  اإلماراتيني  بني  بالتالحم 
ويأتي االحتفال باليوم الوطني الـ45 لهذا العام 
اإلجنــازات  واعتزاز  افتخار  بكل  نرى  ونحن 
التي حمل رايتها سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، ومن حوله إخوانه أعضاء املجلس األعلى 
حكام اإلمارات، واهتمام ورعاية سيدي صاحب 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
الرجال  بهمة  املسيرة  لتمضي  العهود،  وأولياء 
مسيرة  لتكون  قيادته،  حول  يلتف  وبشعب 
االحتاد من أرقى األمثلة التي جتّسدت جتربة 
السنني  بعشرات  الزمن  تسابق  لدولة  فريدة 
الدول  مصاف  في  مرموق  مكان  لها  ليكون 

األكثر تطوراً وتقدماً.
باليوم  االحتفال  أن  املنهالي  اللواء  وذكــر 
الوطني ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل هي 
فرصة لتعزيز الوالء للقيادة الرشيدة، والتأكيد 
على أن بناء األوطان يقوم على سواعد األبناء 
بالله، وبالوطن وأعطت  املخلصني لقيادة آمنت 
العطاء، وللتأكيد على  لشعبها في أروع صور 
مبسيرة  وتفخر  حتتفي  اإلمـــارات  ــة  دول أن 
اإلجنازات العمالقة وتؤكد عزميتها على صيانة 
أدنى  بال  وهو  اإلجنــازات،  وحماية  املكتسبات 

شك مفخرة لكل اإلماراتيني.
نهضة حضارية 

أن  كله شهد  العالم  إن  املنهالي  اللواء  وقال 
ما حتقق في دولة اإلمارات العربية املتحدة هو 

معجزة بكل املقاييس، وإجنازات حتققت بفضل 
وضعوا  قــادة  يبذلها  التي  العمالقة  اجلهود 
املعالم بأن تكون  أعينهم رؤية واضحة  نصب 
العالم  دول  أفضل  من  واحدة  دائماً  اإلمــارات 
ويؤمنون بأن سعادة شعوبهم وتوفير أقصى 
درجات الرفاهية والعيش الكرمي يجب أن تكون 
التركيز  كان  هنا  ومن  األولويات،  مقدمة  في 
على االستثمار في اإلنسان، قناعة بأن املوارد 
البشرية املؤهلة واملدربة والسعيدة هي الدعامة 
األساسية في جهود التطوير والتنمية والنهوض 

بالدولة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
وأشار الى إن مسيرة التطوير الشاملة التي 
تشهدها دولة اإلمارات لم ولن تتوقف عند ما 
لتحقيق  بل ستسعى  مت حتقيقه من جناحات، 
للموارد  الفعال  التخطيط  خــالل  من  املزيد 
وتعزيز  الكفاءات  أفضل  وتوفير  البشرية، 
وعلى  القادة  يؤكد  حيث  الوظيفي،  الرضا 
مختلف املستويات أنه البد من التطلع إلى املزيد 
من النجاحات من أجل تعزيز صورة اإلمارات 
كافة  املجاالت  في  التميز  من  املزيد  وحتقيق 
واالرتقاء  املجاالت،  كل  تنمية  على  تركز  التي 
مبستوى املعيشة إلى أرفع املستويات العاملية، 
وهذا ال يتحقق إال من خالل التخطيط والتقييم 
واملتابعة، واألخذ بعني االعتبار استطالعات رأي 
املعنيني والتقييم املستمر لألداء وتبني املشاريع 
واملبادرات التي تعزز من األهداف االستراتيجية 
تلك  أن  اإلمارات  دولة  في  نؤمن  ألننا  للدولة، 
اإلجنازات هي ثمرة جهود كبيرة لقيادة تعطي 
بال حدود، وتؤمن بأن سعادة شعبها، وتأمني 
سبل احلياة الكرمية، هو ما يخلق تلك الصورة 
الرائعة من التالحم والتطلع إلى املستقبل بخطى 

واثقة.
 متيز 

واخلدمات  للموارد  املساعد  الوكيل  واعتبر 
املساندة أن التميز هو أحد قيم وزارة الداخلية 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، والذي تعمل 
على ترسيخ ثقافته وتعزيزه مع املعنيني كافة، 
وأصبح التميز واحلرص عليه جزءاً من العمل 
العمل  النزاهة،  إلى  إضافة  للوزارة،  اليومي 

بروح الفريق، الوالء والعدالة، وحترص الوزارة 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  بقيادة 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، على وضع خطط طموحة للوصول إلى 
مع  يتواءم  الريادة مبا  دائماً وحتقيق  األفضل 
رؤية الدولة ومواكبة أفضل املمارسات العاملية 
الطابع  ذات  باملؤشرات  واالهتمام  وأرقاها 
كافة  اإلمكانيات  توفير  مجال  في  التنافسي 
األمن  بتعزيز مسيرة  الكفيلة  املوارد  وتسخير 
تقدمي  على  دائم  بشكل  والعمل  واالستقرار، 
أفضل اخلدمات وتعزيز الشراكات مع اجلهات 
واخلطط  املبادرات  أفضل  لوضع  واملؤسسات 
للوصول إلى أفضل مستويات األداء، كما تسعى 
وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة إلى اعتماد أفضل 
حكومة  استراتيجية  مع  تتوافق  التي  اآلليات 
دولة اإلمارات وتوظيف رؤية احلكومة لتكون 
واجلهات  األجهزة  مقدمة  في  الداخلية  وزارة 
اخلدمية األكثر متيزاً، من خالل مواكبة أفضل 
التقنيات واألنظمة املستخدمة في قطاعات األمن 
واالبتكار  السعادة  مفهوم  ولتعزيز  واخلدمات 
وقطعت  ــارات  اإلم دولــة  حكومة  تبنتها  التي 
وزارة  أن  كما  طويلة،  أشواطاً  املجال  هذا  في 
الداخلية تؤمن بأن التطوير ال ميكن له أن يقف 
عند مرحلة معينة، بل البد من حتفيز اجلهود 
االحتياجات  مع  يتماشى  مبا  واإلمكانيات 
الوقت  في  الواسع،  التطوير مبعناه  ومتطلبات 
الذي تعي فيه وزارة الداخلية بأن النجاح في 
البيئة  األمن واألمان هو  يعزز من كون  األداء 
الصناعة  قطاعات  وتنمية  احلاضنة لالستثمار 
األمثل  األداة  املجاالت، وهي  والتطوير في كل 
لتوفير تلك املتطلبات في إطار العمل على تعزيز 
احترام حقوق اإلنسان مبا يتماشى مع األعراف 

واملواثيق الدولية. 
خطط استراتيجية

نهجاً  الوزارة  لدى  إن  املنهالي:  اللواء  وقال 
التطوير  واستدامة  استمرارية  في  واضحاً 
االستراتيجية  األهــداف  يخدم  مبا  املؤسسي 
دولة  تكون  أن  في  الـــوزارة  ــة  ورؤي للدولة 
أمناً وسالمة،  العالم  أفضل دول  اإلمارات من 

اللواء املنهايل: اليوم الوطني هو مفخرة 

لالإماراتيني وتعزيز مل�سرية التنمية والتطوير

اإعداد: لرا الظرا�صي

حوار
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ويعزز من رسالتها في أن تعمل بكفاءة وفاعلية 
لتعزيز جودة احلياة ملجتمع اإلمارات من خالل 
تقدمي خدمات األمن واملرور واإلقامة وضمان 
األهداف  وتتنوع  واملمتلكات  األرواح  سالمة 
الداخلية  لوزارة  االستراتيجية  للخطة  العامة 
واملهام  اخلــدمــات  من  يجعل  ــذي  ال بالشكل 
األمثل  املستوى  التي تقدمها في  واملسؤوليات 
دائماً، من خالل اعتماد املبادرات واخلطط التي 
تواكب أحدث األنظمة والتقنيات املستخدمة في 
تواكب  التي  األمنية،  واخلدمات  األمن  قطاع 
اإلمــارات  دولــة  حكومة  واستراتيجية  رؤيــة 
تستهدف  التي  ومبادراتها  املتحدة  العربية 
اإلنسان وفق أعلى املعايير واملواصفات بهدف 
منها  والوقاية  األمن ومواجهة اجلرمية  تعزيز 
في  االستثمار  على  والتركيز  األول،  املقام  في 
املوارد البشرية والعمل على تطوير إمكانياتها 
لتؤدي  العلمية  النظريات  بأحدث  وتزويدها 
مهامها وواجباتها على الوجه األمثل وفق أعلى 
مستويات اجلودة، واالرتقاء مبستوى التحصيل 
وزارة  ملنتسبي  واملهني  والتخصصي  العملي 
الداخلية من مختلف املستويات، وتركز األهداف 
االستراتيجية لوزارة الداخلية على تعزيز األمن 
والوصول  الطرق  أمن  وضبط  واالستقرار 
الدفاع  إلى أعلى مستويات السالمة في قطاع 
املدني، والوقوف على أعلى درجات االستعداد 
على  والعمل  والكوارث  لألزمات  واجلاهزية 
تعزيز ثقة اجلمهور، باإلضافة إلى االستخدام 
اخلدمات  وتقدمي  األمنية  للمعلومات  األمثل 
والنزاهة  الشفافية  درجات  أعلى  وفق  األمنية 

والكفاءة. 
مواكبة

استراتيجية  مواكبة  كيفية  خصوص  وفي 
وزارة الداخلية الستراتيجية احلكومة االحتادية، 
أكد اللواء املنهالي أن وزارة الداخلية تركز في 
واإلمكانيات  املــوارد  توظيف  على  مبادراتها 
واألمان  باألمن  يتعلق  ما  كل  تنفيذ  أجل  من 
بحرفية  االحتادية  احلكومة  استراتيجية  في 
عالية وتقدمي خدمات بأعلى مستويات اجلودة 
واآلليات  واخلطط  املبادرات  اعتماد  خالل  من 
الكفيلة بتطبيق استراتيجية احلكومة االحتادية 
في قطاع الداخلية وتعزيز األمن واألمان، برؤية 
واضحة تعتمد االستفادة من جتارب اآلخرين 
حتى  واملنهجيات  السبل  أفضل  عن  والبحث 
بأقصى  بدورها  القيام  الداخلية  لوزارة  ميكن 
املكتسبات  حلماية  والفاعلية  الكفاءة  درجات 
واإلجنازات وترجمة رؤية القيادة الرشيدة في 

حتقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.
الداخلية  وزارة  إجنازات  وأهم  أبرز  وحول 
للموارد  املساعد  الوكيل  قال  2016م  عام  في 

حققت  الداخلية  وزارة  إن  املساندة  واخلدمات 
العديد من اإلجنازات التي جاءت لترجمة رؤية 
القيادة الرشيدة وتطلعات سيدي الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
تلك  أهم  ومن  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
اإلجنازات حتقيق وزارة الداخلية املركز الرابع 
في تصنيف كفاءة األجهزة األمنية والشرطية 
نوعية  نقلة  يعتبر  والذي  العالم،  على مستوى 
مهمة في مسيرة العملية األمنية على مستوى 
تخطو  األمنية  املسيرة  أن  على  ودليالً  املنطقة، 
بخطى واثقة، في ظل التوجيهات السديدة من 
في  وسعاً  تدخر  لم  والتي  الرشيدة،  القيادة 
واإلجناز  األمن  رفعة  إلى  يؤدي  ما  كل  عمل 

العاملي الذي حتقق لوزارة الداخلية يأتي مواكبة 
لدعم القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات، وحرص 
اجلميع على الوصول ألرقى معايير اجلودة في 

مجال خدمات الشرطة األمنية.
واإلجناز هو واحد من العديد من اإلجنازات 
يعتبر  والــذي  الداخلية،  وزارة  حققتها  التي 
أعلى  تنفيذ  في  متواصل  وعمل  جلهود  ثمرة 
الذي  واالبتكار  مستويات اجلودة واالحترافية 
اعتمد ثقافة متأصلة لدى أجهزة وزارة الداخلية 
واستراتيجية الوصول إلى اآلفاق العاملية الذي 

وضعته الوزارة في مقدمة أولوياتها.
ما مت حتقيقه  أن كل  املنهالي  اللواء  واعتبر 
ترجمة  كان  الداخلية  وزارة  في  إجنازات  من 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  لرؤية 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وما يوليه ألجهزة الوزارة من اهتمام 
ومتابعة ورعاية مستمرة من أجل تعزيز ثقافة 
أجهزة  لتكون  دائم،  بشكل  واالبتكار  التطوير 
خالل  من  املقدمة،  في  دائماً  الداخلية  وزارة 
وجودة  العاملية  مستويات  أرقى  إلى  الوصول 
احلضارية  الصورة  من  تعزز  التي  اخلدمات 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وتركيز سموه 
وتطوير  والتميز  االبتكار  على  التشجيع  على 
إمكانيات ومهارات العاملني في وزارة الداخلية 
وفق أرقى النظريات العاملية في تشكيل موارد 
وفق  والتطوير  العطاء  على  قادرة  وإمكانيات 
رؤية املؤسسة التي ينتمي إليها منتسب القوة، 
الدائمة  ومتابعته  الدائم  سموه  لتشجيع  وكان 
األثر الكبير في تشجيع الكفاءات على االبتكار 

واإلبداع في ميادين العمل األمني كافة.
على  املنهالي  اللواء  متنى  اللقاء  ختام  وفي 
جميع منتسبي وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة 
مستوى  على  دائماً  يكونوا  أن  ــارات  اإلم في 
املسؤولية في أداء الواجب، والعني التي ال تنام 
من أجل أداء املهام والواجبات األمنية والشرطية 
إطار من  للجمهور في  كافة، وتقدمي اخلدمات 
وقيادته  للوطن  ــوالء  وال والنزاهة  الشفافية 
لوزارة  ممثل  خير  دائماً  وليكونوا  الرشيدة، 
القانون  تطبيق  في  اإلمارات  ولدولة  الداخلية 
واستقراراً،  أمناً  أكثر  أجل مجتمع  من  والعمل 
تعكس  والتي  بامتياز،  الوطنية  املناسبة  وبهذه 
املعطاء  االحتــاد  مبسيرة  اإلمــارات  أبناء  فخر 
أعطانـــا  كم  تذكروا  لهم  ــول  وأق واخلــيــرة، 
أن  واجباً  علينا  وأن  خير  من  احلبيــب  وطننا 
وكفاحكم  بجهدكم  الفضل  هذا  بعض  تــردوا 

وتضحياتكم.
وختاماً أود أن نؤكد لقيادتنا الرشيدة بأننا 
دائماً على العهد وعند الوعد الرجال الصادقني 
ورجالها  واحملــبــة  اخلير  ــارات  إمـ أجــل  مــن 

املخلصني.

اإنجازات وزارة 

الداخلية هي ترجمة 

اأمينة لروؤية �سمو وزير 

الداخلية وتطلعات 

القيادة الر�سيدة
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إن االحتفال هذه األيام باليوم الوطني اخلامس واألربعني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة يأتي في الوقت الذي تعيش حالة من النجاحات واإلجنازات الكبرى في 
جميع املجاالت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اَل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما 

أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات.
بيومها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عام حتتفل  كل  من  ديسمبر  شهر  في 
واملتجدد سواء  الكبير  اإلجناز  بطعم  يكون  ما  دائماً  احتفال  وهو  املجيد  الوطني 
أو في  الداخل  التنمية في  الذي تتمتع به برامج  على مستوى األمن واالستقرار 
مجال السياسة اخلارجية احليوية والثرية والنشطة، كما أنه احتفال مبلحمة وطنية 
إماراتية في العمل والطموح في إطار الوحدة التي بدأت منذ الثاني من ديسمبر من 
عام 1971 ووضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة في مكانها الذي تستحقه بني 
األمم وموقعها املميز على اخلريطة العاملية وجعلتها منوذجاً لتجربة تنموية رائدة 
في محيطيها اإلقليمي والدولي يشار إليها بالبنان، وتتطلع دول كثيرة حول العالم 

إلى التعرف عليها واالستفادة منها والسير على خطاها. 
كل عام ميّر تنهي اإلمارات عاماً من العمل اجلاد واملخلص من أجل رفعة الوطن 
وتنميته وتقدمه، وتبدأ عاماً جديداً بطموحات جديدة ال حتدها سقوف وال حتصرها 
حدود، ألن املسيرة اإلماراتية حلقات متصلة من النجاحات التي ال تتوقف.. وكل 
الواضحة  رؤيتها  لها  مخلصة  قيادة  من  وإمنا  فراغ،  من  يأت  ولم  يأتي  ال  ذلك 
للحاضر واملستقبل وتضع مصلحة بلدها وشعبها في قمة أولوياتها ومن تفاعل 
خالق بني القيادة والشعب يعتبر إحدى السمات الرئيسة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة ومصدر استقرارها وأمنها وتنميتها، ومن إميان مطلق بالوحدة التي أرسى 
الله تعالى« الشيخ زايد بن سلطان آل  القائد املؤسس املغفور له »بإذن  دعائمها 
نهيان »رحمه الله« ومن تخطيط علمي دقيق واستشراف مستمر للمستقبل في إطار 

هدف التنمية املستدامة الذي تعمل قيادتنا الرشيدة على حتقيقه.
يحق للمواطنني اإلماراتيني في اليوم الوطني اخلامس واألربعني الفخر مبا حتقق 
من إجنازات على أرض الوطن العزيز والفرح مبا تشهده دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من وحدة واستقرار وجبهة داخلية قوية ومحصنة في مواجهة التحديات، 

والتفاؤل باملستقبل املشرق الذي ينبلج من احلاضر املزدهر.

اللواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي 
مفتش عام وزارة الداخلية 

احتفال مبلحمة

وطنية اإماراتية
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

Asa'ad Sha'ab

بمناسبة اليوم الوطني ال45
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إن االحتفال باليوم الوطني الـ »45« مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً جتسد 
له  املغفور  املتحدة، بقيادة  العربية  بتاريخ قيام احتاد دولة اإلمارات  اعتزازنا 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه«، كما يعكس 
للعالم قوة تالحم قيادة الدولة الرشيدة بشعبها العظيم، ذلك التالحم الذي أسهم 

في رفعة الوطن وتقدمه وتفرده في مناحي احلياة كافة.
إن دولة اإلمارات بنهج القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وبالفكر املستنير لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الله«، وهمة وإقدام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
السمو  أصحاب  وإصرار  وعزم  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
الشيوخ أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وأولياء عهودهم األوفياء 
رت كل إمكانياتها خلدمة املواطن، وبذلت كل  متكنت من تطوير مواردها، وسخَّ
أبنائها  تسليح  إلى  واألمان، وعمدت  األمن  من  واحة  اإلمارات  طاقاتها جلعل 
هذه  على  يحيا  من  لكل  الكرمي  الرغد  العيش  أوجه  وتوفير  واملعرفة،  بالعلم 
األرض الطيبة كي يؤدي دوره في دفع مسيرة التنمية التي تزخر بها الدولة في 

شتى املجاالت بكفاءة واقتدار.
مسؤولياتها  خالل  من  الداخلية،  بوزارة  املدني  للدفاع  العامة  القيادة  إن 
املجتمعية حترص دائماً على جتسيد هذا اليوم التاريخي في مختلف إداراتها 
على مستوى الدولة، تعزيزاً للهوية اإلماراتية، وتعبيراً صادقاً عن الثقة الكاملة 
للبالد  وحققت  االحتادية،  املسيرة  ترسيخ  على  عملت  التي  الرشيدة  للقيادة 

جناحات ومنجزات هائلة تبوأت بها مكانة مرموقة بني دول العالم. 
ندعو الله أن يحفظ اإلمارات وينعم عليها بنعمة األمن واألمان واالستقرار، 
الدرع احلامي والداعم لرفعة  ويحفظ لشعبها قيادته الرشيدة التي هي دائماً 
التميز  املواطنون طريق  به  يتلمس  الذي  والنبراس  الوطن وصون مكتسباته، 

والرقي.

اللواء جا�صم حممد املرزوقي 
 قائد عام الدفاع املدني في وزارة الداخلية 

االإمـــــــارات

واحة االأمن واالأمان



33

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

Untitled-7.indd   18 11/27/16   1:21 PM



34

اإلمارات  لدولة  الوطني  اليوم  قلوبنا جميعاً، وهي  األيام مناسبة عزيزة على  تطل علينا هذه 
العربية املتحدة، الذي نحتفل بذكراه اخلامسة واألربعني، لنستعرض ونستذكر ما مت إجنازه خالل 
أربعة عقود ونيف من الزمان، فشريط األحداث حافل بالذكريات، حيث إن للتأسيس ذكراه اخلالدة، 
وللتوحيد ذكريات وقيادات شامخة وعبراً، وللبناء مسيرة وإجنازات يشهد لها القاصي والداني، 
واحدة  بوتقة  في  إذا صهر  ذلك  كل  لها،  ال حدود  تطلعات  وللمستقبل  زخماً،  للحاضر  أن  كما 
جتلى سبب اهتمامنا الكبير باليوم الوطني وجتديد تأمله واستحضاره كل عام، لكي تتذكر األمة 
منجزاتها وتقّوم مسيرتها وحتدد إيجابياتها وسلبياتها، وتخطط بعزم وإصرار لتطوير كل ما هو 
إيجابي وإصالح كل ما هو سلبي، وتضع اخلطط املناسبة والبرامج التي يحتاج إليها مستقبلها 
التقدم وفق رؤى  العلم واملعرفة، وتصنع  للنجاح أسس راسخة وقوية تقوم على  حتى تصبح 

واستراتيجيات واضحة.
كما تستحضرنا في هذه األيام أيضاً مناسبة أخرى ال تقل في أهميتها عن اليوم الوطني في 
هيبتها وعظمتها أال وهي »يوم الشهيد«، التي ارتبطت باليوم الوطني للدولة ارتباطاً وثيقاً، ألنها 
سطرت بدماء الشهداء من أبناء هذا الوطن الغالي وهم يدافعون عن احلق ونصرته، فبدماء الشهداء 
تصنع األوطان وترتفع الرايات خفاقة، ويسود األمن واالستقرار والسالم، وهؤالء الشهداء هم 
أحياء فينا وفي ضمائر األجيال القادمة، لتقتدي بهم حتى يبقى الوطن شامخاً، عزيزاً، منيعاً في 
أجلها  من  التي ضحى  القيم  نعرف  الوطن  هذا  أبناء  ونحن  عليه،  االعتداء  يحاول  من  كل  وجه 
شهداؤنا ودافعوا عنها بدمائهم، وهي احلفاظ على أهلنا وعرضنا وديننا، وإحقاق احلق ونصرة 
تزيدنا فخراً  التي  النبيلة واإلنسانية  القيم  إلينا، وتلك هي  أشقائنا ومن هم بحاجة  املظلوم من 
واعتزازاً بشهدائنا األبرار، وجتعلنا نتذكرهم ونخصص لهم يوماً نحتفل به في كل عام، وجنعل 

منه نبراساً يضيء الدرب نحو الغد املشرق بإذن الله.
ونحن إذ نتذكر في هذه األيام هاتني املناسبتني العظيمتني، ال ننسى املآثر والتضحيات التي سبقنا 
إليها عظماؤنا الذين خلدهم التاريخ، املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
الوالد واملؤسس، وأخوه املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما 
قادة االحتاد، الذين بفضلهم أصبحت هذه الدولة، أمة لها مرتكزاتها ومقوماتها احلضارية من تعليم 
وصحة وأمن واقتصاد متني، أفرزت جميعها مجتمعاً متعلماً ومتطوراً، وأصبح لهذه الدولة مكانة 
عالية وريادة على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة، من هنا كان لزاماً علينا 
أن نذكر أجيالنا القادمة كيف كانت هذه البالد قبل االحتاد، وكيف أصبحت بفضل أولئك العظماء، 
دولة لها كيان مرموق ومكانة عاملية، وحجم التضحيات التي قدموها حتى يوفروا لشعبهم احلياة 

الكرمية املستقرة التي ينعمون بها اليوم والتي تغبطنا عليها األمم كافة.
لقد سارت قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات، وأولياء عهودهم –حفظهم الله جميعاً- 
على درب عظمائنا األوائل في تعزيز مكانة هذا الوطن الغالي في هذا العالم وحرصوا على أن 
يكون االحتاد عنوان جميع املبادرات والغايات التي تكفل تقدمنا ونهضتنا الشاملة، وحفظوا العهد 
واألمانة واملكتسبات التي صنعها الرواد السابقون، وعملوا على تطوير كل ما يحتاج إلى تطوير من 

دون املساس باألصل واألساس وهذا مازاد البناء قوة وعظمة وأعطاه مكانته بني األمم.
في ختام هذه الكلمة.. أسأل الله تعالى أن يرحم قادتنا األوائل الذين رحلوا عن هذه الدنيا، 
التحديات  كل  ومواجهة  املباركة،  املسيرة  هذه  ملواصلة  الرشيدة  لقيادتنا  والقوة  املنعة  ويعطي 
التي قد تعترضها، ويرحم شهداءنا األبرار ويشملهم بواسع رحمته، وأن يحفظ جنودنا البواسل 

املرابطني على أرض املعركة، ويصونهم من كل مكروه ليكونوا درعاً حامياً للوطن. 
وكل عام ووطننا وقادتنا وشعبنا بخير.

الفريق �صاحي خلفان متيم 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي 

للتاأ�سي�س ذكراه اخلالدة ..

وللتوحيد ذكريات وقيادات �ساخمة

قيادات �شرطية
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لليوم  واألربــعــني  اخلامسة  الــذكــرى  في 
لهذا  واإلخالص  الوالء  جندد  املجيد،  الوطني 
وأرفــع  الرشيدة،  ولقيادتنا  الغالي  الوطن 
مقام  إلى  والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وإلى  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل 
مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 
الله« وإلى  الوزراء، حاكم دبي »رعاه  مجلس 
آل  ــد  زاي بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان، 
للقوات املسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو 
الشيوخ أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام 
اإلمارات، وإلى شعب اإلمارات الكرمي وجميع 

املقيمني على أرض هذه الدولة املعطاء.
من خالل احتفالنا بذكرى قيام دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ُنعبّر عن اعتزازنا وفخرنا مبا 
كرمية  وحياة  مضيئة  صفحات  من  حتقق 
حتققت  متسارعة  ونهضة  مرموقة،  ومكانة 
جميع  في  الدولة  ملواطني  الرفاهية  خاللها 
والتعليمية  واالقتصادية  االجتماعية  املجاالت 
والصحية واألمنية وغيرها، بفضل التوجيهات 
احلكيمة واملتابعة احلثيثة من قيادتنا الرشيدة 
، حتى أصبحت دولتنا أمنوذجاً يقتدى به على 

املستويني اإلقليمي والدولي.
زايد  بدأها  مسيرة  ثمرة  كــان  ذلــك  كل 
الشيخ  السمو  اليوم صاحب  وراشد ويكملها 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه 
الله«، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام 
عمل  مبنهجية  احلكومة  وترسخها  االمارات، 

واستراتيجية طموح.
مواصلة  على  وشعبنا  قيادتنا  نعاهد  إننا 
عرفاناً  واألمان،  األمن  لتعزيز  واجلهد  العطاء 
في  غرسوا  الذين  املؤسسني  ــاء  اآلب ــدور  ب
وترسيخ  االحتـــاد(  )روح  ــرى  ذك نفوسنا 
على  يقطن  من  لكل  والطمأنينة  العدل  مبادئ 

هذه األرض الطيبة.
املراكز األولى

اإلمارات  في  العظيمة  التطور  مسيرة  إن 

تشكل حالة استثنائية، ضمن رؤية واضحة 
قوة  مدى  تؤكد  مجتمعنا،  واقــع  من  تنبع 
وتالحم الشعب مع قيادته التي تعمل دائماً 
وقد  لشعبنا،  والسعادة  الرخاء  حتقيق  على 
األول  املركز  ذلك  بفضل  دولتنا  حصدت 
مستوى  في  عاملياً  عشر  والــرابــع  عربياً، 
الشعوب،  بني  والرضا  السعادة  مؤشرات 
الشيخ  السمو  ملقولة صاحب  وذلك جتسيداً 
شعب  ــأن  ب مكتوم،  آل  راشــد  بــن  محمد 

اإلمارات »أسعد شعب«.
في  الرفاهية  حتقيق  فإن  احلال  وبطبيعة 
فصل  ميكن  وال  جتزئته،  ميكن  ال  املجتمع 
التي  الشخصية  احلريات  عن  واألمان  األمن 
ال ميكن أن توجد بدونهما، وال ميكن حتقيق 
التي  التنمية  بدون  األعمال  وريــادة  الفرص 
بني  قائم  الترابط  هو  وكما  األمــن..  ركيزتها 
واإلبداع،  واالبتكار  والريادة  واألمن  التنمية 
فإن مسيرة دولتنا مستمرة بداية من تأصيل 
واستشراف  احلاضر  تطوير  إلــى  املاضي 

املستقبل. 
ثقة  في  عاملياً  األول  املركز  حصدت  كما 
االقتصاد،  في  والثقة  احلكومة  في  الشعب 
على  احلكومة  قدرة  في  عاملياً  األول  واملركز 

حتفيز االبتكار.
مواكبة النهضة

إن إجنازات شرطة دبي، وما حققته وحتققه 
والدولية،  واإلقليمية  احمللية  املستويات  على 
إمنا يعكس االهتمام الكبير لقيادتنا الرشيدة، 
الساهرة على مصالح وأمن الوطن واملواطن، 
وهذا وضعنا على طريق التميز واختزال وقت 
ودأبت  نتوقعها،  التي  النتائج  وحقق  التنفيذ 
البرامج  من  العديد  تنفيذ  على  دبي  شرطة 
واملبادرات من منطلق الشعور باملسؤولية جتاه 
باعتباره  األمن  وترسيخ  وقضاياه،  املجتمع 
استراتيجيتها  في  كأولوية  التنمية،  ركيزة 
تعزيز  رأسها  وعلى  املعلنة  وأهدافها  العامة، 
املجتمع،  وإسعاد  واألمان  باألمن  اإلحساس 
وفيات  وخفض  اجلرمية،  معدالت  وخفض 

حوادث الطرق.

الفريق خمي�ص مطر املزينة 
القائد العام لشرطة دبي 

م�سرية التطور العظيمة يف 

االإمارات ت�سكل حالة ا�ستثنائية

*
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استراتيجية جديدة
رؤية شرطة دبي في استراتيجيتها اجلديدة 
2016-2021، تتمثل في ريادة شرطية وتفوق 
مؤسسي عاملي، ورسالتها السعي جلعل دبي 
ذكية  بخدمات  وسالمًة،  أمناً  األكثر  املدينة 
مبتكرة، وتطور حرفي وفقاً للتقنيات احلديثة 
إلسعاد  ــداع،  واإلب لالبتكار  محفزة  بيئة  في 
في  املؤسسية  القيم  تتمثل  بينما  املجتمع، 
والعمل  احلرفية،  العدالة،  التعاون،  الشفافية، 

بروح الفريق الواحد.
توجهات،  ثالثة  إلى  االستراتيجية  وتنقسم 

هي:
حتت  التوجه  هذا  ويندرج  اآلمنة،  -املدينة 
معدالت  خفض  ويتضمن  املتعاملني  محور 
اجلرمية املقلقة، خفض وفيات حوادث الطرق، 
األزمات  إدارة  الطوارئ،  حلاالت  االستجابة 

والكوارث.
- االبتكار في إدارة املوارد، ويندرج حتت 
املوارد  إدارة  ويتضمن  والنمو  التعلم  محور 
املوارد  وإدارة  املالية،  املوارد  إدارة  البشرية، 

التقنية.
محور  حتت  ويندرج  املجتمع،  إسعاد   -
العمليات الداخلية ويتضمن اإلحساس باألمن 
املجتمع  وإسعاد  بالشرطة،  الثقة  واألمــان، 

الداخلي واملجتمع اخلارجي.
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  عقدت  وقــد 
وأجــرت  واالجتماعات،  اجللسات  عشرات 
املقارنات املعيارية احمللية واإلقليمية والعاملية، 
واطلعت على أفضل االستراتيجيات، وحصرت 
التحديات واملخاطر االستراتيجية وحتليل البيئة 
توجهات  مع  يتواءم  مبا  واخلارجية  الداخلية 
دبي  )خطة  من خالل  دبي  وتطلعات حكومة 
2021( واخلطة االستراتيجية لوزارة الداخلية.

ومت حتديد التوجهات االستراتيجية للقيادة 
السمو  صاحب  وتوجهات  بأقوال  مدعومة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
مدينة  املجتمع،  »إسعاد  في  متثلت  وقد  الله، 
آمنة، االبتكار« وجعلها خريطة الطريق للمرحلة 
االستراتيجية  األهــداف  اختيار  ومت  املقبلة، 

إلى  إضافة  التوجهات،  تلك  مع  املتوافقة 
األذكى  املدينة  إلى  دبي  حتويل  استراتيجية 
عاملياً، بحيث يكون اإلنسان محورها األساس، 

وتضم 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية.
وزارة الداخلية

صورة  الدولة  في  املستقرة  األمنية  البيئة 
واستقاللية  االجتماعي  لالستقرار  واضحة 
مهمة  ميزات  اجليد، وهي  واالقتصاد  القضاء 
على اعتبار أن أي خلل اقتصادي أو اجتماعي 
أو قضائي من شأنه أن يشكل أرضاً خصبة 
لعوامل زعزعة االستقرار في أي دولة من دول 

العالم. 
إن اجلهود اجلبارة التي تقوم بها الشرطة 
اإلماراتية بقيادة وزارة الداخلية وبدعم القيادة 
الشيخ سيف  الفريق سمو  وجهود  الرشيدة، 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
أمن  واحــة  ــارات  اإلم جعلت  الداخلية،  وزيــر 

وأمان.
الشيخ  سمو  الفريق  متابعة  أن  شك  وال 
التطويرية  للبرامج  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف 
الشرطية  القيادات  وبقية  دبــي،  شرطة  في 
دورها  أداء  من  مكنتها  الدولة  في  واألمنية 
الفاعل في احلفاظ على مكتسبات الدولة على 
مختلف املستويات وفي املجاالت كافة، ولدعم 
سموه للخطوات كلها التي تصب في ترسيخ 
التنسيق الفاعل بني هذه املؤسسات واألجهزة 
األمنية الوطنية، أثر كبير في أدائها وحرفيتها 
والتقني  العلمي  كوادرها  وخبراتها ومستوى 
واحلضاري. من هذا املنطلق جاءت استراتيجية 
وزارة  واستراتيجية  متوافقة  دبي  شرطة 
الداخلية التي تعنى في األساس باستقرار أمن 

املجتمع وحمايته. 
إجنازات 

ال شك أن أهم إجناز خالل العام املاضي 
متثل في تدشني املقر اجلديد لإلدارة العامة 
قام  حيث  اجلرمية،  وعلم  اجلنائية  لألدلة 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم، 

بحضور  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  ــوزراء،  ال
محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  عهده  ولي 
الشيخ  سمو  والفريق  مكتوم،  آل  راشد  بن 
سيف بن زايد آل نهيان، بتدشني هذا اإلجناز 

احلضاري. 
ومتاشياً مع إطالق صاحب السمو الشيخ 
لقياس  مبادرة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
اخلدمات  عن  ورضاهم  اجلمهور  سعادة 
احلكومية املقدمة لهم، أطلقنا مؤشر السعادة 
من  دبي  شرطة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن 
الذكي  وتطبيقها  اإللكتروني  موقعها  خالل 
رصد  إلــى  يهدف  الــذي  الذكية،  وساعتها 
عن  سعادتهم  ومــدى  املتعاملني  انطباعات 
بهدف  يومي،  وذلك بشكل  املقدمة  اخلدمات 
اجلمهور  سعادة  وحتسني  اخلدمات  تطوير 

باخلدمات املقدمة. 
ومتكنت شرطة دبي خالل 17 عاماً املاضية 
احمللية  الفئات  في  األولى  املراكز  من حصد 
وأن  كافة،  والعاملية  والعربية  واخلليجية 
للعاملية،  ووصلت  احمللية  تخطت  جناحاتها 

وقد حصدت 67 جائزة خالل العام املاضي.
أساسية،  أولوية  األمني  اجلانب  ويشكل 
اجلرائم  نسبة  انخفاض  عن  هنا  ونتحدث 
املقلقة، وهذا ما يعنينا كمؤسسة أمنية تعتمد 
أضحت  ومصادر  ومعلومات  بيانات  قاعدة 
متطورة  عمل  آليات  وفق  أدواتها  أقوى  من 
عن  الكشف  نتائجها  آخر  ومن  وممنهجة، 
غموض قضايا لم يتم اإلبالغ عنها، وحتقيق 
األداء  األهداف االستراتيجية وفق مؤشرات 
جتاوزنا  حيث  السكان،  من  ألف   100 لكل 
املستهدف »أال يزيد عدد اجلرائم املقلقة عن 
وعلى  نسمة«  ألف   100 لكل  جرمية   62,8
انخفاض  عن  اجلهود  أثمرت  املثال،  سبيل 
عدد اجلرائم املقلقة خالل عام 2015 إلى 49,8 
جرمية، مقابل 51,2 جرمية خالل عام 2014 

لكل 100 ألف نسمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل   »999« مجلة  الراحل  بها  كلمة خص   *
انتقاله إلى جوار ربه األعلى.
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لدولة  الوطني  اليوم  لكم  يعني  ــاذا  م  •
اإلمارات العربية املتحدة؟

الوالء  لتجديد  محطة  هو  الوطني  اليوم   -
واالنتماء لهذا الوطن، وقيادته الرشيدة، ووقفة 
والنماء  اخلير  مسيرة  واستحضار  الستذكار 
والتطوير التي أرسى دعائمها املغفور له بإذن 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله 
الذي  الفخر  للتعبير عن  الله«، ومحطة  »رحمه 
احلضاري  اإلجناز  بهذا  اإلماراتيون  به  يشعر 
في  حضارية  سابقة  كــان  ــذي  وال العمالق، 
متطورة،  عصرية  لدولة  والتأسيس  التوحد، 
الزمن،  مع  سباق  في  التطوير  عجلة  فكانت 
عليه، في  ما نحن  إلى  اإلمــارات  حتى وصلت 
ألبنائها  الكرمي  العيش  مستويات  أعلى  توفير 
على  تركز  مثالية  بيئة  وتطوير  املواطنني، 
العمل  مع  اإلنسان،  في  باالستثمار  االهتمام 
متطورة  حتتية  بنية  لتأمني  واملخلص  اجلــاد 
متكاملة وفق أعلى املواصفات واملقاييس العاملية، 

والنهوض باالقتصاد والتعليم والصحة.
هو يوم بدأت فيه عجلة التاريخ ترسم أولى 
لواءها  حمل  اخلير  ملسيرة  اجلبارة  اخلطوات 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  سيدي صاحب 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، في 
املتابعة والرعاية واالهتمام لتكون اإلمارات في 
املقدمة وفي كل امليادين، هي مناسبة يجدد فيها 
أهل اإلمارات محبتهم وفخرهم ووالءهم للوطن 
املسيرة  وقادت  أعطت  التي  الرشيدة  ولقيادته 

بأياد بيضاء طالت أرجاء اإلمارات كافة.
احلضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   •
الشاملة التي تشهدها الدولة وإمارة أبوظبي 

في ظل القيادة الرشيدة؟
اإلمارات  شهدتها  التي  التطوير  مسيرة   -
لإلماراتيني  وفخر  اهتمام  محل  دائماً  هي 
ومثال حي ملسيرة تطور في زمن قياسي في 
رجال  بقيادة  املسيرة  كانت  حيث  الدول،  عمر 
صادقني وهمم عالية تؤمن بالله ومبحبة أهلها 
في إطار من احملبة والقيم اإلنسانية التي تأخذ 
سبل  أقصى  وتوفير  اإلنسان  اعتبارها  في 
التطوير  مبستوى  والنهوض  الكرمي،  العيش 
وفي املرافق كافة، فكانت عجلة التطوير جتسيداً 

تكون  أن  في  وتطلّعاتهم  املسيرة  رواد  لرؤية 
العالم  دول  أكثر  من  واحــدة  ــارات  اإلم دولــة 
صور  أروع  في  مدروسة،  وبخطوات  تطوراً 
في  األمر  والة  التي جسدها  واحملبة،  التالحم 
الدائم  واحلضور  واالهتمام  واملتابعة  الرعاية 
في امليدان، لإلشراف والتوجيه وتذليل العقبات، 
ملشروع  التأسيس  فكان  املتميزين،  وتقدير 
للمرافق  والعصري  احلضاري  للتطوير  شامل 
واملؤسسات كافة، والتي تضمن توفير اخلدمات 
بأن  اإلميان  عالية، مع  كافة مبستويات جودة 
ليس شعارات وإمنا هو عمل مقرون  التطوير 
شهدت  حيث  األرض،  على  والفعل  بالقول 
اإلمارات مسيرة من التطوير كانت على الدوام 
موضع احترام وتقدير العالم، وجتربة تستحق 
الدراسة والتحليل للنهوض باألمم والعمل على 
في  األساس  كانت  والتي  باإلنسان،  االرتقاء 

عملية التطوير.
من  ــراً  واف قسطاً  أبوظبي  إمــارة  وشهدت 
النهضة  إطار  في  والرعاية  واالهتمام  التطوير 
شهدتها  التي  الشاملة  العمالقة  احلضارية 
لتضع   2030 أبوظبي  ــة  رؤي فكانت  الــدولــة، 

اللواء الرميثي: االأمن واالأمان 

وحتقيق اال�ستقرار هو من اأف�سل عوامل 

حماية اإجنازات ومكت�سبات االأمة 

اأكد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي قائد عام �شرطة اأبوظبي اأن م�شرية 

التطوير التي �شهدتها االإمارات هي دائمًا حمل اهتمام وفخر لالإماراتيني ومثال 

حي مل�شرية تطور يف زمن قيا�شي يف عمر الدول، حيث كانت امل�شرية بقيادة رجال 

والقيم  املحبة  من  اإطار  يف  اأهلها  ومبحبة  باهلل  توؤمن  عالية  وهمم  �شادقني 

االإن�شانية التي تاأخذ يف اعتبارها االإن�شان وتوفري اأق�شى �شبل العي�س الكرمي، 

والنهو�س مب�شتوى التطوير ويف املرافق كافة.

وقال يف حوار مع »999«: اإن �شرطة اأبوظبي و�شعت يف مقدمة اأولوياتها تعزيز 

اأمنية  منظومة  خالل  من  واالأمان  االأمن  مفاهيم  وتطوير  واال�شتقرار  االأمن 

التقنيات  اأحدث  وت�شخر  االأمنية  والنظريات  العلوم  اأف�شل  تواكب  متطورة 

البيئة  اأداء الواجبات وامل�شوؤوليات االأمنية واخلدمية، لتكون  امل�شتخدمة يف 

التي  العمالقة  واملكت�شبات احل�شارية  املثالية لالإجنازات  احلا�شنة واحلامية 

حتققت يف اأنحاء االإمارات عمومًا، واإمارة اأبوظبي على وجه اخل�شو�س.

حوار/ خالد الظنحاين

حوار
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مستويات  أرقى  إلى  للوصول  طريق  خريطة 
التطور احلضاري، والوصول إلى أعلى مراتب 
وذلك  األمم،  ورقــي  حتضر  قياس  مؤشرات 
بفضل الرعاية الكرمية لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه 
الله«، ورعاية واهتمام ومتابعة صاحب السمو 
عهد  ولــي  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ 
املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي، 
مدن  أكثر  من  واحــدة  أبوظبي  إمــارة  لتكون 
العالم أمناً وأماناً، وفي مقدمة املدن التي تواكب 
وفق  الواسعة،  مبفاهيمه  احلضاري  التطوير 

خطوات مدروسة وممنهجة.
لشرطة  العامة  القيادة  جنحت  كيف   •

أبوظبي في مواكبة هذه النهضة؟
واألمــان  األمــن  يكون  أن  الطبيعي  من   -
من  هو  االستقرار  مستويات  أعلى  وحتقيق 
واملكتسبات  اإلجنــازات  حماية  عوامل  أفضل 
التي حتققها أي أمة، حيث إن األمن هو البيئة 
احلاضنة لالستثمار، وحتريك عجلة االقتصاد 
حيث  متطورة،  صناعية  لقاعدة  والتأسيس 
تستقطب البيئة اآلمنة رجال األعمال ورؤوس 
األموال، لتتحرك في مثل تلك البيئة، ومن هنا 
املعادلة، ووضعت  أبوظبي هذه  أدركت شرطة 
واالستقرار  األمن  تعزيز  أولوياتها  مقدمة  في 
خالل  من  واألمـــان  ــن  األم مفاهيم  وتطوير 

العلوم  أفضل  تواكب  متطورة  أمنية  منظومة 
التقنيات  أحــدث  وتسخر  األمنية  والنظريات 
واملسؤوليات  الواجبات  أداء  في  املستخدمة 
احلاضنة  البيئة  لتكون  واخلدمية،  األمنية 
واملكتسبات  لــإلجنــازات  املثالية  واحلامية 
أنحاء  في  حتققت  التي  العمالقة  احلضارية 
وجه  على  أبوظبي  وإمــارة  عموماً،  ــارات  اإلم
اخلصوص، في إطار من التعاون والتنسيق مع 
األجهزة األمنية والشرطية على مستوى الدولة 

في إطار العمل املتكامل.
في  التوسع  إلى  أبوظبي  شرطة  وتسعى 
تعزيز مفهوم العمل املجتمعي من خالل طرح 
كبيراً  إقباالً  القت  التي  »كلنا شرطة«  مبادرة: 
من القطاعات والشرائح املجتمعية كافة ليكون 
أفراد املجتمع احمللي مبستوياتهم كافة الرديف 
األساسي ملساعدة األجهزة الشرطية في تعزيز 
األمن واألمان في املجتمع احمللي، ومشاركتهم 
أفراد  وإعطاء  املهم  القطاع  هذا  في  الفاعلة 
املجتمع الفرصة ألن يكونوا شركاء في تطوير 
من  العديد  جانب  إلى  واألمــان،  األمن  مسيرة 
املبادرات من واقع استراتيجية شرطة أبوظبي 
املجتمع من اجلرمية والوقاية منها  في حماية 
ألجل مجتمع ينعم باألمن واالستقرار، والعمل 
على تعزيز ثقة اجلمهور باخلدمات التي تقدمها 

الشرطة.

خطتكم  وأهــــداف  بــنــود  أهـــم  ــي  ه ــا  م  •
االستراتيجية للعام املقبل؟

العامة  للقيادة  االستراتيجية  اخلطة   -
وشاملة،  ومتنوعة  ثرية  أبوظبي  لشرطة 
وإن  العالم،  يشهدها  التي  التطورات  لتواكب 
الهدف  هو  واالستقرار  األمــن  على  احلفاظ 
أبوظبي،  لتحقيقه شرطة  الذي تسعى  السامي 
من خالل النهوض مبسؤولياتها، وانطالقاً من 
الشيخ  السمو  لصاحب  السامية  التوجيهات 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« النابعة من إميانه املطلق بأن األمن ركيزة 
وصيانة  واالزدهــار  النمو  ركائز  من  أساسية 
القيادة  تسعى  هنا  ومــن  الدولة،  مكتسبات 
العامة لشرطة أبوظبي جاهدة للعمل على تعزيز 
األمن واالستقرار من خالل تسخير اإلمكانيات 
البشرية واملادية كافة لتحقيق ذلك، وما حققته 
شرطة أبوظبي خالل السنوات القليلة املاضية 
املهام  ملستوى  ترتقي  ضخمة  إجنــازات  يعد 
لبناء شرطة  أدى  والذي  إليها،  املوكلة  الكبيرة 
عصرية إلكترونية تتبنى التخطيط االستراتيجي 
العلمي واملنهجي السليم الذي يواكب التطورات 
املعاصر،  عاملنا  يشهدها  التي  واملتغيرات 
مختلفة  أمنية  ظواهر  من  يستجد  ملا  ومتابعاً 
مكنتها من التصدي بكفاءة للجرمية بأشكالها 
املجتمع  أفراد  عليها وحماية  والقضاء  املختلفة 
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من تأثيراتها السلبية، وحتققت هذه اإلجنازات 
الالمحدود  الدعم  بفضل  مستمرة  ومازالت 
واملتابعة املستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة، والذي كان له كبير األثر 

في عملية االرتقاء والتطوير في األداء األمني.
شرطة  أطلقتها  التي  املــبــادرات  هي  ما   •
الشراكة  على  تؤكد  والتي  مؤخراً  أبوظبي 

املجتمعية وتفعيل ذلك الدور املهم؟
مستمر  وبشكل  أبوظبي  شرطة  تسعى   -
واخلطط  واألفكار  املبادرات  أفضل  وضع  إلى 
وتعزيز  املجتمعي  الــدور  تفعيل  إلى  الهادفة 
التفاعل  من  حالة  وخلق  املجتمعية  الشراكة 
كافة، وكان من  الواسع مع قطاعات اجلمهور 
أكثر تلك املبادرات مبادرة: »كلنا شرطة« التي 
على  كبير  باهتمام  وحظيت  مؤخراً  طرحت 
واستحسان  القرار  وصنّاع  القيادات  مستوى 
واسع من قبل اجلمهور احمللي، باإلضافة إلى 
مبادرة املجالس احمللية واملتوزعة على مختلف 
وفيها  واألحياء،  والتجمعات  السكنية  املناطق 
تتم مناقشة القضايا واملواضيع كافة التي تهم 
مستمرة  زيارات  خالل  من  احمللية  املجتمعات 
لتلك املجالس، وإطالق دوريات شرطة اخليالة 
السكنية  واألحياء  املناطق  في  دوريات  لتنفيذ 
باهتمام  حظيت  والتي  أبوظبي  إمــارة  في 
واستحسان اجلمهور احمللي وكونها تركز على 

املكنون التراثي لدولة اإلمارات، وأطلقت شرطة 
أبوظبي الدورية األمنية والشرطية على الدراجة 
التي  األماكن  في  متواجدة  لتكون  الهوائية 
القيام  وكذلك  إليها،  السيارات  يصعب وصول 
واملسطحات  والشواطئ  احلدائق  في  بدوريات 
اخلضراء في إمارة أبوظبي، كما أطلقت شرطة 
والتي  السعادة«،  »دوريــة  مؤخراً  أبوظبي 
لتشجيع  أبوظبي  شوارع  في  بدوريات  تقوم 
املمارسات اإليجابية لدى السائقني على الطرق، 

امللتزمني،  للسائقني  تشجيعية  هدايا  وتقدمي 
الشراكة  تعزيز  الى  تهدف  املبادرات  تلك  وكل 
املجتمعية والتفاعل اإليجابي مع شرائح املجتمع 

كافة.
ملنتسبي  وأمنياتكم  توجيهاتكم  هي  ما   •

شرطة أبوظبي مبناسبة اليوم الوطني؟
قلوب  على  العزيزة  املناسبة  هــذه  في   -
اإلماراتيني نؤكد اعتزاز العاملني في قوة شرطة 
أبوظبي باجلهاز الذي يعملون من خالله، والفخر 
الكبير الذي يشعرون به دائماً في أداء الواجب 
األمني واخلدمي من أجل مجتمع آمن ومستقر، 
وفي الوقت نفسه نتوجه جلميع منتسبي القوة 
بضرورة أن يكونوا دائماً على قدر املسؤولية 
في أداء الواجب، واملهام التي نذروا أنفسهم من 
املكتسبات،  املجتمع وصيانة  في حماية  أجلها، 
حراسة  في  الساهرة  العني  دائماً  يكونوا  وأن 
يعي  مهمة  وهي  استقراره،  وتعزيز  املجتمع، 
املنتسبون أهميتها، من واقع اإلحساس العالي 
باملسؤولية وليكونوا على قدر الثقة الغالية التي 
وتعزيز  الرشيدة،  قيادتنا  جميعاً  إلينا  أولتها 
الصورة احلضارية جلهاز الشرطة الذي ميثل 
صمام األمان وراعي حماية اإلجنازات وتوفير 

بيئة آمنة مثالية.
تأتي في سلم  األمن  أن مهمة رجل  ونؤكد 
رجال  وإميان  وعي  يعكس  ما  القيادة،  اهتمام 

الشرطة بدورهم اإلنساني وواجبهم الوطني.

ت�سعى �سرطة

اأبوظبي اإلى و�سع 

اأف�سل المبادرات 

واالأفكار والخطط 

الهادفة اإلى تفعيل 

الدور المجتمعي

حوار
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عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  أكد 
شرطة أبوظبي أن اليوم الوطني لدولة اإلمارات 
بداية  ميثل  فهو  الوطن،  ألبناء  الكثير  يعني 
الطفرة الهائلة التي قادها املغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة 

وباني نهضتها. 
التهاني  ــات  آيـ بأسمى  ــدم  ــق »أت وقـــال: 
والتبريكات ملقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
الله«،  الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مجلس  رئيس  الــدولــة  رئيس  نائب  مكتوم 
وصاحب  الله«،  ــاه  »رع دبــي  حاكم  الـــوزراء 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بهذه 
والتي متثل ميالد  قلوبنا  الغالية على  املناسبة 
فجر دولتنا والتي أصبحت اليوم بفضل القيادة 
املجاالت  في  ــى  األول املراكز  تتبوأ  الرشيدة 
كافة، واليوم الوطني يشكل مناسبة غالية لكل 
املنتمني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي للحفاظ 
على املنجزات التي حققتها الدولة في املجاالت 
كافة والعمل للحفاظ على نعمة األمن واألمان 
والتقدم  التطور  مسيرة  استمرار  لضمان 

والتنمية وحتقيق تطلعات القيادة العليا«.
النهضة  أن  إلــى  الشريفي  الــلــواء  ــار  وأش
احلضارية الشاملة التي تشهدها الدولة وإمارة 
أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة حتققت بفضل 
تكاتف اجلميع حتت مظلة االحتاد والوالء للوطن 
والقيادة احلكيمة، واتباع الرؤية االستراتيجية 
التي وضعها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
لنهضة  الدولة  مؤسس  نهيان  آل  سلطان  بن 
السمو  صاحب  املسيرة  ــل  وواص ــارات  اإلمـ
الدولة  آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد 
املستمرة  توجيهاته  خالل  من  الله«  »حفظه 
إلرساء دعائم التنمية في املجاالت كافة وذلك 
مبتابعة وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات املسلحة.
وأسهمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومنذ 
خالل  من  التنمية  دعائم  إرساء  في  تأسيسها 
السالمة  وتعزيز  واألمــان  األمن  على  احلفاظ 

والطمأنينة جلميع أفراد املجتمع، فاألمن عامل 
التنموية  اخلطط  واستدامة  لنجاح  أساسي 

وحتقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
مواكبـــة

وقال اللواء الشريفي إن القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي جنحت في مواكبة النهضة احلضارية 
للجهاز  القيادة احلكيمة  للدولة من خالل دعم 
من  األمني  العمل  بجوانب  لالرتقاء  الشرطي 
خالل توفير أحدث األجهزة واملعدات املتطورة 
في  تصب  التي  املشاريع  من  العديد  وتنفيذ 
حتقيق استراتيجية شرطة أبوظبي، كما أسهم 
القيادة احلكيمة في إحداث  الذي وفرته  الدعم 
مواكبة  خــالل  من  الشرطي  العمل  في  نقلة 
من  واالستفادة  املستجدات  ومتابعة  املتغيرات 
لتطوير  التدريبية  والنظم  العاملية  املمارسات 
على  للحفاظ  الشرطي  بالعمل  واالرتقاء  األداء 

األمن واألمان والطمأنينة ألفراد املجتمع كافة.
العامة  القيادة  إجنــازات  وأهم  أبرز  وحول 
اللواء  قــال   ،2016 عــام  في  أبوظبي  لشرطة 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  إن  الشريفي 

أسهمت  التي  ــادرات  املــب من  العديد  أطلقت 
للموظفني  لالبتكار  املثالية  البيئة  توفير  في 
في  ــكــار  ــت واالب ــداع  ــ اإلب على  وتشجيعهم 
األفكار  من  العديد  تطبيق  إلى  إضافة  العمل، 
العامة  القيادة  موظفو  قدمها  التي  واملقترحات 
لشرطة أبوظبي ومت تطبيقها في مجال تطوير 
تعمل  كما  اجلمهور،  ألفراد  املقدمة  اخلدمات 
خدماتها  معظم  حتويل  على  أبوظبي  شرطة 
في  يسهم  والــذي  الذكية  التقنيات  نظام  إلى 
التواصل مع  الوقت واجلهد، مع تعزيز  توفير 
أفراد املجتمع للتعرف على آرائهم في اخلدمات 
عبر  تطويرها  على  والعمل  لدراستها  املقدمة 
شرطة  أطلقت  كما  املبدعة،  اجلماعية  األفكار 
لتعزيز  الهادفة  املبادرات  من  العديد  أبوظبي 
السالمة والطمأنينة ألفراد املجتمع مثل مبادرة 
الدراجات  ــات  دوري ومبادرة  اخليالة  شرطة 
إضافة  شرطة،  كلنا  ومبادرة  األمنية  الهوائية 
لتعزيز التوعية املرورية واحملافظة على سالمة 
ــات  دوري مــبــادرة  عبر  الطريق  مستخدمي 
تصب  املبادرات  هذه  وكل  املرورية،  السعادة 
في االرتقاء باألداء الشرطي وحتقيق األهداف 

االستراتيجية لشرطة أبوظبي.
ظل  فــي  للدولة  األمــنــي  الــوضــع  وحـــول 
تشهدها  التي  املتسارعة  واملتغيرات  التطورات 
املنطقة، قال مدير عام شرطة أبوظبي: »بتوفيق 
القيادة الرشيدة تصدرت  الله وبتوجيهات  من 
األوسط  الشرق  دول  جميع  ــارات  اإلم دولــة 
السنوي  التقرير  نتائج  في  أفريقيا  وشمال 
ملؤشر سيادة القانون لعام 2016 ملشروع العدالة 
الدولية، كما احتلت اإلمارات املركز األول إقليمياً 
اجلنائية،  العدالة  مؤشر  في  عاملياً   14 واملركز 
النتائج تؤكد استقرار الوضع األمني  كل هذه 
الدول  أفضل  من  اإلمــارات  دولة  من  وجتعل 

املفضلة لدى السياح والزوار«.
جميع  الشريفي  اللواء  دعــا  اخلتام  وفــي 
للعمل  أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة  منتسبي 
لشرطة  العامة  القيادة  تطلعات  حتقيق  على 
أبوظبي وحتقيق أهدافها االستراتيجية وتقدمي 
أفضل اخلدمات جلميع أفراد املجتمع وحتقيق 

الرؤية االستراتيجية حلكومة أبوظبي. 

اللواء ال�رشيفي: �رشطة اأبوظبي جنحت

يف مواكبة النه�سة احل�سارية للدولة

حوار

اإعداد: اأماين اليافعي
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لدولة  الوطني  اليوم  لكم  يعني  ــاذا  م  *
اإلمارات العربية املتحدة؟

- هي مناسبة عزيزة على قلوبنا إنها الذكرى 
باليوم الوطني اخلامس واألربعني لقيام دولتنا 
قوي  بنيان  في  السبع  إماراتنا  باحتاد  الغالية 
واحد، احتاد اإلمارات الذي سجله التاريخ مبداد 
املغفور  والتطور  النهضة  باني  وإرادة  عزمية 
»رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانه  الله« 
األعلى حكام اإلمارات الذين متكنوا من االرتقاء 
عاملياً،  املتقدمة  الدول  مصاف  إلى  باإلمارات 
حيث أصبحت دولتنا تنافس كبرى الدول على 
مستوى الُصعد جميعها، وتعد ذكرى نقف فيها 
إخالصاً ووفاًء للقيادة وجتديداً لعهدنا ووالئنا 

لهم في احملافظة على ما مت إجنازه.
فإننا   ،45 الـ  الوطني  بيومنا  نحتفل  إذ  إننا 
على  التي حتققت  العظيمة  باإلجنازات  نحتفل 
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو  يد صاحب 
وبتفاني  ــارات،  اإلم حكام  إخوانه  ومبساندة 
التي  اإلجنازات  تلك  املخلصني،  اإلمارات  أبناء 
واالبتكار،  اإلبـــداع  مشاعل  فيها  تنطفئ  ال 
لدولتنا،  أفضل  غــداً  نستشرف  وبتحقيقها 
القومي  املسار  قيادتنا  حكمة  من  ونستلهم 

لنهضة االحتاد وتعزيز مؤسساته.
احلضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   *
القيادة  ظل  في  الدولة  تشهدها  التي  الشاملة 

الرشيدة؟
إن ما حققته وزارة الداخلية يعد أحد إجنازات 
دولة متكاملة بجميع مجاالتها بفضل توجيهات 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  سيدي  ورؤيــة 
الثاقبة ألخيه صاحب  والبصيرة  الله«  »حفظه 
إخوانه  وجهود  الدولة  رئيس  نائب  السمو 
أصحاب السمو حكام اإلمارات »حفظهم الله«، 
والتي كان لها الفضل األكبر بعد الله تعالى، في 
مواصلة مسيرة التطور ولهم الفضل فيما آلت 
إليه الدولة من نقلة نوعية وشاملة في مختلف 
امليادين من حتقيق هذه اإلجنازات التي نشهدها 
اليوم والتي تعد نتاجاً طبيعياً للسياسة احلكيمة 
للدولة ونهج قادتها للوصول بشعب اإلمارات 
كافة،  املجاالت  وفــي  املستويات  أفضل  إلــى 
وإنها ملناسبة جليلة أن نعبر عن بالغ تقديرنا 
حفظ  في  والرشيدة  احلكيمة  قادتنا  جلهود 

األمن وتوفير احلياة الكرمية لنا ولكل من يقيم 
على أرض هذه الدولة املعطاء آملني أن تتضافر 
جهود اجلميع للعمل كجسد واحد بغية احلفاظ 
أوصلت  والتي  العظيمة،  املكتسبات  هذه  على 
حضارياً  منوذجاً  تكون  ألن  اليوم  دولتنا 
يحتذى به وتدعو للفخر واالعتزاز وسطر لها 
التاريخ في سجالته أجمل العبارات عن مسيرة 
هذا االحتاد القوي والذي شكل مرحلة مهمة في 
تاريخ شعوب املنطقة، باعتبار أن األمن واألمان 

ركيزة أي مجتمع.
ــم  ــك ــداف وأه خططكم  واكــبــت  كــيــف   *

استراتيجية وزارة الداخلية خالل العام؟
- خطتنا وأهدافنا هي منبثقة في األساس من 
االستراتيجية،  الداخلية  وزارة  وأهداف  خطط 
الرامية إلى اإلبقاء على مستوى األمن واألمان 
بالدولة، بل والعمل على تطوره وتقدمه شيئاً 
من  الالمحدود  الدعم  بفضل  وذلــك  فشيئاً، 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو 
الداخلية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب 
الذي يحرص على إمداد جميع األجهزة األمنية 
والشرطية مبا يلزمها لتحقيق األهداف املرجوة، 
ونسعى دائماً إلى االطالع على كل ما هو جديد 
وحديث في عالم التكنولوجيا في املجال األمني 
املستجدات،  مع  لنتماشى  ملواكبته  منا  سعياً 
وإدخال أنظمة إلكترونية ذكية مع آليات حديثة 
تعمل على الوصول إلى أعلى املستويات وتبوء 

املكانة املرموقة على مستوى العالم.
* ما هي برأيكم أبرز وأهم إجنازات القيادة 

العامة لشرطة رأس اخليمة خالل العام؟
- نحن جزء ال يتجزأ من املنظومة األمنية التي 
حتكمها وزارة الداخلية التي تضع أهدافاً تتواءم 
مع احلكومة والقيادة الرشيدة بدولة اإلمارات 
والشرطية  األمنية  واألجهزة  املتحدة،  العربية 
بالدولة تعمل كفريق واحد هدفه تعزيز األمن 
ومنطقة  إمارته  كل حسب  الدولة  في  واألمان 
قائمني  والتعاون  التنسيق  ويظل  اختصاصه، 
ورسالتنا واحدة، نعمل بيد واحدة، نسهر من 
أجل راحة املجتمع من خالل مواكبة املستجدات 
التي تعمل على حتقيق هدفنا نحو التطلع إلى 
أن  في  الداخلية  لرؤية  وحتقيقاً  آمن  مجتمع 
تكون دولة اإلمارات من أكثر دول العالم أمناً 

وأماناً.

قائد عام �رشطة راأ�س اخليمة: دولتنا اليوم

منوذج ح�ساري يحتذى به ويدعو للفخر واالعتزاز

علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  قال 

راأ�س  ل�شرطة  العام  القائد  النعيمي، 

)عي�شي  ل�  خا�س  حوار  يف  اخليمة 

القيادة  وبف�شل  اليوم  بالدي(: 

ال�شمو  �شاحب  ل�شيدي  احلكيمة 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 

»حفظه اهلل« واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو 

اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات 

حيث  واالأمان،  االأمن  واحة  يف  نعي�س 

تلو  �شنة  اخلري  م�شرية  ا�شتمرت 

الرفعة  من  املزيد  لتحقيق  االأخرى 

رعايته  ظل  يف  والتطور  واالزدهار 

الكرمية.. وفيما يلي ن�س احلوار:

حوار: لرا الظرا�صي

حوار
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سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  كان   *
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
بالتأكيد  الداخلية  ــر  وزي ــوزراء  الـ مجلس 
الفضل األكبر في حتقيق هذه اإلجنازات.. ما 

هو رأيكم؟
سمو  فتوجيهات  اثنان،  عليه  يختلف  ال   -
الداخلية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب 
قدمت منوذجاً فريداً عن التالحم بني األجهزة 
حتى  الداخلية،  ووزارة  والشرطية  األمنية 
في  سموه  ورؤية  بفكر  األجهزة  تلك  جنحت 
لفت أنظار العالم إليها بتقدمها وتطور خدماتها 
الفريدة من نوعها، وأوضحت معنى الوحدة بني 
األجهزة األمنية وأفراد املجتمع، فأصبح سموه 

قائداً متيز باحلنكة والبصيرة.
* ما تقييمكم للوضع األمني للدولة في ظل 
التطورات واملتغيرات املتسارعة التي تشهدها 

املنطقة؟
احلكيمة  القيادة  وبفضل  اليوم  نحن   -
الشيخ خليفة بن زايد  السمو  لسيدي صاحب 
آل نهيان »حفظه الله« وإخوانه أصحاب السمو 
نعيش  اإلمــارات  حكام  األعلى  املجلس  أعضاء 
في واحة األمن واألمان، حيث استمرت مسيرة 
اخلير سنة تلو األخرى لتحقيق املزيد من الرفعة 
الكرمية.  رعايته  ظل  في  والتطور  واالزدهــار 
نحو  ثابتة  وبخطى  قدماً  تسير  دولتنا  فهاهي 
التطور والتقدم مسخرة الثروات لبناء اإلنسان 
الذي حظي بالنصيب األوفر من االهتمام كونه 
عجلة  تستمر  بجهوده  الذي  األساسي  احملور 

التقدم والنماء.
ملنسوبي  وأمانيكم  توجيهاتكم  هي  ما   *

القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة في اليوم 
الوطني؟

تتوقف،  ولن  وال  مستمرة  التوجيهات   -
به  نعتز  اليوم  عليه  نحن  ما  إلى  ووصولنا 
مضاعفة  جهوداً  منا  يتطلب  الوقت  وبنفس 
للحفاظ على املركز األول والبقاء في أعلى القمة، 
ودائماً ما نؤكد على أهمية العمل بروح الفريق 
الواحد، الذي يقودنا بدوره إلى اخلروج بنتائج 

تتميز بالدقة والكفاءة، فهم سواعدنا التي نعمل 
بها، وأخيراً، نسأل املولى عز وجل أن يدمي نعمة 
الوقت  األمن واألمان على بالدنا مجددين في 
ذاته العهد والوالء لقائد املسيرة صاحب السمو 
الدولة  آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد 
بقيادته  اإلمارات  أصبحت  الذي  الله«  »حفظه 
وواحة  للمجد  وعنواناً  للعطاء  نبعاً  احلكيمة 

لألمن واألمان ومنوذجاً للبناء والتقدم.
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يسعدنا بداية أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وإخوانهما الكرام أصحاب السمو أعضاء 
أبناء وبنات شعبنا كافة مبناسبة االحتفال باليوم  املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وإلى 
الوطني اخلامس واألربعني للدولة واالحتفال بيوم العلم، داعني الله تعالى بأن تبقى راية الوطن 
عالية خفاقة، وهامات أبنائه مرفوعة شامخة حتت راية احتادنا العظيم .وفي ظل قيادتنا الرشيدة. 
التي أرسى  الرفيعة  للمبادئ واملثل  للدولة يعد جتسيداً  الوطني  باليوم  أن االحتفال  وال شك 
ركائزها مؤسس الدولة ومعزز نهضتها املغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان طيب الله ثراه، وترسيخاً وتأصيالً لها في وجدان شعبنا الذي آمن بوطنه ووحدته، والتف 
حتت راية قيادته الشامخة، وسار على نهجها ومبادئها وشعاراتها، ملتزماً ببذل أقصى التضحيات 
في سبيل الدفاع عن أرضه ومنجزاته احلضارية والتاريخية الرائدة، ومكتسباته ومقدراته العزيزة، 
ومستعداً لبذل املهج والدماء فداء لعزته وشرفه وكرامته، كما أنه وقفة نعبر من خاللها عن الفخر 
واالعتزاز باإلجنازات العظيمة التي حتققت حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« والتي انتقلت بشعبنا ووطننا إلى آفاق رحبة من التقدم 
والتطور، والنماء والرخاء، ووضعته في مقدمة الشعوب الطامحة إلى املجد والتفوق والريادة، حيث 
ُيحتذى به بني الدول، سواء من خالل جتربتها  أصبحت دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجاً 
الدولة مركزاً جلذب رؤوس األموال واستقطاب األنشطة  الناجحة والتي جعلت من  االقتصادية 
الصناعية والتجارية والسياحية املتنوعة، أو من خالل جتربتها السياسية التي قدمت منوذجاً رائعاً 
في الوحدة والتناغم بني شعبنا وقيادته الرشيدة، والتفافه حتت رايتها العالية اخلفاقة، باإلضافة 
إلى جتربتها احلضارية التي جنحت في بناء منوذج فريد للتسامح والتفاعل والتعايش بني مختلف 
الثقافات واألعراق والديانات، إلى جانب الدور البارز الذي تلعبه الدولة في تعزيز التواصل بني األمم 

والشعوب، وترسيخ السلم واألمن والعدل، ودعم رخاء الشعوب وتقدمها..
وانطالقاً من نهضة الدولة وسعياً ملواكبة طموحات قيادتها الرشيدة في تعزيز األمن واالستقرار، 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  وتوجيهات  قيادة  ومن خالل  الداخلية  وزارة  قامت  فقد 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بوضع اخلطط الطموحة في مجال تعزيز األمن 
واالستقرار وحماية منجزات الوطن، من خالل اخلطة االستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي وضعت 
في مقدمة أهدافها جعل دولة اإلمارات العربية املتحدة واحدة من أكثر دول العالم أمناً وسالمة.. 
وما تال ذلك من وضع خطط واستراتيجيات على مستوى القيادات العامة للشرطة بالدولة، أمكن 
بفضلها حتقيق خطوات واسعة من التقدم املهني والتقني والفني، ما أدى إلى رفع مستوى كفاءة 
أجهزة الشرطة بالدولة، واالرتقاء بأساليب عملها، وتطوير قدراتها ومواردها، والنهوض مبستوى 
الذي  الدعم  الشارقة بفضل  العامة لشرطة  القيادة  للجمهور، حيث متكنت  التي تقدمها  اخلدمات 
جتده من حكومة الشارقة ومن وزارة الداخلية من حتقيق العديد من املنجزات وحصد الكثير من 
اجلوائز في إطار روح التنافسية التي اتسم بها األداء الشرطي على مستوى الدولة والتي أصبحت 
تتجه إلى حتقيق أفضل املعايير في أوجه األداء واخلدمات كافة، وتسعى لتحقيق التميز والتفوق 

في جميع املجاالت.
وبحمد الله فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعد من أفضل دول العالم أمناً وسالمة، وتعمل 
أجهزة الشرطة في الدولة ضمن رؤى واهداف استراتيجية وزارة الداخلية التي تسعى لتعزيز األمن 
واألمان بني ربوع الوطن، واإلبقاء على معدالت اجلرائم في أقل مستوياتها، واحملافظة على جاهزية 
الدولة أن  األجهزة األمنية ورفع كفاءتها باستمرار، ومن هنا فقد استطاعت أجهزة الشرطة في 
حتظى بأفضل تقدير عاملي وضعها في املرتبة الرابعة عاملياً من ناحية كفاءتها وقدراتها ومستوى 

خدماتها التي أصبحت مصدر سعادة للمتعاملني.

دولة االإمارات من اأف�سل

دول العامل اأمنًا و�سالمة 

العميد �صيف الزري ال�صام�صي 
القائد العام لشرطة الشارقة 
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بفضل عزمية قادتنا وإرادة شعبنا تتقدم دولة اإلمارات العربية املتحدة بخطوات ثابتة نحو التميز 
والتفوق لتكون مثاالً يحتذى به في مختلف املجاالت على مستوى العالم، كل هذا التميز والتفوق 
وحتقيق اإلجنازات قد انطلق في الثاني من ديسمبر عام 1971م عندما توحدت إرادة اآلباء املؤسسني 
لدولتنا الغالية على يد املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه«، 

وإخوانه أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات.
إن االحتفال بذكرى الثاني من ديسمبر متثل عرفان وتقدير شعب اإلمارات العريق ملؤسسي دولتنا 
الغالية، وعلى نهج املؤسسني أكمل سيِّدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وإخوانه أعضاء املجلس األعلى املسيرة حتى تبوأت اإلمارات منزلة مرموقة بني األمم.

القيادة احلكيمة بإمارة عجمان حتت مظلة صاحب  بعيوٍن طموحة وقلوٍب مفعمة باألمل تنظر 
السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان إلى النهضة احلضارية الشاملة التي عمَّ 
ربيعها أرجاء دولتنا احلبيبة، وساَد األمن وعَمّ األمان في جميع إمارات وطننا احلبيب، فكان لتكاتف 
بل ومتيزها وسعيها  واستمرارها  في جناحها  األكبر  الدور  دولتنا  نهضة  وتوحيد جهود  األيدي 

املتواصل واحلثيث لتحقق رؤية الدولة ووزارة الداخلية.
النهضة  ملواكبة  السعي  في  أبنائها  وتكاتف  احلكيمة،  عجمان  إمارة  قيادة  لعقول  أن  شك  وال 
احلضارية في الدولة دوراً مشرقاً بدت آثاره واضحة املعالم في كل جانب من جوانب احلياة، فعملت 
على تطوير البنية التحتية لإلمارة، والرقي بالوجه السياحي والترفيهي لسكانها، ودعم قطاع التعليم 
الرقي لترسم  وتعزيز األمن واألمان لتشمل كل نواحي احلياة، وها هي متضي قدماً في حتقيق 

صورًة ناصعًة مشرقًة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتعتمد القيادة العامة لشرطة عجمان في نهج خدمتها للمواطن رؤية وزارة الداخلية في أن تكون 
دولة اإلمارات العربية املتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة، حاملًة رسالتها بالعمل بكفاءة 
واإلصالح  واملرور  األمن  خدمات  تقدمي  من خالل  اإلمارات  ملجتمع  احلياة  جودة  لتعزيز  وفاعلية 
واإلقامة، وضمان سالمة األرواح واملمتلكات، وتبني صرحها على أهداٍف استراتيجية نابعٍة من قيادة 
وزارة الداخلية احلكيمة تتمثل في تعزيز األمن واألمان وضبط أمن الطرق، وأن تضمن اجلاهزية 
واالستعداد ملواجهة أي كوارث أو أزمات قد تتعرض لها الدولة ال قدر الله، كما تعنى قيادتنا باجلمهور 
وفاعلية تقدمي اخلدمات له وتعزيز ثقته بخدماتنا، واستخداٍم أمثل للمعلومات املقدمة وضمان تقدمي 
اخلدمات اإلدارية كافة وفق معايير الكفاءة واجلودة والشفافية، وترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل 
املؤسسي، باالستناد إلى وحدة دولة اإلمارات فإن استراتيجيتها واحدة موحدة ترسي ظاللها على 

كل إمارة.
وتسعى القيادة العامة لشرطة عجمان بكل جهودها إلى تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية من 
خالل تنفيذ أهدافها االستراتيجية وحتقيق مستهدفات مؤشراتها بتنفيذ مبادراتها التطويرية الداعمة 

لها حتقيقاً لرؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة.
نفتخر بإجنازات وزارة الداخلية الدرع الواقي واحلصن األمني، والعني الساهرة على أمن الوطن، 
فكان وال زال لسيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
في  بارز مشرق  دور  احلثيثة،  املتواصلة  ودعمه وجهوده  احلكيمة  برؤيته  األكبر  الفضل  الداخلية 
حتقيق اإلجنازات وتذليل التحديات التي تواجه العمل الشرطي في الدولة، أدام الله عز دولة اإلمارات 

وقيادتها الرشيدة وسدد خطاهم في إعالء شأن دولتنا.
إن أردنا احلديث عن األمن فهو عمود النجاح وسر سعادة كل مواطٍن ومقيم في دولة اإلمارات، 
وهو ما مييزها بصورة ال ميكن صرف النظر عنها حتى باتت عنواناً مشرقاً ومثاالً يحتذى به في 
املنطقة في تعزيز األمن واألمان، فوحدة إماراتنا وحكمة قيادتها، والعمل اجلاد املوحد في حفظ األمن 
ثمارها  أعطت  األمني  املجال  في  والتقني  التكنولوجي  التطور  استراتيجية موحدة، ومواكبة  ضمن 
كدعائم لبناء الدولة حتى ساد األمن في الدولة، وباتت تنافس مراتب عليا ومرموقة بني الدول في 

حتقيق األمن واألمان. 

البيت متوحد 

وعيون االأمن ال تنام

العميد ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي 
القائد العام لشرطة عجمان 
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قال العميد املعال: إن أم القيوين تعتبر جزءاً 
والنهضة  االحتادية،  الدولة  مكونات  من  مهماً 
هذا  ثمرات  من  ثمرة  إال  هي  ما  تعيشها  التي 
قيام  منذ  بدأت  التي  الزمنية  والفترة  االحتاد. 
االحتاد وحتى اآلن والرؤى املستقبلية لقيادتنا 
الله،  ــإذن  ب باهر  مبستقبل  تبشر  الرشيدة 
واملقومات التي متلكها دولتنا بقادتها وأبنائها، 
واخلطط االستراتيجية طويلة املدى، واستثمار 
ووضع  املستقبل،  تستشرف  التي  العقول 
اإلمكانات كافة في خدمة البشرية وتذليل كل 
لكفيل  املسيرة،  تعرقل  أن  التي ميكن  العقبات 

في حتقيق النهضة الشاملة املرجوة.
وتابع القائد العام لشرطة أم القيوين إن دور 
يتمثل في  الشرطية  والقيادات  الداخلية  وزارة 
احلفاظ على األمن الداخلي في البالد، وقد أدت 
الوزارة وال تزال دوراً بارزاً في حتقيق أهدافها 
العربية  اإلمــارات  دولة  تكون  بأن  وتطلعاتها 
واستقراراً،  أمناً  العالم  دول  أكثر  من  املتحدة 
يظهر ذلك من خالل اإلجنازات احملققة والتي 
تظهرها إحصائيات اجلرائم بأنواعها واحلوادث 
معدل  انخفاض  على  تــدل  والتي  بأنواعها، 
اجلرمية بشكل عام في اإلمارة خاصة اجلرائم 

املقلقة.
الشيخ  الفريق سمو  إن  املعال:  العميد  وقال 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
األكبر  الــداعــم  هو  الداخلية  ــر  وزي ــوزراء  الـ
له  يرجع  والذي  الكبيرة،  املبادرات  وصاحب 
فيما  وتعالى  سبحانه  الله  بعد  األكبر  الفضل 
مستوى  وعلى  الداخلية  وزارة  إليه  وصلت 

جميع القيادات.
للعام  االستراتيجية  اخلطة  أهــداف  وحول 
قال  القيوين،  أم  لشرطة  العامة  للقيادة  املقبل 
أم  لشرطة  العامة  القيادة  إن  املعال:  العميد 
االستراتيجية  خططها  ضمن  عملت  القيوين 
أهم  الداخلية على حتديد  بالتنسيق مع وزارة 
احلكومة  ــداف  أه مع  تتوافق  التي  ــداف  األه
والسالمة  األمــن  يحقق  فيما  االستراتيجية 
املرورية واستشراف املستقبل واالبتكار وخدمة 

املتعاملني واألجندة الوطنية واالستدامة.
وأشار إلى أن القيادة العامة ضمن خططها 
احلكومة  استراتيجية  تواكب  االستراتيجية 
كونها  الداخلية  ووزارة  واحمللية  االحتادية 
الريادة  يخدم  فيما  أساسية  مرتكزات  حتقق 

واستثمار  والسعادة  واألمــان  األمن  لتحقيق 
حتقيق  إلــى  باإلضافة  البشري،  املــال  رأس 
معدالت زمن االستجابة واالعتماد على جودة 

تقدمي اخلدمات.
القيادة  أهم إجنازات  أن  املعال  العميد  وذكر 
العامة لشرطة أم القيوين في عام 2016 متثل 
املرور  بإدارة  املــروري«  »املعرض  افتتاح  في 
الثقافة  رفع  إلى  يهدف  والــذي  والــدوريــات، 
شرائح  جميع  بني  الوعي  ونشر  املــروريــة 
املجتمع بشكل عام وبني طالب املدارس بشكل 
بشكل  الطرق  يستخدمون  إنهم  حيث  خاص، 
األثر  له  ــذي  وال الــذروة،  ــات  أوق وفي  يومي 
املرورية والناجت  البالغ في احلد من احلوادث 
احلاجة  وكذلك  واإلرشــاد،  الوعي  نقص  عن 
املاسة إلى متكني الطالب من القدرة على قراءة 
والرموز  العالمات  وفهم  اإلرشادية  اللوحات 
املرور والدوريات والدالة  إدارات  التي تضعها 
على طرق السالمة، وجتنب املخاطر الناجتة عن 

سوء فهم هذه اإلشارة.
القيادة  قيام  املهمة  اإلجنــازات  من  وكذلك 
آمن«  »صيف  مبادرة  وتنفيذ  بتبني  العامة 
السنوية بالتعاون مع إحدى اجلمعيات اخليرية 
كل عام، حيث يتم تدريب طالب املدارس ممن 
وبعدد  محددة  شــروط  وفــق  اختيارهم  يتم 
وغرس  الصيفية  اإلجــازة  فترة  خالل  محدد، 
واملواطنة  واالنتماء  والتطوع  املشاركة  روح 
الثقافة  ونشر  املجتمع  على  للحفاظ  والسعي 
األمنية، والتأكيد على ضرورة االهتمام بصقل 
في مرحلة  الشريحة، وخصوصاً  مواهب هذه 
املراهقة، والتي تعتبر من املراحل احلرجة التي 

تستدعي التوجيه واإلرشاد واملالحظة.
أمنية  خدمات  توفير  الــى  باإلضافة  هــذا 
ومرورية استثنائية في القيادة العامة لشرطة أم 
القيوين، حيث مت ذلك من خالل مراكز اخلدمة 
األهداف  لتحقيق  منا  سعياً  املتعاملني  إلسعاد 
إلى  واملتجهة  السامية،  للقيادة  االستراتيجية 
استحداث  املتعاملني، حيث مت  إسعاد  ضرورة 
آلية عمل مبتكرة مت من خاللها توزيع اخلدمات 
على باقات مدروسة احملتوى جلميع اخلدمات 
املقدمة من خالل املراكز اخلدمية التابعة للقيادة. 
ظل  فــي  للدولة  األمــنــي  الــوضــع  وحـــول 
تشهدها  التي  املتسارعة  واملتغيرات  التطورات 
املنطقة قال قائد عام شرطة أم القيوين: بداية 

املعال: الدولة جاهزة ملجابهة التحديات

االأمنية بخطط اأمنية مثالية

اأحمد  بن  را�شد  ال�شيخ  العميد  اأكد 

املعال القائد العام ل�شرطة اأم القيوين 

اأن اليوم الوطني ذكرى عزيزة ونعمة 

على  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  من  كبرية 

واملقيمني  ومواطنيه  الوطن  هذا 

على  االحتادية  الدولة  بقيام  فيه 

بعد  لهم  كان  والذين  املوؤ�ش�شني  اأيدي 

هذا  الأثر  ا�شرتاتيجية  وروؤية  نظر 

قيامه  على  �شيرتتب  وما  االحتاد، 

راقية  و�شمعة  وعزة  ورخاء  اأمن  من 

لدولتنا  اإجنازًا  التاريخ  يف  �شجلت 

من  كثري  على  متقدم  مركز  يف  ي�شعها 

دول العامل.

اإعداد: اأماين اليافعي

حوار
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نحمد الله تعالى على نعمة األمن واألمان والتي 
في ظلها حققت دولة اإلمارات العربية املتحدة ما 
نراه من إجنازات وتقدم في املجاالت كافة، هذا 
أولوياتها،  األمر تضعه قيادتنا احلكيمة ضمن 
ولتحقيقه بذلت وال تزال تبذل اجلهود العظيمة 
والــدولــي،  واإلقليمي  احمللي  الصعيد  على 
مبادرات  من  حالياً  الداخلية  وزارة  تنفذه  وما 
لتحقيق  األول  اجلانب  في  تهدف  استراتيجية، 
تعليمات  عينيها  نصب  وتضع  واألمان،  األمن 
وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
األمنية  للخطط  املستمرة  ومتابعاته  الداخلية، 
الداخلية  وزارة  رؤية  حتقيق  في  تصب  التي 
بأن تكون دولة اإلمارات من أفضل دول العالم 
أمناً واستقراراً. وأكبر مثال على ذلك مشاركة 
العام  هذا  في  اخلليج  أمن  في مترين  الوزارة 

مبملكة البحرين الشقيقة.
جاهزة  الله  بفضل  »والدولة  قائالً:  وتابع 
التي  واملتغيرات  األمنية  التحديات  ملجابهة 
وبقيادة  مثالية،  أمنية  بخطط  املنطقة  تشهدها 
ميكن  ومبا  مبنطقتنا  يحيط  مبا  واعية  حكيمة 

وعليه  بالدنا،  في  األمن  على  يشكل خطراً  أن 
امت  على  الرشيدة  بالقيادة  ممثلة  فدولتنا 
استعداد ملواجهة املتغيرات والتطورات الطارئة، 
عبر ثقتها بأبنائها ودعمها الالمحدود للجهود 
واستقرار  أمن  على  للمحافظة  الرامية  كافة 

بالدنا الغالية«.
يقدمها  التي  والتوجيهات  النصائح  وحول 
قال  الوطني  اليوم  مبناسبة  الشرطة  ملنتسبي 
مشهود  يوم  الوطني  اليوم  إن  املعال:  العميد 
مروره  ويذّكرنا  وأفئدتنا،  أرواحنا  إليه  تتطلع 
رحمهم  املؤسسني  والقادة  وأجدادنا  بآبائنا 
الغالي  بذلوا  الذين  األوائل  أولئك  تعالى،  الله 
والنفيس لكي تصل بالدنا إلى ما وصلت إليه 
ملنتسبي  وتوجيهاتنا  فنصيحتنا  احلاضر،  في 
الشرطة بأن يقتدوا بأولئك اآلباء، وبأن يكونوا 
وإخوانهم  ألبنائهم  حسنة  قــدوة  كذلك  هم 
الطيبة،  األرض  هذه  على  يقطن  من  وجلميع 
تركها  التي  األمانة  حفظ  على  يحرصوا  وبأن 
جديدة  بأفكار  ويبدعوا  يجتهدوا  وأن  اآلبــاء 
على  وحتافظ  البالد  نهضة  في  تسهم  خالقة 
سمعة جهاز الشرطة وتدعم دوره في مكافحة 
اجلرمية، وأن يفخر منتسبو الشرطة بأنهم جزء 
من منظومة احلفاظ على أمن الوطن واستقراره 
في ظل القيادة احلكيمة لسيِّدي صاحب السمو 
الدولة  آل نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد 

»حفظه الله«.

ما نراه من اإنجازات 

وتقدم في 

المجاالت كافة، 

ت�سعه قيادتنا 

الحكيمة �سمن 

اأولوياتها
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حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة حكومة وشعباً في الثاني من ديسمبر كل عام مبناسبة 
عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى قيام دولتنا الغالية باحتاد قوي واحد، احتاد إماراتنا السبع الذي 
سجله التاريخ مبداد عزمية وإرادة باني النهضة املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »رحمه الله«، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات الذين متكنوا 
من االرتقاء باإلمارات إلى مصاف الدول املتقدمة عاملياً، حيث أصبحت دولتنا تنافس كبرى الدول 

على مختلف الُصعد.
ونحن نحتفل اليوم بالذكرى اخلامسة واألربعني لقيام دولة االمارات أصبحنا بفضل القيادة 
احلكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله«، وإخوانه أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات نعيش في واحة األمن واألمان، حيث استمرت مسيرة 
اخلير حتقق املزيد من الرفعة واالزدهار والتطور في ظل رعايته الكرمية. فها هي دولتنا تسير قدماً 
وبخطى ثابتة نحو التطور والتقدم مسخرة الثروات لبناء اإلنسان الذي حظي بالنصيب األوفر من 
االهتمام كونه احملور األساس لدعم عجلة التقدم والنماء. وبفضل حرص واهتمام قيادتنا العليا 
ارتبطت دولتنا بعالقات قوية وراسخة مع مختلف دول العالم في إطار من التعايش واالحترام 
واحلوار مما جعلها موضع ثقة املجتمع الدولي وتقديره، كما أن األجهزة األمنية باتت تؤدي الدور 
املنوط بها من خالل بناء شراكات استراتيجية مع مختلف اجلهات احلكومية )االحتادية واحمللية( 
السنوات  الداخلية خالل  الفجيرة حتت مظلة وزارة  العامة لشرطة  القيادة  الدولة. وحققت  في 
القليلة املاضية إجنازات كبيرة ترتقي ملستوى املهام املوكلة إليها، مما أدى لبناء شرطة عصرية 
متطورة ذات رؤية استراتيجية تواكب التطورات واملتغيرات املتالحقة التي يشهدها عاملنا املعاصر 
ومتابعة ملا يستجد من ظواهر أمنية مختلفة مكنتها من التصدي بكفاءة للجرمية بأشكالها املختلفة 

والقضاء عليها وحفظ األمن ملؤسسات وأفراد املجتمع كافة.
ومن أهم أهداف اخلطة االستراتيجية لشرطة الفجيرة املنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية: 

 
أوالً: تعزيز األمان.

ثانياً: ضبط أمن الطرق.
ثالثاً: ضمان االستعداد واجلاهزية في الكوارث واألزمات.

رابعاً: تعزيز ثقة اجلمهور بفعالية اخلدمات املقدمة.
خامساً: االستخدام األمثل للمعلومات األمنية.

سادساً: ضمان تقدمي اخلدمات اإلدارية كافة وفق معايير اجلودة والكفاءة والشفافية.

إن أهم إجنازات القيادة العامة لشرطة الفجيرة تتمثل في:
• حصول مركز املرور والترخيص على تصنيف )5( جنوم ضمن تصنيف املراكز احلكومية 

بنظام النجوم.
• إحراز املركز األول على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن أفضل إجناز تكنولوجي.

• إحراز املركز األول بجائزة وزير الداخلية للتميز فئة اإلبداع واالبتكار.
• إحراز املركز األول بجائزة وزير الداخلية للتميز فئة اخلدمة املجتمعية.

• حصول القيادة العامة على شهادة اآليزو 9001:2008 بوحداتها التنظيمية كافة.
• استحداث وتفعيل قسم الشرطة املجتمعية ومسرح اجلرمية واملعلومات األمنية االحتادية.

• تفعيل وتطبيق معايير مركز الشرطة الشامل بإدارة شرطة دبا الفجيرة.
• إحراز املركز الثاني بجائزة وزير الداخلية للتميز فئة السالمة املرورية.

• إطالق مجلة شرطية دورية بالقيادة العامة )الشرطة اليوم(.
• إحراز القيادة العامة املركز األول كأفضل منطقة أمنية بجائزة وزير الداخلية للتميز 2015.

نفتخر باإجنازات دولتنا

على ال�سعيد االأمني

العميد حممد اأحمد بن غامن الكعبي 
القائد العام لشرطة الفجيرة 
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• حصول القيادة العامة على جائزة دبي التقديرية لتنمية املوارد البشرية 2015.
• إحراز املركز األول بوزارة الداخلية في رضا املتعاملني استطالع مجلس الوزراء عام 2013.

• حصول القيادة العامة على املركز التاسع بجائزة دبي الدولية للقرآن الكرمي فئة حكم وأحكام.
• حصول القيادة العامة على درع التميز الذهبي في مجال املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة على مستوى الوطن العربي2014.

• حصول القيادة العامة على وسام االستحقاق الذهبي في مجال املبادرات املتميزة على مستوى املنطقة العربية 2014.
• حصول القيادة العامة على 8 جوائز عاملية )جائزة ستيفي للمبيعات وخدمة املتعاملني( في دورتها التاسعة لعام 2015.

• حصول القيادة العامة على جائزة أفضل حلول اتصال 2015.
• حصول القيادة العامة على جائزة أفضل مركز خدمة متعاملني لعام 2015.

• حصول القيادة العامة على جائزة ماسية ألفضل مركز خدمة متعاملني لعام 2015.
• حصول القيادة العامة على جائزة القرن الذهبية في جنيف لعام 2016 لفئة اجلودة وحتسني مستوى اخلدمات.

• حصول القيادة العامة على جائزتني للسالمة العاملية في لندن لعام 2016.
• حصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة بوحداتها التنظيمية كافة على شهادة اآليزو ISO 9001:2015 نظام إدارة اجلودة كأول قيادة عامة شرطية 

على مستوى العالم تتوافق أنظمتها مع آخر حتديث لنظام إدارة اجلودة.
إننا نفتخر بإجنازات دولتنا على الصعيد األمني في ظل توجيهات سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، ومتابعته املستمرة ملا حتقق من تطور في األجهزة الشرطية التي أصبحت اليوم تواكب املتغيرات وتتابع املستجدات األمنية بصورة 
أشمل، وفق استراتيجية شرطية شاملة اهتمت بالتميز في األداء وتقدمي أجود اخلدمات األمنية، كما شملت اجلوانب كافة املتعلقة بالعنصر البشري 

واإلمكانيات املادية للوصول إلى النتائج املرجوة منها.
وبفضل حرص واهتمام قيادتنا العليا ارتبطت دولتنا بعالقات قوية وراسخة مع مختلف دول العالم في إطار من التعايش واالحترام واحلوار 
مما جعلها موضع ثقة املجتمع الدولي وتقديره، كما أن األجهزة األمنية باتت تؤدي الدور املنوط بها من خالل بناء شراكات استراتيجية مع مختلف 

اجلهات احلكومية االحتادية واحمللية في الدولة.
وبهذه املناسبة نتمنى إلخواننا وأبنائنا الضباط وصف الضباط واألفراد عسكريني ومدنيني التوفيق في خدمة وطننا املعطاء وعلى اجلميع أال يألوا 

جهداً في االرتقاء بذاتهم، وذلك ملا فيه من مصلحة تعود على األسرة واملجتمع والدولة في ظل قيادتنا الرشيدة. 
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حتت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
سيف  الفريق  سعادة  افتتح  الداخلية،  وزير 
عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، مؤمتر 
نظمته  والذي  الفساد،  ملكافحة  العاملي  اليوم 
أبوظبي،  شرطة  في  الفساد«  »مكافحة  إدارة 
املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون 

مبكافحة املخدرات واجلرمية.
ونقل سعادة الفريق الشعفار حتيات الفريق 
وزيــر  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو 
الداخلية ومتنيات سموه للمشاركني بالتوفيق 
والنجاح، ورّحب سعادته باخلبراء املتخصصني 
واالستشاريني املشاركني، مؤكداً أهمية املؤمتر 
على  ــالع  واالط اخلبرات،  أفضل  تبادل  في 
القضية  تناول هذه  في  املمارسات  أفضل 
املشترك  والتعاون  اجلهود  وتوحيد  املهمة، 

للتوعية بأخطار آفة الفساد حول العالم.
املؤمتر  هذا  انعقاد  أن  إلى  سعادته  وأشار 
على أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة، يأتي 
انطالقاً من حرص الدولة على مشاركة املجتمع 
الدولي في هذه املناسبة التي تستضيفها الدولة 
ألول مرة، بهدف اإلسهام في مكافحة ظاهرة 
رادعة  ووسائل  حلول  وتقدمي  دولياً،  الفساد 
التعاون  من خالل  وذلك  انتشارها،  من  متنع 

والعمل يداً بيد في سبيل مواجهتها.
للدولة  الكبيرة  باجلهود  سعادته  وذكــر 
األمن  على  حفاظاً  املستويات،  جميع  على 
للمواطنني  الطمأنينة  وتوفير  واالستقرار، 
واملقيمني على أرضها، بفضل توجيهات القيادة 

تخدم  التي  ورسالتها  لرؤيتها  ووفقاً  العليا، 
األمن والسلم العاملي ليس في ربوع منطقتنا 

وإمنا في العالم أجمع.
مدير  املهيري  معضد  مطر  املقدم  ــد  وأك
أبوظبي  شرطة  في  الفساد«  »مكافحة  إدارة 
أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطالقاً من رؤية 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات لتحقيق أهداف 
أفضل  من  واحدة  لتصبح  الدولة  وطموحات 
دول العالم دفعاً لعجلة التطور ومبدأ النزاهة 
سمو  الفريق  رؤية  منطلق  ومن  واالستدامة، 

الداخلية  وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب 
كمجتمع  أبوظبي  إمــارة  استمرارية  لضمان 
تقدمي  خــالل  من  والسالمة،  باألمن  ينعم 
واملقيمني  للمواطنني  اجلــودة  عالية  خدمات 
في اإلمارة وزوارها، وعبر تعاونها وتوقيعها 

لالتفاقيات الدولية.
الفريق  ســعــادة  ــرأس  ت ثانية،  جهة  مــن 
اللجنة  رئيس  الداخلية  وزارة  وكيل  الشعفار 
العليا الدائمة لألمن الداخلي، االجتماع الدوري 
للجنة الذي ُعقد في معسكر قيادة قوات األمن 

اخلاصة بسيح املهب في منطقة الذيد.

ال�سعفار يوؤكد حر�س االإمارات على مكافحة الف�ساد 

اأح��داث

اإعداد: اأمرية الرئي�صي

أكد سعادة اللواء محمد بن العوضي املنهالي 
وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات 
املساندة أن إنشاء معهد تدريب الضباط التابع 
وزارة  في  البشرية  للموارد  العامة  ــإلدارة  ل
الداخلية، جاء كثمرة من ثمار التطوير والتقدم 
املاضية،  السنوات  في  الــوزارة  شهدتها  التي 
لتدريب وتنمية مهارات ضباط الشرطة العاملني 
على  العامة  واإلدارات  القيادات  مختلف  في 
مستوى الدولة، ورفع كفاءتهم وصقل خبراتهم 

وتطويرها، وزيادة معارفهم في املجاالت العامة 
والتخصصية.

ورأى سعادة اللواء املنهالي أن املعهد يعتبر 
وزارة  أجهزة  مختلف  لتزويد  أساسياً  رافــداً 
على  واملــدربــني  املؤهلني  بالضباط  الداخلية 
مواجهة  في  بواجباتهم  للقيام  مستوى،  أعلى 
املتغيرات والتحديات التي يشهدها عاملنا اليوم، 
املكتسبات  حماية  في  زمالئهم  مع  وليسهموا 

الوطنية واحلفاظ على أمن واستقرار الوطن.

املنهايل ي�سيد بدور 

معهد تدريب ال�سباط 
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النعيمي يدعو اإىل تدريب االأبناء على حماية خ�سو�سياتهم 

 »الداخلية« ت�سلم اجلن�سية االإماراتية لـ 152 من اأبناء املواطنات 

احتفلت اللجنة العليا حلماية الطفل في وزارة 
الداخلية حلماية  وزارة  الداخلية، ممثلة مبركز 
 2016 اآلمن  لإلنترنت  العاملي  باليوم  الطفل، 
حتت شعار: »معاً لنجعل اإلنترنت في اإلمارات 
أفضل استخداماً«، وأقيمت الفعالية في مدرسة 
بالتعاون مع  للتعليم األساسي« بدبي،  »سارة 

.ICDL Arabia مؤسسة
سالم  ناصر  الدكتور  اللواء  سعادة  دعــا 
خلريباني النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب 
رئيس  الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
اللجنة العليا حلماية الطفل في وزارة الداخلية 
ضرورة  إلى  االفتراضية  العاملية  القوة  رئيس 
وسلوكيات  لتصرفات  األبوية  الرقابة  تقنني 
على  وتدريبهم  االفتراضي،  العالم  في  األبناء 
حماية خصوصياتهم وعدم نشر أية معلومات 

استغاللها،  ُيــســاء  قــد  صــور  أو  بيانات  أو 
واحلرص على حتديد أوقات استخدام التقنيات 
األبناء عرضة إلدمان  احلديثة حتى ال يصبح 

»اإلنترنت«.
االحتفالية  أن  النعيمي  اللواء  سعادة  ورأى 
االستخدام  مفهوم  نشر  تعزز  املناسبة  بهذه 
األطفال  وحماية  »اإلنترنت«،  لشبكة  اآلمــن 
مبكرة،  سن  في  تثقيفهم  عبر  األخطار  من 
بفاعلية  للتعامل  الوعي  تعزيز  أهمية  مؤكداً 
اخلصوصيات،  بحماية  املرتبطة  التحديات  مع 
املراهقني  أو  األطفال  بأن  اجلميع  يدرك  وأن 
يتعرضون  قد  الرقمي  العالم  مع  تعاملهم  في 
ملختلف أنواع التحديات أو املعضالت احلقيقية، 
وإيجاد  واإلرشـــاد  النصح  تستوجب  والتي 

احللول املالئمة ملواجهتها.

سلّمت وزارة الداخلية ممثلة بشؤون اجلنسية 
لـ 152 من  واإلقامة واملنافذ اجلنسية اإلماراتية 
أبناء املواطنات، والذين شملهم املرسوم االحتادي 
الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
الله«، وذلك في  الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل 
احتفالية نظمتها اإلدارة العامة للجنسية في نادي 

»شؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ« بأبوظبي.
حارب  خليفة  الركن  الــلــواء  سعادة  ــد  وأك
لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي 
صاحب  مكرمة  أن  واملنافذ  واإلقامة  اجلنسية 
السمو رئيس الدولة »حفظه الله« مبنح جنسية 
الدولة لـ 152 من أبناء املواطنات ممن استوفوا 

النظرة  الالزمة الكتسابها، تؤكد عمق  الشروط 
والدولة  الوطن  لقيادة  السديدة  والرؤية  الثاقبة 
ــري،  األس االســتــقــرار  تأمني  على  وحرصها 
وتأكيد قيمة التالحم والتعاضد االجتماعي الذي 
اإلماراتي،  املجتمع  منو  في  كبير  بشكل  ُيسهم 
وشعور هذه األسر باألمان واالستقرار النفسي 

واالجتماعي.
الركن  اللواء  سعادة  حضر  ثانية،  جهة  من 
اإللكتروني  التحّول  حول  عمل  ورشة  اخلييلي 
واإلقامة  اجلنسية  قطاع  في  الذكي  الرقمي 
»االستراتيجية  إدارة  نظمتها  والتي  واملنافذ، 
اإلدارة  مع  بالتعاون  بالقطاع،  األداء«  وتطوير 

العامة للخدمات اإللكترونية واالتصاالت وإدارة 
وإحدى  الداخلية،  وزارة  في  املتعاملني«  »خدمة 
املجال، وذلك في  املتخصصة في هذا  الشركات 
مقر شؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ بأبوظبي.

اخلدمات  جميع  حتول  أهمية  سعادته  وأكد 
التي يقدمها قطاع اجلنسية واإلقامة واملنافذ إلى 
خدمات إلكترونية من خالل التعاون مع الشركاء 
والتي  املجال،  هذا  احلكومة في  متطلبات  لتنفيذ 
تدعو إلى التحول الرقمي بنسبة 80% في نهاية 
الرئيس  الهدف  على حتقيق  والعمل   ،2018 عام 
للقطاع املتمثل في كسب رضا املتعاملني وتقدمي 

خدمات متميزة ألفراد املجتمع.
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الشيخ  السمو  توجيهات صاحب  على  بناًء 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة 
ومنتسبي  ضباط  من   4521 بترقية  أبوظبي 
وشملت  أبوظبي.  لشرطة  العامة  القيادة 
صف  ضابط  و2412  ضابطاً،   1857 الترقيات 

وفرداً، و252 مدنياً.
الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  وتقدم 
الشكر  بجزيل  أبوظبي  لشرطة  العام  القائد 
وعظيم االمتنان إلى مقام صاحب السمو رئيس 
الدولة »حفظه الله« وصاحب السمو ولي عهد 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
على  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس 
القيادة  الذي يؤكد حرص  األمر  املكرمة،  هذه 
تعزيز  من شأنه  ما  كل  توفير  على  الرشيدة 
املجتمع،  وحماية  واالستقرار  األمن  منظومة 
واالهتمام بتطوير اجلهاز الشرطي في إمارة 
احلفاظ  يكفل  مبا  مقدراته،  وصون  أبوظبي 

على املكتسبات املتحققة.

بقيادة  محظوظون  »إننا  معاليه:  ــال  وق
تسعى للتميز والتطوير املستمر، طموحاتها ال 
حدود لها، تسعى لالرتقاء بدولة اإلمارات في 
املجاالت كافة، وتؤمن بأن التنمية البشرية هي 
عماد نهضتها، واالستثمار في الكوادر الوطنية 
إلى رؤيتها في أن تكون  الغاية للوصول  هو 

اإلمارات من أكثر دول العالم أمناً«.
وقدرات  بكفاءة  القيادة  ثقة  »إن  وأضاف: 
جلميع  حافزاً  تشكل  أبوظبي  شرطة  كــوادر 
منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي للعمل 
لشرطة  االستراتيجية  اخلطة  حتقيق  على 
أبوظبي املتوائمة مع خطة أبوظبي، والتي تعمل 
مجتمعاً  تقدم  شرطية  منظومة  تطوير  على 
آمناً من خالل توفير املقومات العالية للسالمة 
واألمن استجابة للنمو السكاني واالقتصادي 
مع  تتالءم  أمنية  مــهــارات  وبناء  املتزايد، 

احتياجات اإلمارة«.
املترقني،  واملنتسبني  الضباط  معاليه  وهنأ 
تكليفاً  متثل  الترقيات  ــذه  ه ــأن  ب منوهاً 
لتحقيق  وعطائهم  جهودهم  مضاعفة  يتطلب 
استراتيجية شرطة أبوظبي، مطالباً بأن يكونوا 

على قدر املسؤولية والثقة الغالية التي أولتها 
القيادة الرشيدة، وداعياً جميع منتسبي شرطة 
الواحد  الفريق  للعمل اجلماعي بروح  أبوظبي 
خلدمة  واألمني  الشرطي  باجلهاز  لالرتقاء 
الوطن واحلفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه.

الرميثي ي�سيد بحر�س القيادة الر�سيدة  

على تطوير اجلهاز ال�رشطي يف اأبوظبي 

الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  تقدم 
صاحب  مقام  إلى  أبوظبي  شرطة  عام  مدير 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
املجلس  رئيس  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس التنفيذي 
اليوبيل  مبناسبة  بالتهنئة  أبوظبي  ــارة  إلم

الذهبي حلكومة إمارة أبوظبي.
أن اإلجنازات  الشريفي  اللواء  وأكد سعادة 
كافة التي حتققت جاءت نتيجة للرؤية السديدة 
التي وضعها املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
مسيرة  وواصل  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  والتنمية  البناء 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
الشيخ محمد  السمو  وبدعم ومتابعة صاحب 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات املسلحة رئيس املجلس التنفيذي 
إلى  الشريفي  اللواء  وأشار  أبوظبي.  إلمارة 
أن  ومنذ  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أن 
وضعت منظومة العمل احلكومي في عام 1966 
في إمارة أبوظبي كانت الداعم ملسيرة التطور 
الرشيدة  القيادة  دعم  بفضل  وذلك  والتنمية، 
والتي وفرت اإلمكانيات كافة لتأسيس اجلهاز 
الشرطي على أعلى املستويات، إلميانها الكامل 
األساسي  العامل  يشكالن  واألمان  األمن  أن 
النهضة  وحتقيق  املستدامة  التنمية  لنجاح 
اللواء  ــد  وأك كــافــة.  املــجــاالت  فــي  الشاملة 
باستمرار  تعمل  أبوظبي  أن شرطة  الشريفي 
كافة  املجتمع  لفئات  والطمأنينة  األمن  لتوفير 
من املواطنني واملقيمني لضمان استمرار إمارة 
والسالمة،  باألمن  ينعم  كمجتمع  أبوظبي 
خالل  من  الرشيدة  القيادة  تطلعات  وحتقيق 
ألفراد  اخلدمات  أفضل  تقدمي  في  االستمرار 
املجتمع وفقاً ملعايير اجلودة العاملية، ومواكبة 

املستجدات في املجال الشرطي لتحقيق الرؤية 
االستراتيجية حلكومة أبوظبي 2030.

ال�رشيفي: �رشطة اأبوظبي تواكب امل�ستجدات

لتحقيق الروؤية اال�سرتاتيجية 2030 

اأح��داث
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

Asa'ad Sha'ab

بمناسبة اليوم الوطني ال45
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اأح��داث ريا�شية

 شّجعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فرقها 
الرياضية، ودعتها إلى التميّز في حتقيق أفضل 
واحملافل  والبطوالت  املشاركات  في  املراكز 
واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  الرياضية 

والدولي.
وأكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد 
الذي  االستثنائي  الدعم  أبوظبي  شرطة  عام 
ستتلقاه فرق والعبو والعبات شرطة أبوظبي 
املتفوقون، موجهاً بتذليل جميع املعوقات للفرق 
احلفاظ  على  لتشجيعهم  والالعبني  الرياضية 
البطوالت  وإحراز  األولى،  املراكز  تصّدر  على 
لرفع  املقبلة  املواسم  في  املتقدمة  الرياضية 

سمعة شرطة أبوظبي عالياً.

جاء ذلك خالل حضور معالي اللواء الرميثي 
مع  تنظيمه  جرى  الذي  األول  التعريفي  اللقاء 
والهيئات  الشرطية  الرياضية  الفرق  أعضاء 
حيث  أبوظبي،  شرطة  في  واملدربني  اإلداريــة 
على  رياضية  فرق  تشكيل  على  معاليه  حّفز 
القوة،  منتسبي  من  العالية  الكفاءة  من  قدر 
الرياضية  املهارات  أصحاب  معاليه  مشّجعاً 
الرياضية،  الفرق  إلى  لالنضمام  املبادرة  على 
التي  واالحتياجات  اإلمكانيات  جميع  وتوفير 
القادرة  املتكاملة  الرياضية  التشكيالت  تتطلّبها 
على إحراز أفضل املراكز املتقدمة في البطوالت 

الرياضية.
اخلطط  ــعــراض  اســت الــلــقــاء  خـــالل  ومت 

للفرق،  الرياضية  واملــبــادرات  االستراتيجية 
الرياضية  الفعاليات  في  للمشاركة  ورؤيتها 
في  الرياضي  القطاع  تطوير  أجل  من  املختلفة 
والبرامج  النشاطات  وآخــر  أبوظبي،  شرطة 
خالل  الرياضية  الفرق  ومنجزات  واملشاركات 

الفترة املاضية، واالستحقاقات املقبلة.
اللقاء  خالل  الرميثي  اللواء  معالي  وناقش 
)ذكــوراً  والالعبني  الرياضية  الفرق  مستوى 
املشرفة  ــة  اإلداريـ الهيئات  ودور  ــاً(،  ــاث وإن
والطواقم الفنية والتدريبية، واّطلع على املعوقات 
التي  والنتائج  والالعبون  الفرق  تواجهها  التي 
مت حتقيقها بهدف رفع الروح املعنوية ألعضاء 

الفرق والالعبني الرياضيني.

الرميثي يوؤكد الدعم اال�ستثنائي للفرق الريا�سية ال�رشطية 

العربية  اإلمـــارات  ــة  دول ريــاضــة  حققت 
يضاف  وكبيراً  جديداً  دولياً  إجنــازاً  املتحدة 
فوز  املستمرة، وذلك من خالل  إجنازاتها  إلى 
العقيد محمد حميد بن دملوج الظاهري رئيس 
في  الرياضي  الشرطة  احتــاد  إدارة  مجلس 
االحتاد  رئيس  نائب  مبنصب  الداخلية  وزارة 
العقيد  واختيار  للشرطة،  الرياضي  الدولي 
وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة 
لالحتاد  الفنية  اللجنة  في  عضواً  أبوظبي  في 
الدولي الرياضي للشرطة، وذلك في االجتماع 
الرابع عشر للجمعية العمومية لالحتاد الدولي 
الرياضي للشرطة، والذي عقد في دولة الكويت 

الشقيقة.
ما  اإلجنــاز  هذا  أن  الظاهري  العقيد  وأكــد 
كان ليتحقق إال بفضل املكانة والسمعة الدولية 

التي تتمتع بها دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
لصاحب  الرشيدة  القيادة  من  الكبير  والدعم 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانهما 
املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وبفضل 
الغالية من  الالمحدود والثقة  املساندة والدعم 
قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
بهذا  فوزه  أن  إلى  الظاهري  العقيد  وأشار 
تولي  على  اإلمارات  أبناء  قدرة  يؤكد  املنصب 
وبالغ  سعادته  عن  معرباً  املناصب،  هذه  مثل 
أبدت  التي  الــدول  جلميع  وتقديره  شكره 

وباركت ترشيحه، ومتمنياً كل التوفيق والسداد 
كعضو  اجلديد  املنصب  في  الشامسي  للعقيد 
الرياضي  الدولي  لالحتاد  الفنية  اللجنة  في 

للشرطة.

اإجناز لالإمارات يف »االحتاد الدويل الريا�سي لل�رشطة«

العقيد وليد الشامسيالعقيد محمد بن دملوج
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ــاُء  ـــ ـــ ٌوإخ ــَدة  ـــ ـــ وْح  ... ــاراُت  ــ ــ اإلم ــَي  هـ
وجـــاَدْت  َــَعـــــْت  أْيـــــنـــ الطـّيـِب   ُ ــة  ــ َدْوح
ً ورودا ــاُل  ــ م ــرِّ ــ ال بــهــا  غـــــــدْت  ــدٌ  ـَــ ـــ ــل ـــ َب
وجــهـــوٍد  ـَــــــــــبـــــــّـارٍة  جـــ  ٍ بـــــإرادة 
بغـُصوِنها  ظـَلـّلـَْت  لـَظـبيٌ  فُهـنا 
َمْعــقــوَدًة ــَدْت  ـَــ غـــ فـيها  وَحـــــدائــــِـقٌ 

املدى  عـلى   - تـَِكـلُّ -ال  تـْصـَدُح  وُدبـــيُّ 
وُمـلتـقى  للشعـوِب   ً َمــَحــّجــا  صـــارْت 
أّمــــــــة ُف  ــرِّ ـــ ــَش ـُــ ـــ ت  ٌ ـِـة  ـــ ــارق ــش ــا ل ــن وه
ِــدٌ  واعـ وِشــْعــــــــرٌ  ــمٌ  ـــ رْس لـَقــَـناتـُها 
ـْـأًة  ـــ ــن املــشــاِغـــــل ِ َوط ـَـْرَت م ـــ ــع ــإذا َش فـ
ْـقـُها  َخـلـ ــِدَع  ــ أُبـ الــشــمــاء  فجـبالـُها 
ُجـْبـتـَها  ّــى  أنـــ البـيـض  ــادي  األيـ ولها 
َخـْيـَرها  ُعـقـودا  َــْت  َــَرفـــ غـــ قـد  الهنُد 
 ٌ وعـــــشــيــرة  لـها  ــوانٌ  ــــ إخـ والـــُعـــــــْرُب 
ُمْخـلٍِص  ٍ َشـقـيق  ــن  َِم ِّيافة  الضـ ــدوا  وج

باِنـياً  ِد  للـتـّـشـرُّ تـَصـّدى  فـلـَـَكـْم 
املَــال  ــي  ف ُث  ــدِّ ـُـح ـــ ت فـلسطـنيٌ  ِتـلـْـكـُْم 
قـَرَيٍة  أو  ْـزٍل  َمـنـ ِمـــــْن  َبـنـَْت  فلـَـَكـْم 
َـنا  ْـنـ بــيـ ِمـــــثـــــاالً  ــا  ــ أوروّبـ هــيـــــهــاَت 
ناصـعـاً  دلــيالً  ألّمـِتــنا  وَهــبـوا 
ــاُرُه  ـــ ـــ آث  ٌ َجـــلـيـلـة  ّــحــــــــاُد  فــــــــاالتـــ
ِـوْحـَدٍة  بـ اجَلـلِـيَّ  ّــوَر  الــنـــ َـَر  أنكـ َمــْن 
تـَْت  ُمـوِّ َـْم  كـ ّـتي  الـ الــُعـــــْرِب   َ ـــــة  أمَّ يــا 
وِسْحـرِه   ِ البـَيان  ثــــَـْوَب  اخلـَعي  هـّيا 
»ِوْحـَدًة« ُيـنـْـِشـُد  صاَح   ٍ زعـيم  ِمـْن   ْ كـَم 

 ٍ ِّم  َـلـ ُمعـ  ِ لـَخـْير  اإلمـــــاراِت  ــي  ف لـــِك 

ــــــــاُء ـــ ورخـــ  ٌ وعــــــــقــــــــيـــــدة   ٌ ــوة  ـــ ـــ وق
ِـــــمــاُرهــا، تـــــبــاركــْت، حـــــســـــنــاُء وثـــ
الــصـــــحـــــــــــراُء ـّـاَء  ــنـــ ـــ غـــ  ً ـَـة  ـــ ـَـْوط ـــ وغ

ــأداُء  ـــ ـــ ــبٌ ك ـــ ـــ ــاع ــص ِّـــــمــــــــْت م ُحــــــــطـــ
ّــاُء شـمـــ ــا،  ــه ل شــقـــــيــقـــــاٍت  عـــــلــى 
فـَْيـحاُء ــةٌ  ـــ ـــ َرْوَض ْـنا،  َـتـ أذَهـلـ ـَـْم  كـــ
ــَل َجــْوَهــــــــرٌ وَبـــــهــــــــاُء  ـّــ ـــ ــأص فــيــهــا ت
َـلــيـاُء عـ ــةٌ  ــذابـــ ـــ ـَــ جـــ ــةٌ  ـــ ـَــ ـــ ــّراق ـَــ ـــ ب
سـماُء ــوُم  ــل ـــ ــُع وال َــُة  الــثـــــقــافـــ فـيـها 
ِـــــداُء َــهـــــا بـــــســاحـــــاٍت شــــــــذًى ونــــــ ولـــ
َعـناُء ــزوُل  ـــ َي َـتـِها  َخـْيـمـ  ِ ِــَرأس  َــبـــ فـــ
ــراُء ــْضـــ ـــ ــلٌ وَمــراِتــــــــعٌ َخـــ ــــ ــواِحـ وَسـ
َـنـاُء ثـ ــَن  ــري ـــ ــاب ــّص ال ِـقـلِب  بـ ــا  ــه ول
َــراُء ُـــــقـــ ـــــنـــــُد والــَبـــــنــغـــــاُل والــفـــ والــسِّ
ُـــــَزالُء نـــ ِـَبـْيـِتـهـِْم  بـ ــالَد،  ــب ال جـــاؤوا 
املـِـْعـــــطــاُء ُخـلـْـقـُُه  ُيــنكـَُر  هـَيهات 
ّاُء َـنـ البـ ذا  ــَو  ـــ َوْه ــِدُم  ـــ ــْه َي ُصــْهـــــيــوُن 

ــاُء  ـــ ــخ س الــــــــرؤوَم  ــاراِت  ــ ـــ ــ ـــ ــ اإلم أّن 
ــداُء ــــ األعـ بــهــا  أن عــاثــْت  بـــــعـــــِد  ــن  ـــ ِم
ــاُر واألمـــــــــراُء ــطـ ــــ ــــ بـــل هــــــــذه األقـ
ُــظــمــاُء ــَدٍة صــــاروا بــهــا الــعـــ ــ ـــ ــ فــي ِوْح

َـــــضــاء  ــبٌ وقــــــ ــ ـّـِة واجـ ـــ ـــ ــق ـِــ ـــ بـــني األش
ــراُء ــَص ــُب ــُر وغـــــْيــُرُه ال ــري ـــ ــّض ــَو ال ـــ فــْه

األْشـــــالُء  ْـشـَُر  ُـنـ فـتـ ِـّـحــاُد...  االتــــــ
األرزاُء تـُْمَحـَق  ـَـْي  كـــ افـَْعـلي  هـّيـا 
َعـــــمــاُء الــزُّ باْسـِمها  ــّدَق  ـَـَشـــ تـــ ـَـْم  ولــكـــ

ــاُء  ــ ٌ وإخ ــَدة  ــ ـــ ــ ِوْح املـــــدارس  ــَم  ـــ ـــ ـِـْع نـــ

االأخوات ال�سبع

�شعر/ �شع�يد الَع�ل�َمي - اإ�شبانيا

ق�شائد ف�ي حب االإمارات
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وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

Asa'ad Sha'ab

بمناسبة اليوم الوطني ال45
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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قــايــد ــا  ــ ووف أمـــجـــاد  ــة  ــ ودولـ ــاد  ــ احت روح 

زايــد نبضها  مــكــارم  فــيــنــا  زرع  )زايـــــد( 

الفايد ــا  ــن درب الــصــدارة  شمس  لنا  تــرســم 

احلــايــد نهجنا  ــذا  هـ ــخ  ــاري ــت ال ــادي  ــ ب مــن 

ــد ــاي ــخ امل ــام ــش ــا خــلــيــفــة ال ــدن ــاي ــق نــفــخــر ب

ــد راي ــل  ــع وف فــكــر  الــفــخــر  ــوز  ــ ْرم شيوخنا 

ــد ــن واي ــوط ــب ال والــشــعــب مــتــوّحــد عــلــى ح

ــم بــيــنــنــا كــايــد ــالح ــت ــب ال ــي ــى ط ــل الــلــه ع

غايد خــيــرهــا  ــارة  احلـــضـ إمـــــارات  ــاذي  ــ ه

سايد فــوعــهــا  واحملــبــة  بــــالدي«  »عــيــشــي 

بستان ــن  ــوط وال للتميز  يطمح  ــان  ــس وإن

ــا بـــّث بــهــالــوطــن بـــذل وعــطــا وجـــدان ــن واح

الفرسان ْبــهــّمــة  الــشــمــوخ  أمــجــاد  ونــســّطــر 

الشجعان ونــكــرم  التحدي  ميادين  نكسب 

وإحــســان ــرم  ك نفسه  تــزدهــر  حكيٍم  شــيــٍخ 

ــان االزمـ مــفــخــرة  ــاٍد  ــ احت عــلــى روح  ــم  ــه الْن

ــا بــرهــان ــوفـ ــودة والـ ــ ــحــبــل املـ مــتــمــّســك ْب

ــّوان ــ ــد خ ــ أب ــه حــاقــد وال هــــّزه  ــّركـ ــا حـ مـ

مـــزدان ْوقــلــبــهــا  شــعــوب  حتــضــن  متبّسمة 

ــان ــس ــن اإلن ــوط ــالدي م ــ ــك يــا ب ــدمي ــه ي ــل  ال

اإمارات احل�سارة

�شعر/ خالد الظنحاين

ق�شائد ف�ي حب االإمارات
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PANTONE  662 CVC

PANTONE  382 CVC

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

Asa'ad Sha'ab

بمناسبة اليوم الوطني ال45
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

Asa'ad Sha'ab

بمناسبة اليوم الوطني ال45

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

Asa'ad Sha'ab

بمناسبة اليوم الوطني ال45
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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عليها وأولــــه  أشتاقهـــــا  ديــرتـــــــــــي 

إليهـــــا تــاخــذنــي  قلـــــب  ــة  ـّــ دقـــ ــل  ك

فيها بــاملــجــد  هاماتنـــــا  تعتلــــــي 

ونــشــتــريــهــا ــب  حـ األرواح  ــص  ـــ ـــ ــرخ ن

معتليها ــح  ــب أص سلطــــــان  بــو  دام 

وليها تــقــدمــهــا  زايــــد  عقــــــــب  مـــن 

خـِـليها وال  خليفه  مــن  خلينـــــا  ال 

منتقيهــــا ــده  ــي ب اليـــم  غزيـــر  ــن  م

يجيها مـــا  هـــو  لـــو  اتــيــيــــــــه  احملبـــــه 

سقيها ــف  ـّــ ـــ وق مـــا  يـــود  ســحــايــــــــب  لـــه 

يكتسيها داره  ــف  ــي ك ــه  ــب ح شــــــــــــــوف 

محتويها قــلــبــه  ــط  وسـ فـــــي  دولـــتـــه 

ّـــــهـــــا وأحـــيـــا بها ْـــــحــبـــ بـــ ــوت  ــ أم صـــرت 

بأسبابهــــا نــعــم  وأفــــرح  أحــــــزن 

وأحــبــابــهــا عشاقهــــــا  كثـــــر  ــا  ويـ

أتــرابــهــا نبـــــوس  ّـتنـــــا  محبـ ــن  م

بها ــى  ــرض ن يقولهــــا  كلمـــــه  كـــل 

بأصحابهــــا  تــنــذكــر  والــزعــامــــــــــــــــــــه 

دولـــتـــه روضــــــــــــــه تــفــــــــــــــوح أطــيــابــهــا

جابها هــو  مــن  حـــــظ  يــا  دانــــــــــــــــــــٍة 

ذابهـــــا ــالده  ــ ب فــي  أخذهــــــا  وإن 

شــّرابــهــــــــا شــربــهــا  فـــي  ويفتخـــــر 

أهــدابــهــا ــار  ــ وص ــه  ــل املــق كنـّـهــــــــا 

ــرات احــيــابــهــا ــ ــه شـ ــلــوعـــ ـْــ ــارت ضـــ ــ صـ

ق�شائد ف�ي حب االإمارات

»ديــــرتــــي«

�شعر/را�شد �شرار
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

Asa'ad Sha'ab

بمناسبة اليوم الوطني ال45
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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األيـــام شــمــس  ــدى  ـــ امل ــي  ف ــادك  ــ احت عــيــد 

األحـــالم  تــباشير  في  مقـــبل  يختـــال 

حـــــّوام  طــير  الــوطن  ع  بصوته  ــّرد  غـــ

هنــدام  ثــوب  والــبــســت  زانـــت  ــدار  ـــ ـــ وال

ــالم  اإلس ــن  دي نهجـــها  العـــــروبه  دار 

األكــرام  عـــــز  عـــلى  مبنّيـــه  الــــدار 

قــدام بعزم  قادهـــا  قايـــــد  ظــــــل  فــي 

خصام فرقـــة  ــوى  س الهامـــه  يكسر  مــا 

حكــــام خير  مــن  اجلهـــــد  ــذا  ه ظــل  فــي 

ضيـّـه مـــد  الــوطن  في  احلضاره  صـوب 

مـَـلـِـيـّــه علومه  مـــن  إيــــده  واملجـــد 

الشجــيـّــــه باللحـــــــون  غنــــاوي  ردد 

النـــومسيه غنــــوة  شـلـّـــت  والسـبــــع 

واحلمّيه والــــوفـــــا  السماحــه  نهـــــج 

أبّيـــه بـــاملعـاني  تشمـــــخ  ونفــــــوس 

العليـــه والشمــــــوخ  املعـــالي  صــــوب 

مقــــدريه لهـــــا  بالــــوحــــــده  والـــدار 

عـامليه الـوفـــــــا  إمــــــــارات  صـــارت 

عيــد الرخـــا

�شعر/ عمر بن قالله العامري

ق�شائد ف�ي حب االإمارات
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تهاني ملن جّد في جعل الصحراء
بخيرات أربعة عقود

جنة خضراء
حتياتي من صميم القلب

ومتنياتي
لتالمس سمعة هذه األرض الغراء

وهذا الوطن الغالي
ظل مأوى

ملاليني البشر 
من جميع األنحاء

هي أرض غنية
صارت في القيعان،

وصدور الناس واحة خضراء
هي أرض الرخاء

أحيت بنور الغنى
أحالم من يئسوا

وخابوا األمل
وهي سقيا اجلمال العذب

يلتقي فيه الصدق والعدل والفضائل
هي أرض املساواة

يسود فيها األمن والطمأنينة واالستقرار
بغض النظر عن كل هويٍة

من لون أو دين أو جنس ومدار
هي أرض احملبة والرشد

من غير حقٍد وال بغٍض أو شتات
أرض اإلمارات العزيزة

أحبها
تهدي اجلميع سعادة احلياة.

االإمارات اأر�س اخلري

�شعر مرتجم لل�شاعر الهندي/ يف تي يف داموداران

ق�شائد ف�ي حب االإمارات
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