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3العدد 193 ديسمبر 2022

االحتاد  بعيد  ومقيمني  و�صعبًا  قيادة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  حتتفل 

احلادي واخلم�صني لقيام االحتاد املبارك على يد القائد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« واإخوانه القادة املوؤ�ص�صني، والذين �صارت 

قيادة البالد احلكيمة على نهجهم الر�صيد يف احلفاظ على قوة االحتاد وتطوره 

على مدى 51 عاماً، يف ظل العديد من التحديات الداخلية والتهديدات اخلارجية 

التي مرت على الوطن العربي وال تزال.

االحتادية  احلكومة  وبجهود  احلكيمة،  البالد  قيادة  من  ومتابعة  وبتوجيهات 

الر�صيدة وخمتلف الوزارات والهيئات االحتادية واملحلية، حققت دولة االإمارات 

عام 2022 اإجنازات جديدة وكبرية يف املجاالت الوطنية واالقت�صادية والثقافية 

واالجتماعية.

وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

االإجن��ازات  من  العديد  الداخلية  وزارة  حققت  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س 

اجلديدة واملهمة، وح�صدت جوائز عدة وكبرية حملية وعربية ودولية، ووا�صلت 

بذل اجلهود والت�صحيات الكبرية ملنت�صبيها من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني 

لتعزيز م�صرية االأمن واالأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة يف الدولة.

ويف عيد االحتاد احلادي واخلم�صني، نرفع اأ�صمى عبارات التهنئة والتربيكات اإىل 

قيادة البالد احلكيمة، وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، جمددين العهد على موا�صلة بذل اجلهود والت�صحيات 

للمحافظة على االإمارات واحة اأمن واأمان و�صالمة ور�صا و�صعادة لكل مواطن ومقيم 

و�صائح عربي �صقيق واأجنبي �صديق.

عيد االحتاد
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
في  الكبير  الوطني  ــدور  ال الــعــدد  
خدمة االحتاد،  الذي تقوم به وزارة  
من   ومتابعة   بتوجيهات  الداخلية، 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير  الداخلية.
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حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

راشد  عبدالله  الدكتور  العميد  أوضح 
القانون  احترام  ثقافة  مكتب  مدير  الشامسي 
االتحاد  يوم  بمناسبة  أنه  الداخلية  وزارة  في 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لقيام   51 الـ 
له  المغفور  لالتحاد  المؤسس  القائد  نستذكر 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
له  المغفور  االتحاد  في  التمكين  ورائد  ثراه«، 
الله«،  »رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
واإلنجازات الكبيرة والعديدة التي قاما بها في 
الوطنية والعسكرية واألمنية  القطاعات  مختلف 

والشرطية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
ونرفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات بهذه 
المناسبة الوطنية المجيدة إلى خير خلف لخير 
سلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب 
نائب  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، 
والتحديث  التطوير  مسيرة  يتابعون  والذين 

واإلنجازات في مختلف القطاعات، وإلى الشعب 
العرب  المقيمين  واألصدقاء  واألخوة  اإلماراتي 

واألجانب في الدولة.

متابعة 
وأشاد العميد الدكتور عبدالله راشد الشامسي 
الشيخ سيف  الفريق سمو  ومتابعة  بتوجيهات 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
في  الداخلية  وزارة  لجهود  الداخلية،  وزير 
الشرطية  المجاالت  في  االتحاد  مسيرة  خدمة 

ت
عا

اب
مت

فعاليات ت�شيد بدورها الوطني 

وزارة الداخلية.. 51 عاماً يف خدمة االحتاد 

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، توا�صل وزارة 

الداخلية بذل اجلهود والت�صحيات وحتقيق االإجنازات لتعزيز م�صرية االأمن واالأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة، والتي ينعم بها كل مواطن وكل مقيم عربي �صقيق اأو اأجنبي �صديق.

ومبنا�صبة الذكرى ال�صنوية الواحدة واخلم�صني لقيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة )عيد االحتاد ال� 51(، اأ�صادت 

فعاليات �صرطية واجتماعية بتوجيهات ومتابعة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان، وبدور وزارة الداخلية الوطني 

على مدى 51 عاماً يف خدمة االحتاد. 
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واألمنية والخدمية، ولجهود مكتب ثقافة احترام 
القانون في الوزارة بخدمة االتحاد في المجال 
تحقيق  في  يسهم  مما  والقانوني،  التوعوي 
أهداف قيادة البالد الحكيمة والحكومة االتحادية 
األمن  تعزيز  في  الداخلية  ووزارة  الرشيدة 
لجميع  والسعادة  والسالمة  والرضا  واألمان 
فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وللسياح 

القادمين إلى الدولة من مختلف أنحاء العالم.

شكر 
رئيس  العامري  الكيف  علي  المقدم  ورأى 
قسم التنسيق المحلي بإدارة حقوق اإلنسان في 
ذكرى  يوم  ديسمبر   2 يوم  أن  الداخلية  وزارة 

قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة هو 
يوم العزة والكرامة، والحّب والوالء واالنتماء 
من  قّوته  يستمّد  فالّشعب  األمر،  ووالة  للوطن 
الوطن، والوطن يستمّد قوته من أبنائه، وشعاره 

االتحاد قوة. 
اإلمارات  دولة  انطلقت  اليوم  هذا  منذ  وإنه 

لتكون واحدة من أهم الدول وأقواها تأثيراً.
بتحية شكر وتقدير  العامري  المقدم  وتوجه 
إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية )سيف 
والتوجيهات  والدعم  المتابعة  على  اإلمارات( 
المستمرة، وتوفير كل ما يلزم الستتباب األمن 

في اإلمارات السبع.

ازدهار 
حامد  بن  هاشم  المستشار  الدكتور  وأكد 
شؤون  في  ومستشار  )خبير  المنصوري 

الكل  أن  الذكية(  والحوكمة  المعلوماتية  التقنية 
هي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بأن  يعلم 
وطن لكل الناس وألكثر من مئتي جنسية، وهي 
بمعطيات  راسخ  ازدهار  على  ازدهار  في  دولة 
كثيرة غزيرة، ومنها الحرية المنضبطة الضابطة 

لحقوق اإلنسان.
أنه في يوم االتحاد ال 51 لدولتنا  وأضاف: 
المباركة، نذكر الناس بأننا ننعم بجميع عوامل 
االستقالل واالستقرار، بفضل من الله سبحانه 
زايد  الشيخ  له  المغفور  بفضل  ثم  وتعالى، 
القائد  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 
اإلمارات  شيّد  والذي  الخير،  المؤسس-زايد 
باالتحاد، مما ضمن له البقاء والتقدم واالرتقاء. 
وأول ما بدأ الشيخ زايد بتأسيس االتحاد اتخذ 
عليها  قامت  التي  الحضارية  العوامل  أرقى  له 
العلم والعمل  أهمها:  الناجحة، ومن  الحضارات 
واإلتقان وأضاف عليها عامل »األخالق«، فهنيئاً 

هذا  ذكرى  ومقيمين  وشعباً  حكومة  لإلمارات 
التأسيس العزيز ندرًة وِقيَماً.

اإلمارات،  لدولة  الرشيدة  القيادة  أن  وتابع 
بن  محمد  الشيخ  السمو  رأسها صاحب  وعلى 
لم  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
ألجل  ونفيس  غاٍل  كل  تسخير  في  جهداً  تأُل 
ومنها  لهم،  الكريم  العيش  ولجوانب  الناس  كل 
حفظ أمن البالد والعباد، وهذا ما تقوم به وزارة 
بن  الشيخ سيف  سمو  الفريق  بقيادة  الداخلية 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدول  زعامة  إلى  اإلمارات  مما صيّر  الداخلية، 
القالئل جداً من حيث آَمن وأسلَم دولة على ظهر 
نائب  سمو  الفريق  وسياسة  األرضيّة.  الكرة 
إلى  أدت  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
تدشين  نحو  الرشيدة  القيادة  توجيهات  تفعيل 

إمارات التسامح ومجتمع األمان.
وقالباً،حيث  قلباً  سموه  بتضحية  كله  وهذا 

المقدم علي العامري العميد د. عبدالله الشامسي
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استخدم أحدث التِْقنيات العالمية في مجال 
األمن واألمان. 

قوة 
ورأت الدكتورة عزة بدر عثمان )دكتوراه 
إذاعية  برامج  ومقدمة  معدة  اإلعالم  في 
وتلفزيونية( أن اليوم الوطني لدى أي شعب 
والمجد  والكرامة  للعزة  يوماً  ُيمثل  ووطن 
للوطن، فمن ليس له ماض ليس له حاضر 
ومستقبل، واألوطان تستمد قوتها وتطلعها 

إلى غد مشرق من عراقة الماضي.
اإلمارات  لدولة  االتحاد  يوم  ويعتبر 
التاريخ  في  فريداً  حدثاً  المتحدة  العربية 
الحديث لمنطقة الخليج العربي، حيث شهد 
لدولة  ضوء  أول   1971 ديسمبر   2 يوم 
عصرية حديثة كان حجر األساس فيها هو 
التاريخ ومن  شعار االتحاد قوة، ومن هذا 
اإلمارات  دولة  انطلقت  هذه  الضوء  نقطة 
لتكون واحدة من أهم الدول وأقواها تأثيراً.

عثمان  بدر  عزة  الدكتورة  وأشادت 
الشيخ  سمو  الفريق  ومتابعة  بتوجيهات 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
لها  والتي  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
الداخلية  به وزارة  قامت  بما  األول  الفضل 
وإنجازات  وتضحيات  جهود  من  تزال  وال 
لخدمة اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ومواطنيها والمقيمين العرب واألجانب فيها 
والخدمية  والشرطية  األمنية  المجاالت  في 

والتوعوية.

تطور 
)إعالمية  الرئيسي  حليمة  وأوضحت 
لدولة   51 الـ  االتحاد  يوم  أن  ومذيعة( 
المتحدة يعني لنا مسيرة  العربية  اإلمارات 
ضخمة من اإلنجازات، عاصرناها نحن جيل 
االتحاد بدءاً من األرض حين وضع القادة 
المؤسسون وعلى رأسهم المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« اللبنة 
األولى لالتحاد في 2 ديسمبر عام 1972، وإلى 
بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  عهد  في  الفضاء 
 51 ال  عامنا  إلى  الله«،  «رحمه  نهيان  آل  زايد 
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« خير خلف لخير 

سلف.
اإلمارات  دولة  في  أننا  الرئيسي  وأكدت 
ننعم  والشكر،  الحمد  ولله  المتحدة  العربية 
والسعادة  والسالمة  والرضا  واألمان  باألمن 
ومتابعة  وبتوجيهات  الرشيدة،  قيادتنا  ظل  في 
لوزارة الداخلية من الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
وزير الداخلية، فإن المجاالت األمنية في تطور 
الداخلية  وزارة  دور  نلمس  وأصبحنا  مستمر، 
الخدمات  خالل  من  المجتمع  خدمة  في  الفعال 
األرض،  هذه  على  والمقيم  للمواطن  المقدمة 
والتوعوية  األمنية  الخدمات  ناحية  من  سواء 
أصبحت  والتي  العمالء  خدمة  ناحية  من  أو 
الخدمات  أحدث  خالل  من  الجميع  متناول  في 

والتقنيات اإللكترونية والذكية السريعة.
جميعاً،  حقهم  في  اليوم  قليلة  الشكر  وكلمة 
ألن ما ننعم به من أمن وأمان وسالم هو بفضل 
الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العيون الساهرة 

لقيادة ومنتسبي وزارة الداخلية.

مكانة 
ورجل  )إعالمي  حمود  مصطفى  وأشار 
دولة  في  االتحاد  بيوم  ُيحتفل  أنه  إلى  أعمال( 
من  الثاني  يوم  في  المتّحدة  العربيّة  اإلمارات 
مكانة  اليوم  ولهذا  عام،  كّل  من  ديسمبر  شهر 
خاصة ليس في قلوب المواطنين فقط، وإنما في 
هذه  على  واألجانب  العرب  المقيمين  كل  قلوب 
الشعوب  كل  قلوب  وفي  بل  الكريمة،  األرض 
العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة. وهذا دليل 
على ما قدمته وال تزال تقدمه األيادي البيضاء 

في اإلمارات لكل المحتاجين في أنحاء العالم.

وأضاف: أنه وعلى سبيل المثال ال الحصر، 
كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل 
الدول الداعمة للمبادرات اإلنسانية خالل جائحة 

»كوفيد- 19«.
حيث شكلت المساعدات التي قدمتها اإلمارات 
للدول  الدولية  االستجابة  حجم  من   %80
الجائحة  بدء  ومنذ  الجائحة.  خالل  المتضررة 
يوليو  شهر  وحتى   2020 عام  يناير  شهر  في 
الطبية  المساعدات  عدد  إجمالي  بلغ   ،2021 عام 
ومعدات  الفحص  وأجهزة  التنفسية  واألجهزة 
قدمتها  التي  واإلمدادات  الشخصية  الحماية 
دولة   135 إلى  توجيهها  تم  2154 طناً  اإلمارات 

حول العالم.
الطبية  المساعدات  رحالت  إجمالي  بلغ  كما 
الجوية المرسلة 196 رحلة جوية. وتم إنشاء 6 
مستشفيات ميدانية في لبنان واألردن وموريتانيا 
وسيراليون،  وكوناكري  وغينيا  والسودان 
وتجهيز عيادة متنقلة في تركمانستان. كما تم 
كمساعدة  أمريكي  دوالر  ماليين   10 بـ  التبرع 
من دولة اإلمارات إلى منظمة الصحة العالمية، 
باإلضافة لما تم تقديمه من خدمات ومساعدات 
كبيرة للمواطنين والمقيمين داخل دولة اإلمارات 

خالل هذه الجائحة.
وأشاد حمود بحرص وزارة الداخلية، وعلى 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رأسها 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
في  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
والسالمة  واألمان  األمن  مسيرة  وتعزيز  حفظ 
العربية  اإلمارات  دولة  في  والسعادة  والرضا 
المتحدة، والتي ينعم بها كل مواطن ومقيم عربي 

شقيق أو أجنبي صديق.
وختم حمود بالقول: إّن حّب اإلمارات واجب 
وأمر راسخ في العقول والقلوب، وال بّد أن ُيثمر 
هذا الحّب سلوكاً طيّباً ونافعاً في الحياة. ونحن 
في هذه الدولة الرائدة بقيادتها وتميّزها وعطائها 

في نعمة علينا أن نثّمنها ونقدرها.

مصطفى حمودحليمة الرئيسي د. هاشم المنصوري
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االأ�صرة  من  اجلهود  ت�صافر  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات  اإدمان  اآفة  من  ال�صباب  خ�صو�صاً  املجتمع  اأفراد  حماية  تتطلب 

واملدر�صة وجميع اجلهات املعنية.

ويف �صبيل ذلك، تبذل وزارة الداخلية وجميع القيادات العامة لل�صرطة يف الدولة جهوداً متوا�صلة، ميدانياً من خالل �صبط 

ع�صابات ترويج ال�صموم، وتوعويًا من خالل حمالت ا�صتباقية تهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي لدى اأفراد املجتمع وخ�صو�صاً 

ال�صباب من اأخطار املخدرات.

حتقيق: اأحمد عادل

ت
ءا

ضا
�

اإ

مكافحة املخدرات يف االإمارات..

جهود توعوية وميدانية 

العميد سعيد عبدالله السويدي مدير  أوضح 
وزارة  في  االتحادية  المخدرات  مكافحة  عام 
الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات 
أن  الشرطة«  لـ»مجتمع  الدولة  مستوى  على 
خفض الطلب على المخدرات هو أحد المحورين 
لمكافحة  الوطنية  لالستراتيجية  األساسيين 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المخدرات 
مجال  في  واالستثمار  باالهتمام  تعنى  والتي 
المراهقين  وحماية  المخدرات  من  الوقاية 
والشباب من إغواء المروجين، ودحض خططهم، 

لمنع  المبكر  للتدخل  الخاصة  التدابير  ووضع 
العالج  وتوفير  الجديدة،  التعاطي  تفاقم حاالت 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  إلدمان  الالزم 
الثاني  المحور  جانب  إلى  التأهيل،  وإعادة 
من  العرض  فرص  تقليل  وهو  لالستراتيجية 

المخدرات.
محور  على  االهتمام  تركيز  أن  وأضاف 
مكافحة العرض وضبط التجار والمروجين فقط 
لن يكون مجدياً، ما لم تكن هناك مبادرات تهدف 
إلى تعزيز قدرة ومهارات النشء على تحصين 

أنفسهم من السقوط في مستنقع اإلدمان.

حرص
وأكد العميد السويدي حرص وزارة الداخلية 
على تنفيذ حمالت توعية متنوعة ومستمرة عن 
الطالبية  الفئات  إلى  تتوجه  المخدرات  أضرار 
على  العمل  إلى  وتهدف  والنشء،  والشبابية 
التعاطي واإلدمان،  وقايتهم من أخطر مسببات 
والتي تتغير تبعاً للظروف االجتماعية والبيئية، 
بينما  األطفال،  على  األسرة  تأثير  يزيد  حيث 
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يزيد تأثير األصدقاء لدى المراهقين، لذا توجه 
البرامج إلى تطوير رسالتها الوقائية، بما يتالءم 

مع هذه المعطيات.
التي  الهاتفية  »مكافح«  خدمة  أن  وأضاف 
المجاني  الرقم  على  الداخلية  وزارة  أطلقتها 
80044، تركز على تعزيز الوقاية من المخدرات، 
بأضرار  للتعريف  إلكترونية  رسائل  وتقدم 
دالالت  حول  إلكترونياً  وشرحاً  المخدرات، 
في محيط  اإلدمان  اكتشاف حاالت  ومؤشرات 
األسرة، باإلضافة إلى اختبار إلكتروني يساعد 
ولي األمر على تقييم أي حالة اشتباه بتعاطي 

المخدرات بين أفراد عائلته.
للوقاية  العليا  الوطنية  اللجنة  أن  وتابع 
على  المخدرات  مكافحة  مجلس  من  المنبثقة 
مختلف  مع  شراكات  عقدت  الدولة  مستوى 
التربية  وزارة  مثل  العالقة  ذات  المؤسسات 
ووقاية  الصحة  وزارة  العدل،  وزارة  والتعليم، 
المجتمع، وزارة تنمية المجتمع، ومراكز العالج 
توعية  برامج  تقديم  على  ترتكز  اإلدمان،  من 
توجهات  دعم  بهدف  المخدرات  من  للوقاية 
مع  للتعامل  والمهارية  المعرفية  الطالب  قدرات 
عدد  عبر  واإلدمان  التعاطي  ومسببات  دوافع 
بالتعاون مع  الوقائية، وقد أنجزت  البرامج  من 
الشركاء االستراتيجيين مبادرات داعمة لمحور 
مبادرة  ومنها:  المخدرات،  على  الطلب  خفض 
تدريب وتأهيل المعلمين عن الكشف المبكر عن 
من  للوقاية  الوالدين  ودليل  المخدرات،  تعاطي 
من  للوقاية  المدرسية  البيئة  ودليل  المخدرات، 

المخدرات. 

تعاف 
وأشار العميد السويدي إلى أن وزارة الداخلية 
تعمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي قد 
المخدرات،  على  اإلدمان  من  المتعافين  تواجه 
من  للتأكد  متوازنة  تدابير  اتخاذ  خالل  من 
الصادقة  الرغبة  ووجود  اإلدمان،  من  الشفاء 
واإلرادة القوية لدى المتعافي التي تضمن عدم 
االنتكاس، وإلى أن إدمان المخدرات يعد مشكلة 
عالمية معقدة، وتواجه مكافحتها تحديات أمنية 
ارتفاع  ظل  في  خصوصاً  واجتماعية  وصحية 
نسب االنتكاس والعودة لتعاطي المخدرات على 

الصعيد العالمي. 
محيطة  اجتماعية  ظروفاً  هناك  أن  وأضاف: 
المخدرات  على  اإلدمان  من  المتعافي  تدفع  قد 
إلى االنتكاس مرة أخرى، ومنها : عدم تقبله من 
أفراد أسرته ومجتمعه، وصعوبة حصوله  قبل 
الذي يؤثر عليه نفسياً  على فرصة عمل، األمر 
ويشعره باإلحباط، مما قد يؤدي إلى انتكاسة، 
وهو ما يتطلب وجود إرادة صادقة وعزيمة قوية 
ليثبت  الصعوبات  هذه  لمواجهة  المتعافي  لدى 
على  قادر  وأنه  تام  بشكل  تعافى  بأنه  للجميع 
تحمل مسؤولياته، وعلى المجتمع منحه فرصة 

أخرى لالندماج. 
إلى  األمور  أولياء  السويدي  العميد  ودعا 

متابعة أبنائهم والتعرف على أصدقائهم وتنمية 
مواهبهم وملء أوقات فراغهم بالنشاطات البدنية 
والذهنية، وعدم ممارسة ذلك بأبوية متسلطة بل 

بمحبة وتشجيع.

توعية 
مدير  الظاهري  غريب  طاهر  العميد  وأكد 
أبوظبي  شرطة  في  المخدرات  مكافحة  مديرية 
لـ»مجتمع الشرطة« أهمية برامج التوعية للوقاية 
أبوظبي  شرطة  وحرص  المخدرات،  خطر  من 
على توفير البرامج التوعوية المختلفة التي تعزز 

وعي الشباب من خطر المخدرات.
وأضاف أن خدمة »فرصة أمل« تأتي ضمن 
المركز  مع  بالتعاون  أبوظبي  شرطة  جهود 
للمتعاطين  العون  يد  لمد  للتأهيل  الوطني 
المواد  بأضرار  والتوعية  للعالج،  المبادرين 
المخدرة واآلثار المترتبة على إدمانها في جميع 
بأهدافها  التعريف  جانب  إلى  اإلعالم،  وسائل 

وأهميتها.
بث  تشمل  توعية  رسائل  الخدمة  وتقدم 
االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر  الفيديوهات 
للمواد  الذاتي  الرفض  مبدأ  تعزيز  على  وتركز 
العليا  زايد  مؤسسة  مع  وتنسق  المخدرة، 
اإلشارة  بلغة  الترجمة  لتوفير  الهمم  ألصحاب 

في الخدمة لتغطية جميع شرائح المجتمع.
وتابع أن خدمة »فرصة أمل« توفر تسهيالت 
عدة لتشجيع مرضى اإلدمان على المخدرات على 
المبادرة إلى طلب العالج، وأن المؤشرات الحالية 
توضح حجم التفاعل الكبير مع الخدمة، حيث بلغ 
عدد االستفسارات من الجمهور 156 استفساراً 
عام 2021 حول مزايا هذه الخدمة وأهميتها وزار 

 71289 للخدمة  اإللكتروني  التوعوي  الموقع 
أن شرطة  إلى  الظاهري  العميد  شخصاً. ولفت 
والمتقدمين ضمن  الطالب  مع  تتعامل  أبوظبي 
خدمة »فرصة أمل« بسرية تامة، وتقدم برامج 
توعوية من خالل التنسيق الفعال مع مؤسسات 
وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد 

من انتشار آفة المخدرات.

تأهيل 
حيوياً  دوراً  للتأهيل  الوطني  المركز  ويلعب 
في مكافحة إدمان المخدرات في الدولة، ويبذل 
المخدرات  أخطار  من  التوعية  نشر  في  جهوداً 
الشباب،  وفئة  والجامعات  المدارس  بين طالب 
والندوات  المحاضرات  من  العديد  تنظيم  عبر 
في  مهاراتهم  تعزيز  إلى  تهدف  التي  التوعوية 
على  المركز  ويحرص  اإلدمان،  من  الوقاية 
تقديمها من قبل أخصائيين في التثقيف الصحي 

وعلم النفس من العاملين في المركز.
ورأى المركز أن التوعية والوقاية هما المفتاح 
األساس لحماية المجتمع خصوصاً عند الحديث 
قادة  باعتبارهم  والشباب  المراهقين  فئة  عن 
الطبية  فرقه  تأهيل  على  ويحرص  المستقبل، 
والدعم  النصح  توفير  على  القادرة  والنفسية 
إلى  فقط  ليس  واإلرشادي  والنفسي  الطبي 
ككل،  وللمجتمع  بل  وذويهم،  اإلدمان  مرضى 
وزيادة  برامجه  تكثيف  على  المركز  ويحرص 
فعالية األدوات والقنوات التي يعتمدها إليصال 
الرسائل والنصائح لجميع أفراد المجتمع حول 
ضرورة امتالك حياة أسرية صحية ومتماسكة 
التي  المستقبلية  األجيال  تنشئة  على  قادرة 

ستقود المستقبل.

ال�صويدي: »الداخلية« 

تنفذ حمالت توعية 

م�صتمرة عن املخدرات

الظاهري:

ن�صجع مر�صى االإدمان 

على طلب العالج
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ي�صلط »جمتمع ال�صرطة« ال�صوء على برنامج خليفة للتمكني )اأقدر( التابع لديوان الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 

حتديات  تواجه  اأجيال  لبناء  بها،  يقوم  التي  واملبادرات  املهمات  وعلى  الداخلية،  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

احلا�صر وامل�صتقبل، وت�صهم يف تعزيز م�صرية االأمن واالأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

لقاء: اأماين اليافعي 

ت
ءا

ضا
�

اإ

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وجه 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
)أقدر(  للتمكين  خليفة  برنامج  قيام  بضرورة 
التابع لديوان سموه بالتعامل مع التحديات التي 
يواجهها جميع أفراد المجتمع باختالف مراحلهم 
والمعارف  المهارات  من  وتمكينهم  العمرية، 
للتعامل معها من دون خوف  الالزمة  واألدوات 
أو تردد، على أن يكون البرنامج مظلة تجمع كل 
البرامج الوقائية التي تنفذ على مستوى الدولة، 
البرامج  الوقت ذاته بوابة تدخل منها هذه  وفي 
بحيث  الدولة،  مؤسسات  جميع  إلى  والفعاليات 

يمكن ضبطها وحصرها وقياس أثرها. 

استراتيجيات 
الدبل  إبراهيم محمد  الدكتور  المستشار  أكد   
مستشار في مكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية والمدير التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين 
)أقدر( التابع لديوان سموه أن البرنامج يعمل من 
خالل استراتيجيات عدة لتحقيق أهدافه، وأولها: 

بين  المشترك  المؤسسي  العمل  ترسيخ مفاهيم 
الوزارات  من  االستراتيجيين  الشركاء  جميع 
والمؤسسات  والمحلية  االتحادية  والهيئات 
ومختلف  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخاصة 
المختلفة، وثانيها:  الفعاليات  المجتمع عبر  أفراد 
حلقات  لتطوير  فعالة  آليات  إيجاد  على  العمل 
والذي  والمستدام  المشترك  والتعاون  التواصل 
يعمل  التي  االستراتيجية  التوجهات  أبرز  يعد 
البرنامج على تحقيقها من خالل توحيد الجهود 
التي تهدف إلى بناء أجيال شبابية تمتلك الوعي 
الشامل والتحصين الذاتي والتمكين والقدرة على 
وتأتي  والمستقبل،  الحاضر  تحديات  مواجهة 
أدوار  تعزيز  على  العمل  في  البرنامج  أهمية 
يخدم  بما  واالبتكار  لإلبداع  وتمكينهم  الشباب 

مجتمع اإلمارات.
وأضاف أن البرنامج يتبنى الجوانب التالية:

الرؤية: الريادة العالمية في تمكين المجتمعات 
واستدامتها.

تعزيز  إلى  يسعى  عالمي  أنموذج  الرسالة: 
الجهود المحلية والدولية من خالل تمكين كوادر 

الحاضر  تحديات  مواكبة  على  قادرة  مؤهلة 
والمستقبل.

القيم: المواطنة اإليجابية، واالنتماء والوالء مع 
الفريق، والمسؤولية وااللتزام، واإلبداع واالبتكار، 

والشفافية، والعمل، واألصالة والتجديد.
األهداف: تعزيز الشراكة والتكامل في التمكين 
المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح في 
مستوى  ورفع  والدولية،  المحلية  المجتمعات 
وتمكين  المجتمعية،  بالقضايا  اإليجابي  الوعي 

المهارات القيادية والحياتية.
تحقيق  في  يسهم  البرنامج  أن  وتابع 
مواءمة  خالل  من  الداخلية  وزارة  استراتيجية 
األهداف االستراتيجية للدورة الخامسة 2022 - 
2026 ال سيما األهداف 1و2و3و6و7، حيث تعتمد 
هي  أهداف   7 على  الداخلية  وزارة  استراتيجية 
أماناً،  أكثر  الطرق  واألمان، جعل  األمن  تعزيز   :
تعزيز سالمة الطرق والحماية في المدينة، ضمان 
الجاهزية واالستعداد في مواجهة األحداث، تعزيز 
ضمان  المقدمة،  بالخدمات  المتعاملين  إسعاد 
تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير الجودة 

برنامج خليفة للتمكني )اأقدر(
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في  االبتكار  ثقافة  ترسيخ  والشفافية،  والكفاءة 
بيئة العمل المؤسسي.

فئات 
البرنامج، أوضح  المستهدفة في  الفئات  وعن 
المواطنين،  كبار  أنها:  الدبل  الدكتور  المستشار 
المتقاعدون،  والشباب،  الناشئة  المرأة،  األسرة، 
من  المتعافون  الموظفون،  الهمم،  أصحاب 
لهذه  الرئيسة  التمكين  مجاالت  المخدرات.وأن 

الفئات تشمل التالي: 
المهارات الشخصية: مهارات التفكير، مهارات 
المعرفة، مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي،. 

التوعية االقتصادية.
الوعي الوطني: معرفة الوطن، محبة الوطن، 

خدمة الوطن، حماية الوطن.
الوقاية  المرورية،  الثقافة  الصحة والسالمة: 

والسالمة.
التوعية الصحية: الثقافة البيئية.

الجرائم  الفكري،  الوقاية من الجريمة: األمن 
اإللكترونية، جرائم المخدرات، جرائم األحداث.

مبادرات 
المستشار  أجاب  البرنامج،  مبادرات  وعن 
عدة،  مبادرات  نفذ  البرنامج  أن  الدبل  الدكتور 

وهي التالية: 
حدثاً  وتعد  سنوياً،  تعقد  العالمية:  أقدر  قمة 
محلياً ودولياً فريداً من نوعه في المنطقة والعالم، 
وضمان  المستدامة،  المجتمعات  بتطوير  وتهتم 
ودعم  أبنائه،  وتمكين  ككل  المجتمع  مصلحة 
المبادرات التوعوية والهادفة، بما يخدم كل فئات 
ويحقق  تطويره  صالح  في  ويصب  المجتمع 
في  العالمي  العلمي  الحدث  لهذا  الرئيس  الهدف 

تنمية العقول الزدهار األوطان. 
مركز أقدر للتمكين الرقمي: ويهدف إلى إنشاء 
لجميع  اإللكترونية  للتوعية  مجتمعية  مبادرات 
قد  التي  األخطار  مختلف  من  المجتمع  شرائح 
تترتب على استخدام التقنيات الحديثة واستخدام 
اآلمن  االستخدام  نحو  وتوجيههم  اإلنترنت، 

واإليجابي لألجهزة اإللكترونية.
مركز أقدر لقادة المستقبل: ويختص بتمكين 
وتطوير  تحسين  من  المجتمع  فئات  جميع 
مهاراتهم الشخصية والحياتية من خالل نشاطات 
ومعسكرات ودورات تدريبية ومشاريع مختلفة، 

تؤهلهم ليصبحوا قادة مستقبل اإلمارات.
اآلمنة  المدرسة  رقمياً:  اآلمنة  للمدارس  أقدر 
لتحدي  ببراعة  مصمم  حكومي  مشروع  هي 
لمراجعة  عليها  والتعرف  ودعمها  المدارس 
العمل  الرقمية، ووضع خطط  توفيرهم للسالمة 
تطبيق  اإلنترنت، وسيحدث  عبر  أطفالها  لحماية 
عبر  السالمة  في  ثورة  اآلمنة  المدرسة  مبادرة 
اإلنترنت في جميع المدارس لحماية ودعم البيئة 
المدرسية، حيث تقوم فكرة المشروع على تقييم 
لتكون  دولياً  المعتمدة  للمعايير  وفقاً  المدارس 

المدرسة آمنة رقمياً من األخطار االلكترونية.

التوعية اإللكترونية: وتهدف إلى توعية جميع 
قد  التي  األخطار  مختلف  من  المجتمع  شرائح 
تترتب على استخدام التقنيات الحديثة واإلنترنت، 
واإليجابي  اآلمن  االستخدام  نحو  توجيههم  و 

لألجهزة اإللكترونية.
لتمكين  المستقبل: وهو مشروع  قادة  تمكين 
تدريبية  معسكرات  خالل  من  المستقبل  قادة 
المهارات  لتنمية  عدة  نشاطات  تشمل  مكثفة 
الشخصية والذهنية والبدنية بالتعاون مع الكلية 
المملكة  في  هيرست  ساند  الملكية  العسكرية 

المتحدة.
وهو  المجتمعية:  للقيادات  أقدر  دبلوم 
مجموعات  إعداد  إلى  يهدف  علمي  مهني  دبلوم 
والمختصين  واألمهات  والنساء  الشباب  من 
االجتماعيين ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم، من 
خالل تدريبهم وتأهيلهم ليتصدروا عملية التوعية 
لعدد من المشكالت المجتمعية عبر المحاضرات 

وورش العمل.
مركز أقدر لتنمية القدرات: ويهدف إلى تمكين 
جميع أفراد الفئات المجتمعية وتأهيلهم ليصبحوا 
قادة في مجتمعاتهم وقادرين على نشر التوعية 

المجتمعية.
التوعوية  اإلصدارات  أقدر:  إصدارات  مركز 
فئات  تمكين  في  تسهم  المركز  يصدرها  التي 
المجتمع في مختلف المجاالت وتطوير مهاراتهم 

العلمية والثقافية والشخصية. 
ندوات  بتنظيم  ويقوم  الثقافي:  أقدر  صالون 
الشبابية  القطاعات  مختلف  في  وعلمية  فكرية 
والطالبية والعلمية للتعرف على مدى استشراف 

المستقبل في مختلف قطاعات الدولة.
أقدر للقراءة والكتابة: يهدف هذا المشروع إلى 
إعداد كفاءات وطنية مبدعة من الناشئة في مجال 

الكتابة األدبية بمختلف فئاتها وأشكالها، ورعاية 
المستقبل  في  يوفر  بما  المبدعة،  المواهب  هذه 

مجموعة من الكتب المتميزة الصادرة عنهم.
مغامرات أقدر: وهي مغامرات ترفيهية تحتوي 
على مختلف النشاطات التي تعمل على تحسين 

وتطوير المهارات الشخصية والحياتية.
 :3 سي  سايبر  اإللكتروني  التعليم  بوابة 
ألساسيات  عميقاً  فهماً  المنصة  هذه  وتوفر 
الصحة والسالمة أثناء استخدام األجهزة الذكية، 
تمكن  التي  االفتراضية  الدروس  من  ومجموعة 
بسهولة  المعلومة  على  الحصول  من  المتلقي 
حتى يتمكن بعد االنتهاء منها من التقدم الختبار 

الحصول على شهادة سايبر سي 3. 
ألعاب اإللكترونية أقدر: وهي ألعاب الكترونية 
ومحاور  تعليمية  رسائل  على  تحتوي  ذكية 

توعوية ومضامين تربوية.
خبراء أقدر: قاعدة بيانات تضم المحاضرين 
من مختلف التخصصات باالعتماد على مجموعة 
من المعايير والشروط. حيث تشمل المحاضرات 
الموضوعات المختلفة المتعلقة بالمشكالت التي 

يواجهها المجتمع. 
تمكين  إلى  وتهدف  الذكية:  أقدر  أكاديمية 
الوطني  ورفع حسهم  مهاراتهم  وتطوير  النشء 
من خالل حقائب تدريب ذكية مصممة خصيصاً 

لهذا الشأن. 
إلى  ويهدف  والكتابة:  للقراءة  أقدر  تطبيق 
القرائية  المهارات  وتطوير  القراءة  أهمية  تعزيز 
للنشر  أقدر  دار  كتب  إلى  الوصول  خالل  من 

وقراءتها.
مجلة أقدر التفاعلية: وهي مجلة توعوية تفاعلية، 
تتوجه إلى مختلف شرائح المجتمع، وتوفر عدداً من 
المعزز  الواقع  بتقنية  والمتنوعة  المهمة  المعلومات 
ويضم كل عدد من هذه المجلة موضوعات ونصائح 
مختلفة، باإلضافة إلى عدد من األلعاب التفاعلية وذات 

التصميم الجذاب. 
 مكتبة أقدر اإللكترونية: وهي مكتبة إلكترونية 
 ( والعالمية  المحلية  المواد  مختلف  تضم  ذكية 
المحاور  وتخدم   ،) - صور  فيديوهات   - كتب 

الخاصة ببرنامج خليفة للتمكين.

خطط 
أشار  للبرنامج،  المستقبلية  الخطط  وعن   
المستشار الدكتور الدبل إلى أن البرنامج أصبح 
بفاعلية وكفاءة أنموذجاً عالمياً يسعى إلى تعزيز 
تمكين  خالل  من  والدولية  المحلية  الجهود 
وقادرة  مؤهلة  مجتمعية  وكفاءات  مؤسسات 
الحاضر والمستقبل، وإلى  على مواكبة تحديات 
التوجه  تدعم  للبرنامج  المستقبلية  الخطط  أن 
الحكومي االستراتيجي من خالل محاورها، أسعد 
مجتمع وأفضل حكومة في العالم، حيث يسعى 
المجتمعية  الفئات  وتمكين  تعزيز  إلى  البرنامج 
المستقبلية  والمبادرات  المبادرات  خالل  من 
التي سيتم اإلعالن عنها الحقاً لتدعم التوجهات 

االستراتيجية المستقبلية لحكومة اإلمارات.

الدبل: بناء اأجيال 

تواجه حتديات احلا�صر 

وامل�صتقبل
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الداخلية ت�شارك مبوؤمتر دويل ملكافحة متويل اإلإرهاب

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اخلريية تدعم �شندوق الفرج

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  قدمت 
لألعمال الخيرية واإلنسانية وفق مذكرة التفاهم 
مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية تبرعاً 
بمبلغ مليون درهم لصالح الصندوق على مدار 
العام الجاري 2022، وذلك دعماً لنشاطاته الخيرية 
واإلنسانية في مساعدة النزالء على ذمة القضايا 
المالية في المؤسسات العقابية واإلصالحية في 

الدولة.
وأكد سعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس 
الداخلية  لوزارة  التابع  الفرج  صندوق  إدارة 
الشراكات  تعزيز  على  حريص  الصندوق  أن 
االستراتيجية مع جميع المؤسسات والجمعيات 
أهدافه  تحقيق  سبيل  في  الوطنية  والهيئات 
المنسجمة مع توجيهات حكومة دولة اإلمارات، 
وسعيها في تعزيز الرفاه وجودة الحياة للمجتمع 

اإلماراتي بجميع فئاته.
لمؤسسة  والتقدير  الشكر  سعادته  وقدم 
محمد بن راشد لألعمال الخيرية واإلنسانية على 
تبرعها السخي الذي يعزز جهود الصندوق في 
التسهيل والتخفيف عن النزالء المتعسرين مالياً 

وأسرهم. 

مجلس  عضو  الفالسي  علي  خالد  وأوضح 
اإلنسانية  المبادرة  هذه  أن  المؤسسة  أمناء 
مشكالت  حل  في  المؤسسة  من  مساهمة  هي 
العقابية  المؤسسات  نزالء  من  مالياً  المتعثرين 

لمواجهتها  المالية  القضايا  في  واإلصالحية 
وعائالتهم  هم  ينعموا  وحتى  أعبائها  وتخفيف 
بحياة مستقرة وسعيدة، وذلك تماشياً مع التزام 
التكافل  روح  وتعزيز  المجتمع  تجاه  المؤسسة 

الُمجتمعي.
لتوحيد  دوماً  تسعى  المؤسسة  أن  وأضاف 
الجهود المجتمعية، وتنطلق في دعمها ورعايتها 
تقوم  مهمة،  رئيسة  ثوابت  من  الفرج  لصندوق 
على ضرورة المساهمة في حل المشكالت التي 
بعض  يجابهون  الذين  المجتمع  أفراد  تؤرق 
العقبات في حياتهم، وأن المؤسسة لها توجهاتها 
الخيري  للعمل  المجتمعي  الدور  توسيع  في 
الرسمية  الدوائر  عمل  مع  ليتكامل  واإلنساني 
من أجل خدمة المجتمع وبذل المزيد من الجهد 
والعمل. وكان الفالسي، وبحضور صالح زاهر 
مدير المؤسسة، التقى في مقر المؤسسة بدبي 
وفداً من إدارة صندوق الفرج ضم برقان أحمد 
وصالح  الصندوق،  عام  مدير  نائب  حماد  آل 
واالتصال  العامة  العالقات  مدير  الكتبي  مسلم 
في  التباحث  تم  حيث  الصندوق،  في  الحكومي 

سبل التعاون المستقبلي في خدمة المحتاجين.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شاركت 
»ال  الدولي  المؤتمر  في  الداخلية  بوزارة  ممثلة 
الهندية  العاصمة  في  عقد  الذي  لإلرهاب«  أموال 
نيودلهي، بهدف حشد الجهود لمكافحة اإلرهاب 

وتجفيف منابع تمويله.
خليفة  الركن  اللواء  سعادة  الدولة  وفد  ترأس 
وضم  الداخلية،  وزارة  وكيل  الخييلي  حارب 
العميد عبدالعزيز األحمد، نائب مدير عام الشرطة 
الجهات  ممثلي  من  وعدداً  االتحادية،  الجنائية 

اإلماراتية المعنية.
مودي  ناريندرا  دولة  المؤتمر  افتتاح  وحضر 
ومعالي  الصديقة،  الهند  جمهورية  وزراء  رئيس 
أميت شاه وزير الشؤون الداخلية، ووزير التعاون 
الهندي، وعدد من مندوبي الدول وممثلون لعدد من 
المنظمات، مثل: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
لمكافحة  المتحدة  األمم  ومكتب  )اإلنتربول(، 
اإلرهاب، ووكالة االتحاد األوروبي )اليوروبول(، 
ومجموعة العمل المالي )فاتف(، ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب آسيا للتعاون 

اإلقليمي، وصندوق النقد الدولي.
والتنسيق  العمل  تعزيز  المؤتمر سبل  وناقش 

والقانونية  التقنية  بالجوانب  يتعلق  بما  الدولي 
وسبل  اإلرهاب  تمويل  لمواجهة  والتنظيمية 
لإلرهاب  العالمية  واالتجاهات  منابعه،  تجفيف 
وغير  الرسمية  القنوات  واستخدام  وتمويله، 
الرسمية والتكنولوجيا الناشئة و»الويب المظلم« 
لمعالجة  الدولي  والتعاون  اإلرهابيين،  قبل  من 

تمويل  مكافحة  جهود  تواجه  التي  التحديات 
المالية  المؤسسات  استخدام  وإساءة  اإلرهاب، 
والتحويالت والمنظمات غير الربحية، والصلة بين 
الجرائم المنّظمة وتمويل اإلرهاب، ودور الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص في الدول في دعم 

جهود المكافحة.

            خليل داوود بدران 

We take immense pride and great pleasure in extending
our sincere congratulation and best wishes to

Their Highnesses
Members of the Supreme Council and Rulers of the Emirates

and to the people of the UAE

On the occasion of the 51st National Day

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

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

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الواحد والخمسين
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�شرطة اأبوظبي تنظم املوؤمتر اإلإقليمي لتحديد هوية �شحايا الكوارث

..وت�شارك يف الكونغر�س العاملي لالإعالم

خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  افتتح 
فعاليات  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
الكوارث،  ضحايا  هوية  لتحديد  اإلقليمي  المؤتمر 
والذي نظمته شرطة أبوظبي بالتعاون مع المنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية )االنتربول( تحت عنوان 

»فرق مؤهلة وقدرات متكاملة«.
خميس  مغير  الدكتور  معالي  االفتتاح  وحضر 
أبوظبي،  في  المجتمع  تنمية  دائرة  رئيس  الخييلي 
الخييلي وكيل  الركن خليفة حارب  اللواء  وسعادة 
وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر 
منظمة  رئيس  الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي 
)االنتربول(، وسعادة علي راشد النيادي مدير عام 
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، 
وعدد من الشخصيات والضباط. ورأى معالي اللواء 
الركن المزروعي أن هذا المؤتمر يكتسب أهميته في 
العالميين والجهات  أنه يوفر منصة رائدة للخبراء 
المعنية باالستجابة للطوارئ لتبادل الخبرات ونقل 
المعارف، وأنه ُيعد فرصة لنا جميعاً لتطوير آليات 
على  العهد  وتجديد  الكوارث،  ضحايا  مع  التعامل 

مواصلة جهودنا المشتركة في هذا المجال. 
العربية  اإلمارات  دولة  في  أننا  وأضاف: 
ألهمية  الرشيدة  قيادتنا  من  وتقديراً  المتحدة، 
الدول  تواجهها  التي  التحديات  ولحجم  الدور  هذا 
التوجيه بإنشاء مكتب شؤون الضحايا  كافة، كان 
أبوظبي،  شرطة  في  والكوارث  األزمات  بإدارة 

األداء  وتطوير  اإلنجازات  مسيرة  يواصل  والذي 
الحاالت  مختلف  مع  التعامل  في  الجاهزية  ورفع 
الطارئة وتحديد هوية الضحايا، وذلك وفق أفضل 
المعاييرالعالمية،  وأرقى  العلمية  الممارسات 
وبالتعاون والتنسيق مع شركائنا والجهات المعنية.

ورعاية  اهتمام  الريسي  اللواء  سعادة  وأكد 
أفضل  بتطبيق  اإلمارات  دولة  الرشيدة في  القيادة 
يعزز  بما  الموارد  وتسخير  العالمية  الممارسات 
لمعالي  والتقدير  الشكر  وقدم  التطويرية.  الجهود 
للشراكة  دعمه  على  أبوظبي  شرطة  عام  قائد 
ولفريق  »اإلنتربول«،  منظمة  مع  االستراتيجية 
بعقد  المستمر  االهتمام  على  أبوظبي  شرطة 

في  تسهم  التي  المتخصصة  والندوات  المؤتمرات 
تبادل الخبرات والمعرفة.

وأشاد بجهود دولة اإلمارات باعتبارها أول دولة 
عربية تحصل على عضوية المنظمة منذ عام 2011، 
لما تمتلكه من إمكانات وخبرات وتجارب في مجال 
إلى وجود مكتب  الضحايا، باإلضافة  تحديد هوية 

شؤون الضحايا منذ عام 2009.
إدارة  مدير  الكندي  ناصر  أحمد  العقيد  وأشار 
أهمية  إلى  أبوظبي  شرطة  في  والكوارث  األزمات 
المؤتمر في تبادل الخبرات والتواصل لبناء منظومة 
معرفية، تسهم في زيادة فعالية التعاون والتنسيق 
المشترك لنشر ثقافة إدارة شؤون ضحايا الكوارث.

               العميد محمد علي المهيري

استعرضت شرطة أبوظبي منظومة »اإلعالم 
وحداثة  تطور  من  إليه  وصلت  وما  األمني« 
لـ  االولى  الدورة  في  مشاركتها  خالل  من 
عقد  والذي  لإلعالم«،  العالمي  »الكونغرس 
الوطنية  أبوظبي  شركة  ونظمته  أبوظبي،  في 
أنباء  وكالة  مع  بالشراكة  )أدنيك(  للمعارض 
اإلمارات. وأكد العميد محمد علي المهيري مدير 
إدارة اإلعالم األمني في شرطة أبوظبي األهمية 
البالغة التي يمثلها المؤتمر، والذي شكل منصة 
اإلعالم  صناعة  مستقبل  الستشراف  عالمية 
أهم صناعة  تحديات  األفكار ومناقشة  وتبادل 
المنطقة  في  تطورها  وتيرة  وتسريع  عالمية 
والعالم، في ظل تحديات مختلفة مر بها العالم 
في السنوات األخيرة.وأضاف أن المؤتمر جمع 
أنحاء  جميع  من  اإلعالم  وخبراء  صناع  نخبة 
العالم، مما جعله فرصة لتعزيز التعاون وتمكين 
الجهات اإلعالمية من االطالع على المستجدات 

واآلفاق الواعدة لمستقبل قطاع اإلعالم.
أبدته شرطة  الذي  البالغ  إلى االهتمام  ولفت 
أحد  اإلعالم  العالمي كون  الحدث  بهذا  أبوظبي 

أهم مرتكزات منظومتها لالتصال الخارجي مع 
جمهورها بمختلف ثقافاته داخل دولة اإلمارات 
وخارجها، وذلك في إطار تواصلها اليومي مع 
إليصال  والعالم  والمنطقة  المحلي  المجتمع 
رسائلها وبناء جسور التعاون والشراكة ونشر 

الشعور الدائم باألمن واألمان.
هذا  خالل  أبوظبي  شرطة  واستعرضت 
وتقنياتها  ممارساتها  إليه  وصلت  ما  المؤتمر 
المتخصص  األمني  اإلعالمي  العمل  مجال  في 
الرقمية  التوعية  بمنصات  المشاركة  خالل  من 
ومنظومة  والطفل  السعادة  دورية  ومنصة 
المدينة اآلمنة. وعرفت بأبرز حمالتها التوعوية 
المستجدة  باألشكال  المجتمع  وعي  لتعزيز 
الواقع  نقل  إلى  باإلضافة  اإللكترونية،  للجرائم 
المروري وانعكاسه في التوعية اإلعالمية األمنية 
عبر مشاهدة فيديوهات لحوادث مرورية حقيقية 

من خالل مبادرة »لكم التعليق«.
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�شاحي خلفان متيم يرتاأ�س اجتماع قيادات ال�شرطة يف الدولة

املري يزور اإك�شبو اأ�شحاب الهمم

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
رئيس  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
االجتماع  الدولة،  في  الشرطة  قيادات  مجلس 
الثامن للمجلس للعام الجاري 2022، والذي عقد 
ُبعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط  عن 
من  عدداً  المجلس  وناقش  الداخلية،  وزارة  في 
جدول  على  المطروحة  المهمة  الموضوعات 

أعماله، ومتخذاً القرارات الخاصة بشأنها.
وتم خالل االجتماع استعراض نتائج الفريق 
ومعدل  الوطنية،  األجندة  لمتابعة  التنفيذي 
زمن االستجابة لحاالت الطوارئ المسجلة في 
جميع إمارات الدولة، وعدد الوفيات الناتجة عن 
حوادث الطرق، وعدد الجرائم المقلقة لكل 100 
ألف نسمة من السكان، وشمل العرض مقارنة 
الفترة نفسها  بالمستهدف في  المحققة  النتائج 

بين عامي 2021 - 2022.
واستعرض المجلس مؤشر البالغات المقلقة 
على مستوى قيادات الشرطة، وتوزيعها حسب 
مرتكبيها  وجنسيات  المرتكبة  الجرائم  نوع 

السكان،  من  نسمة  ألف   100 لكل  ونسبتها 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واتخذ 

التوصيات الخاصة بشأنها.
كما اطلع المجلس على مقارنة نتائج المؤشرات 

المرورية في الفترة من 01-01 - 2022 إلى 30 
- 09 - 2022، والفترة نفسها من العام الماضي.

اإلجراءات  من  عدد  حول  تقريراً  واستعرض 
اإلدارية للجنة أمن المنافذ والمطارات.

زار معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد 
اللواء الدكتور  عام شرطة دبي، يرافقه سعادة 
محمد عبد الله المر مدير اإلدارة العامة لحقوق 
اإلنسان في شرطة دبي، معرض إكسبو أصحاب 
الهمم الدولي، الذي أقيم في مركز دبي التجاري 
االبتكارات  أحدث  على  معاليه  وأطلع  العالمي، 
والخدمات والتقنيات الذكية التي تسهم في دمج 

وتمكين هذه الفئة المهمة في المجتمع.
المشاركة  دبي  منصة شرطة  معاليه  وتفقد 
سيف  استقباله  في  كان  حيث  المعرض،  في 
الهمم،  الفالسي رئيس مجلس تمكين أصحاب 

ونائبه النقيب عبد الله الشامسي.
دبي  شرطة  مشاركات  على  معاليه  وأطلع 
في المعرض من خدمة "لبيه" الخاصة بتقديم 
مواقف  من  الهمم  مباشرة ألصحاب  الخدمات 
اإليجابية،  الروح  ومبادرة  الشرطية،  المراكز 
والدورات التدريبية التي ُيقدمها المركز الدولي 
كيفية  حول  دبي  شرطة  في  والسالمة  لألمن 
التعامل مع أصحاب الهمم خصوصاً في حاالت 
شرطة  وإصدارات  والكوارث،  األزمات  حدوث 
دبي من كتاب »نجوم الهمم« الذي يوثق قصص 
نجاح أصحاب الهمم في القوة، وكتاب قصص 

السالمة االجتماعية.
وأكد معاليه أن »إكسبو أصحاب الهمم« يعتبر 
الخدمات  أحدث  لعرض  عالميًة  ووجهة  منصة 

واالبتكارات التي تعزز جهود الدولة في تمكين 
أصحاب الهمم، وبناء مجتمع دامج لهم في إطار 
السياسة الوطنية الهادفة إلى ضمان حصولهم 
من  تعزز  التي  والخبرات  الفرص  جميع  على 

قدراتهم.
وأشار معاليه إلى حرص شرطة دبي الدائم 
على المشاركة في هذا المعرض لعرض أحدث 
الفئة  لهذه  تقدمها  التي  والخدمات  االبتكارات 
المهمة في المجتمع والعمل على إسعادهم، وذلك 
أصحاب  لتمكين  الوطنية  السياسة  مع  تماشياً 

الهمم، ومبادرة »مجتمعي...مكان للجميع« لجعل 
وسياسة  الهمم،  ألصحاب  صديقة  دبي  مدينة 

أصحاب الهمم بشرطة دبي.
حرصها  إطار  وفي  دبي  شرطة  بأن  وذكر 
أنشأت  الهمم  أصحاب  وتمكين  دعم  على 
يتولى  الذي  الهمم«  أصحاب  تمكين  »مجلس 
اإلدارات  جميع  مع  والتنسيق  المبادرات  تنفيذ 
على  الوقوف  أجل  من  الشرطة  ومراكز  العامة 
أحدث التطورات والخدمات التي تدعم أصحاب 

الهمم وتسهم في التيسير عليهم.
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فعاليات �شرطية يف ال�شارقة و»ال�شمالية«

 

الزري  سيف  اللواء  سعادة  حضر   >
الشامسي قائد عام شرطة الشارقة احتفاالً 
أقيم في جامعة القاسمية بالشارقة بمناسبة 
انطالق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 
المتخصص في تنفيذ المشاريع المستقبلية، 
وتطوير  االستراتيجية  إدارة  نظمته  والذي 
مع  بالتعاون  الشارقة  شرطة  في  األداء 

مؤسسة مختبر المستقبل 
وأكد اللواء سيف الشامسي الحرص على 
االستغالل  المستقبل من خالل  استشراف 
وتحقيق  المستقبلية،  للفرص  األمثل 
الجاهزية للتحديات المستقبلية، بما ينسجم 
الستشراف  اإلمارات  استراتيجية  مع 

المستقبل.
< تفقد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن 
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
الشرطة  وقسم  االجتماعي،  الدعم  مركز 
المجتمعية، وقسم المتابعة الشرطية، يرافقه 
العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام 

العمليات الشرطية. 
اطلع  االجتماعي،  الدعم  مركز  وفي 
سعادته على آلية استقبال الحاالت والقضايا 
في  العاملين  جهود  على  وأثنى  الواردة، 
بحرفية  المجتمعية  القضايا  وحل  استقبال 
األمن  ويحقق  رضاهم  يعزز  بما  ومهنية 
األداء  بتميز  ومشيداً  المجتمعي،  والسلم 
منها  ودياً،  بالغاً   419 حل  عن  أثمر  الذي 

بالغات مشكالت أسرية وطالبية.
وفي قسم الشرطة المجتمعية، اطلع على 
الشرطي  بالدعم  وأشاد  العمل  سير  آليات 
للمجتمع من خالل خدمة القضايا األسرية 

والمجتمعية.
آلية  وفي قسم المتابعة الشرطية، اطلع على 
العمل ومتابعة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة 
في  الذكي  بالتحول  وأشاد  العامة،  النيابة  من 
تنفيذ اإلجراءات، مما أثمر عن تبسيط وتسريع 

اإلجراءات لتنجز في وقت قياسي.
< تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية 
من  ساعة   24 وخالل  القيوين  أم  شرطة  في 
ضبط عصابة من الجنسية العربية، قامت بسرقة 
المنطقة  من  كهربائية  ومواد  نفطية  معدات 
الصناعية الحديثة بأم الثعوب، تقدر قيمتها بنحو 

3 ماليين درهم.
ودعا العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة 
أم  شرطة  في  الجنائية  والمباحث  التحريات 
المواد  تأمين  إلى  الشركات  أصحاب  القيوين 
الحراسة  ووضع  آمنة  مواقع  في  والبضائع 

الالزمة عليها.
البكر  الدكتور ناصر محمد  العقيد  < حضر 
رأس  في شرطة  الشرطة  تدريب  مركز  رئيس 
رئيس  يهمور  راشد  سيف  والنقيب  الخيمة، 
باإلنابة،  واالجتماعية  الرياضية  األنشطة  قسم 
القتالية  الفنون  لدورة  الختامي  االحتفال 
المختلطة بنسختها الثالثة، والتي نظمتها وزارة 
هذه  مثل  أهمية  البكر  د.  العقيد  وأكد  الداخلية. 
الشرطي  العنصر  مهارات  صقل  في  الدورات 
على  ترّكز  بالمعرفة، كونها  المنتسبين  وتزويد 
النفس،  وضبط  البدنية  اللياقة  ورفع  تنمية 
للوصول إلى الجاهزية وجعل رجل األمن مؤهالً 
للتعامل مع جميع المواقف وفق ما يتطلبه األمر.

بقسم  متمثلة  الفجيرة  شرطة  تواصل   >
إدارة  مع  وبالتعاون  العامة  والعالقات  اإلعالم 

المحلية  والمؤسسات  المخدرات  مكافحة 
لمكافحة  معاً  »كلنا  التوعوية  الحملة  تنفيذ 

المخدرات«.
نائب  السعدي  راشد  خالد  المقدم  وأكد 
شرطة  في  المخدرات  مكافحة  إدارة  مدير 
بين  المستمر  التكاتف  أهمية  الفجيرة 
األبناء  لحماية  المختصة  والجهات  األسرة 
والوقاية  المخدرات  براثن  في  الوقوع  من 
أولياء  وناشد  للشباب.  المدمرة  آثارها  من 
األمور توعية أبنائهم من أخطار المخدرات 
عليهم  الرقابة  وتكثيف  بهم  واالهتمام 
لحمايتهم من أصدقاء السوء، وشغل أوقات 
األندية  في  إشراكهم  خالل  من  فراغهم 
الرياضية والمجتمعية، وضرورة متابعتهم 
لشبكات  استخداماتهم  على  والتعرف 
اإلنترنت لمنعهم من مخالطة الغرباء الذين 
التواصل  مواقع  عبر  لهم  يتربصون  قد 
الترويج  في  ويستغلونهم  االجتماعي 

للمخدرات.
الظنحاني  سعيد  طارق  النقيب  وأوضح 
العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  رئيس 
وبالتعاون  أنه  الفجيرة  في شرطة  باإلنابة 
مع المؤسسات المجتمعية يتم تكثيف برامج 
االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  التوعية 
للتذكير بقوانين مكافحة المخدرات، ولتحقيق 
المزيد من التوعية، وعقد محاضرات توعوية 
لجميع شرائح المجتمع حول أهمية تكاتف 
تعاطي  انتشار  من  للحد  واألبناء  األسرة 
المحطات  عبر  والنشر  العقلية،  المؤثرات 
أكبر  التلفزيونية لتحقيق  اإلذاعية والبرامج 

قدر من الوعي.

النعيمي خالل زيارته التفقديةالشامسي خالل حضوره االحتفال
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فر�شة اأمل »حملة«

إلإ�شعاد املجتمع

العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

التعاون مع شركائها  أبوظبي  تواصل شرطة 
وجهودها  مبادراتها  المجتمعية  المؤسسات  من 
انطلقت  حيث  المخدرات،  من  للوقاية  المتكاملة 
التوعوية  الحملة  من  الثالث  اإلصدار  فعاليات 
أمل«،  »فرصة  المخدرات  من  للوقاية  الشاملة 
تعزيز  استمرارية  خاللها  من  تستهدف  والتي 
أبنائنا  لوقاية  التكاتف  بأهمية  المجتمعي  الوعي 
من المخدرات ومن ثم حماية المجتمع من اآلثار 

المترتبة عليها.
تحالف  بمثابة  الحملة  إن  القول  يمكن  ولهذا 
ضد  المجتمعي  الحماية  جدار  الستمرارية 
أبنائها  لوقاية  بالتوعية  األسر  ودعم  المخدرات، 
رئيساً  دوًرا  وأن لألسرة  اآلفة، خاصة  من هذه 
في تحصينهم من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، 
بغرس المبادئ والقيم األخالقية وبناء عالقة قوية 
معهم ترتكز على الحب واالحترام والثقة والحوار، 
وخط  الرئيس  المحرك  األمر  حقيقة  في  فهي 
الوقاية األول من مخاطر المخدرات وتطويق خطر 

اإلدمان، واألخذ بأيدي األبناء إلى بر األمان.

إسعاد المجتمع
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرصت  ولقد 
من  بالوقاية  المتعلق  األمني  دورها  بجانب   -
المخدرات واستمرارية تحديث منظومتها األمنية 
لمكافحة هذه الجريمة - على تكامل واستمرارية 
الدور المجتمعي الذي تسهم به حملة فرصة أمل 
للوقاية من المخدرات، فقد أسهمت الحملة خالل 
إيجابية  نتائج  تحقيق  في  الماضيين  اإلصدارين 
بارزة ومؤثرة في رفع مستوى الوعي المجتمعي 
بما  المخدرات،  مخاطر  من  األبناء  وقاية  بأهمية 

المجتمع،  وإسعاد  الحياة  جودة  تعزيز  يضمن 
من  هائالً  كماً  ؛  اإلصدارات  هذه  تضمنت  حيث 
المنصات  مختلف  عبر  واألنشطة،  الفعاليات، 
اإلعالمية الحديثة، وشبكات التواصل االجتماعي، 
والبرامج اإلذاعية، والتلفزيونية، بعدد من اللغات 
المختلفة مما أسهم في وصول الرسائل التوعوية، 
إلى مختلف فئات المجتمع، بشراكة من الجهات 
مديرية  في  ممثلة  أبوظبي  وشرطة  المجتمعية 
المجتمعية،  الشرطة  وإدارة  المخدرات،  مكافحة 
وإدارة المراسم والعالقات العامة، وإدارة اإلعالم 
المتابعة  وإدارة  األحداث،  رعاية  وإدارة  األمني، 
الخدمات  وإدارة  الالحقة،  والرعاية  الشرطية 
أفراد  تثقيف  في  الحملة  تسهم  حيث  الطبية، 
الوقاية  وكيفية  المخدرات  أضرار  عن  المجتمع 
»فرصة  المتعاطي  منح  إلى  باإلضافة  منها، 
أمل« في التقديم إلكترونيًا طلبًا للعالج حيث يتم 
التواصل معه بشكل سري تماًما إلكمال إجراءات 

عالجه من اإلدمان بشكل كامل وتام.

مسرحية فرصة أمل
مع  المجتمعية  الشرطة  إدارة  قامت  ولقد 
من  للوقاية  جهودهما  ضمن  المخدرات  مديرية 
المخدرات بعرض المسرحية االجتماعية »فرصة 
مبارك  الشيخ  قاعة  تم عرضها في  والتي  أمل«، 
بن محمد آل نهيان بمجمع اإلدارات، إضافة إلى 
توفير بث مباشر عبر المنصات اإللكترونية، حيث 
تضمنت المسرحية كيفية التعامل مع آفة تعاطي 
األبناء  مع  للتعامل  األمثل  واألسلوب  المخدرات، 
الالزم  العالج  اإلدمان، وتوفير  وتوعيتهم بخطر 
المعنية،  الجهات  مع  التواصل  خالل  من  لهم 

والتأثير  التوعية  في  »الفن«  استخدام  يعني  بما 
مجتمعيًا وصواًل للقضاء على هذا الخطر، وضمان 
استمرارية مسيرة االستقرار األمني والمجتمعي.

مرونة تشريعية
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اهتمت  ولقد 
بالتأكيد على مفهوم »فرصة  الرشيدة  وقياداتها 
أمل« من خالل بنيتها التشريعية التي تستهدف 
لمتعاطي  الممكنة  السبل  كافة  توفير  من خاللها 
الحياة واالبتعاد عن  إلى  للعودة  المخدرة  المواد 
طريق اإلدمان، حيث اتسم مرسوم قانون مكافحة 
الشديدة  بالمرونة  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
في التطبيق بما يؤدي إلى تحقيق أهداف العالج 
والتأهيل واهتمامه بالعقوبات والجوانب الجوهرية 
في الحد من الجرائم المستحدثة، من خالل صدور 
مواد قانونية متطورة من أبرزها المادة )7( التي 
تنص على التالي: »تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ 
واالستعمال  التعاطي  جرائم  في  الحبس  عقوبة 
العقلية،  والمؤثرات  المخدرة  للمواد  الشخصي 
العالج  لبرامج  فيها  عليهم  المحكوم  ويخضع 
والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، باإلضافة 
واالجتماعي«،  والوظيفي  األسري  الدمج  لبرامج 
إلى  بوضوح  تشير  القانونية  المادة  هذه  ولعل 
ومحاولة  بالتأهيل  اإلماراتي  المشرع  اهتمام 
القانون  نص  كما  المدمن،  أو  المتعاطي  إصالح 
 43 للمادة  وفقا   2016 لعام   8 رقم  االتحادي 
على توافر العالج من دون عقوبة لمن تقدم من 
تلقاء نفسه أو أياً من أقاربه حتى الدرجة الثانية 
بل اإلصالح  العقوبة  ليس  فالهدف  للعالج،  طلباً 

واستعادة الحياة.

We take immense pride and great pleasure in extending
our sincere congratulation and best wishes to

Their Highnesses
Members of the Supreme Council and Rulers of the Emirates

and to the people of the UAE

On the occasion of the 51st National Day

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

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

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الواحد والخمسين
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العميد حممد علي ال�سحي 

مدير إدارة حقوق اإلنسان -  وزارة الداخلية 

على  التي  القيم  أهم  من  التسامح  يعتبر 
المجتمع  في  الدولية  العالقات  بنيت  أساسها 

الدولي المعاصر.
العولمة  ظل  في  اليوم  أهميته  وازدادت 
الحواجز  زالت  حيث  العالم،  دول  تعيشها  التي 
المسافات،  وتضاءلت  والشعوب،  األقطار  بين 
وامتزجت  الدول  بين  المصالح  وتشابكت 
بعضها  مع  وتداخلت  والثقافات،  الحضارات 
بعضاً. ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، ال تزال 
بينها حواجز واختالفات وتعارضات، األمر الذي 

يقتضي إرساء قيم التسامح بينها.
وإذا كانت مبادئ فلسفة التسامح تم إرساؤها 
على المستوى الفكري الفلسفي منذ زمن بعيد، 
إلى  تحولت  الزمن،  مرور  ومع  أحكامها،  فإن 
قواعد قانونية ملزمة، تم تضمينها في االتفاقيات 
إنشاء  فعند  الوطنية،  والتشريعات  الدولية 
ميثاقها  بنود  توشحت  المتحدة  األمم  منظمة 
بفكرة التسامح وعدم التمييز )المادة 1، الفقرة 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  وضع  كما  الثالثة(. 
وعدم  التسامح  لمبدأ  األولى  اللبنات  اإلنسان 
التمييز )المادة 18(. ثم انضمت إلى هذا اإلعالن 
الدولي  العهد  عدة،مثل:  وإعالنات  اتفاقيات 
واتفاقية  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص 

مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.
حول  الملزمة  النصوص  هذه  جانب  وإلى 
الديني، صدرت  التعصب  وعدم  الدينية  الحرية 
إعالنات عدة تؤكد مبدأ التسامح ونبذ التعصب، 
لألمم  العامة  الجمعية  أقرت   1981 سنة  ففي 
جميع  على  القضاء  بشأن  »إعالن  المتحدة 
أساس  على  القائمين  والتمييز  التعصب  أشكال 
الدين أو المعتقد«، والذي يشكل تأكيداً وترديداً 
الدولي  العهد  من   )18( المادة  عليه  نصت  لما 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما صدر 
من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبار 
سنة 1995 السنة الدولية للتسامح، اقتناعاً منها 
»بأن التسامح واالعتراف باآلخرين وتقديرهم، 

واالستماع  اآلخرين  مع  العيش  على  والقدرة 
مجتمع  ألي  السليم  األساس  هو  اآلخرين  إلى 
بشأن  مبادئ  إعالن  اعتمد  وكذلك  مدني...«. 
جميع  اتخاذ  »ضرورة  أكد  والذي  التسامح، 
في  التسامح  لتعزيز  الالزمة  اإليجابية  التدابير 
ُيعتَز  مبدأً  التسامح  اعتبار  على  المجتمعات 
االقتصادي  والتقدم  للسالم  وضرورة  به 

واالجتماعي للشعوب كافة«.
بقضايا  االهتمام  عمليات  إن  القول  ويمكن 
بالظهور  بدأت  التسامح  الديني وعدم  التعصب 
مع  خصوصاً  المنصرم  القرن  ثمانينيات  في 
صدور قرار لجنة حقوق اإلنسان بتعيين مقرر 
خاص لتقصي مظاهر التعصب ومتابعة الجهود 
المبذولة من الدول في مجال مكافحة التعصب 

وتعزيز التسامح.
وبالنظر إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
فإن التسامح فيها ليس وليد العصر، وإنما هو 
ثابت  الدولة، ونهج  بناء  عليه  قام  متين  أساس 
من  ترسيخه  على  الحكيمة  القيادة  حرصت 
خالل العديد من المبادرات التي تعكس حرصها 
على نشر المحبة والسالم والتعايش واالحترام 
المتبادل بين جميع القاطنين على أرض اإلمارات 
تبذله  ما  إلى  باإلضافة  ومقيمين،  مواطنين  من 
الدولة من جهود دؤوبة لتعزيز السلم والمحبة 
ونشر السالم عالمياً، ليعيش كل فرد مع اآلخر 
والتطرف  والغلو  الكراهية  عن  بعيداً  بسالم 
صفو  تعكير  شأنه  من  ما  وكل  والتشدد 
اإلنسانية وزرع الفرقة أو البغضاء بين األفراد 

والجماعات.
التشريعي  األساس  من  اإلمارات  وتمتلك 
والبنيان المؤسسي والقيم االجتماعية األصيلة 
تحتضن  وأن  التسامح،  بلد  لتكون  ساعدها  ما 
على  ليعيشوا  والطوائف  الجنسيات  مختلف 
الشيخ  له  المغفور  آمن  حيث  بسالم،  أرضها 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« بقيم 
التسامح والتعايش، ورّسَخ دعائمها منذ اإلعالن 

الدولة  الدولة، وحرص على أن تكون  عن قيام 
الثقافات  مختلف  يجمع  وعالمياً  رمزاً حضارياً 
الدولة  تقديم  عبر  وذلك  واألديان،  والجنسيات 
من  للماليين  الفرص  ومنح  للمحتاجين،  العون 
الدول  مختلف  من  الناس  وإشراك  المقيمين، 
وباختالف أعراقهم وأديانهم في رحلة النهوض 

بالدولة. 
 200 من  أكثر  اليوم  اإلمارات  وتحتضن 
جنسية في فضاء صحي مشبع بروح التسامح 

والتعايش واحترام القانون.
 ورسمت التشريعات الوطنية مالمح التسامح 
اإلماراتي، وأقرت جملة من المبادئ الدستورية، 
ومن أهمها: مبدأ المساواة والعدالة االجتماعية 
القانون  أمام  المساواة  ومبدأ   ،)14 )المادة 
الشعائر  ممارسة  حرية  ومبدأ   ،)25 )المادة 
األجانب  تمتع  ومبدأ   ،)32 )المادة  الدينية 
40(. وصدرت  )المادة  المقررة دولياً  بالحقوق 
حزمة من القوانين المنظمة للمبادئ الدستورية 
هذه، ومن أهمها وأكثرها حداثة: قانون مكافحة 
التمييز والكراهية الذي يقضي بتجريم األفعال 
المرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها، ومكافحة 
الكراهية  خطاب  ونبذ  كافة،  التمييز  أشكال 

والعقاب عليها.
تعنى  عدة  مؤسسات  اإلمارات  وأوجدت 
ومن  والكراهية،  التمييز  ومكافحة  بالتسامح 
موقف  لدعم   2016 عام  التسامح  وزارة  أهمها: 
والتعددية  التسامح  قيم  ترسيخ  نحو  الدولة 
ودينياً،  وطائفياً  وثقافياً  فكرياً  باآلخر  والقبول 
عام  العنيف  التطرف  لمكافحة  هداية  ومركز 
تطبيقية  بحثية  مؤسسة  أول  لتكون   ،2012
والتدريب  والبحث  للحوار  داعمة  مستقلة 

لمكافحة التطرف.

التوعية  فرع  مع  بالتعاون  المقال  نشر   >
بإدارة حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية.

الت�شامح.. دولياً ووطنياً
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

الوفي  وشعبها  الطاهرة  البالد  هذه  تاريخ 
حيث  اإلنساني،  التاريخ  في  العمق  ضارب 
من  تعد  اإلمارات  أرض  أن  المؤرخون  يؤكد 
فيها  تواجدت  التي  األرض  على  المواقع  أقدم 
تجمعات بشرية، وبعضها يعود لنحو عام 5500 
قبل الميالد، حيث وجدت حفريات وآثار على أن 
سكان هذه األرض كانوا في تفاعل وتالق مع 

سكان العالم والحضارات المختلفة.
وتقول كتب التاريخ إن تجارة النحاس كانت 
فترة  منذ  وبدأت  اإلمارات،  ربوع  في  منتشرة 
يقدرها المؤرخون بنحو عام 3000 قبل الميالد، 
المؤرخين  بعض  يرجعه  الجمل  تدجين  إن  بل 
إلنسان هذه األرض، حيث تم قبل نهاية األلف 
الثانية قبل الميالد، وأن هذه الخطوة الذكية من 
حركة  تزايد  في  أسهمت  إمارات  أرض  إنسان 
فضالً  هذا  األخرى،  باألمم  وااللتقاء  التجارة 
عن تاريخ المنطقة وسكانها الطويل مع التجارة 
بوساطة البحر، حيث كان ميناء أم القيوين في 
التجارة،  لهذه  الرئيس  العصب  هو  الوقت  ذلك 
مثل  المختلفة  اإلمارات  موانئ  إن  يقال  بل 
ميناء دبا كانت تجلب التجار من مختلف األمم 
والحضارات، حتى من األماكن القصية كالصين.

التعليم في عقل زايد
واجهوا  واألجداد  اآلباء  إن  القول  عن  وغني 
جملة من الصعوبات القاسية سواء في تاريخهم 
الكفاح  واصلوا  ولكنهم  القديم،  أو  الحديث 

فكر ال�شيخ زايد وحكمته )1 من 3(

الصعوبات  هذه  أهم  من  ولعل  والمسيرة، 
بالغوص  المتعلق  الرئيس  وموردهم  تجارتهم 
وصيد اللؤلؤ، فقد عرف عن أبناء ساحل الخليج 
وتميزهم،  المضمار  هذا  في  تفوقهم  العربي 
هذه  أن  إال  اقتصادي،  كمورد  عليه  واعتمادهم 
التجارة أصيبت بمقتل بسبب عوامل عدة، ومن 
أهمها: اختراع اليابانيين اللؤلؤ الصناعي، والذي 
قضى أو كاد يقضي على مهنة الغوص وصيد 
األرض  هذه  حال  واستمر  الطبيعي.  اللؤلؤ 
وإنسانها في ضنك وتعب ومشقة، سجلتها كتب 
التاريخ وتوقفت عندها كثيراً بالوصف والتحليل، 
حتى قاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
بين  االتحاد  مسيرة  ثراه«  الله  »طيب  نهيان 
اإلمارات المختلفة، وذلك بعد سنوات من العمل 
التفاهم والتباحث حتى تكللت جهوده  من أجل 
العجيبة  الوحدة  بهذه  اإلمارات  حكام  وإخوانه 
اإلمارات  فظهرت  بأسره،  العالم  أبهرت  التي 
معتزة  قوية  متحدة  كدولة  المتحدة  العربية 

بتراثها وإنجازات اآلباء واألجداد.
أبوظبي  إمارة  في  النفط  الكتشاف  وكان 
فرصة   1962 عام  منه  شحنة  أول  وتصدير 
للمغفور له لبناء المشاريع التنموية، ولم يغفل 
عن بناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرق، 
كدولة  اإلمارات  لبناء  اإلنجازات  توالت  ثم 
التعليم  يعتبر  له  المغفور  وكان  قوية.  عصرية 
بناء  أي عملية  ركيزة أساسية ألي تطور وفي 
الشباب  »إن  القائل:  وهو  والحضارات،  للدول 

المشاريع  دعم  لذا  الحقيقية«،  األمم  ثروة  هم 
التعليمية، ونتج عن هذه السياسة الحكيمة جيل 
إماراتي مؤهل وقادر على العطاء وخدمة الوطن. 
فعند قيام االتحاد عام 1971، لم تكن المدارس 
ودور التعليم تصل إلى الكثير من السكان سواء 
عدد  يتجاوز  لم  وبالتالي  الهجر،  أو  القرى  في 
يتم  يكن  ولم  ألف طالب،   28 الـ  الطالب حينها 
يكمل  أن  يريد  الخارج  إلى  طالب  أي  ابتعاث 

تعليمه بعد الثانوي. 
وعندما راهن المغفور له على التعليم وأواله 
أنه  عنه،  المعروفة  بحكمته  يعلم  كان  عنايته، 
باالهتمام بهذا الجانب فإنه يبني جميع مفاصل 
عصرية  دولة  لتكون  للدولة،  التنموية  الحياة 
وتقدماً،  حضارة  األكثر  العالم  دول  تواكب 
فبالتعليم يتم تحقيق كل شي، ألن التعليم هو كل 
والسالم  والوعي  والتنمية  االقتصاد  هو  شيء 

والفهم والتسامح…
الشعوب عفوية  أكثر  أننا من  يرانا اآلخرون 
اإلمارات  وهم محقون ألن شعب  للخير،  وحباً 
باألخالق  العلوم  هذه  وصقل  متعلم،  شعب 
العربية األصيلة الممتدة معه منذ آالف السنوات. 
ما نعمره اليوم وما نسعى إليه في المستقبل هو 
غرس اآلباء واألجداد، وهي وصايا قائد االتحاد 
وبانيه والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب الله ثراه« ولن نحيد عن طريقه، 
وسنواصل التطور بإيجابية لبناء صروح التقدم 

والنماء على هذه األرض المباركة.

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

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

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

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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اإبراهيم خ�سر العبادي 

باحث يف اجلودة والتميز 

ال تزال بعض المؤسسات الحكومية والخاصة 
وطرق  الجودة  ماهية  تحديد  من  نسبياً  تعاني 

تأصيلها في ذهن العاملين فيها.
كثير  عقول  في  المنتشرة  التعريفات  ومن 
من المديرين والعاملين في هذه المؤسسات أن 

الجودة هي توثيق إجراءات العمل.
من  كثير  في  التعريف  هــذا  اعتماد  وأدى 
إلى  الجودة  إدارة  المؤسسات لنظام  ممارسات 
وانعكس  المضمون،  من  أكثر  الشكليات  بروز 
في نشر ثقافة تقوم على تعبئة النماذج وتوثيق 
أبعاد نظام  اإلجراءات من دون األخذ باالعتبار 
ماهية  تحديد  قصور  نتاج  وهذا  الجودة،  إدارة 

الجودة. 
أنه  يدرك  أن  بد  ال  الجودة  لنظام  والمتأمل 
المستمر.  التحسين  األول:  أمرين،  إلى  يهدف 
والثاني: االمتثال للتشريعات والقوانين واللوائح 
ونشاط  نــوع  بحسب  والمعايير  التنظيمية 
رضا  تحقيق  في  يصب  وكالهما  المؤسسة. 
أو  الخارجي  أو  الداخلي  المتعامل  وسعادة 

كليهما.
إجـــراءات  توثيق  أن  توضيح  مــن  بــد  وال 
يبين  الذي  المادي  الدليل  باختصار  هو  العمل 
اإلدارية  والنظم  المعايير  بين  ما  الجودة  مدى 
لعمليات  الفعلي  والواقع  القانونية  والتشريعات 

إدارة  نظام  من  أصيل  جزء  وهي  المؤسسة. 
التي  األخــرى  المتطلبات  حال  حالها  الجودة 
ودعم  والتدريب  التخطيط  مثل:  أصيلة،  تعتبر 
اإلدارة العليا والتقييم والمراجعة سعياً لضمان 

مخرجات العمل وفق المعايير الموضوعة.
 وهناك ثالثة مصطلحات تتعلق بالجودة ال بد 

من توضيحها، وهي:  
توقعات  تلبية  إلى  السعي  الجودة، هي  أوالً: 

المتعاملين بشكل مستمر. 
تلبية  إلى  السعي  هي  الجودة،  إدارة  ثانياً: 
وبأقل  مستمر  بشكل  المتعاملين  توقعات 
تكلفة. والتكلفة تلعب دوراً مهماً في تقييم أداء 
المؤسسة ومدى االستخدام األمثل للموارد فيها، 

وأبرزها الوقت.
 والتكلفة في أدبيات الجودة تقسم على أربعة 

أنواع :  
• التكلفة الوقائية.

• تكلفة التقييم.
• التكلفة الداخلية 

• التكلفة الخارجية.
الوجه  والتقييم  الوقائية  التكلفة  وتعتبر 
والخارجية  الداخلية  التكلفة  بينما  اإليجابي، 

تمثالن الوجه السلبي.
إلى  السعي  المؤسسات  على  فإن  وعليه، 

الجودة  تخطيط  مثل:  الوقاية،  التكلفة  زيــادة 
)توثيق اإلجراءات والنماذج(، والتدريب، وتكلفة 
التقييم مثل الفحص والمعايرة والتدقيق، وذلك 
لضمان تقليل التكلفة السلبية المتمثلة في التكلفة 

الداخلية والخارجية.
والتكلفة الخارجية هي العيوب التي تكون في 
المنتجات ، أو قصور في الخدمات عندما يتلقاها 
المستخدم النهائي، والتي قد تؤدي إلى تدهور 

سمعة المؤسسة.
تحقيق  وهي  الشاملة،  الجودة  إدارة  ثالثاً: 
خالل  من  الثاني(  )التعريف  الجودة  إدارة 
إدارة  فلسفة  وترتكز  العاملين.  جميع  مشاركة 
العاملين هي  أن مشاركة  الشاملة على  الجودة 
على  يتوجب  مما  للمؤسسات،  األكبر  التحدي 
صحيحة  استراتيجيات  وضــع  المؤسسات 
األخذ  مع  والصالحيات،  المسؤوليات  وتحديد 
للجودة  الصحيح  المفهوم  غــرز  باالعتبار 
فيها،  والعاملين  المديرين  عقول  في  وأبعادها 

والذي بدوره سيشكل ثقافة الجودة. 
وخالصة كل ما ذكرناه عن ماهية  الجودة، 
يختصره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بمقولته المعبرة: 

»الجودة ليست غاية وإنما أسلوب حياة«.

اجلودة وتاأ�شيلها 
يف ذهن العاملني 
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مع تقدم البشرية وابتكار اإلنسان ألساليب جديدة تسّهل عليه أمور حياته على المستويات 
كافة سواء المدنية أو االقتصادية أو االجتماعية أو حتى العسكرية، وخالل القرنين العشرين 
والحادي والعشرين، بلغ التطور ذروته خصوصاً في مجال التسليح العسكري، وظهرت العديد 
من األسلحة المبتكرة، وظهر معها الذكاء االصطناعي الذي بدأ ينتشر انتشاراً واسعاً خصوصاً 

في مجال اآلالت العسكرية.
يعرض المؤلف في هذا الكتاب  تكنولوجيا الطائرات المسيرة التي أصبحت من أهم األسلحة 
التي تعتمد عليها الجيوش، ويلقي الضوء على أنواعها، وكيفية عملها، ويناقش اآلثار النفسية 
والسيكولوجية التي تخلفها استخدام هذه التكنولوجيا على الجنود خصوصاً  وأنها تتطلب 
التي  القوانين  الخبرات، وسن  إلى االستفادة من  اتخاذ قرارات حاسمة كالقتل مثالً، ويدعو 

تنظم عملية استخدامها.

وُندرك  أالعيبهم  نكتشف  عندما  أننا  حين  في  القدر  بهذا  اإلرهابية  التنظيمات  نهاب  لماذا 
دوافعهم، سنزيل الهالة الزائفة التي ُتطِوقهم، وُنمّكن أجهزتنا االستخبارية واألمنية من تدمير 

دفاعاتهم الهشة، والتعامل معهم بكفاءة وفاعلية مهنية أكبر.
يلقي المؤلف في هذا الكتاب الضوء على مشكلة اإلرهاب، ويجيب على  تساؤالت عدة ذات 
صلة بالدوافع الكامنة وراء أسباب ممارسات التنظيمات اإلرهابية وغايتها من أعمالها التخريبية. 
ويعرض أعظم المعضالت التي تواجه التنظيمات اإلرهابية، وكيفية توظيف هذه المعضالت في 
تفسير سلوك هذه التنظيمات وفهم طريقة عملها، وذلك بهدف صياغة التدابير العلمية والعملية  
لمواجهة هذه التنظيمات، إلى جانب طرح نماذج من هذه التنظيمات وكيفية مواجهتها والقضاء 

عليها. 

القتل عن ُبعد: 

�شيكولوجية القتال بالطائرات امل�شرية

ُمع�شلة اإلإرهاب: كيف ُندير معركتنا �شد 

املنظمات اإلإرهابية ال�شرية؟.

رابط حتميل اخلال�شة

رابط حتميل اخلال�شة

ين�صر جمتمع ال�صرطة بالتعاون مع مركز االأبحاث والتطوير يف وزارة  الداخلية، و�صمن مبادرة خال�صات معرفية، ملخ�صات 

لعدد من االإ�صدارات العاملية التي تعزز الثقافة االأمنية والعامة لدى منت�صبي الوزارة وبقية اأفراد املجتمع.

تاأليف: جاكوب �شابريو

تاأليف:  واين فيلب�س
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شعر: زكريا الشيخ
مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات 

            في شرطة أبوظبي 
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اأعيــاد دولتنا

ــد مــســـــيـــــرتــنــا ـــ ـــ ــاي ـــ ــا وق ــنـــ ــامـــ ــكـــ فـــي ظـــــل حـــ

ــي الــــــــدار تـــــــروي عــــن حــضــارتــنــا ــ ــال ــ فــــي ع

ــا وســـــيـــــاســتـــــنـــــا ـــ ــن ـــ ــط ــراب ــــــادي ت ــبـ ــس مـ ــــ أسـ

ــدول بـــانـــــــت مــهـــــابـــــتـــــنـــــا ــ ــ ــف الـ ـــ ــص ــا ب ــــ َـّ ـــ وانـ

ــا ـــ ــن ــزت ع درب  فــــي  ــن  ــ ــ أم فــــي  الــــوطــــن  ــار  ــ ــ س

ــا فـــي ظـــــل قــادتــــــــنــــــــا ـــ ـــ ــن ـــ ــارات ـــ ــت إم ـــ ــاش ــع ف

ــاد دولــتـــــنـــــا ـــ ـــ ــيـــ ّـــــهـــــا أعـــ ــا مـــــرحـــــبـــــــــــا حـــــيـــ يـ

رايــتـــــنـــــا ــز  ـــ ـــ بــالــعـــ ــة  ــخـــ ــامـــ شـــ ــت  ـــ ــرف ـــ رف إْو 

ــه حــكـــــومــتــنــا ــل ـــ ــي ــك ـــ ــش ـــ ــد وت ــــ ــــ ــد زايـ ـــ ــه ــن ع ــ م

ـــــــت مــحـــــبـــــتــنــا ــر عـــمَّ ـــ ـــ ــش ـــ ــب ــن ال ـــ ــي ــر ب ـــ ــي ــاخل ب

ــــــة قــيـــــادتــــــــنــــــــا ــــ ــا ورؤيـ ـــ ــن ــل الـــلـــه ل ـــ ــض ـــ ــف ـــ إْب

ــا ـــ ــن ــادت ــي ــق س ـــ ــق ـــ ــا ح ــ ــــــت مـــضـــى لــيـــــن م ثـــابـ
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فعاليات ريا�شية �شرطية 

قطاع  »مشي  فعالية  دبي  شرطة  نظمت  فقد 
األكاديمية والتدريب« ضمن فعاليات »تحدي دبي 
للياقة 2022«، بمشاركة سعادة اللواء أستاذ دكتور 
غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون 
األكاديمية والتدريب بالوكالة، و170 مشاركاً من 
الضباط وصف الضباط واألفراد، وذلك في مقر 

أكاديمية شرطة دبي.
الفعالية  أن  السويدي  اللواء  سعادة  وأوضح 
تأتي في إطار مبادرة »تحدي دبي للياقة« الهادفة 
شرائح  جميع  بين  الرياضة  مفهوم  تعزيز  إلى 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  المجتمع 
اسم  وترسيخ  ُمستدام،  صحي  حياة  كأسلوب 
مدينة دبي وجهة للرياضة العالمية وأكثر المدن 

نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.
يذكر أن »برنامج تحدي دبي للياقة« يتوجه إلى 
كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر تخصيص 
الرياضة  لممارسة  وقتهم  من  يومياً  دقيقة   30
من  متنوعة  عبر مجموعة  متتالياً،  يوماً   30 لمدة 
نشاطات اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع 
الرياضة  على ممارسة  الشهر  المشاركين طوال 

في األوقات واألمكنة التي تناسبهم.
ونادي  فزعة  »مهرجان  نظم  ثانية،  جهة  من 
بني ياس الرياضي الثقافي« في منطقة الشامخة 
الكعبي  خادم  ناصر  العميد  بحضور  بأبوظبي، 
ونائب  الداخلية  وزارة  في  السعادة  عام  مدير 
الرياضي،  ياس  بني  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
عام  مدير  الشامسي  بوهارون  أحمد  والعقيد 
وزارة  في  للعاملين  االجتماعي  التكافل  صندوق 
الداخلية الرئيس التنفيذي لفزعة، وأعضاء مجلس 
وأهالي  الشخصيات  من  وعدد  النادي  إدارة 
أكثر من  بالتعاون مع  المهرجان  المنطقة. وأقيم 
100 جهة من القطاعين العام والخاص، وضم عدداً 
من األجنحة بينها جناح لألسرة المنتجة، وألعاباً 
وثقافية، وعروضاً  رياضية  ،ومسابقات  ترفيهية 

فنية وتراثية.
وقدم صندوق التكافل االجتماعي للعاملين في 
وزارة الداخلية »فزعة« عروضاً حصرية لزائري 
للتأجير  المركبات  عروض  بينها  المهرجان، 
المنتهي بالتمليك، والعضويات المجانية والمزايا 
وهدايا  المتنوعة،  فزعة  لعضويات  المتعددة 

مجانية.
إلى ذلك، فازت شرطة أبوظبي بالمركز األول 
في بطولة السباحة واإلنقاذ رقم )10( ضمن درع 
في  أقيمت  والتي  الداخلية،  لوزارة  العام  التفوق 
مسبح حمدان بن محمد بمدينة دبي، بمشاركة 12 

قيادة شرطية، و 176 سباحاً ومنقذاً.
النعيمي  شاهين  سالم  اللواء  سعادة  وهنأ 
العامة  القيادة  في  البشرية  الموارد  قطاع  مدير 
للسباحة  أبوظبي  شرطة  فريق  أبوظبي  لشرطة 
على  بحصوله  المتميز  المركز  هذا  تحقيق  على 
وعن  للبطولة  العام  المجموع  في  نقطة   125
جدارة، وذلك من أصل عشرة سباقات متنوعة في 

السباحة واإلنقاذ. 
على  أبوظبي  شرطة  حرص  سعادته  وأكد 
الرياضية،  الفرق  لتأهيل  اإلمكانات  توفير 

ودعمها بالخطط والبرامج التدريبية، وذلك ضمن 
منظومة رياضية متكاملة، وتهيئة البيئة المحفزة 
قدراتهم  من  تعزز  التي  للرياضيين  والمشجعة 

وتسهم في إعدادهم البدني والذهني.
وأثنى العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز 
أبوظبي  شرطة  في  الشرطية  الرياضية  التربية 
بطولة  في  أبوظبي  شرطة  فريق  إنجاز  على 
التفوق  درع  )10( ضمن  رقم  واإلنقاذ  السباحة 
 3 على  الفريق  بحصول  الداخلية،  لوزارة  العام 

ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 برونزية.

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة االإمارات العربية املتحدة عدداً من الفعاليات خالل ال�صهر املا�صي.

مشاركون في فعالية »تحدي اللياقة«

الكعبي والشامسي يفتتحان المهرجان
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كرمت إدارة الطوارئ في شرطة دبي المشاركين في 
محاضرة توعوية لموظفي األمن الخاص بالمنطقة الحرة 
بالتعاون مع  والتي نظمتها  »دافزا«،  الدولي  لمطار دبي 

سلطة دبي للمناطق االقتصادية المتكاملة.

كرم العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة 
شركات  أصحاب  الشارقة  شرطة  في  الشرقية  المنطقة 
المقاوالت في مدينة خورفكان،  تقديراً لتطبيقهم اشتراطات 
األمن والسالمة للحفاظ على الممتلكات في المواقع اإلنشائية 

ضد السرقة.

مدير  غليطة  بن  ثاني  أحمد  اللواء  سعادة  كرم 
في  الجريمة  وعلم  الجنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة 
شرطة دبي المشاركين في دورة »إعادة بناء مسارح 
للعلوم  الدولي  المركز  نظمها  والتي  النار«،  إطالق 

الجنائية في شرطة دبي.

استقبلت شرطة أبوظبي عدداً من السياح بميناء زايد، بالتعاون 
مع مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. 
السعادة،  ودورية  السياحية،  الشرطة  قسم  االستقبال  في  وشارك 

وفرقة موسيقى الشرطة. 

احتفل المستشار األسري والتربوي جاسم عبيد الزعابي 
بتوقيع كتابه الجديد »حكايات العم جاسم« في جناح جمعية  
وذلك   ،2022 للكتاب  الدولي  الشارقة  بمعرض  االجتماعيين 

بحضور عدد من الشخصيات واإلعالميين.

ت
با

�ض
نا

م
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اإلسكندر  أسسها  التي  المتوسط  األبيض  البحر  لؤلؤة  كونها  رائعة  بأجواء  اإلسكندرية  مدينة  تتسم 
األكبر في عام 331 قبل الميالد، وتضم بين جنباتها منارة فاروس التي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع، 
وكانت مكاناً لقصة حب رومانسية نشأت بين كل من أنطونيو وكليوباترا. كما تضم اإلسكندرية معالم رائعة 
تشهد على التاريخ اليوناني العظيم، إلى جانب المساجد الجميلة ومجموعة من المرافق الترفيهية الممتدة على 

الكورنيش وبعض الحدائق الخالبة والفنادق الحديثة والقديمة. 
في هذه المدينة الفاتنة، أقيمت فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 
تحت شعار »اضحك للسينما«، حيث شاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا المحفل من منطلق تعزيز 

التبادل الثقافي، وبناء جسور التواصل مع الثقافات والتجارب اإلنسانية من مختلف الدول العربية واألجنبية.
وحضر وفد الدولة مراسم حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم في مكتبة اإلسكندرية واتسم باألناقة والحضور 
الالمع على السجادة الحمراء، فضالً عن مشاركة الوفد في عدد من الندوات النقاشية والتكريمية ومشاهدة عروض 
الشعوب،  مختلف  مع  التجارب  وتبادل  األفكار  إثراء  بهدف  المهرجان  في  اإلماراتية  المشاركة  وتأتي  األفالم.. 
وإيصال رسالة دولة اإلمارات الحضارية واإلنسانية، وإبراز اإلبداع الثقافي والفني في أحد أهم المهرجانات العربية 
والدولية التي تسعى إلى تعزيز المعرفة الفنية الراقية والثقافة السينمائية الجادة والفنون التي ترتقي بمفهوم الفكر 

واالنتصار لإلبداع.
وفي هذا اإلطار، فإن الثقافة في اإلمارات تعيش عصراً ذهبياً من االزدهار على مستويات العمل اإلبداعي كافة، يلمسها 
العالم أجمع، حيث باتت الدولة أنموذجاً متميزاً عالمياً على صعيد الفكر والثقافة والسينما والفنون عموماً. كما أن السينما 
اإلماراتية استطاعت خالل السنوات العشر الفائتة أن تقطع شوطاً مميزاً في المجال السينمائي، بجهود ومثابرة صناع 

األفالم اإلماراتيين والتي أسهمت في تحقيق عدد من الجوائز المحلية والعالمية.
حضور اإلمارات في هذه التظاهرة الفنية الدولية يعد فرصة لاللتقاء بنخبة من النجوم والمخرجين وصناع الفن السابع 
العرب والدوليين، للتحاور معهم واالطالع على تجاربهم السينمائية وبحث سبل التعاون المشترك، بهدف تعزيز صناعة 

السينما واإلنتاج اإلبداعي في اإلمارات. 

املدينة الفاتنة 

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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لكـم نقـدم 

ــق الطبيعـة الرفاهيـة برونـ

طبيعــة تعكس ألــوان الكمال والجمال
شــقق فاخــرة ابتداًء من 1.6 مليون درهم

إطــالالت خالبــة على مد نظرك وجنة اســتوائية ســاحرة بانتظارك في صفا ون.

مطاعم 
وترفيه

بتوقيــع العالمة التجارية
جريسوغونو دي 

بح  مسا
خاصة

بح  مسا
طئية شا

استوائية جزيرة 
السطح على 

DAMACPROPERTIES.COM+971 4 520 5111

*تطبق الشروط واألحكام.
تصريح )RERA( رقم: 1251959528
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