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كلنا ثقة مب�ستقبل تتالحق فيه اإلإجنازات

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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منذ بداية تاأ�سي�ص احتاد اإلإمارات، حر�ص املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان واإخوانه 

حكام اإلإمارات، على اأن يرتبط ا�سم الدولة باإلإجنازات العظيمة واإلإن�سانية والعطاء الالحمدود، واليوم 

يحمل راية املجد �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل«، لتنطلق 

احلكيمة  وبروؤيته  قائدها  بهيبة  مهابًة  وتطورًا،  ازده��ارًا  اأكرث  جديدة  تاريخية  مرحلة  نحو  اإلإم��ارات 

على  مكانتها  وتر�سخ  ال�ساملة،  والنه�سة  التنمية  م�سرية  لتوا�سل  الفّذة،  اإل�ستثنائية  وقيادته  الثاقبة، 

امل�ستويني اإلإقليمي والعاملي باإجنازاتها الوطنية، يف طريقها نحو م�ستقبٍل اأكرث اأمانًا واإ�سراقًا، بخطًى ثابتة 

ونهٍج متوازن، وحتقق ريادتها العاملية م�ستندًة اإىل التالحم الوطني الفريد بني القيادة واملواطنني، يف م�سهٍد 

يج�ّسد كل يوٍم روح اإلحتاد يف نفو�ص اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�سه الطيبة. 

ومت�سي حكومة اإلإمارات بروؤية القيادة الر�سيدة نحو مزيٍد من التميز والرفعة، بروؤية طموحة إل تعرف 

امل�ستحيل، ومبادرات ريادية، وم�ساريع ا�سرتاتيجية نوعية، ت�ست�سرف امل�ستقبل وتعزز جودة احلياة للمجتمع 

اجلوانب  مبختلف  املتقدمة  الدول  م�ساّف  يف  اإلإم��ارات  جعل  مما  املنجزات،  من  مزيدًا  وحتقق  اإلإماراتي، 

التناف�سية  �سّلم  على  املتقدمة  مبكانتها  ترتقي  وهي  واحل�سارية،  واإلجتماعية  واإلقت�سادية  ال�سيا�سية 

الدولية.

يف هذا اليوم املجيد، نحتفي مب�سي واحد وخم�سني عاماً على تاأ�سي�ص احتاد دولة اإلإمارات، وكلنا ثقة 

اإل�ستثنائية  التاريخية  بقيادتها  �ساخمًة  اإلإم��ارات  لتبقى  وتتعاظم،  اإلإجن��ازات  فيه  تتالحق  مب�ستقبٍل 

و�سعبها الويف، وروؤاها اإل�سرتاتيجية، التي يكون اإلإن�سان فيها حمور التنمية ال�ساملة وعمادها، مبا يحقق 

مزيدًا من التطور واإلزدهار والرفاه للوطن وللمواطنني ولالأجيال القادمة.

�سيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء

وزير الداخلية 
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�سيف بن زايد.. 

ا�سرتاتيجية متميزة خلدمة الوطن واإلإن�سان  

آل  زايد  بن  الشيخ سيف  للفريق سمو  كان 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
خالل عام 2021 مشاركات متميزة في نشاطات 

محلية وخارجية.
فعلى الصعيد المحلي، وتحت رعاية وبحضور 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«، نظمت حكومة دولة اإلمارات 
دبي   2020 إكسبو  معرض  في  حاشداً  احتفاالً 

لتكريم الفائزين بالدورة السادسة لجائزة محمد 
 ،2022 لعام  المتميز  الحكومي  لألداء  راشد  بن 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  شهده 
نهيان، حيث فازت وزارة الداخلية بـ»9« فئات، 
الرائدة  االتحادية  الجهة  جائزة  على  وحصلت 
في  جهة  أفضل  وجائزة  التميز،  استدامة  في 
تحقيق الرؤية، وجائزة أفضل جهة في المرونة 
المؤسسية، وجائزة أفضل جهة في تبني الذكاء 
الشراكة  في  جهة  أفضل  وجائزة  االصطناعي، 

والتكامل، وجائزة أفضل تحقيق للموقع الريادي 
مجال  في  جهة  أفضل  وجائزة  والتنافسية، 

تصنيف قنوات الخدمة.
أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  تكريم  تم  كما 
الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي  ناصر 
رئيس منظمة »اإلنتربول« الدولية بوسام فخر 
النعيمي من  أحمد سعيد  المقدم  اإلمارات.وفاز 
شرطة عجمان بوسام رئيس مجلس الوزراء في 
أول جاسم هيكل  المجال اإلشرافي، والمساعد 

تنفيذًا لتوجيهات قيادة البالد الحكيمة، وعلى راأ�سها 

رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  محمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

الدولة »حفظه اهلل«، و لتوجهات الحكومة اإلتحادية 

الر�سيدة، وانطالقًا من الروؤية اإل�ستراتيجية المتمّيزة 

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

مجل�ص الوزراء وزير الداخلية في مجال العمل اإلأمني 

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

على  الجديدة  اإلإنجازات  من  الكثير  الداخلية  وزارة 

عام  خالل  والعالمية  والعربية  المحلية  الم�ستويات 

.2022
لقيام  والخم�سين  الواحد  اإلتحاد«  »يوم  وبمنا�سبة 

 »999« ُتلقي  المتحدة،  العربية  اإلإمارات  دولة  اتحاد 

والجهود  والمبادرات  الن�ساطات  اأبرز  على  ال�سوء 

نهيان،  اآل  ال�سيخ �سيف بن زايد  للفريق �سمو  المتميزة 

وزارة  حققته  ما  في  اإلأول  الف�سل  لها  كان  والتي 

في  لل�سرطة  العامة  القيادات  ومختلف  الداخلية 

تعزيز  في  ي�سهم  ومما  جديدة،  اإنجازات  من  الدولة 

العالم  دول  اأف�سل  من  كواحدة  اإلإمارات  دولة  م�سيرة 

في تحقيق اإلأمن واإلأمان وال�سالمة والر�سا وال�سعادة 

للمواطنين والمقيمين وال�سياح فيها.

 إعداد: باسل ثريا 

ا�سرتاتيجيات
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رئيس  بوسام  الفجيرة  شرطة  من  البلوشي 
مجلس الوزراء للشباب.

مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  وكرم 
االحتفال  هذا  خالل  الداخلية  وزير  الوزراء 
سموه  وأكد  اإلمارات،  فخر  بميدالية  الفائزين 
ومحفزات  معايير  من  تتضمنه  بما  الجائزة  أن 
بجودة  االرتقاء  في  مهماً  دوراً  تلعب  أصبحت 

األداء في مختلف المؤسسات الحكومية.
المبارك  خليفة  رزان  التكريم سعادة  وشمل 
رئيسة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وسعادة 
اللواء الريسي، وسعادة الدكتور منصور العور، 
استشاري  البلوشي  عباس  علي  والدكتور 
المال  وفاطمة  والمفاصل،  العظام  جراحة 

أكاديمية وباحثة.
كما كرم سموه الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث، وفريق اإلمارات للشراكات 
الشباب،  مراكز  العالمية، ومشروع  االقتصادية 

ومشروع مفاعل براكة النووي.
السمو  صاحب  وبحضور  رعاية  وتحت 
الله«،  آل مكتوم »رعاه  الشيخ محمد بن راشد 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  شهد 
أقيم  والذي  الخمسين،  تخريج  احتفال  نهيان 
2020 دبي،  إكسبو  الوصل في معرض  بساحة 

تزامناً مع احتفال دولة اإلمارات باليوبيل الذهبي 
الداخلية  وزارة  مظلة  تحت  وذلك  لتأسيسها، 
وبتنظيم من شرطة دبي، حيث تم تخريج 706 
ضباط، منهم 422 ضابطاً من كلية الشرطة في 
أبوظبي و256 ضابطاً من أكاديمية شرطة دبي 
في  الشرطية  العلوم  أكاديمية  من  و28 ضابطاً 

الشارقة.

العنصر  من  الخريجات  الضباط  عدد  وبلغ 
ضباط  إلى  باإلضافة  ضابطاً،   76 النسائي 
خريجين من سبع دول عربية شقيقة وأجنبية 
وعمان،  والبحرين،  السعودية،  وهي:  صديقة، 
والبوسنة  القمر،  وجزر  وفلسطين،  واألردن، 

والهرسك.
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  وكَرّم 
الخريجين  أوائل  الداخلية  وزير  الوزراء 
المالزم  الشرف، وهم:  والحاصلين على سيف 
سعيد سلطان الكعبي –اإلمارات. والمالزم معتز 
يونس  عمر  والمالزم  فلسطين،   - يمك  جهاد 
بن  سيف  محمد  والمالزم  األردن،  المعايطة- 
برهان  مريم  والمالزم  اإلمارات،  العليلي-  بدر 
نور محمد علي  والمالزم  اإلمارات،  الهاشمي- 
الزياني- اإلمارات، والمالزم علي سالم الجروان 
- اإلمارات، باإلضافة إلى قائد الطابور والمراسم 

المالزم الشيخ راشد بن عمار النعيمي.

مشاركات خارجية 
فخامة  استقبل  الخارجي،  الصعيد  وعلى 
الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية 
الشقيقة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

لالرتقاء بجودة 

اإلأداء في 

الموؤ�س�سات 

الحكومية

                                            الرئيس التونسي خالل استقبال سيف بن زايد والوزراء العرب
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ا�سرتاتيجيات

الرئاسة  قصر  في  الرسمي  االستقبال  ضمن 
عقدوا  الذين  العرب  الداخلية  لوزراء  بقرطاج 

اجتماعاً في تونس العاصمة.
اإلمارات  لفخامته تحيات دولة  ونقل سموه 
والتقدير  الشكر  قيادًة وحكومًة وشعباً، مقدماً 

على حفاوة الضيافة وحسن االستقبال.
وترأس سموه وفد اإلمارات في الدورة الـ 39 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي عقدت في 
وناقشت  بتونس.  للمجلس  العامة  األمانة  مقر 
مجاالت تعزيز العمل العربي األمني المشترك، 
والسمو  الجاللة  أصحاب  تطلعات  يحقق  بما 
وطموحات  العربية،  الدول  قادة  والفخامة 

شعوبها.
وألقى سموه كلمة رئيسة في القمة العالمية 
نحمي«،  »نحن  العالمي  التحالف  لمنظمة 
تحت  وافتراضياً(  )حضورياً  عقدت  والتي 
عبر  أطفالنا  أجل حماية  من  معاً  »نعمل  شعار 
بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  في  اإلنترنت« 
حيث أكد سموه أن حماية حقوق الطفل وضمان 
التنشئة السليمة له سيظالن على قمة أولويات 

دولة اإلمارات.

مبادرات جديدة 
وواصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان خالل عام 2022 إسهاماته الكبيرة في 

إطالق المبادرات الوطنية الجديدة.
دعم  منظومة  مبادرة  سموه  أطلق  فقد 

لزواج  دّبرت«  ما  »مبروك  األسري  االستقرار 
أصحاب الهمم، ضمن منظومة خدمات أبوظبي 

الحكومية الموحدة »تم«.
العائلة«  »مركز  ميزة  إطالق  سموه  وشهد 
شات«  »سناب  تطبيق  في  األبوية  للرقابة 
في  وذلك  فيها،  إماراتية  عائلة  أول  وتسجيل 
مبادرة تعاون بين وزارة الالمستحيل وشركة 

»سناب إنك«.

رعاية فعاليات 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  وشارك 
في   2022 عام  خالل  الداخلية  وزير  الوزراء 

رعاية وافتتاح فعاليات متعددة.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  وتحت 
الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  افتتح 
نهيان معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 
أبوظبي  مركز  نّظمه  والذي  والثالثين،  الحادية 
الثقافة والسياحة -  التابع لدائرة  العربية  للغة 
للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  في  أبوظبي 
من  عارض  ألف  من  أكثر  بمشاركة  »أدنيك«، 

خالل استالم جوائز األداء الحكومي المتميز 
سيف بن زايد يجول في »آيسنار 2022« 

حقوق الطفل 

والتن�سئة ال�سليمة له 

من اأولويات اإلإمارات
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80 دولة. وزار سمّوه عدداً من األجنحة ودور 
النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة في 
»حفظه  الدولة  رئيس  رعاية  وتحت  المعرض. 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  َمنح  الله«، 
الوزراء وزير الداخلية، الجوائز للفائزين بجائزة 
الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة عشرة 
أقيم  احتفال  في  الثقافية  العام  وبشخصية 

بمتحف »اللوفر أبوظبي«. 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ورعى 
آل نهيان النسخة السابعة من المعرض الدولي 
لألمن الوطني ودرء المخاطر )آيسنار أبوظبي 
2022(، والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض، ونظمتها مجموعة »أدنيك« بالتعاون 
مع وزارة الداخلية وبالشراكة االستراتيجية مع 

شرطة أبوظبي.
وشهد  المعرض،  أرجاء  في  سموه  وجال 
من  عدداً  والتقى  الوسط«،  في  »رجل  عرض 
وبحث  واألجانب  العرب  والمسؤولين  الوزراء 
في  خصوصاً  الثنائية  العالقات  تعزيز  معهم 

سيف بن زايد يجول في »آيسنار 2022« 

المجال األمني والشرطي.
الداخلية  وزارة  »مجالس  سموه  رعى  كما 
الرمضانية لعام 2022 تحت شعار »التوجهات 
للمستقبل«، والتي نظمها مكتب ثقافة  العالمية 
احترام القانون في وزارة الداخلية بالتنسيق مع 

الجهات المعنية في الوزارة.
شهادات  توزيع  احتفال  سموه  وشهد 
واألكاديميات  للكليات  المؤسسي  االعتماد 
مركز  قبل  من  واألمنية  الشرطية  والمعاهد 
»الجهة  الداخلية  وزارة  في  األمنية  المؤهالت 
المانحة للمؤهالت الشرطية واألمنية«. وكذلك 
الكريم  للقرآن  التحبير  جائزة  سموه  رعى 
أقيمت  والتي  الثامنة،  نسختها  في  وعلومه 
الخمسين«، بدعم من  تحت عنوان »دورة عام 
مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال 
للفعالية،  الرسمي  الشريك  الخيرية واإلنسانية 
ومصرف أبوظبي اإلسالمي، وصندوق تكافل 

العاملين في وزارة الداخلية »فزعة«.
 

تكريم منتسبين
وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
الداخلية على تكريم منتسبي الداخلية والشرطة 
المتميزين، حيث كرم سموه أمجاد الكعبي من 
خدمة  وسام  على  الحاصلة  الفجيرة  شرطة 
للخدمة  اإلمارات  برنامج  ضمن  المتعاملين 

الحكومية المتميزة في الدورة الثالثة 2021.
وأعرب سموه عن امتنانه وتقديره للمكرمة 
وحثها  وتميزها،  جهودها  لها  شاكراً  الكعبي، 
على مواصلة مسيرة التميز والريادة واالستفادة 
من تجربتها وخبراتها في تطوير العمل بشكل 

مؤسسي.
ومنح سموه ميدالية خدمة المجتمع لفريق 
تحقيقه  بعد  الهوائية  للدراجات  دبي  شرطة 
والفردي  الفرق  مستوى  على  األول  المركز 
منافسات  ضمن  الخمسين  عام  سباق  في 
النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات 

الهوائية.
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اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي
             وكيل وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الواحد  باليوم  اليوم،  نحتفل  ونحن 
اإلمارات  دولة  اتحاد  عمر  من  والخمسين 
العربية المتحدة، فإننا نستذكر مآثر ومنجزات 
له  المغفور  للدولة، ورؤية  المؤسسين  القادة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن 
نعيش  الذي  وعمله  ومناقبه  ثراه،  الله  طيب 

اليوم آثارها اإليجابية. 
مسيرة  بأن  اليوم،  هذا  في  فخر  وكلنا 
اإلمارات تمضي شامخة برؤية ودعم القيادة 
المجد  من  وبإرادة شعبها، مسيرة  الرشيدة، 
والعلياء تمضي لألمام عاماً بعد عام بالمنجزات 

ومسيرة التنمية الحديثة الحضارية الشاملة.
لنبقى  العهد والوالء  اليوم نجدد  وفي هذا 
الغالي،  الوطن  هذا  لحمى  المخلصين  الجنود 
نذود عن سمائه وأرضه الطاهرة بكل ما نملك، 
الواجب  نؤدي  جيل،  بعد  جيالً  الراية  نحمل 
ونحمل المسؤولية ومعتزون بقيادتنا بمنتهى 

الوالء واالنتماء.

م�سيرة اإلإمارات تم�سي 

�سامخة بروؤية ودعم 

القيادة الر�سيدة

م�سرية من املجد والعلياء مت�سي لالأمام

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

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

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـة اليــوم الوطني الواحد والخمسين
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اللواء سالم الشامسي
  وكيل وزارة الداخلية املساعد 

 اإلإمارات وطن اجلميع

في الثاني من ديسمبر من كل عام، تحتفل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة قيادًة وشعباً 
لهذه  العظيم  التاريخي  التأسيس  بذكرى 
الكثير  وسط  ونشأت  تأسست  التي  الدولة 
من المتغيرات والظروف الزمنية الصعبة التي 
بذلك  لتؤكد  التاريخية،  الحقبة  تلك  شهدتها 
للجميع بأن حكمة اآلباء المؤسسين ونظرتهم 
الثاقبة عززت من قوة الترابط والتالحم بين 
تحت  السبع  اإلمارات  اجتمعت  حتى  أبنائها، 

ظل راية واحدة وهي راية "االتحاد".
االتحاد   يوم  في  نستذكر  اليوم  ونحن 
هذا لحظة اإلعالن عن قيام االتحاد بمشاعر 
استطاعت  وكيف  واالعتزاز،  الفخر  يملؤها 
زمنية  بفترة  سريعة  نوعية  نقلة  تحدث  أن 
قصيرة مقارنة بسنوات نشأتها من تطورات 
وعمران وتقدم وازدهار، حتى أصبحت دولة 
وفقاً  الكبرى  الدول  وتنافس  تزاحم  عالمية 
بوطننا  نعتز  فنحن  التنافسية،  لمؤشرات 
وقيادتنا الرشيدة التي أولت لنا كل االهتمام 
بأننا  إلينا  ينظر  أجمع  العالم  لنرى  والتقدير 
والعلم  التطور  في  وزمننا  أنفسنا  سبقنا 
والمعرفة والخبرة، وأصبحنا من أفضل دول 

حكمة اإلآباء الموؤ�س�سين 

ونظرتهم الثاقبة عززت 

من قوة الترابط والتالحم 

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الىبين اأبنائها

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

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

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

بمناسبة اليـوم الوطني الواحد والخمسين
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لكل من يرغب في  وأماناً ومالذاً  العالم أمناً 
التقدم واالزدهار واالنطالق  بركب  االلتحاق 

نحو العالمية.
أرض  الجميع،  وطن  اإلمارات  هي  هذه 
العلم  موطن  والسخاء،  العطاء  بلد  الخيرات، 

ونبراس المعرفة، هذه هي إمارات العطاء.
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اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
مفتش عام وزارة الداخلية  

نه�سة ح�سارية عظيمة

اأظهرت اإلإمارات 

قوة اإلتحاد وتالحم 

القيادة وال�سعب

كل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تمتلك 
أفضل  من  تجعلها  التي  واإلمكانات  المقومات 
الدولة  واستقالالً، حيث شهدت  تقدماً  العالم  دول 
عظيمة،  حضارية  نهضة  الزمنية  مراحلها  بجميع 
فمنذ تأسيس االتحاد عام 1971، أظهرت اإلمارات 
قوة االتحاد وتالحم القيادة والشعب محرزًة بذلك 
تقدماً كبيراً في المجاالت كافة وصوالً إلى الفضاء 

الخارجي في عصرنا الحالي.
وما  راهنت  لدولة  الكبيرة  االنطالقة  هي  وهذه 
القديم  فتاريخنا  أبنائها،  قدرات  على  تراهن  زالت 
يشهد على مدى التكافؤ والترابط الذي حظيت به 
عصرية  دولة  لتصبح  أبنائها  بين  اإلمارات  دولة 

حديثة متوحدة بقيادتها وشعبها.
آباءنا  المجيد  الوطني  عيدنا  في  ننسى  وال 
الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  بقيادة  المؤسسين 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكد 
على أهمية اتحاد اإلمارات السبع، وتأسيس دولة 
مستقلة تنعم باألمن واألمان واالستقرار لكي يعمل 
باستمرار  وتطورها  تقدمها  تعزيز  على  أبناؤها 
بحيث تواكب المستقبل وتحقق التنافسية العالمية.

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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اللواء الدكتور جاسم املرزوقي 

 قائد عام الدفاع املدني 

العزيزة بعيدها  في كل عام تحتفل بالدنا 
على  وتصميماً  عزماً  أقوى  وهي  الوطني 
استرشاداً  والنماء،  العطاء  مسيرة  مواصلة 
اإلمارات  صرح  أقامت  التي  اإلرادة  بقوة 
شيدتها  التي  االتحاد  دولة  المتحدة؛  العربية 
الجسام  التضحيات  ومهرتها  الرجال  عزائم 
واختط طريقها زايد الخير واآلباء المؤسسون.
دولة  بإقامة  المجيدة  الذكرى  هذه  في 
نجاح  إلى  نجاح  من  بالدنا  تمضي  االتحاد 
إلى ريادة لتحفظ لنفسها موقعاً  ومن ريادة 
تقدم  وهي  الرائدة  العالم  دول  بين  متقدماً 
مثاالً مبهراً للتنمية الراشدة التي تجعل هدفها 
الرفاهية  وتحقيق  اإلنسان  سعادة  وغايتها 

والسعادة، وتوطيد دعائم األمن والسالم.

من ريادة اإىل ريادة 

لقد استطاعت بالدنا الغالية بفضل قيادتها 
بخطوات  عام  بعد  عاماً  تتقدم  أن  الرشيدة 
ثابتة وإرادة ال تعرف المستحيل من أجل بناء 
مجتمع التنمية المستدامة الذي تظلله رايات 
تجسيداً  واألمان،  واألمن  والتسامح  المحبة 
تنهض  التي  الحديثة  للدولة  األمثل  للنموذج 
ركائزها على تسخير العلم والمعرفة من أجل 
رفاهية  إلى  تهدف  التي  العليا  القيم  تحقيق 

اإلنسان وخير البشرية. 
في هذه الذكرى الغالية تجدد بالدنا عهدها 
وتمضي  الرشيدة  قيادتها  مع  بالتالحم 
من  والعطاء  اإلنجاز  معدالت  أعلى  لتحقيق 
الغالية واتحاد  المكتسبات  الحفاظ على  أجل 
األيدي والقلوب استشرافاً للمستقبل الزاهر.

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

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

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

بمناسبة اليـوم الوطني الواحد والخمسين
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الفريق ضاحي خلفان متيم  

نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي

في هذه األيام تحتفل دولة اإلمارات العربية 
الواحد  الوطني  بيومها  الحبيبة  المتحدة 
المباركة  خطواتها  أولى  لتخطو  والخمسين، 
بمستقبل  المقبلة  عاماً  الخمسين  آفاق  نحو 
مشرق وواعد بإذن الله، بعد أن اجتازت نصف 
االتحاد  دولة  قيام  إعالن  منذ  الزمان،  من  قرن 
1971، سنوات  عام  من  ديسمبر  من  الثاني  في 
تحقق فيها اإلنسان اإلماراتي ما لم يكن متوقعاً 
عند اآلخرين، إال عند قادته االستثنائيين، ليكتب 
التاريخ أنها أفضل مسيرة تنمية شاملة شهدها 
العالم الحديث، وأسرع مسيرة بناء تحققت فيها 
رجال  بفضل  السماء،  عنان  عانقت  إنجازات 
وأسسوا  الوطن،  هذا  تراب  عشقوا  مخلصين 
تقدم وازدهار، وضحوا  اليوم من  عليه  لما هو 
بالكثير من أجل عزة وكرامة شعبهم، ليعيش في 
العالم،  في  أسعد شعب  ويكون  ورخاء  رفاهية 

وهذا ما تحقق اليوم على أرض الواقع.
مروراً  الماضية  الخمسون  السنون  تمر  لم 
عادياً على وطننا الغالي، فقد كانت سنوات العزم 
واإلصرار والتميز واإلبداع حتى وصلنا إلى ما 
نحن عليه اليوم، ألن بناء الدول في هذا الزمن 
يتطلب ذلك - إنه زمن السرعة الفائقة- من أجل 
تحقيق اإلنجازات والنجاحات المبهرة في خمسة 
القوية  باإلرادة  إال  يتوفر  ال  األمر  وهذا  عقود، 
واإلخالص،  الدؤوب  والعمل  الصادقة  والنية 

المؤسسين  في  توفرت  صفات  كلها  وهذه 
األوائل وعلى رأسهم المغفور لهما الشيخ زايد 
بن سعيد  راشد  والشيخ  نهيان،  آل  بن سلطان 
آل مكتوم - طيب الله ثراهما- فقد وضعا نهجاً 
فريداً ومتميزاً في صناعة األوطان، وهو النهج 
الله،  بإذن  له  المغفور  بعدهما  عليه  سار  الذي 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثم تواله صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الدولة »حفظه الله ورعاه« ليحفظ العهد ويكمل 
أخيه صاحب  بيد مع  يداً  والبناء  الخير  مسيرة 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
األعلى  المجلس  أعضاء  وإخوانهما  الله«،  »رعاه 

حكام اإلمارات.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اختتمت  لقد 
وفي  المعاصر،  تاريخها  من  مشرقة  حقبة 
العالم  أبهرت  الـ50  الذهبي  بيوبيلها  احتفالها 
من  أبعد  إلى  يحلق  اسمها  وجعلت  بإنجازاتها، 
التاسع  في  للعالم  أعلنت  عندما  المريخ،  كوكب 
من فبراير 2021، نجاح دخول مسبار األمل إلى 
مدار االلتقاط حول الكوكب األحمر، محققة بذلك 

إنجازاً عالمياً كبيراً.
وفي  مسبوق  غير  نجاحاً  الدولة  وحققت 
 ،2020 إلكسبو  باستضافتها  استثنائية،  ظروف 
الذي شاركت فيه 191 دولة، وزاره أكثر من 20 

يف يومنا الوطني 

نقف اأمام مرحلة حتول جوهرية 

يف تاريخ اأمتنا

قادة ال�سرطة
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مليون زائر من دول العالم كافة، وشكل محطة 
فارقة في مسيرة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
متجاوزة  االستراتيجية،  المكاسب  صعيد  على 
في الوقت ذاته كل التحديات الكبيرة والظروف 
القاهرة التي اجتاحت العالم أجمع بسبب انتشار 
جائحة »كوفيد - 19«، من خالل خطط محكمة، 
سالمة  أمنت  ووقائية  احترازية  وإجراءات 
واحترافية  بمرونة  تميزت  عمل  وفرق  الجميع، 
عالية شاركت فيها القطاعات كافة على مستوى 
الدولة، وعملت بجد واجتهاد على مدار الساعة، 
تحت قيادة وتوجيهات ومتابعة كبار المسؤولين 
السمو  صاحب  سيدي  رأسهم  وعلى  بالدولة، 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
»حفظه الله ورعاه«، الذي أطلق عبارته الشهيرة 
للقوة  شعاراً  أصبحت  التي  هم«،  تشيلون  »ال 
بها  يتغنى  الموقف،  وصالبة  والثقة  الناعمة، 
الشعراء، ويكتب فيها أهل الفكر واألدب سطوراً 
ومقاالت، مطمئناً سموه بها شعب دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، مواطنين ومقيمين بأن اإلمارات 
ستتجاوز هذه األزمة، وبالفعل كان لهذه العبارة 
والصحية  الحياتية  الجوانب  على  كبير  وقع 
جواً  فأشاعت  كافة،  واالقتصادية  واالجتماعية 
من الراحة والطمأنينة بين الناس، وعززت مكانة 
الدولة محلياً وعالمياً، في وقت كانت فيه أقوى 
تداعيات  من  وتصرخ  تئن  وأغناها  العالم  دول 

اإلمارات  دولة  من  جعل  مما  كورونا،  أزمة 
النموذج األنجح بين دول العالم في التعامل مع 

مثل هذه األزمات.
الواحد  الوطني  باليوم  باحتفالنا  اليوم  نحن 
جوهرية  تحول  مرحلة  أمام  نقف  والخمسين، 
بطموحات  جديداً  عاماً  ونبدأ  أمتنا،  تاريخ  في 
بالفعل  دخلنا  فقد  حدود،  وال  يحدها سقف  ال 
في مرحلة جديدة من العمل الجاد الذي يشكل 
تحدياً كبيراً من خالل االستراتيجية ذات الرؤية 
قيادتنا  أعلنتها  التي  المدى،  وبعيدة  الطموحة 
الرشيدة لتشكل نهجاً جديداً ألجيال المستقبل، 
تكون فيه دولة اإلمارات أرضاً وحكومة وشعباً 
التقدم  حيث  من  بالبنان  إليه  يشار  عالم  في 
واالزدهار والرخاء، وأن تكون األفضل بين دول 
العالم في المجاالت كافة بحلول مئويتها األولى 

عام 2071.
التحول  برنامج  إلى  أشير  أن  البد  وهنا 
التكنولوجي الذي أطلقه سيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً، 
ذات  القطاعات  سيشمل  الذي  البرنامج  وهو 
األولوية على المستوى الوطني، ويأتي في إطار 
والتكنولوجيا  للصناعة  الوطنية  االستراتيجية 
وتنافسيتها  استدامتها  يعزز  مما  المتقدمة، 
العالمية  الريادة  ويحقق  العالمي،  الصعيد  على 

تكنولوجيات  في  واالبتكار  التطوير  مجال  في 
وتمكين  الوطنية،  القدرات  وتأهيل  المستقبل، 
مطوري التكنولوجيا ورواد األعمال والشركات 
في  أعمالهم  تطوير  من  الناشئة  التكنولوجية 

رحلة التحول الرقمي.
آيات  أسمى  أرفع  الطيبة  المناسبة  بهذه 
السمو  إلى سيدي صاحب  والتبريكات  التهاني 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
»حفظه الله ورعاه«، وإلى أخيه صاحب السمو 
نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  وإخوانهما  الله« 
التهاني  آيات  بأسمى  أتوجه  كما  اإلمارات. 
العهود  أولياء  السمو  أصحاب  إلى  والتبريكات 
ونواب الحكام، وإلى سيدي سمو الشيخ سيف 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
سائلين  الكريم،  شعبنا  وإلى  الداخلية،  وزير 
المولى - عز وجل- أن يحفظ دولتنا وقيادتنا 
الرشيدة، ونحمد الله، على ما حبانا به من نعمة 
الحكيمة،  القيادة  هذه  ظل  في  واألمان  األمن 
وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا والة أمرنا 
وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير 

الجزاء لما يقدمونه لهذا الوطن وأبنائه.
اإلمارات  عام ووطننا وحكامنا وشعب  وكل 

بخير.
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املري: �رشطة دبي تواكب 

ا�سرتاتيجيات الدولة وتعمل وفقًا لتلك التوجهات

اأن دولة  ل�سرطة دبي  العام  القائد  املري  الفريق عبداهلل خليفة  اأكد معايل 

اإلإمارات العربية املتحدة بقيادتها الر�سيدة اأثبتت ريادتها يف خمتلف امليادين 

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

والتطويرية ال�ساملة، اإلأمر الذي مكنها من تبوء مراكز اأوىل واأخرى متقدمة 

منها  جعل  ما  العاملية،  واملوؤ�سرات  الت�سنيفات  معظم  يف  ق�سري  وقت  خالل 

ل  حوار  يف  واأو�سح  وتفوقها،  منوها  �سرعة  يف  العامل  يف  به  يحتذى  اأمنوذجًا 

»999«  مبنا�سبة عيد اإلحتاد ال� 51 لدولة اإلإمارات، اأن اأكرب اإجناز نفتخر 
»اإك�سبو  العاملي  احلدث  زوار  اإ�سعاد  يف  امل�ساهمة  يف  جناحنا  هو  العام،  هذا  به 

24 مليون �سخ�ص من خمتلف الدول،  2020 دبي«، والذين جتاوز عددهم ال� 
الذكية  واإلأمنية  ال�سرطية  اخلدمات  وتقدمي  املا�سية.  اأ�سهر  ال�ستة  خالل 

التاريخي بالتعاون  اإقامة احلدث، والنجاح يف تاأمني احلدث  لهم، طوال فرتة 

مع ال�سركاء من الفرق احلكومية و�سبه احلكومية والقطاع اخلا�ص.. وفيما يلي 

ن�ص احلوار:

حوار: خالد الظنحاني 

 51 بمرور  االحتفال  لكم  يعني  ماذا   <
العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  على  عاماً 

المتحدة أي اليوم الوطني الـ 51؟
- نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمسيرة رائدة 
من اإلنجازات المتالحقة، والنهضة الشاملة في 
علماً  اإلمارات  اسم  بات  حتى  المجاالت،  كل 
ورمزاً يشار إليه بالبنان، وأنموذجاً يتطلع إليه 
العالم في التنمية والتعمير والرخاء واالزدهار، 
وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت 
الوحدة واألمان  أركانها  مرتكزات قوية صلبة، 
بناء  ذلك  كل  وفوق  والتسامح،  واالستقرار 

اإلنسان بالعلم والمعرفة والقيم األصيلة.
اإلمارات  دولة  بمسيرة  ونعتز  نفخر 
مختلف  في  حققتها  التي  الريادية  وإنجازاتها 
متقدمة  مراكز  انتزاع  في  ونجاحها  المجاالت، 

عالمياً، واليوم، ومع اليوم الوطني الـ51، ندخل 
عاماً  الخمسين  رؤية  تنفيذ  من  جديدة  مرحلة 
 ،2071 اإلمارات  رؤية  إلى  وصوالً  القادمة، 
والواجب الوطني يحتم علينا أن نكون على قدر 
والتطلعات  الطموحات  تحويل  في  المسؤولية 
عثرات  نسمح ألي  وأال  واقع،  إلى  المستقبلية، 
وأن  طريقنا،  في  عائقاً  تقف  أن  تحديات  أو 
ونرسخ  األقوال،  كما  باألفعال  تاريخنا  نمجد 
التسامح والعطاء والتضحية والوحدة في  قيم 

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

دبي في مواكبة هذه النهضة؟

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

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

بالتنافسية العالمية لإلمارة والدولة.

حوار
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> ما هي برأيكم أبرز وأهم إنجازات القيادة 
العامة لشرطة دبي في عام 2022؟ 

هو  العام،  هذا  به  نفتخر  إنجاز  أكبر  إن   -
الحدث  المساهمة في إسعاد زوار  نجاحنا في 
تجاوز  والذين  دبي«،   2020 »إكسبو  العالمي 
عددهم الـ24 مليون شخص من مختلف الدول، 
الخدمات  الماضية. وتقديم  الستة أشهر  خالل 
الشرطية واألمنية الذكية لهم، طوال فترة إقامة 
التاريخي  الحدث  تأمين  في  والنجاح  الحدث، 
بالتعاون مع الشركاء من الفرق الحكومية وشبه 

الحكومية والقطاع الخاص.
بحرية  مبادرة  الموانئ،  شرطة  مركز  أطلق 
أمنية تحت عنوان »َيْزوا«، الهادفة إلى تعزيز أمن 
البحرية  والنوادي  والمحلية  الساحلية  الموانئ 
الظواهر  لمختلف  والتصدي  دبي،  إمارة  في 
السلبية، بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين، 
ليكونوا  المتطوعين  من  المجتمع  إشراك  عبر 
على  والحفاظ  مجتمعهم  تأمين  في  جزءاً 

سالمته.
دبي  شرطة  لتوجه  تنفيذاً  المبادرة  وتأتي 
االستراتيجي »مدينة آمنة«، عبر تعزيز الخدمات 
التي تقدمها شرطة دبي في القطاعات كافة، وفي 
مقدمتها القطاع البحري، بوصفه أحد القطاعات 
الحيوية المهمة في الدولة، والتي تتطلب اهتماماً 
وتطويراً في الخدمات المقدمة، سواء األمنية أو 
التقنية أو المجتمعية، إلى جانب تطوير وتدريب 
العالمية  المعايير  أعلى  وفق  البشرية  القدرات 
في مجال األمن والسالمة البحرية، واستخدام 
فيها  بما  المبتكرة،  والتقنيات  األدوات  أحدث 
أمن  لتعزيز  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  توظيف 

القطاع البحري.
عنواناً  ليكون  جاء  »َيْزوا«  اسم  واختيار 
التراث  في  االسم  يعنيه  لما  نظراً  للمبادرة، 
بحارة  على  يطلق  فهو  اإلماراتي،  البحري 

وأن  متنها، خاصة  على  يعملون  الذي  السفينة 
المبادرة تهدف إلشراك المجتمع من المتطوعين 
والحفاظ  مجتمعهم  تأمين  في  جزءاً  ليكونوا 
على سالمته من أي ظواهر أو مخالفات بحرية، 
وتعزيز األمن في المجتمعات مسؤولية مشتركة 
بين األجهزة الشرطية واألمنية وأفراد الجمهور.

وتنبثق عن مبادرة »يزوا« 3 مبادرات داعمة، 

أمن  تعزيز  إلى  والهادفة  آمنة«  »مرافق  وهي 
والنوادي  المحلية  البحرية  الموانئ  وسالمة 
محلي  اسم  وهو  »ِسردال«،  ومبادرة  البحرية، 
من موسوعة اإلمارات البحرية، وُيطلق على قائد 
سفن الغوص، ويعد القائد األعلى والنوخذة العام 
لجميع أسطول سفن الغوص، وهو الذي يعلن 
ثم  ومن  اللؤلؤ،  »مغاصات«  إلى  الرحلة  بداية 
اإلعالن عن نهايتها، وتهدف مبادرة »ِسردال«، 
إلى رصد ومكافحة الظواهر السلبية والمخالفات 
عبر  الجمهور،  مع  بالتعاون  البحرية  األمنية 
الطارئة،  غير  للحاالت   )901( بالرقم  االتصال 
والرقم )999( للحاالت الطارئة، وأخيراً مبادرة 
»اإلسناد البحري«، والتي تفتح باب التطوع أمام 
الغواصين من الهواة والمحترفين، للتعاون مع 
شرطة دبي في المهام البحرية المختلفة، وذلك 
عبر قاعدة بيانات ُيسجل فيها الراغبون بالتطوع 
بهم  كافة، لالستعانة  بياناتهم  دبي  مع شرطة 
منصة  في  رابط  عبر  وذلك  المهام،  بعض  في 

شرطة دبي للتطوع.

األصول الرقمية
األولى  المجموعة  طرح  وأعلنا  سبق  كذلك 
لالستبدال  القابلة  غير  الرقمية  األصول  من 
العالمي،  الحدث  استضافة  نهاية  مع   ،»NFT«
األولى  المجموعة  وتكونت  دبي،   2020 إكسبو 
من 150 أصالً رقمياً يرمز إلى قيم شرطة دبي 
»االبتكار...األمن...التواصل«، وُمنحت للجمهور 
المهتم، سواء داخل الدولة أو خارجها، ليمتلكها 
تطبيقات  في  دبي  شرطة  منصات  عبر  مجاناً 

التواصل االجتماعي.
وجاءت هذه الخطوة مواكبة للتوجه الحكومي 
في  والمساهمة  الرقمية،  األصول  مجال  في 
جذب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، 
وسعياً لتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد 

نفخر ونعتز بم�سيرة 

دولة اإلإمارات 

واإنجازاتها الريادية 

التي حققتها 

في مختلف المجاإلت
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من نوعه، وبذلك تكون شرطة دبي هي  فريداً 
ُتنتج  التي  الدولة  في  األولى  الحكومية  الجهة 
شرطية  جهة  وأول  بها،  خاصة  رقمية  أصوالً 
في العالم. كما طرحنا المجموعة الثانية خالل 
مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي للتقنية 
2022، وهذه األصول الرقمية »NFT« يتم صكها 
أصل  كل  ويعد  تشين«،  »البلوك  سلسلة  على 
تحوي  ذاتها،  بحد  فريدة  نسخة  منها  رقمي 
األصل  هذا  إنشاء  تاريخ  عن  كاملة  معلومات 
الرقمي وصاحبه وكل المعلومات تكون موثقة 
يمكن  ال  التي  تشين«  »البلوك  سلسلة  على 

تزييفها أو نسخها مطلقاً.
خالل  مهمة  مشاريع  وطرحنا  سبق  كما 
الذي  اآللي  النظام  منها  الماضية،  األعوام 
يعتمد على أنظمة الذكاء االصطناعي، ويختص 
بتصنيف مناطق االختصاص، ويضمن تحقيق 
خدمات  وتقديم  للبالغات  االستجابة  سرعة 
فائقة  بسرعة  المستوى  رفيعة  احترافية  أمنية 
بما يسهم في رفع مستوى الطمأنينة لدى جميع 

أفراد المجتمع.
الذكاء  أنظمة  على  اآللي  النظام  ويعتمد 
كافة  المعطيات  تحليل  خالل  من  االصطناعي 
إلى  تلقائي  بشكل  التحليل  نتائج  وإرسال 
تمركزها،  منطقة  لتغيير  األمنية  الدوريات 
الرئيسة  المناطق  بتصنيف  النظام  يقوم  كما 
و)ب(  )أ(  وحدات  إلى  وتقسيمها  اإلمارة  في 
الجغرافية  المعلومات  أنظمة  باستخدام  و)ج( 
االقتصادية  األهمية  حسب  الجيومكانية  أو 
السكانية،  والكثافة  والتجارية  والسياحية 
المواصفات  تحديد  على  النظام  ويساعد 
في  البشرية  والموارد  الدوريات  في  المطلوبة 
كل وحدة على حسب أهميتها لتقديم خدماتها 

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

واألرقام وإعطاء نتائج تكاد تطابق الواقع.

الدرون بوكس
»منظومة  في  فيتمثل  اآلخر  المشروع  أما 
من  بتدشينها  تشرفنا  والتي  بوكس«،  الدرون 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قبل 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

عبارة  وهي  الله«،  »رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء، 
عن منصة إلطالق الطائرات المسيرة المؤتمتة، 
والتي تهدف إلى خفض معدل زمن االستجابة 
للحاالت الطارئة جداً، إضافة إلى المساهمة في 

الكشف عن الجريمة.
وتعتبر شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات 
الشرطية على مستوى العالم التي تطبق منظومة 
»الدرون بوكس« كمستجيب للبالغات الجنائية 

 ،drone box الـ  والمرورية عن طريق محطات 
حيث يمكن للطائرة الُمسيرة االنتقال إلى مكان 
الحدث مباشرة عبر التحكم بها من غرفة القيادة 
المستقبلية  المشاريع  من  وتعتبر  والسيطرة، 
بها،  االصطناعي  الذكاء  إدخال  سيتم  التي 
األحداث  من  العديد  في  بها  االستعانة  ويمكن 

والفعاليات.

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

عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع.
لمنتسبي  ما هي توجيهاتكم وأمنياتكم   <

الشرطة في اليوم الوطني الـ 51؟
- البد أن نتذكر أن اإلخالص للوطن واالنتماء 
له ال يتأّتى إال باألفعال، وواجبنا ترسيخ قيم 
والوالء  التسامح  في  الحبيبة، ومبادئها  دولتنا 
واالنتماء والعمل بإخالص إلعالء مكانة واسم 
المؤسسين  آبائنا  لنهج  استكماالً  عالياً،  وطننا 
الذين حرصوا على قيام االتحاد ونهضة الدولة 
حتى  كافة،  المجاالت  في  وريادتها  وتقدمها 
للدول  إلهام  مصدر  اإلمارات  مسيرة  غدت 

والشعوب، ومنارة يشار لها بالبنان.

اإلإخال�ص للوطن 

واإلنتماء له إل يتاأّتى 

اإإل باإلأفعال، وواجبنا 

تر�سيخ قيم دولتنا 

الحبيبة

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

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

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

بمناسبة اليـوم الوطني الواحد والخمسين
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خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  أكد 
الثاني  أن  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
في  مترسخاً،  سيظل   1971 عام  ديسمبر  من 
ذاكرة أجيال الوطن، وسيبقى عالمة فارقة، في 
تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشاهًدا 
له  المغفور  الدولة  وعزيمة مؤسس  إرادة  على 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله«  »بإذن 
أعضاء  السمو  أصحاب  المؤسسين  وإخوانه  

المجلس األعلى لالتحاد، ُحكام اإلمارات.
اليوم  بمناسبة  كلمة  في  معاليه  وأضاف 
الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة الـ»51« 
أن ما تشهده الدولة من ريادة وازدهار وتقدم 
لوال  ليتحقق  كان  ما  المجاالت  مختلف  في 
له  للمغفور  الصادقة  والرغبة  الصلبة  اإلرادة 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن 
وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 
دولة  وبناء  لتأسيس  اإلمارات  ُحكام  لالتحاد، 
على  يعيش  من  وكل  لشعبها  وفرت  عصرية 

أرضها أفضل سبل السعادة وجودة الحياة.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  وأكد 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قيادة  وتحت 
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
واحدة  لتكون  وراسخة  واثقة  بخطى  تمضي 
من أفضل دول العالم في بناء اقتصاد تنافسي 
بالدعم  مشيداً  واإلبداع  المعرفة  إلى  يستند 
القيادة  من  المستمرة  والتوجيهات  الالمحدود 
لشرطة  والتطوير  التحديث  لمسيرة  الرشيدة 
المزيد  تحقيق  في  جهودها  يعزز  بما  أبوظبي 
إمارة  على  للحفاظ  والتنافسية  الريادة  من 
في  أماًنا  المدن  أكثر  من  كواحدة  أبوظبي 
العالم وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للعيش 
جهودها  ضمن  والسياحة  واالستثمار  والعمل 
باألمان،  الشعور  مؤشرات  لتعزيز  المتواصلة 
وتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع، من خالل 
إبداعية  ومبادرات  شاملة،  استراتيجيات  تبني 
استباقية  خدمات  وتقديم  طموحة،  وابتكارية 
مؤشرات  في  الدولة  ريادة  من  تعزز  متميزة 

التنافسية العالمية.

املزروعي: الثاين من دي�سمرب

 �سيظل مرت�سًخا يف ذاكرة 

وم�ستقبل اأجيالنا

معالي اللواء الركن طيار
 فارس خلف املزروعي 

قائد عام شرطة أبوظبي

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

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

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـة اليــوم الوطني الواحد والخمسين
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اللواء مكتوم علي الشريفي 
مدير عام شرطة أبوظبي

الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  أكد 
اليوم  وبمناسبة  أبوظبي  عام شرطة  مدير 
العربية  اإلمارات  دولة  أن   »51« الوطني 
المتحدة خالل الخمسة عقود الماضية ومنذ 
انطالقة المسيرة المباركة لالتحاد استطاعت 
األكثر  الدول  صدارة  في  موقعها  ترسيخ 
بفضل  واالزدهار  واألمان  باألمن  تمتًعا 
الفكر المستنير للوالد المؤسس المغفور له 
وإخوانه  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 

لالتحاد، ُحكام اإلمارات.
قيادة  تحت  اإلمارات  دولة  أن  وأضاف 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
تمضي  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
غير  آفاق  نحو  وعزيمة  وقوة  اقتدار  بكل 
مجاالت  في  والتفوق  الريادة  من  مسبوقة 
لترسيخ  كافة  والتميز  والتطوير  التنمية 
خالل  إليها  وصلت  التي  المتقدمة  مكانتها 
العقود الخمسة الماضية كإحدى أكثر دول 
استقراراً  وأكثرها  وازدهاراً  تقدماً  العالم 

وتحضراً.
لدولة  المتقدمة  المستويات  إلى  ولفت 
العالمية  التنافسية  مؤشرات  في  اإلمارات 

ال�رشيفي: اإلإمارات ر�سخت موقعها 

الريادي يف موؤ�رشات اإلأمن واإلأمان

التحتية  والبنى  كافة  التنموية  الصعد  على 
الرقمية والتي جعلتها مقصًدا للباحثين عن 
دول  وتصدرها  األعمال  وريادة  االستثمار 
العالم في مستويات الشعور باألمن واألمان 

واالستقرار خالل السنوات األخيرة.
والدعم  التوجيهات  إن  وأضاف 
من  عززا  الرشيدة  القيادة  من  المستمرين 
قدرات شرطة أبوظبي للوصول بجاهزيتها 
أعلى  إلى  والبشرية  األمنية  واستجابتها 
المستوى  على  ليس  التنافسية  المستويات 
المحلي فحسب بل على المستويين اإلقليمي 
والعالمي مما جعل أبوظبي إحدى أكثر مدن 
العالم جذًبا للسياحة والعمل والعيش اآلمن 

والمستقر.
وأشاد بالجهود التي يبذلها  المنتسبون 
في  المهم  ودورهم  الشرطي  للعمل  كافة 
ومقدراتها  الدولة  مكتسبات  على  الحفاظ 
الوطن  أبناء  يحققها  التي  اإلنجازات  مثمنًا 
في مجاالت التطوير واإلبداع والريادة كافة 
ودخولهم بقوة وتحد إلى مضمار التنافسية 
متالحقة  إنجازات  وتحقيقهم  العالمية 
والميادين  المجاالت  مختلف  في  ومشرفة 

إقليمياً وعالمياً.

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
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ND 2022.indd   1ND 2022.indd   1 21/11/2022   10:29 PM21/11/2022   10:29 PM National Day 51-2022.indd   26National Day 51-2022.indd   26 29/11/2022   9:03 AM29/11/2022   9:03 AM



27

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

ND 2022.indd   1ND 2022.indd   1 21/11/2022   10:29 PM21/11/2022   10:29 PMNational Day 51-2022.indd   27National Day 51-2022.indd   27 29/11/2022   9:03 AM29/11/2022   9:03 AM



28

اللواء سيف الزري الشامسي 
قائد عام شرطة الشارقة 

العامة  القيادة  وباسم  باسمي  يشرفني 
التهاني  آيات  لشرطة الشارقة أن أرفع أسمى 
الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إلى  والتبريكات 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 
الله(، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي )رعاه الله(، وأخيهما 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 
)حفظه الله(، وإخوانهم الكرام أعضاء المجلس 
أولياء  اإلمارات، وسمو  لالتحاد حكام  األعلى 
اإلمارات،  شعب  وإلى  الحكام  ونواب  العهود 
بمناسبة عيد االتحاد الحادي والخمسين لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
يأتي  اإلماراتي  االتحاد  بعيد  االحتفال  إن 
ترسيخ  في  أسهمت  التي  القيم  كل  مجسداً 
المغفور  إليه  دعا  الذي  العظيم  االتحاد  ركائز 
له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
تحقيق حلمه وعمل  إلى  بفكرته، وسعى  وآمن 
واستجابة  بدعم  الشامخ،  صرحه  بناء  على 
إخوانه مؤسسي االتحاد الذين سهروا على قيام 
االتحاد، ودعوا شعبنا العظيم إلى االلتفاف تحت 
قامت  التي  وأهدافه  بمبادئه  والتمسك  رايته، 

عليها نهضة الوطن وتقدمه وخيره ورخائه.
المطلق  التزامنا  بتأكيد  جميعاً  مطالبون  إننا 
خالل  من  بمبادئه،  وتمسكنا  االتحاد،  بنهج 
لبذل  واستعدادنا  الوحدة،  راية  تحت  التفافنا 
أقصى التضحيات في سبيل الذود عن الوطن، 
وحماية منجزاته، وصون مقدراته ومكتسباته 
وشرفه  وعزته  أمنه  عن  والدفاع  العزيزة، 
وشموخه، إذ إن مسيرة البناء والتنمية والتطوير 
ال يمكن أن تتحقق إال في ظل وجود منظومة 

           واحد وخم�سون عامًا

       من الريادة واإلأمن واإل�ستقرار

أمنية متكاملة، وقد تيقنت قيادتنا أن اإلنجازات 
مهما بلغت ال يمكن أن تبقى وتستمر ما لم تكن 
هناك أجواء من األمن واالستقرار وشعور الناس 
بالطمأنينة، وأن القوانين والتشريعات ال بد لها 
من سلطة تحرص على تنفيذها، وأن األمن هو 
أحد أهم أسس االستقرار للتنمية والتطور، لهذا 
فقد اهتمت قيادتنا بتطوير جهاز الشرطة بالدولة 
له  ووفرت  اهتماماتها،  أولوية  على  ووضعته 
الدعم والرعاية حتى أصبح جهاز  جميع سبل 
الشرطة في اإلمارات العربية المتحدة من أفضل 
األجهزة الشرطية على مستوى العالم بشهادة 

منظمات وهيئات دولية متخصصة.
خمسة عقود تؤكد على مضينا قدماً على نهج 
مؤسسات  وترسيخ  لتعزيز  المؤسسين  اآلباء 
الوالء  وإبراز  مكتسباته،  وحماية  االتحاد 
الهوية  وإبراز  القيم  وإعالء  للوطن،  واالنتماء 
الوطنية، وتطوير آليات األداء المؤسسي والعمل 
واستراتيجيات  علمية  أسس  وفق  المنهجي 
محددة، وصوالً إلى التميز والريادة واإلبداع في 
تحقيق المزيد من اإلنجازات النوعية في شتى 
المجاالت وإعالء راية الوطن وشأنه، مستلهمين 

تراث اآلباء واألجداد.
االتحاد  مسيرة  نواصل  أن  الله  نعاهد  إننا 
بالمزيد من العزم واإلصرار على بناء المستقبل 
يرسخ  الذي  اإلمارات  دولة  إليه  تتطلع  الذي 
الدستور  واحترام  وقيادته  للوطن  الوالء 
المجتمع.  بقيم  وااللتزام  للقانون  واالمتثال 
واحتفالنا بهذه المناسبة فرصة لكي نشكر الله 
سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من قيادة 
رشيدة ال تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن، 
مواطنين  للجميع،  والسعادة  الرفاهية  وتحقيق 

ومقيمين وزائرين.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

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

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
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اللواء الشيخ
 سلطان بن عبد اهلل النعيمي 

قائد عام شرطة عجمان

إن االحتفال باليوم الوطني لعام جديد بعد 
خمسة عقود مضت هو تأكيد على عهد جديد 
لقيادتها  اإلمارات  شعب  من  متجدد  ووعد 
والوطن األعز لتحافظ على صدارتها بين دول 
الوفية  الدولة  اإلمارات  دولة  وتبقى  العالم، 

للشعب األسعد بين الشعوب.
محفوراً  تاريخاً  الثاني من ديسمبر  ويبقى 
ونحن  ونعتز  نفتخر  إماراتي،  كل  قلب  في 
الوطن  يوم  االتحاد،  بيوم  احتفالنا  غمرة  في 
وأفضال  إنجازات  به  نستذكر  الذي  والمواطن 
مؤسس اإلمارات المغفور له، بإذن الله، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان حكيم العرب وأخيه 
الله  طيب  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ 
ثراهما، وإخوانهما مؤسسي اتحادنا في أرض 

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

لتصبح مثالً يحتذى به بين الشعوب.
ولم يكن ذلك ليتحقق لوال دعم وتشجيع ال 
إلى  يعيد  هذا  الرشيدة كل  القيادة  من  محدود 
توحدت  عندما  االتحاد  تأسيس  ذكرى  أذهاننا 
على  عزمهم  وصدق  المؤسسين  اآلباء  إرادة 
مشرقاً  تاريخاً  سطرت  فتية  دولة  تأسيس 
المناسبة  تلك  به،  يفخر  أن  إماراتي  لكل  يحق 
التي تحظى بمكانة خاصة في نفوسنا تذكرنا 
وبنات  أبناء  بذلها  التي  والجهود  باإلنجازات 
اإلمارات حتى يتحقق حلم الوحدة ويتمكن من 

الصمود في وجه التحديات كافة.
زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  للمغفور  وإن 
قيم  ودعم  الدولة  شأن  إعالء  في  بارزاً  دوراً 
بالدولة  فنهض  المحافل،  جميع  في  االتحاد 
نهضة شاملة، فما من عين ترى دولة اإلمارات 

       يوم اإلحتاد.. نقطة انطالق

            مل�سرية حافلة بالتميز  

إال  أرضها  تخطو  قدم  من  وما  وإنجازاتها، 
وتتنعم بنعم األمن واألمان والرخاء االقتصادي 
والمعيشي، ففي أقل من عقدين عمَّ األمان جميع 
أرجاء الدولة، وأصبحت من أكثر دول العالم أمناً 
االبتكار  في مجاالت  العالم  ونافست  وسالمة، 
والتطور التكنولوجي وفنون الحضارة، ودخلت 
مجال الفضاء واستكشافه ليتحول حلم مؤسس 

الدولة إلى حقيقة.
استراتيجية  بتنفيذها  عجمان  شرطة  وإن 
وزارة الداخلية تسعى بأن تكون دولة اإلمارات 
أمناً  العالم  دول  أفضل  من  المتحدة  العربية 
ومبادئ  قيم  وتعزز  رسالتها  تحمل  وسالمة، 
الوفاء واإلخالص للقيادة الرشيدة، وترفع علم 
التميز في مسيرة تعزيز األمن واألمان، لتحقق 
لتقديم  وتسعى  الرشيدة،  القيادة  ورؤية  غاية 
خدماتها وفق أعلى معايير الجودة لتحافظ على 
صرحها  وتبني  الخدمات،  تقديم  في  الريادة 
على أهداٍف استراتيجية نابعٍة من قيادة وزارة 
الداخلية الحكيمة تتمثل في تعزيز األمن واألمان 
األرواح  سالمة  وضمان  الطرق،  أمن  وضبط 
الجاهزية واالستعداد  والممتلكات، وأن تضمن 
لمواجهة أي كوارث أو أزمات قد تواجهها الدولة 

ال قدر الله.
تقديم  وفاعلية  بالجمهور  قيادتنا  تعنى  كما 
الخدمات له وتعزيز ثقته بخدماتنا، واستخداٍم 
تقديم  وضمان  المقدمة  للمعلومات  أمثل 
الكفاءة  معايير  وفق  كافة  اإلدارية  الخدمات 
االبتكار  ثقافة  وترسيخ  والشفافية،  والجودة 
في بيئة العمل المؤسسي، باالستناد إلى وحدة 
دولة اإلمارات فإن استراتيجيتها واحدة موحدة 

ترسي ظاللها على كل إمارة.
وبكل ذكرى تمضي نستذكر ماضياً مشرفاً، 
مستقبٍل  نحو  الهمم  قيادتنا  عزيمة  من  نشحذ 
من  مزيداً  لنحقق  وإرادٍة  بعزٍم  زاهر، ونمضي 
التميز، ونرفع راية دولة اإلمارات خفاقًة في كل 

درٍب من دروب النجاح واإلبداع واالبتكار.
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املعال: ن�سري بخطى واثقة نحو امل�ستقبل

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

اإلإحتفال مبرور 51 عامًا على قيام احتاد دولة اإلإمارات العربية املتحدة هو 

اإلحتفال مبرور اأعوام مميزة مليئة باإلإجنازات واجلهود العظيمة لرفع �ساأن 

دولة اإلإمارات العربية املتحدة وو�سعها يف م�ساف الدول املتقدمة.

واأو�سح قائد عام �سرطة اأم القيوين اإىل اأن اإمارة اأم القيوين ح�سدت العديد 

من اإلإجنازات واجلوائز �سواء على النطاق املحلي اأو اإلحتادي يف العديد من 

املجاإلت على ال�سعيد اإلأمني و الريا�سي واإل�سرتاتيجي، وخالل هذا احلوار 

�سن�سلط ال�سوء اأكرث، وفيما يلي ن�ص احلوار:

حوار: الرا الظراسي

الحضارية  النهضة  إلى  تنظرون  كيف   <
في  القيوين  أم  إمارة  تشهدها  التي  الشاملة 
ظل القيادة الرشيدة على مدى واحد وخمسين 

عاماً؟
الغالية  دولتنا  في  الرشيدة  القيادة  تولي   -
من  التي  الحضارية  بالنهضة  الكبير  االهتمام 
وصيت  شأن  ذات  اإلمارة  تجعل  أن  شأنها 
باستقدام  المتقدمة،  الدول  مصاف  بين  عالمي 
تحقيق  الناجحة في سبيل  والتجارب  الخبرات 
النهضة في جميع المجاالت سواء على النطاق 
العلمي والعملي والحضاري والعمراني وغيرها 
االعتبار  في  آخذة  الحضارية  الجوانب  من 
األهمية الكبيرة للحفاظ على الموروث التاريخي 
المتأصلة  الوطنية  والهوية  والتقاليد  والعادات 

في شعب اإلمارات وحكامها، حفظهم الله.
أم  لشرطة  العامة  القيادة  نجحت  كيف   <
القيوين في عام 2022 في مواكبة هذه النهضة؟

القيوين  أم  لشرطة  العامة  القيادة  تموج   -
المجال  في  الطويلة  الخبرة  ذوي  بالقادة 
الشرطي والذين لم يتأخروا في نقل خبراتهم 
ناهيك  لديهم،  والعاملين  لموظفيهم  وتجاربهم 
الرشيدة  القيادة  من  المباشرة  التوجيهات  عن 
التحديات  من  العديد  وواجهت  واكبت  التي 
الدور  لها  كان  والتي  الماضية  السنوات  خالل 
البارز في صقل الخبرات حيث إن القرارات التي 
اتخذت كانت سبباً رئيساً في مواجهة األزمات 
والكوارث بنجاح فاق جميع التوقعات التي أدت 
إلى سمو وارتفاع سمعة وزارة الداخلية والعمل 
التميز والنجاح، وال  إلى أعلى مراتب  الشرطي 
ننسى الحرص الدائم والمستمر على التحسين 
التجارب  أهم  استقطاب  خالل  من  والتطوير 
العملية  بالمخرجات  ترتقي  التي  والخبرات 
درجات  رفع  في  الكبير  األثر  وذات  الملموسة 
األمن واألمان على المستوى المحلي والعالمي.

حوار

الدولة و�سعت اأهمية 

تاأهيل الكوادر الوطنية 

اإلأمنية على اأنظمة 

الذكاء اإل�سطناعي
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خطتكم  وأهداف  بنود  أهم  ما   <
تواكب  وكيف   2023 لعام  االستراتيجية 
ووزارة  المحلية  الحكومة  استراتيجية 

الداخلية ومشاريع الخمسين المقبلة؟
الخطط واألهداف  من خالل  - نسعى دائماً 
التي نعمل عليها، للمحافظة على  االستراتيجية 
المرتفعة  المعايير  نسبة األمن واألمان بحسب 
التي تم وضعها من قبل وزارة الداخلية، حيث 
القيوين  أم  لشرطة  العامة  القيادة  حصلت 
مؤشر  في  عالية  نسبة  على  وفضله  بحمدالله 

األمن األمان على مستوى الدولة.
سمو  الفريق  ومتابعة  لتوجيهات  كان   <
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس 
مجلس الوزراء - وزير الداخلية الفضل األكبر 
في تحقيق هذه اإلنجازات.. فكيف ترون ذلك؟

الفريق  بقيادة  الرشيدة  القيادة  تتوان  لم   -
نائب  نهيان -  آل  زايد  الشيخ سيف بن  سمو 
الداخلية - في  الوزراء - وزير  رئيس مجلس 
أحدث  وتسخير  الشرطي  العمل  مسيرة  دعم 
التقنيات الرقمية والمعدات العسكرية لدعم كل 
من  الشرطي  بالعمل  يرتقي  أن  شأنه  من  ما 
جميع النواحي على حد سواء مادياً أو من خالل 
المجال  في  العاملة  البشرية  الموارد  تطوير 

الشرطي.

للدولة  األمني  للوضع  تقييمكم  ما   <
التطورات  ظل  في  خصوصاً  واإلمارة  عموماً 

والمتغيرات التي تشهدها المنطقة؟
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وضعت   -
لتعزيز  األمن  مسار  ضمن  االستعداد  خطة 
الجهود  تكثيف  خالل  من  األمنية  الجاهزية 

االتحادي  المستوى  على  المتكاملة  الوطنية 
والمحلي، وتحديد التوجهات المستقبلية لرسم 
تعزز  والتي  القادمة،  األجيال  مستقبل  مالمح 
للعيش  الدول  كأفضل  اإلمارات  دولة  مكانة 

واالزدهار.
دولة  في  األمني  الوضع  قائالً:  وأضاف 
واثقة  بخطى  يسير  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المؤسس  القائد  رؤية  وفق  المستقبل  نحو 
بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور 
سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(، وبتوجيهات 
القيادة الرشيدة، وعزيمة مجتمع اإلمارات الذي 
ال يعرف المستحيل في مواكبة المتغيرات التي 

تشهدها الدولة.
عمل  هو  بالدولة  األمنية  األجهزة  وجهود 
وفق  والمحلية،  االتحادية  الجهات  بين  تكاملي 
منظومة عمل حكومية تضع اإلنسان والكوادر 
الخطط  وتتبنى  األولويات،  سلم  على  البشرية 
جودة  تحسين  خالل  من  لألجيال  المستقبلية 
الحياة ألفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين، مؤكداً 
أن الدولة تتحرك بثقة واقتدار، وهمة كوادرها 
المستهدفات  بلوغ  على  تعمل  التي  الوطنية 

وتحقيق األهداف االستراتيجية.
تأهيل  أهمية  الدولة وضعت  قائالً:  وأوضح 
الكوادر الوطنية األمنية وتدريبها بمهارات عالية 

�سرطة اأم القيوين 

تح�سل على ن�سبة 

عالية في موؤ�سر اإلأمن 

واإلأمان على م�ستوى 

الدولة
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األمني  الذكاء االصطناعي، كالتنبؤ  أنظمة  على 
واستشراف المستقبل، ومنع الجرائم المتنوعة 

ومنها الجرائم السيبرانية.
وتوجيهات القيادة الرشيدة تحتم علينا وضع 
في  تسهم  تنموية  مستقبلية  وبادرات  خطط 
الحكومي،  للعمل  االستراتيجية  الرؤى  تحديد 
ضمن مستقبل أفضل لألجيال القادمة، وتحقيق 
والتنموية  والمجتمعية  االقتصادية  النهضة 
القطاع  ومنها  القطاعات  بمختلف  المتسارعة 
األمني، فالمتغيرات والتطورات العالمية تفرض 
الجريمة  لمواجهة  والتأهب  االستعداد  علينا 
ومدى تطورها في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة 
من  االستباقية  الدراسات  ووضع  والمتطورة، 
سياسات وتشريعات وأنظمة قادرة على مواكبة 

المتغيرات واالتجاهات العالمية.
مع  نتماشى  القيوين  أم  إمارة  في  ونحن 
الدولة،  في  األمن  قطاع  يشهده  الذي  التطور 
جميع  مع  والتكامل  التشارك  إلى  باإلضافة 
القطاعات، وهو ما خططت له إمارة أم القيوين 
جنباً إلى جنب مع باقي إمارات الدولة والسير 
بخطى واضحة وواثقة استعداداً لتنفيذ المالمح 
اإلمارات  حكومة  استراتيجية  وفق  المرسومة 

المستقبلية.
التي  التطورات  أبرز  برأيكم  هي  ما   <
صعيد  على   2022 عام  في  الدولة  شهدتها 

تعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية؟
- ال ريب أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مكانتها  ولها  كافة  المجاالت  في  نشطة  دولة 
يرى  الدولة  إلى  فالناظر  والدولية،  اإلقليمية 
وواضحة  مهمة  إنجازات  حققت  اإلمارات  أن 
على  المتقدمة  الدول  مصاف  في  جعلتها 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
تجسيد  في  الدولة  نجحت  حيث 
استراتيجياتها وخططها المستقبلية في الحفاظ 
على مركزها المتقدم وفي إطالق أهم البرامج 
والمبادرات والمشاريع التي تدعم رؤية القيادة 
الرشيدة لتحقيق مئوية اإلمارات 2071، ولعبت 
التنمية  أهداف  في تحقيق  وفاعالً  ريادياً  دوراً 
مبتكرة  علمية  منهجية  على  اعتماداً  المستدامة 
مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على 

المعرفة.
من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعد 
ضمن  عالمياً  المصنفة  العربية  الدول  أهم 
حافالً  سجالً  تملك  التي  المتطورة  الدول 
رائدة  دولة  أصبحت  فاإلمارات   . باإلنجازات 
متسارعة  خطى  وخطت  المنطقة  في  ومؤثرة 
منها  عديدة  مجاالت  في  العالمي  التميز  نحو 
السياسية واالتصادية واالجتماعية والعمرانية 
اإلمارات  تصدرت  حيث  والخدمية،  والعلمية 
وهو  العالمية  التنافسية  مؤشرات  أفضل 

الرشيدة،  للقيادة  السديدة  التوجيهات  ثمرة 
وفكرها  اإلمارات  حكومة  مرونة  يعكس  وهذا 
االستباقي وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

ففي الجانب اإلقليمي، نجد أن دولة اإلمارات 
أرفع  في  الفاعل  حضورها  تعزيز  واصلت 
خالل  من  وذلك  الدولية،  والهيئات  المنظمات 

 التطورات العالمية 

تفر�ص علينا التاأهب 

وو�سع الدرا�سات 

اإل�ستباقية

توالي اإلنجازات المرتبطة بانتخابها لرئاسة أو 
عضوية تلك المؤسسات أو الهيئات، األمر الذي 

يعكس حجم الثقة العالمية بالدول، ومن ذلك: 
الدائمة  غير  العضوية  الدولة  انتخاب   -

لمجلس األمن للفترة 2022-2023.
حقوق  مجلس  بعضوية  الدولة  فوز   -

اإلنسان في الفترة 2022-2023.
المتحدة  األمم  لجنة  برئاسة  الدولة  فوز   -

لالستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
في  اإلقليمي  المقر  لتكون  الدولة  اختيار   -
األمم  لمنصة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
التنمية  بأهداف  الخاصة  للبيانات  المتحدة 

المستدامة.
لمنتسبي  ما هي توجيهاتكم وأمنياتكم   <

شرطة أم القيوين في عيد االتحاد الـ51؟
علينا  يديم  أن  وجل  عز  الله  من  أتمنى   -
الرشيدة  قيادتنا  ظل  في  واألمان  األمن  نعمة 
حسنة  قدوة  يجعلنا  أن  تعالى  الله  من  راجياً 
ومثاالً أعلى يحتذي به كل من تقع على عاتقه 
مسؤولية العمل على الحفاظ على أمن وسالمة 
هذه الدولة الغالية وشعبها، فهم أمانة قد أقسمنا 

على حمايتها والدفاع عنها بكل غال ونفيس.

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

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

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

بمناسبة اليـوم الوطني الواحد والخمسين
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وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا مارات 
وشعب دولة ا مـارات 
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اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي

قائد عام شرطة رأس اخليمة

عاماً   51 بمرور  اإلمارات  دولة  احتفال  مع 
مسيرة  نستحضر  المجيد  اتحادها  قيام  على 
واإلنجازات  العطاء  من  قرن  نصف  من  أكثر 
الحافلة في مجاالت الحياة كافة التي جعلت من 
دولتنا الحبيبة نبراساً مضيئاً يسطع ضوؤه بين 

دول العالم المتحضر .
لقد أسهمت مسيرة اإلمارات منذ اليوم األول 
زايد  الشيخ  له  المغفور  يد  على  االتحاد  لقيام 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه 
في  اليوم   الرشيدة  قيادتنا  وبتوجيهات   ، الله 
وضع الدولة على مكانتها المتميزة على خريطة 
العالم من خالل اإلنجازات والمكتسبات العظيمة 
الحياة  مناحي  في  تحقيقها  استطاعت  التي 
االقتصادية والسياحية والسياسية وغيرها حتى 
قبل  من  به  يحتذى  مثاالً  اليوم  اإلمارات  باتت 
الوقت  في  واالزدهار  التقدم  عن  الباحثة  الدول 
في  واألمان  األمن  تعزيز  يزال  وال  كان  الذي 
ربوع الوطن والحفاظ على سالمة مواطنيه وكل 
مقيم على أرضه أو زائر له في مقدمة أولويات 
سبيل  في  جهداً  تأل  ولن  لم  التي  حكومتنا 

ديمومة األمن واالستقرار.

السنوات  مدار  على  اإلمارات  شهدت  كما 
الماضية نهضة حضارية شاملة يشار إليها من 
القاصي قبل الداني بفضل حكمة وحنكة ورؤية 
قيادتها منذ تأسيسها والتي يستكمل مسيرتها 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  اليوم صاحب 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يبذل أقصى 
لمواطنيه  الكريمة  الحياة  لتوفير  الجهد  درجات 

وإسعادهم وتحقيق الرفاهية المنشودة لهم .
كثيرة،  الشاملة  النهضة  هذه  على  والشواهد 
المؤسسات  أرقى  تمتلك  اليوم  باتت  فاإلمارات 
التعليمية واألكاديمية وكبريات المصانع والمعالم 
السياحية والبنية التحتية القوية وشبكات الطرق 
على عمل  حياً  دليالً  لتقف في مجملها  العالمية 
دؤوب ومتواصل استمر ألكثر من خمسين عاماً 

في  المجاالت كافة.
بتوجيهات  تزال  وما  الداخلية  وزارة  سعت 
ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
إلى مواكبة التطور الشامل في الدولة، فحرصت 
في  الشرطية وتنسيبهم  الكفاءات  استقدام  على 
مختلف مواقع العمل وتدريبهم وتأهيلهم بشكل 
أمن  على  السهر  على  قادرين  ليكونوا  مستمر 

م�سرية اأكرث من ن�سف قرن من 

العطاء واإلإجنازات احلافلة
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الوطن وأمانه واستقراره وسالمة كل من يعيش 
أيضاً  الذي حرصت فيه  الوقت  على أرضه في 
وتطبيق  والمعدات  األجهزة  أحدث  توفير  على 
مختلف  في  الحديثة  والتقنيات  الذكية  البرامج 
في  أسهمت  التي  الشرطي  العمل  مؤسسات 
تعزيز الثقة القائمة بين أجهزة الشرطة بالدولة 
مظلة  تحت  اليوم  يعيش  الذي  الجمهور  وبين 
شرطية  بخدمات  ويحظى  واالستقرار  األمن 
الدولية. المعايير  أعلى  وفق  متميزة  وأمنية 

تولي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفترة 
المقبلة أهمية خاصة سعياً منها على المشاركة 
الحكومة ووعد حكومة  استراتيجية  تحقيق  في 
في  يتمثل  ما  المستقبل وهو  لخدمات  اإلمارات 
تطبيقها لخطط استراتيجية ممنهجة ومدروسة 
قائمة على تعزيز األمن واألمان وتوفير المزيد 
والمتعاملين  للجمهور  الذكية  الخدمات  من 
خالل  من  منتسبيها  ومهارات  قدرات  وتعزيز 
والنظرية  العملية  التدريبية  بالدورات  إلحاقهم 
المتخصصة باإلضافة إلى تعزيز التعاون القائم 
بين مختلف المؤسسات بما يخدم الصالح العام 
رضا  مستويات  ألعلى  الوصول  في  ويسهم 

الجمهور .

يحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
واإلمكانيات  البشرية  الخبرات  تسخير  على 
الشرطية  األجهزة  عمل  آلية  لدعم  كافة  المادية 
قبل  من  المستمرة  المتابعة  إن  حيث  بالدولة 
أشكال  وتوفير  الشرطية  القيادات  لعمل  سموه 
في  األثر  أكبر  لها  كان  لها  الالزم  كافة  الدعم 
في  مشهودة  نجاحات  الداخلية  وزارة  تحقيق 
مختلف مرافق العمل الشرطي واألمني والخدمي 

.
الشرطي  للعمل  المستمرة  سموه  متابعة  إن 
على  قرب  عن  للوقوف  الدائم  وسعيه  بالدولة 
فوراً  توفيرها  على  والعمل  العمل  احتياجات 
وزارة  لمسيرة  األكبر  والدافع  الداعم  يعتبر 
الداخلية واألجهزة الشرطية في مختلف إمارات 

ومدن الدولة .
الجاري  العام  خالل  اإلمارات  دولة  سجلت 
سلسلة من اإلنجازات الكبيرة والتطورات الالفتة 
لألقمار  الوطني  برنامج  إطالق  مقدمتها  في 
وتأسيس   ،  " سرب   " الرادارية  الصناعية 
إلى  الفضاء  قطاع  لدعم  الوطني  الصندوق 
لمحطة  األمد  إطالق مهمة جديدة طويلة  جانب 

لجنة  برئاسة  اإلمارات  وفوز   ، الدولية  الفضاء 
للفضاء  السلمي  لالستخدام  المتحدة  األمم 
الخارجي في الوقت الذي تواصلت فيه مسيرة 
البناء والتطور في القطاعات الصحية والتعليمية 
اإلمارات  حققت  حتى  واالقتصادية  والسياحية 
الحيوية  القطاعات  هذه  في  مشهودة  نجاحات 
وهو ما أسهم في توثيق مكانها على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي .
عاماً   51 بمرور  اإلمارات  دولة  احتفاالت  مع 
على قيام االتحاد أدعو إخواني وأبنائي منتسبي 
وزارة الداخلية لمواصلة العمل من دون كلل أو 
ملل في أداء مهام عملهم الوظيفية والسهر على 
يعيش  من  وكل  مواطنيه  وسالمة  الوطن  أمن 
على أرضه والحفاظ على مكتسبات االتحاد مع 
الحرص دوماً على أن يكونوا القدوة الحسنة التي 
فهم  كافة  العمل  مواقع  في  الجميع  بها  يقتدي 
الضاربة  واليد  الوطن  أمن  على  الساهرة  العين 
واستقراره   بأمنه  العبث  له  على كل من تسول 
كما نؤكد لهم أن أبوابنا مفتوحة دائماً الستقبالهم 
التطويرية  ومقترحاتهم  بأفكارهم  واالستنارة 
التي تعزز مسيرة العمل الشرطي وتدفعه لحصد 

المزيد من النجاحات.
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يف هذا اليوم تتجلى

عظمة التاريخ

اللواء محمد أحمد بن غامن الكعبي  
قائد  عام شرطة الفجيرة

تهل على  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
اليوم  مناسبة  وهي  مميزة  وطنية  مناسبة 
نحتفل  قلوبنا،  الغالية على  لدولتنا  الوطني 
بمرور 51 عاماً على اتحادنا العظيم، نجدد 
من خالله انتماءنا لها ووالءنا الدائم لقيادتنا 
له  المغفور  أساسها  دولة وضع  الرشيدة، 
وإخوانه  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
ثراهم،  الله  طيب  السابقين  اإلمارات  حكام 
صنعوا لنا دولة رصينة بأركانها ومقوماتها 
كافة تناضل في إنجازاتها أعرق دول العالم.

التاريخ  عظمة  تتجلى  اليوم  هذا  في 
القيادة  بفضل  والعطاء  بالمجد  تحلق  التي 
الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي  الحكيمة 
الله«  »حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانه 
جعلت  التي  الله«  »رعاهم  لالتحاد  األعلى 
من دولتنا أيقونة فريدة في األمن واألمان، 
حيث  أرضها،  على  عاش  من  كل  يألفها 
استمرت مسيرة الخير وستظل تحقق مزيداً 
من الرفعة واالزدهار والتطور واالبتكار في 
نحو  دولتنا   فها هي  الكريمة،  رعايته  ظل 
الثروات  مسخرة  تسير  والتقدم  التطور 
لبناء اإلنسان الذي حظي بالنصيب األوفر 
المحور األساسي لدعم  من االهتمام كونه 
دولتنا  ارتبطت  وقد  والنماء.  لتقدم  عجلة 
دول  مختلف  مع  وراسخة  قوية  بعالقات 
العالم بفضل حرص واهتمام قيادتنا العليا 
والحوار  واالحترام  التعايش  من  إطار  في 
والتسامح مما جعلها موضع ثقة المجتمع 

الدولي وتقديره.
دولة  حققت  فقد  األمني  الصعيد  وعلى 
األمن،  مجال  في  قياسية  أرقاماً  اإلمارات 
حيث جاءت في المراكز األولى على مستوى 
العالم في الشعور باألمن واألمان، كما أنها 
األمنية  واألنظمة  القوى  من  بالعديد  تزخر 
في  تساعدها  التي  والمتطورة  المتقدمة 

وتحقيق  األمن  واستتباب  الجريمة  كشف 
األرض  هذه  على  يعيش  من  لكل  العدالة 
دعم  بفضل  إال  ذلك  يأت  ولم  الكريمة، 
ومتابعة قيادتنا الرشيدة للعمل األمني أوالً 

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

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

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

والنجاح في خدمة وطننا المعطاء.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

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

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
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اليوم الوطني 51 وخطوات نحو عام 2071

د. عادل الكردوسي
خبير بوزارة تنمية املجتمع في دولة اإلمارات

يأتي االحتفال بيوم االتحاد »51« لدولة اإلمارات 
العام يمثل  المتحدة خالل عام 2022 فهذا  العربية 
فيه  وقت شهدت  في   ،2071 لعام  الخمسين  بداية 
دولة اإلمارات تحقيق العديد من المؤشرات العالمية 
فقد أنجزت هذه المؤشرات بنهاية عام 2021 وصوالً 
والتي  المجاالت  جميع  في  عالمياً   )1( الرقم  إلى 
والسعادة،  والتنافسية،  اإلنساني،  »العمل  شملت 

والتسامح«.
باستشراف  االهتمام  شهد  العام  هذا  إن  حيث 
المستقبل، والعمل على المستوى الوطني من خالل 
»حكومة   2071 اإلمارات  لوثيقة  األربعة  المحاور 
نوعية،  تعليمية  ومنظومة  المستقبل،  تستشرف 
ومتماسك«  سعيد  ومجتمع  متنوع،  واقتصاد 
واستمرار البرامج والمبادرات لنشر ثقافة التسامح 
مع بداية العام األول لتولي صاحب السمو الشيخ 
اإلمارات  دولة  رئاسة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
)وصوالً ألن تكون دولة اإلمارات األولى عالمياً في 
عام 2071(. واستمرار اإلنجازات واإلبداع والتميز 
في جميع المجاالت وتحقيق مؤشرات عالمية في 
جميع القطاعات، لتستمر مسيرة اإلنجازات وصوالً 

إلى الرقم )1( واحد عالمياً.
سيتم باختصار في هذا المقال تناول المؤشرات 
اإلمارات،  دولة  حكومة  أنجزتها  التي  العالمية 
بما   2071 اإلمارات  مئوية  محاور  على  والتعرف 
يسهم في تعزيز عالمية دولة اإلمارات من خالل 
اشتملت  التي  األربعة  المحاور  تحقيق  على  العمل 

عليها الوثيقة.
دولة  حكومة  أنجزتها  عالمية  مؤشرات  أوالً: 

اإلمارات:
حققتها  التي  المؤشرات  بعض  على  سنتعرف 
القطاعات  من  الكثير  في  اإلمارات  دولة  حكومة 
التنمية  بأهداف  المؤشرات  هذه  ربط  خالل  من 
للسير  إيجابية  خطوة  يعد  بما   ،2030 المستدامة 
نحو تحقيق أهداف حكومة دولة اإلمارات للوصول 

للمركز األول على المستوى العالمي. 
في  متقدمة  مراكز  اإلمارات  دولة  حققت  لقد 
حققت  حيث  التنافسية  مؤشرات  من  مجموعة 
المركز األول عالمياً في )118( مؤشر، كما تحسن 

أداء الدولة في )7( من أصل )12( تقرير لعام 2021 
الخدمات؛  وتقديم  الصحية  الرعاية  مجال  وفي 
األساسية  الطبية  الخدمات  على  الحصول  )إن 
الشاملة متاح لإلماراتيين كافة وتواصل اإلمارات 
االستثمار في البنية الطبية وتوفير خبرات عالمية 
المتنامية  التوقعات  تلبي  الجودة  عالية  وخدمات 
للمواطنين(. في حين أنه يوجد مبادرة تؤكد على 
أن: )التأمين الصحي إلزامي للعاملين كافة وعلى 

مستوى الدولة
الهدف  نظيفة:  بيئة  في  بالعيش  يتعلق  فيما 
تمتع  المستدامة »ضمان  التنمية  أهداف  فمن   )3(
الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع 
األعمار«، )الصحة الجيدة والرفاهية(: لقد صنفت 
دولة اإلمارات في المرتبة األولى عالمياً من حيث 
معدالت الحياة عند الوالدة. وصنفت دولة اإلمارات 
نظراً  عالمياً  الثانية  المرتبة  في  المتحدة  العربية 
السكان.  من   100.000 لكل  السل  حاالت  لغياب 
*»لقد تطور عدد المستشفيات بدولة اإلمارات عام 
2020 ليصل إلى 173 مستشفى )56 حكومي/ 117 
خاص(، بينما كان عددها عام 1975 )16 مستشفى، 
15 منها حكومية وواحد خاص(، بنسبة زيادة بين 
دولة  حققت  وكذلك   ،%981 إلى  وصلت  العامين 
»قلة  مؤشر  في  عالمياً  الثاني  المركز  اإلمارات 
االزدهار  مؤشر  لتقرير  وفقاً  الصحية«  المشاكل 

.2020
التنمية  أهداف  من   )11( للهدف  بالنسبة 
وآمنة،  للجميع،  شاملة  المدن  »جعل  المستدامة 
)المدن  ومستدامة«،  الصمود،  على  وقادرة 
المدن  مقياس  صنف  المستدامة(:  والمجتمعات 
أبوظبي  إمارتي  من  كالً  2016م  لعام  المستدامة 
ودبي كأفضل مدن مستدامة في الشرق األوسط، 
وتتضمن األجندات التنموية إلمارات الدولة تركيزاً 

على الشمولية والتكافل االجتماعي. 
فيما يخص الرضا عن جهود المحافظة البيئية: 
في  عالمياً  األول  المركز  اإلمارات  دولة  حققت 
مؤشر: »الرضا عن جهود المحافظة البيئية"وفقاً 
أن  المجتمع  2020. ويرى  االزدهار  لتقرير مؤشر 
الحكومة والقطاع الخاص يبذالن الجهود المالئمة 

للمحافظة على البيئة«.
المستدامة  التنمية  أهداف  من   )7( الهدف  أما 
على  ميسورة  بتكلفة  الجميع  حصول  »ضمان 
والمستدامة«،  والموثوقة  الحديثة  الطاقة  خدمات 
دولة  )حققت  ميسورة(:  بتكلفة  النظيفة  )الطاقة 
اإلمارات المركز األول عالمياً في مؤشرات: الرضا 
الوقود  واستخدام  البيئية،  المحافظة  جهود  عن 
البيئية،  والقوانين  الطبخ.  في  والتقنيات  النظيف 
الوفيات  وغياب  البناء،  جودة  مراقبة  ومؤشر 
واإلصابات من الكوارث الطبيعية.بخصوص الهدف 
النمو  »تعزيز  المستدامة  التنمية  أهداف  من   )8(
والعمالة  للجميع،  والمستدام  الشامل  االقتصادي 
للجميع«،  الالئق  العمل  وتوفير  والمنتجة،  الكاملة 
دولة  )حققت  االقتصادي(:  والنمو  الالئق  )العمل 
»ريادة  مؤشر  في  عالمياً  األول  المركز  اإلمارات 
العالمية  للتنافسية  السنوي  للكتاب  وفقاً  األعمال« 
2021(. »لقد تطور عدد المشتغلين عام 2020 ليصل 
إلى 6.886.484 مقارنة بعام 1975، والتي كان عدد 
مشتغلي الدولة فيها 288 ألفاً. بنسبة زيادة بلغت 
2.291% وكذلك تم توفير 148 ألف وظيفة جديدة 
والتقنية، واالتصاالت  المالية،  أنشطة  في قطاعات 
خالل عام 2020 بالرغم من ظروف جائحة كورونا.
أما توافر العمالة الماهرة: حققت دولة اإلمارات 
العمالة  »توافر  مؤشر  في  عالمياً  األول  المركز 
الماهرة«، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 
األفضل  الدول  من  اإلمارات  دولة  فتعتبر   ،2021
عالمياً لالستثمار حيث تتوفر فيها العمالة الماهرة 
لألعمال المتعلقة بالقطاع الخاص كافة. بخصوص 
تنوع القوى العاملة: حققت دولة اإلمارات المركز 
الثاني عالمياً في مؤشر »تنوع القوى العاملة« وفقاً 

للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021. 
وبوجه عام حققت دولة اإلمارات مستوى مرتفعاً 
االستقرار  األفراد على  الحياة، مما يشجع  لجودة 
بالدولة، ويحفز رواد األعمال على تأسيس أعمالهم 
ذلك:  ويتضمن  فيها  ألعمالهم  فروع  إنشاء  أو 
السريعة.  والطرق  التحتية  البنية  األمن.  الصحة. 

النقل العام.
التنمية  أهداف  من   )10( بالهدف  يتعلق  فيما 
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المستدامة »الحد من انعدام المساواة داخل البلدان 
وفيما بينها، )انخفاض أوجه عدم المساواة(: فإن 
الثقافة  انفتاح  في  عالمياً  الثالثة  اإلمارات  دولة 
الوطنية على األفكار األجنبية. والتاسعة عالمياً في 

التالحم المجتمعي«. 
في  والمجتمعي  األسري  التالحم  »مؤشر  أما 
التوجهات  على  يؤكد  والذي  اإلماراتي«،  المجتمع 
التي تتبناها حكومة دولة اإلمارات، لذلك تم إطالق 
المجتمعي،  والتالحم  األسري  التالحم  مؤشر 
وشمل هذا المؤشر بعدين  كاآلتي: المؤشر األول، 
بعض  ويتضمن  األسري؛  للتالحم  العام  المؤشر 
المحاور هي: العالقة بين الزوج والزوجة، والعالقة 
بين األخوة واألخوات، والعالقة بين اآلباء واألبناء، 
باألسرة  والعالقة  واألجداد،  األبناء  بين  والعالقة 
الكبيرة »األسرة الممتدة«. والمؤشر الثاني، المؤشر 
بعض  على  ويحتوى  المجتمعي؛  للتالحم  العام 
المحاور هي: األمن واألمان، والمشاركة واالنتماء 
الوطني، والمساواة، واألسرة في المجتمع، والتعليم 
والثقافة فيما يخص التسامح: حققت دولة اإلمارات 
مع  »التسامح  مؤشر  في  عالمياً  التاسع  المركز 
األجانب« وفقاً لتقرير مؤشر االزدهار2020. ويرى 
لإلقامة  مالئم  مكان  اإلمارات  دولة  أن  المجتمع 

بالنسبة لغير المواطنين.
وتعزيز   2071 اإلمارات  مئوية  محاور  ثانياً: 

عالمية دولة اإلمارات:
سيتم تناول محاور مئوية اإلمارات 2071 والتي 
ذات  واعية  بقيادة  مرنة  حكومة  تطوير  تستهدف 
واقتصاد  التعليم،  في  واالستثمار  واضحة،  رؤية 
التسامح  قيم  وترسيخ  المعرفة،  على  قائم  متنوع 
والتماسك واالحترام المتبادل في المجتمع، لتكون 
دولة اإلمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئوية 

قيام دولة اإلمارات في عام 2071.
تشتمل محاور مئوية اإلمارات 2071 على اآلتي:

* حكومة تستشرف المستقبل: أن تكون حكومة 
وتمتلك  العالم،  في  حكومة  أفضل  اإلمارات  دولة 
تستبق  وأن  ملهمة،  وقيادة  المدى  بعيدة  رؤية 
المستقبل وتستشرفه، وضمان وجود آلية حكومية 
فعالة ومستدامة لإلشراف على متابعة تنفيذ مئوية 

اإلمارات 2071.
* منظومة تعليمية نوعية: أهم خصائص التعليم 
المستهدف الذي يجب توفيره لضمان تجهيز أجيال 
يشمل  مجتمعها، حيث  لخدمة  وتأهيلها  المستقبل 
على  التركيز  بينها:  من  عدة،  مستهدفات  تحقيق 
المتقدمة والفضاء والهندسة  العلوم والتكنولوجيا 
على  والعمل  والصحية،  الطبية  والعلوم  واالبتكار 
وتعزيز  والوطنية  األخالقية  القيم  وتثبيت  تدعيم 
استشراف  مبادئ  الطالب  وتعليم  اإليجابية، 

المستقبل.
متنوع  معرفي  اقتصاد  بناء  متنوع:  اقتصاد   *
مستوى  رفع  بينها:  من  عدة،  آليات  خالل  من 
الشركات  ودعم  الوطني،  االقتصاد  في  اإلنتاجية 

في  واالستثمار  العالمية،  إلى  للوصول  الوطنية 
والتركيز  الواعدة،  القطاعات  في  والتطوير  البحث 
والريادة  االبتكار  على  تعتمد  التي  القطاعات  على 
استراتيجية  وتطوير  المتقدمة،  والصناعات 
قطاعات  تستشرف  وطنية  وصناعية  اقتصادية 

المستقبل.
المحور  هذا  يقوم  ومتماسك:  سعيد  مجتمع   *
مجتمع  إرساء  أبرزها:  من  عدة،  مستهدفات  على 
ينعم باألمان ويقوم على التسامح والتماسك والقيم 
كأسلوب  واإليجابية  السعادة  ويتبنى  األخالقية، 
حياة، ويوفر جودة حياة عالية )صحية ورياضية(.
خالصة القول، إن االحتفال بيوم االتحاد الـ 51 
جديدة  لمرحلة  بداية  يمثل  2022م  العام  هذا  في 
الشيخ  السمو  صاحب  قيادة  مع  ثابتة  بخطوات 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  خطى  وعلى  الله«، 

رئيس  ثالث  باعتباره  عليه«  الله  »رحمات  نهيان 
يتولى رئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة، خلفاً 
للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

»رحمات الله عليه«.
باإلضافة إلى التأكيد على استشراف المستقبل 
األسلوب  على  باالعتماد  االستراتيجي  والتخطيط 
العلمي في تصميم وتنفيذ العملية التنموية وتعزيز 
جميع  في  التطوير  واستمرارية  العلمي  البحث 
االقتصاد  مصادر  تنويع  على  والعمل  المجاالت، 
في  والتطوير  البحث  في  االستثمار  وتعزيز 
والذكاء  االبتكار  خالل  من  المستقبلية  القطاعات 
التقنية  على  تعتمد  التي  والصناعات  االصطناعي 
الحديثة وإعداد المواطن اإلماراتي كأفضل أنموذج 
اإلنجاز  واستمرارية  المتميزة،  البشرية  للقوى 
الصفوف  إلى  اإلمارات  بدولة  وصوالً  والتقدم 

األولى في جميع المؤشرات عالمياً.
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اأح��داث

»الداخلية« .. ن�ساطات حملية وخارجية متميزة

بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
كرم صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن 
وزير  آل سعود  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  في  الداخلية 
عبدالعزيز  بن  نايف  األمير  بجائزة  الفائزين 
االحتفال  هامش  على  وذلك  األمنية،  للبحوث 
الختامي للتمرين التعبوي المشترك »أمن الخليج 

العربي 3«.
وزارة  في  والتطوير  األبحاث  مركز  وحصل 
الداخلية اإلماراتية على المركز األول في جائزة 
األمنية  للبحوث  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير 
المقدم  الجائزة  وتسلم  االعتبارية،  -الصفة 
الدكتور عمر راشد الشحي مدير مركز األبحاث 
الفائز،  البحث  الداخلية عن  وزارة  في  والتطوير 
السيبرانية  »التحديات  بعنوان:  كان  والذي 
التعاون  مجلس  دول  تواجه  التي  المستقبلية 

الخليجي وسبل مواجهتها«.

جوائز 
وكرمت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بجائزة  الفائزين  تكريم  ضمن  الداخلية  وزارة 
»اإلمارات تبتكر«، وذلك خالل االحتفال الذي أقيم 
في »متحف المستقبل« بدبي، في اختتام فعاليات 

شهر »اإلمارات تبتكر 2022«. 
وفازت وزارة الداخلية في »فئة أفضل ابتكار 
الوجه  بصمة  »منظومة  مشروعها  عن  جذري« 
والهويات  الرقمية  للمعامالت  الرقمي  للتحقق 
لتوثيق  رقمية  بوابة  عن  عبارة  وهي  ُبعد«،  عن 
هويات  على  والمصادقة  الرقمية  التعامالت 
المتعاملين عن ُبعد، من خالل استخدام منظومة 
توثيق  في  المشروع  نجح  حيث  الوجه،  بصمة 
الرقمية،  الهوية  في  حساب  مليون   2 من  أكثر 
واختبار  بنكي،  حساب  ألف   40 من  أكثر  وفتح 

أكثر من 20 ألف طالب.
وأكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
وكيل وزارة الداخلية حرص وزارة الداخلية على 
رؤية  وفق  الحكومي  العمل  بمنظومة  االرتقاء 
الحكومية  والتوجيهات  الرشيدة  اإلمارات  قيادة 
الساعية لتعزيز ريادة اإلمارات وموقعها المتقدم 

على سلم مؤشرات التنافسية العالمية.

اجتماعات 
حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  ترأس 
دولة  وفد  الداخلية  وزارة  وكيل  الخييلي 
اإلمارات العربية المتحدة المشارك في االجتماع 
وكالء  والسعادة  المعالي  ألصحاب  االستثنائي 
وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول 
االتصال  تقنية  عبر  عقد  والذي  العربية،  الخليج 

المرئي عن ُبعد .
الموضوعات  من  عدداً  االجتماع  وناقش 
المدرجة على جدول األعمال، والمتعلقة بمسيرة 
تعزيز  بهدف  وذلك  المشترك،  األمني  التعاون 
وبحث  المجلس،  دول  بين  والتنسيق  التعاون 
آلية  ودراسة  تهمها،  التي  األمنية  المستجدات 
وتقييم  ومناقشة  المرورية،  المخالفات  ربط 
تمرين أمن الخليج العربي 3 التعبوي المشترك، 

بشأن  موحدة  توعية  خطة  إلطالق  واإلعداد 
مكافحة المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع 

بمشاركة مجلس الصحة لدول المجلس. 
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وترأس 
الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة 
الخفيفة  الجوية  الرياضات  نظام  تنفيذ  متابعة 
اجتماعاً  "الدرونز"  طيار  بدون  والطائرات 
للجنة، جرى خالله االطالع على عدد من األنظمة 
وأمن  سالمة  تعزز  التي  التقنية  والمبادرات 
هذه  ترافق  التي  التحديات  من  للحد  األجواء 

االستخدامات العشوائية للطائرات بدون طيار. 
والشركاء  اللجنة  أعضاء  سعادته  ودعا 
الفعال  العمل  من  المزيد  إلى  االستراتيجيين 
النجاحات  مستوى  رفع  سبيل  في  المتكامل 
الدعم  أشكال  جميع  وتوفير  واستدامتها، 
العالقة  ذات  اإلنجازات  من  للمزيد  والمساندة 
تضم  والتي  اللجنة،  هذه  وأهداف  عمل  بطبيعة 

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص مجل�ص الوزراء وزير الداخلية، كان لوزارة 

الداخلية خالل عام 2022 ن�ساطات محلية وخارجية متميزة.

 إعداد: باسل ثريا 

خالل تسلم جائزة »األمير نايف للبحوث األمنية«
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جميع الشركاء االستراتيجيين المعنيين في مجال 
الطائرات بدون طيار والرياضات الجوية الخفيفة.

على عروض  االجتماع  اللجنة خالل  واطلعت 
تتضمن  التي  والمبادرات  المشاريع  من  لعدد 
الحلول والتقنيات الحديثة المقدمة من القطاعين 
العام والخاص، وعلى عروض مستجدات األعمال 
من جميع الجهات أعضاء اللجنة بما يتعلق بعمل 
المتعلقة  المجريات  ومجمل  فيها  الفنية  اللجان 

بعمل اللجنة.
التي  اإلعالمية  الحملة  خطة  استعراض  وتم 
إيجابية  آثار  من  لها  لما  سنوياً  اللجنة  تطلقها 
وتجنب  اإليجابية  والسلوكيات  الوعي  نشر  في 
الطائرات  لمستخدمي  العشوائية  الممارسات 
بدون طيار وممارسي الرياضات الخفيفة بجميع 

أنواعها.
العقابية  المؤسسات  تطوير  مجلس  وعقد 
عبر  اجتماعاً  الداخلية  وزارة  في  واإلصالحية 
العميد  برئاسة  ُبعد،  عن  المرئي  االتصال  تقنية 
حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات 

العقابية واإلصالحية في وزارة الداخلية.
المشـاريع  مـن  عدداً  االجتماع  وبحث 
والمبادرات االستراتيجية لتطوير العمل، ونتائــج 
لعــام  األداء  ومؤشرات  المجلس  لجـــان  عمل 
الجهد  مــن  المزيــد  بـــذل  وأهميــة   ،2021
متابعـة  وأهمية  بـه،  واالرتقاء  العمـــل  لتعزيـــز 
بالمؤسسات  الخاصـــة  المشاريـع  تنفيذ 
الموضوعات  من  وعــدداً  واإلصالحية،  العقابية 
بجودة  والمتعلقة  األهمية  ذات  االستراتيجية 

الحياة في المؤسسات العقابية واإلصالحية.

تمارين 
عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً موسعاً في مقر 
أكاديمية شرطة دبي للفرق والوحدات الشرطية 
العربي  الخليج  »أمن  تمرين  في  شاركت  التي 

السعودية  العربية  المملكة  في  أقيم  والذي   ،»3
تخصصية  شرطية  وحدات  بمشاركة  الشقيقة، 
العربي.  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  من 
الوحدات  ومسؤولو  مديرو  اللقاء  في  شارك 
العربية  اإلمارات  دولة  من  المشاركة  الشرطية 
الطنيجي  علي  الدكتور  الركن  والعميد  المتحدة، 
في   3 الخليج  أمن  لتمرين  العليا  اللجنة  رئيس 

وزارة الداخلية،.
الخطة  استعراض  اللقاء  مجريات  وتضمنت 
العامة لتمرين أمن الخليج 3، وإصدار التعليمات 
المشاركة  القوات  ومسؤوليات  ومهمات 
واالستعدادات  للتنفيذ،  الزمنية  والمراحل 
وعرض  الالزمة،  واألمنية  الفنية  والتجهيزات 
أهمية  وتأكيد  والسيناريوهات،  الفرضيات 
جاهزية واستعداد الوحدات والقطاعات الشرطية 
اإلماراتية المشاركة في التمرين، واالطالع على 
والوقوف  اللجان،  وتقارير  االستعدادات  جميع 

على تجهيز القوة المشاركة وآليات التنفيذ.
تمرين  أهمية  الطنيجي  الركن  العميد  وأكد 
تعزيز  في  االستراتيجي  ودوره   ،3 الخليج  أمن 
من  واإلفادة  االستفادة  وأهمية  الخليجي،  األمن 
مثل هذه التمارين التعبوية في تعزيز االستعداد 

والجاهزية.
بإدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  ونظمت 
العامة  لإلدارة  التابعة  األمنية  السيناريوهات 
للعمليات المركزية االتحادية، بالتعاون مع مركز 
وزارة الداخلية لحماية الطفل التمرين االفتراضي 
األول »رعاية« حول االستجابة لبالغات األطفال 
العمليات  مركز  في  وذلك  معها،  التعامل  وطرق 
التنسيق  إطار  في  التمرين  وجاء  الوزارة.  بمقر 
المركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  بين  المشترك 
آلية  الدولية، لتحديد  االتحادية، ومكتب الشؤون 
التنسيق وواجبات الشركاء المعنيين باالستجابة 
للبالغات المتعلقة بحماية الطفل وتحديد المهمات 

والواجبات وتقييم منظومة البالغات لرفع مستوى 
القرار،  اتخاذ  وتحقيق سرعة  للجمهور،  الخدمة 
وحدات  لجميع  والجاهزية  االستعداد  وضمان 

وزارة الداخلية وشركائها االستراتيجيين. 
شارك في التمرين ممثلون عن مختلف قطاعات 
وزارة الداخلية والنيابة العامة في أبوظبي، وعدد 

من الشركاء االستراتيجيين.
وأكد العقيد عبدالله الحر السويدي مدير إدارة 
السيناريوهات األمنية في وزارة الداخلية أن هذا 
التمرين جاء في إطار حرص واهتمام المسؤولين 
ورفع  مهارات  صقل  وضرورة  الطفل،  بحماية 
كفاءة العاملين في مجال حمايته، وذلك لضمان 
الحوادث  مع  التعامل  في  والجاهزية  االستعداد 

التي قد يتعرض لها األطفال.
المركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  نظمت  كما 
في  عمل  ورشة  الداخلية  وزارة  في  االتحادية 
عن  ممثلون  حضرها  الداخلي،  األمن  مجال 
االستراتيجيين،  والشركاء  الشرطية  القيادات 

وذلك في قاعة المحاضرات بوزارة الداخلية.
قدم ورشة العمل العميد الدكتور سالم عبدالله 
والكوارث  األزمات  إدارة  مدير  الحبسي  علوان 
االتحادية  المركزية  للعمليات  العامة  باإلدارة 
أهم  استعراض  تم  حيث  الداخلية،  وزارة  في 
مع  يتوافق  بما  المشتركة  والخطط  السياسات 
ضمان  إلى  الرامية  الداخلية  وزارة  استراتيجية 
االستعداد والجاهزية في مواجهة األحداث، وبما 
يعزز دور الشركاء في تعزيز التعاون والتنسيق 
الوطنية  المنظومة  بحسب  وذلك  المشترك، 
الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  من  الصادرة 
واألزمات والكوارث. كما تم استعراض مشاريع 
التي  الداخلي  العمل المستقبلية في مجال األمن 
التطورات  لمواكبة  الداخلية  وزارة  تنتهجها 
المستقبلية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، 

وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. 

الريسي يترأس اجتماع لجنة »الرياضات الجوية«من اجتماع وكالء الداخلية  في مجلس التعاون
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اأح��داث ريا�سية

  فعاليات واإجنازات ريا�سية 

> أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري 
شرطة  منتخب  بجهود  دبي  شرطة  عام  قائد 
الرياضي  التفوق  درع  على  حصل  الذي  دبي 
جميع  في  142نقطة  تحقيقه  بعد  وذلك  العام، 
البطوالت التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي 

في وزارة الداخلية لموسم 2021 - 2022.
المري  الفريق  معالي  تسلم  ذلك خالل  جاء 
درع التفوق الرياضي العام من منتخب شرطة 
دبي، بحضور سعادة اللواء أحمد محمد رفيع 
والعميد  اإلدارة،  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
العامة  اإلدارة  مدير  المنصوري  خلفان  علي 
إلسعاد المجتمع بالوكالة، والمقدم عبد الباسط 
علي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية، 
والمقدم عبد الله سلطان الجالف مدير منتخب 

شرطة دبي للرماية. 
وأكد معالي الفريق المري أن الحصول على 
اإلنجازات  إلى  يضاف  الرياضي  التفوق  درع 
جميع  جهود  ويعكس  دبي،  لشرطة  الرياضية 
وحرصهم  البطولة،  في  والمشاركين  القائمين 

التدريبية  والبرامج  الخطط  وضع  على 
في  كبير  بشكل  أسهم  ما  للمنتخب،  المناسبة 
والمحافظة  الدرع،  على  دبي  شرطة  حصول 
السابقة من بطوالت  الرياضية  الُمنجزات  على 

متنوعة. 
ورأى سعادة اللواء رفيع أن حصول شرطة 
دبي على درع التفوق الرياضي العام هو ثمرة 
لدعم معالي الفريق المري الذي أسهم في رفع 
وتحفيزها  الرياضية،  للفرق  المعنوية  الروح 
في  واألرقام  النجاحات  من  مزيد  تحقيق  على 

البطوالت المحلية.
وثمن العميد المنصوري دعم معالي الفريق 
مما  دبي،  شرطة  في  الرياضية  للفرق  المري 

أسهم في إحرازها العديد من البطوالت.
 92 في  شاركت  الفرق  هذه  أن  وأوضح 
بطولة منها 11 بطولة شرطيَّة بـ 126 مستفيداً، 
و12  مستفيدين،   503 ب  مجتمعيَّة  بطولة  و69 
 172 حققت  كما  مستفيداً،   47 بـ  دوليَّة  بطولة 
فضيَّة  و52  ذهبيَّة  ميدالية   83 ونالت  إنجازاً، 

و68 برونزيَّة. وأن فريق شرطة دبي شارك في 
بطولة األلعاب األمنيَّة العالميَّة في هولندا خالل 
وواحدة  ذهبيَّة،  ميداليات   9 وحقق   ،2022 عام 

فضيَّة، و3 برونزيَّة. 

مراكز جوجيتسو
فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  افتتح   <
خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مراكز 
تدريب الجوجيتسو والدفاع التكتيكي في إمارة 
أبوظبي، والتي جهزت وفقاً ألفضل المستويات 

العالمية.
اللواء  سعادة  االفتتاح  خالل  معاليه  ورافق 
الموارد  قطاع  مدير  النعيمي  شاهين  سالم 
البشرية، والعميد عمران أحمد المزروعي نائب 
سيف  والعميد  البشرية،  الموارد  قطاع  مدير 
سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعالقات 
العامة، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير 
المؤسسي،  والتطوير  االستراتيجية  مركز 
مركز  مدير  علي  آل  عبدالله  عصام  والعميد 

المري خالل تسلم الدرع           المزروعي خالل افتتاح المراكز الجديدة

الفعاليات  من  عدداً   2022 عام  خالل  المتحدة  العربية  اإلإمارات  دولة  في  ال�سرطية  الريا�سة  قطاع  �سهد 

واإلإنجازات الريا�سية.

 إعداد: باسل ثريا 
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التربية الرياضية الشرطية.
اهتمام  المزروعي  الركن  اللواء  معالي  وأكد 
الوطنية  الكفاءات  بتحفيز  الرشيدة  القيادة 
على رفع مهاراتها وإمكاناتها في الجوجيتسو 
أبوظبي  شرطة  وحرص  التكتيكي،  والدفاع 
على تحقيق األولوية االستراتيجية في جاهزية 
مكتسباتها  وتعزيز  أبوظبي  إمارة  وحماية 
مدن  أفضل  من  كواحدة  األمنية  وإنجازاتها 

العالم أمناً وأماناً.
ووفق  المنشآت  هذه  افتتاح  أن  وأوضح 
الجهود  تعزيز  في  التجهيزات سيسهم  أفضل 
ورأس  للمواهب  األمثل  االستثمار  خالل  من 

المال البشري، وجودة الحياة في بيئة العمل.
واطلع  الجديدة  المراكز  في  معاليه  وتجول 
على التجهيزات وجهود مركز التربية الرياضية 
ألفضل  وفقاً  المنتسبين  تدريب  في  الشرطية 
الممارسات المتبعة عالمياً، وحثهم على االنتظام 
البدنية، بما يحقق  اللياقة  التدريبات ورفع  في 
تدريب  منظومة  أهداف  تحقيق  في  التطلعات 

الجوجيتسو والدفاع التكتيكي.
جاهزية  إلى  النعيمي  اللواء  سعادة  وأشار 
مهارات  وتطوير  تدريب  في  أبوظبي  شرطة 
الشرطة  لرجال  بفعالية  النفس  عن  الدفاع 
وإسهاماتهم  جهودهم  يعزز  بما  واألمن، 
األمن  وبث  الجريمة  مكافحة  في  الريادية 

واألمان والطمأنينة في المجتمع.
ولفت إلى توجه شرطة أبوظبي نحو إكساب 
منتسبيها مجموعة من الفنون القتالية ومهارات 
الدفاع عن النفس بشكل عام ومهارات رياضة 

الجوجيتسو والدفاع التكتيكي بشكل خاص.
وأضاف أن مراكز التدريب الجديدة ستسهم 
البدني في ضوء  بدور كبير في عملية اإلعداد 
القيم  وترسيخ  الحديثة  التدريبية  المستجدات 
-االلتزام  )االحترام  للجوجيتسو  األساسية 
الرياضية(،  الروح  التصميم -  - االنضباط - 
خالل  من  وذلك  متوازن،  حياة  نمط  وتحقيق 
تحسين الجانب البدني والذهني والصحة العامة 

وبناء المهارات.

ألعاب تراثية
اللواء محمد أحمد بن غانم  التقى سعادة   <
الفجيرة فريق شرطة  قائد عام شرطة  الكعبي 
لأللعاب  الشرطة  بطولة  بدرع  الفائز  الفجيرة 
التراثية التي نظمتها وزارة الداخلية تحت شعار 
وزارة  احتفاالت  ضمن  يجمعنا"  "موروثنا 
والتي  لتأسيسها،  الذهبي  باليوبيل  الداخلية 
بكورنيش  البحري  التراث  مهرجان  في  أقيمت 

أبوظبي.
والفوز  بالمشاركة  »سررنا  سعادته:  وقال 
أقيمت  والتي  البطولة،  من  األولى  بالنسخة 
بالتزامن مع اليوبيل الذهبي، متمسكين بالمبادئ 
التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
منها  ننطلق  قاعدة  ثراه(  الله  )طيب  نهيان  آل 
في  بموروثنا  يتعلق  وما  الفعاليات،  لجميع 
بين  يجمع  مشتركاً  قاسماً  يعد  والذي  الدولة، 

الماضي والحاضر«.
وهنأ سعادته فريق شرطة الفجيرة لحصوله 
على لقب البطولة، مشيداً باألداء الجيد لالعبي 

البطولة، وبجهود الجميع  المشاركة في  الفرق 
في إنجاح المسابقة وتطويرها.

بطولة التحدي
> نظمت وزارة الداخلية ممثلة باتحاد الشرطة 
في  والتحدي  للفرق  الشرطة  بطولة  الرياضي 
فرق  بمشاركة  دبي،  إمارة  في  الروية  ميدان 
العامة للشرطة في دولة  القيادات  من مختلف 
فريق  حصل  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
القيادة  في  الخاصة  المهام  قطاع  من  ق7 
العامة لشرطة أبوظبي على المركز الثاني على 
مستوى الدولة بعد تنافسه مع الفرق المشاركة 
التكتيكية  وهي:  متنوعة،  مسابقات  خمس  في 
والهجوم واإلنقاذ والبرج والموانع، وذلك على 
امتداد أيام المسابقة. وكرم سعادة اللواء علي 
خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي فريق ق 7، مشيداً 
البطولة،  به  ظهرت  الذي  المتميز  بالمستوى 
البدنية  ولياقته  أبوظبي  وبجهود فريق شرطة 
وكفاءاته العالية في مختلف المنافسات، وبدعم 
القيادة الشرطية لمثل هذه اإلنجازات الرياضية 
المتميزة، والتي تسهم في رفع الكفاءة البدنية 

والذهنية للمنتسبين.
وأضاف سعادته أن البطولة الرياضية تقام 
سنوياً لرفع مستوى الثقافة الرياضية، والعمل 
البدنية  اللياقة  ورفع  الواحد،  الفريق  بروح 
للمنتسبين والمنتسبات، ونشر مفاهيم التنافس 
مستوى  لرفع  وذلك  موحد،  بفريق  والعمل 

اإلمارات للفرق التكتيكية.

الظاهري خالل تكريم فريق ق 7الكعبي خالل لقاء الفريق الفائز
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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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نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

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

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

بمناسبة اليـوم الوطني الواحد والخمسين
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