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ـــــــــــــــــــــام الت�شــــامــــــــح "

�لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�أ�سار   . �لآخر 
�إلى �أهمية م�ساهمة �لدولة يف بناء جمتمعات 
تعتمد �لت�سامح و�حلو�ر منهجا .. وقال �سموه 
عاملية  ر�سالة  حتمل  �لإم����ار�ت  دول��ة   " �إن 
�لقيمة  ه��ذه  تر�سيخ  يف  ح�سارية  ومهمة 

�إقليميا ودوليا " .

بناء  يف  للم�ساهمة  نتطلع   " �سموه  و�أ�ساف 
و�لنفتاح  �لت�سامح  بقيمة  توؤمن  جمتمعات 
من��اذج  وتوؤ�س�س   .. �لثقافات  ب��ني  و�حل���و�ر 
�لت�سامح  و�ق��ع  حت�سني  على  تعمل  حقيقية 
عربيا وعامليا ". ويعد عام �لت�سامح منا�سبة 
�لتي  �لإمار�ت  وطنية لاحتفاء بجهود دولة 
�أر�سا  لتكون  طويلة  عقود  مدى  على  عملت 
مختلف  على  و�لنفتاح  و�لتعاي�س  للت�سامح 
�ساحب  وخ��ت��م   .. �ل��ع��امل  وث��ق��اف��ات  �سعوب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان بالقول 
" دولة �لإمار�ت و�لت�سامح .. هما وجهان   :
ملعنى و�حد.. وجت�سيد لغاية ي�سعى لها �لب�سر 

عر تاريخهم " .

من جهته �سدد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
"رعاه �هلل" على  جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لتطرف  ونبذ  �لت�سامح  قيم  �إر�ساء  �سرورة 
كتوجه  و�ل�سعوب  �لثقافات  على  و�لنفتاح 
�ملجتمع  فئات  فيه  تنخرط  ع��ام  جمتمعي 
كافة مبا فيها �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 
.. وقال �سموه " ن�سعى لتحويل قيمة �لت�سامح 
�إلى عمل موؤ�س�سي م�ستد�م يعود باخلري على 

�سعوبنا ".

بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أ���س��اف 
ر��سد �آل مكتوم .. " نريد �سيا�سات حكومية 

معمقة  جمتمعية  ودر��سات  �لت�سامح  تر�سخ 
�لأج��ي��ال  ل���دى  �ل��ت�����س��ام��ح  م��ب��ادئ  لن�سر 

." �جلديدة 

�لت�سامح  "عام  جعل  �إل���ى  �سموه  دع��ا  كما 
و�مل�����س��اري��ع  ب���الإجن���از�ت  ح��اف��ا  " ع��ام��ا 
�أهمية  جت�سد  �ل��ت��ي  و�ل��ر�م��ج  و�مل���ب���ادر�ت 
�حلايل  �لوقت  يف  خ�سو�سا  �لت�سامح  قيم 
مهد  تعد  �لتي  حتديد�  �لعربية  �ملنطقة  ويف 
ل  �أن��ه   " �سموه  و�أك��د  و�لثقافات.  �لديانات 
�لنتاجات  �لإمار�ت حركة  دولة  تقود  �أن  بد 
تر�سخ  �لتي  و�لإعامية  و�لثقافية  �لفكرية 
قيم �لت�سامح و�لنفتاح على �لآخر يف �لعامل 

�لعربي ويف �ملنطقة ".

هي  و�لتعددية  �لت�سامح  �أن  �سموه  و�عتر 
وحت�سرها  �ل��دول  رق��ي  موؤ�سر�ت  �أه��م  من 
تكامل  مكونات  �أه��م  من  هو  �لختاف  و�أن 
به  نفاخر  ما  �أكرث  " �إن  وقال   .. �ملجتمعات 
�ت�ساع  ول  مبانينا  �رتفاع  لي�س  �لعامل  �أم��ام 
نفاخرهم  بل  �أ�سو�قنا  ول �سخامة  �سو�رعنا 

بت�سامح دولة �لإمار�ت ".

وبهذه �ملنا�سبة .. قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  محمد 
" �إن   : �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
دولة �لإمار�ت هي عنو�ن �لت�سامح و�لتعاي�س 
�أهمية  �سموه  موؤكد�   .. �لآخر  على  و�لنفتاح 
تر�سيخ  �لإمار�ت يف  دولة  توؤديه  �لذي  �لدور 
و�لتعاي�س  �لت�سامح  وق��ي��م  مفاهيم  ون�سر 

و�ل�سام لدى مختلف �سعوب �لعامل " .

على  توؤ�س�س  �لتي  �ملجتمعات  �أن  �سموه  و�أكد 
و�لتعاي�س  و�ملحبة  �لت�سامح  وم��ب��ادىء  قيم 

و�لأم��ن  �ل�سام  حتقيق  ت�ستطيع  �لتي  ه��ي 
و�ل�ستقر�ر و�لتنمية بجميع جو�نبها وترتقي 
م�سريتها  يف  �أوطانها  و�جن��از�ت  بطموحات 
نحو �مل�ستقبل . و�أ�ساف �سموه �أن �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل 
" ر�سخ مكانة دول��ة �لإم���ار�ت منوذجا  ث��ر�ه 
وحر�س  و�لتعاون  و�لتعاي�س  للت�سامح  عامليا 
�أبناء  لدى  �لعظيمة  �لقيم  هذه  غر�س  على 
�سعبه �لذين يج�سدون معانيها �لإن�سانية بكل 

رقي وحت�سر يف دولة �لإمار�ت وخارجها ..

وق����ال ���س��م��وه �إن �ل��ن��م��وذج �لإم����ار�ت����ي يف 
�لت�سامح يرتكز على قيم حب �خلري للجميع 
بني  و�مل�����س��او�ة  و�لعطاء  و�ل��ت��ع��اون  و�ل��ت��اآل��ف 
�لب�سر جميعا. وكانت �لإمار�ت �أعلنت خال 
للت�سامح  وز�رة  �أول  تاأ�سي�س   2016 ع��ام 
�لتمييز  مكافحة  قانون  و�أ�سدرت  �لعامل  يف 
�لأف��ع��ال  بتجرمي  يق�سي  �ل��ذي  و�لكر�هية 
ومقد�ساتها،  �لأدي����ان  ب����ازدر�ء  �ملرتبطة 
�لفاعلة يف  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع���دد�  و�أع��ل��ن��ت 
و�لأدي��ان  �ل�سعوب  بني  �حل��و�ر  تعزيز  جمال 
للت�سامح" و"جائزة  �لوطني  "�لرنامج  مثل 
للت�سامح" و"�ملعهد �لدويل  محمد بن ر��سد 
من  �لعديد  تاأ�سي�سها  جانب  �إلى  �لت�سامح" 
مما  �لتطرف  محاربة  �إلى  �لهادفة  �ملر�كز 
�لأول يف  �ملركز  �لإم��ار�ت  ت�سدر  �ساهم يف 
ثاثة  يف  �لأجانب"  م��ع  "�لت�سامح  موؤ�سر 
هي:   2018  2017- للعام  دولية  تقارير 
وتقرير  �لعاملي  للتناف�سية  �ل�سنوي  �لكتاب 
موؤ�سر �لزدهار �ل�سادر عن ليجامت، وتقرير 
موؤ�سر تناف�سية �ملو�هب �لعاملية �ل�سادر عن 

معهد �إن�سياد.

7

اأخبار الدولة

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 
2019 " يف دولة الإمارات " عاما للت�شامح 
عاملية  عا�شمة  الإمــارات  دولــة  ير�شخ   "
للت�شامح وتاأكيد قيمة الت�شامح باعتبارها 
عمال موؤ�ش�شيا م�شتداما من خالل جمموعة 
اإلى  الهادفة  وال�شيا�شات  الت�شريعات  من 
تعميق قيم الت�شامح واحلوار وتقبل الآخر 
والنفتاح على الثقافات املختلفة خ�شو�شا 
اآثاره  تنعك�س  مبا  اجلديدة  الأجيال  لدى 

الإيجابية على املجتمع ب�شورة عامة.

�أن  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�ع��ت��ر 
 " " ع��ام ز�ي��د  ل�  �م��ت��د�د  �لت�سامح هو  ع��ام 
�ملغفور  عمل  �لتي  �لقيم  �أ�سمى  يحمل  كونه 
على  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له 
تر�سيخها لدى �أبناء �لإمار�ت .. وقال �سموه 
" تر�سيخ �لت�سامح هو �متد�د لنهج ز�يد  �إن 
�ملجتمعات  بناء  يف  �أ�سا�سية  قيمة  وه��و   ..
و��ستقر�ر �لدول و�سعادة �ل�سعوب .. م�سيفا 
�سموه �أن �أهم ما ميكن �أن نغر�سه يف �سعبنا 
هو قيم و�إرث ز�يد �لإن�ساين .. وتعميق مبد�أ 

�لت�سامح لدى �أبنائنا ".

على  �لرتكيز   " �لت�سامح  ع��ام   " و�سي�سهد 
قيم  تعميق  �أول��ه��ا  رئي�سية  م��ح��اور  خم�سة 
و�ل�سعوب  �لثقافات  على  و�لنفتاح  �لت�سامح 
قيم  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  خ���ال  م��ن  �ملجتمع  يف 

�لت�سامح لدى �لأجيال �جلديدة ..

وثانيها تر�سيخ مكانة دولة �لإمار�ت عا�سمة 
من  جم��م��وع��ة  خ���ال  م��ن  للت�سامح  ع��امل��ي��ة 
�لإطار  هذ�  يف  �لكرى  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت 

و�ل��در����س��ات  �لبحثية  �مل�����س��اه��م��ات  م��ن��ه��ا 
�لجتماعية و�لثقافية �ملتخ�س�سة يف جمال 
و�حل�����س��ار�ت،  �لثقافات  وح���و�ر  �لت�سامح 
وثالثها �لت�سامح �لثقايف من خال جمموعة 
�ملختلفة  و�لثقافية  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  من 
تهدف  و�سيا�سات  ت�سريعات  ط��رح  ور�بعها 
و�لديني  �لثقايف  �لت�سامح  قيم  ماأ�س�سة  �إلى 
و�لجتماعي، و�أخري� تعزيز خطاب �لت�سامح 

�إعامية  م��ب��ادر�ت  خ��ال  �لآخ��ر من  وتقبل 
هادفة.

" حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�أكد 
�هلل " �أن �إعان عام 2019 عاما للت�سامح 
يعك�س �لنهج �لذي تبنته دولة �لإمار�ت منذ 
وتاقي  تو��سل  ج�سر  تكون  �أن  يف  تاأ�سي�سها 
منفتحة  بيئة  وثقافاته يف  �لعامل  �سعوب  بني 
وتقبل  �لتطرف  ونبذ  �لح��رت�م  على  وقائمة 
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تعتمد �لت�سامح و�حلو�ر منهجا .. وقال �سموه 
عاملية  ر�سالة  حتمل  �لإم����ار�ت  دول��ة   " �إن 
�لقيمة  ه��ذه  تر�سيخ  يف  ح�سارية  ومهمة 

�إقليميا ودوليا " .

بناء  يف  للم�ساهمة  نتطلع   " �سموه  و�أ�ساف 
و�لنفتاح  �لت�سامح  بقيمة  توؤمن  جمتمعات 
من��اذج  وتوؤ�س�س   .. �لثقافات  ب��ني  و�حل���و�ر 
�لت�سامح  و�ق��ع  حت�سني  على  تعمل  حقيقية 
عربيا وعامليا ". ويعد عام �لت�سامح منا�سبة 
�لتي  �لإمار�ت  وطنية لاحتفاء بجهود دولة 
�أر�سا  لتكون  طويلة  عقود  مدى  على  عملت 
مختلف  على  و�لنفتاح  و�لتعاي�س  للت�سامح 
�ساحب  وخ��ت��م   .. �ل��ع��امل  وث��ق��اف��ات  �سعوب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان بالقول 
" دولة �لإمار�ت و�لت�سامح .. هما وجهان   :
ملعنى و�حد.. وجت�سيد لغاية ي�سعى لها �لب�سر 

عر تاريخهم " .

من جهته �سدد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
"رعاه �هلل" على  جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لتطرف  ونبذ  �لت�سامح  قيم  �إر�ساء  �سرورة 
كتوجه  و�ل�سعوب  �لثقافات  على  و�لنفتاح 
�ملجتمع  فئات  فيه  تنخرط  ع��ام  جمتمعي 
كافة مبا فيها �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 
.. وقال �سموه " ن�سعى لتحويل قيمة �لت�سامح 
�إلى عمل موؤ�س�سي م�ستد�م يعود باخلري على 

�سعوبنا ".

بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أ���س��اف 
ر��سد �آل مكتوم .. " نريد �سيا�سات حكومية 

معمقة  جمتمعية  ودر��سات  �لت�سامح  تر�سخ 
�لأج��ي��ال  ل���دى  �ل��ت�����س��ام��ح  م��ب��ادئ  لن�سر 

." �جلديدة 

�لت�سامح  "عام  جعل  �إل���ى  �سموه  دع��ا  كما 
و�مل�����س��اري��ع  ب���الإجن���از�ت  ح��اف��ا  " ع��ام��ا 
�أهمية  جت�سد  �ل��ت��ي  و�ل��ر�م��ج  و�مل���ب���ادر�ت 
�حلايل  �لوقت  يف  خ�سو�سا  �لت�سامح  قيم 
مهد  تعد  �لتي  حتديد�  �لعربية  �ملنطقة  ويف 
ل  �أن��ه   " �سموه  و�أك��د  و�لثقافات.  �لديانات 
�لنتاجات  �لإمار�ت حركة  دولة  تقود  �أن  بد 
تر�سخ  �لتي  و�لإعامية  و�لثقافية  �لفكرية 
قيم �لت�سامح و�لنفتاح على �لآخر يف �لعامل 

�لعربي ويف �ملنطقة ".

هي  و�لتعددية  �لت�سامح  �أن  �سموه  و�عتر 
وحت�سرها  �ل��دول  رق��ي  موؤ�سر�ت  �أه��م  من 
تكامل  مكونات  �أه��م  من  هو  �لختاف  و�أن 
به  نفاخر  ما  �أكرث  " �إن  وقال   .. �ملجتمعات 
�ت�ساع  ول  مبانينا  �رتفاع  لي�س  �لعامل  �أم��ام 
نفاخرهم  بل  �أ�سو�قنا  ول �سخامة  �سو�رعنا 

بت�سامح دولة �لإمار�ت ".

وبهذه �ملنا�سبة .. قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  محمد 
" �إن   : �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
دولة �لإمار�ت هي عنو�ن �لت�سامح و�لتعاي�س 
�أهمية  �سموه  موؤكد�   .. �لآخر  على  و�لنفتاح 
تر�سيخ  �لإمار�ت يف  دولة  توؤديه  �لذي  �لدور 
و�لتعاي�س  �لت�سامح  وق��ي��م  مفاهيم  ون�سر 

و�ل�سام لدى مختلف �سعوب �لعامل " .

على  توؤ�س�س  �لتي  �ملجتمعات  �أن  �سموه  و�أكد 
و�لتعاي�س  و�ملحبة  �لت�سامح  وم��ب��ادىء  قيم 

و�لأم��ن  �ل�سام  حتقيق  ت�ستطيع  �لتي  ه��ي 
و�ل�ستقر�ر و�لتنمية بجميع جو�نبها وترتقي 
م�سريتها  يف  �أوطانها  و�جن��از�ت  بطموحات 
نحو �مل�ستقبل . و�أ�ساف �سموه �أن �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل 
" ر�سخ مكانة دول��ة �لإم���ار�ت منوذجا  ث��ر�ه 
وحر�س  و�لتعاون  و�لتعاي�س  للت�سامح  عامليا 
�أبناء  لدى  �لعظيمة  �لقيم  هذه  غر�س  على 
�سعبه �لذين يج�سدون معانيها �لإن�سانية بكل 

رقي وحت�سر يف دولة �لإمار�ت وخارجها ..

وق����ال ���س��م��وه �إن �ل��ن��م��وذج �لإم����ار�ت����ي يف 
�لت�سامح يرتكز على قيم حب �خلري للجميع 
بني  و�مل�����س��او�ة  و�لعطاء  و�ل��ت��ع��اون  و�ل��ت��اآل��ف 
�لب�سر جميعا. وكانت �لإمار�ت �أعلنت خال 
للت�سامح  وز�رة  �أول  تاأ�سي�س   2016 ع��ام 
�لتمييز  مكافحة  قانون  و�أ�سدرت  �لعامل  يف 
�لأف��ع��ال  بتجرمي  يق�سي  �ل��ذي  و�لكر�هية 
ومقد�ساتها،  �لأدي����ان  ب����ازدر�ء  �ملرتبطة 
�لفاعلة يف  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع���دد�  و�أع��ل��ن��ت 
و�لأدي��ان  �ل�سعوب  بني  �حل��و�ر  تعزيز  جمال 
للت�سامح" و"جائزة  �لوطني  "�لرنامج  مثل 
للت�سامح" و"�ملعهد �لدويل  محمد بن ر��سد 
من  �لعديد  تاأ�سي�سها  جانب  �إلى  �لت�سامح" 
مما  �لتطرف  محاربة  �إلى  �لهادفة  �ملر�كز 
�لأول يف  �ملركز  �لإم��ار�ت  ت�سدر  �ساهم يف 
ثاثة  يف  �لأجانب"  م��ع  "�لت�سامح  موؤ�سر 
هي:   2018  2017- للعام  دولية  تقارير 
وتقرير  �لعاملي  للتناف�سية  �ل�سنوي  �لكتاب 
موؤ�سر �لزدهار �ل�سادر عن ليجامت، وتقرير 
موؤ�سر تناف�سية �ملو�هب �لعاملية �ل�سادر عن 

معهد �إن�سياد.
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اأخبار الدولة

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 
2019 " يف دولة الإمارات " عاما للت�شامح 
عاملية  عا�شمة  الإمــارات  دولــة  ير�شخ   "
للت�شامح وتاأكيد قيمة الت�شامح باعتبارها 
عمال موؤ�ش�شيا م�شتداما من خالل جمموعة 
اإلى  الهادفة  وال�شيا�شات  الت�شريعات  من 
تعميق قيم الت�شامح واحلوار وتقبل الآخر 
والنفتاح على الثقافات املختلفة خ�شو�شا 
اآثاره  تنعك�س  مبا  اجلديدة  الأجيال  لدى 

الإيجابية على املجتمع ب�شورة عامة.

�أن  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�ع��ت��ر 
 " " ع��ام ز�ي��د  ل�  �م��ت��د�د  �لت�سامح هو  ع��ام 
�ملغفور  عمل  �لتي  �لقيم  �أ�سمى  يحمل  كونه 
على  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له 
تر�سيخها لدى �أبناء �لإمار�ت .. وقال �سموه 
" تر�سيخ �لت�سامح هو �متد�د لنهج ز�يد  �إن 
�ملجتمعات  بناء  يف  �أ�سا�سية  قيمة  وه��و   ..
و��ستقر�ر �لدول و�سعادة �ل�سعوب .. م�سيفا 
�سموه �أن �أهم ما ميكن �أن نغر�سه يف �سعبنا 
هو قيم و�إرث ز�يد �لإن�ساين .. وتعميق مبد�أ 

�لت�سامح لدى �أبنائنا ".

على  �لرتكيز   " �لت�سامح  ع��ام   " و�سي�سهد 
قيم  تعميق  �أول��ه��ا  رئي�سية  م��ح��اور  خم�سة 
و�ل�سعوب  �لثقافات  على  و�لنفتاح  �لت�سامح 
قيم  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  خ���ال  م��ن  �ملجتمع  يف 

�لت�سامح لدى �لأجيال �جلديدة ..

وثانيها تر�سيخ مكانة دولة �لإمار�ت عا�سمة 
من  جم��م��وع��ة  خ���ال  م��ن  للت�سامح  ع��امل��ي��ة 
�لإطار  هذ�  يف  �لكرى  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت 

و�ل��در����س��ات  �لبحثية  �مل�����س��اه��م��ات  م��ن��ه��ا 
�لجتماعية و�لثقافية �ملتخ�س�سة يف جمال 
و�حل�����س��ار�ت،  �لثقافات  وح���و�ر  �لت�سامح 
وثالثها �لت�سامح �لثقايف من خال جمموعة 
�ملختلفة  و�لثقافية  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  من 
تهدف  و�سيا�سات  ت�سريعات  ط��رح  ور�بعها 
و�لديني  �لثقايف  �لت�سامح  قيم  ماأ�س�سة  �إلى 
و�لجتماعي، و�أخري� تعزيز خطاب �لت�سامح 

�إعامية  م��ب��ادر�ت  خ��ال  �لآخ��ر من  وتقبل 
هادفة.

" حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�أكد 
�هلل " �أن �إعان عام 2019 عاما للت�سامح 
يعك�س �لنهج �لذي تبنته دولة �لإمار�ت منذ 
وتاقي  تو��سل  ج�سر  تكون  �أن  يف  تاأ�سي�سها 
منفتحة  بيئة  وثقافاته يف  �لعامل  �سعوب  بني 
وتقبل  �لتطرف  ونبذ  �لح��رت�م  على  وقائمة 
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�لريادة.. ولعل �أكرث ما حتتاج �إليه منطقتنا �ليوم 
و�لثقافية  �لدينية  و�أطيافها  �سعوبها  تت�سامح  �أن 

مع نف�سها.

»�سامة« 

�لوطني  باليوم  �سعبه  يهنئ  قائد  من  �أنبله  وما 
عر ر�سالة �سوتية جعلت �لعيد عيدين، و�أ�سعدت 
و�ساعفت  فئاته،  مبختلف  �لإم��ار�ت  دولة  �سعب 
م�ساعر  و�أج��ج��ت  باملنا�سبة،  و�ل�����س��رور  �لبهجة 

�لولء و�لنتماء �إلى �لوطن وقيادته �لر�سيدة. 

�أفر�د  �لقحطاين  �لطفلة �سامة  �ساهدت  حينما 
بعد  �لآخ��ر،  تلو  و�ح��دً�  فرحًا،  يقفزون  �أ�سرتها 
فانفجرت  طويًا،  ت�سمت  مل  �ملكاملة،  ت�سّلمهم 
 24 مت��ر  ومل  �لت�����س��ال.  تلقيها  لعدم  بالبكاء، 
�لأرب��ع  ذ�ت  �سامة،  �لطفلة  دم��وع  على  �ساعة 
�حلنون  �لقلب  لتجد  �ل�سنة،  ون�سف  �سنو�ت 
كبرية،  فرحة  �إلى  ويحولها  �لدموع،  تلك  يجفف 
بعد �أن حظيت بدعوة من �سمّوه ملقابلتها، فربت 
�أب��وي��ة،  بكلمات  خ��اط��ره��ا  وط��ي��ب  كتفها،  على 
�أبيها محملة بكم كبري  �إلى منزل  فعادت �لطفلة 
من م�ساعر �لفرح و�لبهجة، خا�سة بعد �أن قلدها 

�سمّوه قادة، وجملة من �لهد�يا. 

وعرت �لطفلة بكلماتها �لعفوية �ملعطرة مب�ساعر 
محمد  بابا  »�سكرً�  قالت  حيث  ل�سمّوه،  �حل��ب 
�ل��ق��ادة  بتقبيل  وب����د�أت  ف����د�ك«.  �هلل  جعلني 
بن  بابا محمد  قالت زرت  ثم  �إياها.  قلدها  �لتي 
وختمت  �لهد�يا.  يل  وق��دم  معه  وجل�ست  ر��سد، 
بابا محمد«. وقالت بخيتة  »�أحب  بعبارة  حديثها 
مكاملة  ب��د�أت  �أن  بعد  �سامة:  و�ل��دة  �لقحطاين، 
�لتهنئة �لهاتفية ت�سلنا من �ساحب �ل�سمّو �ل�سيخ 
فرحة  من  ذل��ك  �ساحب  وم��ا  ر����س��د،  بن  محمد 
�سامة  �أم��ام  ذلك  عن  وعّرنا  �جلميع،  غمرت 
و�أ�سافت:  عينيها..  من  تنهال  بالدموع  فوجئت 
ظننت �أنها طفلة ل تعي ما يدور حولها، �إل �أنني 
لتت�ساءل  دموعها،  تخللت  �لتي  بكلماتها  فوجئت 
هاتفية،  مكاملة  تلقيها  عدم  �أ�سباب  عن  ب��ر�ءة، 
�أحد �لتطبيقات،  ف�سّورتها ون�سرت �لفيديو عر 
�ل�سيخ  �ل�سمّو  لأفاجاأ بات�سال من مكتب �ساحب 
�سيقابل  �سمّوه  ب��اأن  يخرنا  ر����س��د،  ب��ن  محمد 
بهجة  قلوبنا  وم��اأت  �سمعت  ملا  فذهلت  �سامة، 
فرحًا،  رق�ست  �لتي  �سامة  خا�سة  تو�سف،  ل 

�سوى  طفولتها  ت�سعفها  ومل  �ل�سامية،  باملقابلة 
بعبارة رددتها مر�رً� وتكر�رً� »�أحب بابا محمد«.

يف �ملو��ساة 

�ل�سمو  �ساحب  ت��رى  �ملفجعة،  �لأح���د�ث  وعند 
على  مين  �أن  �ملولى  ي�ساأل  �ملو��ساة،  �إل��ى  ي�سارع 
كما  ج��ر�ح��ه��م،  ويبل�سم  ب��ال�����س��ر،  �مل��و�ط��ن��ني 
محمد  �ل�سيخ  �ل�سمّو  �ساحب  نعى  حينما  ح�سل 
رئي�س  �لدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن 
و�أخ��وه  �ل���وزر�ء، حاكم دب��ي، رع��اه �هلل،  جمل�س 
نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ محمد  �ل�سمّو  �ساحب 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد  ويل 
�مل�سلحة، �أطفال �أ�سرة لقو� حتفهم يف حريق �سب 

يف منزلهم باإمارة �لفجرية.

بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمّو  �ساحب  وج��ه  ك��ذل��ك، 
ر��سد، �أجهزة �لدفاع �ملدين بالدولة للتاأكد ب�سكل 
�حلر�ئق،  من  للحماية  �أنظمة  وجود  من  عاجل، 
بيوت  كل  يف  مبا�سرة  �مل��دين  �لدفاع  مع  مت�سلة 
�ملو�طنني، لفتًا �سمّوه، �إلى �أن �حلكومة �ستتحمل 

كلفة هذه �لأنظمة، ملن ل ي�ستطيع توفريها. 

من  �سبعة  بوفاة  »فجعنا  تويرت  على  �سمّوه  وق��ال 
�أطفالنا يف حادث حريق منزيل، تعازينا �حلارة 
ل�سعب �لإمار�ت يف وفاة �سوق وخليفة و�أحمد وعلي 
�ل�سريدي.  �سعيد  �أبناء  و�سمية،  و�سارة  و�سيخة 
�أطفالنا  يف  م�سابنا  ر�جعون.  �إليه  و�إن��ا  هلل  ��ا  �إَنّ
و�أكبادنا م�ساب �لوطن كله. يف �لفردو�س مثو�كم 

�إن �ساء �هلل«.

بالدولة  �مل��دين  �لدفاع  »وجهنا  �سمّوه،  و�أ�ساف 
للتاأكد ب�سكل عاجل، من وجود �أنظمة للحماية من 
�حلر�ئق مت�سلة مع �لدفاع �ملدين مبا�سرة يف كل 
بيوت �ملو�طنني، على �أن تتحمل �حلكومة كلفتها 
وحياته  منلك،  ما  �أغلى  �ملو�طن  ي�ستطيع؛  ل  ملن 
حياة للوطن، و�أمنه و�سامته �أولوية لنا ولكل من 

يعمل يف حكومتنا«.

حملة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت  �ل��ف��ور،  وع��ل��ى 
ذكي  ل�سلكي  نظام  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  ح�سنتك 
�حلريق  م��ن  للحماية  �ملبكر  ل��اإن��ذ�ر  متكامل 
على  �لنظام  هذ�  يعمل  حيث  �ملنازل،  جميع  يف 
�لذكية  �لتقنيات  من  جمموعة  ق��در�ت  ت�سخري 
�ل�سكنية  �ملنازل  �أجل توفري مر�قبة  �ملتطورة من 

تنبه يف  �إنذ�ر  �ل�ساعة �سمن منظومة  على مد�ر 
حالة �حلريق و�حلالت �لطارئة. 

لاإد�رة  �لتابع  �ل�سيطرة  مبركز  �لنظام  ويت�سل 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، يف  �مل���دين - وز�رة  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة 
لتوفري  �لهادفة  �حلكومة  خطط  ترتجم  مبادرة 
�أعلى م�ستويات �ل�سامة يف كافة �أرجاء �لدولة يف 
�إطار روؤية �لإمار�ت 2021 لكي تكون �لدولة �أحد 

�أكرث بلد�ن �لعامل �أمانًا. 

مر�عاة �ملقيمني 

كبارً�  �ملو�طنني،  مل�ساعر  �سمّوه  مر�عاة  تقف  ول 
�أر���س  على  �ملقيمني  �إل��ى  تتعد�ها  بل  و�أط��ف��اًل، 
�ل��ع��امل �لعربي  �خل���ري، وزو�ره�����ا وك���ل ���س��ع��وب 
بن  محمد  موؤ�س�سة  �أعلنت  فقد  �أجمع.  و�لعامل 
ر��سد لاأعمال �خلريية و�لإن�سانية يف عام ز�يد 
ت�سم  �إن�سانية،  تنموية  خريية  مبادرة   20 عن 
259 م�سروعًا يف �أكرث من 65 دولة على م�ستوى 
�لعامل، ت�ستفيد منها نحو 750 �ألف �أ�سرة بقيمة 

�إجمالية 108.5 مليون درهم.

ر��سد  ب��ن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أم���ر 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل 
ج�سر  بت�سيري  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  �ل���وزر�ء، 
�لعاجلة  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  لتقدمي  ج��وي؛ 
�لتي  �لقوية،  �لفي�سانات  جر�ء  من  للمت�سررين 
بد�ية  مع  �ل�سقيق،  �لأردن  من  �أج���ز�ء  �سربت 

ف�سل �ل�ستاء لعام 2018 

�أما تلبية، �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد بن ر��سد 
�آل مكتوم، رعاه �هلل، طلب ��ستغاثة �مر�أة رو�سية 
تقطعت بها �ل�سبل يف دبي بعد وفاة و�لدتها، فقد 
�لكرمية  �سموه  ولفتة  رو�سيا،  يف  ترحيبًا  لق��ت 
�خلا�سة  �لتكاليف  كل  �سخ�سية  وب�سفة  بتحّمله 
ودفع  رو�سيا،  �إل��ى  �ل�سائحة  و�ل��دة  جثمان  بنقل 
دولر،  �أل��ف   230 �لبالغة  �مل�ست�سفى  تكاليف 
وم���ب���ادرة ���س��م��وه ك��ذل��ك ب��ت��وف��ري ت��ذ�ك��ر �ل�سفر 

�خلا�سة باأ�سرتها �إلى بادها.
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اأخبار الدولة

عام الت�شامح، عنوان اآخر من عناوين الرقي واحل�شارة والتقّدم يف دولة الإمارات العربية املتحدة. عنوان اآخر من عناوين القيادة التي 
تريد للوطن الرفعة ول�شعبه ال�شعادة. كيف ل، وحممد بن را�شد هو العنوان لالإن�شانية والداعي اإلى امل�شاهمة يف �شناعة احل�شارة. 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد بن ر��سد �آل مكتوم، 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
معنى  خ��ط��وة  ك��ل  يف  يج�ّسد  �هلل،  رع���اه  دب���ي، 
�أن  �سموه  �أك��د  و�لإن�سانية.  �لت�سامح  معاين  من 
�لذي  �ملناخ،  تهيئة  �لإم��ار�ت حري�سة على  دولة 
ن�سر  يف  ي�سهم  جاد  ح��و�ر  كل  خاله،  من  تدعم 
تعزيز  على  ويعني  �لعامل،  حول  �ل�سام  مقومات 
�سعوبه، ومد مزيد من  و�لت�سامح بني  �ملودة  روح 
�لعبور  خالها  من  ميكن  �لتي  �لتو��سل  ج�سور 
�إلى م�ستقبل يكفل للنا�س �ل�سعادة و�ل�ستقر�ر يف 
�إطار من �لتعاي�س وتقّبل �لآخر وتفهم �لختاف 
�لذي لبد �أّل يعيق �لإن�سان عن حتقيق طموحاته. 

�أعمال »�لقمة �لعاملية  وقال �سموه خال ح�سوره 
�لإم���ار�ت  مكانة  تر�سيخ  على  نعمل  للت�سامح«: 
وتاأكيد  �لإيجابي،  و�لتعاي�س  للت�سامح  عا�سمة 
�إ�سهامها يف حتقيق تقارب حقيقي بني �لثقافات، 
�لأكرث  �لإ�سهام  �ساحبة  د�ئمًا  دولتنا  تبقى  لكي 
على  يعني  عاملي،  ح��و�ر  وتفعيل  �إقامة  يف  تاأثريً� 
�إقر�ر �أ�س�س �لتفاهم بني �ل�سعوب يف مختلف ربوع 

�لعامل على �ختاف �أفكارهم وتنوع ثقافاتهم.

ويقول �ساحب �ل�سمو: ترّبينا يف مدر�سة ز�يد، على 
قيم نبيلة عديدة من �أهمها �لت�سامح... و�لإمار�ت 
�ستظل �لنموذج و�لقدوة يف �لنفتاح �لو�عي على 
�لآخر وتقّبل �أفكاره وتفّهم متطلباته... فاجلميع 
يف بلدنا يعي�سون ويعملون دون تفريق بني مو�طن 
وُمقيم... �لكل يعمل من �أجل بناء �مل�ستقبل بروح 
ُنعليه �سعارً� ولكننا  �لفريق �لو�حد، فالت�سامح ل 
نعي�سه كنهج حياة، فنحن ل ندخر جهدً� يف توفري 
و�لتقدير  �لعتز�ز  بكل  للجميع،  �ل�سعادة  �أ�سباب 
م�سرق  غد  بناء  على  يعني  مخل�س  �إ�سهام  لكل 

لدولتنا ومنطقتنا و�لعامل. 

ويوؤمن �سموه باأن �لت�سامح قوة تدفع �ملجتمع �إلى 

�لأمام، ويقول: نحن نربي �أولدنا على �لت�سامح، 
�لتنوع  و�ح����رت�م  �ل��ت��ع��اون  ق��ي��م  فيهم  ون��غ��ر���س 
�أنف�سهم،  يف  بثقتهم  �أقوياء  ليكونو�  و�لختاف 
�ختاف  قبول  على  �لأق��در  هو  �لقوي  فالإن�سان 
جمتمع  �أي  ُيعلي  فعندما  معه،  و�لتعاي�س  �لآخ��ر 
تاحمهم  لأف����ر�ده  ي�سمن  ف��اإن��ه  �لقيمة،  ه��ذه 
م�ساحات  لهم  ويهيئ  تكاتفهم،  عليهم  وي�سون 
يكفل  فالت�سامح  �أف�سل،  حلياة  للتعاون  �أرح��ب 
و�ل�سكينة  �لطماأنينة  ومينحهم  �ل�سعادة  للنا�س 

ويعينهم على مو��سلة رحلة �حلياة بتفاوؤل و�أمل.

للت�سامح«  �لعاملية  »�لقمة  �نعقاد  على  وتعقيبًا 
�لتابع  للت�سامح«  �ل���دويل  »�ملعهد  نظمها  �لتي 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  محمد  »م��ب��ادر�ت  ملوؤ�س�سة 
من  �لكاملة  �ملنفعة  �سعار »حتقيق  �لعاملية« حتت 
و�لعمل  لابتكار  حيوي  جمال  و�لتعددية:  �لتنوع 
جانبًا  �سهدت  �ل�سمو:  �ساحب  ق��ال  �مل�سرتك«، 
�أوؤم��ن  �سخ�سيًا  للت�سامح«..  �لعاملية  »�لقمة  من 
�أد�ة  باأنه  و�أوؤم���ن  �إن�����س��اين..  حق  �لت�سامح  ب��اأن 
�ل�سعوب  باأن  و�أوؤم��ن  وتنموي...  ح�ساري  تطوير 
ت�ستحق  عاملية  �إن�سانية  �سعوب  هي  �ملت�سامحة 

الت�شامـــح .. وجـه االإمــارات احل�شــــاري

8



�لريادة.. ولعل �أكرث ما حتتاج �إليه منطقتنا �ليوم 
و�لثقافية  �لدينية  و�أطيافها  �سعوبها  تت�سامح  �أن 

مع نف�سها.

»�سامة« 

�لوطني  باليوم  �سعبه  يهنئ  قائد  من  �أنبله  وما 
عر ر�سالة �سوتية جعلت �لعيد عيدين، و�أ�سعدت 
و�ساعفت  فئاته،  مبختلف  �لإم��ار�ت  دولة  �سعب 
م�ساعر  و�أج��ج��ت  باملنا�سبة،  و�ل�����س��رور  �لبهجة 

�لولء و�لنتماء �إلى �لوطن وقيادته �لر�سيدة. 

�أفر�د  �لقحطاين  �لطفلة �سامة  �ساهدت  حينما 
بعد  �لآخ��ر،  تلو  و�ح��دً�  فرحًا،  يقفزون  �أ�سرتها 
فانفجرت  طويًا،  ت�سمت  مل  �ملكاملة،  ت�سّلمهم 
 24 مت��ر  ومل  �لت�����س��ال.  تلقيها  لعدم  بالبكاء، 
�لأرب��ع  ذ�ت  �سامة،  �لطفلة  دم��وع  على  �ساعة 
�حلنون  �لقلب  لتجد  �ل�سنة،  ون�سف  �سنو�ت 
كبرية،  فرحة  �إلى  ويحولها  �لدموع،  تلك  يجفف 
بعد �أن حظيت بدعوة من �سمّوه ملقابلتها، فربت 
�أب��وي��ة،  بكلمات  خ��اط��ره��ا  وط��ي��ب  كتفها،  على 
�أبيها محملة بكم كبري  �إلى منزل  فعادت �لطفلة 
من م�ساعر �لفرح و�لبهجة، خا�سة بعد �أن قلدها 

�سمّوه قادة، وجملة من �لهد�يا. 

وعرت �لطفلة بكلماتها �لعفوية �ملعطرة مب�ساعر 
محمد  بابا  »�سكرً�  قالت  حيث  ل�سمّوه،  �حل��ب 
�ل��ق��ادة  بتقبيل  وب����د�أت  ف����د�ك«.  �هلل  جعلني 
بن  بابا محمد  قالت زرت  ثم  �إياها.  قلدها  �لتي 
وختمت  �لهد�يا.  يل  وق��دم  معه  وجل�ست  ر��سد، 
بابا محمد«. وقالت بخيتة  »�أحب  بعبارة  حديثها 
مكاملة  ب��د�أت  �أن  بعد  �سامة:  و�ل��دة  �لقحطاين، 
�لتهنئة �لهاتفية ت�سلنا من �ساحب �ل�سمّو �ل�سيخ 
فرحة  من  ذل��ك  �ساحب  وم��ا  ر����س��د،  بن  محمد 
�سامة  �أم��ام  ذلك  عن  وعّرنا  �جلميع،  غمرت 
و�أ�سافت:  عينيها..  من  تنهال  بالدموع  فوجئت 
ظننت �أنها طفلة ل تعي ما يدور حولها، �إل �أنني 
لتت�ساءل  دموعها،  تخللت  �لتي  بكلماتها  فوجئت 
هاتفية،  مكاملة  تلقيها  عدم  �أ�سباب  عن  ب��ر�ءة، 
�أحد �لتطبيقات،  ف�سّورتها ون�سرت �لفيديو عر 
�ل�سيخ  �ل�سمّو  لأفاجاأ بات�سال من مكتب �ساحب 
�سيقابل  �سمّوه  ب��اأن  يخرنا  ر����س��د،  ب��ن  محمد 
بهجة  قلوبنا  وم��اأت  �سمعت  ملا  فذهلت  �سامة، 
فرحًا،  رق�ست  �لتي  �سامة  خا�سة  تو�سف،  ل 

�سوى  طفولتها  ت�سعفها  ومل  �ل�سامية،  باملقابلة 
بعبارة رددتها مر�رً� وتكر�رً� »�أحب بابا محمد«.

يف �ملو��ساة 

�ل�سمو  �ساحب  ت��رى  �ملفجعة،  �لأح���د�ث  وعند 
على  مين  �أن  �ملولى  ي�ساأل  �ملو��ساة،  �إل��ى  ي�سارع 
كما  ج��ر�ح��ه��م،  ويبل�سم  ب��ال�����س��ر،  �مل��و�ط��ن��ني 
محمد  �ل�سيخ  �ل�سمّو  �ساحب  نعى  حينما  ح�سل 
رئي�س  �لدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن 
و�أخ��وه  �ل���وزر�ء، حاكم دب��ي، رع��اه �هلل،  جمل�س 
نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ محمد  �ل�سمّو  �ساحب 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد  ويل 
�مل�سلحة، �أطفال �أ�سرة لقو� حتفهم يف حريق �سب 

يف منزلهم باإمارة �لفجرية.

بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمّو  �ساحب  وج��ه  ك��ذل��ك، 
ر��سد، �أجهزة �لدفاع �ملدين بالدولة للتاأكد ب�سكل 
�حلر�ئق،  من  للحماية  �أنظمة  وجود  من  عاجل، 
بيوت  كل  يف  مبا�سرة  �مل��دين  �لدفاع  مع  مت�سلة 
�ملو�طنني، لفتًا �سمّوه، �إلى �أن �حلكومة �ستتحمل 

كلفة هذه �لأنظمة، ملن ل ي�ستطيع توفريها. 

من  �سبعة  بوفاة  »فجعنا  تويرت  على  �سمّوه  وق��ال 
�أطفالنا يف حادث حريق منزيل، تعازينا �حلارة 
ل�سعب �لإمار�ت يف وفاة �سوق وخليفة و�أحمد وعلي 
�ل�سريدي.  �سعيد  �أبناء  و�سمية،  و�سارة  و�سيخة 
�أطفالنا  يف  م�سابنا  ر�جعون.  �إليه  و�إن��ا  هلل  ��ا  �إَنّ
و�أكبادنا م�ساب �لوطن كله. يف �لفردو�س مثو�كم 

�إن �ساء �هلل«.

بالدولة  �مل��دين  �لدفاع  »وجهنا  �سمّوه،  و�أ�ساف 
للتاأكد ب�سكل عاجل، من وجود �أنظمة للحماية من 
�حلر�ئق مت�سلة مع �لدفاع �ملدين مبا�سرة يف كل 
بيوت �ملو�طنني، على �أن تتحمل �حلكومة كلفتها 
وحياته  منلك،  ما  �أغلى  �ملو�طن  ي�ستطيع؛  ل  ملن 
حياة للوطن، و�أمنه و�سامته �أولوية لنا ولكل من 

يعمل يف حكومتنا«.

حملة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت  �ل��ف��ور،  وع��ل��ى 
ذكي  ل�سلكي  نظام  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  ح�سنتك 
�حلريق  م��ن  للحماية  �ملبكر  ل��اإن��ذ�ر  متكامل 
على  �لنظام  هذ�  يعمل  حيث  �ملنازل،  جميع  يف 
�لذكية  �لتقنيات  من  جمموعة  ق��در�ت  ت�سخري 
�ل�سكنية  �ملنازل  �أجل توفري مر�قبة  �ملتطورة من 

تنبه يف  �إنذ�ر  �ل�ساعة �سمن منظومة  على مد�ر 
حالة �حلريق و�حلالت �لطارئة. 

لاإد�رة  �لتابع  �ل�سيطرة  مبركز  �لنظام  ويت�سل 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، يف  �مل���دين - وز�رة  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة 
لتوفري  �لهادفة  �حلكومة  خطط  ترتجم  مبادرة 
�أعلى م�ستويات �ل�سامة يف كافة �أرجاء �لدولة يف 
�إطار روؤية �لإمار�ت 2021 لكي تكون �لدولة �أحد 

�أكرث بلد�ن �لعامل �أمانًا. 

مر�عاة �ملقيمني 

كبارً�  �ملو�طنني،  مل�ساعر  �سمّوه  مر�عاة  تقف  ول 
�أر���س  على  �ملقيمني  �إل��ى  تتعد�ها  بل  و�أط��ف��اًل، 
�ل��ع��امل �لعربي  �خل���ري، وزو�ره�����ا وك���ل ���س��ع��وب 
بن  محمد  موؤ�س�سة  �أعلنت  فقد  �أجمع.  و�لعامل 
ر��سد لاأعمال �خلريية و�لإن�سانية يف عام ز�يد 
ت�سم  �إن�سانية،  تنموية  خريية  مبادرة   20 عن 
259 م�سروعًا يف �أكرث من 65 دولة على م�ستوى 
�لعامل، ت�ستفيد منها نحو 750 �ألف �أ�سرة بقيمة 

�إجمالية 108.5 مليون درهم.

ر��سد  ب��ن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أم���ر 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل 
ج�سر  بت�سيري  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  �ل���وزر�ء، 
�لعاجلة  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  لتقدمي  ج��وي؛ 
�لتي  �لقوية،  �لفي�سانات  جر�ء  من  للمت�سررين 
بد�ية  مع  �ل�سقيق،  �لأردن  من  �أج���ز�ء  �سربت 

ف�سل �ل�ستاء لعام 2018 

�أما تلبية، �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد بن ر��سد 
�آل مكتوم، رعاه �هلل، طلب ��ستغاثة �مر�أة رو�سية 
تقطعت بها �ل�سبل يف دبي بعد وفاة و�لدتها، فقد 
�لكرمية  �سموه  ولفتة  رو�سيا،  يف  ترحيبًا  لق��ت 
�خلا�سة  �لتكاليف  كل  �سخ�سية  وب�سفة  بتحّمله 
ودفع  رو�سيا،  �إل��ى  �ل�سائحة  و�ل��دة  جثمان  بنقل 
دولر،  �أل��ف   230 �لبالغة  �مل�ست�سفى  تكاليف 
وم���ب���ادرة ���س��م��وه ك��ذل��ك ب��ت��وف��ري ت��ذ�ك��ر �ل�سفر 

�خلا�سة باأ�سرتها �إلى بادها.
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عام الت�شامح، عنوان اآخر من عناوين الرقي واحل�شارة والتقّدم يف دولة الإمارات العربية املتحدة. عنوان اآخر من عناوين القيادة التي 
تريد للوطن الرفعة ول�شعبه ال�شعادة. كيف ل، وحممد بن را�شد هو العنوان لالإن�شانية والداعي اإلى امل�شاهمة يف �شناعة احل�شارة. 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد بن ر��سد �آل مكتوم، 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
معنى  خ��ط��وة  ك��ل  يف  يج�ّسد  �هلل،  رع���اه  دب���ي، 
�أن  �سموه  �أك��د  و�لإن�سانية.  �لت�سامح  معاين  من 
�لذي  �ملناخ،  تهيئة  �لإم��ار�ت حري�سة على  دولة 
ن�سر  يف  ي�سهم  جاد  ح��و�ر  كل  خاله،  من  تدعم 
تعزيز  على  ويعني  �لعامل،  حول  �ل�سام  مقومات 
�سعوبه، ومد مزيد من  و�لت�سامح بني  �ملودة  روح 
�لعبور  خالها  من  ميكن  �لتي  �لتو��سل  ج�سور 
�إلى م�ستقبل يكفل للنا�س �ل�سعادة و�ل�ستقر�ر يف 
�إطار من �لتعاي�س وتقّبل �لآخر وتفهم �لختاف 
�لذي لبد �أّل يعيق �لإن�سان عن حتقيق طموحاته. 

�أعمال »�لقمة �لعاملية  وقال �سموه خال ح�سوره 
�لإم���ار�ت  مكانة  تر�سيخ  على  نعمل  للت�سامح«: 
وتاأكيد  �لإيجابي،  و�لتعاي�س  للت�سامح  عا�سمة 
�إ�سهامها يف حتقيق تقارب حقيقي بني �لثقافات، 
�لأكرث  �لإ�سهام  �ساحبة  د�ئمًا  دولتنا  تبقى  لكي 
على  يعني  عاملي،  ح��و�ر  وتفعيل  �إقامة  يف  تاأثريً� 
�إقر�ر �أ�س�س �لتفاهم بني �ل�سعوب يف مختلف ربوع 

�لعامل على �ختاف �أفكارهم وتنوع ثقافاتهم.

ويقول �ساحب �ل�سمو: ترّبينا يف مدر�سة ز�يد، على 
قيم نبيلة عديدة من �أهمها �لت�سامح... و�لإمار�ت 
�ستظل �لنموذج و�لقدوة يف �لنفتاح �لو�عي على 
�لآخر وتقّبل �أفكاره وتفّهم متطلباته... فاجلميع 
يف بلدنا يعي�سون ويعملون دون تفريق بني مو�طن 
وُمقيم... �لكل يعمل من �أجل بناء �مل�ستقبل بروح 
ُنعليه �سعارً� ولكننا  �لفريق �لو�حد، فالت�سامح ل 
نعي�سه كنهج حياة، فنحن ل ندخر جهدً� يف توفري 
و�لتقدير  �لعتز�ز  بكل  للجميع،  �ل�سعادة  �أ�سباب 
م�سرق  غد  بناء  على  يعني  مخل�س  �إ�سهام  لكل 

لدولتنا ومنطقتنا و�لعامل. 

ويوؤمن �سموه باأن �لت�سامح قوة تدفع �ملجتمع �إلى 

�لأمام، ويقول: نحن نربي �أولدنا على �لت�سامح، 
�لتنوع  و�ح����رت�م  �ل��ت��ع��اون  ق��ي��م  فيهم  ون��غ��ر���س 
�أنف�سهم،  يف  بثقتهم  �أقوياء  ليكونو�  و�لختاف 
�ختاف  قبول  على  �لأق��در  هو  �لقوي  فالإن�سان 
جمتمع  �أي  ُيعلي  فعندما  معه،  و�لتعاي�س  �لآخ��ر 
تاحمهم  لأف����ر�ده  ي�سمن  ف��اإن��ه  �لقيمة،  ه��ذه 
م�ساحات  لهم  ويهيئ  تكاتفهم،  عليهم  وي�سون 
يكفل  فالت�سامح  �أف�سل،  حلياة  للتعاون  �أرح��ب 
و�ل�سكينة  �لطماأنينة  ومينحهم  �ل�سعادة  للنا�س 

ويعينهم على مو��سلة رحلة �حلياة بتفاوؤل و�أمل.

للت�سامح«  �لعاملية  »�لقمة  �نعقاد  على  وتعقيبًا 
�لتابع  للت�سامح«  �ل���دويل  »�ملعهد  نظمها  �لتي 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  محمد  »م��ب��ادر�ت  ملوؤ�س�سة 
من  �لكاملة  �ملنفعة  �سعار »حتقيق  �لعاملية« حتت 
و�لعمل  لابتكار  حيوي  جمال  و�لتعددية:  �لتنوع 
جانبًا  �سهدت  �ل�سمو:  �ساحب  ق��ال  �مل�سرتك«، 
�أوؤم��ن  �سخ�سيًا  للت�سامح«..  �لعاملية  »�لقمة  من 
�أد�ة  باأنه  و�أوؤم���ن  �إن�����س��اين..  حق  �لت�سامح  ب��اأن 
�ل�سعوب  باأن  و�أوؤم��ن  وتنموي...  ح�ساري  تطوير 
ت�ستحق  عاملية  �إن�سانية  �سعوب  هي  �ملت�سامحة 

الت�شامـــح .. وجـه االإمــارات احل�شــــاري
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اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية رئي�س وفد دولة الإمارات اإلى القمة العربية – الأوربية 
يف مدينة �شرم ال�شيخ امل�شرية، اأن الإمارات تقدم اليوم مثاًل يحتذى مل�شتقبل متفائل يقوم على الت�شامح والتعاي�س والتاآخي يحب احلياة ويعمل 

على ا�شتدامة الأمن وال�شتقرار والتقدم والنماء.

�لتي  كلمته  يف  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ونقل 
�لتي  �لقمة  �أعمال  �نعقاد  �أثناء  على �حل�سور  وزعت 
و�أختتمت حتيات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
لهذ�  "حفظه �هلل" ومتنياته  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 

�لجتماع بالنجاح و�لتوفيق.

�لتي  �ملثمرة  للجهود  �لتقدير  بالغ  عن  �سموه  و�أعرب 
�ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �مل�سري  �لرئي�س  فخامة  بذلها 
�لد�عم  �لأول  �لأورب��ي  �لعربي  �لقمة  موؤمتر  عقد  يف 
�لحت��اد  ودول  �لعربية  �ل��دول  بني  �لعاقات  مل�سرية 
�أعلى  �إلى م�ستويات  �لأوربي �لتي نتطلع لارتقاء بها 

من �لتعاون و�لتن�سيق ملو�جهة �لتحديات �مل�سرتكة.

بابا  فرن�سي�س  �لبابا  قد��سة  زيارة  �إلى  �سموه  و�أ�سار 
ف�سيلة  ولقائه  �لإم��ار�ت  لدولة  �لكاثوليكية  �لكني�سة 
�لأزه��ر  �سيخ  �لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لأك��ر  �لإم���ام 
تاريخية  منا�سبة  يف  م��وؤخ��رً�  �أبوظبي  يف  �ل�سريف 
��ستهدف  �ل��ذي  �لإن�سانية  �لأخ���وة  لقاء  جانب  �إل��ى 
و�لتعاي�س  �لديني  و�حلو�ر  و�لتفاهم  �لت�سامح  تعميق 
�حل�ساري لترهن دولة �لإمار�ت على �سعيها من �أجل 
م�ستقبل �أف�سل للب�سرية خال من �لتطرف و�لإرهاب.

و�أ�ساف: "ترتبط دولة �لإمار�ت بعاقات �قت�سادية 
�لأوروب��ي  �لحت��اد  دول  تعتر  حيث  و��سعة  وجتارية 
�ل�سريك �لتجاري �لأول لها كما �أن هناك ��ستثمار�ت 
هذه  وم��ع  كافة  �مل��ج��الت  يف  �جلانبني  ب��ني  �سخمة 
�لفر�س  من  �ملزيد  هناك  �أن  ن��رى  �أننا  �إل  �لعاقة 
�ل�ستفادة  ميكن  �جلانبني  يف  �لناجحة  و�لتجارب 

منها و��ستثمارها ب�سكل �أف�سل".

و�أ�سار �سموه �إلى �أن �أبرز �لتحديات �مل�سرتكة �نت�سار 
�ل��ت��ط��رف و�لإره����اب �ل���ذي ل ي���ز�ل م��اث��ًا بالرغم 
د�ع�س  تنظيم  �سد  حتققت  �لتي  �لنت�سار�ت  من 
على  مو�جهته  يف  �ل�ستمر�ر  على  م�سددً�  �لإرهابي، 

�لأ�سعدة كافة مبا يف ذلك جتفيف م�سادره و م�سادر 
متويله.

لكافة  �إد�نتنا  �ملنر  ه��ذ�  من  نوؤكد  �إذ  "و�إننا  وق��ال 
م�سدرها  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�س  �لإره��اب��ي��ة  �لأع���م���ال 
وم��رر�ت��ه��ا ف��اإن��ن��ا نثمن ج��ه��ود �لحت����اد �لأوروب����ي 
على  و�لإ�سر�ر  �لإره��اب  محاربة  يف  �لأع�ساء  ودوله 

هزميته".

با�ستعادة  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وط��ال��ب 
جزرها  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �سيادة 
�لثاث �ملحتلة من قبل �إير�ن )طنب �لكرى – طنب 
�إي��ر�ن  مع  �ل��ن��ز�ع  ه��ذ�  وح��ل  و�أبومو�سى(  �ل�سغرى 
�أو  �ملبا�سرة  �ملفاو�سات  خال  من  �ل�سلمية  بالطرق 

�لحتكام �إلى محكمة �لعدل �لدولية وفقًا ملا تق�سي به 
�ل�سرعية �لدولية.

تعنت  �إل��ى  و�أ�سار  �ليمنية  �لأزم��ة  �سموه  و��ستعر�س 
جهود  تقو�س  �لتي  �ملتو��سلة  و�نتهاكاتهم  �حلوثيني 
�ملرجعيات  على  مبني  �لأزم��ة  لهذه  حل  �إلى  �لتو�سل 
�لتنفيذية  و�آلياتها  �خلليجية  �ملبادرة  وهي  �لثاث 
وقر�ر�ت جمل�س  �ل�سامل  �لوطني  �حلو�ر  ومخرجات 
�لأمن �لدولية ذ�ت �ل�سلة وبالأخ�س �لقر�ر 2216.

�أن حتالف دعم  �لفجرية  �ل�سمو حاكم  و�أكد �ساحب 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �ليمن  يف  �ل�سرعية 
�أكد �أن �ملخرج من �لأزمة �ليمنية هو �لتو�سل �إلى حل 

�سيا�سي من خال جهود �لأمم �ملتحدة.

حمد ال�شرقي لقمة �شرم ال�شيخ:

االإمــــارات مثـــال للت�شامــح والتعايــ�س والـتاآخي
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التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
لإمارة اأبوظبي، اأن دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
م�شتمرة يف تر�شيخ مقومات التنمية ال�شاملة التي ل تقت�شر على جانب دون غريه واإمنا ت�شري بالتوازي يف خمتلف اجلوانب القت�شادية 

والجتماعية وال�شيا�شية والثقافية.

�ملجل�س  يف  �جل��دد  �لأع�ساء  �أد�ء  لدى  ذلك  جاء 
بح�سور  �سموه،  �أم��ام  �لقانونية  �ليمني  �لتنفيذي 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  هز�ع  �ل�سيخ  �سمو 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي. فقد �أدى �ليمني 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  محمد  بن  خالد  �ل�سيخ  �سمو 
ومعايل �للو�ء فار�س خلف �ملزروعي �لقائد �لعام 
ل�سرطة �أبوظبي، ومعايل �سارة عو�س عي�سى م�سلم 

رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة.

�آل  ز�ي��د  بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أك��د 
منظومة  تطوير  مو��سلة  �ملنا�سبة،  بهذه  نهيان 
�لعمل �حلكومي يف �لإمارة وتعزيز �لقيم �ملوؤ�س�سية 
و�لإبد�ع  و�لبتكار  �ملتميز  �لأد�ء  على  ترتكز  �لتي 
مو�سحًا  �ل��و�ح��د،  �لفريق  ب��روح  و�لعمل  و�مل��رون��ة 
�حلكومية  �لإد�ر�ت  و�أنظمة  ب��الأد�ء  �لرتقاء  �أن 
يعد  �لتناف�سية  م�ستويات  �أعلى  �إل��ى  وتطويرها 
�أولوية يف حتقيق روؤية �لإمارة و�لإ�سهام يف �سرعة 

�إجناز �لأهد�ف �ملرجوة يف مختلف �ملجالت.

حكرً�  لي�سا  و�لتطور  �لتقدم  �أن  �سموه  و�أ���س��اف 
�ل��دول  جلميع  ح��ق  هما  و�إمن���ا  بعينها،  دول  على 
�ل�سادقة  و�لعزمية  �لقوية  �لإر�دة  �متلكت  متى 
�أبنائها  بقدر�ت  و�آمنت  و�ملعرفة  بالعلم  وت�سلحت 

و��ستثمرت فيهم.

وقال �سموه: »ن�سعى �إلى حتقيق نقلة ��ستثنائية يف 
�لدو�ئر  تقدمها  �لتي  و�خلدمات  �حلكومي  �لعمل 
�إلى  لدفع عجلة �لنمو و�لتقدم يف �لإمارة، و�سوًل 

و�لتناف�سية  �لتنمية  موؤ�سر�ت  يف  �ملتقدمة  �ملر�كز 

يف �لعامل«.

�جل��دد  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�����س��اء  �سموه  وه��ن��اأ 

�إي��اه��ا  �أول��ت��ه��م  �ل��ت��ي  �لثقة  �أب��وظ��ب��ي على  لإم���ارة 

و�لعمل  مهامهم  يف  �لتوفيق  لهم  متمنيًا  �لقيادة، 

�لتنموية  �لأه��د�ف  حتقيق  �أجل  من  �لفريق  بروح 

�ملن�سودة.

�ل�سابقني  لاأع�ساء  �سكره  عن  �سموه  �أع��رب  كما 

على ما بذلوه من جهود، خال فرتة ع�سويتهم يف 

�ملجل�س، �أ�سهمت يف دعم م�سرية �لتقدم يف �لإمارة.

حممد بن زايد: 
االإمارات بقيادة خليفة تر�شخ مقومات التنمية ال�شاملة



اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية رئي�س وفد دولة الإمارات اإلى القمة العربية – الأوربية 
يف مدينة �شرم ال�شيخ امل�شرية، اأن الإمارات تقدم اليوم مثاًل يحتذى مل�شتقبل متفائل يقوم على الت�شامح والتعاي�س والتاآخي يحب احلياة ويعمل 

على ا�شتدامة الأمن وال�شتقرار والتقدم والنماء.

�لتي  كلمته  يف  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ونقل 
�لتي  �لقمة  �أعمال  �نعقاد  �أثناء  على �حل�سور  وزعت 
و�أختتمت حتيات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
لهذ�  "حفظه �هلل" ومتنياته  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 

�لجتماع بالنجاح و�لتوفيق.

�لتي  �ملثمرة  للجهود  �لتقدير  بالغ  عن  �سموه  و�أعرب 
�ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �مل�سري  �لرئي�س  فخامة  بذلها 
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�لحتكام �إلى محكمة �لعدل �لدولية وفقًا ملا تق�سي به 
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جهود  تقو�س  �لتي  �ملتو��سلة  و�نتهاكاتهم  �حلوثيني 
�ملرجعيات  على  مبني  �لأزم��ة  لهذه  حل  �إلى  �لتو�سل 
�لتنفيذية  و�آلياتها  �خلليجية  �ملبادرة  وهي  �لثاث 
وقر�ر�ت جمل�س  �ل�سامل  �لوطني  �حلو�ر  ومخرجات 
�لأمن �لدولية ذ�ت �ل�سلة وبالأخ�س �لقر�ر 2216.

�أن حتالف دعم  �لفجرية  �ل�سمو حاكم  و�أكد �ساحب 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �ليمن  يف  �ل�سرعية 
�أكد �أن �ملخرج من �لأزمة �ليمنية هو �لتو�سل �إلى حل 

�سيا�سي من خال جهود �لأمم �ملتحدة.

حمد ال�شرقي لقمة �شرم ال�شيخ:

االإمــــارات مثـــال للت�شامــح والتعايــ�س والـتاآخي
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التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
لإمارة اأبوظبي، اأن دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
م�شتمرة يف تر�شيخ مقومات التنمية ال�شاملة التي ل تقت�شر على جانب دون غريه واإمنا ت�شري بالتوازي يف خمتلف اجلوانب القت�شادية 

والجتماعية وال�شيا�شية والثقافية.

�ملجل�س  يف  �جل��دد  �لأع�ساء  �أد�ء  لدى  ذلك  جاء 
بح�سور  �سموه،  �أم��ام  �لقانونية  �ليمني  �لتنفيذي 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  هز�ع  �ل�سيخ  �سمو 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي. فقد �أدى �ليمني 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  محمد  بن  خالد  �ل�سيخ  �سمو 
ومعايل �للو�ء فار�س خلف �ملزروعي �لقائد �لعام 
ل�سرطة �أبوظبي، ومعايل �سارة عو�س عي�سى م�سلم 

رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة.

�آل  ز�ي��د  بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أك��د 
منظومة  تطوير  مو��سلة  �ملنا�سبة،  بهذه  نهيان 
�لعمل �حلكومي يف �لإمارة وتعزيز �لقيم �ملوؤ�س�سية 
و�لإبد�ع  و�لبتكار  �ملتميز  �لأد�ء  على  ترتكز  �لتي 
مو�سحًا  �ل��و�ح��د،  �لفريق  ب��روح  و�لعمل  و�مل��رون��ة 
�حلكومية  �لإد�ر�ت  و�أنظمة  ب��الأد�ء  �لرتقاء  �أن 
يعد  �لتناف�سية  م�ستويات  �أعلى  �إل��ى  وتطويرها 
�أولوية يف حتقيق روؤية �لإمارة و�لإ�سهام يف �سرعة 

�إجناز �لأهد�ف �ملرجوة يف مختلف �ملجالت.

حكرً�  لي�سا  و�لتطور  �لتقدم  �أن  �سموه  و�أ���س��اف 
�ل��دول  جلميع  ح��ق  هما  و�إمن���ا  بعينها،  دول  على 
�ل�سادقة  و�لعزمية  �لقوية  �لإر�دة  �متلكت  متى 
�أبنائها  بقدر�ت  و�آمنت  و�ملعرفة  بالعلم  وت�سلحت 

و��ستثمرت فيهم.

وقال �سموه: »ن�سعى �إلى حتقيق نقلة ��ستثنائية يف 
�لدو�ئر  تقدمها  �لتي  و�خلدمات  �حلكومي  �لعمل 
�إلى  لدفع عجلة �لنمو و�لتقدم يف �لإمارة، و�سوًل 

و�لتناف�سية  �لتنمية  موؤ�سر�ت  يف  �ملتقدمة  �ملر�كز 

يف �لعامل«.

�جل��دد  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�����س��اء  �سموه  وه��ن��اأ 

�إي��اه��ا  �أول��ت��ه��م  �ل��ت��ي  �لثقة  �أب��وظ��ب��ي على  لإم���ارة 

و�لعمل  مهامهم  يف  �لتوفيق  لهم  متمنيًا  �لقيادة، 

�لتنموية  �لأه��د�ف  حتقيق  �أجل  من  �لفريق  بروح 

�ملن�سودة.

�ل�سابقني  لاأع�ساء  �سكره  عن  �سموه  �أع��رب  كما 

على ما بذلوه من جهود، خال فرتة ع�سويتهم يف 

�ملجل�س، �أ�سهمت يف دعم م�سرية �لتقدم يف �لإمارة.

حممد بن زايد: 
االإمارات بقيادة خليفة تر�شخ مقومات التنمية ال�شاملة
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حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  قال 
بن حممد ال�شرقي ويل عهد اإمارة 
حماة  هم  ال�شباب  اإن  الفجرية 
منجزات الوطن، وبناة م�شتقبله، 
ومتــكــيــنــهــم يــفــتــح الآفـــــاق نحو 
الإجنـــازات  و�شناعة  امل�شتقبل 
اجلديدة لوطنهم، وال�شتثمار يف 
وتطوير  مهاراتهم  و�شقل  تطوير 
هو  طاقتهم  واإطـــالق  قــدراتــهــم 
التنمية  موا�شلة  ل�شمان  م�شار 
اإلى حتقيق طموحاتنا  والو�شول 
ال�شري  يف  و�شعبنا  قيادتنا  واآمــال 
على  املراتب  اأف�شل  نحو  بثبات 

م�شتوى العامل.

بال�سباب  »�له��ت��م��ام  ���س��م��وه  �أ���س��اف 
ورعايتهم من �لأ�س�س �لتي قامت عليها 
توجيهات  نهج يف  �لإم��ار�ت، فهو  دولة 
�إمي��ان��ه��ا  يعك�س  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
قدر�تهم  يف  و�لثقة  ب��دوره��م  �لر��سخ 
�لبناء  عملية  مو��سلة  يف  وم�ساهمتهم 
ع��ر �ل��ت��وظ��ي��ف �لأم���ث���ل لإب��د�ع��ات��ه��م 
م�ستقبل  ل�سناعة   و�أفكارهم �خلاقة 
م�سرق و�أكرث �زدهارً� ملجتمعنا ودولتنا 

و�أجيالنا و�لقادمة«.

و�أ�سار �سموه �إلى حر�س �ساحب �ل�سمو 
ع�سو  �ل�سرقي  محمد  بن  حمد  �ل�سيخ 
على  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�سباب  لتمكني  �ملائمة  �لبيئة  �إيجاد 

وحتفيزهم.

�ملوؤ�س�سة  �إع���ان  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
�لأم��ريي  و�ل��دي��و�ن  لل�سباب  �لحتادية 
�ل���دورة  ت�سكيل  ع��ن  �لفجرية  لإم���ارة 
لل�سباب،  �ل��ف��ج��رية  ملجل�س  �ل��ث��ال��ث��ة 

و�ملكّون  من �سبعة �أع�ساء.

حممد بن حمد ال�شرقي :

 ال�شباب هم حماة منجزات الوطن وبناة م�شتقبله
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للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  رئي�س  وتقرير 
�لأمنية عن �أعمال �جلامعة بني دورتي �ملجل�س 

�ل� 35 و�ل� 36.

مناق�سة  �ل�����دورة  �أع���م���ال  ج����دول  وت�����س��م��ن 
لا�سرت�تيجية  تا�سعة  مرحلية  خطة  م�سروع 
�مل�سروع  غ��ري  �ل�ستعمال  ملكافحة  �لعربية 
خطة  وم�سروع  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  للمخدر�ت 
مرحلية ثامنة لا�سرت�تيجية �لعربية ملكافحة 
�لإرهاب، بالإ�سافة �إلى م�سروع خطة مرحلية 
للحماية  �ل��ع��رب��ي��ة  لا�سرت�تيجية  خام�سة 

�ملدنية )�لدفاع �ملدين(.

�ل�سادرة  �لتو�سيات  �أي�سا  �ل��دورة  وناق�ست 
�نعقدت  �لتي  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  عن 
 ،2018 عام  خال  �لعامة  �لأمانة  نطاق  يف 
�لهيئات  م��ع  �مل�سرتكة  �لجتماعات  ونتائج 
�إ�سافة   ،2018 و�لدولية خال عام  �لعربية 

�إلى عدد من �ملو��سيع �لأخرى �ملهمة.

قام �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية بجولة �سملت عدد من �أجنحة 
�ل�سركات �لوطنية و�لعاملية �مل�ساركة يف معر�س �لدفاع �لدويل 

�لول. يومه  " يف   2019 "�آيدك�س 

�أجهزة  من  �ل�سركات  تعر�سه  ما  �أح��دث  على  �سموه  و�ّطلع 
عما  �لعار�سني  من  موجز  ل�سرح  و��ستمع  متطورة  ومعد�ت 
ومبتكر�ت  تقنيات  من  و�ملبتكرة  �ملطورة  م�ساريعها  به  تتميز 
قطاع  �إليه  تو�سلت  ما  و�أخر  �لع�سكري  �لت�سنيع  جمالت  يف 

�ل�سناعات �لدفاعية من تكنولوجيا ومعد�ت متطورة.

وتبادل �سموه �لأحاديث مع �لعار�سني حول �أهم ما يقدموه من 
منتجات وتقنيات و�آليات ومعد�ت تقنية حديثة متطورة ومبتكرة يف �ملعر�س و�لتي ت�سمل �أخر ما تو�سلت �إليه �لتكنولوجيا �لع�سكرية �لتي تعتمد �لن 

على تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي و�أنظمة �ملحاكاة و�لتقنيات �ملتطورة لتخزين وحتليل �ملعلومات.

�شيف بن زايد يزور 

االأول يومه  " يف   2019 " اآيدك�س 

15

الداخلية اليوم

تراأ�س الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وفد دولة الإمارات العربية املتحدة حل�شور الدورة 

الـ 36 ملجل�س وزراء الداخلية العرب التي انعقدت يف مقر الأمانة العامة للمجل�س بتون�س برعاية فخامة الرئي�س التون�شي الباجي قائد ال�شب�شي.

�لد�خلية يف  وزر�ء  �لدورة  �أعمال  و�سارك يف 
وممثلني  رفيعة،  �أمنية  ووفود  �لعربية،  �لدول 
جل��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، و�حت����اد �مل��غ��رب 
ل����دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  �ل��ع��رب��ي، وجم��ل�����س 
�لأحمر  للهال  �لعربية  و�ملنظمة  �لعربية، 
لل�سرطة  �لدولية  و�ل�سليب �لأحمر، و�ملنظمة 
�لدولية  و�ملنظمة  "�لإنرتبول"،  �جلنائية 
للحماية �ملدنية و�لدفاع �ملدين،  مكتب �لأمم 
�لأمم  ومكتب  �لإره�����اب،  ملكافحة  �مل��ت��ح��دة 

�ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية، و م�سروع 
�لأو���س��ط  �ل�سرق  ملنطقة  �لإره���اب  مكافحة 
و�سمال �فريقيا، وجامعة نايف �لعربية للعلوم 

�لأمنية و�لحتاد �لريا�سي �لعربي لل�سرطة.

�لد�خلية  ل��وزي��ر  بكلمة  �ل����دورة  و�ف��ت��ت��ح��ت 
وزير  حت��دث  ثم  �ل��ف��ور�ت��ي،  ه�سام  �لتون�سي 
ملجل�س  �لفخري  و�لرئي�س  �ل�سعودي  �لد�خلية 
بن  �لأمري عبد�لعزيز  �لعرب  �لد�خلية  وزر�ء 

ثم  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  نايف  بن  �سعود 
�لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو 
�لغيط و�لأمني �لعام للمجل�س �لدكتور محمد 

بن علي كومان.

�ملهمة  �ملو��سيع  من  ع��دد�  �ل���دورة  وناق�ست 
تقرير  بينها  من  �لأعمال  ج��دول  يف  �ملدرجة 
�لأم��ان��ة  �أع��م��ال  للمجل�س ع��ن  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
 ،36 و�ل���   35 �ل���  �ملجل�س  دورت��ي  بني  �لعامة 

�شيف بن زايد يرتاأ�س وفد الدولة الجتماعات جمل�س 
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للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  رئي�س  وتقرير 
�لأمنية عن �أعمال �جلامعة بني دورتي �ملجل�س 

�ل� 35 و�ل� 36.

مناق�سة  �ل�����دورة  �أع���م���ال  ج����دول  وت�����س��م��ن 
لا�سرت�تيجية  تا�سعة  مرحلية  خطة  م�سروع 
�مل�سروع  غ��ري  �ل�ستعمال  ملكافحة  �لعربية 
خطة  وم�سروع  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  للمخدر�ت 
مرحلية ثامنة لا�سرت�تيجية �لعربية ملكافحة 
�لإرهاب، بالإ�سافة �إلى م�سروع خطة مرحلية 
للحماية  �ل��ع��رب��ي��ة  لا�سرت�تيجية  خام�سة 

�ملدنية )�لدفاع �ملدين(.

�ل�سادرة  �لتو�سيات  �أي�سا  �ل��دورة  وناق�ست 
�نعقدت  �لتي  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  عن 
 ،2018 عام  خال  �لعامة  �لأمانة  نطاق  يف 
�لهيئات  م��ع  �مل�سرتكة  �لجتماعات  ونتائج 
�إ�سافة   ،2018 و�لدولية خال عام  �لعربية 

�إلى عدد من �ملو��سيع �لأخرى �ملهمة.

قام �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية بجولة �سملت عدد من �أجنحة 
�ل�سركات �لوطنية و�لعاملية �مل�ساركة يف معر�س �لدفاع �لدويل 

�لول. يومه  " يف   2019 "�آيدك�س 

�أجهزة  من  �ل�سركات  تعر�سه  ما  �أح��دث  على  �سموه  و�ّطلع 
عما  �لعار�سني  من  موجز  ل�سرح  و��ستمع  متطورة  ومعد�ت 
ومبتكر�ت  تقنيات  من  و�ملبتكرة  �ملطورة  م�ساريعها  به  تتميز 
قطاع  �إليه  تو�سلت  ما  و�أخر  �لع�سكري  �لت�سنيع  جمالت  يف 

�ل�سناعات �لدفاعية من تكنولوجيا ومعد�ت متطورة.

وتبادل �سموه �لأحاديث مع �لعار�سني حول �أهم ما يقدموه من 
منتجات وتقنيات و�آليات ومعد�ت تقنية حديثة متطورة ومبتكرة يف �ملعر�س و�لتي ت�سمل �أخر ما تو�سلت �إليه �لتكنولوجيا �لع�سكرية �لتي تعتمد �لن 

على تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي و�أنظمة �ملحاكاة و�لتقنيات �ملتطورة لتخزين وحتليل �ملعلومات.

�شيف بن زايد يزور 

االأول يومه  " يف   2019 " اآيدك�س 
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تراأ�س الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وفد دولة الإمارات العربية املتحدة حل�شور الدورة 

الـ 36 ملجل�س وزراء الداخلية العرب التي انعقدت يف مقر الأمانة العامة للمجل�س بتون�س برعاية فخامة الرئي�س التون�شي الباجي قائد ال�شب�شي.

�لد�خلية يف  وزر�ء  �لدورة  �أعمال  و�سارك يف 
وممثلني  رفيعة،  �أمنية  ووفود  �لعربية،  �لدول 
جل��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، و�حت����اد �مل��غ��رب 
ل����دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  �ل��ع��رب��ي، وجم��ل�����س 
�لأحمر  للهال  �لعربية  و�ملنظمة  �لعربية، 
لل�سرطة  �لدولية  و�ل�سليب �لأحمر، و�ملنظمة 
�لدولية  و�ملنظمة  "�لإنرتبول"،  �جلنائية 
للحماية �ملدنية و�لدفاع �ملدين،  مكتب �لأمم 
�لأمم  ومكتب  �لإره�����اب،  ملكافحة  �مل��ت��ح��دة 

�ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية، و م�سروع 
�لأو���س��ط  �ل�سرق  ملنطقة  �لإره���اب  مكافحة 
و�سمال �فريقيا، وجامعة نايف �لعربية للعلوم 

�لأمنية و�لحتاد �لريا�سي �لعربي لل�سرطة.

�لد�خلية  ل��وزي��ر  بكلمة  �ل����دورة  و�ف��ت��ت��ح��ت 
وزير  حت��دث  ثم  �ل��ف��ور�ت��ي،  ه�سام  �لتون�سي 
ملجل�س  �لفخري  و�لرئي�س  �ل�سعودي  �لد�خلية 
بن  �لأمري عبد�لعزيز  �لعرب  �لد�خلية  وزر�ء 

ثم  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  نايف  بن  �سعود 
�لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو 
�لغيط و�لأمني �لعام للمجل�س �لدكتور محمد 

بن علي كومان.

�ملهمة  �ملو��سيع  من  ع��دد�  �ل���دورة  وناق�ست 
تقرير  بينها  من  �لأعمال  ج��دول  يف  �ملدرجة 
�لأم��ان��ة  �أع��م��ال  للمجل�س ع��ن  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
 ،36 و�ل���   35 �ل���  �ملجل�س  دورت��ي  بني  �لعامة 

�شيف بن زايد يرتاأ�س وفد الدولة الجتماعات جمل�س 
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�لد�خلية  ب��وز�رة  �لطفل  حماية  مركز  ��ساد 
بقر�ر �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
�لحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�س �لأعلى 
ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة  و�لطفولة  لاأمومة 
�لتنمية �لأ�سرية باإن�ساء جائزة �ملجل�س �لأعلى 
يف  �لتنمر  م��ن  للوقاية  و�لطفولة  ل��اأم��وم��ة 

�ملد�ر�س.

�سمو  مبادر�ت  ب��اأن  له،  بيان  يف  �ملركز  و�أك��د 
�لإمار�ت"  "�أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
تعزز جهود حماية �لطفال وتعمل على توفري 
بال�سكل  لتن�سئتهم  �مل�ستقرة  �لآم��ن��ة  �لبيئة 
مثل  وج��ود  �أن  �إل��ى  �لبيان  م�سريً�  �ل�سحيح، 
�حلماية  ج��ه��ود  ت�سجع  �ل��ت��ي  �جل��ائ��زة  ه��ذه 
�إيجابي  مرد  لها  خطوة  �لتنمر،  من  و�لوقاية 

كبري يف م�سرية تعزيز حماية �لطفولة.

و�أو�سح �لبيان �أن �جلائزة �سملت كل �ملعنيني 

بالوقاية من �لتنمر من موؤ�س�سات حكومية وخا�سة و�أكادميية وتربوية ، ومعلمني و�أفر�د �إلى �سمول 
حتى �لأطفال لت�سجيعهم على ر�سم خطط وحلول للم�ساكل و�لتحديات �لتي قد تو�جههم، مما 
�لإيجابية من �جلميع، مما  بامل�ساركة  �إيجابي  تاأثري  �سنع  على  وقدرتها  �جلائزة  �سمولية  يوؤكد 
�أي�سًا ينعك�س على تعزيز �لتن�سيق و�لعمل �مل�سرتك يف �سبيل حتقيق �لغاية �لأ�سا�سية من �جلائزة.

للرنامج  ��ستمر�رً�  تعد  �جلائزة  �أن  بالبيان،  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لطفل  حماية  مركز  و�أ�ساف 
و�ملبادر�ت �لريادية �لتي نفذتها �ملوؤ�س�سات �ملعنية بالدولة يف �سبيل �حلد من �آفة �لتنمر وتخفي�س 
ن�سبته، موؤكدً� �ملركز على تو��سل �ل�سعي بالتوعية وبالأجر�ء�ت �لازمة وبالتن�سيق �لفعال بني 
�آمن  و�سط محيط  �ل�سحيحة  للتن�سئة  �لإم��ار�ت  بيئة لأطفال  توفري  �إلى  �لأط��ر�ف و�سوًل  كافة 

يرعى �أبد�عاتهم ويقدم لهم �لدعم.

التنمر   من  للوقاية  جائزة  بت�شكيل  االإمارات  اأم  بقرار  " ي�شيد  الطفل  "حماية 

تر�أ�س �لعمي�د �لدكت�ور �س�اح عبي�د 
�ملجتم�ع  حم�اية  ع�ام  مدي�ر  �لغ�ول 
ب���وز�رة  �جلري�م�ة  م��ن  و�ل��وق�����اي��ة 
�لد�خلية �لجتماع �لتن�سيقي �لأول 
ملن�سقي ملتق�ى ��ست�سر�ف م�ستق�بل 
يف  ع��ق��د  �ل����ذي  �ملجتم�ع  ح��م�����اي��ة 
�أع�ساء عن  �ل��وز�رة، بح�سور  مقر 
�جلهات �حلكومية و�خلا�سة وعدد 

من �ل�سباط بوز�رة �لد�خلية.

�أه�م  مناق�س�ة  �لجتماع  خ��ال  مت 
�لتحدي�ات  حل�سر  �ل�ستعد�د�ت 

الداخلية تناق�س ا�شت�شراف امل�شتقبـل يف جماالت حمـاية املجتمـع

و�لق�س�اي�ا �ملجتمعي�ة ح�س�ب �لفئ�ات �مل�ستهدف�ة ع�لى �مل�ست�وى �لحتادي للتح�سري و�ل�ستعد�د لتنظيم 
ملتق�ى ��ست�سر�ف حم�اي�ة �ملجتم�ع وذلك للخروج مبقرتحات ملبادر�ت و م�ساريع تتعلق بحماية �ملجتمع 

و �لوقاية من �جلرمية.
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�أعلنت وز�رة �لد�خلية، عن ت�سكيل فريقها لرنامج �لتحول �لرقمي 
�حلارثي،  ح�سني  �ملهند�س  �لعميد  برئا�سة  �ل�سطناعي،  و�ل��ذك��اء 

�ملدير �لعام للخدمات �لإلكرتونية و�لت�سالت. 

وت�سكل �لفريق من خر�ء من كل قطاعات �لوز�رة و�إد�ر�تها، و�سكل 
�لرقمي  للتحول  متكاملة  ��سرت�تيجية  بتطوير  مكلف  تنفيذي  مكتب 
وتطوير  �مل�ستقبلية  �لطريق  خريطة  وحتديث  �ل�سطناعي،  و�لذكاء 
�ملعنية،  �جلهات  مع  بالتن�سيق  للم�ستقبل،  �ل���وز�رة  ��سرت�تيجيات 
لتكون متو�فقة مع �لتوجهات �ل�سرت�تيجية �حلكومية وحتقق �أهد�ف 
�ملهمة  و�لق�سايا  �ملحاور  �أد�ء  لقيا�س  موؤ�سر�ت  حتديد  مع  �ل��وز�رة، 
�ملقرتحة، وحتديد �جلهة �مل�سوؤولة عن كل موؤ�سر، بالتعاون مع �إد�رة 

�حلوكمة.

�لعامة  �لقياد�ت  من  م�ساندة  فرعية  فرق  ت�سكيل  �لقر�ر  ويت�سمن 
�لدر��سات  �إع��د�د  تتولى  �لعامة،  و�لإد�ر�ت  و�لقطاعات  لل�سرطة، 
�لازمة بتقييم �لو�سع �حلايل للعمليات و�خلدمات وتوثيقها، ونتائج 
موؤ�سر�ت �لأد�ء لقيا�س �لكفاءة و�لفاعلية وتطبيق معايري وموؤ�سر�ت 

�لتحول و�لن�سج �لرقمي.

و�أو�سح �لعميد �حلارثي، �أن �لفريق يعتمد قائمة �خلدمات و�لعمليات 

بالتن�شيق مع االإدارات العامة املعنية يف الدولة

»الداخلية« ت�شكل فريقها لربنامج التحول الرقمي

�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  و�أدو�ت  �إط��اق��ه��ا،  وق��ن��و�ت  �لرقمي  للتحول  �لقابلة 
ملوؤ�سر�ت  �لعام  �لإطار  و�عتماد  ��ستخد�مها،  ميكن  �لتي  �لنا�سئة  و�لتقنيات 

قيا�س �أد�ء هذه �خلدمات و�لعمليات وفاعليتها.

�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �حلوكمة،  �إد�رة  مدير  �ل�سمري،  في�سل  �لعقيد  و�أ���س��ار 
��سرت�تيجية  تطوير  يف  �مل�ساركة  �سيتولى  �لتنفيذي  �ملكتب  �أن  �إلى  للرنامج، 
متكاملة للتحول �لرقمي و�لذكاء �ل�سطناعي، بدر��سة �لتطور�ت و�لجتاهات 
�مل�ستقبلية وحتليل مدى تاأثريها يف �ملجالت �ملرتبطة بعمل �لوز�رة، و�قرت�ح 

نظرة م�ستقبلية ل�ستخد�مات �لتقنيات �لنا�سئة. 

مكتبه  يف  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�سعفار  عبد�هلل  �سيف  �لفريق  �أطلق 
وز�رة  ملنت�سبي  �لوطني  و�ل��ولء  �لوطنية  �لروح  تعزيز  مبادرة  موؤخر� 
�لر�سائل  طريق  عن  بالدولة،  لل�سرطة  �لعامة  و�لقياد�ت  �لد�خلية، 
�لن�سية �لق�سرية وذلك باإ�سر�ف �إد�رة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 
بالقو�ت  و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  هيئة  مع  بالتعاون  �لحتادية 

�مل�سلحة، و�لقياد�ت �لعامة لل�سرطة بالدولة.

تهدف �ملبادرة �إلى تعزيز �حل�س �لأمني لدى منت�سبي �لوز�رة وتر�سخ 
�ملو�طنة  مفهوم  وتعزيز  لديهم،  و�لت�سحية  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  قيم 
دورهم  وتفعيل  و�أهد�فها  �لدولة  بروؤية  ربطهم  خال  من  �ل�ساحلة 
وقطاعاتها  �لوز�رة  منت�سبي  نفو�س  يف  �لنتماء  روح  وتعميق  باملجتمع 

�ملختلفة .

ال�شعفار يطلق مبادرة تعزيز الروح الوطنية ملنت�شبي الداخلية
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�لد�خلية  ب��وز�رة  �لطفل  حماية  مركز  ��ساد 
بقر�ر �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
�لحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�س �لأعلى 
ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة  و�لطفولة  لاأمومة 
�لتنمية �لأ�سرية باإن�ساء جائزة �ملجل�س �لأعلى 
يف  �لتنمر  م��ن  للوقاية  و�لطفولة  ل��اأم��وم��ة 

�ملد�ر�س.

�سمو  مبادر�ت  ب��اأن  له،  بيان  يف  �ملركز  و�أك��د 
�لإمار�ت"  "�أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
تعزز جهود حماية �لطفال وتعمل على توفري 
بال�سكل  لتن�سئتهم  �مل�ستقرة  �لآم��ن��ة  �لبيئة 
مثل  وج��ود  �أن  �إل��ى  �لبيان  م�سريً�  �ل�سحيح، 
�حلماية  ج��ه��ود  ت�سجع  �ل��ت��ي  �جل��ائ��زة  ه��ذه 
�إيجابي  مرد  لها  خطوة  �لتنمر،  من  و�لوقاية 

كبري يف م�سرية تعزيز حماية �لطفولة.

و�أو�سح �لبيان �أن �جلائزة �سملت كل �ملعنيني 

بالوقاية من �لتنمر من موؤ�س�سات حكومية وخا�سة و�أكادميية وتربوية ، ومعلمني و�أفر�د �إلى �سمول 
حتى �لأطفال لت�سجيعهم على ر�سم خطط وحلول للم�ساكل و�لتحديات �لتي قد تو�جههم، مما 
�لإيجابية من �جلميع، مما  بامل�ساركة  �إيجابي  تاأثري  �سنع  على  وقدرتها  �جلائزة  �سمولية  يوؤكد 
�أي�سًا ينعك�س على تعزيز �لتن�سيق و�لعمل �مل�سرتك يف �سبيل حتقيق �لغاية �لأ�سا�سية من �جلائزة.

للرنامج  ��ستمر�رً�  تعد  �جلائزة  �أن  بالبيان،  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لطفل  حماية  مركز  و�أ�ساف 
و�ملبادر�ت �لريادية �لتي نفذتها �ملوؤ�س�سات �ملعنية بالدولة يف �سبيل �حلد من �آفة �لتنمر وتخفي�س 
ن�سبته، موؤكدً� �ملركز على تو��سل �ل�سعي بالتوعية وبالأجر�ء�ت �لازمة وبالتن�سيق �لفعال بني 
�آمن  و�سط محيط  �ل�سحيحة  للتن�سئة  �لإم��ار�ت  بيئة لأطفال  توفري  �إلى  �لأط��ر�ف و�سوًل  كافة 

يرعى �أبد�عاتهم ويقدم لهم �لدعم.

التنمر   من  للوقاية  جائزة  بت�شكيل  االإمارات  اأم  بقرار  " ي�شيد  الطفل  "حماية 

تر�أ�س �لعمي�د �لدكت�ور �س�اح عبي�د 
�ملجتم�ع  حم�اية  ع�ام  مدي�ر  �لغ�ول 
ب���وز�رة  �جلري�م�ة  م��ن  و�ل��وق�����اي��ة 
�لد�خلية �لجتماع �لتن�سيقي �لأول 
ملن�سقي ملتق�ى ��ست�سر�ف م�ستق�بل 
يف  ع��ق��د  �ل����ذي  �ملجتم�ع  ح��م�����اي��ة 
�أع�ساء عن  �ل��وز�رة، بح�سور  مقر 
�جلهات �حلكومية و�خلا�سة وعدد 

من �ل�سباط بوز�رة �لد�خلية.

�أه�م  مناق�س�ة  �لجتماع  خ��ال  مت 
�لتحدي�ات  حل�سر  �ل�ستعد�د�ت 

الداخلية تناق�س ا�شت�شراف امل�شتقبـل يف جماالت حمـاية املجتمـع

و�لق�س�اي�ا �ملجتمعي�ة ح�س�ب �لفئ�ات �مل�ستهدف�ة ع�لى �مل�ست�وى �لحتادي للتح�سري و�ل�ستعد�د لتنظيم 
ملتق�ى ��ست�سر�ف حم�اي�ة �ملجتم�ع وذلك للخروج مبقرتحات ملبادر�ت و م�ساريع تتعلق بحماية �ملجتمع 

و �لوقاية من �جلرمية.
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�أعلنت وز�رة �لد�خلية، عن ت�سكيل فريقها لرنامج �لتحول �لرقمي 
�حلارثي،  ح�سني  �ملهند�س  �لعميد  برئا�سة  �ل�سطناعي،  و�ل��ذك��اء 

�ملدير �لعام للخدمات �لإلكرتونية و�لت�سالت. 

وت�سكل �لفريق من خر�ء من كل قطاعات �لوز�رة و�إد�ر�تها، و�سكل 
�لرقمي  للتحول  متكاملة  ��سرت�تيجية  بتطوير  مكلف  تنفيذي  مكتب 
وتطوير  �مل�ستقبلية  �لطريق  خريطة  وحتديث  �ل�سطناعي،  و�لذكاء 
�ملعنية،  �جلهات  مع  بالتن�سيق  للم�ستقبل،  �ل���وز�رة  ��سرت�تيجيات 
لتكون متو�فقة مع �لتوجهات �ل�سرت�تيجية �حلكومية وحتقق �أهد�ف 
�ملهمة  و�لق�سايا  �ملحاور  �أد�ء  لقيا�س  موؤ�سر�ت  حتديد  مع  �ل��وز�رة، 
�ملقرتحة، وحتديد �جلهة �مل�سوؤولة عن كل موؤ�سر، بالتعاون مع �إد�رة 

�حلوكمة.

�لعامة  �لقياد�ت  من  م�ساندة  فرعية  فرق  ت�سكيل  �لقر�ر  ويت�سمن 
�لدر��سات  �إع��د�د  تتولى  �لعامة،  و�لإد�ر�ت  و�لقطاعات  لل�سرطة، 
�لازمة بتقييم �لو�سع �حلايل للعمليات و�خلدمات وتوثيقها، ونتائج 
موؤ�سر�ت �لأد�ء لقيا�س �لكفاءة و�لفاعلية وتطبيق معايري وموؤ�سر�ت 

�لتحول و�لن�سج �لرقمي.

و�أو�سح �لعميد �حلارثي، �أن �لفريق يعتمد قائمة �خلدمات و�لعمليات 

بالتن�شيق مع االإدارات العامة املعنية يف الدولة

»الداخلية« ت�شكل فريقها لربنامج التحول الرقمي

�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  و�أدو�ت  �إط��اق��ه��ا،  وق��ن��و�ت  �لرقمي  للتحول  �لقابلة 
ملوؤ�سر�ت  �لعام  �لإطار  و�عتماد  ��ستخد�مها،  ميكن  �لتي  �لنا�سئة  و�لتقنيات 

قيا�س �أد�ء هذه �خلدمات و�لعمليات وفاعليتها.

�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �حلوكمة،  �إد�رة  مدير  �ل�سمري،  في�سل  �لعقيد  و�أ���س��ار 
��سرت�تيجية  تطوير  يف  �مل�ساركة  �سيتولى  �لتنفيذي  �ملكتب  �أن  �إلى  للرنامج، 
متكاملة للتحول �لرقمي و�لذكاء �ل�سطناعي، بدر��سة �لتطور�ت و�لجتاهات 
�مل�ستقبلية وحتليل مدى تاأثريها يف �ملجالت �ملرتبطة بعمل �لوز�رة، و�قرت�ح 

نظرة م�ستقبلية ل�ستخد�مات �لتقنيات �لنا�سئة. 

مكتبه  يف  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�سعفار  عبد�هلل  �سيف  �لفريق  �أطلق 
وز�رة  ملنت�سبي  �لوطني  و�ل��ولء  �لوطنية  �لروح  تعزيز  مبادرة  موؤخر� 
�لر�سائل  طريق  عن  بالدولة،  لل�سرطة  �لعامة  و�لقياد�ت  �لد�خلية، 
�لن�سية �لق�سرية وذلك باإ�سر�ف �إد�رة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 
بالقو�ت  و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  هيئة  مع  بالتعاون  �لحتادية 

�مل�سلحة، و�لقياد�ت �لعامة لل�سرطة بالدولة.

تهدف �ملبادرة �إلى تعزيز �حل�س �لأمني لدى منت�سبي �لوز�رة وتر�سخ 
�ملو�طنة  مفهوم  وتعزيز  لديهم،  و�لت�سحية  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  قيم 
دورهم  وتفعيل  و�أهد�فها  �لدولة  بروؤية  ربطهم  خال  من  �ل�ساحلة 
وقطاعاتها  �لوز�رة  منت�سبي  نفو�س  يف  �لنتماء  روح  وتعميق  باملجتمع 

�ملختلفة .

ال�شعفار يطلق مبادرة تعزيز الروح الوطنية ملنت�شبي الداخلية

16



خ��ال  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ق���ال  و 
�لحتفال :" نفتخر بهذه �لنخبة �ملتميزة من 
و�أهلهم  ولذويهم  لهم  ونبارك  �لوطن  �أبناء 
هذه  يف  لانخر�ط  و��ستعد�دهم  تخرجهم 
�أجيال  خرجت  لطاملا  �لتي  �لعريقة  �ملوؤ�س�سة 
و�ملعرفة  بالعلم  �ملت�سلحني  �ل�سباب  من خرية 
و��ستعد�دهم  لقيادتهم  بالولء  لهم  و�مل�سهود 
و�لبناء  �لتنمية  م�سرية  يف  للم�ساركة  �لتام 
و�لرت��ق��اء باخلدمات  و�لأم��ان  �لأم��ن  وحفظ 
�ل�ساملة  �لنه�سة  مع  يتنا�سب  مبا  �ل�سرطية 

�لتي ت�سهدها دولة �لإمار�ت".

ز�ي��د  ب��ن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  ق��دم  و 

�أن  على  وحثهم  للخريجني  �لتهئنة  نهيان  �آل 
يكونو� مثال يحتذى .. كما قدم �سموه �لتهئنة 
تخرج  على  �لطلبة  و�أ���س��ر  لأه��ايل  و�لتقدير 

�أبنائهم وتفوقهم.

ح�سر �حلفل �سمو �ل�سيخ ذياب بن محمد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنق�ل يف �أبوظبي، 
ومعايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
وزير  �لزعابي  جمعة  �أحمد  ومعايل  �لت�سامح 
�سوؤون �ملجل�س �لأعلى لاحتاد يف وز�رة �سوؤون 
�لرئا�سة ومعايل محمد بن �سعيد �لبادي وزير 
�إبر�هيم  �لركن  و�لعميد  �ل�سابق  �لد�خلية 
�سلمان �آل خليفة رئي�س وفد مملكة �لبحرين، 

و�لعميد عبد �لعزيز بن عبد�هلل �لنهائي رئي�س 
وفد �ململكة �لعربية �ل�سعودية �إ�سافة �إلى كبار 
وع�سكريني  مدنيني  من  �لدولة  يف  �مل�سوؤولني 
�ملعتمدين  �لدبلوما�سي  �ل�سلك  و�أع�����س��اء 
�لد�خلية  وز�رة  قياد�ت  وكبار  �لدولة،  لدى 
وكبار  �لدولة،  يف  لل�سرطة  �لعامة  و�لقياد�ت 

�سباط �لقو�ت �مل�سلحة.

كلية خليفة  كما ح�سر �حلفل عدد من طلبة 
�لبحرية  �سعيد  ب��ن  ر����س��د  وك��ل��ي��ة  �جل��وي��ة 
و�أكادمييتي �سرطة دبي و�ل�سارقة على ح�سور 

حفل �لتخريج .

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة �شهد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي بح�شور �شمو ال�شيخ عي�شى بن زايد اآل نهيان والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية احتفال كلية ال�سرطة بتخريج الدفعة التا�سعة والع�سرين من مر�سحي ال�سباط ودورة اجلامعيني التا�سعة 

والع�شرين ودورة اجلامعيات الثالثة ع�شرة، والدفعة ال�شاد�شة من حملة املاج�شتري، يف مقر كلية ال�شرطة باأبوظبي.

برعايـة حممــد بن زايـد، هــزاع بن زايــد و �شـيــف 

بن زايــد يح�شــران حفــل تخريــج الدفعــة التا�شعة 

والع�شرين من كلية ال�شرطة يف اأبوظبي
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خ��ال  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ق���ال  و 
�لحتفال :" نفتخر بهذه �لنخبة �ملتميزة من 
و�أهلهم  ولذويهم  لهم  ونبارك  �لوطن  �أبناء 
هذه  يف  لانخر�ط  و��ستعد�دهم  تخرجهم 
�أجيال  خرجت  لطاملا  �لتي  �لعريقة  �ملوؤ�س�سة 
و�ملعرفة  بالعلم  �ملت�سلحني  �ل�سباب  من خرية 
و��ستعد�دهم  لقيادتهم  بالولء  لهم  و�مل�سهود 
و�لبناء  �لتنمية  م�سرية  يف  للم�ساركة  �لتام 
و�لرت��ق��اء باخلدمات  و�لأم��ان  �لأم��ن  وحفظ 
�ل�ساملة  �لنه�سة  مع  يتنا�سب  مبا  �ل�سرطية 

�لتي ت�سهدها دولة �لإمار�ت".

ز�ي��د  ب��ن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  ق��دم  و 

�أن  على  وحثهم  للخريجني  �لتهئنة  نهيان  �آل 
يكونو� مثال يحتذى .. كما قدم �سموه �لتهئنة 
تخرج  على  �لطلبة  و�أ���س��ر  لأه��ايل  و�لتقدير 

�أبنائهم وتفوقهم.

ح�سر �حلفل �سمو �ل�سيخ ذياب بن محمد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنق�ل يف �أبوظبي، 
ومعايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
وزير  �لزعابي  جمعة  �أحمد  ومعايل  �لت�سامح 
�سوؤون �ملجل�س �لأعلى لاحتاد يف وز�رة �سوؤون 
�لرئا�سة ومعايل محمد بن �سعيد �لبادي وزير 
�إبر�هيم  �لركن  و�لعميد  �ل�سابق  �لد�خلية 
�سلمان �آل خليفة رئي�س وفد مملكة �لبحرين، 

و�لعميد عبد �لعزيز بن عبد�هلل �لنهائي رئي�س 
وفد �ململكة �لعربية �ل�سعودية �إ�سافة �إلى كبار 
وع�سكريني  مدنيني  من  �لدولة  يف  �مل�سوؤولني 
�ملعتمدين  �لدبلوما�سي  �ل�سلك  و�أع�����س��اء 
�لد�خلية  وز�رة  قياد�ت  وكبار  �لدولة،  لدى 
وكبار  �لدولة،  يف  لل�سرطة  �لعامة  و�لقياد�ت 

�سباط �لقو�ت �مل�سلحة.

كلية خليفة  كما ح�سر �حلفل عدد من طلبة 
�لبحرية  �سعيد  ب��ن  ر����س��د  وك��ل��ي��ة  �جل��وي��ة 
و�أكادمييتي �سرطة دبي و�ل�سارقة على ح�سور 

حفل �لتخريج .

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة �شهد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي بح�شور �شمو ال�شيخ عي�شى بن زايد اآل نهيان والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية احتفال كلية ال�سرطة بتخريج الدفعة التا�سعة والع�سرين من مر�سحي ال�سباط ودورة اجلامعيني التا�سعة 

والع�شرين ودورة اجلامعيات الثالثة ع�شرة، والدفعة ال�شاد�شة من حملة املاج�شتري، يف مقر كلية ال�شرطة باأبوظبي.

برعايـة حممــد بن زايـد، هــزاع بن زايــد و �شـيــف 

بن زايــد يح�شــران حفــل تخريــج الدفعــة التا�شعة 

والع�شرين من كلية ال�شرطة يف اأبوظبي
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تعد خدمة »مركز �ل�سرطة يف هاتفك« �إحدى 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ري��ادي��ة، �ل��ت��ي �أت��اح��ت��ه��ا وز�رة 
ري��ادي��ة؛  خ��ط��وة  يف  للمتعاملني  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
و�أمتتة  للوز�رة،  �لرقمي  �لتحول  تعزز م�سرية 
�خلدمات؛ لت�سبح حزمة و�حدة على من�سة 
هذه  ت��اأت��ي  كما  �ل��ذك��ي��ة،  للخدمات  �ل����وز�رة 
�خلدمات  �إط���اق  مل�سرية  كمتابعة  �خل��دم��ة 
�لرقمية ب�سكل منهجي ومدرو�س؛ حيث ت�سهد 
ومرونة  �سهولة  من  لا�ستفادة  كبريً�؛  �إقباًل 
�خل��دم��ات �ل��رق��م��ي��ة �مل��ق��دم��ة؛ ع��ر تطبيق 

.»moiuae«لوز�رة �لذكي�

و�أطلقت وز�رة �لد�خلية خدمة »مركز �ل�سرطة 
مل�ستخدمي  تتيح  �لتي  �لذكية،  هاتفك«  يف 
�ملعامات  و�إنهاء  �لتو��سل،  �لذكي  تطبيقها 
�خلا�سة مبر�كز �ل�سرطة بالدولة بكل �سهولة 
وي�سر، وبطريقة مبتكرة، كما متكن �ملتعاملني 
�إلى �سل�سلة من �خلدمات �لذكية،  من �لولوج 
�خلا�سة  وب��اغ��ات��ه��م  معاماتهم  وت��ق��دمي 
�لذكي،  �لتطبيق  �ل�سرطة؛ من خال  مبر�كز 
عن  �لنظر  ب�سرف  تو�جدهم،  �أماكن  وم��ن 
موقعهم �جلغر�يف، ما يقدم خدمة ذ�ت جودة 
من  وت��ع��زز  �لإجن����از،  زم��ن  تخت�سر  عالية؛ 
م�سرية �لتحديث و�لتطوير يف �لعمل �ل�سرطي.

»مركز ال�شرطة يف هاتفك« خدمة ذكية ريادية لـ "الداخلية "

وياأتي هذ� �لتطوير �سمن م�ساعي تعزيز �خلدمات �لذكية و�ملبتكرة، �لتي تقدمها �لوز�رة �سمن 
�لذكية  �خلدمات  مب�ستويات  لارتقاء  منها؛  �ملزيد  و�بتكار  �لذكية،  �خلدمات  لأمتتة  خططها 
لوز�رة �لد�خلية، ولدولة �لإمار�ت؛ وبهدف رفع موؤ�سر�ت �ل�سعادة للمتعاملني، كما �أنها تعزز من 
يعزز  �لذي  �لأمر  �ملطبوعة،  و�لأور�ق  و�لوثائق  �مل�سافات  تخت�سر  �لوز�رة كجهة �حتادية  جهود 

جهود تقليل �لب�سمة �لكربونية، و�لوقت �مل�ستغرق لتنقلهم �أثناء طلب �خلدمة.

قيا�سية،  ب�سورة  �ملتز�يدة  �لد�خلية،  لوز�رة  �لذكية  �خلدمات  �سل�سة  �ملتميزة،  �خلدمة  وتعزز 
و�لتو�سع يف قنو�ت تقدميها؛ لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملني، وباأق�سى قدر من �جلودة؛ بحيث 
�لذكية،  و�ل�سامة  �لأمن  نحو غايات  �لوز�رة؛  ور�سالة  يتما�سى  ر�ساهم، مبا  ت�سعدهم، وحتقق 

ب�سرف �لنظر عن �ملوقع �جلغر�يف، ونوعية �ملتعامل.

رئي�س �لحتاد �لدويل لل�سيار�ت: "توفر وز�رة 
للمجتمع  حقيقية  وحماية  �سمانة  �لد�خلية 
�لقيادة  لرخ�س  تقدميها  �إن  �لإم���ار�ت���ي. 
�لدولية من خال قنو�تها �لذكية تاأكيد لبناء 
م�ساريع تخدم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
باأن تكون من طائع �لدول �ملتقدمة يف تعزيز 

�لتحول �لذكي.

كما �أو�سح باأن �إجر�ء�ت طلب رخ�سة �لقيادة 

�إ�سد�رها  ومبجرد  للغاية،  ب�سيطة  �لدولية 
تكون �ساحلة ملدة عام و�حد. وت�سكل رخ�سة 
�لقيادة �لدولية دليًا قانونيًا ل�سلطات �ملرور 
على �لطرق يف �لدول �لأجنبية على �أن �ل�سائق 
بلد  يف  �ملفعول  �سارية  قيادة  رخ�سة  يحمل 
�قامته. كما �ست�ساعد يف حمايتك وعائلتك يف 
نتيجة  للمركبة  عر�سية  �أ�سر�ر  حدوث  حالة 
�أثناء تو�جدك باخلارج، وذلك نظرً�  حلادث 

�أحكام  يف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  رخ�سة  ل��وج��ود 
ميكن  كما  �ملطلوبة،  �لقانونية  �لتاأمني  وثيقة 
فقد�ن  ح��ال  يف  تعريفية  كوثيقة  ��ستعمالها 

�لهوية �لقانونية مثل جو�ز �ل�سفر.

�لدولية  �لقيادة  رخ�سة  ب��اإن  �لإ���س��ارة  جتدر 
�لعامل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  بها  معرتف  وثيقة 
يف  للم�ساعدة  مختلفة  لغات  بع�سر  ومتاحة 

جتاوز �حلو�جز �للغوية.
م�سدر : موقع وز�رة �لد�خلية
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و قال �لعميد �ملهند�س ح�سني �أحمد �حلارثي 
مدير عام �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�سالت 
�خلدمات  جمل�س  رئي�س   - �لد�خلية  ب��وز�رة 
هذه  �إط��اق   ، �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �لذكية 
�خلدمة تتما�سى بالكامل مع مبادرة �حلكومة 
للجمهور  �خل��دم��ات  توفري  �أج��ل  من  �لذكية 
�ل�����س��اع��ة، وروؤي���ة  ك��ان��و� وع��ل��ى م���د�ر  حيثما 
�لتي تهدف لأن تكون دولة   2021 �لإم��ار�ت 
�لعامل من حيث  دول  �أف�سل  �لإم��ار�ت �سمن 
وحتقيق  و�لجتماعية،  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ملو�طني  عالية  حياة  ج��ودة 
و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر���س��ه��ا يف ب��ي��ئ��ة م��ع��ط��اءة 
عاملية  مبنية على خدمات حكومية  م�ستد�مة 

�مل�ستوى.

تعتر  �لد�خلية  وز�رة  �أن  �لعميد ح�سني  و�أكد 
�خلا�سية  ه��ذه  تطبق  �ل��ع��امل  يف  جهة  �أول 
وتاأتي  �لإمار�ت،  �سيار�ت  نادي  مع  وبالتعاون 
هذه �خلطوة ��ستكمال ل�سل�سلة جهود �لوز�رة 
يف �مل���و�ءم���ة م��ع ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات �حل��ك��وم��ة 
على  �مل�سقطة  �لأه���د�ف  وحتقيق  �لحت��ادي��ة 
�لأمن  و�لريادة يف خدمات  لارتقاء  �ل��وز�رة 

و�ل�سامة.

�ل�سمري مدير  في�سل محمد  �لعقيد  وحتدث 
جمل�س  ���س��ر  و�أم����ني  ع�سو  �حل��وك��م��ة  �إد�رة 
بان  �ل�سطناعي،  و�لذكاء  �لذكية  �خلدمات 

فعالية  لزيادة  �حلكومة  روؤي��ة  تبنت  �ل��وز�رة 
�خلدمات لإحد�ث نقلة نوعية يف كيفية تقدمي 

تلك �خلدمات.

وياأتي �إطاق هذه �خلدمة �ملقرتحة و�لتي مت 
طرها يف �أنظمة �لوز�رة �سمن �ملرحلة �لثانية 
وتعتر  �لدولية  �لرخ�سة  �إ�سد�ر  مر�حل  من 
مبوجب  مطلوبة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  رخ�سة 
�ل��ق��ان��ون يف �ل���دول ح��ول �ل��ع��امل وق��ع��ت على 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�ساأن حركة �ملرور على 
1968، مما ي�سمح  و   1949 �لطرق عامي 
حلامل رخ�سة �لقيادة �لدولية بقيادة �ل�سيارة 
يف �خلارج. ولكي تكون �سارية �ملفعول، يجب 
للمو�طنني  �لدولية  �لقيادة  رخ�سة  تكون  �أن 
محلية  قيادة  برخ�سة  م�سحوبة  و�ملقيمني 
�لإم���ار�ت  دول���ة  يف  ���س��ادرة  �ملفعول  �سارية 

�لعربية �ملتحدة.

�أن  �ل�سمري  في�سل  �لعقيد  ���س��رح  وك��م��ا 
باإتاحة  �لد�خلية  وز�رة  لدى  تتجه  �لنية 

تتبع جهات  �خلدمة عر قنو�ت ذكية 
�أكر  خلدمة  محلية  �أخ��رى  حكومية 

�ملتعاملني  م��ن  ممكنة  �سريحة 
مم���ا ي��ح��ق��ق روؤي������ة �حل��ك��وم��ة 

بجعل  �ل��ر���س��ي��دة  و�ل��ق��ي��ادة 
�لإم���������ار�ت �أك�����رث �ل����دول 
�ل�سعادة  ملوؤ�سر�ت  حتقيقا 

ل����ل����م����و�ط����ن����ني و�مل����ق����ي����م����ني و�ل�������������زو�ر.

كما ق��ام��ت �ل����وز�رة ب��ط��رح م��ق��رتح �إ���س��د�ر 
�لرخ�سة �لدولية على م�ستوى دويل على نادي 
�إلى  �ملقرتح  برفع  بدوره  قام  �لذي  �ل�سيار�ت 

�لأمم �ملتحدة لعتماده.

رئي�س  �سليم،  ب��ن  محمد  ق��ال  ناحيته،  م��ن 
ونائب  و�ل�سياحة  لل�سيار�ت  �لإم���ار�ت  ن��ادي 

اأتاحت وزارة الداخلية اإمكانية احل�شول على رخ�شة قيادة دولية وب�شكل كامل لكافة مراحل اخلدمة من طلب ودفع ر�شوم واملوافقة لغاية طبع 

الرخ�شة واأر�شالها عرب الربيد لتكون العملية الآن ب�شكل �شامل بعد اأن كانت الوزارة قد اأدخلت هذه اخلدمة اأواخر عام 2018 عرب تطبيقها الذكي 

)moiuae ( وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار ا�شتمرار الوزارة رفع مزايا وتو�شعة نطاق خدماتها املتوفرة على موقعها الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت 

وتطبيقات الهاتف املحمول.

تطبيق الداخلية الذكي يوفر خدمة احل�شول على رخ�شة 

القيادة الدولية ب�شكل �شامل
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تعد خدمة »مركز �ل�سرطة يف هاتفك« �إحدى 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ري��ادي��ة، �ل��ت��ي �أت��اح��ت��ه��ا وز�رة 
ري��ادي��ة؛  خ��ط��وة  يف  للمتعاملني  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
و�أمتتة  للوز�رة،  �لرقمي  �لتحول  تعزز م�سرية 
�خلدمات؛ لت�سبح حزمة و�حدة على من�سة 
هذه  ت��اأت��ي  كما  �ل��ذك��ي��ة،  للخدمات  �ل����وز�رة 
�خلدمات  �إط���اق  مل�سرية  كمتابعة  �خل��دم��ة 
�لرقمية ب�سكل منهجي ومدرو�س؛ حيث ت�سهد 
ومرونة  �سهولة  من  لا�ستفادة  كبريً�؛  �إقباًل 
�خل��دم��ات �ل��رق��م��ي��ة �مل��ق��دم��ة؛ ع��ر تطبيق 

.»moiuae«لوز�رة �لذكي�

و�أطلقت وز�رة �لد�خلية خدمة »مركز �ل�سرطة 
مل�ستخدمي  تتيح  �لتي  �لذكية،  هاتفك«  يف 
�ملعامات  و�إنهاء  �لتو��سل،  �لذكي  تطبيقها 
�خلا�سة مبر�كز �ل�سرطة بالدولة بكل �سهولة 
وي�سر، وبطريقة مبتكرة، كما متكن �ملتعاملني 
�إلى �سل�سلة من �خلدمات �لذكية،  من �لولوج 
�خلا�سة  وب��اغ��ات��ه��م  معاماتهم  وت��ق��دمي 
�لذكي،  �لتطبيق  �ل�سرطة؛ من خال  مبر�كز 
عن  �لنظر  ب�سرف  تو�جدهم،  �أماكن  وم��ن 
موقعهم �جلغر�يف، ما يقدم خدمة ذ�ت جودة 
من  وت��ع��زز  �لإجن����از،  زم��ن  تخت�سر  عالية؛ 
م�سرية �لتحديث و�لتطوير يف �لعمل �ل�سرطي.

»مركز ال�شرطة يف هاتفك« خدمة ذكية ريادية لـ "الداخلية "

وياأتي هذ� �لتطوير �سمن م�ساعي تعزيز �خلدمات �لذكية و�ملبتكرة، �لتي تقدمها �لوز�رة �سمن 
�لذكية  �خلدمات  مب�ستويات  لارتقاء  منها؛  �ملزيد  و�بتكار  �لذكية،  �خلدمات  لأمتتة  خططها 
لوز�رة �لد�خلية، ولدولة �لإمار�ت؛ وبهدف رفع موؤ�سر�ت �ل�سعادة للمتعاملني، كما �أنها تعزز من 
يعزز  �لذي  �لأمر  �ملطبوعة،  و�لأور�ق  و�لوثائق  �مل�سافات  تخت�سر  �لوز�رة كجهة �حتادية  جهود 

جهود تقليل �لب�سمة �لكربونية، و�لوقت �مل�ستغرق لتنقلهم �أثناء طلب �خلدمة.

قيا�سية،  ب�سورة  �ملتز�يدة  �لد�خلية،  لوز�رة  �لذكية  �خلدمات  �سل�سة  �ملتميزة،  �خلدمة  وتعزز 
و�لتو�سع يف قنو�ت تقدميها؛ لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملني، وباأق�سى قدر من �جلودة؛ بحيث 
�لذكية،  و�ل�سامة  �لأمن  نحو غايات  �لوز�رة؛  ور�سالة  يتما�سى  ر�ساهم، مبا  ت�سعدهم، وحتقق 

ب�سرف �لنظر عن �ملوقع �جلغر�يف، ونوعية �ملتعامل.

رئي�س �لحتاد �لدويل لل�سيار�ت: "توفر وز�رة 
للمجتمع  حقيقية  وحماية  �سمانة  �لد�خلية 
�لقيادة  لرخ�س  تقدميها  �إن  �لإم���ار�ت���ي. 
�لدولية من خال قنو�تها �لذكية تاأكيد لبناء 
م�ساريع تخدم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
باأن تكون من طائع �لدول �ملتقدمة يف تعزيز 

�لتحول �لذكي.

كما �أو�سح باأن �إجر�ء�ت طلب رخ�سة �لقيادة 

�إ�سد�رها  ومبجرد  للغاية،  ب�سيطة  �لدولية 
تكون �ساحلة ملدة عام و�حد. وت�سكل رخ�سة 
�لقيادة �لدولية دليًا قانونيًا ل�سلطات �ملرور 
على �لطرق يف �لدول �لأجنبية على �أن �ل�سائق 
بلد  يف  �ملفعول  �سارية  قيادة  رخ�سة  يحمل 
�قامته. كما �ست�ساعد يف حمايتك وعائلتك يف 
نتيجة  للمركبة  عر�سية  �أ�سر�ر  حدوث  حالة 
�أثناء تو�جدك باخلارج، وذلك نظرً�  حلادث 

�أحكام  يف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  رخ�سة  ل��وج��ود 
ميكن  كما  �ملطلوبة،  �لقانونية  �لتاأمني  وثيقة 
فقد�ن  ح��ال  يف  تعريفية  كوثيقة  ��ستعمالها 

�لهوية �لقانونية مثل جو�ز �ل�سفر.

�لدولية  �لقيادة  رخ�سة  ب��اإن  �لإ���س��ارة  جتدر 
�لعامل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  بها  معرتف  وثيقة 
يف  للم�ساعدة  مختلفة  لغات  بع�سر  ومتاحة 

جتاوز �حلو�جز �للغوية.
م�سدر : موقع وز�رة �لد�خلية
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و قال �لعميد �ملهند�س ح�سني �أحمد �حلارثي 
مدير عام �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�سالت 
�خلدمات  جمل�س  رئي�س   - �لد�خلية  ب��وز�رة 
هذه  �إط��اق   ، �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �لذكية 
�خلدمة تتما�سى بالكامل مع مبادرة �حلكومة 
للجمهور  �خل��دم��ات  توفري  �أج��ل  من  �لذكية 
�ل�����س��اع��ة، وروؤي���ة  ك��ان��و� وع��ل��ى م���د�ر  حيثما 
�لتي تهدف لأن تكون دولة   2021 �لإم��ار�ت 
�لعامل من حيث  دول  �أف�سل  �لإم��ار�ت �سمن 
وحتقيق  و�لجتماعية،  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ملو�طني  عالية  حياة  ج��ودة 
و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر���س��ه��ا يف ب��ي��ئ��ة م��ع��ط��اءة 
عاملية  مبنية على خدمات حكومية  م�ستد�مة 

�مل�ستوى.

تعتر  �لد�خلية  وز�رة  �أن  �لعميد ح�سني  و�أكد 
�خلا�سية  ه��ذه  تطبق  �ل��ع��امل  يف  جهة  �أول 
وتاأتي  �لإمار�ت،  �سيار�ت  نادي  مع  وبالتعاون 
هذه �خلطوة ��ستكمال ل�سل�سلة جهود �لوز�رة 
يف �مل���و�ءم���ة م��ع ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات �حل��ك��وم��ة 
على  �مل�سقطة  �لأه���د�ف  وحتقيق  �لحت��ادي��ة 
�لأمن  و�لريادة يف خدمات  لارتقاء  �ل��وز�رة 

و�ل�سامة.

�ل�سمري مدير  في�سل محمد  �لعقيد  وحتدث 
جمل�س  ���س��ر  و�أم����ني  ع�سو  �حل��وك��م��ة  �إد�رة 
بان  �ل�سطناعي،  و�لذكاء  �لذكية  �خلدمات 

فعالية  لزيادة  �حلكومة  روؤي��ة  تبنت  �ل��وز�رة 
�خلدمات لإحد�ث نقلة نوعية يف كيفية تقدمي 

تلك �خلدمات.

وياأتي �إطاق هذه �خلدمة �ملقرتحة و�لتي مت 
طرها يف �أنظمة �لوز�رة �سمن �ملرحلة �لثانية 
وتعتر  �لدولية  �لرخ�سة  �إ�سد�ر  مر�حل  من 
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�لعمل  �أ�ساليب  تطوير  مبو��سلة  �سموه  ووجه 
�لازمة  �لإمكانات  وتوفري  �لكو�در  وتدريب 
مبا يو�كب عملية �لتحديث و�لبتكار �مل�ستمرة 

�لتي ت�سهدها �لإمار�ت يف كافة �ملجالت.

و�سكر �سموه �لعاملني يف �ملركز على ما حققوه 
�ملركز  يقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  يف  متيز  من 
وهناأهم على جناحهم يف حتقيق �أكر م�ستوى 
�إ�سعاد  �أن  موؤكد�  و�إ�سعادهم  �لنا�س  ر�سا  من 
فطر  �لتي  �لعطاء  ثقافة  من  جزء  هو  �لنا�س 

عليها �أبناء �لإمار�ت.

كما ز�ر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن محمد 
�ل�سرقي مقر �لقيادة �لعامة ل�سرطة �لفجرية 
�لقيادة  �لعمليات يف مقر  �سموه غرفة  وتفقد 

�ملهام  طبيعة  على  وتعرف  فيها  �لعمل  و�سري 
�أجهزة  �أح��دث  وعمل  بها  تقوم  �لتي  �ليومية 
وتلقي  �لتو��سل  و�آليات  �لغرفة  يف  �لت�سال 
�لباغات و�أنظمة �لإنذ�ر �ملبكر.. كما ��ستمع 
�إلى �سرح موجز �إلى �آلية عمل غرفة �لعمليات 

يف �إد�رة �لأزمات.

و�جتمع �سموه بعدد من كبار �ل�سباط ومديري 
�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �لإد�ر�ت 
�إيجاز قدمه عدد من  �إلى  حيث ��ستمع �سموه 
�لقيادة  �لعمل يف  �ل�سباط عن تطور�ت �سري 
�لعامة ل�سرطة �لفجرية وخطط عمل �ملتعلقة 
مبئوية �سرطة �لفجرية �لتي ت�سادف يف �لعام 
2069 و�لتي ت�ستهدف تطوير �لعمل و�سول 
�لعمل  يف  عامليا  �لأول���ى  �مل��ر�ك��ز  حتقيق  �إل��ى 
�لإجن��از�ت  مع  يتما�سى  مبا  وذل��ك  �ل�سرطي 
دول��ة  حتققها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  و�مل��ك��ت�����س��ب��ات 

�لإمار�ت يف كافة �مل�ستويات.

�ملتعلقة  �لوطنية  �ملوؤ�سر�ت  على  �سموه  و�طلع 
بالعمل �ل�سرطي يف �لدولة ويف �إمارة �لفجرية 
ومعدل  ب��الأم��ان  �ل�سعور  بن�سبة  و�خل��ا���س��ة 
و�سرعة  �ل��ط��رق  ووف��ي��ات  �ملقلقة  �جل��ر�ئ��م 

�ل�ستجابة حلالت �لطو�رئ و�سو�ها.

محمد  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وهناأ 

�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �ل�سرقي 
يف  حققتها  �لتي  �لعظيمة  �لإجن����از�ت  على 
�لثقة  وع��ل��ى  و�إد�ر�ت���ه���ا  �أج��ه��زت��ه��ا  مختلف 
�لعاملية و�لإقليمية و�لوطنية �لتي نالتها خال 
خم�سني عاما من تاأ�سي�سها وح�سلت مبوجبها 
عاملية  �آيزو  و�سهاد�ت  وتقدير�ت  جو�ئز  على 

تعرتف مب�ستوى عملها.

تتمتع  �ل��ذي  �لرفيع  بامل�ستوى  �سموه  و�أ���س��اد 
و�أف��ر�د�  و�سباطا  قيادة  �لفجرية  �سرطة  به 
و�لتطوير  و�لتاأهيل  �لتدريب  جمال  يف  �سو�ء 
مظلة  حتت  �مل��ي��د�ين  �لعمل  يف  �أو  و�لبتكار 
�ل�سيخ  �سمو  �لفريق  بقيادة  �لد�خلية  وز�رة 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �سيف 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية.

�لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  وتقدم 
بال�سكر  �ل��ف��ج��رية  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د 
و�لتقدير �إلى �ساحب �ل�سمو حاكم �لفجرية.. 
�لتي  �ملباركة  وتوجيهاته  �لكبري  دعمه  مثمنا 
�سرطة  بلغته  م��ا  يف  �لطيب  �لأث���ر  لها  ك��ان 
�لأم��ن  حفظ  يف  رفيع  م�ستوى  م��ن  �لفجرية 
�لعامة  وممتلكاته  �ملجتمع  �أف���ر�د  وحماية 
و�خلا�سة و�للتز�م بالقو�نني �ملرعية وخدمة 

�لنا�س و�سون حقوقهم.

�شرطة الفجرية
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اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية اأن تقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني وجودتها يعد معيار 

النجاح احلقيقي يف املراكز احلكومية والحتادية م�شريا اإلى اأن قيمة الإجنازات التي بلغتها دولة الإمارات تكمن يف املحافظة عليها وجعلها حمطة 

انطالق نحو اإجنازات اأهم.

�ل�سيخ  �ل�سمو  زيارة �ساحب  جاء ذلك خال 
�ملرور  ملركز  �ليوم  �ل�سرقي  محمد  بن  حمد 
مبنا�سبة  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة  يف  و�ل��رتخ��ي�����س 
ت�سنيف  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة  ح�سوله 
مر�كز  ت�سنيف  نتائج  وف��ق  جن��وم  �خلم�س 

�خلدمة �حلكومية.

وكان يف ��ستقبال �سموه لدى و�سوله �إلى �ملركز.. 
�للو�ء محمد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد �لعام 
يف  و�ل�سباط  �ل��ق��ادة  وكبار  �لفجرية  ل�سرطة 

�لقيادة �لعامة ل�سرطة �لفجرية.

محمد  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وجت��ول 
�ل�سرقي يف �أرجاء �ملركز وتعرف �سموه على �آلية 
�لعمل فيه ونوعية �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني 
كما �طلع على �لتطبيقات �لذكية �مل�ستخدمة يف 

�ملركز �ملتعلقة بت�سهيل �إجر�ء �ملعامات.

حمد بن حممد ال�شرقي 

يزور مقر القيادة العامة ل�شرطة الفجرية ويتفقد مركز املرور والرتخي�س

وغرفــــة العمليـــات
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�شاحـي خلفــان يطلــع على نظــام الدوريــات يف �شرطة الفجيــرة

اطلع معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب 
رئي�س  بدبي  العام  والأمــن  ال�شرطة  رئي�س 
الداخلية  ــوزارة  ب ال�شرطة  قيادات  جمل�س 
على نظام الدوريات املرورية وجمال التغطية 
الال�شلكية ل�شبكة الت�شال بدوريات ال�شرطة 
تقوية  مــن  الــفــجــرية  منطقة  واحــتــيــاجــات 
التي  الال�شلكية  الت�شالت  �شبكة  وتطوير 

ت�شتخدم من قبل �شرطة الفجرية.

جاء ذلك خال زيارة معاليه �لى �لقيادة �لعامة 
ل�سرطة �لفجرية  حيث كان يف ��ستقباله �سعادة 
�لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  محمد  �ل��ل��و�ء 
�لعميد  �سعادة  ونائبه  �لفجرية،  ل�سرطة  �لعام 
محمد بن نايع �لطنيجي و�ملدر�ء �لعامون وكبار 

�ل�سباط.

قائد  ح�سره  �لذي  �لجتماع  يف  معاليه  وناق�س 
من  �لد�ر�ت  وم����در�ء  �ل��ف��ج��رية  �سرطة  ع��ام 
علي  و�ملهند�س  �لفجرية  �سرطة  �سباط  كبار 
ملجموعة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��م��ري  مح�سن 
�مل��دي��ن��ة �لآم��ن��ة م��ع��وق��ات �لت�����س��ال ب��دوري��ات 
�ل�����س��رط��ة و���س��ب��ل حت�����س��ني وت��ق��وي��ة �ل���ق���درة 
جمال  وتو�سعة  �لت�سال  ل�سبكات  �لت�سغيلية 

�ل�سرطة  دوري����ات  ك��اف��ة  �ل��ى  لت�سل  �لتغطية 
�ل���ت���ي ت��ع��م��ل يف م��ن��اط��ق �إم�������ارة �ل��ف��ج��رية.

�ملقعودي  �أحمد  �لعميد  �لجتماع  ح�سر  كما 
مدير مكتب نائب رئي�س �ل�سرطة و�لأمن �لعام 
م�ست�سار  م�ساعد  �ملناعي،  وليد  و�لعميد  بدبي 
للدر��سات  �لعام  و�لأم��ن  �ل�سرطة  رئي�س  نائب 

و�لبحوث �لبتكارية و�ل�سرت�تيجية.

وق����ام م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان متيم 
وكبار  �لكعبي  محمد  �ل��ل��و�ء  ���س��ع��ادة  ي��ر�ف��ق��ه 
من  عملية  ع��ل��ى جت��رب��ة  ب���الط���اع  �ل�����س��ب��اط 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  عمليات  غرفة  خ��ال 
�لفجرية تبني خطو�ت �إباغ دورية �سرطة بوقوع 
عنه  �ملبلغ  �ملوقع  �إل��ى  و�سولها  و�سرعة  ح��ادث 

�لدورية. رج��ال  قبل  من  �ملتخذة  و�لإج���ر�ء�ت 

كما �طلع معاليه على تقرير حول �أهم �إجناز�ت 
جمال  يف  �ل��ف��ج��رية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
من  حتقيقه  مت  وم��ا  �لأمنية  �لأد�ء  م��وؤ���س��ر�ت 
�ملرورية  و�حل���و�دث  �جلرمية  معدلت  خف�س 

على م�ستوى �لإمارة.

كما �طلع معاليه على تقارير حول ما مت حتقيقه 
�مل�سجلة  �لباغات  وموؤ�سر�ت  �لتميز  جمال  يف 
هاتفك  يف  �ل�سرطة  مركز  تطبيق  خ��ال  م��ن 
ون�سبة  منه  �جلمهور  و��ستفادة  جت��اوب  وم��دى 
�لتي مت ت�سجيلها من خال �لتطبيق  �لباغات 
مبا�سر  ب�سكل  �سجلت  �لتي  بالباغات  مقارنة 
هناك  �أن  �أظهرت  و�لتي  �ل�سرطة  مر�كز  عر 
��ستخد�م  على  �جلمهور  قبل  من  كبري  �إقبال 

�لتطبيق و�لتقليل من عدد �ملر�جعني.

�ساحي  �لفريق  معايل  �أ�ساد  �لزيارة  ختام  يف 
�لقيادة  تبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  متيم  خلفان 
فيها  �لعمل  وم�ستوى  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة 
�لذي يت�سح من خال موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملحققة 
�أحمد  محمد  �ل��ل��و�ء  �سعادة  توجه  جانبه  م��ن 
بال�سكر  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �لكعبي 
�لى معايل �لفريق �ساحي خلفان على توجيهاته 
ودعمه ومتابعته �لد�ئمة �لتي تعمل على تطوير 

منظومة �لعمل �ل�سرطي.
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�شاحـي خلفــان يطلــع على نظــام الدوريــات يف �شرطة الفجيــرة

اطلع معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب 
رئي�س  بدبي  العام  والأمــن  ال�شرطة  رئي�س 
الداخلية  ــوزارة  ب ال�شرطة  قيادات  جمل�س 
على نظام الدوريات املرورية وجمال التغطية 
الال�شلكية ل�شبكة الت�شال بدوريات ال�شرطة 
تقوية  مــن  الــفــجــرية  منطقة  واحــتــيــاجــات 
التي  الال�شلكية  الت�شالت  �شبكة  وتطوير 

ت�شتخدم من قبل �شرطة الفجرية.

جاء ذلك خال زيارة معاليه �لى �لقيادة �لعامة 
ل�سرطة �لفجرية  حيث كان يف ��ستقباله �سعادة 
�لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  محمد  �ل��ل��و�ء 
�لعميد  �سعادة  ونائبه  �لفجرية،  ل�سرطة  �لعام 
محمد بن نايع �لطنيجي و�ملدر�ء �لعامون وكبار 

�ل�سباط.

قائد  ح�سره  �لذي  �لجتماع  يف  معاليه  وناق�س 
من  �لد�ر�ت  وم����در�ء  �ل��ف��ج��رية  �سرطة  ع��ام 
علي  و�ملهند�س  �لفجرية  �سرطة  �سباط  كبار 
ملجموعة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��م��ري  مح�سن 
�مل��دي��ن��ة �لآم��ن��ة م��ع��وق��ات �لت�����س��ال ب��دوري��ات 
�ل�����س��رط��ة و���س��ب��ل حت�����س��ني وت��ق��وي��ة �ل���ق���درة 
جمال  وتو�سعة  �لت�سال  ل�سبكات  �لت�سغيلية 

�ل�سرطة  دوري����ات  ك��اف��ة  �ل��ى  لت�سل  �لتغطية 
�ل���ت���ي ت��ع��م��ل يف م��ن��اط��ق �إم�������ارة �ل��ف��ج��رية.

�ملقعودي  �أحمد  �لعميد  �لجتماع  ح�سر  كما 
مدير مكتب نائب رئي�س �ل�سرطة و�لأمن �لعام 
م�ست�سار  م�ساعد  �ملناعي،  وليد  و�لعميد  بدبي 
للدر��سات  �لعام  و�لأم��ن  �ل�سرطة  رئي�س  نائب 

و�لبحوث �لبتكارية و�ل�سرت�تيجية.

وق����ام م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان متيم 
وكبار  �لكعبي  محمد  �ل��ل��و�ء  ���س��ع��ادة  ي��ر�ف��ق��ه 
من  عملية  ع��ل��ى جت��رب��ة  ب���الط���اع  �ل�����س��ب��اط 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  عمليات  غرفة  خ��ال 
�لفجرية تبني خطو�ت �إباغ دورية �سرطة بوقوع 
عنه  �ملبلغ  �ملوقع  �إل��ى  و�سولها  و�سرعة  ح��ادث 

�لدورية. رج��ال  قبل  من  �ملتخذة  و�لإج���ر�ء�ت 

كما �طلع معاليه على تقرير حول �أهم �إجناز�ت 
جمال  يف  �ل��ف��ج��رية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
من  حتقيقه  مت  وم��ا  �لأمنية  �لأد�ء  م��وؤ���س��ر�ت 
�ملرورية  و�حل���و�دث  �جلرمية  معدلت  خف�س 

على م�ستوى �لإمارة.

كما �طلع معاليه على تقارير حول ما مت حتقيقه 
�مل�سجلة  �لباغات  وموؤ�سر�ت  �لتميز  جمال  يف 
هاتفك  يف  �ل�سرطة  مركز  تطبيق  خ��ال  م��ن 
ون�سبة  منه  �جلمهور  و��ستفادة  جت��اوب  وم��دى 
�لتي مت ت�سجيلها من خال �لتطبيق  �لباغات 
مبا�سر  ب�سكل  �سجلت  �لتي  بالباغات  مقارنة 
هناك  �أن  �أظهرت  و�لتي  �ل�سرطة  مر�كز  عر 
��ستخد�م  على  �جلمهور  قبل  من  كبري  �إقبال 

�لتطبيق و�لتقليل من عدد �ملر�جعني.

�ساحي  �لفريق  معايل  �أ�ساد  �لزيارة  ختام  يف 
�لقيادة  تبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  متيم  خلفان 
فيها  �لعمل  وم�ستوى  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة 
�لذي يت�سح من خال موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملحققة 
�أحمد  محمد  �ل��ل��و�ء  �سعادة  توجه  جانبه  م��ن 
بال�سكر  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �لكعبي 
�لى معايل �لفريق �ساحي خلفان على توجيهاته 
ودعمه ومتابعته �لد�ئمة �لتي تعمل على تطوير 

منظومة �لعمل �ل�سرطي.
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�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  ح�سلت 
�سهادة  على  �لعمليات  �إد�رة  خ��ال  م��ن 
�آي��زو   �لأع��م��ال  ��ستمر�رية  �إد�رة  ن��ظ��ام 
لويدز  هيئة  قبل  )من   22301:2012
�أهم  تعتر  و�لتي  �لريطانية  ريج�سرت( 
تدقيق  يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ملوؤ�س�سات 
�ل��ن��ظ��م �لإد�ري������ة و�إ����س���د�ر �ل�����س��ه��اد�ت 
منظمة  ملعايري  وف��ق��ًا  عليها  و�مل�سادقة 

)�لآيزو( �لدولية .

وي��ع��ك�����س ه����ذ� �لإجن������از �ل���ر�ئ���د �ل��ت��ز�م 
مبعايري  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ل��ع��امل��ي��ة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى تطبيق  �جل����ودة 
يف  �لأعمال  ��ستمر�رية  لإد�رة  فعال  نظام 
عملياتها  حلماية  يهدف  �لعمليات  �إد�رة 
بحالت  �ملرتبطة  للمخاطر  �لتعر�س  من 
�لطو�رئ و�إد�رة �لأزمات وي�سمن �لتح�سني 
لكل  خدماتها  تقدمي  م�ستويات  يف  �مل�ستمر 

�ملتعاملني  وفق �أف�سل �ملعايري �لعاملية.

وبهذه �ملنا�سبة ذكر �للو�ء محمد �أحمد بن 
غامن �لكعبي �لقائد �لعام ل�سرطة �لفجرية 
�أن ح�سول �إد�رة �لعمليات على �سهادة �آيزو  
بكل  ر�ئ��دً�  �إجن��ازً�  22301:2012  يعد 
�ملقايي�س ويعد �إ�سافة هامة لكافة �لعاملني 
�سف  و�سباط  �سباط  من  �لعامة  بالقيادة 

وعن�سر ن�سائي ومدنيني.

�لعاملي  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �لكعبي  و�أ���س��اف 

�ل��ا محدود  �ل��دع��م  ل��ول  ليتحقق  ك��ان  م��ا 
و�لتوجيهات �ل�سامية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�ملجل�س  ع�سو  �ل�سرقي  محمد  ب��ن  حمد 
ومتابعة  �لفجرية  حاكم  ل��اإحت��اد  �لأع��ل��ى 
ويل  �ل�سرقي  حمد  بن  محمد  �ل�سيخ  �سمو 
لوز�رة  �ل�ستثنائية  و�لقيادة  �لفجرية  عهد 
�ل�سيخ  �سمو  �ل��ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية.

�شرطة الفجرية حت�شل على �شهادة االآيزو يف نظام اإدارة ا�شتمرارية االأعمال

�خلدمات فيما يتعلق بدفع �ملخالفات وحجز 
�ملركبات وغريها من �خلدمات عر �لأنظمة 

�لإلكرتونية و�لذكية.

روؤ�ساء  مع  �جتماعا  �لكعبي  �للو�ء  عقد  ثم 

�لعميد  بح�سور  �لأف���رع  وم���در�ء  �لأق�����س��ام 
�ليماحي  ع��و����س  ب��ن  ر����س��د  علي  �ل��دك��ت��ور 
مدير �لإد�رة مت خاله ��ستعر��س �ملوؤ�سر�ت 
�ملرورية و�أهم نقاط �لقوة وفر�س �لتح�سني 
يف م�ستوى �لأد�ء و�لإجر�ء�ت كما مت مناق�سة 

�لتو�سيات �ل�سابقة. 

ويف ختام �لزيارة �أثنى �سعادته على م�ستوى 
و�لإب���د�ع  �لرت��ق��اء  على  حثهم  كما  �لأد�ء 
�لذكاء  تقنيات  و��ستخد�م  �لعمل  �أد�ء  يف 
يف  ج��دي��د  م��اه��و  ك��ل  وتطبيق  �ل�سطناعي 

�ملجال �ملروري. 

محمد  حميد  �لعميد  �لزيارة  خال  ر�فقه 
�ل�سرطية  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر  �ليماحي 
و�ملقدم خالد عبد�هلل �لوعل �لظنحاين مدير 

مكتب �لقائد �لعام، وعدد من �ل�سباط.
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قائد عام �شرطة الفجرية يتفقد اإدارة مراكز ال�شرطة ال�شاملة

ويتفقد اإدارة املرور والدوريات

�لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  تفقد 
�لقائد �لعام ل�سرطة �لفجرية �إد�رة �ملر�كز 
�ل�ساملة بالإد�رة �لعامة للعمليات �ل�سرطية 
ل��اإد�ر�ت  �ل�سنوي  �لتفتي�س  برنامج  �سمن 

لعام 2018.

�لإد�رة  مكاتب  على  بجولة  �ل��زي��ارة  ب��د�أت 
�ل��ت��ق��ى خ��ال��ه��ا ب��ال��ع��ام��ل��ني ���س��اك��رً� لهم 
ج��ه��وده��م  وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب���ذل �مل��زي��د من 
�لأد�ء،  من  م�ستوى  �أف�سل  لتقدمي  �جلهد 
�ملتوفرة  �لإمكانيات  �لزيارة  خال  وتفقد 

من �ملو�رد �لب�سرية و�لتقنية.

كافة  مع  �جتماعًا  �ل��زي��ارة  خ��ال  عقد  ثم 
مدر�ء �ملر�كز �ل�ساملة ح�سره �لعقيد ر��سد 
�ل�سرطة  مر�كز  �إد�رة  �ليماحي مدير  حمد 
�لأمنية  �ملوؤ�سر�ت  على  فيه  �طلع  بالإنابة 
�لذكية  �خلدمات  على  �طلع  كما  و�ملرورية 

�لتي تقدمها كافة �ملر�كز �ل�سرطية.

�ل�سرطة  م��رك��ز   ( خ��دم��ة  على  �ط��ل��ع  كما 
�جلمهور  لأف���ر�د  تتيح  �لتي   ) هاتفك  يف 
�حل�����س��ول ع��ل��ى �خل���دم���ات �ل�����س��رط��ي��ة يف 
دون  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  �مل��ر�ك��ز 
�لكعبي  و�أكد  للمركز  �لو�سول  �إلى  �حلاجة 
�لأهمية  �خلدمة  ه��ذه  �إي��اء  ���س��رورة  على 
�لق�سوى مبا يوفر �لوقت و�جلهد على �أفر�د 

�جلمهور.

محمد  حميد  �لعميد  �لزيارة  خال  ر�فقه 
�ل�سرطية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �ليماحي 
مدير  �ملر�سدي  �سعيد  �سليمان  د.  و�لعميد 
و�لعميد  �مل�ساندة  �خل��دم��ات  �مل���و�رد  ع��ام 
�خلدمات  �إد�رة  مدير  �ل�ساعر  ح�سن  علي 
�مل�����س��ان��دة و�مل��ق��دم خ��ال��د ع��ب��د�هلل �ل��وع��ل 
وعدد  �لعام  �لقائد  مكتب  مدير  �لظنحاين 

من �ل�سباط.

�لعام  �لقائد  �لكعبي  بن غامن  �أحمد  �للو�ء محمد  �سعادة  تفقد 
ل�سرطة �لفجرية �إد�رة �ملرور و�لدوريات �سمن برنامج �لتفتي�س 

�ل�سنوي لاإد�ر�ت لعام 2018.

�طلع  ثم  �لإد�رة  ملرتب  �لعك�سري  �لطابور  بتفقد  �جلولة  بد�أت 
�لإمكانيات   على  و�ط��ل��ع  �لع�سكرية  و�مل��رك��ب��ات  �لآل��ي��ات  على 

و�لأجهزة �مل�ستخدمة فيها.

�لإد�رة  �أق�سام  على  بجولة  �لعام  �لقائد  �سعادة  ق��ام  بعدها 
�لتغيري  �إلى ماحظاتهم حول  و��ستمع  بالعاملني  �لتقى خالها 
�أف��ر�د �جلمهور باحل�سول على  وقيام  �لإج��ر�ء�ت  �جلذري يف 
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�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  ح�سلت 
�سهادة  على  �لعمليات  �إد�رة  خ��ال  م��ن 
�آي��زو   �لأع��م��ال  ��ستمر�رية  �إد�رة  ن��ظ��ام 
لويدز  هيئة  قبل  )من   22301:2012
�أهم  تعتر  و�لتي  �لريطانية  ريج�سرت( 
تدقيق  يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ملوؤ�س�سات 
�ل��ن��ظ��م �لإد�ري������ة و�إ����س���د�ر �ل�����س��ه��اد�ت 
منظمة  ملعايري  وف��ق��ًا  عليها  و�مل�سادقة 

)�لآيزو( �لدولية .

وي��ع��ك�����س ه����ذ� �لإجن������از �ل���ر�ئ���د �ل��ت��ز�م 
مبعايري  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ل��ع��امل��ي��ة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى تطبيق  �جل����ودة 
يف  �لأعمال  ��ستمر�رية  لإد�رة  فعال  نظام 
عملياتها  حلماية  يهدف  �لعمليات  �إد�رة 
بحالت  �ملرتبطة  للمخاطر  �لتعر�س  من 
�لطو�رئ و�إد�رة �لأزمات وي�سمن �لتح�سني 
لكل  خدماتها  تقدمي  م�ستويات  يف  �مل�ستمر 

�ملتعاملني  وفق �أف�سل �ملعايري �لعاملية.

وبهذه �ملنا�سبة ذكر �للو�ء محمد �أحمد بن 
غامن �لكعبي �لقائد �لعام ل�سرطة �لفجرية 
�أن ح�سول �إد�رة �لعمليات على �سهادة �آيزو  
بكل  ر�ئ��دً�  �إجن��ازً�  22301:2012  يعد 
�ملقايي�س ويعد �إ�سافة هامة لكافة �لعاملني 
�سف  و�سباط  �سباط  من  �لعامة  بالقيادة 

وعن�سر ن�سائي ومدنيني.

�لعاملي  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �لكعبي  و�أ���س��اف 

�ل��ا محدود  �ل��دع��م  ل��ول  ليتحقق  ك��ان  م��ا 
و�لتوجيهات �ل�سامية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�ملجل�س  ع�سو  �ل�سرقي  محمد  ب��ن  حمد 
ومتابعة  �لفجرية  حاكم  ل��اإحت��اد  �لأع��ل��ى 
ويل  �ل�سرقي  حمد  بن  محمد  �ل�سيخ  �سمو 
لوز�رة  �ل�ستثنائية  و�لقيادة  �لفجرية  عهد 
�ل�سيخ  �سمو  �ل��ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية.

�شرطة الفجرية حت�شل على �شهادة االآيزو يف نظام اإدارة ا�شتمرارية االأعمال

�خلدمات فيما يتعلق بدفع �ملخالفات وحجز 
�ملركبات وغريها من �خلدمات عر �لأنظمة 

�لإلكرتونية و�لذكية.

روؤ�ساء  مع  �جتماعا  �لكعبي  �للو�ء  عقد  ثم 

�لعميد  بح�سور  �لأف���رع  وم���در�ء  �لأق�����س��ام 
�ليماحي  ع��و����س  ب��ن  ر����س��د  علي  �ل��دك��ت��ور 
مدير �لإد�رة مت خاله ��ستعر��س �ملوؤ�سر�ت 
�ملرورية و�أهم نقاط �لقوة وفر�س �لتح�سني 
يف م�ستوى �لأد�ء و�لإجر�ء�ت كما مت مناق�سة 

�لتو�سيات �ل�سابقة. 

ويف ختام �لزيارة �أثنى �سعادته على م�ستوى 
و�لإب���د�ع  �لرت��ق��اء  على  حثهم  كما  �لأد�ء 
�لذكاء  تقنيات  و��ستخد�م  �لعمل  �أد�ء  يف 
يف  ج��دي��د  م��اه��و  ك��ل  وتطبيق  �ل�سطناعي 

�ملجال �ملروري. 

محمد  حميد  �لعميد  �لزيارة  خال  ر�فقه 
�ل�سرطية  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر  �ليماحي 
و�ملقدم خالد عبد�هلل �لوعل �لظنحاين مدير 

مكتب �لقائد �لعام، وعدد من �ل�سباط.

�شرطة الفجرية
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قائد عام �شرطة الفجرية يتفقد اإدارة مراكز ال�شرطة ال�شاملة

ويتفقد اإدارة املرور والدوريات

�لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  تفقد 
�لقائد �لعام ل�سرطة �لفجرية �إد�رة �ملر�كز 
�ل�ساملة بالإد�رة �لعامة للعمليات �ل�سرطية 
ل��اإد�ر�ت  �ل�سنوي  �لتفتي�س  برنامج  �سمن 

لعام 2018.

�لإد�رة  مكاتب  على  بجولة  �ل��زي��ارة  ب��د�أت 
�ل��ت��ق��ى خ��ال��ه��ا ب��ال��ع��ام��ل��ني ���س��اك��رً� لهم 
ج��ه��وده��م  وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب���ذل �مل��زي��د من 
�لأد�ء،  من  م�ستوى  �أف�سل  لتقدمي  �جلهد 
�ملتوفرة  �لإمكانيات  �لزيارة  خال  وتفقد 

من �ملو�رد �لب�سرية و�لتقنية.

كافة  مع  �جتماعًا  �ل��زي��ارة  خ��ال  عقد  ثم 
مدر�ء �ملر�كز �ل�ساملة ح�سره �لعقيد ر��سد 
�ل�سرطة  مر�كز  �إد�رة  �ليماحي مدير  حمد 
�لأمنية  �ملوؤ�سر�ت  على  فيه  �طلع  بالإنابة 
�لذكية  �خلدمات  على  �طلع  كما  و�ملرورية 

�لتي تقدمها كافة �ملر�كز �ل�سرطية.

�ل�سرطة  م��رك��ز   ( خ��دم��ة  على  �ط��ل��ع  كما 
�جلمهور  لأف���ر�د  تتيح  �لتي   ) هاتفك  يف 
�حل�����س��ول ع��ل��ى �خل���دم���ات �ل�����س��رط��ي��ة يف 
دون  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  �مل��ر�ك��ز 
�لكعبي  و�أكد  للمركز  �لو�سول  �إلى  �حلاجة 
�لأهمية  �خلدمة  ه��ذه  �إي��اء  ���س��رورة  على 
�لق�سوى مبا يوفر �لوقت و�جلهد على �أفر�د 

�جلمهور.

محمد  حميد  �لعميد  �لزيارة  خال  ر�فقه 
�ل�سرطية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �ليماحي 
مدير  �ملر�سدي  �سعيد  �سليمان  د.  و�لعميد 
و�لعميد  �مل�ساندة  �خل��دم��ات  �مل���و�رد  ع��ام 
�خلدمات  �إد�رة  مدير  �ل�ساعر  ح�سن  علي 
�مل�����س��ان��دة و�مل��ق��دم خ��ال��د ع��ب��د�هلل �ل��وع��ل 
وعدد  �لعام  �لقائد  مكتب  مدير  �لظنحاين 

من �ل�سباط.

�لعام  �لقائد  �لكعبي  بن غامن  �أحمد  �للو�ء محمد  �سعادة  تفقد 
ل�سرطة �لفجرية �إد�رة �ملرور و�لدوريات �سمن برنامج �لتفتي�س 

�ل�سنوي لاإد�ر�ت لعام 2018.

�طلع  ثم  �لإد�رة  ملرتب  �لعك�سري  �لطابور  بتفقد  �جلولة  بد�أت 
�لإمكانيات   على  و�ط��ل��ع  �لع�سكرية  و�مل��رك��ب��ات  �لآل��ي��ات  على 

و�لأجهزة �مل�ستخدمة فيها.

�لإد�رة  �أق�سام  على  بجولة  �لعام  �لقائد  �سعادة  ق��ام  بعدها 
�لتغيري  �إلى ماحظاتهم حول  و��ستمع  بالعاملني  �لتقى خالها 
�أف��ر�د �جلمهور باحل�سول على  وقيام  �لإج��ر�ء�ت  �جلذري يف 
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و�ل����دور�ت  �ل��ر�م��ج  تكثيف  م��ن خ���ال  �جل��ر�ئ��م 
�لتدريبية.

وم�ستوى  جهود،  على  �لزيارة  خال  �سعادته  و�أثنى 
�لأد�ء �ملوظفني، ومتابعتهم �حلثيثة للعمل كما حثهم 
�لعمل،  �أد�ء  يف  و�لإب���د�ع  و�لإخ��ا���س  �لرتقاء  على 

و�كت�ساب كل ما هو جديد يف �ملجال �ل�سرطي.

�ليماحي  محمد  حميد  �لعميد  �لزيارة  خال  ر�فقه 
�سامل  ر��سد  و�لعقيد  �ل�سرطية  �لعمليات  عام  مدير 
عي�سى مدير �إد�رة �سرطة �ملنافذ و�ملطار�ت بالإنابة 
و�ملقدم خالد عبد�هلل �لوعل �لظنحاين مدير مكتب 

�لقائد �لعام.

�لفجرية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
مذكرة تفاهم مع مركز ت�سهيل ب�ساأن توفري 
خدمات مميزة للعاملني يف �لقيادة �لعامة 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  ل�سرطة �لفجرية، ونزلء 

و�لإ�ساحية بالفجرية.

�للو�ء  �سعادة  وقعها  �لتي  �ملذكرة  وتهدف 
م��ح��م��د �أح��م��د ب��ن غ���امن �ل��ك��ع��ب��ي �ل��ق��ائ��د 
علي  نا�سر  و�ل�سيد  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام 
رج��ال  خل��دم��ات  �مل�ستند  مدير  �مل�سماري 
تعاون  �أف�سل  لتحقيق  )ت�سهيل(،  �لأعمال 
�ل�سر�كة  ملنهجية  وف��ق��ا  وم�ستمر  ف��ع��ال 
تنفيذ  ل�سمان  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ملعتمدة 
�لتي  �مل�سرتكة  �لوطنية  و�لأهد�ف  �لر�مج 
�إلى تنمية وخدمة �ملجتمع من خال  ت�سعى 

�لرتقاء مب�ستوى �خلدمات.

خدمة  تقدمي  على  �لتفاقية  ن�ست  حيث 
�مل��ق��دم��ة م��ن �ملوظفني  �مل��ع��ام��ات  �إجن���از 

وكذلك نزلء �ملوؤ�س�سة �لعقابية و�لإ�ساحية 
ل�سرطة �لفجرية بجودة وكفاءة وفاعلية مبا 
وفق  �مل��ذك��رة  ه��ذه  �أه���د�ف  حتقيق  ي�سمن 
ما  و�لأ�سعار بح�سب  بكافة �خلدمات  قائمة 

ن�ست عليه �لتفاقية.

بن  محمد  �لعميد  �لتفاقية  توقيع  ح�سر 
ل�سرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع 
�ل��ف��ج��رية و�مل��ق��دم خ��ال��د ع��ب��د�هلل �ل��وع��ل 
ووفد  �لعام  �لقائد  مكتب  مدير  �لظنحاين 

من جانب مركز ت�سهيل.

�شرطة الفجرية
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قائد عام �شرطة الفجرية يناق�س خدمة "مركز ال�شرطة يف هاتفك"

k9 ويتفقد ق�شم التفتي�س االأمني

�لقائد  �لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سعادة  تفقد 
ومركز   k9 �لأمني  �لتفتي�س  ق�سم  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام 

�سرطة �أوحلة.

و�أوج��ه  ماحظاتهم  على  و�طلع  باملركز  �لعاملني  و�لتقى 
 k9 �لأمني  �لتفتي�س  ، كما �طلع على فرع  �لتح�سني لديهم 
و��ستمع �سعادته من �لنقيب عبد�هلل محمد �ليماحي رئي�س 
ق�سم �لتفتي�س �لأمني بالإنابة لبع�س �ملهام وكذلك �ملتطلبات 

�لتي �ست�سهم يف �لرتقاء بالعمل �لأمني.

عن  �لك�سف  يف  �ل��ك��اب  دور  تفعيل  ���س��رورة  �ل��ل��و�ء  ووج��ه 

�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  عقدت 
برئا�سة �للو�ء محمد �أحمد بن غامن �لكعبي 
مع  �جتماعا  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد 
�ل�ساملة  �ملر�كز  وروؤ�ساء  �لإد�ر�ت  م��در�ء 
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �إط����اق  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
خدمتها �لذكية "مركز �ل�سرطة يف هاتفك" 
�أكتوبر  م��ن  �لأول  يف  �إط��اق��ه��ا  مت  و�ل��ت��ي 
�لتطبيق  مل�ستخدمي  تتيح  و�لتي   ،2018
و�إنهاء  �لتو��سل   )UAE-MOI( �لذكي 
�ملعامات �خلا�سة مبر�كز �ل�سرطة بالدولة 
ب�سهولة وبطريقة مبتكرة، و ذلك بناء على 
توجيهات من �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد 
�لد�خلية  وز�رة  تكون  �ل��د�خ��ل��ي��ة،�أن  وزي��ر 
متميزة بخدماتها من خال تقدمي خدمات 

ذكية على مد�ر �ل�ساعة. 

�أر�س  على  و�ملقيم  للمو�طن  وتتيح �خلدمة 
معاماتهم  ت��ق��دمي  و�لأم����ان  �لأم���ن  دول���ة 

�ل�سرطة،  مب��ر�ك��ز  �خل��ا���س��ة  وب��اغ��ات��ه��م 
يعزز  مم��ا  فيه،  ي��ت��و�ج��دون  مكان  �أي  م��ن 
�لعمل  يف  و�لتطوير  �لتحديث  م�سرية  من 

�ل�سرطي. 

�جلمهور  �أف��ر�د  �لعام  �لقائد  �سعادة  ودعا 
و�مل��ج��ت��م��ع ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه �خل��دم��ة 
-2021( �لد�خلية  وز�رة  ر�سالة  لتحقيق 

لتعزيز  باأن نعمل بفاعلية وكفاءة   )2017
خال  من  �لإم���ار�ت  ملجتمع  �حلياة  ج��ودة 

تقدمي خدمات �لأمن و�ل�سامة بطرق ذكية 
على  حفاظا  وذلك  لابتكار  محفزة  وبيئة 

�لأرو�ح و�لأعر��س و�ملمتلكات. 

هذه  ب���اإد�رة  �لقائمني  على  �لكعبي  و�سدد 
�خلدمة �إلى �لتفاعل �ل�سريع مع م�ستخدميها 
حيث  ��ستخد�مها  ثقافة  ن�سر  و���س��رورة 
موؤ�سر�ت  رفع  �إلى  تهدف  �خلدمة  هذه  �أن 
�ل�سعادة للمتعاملني وتقدمي كافة �خلدمات 

�ل�سرطية ب�سرعة وفعالية و�إتقان.
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و�ل����دور�ت  �ل��ر�م��ج  تكثيف  م��ن خ���ال  �جل��ر�ئ��م 
�لتدريبية.

وم�ستوى  جهود،  على  �لزيارة  خال  �سعادته  و�أثنى 
�لأد�ء �ملوظفني، ومتابعتهم �حلثيثة للعمل كما حثهم 
�لعمل،  �أد�ء  يف  و�لإب���د�ع  و�لإخ��ا���س  �لرتقاء  على 

و�كت�ساب كل ما هو جديد يف �ملجال �ل�سرطي.

�ليماحي  محمد  حميد  �لعميد  �لزيارة  خال  ر�فقه 
�سامل  ر��سد  و�لعقيد  �ل�سرطية  �لعمليات  عام  مدير 
عي�سى مدير �إد�رة �سرطة �ملنافذ و�ملطار�ت بالإنابة 
و�ملقدم خالد عبد�هلل �لوعل �لظنحاين مدير مكتب 

�لقائد �لعام.

�لفجرية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
مذكرة تفاهم مع مركز ت�سهيل ب�ساأن توفري 
خدمات مميزة للعاملني يف �لقيادة �لعامة 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  ل�سرطة �لفجرية، ونزلء 

و�لإ�ساحية بالفجرية.

�للو�ء  �سعادة  وقعها  �لتي  �ملذكرة  وتهدف 
م��ح��م��د �أح��م��د ب��ن غ���امن �ل��ك��ع��ب��ي �ل��ق��ائ��د 
علي  نا�سر  و�ل�سيد  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام 
رج��ال  خل��دم��ات  �مل�ستند  مدير  �مل�سماري 
تعاون  �أف�سل  لتحقيق  )ت�سهيل(،  �لأعمال 
�ل�سر�كة  ملنهجية  وف��ق��ا  وم�ستمر  ف��ع��ال 
تنفيذ  ل�سمان  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ملعتمدة 
�لتي  �مل�سرتكة  �لوطنية  و�لأهد�ف  �لر�مج 
�إلى تنمية وخدمة �ملجتمع من خال  ت�سعى 

�لرتقاء مب�ستوى �خلدمات.

خدمة  تقدمي  على  �لتفاقية  ن�ست  حيث 
�مل��ق��دم��ة م��ن �ملوظفني  �مل��ع��ام��ات  �إجن���از 

وكذلك نزلء �ملوؤ�س�سة �لعقابية و�لإ�ساحية 
ل�سرطة �لفجرية بجودة وكفاءة وفاعلية مبا 
وفق  �مل��ذك��رة  ه��ذه  �أه���د�ف  حتقيق  ي�سمن 
ما  و�لأ�سعار بح�سب  بكافة �خلدمات  قائمة 

ن�ست عليه �لتفاقية.

بن  محمد  �لعميد  �لتفاقية  توقيع  ح�سر 
ل�سرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع 
�ل��ف��ج��رية و�مل��ق��دم خ��ال��د ع��ب��د�هلل �ل��وع��ل 
ووفد  �لعام  �لقائد  مكتب  مدير  �لظنحاين 

من جانب مركز ت�سهيل.

�شرطة الفجرية
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قائد عام �شرطة الفجرية يناق�س خدمة "مركز ال�شرطة يف هاتفك"

k9 ويتفقد ق�شم التفتي�س االأمني

�لقائد  �لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سعادة  تفقد 
ومركز   k9 �لأمني  �لتفتي�س  ق�سم  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام 

�سرطة �أوحلة.

و�أوج��ه  ماحظاتهم  على  و�طلع  باملركز  �لعاملني  و�لتقى 
 k9 �لأمني  �لتفتي�س  ، كما �طلع على فرع  �لتح�سني لديهم 
و��ستمع �سعادته من �لنقيب عبد�هلل محمد �ليماحي رئي�س 
ق�سم �لتفتي�س �لأمني بالإنابة لبع�س �ملهام وكذلك �ملتطلبات 

�لتي �ست�سهم يف �لرتقاء بالعمل �لأمني.

عن  �لك�سف  يف  �ل��ك��اب  دور  تفعيل  ���س��رورة  �ل��ل��و�ء  ووج��ه 

�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  عقدت 
برئا�سة �للو�ء محمد �أحمد بن غامن �لكعبي 
مع  �جتماعا  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد 
�ل�ساملة  �ملر�كز  وروؤ�ساء  �لإد�ر�ت  م��در�ء 
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �إط����اق  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
خدمتها �لذكية "مركز �ل�سرطة يف هاتفك" 
�أكتوبر  م��ن  �لأول  يف  �إط��اق��ه��ا  مت  و�ل��ت��ي 
�لتطبيق  مل�ستخدمي  تتيح  و�لتي   ،2018
و�إنهاء  �لتو��سل   )UAE-MOI( �لذكي 
�ملعامات �خلا�سة مبر�كز �ل�سرطة بالدولة 
ب�سهولة وبطريقة مبتكرة، و ذلك بناء على 
توجيهات من �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد 
�لد�خلية  وز�رة  تكون  �ل��د�خ��ل��ي��ة،�أن  وزي��ر 
متميزة بخدماتها من خال تقدمي خدمات 

ذكية على مد�ر �ل�ساعة. 

�أر�س  على  و�ملقيم  للمو�طن  وتتيح �خلدمة 
معاماتهم  ت��ق��دمي  و�لأم����ان  �لأم���ن  دول���ة 

�ل�سرطة،  مب��ر�ك��ز  �خل��ا���س��ة  وب��اغ��ات��ه��م 
يعزز  مم��ا  فيه،  ي��ت��و�ج��دون  مكان  �أي  م��ن 
�لعمل  يف  و�لتطوير  �لتحديث  م�سرية  من 

�ل�سرطي. 

�جلمهور  �أف��ر�د  �لعام  �لقائد  �سعادة  ودعا 
و�مل��ج��ت��م��ع ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه �خل��دم��ة 
-2021( �لد�خلية  وز�رة  ر�سالة  لتحقيق 
لتعزيز  باأن نعمل بفاعلية وكفاءة   )2017
خال  من  �لإم���ار�ت  ملجتمع  �حلياة  ج��ودة 

تقدمي خدمات �لأمن و�ل�سامة بطرق ذكية 
على  حفاظا  وذلك  لابتكار  محفزة  وبيئة 

�لأرو�ح و�لأعر��س و�ملمتلكات. 

هذه  ب���اإد�رة  �لقائمني  على  �لكعبي  و�سدد 
�خلدمة �إلى �لتفاعل �ل�سريع مع م�ستخدميها 
حيث  ��ستخد�مها  ثقافة  ن�سر  و���س��رورة 
موؤ�سر�ت  رفع  �إلى  تهدف  �خلدمة  هذه  �أن 
�ل�سعادة للمتعاملني وتقدمي كافة �خلدمات 

�ل�سرطية ب�سرعة وفعالية و�إتقان.
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حققت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية ن�شبة  100%  يف موؤ�شر �شعور املجتمع بالأمان لعام 2018 وفق نتائج ا�ستطالعات الراأي التي اأجرتها الهيئة 

الحتادية للتناف�شية والإح�شاء باعتبارها هيئة متخ�ش�شة ومعتمدة حللول القيا�س للجهات احلكومية على م�شتوى الدولة.

�لعام  �لقائد  �لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سعادة  و�أع��رب 
ل�سرطة �لفجرية عن فخره و�عتز�زه بتحقيق �لنتيجة للعام �لر�بع 
�لأولوية  ذ�ت  �لرئي�سية  �ملهمة  يعد  �لأمن  �أن  باعتبار  �لتو�يل  على 

�لق�سوى �لتي �أوجد جهاز �ل�سرطة من �أجلها.

�ملجتمع  ر�سا  على  �لعامة  �لقيادة  ح�سول  �أن  �لكعبي  و�أ���س��اف 
100% يعد �جنازً� ر�ئدً� بجميع �ملقايي�س موؤكدً� �أن تلك �لنتيجة 
�إ�سرت�تيجية وز�رة  �إل من خال �لعمل على تنفيذ  مل تكن لتتحقق 
�لد�خلية 2017�2021 بفعالية وكفاءة ما �أدى �إلى �إجناز هدفها 
�لأول وهو تعزيز �لأمن و�لأمان يف �ملجتمع عر �لتح�سني �مل�ستمر يف 

تطبيق �ل�سيا�سات و�ملبادر�ت و�آليات �لعمل.

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ثمرة  هو  حتقيقه  مت  ما  �أن  و�أكد 
حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية و �سمو 
�ل�سيخ محمد بن حمد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية و �ملتابعة �حلثيثة 
و�مل�ستمرة من قبل �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية وتكاتف جهود �ل�سركاء وجميع 
و�لعمل  ن�سائي  و�أفر�د وعن�سر  �لعاملني من �سباط و�سف �سباط 

بروح �لفريق �لو�حد.

للعام الرابع على التوايل �شرطة الفجرية

حتقق ن�شبة 100% يف موؤ�شر �شعور املجتمع باالأمان

ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �حلوكمة  من��وذج 
�لفجرية يرتكز �إلى �أربع ركائز هي: �لعد�لة، 

�ل�سفافية، و �مل�سائلة، و �مل�سوؤولية.

جهود  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  وب��ارك 
�ل�سباط  م��ن  �لعاملني  و  �لإد�ر�ت  جميع  
و�سف �ل�سباط و�أفر�د من ع�سكريني ومدنيني 
�لإجناز  هذ�  حتقيق  يف  �لفعالة  �مل�ساهمة  يف 

�لإجن��از  ه��ذ�  �أن  �لكعبي  �أ���س��اف   و  �لعاملي 
�ل��ا  �ل��دع��م  ل���ول  ليتحقق  ك���ان  م��ا  �ل��ع��امل��ي 
محدود و�لتوجيهات �ل�سامية ل�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �لفجرية و�سمو �ل�سيخ محمد بن 
�لفجرية  عهد  ويل  �ل�سرقي  محمد  بن  حمد 
�سمو  �لفريق  قبل  من  �لإ�ستثنائية  �لقيادة  و 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.

�ل��ذي  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �إل��ى  �لكعبي  و�أ���س��ار 
ُي�ساف �إلى ر�سيد �إجناز�ت �سرطة �لفجرية و 
يرز تفوقها وريادتها يف تطبيق �أعلى �ملعايري 
و �ملمار�سات �لعاملية يعتر حافز� لها ملو��سلة 

م�سرية �جلودة و �لتميز �ملوؤ�س�سي.
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�شرطة الفجرية

حيث ح�سلت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �لفجرية 

على هذ� �لعتماد بعد عمليات تدقيق �ساملة 

ريج�سرت  ل��وي��دز  هيئة  قبل  م��ن  تنفيذها  مت 

عمليات  تو�فق  ل�سمان  �أ�سور�ن�س  كو�ليتي 

معايري  مع  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 

�حلوكمة �لفعالة.

�ل�سهادة  على  �لفجرية  �سرطة  ح�سول  وياأتي 

�أف�سل ممار�سات  لنجاحها يف تطبيق  تتويجًا 
ي�سمل  متكامل  �إط��ار  وف��ق  �لفعالة  �حلوكمة 
على  بالعتماد  وعملياتها،  �أن�سطتها  جميع 
�لأنظمة و �لت�سريعات �ملعمول بها  و�ملو��سفات 
 BS(لتي و�سعها �ملعهد �لريطاين للمعايري�
لارتقاء  جهودها  �سمن  وذلك   )13500
بالعمل �ملوؤ�س�سي وحتقيق �لتميز يف �خلدمات 
روؤية  �أهد�ف  حتقيق  يف  و�لإ�سهام  �ل�سرطية، 

�لد�خلية  وز�رة  وخطة   ،2021 �لإم����ار�ت 

�سمان  �إل��ى  تهدف  و�لتي   2021-2017
معايري  وفق  �لإد�ري���ة  �خلدمات  كافة  تقدمي 

�جلودة و�لكفاءة و�ل�سفافية ، و تر�سيخ ثقافة 

�لبتكار يف بيئة �لعمل �ملوؤ�س�سي. 

غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سعادة  و�أ���س��ار 

�أن  �إلى  �لكعبي �لقائد �لعام ل�سرطة �لفجرية 

حققت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية اإجنازًا جديدًا يوؤكد ريادتها يف تطبيق اأعلى املعايري العاملية يف جمال احلوكمة املوؤ�ش�شية مع بداية عام 

2019 ، حيث ح�شلت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية عل �شهادة املعيار الربيطاين يف احلوكمة الفعال )BS 13500:2013 ( لت�شبح بذلك اأول 
جهة �شرطية على م�شتوى العامل حت�شل على هذه ال�شهادة من خالل هيئة لويدز ريج�شرت كواليتي اأ�شوران�س يف جمال عمل تطبيق نظام احلوكمة 

املوؤ�ش�شية على العمليات و اإجراءات العمل و اخلدمات املالية و المنية و اجلنائية و املرورية و املجتمعية و الإجتماعية يف القيادة العامة ل�شرطة 

الفجرية .

�شرطة الفجرية اأول جهة �شرطية يف العامل حت�شل على �شهادة احلوكمة الفعالة
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حققت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية ن�شبة  100%  يف موؤ�شر �شعور املجتمع بالأمان لعام 2018 وفق نتائج ا�ستطالعات الراأي التي اأجرتها الهيئة 

الحتادية للتناف�شية والإح�شاء باعتبارها هيئة متخ�ش�شة ومعتمدة حللول القيا�س للجهات احلكومية على م�شتوى الدولة.

�لعام  �لقائد  �لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سعادة  و�أع��رب 
ل�سرطة �لفجرية عن فخره و�عتز�زه بتحقيق �لنتيجة للعام �لر�بع 
�لأولوية  ذ�ت  �لرئي�سية  �ملهمة  يعد  �لأمن  �أن  باعتبار  �لتو�يل  على 

�لق�سوى �لتي �أوجد جهاز �ل�سرطة من �أجلها.

�ملجتمع  ر�سا  على  �لعامة  �لقيادة  ح�سول  �أن  �لكعبي  و�أ���س��اف 
100% يعد �جنازً� ر�ئدً� بجميع �ملقايي�س موؤكدً� �أن تلك �لنتيجة 
�إ�سرت�تيجية وز�رة  �إل من خال �لعمل على تنفيذ  مل تكن لتتحقق 
�لد�خلية 2017�2021 بفعالية وكفاءة ما �أدى �إلى �إجناز هدفها 
�لأول وهو تعزيز �لأمن و�لأمان يف �ملجتمع عر �لتح�سني �مل�ستمر يف 

تطبيق �ل�سيا�سات و�ملبادر�ت و�آليات �لعمل.

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ثمرة  هو  حتقيقه  مت  ما  �أن  و�أكد 
حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية و �سمو 
�ل�سيخ محمد بن حمد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية و �ملتابعة �حلثيثة 
و�مل�ستمرة من قبل �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية وتكاتف جهود �ل�سركاء وجميع 
و�لعمل  ن�سائي  و�أفر�د وعن�سر  �لعاملني من �سباط و�سف �سباط 

بروح �لفريق �لو�حد.

للعام الرابع على التوايل �شرطة الفجرية

حتقق ن�شبة 100% يف موؤ�شر �شعور املجتمع باالأمان

ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �حلوكمة  من��وذج 
�لفجرية يرتكز �إلى �أربع ركائز هي: �لعد�لة، 

�ل�سفافية، و �مل�سائلة، و �مل�سوؤولية.

جهود  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  وب��ارك 
�ل�سباط  م��ن  �لعاملني  و  �لإد�ر�ت  جميع  
و�سف �ل�سباط و�أفر�د من ع�سكريني ومدنيني 
�لإجناز  هذ�  حتقيق  يف  �لفعالة  �مل�ساهمة  يف 

�لإجن��از  ه��ذ�  �أن  �لكعبي  �أ���س��اف   و  �لعاملي 
�ل��ا  �ل��دع��م  ل���ول  ليتحقق  ك���ان  م��ا  �ل��ع��امل��ي 
محدود و�لتوجيهات �ل�سامية ل�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �لفجرية و�سمو �ل�سيخ محمد بن 
�لفجرية  عهد  ويل  �ل�سرقي  محمد  بن  حمد 
�سمو  �لفريق  قبل  من  �لإ�ستثنائية  �لقيادة  و 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.

�ل��ذي  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �إل��ى  �لكعبي  و�أ���س��ار 
ُي�ساف �إلى ر�سيد �إجناز�ت �سرطة �لفجرية و 
يرز تفوقها وريادتها يف تطبيق �أعلى �ملعايري 
و �ملمار�سات �لعاملية يعتر حافز� لها ملو��سلة 

م�سرية �جلودة و �لتميز �ملوؤ�س�سي.
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�شرطة الفجرية

حيث ح�سلت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �لفجرية 

على هذ� �لعتماد بعد عمليات تدقيق �ساملة 

ريج�سرت  ل��وي��دز  هيئة  قبل  م��ن  تنفيذها  مت 

عمليات  تو�فق  ل�سمان  �أ�سور�ن�س  كو�ليتي 

معايري  مع  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 

�حلوكمة �لفعالة.

�ل�سهادة  على  �لفجرية  �سرطة  ح�سول  وياأتي 

�أف�سل ممار�سات  لنجاحها يف تطبيق  تتويجًا 
ي�سمل  متكامل  �إط��ار  وف��ق  �لفعالة  �حلوكمة 
على  بالعتماد  وعملياتها،  �أن�سطتها  جميع 
�لأنظمة و �لت�سريعات �ملعمول بها  و�ملو��سفات 
 BS(لتي و�سعها �ملعهد �لريطاين للمعايري�
لارتقاء  جهودها  �سمن  وذلك   )13500
بالعمل �ملوؤ�س�سي وحتقيق �لتميز يف �خلدمات 
روؤية  �أهد�ف  حتقيق  يف  و�لإ�سهام  �ل�سرطية، 

�لد�خلية  وز�رة  وخطة   ،2021 �لإم����ار�ت 

�سمان  �إل��ى  تهدف  و�لتي   2021-2017
معايري  وفق  �لإد�ري���ة  �خلدمات  كافة  تقدمي 

�جلودة و�لكفاءة و�ل�سفافية ، و تر�سيخ ثقافة 

�لبتكار يف بيئة �لعمل �ملوؤ�س�سي. 

غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سعادة  و�أ���س��ار 

�أن  �إلى  �لكعبي �لقائد �لعام ل�سرطة �لفجرية 

حققت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية اإجنازًا جديدًا يوؤكد ريادتها يف تطبيق اأعلى املعايري العاملية يف جمال احلوكمة املوؤ�ش�شية مع بداية عام 

2019 ، حيث ح�شلت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية عل �شهادة املعيار الربيطاين يف احلوكمة الفعال )BS 13500:2013 ( لت�شبح بذلك اأول 
جهة �شرطية على م�شتوى العامل حت�شل على هذه ال�شهادة من خالل هيئة لويدز ريج�شرت كواليتي اأ�شوران�س يف جمال عمل تطبيق نظام احلوكمة 

املوؤ�ش�شية على العمليات و اإجراءات العمل و اخلدمات املالية و المنية و اجلنائية و املرورية و املجتمعية و الإجتماعية يف القيادة العامة ل�شرطة 

الفجرية .

�شرطة الفجرية اأول جهة �شرطية يف العامل حت�شل على �شهادة احلوكمة الفعالة
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�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  وقعت 
�لفجرية  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
عاقات  توطيد  ب�ساأن  �جلميلة  للفنون 
خدمة  يف  ت�سهم  �لتي  و�ل�سر�كة  �لتعاون 

�ملجتمع.

�للو�ء  �سعادة  وقعها  �لتي  �ملذكرة  وتهدف 
�لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  محمد 
�لعام ل�سرطة �لفجرية و�سعادة علي عبيد 
�لفجرية  �أك��ادمي��ي��ة  ع��ام  مدير  �حلفيتي 
تعاون  �أف�سل  لتحقيق  �جلميلة،  للفنون 

فعال وم�ستمر وفقا ملنهجية �ل�سر�كة ل�سمان 
تنفيذ �لر�مج و�لأهد�ف �لوطنية �مل�سرتكة 
من  �ملجتمع  وخدمة  تنمية  �إلى  ت�سعى  �لتي 

خال �لرتقاء مب�ستوى �خلدمات.

بر�مج  تقدمي  على  �لتفاقية  ن�ست  حيث 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  لنزلء  و�لتدريب  �لتعليم 
لتنمية  م��ب��ادرة  ت��ع��د  و�لإ���س��اح��ي��ة ح��ي��ث 

وعلميا  �أكادمييا  وتاأهيلهم  و�لهو�ة  �ملو�هب 
و�لعناية  �مل��ع��رف��ة  تنمية  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
يف  و�لفنيني  �ملخت�سني  و�إع���د�د  بالثقافة 
�ملجالت �لتي تقدمها �لأكادميية من خال 
�لتن�سيق و�لتعاون بينهما يف تبادل �لتجارب 
و�ل�ستفادة  �مل��ج��الت  تلك  يف  و�خل���ر�ت 
لديهما  و�لتقنيات  �ملن�ساآت  من  �ملتبادلة 
،وذلك من خال دعم �ملبادر�ت و�لر�مج 
�لأن�سطة  و�إق��ام��ة  �ملمكنة  �لو�سائل  بجميع 

بني  �ل��زي��ار�ت  وتبادل  �مل�سرتكة  و�ل��ر�م��ج 
�لطرفني.

بن  محمد  �لعميد  �لتفاقية  توقيع  ح�سر 
ل�سرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع 
�إد�رة  وم��دي��ر  �لعامون  و�مل���در�ء  �لفجرية 
ومدير  ونائبه  �لأد�ء  وتطوير  �ل�سرت�تيجية 
مكتب �لقائد �لعام ووفد من جانب �أكادميية 

�لفجرية للفنون �جلميلة.

�شرطة الفجرية توقع مذكرة تفاهم مع اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة

محمد  �ل��ل��و�ء  �سعادة  �أك��د  �ملنا�سبة  وبهذه 
�سرطة  ع��ام  قائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د 
�لفجرية �أهمية �مللتقى �لذي يجمع منت�سبي 
�أ�سرية  �أجو�ء �جتماعية  �لفجرية يف  �سرطة 
�ليومي،  �لعمل  روتني  خارج  �أبنائهم  برفقة 
بهدف بث روح �لتاآلف و�لتقارب بني �لقيادة 

�لعليا و�ملوظفني.

�أحمد  محمد  �ل��ل��و�ء  �سعادة  �مللتقى  ح�سر 
�لفجرية  �سرطة  عام  قائد  �لكعبي  غامن  بن 
نائب  �لطنيجي  ن��اي��ع  ب��ن  محمد  و�لعميد 
�لقائد �لعام و�لعميد حميد محمد �ليماحي 

مدير عام �لعمليات �ل�سرطية و�لعميد دكتور 
عام  مدير  �ملر�سدي  عبيد  �سعيد  �سليمان 
�ملو�رد و�خلدمات �مل�ساندة ومدر�ء �لإد�ر�ت 

وروؤ�ساء �لأق�سام ومنت�سبي �لقيادة �لعامة.

خ���ت���ام  ويف 
كرم  �مللتقى 
قائد  �سعادة 
عام �ل�سرطة 
ك������������ًا م���ن 
�لقائد  نائب 
ومدير  �لعام 

�ملو�رد  عام  ومدير  �ل�سرطية  �لعمليات  عام 
�لفائزين  و�مل�ساركني  �مل�ساندة  و�خلدمات 
يف �مل�سابقات �لريا�سية و�لثقافية و�جلهات 

�ملتعاونة يف �إجناح �مللتقى.
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�شرطة الفجرية ت�شت�شيف ندوة تعريفية عن اك�شبو 2020

�شرطة الفجرية تنظم امللتقى ال�شنوي الثاين ملنت�شبيها

�لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سهد 
�ملعرفية  �لندوة  �لفجرية  �سرطة  عام  قائد 
تو��سل  �سعار  حت��ت   )  2020 �ك�سبو   (
�لندوة  وب��د�أت  �مل�ستقبل،  و�سناعة  �لعقول 
من�سق  �ل�سحي  علي  عالية  قدمتها  �ل��ت��ي 
مبعر�س  بالتعريف   2020 �ك�سبو  مكتب 
�أهمية  يعد م�سروعًا وطنيًا ذو  �لذي  �ك�سبو 
ي�سكل  وباأنه  وثقافية  و�سيا�سية  �قت�سادية 
ملتقى للح�سار�ت و�لثقافات وتبادل �ملعرفة 
وعر�سًا لأهم �لبتكار�ت و�لخرت�عات �لتي 
يكون لها �أثر �يجابي يف خدمة �لب�سرية حول 

�لعامل.

و�أو�سحت �ل�سحي �أن �ملعر�س ي�سكل من�سة 
�لتعاون  �لعاملي  للمجتمع  تتيح  ��ستثنائية 
و�ل��ر�ئ��دة  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  لكت�ساف  معًا 

لا�ستد�مة.

يف  �لندوة  �أهمية  على  �لكعبي  �للو�ء  و�أثنى 

ن�سر ثقافة �ملعرفة لك�سبو 2020 ملنت�سبي 
�سرطة �لفجرية.

�إب��ر�ز  يف  �لأمني  �ل��دور  �أهمية  على  موؤكدً� 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  م�سرفة  ���س��ورة 
ل��زو�ر  �مل��ت��ح��دة يف حفظ �لأم���ن و�لأم����ان 
��ستقطاب  من  و�ل�ستفادة  �لعاملي  �حلدث 
م�ستوى  على  و�جلن�سيات  �لثقافات  مختلف 

�لعامل و�كت�ساب �ملعرفة يف مختلف �ملجالت 
وت��ب��ادل �لأف��ك��ار و�مل��ع��ل��وم��ات ل��دف��ع عجلة 

�لتقدم و�لتنمية �مل�ستد�مة يف �لدولة.

و�مل��در�ء  �لعام  �لقائد  نائب  �لندوة  ح�سر 
�لأق�سام  وروؤ�ساء  �لإد�ر�ت  ومدر�ء  �لعامون 
و�ل�سباط و�سف �ل�سباط و�لأفر�د و�ملدنيني 

و�لعن�سر �لن�سائي.

نظمت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �لفجرية �مللتقى �لرتفيهي �ل�سنوي 
�لثاين حتت �سعار "مو�طنة �إيجابية وريادة م�ستد�مة" ملنت�سبيها 
ج�سور  مد  على  �لقيادة  حر�س  �إطار  يف  ذلك  وياأتي   ،2019
�ملوظفني  بني  �لجتماعية  �لعاقات  �أو��سر  وتعميق  �لتو��سل 

ملختلف م�ستوياتهم �لوظيفية يف �لعمل.

وت�سمن �مللتقى �إقامة �لعديد من �لأن�سطة و�لفعاليات �لريا�سية 
مثل كرة �لطائرة ولعبة �سد �حلبل وم�سابقات ثقافية وفعاليات 
و�لأف��ر�د  �ل�سباط  و�سف  �ل�سباط  خالها  من  �سارك  تر�ثية 

و�لعاملني و�أبناء �ملوظفني.
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�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  وقعت 
�لفجرية  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
عاقات  توطيد  ب�ساأن  �جلميلة  للفنون 
خدمة  يف  ت�سهم  �لتي  و�ل�سر�كة  �لتعاون 

�ملجتمع.

�للو�ء  �سعادة  وقعها  �لتي  �ملذكرة  وتهدف 
�لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  محمد 
�لعام ل�سرطة �لفجرية و�سعادة علي عبيد 
�لفجرية  �أك��ادمي��ي��ة  ع��ام  مدير  �حلفيتي 
تعاون  �أف�سل  لتحقيق  �جلميلة،  للفنون 

فعال وم�ستمر وفقا ملنهجية �ل�سر�كة ل�سمان 
تنفيذ �لر�مج و�لأهد�ف �لوطنية �مل�سرتكة 
من  �ملجتمع  وخدمة  تنمية  �إلى  ت�سعى  �لتي 

خال �لرتقاء مب�ستوى �خلدمات.

بر�مج  تقدمي  على  �لتفاقية  ن�ست  حيث 
�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  لنزلء  و�لتدريب  �لتعليم 
لتنمية  م��ب��ادرة  ت��ع��د  و�لإ���س��اح��ي��ة ح��ي��ث 

وعلميا  �أكادمييا  وتاأهيلهم  و�لهو�ة  �ملو�هب 
و�لعناية  �مل��ع��رف��ة  تنمية  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
يف  و�لفنيني  �ملخت�سني  و�إع���د�د  بالثقافة 
�ملجالت �لتي تقدمها �لأكادميية من خال 
�لتن�سيق و�لتعاون بينهما يف تبادل �لتجارب 
و�ل�ستفادة  �مل��ج��الت  تلك  يف  و�خل���ر�ت 
لديهما  و�لتقنيات  �ملن�ساآت  من  �ملتبادلة 
،وذلك من خال دعم �ملبادر�ت و�لر�مج 
�لأن�سطة  و�إق��ام��ة  �ملمكنة  �لو�سائل  بجميع 

بني  �ل��زي��ار�ت  وتبادل  �مل�سرتكة  و�ل��ر�م��ج 
�لطرفني.

بن  محمد  �لعميد  �لتفاقية  توقيع  ح�سر 
ل�سرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع 
�إد�رة  وم��دي��ر  �لعامون  و�مل���در�ء  �لفجرية 
ومدير  ونائبه  �لأد�ء  وتطوير  �ل�سرت�تيجية 
مكتب �لقائد �لعام ووفد من جانب �أكادميية 

�لفجرية للفنون �جلميلة.

�شرطة الفجرية توقع مذكرة تفاهم مع اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة

محمد  �ل��ل��و�ء  �سعادة  �أك��د  �ملنا�سبة  وبهذه 
�سرطة  ع��ام  قائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د 
�لفجرية �أهمية �مللتقى �لذي يجمع منت�سبي 
�أ�سرية  �أجو�ء �جتماعية  �لفجرية يف  �سرطة 
�ليومي،  �لعمل  روتني  خارج  �أبنائهم  برفقة 
بهدف بث روح �لتاآلف و�لتقارب بني �لقيادة 

�لعليا و�ملوظفني.

�أحمد  محمد  �ل��ل��و�ء  �سعادة  �مللتقى  ح�سر 
�لفجرية  �سرطة  عام  قائد  �لكعبي  غامن  بن 
نائب  �لطنيجي  ن��اي��ع  ب��ن  محمد  و�لعميد 
�لقائد �لعام و�لعميد حميد محمد �ليماحي 

مدير عام �لعمليات �ل�سرطية و�لعميد دكتور 
عام  مدير  �ملر�سدي  عبيد  �سعيد  �سليمان 
�ملو�رد و�خلدمات �مل�ساندة ومدر�ء �لإد�ر�ت 

وروؤ�ساء �لأق�سام ومنت�سبي �لقيادة �لعامة.

خ���ت���ام  ويف 
كرم  �مللتقى 
قائد  �سعادة 
عام �ل�سرطة 
ك������������ًا م���ن 
�لقائد  نائب 
ومدير  �لعام 

�ملو�رد  عام  ومدير  �ل�سرطية  �لعمليات  عام 
�لفائزين  و�مل�ساركني  �مل�ساندة  و�خلدمات 
يف �مل�سابقات �لريا�سية و�لثقافية و�جلهات 

�ملتعاونة يف �إجناح �مللتقى.
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�شرطة الفجرية ت�شت�شيف ندوة تعريفية عن اك�شبو 2020

�شرطة الفجرية تنظم امللتقى ال�شنوي الثاين ملنت�شبيها

�لكعبي  غامن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �سهد 
�ملعرفية  �لندوة  �لفجرية  �سرطة  عام  قائد 
تو��سل  �سعار  حت��ت   )  2020 �ك�سبو   (
�لندوة  وب��د�أت  �مل�ستقبل،  و�سناعة  �لعقول 
من�سق  �ل�سحي  علي  عالية  قدمتها  �ل��ت��ي 
مبعر�س  بالتعريف   2020 �ك�سبو  مكتب 
�أهمية  يعد م�سروعًا وطنيًا ذو  �لذي  �ك�سبو 
ي�سكل  وباأنه  وثقافية  و�سيا�سية  �قت�سادية 
ملتقى للح�سار�ت و�لثقافات وتبادل �ملعرفة 
وعر�سًا لأهم �لبتكار�ت و�لخرت�عات �لتي 
يكون لها �أثر �يجابي يف خدمة �لب�سرية حول 

�لعامل.

و�أو�سحت �ل�سحي �أن �ملعر�س ي�سكل من�سة 
�لتعاون  �لعاملي  للمجتمع  تتيح  ��ستثنائية 
و�ل��ر�ئ��دة  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  لكت�ساف  معًا 

لا�ستد�مة.

يف  �لندوة  �أهمية  على  �لكعبي  �للو�ء  و�أثنى 

ن�سر ثقافة �ملعرفة لك�سبو 2020 ملنت�سبي 
�سرطة �لفجرية.

�إب��ر�ز  يف  �لأمني  �ل��دور  �أهمية  على  موؤكدً� 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  م�سرفة  ���س��ورة 
ل��زو�ر  �مل��ت��ح��دة يف حفظ �لأم���ن و�لأم����ان 
��ستقطاب  من  و�ل�ستفادة  �لعاملي  �حلدث 
م�ستوى  على  و�جلن�سيات  �لثقافات  مختلف 

�لعامل و�كت�ساب �ملعرفة يف مختلف �ملجالت 
وت��ب��ادل �لأف��ك��ار و�مل��ع��ل��وم��ات ل��دف��ع عجلة 

�لتقدم و�لتنمية �مل�ستد�مة يف �لدولة.

و�مل��در�ء  �لعام  �لقائد  نائب  �لندوة  ح�سر 
�لأق�سام  وروؤ�ساء  �لإد�ر�ت  ومدر�ء  �لعامون 
و�ل�سباط و�سف �ل�سباط و�لأفر�د و�ملدنيني 

و�لعن�سر �لن�سائي.

نظمت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �لفجرية �مللتقى �لرتفيهي �ل�سنوي 
�لثاين حتت �سعار "مو�طنة �إيجابية وريادة م�ستد�مة" ملنت�سبيها 
ج�سور  مد  على  �لقيادة  حر�س  �إطار  يف  ذلك  وياأتي   ،2019
�ملوظفني  بني  �لجتماعية  �لعاقات  �أو��سر  وتعميق  �لتو��سل 

ملختلف م�ستوياتهم �لوظيفية يف �لعمل.

وت�سمن �مللتقى �إقامة �لعديد من �لأن�سطة و�لفعاليات �لريا�سية 
مثل كرة �لطائرة ولعبة �سد �حلبل وم�سابقات ثقافية وفعاليات 
و�لأف��ر�د  �ل�سباط  و�سف  �ل�سباط  خالها  من  �سارك  تر�ثية 

و�لعاملني و�أبناء �ملوظفني.
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"  لنزالء املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية وتطلق مبادرة  "االت�شال املرئي 

�أطلق �للو�ء محمد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد 
محمد  �لعميد  بح�سور  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام 
و�لعميد  �لعام  �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع  بن 
�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  مدير  �لزيودي  حمد�ن  �أحمد 
)�لت�����س��ال  م��ب��ادرة  و�لإ���س��اح��ي��ة  �لعقابية 

�ملرئي( للنزلء �ملوقوفني و�ملحكومني.

و�أكد �لزيودي مدير �إد�رة �ملوؤ�س�سة �لعقابية 
�ملرئي(  )�لت�سال  مبادرة  �أن  و�لإ�ساحية 
تاأتي �سمن مبادر�ت عام ز�يد بهدف تر�سيخ 
�ملوؤ�س�سي  �لعمل  بيئة  يف  �لب��ت��ك��ار  ثقافة 
�حتياجاتهم  وتلبية  ب��ال��ن��زلء  و�له��ت��م��ام 

وحتقيق �لتو��سل مع �أ�سرهم و�لذي ينعك�س 
�إيجابيًا على حالة �لنزيل يف �ملوؤ�س�سة.

�ل��زع��اب��ي  �مل����ازم هيثم  م��ن ج��ان��ب��ه ذك���ر 
�ملرئي  �لت�سال  مبادرة  �أن  �لفكرة  �ساحب 
هي عبارة عن خدمة مرخ�سة من �سركات 

جمانا  للنزلء  تقدم  ب��ال��دول��ة  �لت�����س��الت 
مختلف  يف  ذويهم  مع  �لتو��سل  لهم  وتتيح 
خال  من  و�ل�سورة  بال�سوت  �لعامل  �أنحاء 

جهاز �لآيباد.

عملية  �أن  �ل���زي���ودي  �لعميد  �أ���س��اف  ك��م��ا 
�لعاقات  تقوية  يف  ت�سهم  �ملرئي  �لت�سال 
�لأ�سرية و�حلد من �لتفكك �لأ�سري و�لتقليل 
�لر�سمية  �ل���زي���ار�ت  �أث���ن���اء  �ل�����س��غ��ط  م��ن 
خدمات  وتقدمي  �لنزلء،  لذوي  �ملخ�س�سة 
وحتقيق  و�ل��ن��زلء  �ملتعاملني  توقعات  تفوق 

�ل�سعادة �لإيجابية لهم.

تخريج دورات تخ�ش�شية ب�شرطة الفجرية

�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �حتفلت 
�سمن  تخ�س�سية  دور�ت  ث��اث  بتخريج 
لعام  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل����وز�رة  �ل�سنوية  �خل��ط��ة 
م��ه��ار�ت  �سقل  �إل���ى  �ل��ر�م��ي��ة  2018م، 
جم��ال  يف  ق��در�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر  منت�سبيها 
�ل�سحة  دورة  يف  متثلت  �ل�سرطي،  �لعمل 
�إد�رة  ودورة  �لتاأ�سي�سية  �ملهنية  و�ل�سامة 
ودورة  �لعمل  �سغوطات  على  للتغلب  �لوقت 
�لأ�ساليب �حلديثة لبناء فرق �لعمل وتنمية 

روح �لفريق.

ت�سمنت �لدور�ت مو��سيع ومفاهيم حديثة 
ح�سب طبيعة كل دورة، وذلك بهدف �إك�ساب 
�مل�ساركني وتزويدهم باملعلومات و�لنظريات 
م�ستوى  رفع  على  ت�ساعدهم  �لتي  �حلديثة 
�ل��دور�ت  من  و��ستفاد  �لعمل،  يف  �أد�ئ��ه��م 
80 ( من �سف �ل�سباط و�لأف��ر�د  عدد ) 

من مختلف قياد�ت �ل�سرطة بالدولة.

�لعقيد  �حلفل  ر�عي  قام  �حلفل  نهاية  ويف 

بت�سليم  �حل���م���ودي  �سعيد  ر����س��د  �سعيد 
�ل�سهاد�ت للم�ساركني وكرم �ملحا�سرين.

ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ح��ت��ف��ل��ت  ك��م��ا 
تخ�س�سية  دور�ت  ثاث  بتخريج  �لفجرية 
�لد�خلية  ل���وز�رة  �ل�سنوية  �خلطة  �سمن 
مهار�ت  �سقل  �إلى  �لر�مية  2018م،  لعام 
منت�سبيها وتطوير قدر�تهم يف جمال �لعمل 
�لتميز يف خدمة  دورة  �ل�سرطي، متثلت يف 
يف  �ملتميز  �لأد�ء  حتقيق  ودورة  �لعماء 

خدمة �لعماء وعناية �لعماء و�لدبلوما�سية 
يف �لأد�ء ودورة �لألعاب �لنارية.

من   )78( ع��دد  �ل����دور�ت  م��ن  و��ستفاد   
�ل�����س��ب��اط و���س��ف �ل�����س��ب��اط و�لأف�����ر�د من 

مختلف قياد�ت �ل�سرطة بالدولة.

�لعميد  �حلفل  ر�عي  قام  �حلفل  نهاية  ويف 
بت�سليم  �خل��زمي��ي  ع��ل��ي  �أح��م��د   / دك��ت��ور 

�ل�سهاد�ت للم�ساركني وكرم �ملحا�سرين.
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�شرطة الفجرية

�شرطة الفجرية  بعنا�شرها الن�شائية يف يوم املراأة االإماراتية 

وتثمن دورها وعطائها البارز خلدمة الوطن

نائب قائد عام �شرطة الفجرية يفتتح دورة مكافحة غ�شل االأموال

�لطنيجي  نايع  بن  �لعميد محمد  �سعادة  �فتتح 
نائب قائد عام �سرطة �لفجرية دورة تخ�س�سية 
) �لتحقيقات يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ( 
بالتعاون مع �لوكالة �لوطنية ملو�جهة �جلرمية 
فريمونت  بفندق  وذل��ك   ) �ملتحدة  �ململكة   (
�ل�سباط  من  عدد  بالدورة  وي�سارك  �لفجرية 
�لأم���و�ل  غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف  �ملخت�سني 
مبختلف �لقياد�ت �ل�سرطية بالدولة وعدد من 
يف  �لعاملني  و�ملخت�سني  �لعامة  �لنيابة  وكاء 

�مل�سرف �ملركزي.

و�أكد �لعميد �لطنيجي �أهمية �لدورة يف تطوير 

قدر�ت �مل�ساركني لارتقاء 
ب��������اأد�ء ع��م��ل��ه��م و���س��ق��ل 
م��ه��ار�ت��ه��م وخ��ر�ت��ه��م يف 
من  حتتويه  ملا  �ملجال  هذ� 

مو��سيع ومعارف حديثة.

�لعام  �لقائد  ن��ائ��ب  وح��ث 
�إث��ر�ء  ���س��رورة  �مل�ساركني 
�لعملية  بتجاربهم  �ل��دورة 

و�ل�ستفادة من �خلر�ء �ملحا�سرين يف �لدورة.

ح�سر �لفتتاح �لعميد / حميد محمد �ليماحي 
مدير عام �لعمليات �ل�سرطة و�لعميد د. ر��سد 

– رئي�س جلنة وز�رة �لد�خلية  محمد بور�سيد 
محمد   / و�ل��ع��م��ي��د  �لأم�����و�ل  غ�سل  مل��و�ج��ه��ة 
�لتحريات  �إد�رة  مدير  �ل�ساعر  عبد�هلل  �أحمد 

و�ملباحث �جلنائية.

�لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  محمد  �ل��ل��و�ء  �لتقى 
عمل  بفريق  �لفجرية  ل�سرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
�لعن�سر �لن�سائي من �لقيادة ومنطقة �لفجرية 

�لأمنية وذلك تز�منًا مع يوم �ملر�أة �لإمار�تية.

و�ع��ت��ز�زه  ف��خ��ره  عميق  ع��ن  �لكعبي  و�أع����رب 
باملر�أة �لإمار�تية ب�سكل عام و�ل�سرطة �لن�سائية 
للم�سرية،  مكمل  دور  من  به  تقوم  ملا  حتديدً� 
خدمة  يف  وكفاء�تهم  بقدر�تهم  ثقته  م��وؤك��دً� 
ل�سيما  �مليادين  مختلف  يف  و�ملجتمع  �لوطن 
منوذج  �أك��ر  يعد  �ل�سهد�ء  لأبنائهم  تقدميهم 

للعطاء و�لفخر بحب �لوطن.

�مل�����ر�أة يف ظ��ل �حت��اد  �أن  �ل��ك��ع��ب��ي  و�أ����س���ار 
و�إجن��از�ت  كبرية  مكا�سب  حققت  �لإم���ار�ت 
و�مل�ستويات  �لأ���س��ع��دة  مختلف  على  رفيعة 
و�أ�سبحت �لقطاعات �لن�سائية يف �لدولة قوة 

فعالة وموؤثرة وطاقة �إن�سانية خاقة ومبدعة، 
�لتي  �لن�سائية  �ل�سرطية  بالعنا�سر  م�سيدً� 
ت�ساهم يف تقدم �لعمل �ل�سرطي وقدرتها على 
حتمل  يف  �لعالية  وكفاءتها  جد�رتها  �إثبات 
�مل�سوؤولية وحمل �لر�سالة للنهو�س يف �ملجتمع.

�أكدت �لنقيب خلود �خلالدي نائب  بدورها 
ب�سرطة  �لن�سائية  �ل�سرطة  جمل�س  رئ�س 

و�لع��ت��ز�ز  بالفخر  �سعورها  عن  �لفجرية 
موجهة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ر�أة  بيوم  بالحتفال 
محمد  �ل��ل��و�ء  ل�سعادة  و�متنانها  �سكرها 
�سرطة  ع��ام  قائد  �لكعبي  غ��امن  بن  �أحمد 
�ملوؤ�س�سي  و�ل��دع��م  �ل��ث��ق��ة  ع��ل��ى  �ل��ف��ج��رية 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �لنابع  و�ل�سرطي 

للمر�أة ومتكني �ملر�أة على م�ستوى �لدولة.
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"  لنزالء املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية وتطلق مبادرة  "االت�شال املرئي 

�أطلق �للو�ء محمد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد 
محمد  �لعميد  بح�سور  �لفجرية  ل�سرطة  �لعام 
و�لعميد  �لعام  �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع  بن 
�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  مدير  �لزيودي  حمد�ن  �أحمد 
)�لت�����س��ال  م��ب��ادرة  و�لإ���س��اح��ي��ة  �لعقابية 

�ملرئي( للنزلء �ملوقوفني و�ملحكومني.

و�أكد �لزيودي مدير �إد�رة �ملوؤ�س�سة �لعقابية 
�ملرئي(  )�لت�سال  مبادرة  �أن  و�لإ�ساحية 
تاأتي �سمن مبادر�ت عام ز�يد بهدف تر�سيخ 
�ملوؤ�س�سي  �لعمل  بيئة  يف  �لب��ت��ك��ار  ثقافة 
�حتياجاتهم  وتلبية  ب��ال��ن��زلء  و�له��ت��م��ام 

وحتقيق �لتو��سل مع �أ�سرهم و�لذي ينعك�س 
�إيجابيًا على حالة �لنزيل يف �ملوؤ�س�سة.

�ل��زع��اب��ي  �مل����ازم هيثم  م��ن ج��ان��ب��ه ذك���ر 
�ملرئي  �لت�سال  مبادرة  �أن  �لفكرة  �ساحب 
هي عبارة عن خدمة مرخ�سة من �سركات 

جمانا  للنزلء  تقدم  ب��ال��دول��ة  �لت�����س��الت 
مختلف  يف  ذويهم  مع  �لتو��سل  لهم  وتتيح 
خال  من  و�ل�سورة  بال�سوت  �لعامل  �أنحاء 

جهاز �لآيباد.

عملية  �أن  �ل���زي���ودي  �لعميد  �أ���س��اف  ك��م��ا 
�لعاقات  تقوية  يف  ت�سهم  �ملرئي  �لت�سال 
�لأ�سرية و�حلد من �لتفكك �لأ�سري و�لتقليل 
�لر�سمية  �ل���زي���ار�ت  �أث���ن���اء  �ل�����س��غ��ط  م��ن 
خدمات  وتقدمي  �لنزلء،  لذوي  �ملخ�س�سة 
وحتقيق  و�ل��ن��زلء  �ملتعاملني  توقعات  تفوق 

�ل�سعادة �لإيجابية لهم.

تخريج دورات تخ�ش�شية ب�شرطة الفجرية

�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �حتفلت 
�سمن  تخ�س�سية  دور�ت  ث��اث  بتخريج 
لعام  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل����وز�رة  �ل�سنوية  �خل��ط��ة 
م��ه��ار�ت  �سقل  �إل���ى  �ل��ر�م��ي��ة  2018م، 
جم��ال  يف  ق��در�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر  منت�سبيها 
�ل�سحة  دورة  يف  متثلت  �ل�سرطي،  �لعمل 
�إد�رة  ودورة  �لتاأ�سي�سية  �ملهنية  و�ل�سامة 
ودورة  �لعمل  �سغوطات  على  للتغلب  �لوقت 
�لأ�ساليب �حلديثة لبناء فرق �لعمل وتنمية 

روح �لفريق.

ت�سمنت �لدور�ت مو��سيع ومفاهيم حديثة 
ح�سب طبيعة كل دورة، وذلك بهدف �إك�ساب 
�مل�ساركني وتزويدهم باملعلومات و�لنظريات 
م�ستوى  رفع  على  ت�ساعدهم  �لتي  �حلديثة 
�ل��دور�ت  من  و��ستفاد  �لعمل،  يف  �أد�ئ��ه��م 
80 ( من �سف �ل�سباط و�لأف��ر�د  عدد ) 

من مختلف قياد�ت �ل�سرطة بالدولة.

�لعقيد  �حلفل  ر�عي  قام  �حلفل  نهاية  ويف 

بت�سليم  �حل���م���ودي  �سعيد  ر����س��د  �سعيد 
�ل�سهاد�ت للم�ساركني وكرم �ملحا�سرين.

ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ح��ت��ف��ل��ت  ك��م��ا 
تخ�س�سية  دور�ت  ثاث  بتخريج  �لفجرية 
�لد�خلية  ل���وز�رة  �ل�سنوية  �خلطة  �سمن 
مهار�ت  �سقل  �إلى  �لر�مية  2018م،  لعام 
منت�سبيها وتطوير قدر�تهم يف جمال �لعمل 
�لتميز يف خدمة  دورة  �ل�سرطي، متثلت يف 
يف  �ملتميز  �لأد�ء  حتقيق  ودورة  �لعماء 

خدمة �لعماء وعناية �لعماء و�لدبلوما�سية 
يف �لأد�ء ودورة �لألعاب �لنارية.

من   )78( ع��دد  �ل����دور�ت  م��ن  و��ستفاد   
�ل�����س��ب��اط و���س��ف �ل�����س��ب��اط و�لأف�����ر�د من 

مختلف قياد�ت �ل�سرطة بالدولة.

�لعميد  �حلفل  ر�عي  قام  �حلفل  نهاية  ويف 
بت�سليم  �خل��زمي��ي  ع��ل��ي  �أح��م��د   / دك��ت��ور 

�ل�سهاد�ت للم�ساركني وكرم �ملحا�سرين.
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�شرطة الفجرية

�شرطة الفجرية  بعنا�شرها الن�شائية يف يوم املراأة االإماراتية 

وتثمن دورها وعطائها البارز خلدمة الوطن

نائب قائد عام �شرطة الفجرية يفتتح دورة مكافحة غ�شل االأموال

�لطنيجي  نايع  بن  �لعميد محمد  �سعادة  �فتتح 
نائب قائد عام �سرطة �لفجرية دورة تخ�س�سية 
) �لتحقيقات يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ( 
بالتعاون مع �لوكالة �لوطنية ملو�جهة �جلرمية 
فريمونت  بفندق  وذل��ك   ) �ملتحدة  �ململكة   (
�ل�سباط  من  عدد  بالدورة  وي�سارك  �لفجرية 
�لأم���و�ل  غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف  �ملخت�سني 
مبختلف �لقياد�ت �ل�سرطية بالدولة وعدد من 
يف  �لعاملني  و�ملخت�سني  �لعامة  �لنيابة  وكاء 

�مل�سرف �ملركزي.

و�أكد �لعميد �لطنيجي �أهمية �لدورة يف تطوير 

قدر�ت �مل�ساركني لارتقاء 
ب��������اأد�ء ع��م��ل��ه��م و���س��ق��ل 
م��ه��ار�ت��ه��م وخ��ر�ت��ه��م يف 
من  حتتويه  ملا  �ملجال  هذ� 

مو��سيع ومعارف حديثة.

�لعام  �لقائد  ن��ائ��ب  وح��ث 
�إث��ر�ء  ���س��رورة  �مل�ساركني 
�لعملية  بتجاربهم  �ل��دورة 

و�ل�ستفادة من �خلر�ء �ملحا�سرين يف �لدورة.

ح�سر �لفتتاح �لعميد / حميد محمد �ليماحي 
مدير عام �لعمليات �ل�سرطة و�لعميد د. ر��سد 

– رئي�س جلنة وز�رة �لد�خلية  محمد بور�سيد 
محمد   / و�ل��ع��م��ي��د  �لأم�����و�ل  غ�سل  مل��و�ج��ه��ة 
�لتحريات  �إد�رة  مدير  �ل�ساعر  عبد�هلل  �أحمد 

و�ملباحث �جلنائية.

�لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د  محمد  �ل��ل��و�ء  �لتقى 
عمل  بفريق  �لفجرية  ل�سرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
�لعن�سر �لن�سائي من �لقيادة ومنطقة �لفجرية 

�لأمنية وذلك تز�منًا مع يوم �ملر�أة �لإمار�تية.

و�ع��ت��ز�زه  ف��خ��ره  عميق  ع��ن  �لكعبي  و�أع����رب 
باملر�أة �لإمار�تية ب�سكل عام و�ل�سرطة �لن�سائية 
للم�سرية،  مكمل  دور  من  به  تقوم  ملا  حتديدً� 
خدمة  يف  وكفاء�تهم  بقدر�تهم  ثقته  م��وؤك��دً� 
ل�سيما  �مليادين  مختلف  يف  و�ملجتمع  �لوطن 
منوذج  �أك��ر  يعد  �ل�سهد�ء  لأبنائهم  تقدميهم 

للعطاء و�لفخر بحب �لوطن.

�مل�����ر�أة يف ظ��ل �حت��اد  �أن  �ل��ك��ع��ب��ي  و�أ����س���ار 
و�إجن��از�ت  كبرية  مكا�سب  حققت  �لإم���ار�ت 
و�مل�ستويات  �لأ���س��ع��دة  مختلف  على  رفيعة 
و�أ�سبحت �لقطاعات �لن�سائية يف �لدولة قوة 

فعالة وموؤثرة وطاقة �إن�سانية خاقة ومبدعة، 
�لتي  �لن�سائية  �ل�سرطية  بالعنا�سر  م�سيدً� 
ت�ساهم يف تقدم �لعمل �ل�سرطي وقدرتها على 
حتمل  يف  �لعالية  وكفاءتها  جد�رتها  �إثبات 
�مل�سوؤولية وحمل �لر�سالة للنهو�س يف �ملجتمع.

�أكدت �لنقيب خلود �خلالدي نائب  بدورها 
ب�سرطة  �لن�سائية  �ل�سرطة  جمل�س  رئ�س 

و�لع��ت��ز�ز  بالفخر  �سعورها  عن  �لفجرية 
موجهة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ر�أة  بيوم  بالحتفال 
محمد  �ل��ل��و�ء  ل�سعادة  و�متنانها  �سكرها 
�سرطة  ع��ام  قائد  �لكعبي  غ��امن  بن  �أحمد 
�ملوؤ�س�سي  و�ل��دع��م  �ل��ث��ق��ة  ع��ل��ى  �ل��ف��ج��رية 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �لنابع  و�ل�سرطي 

للمر�أة ومتكني �ملر�أة على م�ستوى �لدولة.
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�شرطة الفجرية

�شرطة الفجرية حتذر 

من لعبة »مومو«

حذرت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية من لعبة »مومو« الإلكرتونية وهي �شخ�شية مرعبة ت�شتدرج الأ�شخا�س والأطفال عن طريق ر�شالة ن�شية 

ت�شل عن طريق تطبيق »الوات�شاب« من رقم غري معروف، يخربك فيها اأن ا�شمها »مومو«، ومرفق معها �شورة خميفة، هي عبارة عن رابط جت�ش�شي 

خمفي داخل �شورة هدفه اخرتاق الهواتف اأوًل، ومن ثم البتزاز، حيث تر�شل اللعبة �شل�شلة من التحديات والتهديدات اإذا رف�شوا اتباع اأوامر 

اللعبة، تنتهي بالطلب من الالعب النتحار.

�أو  فتح  ع��دم  على  �لفجرية  �سرطة  و���س��ددت 
رقم  �أو  �سخ�س  �أي  م��ن  ملفات  �أي  حتميل 
على  له  حظر  وعمل  معروف،  وغري  جمهول، 
يجب  خطري،  محتوى  وج��ود  حال  ويف  �لفور، 

�لتو��سل مع �جلهات �لأمنية لتخاذ �لازم.

تعزيز  ب�سرورة  �لأم���ور  �أول��ي��اء  طالبت  كما 
�لأ�سرية لاأطفال عند ممار�سة تلك  �لرقابة 
يقومو�  و�أن  �خل��ط��رة،  �لإلكرتونية  �لأل��ع��اب 
بدورهم �لأ�سري يف �حتو�ء �لأبناء ومر�قبتهم 
�لتي  �لنافعة  �لبد�ئل  عن  لهم  و�لبحث  جيد� 
تنمي �لعقل وتطور مد�ركه و�لرتكيز على بث 
�لقيم �لعالية يف نفو�سهم، لأنها مبثابة �سمام 
�أمان يحمي �أبناء �لإمار�ت �لذين هم �أ�سا�س 
�سرطة  ركزت  وعليه  وثروته،  وعماده  �لوطن 
�ل�سرطة«  »�أجيال  موؤخرً� يف مبادرة  �لفجرية 

مخاطر  حول  وطالبة  طالبًا   760 توعية  يف 
�لألعاب �لإلكرتونية هذ� �ل�سيف.

�لفجرية  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�ست  كما 
��ستهدفت  �لتي  �لتوعوية  حماتها  تكثيف  على 
�أولياء �لأمور و�ملر�هقني وتوعيتهم من مخاطر 
�لأل���ع���اب �لإل��ك��رتون��ي��ة �خل��ط��رية، �ل���ذي ج��اء 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  مع  و�لتعاون  بالتن�سيق 
 1965 �إلى  �مل�ستفيدين  عدد  لي�سل  بالإمارة، 
خ��ال ع��ام��ني، وذل���ك م��ن خ��ال محا�سر�ت 
ت�سليط  ع��ل��ى  عملت  وم���ب���ادر�ت  متخ�س�سة 
قبل  من  �لأب��ن��اء  مر�قبة  ���س��رورة  على  �ل�سوء 
�أوق��ات  با�ستغال  �أبنائهم  وت�سجيع  �لأ���س��رة 
ذهنية  و�ألعاب  �لريا�سية  �لأن�سطة  يف  �لإج��ازة 
تقوي �لذ�كرة وت�سعر لعبها بالإجناز �لإيجابي، 
وممار�سة  �لقر�ءة  على  حتفيزهم  على  و�لعمل 

طويلة  ل�ساعات  �جللو�س  بدل  مفيدة،  هو�يات 
معها  يدخلون  �لتي  �لإلكرتونية  �لألعاب  �أم��ام 
بع�س  لها  تدفعهم  خ��ط��رية  حت��ٍد  عمليات  يف 
عدو�نية  �سلوكيات  �إل��ى  ت��وؤدي  و�لتي  �لأل��ع��اب، 
تعاملهم  �أبنائهم وطريقة  �سلبًا على حياة  توؤثر 

مع �لآخرين، وت�سل �أحيانًا �إلى خ�سائر موؤملة.
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�شرطة الفجرية تنظم جمل�س »ماآثر ال�شيخ زايد«
�لفجرية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت 
وزير  �سمو  ملكتب  �لعامة  �لأمانة  مع  بالتعاون 
�لقانون جل�سة  �لد�خلية مكتب ثقافة �حرت�م 
�هلل  طَيّب  ز�يد  �ل�سيخ  )ماآثر  بعنو�ن  حو�رية 
ثر�ه( �سمن مبادر�ت جمال�س ز�يد �ل�سرطية 
للعام 2018، بح�سور �للو�ء محمد �أحمد بن 

غامن �لكعبي �لقائد �لعام ل�سرطة �لفجرية.

�لرقباين  محمد  �سعيد  �جلل�سة  يف  حت��دث 
�سليمان  و�لدكتور  �لفجرية،  حاكم  م�ست�سار 
و�لعميد  و�لأكادميي  �لباحث  �جلا�سم  مو�سى 
�أد�ره��ا  خما�س،  محمد  علي  �سعيد  متقاعد 

�لإعامي محمد �إبر�هيم �لرئي�سي.

معطيات  متناوًل  �لرقباين  �جلل�سة  ��ستهل 
له  �ملغفور  بقيادة  �لإم��ار�ت  دولة  �حتاد  قيام 
�لتي  ثر�ه،و�لتحديات  �هلل  ز�يد،طَيّب  �ل�سيخ 
�ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  �لحت���اد  تاأ�سي�س  و�ج��ه��ت 
�لفرتة،  تلك  يف  باملنطقة  �ملحيطة  �ل�سعبة 
بها  يتمتع  �لتي  �لقيادية  �ل�سفات  �إن  وق��ال 
و�لنية  و�لعزمية  �لإ���س��ر�ر  يف  و�ملتمثلة  ز�ي��د 

�ل�سادقة �سبب جناح �لدولة، كما �أن �هتمام 
�مل�سدرة  �ل���دول  م��ن  جعلنا  ب��ال��زر�ع��ة  ز�ي��د 
�سحر�ء  وحتولت  �لعامل  م�ستوى  على  للتمور 
�لإمار�ت من �سحر�ء قاحلة �إلى جنة خ�سر�ء 
�سعب  ليح�سد  للزر�عة  �إ�سر�ره وحبه  بف�سل 

�لإمار�ت من خري�ت �لدولة.

�لتي  للجهود  و�لتقدير  �ل�سكر  خال�س  وق��دم 
ت��ب��ذل��ه��ا ���س��رط��ة �ل��ف��ج��رية يف ت��ع��زي��ز �لأم���ن 
و�لأمان وح�سولها على جو�ئز عاملية يف �ملجال 

�ل�سرطي بف�سل توجيهات ودعم �ساحب �ل�سمو 
حاكم �لفجرية ومتابعة �سمو ويل عهده.

�أن  �سليمان مو�سى �جلا�سم  �لدكتور  �أكد  بدوره 
�ل�سيخ ز�يد كان يت�سف باحلكمة يف �لتعامل مع 

�لأحد�ث و�ملو�قف �لتي تو�جهه يف م�سريته.

و�أكد �لعميد متقاعد �سعيد علي خما�س �أهمية 
�ملجتمعات  ب��ن��اء  يف  و�لأم����ان  �لأم���ن  حتقيق 
من  �لد�خلية  وز�رة  �أ�سبحت  حيث  وتطورها 

�ملوؤ�س�سات �لأمنية �لر�ئدة.

وتنظم حملة تربع بالدم ملنت�شبيها

�لفجرية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت 
ترع  حملة  �لفجرية  م�ست�سفى  مع  بالتعاون 
بالدم لكافة منت�سبيها وذلك �سمن مبادر�ت 
للخطة  وت��ن��ف��ي��ذ�  �ملجتمعي  ز�ي���د  �أ���س��ب��وع 

�ل�سنوية لق�سم �لإعام و�لعاقات �لعامة.

للجهود  �ل��ق��ي��ادة  دع��م  �إط���ار  يف  �حلملة  وت��اأت��ي 
�لإن�����س��ان��ي��ة �ل���ه���ادف���ة لإن���ق���اذ ح��ي��اة �مل��ر���س��ى 
و�ملحتاجني لنقل �لدم و�نطاقًا من حر�سها على 
تفعيل �جلو�نب �لإن�سانية و�ملجتمعية بني منت�سبي 

�سرطة �لفجرية وفئات �ملجتمع �لأخرى.

وقال �لعقيد دكتور / �سعيد محمد �حل�ساين 
�لعامة  و�ل��ع��اق��ات  �لإع����ام  ق�سم  رئ��ي�����س 
و�ج���ب وح�س  ب��ال��دم  �ل��ت��رع  �إن  ب��الإن��اب��ة، 
�إلى  تهدف  جمتمعية  وب��ادرة  ر�قي،  �إن�ساين 
ب�سرطة  و�لعاملني  �ملجتمع  �أف���ر�د  ت�سجيع 
�حلملة  �أن  و�أ�ساف  بالدم،  للترع  �لفجرية 
ف�سًا  للمحتاجني،  �ل��دم  توفري  �إل��ى  تهدف 
عن مد ج�سور �لتو��سل و�لتعاون مع مختلف 
���س��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع و����س���ارك ب��احل��م��ل��ة كافة 

منت�سبي �لقيادة و�ملتعاملني.
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�شرطة الفجرية

�شرطة الفجرية حتذر 

من لعبة »مومو«

حذرت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية من لعبة »مومو« الإلكرتونية وهي �شخ�شية مرعبة ت�شتدرج الأ�شخا�س والأطفال عن طريق ر�شالة ن�شية 

ت�شل عن طريق تطبيق »الوات�شاب« من رقم غري معروف، يخربك فيها اأن ا�شمها »مومو«، ومرفق معها �شورة خميفة، هي عبارة عن رابط جت�ش�شي 

خمفي داخل �شورة هدفه اخرتاق الهواتف اأوًل، ومن ثم البتزاز، حيث تر�شل اللعبة �شل�شلة من التحديات والتهديدات اإذا رف�شوا اتباع اأوامر 

اللعبة، تنتهي بالطلب من الالعب النتحار.

�أو  فتح  ع��دم  على  �لفجرية  �سرطة  و���س��ددت 
رقم  �أو  �سخ�س  �أي  م��ن  ملفات  �أي  حتميل 
على  له  حظر  وعمل  معروف،  وغري  جمهول، 
يجب  خطري،  محتوى  وج��ود  حال  ويف  �لفور، 

�لتو��سل مع �جلهات �لأمنية لتخاذ �لازم.

تعزيز  ب�سرورة  �لأم���ور  �أول��ي��اء  طالبت  كما 
�لأ�سرية لاأطفال عند ممار�سة تلك  �لرقابة 
يقومو�  و�أن  �خل��ط��رة،  �لإلكرتونية  �لأل��ع��اب 
بدورهم �لأ�سري يف �حتو�ء �لأبناء ومر�قبتهم 
�لتي  �لنافعة  �لبد�ئل  عن  لهم  و�لبحث  جيد� 
تنمي �لعقل وتطور مد�ركه و�لرتكيز على بث 
�لقيم �لعالية يف نفو�سهم، لأنها مبثابة �سمام 
�أمان يحمي �أبناء �لإمار�ت �لذين هم �أ�سا�س 
�سرطة  ركزت  وعليه  وثروته،  وعماده  �لوطن 
�ل�سرطة«  »�أجيال  موؤخرً� يف مبادرة  �لفجرية 
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��ستهدفت  �لتي  �لتوعوية  حماتها  تكثيف  على 
�أولياء �لأمور و�ملر�هقني وتوعيتهم من مخاطر 
�لأل���ع���اب �لإل��ك��رتون��ي��ة �خل��ط��رية، �ل���ذي ج��اء 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  مع  و�لتعاون  بالتن�سيق 
 1965 �إلى  �مل�ستفيدين  عدد  لي�سل  بالإمارة، 
خ��ال ع��ام��ني، وذل���ك م��ن خ��ال محا�سر�ت 
ت�سليط  ع��ل��ى  عملت  وم���ب���ادر�ت  متخ�س�سة 
قبل  من  �لأب��ن��اء  مر�قبة  ���س��رورة  على  �ل�سوء 
�أوق��ات  با�ستغال  �أبنائهم  وت�سجيع  �لأ���س��رة 
ذهنية  و�ألعاب  �لريا�سية  �لأن�سطة  يف  �لإج��ازة 
تقوي �لذ�كرة وت�سعر لعبها بالإجناز �لإيجابي، 
وممار�سة  �لقر�ءة  على  حتفيزهم  على  و�لعمل 
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و�أكد �لعميد متقاعد �سعيد علي خما�س �أهمية 
�ملجتمعات  ب��ن��اء  يف  و�لأم����ان  �لأم���ن  حتقيق 
من  �لد�خلية  وز�رة  �أ�سبحت  حيث  وتطورها 

�ملوؤ�س�سات �لأمنية �لر�ئدة.

وتنظم حملة تربع بالدم ملنت�شبيها

�لفجرية  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت 
ترع  حملة  �لفجرية  م�ست�سفى  مع  بالتعاون 
بالدم لكافة منت�سبيها وذلك �سمن مبادر�ت 
للخطة  وت��ن��ف��ي��ذ�  �ملجتمعي  ز�ي���د  �أ���س��ب��وع 

�ل�سنوية لق�سم �لإعام و�لعاقات �لعامة.

للجهود  �ل��ق��ي��ادة  دع��م  �إط���ار  يف  �حلملة  وت��اأت��ي 
�لإن�����س��ان��ي��ة �ل���ه���ادف���ة لإن���ق���اذ ح��ي��اة �مل��ر���س��ى 
و�ملحتاجني لنقل �لدم و�نطاقًا من حر�سها على 
تفعيل �جلو�نب �لإن�سانية و�ملجتمعية بني منت�سبي 

�سرطة �لفجرية وفئات �ملجتمع �لأخرى.

وقال �لعقيد دكتور / �سعيد محمد �حل�ساين 
�لعامة  و�ل��ع��اق��ات  �لإع����ام  ق�سم  رئ��ي�����س 
و�ج���ب وح�س  ب��ال��دم  �ل��ت��رع  �إن  ب��الإن��اب��ة، 
�إلى  تهدف  جمتمعية  وب��ادرة  ر�قي،  �إن�ساين 
ب�سرطة  و�لعاملني  �ملجتمع  �أف���ر�د  ت�سجيع 
�حلملة  �أن  و�أ�ساف  بالدم،  للترع  �لفجرية 
ف�سًا  للمحتاجني،  �ل��دم  توفري  �إل��ى  تهدف 
عن مد ج�سور �لتو��سل و�لتعاون مع مختلف 
���س��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع و����س���ارك ب��احل��م��ل��ة كافة 

منت�سبي �لقيادة و�ملتعاملني.
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ال�شوؤال االأول:

ماهي عقوبة المتناع عن اإبالغ ال�شلطات بوقوع جرمية؟ 

�لجابة : ن�ست �ملادة 274 من قانون �لعقوبات �لمار�تي و�لقانون 
يعاقب باحلب�س مدة ل  �أنه  2016 حيث  لعام   )7 �لحت��ادي رقم) 
تزيد على �سنة �أو بالغر�مة كل من علم بوقوع جرمية و�متنع عن �إباغ 

ذلك �إلى �ل�سلطات �ملخت�سة.

ال�شوؤال الثاين:
ال�شلطات بوقوع اجلرمية  اإبالغ  املمتنع عن  اإعفاء  هل يجوز 

عند علمه بها ؟

�لجابة : نعم يجوز ، وقد ن�ست  �ملادة 274 على �أن يجوز �لإعفاء من 
�أو  �لإب��اغ زوجًا ملرتكب �جلرمية  �إذ� كان من �متنع عن  هذه �لعقوبة 
من �أ�سوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �إخو�نه �أو من هم يف منزلة هوؤلء من 

�لأقرباء بحكم �مل�ساهرة ..

ال�شوؤال الثالث:
وقوع  عن  الإخبار  اأهمل  اأو  اأرجــاأ  الذي  العام  املوظف  عقوبة  هي  ما 

جرمية ؟

عن  بالبحث  مكلفا  �ملوظف  ك��ون  على  �لعقوبة  تعتمد   : �لجابة   
�جلر�ئم و�سبطها �أو غري مكلف بذلك وقد بينت �ملادة 272 كا 

من �حلالتني .

عن  بالبحث  مكلف  ع��ام  موظف  كل  بالغر�مة  �أو  باحلب�س  يعاقب 
�جلر�ئم �أو �سبطها �أهمل �أو �أرجاأ �لإخبار عن جرمية �ت�سلت بعمله .

بالغر�مة كل موظف غري  �أو  �سنة  تزيد على  يعاقب باحلب�س مدة ل 
مكلف بالبحث عن �جلر�ئم �أو �سبطها �أهمل �أو �أرجاأ �إباغ �ل�سلطة 

�ملخت�سة بجرمية علم بها �أثناء �أو ب�سبب تاأديته وظيفته.

عقاب �إذ� كان رفع �لدعوى يف �حلالتني �ملن�سو�س عليهما يف �لفقرتني 
�ل�سابقتني معلقًا على �سكوى .

للتواصل وابداء اآلراء عرب الربيد اإللكرتوين
law_fjp@hotmail.com

اإعداد: 
ق�شم ال�شوؤون القانونية 

مستشارك القانوين

م�شت�شارك القانوين

39

" مفيدة   .. وتطلق احلملة التوعوية  "لنجعلها 

حول خماطر االألعاب واالأجهزة االإلكرتونية

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة بق�شم الإعالم والعالقات العامة 

حملتها التوعوية بعنوان )) لنجعلها .. مفيدة (( مطلع �شهر نوفمرب من العام 

والأجهزة  والربامج  الألعاب  اإدم��ان  مبخاطر  الأم��ور  اأولياء  لتوعية  اجل��اري 

الإلكرتونية على اأبنائهم وتوعية فئة الأطفال واملراهقني بخطر اإدمانها. 

وتاأتي هذه �حلملة يف �إطار حر�س �لقيادة على 
لل�سلوكيات  و�لت�سدي  �لأمنية  �لثقافة  ن�سر 
وحتقيق  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �ملنت�سرة  �ل�سلبية 
�أهد�ف وز�رة �لد�خلية �ملتمثلة بتعزيز �لأمن 
و�لأمان وحتقيق م�ستهدف موؤ�سر ن�سبة �نت�سار 

�لتوعية �لأمنية خال �حلملة.

�حل�ساين  محمد  �سعيد  دكتور  �لعقيد/  و�أك��د 
رئي�س ق�سم �لإعام و�لعاقات �لعامة بالإنابة 
�أن هدف �حلملة هو وقاية �لأطفال و�ل�سباب 
�لإلكرتونية  و�لأج��ه��زة  �لأل��ع��اب  مخاطر  من 
على  توؤثر  �لتي  �لقتالية  وخ�سو�سًا  �ملختلفة 

�سلوك �لأطفال يف �سن �لبلوغ. 

ونا�سد �حل�ساين �أولياء �لأمور و�لأ�سر و�أفر�د 
لاأبناء  �ل�سحيح  �لتوجيه  �سرورة  �ملجتمع 
بال�ستخد�م �لإيجابي لهذه �لأجهزة ومنحهم 
�لأل��ع��اب  وم�ساركتهم  معهم  للجلو�س  وق��ت��ًا 
و�إكت�ساف  �ل��ري��ا���س��ة  كممار�سة  �جلماعية 
مبا  �ملفيدة  وهو�ياتهم  �لإيجابية  طاقاتهم 
يعود عليهم بالنفع و�لفائدة، و�سدد على دور 
فري�سة  تركهم  وعدم  �لأبناء  رقابة  يف  �لأهل 
قد  و�ل��ت��ي  �خل��ط��رة  �لأل���ع���اب  لبع�س  �سهلة 
حتر�س على �لعنف و�لقتل و�لإنتحار مو�سحًا 
�لى  يتعر�سون  �لأل��ع��اب  ه��ذه  م�ستخدمي  �أن 
�لنظر  على  �ل��ت��اأث��ري  منها  �سحية  مخاطر 

�لأ�سر�ر  �يل  بالإ�سافة  و�لك�سل  و�ل�سمنة 
�لجتماعية و�لدينية و�ل�سلوكية.

و�أ�سار �ملازم �أول �أحمد �سليمان جميع �لهند��سي 
�مل�سرف �لعام للحملة �أن برنامج �حلملة يت�سمن 
توزيع �لن�سر�ت على �ملد�ر�س و�أولياء �لأمور ويف 
مع  �لن�سية  �لر�سائل  وتوجيه  �لتجارية  �ملر�كز 
من  �لجتماعي  �لتو��سل  قنو�ت  على  �لرتكيز 
و�لبو�ستات  �لق�سرية  �لفيديو  مقاطع  خ��ال 

و�لألعاب  �لأجهزة  مخاطر  حول  �لتوعوية 
ن�سر  �إل����ى  ب��الإ���س��اف��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

�لتوعية عر �إذ�عة �لفجرية �إف �إم 
�لفجرية  �إم��ارة  م�سليات  ومنابر 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ه��ي��ئ��ة �ل�����س��وؤون 

�لإ�سامية و�لأوقاف بالفجرية.

�لتي  �لآث���ار  �إل��ى  �لهند��سي  ون��وه 
ت��وؤدي  و�لتي  �لأط��ف��ال  لها  يتعر�س 

�إل�����ى ح�����دوث خ��ل��ل يف ع��اق��ات��ه��م 
�لجتماعية د�خل �لأ�سرة و�لنف�سال 

معظم  ق�����س��اء  ب�سبب  �مل��ج��ت��م��ع،  ع��ن 
و�لأجهزة  بالألعاب  بالن�سغال  وقتهم 
�لإل���ك���رتون���ي���ة م��ث��ل �جل���ه���از �ل��ل��وح��ي 
)�آيباد( ولعبة �لباي �ستي�سن �ملت�سلة 

عر �ل�سبكة �لعنكبوتية.

�شرطة الفجرية
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ال�شوؤال االأول:

ماهي عقوبة المتناع عن اإبالغ ال�شلطات بوقوع جرمية؟ 

�لجابة : ن�ست �ملادة 274 من قانون �لعقوبات �لمار�تي و�لقانون 
يعاقب باحلب�س مدة ل  �أنه  2016 حيث  لعام   )7 �لحت��ادي رقم) 
تزيد على �سنة �أو بالغر�مة كل من علم بوقوع جرمية و�متنع عن �إباغ 

ذلك �إلى �ل�سلطات �ملخت�سة.

ال�شوؤال الثاين:
ال�شلطات بوقوع اجلرمية  اإبالغ  املمتنع عن  اإعفاء  هل يجوز 

عند علمه بها ؟

�لجابة : نعم يجوز ، وقد ن�ست  �ملادة 274 على �أن يجوز �لإعفاء من 
�أو  �لإب��اغ زوجًا ملرتكب �جلرمية  �إذ� كان من �متنع عن  هذه �لعقوبة 
من �أ�سوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �إخو�نه �أو من هم يف منزلة هوؤلء من 

�لأقرباء بحكم �مل�ساهرة ..

ال�شوؤال الثالث:
وقوع  عن  الإخبار  اأهمل  اأو  اأرجــاأ  الذي  العام  املوظف  عقوبة  هي  ما 

جرمية ؟

عن  بالبحث  مكلفا  �ملوظف  ك��ون  على  �لعقوبة  تعتمد   : �لجابة   
�جلر�ئم و�سبطها �أو غري مكلف بذلك وقد بينت �ملادة 272 كا 

من �حلالتني .

عن  بالبحث  مكلف  ع��ام  موظف  كل  بالغر�مة  �أو  باحلب�س  يعاقب 
�جلر�ئم �أو �سبطها �أهمل �أو �أرجاأ �لإخبار عن جرمية �ت�سلت بعمله .

بالغر�مة كل موظف غري  �أو  �سنة  تزيد على  يعاقب باحلب�س مدة ل 
مكلف بالبحث عن �جلر�ئم �أو �سبطها �أهمل �أو �أرجاأ �إباغ �ل�سلطة 

�ملخت�سة بجرمية علم بها �أثناء �أو ب�سبب تاأديته وظيفته.

عقاب �إذ� كان رفع �لدعوى يف �حلالتني �ملن�سو�س عليهما يف �لفقرتني 
�ل�سابقتني معلقًا على �سكوى .

للتواصل وابداء اآلراء عرب الربيد اإللكرتوين
law_fjp@hotmail.com

اإعداد: 
ق�شم ال�شوؤون القانونية 

مستشارك القانوين

م�شت�شارك القانوين
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" مفيدة   .. وتطلق احلملة التوعوية  "لنجعلها 

حول خماطر االألعاب واالأجهزة االإلكرتونية

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة بق�شم الإعالم والعالقات العامة 

حملتها التوعوية بعنوان )) لنجعلها .. مفيدة (( مطلع �شهر نوفمرب من العام 

والأجهزة  والربامج  الألعاب  اإدم��ان  مبخاطر  الأم��ور  اأولياء  لتوعية  اجل��اري 

الإلكرتونية على اأبنائهم وتوعية فئة الأطفال واملراهقني بخطر اإدمانها. 

وتاأتي هذه �حلملة يف �إطار حر�س �لقيادة على 
لل�سلوكيات  و�لت�سدي  �لأمنية  �لثقافة  ن�سر 
وحتقيق  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �ملنت�سرة  �ل�سلبية 
�أهد�ف وز�رة �لد�خلية �ملتمثلة بتعزيز �لأمن 
و�لأمان وحتقيق م�ستهدف موؤ�سر ن�سبة �نت�سار 

�لتوعية �لأمنية خال �حلملة.

�حل�ساين  محمد  �سعيد  دكتور  �لعقيد/  و�أك��د 
رئي�س ق�سم �لإعام و�لعاقات �لعامة بالإنابة 
�أن هدف �حلملة هو وقاية �لأطفال و�ل�سباب 
�لإلكرتونية  و�لأج��ه��زة  �لأل��ع��اب  مخاطر  من 
على  توؤثر  �لتي  �لقتالية  وخ�سو�سًا  �ملختلفة 

�سلوك �لأطفال يف �سن �لبلوغ. 

ونا�سد �حل�ساين �أولياء �لأمور و�لأ�سر و�أفر�د 
لاأبناء  �ل�سحيح  �لتوجيه  �سرورة  �ملجتمع 
بال�ستخد�م �لإيجابي لهذه �لأجهزة ومنحهم 
�لأل��ع��اب  وم�ساركتهم  معهم  للجلو�س  وق��ت��ًا 
و�إكت�ساف  �ل��ري��ا���س��ة  كممار�سة  �جلماعية 
مبا  �ملفيدة  وهو�ياتهم  �لإيجابية  طاقاتهم 
يعود عليهم بالنفع و�لفائدة، و�سدد على دور 
فري�سة  تركهم  وعدم  �لأبناء  رقابة  يف  �لأهل 
قد  و�ل��ت��ي  �خل��ط��رة  �لأل���ع���اب  لبع�س  �سهلة 
حتر�س على �لعنف و�لقتل و�لإنتحار مو�سحًا 
�لى  يتعر�سون  �لأل��ع��اب  ه��ذه  م�ستخدمي  �أن 
�لنظر  على  �ل��ت��اأث��ري  منها  �سحية  مخاطر 

�لأ�سر�ر  �يل  بالإ�سافة  و�لك�سل  و�ل�سمنة 
�لجتماعية و�لدينية و�ل�سلوكية.

و�أ�سار �ملازم �أول �أحمد �سليمان جميع �لهند��سي 
�مل�سرف �لعام للحملة �أن برنامج �حلملة يت�سمن 
توزيع �لن�سر�ت على �ملد�ر�س و�أولياء �لأمور ويف 
مع  �لن�سية  �لر�سائل  وتوجيه  �لتجارية  �ملر�كز 
من  �لجتماعي  �لتو��سل  قنو�ت  على  �لرتكيز 
و�لبو�ستات  �لق�سرية  �لفيديو  مقاطع  خ��ال 

و�لألعاب  �لأجهزة  مخاطر  حول  �لتوعوية 
ن�سر  �إل����ى  ب��الإ���س��اف��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

�لتوعية عر �إذ�عة �لفجرية �إف �إم 
�لفجرية  �إم��ارة  م�سليات  ومنابر 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ه��ي��ئ��ة �ل�����س��وؤون 

�لإ�سامية و�لأوقاف بالفجرية.

�لتي  �لآث���ار  �إل��ى  �لهند��سي  ون��وه 
ت��وؤدي  و�لتي  �لأط��ف��ال  لها  يتعر�س 

�إل�����ى ح�����دوث خ��ل��ل يف ع��اق��ات��ه��م 
�لجتماعية د�خل �لأ�سرة و�لنف�سال 

معظم  ق�����س��اء  ب�سبب  �مل��ج��ت��م��ع،  ع��ن 
و�لأجهزة  بالألعاب  بالن�سغال  وقتهم 
�لإل���ك���رتون���ي���ة م��ث��ل �جل���ه���از �ل��ل��وح��ي 
)�آيباد( ولعبة �لباي �ستي�سن �ملت�سلة 

عر �ل�سبكة �لعنكبوتية.

�شرطة الفجرية
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مرور الفجرية يطلق احلملة الف�شلية االأوىل لعام 2019

 " الطريـــــــق  بغيــــر  تن�شـغـــــل  " ال 

ت���ه���دف �حل��م��ل��ة �إل�����ى ت��وع��ي��ة �ل�����س��ائ��ق��ني 
وم�ستخدمي �لطريق و�أفر�د �ملجتمع مبخاطر 
�لقيادة  �أثناء  �لطريق  بغري  �لن�سغال  ظاهرة 
وبيان �لآثار �ل�سلبية ل�ستخد�م �لهاتف �لنقال 
�لتي  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  وتطبيقات 
على  قدرته  وع��دم  �ملركبة  قائد  ذه��ن  ت�سغل 
�ل�سيطرة يف �حلالت �ملفاجئة مما يوؤدي �إلى 

وقوع �حلو�دث.

�للتز�م  ثقافة  ن�سر  �إل��ى  �حلملة  ت�سعى  كما 
عن  و�لبتعاد  �مل��روري��ة  و�لقو�نني  بالأنظمة 
�ل�سلوكيات و�ملمار�سات �خلطرة �أثناء �لقيادة 

على �لطريق.

علي  دك��ت��ور  �لعميد  �سعادة  �أك��د  جهته  وم��ن 
�ملرور  �إد�رة  مدير  �ليماحي  عو��س  بن  ر��سد 
و�لدوريات حر�س �لقيادة على حتقيق �لهدف 
�لإ�سرت�تيجي لوز�رة �لد�خلية �ملتمثل يف جعل 
تكاتف  خال  من  و�سامًة  �أمنًا  �أكرث  �لطرق 
�ملوؤ�س�سات  وكافة  �ل�سرطية  �لأج��ه��زة  جهود 

�حلكومية و�لرتبوية و�لقطاع �خلا�س للحد من 
ظاهرة �لن�سغال بغري �لطريق وزيادة �لتوعية 
�أثناء  �ل�سائقني  �لتي يرتكبها  بالآثار �خلطرة 

قيادة �ملركبة. 

�إلى  �ملركبات  قائدي  عو��س  بن  �لعميد  ودعا 
�سرورة �لنتباه و�حلذر وعدم �لن�سغال بغري 

�لطريق لأن �حلو�دث تقع يف ثو�ن معدودة.

ونوه مدير �ملرور �إلى �أن مخالفة �لن�سغال بغري 
بو��سطة  �لنقال  �لهاتف  با�ستخد�م  �لطريق 
�ليد �أثناء �لقيادة �أو باأي �سورة كانت غر�متها 

)800( درهم و )4( نقاط مرورية.

�مل��روري��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ن�سر  �أن  �ل��ع��م��ي��د  و�أف�����اد 
�لن�سغال  لظاهرة  �ل�سلبية  و�لآث��ار  باملخاطر 

بغري �لطريق ت�سهم يف �حلد من هذه �لظاهرة 
�ملركبة  قيادة  على  �سلبًا  توؤثر  و�لتي  �خلطرة 
وقوع  �إل��ى  ي��وؤدي  مما  عليها  �ل�سيطرة  وع��دم 
�حلو�دث �لتي يذهب �سحيتها �أرو�ح �لأبرياء 

من �ل�سائقني وم�ستخدمي �لطريق.

كما �أو�سح �لدور �ليجابي �لذي تلعبه بر�مج 
تعزيز  خال  من  �ملرورية  بال�سامة  �لتوعية 
�ملرورية  و�لثقافة  �لوعي  لن�سر  �حلملة  دور 
عر  �لوقائية  و�لإر���س��اد�ت  �لن�سائح  وتقدمي 
نقاط �لتوعية �ملختلفة، بالإ�سافة �إلى �لتوعية 
�لتو��سل  وو���س��ائ��ل  �لن�سية  �ل��ر���س��ائ��ل  ع��ر 
�لتوعوية  �مل��ح��ا���س��ر�ت  و�إل��ق��اء  �لج��ت��م��اع��ي 

وتوزيع �لرو�سور�ت و�لكتيبات.

بالقيادة  والــدوريــات  املــرور  اإدارة  اأطلقت 

التوعوية  الفجرية احلملة  ل�شرطة  العامة 

الأولى للعام اجلاري حتت �شعار ) ل تن�شغل 

الت�شغيلية  اخلطة  �شمن   ) الطريق  بغري 

اعتبارًا  املـــرور  وقــطــاع  الداخلية  ـــوزارة  ل

لنهايته،  وت�شتمر  فرباير  �شهر  مطلع  من 

املعتمدة  الف�شلية  احلمالت  اإطار  يف  وذلك 

واملــبــادرة  الحتـــادي  ـــروري  امل املجل�س  مــن 

املرورية  الثقافة  مبادئ  برت�شيخ  اخلا�شة 

تاأتي  والتي  املرورية  التوعية  خالل برامج 

الداخلية  وزارة  لإ�شرتاتيجية  جت�شيدًا 

بهدف  الفجرية  ل�شرطة  العامة  والقيادة 

جعل الطرق اأكرث اأمنًا.
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ال�شري واملرور

�شرطة الفجرية تطلق حملة

  " احـــذر الهاتـــف اأثنـــاء القيــــادة "

تهدف �حلملة �إلى �لتوعية مبخاطر ��ستخد�م 
لإج��ر�ء  �سو�ء  �لقيادة  �أثناء  �لنقال  �لهاتف 
�لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  �أو  هاتفية  مكاملة 
�لن�سية  �ل��ر���س��ائ��ل  ك��ت��اب��ة  �أو  �لج��ت��م��اع��ي 
مم��ا ي���وؤدي �إل��ى وق��وع �حل���و�دث و�لإ���س��اب��ات 

و�لوفيات.

وتعزيز  �لوعي  ن�سر  �إل��ى  �حلملة  ت�سعى  كما 
وم�ستخدمي  �ل�سائقني  لدى  �ملرورية  �لثقافة 
خال  م��ن  �ملجتمع  �سر�ئح  وك��اف��ة  �لطريق 
�ل��ت��ع��ري��ف ب��الأن��ظ��م��ة و�ل���ق���و�ن���ني �مل���روري���ة 
�لتي  �خل��ط��رة  �ل�سلوكيات  م��ن  و�ل��ت��ح��ذي��ر 

يرتكبها قائد �ملركبة �أثناء �لقيادة.

محمد  �سالح  �لعقيد  �سعادة  �أكد  جهته  ومن 
�ملرور  �إد�رة  مدير  نائب  �لظنحاين  عبد�هلل 

�أثناء  �أن ��ستخد�م �لهاتف �لنقال  و�لدوريات 
قائدي  على  ك��ب��رية  خ��ط��ورة  ي�سكل  �ل��ق��ي��ادة 
من  وه���ي  �ل��ط��ري��ق  وم�ستخدمي  �مل��رك��ب��ات 
قائد  �إلى �سرف ذهن  توؤدي  �لتي  �ل�سلوكيات 
حياته  وتعري�س  �لطريق  عن  ونظره  �ملركبة 

وحياة من حوله للخطر نتيجة عدم �لنتباه.

بغري  �لن�سغال  مخالفة  �أن  �إلى  �سعادته  ونوه 
بو��سطة  �لنقال  �لهاتف  با�ستخد�م  �لطريق 
�ليد �أثناء �لقيادة �أو باأي �سورة كانت غر�متها 

)800( درهم و )4( نقاط مرورية.

و�أفاد �لنقيب �سامل عبد�هلل �ل�سريدي مدير 
�أن  بالإنابة  �مل���روري  و�لإع���ام  �لتوعية  ف��رع 
دور  وت��ع��زز  تنمي  �مل��روري��ة  �لتوعية  ب��ر�م��ج 
ثقافة �لوعي �ملروري وت�سهم يف �حلد من هذه 

�لظاهرة �خلطرة و�لتي توؤثر �سلبًا على قيادة 
�إلى وقوع  �ملركبة و�ل�سيطرة عليها مما يوؤدي 
�حلو�دث �لتي يذهب �سحيتها �أرو�ح �لأبرياء 

من �ل�سائقني وم�ستخدمي �لطريق.

�لذي  �ليجابي  �ل��دور  �ل�سريدي  �أو�سح  كما 
من  �ملرورية  بال�سامة  �لتوعية  بر�مج  تلعبه 
خال تعزيز دور �حلملة لن�سر �لوعي و�لثقافة 
�مل���روري���ة وت��ق��دمي �ل��ن�����س��ائ��ح و�لإر����س���اد�ت 
�ملختلفة،  �ل��ت��وع��ي��ة  ن��ق��اط  ع���ر  �ل��وق��ائ��ي��ة 
�لن�سية  �لر�سائل  �لتوعية عر  �إلى  بالإ�سافة 
�لق�سرية وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي و�إلقاء 
�لرو�سور�ت  وت��وزي��ع  �لتوعوية  �ملحا�سر�ت 

و�لكتيبات.

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة باإدارة املرور والدوريات فعاليات احلملة املرورية الفرعية الأولى حتت �شعار ) احذر الهاتف 

جت�شيدًا  وذلك  املرورية  الثقافة  مبادئ  برت�شيخ  اخلا�شة  واملبادرة  املرورية  الت�شغيلية  اخلطة  �شمن  اجلاري  ال�شهر  خالل   ) القيادة  اأثناء 

لإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية و�شرطة الفجرية بهدف جعل الطرق اأكرث اأمنًا. 
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مرور الفجرية يطلق احلملة الف�شلية االأوىل لعام 2019

 " الطريـــــــق  بغيــــر  تن�شـغـــــل  " ال 

ت���ه���دف �حل��م��ل��ة �إل�����ى ت��وع��ي��ة �ل�����س��ائ��ق��ني 
وم�ستخدمي �لطريق و�أفر�د �ملجتمع مبخاطر 
�لقيادة  �أثناء  �لطريق  بغري  �لن�سغال  ظاهرة 
وبيان �لآثار �ل�سلبية ل�ستخد�م �لهاتف �لنقال 
�لتي  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  وتطبيقات 
على  قدرته  وع��دم  �ملركبة  قائد  ذه��ن  ت�سغل 
�ل�سيطرة يف �حلالت �ملفاجئة مما يوؤدي �إلى 

وقوع �حلو�دث.

�للتز�م  ثقافة  ن�سر  �إل��ى  �حلملة  ت�سعى  كما 
عن  و�لبتعاد  �مل��روري��ة  و�لقو�نني  بالأنظمة 
�ل�سلوكيات و�ملمار�سات �خلطرة �أثناء �لقيادة 

على �لطريق.

علي  دك��ت��ور  �لعميد  �سعادة  �أك��د  جهته  وم��ن 
�ملرور  �إد�رة  مدير  �ليماحي  عو��س  بن  ر��سد 
و�لدوريات حر�س �لقيادة على حتقيق �لهدف 
�لإ�سرت�تيجي لوز�رة �لد�خلية �ملتمثل يف جعل 
تكاتف  خال  من  و�سامًة  �أمنًا  �أكرث  �لطرق 
�ملوؤ�س�سات  وكافة  �ل�سرطية  �لأج��ه��زة  جهود 

�حلكومية و�لرتبوية و�لقطاع �خلا�س للحد من 
ظاهرة �لن�سغال بغري �لطريق وزيادة �لتوعية 
�أثناء  �ل�سائقني  �لتي يرتكبها  بالآثار �خلطرة 

قيادة �ملركبة. 

�إلى  �ملركبات  قائدي  عو��س  بن  �لعميد  ودعا 
�سرورة �لنتباه و�حلذر وعدم �لن�سغال بغري 

�لطريق لأن �حلو�دث تقع يف ثو�ن معدودة.

ونوه مدير �ملرور �إلى �أن مخالفة �لن�سغال بغري 
بو��سطة  �لنقال  �لهاتف  با�ستخد�م  �لطريق 
�ليد �أثناء �لقيادة �أو باأي �سورة كانت غر�متها 

)800( درهم و )4( نقاط مرورية.

�مل��روري��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ن�سر  �أن  �ل��ع��م��ي��د  و�أف�����اد 
�لن�سغال  لظاهرة  �ل�سلبية  و�لآث��ار  باملخاطر 

بغري �لطريق ت�سهم يف �حلد من هذه �لظاهرة 
�ملركبة  قيادة  على  �سلبًا  توؤثر  و�لتي  �خلطرة 
وقوع  �إل��ى  ي��وؤدي  مما  عليها  �ل�سيطرة  وع��دم 
�حلو�دث �لتي يذهب �سحيتها �أرو�ح �لأبرياء 

من �ل�سائقني وم�ستخدمي �لطريق.

كما �أو�سح �لدور �ليجابي �لذي تلعبه بر�مج 
تعزيز  خال  من  �ملرورية  بال�سامة  �لتوعية 
�ملرورية  و�لثقافة  �لوعي  لن�سر  �حلملة  دور 
عر  �لوقائية  و�لإر���س��اد�ت  �لن�سائح  وتقدمي 
نقاط �لتوعية �ملختلفة، بالإ�سافة �إلى �لتوعية 
�لتو��سل  وو���س��ائ��ل  �لن�سية  �ل��ر���س��ائ��ل  ع��ر 
�لتوعوية  �مل��ح��ا���س��ر�ت  و�إل��ق��اء  �لج��ت��م��اع��ي 

وتوزيع �لرو�سور�ت و�لكتيبات.

بالقيادة  والــدوريــات  املــرور  اإدارة  اأطلقت 

التوعوية  الفجرية احلملة  ل�شرطة  العامة 

الأولى للعام اجلاري حتت �شعار ) ل تن�شغل 

الت�شغيلية  اخلطة  �شمن   ) الطريق  بغري 

اعتبارًا  املـــرور  وقــطــاع  الداخلية  ـــوزارة  ل

لنهايته،  وت�شتمر  فرباير  �شهر  مطلع  من 

املعتمدة  الف�شلية  احلمالت  اإطار  يف  وذلك 

واملــبــادرة  الحتـــادي  ـــروري  امل املجل�س  مــن 

املرورية  الثقافة  مبادئ  برت�شيخ  اخلا�شة 

تاأتي  والتي  املرورية  التوعية  خالل برامج 

الداخلية  وزارة  لإ�شرتاتيجية  جت�شيدًا 

بهدف  الفجرية  ل�شرطة  العامة  والقيادة 

جعل الطرق اأكرث اأمنًا.
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ال�شري واملرور

�شرطة الفجرية تطلق حملة

  " احـــذر الهاتـــف اأثنـــاء القيــــادة "

تهدف �حلملة �إلى �لتوعية مبخاطر ��ستخد�م 
لإج��ر�ء  �سو�ء  �لقيادة  �أثناء  �لنقال  �لهاتف 
�لتو��سل  مو�قع  ��ستخد�م  �أو  هاتفية  مكاملة 
�لن�سية  �ل��ر���س��ائ��ل  ك��ت��اب��ة  �أو  �لج��ت��م��اع��ي 
مم��ا ي���وؤدي �إل��ى وق��وع �حل���و�دث و�لإ���س��اب��ات 

و�لوفيات.

وتعزيز  �لوعي  ن�سر  �إل��ى  �حلملة  ت�سعى  كما 
وم�ستخدمي  �ل�سائقني  لدى  �ملرورية  �لثقافة 
خال  م��ن  �ملجتمع  �سر�ئح  وك��اف��ة  �لطريق 
�ل��ت��ع��ري��ف ب��الأن��ظ��م��ة و�ل���ق���و�ن���ني �مل���روري���ة 
�لتي  �خل��ط��رة  �ل�سلوكيات  م��ن  و�ل��ت��ح��ذي��ر 

يرتكبها قائد �ملركبة �أثناء �لقيادة.

محمد  �سالح  �لعقيد  �سعادة  �أكد  جهته  ومن 
�ملرور  �إد�رة  مدير  نائب  �لظنحاين  عبد�هلل 

�أثناء  �أن ��ستخد�م �لهاتف �لنقال  و�لدوريات 
قائدي  على  ك��ب��رية  خ��ط��ورة  ي�سكل  �ل��ق��ي��ادة 
من  وه���ي  �ل��ط��ري��ق  وم�ستخدمي  �مل��رك��ب��ات 
قائد  �إلى �سرف ذهن  توؤدي  �لتي  �ل�سلوكيات 
حياته  وتعري�س  �لطريق  عن  ونظره  �ملركبة 

وحياة من حوله للخطر نتيجة عدم �لنتباه.

بغري  �لن�سغال  مخالفة  �أن  �إلى  �سعادته  ونوه 
بو��سطة  �لنقال  �لهاتف  با�ستخد�م  �لطريق 
�ليد �أثناء �لقيادة �أو باأي �سورة كانت غر�متها 

)800( درهم و )4( نقاط مرورية.

و�أفاد �لنقيب �سامل عبد�هلل �ل�سريدي مدير 
�أن  بالإنابة  �مل���روري  و�لإع���ام  �لتوعية  ف��رع 
دور  وت��ع��زز  تنمي  �مل��روري��ة  �لتوعية  ب��ر�م��ج 
ثقافة �لوعي �ملروري وت�سهم يف �حلد من هذه 

�لظاهرة �خلطرة و�لتي توؤثر �سلبًا على قيادة 
�إلى وقوع  �ملركبة و�ل�سيطرة عليها مما يوؤدي 
�حلو�دث �لتي يذهب �سحيتها �أرو�ح �لأبرياء 

من �ل�سائقني وم�ستخدمي �لطريق.

�لذي  �ليجابي  �ل��دور  �ل�سريدي  �أو�سح  كما 
من  �ملرورية  بال�سامة  �لتوعية  بر�مج  تلعبه 
خال تعزيز دور �حلملة لن�سر �لوعي و�لثقافة 
�مل���روري���ة وت��ق��دمي �ل��ن�����س��ائ��ح و�لإر����س���اد�ت 
�ملختلفة،  �ل��ت��وع��ي��ة  ن��ق��اط  ع���ر  �ل��وق��ائ��ي��ة 
�لن�سية  �لر�سائل  �لتوعية عر  �إلى  بالإ�سافة 
�لق�سرية وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي و�إلقاء 
�لرو�سور�ت  وت��وزي��ع  �لتوعوية  �ملحا�سر�ت 

و�لكتيبات.

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة باإدارة املرور والدوريات فعاليات احلملة املرورية الفرعية الأولى حتت �شعار ) احذر الهاتف 

جت�شيدًا  وذلك  املرورية  الثقافة  مبادئ  برت�شيخ  اخلا�شة  واملبادرة  املرورية  الت�شغيلية  اخلطة  �شمن  اجلاري  ال�شهر  خالل   ) القيادة  اأثناء 

لإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية و�شرطة الفجرية بهدف جعل الطرق اأكرث اأمنًا. 
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حوادث وجرائم

 - �إفريقية   - منزلية  عاملة  ق�سية  �لفجرية  ج��ز�ء  محكمة  نظرت 
متهمة بالعتد�ء على طفلة.

وتعود تفا�سيل �لق�سية �إلى �أن �لعاملة تعمل لدى �أ�سرة وتقوم برعاية 
و�لدة  لحظت  �لأخ��رية  �لفرتة  ويف  بحاجياتها،  و�لهتمام  طفلتها 
�لطفلة �أن هناك تغريً� يف حالة �بنتها ويبدو عليها �لإعياء، وب�سوؤ�لها 

عن �سبب ذلك �أ�سارت �إلى �أن �لعاملة �ملنزلية تعتدي عليها.

و�لقي  �ل�سرطة  لدى  جنائي  باغ  بفتح  �لطفلة  و�ل��د  قام  ذلك  �إث��ر 
�إلى  بتحويلها  �لعامة  �لنيابة  و�أم��رت  �ملنزلية  �لعاملة  على  �لقب�س 
�ملن�سوبة  �لتهمة  فاأنكرت  معها،  �لتحقيق  من  �لنتهاء  بعد  �ملحكمة 

�إليها، وحجزت �لق�سية جلل�سة لحقة لإ�سد�ر �حلكم.

اتهام عاملة منزلية باالعتداء على طفلة

م�سدر �خلر : جريدة �خلليج
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ب�سرقة  متهم  عربي  �ساب  ق�سية  �لفجرية،  ��ستئناف  د�ئرة  نظرت 
مو�د غذ�ئية من �سوبر ماركت. 

�ل�سوبر  د�خل  بالت�سّوق  قام  �ملتهم  �أن  �إلى  �لق�سية  تفا�سيل  وتعود 
ماركت وجمع كمية من �ملو�د �لغذ�ئية، وحاول �خلروج دون �أن يدفع 
ومت  عليه،  �لقب�س  من  متكنو�  �لأم��ن  رجال  �أن  �إل  �لب�ساعة،  قيمة 

�إباغ �ل�سرطة و�أحالته للنيابة �لعامة.

وبعد �لتحري مع �ملتهم، مت حتويله �إلى محكمة جز�ء �لفجرية �لتي 
�أمرت بحب�سه، �إل �أن �لنيابة ��ستاأنفت �لقر�ر �إلى د�ئرة �ل�ستئناف 
�لتي �أعادت توجيه �لتهام له، و�أجاب �ملتهم على �لتهمة بعدم �أخذه 
وح��ّددت  �مل��ال،  لأن��ه ل ميلك  و�إمن��ا  �ل�سرقة،  بد�فع  �لغذ�ئية  �مل��و�د 

�ملحكمة جل�سة لحقة لإ�سد�ر �حلكم. 

ي�شرق مواد غذائية لعدم امتالكه املال

م�سدر �خلر : جريدة �خلليج

�لفجرية  ج���ز�ء  محكمة  ق�ست 
باحلب�س 3 �سنو�ت لأربعة متهمني 
بينهم   - �لإفريقية  �جلن�سية  من 
محل  �إد�رة  ق�سية  يف   - فتاتان 

للدعارة.

�أن  �إل��ى  �لق�سية  تفا�سيل  وت��ع��ود 
ف��ت��ات��ني ت���دي���ر�ن ���س��ق��ة ل��ل��دع��ارة 
وت�ستقطبان �لزبائن فيها ملمار�سة 
وبرفقتهما  �مل���ال  م��ق��اب��ل  �ل��زن��ا 
�آخر�ن من ذ�ت �جلن�سية  رجان 
�ل�����س��رط��ة حركة  ح��ي��ث ر���س��دت 
�لبنايات،  �إح��دى  د�خ��ل  �ملتهمني 
و�سبطت  �ل�سقة  مبد�همة  وقامت 
من  �سخ�سني  ب��رف��ق��ة  �ل��ف��ت��ات��ني 

�جلن�سية �لآ�سيوية وهم يف و�سع مخل لاآد�ب.

�إلى  �لفتاتان  �أر�سدت  �ملتهمني  مع  وبالتحري 

�ملتهمني �لثالث و�لر�بع �للذين ي�ساعد�نهما يف 
�ملحكمة  �لى  فاأحيل �جلميع  �لرذيلة،  ممار�سة 
�لتي ��ستمعت �إلى �أقو�ل �لنيابة �لعامة وبعدها 

جميعًا  �أق��رو�  حيث  �ملتهمني  با�ستجو�ب  قامت 
�ملع�سية  حت�سني  وهي  �إليهم  �ملن�سوبة  بالتهم 

و�لتحري�س على �لفجور و�لدعارة و�لزنا.

احلب�س 3 �شنوات الأفارقة يديرون �شقة للدعارة

م�سدر �خلر : جريدة �خلليج
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يعتر �لت�سول طريقة من طرق �لحتيال بحيث 
ياأتي  �أو  �سحيحة  غري  �سفات  �ملت�سول  يتخذ 
باأفعال من �ساأنها �لإيقاع بال�سخ�س حتت تاأثري 
عاطفي يدفعه لت�سليم ماله �إلى �ملت�سول، ر�غبا 
�أو  �ملت�سول  حاجة  ق�ساء  يف  �مل�ساهمة  ذلك  يف 
�لقو�نني  بع�س  و�سحت  ولقد  كربته،  تنفي�س 
من  �لت�سول  تعريف  �لإم��ار�ت  دول��ة  �ملحلية يف 
خ��ال حت��دي��د �لأف��ع��ال �ل��ت��ي ت��دخ��ل يف نطاق 
�لإحتادي  �لقانون  موؤخر�  �سدر  ،وقد  �لت�سول، 
رقم )9( ل�سنة 2018 ب�ساأن مكافحة �لت�سول 
بهدف  ��ستجد�ء  باأنه  �لت�سول   ع��رف  و�ل��ذي 
�حل�سول على منفعة مادية �أو عينية باأية �سورة 

�أو و�سيلة.

ويهــدف هـــذا القانـون الى:

� �حلفاظ على �ل�سورة �حل�سارية للمجتمع .

� حماية �ملجتمع من �جلر�ئم �ملرتبطة بالت�سول. 

� مكافحة جرمية �لت�سول.

العقوبـــــات :

وتن�س �ملادة ) 4 ( يف �لقانون �لحتادي رقم 
2018 يف �ساأن مكافحة �لت�سول  9 ( ل�سنة   (
على �أنه يتم تطبيق �لعقوبات �ملن�سو�س عليها 
عقوبة  باأية  �لإخ��ال  عدم  مع  �لقانون  هذ�  يف 

�أ�سد ين�س عليها يف �أي قانون �آخر.

جرمية  مرتكب  ك��ان  �ذ�  م�سدد�  ظرفا  ويعد 

�لت�سول �ملنظم وليًا �أو و�سيًا �أومكلفًا مباحظة 
�أو رعاية �ملت�سول �أو له �سلطة ومبا�سره عليه.

�لدولة   ت�سهد  �لإح�سائية  �لتقارير  وح�سب 
�لز�ئرين  من  تدفقًا  رم�سان  �سهر  خال 
�لذين ياأتون خ�سي�سًا بغر�س �لت�سول لذ� 

مع  �لتعاطف  ع��دم  ���س��رورة  ن��اأك��د 
تلك  ومحاربة  �ملت�سولني،  ه��وؤلء 

من  فيها  مل��ا  �ل��ظ��اه��رة، 
�سرر �أمني وجمتمعي، 
و�لإ���س��ر�ع �إل��ى �لإب��اغ 

عن �ملت�سولني.

وح�������������دد �مل�����������س�����رع 
�لقانون على  �لحت��ادي يف 

يتخذها  م��ادي��ة  مظاهر 
�لإح�سان  لك�سب  �ملت�سول 

و�ل���ت���ع���اط���ف، وح�����دد �أي�����س��ًا 
لإبطان  �ملت�سول  يتخذها  �لتي  �لأ�ساليب 

عو�طف  لنيل  تافهة  �سلع  عر�س  ومنها  عمله، 
�لآخرين وهذ� �لأمر م�ساهد عليه يف �لطرقات 

و�أماكن �ل�سرت�حات.

 ومن �ل�سلوكيات �لتي تتخذ يف �لت�سول ��سطناع 
يحمل  ما  وكثري�  و�لعاهات  و�جل��روح  �لإ�سابة 
�ملت�سول تقارير طبية طويلة يعجز عن قر�ءتها 
�سور�  عليها  ي�سع  وق��د  �لب�سيط،  �ل�سخ�س 
تعود  �ل�سورة  كانت  �سو�ء  �إ�سابات  �أو  جلروح 

�أو  ه ل��ه  لغري
يف  كفيلة  �لأ�ساليب  وه��ذه  ب��ه،  قر�بته  ويدعي 

ك�سب عو�طف و�إح�سان �أفر�د �ملجتمع

التاأثيــر ال�شلبـي على املت�شــول :

ُي�سري �لباحثون �إلى تاأثري ظاهرة �لت�سّول �سلبّيًا 
على �ملُت�سّول نف�سه؛ �إذ توؤّدي �إلى �إهد�ر كر�مته 
�أّن  كما  �ل��ذّل،  من  بحالة  و�سعوره  �لإن�سانية، 
�لآخرين  على  ت�سّهل  �حلالة  هذه  على  �عتياده 

�إخ�ساعه لكّل �سيء ُيريدونه.

ميكن الت�شال بالقنوات التالية يف كافة اإمارات الدولة لالإبالغ عن املت�شولني:

اأبوظبي على الرقم:)999( اأو) 8002626( )خدمة اأمان(

دبي: 800243   |   ال�شارقة:065632222   |   راأ�س اخليمة:072053372

عجمان  067034310   |   اأم القيوين:999   |   الفجرية: 092051100 اأو  092224411

مكـافـحـــة الـتـ�شــــول
�إعد�د / ر�ئد عبيد �ليماحي  
رئي�س ق�سم �ملعلومات �لأمنية
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التاأثيــر ال�شلبـي على املت�شــول :

ُي�سري �لباحثون �إلى تاأثري ظاهرة �لت�سّول �سلبّيًا 
على �ملُت�سّول نف�سه؛ �إذ توؤّدي �إلى �إهد�ر كر�مته 
�أّن  كما  �ل��ذّل،  من  بحالة  و�سعوره  �لإن�سانية، 
�لآخرين  على  ت�سّهل  �حلالة  هذه  على  �عتياده 

�إخ�ساعه لكّل �سيء ُيريدونه.

ميكن الت�شال بالقنوات التالية يف كافة اإمارات الدولة لالإبالغ عن املت�شولني:

اأبوظبي على الرقم:)999( اأو) 8002626( )خدمة اأمان(

دبي: 800243   |   ال�شارقة:065632222   |   راأ�س اخليمة:072053372

عجمان  067034310   |   اأم القيوين:999   |   الفجرية: 092051100 اأو  092224411

مكـافـحـــة الـتـ�شــــول
�إعد�د / ر�ئد عبيد �ليماحي  
رئي�س ق�سم �ملعلومات �لأمنية
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منوعا  برناجما  مربح  فتيات  مركز  نظم 
" وهو  �لر�سايكل  " فن  �لت�سكيلي  �لفن  من 
عبارة عن �عادة تدوير �خلامات �مل�ستهلكة 
ومت  �ب��د�ع��ي��ة،  مبتكرة  ب�����س��ورة  وي��ق��دم   ،
فنية  �أعمال  وباإنتاج  �لعملية  بالور�سة  �لعمل 
با�ستخد�م عجينة �لورق و�لإ�سمنت ومعجون 
�لفنية  �لتحف  من  �لعديد  وت�سكيل  �لبناء 
 ، و�ل�سيافة  �مل��ائ��دة  ودي��ك��ور�ت  و�للوحات 
بالإ�سافة �لى ��سكال من �لنو�فري �ل�سغرية 
�مل��و�د  ه��ذه  �مل�ساركات  �لفتيات  و�سممت 
ب�سكل به مل�سه من �لبد�ع �لفني �ملتنوع ويف 
�ليوم �لتايل �سارك مركز فتيات مربح �لتابع 
فني  مبعر�س  لل�سباب  �لحتادية  للموؤ�س�سة 
من  �لفتيات  و�أع��م��ال  �إنتاجات  فيه  عر�س 
خال ور�سة فن �لري�سايكل ، حيث �ساركت 

جتهيز  يف  �لن�ساط  وم�سرفات  �ملركز  �د�رة 
�ملعر�س و�سرح �ملو�د و�لفكرة �مل�ستخدمة يف 
��ست�ساف �ملعلمة  �لأعمال ومت  ور�سة تقدمي 
: �سليمة �ل�سعدي من مدر�سة مربح للتعليم 
�لأ�سا�سي حلقة 2 يف تقدمي برنامج �لر�سوم 
�سفر�ء  م��ع  وت��ع��ر���س جت��رب��ت��ه��ا  �مل��ت��ح��رك��ة 

�لبتكار يف ت�سميم �ملناهج وت�سميم درو�س 
�ملتحركة. �لر�سوم  باإ�ستخد�م  ق�س�س  �أو 
فهي فكرة ودليل يف عمل فلم ر�سوم متحركة 
�لأبطال  و�أ�سكال  فلم  ق�سة  بناء  فيها  يتم 
وت�سميم �لأماكن و�مل�ساهد ،ومرحلة ما قبل 

�لإنتاج ومن ثم �لتنفيذ

فتيات مربح ينظم برناجما يف فن "الر�شايكل"

اأخبار الفجرية

�لديو�ن  مدير  �ل�سنحاين  �سعيد  محمد  وقال 
ل�سهر  �ملنظمة  �ملحلية  �للجنة  رئي�س  �لأمريي 
�لإمار�ت لابتكار 2019 يف �لفجرية �إن دولة 
�لإمار�ت، بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد بن ر��سد 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
و�ساحب   " �هلل  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�ل�سيوخ  �ل�سمو  �أ�سحاب  و�أخو�نهم  �مل�سلحة 
�لإم����ار�ت..  حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�ساء 
حت��ر���س ع��ل��ى دع���م �لب��ت��ك��ار و�مل��ب��ت��ك��ري��ن 
و�لحتفاء باإجناز�تهم، وذلك باإتاحة �لفر�س 
�لتي  �بتكار�تهم  بعر�س  و�ملوؤ�س�سات  لاأفر�د 
ت�سهم يف حتقيق �لتطور و�لتنمية �ل�ساملة يف 

جميع �ملجالت.

�سهر  فعاليات  �أج��ن��دة  �أن  �ل�سنحاين  و�أك��د 
�لفجرية حتظى بدعم  �لإم��ار�ت لابتكار يف 

بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سرقي  محمد 
من  وم��ب��ا���س��رة  م�ستمرة  ومتابعة  �ل��ف��ج��رية 
ويل  �ل�سرقي  حمد  ب��ن  محمد  �ل�سيخ  �سمو 
بناء  باأن  �سموهما  من  �إميانًا  �لفجرية؛  عهد 
يتطلب  �أف�سل  ل��ع��امل  و�لتاأ�سي�س  �مل�ستقبل 
توظيف كل �جلهود �ملبدعة و�ملبتكرة يف خدمة 
�لإم���ار�ت  مكانة  تر�سيخ  ويف  �ل��ه��دف،  ه��ذ� 

و�سط �أهم �لدول �ملتطورة يف �لعامل.

يف  لابتكار  �لإم����ار�ت  �سهر  �أن  �إل��ى  و�أ���س��ار 
و��سعة  مب�ساركة  يحظى  �لعام  هذ�  �لفجرية 
من 16 جهة وموؤ�س�سة من مختلف �لقطاعات 
يف �لإمارة، حيث ت�ستهدف فعالياته �لتي تبلغ 
وحتاكي  �ملجتمع  فئات  كافة  فعالية  خم�سني 
مفهوم  تعزيز  نحو  وروؤيتها  �لدولة  توجهات 

�ل�ستد�مة و�لبيئة و�لطاقة بطرق مبتكرة.

فعاليات  �أجندة  �ملنظمة  �للجنة  و��ستعر�ست 
و�لذي  �لفجرية  يف  لابتكار  �لإم���ار�ت  �سهر 
"نبتكر  �سعار  حتت  رئي�سية  بفعالية  �سينطلق 

و�ل�سبت  �جلمعة  يومّي  تقام  �أف�سل"  لعامل 
���س��اح��ة  يف  �جل������اري(  ف���ر�ي���ر   16-15(
�لفجرية،  يف  �لرميلة  مبنطقة  �لح��ت��ف��الت 
وي�سارك فيها عدد كبري من �جلهات و�لدو�ئر 
�ملحلية و�حلكومية و�لتعليمية و�خلا�سة بهدف 
عر�س �أحدث �لبتكار�ت يف مختلف جمالت 
�سعيد  على  �حلياة  وجودة  �خلدمات  حت�سني 

�لعمل �حلكومي و�ملجتمعي.

مبتكرة  �أرك��ان��ًا  �لرئي�سية  �لفعالية  وتت�سمن 
�ملبتكرة  �لتفاعلية  �لعمل  ور���س  من  وع���ددً� 
�مل��وج��ه��ة ل��ل��ك��ب��ار و�ل�����س��غ��ار، جُت�����س��د روؤي���ة 
�لت�سامح و�لبتكار بني  �لقيادة يف تعزيز قيم 
مختلف �أفر�د �ملجتمع. بالإ�سافة �إلى م�ساحة 
�لطلبة  م��ن  مبتكرً�   60 ب���  حتتفي  خا�سة 
بعر�س  ي�ساركون  �لذين  و�ملوظفني،  و�لأف��ر�د 
�بتكار�تهم �ملختلفة يف جمال تقدمي �خلدمات 
و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل��ط��اق��ة �مل�����س��ت��د�م��ة. ك��م��ا يقوم 
�لدر�جة  بعر�س  للمغامر�ت  �لفجرية  مركز 
�ل��دول��ة. يف  م��رة  لأول  �لكهربائية  �جلبلية 

ل�شهر  املنظمة  املحلية  اللجنة  عــقــدت 

قــاعــة  يف   ،2019 لــالبــتــكــار  ـــــــارات  الإم

بالفجرية،  الأمريي  بالديوان  الجتماعات 

من  كبري  عــدد  مب�شاركة  �شحفيًا  مــوؤمتــرًا 

واحلكومية  املحلية  والـــدوائـــر  اجلــهــات 

والتعليمية واخلا�شة.

لالبتكــار  االإمــــارات  �شهــــر  خـــــالل  فعـاليـــة   50
يف الفجرية 2019
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منوعا  برناجما  مربح  فتيات  مركز  نظم 
" وهو  �لر�سايكل  " فن  �لت�سكيلي  �لفن  من 
عبارة عن �عادة تدوير �خلامات �مل�ستهلكة 
ومت  �ب��د�ع��ي��ة،  مبتكرة  ب�����س��ورة  وي��ق��دم   ،
فنية  �أعمال  وباإنتاج  �لعملية  بالور�سة  �لعمل 
با�ستخد�م عجينة �لورق و�لإ�سمنت ومعجون 
�لفنية  �لتحف  من  �لعديد  وت�سكيل  �لبناء 
 ، و�ل�سيافة  �مل��ائ��دة  ودي��ك��ور�ت  و�للوحات 
بالإ�سافة �لى ��سكال من �لنو�فري �ل�سغرية 
�مل��و�د  ه��ذه  �مل�ساركات  �لفتيات  و�سممت 
ب�سكل به مل�سه من �لبد�ع �لفني �ملتنوع ويف 
�ليوم �لتايل �سارك مركز فتيات مربح �لتابع 
فني  مبعر�س  لل�سباب  �لحتادية  للموؤ�س�سة 
من  �لفتيات  و�أع��م��ال  �إنتاجات  فيه  عر�س 
خال ور�سة فن �لري�سايكل ، حيث �ساركت 

جتهيز  يف  �لن�ساط  وم�سرفات  �ملركز  �د�رة 
�ملعر�س و�سرح �ملو�د و�لفكرة �مل�ستخدمة يف 
��ست�ساف �ملعلمة  �لأعمال ومت  ور�سة تقدمي 
: �سليمة �ل�سعدي من مدر�سة مربح للتعليم 
�لأ�سا�سي حلقة 2 يف تقدمي برنامج �لر�سوم 
�سفر�ء  م��ع  وت��ع��ر���س جت��رب��ت��ه��ا  �مل��ت��ح��رك��ة 

�لبتكار يف ت�سميم �ملناهج وت�سميم درو�س 
�ملتحركة. �لر�سوم  باإ�ستخد�م  ق�س�س  �أو 
فهي فكرة ودليل يف عمل فلم ر�سوم متحركة 
�لأبطال  و�أ�سكال  فلم  ق�سة  بناء  فيها  يتم 
وت�سميم �لأماكن و�مل�ساهد ،ومرحلة ما قبل 

�لإنتاج ومن ثم �لتنفيذ

فتيات مربح ينظم برناجما يف فن "الر�شايكل"

اأخبار الفجرية

�لديو�ن  مدير  �ل�سنحاين  �سعيد  محمد  وقال 
ل�سهر  �ملنظمة  �ملحلية  �للجنة  رئي�س  �لأمريي 
�لإمار�ت لابتكار 2019 يف �لفجرية �إن دولة 
�لإمار�ت، بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ محمد بن ر��سد 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
و�ساحب   " �هلل  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  محمد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�ل�سيوخ  �ل�سمو  �أ�سحاب  و�أخو�نهم  �مل�سلحة 
�لإم����ار�ت..  حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�ساء 
حت��ر���س ع��ل��ى دع���م �لب��ت��ك��ار و�مل��ب��ت��ك��ري��ن 
و�لحتفاء باإجناز�تهم، وذلك باإتاحة �لفر�س 
�لتي  �بتكار�تهم  بعر�س  و�ملوؤ�س�سات  لاأفر�د 
ت�سهم يف حتقيق �لتطور و�لتنمية �ل�ساملة يف 

جميع �ملجالت.

�سهر  فعاليات  �أج��ن��دة  �أن  �ل�سنحاين  و�أك��د 
�لفجرية حتظى بدعم  �لإم��ار�ت لابتكار يف 

بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سرقي  محمد 
من  وم��ب��ا���س��رة  م�ستمرة  ومتابعة  �ل��ف��ج��رية 
ويل  �ل�سرقي  حمد  ب��ن  محمد  �ل�سيخ  �سمو 
بناء  باأن  �سموهما  من  �إميانًا  �لفجرية؛  عهد 
يتطلب  �أف�سل  ل��ع��امل  و�لتاأ�سي�س  �مل�ستقبل 
توظيف كل �جلهود �ملبدعة و�ملبتكرة يف خدمة 
�لإم���ار�ت  مكانة  تر�سيخ  ويف  �ل��ه��دف،  ه��ذ� 

و�سط �أهم �لدول �ملتطورة يف �لعامل.

يف  لابتكار  �لإم����ار�ت  �سهر  �أن  �إل��ى  و�أ���س��ار 
و��سعة  مب�ساركة  يحظى  �لعام  هذ�  �لفجرية 
من 16 جهة وموؤ�س�سة من مختلف �لقطاعات 
يف �لإمارة، حيث ت�ستهدف فعالياته �لتي تبلغ 
وحتاكي  �ملجتمع  فئات  كافة  فعالية  خم�سني 
مفهوم  تعزيز  نحو  وروؤيتها  �لدولة  توجهات 

�ل�ستد�مة و�لبيئة و�لطاقة بطرق مبتكرة.

فعاليات  �أجندة  �ملنظمة  �للجنة  و��ستعر�ست 
و�لذي  �لفجرية  يف  لابتكار  �لإم���ار�ت  �سهر 
"نبتكر  �سعار  حتت  رئي�سية  بفعالية  �سينطلق 

و�ل�سبت  �جلمعة  يومّي  تقام  �أف�سل"  لعامل 
���س��اح��ة  يف  �جل������اري(  ف���ر�ي���ر   16-15(
�لفجرية،  يف  �لرميلة  مبنطقة  �لح��ت��ف��الت 
وي�سارك فيها عدد كبري من �جلهات و�لدو�ئر 
�ملحلية و�حلكومية و�لتعليمية و�خلا�سة بهدف 
عر�س �أحدث �لبتكار�ت يف مختلف جمالت 
�سعيد  على  �حلياة  وجودة  �خلدمات  حت�سني 

�لعمل �حلكومي و�ملجتمعي.

مبتكرة  �أرك��ان��ًا  �لرئي�سية  �لفعالية  وتت�سمن 
�ملبتكرة  �لتفاعلية  �لعمل  ور���س  من  وع���ددً� 
�مل��وج��ه��ة ل��ل��ك��ب��ار و�ل�����س��غ��ار، جُت�����س��د روؤي���ة 
�لت�سامح و�لبتكار بني  �لقيادة يف تعزيز قيم 
مختلف �أفر�د �ملجتمع. بالإ�سافة �إلى م�ساحة 
�لطلبة  م��ن  مبتكرً�   60 ب���  حتتفي  خا�سة 
بعر�س  ي�ساركون  �لذين  و�ملوظفني،  و�لأف��ر�د 
�بتكار�تهم �ملختلفة يف جمال تقدمي �خلدمات 
و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل��ط��اق��ة �مل�����س��ت��د�م��ة. ك��م��ا يقوم 
�لدر�جة  بعر�س  للمغامر�ت  �لفجرية  مركز 
�ل��دول��ة. يف  م��رة  لأول  �لكهربائية  �جلبلية 

ل�شهر  املنظمة  املحلية  اللجنة  عــقــدت 

قــاعــة  يف   ،2019 لــالبــتــكــار  ـــــــارات  الإم

بالفجرية،  الأمريي  بالديوان  الجتماعات 

من  كبري  عــدد  مب�شاركة  �شحفيًا  مــوؤمتــرًا 

واحلكومية  املحلية  والـــدوائـــر  اجلــهــات 

والتعليمية واخلا�شة.

لالبتكــار  االإمــــارات  �شهــــر  خـــــالل  فعـاليـــة   50
يف الفجرية 2019
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اختتمت بلدية الفجرية ممثلة باإدارة اخلدمات العامة والبيئة – ق�شم حماية البيئة حملة "بيئتك اأمانتك" وذلك �شمن برناجمها لفعاليات 

اأطلقت بلدية الفجرية حمالت تنظيف مكثفة مبواقع حيوية  امل�شتدامان"حيث  "النتاج وال�شتهالك  الـ22 حتت �شعار  الوطني  البيئة  يوم 

يف المارة تهدف اإلى تعزيز الوعي البيئي باأهمية احلفاظ على نظافة بيئتنا ورفع ح�س امل�شوؤولية املجتمعية من خالل اإ�شراك جميع اأفراد 

املجتمع وبالأخ�س طلبة املدار�س واجلامعات واأ�شحاب الهمم و املوؤ�ش�شات وال�شركات احلكومية واخلا�شة .

مو�قع   8 تنظيف  �إل��ى  �حلملة  توجهت  حيث 
حيوية باإمارة �لفجرية ،و�نق�سمت �إلى مرحلتني 
�ملد�ر�س  طلبة  مب�ساركة  �لأولى  �ملرحلة  بد�أت 
و�لأح��ي��اء  �مل��ن��اط��ق  على  تق�سيمهم  مت  حيث 
للقيام بحمات تنظيف مكثفة  �لقريبة منهم 
و�ملحافظة  لبيئتهم  �نتمائهم  تعزيز  بهدف 
�لرت�ثية  بالقرية  م�سب  منطقة  ومنها  عليها، 
ومنطقة  مب�����س��ايف  �جل��م��ع��ة  ���س��وق  وم��ن��ط��ق��ة 
حمات  �سملت  �لثانية  و�مل��رح��ل��ة  �ل��ط��وي��ني، 
�ل�سركات  فيها  �ساركت  �أخرى  مكثفة  تنظيف 
و�مل�سانع �سملت �ملناطق �ل�سناعية يف �حليل 
�سكمكم  ومنطقة  �لرغيات  ومنطقة  ثوبان  و 

و�سارع �لغرفة.

وق���د ���س��ارك ب��احل��م��ل��ة م��ا ي��ق��ارب 1000 
�لفجرية  منطقة  مد�ر�س  طاب  من  م�سارك 
�لتعليمية ومتطوعني من �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات 
جتميع  عن  �حلملة  �أ�سفرت  وق��د  و�مل�سانع، 
�مل��و�ق��ع  جميع  يف  �لنفايات  م��ن  ط��ن   315
تدويرها  و�إع���ادة  فرزها  مت  و�لتي  �ملختلفة، 

و�لتخل�س �لآمن من �ملتبقي.

و ق��د مت دع���م �حل��م��ل��ة م��ن ق��ب��ل �ل�����س��رك��ات 
كر�عي  لاأ�سمنت  �لفجرية  م�سنع  �لتالية: 

كر�عي  للطاقة  �آ�سيا  �لفجرية  �سركة  ذهبي، 
ف�سي و�سركة �سيمكورب جلف �أو �ند �م ليمتد 
للبا�ستيك  �لأه��ل��ي  وم�سنع  د�ع���م  ك��ر�ع��ي 
�لدعم  �إل��ى  بالإ�سافة  �أي�سًا،  د�ع��م  كر�عي 
�لتالية:  �ل�سركات  م��ن  �مل��ق��دم  �للوجي�ستي 
للنقليات،  �أوريك�س  للنقليات،  �لفهد  �أر�بتك، 

�ل��ري،  للنقل  م��رمي  �أب��و  للنقليات،  �لأطل�س 

برج. ليندن  و  �ل�سحر�ء،  فوجي�سنج،  باتكو، 

يجب �للتز�م بها، م�سريً� �لى حر�س �ملوؤ�س�سة  

�لتوعوية  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��ر�م��ج  �إع����د�د  على 

�لهادفة مبا ي�سمن �سامة �جلميع .

بلـديــة الفجيــرة تختتـم حملــة "بيئتــك اأمانتــك"

بــ 315 طـن من النفايـــات
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البيئة اليوم

محمد  ب��ن  حمد  ب��ن  محمد  �ل�سيخ  �سمو  �أك���د 
�جلهود  �أه��م��ي��ة  �ل��ف��ج��رية  عهد  ويل  �ل�سرقي 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �إرث  على  للحفاظ  �مل��ب��ذول��ة 
و�لهتمام  و�سيانته  �لطبيعي  �ملتحدة  �لعربية 
هذ�  يف  م�سيدً�  و�لطبيعية،  �لبيئية  باحلياة 
�ل�سياق بالإد�رة �لنموذجية ل�سون محمية و�دي 
�لوريعة �لوطنية، وما �تخذته من خطو�ت جادة 
حلماية �حلياة �لرية ومو�رد �ملياه �لتي حتظى 

بها من �أجل �لأجيال �ملقبلة.

مكتبه  يف  ���س��م��وه  ��ستقبال  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
�لوريعة  و�دي  محمية  فريق  �لأم��ريي،  بالديو�ن 
�لأفخم  �سيف  محمد  �ملهند�س  �سعادة  برئا�سة 
�سموه  ت�سلم  حيث  �لفجرية،  بلدية  ع��ام  مدير 
�ل�سهادة �لر�سمية لن�سمام محمية و�دي �لوريعة 
�إلى محميات �ملحيط �حليوي �لتابعة لليون�سكو، 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  �أدرجتها  �أن  بعد  وذل��ك 
�سهر  يف  "يون�سكو"  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية 
للمحميات  �لعاملية  �ل�سبكة  �سمن  �لفائت  يوليو 
ل�سبكة  تن�سم  �لدولة  يف  محمية  ثاين  لت�سبح 
�ملحميات �لعاملية، بعد جزيرة مروح يف �أبوظبي.

�ل��ف��ج��رية ع��ل��ى عمل  و�أث���ن���ى ���س��م��و ويل ع��ه��د 
�مل�سرفني على محمية و�دي �لوريعة، و�لذي �أثمر 

�عرت�فًا دوليًا باأهمية �ملحمية وبو�سفها منوذجًا مثاليًا على �مل�ستوى �لإقليمي يف �حلفاظ على �حلياة �لرية و�ملياه �إذ ي�سم �لو�دي �أحد �ملو�رد �لد�ئمة 
�ملعدودة للمياه �لعذبة يف دولة �لإمار�ت ويعد �ملوطن �لوحيد للعديد من ف�سائل �لنباتات و�حليو�نات.

بدوره �أعرب �سعادة �ملهند�س محمد �سيف �لأفخم عن �سكره على �لدعم �لامحدود من قبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية، و�ملتابعة �مل�ستمرة و�ملبا�سرة من قبل �سمو �ل�سيخ محمد بن حمد �ل�سرقي و�لتي كان لها �لأثر يف ��ستيفاء محمية و�دي 
للمحافظة على  �ملبكرة  �سموه  توجيهات  �ل�سياق  �لعاملية ملحميات �ملحيط �حليوي، م�ستذكرً� يف هذ�  �ل�سبكة  لإدر�جها يف  �ملو��سفات  �لوريعة كافة 
�لطبيعة يف �ملحمية، و�لقر�ر�ت �لتي �أ�سدرها �سموه يف هذ� �ل�سياق، ويف مقدمتها �إغاق محمية و�دي وريعة �لوطنية منذ �سنو�ت لتاأ�سي�سها كمنطقة 

مثالية يف �ملحافظة على �لطبيعة على �مل�ستوى �لإقليمي.

حممد بن حمد ال�شرقي: ي�شتلم �شهادة ان�شمام 

حممية وادي الوريعة اإىل حمميات املحيط احليوي
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اختتمت بلدية الفجرية ممثلة باإدارة اخلدمات العامة والبيئة – ق�شم حماية البيئة حملة "بيئتك اأمانتك" وذلك �شمن برناجمها لفعاليات 

اأطلقت بلدية الفجرية حمالت تنظيف مكثفة مبواقع حيوية  امل�شتدامان"حيث  "النتاج وال�شتهالك  الـ22 حتت �شعار  الوطني  البيئة  يوم 

يف المارة تهدف اإلى تعزيز الوعي البيئي باأهمية احلفاظ على نظافة بيئتنا ورفع ح�س امل�شوؤولية املجتمعية من خالل اإ�شراك جميع اأفراد 

املجتمع وبالأخ�س طلبة املدار�س واجلامعات واأ�شحاب الهمم و املوؤ�ش�شات وال�شركات احلكومية واخلا�شة .

مو�قع   8 تنظيف  �إل��ى  �حلملة  توجهت  حيث 
حيوية باإمارة �لفجرية ،و�نق�سمت �إلى مرحلتني 
�ملد�ر�س  طلبة  مب�ساركة  �لأولى  �ملرحلة  بد�أت 
و�لأح��ي��اء  �مل��ن��اط��ق  على  تق�سيمهم  مت  حيث 
للقيام بحمات تنظيف مكثفة  �لقريبة منهم 
و�ملحافظة  لبيئتهم  �نتمائهم  تعزيز  بهدف 
�لرت�ثية  بالقرية  م�سب  منطقة  ومنها  عليها، 
ومنطقة  مب�����س��ايف  �جل��م��ع��ة  ���س��وق  وم��ن��ط��ق��ة 
حمات  �سملت  �لثانية  و�مل��رح��ل��ة  �ل��ط��وي��ني، 
�ل�سركات  فيها  �ساركت  �أخرى  مكثفة  تنظيف 
و�مل�سانع �سملت �ملناطق �ل�سناعية يف �حليل 
�سكمكم  ومنطقة  �لرغيات  ومنطقة  ثوبان  و 

و�سارع �لغرفة.

وق���د ���س��ارك ب��احل��م��ل��ة م��ا ي��ق��ارب 1000 
�لفجرية  منطقة  مد�ر�س  طاب  من  م�سارك 
�لتعليمية ومتطوعني من �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات 
جتميع  عن  �حلملة  �أ�سفرت  وق��د  و�مل�سانع، 
�مل��و�ق��ع  جميع  يف  �لنفايات  م��ن  ط��ن   315
تدويرها  و�إع���ادة  فرزها  مت  و�لتي  �ملختلفة، 

و�لتخل�س �لآمن من �ملتبقي.

و ق��د مت دع���م �حل��م��ل��ة م��ن ق��ب��ل �ل�����س��رك��ات 
كر�عي  لاأ�سمنت  �لفجرية  م�سنع  �لتالية: 

كر�عي  للطاقة  �آ�سيا  �لفجرية  �سركة  ذهبي، 
ف�سي و�سركة �سيمكورب جلف �أو �ند �م ليمتد 
للبا�ستيك  �لأه��ل��ي  وم�سنع  د�ع���م  ك��ر�ع��ي 
�لدعم  �إل��ى  بالإ�سافة  �أي�سًا،  د�ع��م  كر�عي 
�لتالية:  �ل�سركات  م��ن  �مل��ق��دم  �للوجي�ستي 
للنقليات،  �أوريك�س  للنقليات،  �لفهد  �أر�بتك، 

�ل��ري،  للنقل  م��رمي  �أب��و  للنقليات،  �لأطل�س 

برج. ليندن  و  �ل�سحر�ء،  فوجي�سنج،  باتكو، 

يجب �للتز�م بها، م�سريً� �لى حر�س �ملوؤ�س�سة  

�لتوعوية  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��ر�م��ج  �إع����د�د  على 

�لهادفة مبا ي�سمن �سامة �جلميع .

بلـديــة الفجيــرة تختتـم حملــة "بيئتــك اأمانتــك"

بــ 315 طـن من النفايـــات
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البيئة اليوم

محمد  ب��ن  حمد  ب��ن  محمد  �ل�سيخ  �سمو  �أك���د 
�جلهود  �أه��م��ي��ة  �ل��ف��ج��رية  عهد  ويل  �ل�سرقي 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �إرث  على  للحفاظ  �مل��ب��ذول��ة 
و�لهتمام  و�سيانته  �لطبيعي  �ملتحدة  �لعربية 
هذ�  يف  م�سيدً�  و�لطبيعية،  �لبيئية  باحلياة 
�ل�سياق بالإد�رة �لنموذجية ل�سون محمية و�دي 
�لوريعة �لوطنية، وما �تخذته من خطو�ت جادة 
حلماية �حلياة �لرية ومو�رد �ملياه �لتي حتظى 

بها من �أجل �لأجيال �ملقبلة.

مكتبه  يف  ���س��م��وه  ��ستقبال  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
�لوريعة  و�دي  محمية  فريق  �لأم��ريي،  بالديو�ن 
�لأفخم  �سيف  محمد  �ملهند�س  �سعادة  برئا�سة 
�سموه  ت�سلم  حيث  �لفجرية،  بلدية  ع��ام  مدير 
�ل�سهادة �لر�سمية لن�سمام محمية و�دي �لوريعة 
�إلى محميات �ملحيط �حليوي �لتابعة لليون�سكو، 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  �أدرجتها  �أن  بعد  وذل��ك 
�سهر  يف  "يون�سكو"  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية 
للمحميات  �لعاملية  �ل�سبكة  �سمن  �لفائت  يوليو 
ل�سبكة  تن�سم  �لدولة  يف  محمية  ثاين  لت�سبح 
�ملحميات �لعاملية، بعد جزيرة مروح يف �أبوظبي.

�ل��ف��ج��رية ع��ل��ى عمل  و�أث���ن���ى ���س��م��و ويل ع��ه��د 
�مل�سرفني على محمية و�دي �لوريعة، و�لذي �أثمر 

�عرت�فًا دوليًا باأهمية �ملحمية وبو�سفها منوذجًا مثاليًا على �مل�ستوى �لإقليمي يف �حلفاظ على �حلياة �لرية و�ملياه �إذ ي�سم �لو�دي �أحد �ملو�رد �لد�ئمة 
�ملعدودة للمياه �لعذبة يف دولة �لإمار�ت ويعد �ملوطن �لوحيد للعديد من ف�سائل �لنباتات و�حليو�نات.

بدوره �أعرب �سعادة �ملهند�س محمد �سيف �لأفخم عن �سكره على �لدعم �لامحدود من قبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية، و�ملتابعة �مل�ستمرة و�ملبا�سرة من قبل �سمو �ل�سيخ محمد بن حمد �ل�سرقي و�لتي كان لها �لأثر يف ��ستيفاء محمية و�دي 
للمحافظة على  �ملبكرة  �سموه  توجيهات  �ل�سياق  �لعاملية ملحميات �ملحيط �حليوي، م�ستذكرً� يف هذ�  �ل�سبكة  لإدر�جها يف  �ملو��سفات  �لوريعة كافة 
�لطبيعة يف �ملحمية، و�لقر�ر�ت �لتي �أ�سدرها �سموه يف هذ� �ل�سياق، ويف مقدمتها �إغاق محمية و�دي وريعة �لوطنية منذ �سنو�ت لتاأ�سي�سها كمنطقة 

مثالية يف �ملحافظة على �لطبيعة على �مل�ستوى �لإقليمي.

حممد بن حمد ال�شرقي: ي�شتلم �شهادة ان�شمام 
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53

�لزمان  يف  كثرية  دللت  وحتمل  و�جلميلة،  �لآ���س��رة  بطبيعتها  بثنة  تتميز 
و�ملكان، وهي تقع بني طريق م�سايف و�لفجرية يف و�دي حام وهو �أحد �أطول 
�لفجرية  مدينة  غ��رب  وحتديد�  عمان  جبال  �سل�سلة  تخرتق  �لتي  �لأودي���ة 

ب�حو�يل 18 كيلومرت�.

الطبيعة اجلغرافية 

زر�عية  منطقة  وهي  �ل�سرقي  �ل�ساحل  �جلبلية يف  �ملناطق  �أقدم  �أحد  تعتر 
جعل منها نقطة جتارية لل�سكان �لقادمني من �سبه �جلزيرة �لعربية قدميا، 
كما تتميز بكرثة �لأفاج و�أ�سهرها: "بن عبود وم�سريع و�لرحية "مما يجعلها 
و�حة زر�عية تكرث فيها �أ�سجار �لنخيل و�ملاجنو  على مد�ر �سنني، وتعد مركز� 

تاريخيا للدفاع عن �ملناطق �ملجاورة خال فرتة �حلروب �لقدمية.

ووجدت فيها �لعديد من �لآثار �لتاريخية على �أيدي علماء �لآثار فكانت تعد 
هذه �لآثار مو�طن ��ستقر�ر لأهايل �ملنطقة وتقع �أغلبها يف �لق�سم �جلنوبي. 

حياة �شكان اأهل البثنة

قيادتنا  �هتمام  خال  من  �لدولة  مناطق  كباقي  �لبثنة  منطقة  �لتطور  غز� 
�أن ذلك مل  �إل  �لر�سيدة لتوفري جميع �سبل �لر�حة ملو�طني دولة �لإم��ار�ت، 
يز�ل  فا  �لب�سيطة،  �لأ�سر  تو�رثتها  �لتي  �لرتبية  على منط  �ليوم  �إلى  يوؤثر 
�إن كان هناك �سيوف،  �أبناءه  يف �ملجل�س  يتو�جدو�  �أن  �لرجل يحر�س على 
وطرق تقدمي  معه  �لتحدث  وكيفية  �ل�سيف  �إك���ر�م  �آد�ب  يعلمهم  حتى 
فيقومو�  �أثناء غيابه  للمنزل  �أتى �سيوف  ينوبو� عنه يف حال  �لقهوة، وحتى 

بو�جب ��ستقبالهم حتى ل يرد �ل�سيف·

قلعة البثنة

13 كيلومرتً� تقريبًا غربي مدينة �لفجرية  �لبثنة على بعد م�سافة  تقع قلعة 
بني �سل�سلة من �جلبال على طريف و�دي حام و�حليل، وتطل على عدد كبري 
من �لو�حات �لزر�عية، وتتكون من مبنى رئي�سي مخروطي �ل�سكل من ثاثة 

طو�بق تعلوها �أجز�ء هرمية �ل�سكل لأغر��س دفاعية .

تعتر قلعة "�لبثنة" من �أكرث �لقاع ثر�ء من حيث �ملكت�سفات �لأثرية، ومن 
�ملد�فن �لتي مت �كت�سافها من قبل �لبعثة �لفرن�سية لاآثار يف ت�سعينات �لقرن 
�ملا�سي، ما ي�سري �إلى �أنها قرية �أثرية متكاملة، حيث عرث على مو�قع �أثرية 
�سبه متا�سقة ل يف�سل بينها �سوى م�سافات ب�سيطة وتقع خلف �لقلعة، �أما 
تاريخ هذه �لقرية �لأثرية، فيعود �إلى نهاية �لألف �لثاين وبد�ية �لألف �لأول 

قبل �ملياد.
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الريا�شة وال�شحة

حمد  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  رعــايــة  حتــت 

مبادرة  انطلقت  الفجرية،  عهد  ويل  ال�شرقي 

ال�شيخ زايد يف  "من�شي معًا" ، يف مم�شي جامع 
الفجرية بح�شور ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن 

لبناء  الإمــارات  احتاد  رئي�س  ال�شرقي  �شيف 

الأج�شام والقوة البدنية و�شعادة منى عجيف 

اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  الزعابي 

متهيدًا  املجتمع،  تنمية  وزارة  يف  امل�شاندة 

الــذي  اخلــا�ــس  لالأوملبياد  العاملية  لالألعاب 

اأ�شت�شافته اأبوظبي.

�لعاملية  �لأل��ع��اب  جلنة  نظمتها  �لتي  �مل��ب��ادرة  و�سهدت 
لاأوملبياد �خلا�س – �أبوظبي 2019 بالتعاون مع وز�رة 
تنمية �ملجتمع و�للجنة �ملحلية �ملنظمة لاأوملبياد �خلا�س 
ح�سورً�  �ل��ف��ج��رية،  �إم���ارة  يف  �مل�سيفة  �مل��دن  وب��رن��ام��ج 
و�لدو�ئر  �ملوؤ�س�سات  مختلف  من  و��سعة  وم�ساركة  لفتًا 
وم��دي��ري  و�جل��ام��ع��ات  و�مل��د�ر���س  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية 
�لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات و�ل�سخ�سيات �لريا�سية و�لجتماعية 
وتر�سيخ قيم  �لهمم  �أ�سحاب  �ملوؤثرة، وذلك بهدف دعم 
وتعزيز  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  بني  �ملجتمعية  �مل�ساركة 
قدر�تهم ليكونو� جزءً� فاعًا من م�سرية �لتنمية �ل�ساملة 

بالدولة.

�لد�عمة  �ملبادر�ت  �إح��دى  معًا"  "من�سي  مبادرة  وتعتر 
ل�ست�سافة دولة �لإمار�ت لاأوملبياد �خلا�س يف �أكر حدث 
ريا�سي و�إن�ساين على م�ستوى �لعامل ي�سارك فيه 7500 
190 دولة حول �لعامل،  �أكرث من  لعب وريا�سي ميّثلون 
دعم  على  �لر�سيدة  �لقيادة  حر�س  على  ر��سخ  تاأكيٍد  يف 
فئة �أ�سحاب �لهمم ودجمهم بني جميع فئات �ملجتمع يف 

بادرة نوعية على م�ستوى �لعامل.

عبد اهلل ال�شرقي

 ي�شـــارك يف "من�شــي معــــًا" بالفجرية
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اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية اأن الهتمام الكبري الذي اأوله املغفور له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل بالرماية والفرو�شية كان جزءًا من قناعته باأن" من ل ما�س له ل حا�شر له ول م�شتقبل" وتعبريًا عن وعيه باأن مثل 

هذه الريا�شات الرتاثية تك�شب الإن�شان خ�شاًل حميدة وتعلمه حتمل امل�شوؤولية وتنمي فيه روح التحدي.

جاء ذلك خال قيام �سموه بافتتاح مقر نادي 
�ل��ف��ج��رية ل��ل��رم��اي��ة و�ل��ف��رو���س��ي��ة ح��ي��ث ح�سر 
�لفتتاح �سمو �ل�سيخ محمد بن حمد بن محمد 
بن  مكتوم  و�ل�سيخ  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�سرقي 
�لريا�سي  �لفجرية  نادي  رئي�س  �ل�سرقي  حمد 
�آل  ر��سد  بن  مكتوم  بن  �سعيد  و�ل�سيخ  �لثقايف 
مكتوم و�ل�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف �ل�سرقي 
�ملهند�س  و�ل�سيخ  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  رئي�س 
محمد بن حمد بن �سيف �ل�سرقي رئي�س د�ئرة 
�حلكومة �لإلكرتونية بالفجرية و�ل�سيخ عبد�هلل 
�لحت��اد  رئي�س  �ل�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن 
�لإمار�تي لبناء �لأج�سام و�لقوة �لبدنية و�ل�سيخ 

�أحمد بن حمد بن �سيف �ل�سرقي.

ملحبي  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وبارك 
�ل��رم��اي��ة و�ل��ف��رو���س��ي��ة �ف��ت��ت��اح م��ق��ر �ل��ن��ادي 
�جلديد وتوفري �ملكان �ملنا�سب لهم ل�ستثمار 
طاقاتهم مبا هو نافع ومفيد موؤكدً� �أن �هتمام 
�لدولة وقيادتها �حلكيمة بالرماية و�لفرو�سية 
برت�ث  �هتمامها  من  ج��زءً�  يبدو  ما  مبقد�ر 
يبدو  ما  مبقد�ر  �لعريق  وتاريخها  �لإم���ار�ت 
�مل�ستقبل  بناء  يف  ��سرت�تيجيتها  عن  تعبريً� 
�أن عماده �ل�سباب �مل�سوؤول مثمنًا  �لذي توؤمن 
يف هذ� �ل�سياق جهود �لدولة يف عملية متكني 
قادرً� على  ليكون  كافة �جلو�نب  �ل�سباب من 
�لتي  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية  يف  �ل���س��ه��ام 

ت�سهدها �لإمار�ت يف �ملجالت كافة.

�لحتفال  فعاليات  �ل�سمو  �ساحب  و�سهد 
�لوطني  بال�سام  �ب��ت��د�ًء  �ل��ن��ادي  بافتتاح 
�إلى  �إ�سافة  �لع�سكرية..  �ملو�سيقى  وعر�س 

عر�س ورماية مد�فع �ملر��سم..

على  وتعرف  �ل��ن��ادي  �أرج���اء  �سموه يف  وج��ال 
حولها  و�ف  �سرح  �إل��ى  و��ستمع  فيه  �لأق�سام 
�لفجرية  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وك���ان 
م�سبح  ر����س��د  محمد  و�لفرو�سية  للرماية 
�لزحمي �ألقى كلمة خال حفل �لفتتاح �أ�ساد 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بدعم  فيها 
�هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أع�ساء  �ل�سيوخ  �ل�سمو  �أ���س��ح��اب  و�أخ��و�ن��ه 
للريا�سة  �لإم����ار�ت  ح��ك��ام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  مثمنًا  و�لريا�سيني 

�ل�سيخ حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س 
تتو�فر  �أن  ب�سرورة  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى 
كافة  و�لفرو�سية  للرماية  �لفجرية  ن��ادي  يف 
ق��ادرً�  �ل��ن��ادي  ه��ذ�  جتعل  �لتي  �ملو��سفات 
عال  م�ستوى  على  وفر�سان  رماة  تخريج  على 
من�سات  ت�ستحق  �لتي  �لإجن���از�ت  يحققون 

�لتتويج.

�سعيد  محمد  �سعادة  �ل��ن��ادي  �فتتاح  ح�سر 
�ل�سنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي يف �لفجرية 
و�سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد 
للرماية  �لإم���ار�ت  �حت��اد  و�أع�ساء  �لفجرية 
�لدو�ئر �حلكومية  ومديري  روؤ�ساء  وعدد من 
ومنت�سبو �لقو�ت �مل�سلحة و�ل�سرطة وح�سد من 

�لاعبني و�ملهتمني.

حمد ال�شرقي يفتتح 

نادي الفجرية للرماية والفرو�شية
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برت�ث  �هتمامها  من  ج��زءً�  يبدو  ما  مبقد�ر 
يبدو  ما  مبقد�ر  �لعريق  وتاريخها  �لإم���ار�ت 
�مل�ستقبل  بناء  يف  ��سرت�تيجيتها  عن  تعبريً� 
�أن عماده �ل�سباب �مل�سوؤول مثمنًا  �لذي توؤمن 
يف هذ� �ل�سياق جهود �لدولة يف عملية متكني 
قادرً� على  ليكون  كافة �جلو�نب  �ل�سباب من 
�لتي  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية  يف  �ل���س��ه��ام 

ت�سهدها �لإمار�ت يف �ملجالت كافة.

�لحتفال  فعاليات  �ل�سمو  �ساحب  و�سهد 
�لوطني  بال�سام  �ب��ت��د�ًء  �ل��ن��ادي  بافتتاح 
�إلى  �إ�سافة  �لع�سكرية..  �ملو�سيقى  وعر�س 

عر�س ورماية مد�فع �ملر��سم..

على  وتعرف  �ل��ن��ادي  �أرج���اء  �سموه يف  وج��ال 
حولها  و�ف  �سرح  �إل��ى  و��ستمع  فيه  �لأق�سام 
�لفجرية  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وك���ان 
م�سبح  ر����س��د  محمد  و�لفرو�سية  للرماية 
�لزحمي �ألقى كلمة خال حفل �لفتتاح �أ�ساد 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بدعم  فيها 
�هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أع�ساء  �ل�سيوخ  �ل�سمو  �أ���س��ح��اب  و�أخ��و�ن��ه 
للريا�سة  �لإم����ار�ت  ح��ك��ام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  مثمنًا  و�لريا�سيني 

�ل�سيخ حمد بن محمد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س 
تتو�فر  �أن  ب�سرورة  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى 
كافة  و�لفرو�سية  للرماية  �لفجرية  ن��ادي  يف 
ق��ادرً�  �ل��ن��ادي  ه��ذ�  جتعل  �لتي  �ملو��سفات 
عال  م�ستوى  على  وفر�سان  رماة  تخريج  على 
من�سات  ت�ستحق  �لتي  �لإجن���از�ت  يحققون 

�لتتويج.

�سعيد  محمد  �سعادة  �ل��ن��ادي  �فتتاح  ح�سر 
�ل�سنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي يف �لفجرية 
و�سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد 
للرماية  �لإم���ار�ت  �حت��اد  و�أع�ساء  �لفجرية 
�لدو�ئر �حلكومية  ومديري  روؤ�ساء  وعدد من 
ومنت�سبو �لقو�ت �مل�سلحة و�ل�سرطة وح�سد من 

�لاعبني و�ملهتمني.

حمد ال�شرقي يفتتح 

نادي الفجرية للرماية والفرو�شية
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�لقتالية  للفنون  �لفجرية  ن���ادي  ف��ري��ق  ت��وج 
للم�سارعة  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ك��اأ���س  ب��ب��ط��ول��ة 
�حتاد  نظمها  �لتي  �سنة،   15 حتت  للنا�سئني 
�مل�سارعة و�جلودو ب�سالة مد�ر�س �لأن�ساري 
وزعت  فرق   10 مب�ساركة  بال�سارقة  �لعاملية 
�لأويل  �ملجموعة  و�سمت  جمموعتني،  على 
�لقيوين  و�أم  وعجمان  و�ل�سارقة  دب��ي  ف��رق 
�أما �ملجموعة �لثانية ف�سمت فرق  و�لفجرية، 
�أندية �أبوظبي و�لعني ومنطقة �لظفرة و�ليحر.

�لبطولة  بلقب  �لفجرية  فريق  تتويج  وج��اء 
على  بح�سوله  نقطة،   67 بر�سيد  �لذهبي 
6 ميد�ليات ذهبية يف �أوز�ن حتت 38 و44 
و48 و62 و68 و85كجم، وف�سيتني يف وزن 

و75كجم.  52
ون���ال �مل��رك��ز �ل��ث��اين ف��ري��ق �أك��ادمي��ي��ة تيتان 

الفجرية يفوز بكاأ�س رئي�س الدولة مل�شارعة النا�شئني

بر�سيد 50 نقطة بر�سيد ثاث ذهبيات يف �أوز�ن 44 و52 و57كجم وف�سية وزن 38 كجم، 
مبيد�لية  نقطة   46 بر�سيد  بال�سارقة  �لعاملية  �لأن�ساري  مدر�سة  فريق  حّل  �لثالث  �ملركز  ويف 

ذهبية وزن 75 و3 ميد�ليات ف�سية يف �أوز�ن 41 و48 و68 كجم.

نهيان بح�سور محمد جا�سم ع�سو  �آل  �ل�سيخ ز�يد بن طحنون بن ز�يد  �لبطولة قام  ويف ختام 
بتتويج  �لبطولة  �ل�سيد م�سرف  �سعبان  �ملنتخب  �إد�رة �حتاد �مل�سارعة و�جلودو ومدرب  جمل�س 

�لفائزين �لأو�ئل.

الريا�شة وال�شحة

توج �شمو ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي رئي�س نادي الفجرية الريا�شي الثقايف الفائزين الأوائل يف مناف�شات الن�شخة الثانية لبطولة مكتوم 

التلواح، والتي اختتمت يف �شاحة الحتفالت مبنطقة م�شب يف الفجرية، والتي نظمها مركز حمدان بن حممد  ال�شرقي لل�شيد بال�شقور 

لأحياء الرتاث.

�ليوم  �سهد  حيث  طري�،    621 بها  �سارك 
�لثالث للبطولة م�ساركة 121 طريً�، وحققت 
�جلو�نب  كافة  يف  كبريً�  جناحًا  �لبطولة 
�لتي بلغت جو�ئزها مليون  وبرزت �لبطولة 
ريا�سية  ت��ر�ث��ي��ة  ت��ظ��اه��رة  بكونها  دره���م 

مميزة.

�ل�سرقي  �ل�سيخ مكتوم بن حمد  �سمو  �أ�ساد 
�ل�سباب  حث  من  �لبطولة  به  �ساهمت  مبا 
على ممار�سة �لريا�سات �لرت�ثية �لتي تعد 
�لإم��ار�ت��ي��ة،  �لوطنية  �لهوية  عنا�سر  م��ن 
و�ل��ذي  �ملميز  �لتنظيم  على  �سموه  ومثنيًا 
�لعمل  فريق  وتكاتف  جهود  بف�سل  حتقق 

�لعالية،  ومتتع �مل�ساركني بالروح �لريا�سية 
�أجله  م��ن  �أقيمت  �لتي  �لأه����د�ف  لتكتمل 
يجمع  وريا�سي  �جتماعي  كحدث  �لبطولة 
�أبناء �لوطن .. و�أ�ساف �سموه �أن �لتطلعات 
يف  �ل��ت��ط��ور  م��ن  �مل��زي��د  �لبطولة  بتحقيق 
�ل�سنو�ت �ملقبلة �سريً� على �لنجاحات �لتي 
كبرية  �لبطولة  �نطلقت  حيث   ، ح�سدتها 
�أن  تطلعات  و�سط   ، �لأول���ى  ن�سختها  منذ 
تو��سل �مل�سي قدمًا بهذه �خلطو�ت �لو�ثقة 
�ل��ب��ط��ولت  �أج��ن��دة  ع��ل��ى  موقعها  ل��ت��اأك��ي��د 
�ل�سيد  بريا�سة  �ملتخ�س�سة  �ل�سنوية 

بال�سقور على م�ستوى �لدولة.

�لقرمو�سة  �سوط  �أ�سفر  �لنتائج  �أب��رز  ويف 
بن  �أحمد  بطي  �ل�سقار  تفوق  جرنا�س عن 
 " ث���و�ين  �ل��ط��ري  بو��سطة  �ل��ك��ن��دي  جم��رن 
�سامل  �سهيل  غدير  وج��اء   ، �لأول  باملركز 
�لطري  بو��سطة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �لكتبي 
"عجايب" ، وحل فريق ))HBT يف �ملركز 
�لثالث بو��سطة �لطري "فرح " ، ويف �سوط 
�جلري تبع جرنا�س توج �ل�سقار �أحمد ر��سد 
باملركز  وج��اء   ، �لأول  باملركز  �ملن�سوري 
�ملركز  ويف   ، �ملعجون  وليد  �سقر  �ل��ث��اين 

�لثالث ر��سد �سعيد �ملن�سوري.

�لعامل  بطولة  مناف�سات  عن  �ل�ستار  �أ���س��دل 
�لفجرية  �إم����ارة  ��ست�سافتها  و�ل��ت��ي  للفرق 
كبرية  م�ساركة  و�سهدت  �ليومني  م��د�ر  على 
م�ستوى  على  �لتايكو�ندو  لعبي  �أف�سل  من 
�لعامل حيث ح�سرت �لندية و�لإثارة يف �أغلب 

�للقاء�ت �لنهائية.

لعبًا   ٨٨ م�ساركة  للفرق  �لعامل  بطولة  و�سهدت 
ولعبة من 10 دول ، حيث حقق �ملنتخب �لإير�ين 
ذهبية فرق �لرجال على ح�ساب �ملنتخب �لرو�سي 
�ل�سيد�ت  ف��رق  ذهبية  �ل�سني  حققت  فيما   ،
وت��وج  �لف�سية  بامليد�لية  �ل��ع��اج  �ساحل  و�كتفت 
وجاء  �ملختلطة  �لفرق  بذهبية  �لرو�سي  �ملنتخب 

ذلك بعد فوزه يف �لنهائي على تركيا.

��ست�سافة  بعد  جاءت  و�لتي  �لبطولة  ختام  ومع 
�جلائزة  بطولة  من  �خلتامية  للجولة  �لإم���ارة 
جنحت  قد  �لإم��ارة  تكون  بالتايكو�ندو  �لكرى 
يف تنظيم بطولتني ��ستثنائيتني ب�سهادة �لحتاد 
�لدويل للتايكو�ندو �لذي ب�سم على �لحرت�فية 
وعملها  للبطولتني  �ملنظمة  �للجنة  لدى  �لكبرية 
�لدوؤوب يف توفري كافة �حتياجات وفود �ملنتخبات 

�مل�ساركة و�سيوف �لإمارة.

للبطولتني  �لإ�ست�سافة  هذه  يف  �لإم��ارة  وجنحت 
حمد  ب��ن  محمد  �ل�سيخ  �سمو  توجيهات  بف�سل 
�إظهار  يف  �لكبري  و�هتمامه  ومتابعته  �ل�سرقي 
�لقدر�ت �لتنظيمية لاإمارة وجذب �أنظار �لعامل 
�إليها وبالتعاون مع �لحتاد �لإمار�تي للتايكو�ندو 

برئا�سة �لعميد �أحمد حمد�ن �لزيودي.

بل  �لبطولتني  بتنظيم هاتني  �لإم��ارة  تكتف  ومل 
�ل�سنوي  �أي�سا فتحت ذر�عيها ل�ستقبال �حلفل 
م�ساء  و�لذي جرى  للتايكو�ندو  �لدويل  لاحتاد 
بن  محمد  �ل�سيخ  �سمو  برعاية  �ملا�سية  �جلمعة 

حمد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية.

وبعد هذ� �لنجاح �لتنظيمي �لباهر للبطولتني 
�ستو��سل  �ل��دويل  لاحتاد  �ل�سنوي  و�حلفل 
�أك��ر  لحت�سان  م�ساعيها  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة 
�ل�سيخ  �سمو  بتوجيهات  �لريا�سية  �لفعاليات 
محمد بن حمد �ل�سرقي �حلري�س د�ئما على 
و�سع �لفجرية على خارطة �لريا�سية �لعاملية.

جناح مميز لبطولة مكتوم ال�شرقي لل�شيد بال�شقور

ختام بطولة العامل للفرق بالتايكواندو يف الفجرية 

واالإمارة تخطف اأنظار العامل بح�شن التنظيم

56



�لقتالية  للفنون  �لفجرية  ن���ادي  ف��ري��ق  ت��وج 
للم�سارعة  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ك��اأ���س  ب��ب��ط��ول��ة 
�حتاد  نظمها  �لتي  �سنة،   15 حتت  للنا�سئني 
�مل�سارعة و�جلودو ب�سالة مد�ر�س �لأن�ساري 
وزعت  فرق   10 مب�ساركة  بال�سارقة  �لعاملية 
�لأويل  �ملجموعة  و�سمت  جمموعتني،  على 
�لقيوين  و�أم  وعجمان  و�ل�سارقة  دب��ي  ف��رق 
�أما �ملجموعة �لثانية ف�سمت فرق  و�لفجرية، 
�أندية �أبوظبي و�لعني ومنطقة �لظفرة و�ليحر.

�لبطولة  بلقب  �لفجرية  فريق  تتويج  وج��اء 
على  بح�سوله  نقطة،   67 بر�سيد  �لذهبي 
6 ميد�ليات ذهبية يف �أوز�ن حتت 38 و44 
و48 و62 و68 و85كجم، وف�سيتني يف وزن 

و75كجم.  52
ون���ال �مل��رك��ز �ل��ث��اين ف��ري��ق �أك��ادمي��ي��ة تيتان 

الفجرية يفوز بكاأ�س رئي�س الدولة مل�شارعة النا�شئني

بر�سيد 50 نقطة بر�سيد ثاث ذهبيات يف �أوز�ن 44 و52 و57كجم وف�سية وزن 38 كجم، 
مبيد�لية  نقطة   46 بر�سيد  بال�سارقة  �لعاملية  �لأن�ساري  مدر�سة  فريق  حّل  �لثالث  �ملركز  ويف 

ذهبية وزن 75 و3 ميد�ليات ف�سية يف �أوز�ن 41 و48 و68 كجم.

نهيان بح�سور محمد جا�سم ع�سو  �آل  �ل�سيخ ز�يد بن طحنون بن ز�يد  �لبطولة قام  ويف ختام 
بتتويج  �لبطولة  �ل�سيد م�سرف  �سعبان  �ملنتخب  �إد�رة �حتاد �مل�سارعة و�جلودو ومدرب  جمل�س 

�لفائزين �لأو�ئل.

الريا�شة وال�شحة

توج �شمو ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي رئي�س نادي الفجرية الريا�شي الثقايف الفائزين الأوائل يف مناف�شات الن�شخة الثانية لبطولة مكتوم 

التلواح، والتي اختتمت يف �شاحة الحتفالت مبنطقة م�شب يف الفجرية، والتي نظمها مركز حمدان بن حممد  ال�شرقي لل�شيد بال�شقور 

لأحياء الرتاث.

�ليوم  �سهد  حيث  طري�،    621 بها  �سارك 
�لثالث للبطولة م�ساركة 121 طريً�، وحققت 
�جلو�نب  كافة  يف  كبريً�  جناحًا  �لبطولة 
�لتي بلغت جو�ئزها مليون  وبرزت �لبطولة 
ريا�سية  ت��ر�ث��ي��ة  ت��ظ��اه��رة  بكونها  دره���م 

مميزة.

�ل�سرقي  �ل�سيخ مكتوم بن حمد  �سمو  �أ�ساد 
�ل�سباب  حث  من  �لبطولة  به  �ساهمت  مبا 
على ممار�سة �لريا�سات �لرت�ثية �لتي تعد 
�لإم��ار�ت��ي��ة،  �لوطنية  �لهوية  عنا�سر  م��ن 
و�ل��ذي  �ملميز  �لتنظيم  على  �سموه  ومثنيًا 
�لعمل  فريق  وتكاتف  جهود  بف�سل  حتقق 

�لعالية،  ومتتع �مل�ساركني بالروح �لريا�سية 
�أجله  م��ن  �أقيمت  �لتي  �لأه����د�ف  لتكتمل 
يجمع  وريا�سي  �جتماعي  كحدث  �لبطولة 
�أبناء �لوطن .. و�أ�ساف �سموه �أن �لتطلعات 
يف  �ل��ت��ط��ور  م��ن  �مل��زي��د  �لبطولة  بتحقيق 
�ل�سنو�ت �ملقبلة �سريً� على �لنجاحات �لتي 
كبرية  �لبطولة  �نطلقت  حيث   ، ح�سدتها 
�أن  تطلعات  و�سط   ، �لأول���ى  ن�سختها  منذ 
تو��سل �مل�سي قدمًا بهذه �خلطو�ت �لو�ثقة 
�ل��ب��ط��ولت  �أج��ن��دة  ع��ل��ى  موقعها  ل��ت��اأك��ي��د 
�ل�سيد  بريا�سة  �ملتخ�س�سة  �ل�سنوية 

بال�سقور على م�ستوى �لدولة.

�لقرمو�سة  �سوط  �أ�سفر  �لنتائج  �أب��رز  ويف 
بن  �أحمد  بطي  �ل�سقار  تفوق  جرنا�س عن 
 " ث���و�ين  �ل��ط��ري  بو��سطة  �ل��ك��ن��دي  جم��رن 
�سامل  �سهيل  غدير  وج��اء   ، �لأول  باملركز 
�لطري  بو��سطة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �لكتبي 
"عجايب" ، وحل فريق ))HBT يف �ملركز 
�لثالث بو��سطة �لطري "فرح " ، ويف �سوط 
�جلري تبع جرنا�س توج �ل�سقار �أحمد ر��سد 
باملركز  وج��اء   ، �لأول  باملركز  �ملن�سوري 
�ملركز  ويف   ، �ملعجون  وليد  �سقر  �ل��ث��اين 

�لثالث ر��سد �سعيد �ملن�سوري.

�لعامل  بطولة  مناف�سات  عن  �ل�ستار  �أ���س��دل 
�لفجرية  �إم����ارة  ��ست�سافتها  و�ل��ت��ي  للفرق 
كبرية  م�ساركة  و�سهدت  �ليومني  م��د�ر  على 
م�ستوى  على  �لتايكو�ندو  لعبي  �أف�سل  من 
�لعامل حيث ح�سرت �لندية و�لإثارة يف �أغلب 

�للقاء�ت �لنهائية.

لعبًا   ٨٨ م�ساركة  للفرق  �لعامل  بطولة  و�سهدت 
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حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مب�ساركة 
�لحتادية  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ملوؤ�س�سات  كافة 
بالريا�سة  �لهتمام  بهدف  بالدولة  و�ملحلية 
توقيت  م��ع  ت��ز�م��ن��ًا  وذل���ك  �ملختلفة  ب��اأن��و�ع��ه��ا 
�أبوظبي  �خلا�س  �لأوملبية  �لعاملية  �ألعاب  دورة 

. 2019م 
�أ�سبحت  �لريا�سة  �أن  �لكعبي  �للو�ء  و�أ�ساف 
�ل�سعوب و�لثقافات على م�ستوى  لتقارب  و�سيلة 
�ل��ع��امل وت��ع��ت��ر ع��ام��ًا م��ه��م��ًا يف �ل��وق��اي��ة من 

�لأمر��س ومكافحة �ل�سيخوخة.

�لزيودي  �أحمد حمد�ن  �لعميد  �أكد  من جانبه، 
�ل�سرطة  �حت��اد  وع�سو  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
�لريا�سي بوز�رة �لد�خلية �أن �أن�سطة �لفعاليات 
ت�ستهدف جميع �لعاملني و�لعامات يف �لقيادة 
و�سباط  �سباط  من  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة 
�لن�سائي،  �لعن�سر  على  ع���اوة  �أف���ر�د  �سف 
وتوجه �لعميد �لزيودي بخال�س �ل�سكر و�لتقدير 
�إلى �لقائمني على تنفيذ هذه �لفعالية �لريا�سة 

بجهودهم يف �إجناح هذ� �حلدث �لهام.

الريا�شة وال�شحة

59

�لأن�سطة  من  متنوعة  باقة  �لفعاليات  وت�سمنت 
�لريا�سية منها �مل�سي وبعدها �جلري و�لدر�جات 
�لفجرية مب�ساركة  كورني�س  �متد�د  على  �لهو�ئية 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  منت�سبي  م��ن   200 م��ن  �أك���رث 
محمد  �للو�ء  �سعادة  تقدمهم  �لفجرية  ل�سرطة 
ل�سرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د 
�ليماحي  حميد  محمد  حميد  و�لعميد  �لفجرية 
مدير عام �لعمليات �ل�سرطية وعدد من �ل�سباط 

و�سف �ل�سباط و�لأفر�د.

�لكعبي  غ��امن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �أك��د  حيث 
�ليوم  �أهمية   " �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد 
�لريا�سي �لوطني و�لذي ياأتي بناء على توجيهات 

تزامنًا مع فعاليات الدولة باليوم الريا�شي الوطني نظمت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية فعاليات ريا�شية ملنت�شبيها من العن�شر الرجايل والن�شائي 

وم�شاركة اأ�شحاب الهمم التي تتواكب مع عام الت�شامح بهدف ن�شر ثقافة ممار�شة الريا�شة واتخاذها منطًا يوميًا يف حياة الفرد.

�شرطـــة الفجيــرة ت�شـــارك باليــــوم الريا�شـي الوطنـي 

58



حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مب�ساركة 
�لحتادية  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ملوؤ�س�سات  كافة 
بالريا�سة  �لهتمام  بهدف  بالدولة  و�ملحلية 
توقيت  م��ع  ت��ز�م��ن��ًا  وذل���ك  �ملختلفة  ب��اأن��و�ع��ه��ا 
�أبوظبي  �خلا�س  �لأوملبية  �لعاملية  �ألعاب  دورة 

. 2019م 
�أ�سبحت  �لريا�سة  �أن  �لكعبي  �للو�ء  و�أ�ساف 
�ل�سعوب و�لثقافات على م�ستوى  لتقارب  و�سيلة 
�ل��ع��امل وت��ع��ت��ر ع��ام��ًا م��ه��م��ًا يف �ل��وق��اي��ة من 

�لأمر��س ومكافحة �ل�سيخوخة.

�لزيودي  �أحمد حمد�ن  �لعميد  �أكد  من جانبه، 
�ل�سرطة  �حت��اد  وع�سو  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
�لريا�سي بوز�رة �لد�خلية �أن �أن�سطة �لفعاليات 
ت�ستهدف جميع �لعاملني و�لعامات يف �لقيادة 
و�سباط  �سباط  من  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة 
�لن�سائي،  �لعن�سر  على  ع���اوة  �أف���ر�د  �سف 
وتوجه �لعميد �لزيودي بخال�س �ل�سكر و�لتقدير 
�إلى �لقائمني على تنفيذ هذه �لفعالية �لريا�سة 

بجهودهم يف �إجناح هذ� �حلدث �لهام.

الريا�شة وال�شحة

59

�لأن�سطة  من  متنوعة  باقة  �لفعاليات  وت�سمنت 
�لريا�سية منها �مل�سي وبعدها �جلري و�لدر�جات 
�لفجرية مب�ساركة  كورني�س  �متد�د  على  �لهو�ئية 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  منت�سبي  م��ن   200 م��ن  �أك���رث 
محمد  �للو�ء  �سعادة  تقدمهم  �لفجرية  ل�سرطة 
ل�سرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �لكعبي  غ��امن  ب��ن  �أح��م��د 
�ليماحي  حميد  محمد  حميد  و�لعميد  �لفجرية 
مدير عام �لعمليات �ل�سرطية وعدد من �ل�سباط 

و�سف �ل�سباط و�لأفر�د.

�لكعبي  غ��امن  بن  �أحمد  محمد  �للو�ء  �أك��د  حيث 
�ليوم  �أهمية   " �لفجرية  ل�سرطة  �لعام  �لقائد 
�لريا�سي �لوطني و�لذي ياأتي بناء على توجيهات 

تزامنًا مع فعاليات الدولة باليوم الريا�شي الوطني نظمت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية فعاليات ريا�شية ملنت�شبيها من العن�شر الرجايل والن�شائي 

وم�شاركة اأ�شحاب الهمم التي تتواكب مع عام الت�شامح بهدف ن�شر ثقافة ممار�شة الريا�شة واتخاذها منطًا يوميًا يف حياة الفرد.

�شرطـــة الفجيــرة ت�شـــارك باليــــوم الريا�شـي الوطنـي 

58



هو رجل يف اخلم�شينات من العمر، ذا تعليم ب�شيط فهو بالكاد ا�شتطاع احل�شول على �شهادة ال�شف 

الذكية  الأجهزة  مع  يتعامل  ويكتب ويعرف  يقراأ  لكنه  الب�شيط  تعليمه  البتدائي، ورغم  اخلام�س 

والتزاماته  احتياجاته  ت�شد  راتبًا  منها  يتقا�شى  وظيفة  وي�شغل  بالوات�شاب  ربعه  مع  ويتوا�شل 

الأ�شرية ولول اأن البنك ي�شتقطع من راتبه ال�شهري ما يقارب الع�شرة اآلف درهم ليرتك له ال�شيء 

القليل، لكانت حياته الأ�شرية من اأروع ما يكون اإل ال�شلف اأتلف اأو�شاعه املادية.

قدمت له م�شورة مرة من املرات باأن يغري روتينه اليومي بدًل من جل�شات العزب اململة فيبيت مثاًل 

ليلة يف اإحدى املنتجعات ذات اخلم�س جنوم برفقة اأم العيال وي�شتمتع باخلدمات واملرافق الرتفيهية 

التي يقدمها الفندق واملناظر الطبيعية التي حتيط بالفندق، واملاأكولت العاملية التي يتفنن طهاة 

الإمارة،  بها هذه  ت�شتهر  التي  الفخمة  املولت  للت�شوق يف  باأن يخرج  باأ�س  اإعدادها ول  الفندق يف 

ويعي�س يوميًا من التغيري.

�شاألني: انزين و�شو الفايدة؟ قلت له: اإن مبيت ليلة يف اإحدى املنتجعات �شتغري لك نف�شيتك ومزاجك 

ويجدد لك ن�شاطك، ويزيح عنك اإرهاق اأ�شبوع من العمل الروتيني اإ�شافة اإلى كونها جتديد حلياتك 

عيالك  اأم  وبني  بينك  وجــدت-  –اإن  الزوجية  وامل�شاكل  اخلالفات  من  الكثري  و�شتذيب  الزوجية 

البيت  اأمور  يف  للتحاور  فر�شة  التغيري  هذا  �شيكون  الأقل  وعلى  العيال  اأم  من  قربًا  اأكرث  و�شت�شبح 

والعيال واحلياة و�شت�شبح اأكرث اإيجابية و�شعادة.

�شاحبنا مل تعجبه الفكرة وراأى فيها خما�شري وتبذير من دون داع وبرر رف�شه للفكرة اأنه غري مقتنع 

8 غرف من اأجل املبيت ليلة يف غرفة فندقية �شغرية تكلفتها ما يقارب  برتك منزله الذي يحوي 

2000 درهم واأ�شاف: اأنا ونا�شتي ملا اأكون جال�س يف املزرعة اأو العزبة واأ�شتمتع مبنظر احلالل يف 
اأرجاء العزبة، اأو اأق�شي جزء من اليوم يف رحلة حداق وا�شطياد ال�شمك، و�شارحني باأنه يف�شل دفع 

فندق. يف  ليلة  للمبيت  يدفعها  اأن  من  بدًل  �شيارته  اأعطال  اإ�شالح  اأجل  من  درهم   2000

م�شببات الونا�شة واأ�شلوب جلب ال�شعادة تختلف من �شخ�س اإلى اآخر ورمبا من جيل اإلى جيل ورمبا 

ي�شعب اإقناع اإن�شان برفاهية ل تتنا�شب مع املرحلة العمرية التي يعي�شها.

مل يقتنع

بقلم :

�شعيد املالحي
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 HIV Human Immunodeficiency Virus

�لإن�سان.  �ملناعة يف  �إلى فريو�س نق�س  ي�سري 
نق�س  بفريو�س  �مل�ساب  �ل�سخ�س  وي�سبح 
عندما  �إي��ج��اب��ي(   HIV( �لب�سرية  �ملناعة 

يدخل �لفريو�س جمرى �لدم �خلا�س به.

يهاجم  �لب�سرية  �ملناعة  نق�س  ف��ريو���س  �إن 
�جل��ه��از �مل��ن��اع��ي، و�ل���ذي ه��و دف���اع �جل�سم 
�ملناعي  �جلهاز  تلف  حالة  ففي  �ملر�س   �سد 
ف�سوف  �ل���ف���ريو����س،  م���ن  ب�����س��دة  لل�سخ�س 
�ملناعة  )ن��ق�����س  �لإي����دز  م��ر���س  ي��ت��ط��ور�ل��ى 
عر�سة  �أك��رث  �أن��ه��م  يعني  ه��ذ�  �ملكت�سبة(،و 
كانت  �ل��ت��ي  و�لأم���ر�����س  ب��ال��ع��دوى  لي�سابو� 

�أج�سامهم تقتلها عادة من قبل.

�ملناعة  نق�س  بفريو�س  �لت�سخي�س  مت  �إن 
�لب�سرية هذ� ل يعني �إن �ل�سخ�س لديه مر�س 
�أو �أنه �سوف ميوت ،فالعاجات تبطئ  �لإيدز 
�لنا�س  �أن  حيث  �مل��ن��اع��ي  �جل��ه��از  تلف  م��ن 
�لب�سرية  �ملناعة  نق�س  بفريو�س  �مل�سابني 
ميكن �أن يبقو� �أ�سحاء ، و�لعي�س حياة �سحية.

كيف ينتقل فريو�س نق�س املناعة HIV؟

يوجد فريو�س نق�س املناعة HIV يف �شوائل 

ج�شم ال�شخ�س امل�شاب مثل:

�ملهبلية،  �لإف���ر�ز�ت   ، �ملنوي  �ل�سائل   ، �ل��دم 
بفريو�س  �ل��ع��دوى  وحت���دث   ، �ل��ث��دي  وحليب 
و�ح��دة  دخلت  �إذ�  فقط   HIV �ملناعة  نق�س 
�سخ�س  من  هذه  �جل�سم  �سو�ئل  من  �أكرث  �أو 

م�ساب �إلى جمرى دم �سخ�س �آخر.

 HIV املناعة  نق�س  فريو�س  ينتقل  اأن  ميكن 

بالطرق الآتية:

- �جلن�س �لغري �آمن .

وغريها  و�حلقن  �لإب��ر  �إ�ستخد�م  م�ساركة   -
من معد�ت حقن �ملخدر�ت.

- ثقب �جل�سم �أو �لو�سم بطرق غري معقمة .

�أو  �ل��ولدة  �أو  �أثناء �حلمل  �لطفل  �إلى  �لأم   -
�لر�ساعة �لطبيعية .

بع�س  يف  �ل���دم  منتجات  �أو   / �ل���دم  نقل   -
�لبلد�ن.

 HIV ل ميكن اأن ينتقل فريو�س نق�س املناعة

عن طريق:

 - �لتقبيل   - �لب�سق   - �لعط�س   - �لكحة   -
�لبكاء

- �مل�ساركة يف ��ستخد�م �أدو�ت �ملائدة

- مفرو�سات �لأ�سرة )�ل�سر��سف(

�ملمار�سات  خال  و�حلمامات  �ملر�حي�س   -
�ليومية �لعادية

- �حل�سر�ت مثل �لبعو�س

اإ�شابة  بــني  الفا�شلة  الــفــرتة  ت�شتغرق  كــم 

وظهور  الب�شري  املناعي  العوز  بفريو�س  املرء 

اأعرا�س مر�س الإيدز عليه؟

من  ك��ب��ريً�  �خ��ت��اف��ًا  �ل��ف��رتة  ه���ذه  تختلف 
حاملي  معظم  على  وتظهر  لآخ���ر.  �سخ�س 
�أعر��س  عاج،  بدون  بقو�  ما  �إذ�  �لفريو�س، 

 5 غ�سون  يف  بالفريو�س  عاقة  لها  مر�سية 
�أقل من  �أعو�م ومن �ملمكن �ن تكون   10 �إلى 
�كت�ساب  بني  �لفا�سلة  �لفرتة  �أّن  غري  ذل��ك. 
ت�ستغرق  ق��د  �مل��ر���س  وت�سخي�س  �ل��ف��ريو���س 
فرتة ترت�وح بني 10 �أعو�م و15 عامًا �أو �أكرث 
�مل�سادة  بالأدوية  �ملعاجلة  وباإمكان  �أحيانا. 
�ملر�س  تطّور  �إب��ط��اء  �لقهقرية  للفريو�سات 
بتخفيف ت�ساعف �لفريو�س وبذلك تقليل عدد 
و�ل��ذي  �لفريو�س  حاملي  دم  يف  �لفريو�سات 

يعرف �أي�سًا ب�� "�حِلمل �لفريو�سي".

العوز  فريو�س  مع  املتعاي�شني  عــدد  يبلغ  كم 

املناعي الب�شري؟

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ت��ق��دي��ر�ت  ت�سري 
ملكافحة  �مل�سرتك  �ملتحدة  �لأمم  وب��رن��ام��ج 
فريو�س  مع  �ملتعاي�سني  ع��دد  �أّن  �إل��ى  �لإي���دز 
�لعوز �ملناعي �لب�سري عامليًا هو 36.7 مليون 
�سهد  وق���د   .2015 ع���ام  �أو�خ����ر  يف  ن�سمة 
�إ�سابة  مايني   12. نحو  وق��وع  نف�سه  �لعام 
مليون   1.1 ووف��اة  �لفريو�س،  بذلك  جديدة 
عن  ناجمة  بعلل  �لإ���س��اب��ة  ج��ر�ء  م��ن  ن�سمة 

فريو�س �لعوز �ملناعي �لب�سري.
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الريا�شة وال�شحة

جزء 1

اإعداد/ �شاملة عايد �شنقور
 فني طب ممار�س - منطقة الفجرية الطبية

الإيدز هو مر�س عاملي ، تنتهز املوؤ�ش�شات ال�شحية يف جميع اأنحاء العامل لت�شليط ال�شوء عليه وتو�شح ما تو�شل 

له العلم يف الطب من طرق مكافحة ومعاجلة له ووقاية منه ، فلنتحدث عن هذا املر�س �شاحب ال�شورة املخيفة 

واملرعبة يف اأذهان النا�س .

ي�����ع�����رف �مل����ر�����س 
ويف  ع�������م�������وم�������ًا 
�لطبية  �لأو�����س����اط 
باخت�ساره  و�لعلمية 
"�إيدز"  �لإجن���ل���ي���زي 
 Acquired من  وذلك 
 I m m u n e

�خت�ساره  �أو   Deficiency Syndrome

�لفرن�سية  �ل��ل��غ��ة  م��ن   "sida" "�سيد�" 
 Syndrome d'immunodéficience

نق�س  م��ت��ازم��ة  �سميت  وق���د   ،acquise

مر�س  ع��ن  لها  متييز�  "�ملكت�سبة"  �ملناعة 
نق�س �ملناعة �لور�ثي �لذي يظهر لدى بع�س 
�ملناعة  نق�س  �أن  �أي  �ل��ولدة،  منذ  �لأطفال 
ح�سل نتيجة �لإ�سابة باملر�س ولي�س لأ�سباب 

ور�ثية.

ما هو فريو�س العوز املناعي الب�شري؟

ي�سيب فريو�س �لعوز �ملناعي �لب�سري خايا 
�جلهاز �ملناعي ويت�سّبب يف تدمري وظائفها �أو 
تعطيلها، وينجم عن �لإ�سابة بهذ� �لفريو�س 

يوؤدي  مّما  تدريجيًا،  �ملناعي  �جلهاز  تدهور 
�إلى �لإ�سابة "بالعوز �ملناعي".

معوزً� عندما  �ملناعي  �عتبار �جلهاز   وميكن 
�ل��ع��دوى  مكافحة  يف  دوره  �أد�ء  ع��ن  يعجز 
و�ملر�س. وُتعرف �أنو�ع �لعدوى �ملرتبطة بالعوز 
�لنتهازية"  �لعدوى  "باأنو�ع  �لوخيم  �ملناعي 

لأّنها ت�ستغل �سعف �جلهاز �ملناعي.

املناعة  نق�س  ــس  ــريو� ف ــني  ب ــرق  ــف ال ــو  ه ــا  م

واليدز؟

فريو�س نق�س �ملناعة HIV و�لإيدز AIDS يف 
و�حدة  بكلمة  �إليهما  وي�سار  يكتبان  ما  �لعادة 
 AIDS و   HIV ولكن   و�ح���دً�،  معنى  وحتمل 

لهما معنيان مختلفني.

متالزمة نق�س املناعة املكت�شبة
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 HIV Human Immunodeficiency Virus

�لإن�سان.  �ملناعة يف  �إلى فريو�س نق�س  ي�سري 
نق�س  بفريو�س  �مل�ساب  �ل�سخ�س  وي�سبح 
عندما  �إي��ج��اب��ي(   HIV( �لب�سرية  �ملناعة 

يدخل �لفريو�س جمرى �لدم �خلا�س به.

يهاجم  �لب�سرية  �ملناعة  نق�س  ف��ريو���س  �إن 
�جل��ه��از �مل��ن��اع��ي، و�ل���ذي ه��و دف���اع �جل�سم 
�ملناعي  �جلهاز  تلف  حالة  ففي  �ملر�س   �سد 
ف�سوف  �ل���ف���ريو����س،  م���ن  ب�����س��دة  لل�سخ�س 
�ملناعة  )ن��ق�����س  �لإي����دز  م��ر���س  ي��ت��ط��ور�ل��ى 
عر�سة  �أك��رث  �أن��ه��م  يعني  ه��ذ�  �ملكت�سبة(،و 
كانت  �ل��ت��ي  و�لأم���ر�����س  ب��ال��ع��دوى  لي�سابو� 

�أج�سامهم تقتلها عادة من قبل.

�ملناعة  نق�س  بفريو�س  �لت�سخي�س  مت  �إن 
�لب�سرية هذ� ل يعني �إن �ل�سخ�س لديه مر�س 
�أو �أنه �سوف ميوت ،فالعاجات تبطئ  �لإيدز 
�لنا�س  �أن  حيث  �مل��ن��اع��ي  �جل��ه��از  تلف  م��ن 
�لب�سرية  �ملناعة  نق�س  بفريو�س  �مل�سابني 
ميكن �أن يبقو� �أ�سحاء ، و�لعي�س حياة �سحية.

كيف ينتقل فريو�س نق�س املناعة HIV؟

يوجد فريو�س نق�س املناعة HIV يف �شوائل 

ج�شم ال�شخ�س امل�شاب مثل:

�ملهبلية،  �لإف���ر�ز�ت   ، �ملنوي  �ل�سائل   ، �ل��دم 
بفريو�س  �ل��ع��دوى  وحت���دث   ، �ل��ث��دي  وحليب 
و�ح��دة  دخلت  �إذ�  فقط   HIV �ملناعة  نق�س 
�سخ�س  من  هذه  �جل�سم  �سو�ئل  من  �أكرث  �أو 

م�ساب �إلى جمرى دم �سخ�س �آخر.

 HIV املناعة  نق�س  فريو�س  ينتقل  اأن  ميكن 

بالطرق الآتية:

- �جلن�س �لغري �آمن .

وغريها  و�حلقن  �لإب��ر  �إ�ستخد�م  م�ساركة   -
من معد�ت حقن �ملخدر�ت.

- ثقب �جل�سم �أو �لو�سم بطرق غري معقمة .

�أو  �ل��ولدة  �أو  �أثناء �حلمل  �لطفل  �إلى  �لأم   -
�لر�ساعة �لطبيعية .

بع�س  يف  �ل���دم  منتجات  �أو   / �ل���دم  نقل   -
�لبلد�ن.

 HIV ل ميكن اأن ينتقل فريو�س نق�س املناعة

عن طريق:

 - �لتقبيل   - �لب�سق   - �لعط�س   - �لكحة   -
�لبكاء

- �مل�ساركة يف ��ستخد�م �أدو�ت �ملائدة

- مفرو�سات �لأ�سرة )�ل�سر��سف(

�ملمار�سات  خال  و�حلمامات  �ملر�حي�س   -
�ليومية �لعادية

- �حل�سر�ت مثل �لبعو�س

اإ�شابة  بــني  الفا�شلة  الــفــرتة  ت�شتغرق  كــم 

وظهور  الب�شري  املناعي  العوز  بفريو�س  املرء 

اأعرا�س مر�س الإيدز عليه؟

من  ك��ب��ريً�  �خ��ت��اف��ًا  �ل��ف��رتة  ه���ذه  تختلف 
حاملي  معظم  على  وتظهر  لآخ���ر.  �سخ�س 
�أعر��س  عاج،  بدون  بقو�  ما  �إذ�  �لفريو�س، 

 5 غ�سون  يف  بالفريو�س  عاقة  لها  مر�سية 
�أقل من  �أعو�م ومن �ملمكن �ن تكون   10 �إلى 
�كت�ساب  بني  �لفا�سلة  �لفرتة  �أّن  غري  ذل��ك. 
ت�ستغرق  ق��د  �مل��ر���س  وت�سخي�س  �ل��ف��ريو���س 
فرتة ترت�وح بني 10 �أعو�م و15 عامًا �أو �أكرث 
�مل�سادة  بالأدوية  �ملعاجلة  وباإمكان  �أحيانا. 
�ملر�س  تطّور  �إب��ط��اء  �لقهقرية  للفريو�سات 
بتخفيف ت�ساعف �لفريو�س وبذلك تقليل عدد 
و�ل��ذي  �لفريو�س  حاملي  دم  يف  �لفريو�سات 

يعرف �أي�سًا ب�� "�حِلمل �لفريو�سي".

العوز  فريو�س  مع  املتعاي�شني  عــدد  يبلغ  كم 

املناعي الب�شري؟

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ت��ق��دي��ر�ت  ت�سري 
ملكافحة  �مل�سرتك  �ملتحدة  �لأمم  وب��رن��ام��ج 
فريو�س  مع  �ملتعاي�سني  ع��دد  �أّن  �إل��ى  �لإي���دز 
�لعوز �ملناعي �لب�سري عامليًا هو 36.7 مليون 
�سهد  وق���د   .2015 ع���ام  �أو�خ����ر  يف  ن�سمة 
�إ�سابة  مايني   12. نحو  وق��وع  نف�سه  �لعام 
مليون   1.1 ووف��اة  �لفريو�س،  بذلك  جديدة 
عن  ناجمة  بعلل  �لإ���س��اب��ة  ج��ر�ء  م��ن  ن�سمة 

فريو�س �لعوز �ملناعي �لب�سري.
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الريا�شة وال�شحة

جزء 1

اإعداد/ �شاملة عايد �شنقور
 فني طب ممار�س - منطقة الفجرية الطبية

الإيدز هو مر�س عاملي ، تنتهز املوؤ�ش�شات ال�شحية يف جميع اأنحاء العامل لت�شليط ال�شوء عليه وتو�شح ما تو�شل 

له العلم يف الطب من طرق مكافحة ومعاجلة له ووقاية منه ، فلنتحدث عن هذا املر�س �شاحب ال�شورة املخيفة 

واملرعبة يف اأذهان النا�س .

ي�����ع�����رف �مل����ر�����س 
ويف  ع�������م�������وم�������ًا 
�لطبية  �لأو�����س����اط 
باخت�ساره  و�لعلمية 
"�إيدز"  �لإجن���ل���ي���زي 
 Acquired من  وذلك 
 I m m u n e

�خت�ساره  �أو   Deficiency Syndrome

�لفرن�سية  �ل��ل��غ��ة  م��ن   "sida" "�سيد�" 
 Syndrome d'immunodéficience

نق�س  م��ت��ازم��ة  �سميت  وق���د   ،acquise

مر�س  ع��ن  لها  متييز�  "�ملكت�سبة"  �ملناعة 
نق�س �ملناعة �لور�ثي �لذي يظهر لدى بع�س 
�ملناعة  نق�س  �أن  �أي  �ل��ولدة،  منذ  �لأطفال 
ح�سل نتيجة �لإ�سابة باملر�س ولي�س لأ�سباب 

ور�ثية.

ما هو فريو�س العوز املناعي الب�شري؟

ي�سيب فريو�س �لعوز �ملناعي �لب�سري خايا 
�جلهاز �ملناعي ويت�سّبب يف تدمري وظائفها �أو 
تعطيلها، وينجم عن �لإ�سابة بهذ� �لفريو�س 

يوؤدي  مّما  تدريجيًا،  �ملناعي  �جلهاز  تدهور 
�إلى �لإ�سابة "بالعوز �ملناعي".

معوزً� عندما  �ملناعي  �عتبار �جلهاز   وميكن 
�ل��ع��دوى  مكافحة  يف  دوره  �أد�ء  ع��ن  يعجز 
و�ملر�س. وُتعرف �أنو�ع �لعدوى �ملرتبطة بالعوز 
�لنتهازية"  �لعدوى  "باأنو�ع  �لوخيم  �ملناعي 

لأّنها ت�ستغل �سعف �جلهاز �ملناعي.

املناعة  نق�س  ــس  ــريو� ف ــني  ب ــرق  ــف ال ــو  ه ــا  م

واليدز؟

فريو�س نق�س �ملناعة HIV و�لإيدز AIDS يف 
و�حدة  بكلمة  �إليهما  وي�سار  يكتبان  ما  �لعادة 
 AIDS و   HIV ولكن   و�ح���دً�،  معنى  وحتمل 

لهما معنيان مختلفني.

متالزمة نق�س املناعة املكت�شبة
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  و�سع �ليدين ب�سكل متقاطع على �ل�سدر. 

�ل�سدر،  باجتاه  بهدوء  �لركبتني  رفع   
مع رفع �لأرد�ف و�أ�سفل �لظهر. 

 �لنتظار ملدة ع�سر ثو�ٍن. 

 �لعودة للو�سع �ل�سابق.

لثاث  م��ّرة  ع�سرين  �لتمرين  تكر�ر    
جولت، مع �أخذ ��سرت�حة للحظات. 

مترين الدفع اجلانبي:

 �ل�ستناد على �أحد �لأكو�ع مع م�ستوى 
�لأكتاف. 

 تثبيت �جل�سم ب�سكل م�ستقيم. 

 �سد ع�سات �لبطن للد�خل. �لنتظار 
على هذه �لو�سعية لع�سر ثو�ٍن. 

لثاث  م��ّرة  ع�سرين  �لتمرين  تكر�ر   
جولت، مع �أخذ ��سرت�حة للحظات. 

مترين الدفع بقوة :

 �ل�ستناد على �أحد �لأكو�ع، و�أ�سابع �لقدم. 

 �سد �لظهر ب�سكل م�ستقيم. 

مع  �ل��ب��ط��ن،  ع�سات  على  �ل�سغط   
�لنتظار لع�سر ثو�ٍن. 

لثاث  م��ّرة،  ع�سرين  �لتمرين  تكر�ر   
جولت، مع �أخذ ��سرت�حة للحظات. 

مترين ال�شغط املائل:

  �ل�ستلقاء على �لأر�س. 

 ثني �لركبتني.

على  م�ستقيٍم  ب�سكٍل  �ل�ساقني  تثبيت    
�لأر�س.

�لجت��اه��ات،  �أح���د  �لركبتني يف  ل��ف    
�ليمني �أو �لي�سار. 

 و�سع �ليدين خلف �لأذنني. 

 رفع �لكتفني عن �لأر�س لاأعلى.

  �لثبات على هذه �لو�سعية لع�سر ثو�ٍن.

لثاث  م��ّرة،  �لتمرين ع�سرين  تكر�ر    
كل  بني  للحظات  ��سرت�حة  �أخ��ذ  مع  ج��ولت، 

جولة و�أخرى. 

تبديل �جلو�نب يف كل جولة. 

�شغط املعدة:

  �ل�ستلقاء على �لأر�س.

  ثني �لركبتني.

  تثبيت �ل�ساقني على �لأر�س.

  و�سع �ليدين على �لأفخاذ.

رفع  يتم  حتى  لأع��ل��ى،  �لركبتني  رف��ع   
�جلزء �لعلوي من �جل�سم.

قليًا.  �لو�سعية  ه��ذه  على  �لثبات    
�إنز�ل �لركبتني ببطء.

لثاث  م��رة  ع�سرين  �لتمرين  تكر�ر    
ج����ولت، م��ع �أخ���ذ ����س��رت�ح��ة ب��ني ك��ل جولة 

و�أخرى.
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الريا�شة وال�شحة

يعاين الكثري من دهون البطن والكر�س رمبا ب�شبب ما اأ�شبحنا عليه من قلة احلركة وطريقة التغذية املليئة بالدهون �شنقدم لك ن�شايح للتخل�س 

من الكر�س و�شد البطن :

يجب اأن تقلل من الدهون وال�شكريات 

ولو يف   عود نف�سك على كرثة �حلركة 
�ملنزل. 

 �أكرث من �سرب �ملياه مبا ل يقل عن 8 
�أكو�ب يف �ليوم.

�لريا�سية  �لتمرينات  بكل  ت��ق��وم  ل   
يومًيا  بتمرينني  �أوًل  �بد�أ  ولكن  يومًيا  �لتالية 
ملدة ربع �ساعة ثم �إلى ثاثة ملدة ن�سف �ساعة 
ل  حتى  يومًيا  �لتمرينات  بني  �لتبديل  وحاول 
تكون  عندما  خا�سة  �لبطن  ع�سات  ترهق 

غري معتاد على �لريا�سة.

وطريقة  �لبطن  ل�سد  متارين  ع��دة  وهنالك 
ممار�ستها 

مترين �شغط املعدة مع �شد الظهر:

  �ل�ستلقاء على �لظهر. 

ز�وية  عمل  يتم  حتى  �لرجلني  تقريب   
قائمة مع �لفخذين.

  تكتيف �ليدين على �ل�سدر. 

 �سد �ملعدة. 

ب�سكل  �لأم��ام  �إلى  �لي�سرى  �ل�ساق  رفع 
م�ستقيم.

خلم�س  �لو�سعية  ه���ذه  ع��ل��ى  �ل��ب��ق��اء   
ع�سرة ثانية. �إنز�ل �لقدم ببطء.

�ل�ساق  رف��ع  يتم  �أي  �ل�ساقني،  تبديل   
�لثانية، وتركها خلم�س ع�سرة ثانية.

لثاث  م��ّرة  ع�سرين  �لتمرين  تكر�ر   
ج����ولت، م��ع �أخ����ذ ����س��رت�ح��ة ق�����س��رية بني 

�جلولت.

مترين �شغط املعدة مع رفع القدمني :

 �ل�ستلقاء على �لظهر.

ب�سكل  �ل�ساقني  م��ّد  �لركبتني.  ثني    
م�ستقيم.

متارين 
�شد البطن
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تعد فاكهه البابايا من الفواكه ال�ستوائية متتاز مبزيج من الألوان بني الأ�سفر والأخ�سر والربتقايل، ومييل مذاقها بني فاكهه املاجنو وال�سمام 

وتنمو ثمارها على اأ�شجار مرتفعة يرتاوح ارتفاعها بني مرتين اإلى ع�شرة اأمتار، فهي مفيدة جدًا جل�شم الإن�شان لحتوائها على فيتامينات خمتلفة 

كالبوتا�شيوم و احلديد وغنية بالألياف . بالإ�شافة اإلى اأن  البابايا غنية مب�شادات الأك�شدة التي ت�شاعد على تقليل من التهاب الدم.

فوائد البابايا 

لح��ت��و�ئ��ه  �له�سم  عملية  م��ن  حت�سن    •
لعاج  �ل�����س��روري��ة  �لفعالة  �لإن��زمي��ات  على 

��سطر�بات �ملعدة �ملعوية

. وم�سرقة  حيوية  �أكرث  �لب�سرة  •  جتعل 

�جل��روح  معاجلة  على  �لبابايا  ت�ساعد    •
�خلارجة عند و�سعها مبا�سرًة عليها.

�ملناعة. جهاز  •  تقوي 

بالنوبات  �لإ���س��اب��ة  �أخ��ط��ار  م��ن  حتمي    •
�لقلبية.

•  مفيد ملن يتبع حمية غذ�ئية لحتو�ئها على 
كمية قليلة من �ل�سكر و�ل�سعر�ت �حلر�رية.

�إعادة  يف  وي�ساهم  �لعظام  قّوة  من  •  يزيد 
بنائها.

على  لحتو�ئها  غذ�ئية  عالية  قيمة  لها    •
�لروتني و �لكثري من �لفيتامينات.

�مل�سادة  ق��درت��ه��ا  على  �لبابايا  تتميز    •
خلايا �سرطان �لثدي.

. �لقلب  �أمر��س  من  �لوقاية  يف  •  ت�ساعد 

اأ�شرار البابايا

مينع  ل  �لبابايا  فاكهه  يف  كرثة  فو�ئد  وج��ود 
�لإف��ر�ط  حيث  �أي�سا،  لها  �أ�سر�ر  وج��ود  من 
يف تناولها غري �آمن لأنه قد يوؤدي �إلى تلف يف 
�مل��ر�أة خال  �أ�سر�ر على  له  �إن  �مل��ريء، كما 

�لذي قد  �لباباين  فرتة �حلمل لحتو�ئه على 
يت�سبب بت�سوهات للجنني �أو �لإجها�س. وعلى 
�لبابايا  تناول  من  �حل��ذر  �ل�سكري  مر�سى 
يف  �ل�سكر  م�ستويات  من  تقلل  لأنها  �ملخّمرة 
�لدم، ولذلك فاإّن مر�سى �ل�سكري ُين�سحون 
مب��ر�ق��ب��ة م�����س��ت��وي��ات �ل�����س��ك��ر يف �ل���دم عند 

تناولها.

فاكهة البابايا

هم�شة :

احلمية  اأثناء   البابايا  فاكهة  تناول  اإّن 
الوزن،  خ�شارة  على  ي�شاعد  لن  الغذائية 
لكنها بديل جيد من الأطعمة املرتفعة يف 

ال�شعرات احلرارية.

الريا�شة وال�شحة

اعداد: 
وفاء �شامل اليماحي
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النا�س  على  الكذب  ليذر  كان  ما  هرقل: 
املن�شفون  له  �شهد  كما  اهلل(  على  ويكذب 
فهذا  امل�شلمني  غري  من  الع�شر  مفكري  من 
كارليل  توما�س  الإجنليزي  الفيل�شوف  هو 
كتابه  يف  يقول  نوبل  جائزة  على  احلائز 
" وقد راأيناه  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  "الأبطال" 
العزم  �شادق  املــبــداأ،  را�شخ  حياته  طــول 
فا�شاًل،  تقيًا،  روؤوفــًا،  ا،  ــرًّ َب كرميًا  بعيدًا، 
، وهو  ، �شديد اجلد ، خمل�شًا  ، رجاًل  حرًا 
مع ذلك �شهل اجلانب ، لنيِّ العريكة ، جم 
حلو   ، الع�شرة  حميد   ، والطالقة  الب�شر 
الإينا�س ، بل رمبا مازح وداعب، كان عادًل 
 ، الفوؤاد  �شهم   ، اللب  ، ذكي  النية  �شادق   ،
لوذعيًا ، كاأمنا بني جنبيه م�شابيح كل ليل 
بهيم ، ممتلئًا نورًا ، رجاًل عظيمًا بفطرته 
، مل تثقفه مدر�شة ، ول هذبه معلم ، وهو 
تكون  "هكذا   : قــال  ثم   ، ذلــك  عن  غني 
هكذا   ، البطولة  تكون  هكذا   ، العظمة 
عن  الدفاع  مو�شوعة  العبقرية".  تكون 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ج12 �س89 .

خويلد  بنت  خديجة  املوؤمنني  اأم  وعددت 
ال�شريفة  خ�شاله  بع�س  عنها  اهلل  ر�شى 
جــاءهــا  عــنــدمــا  و�ــشــلــم  عليه  اهلل  �شلى 
فيها  الوحي  ينزل  مــرة  اأول  من  مرجتفا 
ِ َما ُيْخِزيَك  على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:)َكالهَّ َواهللهَّ
اْلَكلهَّ  ِمُل  َوحَتْ ِحَم  الرهَّ ُل  َلَت�شِ اإِنهََّك  اأََبًدا   ُ اهللهَّ
َوُتِعنُي  ْيَف  ال�شهَّ َوَتْقِري  امْلـَـْعــُدوَم  َوَتْك�ِشُب 

قِّ ( البخارى3 . َعَلى َنَواِئِب احْلَ

احلقيقة  هـــذه  الــكــرمي  ـــقـــراآن  ال وبـــني 
الــوا�ــشــحــة الــبــيــان مــن خــالل قــول اهلل 
الهَِّذي  َلَيْحُزُنَك  ــُه  اإِنهَّ َنْعَلُم  " َقْد   : �شبحانه 
امِلنَِي  الظهَّ َوَلِكنهَّ  ُبوَنَك  ُيَكذِّ َل  َفاإِنهَُّهْم  َيُقوُلوَن 

ِ َيْجَحُدوَن )33(" �شورة الأنعام . ِباآََياِت اهللهَّ

من  لغريه  لي�شت  بــاأمــور  ربــه  خ�شه  وقــد 
النا�س منها :

ملسو هيلع هللا ىلص  يرى من خلفه كما يرى من  اأنــه  ـ   1

هريرة  اأبــي  عن  البخاري  روى  فقد  اأمــام 
َعَلىهَّ  َيْخَفى  َما   ِ اهللهَّ َفــَو  عنه"  اهلل  ر�شى 
ِمْن  ــْم  لأََراُك اإِينِّ   ، ُرُكوُعُكْم  َوَل  ُخ�ُشوُعُكْم 

َوَراِء َظْهِري "

ملسو هيلع هللا ىلص تنام عيناه ول ينام قلبه قال  اأنه  ـ   2
َتَناَماِن  َعْيَنىهَّ  اإِنهَّ   ، َعاِئ�َشُة  " َيا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

َوَل َيَناُم َقْلِبي" البخاري 1147.

وكفاه  النا�س  من  تعالى  اهلل  ع�شمه  ـ   3
 ُ َواهللهَّ  ": عزوجل  اهلل  قال   : امل�شتهزئني 
املائدة  ا�ِس ... )67(" �شورة  النهَّ ِمَن  ُمَك  َيْع�شِ
ويقول �شبحانه :" اإِنهَّا َكَفْيَناَك امْلُ�ْشَتْهِزِئنَي 

)95( " �شورة احلجر.

 ... ملسو هيلع هللا ىلص:"  قال  حق  املنام  يف  روؤيته  4ـ 
ْيَطاَن  ال�شهَّ َفاإِنهَّ  َراآيِن  َفَقْد  امْلََناِم  يِف  َراآيِن  َمْن 
ًدا  وَرِتي َوَمْن َكَذَب َعَليهَّ ُمَتَعمِّ ُل يِف �شُ َل َيَتَمثهَّ

اِر" البخاري 107. اأْ َمْقَعَدُه ِمْن النهَّ َفْلَيَتَبوهَّ

ملسو هيلع هللا ىلص عن غريه من اإخوانه النبني  ـ متيزه   5
بخ�شال بينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بع�شها يف قوله:" 
ْنِبَياِء  اأُْعِطيُت َخْم�ًشا مَلْ ُيْعَطُهنهَّ اأََحٌد ِمْن اْلأَ
ْعِب َم�ِشرَيَة �َشْهٍر، َوُجِعَلْت  ْرُت ِبالرُّ َقْبِلي ، ُن�شِ
ا َرُجٍل ِمْن  َ ميُّ يِل اْلأَْر�ُس َم�ْشِجًدا َوَطُهوًرا َواأَ
يِل  َواأُِحلهَّْت   ، لِّ  َفْلُي�شَ اَلُة  ال�شهَّ اأَْدَرَكْتُه  ِتي  اأُمهَّ
َقْوِمِه  ــى  اإَِل ُيْبَعُث  ِبيُّ  النهَّ ــاَن  َوَك  ، اْلَغَناِئُم 
ًة ، َواأُْعِطيُت  ا�ِس َكافهَّ ًة َوُبِعْثُت اإَِلى النهَّ َخا�شهَّ

َفاَعَة "البخاري 419 ال�شهَّ

اأن اأمته خري اأمة وهى اأقل عماًل واأكرث  ـ   6
ــٍة  اأُمهَّ َخــرْيَ  "ُكْنُتْم  تعالى:  اهلل  قال   : ثواباً 
ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن  ا�ِس َتاأْ اأُْخِرَجْت ِللنهَّ

ِ )110(" �شورة اآل عمران . امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللهَّ

فاإنه  ملسو هيلع هللا ىلص  فاإذا كان هذا هو قدر امل�شطفى 
قد وجب علينا نحوه عدة اأمور منها :

َها الهَِّذيَن  1 ـ الطاعة : يقول اهلل تعالى :" َيا اأَيُّ
مِلَا  َدَعاُكْم  اإَِذا  �ُشوِل  َوِللرهَّ  ِ هلِلهَّ ا�ْشَتِجيُبوا  اآََمُنوا 
َ َيُحوُل َبنْيَ امْلَْرِء َوَقْلِبِه  ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا اأَنهَّ اهللهَّ

�َشُروَن )24( " �شورة الأنفال . َواأَنهَُّه اإَِلْيِه حُتْ

 ُ اهللهَّ لهَّى  �شَ  ِ اهللهَّ َر�ُشوُل  َقاَل   : حمبته  ـ   2

َحتهَّى  ــْم  اأََحــُدُك ُيــوؤِْمــُن  َل   "  : َو�َشلهََّم  َعَلْيِه 

ا�ِس  َوالنهَّ َوَواِلِدِه  َوَلِدِه  ِمْن  اإَِلْيِه  اأََحبهَّ  اأَُكوَن 

اأَْجَمِعنَي " م�شلم 63 .

 "  : ــل  وج عــز  اهلل  يــقــول   : تعظيمه  ـ   3

 )8( َوَنِذيًرا  ًرا  َوُمَب�شِّ �َشاِهًدا  اأَْر�َشْلَناَك  ــا  اإِنهَّ

ُروُه  َوُتَوقِّ ُروُه  َوُتــَعــزِّ َوَر�ُشوِلِه   ِ ِبــاهللهَّ ِلُتوؤِْمُنوا 

ياًل )9( " �شورة الفتح . ُحوُه ُبْكَرًة َواأَ�شِ َوُت�َشبِّ

ملسو هيلع هللا ىلص: يقول اهلل �شبحانه  ـ ال�شالة عليه   4

ِبيِّ  النهَّ َعَلى  لُّوَن  ُي�شَ َوَماَلِئَكَتُه   َ اهللهَّ "اإِنهَّ   :

َو�َشلُِّموا  َعَلْيِه  لُّوا  �شَ اآََمُنوا  الهَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا 

َت�ْشِليًما )56( " �شورة الأحزاب.
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ْكَمَة  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ ُ َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُشوًل ِمْن اأَْنُف�ِشِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآََياِتِه َوُيَزكِّ يقول عز وجل :" َلَقْد َمنهَّ اهللهَّ
اَلٍل ُمِبنٍي )164(" �شورة اآل عمران. َواإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �شَ

تعي�س اأمة �لإ�شالم ذكرى ميالد فخر خلق 
والتي   ، عليه  و�شالمه  ربــى  �شلوات  اهلل 
�شبحانه  اهلل  اأغـــدق  مبــا  ن�شعر  جتعلنا 
كافة  الب�شر  على  ملسو هيلع هللا ىلص  وبعثته  مبــولــده 
فيه  هم  مما  للتخل�س  ال�شبيل  متهيد  من 
اإلى  الطريق  وتعبيد  البعيد،  ال�شالل  من 
يوم  اإلــى  باإح�شان  اتبعوه  للذين  اجلنة 

الدين .

به  جــده  تهلل  حتى  اأمــه  و�شعته  اإن  فما 
فرحًا واأخذه اإلى الكعبة وهو ين�شد :

احلمـد هلل الذي اأعطاين 

 هذا الغالم الطيب الأردانى

قد �شاد يف املهد على الغلمانى

اأعيذه بالبيت ذى الأركانى

حتى اأراه بالغ البنيــانى

اأعيذه من �شر ذي �شنـاآنى  

)دلئل النبوة للبيهقي ج1�س39(

فهو من كانت الب�شرية تنتظره منذ دعوة 
يف  جاء  كما  قال  اإذ  ملسو هيلع هللا ىلص  اإبراهيم  اخلليل 
َر�ُشوًل  ِفيِهْم  َواْبَعْث  َنا  الكرمي:"َربهَّ القراآن 
اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  اآََياِتَك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
اْلَعِزيُز  ـــَت  اأَْن ـــَك  اإِنهَّ ــيــِهــْم  َوُيــَزكِّ ــْكــَمــَة  َواحْلِ

ِكيُم )129( " �شورة البقرة احْلَ

هذا  اأكــد  ال�شالم  عليه  امل�شيح  جــاء  فلما 
اهلل  قــول  يف  البينة  بالب�شارة  الــدعــاء 

تعالى :

َبِني  ــا  َي َمـــْرمَيَ  اْبـــُن  ِعي�َشى  َقـــاَل  "َواإِْذ 
مِلَا  ًقا  دِّ ُم�شَ اإَِلْيُكْم   ِ َر�ُشوُل اهللهَّ ينِّ  اإِ اإِ�ْشَراِئيَل 
ًرا ِبَر�ُشوٍل َياأِْتي  ْوَراِة َوُمَب�شِّ َبنْيَ َيَديهَّ ِمَن التهَّ
"  �شورة ال�شف . ِمْن َبْعِدي ا�ْشُمُه اأَْحَمُد .. )6( 

ــي اإبــراهــيــم ،  ــوة اأب ــا دع ــال ملسو هيلع هللا ىلص: " اأن وق
وب�شرى عي�شى عليهما ال�شالم ، و راأت اأمي 
حني حملت بي اأنه خرج منها نور اأ�شاءت 

له ق�شور ال�شام ..".

قــال   "1545 ال�شحيحة  "ال�شل�شلة 

احلافظ  :اأخــرجــه   59  /  4 يف  الألــبــاين 
 )  275  /  2  ( " " الــبــدايــة  يف  كثري  بــن 
ووافقه  الإ�شناد   �شحيح   : احلاكم  وقال 

الذهبي .

اإل من عمل  ياأكل  ملسو هيلع هللا ىلص مل  ا�شتد عوده  وملا 
قراريط  على  الغنم  يرعى  ــان  وك  ، يــده 
نبيه  تعالى  اهلل  حفظ  ولقد   ، مكة  لأهل 
ملسو هيلع هللا ىلص و�شانه منذ بداأ اخللق ، فجعله ينتقل 
ويف  �شحيح  زواج  من  الرجال  اأ�شالب  يف 
كما   ، خيار  من  خياًر  فكان   ، النا�س  اأكابر 
اجلاهلية  اأخــالق  من  طفولته  يف  ع�شمه 
 ، ل�شنم  ، فلم ي�شجد  الباطلة  ومعتقداتها 
فرتبي وتاأدب يف رعاية اهلل وكنفه ، ف�شار 
مثاًل كرميًا، وقدوة واأ�شوة طيبة ، ف�شهدت 
له قري�س وهم اأعداوؤه بال�شدق والأمانة، 
)اأن  البخاري:  ففي   ، احلميدة  واخل�شال 
�شفيان  اأبــا  عنه  �شاأل  ــروم  ال ملك  هرقل 
بالكذب  تتهمونه  كنتم  هل  اإ�شالمه:  قبل 
قال  ل.  قـــال:  قـــال؟  مــا  يــقــول  اأن  قبل 

فـي ذكرى 
بقلم: مولد احلبيب

ح�شن علي اأبو العينني
ال�اعظ اأول بالهيئة العامة لل�ش�ؤون 

الإ�شالمية والأوقاف بالفجرية
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دين ودنيا



النا�س  على  الكذب  ليذر  كان  ما  هرقل: 
املن�شفون  له  �شهد  كما  اهلل(  على  ويكذب 
فهذا  امل�شلمني  غري  من  الع�شر  مفكري  من 
كارليل  توما�س  الإجنليزي  الفيل�شوف  هو 
كتابه  يف  يقول  نوبل  جائزة  على  احلائز 
" وقد راأيناه  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  "الأبطال" 
العزم  �شادق  املــبــداأ،  را�شخ  حياته  طــول 
فا�شاًل،  تقيًا،  روؤوفــًا،  ا،  ــرًّ َب كرميًا  بعيدًا، 
، وهو  ، �شديد اجلد ، خمل�شًا  ، رجاًل  حرًا 
مع ذلك �شهل اجلانب ، لنيِّ العريكة ، جم 
حلو   ، الع�شرة  حميد   ، والطالقة  الب�شر 
الإينا�س ، بل رمبا مازح وداعب، كان عادًل 
 ، الفوؤاد  �شهم   ، اللب  ، ذكي  النية  �شادق   ،
لوذعيًا ، كاأمنا بني جنبيه م�شابيح كل ليل 
بهيم ، ممتلئًا نورًا ، رجاًل عظيمًا بفطرته 
، مل تثقفه مدر�شة ، ول هذبه معلم ، وهو 
تكون  "هكذا   : قــال  ثم   ، ذلــك  عن  غني 
هكذا   ، البطولة  تكون  هكذا   ، العظمة 
عن  الدفاع  مو�شوعة  العبقرية".  تكون 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ج12 �س89 .

خويلد  بنت  خديجة  املوؤمنني  اأم  وعددت 
ال�شريفة  خ�شاله  بع�س  عنها  اهلل  ر�شى 
جــاءهــا  عــنــدمــا  و�ــشــلــم  عليه  اهلل  �شلى 
فيها  الوحي  ينزل  مــرة  اأول  من  مرجتفا 
ِ َما ُيْخِزيَك  على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:)َكالهَّ َواهللهَّ
اْلَكلهَّ  ِمُل  َوحَتْ ِحَم  الرهَّ ُل  َلَت�شِ اإِنهََّك  اأََبًدا   ُ اهللهَّ
َوُتِعنُي  ْيَف  ال�شهَّ َوَتْقِري  امْلـَـْعــُدوَم  َوَتْك�ِشُب 

قِّ ( البخارى3 . َعَلى َنَواِئِب احْلَ

احلقيقة  هـــذه  الــكــرمي  ـــقـــراآن  ال وبـــني 
الــوا�ــشــحــة الــبــيــان مــن خــالل قــول اهلل 
الهَِّذي  َلَيْحُزُنَك  ــُه  اإِنهَّ َنْعَلُم  " َقْد   : �شبحانه 
امِلنَِي  الظهَّ َوَلِكنهَّ  ُبوَنَك  ُيَكذِّ َل  َفاإِنهَُّهْم  َيُقوُلوَن 

ِ َيْجَحُدوَن )33(" �شورة الأنعام . ِباآََياِت اهللهَّ

من  لغريه  لي�شت  بــاأمــور  ربــه  خ�شه  وقــد 
النا�س منها :

ملسو هيلع هللا ىلص  يرى من خلفه كما يرى من  اأنــه  ـ   1

هريرة  اأبــي  عن  البخاري  روى  فقد  اأمــام 
َعَلىهَّ  َيْخَفى  َما   ِ اهللهَّ َفــَو  عنه"  اهلل  ر�شى 
ِمْن  ــْم  لأََراُك اإِينِّ   ، ُرُكوُعُكْم  َوَل  ُخ�ُشوُعُكْم 

َوَراِء َظْهِري "

ملسو هيلع هللا ىلص تنام عيناه ول ينام قلبه قال  اأنه  ـ   2
َتَناَماِن  َعْيَنىهَّ  اإِنهَّ   ، َعاِئ�َشُة  " َيا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

َوَل َيَناُم َقْلِبي" البخاري 1147.

وكفاه  النا�س  من  تعالى  اهلل  ع�شمه  ـ   3
 ُ َواهللهَّ  ": عزوجل  اهلل  قال   : امل�شتهزئني 
املائدة  ا�ِس ... )67(" �شورة  النهَّ ِمَن  ُمَك  َيْع�شِ
ويقول �شبحانه :" اإِنهَّا َكَفْيَناَك امْلُ�ْشَتْهِزِئنَي 

)95( " �شورة احلجر.

 ... ملسو هيلع هللا ىلص:"  قال  حق  املنام  يف  روؤيته  4ـ 
ْيَطاَن  ال�شهَّ َفاإِنهَّ  َراآيِن  َفَقْد  امْلََناِم  يِف  َراآيِن  َمْن 
ًدا  وَرِتي َوَمْن َكَذَب َعَليهَّ ُمَتَعمِّ ُل يِف �شُ َل َيَتَمثهَّ

اِر" البخاري 107. اأْ َمْقَعَدُه ِمْن النهَّ َفْلَيَتَبوهَّ

ملسو هيلع هللا ىلص عن غريه من اإخوانه النبني  ـ متيزه   5
بخ�شال بينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بع�شها يف قوله:" 
ْنِبَياِء  اأُْعِطيُت َخْم�ًشا مَلْ ُيْعَطُهنهَّ اأََحٌد ِمْن اْلأَ
ْعِب َم�ِشرَيَة �َشْهٍر، َوُجِعَلْت  ْرُت ِبالرُّ َقْبِلي ، ُن�شِ
ا َرُجٍل ِمْن  َ ميُّ يِل اْلأَْر�ُس َم�ْشِجًدا َوَطُهوًرا َواأَ
يِل  َواأُِحلهَّْت   ، لِّ  َفْلُي�شَ اَلُة  ال�شهَّ اأَْدَرَكْتُه  ِتي  اأُمهَّ
َقْوِمِه  ــى  اإَِل ُيْبَعُث  ِبيُّ  النهَّ ــاَن  َوَك  ، اْلَغَناِئُم 
ًة ، َواأُْعِطيُت  ا�ِس َكافهَّ ًة َوُبِعْثُت اإَِلى النهَّ َخا�شهَّ

َفاَعَة "البخاري 419 ال�شهَّ

اأن اأمته خري اأمة وهى اأقل عماًل واأكرث  ـ   6
ــٍة  اأُمهَّ َخــرْيَ  "ُكْنُتْم  تعالى:  اهلل  قال   : ثواباً 
ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن  ا�ِس َتاأْ اأُْخِرَجْت ِللنهَّ

ِ )110(" �شورة اآل عمران . امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللهَّ

فاإنه  ملسو هيلع هللا ىلص  فاإذا كان هذا هو قدر امل�شطفى 
قد وجب علينا نحوه عدة اأمور منها :
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69

ْكَمَة  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ ُ َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُشوًل ِمْن اأَْنُف�ِشِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآََياِتِه َوُيَزكِّ يقول عز وجل :" َلَقْد َمنهَّ اهللهَّ
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الدين .
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)دلئل النبوة للبيهقي ج1�س39(
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اْلَعِزيُز  ـــَت  اأَْن ـــَك  اإِنهَّ ــيــِهــْم  َوُيــَزكِّ ــْكــَمــَة  َواحْلِ

ِكيُم )129( " �شورة البقرة احْلَ
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مِلَا  ًقا  دِّ ُم�شَ اإَِلْيُكْم   ِ َر�ُشوُل اهللهَّ ينِّ  اإِ اإِ�ْشَراِئيَل 
ًرا ِبَر�ُشوٍل َياأِْتي  ْوَراِة َوُمَب�شِّ َبنْيَ َيَديهَّ ِمَن التهَّ
"  �شورة ال�شف . ِمْن َبْعِدي ا�ْشُمُه اأَْحَمُد .. )6( 

ــي اإبــراهــيــم ،  ــوة اأب ــا دع ــال ملسو هيلع هللا ىلص: " اأن وق
وب�شرى عي�شى عليهما ال�شالم ، و راأت اأمي 
حني حملت بي اأنه خرج منها نور اأ�شاءت 

له ق�شور ال�شام ..".

قــال   "1545 ال�شحيحة  "ال�شل�شلة 

احلافظ  :اأخــرجــه   59  /  4 يف  الألــبــاين 
 )  275  /  2  ( " " الــبــدايــة  يف  كثري  بــن 
ووافقه  الإ�شناد   �شحيح   : احلاكم  وقال 

الذهبي .

اإل من عمل  ياأكل  ملسو هيلع هللا ىلص مل  ا�شتد عوده  وملا 
قراريط  على  الغنم  يرعى  ــان  وك  ، يــده 
نبيه  تعالى  اهلل  حفظ  ولقد   ، مكة  لأهل 
ملسو هيلع هللا ىلص و�شانه منذ بداأ اخللق ، فجعله ينتقل 
ويف  �شحيح  زواج  من  الرجال  اأ�شالب  يف 
كما   ، خيار  من  خياًر  فكان   ، النا�س  اأكابر 
اجلاهلية  اأخــالق  من  طفولته  يف  ع�شمه 
 ، ل�شنم  ، فلم ي�شجد  الباطلة  ومعتقداتها 
فرتبي وتاأدب يف رعاية اهلل وكنفه ، ف�شار 
مثاًل كرميًا، وقدوة واأ�شوة طيبة ، ف�شهدت 
له قري�س وهم اأعداوؤه بال�شدق والأمانة، 
)اأن  البخاري:  ففي   ، احلميدة  واخل�شال 
�شفيان  اأبــا  عنه  �شاأل  ــروم  ال ملك  هرقل 
بالكذب  تتهمونه  كنتم  هل  اإ�شالمه:  قبل 
قال  ل.  قـــال:  قـــال؟  مــا  يــقــول  اأن  قبل 

فـي ذكرى 
بقلم: مولد احلبيب

ح�شن علي اأبو العينني
ال�اعظ اأول بالهيئة العامة لل�ش�ؤون 

الإ�شالمية والأوقاف بالفجرية
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اإعداد: نادية الـحفيتي
مديرة التحرير

حمما�س :اأداة ت�شتعمل يف حم�س القهوة على النار اأو رفع اخلبز من على املخبز وهو 
قطعة من حديد ويف اآخره قطعة دائرية م�شطحة وغالبا ما ياأتي باللون الأ�شود

لن�س : نوع من اأنواع ال�شفن القدمية

يت�شره: يعاتب

ال�شحناه)قا�شع( : هو ال�شمك املجفف املطحون

�شوله: موقد ت�شتخدم للطهي

�شراي : م�شباح يعمل بالكريو�شني

رمستنا غري  

71

1961 املنحدر من قبيلة بني كعب واملتاأ�شلة يف �شحراء اجلزيرة العربية وحتديدًا يف دولة  علي بن �شامل بن عبيد بن وني�س الكعبي مواليد 01 / 01 / 
الإمارات العربية املتحدة ، تاأ�شلت به روابط الفكر العربي العريق ، فاأبدع يف جمال ال�شعر حتى اأ�شبح ملتقى بني ال�شعر العربي الف�شيح وال�شعر النبطي فكانت 

له عدة دواوين من اأ�شهرها ) �شحايب ، رذاذ القوايف، عقد فريوز( ، وقدم اأ�شعاره لتكون يف عدة م�شل�شالت .

يتميز �شعر الكعبي بتعدد موا�شيعه وجدة اأفكاره ، فقد تناول الأغرا�س الوطنية واأبدع فيها، وتناول الوجدان والعاطفة فعرب عن جميع الأحا�شي�س وامل�شاعر، 
كما تناول الو�شف يف الطري واملقنا�س واخليول والرب وغريها من اأغرا�س املدح والفخر والجتماعيات، كما عرف عن ال�شاعر علي بن �شامل الكعبي م�شاجالته 
ال�شعرية مع املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )رحمه اهلل(، فقد كان الكعبي املدير اخلا�س واملرافق اخلا�س له يف العقد الأخري من 

عمره طيب اهلل ثراه. 

تعد ق�شائد الكعبي متميزة بجزالة الألفاظ وعذوبة املعاين وقوة الت�شويركما تغنى بق�شائده كبار املطربني يف الوطن العربي . 

اهتم يف اأوا�شل الرتاث العربي فكان رئي�شًا ملجل�س اإدارة جمعية اإحياء الرتاث ال�شعبي بدولة الإمارات و�شاهم يف اإن�شاء قرية زايد للرتاث يف اأبوظبي ، وله 
عدة اهتمامات فحاز اأكرث من مرة على مراكز متقدمة يف �شباق الهجن. 

الشاعر / عيل بن سامل الكعبي

القوس قوسك

اإ�شراف ال�شرطي اأول:
حممد خمي�س ال�شفداين

القو�س قو�شك وال�شهام �شهامك 

مايل على رم�شـــًا ت�شله قّوه 

انا ا�شــــــريك واقفـًا قــــدامك 

واللي تبا ت�شويه فيه �شـــــــّوه

وثقت يف قلبك وطيب ان�شامك

ماظن تظلم وانـــت فيك مرّوة

قلبي رهيف ول يروم هيامــــك 

توه تعلم كيف يعــــــــ�شق تّوه

دامك قب�شته ل تــــــر�س احكامك 

خفف على قلٍب حكمت بجّوه

يفــــــــــداك لكنه ي�شيل احالمك 

ملكك ول يل منه غــــــــري خمّوه 

بك زين من را�شك يـلني ابهامك 

الليل ياخذ من �شباحك �شـــــــّوه 

ما يحجب الويه ال�شبوح اإلـــثامك 

طلتك دايــــــــــم ياحلال حملوه

ماكنــــك تدو�س الرثى باقـــدامك

كـــــن الرثى حتتك ي�شري مموه

اهلل ي�شعد دنيتك وايامك

والإن�س متطر لك خمايل نوه
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�شاحي خلفان يطلع على نظم الدوريات يف الفجرية

�شرطة الفجرية تزور اأحد �شباطها املتقاعدين

اختتام بطولة الكريكت ل�شرطة الفجرية
قائد عام �شرطة الفجرية ي�شهد بطولة الرماية ال�شنوية

�شرطة الفجرية حتتفي بالفائزين واملتاأهلني الأو�شمة رئي�س جمل�س الوزراء

مبادرة زراعة �شجرة الغاف يف عام الت�شامح

قائد عام الفجرية يت�شقبل فريق الرماية التكتيكية

�شعلة اأمـــل

 زيارة ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي جناح القيادة العامة

ل�شرطة الفجرية يف �شهر االإمارات لالإبتكار

تكرمي القيادة العامة ل�شرطة الفجرية يف حملة رم�شان اأمان

راميـــات
ان�ستـغــ

 ويل عهد الفجرية يلتقي وفد �شرطة الفجرية مبنا�شبة ح�شولها على

اأو�شمة رئي�س جمل�س الوزراء
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Year of Tolerance

President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, has declared 2019 
as the 'Year of Tolerance', highlighting the UAE as a global capital for tolerance. 
The Year of Tolerance is an extension of the Year of Zayed, as it upholds the 
values of tolerance and co-existence that the late Sheikh Zayed bin Sultan es-
tablished among the people of the UAE.

His Highness, the UAE President, affirmed that declaring 2019 as the Year of 
Tolerance reflects the approach adopted by the UAE since its establishment, 
to be a bridge of communication between the peoples of world, and their vari-
ous cultures, in an open and respectful environment, that rejects extremism, 
and emphasises acceptance of the other. Sheikh Khalifa bin Zayed noted the 
critical role the UAE plays in building global tolerant societies, adding that the 
country has for decades "carried a global message" for tolerance and cohesion 
via its various legislative and policy-oriented goals to instill the values of co-
existence and peace in local, regional and international communities.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, adopted the Ghaf tree as the 
theme for the Year of Tolerance 2019. The logo symbolizes the life, steadfast-
ness, coexistence, giving, stability and a cultural value associated with our 
identity and heritage.

Our beloved country stands an umbrella of values of tolerance, peace and se-
curity under which more than 200 nationalities enjoy a decent life and respect. 
It is also a key partner in several international conventions and treaties related 
to renunciation of violence, extremism and discrimination. It has become a 
global capital in which East and West civilizations meet to enhance peace and 
rapprochement among all peoples.        

We take pride in our prudent leadership that is making every effort to make us 
happy and provide a decent life for us. We ask Allah Almighty to provide them 
with health and wellness and to bestow peace and happiness up on our home-
land. 

General

 Mohammed Ahmed bin Ghanim Al Kaabi
Commander-in-Chief of Fujairah Police

اللواء / محمد أحمد بن غانم الكعبي

القائد العام لرشطة الفجرية

املرشف العام
عـــــــام التسـامـــح

اأعلن �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" باأن 
عام 2019 عام الت�شامح يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك بهدف اإبراز الدولة باأنها 
عا�سمة عاملية للت�سامح والتاأكيد على قيمة الت�سامح باعتباره امتدادًا لنهج املغفور له ال�سيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".

واأكد �شيدي �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة " حفظه اهلل" اأن عام الت�سامح يعك�س النهج الذي 
العامل  �شعوب  بني  وتالقي  توا�شل  ج�شر  تكون  اأن  يف  تاأ�شي�شها  منذ  الإمــارات  دولة  تبنته 
اأ�شار  الآخر،كما  وتقبل  التطرف  ونبذ  الحرتام  على  وقائمة  منفتحة  بيئة  يف  وثقافاته 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اإلى اأهمية م�شاهمة الدولة يف بناء جمتمعات تعتمد الت�شامح 
واحلوار منهجا، حيث قال �شموه "اإن دولة الإمارات حتمل ر�شالة عاملية ومهمة ح�شارية يف 

تر�شيخ هذه القيمة اإقليميا ودوليا".

كما اعتمد �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رمزا  متثل  التي  الت�شامح  لعام  �شعارا  الغاف  اهلل"�شجرة  "رعاه  دبي  حاكم  الــوزراء  جمل�س 

للحياة وال�شمود والتعاي�س والعطاء وال�شتقرار وقيمة ثقافية مرتبطة بهويتنا وتراثنا.

وتعترب دولتنا احلبيبة ظالل وارفة من قيم الت�شامح وال�شلم والأمان حيث ت�شم اأكرث من 
اتفاقيات  يف  اأ�شا�شيا  �شريكا  تعد  وكذلك  والحرتام  الكرمية  باحلياة  تنعم  جن�شية   200
عاملية  عا�شمة  واأ�شبحت  والتمييز  والتطرف  العنف  بنبذ  ترتبط  عدة  دولية  ومعاهدات 

تلتقي فيها ح�شارات ال�شرق والغرب، لتعزيز ال�شالم والتقارب بني ال�شعوب كافة.

ونفتخر دائمًا اأمام �شعوب العامل باأننا �شعب لديه قيادة ر�شيدة وحكيمة تبذل كل جهودها 
لإ�شعادنا وتوفري احلياة الكرمية لنا ون�شاأل اهلل اأن ميدهم مبوفور ال�شحة والعافية واأن مين 

على وطننا الطماأنينة وال�شعادة.
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Major General Mohammad Ghanem 
Al Ka’bi, Commander-in-Chief of Fu-
jairah Police, in the presence of Brig-
adier Mohammad Bin Nayya Al Tu-
naiji, Deputy Commander-in-Chief; 
and Brigadier Ahmad Hamdan Al 
Zuwaidi, Director of Penal and Cor-
rectional Establishment launched a 
new visual electronic system for the 
inmates.

Families and relatives of convicted 
prisoners can now communicate 
with their loves ones in Fujairah 
prison through a video chat service 
introduced by a new visual electron-
ic system of Fujairah Penal and Cor-
rectional Establishments. 

Officials said convicted prisoners at 

Fujairah Penal and Correctional Es-
tablishments are now able to video 
chat with their family using an iPad.

Maj. Gen. Al Ka’bi said they launched 
this service to achieve the Ministry 
of Interior’s vision of providing ser-
vices to inmates and their families 
through modern means of communi-
cation while taking into account the 
legal limitations.

The system is intended to bolster 
the relationship and association 
between inmates and their families 
and to strengthen family ties and 
contribute to support family cohe-
sion.

Brig Al Zuwaidi said that the video 
call initiative is part of the Year of 
Zayed initiatives to establish a cul-
ture of innovation in the institutional 
work environment and to care for 
inmates and meet their needs to 
communicate with their families. 
He added that the system of video 
communication also reduces the 
pressure of personal visits to the in-
mates, especially if the family lives 
far from Fujairah or outside the UAE

The GHQ of Fujairah Police cel-
ebrated the graduation of three 
specialized programmes within 
the Ministry of Interior's plan for 
2018 aimed at enhancing skills 
of its staff members and devel-
oping their abilities in the field 
of police work. The programmes 
were "Constituent Occupa-
tional Health and Safety", "Time 
Management to Overcome Work 
Stress’ and "The Modern Meth-
ods of Team Building and Team 
Spirit Development.

The programmes focused on 
themes and concepts according 
to each programme, aiming to 

provide the participants with in-
formation and modern theories 
that help them to improve their 
performance in the work. They 
were joined by 80 staff members 
from various police departments 
across the country.

At the end of the ceremony, the 

patron of the ceremony, Lieu-

tenant Colonel Saeed Rashid Al 

Hamoudi, handed over the cer-

tificates to the participants and 

honored the lecturers.

Fujairah Police complete three specialized programmes

Fujairah Police launch visual 
communication service for the inmates

THE POLICE TODAY79

The Fujairah Police, represented by the Media and Public Relations Department, 
launched an awareness campaign "Let’s Make It Useful" in early November-2018 to 
raise awareness of parents about the risks of video games and the electronic devices to their 
children. 

The campaign comes within the 
keenness to spread the security 
culture and address the negative 
behaviors prevalent among the 
members of the society. It further 
aims to achieve the objectives of 
the Ministry of Interior to enhance 
security and safety, and to com-
bat the negative phenomena.   

Colonel Saeed Mohammed Al-
Hassani, Acting Director of Media 
and Public Relations, said, "The 
campaign seeks to protect chil-
dren and young people from the 
dangers of games and electronic 
devices, especially those which 
affect the behavior of children in 
adulthood."

Al-Hassani appealed to parents 
and families to follow-up their 
children encourage them to ex-
ercise positive practices and 
participate with them in collec-
tive games such as sports. He 
stressed the need to explore their 
positive energies and useful hob-
bies for their benefit and interest. 

He also stressed the need to con-
trol children and not let them easy 
prey for such traps, which may in-

cite violence, murder and suicide. 

Furthermore, users of those 
games are exposed to health 
risks, like eyesight, obesity and 
laziness, in addition to social 
damage, religious and behavioral.

1st Lieutenant Colonel Ahmed 
Suleiman Al Hendasi, the cam-
paign's general supervisor, said 
"The campaign's programme fea-
tures distribution of flyers to 
schools, parents and mall, 
along with SMSs and so-
cial media through short 
videos and awareness 
posters on the risks of 
electronic devices and 
video games." 

He noted the effects 
on children, which 
lead to disruption 
of social relations 
within the family and 
separation from soci-
ety. This is because they 
spend most of their time 
engaging in games and elec-
tronic devices such as the tablets 
(ipad) and PlayStation connected 
to the Internet.

Fujairah Police launch 
awareness combating 
risks of video games

Fujairah Police News
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As part of the Zayed Societal Week’s 
initiatives, and in line with the an-
nual plan of the media and public 
relations department, the Fujairah 
Police in cooperation with Fujairah 
Hospital organized a blood donation 
drive for its staff.  

The move comes with the leader-
ship’s support of the humanitarian 
efforts aiming to rescuing the pa-
tients in need for blood transfusion. 
It also goes in line with the keen-
ness to foster the humanitarian and 
societal aspects among the staff 

members of the Fujairah Police and 
segments of the community. 

Colonel Saeed Mohammed Al-
Hassani, Acting Head of Media and 
Public Relations, said that donating 
blood is a duty and a humane sense. 
It is a community initiative aim-
ing at encouraging members of the 
community and staff members of 
the Fujairah Police to donate blood. 
Furthermore, the campaign aims to 
provide blood for the needy of vari-
ous segments of society, he added.  

Fujairah Police organize a blood 
donation drive for staff members

As part of the initiative "Police Majlis 
of Zayed-2018", the GHQ of the Fu-
jairah Police in cooperation with the 
General Secretariat of the Minister of 
Interior’s Office organized a seminar 
under the theme "Deeds of Sheikh 
Zayed", in the presence of Major Gen-
eral Ahmed bin Ghanem Al Ka’bi, Com-
mander-in-Chief of Fujairah Police.

The session’s speakers were; Saeed 
Mohammed Al Raqbani, Advisor to 
the Ruler of Fujairah, Dr. Sulaiman 
Musa Al Jassem, researcher and 
academic and retired Brigadier Gen-
eral Saeed Ali Mohammed Khammas, 
while moderated by Mohammed Ibra-
him Al-Raesi.

Commencing the session, Al Raqbani 
gave synopsis about the inception 
of the Union led by the late Sheikh 
Zayed, and the challenges that faced 
it under the difficult circumstances 
surrounding in region in that period. 

He said, "Sheikh Zayed wisdom, de-
termination, and foresight were be-
hind success of the UAE."

In addition, his interest in agricul-
ture has made the UAE one of the 
top countries exporting dates in the 
world. The desert land was trans-
formed to a green oasis thanks to his 
determination and wisdom, which led 
the Emirati people to harvest its good 
now, he added. 

He also hailed the role played by the 
Fujairah Police in enhancing security 
and safety, which was translated in 
winning international awards in the 
police field, thanks to the guidance 

and support of His Highness the Rul-
er of Fujairah and the follow-up of His 
Highness the Crown Prince.

In the meantime, Dr. Sulaiman Musa 
Al-Jassim said that Sheikh Zayed 
was wise in dealing with the circum-
stances and situations that faced 
him in building the nation.

Brigadier Khammas stressed the im-
portance of safety and security in the 
building and development of societies, 
whereas the Ministry of Interior has 
become a leading security institution.

Fujairah Police organize Majlis titled 
‘Deeds of Sheikh Zayed"
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Considering the inherent threat involved in the deadly suicide game 'Momo', the Fujairah Police have warned the 
public to stay away from it and be wary of the consequences - legal and otherwise - of playing 'Momo". The game 
tempts young children while doing the rounds online, as it has been shared widely on WhatsApp.

The police have also urged parents to 
monitor their school-going children 
and immediately report any mali-
cious programmes they encounter 
on the Internet by calling the number 
901.

The department has cautioned kids 
not to open any link that appears 
with strange popped-up pictures 
and avoid chatting with strangers on 
messaging apps.

The police said parents should talk to 
their children and tell them the nega-
tive fallout of playing 'Momo'.

The game involves adding a phone 
number presumably belonging to 
'Momo' - who uses a terrifying face 
on its profile and then sends a series 

of challenges and threats which end 
with a demand to the player to com-
mit suicide.

'Momo' passes on violent images 
to the victims over WhatsApp and 
threatens them if they refuse to fol-
low the instructions sent out by it.

The game reportedly originated in a 
Facebook group and is now spreading 
via WhatsApp. Players are apparently 
given challenges by 'Momo' which es-
calate, and finally result in them be-
ing driven to take their own lives.

Schools and parents should warn 
youngsters against playing it, the po-
lice said.

The criminals take advantage through 

the game to steal the player's per-
sonal information, while inciting vio-
lence, bullying, harassment, extortion 
and causing psychological as well as 
physical disorders, including anxiety, 
depression and insomnia.

Fujairah Police warn the public 
over "Momo" game
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Fujairah Police host symposium on Expo-2020

Fujairah Police organizes second annual forum for its employees

Maj. Gen. Ahmed bin Ghanim Al 
Ka’abi, Commander of the Fujairah 
Police, held a symposium on Expo-
2020 under the theme “Connecting 
Minds and the Future Industry". The 
symposium was delivered by Alia Al 
Shehhi, Expo Office Coordinator. 
She began by defining Expo-2020 
as a national project of economic, 
political and cultural importance. It 
represents a meeting point of civi-
lizations, cultures and exchange of 
knowledge. It is also an exhibition 
of the most important innovations 
and inventions that will positive 
changes to all peoples around the 
world.

Al Shehhi explained that the exhi-
bition is an exceptional platform 
for the global community to work 
together to explore the innovative 
and pioneering solutions to sus-
tainability.

Maj. Gen. Al-Kaabi praised the im-

portance of the symposium in pro-
moting the knowledge culture of 
Expo-2020 among Fujairah Police 
employees.

He stressed the importance of the 
security role in emphasizing the 
UAE’s capability in maintaining 
security and safety of the global 
event’s visitors of different cultures 
and nationalities worldwide, ac-
quiring knowledge in various fields 

and exchanging ideas and informa-
tion to advance the progress and 
sustainable development of the 
country.

The seminar was attended by Dep-
uty Commander-in-Chief, General 
Directors, directors of department, 
heads of departments, officers, 
individuals, civilians and female 
staff.

The GHQ of Fujairah Police organized the second 
annual entertainment forum under the slogan 
“Positive Citizenship and Sustainable Pioneering" 
for its employees. The forum is part of the GHQ’s 
keenness to extend bridges of communication and 
deepen social relations between the employees of 
different departments.

The event witnessed holding various sport activi-
ties such as volleyball, tug-of-war, cultural compe-
titions and heritage events, in which officers, non-
commissioned staff, individuals, and employees 
participated.

Maj. Gen. Ahmed bin Ghanim Al Kaabi, 
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Fujairah Police sign MoU with Fujairah Fine Arts Academy

The GHQ of Fujairah Police signed 
a Memorandum of Understanding 
(MoU) with the Fujairah Fine Arts 
Academy to strengthen the coop-
eration and partnership relations 
in service of the community.

The memorandum was signed by 
Maj. Gen. Mohammed Ahmed bin 
Ghanim Al Kaabi, Commander-
in-Chief of Fujairah Police and Ali 
Obaid Al-Hafiti, Director General 
of the Fujairah Fine Arts Academy. 
It provides for achieving the best 
continuous and effective coopera-
tion in accordance with the part-
nership's methodology to ensure 
the implementation of the joint 
national programs and objectives 
through excellent services.

The agreement also provides for 
the provision of education and 
training programs for the inmates 
of the penal and correctional in-
stitution. It stands an initiative for 

the development of academic and 
scientific talents and amateurs, in 
addition to developing their skills 
and knowledge through coordina-
tion and cooperation between the 
two parties. It states to harness all 
possible means, establish joint ac-
tivities and programs and exchange 
visits between the parties.

The signing ceremony was attend-
ed by Brigadier General Moham-
med bin Nayya Al Tanaiji, Deputy 
Commander-in-Chief of Fujairah 
Police, General directors-general, 
director of strategy and perfor-
mance development and his depu-
ty and a delegation from the Fujai-
rah Fine Arts Academy.

Commander-in-Cheif of the Fujairah Police, 
stressed importance of the forum, which brings 
together the members of the Fujairah Police in a 
family social atmosphere with their children away 
from the routine of daily work. It aims to aims to 
promote the spirit of harmony and rapprochement 
between the senior leadership and the staff, Al 
Kaabi added. 

The forum was attended by Maj. Gen. Mohammed 
Ahmed bin Ghanem Al Kaabi, Commander-in-
Chief of the Fujairah Police, Brigadier General Mo-
hammed bin Naiya Al Tanaiji, Deputy Commander-
in-Chief, Brigadier General Humaid Mohammed Al 
Yamahi, Director General of Police Operations and 
Brigadier General Sulaiman Saeed Obaid Al-Mor-
shedi, Director General of Resources and Support 

Services.

At the end of the event, Maj. Gen. Al Kaabi honored the Deputy 
Commander-in-Chief, the Director General of Police Operations, 
and the Director General of Resources and Support Services, 
along with winners of the sports and cultural competitions and 
the co-parties in the Forum.
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Fujairah Police is the world’s first police body to obtain the British 
Standard Certificate on Effective Governance

The GHQ of Fujairah Police is the 
world’s first body to obtain the Brit-
ish Standard Certificate on Effec-
tive Governance (BS 13500: 2013) 
accredited by the Lloyd's Register 
Quality Assurance Agency in the 
field of applying corporate govern-
ance to financial, security, crimi-
nal, traffic, community and social 
services and procedures of the Fu-
jairah Police.

The Fujairah Police General Com-
mand received this accreditation 
after extensive audits carried out 
by the Lloyd's Register Quality As-
surance Authority to ensure that 
GPP's operations are in line with 
effective governance standards.

Such achievement reflects suc-
cess of the Fujairah Police in the 
implementation of best practices 
of effective governance in an inte-
grated framework encompassing 
all its activities and operations, 
based on the applicable regula-
tions and regulations set by the 
British Standards Institute (BS 
13500). This comes within its ef-
forts to promote corporate work 
and achieve excellence in police 
services in line with the objectives 
of UAE Vision-2021 and the Min-
istry of Interior Plan 2017-2021. It 
further aims to ensure the provi-
sion of all administrative services 
in accordance with the standards 

of quality, efficiency and transpar-
ency, as well as instilling a culture 
of innovation in the institutional 
work environment.

Maj. Gen. Mohammed Ahmed Bin 
Ghanem Al Kaabi, Commander-
in-Chief of Fujairah Police, said 
that the governance model of the 
Fujairah Police General Command 
is based on four pillars: justice, 
transparency, accountability and 
responsibility.

The Commander-in-Chief of Fu-
jairah Police praised the efforts of 
all departments and staff officers, 
military and civilian personnel in 
contributing effectively to achiev-

The GHQ of Fujairah Police has achieved a new achievement emphasizing its pioneering in adoption of the highest 
international standards in the field of corporate governance with the beginning of 2019.
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For the fourth consecutive year 
Fujairah Police achieve a 100% Social Safety

The GHQ of Fujairah Police has achieved 100% of the 2018 Social Safety Index according to the results of the opin-
ion polls conducted by the Federal Competitiveness and Statistics Authority. It is a specialized and authorized 
body of measurement solutions for government departments in the country.

ing this global achievement. 

He added that this global achieve-
ment would not have been pos-
sible without the unlimited sup-
port and guidance of His Highness 
Sheikh Humaid Bin Mohammed Al 
Sharqi, Supreme Council Member 

Supreme and Ruler of Fujairah 
and the follow-up of HH Sheikh 
Mohammed Bin Humaid Bin Mo-
hammed Al Sharqi, Crown Prince of 
Fujairah and the exceptional lead-
ership of HH Sheikh Saif bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of Interior.

Al-Kaabi pointed out that this 
achievement, reflect excellence of 
the Fujairah Police in applying the 
highest standards and internation-
al practices, which is an incentive 
to continue the process of quality 
and corporate excellence.

Maj. Gen. Mohammed Ahmed bin Ghanim Al 
Kaabi, Commander-in-Chief of Fujairah Po-
lice, expressed his pride in achieving these 
top results for the fourth year in a row, noting 
that security is the top priority in the police 
work.

Al Kaabi added, “Achieving 100 per cent of 
the community satisfaction is a significant 
achievement by all standards, and this result 
would not have been achieved only through 
the implementation of the strategy of the 
Ministry of Interior 2017-2021 effectively and 
efficiently."

“It is our major goal to enhance security and 
safety in the community through continu-
ous improvement of policies, initiatives and 
mechanisms of action,’ He added.

He stressed that what has been achieved is 
the result of the directives of His Highness 
Sheikh Humaid Bin Mohammed Al Sharqi, Su-
preme Council Member and Ruler of Fujairah, 
and the follow-up of HH Sheikh Mohammed 
bin Hamad Al Sharqi, Crown Prince of Fujai-
rah and the continuous support by HH Sheikh 
Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Min-
ister and Minister of Interior. He also hailed 
efforts of partners and all staff members.
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Maj. Gen. Mohammed Ahmed bin Ghanem Al 
Ka’bi, Commander-in-Chief of the Fujairah Police, 
inspected the Security Unit "k9" and Ouhla Police 
Station.

During the visit, Al Ka’bi met the employees and 
listened to their comments and suggestions. He 
also toured the security unit "k9", where he was 
briefed about missions and tasks carried out by 
the unit, in addition to the requirements to pro-
mote the security work. 

Maj. Gen. Al Ka’bi stressed importance of the role 
played by dogs in the detection of crimes through, 
urging to intensify the training programmes for 

GHQ of Fujairah Police discusses service "E-Police in Your Mobile"

Al Ka'bi  visits Security Unit k9                       and Ouhla Police Station

The GHQ of the Fujairah Police, 
held a meeting with directors 
and heads of departments and 
branches headed by Maj. Gen. Mo-
hamed Ahmed bin Ghanim Al Ka’bi, 
Commander-in-Chief of the Fujai-
rah Police, in conjunction with the 
Ministry of Interior (MoI) launch of 
"E-Police in your Mobile" service on 
first of October 2018. The service al-
lows users of its smart application 
"MOI UAE" to communicate with 
and process transactions related 
to police stations across the UAE 
in an innovative and prompt man-
ner. This step is in keeping with the 
directives of Lt. General Sheikh Saif 
Bin Zayed Al Nahyan and reflects 
the ministry’s keenness to provide 
outstanding smart services round-
the-clock.

With the launch of this new service, 
effective October 1, 2018, custom-
ers can access a set of smart ser-
vices, complete their transactions 
and submit their notifications re-
lated to Police stations through the 
smart application, wherever they 

may be, regardless their location. 
This ensures the provision of high- 
quality services, save time, support 
the modernization process and de-
velop police work.

"The Police Station Mode service is 
part of the MoI’s efforts to achieve 
the UAE Vision 2021, to allow the UAE 
to become a forerunner in the provi-
sion of Smart services. It also em-
bodies the UAE’s vision for a Smart 
Government Strategy," said Lt. Gen-
eral Dhahi Khalfan Tamim, Deputy 
Chairman of the Dubai Police and 

General Security.

He pointed out that the new service 
is the result of extensive study and 
technical research. It will enhance 
the benefits of the Ministry’s smart 
services, which are part of the digi-
tal transformation initiatives and 
the Smart Government program at 
the MoI to provide services to people 
around the clock and wherever they 
are; and to achieve a high-quality life 
in a sustainable environment based 
on world- class government services.
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the dogs and dogs’ handlers.

He further praised the efforts and the level of perfor-
mance of the employees, as well as their diligent fol-
low-up to work, urging them to continue sincerity and 
creativity in the performance, and to keep abreast of 
the developments in the police field.

During the visit, he was accompanied by Brigadier Hu-
maid Mohammed Al Yamahi, Director General of Police 
Operations, Col. Rashid Salem Issa, Acting Director of 
Ports and Airports Police Department and Lieutenant 
Colonel Khalid Abdullah Al-Wa’ll Al-Dhahnani, Director 
of the Commander's Office.

Fujairah Police General Command 
signed a Memorandum of Under-
standing (MoU) with Tas’heel Center 
in order to provide distinguished 
services for the staff members of 
the Fujairah Police and the inmates 
of the Penal and Correctional Es-
tablishment in Fujairah.

The MoU was signed by Maj. Gen. 
Mohammed Ahmed bin Ghanem Al 
Ka’bi, Commander-in-Chief of Fu-
jairah Police and Nasser Ali Al-Mes-
mari, Director Business Services 
at (Tas’heel). It aims to achieve the 
best effective and continuous coop-
eration pursuant to the partnership 
methodology adopted by the Min-
istry of Interior. It would ensure the 
implementation of joint national 
programmes and objectives aiming 
to develop and community service 
through upgrading services.

The agreement provides for the 

completion of the transactions sub-
mitted by the employees, as well as 
the inmates of the Penal and Cor-
rectional Establishment of the Fu-
jairah Police efficiently.

The agreement was attended by 

Brigadier General Mohammed bin 
Nayyeh Al Tanaiji, Deputy Com-
mander-in-Chief of the Fujairah 
Police, Lieutenant Colonel Khalid 
Abdullah Al Wa’ll Al-Dhahnani, Di-
rector of the Commander’s Office 
and a delegation from Tas’heel.

Fujairah Police and Tas’heel sign 
an MoU to provide distinct services

Al Ka'bi  visits Security Unit k9                       and Ouhla Police Station
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HE Major General Mohamed Ahmed bin 
Ghanem Al Ka’bi, Commander-in-Chief 
of Fujairah Police visited the Traffic and 
patrols Department within the annual in-
spection programme of departments in 
2018. 

The visit began by a military assembly 
of the department’s officers, followed by 
briefing the Commander about machin-
eries and vehicles of the department, as 
well as its capabilities.  

The Commander-in-Chief also toured the 
departments of the administration, where 

Commander-in Chief of Fujairah Police visits the Depart  of
 Comprehensive  Police  Stations

KA'BI visits Traffic Department

Maj. Gen. Mohamed Ahmed bin 
Ghanem Al Ka’bi, Commander-in 
Chief of Fujairah Police, visited 
the Department of Comprehen-
sive Police Stations at the General 
Directorate of Police Operations 
within the annual inspection pro-
gramme-2018.  

The visit began with a tour of the 
offices, where he met with the em-
ployees, thanking them for their 
efforts. He urged them to do their 
best to provide the best service for 
the audience. He was also briefed 
about the available resources of 
human and technical resources.

During the visit, Al Ka’bi held a 
meeting with all the directors of the 
comprehensive police stations, at-
tended by Colonel Rashid Hamad 
Al-Yamahi, Acting Director of Po-
lice Stations Department. He was 
briefed on the security and traffic 
indicators, as well as the smart ser-

vices provided by all police stations.

He also reviewed the service (E-
Police in Your Phone), which allows 
users of the smart application "MOI 
UAE" to communicate with and 
process transactions related to po-
lice stations across the UAE in an 
innovative and prompt manner. 

Brigadier Humaid Mohammed Al-

Yamahi, Director General of Police 
Operations and Brig. Sulaiman 
Saeed Al-Morshedi General Man-
ager Resources Support Services, 
Brigadier Ali Hassan Al Shaer, 
Director of Support Services De-
partment and Lieutenant Colonel 
Khaled Abdullah Al Wa’ll Al-Dhaha-
ni Director of the Commander’s Of-
fice and a number of officers.
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ment

he met with the employees and lis-
tened to their comments on the radi-
cal change in the procedures. He was 
briefed on the measures in relation to 
the payment of fines and the cars im-
pounding and other services through 

electronic and smart systems.

Major General Al-Ka’bi held a meeting 
with the heads of departments and 
branch managers in the presence of 
Brigadier Ali Rashid bin Awash Al-
Yamahi, Director of the Department, 
during which he reviewed the traffic 
indicators and the most important 
strengths and opportunities for im-
provement in performance and pro-
cedures.

At the end of the visit, he praised the 
level of performance, urging the staff 
members to continue excellence and 
innovation in work through adoption 
AI technologies in the field of traffic.

Al Ka’bi was accompanied by Briga-
dier General Hamid Mohammed Al-
Yamahi, Director General of Police 
Operations, Colonel Khaled Abdullah 
Al Wa’ll Al-Dhanhani, Director of the 
Commander-in-Chief’s Offic and a 
number of officers.

The Fujairah Police, represented by 
the Operations Department have 
got the ISO in the Business Con-
tinuity Management System (ISO 
22301: 2012) from the Lloyds Reg-
ister, which is the world's leading 
specialist in auditing, certifying and 
attestation systems according to 
ISO standards.

This big achievement reflects the 
commitment of the Fujairah Police 
to international quality standards 
through application of an effective 
business continuity management 
systems in operations. The systems 
aims to protect the operations from 
risks associated to emergency and 
crisis management. They also seek 
to ensure continuous improvement 
in service delivery to all customers 
pursuant to the highest interna-
tional standards.

Commenting on obtaining the certif-

icate, Maj. Gen. Ahmed bin Ghanim 
Al Ka’bi, Commander-in-Chief of 
the Fujairah Police, said that the 
ISO (22301: 2012) is a pioneering 
achievement by all standards and 
an important addition to the soci-
etal security in general.

Al-Ka’bi continued, "This global 
achievement would not have been 
possible without the unlimited sup-

port and directives of His Highness 
Sheikh Hamad Bin Mohammed Al 
Sharqi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Fujairah, and the 
follow-up of His Highness Sheikh 
Mohammed Bin Hamad Al Sharqi, 
Crown Prince of Fujairah, along with 
the Ministry of Interior’s efforts led 
by Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister 
of Interior."

Fujairah Police get ISO in Business 
continuity management systems

Fujairah Police News

THE POLICE TODAY 88



HE Major General Mohamed Ahmed bin 
Ghanem Al Ka’bi, Commander-in-Chief 
of Fujairah Police visited the Traffic and 
patrols Department within the annual in-
spection programme of departments in 
2018. 

The visit began by a military assembly 
of the department’s officers, followed by 
briefing the Commander about machin-
eries and vehicles of the department, as 
well as its capabilities.  

The Commander-in-Chief also toured the 
departments of the administration, where 

Commander-in Chief of Fujairah Police visits the Depart  of
 Comprehensive  Police  Stations

KA'BI visits Traffic Department

Maj. Gen. Mohamed Ahmed bin 
Ghanem Al Ka’bi, Commander-in 
Chief of Fujairah Police, visited 
the Department of Comprehen-
sive Police Stations at the General 
Directorate of Police Operations 
within the annual inspection pro-
gramme-2018.  

The visit began with a tour of the 
offices, where he met with the em-
ployees, thanking them for their 
efforts. He urged them to do their 
best to provide the best service for 
the audience. He was also briefed 
about the available resources of 
human and technical resources.

During the visit, Al Ka’bi held a 
meeting with all the directors of the 
comprehensive police stations, at-
tended by Colonel Rashid Hamad 
Al-Yamahi, Acting Director of Po-
lice Stations Department. He was 
briefed on the security and traffic 
indicators, as well as the smart ser-

vices provided by all police stations.

He also reviewed the service (E-
Police in Your Phone), which allows 
users of the smart application "MOI 
UAE" to communicate with and 
process transactions related to po-
lice stations across the UAE in an 
innovative and prompt manner. 

Brigadier Humaid Mohammed Al-

Yamahi, Director General of Police 
Operations and Brig. Sulaiman 
Saeed Al-Morshedi General Man-
ager Resources Support Services, 
Brigadier Ali Hassan Al Shaer, 
Director of Support Services De-
partment and Lieutenant Colonel 
Khaled Abdullah Al Wa’ll Al-Dhaha-
ni Director of the Commander’s Of-
fice and a number of officers.

THE POLICE TODAY89

ment

he met with the employees and lis-
tened to their comments on the radi-
cal change in the procedures. He was 
briefed on the measures in relation to 
the payment of fines and the cars im-
pounding and other services through 

electronic and smart systems.

Major General Al-Ka’bi held a meeting 
with the heads of departments and 
branch managers in the presence of 
Brigadier Ali Rashid bin Awash Al-
Yamahi, Director of the Department, 
during which he reviewed the traffic 
indicators and the most important 
strengths and opportunities for im-
provement in performance and pro-
cedures.

At the end of the visit, he praised the 
level of performance, urging the staff 
members to continue excellence and 
innovation in work through adoption 
AI technologies in the field of traffic.

Al Ka’bi was accompanied by Briga-
dier General Hamid Mohammed Al-
Yamahi, Director General of Police 
Operations, Colonel Khaled Abdullah 
Al Wa’ll Al-Dhanhani, Director of the 
Commander-in-Chief’s Offic and a 
number of officers.

The Fujairah Police, represented by 
the Operations Department have 
got the ISO in the Business Con-
tinuity Management System (ISO 
22301: 2012) from the Lloyds Reg-
ister, which is the world's leading 
specialist in auditing, certifying and 
attestation systems according to 
ISO standards.

This big achievement reflects the 
commitment of the Fujairah Police 
to international quality standards 
through application of an effective 
business continuity management 
systems in operations. The systems 
aims to protect the operations from 
risks associated to emergency and 
crisis management. They also seek 
to ensure continuous improvement 
in service delivery to all customers 
pursuant to the highest interna-
tional standards.

Commenting on obtaining the certif-

icate, Maj. Gen. Ahmed bin Ghanim 
Al Ka’bi, Commander-in-Chief of 
the Fujairah Police, said that the 
ISO (22301: 2012) is a pioneering 
achievement by all standards and 
an important addition to the soci-
etal security in general.

Al-Ka’bi continued, "This global 
achievement would not have been 
possible without the unlimited sup-

port and directives of His Highness 
Sheikh Hamad Bin Mohammed Al 
Sharqi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Fujairah, and the 
follow-up of His Highness Sheikh 
Mohammed Bin Hamad Al Sharqi, 
Crown Prince of Fujairah, along with 
the Ministry of Interior’s efforts led 
by Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister 
of Interior."

Fujairah Police get ISO in Business 
continuity management systems

Fujairah Police News

THE POLICE TODAY 88



This came during a visit to the GHQ 
of the Fujairah Police General, 
where he was received by Maj. Gen. 
Mohammed Ahmed bin Ghanem 
Al Kaabi, Commander-in-Chief of 
the Fujairah Police and his deputy 
Brigadier General Mohammed bin 
Naiya Al Tunaiji, along with direc-
tors-general and senior officers. 

During the meeting, the obsta-
cles of communication with police 
patrols and ways to improve and 
strengthen the operational capac-
ity of the communication networks, 
as well as expanding the coverage 
to all police patrols operating in the 
emirate were thrashed out.

Lt General Dahi Khalfan Tamim, ac-
companied by Major General Mo-
hammed Al Kaabi and senior offic-
ers, was briefed him on a practical 
experience through the Operations 
Room of the Fujairah Police General 
Command explaining the steps of 
alerting the police patrol about the 
incident and arrival to the reported 
location.

He was further briefed about a 

report on the most important 
achievements of the Fujairah Po-
lice in the field of security perfor-
mance indicators and the reduction 
of crime rates, as well as the traffic 
accidents at the emirate level.

The report also included the 
achievements in the area of excel-
lence and indicators of registered 
communications through the ap-
plication of the e-police station 
and the number of tip-offs record-
ed through the application com-
pared to the reports recorded di-

rectly through the police stations. 
It showed a high demand by the 
public to use the application and 
reduce the foot space at the police 
stations.

At the end of the visit, Tamim 
praised the efforts of the GHQ of the 
Fujairah Police, which are reflected 
in the performance indicators. 
Meanwhile, Major General Moham-
med Ahmed Al Kaabi, Commander-
in-Chief of Fujairah Police, thanked 
Dhahi Khalfan for his guidance the 
supports the policing system.

HE Lt General Dahi Khalfan Tamim, 
Deputy Chairman of Police and 
Public Security in Dubai, was 
briefed by the police leaders at the 
Ministry of Interior on the traffic 
patrol system, the wireless cover-
age of the police patrol network 
and the needs of the Fujairah area 
to strengthen and develop the 
wireless communication network 
used by the Fujairah Police.

Dahi Khalfan briefed on patrol 
system at Fujairah Police 
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His Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme Council Member and Ruler of Fujairah, has said 
that providing quality services to customers is the real standard of success for government and federal centres, 
while also noting the value of the UAE’s achievements and its efforts to maintain them. 

Sheikh Hamad made this state-
ment while visiting the Traffic and 
Licensing Centre in Fujairah, to 
mark its second consecutive five-
star ranking in the government’s 
service centre standards.

Sheikh Hamad was received by Ma-
jor General Mohammed Ahmed bin 

Ghanim Al Kaabi, Commander-in-
Chief of the Fujairah Police, along 
with senior leaders and officers of 
the Fujairah Police, upon his arrival 
at the centre.

Sheikh Hamad toured the centre 
and was briefed about its work and 
the type of services it offers to cus-

tomers, as well as its smart appli-
cations that facilitate transactions.

 He called on the centre to continue 
improving its work, training its per-
sonnel, and providing the required 
services, in line with the emirate’s 
development.

 His Highness then thanked the 

Hamad Bin Mohamed Al Sharqi 
visits GHQ of Fujairah Police
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centre’s employees for providing 
excellent services and congratulat-
ed them for achieving the highest 
levels of customers satisfaction.

Sheikh Hamad also visited the 
General Command of the Fujairah 
Police and toured its operations 
room, where he was briefed about 
its work and daily tasks. He further 
listened to explanation about work 
of the latest communication devic-
es, the mechanisms of communica-
tion, early alarm systems and crisis 
management.

During the visit, His Highness met 
with a number of senior officers 
and directors of the departments 
at the Fujairah Police, where he lis-
tened to a briefing by a number of 
officers on the development plans 
of the Fujairah Police in line with 
its centennial in 2069. The strategy 
aims at reaching top places at the 
world level in security field, in line 
with the achievements and nation-
al gains achieved by the UAE at all 
levels.

Furthermore, he was briefed on the 

national indicators related to police 
work in the UAE and in the emirate 
of Fujairah, in particular the sense 
of security, the rate of disturbing 
crimes, road deaths and rapid re-
sponse to emergencies and others.

His Highness Sheikh Hamad bin 
Mohammed Al Sharqi congratulat-
ed the Fujairah Police on the great 
achievements achieved in various 
departments on the global, regional 
and national confidence they have 
received during the past 50 years. 

Sheikh Hamad praised the efforts 
of the Fujairah Police’s leadership, 
officers and recruits in the areas 
of training, development, innova-
tion and field work, under the um-
brella of the Ministry of Interior and 
the command of Lt. General Sheikh 
Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Prime Minister and Minister of the 
Interior.

Major General Al Kaabi thanked His 
Highness, the Ruler of Fujairah, and 
praised his support and directives, 
which have helped the develop-
ment of the Fujairah Police.
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MoI’s Smart App provides International Driving 
License Issuance Service 

The Ministry of Interior have launched a smart service to allow the issuance of International Driving Li-
cense, throughout the various issuance process, including filling the application, paying the fees, getting 
the approvals, printing and receiving the international driving license through the Ministry’s smart appli-
cation (MOI UAE). The app was launched by the end of 2018, as part of the ministry’s efforts to continue to 
enhance and expand the scale of services available across the website and mobile applications.

The Ministry of Interior have 
launched a smart service to allow 
the issuance of International Driv-
ing License, throughout the vari-
ous issuance process, including 
filling the application, paying the 
fees, getting the approvals, print-
ing and receiving the international 
driving license through the Minis-
try’s smart application (MOI UAE). 
The app was launched by the end 
of 2018, as part of the ministry’s 
efforts to continue to enhance and 
expand the scale of services avail-
able across the website and mo-

bile applications.

Eng. Hussain Ahmed Al Harthy, Di-
rector General of E-Services and 
Communications at the Ministry 
of Interior and Chairman of Smart 
Services and Artificial Intelligence, 
said: "This service is fully in line 
with the Smart Government's ini-
tiative to provide services to the 
public wherever they are around 
the clock. The UAE vision aspires 
to be one of the world’s best coun-
tries in terms of economic and so-
cial development, achieving high 
quality of life for the citizens and 
residents in a sustainable environ-
ment based on world-class gov-
ernment services."

He continued, “The Ministry of In-
terior is the first in the world to ap-
ply this feature in cooperation with 
the Automobile and Touring Club 
of UAE. This step is in line with the 
Ministry's efforts to align with the 
federal government's strategies 
and achieve the objectives set by 
the Ministry to promote distin-

guished security and safety ser-
vices."

Col. Faisal Mohammed Al 
Shammari, Director of Cor-

porate Governance and 
Member of the Board 
of Smart Services and 

Artificial Intelligence, 
said that the Minis-
try follows the gov-
ernment's vision to 
increase the effec-

tiveness of services to make a par-
adigm leap in how these services 
are provided.

The launch of this service comes 
within the Ministry's systems in 
the second phase of the issuance 
of the International License. The 
international driving allows driv-
ing by law in almost all countries 
around the world. The United Na-
tions Convention on Road Traf-
fic was signed in 1949 and 1968, 
which allows people to drive out-
side their countries. The interna-
tional driving license in order to be 
effective, applicants must be hold-
ing a valid local driving license is-
sued in the United Arab Emirates.

Colonel Faisal Al-Shammari said 
that the Ministry of Interior intends 
to provide the service through 
smart channels that to serve the 
widest possible number of cus-
tomers, thus achieving the vision 
of the government and the wise 
leadership to make the UAE the 
best indicator of happiness for citi-
zens, residents and visitors.

The Ministry also proposed the 
issuance of the IDL at the inter-
national level to the Automobile 
and Touring Club of UAE, which in 
turn submitted the proposal to the 
United Nations for approval.

Mohammed Bin Selim, Chairman 
of the Automobile and Touring Club 
of UAE FIA, said, “The Ministry of 
the Interior provides a genuine 
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E-Police in your Mobile is one of 
the pioneering initiatives that the 
Ministry of Interior has provided 
to customers. This is a pioneering 
step that strengthens the digital 
transformation of the ministry and 
automates the services to become 
a single package on the ministry's 
platform for smart services, and 
following the launching of digi-
tal services in a systematic and 

thoughtful manner, Digital services 
provided through the application of 
the Ministry of its application (moi-
uae)

The Ministry of Interior (MoI) 
launched E-Police in your Mobile 
service, which allows users of its 
smart application MOI UAE to com-
municate with and process trans-
actions related to police stations 
across the UAE in an innovative 

and prompt manner, customers 
can access a set of smart services, 
complete their transactions and 
submit their notifications relat-
ed to Police stations through the 
smart application, wherever they 
may be, regardless their location. 
This ensures the provision of high-
quality services, save time, support 
the modernization process and de-
velop police work.

“E-Police in your Mobile" a systematic follow-up to 
launch intelligent services 

guarantee and protection to the 
UAE community. And its issuance 
of IDL through smart tools is an 
emphasize of the initiatives serv-
ing the UAE to be one of the ad-
vanced countries in the promotion 
of smart transformation."

He explained that the procedures 

for applying for IDL are very simple, 
and once issued, they are valid for 
one year. The IDL is a legal docu-
ment for road traffic authorities 
abroad and evident that the driver 
holds a valid driver's license in the 
country of residence. It will also 
help protect you and your family in 

the event of accidental damage to 
the vehicle because of an accident 
while abroad..

The IDL is a recognized document 
worldwide and is available in 10 
different languages   to help over-
come language barriers.
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Under the patronage of HH Mohamed bin Zayed, 
Sheikh Hazza bin Zayed and Saif Bin Zayed attend 
Graduation Ceremony at Abu Dhabi Police College

HH Sheikh Hazza Bin Zayed said 
during the ceremony, “We are 
proud of this distinguished elite of 
our citizens and we congratulate 
them and their families on their 
graduation and readiness to be 
part of this long-standing institu-
tion. Generations of the best young 
people armed with knowledge have 
always been loyal to their leader-
ship to participate in the develop-
ment and construction process 
and the preservation of security of 
the UAE."

His Highness Sheikh Saif bin 
Zayed Al Nahyan congratulated 

the graduates and urged them to 
set an example for members of the 
society. He also congratulated the 
families of the graduates on grad-
uation and excellence of their sons 
and daughters.

The ceremony was attended by 
Sheikh Thiab bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of the 
Department of Transport in Abu 
Dhabi, Sheikh Nahyan bin Mubarak 
Al Nahyan, Minister of Tolerance, 
Ahmed Jumaa Al Zaabi, Minister of 
Higher Council Affairs in the Minis-
try of Presidential Affairs, Moham-
med bin Saeed Al Badi, Salman Al 

Khalifa, head of the delegation of 
the Kingdom of Bahrain, and Brig. 
Gen. Abdul Aziz bin Abdullah, head 
of the delegation of Saudi Arabia, 
along with a number of the senior 
officials civilians and military per-
sonnel and members of the dip-
lomatic corps accredited to the 
country..

The ceremony was also attended by 
a number of students from Khalifa 
Air College, Rashid bin Saeed Ma-
rine College and the Dubai Police 
Academy and Sharjah.

Under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, Sheikh Isa bin Zayed Al Nahyan, and Sheikh Saif bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior attended the ceremony, hosted by the Police 
College to celebrate the graduation of the 29th batches of male cadets and university graduates, the 13th 
batch of female university graduates and the 6th batch of Masters’ Degrees holders. The ceremony was 
held at the Police College in Abu Dhabi and attended by senior official, officers and dignitaries.

MOI NEWS

THE POLICE TODAY97 THE POLICE TODAY 96



Under the patronage of HH Mohamed bin Zayed, 
Sheikh Hazza bin Zayed and Saif Bin Zayed attend 
Graduation Ceremony at Abu Dhabi Police College

HH Sheikh Hazza Bin Zayed said 
during the ceremony, “We are 
proud of this distinguished elite of 
our citizens and we congratulate 
them and their families on their 
graduation and readiness to be 
part of this long-standing institu-
tion. Generations of the best young 
people armed with knowledge have 
always been loyal to their leader-
ship to participate in the develop-
ment and construction process 
and the preservation of security of 
the UAE."

His Highness Sheikh Saif bin 
Zayed Al Nahyan congratulated 

the graduates and urged them to 
set an example for members of the 
society. He also congratulated the 
families of the graduates on grad-
uation and excellence of their sons 
and daughters.

The ceremony was attended by 
Sheikh Thiab bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of the 
Department of Transport in Abu 
Dhabi, Sheikh Nahyan bin Mubarak 
Al Nahyan, Minister of Tolerance, 
Ahmed Jumaa Al Zaabi, Minister of 
Higher Council Affairs in the Minis-
try of Presidential Affairs, Moham-
med bin Saeed Al Badi, Salman Al 

Khalifa, head of the delegation of 
the Kingdom of Bahrain, and Brig. 
Gen. Abdul Aziz bin Abdullah, head 
of the delegation of Saudi Arabia, 
along with a number of the senior 
officials civilians and military per-
sonnel and members of the dip-
lomatic corps accredited to the 
country..

The ceremony was also attended by 
a number of students from Khalifa 
Air College, Rashid bin Saeed Ma-
rine College and the Dubai Police 
Academy and Sharjah.

Under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, Sheikh Isa bin Zayed Al Nahyan, and Sheikh Saif bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior attended the ceremony, hosted by the Police 
College to celebrate the graduation of the 29th batches of male cadets and university graduates, the 13th 
batch of female university graduates and the 6th batch of Masters’ Degrees holders. The ceremony was 
held at the Police College in Abu Dhabi and attended by senior official, officers and dignitaries.

MOI NEWS

THE POLICE TODAY97 THE POLICE TODAY 96



The Ministry of Interior announced the formation 
of its team for the digital transformation and ar-
tificial intelligence program under the leadership 
of Brigadier General Hussain Ahmed Al Harthy, 
Director General of Electronic Services and Com-
munications, in a step to enhance its leadership 
in the technical fields and benefit from the oppor-
tunities of modern and emerging applications and 
artificial intelligence.

The team consists of a number of MOI experts 
from all sectors of the ministry and its various de-
partments, as well as an executive office charged 
with developing and equipping an integrated 
strategy for digital transformation and artificial 
intelligence, updating the future road map and 
developing the ministry's strategies for the future 
"in coordination with the concerned authorities 
to be compatible, The objectives of the ministry, 
with indicators to measure the performance of 
the axes and the important issues proposed and 
to identify the body responsible for each indicator 
in cooperation and coordination with the govern-
ance department.

MOI forms its team of the digital transformation

The decision also includes the formation of sub-teams 
supported by the general police, sectors and public ad-
ministrations to prepare the necessary studies to as-
sess the current status of operations and services and 
document them and the results of performance indica-
tors to measure the efficiency and effectiveness and ap-
ply the standards and indicators of transformation and 
digital maturity and the strategic, operational and inno-
vative institutional structure and propose solutions, The 
competent authorities in coordination with the owners 
of indicators, each according to its competence.

Lieutenant General Saif Abdullah Al Shaafar, Undersec-
retary of the Ministry of the Interior, recently launched an 
initiative aimed at strengthening the national spirit and 
national loyalty of the Ministry of the Interior and the Police 
Departments nationwide. This was through sending SMSs 
to all staff members under the supervision of the National 
Federal Reserve Service at the Armed Forces. 

The initiative aimed enhancing the sense of security among 
the Ministry's employees and consolidating the values   of 
sacrifice and belongingness to them, as well as promoting 
the concept of good citizenship by linking them to the vision 
of the country and its goals. It further sought to enhance 
the role played by the community in backing the national 
and belonging spirit in the staff members of all sectors. 

Al Shafar launches an initiative enhancing the MoI’s 
staff’s national spirit
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Child Protection Center Hails the Decision of the Mother of
 the Nation to Launch an Anti-Bullying Award

Brigadier Dr. Salah Obeid 
Al Ghoul, Director General 
of Community Protection 
and Crime Prevention at 
the Ministry of Interior 
presided over the first 
meeting for coordinators 
in charge of preparing for 
the Future of Community 
Protection Forum. The 
meeting, which was held 
at the Ministry’s head-
quarters, was attended by 

The Child Protection Center at the 
Ministry of Interior hailed the decision 
of the Her Highness Sheikha Fatima 
Bint Mubarak, President of the Gen-
eral Women's Union, Chairwoman of 
Motherhood and Childhood Supreme 
Council, and Supreme Chairwoman of 
the Family Development Foundation, 
to launch the Motherhood and Child-
hood Supreme Council Anti-Bullying 
Award for schools. 

The Center highlighted the importance 
of launching the Supreme Council for 
Motherhood and Childhood Award for 
Protection from Bullying in Schools.

The award was launched, per the di-
rectives of H.H. Sheikha Fatima bint 
Mubarak, Chairwoman of the Gen-
eral Women's Union, President of the 
Supreme Council for Motherhood 
and Childhood, and Supreme Chair-
woman of the Family Development 
Foundation, confirming Her Highness' 
awareness of the issue of bullying in 
schools and her care for children and 
students, as well as her desire to re-

Ministry of Interior Discuss Future of Community 
Protection

representatives of government and private entities and several Ministry of 
Interior’s officers.

move any obstacles facing their academic attainment and ensure their regular 
school attendance, she added.

In a statement, the Centre said that the Supreme Council for Motherhood and 
Childhood launched the 'Experimental Programme for Protection from Bullying 
in Schools', and adopted it in some 64 schools, in cooperation with the Ministry 
of Education, the Department of Education and Knowledge, and the United Na-
tions International Children's Emergency Fund, UNICEF.

It added the step would raise awareness about bullying in schools, in light of 
the negative effects of this behaviour, while noting that the ministry aims to 
create a peaceful academic environment in schools.

The Centre further noted that the UAE’s leadership supports students, to en-
able them to achieve academic success and dedicate their time to science, 
which will benefit all members of the community.
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H.H. Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior, headed 
the UAE delegation that participated in the meetings of the 36th edition of the Arab Interior Ministers 
Council, which were held at the headquarters of the council’s General Secretariat in Tunisia, under the 
patronage of Beji Caid Essebsi, President of Tunisia.

The meetings were attended by min-
isters of interior of Arab countries 
and high-level security delegations, 
as well as representatives of the 
Arab League, the Arab Maghreb Un-
ion, the Gulf Cooperation Council, 
GCC, the Arab Red Crescent and Red 
Cross Organisation, the International 
Criminal Police Organisation, INTER-
POL, the International Civil Defence 
Organisation, the United Nations Of-
fice of Counter-Terrorism, the United 

Nations Office on Drugs and Crime, 
the Middle East and North Africa 
Counter-Terrorism Project, the Naif 
Arab University for Security Sci-
ences, and the Arab Police Sporting 
Federation.

The council’s 36th edition began 
with a speech by Hichem Fourati, 
Minister of Interior of Tunisia, which 
was followed by speeches by Prince 
Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin 

Abdulaziz Al Saud, Saudi Minister of 
Interior and Honorary Chairman of 
the Arab Interior Ministers Council, 
Ahmed Aboul Gheit, Secretary-Gen-
eral of the Arab League, and Dr. Mo-
hammed bin Ali Kouman, Secretary-
General of the Council.

The council reviewed several issues 
on its agenda, including a report by 
Dr. Kouman on the work of its gen-
eral secretariat between its 35th 

Saif bin Zayed heads UAE delegation in 
meetings of 36th Arab Interior Ministers 

Council in Tunisia

THE POLICE TODAY101

Saif bin Zayed 
visits IDEX 2019 on its first day

H.H. Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, 

Deputy Prime Minister and Minister of the Interior, 

has visited the halls of the International Defence 

Exhibition, IDEX 2019, which kicked off today in 

the nation's capital, Abu Dhabi.

His Highness was briefed on the latest develop-

ments and technologies related to military and 

defence fields, and exchanged talks with IDEX 

participants on the latest artificial intelligence 

technologies and simulation systems available in 

the defence sector.

He also spoke with the exhibitors about the most 

advanced products, techniques, mechanisms and equipment of modern and advanced technology in the exhibition. It 

showcased the latest military technology, which now relies on artificial intelligence techniques, simulation systems and 

advanced technologies to store and analyze information.

and 36th editions, and a report by the 
Chairman of Naif Arab University for 
Security Sciences about the univer-
sity’s work between the same period.

The council’s agenda also included 
discussing the draft of the ninth 
phased plan to implement the Arab 
strategy to combat the illegal use of 
drugs and psychotropic substances, 
and the draft of the eight phased plan 
to carry out the Arab strategy to com-
bat terrorism, as well as the draft of 
the fifth phased plan to implement 
the Arab strategy for civil protection 
and civil defence.

The council also discussed the rec-
ommendations issued from 2018 
conferences and meetings which 
were held by its General Secretariat, 
and the outcomes of joint meetings 
between Arab and international au-
thorities during 2018, as well as other 
key issues.
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Mohamed Bin Hamad Al Sharqi 
Youth are the protectors of the nation’s 
achievements and the builders of its future

HH Sheikh Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Crown Prince Fujairah, said: “Youth are the 
protectors of the nation’s achievements and the builders of its future, and empowering them opens new 
horizons towards brighter future to make new achievements for their country."

He continued, “Investment 
in developing youths’ skills 
and their capacities is a 
path to ensure further de-
velopment and reach our 
aspirations and the hopes 
of our leadership and our 
people to forge ahead to-
wards the best in the world."

He added, “The interest and 
care of youth is one of the 
foundations of the UAE. It is 
an approach followed by the 
wise leadership reflects its 
firm belief in their role and 
confidence in their abilities 
to continue the develop-
ment through optimal re-
cruitment of their creativity 
and creative ideas to create 
a bright and more prosper-
ous future for our society 
and our future generations."

HH Sheikh Hamad bin Mo-
hammed Al Sharqi, Member 
of the Supreme Council and 
Ruler of Fujairah, expressed 
his keenness to establish 
the right environment for 
youth.

This came on the announce-
ment of the formation of the 
third session of the Fujairah 
Youth Council, which com-
prises seven members. 
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"Under the leadership of President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the UAE is forging 
ahead with underpinning the pillars of comprehensive and sustainable development at the economic, 
social, political and cultural levels," His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces said.

Mohamed Bin Zayed 
UAE led by Khalifa forgies ahead with 
pillars of the comprehensive development

He also noted that aspiring for pro-
gress and prosperity is the right of all 
countries that boast strong will and 
determination, best utilise science 
and knowledge and invest in the un-
limited potential of their people.

This came during a ceremony in 
which the new members of the Abu 
Dhabi Executive Council have been 
sworn in before His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Dep-
uty Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces.

Attending the swearing-in ceremony 
were H.H. Sheikh Hazza bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Chairman of Abu 
Dhabi Executive Council, H.H. Khalid 
bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Major General Faris Khalaf Al Maz-
rouei, Commander-in-Chief of the 
Abu Dhabi Police and Sara Awad Issa 
Musallam, Chairperson of the De-
partment of Education and Knowl-
edge.

H.H. Sheikh Mohamed congratulated 
the new members on the trust placed 
in their capabilities by the country's 
leadership and wished them success 
and teamwork spirit in their endeav-
ours to achieve the aspired national 
developmental objectives.

Sheikh Mohamed extended thanks to 
the former members of the council for 
the efforts they had made to drive the 
growth of the Emirate of Abu Dhabi.

The Abu Dhabi Crown Prince af-
firmed the continued development 
of governmental work across the 
emirate, and consolidation of institu-
tional values based on distinguished 
performance, innovation, creativity, 
elasticity and teamwork spirit.

"We are seeking to secure a para-
digm shift at the governmental work 
and service levels provided by vari-

ous departments in order to drive 
growth and elevate our nation to 
advanced rankings across various 
developmental and competiveness 
indices," he added.

A group photo was taken for H.H. 
Sheikh Mohamed along with the new 
members of the Abu Dhabi Executive 
Council.
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H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme Council Member and Ruler of Fujairah, who is 
heading the UAE delegation at the Arab-European Summit in Sharm El Sheikh, said that the UAE is the 
model of an optimistic future based on tolerance and coexistence, and is constantly providing security, 
stability, progressiveness and growth.

Fujairah Ruler
UAE a model of optimistic future based on 
tolerance, coexistence

Sheikh Hamad conveyed the greetings of 
President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan while appreciat-
ing the efforts of Abdel Fattah el-Sisi, 
President of Egypt, to hold the first Arab-
European Summit, which aims to discuss 
the relations between Arab and European 
countries, to elevate them beyond coor-
dination and harmony and face common 
challenges.

Sheikh Hamad highlighted the visit 
of Pope Francis, head of the Catholic 
Church, to the UAE, and his recent meet-
ing with Dr. Ahmed Al Tayeb, Grand Imam 
of Al Azhar, in Abu Dhabi, which was a 
historic occasion that aimed to promote 
tolerance, understand religious conver-
sation and cultural coexistence, to create 
a better future for humanity, free from ex-
tremism and terrorism.

"The UAE has strong economic and trade 
relations with the European Union, EU, 
countries, and there is considerable in-
vestment between the two sides in all 
sectors. But we can see that there are fur-
ther opportunities and successful experi-
ences," he said.

Sheikh Hamad pointed out that their 
most serious challenge is the spread of 
extremism and terrorism, which still exist 
despite the victories against those organ-
isations while pointing out that confron-
tations on all fronts should be continued 
until all their resources are exhausted. 
"We affirm our condemnation of all acts 
of terrorism, regardless of their source 
and justification. We appreciate the ef-
forts of the EU and its member states to 
fight terrorism," he added.

Sheikh Hamad also called for the rec-
lamation of the three Emirati islands, 
Greater Tunb, Lesser Tunb and Abu Musa, 
which are occupied by Iran, as well as for 
resolving this dispute with Iran by peace-
ful means, through direct negotiations or 
the International Court of Justice.

He then reviewed the Yemeni crisis and 
highlighted the intransigence of the 
Houthi militias and their ongoing viola-
tions, which have undermined the efforts 
to reach a solution, as well as the Gulf Ini-
tiative and its executive mechanisms, the 
outcomes of the comprehensive national 
dialogue and relevant UN Security Coun-
cil resolutions, most notably Resolution 
2216.

Sheikh Hamad affirmed that the Saudi-
led Arab Coalition in Yemen has confirmed 
that the only way to solve the Yemeni cri-
sis is to reach a political solution through 
the UN while pointing out that the Middle 
East Peace Process has reached a critical 
stage, which requires greater efforts to 
resolve the issue.

Sheikh Hamad also highlighted the im-
portance of respecting the special status 
of the city of Jerusalem and rejecting any 
unilateral measures regarding its legal 
status. He also valued the EU’s support 
for the Arab position on Jerusalem.

Sheikh Hamad stressed the importance 
of effective Arab participation in the in-
ternational efforts to reach a political so-
lution to the Syrian crisis, according to the 
Geneva Declaration and under the frame-
work of UN Security Council Resolution 
2254, as well as the need to preserve 
Syria's territorial integrity.

He also mentioned the UAE’s efforts to 
end the Libyan crisis and its support for 
the UN’s plan to reach a political process, 
which will secure the unity of the Libyan 
people and help the country escape its 
current crisis.

"We hope that this summit will be a start-
ing point for strengthening the economic, 
technical, cultural and scientific coop-
eration between all Arab countries and 
EU member states, as well as for forging 
partnerships between the two sides, to 
create more harmonious ties and estab-
lish lasting strategic relations," he said in 
conclusion.
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His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, embodies in every 
step a meaning of tolerance and hu-
manity. His Highness stressed that 
the UAE is keen to create a climate 
through which it supports any se-
rious dialogue that contributes to 
the promotion of peace around the 
world. In addition, strengthening the 
spirit of love and tolerance among 
the peoples in order to ensure hap-
piness and stability to all. Tolerance 
means the peaceful coexistence and 
acceptance of difference that must 
not impede the fulfillment of the hu-
man ambitions, Sheikh Mohammed 
added.

During the opening ceremony of the 
World Tolerance Summit that was 
organised by the International In-
stitute for Tolerance, a subsidiary of 
the Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum Global Initiatives, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum affirmed that the UAE 
is keen to provide a platform for pro-
ductive discussions on enhancing 
peace and tolerance between na-
tions. He also asserted that the UAE 
seeks to serve as a bridge between 
cultures and promote peaceful co-
existence with the aim of ensuring 
happiness, stability and prosperity. 

Held under the theme ‘Prospering 
from Pluralism: Embracing Diversity 
through Innovation and Collabora-
tion’, the Summit brought together 
over 2,000 ministers and government 

leaders from around the world.

"We in the UAE aim to create a model 
for tolerance and positive coexist-
ence and be a catalyst for building 
greater understanding between cul-
tures. We will continue to contribute 
towards promoting global dialogue 
and goodwill between people of dif-
ferent nations, cultures and back-
grounds," Sheikh Mohammed said.

Sheikh Mohammed said: "We have 
learned much from Zayed’s values 
and ideals, the most important of 

which is tolerance. The UAE accepts 
people from all backgrounds, and 
they all live happily and work togeth-
er to build a better future."

 “Everyone in our country lives and 
works with no differences between 
citizens and residents ... Everyone 
works to build the future in the one 
team spirit. Tolerance is not just a 
slogan, but also a way of life. We 
spare no effort to provide happiness 
factors for all with full pride and ap-
preciation to each sincere contribu-

Tolerance is an aspect of the UAE 
civilization 
The Year of Tolerance is another aspect of progress, civilization and prosperity in the UAE and another 
title of the leadership that seeks to realize happiness to the people. This is always possible when 
Mohammed Bin Rashid is the symbol of humanity and a proponent of the civilization.
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tion to building a bright future for 
our nation, our region and the world." 
Sheikh Mohammed said. 

His Highness added: "Tolerance is a 
force that drives the community for-
ward. We teach our youth to welcome 
and respect diversity. The strong 
man is the one that is more capable 
of accepting diversity and disagree-
ments."

“Personally, I believe that tolerance 
is a human right. I believe that it is 
a means of cultural development ... 
I believe that tolerant peoples are 
global human beings worthy of lead-
ership. Perhaps our region today is 
the most in need for tolerance at all 
levels." He added. 

How a noble leader congratulat-
ing his people on the National Day 
through a voice message that thrilled 
the entire people of the UAE and 
doubled joy and pleasure, as well as 
stirring the feelings of loyalty and be-
longing to the homeland and the wise 
leadership.

When the child Salama Al Qahtani, 
saw her family members jumping of 
joy after receiving a congratulation 
call, she could not hold on and burst 
out crying, because she did not re-
ceive a call. However, within 24 hours 
after the call, Salama, four and a half 
years, was surprised by an invitation 
to meet His Highness. She returned 
home with great feelings of joy, es-
pecially after being honored by His 
Highness a necklace, and a bunch of 
gifts.

Salama expressed spontaneously 
her love the appreciation to His High-
ness thanking him for his affection. 
She said, “I visited papa Mohammed 
bin Rashid, sat with him and he gave 
me gifts. I love papa Mohammad," 

Bakhitah Al-Qahtani, Salama's 
mother, said: "After I finished the tel-
ephone congratulations call from HH 

Sheikh Mohammed bin Rashid that 
overwhelmingly thrilled us, we ex-
pressed this in front of Salama, who 
astonished us by her"

She continued “I thought she is a 
child and does not understand the 
situation, but I was surprised by her 
words interrupted by her tears won-
dering innocently about the reason 
for receiving a phone call like us. 
I filmed her while saying that and 
posted the video on social media. We 
then were surprised by a call from 
the office of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid, informing 
us that His Highness will meet Sala-
mah. I was amazed when I heard 
that, while Salamah danced joyfully, 
and remained repeating, "I love papa 
Mohammed".

Consolation

During tragic events, His Highness 
is quick to express his condolences. 
He prays to Allah Almighty to bestow 
patience and solace upon the citi-
zens. For example, when HH Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister, 
Ruler of Dubai and and HH Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Dep-
uty Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, condoled a family of 
the seven children who were killed in 
a fire in their home in Fujairah.

In addition, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid, directed the 
civil defense departments nation-
wide to urgently install fire protec-
tion systems, connected with the civil 
defense directly in all houses of citi-
zens, pointing out that the govern-
ment will bear the cost of these sys-
tems, for those who can not provide.

His Highness said on Twitter “We 
were surprised by the death of seven 
of our children in a house fire, our 
condolences to the people of the 
UAE in the death of Shawq, Khalifa, 

Ahmed, Ali, Sheikh, Sarah and Samia 
children of Saeed Al-Siraidi."

The Ministry of the Interior instantly 
launched a new, fully integrated 
wireless home-based early warning 
system for home-based fire alarms. 
The system is based on a range of 
sophisticated smart technologies to 
provide 24-hour housekeeping with-
in a warning system. fire and emer-
gency cases.

The system connects homes to the 
control center of the General Depart-
ment of Civil Defense - Ministry of the 
Interior. The initiative translates gov-
ernment plans to provide the highest 
levels of safety throughout the UAE 
within the vision of the UAE 2021 to 
be one of the safest countries in the 
world.

People’s care 

His Highness’s care is not limited 
to the Emirati people, but extends 
to the residents and visitors of the 
country, as well as the peoples of the 
Arab world and the world at large. 
The Mohammed bin Rashid Humani-
tarian Foundation during the Year of 
Zayed carried out 20 humanitarian 
development initiatives, including 
259 projects in more than 65 coun-
tries worldwide, benefiting about 
750,000 families with a total value of 
Dhs108.5 million.

His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, also ordered to 
provide emergency humanitarian 
aid for those affected by the strong 
floods that hit parts of Jordan. 2018 
with the beginning of winter. 

Furthermore, HIS Highness re-
sponded to an appeal of a Russian 
woman whose mother died in Dubai 
and he paid the hospital charges of 
$ 230,000, in addition to providing 
flight tickets to her family to home-
land.
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Arab world and the world at large. 
The Mohammed bin Rashid Humani-
tarian Foundation during the Year of 
Zayed carried out 20 humanitarian 
development initiatives, including 
259 projects in more than 65 coun-
tries worldwide, benefiting about 
750,000 families with a total value of 
Dhs108.5 million.

His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, also ordered to 
provide emergency humanitarian 
aid for those affected by the strong 
floods that hit parts of Jordan. 2018 
with the beginning of winter. 

Furthermore, HIS Highness re-
sponded to an appeal of a Russian 
woman whose mother died in Dubai 
and he paid the hospital charges of 
$ 230,000, in addition to providing 
flight tickets to her family to home-
land.
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President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, has declared 2019 as the 'Year of Tolerance', 
highlighting the UAE as a global capital for tolerance, via its various legislative and policy-oriented goals 
to enhance the role of the country in instilling the values of co-existence and peace in local, regional and 
international communities.

His Highness said that the Year of 
Tolerance is an extension of the 
Year of Zayed, as it upholds the 
values of tolerance and co-exist-
ence that the late Sheikh Zayed 
bin Sultan established among the 
people of the UAE. "Instilling val-
ues of tolerance carries on Sheikh 
Zayed's legacy and teachings," 
Sheikh Khalifa bin Zayed af-
firmed, adding that it is one of the 
most important attributes that 
we can impact on our people and 
the global community to ensure 
the safety, stability and happi-
ness of peoples across the world.

The Year of Tolerance will focus on 
five main pillars. First, to deepen 
the values of tolerance and co-ex-
istence among cultures and peo-
ples by concentrating on teaching 
the youth on the values of toler-
ance.

The second pillar seeks to solidify 
the UAE as the global capital for 
tolerance, via a series of initia-
tives and projects specialised in-
tolerance and dialogue between 
various cultures and civilisations. 
Third, enacting multiple cultural 
programmes and contributions to 
build tolerant communities.

As for the fourth pillar, a focus on 
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legislative and policy-oriented 
objectives that contribute man-
dating cultural and religious tol-
erance, via dialogue. Lastly, the 
fifth pillar will focus on promot-
ing tolerance and co-existence 
via targeted media initiatives and 
projects.

His Highness, the UAE President, 
affirmed that declaring 2019 as 
the Year of Tolerance reflects the 
approach adopted by the UAE 
since its establishment, to be 
a bridge of communication be-
tween the peoples of world, and 
their various cultures, in an open 
and respectful environment, that 
rejects extremism, and empha-
sises acceptance of the other. 
Sheikh Khalifa bin Zayed noted 
the critical role the UAE plays in 
building global tolerant societies, 
adding that the country has for 
decades "carried a global mes-
sage" for tolerance and cohesion.

President Sheikh Khalifa went on 
to say, "We look forward to further 
contributing towards building so-
cieties that believe in the values 
of tolerance, cohesion and dia-
logue, and establishing concrete 
models improving tolerance and 
co-existence both regionally and 
internationally."

"Here in the UAE," Sheikh Khalifa 
concluded, "the Year of Tolerance 
will be celebrated as a national 
effort towards further advancing 
a decades-long dream of creat-
ing a tolerant and cohesive socie-
ty, open to peoples of varying cul-
tures and religions from around 
the world. The UAE and Tolerance 
go hand-in-hand."

For his part, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Min-

ister and Ruler of Dubai, said, 
"We want government policies 
that further consolidate toler-
ance and a deep sense of com-
munity, and to spread these val-
ues among our youth and future 
generations."

His Highness called for making 
the Year of Tolerance a year of 
achievements, filled with pro-
grammes and projects that re-
flect the importance of the val-
ues of tolerance, especially in the 
Arab world, the birthplace of reli-
gions and cultures.

"The UAE must lead the way for 
intellectual, cultural and media 
initiatives that further consoli-
date the values tolerance and co-
existence, opening up to cultures 
of the region and the world as a 
whole," he said.

Commenting on the announce-
ment, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, stressed 
that nations built on values of 
tolerance, love and respect are 
those that can achieve lasting 
peace, security and stability on 
their development journeys.

"The UAE is a place of tolerance, 
co-existence and openness to 
other cultures," Sheikh Moham-
ed bin Zayed affirmed, adding 
that tolerance, pluralism, and so-
cietal integration are among the 
most important indicators of a 
country's development.

He noted that the Founding Fa-
ther, the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, established 
the UAE as a global model for tol-
erance, co-existence and cooper-
ation, and was keen to inculcate 

these values among his people, 
who to this day, continue to em-
body their meanings in every way 
both within the UAE and beyond.

In July 2015, His Highness Sheikh 
Khalifa issued Federal Decree 
Law No. 02 of 2015 on Combating 
Discrimination and Hatred, which 
aims to protect everyone in the 
UAE, via a solid legislative ground 
for the environment of tolerance, 
co-existence and acceptance. 
The law aims to fight discrimina-
tion against individuals or groups 
based on religion, caste, doctrine, 
race, colour or ethnic origin.

Also, in 2016, the UAE Cabinet 
introduced the first post of the 
Minister of State for Tolerance. In 
the same year, the UAE Cabinet 
launched the National Tolerance 
Programme, to boost the values 
of tolerance and co-existence 
and to reject attitudes of dis-
crimination and hatred. The UAE 
also established various centres 
to counter extremism, including 
the International Institute for Tol-
erance, the Hedayah Centre, and 
Sawab Centre.

The country was also recognised 
for its initiatives and programmes 
to advance tolerance and to 
counter terrorism and extremism 
in global indices. In 2016, the UAE 
ranked first regionally and third 
globally in the Tolerance Index of 
the 2016 Yearbook issued by the 
International Institute for Man-
agement Development, IMD, in 
Switzerland.
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President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, has declared 2019 as the 'Year of Tolerance', 
highlighting the UAE as a global capital for tolerance, via its various legislative and policy-oriented goals 
to enhance the role of the country in instilling the values of co-existence and peace in local, regional and 
international communities.

His Highness said that the Year of 
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Sheikh Khalifa bin Zayed af-
firmed, adding that it is one of the 
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we can impact on our people and 
the global community to ensure 
the safety, stability and happi-
ness of peoples across the world.

The Year of Tolerance will focus on 
five main pillars. First, to deepen 
the values of tolerance and co-ex-
istence among cultures and peo-
ples by concentrating on teaching 
the youth on the values of toler-
ance.

The second pillar seeks to solidify 
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adding that the country has for 
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"Here in the UAE," Sheikh Khalifa 
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that further consolidate toler-
ance and a deep sense of com-
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ues among our youth and future 
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His Highness called for making 
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grammes and projects that re-
flect the importance of the val-
ues of tolerance, especially in the 
Arab world, the birthplace of reli-
gions and cultures.

"The UAE must lead the way for 
intellectual, cultural and media 
initiatives that further consoli-
date the values tolerance and co-
existence, opening up to cultures 
of the region and the world as a 
whole," he said.

Commenting on the announce-
ment, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, stressed 
that nations built on values of 
tolerance, love and respect are 
those that can achieve lasting 
peace, security and stability on 
their development journeys.

"The UAE is a place of tolerance, 
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other cultures," Sheikh Moham-
ed bin Zayed affirmed, adding 
that tolerance, pluralism, and so-
cietal integration are among the 
most important indicators of a 
country's development.

He noted that the Founding Fa-
ther, the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, established 
the UAE as a global model for tol-
erance, co-existence and cooper-
ation, and was keen to inculcate 

these values among his people, 
who to this day, continue to em-
body their meanings in every way 
both within the UAE and beyond.

In July 2015, His Highness Sheikh 
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Law No. 02 of 2015 on Combating 
Discrimination and Hatred, which 
aims to protect everyone in the 
UAE, via a solid legislative ground 
for the environment of tolerance, 
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The law aims to fight discrimina-
tion against individuals or groups 
based on religion, caste, doctrine, 
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Also, in 2016, the UAE Cabinet 
introduced the first post of the 
Minister of State for Tolerance. In 
the same year, the UAE Cabinet 
launched the National Tolerance 
Programme, to boost the values 
of tolerance and co-existence 
and to reject attitudes of dis-
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