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�أ�شبحت جتربة دول��ة �لإم ��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف جم��ال متكني �مل��ر�أة من��وذج�اً عاملياً
ر�ئد�ً ،كما �ألهمت �شد�رة �بنة �لإمار�ت يف �ملبادر�ت و�مل�شاركات �لعربية و�خلليجية و�لعاملية
كثري�ً من �لن�شاء حول �لعامل ،و�شجعتهن على �لتغيري و�لتقدم و��شتثمار �لفر�ص ،ويعود
هذ� �لنجاح و�لتميز لأننا يف دولة عظيمة ل يوجد م�شتحيل يف قامو�ص قيادتها �لر�شيدة،
�لأمر �لذي دفع �ملر�أة �لإمار�تية نحو حتقيق �إجناز�ت نوعية مُبهرة يف كثري من �ملجالت،
ومكنها من ت�شدر �مل�شوؤولية يف مو�قع �لعمل �لوطني جميعها بكل ثقة و�قتد�ر ،مت�شلحة
باملهار�ت �لقيادية و�لت�شامح و�لعطاء و�لتفاين �لد�ئم يف خدمة �لوطن و�ملجتمع ،و�ل�شعي
�إىل �لتطوير يف �شتى �ملجالت ،حيث ��شتطاعت �بنة �لإمار�ت �إثبات ذ�تها ،وتخطي �لتحديات
برب�عة ،كما لعبت دور�ً فاع ً
ال يف ت�شدر �لدولة يف موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية ،وجنحت يف
حتقيق �لعديد من �ملكا�شب وق�ش�ص �لنجاح ،مر�شخة بذلك مكانتها �أيقونة للتميز و�لإبد�ع.
وحتظى �بنة �لإم��ار�ت بدعم كامل من قيادتنا �لر�شيدة ومن كل فئات �ملجتمع ،وهذ� ما
�أ�شهم يف تطور طبيعة �لدور �لذي توؤديه يف جمتمعها و�ملجتمعات �لأخرى ب�شكل م�شتمر،
ومعلمنا يف ذلك �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ،طيب �هلل ثر�ه� ،لذي كان د�ئماً
يردد مقولة�« :إن �ملر�أة لها �لأهمية �لكربى يف بناء �ملجتمع ،وبدونها ل ميكن لأمة �أن تنجح
يف م�شريتها»� ،إ�شافة �إىل �أن قيادتنا �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد
�آل نهيان رئي�ص �لدولة ،حفظه �هلل ،و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل ،و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ،و�إخو�نهم �أ�شحاب
�ل�شمو حكام �لإمار�ت قد �تخذو� �لقر�ر�ت �لتي تعطي �ملر�أة كل ما ت�شتحق من رعاية و�هتمام،
وجتعلها �شريكاً �أ�شا�شياً يف عملية �لتنمية �لوطنية ،وهذ� ما جعل دولتنا �ليوم تتمتع باأعلى
�لن�شب فيما يتعلق بتمثيل �ملر�أة يف �حلكومة ويف �ملنطقة ،ومن بني �أعلى �لن�شب عاملياً.
لقد كر�شت �لقيادة �لر�شيدة يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة جهودها لدعم م�شرية
متكني �ملر�أة ،وحر�شت على حماية حقوقها وم�شاحلها ،وجعلها هدفاً ��شرت�تيجياً ،وها هي
مت�شي بعزم كبري نحو �شناعة م�شتقبل م�شرق ملجتمعنا ،مرتكزة على منظومة ��شت�شر�ف
وتطوير ،غري تقليدية وم�شتلهمة من مقولة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل�" ،مل�شتحيل لي�ص يف
قامو�شنا ،ولي�ص جزء� من تفكرينا ،ولن يكون جزء� من م�شتقبلنا".
العدد  15اغ�سط�س 2015
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�سموه �سهد حفل تخريج الدفعة الـ 27من الطلبة املر�سحني
Mمدان بن حممد :فخور بامل�ستـوى املتطور
اdذي بلغته االأcاOمييةh ,اdقوى االأمنية
يف dhOتنـا حمل Kقة قياJOنا Thسعبنا

�سهد�سموال�سيخحمدانبنحممدبنرا�سداآلمكتوم�يلعهددبي،حفلتخريجالدفعةال�سابعة�الع�سرينمنالطلبةاملر�سحني
يف اأكادميية �سرطة دبي� .قال �سموه عرب «تويرت»�« :سهدت حفل تخريج دفعة جديدة من الطلبة املر�سحني يف اأكادميية �سرطة
دبي ..فخور بامل�ستوى املتطور الذي بلغته الأكادميية يف تخريج كوادر جديدة تتمتع مب�ستوى كبري من الكفاءة»� .اأ�ساف �سموه:
«�سرطة دبي �خمتلف القوى الأمنية يف د�لتنا هي حمل ثقة قيادتنا ��سعبنا ..ن�ساأل اهلل لهم التوفيق للحفاظ على جعل دبي
�الإمارات منارة لالأمن �الأمان».
�ح�سر احلفل  -الذي جرى يف قاعة اآرينا يف «�سيتي ��ك» يف دبي � -سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات� ،معايل حممد اإبراهيم ال�سيباين مدير عام ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي،
�الفريق �سيف ال�سعفار �كيل �زارة الداخلية� ،معايل الفريق �ساحي خلفان نائب رئي�س ال�سرطة �الأمن العام بدبي� ،معايل
القائد العام ل�سرطة دبي اللواء عبداهلل خليفة املري� ،امل�ست�سار ع�سام عي�سى احلميدان النائب العام لإمارة دبي� ،اللواء حممد
اأحمد املري مدير عام الإدارة العامة لالإقامة ��سوؤ�ن الأجانب يف دبي� ،اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�ساعد
القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية �التدريب ،اإىل جانب عدد من كبار ال�سباط �امل�سوؤ�لني �ال�سيوف من عدد من الد�ل ال�سقيقة
�امللحقني الع�سكريني يف �سفارات الد�ل ال�سقيقة �ال�سديقة يف الد�لة �اأ�لياء اأمور اخلريجني.
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ك ّرم �سموه اأ�ائل الدفعة ال�ستة �دعاهم اإىل موا�سلة التح�سيل العلمي �التدريب.
الأكادميية نالت جائزة اأف�سل بيئة عمل ��سعادة يف العام املا�سي على م�ستوى العامل.
انطالق ع�سرة م�سارات تخ�س�سية يف بكالوريو�س العلوم الأمنية �اجلنائية.
��شتهل �حلفل بال�شالم �لوطني ،ثم ��شتعر��ص
ط��اب��ور �خل��ري�ج��ني م��ن �أم ��ام �شمو ر�ع��ي �حلفل،
�لذي قام بالتفتي�ص على طابور �خلريجني بعدها
�ألقى �لعميد �لدكتور غيث غامن �ل�شويدي مدير
�أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة دب ��ي ك�ل�م��ة يف �مل�ن��ا��ش�ب��ة �أ� �ش��ار
فيها �إىل ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة يف بر�مج
�لأكادميية ،و�مل�شاقات �لدر��شية وح�شولها على
مو�فقة مفو�شية �لعتماد �لأك��ادمي��ي يف وز�رة
�لرتبية و�لتعليم ،على �ن�ط��الق ع�شرة م�شار�ت
ت�خ���ش���ش�ي��ة يف ب �ك��ال��وري��و���ص �ل �ع �ل��وم �لأم �ن �ي��ة
و�جلنائية ،وح�شول �لأكادميية على جائزة �أف�شل
بيئة عمل و�شعادة يف �لعام �ملن�شرم على م�شتوى
�لعامل.
وك ّرم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل
مكتوم �أو�ئ��ل �لدفعة �ل�شتة وهناأهم على تفوقهم
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ودعاهم �إىل مو��شلة �لتح�شيل �لعلمي و�لتدريب،
و�كت�شاب �خلربة و�ملعرفة �لتي تعينهم على حت ّمل
م�شوؤولياتهم �لقيادية و�لعملية م�شتقب ً
ال.
وجرى يف ختام �حلفل ت�شليم وت�شلم �لعلم من
�لدفعة �ل� � 27إىل �لدفعة �ل� 28م�شحوباً بالق�شم،
وه�ت��ف �خل��ري �ج��ون ق�ب��ل �ن���ش��ر�ف�ه��م م��ن م�ي��د�ن
�لح�ت�ف��ال ب�ح�ي��اة ��ش��اح��ب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة
ب��ن ز�ي��د �آل نهيان رئي�ص �ل��دول��ة «حفظه �هلل»،
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم
دبي «رعاه �هلل».
�سهادات التخريج
و�ش ّلم معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دب��ي �للو�ء
عبد �هلل خليفة �مل��ري�� ،ش�ه��اد�ت �لتخرج للدفعة

�ل�شابعة و�لع�شرين من �لطلبة �ملر�شحني وطلبة
�ل��در���ش��ات �لعليا� ،ل��ذي��ن �حتفلت بهم �أكادميية
�شرطة دبي برعاية وح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دب��ي ،يف
قاعة "كوكاكول �أرينا" بال�شيتي ووك.
و� �ش �ل��م م� �ع ��ايل �ل �ق ��ائ ��د �ل� �ع ��ام ل �� �ش��رط��ة دب��ي
�ل�شهاد�ت ،ير�فقه �شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور
حم �م��د �أح �م��د ب��ن ف �ه��د ،م���ش��اع��د �ل �ق��ائ��د �ل �ع��ام
ل�شوؤون �لأكادميية و�لتدريب ،و�لعميد �لدكتور
غ�ي��ث غ ��امن �ل �� �ش��وي��دي م��دي��ر �أك��ادمي �ي��ة �شرطة
دب ��ي ،ونائبه �لعميد �لأ�شتاذ �لدكتور حممد بطي
�ل�شام�شي ،وبح�شور عدد من �لقياد�ت �ل�شرطية
يف �لدولة وبع�ص �لدول �لعربية �ل�شقيقة وجمع
من ذوي و�أولياء طلبة �لدفعة �ل�شابعة و�لع�شرين،
�حل��ا��ش�ل��ني ع�ل��ى درج ��ة �ل�ل�ي���ش��ان����ص يف �ل�ق��ان��ون

وعلوم �ل�شرطة ،وطلبة بر�مج �ل��در���ش��ات �لعليا
من �حلا�شلني على درجتي �ملاج�شتري و�لدكتور�ه.
تهنئة
وهناأ معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دب��ي رئي�ص
جمل�ص �إد�رة �أك��ادمي�ي��ة �شرطة دب��ي �ل �ل��و�ء عبد
�هلل خليفة �مل ��ري� ،خل��ري�ج��ني و�أول �ي��اء �أم��وره��م
بتخريج كوكبة جديدة من رج��ال �مل�شتقبل ممن
ي �ح �م �ل��ون �لأم ��ان ��ة ل� �ش �ت �ك �م��ال م �� �ش��رية �ل��وط��ن
و�ل�شهر على �أم�ن��ه و�شالمته ،متمنياً لهم دو�م
�ل �ت �ق��دم و�ل �ن �ج��اح يف خ��دم��ة وط �ن �ه��م وحت�ق�ي��ق
ت��وج�ه��ات ق�ي��ادت�ن��ا �ل��ر��ش�ي��دة م��ع دخ��ول�ن��ا �ل�ع��ام
�جل ��دي ��د ،ع ��ام �ل� �ش �ت �ع��د�د ل�ل�خ�م���ش��ني ع��ام �اً
�لقادمة .و�أكد معاليه �أن �خلريجني يدركون
متاماً يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي عظم
�مل��ورد �لب�شري ودوره �لأ�شا�شي يف تنمية
�ملجتمعات ،و�أنه �لعن�شر �لذي نعوّل عليه
لتحقيق �لأهد�ف �لوطنية ،ومع دخولنا
�لعام �جل��دي��د ،ع��ام �ل�شتعد�د للخم�شني
ع��ام �اً �ل �ق��ادم��ة ،ي �ت �اأت��ى ف�ك��ر ج��دي��د ،فكر
مغاير ي�شت�شرف �مل�شتقبل ،يطور �ملهار�ت،
ي���ش�ت�ق�ط��ب �مل ��و�ه ��ب ،ي���ش�ت�ث�م��ر �ل �ط��اق��ات
�خل��الق��ة �مل �ب��دع��ة ،وي �ف �ت��ح لأب� �ن ��اء وب �ن��ات
�لوطن �آفاقاً رحبة لنهل �لعلم و�ملعرفة ،كل
ذلك حتت قيادة ر�شيدة �أدركت �أن �مل�شتقبل ملن
يخطط له وي�شممه.
وقال معاليه �إن حتقيق �لرفاهية و�لرخاء
ل �ل ��وط ��ن ،و�� �ش �ت �� �ش �ع��ار �مل �ج �ت �م �ع��ات ل �الأم��ن
و�ل��ش�ت�ق��ر�ر ،وعي�ص حياة متقدمة يف كافة
�مل �ج��الت ،ل ي�ت��م �إل م��ن خ��الل رج ��ال �أم��ن
�شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه ب�شون �لأمانة �لتي
�أوكلت �إليهمٌّ ،
كل يف موقعه ،وهنا ياأتي دورنا يف
�أكادميية �شرطة دبي بتدريب �لطلبة وتعليمهم
لك �ت �� �ش��اب �مل � �ه ��ار�ت �ل ��الزم ��ة ،مب ��ا ي �ت��و�ف��ق مع
توجهات �لدولة ويحقق تطلعاتها وطموحاتها،
وميكنهم من رد �جلميل للوطن.
�جهة رائدة
من جانبه ،قال �شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور
حممد �أح�م��د ب��ن فهد� ،إن �أك��ادمي�ي��ة �شرطة دبي
�أح��دث��ت نقلة ن��وع�ي��ة يف خم��رج��ات�ه��ا �لتعليمية
منذ تاأ�شي�شها عام  ،1987حيث جنحت بامل�شاهمة
يف حتقيق نه�شة �شاملة وم�شتد�مة عرب متكني
�ل �ع �ن��ا� �ش��ر �مل��و�ط �ن��ة و�أب � �ن ��اء �ل � ��دول �خل�ل�ي�ج�ي��ة
و�ل�ع��رب�ي��ة ل�ي�ك��ون��و� ج ��زء�ً م�ه�م�اً م��ن �لتنمية يف
�أوط��ان �ه��م ،ح�ت��ى غ��دت �لأك��ادمي �ي��ة �ل �ي��وم وجهة
تعليمية ر�ئدة ومتفردة يف �شمعتها �لعلمية على
ك��اف��ة �مل�شتويات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية
وت�شت�شرف �لعمل يف �ملجال �لقانوين و�لأمني.
و�� �ش �ت �ط��رد :حت��ول��ت ��ش��رط��ة دب ��ي يف غ�شون
�شنو�ت ب�شيطة ل تقا�ص يف عمر �لأمم من �شرط ِة
�أع� ��د� ٍد �إىل ��ش��رط� ِة ك �ف��اء�تٍ وتخ�ش�شاتٍ علمية
وعملية ،حيث �أ�شبح حملة �لدكتور�ه و�ملاج�شتري
من �أب�ن��اء �شرطة دب��ي باملئات ،وحملة �للي�شان�ص

بالآلف ،و�أ�شبح لدى كل �إد�رة عامة �شعبة �أو ق�شم
�أو �إد�رة فرعية تعنى بالبحث �لعلمي.
الإعداد �التاأهيل
ب � ��دوره� ،أو� �ش��ح �ل�ع�م�ي��د �ل��دك �ت��ور غ�ي��ث غ��امن
�ل �� �ش��وي��دي م��دي��ر �أك ��ادمي� �ي ��ة � �ش��رط��ة دب � ��ي� ،أن
�لأكادميية هذ� �لعام �حتفلت بتخريج  117طالبا
�شمن دفعتها �ل�شابعة و�لع�شرين ،ح�شلو� على
درج ��ة �للي�شان�ص يف �ل�ق��ان��ون وع �ل��وم �ل�شرطة،
بينهم  101طالبا م��ن دول��ة �لإم� ��ار�ت ،و 8طالب
من �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة ،و 7طالب
من مملكة �لبحرين �ل�شقيقة ،وطالب من دولة
�لكويت �ل�شقيقة ،هذ� �إىل جانب تخريج  52طالباً
يف ب��ر�م��ج �ل��در���ش��ات �لعليا م��ن �حلا�شلني على
درجتي �ملاج�شتري و�لدكتور�ه.
وقال �لعميد �ل�شويدي� :إن �أكادميية �شرطة دبي
حتتل مكانة ريادية يف جمالت �لتدريب و�لتعليم
و�ل �ب �ح��ث �ل�ع�ل�م��ي يف ك��ل م��ا ي�خ�ت����ص ب��امل�ج��الت
�لأم�ن�ي��ة و�لقانونية و�جل�ن��ائ�ي��ة ،و�حتفالها هذ�
�ل �ع��ام ل يقت�شر ع�ل��ى ت�خ��ري��ج ك��وك�ب��ة م��ن �أب�ن��اء
�لوطن و�أبناء �أ�شقائنا من دول �خلليج ،بل ميتد
�أي�شاً �إىل �ل�شتعد�د ببدء عام حافل بال�شتعد�د�ت
و�خل �ط��ط �ل�ت�ط��وي��ري��ة للخم�شني ع��ام��ا �ملقبلة،
وقد بادرنا يف �لأكادميية بت�شكيل �أول فريق من
�خل��رب�ء و�لأكادمييني لإط��الق ح��و�ر�ت ولقاء�ت
خ ��الل ع ��ام  2020ت���ش�ت���ش��رف م�شتقبل �لتعليم
و�ل�ت��دري��ب متهيد� و���ش�ت�ع��د�د� للخم�شينية ،مبا
ير�شم روؤى وتوجهات �لقيادة �لر�شيدة يف تاأ�شي�ص
�أجيال حتقق �لطموحات و�لتطلعات �مل�شتقبلية،
�أج �ي��ال تر�شخ �لأم ��ن و�لأم ��ان نحو مدينة �أك��ر
�شعادة ورخاء و�زدهار�.
مرحلة جديدة
وتابع مدير �أكادميية �شرطة دبي� :إن �حتفا َلنا
�ل� �ي ��و َم ب �ت �خ��ري��ج ك��وك �ب � ِة ج ��دي ��د ٍة م ��ن �ل �ط��الب
وطالب �لدر��شات �لعليا قد جاء مو�كباً
�ملر�شحني
ِ
مع ما ت�شهدُه �لإمار ُة من �نطالق مرحل ٍة جديد ٍة
لرت�شيخ روؤي��ة دب��ي كاأف�شل و�أرق��ى مدينة عاملية
على م��د�ر �خلم�شني �شنة �ملقبلة ،وذل��ك باإطالق
�شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء
ح��اك��م دب��ي ،رع��اه �هلل ،جمل�ص دب��ي� ،ل��ذي �شوف
ي�شنع – باإذن �هلل تعاىل – �لتحولت �لكربى يف
�حلر�ك �لتنمويَّ �لعام لها �إقليمياً
َ
�لإمارة ،ويتاب ُع
وعاملياً.
و�أ�شاف� :إذ� كان هذ� �لحتفا ُل ولأولِ مر ٍة من ُذ
ن�شاأ ِة كلية �شرطة دب��ي يف ع��ام 1987م ،يتم خ��ار َج
مي��ن �لطالع
م�ق� ِر �لأك��ادمي �ي �ةِ ،ف�اإن��ه ي�ك��ون وم��ن ُ ْ
علينا ق��د ج��اء حم�ق�ق�اً للمرحلة �جل��دي��دة �لتي
ُ
تعي�شها �إمار ُتنا �لغالي ُة �ليو َم و�لتي ت�وؤر ُخ ملرحل ٍة
وتر�شيخ
و�لتطوير،
ة
�لتنمي
ة
م�شري
من
ة
جديد
ٍ
ِ
ِ
ِ
ني جود ِة �حليا ِة لالأجيالِ �لقادم ِة
�لعد�لة ،وحت�ش ِ
ُ
وي�شمن �لتفو َق
مبا يو�كبُ �لتغيري�تِ �ملت�شارعة،
�مل�شتم َر يف كاف ِة �ملجالتِ �لتنموية".
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جدارة �ثقة
و�أكد مدير �أكادميية �شرطة دبي �أن �لأكادميي َة
لي�شت ببعيدة ع��ن �لإره��ا� �ش��ات �مل�ت���ش��ارع��ة �لتي
ت�شهدها �لإمارة للدخول بقوة وبجد�رة يف �لثورة
�ل���ش�ن��اع�ي��ة �حل��ال �ي��ة ،ومب ��ا ت �ف��رزه من مناحي
ج��دي��دة لالبتكار وتقنيات �ل��ذك��اء �ل�شطناعي،
ول ��ذل ��ك ف �ق��د �أح� ��دث� ��ت ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة يف ك��اف��ة
بر�جمها �لأك��ادمي�ي��ة ،ويف بر�مج �لتدريب ،ويف
ميادين �لبحث �لعلمي ،ويف طرق �لتدري�ص ،ويف
�مل�شاقات �لدر��شية ،بحيث يتم ��شتخد�م �لتقنيات
�حلديثة يف كافة هذه �ملجالت ،كا�شتخد� ِم �لكتاب
�لإل � �ك� ��رتوين ،وط� ��رق �ل �ت��دري ����ص �لإل �ك��رتون �ي��ة،
ومن�شات �ل�ت��دري��ب �لإل�ك��رتون�ي��ة و�لف��رت���ش�ي��ة،
و�لتدري�ص عن بُعد ،و�لن�شر �لإلكرتوين.
نهج را�سخ
وتابع� :إذ� كان نه ُج �إم��ار ِة دبي هو بنا ُء �ملدين ِة
�لأف�شلِ للحياةِ ،وهو ما يتطلبُ �لهتما َم بكاف ِة
م�شار�تِ �لتطوي ِر و�لعملِ كفريقٍ و�حد ،لإحد�ثِ
ري و�ل �ت �ط��وي � ِر �مل���ش�ت�م��ر ،ف� �اإن �لأك��ادمي �ي � َة
�ل�ت�غ�ي� ِ
وب �ت��وج �ي � ٍه م ��ن � �ش �ي��دي م �ع��ايل �ل� �ل ��و�ء ع �ب��د�هلل
خ�ل�ي�ف��ة �مل� ��ري� ،ل �ق��ائ��د �ل �ع��ام ل���ش��رط��ة دب ��ي ،قد
ري يف هذ� �لنهج ،لذلك وكما
ب��د�أت وبالفعل �ل�ش َ
عودتكم �لأكادميي ُة ِّ
بزف ب�شرى �لرياد ِة و�لتمي ِز
و�لإتقانِ ل�شموكم �لكرمي ،فاإننا نو ُّد �أن َ
نبارك لكم
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البحث العلمي
تعد مر�كز �لبحوث و�لدر��شات �أحد �أهم مقومات تقدم �لأمم ،لذ� ل عجب يف �أن تخ�ش�ص
�لدول �ملتقدمة جزء من دخلها �لقومي للبحث �لعلمي ،ولأن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�إحدى �لدول �لتي �نتهجت طريق �لبحث �لعلمي لرتتقي به �إىل �ملكانة �لالئقة حتى تكون
نه�شتها قائمة على �لعلم و�ملعرفة مبا يتنا�شب مع معطياتها وخ�شو�شياتها ،فكان من
�لطبيعي �أن يكون مركز �لبحوث و�لدر��شات باأكادميية �شرطة دب��ي �أح��د �أرك��ان �أكادميية
�شرط ��ة دبي ،لذ� جاء �لقانون رقم ( )11ل�شنة ( )2005لي�شعها �شمن �لإد�ر�ت �لرئي�شة لالأك
�نفر� َد �لأكادميي ِة عاملياً بح�شولها على "مو�فقة
مفو�شية �لع �ت �م��اد �لأك ��ادمي ��ي ب� ��وز�رة �لرتبية
و�لتعليم على �نطالق ع�شر ِة م�شار�تٍ تخ�ش�شي ٍة
يف ب �ك��ال��وري��و���ص �ل �ع �ل��وم �لأم �ن �ي��ة و�جلنائية"
كما و�أنني �أو ُّد �أن � َ
أبارك لقيادتِنا �لر�شيد ِة ح�شو َل
�أكادميي ِة �شرط ِة دبي على جائز ِة �أف�شلِ بيئ ِة عملٍ
و�شعاد ٍة يف عام 2019م ،على م�شتوى �لعامل".
ووج� ��ه �ل�ع�م�ي��د غ�ي��ث �ل �� �ش��وي��دي ح��دي�ث��ه �إىل
�خل��ري�ج��ني ق��ائ��ال " �أن �ت��م ج�ي� ُل �مل�شتقبلِ �ل��ذي
ول َد يف مرحل ٍة ثري ٍة ب َ
ما�ص عريق ،وم�شتقبلٍ
ني ٍ
م�شرق ،فاإنكم وبعد جهدٍ وعناء ،وتفانٍ و�إخال�ص،
ومت�ي� ٍز و�إت �ق��ان ،فقد و�شلتم �إىل ب��د�ي� ِة مرحلة،
تلك �ملرحلة �لتي تتطلبُ �لإن�شاني َة مهما تغريتِ

�ل�ظ��روف ،فعليكم بالتحلي ب��الأخ��القِ �حلميدة،
و�ل�شفاتِ �لنبيلة ،و�لدفا ِع عن �حلق بكل ما �أوتي ُتم
من قوة ،و�أن توؤدو� �أعما َلكم بكل جتر ٍد وعزة ،و�أن
تكونو� �لأوفيا َء حلكامِ كم �لذين منحوكم �ملا�شي
�لعريق ،و�حلا�ش َر �لأف�شل ،و�مل�شتقب َل �مل�شرق".
�سكر �امتنان
و�أ�شاف :بالنيابة عن �لقياد ِة �لعامة ل�شرطة
دب ��ي� ،أت��وج��ه ل���ش�م��وك��م �ل �ك��رمي ،بعظيم �ل�شكر
و�لم �ت �ن��ان ع�ل��ى تف�شلكم ب��رع��اي��ة ه ��ذ� �حل�ف��ل،
و�أت��وج��ه بال�شك ِر ل�شيدي معايل �لفريق �شاحي
خلفان متيم ،نائب رئي�ص �ل�شرط ِة و�لأم��ن �لعام
بدبي ،على دعمِه �لالحمدود ،ول يفو ُتني �أن �أ�شك َر

�شيدي م�ع��ايل �ل�ق��ائ��د �ل�ع��ام ل�شرطة دب��ي �ل�ل��و�ء
عبد�هلل خليفة �مل��ري ،على �إ�شر�فِه �ملبا�شر لكاف ِة
ٌ
مو�شول ل�شيدي �شعادة
�أعمالِ �لتخريج ،و�ل�شك ُر
�ل�ل��و�ء �لأ��ش�ت��اذ �ل��دك�ت��ور حممد �أح�م��د بن فهد،
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لأكادميية و�لتدريب،
و�ل���ش��اد ِة �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�لتدريبية،
و�ل�ف��رق� ِة �ملو�شيقية ،وم��رت� ِ�ب �لأك��ادمي�ي��ة ،وكاف ِة
جلانِ �لتخريج.
م�ستقبل مزدهر
وق ��ال �لأ� �ش �ت��اذ �ل��دك�ت��ور ع�ل��ي حم�م��ود ح�م��ودة
م�شت�شار �أكادميية �شرطة دبي� :إن �لألباب ت�شاب
ب��احل��رية ،و�لعقول قد ل ت�شدق وه��ي ت��رى كيف
و�شلت دول��ة �لإم ��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�ت��ي مل
تتجاوز ن�شاأتها �لثمانية و�لأرب�ع��ني عاماً �إىل �أن
ت�ت�ب��و�أ ه��ذه �مل�ك��ان��ة �ل�شامقة وت�شبح يف م�شاف
�ل��دول �لأك��ر تقدما وينظر �إليها �ل�ع��امل �أجمع
نظرة تقدير و�ح ��رت�م ،ولعل ذل��ك م��ا ك��ان �شوف
ي �ح��دث ل ��ول �لإخ ��ال� ��ص و�ل �ت �ف��اين يف �ل�ع�ط��اء
و�لنظرة �لثاقبة للموؤ�ش�شني �لذين �شيدو� بناء
ه��ذه �ل��دول��ة ع�ل��ى �ل���ش��دق و�لإخ ��ال� ��ص و�لعمل
و�لتطلع للم�شتقبل بالعمل و�لعلم و�لت�شلح بكافة
و��ش��ائ��ل �ل��ري��ادة لأج��ل �أن حتظى دول��ة �لإم ��ار�ت
�لعربية �ملتحدة باملكانة �لالئقة لها و�لتي مكنتها
وبكل فخر من �ل�شبق و�لريادة يف كافة �ملجالت

م�ساريع ذكية
تدعم �أكادميية �شرطة دبي �مل�شروعات �لبتكارية و�لذكية لالأكادميية �لتي تخدم جمالت
�لعلم ومنظومة �لبحث و�لعلمي لت�شجيع �لباحثني و�أع�شاء هيئة �لتدري�ص و�ل�شباط
و�لعاملني على �إن�ت��اج كتابات بحثية علمية غ��زي��رة حمكمة يف جم��الت �لأم��ن و�لقانون
و�ملجالت ذ�ت �ل�شلة و�لعمل على ن�شرها (يف جملة �لأمن و�لقانون �أو يف �إ�شد�ر�ت بحثية
م�شتقلة)� ،أو لتكون متطلبا من متطلبات �مل�شار �لدر��شي يف مر�حل (�للي�شان�ص� ،ملاج�شتري،
�لدكتور�ه) �أو للتناف�ص �لعلمي �ل�شريف يف (جائزة �شرطة دبي لالإبد�ع �لبحثي).
�لق �ت �� �ش��ادي��ة و�لج �ت �م��اع �ي��ة و�ل �ث �ق��اف �ي��ة بحيث
�أ�شبحت �لأوىل يف جمالت كثرية مثل �لت�شامح
وحتقيق �ل�شعادة و�ل�شياحة و�لتنمية �مل�شتد�مة
و�لطاقة �لنظيفة وحتقيق �أعلى معدلت �ل�شعور
ب��الأم��ن و�لطماأنينة على م�شتوى �ل�ع��امل �أجمع
و�للحاق بالثورة �ل�شناعية �لر�بعة و�لأخذ بكافة
ت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��ا يف خم�ت�ل��ف �ل �ق �ط��اع��ات �حل�ك��وم�ي��ة
و�لقطاع �خلا�ص.
فرتة �جيزة
وتابع :لقد ��شتطاعت دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية
�ملتحدة يف فرتة وجيزة من �لزمن �أن ت�شت�شرف
�مل�شتقبل بكافة توقعاته وبذلك ��شتطاعت �لتعامل

وب�شرعة مع �إفر�ز�ته وتطبيقها �ل�شريع و�لناجح
يف كافة مناحي �حلياة �إىل �لدرجة �لتي تفوقت
ف�ي�ه��ا ع �ل��ى �ل �ك �ث��ري م ��ن �ل � ��دول �لأك � ��ر ت �ق��دم �اً،
فاأ�شبحنا ن��رى تطبيقات ع��دي��دة ل�ث��ورة �ل��ذك��اء
�ل�شطناعي و�لتحول �لرقمي �ل�شريع و�لأخ��ذ
ب�ك��اف��ة �إف � ��ر�ز�ت �ل �ث��ورة �ل���ش�ن��اع�ي��ة يف �مل �ج��الت
�حل�ك��وم�ي��ة و�لق �ت �� �ش��ادي��ة و�لأم �ن �ي��ة و�خل��دم�ي��ة
ل��درج��ة �أن��ك ل��و �شمعت ع��ن تطبيق ج��دي��د لهذه
�لثورة قد �أ�شبح حديث �لعامل� ،إل وترى بعينيك
�أنه مطبق يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ومم��ا يدعو �إىل �لفخر ب�اأن تقدم وري��ادة دولة
�لإم� � ��ار�ت �ل�ع��رب�ي��ة �مل �ت �ح��دة �أب ��ى �أن ي�ق��ف ث��اب��ت
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ت�سكيالت ع�سكرية متفردة �تقنيات فنية ت�ستخدم للمرة الأ�ىل يف حفل تخريج.
«من الو�سل اإىل الو�سل» لوحة ب�سرية اإبداعية ج�سدت تراث دبي �ح�سارتها.
�خلطى على �لأر���ص ،ولكنه �أر�د �أن يعانق �ل�شماء
وذلك بو�شول �أول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي �إىل حمطة
�لف�شاء �لدولية ه��ز�ع �ملن�شوري ،وبذلك �أ�شبح
علم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مرفوعاً عاليا
خ�ف��اق��ا يف �ل�ف���ش��اء �خل��ارج��ي مب��ا مي�ث��ل خطوة
ر�ئدة تعزز �لطموح نحو �مل�شتقبل ولعل �ملغزى من
حتقيق هذ� �ل�شبق �لتاريخي ل يقف عند جمرد
�ل���ش�ع��ود �إىل �ل�ف���ش��اء ول�ك�ن��ه ك�م��ا ي�ق��ول �شاحب
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد نائب رئي�ص �لدولة
رئي�ص جمل�ص �ل ��وزر�ء ح��اك��م دب��ي ،رع��اه �هلل� ،إن
و��ش��ول ه��ز�ع �ملن�شوري للف�شاء ه��و ر�شالة لكل
�ل�شباب �لعربي باأننا ميكن �أن نتقدم ونتحرك
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لالأمام ونلحق بالآخرين وحمطتنا �لقادمة هي
�ملريخ عن طريق م�شبار �لأمل �لذي �شممه ونفذه
�شبابنا بكل �قتد�ر فهذ� �لقول �ل�شديد ن�شت�شف
منه �ل�ط�م��وح و�ل��دع��وة لأن�ن��ا ن�شتطيع �أن ن�شبق
�لزمن بقدر�ت �ل�شباب و�إفر�ز�ت �لثورة �ل�شناعية
�حلالية و�أن ن�شبق �لآخرين ليعانق �شباب �لإمار�ت
ب �اإذن �هلل قريبا �مل��ري��خ .لقد �أ�شبحت �لأكادميية
�ليوم من�شة �إلكرتونية وجاهزة للتحول �لرقمي
يف ك ��اف ��ة جم��الت �ه��ا �لأك ��ادمي� �ي ��ة و�ل �ت��دري �ب �ي��ة
و�لبحثية ،وهي تتطلع بكل ثقة و�قتد�ر لكي تناف�ص
�جلهات �لعلمية �لنظرية على �مل�شتويني �لإقليمي
و�ل � ��دويل .و�أ�� �ش ��اف م���ش�ت���ش��ار �أك��ادمي �ي��ة �شرطة

دب ��ي� :إن ه��ذه �ل�ك�ل�م��ات تكتب مبنا�شبة عظيمة
وجليلة يف قلوبنا و�أنف�شنا جميعا وه��ي تخريج
نخبة متميزة من �أب�ن��اء �لأك��ادمي�ي��ة من �لطالب
�ملر�شحني وط��الب �لدر��شات �لعليا ،فاإنني �أنتهز
هذه �ملنا�شبة �لعزيزة على نف�شي و�لغالية يف قلبي
لأتقدم لهم بخال�ص �لتهنئة وعظيم �لتقدير على
تخرجهم من هذ� �ل�شرح �لعلمي �ل�شامخ ،و�أقول
لهم :عليكم �أن ت�شعرو� بالفخر ولأنكم �أبناء هذ�
�لوطن و�أحفاد �لأج��د�د و�لآب��اء �ملوؤ�ش�شني �لذين
بنو� دولتكم على �لإخال�ص يف �لعمل و�لتفاين
يف �لعطاء و�لت�شلح بالعلم و�لطموح يف �لرتقاء
باحلا�شر و�شنع �أف�شل م�شتقبل لكم ولالأجيال

�لقادمة ،ولذلك فليكن �لعلم ز�دكم و�لعمل بجد
و�إخ��ال���ص نهجكم ،و�لتطلع للم�شتقبل �لأف�شل
هو غاية لطموحكم وحب �لوطن وحكامه عقيدة
ر��شخة يف وجد�نكم وقلوبكم بحيث تكونو� خري
خلف خلري �شلف قول وعم ً
ال.
كرنفال �سرطي
وك ��ان ��ت �أك ��ادمي� �ي ��ة � �ش��رط��ة دب� ��ي ق ��د �أط �ل �ق��ت
�لكرنفال �ل�شرطي �لأول بالتز�من مع �لفعاليات
�ملُ�شاحبة حلفل تخريج �أك��ادمي�ي��ة �شرطة دب��ي،
�شمن �أجو�ء تفاعلية تدخل �ل�شعادة و�لبهجة �إىل
قلوب �جلميع ،متا�شياً مع �لدور �ملجتمعي �لر�ئد
�ل��ذي تقوم به �شرطة دب��ي يف �شبيل حتويل دبي
�إىل �ملدينة �لأكر �أمناً و�شالمة يف �لعامل.
وميثل تنظيم �لكرنفال �ل�شرطي �لأول تتويجاً
حقيقياً لاللتز�م �مل�شتمر باإر�شاء دعائم �ل�شعادة
ب��اع�ت�ب��اره��ا �أول��وي��ة ق���ش��وى وغ��اي��ة ج��وه��ري��ة يف
دول��ة �لإم ��ار�ت ،ل�شيما و�إن �لكرنفال �لأول من

�سعار التحدي
�أط �ل �ق��ت �أك��ادمي �ي��ة � �ش��رط��ة دب ��ي ��ش�ع��ار
�ل �ت �ح��دي و�ل �ت �م �ي��ز يف خم�ت�ل��ف �مل �ج��الت
�لعلمية و�لتدريبية و�لبحثية يف عام ،2012
و�أدرك��ت باأن هذه �لنطالقة ل بد �أن تبد�أ
من زيادة �لهتمام بالتدريب �لتطبيقي يف
خمتلف �ملجالت �لتي �شيعمل فيها �لطالب
�ملر�شح بعد تخرجه ك�شابط وبذلك ،تكون
�لأكادميية قد �آمنت باأن �لتدريب و�لتعليم
�لتطبيقي يعد خري و�أ�شرع و�شيلة للتعلم،
و�أنه يو�زي يف �أهميته �لدر��شة �لأكادميية
�لنظرية ،باعتبار �أن��ه هو �ل��ذي ينقل هذه
�لأخ ��رية م��ن جانبها �لنظري �إىل �لو�قع
�لعملي �مللمو�ص �لذي تطبق من خالله.

ن��وع��ه مت�ي��ز ب�شل�شلة م��ن �ل�ف�ع��ال�ي��ات و�مل�ع��ار���ص
�ملوجّ هة لن�شر �لإيجابية وحتفيز وتوظيف �لإبد�ع
و�لب�ت�ك��ار يف �إ��ش�ع��اد �ملجتمع ،وذل��ك متا�شياً مع
�لتوجّ ه �ل�شرت�تيجي يف جعل دبي �لأ�شعد عاملياً.
تفاعل جمتمعي
وك ��ان �ل �ك��رن �ف��ال �ل���ش��رط��ي �لأول ق��د �نطلق
عقب �لتفاعل �ملجتمعي �لإيجابي �ل��ذي �شهدته
�لفعاليات �مل�شاحبة حلفل تخريج طلبة �لدر��شات
�لعليا و�لدفعة �ل�شابعة و�لع�شرين م��ن �لطلبة
�مل��ر� �ش �ح��ني ،يف ك ��ل م ��ن �ل �ق��ري��ة �ل �ع��امل �ي��ة وح�ت��ا
و�ل�شيف ولمري و"جي بي �آر" ،و�شط �إقبالٍ لفت
كونها م�شتوحاة من قيم �لت�شامح و�ملحبة و�لإخاء
�ملتجذرة يف جمتمع �لإم��ار�ت ،حيث توج �حلدث
ج�ه��ود �أك��ادمي�ي��ة �شرطة دب��ي �ملتو��شلة لتنظيم
�أن�شطة ترفيهية وتعليمية وتثقيفية تعود بالنفع
على �ملجتمع وت�ع��زز �شعادة �لأف ��ر�د وتعك�ص روح
�لعطاء و�لتاآخي و�ملودة و�لحرت�م و�لإيجابية.
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متيز
اأcاOميية TسـرWة Oبي
يف {Zيني�سz

�لعميد �لدكتور
غيث غامن �ل�شويدي
مدير �أكادميية �شرطة دبي

ل��دول��ة �لإم� ��ار�ت �لعربية �مل�ت�ح��دة �شفحات ذهبية يف مو�شوعة غيني�ص ل�الأرق��ام
�لقيا�شية ،و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي �لتي �شبق لها و�أن �شجلت �أرق��ام�اً قيا�شية يف
�لعديد من �ملجالت ،حتقق �إجناز�ً ريادياً جديد�ً بدخول �أكادميية �شرطة دبي �ملو�شوعة
�ملتفردة م��ن خ��الل ف��وزه��ا ب�اأك��رب ع��دد م��ن �لت�شكيالت �ملتتالية ،ع��ن طريق جمموعة
من �لطائر�ت �مل�شرية ،بتكوين (� )11شك ً
ال خمتلفاً ،وذلك خالل حفل تخريج �لدفعة
�ل�شاد�شة و�لع�شرين من �لطلبة �ملر�شحني �لعام �ملا�شي ،و�ل��ذي حقق �أ��ش��د�ء و��شعة
و�إ�شاد�ت من كافة �جلهات �لر�شمية ،و�لوفود �لز�ئرة ،و�حل�شور �لكبري من �أولياء �أمور
�خلريجني ،و�جلمهور.
�إن هذ� �لإجناز يبعث على �لفخر و�لعتز�ز ،خا�شة و�إن �أكادميية �شرطة دبي تناف�ص
�لأك��ادمي�ي��ات �لعاملية يف تاأهيل �ل�ك��و�در �لب�شرية و�لرت �ق��اء مب�شتوى �لأد�ء وتطوير
خمرجات �لتعليم وفق �أعلى �ملو��شفات ،وت�شخري كافة �لإمكانات �ملادية و�لب�شرية خللق
بيئة تعليمية تدريبية منوذجية ذ�ت جودة عالية حمفزة على �لإبد�ع و�لبتكار ،وما حتقق
يف حفل تخريج �لدفعة �ل�شاد�شة و�لع�شرين من �لطلبة �ملر�شحني �لعام �ملا�شي� ،إمنا
هو ثمرة �لدعم �لكبري من قبل �شيدي معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �للو�ء عبد�هلل
خليفة �ملري ،و�شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد بن فهد م�شاعد �لقائد �لعام
ل�شوؤون �لأكادميية و�لتدريب ،و�جلهود �لعظيمة �لتي يبذلها فريق عمل �لأكادميية،
و�لتي جعلت �لأكادميية على موعد د�ئم مع ت�شجيل �لإجناز�ت و�لتميز و�لريادة ،و�أ�شهم
يف ح�شولها على عدد كبري من �جلو�ئز و�ل�شهاد�ت �ملحلية و�لدولية ،تثميناً لنجاحاتها
�ملبهرة يف جمال �لإبد�ع و�لتميز �ملوؤ�ش�شي.
لقد حر�شت �أكادميية �شرطة دبي على مو�كبة تطلعات �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي
نحو حتقيق �لريادة و�لتميز باأعلى معايري �جلودة �لعاملية ،من خالل ��شتقد�م �أ�شاتذة
م�شهود لهم بالكفاءة و�خل��ربة �لعلمية و�لعملية يف �ملجال �لقانوين ،و�بتكار خدمات
تعليمية متميزة ت�شاهي بها �لأكادميية �أرق��ى �جلامعات �لعربية يف �ملجال �لقانوين
بهدف �حلفاظ على مكانتها �لأكادميية منارة علم وم�شنع رجال نذرو� �أنف�شهم خلدمة
وطنهم و�أمتهم ،فكانو� يف حتمل �مل�شوؤوليات و�أد�ء �لو�جب و�ملهمات ،عند ح�شن ظن
�جلميع ،و�أكدو� دون �أدنى �شك ،حر�شهم على �شون �لأمانة لتحقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر
لكل �أبناء �لوطن و�ملقيمني على �أر�شه ،و�مل�شاهمة يف حتقيق �لتميز و�لإجناز�ت �لنوعية.
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قيادات

VساMي Nلفان Y 50 ..ام ًا
يف Nدمة االأمن
��شتقبل معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم
ن��ائ��ب رئ�ي����ص �ل���ش��رط��ة و�لأم � ��ن �ل �ع��ام ب��دب��ي،
مبنا�شبة �إمت��ام��ه  50ع��ام �اً يف خ��دم��ة �لأم��ن،
معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �للو�ء عبد�هلل
خليفة �مل��ري ،وم�شاعديه ل���ش�وؤون �لقطاعات
�ملختلفة .و�أع��رب معايل �لقائد �لعام ل�شرطة
دب��ي �ل�ل��و�ء ع�ب��د�هلل خليفة �مل��ري ع��ن خال�ص
�شكر وتقدير �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي �إىل
م�ع��ايل �ل�ف��ري��ق �شاحي خلفان متيم جلهوده
�لأم�ن�ي��ة ط��و�ل  50ع��ام�اً م�شت ،وه��و �لنموذج
للقائد �ملخل�ص �لذي ك ّر�ص حياته خلدمة وطنه
و�حلر�ص على �أمنه و�أمن �ملو�طنني و�ملقيمني،
حمققاً �إجناز�ت �أمنية و�شرطية و�جتماعية ،ما
جعل من �شرطة دبي موؤ�ش�شة �أمنية ر�ئدة يف
جميع تخ�ش�شاتها ،ومازلنا ننهل من معارف
معاليه �لعلمية وخربته �لطويلة ل�شت�شر�ف
م�شتقبل �لعمل �لأم�ن��ي يف دب��ي .وق��ال معايل
�ل�ل��و�ء �مل��ري� :إن م�شرية خم�شني ع��ام�اً ملعايل

�لفريق �شاحي خلفان متيم نا�شعة �لبيا�ص،
مليئة ب��الإجن��از�ت و�لعمل �ملتو��شل و�جلهود
�ملبذولة لالرتقاء بالعمل �ل�شرطي و�لأم�ن��ي
يف دبي ،هو خري معلم للجميع ،وم�شدر فخر
لالآخرين ،وهب وقته وجهده للتطوير وتاأهيل
�لقياد�ت �ل�شابة� ،أن�شاأ خمترب�ً جنائياً و�أدخل
تخ�ش�شات جديدة يف جمال �لأدل��ة �جلنائية
وعلم �جلرمية ،و�شاهم يف �إحد�ث تطوّر تقني
وت�ك�ن��ول��وج��ي ،و��شتقطب ك ��و�در فنية موؤهلة
م��و�ط �ن��ة م��وجّ �ه �اً ب�ت��دري�ب�ه��ا و�ل� �ش �ت �ث �م��ار يف
مو�هبها ،موؤكد�ً �أن ما حققته �شرطة دبي من
�إجناز�ت ريادية يف عهده ي�شار �إليها بالبنان.
تعلم م�ع��ايل �ل�ف��ري��ق ��ش��اح��ي خ�ل�ف��ان متيم
ن��ائ��ب رئي�ص �ل�شرطة و�لأم ��ن �ل�ع��ام يف دب��ي،
يف مدر�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن
ر�� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����ص �ل��دول��ة رئي�ص
جمل�ص �ل��وز�رء حاكم دب��ي ،رع��اه �هلل� ،ملثابرة
و�لإخ��ال���ص يف �ل�ع�م��ل �ل��وط�ن��ي ،ل�شيما و�إن

معاليه يعترب �شموه م�ث��ا ًل وق ��دوة ل��ه ولبني
وط �ن ��ه ،ف �م �ن��ذ �إ� �ش �ن��اد م�ن���ش��ب �ل �ق��ائ��د �ل �ع��ام
ل�شرطة دب��ي ع��ام � 1980إليه عمل ج��اه��د�ً على
تطوير �لعمل ب�شرطة دبي و��شتحدث �لعديد
م��ن �لإد�ر�ت و�لأق���ش��ام يف �لهيكل �لتنظيمي
حتى �أ�شبحت متميزة وحازت على �لعديد من
�جلو�ئز و�شهاد�ت �لتقدير على �مل�شتوى �ملحلي
و�ل �ع��رب��ي و�ل �ع��امل��ي ،وم��ن ه��ذه �لإد�ر�ت �لتي
��شتحدثها معاليه غ��رف��ة �لعمليات �حلديثة
�مل��رت�ب�ط��ة ب��الأق�م��ار �ل�شناعية� ،أم��ن �لهيئات
و�مل �ن �� �ش �اآت� ،مل� ��رور يف دي ��ر ة وب ��ر دب ��ي� ،لنقل
و�لإن �ق��اذ� ،ملخترب �جل�ن��ائ��ي� ،ل�ط��ب �ل�شرعي،
ك�ل�ي��ة �ل���ش��رط��ة ،م��رك��ز �ل�ب�ح��وث و�ل��در�� �ش��ات،
�ملجل�ص �لعلمي ل�ل���ش��رط��ة ،متحف �ل�شرطة،
م��ر�ك��ز �ل���ش��رط��ة � � غ��ري �لتقليدية� ،خل��دم��ات
و�لتجهيز�ت� ،ملو�نئ و�ملطار�ت ،مركز �لتدريب
و�لتاأهيل � للمدمنني ،حقوق �لإن�شان ،وغريها
�لعديد من �لإجناز�ت.

مناق�سة Oرا�سة Mول اأ�سباب
JعاWي املخدرات
�ط�ل��ع م�ع��ايل �لفريق �شاحي خلفان متيم،
ن��ائ��ب رئ�ي����ص �ل���ش��رط��ة و�لأم ��ن �ل�ع��ام يف دب��ي،
رئي�ص جمل�ص مكافحة �ملخدر�ت على م�شتوى
�ل ��دول ��ة ،ع �ل��ى در��� �ش ��ة ح ��ول �أ� �ش �ب��اب ت�ع��اط��ي
�مل � �خ ��در�ت� ،أج ��ري ��ت ع �ل��ى �مل��ر� �ش��ى �مل���ش�ج�ل��ني
مبركز �إر�دة للعالج و�لتاأهيل ،منذ �فتتاحه يف
�لأول من يناير 2017م ،وحتى نهاية نوفمرب
2019م ،وق ��د ب �ل��غ ع ��دد �مل��ر� �ش��ى يف �ل��در�� �ش��ة
1362م��ري���ش�اً ،ت�شمنت �ل��در���ش��ة ملخ�شاً عن
در���ش�ت��ني �شابقتني �أج��ري�ت��ا يف دول��ة �لإم��ار�ت
�لعربية �مل�ت�ح��دة �لأوىل �أج��ري��ت �شنة 1997م،
و�لثانية �أجريت �شنة 2017م .جاء ذلك خالل
�ل�ل�ق��اء �ل��ذي ج��رى مبكتب م�ع��ال�ي��ه ،وح�شره
عبد�هلل حممد �لأن�شاري ،مدير �إد�رة �لأبحاث
�ملجتمعية و�لتوعية و�لعالقات �لعامة مبركز
�إر�دة للعالج و�لتاأهيل يف دبي ،وع�شو �للجنة
�لوطنية للوقاية من �ملخدر�ت ،وحممد عبيد باملركز وع�شو �للجنة �لوطنية للوقاية من و�جلن�شية ومكان �ل�شكن يف �لإم��ار�ت �ل�شبع،
�ل� ��دلل ،رئ�ي����ص م�ك�ت��ب م��دي��ر �إد�رة �لأب �ح��اث �مل� �خ ��در�ت .وق���ش�م��ت �ل��در�� �ش��ة �ل �ت��ي �أج��ر�ه��ا وق�شمت �ل��در���ش��ة �ملر�شى ح�شب جهة �لعمل
�مل �ج �ت �م �ع �ي��ة و�ل �ت ��وع �ي ��ة و�ل� �ع ��الق ��ات �ل �ع��ام��ة م��رك��ز �إر�دة �مل��ر��ش��ى ح���ش��ب �ل�ع�م��ر و�جل�ن����ص �إن وجدت.
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Lل�سة �Yسف gPني Mول م�ستقبل
رYاjة املوgوبني

�أكد معايل �لفريق �شاحي خلفان نائب رئي�ص
�ل���ش��رط��ة و�لأم ��ن �ل �ع��ام يف دب ��ي ،رئ�ي����ص جمل�ص
�إد�رة جمعية �لإم� ��ار�ت ل��رع��اي��ة �مل��وه��وب��ني ،على
�أهمية �ل�شتعد�د مل�شتقبل رعاية �ملوهوبني متا�ش ًيا
مع �ل�شتعد�د�ت و�ل�شرت�تيجيات �لتي ت�شعها
�لدولة للخم�شني �ل�شنة �لقادمة ،منوهاً �إىل �أن
�ملوهوبني جزء مهم يف �أي حر�ك جتاه �مل�شتقبل،

و�أن ل�ه��م �أه �م �ي��ة ق���ش��وى يف �أي جم�ت�م��ع ،وم��ن
دونهم ل ميكن حتقيق قفز�ت نوعية .ج��اء ذلك
خ��الل فعالية جل�شة �لع�شف �لذهني للجمعية،
و�لتي عقدت يف متحف �لحت��اد يف دب��ي ،بهدف
�خلروج باأفكار تخدم �ملوهوب �لإمار�تي وتناق�ص
كيفية خلق ثقافة وحت��دي��د ��شرت�تيجية وروؤي��ة
ور�شالة و�أهد�ف موحدة بعام �ل�شتعد�د للخم�شني

لدعم �ملوهوب �لإم��ار�ت��ي .و�أ�شاف معاليه ،تاأتي
جل�شة �لع�شف �لذهني �ل�ي��وم م��ن �أج��ل �خل��روج
بروؤية ور�شالة و��شحة لرعاية �ملوهوبني ،فتوحيد
�جل �ه��ود و�ل � � ��روؤى �مل���ش�ت�ق�ب�ل�ي��ة حت �ق��ق �لأه � ��د�ف
�ملن�شودة يف هذ� �جلانب ،و�أن �جلهود كلما كانت
م�شرتكة وموحدة وو��شحة �شمن ��شرت�تيجية
حمددة ت�شبح �لنتائج مثمرة.
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قيادات

معايل اdلوا Aاملري jتفقد
�أك��د معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دب��ي �للو�ء
ع �ب��د�هلل خ�ل�ي�ف��ة �مل � ��ري� ،أن �أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة
دب��ي� ،أ�شهمت �إ�شهاماً كبري�ً يف تاأهيل �لكو�در
�لب�شرية ،وتزويدهم باملعارف �لالزمة لتطوير
م�ن�ظ��وم��ة �ل�ع�م��ل يف �ل �ق �ي��ادة� ،إذ ت�شخر كافة
�إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا �مل ��ادي ��ة و�مل �ع �ن��وي��ة ل �ت��دري��ب �مل ��ورد
�لب�شري لتحفيز �لبتكار و�لبد�ع.
ج ��اء ذل ��ك خ ��الل ت�ف�ق��د م�ع��ال�ي��ه �أك��ادمي �ي��ة
�شرطة دب��ي �شمن ب��رن��ام��ج �لتفتي�ص �ل�شنوي
لالإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة ،ير�فقه �للو�ء
�لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد بن فهد م�شاعد
�ل�ق��ائ��د �ل �ع��ام ل���ش�وؤون �لأك��ادمي �ي��ة و�ل�ت��دري��ب،
و�لعميد �لدكتور غيث غ��امن �ل�شويدي مدير
�أك��ادمي�ي��ة �شرطة دب��ي ،ونائبه �لعميد �لأ�شتاذ
�لدكتور حممد بطي �ل�شام�شي ،و�لعقيد خالد
ب��ن �شليمان م��دي��ر �إد�رة �ل��رق��اب��ة و�لتفتي�ص،
و�لر�ئد �لدكتور عبد �لرز�ق �ملازمي ،رئي�ص ق�شم
�لتفتي�ص ،وعدد من �ل�شباط.
و�أث�ن��ى معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دب��ي على
�ل��دور �حل�ي��وي �ل��ذي تقوم ب��ه �أك��ادمي�ي��ة �شرطة
دب��ي م��ن تاأهيل �ل �ك��و�در �لع�شكرية م��ن �لطلبة

�جلامعيني و�ملر�شحني و�شف �ل�شباط و�لأفر�د،
موؤكد�ً �أن �لأكادميية ر�فد مهم للقيادة من خالل
�إع ��د�د �مل ��و�رد �لب�شرية وتاأهيلهم ليكونو� على
ق��در ع��ال م��ن �مل�شوؤولية ،م�شري�ً �إىل �أن �أهمية
�ل�ت�ك��ام��ل ب��ني �ل�ق�ط��اع��ات ي�شهم يف �ل�شتجابة

للبالغات وخف�ص ن�شبة �جلرمية .ونوه باأهمية
نظام �ل�شتقطاب يف جلب �لكفاء�ت �ملو�طنة �إىل
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�ل�شتفادة منهم يف
�شتى �ملجالت يف �لهند�شة �لكهربائية و�ملحا�شبة
و�مل��ال �ي��ة وع �ل��م �جل��رمي��ة و�مل �ت �ف �ج��ر�ت وغ��ريه��ا،

معايل اdلوا Aاملري jت�سلم اأhل
cOتوراه باdفر�fسية من Vسابط
ت�شلم م�ع��ايل �ل �ل��و�ء ع �ب��د�هلل خليفة �مل��ري
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي ،من �ملقدم �لدكتور
فهد �أحمد عبد�لكرمي �ل��زرع��وين� ،شابط يف
�ل���ش�وؤون �لدبلوما�شية و�لقنا�شل يف �لإد�رة
�لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية يف �شرطة
دب��ي ،ر�شالة دك�ت��ور�ه ح��ول "�لنظام �لقانوين
للعمل �لدويل لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
ل���ش��ال��ح �لالجئني" ،و�ل �ت��ي مت �إع��د�ده��ا وف��ق
منهج و�� �ش��ح ودر�� �ش��ات ع��دة ن��وع�ي��ة ،م��ا جعل
منها �لدر��شة �لأوىل من نوعها على �مل�شتوى
�ملحلي و�خل�ل�ي�ج��ي ،وذل��ك يف ظ��ل �ل�شعوبات
�ل �ت��ي ت ��و�ج ��ه �ل �ع ��امل يف ق���ش�ي��ة �ل��الج �ئ��ني.
و�أ�شاد معاليه ،بالباحث ومو�شوعه ،متوجها
�إل �ي��ه ب��ال���ش�ك��ر ع �ل��ى ه ��ذ� �ل �ب �ح��ث �مل �ت �م �ي��ز� ،إذ
ي�ع�ت��رب �أول � �ش��اب��ط يف � �ش��رط��ة دب ��ي ي�ح���ش��ل
على �لدكتور�ه من جمهورية فرن�شا وباللغة
�لفرن�شية ،متمنياً له دو�م �لتوفيق و�لنجاح .يف م�شريتها �لتطويرية ،هي �مل��ورد �لب�شري �لأد�ء ل �ل �م��وظ �ف��ني ،وم ��ن ه �ن��ا ت� �اأت ��ي �أه �م �ي��ة
وت� �وؤم ��ن �ل �ق �ي��ادة �ل �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة دب ��ي ب� �اأن ذو �ل �ك �ف��اءة �ل �ع��ال �ي��ة ،و�أن ع�م�ل�ي��ة �ل �ت��دري��ب �ل�ت��دري��ب يف �شرطة دب��ي �أول��وي��ة يتم �لعناية
�لركيزة �لأ�شا�شية� ،لتي تعتمد عليها �ملوؤ�ش�شة و�لتاأهيل تلعب دور�ً �أ�شا�شياً يف رفع م�شتوى بها ب�شكل م�شتمر.
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وذلك حر�شاً من �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي على
جعل �ملوؤ�ش�شة �لأمنية قبلة للمتفوقني و�ملبدعني،
م��ن خ��الل ت�ب�ن��ي �لأف �ك��ار �لإب��د�ع �ي��ة و�مل���ش��اري��ع
�مل�ب�ت�ك��رة م��ن طلبة �جل��ام �ع��ات ،و�ل��ش�ت�ف��ادة من
قدر�تهم يف دع��م خمتلف �لقطاعات �ل�شرطية،
و���ش�ت���ش��ر�ف �مل�شتقبل �لأم �ن��ي .و��شتهل معايل
�ل �ق��ائ��د �ل �ع ��ام ل �� �ش��رط��ة دب ��ي �ل�ت�ف�ت�ي����ص بتفقد
�لطابور �لعام للعاملني يف �لأكادميية و�لطلبة
�ملر�شحني ،ومن ثم وقف على تطور�ت �لإد�ر�ت
�لفرعية يف �لأك��ادمي�ي��ة و�لإح �� �ش��اء�ت �خلا�شة
بها ،حيث بلغ عدد �مل�شتجدين �لذين �أنهو� دورة
�ل�شتجابة �لأوىل للحالت �لطارئة للعام �ملا�شي،
م�شدد�ً على �أهمية �لتطوير �لأكادميي يف طرق
�لتدري�ص و�ملو�د �لعلمية و�لتدريب �لع�شكري.
و�طلع �ل�ل��و�ء �مل��ري على مقرتح �لتحول �إىل
�ل�ت��دري��ب �ل��ذك��ي للم�شاقات �لنظرية ل�ل��دور�ت
�لتاأ�شي�شية ،و�ل�ت��ي ت�شمل تخ�ش�شات �لقانون،
و�لتخ�ش�شات �لإد�ري � ��ة ،و�لأم �ن �ي��ة ،و�جلنائية،
و�مل��روري��ة ،و�لأزم ��ات و�ل �ك��و�رث ،كما �ط�ل��ع على
�إجن � ��از�ت �إد�رة �خل��دم��ات �مل�ت�م�ث�ل��ة يف حت�شني
�ل�ب�ي�ئ��ة �ل��د�خ �ل �ي��ة م��ن خ ��الل ت�ط��وي��ر �ل�ق��اع��ات

�ل��در�� �ش �ي��ة ،وت�غ�ي��ري �ل��دي �ك��ور يف ن ��ادي �لطلبة
�ملر�شحني ،و�شيانة دور�ت �ملياه يف مطعم وثكنات
�لطلبة �ملر�شحني� ،إ�شافة �إىل مبادرة �لرت�شيد
�ل�شتهالكي و�ل �ف��وز ب�ج��ائ��زة �لرت�شيد �لتابعة
لهيئة كهرباء ومياه دبي للمو�شم .13
ك �م��ا �ط �ل��ع ع �ل��ى م � �ب� ��ادر�ت �إد�رة �ل �ت��دري��ب

�لتخ�ش�شي ،وم�ن�ه��ا م �ب��ادرة "�نتقاء و�رتقاء"
�ل �ه��ادف��ة �إىل ت��وف��ري ب�ي�ئ��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وت��دري�ب�ي��ة
وبحثية لإ��ش�ع��اد �ملجتمع �ل��د�خ�ل��ي و�خل��ارج��ي،
وت ��دري ��ب �ل �ط �ل �ب��ة �أ� �ش �ح��اب �مل ��و�ه ��ب ل�ت�ط��وي��ر
م���ش�ت��وي��ات�ه��م �ل��ري��ا� �ش �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق �ل �ب �ط��ولت
و�لإجناز�ت �لريا�شية.

معايل اdلوا Aاملري �jستقبل اdقن�سل
اdعام اdربjطاين يف Oبي
���ش�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل �ل�ق��ائ��د �ل �ع��ام ل���ش��رط��ة دب��ي
�ل �ل ��و�ء ع �ب��د �هلل خ�ل�ي�ف��ة �مل� ��ري� � ،ش �ع��ادة �أن ��درو
ج��اك���ش��ون� ،لقن�شل �ل�ع��ام �ل��ربي�ط��اين يف دب��ي،
يف م �ق��ر �ل� �ق� �ي ��ادة �ل� �ع ��ام ��ة ،ب �ح �� �ش��ور �ل�ع�ق�ي��د
ط��ارق �شلطان هالل �ل�شويدي �شابط �ل�شوؤون
�لدبلوما�شية وعدد من �ل�شباط.
ومت خ��الل �للقاء بحث �شبل تعزيز �لتعاون
ب��ني �ل�ق�ي��ادة �ل�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب��ي و�لقن�شلية
�لربيطانية ،ومناق�شة �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام
�مل�شرتك .و�أكد معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دبي
خ��الل �ل�ل�ق��اء ح��ر���ص �ل �ق �ي��ادة �ل�ع��ام��ة ل�شرطة
دب��ي على �لهتمام بكافة �جلاليات يف �لإم��ارة،
وتوفري �خلدمات �لالزمة لهم ،و�حلياة �لكرمية
للمو�طنني و�ملقيمني على هذه �لأر�ص �لطيبة.
ويف خ�ت��ام �ل�ل�ق��اء� ،أه��دى م�ع��ايل �ل �ل��و�ء عبد
�هلل خليفة �مل��ري� ،شعادة �ن��درو جاك�شون ،درع�اً
مبنا�شبة �ل��زي��ارة �لتي ت�اأت��ي يف �إط��ار �ل��زي��ار�ت
�لر�شمية �لتي تقوم بها �لهيئات �لدبلوما�شية
للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.
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اdلوا Aابن فهد �jسهد Mفل Jخرjج hOرات
Jاأ�سي�سية dلعن�رص اdن�ساFي
�شهد �شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد
بن فهد م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لأكادميية
و�ل�ت��دري��ب ،حفل تخريج دورة �ل�شرطة �لن�شائية
رق ��م � 2019 /4ل �ب��ال��غ ع ��دده ��ن ( ،)22و�ل � ��دورة
�لتاأ�شي�شية ل�شف �ل�شباط و�لأف��ر�د رقم 2019 /3
�لبالغ عددهم ( ،)35بقاعة حممد بن ر��شد مببنى
كلية �ل��در���ش��ات �لعليا ،بح�شور �لعميد �لدكتور
غ�ي��ث غ ��امن �ل �� �ش��وي��دي م��دي��ر �أك��ادمي �ي��ة �شرطة
دب��ي ،و�لعميد �لأ�شتاذ �لدكتور حممد بطي ثاين
�ل�شام�شي ،نائب �ملدير ،و�لعقيد �لأ�شتاذ �لدكتور
�شيف غامن �ل�شويدي عميد �لأكادميية ،و�لعقيد
نا�شر حميد �لزري مدير معهد �لتدريب ،و�ل�شادة
م��دي��ري �لإد�ر�ت �ل�ف��رع�ي��ة ،و�مل��درب��ات و�مل��درب��ني
�مل�شرفني على �لدورتني ،و�أولياء �أمور �خلريجات
و�خلريجني.
ويف ك �ل �م��ة ل� ��ه ،ب �ع��د ت ��وزي ��ع �ل �� �ش �ه��اد�ت على
�خلريجات و�خلريجني ،هن أا �شعادة �للو�ء �بن فهد،
�خل��ري�ج��ات و�خل��ري�ج��ني ب�ه��ذه �ملنا�شبة ،ث��م وجه
�جلميع ب�شرورة �ملحافظة على مكت�شبات �شرطة
دب��ي ،و�لعمل على تقدمي خ��دم��ات تفوق م�شتوى
�لتوقعات لإ�شعاد �ملجتمع ،م�وؤك��د�ً حر�ص �لقيادة
�لعامة ل�شرطة دبي ،بتوجيهات معايل �لقائد �لعام
ل�شرطة دبي �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري ،على �إعد�د

20

العدد  68فرباير 2020

وتاأهيل �لكو�در �ل�شرطية مبو��شفات عاملية ،بهدف
حتقيق �أعلى درجات �لأمن و�لأمان يف ربوع �لوطن،
م�شدد�ً على �أهمية �ل�شبط و�لربط �لع�شكري ،و�أن
ي�ك��ون �جلميع يف �شرطة دب��ي ق��دوة يف �لتعامل
�حل�شاري مع �جلمهور ،ومنوذجاً يحتذى به يف
�ل�شلوك و�لقيم و�لأخالق �لعالية ،للمحافظة على
�ل�شمعة �لتي تبو�أتها �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي
عاملياً ،و�حلر�ص على بر وطاعة �لو�لدين.
كما �أ�شاد �شعادته يف كلمته بدور �شرطة دبي يف

دع��م تطلعات �مل��ر�أة يف خمتلف جم��الت �ملنظومة
�لأمنية و�ل�شرطية و�ملجتمعية ،وح��ر���ص �شرطة
دبي على ��شتقطاب �ملر�أة للعمل فيها ،ودعمها لتتبو�أ
�أرفع �ملنا�شب ،ملا لها من تقدير ومكانة ت�شتطيع �أن
تخدم بلدها على �أح�شن وجه ك�شريك �أ�شا�شي يف
�لتنمية ،خا�شة �أننا مقبلون على فعاليات �ك�شبو
 ،2020ويف �خلتام ،ث ّمن �للو�ء �بن فهد كافة �جلهود
�ملبذولة يف تعليم وتاأهيل وتخريج �أف�شل �لكو�در
�ل�شرطية.
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اdلوا Aابن فهد jلتقي جمندي اخلدمة

حتوالت LدjدJ IعزL RاPبية Oبي

اdوWنية dتاأمني اإ�cسبو 2020

�أكد �شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد
بن فهد م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لأكادميية
و�ل �ت��دري��ب ،خ��الل �ف�ت�ت��اح فعالية جل�شة ع�شف
ذهني مل�شار خدمات �ملو�طنني ،يف نادي �ل�شباط،
و�لتي تاأتي يف �إطار تنفيذ قر�ر�ت ت�شكيل "جمل�ص
دبي"� ،ل�ت��ي �أع �ل��ن عنها ��ش��اح��ب �ل�شمو �ل�شيخ
حممد ب��ن ر���ش��د �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة
رئي�ص جمل�ص �ل ��وزر�ء حاكم دب��ي ،رع��اه �هلل ،مع
بد�ية �لعام �جلديد� ،إن هذه �جلل�شة تاأتي يف �إطار
توجيهات معايل �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �للو�ء
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عبد�هلل خليفة �ملري� ،ملفو�ص �لعام مل�شار خدمات
�ملو�طنني� ،لر�مية �إىل �لتو��شل مع كافة �لدو�ئر
و�ملوؤ�ش�شات �لتي ن�شعى معها �إىل تكامل �لأهد�ف
و�خل�ط��ط و�ل��رب�م��ج ،للم�شي ق��دم��ا يف حتقيق
�لروؤية �حلكومية �ل�شامية يف وثيقة �لر�بع من
يناير من �لعام .2020
و�أ�� �ش ��اف �ل� �ل ��و�ء �ب ��ن ف �ه��د� ،أن ه ��ذه �ل��روؤي��ة
�مل�شتقبلية ي�شرف على تكوينها ق��ادة �مل�شتقبل
وت�ه��دف �إىل �شناعة حت ��ولت ج��دي��دة ،وت�شتعد
ل �ك��اف��ة �ل �ت �ح��دي��ات �ل �ت��ي ق ��د ت���ش�ت�ج��د ،وت�شعى

�إىل �شمان م�شتقبل �أف�شل ل�الأج�ي��ال �لقادمة،
وذل��ك م��ن خ��الل حوكمة �ملنظومة �لقت�شادية
و�لج�ت�م��اع�ي��ة يف �لإم � ��ارة ،و��ش�م��ان تناف�شيتها
�لدولية وريادتها �لقت�شادية ،وجاذبيتها كاأف�شل
�ملدن �لعاملية للحياة.
و�أ�شار �للو�ء �بن فهد �إىل �أن هذ� �للقاء يهدف
�إىل بلورة �لأفكار �شمن �ملحاور �ملطروحة للنقا�ص
و�لتي ت�شب يف م�شار خدمات �ملو�طنني للخروج
باقرت�حات �شيتم �لعمل على حتويلها �إىل بر�مج
ومبادر�ت فاعلة يف �إطار خدمة �ملو�طنني.

�لتقى �شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد
بن فهد م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لأكادميية
و�لتدريب ،دورة جمندي �خلدمة �لوطنية لتاأمني
�إك�شبو  ،2020بح�شور �لعميد �لأ��ش�ت��اذ �لدكتور
حممد بطي ثاين �ل�شام�شي ،نائب مدير �لأكادميية،
و�لعقيد نا�شر حميد �لزري ،مدير معهد �لتدريب.
ويف بد�ية �للقاء ،وبعد �لرتحيب بهم وباحل�شور،
�أ�شار �شعادته �إىل �أن �خلدمة �لوطنية و�شام �شرف
على �شدر كل مو�طن خمل�ص لهذ� �لوطن �لغايل،

و�لدفاع عن �أر�شه و�جب مقد�ص ل يقبل �لنقا�ص.
ثم هناأ �شعادته �أفر�د هذه �لدورة �لتي تعد باكورة
�لدور�ت �لذين مت �ختيارهم لتاأمني معر�ص �إك�شبو
دبي � ،2020حلدث �لعاملي� ،لذي ت�شت�شيفه مدينة
دبي بدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ،كاأول مدينة
يف �ل�شرق �لأو�شط ،وهذ� و�شام �شرف لهم �أن يكونو�
جزءً� من هذ� �حلدث �لكبري.
كما �أ�شاد �للو�ء �بن فهد ،باأبناء �لوطن �لذين
�نخرطو� يف هذ� �لربنامج �لوطني ،موؤكد�ً حر�ص

�ل�ق�ي��ادة �لعليا ل�شرطة دب��ي ،على �إع ��د�د وتاأهيل
�لكو�در �ل�شرطية ،وفق متطلبات �لعمل �ل�شرطي،
بهدف �مل�شاهمة يف خدمة �لوطن ،وحتقيق �أمنه
و��شتقر�ره ،لي�شبحو� قادرين على ت�شكيل �لإ�شافة
�ملرجوة منهم ،مت�شلحني مبا �شيكت�شبونه من علوم
نظرية وعملية ،من خ��الل �لتدريبات �لع�شكرية،
وتعويدهم على �ل�شبط و�لربط �لع�شكري ،وتعزيز
م�شتوى لياقتهم �لبدنية ،وتر�شيخ �لقيم �لوطنية
يف نفو�شهم ،و�شقل مهار�تهم �لقيادية وتطويرها.
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اdعميد ا�dسوjدي jطلق مباOرd Iتاأgيل
اأUسحاب اdهمم �dسوق اdعمل
�أطلقت �أكادميية �شرطة دبي باكورة مبادر�تها
�ملجتمعية �لر�ئدة لعام  2020حتت �شعار "باأيديهم
مل�شتقبل �أف�شل" ت�شتهدف دع��م وتاأهيل  25من
�أ�شحاب �لهمم ل�شوق �لعمل ،بالتعاون مع جمل�ص
�أ� �ش �ح��اب �ل �ه �م��م ب���ش��رط��ة دب ��ي وه �ي �ئ��ة �مل�ع��رف��ة
و�لتنمية �لب�شرية بدبي .و�أك��د �لعميد �لدكتور
غيث غامن �ل�شويدي مدير �أكادميية �شرطة دبي،
حر�ص �لأكادميية على ترجمة توجيهات معايل
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي �للو�ء عبد �هلل خليفة
�مل ��ري ،ومتابعة ��ش�ع��ادة �ل �ل��و�ء �لأ��ش�ت��اذ �لدكتور
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حممد �أحمد بن فهد ،م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون
�لأكادميية و�لتدريب ،لتعزيز �لتعاون �مل�شرتك مع
خمتلف �لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة،
لتكون دبي �شديقة بالكامل لأ�شحاب �لهمم.
و�أو�شح �لعميد غيث �ل�شويدي� ،أن هذه �ملبادرة
�لتي تبنتها �لأكادميية تعد �لأوىل من نوعها على
م�شتوى �لدولة من خالل ت�شخري كافة �إمكاناتها
�ملادية و�لب�شرية و�لتقنية من �أجل �إك�شاب �أ�شحاب
�ل�ه�م��م �مل �ه��ار�ت �ل���ش��روري��ة للعمل يف وظ��ائ��ف
حم� ��ددة ت �ع��زز م��ن ق ��وة ��ش��ريت�ه��م �ل��ذ�ت �ي��ة عند

�لبحث عن وظائف يف �شوق �لعمل .ودع��ا مدير
�لأكادميية جميع �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة
�إىل تبني مثل هذه �ملبادر�ت للم�شاهمة يف توفري
فر�ص �لتوظيف �لد�مج لأ�شحاب �لهمم �أ�شوة مع
�أمثالهم من غري تلك �لفئة من �أف��ر�د �ملجتمع
ل�ي�ك��ون��و� ع�ل��ى ق ��دم �مل �� �ش��او�ة دون مت�ي�ي��ز ،وذل��ك
مر�عاة لتكافوؤ �لفر�ص و�شمان م�شاركتهم �لكاملة
يف خمتلف جمالت �حلياة دون �أن ير�فق ذلك �أي
�شكل من �أ�شكال �لإق�شاء �أو �ل�شتبعاد �أو �لتمييز.

���ش�ت�ج��اب��ة ل�ت��وج�ه��ات �ل �ق �ي��ادة �ل��ر��ش�ي��دة ل��دول��ة
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي مت �لإعالن عنها نحو
�ل�شتعد�د للخم�شني عاماً �لقادمة ومئوية �لإمار�ت
يف  ،2071خا�شة فيما يتعلق بتحقيق قفز�ت كربى يف
جمال�لتعليم�،أعلنت�أكادميية�شرطةدبيعنت�شكيل
�أول جلنة من �خلرب�ء و�لأكادمييني لإطالق حو�ر�ت
ولقاء�ت خالل عام  2020ت�شت�شرف م�شتقبل �لتعليم
و�ل�ت��دري��ب متهيد� و���ش�ت�ع��د�د� للخم�شينية .وق��ال

�لعميد �لدكتور غيث غامن �ل�شويدي مدير �أكادميية
�شرطة دبي� ،إن �لأكادميية وبناء على توجيهات معايل
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري،
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لأكادميية ،ومتابعة �شعادة �للو�ء
�لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد بن فهد م�شاعد �لقائد
�لعامل�شوؤون�لأكادمييةو�لتدريب�،شارعت�إىلت�شكيل
جلنة م��ن �خل��رب�ء و�لأك��ادمي�ي��ني لعقد �جتماعات
دوري ��ة ب�ه��دف �خل ��روج مبقرتحات و�أف �ك��ار مبتكرة

ت�شت�شرف م�شتقبل �لتعليم و�ل�ت��دري��ب لإطالقها
يف ع��ام � 2021شمن خ��ارط��ة ط��ري��ق لإح ��د�ث نقلة
نوعية وقفز�ت كربى يف م�شرية �لتعليم و�لتدريب
�لأكادميي وفق �أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �لعاملية،
تعتمد على ت�شخري تقنيات �ل��ذك��اء �ل�شطناعي
للم�شاهمة يف تخريج �أجيال من �ل�شباط ت�شهم يف
بناء �إم��ار�ت �مل�شتقبل وتعزز من موقع �شد�رتها يف
جمال�لتناف�شية�لعاملية.

اdعميد ا�dسوjدي jلتقي مرJب معهد اdتدرjب
يف �إطار جولته �مليد�نية ،قام �لعميد �لدكتور
غيث غ��امن �ل���ش��وي��دي م��دي��ر �أك��ادمي�ي��ة �شرطة
دبي ،بجولة تفقدية ملعهد �لتدريب ،حيث تفقد
�شيادته خالل هذه �جلولة جمريات �شري �لعمل
يف مكاتب و�أق�شام �ملعهد ،و�لتقى مرتب �ملعهد
بجميع رت�ب�ه��م ،لتلم�ص �حتياجاتهم ،وكذلك
ت�ع��زي��ز �ل�ث�ق��ة ب��ني �لإد�رة �ل�ع�ل�ي��ا و�مل��وظ �ف��ني،
بالإ�شافة �إىل رفع معدلت �ل�شعادة �لوظيفية
بينهم.
ك �م��ا ���ش�ت�م��ع � �ش �ي��ادت��ه �إىل ع ��دد م ��ن �لآر�ء
و�مل ��الح � �ظ ��ات و�مل � �ق ��رتح ��ات �ل� �ت ��ي ت� �ق ��دم ب�ه��ا
�ملوظفون ،و�لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف تطوير
�ل �ع �م��ل ،وت�ه�ي�ئ��ة �جل ��و �مل �ن��ا� �ش��ب ل�ل�ع��ام�ل��ني يف
�لإد�رة ،ورف��ع م�ع��دلت �لر�شا �لوظيفي لدى
�ملوظفني.
تقدم �لدكتور �ل�شويدي بال�شكر و�لتقدير
للموظفني ،ر�ج�ي�اً لهم دو�م �لتوفيق� .جلدير بهم ب�شكل مبا�شر ،لتعزيز �لرتباط باملوظفني ،من �ملوظفني طرح �أية �أفكار �أو معوقات تو�جههم
ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذه �ل �ل �ق��اء�ت ت�ه��دف �إىل �لتقرب ومعرفة �حتياجاتهم ب�شكل م�شتمر ،وتلبيتها بكل �شفافية ،وحث �جلميع على �شرورة �لتحلي
من �ملوظفني ومتابعة �حتياجاتهم ،و�لهتمام ب�شكل �شريع .ويف نهاية �جلولة ،طلب �شيادته بروح �مل�شوؤولية و�لولء �لوظيفي.
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اdعميد ا�dسام�سي jكرم موXفني متميزjن
تنفيذ�ً ملنهجية �لتكرمي يف تقدير �ملوظفني
�ملتميزين وت�شجيعاً لهم على ما بذلوه من جهود
يف �لقيام باملهام �ملوكلة �إليهم على �أكمل وجه ،قام
�لعميد �لأ��ش�ت��اذ �ل��دك�ت��ور حممد بطي �ل�شام�شي
نائب مدير �أكادميية �شرطة دب��ي ،بتكرمي كل من
�لنقيب م��رمي غ��ز�ل عبيد رئي�ص ق�شم �ل�شرطة
�لن�شائية بالوكالة ،و�لوكيل �أول عبد �لعظيم �أحمد
�شالح �لأم��ني من ق�شم �ملالية ،وماجد �ل�شيخ من
ق�شم �لإع��الم ،وذل��ك تقدير�ً جلهودهم يف تعزيز
�شمعة �لأكادميية �لر�ئدة.
و�أ� �ش��اد �لعميد �ل�شام�شي ،ب��اجل�ه��ود �ملخل�شة
و�ل��دوؤوب��ة �ل�ت��ي بذلها �مل��وظ�ف��ون يف دع��م م�شرية
�لتميز �لأك��ادمي��ي ،مو�شحاً �أن هذ� �لتكرمي ياأتي
من منطلق حر�ص �أكادميية �شرطة دبي على �إيجاد
بيئة �ل�شعادة �لوظيفية ،وتنفيذ�ً ل�شرت�تيجية
�ل�ق�ي��ادة �ل�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي يف حتفيز وتقدير
�لذين يعملون بجد وتفاين لتحقيق �أعلى درجات
�لتميز و�لتفوق �ملوؤ�ش�شي .وقال �لعميد �ل�شام�شي �إن
تكرمي �ملوظفني �ملتميزين ياأتي �شمن ��شرت�تيجية
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اأمهات اخلرjجني

�لأك��ادمي�ي��ة �خل��ا��ش��ة بتقدير �لإجن� ��از�ت �ملثمرة،
و�لأد�ء �مل�ت�م�ي��ز ب��اع�ت�ب��ار �أن �ل �ك��ادر �ل�ب���ش��ري هو
�ل�شتثمار �حلقيقي للمهار�ت �لفردية و�جلماعية،
لفتاً �إىل �أن هذ� �لتكرمي ي�شهم يف ت�شجيع وتعزيز
روح �لإب� ��د�ع و�لب�ت�ك��ار ،وحتفيز �ملوظفني لتبني
�لأفكار �لبناءة �لتي ت�شب يف تطوير �لعمل� ،إىل

جانب فتح قنو�ت �لت�شال و�لتو��شل �لأفقي بني
�ملوظف و�مل�شوؤول �ملبا�شر باعتباره جزء� من �لعملية
�لإد�رية وتقوية �لعالقة �لوظيفية بينهما ودفعهم
نحو تقدمي �أف�شل ما لديهم يف �أعمالهم �ليومية،
مبا ي�شاهم يف �لرتقاء مب�شتوى �أد�ء �لإد�رة وت�شيري
�لعمل على �أكمل وجه.

م�سارً cا يف {بطوdة ا�dسطرجن

و��شلت بطولة �شرطة دبي لل�شطرجن لأ�شحاب
�لهمم من �لفئة �ل�شمعية ،جناحها للعامل �لثالث
ع�ل��ى �ل �ت��و�يل ،مب���ش��ارك��ة  29متناف�شا م��ن كافة
�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�لأن��دي��ة وجمعيات �أ�شحاب
�ل �ه �م��م ع �ل��ى م���ش�ت��وى دول� ��ة �لإم � � ��ار�ت �ل�ع��رب�ي��ة
�ملتحدة ،يف نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة ،بح�شور
�ل�شيد ذيبان �ملهريي �أمني عام �للجنة �لبار�ملبية
�لإمار�تية ،و�ملقدم �لدكتور �شعود في�شل �لرميثي،

PDF Compressor Free Version

الأUسحاب اdهمم z3

رئي�ص جمل�ص �أ�شحاب �لهمم ،و�ل�شيد عبد �هلل
خليل �أهلي ،رئي�ص جلنة �لإمار�ت لريا�شة �ل�شم.
و�أ��ش��اد �مل�ق��دم �لدكتور �شعود �لرميثي ،بالتعاون
�لبناء مع ن��ادي دب��ي لل�شطرجن و�لثقافة ودعمه
�ل ��الحم ��دود لإق��ام��ة �ل�ب�ط��ول��ة ،ث��م ق ��ام ب�ت��وزي��ع
�ل�ك�وؤو���ص و�مل�ي��د�ل�ي��ات و�جل��و�ئ��ز على �لفائزين،
حيث فاز باملركز �لأول فئة �لذكور حممد ح�شني
غالم عبا�ص ،من نادي دبي لأ�شحاب �لهمم ،وكان

نظمت �أك��ادمي�ي��ة �شرطة دب��ي لل�شنة �لثالثة على
�لتو�يل مبادرة "مالم�شة قلب �لأم" �لتي تز�منت مع
حفل تخريج طلبة �لدر��شات �لعليا و�لدفعة �ل�  27من
�لطلبة �ملر�شحني ،و�لتي ��شتطاعت �أن تدخل �ل�شرور
و�ل�ب�ه�ج��ة ع�ل��ى ق �ل��وب �أم �ه ��ات �خل��ري �ج��ني م��ن دول��ة
�لإم ��ار�ت و�ملبتعثني م��ن �ل��دول �خلليجية و�لعربية
�ل�شقيقة ،حيث ��شتقبلن وفود� من �لعنا�شر �لن�شائية
ّ
منازلهن ،و�شط م�شاعر يغمرها
يف �شرطة دب��ي يف
�ل �ف��رح و�ل���ش�ع��ادة و�إ� �ش��ادة و���ش�ع��ة ب��امل �ب��ادر�ت �مل�ت�ف��ردة
�لتي تطلقها �أكادميية �شرطة دبي يف �إط��ار م�شاعيها
�لر�مية �إىل تعزيز �لعالقات �لجتماعية بني �ل�شرطة
�شعادتهن وتا ّ
ّ
أثرهن
و�أف��ر�د �ملجتمع .و�أب��دت �لأم�ه��ات
ّ
وجوههن وه� ّ�ن ينظرن بفخر
�ل��ذي ب��د� و��شحاً على
ّ
أكبادهن� ،لذين �ن�شمو� �إىل نخبة
و�عتز�ز �إىل فلذ�ت �
�لكو�در �ل�شرطية �ملوؤهلة حلمل �لر�شالة و�إر�شاء دعائم
�لأمن و�لأمان يف �أوطانهم.

�ملركز �لثاين من ن�شيب حممد ح�شني �أبو زهرة،
م��ن ن��ادي �لثقة للمعاقني بال�شارقة� ،أم��ا �ملركز
�لثالث ف��از به ب��در حممود عو�ص ،من ن��ادي دبي
لأ��ش�ح��اب �ل�ه�م��م ،ويف فئة �لإن ��اث ف��ازت باملركز
�لأول فاطمة �شبيل �ملا�ص ،من بلدية دبي ،و�ملركز
�لثاين ندى �ل�شيد حممد ،من نادي دبي لأ�شحاب
�لهمم ،وكان �ملركز �لثالث من ن�شيب حياة ح�شن
�جلابر ،من �لنيابة �لعامة بدبي.
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لقاء

خريج الدفعة ال�ساد�سة عام 1998

fاjف jو�سف حممد حممو:O
{االأcاOميية zبيت اdعاFلة اdكبري
التحق امل�ست�سار البحريني نايف يو�سف حممد حممود فور تخرجه من اأكادميية �سرطة دبي �سمن
الدفعة ال�ساد�سة عام  1998بالعمل بدائرة الدعاء العام بوزارة الداخلية� ،منها انتقل اإىل اإدارة
ال�سوؤ�ن القانونية بوزارة الداخلية� ،مع تاأ�سي�س النيابة العامة يف �سهر فرباير � 2003انتقالها اإىل
تبعية �زارة العدل �ال�سئون الإ�سالمية ،بداأ العمل فيها بوظيفة "�كيل نيابة" �تدرج يف الوظيفة
اإىل اأن اأ�سبح الآن "حمامي ًا عام ًا" بدرجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف� .خالل فرتة عمل امل�ست�سار نايف
يو�سف حممد حممود بالنيابة العامة �سغل عدة منا�سب منها �كيل للنيابة �رئي�س نيابة املنطقة
اجلنوبية �املر�ر �الأحداث� ،رئي�س نيابة املحرق �املنافذ ،اإىل اأن اأ�سبح الآن حمامي ًا عام ًا بالنيابة
الكلية املعنية بالإ�سراف على جميع النيابات اجلزئية �املتخ�س�سة� ،الآن املعني بالإ�سراف على
ق�سايا الأموال العامة �الف�ساد �غ�سل الأموال.
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حم �م��ود� :أت �ق��دم �إىل �ل�ق�ي��ادة �ل���ش��رط��ة بدبي
بالتهنئة مبنا�شبة ت�خ��ري��ج �ل��دف�ع��ة �ل�شابعة
و�ل�ع���ش��ري��ن م��ن �أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة دب ��ي ،ه��ذه
�ملوؤ�ش�شة �لعريقة �لتي خطت ��شمها بحروف
من ذهب يف م�شاف �لأكادمييات �ملتخ�ش�شة
يف جمال در��شة �لقانون و�لعلوم �لع�شكرية،
بف�شل �ل��روؤي��ة �حلكيمة و�لتخطيط �ل�شليم
م��ن قبل �شاحب ف�ك��رة تطوير �لكلية وقائد
نه�شة دب��ي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن
ر�� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����ص �ل��دول��ة رئي�ص
جمل�ص �ل ��وزر�ء ح��اك��م دب��ي ،رع��اه �هلل� ،ل��ذي
ي�شع ن�شب عينيه رفعة �شاأن �ملو�طن ونه�شة
ورقي �لبالد يف ظل �أمن و��شتقر�ر د�ئمني.
بيت العائلة
وح��ول ذك��ري��ات��ه يف �أك��ادمي�ي��ة ��ش��رط��ة دب��ي،
ق��ال� :لأك��ادمي �ي��ة مل ت�ك��ن بالن�شبة يل مكان
ل�ل��در���ش��ة و� �ش��اح��ة ل�ل�ت��دري��ب ف �ق��ط ،ب��ل ك��ان��ت
مب �ث��اب��ة ب �ي��ت �ل �ع��ائ �ل��ة �ل �ك �ب��ري ،ع �� �ش��ت ف�ي�ه��ا
وت �ع ��رف ��ت خ��الل �ه��ا ع �ل��ى �ل� ��زم� ��الء و�لإخ� � ��وة
و�لآب ��اء م��ن �لأ� �ش��ات��ذة �مل��وق��ري��ن ،ك�م��ا وك��ان��ت
مدر�شة ح�ي��اة تعلمت منها �لكثري و�كت�شبت
�لعلم و�لتجربة ،كما متكنت من بناء و�شقل
�شخ�شيتي و�لنتقال من مرحلة �ل�شباب �إىل
مرحلة �لرجولة و�حلياة �لعلمية.
وت� ��اب� ��ع :ي �� �ش �ع��دين �ل� �ق ��ول ب� � �اأين م ��ا زل��ت
و� �ش �اأظ��ل حم �ت �ف �ظ �اً ب��ال �ك �ث��ري م ��ن �ل��ذك��ري��ات
و�ل �� �ش��د�ق��ات �ل �ع��زي��زة ع�ل��ى ن�ف���ش��ي � �ش��و�ء من
مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو من
دول جمل�ص �لتعاون و�لذين ما ز�لت عالقتي
ممتدة معهم حتى �ل�ي��وم ،كما و�أذك��ر باخلري
و�ل �ت �ق��دي��ر �مل �ح��ا� �ش��ري��ن و�ل �� �ش ��ادة �ل���ش�ب��اط
و�ملدربني �لأفا�شل �لذين كان لهم �لف�شل يف
�لتدري�ص و�لتدريب و�لتوجيه �لذي ل ميكن
�أن �أن�شاه.
��سايا
ومب �ن��ا� �ش �ب��ة �ح �ت �ف��ال �لأك ��ادمي �ي ��ة ب�ت�خ��ري��ج
�ل��دف�ع��ة �ل���ش��اب�ع��ة و�ل�ع���ش��ري��ن م��ن �ل��د�ر��ش��ني
تقدم �مل�شت�شار �لبحريني نايف يو�شف حممد
حم �م��ود ،ل�ل�خ��ري�ج��ني وذوي �ه��م ول �الأك��ادمي �ي��ة
وهيئة �ل�ت��دري����ص فيها باأ�شمى �آي��ات �لتهاين
و�ل �ت��ربي �ك��ات ،ل��ش�ي�م��ا و�إن ذل��ك ي �وؤك��د ر��ش��وخ
�لأك � ��ادمي� � �ي � ��ة وت � �ع ��زي ��ز م �ك ��ان �ت �ه ��ا �ل �ع �ل �م �ي��ة
خ��ا��ش��ة و�إن �ه��ا تخرج �ل�ي��وم حملة �ملاج�شتري
و�لدكتور�ه.
وق ��ال� :إذ� ك��ان يل م��ن ك�ل�م��ة �أوج �ه �ه��ا �إىل
�خلريجني �جلدد من بعد �لتهنئة ،فاإنه ليحق
يل �لقول ومن و�قع جتربتي �ل�شخ�شية� ،أنتم
ي��ا �إخ��وت��ي �خل��ري�ج��ني م�ق�ب�ل��ون ع�ل��ى �لإب �ح��ار
ب���ش�ف�ن�ك��م يف ب �ح��ر م���ش�ت�ق�ب�ل�ك��م ف��اج �ع �ل��و� م��ا
ت��زودمت به من علم وخربة �أثناء در��شتكم يف

�لأكادميية هو ز�دك��م ،وما يهياأ لكم ما �شوف
جت�ن��ون��ه ب��ال�غ��د ب � �اإذن �هلل ،وه ��و م��ا �أن ��ا عليه
�ليوم من مكانة �أعتز بها ومن�شب �أخدم من
خالله وطني ،و�أم��ن بال�شكر به بعد �هلل عز

امل�ست�سار معني
بالإ�سراف على ق�سايا
الأموال العامة �الف�ساد
�غ�سل الأموال.

وج��ل لأكادميية �شرطة دب��ي ،ل��ذ� عليكم �أيها
�لإخوة �لأعز�ء باجلد و�لعمل و�ل�شتفادة مما
تعلمتموه يف خدمة �أوطانكم متمنياً لكم كل
�لنجاح و�لتوفيق.

�سغل عدة منا�سب
�حقق العديد من
الإجنازات الوطنية التي
تفخر بها البحرين.
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 32مليون حتميل
الأdعاب TسـرWة Oبي
االإdكرتfhية
قال �لعميد خالد نا�شر �لرزوقي مدير �لإد�رة
�لعامة للذكاء �ل�شطناعي يف �شرطة دبي� ،إن عدد
م��ر�ت حتميل �لأل�ع��اب �للكرتونية ل�شرطة دبي
بلغ  32،5مليون مرة عرب من�شتي "�لأبل �شتور"،
و"غوغل بالي" ،كما �حتلت �ملركز �لأول يف 74
دولة يف فئة �لألعاب �لتعليمية.
و�أ�شار �لعميد خالد �ل��رزوق��ي� ،إىل �أن �لألعاب
�لإلكرتونية خا�شة �ألعاب �لهو�تف �لذكية �شكلت
عالمة فارقة خالل �لأعو�م �ملا�شية ،لذلك حظيت
هذه �لألعاب على �هتمام كبري من �لقيادة �لعامة
ل�شرطة دب��ي ،ومت تطوير �أل�ع��اب متنوعة لك�شب
�أك��رب �شريحة ممكنة م��ن �جلمهور ب�ه��دف �إن�ت��اج
�ألعاب توعوية وفق �أحدث تقنيات �ألعاب �لفيديو
�مل �ت �ط��ورة ،وت�ق��دمي�ه��ا بحلة �إم��ار�ت �ي��ة ،مب��ا يعزز
�لهوية �لوطنية ،وقيم �ل��ولء و�لنتماء للدولة،
وي�ع�م��ل ع�ل��ى �إي �� �ش��ال �ل��ر� �ش��ائ��ل �إىل ك��اف��ة ف�ئ��ات
�ملجتمع ،ويُ�شيف �إىل �ملهار�ت �لفردية لالعب يف
�أجو�ء من �ملرح و�لتفاعل �لبناء.
ر�ؤية
و�أك� ��د �ل�ع�م�ي��د �ل ��رزوق ��ي �أن ت�شميم �لأل �ع��اب
وحت��دي��د �أه��د�ف �ه��ا ور� �ش��ائ �ل �ه��ا ج ��اء مت��ا��ش�ي��ا مع
روؤي��ة حكومة �لإم ��ار�ت  2021وه��و "متحدون يف
�مل�شوؤولية" ،و�ل��ذي يت�شمن (�لإم��ار�ت��ي �لو�ثق
�مل �� �ش �وؤول� ،لأ� �ش��ر �ملتما�شكة �مل ��زده ��رة� ،ل��ِ��ش��الت
�لج �ت �م��اع �ي��ة �ل �ق��وي��ة و�حل �ي ��وي ��ة ،ث �ق��اف��ة غنية
وناب�شة) ،و�لهدف �ل�شرت�تيجي �لأول ل�شرطة
دب��ي مرتبط وب�شكل مبا�شر ب��اجل��ان��ب �لتوعوي
من خالل �لوقاية و�حلد من �جلرمية ،وقد لبت
�أل �ع��اب �لفيديو �مل �ط��ورة ح��اج��ة ��ش��روري��ة لوجود
�ألعاب فيديو حملية حتتوي على م�شامني تخدم
�لأه��د�ف �لرتبوية و�لقيمية ،وتعمل على تعزيز
�لهوية �لوطنية ،وحتر�ص على تلبية �لحتياجات
ملو�كبة �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت وحتقيق �لأه��د�ف
باأ�شاليب �إبد�عية و�بتكارية و�لعمل مع �ملوؤ�ش�شات
�لتي تعنى ب�شوؤون �لطلبة ،لالإ�شهام يف متكينهم
من �لتعامل مع �لتحديات و�ملخاطر �لتي حتيط
بهم �شخ�شياً و�جتماعياً.
ملكية فكرية
بدوره� ،أو�شح �لعقيد مهند�ص ح�شني بن غليطة
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نائب مدير �لإد�رة �لعامة للذكاء �ل�شطناعي
ل�شوؤون �لتطبيقات �لذكية� ،أن ه��ذه �لأل�ع��اب مت
تطويرها د�خليا م��ن قبل موظفي �شرطة دب��ي،
وذل ��ك يف م��رك��ز �ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �لف��رت�� �ش �ي��ة يف
�لإد�رة �لعامة للذكاء �ل�شطناعي ،م�شيفا �أن
م��رك��ز �ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �لف��رت�� �ش �ي��ة ح���ش��ل على
�شهاد�ت حقوق �مللكية �لفكرية ل�  41م�شروعا من
وز�رة �لق�ت���ش��اد ب��دول��ة �لإم � ��ار�ت ،وح���ش��ل على
�أك��ر من  70جائزة حملية ودول�ي��ة خ��الل �لأرب��ع
�شنو�ت �ملا�شية ،منها ج��ائ��زة �جلمعية �لدولية
لقادة �ل�شرطة ( )IACPعن فئة "�لتميز يف
��شتخد�م �لتكنولوجيا يف دعم مبادر�ت �ل�شرطة
�ملجتمعية" ،وج��ائ��زة �لحت ��اد �ل ��دويل للعالقات
�لعامة .IPRA
اهتمام
ّ
وبني �لعقيد بن غليطة �أن �هتمام �شرطة دبي
يف �إن �ت��اج ه��ذه �لأل �ع��اب ي �ن��درج حت��ت رغ�ب�ت�ه��ا يف
�مل�شاهمة �ملجتمعية وت�شخري �لتكنولوجيا ل�شنع
و�قع جديد وحياة خمتلفة ومنوذج يحتذى به يف
�لتنمية ،وتعد �لألعاب �للكرتونية �أف�شل �ل�شبل
و�ل��و��ش��ائ��ل للم�شاهمة يف ن�شر �ل�ت��وع�ي��ة ب�شبب
�لنت�شار �لو��شع لالألعاب على خمتلف �لأجهزة
و�لأن �ظ �م��ة ،وذل ��ك مل��ا حت�ت��وي��ه ه��ذه �لأل �ع��اب من
ر�شائل تعليمية يف قالب ممتع لل�شغار و�لكبار،
و�أن �لو�شول �إىل �أكر من  32مليون حتميل يعك�ص
حجم ه��ذ� �له�ت�م��ام ،وق��د �حتلت �لأل�ع��اب �ملركز
�لأول يف  74دولة يف فئة �لألعاب �لتعليمية ،ومت
توفري �إحدى �لألعاب ب  16لغة.
د�ل
ُي��ذك��ر �أن �لأل �ع��اب �لل�ك��رتون�ي��ة ل�شرطة دب��ي
مت حتميلها يف �لإم� ��ار�ت ب�ع��دد  1،291،758م��رة،
فيما بلغت ع��دد م ��ر�ت �لتحميل يف �ل�شعودية
 3،677،559م��رة ،ويف �لكويت  308،920م��رة ،ويف
عُمان  421،865مرة ،وعامليا بلغ عدد مر�ت حتميل
�لألعاب  2،890،980يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية،
و 1،963،635يف رو�شيا ،و 2،351،208يف �لرب�زيل،
ومت توفري �لألعاب �للكرتونية �أي�شا من خالل
م��ر�ك��ز �ل�شرطة �لذكية  ،SPSو�ل��ذي يعد �أول
مركز �شرطة يف �لعامل دون تدخل ب�شري.
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Jنمي مهارات W 350اdب ًا
�� �ش ��ارك  350ط��ال �ب �اً وط��ال �ب��ة يف �أن �� �ش �ط��ة
وف �ع��ال �ي��ات �ل��ربن��ام��ج �ل���ش�ت��وي �ل �ث��اين �ل��ذي
ينظمه جمل�ص �شرطة دبي �لطالبي يف مركز
ح�م��اي��ة �ل ��دويل ب��ال�ت�ع��اون م��ع وز�رة �لرتبية
و�لتعليم خالل �إجازة �لف�شل �لدر��شي �لأول،
ب�ه��دف تنمية م�ه��ار�ت�ه��م وق��در�ت �ه��م �لعلمية
و�مل �ع��رف �ي��ة ،و� �ش �غ��ل وق ��ت ف��ر�غ �ه��م مب��ا ي�ع��ود
عليهم بالفائدة و�ملنفعة� ،إ�شافة �إىل تنمية
مهار�تهم �ل�شخ�شية كالقيادة و�لعتماد على
�ل��ذ�ت ،و�لتم�شك باملبادئ و�لقيم �لإيجابية.
ونظمت �أن�شطة وفعاليات �لربنامج �ل�شتوي
يف  4م��ر�ك��ز ت��دري �ب �ي��ة ،وه ��ي م��در� �ش��ة �أح�م��د
بن �شليم للتعليم �لأ�شا�شي باملمزر ،ومدر�شة
حماية للبنات ب��ال�ك��ر�م��ة ،و�أك��ادمي�ي��ة �شرطة
دب��ي ،بالإ�شافة �إىل �ملخيم �لك�شفي مبنطقة
�ل �ع��وي��ر ،وق��د مت ت�خ���ش�ي����ص �لأ� �ش �ب��وع �لأول
ملبيت �ل�ط��الب و�ل�ط��ال�ب��ات ل�ل�م��رة �لأوىل يف
�ملخيمات �خلا�شة بكل فئة.
و���ش�ت�ط��اع �ل��ربن��ام��ج م��ن خ��الل ف�ع��ال�ي��ات��ه
�مل�ت�ن��وع��ة زرع �ل�ث�ق��اف��ة �ل �ت��وع��وي��ة يف ن�ف��و���ص
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�ل �ط �ل �ب��ة ،وت �ق��وي��ة دو�ف �ع �ه��م ن �ح��و �ل�ت���ش��دي
ل �ل �� �ش �ل �ب �ي��ات ودرئ � �ه ��ا م ��ن خ� ��الل � �ش �غ��ل وق��ت
فر�غهم باأن�شطة تنوعت بني فعاليات ريا�شية
وحما�شر�ت خمتلفة كتعلم �لإ�شعافات �لأولية
وم �ب��ادئ �لأم ��ن و�ل���ش��الم��ة وك�ي�ف�ي��ة �لتعامل
م��ع ط�ف��اي��ات �حل��ري��ق� ،أو �ل��ش�ت�خ��د�م �لآم��ن
ملو�قع �لتو��شل �لجتماعي ،بالإ�شافة لور�ص
�لأع �م ��ال �حل��رف �ي��ة ،وور�� ��ص �أخ� ��رى ل��ربجم��ة
�لروبوتات� ،إىل جانب تنظيم بر�مج ترفيهية
وم���ش��اب�ق��ات ري��ا��ش�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ،كما
وز�ر �لطالب مركز �شرطة �خليالة بالعوير
و�طلعو� على �آلية تروي�ص وتهذيب �خليول،
ورع��اي�ت�ه��ا و�ل�ع�ن��اي��ة ب�ه��ا ط�ب�ي��ا ون�ف���ش�ي��ا ،كما
و���ش�ت�م�ت��ع �ل �ط��الب ك��ذل��ك ب �ع��رو���ص �ل�ك��الب
�لبولي�شية � K9لتابعة ل�الإد�رة �لعامة لأمن
�لهيئات و�مل�ن���ش�اآت و�ل �ط��و�رئ ،و�ط�ل�ع��و� على
�أب ��رز م �ه��ار�ت �ل �ك��الب يف م�ك��اف�ح��ة �جل��ر�ئ��م
و� �ش �ب��ط م��رت�ك�ب�ي�ه��ا ،و�ل �ب �ح��ث ع��ن �مل �خ��در�ت
�مل�خ�ب�اأة ،وكيفية متييز ر�ئ�ح��ة �ملتهم مب�شرح
�جلرمية.
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تر�سيخ ثقافة التميز مل�ستقبل اأف�سل لأبناء الإمارات

{Yام اال�ستعداd Oلخم�سـني zرhؤjة
WموMة dتنمية م�ستدامة
ياأتي اإطالق عام ال�ستعداد للخم�سني يف مرحلة مف�سلية من تاريخ الإمارات العربية املتحدة ،حيث تتطلع القيادة
الر�سيدة اإىل اأن تكون د�لة الإمارات خالل اخلم�سني عام ًا املقبلة الد�لة الأكرث متيز ًا �الأف�سل يف جودة احلياة على
م�ستوى العامل �ذلك مبا ير�سخ ثقافة التميز ملتابعة م�سرية الد�لة يف اأن تكون مبقدمة د�ل العامل يف التناف�سية على
خمتلف الأ�سعدة �حتقيق قفزات نوعية يف �ستى املجالت� ،ذلك من خالل ت�سميم اخلم�سني عام ًا القادمة لالأجيال
اجلديدة ،عرب تطوير اخلطط �امل�ساريع �التفكري ليكون القادم اأف�سل لأبناء الإمــارات �ا�ستدامة التنمية لالأجيال
القادمة.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء
ح��اك��م دب ��ي ،رع ��اه �هلل ،و��ش��اح��ب �ل���ش�م��و �ل�شيخ
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة� ،أعلنا م�وؤخ��ر�ً �أن
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�ل �ع��ام � 2020شيكون ع��ام �ل��ش�ت�ع��د�د للخم�شني،
من خ��الل �لنطالق يف �أك��رب ��شرت�تيجية عمل
وطنية من نوعها لال�شتعد�د لل�شنو�ت �خلم�شني
�مل�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى ك��اف��ة م���ش�ت��وي��ات �ل��دول��ة �لحت��ادي��ة
و�ملحلية ،و�ل�شتعد�د لالحتفال باليوبيل �لذهبي

لدولة �لإم ��ار�ت يف ع��ام  ،2021و�شت�شارك جميع
فئات �لطيف �ملجتمعي �لإم��ار�ت��ي من مو�طنني
ومقيمني وقطاع ع��ام وخا�ص و�أه�ل��ي يف �شياغة
�حلياة يف دولة �لإمار�ت للخم�شني عاماً �ملقبلة.
وي�شكل �إطالق عام �ل�شتعد�د للخم�شني وتهيئة

حتقيق
و�ملقومات و�ملعطيات ل�شمان
�لعنا�شر
كل
PDF
Free
Version
يف
Compressorحا�شمة
مئوية �لإم ��ار�ت حمطة
م�شتهدفات
تاريخ �لإم ��ار�ت ،يذكر باإرها�شات ما قبل �إع��الن
قيام �لحتاد يف دي�شمرب من �لعام  ،1971وما �شبق
ذلك من ت�شريع �خلطو�ت وتذليل كافة �لعقبات
وت�خ�ط��ي ك��ل �أن ��و�ع �ل�ت�ح��دي��ات و�مل �ع��وق��ات للدفع
مب�شار �لوحدة و�مل�شي يف طريق �لدولة �لذي ل
عودة عنه.
خطوة �سجاعة
وق��د عاي�ص �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن
ر���ش��د �آل مكتوم خما�ص �لحت ��اد ،وك��ان م�شاركاً
فاع ً
ال فيه� ،شاهد�ً على ما �شبقه من �حتاد ثنائي
ب��ني �أب��وظ �ب��ي ودب ��ي يف ف��رب�ي��ر م��ن �ل �ع��ام 1968
على يد �ملغفور لهما �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان �آل
نهيان ،و�ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ،طيب
�هلل ث��ر�ه�م��ا� ،للذين ب��ادر� باتخاذ ه��ذه �خلطوة
�ل�شجاعة ،و��شعني ن�شب �أعينهما م�شلحة �لبالد
و�لعباد ،لت�شكل خطوتهما �لأ�شا�ص لقيام �حتاد
�لإمار�ت يف دي�شمرب  ،1971بعد لقاء�ت و�جتماعات
وم �ف��او� �ش��ات م��ار�ث��ون �ي��ة ،م ��ن �أج� ��ل ب �ن��اء دول ��ة
�مل�شتقبل ،جتمعهما روؤية غ ّلبت م�شلحة �لأجيال
�ل�شابة على �مل�شالح �لآنية �ل�شيقة ،ويوحدهما
هدف و�حد� ،أل وهو تاأ�شي�ص �حتاد ي�شمد يف وجه
�لتغري�ت و�لتبدلت و�لتهديد�ت ،مربهنني باأن
�لإر�دة و�لإد�رة و�لعزمية عنا�شر كفيلة بتحقيق
معجزة �لع�شر �لتنموية حتمل ��شم دولة �لإمار�ت
�لعربية �ملتحدة ،حيث دخلت دولة �لإمار�ت حديثة
�لولدة ور�شة عمل مكثفة� ،شملت خمتلف �إمار�ت
�لدولة ،ويف كافة �لقطاعات �لتعليمية و�ل�شحية
و�لقت�شادية و�ملجتمعية و�لثقافية ،م��ن خالل
و� �ش��ع خ �ط��ط و�� �ش��رت�ت �ي �ج �ي��ات ت�ب�ن��ت �ل�ت���ش��دي
لالحتياجات و�لأولويات ،فتم خالل �شنو�ت قليلة
تطوير قطاع خدمي هو �لأكر �شمولية وتطور�ً
يف �ملنطقة ،خا�شة يف قطاعي �ل�شحة و�لتعليم،
وخلق بيئة مال و�أعمال هي �لأكر جذباً وفاعلية
يف �مل�ن�ط�ق��ة ،وب �ن��اء م�ن�ظ��وم��ة �إع��الم �ي��ة م �وؤث��رة،
وتوفري حا�شنات لالبتكار و�لإب��د�ع ،و�ل�شتثمار
يف �لتكنولوجيا لت�شبح �لإم ��ار�ت �أك��رب حا�شن
للقطاعات �لتقنية و�ل��ذك�ي��ة ،وه��و م��ا جعل دول��ة
�لإم��ار�ت تتجاوز كافة �لتوقعات خالل م�شريتها
�لتنموية �ل�شريعة.
جلنتان
وت��رج �م��ة ل��ال� �ش �ت �ع��د�د ل �ل �� �ش �ن��و�ت �خل�م���ش��ني
�مل�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى ك��اف��ة م���ش�ت��وي��ات �ل��دول��ة �لحت��ادي��ة
و�ملحلية ،وج��ه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن
ر��شد �آل مكتوم ،رعاه �هلل ،و�أخ��وه �شاحب �ل�شمو
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان بت�شكيل جلنتني
تتبعان جمل�ص �ل��وزر�ء� ،أولها جلنة و�شع �خلطة
�لتنموية �ل�شاملة للخم�شني عاماً �ملقبلة برئا�شة
��ش�م��و �ل���ش�ي��خ م�ن���ش��ور ب��ن ز�ي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئ�ي����ص جم�ل����ص �ل � ��وزر�ء وزي ��ر � �ش �وؤون �ل��رئ��ا��ش��ة،
وم�ع��ايل حممد عبد �هلل �ل�ق��رق��اوي وزي��ر �شوؤون
العدد  68فرباير 2020
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جمل�ص �ل��وزر�ء و�مل�شتقبل نائباً له ،وجلنة �أخرى
ل �الإ� �ش��ر�ف ع �ل��ى ف �ع��ال �ي��ات �لح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وب�ي��ل
�لذهبي لدولة �لإمار�ت برئا�شة �شمو �ل�شيخ عبد
�هلل بن ز�ي��د �آل نهيان وزي��ر �خلارجية و�لتعاون
�لدويل ،و�شمو �ل�شيخة مرمي بنت حممد بن ز�يد
�آل نهيان نائباً له.
مهام
ومت �إناطة مهام بكل جلنة لرتجمة روؤى �لقيادة
�لر�شيدة يف ��شت�شر�ف ن�شف قرن من �مل�شتقبل،
لو�شع �لإم� ��ار�ت يف مرتبة متقدمة و��ش��ط دول
�لعامل على كافة �ل�شعد �لقت�شادية و�لتنموية
و�لثقافية و�لب�شرية ،وكيفية ��شتعد�د�ت خمتلف
�ل �ق �ط��اع��ات و�جل� �ه ��ات ل�ت�ن�ف�ي��ذ �ل� �ش��رت�ت �ي �ج �ي��ة
�لعمالقة و�ل��دخ��ول للمرحلة �لثانية م��ن عمر
�لحت � � ��اد ،م��و�ك �ب��ة ل �ط �م��وح��ات دول � ��ة ل ت �ع��رف
�مل�شتحيل.
منظومة عمل
و�شتقوم جلنة �خلطة �لتنموية بو�شع ت�شور
كامل للخطة �لتنموية �ل�شاملة لدولة �لإم��ار�ت
يف خمتلف �مل �ج��الت ،وت�ط��وي��ر منظومة �لعمل
�حل�ك��وم��ي ب�شكل ك��ام��ل لتكون حكومة �لإم ��ار�ت
�لأ�شرع و�لأكر مرونة و�لأكر قدرة على �لتكيف
م��ع م �ت �غ��ري�ت �مل���ش�ت�ق�ب��ل ،و��ش�ي�ت��م �إ�� �ش ��ر�ك ك��اف��ة
�لفئات �ملجتمعية يف �شياغة �شكل �حلياة يف دولة
�لإمار�ت خالل �خلم�شني عاماً �ملقبلة.
و�شوف تعمل جلنة فعاليات �لحتفال باليوبيل
�لذهبي لدولة �لإمار�ت على �إد�رة حوكمة فعاليات
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د�لة الإمارات تتفوق يف التخطيط للم�ستقبل بحكمة.
طموح القيادة يدفعها د�م ًا اإىل اإلهام كل �سرائح املجتمع.

رافد قوي

�سمنت الد�لة ل�سعبها دخ ًال ُيعد الأعلى يف العامل.
اإك�سبو  2020ير�سخ الد�لة منوذج ًا يف �سناعة امل�ستقبل.

نه�سة ملحمية

�ت�شمت �ل���ش�ن��و�ت �خلم�شون �لأوىل
من عمر �لحت��اد ببناء �لأ�ش�ص ملختلف
�ل�ق�ط��اع��ات ،وك ��ان �ل�ق�ط��اع �لق�ت���ش��ادي
ر�ف � ��د�ً ق��وي �اً ل�ل�خ�ط��ط �ل�ت�ن�م��وي��ة �ل�ت��ي
و�شعتها �حل �ك��وم��ات �مل�ت�ع��اق�ب��ة يف ظل
ت��وج�ي�ه��ات ق�ي��ادت�ن��ا �ل��ر��ش�ي��دة ،لإمي��ان�ه��ا
�ملطلق ب�شرورة توفري �مل ��و�رد �لالزمة
ملو��شلة رحلة �لبناء و�لت�شييد ،وتاأهيل
�ملو�طن ومتكينه ،وت�شتمر �لإم��ار�ت يف
م�شرية �لتقدّم على نهج �لآباء �ملوؤ�ش�شني.

تتطلع �ل�ق�ي��ادة �لر�شيدة �إىل نه�شة
م�ل�ح�م�ي��ة ��ش��ام�ل��ة يف �خل�م���ش��ني ع��ام �اً
�ملقبلة ،مت ّكن �أبناء �لإم��ار�ت من حتقيق
قفز�ت هائلة على جميع �ل�شعد ،لتكون
نتائجها خ��ري�ً عميماً تنعك�ص �شورته
يف �رتقاء � إلم��ار�ت �إىل قمم � إلجن��از�ت
وتربعها ب��اع�ت��ز�ز ب��ني �ل ��دول �ملتقدمة،
و�شتكون �ملرحلة �ملقبلة حقبة للتفوق
و�ل��ري��ادة وت�شطري �لكثري من �ملنجز�ت
�لتي �شتبهر �لعامل.

�لح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وب�ي��ل �ل��ذه �ب��ي ل��دول��ة �لإم � ��ار�ت
و�ل �ع �م��ل ع �ل��ى �إع� � ��د�د خ �ط��ة � �ش��ام �ل��ة ل��الح�ت�ف��ال
باليوبيل �لذهبي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
يف  2021و�لعمل على ت�شكيل ف��رق عمل لتنفيذ
هذه �خلطة.

�إ� �ش��اف��ة �إىل �إ� �ش ��ر�ك ك��اف��ة ف �ئ��ات �مل�ج�ت�م��ع يف
�لتجهيز و�مل�شاركة يف �حتفالت �لدولة باليوبيل
�ل��ذه�ب��ي� ،إىل ج��ان��ب و��ش��ع خطط لتعزيز �لأث��ر
�ل��دويل لحتفالت �ل��دول��ة بيوبيلها �لذهبي يف
كافة �ملحافل �لعاملية ،و�لعمل على �إ�شر�ك �لقطاع

�خل��ا���ص يف �حتفالت �ليوبيل �لذهبي م�شارك ًة �شناعة �لقر�ر ،وتعزيز روح �ملبادرة و�لت�شارك يف
بناء �لوطن وحتقيق ه��ذه �ل��روؤي��ة عرب �مل�شاركة
وتنفيذ�ً مبا يخرجها ب�شكل ��شتثنائي للعامل.
�لفاعلة يف �لتطوير �ملقبل وحتقيق قفز�ت نوعية
ر�ح املبادرة
يف �لقت�شاد �لوطني ،ف�ش ً
ال عن تر�شيخ �لقوة
يف
و�مل�شاركة
�لتميز
ثقافة
�لنهج
وير�شخ هذ�
�لناعمة لدولة �لإم��ار�ت ،و�لرت�ك��از على قاعدة

�شلبة �أ�شا�شها �لتنمية �لب�شرية و�ل�شتد�مة يف
�شتى �مل�ج��الت �ل�ت��ي �شتدعم ��شتكمال �لأج�ي��ال
مل�شرية �لحتاد بروؤية �إبد�عية ومتفردة ،ترتجم
�لإجن ��از و�ل��ري��ادة �لإم��ار�ت �ي��ة �إىل و�ق ��ع مثايل
تعي�شه �لإمار�ت يف عامها �خلم�شني.
م�سدر اأمل
وت�ت�ج��اوز �لتجربة �لناجحة و�مللهمة لدولة
�لإم � � ��ار�ت ح ��دوده ��ا �جل �غ��ر�ف �ي��ة �إىل �ل �ع��امل �ي��ة،
وتعترب م�شدر�ً لالأمل وت�شكل ح��اف��ز�ً لل�شعوب
و�حلكومات على �ل�شاحة �لدولية ،وتعترب هذه
�ل�ت�ج��رب��ة �مل �ت �ف��ردة من��وذج �اً ل�ل�ت�ق��دم �لإن �� �ش��اين
و�حل� ��� �ش ��اري مت حت �ق �ي �ق��ه خ� ��الل ف� ��رتة زم�ن�ي��ة
ق�شرية قيا�شاً �إىل عمر �ل��دول� ،شيتم نقلها �إىل
�لعامل من خالل م�شروع وطني لبتكار وت�شميم
ع��الم��ة وه��وي��ة م��رئ�ي��ة ل��دول��ة �لإم� ��ار�ت يج�شد
مقومات �شعبها �لتاريخية و�لثقافية و�لإن�شانية
و�لق �ت �� �ش��ادي��ة وي ��رتج ��م م�ن�ظ��وم�ت�ه��ا �ل�ق�ي�م�ي��ة
وينقل ق�شتها �مللهمة للعامل وي�شارك جتربتها
�ل� �ش �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ك ��دول ��ة ل � �ش �ق��ف ل �ط �م��وح��ات �ه��ا
و�أح��الم �ه��ا وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا م��ع ك��ل ��ش�ع��وب �لأر� ��ص،
وحتفيز �ل�شعوب كي ي�شتلهمو� جتربة �لإم��ار�ت
يف م�شريتهم �لتنموية� ،إذ يقول �شاحب �ل�شمو
�ل�شيخ حممد ب��ن ر���ش��د �آل مكتوم« :ن�شعى �إىل
ت��ر��ش�ي��خ � �ش��ورة �ل��وط��ن �جل�م�ي�ل��ة يف �ل��ذه�ن�ي��ة
�لعاملية ،وت�شميم �لهوية �لإعالمية هو خطوة
ج��دي��دة يف رح �ل��ة ت��ر��ش�ي��خ �ل �ت��و�ج��د �لإع��الم��ي
�لعاملي لدولة �لإمار�ت».
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توعية

ا�ست�سارات �اأد�ية جمانية �تنظيم للوجبات الغذائية

{اإ�سعاT OسـرWة OبيJ zتكفل بعالج
hرYاjة YاFلة م�سابة با�dسكري
ت�ن�ف�ي��ذ� ل�ت��وج�ه�ه��ا �ل��ش��رت�ت�ي�ج��ي لإ��ش�ع��اد
�مل �ج �ت �م��ع ،ب� ��ادرت �ل �ق �ي��ادة �ل �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة
ب � � �ط� � ��اق� � ��ة
دب � � ��ي مم� �ث� �ل ��ة ب �ل �ج �ن��ة
م � � � � � � � � � ��ع
�إ� �ش �ع��اد ،وب��ال �ت �ع��اون
م � � �� � � �ش � � �ت � � �� � � �ش � � �ف� � ��ى
�لإم � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ار�ت
�ل � �ت � �خ � �� � �ش � �� � �ش� ��ي
ب ��دب ��ي ،ب��ال�ت�ك�ف��ل
ب � ��رع � ��اي � ��ة

وع ��الج �أح ��د م��وظ�ف�ي�ه��ا �ل���ش��اب�ق��ني و�أب �ن��ائ��ه
�ل� � �ث � ��الث وم� �ت ��اب� �ع ��ة ح ��ال� �ت� �ه ��م �ل �� �ش �ح �ي��ة،
وت ��وع �ي �ت �ه ��م ب��ال �ن �م��ط �ل �� �ش �ح��ي �مل �ن��ا� �ش��ب
حل�ي��ات�ه��م ،وذل ��ك ن �ظ��ر� لإ��ش��اب�ت�ه��م مب��ر���ص
�ل� ��� �ش� �ك ��ري يف ح��ال �ت��ه
�ملزمنة.
وق� � � � � ��ال� � � � � ��ت م � �ن� ��ى
�ل� � �ع � ��ام � ��ري رئ� �ي� �� ��ص
جل� � � �ن � � ��ة ب� � �ط � ��اق � ��ة
�إ�� � � � �ش� � � � �ع � � � ��اد يف
�شرطة دبي:
�إن �للجنة

وب�ت��وج�ي�ه��ات م �ع��ايل �ل �ق��ائ��د �ل �ع��ام ل�شرطة
دب��ي �ل �ل��و�ء ع�ب��د �هلل خليفة �مل��ري ،حتر�ص
على �إ��ش�ع��اد �ملجتمعني �ل��د�خ�ل��ي و�خل��ارج��ي
ع��رب م �ب��ادر�ت �إن���ش��ان�ي��ة ت��الم����ص �ح�ت�ي��اج��ات
�لنا�ص ل�شيما يف جمايل �ل�شحة و�لتعليم،
وذل��ك بالتعاون مع �شركائنا يف �لقطاعني
�حلكومي و�خلا�ص.
جهود
و�أك��دت �ل�ع��ام��ري �أن ت�شافر �جل�ه��ود بني
كافة �جل�ه��ات ي�شمن �حل�شول على �أف�شل
�لنتائج ،لفتة �إىل �أنهم ي�شملون مببادر�تهم
�لإن���ش��ان�ي��ة ك��اف��ة ف�ئ��ات �مل�ج�ت�م��ع� ،إىل جانب
�أ��ش�ح��اب �لهمم وك�ب��ار �مل��و�ط�ن��ني و�ملبدعني
و�ملبتكرين ،مبا يوؤدي �إىل تلبية �لحتياجات
يف قطاعات �للجنة ،و�ملتمثلة يف �لتعليم،
�ل �� �ش �ح��ة� ،لأ�� � �ش � ��رة� ،مل� �ط ��اع ��م و�مل �ن �ت��زه��ات
�لرتفيهية� ،ل�شكن� ،لقطاع �لعام� ،ملجمعات
�لتجارية وقطاع �لتجزئة� ،شركات �لطري�ن،
�لفنادق و�أخري� �ل�شيار�ت.
موظف �شابق
ب ��دوره ��ا� ،أو� �ش �ح��ت ه �ن��اء ت�ي���ش��ري رئ�ي����ص
�ل �ق �ط��اع �ل���ش�ح��ي يف جل�ن��ة ب�ط��اق��ة �إ� �ش �ع��اد،
�أن م�ع�ي��ل �ل�ع��ائ�ل��ة ك��ان م��وظ�ف��ا يف �ل�شابق
ل��دى �شرطة دب��ي ،ونظر� لنتهاء �لتاأمني
�ل���ش�ح��ي ،و�إ� �ش��اب �ت��ه وث��الث��ة م��ن �أب�ن��ائ��ه
ب �ح��ال��ة م��زم �ن��ة م ��ن م��ر���ص �ل �� �ش �ك��ري،
وه ��و م��ا ي���ش�ت��دع��ي م�ت��اب�ع��ة خ��ا��ش��ة
حل��ال�ت�ه��م �ل���ش�ح�ي��ة ،فقد
ب � � � � � � ��ادرت جل� �ن ��ة
�إ�� �ش� �ع ��اد

�Freeشركائها يف �لقطاع �ل�شحي
وبالتعاون مع
PDF
 Compressorجم��ان��ا،
Versionم��ني �ل �ع��الج و�ل��رع��اي��ة ل�ه��م
�إىل ت �اأ
وتوعيتهم بالغذ�ء �ملنا�شب وفقا حلالة كل
م�ن�ه��م ،ل�ي�ت�م�ك�ن��و� وب �� �ش��ورة م���ش�ت��د�م��ة من
رعاية �أنف�شهم وجتنب �لغذ�ء �ل�شار بهم.
فحو�شات
و�أ�شافت رئي�ص �لقطاع �ل�شحي يف جلنة
ب �ط��اق��ة �إ� �ش �ع��اد �أن ع ��الج �ل �ع��ائ �ل��ة يت�شمن
��شت�شار�ت جمانية ،و�إجر�ء فحو�شات للدم
و�ل�شكري ،و�ملتابعة مع �إخ�شائيي �لتغذية
لتنظيم �ل��وج �ب��ات �ل�غ��ذ�ئ�ي��ة وف�ق��ا للحالة
�ملر�شية ،وتزويدهم بالأدوية �لالزمة لكل
ف ��رد ،ه��ذ� �إىل ج��ان��ب ت��دري�ب�ه��م وتعليمهم
كيفية �لتعامل مع حالتهم لتحقيق �ملو�زنة
بني �لدو�ء و�لغذ�ء.
نوعان
ويوجد نوعان من مر�ص �ل�شكري ،وهما
�ل�ن��وع �لأول و�ل �ن��وع �ل �ث��اين ،وع��ادة م��ا يتم
ت���ش�خ�ي����ص �ل �ن��وع �لأول م��ن �مل��ر���ص خ��الل
مرحلة �لطفولة ،وهو حالة �ملناعة �لذ�تية،
ح�ي��ث ل ي�ت��م �إن �ت��اج �لأن���ش��ول��ني �ل�ه��رم��وين،
�إذ يقوم جهاز �ملناعة يف �جل�شم مبهاجمة
خ��الي��ا ب�ي�ت��ا يف �ل�ب�ن�ك��ري��ا���ص وي��دم��ره��ا ،ما
ي � �وؤدي �إىل ت��ر�ج��ع �ل�ك�م�ي��ات �ل �ت��ي ي�ف��رزه��ا
�لبنكريا�ص من �لإن�شولني ب�شكل تدريجي.
�أم ��ا �ل �ن��وع �ل �ث��اين ف �ه��و �لأك� ��ر ��ش�ي��وع��ا،
وي�ح��دث عندما ل تتمكن �خل��الي��ا �ملنتجة
ل� �الأن� ��� �ش ��ول ��ني م� ��ن �إن� � �ت � ��اج م� ��ا ي �ك �ف ��ي م��ن
�ل �ه��رم��ون ،وب��ال �ت��ايل ي�ن�ت��ج �جل���ش��م �لقليل
من �لأن�شولني� ،ل��ذي قد ل ي�وؤدي دوره يف
�م�ت���ش��ا���ص �جل �ل��وك��وز م��ن خ��الي��ا �جل���ش��م،
وعموما ،يتطور ه��ذ� �ل�ن��وع م��ن �مل��ر���ص مع
تقدم �لعمر ويرتبط بالبد�نة.
تعب و�إرهاق
ي�شعر �ل�ع��دي��د م��ن �لأ��ش�خ��ا���ص �مل�شابني
بد�ء �ل�شكري بالتعب و�لإرهاق و�لك�شل يف
بع�ص �لأح�ي��ان ،وغالبا ما ينتج �لإره��اق �أو
�خلمول عن �شببني رئي�شيني هما �مل�شتويات
�لعالية جد� �أو �ملنخف�شة للغاية من �ل�شكر
يف �ل� ��دم ،ويف ك�ل�ت��ا �حل��ال �ت��ني ،ف� �اإن �ل�ت�ع��ب
ه��و ن�ت�ي�ج��ة خل�ل��ل يف �ل �ت��و�زن ب��ني م�شتوى
�ل�شكر يف �لدم لدى �لفرد وكمية �أو فعالية
�لإن���ش��ول��ني ،و�إذ� �شعر �مل��رء ب��الإره��اق �أث�ن��اء

�ل�ن�ه��ار ،ع�ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل�ن��وم �جل�ي��د ،فقد
يكون ذلك نتيجة مل�شتويات �ل�شكر �ملرتفعة
�أو �ملنخف�شة.
�شعف �لب�شر
مي �ك��ن ل �ل �� �ش �ك��ري م ��ن �ل� �ن ��وع �ل� �ث ��اين �أن
ي�شبب �شعف �لب�شر ،ووف�ق��ا للخرب�ء ،فهو
ي�ع��د �ل�شبب �لرئي�شي ل�ف�ق��د�ن �لب�شر بني

تدريبهم �توعيتهم بالنمط
ال�سحي املنا�سب حلياتهم
�حالتهم.
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�ل�ب��ال�غ��ني �ل��ذي��ن ت ��رت�وح �أع �م��اره��م ب��ني 20
و  74ع��ام��ا ،و�إذ� مت ت ��رك ه ��ذ� �مل��ر���ص دون
�شيطرة ،فقد يت�شبب ذل��ك يف ح��ال��ة تعرف
با�شم �عتالل �ل�شبكية �ل�شكري ،وهو �ل�شبب
�لأك��ر �شيوعا لفقد�ن �لب�شر بني �ملر�شى،
كما مت رب��ط م��ر���ص �ل�شكري ب�اإع�ت��ام عد�شة
�لعني و�لزرق.

مبادرات اإن�سانية يف جمايل
ال�سحة �التعليم لإ�سعاد
املجتمع.
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العملية اأف�سلت �سرقة  4مليارات درهم

TسـرWة Oبي �JسطاO
Kعاdب االMتيال
االإdكرتhين اdعاملي
ك�سفت القيادة العامة ل�سرطة دبي عن اإلقاء القب�س على ع�سابة مكونة من ت�سعة اأفراد ،يحملون جن�سية اأفريقية
يف عملية اأطلق عليها "�سيد الثعالب" ،تخ�س�ست بالن�سب �الحتيال اللكرت�ين على م�ستوى عاملي� ،تدير اأعمالها
عرب � 81سركة �همية يف  18د�لة حول العامل ،اإذ عمدت اإىل �سرقة ال�سحايا باإيهامهم باحل�سول على �ظائف �همية،
�انتحال �سفة الغري� ،اأجرت الع�سابة حتويالت مالية بقيمة  32مليون درهم يف اأكرث من ح�ساب بنكي� .عرثت �سرطة
دبي يف الأجهزة الإلكرت�نية امل�سبوطة على كميات هائلة من املعلومات عن اأ�سخا�س ��سركات �ح�سابات بنكية �بطاقات
ائتمانية ،اإىل جانب م�ستندات ت ّوثق عمليات الن�سب �تفا�سيل الحتيال� .تبني اأن �سرطة دبي باإلقائها القب�س على
اأفراد الع�سابة ،اأف�سلت عملية ا�ستيالئهم على  64مليون درهم من  1126بطاقة ائتمانية قاموا ب�سرقة اأرقامها ال�سرية
م�سبقا ،كما اأ�قفوهم قبل التمكن من �سرقة  4مليارات درهم عرب ا�ستهدافهم لعدد  800األف بريد الكرت�ين.
وقال معايل �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد
�لعام ل�شرطة دبي� ،إن �شبط �لع�شابة �إجناز جديد
ي�شاف �إىل �شجل �إجن��از�ت �شرطة دب��ي يف تعزيز
�لأمن و�لأمان و�حلفاظ على �أمو�ل �لنا�ص ،لفتاً
�إىل �أن ��ش��رط��ة دب��ي ت��ويل �ه�ت�م��ام��ا م�ل�ح��وظ�اً يف
�لت�شدي لعمليات �لن�شب و�لحتيال �لإلكرتونية
�ملتنوعة ،ل�شيما �أن �لع�شابات تعمد �إىل تطوير
�أ��ش��ال�ي�ب�ه��ا يف �رت �ك��اب ت�ل��ك �جل��ر�ئ��م و���ش�ت�غ��الل
�أح��دث �لتقنيات يف عملياتها �لإجر�مية ،موؤكد�
�أن �مل�ب��اح��ث �لإل �ك��رتون �ي��ة ت�ت�ع��ام��ل م��ع �لتقنيات
�حلديثة بحرفية تامة ،وتعمد �إىل تاأهيل نخبة
من �ل�شباط و�لأف ��ر�د �ملتخ�ش�شني يف �لتعامل
مع تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي للحد من �جلر�ئم
�للكرتونية.
و��ش��دد معايل �ل�ل��و�ء �مل��ري على �أهمية توحيد
وتكثيف �جلهود بني كافة �جلهات �ملخت�شة للحد
م��ن �جل��ر�ئ��م �لل�ك��رتون�ي��ة �ل��دول�ي��ة ،و��شتحد�ث
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�أن �ظ �م ��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ت �ل��ك �جل ��ر�ئ ��م
و�لت�شدي لها يف وقت قيا�شي ،من خالل تكري�ص
جميع �ل�شبل �شو�ء كانت علمية �أو مادية �أو �إد�رية
للحد منها.
جهود
وو�شف �للو�ء خبري خليل �إبر�هيم �ملن�شوري
م���ش��اع��د �ل�ق��ائ��د �ل �ع��ام ل �� �ش �وؤون �ل�ب�ح��ث �جل�ن��ائ��ي
عملية "�شيد �لثعالب" بالنوعية ،مل��ا متيزت به
من حرفية يف �لتعامل مع �لع�شابة و�إحكام ودقة
يف �لتخطيط� ،لأم��ر �لذي �شاهم بنجاح �لعملية
بامتياز ،و�حليلولة دون �شرقة �لع�شابة ل � 800
�ألف بريد �لكرتوين ،وحماية  4مليار�ت درهم من
�مكانية ��شتغالل �لع�شابة لها ،م�شيد�ً باجلهود
�جلبارة لفرق �لعمل يف �شبط �ملتهمني و�لت�شدي
لهم من خالل ت�شخري �أحدث �لتقنيات.
بدوره ،قال �لعميد جمال �شامل �جلالف مدير
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية �إن

�أحد�ث �لق�شية بد�أت مبعلومات �أمنية عرب من�شة
 ecrimeتفيد بتعرف �شحايا �لع�شابة عرب
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي على �أ�شخا�ص يدّعون
�ل��ر�ء ،و�أنهم على ��شتعد�د ليكونو� حلقة و�شل
يف ح�شول �ل�شحايا على وظ��ائ��ف ،م�وؤك��د�ً �أنهم
�شكلو� فريق بحث وحتر للو�شول �إىل هوية �أفر�د
�لع�شابة و�إلقاء �لقب�ص عليهم يف �أ�شرع وقت ملا
ي�شكلونه م��ن خطر على �لأ��ش�خ��ا���ص و�ل�شركات
و�حل�شابات �لبنكية و�لبطاقات �لئتمانية.
توظيف
و�أو� �ش��ح �أن �مل�ب��اح��ث �لإل �ك��رتون �ي��ة يف �لإد�رة
�لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية تاأكدت من
�شحة �ملعلومات ،حيث تبني �أن �ل�شحايا قامو�
ب�ت�ح��وي��ل م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ل �ه �وؤلء �لأ� �ش �خ��ا���ص من
�أج��ل �إمت��ام �إج ��ر�ء�ت توظيفهم ،ليكت�شفو� لحقا
تعر�شهم �إىل �حتيال �إلكرتوين بوظائف وهمية
ت�ل�ق��وه��ا ع��رب ر��ش��ائ��ل ب��ري��د �لإل� �ك ��رتوين حتتوي

يف �لو�قع على وثائق م��زورة ،لفتاً �إىل �أن مركز
�لتحليل �جل�ن��ائ��ي و�ل�ت�ح��ري �لتقني يف �شرطة
دب��ي تابع بحرفية عالية �حل�شابات �لإلكرتونية
�لتي تعامل معها �ل�شحايا� ،إىل جانب �لتحري
عن ح�شابات مو�قع �لتو��شل �لجتماعي لأف��ر�د
�لع�شابة.
وت ��اب ��ع �إن " � �ش��اع��ات م ��ن �ل �ع �م��ل �مل �ت��و�� �ش��ل
ق��ادت �إىل �ل��ش�ت�ب��اه مبجموعة م��ن �لأ��ش�خ��ا���ص
�ملتو�جدين د�خل �لدولة� ،لذين �أغرو� �ل�شحايا
بالوظائف �لوهمية ،و�أنه مت مر�قبة ح�شاباتهم
�لبنكية و�أم��اك��ن �شكنهم و�شيار�تهم ،و�لنتيجة
ه � �وؤلء م��دع��و �ل � ��ر�ء م��ا ك� ��رون ك��ال �ث �ع��ال��ب ،ل
مي �ل �ك��ون ُم �ق �ت �ن �ي��ات م���ش�ج�ل� ًة ب �اأ� �ش �م��ائ �ه��م ،وك��ل
م��ا ي�ح�ت�ف��ون ب��ه ع�ل��ى م��و�ق��ع �ل�ت��و���ش��ل ب�اأ��ش�م��اء
�آخرين".
كمني �مداهمة
وح��ول �شبط �ملتهمني ،ق��ال �لنقيب عبد�هلل
�ل�شحي نائب مدير �إد�رة �ملباحث �للكرتونية:
و�شلت معلومة عن �ع�ت��ز�م �أف��ر�د منهم مغادرة
�لدولة ما جعل �أف��ر�د �لتحريات ي�شعون خطة
ُحمكمة ومت حتديد �شاعة �ل�شفر ،و�لقاء �لقب�ص
على ت�شعة �أفر�د من �لع�شابة ،يحملون �جلن�شية
�لأفريقية يف �شقتهم �ل�شكنية ،و�شبطت هو�تف
ن�ق��ال��ة و�أج �ه ��زة ح��ا��ش��ب �آيل ب�ك�م�ي��ات ك �ب��رية مت
حتريزها فور�ً.
�ستار الرثاء
وذك � ��ر �أن � �ش��رط��ة دب ��ي ع ��رت يف �لأج� �ه ��زة
�لإل�ك��رتون�ي��ة ع�ل��ى ك�م�ي��ات ه��ائ�ل��ة م��ن �ملعلومات
عن �أ�شخا�ص و�شركات وح�شابات بنكية وبطاقات

ع�سابة تدير اأعمالها عرب � 81سركة �همية.
�ئتمانية� ،إىل ج��ان��ب �مل�شتند�ت ،ت� ّوث��ق عمليات
�لن�شب وح��و�ر�ت �لحتيال ،و�أيقنت �أنها �أوقعت
بع�شابة ن�شب و�حتيال �إلكرتوين دولية تتخفى
حتت �شتار �لر�ء و�ل�شتثمار وت�شعى �إىل �شرقة

�ل���ش�ح��اي��ا ب�اإي�ه��ام�ه��م ب��احل���ش��ول ع�ل��ى وظ��ائ��ف
وهمية ،و�نتحال �شفة �لغري ،وبعد حتليل جميع
�لبيانات ،تبني �أن �لع�شابة تدير �أعمالها عرب 81
�شركة وهمية يف  18دولة حول �لعامل.
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بصمات

خبري يف الطب ال�سرعي اعتمد التقنية يف الت�سريح

TسـرWة
Oبي حتدO
gوjة قاJل
با�ستخدام
{ا�dسليكونz
�سرطة دبي متتلك الكوادر
املواطنة املوؤهلة �املدربة
�فق اأعلى امل�ستويات.
متكنت �لإد�رة �لعامة ل�الأدل��ة �جلنائية وعلم
�جلرمية يف �شرطة دب��ي من حتديد هوية قاتل
م��ن ب��ني ع��دة �أ��ش�خ��ا���ص ��ش��ارك��و� يف �ع �ت��د�ء على
�شحية با�شتخد�م �لأ�شلحة �لبي�شاء ،وذل��ك عرب
��شتعانة �أح ��د �لأط �ب��اء �ل�شرعيني �أث �ن��اء عملية
�لت�شريح مب��ادة �ل�شيلكون يف �إع��ادة ت�شكيل �شكل
�ل �� �ش��الح �ل� ��ذي ت���ش�ب��ب يف م�ق�ت��ل �ل���ش�ح�ي��ة مبا
�شاهم يف حتديد هوية م�شتخدمه من بني كافة
�ملعتدين.
كوادر متخ�س�سة
و�أك ��د �ل �ل��و�ء خ�ب��ري خليل �إب��ر�ه �ي��م �ملن�شوري
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شرطة دبي ل�شوؤون �لبحث
�جل �ن��ائ��ي ،ح��ر���ص �ل �ق �ي��ادة �ل�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب��ي
�لد�ئم على �لتميز و�لبتكار يف خمتلف جمالت
�لعمل �ل�شرطي ومنها �لعمل يف جم��ال �لأدل��ة
�جلنائية وع�ل��م �جل��رمي��ة ،وت�شخري ك��اف��ة �مل��و�رد
يف �لك�شف عن �لق�شايا وحتديد مرتكبيها بدقة
وتقدميهم للعد�لة.
ول �ف��ت �إىل �أن � �ش��رط��ة دب ��ي مت�ت�ل��ك �ل �ك ��و�در
�ملو�طنة �ملوؤهلة و�ملدربة وفق �أعلى �مل�شتويات يف
جم��ال �لأدل��ة �جلنائية وعلم �جل��رمي��ة ،و�ل�ق��ادرة
على �لتعامل مع خمتلف �أن��و�ع �لق�شايا وتقدمي
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�لأدل��ة �ملادية �لد�عمة للتحقيقات �لتي جتريها،
�إىل ج��ان��ب ت�ق��دمي �لأدل� ��ة �ل��د�م�غ��ة �إىل �جل�ه��ات
�لق�شائية لتحقيق �لعد�لة.
و�أ�شاد �للو�ء �ملن�شوري باجلهود �لكبرية �لتي
تقوم بها �ل �ك��و�در �ملتخ�ش�شة يف �لإد�رة �لعامة
ل�الأدل��ة �جلنائية وعلم �جل��رمي��ة وحر�شها على
�لإبد�ع يف �لعمل و��شتخد�م كافة �لعلوم �حلديثة
يف �لك�شف عن �أ�شاليب �جلر�ئم ومنها ��شتخد�م
م ��ادة �ل���ش�ي�ل�ك��ون يف ك���ش��ف ه��وي��ة م�ن�ف��ذ �لطعنة
�لقاتلة يف �عتد�ء جماعي على �شحية.
تفا�سيل
وحول �لتفا�شيل� ،أو�شح �لدكتور خالد �لربيكي
�خلبري �ل�شت�شاري يف �لطب �ل�شرعي �أن تفا�شيل
�لق�شية تتعلق ب�اإق��د�م جمموعة من �لأ�شخا�ص
ع�ل��ى �لع �ت ��د�ء ع�ل��ى �شحية ب��ا��ش�ت�خ��د�م �أ�شلحة
بي�شاء من خمتلف �لأنو�ع.
ول�ف��ت �إىل �أن ��ه مت تكليفه بت�شريح �جل�ث�م��ان،
حيث تبني �أن �ل�شحية تعر�ص �إىل جمموعة من
طعنات ،فا�شتطاع حتديد �لطعنة �لرئي�شية �لتي
ت�شببت مب��وت �ل�شحية ب�شكل مبا�شر ،لكن ومن
منطلق خدمة جهات �لتحقيق بتقدمي معلومات
�إ�شافية ،كان يجب حتديد هوية �ل�شخ�ص �لذي

�أقدم على تنفيذ �لطعنة �لقاتلة.
ولفت �إىل �أنه قرر �ل�شتعانة بفحو�ص ق�شم �أثار
�لأ�شلحة و�لآلت من �أج��ل �إع��ادة مقارنة �نطباع
�أث��ر �ل�شالح �لأبي�ص �مل�شتخدم يف جرمية �لقتل
عرب ��شتخد�م مادة �ل�شيلكون على ج�شم �ل�شحية،
مبيناً �أن فكرة ��شتخد�م هذ� �لنوع من �لفحو�شات
على ج�شم �لإن�شان حتدياً يعترب �لأول من نوعه
�إقليمياً.
و�أ�شاف :عملنا على نقل �أثر �لإ�شابة يف �لعظم
و�ل �غ �� �ش��روف ب��ا��ش�ت�خ��د�م م ��ادة �ل���ش�ل�ي�ك��ون �ث�ن��اء
عملية �لت�شريح ما �شاهم يف �إع��ادة مقارنة �لأثر
�ملرتوك يف �لإ�شابة مع �لأدو�ت �حلادة �مل�شتخدمة
يف �لع �ت ��د�ء ،ون�ت��ج ع�ن��ه حت��دي��د �لأد�ة �ملحدثة
لالإ�شابة �لقاتلة بدقة ،ثم حتديد هوية �ل�شخ�ص
�ل ��ذي ���ش�ت�خ��دم�ه��ا يف ت���ش��دي��د �ل�ط�ع�ن��ة �ل�ق��ات�ل��ة،
وعملنا �أي�شاً على �لتحقق من ��شتخد�مه لالأد�ة
بعد رفع ب�شماته عنها .و�أو�شح �لدكتور �لربيكي
�أن ��شتخد�م �ل�شيلكون يف عملية �لت�شريح بالطب
�ل�شرعي �شاهم يف حتديد �شاحب �لطعنة �لقاتلة
وتقدمي �لدليل �ملادي �مللمو�ص �إىل �لنيابة �لعامة
و�ل�ق���ش��اء يف �لق�شية لي�شدر ح�ك��م �إد�ن ��ة بحق
�ملد�ن بالقتل وكذلك للم�شاركني يف �لعتد�ء وفقاُ
لأدو�رهم يف �جلرمية.
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ذاكرة
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معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة �الأمن العام بدبي يف زيارة ملجل�س
�سعادة �سعيد النابودة بدبي عام 1992

معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة �الأمن العام بدبي خالل اجتماع مع �سباط ال�سرطة يف القيادة
العامة ل�سرطة دبي عام 1975
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لقطه تذكارية ت�سم معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة �الأمن العام بدبي �الألوية املتقاعدين عبد الرحمن
حممد رفيع�� ،سرف الدين ال�سيد حممد ح�سني� ،حممد �سدقي� ،جا�سم حممد بالرميثه مع الوفد الأ�سرتايل يف �سيدين عام 1997

معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة �المن العام بدبي يح�سر موؤمتر المارات الثاين
جلراحة الطواري �العناية املركزة عام 1990
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الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة �الأمن العام بدبي يتبادل الدر�ع التذكارية مع ال�سيوف �الوفود الع�سكرية على
هام�س حفل التخريج العام للطلبة املر�سحني الدفعة ( )15عام 2007

معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة �الأمن العام بدبي يعقد موؤمترا �سحفيا لالإعالن عن
اإطالق احلملة التوعوية "�لدي �سديقي" عام 2016

الفريق خمي�س مطر املزينة ،رحمه اهلل ،يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا الدائمة لل�سوؤ�ن الأمنية �العمليات
ال�سرطية عام 2016

اللواء حممد اأحمد املري مدير الهيئة الحتادية للهوية �اجلن�سية  -الإدارة العامة لالإقامة ��سوؤ�ن الأجانب ،ي�سهد تخريج
د�رة تاأ�سي�سية ملنت�سبي الإقامة بح�سور اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�ساعد القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية
�التدريب� ،العميد الدكتور غيث غامن ال�سويدي ،مدير اأكادميية �سرطة دبي عام 2016
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الفريق خمي�س مطر املزينة ،رحمه اهلل ،يطلع على الدراجات الهوائية اجلديدة ،بح�سور اللواء الأ�ستاذ
الدكتور حممد اأحمد بن فهد ،م�ساعد القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية �التدريب� ،العميد الدكتور غيث غامن
ال�سويدي ،مدير اأكادميية �سرطة دبي عام .2014

الفريق خمي�س مطر املزينة ،رحمه اهلل ،يفتتح موؤمتر اخلدمة الوطنية بح�سور اللواء الركن طيار ال�سيخ
اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية �الحتياطية� ،اللواء الأ�ستاذ الدكتور
حممد اأحمد بن فهد ،م�ساعد القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية �التدريب عام 2014
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الفريق خمي�س مطر املزينة ،رحمه اهلل خالل اإلقاء حما�سرة حول اأهم الدر��س امل�ستفادة من مقتل �سوزان متيم للطلبة اخلريجني
الدفعة ( ،)23بح�سور اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد ،م�ساعد القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية �التدريب� ،العميد
الدكتور غيث غامن ال�سويدي ،مدير اأكادميية �سرطة دبي عام 2016

الفريق خمي�س مطر املزينة ،رحمه اهلل ،يرتاأ�س اللجنة العليا حلفل تخريج الطلبة املر�سحني الدفعة الثالثة
�الع�سرين �طلبة الدرا�سات العليا عام 2016
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الفريق خمي�س مطر املزينة ،رحمه اهلل ،يف لقاء مع اأع�ساء هيئة التدري�س ملناق�سة منظومة التعليم يف
اأكادميية �سرطة دبي عام 2016

الفريق خمي�س مطر املزينة ،رحمه اهلل ،خالل بحث التعا�ن امل�سرتك مع �سعادة بر�يز اإ�سماعيل زاداه القن�سل العام
جلمهورية اأذربيجان يف دبي عام 2016
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اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�ساعد القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية �التدريب ،خالل تبادل
الدر�ع التذكارية مع الوفود على هام�س حفل التخريج العام 2007

اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد ،م�ساعد القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية �التدريب يوقع اتفاقية
مع الديوان للربجميات بح�سور الأ�ستاذ الدكتور علي حمودة م�ست�سار الأكادميية �املقدم الدكتور عبد اهلل
�سيف ال�سبو�سي ،ع�سو هيئة التدري�س عام 2013
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اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�ساعد القائد العام ل�سوؤ�ن الأكادميية �التدريب� ،العميد الدكتور غيث غامن
ال�سويدي مدير اأكادميية �سرطة دبي� ،مرتب الأكادميية الع�سكريني �املدنيني ،ي�ساركون يف مبادرة حتدي دبي للياقة على
�ساطئ الكايت بيت�س عام 2018

العميد الدكتور غيث غامن ال�سويدي مدير اأكادميية �سرطة دبي ،يقلد اأ��سمة اخلدمة املخل�سة ملجموعة من ال�سباط ��سف
ال�سباط عام 2015
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العميد الدكتور غيث غامن ال�سويدي مدير اأكادميية �سرطة دبي يفتتح د ِ�رة الأن�سطة ال�سيفية لطلبة
املدار�س عام 2016

العميد الأ�ستاذ الدكتور حممد بطي ال�سام�سي نائب مدير اأكادميية �سرطة دبي ،يف ا�ستقبال �فد �زارة الداخلية
ً
الكويتية عام 2013
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�ساMة اdوUسل
ملتقى االإبداع hاdتميز
يف {اإ�cسبوz
ترتبع �شاحة �لو�شل يف مركز موقع �إك�شبو  2020وتربط بني مناطق �ملو�شوعات ،وهي �لفر�ص
و�لتنقل و�ل�شتد�مة ،وكذلك �ملمر�ت �لرئي�شة �لأخرى مثل �ملمر �لذي ي�شل مرتو دبي ،و�لذي
ي�شل جناح �لإمار�ت عرب مد�خلها وخمارجها �ل�شبعة .و�شتحت�شن �شاحة �لو�شل فعاليات خالل
�إك�شبو  2020دبي وبعد �نتهاء �حل��دث يف 2021حيث �شيكون لها دور جوهري يف مرحلة �لإرث
ب�شورة فعلية� ،إذ �شت�شبح نقطة حمورية للتطوير يف موقع �إك�شبو �لذي �شيتحوّل �إىل منطقة
"د�شرتكت ."2020
ت�شكل �شاحة �لو�شل معلماً هند�شياً رئي�شاً يف موقع �حلدث وتربز كاأيقونة معمارية وحتفة
تقنية ت��دع��و �ل�ق��ا��ش��ي و�ل ��د�ين ل��زي��ارت�ه��ا و�لن���ش�م��ام �إىل �ل�ف�ع��ال�ي��ات �ل�ت��ي ��ش�ت�ق��ام حت��ت قبتها
و�لط��الع على مكوناتها �ملده�شة� ،إذ ت�شم �ل�شاحة و�حة م�شتد�مة مب�شاحات خ�شر�ء و�أ�شجار
ونو�فري مائية ومر�فق خدمية وترفيهية ل�شت�شافة �لزو�ر و�لفعاليات �جلماهريية.
وحتيط بال�شاحة  5مباين ت�شمل فندقاً ي�شم  300غرفة� ،إ�شافة �إىل جناح لل�شيافة ومركز
�إعالمي ،وكلما �رتفع موقع �لز�ئر يف هذه �ملباين تت�شع �لإطاللة على �ل�شاحة ،وهو ما يتيح
للرو�د م�شاهدة بانور�مية لل�شاحة بتفا�شيلها وحدودها.
وتتظلل �شاحة �لو�شل بقبة فولذية عمالقة ذ�ت ت�شميم م�شتوحى من �شعار �إك�شبو 2020
دبي ،وي�شل حجم �لقبة �إىل � 724ألف مرت مكعب و�رتفاعها �إىل  67.5مرت�ً متجاوز�ً طول برج
بيز� �ملائل يف �إيطاليا ،وب ُقطر ي�شل �إىل  130مرت�ً ،تغطي �لقبة م�شاحة ت�شاوي  16ملعب تن�ص،
وتزن ما يعادل  500فيل ،وتت�شع �لو�شل لإيو�ء طائرتني من نوع �لعمالقة �إيربا�ص (.)A380
و�شيكون �شقف �لقبة �شبه �شفاف ليعمل ك�شا�شة عر�ص عمالقة ميكن روؤيتها م��ن �لد�خل
و�خلارج بنطاق  360درجة و�شتزود �لقبة باأحدث �شا�شات �لعر�ص من قبل خرب�ء �شركة كري�شتي
�ملتخ�ش�شني يف �ل�شمعيات و�ل�ب���ش��ري��ات� ،شريك �إك�شبو  2020دب��ي لأج�ه��زة و�شا�شات �لعر�ص،
و�شتنظم حتتها �لعديد من �لعرو�ص �ل�شتعر��شية ،يوؤديها فنانو �ل�شف �لأول و�مل�شاهري من
�أنحاء �لعامل يف منا�شبات دولية مهمة ،مثل ر�أ�ص �ل�شنة �مليالدية ،و�لديو�يل و�ل�شنة �ل�شينية
�جلديدة.
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Oبي
اأYظم Lhهات ا�dسياMة
يف اdعامل 2020

تو ّقع تقرير ن�شره موقع «�إ�شكوير ميدل �إي�شت» وفقا ل�شحيفة "�لبيان"� ،أن ت�شبح دب��ي و�ح��دة من �أعظم �لوجهات �ل�شياحية
قاطبة يف �لعامل خالل عام  ،2020حيث ينتظر �أن تن�شم �إىل كوكبة مدن عاملية �أخرى ،تتميز جميعها باأحد�ث �شياحية �شخمة هذ�
�لعام ،يُنتظر �أن جتذب مئات �ملاليني من �لزو�ر ،ومن بني هذه �لأحد�ث �لعظيمة �لتي �شيخلدها �لتاريخ معر�ص �إك�شبو � 2020لذي
�شيقام يف �لفرتة من � 20أكتوبر �إىل �أبريل  ،2021مب�شاركة نحو  192جناحاً دولياً .ومن �ملتوقع �أن ي�شل عدد زو�ر موقع �ملعر�ص �ملقام
خ�شي�شاً لهذ� �لغر�ص �إىل  25مليون ز�ئر ،و�شيحفل �ملعر�ص باأكر من  200مطعم و�أكر من  60فعالية يومياً .وتظهر �أحدث �لبيانات
من موؤ�ش�شة مطار�ت دبي �أنها �حتفظت مبكانتها كاأكر مطار�ت �لعامل �زدحاماً ،من حيث �مل�شافرين �لدوليني لعدة �شنو�ت متتالية،
م�شتقب ً
ال نحو  90مليون م�شافر �شنوياً ،ومن �ملتوقع �أن تتجاوز هذه �لأرقام �ملذهلة  118مليوناً بحلول عام .2023
كما ظهرت �لإمارة �أي�شاً يف ت�شنيفات جديدة يف تقرير «موؤ�شر �ملدن �لآمنة � »2019ل�شادر عن وحدة «�لإيكونوم�شت �إنتلجان�ص»
�لتي �شنفت  60مدينة على موؤ�شر�ت �أمنية خمتلفة لل�شفر ،كما حلت يف �ملركز  14يف قائمة �أكر �ملدن ديناميكية �شدرت حديثاً عن
�شركة «جيه �إل �إل» ،كما وكانت �ملدينة �لأكر ح�شد�ً للجو�ئز يف �لعامل خالل �ل�شنو�ت �خلم�ص �ملا�شية.
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برج اdعرب
اأف�سل فندق يف اdعامل
�أعلنت "جمموعة جمري�" �لعاملية �ملتخ�ش�شة باإد�رة �لفنادق �لعاملية
�ل�ف��اخ��رة و�لع�شو يف "دبي �لقاب�شة" ع��ن ف��وز فندقها �لفاخر "برج
�لعرب" بجائزتي "�أف�شل فندق يف �لعامل" و"�أف�شل فندق يف �ل�شرق
�لأو�شط" خالل حفل توزيع جو�ئز "�ألرت� تر�فيل" �ملرموقة يف قطاع
�ل���ش�ف��ر �ل�ف��اخ��ر ل�ل�ع��ام �ل �ث��اين ع�ل��ى �ل �ت��و�يل وذل��ك خ��الل ح�ف��ل "�ألرت�
تر�فيل" �ل�شنوي �لذي �أقيم يف فندق �إمري�لد بال�ص كمبين�شكي دبي
وج�م��ع نخبة م��ن ق��ادة ق�ط��اع �ل�شفر و�ل���ش�ي��اف��ة �ل�ف��اخ��رة م��ن �ملنطقة
و�لعامل.
ووف �ق��ا ل�"و�م" �ع�ت��رب ج��وزي��ه �شيلفا �ل��رئ�ي����ص �ل�ت�ن�ف�ي��ذي ملجموعة
جمري� �أن نيل �لفندق لهاتني �جلائزتني ي�اأت��ي مبا�شرة بعد �حتفاله
مب��رور  20ع��ام�اً على م�ي��الده فيما �أ��ش��ار �أن�ت��وين كو�شتا نائب �لرئي�ص
�لإقليمي ملجموعة ج�م��ري� و�مل��دي��ر �لإد�ري لفندق ب��رج �ل�ع��رب �ىل �أن
ب��رج �ل �ع��رب يج�شد م�ك��ان��ة دب��ي �ل��ر�ئ��دة و�إرث �ه��ا �ل�ع��ري��ق ،وي�ل�ع��ب دور�ً
رئي�شياً يف تر�شيخ مكانة �لإم��ارة كو�حدة من �أ�شهر �لوجهات �لعاملية
�ل��و�ج��ب زي��ارت�ه��اُ .
ومت�ن��ح ج��و�ئ��ز "�ألرت� تر�فيل" �مل��رم��وق��ة يف قطاع
�ل�شفر �لفاخر بناء على �آر�ء �مل�شاركني من قر�ء جملة "�ألرت� تر�فيل"
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لن�شختيها يف �مل�م�ل�ك��ة �مل�ت�ح��دة وم�ن�ط�ق��ة �ل���ش��رق �لأو� �ش��ط وق� � ّر�ء "ذ�
تيليغر�ف تر�فيل" و�أع�شاء دي�شكفري للم�شتوى �لأ�شود من برنامج
�لولء �خلا�ص بالتحالف �لعاملي للفنادق.
يجتمع يف ب��رج �ل �ع��رب روع ��ة �لت�شميم �خل��ارج��ي وت ��رف �ل��دي�ك��ور
�ل��د�خ�ل��ي يف �ق��رت�ن �أن�ي��ق يحب�ص �لأن�ف��ا���ص ،وي�ق��دم �ل�ف�ن��دق �أف�خ��م ما
ميكن للعامل �أن يقدمه ملتزماً باأعلى معايري �لفخامة و�أرقى �خلدمات
�لتي توفر ر�حة ل مثيل لها .ويعترب �لطر�ز �ملعماري للفندق جت�شيد�ً
ل�شفينة �شر�عية من خالل و�جهته �لأمامية �لبي�شاء �لتي ترمز �إىل
�شر�ع �ل�شفينة.
مت ت�شميمه من قبل �ملهند�ص �ملعماري توم ر�ي��ت من �شركة �أتكنز،
و�ل�ف�ن��دق م�شمم ليحاكي �أ��ش��رع��ة �مل��رك��ب �ل���ش��ر�ع��ي �ل�ع��رب��ي وب��ارت�ف��اع
يبلغ  321م��رت�ً فوق �شطح �لبحر .وتعك�ص �أ�شماء �لأجنحة رومان�شية
ق�ش�ص «�ألف ليلة وليلة» �ملعروفة ،حيث �شمي كل جناح ،با�شم حجر من
�لأحجار �لكرمية مثل �لفريوز و�لزبرجد و�لزمرد و�لياقوت و�ملالكيت
و�لالزورد ،وبني �لنجوم وحتت �لبحر تقدم �ملطاعم �أرقى �ملاأكولت يف
�أجو�ء ر�ئعة مع �ملناظر �خلالقة يف جتربة مثرية ل تتكرر كثري�ً.
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�إليكم
�سعا IOاملوXفني..
MقاFق hاأرقام

�لر�ئد /فهد جا�شم �لغ�ص
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توؤمن حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أن حتقيق �ل�شعادة هو هدف �إن�شاين �أ�شا�شي
ومطمح لكافة �ل�شعوب ،و�أنها متثل نهجاً �شام ً
ال جتاه �لتنمية و�لرفاه ،وهي �ل�شبيل نحو
عامل �أف�شل ،وتعد �ل�شعادة جزء� ل يتجز�أ من خطط ومبادر�ت جمل�ص �ل�شعادة و�لإيجابية
يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ،حيث ي�شعى لإيجاد بيئات عمل �إيجابية تبعث على �لتفاوؤل
وتعزز �لن�شاط و�حليوية ،وحت�شني جودة حياة منت�شبيها ،لأنه يوؤمن باأنه ل يوجد متعامل
�شعيد بدون موظف �شعيد ،ول يوجد جمتمع �شعيد بدون موؤ�ش�شات �شعيدة وقادرة على نقل
�ل�شعادة لهذ� �ملجتمع.
وقد �أظهرت مقالة حديثة من�شورة يف �إحدى �ملجالت �لعلمية �أن م�شتوى �ل�شعادة له �أثر
عميق على �إبد�ع �ملوظفني و�إنتاجيتهم ودرجة �لتز�مهم وعملهم �جلماعي ،كما �أثبتت عدة
در��شات �أن �ملوؤ�ش�شات �ملتجهة نحو �إ�شعاد موظفيها حت�شد فو�ئد عدة �أعلى من غريها ،مثل
� %66أقل يف ��شتخد�م �لإجاز�ت �ملر�شية� %86 ،أكر �إبد�عاً و�بتكار�ً� %43 ،أكر �إنتاجية%37 ،
�أعلى يف ن�شبة �ملبيعات� %41 ،أقل يف معدلت حو�دث �لأمن و�ل�شالمة� %51 ،أقل يف معدل
دور�ن �لعمالة ،كما ك�شفت �لدر��شات �أن �ملوظف �ل�شعيد يعي�ص يف بيئة ت�شتمل على عدة
عنا�شر ومن بينها �جتماعات و�إمييالت �أقل ،دعم �شحة �ملوظف� ،لعرت�ف و�ملكافاأة ،م�شار
وظيفي و��شح� ،لتو��شل �لفعال� ،ل�شفافية� ،لتو�زن بني �لعمل و�حلياة ،و�لأهم �أن �ملوظف
هو جزء من �ل�شورة �لكبرية.
ويعد �ملديرون �لعن�شر �لأكر تاأثري�ً يف �شعادة �ملوظفني ،وهناك ق�شة ملهمة يف هذ�
�جلانب ،حيث كان �أحد مديري فندق �ملاريوت  -يعمل معه نحو  120موظفاً -يقوم �شخ�شياً
باإر�شال هدية رمزية �إىل كل من موظفيه مبنا�شبة عيد ميالده ،بالإ�شافة �إىل بطاقة
معايدة يذكر فيها �أهم �إجناز�ت �ملوظف خالل �لعام ،وكان يتعمد �إر�شال �لهدية �إىل منزل
�ملوظف ولي�ص مكتبه ،كي مينح �ملوظف �شعور�ً خا�شاً بالتقدير و�لفخر �أمام �أفر�د عائلته.
من جانب �آخر� ،أظهرت �إح�شائية حديثة ملعهد غالوب �لأمريكي �أن  %30من �ملوظفني
غري ر��شني عن مديريهم ،ول عن بيئة �لعمل ،وي�شعرون �أنها بيئات طاردة ،ويكلف �لفتقار
�إىل �ل�شعادة بني �ملوظفني يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  500-450مليار دولر �شنوياً
ب�شبب �شياع �لإنتاجية ،ويتمثل ذلك بالغياب �أو ترك �لوظيفة �أو ح��و�دث �لعمل ،حيث
�أو�شحت �لدر��شة �أن �لأمريكان لي�شو� �شعد�ء يف �أعمالهم ويف بيئات عملهم ،وحني يكون
�ملوظفون غري �شعد�ء يف وظائفهم فاإنهم يظهرون عدم �لتنا�شق ويقل �إنتاجهم وبالتايل
تتاأثر �جلودة يف �لأعمال و�خلدمات �ملقدمة.

