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الإم��ارات  دولة  لتاأ�صي�س  والأربعني  ال�صابعة  ال�صنوية  الذكرى  احتفالت  تتميز 

 ،2018 47، بتزامنه مع اختتام مبادرة عام زايد  ال�  العربية املتحدة، اليوم الوطني 

اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه  اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد  والتي 

اهلل« لإحياء الذكرى املئوية مليالد القائد املوؤ�ص�س لدولة الإمارات املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه«.

ويف ظل توجيهات الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

 »999« جملة  حر�صت  الداخلية،  وزارة  مبادرات  و�صمن  الداخلية،  وزي��ر  ال��وزراء 

وملحقها » جمتمع ال�صرطة« على امل�صاركة باإحياء عام زايد 2018، ف�صرعت �صفحاتها 

لن�صر فعاليات وزارة الداخلية وخمتلف القيادات العامة لل�صرطة يف الدولة، ون�صر 

مقالت ودرا�صات وق�صائد لعدد من اأفراد ال�صرطة واملجتمع، والتي تناولت ال�صيخ زايد 

»طيب اهلل ثراه«، واإجنازاته الكبرية يف بناء وتطوير دولة الحتاد مبختلف املجالت، 

وجهوده الكبرية يف الوطن العربي والعامل الإ�صالمي والعامل.

وتوجت هذه امل�صاركة باحتفال اإ�صدار كتاب »زايد على األ�صنتهم ويف قلوبهم«، والذي 

ا�صتعر�س تاريخ ال�صيخ زايد »طيب اهلل ثراه« من خالل �صهادات لعدد من ال�صخ�صيات 

ل�صعبه، ووفاء  من مواطنني ومقيمني عرب واأجانب يف الدولة، عربوا فيها عن حبه 

ال�صعب واملقيمني يف الدولة ملرياثه، وذلك تاأكيدًا للهوية الوطنية وقيم الولء.

ن�صر  عرب   47 ال�  الوطني  باليوم  الحتفالت  يف  امل�صاركة  على  املجلة  حر�صت  كما 

مو�صوعات خا�صة بهذه املنا�صبة الوطنية املهمة، واإ�صدار ملحق »عي�صي بالدي« الذي  

يتناول اإجنازات وزارة الداخلية وخمتلف القيادات العامة لل�صرطة يف الدولة خالل 

عام 2018، و�صتتوج هذه امل�صاركة باحتفال مميز �صتقيمه املجلة خالل ال�صهر اجلاري.

ومبنا�صبة اليوم الوطني ال� 47، نتوجه باأ�صمى عبارات التهاين والتربيكات اإىل قيادة 

البالد احلكيمة، واحلكومة الحتادية الر�صيدة، ووزارة الداخلية قيادة ومنت�صبني، 

الأمن والأمان وال�صالمة  للجميع دوام  الإمارات مواطنني ومقيمني، متمنني  وجمتمع 

والر�صا وال�صعادة يف الدولة.

ال�شيخ زايد واالحتاد

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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»999« حتتفل باإ�صدار كتاب 

 يف اإطار مبادرات عام زايد، اأقامت جملة 999، جملة الثقافة الجتماعية والأمنية التي ت�صدر عن وزارة الداخلية 

األ�صنتهم ويف قلوبهم«، وذلك  اإ�صدارها كتاباً بعنوان: »زايد على  باأبوظبي مبنا�صبة  احتفاًل بفندق ق�صر الإمارات 

اأحمد نا�صر الري�صي مفت�س عام وزارة الداخلية، و�صعادة خليل داوود  اللواء الدكتور  حتت رعاية وح�صور �صعادة 

بدران رئي�س جلنة تطوير جملة 999، والعقيد عو�س �صالح �صعيد ع�صو جلنة تطوير املجلة ورئي�س حتريرها، وعدد 

من كبار ال�صباط وال�صخ�صيات والإعالميني.

ألقى سعادة اللواء الريسي راعي االحتفال كلمة 
أكد فيها أن »عام زايد«، بتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، جاء ليعبر أبناء الوطن جميعهم عن شكرهم 
من  الخير«  »زايد  بذله  لما  وعرفانهم  وتقديرهم 
أجل هذا الوطن وشعبه ليحيا حياة كريمة ملؤها 
رشيدة  بقيادة  ومحاطاً  واألمان،  واألمن  السكينة 
ترعى شعبها، وتوفر له كل أسباب الحياة الرغيدة.

ت
عا

اب
مت

»زايد على األ�صنتهم ويف قلوبهم«

وأكد سعادته أن احتفالية وزارة الداخلية اليوم 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  بإرث  احتفاء  هي 
سيظل  الذي  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان 
بنى  الذي  المؤسس  والقائد  والعطاء،  للخير  رمزاً 
وطناً يفخر به أبناؤه، وفق نهج سديد يسير على 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  خطاه 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، يعضده ويساعده 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

الري�صي: ال�صيخ زايد 

�صيظل رمزاً

 للخري والعطاء

متابعة: با�صل ثريا- ت�صوير: حممد علي
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حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.

مبادرات 
هذه  أن  إلى  الريسي  اللواء  سعادة  وأشار 
االحتفالية جزء من مبادرات عديدة أطلقتها وزارة 
ومتابعة  بتوجيهات  زايد،  بعام  احتفاء  الداخلية 
من سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
العليا لمبادرات عام زايد  اللجنة  حيث تم تشكيل 
منها  عدة،  مبادرات  هناك  وكانت  الوزارة،  في 
»اإلمارات  ومعرض  المجتمعية«  زايد  »مجالس 
في عين زايد« ومبادرة »علمني زايد« و»جدارية 
تعبر عن وفاء شعب  والتي  زايد« وغيرها..،  عام 
ذلك  كل  في  متمسكاً  وقيادته،  لوطنه  اإلمارات 
بماضيه العريق، ومعتزاً بحاضره الزاهر ومستقبله 
الواعد، وسائراً على درب البناء الذي اختطه الوالد 

المؤسس »رحمه الله«.

رسالة وفاء 
وأوضح سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة 
تطوير مجلة 999 أن إصدار المجلة لكتاب »زايد على 
ألسنتهم وفي قلوبهم« جاء في إطار مبادرات »عام 
زايد 2018«، حيث تم في الكتاب استعراض تاريخ 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه« من خالل شهادات لعدد من الشخصيات 
من المواطنين والمقيمين العرب واألجانب في دولة 
الشيخ زايد»رحمه  اإلمارات، عبروا فيها عن حب 

الدولة  الله« لشعبه، ووفاء الشعب والمقيمين في 
لميراثه، وتأكيداً للهوية الوطنية وقيم الوالء.

هو  الكتاب  هذا  إصدار  أن  إلى  سعادته  ولفت 
وأنه  خصوصاً  الخالد،  للقائد  وحب  وفاء  رسالة 
والذي   ،2018 زايد  عام  نهاية  اقتراب  مع  تزامن 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  اعتمده صاحب 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، مشيداً سعادته 
بحرص وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
واإلمكانيات  الدعم  كل  توفير  على  الداخلية  وزير 
ومجلة  الداخلية  وزارة  مبادرات  إلنجاح  الالزمة 

999 في عام زايد 2018.
مجلة  أن  سعيد  صالح  عوض  العقيد  وأكد 
الفريق سمو  999، حرصت بتوجيهات كريمة من 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة من سعادة خليل 
داوود بدران رئيس لجنة تطوير المجلة، وبجهود 
بالفعاليات  المشاركة  على  المجلة،  عمل  فريق 
تنظيم  زايد، ومنها  الرسمية والشعبية خالل عام 

ألسنتهم  على  »زايد  كتاب  وإصدار  االحتفال  هذا 
من  جديدة  محطة  يعتبر  والذي  قلوبهم«،  وفي 
محطات تحقيق رؤية وشعار المجلة »مفهوم جديد 

لعالقة الشرطة بالمجتمع«.

إهداء وتكرمي 
وقام سعادة اللواء الريسي وسعادة خليل داوود 
بدران والعقيد عوض صالح سعيد بتدشين النسخة 
األولى من الكتاب، والتي أهديت إلى الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وتسلمها نيابة عن 
بتكريم  قاموا  كما  الريسي.  اللواء  سعادة  سموه 
عدد من ممثلي الشركات الراعية لالحتفال، وعدد 
خليفة  األعمال  رجل  وألقى  فيه.  المشاركين  من 
لالحتفال  االستراتيجي  الشريك  السويدي  أحمد 
كلمة أشاد فيها بالشيَخ زايد »طيب الله ثراه« الذي 
لم يدخر جهداً في رعاية االتحاد، وشعب اإلمارات، 

وعزته وكرامته، وتطوره وازدهاره.
لدولة  الوطني  بالسالم  بدأ  قد  االحتفال  وكان 
اإلمارات العربية المتحدة، وتالوة آيات من القرآن 
اإلعالمي  االحتفال  عريف  من  ومقدمة  الكريم، 
األول  قصيرين  فيلمين  وعرض  جوكه،  أحمد 
تضمن شهادات عن المغفور له الشيخ زايد لعدد 
من القيادات وكبار الشخصيات في الدولة، والثاني 

عن إنجازاته »طيب الله ثراه«.
الهاجري قصيدتين عن  إبراهيم  المنشد  وألقى 
»الشيخ زايد« واإلمارات، كما ألقى الشاعر عبدالله 
بن شماء قصيدة بعنوان: »بابا زايد«، وأخرى عن 
اإلمارات، وتال فضيلة الشيخ عادل المرزوقي من 
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في دبي 

ابتهاالً ودعاء لروح الشيخ زايد »طيب الله ثراه«.

بدران: الكتاب ر�صالة 

وفاء وحب 

للقائد اخلالد
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اأك�����د ال��ع��ق��ي��د ن��ا���ص��ر ب���ن ع��ف�����ص��ان 

الإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 

يف  ال�صارقة  �صرطة  يف  والت�����ص��الت 

ال�صرطة«  »جمتمع  م��ع  خ��ا���س  ل��ق��اء 

ال�صارقة،  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأن 

ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  �صمن  تعمل 

لوزارة الداخلية لتكون دولة الإمارات 

العربية املتحدة من اأف�صل دول العامل 

وتعمل  وال�صالمة،  الأم���ن  حتقيق  يف 

ملجتمع  احلياة  ج��ودة  لتعزيز  بكفاءة 

خدمات  تقدمي  خ��الل  م��ن  الإم����ارات 

وبنية  ذكية  بطرق  وال�صالمة  الأم��ن 

على  حفاظاً  وذل��ك  لالبتكار،  حمفزة 

الأرواح والأعرا�س واملمتلكات.

وتحدث العقيد بن عفصان عن المشاريع األمنية 
الذكية الجديدة في شرطة الشارقة، فأشار إلى أن 
تنفيذ  من  انتهت  الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة 
مشروع نظام »التحليل األمني الذكي« الذي يعنى 
باستشراف مستقبل الجريمة، ويعمل بتقنية الذكاء 
االصطناعي من خالل مدخالت تتم االستعانة بها 

وتحليلها، وتوقع حدوث الجريمة مستقبالً. 

تقليل اجلرائم 
األمني  »التحليل  نظام  مشروع  أن  وأوضح 
الذكي« ذو شقين أولهما: الشق الوقائي، وهو شق 
مهم وضروري في المجال األمني، حيث يسهم في 
من  األمنية  والحوادث  الجرائم  نسب  من  التقليل 
خالل النتائج التي يخلص إليها، وليتم تحليلها من 
بالتدخل  القرار  وأصحاب  االختصاص  ذوي  قبل 

السريع والمبكر، وبالتالي منع وقوع الجريمة. 
بالجريمة  يتعلق  الثاني،  الشق  أن  وأضاف: 
والمناطق التي تقع فيها وأوقات حدوثها وأشكال 
الجرائم  بعض  وأن  خصوصاً  وأنواعها،  الجريمة 
صنفت بأنها جرائم مقلقة وأعدادها 17 جريمة مثل 
أشكالها،  بجميع  والسرقة  واالعتداء  القتل  جرائم 
وبالتالي تعطي مؤشرات باحتمال حدوثها، وعليه 
لتجنب  القرار  متخذي  قبل  من  التخطيط  يتم 

حدوثها الحقاً.

ولفت إلى أن هذا المشروع يجنب حدوث وتكرار 
المرفوضة  السلبية  االجتماعية  الظواهر  بعض 
الوصول  خالل  من  المرورية  القضايا  وبعض 
الظواهر  هذه  لمثل  التصدي  في  بها  يعتد  لنتائج 
تكاثف  نتاج  جاء  أنه  وإلى  الحقاً،  تكرارها  ومنع 
شرطة  في  اإلدارات  من  العديد  وجهود  وتعاون 
الشارقة، وهو جاهز لإلطالق الحقاً. وعن مشروع 
»الساعة الذكية« في شرطة الشارقة، أجاب العقيد 
يقل  ال  الذكية«  »الساعة  مشروع  أن  عفصان  بن 
أهمية عن مشروع برنامج »نظام التحليل األمني  
الذكي«، ونهدف من خاللها لتقديم المساعدة ومد 
كبار  لفئات  االستغاثة  طلب  حال  فى  العون  يد 
المواطنين ومرضى الزهايمر واألطفال المصابين 

بمرض التوحد وأصحاب الهمم.
وأضاف: أن مشروع »الساعة الذكية« هو خدمة 
اختيارية متاحة للجميع ستطلقها شرطة الشارقة 
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بالمعلومات  الساعة  هذه  تغذية  وسيتم  قريباً، 
الذي  الشخص  حالة  عن  المطلوبة  والبيانات 
سيرتديها عن طريق أهله، وتزويدها بخمسة أرقام 
شرطة  عمليات  بغرفة  إلكترونياً  وربطها  هواتف 
الشارقة، وعند نداء االستغاثة من الشخص الذي 
سيرتديها، يتم تحديد مكانه وإرسال خمس رسائل 
لألرقام المحفوظة لدينا لالستدالل على الشخص 

والتوجه لمساعدته.
وتابع أن »الساعة الذكية« تتميز بسهولة التعامل 
معها من خالل كبسة زر واحدة، وإمكان التواصل 
مع الشخص الذي يرتديها عبر الصوت والصورة، 
شرطة  في  العمليات  لغرفة  تحذيراً  وإرسالها 
الشارقة في حال حاول الشخص نزع الساعة من 
يده أو التخلص منها، وبالتالي تقوم غرفة العمليات 
باألمر  وإعالمهم  الشخص  أهل  مع  بالتواصل 

وإرشادهم لمكانه.
وذكر أن شرطة الشارقة ستطلق خدمة »الساعة 
الشركة  مع  النهائي  التشاور  بعد  قريباً  الذكية« 
التي  واأللوان  األشكال  المعنية، وتوفير  المصنعة 
تناسب جميع الفئات العمرية من األطفال الذكور 
واإلناث وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسيتم 
تحديد األسعار لتكون في متناول الجميع ألن األمر 
تحافظ  ما هو خدمة مجتمعية،  بقدر  ربحياً  ليس 
وتجنب الفئات المستهدفة األخطار والحوادث قبل 
وقوعها. وأكد أن شرطة الشارقة، من خالل التزامها 
لتقديم  دائماً  تسعى  الرشيدة،  القيادة  بتوجيهات 
خدمات ذكية تلبي احتياجات المستخدم مختصرة 
الوقت والجهد، وداعمة أهداف الخطة االستراتيجية 
التقنية  الجوانب  في  الداخلية، وخصوصاً  لوزارة 
وتوفير  العصر،  متطلبات  تواكب  التي  والفنية 
الخدمات واالبتكارات الذكية، وتوظيفها لمخرجات 
العمل  ميادين  مختلف  في  االصطناعي  الذكاء 

الشرطي وخدمات المتعاملين.

 العقيد ناصر بن عفصان 

بهدف توفري الأمن وال�صالمة 

بن عف�صان: م�صاريع اأمنية ذكية جديدة يف �صرطة ال�صارقة

لقاء: عبدالوهاب فرج اهلل 
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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مركز املقارنات املعيارية يف »الداخلية«

ال�صحي: نهدف لتح�صني مقايي�س الأداء

يتناول »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد مركز املقارنات املعيارية التابع لالإدارة العامة لال�صرتاتيجية وتطوير الأداء 

يف وزارة الداخلية، ودوره يف حت�صني مقايي�س الأداء يف خمتلف القطاعات يف الوزارة.

لقاء: اأماين اليافعي  

عديدة  إبداعية  مشاريع  الداخلية  وزارة  تتبنى 
والخطة  الحكومية  التوجهات  مع  تتماشى 
كأحد  دورها  إلبراز  الموضوعة  االستراتيجية 
المستوى  على  الرائدة  الحكومية  الجهات  أفضل 
في حصول  برز ذلك جلياً  المحلي واإلقليمي، وقد 
وزارة الداخلية على العديد من الجوائز والتكريمات، 
جهة  كأفضل  الداخلية  وزارة  فوز  أبرزها  ولعل 
حكومية اتحادية في جائزة محمد بن راشد لألداء 
باإلضافة  الرابعة،  نسخته  في  المتميز  الحكومي 
للعديد من اإلنجازات، ومنها أنها أول وزارة داخلية 
تطبق معايير شهادة األيزو 9001:2008 على جميع 

وحداتها، والكثير غيرها.

دورفعال
الشحي  راشد  عمر  الدكتور  المقدم  وأوضح 

لإلدارة  التابع  المعيارية  المقارنات  مركز  مدير 
وزارة  في  األداء  وتطوير  لالستراتيجية  العامة 
الداخلية أن تأسيس المركز هو أحد القرارات التي 
المركز  برهن  قادتنا، حيث  لدى  الرأي  تثبت سداد 
ومؤثر  فعال  بدور  قيامه  اآلن  إلى  تأسيسه  ومنذ 
وترشيد  والتحسين،  التطوير  عمليات  دعم  في 
الزيارات  على  المترتبة  التكاليف  وخفض  النفقات 
الميدانية، من دون المساس بفعالية تطبيق مفاهيم 
يهدف  المركز  أن  وأضاف:  المعيارية.   المقارنات 
لتزويد وزارة الداخلية بالقدرة على إجراء مقارنات 
والترويج  الدولية،  الممارسات  أفضل  مع  معيارية 
كأحد  وتطبيقه  المعيارية  المقارنات  لمفهوم 
وقاعدة  نظام  وتأسيس  األساسية،  النجاح  عوامل 
المعيارية تحتوي  بالمقارنات  بيانات دولية خاصة 
جميع  وتوفير  الدولية،  الممارسات  أفضل  على 

التسهيالت لجميع عمالئنا لمساعدتهم في تحسين 
أدائهم من خالل إجراء مقارنات معيارية مع أفضل 
المستوى  على  الشرطية  وغير  الشرطية  األجهزة 
ألفضل  والترويج  المهارات،  واكتساب  العالمي، 
في  األداء  مقاييس  تحسين  بهدف  الممارسات 
المركز  أهداف  أهم  من  أن  وتابع  الداخلية.  وزارة 
بطرق  المقارنات  إجراء  من  الداخلية  وزارة  تمكين 
وأسس  مفاهيم  ونشر  حديثة،  علمية  وأساليب 
الداخلية، وتأسيس  المعيارية في وزارة  المقارنات 
مسيرة  تدعم  التي  اإللكترونية  النظم  وتطوير 
وتزويد  الداخلية،  وزارة  في  المعيارية  المقارنات 
التي  والبيانات  بالمعلومات  المركز  متعاملي 
من  األداء  مستوى  وتحسين  تطوير  في  تساعدهم 
والممارسات  التطبيقات  أفضل  مع  المقارنة  خالل 
العالمية، والتعاون المثمر مع المتعاملين والشركاء 
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لفتح بوابة لتبادل المعلومات والمعرفة.

إجنازات عدة
في  حقق  المركز  أن  الشحي  المقدم  وذكر 
على  جاء  اإلنجازات  من  الكثير  الماضية  السنوات 
لدولة  إدارية  دولية  مواصفة  أول  إصدار  رأسها 
اإلمارات العربية المتحدة، حيث قام المركز بإعداد 
المقارنات  و إطالق أول مواصفة دولية في مجال 
مع  والتعاون  بالتنسيق   )PAS:7070( المعيارية 

البريطانية. المواصفات  هيئة 
وأضاف: أنه تم إعداد هذه المواصفة بمشاركة 
عمل  آلية  المواصفة  هذه  وتشكل  محلية،  كفاءات 
الممارسات،  أفضل  على  بناء  المقارنات  لتنفيذ 
على  المجاالت  مختلف  في  المؤسسات  وتساعد 
كما  ومنهجية،  سليمة  بطريقة  المقارنات  تنفيذ 
في  المؤسسات  هذه  مساعدة  في  المركز  يسهم 
تطبيق المواصفة والحصول على االعتراف الدولي، 
ومن اإلنجازات إدارة وتنسيق أكثر من 300 زيارة 
 500 من  أكثر  وإعداد  وداخلية،  خارجية  ميدانية 

بحث مقارنات خالل األعوام الخمسة الماضية. 
عن  نتجت  التي  المشاريع  أهم  من  أن  وتابع 
المكتبة  مشروع   : هناك  المعيارية  المقارنات 
الخليجية،  الشرطة  جهاز  واستحداث  الرقمية، 
بعد  عن  المصورة  الزيارة  نظام  ومشروع 
واإلصالحية،  العقابية  المؤسسات  إدارة  في 
باألطفال،  الخاصة  التحقيق  غرف  ومشروع 
وتطبيق نظام المحاكاة في وزارة الداخلية )في 
متخصص  مركز  وتأسيس  التدريب(،  عمليات 
وإنشاء  والتكنولوجيا،  التطبيقية  العلوم  في 
مختبرات لالبتكار، ومشروع بناء مدينة تدرييبة 

للتطوير. وقابلة  متكاملة 

 طاقم بشري 
الوحدات  أهم  أن  إلى  الشحي  المقدم  وأشار 

التنظيمية التي يتكون منها المركز هي: 
الخدمات  وقسم  المدير،  ونائب  المركز،  مدير 
وقسم  المقارنات،  دراسات  وقسم  المساندة، 
الخارجية،  المشاركات  المعيارية، وقسم  المقارنات 
وقسم التنسيق والتطوير، وقسم التقييم واالتصال.
وأكد أن وراء اإلنجازات التي تحققت في المركز 
طاقم عمل مشكالً من نخبة ضباط وزارة الداخلية، 
والمختصين  الخبراء  من  لمجموعة  باإلضافة 
والباحثين االستراتيجيين، والذين تتمحور مهماتهم 
على إيجاد أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية، 
بناء  وذلك  معها،  للمقارنة  الجهات  أفضل  واختيار 

العالمية.  التقارير  على تحاليل 
في  البشري  الطاقم  تنسيب   يتم  أنه  وأضاف: 
المركز إلى العديد من الدورات والمؤتمرات لصقل 

المتعلقة  الدورات  مثل  أدائهم،  وتحسين  مهاراتهم 
المستقبل،  واستشراف  االستراتيجي  بالتخطيط 
وأساليب اإلدارة الحديثة، وإدارة العمليات، واألداء 
المؤسسي، واالبتكار واإلبداع، ودورات المقارنات 
العالمية  المؤتمرات  و  الجدد،  للموظفين  المعيارية 
التحديثات  آخر  على  تحتوي  والتي  العالقة  ذات 
التي من شأنها فتح قنوات تواصل  العمل  وأوراق 
المعيارية  المقارنات  مجال  في  األعمال  رواد  مع 
واإلداري  االستراتيجي  والمجال  خاص  بشكل 
رؤية  أن  الشحي  المقدم  وأوضح  عام.  بشكل 
المركز تتمحور حول »أن نكون مثالً يحتذى به في 
اإلقليمي  المستوى  المعيارية على  المقارنات  مجال 
في  تتمثل  المركز  خطة  فإن  وعليه  والعالمي«، 
توسيع قاعدة متعامليه ليشمل تقديم جميع خدماته 
لجميع القطاعات الحكومية منها أو الخاصة، وذلك 
ومعلومات  بيانات  لجميع  الرئيس  المركز  بجعله 

المعيارية. المقارنات 

المقدم د. عمر الشحي

اإ�صدار اأول موا�صفة 

دولية اإدارية.. 

اإجناز لدولة الإمارات
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اجتماع للجنة العليا الدائمة لالأمن الداخلي 

اإطالق حملة ال�صالمة يف و�صائل النقل البحري

في  الداخلي  لألمن  الدائمة  العليا  اللجنة  عقدت 
الفريق  سعادة  برئاسة  اجتماعاً  الداخلية  وزارة 
سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية رئيس 
الوزارة،  في  الداخلي  لألمن  الدائمة  العليا  اللجنة 
بحضور  بدبي،  الشرطة  ضباط  نادي  في  وذلك 
وأعضاء  للشرطة،  العامين  والمديرين  القادة 
اللجنة، وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية.
التمارين  استعراض خطط  االجتماع  وتم خالل 

قطاعات  في  المقبلة  الفترة  في  تنفيذها  المزمع 
سمو  الفريق  توجيهات  على  بناًء  الداخلية  وزارة 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
وبالتعاون  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
المركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  مع  والتنسيق 
في  المدني  للدفاع  العامة  والقيادة  االتحادية، 
للتدريب  االستراتيجيين، وذلك  والشركاء  الوزارة، 
عن  الناتجة  األخطار  مواجهة  سيناريوهات  على 

الوزارة  استراتيجية  ولدعم  الطبيعية،  الكوارث 
الجاهزية  ضمان  في  االستراتيجي  وهدفها 
خالل  وتمت  األحداث،  لمواجهة  واالستعداد 
التدريبية،  والمشاريع  البرامج  مناقشة  االجتماع 
جدول  في  المدرجة  الموضوعات  من  وعدد 
تم  وما  السابقة  والتوصيات  والقرارات  األعمال، 
المستقبلية  والخطط  والمشاريع  منها،  تنفيذه 

لعمليات األمن الداخلي.

وزارة  في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أطلقت 
الداخلية بالتعاون مع إداراتها اإلقليمية، وبالتنسيق 
حملة  الوزارة  في  األمني  اإلعالم  إدارة  مع 
البحري«، وذلك ضمن  النقل  »السالمة في وسائل 
 ،2018 لعام  العامة  للقيادة  الرئيسة  التوعية  خطة 
بهدف تعزيز إجراءات السالمة العامة، ونشر ثقافة 
السالمة والوقائية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
المرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  سعادة  وأوضح 
الداخلية  وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد 
أعلى  تحقيق  بهدف  أتى  الحملة  هذه  إطالق  أن 
بيئة  في  المهنية  والسالمة  الصحة  مستويات 
وسائل النقل البحري في الدولة، وتسهم في تطبيق 
العامة من خالل دعم أصحاب  اشتراطات السالمة 
ومشغلي السفن والقوارب في أخذ التدابير الالزمة 
للجميع،  السالمة  تضمن  آمنة  نقل  وسيلة  إليجاد 
األخطار  عن  الناجمة  اإلصابات  من  وتحميهم 
الوقوف  أو  اإلبحار  أثناء  تقع  قد  التي  والحوادث 

على رصيف الميناء .
اإلقليمية  المدني  الدفاع  إدارات  أن  وأضاف: 
البحري  النقل  وسائل  حملة  فعاليات  بتنفيذ  قامت 

قامت  متخصصة  عمل  فرق  تسيير  خالل  من 
في  العاملين  على  التوعوية  الكتيبات  بتوزيع 
الموانئ والسفن، متضمنة مجموعة من اإلرشادات 
السفن  ومشغلي  ألصحاب  والتوجيهات  والنصائح 
والقوارب، تحثهم على اتباع اإلجراءات االحترازية 
سفنهم  في  الحرائق  اندالع  منع  شأنها  من  التي 
حريق  طفاية  توفير  أهمية  تأكيد  مع  وقواربهم 
على  وشدد  الطوارئ.  حاالت  في  الستخدامها 
خطورة إدخال أي تعديالت وزيادات على القوارب 
خطراً  يشكل  ذلك  ألن  سرعتها  لزيادة  والسفن 
اآلخرين  حياة  ويعرض  ركابها  سالمة  على  كبيراً 
الكهربائية  التوصيالت  في  التعديل  وكذلك  للخطر، 
التوصيالت  في  خطأ  أي  ألن  السفينة  أو  للقارب 
أي  بعمل  ينصح  لذا  لتلفها،  سيؤدي  الكهربائية 
الخدمة  مراكز  داخل  تركيبات  أو  إصالحات 
وأشار  األخطار.  من  السالمة  لضمان  المعتمدة 
أوكسيد  أول  الكشف عن  أجهزة  أهمية تركيب  إلى 
الكربون في مواقع استراتيجية على السفينة، حيث 
االختناق  أو  التسمم  من  للحماية  وسيلة  ذلك  يعد 
حقيقياً  خطراً  يمثل  الذي  الكربون  أوكسيد  بأول 

السفينة،  الموجودين على متن  على سالمة األفراد 
كما يجب على كل مالك أو مشغل قارب أو سفينة 
تعريف األشخاص المتواجدين على متن القارب أو 
على  وإرشادهم  السالمة  وقواعد  بأسس  السفينة 
أن  من  والتأكد  السالمة،  معدات  استخدام  كيفية 
على  السفينة  أو  القارب  ظهر  على  األفراد  جميع 

علم بأماكن طفايات الحريق، وكيفية استخدامها.

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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 افتتاح ملتقى ال�صعادة ال�صنوي الأول 

موؤمتر اخلليج العربي لالأدلة اجلنائية 
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قائد  الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  أكد 
اإلمارات  دولة  حرص  أبوظبي  شرطة  عام 
بتوفير  المتواصل  واهتمامها  المتحدة  العربية 
والزوار  والمقيمين  للمواطنين  الكريمة  الحياة 
الدولة  التي تشهدها  الخير والعطاء  في مسيرة 

في مختلف المجاالت .
جاء ذلك خالل افتتاح معاليه لملتقى السعادة 
أبوظبي،  في  عقد  والذي   .2018 لعام  السنوي 
مستوى  على  نوعه  من  األول  يعد  والذي 
إلى  وهدف  زايد،  عام  ضمن  أبوظبي  إمارة 
الوظيفية،  واإليجابية  السعادة  مبادرات  تعزيز 
خليفة  عبدالله  اللواء  سعادة  بحضور  وذلك 
وسعادة  دبي،  لشرطة  العام  القائد  المري 
شرطة  عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء 
مدير  الرميثي  محمد  مريم  وسعادة  أبوظبي، 
عمير  وسعيد  األسرية،  التنمية  مؤسسة  عام 
المسعود،  رحمة  وأحمد  المهيري،  يوسف  بن 
القطاعات الشرطية والضباط  وعدد من مديري 

والجمهور.
المغفور  المؤسس  القائد  أن  معاليه  وأوضح 
الله  له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
ثراه« كان همه الوحيد إسعاد أبناء شعبه ومن 

شعبي«،  سعادة  »ثروتي...  له  المغفور  أقوال 
اإلنماء  مشاريع  بنفسه  يتفقد  كان  حيث 
وقاد  فيها،  اإلنجاز  معدالت  وتابع  واإلعمار، 
الحضارة  بركب  للحاق  مسبوق  غير  تحدياً 
الخيرتين  يديه  على  تحققت  حيث  والتحديث، 
جهودها  الدولة  وواصلت  عمالقة،  منجزات 
الريادية بأن تضع سعادة اإلنسان وتعليمه في 

أولوياتها.  مقدمة 
وألقيت ضمن الملتقى محاضرات عدة، وكرم 
الشركاء  والشريفي  والمري  الرميثي  من  كل 
شاهين  سالم  اللواء  سعادة  وقدم  والمتحدثين، 
النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة ومدير قطاع 
أبوظبي  شرطة  في  باإلنابة  البشرية  الموارد 

الجوائز للفائزين في السحوبات.

الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  افتتح 
الثانية  الدورة  أبوظبي  شرطة  عام  مدير 
والذي  العربي،  الخليج  ومؤتمر  لمعرض 
نظمته شرطة أبوظبي، بمشاركة ما يزيد على 
الجنائية  األدلة  مجال  في  وخبيراً  مختصاً   50
من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
شكره  عن  الشريفي  اللواء  سعادة  وأعرب 
المؤتمر،  تنظيم  على  للقائمين  وتقديره 

واللجان العلمية والمشرفين، لتحقيق ما تتطلع 
أمناً  أكثر  لمجتمع  العربية  اإلمارات  دولة  إليه 
محمد  الشيخ  اللواء  سعادة  وعبر  واستقراراً. 
بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون األمن 
والمنافذ في شرطة أبوظبي عن تقديره لجهود 
بالمناقشات  المؤتمر  إثراء  في  المشاركين 

والرؤى الهادفة. 
مدير  الحمادي  الرحمن  عبد  العميد  وكرم 
أبوظبي  شرطة  في  الجنائية  األدلة  إدارة 

رئيس اللجنة المنظمة المشاركين في فعاليات 
 »999« مجلة  وشاركت  والمؤتمر.  المعرض 
التي تصدر  واألمنية  االجتماعية  الثقافة  مجلة 
للمؤتمر  إعالمي  كشريك  الداخلية  وزارة  عن 
مجانية  نسخ  توزيع  جرى  حيث  والمعرض، 
واإلنجليزية  العربية  بنسختيها  المجلة  من 
»مجتمع  وملحق   »999 »أطفال  ومجلة 
التي  والتوعوية  الوطنية  والمالحق  الشرطة« 

المجلة.  تصدرها 
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املري يرتاأ�س اجتماع تقييم اأداء العمليات 

�صاحي خلفان يفتتح خمترب البتكار 

تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  افتتح 
دبي،  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب 
والذي  معاليه،  لمكتب  التابع  االبتكار  مختبر 
وورش  التخصصية  الدورات  بعقد  يختص 
والتدريب  األفكار،  عصف  وجلسات  العمل 
في  تسهم  التي  االبتكارية  التطبيقات  على 
المجاالت  في  الكفاءة  ورفع  األداء  تحسين 
األخطار  والتقليل من  كافة  والشرطية  األمنية 
المحتملة ووضع السيناريوهات المناسبة لها.
أول  عقد  االبتكار  المختبر  افتتاح  ورافق 
االتحادي  النموذج  لشرح  فيه  عمل  ورشة 

إلدارة المخاطر، التي أشرف عليها معاليه.
في  الضباط  كبار  من  عدد  فيها  وشارك 
حيث  التخصصات،  مختلف  من  دبي  شرطة 
تم تشكيل عدد من فرق العمل لعصف األفكار 
ووضع أفضل السيناريوهات إلدارة المخاطر، 
االتحادي  النموذج  تطبيق  آلية  ومناقشة 
العامة  القيادة  مستوى  على  المخاطر  إلدارة 

تصميمه  تم  الذي  النموذج  وهو  دبي،  لشرطة 
واعتماده في دورة إدارة المخاطر لقادة الشرطة 
في  عقدت  والتي  الداخلية،  وزارة  مستوى  على 

الماضي، وحضرها معاليه، وقادة  شهر مايو 
الشرطة، وكبار الضباط من مختلف القطاعات 

في وزارة الداخلية.

ترأس سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد 
العام لشرطة دبي اجتماع تقييم أداء اإلدارة العامة 
الجاري،  العام  من  الثالث  الربع  خالل  للعمليات 
محمد  المستشار  المهندس  اللواء  سعادة  بحضور 
سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، 
اإلدارة  مدير  الغيثي  علي  الله  عبد  اللواء  وسعادة 
العامة ألمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وسعادة 
اإلدارة  مدير  السويدي  بطي  كامل  المهندس  اللواء 
العامة  اإلدارات  للعمليات، وعدد من مديري  العامة 

ومراكز الشرطة.
على  المدرجة  الموضوعات  االجتماع  وناقش 
واستعرض  المستجدات،  وآخر  األعمال،  جدول 
التقييم السابق وتقييم  نتائج تنفيذ قرارات اجتماع 
المري  اللواء  واطلع سعادة  الدوريات،  مؤشر عمل 
الربع  في   )999( النجدة  هاتف  نتائج  عرض  على 
الثالث  بالربع  ومقارنتها  الجاري  العام  من  الثالث 
القيادة  مركز  تلقى  حيث  الماضي،  العام  من 
والسيطرة في الربع الثالث من العام الجاري مليوناً 
و733 ألفاً و896 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي 
تم الرد عليها في غضون 10 ثوان مليوناً و557 ألفاً 
الثالث  الربع  في  المركز  تلقى  بينما  مكالمة،  و946 
وبلغ  مكالمة،  و199  آالف   808 الماضي  العام  من 
 10 في غضون  عليها  الرد  تم  التي  المكالمات  عدد 

ثوان 793 ألفاً و 651 مكالمة.
إحصائيات  على  المري  اللواء  سعادة  اطلع  كما 
المكالمات الواردة إلى مركز االتصال )901(، حيث 

 97 الجاري  العام  من  الثالث  الربع  في  عددها  بلغ 
مكالمة في  و578  ألفاً   65 مقابل  مكالمة،  و361  ألفاً 

الربع الثالث من عام 2017.
الدوريات  لوصول  االستجابة  متوسط  وجاء 
في  دقيقة   )9.3( الطارئة  الحوادث  إلى  األمنية 
نسبة  كانت  حيث  الجاري،  العام  من  الثالث  الربع 
دقيقة،   11 الحوادث  لتلك  المستهدفة  االستجابة 
غير  الحوادث  إلى  االستجابة  متوسط  جاء  بينما 
الطارئة )13.2( دقيقة، حيث كانت نسبة االستجابة 
المستهدفة 30 دقيقة، بينما جاء متوسط االستجابة 
الطارئة  الحوادث  إلى  األمنية  الدوريات  لوصول 
 ،2017 العام  من  الثالث  الربع  في  دقيقة   )12.8(

لتلك  المستهدفة  االستجابة  نسبة  كانت  حيث 
االستجابة  متوسط  جاء  بينما  دقيقة،   12 الحوادث 
إلى الحوادث غير الطارئة )14,6( دقيقة في الربع 
الثالث من العام 2017، حيث كانت نسبة االستجابة 

المستهدفة للوصول لتلك الحوادث 30 دقيقة.
جرس  لبالغات  االستجابة  زمن  متوسط  وجاء 
العام  من  الثالث  الربع  في  السريع  للتدخل  اإلنذار 
نسبة  كانت  حيث  ثوان،  وخمس  دقيقتين   2018
مقابل  ونصف،  دقيقتين  المستهدفة  االستجابة 
للتدخل  اإلنذار  لبالغات جرس  ثانية  و29  دقيقتين 
السريع في الربع الثالث من العام 2017 حيث كانت 

نسبة االستجابة المستهدفة دقيقتين ونصف.
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فعاليات �صرطية يف »ال�صارقة« و»ال�صمالية«

سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  ترأس   •
شرطة  عام  قائد  النعيمي  عبدالله  بن 
عجمان االجتماع التنسيقي لفريق المؤشر 
لمناقشة  االستجابة،  زمن  لمعدل  الوطني 
بحضور  االستجابة،  زمن  تعزيز  سبل 
قائد  نائب  المزروعي  أحمد  سالم  العميد 
محمد  والعميد  القيوين،  أم  شرطة  عام 
شرطة  عام  قائد  نائب  الطنيجي  نايع  بن 
سعيد  محمد  الدكتور  والعميد  الفجيرة، 
المركزية  العمليات  عام  مدير  الحميدي 
محمد  والعقيد  الخيمة،  رأس  شرطة  في 
عام  قائد  مكتب  مدير  سويدان  شيبان 
شرطة عجمان، وعدد من ضباط القيادات 
تحقيقاً  وذلك  عجمان،  وشرطة  الشرطية 
الداخلية  لوزارة  االستراتيجي  للهدف 
وتحقيق  واألمان،  األمن  بتعزيز  المتمثل 
سعادة المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

أعضاء  النعيمي  اللواء  سعادة  وشكر 
زمن  لمعدل  الوطني  المؤشر  فريق 
متمنياً  المبذولة،  الجهود  على  االستجابة 

لهم التوفيق والسداد في أداء مهماتهم.

• افتتح العميد محمد بن نايع الطنيجي 
دورة  الفجيرة  شرطة  عام  قائد  نائب 
تخصصية بعنوان: »التحقيقات في مجال 
بالتعاون  وذلك  األموال«،  غسل  مكافحة 
الجريمة  لمواجهة  الوطنية  الوكالة  مع 
من  عدد  وبمشاركة   ،) المتحدة  )المملكة 
مكافحة  مجال  في  المختصين  الضباط 
الشرطية  القيادات  بمختلف  األموال  غسل 
في الدولة، وعدد من وكالء النيابة العامة 
المصرف  في  العاملين  والمختصين 

المركزي.
وأكد العميد الطنيجي أهمية الدورة في 
بأداء  لالرتقاء  المشاركين  قدرات  تطوير 
في  وخبراتهم  مهاراتهم  وصقل  عملهم 
موضوعات  من  تحتويه  لما  المجال  هذا 

ومعارف حديثة.
محمد  حميد  العميد  االفتتاح  حضر 
الشرطية  العمليات  عام  مدير  اليماحي 
الدكتور  والعميد  الفجيرة،  شرطة  في 
وزارة  لجنة  رئيس  بورشيد  محمد  راشد 
والعميد  األموال،  غسل  لمواجهة  الداخلية 
إدارة  مدير  الشاعر  عبدالله  أحمد  محمد 
شرطة  في  الجنائية  والمباحث  التحريات 

الفجيرة .

بن  إبراهيم  عبدالله  العميد  حضر   •
في  التدريب  معهد  إدارة  مدير  نصار 

حمد  خالد  الدكتور  والعميد  الشارقة،  شرطة 
الشارقة،  شرطة  بحوث  مركز  مدير  الحمادي 
وصف  لضباط  تدريبية  دورات   »3« تخريج 
في  اإلدارات  بمختلف  عاملين  وأفراد  ضباط 
الداخلية، وهي دورة  الشارقة ووزارة  شرطة 
ودورة  القتل،  جرائم  في  والتحري  التحقيق 
على  التدريب  ودورة  االستراتيجية،  القيادة 

المتعاملين. سعادة 
المقدمة  بالبرامج  نصار  بن  العميد  وأشاد 
في مختلف الدورات، ودورها المهم في تنمية 
القدرات والحس األمني لدى المشاركين فيها. 

أم  شرطة  في  العمليات  إدارة  شاركت   •
مستشفى  في  الوهمي  بالتمرين  القيوين 
وذلك  القيوين،  بأم  العام  خليفة  الشيخ 
بالتنسيق مع أمن المستشفى و الهيئة الوطنية 
في  المدني  الدفاع  وإدارة  والكوارث  لألزمات 
بهدف  وذلك  المختصة،  واألقسام  القيوين  أم 

والجاهزية  االستجابة  سرعة  مدى  قياس 
للتعامل مع الحاالت الطارئة .

لشرطة  العامة  القيادة  من  وفد  زار   •
شرطة  بمركز  ممثلة  الخيمة،  رأس 
وليد  العقيد  برئاسة  الشامل  المعمورة 
مركز شرطة  المركز  رئيس  كنفش  محمد 
العامة  القيادة  في  الشامل  خورفكان 

الشارقة.  لشرطة 
وليد  المقدم  الوفد  استقبال  في  وكان 
شرطة  مركز  رئيس  اليماحي  خميس 
وعدد  الفروع  ومديرو  الشامل  خورفكان 
الزيارة  وهدفت  االختصاص،  ضباط  من 
على  لالطالع  معيارية  بمقارنة  للقيام 
مجال  في  والتطبيقات  الممارسات  أفضل 
المؤسسي،  والتميز  الخدمات  تطوير 
وذلك تطبيقاً الستراتيجية وزارة الداخلية 

بهدف تطوير األداء األمني والخدمي.

النعيمي مترئساً اجتماع الفريق

مشاركون بالدورة التخصصية في الفجيرة
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الثقافة املرورية احل�صارية 

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

عندما نتحدث عن ثقافة سلوكية فإننا نتجه 
بمقاصدنا إلى مجموعة العادات السلوكية التي 
تشكل نمطاً سائداً في مجتمع ما تجاه أمر معين، 
لكن بما أن اللغة تسعفنا في كثير من األحيان 
لهذه  اللغوي  للتعريف  فكرتنا فسنلجأ  اليصال 
الكلمة الذي يخدم رسالتنا هنا، حيث تعني كلمة 
والتقويم،  التسوية  العرب  قدماء  عند  التثقيف 
والقلم  وتقويمه،  تسويته  يعني  الرمح  فتثقيف 
فكلمة  جيد،  بشكل  المبري  القلم  هو  المثقف 
)مثقف( إذن تدل على الرقي األخالقي واألناقة 
سعة  على  داللتها  من  أكثر  للفرد  السلوكية 
المعرفي  والرصيد  الفكري  والغنى  االطالع 

الكبير في العلم والفن واألدب.
عن  تماماً  مختلف  أمر  الثقافة  خلق  إن 
بينهم  ونشرها  لألفراد  تعليمات  إصدار  عملية 
كشعارات فقط، فعندما ظهر مفهوم الثقافة ألول 
كان  عشر،  الثامن  القرن  في  أوروبا  في  مرة 
االستصالح  عملية  إلى  إليه  يشير  فيما  يشير 
كما هو الحال في عملية الزراعة، ومن ثم تطور 
المهارات  تعديل  أو  تحسين  عملية  إلى  ليشير 
التعليم  خالل  من  سيما  ال  لإلنسان،  الفردية 
التنمية  من  قدر  تحقيق  إلى  ثم  ومن  والتربية، 
العقلية والروحية لإلنسان والتوصل إلى رخاء 
اجتماعي وقيم عليا وهذا أمر ال يتم بيد واحدة، 

وهي يد الدولة بل بيد المجتمع التي إذا اتحدت 
مع يد السلطة سيصفقان معاً للمصلحة العامة 

ومصلحة الفرد معاً.
إن إسقاط هذا المفهوم على الثقافة المرورية 
قد  ممن  منا  العديد  قد يالمس مشاعر  لألفراد 
تنتهك حقوقهم في لحظات كثيرة على الطرقات 
بحيث  أطفالنا،  برفقة  غالباً  فيها  نسير  التي 
في  اآلخرين  قبل  من  كبير  لتعسف  نتعرض 
ثمناً  ندفع  قد  أو  المرورية،  حقوقهم  استخدام 
باهظاً من أعصابنا أو من صحتنا النفسية نتيجة 
ولكن  السائقين،  لبعض  الجنونية  التصرفات 
األحيان، حيث  أغلب  في  كارثياً  يكون  قد  األثر 
يودي بحياة أعز الناس على قلوبنا أمام أعيننا 
حقوقي  تحترم  عامة  ثقافة  وجود  عدم  نتيجة 
التي  الجبارة  الجهود  رغم  للطريق،  كمستخدم 
أرواح  حماية  في  المختصة  السلطات  تبذلها 
األفراد وممتلكاتهم على الطريق ابتداًء من سن 
الدوري  بالتحديث  مروراً  الالزمة  التشريعات 
للوائح والقرارات المرورية وصوالً إلى حمالت 
ثقافة  لتوفير  العام  طوال  تتوقف  ال  توعوية 
الجميع والصغير  مرورية ناضجة يكسب فيها 

قبل الكبير.
المرورية ال تعني سعة  الحقوقية  الثقافة  إن 
المرورية  المخالفات  بحفظ  القانوني  االطالع 

ظهر  عن  السوداء  النقاط  جدول  في  الواردة 
قلب أو معرفة قيمة الغرامات المفروضة، وعدد 
أيام حجز المركبة لكل مخالفة، بل هي أن يمتلك 
الفرد ثقافة فعلية تدل على رقي أخالقي مروري 
وأناقة سلوكية مرورية نراعي فيها اآلخرين ممن 
يستعملون ذات الحق، بحيث نطبق وجهة نظر 
الفقيه الشرعي أبو حنيفة عندما عرف الواجب 
الشرعي بأنه »ما لزم في الشرع عمالً ال علماً«، 
فنسقط ذلك التعريف على سلوكياتنا المرورية 
باحترام  علماً  ال  القانوني عمالً  واجبنا  ونؤدي 
حقوق اآلخرين على الطرقات، فمصطلح الطريق 
اإلماراتي  والمرور  السير  قانون  عرفه  الذي 
بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام، بحيث جعله 
المشرع  لحق وضعي حماه  المشرع موضوعاً 
نص  عندما  الدولة  دستور  في  عليه  ونص 
صراحة على أن حرية التنقل مكفولة في حدود 
القانون، أما الحق فكما عرفه القانون هو قدرة 
أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين 
أو باألحرى هو مصلحة يحميها القانون ويرتبط 
بها مفهوم آخر يعتبر الوجه اآلخر للعملة ذاتها، 
يمثاّلن  والواجب  فالحق  الواجب  مفهوم  وهو 
دائرًة تفاعلية متكاملة حول الكيفيّة التي يسير 
ال  الواجبات،  تقديم  دون  من  إذ  المجتمع،  فيها 
يمكن الحصول على الحقوق والعكس صحيح. 

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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حملة »مر�س ال�صكري«

الظهوري: هدفنا ن�صر الوعي ال�صحي يف املجتمع

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على حمالت التوعية التي تقوم بها مديرية اخلدمات الطبية يف �صرطة اأبوظبي. 

ال�صرطة واأ�صرهم  اإىل ن�صر الوعي ال�صحي بني منت�صبي  التي هدفت  ال�صكري«  ويتناول يف هذا العدد حملة »مر�س 

واأفراد املجتمع عرب التعريف بهذا املر�س واأنواعه والعالجات والوقاية منه.

لقاء: خالد الظنحاين 

أوضحت الدكتورة جميلة الظهوري استشاري 
والسكري  الصماء  والغدد  الباطنية  أمراض 
بمديرية الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي أن 
ارتفاِع  عند  يحدث  مزمن،  مرض  السّكري  داء 
مستويات الجلوكوز في الدم بسبب عدم قدرة 
الجسم على إنتاِج الكمية الكافية من األنسولين، 

أو عدم قدرته على استخدام األنسولين بفّعالية، 
واألنسولين هرمون مهم تنتجه غدة البنكرياس 
من  الجلوكوز  نقل  في  أساسياً  دوراً  ويلعب 
مجرى الدَّم إلى داخِل خاليا الجسم ، حيث يتم 

تحويله إلى طاقة. 
عدم  أو  األنسولين  وجود  عدم  أن  وأضافت 

قدرة الخاليا على االستجابة لألنسولين يؤديان 
إلى رفع مستويات الجلوكوز في الدم، أو ارتفاع 
لمرض  المميزة  السمة  وهي  الدم،  في  السكر 
على  الدم  سكر  فرط  مراقبة  وعدم  السكري، 
ألعضاء  يسبب ضرراً  أن  يمكن  الطويل  المدى 
حصول  إلى  يؤدي  مما  المختلفة،  الجسم 
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وتهدد  العجز،  إلى  تفضي  صحية  مضاعفات 
الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  مثل  الحياة 
وأمراض  الكلية  واعتالل  العصبي  واالعتالل 
العين التي قد تؤدي إلى اعتالل الشبكية والعمى.

لمرض  المالئمة  المعالجة  تحققت  وإذا 
السكري، يمكن تأخير حصول هذه المضاعفات 

الخطيرة أو منعها.

اأنواع 

من  رئيسة  أنواع  ثالثة  إلى وجود  وأشارت 
مرض السكري، والتي تتمثل في: السكري من 
النوع األول وقد يصيب اإلنسان في أي مرحلة 
فترة  في  الغالب  في  يظهر  ولكنه  عمره،  من 
الطفولة أو المراهقة، والسكري من النوع الثاني 
وهو األكثر شيوعاً، ويظهر في أي سن ويمكن 
الوقاية منه وتجنبه، والنوع الثالث سكر الحمل، 
وهناك فئة من األشخاص مصابة بـ »مقدمات« 
السكري، وهي عرضة لمرض السكري في حال 

لم تلتزم بالنظام المعيشي الصحي.

اأعرا�ض

إنها  أجابت  السكري،  مرض  أعراض  وعن 
تكون بحسب نوع السكري، فأحياناً قد ال يشعر 

د. جميلة الظهوري

السكري  »مقدمات«  بـ  المصابون  األشخاص 
قد  أو  إطالقاً،  أعراض  بأي  الحمل  بسكري  أو 
النوعين  السكري من  أعراض  يشعرون ببعض 
األول والثاني أو بجميع األعراض سوية، ومن 
أوقات  وفي  التبول  وكثرة  العطش،  األعراض 
وانخفاض  جداً،  الشديد  والجوع  متقاربة، 
الوزن ألسباب غير واضحة ومعروفة، والتعب، 
وتشوش الرؤية، وبطء التئام الجروح، وتلوثات 
المهبل أو  أو  اللثة والجلد  وعدوى متواترة في 

المثانة البولية.

وقاية 

وعن الوقاية من مرض السكري، أوضحت أنه 
ال يمكن منع اإلصابة بالسكري من النوع األول، 
معالجة  في  يسهم  الصحي  الحياة  نمط  ولكن 
مرحلة وأعراض ما قبل السكري، والوقاية من 
السكري من النوع الثاني وسكري الحمل، وذلك 
وزيادة  تغذية صحية،  على  الحرص  من خالل 

النشاط البدني، والتخلص من الوزن الزائد.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

تبنت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ مرحلة 
التأسيس مبدأ عبر عنه المؤسس المغفور له الشيخ 
وحدده  ثراه«،  الله  نهيان»طيب  آل  بن سلطان  زايد 
اإلمارات  دولة  هدف  إلى  تشير  بليغة  عبارة  في 
على  القدرة  يمتلك  الذي  اإلنسان«  »بناء  في  ممثالً 
مواجهة تحديات المستقبل بما لديه من مبادئ وقيم 
منذ  اإلمارات  دولة  اهتمت  ولهذا  راسخة،  مجتمعية 
خطواتها األولى برعاية مبادئ حقوق اإلنسان، فال 
يمكن إلنسان ال يشعر بكيانه أو ال تتوفر له حقوقه 
بناء  على  قادراً  يكون  أن  واجباته  ويعي  اإلنسانية 

دولة أصبحت تضاهي دول العالم تقدماً ورخاء. 
تحديث  على  بالعمل  اإلمارات  دولة  واهتمت 
التزامها  مع  يتماشى  بما  وقوانينها،  تشريعاتها 
بمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات 
الدولية في هذا الشأن، وتراثها الثقافي والحضاري 
والمساواة  التسامح  ُتكرس  التي  الدينية  وقيمها 
اإلمارات  من  جعل  الذي  الواقع  وهو  والعدالة، 
إنموذجاً فريداً عربياً وعالمياً في استمرارية تطوير 
جانب  من  اإلشادة  لها  فكانت  الحقوق،  هذه  رعاية 
العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية 
خالل جلسة االستعراض الدوري الشامل التي كانت 
مقر مجلس حقوق  في  الماضي  يونيو  خالل شهر 

اإلنسان بجنيف.

معلومات موثقة
منهج  الجلسة  هذه  خالل  اإلمارات  واستخدمت 
الرد بالمعلومات الموثقة لبيان ما قامت به من جهود 
الستمرارية تطوير رعاية حقوق اإلنسان، وبالتالي 
كان لكل كلمة ما يؤكدها من معلومات وجهود بذلت 

على أرض الواقع فعلياً.
توصية  لـ132  قبولها  عند  اإلمارات،  أكدت  ولهذا 
من بين 230 توصية بعضها مكرر، أن هناك العديد 
من التوصيات التي نفذت بالفعل، وسيتم عرض ما 
تم من إجراءات بشأنها ضمن متابعة اللجنة الدائمة 
ستتواصل  والتي  الشامل،  الدوري  لالستعراض 
مع دولة اإلمارات لبيان ما تم من إنجازات وتبادل 

المعلومات البينية في هذا الشأن.
وتقدير  احترام  على  استحوذ  الذي  المنهج  وهو 
الدولية  الحقوقية  المنظمات  وممثلي  الدول  وفود 
البالغ  تقديرهم  أكدوا  حيث  الجلسة،  في  المشاركة 
الدولية  المنظمات  الدائم مع  للحوار  لدولة اإلمارات 
قبول  عن  أسفر  والذي  اإلنسان،  حقوق  ومجلس 
وتوفير  المعلومات  بتبادل  وااللتزام  التوصيات، 
قاعدة بيانات متكاملة، تتضمن الخطط االستراتيجية 
تنفيذ  من  االنتهاء  بهدف  اإلمارات  ستضعها  التي 
مع  بالتعاون  محددة  زمنية  فترة  خالل  التوصيات 

اللجنة الدائمة لالستعراض الدوري.

استعراض دوري
واالستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة من 
نوعها تابعة لمجلس حقوق اإلنسان، وتنطوي على 
مراجعة شاملة ألوضاع حقوق اإلنسان بجميع الدول 
بهدف  ذلك  و  المتحدة،  األمم  منظمة  في  األعضاء 
تحسين أوضاع رعاية حقوق اإلنسان، وتجري كل 
حقوق  مجلس  مقر  في  العام  ونصف  أعوام  أربعة 
اإلنسان بجنيف.  وتقوم الدولة المعنية خالل جلسة 
توضح  التي  الوطني  تقريرها  بتقديم  االستعراض 
التي  واالجراءات  اإلنسان  لحالة حقوق  رؤيتها  فيه 
والحريات  الحقوق  هذه  احترام  لتعزيز  بها  قامت 
في  األخرى  المشاركة  الدول  تقوم  كما  األساسية، 
الجلسة نفسها بتقديم مالحظاتها وتوصياتها للدولة 
»تقرير  في  االستعراض  نتائج  وتنعكس  المعنية، 
وموقف  المقدمة  التوصيات  يتضمن  الذي  النتائج« 
من  بقرار  التقرير  هذا  ويعتمد  منها،  المعنية  الدولة 

مجلس حقوق اإلنسان.
وتلي مرحلة االستعراض فترة »المتابعة«، وهي 
المعنية  الدولة  خاللها  تقوم  حيث  األهم،  المرحلة 
بالعمل على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها خالل 
جلسة االستعراض، والتي تهدف لتحقيق الغاية من 
االستعراض وهي »تحسين حالة حقوق اإلنسان في 

الدولة المعنية«.

هكذا ا�صتحقت الإمارات تاأييد العامل حقوقياً )1 - 2(
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الدكتورة مرمي �صن�صول -جراحة فم واأ�صنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

في  المهمة  الطبعات  من  الحذاء  بصمة  تعد 
مسرح  في  كان  الذي  الشخص  هوية  تحديد 
الجريمة أو المشتبه به، أو كل من كانت له عالقة 
بمسرح الجريمة ألن كل حذاء في العالم ال تطابق 
مواصفاته المواصفات نفسها لحذاء آخر، حتى 
المصنع  ومن  نفسه  اليوم  في  شراؤه  تم  ولو 
نفسه واللون نفسه والقياس نفسه، ألن استخدام 
قبل  من  استخدامه  عن  يختلف  للحذاء  شخص 
شخص آخر، فقد تستخدم أو تنتعل حذاءك كل 
يوم، والشخص اآلخر قد ال يستخدمه وينتعله 
التي  األسطح  وتختلف  أسبوع،  كل  مرة  إال 
السراميك  مثل سطح من  بالحذاء  عليها  تمشي 
الفحم، حيث  عن شخص آخر يعمل في مناجم 
إن الحذاء ينقل معه الدم والفحم والرمل والطين 
والزيت وغير ذلك من منطقة ألخرى، مما يجعل 
طبعة الحذاء مرئية أو غير مرئية، ويجعلها تنفي 
أو تثبت وجود المشتبه به في مسرح الجريمة، 
في قضايا االنتحار أو السرقة أو االغتصاب أو 
أو  أو االعتداءات أو خطف األطفال  العمد  القتل 

غيرها من القضايا.
ولهذا السبب فإنه من الضروري جداً وفوراً 
تطويق  ما،  مكان  في  جريمة  عن  اإلبالغ  عند 
الذي  نفسه  المدخل  من  الدخول  الحادث وعدم 
استخدم  بل  به،  المشتبه  أو  المجرم  استخدمه 
مسرح  في  عبثاً  المشي  وعدم  بديالً،  مدخالً 
دخولك  بمجرد  ألنك  شيء،  أي  لتفقد  الجريمة 
تكون محوت آثار طبعة حذاء المجرم الذي تبحث 

عنه أو عن أدلته الجنائية.
الجنائي  والباحث  المحلل  دور  يكون  وهنا 
مسرح  من  ورفعها  الحذاء  أدلة  عن  للبحث 

الجريمة.

معلومات مهمة 
مهمة  بمعلومات  الحذاء  طبعة  بصمة  تفيدنا 
عدة في مسرح الجريمة ومحور القضية، ومنها 
واستبعاد  المنتعل  الحذاء  نوع  على  التعرف 
وضباط  الشرطة  من  المستخدمة  األحذية 
والمسعفين،  الجريمة  مسرح  وفريق  األمن 
وإثبات وجود المجرم أو المشتبه به في مسرح 
الحذاء يرشدك  أماكن طبعات  الجريمة، وعنوان 

لمكان حدوث الجريمة وألدلة جنائية أخرى، كما 
يبين لك عدد األشخاص المتورطين في الجريمة، 
أثناء ارتكاب الجريمة  وهل كان المجرم وحيداً 
الحذاء  وماركة  بمرافقين،  مصحوباً  كان  أو 
القتل  حاالت  في  الجريمة  ونوعية  ونوعيته، 
المتسلسل والجرائم المتسلسلة، حيث إن القاتل 
من  خاصة  نوعية  لديه  المتسلسل  المجرم  أو 
اآلخرين خالل  تميزه عن  لكل جرائمه  األحذية 
التعامل مع األدلة في مسرح الجريمة، ويبين لنا 

حجم الحذاء المنتعل وقياسه.
واالغتصاب،  لألطفال  الخطف  حاالت  وفي 

األشخاص  عدد  عن  األقدام  آثار  تتبع  يفيدنا 
المتورطين واتجاهاتهم بحسب مداخل ومخارج 

المباني.
معرفة  تستطيع  الحذاء،  طبعة  بصمة  ومن 
طول الشخص، وسالمته الصحية في المشي. 
هذا  بأن  الجزم  تستطيع  مشيته،  طريقة  ومن 
أو  يركض  أو  يمشي  أو  يتسلل  كان  الشخص 
ثقيالً، وهل هو من  أو  خفيفاً  كان يحمل وزناً 
أنثى، وأين  أو  أعرج مثالً، ذكر  الهمم  أصحاب 
أم  لألمام  يركض  كان  وهل  المشي،  اتجاه 

للخلف.

ب�صمات احلذاء يف م�صرح اجلرمية )1 من 3(

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقالت املتعلقة بالأدلة اجلنائية، 

والتي ت�صتخدم حلل غمو�س اجلرائم، والك�صف عن هويات ال�صحايا، 

وبالتايل عن هويات املجرمني لينالوا عقابهم القانوين عرب الق�صاء العادل. 

الدكتورة مرمي �صن�صول -جراحة اأ�صنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية
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عواطفنا املعدية

رائد جباري- إعالمي

لعل أهم ما يميزنا نحن البشر هو قوة عواطفنا،  
ومدى تحكمها في تصرفاتنا،  وتحديد مواقفنا في 
تعاملنا مع بعضنا بعضاً، ومدى تأثيرها في اتخاذنا 
ولكن  والعملية،  العاطفية  وحياتنا  اليومية  لقراراتنا 
تلك  على  اآلخرين  تأثير  مدى  هو  هنا،  يهمنا  ما 
والعواطف، فمثالً عندما يتثاءب شخص أمامك، أنت 
أيضاً تتجاوب معه بتثاؤب حتى ولو لم تكن متعباً، 
أو تضحك مع شخص يضحك من دون أن تعرف 
مؤلم  موقف  مع  تجاوباً  دمودك  تنهمر  أو  السبب، 

أو محزن. 
مع شخص  تعاملنا  إذا  أيضاً  يمتد  الشيء  وهذا 
إذا  إلينا، والعكس صحيح  إيجابيته  إيجابي، سينقل 
كان سلبياً وعصبي المزاج سينقل عصبيته ومزاجه 

المتعكر إلينا.
النفس  علم  اختصاصي  غولما  دانيال  وبحسب 
ومؤلف كتاب »الذكاء العاطفي والذكاء االجتماعي«، 
كانتقال  آخر  إلى  فرٍد  من  تنتقل  العواطف  فإن 
منعشاً  سعيداً  نلتقط شعوراً  الزكام،  مرض  عدوى 
من شخص محبوب لدينا، في حين تصيبنا عواطف 
األشخاص  من  والكراهية  والقلق  والحسد  الغضب 

المتعكري المزاج والمتشائمين.

اشتراك 
اكتشف العلماء بأن أدمغتنا مجهزة بـ »تمديدات« 

بين  بالعواطف  االشتراك  مجال  في  فاعلة  عصبية 
الناس، فمثالً عندما تلتقي بشخص ما وتهز رأسك 
مبتسماً، فذلك من شأنه أن يحرك جسراً من الخاليا 
تعمل  خاليا  أدمغتنا  ففي  بينكما،  للربط  العصبية 
ما  وهذا  حولنا،  من  الناس  بصور  وتتأثر  كالمرآة، 
اآلخرين،  بعواطف  اإلحساس  على  قدرتنا  يفسر 
مرضية،  ظاهرة  يشكل  قد  االنعكاس  هذا  وضعف 
وظيفة  تعطل  مرده  أن  ُيعتقد  مثالً،  التوحد  فمرض 
يشكل صعوبة  مما  »المرآة«،  العصبية  الخاليا  تلك 

في التواصل العاطفي مع الغير.
وبحسب نتائج دراسات إحصائية قام بها مركز 
استقصاء الرأي في جامعة شيكاغو األمريكية، تبين 
أن األشخاص الذي لديهم أربعة أو خمسة أصدقاء 
حميمون من خارج نطاق العائلة هم أكثر سعادة بـ 
50% من األشخاص الذين ال ينعمون بذلك العدد من 
لديهم  الذين  األشخاص  أن  تبين  كما   األصدقاء.  
مع  والتفاهم  الحب  على  مبنية  خاصة  عالقات 
من   الضعف  بنسبة  ورضا  سعادة  أكثر  هم  الغير، 
األشخاص الذين يعتبرون الثروة والنجاح والمركز 

المرموق أهم من األصدقاء. 

نصائح    
وينصح خبراء التطوير الذاتي بُطرق قد تساعدنا 

على تقوية مناعتنا ضد العواطف السلبية، ومنها:

- إذا كان عليك أن تواجه موقفاً سلبياً أو غاضباً، 
للشخص  معاكسة  جسدك  لغة  تجعل  أن  حاول 
المقابل، بمعنى إرخاء عضالت الوجه والنظر بتجرد، 
المتشنج  الوجه  مقابل  التعابير،  من  خاٍل  وبوجٍه 
والصوت العالي الغاضب، - ضع حولك سوراً خفياً، 
في  االختصاصية  أورلوف  بحسب نصيحة جودث 
الطب النفسي »تخيّل حائطاً غير منظور حولك، فمن 
شأن ذلك أن يعطيك شعوراً باألمان النفسي، ويبعدك 

عن الرغبة في الّرد بالطريقة ذاتها«.
- ال تحاول اقناع اآلخر بالتغيير، وبقبول وجهة 
نظرك واالعتراف بالخطأ، فنادر جداً ما يحصل هذا ، 

بل تصرف أنت كما تود منه أن يتصرف. 
ونختار  األشخاص،  بين  نميز  أن  علينا  ويبقى 
تدعمنا،  التي  اإليجابية  بالطاقة  سيمدوننا  الذين 
من  وتوسع  عواطفنا،  وتنعش  طاقتنا،  وتشحن 
السلبيين  األشخاص  ونتجنب   وثقافتنا،  معارفنا 
معنوياتنا.  من  ويحطون  طاقتنا،   يسرقون  الذين 
»العدوى  مبدأ  إلى  بالعودة  هو  ذلك،  إلى  والسبيل 
فيروسات  انتقال  لمنع  الطرق  وأسهل  العاطفية«، 
العواطف السلبية، هو التحاشي واالبتعاد عن حاملي 
تلك الفيروسات، والبقاء خارج نطاق الذين يزعجوننا 
عاطفياً، وقضاء األوقات مع من نحب )أفراد العائلة 
أو األصدقاء(، فهؤالء هم من سيعيدوا التوازن إلى 

أجسامنا وطاقاتنا.

يتزايد الهتمام بتنمية املوارد الب�صرية من حيث التعليم والتدريب والتاأهيل 

والتحفيز والتكرمي. واإ�صهاماً من »جمتمع ال�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة 

من املقالت املتخ�ص�صة باملوارد الب�صرية حتت عنوان: »تطوير ذاتي«.
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قيادة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تحيي 
السابعة  الذكرى  ومقيمين  وشعباً  وحكومة 
واألربعين لقيام االتحاد )اليوم الوطني 47(، وذلك 

تحت شعار »روح االتحاد«.
منذ  االتحاد«  »روح  شعار:  اعتماد  وجاء 
إطار  في  الوطني  باليوم  لالحتفال  عدة  سنوات 
رأسها  وعلى  الحكيمة،  البالد  قيادة  حرص 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخوه صاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الله«، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
على  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس 
وبنات  أبناء  لدى  حية  االتحاد«  »روح  استمرار 
الدولة، ولدى الجاليات العربية واألجنبية المقيمة 

في الدولة.
وتحت هذا الشعار الكبير، تقوم مختلف الجهات 
الحكومية والخاصة في الدولة بتنظيم العديد من 
الفعاليات االحتفالية بهذه المناسبة الوطنية، والتي 
يتم التركيز فيها على الدور الكبير للقائد المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب 
الله ثراه« في بث »روح االتحاد« وتأسيس دولة 
من  العديد  وتحقيق  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
اإلنجازات الكبيرة الوطنية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية، والتي تواصلت وتضاعفت في ظل 

القيادة الحكيمة من بعده.
في  المثقفين  دور  يبرز  الوطني،  اليوم  وفي 

اإلمارات من مواطنين ومقيمين، والذين يحرصون 
بمبادرات  الوطنية،  المناسبة  بهذه  االحتفال  على 
شخصية منهم، أو بدعوة من اتحاد كتاب وأدباء 

اإلمارات، أو من الجهات الحكومية والخاصة.
وتشكل هذه الفعاليات االحتفالية فرصة ليعبر 
إلى  االنتماء  معاني  عن  اإلمارات  في  المثقفون 
الدولة، والوفاء للقائد المؤسس »طيَّب الله ثراه«، 
ما  على  والشكر  الحكيمة،  البالد  لقيادة  والوالء 
سخي  دعم  من  يزالون  وال  المثقفون  به  حظي 

معنوي ومادي، ومن تقدير كبير إلبداعاتهم.
إبداعية  أعماالً  المثقفين  من  عدد  ويصدر 
خاصة باليوم الوطني في مجاالت األدب والشعر 
والتأليف والتمثيل واإلخراج واإلذاعة والتلفزيون 
والنحت  والرسم  والموسيقى  والغناء  والمسرح 
التي  االتحاد«  »روح  عن  تعبر  والتي  وغيرها..، 
عليهم كمثقفين واجب حملها ونقلها إلى األجيال 
الحالية في دولة اإلمارات، فكما أسهم الرعيل األول 
من المثقفين في بناء وتطوير دولة االتحاد، على 
الجيل الحالي منهم مواصلة اإلسهام في التطوير، 
ونقل هذه األمانة إلى أطفال وشباب اليوم الذين 
حتى   ، المثقفين  من  المستقبل  جيل  سيكونون 

تبقى »روح االتحاد« خالدة على مر األجيال.
وال يسعني في )اليوم الوطني 47(، إال أن أرفع 
اإلمارات  إلى  والتبريكات  التهنئة  عبارات  أسمى 
لله  الدعاء  مع  ومقيمين،  وشعباً  وحكومة  قيادة 
صحة  في  جميعاً  يحفظهم  أن  وتعالى  سبحانه 

وعافية وأمن وأمان وراحة وسعادة.
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بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لقيام دولة اإلمارات 
الجهات  مع  التنسيق  تم  فقد  المتحدة،  العربية 
المركز  في  ستقام  التي  الفعاليات  لتأمين  األخرى 
التاريخي،  اليوم  هذا  في  مول(  التجاري)ياس 
واإلشراف على المواقف وعددها 10.000 موقف من 
زيادة  بسبب  المتوقع  االزدحام  على  السيطرة  أجل 
المميز،  اليوم  بهذا  لالحتفال  القادمين  الزوار  عدد 
التي  والفعاليات  االحتفاالت  بأجواء  واالستمتاع 

ستقام في المركز.
حركة  وتنظيم  األمنية  الدوريات  نشر  وسيتم 
المركز  إلى  المؤدية  الطرق  على  والمرور  السير 
منعاً  األمنية  الجهات  مع  بالتنسيق  التجاري، 
لالختناقات المرورية، ولتكون هناك إنسيابية مرورية 
في جميع مداخل ومخارج المركز، وسيعمل كل فرد 
البالغات،  وتلقي  الفورية،  لالستجابة  طاقاته  بكل 
وبأقصى  وقت  أي  في  المطلوبة  المساعدة  وتقديم 

سرعة ممكنة.
وندعو أولياء األمور في اليوم الوطني إلى عدم ترك 
أبنائهم يبتعدون عن أعينهم، وعدم التردد بالتواصل 
مع أفراد األمن المتواجدين في المركز، فهم على أهبة 
االستعداد للمساعدة، وهم من يتولون المحافظة على 
أمني  وتنسيق  تخطيط  وفق  التجارية  المراكز  أمن 
الحماية والحراسات،  ثابت ومدروس، وذلك لغرض 
وحماية األفراد العاملين أو األفراد المتسوقين، ومنع 

حصول أي جرائم أو أعمال فوضى أو سرقات. 
لتمكين  ثابتة ومدروسة  أمنية  ويتم وضع خطط 
يسر  بكل  وقتهم  قضاء  من  التجاري  المركز  زوار 
الخطط  كل  تنفيذ  يبدأ  حيث  وأمان،  وأمن  وسهولة 
لتأمين  أسبوع  من  أكثر  قبل  عالية  وكفاءة  بمهنية 

الزوار والعاملين.
وفي أوقات الفعاليات أو اإلجازات كاليوم الوطني، 
تحضر أعداد كبيرة من الزوار، ويتطلب ذلك التنسيق 

المركز  تأمين  في  للمساعدة  األخرى  الجهات  مع 
التجاري. 

من  التجاري  المركز  زوار  عدد  لزيادة  ونظراً 
الجنسين ومن جنسيات متعددة في اليوم الوطني، قد 
تتعرض بعض النساء إلى إصابات أو حاالت إعياء، 
تقمن  النسائي  العنصر  من  أمن  أفراد  يتوفر  لذلك 
باإلسعافات األولية لحين وصول فرق اإلسعاف. كما 
مع  للتعامل  النسائي  األمني  العنصر  تواجد  يتطلب 
بعض األحداث مثل فقدان األمهات ألطفالهن، ويقوم 
مباشرة  معهن  بالتعامل  النسائي  األمني  العنصر 

واإلجابة على أسئلتهن. 
ومن أبرز األهداف المنهجية لدينا األمن والسالمة، 
والجماعي،  الفردي  العمل  نجاح  متطلبات  أهم  وهما 
ونعمل جاهدين على تحقيق األهداف التالية خصوصاً 

في احتفاالت اليوم الوطني، وهي : 
- تحقيق بيئة آمنة ومحصنة وخالية من األخطار، 

أو تقلل منها.
المركز  وزوار  وأرواح  صحة  على  المحافظة   -

التجاري والعاملين فيه.
- المحافظة على الممتلكات الخاصة في المركز. 
- المحافظة على سالمة البيئة المحيطة بالمركز.

بجد  والعمل  للنشاط  مريح  عمل  جو  توفير   -
واجتهاد.

وتوجد لدينا خطط لجميع أنواع األخطار، وكيفية 
وإشراك  بتدريب  للقيام  باإلضافة  لها،  التجهيز 

الموظفين على عمليات اإلخالء.
ومن خالل التجارب في الفعاليات واحتفاالت اليوم 
الوطني السابقة، أصبحنا نوفر سواراً لكل طفل فيه 
بالكامل ورقم هاتف  )االسم  له  الشخصية  البيانات 
واالستعالم  االستقبال  مكتب  في  وذلك  الوالد(، 
ماركت  الهايبر  ومدخل  للمركز  الرئيس  بالمدخل 

أيضاً، وذلك لتسهيل إيجاد األطفال المفقودين.

فعاليات اآمنة 

سعيد آل علي
مدير الخدمات األمنية

 في »ياس مول« أبوظبي
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حب الوطن 

الشاعر:  عمار رمضان العلي

حلــــمــــايــــة وطــــــــن حــــبــــه مــــــــــــزروع فــيــنــا

ــا  ــنـ ــاديـ ــعـ ــن يـ ــ ــ ــب م ــ ــل ــ ــى ق ــ ــل ــ ــم زعـــــــــاف ع ــ ــ س

غـــوالـــيـــنـــا أرواح  و  بـــدمـــنـــا  رســـمـــنـــاهـــا 

ــنـــا ــاديـ ــبـ ــي يــــرخــــص مـــــن أجـــــــل مـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ والـ

ــا  ــن ــي ــر مــــــزروعــــــة ف ــ ــيـ ــ ــة زايـــــــــد اخلـ ــ ــيـ ــ وصـ

ــا  ــ ــن ــ ــي ــ ــال ــ ــة أصـــــــــل أه ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــات الـ ــ ــ ــف ــ ــ ص

أعــــاديــــنــــا  حـــطـــمـــنـــا  مــــــعــــــارك  ــا  ــ ــن ــ ــض ــ خ  

ــر رايـــتـــنـــا أصـــــل الـــعـــز لــيــنــا ــفـــخـ إمـــــــــارات الـ

ــل فــيــنــا  ــأصـ ــتـ اخلـــيـــر الـــلـــي كـــرمـــنـــا ربـــنـــا ومـ

حتـــــمـــــي أهـــــلـــــنـــــا وتـــــهـــــنـــــى لـــيـــالـــيـــنـــا

ــا مــــخــــاطــــر واحلــــــــــــذر مــــوجــــود ــ ــن ــ ــات ــ ــي ــ ح

ــود  ــ ــز عـــــــقـــــــارب سـ ــ ــ ــع ــ ــ فـــــــي صـــــــحـــــــراء ال

ــش بــــــأمــــــان حتــــــت حــــــدود  ــ ــي ــ ــع ــ تــــــــــراك ت

حـــــنـــــا رجــــــــــــال األمــــــــــــن الــــــلــــــي يـــــــذود 

ــود  ــ ــ ــه ــ ــ نـــــظـــــامـــــنـــــا حــــــــب وصـــــــــــــدق وع

صــــــــــدق احملــــــبــــــة مـــــــن أصــــــــــل اجلــــــــــدود

ــا اجلـــــــــدود ــ ــنـ ــ ــد لـ ــ ــه ــ ــش ــ أصـــــــــل املـــــــــــــروة ت

ــود  ــ ــب ــ ــع ــ ــا بــــربــــنــــا امل ــ ــنـ ــ ــانـ ــ قــــــــوة مــــــن إميـ

وزود  بـــحـــمـــانـــا  صـــــار  ــا  ــ ــن ــ أرض وصـــــل  الـــلـــي 

ــود ــ ــب ــ ــع ــ م يــــــــا  واحـــــــــــــد  يــــــــا  رب  يــــــــا 
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اختتام بطولة ال�صرطة ل�صباق الطريق 

 م�صاركة �صرطية يف مبادرة ريا�صية وطنية

تّوج العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد 
عام شرطة الفجيرة، فريق القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي بطالً لبطولة الشرطة لسباق الطريق رقم 
في  الرياضي  الشرطة  اتحاد  نظمها  والتي   ،42
وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة 
كورنيش  امتداد  على  أقيمت  والتي  الفجيرة، 
الفجيرة، بمشاركة 105 العبين يمثلون 12 فريقاً 

من مختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة. 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  فريق  وتمكن 
من الفوز بالمركز األول على مستوى الفرق في 
واتسم  كيلومتراً   12 بلغت مسافته  الذي  السباق 

بالقوة واإلثارة.
وحل فريق القيادة العامة لشرطة الفجيرة في 
المركز الثاني، ونال فريق القيادة العامة لشرطة 

دبي المركز الثالث.
وعلى صعيد المنافسات الفردية، توج الالعب 
أحمد سالم الدبي من القيادة العامة للدفاع المدني 
بالمركز األول، وجاء الالعب سلطان علي الظنحاني 
من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الثاني، 
فيما نال الالعب سعود حمد الزعابي من القيادة 

العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث.
الطنيجي،  العميد  قام  البطولة،  ختام  وفي 
عضو  الزيودي  حمدان  أحمد  العميد  يرافقه 
الداخلية  وزارة  في  الرياضي  الشرطة  اتحاد 
والمستشار  للبطولة،  المنظمة  اللجنة  ورئيس 
أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، بتكريم 

ج العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد 
 فريق القيادة العامة لشرطة 
 لبطولة الشرطة لسباق الطريق رقم 
في  الرياضي  الشرطة  اتحاد  نظمها  والتي   
وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة 
كورنيش  امتداد  على  أقيمت  والتي  كورنيش   امتداد  على  أقيمت  والتي   
ً
كورنيش  امتداد  على  أقيمت  والتي   
 فريقا

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  فريق  وتمكن 
من الفوز بالمركز األول على مستوى الفرق في 
 واتسم 

وحل فريق القيادة العامة لشرطة الفجيرة في 
 ونال فريق القيادة العامة لشرطة 

 توج الالعب 
الفرق الفائزة، بحضور كل من العميد عارف علي أحمد سالم الدبي من القيادة العامة للدفاع المدني 

في  الرياضي  الشرطة  اتحاد  إدارة  مدير  الريس 
الشامسي  بطي  خليفة  والعميد  الداخلية،  وزارة 
رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي و المقدم 
إدارة  مدير  نائب  الجنيبي  سالم  سعود  الدكتور 
اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم يوسف إبراهيم 
بوهارون والمقدم راشد حميد المزروعي والمقدم 
االتحاد،  إدارة  فهد عبدالله جمعة أعضاء مجلس 
البطولة، وعدد من  المشاركة في  الفرق  وممثلي 

منتسبي الشرطة ورياضيي الساحل الشرقي.

الفرق  أداء  بمستوى  الزيودي  العميد  وأشاد 
عكس  مما  والالعبين،  البطولة  في  المشاركة 
إلى  الفتاً  المسبق،  والتحضير  االستعداد  مدى 
والقوانين  باللوائح  كافة  المشاركين  التزام  أن 
في  أسهم  الرياضية  والروح  للبطولة  المنظمة 
إنجاح الفعالية، معرباً عن شكره وتقديره لسعادة 
اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة 
الفجيرة على جهوده في إنجاح البطولة، ولجميع 
المساهمة  والخاصة  الحكومية  المؤسسات 

والمتعاونة مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

إعداد: موزة الحمادي 

عام  باعتماد  الرشيدة  القيادة  لتوجه  دعماً 
االتصال  لمنهجية  واستناداً  زايـد،  عـام   2018
والتواصل الخارجي التي تنتهجها القيادة العامة 
بأن  منها  وإيماناً  الشركاء،  مع  لشرطة عجمان 
وتشجيعاً  السليم،  الجسم  في  السليم  العقل 
حياة،  أسلوب  الرياضة  ثقافة  لجعل  لموظفيها 
في  والثقافية  الرياضية  األنشطة  فرع  شارك 
عاصمة  »اإلمارات  بمبـادرة  عجمان  شرطة 
األمن والرخاء« الرياضية الوطنية، والتي نظمتها 
الخوانيج  مؤسسة الصناعة األمنية في ممشى 
الحديقة القرآنية بدبي، بمشاركة عدد من موظفي 
اإلدارات واألقسام في شرطة عجمان،  مختلف 
وفرق من مختلف الجهات في الدولة، وذلك لرفع 
المقاعد  ذات  االتحاد  دراجة  على  اإلمارات  علم 

السبعة وقطع مسافة 1971 كيلومتراً. 
فرع  مدير  فيروز  ثاني  النقيب خميس  وأكد 
األنشطة الرياضية والثقافية في شرطة عجمان 

أهمية تشجيع المواهب الرياضية لدى الموظفين 
المبادرات  المجاالت، والمشاركة في  في جميع 
وشكر  الشركاء،  ينظمها  والتي  الخارجية 

المبادرة، وأثنى على  المشاركين في  الموظفين 
يليق  قدموه من مستوى مشرف  لما  جهودهم 

باسم القيادة العامة لشرطة عجمان.
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حضر العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعقيد 
عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة باإلنابة، والمقدم ناصر عبيد 
آل علي رئيس قسم التدريب، احتفال تخريج دورة اإلعداد األساسي للمستجدين 

الخامسة، والتي نظمها المعهد، حيث جرى توزيع الشهادات على الخريجين.

ت
با

�ض
نا

م

قام وفد من قيادة قوات األمن الخاصة في وزارة 
الداخلية بزيارة المقدم محمد عبدالرحمن العبدولي في 
له  الخيمة متمنياً  التخصصي برأس  مستشفى خليفة 
الشفاء العاجل. كما قام وفد من إدارة العالقات العامة 
في وزارة الداخلية بزيارة المقدم متقاعد سلطان محمد 
الزعابي في مستشفى كليفالند في أبوظبي متمنياً له 

الشفاء العاجل. 

في  االتحادية  الشرطة  مدرسة  مدير  الهاجري  عبدالله  أحمد  العميد  حضر 
الشارقة، ونائبه العميد الدكتور جاسم محمد البكر الزعابي، احتفال تخريج دورة 
العقابية  المؤسسات  ودورة  والعشرين،  التاسعة  رقيب  لرتبة  للترقي  التأهيل 

واإلصالحية التأسيسية الخاصة، حيث جرى توزيع الشهادات على الخريجين.

 يهنئ العاملون في اإلدارة العامة لإلسناد 
نايف  المالزم  الداخلية  وزارة  في  األمني 
حيدر المصعبي بمناسبة ترقيته إلى رتبه 

مالزم مبروك، وإلى مزيد من النجاح. 

سعيد  أحمد  ليلى  اإلعالمية   »999« مجلة  تهنئ   
القانون  في  الماجستير  شهادة  نيلها  بمناسبة 
الجامعة  من  جداً  جيد  بتقدير  والمهني  الرياضي 
األمريكية في اإلمارات لسنة 2018 عام زايد. مبروك، 

والعقبى للدكتوراه. 

إعداد: موزة الحمادي 



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

تاريخ اإلمارات مع الفضاء يعود إلى 42 عاماً، إذ البداية كانت عام 1976، عندما استقبل المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، فريق وكالة »ناسا« األمريكية، التي أطلقت رحلة »أبولو« الشهيرة 
إلى سطح القمر، واليوم بعد نصف قرن يتحقق حلم زايد، من الصحراء إلى الفضاء، بإطالق القمر االصطناعي 
اإلماراتي »خليفة سات«، الذي ُيعد أول قمر اصطناعي إماراتي ُصنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين 
إماراتيين 100%.. إنه إنجاز جديد ُيضاف إلى سجل، إماراتنا الحبيبة، الحافل باإلنجازات الرائدة في مختلف 

المجاالت، ويؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الفضاء الوطني. 
ويعد »خليفة سات« من أكثر األقمار االصطناعية تطوراً في فئته، وهو مخصص ألغراض مراقبة ورصد األرض، 
حيث تم اإلطالق من مركز »تانيغاشيما« الفضائي في اليابان على متن الصاروخ »H-IIA«. وخالل وجود »خليفة 
سات« في مداره حول األرض على ارتفاع 613 كيلومتراً تقريباً سيعمل على إرسال الصور والبيانات التي يلتقطها 
إلى محطة التحكم األرضية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء ِتباعاً، فهو يوفر صوراً عالية الوضوح وبمواصفات 
تتوافق مع أعلى معايير الجودة في قطاع الصور الفضائية على المستوى العالمي، إذ تعد درجة الوضوح التي تتميز 

بها صور »خليفة سات« من األعلى عالمياً، وذلك لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم.
نعم، »خليفة سات« إنجاز علمي إماراتي تاريخي، وبتعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
لدولة  تاريخي جديد  القمر »يوم  الله«، فإن يوم إطالق هذا  الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
اإلمارات«، ألنه يشكل »محطة وطنية أثبت فيها أبناء اإلمارات قدرتهم ونضجهم وعلمهم وهمتهم التي يسابقون بها 

العالم... رأسنا اليوم في السماء«.
وفي االنطالقة الناجحة لـ »خليفة سات«، أصبحت أحالمنا في معانقة الفضاء حقيقة، كما عبر عن ذلك صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولّي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، »إنجاز إماراتي غير مسبوق بإطالق 
الذين  الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا  أحالمنا في معانقة  إماراتية..  أول قمر صناعي »خليفة سات« بسواعد 
يسطرون مرحلة جديدة من التحدي العلمي.. نفخر بشباب اإلمارات.. عيال زايد وبإنجازاتهم التي تبرهن أن العرب قادرون 

على المنافسة والريادة«.
حفظ الله تعالى دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعباً، وكل عام وأنتم بخير.

حلم زايد يتحقق..

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47

POP ADS.indd   3POP ADS.indd   3POP ADS.indd   3POP ADS.indd   3POP ADS.indd   3POP ADS.indd   3POP ADS.indd   3POP ADS.indd   3 11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM11/28/18   12:41 PM



UNCOVER EVEN MORE FUN AND THRILLS!
Add more rides with more time spent in the water, subtract waiting in line
and multiply it all by the perfect location. Now that’s what we call the ultimate 
formula for fun! Hurry and come out to Wild Wadi for a day of unbeatable fun
with family and friends.
 
*Terms and conditions apply. 
Buy your ticket online today on wildwadi.com  
or call us on +971 4 348 4444
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