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رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  �لفريق  بتوجيهات ومتابعة من 

يف  لل�صرطة  �لعامة  �لقياد�ت  وخمتلف  �لد�خلية  وز�رة  تو��صل  �لد�خلية،  وزير  �ل��وزر�ء 

�لدولة �إطالق حمالت �لتوعية بال�صالمة �ملرورية، و�ملوجهة �إىل �ل�صائقني و�ملارة وخمتلف 

�صر�ئح وموؤ�ص�صات �ملجتمع، و�لهادفة �إىل �حلفاظ على �لأرو�ح و�ملمتلكات.

ومن فئات �ل�صائقني �لتي يتم �لتوجه �إليها با�صتمر�ر، �صائقو �لدر�جات �لهو�ئية و�لنارية، 

خ�صو�صًا  �لرتفيهية،  �لريا�صية  �لهو�ية  �صبيل  على  �أو  للتنقل  �إما  ي�صتخدمونها  و�لذين 

حو�دث  ب�صبب  وم�صابني  �صحايا  وقوع  �إىل  عام  كل  ت�صري  �لد�خلية  وز�رة  �إح�صائيات  و�إن 

�لدر�جات يف جميع �إمار�ت �لدولة.

فقد ك�صفت �إح�صائيات �لوز�رة لعام ٢٠١٣ عن وقوع ٢١٠ حو�دث در�جات ت�صببت بوفاة ١٦ 

٢٣٥ �صخ�صًا باإ�صابات تر�وحت بني �لب�صيطة و�ملتو�صطة و�لبليغة، ب�صبب  �صخ�صًا، و�إ�صابة 

عدم �لتز�م �صائقي �لدر�جات وركابها بقو�عد �ل�صري و�ملرور وتعليمات رجال �ل�صرطة.

�ملوحدة  �ملرورية  �لتوعية  حملة  �لد�خلية  وز�رة  �إطالق  �أهمية  تاأتي  �لإطار،  هذ�  ويف 

٢٠١٤ حتت �صعار »�أحذر خماطر �لدر�جات«،  و�لتي تركز على زيادة �لثقافة  �لأوىل لعام 

�ملرورية لدى �صائقي �لدر�جات وركابها، وحتذيرهم من �ل�صتخد�م غري �لآمن لها، وتوفري 

و�صائل �لأمان و�ل�صالمة فيها، و�حلر�س على �رتد�ء �خلوذة �لو�قية �أثناء �لقيادة من جانب 

�ل�صائق و �لر�كب �لذي قد ير�فقه، و�للتز�م باأنظمة وقو�عد �ل�صري و�ملرور وتعليمات رجال 

�ل�صرطة، وعدم قيادة �لدر�جات يف �لأماكن و�لأوقات غري �مل�صرح بها، وغريها من �إجر�ء�ت 

�ل�صالمة �ملرورية �لتي من �صاأنها �إبقاء �لدر�جات و�صيلة للتنقل �أو ملمار�صة هو�ية ريا�صية 

ترفيهية، ومنع حتولها �إىل �أد�ة ت�صبب �لأذى للنف�س و�لآخرين �أو تكون �صببًا لنهاية �إن�صان 

مبوت �أو �إعاقة.

لذلك، فاإن �صائقي �لدر�جات وركابها وكل �صر�ئح وموؤ�ص�صات �ملجتمع مدعوون �إىل �مل�صاركة 

بفعالية يف حملة »�أحذر خماطر �لدر�جات«، وغريها من حمالت �لتوعية �ملرورية،ليكونو� 

�صركاء حقيقيني يف تطبيق ��صرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �ملنبثقة عن ��صرت�تيجية �حلكومة 

�لحتادية �لر�صيدة، و�لهادفة �إىل بلوغ �أعلى م�صتويات �ل�صالمة �ملرورية للجميع يف �إطار 

�خلطة �ل�صرت�تيجية لقطاع �ملرور يف �لدولة لالأعو�م )٢٠١٤-٢٠١٦(. 

 هواية ال نهاية!
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تنتقل  فهي  مكان،  وال  لها حدود  ليس  الجريمة 
من بلد إلى آخر، وتؤثر سلبياً في نواٍح عدة على أي 
دولة مهما بلغت من مكانة وقوة وتطور تكنولوجي، 
فالجريمة تتطور من يوم إلى آخر مع تطور التقنيات 
بشبكة  والمتمثلة  المعلومات  وتكنولوجيا  الحديثة 
المتنوعة،  والنقل  االتصال  ووسائل  »اإلنترنت« 
ساحة  الحاضر  وقتنا  في  كله  العالم  وأصبح 
لمرتكبي الجرائم المنظمة بسبب وجود ثغرات أمنية 
في أنظمة »الترانسفير« لشركات الطيران العالمية، 
وأصبح لدى هؤالء المجرمين طرق ووسائل كثيرة 

في كيفية التغلغل إلى أنظمة تلك الشركات وإحداث 
هؤالء  استخدام  ذلك  على  والدليل  فيها،  التالعبات 

مطارات دول العالم لنشر جرائمهم.
من هنا تأتي أهمية »نظام االستعالم الُمسبق عن 

المسافرين« في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نظام معلوماتي 

خميس  العقيد  إلى  الشرطة«  »مجتمع  وتحدث 
المنافذ  أمن  شرطة  »إدارة  مدير  المرر  مصبح 
»نظام  عن  أبوظبي  شرطة  في  والمطارات« 

أن  فأوضح  المسافرين«،  عن  المسبق  االستعالم 
من  جاءت  النظام  هذا  في  الخوض  تجربة  دوافع 
خالل الجرائم التي اتضح أنه ال بد من إيجاد حلول 
ألخطار  تجنباً  وقائية  أمنية  عمل  آلية  وإنشاء  لها، 
وتداعيات هذه األعمال اإلجرامية الخطيرة على أمن 
الدولة حتى وإن كانت غير مباشرة، وتم  وسمعة 
لذلك  الدولة،  حدود  خارج  وتنفيذها  لها  التخطيط 
يتركز محور ودوافع هذه التجربة على إيجاد طرق 
ووسائل لكيفية منع هؤالء المجرمين من استخدام 
أراضي الدولة من خالل منافذها الجوية والبحرية 

ت
عا

اب
مت

والبرية.
إلى  التوصل  تم  أنه  إلى  المرر  العقيد  وأشار 
إنشاء نظام معلوماتي يقوم بربط وزارة  ضرورة 
واإلدارة  أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية 
مع  أبوظبي  في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة 
لدولة  الوطني  الناقل  االتحاد«  »طيران  شركة 
المجال  في  خصوصاً  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

الجوي واستخدام مطار أبوظبي الدولي.

موقع ا�سرتاتيجي 

من  السقاف  عبدالله  عبدالرحمن  الرائد  وأكد 
قسم التحقيق والمباحث في مطار أبوظبي الدولي 
لـ»مجتمع الشرطة« أن مطار أبوظبي الدولي يعتبر 
من  به  يتمتع  لما  العالمية،  المطارات  مّصاف  في 
موقع استراتيجي، باإلضافة إلى ما تتمتع به دولتنا 
من اقتصاد قوي ومتين وما لديها من مزايا أمنية 

تتمنى دول كبيرة وعريقة عدة أن تتمتع بها.
نقطة  من  المزايا  هذه  تمثله  لما  نظراً  أنه  وذكر 
سنوياً  دولتنا  إلى  يلجأ  الناس،  من  لكثير  جذب 
فمنهم  العالم،  أنحاء  شتى  من  المسافرين  ماليين 
من يستخدم مطاراتنا كنقطة »ترانزيت«، وتحويل 
يرغب  من  ومنهم  دولهم،  وجهة  إلى  رحالتهم 
العمل,  أو  السياحة  بهدف  الدولة  إلى  بالدخول 
الجرائم  مرتكبي  من  الكثير  يحاول  لذلك  وإلخ..، 
ومحاولة  لدولتنا  الجذب  عامل  استغالل  المنظمة 
منها:  عدة،  جرائم  تمرير  في  مطاراتنا  استغالل 
)تهريب البشر، واالتجار بالبشر، والتزوير بأنواعه 
جوازات السفر وتأشيرات دخول إلى الدول(، ولكن 
المجرمين  هؤالء  من  الكثير  تم ضبط  الحمد  ولله 
طريق  عن  الدولي  أبوظبي  مطار  في  والمخالفين 
أجهزتنا األمنية بما فيها )جهاز بصمة العين(، ولكن 
والسفر  منهم  الكثير  إفالت  هي  الكبرى  المعضلة 
المطار  يستخدمون  الذين  مطاراتنا، خصوصاً  من 
الخضوع  عدم  يخولهم  مما  »ترانزيت«،  كنقطة 
مثل  المطار  في  المتبعة  األمنية  اإلجراءات  لبعض 

جهاز »بصمة العين«.
أبوظبي  أنه من خالل عمله في مطار  وأضاف: 
الدولي، كانت التجربة المتمثلة في كيفية التعامل مع 
هذه المنظمات اإلجرامية، والتي باتت تؤرق وتشكل 
أحبطنا  حيث  العالم،  دول  مطارات  كل  على  خطراً 
منظمات إجرامية خطيرة عدة استغلت نقاط الضعف 
للثغرات الموجودة في أنظمة »الترانسفير« لتحويل 
الطائرات، وقامت بابتكار واستخدام أساليب جديدة 
الدول  من  كثيرة  وجهات  إلى  البشر  تهريب  في 
البعض  استغل  كما  واألمريكية،  األوروبية  ومنها 
منها تمتعهم بالجنسيات األوروبية لتنفيذ مبتغاهم.

عبدالرحمن  الرائد  أجاب   ،»APIS« نظام  وعن 
السقاف: أنه عبارة عن نظام يستخدم في مطارات 
الذين  المسافرين  عن  المسبق  لالستعالم  الدول 
إليها،  السفر  المراد  الدول  تأشيرات  يحملون 
والذي يكشف عما إذا كانت التأشيرة صحيحة أو 
الطيران  مع شركة  وثيقاً  ارتباطاً  ويرتبط  مزورة، 
والناقل الوطني لتلك الدولة، وقد طبقت في اآلونة 
)الواليات  مثل  النظام  هذا  كثيرة  دول  األخيرة 

المتحدة األمريكية واستراليا وكندا والهند والكويت 
وغيرها(،  والكويت  وقطر  وبريطانيا  ونيوزيلندا 
وهذا النظام يسمى )APIS( باللغة االنجليزية، وهو 
Advance Passenger Informa� لمعنى  )اختصار 
عن  المسبق  االستعالم  )نظام  أي   ،)tion System
والسيطرة  التحكم  لنا  يتيح  والذي  المسافرين(، 
والتعرف على األشخاص الذين يحملون تأشيرات 
إلى  بالدخول  ويرغبون  اإلمارات،  لدولة  مزورة 

الدولة من خالل مطارات دولهم.
وأضاف: أن ما أثار حفيظتي وجعلني أبدأ بتجربة 
عمل دراسة عن نظام )APIS( هو العدد الكبير من 
دول  مطارات  في  ضبطهم  يتم  الذين  المخالفين 
الدولية،  أوروبا، والذين عبروا عن طريق مطاراتنا 
حيث تم ضبط أعداد كبيرة منهم في مطارات دول 
أوروبية، وتم إرجاعهم إلى مطار أبوظبي الدولي في 
أمور تتعلق بعدم حوزتهم على تأشيرات صحيحة أو 
حملهم مستندات وأوراق رسمية مزورة، ويتسبب 

إرجاعهم إلى مطار أبوظبي الدولي بالتسبب بأعباء 
على األجهزة األمنية.

زيارات اإطالعية

وعن الزيارات االطالعية التي قام بها خارج الدولة، 
أوضح الرائد عبد الرحمن السقاف أنه بالتنسيق مع 
»طيران االتحاد«، وبإشراف العقيد خميس مصبح 
المرر مدير »إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات« 
في شرطة أبوظبي، قام بزيارات إلى بعض الدول 
اآلسيوية واإلفريقية بهدف معرفة كيفية سفر كثير 
من المخالفين من دول آسيا وإفريقيا من بلدانهم 
ودخولهم إلى اإلمارات بتأشيرات وجوازات سفر 
مزورة، ومعرفة الثغرات األمنية الموجودة في تلك 
المطارات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على 
أمن الدولة، وكيفية إيجاد حلول جذرية عن طريق 
وضع آليات عمل وقائية تؤدي إلى التقليل من قدوم 
هؤالء ودخولهم إلى الدولة، واالطالع على األنظمة 
المتبعة من قبل بعض الدول العالمية والعربية عن 
خطوط  مع  الدول  لهذه  المتبعة  الشراكات  طريق 
شركات الطيران التابعة لهم مثل نظام)APIS(. وعن 
مدى استفادة هذه الدول من هذا النظام، ومعرفة 
األبعاد والتأثيرات على دولة اإلمارات، وكيف يمكن 
تؤثر  أن  المطارات  بتلك  الموجودة   الثغرات  لهذه 
على دولة اإلمارات في هذه النواحي، ذكر أنه من 
عن  المسبق  االستعالم  نظام  تجربة  تطبيق  أجل 
المسافرين كان ال بد من القيام بزيارات خارجية 
لبعض المطارات الدولية، وتم تقديم تقارير مفصلة 
عن هذه الزيارات لمدير »إدارة شرطة أمن المنافذ 
دراسة  وتقديم  أبوظبي،  شرطة  في  والمطارات« 
وأسفرت  والتوصيات،  العمل  وآلية  النظام  عن  اال�ستعالم امل�سبق عن امل�سافرين...

جتربة اأمنية ناجحة يف مطار اأبوظبي الدويل

يلقي »جمتمع �ل�صرطة« �ل�صوء على نظام �ل�صتعالم �مل�صبق عن �مل�صافرين »�لذي �أقر جمل�س �لوزر�ء م�صروعه وفق 

�أبوظبي بهدف  �ملنافذ و�ملطار�ت« يف �صرطة  �أمن  »�صرطة  �إد�رة  2012، و�لذي تطبقه  ل�صنة  �لقر�ر رقم )9/2/40( 

تعزيز م�صرية �لأمن و�لأمان يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

متابعة: اأماين اليافعي
ت�صوير: عي�صى اليماحي - حممد علي

الرائد عبدالرحمن السقافالعقيد خميس املرر

منتسب يتابع عمله في القسم
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أمني  نظام  وجود  إلى  توصلنا  عن  الزيارات  هذه 
تستخدمه بعض الدول يستفاد منه أمنياً في الدولة 

في حال تطبيقه.
المعلومات  خالل  ومن  بالفعل  أنه  وأضاف: 
واإلحصائيات التي جمعت من هذه الزيارات، وبعد 
إصدار دراسة ميدانية تسمى )االستعالم المسبق 
منهجية  فيها  استخدمت  والتي  المسافرين(،  عن 
التحليل  على  يعتمد  الذي  العلمي  التحليل  أسلوب 
للتحليل  )بستل(  نظرية  استخدام  في  والتقصي 
تهريب  )جرائم  الجرائم  هذه  خطورة  مدى  لبيان 
على  والتأشيرات(  السفر  وتزوير جوازات  البشر، 
دولة اإلمارات من النواحي السياسية واالقتصادية 
والتكنولوجية والبيئية والقانونية، وتناولت الدراسة 
مدى أهمية االستفادة من فكرة مشروع )االستعالم 
المسبق عن المسافرين( من الناحية األمنية، بحيث 
يجنبنا المشروع سفر األشخاص المخالفين والذين 
يحملون أوراقاً ومستندات غير رسمية ويمنع أيضاً 
قدومهم إلى الدولة، وبالتالي يتم تجنب الكثير من 

هدر األموال والجهود.

ر�ؤية ا�سرتاتيجية 

تحقيق  يمكن  أنه  على  السقاف  الرائد  وشّدد   
لشرطة  العامة  للقيادة  اإلستراتيجية«  »الرؤية 
أبوظبي للسيطرة على الجريمة عبر االستفادة من 
هذا النظام في مجاالت أمنية كثيرة، خصوصاً في 
نستطيع  خالله  ومن  )المطارات(،  الجوي  المجال 
التأشيرات  يحملون  الذين  األشخاص  عن  الكشف 
اإلمارات(،  دولة  وباألخص)تأشيرات  المزورة 
األشخاص  سفر  منع  النظام  هذا  لنا  ويتيح 
مزورة  تأشيرة  لديهم  الذين  المخالفين، خصوصاً 
عدم  إلى  ذلك  يؤدي  وبالتالي  اإلمارات،  لدولة 
سفرهم ودخولهم للدولة، مما يحد من المشكالت 
ويخفف  مطاراتنا،  في  يسببونها  قد  التي  األمنية 
العبء على االجهزة األمنية، مما يؤدي للكشف عن 
هؤالء المزورين في مطارات دولهم وقبل صعودهم 
أبوظبي  مطار  إلى  تقلهم  أن  المفترض  للطائرة 

الدولي.
وأضاف: أن في ذلك نواحي أمنية إيجابية عدة 
منها: السيطرة ومنع األشـــخاص الذين يحمـــلون 
تأشيرات مزورة لدولة اإلمــــــارت من الدخول إلى 
أراضي الدولة، وبالتالي تخفــف األعباء والمسؤولية 
األمنية على أجهزتنا األمنية خصوصـــاً لما يمكن 
كبير  إزعــــاج  من  المسافرون  هؤالء  يســـببه  أن 
من  عليه  يترتب  لما  المطار،  في  األمنية  لسلطاتنا 
إهدار للموارد البشرية والمادية على هــــؤالء من 
خالل توفير الحراسة األمنيـــة داخل المطار وتحّمل 
مصاريف إرجاعهم إلى وجهات قدومهم، باإلضافة 
إلى ما يمكن أن يســـــببه هؤالء من مشكالت أمنية 
إذا كان عدد المرجعين كبيراً، مما يشكل خطراً على 
أمن مطاراتنا ويشـــكل تهـــديداً على العاملين في 
نقلهم  تتولى  التي  الطـــيران  شركات  خطــــوط 
الجهد  توفير  في  ُيسهم  النظام  وهذا  وإرجاعهم، 
وتجنب المتاعب المحتمل التعرض لها في الحاضر 

والمستقبل.

تفكيك �شبكات اإجرامية 

ذكر الرائد عبد الرحمن السقاف أن من الشبكات اإلجرامية التي تم تفكيكها وإحباط جرائمها:
 - تفكيك شبكة تهريب بشر من آسيا إلى أوروبا كان يقودها بريطاني من أصل آسيوي، وقد 

استغل تمتعه بالجنسية البريطانية لتهريب آالف األشخاص إلى أوروبا.
- تفكيك شبكة تهريب األحداث )صغار السن( الصينيين إلى أوروبا، وكان يقودها كوري يقوم 
19 سنة بغرض تهريبهم  إلى   16 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  بإصدار جوازات سفر كورية ألحداث 
وتشغيلهم في دول أوروبا واستغاللهم في أعمال منافية لألخالق واالتجار بهم، ويعتبر ذلك من 

الجرائم التي يجرمها القانون الدولي ويعتبرها من جرائم )االتجار بالبشر(.
قنصليات  تقوم بسرقة جوازات سفر صحيحة وسليمة من  منظمة  إجرامية  - ضبط شبكات 
وسفارات بعض الدول األوروبية وإعطائها ألشخاص من جنسيات آسيوية وإفريقية لكي يستطيعوا 

الهرب إلى أوروبا وأمريكا مقابل مبالغ مالية.
- ضبط أشخاص كانوا يحاولون الدخول إلى الدولة بتأشيرات مزورة لدولة اإلمارات، ومن خالل 
البحث والتحري عن الرؤوس المدبرة لهذه الشبكة تبين أنها منظمات إجرامية خطيرة تتواجد في 

دول عدة، ومقرها الرئيسي في أوروبا، ولديهم شبكات ومنظمات في دول آسيا وإفريقيا.

مسافر خالل املرور عبر البوابات اإللكترونية

تدقيق في جواز سفر أحد الركاب

excellence of time 
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نّظمت إدارة »النوادي« في القيادة العامة لشرطة 
العين برنامج  بنادي ضباط شرطة  أبوظبي ممثلة 
»أصدقاء الشرطة« ألبناء ضباط ومنتسبي مديرية 
شرطة العين، والذي شارك فيه هذا العام 40 طالباً 

وطالبة من مختلف الفئات العمرية.
وتضمن البرنامج هذا العام: زيارة متحف العين 
السياحية  المعالم  ثقافة في  األبناء  اكتساب  بهدف 
َتعّرفوا  حيث  البرية  للحياة  العين  ومنتزه  للدولة، 
على كيفية االهتمام والعناية بالحيوانات خصوصاً 
للجمهور  المقدمة  والخدمات  باالنقراض  المهددة 
في المتنزه. كما استفادوا من زيارتهم إلى المعهد 
المستخدمة  األجهزة  على  تعرفوا  حيث  المروري، 
عن  شرح  إلى  واستمعوا  المرورية،  الدوريات  في 
حثهم  وتم  المرورية،  واللوائح  واألنظمة  القواعد 
على أهمية التقيد بالتعليمات المرورية حفاظاً على 
سالمتهم، وتحذيرهم من أخطار السرعة والتهور. 

وكان التراث حاضراً للعام الرابع على التوالي، حيث 
قدَّمت »دار زايد للرعاية األسرية« فعاليات وأنشطة 
تراثية للطلبة عن تراث اإلمارات وحياة األجداد في 

الماضي وعادات وتقاليد المجتمع.

حماية وحتفيز

نائب  الخييلي  خميس  حارب  العقيد  وأوضح 
مدير  أبوظبي  شرطة  في  »النوادي«  إدارة  مدير 
»أصدقاء  برنامج  أن  العين:  شرطة  ضباط  نادي 
من  المستمرة  التوجيهات  ضمن  جاء  الشرطة« 
زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  جانب سيدي 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
بحماية أبنائنا من السلوكيات والتصرفات الطائشة 
البرنامج  وأن  الفراغ،  جراء  بها  يقومون  قد  التي 
خدمة  في  آبائهم  عمل  طبيعة  على  لتعريفهم  أعد 
وحماية المجتمع وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار. 

البرنامج، ومنها: قسم العالقات العامة في مديرية 
شرطة العين، والمعهد المروري، والتفتيش األمني 
ومن  الطبية،  والخدمات  الشرطة،  ومدارس   ،)k9(
األسرية،  للرعاية  زايد  دار  المجتمعية،  الجهات 
واألحياء  الحيوانات  لحدائق  العامة  والمؤسسة 
المائية، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مما يؤكد 
األبناء  رعاية  على  الوطنية  المؤسسات  حرص 

واالهتمام بهم.

مبادرة جمتمعية

اإلنسان  »حقوق  إدارة  أطلقت  ثانية،  جهة  ومن 
رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العامة  األمانة  في 
المجتمعية  المبادرة  الداخلية  الوزراء وزير  مجلس 
فئة  استهدفت  والتي  بهويتك«،  »تميز  الخامسة: 
فعالياتها  وأقيمت  العين،  في  األسوياء  الناشئة 
العقيد  وأوضح  العين.  شرطة  ضباط  نادي  في 
اإلنسان«  »حقوق  إدارة  من  الشحي  علي  محمد 
واإلناث،  الذكور  من   200 بها  التحق  المبادرة  أن 
مهاراتهم  وتطوير  الناشئة  تأهيل  على  وتركزت 
إبراز مواهبهم  والرقي بشخصياتهم لتمكينهم من 
وإبداعاتهم، وتضمنت دورات تدريبية منها: )المرأة 
عنوان( و)تراثي.. امتدادي.. هويتي(، وورش عمل 
مثل: )المفكر الخارق( و)صمم لوطنك(، ومعرضاً 
تراثياً تحت عنوان )جيل يعتز بتراثه وجيل يصنع 
في  الطلبة  إبداعات  عرض  والذي  المستقبل(، 

تعبيرهم عن حبهم للوطن وحرصهم على تراثه. 
وأكد حرص إدارة »حقوق اإلنسان« على تطبيق 
أفضل المبادرات المجتمعية التي تعمل على رعاية 
األبناء من خالل تطوير مهاراتهم والرقي  وتأهيل 
بشخصياتهم ترجمة لرؤية القيادة الشرطية بتفعيل 
أن  وأضاف:  األمور.  أولياء  تخدم  التي  المبادرات 
اختيار  في  التنوع  إلى  عام  كل  في  اإلدارة تسعى 
إشراك  يتم  حيث  وأهدافها،  المبادرات  مضامين 
وفعاليات  عمل  ورش  في  أمورهم  وأولياء  الطلبة 
متنوعة، وترسيخ معالم الهوية الوطنية في نفوس 
إبداعاتهم  إظهار  من  الطلبة  وتمكين  الناشئة، 

ومهاراتهم الوطنية.

على  العام  هذا  ركزت  المبادرة  أن  إلى  وأشار 
غرس مفاهيم التطوع في نفوس الناشئة من جهة، 

وأولياء األمور وأفراد المجتمع من جهة أخرى. 

جولة تعريفية 

إلى  الهادفة  بهويتك«  »تميّز  مبادرة  وضمن 
وربطهم  اإلمارات  أبناء  لدى  الوالء  ِسمات  تعزيز 
بالقيم المجتمعية للدولة، استضاف »مركز حمدان 
بن محمد إلحياء التراث« بالتعاون مع إدارة »حقوق 
نائب  سمو  لمكتب  العامة  األمانة  في  اإلنسان« 
طالباً   190 الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
ونظم  العين،  مدينة  في  األسوياء  الناشئة  فئة  من 
التابعة  التراثية  القرية  شملت:  تعريفية  جولة  لهم 
للمركز والجناح العسكري في القرية العالمية بدبي، 
القرية، حيث  في  الموجود  االتحاد«  »دار  ومجسم 
اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  عن  ندوة  إلى  استمعوا 
العربية المتحدة. وفي ختام الجولة حضر الطالب 
مأدبة  المشرف  األكاديمي  الكادر  مع  والطالبات 

عشاء تخللتها قصائد شعرية وفقرة تراثية عن فن 
»اليولة« َقدَّمها فرسان قلعة الميدان. 

دلموك  بن  حمدان  الله  عبد  المأدبة  وحضر 
إلحياء  محمد  بن  حمدان  لمركز  التنفيذي  الرئيس 
إدارة  من  والمنتسبين  الضباط  من  وعدد  التراث، 
»حقوق اإلنسان« والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
حيث تم تبادل الهدايا التذكارية والدروع التكريمية.
»تتميز  دلموك:  بن  حمدان  الله  عبد  وقال 
نشر  في  بمساهمتها  للمركز  الثقافية  المبادرات 
التراث بين األجيال بما يشمل مختلف الفئات العمرية 
المجتمعية من خالل التعريف بالقيم األصيلة لدولة 
المبادرة  هذه  وترتكز  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الناشئة األسوياء،  الوطنية لفئة  الهوية  على تعزيز 
والتمكين لألخالق الفاضلة من البيت قبل المدرسة، 
االجتماعية وشعور  والقيم  اآلباء  احترام  وترسيخ 
العنصر  يزال  وال  كان  الذي  األمر  للوطن  االنتماء 
يشهدها  التي  التنمية  مسيرة  تعزيز  في  الرئيسي 

المجتمع اإلماراتي في مختلف المجاالت«. 

»جمتمع �ل�صرطة« تابع فعاليات برنامج »�أ�صدقاء �ل�صرطة« ومبادرة »متّيز بهويتك«، و�لتي �أقيمت يف مدينة �لعني 

بهدف ��صتثمار �أوقات فر�غ �لطالب من �أبناء وبنات منت�صبي مديرية �صرطة �لعني خ�صو�صًا و�لقيادة �لعامة ل�صرطة 

�أبوظبي ووز�رة �لد�خلية عمومًا، وذلك يف �إطار حتفيزهم على �لإبد�ع و�لبتكار.

متابعة: رحمة املزيني - ح�صن حبيب
ت�صوير: مفتاح النعيمي -عائ�صة الكعبي

ز بهويتك«  فعاليات »اأ�سدقاء ال�سرطة« و»متيَّ

ا�ستثمار الأوقات فراغ الطالب يف العني 

وأضاف: أن البرنامج تضمن العديد من الفعاليات 
واإلرشادية  واالجتماعية  الدينية  واألنشطة 
العمل  مواقع  إلى  وزيارات  والترفيهية  والرياضية 
الشرطي، وراعينا أن يشمل كافة الجوانب التي تنفع 
أنشطة  وفصل  أعمارهم،  مع  يتناسب  وبما  األبناء 
الذكور عن اإلناث، كما تم تجهيز كافة مرافق نادي 
ضباط الشرطة في العين الستقبال األبناء وتوفير 

الخدمات المالئمة لهم حفاظاً على سالمتهم.
المشاركة  نطاق  توسعة  تمت  أنه  إلى  وأشار 
بناتنا  أمام  الفرصة  إلتاحة  وذلك  اإلناث  لتشمل 
لالستفادة من هذا البرنامج والفعاليات، كما تم رصد 
المشاركة  الختيار  مسابقات  وعمل  عينية  جوائز 
روح  ظل  في  وفعالية  نشاط  كل  في  المتميزة 

التنافس الشريف بين المشاركين والمشاركات.
ولفت إلى أن هناك العديد من اإلدارات واألقسام 
التي أسهمت بشكل كبير في إنجاح هذا  الشرطية 

�خلييلي:

نحّفز �أبناءنا على 

�لإبد�ع و�لبتكار

ت
عا

اب
مت

... وآخرون على كيفية إعداد القهوة العربية

مشاركون َيتعرَّفون على مهنة الصيد
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ق�سم »االأنظمة االأمنية« يف �سرطة اأبوظبي

مواكبة للتحديثات امل�ستمرة يف املجال االأمني

قسم  رئيس  حبوش  سالم  محمد  الرائد  تحدث 
»مجتمع  لـ  أبوظبي  شرطة  في  األمنية  األنظمة 
فأكد  فيه،  بالعاملين  القسم  اهتمام  عن  الشرطة« 
أن القسم يركز على تأهيل منتسبيه من خالل عقد 
كانت  سواء  واإلدارية  الفنية  الدورات  من  العديد 
كفاءتهم،  رفع  بهدف  عالمية  أو  إقليمية  أو  محلية 
والندوات  المعارض  من  العديد  في  وإشراكهم 
األمنية  التقنيات  أحدث  على  لإلطالع  والمؤتمرات 
اإلنذار  أنظمة  الثالثة:  فروعه  عمل  مجاالت  في 

اآللي وأنظمة المراقبة واألنظمة األمنية التي تختص 
ببصمة العين.

العاملين  تأهيل  القسم  أهداف  أن من  وأضاف: 
مع  بالتنسيق  معتمدة  شهادات  عل  للحصول  فيه 
فهناك خطة  أبوظبي،  »التدريب« في شرطة  إدارة 
التدريبية  الخطة  إلى  باإلضافة  للتدريب  سنوية 
العمل  جانبي  على  تركز  والتي  للقسم،  الداخلية 

اإلداري والفني.
يقوم  القسم  أن  إلى  حبوش  الرائد  واشار 

باختيار أفضل األنظمة األمنية القادرة على مواكبة 
التحديثات المستمرة في المجال األمني، ألن عالم 
التكنولوجيا األمنية عالم متجدد وسريع، لهذا وجب 

علينا مواكبة كل جديد في هذا العالم المتنامي.

مراقبة

القسم،  في  المراقبة  أنظمة  فرع  مهمات  وعن 
الفرع:  مدير  الكعبي  عبدالله  طارق  النقيب  أجاب 
أن الفرع يختص بتركيب أنظمة المراقبة لإلدارات 

التابعة لشرطة أبوظبي، وتقديم خدمات استشارات 
إعداد  خالل  من  خارجية  ومؤسسات  لجهات 
جهة  لكل  المناسبة  األمنية  لألنظمة  مواصفات 
األمنية  األنظمة  أفضل  وتقديم  احتياجاتها،  حسب 
الرقابية ومتابعة آخر المستحدثات في مجال أنظمة 

المراقبة.
هي  األمنية  باألنظمة  المقصود  أن  وأوضح: 
التلفزيونية  بـ»الدوائر  المعروفة  المراقبة  أنظمة 
المغلقة« لتأمين المباني من خالل تركيب كاميرات 
وتسجيل  المباني  بمراقبة  تقوم  وتسجيل  مراقبة 
الصور، ويتم االستفادة من هذه الصور في حال 
حدوث مشكلة، والحاجة إلى معرفة السبب أو الخلل 
في حدوثها، لهذا في هذه الحالة نلجأ إلى الصور 

المخزنة في كاميرات المراقبة لتحري الحقيقة. 
وأضاف: أن الفرع يقوم أيضاً باختيار وتركيب 
أجهزة وأنظمة الحضور واالنصراف لكل اإلدارات 
التحكم  أنظمة  وتركيب  أبوظبي،  لشرطة  التابعة 
للموظفين  السماح  شأنها  من  التي  بالدخول 

المخولين فقط بالدخول إلى المنشآت األمنية.
أمنية  استشارات  بتقديم  يقوم  الفرع  أن  وذكر 
للعديد من الجهات والمؤسسات خارج إطار القيادة 
البلدية وحديقة ياس  العامة لشرطة أبوظبي مثل: 
ومشاريع  االستثماري  أبوظبي  ومجمع  المائية 
»الدار العقارية« وغيرها، والتي قدَّمت لها خدمات 
األمنية  األنظمة  أفضل  الختيار  استشارية  أمنية 
أنظمة  في  العامل  الفريق  تكريم  تم  وإنه  الرقابية، 
المراقبة من قبل اإلدارة العامة للجمارك في أبوظبي 
لمساعدته في وضع المواصفات ودراسة عروض 
الشركات واختيار أفضل األنظمة الرقابية وتركيبها 

في كافة منافذ الجمارك. 
ولفت النقيب طارق الكعبي إلى وجود مشروع 
جديد لتطوير أنظمة المراقبة من خالل نظام واحد 
مختلف  في  واألعطال  الصيانة  يتابع  مركزي 

األماكن. 

لألشخاص الُمبعدين.
وأضاف: أن النظام يهدف إلى حماية الدولة من 
دخول األشخاص المبعدين نتيجة ألحكام قضائية، 
االستعالم  خاصيتي  توفر  مميزاته  من  وأن 
الجهاز  يقوم  حيث  واحد،  وقت  في  واإلدخال 
بأخذ صورة عن قزحية العين وحفظها في قاعدة 
البيانات، وقد أثبتت الدراسات األمنية والطبية أن 
هناك قزحية واحدة لكل إنسان، وهي من العالمات 
ببصمة  االستعانة  تمت  لهذا  البشر،  بين  الفارقة 
سبيل  فعلى  مميزات،  من  لها  لما  العين  قزحية 
المثال التقنية المستخدمة لتحديد هوية األشخاص 
عن طريق قزحية بصمة العين ال تتأثر بالمحاليل 
العمليات  أو  الالصقة  العدسات  بوضع  وال 

الجراحية للعين.
شخٍص  أي  أن  الشحي:  أول  المالزم  وأوضح 
عينه  قزحية  من  صورة  أخذ  يتم  الدولة  يدخل 
وإن  الوقائي حتى  الطب  إلى  وإرسالها  وأرشفتها 
ُمبعد وذلك لتكوين  أو  كان الشخص غير مطلوب 

قاعدة بيانات. 
بأخذ  يتميز  الجديد  الجهاز  أن  إلى  وأشار 
مبسطة  وصورة  العينين  لقزحية  معاً  صورتين 

للوجه، وقد تم تعميمه على مستوى الدولة. 

اإنذار اآيل 

وعن مهمات فرع أنظمة اإلنذار اآللي في القسم، 
أجاب النقيب سبع جمعة الضاعني مدير الفرع بأن 
المواقع  في  اإلنذار  أجهزة  بتركيب  يختص  الفرع 
الصرافة  ومحال  والسفارات  البنوك  مثل  الحيوية 

والذهب.
هي  اآللي  اإلنذار  أجهزة  فائدة  أن  وأوضح 
المساعدة في إبالغ غرفة العمليات »٩٩٩« بوجود 
مما  ذلك،  لحدوث  ذاته  الوقت  في  وسرقة  سطو 
الشرطة،  دوريات  وصول  سرعة  في  يساعد 
والتقليل من حوادث السرقات وسهولة القبض على 

المجرمين. 
وأضاف: أن تركيب أجهزة اإلنذار التابعة لشرطة 
شروط  من  يعتبر  الحيوية  المواقع  في  أبوظبي 
القيادة  وأن  التجارية،  الرخصة  على  الحصول 
معينة  مواصفات  تعتمد  أبوظبي  لشرطة  العامة 
لبعض الشركات المعتمدة لديها لبيع أجهزة اإلنذار 
فرع  فريق  عمل  يبدأ  وبعدها  المحال،  على  اآللي 
أنظمة اإلنذار اآللي بالذهاب لمعاينة المكان لمعرفة 
الفريق  يبدأ  وبعدها  احتياجاته،  وتقدير  طبيعته 
وتوصيله  منه  والتأكد  وفحصه  الجهاز  بتركيب 
بالشكل الجيد بين المحل وغرفة العمليات، ويقوم 

الفريق أيضاً بصيانته من أي عطل قد يحدث له.

ب�شمة العني 

القسم،  في  األمنية  األنظمة  فرع  مهمات  وعن 
ذكر المالزم أول حسن أحمد الشحي مدير الفرع 
الذي  العين«  »بصمة  بنظام  يختص  الفرع  أن 
مختلف  على  تعميمه  وتم   ،2003 عام  تطبيقه  بدأ 
باإلضافة  والبحرية،  والبرية  الجوية  الدولة  منافذ 
واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  في  توفره  إلى 
واإلدارات العامة للجنسية وشؤون االجانب، وذلك 
العين  قزحيات  من  صور  وأرشفة  حفظ  بهدف 

يتكون ق�صم �لأنظمة �لأمنية �لتابع لإد�رة »تقنية �ملعلومات و�لت�صالت« يف �صرطة �أبوظبي من ثالثة فروع رئي�صية 

هي: فرع �أنظمة �ملر�قبة، وفرع �أنظمة �لإنذ�ر �لآيل، وفرع �لأنظمة �لأمنية �لتي تخت�س بب�صمة �لعني. 

�ل�صرطية  �لذي يقوم به د�خل �لإد�ر�ت  �ملهم  �لتقني �لأمني  �لتعريف بالدور  �لق�صم بهدف  ز�ر  �ل�صرطة«  »جمتمع 

وخارجها، مو�كبًا �لتحديثات �مل�صتمرة يف �ملجال �لأمني، وم�صتخدمًا �أحدث �لتجهيز�ت �لعاملية.

حتقيق: الرا الظرا�صي

النقيب طارق الكعبي املالزم أول حسن الشحيالرائد محمد سالم حبوش

�لق�صم يقدم خدمات 

��صت�صارية لعدد من 

�ملوؤ�ص�صات يف �لدولة

مسافر يخضع لفحص بصمة العني
شاشات تعرض مشاهد 
تلتقطها كاميرات املراقبة
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فرع »املعاجلة واالإبطال« يف »اإدارة  االأ�سلحة واملتفجرات«

جتهيزات متطورة للتعامل مع االأج�سام امل�سبوهة واإتالف الذخائر

ت
ءا

ضا
�

اإ

حمدان  أول  المالزم  التقى  الشرطة«  »مجتمع 
علي الكتبي مدير فرع المعالجة واإلبطال باإلنابة 
»بإدارة  األسلحة والمتفجرات« في شرطة أبوظبي، 
هو  الفرع  إنشاء  من  الهدف  أن  أوضح  والذي 
التعامل مع األجسام المشبوهة وإتالفها والتخلص 

منها، وإتالف الذخائر واأللعاب النارية.
اهتماماً  تولي  العليا  الشرطية  القيادة  أن  وأكد 
كبيراً في دعم وتجهيز هذا المجال، للمساهمة في 
لشرطة  العامة  القيادة  وأولويات  أهداف  تحقيق 
العقيد  وأن  الجريمة،  مكافحــــة  في  أبوظبي 
األسلحة  »إدارة  مدير  العفريت  ســــعيد  حميد 
الكبير  االهتمــــام  أيضاً  يولي  والمتفجرات« 
ِفرق  على  مباشـــرة  باإلشراف  ويقوم  بالفرع، 
العمل في الفرع، لما يمثله من أهمية في مجـــــال 

العـــمل الشرطي واألمني.

تعيني وتدريب 

وعن المعايير والشروط الواجب توافرها للتعيين 
في الفرع، ذكر المالزم أول الكتبي أنه يشترط في 
كل شخص ينضم إلى فريق عمل الفرع أن يتمتع 
بالصحة البدنية والذهنية، وأن يكون لديه الرغبة 
رغم خطورته وصعوبته،  المجال  بهذا  العمل  في 
كما أن اإلدارة تقوم بانتقاء األفراد المتميزين من 

خالل الدورات المتخصصة في هذا المجال. 
وأضاف: أن جميع العاملين في الفرع بدءاً من 
كفاءات  وهم  مواطنون،  هم  األفراد  إلى  الضباط 
في  ثقتنا  ونضع  والمثابرة،  بالتميز  لها  مشهود 
جهودهم المبذولة في أداء مهمات عملهم بالصورة 
المُشّرفة لدولتنا، حيث تم انتقاؤهم بعناية تامة بعد 
إخضاعهم الختبارات خاصة على المستويين الفني 

والعلمي واستطاعوا اجتيازها بجدارة.

يخضعون  الفرع  في  العاملين  أن  إلى  وأشار 
إلى الدورات التي يتطلبها نظام التقييم في العمل، 
وتبدأ بالدورات التأسيسية فالدورات المتوسطة ثم 
الدورات المتقدمة، إلى جانب الدورات التخصصية 
األجسام  مع  والتعامل  األمنية  المجاالت  في 

المشبوهة والدورات البيولوجية والكيميائية.

يات ون�شائح  حتدَّ

وعن التحديات التي تواجه تنفيذ العمل لديهم، 
يخلو  ال  الحقيقة  في  الكتبي:  أول  المالزم  أجاب 
أي عمل من تحديات، ونحن عاهدنا أنفسنا كفريق 
عمل يعمل بروح واحدة وبآلية موحدة على تخّطي 
جميع العقبات التي قد تعرقل خطواتنا نحو التقدم 
والتي  فرعنا،  إلى  الموكلة  المهمات  تحقيق  في 
لوزارة  اإلستراتيجية  األهداف  تحقق  بدورها 

�أبوظبي،  �صرطة  و�ملتفجر�ت« يف  �لأ�صلحة  ب�»�إد�رة   و�لإبطال«  »�ملعاجلة  فرع   �ل�صوء على  �ل�صرطة«  ُيلقي »جمتمع 

�لقيادة  �لذخائر، وذلك بف�صل حر�س  و�إتالف  �مل�صبوهة  �لأج�صام  �لتعامل مع  �إليه يف  �لذي و�صل  �لعايل  و�مل�صتوى 

�ل�صرطية �لعليا �لد�ئم على دعم �ملنت�صبني  وتزويد �لفرع بالتجهيز�ت �ملتطورة.

حتقيق: اأمرية الرئي�صي
ت�صوير:حممد علي

الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وعن الخطط الحالية والمستقبلية التطويرية في 
الكوادر  على  ينصب  التركيز  أن  إلى  لفت  الفرع، 
البشرية من جهة اختيارهم بعناية ليمثلوا الوظيفة 
الشرطية على أفضل وجه، والعمل على توعيتهم 
من جهة ثانية بأهمية العمل الذي يقومون به في 
لشرطة  العامة  القيادة  استراتيجية  تحقيق  سبيل 
أبوظبي التي تولي األمن اهتماماً كبيراً، فضالً عن 
توعيتهم بخطورة المهمات الموكلة إليهم، وتكثيف 
منتسباً   14 عدد  بحيث حصل  التدريبية  الدورات 
ونسعى  الدولية،  الرخصة  على  »ُمبطل«  بمسمى 

لزيادة أعداد المبطلين الدوليين لدينا.
وأضاف: أن الفرع يعمل على مواصلة التطوير 
التي  والمعدات  األجهزة  مختلف  في  والتحديث 
معايير  تحقيق  إلى  سعياً  عملياته  في  تستخدم 
الجودة والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، 
ومعدات  أجهزة  من  الحديثة  التقنيات  واستقدام 
متطورة، بحيث ُتسهم في دقة العمل والتقليل من 
سيارات  مثل  العمل  موقع  في  المستغرق  الوقت 

نقل أجهزة اإلبطال.
ونصح المالزم أول الكتبي الجمهور في حال 
كيس،  صندوق،  )سيارة،  ما  بجسم  االشتباه 
استراق  أو  فتحه  أو  لمسه  بعدم  إلخ(  حقيبة.. 
من  االقتراب  وعدم  تحريكه،  أو  داخله  النظر 
الجسم المشبوه أو التجمهر حوله، وتحذير المارة 
الجسم  عن  المستطاع  قدر  االبتعاد  بضرورة 
المشبوه، واالتصال بأقرب مركز للشرطة وتبليغه 
بمكان الحدث ووصفه بدقه، وعند وصول الشرطة 
إلى الموقع على الجمهور االبتعاد عن مكان الجسم 
المشبوه وعدم الدخول إلى الطوق األمني نهائياً، 
وذلك من أجل المحافظة على سالمتهم وسالمة 
ثم  األرواح  لسالمة  فاألولوية  الشرطة،  أفراد 

الممتلكات.

اآليات حديثة

المتوفرة  الحديثة  واآلليات  التجهيزات  وعن 
يوسف  طارق  أول  الرقيب  أوضح  الفرع،  في 
والعربات  اإلبطال  أجهزة  مسؤول  المنصوري 
أن فرع  »إدارة األسلحة والمتفجرات«:  اآللية في 
بأجهزة  مزود  اإلدارة  في  واإلبطال«  »المعالجة 
مع  التعامل  مجال  في  ومتطورة  حديثة  ومعدات 
اآللية  العربات  أبرزها  ومن  المشبوهة،  األجسام 
التي تحل بديالً عن اإلنسان في عمليات اإلبطال، 

حيث تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة 
الدول  أولى  من  أبوظبي  لشرطة  العامة  بالقيادة 
منطقة  في  العربات  من  النوع  هذا  أدخلت  التي 
الجيدة  اآلليات  هذه  تعتبر  األوسط، حيث  الشرق 
من األنظمة الحديثة المستخدمة في مجال التعامل 

مع األجسام المشبوهة واألكثر تسلحاً.
وأضاف: أن هذه اآلليات تعمل بالنظام السلكي 
والالسلكي، وهي تحل بديالً عن اإلنسان المتعامل 
تستخدم  اآللية  فالعربة  المشبوهة،  األجسام  مع 
للمهمات الصعبة، حيث يمكننا تركيب مدافع الماء 
المبطل  التي تساعد  والكاميرات  والبندقية،  عليها، 
في التعامل مع األجسام المشبوهة، وأيضاً يمكن 
مع  والتحاور  اإلرهاب  عمليات  في  استخدامها 
فيها،  والميكرفونات  السماعات  لتوفر  اإلرهابيين 
كذلك يمكنها فتح وثقب وقطع األجسام باستخدام 

المعدات المزودة بها.
الحجم  صغيرة  عربة  هناك  أن  إلى  ولفت 
التي  الضيقة  المناطق  في  تستخدم  الفرع  في 
حيث  الكبيرة،  بالعربة  إليها  الوصول  يصعب 
و  السريع  التدخل  استخدامها في سيارات  يمكن 
المطارات و القطارات والحافالت، وتتميز بالمرونة 
وتمتعها  تسلّحها  وقوة  استخدامها  وسهولة 
بمواصفات خاصة تخدم مجال عمل الفرع، بحيث 

يتم العمل بشكل دقيق جداً.
وذكر أن الفرع استحدث جهاز »MTTU« الذي 
يعمل على إتالف الذخائر والقنابل الدخانية، بحيث 
يتم صهر الذخائر على درجات عالية من الحرارة 
تصل إلى 1100 درجة مئوية، وإعادة تدوير المعدن 
المنصهر، وأن هذا الجهاز صديق للبيئة حيث يقلل 
من انبعاثات الغازات الناتجة عن االحتراق من دون 

التسبب بتلوث البيئة.

�شيارات النقل 

وعن سيارات نقل أجهزة اإلبطال، أجاب الرقيب 
أول المنصوري: لدينا أنواع عديدة من السيارات، 
اإلبطال  وسيارة  السريع  التدخل  سيارة  وهي: 
الكبيرة وسيارة »اليونيموك« للمناطق الصحراوية، 
احتياجاتنا  مع  لتتناسب  السيارات  تصميم  وتم 
تبعاً لألجهزة المتطورة لدينا، ولتتناسب مع جميع 
تصميمها  تم  السريع  التدخل  فسيارة  الظروف، 
لتستوعب بعض أجهزة اإلبطال األساسية من أجل 
أنها  كما  البالغ،  في  والتواجد  االستجابة  سرعة 

تحمل العربة الصغيرة »تليماكس«.
وأشار إلى أن السيارة الرئيسية يوجد فيها جميع 
مساحة  من  بها  تتوفر  بما  اإلبطال  فريق  أجهزة 
المهمات  إلنجاز  والمعدات  األجهزة  لحمل  كافية 
»اليونيموك«  سيارة  أن  وإلى  وجه،  أكمل  على 
يمكنها  بحيث  الصحراوية،  للمناطق  تم تصميمها 
الصحراء بسالسة ومرونة والوصول  السير في 
أن هناك تعاوناً  للبالغات دون معوقات، موضحاً 
لنقل  أبوظبي  في شرطة  الجو«  »جناح  إدارة  مع 
النائية،  للمناطق  المعدات  كامل  مع  اإلبطال  فريق 
وجميع مدن اإلمارات في حال طلب أي جهة الدعم 

في مجال عمل الفرع.  

الرقيب أول طارق املنصورياملالزم أول حمدان الكتبي
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الكتبي يرتاأ�س اجتماعاً للجنة »اآي�سنار 2014«

النعيمي يدعو لال�ستفادة من امل�سادر

املعلوماتية يف تعزيز العمل ال�سرطي 

نّظمت إدارة »املعلومات األمنية االحتادية« التابعة 
لإلدارة العامة للشرطة اجلنائية االحتادية في وزارة 
الداخلية ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع اإلدارة 
في  وذلــك  األداء،  وتطوير  لالستراتيجية  العامة 
مديري  مبشاركة  بأبوظبي،  الشرطة  ضباط  نادي 
اإلدارات، ومديري مراكز الشرطة الشاملة بالقيادات 
العامة للشرطة في الدولة، وعدد كبير من الضباط 

في وزارة الداخلية. 
النعيمي  خلريباني  ناصر  اللواء  سعادة  وأكد 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  الــعــام  ــني  األم
الوزراء وزير الداخلية أهمية االستفادة من املصادر 
املعلوماتية لتعزيز العمل الشرطي واألمني في ظل 
التطور الهائل الذي تشهده دولتنا في املجاالت كافة، 

وإيجاد املصادر املعلوماتية اخلاصة.
الشرطة  ضباط  على  أن  إلى  سعادته  وأشــار 
حَتّمل املسؤولية امللقاة على عاتقهم، وإدراك أهمية 
واقتدار،  عالية  بكفاءة  والعمل  املعلوماتية،  املصادر 
والقدرة على استباق األحداث للوصول إلى األهداف 

املنشودة.
حضر الورشة كل من: العميد محمد غدير الكتبي 
في  االحتادية  اجلنائية  للشرطة  العام  املدير  نائب 
مدير  األحمد  عبدالعزيز  والعقيد  الداخلية،  وزارة 
إدارة »املعلومات األمنية«، والعقيد سعيد السويدي 

االحتادية،  املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  مدير 
سكرتارية  إدارة  مدير  الساعدي  سعود  والعقيد 

مكتب سمو الوزير. 
وشّدد العميد الكتبي على أهمية تعزيز األهداف 
املصلحة  يحقق  مبا  الشرطي،  العمل  أداء  وتدعيم 

العامة.
ركزت  عامة  مالمح  األحمد  العقيد  واستعرض 
استخدام  بينها  ومن  الورشة،  موضوعات  على 

النموذج الوطني للمعلومات األمنية.
قسم  رئيس  القريني  سعيد  سالم  الرائد  وقّدم 
لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  في  اخلبراء  شؤون 
وتطوير األداء، شرحاً موجزاً عن استراتيجية وزارة 
الداخلية 2014 – 2016، ورؤيتها ورسالتها وقيمها 

وأهدافها االستراتيجية.
لقضايا  منــاذج  السويدي  العقيد  واستعرض 

املخدرات على املستوى االحتادي.

الدولي  للمعرض  املُنّظمة  العليا  اللجنة  اّطلعت 
لألمن الوطني ودرء املخاطر »آيسنار 2014« الذي 
»ريد  شركة  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  تنظمه 
و3   1 بني  الفترة  خالل  أبوظبي،  في  للمعارض« 
أبريل املقبل، على العرض الذي قدمته شركة »جاك 
مورتن« املتخصصة بتنظيم الفعاليات واملناسبات 

لبرنامج احتفال افتتاح املعرض. 
برئاسة  اللجنة  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
معالي اللواء الركن عبيد الكتبي نائب القائد العام 
سعادة  بحضور  اللجنة،  رئيس  أبوظبي  لشرطة 
العمليات  عام  مدير  الريسي  ناصر  أحمد  اللواء 
اللجنة،  رئيس  نائب  أبوظبي  شرطة  في  املركزية 
أمانة  جلنة  رئيس  احلنكي  سالم  سعيد  والعميد 
للتحّديات  الدولي  املؤمتر  إدارة  وجلنة  السر 
األمنية املصاحب للمعرض، وأعضاء اللجنة العليا، 
ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، والدكتور جابر 
للصحة  أبوظبي  مركز  مدير  اجلابري  عيضة 

والسالمة والبيئة.
باحلضور،  الكتبي  الركن  اللواء  معالي  ورحب 
هذا  إلبراز  يبذلونها  التي  اجلهود  على  وشكرهم 
الداخلية،  وزارة  وسمعة  مبكانة  يليق  مبا  احلدث 

حاثَّاً رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية على توحيد 
جهودهم وتركيزها، والعمل بروح الفريق الواحد، 
الفرعية  اللجان  بني  والتنسيق  التعاون  وتعزيز 
الدؤوب ألن نكون  النجاح والسعي  كافة لتحقيق 

»الرقم واحد«، وأن يكون املعرض واملؤمتر  دائماً 
واملكانة  الطيبة  السمعة  مع  ويتماشيان  متميزين، 
تنظيم  في مجال  دولتنا  بها  تتمتع  التي  املرموقة 

وصناعة املعارض.

ال�سعفار يح�سر العر�س اجلماعي اخلام�س لـمنت�سبي »الداخلية«

»الداخلية« تناق�س التحول االإلكرتوين خلدماتها

خلدمات  اإللكتروني  التحول  ورشة  ناقشت 
املقبلة  املرحلة  في  وإطالقها  الداخلية  وزارة 
مدى جاهزية قطاعات الوزارة الستقبال وإجناز 

اخلدمات بالنمط اإللكتروني.
العامة  اإلدارة  نظمتها  التي  الورشة  وتناولت 
الوزارة  في  واالتصاالت  اإللكترونية  للخدمات 
اخلدمات  إلطــالق  متهيداً  املتخذة  اإلجـــراءات 
وذلك جتسيداً  اإللكتروني،  النمط  إلى  وحتويلها 
أوائل  من  اإلمــارات  تكون  بأن  احلكومة  لرؤية 
احلكومية  اخلدمات  تقدمي  في  العالم  في  الدول 

عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
خليفة  الركن  اللواء  سعادة  الورشة  حضر 
للموارد  املساعد  الــوزارة  وكيل  اخلييلي  حارب 
ناصر  أحمد  اللواء  املساندة، وسعادة  واخلدمات 
املركزية في شرطة  العمليات  عام  الريسي مدير 
واإلقامة  اجلنسية  قطاع  عن  وممثلون  أبوظبي، 

واملنافذ، واملرور والترخيص، والدفاع املدني. 

العمل  أهمية  الريسي  الــلــواء  سعادة  وأكــد 
العوائق  كل  لتذليل  اجلهود  وتضافر  اجلماعي، 
بخدمات  التحول  عملية  تسهيل  شأنها  من  التي 

وإعادة  اإللكتروني،  النمط  إلى  الداخلية  وزارة 
إن دعت  اخلدمات  تقدمي  اإلجــراءات في  هندسة 

احلاجة.

حتت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
حضر سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
وزارة الداخلية العرس اجلماعي اخلامس لـ»46« من 
منتسبي الوزارة على مستوى الدولة، والذي نظمته 
إدارة »العالقات العامة« في وزارة الداخلية بالتعاون 
مع صندوق الزواج، وأقيم في نادي ضباط القوات 

املسلحة بأبوظبي.
الركن  اللواء  سعادة  اجلماعي  العرس  حضر 
خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية املساعد 
عقيدة  بن  وعبدالله  املساندة،  واخلدمات  للموارد 
املهيري، والدكتور محمد يوسف بني ياس عضوا 
حسني  والعقيد  الـــزواج،  صندوق  إدارة  مجلس 
العامة«  »العالقات  إدارة  مدير  العوضي  محمود 

باإلنابة في وزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة 
الداخلية، وأهالي املشاركني في الُعرس واملدعوين.

األسرة  بناء  أن  الشعفار  الفريق  سعادة  وأكد 
السعيدة يشّكل خير ضمان لتعزيز األمن والطمأنينة 
واالستقرار في ربوع الوطن، وأن األعراس اجلماعية 
أثبتت أنها أسلوب مثالي ملواجهة ظاهرة املغاالة في 
نفقات الزواج واألعراس، واحلد من آثارها السلبية 
وترشيد اإلنفاق لتأسيس أسرة مستقرة ومطمئنة ال 
تثقلها الديون والقروض، كما أنها فرصة منوذجية 

لتواصل األجيال وتعزيز املودة واأللفة.
العرس اجلماعي اخلامس  أن  وأضاف سعادته: 
مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  ورعته  نظمته  الذي 
الشيخ  سمو  الفريق  من  وبدعم  الــزواج،  صندوق 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  ــد  زاي بن  سيف 

عن  املعاناة  لتخفيف  أتى  الداخلية،  وزير  الــوزراء 
الشباب املقبلني على الزواج، وتيسير أمور زواجهم 
بناء وإنشاء أسر متماسكة، وجّسد  للمساهمة في 
لوزارة  املجتمعية  املشاركة  ومفاهيم  العطاء  روح 
الداخلية، كما أنه أتى في إطار االحتفاء بأبناء الوطن 
مستقرة  إماراتية  أسرة  بناء  على  العزم  العاقدين 

ومتماسكة.
وهنأ سعادته العرسان اجلدد، متمنياً لهم حياة 
سعيدة، وداعياً إياهم إلى أن يجعلوا من يوم الزواج 
وهذه االحتفالية بداية جادة حلياة اجتماعية أساسها 
االحترام املتبادل وُحسن الِعشرة والتفاهم املشترك 
أكثر  األسرية  احلياة  يجعل  املسؤولية مبا  وحتّمل 
على  قادرة  اجتماعية  مؤسسة  واألسرة  استقراراً، 

القيام بأدوار رائدة في املجتمع.
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بدران ُيقّلد �سباطاً ميدالية »اخلدمة«

قـلّـد سعادة اللواء خليل داوود بدران مدير عام 
املالية واخلدمات في شرطة أبوظبي 12 ضابطاً من 
منتسبي اإلدارة العامة للمالية واخلدمات ميداليتي 
اخلدمة الطويلة املمتازة واخلدمة املخلصة، بحضور 
»النوادي«،  إدارة  مدير  الشامسي  عارف  العقيد 
»الشؤون  إدارة  مدير  نائب  البادي  أحمد  والعقيد 

املالية«.
وأكد سعادة اللواء بدران ِحرص واهتمام الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
املتميزين  بتكرمي  الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس 

شرطة  استراتيجية  ألولويات  وفقاً  واملخلصني 
لدى  القدرات  بحفز  ألهدافها  وحتقيقاً  أبوظبي، 

منتسبي وزارة الداخلية كافة.
أن  إلى  الفتاً  املُكّرمني،  الضباط  سعادته  وهنأ 
من  بذلوه  ملا  تقدير  هو  الرفيعة  األوسمة  منحهم 
جهود مخلصة في أداء واجباتهم الوظيفية والعمل 
بجٍد وتفاٍن والتزام خالل خدمتهم الطويلة في العمل 

الشرطي. 
وأضاف سعادته: أن العبرة ليست بالفترة التي 
قضوها في العمل، وإمنا مبا يبذلونه من عمل جاد 

ودؤوب إمياناً من شرطة أبوظبي بأن منتسبيها هم 
مصدر إلهام لقوتها وأغلى ما لديها، وأن تكرميهم 
القيام به ألنهم يقفون خلف سلسلة  أقل ما ميكن 

رائعة من اإلجنازات املهنية.
الضباط  َسَعي  ــدران  ب اللواء  سعادة  وثـّمـن 
املكرمني نحو التطوير، وحرصهم على التميز الذي 
ودافعاً  أبوظبي  شرطة  لعمل  مالزمة  ِسمًة  أصبح 
لزمالئهم للتميز، وحثهم على بذل املزيد من اجلهد 
والتفاني في خدمة وطنهم وحماية مكتسباته تعزيزاً 

لألمن واالستقرار الذي تنعم به دولتنا.

حملة توعية مبخاطر الدراجات

تكرمي مديري اإدارات متميزين

العامة  بــاإلدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  أطلقت 
املوحدة  املرورية  التوعية  حملة  املــروري  للتنسيق 
مخاطر  »احــذر  شعار:  حتت  العام  لهذا  األولــى 
بتطوير  اخلاصة  املبادرة  ضمن  وذلك  الدراجات«، 
لعام  املرور  بقطاع  املرورية  التوعية  برامج  وتطبيق 
مستخدمي  جميع  توعية  إلى  احلملة  2014.وتهدف 
الشباب  وبخاصة  املجتمع  فئات  وجميع  الدراجات، 
وجتنب  واملرور،  السير  بقواعد  بااللتزام  واألسرة، 

وقوع احلوادث. 
وذكر العميد غيث حسن الزعابي مدير عام اإلدارة 

أن  الداخلية  وزارة  في  ــروري  امل للتنسيق  العامة 
إلى وقوع 210 حوادث  اإلحصائيات املرورية تشير 
دراجات خالل عام 2013، نتــج عنها وفاة 16 شخصاً، 
وإصابة 235 شخصاً بإصابات تراوحت بني البليغة 

واملتوسطة والبسيطة. 
وأوضح أن هذه احلملة تنفذ بالتعاون والتنسيق 
واجلهات  الدولة،  في  والترخيص  املرور  إدارات  مع 
األخرى املعنية بالسالمة املرورية في القطاعني العام 
آمنة  بيئة  إليجاد  املبادرات  تدعم  والتي  واخلــاص، 

وطرق خالية من احلوادث. 

كّرمت اإلدارة العامة للحراسات واملهام اخلاصة 
إداراتها  مديري  من  ثالثة  أبوظبي  شرطة  في 
املتميزين تقديراً لدورهم الرائد في تعزيز مجاالت 
التطوير والتحديث، وتنفيذ املبادرات االستراتيجية، 
في  أسهمت  والتي  األداء،  مبؤشرات  واالرتــقــاء 

االرتقاء بالعمل الشرطي.
عام  مدير  الفارسي  خليفة  فارس  العميد  وقام 
أبوظبي  شرطة  في  اخلاصة  واملهام  احلــراســات 
بتكرمي كل من: العقيد مبارك عبدالله املهيري مدير 
إدارة »ق7«، والعقيد راشد سهيل آل علي مدير إدارة 
»املهام اخلاصة«، والعقيد صالح بخيت الراشدي مدير 

إدارة »حماية املنشآت احلكومية والدبلوماسية«.
تقدر  أبوظبي  شرطة  أن  الفارسي  العميد  وأكد 
وإجنازاتهم  املتميزة،  املكرمني  املديرين  مجهودات 
الفترة  خالل  حتقيقها  في  جنحوا  التي  الكبيرة 

املاضية.
وأوضح أن املُكّرمني بذلوا أقصى ما ميكنهم من 
منوذجاً  وَقدَّموا   ، العمل  مبستوى  لالرتقاء  جهد 

وأدوا  والفنية،  اإلداريــة  الناحيتني  من  به  ُيحتذى 
الواجب على الوجه األكمل بتفاٍن سواء في اإلشراف 

ومهارات  أداء  تطوير  في  أسهم  مما  املتابعة،  أم 
العاملني في إداراتهم.

تقليد 119 �سابطاً ميداليات تقديرية

َقلّد سعادة اللواء محمد بن الُعوضي املنهالي مدير عام العمليات الشرطية في 
27 ضابطاً  تقديرية، منهم  ميداليات  119 ضابطاً  أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة 
ميداليات اخلدمة الطويلة املمتازة، و92 ضابطاً ميداليات اخلدمة املخلصة، وذلك 

وفقاً للقرار الوزاري رقم 642 لعام 2013 .
وهنأ سعادة اللواء املنهالي الضباط املُكرمني، مؤكداً االهتمام الذي توليه قيادتنا 
الشرطية بالكادر البشري مبنحهم األوسمة الرفيعة، تقديراً ملا بذلوه من جهود 
مخلصة في أداء واجباتهم الوظيفية والعمل بجد في مسيرة تطوير العمل الشرطي.
البذل والعطاء، وأن يكونوا مثاالً وقدوة  ودعا سعادته املكرمني إلى مواصلة 
لزمالئهم في العمل وسفراء للمؤسسة الشرطية في امليدان، مبا يعزز من مسيرة 
َتطلّعات  يحقق  ومبا  العاملية،  املمارسات  أفضل  وفق  واالستقرار  واألمان  األمن 

وأهداف استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ويأتي التكرمي في إطار ِحرص اإلدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة 

أبوظبي على تقدير املتميزين من ضباط وصف ضباط وأفراد ومدنيني.

الري�سي يوؤكد اأهمية امل�ساركة 

يف برنامج »تدريب احلكومة الذكية«

تشارك وزارة الداخلية خالل شهر فبراير احلالي 
أطلقته  الذي  الذكية«  احلكومة  »تدريب  برنامج  في 
»هيئة تنظيم االتصاالت« بهدف بناء وتعزيز الكفاءات 
الوطنية في هذا املجال، وتهيئة الكوادر الوطنية ملرحلة 
وسيتلقى  الذكية.  احلكومة  نحو  الشامل  التحوَّل 
موظفو الوزارة تدريباً في املجال اإلشرافي للحكومة 
الذكية على أيدي خبراء عامليني انتدبتهم »الهيئة« لهذه 
املهمة التي ستكون األولى ضمن برنامج متكامل في 

إمارة أبوظبي وبقية إمارات الدولة.
وقال سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام 
نثّمن  »إننا  أبوظبي:  شرطة  في  املركزية  العمليات 
عالياً الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم االتصاالت مع 
لتنفيذ خططها  واحمللية  االحتادية  احلكومية  اجلهات 
توجيهات  مع  انسجاماً  الذكية،  باحلكومة  املتعلقة 
لتحقيق  َتهدف  التي  الوطنية  واألجندة  العليا  القيادة 

رؤية اإلمارات 2021 بكل مرتكزاتها، ومن بينها بلوغ 
الصدارة عاملياً في تقدمي اخلدمات احلكومية عبر كل 
الهواتف  مقدمتها  وفي  املتاحة،  والقنوات  املنصات 

املتحركة«. 
الداخلية على  وأضاف سعادته: »نحن في وزارة 
ثقة بأن انضمامنا إلى هذا البرنامج التدريبي سوف 
يساعد على تنفيذ خطط التحول الذكي وفق املنهجيات 

العلمية الصحيحة وأفضل املمارسات«.
»هيئة  عام  مدير  الغامن  ناصر  محمد  وأوضــح 
أهم  من  ُتعد  الداخلية  وزارة  أن  االتصاالت«  تنظيم 
الوزارات وأكثرها تطبيقاً ملفاهيم التحوَّل اإللكتروني 
بصفة عامة، واحلكومة الذكية بصفة خاصة، ونحن 
الكفاءات  رفع  مجال  في  معها  بالتعاون  نتشرف 
الوطنية مبا يسهم في ترسيخ املكانة الرائدة لدولتنا 

وتعزيز تنافسيتها العاملية. 
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مطــر  خبيــر خميــس  اللــواء  تــرأس ســعادة 
اجتمــاع  دبــي  لشــرطة  العــام  القائــد  المزينــة 
اللجنــة العليــا لــألداء الحكومــي المتميــز، بحضــور 
ــرزاق  ــد القــدوس عبدال ــور عب ــواء الدكت ســعادة الل
ــاملة،  ــودة الش ــة للج ــر اإلدارة العام ــي مدي العبيدل
ــر اإلدارة  ــب مدي ــع نائ ــد رفي ــد محم ــد أحم والعمي
ــهيل  ــد ش ــد خال ــرية، والعقي ــوارد البش ــة للم العام
نائــب مديــر اإلدارة العامــة للجــودة الشــاملة، وباقي 

ــة. ــاء اللجن أعض
مشــاركة  مناقشــة  االجتمــاع  خــالل  وتــم 

الحكومــي  لــألداء  دبــي  برنامــج  فــي  الشــرطة 
ــي  ــز اإلداري والوظيف ــات التمي ــز 2013، وفئ المتمي

البرنامــج. فــي  المســتحدثة 
ــادة  ــرص القي ــة ِح ــواء المزين ــعادة الل ــد س وأك
ــى  ــى الوصــول إل ــم عل ــي الدائ ــة لشــرطة دب العام
ــة  ــر الجــودة العالمي ــى معايي ــز والريــادة بأعل التمي
للقيــادة  اإلســتراتيجية  األهــداف  مــع  لتتماشــى 
العليــا، ولكــي تصبــح شــرطة دبــي مثــالً ُيحتــذى به 
ــي األداء  ــادي ف ــي واالتح ــتوى الحكوم ــى المس عل

ــي. المؤسس

أكــد ســعادة اللــواء حميــد محمــد الهديــدي 
منطقــة  رئيــس  الشــارقة  شــرطة  عــام  قائــد 
الشــارقة األمنيــة أن الخطــة التدريبيــة للعــام 
ــل  ــد يحف ــام جدي ــة ع ــا لمواجه ــم إعداده 2014 ت
واإلبــداع  واإلنجــاز  العطــاء  مــن  بالمزيــد 
ــن  ــق بي ــاط الوثي ــن االرتب ــد م ــر، ومزي والتطوي
ــة  ــي كاف ــارقة ف ــرطة الش ــداف ش ــب وأه التدري
الحلــول  إيجــاد  إلــى  والســعي  االتجاهــات، 
األداء،  أســاليب  بمعالجــة  القائمــة  للمشــكالت 
ــى مــن الســرعة والكفــاءة  وتحقيــق مســتوى أعل
ــة،  ــات األمني ــم الخدم ــال وتقدي ــي إنجــاز األعم ف
الوظيفــي،  اإلدارات وكادرهــا  ورفــع مســتوى 
وتحقيــق أعلــى مســتويات الكفــاءة اإلداريــة بعــد 
التدريــب ضــرورة حتميــة لتنميــة  أن أصبــح 

منظومــة  وفــق  واســتثماره  البشــري  الــكادر 
منطقــة الشــارقة األمنيــة. 

اللــواء  ســعادة  إطــالق  خــالل  ذلــك  جــاء 
الهديــدي الخطــة التدريبيــة لعــام 2014، والتــي 
والخدمــات  للمــوارد  العامــة  اإلدارة  نفذتهــا 
المســاندة متمثلــة بــإدارة معهــد تدريب الشــرطة، 
وذلــك بحضــور كل مــن: العميــد عبداللــه مبــارك 
الدخــان نائــب القائــد العــام، والعقيــد محمــد 
للمــوارد  العامــة  اإلدارة  مديــر  بيــات  راشــد 
ــه  ــد ســلطان عبدالل والخدمــات المســاندة، والعقي
الخيــال مديــر ادارة »اإلعــالم والعالقــات العامة«، 
والمقــدم الدكتــور خالــد الحمــادي مديــر ادارة 
ــن  ــدم عــارف ب ــب الشــرطة«، والمق »معهــد تدري

هديــب مديــر ادارة »مكتــب القائــد العــام«.

املزينة يرتاأ�س اجتماع

اللجنة العليا لالأداء احلكومي املتميز

الهديدي ُيطلق اخلطة التدريبية لعام 2014 

تركيب »جهاز �إنعا�س 

قلبي« يف �أم �لقيوين

بــت وزارة الداخليــة جهــاز مزيــل الرجفان  ركَّ
ــة أم  ــي )اإلنعــاش القلبــي( فــي دائــرة بلدي اآلل

القيويــن تنفيــذاً لتوجيهــات القيــادة الشــرطية.
مــت إدارة »الطــوارئ والســالمة العامــة«  ونظَّ
فــي شــرطة أبوظبــي ورشــة تدريبيــة علــى 
المدربــان  َقدَّمهــا  الجهــاز  اســتخدام  كيفيــة 
محمــد خالــد طالبــي وعبدالحميــد فرحــات لعــدد 
مــن موظفــي دائــرة البلديــة، ودائرتــي التخطيــط 

ــالك. ــي واألم ــاحة واألراض والمس

»�إقامة �لفجرية« ت�صارك 

يف مبادرة »�صكرً� خليفة«

اســتجابة للمبــادرة الكريمــة مــن صاحــب 
ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ
ــاالت  ــل احتف ــه« بتحوي ــاه الل ــي »رع ــم دب حاك
ــي ســموه  ــوس الموافــق لذكــرى تول ــوم الجل ي
مقاليــد الحكــم فــي إمــارة دبــي إلــى حملــة 
للتعبيــر عــن الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
ــة  ــاركت اإلدارةالعام ــه«، ش ــه الل ــة »حفظ الدول
الفجيــرة  فــي  األجانــب  وشــؤون  لإلقامــة 
الشــكر  بتوجيــه  خليفــة(  )شــكراً  بمبــادرة 
والعرفــان إلــى صاحــب الســمو رئيــس الدولــة 
»حفظــه اللــه« مــن خــالل ســجل يحمــل توقيــع 
موظفــي  وجميــع  الصــف  وضبــاط  ضبــاط 
اإلدارة بكلماتهــم المعبــرة عــن أصــدق وأســمى 
معانــي الــوالء لســموه لــدوره الكبيــر باالهتمــام 

ــه. ــاء وطن بأبن

تخريج دور�ت تدريبية

 يف عجمان ور�أ�س �خليمة 

ــه  حضــر العميــد الشــيخ ســلطان بــن عبدالل
قائــد عــام شــرطة عجمــان  نائــب  النعيمــي 
احتفــال تخريــج دورة »إدارة الجــودة الشــاملة« 
التــي نظمهــا معهــد التدريــب فــي القيــادة العامة 
لشــرطة عجمــان بمشــاركة 20 منتســباً مــن 
مختلــف القيــادات العامــة الشــرطية فــي الدولــة، 
لهــم  متمنيــاً  للخريجيــن  الشــهادات  وســلَّم 

ــة. ــم العملي ــي حياته ــاح ف ــق والنج التوفي
ــة لشــرطة رأس  ــادة العام ــت القي ــا احتفل كم
الخيمــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة ألمــن 
ــج  ــرة بتخري ــق الح ــدود والمناط ــذ والح المناف
16 مــن موظفــي وعمــال مطــار رأس الخيمــة 
ــران  ــي المشــاركين فــي دورة »أمــن الطي الدول

األساســي«.
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في  مسيرته  فترة  طوال  عدة  أوسمةٌ  استحق 
منذ  الوظيفي  السلم  في  وتدّرج  الشرطي،  السلك 
عام 1969 وحتى عام 2000، وخدمته الطويلة التي 
بلغت 31 عاماً هي عمرٌ من الجد واالجتهاد والمثابرة 
في العمل من أجل هذا الوطن المعطاء والمحافظة 
تكن  لم  والتي  العامة،  والممتلكات  األرواح  على 
باألمر السهل، بل احتاجت منه إلى الكثير من العمل 
السعي  في  والعزيمة  واإلرادة  والسهر  المتواصل 
لنيل رضا الله سبحانه وتعالى أوالً ومن ثم القيادة 
الرشيدة. إنه المقدم المتقاعد ناصر عبدالله جمعة 
العين  والترخيص في  المرور  العلوي رئيس قسم 

بالوكالة سابقاً.
مواليد  من  هو  العلوي  ناصر  المتقاعد  المقدم 
1949 في مدينة العين، انتسب إلى شرطة أبوظبي 
في  متعددة  شرطية  إدارات  في  وعمل   ،1969 عام 
في  الشرطي  عمله  بداية  وكانت  والعين،  أبوظبي 
المشاغل  قسم  والمالية«  اإلدارية  الشؤون  »إدارة 
العاصمة،  مديرية شرطة  في  ثم  حينها،  والنقليات 
وبعدها في مديرية شرطة العين، وأخيراً عيُن رئيساً 
إلى  العين  في  بالوكالة  والترخيص  المرور  لقسم 

حين تقاعده عام2000.

تدّرج وظيفي

الُسلم  العلوي في  المتقاعد ناصر  المقدم  تدرَّج 
عاما   31 مدى  وعلى  أبوظبي  شرطة  في  الوظيفي 

من رتبة شرطي إلى رتبة مقدم، وذلك على الشكل 
 ،1970 عام  وحتى   1969 عام  من  شرطي   : التالي 
وشرطي أول من عام 1970 حتى عام 1972، وعريف 
من عام 1972 وحتى عام 1973، ورقيب من عام1973 
وحتى عام1975، و رقيب أول من عام 1975 وحتى 
عام  من  الشرطة«  »كلية  في  ومرشح   ،1977 عام 
1977وحتى عام 1978، ومالزم من عام 1978 وحتى 
عام  1981 وحتى  عام  أول من  1981، ومالزم  عام 
1986، ونقيب من عام 1986 وحتى عام 1989، ورائد 
من عام 1989حتى عام 1995، وإلى رتبة مقدم من 

عام 1995 إلى اإلحالة إلى التقاعد في عام 2000.

دعم 

األمني  للعمل  الرشيدة  القيادة  دعم  وعن 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والشرطي 
أشار المقدم المتقاعد ناصر العلوي إلى أن العمل 
يجعله  ما  ولكن  بالسهل،  ليس  الشرطي  و  االمني 
سهالً هو إطاعة األوامر من القيادة الرشيدة ومن ثم 
المسؤولين في الشرطة، و ما يسهل إنجاز المهمات 

هو العمل الجماعي إلنجاز العمل بكفاءة كبيرة. 
ألبناء  الرشيدة  القيادة  وتشجيع  بدعم  وأشاد 
الوطن للخدمة في الشرطة، وبأن يكونوا مخلصين 
قيادتهم  تحت  وطنهم  على  ومحافظين  ومحبين 
الرشيدة التي ال تريد منهم سوى االنتماء بإخالص 
بنائه  في  ليسهموا  المعطاء،  الوطن  هذا  أجل  من 

والحرص عليه وتأدية واجبهم على أكمل وجه.

دورات متعددة

إليها  انتسب  التي  التدريبية  الدورات  أهم  وعن 
شرطة  في  خدمته  فترة  خالل  العلوي  المقدم 
القادة،  لكبار  العسكري  األمن  أبوظبي فهي: دورة 
أمن  ودورة  الحديثة،  اإلدارية  األساليب  ودورة 
المالعب الرياضية، ودورة إدارة الوقت والتفويض 
الفّعال، ودورة التأهيل لمستوى القيادات الوسطى، 
ودورة مرشحين، ودورة الخزنة الفنيين التأسيسية، 

ودورة اإلسعاف األولى.

جدارة 

المتقاعد  للمقدم  التي كان  التكريمات  أبرز  وعن 
العلوي الفخر واالعتزاز بحصوله عليها بكل جدارة، 
أجاب: من الميداليات التي حصلت عليها خالل فترة 
ميدالية  هي:  وبعدها  أبوظبي  شرطة  في  خدمتي 
الممتازة عام 1989، وميدالية دمج  الخدمة الطويلة 
الخدمة  وميدالية   ،1975 عام  واألمن  الشرطة  قوى 
المخلصة  الخدمة  وميدالية   ،1979 عام  المخلصة 
عام 1986، وميدالية ذكرى قيام االتحاد عام 1986، 
 ،2009 عام   2 الممتازة  الطويلة  الخدمة  وميدالية 
وميدالية   ،1989 عام   2 المخلصة  الخدمة  وميدالية 
الخدمة  وميدالية   ،1999 عام   3 المخلصة  الخدمة 

المخلصة 4 عام 2009.
من  وتقدير  ثناء  على  أيضاً  حصل  أنه  وذكر 
على  القبض  إلقاء  في  إلسهامه  الشرطية  القيادة 
مالحقة  وفي  السيارات،  بسرقة  قامت  عصابة 
األشخاص المتهمين بالحصول على رخص سوق 

مقابل مبالغ مالية.

ن�شائح

في  العاملين  العلوي  المتقاعد  المقدم  ونصح 
الشرطة حالياً بالقول: إن العمل في السلك الشرطي 
ليس باألمر السهل، فخدمة الوطن، والمحافظة على 
والممتلكات  األرواح  على  و  وسالمتها  اإلنجازات 
الجد  إلى  تحتاج  العابثين،  أفعال  ومراقبة  العامة، 
فإن  وكذلك  المستمرة،  والمتابعة  واالجتهاد 
المحافظة على األمن واألمان في هذه الدولة الخيرة 
هي مسؤولية الجميع، وال بد للعاملين في الشرطة 
إليهم  الموكلة  والمهمات  األوامر  جميع  تنفيذ  من 

بدقة من أجل بقاء المجتمٍع آمناً. 
بتقديم  االلتزام  إلى  الشرطة  منتسبي  دعا  كما 
وُمقنع  جاد  بشكل  العالية  الجودة  ذات  الخدمات 
للمتعاملين، واالستمرار في عملية تطوير الخدمات 
واالرتقاء بها، والتركيز على مفاتيح التميز في أداء 
العمل، والمرونة في التعامل مع الزمالء، ومواصلة 
الجميع،  االستفادة  تعم  كي  المعرفة  ونقل  التعلُّم 
بالرؤية  والتمتع  الفراغ،  واستغالل  الوقت  وتنظيم 
نحو  دائماً  اإلنسان  تدفع  والتي  للنفس،  اإليجابية 

النجاح واالستمرار في التقدم والتميز.
 

موازنة

وعن كيفية موازنته بين عمله وحياته الشخصية، 
بين  الموازنة  أن  العلوي  المتقاعد  المقدم  أوضح 
منطلق  من  جاءت  الشخصية  وحياته  عمله  طبيعة 
العمل والحياة  بين  الموازنة والتوافق  بأن  اعتقاده 
الشخصية والمقدرة على الفصل بينهما تعتبر من 
أهم أسباب نجاح اإلنسان، والتي تمكنه من التركيز 
جهد  من  والعملية  العلمية  حياته  متطلبات  على 

وتفكير وتطبيق.

ل العلوي: العمل اجلماعي ُي�سهِّ

تنفيذ املهّمات ال�ُسرطية 

لكل  حق  و�لتكرمي  �لوفاء 

�لقيادة  يف  �ملتقاعدين  �ملنت�صبني 

هنا  ومن  �أبوظبي،  ل�صرطة  �لعامة 

»جمتمع  يف  »متقاعدون«  باب  كان 

�ل�صرطة« �لذي ُيعد بالتعاون مع �إد�رة 

�لتعريف  بهدف  �ملجتمعية«  »�ل�صرطة 

�ملتقاعدين،  �ل�صرطة  �صباط  من  بعدد 

بذلوها  �لتي  �لكبرية  للجهود  تقديرً� 

دولة  يف  و�لأمان  �لأمن  م�صرية  خلدمة 

وت�صجيعًا  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت 

ملنت�صبي �ل�صرطة �لعاملني ليقتدو� بهم 

يف هذ� �ملجال.

ولقاوؤنا يف هذ� �لعدد مع �ملقدم �ملتقاعد 

رئي�س  �لعلوي  جمعة  عبد�هلل  نا�صر 

�لعني  يف  و�لرتخي�س  �ملرور  ق�صم 

بالوكالة �صابقًا.

لقاء: اأماين اليافعي

املقدم متقاعد ناصر العلوي

قسم »املشاغل والنقليات« الذي عمل فيه  العلوي قسم »مرور العني« الذي تولى العلوي رئاسته قبيل تقاعده
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�ملحافظة على �لأمن 

و�لأمان يف �لدولة 

م�صوؤولية �جلميع
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لكل  �لتحفيز و�لتكرمي حق مكفول 

�ملبدعني يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة 

جائزة  ك��ان��ت  هنا  وم��ن  �أب��وظ��ب��ي، 

ق�صم  �أطلقها  �لتي  �ملثايل«  »�ملوظف 

تقييم  »�إد�رة  يف  �لوظيفي  �حلفز 

ل���الإد�رة  �لتابعة  �لعاملني«  �أد�ء 

�صرطة  يف  �لب�صرية  للمو�رد  �لعامة 

�أبوظبي.

»جمتمع �ل�صرطة« يلقي �ل�صوء على 

�جلائزة  بهذه  �لفائزين  من  ع��دد 

لزمالئهم  وت�صجيعًا  ل��ه��م،  تهنئة 

ليقتدو� بهم يف �لإبد�ع و�لتميز.

لقاوؤنا يف هذ� �لعدد مع �مل�صاعد �أول 

في�صل عبد �هلل �ل�صاعدي من �إد�رة 

»���ص��رط��ة �أم���ن �مل��ن��اف��ذ و�مل��ط��ار�ت« 

َكّرمه  و�ل��ذي  ظبي،  �أب��و  �صرطة  يف 

�لعامري  بوظفرية  �صيف  �لعميد 

يف  و�ملنافذ  �لأمن  �صوؤون  عام  مدير 

جائزة  ومنحه  �أب��وظ��ب��ي،  �صرطة 

»�ملوظف �ملثايل«..

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

ال�ساعدي: اجلهود املميزة تكلل بالنجاح والتكرمي 

نيلي  »بعد  الساعدي:  فيصل  أول  المساعد  قال 
جائزة »الموظف المثالي«، أحسست بالفرح والسرور 
لشرطة  العامة  بالقيادة  العمل  في  جهودي  ألن 
والوصول  والتكريم،  بالنجاح  تكلّلت  قد  أبوظبي 
الذي  للمنتسب  تمنح  التي  الجائزة  بهذه  الفوز  إلى 
ُيقدم أفضل الخدمات للمتعاملين مع شرطة أبوظبي، 
المزيد من  لبذل  لي  التميز حافز  بأن هذا  وَشعرت 

الجهد في العمل الشرطي واألمني«.
بالتوجيهات  الساعدي  أول  المساعد  وأشاد 
المستمرة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمنتسبي 
الشرطة نحو العمل والتميز واإلتقان في تقديم أرقى 
الخدمات على صعيد القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
وبالمتابعة الحثيثة لسموه الستمرار جهاز الشرطة 
درجات  بأرقى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
ُسلّم التميز، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة 
في هذا المجال. وتقّدم بأسمى آيات الشكر والتقدير 
إلى سموه لدعمه جائزة »الموظف المثالي«، واهتمامه 
بمنتسبي شرطة أبوظبي ليسهموا في تحقيق أهداف 
العامة لشرطة أبوظبي  الخطة اإلستراتيجية للقيادة 
في خدمة دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها 

الوفي.
مدير  العامري  بوظفيرة  سيف  العميد  وشكر 
والعقيد خميس مصبح  والمنافذ  األمن  عام شؤون 
والمطارات«  المنافذ  أمن  إدارة »شرطة  مدير  المرر 
اإلدارة  لمنتسبي  دعمهما  على  أبوظبي  شرطة  في 
للترشح والفوز بجائزة »الموظف المثالي« وغيرها 

من الجوائز الشرطية.
واستحق  به  قام  الذي  اإلبداعي  العمل  أن  وذكر 
القيام  هو  المثالي«  »الموظف  بجائزة  الفوز  عليه 
بجميع األعمال الموكلة إليه من ضمن أو من خارج 
والتي  الرسمي،  الدوام  وخارج  اختصاصه، وخالل 
والتي تدخل  اإلدارة،  المسؤولون عنه في  بها  كلّفه 

في مصلحة العمل الشرطي واألمني، 
بجائزة  الفوز  بعد  كبيرة  التحديات  أن  وأوضح 
العمل  من  المزيد  وتتطلب  المثالي«،  »الموظف 
التميز  هذا  ألن  واإلبداع  التميز  مسيرة  الستمرار 
الجهد  من  المزيد  يوجب  بل  المطاف،  نهاية  يعد  ال 

والمثابرة الطويلة للمحافظة عليه.
وأضاف: أن الطموح موجود لنيل جائزة »الموظف 
الميداليات  إلى  باإلضافة  أخرى،،  مرة  المثالي« 
أنني  علماً  المختلفة،  الشرطية  والجوائز  واألوسمة 
وزير  »سمو  جائزة  من  الثالثة  الدورة  في  ُفزت 
الداخلية للتميز« – فئة أمن المنافذ، كما شاركت في 
الحكومي  لألداء  أبوظبي  الثالثة من »جائزة  الدورة 

المتميز«.
وأشار إلى أنه يعمل بإدارة »شرطة أمن المنافذ 
والمطارات«، ويقوم بتنفيذ األعمال الموكلة إليه وكافة 
مهمات وواجبات وظيفته، والمتمثلة في مراقبة تنفيذ 
الشكلة«،  »خطم  منفذ  في  العمليات  وحدة  مهمات 
ومتابعة صيانة كاميرات المراقبة التابعة لإلدارة في 
مدينة العين، ومتابعة العديد من المبادرات التي كلفته 
بها اإلدارة، وإلى أنه عضو في فريقي الجودة والبيئة 

والصحة والسالمة المهنية باإلدارة.
برأيه  المثالي«  »الموظف  مواصفات  أن  ورأى 
تتمثل في الجهد واالجتهاد والمثابرة لتقديم أفضل 
العمل،  وحب  الشرطة،  مع  للمتعاملين  الخدمات 

وتقديم المساعدة لجميع الزمالء في الشرطة.
وتوّجه المساعد أول فيصل الساعدي إلى زمالئه 
وفي  عموماً  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في 
خصوصاً  والمطارات«  المنافذ  أمن  »شرطة  إدارة 
قائالً: »أدعو زمالئي إلى إبقاء التميز ُنصب أعينهم، 
العامة  القيادة  تبقى  لكي  النتائج  أفضل  وتحقيق 
لشرطة أبوظبي متميزة كما كانت دوماً، وأتمنى أن 
المثالي  »الموظف  الحصول على جائزة  يوفقوا في 

في دوراتها المقبلة«.

 العميد العامري مع عدد من املنتسبني املكرَّمني

املساعد أول فيصل الساعدي
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أوضح النقيب الدكتور أحمد الغول رئيس قسم 
»العيادات الخارجية« أن القسم يتكون من الفروع 
يشمل:  والذي  الخارجية،  العيادات  فرع  التالية: 
إدارة »ق  أبوظبي وعيادة  الشرطة في  كلية  عيادة 
والحضانة  العاصمة  شرطة  مديرية  وعيادة   »7
وفرع  الضباط،  أطفال  باستقبال  المتخصصة 
كل  في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  عيادات 
من الوثبة والوثبة الجديدة ومركز أحداث المفرق، 
وفرع عيادات المنطقة الغربية في طريف. وأضاف: 
أن القسم ومن خالل طاقمه الطبي والفني واإلداري 
يقوم باإلشراف على جميع الفروع والعيادات التي 

تنضوي تحته، ويعمل فيه 87 منتسباً.

فر�ع

وعن الخدمات العالجية, قال: إنه تتم العناية الطبية 
العسكرية  الدورات  ومنتسبي  المرشحين  بالطلبة 
طبيب  يتواجد  حيث  بأبوظبي،  الشرطة  كلية  في 
عام بشكل دائم، وطبيب أسنان على مدار األسبوع، 
أسنان  وعيادة  وصيدلية  الطبيعي  للعالج  وعيادة 
مجهزة بكل األدوات والمواد الالزمة، باإلضافة إلى 
إجراء دورات تدريبية خاصة باإلسعاف واإلنعاش 

واإلصابات الناتجة عن التدريب.

ومجمع  القسم  ببن  تنسيقاً  هناك  أن  وأضاف: 
زائرين  أطباء  لتوفير  التخصصية  الشرطة  عيادات 
في الفروع التابعة للقسم، باإلضافة إلى التنسيق مع 
مستشفيات إمارة أبوظبي لتحويل الحاالت الصحية 

التي تحتاج إلى عناية متقدمة أو جراحة.
العقابية  المؤسسات  عيادات  أن  إلى  وأشار 
ونزيالت  نزالء  إلى  الخدمات  تقدم  واإلصالحية 
بالطب  خاصة  عيادة  توفير  مع  المؤسسات،  هذه 
والمخبرية  الطبية  الفحوصات  وكافة  النفسي 
فور  الفحوصات  هذه  إجراء  يتم  إذ  لهم،  واألشعة 
دخول النزيل تفادياً لتفشي األمراض المعدية، ويتم 
التعامل مع كل حالة صحية عند اكتشافها بتحويلها 
»إدارة  مع  بالتنسيق  المعنية  المستشفيات  إلى 

المؤسسات العقابية واإلصالحية«.
وذكر أنه بالنسبة إلى المنطقة الغربية، فإنه يتم 
المقدمة  المعتادة  العالجية  الخدمات  إلى  باإلضافة 
وللموقوفين،  أُسرهم  وأفراد  الشرطة  لمنتسبي 
توفير تغطية لميادين الرماية والمهرجانات الشعبية 
أطباء  إسعاف مع طاقمها من  توفير سيارات  عبر 

وممرضين وُمسعفين.
والمستقبلية  الحالية  التطويرية  الخطوات  وعن 
في القسم، أجاب: أن القسم يقوم بتجهيز التوسعة 

الجديدة لعيادة الوثبة، حيث تم إنشاء عيادة جديدة 
تحت  تُجرى  التي  البسيطة  الصغرى  للجراحات 
بانوراما  لتصوير  وغرفة  الموضعي،  التخدير 
النساء،  من  للنزيالت  مستقلة  وعيادة  لألسنان، 
وأحدث  بأفضل  مجهزة  طبية  مراقبة  وغرف 
الجراحية،  األدوات  لتعقيم  خاص  وقسم  المعدات، 
بكافة  األمراض  وعالج  الستقبال  خاصة  غرف  و 

التخصصات الطبية.
على  للحصول  يسعى  القسم  أن  وأضاف: 
على  ويعمل  اآليزو«،   « العالمية  الجودة  شهادة 
إضافة مختبر لعيادة الوثبة، وافتتاح عيادة خاصة 
بالموقوفين في دار القضاء بأبوظبي قريباً، وتزويد 
بانوراما  لتصوير  بغرفة  الشرطة  كلية  عيادة 
الجراحية،  األدوات  لتعقيم  خاص  وقسم  لألسنان 
وزيادة عدد سيارات اإلسعاف وعدد الفريق الطبي 
من أطباء وممرضين وُمسعفين في ميادين الرماية 

وعيادة الوثبة.
وأكد إن جميع اإلجراءات الطبية في القسم تستند 
إلى رؤية واستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لتطبيق أفضل الممارسات السريرية المعتمدة عالمياً 
في المستشفيات والمراكز الصحية انطالقاً من أن 
العنصر البشري هو الركيزة األساسية ألي مجتمع.

»العيادات اخلارجية« يف »اخلدمات الطبية«

الغول: نحر�س على تطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية

و�لوحد�ت  و�لفروع  �لأق�صام  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  جمتمع   « يتابع 

»باإد�رة �خلدمات �لطبية« يف �صرطة �أبوظبي، وز�ر ق�صم » �لعياد�ت �خلارجية« 

و�أفر�د  �ل�صرطة  ملنت�صبي  �لتي يقدمها  �لعالجية  بهدف �لطالع على �خلدمات 

�أُ�صرهم، بالإ�صافة �إىل نزلء �ملوؤ�ص�صات �لعقابية و�لإ�صالحية.

لقاء: فوزي ق�صطة النقيب أحمد الغول

خريطة طريق
ألجيالنا المقبلة

رشيك اسرتاتيجي

Ya a r a b i . s e a r c h

@ y a a r a b i _ s e a r c h
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زعماء العالم ُيعدون قلة في األغلب، ولكل منهم ما 
يميزه عن اآلخر. يعرف المرء ذلك من خالل قراءة 
مسيراتهم االجتماعية والسياسية، وما تحتويه من 
انعطافات لها تأثيرات جذرية على أكثر من مستوى 
وصعيد. والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان ُيعُد أحد هؤالء الزعماء الكبار.

منا  كم  لكن  والزعماء،  الزعامة  عن  هنا  نتحدث 
يدرك الفرق بين الزعيم والرئيس؟ 

هنالك فرق كبير ال شك بين أن يكون الشخص 
زعيماً وطنياً وقومياً في بعض الحاالت، وأن يكون 
رئيساً لدولة، فكل رئيس ليس بالضرورة أن يكون 
أو  رئيساً  يكون  أن  يمكنه  زعيم  كل  بينما  زعيماً، 
شاء،  إن  معاً  الدورين  بين  الجمع  ويمكنه  زعيماً، 

واألمثلة على ذلك كثيرة.
الزعيم في تعريفه المبسط هو القائد االجتماعي 
أهمها:  مقومات  مجموعة  يمتلك  الذي  الشعبي   -
التأثير،  وقوة  الشخصية«،  قوة  »الكاريزما- 
وَملََكة اإلقناع بالفكرة التي يريدها، والمقدرة على 
كما  اإلنسانية،  الحاجات  وتحسس  االستشراف 
واحترامه  عليه،  الشعبي  التوافق  بإجماع  يحظى 
تبدو معها  والتي  المحبة،  إلى درجة  به  واإلعجاب 
قراراته الكبيرة متطابقة مع الحد األعلى لطموحات 

شعبه وأمته. 
وهو الذي يشكل مع شعبه »وحدة حال« يصعب 
معها على المراقب التفريق بينه كشخص فرد وبين 
فيه شعبه  رأيت  إليه  نظرت  ما  إذا  بحيث  الشعب، 

نظرت  ما  وإذا  وملمح،  معنى  من  أكثر  في  وأمته 
داً فيهم رمزاً  إلى أبناء الشعب أو األمة رأيته ُمجسِّ
جلياً، وقد تعدى الوجدان إلى مكانة سامية تكتسب 

التبجيل بمرور الوقت.
بهذا المعنى، الزعيم ال يعود رئيساً يدير شؤون 
البالد، إنما يتعدى »المهنة« النمطية إلى القدرة على 
ومراٍم  قومية  آفاق  إلى  وقيادته  الشعب  »تحريك« 

صعبة، غالباً ما يكتب له فيها النجاح.
والزعيم يتجاوز الجغرافيا المحلية ليصبح ظاهرة 
سياسية عبر وطنية متفردة تعم جغرافيات أوسع 
كهذا  وعامل  بعيدة،  تكون  وقد  الجوار  في  قريبة 
لمكانته محلياً وسط  ليس فقط  داعماً  يعد عنصراً 
وإنسانياً  قومياً  المكانة  تلك  من  ُترسخ  بل  شعبه، 

على مستوى اإلقليم والعالم.
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
قيادة شعبه  في  نجح  عربياً  زعيماً  كان  نهيان  آل 
إلى دولة اتحادية، وأحدث تنمية  وأوصله سياسياً 
وامتلك  قياسي وإمكانيات معقولة،  الفتة في وقت 
بإنجازاته صيتاً ذائعاً في محيطه العربي واإلقليمي، 
مما أّهله ليكون في سجل الزعماء القوميين األكثر 

ُقرباً إلى شعبه وأمته.
عرب  فيهم  زمان،  أي  في  قلتهم  على  والزعماء 
الزعماء  المعاصر، ومن بين هؤالء  التاريخ  خلّدهم 
آل سعود  الناصر، عبدالعزيز  الراحلون جمال عبد 

وغيرهما..
االجتماعية  واألهداف  التفاصيل  اختالف  ورغم 

 زعيم ا�ستثنائي 

حممد ح�صن احلربي

كاتب وإعالمي

له  المغفور  يبرز  الزعماء،  هؤالء  بين  والسياسية 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من 
بينهم بميزة يكاد ينفرد بها، وقد غاب هذا الجانب 
معرفة  لعدم  إما  العربي  قبل  الغربي  اإلعالم  عن 
قامت  التي  االتحادية  والتجربة  بالشخصية  جيدة 
الماضي في جزء مهم  القرن  بداية سبعينيات  في 

من العالم، وإما لعدم خبرة واهتمام.
إذ لطالما  أما »التحامل« فقد نتفهمه ونستبعده، 
في  واالنحياز  الموضوعية  بين  اإلعالم  تأرجح 
للمجتمعات  اليومي  الجزئي  للتاريخ  تشكيله 
تاريخ  من  هنالك  ليس  حال،  أي  وعلى  البشرية. 
شامل ومكتمل كل االكتمال، ويعلم المؤرخون ذلك 

على اختالف مدارسهم.
ترى ما تلك الميزة التي امتلكها المغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وافتقر 

إليها عدد من الزعماء اآلخرين عرباً وأجانب؟
زعماء  بين  المقارنة  يريد  ال  أوالً  المقال  هذا 
العرب أو العالم بعضهم بعضاً، ويبتعد عن محاولة 
الفعلية  قيمتهم  الحط من  أو  االنتقاص من شأنهم 
والرمزية، بل يأتي انطالقاً مما نقله التاريخ عنهم، 
طموحات  حققوا  ألنهم  احتراماً  ُقبعاتنا  لهم  نرفع 
الزعيم  يعرف  من  ثمة  وهل  وتطلّعاتها،  شعوبهم 

أكثر من شعبه الذي خرج من نسيجه؟
الزعماء القدامى والجدد، هؤالء الذين سادوا ثم 
غابوا، أو زعماء الزمن الحاضر أو الذين سيأتون، 
كل واحد منهم كانت لديه بالضرورة رؤية وبرنامج 

عمل، أو ما اصطلح على تسميته في علم السياسة 
المعاصر »األجندة السياسية«.

وهذا أمر ال يختلف عليه اثنان، و لكن هنالك من 
الزعماء من أتى ليجد نواة دولة ومؤسسات رسمية 
جاهزة يمكن تفعيل العمل فيها، وتسيّر من خاللها 
القائد،  مهمة  يسهل  مما  والعباد،  البالد  شؤون 
عندما  غاندي  فالزعيم  كثيرة:  ذلك  على  واألمثلة 
جاء إلى الهند عام 1915 »قادماً من جنوب أفريقيا«، 
 ،1947 عام  الهند  من  المستعمرين  اإلنجليز  وطرد 
البالد.  شؤون  خاللها  من  سيَّر  مؤسسات  وجد 
سجنه،  من  تحرر  عندما  منديال  نيلسون  والزعيم 
وانتخبه شعبه عام 1994 ليكون على رأسهم وينهي 
جنوب  في  »األبارتيد«  العنصري  الفصل  سياسة 
أسسها  قد  كان  جاهزة  مؤسسات  وجد  أفريقيا، 

اإلنجليز من قبل. 
ورفاقه  قام  حينما  الناصر  عبد  جمال  والزعيم 
مضاد  سياسي  بمشروع   1952 يوليو   23 بثورة 
جاهزة  مؤسسات  وجد  مصر،  في  القائم  للوضع 
بل  الجمهورية.   - مصر  شؤون  خاللها  من  سيّر 
كان هو نفسه من المؤسسة العسكرية التي شكلت 
فرنسا،  وفي  الشعبي.  االلتفاف  عماد  بعد  ما  في 
لويس  الملك  على  الفرنسي  الشعب  انتفض  حينما 
السادس عشر عام 1789، وامتدت ثورته حتى 1799، 
ليأتي الحقاً الجنرال شارل ديغول عام 1940 ليرسخ 
حكم الدولة المدنية الحديثة، وجد أيضاً مؤسسات 
العهدان  خلفها  وانتظام  بدقة  تعمل  فاعلة  رسمية 

الملكي والجمهوري من قبل.
وفي حالة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
لم يكن هناك شيء من هذا  نهيان،  آل  بن سلطان 
موجوداً ال في أبوظبي وال في غيرها من اإلمارات 
بالمعنى  مؤسسات  هنالك  تكن  لم  األخرى  السبع 
الحديث للكلمة تشكل فيما بينها هيكل دولة للبناء 
يتعد  لم  موجوداً  كان  ما  كل  بل  وتطويره،  عليه 
للشأن  إداري  مكتب  بمثابة  »وهو  الحاكم  ديوان 
العام«، باإلضافة إلى نواة صغيرة لوحدة شرطيَّة 
الداخلي ومراكز حدودية  األمن  بمهمة حفظ  تقوم 

لمراقبة مداخل المدينة ومخارجها.
زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  مهمة 
مما  أصعب  وبال شك  كانت  نهيان  آل  سلطان  بن 
لحظتنا  في  إليها  نظرنا  لو  ما  في  تخيله  باإلمكان 
الحاضرة، أي لو عدنا بالتاريخ إلى توليه الحكم في 
إمارة أبوظبي عام 1966، وبعدها بخمس سنوات أي 
أي  االتحاد،  دولة  أسس   1971 عام  ديسمبر   2 في 
ما قبل اثنين أربعين عاماً من اآلن، وتولى رئاسة 
وفاته  تاريخ   2004 عام  نوفمبر  شهر  إلى  الدولة 
»رحمه الله«. هذا المعطى بتقديري هو الذي يشكل 
تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  زعامة  في  استثناًء 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لشعبه وأمته في 
دولة اتحادية ُتعد نموذجاً ناجحاً، وتجربة ال تزال 
مستمرة في التطوير بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 

خير خلف لخير سلف.   
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مالمحه  يغشي  وحزن  شاردة،  نظراته  كانت 
الطفولية، مسحوباً من يده الصغيرة نحو الساللم 
التي تؤدي إلى خشبة المسرح التي اعتالها لفترة 
المرأة  تلك  انتظاره،  في  مربيته  ليجد  وجيزة، 
لكن  غير،  ال  رزق  مورد  سوى  تعتبره  ال  التي 
عينيه ظلّتا ُمعلقتين بألم مع طفل ثاٍن صعد قبله 
بدقائق، وعند نزول الطفل الثاني وجد والده 
في انتظاره منتشياً فخوراً به وهو الذي 
شارك بأغنية في المسابقة، واستقبله 
الهواء  في  به  طارتا  بذراعين 
والدته  شفتا  تمطره  أن  قبل 
حصل  كأنه  بالُقبالت 
األول  المركز  على 

في صفه.

فقد شعر  األول،  الطفل  الصغير  أما صاحبنا 
يعانقه  أب  الرأس ال  ينزل مطأطأ  بالنقص وهو 
وال أم تحتفي به.. بل وجد مربية في انتظاره تهز 
رأسها يميناً ويساراً محاولة أن تشاركه لحظات 
غريبة عنها، وهي التي لم تفهم شيئاً مما شارك 
به هذا الطفل وال ما قيل له من ُمنّظم االحتفال .

حدث هذا وأنا أصحب ابني إلى أحد المتنزهات، 
يشارك  لألطفال،  ترفيهياً  مهرجاناً  لمحت  حيث 
الزوار بأغنيات ورقصات وأسئلة تنشيطية  فيه 
هادفة، وذلك في لفتة رائعة من مسؤولي المتنّزه، 
المشاركة  فرصة  واألطفال  لألهالي  أتاحت 
والتعّرف على أشخاص من جنسيات أخرى في 

جو مليئ بالمفاجآت والبرامج المفيدة. 
أثار  تلك،  الطفولي  الفرح  معالم  كل  وسط 
عيناه  كانت  وما  الصغير،  صاحبنا  انتباهي 
تقوالنه من وجع وحرمان لحب وجب غمره به، 

وهو الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره. 
يتغيب  حين  يتكرر كثيراً  المشهد  هذا 
الطفل  رعاية  تاركين  األهل، 

التواجد  ضرورة  ُمهملين  أو  ُمتناسين  للمربية، 
معه، ومشاركته نشاطاته داخل المنزل وخارجه.

هذه الظاهرة تتزايد بوتيرة مخيفة في المجتمع، 
حتى باتت المربية تشغل الحيز األكبر في حياة 
عالقته  من  أقوى  بها  عالقته  لتصبح  الطفل, 
بوالدته وبقية أسرته، والمثير أن غالبية الخادمات 
أجنبيات بلغات وعادات وتقاليد وهويات وثقافات 

وديانات مختلفة.
قد ال ينتبه اآلباء »المنشغلون« لهذه األمور، إال 
أن الفجوة التي تتكون بينهم وبين أبنائهم، والتي 
تكبر يوما ًبعد يوم ستوقظهم من ُسباتهم حين 
يكون قد فات األوان. ولن تجدي نفعاً محاوالت 
العالقة  تقوية  ألن  إليهم،  والتقرَّب  َصداقتهم 
أساسها المراحل األولى من عمرهم، حيث تتكون 

شخصيتهم وتنمو عاطفتهم في اتجاه الوالدين.

ُمربية تقوم مقام اأبوين!

حنان كنز الدين

أبوظبي
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ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــاش بوه ــ ــ ــ ــ ــ ــا ع ــ ــ ــ ــ ــ ــعب م ــ ــ ــ ــ ــ والش
ــدن ــ ــ ــ ــ ــ ــى م ــ ــ ــ ــ ــ ــي أحل ــ ــ ــ ــ ــ ــاح ف ــ ــ ــ ــ ــ مرت
ــــــــــــن ــــــــــــى الوج ــــــــــــة إل ــــــــــــن راس الخيم م
ــجن ــ ــ ــ ــ ــ ــي ش ــ ــ ــ ــ ــ ــرد ف ــ ــ ــ ــ ــ ــر غ ــ ــ ــ ــ ــ والطي
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــن المح ــ ــ ــ ــ ــ ــي م ــ ــ ــ ــ ــ ــك رب ــ ــ ــ ــ ــ يحمي
ونحــــــــــــن دار  يــــــــــــا  نحميــــــــــــك 
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــارات أفرح ــ ــ ــ ــ ــ ــبع اإلم ــ ــ ــ ــ ــ ــا س ــ ــ ــ ــ ــ ي
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــى وط ــ ــ ــ ــ ــ ــن أحل ــ ــ ــ ــ ــ ــذا الوط ــ ــ ــ ــ ــ ه
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــد وط ــ ــ ــ ــ ــ ــن فاق ــ ــ ــ ــ ــ ــن لم ــ ــ ــ ــ ــ موط

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــم مريف ــ ــ ــ ــ ــ ــي يديه ــ ــ ــ ــ ــ ــّوك ل ــ ــ ــ ــ ــ رب
وخليفــــــــــــة زايــــــــــــد  الشــــــــــــيخ 
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــوس الضعيف ــ ــ ــ ــ ــ ــى النف ــ ــ ــ ــ ــ ــٍم عل ــ ــ ــ ــ ــ رغ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــة تريف ــ ــ ــ ــ ــ ــي عيش ــ ــ ــ ــ ــ ــوه ف ــ ــ ــ ــ ــ خل
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــتاه ومصيف ــ ــ ــ ــ ــ ــي مش ــ ــ ــ ــ ــ ــاح ف ــ ــ ــ ــ ــ مرت
ومنيفــــــــــــة مخضــــــــــــرة  أشــــــــــــجار 
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــر وليف ــ ــ ــ ــ ــ ــجر يزق ــ ــ ــ ــ ــ ــوق الش ــ ــ ــ ــ ــ ف
وأصحــــــــــــاب األفــــــــــــكار الســــــــــــخيفة
ــيفه ــ ــ ــ ــ ــ ــه وس ــ ــ ــ ــ ــ ــن درع ــ ــ ــ ــ ــ ــذا الوط ــ ــ ــ ــ ــ ه
خليفــــــــــــة مســــــــــــيرتنا  بقايــــــــــــد 
لــــــــــــي يســــــــــــكنه يزيــــــــــــد كيفــــــــــــه
العفيفــــــــــــة اإلمــــــــــــارات  هــــــــــــاذي 
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اإلدارة  مــن  ــد  وف زار 
واملهام  للحراسات  العامة 
اخلـــاصـــة فـــي شــرطــة 
النقيب  برئاسة  أبوظبي 
الشيباني  علي  يــوســف 
مدير فرع العالقات العامة 
واإلعالم في اإلدارة العامة 
احلمادي  طارق  اإلعالمي 
صحته  على  لالطمئنان 
تعرض  الذي  احلادث  بعد 
له، ومتنى الوفد له الشفاء 
عمله  إلى  والعودة  العاجل 

قريباً. 

وشؤون  اإلقامة  عام  مدير  نائب  اخلوري  إسماعيل  يوسف  العقيد  كرَّم 
واملدنيني  واألفــراد  الضباط  وصف  الضباط  من  عدداً  أبوظبي  في  األجانب 

والعنصر النسائي تقديراً جلهودهم املتميزة في العمل.

كرَّم العقيد الركن عبد العزيز الهاجري قائد قوات األمن اخلاصة في وزارة 
الداخلية اللواء متقاعد علي عبدالله الشحي القائد السابق لقوات األمن اخلاصة 
تقديراً جلهوده املخلصة خالل فترة عمله، وذلك بحضور نائب القائد وعدد من 

مديري اإلدارات والوحدات األمنية واألقسام.

البشرية في  املوارد  الدكتور علي محمد بن درويش مدير عام  العميد  قلّد 
اخلدمة  ميدالية  العاملني  أداء  تقييم  إدارة  موظفي  من  عدداً  الداخلية  وزارة 
والرائد  اإلدارة،  الزعابي مدير  العقيد خليفة محمد  املخلصة،  وذلك بحضور 
الدكتور حمد عبد احلميد  الفهيم، وشمل التقليد النقيب عمر عتيق الظاهري، 

واملساعد أول محمد حمدان العلكيم، والرقيب خلود محمد الشحي.

اجلنائية  للشرطة  العامة  اإلدارة  من  القيشي  سعيد  راشد  العقيد  حصل 
االحتادية في وز ارة الداخلية على درجة املاجستير في العدالة اجلنائية بتقدير 
مرحلة  في  الشرطة  رجل  »سلطات  بعنوان:  املقارنة  دراسته  عن  جداً«  »جيد 

االستدالالت«.

بإدارة »شرطة  العاملون  يهنئ 
أمن املنافذ واملطارات« في شرطة 
عبدالله  أول  املساعد  أبوظبي، 
سعيد املظربي الشحي بترقيته إلى 
وسام  ومنحه  أول  مساعد  رتبة 
»التعاون األمني«، متمنني له مزيداً 

من التقدم والنجاح.

العفيفي  حسن  زايد  الرائد  احتفل 
املوارد  عام  مدير  سعادة  مكتب  من 
بعيد  أبوظبي  شرطة  في  البشرية 
مبارك،  محمد.  البنه  الثاني  امليالد 

وعمرٌ مديدٌ بإذن الله تعالى.
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نائب  الكتبي  عبيد  الركن  اللواء  معالي  شارك 
القائد العام لشرطة أبوظبي في ماراثون مدينة زايد 

الرياضية، والذي جرى لمسافة 10 كيلومترات.
العمل  لصالح  الماراثون  نجاح  معاليه  وأكد 
مثنياً  الخاصة،  الرعاية  مراكز  خصوصاً  الخيري 
على التنظيم المتميز للحدث، والفتاً إلى أن السباق 
دعم  في  للمشاركة  للجميع  مفتوحة  دعوة  يمثل 

األعمال الخيرية واإلنسانية.
في  الفّعالة  المشاركة  أهمية  على  معاليه  وشدَّد 
بها  نباهي  التي  الرياضية  المنافسة  روح  صنع 
الدول، مثمناً الدور الذي تجسده الدولة في توفير 
بيئة رياضية تساعد على ممارسة الرياضة بشكل 
على  وُمثنياً  الركض بشكل خاص،  عام، وسباقات 

النجاح الفني والتنظيمي للماراثون.
ورأى معاليه أن الرياضة مفتاح الصحة السليمة 
وجود  إلى  مشيراً  العقول،  وتقدم  نجاح  وسر 
أكثر  ومشاركة  الجنسيات،  جميع  من  متسابقين 
العمرية والنوعية  الفئات  500 متسابق من كل  من 
بينهم أسر شاركت بكامل أفرادها في السباق وهو 
دليل نجاح هدف الماراثون في تعزيز الوعي بالعمل 

الخيري. 
عبيد  الركن  اللواء  معالي  َتسلّم  ثانية،  جهة  من 
عليه  حصلت  الذي  الثالث  المركز  كأس  الكتبي 
التنس  بطولة  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 

الشاطئية، والتي أقيمت في أبوظبي.
مهنئاً  الفوز،  لهذا  تقديره  عن  معاليه  وأعرب 
على  والتنظيمي  الفني  والطاقم  الفريق  أعضاء 
المركز  وعلى  البطولة،  في  المتميزة  مشاركتهم 

المتقدم لشرطة أبوظبي في هذه البطولة.

لفريق  تحقق  الذي  الفوز  أن  إلى  معاليه  وأشار 
الشرطة بين 80 العباً والعبة شاركوا في البطولة 
الجهات  من  لعدد  وممثلين  الجنسيات،  جميع  من 
في  الصدارة  مراكز  لتحقيق  بداية  هو  والشركات 

هذه اللعبة التي تحظى بقبول وشعبية واسعين.
العقيد  من:  كل  من  الكأس  معاليه  وتسلّم 
عبدالحكيم السويدي مدير إدارة »شؤون القضايا«، 
والرائد محمد حسين خوري رئيس لجنة الرياضة 
شرطة  في  الشرطية  للعمليات  العامة  باإلدارة 
أبوظبي، بحضور عدد من الضباط. إلى ذلك، أعلنت 

»جمعية اإلمارات للقوس والسهم« عن خطة لنشر 
ثقافة اللعبة في جميع أندية ومراكز الدولة، وتكثيف 
اللقاءات والندوات التي من شأنها توسيع ممارسة 

اللعبة محلياً، ومن ثم االنتشار إقليمياً ودولياً.
معالي  برئاسة  اجتماعاً  عقدت  الجمعية  وكانت 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الكتبي  الركن  اللواء 
اإلمارات للقوس والسهم، بحضور كامل األعضاء، 
واالحتياجات  واألولويات  الميزانية  وناقشت 
المستقبلية، واختيار رئيس للجنة الفنية، ومتابعة ما 

تتطلبه المرحلة المقبلة.

ُتوجت إدارة »مدارس الشرطة« في شرطة 
شرطة  بطولة   في  األول  باملركز  أبوظبي  
أبوظبي للرماية باملسدس، وحلَّت إدارة »تقنية 
الثاني،  املركز  في  واالتصاالت«  املعلومات 
والدوريات،  ــرور  امل مديرية  ثالثاً  ــاءت  وج
وذلك خالل افتتاح برنامج النشاط الرياضي 

للموسم الرياضي 2014.
الرياضي  النشاط  قسم  البطولة  م  نظَّ
في  األداء«  وتطوير  »االستراتيجية  بــإدارة 
شرطة أبوظبي، وأقيمت بنادي ضباط شرطة 
 16 مثلوا  80 ضابطاً  فيها  وتنافس  أبوظبي، 

إدارة.
دملوج  بن  حميد  محمد  العقيد  وافتتح 
وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير  الظاهري 
األداء أولى بطوالت الدرع للموسم الرياضي 
الرماية باملسدس  2014، واملتمثلة في بطولة 
للضباط، بحضور ومشاركة عدد من الضباط.

الكتبي ي�سارك يف »ماراثون مدينة زايد اخلريي«

»مدار�س �سرطة اأبوظبي« بطلة الرماية بامل�سد�س
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أو  الزمان  الواقع في مدن  أقدامنا عبر  أو نتجول على  الخيال  أذهاننا عبر  حينما نجول في 
قل في قرى البساطة وبياض القلوب، ونرى ما خلّده آباؤنا وأجدادنا من أثر جميل على الحياة 
والناس، ُنقّر ونعترف بعظمتهم ونشعر بأهمية وجودهم بيننا، بل إننا ندرك ِعظم مشاعر الفقد 
نحوهم. أجل، فإّني إلى اليوم أتذكر تلك البيوت الطينية التي يسكنها الناس هانئين، ويضمرون 
الخير والمحبة لبعضهم البعض، ال تشغلهم هموم الدنيا الفانية، وال نراهم يجعلون من مظاهر الدنيا 
أكبر هّمهم وال مبلغ علمهم، فهم إن توفرت لديهم ولدى عيالهم لقمة عيش بسيطة؛ عاشوا قانعين 

وناموا قريري العين.
أين تلك المشاعر التي كانت سائدة بين الناس في ذلك الزمن الجميل؟ أين قيم الرحمة والتآزر 
واإليثار والكرم والسخاء التي ال تنفك حاضرة في كل أنشطة الحياة؟ لقد افتقدنا اليوم تلك المشاعر 
النظيفة، وال نقول إنها انقرضت لكنها تدنَّت إلى مستويات منخفضة جداً، ربما طغيان البعد المادي 

واالستهالكي المعاصر على حياتنا االجتماعية أفقدها الكثير من ألِقها ورونقها األصيل.
آه يا جدتي »شيخة الخطيبي« كم أحّن إلى تلك الجلسات الطيبة الحانية، التي ال أود أن تنتهي طمعاً 
البر والبحر والجبل، وعن  في سماع مزيد من القصص القديمة عن الناس ورحالتهم األسطورية في 
حكاية تلك المرأة التي تحّولت إلى فرس أحمر جامح ولم يسعفك العمر لتكملي نهايتها، وأنت يا خالي 
الكبير »عبيد« الذي تركتني في حيرة من أمري عندما قضيت ما يقارب الخمس سنوات تحكي لي عن قصة 
»الرجل الصالح واللصوص األربعة«، والتي لم أسعد بخاتمتها ألن الموت كان أقرب، وأنت يا »سيفان« يا 
بائع الكاكاو المتجول، فلك في قلبي ذكريات طفٍل كان سعيداً بشراء الكاكاو من »كارتونتك« التي تحملها 
فوق رأسك، فأنت لم تكن بائعاً وحسب بل كنت مربياً حنوناً، ال ترتضي المساس بقيم الرجولة وال الكياسة 
أبداً، كنت تنهر وتوجه األطفال نحو األخالق الطيبة الكريمة، كما ال يمكنني أن أنساِك يا جارتنا صاحبة القلب 
الكبير »شيخة درويش«، فنحن عندما نراك نتسابق لمصافحتك رغم ما تحملين من »كاريزما« الهيبة والوقار، 
فلك جاذبية ما تجذبنا نحوك، وال أعلم إلى اليوم ِسّرها، إال أنني افتقدتك وافتقدت تلك الحارات القديمة والناس 

والبحر والجبل وأحالم الطفولة.
فما أروعك أيها الزمن الجميل!!

�أحالم �لطفولة

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com

JJ & SONS JEWELLERS      - Sharjah      - Central Gold Souk - 06 5726154

RAJ DILIP JEWELLERS LLC - Sharjah      - Central Gold Souk - 050 5192210
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والشارقة ودملا
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