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يحظى نزلء امل�ؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

النزلء  تخ�ص  التي  الر�صيدة  البالد  قيادة  جانب  من  كرمية  برعاية  واأُ�صرهم 

خالل املنا�صبات الدينية وال�طنية مبكرمات �صامية تن�ص على العف� عما تبقى من 

حمك�مياتهم، وت�صديد ما يت�جب عليهم من مدي�نيات اأو ر�ص�م اأو غرامات، وت�فري 

العقابية  امل�ؤ�ص�صات  يف  وج�دهم  اأثناء  لهم  والتاأهيل  والتدريب  التعليم  جمالت 

والإ�صالحية، وفر�ص العمل بعد خروجهم منها، بالإ�صافة اإىل تقدمي امل�صاعدات 

لأ�صرهم لتاأمني عي�ص كرمي لها اأثناء ق�صاء معيل الأ�صرة فرتة حمك�ميته.

والتزامًا بالرعاية الكرمية من ِقبل قيادة البالد الر�صيدة، وبت�جيهات ومتابعة 

وزير  ال���زراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صم�  الفريق  من 

يف  والإ�صالحية  العقابية  امل�ؤ�ص�صات  خالل  من  الداخلية  وزارة  تق�م  الداخلية، 

للنزلء  امل�صاعدات  بتقدمي  الفرج«  »�صندوق  خالل  ومن  الدولة  اإم��ارات  خمتلف 

واأُ�صرهم، ولطاملا اأ�صهمت ال�زارة ولتزال يف الإفراج عن الكثري من النزلء، وت�صديد 

مع عدد  بالتعاون  وذلك  لهم،  وتاأمني فر�ص عمل  املالية،  والتزاماتهم  مدي�نياتهم 

من »اأهل اخلري« من امل�ؤ�ص�صات احلك�مية واخلا�صة ومن اأفراد املجتمع، بحيث يبداأ 

النزلء املفرج عنهم حياة جديدة وكرمية، ويعمل�ن على بناء م�صتقبٍل اأف�صل لهم 

ولأُ�صرهم وجمتمعهم.

وواجب الأ�صرة وخمتلف فئات وم�ؤ�ص�صات املجتمع ه� ا�صتمرار التعاون مع اجلهات 

ال�صرطية املعنية يف ما يعرف ب� »الرعاية الالحقة«، والتي تهدف اإىل حماية النزلء 

املُفرج عنهم من ال�ق�ع جمدداً يف براثن رفاق ال�ص�ء و م�صتنقع اجلرائم، وذلك يك�ن 

با�صتمرار تقدمي الن�صح والإر�صاد لهم، واحلر�ص على التزامهم بالأنظمة والق�انني 

املعن�ية  امل�صاعدات  وتقدمي  احلميدة،  والتقاليد  والعادات  والأخ��الق  املعتمدة 

واملادية التي يحتاج�ن اإليها، لأن بناء الفرد ال�صالح اأو اإعادة بنائه هما م�ص�ؤولية 

ُلح الفرد واملجتمع ا�صتمرت الدولة  ُلح املجتمع، واإذا �صَ ُلح الفرد �صَ اجلميع، فاإذا �صَ

تنعم بالأمن والأمان.

نحو غد �أف�ضل
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حضر االحتفال معالي اللواء الركن عبيد الكتبي 
االحتفال،  راعي  أبوظبي  العام لشرطة  القائد  نائب 
وسعادة اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية 
أبوظبي رئيس لجنة تطوير  والخدمات في شرطة 
مدير  الشامسي  بطي  ثاني  والعقيد   ،»999« مجلة 
لجنة  عضو  أبوظبي  شرطة  في  التدريب«  »إدارة 
تطوير مجلة »999«، والمقدم عوض صالح الكندي 
رئيس تحرير مجلة »999«، وعدد من كبار ضباط 
وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وممثلي المؤسسات 

الراعية، وعدد من الشخصيات واإلعالميين. 

روح عظيمة 

وألقى معالي اللواء الركن الكتبي راعي االحتفال 
كلمة جاء فيها: ها هي مجلة »999« تجمعنا كعادتها 
كل عام.. وتحت رعاية وزارة الداخلية، لنحتفل معاً 

العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني«  »باليوم  وسوياً 
المتحدة، والذي بلغ الثاني واألربعين عاماً.. وحمل 
التي  العظيمة  الروح  تلك  االتحاد«،  »روح  شعار 
له  المغفور  المؤسس  الوالد  هو  عظيم  قائد  حملها 
آل نهيان  الشيخ زايد بن سلطان  تعالى  الله  بإذن 
وإخوانه اآلباء المؤسسون الذين بنوا دولة يعيش 
مواطنوها والمقيمون على أرضها الخيرة المعطاءة 
في نعم كثيرة من الوحدة واألمن واألمان والسالم 
على  الكبيرة  اإلنجازات  مسيرة  وقادوا  والرخاء، 
هذه  والعالمية  والعربية  المحلية  الُصعد  مختلف 
المسيرة العظيمة التي تتابعها قيادة البالد الرشيدة، 
وعلى رأسها خير خلف لخير سلف سيّدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، ولهذا اختارت مجلة »999« أن تتوج 
عنوان:  تحت  السنوي  كتابها  بإصدار  احتفالها 

»فخرنا خليفة«. نعم، فسموه فخرنا، وهو من حقق 
العربية  المحافل  الدولة والشعب في مختلف  فخر 

والدولية.
المباركة،  المناسبة  هذه  في  معاليه:  وأضاف 
لني سيّدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد  حمَّ
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
مجلة  تطوير  لجنة  وأعضاء  رئيس  إلى  تحياته 
»999«، وإلى كافة العاملين فيها تقديراً من سموه 
المجلة  تحويل  في  والناجحة  الكبيرة  لجهودهم 
متميزة  وثقافية  اجتماعية  إلى  وأمنية  من شرطية 
مضموناً وشكالً.وكانت لتوجيهات ومتابعة سموه 
المجلة وملحقها »مجتمع  األول في نجاح  الفضل 
الشرطة« في تحقيق رؤيتها »مفهوم جديد لعالقة 
للمجلة  دائم  متابع  فسموه  بالمجتمع«..  الشرطة 
وللخطوات التطويرية التي تشهدها، ووّجه سموه 

ت
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ومجلة  االنجليزية  باللغة   »999« مجلة  بإصدار 
أكبر  إلى  المجلة  إصدارات  لتصل  »أطفال999« 
عدد من الجمهور ومختلف الفئات والجنسيات في 

المجتمع.
وختم معاليه كلمته قائالً: »الشكر موصول إلى 
تؤكد مجدداً  والتي  لالحتفال،  الراعية  المؤسسات 
االستراتيجية مع مجلة »999«، وبالتالي  شراكتها 
مع وزارة الداخلية لما فيه خير الدولة والمجتمع، 
في  والتميز  النجاح  دوام   »999« لمجلة  ونتمنى 
التي  واألمنية  االجتماعية  الثقافة  رسالة  تحقيق 

تحملها إلى مختلف فئات المجتمع.

تطور نوعي 

رئيس  بدران  داوود  خليل  اللواء  سعادة  وأكد 
واالهتمام  الدعم  أن   »999« مجلة  تطوير  لجنة 
الكبيرين اللذين يوليهما الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية لمجلة »999«، كان لهما الدور األساس في 
تطور المجلة مضموناً وشكالً وانتشاراً، مشيراً إلى 
الشرطة«  »مجتمع  ملحق  بإصدار  وّجه  أن سموه 
الشرطة،  وأخبار  إنجازات  على  الضوء  ُيلقي  الذي 
»أطفال  ومجلة   »999« من  االنجليزية  والنسخة 
999«، وذلك بهدف إيصال رسالتها األمنية والثقافية 
مختلف  من  المجتمع  كل شرائح  إلى  واالجتماعية 

األعمار والجنسيات.
عمل  فريق  بجهود  بدران  اللواء  سعادة  وأشاد 
النوعي،  التطور  هذا  تحقيق  في  لدوره  المجلة 
والخاصة  الحكومية  بالمؤسسات  سعادته  وأشاد 
الكتاب  وإصدار  االحتفال  رعاية  في  أسهمت  التي 

السنوي.

تعاون م�شرتك 

رئيس  الكندي  صالح  عوض  المقدم  وأوضح 
من  بتوجيهات  المجلة  أن   »999« مجلة  تحرير 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة من 
سعادة اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية 
أبوظبي رئيس لجنة تطوير  والخدمات في شرطة 
سنوي  كتاب  إصدار  على  تحرص   ،»999« مجلة 
الدولة  في  تحققت  التي  اإلنجازات  أبرز  يتضمن 
العام  هذا  وحمل  الرشيدة،  البالد  قيادة  ظل  في 
عنوان »فخرنا خليفة«، مشيراً إلى أن هذا االحتفال 
من  وعدد  المجلة،  بين  مشترك  تعاون  ثمرة  هو 
إطار  في  وذلك  والخاصة،  الحكومية  المؤسسات 
سعي المجلة لتحقيق رؤيتها »مفهوم جديد لعالقة 

الشرطة بالمجتمع«.
مديرة  النيسر  تميمة  من  لكل  كلمات  وكانت 
»إدارة الفعاليات والمعارض« في »مؤسسة وطني 
مدير  الفالسي  بالهول  نيابة عن ضرار  اإلمارات« 
والدكتور  االستراتيجي،  الشريك  المؤسسة  عام 
»التوطين  إدارة  مدير  الحمادي  عبدالرحمن 
المميز،  الراعي  القابضة«  »أرابتك  في  والتطوير« 
»زينيت«  لساعات  العام  المدير  بشارة  وجورج 
فيها  أشادوا  الرئيسي،  الراعي  السويسرية 

باإلنجازات الكبيرة والمتعددة التي تشهدها الدولة 
التعاون  أهمية  وأكدوا  الرشيدة،  القيادة  ظل  في 
المشترك مع وزارة الداخلية ومجلة »999« في إطار 
المسؤولية االجتماعية للقطاعين العام والخاص في 

الدولة.

تكرمي 

سعادة  من  الكتبي  الركن  اللواء  معالي  وتسلَّم 
اللواء خليل بدران درعاً تقديرية من مجلة »999«، 
كما تسلَّم معاليه درعاً تقديرية من مؤسسة »وطني 

اإلمارات«، وكذلك قام معاليه يرافقه سعادة اللواء 
بدران، والمقدم الكندي بتكريم الرعاة.

الذكر  من  آيات  االحتفال  برنامج  وتضمن 
الحكيم تالها القارئ علي الحوسني، وكلمة لعريف 
لفيلم  وعرضاً  الكعبي،  سعود  اإلعالمي  االحتفال 
»إدارة  أعدته  الذي  الفالحي«،  الزعيم  »قصيدة 
اإلعالم األمني«، وأخرجه جمعة السهلي، كما قدَّم 
أغنيات  والضامي  الياسي  وحبيب  أريام،  الفنانون 
وطنية بالمناسبة، باإلضافة إلى عرض إلحدى فرق 

التراث الشعبي.

برعاية �لكتبي وح�ضور بدر�ن 

»999« ُتطلق كتاب »فخرنا خليفة« �حتفااًل باليوم �لوطني �لـ »42«

ال�زارة  عن  ت�صدر  التي  والأمنية  الجتماعية  الثقافة  جملة   »999« جملة  احتفلت  الداخلية،  وزارة  رعاية  حتت 

بالي�م ال�طني الثاين والأربعني لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة باإ�صدار كتابها ال�صن�ي الذي حمل هذا العام 

عن�ان »فخرنا خليفة«، وذلك يف فندق »ق�صر الإمارات« باأب�ظبي.

متابعة: با�صل ثريا
ت�صوير: حممد علي

اللواء الركن الكتبي يتسلَّم درعاً تقديرية من اللواء بدران 

اللواء الركن الكتبي، واللواء بدران، واملقدم الكندي خالل تكرمي أحد الرعاة
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امل�حد  اخلليجي  النزيل  باأ�صب�ع  والإ�صالحية  العقابية  بامل�ؤ�ص�صة  ممثلة  اأب�ظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  احتفلت 

اجله�د  مل�صرية  دعمًا  وذلك  اأف�صل«،  غٍد  نح�  بيدي  »ُخذ  �صعار:  حتت  م�ل«  ال�صرق  »ب�ابة  يف  اأقيم  والذي  الثاين، 

والإجنازات املتعددة التي حتققت يف خمتلف جمالت التعاون الأمني بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي، خ�ص��صًا ما 

يتعلق مبنظ�مة العمل العقابي والإ�صالحي.

ت�فر اإدارة »الن�ادي« التابعة لالإدارة العامة للمالية واخلدمات يف القيادة العامة ل�صرطة اأب�ظبي خدمات متميزة 

ومتن�عة ملنت�صبي وزارة الداخلية و�صرطة اأب�ظبي.

ب�زارة  العاملني  اأبناء  »برنامج  مبادرة  العدد  هذا  يف  ويتناول  اخلدمات،  بهذه  التعريف  يتابع  ال�صرطة”  “جمتمع 
الداخلية«، والتي ا�صتفاد 150 من اأبناء وبنات منت�صبي وزارة الداخلية من الربامج الثقافية والدينية والريا�صية 

والرتفيهية املتن�عة التي ت�فرها.

لقاء : اأماين اليافعي

�ضرطة �أبوظبي حتتفل باأ�ضبوع �لنزيل �خلليجي 

�لزعابي : هدفنا ن�ضر ثقافة �لِرعاية و �الحتو�ء 

150 م�ضاركاً يف برنامج »�أبناء �لعاملني بوز�رة �لد�خلية«
�ل�ضام�ضي : هدفنا �ضغل �أوقات فر�غ �لطلبة باالأن�ضطة �ملتنوعة

مدير  الزعابي  سيف  محمد  العقيد  وأوضح 
»إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية« في شرطة 
أبوظبي أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد يهدف 
وإعادة  النزيل،  واحتواء  رعاية  ثقافة  نشر  إلى 
حقوق  لديه  شخصاً  باعتباره  المجتمع  في  دمجه 
وعليه واجبات، غير أن الظروف شاءت بأن يكون 
خلف القضبان، وأن هذه الفعاليات تأتي إيماناً من 
كرامته  وصون  به،  االهتمام  بضرورة  الشرطة 
وإنسانيته، والمحافظة على أسرته باعتبارها ضحية 

بال ذنب.
جميع  مشاركة  أن  إلى  الزعابي  العقيد  وأشار 
شرطة  في  مختلفة  وأقسام  إدارات  من  الفئات 
الجمهور  جذب  في  كبير  بدور  أسهمت  أبوظبي، 
المسابقات  وتنظيم  المحاضرات  عقد  خالل  من 
مؤكداً  الفئات،  فيها جميع  والتي شاركت  الثقافية، 
أبوظبي  تقدمه شرطة  بما  الكبير  الجمهور  اهتمام 

من خدمات أكسبتها ُحب المجتمع وثقته.
هادي  سعادة  الفعاليات  افتتاح  احتفال  حضر 
نسور  بالل  وسعادة  اللبناني،  القنصل  الهاشم 
»جمعية  مسؤولة  باز  ونوال  األردني،  القنصل 
من  وعدد  اللبناني«،  المغترب  اإلنسان  حقوق 

الضباط والجمهور.
فرع  مدير  النعيمي  سرور  أول  المالزم  وقّدم 
العقابية  المؤسسة  »بإدارة  والتأهيل  التدريب 
واإلصالحية« في شرطة أبوظبي واإلعالمي جاسم 
عبيد الزعابي من »إدارة الشرطة المجتمعية« ُمجسداً 
وتثقيفية،  توعوية  مسابقات  »الدبدوب«  شخصية 
وقّدمت موسيقى الشرطة فقرات موسيقية مختلفة، 

باإلضافة إلى عرض خاص من الشرطة النسائية.
وشارك في الفعاليات التي قام برعايتها مصرف 
من  كل  الفرج«،  و»صندوق  اإلسالمي  أبوظبي 
»إدارة مراكز الدعم االجتماعي«، و»إدارة الخدمات 
العامة«،  والسالمة  الطوارئ  و»إدارة  الطبية« 
مكافحة  وقسم   ،»k9« األمني«  التفتيش  و»إدارة 

المخدرات، وشركة » ساعد«.
بفاصلين  رانيا  اإلماراتية  الفنانة  شاركت  كما 
الوطن ودوره في دعم  غنائيين تغنت فيهما بحب 

أبنائه، كما غنت لألطفال أغنيات هادفة.
الشركاء  من  وعدد  »الفرج«،  صندوق  ونّظم 
بصفتهم  القيمة  الجوائز  وقدموا  ثقافية،  مسابقات 
الطفلة  وكانت  الكبير،  الحدث  لهذا  أساسيين  رعاة 

حمدة الجنيبي أصغر المشاركين والفائزين.

إدارة  الشامسي مدير  العقيد عارف سيف  أكد 
»النوادي« في شرطة أبوظبي نجاح »برنامج أبناء 
تجسيداً  يأتي  والذي  الداخلية«،  بوزارة  العاملين 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  إلستراتيجية 
بالبرامج  الطالب  فراغ  أوقات  لشغل  والهادفة 

الثقافية والدينية والرياضية والترفيهية المتنوعة.
البرنامج،  في  النشاطات  شمولية  إلى  وأشار 
فالفترة األولى من إجازة الربيع لطالب المدارس 
تم تخصيصها لنشاط الفروسية ) ركوب الخيل( 
األسبوعية  الرحالت  إلى  باإلضافة  القدم،  وكرة 
مثل  والهادفة،  المختلفة  باألنشطة  الطالب  لترفيه 
السياحية  المناطق  لمختلف  التراثية  الرحالت 

والتراثية في إمارة أبوظبي وخارجها.
أكفاء  البرنامج يشرف عليه مدربون  أن  وذكر 
المتنوعة،  الطلبة باألنشطة  أوقات فراغ  في شغل 
مع  نفسياتهم،  وعلى  عليهم  بالنفع  تعود  والتي 

االبتعاد عن الروتين اليومي.

فرو�شية

رئيس  الشامسي  العقيد سيف سعيد  وأوضح 
ادارة  في  واالجتماعي  الثقافي  النشاط  قسم 
»النوادي« في شرطة أبوظبي أن فعاليات »برنامج 
حسب  مقسمة  الداخلية«  بوزارة  العاملين  أبناء 
الطالب  تدرب  الفترة  هذه  ففي  الطالب،  إجازات 
فروسية  مراكز  مع  بالتعاون  الخيل  ركوب  على 
كرة  إلى  باإلضافة  أبوظبي  إمارة  في  مختلفة 
الترفيهية كل أسبوع، وبلغ عدد  القدم والرحالت 
هذه  خالل  ومشاركة  مشاركاً   150 المشاركين 

الفترة .
الممتاز  المردود  يؤكد  البرنامج  أن  وأضاف: 
وتكوين  بأنفسهم،  ثقتهم  وزيادة  الطالب،  على 
عالقات الصداقة في ما بينهم، وإكسابهم المهارات 

بينهم،  الشريفة  المنافسة  روح  وتعزيز  الجديدة، 
ورفع مستوى الوعي األمني والوقائي بين الطالب، 
والثقافية  الدينية  بالبرامج  الفراغ  أوقات  وشغل 

والترفيهية المتنوعة.

وشكرت الرائد منى خليفة مديرة فرع الشؤون 
واإلصالحية«  العقابية  المؤسسة  »بإدارة  اإلدارية 
في شرطة أبوظبي الجمهور على دوره الكبير في 
تعاونها  على  الداعمة  والجهات  الفعاليات،  نجاح 
الفاعل في تحقيق أهداف الشرطة في سعيها الدائم 

لتقديم خدمات متميزة للجمهور.
أقيمت  التي  الفعاليات  مع  بالتزامن  أنه  يذكر 

الثاني،  الموحد  الخليجي  النزيل  أسبوع  بمناسبة 
والثقافية  االجتماعية  البرامج  من  عدد  إطالق  تم 
والرياضية والمهنية بين نزالء المؤسسات العقابية 
واإلصالحية، وتبادل الخبرات بين العاملين في تلك 
المؤسسات من خالل زيارات ميدانية للمؤسسات 
التعاون  مجلس  دول  في  واإلصالحية  العقابية 

الخليجي.

العقيد سيف الشامسيالعقيد عارف الشامسي

العقيد الزعابي وعدد من الشخصيات خالل افتتاح الفعاليات

منتسبون من الشرطة في لقطة تذكارية مع عدد من املشاركني
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أوضح المقدم خالد سعيد الشامسي رئيس قسم 
الدعم األمني أن القسم يتولى التنسيق مع الجهات 
مثل  االختصاصات،  من  العديد  لممارسة  المعنية 
الحوادث  األمني في حاالت  التدخل  إدارة دوريات 
مع  والتعامل  المختلفة،  األمنية  واألزمات  المهمة 
بالتنسيق  استباقي  بشكل  االستثنائية  الحاالت 
الدوريات  ومساندة  ودعم  المختصة،  الجهات  مع 
وتوقيف  المهمة،  الحوادث  حاالت  في  الشرطية 
المركبات التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، 
والتفاعل والسيطرة على موقع الحدث لحين وصول 
الدوريات المعنية، ودعم ومساندة فرق القبض على 
الخطرة،  السوابق  أصحاب  وبخاصة  المطلوبين 
ودعم ومساندة فرق البحث المكلفة بتنفيذ مذكرات 

الضبط واإلحضار ذات األخطار العالية.
وأضاف: أن القسم يقوم بتقديم الدعم للجهات 
المعنية بالتعاون والتدخل في حاالت حوادث العنف 
والشغب المنزلي، والتدخل المباشر في حالة وجود 
إطالق نار أو في الحاالت التي يمكن أن ُتعرض حياة 
أو ممتلكات اآلخرين للخطر، والمشاركة والتنسيق 
مع الجهات المعنية في التعامل مع حوادث السطو 
المسلح دون وجود رهائن، واالستعداد للتعامل مع 
جميع  باستخدام  وقت  بأسرع  واالنتقال  األحداث 
والجوية،  والبحرية  البرية  المواصالت  وسائل 
بمكافحة  الخاصة  الخطط  إعداد  في  والمشاركة 
العام  والنظام  باألمن  تخل  أن  يمكن  التي  الجرائم 
ومتابعة تنفيذها، والتدخل المباشر في كافة الحاالت 

في الحاالت التي تستدعي ذلك، والتنسيق والتعاون 
مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ القوانين 
األمن  بحفظ  تتعلق  التي  والقرارات  والتشريعات 
والنظام العام في إمارة أبوظبي، وإعداد الدراسات 
المتعلقة بالتقنيات الشرطية الحديثة في مجال الدعم 
األمني ودراسة مدى مالئمة تطبيقها وتقييم نتائج 
القيادة  في  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  التطبيق 
العامة لشرطة أبوظبي، وإجراء البحوث والدراسات 
والتقارير األمنية والفنية واإلحصائية التي تختص 
كافة  وتطبيق  األمني،  الدعم  احتياجات  بتحديد 
السياسات المعتمدة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 
والتنسيق  القسم،  اختصاص  بنطاق  والمتعلقة 
والمشاركة مع كافة الجهات المعنية بضمان توحيد 
جهود وضع الخطط في مواجهة األحداث واألزمات 
االستراتيجية  المبادرات  وتنفيذ  وتخطيط  األمنية، 
بما يضمن  االختصاص  مجال  في  للقسم  الموكلة 
العامة  القيادة  وأهداف  استراتيجيات  تحقيق 
للقسم،  التدريبية  االحتياجات  وتحديد  للشرطة، 
فيه  للعاملين  التدريبية  الدورات  وتقييم  وتنفيذ 

بالتنسيق مع »إدارة التدريب«.

تدخل �أمني 

وعن دور فرع »دوريات التدخل األمني«، أجاب 
الرائد محمد مبارك المصعبي مدير الفرع أن الفرع 
يتحرك في حال الحوادث المهمة، واألزمات األمنية 
بشكل  االستثنائية  الحاالت  مع  ويتعامل  المختلفة، 
في  الدوريات  ومساندة  بدعم  ويقوم  استباقي، 
التي  المركبات  وتوقيف  المهمة،  الحوادث  حاالت 
والتفاعل  الطريق،  مستخدمي  على  خطراً  تشكل 
وصول  لحين  الحدث  موقع  على  والسيطرة 
القبض  فرق  ومساندة  ودعم  المعنية،  الدوريات 
على المطلوبين وبخاصة أصحاب السوابق الخطرة، 
ودعم ومساندة فرق البحث المكلفة بتنفيذ مذكرات 
االعتقال في حال وجود أخطار عالية، وتقديم الدعم 
للجهات المعنية بالتدخل في حاالت حوادث العنف 
والشغب المنزلي، والتدخل المباشر في حالة وجود 
ُتعّرض  أن  يمكن  التي  الحاالت  في  أو  نار  إطالق 

حياة اآلخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
والتنسيق  بالمشاركة  يقوم  الفرع  أن  وأضاف: 
السطو  حوادث  مع  بالتعامل  المعنية  الجهات  مع 
الخطط  وإعداد  رهائن،  وجود  دون  من  المسلح 
الخاصة بمكافحة الجرائم التي يمكن أن تخل باألمن 
والنظام العام، والتدخل المباشر في كافة المواقف 
التي تحتاج لحفظ األمن والنظام العام، ويعمل على 
إعداد التقارير األمنية الخاصة بالتعامل مع األحداث 
بعمليات  والقيام  القسم،  لرئيس  ورفعها  األمنية 
المتحركة  القسم  وحدات  لكافة  الروتيني  التفتيش 
تنفيذ  من  التأكد  بغرض  االختصاص  منطقة  في 

طاقمها لإلجراءات الوقائية المتبعة.

تخطيط �لعمليات

وعن دور فرع »تخطيط العمليات«، أوضح الرائد 
يتولى  الفرع  أن  الفرع  الشحي مدير  حسن محمد 
على  السيطرة  تنسيق  وإدارة  العمليات،  تخطيط 

إجراءات  وإعداد  األحداث،  وقت  الميدانية  الوحدات 
العمليات«  »إدارة  مع  بالتنسيق  المستدامة  العمل 
لتلقي وتمرير المعلومات المهمة واألحداث األمنية، 
ووضع الخطط األمنية والعملياتية للطوارئ والتأكد 
تدخل  التي  األمنية  األحداث  لمواجهة  فاعليتها  من 

في نطاق مهمات واختصاصات القسم.
وأضاف: أن الفرع يقوم باستالم البالغات التي 
تدخل ضمن مهمات واختصاصات القسم عن طريق 

غرفة العمليات، ورصد وتحليل نتائج العمليات التي 
تدخل في نطاق مهمات واختصاصات القسم وإبداء 
خطة  تنفيذ  ومتابعة  ووضع  بشأنها،  التوصيات 
تحدد بها األماكن الحيوية وتسيير الدوريات األمنية 
فيها، وتطبيق واستخدام التقنيات الحديثة للعمليات 
القيادة  في  والمستخدمة  األمني  الدعم  تخدم  التي 
العمليات  وتوثيق  وأرشفة  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
واالختصاصات  المهمات  نطاق  ضمن  تدخل  التي 

التي يقوم بها القسم.
الجهات  مع  بالتعاون  يعمل  الفرع  أن  وذكر 
المختصة بشأن تبادل وجمع المعلومات والبيانات 
وحفظها،  وتحليلها  وتقييمها  القسم  تخدم  التي 
وإعداد التقارير األمنية الخاصة بمجريات األحداث 
واختصاصات  مهمات  نطاق  ضمن  تدخل  التي 

القسم ورفعها لرئيس القسم.

خدمات م�شاندة

الرائد  لفت  المساندة«،  »الخدمات  وعن دور فرع 
محمد علي الظنحاني مدير الفرع إلى أن الفرع يقوم 
بإدارة خدمات البريد واالتصاالت في القسم، وتأمين 
واألرشفة  والحفظ  والمراسالت  الطباعة  خدمات 
وأعمال السكرتارية لتسهيل ممارسة األعمال المكتبية، 
وضمان توفير الموجودات المالية والمخزنية وتوثيق 
حركتها والرقابة عليها وفق اللوائح وتعليمات المالية 
والتقنية  الفنية  والمعدات  األجهزة  وتوفير  والعهدة، 
الذاتية  الشؤون  ومتابعة  وإنجاز  صيانتها،  ومتابعة 
المعتمدة،  واللوائح  والنظم  للقوانين  وفقاً  للعاملين 

ن الفريق �صم� ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء وزير الداخلية يف مقر القيادة العامة  د�صَّ

غري  وال�صرطية  الأمنية  املهمات  لأداء  بت�فريها  �صم�ه  وّجه  التي  الأمني  الدعم  ق�صم  دوريات  اأب�ظبي،  ل�صرطة 

للجمه�ر  العامة  ال�صالمة  فر�ص  من  يعزز  ومبا  امليدانية،  ال�صرطية  ال�حدات  جميع  وم�صاندة  دعم  يف  التقليدية 

والعاملني يف ق�ة ال�صرطة والأمن على حٍد �ص�اء.

اأب�ظبي، ويتك�ن  »جمتمع ال�صرط����ة« يلقي ال�ص�ء على »ق�صم الدع��م الأمني«، والذي يتبع الق��ائد العام ل�صرط��ة 

التخ�ص�صية،  الفنية  واملعدات  القان�نية،  وال�ص�ؤون  العمليات،  وتخطيط  الأمني،  التدخل  دوريات  هي:  فروع   7 من 

والتخطيط ال�صرتاتيجي، واخلدمات امل�صاندة، والتدريب.

حتقيق: الرا الظرا�صي

ات غري تقليدية تعّزز »�لدعم �الأمني«.. ُمهمَّ

�ل�ضالمة �لعامة للجمهور ومنت�ضبي �ل�ضرطة 

ووضع  العام،  والنظام  األمن  حفظ  تستدعي  التي 
وتجهيز خطط تحدد بها األماكن الحيوية وتسيير 

الدوريات الالزمة فيها.
وأشار إلى أن القسم يتولى رصد وتحليل نتائج 
التوصيات  بإبداء  ويقوم  بها،  يقوم  التي  العمليات 
والمقترحات التي تساعد في تحسين وتطوير األداء 
ضمن  تدخل  التي  العمليات  وتوثيق  وأرشفة  فيه، 
تأدية  أثناء  وذلك  واختصاصاته،  مهماته  نطاق 
المختلفة،  لمهماتها  له  التابعة  المختصة  الوحدات 
القوانين  تطوير  تدعم  التي  التشريعات  واقتراح 
والقرارات ذات الصلة بما يحقق كفاءة وحسن األداء 
التطبيق  وضمان  القسم،  اختصاص  نطاق  ضمن 
الالزمة  القوة  استخدام  لسياسة  السليم  القانوني 
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ال�صام�صي:

الق�صم يتعامل مع 

احلالت ال�صتثنائية 

ب�صكٍل ا�صتباقي
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العامة  والصيانة  واإلدامة  النقل  خدمات  وتنسيق 
النشاطات  ممارسة  لتسهيل  الخدمات  من  وغيرها 
النوعية، وتقديم المقترحات التطويرية وفقاً لمتطلبات 

ُنظم الجودة واألداء.

تخطيط ��شرت�تيجي

االستراتيجي«،  »التخطيط  فرع  دور  وعن 
الفرع  مدير  البلص  إبراهيم  محمد  النقيب  أجاب 
والوصف  الهيكل  تفعيل  متابعة  يتولى  الفرع  أن 
الوظيفي بالتنسيق مع قسم التخطيط االستراتيجي 
شرطة  في  األداء«  وتطوير  اإلستراتيجية  »بإدارة 
اإلستراتيجية  الخطط  تنفيذ  ومتابعة  أبوظبي، 
ومتابعة  نفسها،  اإلدارة  مع  بالتنسيق  والتشغيلية 
وتنفيذ المشاريع ذات العالقة بالخطط واألولويات 
اإلستراتيجية، وإعداد تقارير المتابعة الدورية لعمل 
وتطوير  وإعداد  نفسها،  لإلدارة  ورفعها  الفروع 
معايير قياسية لتنفيذ المهمات والواجبات، والتعاون 
والتنسيق مع لجان وفرق الجودة في القيادة العامة 
الجودة  ثقافة  أبو ظبي، والعمل على نشر  لشرطة 
تطبيق  على  واإلشراف  العاملين،  بين  والتميز 
التميز  برنامج  متطلبات  ومتابعة  التميز  معايير 
الحكومي في خدمات الشرطة بالتنسيق مع »إدارة 
أية  األداء«، ورصد ومتابعة  اإلستراتيجية وتطوير 
شكاوى ومقترحات من قبل المتعاملين حول جودة 
رضا  استطالعات  ومتابعة  الشرطية،  الخدمات 
»إدارة  مع  بالتنسيق  والخارجي  الداخلي  الجمهور 

اإلستراتيجية وتطوير األداء«.

المقترحات  تقديم  يتولى  الفرع  أن  وأضاف: 
واألداء،  الجودة  نظم  متطلبات  وفق  التطويرية 
مجال  في  الفرع  بها  يكلف  أعمال  بأية  والقيام 
رضا المتعاملين بالتنسيق مع »إدارة االستراتيجية 
واالبتكار من  اإلبداع  األداء«، وخلق روح  وتطوير 
جوائز  في  المشاركة  على  العاملين  حث  خالل 
دفع  شأنها  من  التي  المقترحات  وتقديم  اإلبداع 

عجلة التطوير والتحسين المستمر.

معد�ت فنية

التخصصية«،  الفنية  »المعدات  فرع  دور  وعن 
الفرع  مدير  الدرمكي  سلطان  أول  المالزم  ذكر 
الوحدات  جاهزية  تأمين  على  يعمل  الفرع  أن 
واآلليات  والذخائر  باألسلحة  والعملياتية  الميدانية 
صيانة  ومتابعة  واألنظمة،  والمعدات  واألجهزة 
معداتها  بكافة  والعملياتية  الميدانية  الوحدات 
والدراسات  البحوث  وإجراء  وأنظمتها،  وأجهزتها 
الفنية واإلحصائية التي تختص بتحديد احتياجات 
الدعم األمني، وإعداد الدراسات التطويرية المتعلقة 
الحديثة  األمني  الدعم  ومعدات  وآليات  بتقنيات 

ومدى مالئمة تطبيقها وتقييم نتائجها.

تدريب

وعن دور فرع التدريب، أشار المالزم أول حسن 
الفرع  أن  إلى  الفرع  مدير  المرزوقي  الرحمن  عبد 
يقوم بالعديد من المهمات منها: تقديم المقترحات 
التطويرية وفق متطلبات نظم الجودة واألداء، وإدارة 

للعاملين  التدريبية  االحتياجات  وتحديد  وتنظيم 
التدريب« في شرطة  »إدارة  بالتنسيق مع  بالقسم 
تنفيذ  في  نفسها  اإلدارة  مع  والتنسيق  أبوظبي، 
محتوى  من  والتأكد  المطلوبة،  التدريبية  البرامج 
مع  والتنسيق  بذلك،  الخاصة  العطاءات  ومضمون 
البرامج  لتنفيذ  والخارجيين  الداخليين  المدربين 
المدربين  تقييم  في  والمشاركة  بالقسم،  الخاصة 
والمراكز والمعاهد التدريبية التي تسهم في تنفيذ 
»التدريب«  إدارتي  بالتنسيق مع  التدريبية  البرامج 

و»اإلستراتيجية وتطوير األداء«.

�شوؤون قانونية 

لفت  القانونية«،  »الشؤون  فرع  دور  وعن 
الفرع  أن  إلى  الله  أبوبكر عبد  القانوني  المستشار 
وإبداء  القانونية  والبحوث  الدراسات  بإعداد  يقوم 
القانونية التي تتعلق بمهمات واختصاصات  اآلراء 
للقسم  الفورية  القانونية  المشورة  وتقديم  القسم، 
القانون،  إنفاذ  يتعلق بإجراءات سياسة  في كل ما 
القانوني  واإلدراك  التوعية  نشرات  وتنفيذ  وإعداد 
وبخاصة  للقانون  المنفذة  الفروع  منتسبي  لكافة 
في ما يتعلق بقانون العقوبات واإلجراءات الجنائية 
يكون  التي  الدعاوى  ودراسة  اإلنسان،  وحقوق 
القسم طرفاً فيها وتحديد مسبباتها، واقتراح النظم 
وإعداد  منها،  الحد  إلى  تؤدي  التي  والتشريعات 
بمهمات  المتعلقة  القانونية  المذكرات  ودراسة 
ودراسة  وإحصاء  وتوثيق  القسم،  واختصاصات 

كافة القضايا التي يكون القسم طرفاً فيها.

excellence of time 

TIME SQARE - Abu Dhabi - Delma Mall - 02 5507331

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

JJ & SONS JEWELLERS - Sharjah - Central Gold Souk - 06 5726154
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مركز �ضرطة �خلالدية..

خدمات �ضرطية عالية �جلودة للجمهور

ت
ءا

سا
�

اإ

المراكز  أبرز  من  الخالدية  شرطة  مركز  يعد 
قلب  في  يقع  إذ  أبوظبي  إمارة  في  الشرطية 
 48.3 للمركز  الجغرافي  المحيط  ويبلغ  العاصمة، 
إلى  الكورنيش  منطقة  من  ويمتد  مربع،  كيلومتر 
جسر المقطع. ويضطلع المركز بمهمات عديدة منها 
المجتمع  األمنية والشرطية ألفراد  الخدمات  تقديم 
القيادة  إستراتيجية  وفق  االختصاص  منطقة  في 
العامة لشرطة أبوظبي التي تهدف إلى فرض األمن 
االستقرار، وخفض  اإلمارات، وتحقيق  في مجتمع 
بطريقة  العدالة  تحقيق  في  واإلسهام  الجريمة، 

تضمن ثقة الجمهور بالشرطة.

توجيهات �شامية

وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
الداخلية مؤخراً  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
بافتتاح المركز، وقام سموه بجولة في المركز اطلع 

خاللها على مخططات ومرافق المركز. 
وأطلع سموه على سير العمل في إدارات وأقسام 
مركز شرطة الخالدية، واستمع سموه لعرض من 
المركز  يقدمها  التي  الخدمات  عن  العامري  المقدم 
لمنطقة االختصاص، والهيكل التنظيمي، والمبادرات 
والمشاريع القائمة، والتحديات الحالية والمستقبلية 

للمركز .

المركز  في  والعاملين  الضباط  سموه  ووجه 
بأهمية الحرص على التواصل مع الجمهور، وتقديم 
أفضل الخدمات له، والتواصل مع الشركاء الداخليين 
والخارجيين في منطقة االختصاص لخدمة المجتمع 
تعزيزاً لمسيرة األمن واالستقرار، الفتاً سموه إلى 
أهمية توفير بيئة عمل نموذجية في المركز، والتي 
العمل  وتطوير  العاملين  قدرات  تنمية  في  تصب 

الشرطي .

مر�حل �لتطور

محمد  مسلم  المقدم  الشرطة«  »مجتمع  والتقى 

الذي  الخالدية  شرطة  مركز  مدير  العامري  سالم 
المركز  أن  فأوضح  المركز،  تطور  مراحل  تناول 
إلى  الخالدية  منطقة  في  صغير  مبنى  من  تطور 
مبنى حديث مستوحياً من نموذج القالع في موقع 
تلك هي  أبوظبي،  العاصمة  قلب  في  مهم  جغرافي 
عند  الخالدية  شرطة  مركز  إنشاء  بين  ما  الفترة 
قيام  قبل   1971 عام  أغسطس  شهر  في  افتتاحه 
في  الحالية  الفترة  وبين  معدودة،  بأشهر  االتحاد 
مقره الجديد، حيث كان مرتب المركز يضم حوالي 
المركز،  إلى مساعد مسؤول  40 موظفاً، باإلضافة 
وكانت المهمة الملقاة على عاتق تلك المجموعة هي 
الصلح  عمليات  إلى  باإلضافة  األسواق،  حراسة 
البالغات  بعض  في  والتحقيق  المجتمع،  أفراد  بين 
إحالة  ثم  ومن  المشتكين  أقوال  وتدوين  البسيطة 
وصوالً  للمتابعة،  أخرى  جهات  إلى  البالغ  أوراق 
اليوم إلى مبنى حديث يضم 405 موظفين موزعين 
على قسمين رئيسيين، وهما :قسم شؤون العمليات، 

وقسم شؤون الجريمة. 
وأكد المقدم العامري أنه وبتوجيهات من الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
من  وبإشراف  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
مدير  المنهالي  العوضي  بن  محمد  اللواء  سعادة 
عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، وبمتابعة 
شرطة  مديرية  مدير  الشريفي  مكتوم  العميد  من 
في  العاملون  يقوم  أبوظبي،  شرطة  في  العاصمة 
المتميزة  الخدمات  بتقديم  الخالدية  شرطة  مركز 
العاملين  تنظم عالقة  وفق مقاييس محددة، بحيث 
منهجية  للمركز  التنظيمية  الوحدات  في  الداخلية 
التواصل الداخلي وفق الهيكل التنظيمي والوصف 
مع  الخارجية  المركز  عالقات  أن  كما  الوظيفي، 
تنظمها  والمجتمع  والشركاء  والعاملين  المتعاملين 

ارها«،  الجودة للمواطنين والمقيمين في اإلمارة وزوَّ
بينما تتمثل رسالتنا »بالعمل من أجل مجتمع آمن، 
واإلسهام  الجريمة،  وخفض  االستقرار،  ولتحقيق 
الجمهور  ثقة  تضمن  بطريقة  العدالة  تحقيق  في 
في  نعمل  التي  القيم  »إن  وقال:  الشرطة«.  في 
النزاهة واألمانة، والعدالة، واالعتراف  إطارها هي: 
حين  في  والتميز،  الفعال،  واالتصال  باإلنجازات، 
الجريمة،  على  السيطرة  في  تتلخص  أولوياتنا  أن 
للموارد  األمثل  واالستغالل  المجتمع،  ثقة  وزيادة 
البشرية، وجعل الطرق أكثر أمناً وسالمة، وتنظيماً 

وتدار بكفاءة وفعالية«.
من  يعد  الخالدية  شرطة  مركز  أن  وأضاف: 
منذ  ونعمل  أبوظبي،  في  الشرطية  المراكز  أهم 
النتائج  جاءت  اإلستراتيجية، حيث  هذه  وفق  زمن 
مبهرة خصوصاً أن المركز يقع في قلب العاصمة، 
حيث يبلغ المحيط الجغرافي للمركز 48.3 كيلومتر 
اختصاص  لمنطقة  السكاني  التعداد  ويبلغ  مربع، 
ألف نسمة حسب   319.088 الخالدية  مركز شرطة 
مناطق  وتتضمن   ،2008 لعام  السكاني  التعداد 
االختصاص معظم الوزارات الحكومية والسفارات، 
الرئاسة،  وديوان  الحكومية،  والمستشفيات 
وكبار  الشيوخ  وقصور  العهد،  ولي  سمو  وقصر 

الشخصيات في الدولة.

خدمات متميزة 

وعن الخدمات الشرطية التي يقدمها مركز شرطة 
يقدم  المركز  أن  العامري  المقدم  أوضح  الخالدية، 
إلى  تهدف  التي  المميزة  الخدمات  من  مجموعة 
تسهيل وتسريع إجراءات المعامالت لتحقيق رضا 
وفتح  الشكاوى،  تلقي  كالتالي:  وهي  الجمهور، 
وتسليم  واستالم  والمرورية،  الجنائية  البالغات 

الخارجي  »التواصل  منها  متكاملة  منهجيات 
والشركاء«.

�أهد�ف ��شرت�تيجية 

لمركز  اإلستراتيجية  واألهداف  الخطط  وعن 
شرطة الخالدية، أجاب المقدم العامري: أننا نسعى 
بحيث  صورة،  بأفضل  خدماتنا  جميع  تقديم  إلى 
نعمل دوما على تطوير هذه الخدمات بما يتناسب 
مع  يتماشى  وبما  جهة،  من  العصر  تطورات  مع 
رؤية وإستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
»نضمن  أن  هي  رؤيتنا  فإن  الحال  وبطبيعة 
باألمن  ينعم  كمجتمع  أبوظبي  إمارة  استمرارية 
عالية  شرطية  خدمات  تقديم  خالل  من  والسالمة 

اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء وزير الداخلية م�ؤخرًا مركز �صرطة  افتتح الفريق �صم� ال�صيخ �صيف بن زايد 

اخلالدية مبنطقة املنا�صري يف اأب�ظبي.

جاء  والذي  اأب�ظبي،  �صرطة  يف  العا�صمة  �صرطة  ملديرية  التابع  املركز  هذا  على  ال�ص�ء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

افتتاحه جت�صيدًا ل�صرتاتيجية القيادة العامة ل�صرطة اأب�ظبي، وروؤيتها يف �صمان ا�صتمرار اإمارة اأب�ظبي كمجتمع 

ارها. ينعم بالأمن وال�صالمة من خالل تقدمي خدمات �صرطية عالية اجل�دة للم�اطنني واملقيمني يف الإمارة وزوَّ

لقاء: خالد الظنحاين
ت�صوير:عي�صى اليماحي

املقدم مسلم العامري

عالقاتنا مع ال�صركاء 

واملجتمع تنظمها 

منهجيات متكاملة 

مراجعون من جنسيات متعددة يقصدون املركز
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المعثورات، وخدمة تأمين حراسة، واالستعالم عن 
األقفال،  تغيير  وتصاريح  والمركبات،  األشخاص 
محاضرات  وخدمة  األمنية،  التصاريح  وإصدار 
المحكمة،  بأوامر  السفر  جوازات  وتسليم  توعوية، 
جميع  في  الشرطية  المشاركة  دعوات  وتلبية 
طريق  عن  إنسانية  خدمات  وتقديم  الفعاليات، 
المخالفات،  ودفع  للجمهور،  واالستجابة  الدوريات، 
وإنشاء  وسلوك،  سيرة  حسن  شهادات  وإصدار 
استراحة  وإنشاء  باألطفال،  خاص  تحقيق  مكتب 
وقاعة  للنساء،  خاصة  واستراحة  لألطفال،  خاصة 

محاضرات.
وعن إسهام المركز في تطوير الخدمات المقدمة 
قام  المركز  أن  العامري  المقدم  ذكر  للجمهور، 
بتطبيق نظام إدارة الجودة “اآليزو 2008:9001” عن 
ومتابعة  المركز،  في  الخاص  الجودة  فريق  طريق 
آليات التوثيق المتبعة لدى أقسام المركز من خالل 
إجراء عملية التدقيق الداخلي، وأنه في شهر يوليو 
»اآليزو  شهادة  على  المركز  حصل   2009 لسنة 
2008:2001«، فضالً عن مواصلة فريق الجودة في 
المركز القيام بعمليات التدقيق الداخلي، والعمل على 
تحسين اإلجراءات بمعدل تدقيق داخلي كل شهرين. 
لالستشارات«  إيثوس  »شركة  مع  التعاقد  تم  كما 
لتأهيل المركز للحصول على شهادة المعيار الدولي 
لخدمة المتعاملين، وقد حصل المركز على الشهادة 

خالل عام 2010.

فريق عمل

وعن تقييمه ألداء فريق العمل في مركز شرطة 
فريق  أداء  بفعالية  العامري  المقدم  أشاد  الخالدية، 
الضباط  من  عدد  من  يتكون  والذي  المركز،  عمل 
المؤهلين  واإلداريين  واألفراد  الصف  وضباط 
تأهيالً عالياً في مختلف المجاالت الشرطية، وإدارة 
والموزعين  عام،  بشكل  المؤسسي  والتميز  األداء 

على أقسام وفروع ووحدات عدة. 
التي  اإليجابية  العوامل  أهم  من  أن  وأضاف: 
تساعد على تهيئة بيئة عمل إبداعية تراعي معايير 
الجودة هي العمل بمبدأ الفريق الواحد، كما نؤمن 
عمل،  فرق  شكل  على  الجماعي  العمل  بأهمية 
الشرطي،  العمل  بيئة  على  إيجابا  ينعكس  والذي 
ومن الجدير ذكره أن فريق العمل لدينا يتكون من 
جهودهم  ونقدر  بعطائهم،  نفخر  إماراتيين  شباب 

في العمل.

�إجناز�ت متعددة

مركز  حققها  التي  المتعددة  اإلنجازات  وعن 
أن  إلى  العامري  المقدم  لفت  الخالدية،  شرطة 
وشهادات  الجوائز  من  العديد  على  حصل  المركز 
سبيل  على  ومنها  التكريمية،  والدروع  التقدير 
الداخلية«  وزير  »سمو  جائزة  الحصر:  ال  المثال 
ألفضل مركز شرطة 2010 )المركز األول(، وجائزة 
الداخلية« ألفضل مركز شرطة 2009  »سمو وزير 
لضمان  لويدز  »هيئة  وشهادة  الثالث(،  )المركز 
الجودة« )آيزو(، وشهادة المعيار العالمي في خدمة 
في  الصحة  »هيئة  من  تقدير  وشهادة  المتعاملين، 
رأس  لشرطة  العامة  القيادة  من  ودرع  أبوظبي«، 
الوطنية«، ودرع  »الحفر  الخيمة، ودرع من شركة 
من مدرسة »بيسكو« الخاصة في أبوظبي، ودرع 
»مؤسسة  من  ودرع  العسكرية،  الشرطة  من 
االحتياجات  وذوي  اإلنسانية  للرعاية  العليا  زايد 
ودرء  الدولي  »األمن  مؤتمر  من  ودرع  الخاصة«، 
المخاطر«، وشهادة مواصفة المطابقة لنظام البيئة 
اإلدارة  من  وشهادة  المهنية،  والسالمة  والصحة 
العامة للعمليات المركزية - إدارة جناح الجو، ودرع 
االجتماعي«،  الرياضي  زايد  بن  خليفة  »مركز  من 
ودرع من »نادي تراث اإلمارات«، ودرع من »نادي 
أبوظبي للسيدات«، ودرع من مدرسة »حمودة بن 

علي النموذجية«، ودرع من الهيئة العامة للشؤون 
أبوظبي،  بلدية  من  ودرع  واألوقاف،  اإلسالمية 
تكنولوجيا  -قسم  العليا  التقنية  كلية  من  ودرع 
لذوي  النور  »مركز  من  ودرع  التطبيقي،  االتصال 
االحتياجات الخاصة«، ودرع من »مؤسسة التنمية 
»الظبيانية  مدرسة  من  تقدير  وشهادة  األسرية«، 
المستقبل  »مركز  من  تقدير  وشهادة  الخاصة«، 
للرعاية الخاصة«، وشهادة تقدير من شركة »الريم 
للتحف والهدايا«، وشهادة تقدير من إدارة »مدرسة 
من  تقدير  وشهادة  الثانوية«،  للتعليم  المنتهى 
وشهادة  الطبية«،  خليفة  الشيخ  »مدينة  مستشفى 
تقدير من »جمعية كشافة اإلمارات«، وشهادة تقدير 
وشهادة  الفرنسية،  مونو«  »تيودور  مدرسة  من 

تقدير من مدرسة »أم عمار«.
 وذكر المقدم العامري أن مركز شرطة الخالدية 
بفاعلية  المحلية  الفعاليات  من  العديد  في  شارك 
كبيرة، منها: المشاركة في مهرجان »مصرف الهالل 
الخامس«، وفعالية »لغتنا هويتنا«، وفعالية »سباق 
»حدائق  وفعالية  الهوائية«،  للدراجات  اإلمارات 
األحياء السكنية«، وفعالية البرنامج الصيفي »أمننا 
ووقت  »اإلجازة  وحملة  شبابنا«،  فكر  سالمة  في 
لموظفي مركز شرطة  »الحجامة  الفراغ«، ومبادرة 
للمواقع  وحملة  التدخين«،  »ضد  وحملة  الخالدية«، 
وحملة  السيارات،  سرقة  ضد  وحملة  اإلنشائية، 
الشقق  سرقة  ضد  وحمالت  أمانتي«،  »أسرتي 
التجارية،  المحالت  سرقة  ضد  وحملة  والبنايات، 
سرقة  ضد  وحملة  مسؤوليتنا«،  »أموالنا  وحملة 
البنوك، باإلضافة إلى تغطيات أمنية مهمة، كتغطية 
ومهرجان   ،»1- »فورموال  سالم«  »يا  مهرجان 
»ووماد«، ومؤتمر »أرينا للطاقة المتجددة«، ومعرض 
وحمالت  »آيدكس«،  ومعرض  الهالل«،  »مصرف 
الرمضانية«،  »الخيمة  ومهرجان  المرور،  أسبوع 

ومحاكمات المحكمة االتحادية العليا.

أحد العاملني في املركز ينجز إحدى املعامالت
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�لنعيمي يوؤكد �أهمية جائزة 

»وز�رة �لد�خلية لتطبيقات �لهو�تف �لذكية« 

�لري�ضي يح�ضر تخريج دورة تدريبية 

حضر سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير 
عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي احتفال 
التدخل  بشأن  متخصصة  تدريبية  دورة  تخريج 
في حاالت وقوع حوادث المصاعد، والتي شارك 
فيها منتسبون من اإلدارة العامة للدفاع المدني في 

أبوظبي و»إدارة الطوارئ والسالمة العامة«.
القيادة  حرص  الريسي  اللواء  سعادة  وأكد 
جميع  أداء  ومستوى  كفاءة  رفع  على  الشرطية 
تجسيداً  الشرطي  العمل  وتطوير  العاملين 

تأهيل  إلى  الهادفة  الداخلية  وزارة  الستراتيجية 
مواكبة  من  لتمكينها  البشرية  الكوادر  وتدريب 
سعادته  وقام  والعالمية،  اإلقليمية  المستجدات 

بتسليم الشهادات لخريجي الدورة.
كاالزي  امنيول  جان  العقيد  االحتفال  حضر 
الفرنسية  الجمهورية  سفارة  في  األمني  الملحق 
لوبا،  امانويل  جان  الرائد  ومساعده  الدولة،  لدى 
التدريب  فرع  مدير  العمودي  صالح  والمقدم 
مدير  الساعدي  عبدالله  ناصر  والنقيب  الخارجي، 

فرع التدريب باإلدارة العامة للعمليات المركزية. 
ويلسون  المقدم  الدورة  في  المحاضران  وأكد 
جوريس والنقيب فينسان فيرسترايتين من فرقة 
باريس لإلطفاء التابعة للقوات المسلحة الفرنسية، 
أبوظبي  شرطة  بين  المشترك  التعاون  أهمية 
والشرطة الفرنسية في عقد الدورات التخصصية، 
في  اإلمارات  لشعب  واالزدهار  التقدم  متمنيين 
جميع  في  العاملين  لتطوير  الداعمة  قيادته  ظل 

المجاالت.

الداخلية  »وزارة  جائزة  تقييم  لجنة  أنهت   
بالهيئات  الخاصة  الذكية«  الهواتف  لتطبيقات 
األكاديمية على مستوى الدولة عملية التقييم الثانية 

لألفكار والمقترحات المقدمة للجائزة.
النعيمي  لخريباني  ناصر  اللواء  سعادة  وأكد 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العام  األمين 
التنفيذي  المجلس  رئيس  الداخلية  وزير  الوزراء 
تجسيد  في  تسهم  الجائزة  أن  الداخلية  وزارة  في 
ترجمة  وذلك  الذكية،  المستقبل  حكومة  توجهات 

لرؤية القيادة العليا.
العامة  اإلدارة  من  حميد  دانة  الرائد  وأوضحت 
العامة  األمانة  في  األداء  وتطوير  لالستراتيجية 

لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
أنه تم االنتهاء خالل شهر نوفمبر عام 2013من التقييم 
األولي للتطبيقات المقدمة، وأن كل هيئة أكاديمية شكلت 
أتم  لكل فريق  تعيين رئيس  لكل فكرة، وتم  فريق عمل 
استمارة  تعبئة  خالل  من  للجائزة  التسجيل  عملية 
التسجيل الخاصة بالجائزة، في ما تم االنتهاء من التقييم 
للمرحلة الثانية، وسيتم قريباً البدء بعملية التقييم النهائية 
ذات  المجتمع  من  القطاعات وشخصيات  قادة  بحضور 

الصلة.
وأشارت الرائد دانة حميد إلى أن الجائزة تدعم اإلبداع 
بين  والفعال  الجماعي  العمل  مفهوم  وتعزز  والمبدعين، 

الجهات األكاديمية والمؤسسات الحكومية.

�ل�ضعفار يفتتح موؤمتر »طب �لطو�رئ« يف �أبوظبي

�خلييلي ُيكرم �لِفَرق �مل�ضاركة بجائزة »�ضمو وزير �لد�خلية للتميز«

كّرمت وزارة الداخلية الفرق المشاركة بالدورة الثانية 
لجائزة »سمو وزير الداخلية للتميز« على مستوى قطاع 
الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وذلك في 

قاعة المحاضرات بمقر وزارة الداخلية.
وأكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل 
وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة أن 
التكريم جاء استجابة لتوجيهات القيادة الشرطية تقديراً 
للجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها المكرمون في إعداد 

ملفات المشاركة على مستوى الوزارة.
وحّث سعادته الجميع على مضاعفة الجهود، والعمل 
بروح الفريق الواحد، وأن يكون هذا التميز واإلنجاز الذي 

تحقق حافزاً جديداً لهم لتحقيق إنجازات مماثلة تعزيزاً 
للمكانة والموقع المرموق الذي تبوأته وزارة الداخلية 

في مختلف مجاالتها.
في  المتميزة  للقيادات  الشهادات  سعادته  وسلّم 
إنجاز استمارات تقييم األداء السنوي لعام 2012، وكّرم 
سعادته الفرق المشاركة بجائزة »سمو وزير الداخلية 
للتميز« في قطاع الوكيل المساعد للموارد والخدمات 

المساندة. 
ومديرو  العامون،  المديرون  االحتفال  حضر 
اإلدارات، ورؤساء وأعضاء الفرق المشاركة بالجائزة، 

وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

أكد سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل 
تكوين  على  اإلمارات  دولة  حرص  الداخلية  وزارة 
شراكات فاعلة في المجاالت العلمية والطبية والتقنية 
ودعم  اإلنسانية،  لخدمة  والتعاون  واإلنسانية، 
مجاالت  في  العلمية  التطورات  مواكبة  مجهودات 

الطوارئ.
الشعفار  الفريق  سعادة  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
نّظمته  والذي  أبوظبي«،  في  الطوارئ  طب  »مؤتمر 
أبوظبي، حيث أشار سعادته  العامة لشرطة  القيادة 
ثقة  عن  يعبّر  للمؤتمر  اإلمارات  استضافة  إن  إلى 
العالم بالمستوى الذي وصلت إليه الدولة في تنظيم 

المؤتمرات العلمية العالمية.

الكتبي  عبيد  الركن  اللواء  معالي  االفتتاح  حضر 
اللواء  وسعادة  أبوظبي،  لشرطة  العام  القائد  نائب 
والخدمات،  المالية  عام  مدير  بدران  داوود  خليل 
وسعادة اللواء محمد بن الُعوضي المنهالي مدير عام 
الموارد البشرية، وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي 
مدير عام العمليات المركزية، والمقدم محمد إبراهيم 
العامة«،  والسالمة  الطوارئ  »إدارة  مدير  العامري 
اإلسعاف  مجال  في  والعاملين  الضباط  من  وعدد 

والطوارئ.
غاية  المؤتمر  الكتبي  الركن  اللواء  معالي  واعتبر 
تجسيداً  الطوارئ  طب  وتطوير  لتعزيز  األهمية  في 

الستراتيجية شرطة أبوظبي في هذا الشأن.

يأتي ضمن  المؤتمر  أن  الريسي  اللواء  وأوضح 
وشرطة  الداخلية  لوزارة  االستراتيجية  الرؤية 
أبوظبي، واستجابة لضرورة وطنية وإقليمية ضمن 
نطاق مساعي تطوير وتوطين البُنى التحتية، ورفع 
جاهزية قطاع الطوارئ على نحو يكفل تأمين خدمات 
في  األفراد  على سالمة  الحفاظ  في  تسهم  متميزة 

األحداث الطارئة والكوارث واألزمات.
الدكتور رون والز من جامعة »هارفارد«  وعبّر 
استضافتها  على  اإلمارات  لدولة  شكره  عن 
الدولية في مجال  الخبرات  وتبادل  لبحث  المؤتمر 
طب الطوارئ واستخدام التقنيات الحديثة في هذا 

المجال.
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بدر�ن يوؤكد �أهمية دعم �ل�ضرطة 

ملبادرة �أكرب خريطة �إح�ضائية الأبوظبي 

القيادة  دعم  أبوظبي«  االحصاء-  »مركز  ثّمن 
مبادرة  في  ومشاركتها  أبوظبي  لشرطة  العامة 
أبوظبي على  أكبر خريطة إحصائية إلمارة  عرض 
مع  تزامناً  أبوظبي،  كورنيش  على  العالم  مستوى 
اليوم الوطني الـ »42« للدولة، وكّرم المركز شرطة 
أبوظبي على جهودها وتعاونها في تنفيذ المبادرة.

وأكد سعادة اللواء خليل داوود بدران مدير عام 
الفريق  دعم  أبوظبي  والخدمات في شرطة  المالية 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية لهذه المبادرة، مشيداً 
أبوظبي،   - اإلحصاء  مركز  مع  بالتعاون  سعادته 
العامة  القيادة  الستراتيجية  تجسيداً  يأتي  والذي 
للشرطة في التواصل مع قطاعات المجتمع، وسعيها 

الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور.
مدير  النعيمي  سيف  سعيد  العميد  وأشار 
»إدارة المشتريات والمستودعات«، خالل االحتفال 

شريك  هي  أبوظبي  شرطة  أن  إلى  التكريمي، 
ويأتي  والخاصة،  العامة  للمؤسسات  استراتيجي 

ضمنها مركز اإلحصاء -أبوظبي.
وأشاد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير 
عام مركز اإلحصاء -أبوظبي بالجهود التي بذلتها 
إقامتها  عن  المبادرة، فضالً  أبوظبي ضمن  شرطة 
لمعرض الصور القديمة والحديثة لمراحل تأسيسها 

وتطورها.

�إطالق »جائزة �لد�خلية الأف�ضل �ضيناريو جمتمعي«

»رعاية �ملبدعني« يطلع على �لتجربة �ال�ضرت�لية 

لمكتب سمو  العامة  باألمانة  األمني«  اإلعالم  »إدارة  أطلقت 
الدورة  خالل  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
»وزارة  جائزة  الدولي،  السينمائي  دبي  لمهرجان  العاشرة 
دوالر،  ألف   100 بقيمة  مجتمعي«،  سيناريو  ألفضل  الداخلية 
ُتمنح بداية من العام المقبل، وتم اعتماد محور الدورة األولى 

للجائزة ليكون حماية الطفل.
أُعلن عن الجائزة في مؤتمر صحفي عقد في دبي، بحضور 
الداخلية  وزارة  »مركز  مدير  الشمري  محمد  فيصل  المقدم 
لحماية الطفل«، ومسعود أمر الله العلي المدير الفني لمهرجان 

دبي السينمائي الدولي.
لتوجيهات  تنفيذاً  تأتي  الجائزة  أن  الشمري  المقدم  وأكد 
زيادة  في  تسهم  ومبادرات  برامج  بإطالق  الشرطية  القيادة 
الوعي، وبناء ثقافة مجتمعية وسينمائية تتعلق بتعزيز الثقافة 

األمنية على المستويين المحلي والعالمي.

ورعاية  القادة  تنمية  مركز  من  وفد  اختتم 
نائب  سمو  لمكتب  العامة  األمانة  في  المبدعين 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية زيارته إلى 
مدينة »ملبورن« األسترالية ضمن تنفيذ البرنامج 

األول لرعاية المبدعين في وزارة الداخلية. 

أن  المركز  مدير  الدرعي  سيف  المقدم  وأكد 
وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لعنصر اإلبداع 
كأحد  وضعته  حيث  المؤسسي،  التطوير  في 

أهدافها االستراتيجية )٢٠١١- ٢٠١٣(. 
قسم  رئيس  الحوسني  فهد  الرائد  وأوضح 

ملبورن  زيارة  أن  المركز  في  المبدعين  رعاية 
تعّد أحد أبرز الجوانب المهمة في تنفيذ البرنامج 
أفضل  لتعريفهم  المبدعين،  لرعاية  التدريبي 
الشرطي  بالمجال  المطبقة  اإلبداعية  الممارسات 

في أستراليا.

�ملنهايل: 300 م�ضاركة �حتفااًل باليوبيل �لذهبي ملو�ضيقى �ل�ضرطة 

احتفاالتها  أبوظبي  فرقة موسيقى شرطة  اختتمت 
باليوبيل الذهبي لتأسيسها في شهر يوليو عام 1963، 
الُعوضي  بن  محمد  اللواء  سعادة  أشاد  وللمناسبة 
المنهالي مدير عام الموارد البشرية مدير عام العمليات 
من  الشركاء  بتعاون  أبوظبي  شرطة  في  الشرطية 
والمرئية  المقروءة  اإلعالم  ووسائل  الجهات،  مختلف 
التواصل االجتماعي على شبكة  والمسموعة، ومواقع 
موسيقى  فعاليات  إنجاح  في  أسهم  ما  اإلنترنت، 
مع  التواصل  تعزز  التي  المناسبة  بهذه  الشرطة 
المجتمع عبر رسالة عصرية هادفة. وأوضح سعادة 
اللواء المنهالي أن االحتفالية شهدت تقديم أكثر من 300 
مشاركة محلياً ودولياً تجسيداً لحرص شرطة أبوظبي 

على تبني اإلبداع وتوثيق األحداث المهمة في مسيرتها 
التي تمتد ألكثر من خمسين عامأ، وترسيخاً لمبادئها 
وتعزيزاً  والفخر،  االعتزاز  روح  لغرس  تهدف  التي 

للوالء واالنتماء لدى جميع العاملين في الشرطة.
على  حريصة  أبوظبي  شرطة  أن  سعادته  وأكد 
ومحطاتها  بمسيرتها  الجديدة  األجيال  تعريف 
التاريخية المهمة انطالقاً من أن العطاء ال يسقط من 
ذاكرة الوطن، وهذا ما يؤكده دائماً الفريق سمو الشيخ 
الوزراء  نائب رئيس مجلس  آل نهيان  سيف بن زايد 
بتكريم  دائماً  عليه  سموه  ويحرص  الداخلية،  وزير 
والوطن  الشرطة  خدمة  في  والمتميزين  المخلصين 

سواء من الشباب أم من قدامى العاملين.

�ضرطة �أبوظبي تبحث �لتعاون مع بيالرو�ضيا

مدير  العامري  بوظفيرة  سيف  العميد  بحث 
عام شؤون األمن والمنافذ في شرطة أبوظبي مع 
وفد من وزارة الداخلية في جمهورية بيالروسيا 
تعزيز  سبل  أناتوليدارشينتا  المقدم  برئاسة 
المشترك،  االهتمام  ذات  المجاالت  في  التعاون 
وذلك بحضور العقيد حميد العفريت مدير »إدارة 

العامري  العميد  وأكد  والمتفجرات«.  األسلحة 
األصعدة  على  وانفتاحها  أبوظبي  شرطة  حرص 
الشرطية العالمية لدعم التعاون وتبادل الخبرات، 
الممارسات،  أفضل  وفق  األهداف  يحقق  بما 
وبما يعزز من مسيرة األمن واالستقرار وتوفير 
من  المزيد  نحو  االنطالق  استمرارية  متطلبات 

التنمية والتطور. وأشار إلى أن التعاون والتنسيق 
الفنية  والمعدات  األجهزة  يشمل  الجهتين  بين 

والعلمية، فضالً عن مجاالت التدريب المختلفة. 
»بإدارة  المعلومات  مركز  زار  الوفد  وكان 
قدمه  إلى شرح  واستمع  والمتفجرات«،  األسلحة 

المالزم أول مطر راشد الشامسي مدير المركز.



يناير 2014 22

ة 
لي

ما
�س

ال
ت 

را
ما

لإ
-ا
ة

ق
ر
سا
�
ال
ي-

دب
 .

ر.
با

خ
اأ

تـرأس سـعادة اللـواء الخبير خميس مطـر المزينة 
القائـد العام لشـرطة دبـي اجتماع تقييـم أداء اإلدارة 
العامـة للمـرور خـالل الربـع الرابـع من العـام 2013، 
محمـد  جاسـم  الدكتـور  اللـواء  سـعادة  بحضـور 
للعمليـات، وسـعادة  العامـة  اإلدارة  بالرميثـة مديـر 
اللـواء محمـد عيـد المنصـوري مديـر اإلدارة العامـة 
ألمـن الهيئات والمنشـآت والطوارئ، وسـعادة اللواء 
مديـر  الزفيـن  سـيف  محمـد  المستشـار  المهنـدس 

اإلدارة العامـة للمـرور، وعـدد مـن الضبـاط.
واسـتمع سـعادة اللـواء المزينـة والحضـور إلـى 

شـرح قدمـه العقيـد سـيف مهيـر المزروعـي نائـب 
مديـر اإلدارة العامة للمرور عن إحصائيات الحوادث 
والمخالفـات المرورية، و تقنيـات الضبط والفعاليات 
وأوقـات  الخطـرة  الحـوادث  ومعـدالت  المروريـة، 
السـكان  عـدد  بمعـدالت  مقارنـة  وقوعهـا،  وأماكـن 
سـعي  المزينـة  اللـواء  سـعادة  وأكـد  والسـيارات. 
االسـتراتيجي  الهـدف  إلـى  للوصـول  دبـي  شـرطة 
الـذي وضعتـه، وهـو تحقيـق )صفر وفيـات( بحلول 
عـام 2020 عبـر عـدد مـن المبـادرات والحمـالت التي 

تسـهم بنشـر الثقافـة المروريـة فـي المجتمـع.

حضر العميد عبدالله مبــــارك الدخان نائب قائد 
دورة  تخريج  احتفــــال  الشـــــارقة  شرطة  عام 
تدريب  بمعهـــد  عقدت  التي  الرابع  الصف  قيادات 
الشرطــــــة في الشارقة، بمشـــاركة 23 ضـــابطاً 
من المنطقـــة األمنية في الشـــــارقة، والتي تشمل 
واإلدارة  الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة  من:  كالً 
لإلقامة  العامة  واإلدارة  المدني،  للدفاع  العامة 

وشؤون األجانب.

وأكد العميد الدخان حرص القيادة العامة لشرطة 
وتزويدهم  الضباط،  قدرات  تعزيز  على  الشارقة 
البرامج  خالل  من  والمهارات  المعارف  بكافة 
التدريبية المتقدمة التي توفرها الخطة االستراتيجية 
والتأهيل  التدريب  مجال  في  الداخلية  لوزارة 
التي  األمنية  المتغيرات  كافة  مع  للتعامل  الشرطي 
قد يواجهها العاملون في المنطقة األمنية بالشارقة، 

والتعامل معها بحرفية وكفاءة. 

�ملزينة يرت�أ�س �جتماع تقييم �أد�ء »�ملرور«

تخريج دورة »قياد�ت �أمنية« يف �ل�ضارقة

ور�صة عمل 

يف �صرطة اأم القي�ين

 نّظمت اإلدارة العامة لالستراتيجية وتطوير 
األداء في األمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس 
»بإدارة  ُممثلة  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
بعنوان:  عمل  ورشة  والمقترحات«  الشكاوى 
»التفكير اإلبداعي«، وذلك في مقر القيادة العامة 

لشرطة أم القيوين.
أحمد  سالم  الدكتور  العميد  الورشة  افتتح 
القيوين،  أم  شرطة  عام  قائد  نائب  المزروعي 
موضحاً أن الشرطة تتبنى اإلبداع، ولديها كوادر 
وإيجاد  واإلبداع،  العطاء  على  قادرة  بشرية 

الحلول للعقبات.

اجتماعات يف عجمان 

وراأ�ص اخليمة والفجرية 

األمنية  للمنطقة  العليا  القيادة  لجنة  عقدت 
بمبنى  الدوري  اجتماعها  عجمان  إمارة  في 
العميد  برئاسة  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة 
علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة 

عجمان رئيس اللجنة.
إجراءات  من  اتخاذه  تم  ما  االجتماع  ناقش 
لتنفيذ توصيات االجتماع السابق، واستعراض 
موضوعات  من  فيه  جاء  وما  األعمال  جدول 
تحديد  في  تسهم  مستقبلية  وخطط  أمنية 
األهداف ووضع البرامج بما يحقق استراتيجية 
موضوعات  مناقشة  تمت  كما  الداخلية.  وزارة 
العمل،  وتطوير  األداء  تحسين  في  تسهم  عدة 
واألعمال  الخدمات  حصر  إلى  باإلضافة 
وإعادة  األمنية،  المنطقة  إدارات  بين  المشتركة 
األهداف  تحقق  التي  المؤشرات  تحديد 
بشكل  المنطقة  مستوى  على  اإلستراتيجية 

واضح.
واألزمات  الطوارئ  إدارة  »فريق  عقد  كما 
تنسيقياً  اجتماعاً  الخيمة«  رأس  في  والكوارث 
قائد  نائب  النوبي محمد  العميد محمد  برئاسة 
الفريق،  رئيس  نائب  الخيمة  رأس  شرطة  عام 
والذي أثنى على جهود كافة الجهات في تقديم 
لخدمة  وموارد  إمكانيات  من  لديها  ما  كل 

المصلحة العامة. 
مدير  سنان  بن  مبارك  العميد  عقد  وكذلك   
عام اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في 
الشراكات  لجان  مع  تنسيقياً  اجتماعاً  الفجيرة 
لبحث سبل تعزيز وتنفيذ بنود االتفاقيات لجميع 
الشركاء، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية 
على تفعيل دور الشراكات ومن منطلق االهتمام 

بتحقيق األهداف االستراتيجية للوزارة.
من  الشراكات  لجان  رؤساء  االجتماع  ضم 
الفجيرة  الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة  بلدية 

وهيئة المنطقة الحرة وكليات التقنية العليا.

TASK مركز
task@cmiexcellence.com

CORE مركز
core@cmiexcellence.com

 TEAM مركز
team@cmiexcellence.com

لالستفسارات العامة
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قد تنتهي رحلة من خاض معركة الحياة بنهاية 
ال يتوقعها، أو نهاية أراد لها أن تكون في يوم ما، 
إيماناً منه بأن الحياة يوم لك ويوم عليك، غير أنها 
ليست كذلك إذا ما ترّسخ في القلب إيمان بأن لكل 

شخص وقته وزمانه.
بعد  الرحال  به  تحط  عندما  المتقاعد  هو  هكذا   
عنفوان  من  الجهد  من  الكثير  فيها  أعطى  سنوات 
ضباط  حال  هو  وهذا  أفكاره،  وعصارة  شبابه 
في  معارك  خاضوا  الذين  المتقاعدين  الشرطة 
أصبحت  والنظام، حتى  األمن  الجرائم ونشر  صد 
التكريمية  شهاداتهم  خالل  من  شاهدة  بصماتهم 

وميداليات التقدير والتميّز.
يوسف  متقاعد  اللواء  يتحدث  اللقاء  هذا  وفي 
المنشآت  الله األحمد مدير »إدارة  الكريم عبد  عبد 
اإلصالحية والعقابية« في شرطة أبوظبي )سابقاً( 
عن مشواره الطويل في السلك الشرطي، مستعيداً 
بذكرياته سنوات مضت امتّدت 38 عاماً تنّقل خاللها 
بتصفـّح  أشبه  لقاًء  فكان  والرتب،  الوظائف  بين 
واألسود  باألبيض  صفحاته  بدأت  صور  ألبوم 

لتتدّرج ألوانها حتى نهايته.
 

 بد�يات 

يسرد اللواء متقاعد األحمد قصة التحاقه بالسلك 
الشرطي، والتي بدأت عام 1972، حيث أتى من رأس 
الخيمة إلى أبوظبي وتقدم إلى وظيفة في الشرطة، 
فعمل موظفاً مدنياً بدرجة كاتب في قسم الشؤون 
سورية  إلى  خارجية  دورة  في  ابتعث  ثم  الذاتية، 
عام 1974، مخصصة للشؤون الذاتية ومدتها ثالثة 
بأعمال  أكاديمي خاص  قسم  إلى  ومقسمة  أشهر، 

الشؤون اإلدارية، وقسم عسكري خاص بالتدريبات 
العسكرية.

 ومع بداية عام 1975، عاد من الدورة، وحول إلى 
المالك العسكري برتبة مساعد، وعمل في قسم فرع 
السجل )اإلدارة العامة للموارد البشرية حالياً( حتى 
عام 1976، حيث ابتعث إلى دورة مرشحين خاصة 
بمواطني دول الخليج العربي إلى المملكة األردنية 
الهاشمية مدتها عام واحد، فتخّرج منها بداية شهر 

أبريل عام 1977 برتبة مرشح ضابط.
المرور  إدارة  إلى  نقل  الدورة  من  عودته  وبعد 
لمدة  النجدة  لضابط  مساعداً  وعين  والترخيص، 
الذاتية  الشؤون  قسم  إلى  أعيد  ثم  أشهر،  أربعة 
وعمل مساعداً لمدير القسم ورقي إلى رتبة مالزم، 
ليتولى   1981 عام  حتى  المنصب  هذا  في  وبقي 
رئاسة القسم، وتدّرج إلى أن وصل إلى رتبة رائد.

 وفي عام 1990 نقل إلى إدارة شرطة العاصمة 
 1992 عام  وفي  اإلدارية،  الشؤون  لقسم  كرئيس 
التحق بمركز الغويفات الحدودي، وبعد ستة أشهر 
عاد إلى إدارة شرطة العاصمة وبقي على رأس عمله 

حتى عام 1996.

�آخر �مل�شو�ر

في  وتحديداً  اإلداري،  العمل  من  سنوات  وبعد 
المنشآت  قسم  إلى  نـُقل   ١٩٩٦/١٠/١ تاريخ 
كرئيس  وعمل  الوثبة،  في  والعقابية  واإلصالحية 

للقسم برتبة مقّدم.
وبعد حوالي ثالث سنوات أصبح هناك تعديل في 
الهيكل، وتم تحويل القسم إلى إدارة، وتولى منصب 
مدير إدارة المنشآت اإلصالحية والعقابية، بعد أن 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أمر 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته 
سجن  بضم  آنذاك  أبوظبي  لشرطة  عاماً  مديراً 
اإلصالحية  المنشآت  »إدارة  إلى  المركزي  العين 
والعقابية«، فأصبحت هناك أقسام عدة مثل: قسم 
في  األحداث  رعاية  وقسم  العين،  وقسم  الوثبة، 
المفرق، وقسم خاص لتأهيل المواطنين، وتم فتح 
لهم  عمل  فرص  وتوفير  للنزالء،  دراسية  صفوف 
خروجهم،  بعد  العليا  التقنية  كليات  مع  بالتعاون 
والوسائل  الرياضية  األنشطة  بعض  وإدخال 
المنشآت  تحويل هذه  بهدف  والمكتبات،  الترفيهية 

إلى مؤسسة إصالحية تأهيلية.
رتبة  إلى  وصل  حتى  السنوات  به  وتمضي 
وهو  حياته،  في  التاريخي  اليوم  جاء  عميد،وحتى 
السطر  نهاية  نقطة  والذي وضع   ،2010  /11  /24
لقصة عمله في السلك الشرطي، فجاء قرار التقاعد 
بمثابة استراحة محارب خاض العديد من المعارك 
في الحياة الشرطية، وُمنح وقتها رتبة لواء متقاعد.

�هتمام 

قيادتنا  بدور  األحمد  متقاعد  اللواء  وأشاد 
المواطنة  العناصر  وتشجيع  دعم  في  الرشيدة 
يلزم  ما  كل  وتسهيل  الشرطي،  بالسلك  لاللتحاق 
إلى  مشيراً  فيه،  للعمل  الجنسين  كال  الستقطاب 
أنه عمل في لجنة تجنيد الشرطة التي شـُكـّلت في 
توضيح  مهماته  إحدى  وكانت  التسعينيات،  فترة 
عمل الشرطة ودورها وعدم اقتصاره على المخالفة 
والحراسة فقط، بل إن الدور ممتد إلى النظام وحفظ 

األمن في البالد.

م�شاركات

من  العديد  في  األحمد  متقاعد  اللواء  وشارك 
الدورات وورش العمل الخاصة، من أبرزها: دورة 
في أمن المالعب، ودورة مدتها عام واحد للحصول 

على دبلوم عاٍل من جامعة »كامبريدج« البريطانية، 
المؤتمرات  بعض  في  المشاركة  جانب  إلى  هذا 

المحلية واإلقليمية والدولية.
ودرع  تقدير  بشهادة  اإلنجازات  رحلة  وتنتهي 
تلك  خالل  قّدمها  التي  الخدمة  لمدة  تكريمي 
زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  من  السنوات، 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
مدة  خالصة  األحمد  متقاعد  اللواء  اعتبرها  والتي 

خدمته في الشرطة.

بني �لأم�س و�ليوم

فرقاً  هناك  أن  األحمد  متقاعد  اللواء  وأوضح 
اليوم في جميع  بين شرطة األمس وشرطة  كبيراً 
لماهية  النواحي، أهمها: أن الجمهور لم يكن واعياً 
ودور الشرطة آنذاك لالعتقاد السائد بأن الشرطي 

بيده السلطة وبإمكانه إدارة كافة األمور.أما اليوم 
الفريق سمو  وتوجيهات  الرشيدة  قيادتنا  وبفضل 
العمل  آل نهيان، فقد وصل  الشيخ سيف بن زايد 
وشرطة  الداخلية  وزارة  مستوى  على  الشرطي 
ابوظبي إلى مرحلة متقدمة تواكب الدول المتقدمة 
العالمية،  الشرطية  الممارسات  أفضل  تطبيق  في 
والشرطة،  الجمهور  بين  الشفافية  أسلوب  واتباع 
وحرية إبداء الرأي والمشورة بين سموه والقيادات 
إيجاد  في  المجتمعية  الشرطة  ودور  الشرطية، 
الحلول للمشكالت األسرية، والحمالت التوعوية في 
ليصل  الحكومية  والمؤسسات  والدوائر  المدارس 
مفهوم عمل الشرطة وتصحيحه إلى أكبر شريحة 

من المجتمع.

ما بعد �لتقاعد

نهاية  هو  التقاعد  بأن  يشعر  ممن  الكثير  هناك 
يراه  البعض  ولكن  العالم،  نهاية  ربما  أو  المطاف 
وفرصة  محارب«،  »استراحة  بمثابة  هي  مرحلة 
للراحة بعد سنوات عمل خدم فيها الوطن ومجتمعه، 
وهذا ما أكـّده اللواء متقاعد يوسف األحمد والذي 
اعتبر تقاعده عبارة عن تكريم لنفسه ليعطيها بعضاً 
من حقها، مشيراً إلى أن الكثير ممن حوله أشعره 
بأنه سيعاني من الفراغ القاتل، غير أنه وضع جدوالً 
لحياته لما بعد التقاعد، فهو حريص على االستيقاظ 
فجراً للصالة، والتوّجه إلى مجلس يجتمع فيه أهل 
األخبار من  األحاديث وآخر  فيه  يتبادلون  المنطقة 
إلى  يعود  ثم  اإلخبارية،  والقنوات  الصحف  خالل 
لقضاء  ويتوجه  أسرته،  مع  اإلفطار  لتناول  بيته 
أشغاله وحاجات أسرته، وفي أحيان كثيرة يمارس 
رياضة المشي، فضالً عن االستمتاع بالسفر خارج 
الدولة للتعرف على عادات وثقافات اآلخرين، منّوهاً 
نفسه  إلى  االلتفات  فرصة  له  أتاح  التقاعد  بأن 

وأسرته.

ر�شالة �إىل �ملنت�شبني 

اللواء متقاعد يوسف األحمد في رسالة  ويقول 
إلى منتسبي الشرطة، إن كل فرد يصل إلى منصب 
األولى،  بالدرجة  بمجهوده  إليه  يصل  فإنه  ما، 
وبتقييم المسؤولين لهذا المجهود، واإلخالص في 
العمل والتفاني فيه، واالبتعاد كلياً عن المحسوبية 
واألنانية، وأن أي عمل ُينجزه عليه التعاون فيه مع 
اآلخرين وعدم نسيان فضل من حوله، كما أن عليه 
العمل  )األنا( كون  )النحن( وليس  التكلـّم بصيغة 
المنجز عمالً جماعياً، هذا إلى جانب األمانة في أداء 
العمل بالشكل الصحيح وبالصالحيات المخّولة إليه 
وعدم تجاوزها، واالستشارة في األمور المهمة في 
الحياة العملية فبها يكتمل العمل للخروج بالصورة 
المرجّوة وعدم التعنّت برأي يخص العمل، كما يجب 
الوصول إلى الجميع وعدم االنغالق والجلوس في 
المكتب فقط وإصدار األوامر اإلدارية دون المعرفة 
بالموظفين والعاملين في اإلدارة أو القسم، إضافة 
إلى كسب رضا العاملين واألخذ بأيديهم والتحاور 
معهم لتحسين مستوى العمل مما يعود بالنفع على 

الجميع.

�الأحمد : �لعمل �ل�ضرطي يف �لدولة 

يو�كب �أف�ضل �لتطبيقات �لعاملية 

لكل  حق  والتكرمي  ال�فاء 

القيادة  يف  املتقاعدين  املنت�صبني 

هنا  ومن  اأب�ظبي،  ل�صرطة  العامة 

»جمتمع  يف  »متقاعدون«  باب  كان 

ال�صرطة« الذي ُيعد بالتعاون مع اإدارة 

التعريف  بهدف  املجتمعية«  »ال�صرطة 

املتقاعدين،  ال�صرطة  �صباط  من  بعدد 

بذل�ها  التي  الكبرية  للجه�د  تقديرًا 

دولة  يف  والأمان  الأمن  م�صرية  خلدمة 

وت�صجيعًا  املتحدة،  العربية  الإمارات 

ملنت�صبي ال�صرطة العاملني ليقتدوا بهم 

يف هذا املجال.

ولقاوؤنا يف هذا العدد مع الل�اء متقاعد 

الأحمد  اهلل  عبد  الكرمي  عبد  ي��صف 

الإ�صالحية  املن�صاآت  »اإدارة  مدير 

والعقابية« يف �صرطة اأب�ظبي )�صابقًا(.

لقاء: نوال �صامل

اللواء متقاعد يوسف األحمد
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لكل  التحفيز والتكرمي حق مكف�ل 

املبدعني يف القيادة العامة ل�صرطة 

جائزة  ك��ان��ت  هنا  وم��ن  اأب���ظ��ب��ي، 

ق�صم  اأطلقها  التي  املثايل«  »امل�ظف 

تقييم  »اإدارة  يف  ال�ظيفي  احلفز 

ل���الإدارة  التابعة  العاملني«  اأداء 

�صرطة  يف  الب�صرية  للم�ارد  العامة 

اأب�ظبي.

»جمتمع ال�صرطة« يلقي ال�ص�ء على 

اجلائزة  بهذه  الفائزين  من  ع��دد 

لزمالئهم  وت�صجيعًا  ل��ه��م،  تهنئة 

ليقتدوا بهم يف الإبداع والتميز.

حمدان  م��ع  ال��ع��دد  ه��ذا  يف  لقاوؤنا 

ي��صف احل��صني من فرع التخطيط 

»���ص���ؤون  اإدارة  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 

للم�ارد  العامة  ب��الإدارة  امل�ظفني« 

الب�صرية يف �صرطة اأب�ظبي، والذي 

ك��ّرم��ه ���ص��ع��ادة ال���ل����اء حم��م��د بن 

امل�ارد  عام  مدير  املنهايل  الع��صي 

الب�صرية يف �صرطة اأب�ظبي، ومنحه 

جائزة »امل�ظف املثايل«.

فاز بجائزة »�ملوظف �ملثايل«

�حلو�ضني: م�ضوؤوليتي �ملحافظة على �لتكرمي �لذي ِنلته

حصولي  »بعد  الحوسني:  يوسف  حمدان  قال 
بالفرح  شعرت  المثالي«،  »الموظف  جائزة  على 
واالعتزاز الكبيرين لكوني أحد المنتسبين الُمكّرمين 
تشكل  إذ  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  ِقبل  من 
شرطة  مبادرات  إحدى  المثالي«  »الموظف  جائزة 
المثاليين  منتسبيها  لتكريم  العديدة  أبوظبي 
والمميزين سواء أكانوا من المدنيين أم من الضباط 

وصف الضباط واألفراد«.
للفريق  المهم  بالدور  الحوسني  حمدان  وأشاد 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
إليه  ما وصلت  في  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
محلية  جوائز  من  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
جائزة  دعم  في  سموه  وبدور  وعالمية،  وعربية 
العديدة  المبادرات  كإحدى  المثالي«  »الموظف 
لشرطة  العامة  القيادة  منتسبي  وتكريم  لتحفيز 

أبوظبي.
والعرفان  الشكر  آيات  بأسمى  أتقدم  وأضاف: 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعم 
سموه لجائزة »الموظف المثالي«. كما أتقدم بالشكر 
إلى سعادة اللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير 
عام الموارد البشرية في شرطة أبوظبي الذي كّرمني 
بمنحي جائزة »الموظف المثالي«، وأشكر كذلك كل 
المشاركة في  على  له دور في تشجيعي  كان  من 

جائزة »الموظف المثالي« والحصول عليها. 
وأوضح أن العمل اإلبداعي الذي قام به واستحق 
عليه جائزة »الموظف المثالي« هو تقديم اقتراحات 
وتحسين  المنهجيات  تطوير  شأنها  من  ومشاريع 
االستراتيجي  التخطيط  بفرع  العمل  وتميز  جودة 
بإدارة »شؤون الموظفين« خصوصاً وفي اإلدارة 
البشرية في شرطة أبوظبي بشكل  العامة للموارد 
أولوية  تحقيق  في  اإلسهام  سبيل  في  وذلك  عام، 

في  المتمثلة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
»االستخدام األمثل للموارد البشرية«.

المثالي«  »الموظف  بجائزة  الفوز  أن  وأضاف: 
وهي  أال  وكبيرة  جديدة  مسؤولية  َعليَّ  يفرض 
الذي  الكبير  المعنوي  التكريم  هذا  على  المحافظة 
حصلت عليه من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن 
أبذل المزيد من الجهد، وأسعى إلى مزيٍد من الجودة 

والتميز في عملي.
التخطيط  فرع  في  إدارياً  يعمل  أنه  وذكر 
باإلدارة  الموظفين«  »شؤون  بإدارة  االستراتيجي 
العامة للموارد البشرية في شرطة أبوظبي، ويقوم 
بتنفيذ جميع المهمات اإلدارية التي تتطلبها طبيعة 
اإلدارية  المهمات  إلى  باإلضافة  الفرع،  في  عمله 
في  عنه  المسؤولون  بها  يكلفه  قد  التي  األخرى 

الفرع أو اإلدارة.
هي:  المثالي«  »الموظف  مواصفات  أن  ورأى 
طاعة الله سبحانه وتعالى في ما أمر به ونهى عنه، 
والوالء لقيادة البالد وللحكومة الرشيدة، وااللتزام 
بتوجيهات القيادة الشرطية العليا والتقيد باألنظمة 
الِجّد والجودة  الشرطية، والحرص على  والقوانين 
والتميز في العمل، ومساعدة كل من يطلب المساعدة 

من الزمالء في شرطة أبوظبي.
زمالئه  إلى  الحوسني  يوسف  حمدان  وتوجه 
»شؤون  بإدارة  االستراتيجي  التخطيط  فرع  في 
باإلدارة  زمالئه  وإلى  خصوصاً،  الموظفين« 
لشرطة  العامة  والقيادة  البشرية  للموارد  العامة 
األفكار  بتقديم  »أنصحكم  بالقول:  عموماً  أبوظبي 
والتطويرية،  اإلبداعية  والمشاريع  والمقترحات 
ألنها  المثالي«  »الموظف  جائزة  في  والمشاركة 
أبوظبي  توفرها شرطة  التي  الجوائز  أهم  بين  من 
لمنتسبيها. وأتمنى لكم الحصول على هذه الجائزة 

في دوراتها المقبلة«.

اللواء املنهالي ُيسلِّم احلوسني جائزة »املوظف املثالي«.

حمدان احلوسني

التي يتكون منها فرع  العيادات والوحدات  وعن 
النبهاني  فوزية  أوضحت  واإلسعاف،  التمريض 
بإدارة  باإلنابة  واإلسعاف  التمريض  فرع  مديرة 
الفرع  أن  أبوظبي  شرطة  في  الطبية«  »الخدمات 

يتكون من عيادات ووحدات عدة، وهي:
عيادة  وتشمل:  )أ(،  التخصصية  العيادة   -
الباطنية والسكري، وعيادة الجراحة، وعيادة العيون.
- العيادة التخصصية )ب(، وتشمل: عيادة األنف 
واألذن والحنجرة، وعيادة الجهاز الهضمي، وعيادة 

الجلدية، وعيادة العظام.
- عيادة الطوارئ والطب العام.

- عيادة األطفال.
- عيادة األسنان.

- عيادة تصحيح البصر )الليزك(.
- وحدة اإلسعاف.

- وحدة الفحص الطبي.
- العيادة النفسية.

رعاية طبية 

التمريض  فرع  يتوالها  التي  المهمات  وعن 

واإلسعاف، أجابت فوزية النبهاني: أن الفرع ُيعنى 
السريرية، ومساعدة األطباء  الطبية  الرعاية  بتوفير 
خدمات  وتأمين  المعالجة،  أعمال  في  والمرضى 
وتأمين  الطوارئ،  في حاالت  والتمريض  اإلسعاف 
التمريض  ولوازم  والعدد  الطبية  المستلزمات 

واإلسعاف بشكل مستمر ومتابعة ذلك.
يقدمها  التي  الصحية  الخدمات  أن  وأضافت: 
تتضمن:  أسرهم  وأفراد  الشرطة  لمنتسبي  الفرع 
والخدمات  التشخيص  يشمل  الذي  العالج  خدمة 
وتأمين  الطبيعي،  والعالج  أدوية  وتوفير  المخبرية 
المستلزمات الطبية واالحتياجات للمرضى، وتوفير 
رعاية صحية مميزة للمرضى من منتسبي الشرطة 
ومطابق  عاٍل  مستوى  على  وذلك  أسرهم،  وأفراد 

لمعايير الجودة الدولية.

�أجهزة متطورة

فرع  في  المتوفرة  الطبية  التجهيزات  وعن 
إلى  النبهاني  فوزية  أشارت  واإلسعاف،  التمريض 
الحديثة  الطبية  األجهزة  بكافة  الفرع  تزويد  تم  أنه 
الكهربائية،  الصدمات  أجهزة  ومنها:  والمتطورة، 

عيادة  استحداث  تم  كما  القلبي،  اإلنعاش  وأجهزة 
)الليزك( وتوفير طاقم متخصص  البصر  تصحيح 
في  وأخصائيين  زائرين،  أطباء  ثالثة  من  يتكون 
من  وعدد  مشرف،  وممرض  الليزك(،  مجال) 

الممرضين والممرضات.

خطط م�شتقبلية

التمريض  لفرع  المستقبلية  الخطط  وعن 
واإلسعاف، لفتت الرائد الدكتور ثريا الدويلة رئيسة 
»الخدمات  بإدارة  المساعدة  الطبية  الخدمات  قسم 
الطبية« في شرطة أبوظبي إلى أن اإلدارة بما يخص 
الجانب البشري هي حالياً بصدد إحالل الوظائف، 
كون التمريض من الوظائف المستهدفة في التوطين.
إدارة  فإن  التقني،  الجانب  في  أنه  وأضافت: 
»الخدمات الطبية« في شرطة أبوظبي هي في مرحلة 
مع  لتتماشى  الجودة  ومتطلبات  المعايير  مطابقة 
الجسم  كونها  أبوظبي«  في  الصحة  »هيئة  معايير 
باإلضافة  أبوظبي،  بإمارة  الصحي  للقطاع  المنظم 
إلى الحرص على سياسة ومعايير شهادة »االعتماد 

الدولي«.

فرع »�لتمري�س و�الإ�ضعاف« يف »�خلدمات �لطبية«

ي�ا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف الأق�صام والفروع 

وال�حدات باإدارة »اخلدمات الطبية« يف �صرطة اأب�ظبي، وزار فرع 

يف  املهمة  الفروع  من  يعترب  الذي  الإدارة،  يف  والإ�صعاف  التمري�ص 

يقدمها  التي  ال�صحية  الرعاية  بخدمات  للتعريف  وذلك  الإدارة، 

ملنت�صبي ال�صرطة واأفراد اأ�صرهم.

اإعداد: اأمرية الرئي�صي
ت�صوير: عي�صى اليماحي

فوزية النبهانيد. ثريا الدويلة
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للجودة«  اإلمارات  إنشاء »جمعية  كانت مبادرة 
أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  اقتراحات  أحد 
الشؤون االجتماعية  ِقبل وزارة  وتم إشهارها من 
كجمعية ذات نفع عام حسب القرار الوزاري رقم 

419 لسنة 2007.
خطتها  الجمعية  أطلقت   2012 عام  فبراير  وفي 
لتكون:  رؤيتها  واعتمدت  الجديدة  االستراتيجية 
األفراد  لدى  المؤسسي  التميز  وثقافة  فكر  تعميق 
رسالتها  أما  واإلقليمية،  المحلية  والمؤسسات 
و  التدريب  و  التوعية  خدمات  تقديم  إلى:  فتدعو 
مجال  في  واالستشارات  والبحوث  الدراسات 
الممارسات  أفضل  من  واالستفادة  األعمال،  تميز 
الشراكة  من خالل  التنافسية  والمميزات  العالمية، 
في  والعالمية،  واإلقليمية  المحلية  المؤسسات  مع 
المصداقية   - الوطنية  الهوية  قيمها:  تشمل  حين 
والشفافية - اإلبداع – التميز - المميزات التنافسية 

- القيمة المضافة.
تقدمها  التي  المجانية  الخدمات  إلى  وبالنسبة 

الجمعية لمجتمع األعمال فتشمل: 
يتم  إذ  واألعضاء:  للشركاء  مجانية  ندوات 
الدائم بالمؤسسات والشركاء إليجاد  االتصال 

فرص للتحاور وتبادل األفكار ومناقشة ما يستجد 
من موضوعات في مجال القيادة واالدارة والتميز 

المؤسسي.
أحدث  نشر  في  تسهم  وهي   : المهنية  الفرق 
المعلومات وتبادل الخبرات بين المهتمين العاملين 
في كل من القطاعين العام والخاص، كما توفر لهم 
البيئة المناسبة لمناقشة مختلف القضايا، والوصول 
إلى الحلول، والحث على إجراء التغيير الالزم، وذلك 

من خالل اجتماعاتها وأنشطتها الدورية. 
مجلة الجمعية: وهي فصلية لنشر ثقافة التميز 

المؤسسي في مجتمع األعمال.
معين  استثمار  نظير  خدمات  إلى  وبالنسبة 

فتشمل: 
- الدورات التدريبية: وهي ذات قيمة مضافة من 
دورية،  بصورة  وتقام  واألسعار،  المحتوى  حيث 
والمعارف  بالمهارات  المنتسبين  تزويد  يتم  حيث 
والتقنيات وأدوات تطبيق أفضل النظريات الحديثة 
تدريبية  دورات  تقديم  يمكن  كما  الة،  فعَّ بأسس 

متخصصة للمؤسسات بما يلبي احتياجاتها.
- خدمات استشارية داعمة: تقديم الدعم الالزم 
إلنشاء تفعيل إدارة الجودة في المؤسسات، وتوفير 

التدريبية واالستشارات الخاصة بالجودة  البرامج 
المؤسسات،  متطلبات  مع  يتناسب  وبما  والتميز، 
محلياً  المختلفة  التميز  لجوائز  المؤسسات  وإعداد 

وعالمياً.
جوائز  لتبنّي  للمؤسسات:  مساندة  خدمات   -

داخلية بهدف نشر ثقافة التميز المؤسسي.
- دعم بناء وتقييم نظام االقتراحات والمكافآت 

وتحفيز الموظفين.
وتوفير  المعيارية،  المقارنات  برامج  تنفيذ   -

المعلومات عن أفضل الممارسات محلياً وعالمياً.
- مؤتمرات.

- جوائز.
األعمال  لمجتمع  خدماتها  الجمعية  توفر  كما 
من  مختلفة  أنواع  خالل  من  اإلمارات  دولة  في 
والشريك  االستراتيجي،  وهي:الشريك  الشراكات 

المستثمر، والشريك المساهم، وعضوية األفراد،
وباإلضافة إلى ما سبق، فإن الجمعية عملت مع 
وزارة الداخلية من خالل التعاون مع القيادة العامة 
العالمي  باليوم  االحتفال  على  أبوظبي  لشرطة 
الثاني من  الخميس،  يوم  والذي يصادف  للجودة، 

شهر نوفمبر من كل عام،

�الإمار�ت و�جلودة

الربوفي�صور الهادي التيجاين

رئيس مجلس إدارة
جمعية اإلمارات للجودة

خريطة طريق
ألجيالنا المقبلة

رشيك اسرتاتيجي
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العربية المتحدة  حققت حكومة دولة اإلمارات 
بتوجيهات من سيّدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وقيادة 
ومتابعة سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« إنجازات يفخر بها 
أكثر  بين  الدولة  مكانة  وتعزز  اإلمارات،  شعب 
التنمية  أرقى مستويات  ووفق  تقدماً  العالم  دول 
لتحقيق  الرشيدة  قيادتنا  وطموحات  ينسجم  بما 
رؤية اإلمارات ٢٠٢١، والتي تهدف ألن تكون دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم، 

بحلول العام ٢٠٢١.
وانسجاماً مع هذا الهدف األسمى كانت الخلوة 
الحكومية التي عقدت في جزيرة »صير بني ياس« 
الشيخ  السمو  صاحب  سيّدي  برئاسة  مؤخراً 
محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« مهمة على 
أنها  في  أهميتها  تكمن  ما  وأكثر  المستويات  كل 
القيادة  بين  الوطني  التالحم  تعزيز  في  تصب 
والشعب في ظل القيادة الرشيدة لسيّدي صاحب 

السمو رئيس الدولة »حفظه الله«.
مجاالً  يدع  ال  بما  تأكد  فقد  المناسبة،  وبهذه 
مظاهره  أقوى  في  الوطني  التالحم  بأن  للشك 
وتجلى ذلك في توجيهات سيدي صاحب السمو 
واألجهزة  للحكومة  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
واالقتراحات  األفكار  تنفيذ  بمتابعة  لها  التابعة 

وتحويلها إلى برنامج تنفيذي هدفه األسمى تقدم 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وتميز  وازدهار 
ومن ثم توفير الحياة الكريمة لكل أبناء اإلمارات 

والمقيمين على أرضها الطيبة.
نقطة  يعد  اآلن  حتى  الحكومة  أنجزته  ما  إن 
البداية لمستقبل ترتقي فيه اإلمارات إلى مراحل 
والتنموي،  االقتصادي  األداء  في  تقدماً  أكثر 
متابعة  في  دقيقة  آليات  على  ذلك  ألجل  وتعتمد 
وتحسين مستويات اإلنجاز في مختلف القطاعات، 
كما تعمل على مواصلة التطوير المستمر لألنظمة 
وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في 
ترسيخ  إلى  وصوالً  الحكومية  الخدمات  تقديم 
مكانة الدولة المرموقة، مؤكدة قدراتها التنافسية 
الدول  مصاف  في  العالمية  ومكانتها  وريادتها 

األكثر تطوراً وإبداعاً.
وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نؤكد على وجوب 
تكاتف الجهود الخيّرة للعاملين في وزارة الداخلية 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  سيّدي  بقيادة 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية مع الجهود الخيّرة لمختلف المؤسسات 
العامة والخاصة وفئات المجتمع المختلفة، وذلك 
قيادتنا  حول  الوطني  والتالحم  االلتفاف  بهدف 
الرشيدة التي تسّخر كل اإلمكانات من أجل خدمة 
وهوية  انتماء  ذات  وطنية  روحاً  ولنجّسد  الوطن 

ونحافظ على مقومات المجتمع اآلمن الزاهر.

نحو م�ضتقبلٍ �أكرث �إ�ضر�قاً 

امل�صاعد اأول �صالح الهاليل

اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
في أبوظبي
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 كّرم العقيد جاسم الطنيجي مدير »إدارة الخدمات الطبية« في شرطة أبوظبي، 
بحضور الرائد هادي المنصوري رئيس قسم تنسيق الخدمات المساندة في 
اإلدارة ميساء عبد الكريم فرج »إداري مدني«، تقديراً لجهودها المتميزة في 

العمل، مع تهنئة خاصة من فريق عمل المختبر.

يهنئ العاملون في مديرية شرطة العين الرائد علي سالم العيسائي مدير فرع 
الشؤون اإلعالمية بقسم العالقات العامة بحصوله على المركز األول بتقدير 
سيف  الفريق  سعادة  من  وتكريمه   ،»٣٤« األولى  القيادات  دورة  في  ممتاز 

عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

يهنئ العاملون »بإدارة الشرطة المجتمعية« في شرطة أبوظبي اإلعالمي والفنان 
جاسم عبيد الزعابي بتكريمه من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي مدير عام 
مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، لفوزه بجائزة »الشخصية المحلية المكّرمة 

وفارس الدورة« في مهرجان »اإلمارات لمسرح الطفل - الدورة التاسعة«.

كّرم المهرجان الهندي في أبوظبي خالل دورته الرابعة )٢٠١٣ - ٢٠١٤( 
تقديراً   ،»٩٩٩« ومجلة  أبوظبي  شرطة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة 

لمشاركتهما في فعاليات هذه الدورة.

»إدارة  من  الحارثي  خلود  تهنئ 
شرطة  في  الموظفين«  شؤون 
أبوظبي ابن شقيقتها سعود محمد 
الرابع.  ميالده  بعيد  السقاف 
الله  بإذن  مديد  وعمر  مبروك، 

تعالى.

 احتفل محمد علي عبدو بعيد الميالد 
وعمرٌ  مبروك،  نهلة.  البنته  العاشر 

مديد بإذن الله تعالى.
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وتطوير  لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  تّوجت 
رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العامة  األمانة  في  األداء 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الفائزين ببطولة ألعاب 
القوى العاشرة، والتي نظمها قسم النشاط الرياضي 
في  األداء  وتطوير  لالستراتيجية  العامة  باإلدارة 
بأبوظبي،  الشرطة  كلية  في  وذلك  أبوظبي،  شرطة 
وبمشاركة 14 إدارة ضمن برنامج النشاط الرياضي 

للموسم 2013.
درع  الشرطية  للعمليات  العامة  اإلدارة  ونالت 
الحكومية  المنشآت  حماية  و»إدارة  العام،  القائد 
ومديرية  الرياضي،  التفوق  درع  والدبلوماسية« 
شرطة الغربية درع التميز الرياضي، و»إدارة تقنية 

المعلومات واالتصاالت« درع اإلدارة الناجحة.
مدير  الظاهري  دلموج  حميد  محمد  العقيد  وأكد 
عام االستراتيجية وتطوير األداء أن تنظيم مثل هذه 
الشرطية  القيادة  لحرص  تجسيداً  يأتي  البطوالت 
على هذه األنشطة بهدف رفع كفاءة منتسبي شرطة 
أبوظبي والتواصل في ما بينهم وإحياء روح التنافس.

وكّرم النقيب جمال عيسى مدير فرع المنتخبات 
»إدارة  من  عبيدالله  سالم  والنقيب  والمسابقات، 
قسم  من  المخيتي  طالل  والمالزم  االستراتيجية«، 
النشاط الرياضي، اإلدارات العامة الفائزة بالدروع، 
واإلدارات الفائزة بالمراكز األولى، واألفراد الفائزين 

بالمراكز األولى.

حماية  »إدارة  ُتوجت  اإلدارات،  مستوى  وعلى 
األول،  بالمركز  والدبلوماسية«  الحكومية  المنشآت 
ومديرية  الثاني،  بالمركز  الخاصة«  المهام  و»إدارة 

شرطة المنطقة الغربية بالمركز الثالث.
في  األول  بالمركز  فاز  األفراد،  مستوى  وعلى 
مسابقة دفع الجلة جمال محمد من »إدارة الطوارئ 
إبراهيم  الثاني  بالمركز  و  العامة«،  والسالمة 
وبالمركز  الغربية،  المنطقة  شرطة  من  المطروشي 
المنشآت  حماية  »إدارة  من  جمعة  محمد  الثالث 

الحكومية والدبلوماسية«.
األول  بالمركز  فاز  الرمح،  رمي  مسابقة  وفي 
وبالمركز  الغربية،  من شرطة  المطروشي  إبراهيم 
الشرطة«،  مدارس  »إدارة  من  الثاني سعيد خلفان 
حماية  »إدارة  من  جمعة  محمد  الثالث  وبالمركز 
مسابقة  وفي  والدبلوماسية«،  الحكومية  المنشآت 
الوثب العالي فاز بالمركز األول خليفة عبدالله من 
وبالمركز  واالتصاالت«،  المعلومات  تقنية  »إدارة 
الخاصة«، و  المهام  »إدارة  الثاني جابر محمد من 
الطوارئ  »إدارة  من  كرم  عبدالله  الثالث  بالمركز 
الطويل  الوثب  مسابقة  وفي  العامة«،  والسالمة 
المهام  »إدارة  األول راشد محمد من  بالمركز  فاز 
من  المسماري  خلف  الثاني  وبالمركز  الخاصة«، 
بالمركز  و  واالتصاالت«،  المعلومات  تقنية  »إدارة 
الطوارئ  »إدارة  من  الساعدي  سعيد  الثالث 

والسالمة العامة«.
بالمركز  فاز  متر،   3000 الجري  مسابقة  وفي 
المعلومات  تقنية  »إدارة  من  اللقيطي  عبدالله  األول 
الحساني  محمد  الثاني  وبالمركز  واالتصاالت«، 
آيت  الرحمن  وعبد  الغربية،  المنطقة  شرطة  من 
الحسن من »إدارة المهام الخاصة بالمركز الثالث«، 
»إدارة  من  عقيدة  علي  فاز  متر   100 مسابقة  وفي 
الثاني  وبالمركز  األول،  بالمركز  الخاصة«  المهام 
جمعة الكعبي من »إدارة حماية المنشآت الحكومية 
الساعدي  سعيد  الثالث  بالمركز  و  والدبلوماسية«، 
من »إدارة الطوارئ والسالمة العامة«، وفي مسابقة 
400 متر فاز أحمد درويش بالمركز األول، وبالمركز 
الغربية،  المنطقة  الحساني من شرطة  الثاني محمد 
حماية  »إدارة  من  الزعابي  سعود  الثالث  وبالمركز 
مسابقة  وفي  والدبلوماسية«،  الحكومية  المنشآت 
المنطقة  شرطة  من  الحساني  محمد  فاز  متر   800
سعود  الثاني  وبالمركز  األول،  بالمركز  الغربية 
الثالث عبد الرحمن آيت الحسن  الزعابي، وبالمركز 
من »إدارة حماية المنشآت الحكومية والدبلوماسية«، 
فرق  مستوى  على  تتابع4(  متر   100( مسابقة  أما 
بالمركز  الشرطة«  مدارس  »إدارة  ففازت  اإلدارات، 
المنشآت  حماية  »إدارة  الثاني  بالمركز  و  األول، 
»إدارة  الثالث  وبالمركز  والدبلوماسية«،  الحكومية 

المهام الخاصة«.

تتويج �لفائزين ببطولة �ضرطة �أبوظبي الألعاب �لقوى

ة
�س

يا
ر

شرطة  في  المالية«  »إدارة  من  يوسف  عبدالله  علي  احتفل 
أبوظبي بعيد الميالد السادس البنه أحمد. مبروك، وُعمر مديد 

بـإذن الله تعالى، مع تهنئة خاصة من شقيقته شيخة.
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الشهر  عقدت  التي  األولية  اإلسعافات  دورة  منتسبي  أكون ضمن  بأن  الفرصة  لي  سنحت 
الماضي في نادي ضباط الشرطة في أبوظبي، والتي شملت التدريب العلمي والعملي، لتتكون لدي 
بعد مرور أسبوع من الدورة قاعدة معلومات جديدة رسمت لدي طرق اإلسعاف واإلنقاذ ابتداًء 

من تأمين مكان الحادث إلى عمليات اإلخالء واإليواء.
وتمكنت من تعلُّم أساسيات اإلسعاف واإلنقاذ، وأتمنى أن أفيدكم بجزء ولو بسيط من ذلك، ففي 
حوادث الطرق ال بد أوالً من تأمين مكان الحادث، وثانياً: تأمين المصاب، وثالثاً فتح مجرى التنفس، 
ورابعاً: االتصال باإلنقاذ، وخامساً: وضع المصاب في وضعية اإلفاقة، ناهيك عن اإلسعافات األولية 
في باقي الحوادث، أما في حاالت االختناق وأخص األطفال فقد كانت لدي طريقة إنقاذ خاطئة تعلمتها 
ممن هم أكبر مني سناً وكثير منا يتبعها وهي أن نمسك الطفل من قدميه لنقلبه رأساً على عقب، ولكنها 
هذه  قراء  كل  أنصح  الصحيحة  الطريقة  لمعرفة  بالمائة( وإلشباع فضولكم  )مليون  طريقة خاطئة 
الصفحة باالنتساب إلى دورة اإلسعافات األولية، لما سيعود عليهم بالنفع في الحياة، وأتقدم أنا ونيابة 
عن كل من انتسب إلى دورة اإلسعافات األولية بالشكر لقيادتنا لجهودها الطيبة في هذا الخصوص، 
وأشكر المدربين الذين لم يدخروا جهداً في تزويدنا بكل معلومة قد تنقذ حياة شخص، وأقول لهم »ما 

قصرتوا«.
وفيما تتكرر في كل يوم وعلى مرأى من أعيننا مشاهد الحوادث المرورية واالختناق والغرق والحريق 
وغيرها، ويتصادف أن نكون أول الموجودين في مسرح هذه الحوادث، فال شك في أن الجهل بأساسيات 
نحن  فال  المصابين  تجاه  خاطئاً  نتصرف تصرفاً  أو  األيدي  مكتوفي  نقف  األولية سيجعلنا  اإلسعافات 

أنقذناهم وال هم استفادوا من تواجدنا.
ولهذا كان من ضمن خطة وزارة الداخلية للعامين الماضيين اخضاع منتسبيها لدورة اإلسعافات األولية، 
ولم تدخر إدارة الطوارئ والسالمة العامة في شرطة أبوظبي جهداً في تدريب وتثقيف المنتسبين في هذا 
الخصوص، هذا إلى جانب حمالت التوعية التي تشمل كافة فئات المجتمع ابتداًء من الطفل إلى ربات البيوت.

يف كل بيت.. ُم�صعف 

اأمرية الرئي�صي
alraeesi83@hotmail.com



يناير 2014 36

والشارقة ودملا

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

999:A:1p-ma3had.pdf   1   11/23/13   7:28 AM


