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بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

وتطبيق  ن�سر  على  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  حتر�س  �لد�خلية،  وزير  �لوزر�ء 

ثقافة �لتطوع بني خمتلف فئات �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني، وتعترب هذه �لثقافة 

�إحدى �أحدث �ملمار�سات و�ملعايري �ملطبقة يف �ملوؤ�س�سات �ل�سرطية يف �لعامل.

»�ل�سرطة  ب��اإد�رة  »�ملتطوعني«  فرع  ي�ستقبل  �ل�سامية،  �لتوجيهات  لهذه  وتنفيذً� 

�لذين   و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �ملزيد  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �ملجتمعية« 

وزيادة  و�لوطن،  �ملجتمع  خدمة  يف  وي�سهمون  �لتطوعي،  �لعمل  فريق  �إىل  ين�سمون 

�لإم��ار�ت  ودول��ة  خ�سو�سًا،  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  و��ستقر�رها  و�لأم��ان  �لأم��ن  معدلت 

�لعربية �ملتحدة عمومًا، وتقوية وتعزيز مبد�أ �ل�سر�كة، بالإ�سافة �إىل �لتمتع بتجربة 

�سيقة تفيد �ملتطوعني يف حا�سرهم وم�ستقبلهم.

من جهة ثانية، بادرت مديرية �ملرور و�لدوريات يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي 

�إىل �ختيار مائة من رو�د �أعمال وُكّتاب ومقدمي بر�مج ريا�سية و�سخ�سيات جمتمعية 

تعزيز  �إىل  يهدف  ووطنيًا  �جتماعيًا  و�جبًا  يوؤدون  �ملرورية  لل�سالمة  ك�سفر�ء  �أخرى 

نزيف  من  للحد  �ملديرية  بها  تقوم  �لتي  �جلهود  ودع��م  �ملجتمعي،  �مل��روري  �حِل��ر�ك 

�لثقافة �ملرورية بني كافة  �لعامة و�خلا�سة، ون�سر  �لأرو�ح، و�حلفاظ على �ملمتلكات 

�سر�ئح �ملجتمع، وذلك عرب م�ساركتهم يف �لفعاليات و�لأن�سطة �ملرورية، وتوجيه ر�سائل 

و�لدولة  خ�سو�سًا  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �ملرورية  �ل�سالمة  مب�ستوى  لالرتقاء  جمتمعية 

عمومًا.

و�حلق يقال: �إن م�ساركة �لوجوه �ل�سابة من �ملتطوعني و�لوجوه �ملعروفة ل�سفر�ء 

�لروؤية  على  ناجح  عملي  مثال  لهي  �لتوعوية  �ل�سرطة  فعاليات  يف  �ملرورية  �ل�سالمة 

�ل�سرت�تيجية �لهادفة �إىل »تعزيز عالقة �ل�سرطة باملجتمع«.

و�لدعوة مفتوحة ود�ئمة �إىل كل فئات �ملجتمع يف �لدولة من مو�طنني ومقيمني، 

ليعي�سو� جتربة وثقافة �لتطوع، وي�سهمو� يف ن�سر فو�ئدها �ملجتمعية و�لوطنية.

ثقافة التطوع

مكافآت الراتب من مصرف أبوظبي ا�سالمي

      اربح      ضعف راتبك ..
مكافأة من مصرف أبوظبي ا�سالمي!
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وأوضح العميد احلارثي: أن إستراتيجية التوعية 
املرورية التي أطلقتها املديرية لألعوام 2011 - 2013 
أتت ثمارها في رفع سوية الوعي املروري وخفض 
التوعوية  اخلطة  أن  و  املرورية،  الوفيات  معدالت 
توعوياً،  برنامجاً   12 نحو  تتضمن   2014 للعام 
جديدة  مجتمعية  مبادرة   12 إطالق  إلى  باإلضافة 

مبناسبة أسبوع املرور اخلليجي 2014.
وأشار إلى أن احملاور الستة التي تتضمنها خطة 
السالمة املرورية في إمارة أبوظبي هي: الهندسة، 
التوعية والتعليم، الضبط املروري، الصحة، التقييم، 
الشراكة املجتمعية، أو ما يعرف بـ » 6ES+I«، وإلى 
التي  األوسط  الشرق  في  األولى  هي  املديرية  أن 
استفادت من مواقع التواصل االجتماعي والهواتف 

املتحركة في مجال التوعية. 
ودعا العميد احلارثي جميع شرائح املجتمع إلى 
وخفض  واملرور،  السير  بقانون  االلتزام  ضرورة 
االنشغال  وعدم  كافية،  مسافة  وترك  السرعات، 
بالهاتف أثناء القيادة، مبا يدعم اجلهود املبذولة التي 
األرواح  على  للحفاظ  املجتمع  مصلحة  في  تصب 

واملمتلكات.
آل  الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  التقى   <
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
هذه  في  تقولون  ماذا  املرورية..  السالمة  سفراء 

اللفتة الكرمية من سموه؟
- إن لقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع 

100 �سفري لل�سالمة املرورية و 24 برناجماً ومبادرة 
احلارثي: نبذل جهودنا للمحافظة على الأرواح واملمتلكات

على  للحفاظ  املبذولة  اجلهود  وتعزيز  املرورية، 
تخلفها  التي  اآلثار  من  واحلد  واملمتلكات،  األرواح 

احلوادث املرورية مادياً ومعنوياً.
نها؟ > وما البرامج التي تضمَّ

إطالق   2014 اخلليجي  املرور  أسبوع  تضمن   -
12 مبادرة مرورية جديدة تستهدف تطوير املشهد 
أجندة  تضمنت  كما  سابقاً.  أشرنا  كما  املــروري 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  فتحت  فعاليات، 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
األول حلوادث  الدولي  املؤمتر  تنظيم  مت  الداخلية، 
الطرق »األسباب والتحديات واحللول« بالتعاون مع 
مجموعة »اليف الين«، باإلضافة إلى تنظيم فعاليات 
متنوعة اشتملت على محاضرات ومسرح مسابقات 
واخلالدية«  »املشرف  مبركزي  لألطفال  ومرسم 

التجاريني.

خطط مرورية

ما احملاور الستة التي تتضمنها خطة السالمة   <
املرورية في إمارة أبوظبي؟

السالمة  خطة  تتضمنها  التي  الستة  احملاور   -
التوعية  الهندسة،  أبوظبي هي:  إمارة  في  املرورية 
والتعليم، الضبط املروري، الصحة، التقييم، الشراكة 
املجتمعية، أو ما يعرف ب»6ES+I«، وقد متت إضافة 
محور الشراكة املجتمعية إلى اخلطة تأكيداً ألهميتها، 
مؤسسات  تؤديه  أن  ميكن  الذي  بالدور  وإمياناً 
ومؤسسات  احلكومية  والهيئات  اخلاص  القطاع 
املجتمع املدني كشركاء استراتيجيني في املساهمة 

بدور إيجابي في مجال السالمة املرورية.

6 حماور ف�ي خطة 

�ل�سالمة �ملرورية 

باأبوظبي

كبيراً إلرساء  املرورية ميثل دعماً  السالمة  سفراء 
املجتمع  أطياف  كافة  بني  مرورية  مجتمعية  ثقافة 
من املواطنني واملقيمني للقيام بدور مجتمعي لرفع 
املبذولة لتحقيق  املرورية مبا يدعم اجلهود  الثقافة 

الرؤية الِصفرية لوفيات احلوادث املرورية 2030.
> ما التوجيهات التى أعطاها سموه خالل اللقاء؟

- هنأ سموه خالل اللقاء سفراء السالمة املرورية 
الختيارهم ألداء هذا الواجب الوطني، متمنياً سموه 
لهم التوفيق وسداد اخُلطى في تنفيذ املهمات امللقاة 
ألخطار  التصدي  في  اجلهود  ورفد  عاتقهم،  على 
في  املجتمع  دور  يعزز  مبا  املــروريــة  احلـــوادث 
املساهمة في بناء صرح هذا الوطن الغالي، واحلفاظ 
على مكتسباته ومنجزاته،ومواصلة مسيرة النهضة 

الشاملة.
> ما أهداف مبادرة سفراء السالمة املرورية؟

املروري  احلــراك  تعزيز  إلى  املبادرة  تهدف   -
مديرية  بها  تقوم  التى  اجلهود  ودعم  املجتمعي، 
املرور والدوريات في شرطة أبوظبي للحد من نزيف 
األرواح، و احلفاظ على املمتلكات العامة واخلاصة، 
الثقافة املرورية بني كافة شرائح املجتمع.  و نشر 
وقد بلغ عدد السفراء الذين مت اختيارهم نحو 100 
كسفراء  تقدموا  شخص   2000 بني  من  شخص 
ومت  الوطني.  الواجب  هذا  ألداء  املرورية  للسالمة 
اختيارهم نسبة ملا يتحلّون به من احترام وتقدير في 
أوساط املجتمع، وُيناط بهم املشاركة فى الفعاليات 
مجتمعية  رسائل  وتوجيه  املــروريــة،  واألنشطة 
لالرتقاء مبستوى السالمة املرورية، وتتضمن قائمة 
سفراء السالمة املرورية رواد أعمال وُكتاباً ومقدمي 

برامج ورياضيني وشخصيات مجتمعية.

اأ�سبوع املرور

> ما املبادرات اجلديدة التي تضمنها أسبوع املرور 
اخلليجي 2014؟

في شرطة  والدوريات  املرور  مديرية  أطلقت   -
أبوظبي خالل أسبوع املرور اخلليجي 2014 نحو 12 
مبادرة مجتمعية جديدة حتت مظلة برنامج »مرور 
املرورية »معاً«، حيث  للحد من احلوادث  أبوظبي« 
تهدف هذه املبادرات إلى تعزيز الشراكة املجتمعية، 
على  للحفاظ  املــروريــة  والثقافة  الوعي  ــادة  وزي
األرواح واملمتلكات، وذلك في سياق جتديد الدعوة 
ملختلف أطياف املجتمع لضرورة تعديل سلوكياتهم 

�أبوظبي يف حو�ر خا�س مع  �ملرور و�لدوريات يف �سرطة  �أحمد �حلارثي مدير مديرية  �ملهند�س ح�سني  �لعميد  �أكد 

»جمتمع �ل�سرطة« �أن لقاء �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية مع 

�سفر�ء �ل�سالمة �ملرورية �لذين بلغ عددهم 100 �سخ�س ميثل دعمًا كبريً� لإر�ساء ثقافة جمتمعية مرورية بني كافة 

�أطياف �ملجتمع من �ملو�طنني و�ملقيمني.

حوار: با�صل ثريا 
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> ما أبـــرز مالمح خطــــة التوعـــيــــة املروريــة 
للعـــام 2014؟ 

أطلقتها  التي  املرورية  التوعية  إستراتيجية   -
أبوظبي  شرطة  في  والــدوريــات  ــرور  امل مديرية 
لألعوام 2011 - 2013 أتت ثمارها في رفع سوية 
الوعي املروري وخفض معدالت الوفيات املرورية. 
 2014 اجلاري  للعام  للمديرية  التوعوية  اخلطة  أما 
فتتضمن نحو 12 برنامجاً توعوياً وتستهدف كافة 
السائقني،  بسلوك  لالرتقاء  وذلك  املجتمع،  شرائح 
تلك  ومن  واملرور،  السير  بقانون  االلتزام  وتعزيز 
واالنحراف  والسرعة،  املشاة،  سالمة  البرامج: 
املفاجئ، وجتاوز اإلشارة الضوئية احلمراء، وغيرها 
»معاً«  حملة  إلى  باإلضافة  األخــرى،  البرامج  من 
على»فيسبوك« و»توتير« و»يوتيوب«، والتي حتتل 
مكانة مرموقة على صعيد املنطقة منذ انطالقها عام 
السلوكيات، وتضم  تعديل  أسهمت في  2012، وقد 
احلملة أربع مبادرات هي: املدرسة األفضل مرورياً، 
األفضل  والعائلة  مرورياً،  األفضل  العمال  ومجمع 
مرورياً، والسائق األفضل مرورياً من فئة الشباب، 
كما تضم احلملة عدة مبادرات خالَّقة أخرى منها: 
كلنا مسؤول، وبال مخالفات، وافتقدناهم، ومستقبلنا 

حتت قيادتكم، ومبادرة وصلت بالسالمة.
إلى جميع  التي توجهونها  العامة  النصائح  ما   <

شرائح املجتمع؟
- أنصح جميع شرائح املجتمع بضرورة االلتزام 
وترك  السرعات،  وخفض  واملرور،  السير  بقانون 
مسافة كافية، وعدم االنشغال بالهاتف أثناء القيادة، 
مبا يدعم اجلهود املبذولة التى تصب في مصلحة 
املجتمع للحفاظ على األرواح واملمتلكات.كما أوجه 
الدعوة إلى األسر ليكون لها دور في مجال التوعية 
من خالل تقدمي النصائح للشباب لاللتزام بقانون 
أن  إلى  وأُشير  املقررة.  والسرعات  واملرور  السير 
أبوظبي  شرطة  في  والــدوريــات  ــرور  امل مديرية 
التوعية وتقدمي  فى مجال  استحدثت طرحاً جديداً 
وسائل  من  االستفادة  عبر  للمجتمع  النصائح 
التواصل االجتماعي، والتي تعتبر األولى من نوعها 
في الشرق األوسط، وتتمثل في نشر مقاطع فيديو 
و  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  تداولها  ليتم 
بعنوان:  الفيديو  هذا  نشر  ومت  املتحركة  الهواتف 
»احملبة الزائدة قد تفقدنا األحبة«، ويتم من خالله 
تقدمي نصائح حول خطورة االنشغال بالهاتف أثناء 
القيادة، والفيديو الثاني بعنوان »سرعتك قد تقودك 

إلى هنا « أي أن السرعة قد تقود إلى الوفاة.

مبادرات مرورية جديدة

الطريق حق للجميع: 
وهي مبادرة توعوية هدفها نشر رسالة أن الطريق ُملك جلميع الفئات املستخدمة، وهي: السائقون 

والركاب واملشاة وراكبو الدراجات النارية والهوائية والشاحنات ووسائل النقل العام.

لنكن مثلهم: 
وهي مبادرة واسترتيجية تتناول نشر ثقافة القيادة املرورية اآلمنة من خالل تسليط الضوء على 
السائقني املثاليني الذين ميلكون سجالً مرورياً خالياً من احلوادث، وجعلهم رموزاً مجتمعية في 

قيادة املركبات ليكونوا مثاالً لبقية أفراد املجتمع من خالل الوسائل اإلعالمية املختلفة.

لهم احلق: 
مبادرة توعوية تركز في مجملها على الدراجات النارية والهوائية وإبراز أن ركابها لهم حقهم في 

استخدام الطريق واالنتباه اليهم أثناء وجودهم في الطريق.

معنا طفل: 
مبادرة رائدة ُتعنى مبسألة توليد شعور لدى السائق أثناء القيادة بأن معه طفالً، وذلك من أجل 

حصر انتباهه على الطريق والتركيز بشكل أكبر من أجل السالمة.

أنتم عماد الوطن: 
طرح متميز تنصب جهوده في غرس الثقافة املرورية لدى الشريحة األكبر واألهم في بناء صرح 
احلوادث  عن  الناجمة  املخاطر  من  حمايتهم  أجل  من  مكتسباته  على  واحملافظة  الغالي،  الوطن 

املرورية. 

األولوية لهم: 
رؤية ناضجة تتطرق إلى قضية املشاة وخصوصاً من يعبرون الطريق من األماكن غير املخصصة 

والتأكيد على حقهم في العبور بسالم.

احترم ثقافتي املرورية: 
الوسيلة املُثلى للتواصل مع العمال الذين ال دراية لهم بثقافة الطريق في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وحتقيق توعية مرورية ُمستدامة، وعلى مرتادي الطريق تقدير هذا الشيئ لتفادي احلوادث 

املرورية. 

على مقعد الدراسة: 
املدارس، وتوعيتهم بالشكل  املرورية مع طلبة  القضايا  فى تناول  متكامالً  املبادرة منهجاً  متثل 
احلوادث  ضحايا  وقوعهم  وجتنب  املرور،  بقواعد  وااللتزام  الطريق،  مخاطر  لتفادي  املناسب 

املرورية.

هدفكم البناء وليس الهدم: 
شكل من أشكال التواصل، وتسعى إلى إشراك سائقي الشاحنات واملركبات الثقيلة في نشر الوعي 

املروري، وإعطائهم جرعة من املسؤولية للتقليل من احلوادث املرورية.

باص في الطريق: 
مبادرة واعية تضع اجلميع أمام مسؤوليته األخالقية، وتهدف إلى احترام وجود باصات على 
الطريق، وااللتزام بقواعد املرور عند مرورها أو توقفها إلنزال الطالب والركاب، وتسهيل مهمتهم.

مجلس اإلبداع املروري: 
ويتم من خالله دعوة فعاليات من كافة شرائح املجتمع ملناقشة املوضوعات املرورية مبا يؤدي إلى 

تعزيز التالحم املجتمعي مع قضايا املرور.

سفير السالمة املرورية:
وُتعنى باختيار بعض الشخصيات العامة في كافة املجاالت كسفراء للسالمة املرورية، وتستهدف 

دعم املسؤولية والتالحم املجتمعي لتحقيق منظومة متكاملة للسالمة املرورية. 

�ل�ستفادة 

من و�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي 

ف�ي �لتوعية

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 »تنمية القادة ورعاية املبدعني«..

برامج تاأهيلية للقيادات ال�سرطية ال�ساّبة 

مركز  مدير  الدرعي  حميد  سيف  املقدم  تناول 
العامة  األمانة  في  املبدعني«  ورعاية  القادة  »تنمية 
وزير  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب 
تبنّاها  التي  اجلديدة  واملشاريع   البرامج  الداخلية 
املركز، فأشار إلى أنه مت إطالق مجموعة من البرامج 
استثمار  إلى  تهدف  التي  التطويرية   واملشاريع 
على  وتشجيعها  جودتها  وتعزيز  البشرية  املوارد 
هذه  ومن  متكاملة،  تطويرية  منظومة  وفق  اإلبداع 

املستقبل،  قيادات  برنامج  واملشاريع:  البرامج 
املناصب  تولّي  املبدعني، ومشروع  وبرنامج رعاية 
القيادية،  ومشروع املسار التأهيلي للضباط حديثي 
التخرج، باإلضافة إلى تقييم منتسبي وزارة الداخلية 

في جميع القطاعات بهدف الكفاءة والتميّز.
وعن برنامج قيادات املستقبل، أوضح أنه يهدف 
إلى إعداد وتأهيل قيادات شابة واالحتفاظ باملوظفني 
قادة  توفر  وضمان  الالزمة،  املهارات  أصحاب 

والتحدي  األداء  ثقافة  وتعزيز  باملهارات،  يتمتعون 
على  يحتوي  البرنامج  وأن  املستوى،  العالي 
برنامج أكادميي يتضمن اللغة اإلجنليزية، ودراسة 
القطاعات  املاجستير، ومسار وظيفي يشمل جميع 
الشرطية، وبرنامج تطويري يتضمن دورات وورشاً 
اللجان  في  وعضوية  ميدانية  ــارات  وزي تدريبية 
الشرطية  للمنظمات  وزيــارات  مؤمترات  وحضور 
شروطاً  هناك  أن  إلى  الفتاً  الدولة،  وداخل  خارج 

معيّنة يجب على املرشح التقيّد بها للتقدم للبرنامج 
عامني  آلخر  السنوي  التقييم  ودرجة  العمر  مثل: 
التقييم،  واملؤهل واخلبرة، واجتياز متطلبات مركز 
وإلى أنه يتم إطالق البرنامج عبر مختلف الوسائل، 
وميتد إلى 8 سنوات، ويستهدف 10أشخاص بشكل 
سنوي، على أن يزداد العدد خالل السنوات املقبلة.

يهدف   أنه  أجاب:  املبدعني،  رعاية  برنامج  وعن 
إلى تنفيذ معايير التميز املؤسسي، ورعاية املبدعني 
وتطويرهم، واالحتفاظ باملوظفني أصحاب املهارات 
عند  اإلبداعي  التنافس  وايجاد  املتميزة،  اإلبداعية 
على  واملشجعة  احملفزة  البيئة  وتوفير  املوظفني، 
تشمل  بالبرنامج  االلتحاق  شروط  وأن  اإلبــداع،  
العام  القائد  بجائزة  الفائزين  من  املتقدم  يكون  أن 
بحسب كل قطاع، واجتياز متطلبات مركز التقييم، 
بعد  إبداعي  مشروع  أو  فكرة  بتقدمي  وااللتزام 
وقد  سنة،  إلى  البرنامج  وميتد  البرنامج،  اجتياز 
الشكاوى  إدارة  من  عدد101  فترة  منذ  إليه  أحيل 
واملقترحات من مدنيني وعسكريني وضباط وأفراد، 
وجميعهم من الفائزين بجائزة القائد العام للقطاع، 
اإلجمالي  العدد  من  شخصاً   20 استهداف  ومت 
الذي تقّدم للجائزة، ومت قياس قدراتهم من خالل 
االختبارات للقدرات اإلبداعية، واختيارهم من خالل 
أفضل النتائج، وخصصت لهم مجموعة من البرامج 
والزيارات الداخلية واخلارجية واللقاءات الشرطية، 
املبدعني«  رعاية  »بنادي  إحلاقهم   سيتم  وبالتالي 
اختيارهم  مت  الذين  منتسباً   20 الـ  يرعى  الــذي 
وفوزهم بجائزة قائد القطاع، وهم ملزمون بتقدمي 
الداخلية، وكل من لديه  إبداعية تخدم وزارة  فكرة 
فكرة إبداعية تخدم الوزارة ُيكتب له االستمرار في 

النادي، وتكون له عضوية فيه.

م�ساريع 

وعن مشروع تولّي املناصب القيادية، أكد املقدم 
الدرعي أن وزارة الداخلية تؤمن  بأهمية االستثمار 
األداء  يحقق  مبا  البشرية  مــواردهــا  في  األمثل 
ُيسهم  ومما  الوزارة،  خدمات  في  العالي  واإلجناز 

املرشحني،  طلبات  واستالم  املختلفة،  الوسائل  عبر 
واختيار أفضل املتقدمني، وإجراء تقييم شامل لهم، 
ثم اختيار أفضل اثنني من املرشحني لتولي املنصب، 
باإلضافة إلى مرشح اإلدارة، و يتم اطالع اإلدارة 
املعنية على النتائج الختيار املرشح املناسب، وبهذه 
الطريقة نكون قد أسهمنا في دعم القرار للمسؤول  
من خالل إطالعه على التقارير اخلاصة بالشخص 
ومعرفة  يحتاجها،  التي  والدورات  وقدراته  املعني 

مكامن القوة وفرص التحسني للمرشح نفسه.
أن  إلــى  لفت  التأهيلي،  املسار  مشروع  وعــن 
من  التخرج  حديثي  بالضباط  ُيعنى  املــشــروع 
ميتد  الــذي  املشروع  يقوم  حيث  الشرطة،  كلية 
املجال  في  املهمة  النقاط  على وضع  ثالث سنوات 
الشرطي  مثل: التحقيق اجلنائي والبحث والتحري 
التدريب  ــدوريــات،  وذلــك من خالل  وال ــرور  وامل
املختلفة،  الشرطية  واألقسام  املراكز  العملي  في 
املهمات،  أداء  في  واملهارات  اخلبرات  تتكون  بحيث 
ما  ــة  ورؤي للمشروع  املتقدم  تقييم  بعدها  فيتم 
في  االرتــقــاء  بهدف  العملية  وخبراته  يتناسب 

املجاالت الرئيسية للعمل الشرطي.

خمترب ابداعي 

»املختبر  إنــشــاء  الــدرعــي  أن   املــقــّدم  ــر  وذك
سمو  الفريق  توجيهات  على  بناًء  جاء  اإلبداعي« 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
أن املركز في سعي  الداخلية، مؤكداً  الوزراء وزير 
دائم نحو التجديد والتميّز، و وأن الدور األساسي 
وزارة  منتسبي  هو  تقييم  للمركز  والرئيسي 
والتعيني،  االختيار  منها  مختلفة  ألهداف  الداخلية 
واملُهمات،  والعمليات،  املناصب،  وتولّي  والترقيات 
مشدداً  واملوهوبون،  واإلبداع  والتطوير،  والتدريب 
على االستعداد واجلاهزية التامة بعناصر مختصة 
وموضوعية  مقننة  واختبارات  خاصة  ومختبرات 
ليكون املركز على جاهزية تامة لتوجيهات القيادة، 
األهــداف  حتقيق  في  ُيسهم  الــذي  الدعم  وتقدمي 

املنشودة.

في دعم وحتقيق التميز، وأنه من هذا املنطلق برزت 
القيادية  املناصب  تولّي  إلى طرح مشروع  احلاجة 
في  الضباط  مبستوى  االرتــقــاء  في  ُيسهم  مبا 
تكفل  وعملية  علمية  أسس  وفق  القيادية،  املناصب 

رفع مستوى أداء جميع قطاعات وزارة الداخلية. 
تقييم  إجراء  إلى  يهدف  املشروع  أن  وأضــاف: 
)رئيس  املناصب  لتولي  املرشحني  للضباط  شامل 
قسم – مدير فرع(، والربط بني الكفاءة واستحقاق 
تولي املنصب من خالل حتديد احتياجات الوظيفة 
اإلدارات،  بأداء  االرتقاء  في  واملساهمة  واملهمات، 
املرشحني  الضباط  لدى  الضعف  نقاط  وحتديد 
لتولّي املنصب ووضع خطط تطويرية لهم، ونشر 
الضباط،  بني  الوظيفي  والتميز  العالي  األداء  ثقافة 
بعدة  املناصب  على  والتعيني  االختيار  عملية  وتتم 
عنه  واإلعــالن  الشاغر  من حتديد  ابتداء  خطوات  

ُيلقي »جمتمع �ل�سرطة« �ل�سوء على مركز »تنمية �لقادة ورعاية �ملبدعني« يف �لأمانة �لعامة ملكتب �سمو نائب رئي�س 

�مل�ستمرة  يف وز�رة �لد�خلية  �لتميز و�لتحديث  �لتز�مًا بنهج م�سرية  �أن�سئ   �لوزر�ء وزير �لد�خلية، و�لذي  جمل�س 

بقيادة �لفريق �سمو �ل�سيخ  �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، ليكمل  �ملركز م�سرية 

�لتميز، ويرتجم �أهد�ف وز�رة �لد�خلية �ملتمثلة با�ستثمار مو�ردها �لب�سرية وتعزيز جودتها وت�سجيعها على �لإبد�ع، 

وُتلّبي  و�ملعرفة،  بالعلم  م�سّلحة  �سابة  �سرطية  قياد�ت  وتاأهيل  باإعد�د  متمثلة  متكاملة  تطويرية  منظومة  وفق 

�ملعايري  �أعلى  تعتمد  كفاء�ت   ملنظومة  طبقًا  ومقننة  مو�سوعية  و�آليات  نظم  �إيجاد  خالل  من  �مل�ستقبل  �حتياجات 

�لدولية لإ�سعال روح �ملناف�سة �ل�سريفة بني منت�سبي وز�رة �لد�خلية ولتحقيق �لكفاءة  و�لتميز.

لقاء: نوال �صامل
ت�صوير: عي�صى اليماحي

املقدم سيف الدرعي

م�ساريع �ملركز

 ُت�سهم ف�ي حتقيق 

�أهد�ف وز�رة �لد�خلية

مشاركون في اجتماع باملركز

وفد من املركز في  إحدى الزيارات اخلارجية
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فرع املتطوعني يف »ال�سرطة املجتمعية«

اأفراد املجتمع ي�سهمون يف خدمة الوطن 
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من خالل هذا احلوار مع الرائد بهيان حمد العامري 
رئيس قسم شؤون الشرطة املجتمعية بإدارة »الشرطة 
لـ»مجتمع  أوضــح  أبوظبي  شرطة  في  املجتمعية« 
اإلدارة  في  املتطوعني  فرع  تأسيس  أن  الشرطة« 
واملعايير  املمارسات  أفضل  على  االطالع  بعد  جاء 
الدولية في هذا اخلصوص، وباالستفادة من خبرات 
استقطاب  مجال  في  السبّاقة  الشرطية  املؤسسات 
املتطوعني، ومت تقدمي املقترح إلى املقدم مبارك عوض 
بن محيروم العامري مدير إدارة »الشرطة املجتمعية« 
في شرطة أبوظبي، وبدوره عرضه على سعادة اللواء 
محمد بن العوضي املنهالي مدير عام املوارد البشرية 
مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، وبعد 
ليتبع  املتطوعني  إنشاء فرع  املقترح مت  املوافقة على 

قسم شؤون الشرطة املجتمعية.

مهمات 

الرائد  أجاب  الفرع،  يتوالّها  التي  املهمات  وعن 
اآلليات  بوضع  ُيعنى  املتطوعني  فرع  أن  العامري 
املناسبة لكيفية وطريقة اختيار وتسجيل املتطوعني، 
والعمل على إيجاد الوسائل املناسبة جلذب املتطوعني 
في  وإشراكهم  الشرطي،  التطوع  مجال  في  للعمل 
األمنية  املشكالت  ملعاجلة  املناسبة  احللول  وضع 
العمل  آليات  وتطوير  واستخدام  واالجتماعية، 
التطوعي في جهاز الشرطة، واملشاركة في األنشطة 
األمنية  واملعارض واحلمالت  والفعاليّات  املجتمعية 
مبراكز  االختصاص  مناطق  ضمن  واالجتماعية 
املبادرات  حتديد  في  واملشاركة  الشاملة،  الشرطة 
املجتمعية بوضع وإعداد اخلطط واألنشطة الوقائية 

للحد من احلوادث واجلرائم.

كافة  مع  يتعاون  املتطوعني  فرع  أن  وأضــاف: 
من  احتياجاتها  سد  حيث  من  الشرطة  إدارات 
وقيامهم  لديها،  تقام  التي  الفعاليات  في  املتطوعني 
بعدة مهمات، مثل: تنظيم برنامج الفعالية، والتقدمي، 
التوعوية  الرسائل  وتقدمي  والترجمة،  والرسم، 
سبيل  وعلى  اجلمهور،  مع  التواصل  خــالل  من 
املثال: تعاون الفرع مع إدارة »املؤسسات العقابية 
النزيل  بـــ»يــوم  االحتفال  خــالل  واإلصــالحــيــة« 
إلى  هذا  املاضي،  ديسمبر  شهر  خالل  اخلليجي« 
جانب التعاون مع جهات خارج نطاق الشرطة سواء 
مدينة  مثل:  خاصة،  أم  حكومية  مؤسسات  أكانت 
األسرية،  التنمية  ومؤسسة  الطبية،  خليفة  الشيخ 
وجامعة  أبوظبي،  في  البلدية  الشؤون  ــرة  ودائ
املدارس  وبعض  العليا،  التقنية  وكليات  أبوظبي، 

بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، حتر�س 

�لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي على تطبيق �أف�سل �ملمار�سات و�ملعايري �ل�سرطية �لعاملية يف �لعمل �ل�سرطي خا�سة و�أن 

�ل�سرطة �ملجتمعية تعترب من �أحدث �لأعمال �ل�سرطية على م�ستوى �لعامل، حيث �أن�ساأت �إد�رة »�ل�سرطة �ملجتمعية« 

»فرع �ملتطوعني« بق�سم �سوؤون �ل�سرطة �ملجتمعية يف �لإد�رة، وذلك بناًء على �لقر�ر �لوز�ري رقم 571 ل�سنة 2008.

»جمتمع �ل�سرطة« يلقي �ل�سوء على هذ� �لفرع �لذي مُيّكن �أفر�د �ملجتمع من �لإ�سهام يف خدمة �لوطن عرب �لن�سمام 

�إىل فريق �لعمل �لتطوعي يف �سرطة �أبوظبي، و�لإ�سهام يف زيادة و��ستقر�ر معدلت �لأمن و�لأمان يف مدينة �أبوظبي، 

بحيث يتمكن �ملتطوع من لعب دور مهم وفعال يف تقوية وتعزيز مبد�أ �ل�سر�كة، ويتمتع بتجربة �سيقة.

حتقيق: اأمرية الرئي�صي

احلكومية واخلاصة، والتجمعات العمالية، وذلك من 
خالل التواصل معهم وتوعيتهم وإرشادهم.

تطوع 

من جانبه أشار املالزم أول مبارك هادف اخلييلي 
مدير فرع املتطوعني بإدارة »الشرطة املجتمعية« في 
فرع  يطمح  صفات  هناك  أن  إلى  أبوظبي  شرطة 
املتطوعني إلى أن تتوفر في املتطوع، وهي: املقدرة 
والتشجيع  والطموح  املجتمع،  خدمة  على  والرغبة 
اآلخرين،  مساعدة  في  والرغبة  واملبادرة  الذاتي، 
والعمل  باآلخرين،  واالختالط  اللقاء  في  والرغبة 
بروح اجلماعة، والرغبة والتطلَّع لالستفادة والتعلم، 

واملقدرة واملهارة في حتّمل املسؤوليات.
وذكر أن هناك سمات شخصية يجب توفرها في 
املتطوعني من اجلنسني، وهي: متطلبات السكن: 3 
سنوات على األقل في اإلمارات، العمر: 18 سنة فما 
فوق، الوضع الصحي: أن يكون الئقاً طبياً، املتطلبات 
اللغوية: جميع اللغات، ساعات العمل: ساعتان من 

العمل أسبوعياً على األقل.
وأضاف: أن الشروط الشخصية املطلوب توفرها 
في املتطوع، هي: أن يكون حسن السيرة والسلوك، 
ومؤمناً بالعمل التطوعي ومندفعاً له، وأال يسعى إلى 
حتقيق أغراض ومصالح ذاتية من عمله التطوعي، 
وأن يكون قادراً على املشاركة باجلهد والوقت في 
تنفيذ األعمال املوكلة إليه، ويستطيع العمل بانسجام 
التطوعي،  العمل  يخدم  فّعال  بشكل  زمالئه  مع 

وااللتزام باألعمال واملهمات التي يكلف بها.
ولفت، إلى أن واجبات املتطوع الذي سيعمل إلى 
املساعدة في  بالتالي:  القيام  الشرطة تشمل  جانب 
حل املشكالت في مجتمعه احمللي، وتقليل مستوى 
اجلرمية  وتوضيح  وتعريف  اجلرمية،  من  اخلوف 
قدراته  وتطوير  وقوعها،  من  احلماية  وكيفية 
في  واملساهمة  قاعدة خبراته،  الشخصية وتوسيع 

أمن واستقرار مدينة أبوظبي.

املالزم أول مبارك اخلييليالرائد بهيان العامري

�لعامري: 

�سعي لزيادة عدد 

�ملتطوعني �أكرث فاأكرث 

من  عدد  إلى  يخضعون  املتطوعني  أن  وأوضح 
املشكالت،  حل  دورة  وهي:  املتخصصة،  الدورات 
ومهارات  املجتمعية،  والشرطة  العرض،  وتقدمي 
املتطوعني  عدد  بلغ  وأنه  اجلمهور،  مع  التواصل 
املستفيدين  30 متطوعاً، وعدد  املاضي  العام  خالل 
 55 وفي  ساعة،   440 خالل  وذلك  مستفيد،   13900

فعالية.
خالل  من  السعي  اخلييلي  أول  ــالزم  امل وأكــد 
املجتمع،  خدمة  في  املساهمة  إلى  التطوع  برنامج 
اجتاه  االجتماعية  املسؤولية  املتطوع  وحتّمل 
مجتمعه، وأن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تهدف 
إلى جعل البرنامج عملية متبادلة من خالل إخضاع 
ورفع  مهاراته  لرفع  التدريبية  للدورات  املتطوع 
احلس األمني لديه ليكون شخصاً فاعالً في املجتمع 
مما يؤهله مستقبالً للعمل إلى جانب مساهمته في 

خدمة مجتمعه.

خطط م�ستقبلية

»مجتمع  مع  حــواره  العامري  الرائد  وأختتم 
املتطوعني  عدد  لزيادة  السعي  بتأكيده  الشرطة« 
فعاليّات  في  واملشاركة  فأكثر،  أكثر  البرنامج  في 
أبوظبي  في  البلدية  الشؤون  دائرة  مع  بالتعاون 
لتوعية العائالت الزائرة لعدد من احلدائق املختارة 
حول احملافظة على املظهر العام للمدينة، باإلضافة 
إلى األجندة السنوية للمؤسسات والدوائر احلكومية 
مثل: يوم النزيل اخلليجي، وأسبوع املرور اخلليجي، 
واليوم العاملي للدفاع املدني، واليوم العامي ملكافحة 
ويوم  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  واليوم  املخدرات، 
الشرطة العربية، وغيرها من الفعاليات، إلى جانب 
التعاون مع معهد الشرطة املجتمعية التابع لإلدارة، 
قصيرة  تدريبية  دورة  املتطوعون  يتلقى  حيث 
املتطوع،  ومسؤوليات  بشروط  اإلملام  من  متكنهم 
ومهمات وواجبات املتطوع، ومهارات التواصل مع 

اجلمهور.

االن�سمام

 اإىل برنامج التطوع 

فرع  في  التطوع  برنامج  إلى  االنضمام 
املتطوعني بإدارة »الشرطة املجتمعية« في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي يكون: إما 
التقدمي وتعبئة استمارة طلب  من خالل 
املجتمعية  الشرطة  موقع  على  التطوع 
االتصال  أو   ،www.cp.adpolice.gov.ae
على الرقم 8001000، أو احلضور شخصياً 

إلى مقر إدارة »الشرطة املجتمعية«.
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ال�سعفار يح�سر فعاليات »املرور« و»الدفاع املدين«

 حتت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
افتتح سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل 
وزارة الداخلية فعاليات أسبوع املرور اخلليجي في 
سالمتك«،  »غايتنا..  شعار  حتت  الثالثني  دورتــه 
والذي نظمته مديرية املرور والدوريات في شرطة 
أبوظبي، بحضور عدد من كبار الضباط في وزارة 

الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.   
تخلل االحتفال إطالق مديرية املرور والدوريات 
العديد من املبادرات املجتمعية اجلديدة التي تتبنّى 
أكبر  بصورة  اجلمهور  إشــراك  في  مميزاً  طرحاً 
هي  فعالية  وتقدمي  املرورية،  السالمة  قضايا  في 
األولى من نوعها في الشرق األوسط، وتتمثل في 
املرورية  القضايا  أبرز  تتناول  فيديو  مقاطع  نشر 
ليتم تداولها عبر الهواتف املتحركة، وذلك تعزيزاً  
أطيافه  مختلف  من  املجتمع  مع  التواصل  لعملية 
من املواطنني واملقيمني، وإشراكه في نشر التوعية 

املرورية.
االحتفال  الشعفار خالل  الفريق  ن سعادة  ودشَّ
املبادرات املجتمعية اجلديدة حتت مظلة برنامج مرور 
»معاً«، والتي  املرورية  احلوادث  من  للحد  أبوظبي 
واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع  إشراك  إلى  تهدف 
املرورية   احلمالت  وتفعيل  واالبتكار  التفكير  في 
على مدار العام من خالل 12 مبادرة تتعلق بالسالمة 
خالله  من  ويتم  كل شهر،  مبادرة  بواقع  املرورية 
دعوة فعاليات من مختلف شرائح املجتمع  ملناقشة 
املوضوعات املرورية مبا يؤدي إلى  تعزيز التالحم 

املجتمعي مع قضايا املرور.
عام  مدير  الزعابي  حسن  غيث  العميد  وأوضح 
أسبوع  أن  الداخلية:  وزارة  في  املروري  التنسيق 
املرور اخلليجي هو مناسبة سنوية تهدف إلى نشر 
السلوكيات  وتكريس  الصحيحة،  املرورية  الثقافة 
وتوحيد  اخلليجية،  دولنا  في  السليمة  املرورية 
ُتغطي  مجتمعية  ثقافة  إرساء  إلى  الرامية  اجلهود 
رؤيتنا  وتخدم  املرورية  السالمة  جوانب  مختلف 
في حتقيق األهداف املنشودة ملواطني دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
من جهة ثانية، وحتت رعاية الفريق سمو الشيخ 
الفريق  سعادة  افتتح  نهيان،  آل  زايــد  بن  سيف 
الشعفار فعاليات: »ملتقى اإلمارات السنوي الرابع 
في  أقيم  والذي  احلريق«  من  السالمة  لتكنولوجيا 
للدفاع  العاملي  باليوم  االحتفال  ضمن  أبوظبي 
املدني حتت شعار: »الدفاع املدني والثقافة الوقائية 
واملديرين  القادة  من  عــدد  بحضور  للمجتمع«، 
ضباط  وكبار  الدولة،  في  املدني  للدفاع  العامني 

وزارة الداخلية والدفاع املدني وشرطة أبوظبي.
واحلضور  الشعفار  الفريق  سعادة  وشاهد 
قادة  من  لعدد  كلمات  عن  عبارة  تسجيلياً  فيلماً 

العالم، أعربوا فيها  الدفاع املدني من مختلف دول 
الدولة،  في  املدني  الدفاع  إلجنازات  تقديرهم  عن 
إليه،  وصل  الذي  واالحترافي  املتطور  واملستوى 

وأداء رجال الدفاع املدني في الدولة. 
وأكد سعادة اللواء خبير راشد ثاني املطروشي 
الهدف  أن  بــاإلنــابــة  املــدنــي  ــاع  ــدف ال ــام  ع قــائــد 
العامة  وللقيادة  الداخلية  ــوزارة  ل االستراتيجي 
للدفاع املدني من خالل جميع النشاطات التوعوية 
األرواح  حماية  هو  امليدانية  واملُهمات  والعلمية 
نفوس  في  الطمأنينة  وتكريس  والبيئة،  واملمتلكات 
جميع أفراد املجتمع، وتعزيز ثقة اجلمهور بخدمات 

الدفاع املدني.
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اخلييلي ي�سيد باهتمام »اأُم الإمارات« بالأ�سرة

املنهايل: �سرطة النقل تعزز الأمن والأمان
أكد سعادة اللواء محمد بن الُعوضي املنهالي مدير عام 
»إدارة  إنشاء  أن  أبوظبي  في شرطة  الشرطية  العمليات 
لرؤية  استجابة  مت  أبوظبي  شرطة  في  النقل«  شرطة 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية بتوفير هذه اخلدمة لتعزيز 
أبوظبي،  إمارة  في  العام  النقل  لوسائل  األمنية  احلماية 
مثل: احلافالت والقطارات واملترو والتاكسي املائي، على 
ينعم  كمجتمع  أبوظبي  إمارة  استمرار  في  يسهم  نحو 
باألمن والسالمة من خالل تقدمي خدمات شرطية عالية 

اجلودة للمواطنني واملقيمني في اإلمارة وزوارها.
وأوضح سعادته: أن »إدارة شرطة النقل« تعمل على 

النقل  وسائل  في  للجميع  واألمان  األمن  تعزيز سبل 
البرية والبحرية بأجواء تسودها الطمأنينة واألريحية 
اخلاصة  اخلطط  وضع  لها  ويسند  استخدامها،  أثناء 
مع  انسجاماً  ومرافقه،  النقل  وسائل  وأمن  بحماية 
للقيادة  األمنية  والسياسات  العامة  االستراتيجيات 
الطوارئ،  حاالت  ومواجهة  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
في  األولية  ــراءات  واإلجـ الوقائية  التدابير  واتخاذ 
الوحدات  مع  بالتنسيق  تقع  التي  احلــوادث  مواجهة 
»قطار  وشركة  »النقل«  ــرة  ودائ املعنية،  الشرطية 
االحتاد« واجلهات املعنية األخرى في وسائل ومحطات 

ومرافق النقل العام.

 كرَّم سعادة اللواء ناصر خلريباني النعيمي األمني 
العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شرطة  منتسبي  من  متقاعداً  ضابطاً   60 الداخلية، 
وقّدم  عملهم،  فترة  لعطائهم خالل  تقديراً  أبوظبي، 
املتوفني، شهادة  الضباط  لكل ضابط منهم ولذوي 

شكر ودرعاً من وزارة الداخلية وهدية تقديرية.
حضر احتفال التكرمي الذي أقيم في مقر القيادة 
داوود  خليل  اللواء  سعادة  أبوظبي  لشرطة  العامة 
بدران مدير عام املالية واخلدمات في شرطة أبوظبي 
رئيس »جلنة تكرمي املتقاعدين في وزارة الداخلية«، 
شؤون  »إدارة  مدير  الدرمكي  عبيد  علي  والعميد 
املوظفني« في شرطة أبوظبي عضو اللجنة، والعقيد 
سعود الساعدي مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو 

الوزير، وعدد من الضباط.
وأكد سعادة اللواء النعيمي تقدير وزارة الداخلية 

للضباط املتقاعدين على أدائهم وجهودهم املخلصة 
طوال الفترة الطويلة التي أمضوها في خدمة املسيرة 
الوزارة  توليه  الذي  االهتمام  إلى  الشرطية، مشيراً 
بتوطيد العالقات املجتمعية بني األفراد العاملني كافة 

سواء العاملني أو املتقاعدين.
املُكرمني:  للضباط  حديثه  موجهاً  سعادته  وقال 
»يحق لكم ولذوي الضباط املتوفني الفخر واالعتزاز 
بشكل  انعكست  كبيرة  جهود  من  تقدميه  مت  مبا 
إيجابي ومثمر على تعزيز دعائم األمن واالستقرار 
التي ينعم بها املجتمع، والتقاعد بداية مشوار ملرحلة 
جديدة مستمرة في خدمة الوطن واملجتمع«، متمنياً 

لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.
وأشاد سعادة اللواء بدران بحرص القيادة العليا 
لهم حتيات الفريق  على االهتمام باملتقاعدين، ناقالً 
نائب رئيس  نهيان  آل  زايد  الشيخ سيف بن  سمو 

عطاءهم  ومثمناً  الداخلية،  وزير  ــوزراء  ال مجلس 
املتميز أثناء خدمتهم الطويلة في سلك الشرطة.

هو  االحتفال  هذا  تنظيم  أن  سعادته  وأوضــح 
ترجمة ملشاعر الشكر والعرفان للضباط املتقاعدين 
الذين أسهموا في تطوير العمل الشرطي واالرتقاء 
وعطاءهم  للمكّرمني  املخلصة  اجلهود  مثمناً  به، 
املتميز أثناء خدمتهم الطويلة في املؤسسة الشرطية، 
العمل  في  وتفانيهم  بذلوها  التي  باجلهود  ومشيداً 
والتي  خدمتهم،  املشهودة خالل سنوات  وكفاءتهم 
متيزت باملثابرة وأداء املهمات املنوطة بهم بكل كفاءة 

واقتدار.
وأعرب الضباط املُكّرمون وذوو الضباط املتوفني 
عن سعادتهم بهذه اللفتة الكرمية من وزارة الداخلية، 
منتسبي  على  الشرطية  القيادة  حــرص  مثمنني 

الشرطة وأبنائها من املتقاعدين على حد السواء.

النعيمي وبدران يح�سران تكرمي �سباط متقاعدين

الإعالن عن ح�سول جميع قطاعات ال�سرطة على »الآيزو«

م �سباط ارتباط التدريب الري�سي ُيكرِّ

النعيمي  خلريباني  ناصر  اللواء  سعادة  أعلن 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العام  األمــني 
الوزراء وزير الداخلية عن حصول جميع القطاعات 
الشرطية في الدولة على شهادة »اآليزو« العاملية 

 .»ISO 9001:2008«
وزارة  ورؤية  استراتيجية  أن  سعادته  وأكد 
لتحقيق  السبيل  هي   »2016  -  2014« الداخلية 
الرؤية  ــاس  وأس ومركز  املوضوعة،  األهــداف 
األولويات،  حتديد  نظام  في  للمؤسسة  والفكر 
والداعم،  واحملرك  الفاعل  العنصر  تشكل  وألنها 
القليلة  ــام  األي في  ونلمسه  سنلحظه  ما  وهــو 
املوجودة،  الشرطية  اإلدارات  كل  على  املقبلة 
أصبح  الــذي  اجلـــودة  ملفهوم  أسست  والــتــي 

وضع  أن  إلى  مشيراً  اليومية،  ثقافتنا  من  جزءاً 
الداخلية  لوزارة  االستراتيجية  واألسس  اخلطط 
كافة،  ومنتسبيها  قادتها  وجهود  خلبرة  بحاجة 
التصورات  هذه  وضع  في  الفاعلة  ومشاركتهم 
والرؤى لالرتقاء مبستوى األداء، وتقدمي خدمات 
مميزة للجمهور، وتعزيز االستقرار واألمن على 

أرض اإلمارات.
الظاهري  دملــوج  حميد  محمد  العقيد  ورأى 
مدير عام االستراتيجية وتطوير األداء في األمانة 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة 
لرؤية  جتسيداً  جاء  اإلجنــاز  أن  الداخلية  وزير 
دولة  لتصبح  بفعالية  العمل  في  الداخلية  وزارة 
اإلمارات العربية املتحدة إحدى أفضل دول العالم 

أمناً وسالمًة.
وأوضح املقدم الدكتور سعيد مطر الصريدي 
مدير »إدارة اجلودة« مدير املشروع: أن احلصول 
 .»ISO 9001:2008« على شهادة »اآليزو« العاملية
جلميع  ودقيقة  تفصيلية  مراجعة  إجراء  بعد  مت 
الوحدات  في  املتبعة  العمل  ــراءات  وإجـ آليات 
التنظيمية للقيادات العامة للشرطة، وأن بناء نظام 
إجــراءات  جميع  سير  من  يعزز  اجلــودة  إلدارة 

العمل واملعامالت بكل انسيابية ودقة. 
يذكر أنه مت إجناز هذا املشروع من خالل فريق 
عمل ُشّكل من ضباط اإلدارة العامة لالستراتيجية 
ذوي  من  الداخلية  وزارة  في  األداء  وتطوير 

االختصاص وأصحاب اخلبرة.

في  املركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  كرَّمت 
واملوظفني  التدريب  ارتباط  أبوظبي ضباط  شرطة 
جلهودهم  تقديراً  التدريبي  املجال  في  العاملني 
لعام  السنوية  التدريبية  اخلطة  تنفيذ  في  املتميزة 
وإجناز  اإلدارات،  في  املوظفني  كفاءة  ورفع   ،2013
املؤشر التدريبي »بإدارة التدريب« في املدة احملددة.

»إدارة  من  املتعاونني  الضباط  التكرمي  وشمل 
جهودهم،  على  أبوظبي  شرطة  في  التدريب« 
وتسهيل عمل ضباط ارتباط التدريب، مما كان له 
األثر اإليجابي في إجناز اخلطة التدريبية في الوقت 

احملدد.
الريسي مدير  أحمد ناصر  اللواء  وأثنى سعادة 
عام العمليات املركزية في شرطة أبوظبي على جهود 
منهم  احلريصة  واملتابعة  املتميزة  االرتباط  ضباط 
ومن الفريق التابع لهم في إجناز تدريب املوظفني، 
على  وبحرصهم  واإلسناد،  الدعم  خطط  وتنفيذ 
التميز في األعمال، والوصول إلى أعلى املستويات.

شهادات  بتسليم  الريسي  اللواء  سعادة  وقام 

القيادة  دعم  مؤكداً  للمكرمني،  والتقدير  الشكر 
املتواصل للعملية التدريبية، آمالً في أن تشكل الثقة 
بهم حافزاً لالستمرار على النهج، وبذل املزيد من 

العطاء ملا فيه مصلحة العمل.
املشرف  الساعدي  النقيب ناصر عبدالله  وأشار 

املوظفني  إكساب  أهمية  إلى  التدريب  على  العام 
معارف وخبرات لتحقيق أهدافهم الوظيفية بكفاءة 
عالية، شاكراً ضباط إدارة »التدريب« لتعاونهم في 
إجناح اخلطة التدريبية لعام 2013، ومتمنياً للجميع 

التوفيق والنجاح.

حضر سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
اجلنسية  لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
واإلقامة واملنافذ باإلنابة االحتفال الذي نظمه قطاع 
األم«،  »يــوم  مبناسبة  واملنافذ  واإلقامة  اجلنسية 
احتفاًء بأم اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيسة االحتاد النسائي العام الرئيس األعلى ملؤسسة 
لألمومة  األعلى  املجلس  رئيسة  األسرية  التنمية 
لسموها  والعرفان  االمتنان  عن  وتعبيراً  والطفولة، 
واألســرة  للمرأة  واهتمام  رعاية  من  قدمته  ومــا 
اإلماراتية، وتقديراً ملكانة سموها الكبيرة ودورها في 
بناء األسرة الصاحلة وتربية وتنشئة جيل يسهم في 

خدمة الوطن.
وأوضح سعادته أنه ملن دواعي سرورنا واعتزازنا 
»أُم  املناسبة  ــذه  وه اليوم  هــذا  في  نستذكر  أن 

اإلمارات« وجهودها في بناء ونهضة الوطن بشكل عام، 
إلى دور سموها  واملرأة اإلماراتية بشكل خاص، الفتاً 
الرائد في نهضة املرأة اإلماراتية، ودعمها للعمل اخليري 
اخلير  قيم  على  واحملافظة  أركانه،  وتوطيد  واإلنساني 
والعطاء في اإلمارات من خالل مبادرات سموها لدعم 

املرأة اإلماراتية وتكرمي األم وتقدير تضحياتها.
وأكد سعادته أن األم اإلماراتية أسهمت بشكل فاعل 
مكانة  يحتل  أصبح  حتى  وتقّدمه  الوطن  ازدهــار  في 
حرصها  خــالل  من  أجمع  العالم  دول  بني  مرموقة 
على غرس حب هذه األرض الطيبة في نفوس أبنائها، 
ترابها  لصون  والنفيس  الغالي  وبذل  لها  واإلخالص 
واإلحسان  لألم  الوفاء  أن  إلى  مشيراً  شأنها،  ورفعة 
إليها ال يقتصر على هذا اليوم، بل هو واجب على مدار 

األيام والسنني.
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تن�سيق بني»دفاع مدين اأبوظبي« واملدن العمالية 

م »999« الدفاع املدين  ُيكرِّ

»مرور العني« ي�سارك يف مهرجان »تل ال�ساد«

توعوي  بجناح  العني«  ــرور  »م قسم  شــارك 
مته  الذي نظَّ الترفيهي،  التراثي  العام  في املعرض 
»تل  وسباقات  فعاليات  هامش  على  العني  بلدية 
األنشطة  من  العديد  على  اشتمل  والذي  الساد«، 
والترفيهية  والتراثية  الثقافية  واملعروضات 

املتنوعة.
الله احلميري رئيس  وأشار الرائد صالح عبد 
املعرض اشتمل  القسم في  إلى أن جناح  القسم  
للزوار من مختلف  على توزيع منشورات توعية 
املرورية  التوعية  وتقدمي  واجلنسيات،  األعمار 
الشاملة من خالل اإلجابة على استفسارات الزوار،  
وإقامة عرض للمعلومات املرورية وتقدمي الهدايا 

التذكارية التوعوية.
الشامسي  ناصر خليفة  أول  املالزم  وأوضح  
القسم،  في  باإلنابة   العامة  العالقات  فرع  مدير 
أن املشاركة تأتي ضمن تفعيل الشراكة املجتمعية 
مع مختلف الفعاليات احلكومية واخلاصة لتقدمي 
مرورية  ثقافة  إلى  وصــوالً  املــروريــة،  التوعية 

شاملة.

بحثت اإلدارة العامة للدفاع املدني  في أبوظبي  التنسيق مع املدن العمالية  
بشأن  خطة إخالء املدن العمالية، وأهمية توافر شروط األمن والسالمة في تلك 
املدن، وتدريب حراس األمن فيها على عمليات اإلخالء واإلنقاذ، وكيفية التصرف 
عند وقوع احلوادث. وكان املقدم حمد سعيد الريامي مدير »إدارة مراكز الدفاع 
املدني«  في أبوظبي عقد اجتماعاً  تنسيقياً مع أصحاب  ومديري املدن العمالية، 

وذلك  في مركز الدفاع املدني باملقطع.
الدفاع  استراتيجية  من  اإلخالء كجزء  أهمية متارين  الريامي  املقدم  وأكد  

املدني مبا يعزز التنسيق والدعم واألداء املتميز في مواجهة األزمات والكوارث، 
موضحاً أنه سيتم تطبيق دليل إجراءات الطوارئ مع اخلطط التشغيلية، ووضع 

التدابير االحترازية ملنع وقوعها أو التقليل من اخلسائر.
وشدَّد على  ضرورة توافر جميع وسائل ومتطلبات األمن والسالمة في املدن 
العمالية ألنها تضم  أعداداً  كبيرة من العمال، مناشـــداً أصحــــاب ومديري 
على  وتدريبهم  املنشآت،  في  األمن  حـــراس  وجود  ضرورة  العمالية  املدن 

عمليات اإلخالء.

قام سعادة اللواء خبير راشد ثاني املطروشي قائد عام الدفاع املدني باإلنابة، 
والعميد محمد عبدالله  سالم الزعابي مدير إدارة الدفاع املدني - رأس اخليمة 
املتعاونة مع  الشرطة« ضمن اجلهات  »999« وملحقها »مجتمع  بتكرمي مجلة 
اإلدارة، ومنحا املجلة درعاً تذكارية وشهادة تقدير, باإلضافة إلى شهادة تقدير 
لكل من الزميلني باسل ثريا سكرتير التحرير وخالد الظنحاني احملرر الصحفي, 
وتسلَّم الزميل الظنحاني ممثالً عن املجلة الدرع والشهادات، وذلك خالل احتفال 
املدني،  للدفاع  العاملي  اليوم  مبناسبة  اخليمة  رأس  في  الثقافي  باملركز  اقيم 

وتخللته أوبريت »الدفاع املدني وثقافة املجتمع«.
من جهـــة ثانية، شــاركت مجلة »999« كشـريك إعالمي في مؤمتر ومعرض 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مجتمع  يدعم  الذي  »قــادرون«  أو   »AbilitiesMe«
في املنطقة، والذي عقد حتت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع الرئيس الفخري ملركز »املستقبل لذوي 
االحتياجات اخلاصة في أبوظبي«، وذلك  في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 

وبتنظيم من شركة »دي إم جي للفعاليات«. 
»علي«  شخصيتي  مع   »999 »أطفال  مجلة  عمـــل  فــريق  زار  ذلك،  إلى 
قدَّم  أبوظبي، حيث  الوطنية في  النهضة  الروضة مبدرسة  و»علياء« قســـــم 
زار  كما  القســـــم.  في   وطالبة  طالب   1000 لعدد  وترفيهياً  توعوياً  يومــــاً 

مدرســـة البطني العلمية التابعة ملؤسـسة التنمية األسرية في أبوظبـــي، حيث 
تعّرف 260 طالباً وطالبة على املجلة، وكذلك حضانة الدانة التي تضم 85 طفالً 

وطفلة.
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TASK مركز
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محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن 
مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه الله«، واملرسوم 
»إدارة  فريق  إنشاء  بشأن  سموه  أصــدره  الــذي 
اللواء  ترأس سعادة  دبي«،  والكوارث في  األزمات 
خبير خميس مطر املزينة القائد العام لشرطة دبي 
االجتماع الدوري للفريق، بحضور سعادة أحمد بن 
حميدان نائب مدير ديوان حاكم دبي، وسعادة اللواء 

للخدمات  العامة  اإلدارة  مدير  بخيت  سعيد  محمد 
الشامسي  عبدالعزيز  عمر  والعميد  والتجهيزات، 
اإلدارة  في  والسيطرة«  القيادة  »إدارة  مركز  مدير 

العامة للعمليات، وباقي أعضاء الفريق.
واستعرض املجتمعون اخلطط املستقبلية املقترحة 
لتنفيذ استراتيجية فريق »إدارة األزمات والكوارث« 
مع  والتنسيق  التعاون  أطر  وتعزيز  عمله،  وآلية 
إمكانيات  اخلبرات لالستفادة من  وتبادل  الشركاء 

قدر  )ال  قد حتدث  كارثة  أية  مواجهة  في  اجلميع 
احمللية  املستجدات  مناقشة  إلى  باإلضافة  الله(، 

واإلقليمية.
فريق  وأعضاء  رئيس  توجه  االجتماع،  وعقب 
موقع  إلى  دبــي«  في  والكوارث  ــات  األزم »إدارة 
إنشاء خيام الطوارئ للوقوف على استعداد الفريق 
ألي طارئ، ال قدر الله ملواجهة األزمات والكوارث 

بسرعة واحترافية.

قائد  الهديدي  محمد  حميد  اللواء  ترأس سعادة 
عام شرطة الشارقة االجتماع الثاني للجنة »القيادة 
والذي   ،2014 للعام  الشارقة«  شرطة  في  العليا 
لشرطة  العامة  القيادة  في  االجتماعات  بقاعة  عقد 
الدخان  مبارك  عبدالله  العميد  بحضور  الشارقة، 
الدكتور  والعميد  الشارقة،  شرطة  عام  قائد  نائب 
عبدالله ساحوه مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 

األجانب، واملديرين العامني، ومديري اإلدارات.

أبرز  أعماله  في مستهل  االجتماع  واستعرض 
االجتماع  بها  خرج  التي  والتوصيات  القرارات 
التي  واخلطوات  العليا،  القيادة  للجنة  السابق 
عدداً  االجتماع  بحث  كما  تنفيذها،  بشأن  اتخذت 
من املوضوعات املطروحة على جدول أعماله، حيث 
والبالغات  القضايا  تعاميم  تسديد  آلية  عرضت 
استطالعات  في  املوظفني  أهمية  ونوقشت  املالية، 
وعرض  مناقشة  إلى  باإلضافة  السنوية،  الرأي 

تقدم سير املبادرات االستراتيجية)2014 – 2016(، 
واملقترحات  الشكاوى  نظام  تقرير  جانب  إلى 

الشهري.
وفي ختام االجتماع، وجه سعادة اللواء الهديدي 
الشكر جلميع احلضور، ودعاهم إلى حّث العاملني 
اجلهد  من  املزيد  بذل  على  اإلدارات  مختلف  في 
والعطاء والتفاني في أداء واجباتهم الوظيفية مبا 

يحقق األمن والطمأنينة ألفراد املجتمع.  

املزينة يرتاأ�س اجتماعاً لفريق »اإدارة الأزمات والكوارث«

الهديدي يرتاأ�س اجتماعاً للجنة »القيادة العليا«

اجتماع ل�سرطة اأم القيوين مع �سركائها 

توقيع مذكرة تفاهم يف »اإقامة الفجرية«

عرضت القـيـــادة العامــــة لشرطــــة أم القيوين 
على شركائها االســتراتيجيني في اإلمـــارة اخلطــة 
االســـتراتيجية لوزارة الداخليـــــة »2014 - 2016«، 

والتي تتوافق مع رؤية اإلمارات 2021.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد برئاسة العميد 
أم  قائد  عام شرطة  املعال  أحمد  بن  الشيخ راشد 
القيوين مبقر دائرة البلدية في اإلمارة مع مديري 

الدوائر احمللية في أم القيوين.
التوجه  أن  املــعــال  الشيخ  العميد  ــح  وأوضـ
األمن  إرساء  يؤكد  الداخلية  لوزارة  االستراتيجي 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تكون  وأن  واألمان 
من  وذلــك  وسالمة،  أمناً  العالم  دول  أفضل  من 
تقدمي  في  ومتيز  وجودة  كفاءة  بكل  العمل  خالل 
تتوافق  املستويات، مبا  األمنية على كافة  اخلدمات 
لصاحب  الرشيدة  للقيادة  السديدة  التوجيهات  مع 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، واستكماالً ملسيرة 
الداخلية  وزارة  تشهدها  التي  والتحديث  التطوير 
بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
والتي  للوزارة،  االستراتيجية  األهداف  وعرض 
أمن  وضبط  ــان,  واألمـ األمــن  تعزيز  على  تركز 
وتعزيز  السالمة،  أعلى مستويات  الطرق، وحتقيق 
ثقة اجلمهور بفاعلية اخلدمات املقدمة، واالستخدام 
األمثل للمعلومات األمنية، وضمان تقدمي اخلدمات 

اإلدارية وفق معايير اجلودة والكفاءة والشفافية.
اإلمــارة  في  االستراتيجيني  الشركاء  وشكر 
حتقيق  في  املتواصلة  وجهودهم  الكبير  لدورهم 
والتي  السابقة،  لالستراتيجية  العامة  ــداف  األه
أسهمت في االنخفاض امللحوظ في معدالت اجلرمية 
وحوادث املرور والوفيات، باإلضافة إلى زيادة رضا 

املتعاملني.

إلى  الرامية  الداخلية  وزارة  الستراتيجية  استناداً 
احلكومية  والدوائر  املؤسسات  مع  التعاون  تطوير 
وتبادل  اجلهود  تكامل  نحو  وسعياً  واخلــاصــة، 
اخلبرات، ونحو توفير خدمات عصرية عاملية مرنة، 
املقدمة  باخلدمات  وترتقي  اجلودة،  متطلبات  توافق 
مستخدمي  شرائح  مختلف  من  املتعاملني  جلمهور 

وشــؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  وقعَّت  الــطــرق، 
األجانب في الفجيرة مذكرة تفاهم مع شركة »ريــامة 

تاكسي«.
وقّع على املذكــرة العميد مبـــارك ربيع بن ســنان 
مدير عام اإلقامة وشـؤون األجانب في الفجيرة، وعن 

الشركة خليفة سالم اخلالدي املدير العام للشركة.

 ن�ساطات �سرطية

 يف عجمان ور�أ�س �خليمة

في  الشاملة«  الشرطة  مراكز  »إدارة  مت  نظَّ
شرطية  مبادرة  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة 
للجمهور  رياضية  مبادرة  عن  عبارة  جديدة 
التعليمية حتت  عجمان  منطقة  وطالبات  وطلبة 
وذلك  آمن«،  مجتمع  صحي..  »مجتمع  شعار: 
بناء  في  الرياضة ودورها  أهمية  تعزيز  بهدف 

مجتمع خال من األمراض.
شاطئ  على  أقيمت  التي  الفعالية  حضر 
بن علوان  عبدالله  العميد علي  عجمان كل من: 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعقيد علي 
واخلدمات  املوارد  عام  مدير  املطروشي  سعيد 
املساندة، واملقدم علي جبر رئيس مركز شرطة 
الضباط  من  كبير  وعــدد  الشامل،  احلميدية 
عجمان،  شرطة  في  واألفــراد  الصف  وضباط 
مدارس  700 طالب وطالبة من  من  يقارب  وما 
اجلمهور  من  وحشد  التعليمية،  عجمان  منطقة 

من مختلف اجلنسيات.
تهدف  الفعالية  أن  النعيمي:  العميد  وأوضح 
الرياضة في بناء املجتمعات  لتأكيد أهمية دور 
تعزيز  على  لقدرتها  وذلك  والسليمة،  الصحية 
على  والقضاء  الذات  وتنمية  اإليجابية  الروح 
العديد من السلبيات والتصرفات غير املسؤولة 
في  فعاالً  دوراً  للرياضة  وأن  الشباب،  من 
وصحة  السلوكية  السلبية  التحديات  مواجهة 

البدن.
وتقدم بالشكر إلى القائمني على تنفيذ املبادرة 
لدورهم البارز في دمج الشرطة باملجتمع، وأثنى 
على جهودهم في نقل الصورة املثالية للشرطة 

كجهة مسؤولة في املجتمع.
النوبي  محمد  العميد  ثانية, حضر  جهة  من 
محمد نائب قائد عام شرطة رأس اخليمة احتفال 
مدرسة »زمزم للتعليم األساسي« حتت شعار: 
طارق  العقيد  بحضور  وذلك  خليفة«،  »شكراً 
شرطة  عام  قائد  مكتب  مدير  سيف  بن  محمد 
رأس اخليمة، والنقيب خالد حسن النقبي رئيس 
الشؤون اإلعالمية، والنقيب حمزة محمد  قسم 
من القيادة العامة لشرطة دبي، وأعضاء برنامج 
للرياضة  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 

واللياقة البدنية.
العرض،  طابور  استعراض  االحتفال  وشمل 
مبشاركة  خليفة«  »شكراً  وفقرة  العلم،  وحتية 
موسيقى شرطة رأس اخليمة. كما شارك وفد 
بعنوان:  فني  بعرض  اإلجنليزية«  »املدرسة 
وكذلك  »خت«،  ملدرسة  وفقرة  اإلمارات«،  »هنا 
أحمد«  بنت  مهرة  »الشيخة  مدرسة  شاركت 
باإلضافة  خليفة«،  »فرحة  بعنوان:  فنية  بفقرة 
ملدرسة  القيادة«  ومنك  الــوالء  »منا  فقرة  إلى 

»زينب للتعليم األساسي«.
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لن تختلف اآلراء حول َمْن قّدموا للوطن أجمل 
شبابهم  زهــرة  أفنوا  والذين  حياتهم،  سنوات 
خلدمته، متناسني أنفسهم في حلظات كثيرة، ولعل 
الشرطة من املجاالت التي تأخذ من الوقت واجلهد 
بذلوه  ما  على  شاهدة  الساهرة  فُعيونهم  الكثير، 
أبطالها،  كانوا هم  كفاح  لتحكي قصة  هنا وهناك، 
لتكون النهاية هي البداية إلعادة قراءتها وفهم ما 

بني السطور.
وكان هذا اللقاء مع العميد متقاعد محمد خميس 
الشحي مدير »إدارة الشؤون القانونية« في شرطة 
التحاقه  سنوات  عن  لنتحدث  )سابقاً(  أبوظبي 
بشرطة أبوظبي مدة 38 سنة قضاها بني قسم وآخر 
وبني إدارة وأخرى، حامالً بني يديه ألبوم ذكريات 
الكثير عن هذه  لم تطَو صفحاتها إال وقد أسردت 
الشخصية التي اتخذت من الصدقية منهجاً يسير 

عليها.
 

بدايات

األول  اليوم  الشحي  متقاعد  العميد  يستذكر 
العام  ذلك  ففي   ،1972 العام  للشرطة في  النتسابه 
الذي كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة في أيام 
إلى  األقرب  الشرطي  العمل  وكان  األولى،  صباها 
آنذاك بسبب  الشباب  العديد من  نفس  وإلى  نفسه 
تعدد واجباته وإميانه بأن يكون شيئاً ما في يوم من 
األيام. وبعد التحاقه بالشرطة بسنوات قليلة، أصبح 

هناك العديد من التخصصات في شرطة أبوظبي.
برتبة  العمل  الشحي  متقاعد  العميد  بدأ  وقد 
ثم  عريف،  رتبة  إلى  ترقيته  وبعدها متت  شرطي، 
مت ابتعاثه إلى دورة مرشحني في اململكة األردنية 
الهاشمية عام 1978، وبعد انقضاء فترة الدورة التي 
امتدت عاماً واحداً عاد إلى الدولة، ومت إرساله إلى 
عمل  حيث  ملدة خمس سنوات،  فيها  وبقي  طريف 
ثم  التحقيق  في  وبعدها  آنــذاك  املــرور  مكتب  في 
عاد إلى مكتب املرور مرة أخرى وقد أصبح فرعاً 
وقتها، وفي عام 1983 انتقل من مرور طريف إلى 

»الترخيص« في أبوظبي.
وبناًء على توجيهات من املسؤولني في »ترخيص 
أبوظبي« مت نقله إلى »التحّريات«، وبقي فيها ملدة 
24 عاماً، وخالل تلك السنوات تسلّم العميد املتقاعد 
بدايتها  كانت  الشرطية،  املهمات  من  عدداً  الشحي 
قسم  رئيس  منصب  وتسلّم  دوريـــات،  كضابط 
الدوريات  لفرع  ثم مديراً  لفترة بسيطة،  التحريات 

فمديراً لفرع اجلرائم املالية.

تثقيف 

ومع تأسيس قسم مسرح اجلرمية،تسلّم العميد 
الستة  تقارب  لفترة  القسم  رئاسة  الشحي  متقاعد 
كان  حيث  الشرطة،  محاكم  إلى  انتقل  ثم  أشهر، 
»إلدارة  لفرع املساندة وقتها، وبعدها مديراً  مديراً 
فعمل  أبوظبي،  شرطة  في  القانونية«  الشؤون 

حول  والكتيبات  املنشورات  من  عدد  تأليف  على 
الشرطة  الشرطية واألمنية توضح ملنتسب  الثقافة 
عمل  عن  عبارة  ليس  واألمني  الشرطي  العمل  أن 
ُمسند إليه في أوقات الدوام الرسمي فقط، وبعدها 
ميارس حياته بشكل طبيعي يصل لدى البعض إلى 
ارتكاب املخالفات واجلرائم، وتشدد عليه بأن يلتزم 
بالقوانني في حياته املدنية كما الشرطية كونه أحد 

عناصر منظومة الوزارة والشرطة.
تلك  أن  إلــى  الشحي  متقاعد  العميد  وأشــار 
من  كبير  عــدد  تثقيف  في  أسهمت  املنشورات 
منتسبي الشرطة، الشيء الذي أسهم في تقليل عدد 
نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية من منتسبي 
الشرطة لوعيهم بطبيعة عمل الشرطي وواجبات هذا 
العمل، وما يجب أن يتحلوا به من أخالق وسلوكيات.
وأضاف العميد متقاعد الشحي: أنه يقوم أحياناً 
بزيارات إلى »إدارة الشؤون القانونية« في شرطة 
أبوظبي لالطالع على مستجدات اإلدارة، وقد الحظ 
واإلصالحية  العقابية  املؤسسات  نزالء  عدد  ندرة 
منهم  وخلوها  بل  أحياناً،  الشرطة  منتسبي  من 
للفريق  الكبير  الدور  بفضل  وذلك  أخرى،  أحياناً 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
في  سمّوه  ورؤية  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
ضرورة تثقيف منتسب الشرطة وزيادة وعيه في 

هذا اجلانب.
 

 تغّي اإيجابي 

ورأى العميد متقاعد الشحي أن هناك اختالفات 
كبيرة بني شرطة اليوم وشرطة األمس، ومن هذه 
االختالفات تغيير نظرة منتسب الشرطة إلى نفسه 
كان  السابق  ففي  اآلن،  اليها  ونظرته  السابق  في 

وظيفي  عمل  عن  عبارة  واألمني  الشرطي  العمل 
اآلن ومع  أما  الوظائف يحكمه وقت معنّي،  كسائر 
املنتسب  أصبح  واألمنية  الشرطية  الثقافة  وجود 
للشرطة أكثر دراية بدوره الكبير في تأدية واجبه 
أثناء وخارج أوقات العمل، كما أن النظرة املجتمعية 
للشرطة قد تغيرت بنسبة كبيرة عن السابق وبشكل 

إيجابي.
وأكد أن جميع منتسبي وزارة الداخلية وشرطة 
الرشيدة،  قيادتنا  من  كبير  بدعم  يحظون  أبوظبي 
وبوجود سياسة الباب املفتوح زاد حتّمل املسؤولية 
والعمل بجد وإخالص، وأن قيادتنا الرشيدة قامت 
بتوفير كل ما يلزم ليكون العمل الشرطي واألمني 
الدرجات  أعلى  لنيل  التشجيع  جانب  إلى  ــارزاً،  ب

العلمية.

ما بعد التقاعد

أن  الشحي  خميس  محمد  متقاعد  العميد  وذكر 
القانونية«  الشؤون  »إدارة  زيارته  أهداف  بني  من 
االلتقاء  هو  واآلخر  احلني  بني  أبوظبي  في شرطة 
وأنه  بينهم،  املتبادلة  املودة  باب  هناك من  بزمالئه 
يقضي أغلب أوقاته في مزرعته اخلاصة بني أفراد 
في  قضاها  التي  للسنوات  سعادته  مبدياً  أسرته، 
إال  لوطنه  يقدم  لم  بأنه  يشعر  وهو  وطنه،  خدمة 

القليل حتى اآلن.
يضعوا  بأن  الشباب  جيل  إلى  كلماته  ووّجــه 
وميتثلوا  أعينهم،  نصب  احلنيف  اإلسالمي  ديننا 
ملا جاء في القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، 
ويحرصوا على الصدق في كل أمور حياتهم، وأن 
يكون الوطن وخدمته من أولى الواجبات التي يجب 

تأديتها بإخالص.

ال�سحي: الثقافة ال�سرطية جتعل 

املنت�سب اأكرث دراية بدوره 

لك�����ل  ح���ق  و�لتك�ري�م  �لوف����اء 

�لقيادة  يف  �ملتقاعدين  �ملنت�سبني 

هنا  ومن  �أبوظبي،  ل�سرطة  �لعامة 

»جمتمع  يف  »متقاعدون«  باب  كان 

�ل�سرطة« �لذي ُيعد بالتعاون مع »�إد�رة 

�لتعريف  بهدف  �ملجتمعية«  �ل�سرطة 

�ملتقاعدين،  �ل�سرطة  �سباط  من  بعدد 

بذلوها  �لتي  �لكبرية  للجهود  تقديرً� 

دولة  يف  و�لأمان  �لأمن  م�سرية  خلدمة 

وت�سجيعًا  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت 

ملنت�سبي �ل�سرطة �لعاملني ليقتدو� بهم 

يف هذ� �ملجال.

ولقاوؤنا يف هذ� �لعدد مع �لعميد متقاعد 

»�إد�رة   مدير  �ل�سحي  خمي�س  حممد 

�أبوظبي  �سرطة  يف  �لقانونية«  �ل�سوؤون 

�سابقًا.

لقاء: نوال �صامل

العميد م. محمد خميس الشحي
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< < <

�لنظرة �ملجتمعية 

لل�سرطة تغريت

ب�سكل �إيجابي

مبنى »محاكم الشرطة« حيث عمل الشحيخالل عمله في »إدارة الشؤون القانونية«
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لكل  �لتحفيز و�لتكرمي حق مكفول 

ومن  �أبوظبي،  �سرطة  يف  �ملبدعني 

�ملثايل«  »�ملوظف  جائزة  كانت  هنا 

�لتي �أطلقها ق�سم �حلفز �لوظيفي يف 

�إد�رة »تقييم �أد�ء �لعاملني« �لتابعة 

لالإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�سرية.

»جمتمع �ل�سرطة« يلقي �ل�سوء على 

�جلائزة  بهذه  �لفائزين  من  ع��دد 

لزمالئهم  وت�سجيعًا  ل��ه��م،  تهنئة 

ليقتدو� بهم يف �لإبد�ع و�لتميز.

�لنقيب  م��ع  �ل��ع��دد  ل��ق��اوؤن��ا يف ه��ذ� 

نا�سر عبد�هلل �ل�ساعدي مدير فرع 

للعمليات  �لعامة  بالإد�رة  �لتدريب 

�أب��وظ��ب��ي،  ���س��رط��ة  �مل��رك��زي��ة يف 

�أحمد  �للو�ء  �سعادة  كّرمه  و�ل��ذي 

�لعمليات  عام  مدير  �لري�سي  نا�سر 

�ملركزية يف �سرطة �أبوظبي، ومنحه 

جائزة »�ملوظف �ملثايل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

ال�ساعدي: ت�سجيع لروح املثابرة يف العمل

 

قال النقيب ناصر عبدالله الساعدي: »إن املشاركة 
بجائزة »املوظف املثالي« هي حتٍد لي على املستوى 
والعزمية  الهمة  أعطاني  بها  الفوز  ولكن  الشخصي، 
التحسني  فرص  لتحويل  أفضل  هو  ما  كل  لتقدمي 
أما  الشخصية،  وطموحاتي  تتماشى  قوة  نقاط  إلى 
على املستوى العملي والوظيفي، فإن الفوز باجلائزة 
وفق  العمل  في  واجلــد  املثابرة  روح  لــديَّ  ُيشجع 
القيادة  ورسالة  ورؤية  املوضوعة  االستراتيجيات 

العامة لشرطة أبوظبي«.
وأكد أن دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
التنافس  روح  فينا  ينمي  املثالي«  »املوظف  جلائزة 
لكل  حقيقي  ــم  داع وسموه  والتطوير،  ــداع  واإلبـ
متوجهاً  واألمني،  الشرطي  بالعمل  ترتقي  مبادرة 
بهذه املناسبة بأسمى آيات الشكر اجلزيل والعرفان 
لهذه  والدائم  الكبير  دعمه  على  إلى سموه  والتقدير 

اجلائزة.
به  قمت  ــذي  ال اإلبــداعــي  العمل  أن  ــاف:  وأضـ
باإلضافة  هو  باجلائزة  الفوز  عليه  واستحقيت 
من  العديد  تقدميي  إلي،  املسندة  الوظيفية  لألعمال 
املبادرات التي تركت األثر الطيب في عملي، وألهمتني 
ا قّدمته مثل اخلطة التشغيلية التي عملت  الرضا عمَّ
للعمليات  العامة  اإلدارة  موظفي  لتدريب  عليها 
مقرونة  سنوية  خطة  وضــع  خــالل  من  املركزية 
اخلطة  تنفيذ  ومتابعة  التنفيذ،  واجب  محدد  بزمن 
إدارة  بالتعاون مع  العامة  اإلدارة  التدريبية ملوظفي 
مؤشر  حقق  حيث  أبوظبي،  شرطة  في  »التدريب« 
األداء زيادة 4 نقاط إضافية عما هو معتمد في إدارة 
»التدريب«، واعتمدت في جميع املبادرات على العمل 
وفق )رادار( املعتمد في منوذج إدارة اجلودة للتميز 

.)EFQM (املؤسسي
وأوضح أن التحّديات التي رافقت فوزي باجلائزة 
تتلخص في ارتباطي بالعديد من املهمات التي حتتاج 

املوكلة  املهمات  متأخرة، إلجناز  لساعات  العمل  إلى 
التحدي  وكــان  املُتّبع،  الزمني  اجلــدول  وفق   َّ إلــي
واضحاً بالنسبة لي للمشاركة باجلائزة، وذلك لضيق 
الوقت وإعداد ملف اجلائزة وفق املعايير املوضوعة 
وبأدلة واضحة جلية. وأشار إلى أنه يطمح ويسعى 

للفوز بجائزة »سمو وزير الداخلية للتميز«. 
لفرع  مديراً  يعمل  أنه  ذكر  عمله،  طبيعة  وعن 
العامة  التدريبي باإلدارة  التدريب وضابط االرتباط 
للعمليات املركزية في شرطة أبوظبي، ويقوم بتأمني 
اإلدارة  البشرية في  املوارد  تدريب وتأهيل عناصر 
وأدائهم،  كفاءتهم  مبستوى  االرتقاء  بهدف  العامة 
إلعــداد  والــفــروع  األقسام  مديري  مع  والتنسيق 
واإلشراف  العامة،  لــإلدارة  التدريبية  االحتياجات 
والتدقيق على االحتياج التدريبي لإلدارات والوحدات 

التابعة لإلدارة العامة.
ورأى أن مواصفات »املوظف املثالي« هي أن يكون 
يعمل  املناصب،  وَتقلّد  للشهرة  يسعى  وال  طموحاً، 
الله سبحانه  على  التوكل  مبدأه  ملل،  أو  كلٍل  بدون 
هو  ما  كل  عن  والبحث  باستمرار  والتعلّم  وتعالى، 
جديد، ليكتسب اخلبرات من أهل اخلبرة، فليس العيب 
أهل  العيب هو عدم سؤال  أعرف، وإمنا  إن قلت ال 
اخلبرة واملعرفة لالستفادة من خبراتهم، وتقدمي كل 
ماهو أفضل ملصلحة سير العمل وفق معايير التميز 

املؤسسي املستدام.
في شرطة  زمالئه  إلى  الساعدي  النقيب  وتوجه 
أبوظبي قائالً: »أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من دعمني 
وساندني لنيل جائزة »املوظف املثالي«، وأمتنى من 
املهارات  لديه  فالكل  اجلائزة،  في  املشاركة  اجلميع 
واإلبداع، وفوزي بهذه اجلائزة هو فوز لكل زمالئي، 
وأؤكد لهم أن املشاركة باجلائزة هي في حد ذاتها 
فوز ملا تتركه من االنطباع الطيب واحلث على املثابرة 
وباجلوائز  اجلائزة  بهذه  والفوز  املسيرة  لتكملة 

األخرى«. 

اللواء الريسي ُيسلِّم النقيب الساعدي جائزة  »املوظف املثالي«

النقيب عبدالله الساعدي

خريطة طريق
ألجيالنا المقبلة

رشيك اسرتاتيجي
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الوحدة,  تقدمها  التي  العالجية  اخلدمات  وعن 
أمراض  استشاري  فخري  سامح  الدكتور  أوضح 
اجلهاز الهضمي والكبد واملناظير أن الوحدة تقدم 
عالجاً لكافة احلاالت  التي تعاني من أمراض اجلهاز 
التهاب  وفيروس  واملزمنة  احلادة  والكبد  الهضمي 
الكبد الوبائي بأنواعه واألمراض الطفيلية، باإلضافة 
إلى متابعة وعالج املضاعفات املصاحبة لها. كما يتم 
عالج أمراض القولون والتشخيص املبكر لسرطان 
الكبسولة،  أو  املنظار  بواسطة  واملستقيم  القولون 
ويتم ربط وعالج دوالي املريء والبواسير بواسطة 
أحدث التقنيات والبروتوكوالت الدولية، إلى جانب 

متابعة حاالت زراعة الكبد.
وعن فريق العمل في الوحدة، ذكر د. فخري أنه 
وإفاقة  تخدير  فني  ومن  كاستشاري،  منه  يتكون 
متريض  فريق  إلــى  باإلضافة  عيسى،  مصطفى 
مدّرب على أعلى مستوى في املناظير والفحوصات 
من صفاء  كالً  ويضم  الهضمي،  باجلهاز  اخلاصة 

شحاتة وهدية عبد الرازق وجميلة قحطان.
الوحدة وعيادة  التنسيق بني  أنه يتم   وأضاف: 
الطب العام واألخصائيني في اإلدارة، ويتم حتويل 

احلاالت عند احلاجة إلى املستشفيات احلكومية.

فحو�سات

وعن الفحوصات التي تتوفر في الوحدة، أجاب 
د. فخري أن وحدة املناظير تقوم بعالج وتشخيص 
وعمل  والسفلي،  العلوي  الهضمي  اجلهاز  أمراض 
البواسير، وإزالة  حقن وربط دوالي املريء، وربط 
أورام اجلهاز الهضمي احلميدة بدون جراحة، وذلك 
الدولية،  والبروتوكوالت  املناظير  أحدث  باستخدام 
آلياً، وتعقيم اآلالت باستخدام  ويتم تعقيم املناظير 
)األتــوكــالف(.  وجهاز  الصوتية  فــوق  املوجات 
الهضمي  اجلهاز  فحوصات  إلى  بالنسبة  وتابـع: 
البكتيريا  فحص  تشمل  فإنها  التنفس،  بواسطة 
عشر  واألثني  املعدة،  لقرحة  املسببة  احللزونية 
وفحص عسر الهضم للسكريات. أما فحص األمعاء 
الدقيقة والقولون بواسطة الكبسولة فيتم من دون 
مثل:  األمراض  بعض  لتشخيص  املنظار  استخدام 
القمح،  بروتني  امتصاص  سوء  ومرض  الدم،  فقر 

ومرض »كرونز« واألورام احلميدة واخلبيثة.

جتهيزات

إلى  الوحدة، أشار  التجهيزات احلديثة في  وعن 
إفاقة  الوحدة وإضافة غرفة  تطوير  أنه مت مؤخراً 

وإعادة  أسرة،   ٤ لألسرة   اإلجمالي  العدد  ليصبح 
تصميم غرفة املناظير والتعقيم لتتطابق مع معايير 
توفير  مستقبالً  سيتم  أنه  وأكد  العاملية،  اجلــودة 
خاص  وهو  ساعة   24 ملدة  حموضة  قياس  جهاز 
مبرضى ارجتاع احلامض من املعدة للمريء وكذلك 
للمريء  املعدة  من  احلامض  ارجتــاع  عالج  جهاز 
عن طريق املنظار باستخدام املوجات احلرارية من 
دون احلاجة إلى العمليات اجلراحية، وجهاز قياس 

انقباض اجلهاز الهضمي العلوي والسفلي.

تثقيف

وذكر أنه قد مت تنظيم حملة للوقاية من أمراض 
في  املجتمع  لتوعية  واملستقيم  القولون  سرطان 
إمارة أبوظبي بسرطان القولون خالل شهر مارس 
املاضي،  ُعرض خاللها مجسم للقولون كبير احلجم 
وصور توضيحية باألمراض الشائعة بالقولون مثل 
الذوائد اللحمية وجيوب القولون وسرطان القولون 

مع شرح من  جانب الطاقم الطبي  للجمهور.
والقيادة  الداخلية،  وزارة  في  احلملة  وأقيمت 
العني،  شرطة  ومديرية  أبوظبي,  لشرطة  العامة 

ومالعب كرة القدم, وكورنيش أبوظبي.

وحدة »اجلهاز اله�سمي« يف »اخلدمات الطبية«

فخري: جتهيزات حديثة لفح�س وعالج املر�سى

يتابع »جمتمع �ل�سرطة« �إ�ساء�ته على �إد�رة �خلدمات �لطبية« يف �سرطة �أبوظبي 

وز�ر وحدة �جلهاز �له�سمي لالطالع على �خلدمات �لعالجية �لتي تقدمها ملنت�سبي 

�سمو  �لفريق  من  بتوجيهات  ت�سهدها،  �لتي  و�لتطوير�ت  �أ�سرهم  و�أفر�د  �ل�سرطة 

�ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، وباإ�سر�ف 

من �سعادة �للو�ء خليل د�وود بدر�ن مدير عام �ملالية و�خلدمات يف �سرطة �أبوظبي، 

ومبتابعة من �لعقيد جا�سم �لطنيجي مدير �لإد�رة.

لقاء: فوزي ق�صطة
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كثيراً ما يختلط على غير املتخصصني في مجال 
الصورة  لتعلـّق  األمني،  اإلعــالم  مفهوم  اإلعــالم 
النمطية في أذهان اجلمهور بالربط ما بني اإلعالم 
واألمن، و لكن في حقيقة األمر فإن هذا النوع من 
لوظيفة  موضوعية  لضرورات  نتيجة  جاء  اإلعالم 
االتصال احلكومي اجلماهيري، والتطور الكبير الذي 
شهدته وسائل االتصال املكتوبة واملسموعة واملرئية 
مضافاً إلى ذلك انتشاراإلعالم اإللكتروني ومواقع 

التواصل االجتماعي.
به  تقوم  الــذي  واملؤثر  للدورالفاعل  فــإدراكــاً 
وسائل اإلعالم، سعت احلكومات لالستفادة من تلك 
الوسائل في مخاطبة الرأي العام، وإيصال رسالتها 

إليه عبر االتصال احلكومي اجلماهيري.
اإلجراءات  بأنه  لألمن  احلقيقي  املفهوم  وُيعرَّف 
وماله  نفسه  فــي  اإلنــســان  حلماية  تتخذ  التي 
وعرضه، وإليجاد اإلحساس لديه بالطمأنينة والثقة 

واالستقرار. 
ويعتبر اإلنسان غاية كل من أجهزة األمن ووسائل 
اإلعالم في آن واحد مع اختالف األسباب والنتائج، 
على  املختلفة  ومؤسساتها  احلكومات  تعمل  ولهذا 
االستعانة باإلعالم في تنفيذ مهماتها، وتوفير ُسبل 
ووسائل  واألمنية  الشرطية  األجهزة  بني  التعاون 
واألمني،  والشرطي  اخلدمي  عملها  لدعم  اإلعالم 

وإلرساء دعائم األمان واالستقرار في املجتمع.
اجلهود  بأنها  األمني  اإلعالم  صفة  ُتعرف  كما 
اإلعالمية املبذولة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 
إللقاء الضوء على العمل الشرطي بوجه عام، والعمل 
في  الشرطة  عن  طيبة  ذهنية  صورة  تكوين  على 

أذهان اجلماهير.
يزال  وال  األمني  ــالم  اإلع مفهوم  َحظي  وقــد 

باهتمام كبير من قبل أوساط املثقفني واملجتمع، ذلك 
أن فلسفة اإلعالم األمني مبنية على كيفية وأهمية 
الداخلية  ــداث  األح عن  دقيقة  معلومات  توصيل 
بصدق وموضوعية في ظل التفوق التقني في نقل 
األخبار والصور املتاحة لغير املتخصصني والعامة 
األخبار  نقل  على  الفرصة  وتفويت  الناس،  من 
املغلوطة واإلشاعات عن قصد أو عن جهل، والتي 
االقتصادي  التطور  على  سلباً  تنعكس  أن  ميكن 

واالجتماعي والثقافي في الدولة.
وهنا تبرز ضرورة إيجاد وتأهيل متحدث رسمي 
يكون  اجلماهيري  احلكومي  باالتصال  متخصص 
مسؤوالً عن نقل الصورة واإلحصاءات واإلجراءات 
التي اتخذت في التعامل مع تلك األحداث، وضرورة 
استخدام وسائل اإلعالم املختلفة في نقل الرسائل 
العامة  السالمة  التوعوية واإلرشادية، والتي تدعم 
وترفع من وعي وثقافة اجلمهور، وأيضاً استخدام 
كهمزة  واالجتماعية  الرسمية  اإللكترونية  املواقع 
من  متكنه  اجلمهور،  مع  تواصل  وكقنوات  وصل 
واالستفادة  الداخلية  وزارة  على نشاطات  االطالع 
من خدماتها، وكمجسات استشعارية عن مدى رضا 

اجلمهور عن اخلدمات التي تقدمها الوزارة.
لذلك، وبتوجيهات ومتابعة من القيادة الشرطية 
واإلعالم  الفنية  »الشؤون  إدارة  استحدثت  العليا، 
األمني« في األمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس 
إعالمية  ــإدارة  ك الداخلية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس 
متخصصة مدعومة بكفاءات إعالمية متمرسة وذات 
خبرات في العمل الصحفي واإلعالمي بكل وسائله 
املكتوبة واملسموعة واملرئية، فاستطاعت اإلدارة وال 
تزال حتقيق النجاحات نظراً ألهميتها وللدور الكبير 
الذي تقوم به، والذي أثمر عن حصولها على جوائز 

اجلماهيري  احلكومي  االتصال  في  رفيعة  تقييم 
في  املتميز  األداء  ذات  احلكومية  املؤسسات  ضمن 

الدولة.
الفنية  »الشؤون  إدارة  في  العاملون  هم  وها 
لتطبيق  سعيهم  في  يستمرون  األمني«  واإلعــالم 
مد  إلى  الهادفة  العليا  الشرطية  القيادة  توجيهات 
واجلمهور،  الشرطة  بني  والشفافية  الثقة  جسور 
نية،  وُحسن  إخالص  بكل  العمل  عبر  ُتبنى  والتي 
أعينهم،  نصب  وأمنه  الوطن  مصلحة  واضعني 
االتصال  عن  ناجحاً  عملياً  منــوذجــاً  ومقدمني 
احلكومي اجلماهيري في مجال تعزيز األمن الوطني 

والسالمة العامة.

الإعالم الأمني والت�سال احلكومي 

رائد جباري
مستشار إعالمي

في إدارة»الشؤون الفنية واإلعالم األمني«

ُمالحقاً  احلالي  عصرنا  في  االنسان  أصبح 
تستخدم  التي  باإلعالنات  ومكان  زمان  كل  في 
املشاهير في أحيان كثيرة، والتي ال تعكس دائماً 
إلى  له، بل تهدف فقط  الذي تروج  املنتج  حقيقة 
التأثير على اجلمهور، ودفعه إلى شراء سلع ليس 
بحاجة إليها كثيراً، وليست دائماً على القدر الكافي 

من اجلودة والفائدة.
اإلعالم،  وسائل  في  بكثرة  اإلعالنات  وتنتشر 
وشبكة »اإلنترنت«، ومواقع التواصل االجتماعي، 
األجرة  وسيارات  األبنية  وعلى  الشوارع،  وفي 
وحافالت النقل اخلاص والعام، وغيرها.. مبا يشبه 
احلملة الدعائية الواسعة والشاملة في ظل التنافس 
املستمر بني الشركات على الترويج لسلعة معينة 

عندما تالحظ إقباالً من اجلمهور على شرائها.
أو  موضوع  مطالعة  االنسان  أراد  فــإذا 
أو  تلفزيوني،  أو  إذاعــي  برنامج  متابعة 
التواصل  مواقع  على  فيديو  مشاهدة 
تطبيق  استخدام  أو  االجتماعي، 
الذكي،  الهاتف  على  لعبة  أو 

تلو  اإلعالنات  عليه  متر  أن  بد  ال  ذلــك،  غير  أو 
اإلعالنات.

فمعظم السلع واملنتجات وبحسب اإلعالنات هي 
الرقم واحد في العالم، وينصح بها اخلبراء، وفعالة 
بنسبة 99.99 باملئة، وأصلية وحصرية وغير مقلدة، 
وما إلى ذلك من أساليب وأقنعة ترويجية خادعة.

ببعض  ينخدعون  اجلمهور  أفراد  من  والكثير 
تلك،  أو  السلعة  هذه  ويشترون  اإلعالنات،  هذه 
الكثير  بحقيقة  املفاجأة  تأتي  التجربة  وبعد 
وجبة  فمثالً:  لها،  املــرّوج  واملنتجات  السلع  من 
الطعام في املطعم حجمها أقل بكثير من الصورة 
األسنان  مبيض  ومعجون  اإلعالن،  في  املنشورة 
استعماله، وكرمي مبيض  بعد  أي فرق  لم يحدث 
املوديل  وجه  يفعل شيئاً، ألن صورة  لم  البشرة 
في اإلعالن كانت معاجلة باإلضاءة و»الفيلترات« 
و»الفوتوشوب« و»الريتاتش«، والرموش لم تطل 
اإلعالن  في  الرموش  »املاسكارا«، ألن  باستخدام 
من  املصنوعة  واملشروبات  اصطناعية،  كانت 
أو  الطبيعية لم تسهم في عالج املرض  األعشاب 

التخفيف من الوزن كما أدعى اإلعالن، وغير ذلك 
من األمثلة..

اخلبراء  من  العديد  وبتأكيد  املقابل،  في  ولكن 
واملستهلكني، توجد سلع ومنتجات عدة ال تستخدم 
اإلعالنات كثيراً في الترويج لها، هي أكثر جودة 
وبكل  نهار  ليل  لها  يروج  التي  تلك  من  وفائدة 
الوسائل، والتي يخصص لبعضها إعالنات طويلة 
املدة ومتكررة تعتبر قمة في التصنع ال تقنع بل 

تدفع الى امللل.
لذلك على اجلمهور، وقبل أخذ قرار بشراء سلعة 
ما ملجرد أن اإلعالن عنها أعجبهم، أن يستشيروا 
من جّربها من معارفهم وما إذا كان استفاد منها.

وختاماً، البد من اإلشادة باإلعالنات التوعوية 
التي تنشرها اجلهات الرسمية والشرطية كنموذج 
ناجح لإلعالنات التي تؤثر إيجابياً على اجلمهور 
حفظ  في  إسهامه  وضرورة  بأهمية  إقناعه  عبر 
األمن واألمان والصحة والسالمة العامة والنظافة 
واحلوادث،  واجلرائم  املخالفات  وجتنُّب  والبيئة، 

والتقليل من اخلسائر البشرية واملادية.

اجلمهور بني القناع والقتناع

مها اإ�صماعيل
أبوظبي
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ِعـــلـــــم
ال�صاعر اأمين ه�صام العبابنة

»إدارة النوادي« في شرطة أبوظبي

هويتــــــــي ديــــــــن وخــــــــالق وِعلــــــــم وَعلــــــــم وعقــــــــال 

رمـــال فـــوق  ومشـــى  نوقهـــا  مـــن  الوفـــا  حليـــب  رضـــع 

رجـــال ســـطروه  والعـــز  الفخـــر  كل  فيـــه  تاريـــخ  لـــك  يعنـــي 

احلـــب عليهـــا قليـــل وال يقـــدر شـــاعر علـــى وصفهـــا مهمـــا قـــال

عيـــال حتفـــظ  أم  مثـــل  حفظوهـــا  لنهـــم  أغلـــى  عليهـــا  ومـــن 

ــدالل ــوف الـ ــى كفـ ــلوه علـ ــن شـ ــم للوطـ ــم وفاهـ ــن حبهـ ــيوخ مـ شـ

ــال ــن طـ ــا الزمـ ــا مهمـ ــر الوفـ ــم غيـ ــم حقهـ ــلون بتوفيهـ ــيوخ شـ شـ

ـــازال ـــده م ـــوب بع ـــي القل ـــي ف ـــره يل ـــن غي ـــدك م ـــن وح ـــم م ـــه يرح الل

ـــال ـــك س ـــع علي ـــاب دم ـــه ال ج ـــوف الل ـــع الكف ـــارات برف ـــا إم ـــه ي ـــا الل ي

بغربـــال يتغطـــا  مـــا  لـــك  وحبنـــا  وشمســـنا  قمرنـــا  إنـــت 

ــي ــ ــارات ــ ــد اســـمـــه إم ــيـ ــالـ ــقـ ــه عــــــــادات وتـ ــ ــن عـــــرب ل ــ ب

وركــب وغــاص بحرهـــا وتعلــم الصبـــر من جـــدودي وجـــداتي

حياتي فــي  شــي  كــل  ــي  وه منبتي  ــي  وه عشـــقها  مــا  وكــيــف 

البياتي أحلى  وصفها  جتيب  ما  وصفها  ومهما  يوصفها,  وش 

يا زين السهر برك وحربيـــة تغني وتشــــل بالفـــرح أحلى الشالتي

ــارت عــنــدنــا تــقــالــيــد وعــاداتــي ــ ــن وفــاهــم لــعــيــالــهــم ص ومـ

صالتي فــي  ســاجــٍد  ــا  ون فيه  دعيتك  ــا  ُدع لنا  حتفظهم  الله  يــا 

التحياتي أجمل  فيها  فخر  حتية  شعبكم  من  والشيوخ  وأخوانه  وخليفه 

سادتي سيدي  يا  السالم  نثرت  ما  مثل  منثور  وطن  يا  حبك  يكفينا 

راياتي أغلى  يا  يرفرف  سمانا  وفي  صدورنا  في  مــزروع  علمك 

يعتبر عنصر األمن واألمان واالستقرار في دولة 
احلياة  عناصر  أهم  من  املتحدة  العربية  اإلمــارات 
والسعادة  االطمئنان  يتحقق  فبوجوده  املعاصرة، 
والراحة للمواطنني واملقيمني والزوار، وبالتالي فإن 
دوافع العمل وحوافز اإلنتاج  تنمو وتكبر وتزدهر  

لديهم.
وتأسيساً على ذلك، فإن علينا كمنتسبني لوزارة 
دولة  لتكون  ملل  أو  كلل  بال  نعمل  أن  الداخلية 
قيم  تصّدر  في   عاملياً  األولى  الدول  من  اإلمارات 
ظل  في  وذلك  والتسامح،  والسالم  واألمان  األمن 
السمو  رأسها صاحب  وعلى  االستثنائية   قيادتنا 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة »حفظه 
الله« وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الله« وأخوانهما أصحاب السمو  حاكم دبي »رعاه 
أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وفي 
الشيخ  سمو  أول  الفريق  من  املتواصل  الدعم  ظل 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، واملتابعة الدائمة من 
الفريق  سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

إن النهج الرشيد من جانب قيادتنا احلكيمة في 
حتقيق األمن واألمـــــان يعبّر عن تراث غني وأصيل 
على  تكّرس  والذي  ومواطنيه،  القائد  بني  للعالقة 
اإلمارات  دولة  إنشاء  منذ  طويلة  ســـــنوات  مدى 
املغفور  املؤسس  القـائد  يد  على  املتحدة  العربيـــة 
سلــــطان  بن  زايد  الشــــيخ  تعالى  الله  بإذن  له 
اخلالَّق  التفاعل  وأساسه  الله«  »رحمــه  نهيان  آل 
والعمل  املفتوحــــة،  والقلوب  األبواب  وسياســــة 
يداً بيد من أجل إمارات متقدمة متطورة آمنة تنعم 
من  شبر  كل  على  واألمــان  واألمن  باالســــتقرار 

ربوعها.
البلد  لهذا  ــوالء  وال االنتماء  مشاعر  تعميق  إن 
شأنه  رفعة  أجل  من  العمل  حافز  وزيادة  املعطاء، 
بني األمم، يؤكدان أن قيادتنا الرشيدة متثل منوذجا 
شعبها  تطوير  أجل  من  حــدود  بال  للعطاء  ــداً  رائ
وريادته إقليمياً ودولياً، وبالتالي تستحق عن جدارة 
األصيل،  الشعب  فهذا  استثنائية،  قيادة  تكون  أن 
ثقته  ومينحها  حولها  ويلتف   ، عطاءاتها  يقدر 
لألمن  إمارات اخلير واحملبة عنواناً  لتبقى  الكاملة، 
نواحي  على  إيجاباً  ينعكس  ما  وهذا  واالستقرار، 

احلياة كلها في ربوع الوطن.

قيمة ا�ستثنائية

م�صاعد اأول/ عبداهلل �صعيد املظربي ال�صحي
إدارة شرطة أمن املنافذ واملطارات 

في شرطة أبوظبي
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ــإدارة  ــ ــاضــي »ب ــري ــنــشــاط ال ــم قــســم ال ــظَّ ن
أبوظبي  في شرطة  األداء«  وتطوير  االستراتيجية 
القيادة  ملنتسبي   2014 لعام  »البنتاثلون«  بطولة 
وجرت  إدارة،   14 ميثلون  متسابقاً   70 مبشاركة 
»الوثب«  هــي:  ألعاب  بخمس  املنافسة  خاللها 
و»اجلري  و»الرماية«  و»السباحة«  »اجللة«  ورمي 

باملضمار«.
احلكومية  املنشآت  حماية  »إدارة  وحصلت 
املركز األول و»إدارة مدارس  والدبلوماسية« على 
الشرطة« على املركز الثاني، ومديرية شرطة املنطقة 

الغربية على املركز الثالث.
مدير  الريسي  ناصر  أحمد  اللواء  سعادة  وقام 
مدير  املال  أنور  والعقيد  املركزية،  العمليات  عام 
بتكرمي  واالتــصــاالت«  املعلومات  تقنية  »إدارة 

الفائزين واملساهمني في إجناح هذه البطولة.
حضر البطولة الرائد محمد الفالحي رئيس قسم 

مدير  السعدي  جمال  والنقيب  الرياضي  النشاط 
والنقيب  االدارة،  في  واملسابقات  املنتخبات  فرع 

ناصر عبدالله الساعدي أمني سر اللجنة الرياضية 
في اإلدارة العامة للعمليات املركزية. 

شرطة  في  الشرطة«  مــدارس  »إدارة  ت  ُتوجَّ
أبوظبي بدرع التفوق العام في بطوالت مدير عام 
فوزها  بعد  أبوظبي  شرطة  في  البشرية  املــوارد 
باملركز األول في مسابقة: »سداسيات كرة القدم« 
في  وذلك  البشرية،  املــوارد  عام  مدير  كأس  على 
العامة  لــإلدارة  الرياضي  النشاط  برنامج  ختام 
والذي  لها،  التابعة  واإلدارات  البشرية  للموارد 
في  األداء«  وتطوير  االستراتيجية  »إدارة  مته  نظَّ
الرياضية  اللجنة  مع  بالتعاون  أبوظيي،  شرطة 
لإلدارة العامة للموارد البشرية، ومبشاركة 7 فرق، 
والذي اشتمل على ثالث مسابقات هي: سداسيات 

كرة القدم، والرماية باملسدس، وسباق الطريق. 
جاسم  العميد  البطوالت  ختام  احتفال  حضر 
املرزوقي نائب مدير عام املوارد البشرية، والعميد 
علي عبيد الدرمكي مدير »إدارة شؤون املوظفني«، 
مــدارس  »إدارة  مدير  الشامسي  وليد  والعقيد 
»إدارة  مدير  خــوري  خالد  واملــقــدم  الشرطة«، 
التعليم«، واملقدم محمد سعيد الكعبي رئيس اللجنة 

الرياضية في شرطة أبوظبي. 
ــد فاز  ــدارس الــشــرطــة« ق ــ ــان فــريــق »م وكـ
بسداسيات كرة القدم بعد املباراة التي جمعته مع 
فريق »إدارة تخطيط املوارد البشرية« بنتيجة هدف 
مقابل الشيء، وحل ثانياً فريق »شؤون املوظفني«، 

وحصل على املركز الثالث فريق »إدارة التعليم«.
»مــدارس  فريق  فاز  باملسدس،  الرماية  وفي 
»إدارة  فريق  ثانياً  وحلَّ  األول،  باملركز  الشرطة« 
التدريب«، وحصل فريق »إدارة االختيار والتعيني« 

على املركز الثالث.
»مــدارس  فريق  ففاز  الطريق،  سباق  في  أما 
»تخطيط  فريق  وحصل  األول،  باملركز  الشرطة« 

فريق  وحلَّ  الثاني،  املركز  على  البشرية«  املوارد 
»االختيار والتعيني« في املركز الثالث.

»مــدارس  من  اجلنيبي  حسني  الرائد  وحصل 
باملسدس  الرماية  في  األول  املركز  على  الشرطة« 
للفردي، وحل ثانياً النقيب خالد محمد، وفي املركز 
املالزم  عبدالله غامن، وحصلت  أول  املالزم  الثالث 
الشرطي  وحل  الرابع،  املركز  على  الكثيري  حنان 
املركز  الشرطة« في  »مدارس  عبدالله من  إبراهيم 

اخلامس. 
فاز  ــَرق،  ــِف وال للفردي  الطريق  ســباق  وفــي 
عصمان بن الفاهم من »مدارس الشرطة« باملركز 
من  الطنيجي  أحمد  حســن  ثانياً  وحــل  األول، 
املركز  في  وجــــاء  البشرية«،  املــوارد  »تخطيط 
الثالث عبدالقادر رزوقي من »التعليم«، وفي املركز 
الرابع جاء أحمد علي محمد من »مدارس الشرطة«، 
وحصـــل على املركز اخلامس علي أحمد سويدن 

من »مدارس الشرطة«. 
القدم«  كرة  سداسيات  ــدَّاف  »ه جائزة  ونــال 
راشد الشامسي من »التعليم«، وحصل أحمد جاد 
من »مدارس الشرطة« على جائزة »أفضل حارس 

مرمى«.
وتسلَّم العميد املرزوقي درع التفوق العام لبطولة 
في  الرياضية  اللجنة  رئيس  من  للرماية  الشرطة 
العامة  القيادة  شرطة أبوظبي مبناسبة فوز فريق 
لشرطة أبوظبي بالبطولة التي أقيمت في الشارقة 
مبشاركة القيادات العامة للشرطة في الدولة، والتي 

نظمها احتاد الشرطة الرياضي.
كما تسلَّم العميد املرزوقي من املالزم أول آمنة 
أقيمت  التي  »التايكواندو«  بطولة  كأس  املزروعي 
في السويد، والتي حصل فيها فريق سيدات شرطة 
أبوظبي »للتايكواندو« على ميداليتني ذهبية وفضية 

على املستوى الفردي. 

»حماية املن�ساآت« تفوز ببطولة »البنتاثليون«

»مدار�س ال�سرطة« تتوج بدرع »التفوق العام«
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كرَّم العقيد أنور املال مدير »إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت« رئيس اللجنة 
الرياضية باإلدارة العامة للعمليات املركزية في شرطة أبوظبي فريق اإلدارة 
الفائز بدرع »النجاح الرياضي«، لعام 2013 بحضور النقيب ناصر الساعدي 

أمير سر اللجنة.

كرَّم نادي ضباط شرطة العني فريق مستشفى »الواحة« تقديراً ملشاركته 
في البرنامج  الصحي التثقيفي الذي نظمه النادي ملنتسبي الشرطة، بحضور 
العقيد حارب خميس اخلييلي نائب مدير »إدارة  النوادي« في شرطة أبوظبي 

مدير النادي.

 أجنزت »إدارة العمليات« في شرطة أبوظبي ميثاقاً للتميز لرصد اإلجنازات 
»التميز  اإلدارة، منوذج  مدير  املسكري  ناصر  املقدم  وتسلَّم  األدلة،   وتوفير 
االستراتيجي،  التخطيط  فرع  مدير  املرزوقي  عيسى  الرائد  من  املؤسسي« 

بحضور عدد من منتسبي االدارة.

يهنئ العاملون باإلدارة العامة للعمليات املركزية في شرطة أبوظبي 
اللواء أحمد  زميهلم املدني أفضل موكر يكادا بتكرميه من قبل سعادة 
ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية في شرطة أبوظبي، تقديراً 

لتميزه في العمل.

العاصمة،  شرطة  مديرية  مدير  الشريفي  مكتوم  العميد  من  بتوجيهات 
ومبتابعة من املقدم مسلم العامري مدير مركز شرطة اخلالدية، زار وفد من 
مدير  املنذري  سامي  أول  املالزم  برئاسة  املركز  في  املجتمعية  الشرطة  فرع 
حمدان  الشيخ  معالي  رعاية  حتت  أقيم  الذي  التشكيلي  الفن  معرض  الفرع، 
بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبتنظيم من معرض 
االحتاد للفن احلديث، بإدارة خالد صديقي محمد، وذلك حتت عنوان: »رياحني 

الترك«، وتضمن لوحات للفنان الراحل إسماعيل الترك.

الرئيسي  أميرة  الزميلة  تهنئ 
أحمد  بــحــري  املـــالزم  شقيقها 
من  بتخرجه  الرئيسي  إبراهيم 
مكتوم  آل  سعيد  بن  »راشد  كلية 
عائلة  متنيات  مــع  الــبــحــريــة«، 
الرئيسي له بدوام النجاح والتقدم.
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تقول األسطورة اإلماراتية: إن أحد رجال قبيلة بني ياس كان يالحق ظبياً في اجلزيرة، أي »جزيرة 
أبوظبي« اليوم، إلى أن وجده يشرب من عني ماء عذبة لم تكن مكتشفة من قبل، مما حدا بحاكم املنطقة 
بناء برج مراقبة حلماية مصدر املياه، ثم في العام 1760 تكوَّنت حوله مستوطنة بشرية، ومن هنا أطلق 
اسم »أبوظبي« على اجلزيرة الذي يعني: أب أو أرض الظبي. وفي حوالي سنة 1793، أمر الشيخ شخبوط 
بن ذياب آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي آنذاك ببناء قلعة ُمحّصنة ومقر إقامة له في املكان نفسه، وبعدها 

أطلق عليه اسم »قصر احلصن«.
إن قصر احلصن العريق له ألف حكاية وحكاية مع التاريخ والتراث واإلجنازات، فهو أقدم بناء تاريخي 
في أبوظبي بناه شيوخ بني ياس في مناطق حكمهم، وقد شّكل، بعد أن أضيفت إليه أبراج ومبان أخرى 

وساحة داخلية، مركزاً دفاعياً رئيسياً في املنطقة، فضالً عن استخدامه حلماية الشواطئ البحرية.
البناء، ومدى حميميته ودفئه  لـ »مهرجان قصر احلصن«، استشعرت عظمة هذا  في زيارتي األخيرة 
اره الشغوفني مبالمسة جدرانه واستنشاق عبقه التاريخي األثير، كما أن االحتفاء  املتدفق جتاه جميع زوَّ

الكبير الذي حظي به أثناء فترة املهرجان من خالل الفعاليات التراثية املتنوعة زاده أَلَقاً وجماالً وإبداعاً.
إننا في حاجة دائمة إلى مثل هذه املهرجانات التراثية االحتفائية التي تعود بنا إلى أيام اآلباء واألجداد، 
واسترجاع تلك األيام اجلميلة وتعريفها لألجيال اجلديدة، ألن شباب اجليل اجلديد ال يعرفون الكثير عن عاداتنا 

وتقاليدنا وتراثنا، ومثل هذه املهرجانات جتّسد لهم  ماضينا العريق وتراثنا األصيل.
ذلك أن املرء عندما يرى هذا املوروث يتجسد أمامه ويشاهده بأم عينيه أفضل بكثير مما يقرأ عنه، فالتراث 
خ للهوية  عموماً مينحنا شعوراً بالدفء واحلنني أليام املاضي اجلميلة التي نعشقها، كما أن الفعاليات التراثية ُترسِّ

الوطنية اإلماراتية وتعزز قيم الوالء واالنتماء للوطن وللقيادة، وهذا ما نطمح إليه.
لقد افتقدنا في هذه األيام أيضاً »املجالس القدمية«، وهي كما يقول املثل: »املجالس مدارس«، نعم، إنها بالفعل 
قدمياَ  الناس  كان  فقد  القومية،  واألخالق  الصفات  منها  ويكتسب  احلياة  أمور  املرء  فيها  يتعلم  عظيمة  مدارس 
يحرصون على ارتياد هذه املجالس ملا لها من آثار طيّبة تنعكس على حيواتهم، فكم من الناس القدماء َتخرَّجوا من 
هذه املدارس فقدَّموا أعماالً جليلة لوطنهم وناسهم وأسرهم، وكم من الناس اليوم ُحرموا من مآثر هذه املدارس ولم 

ينالوا حّظاً منها.
نتمنى أن تفّعل جميع األماكن القدمية في الدولة، بإقامة مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية واالجتماعية حولها، 
كما نتمنى عودة »مجالس احلي« للوجود، حتى تعم الفائدة على اجلميع وتعيش األجيال اجلديدة في صميم التاريخ 

والتراث اإلماراتي األصيل لتصنع بالتالي حاضرها ومستقبلها.

دفء �لرت�ث

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com
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