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احتفلت وزارة الداخلية وخمتلف القي�دات الع�مة لل�سرطة يف الدولة ب�أ�سبوع »النزيل 

عدة  فع�لي�ت  اأقيمت  حيث  اأيديكم«،  بني  »اأ�سرتي  �سع�ر:  حتت   »2012 املوحد  اخلليجي 

العربية،  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�س  من  �سب�ط  ح�سره�  الدولة،  اإم���رات  خمتلف  يف 

ب�لإ�س�فة اإىل ممثلني عن الهيئ�ت واجله�ت �سريكة املوؤ�س�س�ت العق�بية والإ�سالحية يف 

الدولة.

وك�نت هذه الحتف�لت والفع�لي�ت من��سبة لإلق�ء ال�سوء جمددًا على اهتم�م وزارة 

الداخلية الكبري واخل��س، بتوجيه�ت ومت�بعة من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 

نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بنزلء املوؤ�س�س�ت العق�بية والإ�سالحية 

الفرج«  اأهمية »�سندوق  اأو بعد ذلك، وعلى  فيه�  اأثن�ء ق�س�ئهم ملحكومي�تهم  الدولة  يف 

من  عليهم  مب�  الوف�ء  على  النزلء  م�س�عدة  يف  �سموه  من  كرمية  برع�ية  يحظى  الذي 

قرو�س واأعب�ء م�لية جت�ه الغري، ومن واجب�ت م�لية جت�ه اأ�سرهم.

مع  الداخلية  وزارة  فيه�  تت�س�رك  اجتم�عية  م�سوؤولية  واأُ�سرهم  النزلء  رع�ية  ولأن 

�سرك�ئه� يف القط�عني الع�م واخل��س، فالبد يف هذه املن��سبة من جتديد الدعوة لزي�دة 

م�س�ركة هذين القط�عني يف توفري احتي�ج�ت اأُ�سر النزلء اأثن�ء وجودهم يف املوؤ�س�س�ت 

العق�بية والإ�سالحية عرب تقدمي امل�س�عدات امل�لية والعينية، وم�س�عدته� على دجمهم 

يف املجتمع واإع�دتهم كعن��سر �س�حلة ومنتجة يف خدمة الوطن بعد خروجهم منه�، عرب 

ت�أمني فر�س عمل لهم، وذلك �سمن مفهوم »الرع�ية الالحقة«.

ولبد من جتديد الدعوة لزي�دة م�س�ركة و�س�ئل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية 

وخمتلف اجلمعي�ت املعنية مع وزارة الداخلية يف ن�سر ثق�فة دعم النزلء واأُ�سرهم بني 

خمتلف فئ�ت املجتمع.

والأمل كل الأمل يف حتقيق هذا الهدف ال�س�مي يف ظل الرع�ية الدائمة من قبل قي�دة 

البالد الر�سيدة والقي�دة ال�سرطية العلي� لهذه الفئة املحت�جة يف املجتمع اأي »النزلء 

واأُ�سرهم«، ويف ظل التطوير والتح�سني اللذين ت�سهدهم� املوؤ�س�س�ت العق�بية والإ�سالحية 

ب�لدولة يف من�س�آته� وجتهيزاته� وفرق عمله� املتخ�س�سة والربامج الت�أهيلية والتدريبية 

املخ�س�سة للنزلء، كم� يف ظل تزايد الوعي لدى خمتلف فئ�ت املجتمع ب�أن دعم النزلء 

واأُ�سرهم هو واجب على كل ق�در حتى ت�سلح وت�ستقيم اأحوال النزلء واأ�سرهم، لي�سهموا 

مع اجلميع يف احلف�ظ على م�سرية الأمن والأم�ن التي ينعم به� كل مواطن ومقيم يف اأر�س 

دولة الإم�رات العربية املتحدة.

م�س�ؤولية اجتماعية
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حرم  سهيل  بنت  شمسة  الشيخة  سمو  شهدت 
نهيان   آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
اليوم  احتفال  فعاليات  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
الوطني احلادي واألربعني الذي نّظمه »نادي ضباط 

شرطة العني«.
املناسبة   بهذه  لها  تصريح  في  سموها  وأك��دت 
ألقتها نيابة عن سموها الدكتورة موزة غباش رئيسة 
للنساء  سهيل   بنت  شمسة  جائزة  »أمناء  مجلس 
واألربعني  احلادية  بالذكرى  احتفالنا  أن  املبدعات«: 
لقيام االحتاد هو تأكيد على أهمية هذا احلدث الذي 
أن  إال  يسعنا  وال  احلضارية،  انطالقتنا  بداية  ميثل 
واحلمد  الشكر  بوافر  القدير  العلي  الله  إلى  ه  نتوجَّ
على جزيل نعمه، وعلى ما وهبنا من حكمة القيادة 
وإخالص الشعب الذي التف حول قيادته ليصنعوا 

معاً غداً أفضل حتت مظلة الوحدة.
الوفي  اإلمارات  آمن شعب  »لقد  وقالت سموها: 
املخلص منذ البداية بأن االحتاد هو مصيرنا ومكمن 
قوتنا وعزتنا، حيث إن »روح االحتاد« ُتعبِّر بشكل 
صادق عن ترابط أبناء اإلمارات مع بعضهم البعض 

وفي كل مكان على أرض هذا الوطن املعطاء«.
تتملّكني  الغبطة  مشاعر  أن  سموها:  وأضافت 
وأنا أرى شعب دولة اإلمارات يحتفل بهذه الذكرى 

الغالية، مسجلني أعمق معاني االنتماء للوطن والوالء 
االمتنان  عميق  عن  ومعبرين  الرشيدة،  للقيادة 
وإخوانه  زايد  الشيخ  املؤسسني  لآلباء  والعرفان 
البناء،  فأعلوا  وبنوا  فأوفوا،  وعدوا  الذين  احلكام 
املعجزات،  وحققوا  املراحل  فاختصروا  وأجن��زوا 
وسّطروا مبداٍد من نور في واحدة من أروع حلظات 
القدر العظيمة أجنح وأكمل وأجمل وحدة في تاريخ 

العرب احلديث«.
وأشارت سموها، إلى أن واقعنا الذي نعيشه اليوم 
قد نظر إليه رجل حكيم منذ أكثر من واحد وأربعني 
عاماً بعني املستقبل، فبدأ العمل واإلجناز حتى سلَّم 
األمانة إلى خليفته املؤمتن عليها، فحمل الراية وأكمل 

املسيرة.
هذه  تأتي  العام  هذا  في  أنه  وأوضحت سموها: 
مبا  لتذكرنا  جميعاً  نفوسنا  على  العزيزة  الذكرى 
حققته مسيرة االحتاد من إجنازات عظيمة، وتدفعنا 
النمو  معالم  من  املزيد  لتحقيق  اجلهد  مواصلة  إلى 
واالزدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
األب  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
اإلجنازات، ومحقق  الباني، وعنوان  والقائد  احلاني، 
التطلّعات، وهو يقود منذ تسلّمه الراية وبداية عهده 
على  بدولتنا  سائراً  والعطاء  النماء  مسيرة  امليمون 

درب  على  سموه  سار  حيث  والتقدم،  العال  طريق 
بناء  أعظم  هو  اإلنسان  بناء  بأن  اإلميان  في  والده 
للوطن تكمن في  الثروة احلقيقية  وأهم إجناز، وأن 
الشباب الذي يتخذ من العلم واملعرفة وسيلة ومنهجاً 
من  موقع  كل  في  ويثريه  الوطن  ليفيد  إليه  يسعى 

مواقع العطاء. 
نصيب  للمرأة  كان  »إنه  قائلة:  سموها  وتابعت 
موفور من هذه اإلجنازات بفضل دعم وتأييد القيادة 
أحالمها،  عن  وُتعبِّر  تبدع  فانطلقت  لها،  الرشيدة 
وحتقق اإلجناز تلو اإلجناز حتى بلغت مستوى من 
وآليات  محددة  وخطط  برامج  وفق  والُرقي،  التميز 
عمل فاعلة استهدفت بصورة أساسية متكني املرأة في 
مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية والتشريعية 
واالجتماعية والثقافية والتعليمية واإلعالمية والبيئية 
والتعليمية والصحية، كما سعت الدولة إلى ترسيخ 
الشرطي  القطاع  في  امل��رأة  بعمل  اخلاصة  املبادئ 
هذا  في  النجاحات  من  العديد  واألمني حتى حققت 

القطاع احليوي من املجتمع.
ولفتت سموها، إلى أنه علينا أال ننسى الدور الرائد 
الذي قام به األولون ممن حتّملوا مصاعب البدايات 
حتى بلغنا ما وصلنا إليه اليوم من إجنازات، وعلينا 
التاريخ، وال  أن نستلهم العبر ونستفيد من دروس 

يجب أن ننسى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1971 
ليشق  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  احتاد  انطلق 
كلها  متسارعة،  بخطى  احلضارة  ركب  نحو  طريقه 

ثقة واقتدار.
كافة  إل��ى  اجلزيل  بالشكر  سموها  هت  وتوجَّ
العاملني »بنادي ضباط شرطة العني«، وعلى رأسهم 
وإلى  النادي،  مدير  اخلييلي  خميس  حارب  العقيد 
اجلنود القائمني على تنظيم هذا احلدث من مسؤولني 
وموظفني، وإلى رئيس وأعضاء فريق العمل اجلهود 

املبذولة إلجناح ودعم الفعاليات. 
تابعت سموها فقرات االحتفال، وجتّولت  بعدها، 
االحتفال،  هامش  على  املقام  املعرض  في  سموها 
وتابعت سموها العرض العسكري للنساء الشرطيات  

وقسم الوالء واأللعاب النارية. 
»نادي  من  تذكارية  هدية  ُقدَّمت  اخلتام،  وفي 

ضباط شرطة العني« إلى سموها تقديراً جلهودها.
 

»اإدارة الرتخي�ص«

سالم  احليري  عبيد  الركن  اللواء  معالي  وحضر 
الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي االحتفالية 
التي أقامتها »إدارة ترخيص اآلليات والسائقني« في 

شرطة أبوظبي.
كما حضر االحتفالية كل من سعادة اللواء خليل 
داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات في شرطة 
اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير  أبوظبي، وسعادة 
والعميد  أبوظبي،  املركزية في شرطة  العمليات  عام 
املرور  مديرية  مدير  احلارثي  أحمد  مهندس حسني 
مدير  الكتبي  معيوف  محمد  والعقيد  والدوريات، 
»إدارة ترخيص اآلليات والسائقني«، والعقيد إبراهيم 
اآلليات  ترخيص  »إدارة  مدير  نائب  الشامسي 
قسم  رئيس  اخلييلي  سهيل  والعقيد  والسائقني«، 
ضباط  من  وعدد  اإلدارة،  في  املركبات«  »ترخيص 

اإلدارة.
باملناسبة،  كلمة  الشامسي  إبراهيم  العقيد  وألقى 

جاء فيها: »إننا نقف في هذا اليوم على ماضي الوطن 
تكامل  الذي  احلاضر  هذا  املشرق،  وحاضره  املجيد 
عقده بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
مبشاركة  الكتبي  الركن  ال��ل��واء  معالي  وق��ام 
سعادة اللواء بدران، وسعادة اللواء الريسي بغرس 
»شجرة االحتاد« في ساحة »إدارة ترخيص اآلليات 
والسائقني«، والتوقيع على »وثيقة الوالء واالنتماء«، 
وجالوا في املعرض الذي أقيم باملناسبة، وقاموا بقطع 

قالب حلوى احتفاال ًباملناسبة.
القسم  فقرة  االحتفالية  فعاليات  تضمنت  وقد 
التي قدمها أحد طالب »مؤسسة زايد العليا للرعاية 
اإلنسانية«، وفقرة تعبيرية قّدمتها مجموعة طالبات 
الرائد  الشاعران  وألقى  »األصايل«،  مدرسة  من 
ناصر النيادي واملالزم أول حمدان الدرعي قصيدتني 

باملناسبة.

الدعم االجتماعي 

في  االجتماعي«  الدعم  مراكز  »إدارة  مت  ونظَّ
الضحايا  دعم  فرع  اإليواء  قسم   - أبوظبي  شرطة 
احتفاالً باملناسبة في مقر الفرع بحضور العميد أحمد 
في  اإلنسان«  حقوق  »إدارة  مدير  احملرمي  نخيرة 
وزارة الداخلية، والعميد جنم احلوسني مدير »إدارة 

مراكز الدعم االجتماعي« في شرطة أبوظبي.
بأسمى  أتقدم  احلوسني:  العميد  كلمة  في  وجاء 
آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه الله«، وإلى شيوخنا الكرام مبناسبة 
مناسبة  شك  بال  وهي  االحتاد،  دولة  قيام  ذكرى 
عظيمة جتسد أسمى معاني الوحدة والتضامن بني 

أبناء هذه الدولة.
وقدمت النقيب خديجة احلوسني مديرة فرع دعم 

صاحب  إلى  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى  الضحايا 
السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، وإخوانه أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات 

بهذه الذكرى اخلالدة.

احتفاالت �شرطية

واحتفلت »مديرية شرطة املناطق اخلارجية« في 
احلادي  الوطني«  »اليوم  بذكرى  أبوظبي  شرطة 
واألربعني للدولة عبر غرس »شجرة االحتاد«، حيث 
املديرية  مدير  نائب  املهيري  أحمد سيف  املقدم  قام 
الغرس  في  باملشاركة  املديرية  ضباط  من  وع��دد 

احتفاالً بهذه املناسبة املجيدة والعزيزة.
وحتت رعاية العقيد محمد سهيل الراشدي نائب 
أمن  قسم شرطة  نظ�ّم  العني،  مديرية شرطة  مدير 
مطار العني فعالية احتفالية بهذه املناسبة في »نادي 
ضباط شرطة العني«، بحضور العقيد حارب خميس 
والرائد  العني،  شرطة  ضباط  نادي  مدير  اخلييلي 
سالم سعيد سليمان الشبلي رئيس قسم شرطة أمن 
رئيس  نائب  الكعبي-  مصبح  والرائد  العني،  مطار 

القسم، وعدد من الضباط واجلمهور.
وألقت النقيب نعيمة مسل�ّم خالد الشرجي مسؤولة 
الشرطة النسائية بفرع الكشف والتفتيش في القسم 
الوسائل  وأفضل  أحدث  استخدام  عن  فيها  حتدثت 

في حفظ األمن وباألخص في املنافذ واملطارات.
وفي اخلتام، قام العقيد الراشدي بتكرمي اجلهات 
ضباط  »نادي  وتكرمي  الراعية،  واجلهات  املشاركة 
ليلى  املقدم  تسل�ّمته  تذكاري  بدرع  العني«  شرطة 

غريب الشامسي من مديرية شرطة العني.
وأقام قسم »األرشيف امليداني« بإدارة »الشؤون 
حضره  باملناسبة،  احتفاالً  األمني«  واإلعالم  الفنية 
العقيد الدكتور فواز خليل بدران مدير »إدارة  الشؤون 
الفنية واإلعالم األمني«، واملقدم خالد الشامسي نائب 
قسم  رئيس  البطيح  إبراهيم  والنقيب  اإلدارة،  مدير 
»األرشيف امليداني«، والنقيب فواز علي رئيس قسم 

�صرطة اأبوظبي توا�صل االحتفاالت

»باليوم الوطني« احلادي واالأربعني

العربية  الإم�رات  لدولة  والأربعني  احل�دي  الوطني«  »ب�ليوم  اأبوظبي  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  احتف�لت  توا�سلت 

املتحدة. »جمتمع ال�سرطة« يلقي ال�سوء على عدد من هذه الحتف�لت.
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الدعم اإلعالمي، وعدد من ضباط ومنتسبي اإلدارة.
»األرش��ي��ف  قسم  ومنتسبو  ض��ب��اط  ��ه  وت��وجَّ
امليداني« بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة 
البالد الرشيدة، معاهدين القيادة الشرطية العليا على 
اإليجابية  اإلعالمية  الصورة  إيصال  في  اإلسهام 
درعاً  القسم  وقدَّم  اجلمهور.  إلى  أبوظبي  لشرطة 

تذكارية باملناسبة إلى مدير اإلدارة.
وأقام قسم »تخطيط التدريب« بإدارة  »التدريب« 
في شرطة أبوظبي احتفاالً باملناسبة، حضره املقدم 
أحمد  والنقيب  اإلدارة،  مدير  نائب  الكعبي  خلفان 
ضباط  من  وع��دد  القسم،  رئيس  املرزوقي  محمد 

ومنتسبي اإلدارة.
التهنئة  آي��ات  بأسمى  الكعبي  املقدم  ��ه  وت��وجَّ
والقيادة  الرشيدة  البالد  قيادة  إلى  والتبريكات 
بالشكر  لهما  ه  توجَّ كما  باملناسبة،  العليا  الشرطية 
اجلزيل على دورهما الكبير في دعم العنصر البشري 
العامة  اإلدارة  منتسبو  ومنهم  أبوظبي،  شرطة  في 
للموارد البشرية وإدارة »التدريب«، والذين يعملون 
كفريق عمل واحد في خدمة األهداف االستراتيجية 

للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. 
كما احتفل »مركز دعم اتخاذ القرار« في شرطة 
صالح  الدكتور  املقدم  بحضور  باملناسبة،  أبوظبي 
عبيد الغول مدير  املركز، وعدد من ضباط اإلدارات 
التهاني  آيات  أسمى  املركز  مدير  الشرطية.ورفع 
والتبريكات إلى قيادة البالد الرشيدة، معاهداً القيادة 
الشرطية العليا على مواصلة العمل لدعم اتخاذ القرار 

في شرطة أبوظبي.
منط  »تفكيرك  بعنوان:  محاضرة  املركز  م  ونظَّ
البلوشي  علي محمد  الدكتور  الرائد  ألقاها  حياتك«، 
الشرطة  نادي ضباط  في  وذلك  الشرطة،  كلية  من 

بأبوظبي.
آيات  بأسمى  البلوشي  الدكتور  الرائد  وتقدم 
اإلمارات، سائالً  العليا وشعب  القيادة  إلى  التهاني  
األمن  نعمة  بالدنا  على  يدمي  أن  القدير  العلي  الله 
»االحتاد«  واحتفلت مدرسة  والرفاهية.  واالستقرار 

للتعليم الثانوي في أبوظبي باليوم الوطني احلادي 
العربية املتحدة، بحضور  واألربعني لدولة اإلمارات 
الهيئتني اإلدارية والتعليمية وعدد من أولياء األمور 

من منتسبي شرطة أبوظبي.

جملة »999«

االجتماعية  الثقافة  مجلة   »999« مجلة  ونظمت 
حملة  الداخلية  وزارة  عن  تصدر  التي  واألمنية 
 2012 واألربعني  احلادي  الوطني«  »اليوم  مبناسبة 
فخمة  ورد  باقات  تقدمي  التالية:  الفعاليات  تضمنت 
وزارة  ضباط  وكبار  العليا  الشرطية  القيادة  إلى 
الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من 
املجلة  في  واملشتركني  واملعلنة  الراعية  الشركات 

كمبادرة من املجلة للتهنئة »باليوم الوطني«.
ترخيص  »إدارة  احتفال  في  املجلة  وشاركت 
اآلليات والسائقني« في شرطة أبوظبي، وفي مسيرة 
للدراجات  »أدك��و  ن��ادي  نظمها  النارية  للدراجات 
البترولية  للعمليات  »أبوظبي  شركة  في  النارية« 

املجتمعية«  »التوعية  حملة  وفي  )أدكو(،  البرية« 
العامة للمعاشات والتأمينات  الهيئة  التي نظمت في 
الشرطة  »إدارة  مع  بالتعاون  بأبوظبي  االجتماعية 
في  ج��رى  حيث  أبوظبي،  شرطة  في  املجتمعية« 
املشاركات توزيع نسخ مجانية من النسختني العربية 
واإلجنليزية للمجلة ومن مجلة »أطفال 999« وملحق 
والتوعوية  الوطنية  واملالحق  الشرطة«،  »مجتمع 

األخرى.
املدارس،  من  عدد  إلى  بزيارات  املجلة  قامت  كما 
»أطفال  مجلة  من  مجانية  نسخ  توزيع  جرى  حيث 
و»علياء«  »ع��ل��ي«  شخصيات  ومشاركة   ،»999
هي:  زيارتها  متت  التي  وامل��دارس  و»الدبدوب«، 
والتي  الروضة،  قسم  الوطنية«-  »النهضة  مدرسة 
احتفلت باملناسبة برعاية سمو الشيخة شمسة بنت 
»حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  حرم  سهيل 
مع  بالتعاون  الوطنية«  »اإلم��ارات  ومدرسة  الله«، 
أبوظبي،  شرطة  في  املجتمعية«  الشرطة  »إدارة 

وروضة »الياسات« في الشهامة.
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من احملتمل أعزائي القراء أن هنالك من سيتعرف 
على تلك العبارة املُبوبة في عنوان املقال، وهنالك 
من سيجهل ما تعنيه كونها بلغة غير مألوفة لدينا، 
بطبيعته  اإلنسان  أن  من  ذلك  في  االنطالق  وأود 
ال يحيط أو يعرف كل شيء، لذلك يتعلم ويتدرب 
لديه  وتتكون  اإلجابات،  يجد  هنا  ومن  ويسأل، 

املعرفة.
باإلبداع  لهن  املشهود  األخ��وات  إلحدى  قرأت 
عبارة كتبتها في »تويتر« أنها مبشاريعها اإلبداعية 
ال تتقيد بأي قوانني أو أنظمة، وفي اليوم الثاني من 
قراءتي العبارة حدثني صديق لي شارك في أحد 
املؤمترات وتأثر بورقة حملاضر عاملي عن اإلبداع، 
املوقفان  هذان  فكان  اإلبداع،  عن  بدوره  فحدثني 
فيه  أنقل  الذي  املقال  هذا  كتابتي  على  لي  محركاً 

جتربة شخصية مررت بها.

االإبداع 

حدثني صديقي عن أهمية اإلبداع ودوره الكبير 
في النهضة، سواء في نهضة املؤسسات أو األفراد، 
ودوره في جعل اإلنسان قادراً على حتقيق أمانيه 

وإفادة مجتمعه ووطنه.
أن ينطلق  واإلبداع واجب على اجلميع، ويجب 
والقيادات  املؤسسات  ق��ادة  ِقبل  من  وُيَشجع 
املؤثرة التي عليها أن تلتقي بالشباب أو املوظفني 
ويجب  املقترحات،  معهم  وتتبادل  وحت��اوره��م 
أدوات  من  املؤسسة  في  فرد  كل  متكني  يتم  أن 
اإلبداع وتطبيقاته، كما أن ما يؤثر على اإلبداع هو 
االقتراح )موافق قم  يقدم  الذي  املوظف  أن تخبر 
بتطبيق مقترحك بنفسك(، وحني يأتي دور التطبيق 
يتغير دوره من مقدم للفكرة إلى ُمطبق لها، فمنهم 
ثم  بذلك  ويتأثرون  الفكرة،  تطبيق  عن  يعجز  من 
يترددون مستقبالً في تقدمي أي مقترحات خشية 

أن ُيكلفوا بعملية التطبيق، وهذا يحد من اإلبداع.
انتهى صديقي من حديثه وأنا ُمستمتع بحديثه 
يتحدث  وهو  اللحظات  هذه  في  فكأنه  وبحماسه، 

يحمل قضية مهمة يدافع عنها أال وهي اإلبداع.
أمر  واألفكار  فطري  أمر  اإلب��داع  أن  وأجبته 
أو  بيئاتهم  اختلفت  وإن  البشر،  فيها كل  يتشارك 

درجاتهم العلمية، فإن الكل يفكر ويبدع بطريقته.
أما عن موضوع إعالم مقدم الفكرة بأن يقوم أو 
يشرف بنفسه على تطبيقها، فهنا تستطيع أن ترى 
املوقف  الفعلية، وكيف سيحتوي  مبادراته  مقدرة 
ويعمل على تطبيق مقترحاته وبنات أفكاره إن كان 

مؤمناً بها؟.
ك�»املنشيتات  أفكار  إلقاء  مجرد  ليس  فاألمر 
الصحفية« لتُلقى على أشخاص آخرين ليعملوا على 

تطبيق تلك األفكار. 
وغالباً من لديهم ِحَزم غير موجهة من األفكار ال 
يعلمون ماذا قد تكون نتائجها، نعم قد جند منهم 
انطالق أفكارهم بحرية، وعدم وجود قيود لألفكار 
وطالقتها، ولكن إن كان ال ُيوجهها غرض فكأنها 
أصحبت أفكارا ُتطلق في الفراغ و جتوب في فراغ 

واسع وال يوجد لها مكان أو مقر. 
وأصحاب األفكار غير املوجهة قد يطلقونها إما 
ملجرد النقد أو التصريح بأنهم يفكرون ومبدعون، 
وِجديتها،  األفكار  نوعية  من  يحد  األم��ر  وذل��ك 

باإلضافة إلى قابلية التطبيق على أرض الواقع.
إن وجود أشخاص لديهم القابلية واملقدرة على 
مستمر  تدفق  ووجود  متجددة  مقترحات  توليد 
أن  يجب  تتحقق،  لكي  املوجهة(  )غير  ألفكارهم 
األفكار  تلك  من  يصنع  أن  يستطيع  من  يقابلهم 
واقعاً ويبني عليها مشاريع واقعية قابلة للتحقيق، 
األمر مثل اصطياد واقتناص الفرص، واألخذ بيد 
وتطوير  معه  والوقوف  وتوجيهه  الفكرة  صانع 

فكرته.
أن جنعل  ال  الواقع،  لنحقق  احللم  نحتاج  نحن 
من واقعنا حلماً نضيع فيه وننسى ثباتنا، فال نزال 
ال نستطيع أن منشي على املاء أو الهواء إال بأداة 
حني  لذلك  حلم،  لتحقيق  واقعاً  فكانت  ابتدعناها 
تطلب من مقدم فكرة أن يعمل بنفسه على تطبيقها، 

الواقع  إلى  التَّخيل  عالم  من  بنقله  تقوم  فأنت 
واملنطق، فيستفيق ويجدد توجه أفكاره. 

حتى  أو  البسيطة  واملقترحات  األفكار  من  إن 
ال  قد  واملبدع  عظيمة،  أفكار  إلى  مفاتيح  اخليالية 
يستطيع أن يفهمه اجلميع، فقد تكون أفكاره صعبة 
على املتلقني، فاملبدع ينسج خياالً على فكر على أمل 
على استشعار للمستقبل فهو كل ذلك، وإن حتدث 
فقد يجد جفاًء في ردة الفعل وتقبل أفكاره، نظراً 
ألنه بفكره أو بفكرته قد يفوق توقعات من يستمع 
إليه فال ُيستمع إليه، بل يشعر كأنه يتحدث بلغة 
ماذا  َيسمُعه  من  يتساءل  قد  ولَعله  مفهومة،  غير 

يريد هذا؟!.
مقترحاً  قدمتم  أن  صادف  هل  القراء  أعزائي 
كنتم مؤمنني ومتيقنني من جناحه، فقوبل بالرفض 

أو عدم االكتراث، ذلك يرجع إلى أسباب عدة:
لم  أنه  أو  بعد،  زمنه  يحن  لم  املقترح  أن  منها 
ُقِدم  أنه  أو  الواقع،  أنه يتنافى مع  أو  ينضج بعد، 
أنه  أو  اخلطأ،  للشخص  قدم  أو  اخلطأ  املكان  في 
مُميز ولكن طريقة تقدميه ظلمت املُقترح، أو فعال 
أنه غير مجٍد، فما رأيكم أن نقترح سوياً إلثراء اللغة 
العربية بأن نضيف حروفاً على األبجدية العربية؟! 
أو للمحافظة على البيئة أن ُنقلع عن استخدام املياه 

شهراً؟! 
ُبنيت  الذي  األمر  الفكرة  يعزز  أفكار، وما  كلها 
عليه: هل كان بناؤه على حقائق ومعلومات وحتليل 

أم استنتاج سريع وحدس؟

املعرفة 

اإلبداع،  في مجال  الُكتب  من  العديد  قرأت  لقد 
تطبيق  على  مهنية  ودورات  برامج  في  وشاركت 
األدوات احملفزة لإلبداع، نعم تعلمت أدوات تنظم 
باختيار  القرار  اتخاذ  في  تساعدني  التي  التفكير 
أفضل البدائل، ولكني أيقنت أن اإلبداع يأتي على 
السجية والبساطة من دون تصنّع، واإلبداع ليس 
من  األيسر  الفص  أو  األمين  الفص  دور  بوصفه 

العقل البشري وكيف يعمل، وال برسم خوارزميات 
ندخل فيها وال نخرج، اإلبداع بالبساطة واليسر.

باملعرفة  يرتبط  ما  دائماً  اإلب��داع  أن  وأرى 
والشجاعة واملبادرة، فمن غير معرفة يبقى اإلبداع 
غير شجاعة  أو هدف، ومن  له  ال مخرج  ضبابياً 
ال  صاحبها  على  ُمغلقة  األفكار  تبقى  ومبادرة 

ُيطلقها ليستفاد منها أو حتى ُيطورها وُينميها.
من جتربتي الشخصية منذ أربع سنوات تقريباً، 
واملتجددة،  البديلة  الطاقة  عن  فكرة  لي  خطرت 
العنكبوتية »اإلنترنت« لم  ومن بحثي في الشبكة 
أن  يقني  على  وكنت  أبداً،  مطروحة  الفكرة  تكن 
في  إيجابياً  ُطبقت ستحدث تغييراً  إن  الفكرة  تلك 
عالم الطاقة البديلة، وهي عبارة عن توليد الطاقة 
أو على  الكهربائية من خالل بساط يوضع حتت 
الطرقات في األماكن التي يكثر فيها املشاة، تعمل 
باحلركة وضغط األقدام فتولد طاقة كهربائية، وأنا 
لست مبهندس أو فني متخصص، بل أتساءل ماذا 
لو صنعنا كذا؟! وأنساق بعدها بخيالي راسماً أكثر 
من »سيناريو«، وما ُقمت به هو تدوين الفكرة لدي 
من خالل بعض الرسومات واملالحظات عليها، ثم 
في  املختصني  األصدقاء  أحد  استشير  أن  قررت 
ألرى  اتصاالت  أُجري  أن  قررت  ثم  املجال،  هذا 
كيف ميكن أن يصنع هذا املُنتج في »إحدى الدول 
تواصلت  وفعالً  بالصناعات«،  املعروفة  اآلسيوية 
حيث  مرادي،  يفهموا  لم  ولكن  هنالك  مكاتب  مع 
كنت امُلح عن الفكرة دون أن أذكر تفاصيلها خشية 
أن  وك��ون  احلياة،  مشاغل  ومع  ُتسلب،  أن  من 
الفكرة لم تكن من ضمن خطة وضعتها وجعلتها 
هذه  عن  معرفتي  لعدم  باإلضافة  أولوياتي،  من 

التقنيات نسيت الفكرة وتخاذلت عنها.
أقاتل  لم  تكتمل،  لم  مبادرتي  أن  هنا  الواقع 
إلجناحها أو لرؤيتها على أرض الواقع، كما أنني 
لم أَُكّون َمعِرفة سليمة ألسباٍب عدة منها: خوفي 
من إفشاء الفكرة، وَتكاُسلي في االتصال بصديقي 

الفني املختص.
ومنذ بضعة شهور وأنا أشاهد قناة »ديسكفري« 
برنامج  ُع��رض  فقد  الوثائقية،   »Discovery«
يتحدث عن كيف سيكون العالم في املستقبل، رأيت 
تلك الفكرة مطبقة من فتاة أمريكية ومسجلة براءة 

االختراع لها، وتستعرضها ِبكل فخر، والشاهد هنا 
ُكنت  وأنا  املبادرة،  هي  كانت  األمريكية  الفتاة  أن 
فكرتي  هي  هذه  »نعم  وقلت:  فضحكت  املُشاهد 

القدمية«
 

االأفكار

مع  املشهد  هذا  يتكرر  ما  دائماً  القراء  أعزائي 
أنفسنا حني نرى فكرة َحلمنا بها أو حتى حتدثنا 
فيها،ولكن لم يكن لنا اليَد في تطبيقها أو طرحها، 
وتكون قد ُطرحت وطبقت في مكان آخر أو حتى 
أنفسنا  نلوم  ما  فيه، وغالباً  َنحن  الذي  احَليِز  في 
ونلوم اآلخر، ونقول هذه فكرتنا قد َطرحناها منذ 

زمن ولم يكن هنالك ُمنصت لنا.
األفكار ال ُتطبق وُتنفذ من تلقاء نفسها، اجلميع 
ُيفكر، واعلم أنك لست الوحيد، الفكرة التي فكرت 
العالم قد تكون  اليوم هنالك نسخ غيرها في  بها 
سبقت وفكرت بالفكرة نفسها، والناجح هو الذي 

بادر وطبّقها وحصد نتائجها.
في التاريخ نعلم أن العديد من البشر فكر في 
السبق  يسجل  التاريخ  ولكن  والتحليق،  الطيران 
األول ملن بادر وصنع أدوات تساعده على الطيران، 
املشهور  إدي��س��ون  توماس  األمريكي  املخترع 
في  لديه  املتوهج،  الكهربائي  املصباح  باختراعه 
باسمه،  اختراع مسجلة  براءة   1093 فقط  أمريكا 
الفكرة فقط بل  بالتأكيد أن أديسون لم يفكر في 
عمل على تطبيقها، وحاول مراراً وتكراراً ُمتصدياً 

لكل احمُلبطات والعراقيل التي واجهته.
ولعل من األمثلة الواقعية واجلميلة على املثابرة 
وعدم  تواجهنا  التي  للمشكالت  حلول  إبداع  في 
نشأ  الذي  باتيا  صابر  هو  للعراقيل،  االستسالم 
في إقليم بنجالور بالهند، و أسس وزميله مشروعاً 
»اإلنترنت« إلقامة صفحات شخصية  على شبكة 
ملستخدمي »اإلنترنت«، و كانت تواجههما عراقيل 
املعلومات  وتبادل  بينهما  ما  في  التواصل  في 
نظراً ألنهما يعمالن في شركتني مختلفتني، فكانا 
املرنة  األق��راص  خ��الل  من  املعلومات  يتبادالن 
واالتصال الهاتفي والرسائل العادية، فابتكرا حالً 
لتبادل املعلومات عبر البريد اإللكتروني مبني على 
اإللكتروني  البريد  بإنشاء  فقاما   ،)HTML( لغة 

الهوت ميل »hotmail«، والذي اشترته منهما في 
400 مليون  ما بعد شركة »ميكروسوفت« مببلغ 

دوالر.

اجلوائز 

البرامج  من  العديد  اإلم��ارات  دولة  في  توجد 
أما  اإلب��داع،  دائماً  يرادفه  وجميعها  واجلوائز، 
كركيزة أساسية تنطلق منها تلك البرامج واجلوائز 
تلك  ومن  استخدامها،  يتم  التي  املعايير  كأحد  أو 
وزير  »سمو  جائزة  منظومة  واجلوائز  البرامج 
التميز  الداخلية للتميز«، والتي أثرت احلراك نحو 
تبني  على  وشجعت  وملموس،  واض��ح  بشكل 
خالل  من  إما  وطرائقه  اإلب��داع  وأدوات  أساليب 

العمل واجلهود اجلماعية أو الفردية.
وزارة  أن  على  ي��دل  ب��اإلب��داع  االهتمام  ه��ذا 
الداخلية مؤمنة بأن لديها كوادر بشرية قادرة على 
اإلبداع، بل وإلهام الغير على اإلبداع واالبتكار مبا 
التحسني  في  وُيسهم  الوزارة،  استراتيجية  يحقق 
من  عليه  ُيعمل  وما  من خدمات  ُيقدم  ملا  املستمر 

عمليات وأنشطة.
الكوادر  ومتكني  اإلبداع،  على  التشجيع  فكان 
على  اخلارجي  اجلمهور  وتشجيع  منه،  البشرية 
الداخلية،  ب��وزارة  اإلب��داع  منظومة  في  املشاركة 
وقد خرجت بالتالي العديد من املقترحات واألفكار 
التي كانت في  واالختراعات واالبتكارات اخلالقة 
املاضي مجرد أفكار أو خيال، وأصبحت واقعاً يرى 

النور.
اإلبداع  مجال  في  الداخلية  وزارة  تقدمه  وما 
اجلميع  إل��ى  مفتوحة  دع��وة  هو  إمن��ا  واالبتكار 
للثقة في أنفسهم واملبادرة باملقترحات التطويرية. 
الشخص  أمام  عائقاً  يقف  الذي  اليوم  واحلاجز 
ليرى إجنازه وإبداعاته تتحقق هو الشخص نفسه، 
فدعوتي هنا أال يجعل أحد من نفسه حاجزاً يعرقله 

عن اإلجناز.
وأخ��يراً، فالعبارة التي ذكرناه��ا في أول احلديث 
 ،» هي: أنا مب�دع باللغ�ة الكوري��ة »
فشكراً خلدمة الترجمة في »جوجل«، وشكراً ملن 
ألهمني على الكتابة، وشكراً لقرائنا الكرام فجميعنا 

بإذن الله تعالى مبدعون.

ز يف �سرطة اأبوظبي ثق�فة التميُّ

ماذا اأق�صد بهذه العبارة » نانيون ت�صاجنوجوغ هايو« 

التوجه  املوؤ�س�سي، و�سمن هذا  التميز  تبذل وزارة الداخلية جهودًا كبرية يف جم�ل 

ق�م  التميز،  ثق�فة  بن�سر  ُيعنى  فريقً�  اأبوظبي  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  �سكلت  الع�م 

ويقوم ب�لعديد من املب�درات لتحقيق التميز املوؤ�س�سي.

»جمتمع ال�سرطة« وب�لتع�ون مع فريق »ن�سر ثق�فة التميز« يف �سرطة اأبوظبي ين�سر 

وعلى حلق�ت عددًا من املو�سوع�ت التي ت�سهم يف حتقيق هذا الهدف.

بقلم: النقيب را�صد عبداهلل الدو�صري

رئيس قسم »أمانة التميز املؤسسي« في شرطة أبوظبي
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أكد سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام 
القيادة  أن  أبوظبي  شرطة  في  املركزية  العمليات 
أبوظبي حترص ومنذ نشأتها على  العامة لشرطة 
اخلدمات  كافة  وتقدمي  األداء،  في  التميُّز  حتقيق 
األمنية والشرطية بصورة متميزة، ما مكنَّها لالرتقاء 
العمل الشرطي على  إلى مكانة مرموقة في مجال 
مستوى العالم، وذلك نتيجة ملا توليه القيادة العامة 
في  والتميُّز  اجل��ودة  مفاهيم  إلرس��اء  جهود  من 
العمل  مستويات  كل  على  وأدائها  وقيمها  ثقافتها 

الوظيفية وفي كافة الوحدات التنظيمية العاملة.
العامة  اإلدارة  اهتمام  أن  سعادته:  وأض��اف 
للعمليات املركزية بتطبيق مفاهيم اجلودة هو جزء 
ال يتجزأ من هذا النهج، فقد قامت العمليات املركزية 
بسلسلة أعمال مخطط لها تهدف إلى تطبيق مفاهيم 
اجلودة من خالل مشاركة كافة الوحدات التنظيمية 
وأنظمة  برامج  ضمن  وانخراطها  العامة،  ل��إلدارة 
األداء  في  التميُّز  لتحقيق  العامة  القيادة  وخطط 
وصوالً لتأكيد التكامل والتنسيق في اجلهود ونتائج 

العمل الشرطي.

اإجنازات عدة

وعن اإلجنازات التي حتققت في مجال اجلودة، 
أوضح سعادة اللواء الريسي أن كافة إدارات اإلدارة 
العامة للعمليات املركزية، حصلت على شهادة »نظام 
األعوام  )ISO 9001:2008( خالل  اجلودة«  إدارة 
لفرص  التأسيس  من  مكنها  ما   ،2010-2008
املقدمة  أثمرت عن تطوير اخلدمات  حتسني عديدة 
على  أثره  فانعكس  التشغيلي،  األداء  في  وحتسني 

املتعاملني والشركاء واملجتمع.
وأضاف: أن اإلدارة العامة وبالتعاون مع جهات 
التجارب  من  عدد  بتطبيق  قامت  أخ��رى  شرطية 
أسلوب  كتطبيق  اجلودة  مجال  في  املهمة  اإلدارية 
غرف  على  )كايزين(  الياباني  التدريجي  التحسني 
عمليات أبوظبي التابعة »إلدارة العمليات«، وتطبيق 
 »TICSS« املتعاملني  خدمة  في  الدولية  املواصفة 
للمواصفات  البريطانية  »امل��ؤس��س��ة  قبل  م��ن 

الطوارئ  »إدارات  من  كل  في   »BSI« القياسية« 
والسالمة العامة« و»العمليات« و»ترخيص اآلليات 

والسائقني«. 
وذكر أن عدداً من ضباط وموظفي اإلدارة العامة 
التنظيمية يشارك في كافة فرق  مبختلف وحداتها 
اجلودة والتميُّز على مستوى القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي  »جائزة  مبنافسات  واخلاصة  أبوظبي 
الوحدات  تشارك  وكذلك  املتميز«،  احلكومي  لألداء 
التنظيمية بفاعلية في منافسات »جائزة سمو وزير 
األولى من  الدورة  في  فاز  للتميز«، حيث  الداخلية 
املعلومات  تقنية  »إدارة  من  »التترا«  فريق  اجلائزة 
واالتصاالت«، كأفضل مشروع تقني على مستوى 

وزارة الداخلية.

منهجية عامة

وعن املنهجيات املعتمدة في مجال اجلودة، أجاب 
للعمليات  العامة  اإلدارة  الريسي: بأن  اللواء  سعادة 
املركزية ممثلة »بإدارة تقنية املعلومات واالتصاالت«، 

مستوى  على  تطبق  معتمدة  عامة  منهجية  متتلك 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهي »منهجية إدارة 
املوارد التقنية«، كما تعمل اإلدارة العامة على تطوير 
مثل:  العالقة  ذات  العامة  السياسات  من  العديد 
اجلوي،  الدعم  وسياسة  املعلومات،  أمن  سياسة 
وسياسة التعامل مع املواد اخلطرة في القيادة. كما 
يوجد في اإلدارة العامة نحو 40 موظفاً حصلوا على 

.)EFQM ASSESSOR( درجة ُمقيِّم جودة معتمد

م جودة ُمقيِّ

وعن الدور الذي يلعبه ُمقيِّم اجلودة، أوضح سعادة 
اللواء الريسي أن عملية التخطيط والتطبيق وقياس 
ومراجعة وتقييم األداء ملفاهيم اجلودة والتميُّز في 
اإلدارة العامة، حتتاج إلى وجود كوادر ذات خبرة 
اإلدارة  داخل  املؤسسي  األداء  قيادة  من  متكنها 
العامة وصوالً للتميز في األداء والنتائج، ومن هنا 
كانت أهمية تنسيب هذا العدد من املُقيِّمني للحصول 
على شهادة ُمقيِّم اجلودة ليكونوا رواد التميُّز في 
اإلدارة العامة، وليقوموا بدورهم في حتقيق التميُّز، 
وحتسني األداء، وتطوير اخلدمات، وإيجاد بيئة عمل 
واملنهجيات  السياسات  إعداد  خالل  من  مؤسسية 
وسهولة  للواقع  ومالءمتها  شموليتها  من  والتأكد 
تطبيقها، ومن ثم نشر ثقافة التميُّز لدى زمالئهم، 
واملشاركة بفاعلية مع زمالئهم في اإلدارات العامة 
القيادة  مصلحة  فيه  ملا  والتميُّز  اجلودة  فرق  في 

العامة لشرطة أبوظبي.
وأضاف: أن حصول عدد من املوظفني على شهادة 
حتسن  في  بفاعلية  أسهم  قد  معتمد  جودة  مقيِّم 
الشهادة  على  حصولهم  أثر  فقد  املؤسسي،  األداء 

املذكورة على باقي املوظفني بصورة إيجابية، حيث 
باتت مفاهيم اجلودة والتميُّز الوظيفي داخل اإلدارة 
العامة واحدة من االهتمامات لدى الكادر البشري، 
ونتجت عنه آثار إيجابية متثلت في النتائج الطيبة 
أكبر  فعالية  ذات  مشاركات  خالل  من  نراها  التي 
»جائزة  ومنها:  التميُّز  مجاالت  كافة  في  لإلدارات 
سمو وزير الداخلية للتميز« في شتى فئاتها، وكذلك 
وتطبيق  واملشاريع،  الفرق  في  األوسع  املشاركة 
املنهجيات، كما نتجت عنه إيجابية أكبر لدى املوظفني 
في األداء وإيجاد بيئة إبداعية وتفاعلية أسهمت في 
حتّسن ملحوظ على األداء واإلجناز مقارنة باألعوام 
املاضية، كما نالحظ أيضاً نتيجة لذلك نضجاً لدى 

كافة املستويات التنظيمية سواء اإلشرافية منها أو 
اجلودة  وأفكار  مبادئ  تفرضه  ما  لتقبُّل  التنفيذية 

والتميُّز من تغيير.
وأشار إلى أن املّعول على هذا الكادر املؤهل هو 
التأسيس لقاعدة صلبة تستند عليها مفاهيم اجلودة 
داخل اإلدارة العامة للعمليات املركزية تكون مدخالً 
ملشاريع ومبادرات تطويرية تهدف لتحسني األداء 
واإلسهام  العامة،  اإلدارة  في  باخلدمات  واالرتقاء 
القطاعات  باقي  مع  والتنسيق  التكامل  في  بفاعلية 
إلى  وصوالً  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  داخل 

التميُّز في النتائج.
ورأى، أن رحلة اإلدارة العامة نحو التميُّز ال تزال 
في بداياتها على الرغم من كل اإلجنازات في املرحلة 
السابقة، ونسعى في اإلدارة العامة إلى بلوغ مرحلة 
النضج في األداء املؤسسي املتميز، ولهذا نركز من 
خالل قسم التخطيط االستراتيجي على توفير كافة 
هذه  الغاية،وفي  هذه  نحو  للوصول  املؤدية  السبل 

املرحلة نعكف على القيام مبا يلي: 
إطار  لوضع  وخاصة  عامة  سياسات  تطوير 
الرئيسية،  العمليات  من  العديد  في  للعمليات  عمل 
وتطوير وحتديث مؤشرات األداء ووضع مؤشرات 
إنتاجية وفاعلية لكافة العمليات اإلدارية، واملشاركة 
والتواجد  املتاحة  التميُّز  جوائز  كافة  في  بفاعلية 
احملافل  كافة  في  باستمرار  التكرمي  منصات  على 
أكبر من  احمللية واالحتادية والعاملية، وتأهيل عدد 
املوظفني ليكونوا خبراء في التميُّز لبناء وتقييم األداء 
من  عدد  واستحداث  العامة،  اإلدارة  في  املؤسسي 
املنهجيات العامة والتخصصية بغرض ضبط األداء 

املؤسسي.

»العمليات املركزية« يف �صرطة اأبوظبي 

ُتطبِّق »مفاهيم اجلودة« 

الري�سي:

حري�سون على حتقيق 

ز يف الأداء التميُّ

التزامً�  وذلك  الع�ملية،  اجلودة  مف�هيم  تطبيق  على  اأبوظبي  �سرطة  يف  املركزية  للعملي�ت  الع�مة  الإدارة  حتر�س 

ز يف العمل ال�سرطي على خمتلف امل�ستوي�ت. بتوجه�ت القي�دة الع�مة ل�سرطة اأبوظبي بهدف حتقيق التميُّ

»جمتمع ال�سرطة« ت�بع اأحدث اخلطوات والإجن�زات التي ق�مت به� »العملي�ت املركزية« يف جم�ل اجلودة.

حتقيق: اأماين اليافعي

إدارة العمليات« من اإلدارات التي تطبق مفاهيم اجلودة
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م  �شروط املُقيِّ

وعن الشروط الواجب توفرها في ُمقيِّم اجلودة، 
فرع  مدير  الساعدي  عبدالله  ناصر  النقيب  أكد 
العمليات  عام  مدير  سعادة  مكتب  في  التدريب 
املركزية في شرطة أبوظبي أن التدريب هو من أهم 
اجلوانب املهمة لكل مؤسسة، وأن الدورات التي يتم 
بالعمل،  االرتقاء  منها  الهدف  للموظفني  اعتمادها 

وتقدمي خدمات ذات جودة عالية. 
وأضاف: أن من الشروط للحصول على شهادة 
وكتابة  للغة اإلجنليزية حتدثاً  التامة  اإلجادة  ُمقيِّم 
وقراءة مبستوى ال يقل عن 5 آيلتس، ويفضل وجود 
خبرة سابقة في مجال اإلدارة اإلستراتيجية، وتوفر 
مهارات التحليل والتقييم لدى املشارك، والشخصية 
التطويري،  الدينامكية والرغبة واحلماس والطموح 
الدورة مبا ال  والقدرة على مواصلة احلضور في 
يقل عن 10 ساعات يومياً، وااللتزام التام بحضور 
الدورة التأهيلية، وإعداد الواجبات املنزلية اخلاصة 
على  والقدرة  الدورة،  وقت  خارج  العلمية  باحلالة 
باللغة  40 صفحة  التعامل مع حالة عملية تتجاوز 
اإلجنليزية)Study Case Adioka(، وتوفر مهارات 
العرض والتقدمي واإلقناع والتفاوض لدى املشارك، 
والتفرغ التام أثناء املرحلتني األولى والثانية، حيث 
وحتى  صباحاً  الثامنة  من  التدريب  ساعات  تبدأ 
إلى  باإلضافة  يومياً،  مساًء  السادسة  أو  اخلامسة 
وجود واجب منزلي )Home Work( للعمل خالل 
اليوم الثاني من التقييم مما يتطلب جهداً خاصا من 

املشاركني.
وعن اجلهات التي تتعاون معها العمليات املركزية 
في  التدريب«  »إدارة  أن  أجاب  الدورات،  عقد  في 
شرطة أبوظبي هي اإلدارة املعنية بتدريب الكوادر 
 )CMI( التنسيق مع معهد إلى  البشرية، باإلضافة 
 ،)EFQM( للجودة  البريطانية  الهيئة  مع  بالتعاون 
أن  يجب  دورات  أربع  يتضمن  البرنامج  أن  علماً 
املنتسب للحصول على الشهادة، والبداية  يجتازها 
»دورة  ثم  ج��ودة«،  ُمقيِّم  تأهيل  »ب��دورة  تكون 
رحلة التميُّز« »j2e«، ثم قادة التميُّز »L4E« ولكل 
الدورات  املشاركون  يجتاز  أن  وبعد  أيام،   4 منها 
»دورة  وهي  األخيرة،  الدورة  إلى  ينتقلون  الثالث 
برنامج ُمقيِّم جودة« التي تعقد بالتنسيق مع الهيئة 
اجلودة،  في  بريطاني  خبير  ويقدمها  البريطانية، 
وتكون امتحاناتها على موقع »الهيئة البريطانية أون 

الين«.

مدربون ومتدربون

في  ومتدربني  مدربني  التقى  الشرطة«  »مجتمع 
دورات ُمقيِّم اجلودة، حيث أوضح املدرب الدكتور 
عماد الدين حسني مستشار رئيسي ومدرب معتمد 
في برامج التميُّز أن تأهيل ُمقيِّمي اجلودة يأتي في 
إطار السعي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية اخلاصة 
حتقيق  نحو  املركزية  للعمليات  العامة  ب��اإلدارة 
التمكني الالزم لكافة منتسبيها في مجاالت اجلودة 
املستهدفات  املؤسسي، مبا يضمن حتقيق  والتميُّز 
التي  املؤسسي  التطوير  مسارات  ضمن  املنشودة 
ونشر  احلالي  الوقت  في  العامة  اإلدارة  تشهدها 

تأهيل  ويأتي  اإلدارة،  داخل  والتميُّز  ثقافة اجلودة 
ُمقيِّمي اجلودة املعتمدين من خالل برنامج متكامل.

وأضاف: أن البرنامج يشمل إجراء مقابالت قبل 
لاللتحاق  الفنية  كفاءتهم  من  للتأكد  الدورة  انعقاد 
وبعد  بالبرنامج،  تعريفية  ورشة  عقد  ثم  بالدورة، 
ذلك عقد دورة تأهيلية ملدة 5 أيام للتعريف بأبرز 
الدورة  بداية  املُقيِّمني قبل  اعتماد  متطلبات برنامج 
من  املعتمدين  للُمقيِّمني  التخصصية  التدريبية 
»املنظمة األوروبية إلدارة اجلودة« »EFQM«، ويلي 
ذلك انعقاد الدورة التدريبية ملدة 3 أيام يتم خاللها 
تقييم أداء املشاركني بشكل مستمر من خالل حاالت 
التخصصية  التدريبات  عملية ومجموعة من  تقييم 
في مجال تقييم املؤسسات واجلهات املختلفة بناء 
على معايير املنظمة نفسها، وفي اليوم األخير يتم 
إعالن نتيجة التقييم النهائي لكل متدرب، ويحصل 
كل من يجتاز هذه الدورة التخصصية على شهادة: 
ويصبح  نفسها،  املنظمة  من  معتمد«  جودة  »ُمقيِّم 
اسمه مدرجاً في سجل املنظمة نفسها ضمن قائمة 

املُقيِّمني املعتمدين على مستوى العالم. 
إليه  يصل  ال��ذي  املستوى  حتديد  كيفية  وعن 

يتم  ذلك  أن  إلى  حسني  الدكتور  أش��ار  املتدرب، 
على مراحل هي: مستوى االنضباط في احلضور 
ال��دورة  خ��الل  الفعالة  واملشاركة  واالنصراف، 
والقدرة  للمشاركني،  التحليلية  والقدرات  التدريبية، 
على العمل ضمن فريق واحد خالل الدورة، واإلجابة 
الصحيحة للواجب املنزلي، واجتياز االختبار النهائي 

للدورة.
فرع  مدير  املرزوقي  عبدالله  عيسي  النقيب  أما 
املركزية«  »العمليات  في  االستراتيجي  التخطيط 
بشرطة أبوظبي وأحد املشاركني في الدورة، فقال: 
»من واقع عملي كمدير لفرع التخطيط اإلستراتيجي، 
والتميُّز،  اجلودة  مبتطلبات  املعرفة  يتطلب  والذي 
ونظراً ملا ميثله توجه أولويات شرطة أبوظبي لتعزيز 
ممكنات التميُّز لتحقيق نتائج تعكس لشرطة أبوظبي 
أمنية رائدة على مستوى العالم، فقد حرصت على 
االنتساب لبرنامج ُمقيِّم جودة معتمد لدى املؤسسة 

األوروبية للتميز املؤسسي«.
وأضاف: أن تأثري مبفاهيم التميُّز انعكس على 
غرف  لضباط  املؤسسي  التميُّز  من��وذج  تصميم 
التميُّز، حيث  العمليات، والذي يحتوي على معايير 
مت إسقاطها مبا يحسن اإلجراءات ومؤشرات األداء 
التعامل  أثناء  الفعالة  واالستجابة  العمليات،  لغرف 
فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  والبالغات،  املكاملات  مع 
مهاراتي  صقل  في  كبير  وبشكل  أسهم  البرنامج 
العاملني  وتوجيه  األداء  بتقييم  يتعلق  مبا  اإلدارية 
التطويرية  اخلطط  لرسم  اإلستراتيجي  بالتخطيط 

لغرف العمليات.
املهتمني  زم��الئ��ه  امل��رزوق��ي  النقيب  ونصح 
البرنامج  إلى  باالنتساب  اإلستراتيجي  بالتخطيط 
والنتائج  املمكنات  لتحليل  تطبيقاته  من  لالستفادة 
في  مهاراتهم  من  سيعزز  الذي  األمر  عملهم،  في 

التقييم واقتراح فرص التحسني الالزمة.

النقيب عيسى املرزوقيالنقيب ناصر الساعدي
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املقدم  أوضح  منه،  والهدف  املكتب  إنشاء  وعن 
احترام  ثقافة  »مكتب  مدير  الغول  صالح  الدكتور 
القانون« في األمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس 
أنشئ  املكتب  أن  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  مجلس 
مبوجب القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2009، والذي 
الشيخ  سمو  للفريق  الثاقبة  الرؤية  على  بناًء  جاء 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الذي رأى في تطبيق القاعدة القانونية 
بالقانون  جلهله  شخص  أي  إع��ذار  بعدم  القاضية 
إجحافاً بحق البعض ممن لم ينالوا قسطاً وافياً من 
التعليم أو الثقافة، لذا أصدر توجيهاته السامية إلنشاء 
بكافة  املجتمع  أفراد  وتثقيف  بتوعية  مختص  مكتب 
شرائحهم وفئاتهم بالقوانني املعمول بها في الدولة، 

وبكل اللغات املتداولة فيها.
غرس  هو  املكتب  إنشاء  من  الهدف  أن  وأضاف: 
بحيث  األف��راد،  نفوس  في  القانون  احترام  ثقافة 
بأن  الراسخة  القناعة  منطلق  من  القانون  يحترمون 
احترام القوانني يعتبر قيمة بحد ذاتها كاخلير واحلق 
البشر  عموم  على  فائدة  من  للقانون  ملا  والعدل، 
تتمثل في حماية حقوقهم وحرياتهم وحتقيق العدالة 
واملساواة، وبالتالي فإن الفرد يحترم القانون من دون 
وجود رقابة أو سلطة جتبره على ذلك، فالقانون وجد 

من أجله ال كسيف مسلط على رقبته. 

كفاءات مواطنة 

الراغبني  لدى  توافرها  الواجب  الشروط  وعن 

»إنه  الغول:  الدكتور  املقدم  قال  املكتب،  في  بالعمل 
يشترط في كل شخص ينضم إلى فريق عمل املكتب 
أن يكون لديه إميان تام بفكرة املكتب وأهدافه، حيث 
ثقافة  إيجاد  إلى  يسعى  ال��ذي  التوعوي  العمل  إن 
إيجابية جديدة في املجتمع ال ميكن له أن يؤدي دوره 
املنوط به إال إذا كان مبنياً على إميان وقناعة حقيقية 
القانونية  اخلبرة  إلى  باإلضافة  التغيير،  في  ورغبة 
فالسر  الشخصي،  املستوى  على  القانوني  وااللتزام 
إنشائه، على  املكتب منذ  احلقيقي وراء متيز وجناح 
الرغم من ِقلة عدد أفراد فريق عمله هو إميانهم التام 
بهذا العمل وحرصهم احلقيقي على إيصال رسالته«.

يخضعون  املكتب  ف��ي  العاملني  أن  وأض���اف: 
العمل،  في  التقييم  نظام  يتطلبها  التي  الدورات  إلى 

القانونية،  املجاالت  في  التخصصية  ال��دورات  وإلى 
وأصول  اإلبداعي  والفكر  املهارات  تنمية  ودورات 
كادر  من  العظمى  والغالبية  اجلمهور،  مع  التعامل 
املكتب هم مواطنون يحملون درجات علمية متفاوتة 
وهم  العامة،  الثانوية  إلى  واملاجستير  الدكتوراه  من 
إلى  باإلضافة  واملثابرة،  بالتميز  لها  كفاءات مشهود 
وجود بعض الباحثني من اجلنسيات األخرى الذين ال 
تقل كفاءتهم عن نظرائهم من املواطنني، ِعلماً بأن املرأة 
تلعب دوراً مهماً لدينا في املكتب لتوافق طبيعة عملنا 

التربوي والثقافي مع طبيعتها املعطاءة لآلخرين.

اإ�شدارات قيمة 

ويوزعها  يصدرها  التي  القيمة  اإلص��دارات  وعن 
أصدر  املكتب  أن  الغول  الدكتور  املقدم  ذكر  املكتب، 
رعاية  مبناسبة  مرورية«  »إض��اءات  بعنوان  ُكتيباً 
إلقاء  مت  حيث  اخلليجي«،  »امل��رور  ملعرض  املكتب 
املتعلقة  املرورية  واجُلنح  املخالفات  أهم  على  الضوء 
بسالمة املشاة والسائقني، وأن اإلصدار األول للمكتب 
حقوق  »العامل  بعنوان  للعمال  توعوي  كتيب  هو 
ما  منها  وزع  لغات،  بست  صدر  وقد  وواجبات«، 

يقارب 50 ألف نسخة على مستوى الدولة.

فعاليات توعوية 

وعن أبرز الفعاليات التوعوية التي قام بها املكتب 
منذ  الغول:  الدكتور  املقدم  أجاب   ،2012 عام  خالل 
واملشاركات  النشاطات  من  العديد  وله  املكتب  نشأة 
رمضاني  مجلس  بتنظيم  ق��ام  حيث  واحلمالت، 
بالطرح  تناول  السبع،  اإلمارات  متنقل على مستوى 
املهمة  القانونية  القضايا  من  العديد  واملناقشة 
بكافة  القوانني  وآلية صدور  التشريعات،  سن  مثل: 
االنحراف  ومفهوم  أبوظبي،  إم��ارة  في  تدرجاتها 
إيجاد فكر مضاد  الشباب في  الفكري وتأثيره على 
الطفل، وموقف  إليه، وحماية  الذي ينتمون  للمجتمع 
جميع  على  الطفولة  حماية  من  اإلماراتي  املُشرِّع 
فقد  عجمان  في  أما  الشارقة،  إمارة  في  املستويات 
طرحنا قضية العمالة وحقوقها وواجباتها في الدولة 
من  كبيرة  نسبة  تشكل  واسعة  شريحة  بصفتها 
املجتمع، وفي أم القيوين متت مناقشة مسألة الوظيفة 
والقوانني  واألنظمة  العام،  املوظف  وواجبات  العامة، 
التي يخضع لها، بينما في رأس اخليمة حتّدثنا عن 
املرور وأخالقياته القانونية وما يتبعها من مشكالت 
تواجه كافة مستخدمي الطريق، وفي الفجيرة طرحت 
قضية البيئة وحمايتها والتشريعات احمللية والدولية 

في هذا الشأن.
لألحداث  مفتوحاً  يوماً  نّظم  املكتب  أن  وأضاف: 
في  األح��داث  وتأهيل  »رعاية  مركز:  في  واملعاقني 
واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  تضمن  املفرق«، 
املعاقني  دمج  إلى  تهدف  التي  واالجتماعية  الثقافية 
وإعادة تأهيل األحداث، وقد لقي هذا اليوم قبوالً طيباً 
في نفوس اجلميع، وكما عقد العديد من احملاضرات 
والندوات التوعوية لنشر الثقافة القانونية بني أفراد 
الشباب  وفئة  اجلامعات  طلبة  بني  سيما  ال  املجتمع 
الفعاليات واحلمالت القت  بالتحديد. وأكد أن جميع 
أثراً طيباً وجناحاً مشهوداً له في جميع األوساط التي 

شاركت في إجناح هذه الفعاليات واحلمالت أو تلقتها، 
حيث استفاد جميع املشاركني من املعلومات القانونية 
ومحاضراته،  ونشراته  بحمالته  املكتب  قّدمها  التي 
وحصل املكتب على جائزة »الشارقة للعمل التطوعي 
فئة املؤسسات احلكومية«، والتي تعكس مدى جناح 

املكتب في إيصال رسالته إلى كل أفراد املجتمع.

اهتمام بالعمال 

للعمال  املكتب  يوليه  الذي  اخلاص  االهتمام  وعن 
في الدولة، لفت املقدم الدكتور الغول إلى أن املكتب 
الفئات  القانونية جلميع  يسعى إلى االرتقاء بالثقافة 
والشرائح في الدولة، إال أنه يعطي أهمية خاصة لفئة 
التعليم لديها  العمالة بالذات، وذلك لتدني مستويات 
وعدم معرفة األغلبية فيها باملبادئ األساسية للقوانني 
املطبقة في الدولة، لذا فإننا ال ندخر جهداً في التواصل 

مع العمال على كافة األصعدة وفي املناسبات كافة.
وأضاف: أن املكتب نظم عشرات احملاضرات في 
جتمعات العمال وغيرها لتحديد األطر القانونية التي 
يجب على العامل معرفتها ومراعاتها طيلة مدة إقامته 
في الدولة، كما مت التنسيق مع أكثر من جهة خارجية 
شمل  بحيث  القانون،  مبادئ  بأهم  العمال  لتثقيف 

برنامجنا التوعوي عشرات اآلالف من العمال.
لفئة  املكتب  عقدها  التي  احملاضرات  أن  وأوضح 
بقراءة  العامل  يتحقق  أن  ض��رورة  أك��دت  العمال 
وإدراك من كافة حقوقه الواردة في عقد العمل قبل 
أحد  يعذر  وال  املتعاقدين،  شريعة  فالعقد  توقيعه، 
ممارسة  في  حقه  عن  فضالً  عليه،  وقَّع  مبا  بجهله 
عقيدته وشعائره الدينية اخلاصة، وعدم تقدمي أوراقه 
بعد  إال  عليها  اإلطالع  يطلب  شخص  ألي  الثبوتية 
للعامل  أن  احملاضرات  أكدت  كما  من صفته،  التأكد 
احلق في عدم تعّرضه ألي تصرف ميتهن أو يحط 
من كرامته أو يؤذيه في بدنه، فالقانون مينحه احلق 
في الشكوى والبالغ حسب األحوال ضد من يرتكب 
اإلدالء  عند  للعامل  يحق  اجلرم.كما  ذلك  حقه  في 
بأقواله أمام اجلهات املختصة أن يتحدث بلغته، وأن 
يكون هناك مترجم، وأال يوقع على أية أقوال يبديها 
بعد  إال  والقضائية  األمنية  املختصة  اجلهات  أمام 

االطالع عليها أو تالوتها عليه كاملة، فضالً عن حقه 
عن  يدفعها  أن  قبل  إليه  املنسوبة  التهمة  معرفة  في 
نفسه، وله حق عدم اإلجابة واالستعانة مبحام للدفاع 

عنه وفقا لتقدير سلطات التحقيق.
وأشار إلى أن احملاضرات تناولت واجبات العامل، 
إذ يجب عليه عدم مخالفة تشريعات دولة اإلمارات، أو 
املساس بعاداتها وتقاليدها وتراثها، وذلك مبجرد أن 
تطأ قدمه أرض الدولة، إذ أنه خاضع لكافة قوانينها 
واملرور،  اإلقامة،  قوانني  وتشمل:  وتشريعاتها، 
وغيرها، كما يجب عليه عدم التعامل مع أي شخص 
إنهاء معامالته مهما  الرسمية في  املؤسسات  خارج 
من  أشخاص  مع  فتعامله  ذلك،  على  قدرته  ادع��ى 
كان  وإذا  للمساءلة،  ُيعّرضه  املؤسسات  تلك  خارج 
والعهود  املواثيق  أقرتها  التي  احلقوق  كافة  للعامل 
ُتلقي  ذاته  بالقدر  فإنها  الدولة،  في  والتشريعات 
اآلخرين،  اجتاه  احلقوق  ذات  باحترام  التزاماً  عليه 
فال يحقر أحداً منهم أو يحط من كرامتهم، أو ميس 
عقيدتهم )اإلساءة إلى الدين اإلسالمي أو سب أحد 
أو  احلبس  عقوبتها  جرمية  يعد  السماوية،  األدي��ان 
العامل باحلقوق ال مينح له  الغرامة(،كما أن مطالبة 
أدنى حق في التجاوز سواء في التعّدي على املمتلكات 
يعرض  مبا  التظاهر  أو  االعتصام  أو  اإلض��راب  أو 
املنشآت واألفراد للخطر، فالدولة وّفرت للعامل كافة 
الطرق الشرعية والقانونية للمطالبة بحقوقه، لذا، فهذا 

النوع من املخالفات في حال ارتكابه ُيواجه بحزم.

خطة 2013

وعن أبرز األعمال املوجودة في خطة عمل املكتب 
لدينا  الغول:  الدكتور  املقدم  أج��اب   ،2013 لعام 
بالتعاون  للعمال  التوعوية  باحلمالت  حافل  برنامج 
لتثقيف  وبرنامج  العليا«،  االقتصادية  »املؤسسة  مع 
املالعب  داخل  اخلاطئة  بالسلوكيات  املالعب  جمهور 
وخارجها وذلك بعد أن وّقعنا مذكرة تفاهم مع »احتاد 
القانوني،  بوعيهم  واالرتقاء  النشء  لتثقيف  الكرة« 
وحمالت للتوعية املروية بالتعاون مع مديرية املرور 
بهدف  اجلمهور  وعامة  الطلبة  لتثقيف  والدوريات 
إيجاد ثقافة مرورية إيجابية لديهم، ومشروع املكتبة 
القانونية للطفل حتت اسم: »أبجديات الطفل القانونية« 
التي تسعى إلى غرس الثقافة القانونية وثقافة احترام 
القانون في نفوس النشء، وبرنامج لتثقيف األحداث، 
وإعادة تأهيلهم قانونياً، كما يسعى املكتب حالياً إلى 
إشراك أفراد املجتمع في برامجه كمتطوعني يساندون 
نفتح  فنحن  اإليجابية،  الثقافة  هذه  إيجاد  في  عمله 
أبوابنا لكل فرد مؤمن بالعمل الذي يهدف إلى رقي 

اإلنسان أينما وجد. 
كافة  إلى  الغول  صالح  الدكتور  املقدم  وتوجه 
شرائح املجتمع وفئاته، قائالً: »يجب أن يكون هناك 
حرص كبير من كافة األفراد على معرفة القانون التي 
أيضا  يعوا  ان  األولى الحترامه، وعليهم  البداية  تعد 
ضرورة القانون وأهمية وجوده في املجتمعات كحاٍم 
للحقوق وحارس للحريات ال كوسيلة للكبت والقمع، 
وعليهم، أن ُيعلّموا ذلك ألوالدهم حتى تنشأ األجيال 
املقبلة على مبدأ احترام القانون بصفته جزءاً ال يتجزأ 

من سلوكياتهم«.

مكتب ثق�فة احرتام الق�نون

الغول: توا�صل مع املجتمع لتوعيته بقوانني الدولة 

توزيع 50 األف ن�سخة

ب� 6 لغ�ت من كتيب 

»الع�مل حقوق وواجب�ت« 

ُيلقي »جمتمع ال�سرطة« ال�سوء على »مكتب ثق�فة احرتام الق�نون« يف الأم�نة الع�مة ملكتب �سمو ن�ئب رئي�س جمل�س 

هو  الق�نون  احرتام  ب�أن  توؤمن  اجتم�عية،  ثق�فة  بن�ء  على  العمل  يف  املهم  دوره  اإىل  نظرًا  الداخلية،  وزير  الوزراء 

ر، ت�سوده العدالة وتتحقق فيه اأعلى م�ستوي�ت الأمن وال�ستقرار، وذلك من خالل  ركن اأ�س��سي لبن�ء جمتمع متح�سّ

التوا�سل املب��سر مع ك�فة �سرائح املجتمع، والعمل على الرتق�ء بثق�فتهم الق�نونية لإيج�د جيل واع يدرك م�سوؤولي�ته 

جت�ه املجتمع، ويح�فظ على قيمه الأ�سيلة ويحرتم قوانينه.

لقاء : اأمرية الرئي�صي
ت�صوير: عي�صى اليماحي
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النعيمي يوؤكد اأهمية تاأهيل االإداراتال�صعفار يفتتح »اأ�صبوع النزيل« ويح�صر العر�س اجلماعي الثالث 

لنظام »البيئة وال�صالمة املهنية«

م موظفاً متميزاً »الداخلية« ُتكرِّ

ور�صـــة عمـل للدفـــاع املـدين

ُمهلة ملخالفي »النقاط املرورية« 

افتتح سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
اخلليجي  النزيل  »أسبوع  فعاليات  الداخلية  وزارة 
أيديكم«،  املوحد 2012«، حتت شعار: »أسرتي بني 
العقابية  املؤسسة  »إدارة  مقر  في  أقيم  وال��ذي 
اللواء  سعادة  بحضور  أبوظبي،  في  واإلصالحية« 
خليل داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات في 
شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء محمد بن الُعوضي 
املنهالي مدير عام املوارد البشرية مدير عام العمليات 
أحمد  اللواء  أبوظبي، وسعادة  الشرطية في شرطة 
في  املركزية  العمليات  عام  مدير  الريسي  ناصر 

شرطة أبوظبي. 
كما حضر االحتفال العميد حمد عديل الشامسي 
مدير عام املؤسسات العقابية واإلصالحية في وزارة 

الداخلية، واملديرون العامون ومديرو اإلدارات، وعدد 
محمد  والعميد  الداخلية،  وزارة  ضباط  من  كبير 
عايض الزهراني األمني العام للجنة الوطنية لرعاية 
العربية  اململكة  في  »تراحم«  عنهم  املفرج  السجناء 
دولة  من  املاجد  عبدالعزيز  وال��رائ��د  السعودية، 
الكويت، واملالزم أول مانع املالكي من سلطنة ُعمان، 
واملالزم أول محمد األنصاري من مملكة البحرين، 
واملالزم حمد احلمد من دولة قطر الشقيقة، وممثلو 
العقابية  املؤسسات  وشركاء  واجلهات  املؤسسات 

واإلصالحية. 
اإلمارات  دولة  أن  الشعفار  الفريق  وأكد سعادة 
قصوى  أهمية  أولت  العليا  القيادة  من  وبتوجيهات 

لنزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية وأسرهم.

ومن جهة ثانية، وحتت رعاية الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، حضر سعادة الفريق الشعفار العرس 
مته إدارة العالقات العامة في  اجلماعي الثالث الذي نظَّ
وزارة الداخلية ل�»50« من منتسبيها على مستوى 
الدولة، بالتعاون مع »صندوق الزواج«، والذي أقيم 

في نادي ضباط القوات املسلحة بأبوظبي.
العرس  أن  إلى  الشعفار  الفريق  سعادة  وأشار 
الداخلية«  »وزارة  وترعاه  تنظمه  الذي  اجلماعي 
بالتعاون مع »صندوق الزواج« يجّسد روح العطاء 
الداخلية، وإلى  ومفاهيم املشاركة املجتمعية لوزارة 
العاقدين  الوطن  بأبناء  االحتفاء  إطار  في  يأتي  أنه 

العزم على بناء أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.

ل��ت��ح��دي��ث اخلطة  ع��ق��دت ورش����ة ع��م��ل 
الدولة  ف��ي  امل��دن��ي  للدفاع  االستراتيجية 
مبشروع:  واخلاصة   ،)2016  - لسنة)2014 
»التطوير االستراتيجي الشامل« - استراتيجية 
في  وذلك   ،)2016  -  2014( الداخلية  وزارة 
ثاني  راشد  اللواء  سعادة  وبحضور  أبوظبي 
باإلنابة،  املدني  للدفاع  العام  القائد  املطروشي 
واملديرين العامني، ومديري اإلدارات، وضباط 

االستراتيجية في الدفاع املدني.
عبدالله  محمد  العقيد  بحث  ثانية،  جهة  من 
أبوظبي  في  املدني  الدفاع  عام  مدير  النعيمي 
ويدي  شارلتون  مايكل  اجلنرال  سعادة  مع 
البريطاني  ال���وزراء  مجلس  ل��دى  املستشار 
مجلس  رئيس  ال��ط��وارئ  خ��دم��ات  ل��ش��ؤون 
تعزيز  الطوارئ« سبل  »تخطيط خدمات  كلية 

التعاون املشترك في مجاالت التدريب.
املالزم  يرافقه  اجلنرال ويدي  وقام سعادة 
حميد آل علي بجولة في مبنى »أكادميية الدفاع 

املدني«، وإدارتي املراكز و العمليات.

دعت وزارة الداخلية السائقني املخالفني الذين وصل عدد النقاط املرروية 
التأهيلي«،  املرورية  »النقاط  برنامج  من  لالستفادة  نقطة   24 إلى  لديهم 
احلد  جتاوز  وعدم  البرنامج،  في  النجاح  شريطة  نقاط  ثماني  بتخفيض 

األقصى »31« نقطة.
ومنحت الوزارة السائقني مهلة لالستفادة من البرنامج تنتهي في 31 من 

شهر يناير اجلاري لتعديل أوضاعهم على مستوى الدولة. 

وأوضح املقدم سليمان الدرعي مدير »إدارة املتابعة الشرطية« في األمانة 
ميكن  أنه  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة 
زيارة  طريق  عن  البرنامج  في  والتسجيل  االستفسار  املخالفني  للسائقني 
مديريات املرور والدوريات على مستوى الدولة، أو املعاهد املعتمدة، وكذلك 
املوقع اإللكتروني www.adpolice.gov.ae/csd،أو االتصال على الهاتف 

املباشر: 600566006.

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروع تأهيل 
والصحة  البيئة  »إدارة  نظام  معايير  لتطبيق  اإلدارات 
الثاني  اإلص��دار  مع  يتوافق  مبا  املهنية«،  والسالمة 

للنظام من ِقبل مركز »البيئة والصحة والسالمة«. 
اجلهات  من  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  وتعّد 
 »42« القرار  بتطبيق  بادرت  التي  السباقة  احلكومية 
لسنة 2009، وسعت إلى احلفاظ على صحة موظفيها 
البيئية  اآلث��ار  من  للتقليل  سعت  كما  وسالمتهم، 

لنشاطاتها. 
خلريباني  سالم  ناصر  اللواء  سعادة  وأوض��ح 
العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس  النعيمي األمني 
الوزراء وزير الداخلية أن هذا املشروع يعتبر اخلطوة 
الثالثة من مراحل تطبيق نظام »إدارة البيئة والصحة 
والسالمة« بعد االنتهاء من مشروعي »حتليل الفجوات 
وبناء النظام«، ويتلخص بتأهيل اإلدارات لضمان فعالية 

تطبيق النظام، ويستمر ملدة سنة، والفئة املستهدفة من 
في  والسالمة  والصحة  البيئة  منسقو  هم  املشروع 
تفعيل  على  بالعمل  بدورها  ستقوم  والتي  اإلدارات، 
والصحة  »البيئة  والتنسيق مع قسم  بالتعاون  النظام 
وتطوير  االستراتيجية  »إدارة  في  املهنية«  والسالمة 

األداء«.
باستراتيجية  االلتزام  أهمية  على  سعادته  وشدَّد 
والصحة  البيئة  تعزيز  إلى  الرامية  أبوظبي  حكومة 
العاملية  املقاييس  بأفضل  مجتمعنا  في  والسالمة 
املتطورة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تلتزم 
التزاماً تاماً بتقدمي خدماتها بطريقة آمنة ومسؤولة جتاه 
للعاملني  والرعاية  والسالمة  الصحة  وضمان  البيئة، 
واملتعاملني وشركائها وعمالئها وأفراد املجتمع الذين 
قد يتأثرون بأعمالها، فضالً عن التزامها بتحسني األداء 

البيئي ألنشطتها باستمرار.

بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرَّمت وزارة الداخلية 
موظفاً متميزاً من منتسبي قسم »جوازات مطار الشارقة الدولي« 
تقديراً لدوره في اكتشاف عملية تزوير ختم بصمة العني في إذن 

دخول مسافر آسيوي لدى محاولته دخول الدولة عبر املطار.
وزارة  وكيل  املنهالي  الُعوضي  ناصر  اللواء  سعادة  والتقى 
مكتبه  في  واملنافذ  واإلقامة  اجلنسية  لشؤون  املساعد  الداخلية 
املوظف سيف خلفان سيف، وثّمن جهوده التي تنّم عن إحساٍس 

عاٍل باملسؤولية والتفاني في أداء الواجب.
الفريق سمو نائب رئيس مجلس  إليه حتيات  ونقل سعادته 
رمزية  وهدية  تقدير  شهادة  وسلَّمه  الداخلية،  وزير  ال��وزراء 

ومبلغاً مالياً تقديراً ملا قام به من عمل وطني.
حرص  من  انطالقاً  يأتي  التكرمي  هذا  أن  سعادته  وأوضح 
وتفعيل  اإليجابية،  القيم  وتعزيز  تشجيع  على  الداخلية  وزارة 
القيادة  لتوجيهات  وذلك جتسيداً  موظفيها،  لدى  األمني  احلس 
العليا بتكرمي الكفاءات التي تقدم منوذجاً ُيحتذى به في التحلي 
بالقيم النبيلة واألمانة في العمل، والتي من شأنها أن تسهم في 

تعزيز األمن الوطني وسالمة املجتمع.
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بدران ي�صيد بنتائج موؤمتر »املوجات فوق ال�صوتية« 

املنهايل يفتتح ُملتقى »املراأة امُلعاقة االأول«

ن دراجة »االإ�صعاف الكهربائية«  الري�صي يد�صِّ

ز املايل« تزور �صرطة راأ�س اخليمة »التميُّ

أطلق »مؤمتر طبي ألمراض العظام واإلصابات« 
شرطة  في  الطبية«  اخلدمات  »إدارة  نظمته  الذي 
أبوظبي اسم »بو نار« على تقنية استخدام املوجات 

فوق الصوتية في تشخيص أمراض العظام.
وكانت »إدارة اخلدمات الطبية« اقترحت التسمية 
في مؤمتر »املوجات فوق الصوتية السادس« الذي 
عقد في أبوظبي، برعاية »الرابطة األوروبية ملكافحة 
أمراض الروماتيزوم«، ومبشاركة اختصاصيني في 

طب العظام من دول عدة.
وأكد سعادة اللواء خليل داوود بدران مدير عام 
على  احلرص  أبوظبي  شرطة  في  واخلدمات  املالية 

متابعة املستجدات التطويرية في املجاالت الطبية.
وأشار سعادته إلى أن املؤمتر قدم تطبيقات عملية 
أمراض  تشخيص  مجاالت  في  ومتطورة  حديثة 
العظام واإلصابات، مثمناً سعادته مشاركة مجموعة 
كبيرة من خيرة اخلبراء في هذا املجال، مبا ينعكس 
أفضل  وفق  الطبية  بخدماتنا  االرتقاء  على  إيجابياً 
املعايير العاملية املتقدمة. وأشاد سعادته بالدعم الكبير 
الشرطية  القيادة  توليه  الذي  املتواصل  واالهتمام 
العليا للقطاعات الشرطية كافة، مما مّكنها من تقدمي 
اخلدمات املتطورة، واالرتقاء بأدائها الفني والعملي، 
وتقدمي  والعالج،  التشخيص  سبل  أفضل  وتوفير 

والتعاقد  الشرطة،  جلهاز  للمنتسبني  الطبية  الرعاية 
مع خبراء متخصصني وأصحاب كفاءات متميزة في 
جميع التخصصات الطبية، وتطوير إمكانات العاملني 
عن طريق ابتعاثهم إلى اخلارج، واكتساب اخلبرات 

العلمية املناسبة في املجاالت املختلفة.
اختصاصي  فهيم  محمد  أمين  الدكتور  وأوضح 
العظام »بإدارة اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي 
واملنسق الفني للمؤمتر أنه ألول مرة في العالم يتم 
إطالق تسمية »بو نار« على تقنية استخدام املوجات 
فوق الصوتية في تشخيص أمراض العظام لتسهيل 

استخدامها في عالج املرضى.

»اإلس��ع��اف  دراج���ة  أبوظبي  شرطة  أدخ��ل��ت 
اإلسعافات  لتقدمي  اخل��دم��ة  إل��ى  الكهربائية« 
للمصابني واملرضى في املناطق املزدحمة، وتقليل 
الفترة الزمنية لالستجابة، ومساعدتهم في جتنب 

املضاعفات.
في  متراً  كيلو   20 إلى  الدراجة  سرعة  وتصل 
بطاقة  كهربائية  ببطارية  م��زودة  وهي  الساعة، 
متّكنها من قطع مسافة تصل إلى 39 كيلو متراً في 
الساعة، ويبلغ وزنها فارغة 42 كيلوغراماً، وتصل 
مزودة  وهي  كيلوغراماً،   »117« إلى  حمولتها 
مبعدات وأجهزة إسعافات متطورة وصديقة للبيئة.

وكان سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير 
ن  دشَّ أبوظبي  شرطة  في  املركزية  العمليات  عام 
»املارينا  مركز  في  الكهربائية«  »اإلسعاف  دراجة 

التجاري« بأبوظبي إيذاناً بتقدمي خدماتها.
الشرطية  القيادة  اهتمام  على  سعادته  وأك��د 
القطاعات  جميع  في  اخلدمات  وتطوير  بتحسني 
واملقيمني،  املواطنني  واحتياجات  متطلبات  لتوفير 
الداخلية من خالل  عليه وزارة  أمر حترص  وهو 
»خدمة  ضمنها  ومن  املتطورة،  خدماتها  حزمة 
سمو  الفريق  ل��رؤى  ترجمة  وذل��ك  اإلسعاف«، 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية بتقدمي أفضل اخلدمات.
مدير  العامري  إبراهيم  محمد  املقدم  وأوضح 
شرطة  في  العامة«  والسالمة  الطوارئ  »إدارة 

ستكون  الكهربائية  اإلسعاف  دراجة  أن  أبوظبي، 
منتشرة في املراكز التجارية والكورنيش، وأماكن 

املعارض والفعاليات.
رئيس  املزروعي  خليفة  بطي  الرائد  وأش��ار 

دراج��ة  أن  إل��ى  اإلدارة  ف��ي  اإلس��ع��اف  قسم 
اإلسعاف الكهربائية مزودة بجهاز مزيل الرجفان 
احليوية  اإلشارات  قياس  ومعدات  واألوكسجني، 

والسكر وضغط الدم.

بحث وفد من جلنة »التميز املالي« التابعة للجنة 
»العليا الدائمة للمالية واألصول في وزارة الداخلية« 
مع »إدارة الشؤون املالية« في القيادة العامة لشرطة 
رأس اخليمة سبل تعزيز جهود التحسني والتطوير 
املمارسات والتطبيقات في  من خالل رصد أفضل 

املجال املالي.
نائب  محمد  النوبي  محمد  العميد  الوفد  والتقى 
محمد  والعقيد  اخليمة،  رأس  لشرطة  العام  القائد 
في  املالية«  الشؤون  »إدارة  مدير  اجليري  إبراهيم 

شرطة رأس اخليمة اللذين أشادا بدور اللجنة.
ترأس الوفد املقدم سامح خلف الضاعن، وضم 
شرطة  من  مناحي  محمد  فاتن  النقيب  من  ك��الً 
وزارة  من  السلحدي  علي محمد  والنقيب  أبوظبي، 
الداخلية، واملدني ماجد عبد الله العقيلي من شرطة 
دبي، واخلبير املالي أبوعبيدة علي عمر من شرطة 

أبوظبي.
في  املالية  الشؤون  إدارة  من  االجتماع  وحضر 
النقيب سلطان سيف  اخليمة كل من  شرطة رأس 
الزعابي رئيس قسم املدفوعات، واملالزم زيد مالك 
خليفة  أول  واملساعد  الرواتب،  فرع  مدير  الرجي 

سعيد الشحي من السكرتارية. 

حتت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
مت »جمعية الشرطة النسائية اإلماراتية« ملتقى  نظَّ
افتتحه  وال��ذي  -»متكني«،  األول«  املعاقة  »امل��رأة 
سعادة اللواء محمد بن الُعوضي املنهالي مدير عام 
في  الشرطية  العمليات  عام  مدير  البشرية  املوارد 
شرطة أبوظبي، وذلك في مقر نادي ضباط الشرطة 
بأبوظبي، وحضره عدد من كبار الضباط في شرطة 

أبوظبي، وممثلون عن القطاعات التي ُتعنى بشؤون 
ذوات اإلعاقة في الدولة.

وأكد سعادة اللواء املنهالي أن املرأة في اإلمارات 
الصادقة،  وال��رع��اي��ة  الكبير  باالهتمام  حظيت 
اخلير  مسيرة  في  الرجل  جانب  إل��ى  وشاركت 
والعطاء بكفاءة واقتدار، وسجلت حضوراً مميزاً في 

املجال الشرطي.
البلوشي،  خميس  محمد  آمنة  النقيب  وأش��ارت 

إلى  اإلماراتية«  النسائية  الشرطة  »جمعية  رئيسة 
جلنة  منها:  اجلمعية  في  اللجان  من  عدد  تكوين 
الدول  أُولى  من  اإلمارات  أن  وإلى  املعاقة«،  »املرأة 
املستوى اخلليجي والعربي والشرق أوسطي  على 
املواثيق واملعاهدات بشأن حقوق  التي وقَّعت على 

املرأة املعاقة.
وحتدث في امللتقى ممثلون عن عدد من اجلهات 

الرسمية واخلاصة املشاركة. 
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جتربة اإخالء يف »اإدارة امل�صرتيات وامل�صتودعات«

»999« تدخل

مو�سوعة »جيني�س« 

تخريج دورات يف »اأمن املنافذ«

نفذت اإلدارة العامة للمالية واخلدمات في شرطة 
واملستودعات«  املشتريات  »بإدارة  ممثلة  أبوظبي 
»املستودعات  مبنى  إلخالء  ناجحة  عملية  جتربة 
البيئة  »إدارة  نظام  الشتراطات  وفقاً  املركزية« 

والصحة والسالمة املهنية« في إمارة أبوظبي.
»إدارة  مدير  النعيمي  العميد سعيد سيف  وأكد 
أنه  أبوظبي  شرطة  في  واملستودعات«  املشتريات 
أهدافها  وحققت  بنجاح،  العملية  التجربة  تنفيذ  مت 
العاملني  جميع  وس��الم��ة  صحة  على  باحلفاظ 

واملتعاملني واألصول واملمتلكات. 
العامة  القيادة  تعاون  النعيمي  العميد  وثّمن 
املركزية،  للعمليات  العامة  واإلدارة  املدني،  للدفاع 
مبديرية  ممثلة  الشرطية  للعمليات  العامة  واإلدارة 
املرور والدوريات في إجناح التجربة العملية، والتي 
أسهمت في معرفة قياس سرعة االستجابة للجهات 
وفاعلية،  بكفاءة  اإلخ��الء  خطة  تطبيق  في  املعنية 

والتعامل مع األحداث الطارئة بدقة متناهية.
أبوظبي  شرطة  أن  إلى  النعيمي،  العميد  وأشار 
ملتزمة  الشرطية،  القيادة  توجيهات  من  وانطالقاً 

والقيام  باستمرار،  البيئي  األداء  بتحسني  متاماً 
بجميع عملياتها مبسؤولية تتالءم مع رؤيتها وفقاً 

لقوانني البيئة والصحة والسالمة املهنية.
وشدَّد الرائد سهيل خليفة اخلييلي رئيس قسم 
التام  أبوظبي  شرطة  التزام  املركزية  املستودعات 

جتاه  ومسؤولة  آمنة  بطريقة  خدماتها  بتقدمي 
البيئة، وضمان الصحة والسالمة والرعاية للعاملني 
املجتمع  وأف��راد  وعمالئها  وشركائها  واملتعاملني 
الذين قد يتأثرون بأعمالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات 

القيادة الشرطية.

بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  حتت 
دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
مجلس  رئيس  التنفيذي  املجلس  رئيس 
الشيخ  سمو  وبحضور  الرياضي،  دب��ي 
ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
وبالتزامن  والفنون«،  للثقافة  دبي  »هيئة 
شركة  نت  دشَّ الليلي«،  دبي  »ماراثون  مع 
»ديسكفري لتنظيم املعارض« بالتعاون مع 
في  لوحة  أكبر  دبي  في  »السياحة«  دائرة 
العالم تضم 1498 شعاراً لشركات إماراتية 
 »999« مجلة  شعار  مبشاركة  وعاملية، 
بعرض  لوحة  وهي  »أطفال999«،  ومجلة 

100متر وارتفاع 9 أمتار. 
وتسلَّم سمو الشيخ ماجد بن محمد بن 
راشد آل مكتوم شهادة موسوعة »جينيس 
بينت  القياسية« من قبل كيرستي  لألرقام 
مراقبة »املوسوعة«، ثم قام سموه بتسليم 
رئيس  اخليال  محمد  سالم  إلى  الشهادة 

مجلس إدارة شركة »ديسكفري«.
 »999« مجلة  شاركت  ثانية،  جهة  من 
الذي  الصوتية«  في مؤمتر »املوجات فوق 
اخلدمات  »إدارة  مته  ونظَّ أبوظبي،  في  عقد 
»املؤمتر  أبوظبي، وفي  الطبية« في شرطة 
للطب  اإلقليمية  العمل  ملجموعة  الثالث 

العسكري«، والذي عقد في أبوظبي. 

حضر العقيد عبدالله سعيد بن حطاب الظاهري 
مدير معهد »أمن املنافذ« التابع إلدارة »شرطة أمن 
املنافذ واملطارات« في شرطة أبوظبي، تخريج خمس 
باستخدام  األمني  والتفتيش  الكشف  هي:  دورات 
وإدارة  تي«،  بي  التشبيه »ي سي  احلاسوب  نظام 
األزمات في املطارات، ودورة العربة اآللية »تليمكس«، 
وخط التفتيش األمني الثاني، وأمن البريد والشحن 

اجلوي، وبلغ عدد املشاركني 75 منتسباً 
واكد العقيد حطاب، أن استمرار انتظام الدورات 
أبوظبي  شرطة  الستراتيجية  وفقاً  يأتي  باملعهد 
العناصر في مختلف  الرامية إلى رفع قدرات كافة 
املأمولة  التطلعات  يحقق  مبا  الشرطية،  العلوم 
املقدمة  اخلدمات  تشهده  ال��ذي  التميَّز  ومواصلة 

للجمهور بجميع شرائحهم.
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القائد  متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  أكد 
التميز،  على  الشرطة  حرص  دبي  لشرطة  العام 
املجاالت  كافة  في  العليا  املراتب  إلى  والوصول 
لنفسها،  لتكون شرطة دبي ليست مفخرة  املتاحة، 
بل أيضاً لكل املؤسسات احلكومية في الدولة على 

مستوى احملافل الدولية. 
سعادة  بحضور  معاليه،  تسلّم  خالل  ذلك  جاء 

الصحة«  »هيئة  عام  مدير  امليدور  عيسى  املهندس 
املزينة نائب  اللواء خميس مطر  في دبي، وسعادة 
دبي  »مجموعة  جائزة  دبي،  لشرطة  العام  القائد 
للجودة« عن فئة »التطوير املستمر« )خدمة مرضى 
القلب(، والتي حصلت عليها الشرطة خالل »الندوة 
السنوية الرابعة للتحسني املستمر واالبتكار« التي 

نظمتها املجموعة.

جديد  إجناز  اجلائزة  هذه  أن  معاليه،  وأوض��ح 
مجال  في  الشرطة  إجن��ازات  رصيد  إلى  يضاف 
من  أصبحت  دبي  شرطة  أن  خصوصاً  االبتكار، 
املؤسسات القادرة على اإلبداع املستمر، والذي يعود 
األفكار  اإلماراتية صاحبة  األيادي  إلى  فيه  الفضل 
اخلالقة، والتي بأفكارها جعلت من شرطة دبي في 

مصاف املؤسسات املوجودة على الساحة العاملية.

القائد  الهديدي  اللواء حميد محمد  التقى سعادة 
العام لشرطة الشارقة سعادة راميش جنتاال حاكم 
والية »كيرال«، وسعادة محمد حسن وزير سابق، 
لهم،  املرافق  والوفد  الهندي  التلفزيون  ورئيس 
القائد  الدخان نائب  العميد عبدالله مبارك  بحضور 
عبدالله  سلطان  والعقيد  الشارقة،  لشرطة  العام 
اخليال مدير »إدارة اإلعالم والعالقات العامة« في 

شرطة الشارقة، وعدد من الضباط.
ومت خالل اللقاء بحث سبل التعاون بني الطرفني 
الرسائل  ونشر  األمنية  اخلدمات  تقدمي  مجال  في 
قنوات  عبر  الهادفة  التوعوية  األمنية  اإلعالمية 
ألبناء  املوجهة  املتخصصة  اإلعالمية  التواصل 
إلى  باإلضافة  الدولة،  في  املقيمني  الهندية  اجلالية 
التي تتعلق بأبناء اجلالية  استعراض بعض األمور 

املقيمني في الدولة.

القا�صمي: �صرطة راأ�س اخليمة حري�صة على حتفيز اأبنائها �صاحي خلفان يت�صلَّم جائزة »جمموعة دبي للجودة«

د »اإدارة االإ�صرتاتيجية« فعاليات »اأ�صبوع النزيل« يف الفجرية علوان يتفقَّ

الهديدي يبحث التعاون مع حاكم والية »كريال«

القاسمي  صقر  بن  طالب  الشيخ  اللواء  تسلَّم 
القائد العام لشرطة رأس اخليمة نسخة من رسالة 
»املاجستير« بعنوان: »الطاقة املتجددة كبديل للطاقة 
للرائد حديد  مقارنة  اقتصادية  دراسة  األحفورية«، 
املساندة«  »اخلدمات  قسم  رئيس  الشحي  سعيد 
رأس  في شرطة  الشاملة«  الشرطة  مراكز  »بإدارة 
في  »امتياز«  تقدير  على  حلصوله  وذلك  اخليمة، 
برنامج »ماجستير العلوم القانونية« من »أكادميية 
شرطة دبي«، وذلك بحضور نائب القائد العام وعدد 

من املديرين العامني والضباط. 
بالرائد  العام لشرطة رأس اخليمة  القائد  وأشاد 
التميز واإلبداع ومواصلته  الشحي، وبحرصه على 
لدراساته اجلامعية، مما سيثري شرطة رأس اخليمة 
إلى  انضم  متميزاً  ضابطاً  رصيدها  إلى  ويضيف 
كوكبة منتسبي شرطة رأس اخليمة احلاصلني على 
الدرجات العلمية العليا في الكثير من التخصصات 
تطويره  إلى  وت��ؤدي  الشرطي،  العمل  تفيد  التي 

وحتسينه ملا فيه مصلحة العمل. 
وأكد، أن شرطة رأس اخليمة حريصة كل احلرص 
واإلبداع  التميز  نحو  ودفعهم  أبنائها،  حتفيز  على 
هذا  يستمر  أن  متمنياً  العليا،  دراساتهم  ومواصلة 

التميز واإلبداع ملا فيه خدمة الوطن واملواطن. 
املدني«  الدفاع  »إدارة  حصلت  ثانية،  جهة  من 
وتسلَّم  والتميز«،  »اجل��ودة  شهادة  على  رأس  في 
الدفاع  »إدارة  الزعابي مدير  الله  عبد  العقيد محمد 

املدني في رأس اخليمة« شهادة »اجلودة والتميز« 
)2008/9001( من ممثلي شركة »T U V« األملانية، 
قسم  رئيس  محمد  غامن  الدكتور  الرائد  بحضور 
في  اجل��ودة  ممثل  األداء  وتطوير  اإلستراتيجية 

اإلدارة.
لدفاع  »إدارة  حصول  أن  الزعابي  العقيد  وأكد 
يأتي  الشهادة،  هذه  على  اخليمة  رأس  في  املدني« 

توجيهات  تنفيذ  على  الدائم  حرصها  من  انطالقاً 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرامية لالرتقاء 
سياسة  مع  يتماشى  مبا  والعمل  اخلدمة  مبستوى 
وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع املدني، وذلك 
مبتابعة من سعادة اللواء راشد ثاني املطروشي قائد 

عام الدفاع املدني باإلنابة. 

»إدارة  عجمان  لشرطة  العام  القائد  علوان  عبدالله  علي  العمي�د  تفقَّد 
اإلستراتيجية وتطوير األداء« في شرطة عجمان، يرافق�ه نائبه العقيد الشيخ 
سلطان بن عبدالله النعيمي، والعقيد عبيد محمد السويدي مدير مكتب قائد عام 
الشرطة، وذلك في إطار جولته امليدانية لإلطالع على سي�ر العم�ل، حيث ك�ان 
في استقباله املقدم عبدالله أحمد احلمراني مدير إدارة اإلستراتيجية وتطوير 

األداء، وعدد من الضباط.
لإلستراتيجية  املستقبلية  اخلطط  استعراض  خالله  مت  اجتماع  وعقد 
ومؤشرات األداء في اإلدارة، وآلية تفعيل دليل الشراكات بالتنسيق مع اإلدارات، 

وكيفية تنفيذ أنشطة اإلدارة مبا ينسجم مع معايير قياس األداء املؤسس�ي.

العقابية  املؤسسة  »ب��إدارة  ممثلة  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  مت  نظَّ
في  املوحد«  اخلليجي  النزيل  »أسبوع  فعاليات  افتتاح  احتفال  واإلصالحية« 
لشرطة  العام  القائد  الكعبي  غامن  بن  أحمد  محمد  العميد  بحضور  الفجيرة، 
العامني  واملديرين  العام،  القائد  نائب  نايع  بن  راشد  محمد  والعقيد  الفجيرة، 

ومديري اإلدارات والدوائر االحتادية واحمللية في اإلمارة.
العقابية  املؤسسة  »إدارة  مدير  الزيودي  حمدان  أحمد  العقيد  وأوض��ح 
أن  املوحد«  اخلليجي  »النزيل  ألسبوع  املنظمة  اللجنة  رئيس  واإلصالحية« 
احتواء  بأهمية  املجتمع  كافة شرائح  توعية  احلملة هو  األساسي من  الهدف 

نزالء املؤسسة واملُفرج عنهم وأسرهم.
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التحفيز والتكرمي حق مكفول لكل 

املبدعني يف القي�دة الع�مة ل�سرطة 

ج�ئزة  ك���ن��ت  هن�  وم��ن  اأب��وظ��ب��ي، 

»املوظف املث�يل«، التي اأطلقه� ق�سم 

تقييم  »اإدارة  يف  الوظيفي  احلفز 

ل���الإدارة  الت�بعة  الع�ملني«  اأداء 

الع�مة للموارد الب�سرية يف �سرطة 

اأبوظبي.

»جمتمع ال�سرطة« يلقي ال�سوء على 

اجل�ئزة  بهذه  الف�ئزين  من  ع��دد 

لزمالئهم  وت�سجيعً�  لهم،  تهنئة 

ليقتدوا بهم يف الإبداع والتميز.

لق�وؤن� يف هذا العدد مع خ�لد اأحمد 

»اإدارة  م��دي��ر  مكتب  م��ن  احل���م��د 

امل�سرتي�ت وامل�ستودع�ت« يف �سرطة 

�سع�دة  م��ه  ك��رَّ وال����ذي  اأب��وظ��ب��ي، 

مدير  ب��دران  داوود  خليل  ال��ل��واء 

�سرطة  يف  واخل��دم���ت  امل�لية  ع���م 

»املوظف  ج�ئزة  ومنحه  اأبوظبي، 

املث�يل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

احلامد: حافز لتقدمي اقرتاحات تطويرية جديدة

جائزة  على  »حصلت  احلامد:  أحمد  خالد  وقال 
واالعتزاز  بالسعادة  وأحسست  املثالي«،  »املوظف 
هذا  وعلى  القيمة،  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  حلصولي 
معنوياً  الفوز والتكرمي حافزاً  أعطاني  التكرمي، وقد 
كبيراً لالجتهاد الدائم في عملي مبكتب مدير »إدارة 
املشتريات واملستودعات« في شرطة أبوظبي وتقدمي 

اقتراحات تطويرية جديدة«.
الفريق  إلى  الكبير  بالشكر  احلامد  خالد  وتوَّجه 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو 
سموه  دور  على  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  مجلس 
املثالي«،  »امل��وظ��ف  جائزة  رعاية  في  الرئيسي 
القيادة  في  البشري  للعنصر  سموه  دعم  وعلى 
منتسبو  ومنهم  وتكرميهم،  أبوظبي  لشرطة  العامة 
اإلدارة العامة للمالية واخلدمات و»إدارة املشتريات 

واملستودعات« في شرطة أبوظبي.
داوود  خليل  اللواء  سعادة  إلى  بالشكر  وتقّدم 
بدران مدير عام املالية واخلدمات في شرطة أبوظبي 
على تفضله بتكرميه ومنحه جائزة »املوظف املثالي«، 
النعيمي  العميد سعيد سيف  إلى  بالشكر  تقدم  كما 
شرطة  في  واملستودعات«  املشتريات  »إدارة  مدير 
نائب مدير  العيسائي  أبوظبي، والعقيد عبدالله علي 
اإلدارة لتشجيعهما منتسبي اإلدارة على املشاركة في 
هذه اجلائزة، مشيراً إلى أنه استفاد شخصياً من هذا 

التشجيع، فترَّشح وفاز بهذه اجلائزة.
واستحق  به  قام  الذي  اإلبداعي  العمل  أن  وذكر 
تقدمي  هو  املثالي«  »املوظف  بجائزة  الفوز  عليه 
اقتراحني مشتركني مع العميد سعيد سيف النعيمي 
كان  الذي  واملستودعات«  املشتريات  »إدارة  مدير 
االقتراح  وكان  االقتراحني،  لتنفيذ  ومتابعاً  داعماً 
األول يتمثل في إنشاء مركز »خدمة العمالء« اخلاص 
»مركز  إنشاء  فكان  الثاني  االقتراح  أما  ب��اإلدارة، 

االتصال« »call center« في اإلدارة. 
بجائزة   فوزه  بعد  األكبر  التحدي  أن  إلى  وأشار 
مبكتب  العمل  مواصلة  في  يكمن  املثالي«  »املوظف 
شرطة  في  واملستودعات«  املشتريات  »إدارة  مدير 
تطويرية  اقتراحات  وتقدمي  بجد وإخالص،  أبوظبي 
جديدة مثل اقتراحي »مركز خدمة العمالء« و»مركز 

االتصال« في اإلدارة.
وامليداليات  باألوسمة  للفوز  يطمح  أن��ه  وأك��د 
الداخلية  وزارة  توفرها  التي  الشرطية  واجلوائز 
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ملنتسبيها في مختلف 

املجاالت، وذلك بعد فوزه بجائزة »املوظف املثالي«.
»إدارة  مدير  مكتب  ف��ي  يعمل  أن��ه  وأوض���ح 
املشتريات واملستودعات« في شرطة أبوظبي، ويقوم 
بجميع املهمات التي تفرضها طبيعة عمله في املكتب، 
»خدمة  مركزا  إليه  وصل  ما  متابعة  إلى  باإلضافة 

العمالء« و»االتصال« في اإلدارة.
تشمل:  املثالي«  »املوظف  مواصفات  أن  ورأى 
والوالء  الوطن،  وحب  وتعالى،  سبحانه  الله  مخافة 
وأنظمة  بقوانني  وااللتزام  الرشيدة،  للقيادة  والوفاء 
الشرطة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وحسن 
ضباط  من  الشرطة  منتسبي  الزمالء  مع  التعامل 
أفراد  مع  وكذلك  ومدنيني،  وأف��راد  صف  وضباط 
وتقدمي  الشرطة،  مع  يتعاملون  الذين  اجلمهور 
املساعدة ملن يحتاجها من داخل الشرطة أو خارجها. 
بالقول: »أدعو جميع  إلى زمالئه  وتوّجه احلامد 
ومكتب  واملستودعات  املشتريات  إدارة  في  زمالئي 
مدير اإلدارة خصوصاً، وفي القيادة العامة لشرطة 
بجائزة  الفوز  إلى  يسعوا  أن  إلى  عموماً  أبوظبي 
مع  للجائزة،  املقبلة  ال��دورات  في  املثالي«  »املوظف 
حياتهم  أمور  كل  في  كما  بالتوفيق،  لهم  متنياتي 

الشخصية واملهنية«.

اللواء خليل بدران ُيسلِّم احلامد جائزة »املوظف املثالي«

خالد احلامد

أخصائي  اخل��ول��ي  شحاته  الدكتور  أوض��ح 
الطبية«:  »اخلدمات  في  الروماتيزمية  األم��راض 
يقارب  ما  إلى  تنقسم  الروماتيزمية  األمراض  أن 
180 مرضاً، يختلف كل منها في حّدته وأعراضه 
وعالجه، وأن أكثر الفئات العمرية تعّرضاً لها هي ما 
بني 12 - 25 عاماً وما بني 35 - 50 عاماً، وتنقسم 

األمراض الروماتيزمية إلى املجموعات التالية:
مرض  مثل:  الضام،  اجل��ه��از  أم���راض  أوالً: 
األطفال،  عند  املفاصل  والتهاب  »الروماتويد«، 
ومرض »القناع األحمر«، والتهابات األوعية الدموية.

مثل:  الفقري،  والعمود  املفاصل  التهابات  ثانياً: 
اجللد  صدفية  وم��رض  الفقري،  العمود  تيبّس 
والتهاب املفاصل، ومرض »رايتر«، ومرض التهابات 

املفاصل املصاحبة اللتهابات القولون املزمنة.
ثالثاً: خشونة الغضاريف، مثل: خشونة مفصل 

الركبة.
التهاب  مثل:  الالمفصلي،  الروماتيزم  رابعاً: 
الزاللية  واألك��ي��اس  العضالت  وأوت���ار  األل��ي��اف 

وغيرها.
إصابة  بسبب  ويحدث  املفاصل،  تقيُّح  خامساً: 

املفاصل بامليكروبات املختلفة.
العظام والغضاريف، مثل: لني  سادساً: أمراض 

تنشأ  التي  املفرغة  احللقة  وكسر  املفاصل،  التهاب 
هذه  تخفيف  على  والعمل  واآلالم،  االلتهابات  بني 
اآلالم، ويجب أن يخضع استخدام هذه األدوية حتت 
إشراف طبيب مختص، وأال تستخدم أي أدوية من 
أي  تناول  يكمن في  أن اخلطر  إذ  دون استشارته، 
عقاقير ال يصفها ويشرف عليها الطبيب املتخصص، 
خطيرة،  جانبية  آث��ار  لها  استثناء  ب��ال  وكلها 
واألخصائي وحده هو الذي يحدد أنواعها وجرعتها 

ومدة استعمالها وطرق توخي آثارها اجلانبية.

عالج بيولوجي 

حالياً  الوحدة  أن  إلى  اخلولي،  الدكتور  ولفت 
بها طبيب واحد فقط، حيث إن هذا التخصص من 
حيث  العالم،  مستوى  على  النادرة  التخصصات 
أم��راض  طبيب   25 حوالي  اإلم���ارات  في  يوجد 
ما  أحدث  تستخدم  الوحدة  أن  روماتيزمية.وذكر 
العالج  وهو  العالج،  مجال  في  الطب  إليه  توصل 
في  أو  اجللد  حتت  احلقن  طريق  عن  البيولوجي 
الوريد، ولقد أثبت هذا العالج فاعلية كبيرة في عالج 
وأنها حتضر حالياً  الروماتيزمية،  األمراض  بعض 
للكشف عن  الصوتية  فوق  املوجات  إلدخال جهاز 

املفاصل املصابة وأمراض العضالت.

العظام، ووهن العظام، والتهابات الغضاريف.
الغدد  وخلل  الغذائي  التمثيل  أم��راض  سابعاً: 
الغدة  وظائف  وخلل  النقرس،  مثل:  الهرمونية، 
الفيتامينات،  ونقص  الدرقية،  والغدة حتت  الدرقية 

ومرض السكري.
احلميدة  األورام  مثل:  العظام:  أورام  ثامناً: 

واخلبيثة. 

ت�شخي�ص 

أجاب  الوحدة،  تعاجلها  التي  األم��راض  وعن 
وتعالج  تشخص،  الوحدة  أن  اخلولي:  الدكتور 
املفاصل،  روماتيزم  وهي:  11مرضاً،  يقارب  ما 
ومرض الروماتويد، وأمراض العضالت، والنقرس، 
واحلمى  العظام،  والرقبة، وهشاشة  الفقرات  وآالم 
والتهابات  الغضروفي،  واالن��زالق  الروماتيزمية، 
األوعية الدموية، وأمراض تصلب الفقرات، ومرض 

»الروماتويد« املصاحب للصدفية.
وأضاف: أن الهدف األساسي من العالج يتمثل 
في تخفيف اآلالم، والعمل على إيقاف دمار املفاصل، 
مستوى  وحتسني  حركتها،  مجال  على  واحملافظة 

أداء الفرد لواجباته ونواحي حياته في املجتمع. 
أما الهدف من استخدام األدوية، فهو القضاء على 

�سرطة  يف  الطبية«  اخلدم�ت  »اإدارة   على  اإ�س�ءاته  ال�سرطة«  »جمتمع  يت�بع 

اأبوظبي. وُيلقي ال�سوء يف هذا العدد على وحدة »الأمرا�س الروم�تيزمية«ودوره� 

يف عالج منت�سبي ال�سرطة واأفراد اأ�سرهم.
  

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

د. شحاته اخلولي

وحدة »االأمرا�س الروماتيزمية« يف »اخلدمات الطبية«

اخلويل: جديدنا جهاز »موجات فوق �صوتية« 

للك�صف على املر�صى
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»ال للمخالفني« 

عــوٌد عــلى بـــدء 

النقيب حممد بن حريز الرا�صدي

اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة في أبوظبي

املخالفني  الذي منح  الوزراء  دخل قرار مجلس 
لقانون دخول وإقامة األجانب مهلة شهرين ملغادرة 
الدولة في الرابع من شهر ديسمبر املاضي وحتى 
شهر فبراير املقبل حيز التنفيذ على مستوى الدولة.

وقد مت جتهيز مراكز الستقبال املخالفني خالل 
مدة املهلة على مستوى الدولة، وهي تعمل على قدٍم 
وساق يومياً الستقبال املخالفني واستيعابهم مهما 
كانت أعدادهم وإنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي 

وبشكل ُميسر.
على  املخالفني  استقبال  مراكز  عمل  ولدعم 
مستوى إمارات الدولة، فقد مت تخصيص مركزي 
على  للرد  وأبوظبي  دبي  في  مباشرين  اتصال 
وذلك  املهلة،  حول  اجلمهور  وأسئلة  استفسارات 
يباشر  الذي   8005011 املجاني  الرقم  خالل  من 
املخالفني وكل من  في استقبال اتصاالت جمهور 

له صلة يومياً وعلى مدار الساعة.
وله  كبيرة  أهمية  يكتسب  امل��وض��وع  وألن 
تداعيات أمنية واجتماعية، فقد كان البد أن تسبقه 
إعالمية مكثَّفة في  تطبيقه حملة  بدء  وترافقه مع 
كافة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة 
»التواصل  مواقع  مثل  الوسائل  من  وغيرها 
مختلف  من  املخالفني  دعوة  بهدف  االجتماعي« 

الشرائح لالستفادة من املهلة املمنوحة.
املهلة  هذه  خالل  من  الداخلية  وزارة  وتتطلع 
املخالفني  جانب  من  كبيرة  استجابة  حتقيق  إلى 
املهلة تعتبر كافية  املهلة، كون مدة  ليستفيدوا من 
وألنه  الدولة،  ومغادرة  إجراءاتهم  املخالفني  إلنهاء 
بعد انتهاء املهلة لن يكون هناك أي استثناء أو متديد 

للمخالفني، وكل من يتم ضبطه سيتعرض للمساءلة 
باعتباره  ذلك  على  املترتبة  والغرامات  القانونية 

مخالفاً لقانون دخول وإقامة األجانب في الدولة.
غ��ادروا  مخالف   200.000 ع��دد  أن  ويذكر 
الدولة خالل مهلة الستة شهور في العام 1996، 
و300.000 غادروا خالل مهلة األربعة شهور في 
العام 2002، أما املهلة األخيرة التي نفذتها وزارة 
الداخلية في العام 2007 فقد استفاد منها 278 ألفاً 
الرقم  وهذا  الدولة،  مستوى  على  مخالفاً  و715 
أوضاعهم  بتسوية  قاموا  الذين  املخالفني  يشمل 
باإلضافة إلى الذين صدرت لهم تصاريح مغادرة.
وتعتبر هذه املَْكُرمة من جانب حكومتنا الرشيدة 
املخالفني  جميع  منها  ليستفيد  ذهبية  فرصة 
ليبادروا للتوجه إلى املراكز التي مت حتديدها إلنهاء 
إجراءاتهم في إدارات اإلقامة وشؤون األجانب على 
كما  احلملة  من  فالهدف  الدولة،  إمارات  مستوى 
أكدت وزارة الداخلية هو احلد من أعداد املخالفني 
الوزارة  تنفذها  التي  للمخالفني«  »ال  حملة  ضمن 
تتضمن  ال  املهلة  فإن  وللتأكيد  العام.  مدار  على 
من  فقط  إعفاءهم  ولكن  املخالفني  أوضاع  تعديل 
الغرامات املترتبة عليهم ومنحهم تصريحاً ملغادرة 

الدولة.
ونأمل من جميع املخالفني االستفادة من املَْكُرمة 
والعقوبات  للغرامات  ودرءاً  مصلحتهم  فيه  ملا 

املقررة عليهم وفق قانون دخول وإقامة األجانب.
أدام الله تعالى على إمارات اخلير واحملبة قيادة 
وحكومة وشعباً األمن والسالم ومزيداً من التقدم 

واالزدهار.

واملخاوف،  التحديات  أمام  وحدكم  لستم  »إنكم 
فها هي قوى اخلير، تلتقي اليوم في أبوظبي، لتقول 
أمناً  أكثر  بغٍد  أبشروا  واض��ح:  نحو  وعلى  لكم 
يكون  أن  إلى  جميعاً  سنسعى  عالم  في  وسعادة، 

مشرقاً، هانئاً، مباركاً، ولكم فيه القوة«.. 
األساسي  احملور  هي  اجلوهرية  العبارة  هذه 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وضعه  الذي 
وزير  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 
اخلامس  »املؤمتر  فعاليات  افتتاحه  حني  الداخلية، 
للقوة العاملية االفتراضية« في أبوظبي وعليها بنيت 
تلخيصاً  لتُقدم  املؤمتر  ونشاطات  توجهات  جميع 
دقيقاً لنظرة اإلمارات العميقة حلقيقة الطفولة كركن 
أساسي وُمقّوم ثابت في بناء النهضة، بل أحد أهم 

عوامل االستقرار االجتماعي واألمن املجتمعي.
الداخلية ملثل هذا املؤمتر  ولعل احتضان وزارة 
وتكرميها للمشاركني واحملاضرين وتقدمي رؤيتها 
إشارة  املؤمتر،  هذا  فعاليات  خالل  واستراتيجتها 
واضحة إلى أن قضية حماية الطفولة تأخذ مكانها 
املجتمع،  في  األمن  أولويات  ُسلَّم  في  احلقيقي 
أو  جن��اح  م��دى  ثناياها  في  تختزل  وه��ي 
االستقرار  حتقيق  استراتيجيات  فشل 
في أي مجتمع، فإذا كانت الطفولة 
مهددة فاملجتمع مهزوز مهدد، 
آمنة  الطفولة  كانت  وإذا 

مطمئنة كان املجتمع من ورائها ناجحاً مستقراً.
تضمن  لن  أنها  نشأتها  منذ  تدرك  واإلم��ارات 
إذا حققت  إال  اآلن  عليه  مشرقاً، كما هي  مستقبالً 
رفعة اإلنسان وحريته وريادته، وهو ما يبدو في 
أجلى صوره في حقوق الطفولة وصيانتها، وتأمني 
له،  املثمرة  الناجحة  والتربية  والصحة  التعليم 
وصونه عن شتى أنواع التهديد النفسي واجلسدي، 
رجاالً  للمستقبل  تقدم  بأن  كفيلة  التوجهات  فهذه 
ونساًء يحملون من الوالء للمجتمع أكثر من مجرد 
رد اجلميل، ويعملون للوطن على ما منحهم من ثقة 

البقاء وإغداق العطاء.
وبعد ذلك ليس مستغرباً أن حتوز الدولة على ثقة 
العالم مببادئ حماية الطفولة حتى أن منظمة األمم 
املتحدة للطفولة »يونيسيف«، أشادت بقوة بقانون 
الوزراء  مجلس  اعتمده  الذي  الطفل  حقوق  حماية 
مؤخراً، والذي يؤكد التزام اإلمارات باتفاقية حقوق 
تطوير  إلى  الرامية  مساعيها  في  وجديتها  الطفل 
وتتناول  االطفال  مصلحة  تخدم  التي  التشريعات 

قضايا ذات صلة بحقوقهم وحمايتهم.
الداخلية  وزارة  أن  من  يقني  على  أننا  واحلقيقة 
عبر مختلف أجهزتها العاملة في هذا امليدان تولي 
أو  الفراغ  سطوة  من  الطفل  حلماية  كبيرة  أهمية 
تدخالت  أو  الهابطة  التلفزيونية  البرامج  تأثير  من 
شبكة »اإلنترنت« في أفكار األطفال، أو استدراجهم 

ال سيما الفتيات عبر مصيدة الشبكة العنكبوتية، إال 
أننا نعتقد أن هذا اجلهد يحتاج إلى جانب »الداخلية« 
التوعوية  ومنابره  املجتمع  فعاليات  جميع  جهود 
األطفال  حماية  سبيل  في  معاً  للعمل  والتعليمية 

وعدم استغاللهم واإلساءة إليهم.

 نورة ال�صويدي

مديرة حترير مجلة »بنت اخلليج«
nooraalswidi@yahoo.com

حماية الطفولة واأمن املجتمع
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احليري سالم  عبيد  الركن  اللواء  معالي  وصف 
الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي »ماراثون 
الوفاء« بأنه حدث رياضي في غاية األهمية، وتقدير 
وتعبير عن الوفاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
حتت  للماراثون  الثانية  النسخة  نظمت  وق��د 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 
محمد القاسمي عضو املجلس األعلى لالحتاد حاكم 

الشارقة.
وللمناسبة، التقى معالي اللواء الركن الكتبي في 
مكتبه بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي صالح محمد 
أكد  حيث  الوفاء«،  ل�»ماراثون  العام  املنسق  حسن 
في  تسهم  التي  الرياضية  األح��داث  أهمية  معاليه 
االنتماء،  وتعزز  اإلماراتي  باملجتمع  الرياضة  نشر 
مشيداً معاليه برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة 

للماراثون .
رائعة  فرصة  احل��دث  ه��ذا  »إن  معاليه:  وق��ال 
للتعبير عن مدى حب الوطن في نفوس أبناء الدولة 
واملقيمني على أرضها، وتعبير عن الوفاء واالمتنان 

لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«.
التي  املعاني  مبستوى  احلدث  يكون  أن  وآمل 
جلميع  واعتزاز  فخر  مصدر  يبقى  لكي  يحملها 
املشاركني فيه، كونه يعبّر بصدق عن معاني احملبة 

والعرفان والوفاء لقيادة الوطن ورمز عزتها.
املنظمة  اللجنة  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  وع��بّ��ر 

فازت الغالية عسكر من إدارة »مدارس الشرطة« 
 9 قدره  وبزمن  األول  باملركز  أبوظبي  شرطة  في 
الشرطة  »بطولة  مسابقة:  في  ثانية  و54  دقائق 
املفتوحة لسباق الطريق سيدات« ملسافة كيلومترين 
الرياضي  النشاط  قسم  نّظمها  والتي   ،2012 لعام 
شرطة  في  األداء«  وتطوير  »االستراتيجية  بإدارة 
أبوظبي من أمام حديقة املشرف، ومبشاركة 35 من 

منتسبات الشرطة.
وجاءت في املركز الثاني بشرى فرج املزروعي 
هند  وحصلت  ثانية،  و19  دقائق   10 قدره  بزمن 
 11 قدره  بزمن  الثالث  املركز  الشيعلي على  سيف 
دقيقة و10 ثوان، وفازت حنان مراد محمد باملركز 
وجميلة  ثانية،  و32  دقيقة   11 قدره  بزمن  الرابع 
 12 قدره  بزمن  اخلامس  باملركز  احمليربي  محمد 
دقيقة و7 ثوان، والعبدة ساملني الزعابي في املركز 
السادس بزمن قدره 12 دقيقة و18 ثانية، وبسمة 
محمد راشد في املركز السابع بزمن قدره 13 دقيقة 
و5 ثوان، وأمل علي الشحي في املركز الثامن بزمن 
في  الكتبي  فرج  وليلى  ثوان،  و7  دقيقة   13 قدره 
ثوان،  و10  دقيقة   13 قدره  بزمن  التاسع  املركز 
بزمن  العاشر  املركز  في  مبارك  درويش  وعائشة 
قدره 13 دقيقة و14 ثانية، وجميع الفائزات باملراكز 

اختتام بطولة »�صباق الطريق - �صيدات«

الكتبي ي�صيد باالأهمية الوطنية والريا�صية لـ»ماراثون الوفاء« 

والشخصيات الرياضية التي شاركت في املاراثون 
من داخل وخارج الدولة، مشيراً معاليه، إلى ضرورة 

إبراز دور أبناء الدولة رجاالً ونساًء.
»م��اراث��ون  أن  حسن  محمد  صالح  وأوض��ح 
الوفاء« هو أطول سباق تتابع في العالم حمل خالله 
والوفاء  الوالء  عن  تعبيراً  مكتوبة  عدَّاًء رسالة   41

لصاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«، بالتزامن 
مع االحتفال باليوم الوطني ال�»41« لدولة اإلمارات 
أمام  من  الشارقة  من  انطلق  وأنه  املتحدة،  العربية 
ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، مروراً بالعديد 
مقر  أمام  واختتم  دبي،  في  السياحية  املناطق  من 

ديوان الرئاسة في أبوظبي.

ة
�ض

يا
ر

العشرة األولى هن من إدارة »مدارس الشرطة« في 
شرطة ابوظبي .

عام  مدير  دملوج  بن  حميد  محمد  العقيد  وأكد 
االستراتيجية وتطوير األداء في األمانة العامة ملكتب 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن 
تنظيم هذه املسابقة يأتي ضمن خطة القيادة العامة 
لتواكب  منتسبيها  مهارات  لتنمية  أبوظبي  لشرطة 

مهماتها الوظيفية.
إدارة  م��ن  املطروشي  إبراهيم  ال��رائ��د  وق��ام 
»االستراتيجية وتطوير األداء« في شرطة أبوظبي، 
فرع  مدير  السعدي  جمال  أول  امل��الزم  يرافقه 
في  الرياضي  النشاط  بقسم  والسباقات  املنتخبات 
على  التذكارية  والهدايا  الكؤوس  بتوزيع  اإلدارة 

الفائزات في البطولة.

�صعر: م�صفر فهد احلارثي

»إدارة األدلة اجلنائية« في شرطة أبوظبي 

دار الوفـــا

وسجيتها زارتني  البارحه  الطروق  وأحلى 

حديتها م��ا  ن��اس  ي��ا  وأن��ا  برغبتها  تضوي 

وصيتها ال��وط��ن  ح��ب  على  ع��روق��ن  وينبه 

حبيتها إعجابكم  تثير  أب��ي��ات  اكتب  وقبل 

هديتها ال��وف��ا  وط��ي��ور  احل��ب  ط��ي��ور  وأن���ا 

حنيتها م��ا  ل��ل��دار  ف��رح  دم��وع��ي  وت��س��اب��ق 

ل��ه م��ع��زه ف��ي احل��ش��ا كنيتها ال��ل��ي  ال��ق��اي��د 

خليتها وال  الله  خلق  قلوب  سكنت  ياللي 

عديتها ل��و  األرض  كنوز  ت��س��اوي  وم��دات��ه 

غنيتها ال  حضرته  في  الشعر  بيوت  تفخر 

رزيتها وال��ف��خ��ر  امل��ع��زه  اع���ام  ان���ت  ي���وم 

وليتها بليت  غنى  م��ا  فعل  علومه  ال��ل��ي 

بيتها ي��ه��دم  ث��م  ال��ش��داي��د  ك��ل  على  ط��ي  ي��ا 

عديتها لو  والقيفان  الشعر  ح��روف  تعجز 

القيتها م��ا  ك��ل  همومك  يجلي  ال��ك��رم  راع��ي 

ن��امي��ه ف��ي بيتها  ٍ ف��ي ظ��ل س��ي��ف ك��ل ع��ن 

جيتها من  ليا  درب��ه  في  الليل  ظ��ام  ويجلي 

هميتها وال  ال���ازم  ب��دا  ال  ترخص  وال���روح 

سريتها ث��م  ل��ل��دار  ال��وف��ا  أحل���ان  س��رت��ن��ي 

غزير واملعنى  وشعر  ومفردات  قصيد  زحمه 

مستطير شطٍر  األبيات  جتي  دولتنا  مدح  في 

يستثير جتاهه  من  أع��ده  الوافي  والهاجس 

ما يدري إني قبل ال أصبح في الشعر قايد وأمير

أسير قبل  وال  احلبو  وقت  قبل  إني  ي��دري  ما 

ما يدري أن غيث الغا في الصدر لبادي غزير

تسير قايدنا  خ��ط��وات  على  دارن  ي��ا  س��ام 

وخير جنات  مثواك  عسى  زاي��د  يا  مرحوم 

وعلى خطاه الشيخ أبو سلطان لي خيره وفير

والفقير املناصب  أهل  يشهدون  بطيبه  اللي 

تسلم يا بو سلطان يا كاسن على اخلاين مرير

كبير وتفكيره  ال��دول��ه  نائب  ميينه  وعلى 

ما يعرف الصعبه وباعه حاش ال ماهو قصير

أحير بوقفاته  خالد  أبو  الشيخ  طريت  وإذا 

كبير وق��دٍر  احلشا  في  معزه  له  اللي  القايد 

بخير والدنيا  ال��دار  رب��وع  في  سايد  واألم��ن 

ينير زاي���د  ب��ن  سيف  الداخلية  وزي���ر  ه��ذا 

العسير واليوم  اليسر  ف�  الوفا  دار  يا  وي��اج 

الكثير باقي  للوطن  املشاعر  من  قليل  ه��ذا 
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قلّد سعادة اللواء خميس مطر املزينة نائب القائد العام لشرطة دبي األوسمة 
وأنواط اخلدمة املخلصة والشارات لعدد من األلوية والضباط، كما كرَّم سعادته 
عدداً من الضباط الطيارين من اإلدارة العامة للعمليات حلصولهم على رخصة 

»الطيران التجاري« املعتمدة دولياً.

اخليمة  رأس  لشرطة  العام  القائد  نائب  محمد  النوبي  محمد  العميد  كرَّم 
املواطنني خميس حميد السويدي وجمعة مصبح القايدي لتعاونهما مع رجال 

الشرطة.

يهنئ العاملون في وزارة الداخلية الضباط الذين قلّدهم سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية رتبهم اجلديدة مبناسبة ترقيتهم مبوجب 
املرسوم االحتادي رقم »106« لعام 2012، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.

الزعابي مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في  القطام  العقيد سالم  كّرم 
أبوظبي 279 من منتسبي اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في أبوظبي 

تقديراً جلهودهم املتميزة في مجاالت العمل. 

وحرمه  الزعابي  علي  محمد  يهنئ 
لتفوقه  علي  ابنهما  أبوظبي  شرطة  من 
مبدرسة  ال��راب��ع  الصف  في  ال��دراس��ي 

»املستقبل النموذجية« في أبوظبي. 

في  للعاملني  االجتماعي  التكافل  بصندوق  العاملون  يهنئ 
الداخلية ياسر فدعق بقدوم مولوده اجلديد حمدان، مع  وزارة 

تهنئة خاصة من شقيقه محمد.

يهنئ املساعد عبدالله سعيد الشحي من 
في  واملطارات«  املنافذ  أمن  »شرطة  إدارة 
الشحي  علي  عبدالرزاق  أبوظبي  شرطة 
الله  جعله  سلطان  اجلديد  مولوده  بقدوم 

من أبناء السعادة.

يهنئ العاملون بإدارة »التدريب« في شرطة أبوظبي النقيب 
على  الشامسي حلصولهما  مانع  والنقيب  احلمادي  الكرمي  عبد 

شهادة املاجستير.

في  اإلسكان  قسم  رئيس  يهنئ 
في  وال��ع��ام��ل��ون  أبوظبي  ش��رط��ة 
القسم العقيد عبدالله علي العيسائي 
»املشتريات  إدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
أبوظبي  شرطة  في  واملستودعات« 

بترقيته إلى رتبة عقيد.

بيوم  اخليمة  رأس  في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  احتفلت 
»املُعاق اخلليجي«، وذلك برعاية العميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام اإلقامة 

وشؤون األجانب في رأس اخليمة.

يهنئ عمر ثابت النهاري أوالده ميرة وأحمد 
ومبارك بالتفوق الدراسي، ويتمنى لهم املزيد من 

النجاح والتفوق.

يتقدم قائد قوات األمن اخلاصة في وزارة الداخلية ونائب القائد والضباط 
وضباط الصف واألفراد والعاملون فيها من العقيد سعيد راشد احلبسي قائد الوحدة 
األمنية الثالثة بالتهنئة مبناسبة ترقيته إلى رتبة عقيد.
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متر في حياتنا العديد من املواقف املُفرحة منها واحملزنة )أبعدها الله عنكم(، وتكون في أحيان كثيرة مواقف 
)بايخة( على حد تعبير البعض عند تعّرضهم ملا هو محرج أو مخٍز خاصة على مرأى ومسمع الغير، ولكن 
املواقف التي سأحتدث عنها هنا هي املواقف التي تقف أمامنا كحجر عثرة في أوقات قد تكون )مب وقتها( 
ومهامنا  ملشاويرنا  املُعط�ّلة  األمور  أحد  نعتبرها  بأن  أحياناً  والتركوازية، جتبرنا  والسوداء  البيضاء  بألوانها 

الوظيفية وغيرها.
اليومية، فال تكاد جهة  اليومية أو شبه  التزاماتنا  لقائمة  أُضيفت  التي  أحتدث هنا عن »مواقف« تلك اجلهة 
املكان املقصود، لتكون مدة  لقضاء حاجتنا من  أو إجباراً  حكومية أو مجمعات سكنية إال وأن نصادفها مروراً 
الساعة أو الساعتني مبثابة قنبلة موقوتة بأن تشغلك عما أنت فيه، بالنظر إلى ساعتك بني احلني واآلخر لتقوم 
)مجبراً( باالستئذان للنزول ودس يدك في جيبك بحثاً عن درهمني أو ثالثة، وحشرها في جهاز استخراج تذكرة 
متهلك لساعة أخرى، )ويا حالتك لو ما عندك خردة(، وبالطبع ال أنكر إيجابيتها في تنظيم »املواقف« ودورها الكبير 

في تقليل االزدحام والعشوائية في الوقوف.
تخيّل بأن تكون في إحدى الدوائر لتخليص معاملتك، وقد انتهت مهلة الساعة لوقوفك في املكان املخّصص، وعند 
خروجك ت�ُفاجأ بأن سيارتك )فص ملح وذاب(، ماذا سيدور في مخيّلتك؟! إما أن تكون السيارة قد ُسرقت، أو أنك 
أوقفتها في مكان غير هذا املكان مع يقينك بأنها كانت هنا منذ ساعة أو أكثر، ال عجب في ذلك عندما يأتي )ونش( ويقوم 
بحملها )على كفوف الراحة( ليجلسها على ظهره عابراً بها أرجاء املدينة حتى تكون عبرًة ملن يخالف، لينتهي بها األمر 

عند ساحة احلجز، وسط ذهولك وحيرتك وتساؤلك عن السبب عندما يكون سبباً واهياً خالياً من أي إقناع.
هذا املوقف، من أحد املواقف التي صادفتني مع »مواقف«، فوسط ذهولي وبحثي عن )برغي( أو )قطعة زجاج( من 
سيارتي على األرض علّها ُسرقت من مكانها، فإذا بشخص من اجلنسية اآلسيوية يقاطع متتماتي منبهاً لي بأن مقطورة من 
»مواقف« قامت بقطرها، واألدهى في املوضوع بأنني ال أعرف مكان ساحة احلجز، فإذا بي أستقل سيارة أجرة لتأخذني 
إلى هناك، ألشاهد واجهة سيارتي املسكينة وكأنها تشكي احلال من الظلم الذي تعرضت له بحملها من هناك دومنا جرم أو 

ذنب، مع اعترافي بأن الوقت املسموح لي بالوقوف قد انتهى، وآن لي وقتها بالرحيل أو جتديد التذكرة.
املعضلة هنا، هي التصرف اخلاطئ الذي ارتكبته »مواقف«، بقطر السيارة دومنا إخطار صاحبها، األمر الذي أدى إلى عدم 
معرفة مصير السيارة، وإن مت االعتراف باخلطأ سواء أكان وقوفاً خاطئاً أم عدم وضع تذكرة الوقوف أو انتهاء املهلة، فحبذا 
لو مت التنسيق بني »مواقف« و»مديرية املرور والدوريات« للقيام بإبالغ املُخالف هاتفياً، حتى يتسنَّى له تصحيح خطأه أو 
قبول املخالفة لو استحقها، خير من صدمته باختفاء سيارته التي قام بإغالقها بنفسه وكأنها ارتدت طاقية اإلخفاء، فما كان مني 
إال دفع املخالفة وفي القلب حسرة على سوء التصّرف، والتوّعد )في حديث مع نفسي( وقتها للحديث عن هذا التصرف غير 

احلضاري )من وجهة نظري(.

مواقف »ب�يخة«!

نوال �صامل
nawal.salem72@gmail.com
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