
بتوجيهات ومتابعة من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

دخول  لقانون  املخالفني  ظاهرة  مواجهة  على  نهار  ليل  الداخلية  وزارة  تعمل  الداخلية،  وزير 

واإقامة الأجانب يف دولة الإمارات العربية املتحدة .

وتنفيذًا ل�سرتاتيجية احلفاظ على اإجنازات م�سرية الأمن والأمان وتعزيز دور املجتمع جتاه 

واملقروءة حملة  وامل�سموعة  املرئية  الإعالم  و�سائل  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  اأطلقت  ذلك، 

توعية متوا�سلة حتت �سعار »ل للمخالفني«، بهدف رفع درجة الوعي لدى اجلمهور بخطورة هذه 

الظاهرة، والأ�سرار املرتتبة على ت�سغيل املخالفني، واجلرائم التي قد يرتكبونها، وحث املواطنني 

واملقيمني على الإبــالغ عن اأي خمالف اأو من يقوم بت�سغيله اأو اإيوائه اأو عن مكان وجوده، وذلك 

بالت�سال املبا�ســر على الرقم املجاين خلدمة »�ساهم« 80080، والذي يعمل على مدار 24 �ساعة.

اإمــارات  خمتلف  يف  الأجانب  و�سوؤون  والإقامة  للجن�سية  العامة  الإدارات  تدعو  ما  وكثريًا 

املرعية  والقوانني  بالأنظمة  اللتزام  اإىل  الأجانب  واإقامة  دخول  لقانون  املخالفني  الدولة 

الإجراء، والإ�سراع بتعديل اأو�ساعهم يف الدولة، اإل اأن البع�س منهم يظل مياطل ومياطل حتى 

يتعر�س لل�سبط من قبل اأق�سام متابعة املخالفني والأجانب، وللم�ساءلة القانونية لدى اجلهات 

الق�سائية املعنية. 

وتنجح اأق�سام متابعة املخالفني والأجانب دائمًا يف �سبط العمالة املخالفة للقانون، والهاربني 

يف  تفتي�س  بحمالت  القيام  عرب  وذلك  الغري،  لدى  يعملون  الذين  املنازل  وخدم  كفالئهم،  من 

ودوائر  العمل  وزارة  مع  بالتن�سيق  التجارية،  واملحال  وال�سركات  واملن�ساآت  ال�سكنية  الأماكن 

البلدية يف خمتلف اإمارات الدولة.

ومما ل �سك فيه، اإن النجاح يف حتقيق هدف الق�ساء على ظاهرة خمالفي قانون دخول واإقامة 

الأجانب يف الدولة يكون عرب �سراكة مثمرة بني وزارة الداخلية وخمتلف املوؤ�س�سات والأفراد 

يف املجتمع، لأن مواجهة هذه الظاهرة الأمنية هي م�سوؤولية م�سرتكة بني اجلميع يف القطاعني 

احلكومي واخلا�س وبني املواطنني واملقيمني، والأمر �سهل يتمثل يف المتناع عن اإيواء اأو ت�سغيل 

املخالفني ولو يف عمل يومي ب�سيط، واملبادرة يف الت�سال بخدمة »�ساهم«.

م�ش�ؤولية م�شرتكة 
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الرميثي: »الداخلية« اأهم اجلهات حفاظاً على الأرواح واملمتلكات

تواجه دول العامل وحكوماتها و�سعوبها عرب التاريخ �سل�سلة من التحديات التي تع�سف بها، فتودي بحياة املئات والآلف 

الزمن  التحديات حتى فرتة قريبة من  لديها. وكانت هذه  التنمية  اقت�سادياتها وم�سرية  �سلبًا على  وتوؤثر  اأبنائها،  من 

تنح�سر Ãا ينتè عن الكوارç الطبيعية واحلروÜ والآفات، وكثريًا ما كانت الكثري من الدول تقف حائرة يف مواجهتها 

ومكتوفة الأيدي وعاجزة اإىل حد كبري عن الت�سدي لها، ثم تعمل على التعايف من اآثارها وترميم ما ت�ستطيع مما دمر.

ويف هذا الإطار، تفخر دولة الإمارات العربية املتحدة باأنها كانت ال�سباقة على امل�ستوى الإقليمي لأخذ زمام املبادرة، 

حيث ” اإن�ساء »الهيئة الوطنية لإدارة الطوارÇ والأزمات والكوارÃ »çوجب مر�سوم احتادي والتي ت�سم ممثاًل عن وزارة 

الداخلية. 

 Çالطوار لإدارة  الوطنية  »الهيئة  عام  مدير  الرميثي  خلفان  مد  �سعادة  مع  خا�س  حوار  ال�سرطة«  »جمتمع  لـ  وكان 

والأزمات والكوارç« عن دور الهيئة يف تن�سيق جميع اجلهود ليًا واحتاديًا، واأحيانًا بال�سرتاك مع الدول الأخرى على 

امل�ستويني الإقليمي والدويل ملواجهة هذه الأخطار.

Mوار: اCمرية الرئي�ص«
ت�صوير: مد عل«
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> املشاركة في إعداد سجل األخطار والتهديدات 
بشكل  وحتديثه  واحمللي،  الوطني  املستويني  على 

دوري بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية.
> إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث من خالل 

التنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية.
الطوارئ  خطط  وتنسيق  إعداد  في  املشاركة   <
الالزمة للمنشآت احليوية والبنية التحتية في الدولة، 
اجلهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  تنفيذها  ومتابعة 

املختصة بالدولة.
> املشاركة في اقتراح ووضع سياسات ومعايير 
السالمة واألمن املهني واملؤسسي، وخطط ومعايير 
املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  العمل،  استمرارية 

بالدولة.
الالزمة  العلمية  واألبحاث  الدراسات  إع��داد   <
من خالل إنشاء مركز للمعلومات واملوارد املتعلقة 
بوقوعها،  والتنبؤ  والكوارث،  واألزمات  بالطوارئ 

وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
التمارين  إعداد وتنسيق وتنفيذ  > املشاركة في 
والكوارث  واألزم���ات  ال��ط��وارئ  ب��إدارة  اخلاصة 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية، ومتابعة تنفيذها.
إلدارة  املنظمة  واللوائح  التشريعات  اقتراح   <

الطوارئ واألزمات والكوارث، وحتديد عالقة الهيئة 
باجلهات املعنية.

تن�سيق دائم 

< ما هي اجلهات الر�سمية التي تتكون منها 

وزارة  به  تقوم  الذي  الدور  »الهيئة«؟وما 

الداخلية من خالل ع�سويتها يف »الهيئة«؟

إلدارة  الوطنية  الهيئة  إدارة  مجلس  يترأس   **
هزاع  الشيخ  سمو  والكوارث  واألزمات  الطوارئ 
الوطني، ويضم  آل نهيان مستشار األمن  بن زايد 
املجلس في عضويته ممثلني عن عدد من الوزارات 
والقوات  الداخلية،  وزارة  ومنها:  العامة،  والهيئات 
وزارة  الطاقة،  وزارة  الصحة،  وزارة  املسلحة، 
وبعض  واملياه،  البيئة  وزارة  الرئاسة،  ش��ؤون 

املؤسسات األمنية.
خالل  من  حيوياً  دوراً  الداخلية  وزارة  وتلعب 
عاتقها  على  يقع  إنه  »الهيئة«، حيث  في  عضويتها 
الدور األكبر في مواجهة أنواع الطوارئ واألزمات 
كافة، أي أنه يقع عليها العبء األكبر في حتمل هذه 
األعباء، وبذلك تعتبر أهم اجلهات التي نعول عليها 
في احلفاظ على األرواح واملمتلكات، وذلك مبساندة 

لإدارة  الوطنية  »الهيئة  تاأ�سي�س  مت  متى   >

الطوارئ والأزمات والكوارث”؟

الطوارئ  إلدارة  الوطنية  »الهيئة  تعمل   **
واألزمات والكوارث« حتت مظلة وإشراف املجلس 
الوطنية  اجلهة  وتعتبر  الوطني،  لألمن  األعلى 
وتقنني  معايير  وض��ع  عن  املسؤولة  الرئيسية 
الطوارئ  ب��إدارة  املتعلقة  كافة  اجلهود  وتنسيق 
واألزمات ،ووضع خطة وطنية موحدة لالستجابة 
على  ُيلقى  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الطوارئ،  حل��االت 
عاتقها تطوير وتوحيد وإدامة القوانني والسياسات 
واإلجراءات املتعلقة بإدارة الطوارئ واألزمات على 
املستوى الوطني. وقد مت اإلعالن عن إنشاء »الهيئة« 
األعلى  للمجلس  التنظيمي  الهيكل  منظومة  ضمن 
لألم�ن الوطني بتاريخ 2007/5/14، وذلك حرصاً 
على سالمة أرواح مواطنيها واملقيمني على أرضها 
وحفظاً ملمتلكات الدولة، وبدا العمل الفعلي للهيئة في 
شهر مايو عام 2008، وقد صدر مرسوم بقانون 
احتادي رقم )2( لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة 
في  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية 

شهر يونيو عام 2011.

< وما  مهامها؟

الشيخ  السمو  لصاحب  الكرمية  بالرعاية   **
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  والفريق  الله«،  »رعاه 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
الشيخ  لسمو  الدؤوبة  وباملتابعة  املسلحة،  للقوات 
الوطني  األمن  مستشار  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع 
رئيس مجلس إدارة »الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
الهيئة في مسيرتها  انطلقت  واألزمات والكوارث«، 
الرائدة وهي مع كل يوم تخطو خطوة جديدة على 
الوطنية،  طريق تأدية رسالتها في تنسيق اجلهود 
واملقيمني،  املواطنني  أرواح  على  محافظة  وذل��ك 
وبذلك  ومكتسباته،  الوطن  خلصائص  وصوناً 
إمكانات  تعزيز  مهمة  »الهيئة«  عاتق  على  وقعت 
إدارة ومواجهة  املتحدة في  العربية  اإلمارات  دولة 
ضمان  متطلبات  ووض��ع  واألزم���ات،  ال��ط��وارئ 
منها  السريع  والتعافي  خاللها  العمل  استمرارية 
باالستعداد والتخطيط املشترك وباستخدام وسائل 
االحتادي  املستوى  على  كافة  واالتصال  التنسيق 
األرواح  على  احملافظة  بهدف  واخل��اص  واحمللي 
واملمتلكات، هذه هي املهمة الرئيسية للهيئة، في حني 

أنها تقوم كذلك ب�:
اخلطط  وتنسيق  إع����داد  ف��ي  امل��ش��ارك��ة   <
االستراتيجية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
اإلج��راءات  واتخاذ  االستجابة  خطط  ذلك  في  مبا 
املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  لتنفيذها  الالزمة 

بالدولة.
من  االستجابة  قدرات  تطوير  على  اإلشراف   <
املعنية  البرامج بني اجلهات  اقتراح وتنسيق  خالل 
بشكل  وحتديثها  والوطني،  احمللي  املستويني  على 

دوري.
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باقي أعضاء “الهيئة” من مؤسسات ووزارات.

ميكن  التي  والكوارث  الأزمات  طبيعة  ما   >

معها  �ستتعامل  وكيف  الدولة؟  يف  تقع  اأن 

»الهيئة«؟

** احلمد لله لم مير على تاريخ دولتنا حوادث 
فدولتنا  الكارثة،  عليها  نطلق  أن  باإلمكان  كبرى 
بعض  هناك  كانت  ف��إن  واألم���ان،  باألمن  تنعم 
بها  تضررت  والتي  »جونو«،  كحادثة  احل��وادث 
التعامل  مت  فقد  الدولة،  من  الشرقية  السواحل 
الكوارث  من  نوعاً   12 وهناك  بشكل ممتاز،  معها 
منها  وكل  »الهيئة«،  مع  تتعامل  التي  واألخطار 
مرتبط بحسب تخصص الوزارة أو الهيئة، وأؤكد 
»الهيئة«، حيث  أعضاء  بني  كبيراً  تعاوناً  هناك  أن 
اخلطط  لوضع  واملؤمترات  العمل  ورش  عقد  يتم 
على  قائم  »الهيئة«  فكر  ولكن  املهمات،  وحتديد 
التنبؤ باألخطار والتهديدات على املستويني الوطني 
واحمللي، وحتديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق 
بني  األدوار  تنسيق  يتم  املعنية، حيث  اجلهات  مع 
هذه اجلهات عند وقوع حاالت الطوارئ واألزمات 
إنه ومع  القول  وأستطيع  لها،  للتصدي  والكوارث 
مرور السنوات استطاعت »الهيئة« أن ترسخ مبدأ 
وهيئات  وزارات  مختلف  بني  والشراكة  التعاون 

الدولة من خالل عملها. 

ما   كارثة،  اأو  اأزمة  اأي  وقوع  حال  يف   >

داخل  املعنية  اجلهات  مع  التعاون  جمالت 

الدولة؟

** حسب مفهوم عمليات »الهيئة الوطنية إلدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث« هناك مستويان يتم 
من خاللهما التصدي للكوارث واألزمات، املستوى 
على  كارثة  وقوع  أي  احمللي  املستوى  وهو  األول 
قبل  من  عليها  السيطرة  وتتم   ، اإلم��ارة  مستوى 
املؤسسات احمللية، واملستوى الثاني وهو املستوى 
التعاون  من خالل  عليها  السيطرة  وتتم  االحتادي 
والهيئات  واملؤسسات  االحتادية  ال���وزارات  بني 
احمللية، ويتم تشكيل فريق األزمات الذي يتكون من 
عضوية عدد من الوزراء إن لزم األمر وذلك حسب 
االستراتيجي  القرار  اتخاذ  ويتم  احلدث،  أهمية 

للتصدي للحدث الواقع.

ن�ساطات متعددة 

الفرتة  يف  »الهيئة«  ن�ساطات  اأبرز  ما    >

املا�سية؟

**  بناء هيكل الهيئة، واستقطاب املوظفني ذوي 
الكفاءة لشغل املناصب املتوافرة.

مت  وال��ذي  للهيئة،  العام  اإلط��ار  من  االنتهاء   <
اعتماده من قبل املجلس األعلى لألمن الوطني.

اإلرش��ادي  والدليل  املعيار  كتاب  إص��دار   <
أصدر  والذي  العربية،  باللغة  األعمال  الستمرارية 
موظفي  قبل  من  وذلك  اإلمارات،  لدولة  خصيصا 
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.”
عقد  في  الدولة  حكومة  الستراتيجية  وفقاً   <
إلدارة  الثالث  املؤمتر  أقمنا  الدولية،  املؤمترات 

العام  من  يناير  شهر  في  واألزم���ات  ال��ط��وارئ 
الشخصيات  من  عدد  استقطاب  مت  حيث  اجلاري، 
ذات اخلبرات في هذا املجال، وحصلنا على إشادات 
بهذا اخلصوص، ونحضر حالياً للمؤمتر املقبل بإذن 

الله تعالى.
> تقليص وتقريب العالقة بني جميع مؤسسات 
الدولة، حيث تعتبر هذه نقلة كبيرة في مجال العمل 
بتحويل العمل الفردي إلى العمل اجلماعي املؤسسي، 
وذلك من خالل زرع فكرة النشاط اجلماعي، والذي 

استفادت منه مؤسسات الدولة.
> إطالق برنامج »ساند« الذي يعمل على تعزيز 
املتاحة،  امل��وارد  من  واالستفادة  التطوع،  ثقافة 
وإيجاد احللول اخلالقة التي تلبي حاجات املجتمع 
بلغ  »تكاتف«، حيث  بالتعاون مع  اإلماراتي، وذلك 
ونتوقع  متطوع،   3000 اآلن  حتى  املتطوعني  عدد 

تزايد العدد في الفترة املقبلة. 

< هل يتكون الطاقم الب�رشي من كوادر حملية 

فقط اأم يتم ال�ستعانة بكوادر من اخلارج؟

** وضعت »الهيئة« معايير دقيقة جداً في تعيني 
الكوادر البشرية، وقد مت منذ تأسيسها وحتى اآلن 
اجلاري  العام  نهاية  ومع  هيكلها،  من   ٪80 شغل 
أن  أؤكد  أن  أستطيع  منها، كما  االنتهاء  إلى  نطمح 
جميع الكوادر العاملة بالهيئة وفي مختلف املجاالت 

هي كوادر محلية فقط.

ر�ؤية تطويرية

< ما روؤيتكم لتحقيق ما ترمون اإليه؟

االحت��ادي  القانون  »الهيئة«  أجن��زت  لقد   **
اخلاص بإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، وهي 
واستراتيجياتها  خططها  إكمال  على  العمل  بصدد 
إلدارة  ومتطور  عاملي  مبفهوم  للخروج  كافة 
من صنع  التي  تلك  س��واء  واألزم���ات،  ال��ط��وارئ 
هذا  الطبيعة، وفي  التي من صنع  تلك  أو  اإلنسان 
االتفاقيات  من  العديد  على  »الهيئة«  وقعت  اإلطار 
والواليات  وبريطانيا  كإيطاليا  األخرى  الدول  مع 
أحدث  من  االستفادة  بهدف  األمريكية  املتحدة 
وتنسيق  الدولية،  واخلبرات  والدراسات  البحوث 
مواجهة  في  والبشرية  والتقنية  العلمية  اجلهود 
»الهيئة«  وتهدف  والكوارث،  واألزم��ات  الطوارئ 
للطوارئ  وطنية  سيطرة  ووحدة  قيادة  إنشاء  إلى 
واألزمات والكوارث تكون الذراع التنفيذية املسؤولة 
أمامها، والتنسيق بني جميع األطراف املشاركة في 
تأكيد جاهزية جميع  للطوارئ، و  خطة االستجابة 
واألزمات  الطوارئ  إدارة  في  املشتركة  املؤسسات 

والكوارث داخل اإلمارات.

< هل من خطط تطويرية لديكم؟ وما هي؟

** إن أمام »الهيئة« الكثير مما يتوجب إجنازه في 
العمليات  املقبلة، السيما من خالل مفهوم  الفترات 
املؤسسات  بني  اإللكتروني  وال��رب��ط  والعقيدة، 
التنسيق  عمليات  لتسهيل  واحمللية  االحت��ادي��ة 
وإجناز  املسؤول  اجلماعي  العمل  ألن  والتعاون 
الواحد يسهمان في  العمل  إطار فريق  املهمات في 
مستوياته  وترقية   ، اإلنتاج  معدالت  وزيادة  رفع 

نحو األفضل للمحافظة على مكتسبات الدولة. 

اأن يلعبه الإعالم يف  الذي ميكن  الدور  < ما 

التعريف بدور »الهيئة« من جهة، وبالتوعية 

من الأزمات والكوارث من جهة اأخرى؟

** إن اإلعالم سالح مهم في املجتمع، حيث يلعب 
دوراً كبيراً في توعية وتثقيف أفراد املجتمع بفئاته 
املجلس  مع  اتفاقية   2010 عام  وقعنا  وقد  كافة، 
الوطني لإلعالم بهدف التعاون في تبادل املعلومات 
والبيانات واخلبرات واخلدمات في جميع املجاالت 
املستوى  وعلى  واملواطن  الوطن  مصلحة  فيه  ملا 
الدولي، والذي أثمر عن عدد من األعمال التوعوية 
املطارات  على  التوعوية  األفالم  من  عدد  كتوزيع 
الدوائر احلكومية،  واملدارس واجلامعات وعدد من 
وأستطيع القول إنه بدون اإلعالم لن نحقق الرؤية 
التي نطمح لتحقيقها، وحتى ال يكون املواطنون عبئاً 
حاالت  في  لنا  ومساندين  عوناً  يكونون  بل  علينا، 

الطوارئ واألزمات والكوارث.
تبناه  الذي  التوعوي  املشروع  إلى  هنا  وأتطرق 
اإلمارات  دولة  في  الوطني  لألمن  األعلى  املجلس 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي يرمي 
خالل  من  امل��دارس  طلبة  فئة  على  التركيز  إل��ى 
استغالل الغالف اخلارجي للكتب املدرسية وطباعة 

الرسائل التوعوية عليه.

العمل اجلماعي 

يحافظ على 

مكت�سبات الد�لة 

< < <

نعمل على

 م�سر�ع توعوي 

لطلبة املدار�س 
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يلقي »جمتمع ال�سرطة« يف هذا العدد ال�سوء على الإدارة العامة للعمليات املركزية يف وزارة الداخلية التي تتوىل 

العديد من املهمات، وتلعب دورًا مهمًا يف تعزيز م�سرية الأمن والأمان يف الدولة بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية 

بالوزارة وخارجها. 

–قيق: الرا ال¶را�ص«
»Mت�صوير: عي�ص≈ اليما

االتصاالت لضمان  نظم  استخدام  واإلشراف على 
للعمليات  العامة  ب��اإلدارة  واستمراريتها  كفاءتها 

املركزية«. 
متابعة  أيضاً  املركز تشمل  أن مهمات  وأضاف: 
توفير متطلبات أجهزة وشبكات االتصاالت الرئيسية 
لإلدارة  والطوارئ  العمل  ألغراض  كافة  والبديلة 
األجهزة  مع  بالتنسيق  املركزية  للعمليات  العامة 
املختصة في وزارة الداخلية، واإلشراف على بدالة 
املختصة،  اجلهات  مع  والتنسيق  الداخلية  وزارة 
ومتابعة املستجدات في مجال االختصاص، والعمل 
في  االشتراك  خالل  من  القسم  أداء  تطوير  على 
ورش العمل واملؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية.

b�سم العمليات 

وعن مهمات قسم العمليات، أشار املقدم عبدالله 
القسم  أن  إل��ى  القسم  رئيس  احلبشي  جمعة 
وفقاً  للعمليات  االستراتيجية  اخلطة  بإعداد  يقوم 
الستراتيجية اإلدارة العامة وكجزء من استراتيجية 
بها  اخلاصة  السياسات  ووضع  الداخلية،  وزارة 
ومتابعة تنفيذها، وتفعيل وتنفيذ اخلطط والتعليمات 
بالتنسيق  الداخلي  األمن  بعمليات  اخلاصة  األمنية 
واإلشراف  نتائجها،  ومتابعة  املختصة  اجلهات  مع 
برفع  اخلاصة  والتعليمات  التوجيهات  تنفيذ  على 
مع  بالتنسيق  الطوارئ  االستعداد حلاالت  درجات 

أحمد  ال��وه��اب  عبد  ال��رك��ن  العقيد  أوض���ح 
وزارة  في  املركزية  العمليات  عام  مدير  الهاجري 
املركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  دور  أن  الداخلية 
بني  واإلسناد  الدعم  عمليات  تنسيق  على  يتركز 
األخرى  املعنية  واجلهات  الداخلية  وزارة  أجهزة 
الطارئة،  األمنية  واألزم��ات  األح��داث  في  بالدولة 
األمن  متارين  تنفيذ  على  واإلش��راف  والتخطيط 
الداخلي والتمارين املشتركة واستخالص الدروس 
املستفادة، والتي تسهم في رفع اجلاهزية والكفاءة 
التمارين  ومتابعة  الداخلية،  وزارة  ألجهزة  واألداء 
التي تنفذها األجهزة األخرى في الوزارة، واملشاركة 
تتعلق  التي  الدولية  االتفاقيات  مشاريع  إعداد  في 

بالعمليات بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
املركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  أن  وأض��اف: 
العمليات  وغرف  مبراكز  واالتصال  الربط  حتقق 
املعنية  واجلهات  الوزارة  أجهزة  كافة  في  األخرى 
واملؤمترات  العمل  في ورش  تشارك  كما  األخرى، 
التي تواكب كل ما هو  احمللية واإلقليمية والدولية 
ذات  أنظمة  أو  متقدمة  ومعدات  أجهزة  من  جديد 
لتحقيق االستفادة  العمليات  تقنية عالية في مجال 
منها في رفع الكفاءة واألداء وتطوير األعمال املوكلة 
إلى  التابعة لها، باإلضافة  العامة واجلهات  لإلدارة 
النظم  إلى  التقليدية  النظم  من  التحول  على  العمل 
في  احلديثة  اإلداري��ة  النظم  وتطبيق  اإللكترونية 

»العمليات املرcزية« يف »الداخلية«

.. دور مهم يف تعزيز الأمن والأمان

ت
Aا

شا
V

اإ

إجناز املهمات عبر السعي ملواكبة التقنيات املتقدمة 
التقارير  وإع��داد  والتميز،  اجل��ودة  ملعايير  وفقاً 
الدورية واالستثنائية عن أداء اإلدارة العامة باعتماد 
املشكالت  وحتديد  املؤسسي،  األداء  قياس  معايير 

واقتراح البدائل واحللول التطويرية لها.
اإلدارة  أن  إلى  الهاجري  الركن  العقيد  وأشار 
االستراتيجية  التالية:  األقسام  من  تتألف  العامة 
األمنية،  واخلطط  والعمليات،  األداء،  وتطوير 
الرئيسي،  العمليات  ومركز  والكوارث،  واألزم��ات 

والدعم الفني، واخلدمات املساندة.

مرõc العمليات 

وعن مهمات قسم مركز العمليات الرئيسي، قال 
رئيس  املعال  راشد  بن  ناصر  الشيخ  الركن  املقدم 
الفنية  االحتياجات  املهمات حتديد  من  »إن  القسم: 
واإلدارية ومتابعة توفيرها ملركز العمليات الرئيسي، 
وغرف  مراكز  مع  والتواصل  االتصاالت  وإدام��ة 
واإلدارات  العامة  واإلدارات  بالقيادات  العمليات 
املناوبات  قوائم  وإعداد  كافة،  الداخلية  وزارة  في 
بالتوقيتات  وإبالغهم  األخ��رى  والرتب  للضباط 
الزمنية وتوثيقها، وتلقي ومتابعة وتوثيق البالغات 
والتعاميم التي ترد للمركز من كافة اجلهات املعنية 
وإعداد التقارير الدورية والتوصيات بشأنها ورفعها 
إلى اجلهات املختصة بالتنسيق مع قسم العمليات، 
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للعمليات  الدورية  التقارير  وإعداد  املعنية،  اجلهات 
وتقارير احلالة األمنية ورفعها مع املقترحات التي 
واملشاركة  األمني،  واألداء  الكفاءة  رفع  في  تسهم 
املشتركة  العمليات  على  التدريب  خطط  وضع  في 
اجلهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  تنفيذها  ومتابعة 
العمليات  شؤون  مجال  في  والتنسيق  املختصة، 
األحداث  طبيعة  بحسب  املعنية  اجلهات  كافة  مع 
البالغات  واملواقف األمنية، والتعامل ومتابعة كافة 
الواردة والتعاميم عن األحداث األمنية واإلبالغ عن 

أي تطورات على مستوى الدولة.
والتنسيق  باملتابعة  يقوم  القسم  أن  وأض��اف: 
امليداني ألنشطة العمليات، ومواجهة املواقف الطارئة 
اإلدارة  وبإشراف  املختصة  املعنية  األجهزة  مع 
اجلهات  مع  والتنسيق  املركزية،  للعمليات  العامة 
املختصة لتوفير متطلبات تنفيذ التمارين من السكن 
واإلعاشة والنقليات وأي احتياجات أخرى، وإعداد 
وثائق وأوراق وسيناريوهات متارين األمن الداخلي 
بتنفيذها،  اخلاصة  والتعليمات  املشتركة  والتمارين 
واملشاركة في تقييم أداء الوحدات املنفذة للتمارين 
واستخالص الدروس املستفادة منها، واقتراح سبل 
والكفاءة  اجلاهزية  رفع  في  تسهم  التي  التطوير 
واألداء، واحلفظ والتوثيق التلفزيوني والفوتوغرافي 
لكافة التمارين بالتنسيق مع اجلهات املعنية ألغراض 
مجال  في  املستجدات  ومتابعة  منها،  االستفادة 
القسم  األداء في  االختصاص، والعمل على تطوير 
واملؤمترات  العمل  ورش  في  املشاركة  خالل  من 
القسم  أنشطة  وتنفيذ  والدولية،  واإلقليمية  احمللية 
املؤسسي  األداء  قياس  ومعايير  ينسجم  مب��ا 
ذات  اجلهات  إلى  بشأنها  الدورية  التقارير  ورفع 

االختصاص.

b�سم ا’RCمات 

أوضح  والكوارث،  األزم��ات  قسم  مهمات  وعن 
املقدم الدكتور سالم عبدالله علوان احلبسي رئيس 
والواجبات  املهمات  تشمل:  املهمات  أن  القسم 
لسياسات  وفقاً  للقسم  السنوية  باخلطة  املرتبطة 
الوقائية  التدابير  بها، واقتراح خطط  العمل  وقواعد 
ملواجهة األزمات والكوارث وحتديثها بالتنسيق مع 
إعداد  في  واملشاركة  الوزارة،  في  املعنية  اجلهات 
مسرح العمليات اخلاص مبواجهة األزمات بالتنسيق 
وتنفيذ  إعداد  في  واملشاركة  املختصة،  اجلهات  مع 
التمارين املشتركة على مواجهة األزمات والكوارث 
املختصة  واجلهات  العمليات  قسم  مع  بالتنسيق 

وتقدمي التوصيات واملقترحات التطويرية لها.

خط§ اCمنية 

املقدم  لفت  األمنية،  اخلطط  قسم  مهمات  وعن 
تنوع  إلى  القسم  رئيس  احلمودي  علي  سليمان 
على  اإلش��راف  في:  تتمثل  والتي  القسم،  مهمات 
الطارئة  األح��داث  ملواجهة  األمنية  اخلطط  إع��داد 
اإلدارة  استراتيجية  من  كجزء  املتوقعة  واألزمات 
املستقبلية  والتوجهات  املركزية  للعمليات  العامة 
اخلطط  مختلف  ومتابعة  وإعداد  الداخلية،  لوزارة 
والتعليمات لعمليات األمن الداخلي ملواجهة األزمات 
واألحداث الطارئة والتهديدات احملتملة والعمل على 
حتديثها، واملشاركة والتنسيق مع قسمي العمليات 
واألزمات والكوارث أثناء إعداد وتنفيذ متارين األمن 
الداخلي والتمارين املشتركة لتفعيل واختبار اخلطط 
والتعليمات األمنية، ودراسة املشكالت والصعوبات 
العمليات  خطط  تنفيذ  تعترض  التي  واملعوقات 
املناسبة  نتائجها وإيجاد احللول  وحتليلها وحصر 
ملعاجلتها، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات لالستفادة 
منها في إعداد اخلطط ومعاجلة األحداث واملواقف 
الطارئة بالتنسيق مع اجلهات املعنية األخرى، وإعداد 
األنشطة  كافة  عن  الدورية  اإلحصائية  التقارير 
واقتراح  والكوارث  والعمليات  اخلطط  مجال  في 

التوصيات واملعاجلات الهادفة لتطويرها.

ا�سÎاتيéية �تطوير اCداء 

وعن مهمات قسم االستراتيجية وتطوير األداء، 
رئيس  الزعابي  سلطان  الوهاب  عبد  املقدم  أشار 
وتطوير  إع��داد  في  القسم  مشاركة  إل��ى  القسم 
استراتيجية  من  كجزء  العامة  اإلدارة  استراتيجية 
وخطط وزارة الداخلية، وتطوير وهيكلة أعمال اإلدارة 
ملتطلبات حتقيق االستراتيجية، وإعداد  العامة وفقاً 
والبرنامج  العامة  لإلدارة  العملية  اخلطة  مشروع 
إلى  باإلضافة  تنفيذها،  ومتابعة  السنوي  الزمني 
تنفيذ  مبتابعة  اخلاصة  الشهرية  التقارير  إع��داد 
استراتيجية اإلدارة العامة واقتراح البدائل العالجية 
والتطويرية لها، وتطبيق نظام اجلودة اخلاصة في 
وزارة الداخلية والعمل على تطوير وتدقيق تطبيقات 
التقارير  ورفع  وإعداد  العامة،  اإلدارة  في  اجلودة 
العامة ورفعها  اخلاصة بتنفيذ استراتيجية اإلدارة 
األداء  وتطوير  لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  إلى 
بالتنسيق مع ضباط ارتباط االستراتيجية وتطوير 

األداء في التشكيالت التابعة لإلدارة العامة.

دعم فني 

الرائد  أوضح  الفني،  الدعم  قسم  مهمات  وعن 
أن  باإلنابة  القسم  رئيس  الزعابي  سالم  جمعة 
والتقني  الفني  الدعم  توفير  على  يشرف  القسم 
املناطة  واملهمات  األهداف  لتحقيق  العامة  لإلدارة 
بها، وإعداد اخلرائط واملخططات وحتديث املعلومات 
والبيانات عليها بالتنسيق مع قسم العمليات وكافة 
واجلهات  الداخلية  وزارة  في  املختصة  األجهزة 
اجلغرافي  املعلومات  نظام  وتوفير  األخرى،  املعنية 
واألزم��ات  العمليات  مجال  في  منها  لالستفادة 
والكوارث، وتوفير تقنيات وأنظمة وأجهزة احلاسب 
استخدامها  صالحية  ومتابعة  وملحقاتها  اآلل��ي 
وصيانتها وإدامتها، ومتابعة املستجدات في مجال 
من  القسم  أداء  تطوير  على  االختصاص،والعمل 
خالل االشتراك في ورش العمل واملؤمترات احمللية 

واإلقليمية والدولية.

املقدم د. سالم احلبسيالعقيد الركن عبد الوهاب الهاجري املقدم عبد الوهاب الزعابياملقدم الركن الشيخ ناصر املعال

منتسبون في »العمليات املركزية« يتابعون تنفيذ املهمات
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فرع  مدير  احلساني  محمد  سعيد  النقيب  أكد 
واملهام  للحراسات  العامة  ب���اإلدارة  »التدريب« 
النادي  وجود  أهمية  أبوظبي  شرطة  في  اخلاصة 
الرياضي في شرطة أبوظبي ملا يقدمه من خدمات 
العامة  الصحة  على  احملافظة  منها:  جليلة  رياضية 

النادي الريا�سي يف »ا◊را�سات واملهام اخلا�سة«

}5000« منت�سÖ ي�ستفيدون من خدماته �سهرياً 

الريا�سية  املرافق  اأبرز  من  اأبوظبي،  �سرطة  يف  اخلا�سة  واملهام  للحرا�سات  العامة  بالإدارة  الريا�سي  النادي  يعترب 

ال�سرطية التي ت�سعى اإىل حتقيق اجلودة والتميز يف العمل ال�سرطي، وتقدمي اأف�سل اخلدمات ملنت�سبي ال�سرطة.

»جمتمع ال�سرطة« زار »النادي« بهدف الإ�ساءة على الدور الكبري واحليوي الذي يقوم به يف املحافظة على ال�سحة 

العامة ورفع اللياقة البدنية لدى منت�سبي ال�سرطة، وهو املتميز Ãوقعه يف قلب مدينة اأبوظبي بحيث يتمكن منت�سبو 

ال�سرطة من الو�سول اإليه ب�سهولة وي�سر، وبا�ستقطابه  لأف�سل املدربني، وبارتياده من قبل 5000 منت�سب �سهريًا.

Êقيق: خالد ال¶نحا–
ت�صوير: مد عل«

ت
Aا

شا
V

اإ

ملنتسبي الشرطة، وتوفير فرصة للمتدربني ليقضوا 
وقتاً ممتعاً وصحياً ومفيداً في الوقت ذاته، فالنادي 
الرياضي يعتبر من أهم عوامل الدعم الصحي ورفع 
والقيادة  الداخلية  وزارة  ملنتسبي  البدنية  اللياقة 
العامة لشرطة أبوظبي، مما يساعدهم على الشعور 

بالصحة والنشاط واحليوية بشكل مستمر.
 

“يõ موؤ�س�سي 

وعن أبرز أهداف النادي الرياضي، أوضح النقيب 
حتقيق  هو  للنادي  الرئيسي  الهدف  أن  احلساني 
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على اهتمامها بتوفير مدربني على مستوى عال من 
اخلبرة في املجال الرياضي بشكل عام.

بلياقة  يتمتع  بأن  يجب  الشرطة  رجل  أن  ورأى 
بشكل  مهماته  تأدية  على  تساعده  عالية  بدنية 
أفضل، حيث إن »العقل السليم في اجلسم السليم«، 
خصوصاً أن الشرطي ميثل واجهة الدولة في املنافذ 
البرية والبحرية واملطارات وفي الطرقات، فإذا كان 
وُملهماً  متحفزاً  وذهنه  سليماً  الشرطي  هذا  جسم 
للدولة  احلضاري  الوجه  بالضرورة  فإنه سيعكس 
بشكل إيجابي ومميز، وهو ما نعمل عليه في النادي.

فريق العمل

وعن فريق العمل في النادي، أشاد املساعد أول 
عبد الناصر عبد الله بفعالية فريق عمل النادي الذي 
يتكون من عدد من الضباط واإلداريني، واملدربني من 

»إدارة االستراتيجية وتطوير األداء« املؤهلني تأهيالً 
وكمال  البدنية  واللياقة  الرياضة  مجاالت  في  عالياً 
الصحية  التغذية  في  خبرتهم  عن  فضالً  األجسام، 

التي تتكامل مع عملية التدريب الرياضية.
التي  اإليجابية  العوامل  أهم  من  أن  وأض��اف: 
إبداعية تراعي معايير  تساعد على تهيئة بيئة عمل 
فريق  مبدأ  وف��ق  النادي  في  عملنا  هي  اجل��ودة، 
خليفة  ف��ارس  العميد  من  بدعم  اجلماعي  العمل 
الفارسي مدير عام احلراسات واملهام اخلاصة في 
شرطة أبوظبي، األمر الذي ينعكس إيجاباً على بيئة 
العمل الرياضي الشرطي، وهذا الفريق يعمل بتفان 

وإخالص كبيرين.

 IOó©àe äGRÉ‚EG

وعن أبرز اإلجنازات التي حققها النادي، أوضح 
املساعد أول عبدالناصر أن النادي يقوم بدور كبير 
في التدريب الرياضي ملنتسبي الشرطة، ويعمل على 
أمراض  من  يعانون  الذين  املرضى  بعض  تأهيل 
من  العديد  وغيرهما، وحقق  الدم  السكري وضغط 
اإلجنازات على مستوى األفراد الذين يتدربون في 
مختلف  في  متقدمة  مراكز  حققوا  والذين  النادي 
البطوالت الرياضية احمللية واإلقليمية والدولية، علماً 
أن في الشرطة مجموعة من الفرق الرياضية كفريق 
القدم وشدَّ احلبل وكمال األجسام، سواء من  كرة 
واملهام  للحراسات  العامة  لإلدارة  التابعة  اإلدارات 
اخلاصة أو التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي أو 
لوزارة الداخلية، ومعظم أفراد هذه الفرق يرتادون 
النادي للتدرب واحملافظة على لياقتهم البدنية، وعلى 
ضوء ذلك ميكن القول إن النادي هو مكمل رئيسي 

للرياضات األخرى.
وأضاف: أن من أبرز إجنازات النادي أنه مزود 

النقيب سعيد محمد احلساني

التميز املؤسسي في كافة مجاالت العمل الرياضي، 
وهو الهدف الذي يتماشى مع أهداف واستراتيجية 
وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، كما 
أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحرص ويوجه 
الرياضية  البطوالت  إلقامة  الشرطة  قيادات  دائماً 
الرياضية  املرافق  جميع  مستوى  على  الداخلية 
والرياضيني  للرياضة  ودعماً  تشجيعاً  الشرطية، 
إلى  نهدف  كما  وأفراد،  ضباط  وصف  ضباط  من 
على  ليحافظوا  الشرطة  ألفراد  رياضية  بيئة  إيجاد 
صحتهم من ناحية ولياقتهم البدنية العالية من ناحية 
ثانية، فضالً عن تخفيف الوزن والترفيه عن النفس 
منتسبي  لكل  رياضي  متنفس  فالنادي  واجلسم، 

الشرطة.

برامè مØيدة 

أجاب  النادي،  بها  يضطلع  التي  املهمات  وعن 
مسؤول  أحمد  عبدالله  الناصر  عبد  أول  املساعد 
النادي الرياضي باإلدارة العامة للحراسات واملهام 
املنوطة  املهمات  أن  أبوظبي  شرطة  في  اخلاصة 
الرئيسية هي خدمة  واملهمة  النادي عديدة،  في  بنا 
العمالء من خالل توفير البرامج الرياضية والصحية 
املفيدة، وحسن استقبال املرتادين وتعريفهم بأقسام 
جانبهم،  إلى  دائم  بشكل  املدربني  وتواجد  النادي، 

وتقدمي خدمة متميزة ذات جودة عالية لهم.
وأضاف: أن »إلدارة االستراتيجية وتطوير األداء« 
في شرطة أبوظبي - فرع »املرافق الرياضية« أثراً 
كبيراً وفعاالً في مختلف مرافق الشرطة، وذلك عبر 
احتياجات  بحسب  وجتهيزها  املرافق  حالة  دراسة 
ومبا  وجودتها  بعددها  أجهزة  من  واإلدارة  املكان 
الشكر  كل  ول��إلدارة  العاملية،  املعايير  مع  يتناسب 

ممارسة الرياضة في »النادي« باستخدام أحدث األجهزة

احل�ساين:

دعم �سحي

ملنت�سبي ال�سرطة
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وكمال  البدنية  للياقة  الرياضية  األجهزة  بأحدث 
مستوى  على  نوعه  من  األول  ويعتبر  األجسام، 
املؤسسات احلكومية وعلى مستوى وزارة الداخلية 
من حيث عدد األجهزة الرياضية املستخدمة والتقنيات 
األجهزة  فكل  العاملية،  املواصفات  بحسب  احلديثة 
املتاحة عاملياً موجودة في النادي، ومنها األجه���زة 
التقني���ة لفحص نسب��ة الدهون في اجلسم وحتديد 
 ،»In Body« ج��هاز  مث�ل:  للجس���م  املثالي  الوزن 
كما أن الصالة الرياضية للنادي مهيأة جيداً من كل 
النواحي: الشاشات التلفزيونية، واملوسيقى، والفوط، 
واملغاسل وغرف االستحمام وغيرها، علماً أن الطاقة 
االستيعابية للصالة الرياضية في النادي تتحمل من 
مرتادي  عدد  أن  كما  الساعة.  في  60-75 شخصاً 
و5000  يومياً  شخصاً   280 ب�حوالي  يقدر  النادي 

شخص شهرياً.
اإللكترونية«  »البطاقة  نظام  أن  إل��ى  وأش��ار 
الرياضية  املرافق  على  يطبق  دخول  نظام  أول  هو 
التابعة »إلدارة االستراتيجية وتطوير األداء«، وهو 
يستخدمها  الصالة  إلى  دخ��ول  بطاقة  عن  عبارة 
املتدرب ليحصل على اخلدمات التي يوفرها النادي 
النادي يستطيعون  املسؤولني عن  أن  كما  بسهولة، 
من خالل هذه البطاقة معرفة كل املعلومات الكاملة 
عن األشخاص الذين دخلوا النادي، وبالتالي معرفة 
استخدموا  الذين  للمتدربني  الشهرية  اإلحصائيات 

الصالة الرياضية للنادي بشكل سريع ومستدام.

–ديات �خط§

النادي،  في  املستقبلية  واخلطط  التحديات  وعن 
قال املساعد أول عبدالناصر عبدالله: إن التميز الذي 
نحن بصدده ال ينفي وجود حتديات، فمن الطبيعي 

عمل  ألي  تنفيذك  خ��الل  التحديات  تصادف  أن 
وظيفي، فقد واجهتنا حتديات في العملية التنظيمية 
للنادي من حيث دخول املرتادين إلى اإلدارة العامة 
للحراسات واملهام اخلاصة، والتي يتواجد النادي في 
يرتادون  أحد مرافقها، فهناك حوالي 280 شخصاً 
النادي يومياً وهذا يحتاج إلى تنسيق وجهود كبيرة 
املرفق  أن  كما  ومرونة،  بسهولة  دخولهم  لضمان 
متخصصني فضالً  مدربني  إلى  ويحتاج  جداً  كبير 
من  إليه  وصل  ال��ذي  املستوى  على  احملافظة  عن 
نظافة وفاعلية، كل هذه األمور تعد حتديات كبيرة، 
ولكننا من خالل التوجيهات والتعليمات والتخطيط 
السليم والعمل اجلاد متكنا من التغلب على كل هذه 

التحديات.
وأضاف: أما بالنسبة إلى اخلطط املستقبلية في 
الفريق  الرياضي فإنه وبناء على توجيهات  النادي 
نائب رئيس  نهيان  آل  زايد  الشيخ سيف بن  سمو 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومبتابعة حثيثة من 
العميد فارس خليفة الفارسي مدير عام »احلراسات 
نسعى  فإننا  أبوظبي،  في شرطة  اخلاصة«  واملهام 
العلوي  الطابق  وفتح  النادي  مساحة  توسعة  إلى 
احلديثة  الرياضية  األجهزة  بأفضل  وجتهيزه  منه 
واملتطورة حتى تكون الطاقة االستيعابية للنادي أكبر، 
املتدربني، ولدينا  أكبر عدد من  إلى  وبالتالي تتسع 
األجسام  كمال  في  رياضية  بطوالت  لتنظيم  خطة 
على مستوى وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة 
أبوظبي بالتنسيق مع »إدارة االستراتيجية وتطوير 

األداء« في شرطة أبوظبي.

Lودة عالية

في  املتدربني  بأحد  الشرطة«  »مجتمع  والتقى 

محمد سهيل النعيمياملساعد أول عبد الناصر عبد الله

منتخب  العب  النعيمي  سهيل  محمد  وهو  النادي، 
العامة  اإلدارة  منتسبي  واحد  للبولينج  اإلم��ارات 
الفرسان،  نشاط  قسم  اخلاصة  واملهام  للحراسات 
من  متكامل  الرياضي  النادي  هذا  »إن  قال:  الذي 
عالية  األندية  أفضل  من  يعد  وهو  النواحي،  جميع 
فيه  يوجد  وال  عموماً،  أبوظبي  إمارة  في  اجلودة 
الرياضية  األجهزة  ناحية  من  س��واء  نقص،  أي 
املتدربني  كل  يعيرون  الذين  املدربني  ناحية  من  أم 
اهتماماً ومتابعة، باإلضافة إلى اإلرشادات الرياضية 
لياقة  إلى  حتتاج  البولينج  رياضة  وألن  والغذائية، 
بدنية عالية، فإنني أتدرب في هذا النادي للمحافظة 
على لياقتي البدنية ألكون على أهبة االستعداد ألية 

بطولة مستقبلية تتطلب مشاركتي.
وذكر محمد سهيل النعيمي أنه شارك في العديد 
وتايالند  ومصر  وقطر  الكويت  في  البطوالت  من 
الدولية  البطوالت  معظم  في  الدولة  ومثَّل  وغيرها، 
املتقدمة  املراكز  من  العديد  على  وحصل  للبولينج، 

واإلجنازات في هذه البطوالت.

عدد من املدربني في النادي
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تدريب  الكتبي ضابط  النقيب سالم علي  أوضح 
بقسم »املعهد املروري« في العني أن املعهد يخرج ما 
يزيد عن 1000 متدّرب سنوياً في جميع التخصصات 
األمنية بشكل عام واملرورية بشكل خاص، وفي عام 
فيها  اشترك  تدريبية  دورة   98 هناك  كانت   2010
نحو 1331 متدرباً، منها 37 دورة في مجال اإلعداد 
والتدريب اشترك فيها 537 متدرباً منهم 26 ضابطاً 
اخلبرة  بيوت  قامت  دورة   61 وهناك  فرداً،  و511 

املعهد املروري يف العني.. 

الكتبي:نîرê 1350 متدرباً �سن�ياً

يعمل املعهد املروري يف مدينة العني التابع للقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي على اإعداد الكفاءات ال�سرطية املرورية 

العمل امليداين يف املجال املروري واملتميز  اإىل  املعهد نقطة النطالق  التي تتعامل مع �سرائح املجتمع كافة، وي�سكل 

بالعلم واملعرفة، خ�سو�سًا يف احلوادç واحلالت الطارئة.

»جمتمع ال�سرطة« يلقي ال�سوء على هذا املعهد املروري الذي تاأ�س�س عام 2004 لي�سبح موؤ�س�سة علمية اأكادميية �سمن 

الهيكل التنظيمي للقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، وعلى دوره يف رفع كفاءة رجال املرور والدوريات، واإعدادهم اإعدادًا 

ل امل�سوؤوليات، وممار�سة عملهم على اأ�س�س تكفل الرتقاء بال�سالمة املرورية على طرق الدولة. qعلميًا جيدًا لتحم

–قيق: نوال �صامل
ت�صوير: مØتاì النعيم«
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و»إدارة  امل��روري  املعهد  مع  بالتنسيق  بإعدادها 
التدريب« التي تقوم بتوفير القاعات التدريبية، وقد 
أوكل للمعهد الدور اإلشرافي على هذه الدورات التي 

شارك فيها نحو 33 ضابطاً و1298 فرداً.
  

خط§ تدريبية 

التدريبية،  اخلطط  مجال  في  »املعهد«  دور  وعن 
في  ُيسهم  املعهد  إن  الكتبي:  سالم  النقيب  أجاب 

وضع خطط السالمة املرورية على مستوى الدولة، 
وفي  التدريبية،  اخلطة  وتنفيذ  إعداد  في  ويشارك 
قسم  مع  بالتعاون  املروية  التوعية  برامج  إع��داد 
العالقات العامة، باإلضافة إلى تدريب أفراد الشرطة 
املستجدين بعد انتهائهم من الدورات التدريبية في 
مدارس الشرطة، بحيث يتم اختيار عدد معنّي منهم، 
إمارة  في  اجلغرافية  املناطق  بحسب  وتوزيعهم 
أبوظبي أو بحسب متطلبات قسم املرور والدوريات 



17سبتمبر 2012

مع  خصوصاً  الطويلة،  املسافات  في  اإلط���ارات 
وازدي��اد  الصيف،  خالل  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع 
حرارة  بسبب  للتآكل  اإلط��ارات  تعرض  إمكانية 
الطرق، وإتباع التعليمات الصحيحة لضمان سالمة 
وقياسه  املستخدم  اإلطار  مالءمة  ومنها:  اإلطارات 
املناسبة  واحلمولة  يتحملها  التي  احلرارة  ودرجة 

وسنة الصنع. 

خرباء �مدربون 

النقيب  أوضح  املعهد،  التدريبي في  الطاقم  وعن 
خبراء  على  يعتمد  املعهد  أن  الكتبي  علي  سالم 
التدريب، بحيث يتم  ومدّربني على كفاءة عالية في 
الدورية  قيادة سيارة  كيفية  على  املنتسبني  تدريب 
الوصول  بهدف  املطلوبة  االستجابة  بحسب سرعة 
دائمة  متابعة  وهناك  أوانه،  في  احلادث  موقع  إلى 
املستجدات  على  وامل��درب��ني  واخل��ب��راء  املعهد  من 
خصوصاً ما يتعلق بالطريق، وهناك حتديث مستمر 
التدريبية، كما يقدم خبراء  العلمية واحلقيبة  للمادة 
مع  التعامل  فن  حول  تدريبية  حصصاً  ومدربون 
األولية،  واإلسعافات  أسابيع،   6 مدتها  الطائرات 
وكيفية استخدام جهاز »التترا«، ودورات تأسيسية 
املركبات  إيقاف  وكيفية  للحوادث  التخطيط  حول 
لنفسه  الشرطي  وتأمني  ال��ش��ارع  حالة  بحسب 

وللشخص املستوقف أو املخالف.
املدربني  هؤالء  بأحد  الشرطة«  »مجتمع  والتقى 
وهو املساعد علي محسن احلربي الذي قال: »نقوم 
بالقانون  بالتعريف  التمهيدية  املرحلة  في  بداية 
والتفريق  وتصنيفاتها،  العقوبات  وقانون  اجلنائي 
إلى  االنتقال  ثم  واملخالفة،  واجلناية  اجلنحة  بني 
البحث  مثل  القانون  عن  الشامل  التعريف  مرحلة 
القانون وكل  وأقسامه وكيفية سن  القانون  ومواد 
املتدربني  من  كبير  جت��اوب  وهناك  به،  يتعلق  ما 
تطوير  إلى  يدفعنا  املتوق�ّع مما  فوق  وإقبال شديد 
هذه الدورات مبا يعود على املنتسبني بالنفع ومواكبة 

مستجدات هذا املجال«.

النقيب سالم الكتبي

واإلدارات واألقسام األخرى، ويتلقى من وقع عليهم 
االختيار التدريب العلمي إلعداده بالشكل األكادميي 

املطلوب.
ال��دورات  جانب  إلى  يقدم  املعهد  أن  وأض��اف: 
وهي  النارية،  للدراجات  دورات  النظرية  التدريبية 
الستخدام  األف���راد  لتأهيل  متخصصة  دورات 
الدراجات النارية ملراقبة السير، ومدة الدورة الواحدة 
من 5 إلى 6 أشهر يتلقى فيها املتدرب تدريبات على 
إلى  يخضع  ثم  واستخدامها،  الدراجة  قيادة  كيفية 
رخصة  على  احلصول  إلى  ليتأهل  مكثفة  تدريبات 

قيادتها.

توعية مر�رية

املرورية،  التوعية  مجال  في  املعهد  دور  وعن 
بإعداد  يقوم  املعهد  أن  إلى  الكتبي  النقيب  أش��ار 
حمالت  وينفذ  املرور،  ألسبوع  التوعوية  النشرات 
في  كما  املناخية  الظروف  بحسب  مكثفة  مرورية 
وذلك  الضباب  تشك�ّل  أو  األمطار  سقوط  حاالت 
للحيلولة من دون وقوع حوادث تؤدي إلى خسائر 
في األرواح أو املمتلكات، ويقوم املعهد بإعداد هذه 
البرامج ونشرها وبث�ّها عبر وسائل اإلعالم املختلفة 
بشكل مسبق، إلى جانب استحداث برامج ونشرات 
تواكب البيئة واملجتمع مثل حمالت حظر استخدام 
أثناء  بيري«  »بالك  ال�  خصوصاً  املتحرك،  الهاتف 
برامج  تقدمي  عبر  الطالب  توعية  وأيضاً  القيادة، 
إرشادية تتالءم ومراحلهم العمرية، وكذلك حمالت 
مع  بالتعاون  املدرسية  احلافالت  لسائقي  خاصة 
هيئة املواصالت، واإلسهام في سن بعض القوانني 

لسالمة الطالب والقيادة اآلمنة.
وأضاف إن املعهد نفذ برنامجاً توعوياً ركز على 
من  استفاد  وقد  التالفة،  اإلطارات  استخدام  أخطار 
البرنامج 500 من موظفي هيئة »الشؤون اإلسالمية 
األنشطة  ضمن  وذل��ك  العني،  ف��رع  واألوق����اف« 
التوعوية التي تنفذها مديرية املرور والدوريات في 
شرطة أبوظبي سنوياً واملتزامنة مع فصل الصيف.

يعرضون حياتهم  أن هناك أشخاصاً  إلى  ولفت 
اإلط��ارات  ش��راء  بسبب  للخطر  اآلخرين  وحياة 
املستعملة واحلمولة الزائدة، والتي تعتبر باإلضافة 
في  خصوصاً  موقوتة  قنبلة  التالفة  اإلط��ارات  إلى 

املنعطفات وفي حالة السرعة الزائدة.
صالحية  م��ن  ال��ت��أك��د  على  السائقني  وح��ث 
انفجار  عن  الناجمة  لألخطار  واالنتباه  اإلطارات، 

اهتمام باجليل اجلديد

سنوياً  العني  في  امل��روري  املعهد  ويشارك 
في العديد من الفعاليات التي ترفع من مستوى 
ومنها  اجلديد،  اجليل  ل��دى  امل���روري  الوعي 

البرنامج الصيفي ألبناء ضباط شرطة العني.
وعن هذه املشاركة، قال النقيب فاضل ناصر 
املعهد:  في  اإلداري  الدعم  فرع  مدير  الساعدي 
»إن شريحة طلبة املدارس تعد من أهم شرائح 
التي تتطلب توعية مستمرة في املجال  املجتمع 
ملا  ونظراً  سالمتهم،  على  حرصاً  امل���روري، 
في  له األطفال من حوادث، خصوصاً  يتعرض 
فترة الصيف. وضمن التعاون بني املعهد ونادي 
البرنامج  في  شاركنا  العني،  شرطة  ضباط 
الثالثة  للسنة  الشرطة  ضباط  ألبناء  الصيفي 
على التوالي. حيث استقبلنا مجموعة من الطلبة 
وقدمنا لهم عرضاً شامالً عن السالمة املرورية 
تضمن برنامجاً توعوياً معداً لتوعية الطلبة عن 
السنة  خالل  اليومية  احلياة  مع  التعامل  كيفية 
إرشادية  صور  مبجموعة  ومرفقاً  الدراسية، 
عن كيفية التعامل مع السيارات وعبور الطريق 
مع  والتعامل  املدرسية  احلافالت  واستخدام 

الزمالء واملعلمني.
وأضاف النقيب الساعدي: اصطحبنا الطالب 
املعهد  ف��روع  داخ��ل  ميدانية  بجولة  الزائرين 
سيارات  من  املستخدمة  اآلليات  على  للتعرف 
ودراجات نارية من قبل رجال املرور في أعمال 
الدورية والتجهيزات التي حتتوي  عليها لتسهيل 
املرور  رج��ال  عن  نبذة   تقدمي  مع  مهماتهم، 
حركة  بتنظيم  واملتعلقة  إليهم  املوكلة  واملهمات 
السير واملرور واإلشراف على املواكب الرسمية 

ومساعدة الناس في حياتهم اليومية.

خالل إحدى الدورات التدريبية في املعهد
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بحث سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
واخلدمات  للموارد  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
في  االرتباط  ضابط  فارنونغ  هولغر  مع  املساندة 
مجال  في  التعاون  الدولة  لدى  األملانية  السفارة 
وجمهورية  الداخلية  وزارة  بني  والتعليم  التدريب 
أملانيا االحتادية، باإلضافة إلى عدد من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك. 
ن��ائب  املرزوقي  ج����اسم  العميد  اللقاء  حضر 
مدير ع����ام املوارد البش���رية في شرطة أبوظبي، 

اخليال  واملق����دم عمر  اجلعي��دي،  عبدالله  والعقيد 
أحمد  واملقدم  البشرية،  للموارد  العامة  اإلدارة  من 
املزروعي م���دير »إدارة التعاون الدولي« في وزارة 

الداخلية. 
من جهة ثانية، قلَّد سعادة اللواء الركن اخلييلي 
»التميز  ميدالية  ال��زي��ودي  أحمد  صالح  النقيب 
للتميز«،  الداخلية  وزير  »سمو  جلائزة  الوظيفي« 
وميدالية »التقدير« حلصوله على درجة »املاجستير« 

في علوم اإلدارة االستراتيجية.

ميدالية  ب��راءات  شهادات  سعادته  سلَّم  كما 
»التقدير« جلائزة »الشيخ خليفة للتميز احلكومي« ل� 
»7« من الضباط وصف الضباط واألفراد واملدنيني 

العاملني في مكتب سعادته.
جتسيداً  ي��أت��ي  ال��ت��ك��رمي  أن  س��ع��ادت��ه  وأك���د 
وتطوير  حتفيز  في  الداخلية  وزارة  الستراتيجية 
القيادة  لتوجيهات  البشرية تنفيذاً  الكوادر  إمكانات 
الشرطية، وإمياناً بأن العنصر البشري يعد من أهم 

عناصر اإلنتاج املؤسسي.

ال�سعفار يلتقي املن�سق املقيم للأمم املتحدة

م �سباطاً متميزين اخلييلي يبحث التعاون مع اأملانيا.. وُيكرِّ

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  التقى   
املقيم  املنسق  اليسار سروع  الداخلية  وكيل وزارة 
»لبرنامج  املقيم  واملمثل  املتحدة«  األمم  »ملنظمة 
األمم املتحدة اإلمنائي« لدى دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وذلك مبناسبة انتهاء فترة عملها في الدولة.

وقد حضر اللقاء الرائد عبدالرحمن اجلويعد من 

»إدارة التعاون الدولي« في وزارة الداخلية.
وتقديرها  شكرها  عن  سروع  اليسار  وعبَّرت 
مكتب  مع  الوثيق  تعاونها  على  الداخلية  ل��وزارة 
األمم املتحدة، وتسهيل مهماته على نحو مكنه من 
القيام بواجباته، كما أشادت مبستوى خدمات وزارة 

الداخلية للمواطنني واملقيمني.

الكبيرة  للجهود  تقديرها  عن  سروع  وأعربت 
التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على مكتسبات 
األمن واألمان، وما تقدمه الوزارة من خدمات مميزة 
وتعاونها  الدولة،  أرض  على  واملقيمني  للمواطنني 
يخدم  مبا  اإلمنائي  املتحدة  األمم  مكتب  مع  البنّاء 

مصلحة الطرفني.
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حتذير من تعاطي عقار »الرتامادول« 

قلَّد سعادة اللواء ناصر الُعوضي املنهالي وكيل 
املساعد لشؤون اجلنسية واإلقامة  الداخلية  وزارة 
واملنافذ 63 ضابطاً من »اجلنسية واإلقامة واملنافذ« 

رتبهم اجلديدة.
مت  الذين  الضباط  املنهالي  اللواء  سعادة  ودعا 
تقليدهم الرتب إلى العمل مبزيد من اجلهد والتفاني 
الشرطي، وحتسني  بالعمل  االرتقاء  في  للمساهمة 
األداء على نحو يؤدي إلى جودة اخلدمات وتطويرها 

للحفاظ على ما حققته الداخلية من منجزات تعزز 
مكتسبات األمن واالستقرار.

ومتنى س���عادته لهم التقدم والنج��اح، والعمل 
مع زمالئه��م من عناص��ر الشرط����ة بروح الفري�ق 
الواحد من أجل خدم���ات فض�لى في مج���ال العمل 

الشرطي.
من جه����ة ثاني��ة، دع��ت اإلدارة العامة لإلقام�ة 
لقانون  املخالفني  أبوظبي  في  األجانب  وش��ؤون 

دخ��ول وإق��ام��ة األج��ان��ب إل��ى اإلس���راع بتعديل 
أوضاعهم في الدولة، وااللتزام باألنظمة والقوانني 

لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.
عام  مدير  الشامسي  سالم  سعيد  العقيد  وحثَّ 
املواطنني  أبوظبي  في  األجانب  وش��ؤون  اإلقامة 
واملقيمني على التعاون مع اجلهات املختصة لإلبالغ 
عن أي مخالف للمساهمة في التخلص من ظاهرة 

املخالفني لقانون اإلقامة.

ناقش »مركز رعاية أحداث املفرق« في شرطة أبوظبي في أمسية رمضانية 
أخطار تناول عقار »الترامادول« في غير استخداماته الطبية املعتمدة، حيث 
يعتبر من مسكنات األلم القوية، والتي ال ميكن احلصول عليها إال مبوجب 

وصفة طبية.
وحتدث املشاركون في املجلس عن تأثيراته السلبية على صحة وسالمة 
اإلنسان، والتي دفعت دوالً كثيرة في العالم إلى تقييد استعماله، وإدراجه 

ضمن املواد املخدرة والتي يخضع استيرادها إلى رقابة مشددة .
وحضر األمسية العميد أحمد نخيرة احملرمي مدير »إدارة حقوق اإلنسان« 
في وزارة الداخلية رئيس اللجنة اخلاصة لتسيير عمل مركز رعاية األحداث، 
»بإدارة حقوق  التنسيق احمللي  الشحي رئيس قسم  العقيد محمد  وأدارها 
اإلنسان«، وحضرها عدد من اجلهات املختصة، وجاءت بهدف نشر الوعي 

حول مخاطر العقار.

تقليد 63 �سابطاً يف »اجلن�سية والإقامة« رتبهم اجلديدة

مبكرمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة، ومبتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
العمرة  الوزارة وعائالتهم مناسك  أدى »412« من منتسبي  الداخلية،  الوزراء وزير  مجلس 

خالل شهر رمضان الكرمي.
وكان في استقبال البعثة سعادة اللواء جزاء العمري مدير شرطة منطقة مكة املكرمة.

وقال العميد حمد عديل الشامسي رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة في وزارة الداخلية: 
الداخلية، ومتكينهم  وزارة  يوليه سموهما مبنتسبي  الذي  االهتمام  املكرمة جتّسد  »هذه  إن 
وعائالتهم من أداء مناسك العمرة في شهر رمضان الكرمي تعميقاً للمعاني اإلميانية والروحية 
وقيم الدين اإلسالمي احلنيف، واملكرمة تعد منوذجاً متفرداً في اهتمام القيادة بفئات وشرائح 

املجتمع كافة، ولها أثر بالغ في نفوسهم وفي دفعهم إلى مزيد من العمل والتميز«.
وثمَّن املشاركون في رحلة العمرة مكرمة سمو ولي عهد أبوظبي بتخصيص طائرة خاصة 
البادرة  هذه  أن  مؤكدين  وعائالتهم،  الداخلية  وزارة  ملنتسبي  رمضان  عمرة  مناسك  ألداء 
الكرمية ليست بغريبة على سموه، حيث ظلت أياديه ممدودة دوماً بالعطاء واخلير ملنتسبي 

وزارة الداخلية.

412 من منت�سبي »الداخلية« وعائلتهم ي�ؤدون العمرة
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لإلدارة  التابعة  اإلدارات  ومنتسبو  مديرو  بادر 
العامة لشرطة  القيادة  البشرية في  للموارد  العامة 
أبوظبي إلى تكرمي سعادة اللواء محمد بن العوضي 
املنهالي مدير عام املوارد البشرية في القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي مبناسبة مرور 8 سنوات على توليه 
مهامه، وذلك تقديراً لإلجنازات املميزة على الصعد 
اإلدارة  حققتها  التي  والدولية  والعربية  احمللية 
العامة للموارد البشرية في شرطة أبوظبي ومختلف 

اإلدارات التابعة لها خالل هذه السنوات الثماني.
لشرطة  العامة  القيادة  مقر  في  االحتفال  وأقيم 
املرزوقي  محمد  جاسم  العميد  بحضور  أبوظبي 
نائب مدير عام املوارد البشرية في شرطة أبوظبي، 
اإلدارات  ومنتسبي  وضباط  مديري  من  وع��دد 

التابعة للموارد البشرية.
االحتفال  خالل  املنهالي  اللواء  سعادة  وتسلَّم 
شهادة شكر وتقدير تتضمن الرقم »8« في داللة 

على 8 سنوات من التميز واجلودة واإلجنازات.
ومنتسبي  مديري  املنهالي  اللواء  وشكر سعادة 
اإلدارات التابعة للموارد البشرية على هذه املبادرة 
الطيبة، وأكد سعادته أن اإلجنازات احمللية والعربية 
للموارد  العامة  اإلدارة  حققتها  التي  والدولية 
كانت  أبوظبي،  العامة لشرطة  القيادة  في  البشرية 
سيدي  ومتابعة  ودع��م  لتوجيهات  مباركة  ثمرة 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
ونتيجة  الداخلية،  وزي��ر  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
الضباط  املشكورة جلميع الضباط وصف  للجهود 
البشرية،  امل��وارد  في  العاملني  واملدنيني  واألف��راد 
أهداف  لتحقيق  العمل  مواصلة  إلى  سعادته  داعياً 

تنفيذ  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  االستراتيجية 
من  البشرية  للموارد  األمثل  االستخدام  أولوية 
خالل تطبيق أفضل املمارسات العاملية، وذلك خدمة 

ملسيرة األمن واألمان في الدولة.
بن  محمد  اللواء  سعادة  أكد  ثانية،  جهة  من 
الشرطية  العمليات  عام  مدير  املنهالي  الُعوضي 
توعية  في  األسرة  دور  أهمية  أبوظبي  في شرطة 
اإليجابية في نفوسهم،  السلوكيات  األبناء، وغرس 
األلعاب  عن  بديلة  ألعاب  ممارسة  إلى  وتوجيههم 
برامج  من  االستفادة  على  اآلب��اء  حاثاً  النارية، 
التوعية للتعرف إلى أخطار األلعاب النارية، وداعياً 

والسلوكيات  املمارسات  عن  االبتعاد  إلى  األف��راد 
السلبية التي تؤدي إلى أضرار مادية وتلوث بيئي، 
فضالً عن اندالع حرائق تهدد سالمة أفراد املجتمع 

وممتلكاتهم وتلحق األذى باآلخرين.
»إدارة  مدير  بداه  العميد محمد صالح  دعا  كما 
إلى  الداخلية  وزارة  في  باإلنابة  العامة«،  العالقات 
قبل  من  النارية، خصوصاً  األلعاب  استخدام  عدم 
األطفال واملراهقني. وحّث األسر على توعية أبنائهم 
عن  باالبتعاد  وتوجيههم  النارية،  األلعاب  بأخطار 
استخدامها وعدم تداولها بينهم، ومتابعتهم وردعهم 

عن استخدام هذه األلعاب ومحاسبتهم.

بدران: نحر�ص على ن�سر الثقافة الأمنية والقان�نية

تكرمي املنهايل ملرور 8 �سن�ات على ت�ليه مهامه

واإلع��الم  الفنية  ال��ش��ؤون  »إدارة  شاركت 
في  القانون«  احترام  »ثقافة  ومكتب  األمني« 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة  األمانة 
الوزراء وزير الداخلية  ومديرية املرور والدوريات 
في  استراتيجي  كشريك  أبوظبي  شرطة  في 
»التنمية  دائرة  نظمتها  التي  الرمضانية«  »البرزة 
جهات  مبشاركة  أبوظبي«،  ف��ي  االقتصادية 
موضوعات  وناقشت  عدة،  وخاصة  حكومية 

قانونية وأمنية ذات طابع اجتماعي.
وأشاد سعادة اللواء خليل داوود بدران مدير 
بفكرة  أبوظبي  في شرطة  واخلدمات  املالية  عام 
تأتي  والتي  الرمضانية«،  »البرزة  في  املشاركة 
انطالقاً من حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
أفراد  بني  والقانونية  األمنية  الثقافة  نشر  على 
القانون  احترام  ثقافة  مفهوم  وترسيخ  املجتمع، 
في  املجتمع  أفراد  مع  االلتقاء  خالل  من  لديهم، 
قانونية  ملناقشة موضوعات  الرمضانية  املجالس 
وأمنية ذات طابع اجتماعي تشكل أهمية في زيادة 

الوعي القانوني لدى األفراد.

أيضاً  تأتي  املشاركة  هذه   »إن  سعادته:  وقال 
لشرطة  العامة  القيادة  الستراتيجية  جتسيداً 
أبوظبي في التواصل مع الشركاء، ومواكبة احلدث، 
واملشاركة في مختلف الفعاليات واألنشطة املجتمعية، 
وذلك بالتعاون مع املؤسسات احلكومية واملجتمعية 
كافة لنشر الثقافة األمنية وترسيخ الوعي األمني، 

وتشجيع التعاون مع مختلف اجلهات«.
ومن  أبوظبي  شرطة  أن  سعادته:  وأض��اف 
خالل مشاركتها في »البرزة الرمضانية«، وغيرها 
بدورها  تسهم  املختلفة،  الرمضانية  النشاطات  من 
اجلمهور  وتعريف  املجتمع،  توعية  في  األمني 
الرأي  إبداء  عبر  الشرطة   مع  التعاون  في  بدوره 
وتسهيلها  لتطويرها  اخلدمات  بشأن  واملقترحات 
ملبدأ روح  لتكون في متناول اجلميع، وذلك تأكيداً 
التعاون والتالحم بني اجلمهور وأفراد الشرطة مبا 

يعزز أمن واستقرار املجتمع.
»دائرة  إلى  الشكر  بدران  اللواء  سعادة  ووّجه 
هذه  تنظيم  على  أبوظبي«  في  االقتصادية  التنمية 
جسور  ملد  للمشاركني  الفرصة  وإتاحة  الفعالية، 

التواصل مع اجلهات احلكومية واخلاصة في هذا 
امللتقى احلواري الذي طرح قضايا متس مختلف 
وبلورة  معاجلتها  على  للعمل  املجتمع  شرائح 

احللول املناسبة لها.    
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قلَّد سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام 
العمليات املركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لإلدارة  التابعة  اإلدارات  مختلف  من  ضابطاً   »28«

العامة للعمليات املركزية رتبهم اجلديدة. 
وحثَّ سعادة اللواء الريسي الضباط املترقني على 
بذل مزيد من اجلهود ملواصلة مسيرة اإلجناز والتميز 
في شرطة أبوظبي على نحو يسهم في احلفاظ على 

ما مت حتقيقه في مجاالت العمل الشرطي.
وعبَّر سعادته عن خالص التهاني للضباط املترقني، 
متمنياً سعادتهم لهم التوفيق ومزيداً من اإلبداع في 

عملهم خلدمة املجتمع.

د �سباطاً  الري�سي يقلِّ

رتبهم اجلديدة 

كّرمت إدارات عامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
عدداً من املنتسبني الفائزين واملشاركني بجائزة »سمو 

وزير الداخلية للتميز«، مرحلة املدير العام.
فقد كّرمت اإلدارة العامة لشؤون القيادة في شرطة 
أبوظبي التابعة لألمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 21 منتسباً من الفائزين 

واملشاركني في اجلائزة.
وحّث العميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون 
الذات  الفائزين على تطوير  أبوظبي  القيادة في شرطة 
وآليات العمل، الفتاً إلى أن اجلائزة في السنوات املقبلة 
ستشهد منافسة قوية، وذلك ليتعرف اجلميع إلى آليات 
املنافسة التي ارتفع سقفها إلى أعلى الدرجات في ظل 

وجود فرص لتحسني أدوات وآليات األداء الوظيفي. 
أول  املالزم  باجلائزة، حصل  الفائزين  وعلى صعيد 
»أفضل  اإلذاعة على جائزة  الدرعي مدير فرع  حمدان 
اإلداري  وحصلت  التخصصي«،  املجال  في  ضابط 
»أفضل  جائزة  على  باصليب  سالم  هدى  الرئيسي 
موظف في املجال اإلداري«، وكالهما من اإلعالم األمني.

العامري  بوظفيرة  سيف  الدكتور  العميد  كرَّم  كما 
مدير عام شؤون األمن واملنافذ في شرطة أبوظبي 13 

منتسباً من الفائزين باجلائزة. 
وأكد العميد الدكتور العامري حرص القيادة الشرطية 
أنظمته  في  التفوق  من  الشرطي  القطاع  متكني  على 
التطويرية  املبادرات  إلطالق  العاملني  وحتفيز  وأدائه، 
لدى  املؤسسي  والتميز  اإلب��داع  ثقافة  من  تعزز  التي 

املنتسبني كافة. 
واملهام  للحراسات  العامة  اإلدارة  كّرمت  وكذلك 
على  منتسباً، حصلوا   18 أبوظبي  في شرطة  اخلاصة 
مدير  الفارسي  خليفة  فارس  العميد  واعتبر  اجلائزة. 
عام احلراسات واملهام اخلاصة حصول هؤالء املنتسبني 
على اجلائزة منجزاً يعكس متيزهم في األداء على نحو 
بكفاءتهم  اإلنتاجية، مشيداً  يسهم في تطوير وحتسني 

العالية وجهودهم في العمل.

تكرمي منت�سبني متميزين يف �سرطة اأب�ظبي
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زار وفد من فرع »الشرطة املجتمعية« في مركز 
محمد  جمعة  النقيب  برئاسة  خليفة  مدينة  شرطة 
البادي املجلس الرمضاني الذي أقامه الرائد محمد 

حسن احلوسني مدير شؤون العمليات في املركز.
احلوسني،  الرائد  من  كل  املجلس  في  وحتدث 
والنقيب البادي، والرائد الدكتور خالد محمد الشني، 
الفخري  راشد  الدكتور  والرائد  املزروعي،  وهادف 

عن أهمية ودور الشرطة املجتمعية.
في  املجتمعية«  الشرطة  »إدارة  نظمت  كما 
شرطة أبوظبي  دورة تعريفية لتنمية مهارات أبناء 
املتقاعدين خالل اإلجازة الصيفية، وهي تعد األولى 

على مستوى شرطة أبوظبي، وأعدها »فرع شؤون 
املتقاعدين« في اإلدارة.

وأوضحت املالزم أول شيخة حميد الزعابي من 
سنوياً  تعد  اإلدارة  أن  املتقاعدين«  »شؤون  فرع 
برنامجاً مجتمعياً ألبناء املتقاعدين بهدف استغالل 
أوقات فراغ األبناء خالل اإلجازة الصيفية مبا يعود 
عليهم بالنفع، مشيرة إلى أن البرنامج قدم معلومات 
الشرطي  العمل  طبيعة  حول  للمشاركني  تعريفية 
في  املجتمعية  الشرطة  ودور  ومهمات  عام  بشكل 
تعزيز التواصل مع أفراد املجتمع مبا يحفظ أمنهم 

وسالمتهم.

تعريف بدور ال�سرطة املجتمعية

قام وفد من »إدارة جناح اجلو« - قسم الشارقة 
- فرع الصيانة بزيارة إلى »هيئة الطرق واملواصالت 
القطارات«،  وصيانة  »تشغيل  إدارت��ي   - دبي«  في 
في  الفنية  املمارسات  أفضل  على  لإلطالع  وذل��ك 
تشغيل وصيانة القطارات، وأهم املمارسات في صحة 

وسالمة العاملني واملتعاملني.
ضم الوفد كالً من: النقيب فني إسماعيل إبراهيم 
البلوشي رئيس الوفد، واملالزم أول فني محمد أمني 
احلوسني،  درويش  حسن  فني  واملالزم  الزرعوني، 

واملالزم فني سالم سعيد احملرزي، واملساعد أول فني 
علي عبدالله النقبي، واملساعد فني عبدالله بن سيفان.
في  جاءت  الزيارة  أن  البلوشي  النقيب  وأوضح 
ضوء إستراتيجية فرع الصيانة في نقل أهم املعارف 
املؤسسات  في  املمارسات  أفضل  على  واإلط��الع 
احلكومية واخلاصة ونقلها إلى فرع الصيانة، مشيراً 
تتبع  دبي«  في  واملواصالت  الطرق  »هيئة  أن  إلى 
أفضل املمارسات في التشغيل والصيانة واملمارسات 

الصحية والسالمة املهنية.

»جناح اجل�« يزور »هيئة الطرق يف دبي«

دورة تدريبية

يف »اإ�سالحية العني«

واإلصالحية  العقابية  املؤسسة  قسم  احتفل 
لورشة  الثانية  بتخريج الدورة  العني  ف��ي 
شارك  والتي   ،»2012 السيارات  »ميكانيكا 
برنامج  ضمن  املؤسسة  ن��زالء  من  عدد  فيها 
جمعة  »مؤسسة  تنفذه  ال��ذي  النزالء  تأهيل 
العقابية  املؤسسة  »إدارة  مع  بالتعاون  املاجد« 

واإلصالحية« في شرطة أبوظبي.
وثمَّن النقيب حمد سيف الشامسي مدير فرع 
العقابية  املؤسسة  قسم  في  والتدريب  التأهيل 
وتعاونهم  الشركاء  جهود  بالعني  واإلصالحية 

وتفهمهم للمتطلبات التأهيلية واإلصالحية.

»999« ت�سارك 

يف فعاليات رم�سانية

شاركت مجلة »999« في فعاليات رمضانية 
بأبوظبي، حيث شاركت في رعاية خيمتني أقيمتا 
في فندقي »وان تو وان« و»رويال ميريديان«، 
وجرى توزيع أعداد مجانية من املجلة بنسختيها 
»مجتمع  ملحق  وم��ن  واالجنليزية  العربية 
واملالحق   ،»999« أطفال  ومجلة  الشرطة«، 
الوطنية والتوعوية األخرى التي تصدرها املجلة.
املجلة  تواصل  بهدف  املشاركة  هذه  وجاءت 
مع قرائها ونشر رسائل التوعية بني رواد هذه 

اخليم خالل شهر رمضان املبارك.

»دعم القرار«

يزور مركز »الإح�ساء«

القرار«  اتخاذ  دعم  »مركز  من  وفد  تعرف 
الدكتور  الرائد  برئاسة  أبوظبي  شرطة  في 
عبدالله محمد الكعبي مدير املركز على  أفضل 
املمارسات مبركز اإلحصاء في أبوظبي، وطبيعة 
قواعد البيانات اإلحصائية التي يعمل املركز على 
إنشائها على مستوى إمارة أبوظبي، باإلضافة 
م  املركز، ونظَّ التقني املستخدم في  إلى اجلانب 
املعلومات اجلغرافية وكيفية مساهمتها في دعم 
اتخاذ القرار، وتعزيز التعاون املشترك وتطويره 

على نحو يخدم الطرفني.
الزيارة  أن  الكعبي  الدكتور  الرائد  وأوضح 
تعزيز  في  املركز  استراتيجية  ضمن  تندرج 
الدولة  مؤسسات  مع  املشترك  التعاون  أسس 

خلدمة املجتمع.
املعهد  مدير  الهرمودي  عبدالله  محمد  وأكد 
أهمية  التدريبي اإلحصائي في مركز اإلحصاء 
لشرطة  العامة  والقيادة  املركز  بني  العالقة 

أبوظبي.
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بن  بن محمد  الشيخ سلطان  رعاية سمو  حتت 
الشارقة،  ونائب حاكم  ولي عهد  القاسمي  سلطان 
الشارقة  »مصرف  خيمة  فعاليات  ضمن  اقيمت 
بعنوان  مجتمعية  رمضانية  أمسية  اإلسالمي« 
املوضوعات  على  رّكزت  الشرطة«،  مع  »بصراحة 
التوعية  وقضايا  بالشرطة  اخل��اص  الشأن  ذات 

املجتمعية.
حضر األمسية سعادة اللواء حميد محمد الهديدي 
الرئيس  الشارقة، ومحمد عبدالله  قائد عام شرطة 
وكبار  اإلسالمي«،  »الشارقة  ملصرف  التنفيذي 
املسؤولني  الشارقة، وعدد من  الضباط في شرطة 
في املصرف، والعديد من الشخصيات االجتماعية، 

وجمع من املواطنني.
وأكد سعادة اللواء الهديدي سعي القيادة العامة 
لشرطة الشارقة إلى تطبيق مبدأ ومفهوم »الشرطة 
املجتمعية«، وحرصها على تعزيز التواصل مع أفراد 
وأنشطة  فعاليات  تنظيم  خالل  من  كافة  املجتمع 
أه��داف  حتقيق  إل��ى  مجملها  في  تهدف  متنوعة 

لدى  خاصة  أمني  حس  وإيجاد  وتوعوية،  تربوية 
في  إشراكهم  خالل  من  والناشئني  الشباب  فئتي 
مباشرة  رسالتها  لتكون  والفعاليات  األنشطة  هذه 

قنوات  توسيع  على  حرصها  جانب  إلى  وفاعلة، 
االتصال بينها وبني املجتمع من خالل كافة أنواع 

وسائل االتصال.

الهديدي: ن�سعى لتطبيق مفه�م ال�سرطة املجتمعية

�ساحي خلفان ي�سارك يف جمل�ص »ثقافة القان�ن« بدبي

نظمه  الذي  القانوني  الرمضاني  املجلس  ناقش 
العامة  األمانة  في  القانون«  احترام  »ثقافة  مكتب 
وزير  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب 
الداخلية عدداً من املوضوعات ذات الصلة مبفهوم 

احلريات العامة واخلاصة. 
معالي  دبي،  في  ُعقد  الذي  املجلس  في  وشارك 
الفريق ضاحي خلفان متيم قائد عام شرطة دبي، 
ومن  االحتادي،  الوطني  املجلس  أعضاء  من  وعدد 
العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 

الله«.
وأوضح املقدم الدكتور صالح عبيد الغول مدير 
مكتب »ثقافة احترام القانون« أن املكتب يسعى من 
إلى  الرمضانية  واملجالس  الندوات  هذه  عقد  خالل 
نشر الوعي القانوني بني مختلف شرائح املجتمع. 

وحتدث الشيخ الدكتور القصبي محمود، عميد كلية 
اللغة العربية بجامعة األزهر، وعضو مجمع البحوث 

اإلسالمية مبصر، عن مفهوم احلرية في اإلسالم. 
كلية  عميد  إبراهيم  زكي  بكر  الدكتور  وأش��ار 
أصول الدين بجامعة األزهر إلى أن الفرد في بيته 
في  أسرته  عليها  تقوم  التي  بالسلوكيات  يتأثر 

مختلف املجاالت.
محكمة  وكيل  املريخي  إبراهيم  الدكتور  وقال 
املقصود  »إن  البحرين:  في  العليا  االستئناف 
باالنحراف هو امليل والعدول عن احلق، وهو حالة 

من التصرفات السيئة«.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن املنحرفني 
الواقع  وإظهار  احلقائق  تشويه  يحاولون  فكرياً 
بصورة مخالفة عن احلقيقة، ويرون أنهم يحملون 

احلقيقة وحدهم وأن مخالفيهم دائماً على باطل.

ودعا معاليه اجلمهور إلى أن يحّكموا عقولهم في 
ما يقرأون ويسمعون من أفكار، مشيراً معاليه إلى 
عليها  املجتمع  في  املؤسسات  من  العديد  هناك  أن 
علمية  بطريقة  السلبية  األفكار  هذه  ملثل  التصدي 

ووفق منهجية واضحة. 
املجلس  عضو  الرحومي  حمد  سعادة  وحتدث 
الوطني  املجلس  دور  ع��ن  االحت���ادي،  الوطني 
الرقابي والتشريعي بالتعاون مع السلطة التنفيذية 

والقضائية.
عضو  البحر  منى  الدكتورة  سعادة  وتناولت 
املجلس الوطني االحتادي أسباب االنحراف الفكري، 
وأرجعتها لعدة عوامل من بينها الدالل الزائد للطفل 

في محيط أسرته.
وتطرق الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز 

ضرورة  إلى  دبي  شرطة  في  القرار  اتخاذ  دعم 
وضع اخلطط واآلليات للتصدي لالنحراف الفكري. 
وأش��اد سعيد ح��ارب رئيس احت��اد »اإلم��ارات 
الدولة  أبناء  به  يحظى  مبا  البحرية«  للرياضات 
الدولة من إجنازات في  امتيازات، ومبا حققته  من 

املجاالت كافة، 
»جمعية  رئيس  الشامسي  سعيد  زايد  وتناول 
القضايا  من  عدداً  والقانونيني«  للمحامني  اإلمارات 

والتشريعات والعقوبات وفق القانون.
ودعا سهيل البستكي اإلعالم إلى مواصلة دوره 

الهادف في مواجهة األفكار املنحرفة.
وقّدمت خبيرة لغة اإلشارة فاطمة املناعي ترجمة 
حية ملا دار باملجلس بلغة اإلشارة للجمهور من ذوي 

االحتياجات اخلاصة من فئة الصم والبكم..
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تقليد �سباط رتبهم اجلديدة يف �سرطتي »عجمان والفجرية«

قائد عام شرطة  عبدالله علوان  العميد علي  قلَّد 
على  بناًء  ضابطاً   »25« ل�  اجلديدة  الرتب  عجمان 

القرار الوزاري رقم )398( لسنة 2012.
إلى  نقيب  3 ضباط من رتبة  الترقيات  وشملت 
إلى  أول  مالزم  رتبة  من  و12 ضابطاً  رائد،  رتبة 
رتبة نقيب، و10 ضباط من رتبة مالزم إلى رتبة 

مالزم أول.
على  العميد علوان الضباط املترقني، مثنياً  وهنأ 

جهودهم في أداء الواجب، ومؤكداً أن هذه الترقية 
تأتي امتداداً الهتمام قيادتنا العليا بأبنائها، وداعياً 
والتفاني  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  بذل  إلى  إياهم 

للرقي بالعمل الشرطي.
الكعبي  غامن  بن  أحمد  محمد  العميد  قلّد  كما 
لعدد من  الرتب اجلديدة  الفجيرة  قائد عام شرطة 

الضباط العاملني في القيادة.
وشمل التقليد عدداً من الضباط من رتبة نقيب 

نقيب، ومن مالزم  إلى  أول  رائد، ومن مالزم  إلى 
إلى مالزم أول.

وهنأ العميد الكعبي الضباط املقلدين، وحثهم على 
املثابرة واالجتهاد، ومتنى لهم التوفيق.

عبدالله  خالد  ال��رائ��د  التقليد  مراسم  حضر 
الظنحاني مدير مكتب القائد العام، والرائد الدكتور 
والعالقات  اإلع��الم  قسم  رئيس  احلساني  سعيد 

العامة باإلنابة في شرطة الفجيرة.

حملة »ممتلكاتنا..م�س�ؤوليتنا« يف �سرطة اأم القي�ين 

قامت القيادة العامة لشرطة أم القيوين ممثلة بقسم الشرطة املجتمعية وفرع 
املجتمعية  الشرطة  »إدارة  مع  بالتعاون  املدينة  مركز  في  املجتمعية  الشرطة 
املجتمع  أفراد  لتوعية  وذلك  »ممتلكاتنا مسؤوليتنا«،  بتنفيذ حملة  االحتادية« 
أخذ  من  التأكد  دون  من  بهم  اخلاصة  املمتلكات  من  أي  ترك  عدم  بضرورة 

احليطة واحلذر وإبالغ اجلهات األمنية في حاالت الضرورة.
ودعا العميد الشيخ راشد بن أحمد املعال القائد العام لشرطة أم القيوين إلى 

تقدمي كافة أنواع الدعم املناسب إلجناح هذه احلملة، والوصول إلى األهداف 
املرجوة التي من شأنها تعزيز التدابير الوقائية للمحافظة على املمتلكات العامة 

واخلاصة.
وأكد العقيد محمد إبراهيم البيرق املدير العام للعمليات الشرطية في شرطة 
أم القيوين ضرورة االهتمام مبثل هذه احلمالت التي تهدف إلى إشراك أفراد 

املجتمع كافة في العمل مع جهاز الشرطة.

القا�سمي يرتاأ�ص اجتماع جلنة القيادة العليا يف �سرطة راأ�ص اخليمة 
عام  قائد  القاسمي  صقر  بن  طالب  الشيخ  اللواء  ترأس 
في شرطة  العليا  القيادة  اجتماع جلنة  اخليمة  رأس  شرطة 
ومديري  العامني  املديرين  بحضور  وذل��ك  اخليمة،  رأس 

اإلدارات.
ومتت خالل االجتماع مناقشة توصيات االجتماع السابق 
واالطالع على ما مت إجنازه وتنفيذه منها بحسب اختصاص 
كل إدارة، ومناقشة األمور املدرجة على جدول األعمال من 
قبل بعض اإلدارات ووضع التوصيات الالزمة لها لتنفيذها 
بأسرع وقت ممكن بهدف االرتقاء بالعمل الشرطي والوصول 

إلى حتقيق أكبر درجات اجلودة.
من  ع��دد  إل��ى  اخليمة  رأس  شرطة  ع��ام  قائد  واستمع 
اجلهود  تعزيز  في  اإلسهام  شأنها  من  التي  املقترحات 
واألهداف التطويرية ملهمات اللجنة، مشيداً باجلهود املبذولة 
الداخلية  ل��وزارة  العامة  اإلستراتيجية  حتقيق  سبيل  في 
واإلستراتيجية اخلاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس اخليمة.
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التحفيز والتكرمي حق مكفول لكل 

املبدعني يف القيادة العامة ل�سرطة 

جائزة  كــانــت  هنا  ــن  وم اأبــوظــبــي، 

ق�سم  اأطلقها  التي  املثايل«  »املوظف 

تقييم  »اإدارة  يف  الوظيفي  احلفز 

لـــالإدارة  التابعة  العاملني«  اأداء 

العامة للموارد الب�سرية يف �سرطة 

اأبوظبي.

»جمتمع ال�سرطة« يلقي ال�سوء على 

اجلائزة  بهذه  الفائزين  من  عــدد 

لزمالئهم  وت�سجيعًا  لهم،  تهنئة 

ليقتدوا بهم يف الإبداع والتميز.

لقاوؤنا يف هذا العدد مع زكريا �سامل 

مدير  �سعادة  مكتب  مــن  الها�سمي 

�سرطة  يف  املركزية  العمليات  عام 

�سعادة  ــه  م ــرَّ ك والــــذي  ــي،  ــب ــوظ اأب

مدير  الري�سي  نا�سر  اأحمد  اللواء 

�سرطة  يف  املركزية  العمليات  عام 

»املوظف  جائزة  ومنحه  اأبوظبي، 

املثايل«.

فاز بجائزة »امل�ظف املثايل«

الها�سمي: ثمرة للجهد والعمل الدوؤوب

وقال زكريا سالم الهاشمي: »إنه من املؤكد أن 
كلمة فوز أينما الحت وفي أي مجال لها شعور ال 
يكاد يوصف، وبحصولي على جائزة املوظف املثالي 
ذقت حالوة طعم ثمرة اجلهد والعمل الدؤوب علماً 
أن الصدقية في العمل واجب ديني ووطني محتم 
ما  أضعاف  وطننا  من  باملقابل  نلقى  ونحن  علينا، 
نعطي، إال إن للتكرمي والتقدير شعوراً خاصاً يجعلنا 
ننظر لألفق بنظرة أمل مفعمة بنشاط مرحلة عطاء 

مقبلة«.
للفريق  القيادي  بالنهج  الهاشمي  زكريا  وأشاد 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية على جميع األصعدة، 
والتحفيز،  اجلهود  وتثمني  التقدير  ضمنها  ومن 
األمر الذي يعد التربة اخلصبة التي نبتت وأورقت 
منتسبي  وعطاءات  جهود  عليها  وأثمرت  وتفرعت 
وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، شاكراً سموه على 

دعم جائزة »املوظف املثالي« والفائزين بها. 
وأضاف انه بلسان احلال قبل املقال نظمت هذه 

األبيات:
مخل����د في األف����ق قاي�د
وك����م جيٍل عل����ى نهجك
ضمير الناس يش����هد لك
ونبض القل����ب لو ينطق

وخيرك على البشر عايد
بن����ى مس����تقبله الواع�د
وهذا الصرح لك ش����اهد
زاي���د بن  لردد س����يف 

وعن العمل اإلبداعي الذي قام به واستحق عليه 
الهاشمي:  أجاب  املثالي«،  »املوظف  بجائزة  الفوز 
حصلت على اجلائزة من خالل العمل اإلداري ضمن 
مكتب مدير إدارة العمليات في شرطة أبوظبي، حيث 
ونحرص  الوظيفة،  وواجبات  مبهمات  نلتزم  كنا 
على تنظيم وتوثيق اإلجراءات، مما دفع مسؤولي 
املباشر النقيب عيسى عبدالله املرزوقي لرفع اسمي 
ضمن مستحقي اجلائزة، كما قام املقدم عبدالله علي 

العمليات  عام  مدير  سعادة  مكتب  مدير  القاضي 
مكتب  ملرتب  بضمي  أبوظبي  شرطة  في  املركزية 

سعادة املدير العام.
ورأى أن الكل يعي صعوبة حتقيق األهداف ونيل 
فوز ما، ولكن األصعب االستمرارية على املستوى 
املتميزة  املستويات  على  احملافظة  تعد  لذا  نفسه، 
التحدي احلقيقي، وال تعد هذه اجلوائز إال محطات 
»املوظف  وجائزة  املسير،  ملواصلة  الهمم  لشحذ 

املثالي« ليست غاية وإمنا بداية.
على  ليست  كانت  أينما  اجلائزة  أن  وأض��اف: 
مستوى العمل فقط، ولكنها على أفق احلياة فرصة 
لن تعوض، وأينما الح طيفها هناك مجال لكي ندلو 
حلياة  العبور  بوابة  لعلها  يدري؟!  ومن  بدلونا، 

أفضل.
وقال: »أعمل حالياً ضمن موظفي فرع الشؤون 
عام  مدير  سعادة  مبكتب  والقانونية  اإلداري���ة 
العمليات املركزية في شرطة أبوظبي، والكل يعرف 
الوصف الوظيفي للشؤون اإلدارية التي تعد الرحى 
التي تدور حولها معظم اإلجراءات واملخاطبات وما 

يترتب عليها من توثيق وتنسيق ومتابعات«.
املرافق  جميع  في  املثالي«  »املوظف  أن  واعتبر 
من  املعتمدة  للوائح  وفقاً  وظيفته  بأداء  امللتزم  هو 
واملظهر،  التعليمات  وتنفيذ  واإلجراء،  الوقت،  حيث 

والتعاون مع الزمالء.
زمالء  أدع��و  بالقول:  الهاشمي  زكريا  وختم 
إلى  الدولة  مرافق  جميع  في  مواطن  وكل  العمل 
النفس قبل كل شيء،  العمل بضمير وصدقية مع 
واجبنا  لنؤدي  مسؤول  وجود  دائماً  يتوجب  فال 
والتزاماتنا الوظيفية ونحافظ على ممتلكات الدولة، 
مثلما  اإلم��ارات  لدولة  شرفاً  نكون  أن  علينا  بل 

نتشرف ونفتخر بها.

اللواء الريسي يسلِّم الهاشمي جائزة »املوظف املثالي«
زكريا سالم الهاشمي
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»اخلدمات الطبية« يف �سرطة اأب�ظبي

م�سارcة فاعلة يف »امل�ست�سفى الإماراتي املتنقل« 

الدكتور طارق عبدالله اجلنيبي مدير  الرائد  أكد 
الطبية«،  »اخلدمات  بإدارة  الصحي  التثقيف  فرع 
في شرطة أبوظبي أن رؤية فريق العمل الطبي في 
»املستشفى اإلماراتي اإلنساني العاملي املتنقل« هي 
امليداني،  املستشفى  نظام  في  اجلودة  ثقافة  نشر 
وتأهيل أفراده للوصول إلى أعلى درجة اجلاهزية 

لتقدمي أفضل اخلدمات الصحية.

خدمات Uسحية 

وعن اخلدمات التي قدمها »املستشفى« في زيارته 
قام  التي  النشاطات  أن  أوضح  مصر،  إلى  األخيرة 
وأهمها  متنوعة،  كانت  مصر  في  »املستشفى«  بها 
واجلراحية  والعالجية  التشخيصية  اخلدمات  تقدمي 
مختلف  ف��ي  املعوزين  امل��رض��ى  لكل  والوقائية 
احملافظات املصرية، بحيث ضم املستشفى 10 أسرة 
عند احلاجة، ووحدات  إلى 50 سريراً  قابلة للزيادة 
متكامالً  ومختبراً  املتوسطة،  التخصصية  للجراحة 
وأدوات  تعقيم،  ومعدات  القلب،  وظائف  لفحص 
طبية، ووحدات رعاية مكثفة، وقسماً للرعاية الدنيا، 
وصيدلية، ومختبراً، وقسماً لألشعة، وقسماً للصيانة، 

ووحدة لتوليد الطاقة، وإمدادات طبية أخرى.

Òبc ∫باbEا

العالج  تلقي  على  املصريني  إقبال  مدى  وعن 

اجلنيبي:  الدكتور  الرائد  أجاب  »املستشفى«،  في 
مصر  إل��ى  زي��ارت��ه  خ��الل  »املستشفى«  شهد 
الذين  املرضى  من  كبيراً  إقباالً  األول  اليوم  ومنذ 
إلج��راء  املصرية  احملافظات  مختلف  من  قدموا 
أطباء  وق��دم  الالزم،  العالج  وتلقي  الفحوصات 
عالجات  التطوعي  املصري   - اإلماراتي  الفريق 
للحاالت املرضية املختلفة من خالل عيادات أمراض 
الطبية،  التخصصات  من  وغيرها  واألطفال  القلب 
وفنياً  طبيباً   15 من  أكثر  »املستشفى«  رافق  إذ 
متطوعاً باإلضافة إلى أطباء متطوعني من اإلمارات 
نقابة  مع  بالشراكة  »الفريق«  عمل  وقد  ومصر، 
»أطباء مصر« و»اجلمعية املصرية للعمل التطوعي« 
مع  وبالتنسيق  شمس«،  عني  »جامعة  ومستشفى 

سفارتي اإلمارات ومصر في كال البلدين.

 Òبc دعم

بالدعم  اجلنيبي  طارق  الدكتور  الرائد  وأشاد 
الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
ملؤسسة  األعلى  الرئيسة  العام  النسائي  االحتاد 
لألمومة  األعلى  املجلس  رئيسة  األسرية  التنمية 
سمو  مبتابعة  وأيضاً  اإلم���ارات«،  »أم  والطفولة 
احلاكم  ممثل  نهيان  آل  زاي��د  بن  حمدان  الشيخ 
األحمر«  »الهالل  هيئة  رئيس  الغربية  املنطقة  في 
العاملي  اإلنساني  اإلماراتي  »املستشفى  لنشاطات 

املتنقل«، مما كان له طيب األثر في حتقيق إجنازات 
منها  استفاد  وإنسانية  صحية  برامج  تنفيذ  في 
حوالي 920 ألف مريض ومحتاج في دول عديدة، 
وكذلك بالدعم الكبير من قبل الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
املشاركة  خالل  من  للمستشفى  الداخلية  وزي��ر 

بطاقم طبي وتقدمي التجهيزات املتطورة.
به  ي��ق��وم  ال���ذي  املتميز  ب��ال��دور  أش���اد  كما 
اإلماراتية  الطبية  الكوادر  مبشاركة  »املستشفى« 
يحتذى  مثالياً  منوذجاً  ضربت  والتي  املتطوعة، 
التضحية والعمل اإلنساني بأشكاله  به في مجال 
اخلدمات  توفير  ف��ي  أسهم  م��ا  وه��و  املختلفة، 
البسمة  وإعادة  واحملتاجني،  للمحرومني  الصحية 
اإلنساني  للعمل  متميز  منوذج  في  وجوههم  إلى 

املشترك.
مسيرة  أن  إلى  اجلنيبي  الدكتور  الرائد  وأشار 
عمل »املستشفى« بدأت من السودان مروراً بهايتي 
والبوسنة  وأندونيسيا  واملغرب ومصر وباكستان 
حيث  األفريقي،  بالقرن  وانتهاء  ولبنان  والهرسك 
وإدارة  أبوظبي  وشرطة  الداخلية  وزارة  أمتت 
التوالي  على  الرابع  العام  فيها  الطبية«  »اخلدمات 
خالل  من  »املستشفى«  في  الفاعلة  املشاركة  في 
طاقم طبي متميز مكون من ضابط وطبيب وفنيي 

متريض ومختبر وصيدالني.

التوايل  على  الرابع  للعام  اأبوظبي  �سرطة  يف  الطبية«  »اخلدمات  اإدارة  توا�سل 

م�ساركتها الفاعلة يف »امل�ست�سفى الإماراتي الإن�ساين العاملي املتنقل«.

اإىل م�سر بهدف  »امل�ست�سفى«  زيارة  »الإدارة« يف  ال�سرطة« تابع م�ساركة  »جمتمع 

وجتهيزات  ب�سرية  كوادر  عرب  وذلك  للمحتاجني،  ال�سحية  امل�ساعدات  تقدمي 

طبية.
  

Êخالد ال¶نحا :Aلقا الرائد د. طارق اجلنيبي
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أصبحت  والتكنولوجيا  املعلومات  ثورة  أن  كما 
جميع  في  العاملي  االهتمام  درج��ات  أعلى  حتتل 
املجتمعات، وأصبح لها حضورها الفاعل في جميع 
اإللكتروني ال  األمني  مفاصل احلياة، فإن اإلعالم 
وتطوراً  حضوراً  الثورة  هذه  مع  يتوازى  أن  بد 
ودقة، ألن أي منتج حضاري جديد ال بد أن يحمل 
في طياته الكثير من الهفوات والسلبيات والثغرات 
التي تتيح للبعض استغاللها وحتوير هذا املنتج إلى 
لنشأته  األساسي  املقصد  كان  مهما  سيئة  مآرب 

نبيالً وراقياً.
اإلعالم  مؤسسات  جميع  على  كان  هنا  ومن 
ضمن  الباب  ه��ذا  تضع  أن  ال��دول��ة  في  األمني 
أولوياتها، وال تتركه ليكون من ترف العمل األمني، 
ألننا نعلم أن طرق التواصل احلديثة بني البشر لم 
إلى أكثر من »نقرة زر« كما يقال، ثم  تعد حتتاج 

يكون وراء هذه النقرة ما وراءها.
وال شك أن موضوع اإلعالم األمني اإللكتروني 
املوضوعات احلاضرة بقوة  األيام من  أصبح هذه 
ألن  واجتماعياً،  أكادميياً  بل  فقط  أمنياً  ليس 
اآلفات التي قد تتسلل عبر شبكات التواصل 
اإللكتروني يصعب حصرها، وال ميكن 
االستهانة بها ملا لهذه التكنولوجيا 
م���ن س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��ي��اة 
أفراد  من  كبيرة  شريحة 
وبخاصة  املجتمع 
الشباب  ف��ئ��ة 

اإلنترنت«،  »جيل  عليهم  يطلق  ما  أو  والناشئة 
تتعامل  التي  احلديثة  التقنيات  جيل  بالفعل  وهم 
معها بسالسة لتفتح أمامها آفاقاً ممتدة من املعرفة 
تقذفها  أو  املشرق  والتعليم واحلضارة في جانبها 
في  متاهات واسعة من االنحراف الفكري واالنحالل 

والفساد االجتماعي من جانبها املظلم.
من  اإللكتروني  األمني  اإلع��الم  أهمية  وتأتي 
إلى  تتسلل  تكنولوجية  وسائل  مع  يتعامل  أن��ه 
األشخاص والبيوت بالترحاب والقبول الشخصي، 
بيوتهم  عقر  إل��ى  جلبها  إل��ى  الناس  يسعى  بل 
وعندها  الذاتي  الرضا  بكامل  الشخصية  وحياتهم 
ميكن لهذه السموم أن تفعل فعلها بني الناس وتأكل 
الشباب من الداخل أو حتيلهم إلى قنابل اجتماعية 
أفكارها  تسميم  على  املواقع  بعض  عملت  موقوتة 
الوعي عندهم  وتضليلها مبصطلحات كبيرة تخدر 
وجتعلهم ينساقون وراءها، أو تنال من أمن املجتمع 
من خالل اجلرائم اإللكترونية االقتصادية التي وقع 

في مصيدتها الكثير من الناس.
وها هنا ال بد من أن يكون القائمون على برامج 
جانب  إلى  محصنني  اإللكتروني  األمني  اإلع��الم 
اخلبرة واملهارات واالحترافية في التعامل مع هذه 
املنتجات بكثير من الوعي اجلماهيري حتى ال تتحول 
الرقابة إلى قيود مكروهة تثير النقمة لدى املجتمع، 
وليتذكر القائمون على هذا األمر أن مهمتهم حماية 
الناس وليس تقييد حرياتهم، وأن الغاية من عملهم 
أوالً وأخيراً هي احلفاظ على أمن واستقرار الوطن 

وسالمة املواطن، ال أن يكون املواطن محاصراً بأمنه 
مقيداً بسالمته، وهي مسألة دقيقة جداً وحساسة 
حتتاج إلى تعزيز الوعي بدور اإلعالم األمني وقربه 
التي  احللول  تقدمي  على  واحلرص  اجلماهير،  من 
تعني املجتمع على تالفي األخطار احملدقة به، ومد 
جسور التواصل املستمر مع أفراد املجتمع السيما 
الشباب ليجدوا في املؤسسات األمنية املالذ اآلمن، 
مع ضرورة االستفادة من طاقات الشباب املميزين 

احملترفني في احلفاظ على أمن مجتمعهم.

 نورة ال�صويدي

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

الإعلم الأمني الإلكرتوين.. �سرورات وواجبات
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امل�ظف حق�ق وواجبات

الدكتورة هالة �صعت

أستاذ مساعد في القانون العام
بجامعة »العلوم والتكنولوجيا« في العني

على  اإلداري  والقانون  اإلدارة  خبراء  أجمع 
عالقة  عمله  وجهة  العام  املوظف  بني  العالقة  أن 
يلتحق  املوظف  أن  يعني  أم��ر  وه��و  تنظيمية،  
الوظيفية  وواجباته  وحقوقه  العامة  بالوظيفة 
)األجر  مبدأ  من  انطالقاً  سلفاً  وواضحة  محددة 
في  العام  املوظف  يصبح  وبهذا   ، العمل(  مقابل 
على  يترتب  حيث  تعاقدياً،  وليس  تنظيمي  مركز 

ذلك النتائج اآلتية: 
إن أثر هذه العالقة التنظيمية ال يتطلب الرضا 
كان  وإن  ألنه  عمله  وجهة  املوظف  بني  املتبادل 
التحق بالوظيفة العامة برغبته إال أنه يخضع منذ 
التي  واألنظمة  الوظيفة  لواجبات  تعيينه  تاريخ 
حتكمها حتت رقابة القضاء املختص، وهو القضاء 

اإلداري وميثله في بالدنا ديوان املظالم. 
بالوظيفة  التحاقه  عند  املوظف  من حق  وليس 
العامة مناقشة حقوق ومزايا الوظيفة باعتبار أن 
األنظمة  في  سلفاً  مقررة  واملزايا  احلقوق  هذه 
التي تطبق على سائر املوظفني احلكوميني، وهذا 
لألعمال  وامل��رات��ب  الوظائف  )إن  ملبدأ  تطبيق 
أو  العامة حتدث  فالوظيفة  لألشخاص(،  وليست 
توجد بحقوقها ومزاياها وواجباتها من أجل خدمة 
أجل  من  وليس  العمل  ومصلحة  العام  الصالح 

شخص معني أو مصلحة خاصة. 
باستمرار  املطالبة  املوظف  حق  من  وليس 
التنظيمية  والقرارات  واللوائح  األنظمة  سريان 
التي حتكم وضعه الوظيفي وقت تعيينه ، إذ ميكن 
للجهة املختصة وفي أي وقت تعديل هذه األنظمة 
واللوائح والقرارات أو استبدالها حسب ما تتطلبه 

مصلحة العمل وبدون موافقته. 
بهذا  بالدنا  في  الوظيفية  األنظمة  أخذت  وقد 
 ، العام وجهة عمله  املوظف  للعالقة بني  التكييف 
بني  العالقة  )إن  السامية  األوامر  أحد  في  وورد 
املوظف واحلكومة عالقة نظامية وليست تعاقدية 
املذكرة  في  ورد  كما  التعهدات(،  فيها  تتحكم 

1391ه�  الصادر سنة  املوظفني  لنظام  التفسيرية 
)لم يقف هذا النظام عند حد تقفي السبيل القومي 
في رسم صورته العامة، بل أخذ في تعقل وأناة 
باخلير من النظريات اإلدارية احلديثة من دون أن 
ذلك  ومن  العامة،  ومتطلباتها  البالد  تقاليد  يغفل 
وفي  النظامي،  وتكييفها  باإلدارة  املوظف  عالقة 
هذا ينحى النظام منحى القائلني بأن هذه العالقة 

هي عالقة تنظيمية أو الئحية(.
ولكي يستحق املوظف راتبه ، فإنه مطلوب منه 
علم  على  هو  التي  الوظيفية  واجباته  بكل  الوفاء 
التنظيمية  العالقة  مبدأ  مبوجب  التحاقه  قبل  بها 
ومبدأ )إن الوظيفة العامة أمانة وعطاء(، وجميعنا 
املتفرعة  العامة  الوظيفة  في  األمانة  معنى  يدرك 
من األمانة الكبرى التي تعني عبادة الله عز وجل 
وعمارة الكون ملا فيه خير اإلنسانية )إِنَّا َعَرْضنَا 
بَاِل َفأََبنْيَ أَن  َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ اأْلََماَنَة َعلَى السَّ
َيْحِملْنََها َوأَْشَفْقَن ِمنَْها َوَحَملََها اإْلِنَساُن- األحزاب 

- 72( باعتبار أن اإلسالم دين ودنيا. 
أحد  هي  الوظيفي  العمل  مجال  في  واألمانة 
الواجبات الوظيفية، بل إنها وعاء لسائر الواجبات 
الوظيفة  أهداف  حتقيق  أن  تعني  التي  الوظيفية 
يحافظ  أن  والبد  املوظف،  لدى  وديعة  أي  أمانة 
عرضة  يصبح  ر  َقصَّ فإن  بحقوقها،  ويفي  عليها 

للمساءلة والتحقيق ثم العقاب.
ضرورياً  ال��دوام  وقت  في  االنضباط  ويعتبر 
التي تؤدى  الدوام يعتبر مبثابة اإلطار  ألن وقت 
فيه األعمال، وألن وقت الدوام ملك لعمل املوظف 
وليس ملكاً له، وفيه تؤدى أعمال الوظائف املتعلقة 
بخدمة املواطنني وبتنفيذ املشاريع وغير ذلك، لذا 
الواجب يتطلب من املوظف سواء كان تابعاً  فإن 
الدوام  بوقت  االلتزام  اخلاص  أم  العام  للقطاع 

حضوراً وتواجداً وانصرافاً.
وإن الوالء للوطن ومحبته واإلخالص له واجب 
على كل مواطن سواء أكان موظفاً حكومياً أم في 

املوظف  أن  إال   ، موظف  غير  أم  اخلاص  القطاع 
ال��والء  يخص  مبا  كبير  بعبء  يقوم  احلكومي 
ومعلوم  حكومية،  وظيفة  يشغل  باعتباره  للوطن 
ذاتي  هدف  إلى  تسعى  ال  احلكومية  الوظيفة  إن 
العامة  املصلحة  خدمة  هدفها  بل  محدود،  أو 
واملواطنني، لذا ينبغي أن يشعر املوظف احلكومي 
بأن شغله لوظيفته ليس من أجل احلصول على 
املساهمة في ترجمة  األهم  الراتب فقط، بل وهو 
القرارات احلكومية إلى خدمات ملموسة للمواطنني 
والوطن، وما يتطلبه ذلك من إخالص وتفاٍن يدالن 

على روح املشاركة واإلخالص للوطن.
وإدراك  وع��ي  على  يكون  أن  املوظف  وعلى 
بطبيعة عالقته مع جهة عمله حتى تكون واجباته 
وأداؤه  تصرفاته  وتكون  لديه،  واضحة  وحقوقه 

لعمله وتظلماته منسجمة مع هذه العالقة.
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اجل�دة والنجاح

النقيب نا�صر عبداهلل ال�صاعدي

اإلدارة العامة للعمليات املركزية
في شرطة أبوظبي

النجاح،  تساوي  العالية  القيمة  ذات  اجل��ودة 
هو  اإلستراتيجي  وهدفك  عنوانك  يكون  وعندما 
اجلودة، سيساوي النجاح هدفك الذي رسمته في 
خيالك، وإذا أردت أن يكون عنوان هدفك هو اجلودة 
ال  ولكنك  اآلخرين،  به  وحتترم  نفسك  به  لتصنع 
تعرف كيف حتدد هذا الهدف، وإذا أردت أن يكون 
لك شيئ َقيّم وال تدري كيف تعرفه، فتأكد أنك متلك 

هذا الهدف.
وتذوق ُمتعة اإلجناز احلقيقي حلياة ذات جودة 
غير عادية، فللتميز نشوته وللتفوق نخوته وللنجاح 
مساحة خضراء َتعّم القلب وتكسي الروح، وعندما 
تلتفت إلى جهة عملك وتلمح بعينيك اجلودة وهي 
تشعر  وجناحات  إجن��ازات  حتقيق  نحو  متضي 

بالفخر واالعتزاز وميأل قلبك السرور. 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أصبحت  وقد 
واملتمثلة في إداراتها احلاصلة على شهادة »اآليزو« 
على  اإلدارات  أجنح  من   »ISO 9001 :2008«
ذات  خدمات  تقدمي  في  أبوظبي  إم��ارة  مستوى 
أن  إلى  تأكيد  وبكل  يشير  ما  وهذا  عالية،  جودة 
النجاح يتطلب إدارة واعية وجادة في استخالص 
النتائج اإليجابية، ومن يعمل بجٍد وإخالص يحصد 
قيادتنا  عملته  ما  وه��ذا  النجاح،  وينال  التفوق 
الرشيدة املتمثلة في الفريق سمو الشيخ سيف بن 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
العامني في  العام واملديرين  القائد  الداخلية ونائب 
شرطة أبوظبي التي تسير باجتاه النجاح بخطوات 
ثابتة وواثقة مدعومة باإلميان بأن النجاح يحتاج 
إلى إرادة واإلرادة ال تقوى اإل بالعمل املخلص الذي 
ال ينمو إال في الصدور املفعمة بالرغبة في حتقيق 

املستحيل.
واجلودة كما عرَّفها الكاتب رمينج هي: »حتقيق 
احتياجات وتوقعات املستفيد حاضراً ومستقبالً«، 
من  اخللُو  حول  اهتمامه  يرّكز  القدمي  فاملفهوم 
العيوب، أي أنه ينظر إلى اجلودة من منظور ُمقِدّم 
اخِلدمة، فإذا قدمت خدمة خالية من العيوب في نظر 
ُمقّدم اخِلدمة، فأنها بحسب هذا املفهوم تكون ِخدمة 

ذات جودة، أما املفهوم احلديث فينطلق من مفهوم 
الوفاء مبتطلبات املستفيد.

العليا  الشرطية  القيادة  التزام  كان  هنا  ومن 
والتخطيط  ل���إلدارات،  اجل��ودة  مفاهيم  بتطبيق 
مفاهيم  وَتقبّل  اجلودة  ثقافة  لنشر  االستراتيجي 
األخطاء  ومنع  والتمكني  وامل��ش��ارك��ة  اجل���ودة، 
على  والتركيز  املستمر،  والتحسني  وقوعها،  قبل 
من  هو  هذا  وكل  والتحليل،  والقياس  املستفيدين، 
لشرطة  العامة  القيادة  استراتيجية  أساسيات 

أبوظبي لتطبيق اجلودة.  
يكسبنا  الذي  التدريب  على  التركيز  كان  كما 
تنقصنا،  إليها ومعلومات  نحتاج  معارف وخبرات 
الشاملة سيعطينا مستوى  فالتدريب وفق اجلودة 
اإلنتاجية،أي  وزيادة  األداء  في  الكفاءة  من  رائعاً 
العنوان  في  وضعناه  الذي  النجاح  إلى  سنصل 
املستمرة  التوجيهات  كانت  لذلك  لهدفنا،  الرئيسي 
للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ُترّكز 
على ُمخرجات التدريب التي أصبحت جزءاً رئيسياً 
في  والتميز  اإلبداع  لتحقيق  اإلدارية  املنظومة  من 

العمل الشرطي.
من  العديد  ع��ام  كل  أبوظبي  شرطة  وتعقد 
الدورات التدريبية ملنتسبيها عن اجلودة ومفاهيمها، 
خصوصاً ألعضاء اللجان ومديري فروع اجلودة، 
وذلك إمياناً بأن تطبيق مفاهيم اجلودة في إدارات 
الشرطي،  العمل  على  مردود  له  سيكون  الشرطة 
ِخدمة  في  جديد  هو  ما  تقدمي  في  النجاح  وهو 

املجتمع. 
وهنا أود إن أُشيد بجميع إدارات شرطة أبوظبي 
احلاصلة على شهادة »اآليزو« العاملية في اجلودة 
)9001:2008(، والتي بذلت جهداً كبيراً في السعي 
للمتعاملني  فريدة  ِخدمة  وتقدمي  التميّز  لتحقيق 

واضعة في عنوانها: »اجلودة تساوي النجاح«.
أهمية  أدركت  التي  الشعوب  فإن  اخلتام،  وفي 
اجلودة واإلتقان في العمل وراعت ذلك في أعمالها 
ونشاطاتها، استطاعت أن تبني جناحاً هو حضارات 

قوية.
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أكادميية  نائب مدير  املهيري  العميد محمد عبيد بن عابد  حضر 
الرياضية  ال��دورة  اختتام  احتفال  التدريب  لشؤون  دبي  شرطة 
رعاية سعادة  الرياضية، حتت  الصالة  في  أقيمت  التي  الرمضانية 
اللواء أ.د. محمد أحمد بن فهد مدير األكادميية، بحضور الرائد خليفة 
باإلنابة،  التخصصي«  »التدريب  إدارة  مدير  السويدي  سيف  عبيد 
الرياضي، وعدد من  التدريب  الله موسى رئيس قسم  والرائد عبد 
الضباط واملدربني، وجمهور من مرتب األكادميية والطلبة املستجدين.

دعم  على  لألكادميية  العليا  اإلدارة  املهيري حرص  العميد  وأكد 
املختلفة  والبطوالت  املنافسات  تنظيم  الرياضية من خالل  األنشطة 
البدنية لرجل  اللياقة  التي تسهم في تنمية القوة اجلسدية وتعزيز 
الشرطة، وتهدف كذلك إلى بث روح التنافس الشريف، وإيجاد جو 
من األلفة واحملبة بني أسرة األكادميية مبا يتناسب مع روحانيات 

الشهر الفضيل.
وفي ختام االحتفال، قام العميد املهيري يرافقه الرائد السويدي 

والرائد موسى بتوزيع الكؤوس وامليداليات على الفائزين.

واإلع��الم  الفنية  »الشؤون  إدارة  فريق  ُت��وج 
األمني« في األمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس 
»البطولة  بلقب:  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس 
الرمضانية األولى لكرة القدم« التي نظمتها جمعية 
»الصحفيني« - فرع أبوظبي، بعد فوزه في املباراة 
اإلمارات  أنباء  وكالة  فريق  نظيره  على  النهائية 
وذلك  أهداف،    3 مقابل  أهداف   4 بنتيجة  »وام« 

على ملعب مدرسة »الفهيم« في أبوظبي. 
فواز  الدكتور  العقيد  النهائية  املباراة  حضر 
خليل بدران مدير إدارة »الشؤون الفنية واإلعالم 
الزرعوني  ومصطفى  البادي  وسعيد  األمني«، 
عضوا مجلس إدارة جمعية »الصحفيني«، وجمال 
وحسني  املركزي  التحرير  رئيس  صويدر  ناصر 
واملقدم  »وام«،  اإلم��ارات  أنباء  وكالة  من  املناعي 

اختتام دورة ريا�سية يف اأcادÁية �سرطة دبي

»الإعلم الأمني« بطًل لدورة »جمعية الüسحفيني«

ة
ــ
شـ
V

jا
ر

الفنية  »الشؤون  إدارة  مدير  نائب  اخلاجة  سعيد 
وعدد  الشامسي،  خالد  واملقدم  األمني«،  واإلعالم 
واملدنيني  واألف��راد  الضباط  وصف  الضباط  من 
كرة  متابعي  من  وجمهور  اإلدارة،  في  العاملني 

القدم.
وفي مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع، فاز 
الصحفيني«  »أبناء  فريق”  على   »1 »اخلليج  فريق 
بنتيجة 2- صفر ليحتل املركز الثالث في البطولة.

والزرعوني  البادي  قام  املباراة،  ختام  وفي 
»الشؤون  إدارة  لفريق  البطولة  كأس  بتسليم 
األول،  باملركز  الذي حل  األمني«،  واإلعالم  الفنية 
وإلى فريق وكالة »وام« في املركز الثاني وفريق 
»اخلليج 1« في املركز الثالث، كما مت تسليم كأس 
»الفريق املثالي« لفريق »أبناء الصحفيني«، والالعب 

األمني«  »اإلع��الم  مرمى  حارس  العامري  سالم 
كأس »أحسن حارس في البطولة«، والالعب محمد 
خميس الكعبي من »اإلعالم األمني« كأس »أحسن 
العب في البطولة«، والالعب أحمد حمام من وكالة 
»وام« كأس »هداف البطولة«، كما مت تكرمي حكام 

البطولة. 
مدير  الدرعي  حمدان  أول  امل��الزم  وأوض��ح 
واإلع��الم  الفنية  »الشؤون  ب��إدارة  اإلذاع��ة  فرع 
وعلى  أنه  األمني  اإلعالم  فريق  وكابنت  األمني« 
إال  الفوز  بهذا  أبوظبي  شرطة  فرحة  من  الرغم 
وجودها  هو  للشرطة  بالنسبة  احلقيقي  الفوز  أن 
أنشطته  في  ومشاركتها  املجتمع،  مؤسسات  بني 
مع  والصداقة  التعاون  جسور  ومدها  املتنوعة، 

قطاع مهم وهو القطاع اإلعالمي.
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اجلنائي م األمن  عام  مدير  سويف  بن  سيف  خميس  اللواء  سعادة  كرَّم 
في وزارة الداخلية »13« منتسباً من اإلدارة العامة لألمن اجلنائي الفائزين 
بجائزة »سمو وزير الداخلية للتميز« على مستوى املدير العام في دورتها 
أعضاء من  الذي ضم  التقييم  فريق  كرَّم سعادته  2012، كما  للعام  الثانية 

اإلدارة العامة للعمليات املركزية االحتادية.

األمن  شؤون  عام  مدير  العامري  بوظفيرة  سيف  الدكتور  العميد  كرَّم 
»إدارة  مدير  العفريت  حميد  العقيد  بحضور  أبوظبي،  شرطة  في  واملنافذ 
بعد  اإلدارة  منتسبي  من  عدداً  أبوظبي،  شرطة  في  واملتفجرات«  األسلحة 

حصولهم على رخصة دولية من اململكة املتحدة.

باإلنابة في  للمرور  العامة  اإلدارة  املزروعي مدير  العقيد سيف مهير  كرَّم 
بحضور  وذلك  الصيفية،  األنشطة  في  املشاركني  املدارس  طالب  دبي  شرطة 
املقدم جمال محمد البناي مساعد املدير العام ملرور ديرة، واملالزم أول سهى 

إبراهيم عبدالقادر رئيسة قسم التوعية املرورية. 

العميمي  عجالن  حمد  العميد  كرَّم 
3 منتسبني  العني  مدير مديرية شرطة 
انتهت فترة عملهم في »املديرية«، وهم: 
يوسف  بيانات  مدخل  أول  الشرطي 
إسماعيل، والشرطي أول مدخل بيانات 
مدخل  أول  والشرطي  موسى،  زكريا 
بيانات حسن أمني سالمة، وذلك تقديراً 
طيلة  وإخالصهم  وتفانيهم  جلهودهم 

فترة عملهم.

املساندة في  املوارد واخلدمات  عام  مدير  الغربي  عبيد مصبح  العقيد  كرَّم 
للتميز«  الداخلية  القيوين املشاركني والفائزين بجائزة »سمو وزير  أم  شرطة 

الدورة الثانية -2012 املرحلة األولى - فئة جائزة املدير العام، 
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كرَّم العقيد الركن الدكتور علي سالم 
الطنيجي مدير »إدارة التدريب« في وزارة 
الداخلية املوظف محمد عبد الستار أبو 
النصر مبناسبة انتهاء فترة عمله في 
اإلدارة، وذلك بحضور عدد من رؤساء 
األقسام والضباط وضباط الصف واألفراد 
واملدنيني العاملني في اإلدارة.

الدكتور راشد محمد  العقيد  كّرم 
التحريات  »إدارة  مدير  بورشيد 
شرطة  ف��ي  اجلنائية«  وامل��ب��اح��ث 
أبوظبي، 12 منتسباً مبناسبة انتهاء 
فترة عملهم، وذلك تقديراً جلهودهم 

في العمل باإلدارة.

كرَّم العقيد حمد حارب اخلييلي رئيس قسم »جناح اجلو« في 
شرطة أبوظبي املشاركني في دورة »املسؤولية االجتماعية« التي 
مها معهد الشرطة املجتمعية في شرطة أبوظبي. نظَّ

 يهنئ العاملون »بإدارة النقل واملشاغل« في شرطة أبوظبي زميلهم محمد الري 
بالتفوق الدراسي لولديه علي وخولة. مبروك، وإلى املزيد من التفوق.

يهنئ مدير إدارة »التدريب« في شرطة أبوظبي والعاملون فيها النقيب سالم 
سعيد الكعبي، والنقيب أحمد كميدش الكعبي بترقيتهما إلى رتبة نقيب. مبروك، 

وإلى املزيد من النجاح والتقدم.

 يهنئ العاملون »بإدارة النقل واملشاغل« في شرطة أبوظبي زميلهم محمد الري 



ها هو شهر رمضان املبارك قد انتهى بعد إحيائه بالصيام والقيام والعبادات األخرى، لتتّوج فرحة 
الصائم بعيد الفطر السعيد وتكتمل تلك الفرحة باجلديد في كل تفاصيله، وأجمل ما حملته هاتان 
املناسبتان املباركتان اجتماع األهل واألرحام على موائد اإلفطار العامرة بكل ما لذ وطاب وفاض عن 

اخلاطر.
تأتي بعض املواسم في العام الواحد متقاربة مما يشتكي منها اجليب مع حرقة في القلب، فما أن 
تأتي مناسبة حتى احتضنتها مناسبة أخرى، وكأنها على اتفاق على هذا العبد الفقير لله، فتبدأ سلسلة 
من الطلبات التي ال نهاية لها وال ُيعرف لها بداية، واألدهى من ذلك عندما ُتصرف الرواتب في غير 

موعدها مما يتسبّب في إفالس البعض خالل األيام األولى.
نعود ملوضوعنا األهم، وهو موضوع تقارب املناسبات، ففي تلك احلالة تعلن حاالت الطوارئ مستقبلة 
جميع احلاالت، فاللوازم املتعلقة باملناسبة كثيرة وقد ال حُتصر بحسب عدد أفراد األسرة، وعليه وجب 
عمل ميزانية، خاصة سواء للمأكل أو امللبس وحتى )املواجيب(، فهناك أسر يعاب عليها إذا ما قل�ّت السفرة 
الرمضانية عن 6 أو 7 أصناف من الطعام ناهيك عن احللويات واملشروبات، فيكون شهر رمضان مبثابة 
كابوس )استغفر الله( يراود ربة البيت طيلة 29 أو 30 يوماً، ليأتي العيد بفرحته واللي ما يحلى إال بالفوالة 
املعتبرة والعطور والعود املعت�ّق الفاخر وطبعاً باللباس اجلديد وتوابعه من أكبر فرد في األسرة إلى البشكاره، 
فينتهي العيد بأيامه الثالثة بالتمام والكمال ليذهب كل منا إلى عمله، فتأتي طلبات املدارس التي ال حصر لها 
من كراريس وأقالم وأدوات وحقائب بأشكال وألوان مختلفة، والطامة الكبرى هنا عندما يأتي الطفل و)يتشّرط 

ويتأّمر ال ويتذّمر بعد(.
حتّولت الكماليات في حياتنا إلى أساسيات ال ُيستغنى عنها، حتى أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية متعل�ّقة 
بكافة الظروف واملناسبات، وتدخل بعض هذه الكماليات في حلبة املغامرة بالقرض والدْين على حساب راحة 
املقترض وأسرته، من غير أن يعمل حسابه لعواقب دخوله هذه املغامرة التي يبتسم لها في البداية وتعلو وجهه 

البشاشة، ليبكي، ويشتكي بعد مدة لن تتعدى األشهر لتبدأ سلسلة من الهموم والكوابيس املزعجة.
باع املتعل�ّقة )بالصرف(، فقل�ّما جتد من يصنّف مدخوالته الشهرية مع اقتراب املناسبة،  نأمل تغيير بعض الِطِ
خاصة عند تقارب أكثر من مناسبة، واألهم من ذلك هو عدم اإلسراف في إعطاء املناسبة كامل حقوقها، ونسيان 
بقية األيام التي حتتاج إلى مدخول ثابت آخر، فالثقافة االستهالكية غير حاضرة لدى البعض إال عند مالحظة رفع 
األسعار وتقدمي الشكاوى، ملاذا ال تكون هناك رقابة اقتصادية على ذواتنا؟! فلو ُوجدت هذه الثقافة لطال عمر آالت 

الصّراف اآللي وبطاقات االئتمان.

خما�سري!
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