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�إىل  �لطالب  عودة  مو�سم  �لعام  من  �لفرتة  هذه  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  ت�سهد 

مد�ر�سهم.

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  من  ومتابعة  وبتوجيهات  عام،  كل  يف  وكالعادة 

ل�سرطة  �لعامة  و�لقيادة  �لد�خلية  وز�رة  تو�كب  �لد�خلية،  وزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

�أبوظبي وخمتلف �لقياد�ت �لعامة لل�سرطة �لعام �لدر��سي �جلديد عرب حت�سري�ت كبرية ت�سبق 

�ملو�سم، وفعاليات متعددة تر�فقه وت�ستمر حتى خالل �لإجاز�ت �ملدر�سية، وذلك �سمن �خلطة 

وحالت  �ملرورية  �حل��و�دث  من  و�حلد  �ملرورية،  �ل�سالمة  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �ل�سرت�تيجية 

�لده�س.

و�أطلقت وز�رة �لد�خلية بالتعاون مع جهات ر�سمية وخا�سة حملتها �لتوعوية �لر�بعة لهذ� 

�لعام حتت �سعار »�ل�سالمة �ملرورية لطلبة �ملد�ر�س« و�لتي ت�ستمر ثالثة �أ�سهر، وتت�سمن ��ستفادة 

�أكرب من و�سائل �لإعالم �ملقروءة و�ملرئية و�مل�سموعة ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي على �سبكة 

�ملحا�سر�ت  ويف  �ملد�ر�س  �إىل  �لزيار�ت  يف  �أكرث  وزي��ادة  �لذكية،  �لهاتف  و�أجهزة  »�لإنرتنت« 

و�مل�سابقات و�جلو�ئز �لت�سجيعية، وذلك بهدف تعزيز مفهوم �ل�سالمة �ملرورية لطالب �ملد�ر�س 

و�سائقو  وم�سرفو  و�ملعلمون،  و�لإد�ري��ون،  و�لأه��ل،  �أنف�سهم،  �لطالب  وهم:  �ملعنيني  جميع  لدى 

�حلافالت �ملدر�سية، و�أفر�د �جلمهور.

�إىل  ت�سري  �لتي  �لر�سمية  �لإح�سائيات  خالل  من  �مل�ستمرة  �لتوعوية  �حلمالت  �أهمية  وتربز 

وقوع حو�دث عدة لطالب �ملد�ر�س �سو�ء خالل �نتقالهم من منازلهم �إىل مد�ر�سهم �أو �لعك�س، �أو 

�أثناء �نتظار ذويهم �أو �سائقي �حلافالت �أمام هذه �ملد�ر�س، وقد �أثبتت �لتجربة �أنه ميكن تفادي 

معظم هذه �حلو�دث �إذ� ��ستمر ن�سر �لثقافة �ملرورية، و�إذ� حر�س جميع �ملعنيني على �لتجاوب 

�لتزمو�  و�إذ�  �لد�خلية،  وز�رة  تنظمها  �لتي  �لتوعوية  و�حلمالت  و�لفعاليات  �لتح�سري�ت  مع 

باأنظمة وقو�نني �ل�سري و�إجر�ء�ت �لأمن و�ل�سالمة يف �ل�سيار�ت و�حلافالت و�ملد�ر�س و�ملنازل.

هي  وها  �ملجتمع،  فئات  جميع  وم�سوؤولية  غاية  هي  مد�ر�سهم  �إىل  لطالبنا  �ل�ساملة  �لعودة  �إن 

وز�رة �لد�خلية و�لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي وخمتلف �لقياد�ت �لعامة لل�سرطة يف �لدولة 

متدُّ يدها وكعادتها لت�سارك يف بناء جيل و�ٍع ومتعلم و�حلفاظ على �سالمته، لي�سهم هذ� �جليل 

يف نه�سة �لوطن على خمتلف �ل�سعد حا�سرً� وم�ستقباًل.

عودة �ساملة 
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العني »بإدارة  الشرطة« زار قسم  »مجتمع 
املؤسسة العقابية واإلصالحية« في شرطة 
أبوظبي، والتقى عدداً من منتسبي الشرطة 
العاملني في القسم، وعدداً من النزالء، وذلك 
لرصد  التطوير الشامل الذي يشهده القسم 

في مجاالت املباني واخلدمات واألفراد.
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ز مطلب وهدف ثقافة �لتميُّ

حملة توعية يف »�لغربية«

»�إ�سالحية �لعني« .. تطوير �سامل

�لكتبي يزور معر�س »�ل�سيد و�لفرو�سية« 

هل نحتاج �إىل »�لرتبية �لإعالمية«؟!

�للجنة �لد�ئمة للحج و�لعمرة

ق�سم »مكافحة �لرتويج �لإلكرتوين للمخدر�ت«

�ل�سعفار يرت�أ�س �جتماعًا بني »�لد�خلية« و»�جلمارك«

»زر�عة �لأ�سنان« يف »�خلدمات �لطبية«

»�لطو�رىء و�ل�سالمة �لعامة« ت�ستعد للبطولت
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التطور من خالل تبني ثقافة التميز ونشر اجلودة، 
جيداً  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أدركت  وقد 
أهمية هذا التوجه في دعم مسيرة التنمية، وضمان 
استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم باألمن واألمان 
والسالمة، ومن هنا جند أن نشر ثقافة التميز يعتبر 
أحد أهم الوسائل التي تستخدمها مختلف اجلهات 
العمل واألداء  احلكومية واخلاصة من أجل تطوير 
توقعات  وفق  فقط  ليس  املتميزة  اخلدمات  وتقدمي 
اجلمهور، بل مبا يفوق هذه التوقعات، ألن العمالء 
دائماً ما يعتبرون املرآة التي تعكس مدى جناح أي 
مؤسسة ومتيزها، وألن الهدف املنشود هو التميز 

في األداء.
لشرطة  العامة  القيادة  تسعى  النهج،  هذا  وعلى 
أبوظبي إلى االرتقاء باألداء وتنمية مهارات املوظفني 
واإلب��داع  التحفيز  على  والعمل  متواصل،  بشكل 

والتطوير.
قد  الداخلية  وزارة  أن  جند  املنطلق،  هذا  ومن 
للتميز من خالل  »جائزة  الطريق  رسمت خريطة 
سمو وزير الداخلية للتميز«، والتي تتضمن العديد 
املثال:  سبيل  وعلى  املؤسسي،  التميز  مجاالت  من 
اجلوائز  من  وغيرها  واإلبداع،  احلكومي،  املوظف 
البشرية،  الكوادر  بني  ونشره  التميز  تعزز  التي 
وتعمل هذه اجلائزة على تعزيز ثقافة اإلبداع والوالء 
واجلودة في األداء لدى العاملني، إلى جانب تأصيل 
األفضل  لتقدمي  املوظفني  نفوس  في  اإلبداع  ثقافة 

في خدمة الوطن.

اإدارة اإ�سرتاتيجية

بتطبيق  االهتمام  األخيرة  اآلون��ة  في  زاد  وقد 
املؤسسات،  من  العديد  في  االستراتيجية  اإلدارة 
ويعود ذلك إلى جملة أسباب منها : التغيرات العاملية 
وتأثيراتها على مختلف مجاالت العمل، األمر الذي 
إيجاد  إلى  الريادة  التي تبحث عن  املؤسسات  دفع 

ثقافة وتطبيق للتخطيط االستراتيجي الذي يضمن 
لها كفاءة أدائها ومتيزها وحتقيق غاياتها املنشودة.

ثقافة عامة لدى كثير  املؤسسي  التميز  وأصبح 
من املؤسسات خصوصاً تلك التي تسعى إلى تطوير 
أدائها، واالرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها إلى 
من  كثير  تبادر  أن  مألوفاً  وأصبح  املجتمع،  أفراد 
داخلية  إلى تخصيص جوائز  واملؤسسات  الهيئات 
مهماتهم  ي��ؤدون  الذين  ملوظفيها  متنحها  للتميز 
تطوير  على  اآلخرين  حلفز  وذل��ك  متميز،  بشكل 

أدائهم.
نشر  في  اجلوائز  تلك  تسهم  املنطلق،  هذا  ومن 
إعداد  خالل  من  سواء  املوظفني،  بني  التميز  ثقافة 
أو  ملعاجلتها  الضعف  مواطن  ملعرفة  التميز  وثيقة 
التركيز  خالل  من  التميز  حتقيق  في  قدما  املضي 
ليلة  بني  تأتي  ال  التميز  فثقافة  القوة،  نقاط  على 
وضحاها، بل حتتاج إلى كثير من العمل واجلهد من 
خالل تكاتف جميع اجلهات سواء داخل املؤسسة 

أم خارجها.
الداخلية  وزي��ر  »سمو  جائزة  أسهمت  ولقد 
العاملني  كافة  بني  التميز  ثقافة  نشر  في  للتميز« 
التي  كافة  اجلوانب  غطت  حيث  الداخلية،  ب��وزارة 
قياسية  معايير  وفق  التنافس  إلى  بالعاملني  تدفع 
وأدوات للتقييم الذاتي، ووفرت إطاراً ومرجعاً للعمل 
األمني املؤسسي املتميز، وهنا نشير إلى أهمية البيئة 
فجميع  التميز،  ثقافة  نشر  في  باملؤسسة  الداخلية 
يتعلم  لكي  للموظف  بيئة خصبة  أوجدت  املعطيات 
ويتدرب ويبدع ليس فقط في تقدمي خدمة متميزة 
ر اسمه بني املكرمني  للمجتمع، بل أيضاً في أن يسطِّ

والفائزين.
  

خطوات عملية 

وأصبح التميز مبنياً على خطوات عملية يتم فيها 
وضع مؤشر للقياس والتقييم واملقارنة، واالطالع 

ز مطلب وهدف يف امل�ؤ�س�سات املتميزة ثقافة التميُّ

�لتوجه  �ملوؤ�س�سي، و�سمن هذ�  �لتميز  تبذل وز�رة �لد�خلية جهودً� كبرية يف جمال 

قام  �لتميز،  ثقافة  بن�سر  ُيعنى  فريقًا  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �سكلت  �لعام 

ويقوم بالعديد من �ملبادر�ت لتحقيق �لتميز �ملوؤ�س�سي.

»جمتمع �ل�سرطة« وبالتعاون مع فريق »ن�سر ثقافة �لتميز يف �سرطة �أبوظبي« ين�سر 

وعلى حلقات عددً� من �ملو�سوعات �لتي ت�سهم يف حتقيق هذ� �لهدف.

اإعداد: الرائد عو�س �صيف البلو�صي

رئيس فريق »نشر ثقافة التميز في شرطة أبوظبي«

بالتميز  كبيراً  اهتماماً  الداخلية  وزارة  تولي 
املؤسسي، وهذا ما يعطي جميع املنتسبني والعاملني 
في املجال األمني الدافع واحلافز للتميز في األداء 
يبرز  وهنا  املؤسسي،  التميز  طريق  على  والعطاء 
االهتمام  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  دور 
بنشر ثقافة التميز بني كوادرها العاملة وفق خطط 
مدروسة ومرسومة، ويأتي هذا من منطلق االهتمام 
بالعنصر البشري، والذي يعتبر الركيزة األساسية 
أبوظبي  شرطة  تسعى  التي  الرؤية  حتقيق  نحو 
إمارة  استمرار  »ضمان  في  واملتمثلة  لتحقيقها، 
أبوظبي كمجتمع ينعم باألمن والسالمة من خالل 
للمواطنني  اجل��ودة  عالية  شرطية  خدمات  تقدمي 

عاتق  على  امللقاة  الوطنية  الرسالة  بنبل  الراسخ 
مطالباً  الداخلية«،  وزارة  منتسبي  من  الوطن  أبناء 
سموه »كافة الكوادر املشاركة بالعمل الدؤوب على 
استمرارية التفوق ونشر ثقافة التميز كمبدأ حتمي 
ال ميكن التراجع عنه«، ومن منطلق هذه املقولة جند 
أهمية نشر ثقافة التميز، والتي تعتبر املنطلق نحو 

بوابة التميز.

  مواكبة التطور 

العالم  يشهده  الذي  والتقني  العملي  التطور  إن 
أوجب على احلكومات  املجاالت،  بأسره في جميع 
مسيرة  ملواكبة  حيثياً  السعي  املختلفة  واملجتمعات 

على أفضل املمارسات العاملية، ولقد أوجدت جوائز 
ثقافة  مستوى  لرفع  للعاملني  بيئة  املختلفة  التميز 
يعتمد على  العمل  يعد  لديهم، ولم  والتميز  اجلودة 
باملجتمع  مرتبطة  منهجية  على  بل  العشوائية، 
والتأهيل  والتدريب  والقيادة  والبيئة  والعميل 

والرؤية والرسالة واألهداف.
من  كثير  إلى  حتتاج  التميز  ثقافة  أن  والش��ك 
األدوات، وال تقع على عاتق فرع أو قسم في الهيكل 
التنظيمي للمؤسسات، بل هي نتاج مكونات ثقافية 
تتكون لدى املوظف، ومهارات في التفكير مرتبطة 

بالتميز واجلودة في أداء العمل.
مختلف  إلط��الق  أن  جند  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
جوائز التميز بني املؤسسات على املستوى احمللي 
واالحتادي تأثيراً كبيراً في توفير بيئة ثقافية للتميز، 
التميز مجرد هدف تتسابق على حتقيقه  ولم يعد 
على  سواء  اجلميع  حديث  أصبح  بل  املؤسسات، 
مستوى القياديني بني املؤسسات أم حديث األفراد 
العاملني، واملتتبع يجد أن هناك كثيراً من املفردات 
أكان  املوظفني سواء  بني  تتداول  أصبحت  اللغوية 
ذلك بني العاملني في مجال التميز أم األفراد الذين 
ليس ألعمالهم صله إدارية مع أقسام وفروع التميز 
وإدارات اجلودة، حيث جند دائماً أن ما يتم تداوله 
بثقافة  التأثر  على  تدل  كلمات  يحمل  من حوارات 
والتميز،  واإلتقان،  واجلودة،  اإلبداع،  مثل:  التميز 
واألهداف، واملؤشرات، واالستراتيجيات، والرؤية. 
املؤسسات  التميز تدخل في فكر  ثقافة  وأصبحت 
نوعية  قفزة  يعتبر  وهذا  التميز،  جوائز  من خالل 
في إنتاج العمل، فلم يعد العمل يعتمد على ساعات 
العمل في احلضور واالنصراف، بل على اإلنتاجية 
وقياس  على مؤشرات  يعتمد  الذي  املتميز  واألداء 
في  جديدة  آليات  هناك  أصبحت  وبذلك  وتقييم، 
مدخالت ومخرجات العمل تعتمد على اإلبداع في 

اإلنتاج.

واملقيمني في اإلمارة وزوارها«.

ر�سالة وطنية 

ودائماً ما حترص القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
املنتسبني  وحتفيز  املتميزين  املنتسبني  تكرمي  على 
اآلخرين لالرتقاء بأدائهم، وهذا ما أشار إليه بوضوح 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
الداخلية خالل تكرمي  رئيس مجلس الوزراء وزير 
فرق وزارة الداخلية الفائزة بجوائز »برنامج الشيخ 
هذا  احلكومي«، حيث وصف سموه  للتميز  خليفة 
النجاح الذي حققته الوزارة بحصدها نصيب األسد 
من تلك اجلوائز، بأنه »ثمرة العمل املشترك واإلميان 
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اللجنة الدائمة للحج والعمرة يف وزارة الداخلية

ال�سام�سي: ن�فر كل �ُسبل الراحة للمنت�سبني وعائالتهم 

�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أول  �لفريق  من  مبكرمة 

من   »412« �أدى  �لد�خلية،  وزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  من  ومبتابعة 

منت�سبي �لوز�رة وعائالتهم منا�سك �لعمرة خالل �سهر رم�سان �لكرمي.

»جمتمع �ل�سرطة«، يلقي �ل�سوء على هذه �ملكرمة �ل�سامية، وعلى �لدور �لذي تقوم به �للجنة �لد�ئمة للحج و�لعمرة يف 

وز�رة �لد�خلية يف تقدمي �خلدمات �ملميزة للمعتمرين و�حلجاج من منت�سبي �لوز�رة وعائالتهم.

حتقيق: اأماين اليافعي

وأكد العميد حمد عديل الشامسي رئيس »اللجنة 
الدائمة للحج والعمرة« في وزارة الداخلية أن هذه 
املكرمة جتّسد االهتمام الذي يوليه الفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
والفريق سمو  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الداخلية،  وزارة  ملنتسبي  الداخلية  وزير  ال��وزراء 
في  العمرة  مناسك  أداء  من  وعائالتهم  ومتكينهم 
شهر رمضان الكرمي، وذلك تعميقاً للمعاني اإلميانية 
والروحية وقيم الدين اإلسالمي احلنيف، وأن هذه 
املكرمة تعد منوذجاً متفرداً في اهتمام القيادة بفئات 
وشرائح املجتمع كافة، ولها أثر بالغ في نفوسهم، 

وفي دفعهم إلى مزيد من العمل والتميز.
وأشار العميد الشامسي إلى أنه كان في استقبال 
العمري  جزاء  اللواء  سعادة  الداخلية  وزارة  بعثة 
مدير شرطة منطقة مكة املكرمة، وإلى أن املشاركني 
في رحلة العمرة هذه ثمنوا مكرمة سمو ولي عهد 
مناسك  ألداء  خاصة  طائرة  بتخصيص  أبوظبي 
عمرة رمضان ملنتسبي وزارة الداخلية وعائالتهم، 
مؤكدين أن هذه املبادرة الكرمية ليست بغريبة على 
بالعطاء  دوم��اً  مم��دودة  أياديه  ظلت  حيث  سموه، 

واخلير ملنتسبي وزارة الداخلية.
الدائمة للحج  اللجنة  أن  الشامسي  العميد  وذكر 
رئاستها  يتولى  التي  الداخلية  وزارة  في  والعمرة 
أحمد  املقدم منصور  األعضاء هم:  من  عدداً  تضم 
واملالزم  الكثيري،  حبان  حسن  والرائد  الهاشمي، 
أول محمد إبراهيم املرزوقي، ومقرر اللجنة املساعد 

إبراهيم حمد سليمان العبري.

�سروط االختيار

وعن أهم الشروط التي يتم على أساسها اختيار 
شرح  والعمرة،  احل��ج  مناسك  لتأدية  املنتسبني 
العميد الشامسي أنه بالنسبة إلى العمرة: أن يكون 
مقدم الطلب من الضباط و صف الضباط واألفراد 
ودفع  والوافدين،  املواطنني  العاملني  من  واملدنيني 
الئقاً  يكون  وأن  احملددة،  االشتراك  مبالغ ورسوم 

إلى  بالنسبة  للتنسيق  للطيران«  »االحت��اد  شركة 
ومخاطبة  اإلقالع،  مواعيد  واعتماد  الناقلة  الطائرة 
وزارة الداخلية في اململكة العربية السعودية بشأن 

تسهيل إجراءات احلجاج واملعتمرين.
الفريق  توجيهات  أن  الهاشمي:  املقدم  وأضاف 
الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو 
لهم  تقدم  أن  هي  واملعتمرين  احلجاج  يخص  مبا 
جميع التسهيالت واخلدمات ألداء املناسك، وتيسير 
الصحية  اخلدمات  جميع  وتقدمي  الصعوبات،  كل 
املالئم والتنقل من مكان  السكن  والتغذية، وتوفير 
آلخر أثناء املناسك مبرافقة واعظ ديني من »إدارة 
املناسك  لتأدية  إلرشادهم  املجتمعية«  الشرطة 
قبل  دائمة  متابعة  على  الصحيح، وسموه  بالشكل 
املناسك لالطمئنان على تقدمي  تأدية  وخالل وبعد 
جميع التسهيالت جلميع املنتسبني للوزارة، وتوجيه 
لتسهيل  الدولة  وخ��ارج  داخل  املشاركة  اجلهات 
وصولهم إلى األراضي املقدسة والعودة بإذن الله 

تعالى بالسالمة إلى الدولة. 

اكتمال التح�سريات 

العام،  هذا  اللجنة ملوسم احلج  وعن حتضيرات 
للحج  الدائمة  اللجنة  أن  الشامسي  العميد  أوضح 
والعمرة في وزارة الداخلية أنهت جميع التحضيرات 
والتجهيزات اإلدارية لتوفير خدمات مميزة للحجاج، 
توفير  عن  فضالً  عليهم،  السفر  إجراءات  وتيسير 
ومسعف  الطبية«  اخلدمات  »إدارة  من  طبي  كادر 
لتقدمي  العامة«  والسالمة  الطوارئ  »إدارة  من 
في  احلج  مناسك  أداء  لهم خالل  الصحية  الرعاية 
من  ديني  واعظ  إلى  باإلضافة  املقدسة،  األراضي 
كيفية  إلى  إلرشادهم  املجتمعية«  الشرطة  »إدارة 
إداري  إش��راف  جانب  إل��ى  احل��ج،  مناسك  أداء 
متكامل من أعضاء اللجنة لتوفير كل سبل الراحة 
للحجاج والفنادق املتميزة واملواصالت واملبيت في 
منى مبخيم البعثة الرسمية لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة وتوفير مخيم متكامل يوم عرفة وجتهيزه 

مبا يلزم لراحة احلجاج.

أمراض مزمنة، وأن  يعاني من  وبدنياً، وال  صحياً 
ترفع الترشيحات ضمن االستمارة املرفقة بالتعميم 
مستوفية الشروط، وأن يتم االلتزام بالفترة احملددة 

الستالم الطلبات.
وأضاف: أنه بالنسبة إلى مناسك تأدية فريضة 
من  الطلب  مقدم  يكون  أن   : هي  فالشروط  احلج، 
من  واملدنيني  واألف��راد  الضباط  وصف  الضباط 
أمضى  قد  املرشح  يكون  وأن  املواطنني،  العاملني 
في اخلدمة خمس سنوات كحد أدنى ولم يسبق له 
االستفادة من املكرمة، وأن يكون الئقاً صحياً وبدنيا 
وال يعاني من أمراض مزمنة، وأن ترفع الترشيحات 
ضمن االستمارة املرفقة بالتعميم، وأن يتم االلتزام 

بالفترة احملددة الستالم الطلبات.

ت�سهيالت متنوعة

التي  والتسهيالت  الراحة  سبل  كل  توفير  وعن 
في  والعمرة  للحج  الدائمة  اللجنة  أعضاء  يوفرها 
أحمد  منصور  املقدم  أوض��ح  الداخلية،  وزارة 
الهاشمي عضو اللجنة أن من أهم التحضيرات التي 
تقوم بها اللجنة تشمل: التنسيق مع »إدارة اخلدمات 
الطبية« لتوفير طبيب وطبيبة، ومع »إدارة الطوارئ 
»إدارة  ومع  املسعف.  لتوفير  العامة«  والسالمة 
الشرطة املجتمعية« لتوفير الواعظ الديني، ومخاطبة 

املقدم منصور الهاشميالعميد حمد عديل الشامسي

www.aimevents.net/resilience

الفضي الراعي 

لمنظمين ا

البالتيني الراعي 

اإلعالميين الشركاء 

�ستمرارية والإ املرونة  منتدى 

والأعمال �س�سات  للم�ؤ

400 دوالر ووفر نحو  المقبل  22 أكتوبر  سجل قبل 

املتحدة العربية  اإلمارات  ابو ظبي،  أبوظبي منتجع جولف وسبا،  20 - 21 نوفمبر 2012  •  بفندق وسنت 

مختلف لتخطي  المؤسسية  االستمرارية  وإدارة  التشغيلية  المخاطر  إدارة  آليات  بين   الجمع 
مؤسستك تواجه  التي  االضطرابات 
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�إىل رفع درجات �ل�ستعد�د و�لوعي  �لغربية حملة توعية خا�سة تهدف  �ملنطقة  �لدفاع �ملدين« يف  »�إد�رة  تو��سل 

مب�سببات �حلريق خالل مو�سم �ل�سيف يف �ملنطقة �لغربية، وقد بد�أت �حلملة يف �سهر رم�سان �ملبارك �ملا�سي، و�ست�ستمر 

ملدة ثالثة �أ�سهر حتى نهاية �سهر �أكتوبر 2012.

»جمتمع �ل�سرطة« يتابع حملة �لتوعية هذه بهدف �لإ�سهام يف ن�سر �لثقافة �لجتماعية و�لأمنية لدى خمتلف �أفر�د 

و�سر�ئح �ملجتمع حيال �حلر�ئق وما ت�سببه من خ�سائر ب�سرية ومادية. 

لقاء: اأماين اليافعي

العامة من  والسالمة  واألمان  باألمن  تنعم  الغربية 
اجلودة  العالية  املدني  الدفاع  خدمات  تقدمي  خالل 
للمواطنني واملقيمني في منطقة االختصاص، والعمل 
وخفض  االستقرار،  لتحقيق  الواحد  الفريق  بروح 
نسبة احلرائق بطريقة تضمن ثقة اجلمهور باجلهاز، 
حيث إن اإلدارة تعمل بنزاهة عالية وأمانة وصدق، 
املجتمع مع  الفعال خلدمة  االتصال  وحترص على 
االعتراف باإلجنازات التي نعتبرها القيم التي نتبعها 

في اإلدارة.

مدير  الزعابي  عبيد  محمد  عبيد  املقدم  أوضح 
»إدارة الدفاع املدني« في املنطقة الغربية أن حملة 
توزيع  منها:  عديدة  أموراً  تضمنت  املدني  الدفاع 
واملساجد  واألحياء  الطرقات  في  »البروشورات« 
»دملا«،  ومعدية  اجلماعي  والنقل  الوقود  ومحطات 
باإلضافة إلى تخصيص سيارات من الدفاع املدني 
بكامل طواقمها جتوب املنطقة الغربية، وذلك لدعم 
برنامج التوعية خالل فصل الصيف، وهذه الفترة 

من العام.

تعاون م�سرتك

وعن الهدف من هذه احلملة التوعوية، ذكر املقدم 
ثقافة  نشر  هو  ذلك  من  الهدف  أن  الزعابي  عبيد 
الدفاع املدني لدى شرائح املجتمع باملنطقة الغربية، 
وذلك للحد من أخطار احلريق ومسبباته مع إعطاء 
بعض من اإلرشادات اخلاصة باإلسعافات األولية 

لإلصابات البسيطة وكيفية التعامل معها.
وعن اجلهات التي تعاونت في احلملة، أشار إلى 
أن التعاون في هذه احلملة كان بني »إدارة الدفاع 
الشرطة  و»إدارات  الغربية،  املنطقة  في  املدني« 
و»الطوارئ  والدوريات«،  و»امل��رور  املجتمعية«، 

حملة ت�عية للدفاع املدين يف »الغربية«

الزعابي: هدفنا تاأمني ال�سالمة العامة

املقدم عبيد الزعابي

والسالمة« في مديرية شرطة املنطقة الغربية.
احلملة  »إن  ق��ال:  احلملة،  تكرار  إمكان  وع��ن 
مختلفة  وطرق  وبشعارات  بشكٍل سنوي  ستتكرر 
وليس ملرة واحدة حتى نتمكن من إيصال الرسالة 
وشرائح  أفراد  جلميع  باجلهاز  املناطة  اإلنسانية 
الدعم  لتقدمي  تواصل معهم  وإيجاد حلقة  املجتمع، 

املطلوب منا لهم جميعاً«.
أنه  أجاب  احلملة،  مع  املجتمعي  التجاوب  وعن 
كان هناك جتاوب ملحوظ من جميع شرائح املجتمع 
الناس  وأغلب  جيد،  وبشكٍل  الغربية  املنطقة  في 
في  وّزعت  التي  »للبروشورات«  ارتياحهم  أبدوا 
الغربية، وذلك الحتوائها على  املنطقة  أغلب مناطق 

املعلومات القيمة واجليدة واملفيدة.

ر�ؤية ا�سرتاتيجية

وعن تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة 
أن  الزعابي  املقدم  أكد  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
تطبق  الغربية  املنطقة  في  املدني«  الدفاع  »إدارة 
استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة 
والقيم  والرسالة  الرؤية  خالل  من  وذلك  أبوظبي، 
التي تنتهجها اإلدارة، واملتمثلة في جعل مدن املنطقة 
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بناية الفجيرة  2 لصالح ذوي االحتياجات الخاصة 
بالمنطقة الشرقية

قيمة اإلكـتـتاب للسهم الواحد 100 أو 500 درهم

قال صلى اهلل عليه وسلم : إذا مات ابن  آدم انقطع عمله إال من 
ثالث :صدقةٍ جاريــةٍ، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له.

رأس الخيمةالفجيـــرةدبــــــي
800225548002255180022554
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أكد العقيد سعيد عبد الله السويدي املدير العام 
أن  االحتادية  املخدرات  ملكافحة  العامة  ل��إلدارة 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  توجيهات 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
تصب دائماً في ضرورة مواكبة التطور احلاصل في 
عوالم اجلرمية بهدف احلد من اجلرمية ومكافحتها 

لضمان استقرار املجتمع.

اآلية العمل

العقيد  أوض��ح  القسم،  ف��ي  العمل  آلية  وع��ن 
السويدي قائالً: املرحلة األولى من العمل في القسم 
واملصادر  السرية  التقارير  متابعة  خالل  من  تتم 
للبحث  والضحايا  املتهمني  مع  والتحقيقات  السرية 
والتنقيب على املواقع املشبوهة التي متتهن الترويج 
الدولي  وللتعاون  للمخدرات،  اإللكتروني  والبيع 
مهماً  مصدراً  يعتبر  فهو  املجال  ه��ذا  في  أهمية 
التي  املعلومات  على  احلصول  وبعد  للمعلومات، 
الثانية  املرحلة  تبدأ  للبحث  األولية  املعطيات  تعتبر 
من العمل من خالل تخصص مجموعة من األفراد 
واصطيادها مبا  املشبوهة  املواقع  هذه  عن  بالبحث 
يشبه الدوريات األمنية في الفضاء العام اإللكتروني 
بهدف حظر هذه املواقع والقبض على القائمني عليها.

وأشار إلى أن اإلمارات هي الدولة األولى خليجياً 
اإللكتروني  الترويج  ملكافحة  قسم  استحداث  في 
للمخدرات، وإلى أن كل املواقع املرصودة حتى اآلن 
وهناك  الدولة،  خارج  من  تبث  أجنبية  مواقع  هي 

تعاون دولي للقضاء عليها.

�سراكات فاعلة

ممنوعة  صنفت  التي  اإللكترونية  املواقع  وعن 
بسبب تورطها باملخدرات، أوضح العقيد سعيد عبد 
الله السويدي أن هناك العديد من املواقع اإللكترونية 
مع  بالتعاون  املمنوعة  املواقع  ضمن  وضعت  التي 
ج  ُتروِّ التي  املواقع  مثل  االتصاالت«  تنظيم  »هيئة 
لكيفية التعاطي واملواقع التي تسوق للمواد املخدرة 
حتى لو لم تكن تبيع هذه املواد، فالتسويق هنا يعتبر 
املواقع  أيضاً  وهناك  املجتمع،  سالمة  على  خطراً 
والتعريف  املخدرات،  استعمال  لكيفية  تسوق  التي 
حتى  وتعاطيها  عليها  احلصول  وكيفية  بأنواعها 
ألنها  مباشر،  بشكل  تبيع  ال  املواقع  هذه  كانت  لو 
تسهم في نشر ثقافة الترويج اإللكتروني للمخدرات، 
وهو ما نسعى في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
االحتادية بوزارة الداخلية إلى محاربتها من خالل 
للمخدرات،  اإللكتروني«  الترويج  »مكافحة  قسم 

باإلضافة إلى املواقع التي تبيع بشكل مباشر أو غير 
مباشر املواد املخدرة، لذلك نعقد العديد من الشراكات 
الفاعلة مع الكثير من املؤسسات للتعاون في مواجهة 
»اإلنترنت«،  بوابة شبكة  من  املقبل  املخدرات  خطر 

ومن هذه املؤسسات »هيئة تنظيم االتصاالت«.
وشدَّد على أن القسم يفتح أبوابه للتواصل مع 
املقترحات  لتلقي  اجلمهور  ومع  الشراكات  جميع 
التي  اإللكترونية  املواقع  والشكاوى والبالغات عن 
التجار  لردع هؤالء  للمخدرات، وذلك  تبيع وتروج 

من العبث بسالمة املجتمع.

حتّديات

وعن التحديات التي تواجه قسم »مكافحة الترويج 
اإللكتروني«، قال العقيد سعيد السويدي: »إن التحدي 
األكبر الذي يواجهنا هو وجود مواد مخدرة حديثة 
وغير معروفة أو ميكن القول إنها جديدة، والقانون 
املستحدثة من  املواد  بأسماء هذه  به نص  يوجد  ال 
املواد  ضمن  مدرجة  تكون  ال  وبالتالي  املخدرات، 
عقاب  وال  جرمية  ال  صريح   والقانون  املخدرة، 
إلدراج  حثيثة  جهود  هناك  لذلك  قانوني،  بنص  إال 
ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  اجلديدة  األن��واع  هذه 
إيجاد  على  العمل  بضرورة  وأوصينا  االختصاص، 
نصوص مقترحة للقانون جترم كل األنواع القدمية 

واجلديدة، واملوضوع اآلن قيد الدراسة والبحث. 
املواد  استخدام  أن  يعتقد  البعض  أن  إلى  ولفت 
عليها  يعاقب  ال  األس��واق  في  اجلديدة  املخدرة 
القانون، وهذا اعتقاد خاطئ الن هذه املواد تخضع 
لنص املادة »41« التي تنص على: »يعاقب باحلبس 
مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات. كل 
أية مادة أو نبات  من تعاطى أو استعمل شخصياً 
من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية غير املنصوص 
من  يكون  القانون  بهذا  املرفقة  اجلداول  في  عليها 
شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل 
للمحكمة  ويجوز  القصد،  بهذا  التعاطي  مت  متى 
باإلضافة إلى العقوبة السابقة احلكم بالغرامة التي 

ال تقل عن عشرة آالف درهم«. 

»مكافحة الرتويج الإلكرتوين« للمخدرات«

جتربة اأوىل على امل�ست�ى اخلليجي
بتوجيهات من �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، ��ستحدث ق�سم 

»مكافحة �لرتويج �لإلكرتوين« للمخدر�ت يف وز�رة �لد�خلية بقر�ر �إد�ري رقم »330« ل�سنة 2011 �سمن �لإد�رة �لعامة 

ملكافحة �ملخدر�ت �لحتادية، ويخت�س �لق�سم مبكافحة �ملو�قع �لإلكرتونية �ملتورطة باملخدر�ت، �سو�ء يف ن�سرها �أو 

�ملتورطني بذلك  للقب�س على  �لق�سم  يعمل  و�إدمانًا، كما  بها جتارة  تتعاطى  �لتي  �ملجتمعية  للفئة  �لت�سويق  �أو  بيعها 

بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية حمليًا ودوليًا. 

»جمتمع �ل�سرطة« يلقي �ل�سوء على هذ� �لق�سم �لذي يعترب �لأول من نوعه على �مل�ستوى �خلليجي.

حوار: الرا الظرا�صي
ت�صوير: حممد علي
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العقيد سعيد السويدي

أصبح  التي  اجلرائم  من  املخدرات  إن  وأضاف: 
يصعب  التي  العنكبوتية  الشبكة  على  لها  ج  ُي��روَّ
قسم  استحداث  جاء  لذلك  ومحاسبتها،  مراقبتها 
»مكافحة الترويج اإللكتروني للمخدرات« في وزارة 
الداخلية لرصد شبكات املخدرات التي تقوم بترويج 
للخطط  مواكبة  وذل��ك  املخدرات،  وبيع  وتهريب 
ملنع  الداخلية  ل��وزارة  واالستراتيجية  التطويرية 

اجلرمية، ومبا أن جتار السموم يستخدمون الفضاء 
اإللكتروني كسوق جديدة لبضائعهم غير الشرعية 
محتمني بعدم وجود قوانني وأنظمة وأقسام ملكافحة 
اجلرمية اإللكترونية املتعلقة باملخدرات، جاء القسم 
للحفاظ على سالمة املجتمع من أي خطر قد يأتي 

من الشبكة العنكبوتية.
في  الطويل  العمل  خ��الل  من  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 

مجال مكافحة املخدرات واألبحاث التي أجريت على 
ضحايا املخدرات، ميكن إرجاع األسباب التي تؤدي 
ونقص  األسري،  التفكك  إلى  املخدرات  تعاطي  إلى 
الوازع الديني، وسفر صغار السن من دون رقيب، 
وفئة  املجتمع  توعية  يجب  لذلك  السواء،  ورف��اق 
الشباب بشكل خاص من أضرار املواقع اإللكترونية 
والهادمة  القاتلة  امل��خ��درات  لثقافة  ت��روج  التي 

للمجتمعات. 

اخت�سا�سات 

سعيد  العقيد  أجاب  القسم،  اختصاصات  وعن 
التالي:  على  تتركز  االختصاصات  إن  السويدي 
إعداد املوازنة السنوية الحتياجات القسم من املوارد 
والقيام  تنفيذها،  اعتماد  ومتابعة  والبشرية  املادية 
اإللكترونية  املواقع  عن  والتحري  البحث  بأعمال 
لتعاطيها  والترويج  املخدرات  جتارة  في  املتورطة 
بالتنسيق  حجبها  على  والعمل  مصادرها  وحتديد 
خاصة  بيانات  قاعدة  وإع��داد  املعنية،  اجلهات  مع 
باملواقع اإللكترونية التي تعمل بشكل مباشر أو غير 
مباشر في جتارة املخدرات والترويج لها، وتصنيف 
مع  بالتنسيق  مستمر  بشكل  وحتديثها  املعلومات 
اجلهات ذات العالقة في وزارة الداخلية، والتنسيق 
للمواقع  اجلغرافية  املواقع  حتديد  في  اجلهات  مع 
عليها  القائمني  على  والقبض  املتورطة  اإللكترونية 
املعلومات  وتبادل  الدولة،  داخل  وجودها  حال  في 
املتعلقة بتلك املواقع اإللكترونية مع الدول املعنية بها 
في حال وجودها خارج الدولة بالتنسيق مع اجلهات 
بأضرار  املجتمع  توعية  على  والعمل  املختصة، 
لدى  املعتمدة  اإللكترونية  املواقع  عبر  املخدرات 
الوزارة ملواجهة ترويجها، ومواجهة املوارد املخدرة 
املستحدثة التي يتم ترويجها عبر شبكة »اإلنترنت«، 
لتجرمي  الالزمة  التشريعات  اقتراح  في  واملشاركة 
جتارة املخدرات إلكترونياً والترويج لها مع اجلهات 
املعنية في الوزارة، وتنفيذ أنشطة القسم مبا ينسجم 
التقارير  ورفع  املؤسسي،  األداء  قياس  ومعايير 

الدورية بشأنها إلى اجلهات ذات االختصاص.

موظف في القسم خالل رصد ومتابعة املواقع اإللكترونية املشبوهة

�ل�سويدي:

نو�كب �لتطور �حلا�سل 

يف عامل �جلرمية 
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»إدارة  من  األجتبي  سعيد  علي  الرائد  تناول 
التطويرية  اخلطة  واإلصالحية«  العقابية  املؤسسة 
العامة  القيادة  أه��داف  ضمن  »إن��ه  فقال:  للقسم، 
لشرطة أبوظبي وإدارة املؤسسة، نقوم حالياً بتطوير 
قسم العني في مجاالت املباني واخلدمات واألفراد، 
وذلك متاشياً مع اخلطة اإلستراتيجية اجلديدة التي 
سمو  الفريق  سيدي  من  سامية  بتوجيهات  تطبّق 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

رجال الشرطة، ولكنهم مدّربون على ضبط النفس 
عالية  ثقافة  يتطل�ّب  وهذا  احلاالت،  أسوأ  في  حتى 
في  العاملني  واألفراد  الضباط  الضباط وصف  من 
النزيل ونفسيته، حتى وإن  تفّهما لوضع  و  القسم 
وصل األمر إلى االعتداء بالضرب أو التلف�ّظ بألفاظ 
نابية من قبل هذا النزيل بحسب خطورته وسلوكه 
أن  بد  ال  النفس  والى جانب ضبط  ونوعية جرمه، 
احلراسة،  في  التشديد  مع  حاضرة  اليقظة  تكون 
وذلك متاشياً مع التعليمات واألوامر العليا التي تلزم 
اجلميع بأهمية تطبيق نظام حقوق اإلنسان، والذي 
تعمل به الكثير من دول العالم، وهذا ما عملنا به في 
دولة اإلمارات قبل تعميمه من خالل تطبيقنا نظام 
والتعامل  والتقاليد  والعادات  اإلسالمية  الشريعة 

»اإ�سالحية العني«.. 

تط�ير �سامل للمباين واخلدمات

�أبوظبي، و�لتي ت�سري وفق  �لعقابية و�لإ�سالحية« يف �سرطة  �ملوؤ�س�سة  »�إد�رة  »�لإ�سالح قبل �لعقاب« �سعار �تخذته 

منظومة متكاملة تعمل بها وز�رة �لد�خلية و�لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي يف خطة �إ�سرت�تيجية، تهدف للو�سول 

�إىل �ل�سفوف �لأوىل يف �لتنظيم وتقدمي �خلدمات لنزلئها، متما�سية مع �لنظام �لدويل �لذي يطبق مبادئ حقوق 

�لإن�سان، وذلك لتكون موؤ�س�سة �إ�سالحية قبل �أن تكون عقابية.

من  عددً�  و�لتقى  �أبوظبي،  �سرطة  يف  و�لإ�سالحية«  �لعقابية  �ملوؤ�س�سة  »باإد�رة  �لعني  ق�سم  ز�ر  �ل�سرطة«  »جمتمع 

منت�سبي �ل�سرطة �لعاملني يف �لق�سم، وعددً� من �لنزلء، وذلك لر�سد  �لتطوير �ل�سامل �لذي ي�سهده �لق�سم يف جمالت 

�ملباين و�خلدمات و�لأفر�د.

حتقيق: نوال �صامل
ت�صوير: عي�صى اليماحي
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الرائد سعيد األجتبي

الوزراء وزير الداخلية، هذه اخلطة التي تعمل وفقها 
وزارة الداخلية بشكل عام وجميع اإلدارات التابعة 

للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بشكل خاص«.

جودة يف العمل 

وأكد الرائد األجتبي أن تفعيل الفروع التي تتكون 
منها قسم العني يسير وفق خطط مدروسة للوصول 

إلى أعلى معايير اجلودة في العمل.

وذكر أن هناك فرعني رئيسيني في القسم، أحدهما 
النزالء«، وهو عبارة عن نسخة من  فرع »أرشيف 
توقيفهم  منذ  النزالء  ملفات  فيه  حتفظ  و  احملاكم، 
واجلنح،  القضايا  مختلف  في  عنهم  اإلفراج  وحتى 
وحتفظ  منظم،  بشكل  ملفاتهم  أرشفة  تتم  حيث 
النفسية  حاالتهم  مثل  تامة  بسرية  معلوماتهم 
محاكماتهم،  ومواعيد  وقضاياهم  واالجتماعية 
ويوجد لدينا خبراء وأخصائيون ومدققون يجمعون 

كل هذه املعلومات حفاظاً عليها من الضياع وضماناً 
حلقوق النزيل لدينا.

وأضاف: أن الفرع اآلخر هو فرع »احلراسات« 
الداخلية  احل��راس��ة  قسمني:  على  ي��ت��وزع  ال��ذي 
الداخلية  احلراسة  تخرج  وال  اخلارجية،  واحلراسة 
عن إطار القسم نفسه، مثالً بني العنابر وفي املكتبة 
والورش، أما احلراسة اخلارجية فعند إرسال النزيل 
احلكم  عند  املطار  أو  املستشفيات  أو  احملاكم  إلى 
و»إدارة  القسم  بني  كبير  تعاون  وهناك  باإلبعاد، 
والتي  منا،  القريبة  اخلاصة«  واملهام  احلراسات 
وف�ّرت عدداً من األفراد للمساندة، وهذه إستراتيجية 
إدارات  قريبة من  اإلدارات  تتمثل في وضع بعض 
أخرى لتكون مكّملة أو معاونة لها في بعض املهمات.

املعلومات  سرية  على  للحفاظ  أن��ه  وأوض���ح 
حراسة  حتت  املستشفى  إلى  النزيل  بنقل  املتعلقة 
»إدارة احلراسات واملهام اخلاصة«، ومتابعة »إدارة 
املؤسسة العقابية واإلصالحية«، استحدثنا برنامجاً 
املسؤولني  قبل  من  إال  عليه،  اإلطالع  يتم  ال  سرياً 
في املستشفى حول حتديد املواعيد أو األدوية وكافة 
ال  األحوال  جميع  وفي  العالجية،  النزيل  متطلبات 
يستدعي أخذ النزيل إلى املستشفى إال في احلاالت 
بأحدث  مجّهزة  داخلية  عيادة  لوجود  الطارئة، 

األجهزة بطاقم طبي ممتاز.

كفاءة عالية

العني،  قسم  في  العاملني  إع��داد  كيفية  وح��ول 
جميع  أهمية حتلي  على  األجتبي  علي  الرائد  شدد 
»إنه  وقال:  والتحّمل،  بالصبر  القسم  في  العاملني 
عدوانياً  البداية  في  النزيل  يكون سلوك  العادة  في 
من  عفوية  فعل  رّدة  يول�ّد  مما  إرادي،  ال  بشكل 

�لأجتبي:

نعمل للو�سول �إىل �أعلى

معايري �جلودة يف �لعمل 

اإلنساني، مع إعطاء كافة احلريات للديانات واملذاهب 
واجلنسيات املختلفة«.

فرع التاأهيل

وعن فرع التأهيل في القسم، قال الرائد األجتبي: 
إلظهار  مناسباً  جواً  للنزالء  أتاح  التأهيل  فرع  »إن 
وكان  املواهب،  من  العديد  اكتشاف  ومت  مواهبهم، 
ذلك دافعاً لنا لتقدمي ما يحتاجونه من مستلزمات، إذ 
لم يثنهم قضاء فترة محكومياتهم عن املشاركة في 

مختلف املناسبات«.
اللذان  واملشغل  الورشة  أيضاً  هناك  وأض��اف: 
ريع  أن  علماً  فعالية،  األنشطة  أكثر  من  يعتبران 
يحفزهم  مما  لهم  دخل  مصدر  هو  النزالء   أعمال 
لتقدمي األفضل، مع إعطاء النزيل حق إكمال دراسته 
وتخصيص  والتعليم،  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 
»الهيئة  مع  بشراكة  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  فصول 
العني،  في  واألوق��اف«  اإلسالمية  للشؤون  العامة 
والتي لم تتأخر في توفير ما يلزم من وعاظ دينيني 
جوائز  وتقدمي  القسم  مسجد  وتوسعة  ومصاحف 
تشجيعية الزدياد حفظة القرآن، واستحدثت جائزة  
والقصة  الشعر  مسابقة  في  النزالء  قسم  »رئيس 
على  وذلك  تالوة«،  وأجمل  والشطرجن  القصيرة 
مستوى قسم العني، ونعمل على أن تكون املنافسة 
منافسة  مسابقات  تنظيم  وعلى  مستقبالً  خارجية 
املنافسة على مستوى  إلى  الوثبة وصوالً  مع فرع 
تلك  كل  في  النزيل  إش��راك  من  والهدف  اخلليج، 
األنشطة واملسابقات هو شغل فترة فراغه، وإشغاله 
عن التفكير بأمور قد تضر نفسه أوالً، وجعله يشعر 
الذي هو فيه،  املكان  نافع ومساهم في  بأنه عضو 

ألننا نهدف إلى إصالحه قبل عقابه.
تطبيق  املقرر  من  أنه  إلى  األجتبي  الرائد  ولفت 
»احملاكمة  نظام  وهو  كونفرنس«،  »الفيديو  نظام 
عن ُبعد«، في قسم العني وفرع الوثبة خالل الفترة 

املقبلة.

�سوؤون النزالء

يسعى فرع شؤون النزالء في القسم إلى إيجاد 
أسهل الطرق وأيسرها لتقدمي النصح واإلرشاد قبل 
اللجوء إلى أهل االختصاص، وعن هذا الدور، أوضح 
املالزم أول سرور سعيد النعيمي مدير فرع شؤون 
سلوكهم  حسن  لهم  شفع  نزالء  هناك  أن  النزالء 
فوضعوا على رأس نشاط ما مثل مسؤول املكتبة، 
أو املشغل، أو القائم على جميع طلبات واحتياجات 
النزالء حتت مسمى »رئيس جلنة شؤون النزالء«، 
باإلضافة إلى منح مكافآت وحوافز وامتيازات نظير 
اإلنسانية وعدم  املعاملة  على  التشديد  مع  متيّزهم، 
إشعارهم بالنقص والتأنيب، وهذا ما عمل به القسم 

منذ سنوات مضت وال يزال. 

فرع الن�ساء

أكدت  القسم،  في  للنساء  املخصص  الفرع  وعن 
املالزم ساملة سيد أحمد مديرة فرع النساء باإلنابة 
اهتماماً  هناك  أن  الفرع  في  أمن وحراسة  وضابط 
القسم،  لدخولها  األول  اليوم  منذ  بالنزيلة  كبيراً 

املالزم أول سرور النعيمي
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وإيجاد  اخلاصة،  احتياجاتها  تلبية  على  ونحرص 
احللول السريعة ألي طارئ أو مشكلة حتدث.

أجابت  الهاتفية،  واالت��ص��االت  ال��زي��ارات  وعن 
املالزم ساملة: العامل النفسي مهم جداً، ولدينا بعض 
أوقات  في  أبنائهن  برؤية  يرغنب  اللواتي  األمهات 
يتم  حلاالتهن  ومراعاة  للزيارة،  مخصصة  غير 
تقدمي طلب زيارة والتواصل مع أسرهن لتمكينهن 
الهاتفية  بالنسبة لالتصاالت  أما  أبنائهن،  من رؤية 
لكل  األسبوع  في  محدد  يوم  فيخصص  اخلارجية 
جنسية من جنسيات النزيالت ليجرين املكاملات التي 

يردنها مع عائالتهن«.
املالزم  قالت  للنزيالت،  املقدمة  النشاطات  وعن   
أن  على  يحرص  القسم  »إن  أحمد:  سيد  ساملة 
مكتبة  فهناك  فراغها،  وقت  من  النزيلة  تستفيد 
كبيراً  إقباالً  يلقى  للنساء  ومشغل  رياضية  وصالة 
من النزيالت، وهناك خطة لتوسعته وتنويع مجاالت 

العمل فيه«.
علي  آل  يوسف  حصة  أول  املساعد  وأش��ارت 
مسؤولة مشغل النساء إلى أن إقبال النزيالت على 
املعارض  في  أعمالهن  مشاركة  إلى  أدى  املشغل 
كنوع  إليهن  ريعها  ويعود  واخلارجية،  الداخلية 
إبداعاتهن، باإلضافة  التشجيع واحلافز إلظهار  من 
واجلامعات  املدارس  طالبات  من  طلبيات  تلقي  إلى 
األشكال  وجمالية  العمل  دق��ة  بسبب  واألم��ه��ات 
النزيالت، علما  بها أشغال  التي متيّزت  والتصاميم 
بأن إدارة القسم توفر كل متطلبات املشغل من مواد 

وآالت.

التعامل النف�سي

قالت  النزيل،  نفسية  مع  التعامل  كيفية  وعن 
في  النفسية  األخصائية  اجلابري  محمد  ابتسام 
القسم  إلى  النزيل  دخول  فور  دورنا  »يبدأ  القسم: 
بأخذ بياناته األولية، ونترك للنزيل احلرية في إعطاء 
النزالء  بعض  من  صعوبات  واجهنا  وقد  البيانات، 
على  األولى  اجللسات  في  معنا  التعاون  لرفضهم 
وتوضيح  عدة  محاوالت  بعد  ولكن  التحديد،  وجه 
ألهمية هذه البيانات تتم االستجابة، األمر الذي أدى 
النفسية  األخصائية  رؤية  نفسه  النزيل  طلب  إلى 
لشعوره باالرتياح، وهناك حاالت من النزالء تعاني 

من اضطرابات نفسية تتطلب متابعتها«.
وأضافت: »أن دورنا يشمل أيضاً متابعة سلوك 
النزيل- من اجلنسني- خالل زيارة املكتبة والصالة 
على  إقباله  مدى  ملعرفة  وذلك  والورش،  الرياضية 
األنشطة، وسلوكه في التعامل مع زمالئه ومع أفراد 
بني  التواصل  جسور  مد  على  نعمل  كما  الشرطة، 
إذا ما كانت هناك عالقة مضطربة  النزيل وأسرته 

بينهما أو انقطاع مفاجئ عن زيارته«.
للخروج  نفسياً  النزيل  وتهيئة  إع���داد  وع��ن 
اجلابري:  ابتسام  أجابت  املجتمع،  مع  واالندماج 
دورنا لألسف مقتصر داخل أسوار القسم وينتهي 
فور خروج النزيل منه، وأعتقد أن النزيل بحاجة إلى 
ما ُيسمى »الرعاية الالحقة«، والتي تتمثل في إعداده 
وهناك  الطبيعية،  إلى حياته  للعودة  نفسياً  وتهيئته 
للنزيل  إرشادات  تتضمن  منشورات  بإعداد  مقترح 

عن كيفية االندماج مع العالم اخلارجي بعد انقضاء 
فترة محكوميته، على أن توّزع هذه املنشورات في 
املكتبة والعيادة وبعض األماكن داخل القسم لتصل 

الرسالة إلى أكبر عدد من النزالء.

جتارب م�سجعة

الذين  النزالء  من  عدداً  التقى  الشرطة«  »مجتمع 
حتدثوا عن جتاربهم املشجعة، فلفت النزيل )م.ج( 
مسؤول ورشة النحاس إلى أنه يشعر بسعادة بالغة 
لالهتمام الذي يحظى به منذ دخوله قسم العني قبل 
أكثر من 11 عاماً، ولم يشعر بأي ظلم أو تفرقة في 
املعاملة بينه وبني زمالئه، غير أن احلنني يأخذه بني 

حني وآخر ألسرته ووطنه.
اإلشراف  مهمة  توليه  )م.ج(  النزيل  ووصف 
مشّرفة،  بأنها  النحاس  ورش��ة  في  النزالء  على 
وتشعره باملسؤولية أمام إدارة القسم التي لم تبخل 
النجارة  ورشة  يصف  كما  طلب،  بأي  النزالء  على 
والنحاس بأنها خلية إبداع، ومت اكتشاف العديد من 
املواهب لدى النزالء، مما دفع إدارة القسم إلى رصد 

جوائز تشجيعية لهم.
أما النزيل ) أ. س( رئيس جلنة »شؤون النزالء«، 
فأوضح أن فكرة تشكيل اللجنة أتت من إدارة القسم 

وتكون  اإلدارة،  إلى  النزالء  طلبات  توصيل  بهدف 
مبثابة حلقة وصل بينهما، والهدف من إنشاء اللجنة 
رجال  يرى  عندما  إذ  للنزيل  النفسي  العامل  هو 
الشرطة بالزي العسكري يتول�ّد لديه نوع من اخلوف 
لتكرار الوجوه في كل قسم مير به، فاقترحت اإلدارة 
إنشاء اللجنة إلحساس النزيل بأهميته هنا، وللقيام 

بتوزيع النزالء على األقسام والعنابر.
وقال النزيل)أ. س(: »إنه بحكم تواصلنا وعالقتنا 
النزالء  طلبات  بإيصال  نقوم  الشرطة  مع  الطيبة 
دوامة  في  الدخول  دون  من  إليهم  واحتياجاتهم 
الرسميات واحلواجز املعقدة، وهذا أدى إلى تقريب 
الشرطة، ولقي  النزالء واإلدارة وأفراد  املسافة بني 
استحساناً كبيراً من العديد من النزالء الذين أبدوا 

ارتياحهم من الفكرة«.
كبيراً  ارتياحاً  أضفى  العمل  هذا  أن  وأض��اف: 
مثل  نزيل  فإنني  األحوال  جميع  وفي  نفسي،  إلى 
باقي النزالء وما أن تنتهي مهمتي حتى ادخل إلى 
العنبر جنباً إلى جنب زمالئي، األمر الذي ول�ّد لدي 
إحساساً بأهميتي عندما أكلف بإيصال أي طلب إلى 
اإلدارة، علماً أن إتقاني للغة اإلجنليزية بطالقة واللغة 
األوردية بشكل بسيط إلى جانب اللغة العربية أدى 
وبشكل كبير إلى فهم متطلبات واحتياجات زمالئي«.
املستفيدات  إحدى  أحمد(  أم  )م.  النزيلة  وأكدت 
من مشغل النساء، أن شوقها إلى أبنائها يبقى أكبر 
همها، غير أن إدارة القسم لم تدخر جهداً في تلبية 

نداء األُم عبر إتاحة املجال لها للتواصل مع أبنائها.
وذكرت النزيلة )م. أم أحمد ( أنها حفظت القرآن 
في  كتاباً   120 من  أكثر  وقرأت  القسم،  في  الكرمي 
مختلف املوضوعات، وأنها تعمل في املشغل لتستفيد 
بالفائدة  عليها  يعود  مبا  محكوميتها  فترة  من 
مستقبالً، مشدَّدة على أن احلرية نعمة ال يشعر بها 

إال من فقدها.

ابتسام محمد اجلابرياملالزم ساملة سيد أحمد
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وقعَّت وزارة الداخلية عقداً مع شركة »االحتاد 
للطيران«، يتم مبوجبه تقدمي خدمات تذاكر السفر 
الشركات  للطيران« من  »االحتاد  باعتبار  للوزارة 
املرموقة التي متلك إمكانات عالية املستوى تؤهلها 

لتلبية احتياجات الوزارة.
سعادة  الداخلية  وزارة  جانب  من  العقد  وّقع 
وزارة  وكيل  اخلييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء 
الداخلية باإلنابة، ومن جانب الشركة حارب مبارك 
للطيران«  »االحت��اد  شركة  رئيس  نائب  املهيري 
العربية  اإلم��ارات  دول��ة  في  التجارية  للشؤون 

املتحدة. 
رغبة  من  انطالقاً  العقد  على  التوقيع  ويأتي 
الطرفني في تقوية أسس العالقات املشتركة بينهما، 
وفق  وناجحة  فعالة  تقدمي خدمة  إلى  يهدف  كما 

أفضل املعايير.
شركة  أن  اخلييلي  الركن  اللواء  سعادة  وأكد 
مركزها  تتبوأ  أن  استطاعت  للطيران«  »االحت��اد 
بني شركات الطيران الرائدة عاملياً، وتعكس مدى 
وطنية  طيران  كشركة  خدماتها  وجودة  التزامها 

عاملية رائدة، ولها باع طويل في هذا املجال.
وثمَّن املهيري حرص وزارة الداخلية على تعزيز 
شركة  أن  موضحاً  املعنية،  اجلهات  مع  شراكاتها 
خدمات  تقدمي  أجل  من  تعمل  للطيران«  »االحتاد 
مميزة ملجتمع اإلمارات، وتهدف إلى دعم االقتصاد 

والدوائر  الوزارات  مع  الشراكات  وتعزيز  الوطني 
وجميع املؤسسات في الدولة.

عديل  حمد  العميد  التوقيع  م��راس��م  حضر 
العقابية  امل��ؤس��س��ات  ع���ام  م��دي��ر  ال��ش��ام��س��ي 
جاسم  والعميد  الداخلية،  وزارة  في  واإلصالحية 

إم��ارات  »شركة  إدارة  مجلس  رئيس  املرزوقي 
مدير  الهاشمي  جواد  ومهند  للسفريات«،  سكاي 
تطوير  مدير  النعيمي  ويعرب  احلكومية  العالقات 
عام  مدير  شمون  وجوزيف  التجارية  األعمال 

املبيعات في شركة »االحتاد للطيران«. 

ال�سعفار يرتاأ�س اجتماعاً بني »الداخلية« و»اجلمارك«

اخلييلي ي�قع عقد تعاون مع »الحتاد للطريان«

دول  في  للجوازات  العامون  املديرون  اختتم 
أعمال  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  مجلس 
استضافته  الذي  والعشرين  السابع  اجتماعهم 
شرطة عمان السلطانية في مسقط، مبشاركة وفد 
ناصر  اللواء  سعادة  برئاسة  اإلم��ارات  دولة  من 
املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  املنهالي  الُعوضي 

لشؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ.
وأكد سعادة اللواء املنهالي حرص دولة اإلمارات 
على تعزيز مسيرة العمل املشترك بني دول مجلس 
وانسياب  التواصل  زيادة  يحقق  مبا  »التعاون« 
تعزيز  وعلى  األعضاء،  الدول  بني  التجارة  حركة 
اخلبرات  وتبادل  التدريبية،  املجاالت  في  التعاون 

بني دول املجلس في مجاالت اجلنسية واإلقامة. 
وأوضح سعادته أن االجتماع ناقش اإلجراءات 
دول  بني  واملقيمني  املواطنني  بتنقل  ُتعنى  التي 
باإلضافة  لهم،  املقدمة  والتسهيالت  املجلس، 
املعلومات  وتبادل  التدريب  مجاالت  بحث  إلى 
عدداً  واستعرض  واإلقامة،  باجلوازات  املتعلقة 
وحتافظ  اخلليجي  املواطن  تهم  القضايا التي  من 
اآلم��ال  حتقيق  في  يسهم  مبا  املنطق  أم��ن  على 
الداخلية في  إليها وزراء  يتطلع  التي  والطموحات 

دول املجلس.
واجل��وازات  اجلنسية  شؤون  من  وفد  واطلَّع 
الشقيقة على جتربة  البحرين  واإلقامة في مملكة 
دولة اإلمارات في مجال اجلنسية واإلقامة واملنافذ، 

واألنظمة املتبعة في هذا املجال.
املنهالي  الُعوضي  ناصر  اللواء  سعادة  وكان 
اجلنسية  لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
واإلقامة واملنافذ التقى الوفد البحريني برئاسة أمل 
عيسى بوجندل رئيس فرع األنظمة والتطوير في 

وزارة الداخلية في البحرين، بحضور العميد سعيد 
بن راكان الراشدي مدير عام اجلنسية باإلنابة. 

وبحث اجلانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق 
وتبادل اخلبرات والتجارب، والتعرف إلى األنظمة 
املتبعة في مجال اجلنسية واإلقامة واملنافذ، وغيرها 
البلدين  بني  املشترك  االهتمام  ذات  القضايا  من 

الشقيقني.
وجال الوفد في اإلدارة العامة للجنسية يرافقه 
العميد الراشدي، وكان في استقباله املقدم عوض 
ضباط  من  وعدد  »اجلنسية«،  إدارة  مدير  املرر 
رئيس  الكندي  خميس  الرائد  قدم  حيث  اإلدارة، 
إجراءات  عن  شرحاً  اإللكتروني«  »اجل��واز  قسم 
األجهزة  وعن  اإللكتروني،  السفر  جواز  إصدار 
احلديثة واملتطورة املستخدمة في طباعة وإصدار 

جوازات السفر اإللكترونية.
لإلقامة وشؤون  العامة  اإلدارة  الوفد  زار  كما 
سالم  العقيد  استقبله  حيث  أبوظبي،  في  األجانب 
وشؤون  اإلقامة  عام  مدير  الزعابي  القطام  علي 
يوسف  العقيد  بحضور  أبوظبي،  في  األجانب 
حارب  جمال  واملقدم  العام،  املدير  نائب  خوري 
جمال  واملقدم  »اجلنسية«،  إدارة  مدير  الزعابي 
االلكترونية«،  »البوابة  قسم  رئيس  النعيمي  علي 
والرائد جابر جاسم املهيري رئيس قسم »اإلعالم 
املساعد  الوكيل  مكتب  في  العامة«  والعالقات 

لشؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ.
»اإلم��ارات  معهد  البحريني  الوفد  زار  وكذلك 
للجنسية واإلقامة واملنافذ«، حيث اطلع على سير 

العمل وقاعات التدريب واملستجدات التدريبية.

زار معالي اللواء الركن عبيد احليري سالم الكتبي نائب القائد العام 
الذي   ،»2012 والفروسية  للصيد  الدولي  »املعرض  أبوظبي  لشرطة 

أقيم مبركز »أرض املعارض« في أبوظبي.
املتقاعد  الفريق  الزيارة  خالل  الكتبي  الركن  اللواء  معالي  رافق 
القوات  ضباط  »ن��ادي  إدارة  مجلس  رئيس  الكعبي  هالل  محمد 
املسلحة« في أبوظبي، حيث اطلَّع معاليه على أجنحة املعرض املختلفة 

ومنها األجنحة التراثية.
بحث  شهادة   331 أبوظبي  شرطة  أص��درت  املعرض،  وخ��الل 
احلالة اجلنائية، و1565 ترخيصاً وشراء األسلحة، كما قدمت» إدارة 
التفتيش األمني« »كي 9« عروض حية لكالب األثر في الصالة املغطاة 
والتعريف  البيطرية،  للتوعية  ونشرات  كتيبات  ووزعت  باملعرض، 
ببرنامج »رفق«، الذي تبنته »جمعية اإلمارات ملربي الكالب« بالتعاون 
مع »جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية«، وهو برنامج مدعوم من شرطة 
عام   بشكل  اجلمهور  تثقيف  إلى  ويهدف  أخرى،  وجهات  أبوظبي 

ومالكي الكالب بوجه خاص باجلوانب البيطرية ورعاية الكلب.

اجتماع مديري »ج�ازات التعاون«

ل امل�اطنني واملقيمني يبحث اإجراءات تنقُّ

الكتبي يزور »معر�س ال�سيد والفرو�سية«

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  ترأس 
للجنة  األول  االجتم����اع  الداخلية  وزارة  وكيل 
والهيئة  الداخلية  وزارة  بني  املشتركة  العليا 
االحتادية للجمارك، والذي عقد في ق�اعة االحتاد 

مبقر وزارة الداخلية.
مت خالل االجتماع مناقشة عدد من املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال، وسبل تعزيز التعاون 

والتنسيق املشترك بني اجلانبني.

وزارة  في  الضباط  من  عدد  االجتماع  حضر 
الدولة،  في  للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية 
الهيئة االحتادية للجمارك وإدارات  وممثلون عن 

اجلمارك على مستوى الدولة.
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كّرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي العقيد روفائيل جوج امللحق 
األمني في السفارة الفرنسية لدى الدولة. 

وكان سعادة اللواء محمد بن الُعوضي املنهالي مدير عام املوارد 
البشرية في شرطة أبوظبي، التقى في مكتبه العقيد جوج الذي قدم 
للسالم عليه مبناسبة انتهاء فترة عمله، يرافقه مساعده املالزم أول 

جان ميشيل دافيود، وبحضور عدد من ضباط الشرطة.
الطيبة خالل  العقيد جوج  الُعوضي جهود  اللواء  وثّمن سعادة 
فترة عمله؛ وتعاونه املثمر في املجاالت التدريبية والشرطية، متمنياً 
سعادته له التوفيق والنجاح في مهماته املستقبلية، ومشيداً سعادته 
بدوره وإسهاماته في تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني. 
تذكارية  هدايا  الُعوضي  اللواء  سعادة  قدم  اللقاء،  نهاية  وفي 

وشهادة تقدير الى العقيد جوج.
العمليات  عام  مدير  املنهالي  اللواء  سعادة  قلّد  ثانية،  جهة  من 

الشرطية في شرطة أبوظبي عدداً من الضباط رتبهم اجلديدة. 
سعادته  مشيداً  ترقيتهم،  متت  الذين  الضباط  سعادته  وهنأ 
بجهودهم في أداء الواجب امللقى على عاتقهم بكل أمانة وعزمية، 
أداء  في  مسؤولياتهم  من  تزيد  الترقية  هذه  أن  سعادته  ومؤكداً 

الواجب باحلفاظ على مكتسبات األمن واالستقرار في الدولة .

ع مذكرة تفاهم يف جمال التدريب بدران ي�قِّ

املنهايل يكّرم امللحق الأمني يف ال�سفارة الفرن�سية

»الوقاية  بفريق  ممثلة  اإلم��ارات  دولة  حصلت 
والبيولوجية  الكيميائية  احل��وادث  مع  والتعامل 
»إدارة  من   »CBRN« وال��ن��ووي��ة«  واإلشعاعية 
الطوارئ والسالمة العامة« واإلدارة العامة لشؤون 
في  املدني  للدفاع  العامة  واإلدارة  واملنافذ  األمن 
مع  التعامل  في  الفضي  الوسام  على  أبوظبي، 
احلوادث اإلشعاعية من أكادميية »سابير سيروف« 

في فيينا بجمهورية النمسا.
مدير  الريسي  ناصر  أحمد  اللواء  وكّرم سعادة 
عام العمليات املركزية في شرطة أبوظبي »الفريق«، 
العامري  الدكتور سيف بو ظفيرة  العميد  بحضور 
محمد  واملقدم  واملنافذ،  األم��ن  ش��ؤون  عام  مدير 

الري�سي ي�سيد بالف�ز بال��سام الف�سي

وقعَّت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة  يف التعامل مع احل�ادث الإ�سعاعية
مذكرة   ،)PWC( كوبر«  هاوس  ووتر  »برايس 
تفاهم لتدريب العاملني في اإلدارة العامة للمالية 
أفضل  على  أبوظبي  شرطة  ف��ي  واخل��دم��ات 
واملعارف،  اخلبرات  وتبادل  العاملية،  املمارسات 
احملاسبة  مجال  ف��ي  كفاءاتهم  لرفع  وذل���ك 

والتخطيط املالي.
وّقع املذكرة عن شرطة أبوظبي سعادة اللواء 
واخلدمات،  املالية  عام  مدير  بدران  داوود  خليل 
ورئيس  الرئيسي  الشريك  ف��اخ��وري  وج��اك 
مجلس إدارة منطقة الشرق األوسط ممثل شركة 

.)PWC(
وأكد سعادة اللواء بدران اهتمام الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية بالكوادر البشرية 
وتطوير قدراتها متاشياً مع أهداف االستراتيجية 
أن  سعادته  أكد  كما  الداخلية،  ل��وزارة  الشاملة 
القيادة الشرطية حريصة على رفع الكفاءة املهنية 
توفير  خالل  من  املالية«  »إدارة  ملوظفي  والفنية 
برامج التدريب املهني عالية الكفاءة بالتعاون مع 
في  املعتمدة  الفنية  واالستشارات  اخلبرة  بيوت 
رؤيتها  من حتقيق  اإلدارة  لتمكني  وذلك  الدولة، 
ويحقق  االستراتيجية  يضمن خططها  نحو  على 

أهدافها. 
وأوضح سعادة اللواء بدران أن املذكرة تهدف 
واالستراتيجيات،  املعلومات  تبادل  تسهيل  إلى 
بخصوص  والتعاون  واملبادرات  العمل  وخطط 
تأهيل  بشأن  مشتركة  عمل  خطة  وتنفيذ  وضع 

وتدريب منتسبي اإلدارة العامة للمالية واخلدمات 
وفقاً لبرنامج التدريب الكتساب اخلبرة العملية في 

هذا املجال.
العامة  القيادة  مع  بالشراكة  فاخوري  وأشاد 
التفاهم  مذكرة  أن  إلى  مشيراً  أبوظبي،  لشرطة 
التدريب  مجال  في  املتبادل  التعاون  من  ستعزز 
احملاسبي والفني، وتأهيل العاملني للحصول على 
مؤهالت مهنية معترف بها عاملياً من خالل أكادميية 

)PWC( ملنطقة الشرق األوسط.
الشامسي  سالم  العميد  املذكرة  توقيع  حضر 
»إدارة  مدير  واخلدمات  املالية  عام  مدير  نائب 
من  وعدد  أبوظبي،  شرطة  في  املالية«  الشؤون 
الضباط، ومن جانب الشركة رامي ناظر الشريك 
الشرق  في  واحلكومي  العام  القطاع  ومسؤول 
األوسط، وطارق وهبي الشريك ومسؤول خدمات 

االستشارات. 

اإلدارة  في  ممثلة  الداخلية  وزارة  أطلقت 
املرورية  التوعية  حملة  املروري  للتنسيق  العامة 
املرور  قطاع  مبادرات  ضمن  العام  لهذا  الثالثة 
املدارس«،  لطلبة  املرورية  »السالمة  شعار  حتت 
اخلطة  وتأتي ضمن  أشهر،  ثالثة  تستمر  والتي 
لتعزيز  الوزارة  في  املرور  لقطاع  االستراتيجية 
املرورية  احلوادث  من  واحلد  املرورية  للسالمة 

وحاالت الدهس.
عام  مدير  الزعابي  حسن  غيث  العميد  وأكد 
وزارة  في  امل���روري  للتنسيق  العامة  اإلدارة 
اجلهود  تعزيز  إلى  تهدف  احلملة  أن  الداخلية 
املجتمعية لتوعية طلبة املدارس خصوصاً األطفال، 
وحمايتهم من احلوادث املرورية، وااللتزام بقانون 
على سالمة  ينعكس  واملرور، مبا  السير  وأنظمة 

»الداخلية« ُتطلق حملة »ال�سالمة املرورية لطلبة املدار�س«

والسالمة  الطوارئ  »إدارة  مدير  العامري  إبراهيم 
قائد  الصاحي  إبراهيم  محمد  والنقيب  العامة«، 
الفريق، وعلي سعيد املقبالي املدير التنفيذي لشركة 
التدريبية  للدورة  املنفذة  سليوشن«  زون  »هوت 

للفريق.
الذي  باإلجناز  الريسي  اللواء  سعادة  وأش��اد 
حققته دولة اإلمارات ممثلة بالقيادة العامة لشرطة 
األوسط  الشرق  مستوى  على  دولة  كأول  أبوظبي 
حتصل على هذا الوسام ضمن الدورات املعتمدة من 

قبل »الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
من جهة ثانية، حسنت شرطة أبوظبي كفاءة 13 
في  املركزية  للعمليات  العامة  اإلدارة  منتسبي  من 

مجال »مقيّم جودة« حسب النموذج األوربي للجودة 
.)EFQM( »والهيئة »البريطانية للجودة

وأكد سعادة اللواء الريسي حرص القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي على تطوير منظومة التقييم الذاتي 
دعم  إلى  سعادته  مشيراً  البشرية،  للكوادر  املعتمد 
الكوادر  هذه  تؤهل  التي  التدريبية  البرامج  جميع 
يسهم في حتسني  اإلجراءات مبا  بتطوير  لالرتقاء 
مستوى اخلدمات، ورفع كفاءة اإلدارات نحو التميز 

واملشاركة في اجلوائز احمللية أو االحتادية.
بحضور  للخريجني،  الشهادات  سعادته  وسلَّم 
ارتباط  ضابط  الساعدي  عبدالله  ناصر  النقيب 

التدريب في اإلدارة العامة للعمليات املركزية. 

طلبة املدارس من أخطار الطريق.
العامة  اإلدارة  تنفذها  احلملة  أن  وأض��اف: 
للتنسيق املروري بالتعاون والتنسيق مع إدارات 
التربية  ووزارة  الدولة،  في  والترخيص  املرور 
الطرق  وهيئة  اإلمارات،  ومواصالت  والتعليم، 
املعنية  األخرى  واجلهات  دبي،  في  واملواصالت 
واخلاص،  العام  القطاعني  في  املرورية  بالسالمة 
آمنة،  بيئات  إليجاد  املبادرات  هذه  تدعم  والتي 

وطرق خالية من احلوادث. 
املزيد  إلى  الزعابي على احلاجة  العميد  وشدَّد 
املرورية  للسالمة  تعزيزاً  واإلرشاد  التوعية  من 
الطالب وسائقي احلافالت ومركبات  لدى جميع 
نقل الطلبة، وعلى أهمية إيجاد ثقافة مرورية لدى 

األسرة لتنقلها إلى أبنائها وحتثهم عليها. 
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العامة  ب��اإلدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  وّقعت 
االحتادية«  »الشرطة  ومدرسة  البشرية  للموارد 
مذكرة تفاهم مع شركة »حماية للخدمات األمنية«، 
بهدف تقدمي خدمات تدريبية ذات فاعلية للشركة، 
ووفق  الشرطية،  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك 

خطة الوزارة االستراتيجية. 
العميد  الداخلية  وزارة  جانب  من  املذكرة  وّقع 
علي محمد بن درويش، مدير عام املوارد البشرية، 
ومن جانب الشركة العميد فارس خليفة الفارسي 
شرطة  في  اخلاصة  واملهام  احلراسات  عام  مدير 

أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة »حماية«.

في  املسؤولني  جهود  الفارسي  العميد  وثّمن 
االحتادية«  »الشرطة  ومدرسة  الداخلية  وزارة 
إحدى  وهي  »حماية«،  لشركة  الفرصة  إتاحة  في 
لشرطة  التابعة  اخلصخصة  مجموعة  شركات 
»الشرطة  مدرسة  في  عناصرها  لتدريب  أبوظبي، 

االحتادية«. 
نائب  البكر  العقيد جاسم  املذكرة  توقيع  حضر 
مدير مدرسة »الشرطة االحتادية«، واملقدم حمدان 
»حماية«،  لشركة  التنفيذي  املدير  الشحي  حسن 
في  التدريب  مدير  الظنحاني  إبراهيم  وامل��الزم 

الشركة.

تدريب منت�سبي »حماية« 

يف مدر�سة »ال�سرطة الحتادية«

ا�ستحداث اأول م�ا�سفة اإر�سادية يف العمل ال�سرطي

بحث تنظيم م�ؤمتر دويل عن »اأخطار األعاب الأطفال«

تنظيم  دراسة  بأبوظبي  الشرطة  نادي ضباط  في  عقد  اجتماع  بحث 
مؤمتر دولي في اإلمارات عن »أخطار ألعاب األطفال«.

وزارة  في  الطفل  »مركز حماية  مدير  الشمري  فيصل  املقدم  وعرض 
الداخلية« رؤية املركز بشأن املؤمتر وارتباط أهدافه مبحاور حماية الطفل 
املنبثقة من رؤية القيادة الشرطية بجعل اإلمارات مركز إشعاع حضاري 
ومنبراً للتميز في مجاالت حماية الطفل، مؤكداً حرص رئاسة اللجنة العليا 
حلماية الطفل في وزارة الداخلية على تكامل اجلهود وتضافرها حلماية 

الطفل.
وأشاد املقدم الشمري مببادرة دائرة بلدية العني في التنسيق والتكامل 

مع اجلهات املعنية بشأن اقتراحها تنظيم املؤمتر.
وقد حضر االجتماع كل من عبيد الكتبي مدير »إدارة خدمة املجتمع« 
منسق  اجلابري  حمدان  راشد  وخالد  العني،  بلدية  في  الشمالي  بالقطاع 
فعاليات املجتمع بالقطاع الشمالي في البلدية،ومها جوعان مبارك املزروعي 
مديرة »إدارة تنمية الطفل والشباب في مؤسسة التنمية األسرية«، وعدد 

من املعنيني.

أعلن العقيد محمد حميد دملوج الظاهري مدير عام 
االستراتيجية وتطوير األداء في األمانة العامة ملكتب 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن 
لتطبيق  أول مواصفة إرشادية  االنتهاء من صياغة 
في   )9001:2008 )اآلي��زو  اجل��ودة  إدارة  نظام 

املؤسسات الشرطية على غرار التطبيقات العاملية.
العامة لشرطة  القيادة  لرؤية  ويأتي ذلك حتقيقاً 
كمجتمع  أبوظبي  إمارة  استمرار  لضمان  أبوظبي 
خدمات  تقدمي  خالل  من  والسالمة  باألمن  ينعم 
شرطية عالية اجلودة للمواطنني واملقيمني في اإلمارة 
الشيخ  سمو  الفريق  بتوجيهات  وذل��ك  وزواره��ا، 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة من سعادة اللواء 
ملكتب سمو  العام  األمني  النعيمي  ناصر خلريباني 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

من  املشروع  هذا  أن  الظاهري  العقيد  وأوضح 
حيث  من  العالم،  مستوى  على  الريادية  املشاريع 
طبيعة هذه املواصفة ومجال تطبيقها، وهذا اإلجناز 
القيادة  بذلتها  التي  الكبيرة  اجلهود  خالصة  يأتي 
في  كافة  املستويات  على  أبوظبي  لشرطة  العامة 
تطوير العمل الشرطي إدارياً وميدانياً، مبا يحقق أمن 

واستقرار املجتمع.
محلياً  واعتمادها  املواصفة  هذه  مناقشة  ومتت 
على مستوى دولة اإلمارات من ِقبل »هيئة اإلمارات 
للمواصفات واملقاييس«، ويتم العمل العتمادها على 
املستوى اخلليجي، علماً أن فريق العمل وبالتنسيق 
مع »الهيئة« ومنظمة »التقييس الدولية«، عمل على 
اعتماد هذه املواصفة كأول مواصفة إرشادية ُتعنى 
اإلرشادية  املواصفات  غرار  على  الشرطي  بالعمل 

األخرى.

وّزعت مجلة »999« مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية 
اجلوائز على املشاركني في مسابقة شهر رمضان املبارك 2012، وقد تسلم كل من: مجدي 
عبد الرحيم حسن اجلائزة الكبرى وهي غرفة نوم مقدمة من »مفروشات فارس«، وسعيد 
احمد حسن وفاز بساعة قيمة، واشراقة حامت محمد عثمان وفازت بقلم فاخر. وقد عبر 

الفائزون عن شكرهم للمجلة على املسابقات واجلوائز القيمة التي تقدمها.
من جهة ثانية، وتزامناً مع بدء العام الدراسي، قام فريق من مجلة »999« بزيارة 13 
مدرسة في أبوظبي، ضمن حملة للتعريف والترويج للمجلة في املدارس، حيث جرى توزيع 
أكثر من 5 آالف عدد من النسختني العربية واالجنليزية من املجلة، ومن مجلة »أطفال 999«، 
الكتاب  ومن ملحق »مجتمع الشرطة«. كما قدَّمت إلى مكتبات املدارس مئات النسخ من 
السنوي الذي تصدره املجلة مبناسبة العيد الوطني، والذي كان العام املاضي بعنوان »كلنا 
خليفة«. وقد حظيت احلملة بإقبال األطفال والطالب في الروضات واملدارس، وزادت نسبة 

املشاركات في املسابقات الشهرية واالشتراكات السنوية. 

 »999«: ت�سليم ج�ائز وحملة يف املدار�س

مر�كز »�لد�خلية للمعاقني« 

ت�ستقبل دفعة جديدة

لتأهيل  الداخلية  وزارة  »مراكز  استقبلت 
وتشغيل املعاقني« الدفعة 21 للذكورو17 لإلناث، 
ذلك في فترة تدريبية تستمر ملدة خمسة شهور 
والتصميم  والرسم  السكرتارية،  مجاالت  في 

اإللكتروني، وصيانة احلاسب اآللي، والبدالة.
مدير  الشريفي  عزيز  بن  ناصر  وأوض��ح 
وتشغيل  لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  »إدارة 
من   »15« تضم  اجلديدة  الدفعة  أن  املعاقني« 
اإلدارة  أن  مؤكداً  اإلناث،  من  و»10«  الذكور 
العام  متطلبات  جميع  توفير  على  حرصت 
احتياجات  جميع  توفير  مت  حيث  الدراسي، 
املتدربني من مواد تعليمية وجتهيزات ووسائل 
املواصالت، وكافة الوسائل الكفيلة بإجناح العام 

الدراسي اجلديد وحتقيق األهداف املرجوة.

جتربة �إخالء ناجحة 

يف »مركز �لوثائق و�لبحوث« 

نفذ موظفو »املركز الوطني للوثائق والبحوث« 
وجميع منتسبيه خطة إخالء جتريبية استهدفت 
رفع مستوى اجلاهزية، وتعزيز الوعي األمني، 
أثناء  والنجاة  السالمة  شروط  فعالية  وتفقد 

األزمات.
وتقدم سعادة ماجد املهيري املدير التنفيذي 
في املركز بالشكر اجلزيل لفريق الدفاع املدني 
الذي أشرف على عملية اإلخالء، وكّرمهم بدرع 

تذكارية وشهادة تقدير.
املشرف  املدني  الدفاع  فريق  رئيس  وأشاد 
منتسبي  بالتزام  التجريبية  اخلطة  تنفيذ  على 
املركز، وسرعة استجابتهم في إخالء املركز في 
وقت قياسي، وبالوعي األمني الذي جتسد في 

جميع شروط ومتطلبات عملية اإلخالء. 

�حتفال تكرميي يف»�ملوؤ�س�سات 

�لعقابية و�لإ�سالحية«

مدير  الشامسي  عديل  حمد  العميد  حضر 
في  واإلصالحية«  العقابية  »املؤسسات  عام 
الذي  السنوي  التكرمي  احتفال  الداخلية  وزارة 
أقامته اإلدارة العامة في نادي ضباط الشرطة 
بأبوظبي، لتكرمي املوظفني املتميزين من الضباط 
وصف الضباط واألفراد، والشركاء واملتعاونني، 

وعدد من الضباط املتقاعدين.
وأكد العميد الشامسي أن هذا التكرمي يأتي 
العاملون  بذلها  التي  الكبيرة  للجهود  تقديراً 
األمني  العمل  منظومة  لتطوير  وال��ش��رك��اء 
واإلنساني للنزالء وأسرهم، وذلك بفضل الدعم 
الشرطية  القيادة  قبل  من  واملستمر  املتواصل 
لتتمكن هذه املؤسسات من تقدمي خدمات املميزة 

جلمهورها الداخلي واخلارجي.

مديرية  مدير  العميمي  العميد حمد عجالن  قام 
شرطة العني بزيارة تفقدية إلى املبنى اجلديد ملركز 
والذي  هزاع«،  »فلج  منطقة  في  الصناعية  شرطة 
القليلة  األشهر  خالل  العمل  من  االنتهاء  يتوقع 

املقبلة.
الطاقات  تسخير  أهمية  العميمي  العميد  وأكد 
البشرية املتوافرة في املركز لتطوير مستوى األداء 

على  األمنية  والواجبات  باملهمات  والقيام  العملي، 
أفضل وجه، وتعزيز اخلدمات املقدمة للمتعاملني . 

 وقد رافقه خالل الزيارة، املقدم حارب حاضر 
العميمي رئيس قسم املالية واخلدمات في املديرية، 
وعدد من الضباط، وأعضاء جلنة »التفتيش«، وكان 
في استقباله املقدم علي ياسر العرياني مدير املركز 

وعدد من الضباط واملنتسبني العاملني في املركز.

زيارة تفقدية ملركز 

»�سرطة ال�سناعية« يف العني
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قام سعادة اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام 
شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس »أكادميية العلوم 
األكادميية،  لطلبة  األركان  طابور  بتفقد  الشرطية« 
مدير  النقبي  جروان  سالم  الدكتور  العقيد  يرافقه 
األكادميية، والعقيد محمد علي القصير نائب املدير 
للشؤون االدارية واملالية، واملقدم الدكتور سرحان 
األكادميية  للشؤون  املدير  نائب  املعيني  حسن 

والطالبية.
اللواء  قلّد سعادة  التفتيش،  مراسم  انتهاء  وبعد 
على  احلاصلني  األوائ��ل  الضباط  الطلبة  الهديدي 
املراكز األولى في عدد من التخصصات األكادميية 
شارات   2012/2011 الدراسي  للعام  والتدريبية 

التفوق.
بالتهن�ئ���ة  الهديدي  اللواء  س���عادة  ه  وتوجَّ
ج����هودهم  على  س���عادته  مثنياً  األوائل،  للطلب��ة 
وعلى  املاضي،  ال��دراس��ي  العام  خ��الل  املبذولة 
من  ع���دد  ف��ي  حققوها  ال��ت��ي  اإلجن��������������ازات 
التخصص���ات العلمية والعملي����ة، وداعياً سع��ادته 
إياهم إلى بذل املزيد من اجلهود لتحقيق التميز في 

املجاالت كافة.
تقديراً  التكرمي جاء  أن هذا  إلى  وأشار سعادته 

األولى في  املراكز  الطلبة حلصد  بذله  الذي  للجهد 
والرياضي  الشرطي  والتدريب  األكادميية  امل��واد 
التكرمي  هذا  يشكل  أن  سعادته  متمنياً  والقيادة، 

لزيادة  والعمل اجلاد  التفوق  لزمالئهم نحو  حافزاً 
في  العملية  واخلبرات  واملعرفي  العلمي  التحصيل 

التخصصات كافة.

الهديدي يقّلد اأوائل »اأكادميية العل�م ال�سرطية« �سارات التف�ق

د الإدارة العامة لل�س�ؤون الإدارية يف �سرطة دبي  املزينة يتفقَّ

القائد  املزينة  مطر  خميس  اللواء  سعادة  تفقَّد 
العام لشرطة دبي بالنيابة اإلدارة العامة للشؤون 
اإلدارية ضمن برنامج التفتيش السنوي لإلدارات 
الدكتور  العميد  بحضور  الشرطة،  ومراكز  العامة 
العامة  اإلدارة  مدير  الهويدي  سعيد  السالل 
للشؤون اإلدارية بالنيابة، والعقيد خالد مراد مدير 
»إدارة الشؤون اإلدارية«، واملقدم خالد سعيد بن 
سليمان مدير »إدارة الرقابة والتفتيش« في اإلدارة 
سويدان  محمد  واملقدم  اإلنسان،  حلقوق  العامة 
اإلدارة  في  القيادة«  مبنى  »إدارة  مدير  املهيري 
محمد  والنقيب  والتجهيزات،  للخدمات  العامة 
في  املؤسسي«  األداء  »تقييم  قسم  من  بوهناد 
اإلدارة العامة للجودة الشاملة، وعدد من الضباط.

العامة  اإلدارة  أن  املزينة  اللواء  سعادة  وأكد 
أهم  أحد  تعد  دبي  شرطة  في  اإلداري��ة  للشؤون 
بني  الشراكة  وتعزيز  والتواصل  التعاون  جسور 
وذلك  وخارجها،  الدولة  داخل  والشركاء  الشرطة 
بفضل جهود ضباطها وأفرادها الذين استطاعوا أن 
يترجموا إستراتيجية شرطة دبي إلى واقع عملي 
واملقترحات  واألفكار  البرامج  خالل  من  ملموس 

التي تبلورت في مهمات ودور إداراتها الفرعية.
وقد شملت جولة سعادة اللواء املزينة كالً من: 
»إدارة املعرفة«، و»إدارة اخلدمات وشؤون العالج«، 

و»إدارة الشؤون«، ومكتب ضمان اجلودة. 
العامة  اإلدارة  اختتمت  ثانية،  جهة  م��ن 

معرضها  دب��ي  شرطة  ف��ي  امل��خ��درات  ملكافحة 
مدينة  في  أقيم  ال��ذي  الكاريكاتيري  التوعوي 
الفنان  من  لوحات  مبشاركة  الترفيهية«  »مدهش 

الكاريكاتيري املعروف حامد عطا.
مهدي  عبداجلليل  ال��ل��واء  س��ع��ادة  وأوض���ح 
املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  مدير  العسماوي 
العام  من  الفترة  هذه  اختيار  أن  دبي  في شرطة 
ألكبر  التوعوية  الرسالة  إيصال  أجل  من  كان 

مدينة  أن  خصوصاً  املجتمع،  من  ممكنة  شريحة 
هذه  خالل  اآلالف  يرتادها  الترفيهية«  »مدهش 
املعرفة  ال��زوار  إلكساب  املجال  يتيح  مما  الفترة، 
الضرورية بأخطار املخدرات وأضرارها على الفرد 
واألسرة واملجتمع من خالل إقامة معرض لرسوم 
احلجم،  بهذا  نوعه  من  األول  يعد  كاريكاتيرية 
الفن  مجال  في  ومعروف  كبير  فنان  ومبشاركة 

الكاريكاتيري هو الفنان حامد عطا.

الكعبي يبحث التعاون مع »نيابة الفجرية«

 اجتماع يف القيادة العامة ل�سرطة اأم القي�ين 

العام  القائد  الكعبي  غامن  بن  أحمد  محمد  العميد  زار 
لشرطة الفجيرة نيابة الفجيرة الكلية، حيث كان في استقباله 
سعادة املستشار سعيد خلفان الذباحي رئيس نيابة الفجيرة 
املتخذة في  الطرفان تسهيل اإلجراءات  ناقش  الكلية، حيث 
القضايا، ودور فريق »مسرح اجلرمية« في سرعة الكشف 
والنيابة  الفجيرة  شرطة  بني  التعاون  وأوجه  الفاعل،  عن 

العامة مبا يتعلق بنزالء املؤسسة العقابية واإلصالحية.
العقيد  من:  كل  الفجيرة  جانب شرطة  من  اللقاء  حضر 
حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، واملقدم 
العقابية  املؤسسة  »إدارة  مدير  الزيودي  حمدان  أحمد 
الظنحاني مدير مكتب  واإلصالحية«، والرائد خالد عبدالله 
وكيلي  من:  كل  الفجيرة«  »نيابة  جانب  ومن  العام،  القائد 

النيابة سعيد عبدالله بن عامر، وعلي محمد النقبي.

تخريج دورة تدريبية يف �سرطة عجمان 
حضر العميد الشيخ سلطان بن عب�د الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان 
واملرؤوسني«،  الرؤساء  مع  التعامل  »مهارات  دورة  تخريج  احتفال  باإلنابة 
والذي أقيم مببنى »قاع�ة اإلمارات« في القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور 

العقيد عبيد حميد املطروشي مدير معهد تدريب الشرطة، وعدد من الضباط.
عجمان،  لشرطة  العامة  القيادة  التدريبية  الدورة  هذه  تنظيم  على  أشرفت 
واستغرقت 5 أيام، وشارك فيه�ا 37 منتسباً من صف الضباط واألفراد من 

مختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة.
وتركزت محاور الدورة التي قدمتها الدكتورة هدى عبداللطيف عريان على 
مفهوم اإلدارة، ومواصفات وخصائص املدير املناسب، وكيفية احملافظة على 
العالقة مع الرئيس حتى في الظروف الصعبة، باإلضافة إلى العادات السيئة 
التي يجب أن يتخلى عنها املوظف في العمل، وكيفية مواجهة النقد البناء من 

الرؤس�اء. 

القيوين  أم  العام لشرطة  القائد  املعال  الشيخ راشد بن أحمد  العميد  التقى 
العقيد عبد امللك محمد جاني رئيس احتاد »الشرطة الرياضي« في مقر القيادة 
العامة لشرطة أم القيوين، بحضور العقيد سالم احمد املزروعي نائب القائد 
العام، واملقدم عارف علي الريس رئيس قسم األنشطة الرياضية، واملقدم عدنان 
جاسم بو عصيبة رئيس قسم الشرطة املجتمعية عضو مجلس احتاد »الشرطة 
الرياضي«، حيث متت مناقشة األنشطة الرياضية املختلفة واملستحدثة ملوسم 

2012-2013، خصوصاً رياضة »التجديف األوملبي«.
وشدَّد العميد الشيخ راشد بن أحمد املعال على تشجيع أبناء الدولة ودعمهم 
واعتالء  والدولية  احمللية  للبطوالت  االستعداد  مستويات  أعلى  إلى  للوصول 

منصات التتويج. 
وشكر العقيد جاني القائد العام لشرطة أم القيوين على استعداده لتذليل 

الصعوبات كافة إلجناح األنشطة الرياضية لالحتاد. 

القا�سمي يبحث التعاون مع ال�سفري الفرن�سي
التقى اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام 
لشرطة رأس اخليمة في القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة 
سعادة الني أزواو سفير جمهورية فرنسا املعتمد لدى الدولة، 
يرافقه أريك قود القنصل العام، وجني أماتيول امللحق األمني 
ومديري  العامني  املديرين  من  عدد  بحضور  السفارة،  في 

اإلدارات واألقسام في شرطة رأس اخليمة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارات التي تقوم بها البعثات 
العامة  للقيادة  الدولة  في  املعتمدة  والقنصلية  الدبلوماسية 
لشرطة رأس اخليمة، حيث جرى بحث التعاون والتنسيق بني 

الطرفني، وبعض األمور املهمة واملستجدة.
القيادة  إليه  مبا وصلت  الفرنسي  السفير  وأشاد سعادة 
العامة لشرطة رأس اخليمة من مستوى متقدم في ظل رعاية 
واهتمام القائد العام، وما تقوم به من جهود خلدمة املجتمع 
في اجلوانب كافة، متمنياً سعادته دوام التقدم واالزدهار لهذه 

القيادة الرائدة ولدولة اإلمارات بشكل عام.
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�لتحفيز و�لتكرمي حق مكفول لكل 

ومن  �أبوظبي،  �سرطة  يف  �ملبدعني 

�ملثايل«  »�ملوظف  جائزة  كانت  هنا 

�لوظيفي  �حلفز  ق�سم  �أطلقها  �لتي 

�لعاملني«  �أد�ء  »تقييم  �إد�رة  يف 

للمو�رد  �لعامة  ل���الإد�رة  �لتابعة 

�لب�سرية.

»جمتمع �ل�سرطة« يلقي �ل�سوء على 

�جلائزة  بهذه  �لفائزين  من  ع��دد 

لزمالئهم  وت�سجيعًا  لهم،  تهنئة 

ليقتدو� بهم يف �لإبد�ع و�لتمّيز.

ل��ق��اوؤن��ا يف ه���ذ� �ل��ع��دد م��ع ف��الح 

�إد�رة  مدير  �سكرتري  �مليا�سي  ح�سن 

و�مل��ط��ار�ت«  �ملنافذ  �أم��ن  »�سرطة 

كّرمه  و�ل��ذي  �أبوظبي،  �سرطة  يف 

مدير  �مل��رر  م�سبح  خمي�س  �لعقيد 

»�ملوظف  جائزة  ومنحه  �لإد�رة، 

�ملثايل«.

فاز بجائزة »امل�ظف املثايل«

امليا�سي: ت�سجيع على املزيد من اجُلهد والَتمّيز يف العمل

املياسي: »حصلت على جائزة  قال فالح حسن 
لفوزي  كبير  بفرح  وأحسست  املثالي«،  »املوظف 
بهذه اجلائزة الَقيّمة، وأيضاً أحسست بروح معنوية 
كبيرة تشجعني على بذل املزيد من اجلهد والتميز 
املنافذ واملطارات في  أمن  بإدارة شرطة  في عملي 

شرطة أبوظبي«.
وتقدم فالح املياسي بالشكر اجلزيل إلى الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
سموه  دعم  على  الداخلية  وزير  ال��وزراء  مجلس 
الالمحدود جلائزة »املوظف املثالي«، وعلى اهتمام 
والقيادة  الداخلية  وزارة  مبنتسبي  الدائم  سموه 
املنافذ  أمن  وإدارة »شرطة  أبوظبي  العامة لشرطة 
واملطارات« في شرطة أبوظبي، والذين يعملون يداً 

بيد خلدمة مسيرة األمن واألمان في الدولة.
املرر  مصبح  خميس  العقيد  املياسي  شكر  كما 
في  وامل��ط��ارات«  املنافذ  أمن  »شرطة  إدارة  مدير 
شرطة أبوظبي على تشجيعه له شخصياً، وتشجيعه 
التابعة  وال��ف��روع  األقسام  مختلف  في  لزمالئه 
الفوز باجلوائز وامليداليات واألوسمة  لإلدارة على 

األمنية والشرطية ومنها جائزة »املوظف املثالي«.
به  ق��ام  ال��ذي  اإلب��داع��ي  العمل  أن  وأض���اف: 
تقدمي  هو  املثالي«  »املوظف  جائزة  عليه  واستحق 
في  العمل  وحتسني  تسريع  شأنها  من  اقتراحات 
مكتب مدير إدارة »شرطة أمن املنافذ واملطارات« في 
»املنافذ  مشروع  تنفيذ  في  وكذلك  أبوظبي  شرطة 
لدى  احلفاظ  في  إيجابي  أثر  له  كان  مما  البرية«، 
املتعاملني مع مكتب مدير اإلدارة، ولدى مستخدمي 
املنافذ البرية من مواطني الدولة ومختلف اجلنسيات 

العربية واألجنبية.
الفوز  بهدف  لنفسي  التَحّدي  دائم  أنا  وأوضح: 

املثالي« مرة ثانية ألنني أريد أن  بجائزة »املوظف 
أكون على قدر ثقة الذين أعطوني هذه اجلائزة، وأن 

أبقى موضع فخر لعائلتي ومعارفي.
أخرى  جائزة  نيل  إلى  أطمح  بالتأكيد  وأضاف: 
التي  املختلفة  الشرطية  وامليداليات  األوسمة  مثل 
العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  ملنتسبي  متنح 
لشرطة أبوظبي، والذين هم من املميّزين في عملهم 

الشرطي واألمني.
إدارة  ملدير  سكرتيراً  يعمل  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
»شرطة أمن املنافذ واملطارات« في شرطة أبوظبي، 
ويقوم باملهمات اإلدارية التي تفرضها طبيعة العمل 
على مشروع  الوظيفة، كما يعمل ُمشرفاً  في هذه 
وتطوير  تسريع  إلى  يهدف  الذي  البرية«  »املنافذ 
اخلدمات املقدمة ملستخدمي هذه املنافذ من مواطنني 
املعايير  أرق��ى  وفق  وأجانب  عرب  عابرين  ومن 

العاملية. 
هي:  املثالي«  »املوظف  مواصفات  أن  ورأى 
للدولة  وال��والء  وتعالى،  سبحانه  بالله  اإلمي��ان 
واألنظمة  بالقوانني  وااللتزام  الرشيدة،  ولقيادتها 
الشرطة،  مبنتسبي  املتعلقة  واألوام��ر  والقرارات 
العمل،  في  والتميز  والتطوير  اإلبداع  على  والقدرة 

وحسن التعامل مع الزمالء واجلمهور.
الداخلية  إلى زمالئه في وزارة  املياسي  وتوجه 
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي عموماً، وفي إدارة 
»شرطة أمن املنافذ واملطارات« في شرطة أبوظبي 
يسعوا  أن  زمالئي  لكل  »أمتنى  بالقول:  خصوصاً 
للدولة والقيادة  الرشيدة  القيادة  ليكونوا محل ثقة 
الشرطية واملجتمع بهم، وأمتنى لهم الفوز بجائزة 
واألوسمة  اجلوائز  من  وغيرها  املثالي«  »املوظف 

وامليداليات الشرطية في الدورات املقبلة لها«.

العقيد خميس املرر يسلم املياسي جائزة املوظف املثالي
فالح حسن املياسي

مركز »زراعة الأ�سنان« يف »اخلدمات الطبية«

روفائيل: اأجرينا اأكرث من 4000 عملية

أسنان  طبيب  روفائيل  إليان  الدكتور  أوض��ح 
وعضو اللجنة »العاملية لزراعة األسنان في سويسرا« 
أن زراعة األسنان هي عملية غرس جذور صناعية 
تكون عادًة مصنوعة من معدن »التيتانيوم« في الفك 
بقابليته  يتميز  املعدن  هذا  وأن  املفقود،  السن  مكان 
لاللتحام الصميمي مع العظم، وبعد فترة على إجراء 
العملية تلتحم الزراعة مع عظم الفك، وتصبح كأنها 
سن طبيعي قادر على حتمل األعباء والوظائف التي 

تقوم بها األسنان الطبيعية.
أهم  من  تعد  األسنان  زراع��ة  عملية  أن  وأض��اف: 
تعوض  ألنها  احلديث،  األسنان  طب  عالم  إجن��ازات 
بكل  ناجحة  عملية  وهي  أسنان،  من  فقد  ما  اإلنسان 
املقاييس، وليست حكراً على فئة عمرية من دون غيرها، 
ويعتمد مدى جناح الزراعة على اعتناء املريض بفمه، 
وكفاءة الطبيب وخبرته الكبيرة في هذا املجال علماً أن 

نسبة جناح الزراعة تقترب من  99 في املائة.
وأكد عدم وجود أي مضاعفات أو أخطار خالل 
عملية الزراعة، فهي عملية غاية في البساطة وغير 
بعض  وفي  املوضعي،  التخدير  حتت  وتتم  مؤملة، 
الكامل،  بالتخدير  االستعانة  يتم  املتقدمة  احلاالت 
وغالباً ما تتابع كل حالة زراعة لوحدها حفاظا على 

سالمة املريض.

م�ستجدات

وعن املستجدات في مجال زراعة األسنان، أجاب 
األسنان  وطب  عموماً  الطب  عالم  أن  د.روفائيل: 

عيادة  في  ونحن  دائماً،  اجلديد  يطرح  خصوصاً 
الطبية«  اخلدمات  »إدارة  من  وبدعم  »األسنان«، 
في شرطة أبوظبي، نعمل على مواكبة كل تطورات 

ومستجدات طب األسنان.
وأضاف: أن أغلب املستجدات في زراعة األسنان 
تطرأ على التقنيات واملواد املستخدمة في »الزراعة« 
شركة  قامت  فترة  ومنذ  األجهزة،  في  منها  أكثر 
العالم  املتخصصة في  الشركات  إحدى  »سترومان« 
واملنطقة باختراع مواد متقدمة من معدن »التيتانيوم«، 
كأفضل نوع في العالم يستخدم في زراعة األسنان، 
فهو فضالً عن أنه يقوي نوعية الزرعات، فإنه يعمل 
الزراعة،  علمية  إلمتام  الزمنية  املدة  اختصار  على 
فم  في  ال��زراع��ة  بوضع  نقوم  كنا  عندما  فسابقاً 
املريض، كنا ننتظر ثالثة أشهر حتى نتمكن من وضع 
التركيبة السنية عليها، بينما اليوم ننتظر ثالثة أسابيع 

فقط، وهذا املعدن متوفر لدينا في املركز.
وقال: إنه مت منذ فترة اختراع برنامج إلكتروني 
املختص  األسنان  طبيب  يساعد  احلاسوب  عبر 
وكل  املناسب،  ومكانها  الزراعة  نوعية  حتديد  في 
التقديرات التي يحتاجها الطبيب لنجاح عملية الزراعة 
وبشكل دقيق جداً، وهذا البرنامج هو األفضل عاملياً 
املركز  في  تطبيقه  املقرر  ومن  الراهن،  الوقت  في 

خالل الفترة املقبلة. 

اإجنازات 

وعن اإلجن���ازات التي حقق��ها املركز، أوض���ح 

د. روفائيل أن املركز تتوفر فيه إمكانات عالية في 
عمليات زراعة األسنان، ولدينا القدرة على إجراء 6 
إلى 7 عمليات في اليوم الواحد، ومنذ بدأنا العمل في 

املركز أجرينا أكثر من 4000 عملية زراعة أسنان.
»بإدارة  األسنان«  »زراع��ة  مركز  أن  وأض��اف: 
كأحد  اختير  أبوظبي  في شرطة  الطبية«  اخلدمات 
املراكز املتميزة في مجال زراعة األسنان في العام 
املركز  أن  كما  قبل شركة »سترومان«،  2009 من 
يسهم في تدريب عشرات األطباء والفنيني، فضالً 
من  العديد  في  للمشاركة  فاعلة  لديه خطة  أن  عن 
وورش  واحملاضرات  والدولية  احمللية  املؤمترات 
التعاون  التي تقام كل عام في دول مجلس  العمل 
لعرض  األخ��رى  وال��دول  العربية،  اخلليج  ل��دول 
اإلجنازات التي حتققت، وتبادل اخلبرات مع األشقاء 

واألصدقاء في تلك الدول.

حتذير 

ودعا الدكتور إليان روفائيل إلى عدم االلتفات 
من  التجارية  اإلعالنات  بعض  تطرحه  ما  إلى 
يوم  في  األسنان  زراعة  عمليات  إلجراء  دعاية 
واحد فقط، ألنها مجافية للحقيقة، فهناك حاالت 
قليلة جداً ميكن أن تخضع لعملية في يوم واحد 
لفترة  أكثر احلاالت فال بد أن تخضع  أما  فقط، 
زمنية كافية لتحقيق النجاح املطلوب للزراعة من 
املريض من ناحية  ناحية، وللحفاظ على سالمة 

أخرى. 

»�إد�رة �خلدم�������ات �لطبي������ة« يف  �إ�ساء�ت��ه على  �ل�سرط����ة«  يت���اب���ع »جمتم���ع 

بهدف  �لأ�سنان«،  »طب  عيادة  يف  �لأ�سنان«  »زر�عة  مركز  وز�ر  �أبوظبي،  �سرط����ة 

�لإطالع على �لتطور�ت �لتي ي�سهدها �ملركز، ودوره يف عالج �ملر�سى خ�سو�سًا بعد 

�إجر�ء �أكرث من 4000 عملية زر�عة �أ�سنان منذ �إن�سائه.
  

لقاء: خالد الظنحاين
ت�صوير: حممد علي د. إليان روفائيل
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اجتماعية  أو  قفزة حضارية  أن كل  أبداً  ننكر  ال 
ضريبة  لها  تكون  أن  بد  ال  النهضة  طريق  على 
يتشارك في دفعها اجلميع ليجني اخلير من ورائها 
اجلميع أيضاً، ولذلك كانت النهضة في أحد أبعادها 
واجباً اجتماعياً يقع على كواهل جميع أفراده العبء 

في تقدمي يد البناء والعطاء وحتّمل تبعات اجلزاء.
احلضارية  األب��ع��اد  تتبنى  التي  واملجتمعات 
املستقبل  نحو  احلثيث  وسعيها  لنهضتها  منطلقات 
في  أنها  وذلك  التحديات،  من  للكثير  ُعرضًة  تظل 
جانب منها تتيح جلميع موارد املعرفة الدخول إلى 
ميدانها عبر مختلف النوافذ والشبكات واملعطيات من 
دون تقييد سلطوي أو رقابة عمياء، وهي من جانب 
آخر تقبل أن يعيش ويتعايش في ربوعها العديد من 
اإلثنيات واألفكار والتوجهات حتت مظلة الدولة التي 
تعطي احلرية للجميع وال تقيد حرية أحد ما دامت 
ال تتعارض مع حرية اآلخرين أو تتصادم مع ثوابت 

الدولة التي قامت عليها.
هذه  ترك  على  نشأتها  منذ  اإلم��ارات  وحترص 
لتثبت  شؤونها،  جميع  على  احلضارية  البصمة 
اجل��ادة  على  تسير  أنها  وللعالم  لنفسها 
الصحيحة ال تخاف على نفسها األفكار 
احلديثة إذا كانت تصب في مجرى 

النهضة والتقدم والرقي.
ه���ا هنا وقفة  أن  غير 
مه�م��ة وحساس���ة، 
تتع��لق  وه�ي 
برص���د 

اخلي���ط الدقيق املتني ال���ذي يربط ب���ني الرغبة في 
النهضة وفتح األبواب جلمي���ع دوافعها، ومنّظريها 
واملبش���رين بها م���ن املتنوري���ن احلضاريني، وبني 
السيادة واألمن واالستقرار، التي تعد حجر األساس 
لقيام الدولة وثب���ات املجتمع، وهو أمر يأخذ أهميته 
القصوى من كونه يشكل باباً بحالتني، فهو من جهة 
مشرع يرحب باجلديد النافع الصحي ويحتضنه في 
عقر دار املجتمع، وهو في االجتاه اآلخر موصد يطرد 
األفكار ذات الروائ���ح الغريبة على هويتنا وطبيعتنا 

وبيئتنا وثوابتنا األصيلة.
ال  الهواء  في  معلقاً  الكالم  نترك  أن  نريد  وال 
سيما في مثل هذه املوضوعات احلساسة لعالقتها 
بعض  إن  القول  من  بد  ال  بل  الوثيقة،  االجتماعية 
البسيطة في ظاهرها قد تكون ركيزة قوية  األفكار 
بأفكار  لتعبث  تركت  إذا  املجتمع  ركائز حتطيم  من 
نعتقد  ونحن  متابعة،  أو  اهتمام  دون  من  الشباب، 
في أثناء مرورها أننا إمنا نتيح املجال حلرية الرأي 
جميع  نقبل  بل  االجتماعية،  أبعادها  كامل  تأخذ  أن 
الوطن  مظلة  حتت  يعيشوا  أن  التوجهات  أصحاب 
التي  الفكرية  آفاقه  أو  اجلغرافية  حدوده  في  سواًء 

تقبل اجلميع.
ورمبا تتسلل بعض هذه األفكار لتفعل فعلها عبر 
حلقة تلفزيونية موجهة بعناية، أو مسلسل هرب من 
الذي  على الفضاء احلضاري  الرقابة استناداً  دائرة 
أحملنا إليه آنفاً، أو رمبا كلمات أغنية تبدو بريئة في 

أحسن أحوالها.
االجتماعية  التدخالت  تراكم هذه  فإن  ذلك  وعند 
األوت��ار  بعض  على  والضرب  اخل��اص  الشأن  في 
البسيطة الصغيرة والنفخ فيها وكأنها أم املشكالت 
خلطر  جميعاً  املجتمع  يعرض  احلضارية 

البناء والعطاء، بل يصبح  االنسحاب من خطته في 
التي  جراحه  يلملم  كيف  يعرف  ال  بذاته  مشغوالً 
دخلت عبر نوافذ احلرية والتسامح والتعددية اإلثنية 

وقبول اجلميع.
ونحن حني نقرر هذه املخاوف ال نطالب بإعادة 
فهذا  نتبناها،  التي  احلضارية  املنطلقات  في  النظر 
بتعطيل  الطامعون  إليه  يطمح  ال��ذي  الهدف  هو 
وإمنا  الناهضة،  الفتية  الدولة  في  النهضة  حركة 
الذي نرجوه أن تبادر املؤسسات األمنية إلى تكثيف 
برامج التوعية الذاتية واملجتمعية لتشكل عيوناً أمنية 
ناضجة واعية تراقب املشهد كامالً وتعرف متى يأتي 
دورها ولتكون على قدر الضريبة املجتمعية ملقدمات 
النهضة واحلضارة، حتى تسير الدولة إلى أهدافها 

املنشودة ال حتيد عنها مهما كانت التكاليف.

 نورة ال�صويدي

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

نح� رقابة اأمنية واعية

يداً بيد يف م�اجهة املخالفني

طريق ال�سعادة والنجاح

امل�صاعد �صالح الهاليل

اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في أبوظبي

بتوجيهات ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اإلدارات  خالل  من  الداخلية  وزارة  تعمل  الداخلية 
حثيثاً  األجانب  وشؤون  واإلقامة  للجنسية  العامة 
لتواكب التقنية احلديثة في عملها، وذلك من خالل 
إجناز معامالت العمالء بسرعة قصوى وانسيابية 

يشهد لها اجلميع.
من  الداخلية  وزارة  تواصل  آخر،  جانب  ومن 
خالل مختلف اإلدارات واألقسام املعنية العمل ليل 
نهار ملواجهة ظاهرة املخالفني لقانون دخول وإقامة 
وقد  املتحدة،  العربية  اإلم��ارات  دولة  في  األجانب 
جنحت جهود األجهزة األمنية في احلد من عمليات 
لقانون  واملخالفني  املتسللني  على  والقبض  التسلل 
إجنازات  على  حفاظاً  وذلك  الدولة،  داخل  اإلقامة 
مسيرة األمن واألمان وتنفيذاً الستراتيجية احلكومة 

الرشيدة.
وبهدف العمل يداً بيد ملواجهة املخالفني من خالل 
تعزيز دور املجتمع جتاه ذلك، أطلقت وزارة الداخلية 
حمالت توعية متواصلة حتت شعار »ال للمخالفني«، 
وذلك بالتعاون والشراكة مع وسائل اإلعالم املرئي 
واملسموع واملقروء لتحقيق هدف رفع درجة الوعي 

نتيجة  هو  بالسعادة  الشعور  أن  البعض  »يظن 
النجاح، ولكن في احلقيقة النجاح هو نتيجة الشعور 
هي  ألنها  للسعادة  طريق  يوجد  ال  بالسعادة، 
الطريق«، هذا ما قاله الدكتور إبراهيم الفقي )رحمه 
الله(. كما يقول الكاتب  جيمس بروير إن: »السعادة 
إحساس حتصل عليه عندما تكون مشغوالً لدرجة 

ال تستطيع معها أن حتزن«.
نعم، جميع الناس يبحثون عن السعادة، ودائماً ما 
يربطونها بأحداث يتمنون حدوثها في حياتهم، مثل 
رحلة قد يقومون بها، أو زواج، أو انتظار مولود، أو 
التخرج من املدرسة أو اجلامعة، أو ترقية في العمل، 
ولكن  البطالة،  من  يعاني  ملن  عمل  فرصة  إيجاد  أو 
كم تدوم سعادتنا بأي حدث من هذه األحداث، يوم، 
يومان، شهر، شهران، أكثر أو أقل، سنسعد ثم يصبح 
الروتني  إطار  في  ويدخل  له،  نأبه  وال  عادياً،  األمر 

لدى  أمني  وع��ي  ثقافة  وحتقيق  اجلمهور  ل��دى 
املواطنني واملقيمني بخطورة ظاهرة املخالفني، ومدى 
اجلرائم  وخطورة  تشغيلهم  على  املترتبة  األضرار 
واملقيمني  املواطنني  جميع  وحث  يرتكبونها،  التي 
أي  وبدون تردد عن  اإلبالغ فوراً  الدولة على  في 
مخالف، وعن اجلهة أو الشخص الذي يقوم بتشغيله 
العمليات  إيوائه ومكان وجوده على رقم غرفة  أو 
»999« أو الرقم املجاني »ساهم« »80080«، وذلك 
على مدار الساعة، باعتبار أن املواطن واملقيم شريك 
األمن  تعزيز مسيرة  دائم وأصيل في  استراتيجي 

واألمان في ربوع الدولة.
العامة  واإلدارات  الداخلية  وزارة  جن��اح  إن 
مستوى  على  األجانب  وشؤون  واإلقامة  للجنسية 
الدولة في حتقيق هذا الهدف االستراتيجي، واملتمثل 
دخول  قانون  مخالفي  ظاهرة  على  القضاء  في 
ناجحة  شراكة  عبر  إال  يتم  لن  األجانب،  وإقامة 
ومثمرة بني وزارة الداخلية وجميع أطياف املجتمع 
باعتبار أن هذه الشراكة حائط الصد األول والقوي 
أنها  الظاهرة األمنية، عالوة على  في مواجهة هذه 
على  لها  حتمُّ عبء  يقع  مشتركة  مسؤولية  تعتبر 

اجلميع وتصب في النهاية في أمن وأمان الوطن.

احلياة لنبدأ مرة أخرى في البحث عن السعادة! 
نعم،  قد متر علينا أوقات تكون حياتنا مثالية ال 
يكدر صفوها شيء، ومع ذلك نشعر أن الهموم قد 
علت رؤوسنا، وأن الدنيا أظلمت فجأة، ونبحث عن 
فهو  شيئًا  ال جند  ولكن  واحلزن،  الهم  لهذا  سبب 
مجرد إحساس، ومن أجل هذا علمنا رسولنا الكرمي  
كل  في  نقول  أن  وسلم«  عليه  الله  »صلى  محمد 
صباح ومساء »اللهم إني أعوذ بك من الهم واحلزن، 
والعجز والكسل، واجلنب والبخل، وغلبة الدين وقهر 

الرجال«.
فلنحرص على السعادة التي بني أيدينا، ولنشغل 
فراغ  وقت  ألنفسنا  نترك  وال  يفيدنا،  مبا  أنفسنا 
نحمل فيه الهموم واألحزان، وال نؤجل االستمتاع 
باللحظات السعيدة، ألنه إذا أجلنا ذلك نكون كأننا ال 

عشناها اليوم وال أدركناها في الغد.

زهراء اإبراهيم

أب�وظب�����ي
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هل نحتاج اإىل منهج »الرتبية الإعالمية«؟!

خالد را�صد الزيودي

أكد مشاركون في إحدى الندوات العلمية بعنوان 
»الشباب على شبكات التواصل االجتماعي.. التأثر 
موقع  يستخدمون  الشباب  معظم  أن  والتأثير« 
يستخدمه  منهم  وقليل  سلبية،  بطريقة  »توتير« 
بطريقة إيجابية، ووفقاً تصريح ألحد املختصني فإن 
بطريقة  »تويتر«  يستخدمون  الذين  الشباب  نسبة 
الذين  نسبة  تبلغ  بينما   ،٪30 جت��اوز  ال  إيجابية 

يستخدمونه بطريقة سلبية ٪70.
وفي حال صحة هذه اإلحصائيات، فإن هذا األمر 
يوضح حقيقة أن وسائل اإلعالم مبختلف أشكالها 
سواًء  إيجابية  أو  سلبية  بتأثيرات  إما  فينا،  تؤثر 
شعرنا بذلك أو لم نشعر، فال أحد محصن من تأثير 
وسائل اإلعالم حتى الشخص الذي ال يتعرض لها 
فإنه يتأثر بها بدرجة ما من خالل زمالئه وأقرانه 

والوسط االجتماعي الذي يعيش فيه.
إلى  الناس  من  الكثير  يدعو  بات  األم��ر  وه��ذا 
البحث عن حلول ملواجهة اآلثار السلبية التي تفرزها 
وسائل اإلعالم اجلديدة والتقليدية، فالبعض يطالب 
االجتماعي  التواصل  مواقع  جميع  بإلغاء  مثالً 
باعتباره حالً مناسباً لهذه املشكلة، والبعض اآلخر 
يطالب مبزيد من االنفتاح على وسائل اإلعالم، فما 
في  يكون  قد  املناسب  البديل  املناسب؟  البديل  هو 

»التربية اإلعالمية«!
في  الشميمري  الرحمن  عبد  فهد  الكاتب  يشرح 
كتابه »التربية اإلعالمية« جوانب كثيرة وعديدة لهذا 
املوضوع، من بينها أن هذا املفهوم ظهر في العالم 
بأواخر الستينات امليالدية، حيث ركز اخلبراء على 
إمكانية استخدام أدوات االتصال ووسائل اإلعالم 
لتحقيق منافع تربوية ملموسة، وبحلول السبعينات 
أنها  على  اإلعالمية  التربية  إلى  النظر  بدأ  امليالدية 
تعليم بشأن اإلعالم، وأنها »مشروع دفاع« يتمثل 
هدفه في حماية األطفال والشباب من األخطار التي 
على  التركيز  وانصب  اإلعالم،  وسائل  استحدثتها 
املالئمة«  غير  و»القيم  »املزيفة«  الرسائل  كشف 

وتشجيع الطالب على رفضها وجتاوزها.
أما في السنوات األخيرة، فتطور مفهوم »التربية 
اإلعالمية«، بحيث لم يعد مشروع دفاع فحسب بل 
الشباب  إعداد  إلى  يهدف  أيضاً  متكني«  »مشروع 
وحسن  بهم،  حتيط  التي  اإلعالمية  الثقافة  لفهم 
بصورة  فيها  واملشاركة  معها،  والتعامل  االنتقاء 

فّعالة ومؤثرة.
التربية  أهمية  عن  العلمية  الدراسات  وكشفت 
هيمنت  بعدما  العربية  املجتمعات  في  اإلعالمية 
وأصبحت  الدولية،  الساحة  على  اإلع��الم  وسائل 
تشكل خطورة على اجلمهور املتلقي، وبعد أن أصبح 
املتلقي ضحية لكل ما يقدم له دون أن مييز بني ما 

يضره وما ينفعه في عصر ثورة العلم واملعرفة التي 
نعيشها بفضل التقدم الهائل في تكنولوجيا االتصال 
السيما اإلعالم الفضائي ملا يتمتع به من سعة في 
االنتشار وقوة في التأثير تتزايد لدى اجلماهير يوما 

بعد يوم.
»فهم  بأنها:  اإلعالمية  التربية  تعريف  وميكن 
يؤثر  التي  والكيفية  اإلعالم،  عمل  آللية  اجلمهور 
بها على حياتنا، وطريقة استخدام اإلعالم بصورة 

حكيمة وإيجابية«.
الدول  إحدى  في  أجري  للرأي  استطالع  وفي 
بعض  ألساتذة  سؤال  توجيه  فيه  ومت  اخلليجية، 
املدارس احلكومية حول معرفتهم مبوضوع التربية 
النتيجة أن 59٪ من األساتذة في  اإلعالمية، كانت 

هذه املدارس لم يسمعوا عنها شيئاً.
وتتنوع القضايا التي ُتعنى بها التربية اإلعالمية، 
وأنواعها  اإلعالم  بوسائل  اجلمهور  تثقيف  ومنها: 
وتقديرها،  األمور  فهم  بسبل  وتعريفه  وأهدافها، 
وُسبل التعايش مع اآلخرين، واستيعاب مقتضيات 
مع  اإليجابي  التفاعل  وآل��ي��ات  احلديث  العصر 
العوملة، ومساعدة اجلمهور على مواجهة الشائعات 
والثقافية  النفسية  املشكالت  ومعاجلة  والتضليل، 
واالجتماعية التي يعاني منها املجتمع كمشكلة األمية 
احلضارية والتكنولوجية، عالوة على التوترات التي 

تنشأ بفعل االتصال مع اآلخرين وعدم األلفة.
وللتربية اإلعالمية دور مهم في إكساب اجلمهور 
املشكالت،  وحل  والتحليل  والتقومي  النقد  مهارات 
ومهارات  املتغيرات،  وبني  األشياء  بني  والربط 
االجتماعية  واملهارات  والكتابة،  والقراءة  احلديث 

والثقافية التي تساعدهم على االتصال الفعال.
التربية  مع  تعاطيها  في  العالم  دول  وتختلف 

اإلعالمية حسب اآلتي: 
رسوخ  فيها  املجال  هذا  في  متقدمة  دول   -1
ونظامية في التربية اإلعالمية، حيث وضعت أسسها 
املعلمني  وأع��دت  ومناهجها،  العامة  وموجهاتها 
ودّربتهم، ووفرت املصادر التربوية لتعليمها، مثل: 

كندا، وأغلب دول أوروبا.
2- دول فيها تربية إعالمية مدرسية، لكنها غير 

منتظمة وغير مكتملة مثل إيطاليا وإيرلندا. 
فيه�ا  اإلعالمي���ة  التربي���ة  ت��زال  ال  دول   -3
في م�رتب��ة التع�ليم غير ال�مدرسي، حيث تقدم في 
برامج الشباب واجلماعات النسائية ودور العبادة، 
العالم  ودول  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مثل: 

الثالث.
اجلمهورية  فإن  العربية،  ال��دول  بني  ومن   -4
حصص  خمس  الطالب  بتدريس  تقوم  اللبنانية 
»التربية  مادة  ضمن  اإلعالمية«  »التربية  بعنوان 

األول  الصف  في  االجتماعية«  والتنشئة  الوطنية 
الثانوي  الثالث  الصف  لطالب  تقدم  كما  املتوسط، 
أربع حصص ضمن املادة نفسها بعنوان »اإلعالم 

والرأي العام«.
وتنبع أهمية التربية اإلعالمية من جوانب عديدة 

أهمها:
الوعي اإلعالمي سينشأ كثير من  1- من دون 
تتجاذبه  عالم  في  األع��ني  معصوبو  وهم  أبنائنا 
الصراعات واألهواء واملصالح، وال يرحم الضعفاء.

بها،  اجلهل  يضر  ال  كثيرة  أشياء  هناك   -2
والوعي اإلعالمي ليس واحداً منها. 

اإلعالمي،  الوعي  أهمية  عن  كثيراً  نتحدث   -3
يكتسبون  وجنعلهم  أبنائنا  في  نزرعه  كيف  ولكن 

هذه املهارة؟، إنها ببساطة التربية اإلعالمية. 
أبناءنا  ترافق  مهارة  اإلعالمي  الوعي  إن   -4
طوال حياتهم، وليست مادة دراسية ينساها الطالب 
مبجرد انتهاء االمتحان، أو عندما يختار تخصصاً 

علمياً في مجال بعيد عنها. 
5- اغتنام الفرصة السانحة في اإلعالم اجلديد 
جوانب  أبرز  أحد  هو  وهذا  العالم،  مستوى  على 
أبناءنا على  التربية اإلعالمية، بحيث نشجع  أهمية 
وطنيتهم  عن  يعبّر  مبا  اإلعالمية،  املضامني  إنتاج 

وثقافتهم وحضارتهم.
إن التربية اإلعالمية قد تقدم حلوالً جيدة في بناء 
بحيث  املختلفة،  اإلعالم  لوسائل  املتلقي  شخصية 
إلى  ُينشر  ما  لكل  السلبي  املتلقي  من جانب  تنقله 
املتلقي اإليجابي لكل ما هو مفيد ونافع، إن التربية 
في  واستخدامها  توظيفها  أحسن  ما  إذا  اإلعالمية 
واالنتماء  الوالء  قيم  غرس  في  ستساعد  مناهجنا 

للقيادة الرشيدة والوطن. 
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ناقش احتاد الشرطة الرياضي في اجتماع عقد 
األمور  الشارقة  في  االحتادية  الشرطة  مبدرسة 
واملسابقات  باألنشطة  اخلاصة  والتنظيمية  الفنية 
للموسم  اخلتامي  االجتماع  وتوصيات  الرياضية، 
ممثلي  مع  عقد  ال��ذي   2012/2011 الرياضي 
للشرطة  العامة  واإلدارات  القيادات  في  الرياضة 
للوصول  متهيداً  وذلك  الرياضي،  املوسم  لتقييم 
األنشطة  لتطوير  وتنظيمية  فنية  توصيات  إلى 
إلى عرضها في اجتماع مجلس  الرياضية ليصار 
إدارة االحتاد املقبل ملناقشتها والعمل بها من بداية 

املوسم احلالي.

محمد  امللك  عبد  العقيد  االجتماع  وت���رأس 
الشرطة  احت��اد  »إدارة  مدير  جاني  الرحيم  عبد 
القادة  جلميع  شكره  عن  عبر  والذي  الرياضي«، 
واملديرين العامني على دعمهم املتواصل والالمحدود 
للرياضة في قطاع الشرطة، مما كان له األثر األكبر 

في إجناح املوسم الرياضي السابق.
احتاد  استراتيجية  أن  إلى  جاني  العقيد  وأشار 
وتطوير  النهوض  على  تقوم  الرياضي  الشرطة 
نشاط  خطة  في  الرياضة  والفعاليات  األنشطة 
االحتاد، والتي بلغت 49 نشاطاً وفعالية على مدار 
 11 وقريب  في وقت سابق  كانت  أن  بعد  املوسم 

نشاطاً وفعالية فقط.
وأشاد بالتعاون الدائم مع املؤسسات والهيئات 
واالحت��ادي��ن  الوطنية،  الرياضية  واالحت����ادات 
الرياضيني العربي والدولي للشرطة لدعم مسيرة 
الرياضة في قطاع الشرطة التي هي جزء ال يتجزأ 
من  لها  وداعمة  اإلماراتية  الرياضة  نسيج  من 

اجلوانب كافة.
بالرياضات  االرتقاء  على  االحتاد  حرص  وأكد 
عزم  عن  وكشف  األوملبي،  الطابع  ذات  خصوصاً 
االحتاد في موسمه اجلديد تنظيم بطولة التجديف 

األوملبي مبختلف أنواعها.

اجتماع »لحتاد ال�سرطة الريا�سي يف ال�سارقة«

»الط�ارئ وال�سالمة العامة« ت�ستعد للبط�لت الر�سمية

فريق »نيبال« بطاًل »للكرة الطائرة العمالية«

العامة«  والسالمة  الطوارئ  »ب��إدارة  تتكثف 
للمشاركة  اليومية  التدريبات  أبوظبي  شرطة  في 
العامة  القيادة  تنظمها  التي  الرسمية  البطوالت  في 
لشرطة أبوظبي، وفي بطوالت املؤسسات احلكومية 
في  الرياضية  الغرف  بإشراف  وذلك  القدم،  بكرة 

اإلدارة.
بطوالت  في  جناحات  حققت  اإلدارة  أن   يذكر 
ببطولة  وف��ازت  املركزية،  للعمليات  العام  املدير 
»الدفاع املدني الرمضانية« للعام الثاني على التوالي، 
وذلك حتت إشراف عبد الله السيد صالح الهاشمي 
غيرها  الرياضية، وكذلك في  للفرق  اإلداري  املدير 

من البطوالت.
بدعم  اإلدارة  في  الرياضية  الفرق  وحتظى 
عام  مدير  الريسي  ناصر  أحمد  اللواء  سعادة  من 
العامري  إبراهيم  محمد  واملقدم  املركزية،  العمليات 
واملقدم  العامة«،   والسالمة  الطوارئ  »إدارة  مدير 
واإلنقاذ  البحث  »فريق  مدير  األنصاري  محمد 

اإلماراتي«.
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ُتوج فريق »نيبال« بكأس بطولة »كرة 
املباراة  في  فوزه  بعد  العمالية«  الطائرة 
النهائية على نظيره فريق »الدار العقارية«، 
وذلك في البطولة التي نظمها فرع الشرطة 
خليفة  مدينة  شرطة  مركز  في  املجتمعية 
التابع ملديرية شرطة املناطق اخلارجية في 
بالتعاون  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
 8 ومبشاركة  اخلارجيني،  الشركاء  مع 

فرق.
البادي  محمد  جمعة  النقيب  وأوض��ح 
مركز  في  املجتمعية  الشرطة  فرع  مدير 
تعتبر  البطولة  أن  »خليفة«  مدينة  شرطة 
مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز التواصل 

مع شرائح املجتمع، ومن بينهم العمال.
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في  واالتصاالت  اإللكترونية  للخدمات  العامة  ب��اإلدارة  العاملون  يهنئ 
وزارة الداخلية الضباط املترقني الذين قلّدهم رتبهم اجلديدة، سعادة اللواء 
مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير عام اخلدمات اإللكترونية واالتصاالت 

في وزارة الداخلية.

الفنية واإلعالم األمني« املالزم أول  الشؤون  العاملون »بإدارة  يهنئ 
في  »أفضل ضابط  بجائزة  بفوزه  »اإلذاعة«  فرع  مدير  الدرعي  حمدان 
للتميز« مرحلة  الداخلية  التخصصي« ضمن جائزة »سمو وزير  املجال 
عام  مدير  الظاهري  خلفان  علي  العميد  قبل  من  وتكرميه  العام،  املدير 

شؤون القيادة في شرطة أبوظبي.

يهنئ املساعد عبدالله سعيد الشحي من »إدارة أمن املنافذ واملطارات« في 
شرطة أبوظبي املساعد أحمد سعيد البحار من شرطة رأس اخليمة بقدوم 

مولوده اجلديد »خالد«. مبروك، وجعله الله سبحانه وتعالى من أبناء السعادة 
مع تهنئة خاصة من شقيقه علي سعيد البحار. 

»ب����إدارة  ال��ع��ام��ل��ون  يهنئ 
أبوظبي  شرطة  في  التدريب« 
رئيس  املرزوقي  أحمد  النقيب 
في  ال��ت��دري��ب«  »تخطيط  قسم 
»املوظف  بجائزة  بفوزه  اإلدارة 

املثالي«.

شؤون  »ب���إدارة  العاملون  يهنئ 
املالزم  أبوظبي  في شرطة  املوظفني« 
أول خميس عبدالله التميمي مدير فرع 
ترقيات األفراد في اإلدارة بترقيته إلى 

رتبة مالزم أول.

األسلحة  »بإدارة  العاملون  يهنئ 
أبوظبي  شرطة  في  واملتفجرات« 
النقيب خليفة سعيد الفليتي بترقيته 
إلى رتبة نقيب، مع تهنئة خاصة من 

قسم التدريب في اإلدارة.

يهنئ العاملون »بإدارة العمليات الشرطية« في شرطة الفجيرة املنتسبني املترقني الذين قلّدهم رتبهم 
اجلديدة العقيد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية في شرطة الفجيرة.

ت
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في مرحلة الطفولة اجلميلة التي قضيتها بني مفردات الطبيعة اخلالبة في مدينة دبا الفجيرة، كنت مع مجموعة أصدقاء 
من محبي املغامرات، نخرج في رحالت استكشافية ممتعة إلى اجلبال والسهول والبحر إذ كنا نقوم بسبر أغوار اجلبال 
بهدف البحث عن كنز ثمني، فال جند إال خاليا النحل املنتشرة في كهوف اجلبال، فنقوم باستجداء النحل كي نظفر بقليل 
من العسل، لكن النحل ال يدعنا نفلت من لسعاته املؤملة على وجوهنا أو أيدينا، ومن ثم نعود إلى أهلينا متورمي الوجوه 

واأليادي، لكننا على الرغم من ذلك، جند املتعة واجلمال اللذين نستأنس بهما. 
أما رحالت البر فنجعلها في وقت نزول املطر، حتى نستمتع باجلو الغائم ونشتم رائحة األرض الرطبة املنعشة، إذ كنا 
نضرب خيامنا غير املسقوفة قرب الوديان، حيث نتوسد األرض ونلتحف السماء، متفائلني ومقبلني على احلياة بحب وبهجة 

وسعادة.
بيد أن رحالت صيد األسماك كانت شبه يومية، ذلك ألن البحر معروف بكرمه الذي ال يخضع ملواسم معينة كي يجود به 
على أهله، فالبحر كله ثراء وعطاء ليت بعض البشر يتعلمون منه، فضالً عن أن البحر كان قريباً جداً من منازلنا.. فقد كان البحر 
بغموضه يشكل لنا عالمة استفهام نسعى بجد واهتمام ملعرفة اإلجابة عنها.. فكنا نذهب إلى الصيد في الساعة الثالثة ظهراً 
أي بعد أن نحفظ دروسنا وهو الشرط األساسي عند األهل للسماح لنا باخلروج من البيت، ونعود عند غروب الشمس محّملني 
بالصيد الوفير. واجلميل ذكره في تلك األيام اجلميلة أننا في وقت اإلجازات كنا نقيم حفل شواء كبيراً احتفاالً بذاك الصيد الوفير.

ملخص القول: إن أبناء األمس كانوا يضربون أرض الله ذهاباً وإياباً، دون تقييد كبير حلركتهم، وهو األمر الذي علمهم الكثير 
من املبادئ والقيم اإلنسانية النبيلة، منها على سبيل املثال: التعاون والتآزر واالعتماد على النفس، فضالً عن الثقة ومواجهة الصعاب 
وغيرها من هذه األخالقيات احلميدة والضرورية حلياة الفرد في البيت والعمل واملجتمع. إال أن أبناء اليوم لم يحظوا بهذه الفرص 
املمتعة واملفيدة معاً، إما لشدة خوف الوالدين على أبنائهما وهو ما يقيد حركتهم، وإما لتغير بعض مظاهر املجتمع اإلماراتي القدمي، 
كانتفاء ما يعرف ب�»الفريج« أو »احلي الواحد« الذي كنا نتذوق من خالله حالوة اجليرة الطيبة، فاليوم جتد اجلار ال يعرف اسم جاره 

احملاذي لبيته، فكيف ميكن ألبناء احلي الواحد أن يجتمعوا في مثل هذه الظروف ويشكلوا رفقة طيبة.
أرجو أال يفهم من حديثي هذا أنني أدعو إلى ترك األبناء دون رقابة أو متابعة، فليس هذا ما أدعو إليه، فنحن متفهمون للوضع الذي 
بات عليه مجتمعنا اليوم، فاملجتمع في اإلمارات عموما آخذ باالتساع حيث تعددت فيه اجلنسيات والثقافات، وهذا على الرغم من إيجابيته 
إال أنه يؤثر بشكل أو بآخر في تربية أبنائنا.. أما الذي ال أفهمه وال أتفق معه أيضاً، فهو ذلك احلرص الشديد أو »املرضي« الذي ال يدع 
لألبناء مجاالً للتنفس الوجداني واجلمالي خارج منظومة البيت أو األسرة الواحدة، إذ البد للفرد أن ينطلق إلى العالم اخلارجي ليزداد علماً 

وخبرة في احلياة، فضالً عن اكتسابه للصفات الطيبة واألصيلة، ملمارسة حياة طبيعية ملؤها البذل والعطاء والثقة...إلخ. 
إننا نعلم متام العلم أن أبناء اليوم انحازوا إلى التكنولوجيا، فأصبحوا متهافتني عليها في أكثر أوقاتهم، بسبب من طبيعة احلياة املنغلقة 
التي يعيشونها في البيت، وهو ما ينذر بخطر كبير على تربية األبناء التربية السليمة والقومية. وعالوة على ذلك، فإننا نتمنى على األهل أن 
يبثوا في نفوس أبنائهم الثقة والفاعلية املجتمعية من خالل إفساح املجال لهم للخروج من نطاق األسرة والتكنولوجيا احلديثة على حد سواء، 
لالنطالق إلى سبر أغوار العالم اخلارجي وارتياد آفاقه الرحبة مع قليل من الرقابة واملتابعة اجليدة بطبيعة احلال، كي نضمن لهم النجاح في 

حياتهم العملية، وبالتالي نكفل لهم حياة هانئة طيبة ناضجة عندما يكبرون. 

�أبناء �لأم�س 

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com
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