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»الداخلية« تفوز بح�سة الأ�سد 

ز احلكومي« يف »التميُّ



»نبارك لكم جميعًا متيزكم الباهر، ففوزكم اليوم ما هو اإال �صدى لتميز قيادة الوطن، 

قنا اهلل واياكم خلدمة وطننا الغايل وقيادته  وثمرة جهودكم اجلماعية املخل�صة، وفَّ

واأهله، واإىل مزيد من التميز والنجاح «.

ملنت�صبي  و�صلت  ق�صرية  ن�صية  ر�صالة  ت�صمنتها  التي  واملعّبة  القيمة  الكلمات  بهذه 

وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي وخمتلف القيادات العامة لل�صرطة 

يف الدولة، توجه الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية بالتهنئة والتبيك ملنت�صبي »الداخلية« مبنا�صبة فوز الوزارة بـ»ن�صيب 

بن  »حممد  جلائزة  الثالثة  الدورة  �صمن  وو�صامًا  جائزة   »16« على  بح�صولها  االأ�صد« 

اأقيم برعاية وح�صور �صاحب  الذي  للتميز احلكومي«، وذلك خالل االحتفال  را�صد 

الــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

حاكم دبي »رعاه اهلل«، ونظمته وزارة �صوؤون جمل�س الوزراء يف فندق »ق�صر االإمارات« 

باأبوظبي.

ويف ما قاله الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان يف ر�صالة التهنئة والتبيك 

اأن ما حتققه وزارة الداخلية من اإجنازات، وما تفوز به من  هذه، تاأكيد جديد على 

اإمنا  والعاملية،  والعربية  املحلية  ال�صعد  �صكر وتقدير على  و�صهادات  واأو�صمة  جوائز 

هو بف�صل الرعاية والدعم الالحمدودين من ِقبل قيادة البالد الر�صيدة، وعلى راأ�صها 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لـ»الداخلية« 

ومنت�صبيها، تقديرًا جلهودهم وت�صحياتهم يف خدمة م�صرية االأمن واالأمان بالدولة، 

والتي ينعم بها كل مواطن ومقيم وزائر يف االإمارات.

واأي�صًا يف ما قاله �صموه تاأكيد وتقدير جديدان الأهمية اجلهود اجلماعية املخل�صة 

وعملهم  ومدنيني،  واأفراد  �صباط  و�صف  �صباط  من  »الداخلية«  منت�صبو  يبذلها  التي 

بروح الفريق الواحد، من اأجل و�صول الوزارة اإىل مزيد من االإجنازات واجلوائز .

وُيلقي هذا االإجناز الباهر اجلديد لوزارة الداخلية، وهذه الثقة الغالية واملتجددة 

من ِقبل الفريق �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، م�صوؤولية كبرية على 

دولتنا  خدمة  �صبيل  يف  والت�صحيات  اجلهود  مل�صاعفة  الــوزارة  منت�صبي  جميع  عاتق 

الغالية وقيادتها احلكيمة واأهلها الكرام، واملوعد قريب مع مزيد من ثمرات النجاح 

والَتمّيز حَمليًا وَعربيًا وعامليًا.

ز باهر متيُّ
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عبدالله  الفريق سيف  االحتفال سعادة  حضر 
الفريق  ومعالي  الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار 
ضاحي خلفان متيم نائب رئيس الشرطة واألمن 
العام في دبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب 
للموارد  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي 
واخلدمات املساندة، واللواء الشيخ طالب بن صقر 
والقادة  اخليمة،  رأس  عام شرطة  قائد  القاسمي 
العامون، وعدد من  واملديرون  للشرطة،  العامون 

كبار ضباط الشرطة.

�إجناز

االحتفال  الداخلية خالل هذا  وحصدت وزارة 
اجلوائز التالية: 

- في الفئة الرئيسية :جائزة اجلهة االحتادية 
املتميزة »وزارات أكثر من 900 موظف«، »واإلدارة 
لشرطة  العامة  القيادة   - املتميزة  االحتــاديــة 
املتميز  ــادي  االحت و»املنطقة/املكتب  عجمان«، 

منطقة الشارقة األمنية«.
- وفي الفئة الفرعية : جائزة »اجلهة االحتادية 
املوارد  مجال  وفي  القيادة،  مجال  في  املتميزة 

البشرية«. 
- وفي فئات أفضل املمارسات: جائزة »اجلهة 
االحتادية املتميزة في مجال إدارة األداء«، و»املجال 
اإللكتروني«، و»في مجال اإلبداع«، و»التطبيقات 

اخلضراء«، و»في مجال االتصال احلكومي«.
»فريق  جائزة  العمل:  فــرق  مجال  وفــي   -

الفائـزون 

يهــدون فوزهــم

لقيــادة الوطــن 

واملجتمــع

فريق  وجائزة  املتميز«  الداخلي  األداء  حتسني 
»تطوير اخلدمات املتميز«. 

أوسمة  بـــ»4«  الداخلية  وزارة  ــازت  ف كما 
»املجال  في  الــوزراء  مجلس  رئيس  وسام  هي: 
بن  علي  عبدالله  الدكتور  العميد  اإلشــرافــي« 
التخصصي«  »املجال  وفي  السويدي،  ساحوه 
وفي  املعيني،  حسن  سرحان  الدكتور  املقدم 
»املجال اإلداري« املالزم أول أمينة يوسف النقبي، 
وفي مجال »خدمة املتعاملني« الرقيب خليل محمد 

احلوسني.
العمل  ِفــَرق  الشرطة ورؤســاء  قــادة  وأهــدى 
الفائزون باجلائزة هذا اإلجناز إلى قيادة الوطن 
العزم  ومختلف شرائح املجتمع وفئاته، مؤكدين 

والتطوير  التحديث  ملحمة  في  ُقُدماً  املضي  على 
اجلائزة  دور  ُمثمنني  الــبــالد،  تشهدها  التي 
اجلماعي  العمل  قيمة  ترسيخ  في  التحفيزي 
والتفاني في خدمة الوطن وسكانه. ومشيرين الى 
أن كسب ثقة الناس وإسعادهم هما غاية اجلميع.

كلمات القادة 

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  وأكد 
أن حتقيق هذا الفوز جاء نتيجة للدعم واالهتمام 
الشيخ  سمو  الفريق  يوليهما  اللذين  املباشرين 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  سيف 
سموه  وأن  العمل،  لفرق  الداخلية  وزير  الوزراء 
توجيهاته  خــالل  من  الفاعل  اإلسهام  له  كــان 
تطبيق  بــضــرورة  ــوزارة  الـ ملنتسبي  املستمرة 
اجلهود  من  تعزز  التي  املبتكرة  األفكار  وتفعيل 
بالعمل  لالرتقاء  والتطويرية  االستراتيجية 
وتأكيد  املستويات،  أفضل  إلى  واألمني  الشرطي 
ضرورة  على  الدولة  في  الشرطة  لقادة  سموه 
والتميز  حتقيق اإلجنازات ضمن معايير اجلودة 
جتسيداً الستراتيجية وزارة الداخلية التي تصب 
املعايير  وفق  بها  واالرتقاء  اخلدمات  تطوير  في 
العاملية مبا يحقق رضا اجلمهور، ويزيد من ثقتهم 

مبستوى اخلدمات املقدمة لهم. 
وهنأ معالي الفريق ضاحي خلفان متيم الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على متّكن 
وزارة الداخلية من احملافظة على الصدارة، وذلك 
بفضل حرص سموه ومتابعته الدؤوبة لترسيخ 
كنهج  الــوزارة،  في  العاملني  لدى  اجلودة  ثقافة 
للوزارة،  االستراتيجية  األهــداف  يحقق  عمل 
وزيادة  اخلدمات  تطوير  إلى  مبجملها  والرامية 
الشرطية  القيادات  وجتهيز  املتعاملني،  رضــا 
وتطبيق  واحمللية،  االحتادية  باجلوائز  للمشاركة 
أفضل املمارسات احمللية والعاملية في مجال التميز 
املؤسسي والوظيفي، ونشر املعرفة وتبادل أفضل 

فازت وزارة الداخلية بـ»ن�صيب االأ�صد« بح�صولها على »16« جائزة وو�صامًا �صمن الدورة الثالثة جلائزة »حممد بن را�صد 

للتمّيز احلكومي«، وذلك خالل االحتفال الذي اأقيم برعاية وح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، و�صهده الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، ونّظمته وزارة �صوؤون جمل�س الوزراء يف فندق ق�صر االإمارات باأبوظبي.

ت�صوير: حممود ح�صني

»الداخلية« تفوز ب »16« جائزة وو�ساماً 

زاحلكومي« يف جـائزة »حمـمد بن را�شد للتميُّ
في  الشرطية  واإلدارات  القيادات  بني  املمارسات 

الدولة.
حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  واعتبر 
اجلهة  بجائزة  الفائز  الفريق  رئيس  اخلييلي 
أن  البشرية  املوارد  مجال  في  املتميزة  االحتادية 
فوز وزارة الداخلية وتبوؤها موقعاً متميزاً ضمن 
للتميز  راشــد  بن  »محمد  جائزة  في  الصدارة 
فيه جميع  تفانى  ُيثل حصاد غرس  احلكومي« 
منتسبي الوزارة الذين يعملون معاً بروح الفريق 
الواحد لالرتقاء مبستوى األداء وتطوير اإلمكانات 
بيئة  سمات  من  ِسمة  واإلبداع  االبتكار  ليصبح 

العمل الشرطي.
خلريباني  سالم  ناصر  اللواء  سعادة  وأرجع 
رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العام  األمني  النعيمي 
مجلس الوزراء وزير الداخلية فوز الوزارة بـ»16« 
جائزة ووساماً إلى توجيهات الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان راعي مسيرة التميز في 
في  مهمة  قفزات  لتحقيق  قادها  والذي  الوزارة، 
مسيرة التطوير االستراتيجي، وأصبح مشروعها 
األساسي )التحديث الدائم للخطط االستراتيجية(. 
وأشار سعادة اللواء خليل داوود بدران مدير 
أبوظبي رئيس  املالية واخلدمات في شرطة  عام 
في  اخلضراء  للتطبيقات  الدائمة  العليا  اللجنة 

وزارة الداخلية رئيس الفريق الفائز بجائزة اجلهة 
االحتادية املتميزة في مجال التطبيقات اخلضراء 
إلى أن وزارة الداخلية متيّزت في مجاالت البيئة 
بفضل توجيهات ودعم الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
وزير الداخلية، ما أسهم في حتقيق نتائج متميزة 
احلكومي  لــأداء  راشــد  بن  »محمد  جائزة  في 
املتميز«، مؤكداً سعادته اهتمام الوزارة باحلفاظ 
في  ُيسهم  أساسياً  مطلباً  باعتبارها  البيئة  على 
القادمة،  لأجيال  املـــوارد  هــذه  استدامة  دعــم 
أن  سعادته  موضحاً  الوطن،  مكتسبات  ويحفظ 
والسياسات  اآلليات  من  مجموعة  َتبنَّت  الوزارة 
املعنية بترشيد استهالك املياه والكهرباء والوقود 

واألوراق وغيرها.
عبدالقدوس  الدكتور  اللواء  سعادة  وثمَّن 
العامة  اإلدارة  عام  مدير  العبيدلي  عبدالرزاق 
القيادات  دعم  دبي  شرطة  في  الشاملة  للجودة 
وزارة  في  التميز  لــِفــَرق  املتواصل  الشرطية 
اإلدارات واملشاريع  الداخلية سواء على مستوى 
واملمارسات أم على مستوى األفراد، حيث كان له 
أثر واضح وبالغ منذ بداية العمل، وانعكس ذلك 
البداية  التي حرصت منذ  العمل  الدعم على فرق 
على التطوير املستمر، بدءاً من أصغر عملية إدارية 

إلى أعلى تصنيف لهذه العمليات. 
أما العقيد محمد حميد دملوج الظاهري مـــدير 
األمانة  في  األداء  وتطوير  االسـتراتيجية  عــام 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة 
الفائز بجائزة  العمل  الداخلية رئيس فريق  وزير 
فقال:  املتميز،  الداخلي  األداء  حتسني  فريق 
»اليوم حتققت ثمار اجلهود بالفوز لتحقيق املزيد 
واإلقليمي  احمللي  الصعيد  على  اإلجنــازات  من 
تطوير  على  الـــوزارة  عملت  حيث  ــي،  ــدول وال
وحتسني اخلدمات بصورة متميزة على املستوى 
العاملي لتكون نتاجاً للرعاية الكرية للقيادة العليا 

.. وجائزة »التطبيقات اخلضراء«خالل تسلم جائزة »املوارد البشرية«
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ودعمها جلهاز الشرطة لتطوير وإدارة أداء وزارة 
الداخلية وفق أفضل املعايير واملمارسات العاملية«.

»تقنية  إدارة  مدير  املال  أنور  العقيد  وَتسلّم 
أبوظبي  شرطة  في  واالتــصــاالت«  املعلومات 
االحتادية  اجلهة  فئة  عن  الداخلية  وزارة  جائزة 
الفريق  سعادة  عن  وأعــرب  إلكترونياً.  املتميزة 
باإلجناز، مؤكداً أن ما حتقق من إجناز هو بفضل 
عن  دائماً  تتوانى  ال  التي  الشرطية  القيادة  دعم 
توفير البيئة الالزمة لإلبداع واالبتكار، ودعم كل 
الوطن  الطموحة في خدمة  املشاريع واملقترحات 

واملواطنني واملقيمني.
تطوير  قسم  رئيس  الكندي  بركات  العقيد  أما 
الفائز  الفريق  ضمن  الداخلية،  وزارة  في  النظم 
بجائزة فريق تطوير اخلدمات املتميز عن مشروع 
إلى أن  نظام املرور والترخيص االحتادي، فلفت 
بني  التعاون  روح  بفضل  كان  للجائزة  الوصول 
بتحقيق  تكللت جهوده  الذي  الواحد  العمل  فريق 

هذا التميز، ُمثمناً دعم القيادة الشرطية. 
نائب  اخلاجة  حسني  سعيد  املقدم  وأوضــح 
األمني«  واإلعــالم  الفنية  »الشؤون  إدارة  مدير 
في األمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية رئيس الفريق الفائز بجائزة 
االتصال  مجال  في  املتميزة  االحتادية  »اجلهة 
جسور  بناء  على  عملت  الــوزارة  أن  احلكومي« 
االتصال على الصعيدين الداخلي واخلارجي عبر 
توظيف مختلف أشكال االتصال اإلعالمي املباشر 

مع اجلمهور.
الغفلي  عبدالله  علي  الدكتور  الرائد  وذكــر 
مدير إدارة »التميز املؤسسي« في األمانة العامة 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب 
جائزة  على  الداخلية  وزارة  أن حصول  الداخلية 
»اجلهة االحتادية املتميزة في مجال إدارة األداء« 
عملها  وفــرق  ــوزارة  ال سعي  من  انطالقاً  يأتي 
واملنهجيات  املعايير  أفضل  وتطبيق  تنفيذ  إلى 
واملستمدة  استراتيجيتها،  في  العلمية املتطورة 
أمن  بهدف  تعزيز  العليا،  القيادة  ــة  رؤي من 
املجتمع،ومتكني القطاع احلكومي من التفوق في 

أنظمته وأدائه وخَدماته. 
عام  مدير  نائب  بوهارون  أحمد  الرائد  أما 
وزارة  في  للعاملني  االجتماعي  التكافل  صندوق 
الداخلية، ضمن فريق العمل الفائز بجائزة »اجلهة 
أن  فأكد  اإلبــداع«،  مجال  في  املتميزة  االحتادية 
على  الثالث  للعام  اجلائزة  هذه  على  احلصول 
تعزيز  في  ستُسهم  ُمهمة  خطوة  يعتبر  التوالي 
هيئات  في  الواحد  الفريق  بروح  العمل  مفهوم 
نعتز  الذي  اإلجناز  هذا  وأن  الدولة،  ومؤسسات 
به يضعنا في مقدمة التميز احلكومي الذي يعود 

بالنفع العام على تطوير وحتسني األداء. 

.. وجائزة »االتصال احلكومي« .. وجائزة »فريق حتسني األداء الداخلي املتميز«

.. وجائزة »فريق تطوير اخلدمات املتميز«.. وجائزة »املجال اإللكتروني«

.. وجائزة »مجال اإلبداع«

TASK مركز
task@cmiexcellence.com

CORE مركز
core@cmiexcellence.com

 TEAM مركز
team@cmiexcellence.com

لالستفسارات العامة
info@cmiexcellence.com

هاتف   : 8821 671 2 971+
فاكس : 9513 671 2 971+

ص.ب    : 106754، أبوظبي، أ.ع.م
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الدفاع املدين يف راأ�س اخليمة

.. ت�شحيات لإنقاذ الأرواح واملمتلكات

أكد العميد محمد عبدالله سالم الزعابي مدير إدارة 
الدفاع املدني في رأس اخليمة لـ »مجتمع الشرطة« 
مع  والتعاون  العامة،  واملمتلكات  األرواح  حماية  أن 
إنقاذ  أجل  من  والتضحية  املجتمع،  شرائح  كافة 
باإلضافة  لها،  شعاراً  القيادة  اتخذته  ما  هو  الناس 
إلى االهتمام باجلانب التثقيفي والتوعوي عن طريق 

احملاضرات والتمارين العامة. 
وأوضح أن إدارة الدفاع املدني في رأس اخليمة 
بحسب الهيكل التنظيمي حتتوي على خمسة أقسام، 
وكل قسم يتوزع إلى ثالثة فروع أو أكثر، ودور كل 
املثال  فعلى سبيل  يتبعه،  الذي  بالقسم  يقترن  فرع 
الفروع  يتضمن  والسالمة«  املدنية  احلماية  »قسم 
الترخيص  وفرع  الصناعية،  احلماية  فرع  التالية: 
الوقاية  وفــرع  املدنية  احلماية  وفــرع  والتفتيش، 

تعتب اإدارة الدفاع املدين يف راأ�س اخليمة من اأبرز االإدارات التابعة للقيادة العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية، 

وهي تتخذ من حماية االأرواح واملمتلكات العامة والت�صحية من اأجل اإنقاذ النا�س �صعارًا لها. 

»جمتمع ال�صرطة« زار االإدارة للتعريف بالدور املهم الذي تقوم به بالتعاون مع اجلهات احلكومية واملحلية واخلا�صة 

يف �صبيل حتقيق هدف ال�صالمة العامة، وخ�صو�صًا بالتعاون مع اأفراد املجتمع الذين تعتبهم االإدارة ال�صريك االأول 

لها، فتعمل على توعيتهم والتعاون معهم ب�صكل دائم.

لقاء: خالد الظنحاين

العميد محمد عبدالله الزعابي

والسالمة، وإلى آخر هذه التفرعات املهمة.

عمل ميداين 

أجاب  اإلدارة،  في  العامل  البشري  الطاقم  وعن 
العميد الزعابي: إن أولوية العمل بادارة الدفاع املدني 
في رأس اخليمة تأتي للعمل امليداني، لذلك فإن الطاقم 
البشري والعامل لدينا يتكون من اإلطفائيني واملنقذين 
واملسعفني، وهو العمل الرئيسي في اإلدارة، بعد ذلك 
تأتي األعمال املوكلة لقسم احلماية املدنية والسالمة، 
اإلدارية،  األعمال  كل  يدير  الذي  اإلداري  واملوظف 

بتوجيهات من املدير ورؤساء األقسام.
وأضاف: وفي السنوات األخيرة انضم إلى الدفاع 
السريع، ويقوم عليه موظفون  التدخل  املدني جهاز 
البشري  الطاقم  مع  بالتعاون  أجنبية  جنسيات  من 

املواطن في اإلدارة، وهو األمر الذي أثمر عن تعاون 
إيجابي وخالّق في العمل امليداني. 

رأس  في  املدني  الدفاع  إدارة  أن  إلــى  وأشــار 
اخليمة تتبع القيادة العامة للدفاع املدني في الداخلية، 
لدينا  واملنتسب  املوظف  يكون  أن  بد  ال  وبالتالي 
الدفاع  في  تأسيسية  دورة  يجتاز  وأن  عسكرياً، 
املدني ملتطلبات العمل امليداني، ثم يتم إحلاقه بدورات 
إطفاء وإنقاذ وما شابه ذلك بناًء على طبيعة عمله في 

الدفاع املدني.

�أجهزة متطورة 

وعن التجهيزات املتوفرة في اإلدارة، أوضح العميد 
الزعابي: أن العمل امليداني يجب أن تتوفر فيه اآلليات 
احلديثة واملعدات ذات التقنية السهلة، حيث مت تزويد 

والتقنيات  األجهزة  بأحدث  مزودة  بآليات  اإلدارة 
توفير  على  الداخلية  وزارة  املتطورة، مؤكداً حرص 
اآلليات واملعدات التي تواكب التطور العمراني الذي 
وحوادث  األبراج  حوادث  حيث  من  الدولة  تشهده 

الطرق اخلارجية السريعة.

حتّديات

وعن التحّديات التي تواجه منتسبي اإلدارة خالل 
أداء املهّمات املوكلة إليهم، أوضح العميد الزعابي أن 
املدني  الدفاع  لرجال  املوكلة  األعمال  أولويات  من 
االستجابة  وسرعة  واملمتلكات،  األرواح  حماية 
للحوادث بهدف التقليل من اخلسائر، باإلضافة إلى 
احلرص على القيام بأداء املهمة أثناء عملية اإلطفاء 
بدقة، والتغلب على كل الصعوبات التي تواجه رجال 
الدفاع املدني، وهذا يتحقق بتعاون رجال اإلطفاء مع 
بعضهم البعض، وبذل أقصى جهد ممكن في سبيل 
ذلك، فضالً عن تسخير املوارد البشرية واملادية من 

جانب اإلدارة لبلوغ هذه األهداف واألولويات.

�شركاء

وعن تعاون اإلدارة مع اجلهات األخرى لتحقيق 
التعاون مع  الزعابي أن  العميد  العامة، أكد  السالمة 
اجلهات احلكومية واحمللية واخلاصة قائم ومستمر، 
خدمة  في  أسهمت  كبيرة  جناحات  عن  أثمر  وقد 
املجتمع  أفراد  مع  الوثيق  بالتعاون  ُمشيداً  املجتمع، 
الذين يعتبرهم الشريك األول لإلدارة خصوصاً أثناء 
وقوع حوادث )ال قدر الله(، حيث يجب على اجلمهور 
إفساح الطرق أمام رجال الدفاع املدني للوصول إلى 
مكان احلادث، وعدم عرقلتهم وإعاقة األعمال املوكلة 
إليهم، فمن خالل التعاون والتوعية املستمرة يتحقق 

هدف السالمة العامة. 
وأضاف: أن الشركاء فئة فاعلة في إدارة األزمات 
رسالة  إيصال  في  تعاونهم  خالل  من  والكوارث 
كان  لذلك  الوقائية،  الثقافة  ونشر  املدني،  الدفاع 
من  بذلوه  ملا  تقديراً  تكريهم  على  اإلدارة  حرص 

جهد مثمر في حتقيق أهدافنا.
وذكر أن االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدني هو 
احتفال سنوي تنظمه اإلدارة، وقد قامت اإلدارة هذا 
املدني  »الدفاع  شعار  حتت  بتنظيم»أوبريت«  العام 
إيصال  إلى  منها  َسعياً  للمجتمع«  الوقائية  والثقافة 
املجتمع  أفراد  وتثقيف  توعية  هدفها  ُمهمة  رسالة 

ن�صائح 

مدير  الزعابي  عبدالله  محمد  العميد  نصح 
أفراد  اخليمة  رأس  في  املدني  الدفاع  إدارة 
معدات  وجــود  على  يحرصوا  بأن  اجلمهور 
دوري  بشكل  وفحصها  املنازل  داخل  إطفاء 
صالحيتها،  وتــاريــخ  سالمتها  مــن  للتأكد 
وبإخالء املكان عند اكتشاف حريق ما، وسرعة 
عدم  إلى  باإلضافة  املدني،  بالدفاع  االتصال 

التجمهر في مواقع احلوادث.

اإح�صائيات 

احلوادث  إجمالي  أن  الزعابي  العميد  ذكر 
خالل  اخليمة  رأس  إمــارة  في  وقعت  التي 
العام 2013 وصل إلى 1378 حادثاً، وكان عدد 
احلوادث البسيطة 1340 حادثاً، أصيب خاللها 
1097 شخصاً من دون أي وفيات، أما احلوادث 
املتوسطة فبلغ عددها 38 حادثاً، أصيب خاللها 

43 شخصاً وتوفي 40 شخصاً.

ليكونوا دائماً على وعي ودراية باألخطار الناجتة عن 
إلى حوادث  التي قد تؤدي  البسيطة  بعض األخطاء 

كبيرة.

خطط م�شتقبلية 

املدني في  الدفاع  بإدارة  املستقبلية  وعن اخلطط 
رأس اخليمة، أجاب العميد محمد عبدالله الزعابي أن 

جديدة  مراكز  إقامة  هي  لإلدارة  املستقبلية  اخلطط 
إلمارة  اجلغرافية  املساحة  وعلى  القطاعات  حسب 
إقامة  خــالل  من  املوظفني  وتأهيل  اخليمة،  رأس 
دورات تخصصية وعقد برامج توعوية وورش عمل، 
فضالً عن مواكبة التطورات التقنية من خالل إنشاء 
برامج وخدمات إلكترونية وتوفير أنظمة ُتسهم في 

حتسني جودة اخلدمات.

مبنى إدارة الدفاع املدني في رأس اخليمة

مراجعون ينجزون معامالت في اإلدارة
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»اإدارة الطوارئ وال�شالمة العامة« يف �شرطة اأبوظبي 

دورات تدريبية للتعامل مع املواد اخلطرة 
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بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، تويل 

القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي تعليم وتدريب العن�صر الب�صري اأهمية كبرية، وحتر�س خمتلف االإدارات ال�صرطية 

ومنها: »اإدارة الطوارئ وال�صالمة العامة« التابعة لالإدارة العامة للعمليات املركزية يف �صرطة اأبوظبي على تنظيم 

الدورات التدريبية ملتن�صبيها وملختلف فئات املجتمع.

العامة«،  وال�صالمة  الطوارئ  »اإدارة   اأقامتها  التي  التدريبية  الدورات  اأحدث  على  ال�صوء  ُيلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

وبينها دورة »التعامل مع املواد الكيميائية والبيولوجية واالإ�صعاعية والنووية- CBRN«، والتي �صارك فيها منت�صبون 

من اأربع اإدارات �صرطية، وعدد من ور�س العمل التعريفية يف جمال »التعامل االآمن مع املواد الكيميائية«، والتي �صارك 

فيها عدد من مدر�صي واأمناء املختبات من املدار�س احلكومية واخلا�صة يف اإمارة اأبوظبي.

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

»إدارة   مدير  العامري  إبراهيم  محمد  املقدم  أكد 
الطوارئ والسالمة العامة« في القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي سعي اإلدارة إلى تنفيذ االستراتيجية العامة 
وتطوير  باإلدارة  لالرتقاء  وذلك  أبوظبي،  لشرطة 
قدراتها وجاهزيتها األمنية، ومواكبة التطورات في 

كافة األصعدة.
العامري: »كانت لنا في هذا املجال  وقال املقدم 
الكيميائية  املــواد  مع  »التعامل  دورة  عقد  فرصة 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية -CBRN«، والتي 
تعتبر من أهم الدورات التدريبية في الوقت احلالي، 
والسالمة  الطوارئ  إدارة  منتسبي  متكِّن  والتي 

العامة من اكتساب العديد من املهارات األمنية«. 

مواكبة للتطور

فرع  مدير  الصاحي  إبراهيم  محمد  الرائد  أما 
»محمد  مدينة  في  السريع  والتدخل  الفني  اإلنقاذ 
مع  والتعامل  الوقاية  وحدة  ومسؤول  زايــد«  بن 
إملام  املواد اخلطرة )CBRN(، فشدَّد على ضرورة 
وزارة  في  وعسكريني  مدنيني  من  العاملني  جميع 
أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  عموماً  الداخلية 
لتمكينهم  كافة  والفنية  األمنية  بالعلوم  خصوصاً 
النواحي  مختلف  في  السريع  التطور  مواكبة  من 
األمنية واإلدارية واخلدمية، وذلك بهدف أن تواصل 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي مسيرتها في التقدم، 
القائمني  وعلى أن ما حتّقق حتى اآلن كان بفضل 
على القيادة الذين دأبوا على تذليل جميع العقبات، 
وبفضل تكاتف جهود ِفَرق العمل املشتركة، والتي 

تؤدي مهماتها بروح الفريق الواحد.
الكيميائية  املـــواد  مــع  »التعامل  دورة  وعــن 
 ،»CBRN- والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 
»إدارة   متها  نظَّ الدورة  أن  الصاحي:  الرائد  أوضح 
إالدارة  مع  بالتنسيق  العامة«  والسالمة  الطوارئ 
أبوظبي،  في شرطة  واملنافذ  األمن  لشؤون  العامة 
 )GOOD HARBOUR( شركة  مع  وبالتعاون 
الدورة في اطار حرص  االستشارية، وجاءت هذه 
تطبيق  على  العامة«  والسالمة  الطوارئ  »إدارة  
معايير وخطط حماية األرواح واملمتلكات، خصوصاً 
دورات  اجتازوا  واألفراد  الضباط  من  العديد  وأن 
تخصصية ومتقدمة في مجال األمن والسالمة، وقد 
شارك في الدورة 120 منتسباً من مختلف إدارات 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأسهمت الدورة في 
صقل مهارات وتعزيز قدرات الضباط واألفراد في 
حتليل وتقييم األخطار، مؤكداً أن »إدارة  الطوارئ 
اهتماماً  التدريبي  اجلانب  تولي  العامة«  والسالمة 

كبيراً.
وأضاف: أن هذه الدورة تعد من الدورات املهمة 
ملا لها من أهمية، حيث إن  في أجندة اإلدارة نظراً 
على  جديداً  مفهوماً  يعتبر   )CBRN( الـ  مصطلح 
مستوى العالم، باإلضافة إلى ما يحتويه مضمون 
في  غاية  وعملية  نظرية  تدريبات  من  الدورة  هذه 
املواد اخلطرة  الكشف عن  كيفية  األهمية، وتتناول 
عبر أجهزة الكشف، والتعرف على األجسام املشتبه 
بها، وطرق إخفاء املواد اخلطرة، واإلجراءات املتبعة 
عنها،  الناجتة  واالنفجارات  احلريق  حــوادث  في 

املقدم محمد إبراهيم العامري

العامري:

نحر�س على االرتقاء 

باالإدارة  وتطوير 

قدراتها وجاهزيتها

وكيفية العثور على املواد اخلطرة، والتدابير األمنية 
في حال وصول معلومات عن وجود مواد خطرة 

في موقع احلادث.
فرع  مدير  الكعبي  خميس  محمد  الرائد  وذكر 
الطوارئ  »إدارة  في  الفني  واإلنــقــاذ  التدريب 
املواد  مع  التعامل  دورة  أن  العامة«   والسالمة 
في  تخصصية  دورات   4 مــن  تتكون  اخلــطــرة 
اخلطرة  املواد  حوادث  مع  والتعامل  الوقاية  مجال 
النووية(،  اإلشعاعية-  البيولوجية-  )الكيميائية- 
والدورة  تأسيسية،  دورة  األولــى:  الــدورة  وهي: 
 ،CBRN للتعامل مع حوادث  الثانية: دورة متقدمة 
والدورة الثالثة: دورة تقييم حادث CBRN، والدورة 
 ،CBRN للحوادث  البرونزية  القيادة  دورة  الرابعة: 
حيث يتم إحلاق 120 منتسباً إلى الدورة التأسيسية، 
ويتم بعدها قبول 16 منتسباً متميزا للدورة املتقدمة 
إلى  يتم تصفيتهم  ثم  دورتني،  على  تقسيمهم  يتم 
البرونزية  القيادة  بدورة  إحلاقهم  يتم  منتسبني   8
في  الناجح  بعدها  ويحصل   ،CBRN حلـــوادث 
الدورة على شهادة قائد برونزي معتمدة، علماً أن 
دورة كيفية التعامل مع احلوادث اخلطرة تشمل 4 
العامة«،  والسالمة  الطوارئ  »إدارة  وهي:  إدارات، 
و»إدارة التدخل السريع«، و»إدارة شرطة أمن املنافذ 

واملطارات«، و»إدارة األسلحة واملتفجرات«.

م�شاركون

منتسبي  من  بعدد  الشرطة«  »مجتمع  والتقى 
والذين  اخلطرة،  املــواد  مع  التعامل  كيفية  دورة 
الطوارئ  أعربوا عن مدى سعادتهم إلتاحة »إدارة 
والسالمة العامة« لهم فرصة االلتحاق بدورة تعد 

من أهم الدورات احلديثة في مجال األمن.
قسم  رئيس  الشحي  حسن  خالد  الرائد  وقال   
اإلنقاذ الفني والتدخل السريع في »إدارة الطوارئ 
دورة  إلى  ماسة  بحاجة  »كنا  العامة«:  والسالمة 
اخلطرة،  املواد  مع  التعامل  مجال  في  متخصصة 
الدورة  بهذه  االلتحاق  فرصة  اإلدارة  لنا  وسنحت 
لنكون من أوائل املنتسبني إلى الدورة على مستوى 

الرائد محمد الصاحي الرائد محمد الكعبي
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القيادة العامة لشرطة أبوظبي«.
ولفت النقيب أحمد احلنطوبي مدير فرع اإلنقاذ 
في  الصناعية  باملنطقة  السريع  والتدخل  الفني 
الكيميائية  املواد  مع  »التعامل  دورة  أن  إلى  العني 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية -CBRN« تعتبر 
منحنا  في  أسهمت  والتي  احلديثة،  ــدورات  ال من 
كقوة أمن داخلي القدرة على التمييز بني موضوعي 
)اإلرهابية(،  املفتعلة  العرضية واحلوادث  احلوادث 
كما احتوت الدورة على معلومات شيقة تضيف إلى 

املخزون األمني لدى كل منتسبي قوة األمن.
ورأى املالزم أول أحمد محمد األنصاري ضابط 
التدريب  وقاية وتعامل مع املواد اخلطرة ومسؤول 
بوحدة الوقاية والتعامل مع املواد اخلطرة في »إدارة 
العلمية  ــدورات  ال أن  العامة«  والسالمة  الطوارئ 
خطتها  ضمن  اإلدارة  تعقدها  التي  التخصصية 
التدريبية السنوية تهدف إلى تطوير قدرات العاملني 
التي  األمنية  العلوم  بأحدث  وتزويدهم  االدارة،  في 
التصّدي  بهدف  وذلك  مداركهم،  توسيع  في  ُتسهم 
بأمن واستقرار  العبث  نفسه  له  ُتسّول  قد  لكل من 

الوطن.
وأشار املساعد خالد ديار قاسم مدرب مواد خطرة 
في »إدارة الطوارئ والسالمة العامة« إلى أن دورة 
»CBRN« حتتوي على التدريب النظري والعملي على 
استخدام أجهزة حديثة في اكتشاف املواد اخلطرة، 
احلادث،  وقوع  وأثناء  احلادث  من  الوقاية  وكيفية 
إخفاء  وطرق  بها،  املشتبه  األجسام  على  والتعرف 
املواد اخلطرة، واإلجراءات املتبعة في حوادث احلريق 
واالنفجارات الناجتة عنها، وكيفية العثور على املواد 
اخلطرة، والتدابير األمنية في حال وصول معلومات 

عن وجود مواد خطرة في موقع احلادث.

ور�ش عمل 

الــدائــمــة،  التدريبية  الــــدورات  مــجــال  وفــي 
من  عدداً  العامة«  والسالمة  الطوارئ  عقدت»إدارة 
ورش العمل التعريفية بعنوان: »التعامل اآلمن مع 
الكيميائية«، وذلك بالتعاون مع قسم »البيئة  املواد 
للتعليم،  أبوظبي  مجلس  في  والسالمة«  والصحة 
ومركز أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة »أوشاد«.

أن  األنصاري  محمد  أحمد  أول  املــالزم  وأكــد 
حضور املشاركني في ورشة عمل »التعامل اآلمن 
جداً، حيث حضر  فّعاالً  الكيميائية«، كان  املواد  مع 
عدد كبير من مدرسي وأُمناء املختبرات من املدارس 
إنهم  أبوظبي، حيث  إمارة  احلكومية واخلاصة في 

أظهروا كفاءاتهم العالية في التجاوب وطرح األسئلة 
والنقاش حول موضوع الورشة، مشيراً إلى أن مثل 
التدريبية ستعقد  والدورات  والندوات  الورش  هذه 
وذلك  املختبرات،  وفنيي  ملختصي  دوري  بشكل 

بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
مدرب  النقبي  محمد  أحمد  أول  املساعد  وذكر 
في  اخلطرة  املــواد  مع  والتعامل  الوقاية  بوحدة 
هذه  مثل  أن  العامة«  والسالمة  الطوارئ  »إدارة 
املختبرات  فنيي  توعية  إلى  تهدف  العلمية  الورش 
بأساليب التعامل اآلمن مع املواد الكيميائية، والتي 
اخلطرة،  املواد  وتصنيفات  بأنواع  التعريف  تشمل 
والعالمات التحذيرية واإلرشادية، ولوائح السالمة 
ومعدات الوقاية الشخصية، وإجراءات الطوارئ في 

حاالت احلوادث.
البيئة  أول  أخصائي  الفهيم  سارة  وأوضحت 
والصحة والسالمة بقسم البيئة والصحة والسالمة 

العمل  ورشــة  أن  للتعليم«  أبوظبي  »مجلس  في 
ــدارس  امل جميع  من  املختبرات  فنيي  استهدفت 
والعني  أبوظبي  مدينة  في  واخلاصة  احلكومية 
ومت  كبيراً،  اإلقبال  كان  حيث  الغربية،  واملنطقة 
الورشة  ونالت  املستهدفة،  الفئة  من   %95 حضور 
املرحلة  الورشة  هذه  وُتعد  احلضور،  استحسان 
والسالمة  الطوارئ  »إدارة  مع  بالتعاون  األولــى 
مبا  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  العامة« 
مع  اآلمن  التعامل  كيفية  الوعي حول  برفع  يتعلق 
املواد الكيميائية في املختبرات املدرسية، حيث سيتم 
عقد دورات تدريبية متخصصة للفئة نفسها خالل 
العام الدراسي املقبل، وذلك ضمن رؤية قسم البيئة 
والصحة والسالمة في مجلس أبوظبي للتعليم نحو 

توفير بيئة صحية وآمنة في قطاع التعليم. 
بدأ  الــورش  هذه  عقد  أن  الى  الفهيم  وأشــارت 
بالتزامن مع اليوم العاملي للسالمة والصحة املهنية، 
والذي يوافق 28 أبريل من كل عام، وكان هذا العام 
حتت شعار: »االستخدام اآلمن للمواد الكيميائية«، 
وبناء  املعرفة  تعزيز  إلى  الورش  هذه  تهدف  حيث 
ومساندة  املهنية،  والصحة  السالمة  ثقافة  ونشر 
واستيعاب  وفهم  التعرف  في  املختبرات  مشرفي 
كيفية التعامل مع أخطار العمل، وذلك لتوفير أماكن 
تؤدي  والتي  للجميع،  وسليمة  وصحية  آمنة  عمل 
إلى تقليل ومنع وقوع احلوادث واإلصابات املهنية، 

وحتقيق االرتقاء مبستوى األداء واإلنتاجية.
وذكرت الفهيم أن قسم البيئة والصحة والسالمة 
نظام  بإطالق  قام  للتعليم«  أبوظبي  »مجلس  في 
مارس  شهر  في  والسالمة  والصحة  البيئة  إدارة 
من عام 2012 ليتضمن في املرحلة األولى املدارس 
احلكومية واخلاصة، وذلك سعياً من القسم لتطبيق 
أفضل املمارسات العاملية في مجال البيئة والصحة 
والسالمة، وذلك من خالل عمليات التفتيش الدورية 
النظام  وفعالية  تطبيق  من  للتأكد  ــدارس  امل على 
والصحة  للبيئة  أبوظبي  مركز  قبل  من  املعتمد 

والسالمة »أوشاد«.

النقيب أحمد احلنطوبي

سارة الفهيم

الرائد خالد الشحي

املالزم أول أحمد األنصاري

جانب من احلضور في ورشة عمل

الفهيم:

نعمل على توفري 

بيئة �صحية واآمنة

Electronic Identity Management & Security Solutions L.L.C.

IMASS
Your partner for a safer world

Eimass is a UAE-based company engaged in technology consulting 

and the implementation of digital identity and security business 

solutions. Eimass provides end-to-end solutions comprising of system 

integration, technology consultancy, solution design, development and 

implementation, and maintenance and support.

Eimass is a business enterprise established by a joint venture between 

the Social Security Fund owned by the UAE Ministry of Interior and 

Morpho (SAFRAN Group) previously known as Sagem Sécurité to 

provide total security solutions for clients in the governmental sector. 

Its comprehensive line of value-added products and services runs the 

spectrum of perimeter security, biometric identification systems, border 

control, criminal investigations and leading edge technology-based 

integrated systems.

We provide our services to the public sector and corporate enterprises 

in the region of the Gulf and more specifically in UAE to address the 

security and identity management challenges facing the authorities 

providing a safe and secure environment. Our solutions are based on 

the latest technologies.

Eimass aims to position itself as a leading provider of identity and 

security systems provider through the implementation of state of 

the art technologies, acquiring dynamic business opportunities and 

strategically partnering with local ventures in countries that have 

growth potential, with highly motivated and qualified personnel.

Emirates Identity Card

eGate at AD Airport eCounter at AD Airport

AAds.indd   1 10/22/13   8:58 PM



يونيو 2014يونيو 2014 1617

ي
ظب

و
اأب
 -

ة 
لي

خ
دا

ال
 .

ر.
با

خ
اأ

ال�شعفار يحّث على تقدمي خدمات متميزة للجمهور

اختتام حملة »معاً ملنع الإ�شاءة والإهمال لالأطفال«

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  اّطلع 
واخلطط  العمل  سير  على  الداخلية  وزارة  وكيل 
املدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  في  االستراتيجية 
األجانب ومركز  لإلقامة وشؤون  العامة  واإلدارة 
مؤكداً  عجمان،  في  والترخيص  املــرور  خدمات 
وتقدمي  العمل،  لتطوير  االستمرار  أهمية  سعادته 
تنفيذاً  وذلك  للجمهور،  ومتميزة  متطورة  خدمات 
األمن  مسيرة  بتعزيز  العليا  القيادة  لتوجيهات 

واألمان وفق أرقى املعايير العاملية.
جولته  خالل  الشعفار  الفريق  سعادة  وبحث 
أبرز التحدَّيات واملعوقات ضمن برنامج الزيارات 
امليدانية لقطاعات الشرطة، مشيداً سعادته بجهود 
عنها  ونالت  حتققت،  التي  ــازات  واإلجن العاملني 
داخلياً  التقديرية  اجلوائز  من  العديد  اجلهات  تلك 
إجناز  سرعة  على  سعادته  ــّث  وح وخــارجــيــاً، 

معامالت املراجعني وتسهيل إجراءاتهم.
منواً  تشهد  ــارات  اإلم دولة  أن  سعادته  وأكد 
كبيراً وتطوراً متسارعاً في مختلف املجاالت وعلى 
وإدارات  قيادات  على  ويجب  األصعدة،  مختلف 
وزارة الداخلية كافة أن تواكب هذا النمو والتطور.

العامة  اإلدارة  تفقده  خالل  سعادته  ورافــق 
للدفاع املدني في عجمان، العميد علي عبدالله بن 
والعميد  عام شرطة عجمان،  قائد  النعيمي  علوان 
العامة  اإلدارة  املطروشي مدير عام  صالح سعيد 

للدفاع املدني في عجمان.
ه سعادته الدفاع املدني في عجمان بوضع  ووجَّ

خطط تطوير البنية األساسية للخدمات، مبا يعزز 
في  اخلسائر  من  واحلد  احلرائق،  عدد  انخفاض 
املمتلكات، والتركيز على التدريب والتأهيل العلمي 

واملهني لعناصر الدفاع املدني.
اخلدمات  مستوى  على  سعادته  تعّرف  كما 
في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  في 
عجمان، بحضور العميد محمد عبدالله علوان مدير 

في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  عام 
عجمان.

أقسام  في  العمل  على سير  اطلع سعادته  كما 
في  والترخيص  ــرور  امل خدمات  مركز  ــروع  وف
عجمان، بحضور العميد الشيخ سلطان بن عبدالله 
النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان، واملقدم 

شعيب عبدالله كاجور مدير املركز باإلنابة.

فعاليات  الطفل  حلماية  الداخلية  وزارة  مركز  اختتم 
لأطفال«  واإلهمال  اإلساءة  ملنع  »معاً  التوعوية:  احلملة 
وأولياء  األطفال  وحتديداً  كافة،  املجتمع  فئات  لتوعية 
لها  يتعرض  أن  املمكن  من  التي  اإلساءة  بأنواع  األمور، 
موضوع  إلى  باإلضافة  املنزل،  خارج  أو  داخل  األطفال 
حدوث  عن  اإلبالغ  وأهمية  الطفل،  في  وتأثيره  اإلهمال 
اإلساءة وكيفية طلب املساعدة. واشتملت احلملة على عدد 
من الفعاليات التي تواصل خاللها فريق التوعية اخلاص 
مبركز وزارة الداخلية حلماية الطفل وقسم أمن املعلومات 
األمور،  وأولياء  أطفال  من  اجلمهور  مع  مباشر  بشكل 
الدولي  املعرض  في  املشاركة  الفعاليات:  تلك  وتضمنت 
واملعرض  )آيسنار2014(،  املخاطر  ودرء  الوطني  لأمن 
اجلوجيتسو  حملترفي  الدولية  أبوظبي  لبطولة  املصاحب 
وكأس العالم لأطفال، وعقد محاضرات توعوية في عدد 
الدولة،  مستوى  على  واخلاصة  احلكومية  املــدارس  من 
التجارية  املراكز  من  عدد  في  توعية  كتيبات  وتوزيع 
واملنتزهات والدوائر احلكومية واألحياء السكنية، واإلعداد 

لعقد ملتقى أسري للتوعية مبوضوع احلملة. 
النعيمي  خلريباني  سالم  ناصر  اللواء  سعادة  وأكد 
األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
وزارة  في  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  رئيس  الداخلية 
بتحقيق  املؤسسي  االلتزام  تعكس  احلملة  أن  الداخلية 
»رؤية اإلمارات 2021« عبر توفير جودة حياة عالية في 
بيئة معطاءة مستدامة، كما أكد إيان مركز وزارة الداخلية 
ككل  املجتمع  يجسده  الذي  الدور  بأهمية  الطفل  حلماية 
الوقاية من اإلساءة لأطفال بأنواعها كافة.  وأشار  في 
وتوعية  املجتمعية  بالتوعية  املركز  اهتمام  إلى  سعادته 
ما  بكل  وتزويدهم  اخلصوص،  وجه  على  األمور  أولياء 
ملكافحة  ومصادر  ومهارات  معرفة  من  إليه  يحتاجون 
أشكال اإلساءة لأطفال، أو استغاللهم سواء داخل األسرة 
أم املجتمع، وإلى أن الدراسات تؤكد أن وعي أولياء األمور 
في  وتأثيرها  جديتها  ومدى  لأطفال  اإلســاءة  مبشكلة 
الطفل واملجتمع، يساعد في احلد من أخطار هذه املشكلة 

وتفاقمها وحتقيق الهدف املنشود.

»الداخلية« ُتطلق برناجماً تدريبياً بالتعاون مع »الأمم املتحدة«

اإللكتروني  التدريب  برنامج  الداخلية  وزارة  أطلقت 
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات 
عدد  بتدريب  واخلاص  التعاون،  مجلس  لدول  واجلرية 
القطاعات. وتأتي هذه  الوطنيني في مختلف  اخلبراء  من 
واستراتيجية  اإلمارات،  حكومة  لرؤية  جتسيداً  اخلطوة 
نحو  والتوجه  املستدام،  التطوير  لتحقيق  الداخلية  وزارة 

احلكومة اإللكترونية.
اخلييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  وأوضح 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واإلقامة  وكيل وزارة 
القيادة الشرطية  أنه بناء على توجيهات  واملنافذ باإلنابة 
لالرتقاء بالعمل املهني، والبحث العلمي في مجال شؤون 
اجلنسية واإلقامة واملنافذ على مستوى الدولة واملستوى 
اإلقليمي، تبنّى معهد اإلمارات للجنسية واإلقامة مشروعاً 
إلكترونياً متكامالً لالستفادة من البرامج التدريبية املعتمدة 
من األمم املتحدة، وعددها 165 برنامجاً، وتصميم برامج 
إلكترونية وطنية، وأن املشروع انطلق في مرحلته األولى 
املعهد،  في  اإللكتروني  للتدريب  الرئيسي  املركز  بإعداد 
والشروع في إعداد فريق من املدربني الوطنيني احملترفني، 
التدريب  في  كخبراء  املتحدة  األمم  قبل  من  واملعتمدين 

اإللكتروني.

الرميثي يح�شر امللتقى الأول لتبادل املعارف 

م مركز املعرفة »بإدارة االستراتيجية وتطوير  نظَّ
األداء« في شرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة العليا 
واألفكار،  املعارف  لتبادل  األول  امللتقى  للمعرفة، 
العامة  القيادة  في  اجلنائية  ــة  األدل بقاعة  وذلــك 

لشرطة أبوظبي.
حضر امللتقى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي 
اللواء  وسعادة  أبوظبي،  لشرطة  العام  القائد  نائب 
واخلدمات،  املالية  عام  مدير  بــدران  داوود  خليل 
والعميد فارس خليفة الفارسي مدير عام احلراسات 
العامري  بوظفيرة  والعميد سيف  واملهام اخلاصة، 
مدير عام شؤون األمن واملنافذ، والعميد إسماعيل 

في  املركزية  العمليات  عام  مدير  نائب  السركال 
شرطة أبوظبي.

مدير  الشعيبي  سلطان  فيصل  العقيد  وأكــد 
شرطة  في  األداء«  وتطوير  االستراتيجية  »إدارة 
في  اجلــودة  ــإدارة  ب املتواصل  االهتمام  أبوظبي 
شرطة أبوظبي انطالقاً من أهمية اإلسهام في بناء 
االقتصاد املعرفي لتحقيق رؤية احلكومة لتكون من 

أفضل خمس حكومات في العالم.
التميز  بناء  في  الكبير  املعرفة  دور  إلى  وأشار 
ذلك  متثل  وقد  وتطويرها،  وتبادلها  املؤسسي، 
باالهتمام بشكل واضح أخيراً باعتماد القادة امليثاق 

اخلاص باملعرفة.
وقدَّم اخلبير العاملي تيري تومسون نائب رئيس 
األسواق  عن  ومسؤول  هاملتون«،  ألن  »بوز  في 
الدولية في مجال األمن والدفاع ورقة عمل تناولت 
آثارها  من  والتخفيف  الداخلية  البشرية  )املُهدِّدات 
السلبية(، وركز فيها على مفهوم التحديات الداخلية 
واخلارجية التي تواجه أية مؤسسة ومفهوم الوالء، 
مواجهة  يعزز  مبا  احللول  من  العديد  إلى  وتطرق 

التحديات التي تواجه املجتمعات عموماً.
حضر الورشة عدد من منتسبي شرطة أبوظبي 

من ضباط ومدنيني ومنسقي املعرفة.
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د �شباطاً رتبهم اجلديدة م اأ�شحاب املقرتحات وُيقلِّ بدران ُيكرِّ

حممد بن طحنون يفوز بجائزة »القائد املثايل«
 فاز العقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير مديرية شرطة املناطق 
الشرطية«  العمليات  في  املثالي  »القائد  بجائزة  أبوظبي  شرطة  في  اخلارجية 
مها مركز »امللك عبدالله  ضمن مسابقة »احملارب الدولية« السادسة، والتي نظَّ

الثاني لتدريب العمليات اخلاصة« )كاسوتك( في اململكة األردنية الهاشمية.
وشارك في املسابقة، والتي تعتبر األقوى بني املسابقات العسكرية الدولية 
في العالم، 38 فريقاً يثلون 19 دولة عربية وأجنبية، وُيعد هذا الفوز كسباً جديداً 

يعزز سمعة وكفاءة الشرطة اإلماراتية على املستويني االقليمي والعاملي. 
وحصل العقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان على اجلائزة متقدماً على 
سائر منافسيه، مع األخذ بعني االعتبار دوره الفاعل كرئيس اللجنة العليا إلدارة 
املعرفة في وزارة الداخلية، وحصول إدارته على شهادة: »ملتزمون بالتميُّز« من 
قبل اللجنة األوروبية للجودة لتكون بذلك أولى اجلهات التي حتصل على هذه 

الشهادة خارج القارة األوروبية.
وأعرب العقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان عن سعادته بالفوز، مرجعاً 
ذلك إلى االهتمام الكبير والدعم املتواصل الذي يبذله الفريق سمو الشيخ سيف 
الداخلية لالرتقاء بكفاءة  بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
مؤسستنا الشرطية محلياً ودولياً، جتسيداً حلرص قيادة الوطن العليا وسعيها 

الدؤوب لتبقى اإلمارات في طليعة الدول األكثر أمناً واستقراراً في العالم.

والتميز،  اجلودة  فرق  الداخلية  وزارة  كرَّمت 
احتفاالً باإلجنازات التي حققتها الوزارة، والقيادة 
املاضية،  األعــوام  خالل  أبوظبي  لشرطة  العامة 
إلى  الشرطي  بالعمل  االرتقاء  والتي أسهمت في 

مستويات عاملية متقدمة.
وأشار سعادة اللواء محمد بن الُعوضي املنهالي 
العمليات  عام  مدير  البشرية  املــوارد  عام  مدير 
الشرطية رئيس فريق اجلودة والتميز في شرطة 
أبوظبي إلى أن تكرمي املبدعني واملتميزين من فرق 
اجلودة والتميز لم يأت من فراغ، بل جاء ليجّسد 
املتمثلة في  استراتيجية شرطة أبوظبي ورؤيتها 
التطوير املستدام واملستمر، وتقديراً ملا بذلوه من 
آليات  وتطوير  تعزيز  في  أسهمت  كبيرة  جهود 

العمل في جميع املجاالت.

جاء ذلك في كلمة وجهها سعادة اللواء املنهالي 
خالل  والتميز  اجلــودة  ِفــرق  من  املُكرَّمني  إلى 
ضباط  بنادي  أُقيم  الــذي  التكريي  االحتفال 

الشرطة في أبوظبي. 
وأكد سعادته أن املرحلة املقبلة تتطلب املزيد من 
اجلهد في مجال التميز ال سيما أن وزارة الداخلية 
مما  األوروبية،  الدول  مع  التنافسية  على  مقبلة 
واألطروحات  اخلالّقة  األفكار  استنفار  يستدعي 
تستحقها،  التي  املكانة  في  تضعها  التي  املبدعة 
خصوصاً أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله« قدَّمت جميع اإلمكانات 
التي تساعد في تطوير آليات العمل، كما أسهمت 
سياستها الرشيدة في وصولنا إلى هذا املستوى 

الرفيع من الشعور باألمن واألمان.
بهذا  فخورة  الداخلية  وزارة  أن  ــاف:  وأض
اليوم،  ثماره  جتني  الذي  التميز  وهذا  النجاح، 
لتبنّي  العاملني  جلميع  حــافــزاً  أصبح  ــذي  وال
ينعكس  مبا  التطويرية،  واآلليات  البناءة  األفكار 
تقدم  التي  النوعية  واخلدمة  األداء  مستوى  على 

للجمهور.
ورأى سعادته أن تكرمي هذه الكوكبة من أبناء 
اإلمارات يدل مبا ال يدع مجاالً للشك على حبهم 
لتراب هذا الوطن، ووالئهم لقادته وحكامه، مؤكداً 
أن ما متر به البالد من نهضة وحضارة وازدهار 
الله تعالى الشيخ  املغفور له بإذن  لبناتها  وضع 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله ثراه«، وسار 

على نهجها حكام اإلمارات وشعبها العظيم.

م ِفرق اجَلودة والتمّيز »الداخلية« ُتكرِّ

تكرمي �شباط ومنت�شبني يف »اأمن املنافذ« 

عام  مدير  العامري  بوظفيرة  العميد سيف  كّرم 
شؤون األمن واملنافذ في شرطة أبوظبي عدداً من 
جلهودهم  تقديراً  املتميزين  واملنتسبني  الضباط 
ومتابعتهم، والتي أدت حلصول »إدارة شرطة أمن 
املنـافذ واملطـارات« في شرطة أبوظبي على االعتمـاد 
الدولـي فـي البيئة )ISO 14001( واالعتماد الدولي 

.»OSHS 18001« في الصحة والسالمة املهنية
وهنأ العميد العامري الضباط واملنتسبني املُكرمني، 
متمنياً لهم مواصلة العمل الدؤوب وبذل املزيد من 
اجلهد والتطلع دائماً نحو األفضل، لالرتقاء بالعمل 
في إطار اخلطط االستراتيجية للقيادة العامة لشرطة 

أبوظبي.
مدير  املرر  العقيد خميس مصبح  التكرمي  شمل 
»إدارة شرطة أمن املنافذ واملطارات«، والنقيب صالح 
واملساعدين  احملروقي،  عيسى  والنقيب  احلميري، 
وفيصل  املنصوري  وراشد  العيسائي  راشد  أوائل 

الساعدي، واملستشار عادل عزام.

اللواء خليل داوود بدران مدير عام  كرَّم سعادة 
املالية واخلدمات في شرطة أبوظبي 19 متميزاً من 
منتسبي املالية واخلدمات أصحاب املقترحات املطبقة، 
املشاركة ضمن  الكبيرة في  وذلك تقديراً جلهودهم 
جائزة »سمو وزير الداخلية للتميز« -فئة املدير العام 

لعام 2014.
وأكد سعادته حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على تكرمي املتميزين واملبدعني، وتأكيد 
سموه على مضاعفة اجلهود لتحسني جودة اخلدمات 
املُقدمة للجمهور، وتطوير القدرات واملهارات ملنتسبي 
الشرطة، باعتبارها من ضمن األولويات التي تسعى 

القيادة إلى حتقيقها مبا ُيسهم في االرتقاء مبسيرة 
املستويات  أفضل  إلــى  واألمني  الشرطي  العمل 

واملعايير الدولية.
من جهة ثانية، قـلّـد سعادة اللواء بدران17 ضابطاً 
من  اجلديدة  رتبهم  واخلدمات  املالية  منتسبي  من 

املشمولني بالقرار الوزاري رقم )174( لسنة 2014.
ونقل سعادته لهم حتيات الفريق سمو نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعاهم سعادته إلى 
الذي تشهده مسيرة  املتطور  املستوى  على  احلفاظ 

العمل الشرطي واخلدمي. 
املتنقلة  األسنان  عالج  وحدة  واصلت  ذلك،  إلى 
التابعة »إلدارة اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي 

مجتمعية  شرائح  ومعاجلة  أسنان  لفحص  جوالتها 
ومرافق  أنحاء  مختلف  في  اجلمهور  من  كبيرة 
إمارة أبوظبي، وذلك ضمن مبادرة »ُغراس األمل«، 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أطلقها  التي 
خدمة  في  الشرطة  دور  وتعزيز  لترسيخ  نهيان 
وأوضح  الصحية.  اخلدمات  أفضل  وتقدمي  املجتمع 
نائب  الفريق سمو  مكرمة  أن  بدران:  اللواء  سعادة 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اخلاصة بوحدة 
األسنان املتنقلة تستهدف تقليص حجم املعاناة التي 
يواجهها بعض فئات املجتمع من خالل توفير طاقم 
طبي شرطي ُيلبّي احتياجاتهم الصحيّة من دون أن 

يتكلفوا عناء الذهاب إلى املستشفى.
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اأحمد بن نا�شر يحا�شر يف»كلية الإمارات للتكنولوجيا« 

وفد من »الرقابة الغذائية« يزور »املقارنات املعيارية« 

م جملة »999« جمعية »بيت اخلري« ُتكرِّ

كرَّمت جمعية »بيت اخلير« مجلة »999« تقديراً ملساهمتها املتميزة في العمل 
اخليري واإلنساني، وذلك مبناسبة احتفال اجلمعية مبرور 25 عاماً على تأسيسها، 

والذي أُقيم في دبي بحضور عدد من الشخصيات.
وسلَّم عابدين طاهر العوضي املدير العام جلمعية »بيت اخلير« الزميل خالد 

الظنحاني ممثالً مجلة »999« شهادة شكر وتقدير للمجلة. 
الدولي  املعرض  في  إعالمي«  ثانية، شاركت مجلة»999« »كشريك  من جهة 
أبوظبي للمعارض«. وزار جناح املجلة في  أُقيم في »مركز  الذي  للكتاب 2014 
املعرض العديد من العائالت وطاّلب وطالبات املدارس من مختلف املراحل، حيث 
حّفز أولياء األمور أوالدهم على زيارة املعرض الكتشاف كل ما هو جديد في 

عالم الكتب والثقافة بشكل عام.
وكانت مشاركة املجلة في املعرض بالتعاون مع اإلدارة العامة للتنسيق املروري 
في وزارة الداخلية بهدف نشر الرسالة التوعوية واإلرشادات عن سالمة الطريق 
للزّوار من خالل إصدارات املجلة، والتي تتضمن مجلة »999« بنسختيها العربية 
الوطنية  الشرطة« واملالحق  999« وملحق »مجتمع  »أطفال  واالجنليزية ومجلة 

والتوعوية األخرى.

بن  ناصر  بن  أحمد  الشيخ  أول  املــالزم  ألقى 
أبوظبي محاضرة حول  آل نهيان من شرطة  زايد 
اجلرائم اإللكترونية في »كلية اإلمارات للتكنولوجيا 
الكلية،  رئيس  تايلور  بروس  بحضور  بأبوظبي«، 
ومهند  الكلية،  عميد  صمودة  محمود  والدكتور 
وعدد  والتسجيل،  الطلبة  شــؤون  مدير  الشايب 
والطالب  والتدريسية  اإلداريــة  الهيئة  أعضاء  من 

والطالبات.
وقـــدَّم احملــاضــر شــرحــاً عــن أنـــواع اجلرائم 
شرطة  جهود  وتناول  وأخطارها،  اإللكترونية 
ودعا  اإللكترونية،  اجلرائم  مكافحة  في  أبوظبي 
أجهزتهم  خصوصيات  على  احملافظة  إلى  الطلبة 

اإللكترونية.
وتفاعل الطلبة بشكل كبير مع ما طرحه احملاضر، 
وفي رده على أسئلتهم, أكد حرص وزارة الداخلية 
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي على التنبيه والتوعية 
بأخطار اجلرائم اإللكترونية، وأخذ احليطة واحلذر 

منها، وأهمية دور البيت واألسرة في هذا اجلانب.
وفي ختام احملاضرة، قدَّمت الكلية هدية تذكارية 
آل  زايد  بن  ناصر  بن  أحمد  الشيخ  أول  للمالزم 

نهيان.
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الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  من  وفد  اّطلع 
التطوير  إدارة  مديرة  العري  عبيد  مرمي  برئاسة 
إيان  االختصاصية  املؤسسي، وعضوية  والتميز 
إبراهيم البلوشي، على استراتيجية وأهداف وآلية 
عمل مركز »املقارنات املعيارية« في وزارة الداخلية، 
حيث كان في استقبال الوفد املقدم مبارك الكليلي 

مدير املركز، وعدد من الضباط.
آلية  عن  مفصالً  شرحاً  الكليلي  املقدم  وقــدَّم 
باخلطط  وارتباطه  العمل  وإطــار  املتبعة،  العمل 
االستراتيجية، وإدارة طلبات املقارنة واستخدامها 
فرص  على  العمل  خــالل  مــن  األداء  ــع  رف فــي 
التحسني واملبادرات االستراتيجية وجوائز التميز، 

الشراكات  وحتديد  جديدة،  إدارات  واستحداث 
أفضل  حتــديــد  وكيفية  للمقارنات،  احملتملة 
واالتصال،  التقييم  قسم  طريق  عن  املمارسات 
قسم  بها  يقوم  التي  والدراسات  البحوث  وإعداد 
التي  الوفد باجلهود  املركز. وأشاد  الدراسات في 
يقوم بها املركز، ومبدى استفادته من هذه الزيارة. 
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أكد سعادة اللواء خبير خميس مطر املزينة القائد 
العام لشرطة دبي أن حملة »أنا موظف خدمة عامة« 
على  العاملني  وحتث  املجتمع،  مع  التواصل  ُتعزز 
تقدمي أفضل اخلدمات للجمهور، عمالً مببدأ املساواة 

بني الناس وخدمتهم من غير تكلّف.
املزينة  اللواء  سعادة  تــرؤس  خالل  ذلك  جاء 
اجتماعاً ملناقشة مستجدات حملة »أنا موظف خدمة 
عامة«، بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  العبيدلي  الرزاق  عبد 
اجلودة والتميز، وسعادة اللواء خبير خليل إبراهيم 
البحث  لشؤون  العام  القائد  مساعد  املنصوري 
الشريف  سعيد  محمد  اللواء  وسعادة  اجلنائي، 
من  وعــدد  اإلدارة،  لشؤون  العام  القائد  مساعد 

مديري اإلدارات العامة ومراكز الشرطة.
أن احلملة جتسد  املزينة  اللواء  وأوضح سعادة 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
الفريق  معالي  وتعليمات  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم 
واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  متيم  خلفان  ضاحي 
للمتعاملني  اخلدمات  أفضل  تقدمي  في  بدبي  العام 
وبكل جودة ودقة واحترافية، وأن إجناز معامالت 
اجلمهور هي أولوية لدى القيادة العامة لشرطة دبي 
لتأكيد توجهات  أتت  التي  حتى قبل إطالق احلملة 

الشرطة في هذا املجال.
في  اجلديد  واحلــضــور  سعادته  واستعرض 
ونائبه  املركز  مدير  فيها  يقوم  والتي  احلمـلة، 
أربــع  ملدة  املركز  استقبال  في  للتواجد  بالتنـاوب 
ســــاعات أثناء الدوام الرسمي لكل واحــد منهمــــا، 
يقوم  نائبه  أو  املدير  تواجـــد  تعذر  حالة  وفي 
االســـتقبال،  في  بالتواجد  اإلدارية  الشؤون  مدير 

مساعد  ومتابعة  العام  بــاإلشــراف  ذلــك  ويكون 
باإلضافة  اجلنائي،  البحــث  لشؤون  العام  القائد 
تعزيز مفهوم  إلى  تهدف  التي  املبادرة  أهداف  إلى 
ومتابعة  اليومي،  العمل  على  واإلشـــراف  احلملة، 
واملوظفني،  املتعاملني  مع  والتواصل  العمالء  خدمة 
اخلدمات،  أفضل  تقدمي  على  املوظفني  وتشجيع 
ومتابعة أي صعوبات تؤدي إلى تأخير اإلجراءات، 
املراجعني  والفورية من  اليومية  الشكاوى  ومتابعة 
رضا  مستوى  ورفع  وفعالية،  بسرعة  ومعاجلتها 

املتعاملني.
للمبادرة  أداء  مؤشر  عمل  إلى  سعادته  ووجه 
رضا  في  تصب  بحيث  املوظفني،  أداء  وقياس 
املتعاملني وخفض نسبة الشكاوى وحتقيق الريادة 
للقيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في اإلدارة العامة 

للتحريات واملباحث اجلنائية ومراكز الشرطة.

 أكد العميد محمد عبدالله علوان مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في عجمان 
أهمية الدور الذي تلعبه جامعة اإلمارات العربية املتحدة كأيقونة علمية متفردة في 
االحتياجات  تلبية  على  تعمل  علمية ومتخصصة  وطنية  بكفاءات  العمل  مد سوق 
التنموية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لتحقيق هدفها في أن تكون إحدى أفضل 

دول العالم بحلول عام 2021.
دورة  أنهوا  الداخلية  وزارة  من  منتسباً   20 تخريج  احتفال  خالل  ذلك  وجاء 

»مهارات القيادة وبناء ِفرق العمل« مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة. 
اإلدارة  بجهود  اإلمارات«  »جامعة  في  التدريب  مدير  العوضي  عبدالله  وأشاد 
اجلامعة،  مع  املثمر  التعاون  بناء  في  بعجمان  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة 
والذي أفضى لتنظيم دورات تدريبية ملنتسبيها بالتعاون مع اجلامعة في مختلف 
التخصصات اإلدارية، باإلضافة لتدريب اإلدارة العامة لطلبة وخريجي اجلامعة في 

مختلف التخصصات الوظيفية املتاحة في اإلدارة العامة.

قلَّد العقيد حميد محمد حميد اليماحي 
القيادة  العمليات الشرطية في  مدير عام 
العقيد  بحضور  الفجيرة،  لشرطة  العامة 
من  عدداً  العبدولي،  مطر  خميس  محمد 
الضباط وصف الضباط ميداليات اخلدمة 
الطويلة املمتازة من الطبقة األولى والثانية 
الطبقة  من  املخلصة  اخلدمة  وميدالية 
القرار  مبوجب  وذلــك  والثانية،  األولــى 

الوزاري رقم )642( لسنة 2013.
ويأتي هذا التكرمي من منطلق حرص 
وتقديرها  واهتمامها  الداخلية  وزارة 

ملنتسبيها املخلصني في أداء عملهم. 

التقى اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد 
الداخلية  وزارة  من  وفداً  اخليمة  عام شرطة رأس 
حمدان  سيف  مهندس  الدكتور  العقيد  برئاسة 
بحضور  الهندسية،  املشاريع  عام  مدير  الكعبي 
قائد عام شرطة  نائب  النوبي محمد  العميد محمد 
رأس اخليمة، والعقيد طارق محمد بن سيف مدير 
مكتب قائد عام شرطة رأس اخليمة، والعقيد محمد 

كامل مدير »إدارة صيانة املباني«.
خطة  بعرض  اللقاء  خالل  الكعبي  العقيد  وقام 
والصيانة  التصميم  وأعمال  الهندسية  املشاريع 
اخلاصة  املقبلة  السنوات  مــدى  على  املستقبلية 
بالقيادة العامة لشرطة رأس اخليمة، مؤكداً ضرورة 
في  اجلاري  التطور  مع  تتالءم  مباٍن  وتشييد  بناء 
املنشآت والتكنولوجيا احلديثة، حتى نتمكن  مجال 
الدولة،  والتطور في  العمرانية  النهضة  من مواكبة 
فضالً عن توفير التقنيات احلديثة الداعمة ملشاريع 
مع  وأقسامها،  إداراتها  بجميع  الهندسية  الشرطة 
ضمن  والسالمة  األمــن  معايير  مراعاة  ضــرورة 

برامج اخلطط الهندسية املستقبلية.

رأس  شرطة  عام  قائد  أشاد  اللقاء،  ختام  وفي 
وزارة  بها  تقوم  التي  املـُـقــدرة  باجلهود  اخليمة 
إلى  الرامي  اإلستراتيجي  توجهها  وفق  الداخلية 

والتقنية  املالية  للموارد  الفّعال  التوزيع  ضمان 
واملمتلكات من خالل نشر ثقافة اجلودة في األداء، 
وتقدمي أفضل اخلدمات األمنية على مستوى الدولة. 

قائد  الهديدي  محمد  حميد  اللواء  سعادة  قام 
عام شرطة الشارقة بزيارة تفقدية »إلدارة شرطة 
خالد  الدكتور  املقدم  يرافقه  الشرقية«،  املنطقة 
الشرطة«،  تدريب  معهد  »إدارة  مدير  احلمادي 
حيث كان في استقبال سعادته العقيد سيف محمد 
اخلارجية،  املناطق  شرطة  مديرية  مدير  الــزري 
والعقيد محمد عبدالله العوبد مدير »إدارة شرطة 
األقسام  رؤســاء  من  وعــدد  الشرقية«،  املنطقة 

ومديري الفروع في شرطة املنطقة الشرقية.
الزيارات  سلسلة  ضمن  الزيارة  هذه  وتأتي 
الهديدي  اللواء  سعادة  بها  يقوم  التي  امليدانية 
الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة  إدارات  ملختلف 
والتي تهدف إلى التعرَّف على اخلطط املوضوعة، 
التي  واملعوقات  الصعوبات  أهم  على  والوقوف 

تواجه العمل الشرطي وسبل تذليلها.
مجاالت  كافة  تطوير  بأهمية  سعادته  ووجه   
في  التغيرات  ومواكبة  وامليداني،  اإلداري  العمل 

احمللية  التطورات  مع  يتالءم  مبا  الشرطي  العمل 
اخلطط  نتائج  على  سعادته  اطلع  كما  والعاملية، 
التشغيلية »إلدارة شرطة املنطقة الشرقية« وما مت 

إجنازه. 

وأكد ســـعادته أهميـــة االرتقــــاء باخلدمـــات 
األمنية املقدمة للجمــهور، والسعي اجلاد للوصول 
في  واألمــان  األمن  لتعزيز  املرجوة  األهــداف  إلى 

املجتمع.

القا�شمي يطلع على امل�شاريع الهند�شية يف �شرطة راأ�س اخليمة املزينة ي�شتعر�س م�شتجدات حملة »اأنا موظف خدمة عامة«

تعاون بني »اإقامة عجمان« و»جامعة الإمارات«

د »�شرطة املنطقة ال�شرقية« الهديدي يتفقَّ

تقليد اأو�شمة يف �شرطة الفجرية
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العميد متقاعد حسن احلوسني هو أحد ضباط 
العمل  في  مؤثرة  بصمة  ترك  املتميزين،  الشرطة 
أعطوا  الذين  ومن  ثمارها،  تؤتي  تزال  ال  الشرطي 
وأبدعوا منذ التحاقه بكلية الشرطة عام 1972 حتى 
تقاعده عام ٢٠٠٧, عاصر الرعيل األول من ضباط 
الشرطة وتعلَّم منهم ومن خبرتهم، وهو أول ضابط 
يحصل على شهادة جامعية في شرطة أبوظبي، أدار 
وشارك في تأسيس العديد من اإلدارات في وزارة 
الداخلية وشرطة أبوظبي، وتقلَّد العديد من األوسمة 
املمتازة،  الطويلة  اخلدمة  ميدالية  منها:  وامليداليات 
وميدالية  ــن،  واألم الشرطة  قوى  دمج  وميدالية 
االحتاد،  قيام  ذكرى  وميدالية  املخلصة،  اخلدمة 
القيادة االستراتيجية، وشارك  وحصل على دبلوم 
واملدير  العليا  اإلدارة  مثل:  تخصصية  دورات  في 

اخلليجي وحتديات املستقبل.  
لاللتحاق  دفعني  ما  إن  ــال:  ق مسيرته  وعــن 
بالشرطة، هو حرص واهتمام القائد املؤسس املغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
بغرس احلب والوالء واالنتماء لهذا الوطن املعطاء، 
األساسية  العوامل  كأحد  واستقراره  أمنه  وتعزيز 
اليوم  ومنذ  ــار.  واالزده البناء  مسيرة  تدعيم  في 
األول لي في الشرطة، حرصت على أن يكون أدائي 
التخطيط  إلى  النتائج املستندة  ُمتقناً ألحقق أفضل 
العلمي املنهجي، واالستفادة من اخلبرة العملية التي 
حيث  عدَّة،  مسؤوليات  تقلدي  من خالل  اكتسبتها 
بدأت كضابط أمن وجوازات في جزيرة »داس« ثم 

أصبحت ضابطاً في مطار أبوظبي الدولي.
العالقات  مدير  مبنصب  تكليفي  »اعتبر  وقال: 
الداخلية  وزارة  في  ثم  أبوظبي  شرطة  في  العامة 

في  لي  جديدة  مرحلة  بداية   1977 عــام  مطلع 
العام  من  أكتوبر  إلى  استمرت  الشرطي،  العمل 
الشرطة،  لنادي ضباط  1991، وُعيَّنت بعدها مديراً 
ُكلِفت  ثم  والترخيص،  واملــرور  الطبية  وللخدمات 
بتأسيس إدارة شرطة أمن املنافذ واملطارات، وبعدها 
في شرطة  العامة  والعالقات  اإلعالم  إدارة  توليت 

أبوظبي.
املناسبات  من  العديد  في  شاركت  ــاف:  وأض
أبرزها  من  واالجتماعات  واملــؤمتــرات  الوطنية 
العالقات  إدارات  ملديري  األول  للمؤمتر  ترؤسي 
بأبوظبي  العربية  الداخلية  وزارات  في  العامة 
فبراير 1978، كما شاركت في املؤمتر األول لوزراء 
الداخلية العرب بالقاهرة سبتمبر 1977، وفي العديد 
والقادة  الداخلية  لوزراة  واللقاءات  املؤمترات  من 
واإلدارات على املستويني العربي واخلليجي. وكذلك 
للسكان  العام  للتعداد  إعالمية  جلنة  أول  ترأست 
واملنشآت في الدولة عام 1980، كما كنت عضواً في 
والتربوية  والثقافية  اإلعالمية  البرامج  تقييم  جلنة 
التابعة للمنظمة العربية للدفاع االجتماعي، باإلضافة 
املجلس  في  كعضو  الداخلية  لــوزارة  متثيلي  إلى 

األعلى للشباب والرياضة عام 1985.
للعمل  املنظمة  األطر  أنه عمل على وضع  وذكر 
اإلعالمي لوزارة الداخلية وتطوير آليات عمل إدارة 
اإلعالم والعالقات العامة، حيث مت تنفيذ العديد من 
البرامج اإلعالمية األمنية مثل: البرنامج التلفزيوني 
وتطوير  الساهرة«،  »العني  األسبوعي  ــي  واإلذاع
بالدراسات  ُتعنى  كانت  التي  »الشرطة«  مجلة 
إلى  باإلضافة  الفترة،  تلك  في  واألمــن  الشرطية 
املوجهة  واألنشطة  اإلعالمية  احلمالت  من  العديد 

احلو�شني: املثابرة يف العمل ال�شرطي 

تو�شله اإىل درجة عالية من اجلودة 

لكــل  حــــق  والتكـــرمي  الوفـــاء 

القيادة  يف  املتقاعدين  املنت�صبني 

العامة ل�صرطة اأبوظبي، ومن هنا كان 

باب »متقاعدون« يف »جمتمع ال�صرطة« 

الذي ُيعد بالتعاون مع اإدارة »ال�صرطة 

املتقاعدين«  »�صوؤون  فرع  املجتمعية«- 

بهدف التعريف بعدد من �صباط ال�صرطة 

املتقاعدين، تقديرًا للجهود الكبرية التي 

واالأمان  االأمن  م�صرية  خلدمة  بذلوها 

املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف 

العاملني  ال�صرطة  ملنت�صبي  وت�صجيعًا 

ليقتدوا بهم يف هذا املجال.

ولقاوؤنا يف هذا العدد مع العميد متقاعد 

»اإدارة   مدير  احلو�صني  اأحمد  ح�صن 

وزارة  يف  العامة«  والعالقات  االإعالم 

الداخلية و�صرطة اأبوظبي �صابقًا.

لقاء: فوزي ق�صطة
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عمل متميز

وأكد العميد متقاعد احلوسني أن العمل الشرطي 
بتنوع جوانبه يتميز بتفّرده، والذي يحتاج منا إلى 
املثابرة واجلد في العمل للوصول به إلى درجة عالية 
من اجلودة، كون األمن ال يحتمل التفريط بالعمل أو 
الشرطة  منتسب  يكون  أن  يحتّم  مما  به،  اإلهمال 
مؤهالً تأهيالً عالياً ألداء مهماته، وهو ما حرصت 
القيادة الرشيدة للدولة على توفيره منذ تأسيسها 
على يد املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، واآلن حتت قيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، وإخوانه أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام 
اإلمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 

للقوات املسلحة.
وأن  البد  العمل  أساليب  تطوير  أن  وأضــاف: 
يرتبط بالتخطيط االستراتيجي وبأهداف لتحقيقها، 
وهو نهج اتبعته الشرطة في مرحلة التطور النوعي 
الفريق  واالستراتيجي واجلودة والتميز منذ تولي 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان منصب القائد 
سموه  تولي  مع  اآلن  وإلى  أبوظبي  لشرطة  العام 
منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

انطالق  نقطة  املرحلة  هــذه  كانت  ــح:  وأوضـ
املرور  إدارة  تولي  خالل  حيث حرصت  لي،  قوية 
واخلدمات  الشرطة  ضباط  ــادي  ون والترخيص 
الطبية على النهوض بالعمل والتميز به، وقد احتاج 
تولي هذه املسؤوليات ُجهداً ُمضاعفاً مني إلدارتها 
خصوصاً مبا يتعلق باألنشطة االجتماعية والثقافية 
والرياضية، حيث قمت بتفعيل دور النادي من خالل 
تطوير العمل واستحداث أنشطة جديدة مثل رحالت 
واجتماعية،  ثقافية  ومحاضرات  والعمرة  احلج 
واستحداث برنامج تدريبي للضباط على احلاسب 

سموه. كما حرصت على جتسيد اجلانب اإلنساني 
الذي يحظى باهتمام واسع من شرطة أبوظبي من 
على  بالعمل  فقمت  الطبية،  للخدمات  إدارتي  خالل 

تعزيز الكادر الطبي وتوسيع املرافق واملختبرات. 

تاأ�شي�ش وتطوير 

من  أن  إلى  احلوسني  متقاعد  العميد  وأشــار 
أصعب املهمات التي يؤديها أي مسؤول هي مهمات 
إدارة  بتأسيس  تكليفي  نال  موضحاً:  التأسيس، 
مني،  كبيراً  اهتماماً  واملطارات  املنافذ  أمن  شرطة 
البرية  اإلمارة  ملنافذ  جديدة  إدارة  استحداث  كون 
الوقت  من  الكثير  إلى  يحتاج  واجلوية  والبحرية 
في  العاملية  املمارسات  على  ــالع  واالط واجلهد، 
يتناسب  ما  وتطبيق  منها  واالستفادة  املجال  هذا 
املعايير  أعلى  وفق  اإلدارة  تأسست  وقد  منها، 
باإلضافة  الدولية،  »اإليكاو«  منظمة  واشتراطات 
لعقد  واملطارات«  املنافذ  أمن  »معهد  استحداث  إلى 
دورات تخصصية للعاملني لتعزيز قدراتهم العلمية 

والعملية.
شرطة  في  العامة  العالقات  قسم  تطوير  وعن 
أبوظبي إلى إدارة اإلعالم والعالقات العامة، أجاب: 
أن تطوير قسم إلى إدارة ُيعد إعادة تأسيس، حيث 
لإلدارة واستحداث  التنظيمي  الهيكل  بتطوير  قمت 
اإلعالمي  باألداء  االرتقاء  أقسام تخصصية بهدف 
األمني، حيث برزت شرطة أبوظبي في تلك الفترة 

إعالمياً، وحققت تواصالً قوياً مع وسائل اإلعالم.

مرحلة احل�شاد 

ورأى العميد متقاعد احلوسني أن لكل مرحلة من 
العمر جمالها، وما بعد التقاعد هي مرحلة حصاد، 
الرئيسية في احلياة، لذا على  وتعتبر من احملطات 
املرء االستعداد خلوض هذه املرحلة كما يستعد ألية 
املسبق  بالتخطيط  وذلك  حياته،  في  أخرى  مرحلة 
هذه  الستقبال  للجاهزية  األكبر  الفرصة  ليعطي 

املرحلة اجلديدة.
العملية،  مسيرتي  أواصل  أن  اخترت  وأضاف: 
وأكمل ما بدأت به قبل تقاعدي في العمل التطوعي، 
السر  إدارة وأمني  اآلن كعضو مجلس  أعمل  حيث 
ومت  املــروريــة،  للسالمة  اإلمــارات  جلمعية  العام 
من  للوقاية  الدولية  املنظمة  لرئيس  نائباً  تعييني 
العربية  املنظمة  لرئيس  ونائباً  الطرق  ــوادث  ح

للسالمة املرورية.
ه احلوسني بالدعوة ملنتسبي الشرطة بأن  وتوجَّ
يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على األمن والسالمة 
مرحلة  في  اآلن  »إننا  وقال:  املعطاء،  البلد  هذا  في 
عالية من التميز، وتخطينا العديد من الدول املتقدمة، 
لذلك ال بد لشبابنا أن يعملوا ليس فقط للمحافظة 
كافة  وفي  دوماً  بها  االرتقاء  بل  املكانة،  هذه  على 
وهي  جهداً،  تدخر  لم  الرشيدة  وقيادتنا  املجاالت، 
ُتقدم دائماً كل غاٍل ونفيس في سبيل رفعة ومكانة 
واملتميز  اجلاد  العمل  نواصل  أن  وعلينا  الدولة، 
واالبتكار واإلبداع، وأن نستفيد من كل ما هو جديد 
لتكون  دوماً،  واإلجادة  الكفاءة  لتعزيز  ومستحدث 

اإلمارات من أفضل دول العالم أمناً ورخاًء.

العميد م. حسن احلوسني
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شرطة  مستوى  على  تعليمي  برنامج  كأول  اآللي 
أبوظبي في ذلك الوقت، وإعداد برامج متنوعة ألبناء 

الضباط منها برنامج: »أمل الغد«.
أهــداف  لتحقيق  ُجهدي  كل  »كــرَّســت  وقــال: 
شرطة أبوظبي من خالل تعزيز دور إدارة املرور 
قمت  حيث  املــروريــة،  السالمة  في  والترخيص 
بتطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة مبا يخدم متطلبات 
العمل في تلك املرحلة، مثل تكثيف تواجد الدوريات 
املرورية في كافة مناطق إمارة أبوظبي، واالهتمام 
بالتوعية املرورية ملستخدمي الطريق، ورفع مقترح 
وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  سمو  للفريق 
للسالمة  ــارات  اإلمـ »جمعية  لتأسيس  الداخلية 
ودعم  وتشجيع  باهتمام  حظي  والذي  املرورية«، 
سموه حتى رأت اجلمعية النور برئاسة فخرية من 

.. ويتشرف مبصافحة صاحب السمو رئيس الدولة  »حفظه الله«حني كان ولياً للعهداحلوسني يتشرف مبصافحة الشيخ زايد »رحمه الله« في إحدى املناسبات
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لكل  التحفيز والتكرمي حق مكفول 

ومن  اأبوظبي،  �صرطة  يف  املبدعني 

املثايل«  »املوظف  جائزة  كانت  هنا 

التي اأطلقها ق�صم احلفز الوظيفي يف 

اإدارة »تقييم اأداء العاملني« التابعة 

لالإدارة العامة للموارد الب�صرية.

»جمتمع ال�صرطة« ُيلقي ال�صوء على 

اجلائزة  بهذه  الفائزين  من  عــدد 

لزمالئهم  وت�صجيعًا  لــهــم،  تهنئة 

ليقتدوا بهم يف االإبداع والتميز.

اأول  املالزم  مع  العدد  لقاوؤنا يف هذا 

اإدارة  من  احلمادي  عبداهلل  ح�صن 

واالتــ�ــصــاالت«  املــعــلــومــات  »تقنية 

مه  كرَّ ــذي  وال اأبوظبي،  �صرطة  يف 

الري�صي  نا�صر  اأحمد  اللواء  �صعادة 

يف  املركزية  العمليات  عــام  مدير 

جائزة  ومنحه  اأبــوظــبــي،  �صرطة 

»املوظف املثايل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

ز اأ�شلوب حياة  احلمادي: الَتميُّ

 

قال املالزم أول حسن احلمادي: »أشعر بحمل 
املثالي« ملا لها من صفات  تكليف جائزة »املوظف 
مهنية وأخالقية، وهذا ما يجب أن أحافظ عليه كي 

أكون قدوة ملن يطمحون للحصول عليها«.
بداية  كانت   2010 الــعــام  فــي  ــه  أن ــاف:  وأضـ
بــدورة  األول  املركز  على  بحصولي  إجنــازاتــي 
التأهيل التخصصية الثانية في كلية الشرطة، وكنت 
وأفضل  القسم،  مستوى  على  املثالي«  »املوظف 
احلفز  بجائزة  وُفــزت  اإلدارة،  في  تقني  ضابط 
الوظيفي، وجائزة أفضل ضابط تقني على مستوى 

املدير العام.
وأشاد بدور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
في رعاية جوائز التميز واحلفز الوظيفي ألهميتها 
في حتقيق األهداف اإلستراتيجية لشرطة أبوظبي 
والتي  املثالي«،  »املوظف  جائزة  بأن  سموه  ليقني 
املمارسات  أفضل  لتطبيق  متكامالً  جــزءاً  تعتبر 
العاملية التي تصب في عملية االرتقاء بسمعة شرطة 
أبوظبي كجهاز شرطي متميز على املستوى احمللي 
حكومة  رؤية  مع  يتوافق  مبا  والعاملي  واإلقليمي 
أبوظبي، لذا أسعى كمنتسب لتطوير مهاراتي جاعالً 
وقدوتي،  األعلى  مثلي  روحي  وأب  كقائد  سموه 

أسير على توجيهات وخطى سموه.
وعن العمل اإلبداعي الذي قام به واستحق عليه 
التي  األعمال  من  أجاب:  املثالي«،  »املوظف  جائزة 
قُمت بها حصولي على ميدالية »التعاون األمني« من 
الدرجة األولى، ودرجة خبير دولي في إدارة البنية 
التحتية»ITIl«، وكنت من أول خمسة أشخاص في 
العالم حصلوا عام 2013 على درجة »كبير مقيّمني« 
كلية  في  كمحاضر  وأعتُمدت   ،»MAT EFQM«
الشرطة ملادة ُنظم االتصاالت بعد إعدادي مقترحاً 
فريق  ضمن  تطوَّعت  كما  أكاديية،  مادة  لتعديل 

دولتنا  سفارة  في  االتصاالت  شبكة  إلقامة  عمل 
بجمهورية أفغانستان.

غاية  اجلائزة  تكون  أال  هو  التحدي  أن  ورأى 
فقط، وإمنا وسيلة لقياس أدائك مقارنة مع أقرانك، 
فاجلائزة تنتهي بنهاية دورتها، ولكن التميز يجب 
للمنتسب،  حياة  أسلوب  يكون  وأن  يستمر،  أن 
وتنشر  حسناً  مثالً  تكون  أن  هي  واالستمرارية 
هو  وهذا  حولك،  ملن  املكتسبة  وخبراتك  املعرفة 
التحدي احلقيقي، ألنه يتطلَّب وقتاً وجهداً في نشر 

التَميُّز كحياة واقعية.
أو  داخلية  جائزة  أي  لنيل  أطمح  وأضـــاف: 
الطموح  الشباب اإلماراتي  خارجية، فهدفي متثيل 
لشرطة  سفير  خير  أكون  وأن  متميزة،  بصورة 
أبوظبي ولإلدارة العامة للعمليات املركزية، وأطمح 
لنيل جائزتي »املدير العام« و»سمو وزير الداخلية 

للتميز«.
إدارة  في  أول  مالزم  برتبة  يعمل  أنه  وأوضح 
مهندس  بوظيفة  واالتصاالت«  املعلومات  »تقنية 
وضابط  الشرطة،  كلية  في  ومحاضر  اتصاالت، 
فريق  وعضو  واجلـــودة،  االستراتيجية  ارتباط 

التدقيق الداخلي، وُمقيّم جلوائز التميز املؤسسي. 
املثالي  للموظف  املطلوبة  املواصفات  أن  وذكر 
تتضمن برأيه أن يكون متميزاً في عمله، وملتزماً 
تخطيط،  بدون  أو  للصدفة  شيئاً  يترك  ال  ودقيقاً 
ومحباً للخير لزمالئه وينقل لهم املعرفة ويشركهم 
في إجنازاته كفريق ألنه سيكون دافعاً لغيره، وألن 

محبة الناس غاية عظيمة تفتح أبواب اخلير.
وتوّجه املالزم أول احلمادي إلى زمالئه بالقول: 
فلوال  مدرائي،  خصوصاً  دعمني  من  لكل  »شكراً 
ثقتهم ونصحهم ما كنت أستطيع نيل هذه اجلوائز، 
ولتكن  التميز،  في  يستمروا  بأن  زمالئي  وأنصح 

اجلائزة وسيلة لتميزكم وليست غاية«.

اللواء الريسي ُمكّرماً احلمادي وفائزين بجائزة »املوظف املثالي«.

املالزم أول حسن احلمادي

وعن اخلدمات العالجية التي تقدمها هذه العيادات، 
فرع  مدير  املزروعي  محمد  طبيب  النقيب  أوضح 
بقسم  واإلصالحية«  العقابية  املؤسسات  »عيادات 
أحداث   - الصدر  الوثبة-   « اخلارجية«  »العيادات 
املفرق« في اإلدارة أن العيادة في الوثبة تقدم خدمات 
حني  وإلى  النزيل  دخول  من  بدءاً  متكاملة  عالجية 
خروجه من حيث الفحص األولي لأمراض املعدية 
ومروراً بالعالج اإلكلينيكي وحتى النفسي وكذلك في 
حاالت اإلدمان، وتتم زيارة العيادة بشكل دوري من 
واألسنان،  اجللدية،  في  متخصص  طبي  فريق  قبل 
لعالج  مخصص  مكان  لدينا  ويتوفر  والنفسية. 
الوقت  بعض  النزيل  يقضي  الطارئة، حيث  احلاالت 
للعالج في عيادتنا، ويتم حتويل بعض احلاالت إلى 
أبوظبي  أو املستشفيات في  الشرطة  مجمع عيادات 

إذا لزم األمر.
وعن فريق العمل في كل عيادة، أجاب املزروعي: 
يتكون الفريق الطبي من عدد ستة أطباء على مدار 
صيادلة  و4  كفاءة  ذي  متريض  جهاز  مع  الساعة 
يتناوبون على مدار الساعة، كما يتوفر لدينا مختبر 
وأشعة ومتخصصون بالعالج النفسي، وكادر مدرب 

للتطهير وممرضون على مدار الساعة.

عيادات »املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية«

املزروعي: خدمات عالجية متكاملة للنزلء

والوحدات  والفروع  االأق�صام  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

باإدارة »اخلدمات الطبية« يف �صرطة اأبوظبي، حيث يلقي ال�صوء يف هذا العدد على 

عيادات »املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية« التابعة لق�صم »العيادات اخلارجية« يف 

االإدارة، ودورها يف توفري الرعاية ال�صحية لنزالء هذه املوؤ�ص�صات.

لقاء: فوزي ق�صطة
ت�صوير: حممد علي

النقيب محمد املزروعي

جتهيزات

هذه  في  واملستقبلية  احلالية  التجهيزات  وعن 
العيادات، قال املزروعي: مت إعالمنا من مدير »إدارة 
بشكل  العيادة  حتديث  بضرورة  الطبية«  اخلدمات 
كامل، وحالياً نعمل على توفير أفضل خدمة للنزالء 
هيئة  تتطلبه  مبا  اجلــودة،  متطلبات  جميع  وتلبية 
الصحة في أبوظبي، وسيتم زيادة عدد الكادر وإعادة 
األجهزة  معظم  واستبدال  وجتهيزها  العيادة  تأثيث 
الطبية واملعدات وحتى األثاث املوجود حالياً، مبا يلبي 

حاجات النزالء، وبالتالي رضاهم عن خدماتنا.
التطويري  باملشروع  إعالمنا  مت  كما  وأضــاف: 
ملنشأة الوثبة، وسيتم تخصيص مبنى جديد وواسع 
عاملية  متكاملة ومجهزة على أسس  عيادة  لتأسيس 
و سوف  أبوظبي،  في  الصحة  هيئة  من  ومرخصة 
يتم جتهيزها بكادر متكامل، إضافة إلى تغطية العدد 
عدد  زيادة  كذلك  يتم  وسوف  النزالء،  من  املتزايد 
األطباء والكادر التمريضي، كما ستكون لدينا غرف 
تنومي كافية بعدد يزيد عن 21 مريضاً و20 مريضة، 

وبالتالي سيكون لدينا عيادة متطورة.
الشرطة  ــادات  عــي مجمع  مــع  التنسيق  ــن  وع
حتويل  يتم  أنه  إلى  أشــار  أبوظبي،  ومستشفيات 

عيادات  مجمع  إلى  األمر  لزم  إذا  الطبية  احلــاالت 
أن  العلم  مع  الرسمي،  الدوام  أثناء  وذلك  الشرطة، 
دوري  بشكل  إرسالها  يتم  التخصصات  جميع 
للمنشأة. أما التحويل إلى املستشفيات اخلارجية فيتم 
للمستشفيات  املنشأة إلرسال احلاالت  التنسيق مع 
كمدينة »الشيخ خليفة الطبية« ومستشفى »املفرق«، 
العالج  املختصني إلكمال  األطباء  مع  التنسيق  ويتم 
في »إدارة اخلدمات الطبية« أو عن طريق املستشفيات 
نفسها، فكلنا هدفنا واحد، وهو توفير أفضل رعاية 

صحية للنزيل، وضمان حقوقه الصحية كاملة.

تطور

وعن اخلطوات التطويرية على الصعيدين البشري 
والتقني، لفت املزروعي إلى أنها تشمل إكمال جتهيز 
الطبية  املعدات  بكامل  الوثبة  في  اجلديدة  العيادة 
والكادر الطبي والتمريضي الالزمني، حيث سيكون 
هناك ما يقارب من ثالثة أضعاف ما هو عليه اآلن، 
وستكون هناك عيادة متكاملة ومتطورة تليق باسم 
اإلمــارات  ودولــة  الداخلية،  وزارة  أبوظبي  شرطة 
العربية املتحدة مؤسسة على أُسس عاملية، آملني في 

أن نكون األفضل.
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إجناز  من  حققتموه  مبا  اليوم  فخور  إنني 
أن  غير  واملتعاملني،  املجتمع  خدمة  في  يصب 
والتطوير  التحديث  مبواصلة  يحدوني  األمل 
به  تعبت  ما  على  الدائم  واحلفاظ  كلل،  دون 

األيدي وما سهرت عليه العيون«.
هذا ما قاله سيدي الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على هامش تسلّم سموه شهادة 
»لويدز  هيئة  من   »٩٠٠١  -  ٢٠٠٨ »اآليــزو 
فوز  مبناسبة  آشــورنــس«  كوالتي  يجستر 
داخلية  وزارة  كأول  الداخلية  وزارة  وتصّدر 
على مستوى العالم حتصل على هذه الشهادة 

بكامل وحداتها التنظيمية.
وتأسيساً على ما تقدم، فمن املؤكد أن هذا 
اإلجناز العاملي ما كان ليتحقق لوال دعم قيادة 
للفريق سمو  احلثيثة  واملتابعة  الرشيدة  البالد 
الداخلية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب 
ال  الذين  الداخلية  وزارة  في  العاملني  وجهود 
هي  دائماً  ــوزارة  ال لتكون  جهداً  يدخرون 

اإلمارات  ودولة  العالم  مستوى  على  األفضل 
العالم  دول  أفضل  إحدى  هي  املتحدة  العربية 

أمناً وأماناً وسالمة.
إن هذا اإلجناز العاملي لوزارة الداخلية لم يكن 
محض صدفة، بل جاء بعد أن حققت وحصدت 
وزارة الداخلية على مدى األعوام املاضية ممثلة 
بأجهزتها وإداراتها الشرطية املختلفة الكثير من 
اجلوائز التي ُتعنى باجلودة وأفضل ممارسات 

العمل محلياً وإقليمياً وعاملياً.
على  نوعية  قفزة  يعتبر  ــاز  اإلجن هــذا  إن 
الوطن  خدمة  في  ويصب  الدولي،  املستوى 
وعز  فخر  وسام  كذلك  وهو  واملُقيم،  واملواطن 
وزارة  منتسبو  نحن  صــدورنــا  على  ُنعلِّقه 
الداخلية، معاهدين الله سبحانه وتعالى وقيادتنا 
الرشيدة على املضي ُقدماً نحو حتقيق إجنازات 
االستثنائيني،  وقادتنا  بقيادتنا  تليق  أخــرى 
والعمل  للعلم  منارة  احلبيبة  إماراتنا  ولتكون 

واألمن واألمان.
وّفقنا الله جميعاً خلدمة إماراتنا احلبيبة.

ــه ــ ــدمي ــ ــق ــ ــاب الــــشــــبــــابــــيــــك ال ــ ــ ــتـ ــ ــ ــى اعـ ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــ مـ

ــه ــمـ ــيـ ــسـ نـ يــــــــا  جـــــمـــــيـــــرا  ــر  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ يــــــــا  آآه 

ــن يــــبــــعــــث رنـــيـــمـــه ــ ــجـ ــ ــا مــــــصــــــدر شـ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ صـ

ــه ــمـ ــيـ ــمـ ــنـ مـــــــا يــــعــــكــــرهــــا احلــــــســــــد وأهـــــــــــل الـ

ــه ــ ــم ــ ــي ــ ــق ــ ــع ــ ــن ســـــــلـــــــوم الـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد ال ــ ــ ــك ــ ــ ل

األلــــيــــمــــه ذكـــــــــراهـــــــــا  غـــــيـــــر  تـــــخـــــلّـــــف  وال 

ــه ــ ــم ــ ــي ــ ــع قـــــــــــــدٍر وق ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ لـــــلـــــولـــــد فــــــــي املـ

ــه ــمـ ــيـ ــقـ مــــــــن بــــــــــــــــوادر جتـــــــربـــــــه جــــــــــــــداً سـ

ــه ــ ــم ــ ــي ــ ــت ــ ــي ــ ــا حـــــــــــال ال ــ ــ ــه ــ ــ ــال ــ ــ ــه ح ــ ــ ــول ــ ــ ــف ــ ــ ــط ــ ــ ال

ــه ــمـ ــيـ ــشـ قــــــّيــــــد »املـــــــنـــــــقـــــــود« خــــطــــوتــــهــــا احلـ

ــه مـــــــــْع ودميـــــــه ــ ــوفـ ــ ــشـ ــ والــــــدلــــــيــــــل الــــــلــــــي نـ

نــــــرســــــم احــــــــــــــــداٍث مـــــــن املـــــــاضـــــــي مـــهـــولـــه

ــه ــ ــول ــ ــف ــ ــط ــ يــــــــا حـــــكـــــايـــــه مــــــــن حــــــكــــــايــــــات ال

ــه ــولـ ــطـ ــا مــــــــــزٍن عــــلــــى اخلــــــافــــــق هـ ــ ــه ــ ــك ــ ــح ــ وض

عــــــذولــــــه قــــــــــــــوٍم  صــــــفــــــوهــــــا  تـــــــكـــــــدر  وال 

ــه ــ ــولـ ــ ــل عــــــرضــــــه وطـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــل طــــــمــــــوح الـ ــ ــت ــ ــق ــ ت

ــه ــ ــول ــ ــب ــ ــا ط ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــزعـ ــ واخلــــــــطــــــــر نــــــــاقــــــــوس تـ

ــه ــ ــول ــ ــي ــ ــا خ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــه مـ ــ ــ ــرج ــ ــ ــس ــ ــ واألوامـــــــــــــــــــــر م

واقــــــــــــع يــــــرخــــــي عـــــلـــــى الــــــدنــــــيــــــا ســـــدولـــــه

تــــطــــولــــه حـــــــلـــــــٍم  ال  غــــــنــــــج  ال  دلـــــــــــع  ال 

اخلــــجــــولــــه بــــــراءتــــــهــــــا  اعـــــــــــذب  رحـــــــــم  وال 

ــه ــ ــول ــ ــق ــ يــــخــــتــــصــــر كــــــــل الــــــــكــــــــام الـــــــلـــــــي ن

ح�شاد التمّيز

اأيام يف حياة ودمية

امل�صاعد اأول �صالح الهاليل
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب

في أبوظبي

خولة الطاير
شاعرة وكاتبة
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مدير  السويدي  غامن  غيث  الدكتور  العقيد  هنأ 
األكاديية  فريق  باالنابة  دبي«  شرطة  »أكاديية 
الثانية،  السنة  في  املرشحني  للطلبة  للتايكواندو 
حلصوله على املركز األول في بطولة »التايكواندو« 
التي نظمتها إدارة »الشؤون الرياضية« في اإلدارة 
العامة خلدمة املجتمع في شرطة دبي على مستوى 
بنادي  وذلــك  الشرطة،  ومراكز  العامة  اإلدارات 

ضباط الشرطة في القرهود. 
جاء ذلك خالل استقبال العقيد السويدي الفريق 
الفائز وتسلَّمه كأس البطولة، بحضور العقيد راشد 
شؤون  إدارة  مدير  الفالسي  درويــش  بن  خليفة 
محمد  العزيز  عبد  الرائد  ونائبه  املرشحني،  الطلبة 
أمني، واملالزم خالد الشامسي رئيس قسم السرية 

الثانية للطلبة املرشحني في األكاديية.
بني  بالتعــــاون  الــســويــدي  العقيد  ــّوه  ونـ
و»التدريب  املرشحـــني«  الطلبة  »شؤون  إدارتــي 
التخصــصي« في األكاديية لتحقيق اإلجنـــــازات 
املرشـــحني  الطلبة  على  ُمثنياً  املتميزة،  الرياضية 

الذين شاركوا في البطولة.
الرياضية  األنشطة  دعــم  على  احلــرص  وأكــد 
في  املهمة  العناصر  من  كونها  األكاديية  ملنتسبي 

منظومة التدريب، ولدورها في رفع املهارات البدنية 
اجلسدية  القوة  ُمتطلّبات  مع  ينسجم  مبا  للطلبة 

لرجل الشرطة. 

»جمتمعية �شرطة اأبوظبي« ُتتّوج ببطولة ال�شباحة 

»اأكادميية �شرطة دبي« تفوز ببطولة »التايكواندو«

ة
�س

يا
ر

شرطة  في  املجتمعية«  »الشرطة  إدارة  ُتوجت 
أبوظبي باملركز األول في بطولة السباحة الـ»13«، 
احلكومية  املنشآت  »حماية  إدارة  ثانياً  تلتها 
»مــدارس  إدارة  ثالثاً  وحلت  والدبلوماسية«، 
الشرطة«، وأُقيمت البطولة ضمن برنامج النشاط 
الذي  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  الرياضي 
ينظمه قسم النشاط الرياضي بإدارة االستراتيجية 
ضباط  نــادي  مسبح  في  وذلــك  األداء،  وتطوير 

الشرطة بأبوظبي.
إدارات  من  إدارة   11 البطولة  في  وشاركت 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجرت منافساتها 
و50  حرة،  متراً   50 وهي:  مسابقات  على خمس 
متراً ظهر، و100 متراً حرة، وتتابع 50 متراً حرة، 

وتتابع 50 متراً متنوعاً.
الظاهري  دملوج  حمــــيد  محمد  العقيد  وأشاد 
بالبطولة،  األداء  وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير 
أهم  مــن  تعتبر  الســــباحة  أن  ــى  إل مشيراً 
اإلملام  الشرطة  رجل  على  يجب  التي  الرياضات 
من  تعـــتبر  أنها  عن  فضالً  وممارســـتها،  بها 
وُتنمي  الشرطي،  العمل  تخدم  التي  الرياضات 

املهارات الرياضية ملنتسبي الشرطة.
عبدالرحمن  العقيد  البطولة  فعاليات  حضر 
والرائد  اجلنائية«،  »األدلــة  إدارة  مدير  احلمادي 
الرياضي  النشاط  قسم  رئيس  الفالحي  محمد 
املنتخبات  فــرع  مدير  السعدي  جمال  والنقيب 
وتطوير  »االستراتيجية  إدارة  في  واملسابقات 

األدا«. 
وذكر النقيب السعدي أن تنوع املسابقات يأتي 
العامة  للقيادة  الرياضي  النشاط  برنامج  ضمن 

لشرطة أبوظبي للموسم 2014. 

والشارقة ودملا
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يهنئ العاملون بفرع شؤون اجلوازات واإلقامة في شرطة أبوظبي اإلداري 
املُبدع« في  »املوظف  املثالي« فئة  »املوظف  افتخار عبدالرشيد بفوزه بجائزة 
مرحلة املدير العام ضمن جائزة »سمو وزير الداخلية للتميز« - الدورة الثالثة، 
وتكريه من سعادة اللواء محمد بن العوضي املنهالي مدير عام املوارد البشرية 

في شرطة أبوظبي.

َكرَّم سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات املركزية 
في شرطة أبوظبي املدني قاسم أجنيت شاليل واملدني سمير موكريكادا 

تقديراً لتميزهما في عملهما كموظفني مثاليني.

الناجح«،  »البرملاني  اجلديد  كتابه  بتوقيع  الظنحاني  خالد  الزميل  احتفل 
الوطني االحتادي،  املجلس  املزروعي أمني عام  الدكتور محمد سالم  بحضور 
وحبيب الصايغ رئيس احتاد كتاب وأدباء اإلمارات، ومحمد احلمادي رئيس 

حترير صحيفة »االحتاد«، ولفيف من املسؤولني والكتاب واإلعالميني

ناصر  أحمد  اللواء  سعادة  هنأ 
العمليات  ــام  ع مــديــر  الــريــســي 
أبوظبي  شــرطــة  فــي  املــركــزيــة 
الرائد محمد علي  الزعابي  مدير 
العالقات العامة في مكتب سعادته 
بحصوله  على شهادة »املاجستير« 

من جامعة »زايد« في أبوظبي.
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يهنئ العاملون في قسم العالقات والتوجيه بكلية الشرطة املالزم أول حسن 
البدوي لفوزه كأفضل ضابط في املجال اإلداري، واملساعد أول يعقوب أهلي 
لفوزه كأفضل صف ضابط في املجال التقني الهندسي الفني في جوائز ملف 

مدير عام الكلية ضمن جائزة »سمو وزير الداخلية للتميز«- الدورة الثالثة. 
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ال يكاد ينتهي عرس ثقافي إال ويبدأ عرس آخر، نعيش معه، نستمتع بفعاليّاته املتنوعة واملتنورة، نغدو هنا 
ونروح هناك، نذهب في كل االجتاهات، جند معالم الثقافة حاضرًة بقوة بني الناس، في الطرقات، في املباني، في 

احلدائق، وفي املساجد أيضاً.. هكذا هي دولة اإلمارات واحة ثقافية غنّاء ومركز إشعاع ثقافي وحضاري نيّر.
ففي الشهر املاضي، اختتمت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين »ملعرض أبوظبي الدولي للكتاب«، تلك الدورة 
الدورة غير«. أجل كانت جميع زوايا وردهات املعرض  التي ال يكن أن نصفها إال كما نقول بالدارجة: »هذه 
اجلديدة  بالعناوين  املتميزة، ومستمتعني  الفعاليات  على جميع  متوزعني  القراءة،  وُمحبي  الثقافة  بجهمور  تضّج 
التي طرحتها دور النشر اإلماراتية والعربية والدولية، وهو األمر الذي أبهر الناشرين األوروبيني وجعلهم ُيشيدون 
مبستوى املعرض وسرعة تطوره ومنوه، وأعربوا عن قناعتهم بدوره الريادي على املستوى الدولي وبقدرته على 
التطور بسرعة، مما جعله مقصداً البد منه ألهم مؤسسات النشر األوروبية. والالفت أيضاً في هذه الدورة احلضور 
املميز واملبهر للناشر اإلماراتي، فقد شارك أكثر من 16 عارضاً محلياً فيها، حتى أن الكثير من املثقفني أطلقوا على هذه 

الدورة لقب »دورة الناشر اإلماراتي بامتياز«. 
وبطبيعة احلال، فإن هذا األمر ليس غريباً على دولة اإلمارات، فهي مشهود لها باهتمامها الكبير بالثقافة ودعم املبدعني 
من أبنائها في كل املجاالت، وهو ما خلق لها ثقالً أدبياً كبيراً وبوأها مكانة ثقافية عظيمة بني األمم والشعوب، بحيث 
تطورت احلياة الثقافية في دولة اإلمارات بشكل يدعو للفخر مبستقبل ثقافي ُمبهر، حيث تعددت مظاهر التطور الثقافي 
من خالل العديد من املهرجانات وامللتقيات الفكرية واألدبية والثقافية التي تنظمها املؤسسات احلكومية واألهلية في مختلف 

مناطق الدولة، والتي صبغت بيئة املجتمع اإلماراتي بصبغة ثقافية مميزة. 
فمن أهم فعاليات الثقافة في الدولة: »مهرجان أبوظبي السينمائي«، وبرنامجا »شاعر املليون« و»أمير الشعراء«، باإلضافة 
إلى »معرض أبوظبي الدولي للكتاب« و»جائزة الشيخ زايد للكتاب«، فضالً عن املتاحف العاملية في جزيرة »السعديات« 
وغيرها الكثير، كل ذلك جعل من إمارة أبوظبي عاصمة للثقافة العاملية. أما في إمارة دبي فهناك »مهرجان الشعر العاملي«، 
و»مهرجان دبي السينمائي« وغيرهما.. وفي عاصمة الثقافة العربية واإلسالمية )الشارقة( والتي كّرست مشروعها الثقافي 
في خدمة الثقافة احمللية والعربية واإلسالمية، هناك مجموعة كبيرة من األنشطة منها: »معرض الشارقة الدولي للكتاب«، 
و»مهرجان أيام الشارقة املسرحية«، و»بينالي الشارقة« وغيرها. وفي الفجيرة مقر »الهيئة العاملية للمسرح« هناك »مهرجان 
الفعاليات األخرى. وفي  العديد من  العالم وغيره  أنحاء  املسرح من كل  ُعّشاق  الذي استقطب  للمونودراما«،  الدولي  الفجيرة 

اإلمارات األخرى عجمان، ورأس اخليمة، وأم القيوين أيضاً مختلف األنشطة الثقافية املثمرة.
هكذا أرادت القيادة الرشيدة لدولتنا احلبيبة منذ عهد املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيّب الله 

ثراه«، إلى عهد »خليفة اخلير« صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وهو ما حتقق بالفعل.
حفظ الله دولة الثقافة واإلبداع وأدام علينا اخلير والتقدم واالزدهار.

النا�صر االإماراتي 

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com

مكافآت الراتب من مصرف أبوظبي ا�سالمي

      اربح      ضعف راتبك ..
مكافأة من مصرف أبوظبي ا�سالمي!
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      فرع¬ @          جهاز صراف آلي @ حائز على جائزة أفضل خدمة متعاملين في ا�مارات لثالثة أعوام على 
التوالي @ خدمات مصرفية هاتفية مجانية @ خدمات مصرفية عبر ا�نترنت والهاتف المتحرك

80560

خدمة متعاملين حائزة على جوائز ومستوحاة من الضيافة العربية 

خدمات وعروض ومنتجات تمتاز بشفافية عالية

إحدى أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف ا³لي في ا�مارات

خدمات مصرفية سهلة وآمنة عبر ا�نترنت والهاتف المتحرك

مركز اتصال مجاني حائز على جوائز

حـّيـاك فـي مـصـرف أبـوظـبـي ا�سـالمـي .. الـدار دارك.

2011, 2012,
2013

أفضل
مصرف إسالمي

 في العالم لخدمات
التجزئة المصرفية

غلوبال فاينانس

أفضل
خدمة

للمتعاملين

إيثوس لالستشارات

أفضل
مصرف إسالمي

في منطقة
الشرق ا�وسط

يوروموني، 
ذا بانكر

فاينانشال تايمز
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