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تنفيذًا لتوجهات قيادة البالد احلكيمة واحلكومة االحتادية الر�صيدة، وبتوجيهات 

ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

ن�صر  الدولة  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  وخمتلف  الداخلية  وزارة  توا�صل  الداخلية، 

وتطبيق مفهوم ال�صعادة لدى منت�صبي ال�صرطة من جهة، ولدى املتعاملني معها من مواطنني 

ومقيمني وموؤ�ص�صات حكومية وخا�صة من جهة ثانية.

ويف �صبيل حتقيق هذا الهدف ال�صامي، وجه الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان 

بتغيري م�صمى دبلوم »التميز يف خدمة املتعاملني« اإىل دبلوم »اإ�صعاد املتعاملني«، وذلك يف 

اإطار احلر�س على تقدمي اخلدمات االأمنية وال�صرطية للمتعاملني وفق اأعلى امل�صتويات 

العاملية يف اجلودة والتميز، ومبا ي�صهم يف تنفيذ توجهات قيادة البالد احلكيمة واحلكومة 

االحتادية الر�صيدة باأن ت�صبق اخلدمات احلكومية احتياجات وتوقعات املتعاملني، وتنال 

ر�صاهم، وت�صعرهم بال�صعادة.

وها هو »جمل�س ال�صعادة وااليجابية لوزارة الداخلية« برئا�صة �صموه يوا�صل مناق�صة 

ودعم اإطالق املبادرات وامل�صاريع الرائدة التي ت�صهم يف تقدمي اأف�صل اخلدمات االأمنية 

من  متكاملة  بيئة  توفر  والتي  وموؤ�ص�صات،  ومقيمني  مواطنني  من  للمتعاملني  وال�صرطية 

ال�صعادة  ثقافة  وتن�صر  معهم،  واملتعاملني  ال�صرطة  منت�صبي  لدى  واالإيجابية  ال�صعادة 

واالإيجابية بني اأفراد املجتمع يف نطاق عمل وزارة الداخلية.

وها هي وزارة الداخلية والقيادات العامة لل�صرطة يف الدولة تلتزم بتقدمي خدمات 

الثاين  االإ�صدار  وهي  املتعاملني«،  اإ�صعاد  »معادلة  تطبيقها  عرب  املتعاملني  �صعادة  حتقق 

للخدمة  االإم��ارات  »برنامج  �صمن  االحتادية«  احلكومة  يف  املتعاملني  خدمة  »ميثاق  من 

احلكومية املتميزة«، وتدرب موظفي اإ�صعاد املتعاملني على جمموعة من القيم وال�صلوكيات 

والو�صائل التي متكنهم من تنفيذ مبادرات احلكومة االحتادية الر�صيدة لتحقيق ال�صعادة 

واالإيجابية، وتوا�صل تطوير االأنظمة املوؤ�ص�صية التي تبني بيئة عمل حمفزة على تقدمي 

خدمات ا�صتثنائية وذكية ت�صعد املتعاملني وتنال ر�صاهم، باالإ�صافة اإىل توعية املتعاملني 

معلومات  وتوفري  املعنية،  ال�صرطية  واجلهة  املوظف  من  املتوقعة  �صعادتهم  معايري  حول 

كفاءة  حول  ومالحظاتهم  املتعاملني  اآراء  جلمع  اآلية  واعتماد  لهم،  ال�صرورية  االت�صال 

وفعالية اخلدمات املقدمة، وم�صتوى الر�صا وال�صعادة بها . 

وما علينا كمنت�صبي �صرطة من �صباط و�صف و�صباط واأفراد ومدنيني اإال اأن ن�صارك مبا 

لدينا من اقرتاحات جديدة، ومبا منلك من معارف وخربات لن�صهم يف ن�صر وتطبيق مفهوم 

ال�صعادة يف اأماكن عملنا، وحميطنا االأ�صري واالجتماعي، ولدى كل من نتعامل معهم من 

زمالء ومتعاملني وفئات اجتماعية، لت�صبح ال�صعادة ثقافة حياة لدى اجلميع.

ال�سعادة
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عا

اب
مت

الكندي  صالح  عوض  املقدم  االحتفال  حضر 
رئيس حترير مجلة »999«، وعدد من ضباط وزارة 
الداخلية، وممثلون عن املؤسسات الراعية، وعدد من 

الشخصيات واإلعالميني.
سالم  ناصر  الدكتور  الــلــواء  سعادة  وألقى 
نائب  سمو  ملكتب  العام  األمني  النعيمي  خلريباني 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية راعي االحتفال 
كلمة  جاء فيها: ها هي مجلة »999« جتمعنا اليوم، 
»باليوم  الداخلية، لنحتفل معاً  وحتت رعاية وزارة 
دولة  احتــاد  لقيام  واألربعني  اخلامس  الوطني« 
التي  املباركة  الروح  تلك  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
له  املغفور  املؤسس  الوالد  هو  عظيم  قائد  أطلقها 
نهيان  آل  الشيخ زايد بن سلطان  تعالى  الله  بإذن 
»طيَّب الله ثراه«، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ 
اإلمــارات  حكام  لالحتاد  األعلى  املجلس  أعضاء 
يعيش  دولة  أسسوا  والذين  املؤسسني،  القادة  من 
وازدهار  وأمان  أمن  واملقيمون في  املواطنون  فيها 

ورفاهية وسعادة، دولة استحقت بجدارة حمل لقب 
»دولة أسعد شعب«، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا 
احلكيمة، وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
خير خلف خلير سلف، وبجهود حكومتنا الرشيدة، 
وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ  محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن 
ومبتابعة  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
من سيدي صاحب السمو الشيخ  محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 

األعلى لالحتاد حكام اإلمارات.
عنوان:   »999« مجلة  اختارت  لهذا  وأضــاف: 
»أسعد شعب« الحتفالها »باليوم الوطني« اخلامس 
واألربعني لتلقي الضوء من خالل هذا االحتفال على 
املستوى املتطور الذي وصلت إليه دولتنا في حتقيق 
هذا  فيها،  وللمقيمني  ملواطنيها،  والسعادة  الرفاهية 

حتت �سعار »اأ�سعد �سعب«

جملة »999« حتتفل باليوم الوطني الـ 45

العربية  الهيئات  له  شهدت  الذي  املتميز  التطور 
سلم  في  الدولة  مكانة  من  ورفع  املعنية،  والدولية 

التنافسية العاملية.
ونقل سعادة اللواء النعيمي حتيات الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
جلنة  وأعضاء  رئيس  إلى  الداخلية،  وزير  الوزراء 
تطوير مجلة »999« وجميع العاملني فيها تقديراً من 
سموه جلهودهم الكبيرة والناجحة في حتويل املجلة 
متميزة  وثقافية  اجتماعية  إلى  وأمنية  شرطية  من 
مضموناً، مشيداً بجهودهم الكبيرة في نشر الثقافة 
االجتماعية واألمنية من خالل نسختي املجلة العربية 
واإلجنليزية  ومجلة أطفال »999«، وملحق »مجتمع 
األخرى،  والتوعوية  الوطنية  واملالحق  الشرطة« 
وبالنجاح في الوصول إلى رضا وسعادة القراء من 
مختلف فئات املجتمع واألعمار واجلنسيات، وذلك 
لعالقة  جديد  املجلة: »مفهوم  وشعار  رؤية  ضمن 

الشرطة باملجتمع«.

احتفلت جملة »999«، جملة الثقافة االجتماعية واالأمنية التي ت�صدر عن وزارة الداخلية، باليوم الوطني اخلام�س 

واالأربعني لقيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة، وذلك يف احتفال اأقيم برعاية وزارة الداخلية ممثلة ب�صعادة 

الداخلية،  الوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  العام ملكتب �صمو  النعيمي االأمني  نا�صر �صامل خلريباين  الدكتور  اللواء 

وبح�صور �صعادة اللواء متقاعد خليل داوود بدران رئي�س جلنة تطوير جملة »999«، وجاء االحتفال حتت �صعار: 

»اأ�صعد �صعب«، واأقيم يف فندق ق�صر االإمارات باأبوظبي.

متابعة: با�صل ثريا 
ت�صوير: عي�صى اليماحي - حممد علي
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حرص 
وأوضح سعادة اللواء متقاعد خليل داوود بدران 
رئيس جلنة تطوير مجلة »999« أنه مبناسبة اليوم 
الوطني لقيام احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
أطلقنا على احتفالية مجلة »999« اسم »أسعد شعب« 
التطوير بأن  للحرص على مواصلة مسيرة  تأكيداً 
في  الداخلية  وزارة  -مجلة   »999« مجلة  تصبح 
»أسعد  بعنوان:  ولتليق  مستوياتها،  وأرقى  أفضل 
شعب« شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة، الذي 
الدولة  قدمته  ما  بكل  والسعادة  بالرفاهية  ينعم 

والقيادة الرشيدة من خدمات على الُصعد كافة.
والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  سعادته  ورفع 
الدولة  في  واملقيمني  واملواطنني  الرشيدة،  للقيادة 
واألربعني،  اخلامس  الوطني  اليوم  ذكرى  مبناسبة 
مشيراً إلى أن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، متثل 
أبناءه  جمع  الذي  الوطن  تاريخ  في  مشرفاً  يوماً 
على كلمة واحدة مترابطني متكاتفني على قلب رجل 
بادلتهم  التي  العليا  قيادتهم  خلف  يقفون  واحد، 
عزميتهم  مستمدين  بالوفاء،  والوفاء  باحلب  احلب 

من املبادئ والثوابت الوطنية.
لتجديد  يوماً  املجيد، أصبح  اليوم  وأضاف: هذا 
شيدت  التي  الرشيدة  البالد  لقيادة  والوالء  العهد 
دولة عصرية شقت طريقها بني أمم العالم، لتصبح 
في غضون سنوات االحتاد رمزاً للتقدم واحلضارة، 
حققت التقدم في املجاالت كافة، وقدمت للعالم أجمع 
التنافسية  منصات  اعتلى  فريد  الحتاد  إمنوذجاً 

العاملية.
سمو  الفريق  واهتمام  بدعم  سعادته  وأشــاد 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية بـ »مجلة 999«، مما كان له 
الدور الكبير والرائد في تطويرها مضموناً وشكالً 
بإصدار  سموه  توجيهات  أن  مؤكداً  وانتشاراً، 
ملحق »مجتمع الشرطة« شهرياً عززت من حتقيق 
األمنية  الرسالة  إيصال  في  نأملها  التي  التطلعات 

والثقافية واالجتماعية إلى شرائح املجتمع كلها من 
مختلف األعمار واجلنسيات.

وذكر، أن ملحق »مجتمع الشرطة« عمل على إبراز 
إجنازات وأخبار الشرطة، والنسخة اإلجنليزية من 
»999« أسهمت في التواصل مع الناطقني بغير اللغة 
العربية وإيصال توجيهات وتعليمات التوعية األمنية 
ترفيهية  جتربة  قدمت   »999 »أطفال  ومجلة  لهم، 
التواصل  خالل  من  لألطفال  وتثقيفية  وتعليمية 
معهم عبر القصص القصيرة واالختبارات املتنوعة 
الطفل في  املفيدة لتعزز من منو ثقافة  واملعلومات 

مختلف اجلوانب، وخصوصاً التوعية األمنية.
وأكد سعادته حرص مجلة »999« في احتفاليتها 
السنوية على املضي بخطوات واثقة نحو املزيد من 
للموضوعات  تناولها  في  والتفرد  والتميز  التطوير 
مختلف  في  اإلمـــارات  على  الضوء  ُتسلط  التي 
مشيداً  واألمنية،  واالجتماعية  الثقافية  املجاالت 
بجهود فريق عمل مجلة »999« في مسيرة تطويرها، 
ومثمناً جهود املؤسسات احلكومية واخلاصة التي 
أسهمت في رعاية االحتفال الذي دأبت املجلة على 

إقامته سنوياً.
من  املزيد  بتحقيق  متنياته  عن  سعادته  وأعرب 
مؤكداً  اإلمــارات،  مجتمع  في  والرفاهية  التطور 
املجاالت  في  الدولة  تقدمها  التي  اخلدمات  أن 
وبفضل  كافة  واخلدمية  واالجتماعية  االقتصادية 
اإلمــارات  شعب  من  جتعل  الرشيدة  القيادة  دعم 

أسعد شعب.

تطوير 
أوضح املقدم عوض صالح الكندي رئيس حترير 
مجلة »999«، أن املجلة حرصت على إقامة احتفالها 
هذا العام حتت شعار: »أسعد شعب« إلعطاء صورة 
أكثر  أحد  يعد  الذي  اإلمارات  مجتمع  عن  مصغرة 
املجتمعات والدول أمناً وسعادة على مستوى العالم، 
حيث يأتي ذلك في ظل حرص قيادة وزارة الداخلية 

الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  ممثلة بسيدي 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
واقتباس  القدرات،  وبناء  املستمر،  التطوير  على 
أفضل املمارسات الدولية حلماية املكتسبات الوطنية، 
وثقة  مجتمع،  أي  تطور  ركيزة  األمن  يأتي  حيث 
نتطلع  الذي  الوافر  دعامتنا ورصيدنا  املجتمع هي 
الرضا، كون  املزيد من  زيادته، وحتقيق  إلى  دائماً 
املجتمع دعامتنا وركيزة أساسية من الركائز التي 

تسهم معنا في ذلك.
ه املقدم الكندي الشكر إلى اجلهات الراعية  ووجَّ
على دعمها املتواصل جلهود مجلة »999« في تأدية 
رسالة الثقافة االجتماعية واألمنية لتكون كما عهدها 
اإلمارات  دولة  في  واملتابعني  القراء  من  جمهورها 
ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية مفهوماً 

جديداً لعالقة الشرطة مع املجتمع. 

تكرمي 
الشركاء  من  عــدد  االحتفال  في  شــارك  كما 
والرعاة، مثمنني دور مجلة »999« في تعزيز أواصر 

التعاون بينهم.
االحتفال  راعي  اللواء النعيمي،  سعادة  وتسلم 
مجلة  عن  بدران  اللواء  سعادة  من  تقديرية  درعاً 
»999«، كما تسلم راعي االحتفال درعاً تقديرية من 

مركز راشد للمعاقني.
وقام سعادة اللواء النعيمي يرافقه سعادة اللواء 
بدران، واملقدم الكندي بتكرمي الرعاة واملشاركني في 

االحتفال. 
يذكر أن برنامج االحتفال تضمن: آيات من الذكر 
املتميز  اإلعالمي  االحتفال  لعريف  وكلمة  احلكيم، 
أحمد جوكه، وعرضاً لفيلم وثائقي بعنوان: »أسعد 
كلماتها  كتب  التي  شعب«  »أسعد  وأغنية  شعب«، 
الشاعر عبد الله بن شما، كما قدم عدد من الفنانني 
أغنيات وطنية بهذه املناسبة، باإلضافة إلى عرض 

إلحدى فرق التراث الشعبي.
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»دورية  اأبوظبي، وهي  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأطلقتها  التي  الرائدة  املبادرة  ال�صوء على  ال�صرطة«  ُي�صلط »جمتمع 

ال�صعادة املرورية«، والتي تعترب االأوىل من نوعها على م�صتوى دولة االإمارات العربية املتحدة، والتي تهدف اىل جعل 

القيادة  وطموحات  روؤى  لرتجمة  اأبوظبي  �صرطة  و�صعي  حر�س  اإطار  يف  وذلك  اأمنًا،  اأكرث  اأبوظبي  اإمارة  يف  الطرق 

الر�صيدة باأن تتبواأ دولة االإمارات �صدارة العامل يف ال�صعادة.

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

املبادرة الأوىل على م�ستوى الدولة

�سرطة اأبوظبي تطلق »دورية ال�سعادة«

جلعل الطرق اأكرث اأمناً يف الإمارة

تهدف »دورية السعادة املرورية« التي أطلقتها 
الطرق  جعل  إلى  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
أكثر أماناً في إمارة أبوظبي، ويوجد محوران لعمل 
هذه الدورية هما: احملور املرتبط بالكفاءة واحملور 
املتميزين  السائقني  مكافأة  مع  بالتحذير،  املرتبط 
وامللتزمني بقواعد وتعليمات السير واملرور، والذين 
عن  عبارة  هدية  وإعطائهم  املخالفات  يرتكبوا  لم 
قسائم شرائية نظراً لقيادتهم السليمة واإليجابية.

وتسعى »دورية السعادة املرورية« إلى حتقيق 
وهو  األمني  اجلانب  منها  األهداف  من  مجموعة 
بناء عالقة إيجابية مع اجلمهور من خالل إبالغ 
مستخدمي الطريق مبعلومات وإرشادات توعوية 
تبني  وهو  والثقافي  االجتماعي  واجلانب  أمنية، 
أسلوب الترغيب في االلتزام بقواعد السير واملرور 

مما يعزز من ثقة اجلمهور في الشرطة، واجلانب 
فكرة  تبني  وهو  بالسمعة  واملرتبط  اإلعالمي 
سمعة  تعزيز  وبالتالي  العقاب،  من  بدالً  املكافأة 
ودولة  خصوصاً  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
اإلمارات العربية املتحدة عموماً في احملافل احمللية 
وهو  االقتصادي  واجلانب  والدولية،  والعربية 

املساهمة في خفض احلوادث املرورية.
وتعتبر هذه الدورية املبادرة األولى من نوعها 
العامة  القيادة  وتسعى  الــدولــة،  مستوى  على 
أن تكون سباقة  إلى  أبوظبي من خاللها  لشرطة 
في ترسيخ قيم اإليجابية من خالل مبادرة مبتكرة 
الرشيدة  االحتادية  احلكومة  توجه  مع  تنسجم 

واملتمثلة بوزارة الدولة للسعادة. 
وكان إطالق الدورية قد مت خالل احتفال تدشني 

تزامناً  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  مبقر  أقيم 
الذهبي،  باليوبيل  أبوظبي  حكومة  احتفاالت  مع 
الرومي  خلفان  عهود  معالي  من:  كل  وحضره 
وزيرة دولة للسعادة، ومعالي اللواء محمد خلفان 
وسعادة  أبوظبي،  لشرطة  العام  القائد  الرميثي 
شرطة  عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء 
أبوظبي، وسعادة اللواء عمير محمد املهيري مدير 
عام العمليات الشرطية، والعميد الشيخ محمد بن 
طحنون آل نهيان مدير عام شؤون األمن واملنافذ، 
والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات 
املركزية، والعميد سعيد سيف النعيمي مدير عام 
املالية واخلدمات، والعميد عبيد سالم الكتبي مدير 
عام املوارد البشرية ومديري اإلدارات في شرطة 
أبوظبي، وممثلني عن شركاء شرطة أبوظبي في 
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العميد علي خلفان الظاهرياللواء محمد خلفان الرميثي

للسيارات«، وشركة  »الفهيم  املبادرة، مثل شركة 
»برميير«.

جهود كبيرة 
رؤى  أن  إلى  الرميثي  اللواء  معالي  وأشــار 
وطموحات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة »حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، تتمثل 
بالسعي ألن تتبوأ دولة اإلمارات العربية املتحدة 
شرطة  في  وإننا  السعادة،  في  العالم  صــدارة 
أبوظبي نسعى جاهدين إلى أن نترجم هذه الرؤى 
والطموحات من خالل مشاريع متميزة ومبتكرة 
في آن معاً، بالتزامن مع احتفاالت حكومة أبوظبي 

باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إعالنها.
وأوضح العميد الظاهري »أننا نعمل في القيادة 
األجهزة  مع  وبالتنسيق  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
أكثر  ملجتمع  الوصول  على  الدولة،  في  األخرى 
فعالية  األكثر  الشرطة  قوة  تصبح  وأن  أماناً، 
من  العديد  بإطالق  قمنا  ذلك  ولتحقيق  ميدانياً، 
ينشر  ملشروٍع  اإلعــداد  وبدأنا  املهمة،  املبادرات 
املجتمع،  فئات  مختلف  بني  واإليجابية  السعادة 
الوطني  امليثاق  مع  ذاتــه  الوقت  في  وينسجم 
مشروع  اجلهود  فأثمرت  واإليجابية،  للسعادة 

دورية السعادة«. 
وأضاف: نعمل في نطاق 4 إلى 5 دوريات في 
الفترة احلالية، وفي املرحلة املقبلة ستكون هناك 
مدينة  من  كالً  السعادة  دورية  وستغطي  زيادة، 
أن  كما  الغربية،  واملنطقة  العني  ومدينة  أبوظبي 
املروري  القطاع  في  للعاملني  مستمرة  الدوريات 
اخلاصة  الصفراء  والبطاقات  دوريـــة،  بصفة 
ومن  النظام،  في  وتسجل  تدخل  بالتحذيرات 
قبل  من  مخالفة  إعطاؤه  يتم  املخالفات  يتجاوز 

»دورية السعادة«.
بنظام  السعادة« مزودة  أن »دورية  إلى  ولفت 

بيانات  عن  البحث  الدورية  قائد  وبإمكان  ذكي، 
على  يحتوي  ملفه  كــان  إذا  ومعرفة  السائق 
بوجود  تتميز  أنها  كما  ال،  أم  مرورية  مخالفات 

لوحات وكرسي لألطفال في املقعد اخللفي.

آلية عمل
من  الزفني  خالد  املهندس  النقيب  ــدث  وحت
لـ  أبوظبي  في شرطة  والدوريات  املرور  مديرية 
»مجتمع الشرطة« عن »دورية السعادة املرورية«، 
فأوضح أنه مت اختيار أنواع مختلفة من املركبات 
ليتم حتويلها إلى دوريات سعادة، ومت تصميمها 

بشكل مختلف ومتميز يضفي عليها طابعاً حيوياً 
كأي  وهي  بالسعادة،  اجلمهور  لتُشعر  وإيجابياً 

دورية مرورية فيها العديد من األنظمة الذكية.
وعن آلية عمل الدورية، ذكر النقيب الزفني أنها 
امللتزمني  الطريق  مستخدمي  إسعاد  في  تتمثل 
»قسيمة  بـ  مكافأتهم  عبر  واملرور  السير  بقواعد 
سعادة«، أما األشخاص غير امللتزمني فيتم تزويدهم 
بـ »بطاقة صفراء«، مشيراً إلى أنه ال يوجد حدود 
إلسعاد الفرد، لذا ستقوم »دورية السعادة« بتبني 
أية فكرة تسهم في إسعاد الفرد واألسرة واملجتمع، 

حيث إن شعارنا هو »سالمتكم سعادتنا«.

الرميثي: 

ن�صعى لنرتجم الروؤى 

والطموحات مب�صاريع 

متميزة ومبتكرة

الظاهري :

هدفنا ن�صر ال�صعادة 

واالإيجابية يف املجتمع
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�صرطة  يف  اجلنائية«  واملباحث  »التحريات  باإدارة  املنظمة«  »اجلرمية  ق�صم  على  ال�صوء  ال�صرطة«  »جمتمع  ي�صلط 

اأبوظبي، ودوره يف مكافحة املجرمني من اأفراد وع�صابات داخل دولة االإمارات العربية املتحدة وخارجها من املتورطني 

يف اجلرائم املنظمة، واالقت�صادية، وجرائم االحتيال والتزوير، واجلرائم االإلكرتونية، وغريها..

لقاء: لرا الظرا�صي 
ت�صوير: حممد علي

ق�سم »اجلرمية املنظمة« يف �سرطة اأبوظبي 

النيادي: نالحق املجرمني داخل الدولة وعرب احلدود

أشار املقدم علي النيادي رئيس قسم »اجلرمية 
املنظمة« في إدارة »التحريات واملباحث اجلنائية« 
من  يتألف  القسم  أن  إلــى  أبوظبي  شرطة  في 
وفرع  املنظمة«،  »اجلرمية  فــرع  هــي:  فــروع   4
االحتيال  »جرائم  وفرع  االقتصادية«،  »اجلرائم 

والتزوير« وفرع »اجلرائم اإللكترونية«.
وأضاف، أن القسم يتولى التحقيق في جرائم 
والتحقيق  السرقات  ومكافحة  اآللــي،  احلاسب 
الفكرية  امللكية  وقضايا  االقتصادية  اجلرائم  في 
اخلطط  ووضع  املختصة،  اجلهات  مع  بالتنسيق 
الالزمة ملكافحة سرقة السيارات، أو أي نشاطات 
غير قانونية أخرى عبر احلدود، ومكافحة جرائم 
السفر  ــوازات  وجـ العمالت  وتــزويــر  االحتيال 
االئتمان  وبطاقات  والشبكات  الرسمية  والوثائق 
خطط  ووضع  مرتكبيها،  على  والقبض  وغيرها 
عمليات البحث والتحري عن جرائم غسل األموال 
في إمارة أبوظبي، والتنسيق بشأن العمليات التي 
تقع داخل وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

مع األجهزة املختصة في اإلمارات األخرى.

جرمية منظمة 
فرع  كل  اختصاصات  النيادي  املقدم  وشرح 
من فروع قسم »اجلرمية املنظمة«: فرع اجلرائم 
في  املشاركة  اختصاصاته:  وتتضمن  املنظمة: 
استراتيجية  من  كجزء  السنوية  اخلطة  ــداد  إع
في  اجلنائية«  واملباحث  »التحريات  إدارة  وخطة 
شرطة أبوظبي وسياساتها، ووضع أسس وقواعد 
وموازنة  خطة  واقتراح  تنفيذها،  ومتابعة  العمل 
النشاط النوعي للقسم، واملشاركة في إعداد اخلطة 
العمل  سير  وتنظيم  لــإدارة،  السنوية  واملوازنة 
العمل  برامج  وإعــداد  للقسم،  واإلداري  اجلنائي 
وفقاً للخطة، ورفع مستوى أداء العاملني من خالل 
وخارجية،  داخلية  تدريبية  برامج  في  إشراكهم 
وإعداد البيانات اإلحصائية اخلاصة بنشاط القسم 
الوظائف  في  العاملني  أداء  وتقييم  وتصنيفها، 
املرتبطة بالفرع، وإبداء الرأي بتقييم أداء العاملني 

لدى  العمل  روح  وتنمية  القسم،  في  اآلخرين 
ما  املعلومات عن كل  العاملني وحتفيزهم، وجمع 
يتعلق باجلرائم املنظمة ملكافحتها ومنعها والقبض 
على مرتكبيها، والبحث والتحري عن املشتبه بهم 
واملتهمني في جرائم السرقات، وجمع أدلة اجلرمية 

في مواجهتهم وضبطهم.
املشتبه  عن  والتحري  بالبحث  الفرع  ويقوم 
بهم واملتهمني في جرائم اجلرمية املنظمة العابرة 
للحدود، هذا بجانب مكافحة جرائم تهريب اآلثار 
وضبطهم  مواجهتهم  في  اجلرمية  أدلــة  وجمع 
بالتنسيق مع جهات االختصاص في منافذ الدولة.

احتيال وتزوير 
والــتــزويــر«  االحــتــيــال  ــم  ــرع »جــرائ ف يقوم 
العمالت  بإصدار  املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق 
للتعرف على  االئتمان  السفر وبطاقات  وجوازات 
والتزوير،  بالتزييف  اخلاصة  والطرق  األساليب 
واإلشراف على عملية جمع املعلومات عن جرائم 
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املقدم علي النيادي

تزوير جوازات السفر والوثائق الرسمية والطوابع 
الشخصية  وانتحال  االئتمان،  وبطاقات  املالية 
ومتابعة  مرتكبيها،  على  والقبض  ومكافحتها 
مبختلف  العمالت  تزييف  جرائم  عن  املعلومات 
مرتكبيها،  على  والقبض  ومكافحتها  أنواعها 
املتعلقة  املقارنة  اإلحصائيات  وحتليل  ودراســة 
الدول  في  احلاصلة  والتزوير  التزييف  بجرائم 
واالجتماعات  اللجان  في  واملشاركة  ــرى،  األخ
باختصاص  العالقة  ذات  املتخصصة  والندوات 
اخلاصة  التصورات  بوضع  واملشاركة  الفرع، 
بتطوير العمل والسعي لتحديث أساليب وتقنيات 
أدائه باستخدام النظم اإللكترونية، واقتراح خطة 
النشاط النوعي للفرع، واملشاركة في إعداد اخلطة 
واملوازنة السنوية للقسم، وإعداد التقارير الدورية 
عن نشاطات وإجنازات الفرع ورفعها إلى الرئيس 

املباشر.
»جــرائــم  فـــرع  اخــتــصــاصــات  تشمل  كــمــا 
االختصاصات  من  العديد  والتزوير«  االحتيال 
للقسم  السنوية  اخلطة  إعداد  في  املشاركة  منها: 
كجزء من استراتيجية وخط اإلدارة وسياساتها، 
تنفيذها،  ومتابعة  العمل  وقواعد  أسس  ووضع 
للقسم،  النوعي  النشاط  وموازنة  خطة  واقتراح 
السنوية  واملوازنة  اخلطة  إعــداد  في  واملشاركة 
لإدارة، واملشاركة في تنظيم سير العمل اجلنائي 
واإلداري للقسم وإعداد برامج العمل وفقاً للخطة، 
إشراكهم  من خالل  العاملني  أداء  مستوى  ورفع 
وحتفيز  وخارجية،  داخلية  تدريبية  برامج  في 
املوظفني على اإلبداع واالبتكار وتقدمي املقترحات 
لتطوير بيئة العمل، وحضور االجتماعات والندوات 
واملؤمترات اإلقليمية والدولية اخلاصة، واملشاركة 
بوضع التصورات اخلاصة بتطوير العمل لتحديث 
عمليات  على  واإلشراف  األداء،  وتقنيات  أساليب 
التحقيق في اجلرائم حسب االختصاص بالتنسيق 
البحث  بأعمال  والقيام  املختصة،  اجلهات  مع 
وضبطهم  املطلوبني  األشخاص  عن  والتحري 
والتحري  والبحث  املختصة،  للجهات  وإحالتهم 
عن املشتبه بهم واملتهمني في جرائم غسل األموال 
وجمع أدلة اجلرمية في مواجهتهم وضبطهم، هذا 
بهم  املشتبه  عن  والتحري  البحث  إلى  باإلضافة 

واملتهمني في جرائم االحتيال.

جرائم اقتصادية 
ويسهم فرع »اجلرائم االقتصادية« في تطبيق 
اجلرائم  بخصوص  املعتمدة  احمللية  القوانني 
اجلهات  إلى  فيها  املتهمني  وإحالة  االقتصادية، 
إعداد  االختصاص، واملشاركة في  ذات  القضائية 
استراتيجية  من  كجزء  للقسم  السنوية  اخلطة 
وخطة اإلدارة وسياساتها، ووضع أسس وقواعد 
العمل ومتابعة تنفيذها، واملشاركة في اقتراح خطة 
في  واملشاركة  للقسم،  النوعي  النشاط  وموازنة 
إعداد اخلطة واملوازنة السنوية لإدارة، واملشاركة 
للقسم  واإلداري  اجلنائي  العمل  سير  تنظيم  في 
للخطة، ورفع مستوى  العمل وفقاً  وإعداد برامج 
أداء العاملني من خالل إشراكهم في برامج تدريبية 

اإلحصائية  البيانات  وإعــداد  وخارجية،  داخلية 
وحتفيز  وتصنيفها،  الــفــرع  بنشاط  اخلــاصــة 
املوظفني على اإلبداع واالبتكار وتقدمي املقترحات 
لتطوير بيئة العمل، وحضور االجتماعات والندوات 
واملؤمترات اإلقليمية والدولية اخلاصة، واملشاركة 
العمل  بتطوير  اخلاصة  التصورات  وضع  في 
على  واإلشراف  األداء،  وتقنيات  أساليب  لتحديث 
التحقيق في اجلرائم حسب االختصاص  عمليات 
بعملية  والقيام  املختصة،  اجلهات  مع  بالتنسيق 
إلى  التقارير  ورفع  والتفتيش  الداخلي  التدقيق 
املطلوبني  إدارة  مع  والتنسيق  املباشر،  املسؤول 
واإلدارات الشرطية في الدولة في عمليات البحث 
غسل  وجرائم  االحتيال  جرائم  عن  والتحري 
األموال وعدم اإلفصاح عن املبالغ املالية في منافذ 
الفكرية،  بامللكية  املتعلقة  أبوظبي، واجلرائم  إمارة 
اجلرائم  من  وغيرها  التجاري،  الغش  وجرائم 
اجلرائم  تلك  مرتكبي  واألشخاص  االقتصادية 
املصرفية  املعامالت  وتلقي  عليهم،  القبض  وإلقاء 

العربية  اإلمــارات  مصرف  من  احملولة  املشبوهة 
غسل  مكافحة  قانون  مبوجب  املركزي  املتحدة 
األموال في الدولة )القانون االحتادي رقم 9 لسنة 
2014( و القاضي بتعديل القانون االحتادي رقم 4 
لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل األموال، وذلك 
عن طريق الربط اإللكتروني املباشر بني املصرف 
مذكرة  مبوجب  أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة 

التفاهم املوقعة بني الطرفني.

جرائم إلكترونية 
ــم  وتــتــمــحــور اخــتــصــاصــات فـــرع »اجلــرائ
اإلحصائية  البيانات  إعــداد  حول  اإللكترونية« 
أداء  وتقييم  وتصنيفها،  الفرع  بنشاط  اخلاصة 
العاملني في الوظائف املرتبطة بالفرع وإبداء الرأي 
وتنمية  القسم،  في  اآلخرين  العاملني  أداء  بتقييم 
وحضور  وحتفيزهم،  العاملني  لدى  العمل  روح 
اإلقليمية  واملــؤمتــرات  ــدوات  ــن وال االجتماعات 
والدولية اخلاصة، واملشاركة في وضع التصورات 
اخلاصة بتطوير العمل لتحديث أساليب وتقنيات 
األداء، واإلشراف على عمليات التحقيق في اجلرائم 
حسب االختصاص بالتنسيق مع اجلهات املختصة، 
ورفع  والتفتيش  الداخلي  التدقيق  بعملية  والقيام 
املعلومات  وجمع  املباشر،  املسؤول  إلى  التقارير 
اإللكترونية ملكافحتها  باجلرائم  يتعلق  ما  عن كل 
ومنعها والقبض على مرتكبيها، والعمل على حجب 
هيئة  مع  بالتنسيق  احملظورة  اإللكترونية  املواقع 
الدوريات  فرع  خالل  ومن  االتصاالت،  تنظيم 

اإللكترونية.
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زار »جمتمع ال�صرطة« املكتبة الذكية يف وزارة الداخلية الإلقاء املزيد من ال�صوء على الدور الثقايف واملعريف الذي 

تقوم به من خالل اخلدمات الذكية التي تقدمها لروادها من منت�صبي الوزارة وال�صرطة.

لقاء: اأماين اليافعي 
ت�صوير: عي�صى اليماحي

»املكتبة الذكية« يف وزارة الداخلية 

لري: ن�سخر التكنولوجيا احلديثة يف ن�سر العلوم واملعرفة

املكتبة  أوضحت فاطمة أحمد الري رئيسة قسم 
أنه  لالبتكار  الداخلية  وزارة  مركز  في  الرقمية 
بتوجيهات ودعم من الفريق سمو الشيخ سيف بن 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
الداخلية، مت االفتتاح الرسمي ألول مكتبة ذكية تدار 
الداخلية  وزارة  في  كامل  بشكل  إلكترونية  بطريقة 
من  مجموعة  وفرت  حيث   ،2015 مايو  شهر  خالل 
التفاعلية،  الذكية  واملعرفية  املعلوماتية  اخلدمات 
وخدمات مصادر املعلومات الرقمية ملجموعة متنوعة 
اجلامعية  والرسائل  ــات  ــدوري وال الكتب  تشمل: 
احمللية  املعارف  ــر  ودوائ واملوسوعات  والصحف 

والعاملية. 
الداخلية  وزارة  في  الذكية  املكتبة  أن  وأضافت، 
تسخير  حيث  من  عاملياً  نوعها  من  األولــى  تعتبر 
وإشاعة  العلوم  مجال  في  احلديثة  التكنولوجيا 
بالشكل  متوافرة  املصادر  هذه  جميع  وأن  املعرفة، 
العربية  باللغتني  الكاملة  وبالنصوص  اإللكتروني 

واإلجنليزية كخدمات على مدار الساعة، وذلك بهدف 
للوصول  الداخلية  وزارة  منتسبي  عمل  تسهيل 
إلجناز  يحتاجونها  التي  املعلومات  على  واحلصول 
بحوثهم ودراساتهم العلمية واألكادميية واالستفادة 

منها في مجال التثقيف العام.
تقدمها  التي  املتنوعة  اخلدمات  الري  وشرحت 
أطلقت   املسموعة:  الكتب  ومنها:  الذكية«  »املكتبة 
البريد  خالل  من  املسموعة  الكتب  خدمات  املكتبة 
اإللكتروني الرسمي، وذلك إلعطاء الفرصة لالطالع 
العاملي،  النجاح والتميز اإلداري  على أشهر قصص 
الداخلية البحث  حيث ميكن ألي منتسب في وزارة 
ملخصاتها  بسماع  يرغب  التي  الكتب  عناوين  عن 
توفرها  والتي  .كوم،  إدارة  بيانات  قاعدة  من خالل 
املكتبة ضمن قواعد بياناتها اإللكترونية، ومن خالل 
على  احلصول  للمنتسب  وميكن   ،edara.com رابط 
التسجيالت الصوتية ألشهر ملخصات الكتب العاملية، 
خدمة  خالل  من  العربية  اللغة  إلى  ترجمت  والتي 

الرسائل النصية القصيرة، وميكن االستفادة من هذه 
اخلدمات خالل أوقات الدوام الرسمي، أو على مدار 

.edara.comالساعة من خالل رابط
رسائل نصية قصيرة: تقدم املكتبة خدمة الرسائل 
النصية القصيرة ملنتسبي وزارة الداخلية، بحيث يتم 
في  احلديثة  والتطورات  املستجدات  بآخر  تزويدهم 
املعلومات  ومصادر  واملعلومات  املكتبات  مجال 
مجموعات  إلى  تضاف  التي  اجلديدة  اإللكترونية 
إحدى  القصيرة  النصية  الرسائل  وتعتبر  املكتبة. 
وسائل التواصل لتسويق خدمات املكتبة على نطاق 
واسع، بحيث يستفيد منها منتسبو الوزارة، وتدعم 
مبادرة »اإلمارات تقرأ« من خالل الرسائل التوعوية 

بأهمية القراءة.
»املكتبة  مشاركات  ضمن  من  بالصور:  القراءة 
الذكية« في نشاطات »مبادرة صاحب السمو رئيس 
الدولة لعام القراءة 2016«، نفذت املكتبة سلسلة من 
Infogar�  عروض تشجيع القراءة من خالل الصور
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مدخل  على  عمالقة  شاشات  على  وتثبيتها   phic
كل  املوضوعي  احملتوى  تغيير  يتم  بحيث  املكتبة، 
أسبوعني، وحتتوي هذه الشاشات على آلية القراءة 
بطريقة  الكتب  انتقاء  وكيفية  والسريعة،  الفّعالة 
مع  بالتعاون  املكتبة  قامت  كما  صحيحة،  علمية 
الداخلية بتحويل جميع  السياسات في وزارة  قسم 
السياسات إلى تقنية الصورة بهدف تسهيل فهمها 

ونشرها. 
استشارات فنية خارجية: مت بناء أواصر تعاون 
مع مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، واالتفاق على 
لوضع  واملؤسسة  املكتبة  من  فنية  جلنة  تشكيل 
في  متخصصة  مكتبة  لتأسيس  املناسبة  األســس 
النصح  تقدمي  إلى  باإلضافة  النووية،  الطاقة  مجال 
ترغب  الداخلية  وزارة  في  جهة  أي  إلى  واملشورة 
بتأسيس مكتبة لديها، حيث أسهمت »املكتبة الذكية« 
في تأسيس »مكتبة واحة القراء« في اإلدارة العامة 
للجنسية واإلقامة، ووضع اخلطط التشغيلية لتحديث 

مكتبة كلية الشرطة بالكامل. 
مشروع تطويري: مشروع إنشاء الفهرس املوحد 
العناصر  الداخلية، والذي يعتبر أحد  ملكتبات وزارة 
املهمة في مكونات »املكتبة الذكية«، حيث تعمل املكتبة 
على دراسة واقع املكتبات في الوزارة للوقوف على 
أهم النتائج، والعمل على تطوير اخلدمات من خالل 

منصة واحدة. 
اخلدمات  مئات  الذكية«  »املكتبة  قدمت  خدمات: 
للعديد  واألكادميية  والبحثية  املكتبية  واالستشارات 
املهتمني من منتسبي  املبتعثني والباحثني  الطلبة  من 

وزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:
»املاجستير«  فــي  العليا  ــات  ــدراس ال طلبة   *
أكادميية  استشارية  خدمات  تقدمي  و»الدكتوراه«: 

ومساعدتهم  إرشادهم  من خالل  الطلبة  من  للعديد 
في كتابة مقترح البحث أو استكمال متطلبات رسائل 

»املاجستير« أو »الدكتوراه«.
للباحثني  بحثية  استشارية  خدمات  تقدمي   *
املكتبة  إلى  الشخصية  زياراتهم  خالل  من  والطلبة 
أو االتصاالت الهاتفية، حيث مت إرشادهم إلى كيفية 
من  املعلومات  واسترجاع  البيانات  قواعد  استخدام 
مبصادر  وتزويدهم  املكتبة،  توفرها  التي  القواعد 
اإللكتروني،  البريد  بواسطة  املطلوبة  املعلومات 
من مصادر  أو  املكتبة  معلومات  من خالل مصادر 

خارجية.
كيفية  على  والباحثني  الطلبة  ومتابعة  تدريب   *
وطرق  املختلفة،  الذكية  املكتبة  خدمات  استخدام 
البيانات  قواعد  من  املعلومات  استرجاع  ووسائل 
توفرها  التي  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  املختلفة 

املكتبة. 
مع  التعاوني  التدريب  عمليات  على  اإلشراف   *

املؤسسات اخلارجية مثل املتدربني من طلبة جامعة 
اإلمارات.

ورش االبتكار: أسهمت »املكتبة الذكية« من خالل 
مركز وزارة الداخلية لالبتكار في عقد ورش لالبتكار 
ملختلف إدارات الوزارة، من خالل تهيئة التجهيزات 
الورش،  هذه  مثل  لعقد  اللوجستية  واملستلزمات 
العرض  وشاشات  الذكية  االجتماعات  قاعات  مثل 
حيث  األغراض،  متعددة  الذكية  والكراسي  الكبيرة 
عقدت ورشة عمل بالتعاون مع هيئة اخلدمة الوطنية 
العقابية  املؤسسة  إلدارة  وأخــرى  واالحتياطية، 

واإلصالحية وثالثة لشؤون اجلنسية واإلقامة.
ورش تعريفية: عقدت »املكتبة الذكية« ورش عمل 
تعريفية بخدماتها املختلفة، حيث شاركت فيها العديد 
املكتبة  داخل  الداخلية  وزارة  وأقسام  إدارات  من 
وخارجها، باإلضافة إلى عقد ورش تعريفية شاملة 
بعينها  وإدارات  ألقسام  املكتبة  داخل  متخصصة 
الطفل،  ومركز حماية  القرار  اتخاذ  دعم  مركز  مثل 
وبلغ مجموع هذه الورش 23 ورشة، وحضرها 350 

متدرباً.
خدمات لوجستية: قدمت »املكتبة الذكية« خدماتها 
وشاشات  ذكية  اجتماعات  قاعات  من  اللوجستية، 
عرض كبيرة وكراس ذكية متعددة األغراض، للعديد 
تنظيم  في  أسهمت  بحيث  واإلدارات،  األقسام  من 
17 ورشة عمل حضرها 353 منتسباً، و76 اجتماعاً 
تدريبية حضرها  دورات  منتسباً، و9   642 حضرها 

135 منتسباً.
يذكر أن من بني الوفود اجلامعية التي زارت »املكتبة 
الذكية« وفدٌ من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، 
حيث  والطالبات،  والطالب  األساتذة  من  عدداً  ضم 

تعرف الوفد على محتويات وخدمات املكتبة.

فاطمة الري
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ال�سعفار: د�ستور الدولة كفل كرامة اأفراد املجتمع

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  برعاية 
الداخلية،  الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
افتتح سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
الوطنية  للجهات  األول  »امللتقى  الداخلية  وزارة 
إطار  في  أقيم  والــذي  اإلنسان«،  بحقوق  املعنية 

احتفال الوزارة باليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
وزارة  حرص  الشعفار  الفريق  سعادة  وأكــد 
الداخلية، وبتوجيهات من الفريق سمو نائب رئيس 
وتنمية  نشر  على  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
اإلنسان،  حقوق  احترام  ومبادئ  بأسس  الوعي 
أفراد  وكرامة  وحقوق  األساسية  حرياته  وصون 
وقوانينها  الدولة  دستور  كفلها  والتي  املجتمع، 

ديننا  وتعاليم  قيمنا  من  املستمدة  وتشريعاتها 
احلنيف، واالرتقاء بالعمل الشرطي وصوالً ألفضل 
املمارسات اإلنسانية في التعامل مع أفراد املجتمع 

من دون متييز بني فئاته.
عبدالرزاق  جاسم  امللتقى، سعادة  افتتاح  حضر 
وسعادة  االحتادي،  الوطني  املجلس  عضو  النقبي 
عام  مفتش  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء 
يوسف  الرحيم  عبد  والدكتور  الداخلية،  وزارة 
العوضي مساعد وزير اخلارجية للشؤون القانونية، 
وماهر العوبد الوكيل املساعد لشؤون التفتيش في 
حامت  والدكتور  والتوطني،  البشرية  املوارد  وزارة 
مبكافحة  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مدير  علي 

نخيرة  محمد  أحمد  والعميد  واملخدرات،  اجلرمية 
وزارة  في  اإلنسان«  »حقوق  إدارة  مدير  احملرمي 
بحقوق  واملختصني  الضباط  من  وعدد  الداخلية، 

اإلنسان من الوزارة والهيئات املعنية في الدولة.
وكرَّم سعادة الفريق الشعفار املتحدثني ورؤساء 
حقوق  دبلوم  إجنــاح  في  واملساهمني  اجللسات 
امللتقى  إثراء  في  املكرمني  بجهود  مشيداً  اإلنسان، 
باملادة العلمية والتثقيفية. كما حضر سعادته تخريج 
الدفعة األولى للدبلوم املهني حلقوق اإلنسان، وكرم 
األوائل من املتخرجني. وكذلك افتتح سعادته معرض 
»حقوق اإلنسان« املصاحب لفعاليات امللتقى، والذي 

شاركت فيه جهات حكومية عدة.

»الداخلية« ترحب بان�سمام مركز اأمريكي لـ »القوة الفرتا�سية«

بت وزارة الداخلية في دولة اإلمارات العربية  رحَّ
االفتراضية  القوة  ملنظمة  احلالي  الرئيس  املتحدة 
العاملية الـ »VGT« بانضمام املركز الوطني األمريكي 
لالستشارات بشأن األطفال »NCAC« عضواً جديداً 

.»VGT«بالـ
ورأى سعادة اللواء الدكتور ناصر سالم خلريباني 
النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الرئيس احلالي للقوة العاملية 
االفتراضية أن املركز الوطني األمريكي لالستشارات 
التعامل مع  في  رائداً  األطفال ميثل منوذجاً  بشأن 
األطفال ضحايا اإلساءة وتقدمي كل ما يحتاجون إليه 
تطلع وزارة الداخلية اإلماراتية  من خدمات، مؤكداً 

للتعاون وتبادل املعارف واملهارات مع هذا املركز.

توفير  على  اإلمارات  دولة  وأكد سعادته حرص 
لتحقيق  االفتراضية  العاملية  القوة  ملنظمة  الدعم 
أهدافها الرامية حلماية األطفال، وتعزيز التعاون في 
التصدي للجرائم التي تستهدف األطفال على الصعيد 
بدورها  االضطالع  في  املنظمة  واستمرار  العاملي، 
الريادي في محاربة اإلساءة اجلنسية لألطفال عبر 

شبكة »اإلنترنت« عاملياً.
لالستشارات  األمريكي  الوطني  املركز  أن  يذكر 
األطفال  مع  جنائية  مقابالت  يقدم  األطفال  بشأن 
يقدمون  وملن  لهم  استشارية  وخدمات  الضحايا، 
يتعلق  الذي  الطبي  التقييم  يوفر  كما  لهم،  الرعاية 
اخلدمات  إلــى  باإلضافة  األطــفــال،  معاملة  بسوء 

الصحية األخرى مجاناً.
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املنهايل يح�سر تخريج »�سباط امل�سار الوظيفي« 

خرَّجت وزارة الداخلية 44 ضابطاً من ضباط 
الشرطة،  كلية  في   23 الـ  الدفعة  الوظيفي  املسار 
بحضور سعادة اللواء محمد بن العوضي املنهالي 
وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات 
الظاهري  عبيد  محمد  والعميد  باإلنابة،  املساندة 
اإلدارات،  ومديري  البشرية،  املــوارد  عام  مدير 

وعدد من الضباط.
وزارة  حرص  املنهالي  اللواء  سعادة  وأكــد 
الشيخ  سمو  الفريق  من  وبتوجيهات  الداخلية، 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  سيف 

وتدريب  تأهيل  على  الداخلية،  وزيــر  الـــوزراء 
منها  إمياناً  فيها،  واالستثمار  البشرية  الكوادر 
مبجاالت  االرتقاء  في  البشري  العنصر  بأهمية 
إيجاباً  ينعكس  ومبا  املختلفة،  الشرطي  العمل 
التميز  حتقيق  إلى  والوصول  الوزارة،  أداء  على 

املؤسسي. 
بــاإلدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  أن  وأضــاف، 
العامة للموارد البشرية تسعى دائماً إلى التطوير 
املستمر للوصول مبستوى األداء إلى أعلى درجات 
حديثي  الضباط  لدى  الوظيفي  والتميز  اجلودة 

الشمولية  مبدأ  تعميق  في  يسهم  ومبا  التخرج، 
في العمل الشرطي ورفع مستواه، وزيادة كفاءات 

ومهارات الضباط في أهم املجاالت الشرطية.
املسار  نظام  تطبيق  أن  إلى  سعادته  وأشــار 
الوظيفي في وزارة الداخلية يضمن تعزيز الثقافة 
واملعارف األساسية الشرطية للضباط عن العمل 
اجلنائي  والبحث  التحقيق  مجال  في  الشرطي 
واملرور، وأن هذا النظام ُيعد مرحلة مهمة وخطوة 
واملعلومات  اخلبرات  الضباط  إلكساب  ممتازة 

الالزمة للعمل في مجاالت الشرطة املختلفة.

ملتقى لتكرمي املتقاعدين واملتميزين

دعا سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
في  العاملني  جميع  الداخلية  وزارة  عام  مفتش 
مكتب املفتش العام إلى التميز في العمل، وإسعاد 
فوق  واملجتمع  الوطن  مصلحة  وجعل  املتعاملني، 
األفكار  الشرطية  القيادات  تبني  وإلى  اعتبار،  كل 
اإلبداعية الهادفة لتطوير العمل الشرطي واالرتقاء 

به إلى أعلى املستويات. 
الريسي  اللواء  ذلك خالل حضور سعادة  جاء 
امللتقى الترفيهي السنوي الذي نظمه مكتب املفتش 
العام في وزارة الداخلية مبنطقة رماح في العني، 

ومت خالله تكرمي عدد من املتقاعدين واملتميزين من 
جلهودهم  تقديراً  وذلك  الداخلية،  وزارة  منتسبي 
التي بذلوها لالرتقاء بالعمل وإخالصهم في القيام 

باملهمات التي أوكلت إليهم على الوجه األكمل.
واهتمام  حرص  الريسي  اللواء  سعادة  وأكد 
عملهم  في  املتميزين  بتحفيز  الشرطية  القيادة 
املؤسسات  طليعة  في  الداخلية  وزارة  تبقى  حتى 
اللقاءات  عقد  أهمية  إلى  الفتاً  املتميزة،  الوطنية 
الترفيهية السنوية، والتي من خاللها يتم التواصل 
بني الرؤساء واملوظفني في جو أسري يسهم في 

إيجاباً  وينعكس  العمل  زمالء  بني  العالقة  توطيد 
على األداء.

حضر امللتقى اللواء متقاعد سيف محمد بخيت 
الشامسي،  جمعة  علي  متقاعد  والعميد  الفالسي، 
متقاعد  والعميد  درويــش،  أحمد  متقاعد  والعميد 
عبدالعزيز  أحمد  متقاعد  والعميد  الشحي،  عبدالله 
منصور  جاسم  الدكتور  والعميد  الشامسي، 
الضباط  العام، وعدد من  املفتش  نائب  املنصوري 
في  العاملني  واملوظفني  واألفراد  الضباط  وصف 

مكتب املفتش العام. 
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الرميثي يح�سر تخريج الدفعة الأوىل من »كلنا �سرطة« 

حضر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد 
العام لشرطة أبوظبي احتفال تخريج الدفعة األولى 
أطلقتها  والتي  شرطة«،  »كلنا  مبادرة  أعضاء  من 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهدف مد مزيٍد من 
شرائحه  مبختلف  املجتمع  مع  التواصل  جسور 
األمني  املشهد  على  إيجاباً  ينعكس  مبا  ومكوناته، 
املجتمع  بوعي  االرتقاء  أبوظبي، ويحقق  إمارة  في 
ليغدو شريكاً أساسياً في احلفاظ على أمن وأمان 

إمارة أبوظبي. 
علي  مكتوم  اللواء  سعادة  االحتفال  وحضر 

واملديرون  أبوظبي  شرطة  عام  مدير  الشريفي 
العامون، وعددٌ من ضباط شرطة أبوظبي، باإلضافة 

إلى 318 خريجاً وعدد من ذويهم.
أعضاء  اختيار  أن  الرميثي  اللواء  معالي  وأكد 
املبادرة خضع لضوابط دقيقة متكن الذين يجتازون 
ومبا  املبادرة،  بعضوية  االلتحاق  من  االختبارات 
مبتطلبات  الوفاء  أهمها  املعايير  من  جملة  يحقق 
السمعة الطيبة التي حققتها شرطة أبوظبي، والقيم 
السامية التي بنتها في مسيرة عمٍل امتدت ألكثر من 
»كلنا  مبادرة  أن  إلى  معاليه  وأشار  قرن.   نصف 

1500 عضو،  عدد  إلى  الوصول  تستهدف  شرطة« 
إمارة  في  الشرطي  للعمل  أساسياً  رافــداً  سيمثل 
على  احلفاظ  في  فاعل  بشكل  وسيسهم  أبوظبي، 
منظومة األمن والطمأنينة بني جميع أفراد املجتمع.

تدريبية  دوراٍت  اجتازوا  اخلريجني  أن  ُيذكر 
األولية،  واإلسعافات  األمني،  احلس  مجاالت:  في 
وتنظيم  املجتمعي،  والتنوع  والكوارث،  واألزمــات 
الفعاليات واألنشطة، وكيفية حل املشكالت، وكتابة 
في  واالبتكار  أنواعها،  بجميع  االحترافية  التقارير 

تقدمي أفكار تسهم في االرتقاء باملنظومة األمنية.

الدفاع املدين يطلق حملة »كا�سفات الدخان« 

القيادة العامة للدفاع املدني في وزارة  أطلقت 
األمني«  »اإلعــالم  إدارة  مع  بالتعاون  الداخلية، 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  العامة  باألمانة 
الوزراء وزير الداخلية، حملة حتت شعار: »كاشف 
خطتها  ضمن  ــك  وذل أمـــان«،  لبيتك  ــدخــان..  ال
الداخلية  وزارة  استراتيجية  من  املنبثقة  السنوية 
التي أرساها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
الوقاية  ثقافة  وتعزيز  نشر  إلى  تهدف  والتي 
والسالمة بني أفراد املجتمع، ودعوتهم لضرورة 

استخدام كاشفات الدخان في املنازل.
قائد  املرزوقي  جاسم  اللواء  سعادة  وأوضح 
القيادة  أن  الداخلية  املدني في وزارة  الدفاع  عام 
عدد  مع  بالتنسيق  قامت  املدني  للدفاع  العامة 
كاشفات  مجال  في  املتخصصة  الشركات  من 
في  وبأسعار  منها  كافية  كميات  لتوفير  الدخان 
توعوي  برنامج  إعداد  مت  وأنه  اجلميع،  متناول 

يشمل أفراد املجتمع كافة لتعزيز وترسيخ الوعي 
وبني  البيوت  في  السالمة  وسلوكيات  الوقائي 
الدخان«  »كاشفات  تركيب  أهمية  وتأكيد  األسر، 

في املنازل ملا لها من دور استباقي في إنذار األسر 
األرواح  في  خسائر  وجتنيبهم  حريق،  بوجود 

واملمتلكات.
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فعاليات �سرطية يف وزارة »الداخلية« 

عقدت اإلدارة العامة للعمليات املركزية في وزارة 
الداخلية »اجتماعاً للتنسيق املشترك لضباط العمليات 
واألزمات« على مستوى القيادات واإلدارات العامة 
للشرطة في الدولة، وذلك في نادي ضباط شرطة 

دبي.
الوهاب أحمد  الركن عبد  العقيد  افتتح االجتماع 
باإلنابة  املركزية  العمليات  عام  مدير  الهاجري 
آلية  بحث  االجتماع  وتضمن  الداخلية،  وزارة  في 
التنسيق املشترك، ومتارين األمن الداخلي والتمارين 
املشتركة، وخطة االتصال، واملوضوعات ذات العالقة 
الرامية لالرتقاء بالعمل الشرطي، والتي تأتي ضمن 

خطة وزارة الداخلية وأهدافها االستراتيجية.
من جهة ثانية، خّرجت وزارة الداخلية 39 ضابطاً 
العامة واإلدارات، في دورتي  القيادات  من مختلف 
»استراتيجية التميز القيادي« و»إدارة الوقت«، وذلك 
خالل احتفال أقيم في معهد تدريب الضباط بكلية 

الشرطة في أبوظبي.
وأوضح العقيد سلطان أحمد الزعابي مدير معهد 
الدورتني  أن  الداخلية  وزارة  في  الضباط  تدريب 
تأتيان ضمن اخلطة االستراتيجية للوزارة، لتطوير 
املستجدات  وملواكبة  منتسبيها،  ومهارات  معارف 

العلمية، واالرتقاء باألداء وتقدمي اخلدمات، واالطالع 
املتخصصة  الشرطية  واألبحاث  الدراسات  على 

احلديثة.
دراســة  على  اشتملتا  الــدورتــني  أن  وأضــاف، 
مجال  في  وتطبيقية  وعملية  علمية  موضوعات 
استراتيجية التميز القيادي، وإدارة الوقت في التغلب 
العديد  ناقشوا  املشاركني  العمل، وأن  على ضغوط 
من البرامج، مع عرض مواد تطبيقية ونظرية وآليات 

وأسس التفكير القيادي االستراتيجي.
الظاهري  أحمد  منصور  العميد  منح  ذلك،  إلى 
أبوظبي  في  األجانب  وشــؤون  اإلقامة  عام  مدير 
باسلوم  علي  سميرة  إلى  وتقدير  شكر  شهادة 
في  املثالي«  »املوظف  بجائزة  ملشاركتها  تقديراً 
مجال »خدمة املتعاملني« ضمن جائزة »سمو وزير 
الرابعة 2016 »مرحلة  الداخلية للتميز« في دورتها 

املدير العام«.

> عزيزي املقيم.. 
ساري  سفرك  جواز  يكون  أن  على  احرص 
وفقاً  أشهر,  ستة  عن  تقل  ال  ملدة  املفعول 

لإلجراءات املعمول بها دولياً.

> عزيزي املقيم.. 
وإقامة  إقامتك  تكون  أن  على  احــرص 
لتجنب  املفعول  سارية  لديك  املكفولني 
املخالفات والغرامات املترتبة على التأخير.

للتواصل:
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب

أبوظبي
مركز خدمات وزارة الداخلية   8005000
www.adnrd.gov.ae  :املوقع اإللكتروني

info@adnrd.ae   :البريد اإللكتروني
فاكـــــس:   024461621   
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�ساحي خلفان يت�سلم �سهادتي اعتماد لأكادميية ال�سرطة

نائب  متيم  خلفان  الفريق ضاحي  معالي  تسلَّم 
شهادتني  دبي،  في  العام  واألمــن  الشرطة  رئيس 
من مؤسسة )كواكوريلي سيومندس QS( باعتماد 
أكادميية شرطة دبي في التصنيف العاملي كأفضل 
جهات تعليمية متخصصة، من حيث تنوع جنسيات 

الهيئات التدريسية والطلبة الدارسني فيها.
املدير  فرناندس  أشوين  ملعاليه  الشهادتني  قدم 
اإلقليمي للمؤسسة، بحضور سعادة اللواء الدكتور 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  فهد  بن  أحمد  محمد 

والعميد  دبــي،  شرطة  في  والتدريب  األكادميية 
الدكتور غيث غامن السويدي مدير أكادميية شرطة 
مكتب  مدير  املقعودي  عتيق  أحمد  والعميد  دبي، 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، والعقيد 
الدكتور سيف غامن السويدي عميد أكادميية شرطة 
دبي، واملقدم الدكتور عبد الله سيف السبوسي مدير 

إدارة »عمادة األكادميية« بالوكالة.
هذا  على  حصولها  لألكادميية  معاليه  وبــارك 
عليها،  القائمني  بجهود  مشيداً  العاملي،  التصنيف 

العاملية،  مصاف  إلى  مستواها  رفع  في  ودورهــم 
وقال معاليه: »نفتخر اليوم مبا حصدناه على مدى 
سنوات طويلة من هذه األكادميية التي تضم نخبة 
القانون  في  املتخصصني  األكادمييني  الضباط  من 
أن  منذ  رؤيتنا  هذه  كانت  وقد  الشرطية،  والعلوم 
مت إنشاء األكادميية في منتصف ثمانينيات القرن 
واملتميزين  األذكــيــاء  الطلبة  باستقطاب  املاضي 
نحن  ها  لله  واحلمد  دبــي،  شرطة  إلــى  وضمهم 

نحصد ما زرعناه قبل ثالثة عقود«. 

 اجتماع للجنة القيادة العليا يف �سرطة راأ�س اخليمة 

علوان  بن  عبدالله  علي  اللواء  سعادة  تــرأس 
النعيمي القائد العام لشرطة رأس اخليمة، اجتماع 
مديري  الثاني عشر، بحضور  العليا  القيادة  جلنة 
املنطقة األمنية في رأس اخليمة، واملديرين العامني 

ومديري اإلدارات في شرطة رأس اخليمة.
تطبيق  نتائج  مناقشة  االجتماع  خالل  ومتت 
معايير منظومة التميز اجليل الرابع للقطاع األمني في 

رأس اخليمة، واستعراض آلية العمل االستراتيجي 
األمنية،  املنطقة  في إجنازات ومبادرات فرق عمل 
والتشديد  القطاع،  في  املعايير  جميع  واستطالع 
على أداء عمل يحقق أفضل املؤشرات ضمن إطار 
املستهدفات االستراتيجية املوضوعة وفقاً ملنظومة 
تكثيف  والتوجيه بضرورة  الرابع،  التميز -اجليل 
وأكد  كافة.  واملعايير  املتطلبات  الستيفاء  اجلهود 

الفريق،  العمل بروح  أهمية  النعيمي  اللواء  سعادة 
على  حتث  التي  الداخلية  وزارة  بقيم  والتحلي 
الشفافية والصدق وتشجع على اإلبداع في العمل، 
وضرورة تطبيق سياسة ونهج التطوير والتحسني 
الشرطي  األداء  مبستوى  املستمر  االرتقاء  بهدف 
واألمني واخلدمات املختلفة املقدمة للجمهور على 

مستوى إمارة رأس اخليمة. 



19العدد 122 يناير 2017

برنامج رعاية املبتكرين يزور �سرطة ال�سارقة

القائد  الشامسي  الــزري  سيف  العميد  التقى 
العام لشرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكادميية 
محمد  الدكتور  العقيد  بحضور  الشرطية،  العلوم 
من  وفــداً  األكادميية،  عام  مدير  العثمني  خميس 
ينظمه  الذي  املبتكرين«  رعاية  »برنامج  منتسبي 

مركز وزارة الداخلية لالبتكار، وذلك خالل زيارة 
الوفد للقيادة العامة لشرطة الشارقة لالطالع على 
نفذتها  التي  اإلبداعية  واألفكار  االبتكارات  أحدث 
لتحسني وتطوير األداء، وتقدمي خدمات ذات جودة 
ورضا  واالستقرار  األمــن  حتقيق  بهدف  عالية، 

االبتكار  مفهوم  املجتمعون  وناقش  املجتمع.  أفراد 
بهدف حتقيق  عملي،  واقع  إلى  وضرورة حتويله 
تدعم  التي  واستراتيجيتها  الداخلية  وزارة  أهداف 
نشر األفكار اإليجابية والتطويرية التي تصب في 

مصلحة العمل.

زيارة تفقدية ملركز »�سرطة احلميدية ال�سامل«

مذكرة تفاهم بني �سرطة الفجرية و»رعاية ال�سباب«

النعيمي  الشيخ سلطان بن عبدالله  العميد  قام 
العقيد  يرافقه  عجمان  لشرطة  الــعــام  القائد 
العمليات  عام  مدير  الشامسي  علي  عبدالعزيز 
مدير  الشامسي  عبيد  علي  والعقيد  الشرطية، 
بتفقد  األداء«،  وتطوير  »االستراتيجية  إدارة 
للبرنامج  تطبيقاً  الشامل  احلميدية  مركـز شرطة 
وفق  السنوي  العام  القائد  تفتيش  لنظام  الزمني 
إجراءات  سير  على  ولالطالع  املعتمدة،  املعايير 
ومتطلبات  االحتياجات  على  والوقوف  العمل، 
التطوير والتحديث، وذلك في إطار السعي لتحقيق 
ضمان  إلى  الهادفة  الداخلية  وزارة  استراتيجية 
تقدمي اخلدمات اإلدارية كافة وفق معايير اجلودة 
والكفاءة والشفافية، وتعزيزاً لعملية إدارة املوارد 

والدعم.
وكان في استقبال القائد العام ومرافقيه، املقدم 
علي جابر الشامسي مدير إدارة »مراكز الشرطة 
الشاملة«، والرائد أحمد بن ناصر النعيمي رئيس 
مركز شرطة احلميدية الشامل، وعدد من الضبـاط.
وفي نهاية الزيارة التفقدية، عقد العميد النعيمي 
اجتماعاً مع ضباط املركز لتوجيه التوصيات بشأن 

لتطوير  تعزيزاً  الزيارة،  في  عليه  االطالع  مت  ما 
اخلدمات  وتقدمي  املركز،  في  املتبعة  العمل  أنظمة 
إلجنــاز  الكفيلة  الوسائل  بجميع  للمتعاملني 

معامالتهم بكل سهولة ويسر خالل فترة زمنية 
واإلجراءات،  العمليات  حتديث  خالل  من  قياسية 
وسعياً لرفع رضا املتعامليـــن وحتقيق سعادتهم.

وقعَّت القيادة العامة لشرطة الفجيرة مذكرة تفاهم مع 
الفجيرة  -نادي  والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
ومتطورة  دائمة  شراكة  عالقة  تأسيس  بهدف  العلمي، 
تعود باملنفعة املتبادلة، وتعزيز فرص التقدم واالستفادة 
من اإلمكانيات واخلبرات املتاحة لكل طرف مبا يسهم في 

دعم اإلبداع واالبتكار وتقدم ورفعة الدولة.
وجاء التوقيع من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة 
املجتمعية مع مختلف  الشراكة  الفجيرة على تعزيز دور 
وزارة  أهــداف  حتقيق  أجل  من  احلكومية  املؤسسات 
في  املعنية  املؤسسات  الفجيرة السيما  الداخلية وشرطة 

مجال اإلبداع واالبتكار.
حضر التوقيع العميد محمد أحمد بن غامن الكعبي القائد 
العام  املدفع األمني  الفجيرة، وخالد عيسى  العام لشرطة 
املساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والعميد 
محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، 
والعقيد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية 
والعقيد الدكتور سليمان سعيد املرشدي مدير عام املوارد 

واخلدمات املساندة. 
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مدير  الطنيجي  محمد  جاسم  العقيد  أوضح 
أن  أبوظبي  في شرطة  الطبية«  »اخلدمات  إدارة 
توفير خدمة تصحيح عيوب اإلبصار »الليزيك« 
إجناز يعزز حتسني جودة اخلدمات التي تقدمها 
الشرطية  القيادة  لرؤية  ترجمة  وذلك  اإلدارة، 
بتقدمي أفضل اخلدمات الطبية والعالجية ملنتسبي 
الشرطة وعائالتهم، باإلضافة إلى تقدمي النصيحة 
ونشر الثقافة الطبية في مختلف املوضوعات بني 
أفراد املجتمع على نحو يتماشى مع استراتيجية 

الدولة في الرعاية الصحية.

دعم كبير 
التي  اخلدمات  تطور  الطنيجي  العقيد  وأرجع 
الذي  الكبير  الدعم  إلى  الشرطة  عيادات  تقدمها 
التقنيات  أحدث  بإدخال  الشرطية  القيادة  توفره 
الكفاءات  واستقطاب  العالج،  في  املستخدمة 
الطبية، وجهود العاملني التي أسهمت في احلفاظ 
على ريادة »اخلدمات الطبية« في املجالني الطبي 

والعالجي، حيث مت توفير جهاز متطور وحديث 
»الليزيك«،  اإلبصار  عيوب  تصحيح  وحدة  في 
الشرق  منطقة  مستوى  على  جهاز  ثاني  وهو 

األوسط.
 وأضاف أن اإلجراءات اجلراحية في الوحدة، 
والتي يقوم بها الطاقم الطبي هي: عملية الليزيك 
أفضل  باستخدام  اإلبصار  عيوب  وتصحيح 
القرنية  التقنيات احلديثة في هذا املجال، وعالج 
املخروطية بالعالج التحفظي، واستقطاب الكفاءات 
على  اإلسبانية  الطبية  املراكز  أفضل  من  الطبية 
مدار العام، وبذلك يخفف على منتسبي الشرطة 

عناء البحث عن العالج خارج الدولة.
ضعف  درجــات  قياس  أيضاً  يتم  أنه  وذكــر 
العني  قياس  جهاز  خالل  من  العني  في  النظر 
وقياس  القرنية،  تقوس  وقياس  االنكساري، 
لتشخيص  للقرنية  كامل  العني، وتصوير  ضغط 
العني،  قرنية  سمك  وقياس  االختالالت،  جميع 
الدمعي،  اجلهاز  وفحص  األلوان،  عمى  وفحص 

وحدة »الليزيك« يف »اخلدمات الطبية«

الطنيجي: نوفر اأف�سل العالجات للمنت�سبني وعائالتهم

وتشخيص جفاف العني، وفحص احلول، وفحص 
فحص  وإجـــراء  العني،  وعصب  العني  شبكية 
وإجراء  بها،  املصابة  األمــراض  لتحديد  العيون 
احلاالت  وفحص  املخروطية،  القرنيات  عمليات 

الصعبة وتقدمي املشورة لها.
وأشار إلى ريادة إدارة »اخلدمات الطبية« في 
للمرضى، وإدخال أفضل األدوات  العالج  توفير 
تشخيص  في  األطباء  تساعد  التي  والوسائل 
محققني  املناسبة،  العالجات  وصرف  احلــاالت، 
نتائج عالية في جناح العمليات، وإيجاد العالجات 
على  التركيز  مع  املستعصية،  للحاالت  املناسبة 
أن تكون اخلدمات بصورة فضلى تعزز حتسني 

جودة العمل في عالج املرضى.

فريق عمل 
عيوب  تصحيح  وحدة  في  العمل  فريق  وعن 
أن  الطنيجي  العقيد  أجاب  »الليزيك«،  اإلبصار 
الوحدة  في  ومتريضياً  وفنياً  طبياً  طاقماً  هناك 

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف االأق�صام والفروع والعيادات والوحدات باإدارة »اخلدمات الطبية« يف �صرطة 

اأبوظبي. وزار يف هذا العدد وحدة ت�صحيح عيوب االإب�صار »الليزيك« للتعريف باخلدمات العالجية  التي تقدمها.

ملنت�صبي  العالجات  اأف�صل  تقدمي  على  االإدارة  حر�س  الطبية«  »اخلدمات  اإدارة  مدير  الطنيجي  حممد  جا�صم  العقيد  واأكد 

ال�صرطة وعائالتهم، وبينها ت�صحيح عيوب االإب�صار با�صتخدام تقنية »الليزيك.

حتقيق: اأمرية الرئي�صي 
ت�صوير: حممد علي
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العقيد جاسم الطنيجي

يتكون من 3 أطباء استشاريني بأمراض العيون 
إلجراء  مؤهلني  إسبانيا  مملكة  من  وجراحتها 
الفحوصات اخلاصة بأمراض العيون كافة، ولهم 
خبرة كبيرة وواسعة في هذا املجال، وطاقماً فنياً 
من مصححي البصر مهمتهم فحص قوة البصر، 
وطاقماً متريضياً لديه خبرات كبيرة في التمريض 
في مجال طب العيون، وممرضة عمليات رئيسة 
مهمتها  بصريات  فحص  وفنية  متخصصة، 
فحص قوة البصر للمرضى، ويقوم الطاقم الطبي 
اإلسباني مبمارسة عمله بنظام الزيارات السنوية 

الدورية.
خططاً  الــوحــدة  فــي  لديهم  أن  ــى  إل ولفت 
مستقبلية، ومنها: توسيع اخلدمة وإجراء عمليات 
التحضير  ويتم  العيون،  طب  مجال  في  جديدة 
الطبية  اخلدمات  إلدارة  اجلديد  املبنى  في  لذلك 

املتوقع االنتقال إليه قريباً.

أطباء زائرون 
وشرحت مارغاريتا إيسابيل ممرضة عمليات 
رئيسة ومشرفة وحدة تصحيح عيوب اإلبصار 
الــوحــدة،  تقدمها  التي  اخلــدمــات  »الليزيك« 
إلى  املــريــض  ــول  وص مبجرد  أنــه  فأوضحت 
الوحدة، يقوم طاقم طبي متكامل بتقدمي مستوى 
عال من الرعاية الصحية بعد احلصول على موعد 
االستقبال،  مبوظف  االتصال  طريق  عن  قريب 
ويتم عمل فحوصات شاملة للعينني قبل حتديد 

أقرب موعد ملقابلة استشاري جراحة العيون.

أول  قبل  اتباعها  الواجب  اإلرشـــادات  وعن 
أنه ال بد من  الوحدة، ذكرت إيسابيل  موعد في 
عدم استخدام العدسات الالصقة بجميع أنواعها 
ملدة ال تقل عن 14 يوماً، وإحضار جميع التقارير 
الطبية السابقة اخلاصة مبشكالت العني، واألخذ 
للعني  الشامل  الفحص  خالل  أنه  االعتبار  بعني 
سيتم استخدام قطرات لتوسعة بؤبؤ العني مما 
ميكن  ال  كما  املركبة،  وقيادة  القراءة  سيصعب 
وينصح  احلــوامــل  للنساء  الفحوصات  عمل 

باالنتظار ملدة سنة بعد الوالدة.
وبخصوص األطباء الزائرين، أجابت إيسابيل 
أن الطاقم الطبي الزائر من مملكة إسبانيا يضم 

نخبة من األطباء، وهم:

استشاري  وهو  مومبيان،  بالس  الدكتور   -
جراحة عيون حاصل على اختصاص طب العيون 
استشاري  ويعمل   ،1994 عام  منذ  إسبانيا  من 
املراكز  أكبر  أحــد  فــي  طبياً  ــراً  ــدي وم عيون 
املتخصصة بطب العيون وتصحيح اإلبصار في 
اململكة  في  زائــراً  طبيباً  ويعمل  إسبانيا،  مملكة 
املتحدة، وهو ذو خبرة واسعة بأكثر من 20000 
البيضاء،  واملياه  )الليزك،  للعيون  عملية جراحية 
وزرع العدسات، وجراحة الشبكية، والزجاجية(.

- الدكتور رفاييل بلباو وهو استشاري جراحة 
من  العيون  طب  اختصاص  على  حاصل  عيون 
إسبانيا منذ عام 1996، ويعمل استشاري جراحة 
بطب  املتخصصة  املراكز  أكبر  أحد  في  عيون 
إسبانيا،  مملكة  في  اإلبصار  وتصحيح  العيون 
وهولندا،  املتحدة  اململكة  في  زائراً  طبيباً  ويعمل 
تصحيح  عمليات  في  واسعة  بخبرة  ويتمتع 
اإلبصار، حيث أجرى 11000عملية ناجحة، وأكثر 
من 9000 عملية إزالة مياه بيضاء وزرع عدسات 
القرنية  عالج  مجال  ًفي  رائــدا  ويعتبر  دائمة، 

املخروطية.
استشاري  غوانزاليس  فيليكس  الدكتور   -
جراحة عيون حاصل على اختصاص طب العيون 
استشاري  ويعمل   ،1998 عام  منذ  إسبانيا  من 
جراحة عيون وهو مدير فرع مركز »بافييرا« في 
 15000 بأكثر من  مدريد، وهو ذو خبرة واسعة 
عملية تصحيح عيوب اإلبصار، مع تقنية متميزة 
في زرع العدسات الدائمة، حيث يعتبر خبيراً بها.
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مكفول  ح��ق  وال��ت��ك��رمي  التحفيز 

اأبوظبي،  �صرطة  يف  املبدعني  لكل 

»املوظف  ج��ائ��زة  كانت  هنا  وم��ن 

»احلفز  ق�صم  اأطلقها  التي  املثايل« 

اأداء  »تقييم  اإدارة  يف  الوظيفي« 

العامة  ل��الإدارة  التابعة  العاملني« 

للموارد الب�صرية.

ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ف��ائ��زي��ن بهذه 

وت�صجيعًا  لهم،  تهنئة  اجل��ائ��زة 

االإبداع  ليقتدوا بهم يف  لزمالئهم 

والتميز.

الرقيب  مع  العدد  هذا  يف  لقاوؤنا 

اأول فاطمة اأحمد �صعيد من اإدارة 

�صرطة  يف  ال�����ص��رط��ة«  »م���دار����س 

عام  مدير  مها  كرَّ والتي  اأبوظبي، 

»جائزة  ومنحها  الب�صرية  امل��وارد 

املوظف املثايل«.

فازت بجائزة »املوظف املثايل«

فاطمة �سعيد: �ساأ�ستمر يف تطوير مهاراتي

»شعرت  سعيد:  أحمد  فاطمة  أول  الرقيب  قالت 
بسعادة كبيرة حلصولي على جائزة املوظف املثالي، 
هو  وشعوري  التوالي،  على  الثانية  للسنة  وذلك 
عن  بالرضا  والشعور  بالفخر  الشعور  من  مزيج 
هذا اإلجناز الذي حققته ولله احلمد، بفضل من الله 
سمو  الفريق  سيدي  من  وبدعم  وتعالى،  سبحانه 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الداعم الرئيس ملنتسبي وزارة 
أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  عموماً  الداخلية 

خصوصاً للمضي قدماً نحو التميز«.
وأشادت الرقيب أول فاطمة باعتماد الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
املجاالت  في  التميز  الداخلية جلوائز  وزير  الوزراء 
على  سموه  وبحرص  كافة،  واألمنية  الشرطية 
واملادية،  املعنوية  واحلوافز  الدعم  سبل  كل  تقدمي 
باإلضافة إلى دعم سموه لسياسة التحفيز الوظيفي 
التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك 
نهج  على  وتشجيعهم  الشرطة،  مبنتسبي  لالرتقاء 

التميز واإلبداع.
واستحقت  به،  قامت  الذي  اإلبداعي  العمل  وعن 
عليه الفوز بجائزة »املوظف املثالي«، أجابت: سبب 
املثالي« هو االلتزام  حصولي على جائزة »املوظف 
في  بها  أقوم  التي  والواجبات  املهمات  في  والتميز 
مجال عملي، والعمل على مؤشرات األداء واإلنتاجية، 
والدولية  احمللية  املعارض  مختلف  في  ومشاركتي 
إعالمية  كمنسقة  الشرطية  والفعاليات  واملناسبات 
أبوظبي،  شرطة  في  الشرطة«  ــدارس  »م ــإدارة  ب
باإلضافة إلى تقدمي مقترحات تطويرية أسهمت في 
تطوير العمل الشرطي واألمني داخل إدارة »مدارس 
للموارد  العامة  اإلدارة  وفي  خصوصاً،  الشرطة« 

البشرية والقيادة العامة للشرطة عموماً. 

وعن التحديات التي ترافق الفوز بجائزة »املوظف 
بحرصي  تتمثل  التحديات  هذه  أن  ذكرت  املثالي«، 
وقدراتي،  مهاراتي  تطوير  في  االستمرار  على 
فهناك منافسة قوية بني زمالئي وزميالتي منتسبي 
ومنتسبات إدارة »مدارس الشرطة« واإلدارة العامة 
للموارد البشرية خصوصاً والقيادة العامة للشرطة 
عموماً، من املشاركني واملشاركات في الترشح لنيل 
األمر  وهذا  املثالي«،  »املوظف  بجائزة  الفوز  شرف 
يتطلب مني القيام بجهد وتركيز أكبر للحفاظ على 
التميز  جوائز  في  للمشاركة  وأطمح  األول،  املركز 
للتميز«  الداخلية  وزيــر  »سمو  كجائزة  األخــرى 

وجائزة أبوظبي لألداء احلكومي املتميز.
وعن طبيعة عملها بإدارة »مدارس الشرطة« في 
في  الوظيفي  تصنيفي  أوضحت:  أبوظبي،  شرطة 
إدارة »مدارس الشرطة« هو إداري، ولكن مت تكليفي 
اإلدارة،  العامة في  العالقات  بفرع  إعالمي  كمنسق 
حيث أقوم باألعمال اإلدارية، باإلضافة إلى التنسيق 
تطبيق مشروع  املختلفة في  الشرطية  اإلدارات  مع 
التربية الشرطية، وهو عبارة عن محاضرات تثقيفية 
التوعية  نشر  بهدف  املنعقدة  الــدورات  لطلبة  تعقد 
منتسب  تعني  التي  الشرطية  بالقواعد  واملعرفة 
الشرطة، وكذلك إبراز دور اإلدارة إعالمياً من خالل 
الضوء  وتسليط  عنها،  واملوضوعات  األخبار  نشر 
اإلدارة  بها  تقوم  التي  واألنشطة  الفعاليات  على 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
أن  إلى  أشارت  املثالي،  املوظف  مواصفات  وعن 
املوظف املثالي برأيها يجب أن يتحلى بقوة اإلرادة 
يتحلى  وأن  وقدراته،  وإمكانياته  بنفسه  والثقة 
يكون شخصاً  وأن  العمل،  في  وااللتزام  بالصدقية 
مبادراً بكل ما هو جديد ومفيد يدعم مسيرة التطور 

والتميز في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

الرقيب أول فاطمة سعيد

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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معني  مفهوم  طرح  أو  ما  موضوع  تناول  عند 
أن  أحياناً  الصواب  من  يكون  قد  والنقاش،  للبحث 
تقوم بتحليل عناصره وتفكيكها وإعادة ربط األجزاء 
إلى  إيصالها  في  ترغب  التي  الرسالة  إليصال  معاً 

اآلخرين.
وحتى نحلل مفهوم ثقافة احترام حقوق اآلخرين 
املصطلح  هذا  أجزاء  بتفكيك  سنقوم  الطريق،  على 
بطريقة مختصرة، ثم نعيد ربطها لنصل إلى غايتنا.

تعريفات 
ونبدأ بكلمة: »ثقافة«، ولعل التعريف اللغوي لهذه 
كلمة  وتعني  هنا.  رسالتنا  يخدم  الذي  هو  الكلمة 
التثقيف عند قدماء العرب التسوية والتقومي، فتثقيف 
الرمح يعني تسويته وتقوميه، والقلم املثقف هو القلم 
على  تدل  إذن  )مثقف(  فكلمة  جيد،  بشكل  املبري 
من  أكثر  للفرد  السلوكية  واألناقة  األخالقي  الرقي 
داللتها على سعة االطالع والغنى الفكري والرصيد 

املعرفي الكبير في العلم والفن واألدب.
أما االحترام فهو أحد القيم العليا التي يعبر فيها 
أو  اإلنسان عن كل تقدير وعناية والتزام لقيمة ما 

لشيء ما أو لشخص ما. 
يخولها  إراديــة  سلطة  أو  قدرة  هو  احلق  بينما 
مصلحة  هو  باألحرى  أو  معني،  لشخص  القانون 
يحميها القانون، ويرتبط بها مفهوم آخر يعتبر الوجه 
فاحلق  الواجب،  مفهوم  وهو  ذاتها،  للعملة  اآلخر 
والواجب ميثاّلن دائرًة تفاعلية متكاملة حول الكيفيّة 
التي يسير فيها املجتمع، فبدون تقدمي الواجبات، ال 

ميكن احلصول على احلقوق والعكس صحيح.
وندخل إلى آخر كلمة في مصطلحنا وهي الطريق، 
بأنها  السير واملرور اإلماراتي  والتي عرفها قانون 
كل سبيل مفتوح للسير العام، بحيث جعلها املشرع 

موضوعاً حلق وضعي حماه املشرع، ونص عليه في 
حرية  أن  على  نص صراحة  عندما  الدولة  دستور 

التنقل مكفولة في حدود القانون.

ثمن باهظ 
قد يالمس مشاعر  املفهوم  أجزاء هذا  إن حتليل 
العديد منا ممن قد تنتهك حقوقهم في حلظات كثيرة 
أطفالنا،  برفقة  التي نسير فيها غالباً  الطرقات  على 
بحيث قد نتعرض لتعسف كبير من قبل آخرين في 
استخدام حقوقهم املرورية، أو قد ندفع ثمناً باهظاً 
من أعصابنا أو من صحتنا النفسية، ولكن األثر قد 
يكون كارثياً أحياناً، حيث قد يودي بحياة أحد من أعز 
الناس على قلوبنا أمام أعيننا نتيجة عدم وجود ثقافة 
عامة حتترم حقوقي كمستخدم للطريق على الرغم 
من اجلهود اجلبارة التي تبذلها السلطات املختصة 
الطريق  على  وممتلكاتهم  األفراد  أرواح  حماية  في 
بالتحديث  الالزمة مروراً  التشريعات  بدءا من سن 
إلى  وصــوالً  املرورية  والقرارات  للوائح  الــدوري 
احلمالت التوعوية التي ال تتوقف طوال العام لبناء 
ثقافة مرورية ناضجة يكتسبها الصغير قبل الكبير.

ثقافة مرورية 
سعة  تعني  ال  املــروريــة  احلقوقية  الثقافة  إن 
املرورية  املخالفات  بحيث حتفظ  القانوني،  االطالع 
الواردة في جدول النقاط السوداء عن ظهر قلب، أو 
أن تراجع قيمة الغرامات املفروضة وعدد أيام حجز 
املركبة لكل مخالفة، بل هي أن متتلك ثقافة فعلية تدل 
على رقي أخالقي مروري وأناقة سلوكية مرورية، 
الله  )رضي  حنيفة  أبي  اإلمام  مقولة  تطبق  بحيث 
لزم  »ما  بأنه  الشرعي  الواجب  عرف  عندما  عنه( 
في الشرع عمالً ال علماً«، وتؤدي واجبك القانوني 

السلوكيات  جميل  شخصاً  فتكون  علماً«،  ال  عمالً 
واألخالق، ويكون واقع حالك كالرمح اجلميل املثقف 

أو القلم املبري األنيق.
الثقافة هو أمر مختلف متاماً عن عملية  إن بناء 
كشعارات  بينهم  ونشرها  لألفراد  تعليمات  إصدار 
في  مرة  ألول  الثقافة  مفهوم  ظهر  فعندما  فقط، 
ما  في  يشير  كان  عشر،  الثامن  القرن  في  أوروبا 
يشير إليه إلى عملية االستصالح كما هو احلال في 
عملية الزراعة، ثم تطور ليشير إلى عملية حتسني أو 
تعديل املهارات الفردية لإنسان ال سيما من خالل 
التعليم والتربية، وبعدها إلى حتقيق قدر من التنمية 
رخاء  إلى  والتوصل  لإنسان  والروحية  العقلية 
اجتماعي وقيم عليا، وهذا أمر ال يتم بيد واحدة وهي 
يد  مع  احتدت  اذا  التي  املجتمع  بيد  بل  الدولة،  يد 
العامة ومصلحة  للمصلحة  معاً  السلطة ستصفقان 

الفرد معاً.

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 

يحر�س  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

�صموه  ملكتب  العامة  االأمانة  يف  القانون  احرتام  ثقافة  مكتب 

من  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  القانونية  الثقافة  ن�صر  على 

مواطنني ومقيمني.

واإ�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف حتقيق هذا الهدف ال�صامي، 

اأفرد بابًا خا�صًا بالتعاون مع املكتب لن�صر الثقافة االجتماعية 

واالأمنية، وتعزيز عالقة ال�صرطة باملجتمع.

اإعداد: ميالن �صريف
باحثة قانونية في مكتب ثقافة احترام القانون

ثقافة احرتام حقوق الآخرين على الطريق

ميالن شريف
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العالقة بني التدريب والبتكار املوؤ�س�سي

هي  املؤسسي  واالبتكار  التدريب  بني  العالقة 
عالقة مهمة، حيث يعتبر التدريب من الوسائل التي 
تستخدمها املؤسسات لالرتقاء مبستوى اخلدمات 
وقدرات  مهارات  تطوير  طريق  عن  تقدمها  التي 
يعتقد  لألسف  ولكن  االبتكار،  على  لديها  العاملني 
األربعة  ــدران  اجل بني  املوظف  بقاء  أن  بعضهم 
للمكتب وانشغاله طوال الوقت في العمل املكتبي من 
دون احلصول على دورة تدريبية قد يوفر الكثير 

من املال والوقت للمؤسسة.
الوقت،  لبعض  مناسبة  الفكرة  هذه  تكون  قد 
ولكن بعد مرور فترة زمنية سيظل نوع اخلدمات 
املوظفني محدودة، ويكون  لدى  املتوفرة  والقدرات 
تفكير املوظف كما يقال داخل الصندوق، من دون 
أن يفكر أو يبتكر طريقة جديدة حلل املشكالت التي 
إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  العمل،  أثناء  يواجهها 
لذلك  املصاحب  السلبي  والتأثير  املؤسسة  تراجع 

التراجع.
ومن هنا، يتضح لنا أن هناك عالقة وطيدة بني 
إن  حيث  العمل،  مجال  في  واالبتكار  التدريب 
قاعة  مجرد  ليس  للتدريب  احلقيقي  املعنى 
تدريبية ومحاضر، ولكن حقيقة التدريب 
هي التعرف على عالم جديد وخبرات 
تكتسبها  قد  جديدة  ومهارات 
املشاركني،  أو  املــدرب  من 
نظام  االطالع على  أو 

العمل في الدولة التي تعقد فيها الدورة التدريبية.
مررت  التي  واحلياتية  العملية  التجارب  ومن 
بها من خالل زيارتي لكثير من الدول سواء لتلقي 
دورات تدريبية أو إلقاء محاضرات أو املشاركة في 
مؤمترات علمية، أنني تعرفت على كيفية عمل تلك 

الدول.
بفكرة  أرجــع  كنت  بها  أقــوم  كنت  زيــارة  وكل 
جديدة لتطوير العمل، فليس من اخلطأ أو العيب نقل 
األفكار من مجتمع إلى آخر، ولكن املشكلة تكمن في 
كيفية تطبيق تلك الفكرة ومدى االستفادة منها في 

التطوير واالرتقاء بالعمل املؤسسي.
بني  املهمة  العالقة  لتلك  الواضحة  األدلــة  ومن 
التطور  مالحظة  هي  املؤسسي  واالبتكار  التدريب 
السريع لنوعية اخلدمات التي تقدمها القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، حيث ركزت القيادة العامة للشرطة 
سواء  الــدورات  خالل  من  التدريبية  العملية  على 
أكانت داخلية أم خارجية، والعمل كذلك على تطبيق 
نظام قياس األثر التدريبي )املستوى األول والثاني 
العلمية  الطرق  أحــدث  من  يعد  والــذي  والثالث(، 
املتبعة للتأكد من مدى استفادة املوظف من الدورات 

التدريبية التي يلتحق بها طوال العام.
املتدرب  يقوم  والثاني  األول  املستوى  وفــي 
بعد  التدريبية  للدورة  التقييم  استمارة  بتعبئة 
الدورة مباشرة، أما في املستوى الثالث فتتم تعبئة 
االستمارة من قبل املسؤول املباشر للمتدرب، حيث 

تتم معرفة مدى التطور واالستفادة من الدورة التي 
التحق بها املوظف.

وختاماً، أتقدم بالشكر إلى جميع العاملني بإدارة 
»التدريب« في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على 
سواء  الشرطي  بالعمل  لالرتقاء  املبذولة  اجلهود 
أكان ميدانياً أم إدارياً، والذي أسهم خالل السنوات 
املاضية بتعزيز مفهوم االبتكار واإلبداع املؤسسي.

الرائد الدكتور عبداهلل علي ال�صغريي
رئيس قسم التدريب بإدارة »الطوارئ والسالمة العامة«

في شرطة أبوظبي
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رعاية الأحداث يف دولة الحتاد

ظل  في  املتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  تولي 
الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي  الرشيدة  القيادة 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة 
الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  أيام  منذ  الله«، 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« اهتماماً 
اجلانحني،  األحــداث  بعض  مشكلة  مبعاجلة  كبيراً 
ومهنياً،  وتربوياً  نفسياً  تأهيلهم  وإعادة  ورعايتهم 
وذلك بهدف عودتهم إلى أسرهم ومجتمعهم كأفراد 
االحتاد،  دولة  لنهج  ومتابعة  ومنتجني،  صاحلني 
تولي وزارة الداخلية بتوجيهات ومتابعة من سيدي 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اهتماماً كبيراً 
مماثالً باألحداث اجلانحني الذين حتكم عليهم دوائر 
فترة  بقضاء  الدولة  إمــارات  مختلف  في  القضاء 
الداخلية  لوزارة  التابعة  األحداث  رعاية  مراكز  في 

والقيادات العامة للشرطة في الدولة. 
األحداث  رعاية  مراكز  أحد  زيارة  له  تتاح  ومن 
في أبوظبي أو دبي أو الشارقة أو رأس اخليمة أو 
عجمان أو أم القيوين أو الفجيرة، ال بد أن يلمس هذا 
الذي توليه دولة االحتاد لألحداث  الكبير  االهتمام 
عصري،  بشكل  مبنية  املراكز  فهذه  اجلانحني، 
إدارية  مستلزمات  من  حتتاجه  ما  بكل  ومــزودة 
العاملية،  املواصفات  بحسب  وتقنية  ولوجيستية 
النفسي  والتأهيل  للرعاية  برامج  فيها  وتتوفر 
والتربوي واملهني عبر دورات يقوم بها مختصون 
من داخل الدولة وخارجها، باإلضافة إلى األنشطة 
الدينية والرياضية والترفيهية، وكل أنواع اخلدمات 
التي يحتاجها األحداث النزالء في املركز من طعام 

يعود  بحيث  ذلك،  وغير  وطبابة  ولباس  وشــراب 
أسرته  إلى  املركز  بعد خروجه من  احلدث اجلانح 
ملتابعة  مساعدته  تتم  كما  صاحلاً،  فرداً  ومجتمعه 

دراسته أو للحصول على عمل شريف يعيش منه.
دولة  في  األحــداث  رعاية  مراكز  وصلت  وقد 
االحتاد بفضل الرعاية السامية من قبل قيادة البالد 
سيدي  قبل  من  الدائمة  املتابعة  وبفضل  الرشيدة، 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى مستويات 
داخل  املعنية  الهيئات  لها  وتشهد  شهدت  عاملية 

الدولة وخارجها. 
مهمني  موضوعني  إلــى  ــارة  اإلشـ مــن  بــد  وال 
تتكامل فيهما جهود حكومة دولة االحتاد الرشيدة 
ووزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة ومراكز 
املجتمع  وفئات  هيئات  وجميع  جهة،  من  الرعاية 
أخــرى،  جهة  مــن  اجلانحني  ــاألحــداث  ب املعنية 
بحمالت  القيام  عبر  بالوقاية  يتعلق  األول:  األمر 
توعية دائمة لألحداث حتى ال يقعوا بداية في فخ 
خير  وقاية  فدرهم  واجلرمية،  واالنحراف  اجلنوح 
الرعاية  الثاني:  واألمر  يقال،  كما  عالج  قنطار  من 
الالحقة لألحداث اجلانحني بعد خروجهم من مراكز 
الرعاية حتى ال يقعوا مجدداً في هذا الفخ املضر لهم 

وألسرهم وللمجتمع.
والــوالء  الوفاء  عبارات  أسمى  نرفع  وختاماً، 
للقيادة احلكيمة لدولة االحتاد، مثنني على جهودها 
إطار  في  اجلانحني  األحــداث  مشكلة  حلل  الكبيرة 
جميع  في  اإلنسان  بخير  والكبير  الدائم  اهتمامها 

املجاالت واألحوال.

عبداهلل �صعيد املظربي ال�صحي
شرطة أبوظبي
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للشرطة  الرياضي  الدولي  االحتــاد  وفد  اطلع 
برئاسة ساندرو ديركس األمني العام لالحتاد على 
العربية  اإلمارات  دولة  تتخذها  التي  االستعدادات 
الثانية  األوملبية  »األلعاب  دورة  املتحدة الستضافة 
للشرطة«، وهي التظاهرة الشرطية الرياضية العاملية 

املقرر أن تقام من 3 إلى 10 نوفمبر 2017.
عقدته  الــذي  الثالث  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
بأبوظبي  الشرطة  كلية  في  للدورة  املنظمة  اللجنة 
برئاسة العقيد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة 
اللجان  رؤســاء  بحضور  ــدورة،  ال ومدير  املنظمة 
عضو  جونزالو  لوندونيو  والعميد  للدورة،  املنظمة 
األمني  النجار  علي  خالد  والعقيد  التنفيذي،  املكتب 
العام املساعد ومدير املكتب الرئاسي، والعقيد خالد 
واملقدم  الفنية،  اللجنة  عضو  اخلياط  العزيز  عبد 
طارق سالم السداني املدير الفني في جلنة العالقات 
العامة والتسويق، واملقدم بدر اخلبيزي عضو اللجنة 

الفنية في االحتاد الدولي الرياضي للشرطة.
ومت خالل االجتماع بحث عدد من املوضوعات 
الفنية  اجلوانب  ومناقشة  الدورة،  بتنظيم  املتعلقة 
املعتمدة، وجميع اجلوانب اإلدارية والتنظيمية والفنية 
واملالحظات  واملقترحات  واإلعالمية،  والقانونية 
واإلجراءات التي يجب اتخاذها للمساهمة في إجناح 

الدورة. واطلع العقيد الشامسي وفد االحتاد الدولي 
على اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم 

الدورة. 
الــدور  عن  مفصل  شــرح  إلــى  الوفد  واستمع 
واملهمات التي تقوم بها اللجان العاملة، واستعداداتها 
ارتياحه وإعجابه مبا  الوفد  الدورة. وأبدى  لتنظيم 
القائمني على  تؤكد حرص  استعدادات  شاهده من 

تنظيم الدورة في الدولة على إجناحها. 
اللجنة  تبذلها  التي  اجلهود  على  ديركس  وأثنى 
العليا املنظمة للدورة واللجان التابعة لها الستضافة 
أن تنظيم هذه الدورة يشكل حتدياً  الدورة، مؤكداً 
معاً  والعمل  الالزم  الدعم  توفير  يجب  لذا  كبيراً، 
وإخراجها  ــدورة  ال إلجناح  الواحد  الفريق  بروح 
بصورة الئقة تنال إعجاب جميع املشاركني فيها.  

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تتواصل 
العاشرة  الرياضية  واألنشطة  الفعاليات  أبوظبي  في 
ملنتسبي وزارة الداخلية، والتي ستستمر حتى الثالث 

من شهر مارس 2017.
ستة  والثقافية  الرياضية  الفعاليات  في  ويشارك 
نائب رئيس  العامة ملكتب سمو  األمانة  قطاعات هي 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقطاع وكيل الوزارة، 
واإلقامة  اجلنسية  لشؤون  املساعد  الوكيل  وقطاع 
واخلدمات  للموارد  املساعد  الوكيل  وقطاع  واملنافذ، 
املساندة، وقطاع القيادة العامة للدفاع املدني، وقطاع 

كلية الشرطة.
وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من املسابقات 
القدم  كرة  وسباعيات  والسيدات،  للرجال  الرياضية 
40 سنة،  فوق  قدم  كرة  40 سنة، وخماسيات  حتت 
والرماية لكبار الضباط والسيدات، والرماية لضباط 
الطاولة،  وتنس  القوى،  وألعاب  واألفــراد،  الصف 
والسنوكر، وكرة القدم االلكترونية ألبناء العاملني في 
ألبناء  والدراجات  واجلري،  واملشي  الداخلية،  وزارة 
العاملني، ومسابقة ميدان التسليح، واللياقة والتحدي، 
واختبارات اللياقة البدنية ورفع األثقال، وشد احلبل، 
والسباحة،  والبولينغ،  الشاطئية،  الطائرة  وكــرة 
الرياضية في  املسابقات  الثقافية. وتقام  واملسابقات 
الرياضية،  زايد  مدينة  ومنها:  األماكن،  من  العديد 
في  الشرطة  ضباط  ونادي  الداخلية،  وزارة  ومقر 

أبوظبي، وكلية الشرطة.
الظاهري  دملوج  بن  حميد  محمد  العقيد  وأوضح 
رئيس مجلس إدارة احتاد الشرطة الرياضي أن تنظيم 
االحتاد للفعاليات الرياضية للعام العاشر على التوالي 
لتوجيهات  جتسيداً  يأتي  الداخلية  وزارة  ملنتسبي 
في  الرياضة  بدور  منها  وإمياناً  الشرطية،  القيادة 
إعداد الشخصية الشرطية املتكاملة، وملا لها من دور 
كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ املنافسة 

الشريفة بني جميع العاملني في وزارة الداخلية. 
وأضاف، أن جناح تنظيم الفعاليات الرياضية في 

األعوام املاضية يأتي لتفعيل دور الرياضة ومد جسور 
التواصل واالنسجام بني أبناء األسرة الواحدة، وأن 
الهدف من هذه الفعاليات ليس حصد املراكز بقدر ما 
هو حتقيق التواصل األخوي، وإيجاد نوع من احملبة 
واأللفة، وتعزيز الثقة بقدرات اآلخرين، وإرساء قواعد 
مشتركة ملزيد من التعاون األخوي بني العاملني في 
الوزارة، والتنافس الرياضي بني منتسبيها، واإلعداد 
البدني املتميز لهم، مما يسهم بشكل فعال في تطوير 
الذي  الصحيح  اإلعداد  وإعدادهم  الذهنية  قدراتهم 

يؤهلهم لتنفيذ املهمات املناطة بهم بكفاءة واقتدار. 

وفد دويل يطلع على ال�ستعدادات لدورة »الألعاب الأوملبية«

فعاليات ريا�سية ملنت�سبي وزارة الداخلية 
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القاسمي  سلطان  بن  صقر  بن  هيثم  الشيخ  َكرَّم 
نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في 
كلباء اإلعالمي جاسم عبيد الزعابي من إدارة »الشرطة 
في  ملشاركته  تقديراً  أبوظبي  شرطة  في  املجتمعية« 
فعالية اليوم الوطني الـ 45، بدعوة من إدارة »متاحف 
الشارقة«  وبحضور مرمي الزعابي أمينة بيت الشيخ 

سعيد بن حمد القاسمي في كلباء.

اللواء علي عبدالله  حضر سعادة 
العام  القائد  النعيمي  علوان  بن 
لشرطة رأس اخليمة احتفال تخريج 
األعمال«،  استمرارية  إدارة  »دورة 
الهيئة  مع  بالتنسيق  عقدت  والتي 
واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية 
والكوارث، وبالتعاون مع »أكادميية 

ربدان«.

مدير  نائب  السويدي  الركن طيار سالم خليفة سالم  العقيد  َكرَّم 
راشد  عبدالله  أول  املساعد  الداخلية،  وزارة  في  اجلو«  »جناح  إدارة 
سيفان، تقديراً جلهوده وتفانيه وإخالصه في خدمة العمل الشرطي، 

واإلسهام في تطويره.

في  الشرطية  العلوم  أكادميية  منحت 
»شهادة  حسنية  أديب  غازي  الشارقة 
»مؤمتر  في  ملشاركته  وتقدير«  شكر 
عقد في  الـــذي  الــفــكــري«  ــراف  ــح االن
ــى مزيد من  وإل مــبــروك،  األكــادميــيــة. 

املشاركات العلمية والعملية والتكرمي.

ت
با

�س
نا

م

محمد  أحــمــد  احتفل 
علي بعيد ميالده احلادي 
وعمر  ــروك،  ــب م عــشــر. 

مديد بإذن الله تعالى. 
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قبل عدة سنوات كنت برفقة مجموعة من األصدقاء في رحلة صيد بحرية، وهي من عاداتنا 
احملببة كوننا قاطنني بجوار البحر، وفي تلك الرحلة التقانا شاب كان يكبرنا سناً وقد أكمل دراسته 
اجلامعية خارج الدولة، وأخذ يتحدث معنا حول احملافظة على البيئة وعدم رمي املخلفات في مياه 

البحر، مشدداً على أن اإلمارات اليوم تنتهج مبدأ االستدامة في املسار البيئي.
حينها لم أكن في احلقيقة مدركاً معنى االستدامة، وأنني أسمع هذا املصطلح ألول مرة، والذي ظل 
يتردد صداه في ذهني من حني إلى آخر، إلى أن بدأت رحلة البحث والتقصي عن االستدامة وماهيتها. 
في ذلك الوقت كان املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعمل 
على إيجاد بيئة إماراتية مستدامة، من خالل الكثير من املبادرات البيئية املتعددة التي أطلقها ورعاها على 

املستوى احمللي واإلقليمي والدولي، فاستحق حينها لقب »رجل البيئة« بامتياز.
على  والشعوب  املجتمعات  على  التي طرأت  احلديثة  واملستجدات  العاملية  التطورات  اليوم وفي ظل 
اختالف مكوناتها، يكثر احلديث عن االستدامة، والفرد العادي يسمع كثيراً هذا املصطلح في حني أنه ال 

يعرف عن كنهه وماهيته شيئاً، لذلك سنبدأ بالتعريف به ثم احلديث عن التفاصيل األخرى.
فاالستدامة كمصطلح، وهو بيئي في األساس، ُيعنى بكيفية اإلبقاء على النظم احليوية متنوعة ومنتجة 
مع مرور الوقت. واالستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية احلياة التي نعيشها على املدى 
الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي، واالستخدام الواعي واملسؤول للموارد الطبيعية. وقد 
استخدم مفهوم االستدامة منذ ثمانينيات القرن العشـرين، وأول ما استخدم مبعنى االستدامة البشرية على 
كوكب األرض، وهذا مّهد إلى التعريف األكثر شيوعاً لالستدامة والتنمية املستدامة، حيث عرفته مفوضية األمم 
املتحدة للبيئة والتنمية في 20 مارس 1987 بقولها: »التنمية املستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت 

احلاضر، من دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها اخلاصة«.
وبطبيعة احلال فإن مفهوم االستدامة يقوم على ثالث ركائز رئيسة، هي: االقتصاد، املجتمع، البيئة. ولتحقيق 

االستدامة في أي مجتمع، ال بد من التوفيق بني هذه الركائز مجتمعة.
في دولة اإلمارات قطعنا في هذا املجال شوطاً كبيراً، بدءاً من مرحلة »التأسيس« إلى مرحلة »التمكني«، حيث 
كانت للدولة مبادرات خالقة وإجنازات كبيرة جعلت منها وطناً راعياً وداعماً لالستدامة. كما دأبت الدولة منذ 
نشأتها، على املضي ُقدماً في حتقيق التنمية الشاملة مبحوريها الرئيسني، وهما التنمية البشرية والتنمية املستدامة.

»يارج الله يا ْبالدي«.

اال�صتدامة
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