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التزامًا بتوجهات 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 

الداخلية، تتبنى وزارة الداخلية وتعمل وفق ثقافة التميز املوؤ�ص�صي، هذه الثقافة وهذا 

العمل يثمران على الدوام متيزًا للوزارة يف ما حتققه من اإجنازات اأمنية وخدمية تلبي 

حاجات وتطلعات اأفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني، وتنال ر�صاهم، وتوفر لهم ال�صعادة، 

ومتيزًا مماثاًل يف ما تفوز به من جوائز حملية وعربية ودولية.

وجديد هذه اجلوائز فوز وزارة الداخلية بـ »6« جوائز وو�صامني من »جائزة حممد 

بن را�صد لالأداء احلكومي املتميز« يف دورتها الرابعة لعام 2016، حيث �صلم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل« الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان وعددًا من ال�صباط ومنت�صبي الوزارة هذه 

اجلوائز واالأو�صمة.

فقد فازت وزارة الداخلية يف الفئة الرئي�صة لـ »جائزة حممد بن را�صد لالأداء احلكومي 

املتميز«، وهي فئة جائزة اجلهة االحتادية الرائدة -وزارات اأكرث من 500 موظف«، كما 

يف  املتميزة  االحتادية  اجلهة  وهــي:  اجلائزة،  وجمــاالت  فئات  يف  جوائز   )5( بـ  فــازت 

جماالت »االبتكار«، و»املمكنات«، و»تقدمي اخلدمات«، و»اأف�صل حتقيق لالأجندة الوطنية«، 

و»اأف�صل خدمة م�صرتكة«.

»اأف�صل مدير  كـ  الــوزراء  رئي�س جمل�س  بو�صام  »الداخلية«  منت�صبي  اثنان من  فاز  كما 

مركز خدمة«، ويف املجال »االإداري«.

الداخلية،  وزارة  يف  املوؤ�ص�صي  التميز  اجلديدة  واالأو�صمة  اجلوائز  هذه  عك�صت  وقد 

اأ�صبح خيارًا ا�صرتاتيجيًا لها بعدما جنحت يف بناء بيئة عمل ت�صجع  اأن التميز  واأكدت 

واالبتكار،  ــداع  االإب على  ومدنيني  ــراد  واأف �صباط  و�صف  �صباط  من  ال�صرطة  منت�صبي 

وتقدمي اقرتاحات بناءة، والقيام مب�صاريع متميزة، تعزز م�صرية العمل االأمني وال�صرطي 

واخلدمي للوزارة.

وبهذه املنا�صبة، نرفع اأ�صمى عبارات التهاين والتربيكات اإىل الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية راعي التميز املوؤ�ص�صي يف وزارة 

الداخلية، واإىل �صباط الوزارة واملنت�صبني الذين فازوا وت�صلموا هذه اجلوائز واالأو�صمة 

اجلديدة، وكلنا ثقة واأمل بالو�صول اإىل مزيد من النجاحات والتميز يف خدمة م�صرية 

االأمن واالأمان يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

متيز م�ؤ�س�سي
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الشيخ  السمو  االحتفال كل من صاحب  حضر 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد 
الله«،  »رعــاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، وسمو الشيخ 
النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو  عمار بن حميد 
الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال ولي عهد 
بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  وسمو  القيوين،  أم 
والفريق  اخليمة،  رأس  عهد  ولي  القاسمي  صقر 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموالشيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدولي، 
وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة 
ملجموعة  األعلى  الرئيس  دبي  في  املدني  الطيران 
طيران اإلمـارات، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن 
الوزراء  زايد آل نهيان، وعدد من أصحاب املعالي 

وكبار املسؤولني في الدولة.

طريق املستقبل 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أكد صاحب 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
مهدت  اإلمــارات  دولة  أن  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
أبناء  من  أجيال  بإعداد  املستقبل  إلــى  طريقها 
الوطن املتميزين والقيادات واملبتكرين ممن حققوا 
اإلمــارات  وأن  بها،  يحتفى  أن  جديرة  ــازات  إجن
بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
سباقها  في  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
إلى املركز األول، تؤمن بأن التميز رحلة ومسيرة 
دائمة التطور، تبني عليها باالستفادة من اخلبرات 
احللول  وابتكار  املستقبل  واستشراف  والتجارب 
للتحديات، داعياً إلى االستعداد لإلسهام بفاعلية في 

تشكيل معالم حياة أفضل لألجيال القادمة. 
وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس 

»الداخلية« تفوز بـ 6 جوائز وو�سامني يف »الأداء احلكومي املتميز«

حممد بن را�سد: الإمارات توؤمن باأن التميز م�سرية دائمة التطور

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« الفائزين بـ 
املتميز«،  »جائزة محمد بن راشد لألداء احلكومي 
لشحذ  مناسبة  التكرمي  هذا  في  نرى  »إننا  وقال: 
إلى  للوصول  والطاقات  اجلهود  وحشد  الهمم، 
التميز  نحو حتقيق  مسيرتنا  في  متقدمة  محطات 
والريادة في خدمة شعبنا، وتعزيز ريادة دولتنا في 

املجاالت واملستويات كافة«.

استالم الدروع
بـ  الرئيسة  الفئة  في  الداخلية  وزارة  فــازت 
املتميز«،  »جائزة محمد بن راشد لألداء احلكومي 
وهي فئة جائزة اجلهة االحتادية الرائدة -وزارات 
أكثر من 500 موظف، كما فازت بـ )5( جوائز في 
االحتادية  اجلهة  وهي:  اجلائزة،  ومجاالت  فئات 
و»املمكنات«،  »االبتكار«،  مجاالت  في  املتميزة 
لألجندة  حتقيق  و»أفضل  اخلــدمــات«،  و»تقدمي 

الوطنية«، و»أفضل خدمة مشتركة«.

فازت وزارة الداخلية بـ»6« جوائز وو�صامني من »جائزة حممد بن را�صد لالأداء احلكومي املتميز« يف دورتها الرابعة 

لعام 2016، و�صلم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل« الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وعددًا من �صباط 

ومنت�صبي وزارة الداخلية هذه اجلوائز واالأو�صمة، وذلك خالل احتفال اأقيم يف فندق »ق�صر االإمارات« باأبوظبي، 

برعاية وح�صور �صاحب ال�صمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، ونظمته وزارة �صوؤون 

جمل�س الوزراء.

متابعة: با�صل ثريا 
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الداخلية  وزارة  منتسبي  من  اثنان  فاز  كما 
العميد أحمد محمد احلمودي  بوسامني، حيث فاز 
مدير  »أفضل  كـ  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  بوسام 
في  إداري  أول  املساعد  ــازت  وف خدمة«،  مركز 
بوسام  املطروشي  عبدالله  حليمة  الفجيرة  شرطة 

رئيس مجلس الوزراء في املجال »اإلداري«.
الرائدة«  االحتادية  »اجلهة  الرئيسة  الفئة  وفي 
في  نتيجة  أفضل  حتقق  التي  للجهة  متنح  التي 
من  أكثر  احلكومي  التميز  منظومة  معايير  جميع 
500 موظف، فازت وزارة الداخلية، وسلم صاحب 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو 
حاكم دبي »رعاه الله« الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية درع اجلائزة.
فازت  الفرعية،  الفئات  جوائز  مستوى  وعلى 
مجال  في  جهة  أفضل  بجائزة  الداخلية  وزارة 
أفضل  حتقق  التي  للجهة  متنح  والتي  املمكنات، 
والــقــدرات  ــوارد  املـ »إدارة  مجاالت  في  نتيجة 
الفريق  سعادة  اجلائزة  درع  وتسلم  املؤسسية«، 

سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.
وفازت وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في 
حتقق  التي  للجهة  متنح  والتي  االبتكار،  مجال 
تسلم  حيث  االبتكار«،  »محور  في  نتيجة  أفضل 
سالم  ناصر  الدكتور  اللواء  سعادة  اجلائزة  درع 
نائب  سمو  ملكتب  العام  األمني  النعيمي  خلريباني 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
تقدمي  مجال  فــي  جهة  أفضل  جــائــزة  ــي  وف
أفضل  حتقق  التي  للجهة  متنح  والتي  اخلدمات، 
فازت  جنــوم«،  سبعة  »خدمات  معيار  في  نتيجة 
وزارة الداخلية، وتسلم درع اجلائزة العقيد ناصر 
في  املتعاملني«  »إسعاد  إدارة  مدير  الكعبي  خادم 

وزارة الداخلية.
الوطنية،  لألجندة  حتقيق  أفضل  جائزة  وفي 
في  نتيجة  أفضل  حتقق  التي  للجهة  متنح  والتي 
»معدل  مؤشر  عن  الوطنية«  »األجــنــدة  مؤشر 
الناجتة عن حوادث الطرق«، فازت وزارة  الوفيات 
الداخلية، وتسلم درع اجلائزة الفريق سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان.
هيئة  مع  بالشراكة  الداخلية  وزارة  فازت  كما 
التأمني بجائزة أفضل خدمة مشتركة، والتي متنح 
اخلدمات  في  نتيجة  أفضل  حققت  التي  للجهة 
»مركبتي«،  خدمة  عن  وذلك  املشتركة،  احلكومية 
أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  اجلائزة  درع  وتسلم 
الداخلية  لــوزارة  العام  املفتش  الريسي  ناصر 
هيئة  عام  مدير  الزعابي  عبيد  إبراهيم  وسعادة 

التأمني.

رعاية سامية 
بن  محمد  »جــائــزة  شرطية  قــيــادات  وصفت 
راشد لألداء احلكومي املتميز« بأنها أحد احملركات 
املؤسسي  للعمل  التميز  األساسية إلرساء مفاهيم 
في اجلهات احلكومية، مؤكدة أن التميز أصبح خياراً 
استراتيجياً جلميع الوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكومية في الدولة، حيث هيأت القيادة الرشيدة 

مناخاً يعزز اإلبداع، وينهض باملواهب من الكوادر 
واملؤسسات،  الــوزارات  هذه  مختلف  في  الوطنية 
ويتيح لها أن تقدم إسهامات وابتكارات متميزة في 

مجاالت العمل املختلفة.
الشعفار  عبدالله  الفريق سيف  أكد سعادة  فقد 
دورتها  في  اجلائزة  أن  الداخلية  وزارة  وكيل 
احلكومي،  القطاع  أداء  تطوير  في  ُتسهم  الرابعة 
ثقافة  ونشر  الدولة،  في  البشرية  املوارد  وتفعيل 
اإلبداع والوالء والتميز لدى جميع موظفي القطاع 

احلكومي. 
ووجه سعادته الشكر إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
إلطالقه  الله«  »رعــاه  دبي  حاكم  الــوزراء  مجلس 

ودعمه ورعايته لهذه اجلائزة.
الداخلية  وزارة  أن حتقيق  الى  سعادته  وأشار 
هذا الفوز جاء نتيجة للدعم واالهتمام املباشر الذي 
يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
لفرق  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الفاعل  اإلسهام  له  كان  سموه  أن  وإلــى  العمل، 
الــوزارة  ملنتسبي  املستمرة  توجيهاته  خالل  من 

بضرورة تطبيق وتفعيل األفكار املبتكرة. 
متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ووصــف 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي اجلائزة 
بعنوان الريادة والتميز، موجهاً شكره لراعي وداعم 
اجلائزة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«.
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الفريق  إلى  أرفع  أن  يسعدني  معاليه:  وأضاف 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
التهاني  أجمل  الداخلية  وزيــر  الـــوزراء  مجلس 
الراعي  فسموه  املستحق،  الفوز  بهذا  والتبريكات 

احلقيقي لإلبداع والتميز.
سالم  ناصر  الدكتور  الــلــواء  سعادة  ولفت 
نائب  سمو  ملكتب  العام  األمني  النعيمي  خلريباني 
أن فوز  إلى  الداخلية  الوزراء وزير  رئيس مجلس 
وزارة الداخلية بهذه اجلوائز واألوسمة هو نتيجة 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ورؤى  لتوجيهات 
الوزارة،  في  التميز  مسيرة  راعي  نهيان  آل  زايد 
والتي أدت لتحقيق قفزات مهمة في مسيرة التطوير 
االستراتيجي، وأصبح مشروعها األساس التحديث 

الدائم للخطط االستراتيجية.
القدوس  عبد  الدكتور  الــلــواء  سعادة  وثّمن 
عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي 
الشرطية  القيادات  دعم  والتميز  اجلودة  لشؤون 
سواء  الداخلية  وزارة  في  التميز  لفرق  املتواصل 
أم  واملمارسات  واملشاريع  اإلدارات  مستوى  على 
واضح  أثر  لذلك  كان  حيث  األفراد،  مستوى  على 
العمل  فرق  على  وانعكس  العمل،  بداية  منذ  وبالغ 

التي حرصت منذ البداية على التطوير املستمر.
إدارة  مدير  الكعبي  خادم  ناصر  العقيد  وجدد 
»إسعاد املتعاملني« في وزارة الداخلية احلرص على 
الوصول إلى أعلى معايير التميز والريادة بتطبيق 
املعايير العاملية للجودة والتميز، بحيث تتماشى مع 
رؤية ورسالة وزارة الداخلية، وضرورة العمل وفق 
املنهج االستراتيجي املتميز للوزارة، والسعي الدائم 

للتطوير، والتحسني املستمر في األداء.  
رئيس  نائب  سمو  الفريق  إلى  بالتهنئة  وتوجه 
شكره  عن  معرباً  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
للمتميزين، ومعتبراً  الالمحدود  لسموه على دعمه 

توجيهات سموه الدافع الرئيس للعمل والتميز.
الغفلي  عبدالله  علي  الدكتور  املقدم  وأوضــح 
مدير إدارة »التميز املؤسسي« في وزارة الداخلية 
جتسيداً  تأتي  الرابعة  دورتها  في  اجلائزة  أن 
القيادة  وتطلعات  اإلمــارات،  دولــة  الستراتيجية 
الرشيدة الرامية إلى حتفيز العاملني في القطاعات 
بجودة  والعمل  ــداع،  واإلب التميّز  على  احلكومية 

وفعالية. 
وأضاف أن حصول وزارة الداخلية على عدد من 
اجلوائز في مجاالت اجلائزة املتنوعة، جاء بفضل 
الدعم املتواصل والتوجيهات السديدة للفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وحرص سموه على 
التطوير  نحو  السعي  ومواصلة  النجاح،  استمرار 

والتحديث وحتقيق التميز.
وزارة  منتسبي  من  باألوسمة  الفائزان  وأكد 
التفوق  مسيرة  مواصلة  على  حرصهما  الداخلية 
عامل  تشكل  اجلائزة  أن  على  مشددين  والتميز، 

حتفيز على بذل املزيد من اجلهد لتقدمي األفضل.
كنا  »إذا  احلمودي:  محمد  أحمد  العميد  وقال 
نهنئ أنفسنا، ونخص بالتهنئة وزارة الداخلية على 
فوزها، والتي جاءت في مقدمة املكرمني واحلاصلني 
على العديد من اجلوائز ضمن فئات اجلائزة، فإننا 

نؤكد أن ذلك لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة جهد 
دؤوب، وسعي متصل إلى بلوغ أرفع مراتب التفوق 

والتميز«.
عبدالله  حليمة  إداري  أول  املساعد  وأوضحت 
املطروشي أن فوز وزارة الداخلية بأكثر من جائزة 
واألولوية  املتميز،  األداء  ثقافة  استمرارية  يعكس 
التي تعطيها الداخلية لتوفير أفضل اخلدمات، حيث 
أنها ليست املرة األولى التي تتميز فيها الوزارة في 

املجال اإلداري.
الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  أن  يذكر 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« أطلق 
املتميز«  احلكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  »جائزة 
خالل عام 2009 ضمن »برنامج الشيخ خليفة للتميز 

بجعل  سموه  رؤية  من  انطالقاً  وذلك  احلكومي«، 
حكومة اإلمارات من أفضل احلكومات في العالم. 

ــألداء  ــزة محمد بــن راشـــد ل وشــهــدت »جــائ
 ،2016 لعام  الرابعة  دورتها  في  املتميز«  احلكومي 
تقدم 38 جهة حكومية للتنافس على اجلائزة التي 
يصل عدد جوائزها إلى 22، منها: 10 جوائز للجهات 
االحتادية، و12 وساماً من رئيس مجلس الوزراء. 

وتوزعت املشاركات خالل هذه الدورة على 14 
حكومية.  جهة  و24  الداخلية،  وزارة  بينها  وزارة 
أوسمة  على  للحصول  املشاركات  عدد  ووصــل 
رئيس مجلس الوزراء إلى 386 مشاركة منها 172 
من  مشاركة  و214  الذكور،  املوظفني  من  مشاركة 

املوظفات اإلناث. 
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د�صن معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�صرطة اأبوظبي تطبيق »خدمات �صرطة اأبوظبي« على الهواتف 

الذكية من خالل متجري »Play Store« و »App Store« واملوقع االإلكرتوين الر�صمي للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 

على �صبكة »االإنرتنت«، والتي تت�صمن 35 خدمة للمتعاملني، و3 خدمات ملنت�صبي ال�صرطة، و7 خدمات مبتكرة.

»جمتمع ال�صرطة« ُي�صلط ال�صوء على هذه اخلدمات الذكية اجلديدة، وما متثله من قيمة م�صافة ملا تقدمه القيادة 

العامة ل�صرطة اأبوظبي من خدمات متطورة ومتميزة بهدف الو�صول اإىل ر�صا و�صعادة اجلمهور واملنت�صبني.

حتقيق: با�صل ثريا 

احتفاالً  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أقامت 
الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  خالله  دشن 
القائد العام لشرطة أبوظبي تطبيق »خدمات شرطة 
متجري  خالل  من  الذكية  الهواتف  على  أبوظبي« 

واملوقع   »App Store« و   »Play Store«
العامة  للقيادة  الرسمي  اإللكتروني 
لشرطة أبوظبي على شبكة »اإلنترنت«، 
اإللكتروني  املوقع  معاليه  أطلق  كما 
الرسمي لشرطة أبوظبي بحلته اجلديدة.
اللواء  معالي  وقع  االحتفال،  وخالل 
الرميثي على »ميثاق خدمة املتعاملني«، 
العامة  القيادة  الــتــزام  ميثل  والــذي 
لشرطة أبوظبي بتقدمي خدمات متميزة 
يحقق  ومبا  بها  واالرتقاء  للمتعاملني 
شرطة  أعدت  حيث  والسعادة،  الرضا 
أبوظبي خطة للتعريف بامليثاق والعمل 

به. 

مواكبة 
أن  الرميثي  اللواء  معالي  ورأى 
إطالق تطبيق خدمات شرطة أبوظبي 
شرطة  وموقع  الذكية  األجهزة  على 
»اإلنــتــرنــت«  شبكة  على  أبوظبي 
ترجمة  يأتي  اجلديد  تصميمه  في 
الهتمامات القيادة الرشيدة في توفير 
أحدث  الستخدام  كافة  اإلمكانيات 
أجل  من  احلديثة  االتصال  تقنيات 
اجلمهور،  مع  تفاعلية  حالة  إيجاد 
األمنية  الرسائل  إيصال  وضمان 
والشرطية والتوعوية بأقصر وقت 
ممكن لتكون في متناول اجلمهور.

القيادة  أن  إلى  معاليه  وأشــار 
تسعى  أبوظبي  لشرطة  العامة 
استمرار  بضمان  رؤيتها  لتفعيل 
إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم باألمن 
والسالمة من خالل تقدمي خدمات 
للمواطنني  اجلودة  عالية  شرطية 

واملقيمني في اإلمارة وزوارها، 

حرص 
مدير  الشريفي  مكتوم  اللواء  سعادة  وأوضح 
العامة  القيادة  إطــالق  أن  أبوظبي  شرطة  عــام 
الشبكة  على  اإللكتروني  موقعها  أبوظبي  لشرطة 

للتحول  يأتي ترجمة  العنكبوتية في شكله اجلديد 
إلى احلكومة الذكية، وتبسيط اإلجراءات من خالل 
للمتعاملني،  ذكية  بطريقة  اخلدمات  أرقى  توفير 
وتوفير اخلدمات للمستخدمني من طالبي اخلدمات 
إجراءات  من خالل  املختلفة  والشرطية  املرورية 

متوفرة على الهواتف الذكية و»الإنرتنت«

�سرطة اأبوظبي تطلق 45 خدمة مبتكرة للجمهور واملنت�سبني
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وافية  تغطيات  وتوفير  وسهلة،  وبسيطة  واضحة 
شرطة  تنظمها  التي  والفعاليات  النشاطات  عن 
التوعوية  والرسائل  املتنوعة  واألخبار  أبوظبي 
للجمهور من أجل االرتقاء مبستوى الوعي األمني 
ترعاها  التي  األحداث  للجمهور، وتغطية  واملروري 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء 
االستراتيجيني، ونشر أية رسائل هادفة موجهة من 

الشرطة للجمهور. 

تنوع 
خالل  من  أبوظبي«  شرطة  »خدمات  أن  يذكر 
خدمات  توفر  حيث  متنوعة،  خدمات  هي  التطبيق 
سهلة وبسيطة للمستخدمني حول ترخيص اآلليات 
وخدمات  وشرطية،  مرورية  وأخرى  والسائقني، 
املركبات  ملكيات  وجتديد  املرورية،  املخالفات  دفع 
ورخص القيادة، وفتح ملفات التقدم للحصول على 
مركبة  ملكية  فاقد  بدل  وإصــدار  القيادة،  رخص 
ورخصة قيادة وبدل رخصة تالفة، وتأجيل فحص 
رخصة القيادة وتقدمي موعد فحص رخص القيادة، 
مركبة،  لوحة  ملكية  تالف  أو  فاقد  بدل  وإصــدار 
وإصدار شهادة براءة ذمة من املخالفات املرورية، 
بطاقة  ــدار  وإص وسلوك،  سيرة  حسن  وشهادة 
مدرب قيادة، وجتديد تصريح تدريب قيادة املركبات 
وبدل تالف أو فاقد لتصريح التدريب، وعرض ملكية 
املركبة ورخصة القيادة، وعرض اإليصاالت املالية، 
وطلب  القيادة،  رخص  على  جديدة  فئات  وإضافة 
واإلصالحية،  العقابية  املؤسسات  في  نزيل  زيارة 
املركبة،  لوحة  املركبة، وجتديد حجز  لوحة  وحجز 
املرورية  النقاط  عن  واالستعالم  املساعدة  وطلب 

واملركبات املسجلة، وإصدار موعد فحص مركبة.
اخلدمات  من  العديد  على  التطبيق  يشمل  كما 
املبتكرة، وهي: خدمة اإلبالغ عن االزدحام املروري، 
وخدمة دفع رسوم مواقف، وخدمة حتديد السرعة، 
والتسجيل في مبادرة »كلنا شرطة«، واإلبالغ عن 

فقدان املفاتيح. 

إشادات
»مجتمع الشرطة« التقى بعدد من أفراد اجلمهور، 
أطلقتها  التي  الذكية  بالتطبيقات  أشــادوا  والذين 

تسهيل  حيث  من  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
البالد  قيادة  وبجهود  للجمهور،  املقدمة  اخلدمات 
ووزارة  الرشيدة  اإلماراتية  واحلكومة  احلكيمة 
وحتقيق  الذكية،  احلكومة  نحو  للتحول  الداخلية 

الرضا والسعادة للمواطنني واملقيمني.
رئيس  الوحشي  عبدالله سالم  الدكتور  أكد  فقد 
املجلس التنفيذي لـ »مجلس اإلمارات لتنمية عالقات 
بلد  هي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  العمل« 
السعادة، ونحن سعداء جداً بفضل مبادرات قيادتنا 
الرشيدة التي تسخر كل عملها وجهودها ملصلحة 
إسعاد كل من يعيش على هذه األرض الكرمية من 

مواطنني ومقيمني.
»خدمات  تطبيق  أن  الوحشي  الدكتور  وأضاف 
شرطة أبوظبي« املتوفر باللغتني العربية واإلجنليزية 
 »Play Store« على الهواتف الذكية من خالل متجري
و »App Store« واملوقع اإللكتروني الرسمي للقيادة 
»اإلنترنت«،  شبكة  على  أبوظبي  لشرطة  العامة 
يعكس جهود احلكومة اإلماراتية الرشيدة ووزارة 
واستخدام  الذكية،  احلكومة  نحو  للتحول  الداخلية 
املقدمة  اخلــدمــات  جتعل  التي  التقنيات  ــدث  أح

للجمهور أكثر بساطة وسهولة. 
العام  واملدير  املؤسس  الهاشمي  مصطفى  أما 
أن  فــأوضــح  الــذكــيــة«،  املــالحــة  »أنظمة  لشركة 
التطبيقات الذكية اجلديدة التي أطلقتها القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي هي مفيدة وسهلة االستخدام وتلبي 
فعلية  بتوفير حلول  املتعاملني، ومتيزت  احتياجات 
ضرورة  مثل  املتعاملون  يواجهها  التي  للتحديات 
والوقت  الشرطة،  مكاتب  في  الشخصي  التواجد 

واآلن  اخلدمة.  على  للحصول  املبذولني  واجلهد 
الهاتف  من خالل  إلكترونياً  هذه اخلدمات متوفرة 
الذكي و»اإلنترنت«، واملتعامل يحصل على اخلدمة 
إلكترونياً بأسهل وأسرع طريقة ممكنة، فعلى سبيل 
املثال قمت بتجديد جواز سفر أحد أبنائي من خالل 
»اإلنترنت«، واستلمت اجلواز املجدد في منزلي من 

خالل شركة للتوصيل.
وأشاد الهاشمي بجهود وزارة الداخلية للتحول 
نحو احلكومة الذكية، وهي جهود واضحة وملموسة 
تنفيذها وفقاً  وفي حتسن ومتيز مستمرين، ويتم 
الكرمية  احلياة  لتوفير  احلكيمة  قيادتنا  لرؤية 
اجلهود  وهذه  الدولة،  ومقيمي  ملوطني  والسعيدة 
نحو  الرشيدة  اإلمارات  توجه حكومة  مع  متكاملة 
بناء املجتمع املعرفي الذي يشكل األساس لالقتصاد 
تنوع مصادر  على  يعتمد  والذي  املنشود،  املعرفي 
الدخل القومي، والتركيز على املؤسسات والشركات 
واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  الوطنية  الناشئة 
كمحرك اقتصادي وطني وحتفيز الكوادر الوطنية 

على اإلبداع واالبتكار.
اإلمارات  حكومة  دعم  أن  إلى  الهاشمي  وأشار 
وريادة  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  الرشيدة 
األعمال أثمر جناحاً للعديد من املشاريع اإلماراتية، 
قيادتنا  وإلهام  في رؤية  متمثالً  الدعم  هذا  ويظهر 
اجلهات  جميع  وتعاون  واستراتيجيتها  احلكيمة 
احلكومية احمللية واالحتادية من الوزارات والدوائر 
واجلهات  املشاريع  دعم  وصناديق  ومؤسسات 
بناء  هدف  وحتقيق  االبتكار  لتشجيع  األكادميية 

املجتمع واالقتصاد املبني على املعرفة.

مصطفى الهاشمي د. عبدالله الوحشي

اللواء مكتوم الشريفياللواء محمد خلفان الرميثي

الرميثي: 

خدمات �صرطية عالية 

اجلودة للمواطنني 

واملقيمني والزوار

ال�صريفي:

ترجمة للتحول اإىل 

احلكومة الذكية 
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والتح�صني  للتطوير  كمخرج  واأولوياتها  ا�صرتاتيجياتها  �صمن  التميز  نهج  عجمان  ل�صرطة  العامة  القيادة  ر�صمت 

مع  اال�صرتاتيجية  عملها  منظومة  تطبيق  خالل  من  التميز  م�صمار  يف  الريادية  اإجنازاتها  حققت  وقد  امل�صتمرين، 

على  حر�صت  كما  واخلدمية،  واملرورية  االأمنية  املجاالت  يف  املوؤ�ص�صية  قدراتها  يف  والفعالية  الكفاءة  على  الرتكيز 

تقدمي اأف�صل اخلدمات للمتعاملني باحرتافية، والتي حتقق لهم ال�صعادة بطرق ابتكارية وذكية لتلغي حدود الزمان 

واملكان يف تقدمي خدماتها. 

»جمتمع ال�صرطة« التقى �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي القائد العام ل�صرطة عجمان، والذي اأكد 

اأن متيز �صرطة عجمان وح�صولها على مراكز متقدمة يعترب اإجنازًا عظيمًا وفخرًا لوزارة الداخلية، م�صريًا اإىل ال�صعي 

لتقدمي خدمات �صرطية ذكية يف عجمان متا�صيًا مع نهج احلكومة.

لقاء: لرا الظرا�صي 

التميز مبراكز متقدمة اإجناز وفخر لوزارة الداخلية 

النعيمي: خدمات ذكية ل�سرطة عجمان متا�سياً مع نهج احلكومة 

عبدالله  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  أكد 
متيز  أن  عجمان  لشرطة  العام  القائد  النعيمي 
شرطة عجمان وحصولها على مراكز متقدمة يعتبر 
إجنازاً عظيماً وفخراً لوزارة الداخلية، ويضاف إلى 
منجزاتها، ويعزز سمعتها وريادتها دولياً، ويعتبر 
العطاء  مسيرة  مواصلة  على  العزم  لزيادة  حافزاً 

والتميز املؤسسي. 
وأضاف، أتقدم بالشكر اجلزيل لسيِّدي صاحب 
السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس 
الشيخ  سمو  وإلى  عجمان،  حاكم  لالحتاد  األعلى 
رئيس  عجمان  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار 
املجلس التنفيذي إلمارة عجمان، وإلى الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الداخلية، لدعمهم وثقتهم ولالهتمام  الوزراء وزير 
مبستوى  االرتقاء  عــززت  التي  والرعاية  الكبير 
جميع  أشكر  كما  عجمان،  لشرطة  العامة  القيادة 
الفعال في حتقيق  موظفي شرطة عجمان لدورهم 

هذه اإلجنازات املتميزة.

دعم 
القيادة  أن  إلى  النعيمي  اللواء  سعادة  وأشــار 
االلتزام  أهمية  على  ركزت  عجمان  لشرطة  العامة 
بالتعاون والعمل املشترك مع جميع األطراف املعنية 
وسلطت  اخلــاص،  القطاع  من  أو  منها  احلكومية 
الضوء على املشاريع واملبادرات التي تعزز مفهوم 
املسؤولية املجتمعية وخدمة املجتمع، واهتمت برأس 

املال البشري واملعرفي في سبيل تسخير القدرات 
الداعمة كافة لنجاح التميز كنهج قيادي وحكومي.

وأضاف، أنه انطالقاً من أهمية التكنولوجيا في 
العالم اليوم وما تلعبه من دور كبير في استشراف 
تزداد  األفــراد،  حياة  وتسهيل  املستقبل  وصناعة 
احلاجة إلى االبتكار في الوسائل واألنظمة واألدوات 
التقنية لالرتقاء بجودة احلياة إلى مستويات جديدة، 
لتحويل  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  سعت  لذا 
العديد من خدماتها إلى خدمات ذكية ضمن التطبيق 
نهج  مع  متاشياً  وذلــك  عجمان،  لشرطة  الذكي 

احلكومة الذكية.
في  كبير  دور  القيادي  للدعم  كان  أنه  وذكــر 
حتقيق التحول نحو التميز، وقد بدأت رحلة التميز 
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اللواء سلطان النعيمي

 ،2008 عام  للتميز«  عجمان  »برنامج  انطالقة  مع 
طموحات  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  فرسمت 
من  اإلجنازات  من  مزيد  في حتقيق  األفق  واسعة 
خالل تطوير أدائها املؤسسي لتصل إجنازاتها إلى 
ومحلية خالل  إقليمية  عاملية  ومواصفة  جائزة   48
فترة وجيزة بني عامي 2009 و2016، منها 25 جائزة 

محلية.

جوائز 
وعدَّد سعادة اللواء النعيمي اجلوائز، فأوضح أنه 
في جائزة عجمان لألداء احلكومي املتميز، حصلت 
العمليات«  »معيار  جائزتي  على  عجمان  شرطة 
اإلمارة في  املجتمع« على مستوى  نتائج  و»معيار 
أول دورة للجائزة، كما حصلت على جائزة »أفضل 
مجال  في  اإلحصائي  للعمل  داعمة  دائرة حكومية 
إلمــارة  التنفيذي  املجلس  من  البشرية«  ــوارد  امل
عجمان عام 2012، وفازت بجائزة »إدارة املشاريع 
واملبادرات احلكومية« في »برنامج عجمان للتميز« 
)فئة أفضل مبادرة إلكترونية متميزة، مبادرة تطوير 
وبجائزة   ،)2013 عام  اإللكترونية  التحتية  البنية 
من  االبتكار  أسبوع  في  ابتكاري«  فريق  »أفضل 

حكومة عجمان عام 2016.
أما في جائزة »سمو وزير الداخلية للتميز«، فقد 
حققت شرطة عجمان الفوز باملركز األول كأفضل 
على  البشرية  املوارد  رضا  وجائزة  متميزة،  إدارة 
دورات  ثــالث  خــالل  الداخلية  وزارة  مستوى 
متتالية منذ عام 2011 وحتى عام 2015، باإلضافة 
إلى جائزة»األم املثالية« وجائزة »أفضل إدارة في 
فكرة  »أفضل  وجائزة  االستراتيجي«  التخطيط 
إبداعية جماعية« وجائزة »املوظف املثالي« )ضباط( 

في املجال اإلداري في الدورة الثالثة عام 2015.
لألداء  راشد  بن  »محمد  جائزة  إلى  وبالنسبة 
باملركز  عجمان  شرطة  فازت  املتميز«،  احلكومي 

إدارة حكومية احتادية متميزة عام  األول كأفضل 
لألداء  اإلمــارات  جائزة  في  األول  وباملركز   ،2014
متميزة  حكومية  منطقة  كأفضل  املتميز  احلكومي 
في الدورة الثانية عام 2012، والدرع الذهبي لإلبداع 
فئة  عن  االستراتيجي  الذهبي  والدرع  التصميمي، 
جائزة  من  والعسكرية  األمنية  املؤسسات  مواقع 

درع احلكومة اإللكترونية عام 2013.
حققت شرطة  العربي،  اإلقليمي  املستوى  وعلى 
أفضل موقع عربي  منها: جائزة  6 جوائز  عجمان 
الدول  جامعة  من  واستراتيجي  أمني  إلكتروني 
الذهبي  التميز  درع  وجائزة   .2013 عام  العربية 
العربية  الدول  املجتمعية من جامعة  املسؤولية  في 
)منظمة املسؤولية االجتماعية( عامي 2013 و2014، 
الذهبي  االستحقاق  بوسام  األرجواني  والوشاح 
البراءة في مجال اجلودة والتميز على  مع شهادة 
مستوى الوطن العربي عام 2013، وفزت شخصياً 
بالوشاح األرجواني بوسام االستحقاق الذهبي مع 

شهادة البراءة في مجال اإلجنازات املتميزة.
العاملية، فحققت شرطة عجمان  أما في اجلوائز 

العاملية«  »استيفي  من  ومنها:  عاملية،  جوائز   10
اجلائزة   2013 عام  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
1200 جهة،  العمالء مبشاركة  البرونزية في خدمة 
اإللكترونية  اخلدمات  فئة  عاملية  جوائز  وثــالث 
البشرية  املوارد  إدارة  وفئة  املتميزة  واالتصاالت 
املتميزة وفئة فريق املوارد البشرية املتميز مبنافسة 
بثالث  عجمان  شرطة  ــازت  ف كما  جهة.   3000
هي   EFQM للجودة  األوروبية  املنظمة  من  جوائز 
املوقع  تطوير  مشاريع  عن  للمشاريع   C2E جائزة 
DATA CENT�  اإللكتروني وتطوير الشبكة الداخلية

باإلضافة  املسروقة،  الهواتف  نظام  ومشروع   ER
إلى جائزة التميز R4E، ثم استمرت مسيرة التميز 
على املستوى العاملي لتفوز شرطة عجمان باملركز 
األول في اجلائزة العاملية للتميز GEPA من منظمة 
 ،2016 عام   APQO للجودة  الهادي  واحمليط  آسيا 
جائزة  في  العالم  مستوى  على  الوصيف  ومبركز 
التميز في إدارة املوارد البشرية من اململكة املتحدة 

عام 2016.

مواصفات 
ذكر  العاملية،  واملواصفات  اجلودة  مجال  وفي 
لشرطة  العامة  القيادة  أن  النعيمي  اللواء  سعادة 
النظام  في  عاملية  مواصفات   7 حققت  عجمان 
 ISO 9001 ISO 14001- HOSAS( املتكامل اإلداري
18001، واملواصفة اإلرشادية في شكاوى املتعاملني 
 ،ISO 31001 املخاطر  إدارة  ISO، ومواصفة   10002
ومواصفة جودة التدريب ISO 10015، لتصبح أول 
قيادة شرطية حتصل على هذا العدد من املواصفات 
 Merit العاملية، وبذلك ُمنحت شرطة عجمان شهادة
القياسية  املواصفات  جميع  تشمل  التي   Award
عام  وفي  عليها،  حصلت  التي  الست  واإلرشادية 
إدارة  مواصفة  على  عجمان  شرطة  2016 حصلت 

.CEN-TS16555 :2013 االبتكار
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وفد من »الداخلية« يقدم واجب العزاء يف �سهداء الوطن والإن�سانية

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  قدم 
وكيل وزارة الداخلية يرافقه عدد من كبار ضباط 
شهداء  أسر  إلى  العزاء  واجب  الداخلية  وزارة 
الوطن واإلنسانية: عبدالله محمد عيسى الكعبي، 
سلطان  احلميد  وعبد  البستكي،  علي  ومحمد 
عبدالله احلمادي، وأحمد عبد الرحمن الطنيجي، 
وأحمد راشد املزروعي، والذين ارتقوا إلى العال 

الذين  اإلنسانية  شهداء  إخوانهم  من  عدد  مع 
الغادر  اإلرهابي  التفجير  جراء  نحبهم  قضوا 
الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سعادة الفريق الشعفار والوفد املرافق 
مجالس  إلى  بها  قاموا  التي  الزيارات  خالل  له 
العزاء في كل من: منطقة هيلي خليف في مدينة 
أبوظبي،  في  وشخبوط  خليفة  ومدينتي  العني، 

ومنطقة  اخليمة،  رأس  في  الرمس  ومنطقة 
عزائهم  صادق  عن  الشارقة،  في  احللو  وادي 
اعتزازهم  الشهداء، مؤكدين  ومواساتهم ألهالي 
الوطن،  رفعة  أجــل  من  الكبيرة  بتضحياتهم 
الشهداء  يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  وسائلني 
بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن 

يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ال�سريفي: ال�سهداء فخر وعز للإمارات

عام  مدير  الشريفي  مكتوم  اللواء  سعادة  تقدم 
الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إلى  أبوظبي  شرطة 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
أبناء  من  عدد  لتعرض  واملواساة  التعازي  بأصدق 
واإلغاثي  اإلنساني  املجال  في  العاملني  اإلمــارات 

العتداء إرهابي غادر في أفغانستان.
وأكد سعـــادة اللواء الشريفي أن دولة اإلمـــارات 
العربـيــــة املتحــدة تشعــــــر باملزيـــد من الفخـــر 
واجبهم  أدائهم  خالل  األبــرار  بأبنائها  واالعتزاز 
الشقيق،  األفغاني  للشــعب  واإلغاثي  اإلنساني 

داعياً للشهداء بالرحمة واملغفرة، وألهلـــهم بالصبر 
والسلوان، وللمصابني التماثل للشفــــاء العاجل، وأن 
يحفظ دولة اإلمـــــارات وقيادتها وشعبهــا من كل 

مكروه.
السواعد  هم  اإلمــارات  أبناء  أن  سعادته  ورأى   
واالزدهار،  والتطوير  البناء  في مسيرة  تسهم  التي 
وأن تفانيهم في العطاء خير دليل على احلس العالي 
وأن  والوطن،  الرشيدة  للقيادة  والوالء  باملسؤولية 
مسيرة شهداء اإلمارات في ميادين الكرامة ستبقى 
أجل  من  والتفاني  للوطن،  الوالء  عناوين  أهم  أحد 
أبنائه  بــإرادة  شامخاً  عزيزاً  ليبقى  الوطن  حماية 

وتفانيهم في البذل والعطاء.
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الرميثي يوقع مذكرة تفاهم بني ال�سرطة و»ال�سحة«

وهيئة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  وقعَّت 
الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 
بني الطرفني في مجال االرتقاء باخلدمات املقدمة، 
وحتسني العمليات املشتركة في سرعة االستجابة 
للحاالت الطارئة، واعتماد برتوكول طبي خلدمات 
إمارة  وبيئة  طبيعة  مع  يتناسب  مبا  اإلسعاف 

أبوظبي.
محمد  اللواء  معالي  التفاهم  مذكرة  وقَّع  وقد 
أبوظبي،  لشرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان 
ومعالي الدكتور مغير خميس اخلييلي رئيس هيئة 

الصحة في أبوظبي.
وأوضح معالي اللواء الرميثي أن مذكرة التفاهم 
تصب في حتقيق تطلعات وتوجهات حكومة إمارة 
احلكومية،  املؤسسات  أدوار  تكامل  في  أبوظبي 
املشترك  العمل  أسس  وإرساء  اجلهود،  وتنسيق 
التوعوية  واألنشطة  واملبادرات  اخلطط  إعداد  في 
والتثقيفية، مبا يخدم جميع شرائح املجتمع، ويرفع 
الصحة  وحتسني  العالجية،  اخلدمات  مستوى 
على  املستدامة  التنمية  خطط  يدعم  مبا  العامة 

املستويات كافة في إمارة أبوظبي.
وأضاف، أن مذكرة التفاهم تفتح مجاالً واسعاً 
اإللكتروني  الربط  خالل  من  املعلومات  لتبادل 

العمليات،  وحتسني  املقدمة،  باخلدمات  لالرتقاء 
وسرعة االستجابة في حاالت الطوارئ واألزمات 
والكوارث، وتبادل اخلبرات والتجارب، والتدريب 

املشترك، وإعداد البحوث والدراسات العلمية.
أبوظبي،  في  الصحة  هيئة  أن  معاليه  ورأى   
في  بها  تتمتع  التي  والتجارب  للخبرات  ووفقاً 
املجال الصحي في إمارة أبوظبي، ستشكل إضافة 
أبوظبي في مجال  العامة لشرطة  للقيادة  حقيقية 

مبستويات  واالرتقاء  العملية،  املمارسات  تعزيز 
األداء العملي في جميع اجلوانب الشرطية واألمنية 

واخلدمية لشرائح املجتمع كافة.
توقيع  أهمية  اخلييلي  الدكتور  معالي  وأكــد 
مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
سالمة  على  احلفاظ  بها  املناط  اجلهة  باعتبارها 
وطمأنينة املجتمع، والركيزة األساسية في منظومة 

التنمية املستدامة في إمارة أبوظبي.

إصدار إذن دخول للعمل )القطاع العام(:
من  ومختوم  مّوقع  إلكتروني  طلب   -
ملونة  للمكفول  شخصية  صورة   + الكفيل 
خلفية بيضاء + صورة جواز سفر املكفول 
فتح   + أشهر   )6( عن  صالحياتها  تقل  ال 

ملف.
- بطاقة املنشأة.

- بطاقة املندوب + كتاب التعيني.

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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الدفاع املدين يطلق حملة »ثقافة اإخلء املبنى« 

وزارة  في  املدني  للدفاع  العامة  القيادة  أطلقت 
حملة  اإلقليمية،  إداراتها  مع  بالتنسيق  الداخلية، 
األرواح  سالمة  لضمان  املبنى«  إخــالء  »ثقافة 
مختلف  في  واجلاهزية  الكفاءة  ورفع  واملمتلكات، 
املواقع، وقياس سرعة االستجابة، ومدى استعداد 
للتعامل  اإلخـــالء  عمليات  في  املشاركــة  اجلهات 
باتبــاع  االلتزام  ومــدى  الطوارئ،  حــاالت  أثناء 
بعمليات  اخلاصة  والسالمة  الوقايـــة  إجــراءات 

اإلخالء.
املرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  سعادة  وأوضح 
أن  الداخلية  وزارة  في  املدني  للدفاع  العام  القائد 
إطالق احلملة يأتي ضمن خطة التوعية التي أطلقتها 
نظام  تطبيق  إطار  2017، وفي  لعام  العامة  القيادة 
املنبثقة  املهنية  والسالمة  والصحة  البيئة  إدارة 
من  للتأكد  وذلك  الداخلية،  وزارة  استراتيجية  عن 
الشراكة  وتعزيز  احلــوادث،  مع  التعامل  جاهزية 
وتأهيل  ومؤسساته،  املجتمع  فئات  مع  الناجحة 

وقدرته  كفاءته  ورفع  وتدريبه  البشري  العنصر 
على مواجهة الطوارئ، ونشر وتعزيز ثقافة الوقاية 

والسالمة بني أفراد املجتمع.
وأضاف، أن القيادة العامة للدفاع املدني بالتنسيق 
مع إداراتها اإلقليمية أعدت برنامجاً متكامالً خلطط 
بالتعاون مع عدد من   2017 لعام  الوهمي  اإلخالء 
املنفذة  واخلاصة  احلكومية  واجلهات  املؤسسات 
العاملية،  املمارسات  ألحدث  وفقاً  اإلخالء  لعمليات 
والتجارية  احلكومية  القطاعات  جميع  لتشمل 
السياحي،  والقطاع  والصحة  والتعليم  والصناعية 
كل  اختصاص  مناطق  في  األخطار  بحسب  وذلك 

مركز من مراكز الدفاع املدني على امتداد الدولة.
الوهمي  اإلخالء  عمليات  أن  سعادته  وأوضح 
حال  في  املتبعة  القواعد  جميع  تنفيذ  على  تركز 
نشوب حريق، بدايًة من اإلبالغ الفوري عن احلادث 
وإخالء املبنى، والتوجه لنقطة التجمع، وحصر العدد 
للتأكد من عدم وجود أي مفقودين داخله، ووصول 

املبنى،  إلى  الطوارئ  املدني وفرق  الدفاع  سيارات 
األشخاص،  سالمة  من  للتأكد  بالكامل  ومتشيطه 
والقيام باملساعدة واإلنقاذ في حالة وجود إصابات، 

والبدء في عملية اإلطفاء.

تعاون بني »الداخلية« و»رعاية ال�سباب« 

قانون  نشر  للجنة  مشترك  اجتماع  ناقش 
وزارة  في  الرياضية  والفعاليات  املنشآت  أمن 
الشباب  لرعاية  العامة  والهيئة  الداخلية 
والرياضة آليات تنفيذ القانون االحتادي رقم 8 
لعام 2014 والئحته التنفيذية بشأن أمن املنشآت 
مستوى  على  تعقد  التي  الرياضية  والفعاليات 

الدولة.
الفارسي  فــارس  العميد  االجتماع  تــرأس 
مدير عام العمليات املركزية في وزارة الداخلية 

ورئيس جلنة أمن املنشآت والفعاليات الرياضية، 
الدوسري  راشــد  فهد  احملسن  عبد  وحضره 
في  الرياضة  لشؤون  املساعد  العام  األمــني 
وعدد  والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
من أعضاء اللجنة، وتناول االجتماع العمل على 
دليل  وإعداد  التنفيذية،  والئحته  القانون  نشر 
الرياضي،  اجلمهور  وتوعية  له،  استرشادي 
الالزمة،والتنسيق بني اجلهات  ووضع اخلطط 
الفعالية،  لنوع  وفقاً  التنظيم  في  املشاركة 

اجلمهور  وانضباط  سلوك  قواعد  ومناقشة 
والسالمة  األمن  اشتراطات  وتوفير  الرياضي، 
وفق املعايير الدولية، وتوفير األجهزة واملعدات 
وتأهيل  الرياضية،  املنشآت  ألمــن  الــالزمــة 
وتدريب املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ وإدارة 
الفعاليات الرياضية، والتزام املنشآت الرياضية 
األمن  شركات  مع  بالتعاقد  املنظمة  واجلهات 
عناصر  من  املطلوب  العدد  وحتديد  اخلاصة، 

األمن اخلاصة لكل فعالية أو حدث رياضي.
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فعاليات �سرطية يف وزارة الداخلية

بلغة  مرئية  قناة  الداخلية  وزارة  استحدثت   <
اإلشارة لفئة الصم والبكم عبر موقعها اإللكتروني 
»الداخلية. إمارات« للتواصل والتفاعل مع هذه الفئة، 
اإللكترونية  للخدمات  االستشاري  الدعم  وتقدمي 
اإللكتروني  ــوزارة  ال موقع  عبر  املقدمة  والذكية 
وتطبيقها الذكي، وذلك في إطار حرص الوزارة على 

االهتمام والرعاية لهذه الفئة.
بني  فيديو  مكاملة  اإللكتروني  املوقع  ويوفر 
يقوم  ــارة،  اإلش بلغة  املختص  واملوظف  املتعامل 
خاللها املوظف باإلجابة على جميع االستفسارات، 
ومتابعة طلبات املتعاملني بلغة اإلشارة، حلني التأكد 

من حصول املتعامل على اخلدمة املطلوبة.
احلارثي  أحمد  حسني  املهندس  العميد  وأشــار 
في  واالتصاالت  اإللكترونية  اخلدمات  عام  مدير 
وزارة الداخلية إلى أن خدمة احملادثة بلغة اإلشارة 
مشيداً  الفئة،  هذه  ملتطلبات  دراسة  نتيجة  جاءت 

بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بذوي اإلعاقة.

> شاركت دولة اإلمارات العربية املتحدة »ممثل 
الشرطة  منظمة  في  ــط«،  األوسـ الشرق  منطقة 
الدولية »اإلنتربول« في اجتماع مجموعة  اجلنائية 
الوراثية،  البصمة  خبراء اإلنتربول ملراقبة فحوص 
والذي ُعقد في املقر الرئيس للمنظمة مبدينة ليون 
الفرنسية، وذلك ملناقشة املستجدات العلمية والتقنية 
واألمنية في البصمة الوراثية، واالطالع على جتارب 
الدول األعضاء مبا يسهم في تبادل اخلبرات في ما 
بينها. وأكد العميد عبدالرحمن احلمادي مدير إدارة 
»األدلة اجلنائية« في شرطة أبوظبي أهمية املشاركة 
ملتابعة  واالجتماعات  املــؤمتــرات  هــذه  مثل  في 
واألمني.  الشرطي  العمل  مجاالت  في  املستجدات 
وأوضحت العقيد خبير مرمي أحمد القحطاني رئيسة 
قسم »األحياء اجلنائية والبصمة الوراثية« في إدارة 
»األدلة اجلنائية« وممثل فريق اخلبراء عن منطقة 
الشرق األوسط أن اإلدارة عرضت أحدث تقنياتها 
العلمية في مجاالت فحوص البصمة الوراثية، والتي 
تعزز من جهود دولة اإلمارات في ارتفاع نسبة حل 
وفقاً  قياسية  مستويات  إلى  الصلة،  ذات  القضايا 

ملعدالت ومعايير متطورة ومتقدمة علمياً.

وزارة  في  الضباط  تدريب  معهد  أضــاف   <
ضمن  التطوع  بأهمية  تتعلق  موضوعات  الداخلية 
وذلك  فيه،  املنعقدة  للدورات  التدريبية  احملــاور 
تنفيذاً ملبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بإطالق »عام 

اخلير« في عام 2017.
وأوضح العقيد سلطان أحمد الزعابي مدير املعهد 
دولة  حكومة  لرؤية  تنفيذاً  تأتي  اإلضافة  هذه  أن 

اإلمارات في تعزيز ثقافة التطوع.

> ناقشت وزارة الداخلية إجراءات تنفيذ خطتها 
عمل  ورشــة  في   )2021  -  2017( االستراتيجية 

متخصصة للمنسقني االستراتيجيني على مستوى 
سلطان  علي  الرائد  ذكر  حيث  الشرطية،  القيادات 
إدارة االستراتيجية واملستقبل  النعيمي نائب مدير 
املؤشرات  بناء  ضــرورة  على  ــزت  ركَّ الورشة  أن 
للمحاور الرئيسة والتي تشمل  االستراتيجية وفقاً 
واملقارنات  القيادي،  والتوجه  احلكومي،  التوجه 
املعيارية، ودراسة البيانات السابقة، مبا يسهم في 

حتقيق أهداف اخلطة االستراتيجية.

> نظمت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة »تقييم أداء 

العاملني« ورشتي عمل بعنوان: »سياسة احلوافز«، 
وذلك في مدرسة الشرطة االحتادية بالشارقة، وفي 
اإللكترونية  للخدمات  العامة  التقني باإلدارة  املعهد 
عمر  النقيب  قدم  حيث  ــوزارة،  ال في  واالتصاالت 
عتيق الظاهري رئيس قسم التحفيز الوظيفي شرحاً 

عن سياسة احلوافز.

الشارقة  سيدات  نادي  فروع  إدارة  كرَّمت   <
إدارة »جناح اجلو« في وزارة الداخلية جلهودها في 

إجناح فعاليات نادي سيدات الثميد 2016.
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�ساحي خلفان يت�سلم »درا�سة ا�ستطلعية«

نائب  متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  تلقى 
رئيس الشرطة واألمن العام في دبي تقريراً حول 
الوعي  مستوى  لقياس  االستطالعية  »الــدراســة 
العام في إمارة دبي«، والتي أجرتها القيادة العامة 
لشرطة دبي بالتعاون مع »مركز الديرة للدراسات 
العميد  ملعاليه  التقرير  وقدم  ــرأي«،  ال واستطالع 
حلقوق  العامة  اإلدارة  مدير  املر  محمد  الدكتور 

اإلنسان في شرطة دبي.
وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان متيم بنتائج 
الدراسة، والتي أظهرت أن 94 في املائة من قاطني 
بصور  جزئي  أو  شامل  وعي  لديهم  دبي  إمــارة 
ميلكون  منهم  املائة  في   79 وأن  بالبشر،  االجتار 
االجتار  ملكافحة  قانون  بوجود  عالية  وعي  درجة 
بالبشر في دولة اإلمارات العربية املتحدة، مقابل 21 

في املائة ال ميلكونها.
الدراسة هو  الهدف من  أن  املر  العميد  وأوضح 
دولة  في  بذلت  التي  اجلهود  نتائج  وتقييم  معرفة 
خالل  بالبشر  االجتــار  جرائم  ملكافحة  ــارات  اإلم
االجتار  ثقافة  انتشار  ومــدى  املاضية،  السنوات 
موجهة  وأنها  املجتمع السيما  أوساط  بني  بالبشر 
إمارة  في  واملقيمني  وللمواطنني  الشرائح  ملختلف 
دبي، وذلك لقياس معرفتهم مبفهوم االجتار بالبشر 
اجلرائم  هــذه  من  للحد  ــراءات  واإلجـ وبالتدابير 

وإملامهم بالقوانني اخلاصة بها.
وأشار إلى أن مجتمع الدراسة اشتمل على 1597 
من  اجتماعية  شرائح  من  بسيطة  عشوائية  عينة 
اإلماراتيني واملقيمني بناء على آخر إحصاء رسمي 
لسكان إمارة دبي في عام 2013، وإحصاء إجمالي 

للعاملني في القطاعني العام واخلاص، لتتضمن بذلك 
العينة ثالثة قطاعات رئيسة هي: اجلمهور بنسبة 
51 في املائة، والدوائر احلكومية ومؤسسات املجتمع 
املدني بنسبة 18 في املائة، وقطاع األعمال اخلاص 

بنسبة 31 في املائة.

مبادرات مرورية يف ال�سارقة واأم القيوين

الشارقة  شرطة  في  املجتمعية  الشرطة  بدأت 
بالتعاون مع إدارة »املرور والدوريات« تنفيذ عدد 
أطلقتها  التي  التوعية  حملة  ضمن  املبادرات  من 
في  »سعادتهم  شــعــار:  حتــت  الداخلية  وزارة 
سالمتك«، والهادفة إلى إجناز حتدي خفض وفيات 
األكثر  اخلمسة  الشوارع  على  املرورية  احلــوادث 
خطورة على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وتتضمن  الشارقة.  في  مليحة  شارع  بينها  ومن 
األنشطة والفعاليات التي تنفذها الشرطة املجتمعية 
توزيع النشرات واملطبوعات التوعوية على السائقني 

في االستراحات ومحطات التزود بالوقود.
وأوضح املقدم الدكتور أحمد سعيد الناعور نائب 
مدير إدارة »املرور والدوريات« في شرطة الشارقة 
أن اإلدارة تعمل على تنفيذ عدد من املبادرات التي 
من  خالية  آمنة  مرورية  بيئة  ايجاد  إلى  تهدف 
اجلهود  توحيد  خالل  من  واإلصابات،  احلــوادث 
الداخلي  بشقيه  واالتــصــال  الشراكات  وتعزيز 
اجلهود  وتكثيف  الطرق،  أمن  لتعزيز  واخلارجي 
استجابة  الطريق  على  املرورية  السالمة  لتحقيق 
للتحديات الراهنة في خفض معدالت الوفيات على 
الطرق التي سجلت أكبر عدد من احلوادث اجلسيمة، 
واإلصابات  الوفيات  من  أعداد  عنها  نتجت  والتي 
البليغة، ومنها شارع مليحة الذي يعد من الشوارع 

اخلمسة األكثر خطورة على مستوى الدولة.

وفي املجال نفسه، بدأ فريق من الشرطة املجتمعية 
في شرطة أم القيوين العمل في مواقع مختلفة من 
شارع الشيخ محمد بن زايد، ضمن حملة التوعية 
التي أطلقتها وزارة الداخلية حتت شعار: »سعادتهم 
في سالمتك« خلفض وفيات احلوادث املرورية على 
هذا الشارع، حيث يتواجد عدد من مرتادي املناطق 

الصحراوية في هذا الوقت من العام.
إدارة  مدير  عران  بن  عبيد  سعيد  العقيد  وأكد 
أن  القيوين  أم  شرطة  في  والــدوريــات«  ــرور  »امل

منذ  احلكومية  املسرعات  لتحدي  استعدت  اإلدارة 
اطالقها، وكثفت جهودها، بحيث ركزت على شارع 
وحتقيق  الوفيات  خلفض  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أن  موضحاً  الطريق،  مستخدمي  جلميع  السالمة 
احلملة تشمل أنشطة عدة بينها: توزيع املطبوعات 
الطريق،  مستخدمي  على  التوعية  ــشــرات  ون
وتزويدهم باإلرشادات الالزمة للحفاظ على أمنهم 
األحــوال  تغير  مع  خصوصاً  سالمتهم  وضمان 

اجلوية والضباب الكثيف.
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 تعاون بني �سرطة راأ�س اخليمة و�سركة »اإميا�س«

�سرطة عجمان تطلق مبادرة »حدائقنا اأكرث اأمناً«

أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس 
اخلارجية،  اجلهات  مع  املشتركة  التنسيقية  اجلهود  تعزيز  ضرورة  اخليمة 

وتقدمي أفضل املقترحات التطويرية التي تخدم العمل الشرطي واألمني. 
»إمياس«  عقده مع وفد شركة  الذي  التنسيقي  االجتماع  ذلك خالل   جاء 
املتخصصة في اإلدارة اإللكترونية للهوية واحللول األمنية )سفران(، بحضور 
العميد جمال أحمد الطير مدير عام املوارد واخلدمات املساندة، واملقدم محمد 

إدارة »اخلدمات اإللكترونية واالتصاالت«، واملقدم  الرحمن األحمد مدير  عبد 
مروان عبد الله جكة مدير إدارة »اإلعالم والعالقات العامة«، وذلك مببنى القيادة 
العامة لشرطة رأس اخليمة. ومت خالل االجتماع االطالع على أحدث األجهزة 
واألنشطة اإللكترونية في مجال مكافحة اجلرمية، وضبط أمن الطرق، ومراقبة 
املبادرات  ودعم  العمل،  أنظمة  تطوير  بهدف  وذلك  العامة،  واألماكن  الطرق، 

االستراتيجية اخلاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس اخليمة )2017 – 2021(.

مبادرة  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت 
»حدائقنا أكثر أمناً « مبشاركة ضباط وأفراد من 
البلدية  دائرة  مع  وبالتعاون  املجتمعية،  الشرطة 
الزراعة واحلدائق في عجمان،  والتخطيط -إدارة 
بكيفية  وإرشادهم  اجلمهور  توعية  بهدف  وذلك 
تعزيز األمن واحلفاظ على احلدائق العامة، ضمن 
الهادفة  الداخلية  وزارة  استراتيجية  إطار حتقيق 
اجلمهور  ثقة  وتعزيز  واألمان،  األمن  تعزيز  إلى 

بفاعلية اخلدمات املقدمة. 
هزمي  بــن  محمد  الدكتور  النقيب  وأوضـــح 
في  املجتمعية  الشرطة  قسم  رئيس  السويدي 
أمناً«  أكثر  »حدائقنا  مبادرة  أن  عجمان  شرطة 
لشرطة  العامة  القيادة  حرص  منطلق  من  جاءت 
عجمان على تعزيز األمن في احلدائق العامة في 
وتقدمي  وإرشــادهــم  اجلمهور  وتوعية  ــارة،  اإلم
النصح لهم حول كيفية تعزيز األمن لدى اجلمهور، 

ودعم ثقتهم باخلدمات التي تقدمها شرطة عجمان. 
 وتضمنت املبادرة عقد النقيب السويدي لورشة 
إدارة   – والتخطيط  البلدية  دائــرة  ملوظفي  عمل 
الزراعة واحلدائق في عجمان، حتدث خاللها عن 
أهمية تعزيز األمن في احلدائق وتوعية اجلمهور 
نشرات  توزيع  إلــى  باإلضافة  عليه،  باحلفاظ 
في  املتواجدين  اجلمهور  على  وإرشادية  توعوية 

احلدائق، وتقدمي النصح واإلرشاد لهم. 

الكعبي يوؤكد اأهمية ر�سا املتعاملني

تفقد سعادة اللواء محمد أحمد بن غامن الكعبي القائد 
العام لشرطة الفجيرة إدارة »شرطة دبا« ضمن برنامج 

التفتيش السنوي لإلدارات.
الطابور  بتفقد  جولته  الكعبي  اللواء  سعادة  وبدأ 
العسكري، ثم تفقد اآلليات واملركبات الشرطية، واطلع 
بجولة  قام  وبعدها،  فيها.  املستخدمة  األجهزة  على 
العاملني،  خاللها  والتقى  اإلدارة،  أقسام  على  ميدانية 
من  املتعاملني  على رضا  التركيز  أهمية  معهم  وناقش 
للمؤشرات  وفقاً  استجابة  زمن  أفضل  حتقيق  خالل 
املعتمدة، واطلع على مناذج مختلفة من أدلة واجراءات 

العمل، واستمع إلى مالحظاتهم ومقترحاتهم.
ثم عقد اجتماعاً مع املقدم سيف راشد الزحمي مدير 
إدارة »شرطة دبا« ورؤساء األقسام ومديري الفروع، 
وفرص  القوة  نقاط  أهم  استعراض  خالله  من  ومت 
سعادة  وحتدث  االستراتيجية.  واملؤشرات  التحسني 
ربطها  وأهمية  الوطنية،  األجندة  عن  الكعبي  اللواء 
العمل  وأهمية  االستراتيجية،  واملبادرات  باألهداف 
على حتقيق توجه احلكومة االحتادية املتمثل ببرنامج 
اإلمارات لألداء احلكومي املتميز لتقليل عدد املتعاملني 

في مراكز اخلدمة بنسبة 80 % بحلول عام 2018.
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الريب أن إفساح املجال أمام الكفاءات العلمية والفكرية لَهو الضلع األهم وحجر األساس في بناء أمة 
قوية متحدة األوصال، وهذه الكفاءات تعّد املصدر الرئيس لثروة األمم، مبا فيها من مهارات وقدرات غير 
محدودة في نقل شتى ألوان املعارف والتقنيات احلديثة واملتطورة إلى أوطانها، وجند ذلك واضحاً وجلياً 
الكفاءات املهنية  العربية املتحدة والتي ارتبط اسمها بالتميز، ألنها تنتقي ذوي  في أروقة دولة اإلمارات 
بدقة عالية ومبعايير شفافة ودقيقة، لتغطية أولوياتها االستراتيجية من هذه الشريحة املتميزة من أصحاب 
الكفاءات الواعدة، وذلك ألنهم هم الذين يصنعون الشرف واملجد للدولة وميثلونها في احملافل واملسابقات 

احمللية والعاملية كافة.
كما أن هذه الكفاءات ُتناط بها مهمات جسام، ألن مهمتها ينوء بحملها الُعصبة أولو العزم، وهي مرتبطة 
قائم  اقتصاد وطني  إلى خلق  التي تطمح احلكومة بكل قوة وعزمية  السديدة،   »2021 اإلمارات  بـ»رؤية 
على التنافسية واملعرفة يتولى قيادة سفينته كوادر وطنية على مستوى عاٍل من التميز والكفاءة، مبا ميكن 
اإلمارات من حتقيق تنمية حقيقية ومستدامة في املجاالت كافة، فكما قال املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيََّب اللُه ثراه«: »إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، 
فالعلم ثروة ونحن نبني املستقبل على أساس علمي«، ألننا نحن املسلمني أمة العلم، وبه نحيا وبه َنعُزّ وبه 
نقود، وال بَدّ من ارتباط العلم بالعمل ألنهما وجهان لعملة واحدة، فكما قال الفيلسوف البريطاني »جون 
لوك«: )كل ثروة ناجتة عن عمل(، وقال أيضاً )القراءة متد العقل فقط بلوازم املعرفة، أما التفكير فيجعلنا 

منلك ما نقرأ(.
إَنّ من ينجز وهدفه اإلجناز والتميز ليس كمن يؤدي عمله بشكل روتيني، فالتميز واإلجناز في أداء 
أهداف وأولويات،  نية خالصة ونظام، جرأة وكفاح،  »إرادة وإقدام،  ينطلقان من عدة ركائز هي  األعمال 
زعامة وزيادة في األداء« كلها في النهاية تؤدي إلى منتج الريادة، الذي نطمح أن يستمر في دولة اإلمارات 
الرائدة في القيادة، بفضل الله وبفضل الهمم العالية من أبنائها املخلصني، املتميزين الذين ال يدخرون جهداً 
في الوصول إلى أعلى درجات التميز إقليمياً ودولياً، ويسعون إلى النجاح في دوائرهم املختلفة بامتياز، 
ويرجع ذلك إلى االستدامة واالستمرارية في العمل التي تعمل من أجلها القيادة الرشيدة للدولة ليل نهار، 
التي يقطف  ألغت كلمة »املستحيل« من قاموسها، واستبدلتها بالنجاح والتميز وثماره  التي  القيادة  هذه 
املواطنون منها اآلن، وما زالت تغرس هذه البذور الطيبة كي ينعم أهلها بحياة هنيئة يجنون ثمار اخلير من 

كل حدب وصوب.
ويبدو جلياً أن العالم يحكم على النتائج من حيث اإلجناز، فال تقدم من دون االستغالل املثالي املبتكر 
للطاقات الذهنية والفكرية ومن حيث الوعُي املتصاعُد للدول واألفراد، واستخدام الطاقة الذهنية وقوة العقل 
الباطن في مزيد من التركيز واإلجناز، ذلك أن متكني الكفاءات املتميزة والعقول النيرة ربحٌ وفيرٌ لإلدارات 
واملؤسسات، وهم سواعد اجلِدّ والعمل بفضل إمكاناتهم وخبراتهم وعقولهم املتفتحة، التي تشرق كل يوم 
باجلديد واملفيد الذي يعود بالنفع والتقدم ورفع راية الدولة خفاقة في سماء الرفعة واملجد، إنهم رأس مال 
بشري ال ينبغي التفريط فيه وال تركه يغرد وينتج خارج دولته، فالدولة حتتاج إلى مجهود هؤالء األفذاذ 
لرفع مستوى التميز أكثر فأكثر على أرض اإلمارات ليصبح متيزاً بال حدود ألن للتميز أهالً ونحن له أهل.

العميد علي خلفان الظاهري
مدير عام العمليات املركزية

في شرطة أبوظبي

متكني الكفاءات

مدى
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مدير  النعيمي  سيف  سعيد  العميد  أوضــح 
لشرطة  العامة  القيادة  في  واخلدمات  املالية  عام 
الرشيدة  القيادة  حرص  منطلق  من  أنه  أبوظبي 
املتحدة ضمن  العربية  اإلمــارات  دولة  جعل  على 
العالم  الدول األكثر سعادة على مستوى  مصاف 
سعادة  من  يتجزأ  ال  جزء  الصحة  أن  خصوصاً 
إعداد  الشرطية  القيادة  أرادت  واملجتمع،  الفرد 
تنسجم  والتي   ،»2017 الصحية  السعادة  »خطة 
قيادة  رؤيــة  ومع   ،»2021 »اإلمــارات  رؤيــة  مع  
البالد الرشيدة في بناء مجتمع السعادة، وحتقيق 
للدولة  العاملية  املكانة  وتعزيز  املواطنني،  تطلعات 
في مجال الصحة من خالل نظام صحي متكامل 
يهدف إلى توفير منظومة صحية ذات جودة عالية 
تتسم باملرونة، والقدرة على التطوير، واالستجابة 

لتطلعات املستفيدين. 

مكانة مرموقة
وأكد العقيد جاسم محمد الطنيجي مدير إدارة 
دولة  أن  أبوظبي  شرطة  في  الطبية«  »اخلدمات 

اإلمارات حتتل مكانة مرموقة بني دول العالم على 
جميع املستويات مبا فيها املجال الصحي، كما أنها 
دولة سعادة، فقد احتلت املراكز املتقدمة عاملياً في 
مؤشرات السعادة، ومن هذا املنطلق، أطلقت اإلدارة 
منها على  »خطة السعادة الصحية 2017« حرصاً 
رفع مستوى الوعي الصحي لدى منتسبي شرطة 
أبوظبي وعائالتهم بشكل خاص واملجتمع بشكل 

عام.
دراسات  على  بناء  أطلقت  اخلطة  أن  وأضاف، 
وفرص حتسني سابقة، حيث جاءت لتلبي حاجات 
ونساء  ورجــال  أطفال  من  املجتمع  فئات  جميع 
ومسنني، ونحن نهدف من خاللها لنجعل املجتمع 
والتي  الصحيحة،  الصحية  باملفاهيم  وعياً  أكثر 
ستسهم في تغيير العديد من السلوكيات اخلاطئة، 

والوقاية من العديد من األمراض.

أنشطة وبرامج
وأشار النقيب الدكتور علي عمر املنهالي مدير 
فرع التثقيف الصحي بإدارة »اخلدمات الطبية« إلى 

»اخلدمات الطبية« تطلق »خطة ال�سعادة ال�سحية 2017«

النعيمي: ال�سحة جزء ل يتجزاأ من �سعادة الفرد واملجتمع

أن اخلطة تشمل أنشطة صحية توعوية عدة على 
مدار العام، مثل: محاضرات، وورش عمل، وتغطية 

مرئية، وتوزيع مطبوعات توعوية، وغيرها.
موضوعات صحية  تشمل  اخلطة  أن  وأضاف، 
البدنية،  والصحة  الصحي،  الغذاء  مثل:  عديدة 
والشرايني،  القلب  وأمــراض  النفسية،  والصحة 
ــان،  واألســن الــفــم  وصــحــة  التنفس،  وأمـــراض 
أنواع  مختلف  من  والوقاية  املعدية،  واألمــراض 
بحقوقه،  والتعريف  الطفل  وحماية  السرطانات، 
إلى موضوعات  باإلضافة  في رمضان،  وصحتك 
مهمة أخرى، وستقام جميع األنشطة التوعوية في 
اإلدارات الشرطية واجلهات املجتمعية الراغبة في 
التوعية ونشر هذه املفاهيم لدى العاملني لديها أو 
للجمهور، وذلك بعد التواصل مع إدارة »اخلدمات 

الطبية« لتحديد الوقت واملكان املناسبني.
برامج  املنهالي  الدكتور  النقيب  واستعرض 
النحو  السعادة الصحية 2017«، وهي على  »خطة 

التالي:
متنقلة  حافلة  توفير  سيتم  بالدم:  التبرع   -

العامة  بــاالإدارة  الطبية«  »اخلدمات  اإدارة  تطلقها  التي  ال�صحية  املبادرات  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

للمالية واخلدمات يف �صرطة اأبوظبي، ويتناول يف هذا العدد »خطة ال�صعادة ال�صحية 2017«، والتي اأطلقتها االإدارة حر�صًا 

منها على رفع م�صتوى الوعي ال�صحي لدى منت�صبي ال�صرطة وعائالتهم ب�صكل خا�س واملجتمع ب�صكل عام، وذلك عرب تنظيم 

اأن�صطة �صحية توعوية عدة على مدار العام اجلاري.

حتقيق: خالد الظنحاين 
ت�صوير: حممد علي
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األدوية خالل شهر رمضان  أخذ  لكيفية  املرضى 
غذائي صحيح خالل  نظام  اتباع  وكيفية  املبارك، 
هذا الشهر الكرمي، الذي سيوافق شهر مايو املقبل.
- مكافحة املخدرات: التعريف بأخطار املخدرات 
وذلك  واملجتمع،  والنفسية  البدنية  الصحة  على 

خالل شهر يونيو املقبل.
األطفال  بحقوق  التعريف  الطفل:  حماية  حملة 
من الناحية الصحية والنفسية، وذلك خالل شهري 

يونيو ويوليو املقبلني.
التعريف  التدخني:  من  خالية  بيئة  نحو  معاً   -
بأخطار التدخني وأثره السلبي على املجتمع، عبر 
وأخذ  التدخني  عن  اإلقالع  كيفية  عن  عمل  ورش 
مواعيد ملن يرغب بالعالج في عيادة »اإلقالع عن 
خالل  وذلك  الطبية«،  »اخلدمات  التدخني« بإدارة 

شهري يونيو ويوليو املقبلني. 
الثدي:  سرطان  من  للوقاية  الوردي  الشهر   -

الشرطية  اإلدارات  مع  بالتنسيق  بالدم  للتبرع 
بهدف تعريف اجلمهور بأهمية التبرع بالدم. 

اجلمهور  توعية  ويشمل  الصحي:  الغذاء   -
بأهمية اتباع نظام غذائي صحي، ووضع برنامج 
غذائي ملن يرغب، وإجراء بعض الفحوصات الالزمة 

لتحديد حالة اجلسم. 
- التوعية بالصحة النفسية: وتشمل محاضرات 
مع  للتعامل  السلوكية  املهارات  عن  عمل  وورش 
واألخطار  والذات،  الوقت  وإدارة  العمل،  ضغوط 
ومهارات  الشرطة،  ملنتسبي  والنفسية  السلوكية 
التواصل االجتماعي مع العمالء، ومفهوم الضبط 
الذكاء  العمل الشرطي، ومهارات  أداء  أثناء  الذاتي 
على  وأثره  األسري  والعنف  وأهميتها،  الوجداني 
الصحة  ومتطلبات  ومقومات  النفسية،  الصحة 

النفسية. 
وتشمل  العمل:  تأدية  أثناء  البدنية  الصحة   -
اجللوس  وضعيات  عن  عمل  وورش  محاضرات 
لتجنب  املكتبية  والتمارين  العمل،  أثناء  الصحيح 
لإلصابات  الطبيعي  العالج  ومتارين  اإلصابات، 

العضلية وآالم الظهر. 
تعريف  بهدف  والشرايني:  القلب  أمــراض   -
ومسبباتها،  والشرايني  القلب  بأمراض  اجلمهور 
الوقاية  وكيفية  حدوثها،  على  املساعدة  والعوامل 

منها. 
- حملة سرطان عنق الرحم: نظمت خالل شهر 
يناير املاضي، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي عند 
النساء، حيث يسهم الكشف املبكر في الوقاية من 
هذا املرض، ومت تسليط الضوء على أهمية التطعيم 
للوقاية من  البشري  الورم احلليمي  ضد فيروس 

سرطان عنق الرحم.
شهر  خالل  وستنظم  القولون:  سرطان  حملة 
مارس املقبل، وتهدف إلى تعريف اجلمهور بأهمية 
الكشف املبكر عن سرطان القولون من خالل جولة 

تعريفية داخل مجسم القولون. 
بكيفية  التعريف  ــان:  واألســن الفم  صحة   -
وذلك خالل  واألسنان،  الفم  على صحة  احملافظة 

شهر مارس املقبل.
وكيفية  املــرض  بهذا  التعريف  بهدف  الربو: 
الوقاية منه، وذلك من خالل ورش عمل عن كيفية 
استخدام أدوية الربو، ومحاضرات عن احلساسية 
والربو لدى األطفال، وذلك خالل شهر مايو املقبل. 
جميع  توجيه  رمضان:  في  صحتك  حملة   -

تعريف  إلــى  ويهدف  املقبل،  أكتوبر  شهر  في 
الثدي،  عن سرطان  املبكر  الكشف  بأهمية  النساء 
وستوفر إدارة »اخلدمات الطبية« حافالت »فحص 

املاموجرام« ملن يرغب من اإلدارات الشرطية. 
- داء السكري: التعريف بهذا املرض ومضاعفاته 
وكيفية عالجه، وتوفير فحوصات لقياس السكر، 
ووضع جداول بالغذاء املناسب وتقدمي النصائح، 

وذلك خالل شهر نوفمبر املقبل. 
- سالمة األطفال من األخطار املنزلية: التعريف 
باألخطار التي قد تواجه الطفل في املنزل، وتوجيه 
خالل  وذلك  منها،  الوقاية  لكيفية  األمــور  أولياء 

شهري نوفمبر وديسمبر املقبلني. 
املكتسبة  املناعة  نقص  مرض  ضد  التوعية   -
وبهدف  املقبل،  ديسمبر  شهر  خالل  )اإليـــدز(: 
تعريف اجلمهور بأعراض هذا املرض، وكيفية أخذ 

التدابير الوقائية لتجنب اإلصابة به.

العقيد جاسم الطنيجيالعميد سعيد النعيمي

الطنيجي:

نهدف جلعل املجتمع

اأكرث وعيًا �صحيًا 
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مكفول  حــق  والــتــكــرمي  التحفيز 

اأبوظبي،  �صرطة  يف  املبدعني  لكل 

»املوظف  جــائــزة  كانت  هنا  ومــن 

»احلفز  ق�صم  اأطلقها  التي  املثايل« 

اأداء  تقييم  »اإدارة  يف  الوظيفي« 

العامة  لــالإدارة  التابعة  العاملني« 

للموارد الب�صرية.

ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

ــن الــفــائــزيــن بهذه  عــلــى عـــدد م

وت�صجيعًا  لهم،  تهنئة  اجلــائــزة 

االإبداع  ليقتدوا بهم يف  لزمالئهم 

والتميز.

الرائد  مع  العدد  هــذا  يف  لقاوؤنا 

اإدارة  مــن  �ــصــويــد  ــامل  ــص � حمــمــد 

�صرطة  يف  الــ�ــصــرطــة«  »مـــدار�ـــس 

عام  مدير  كرمه  والذي  اأبوظبي، 

»جائزة  ومنحه  الب�صرية  املــوارد 

املوظف املثايل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

�سويد: التميز لي�س له حدود

ميتزُج  »حينما  سويد:  سالم  محمد  الرائد  قال 
قدمه  ما  مع  املثالي  املوظف  بجائزة  الفوز  شعور 
التي جُتنى  الثمرة  إبداٍع وابتكار، فإن  املوظف من 
تكون رائعة املنظر، وطيبة املذاق، ولها رونقٌ ُيصافح 
الفكر، فيترمن في ذلك الفكر الرغبة في البقاِء طويالً 
في محافل التميز، وحتى يعانق املوظف هذا املستوى 
ال بد أن يتبنى مصطلح االحترافية وال يعرف على 

اإلطالق النمط التقليدي في شؤون وظيفته«.
وأشاد بدور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
في دعم جائزة »املوظف املثالي«، مؤكداً أن سيدي 
هو  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو  الفريق 
الداعم احملوري للصعود إلى هذه القمم، فقد زرع 
أن  لنا  وأثبت  املستدام،  للتميز  مبادئ  فينا  سموه 
التميز ليس له حدود، وأبهرنا بهذا الفكر الذي ُيظهر 
أن  بكل جدارة  الطموح  فتملكنا  القائد،  فيه صفات 
نصل إلى ما يسمو إليه ويتمنى، فشكراً يا سيدي 
طريق  لنا  أضــاء  ــذي  ال الالمحدود  دعمكم  على 

املستقبل.
بسببه  ونال  به  قام  الذي  اإلبداعي  العمل  وعن 
فوزي  سبب  أن  أجاب:  املثالي«،  »املوظف  جائزة 
، وجناحي في  باجلائزة هو كثرة األعمال املوكلة إليَّ
وجلية جلميع  واضحة  عمل  منظومة  وفق  إدارتها 
الفرق ومبا يتالءم مع فكر القائد، فال بد لنا أن نصل 
إلى النظرة التي يرى بها القائد، ونسقطها بنوٍع من 
الفن اإلداري على ميادين صالحياتنا، ويعود حتقيق 
ارتفاع  إلى  مطلوب  هو  مما  أعلى  مؤشرات  نسب 
نسبة حتفيز الفرق، فكلما زاد التحفيز زادت إنتاجية 

األداء لدى املوظف.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تزامنت مع 
هذه اجلائزة هي البحث عن الوقت املناسب إلعداد 
وثيقة اجلائزة، فكثرة األدلة وتشعبها، والتي تتطابق 
مع كل من املعايير الرئيسة والفرعية لم تكن تدلي 

يطلب  فالبحث  األيدي،  متناول  إلى  لتصل  بدلوها 
حيًزا من الوقت، واملهمات اليومية تطلب حيًزا آخر، 
كانا  الهدف  العزمية واإلصرار على حتقيق  أن  إال 

على صدارة األولويات.
بجائزة  بالفوز  إبالغي  مت  حينما  وأضـــاف: 
املوارد  عام  مدير  مستوى  على  املثالي«  »املوظف 
البشرية، رأيتها اخلطوة األولى التي منحتني شرف 
الترشح جلائزة املوظف املثالي على مستوى معالي 
القائد العام، ومنها أيقنت أن التميز لم يعرف للحدود 
مسمى، بل هو عبارةٌ عن مجموعة هائلة من القمم 

تنادي املتميزين ليتربعوا على املقاعد الشاغرة.
»مهمات  سويد:  الرائد  قال  عمله،  طبيعة  وعن 
مهمات   10 تبلغ  الشرطة  مدارس  إدارة  في  عملي 
هذه  ومختلف  والقانوني،  واألمني  اإلداري  منها: 
املجاالت صنعت مصطلح اخلبرة، وصنعت القدرة 
على اتخاذ القرار وحتمل تبعيته، فكثرة املهمات لها 
طابع التأهيل والتمكني، كما ترأست فرق عمل عدة، 
وُكلفت بعضوية الكثير من اللجان، وخرجُت بواقٍع 

وفير من اإلجنازات. 
ورأى أن مسمى »املوظف املثالي« يرن في اآلذان، 
هو  عليه  واحلائز  الناس،  وجدان  في  أثره  ويبرز 
إنسانٌ ذو فاعلية مميزة، وال ينطق إال بفكرة إبداعية 
تخدم قيادته، وال يتحدث إال بإيجابية تزهو خلفها 
كشركاء  زمالئه  مع  ويتعامل  يسمعها،  من  نفوس 
تتجلى  وهنا  نظر،  وبعد  عقل  وكمال  نفس  بسخاء 

روح الفريق.
وتوجه إلى زمالئه بالقول: شارك يا زميلي في 
فليس  التميز،  لتشاهد في محافل  اجلوائز  مختلف 
هناك صعوبة في الوصول، بل هناك متعةٌ في األداء 
التي  الذهب  واإلجناز، وال حترم نفسك من أطباق 
وتبرز  الطيبة،  والنفوس  النيرة  العقول  فيها  تزهو 
فيها قدراتك التي يفتقر إليها الكثيرون، فبمشاركتك 

يقتدي غيرك، وأمتنى التوفيق للجميع.  

الرائد محمد سالم سويد
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األكثر شيوعاً  الشكل  اإللكترونية  اجلرمية  تعد 
للجرائم بني األفراد، حيث أصبحت وسيلة ارتكابها 
التي  املتحركة  فالهواتف  أيدي اجلميع،  متاحة بني 
واسعاً، وشبكة  افتراضياً  عاملاً  حتمل بني جنباتها 
عالقات اجتماعية تتسع ملئات اآلالف من البشر، قد 
تودي بأصحابها إلى ساحات احملاكم، وقد تضعهم 
افتقارهم  نتيجة  السجون  قضبان  وراء  أحياناً 
لوسائل  اإليجابي  االستخدام  ثقافة  ألبجديات 

التواصل االجتماعي.

جرمية 
استخدام  أو  احلسابات  تزوير  جرمية  وتعد 
احلسابات الوهمية إحدى أكثر اجلرائم الشائعة في 
األفراد  من  العديد  يخلط  حيث  االفتراضي،  العالم 
بني حقهم املدني في إخفاء شخصياتهم باستخدام 
شخص  أي  يستطيع  حق  وهذا  مستعارة،  أسماء 
العامة  ــاآلداب  ب املساس  عدم  بحدود  ممارسته 
القانون«  كلقب »صديق  السائدة  املجتمع  وأعراف 
انتحال  جرمية  وبني  احلقيقة«،  عن  »الباحث  أو 
احلقيقية  أسمائهم  باستخدام  اآلخرين  شخصية 
بغير إذنهم، حتى لو لم يكن في هذا األمر إساءة 

للشخص الذي مت استخدام اسمه.
من  صورة  الشخصية  انتحال  جرمية  وتشكل 
واقعة  بجعل  يقع  الــذي  املعنوي  التزوير  صور 
نصت  حيث  صحيحة،  واقعة  صورة  في  مــزورة 
املادة 216 من قانون العقوبات االحتادي اإلماراتي 
تغييراً  احلقيقة  تغيير  هو  احملرر  »تزوير  أن  على 
كمحرر  استعماله  وبنية  ضرر،  إحداث  شأنه  من 

صحيح«.
بينها:  من  للتزوير  طرق  سبع  على  نصت  كما 
أعد  محرر  في  استبدالها  أو  الشخصية،  انتحال 

حال  محرر  في  احلقيقة  بتحريف  أو  إلثباتها، 
حتريره فيما أعد إلثباته.

عقوبة 
ثم جاء قانون مكافحة اجلرائم اإللكترونية في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ليتناول هذه اجلرمية 
أنه:  على  القانون  هذا  نص  حيث  مختلفة،  بعقوبة 
»يعاقب بالسجن املؤقت، والغرامة التي ال تقل عن 
سبعمائة  جتــاوز  وال  درهــم  ألف  وخمسني  مائة 
وخمسني ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً 
أو  احمللية  أو  االحتادية  احلكومة  مستندات  من 
الهيئات أو املؤسسات العامة االحتادية أو احمللية. 

تقل  ال  التي  والغرامة  احلبس  العقوبة  وتكون 
عن مائة ألف درهم وال جتاوز ثالثمائة ألف درهم 
في  التزوير  وقع  إذا  العقوبتني  هاتني  إحدى  أو 
مستندات جهة غير تلك املنصوص عليها في الفقرة 

األولى من هذه املادة«. 
قانون  في  ــواردة  ال العامة  املبادئ  وبإسقاط 
العقوبات اإلماراتي مبا يخص جرمية التزوير على 
القانون اخلاص واملتعلقة باجلرائم اإللكترونية، جند 
الغير  أسماء  استخدام  عبر  الشخصية  انتحال  أن 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حسابات  وفتح 
يشكل جرمية تزوير إلكتروني قد يتهاون بعضهم 
طبيعي  حق  ملمارسة  كوسيلة  ويستخدمها  بها، 
كفله القانون، وهو حق إخفاء الشخصية في العالم 
االفتراضي، ولكن بشرط عدم التعدي على حقوق 
وفتح  الشخصية  أسمائهم  باستخدام  اآلخرين 
حسابات عائدة لهم ونشر ما يراد نشره بأسمائهم، 

حتى لو لم يكن ذلك تشهيراً بهم أو إساءة إليهم.
إال  األمر  هذا  إلى  الفرد  يلجأ  ال  الغالب،  وفي 
لإلساءة للشخص الذي مت استخدام اسمه، أو لنشر 

أمور مخلة باآلداب العامة أو ممنوعة قانوناً، إذ إنه 
الشخصي  باسمه  نشرها  على  اجلــرأة  ميتلك  ال 
اخليال  من  عالم  هو  االفتراضي  العالم  أن  معتقداً 
يستطيع أن ميارس فيه ما يحلو له من دون رقيب 
أو حسيب، مع أن الواقع يثبت بأن تطور وسائل 
اآلخرين  مع  التواصل  آليات  وزيادة  التكنولوجيا 
في هذا العالم االفتراضي تترافق أيضاً مع تطور 
تكنولوجي لسلطات إنفاذ القانون في الدول لضمان 
أمن املعلومات وحرية األفراد وحماية خصوصيتهم 
إلكترونية  مختبرات  إنشاء  عبر  انتهاك  أي  من 
متكن  دولية  اتفاقيات  وتوقيع  اجلرمية،  تكشف 
اإللكترونية  اجلرائم  مرتكبي  مالحقة  من  الدول 
مع  متزامناً  كله  ذلك  وجاء  كانوا.  أينما  بسهولة 
تعديالت عاملية جوهرية في قوانني مكافحة اجلرائم 
قيمة  العقوبات، ورفعت  اإللكترونية، حيث شددت 
قد  التي  اجلرائم  هذه  على  املفروضة  الغرامات 

يعتبرها بعضهم سلوكيات بسيطة أو تافهة.

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

يحر�س  الداخلية،  وزير  الــوزراء  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

احل�سابات الوهمية على مواقع التوا�سل الجتماعي

ميالن شريف
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اإعداد: اأمرية الرئي�صي

اللواء �سامي ال�ساكت يف »ذمة اهلل«

المتقاعد  اللواء  تعالى  الله  رحمة  إلى  انتقل 
األردني  العام  األمن  مدير  نائب  الساكت  سامي 

األسبق في ديسمبر 2016.
والساكت من مواليد السلط 1935 وبدأ دراسته 
األولى في السلط الثانوية منهيا الثانوية من كلية 
شرطية  علوم  بتخصص  تخرج  ثم  زيــت،  بير 
1960، وكان محاضراً  الشرطة  كلية  وقانون من 
في كلية الشرطة وقائداً لفئة المرشحين ثم سرية 

المرشحين. 
وضواحيها  القدس  مقاطعة  قائد  الفقيد  وكان 
 -  1968 األردنية  للبعثة  رئيساً  عمل  ثم   ،1966
التخطيط  وإدارة  الشرطة  لمدرسة  ومديراً   1979
ومدير  الفترة،  هذه  خالل  أبوظبي  شرطة  في 
األمن  ومدير   ،1979 المخدرات  مكافحة  دائــرة 
الوقائي 1980، ومساعد مدير األمن العام للشرطة 
القضائية 1982، وللشرطة اإلدارية 1983، وللقوى 
لجنة  رئاسة  إلــى  باإلضافة   .1984 البشرية 

وعضوية   ،1985  -  1983 العام  لألمن  الكمبيوتر 
ثم   ،1988  -  1986 مؤتة  لجامعة  الملكية  اللجنة 
نائب لمدير األمن العام 1986 برتبة لواء وتقاعد 

في 1988/1/16.
في  األمــن  لشؤون  وخبيراً  مستشاراً  عمل 
وزارة الداخلية اإلماراتية برتبة عقيد بين األعوام 
ارتباطاً  الفقيد  يرتبط  كان  حيث   ،1994  -  1989
كبيراً بدولة اإلمارات العربية المتحدة، كما كانت 
تربطه عالقات وطيدة وعالقة صداقة وأخوة مع 
عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات بالدولة، 

ولم تنقطع زياراته عن الدولة إلى فترة قريبة. 
في  حالياً(   999( الشرطة  مجلة  نشرت  وقد 
تكريم  عن  1993م، خبراً  ديسمبر  في   276 العدد 
سامي الساكت بمناسبة انتهاء فترة عمله بوزارة 

الداخلية، جاء فيه:
)شهد سعادة العميد سيف الشعفار وكيل 
أقامته  الذي  الحفل  المساعد  الداخلية  وزارة 

خبير  الساكت  سامي  العقيد  لتكريم  الوزارة 
بوزارة  عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة  الشرطة 
العامون  المديرون  الحفل  وحضر  الداخلية، 
سعادة  وألقى  الشرطة،  ضباط  من  وعــدد 
المناسبة  بهذه  كلمة  الشعفار  سيف  العميد 
قال فيها: إن هذا اللقاء يأتي تعبيراً عن التقدير 
والوفاء للعقيد سامي الساكت الذي نكرم في 
فضل  لهم  كان  الذين  اإلخوة  جميع  شخصه 
المساهمة في إنشاء وتطوير قوة الشرطة في 
جهد  من  بذلوه  مما  استفدنا  والذين  الدولة، 
وما قدموه من خبرات، فكان لهم علينا واجب 
الشكر والتقدير والعرفان، ثم قام سعادة وكيل 
الوزارة المساعد بتقليد العقيد سامي الساكت 
وسام الخدمة المخلصة وسلمه شهادة تقدير 
من سعادة العميد صقر غباش وكيل الوزارة 

ودرع وزارة الداخلية(. 
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.

مل�سة وفاء..
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تربيتي يف اأخلقي

واملهمة  األساسية  املبادئ  أحد  األخــالق  تعد 
الفرد  على  بالغ  أثر  من  لها  ملا  اإلنسان  حياة  في 
ميكن  ال  اجتماعية  ضــرورة  فهي  معاً،  واألســرة 
ألي مجتمع يريد التوازن والسعادة في حياته أن 
يعيش من دونها خصوصاً في ظل حتديات العصر 
تضم  التي  احلديثة  والتكنولوجيا  نعيشها،  التي 
االجتماعي، والتي  التواصل  من وسائل  هائالً  كماً 
جتعلنا في حاجة ماسة إلى التزود بالقيم األخالقية 
والسلوكيات احلميدة ملواجهة تلك الصعوبات التي 
تكاد تهدم كل ما ُغرس فينا وفي أبنائنا من فضائل 

ومشاعر وجدانية.
لنا  قد وضع  احلنيف  اإلسالمي  ديننا  هو  وها 
من األخالق واآلداب االجتماعية،  متكامالً  دستوراً 
وإرشــاد،  توجيه  فيه  وكــان  إال  جانباً  يترك  فلم 
العزيز  كتابه  في  وتعالى  سبحانه  الله  قال  فقد 
»والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس« )آل عمران، 
آية 13(، كما تضمنت السنة النبوية الشريفة قيماً 
الصالة  )عليه  محمد  الكرمي  نبينا  وضحها  نبيلة 
خلقه  بحسن  ليدرك  الرجل  »إن  بقوله:  والسالم( 

درجة الصائم القائم« رواه أبو داوود.
حكومتنا  تغفل  لم  نفسه،  السياق  وفــي 
الرشيدة عن أهمية التربية األخالقية، فهي 
كعادتها سبَّاقة في كل ما من شأنه 
أن ُيسهم في بناء ورقي شعبها، 
التربية  وزارة  أعلنت  فقد 
إدراج  عن  والتعليم 
»التربية  مـــادة 
األخالقية« 

ضمن املناهج واملقررات الدراسية في خطوة ريادية 
تعد األولى من نوعها على مستوى املنطقة، وقد بدأ 
العمل بها خالل السنة الدراسية احلالية 2017-2016، 
الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  استجابًة  وذلك 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة بإدخال مادة »التربية 
التربية  وزارة  ومقررات  مناهج  ضمن  األخالقية« 
واالحترام  التسامح  قيم  ترسيخ  بهدف  والتعليم 
لدى  السلوكية  املعايير  من  االنتماء وغيرها  وروح 
الطلبة في املدارس باعتبارها احملضن الثاني لألبناء 

في تكوين وتنمية املهارات والقدرات الفكرية.
ومما ال شك فيه أن األسرة هي إحدى املؤسسات 
تكوين  عن  األول  املقام  في  املسؤولة  االجتماعية 
وتنشئتهم  الطفولة،  مرحلة  منذ  أبنائها  لدى  القيم 
تنشئة أخالقية دينية قائمة على املواطنة واحلفاظ 
أن  التربية  خبراء  من  عدد  أكد  فقد  الهوية،  على 
السنوات السبع األولى هي السنوات األكثر تأثيراً 
على تكوين مهارات الطفل وتنميتها، وغرس جوانب 

األخالق والقيم السلوكية احلميدة.
ومن هنا، ندرك نحن املربني أبعاد مهمة »التربية 
األخالقية«، واالستعداد للتوجيه والنصح في تأديب 
أبنائنا على اخلير وتعزيز املشاعر اإلنسانية الكرمية 
في تعامالتهم مع الغير، ولهذا ال بد من أن أتطرق 
إلى عدد من القيم األخالقية التي يجب أن نغرسها 
في أبنائنا، فعلى الوالدين أن يحمال األمانة كما ذكر 
راع  »كلكم  وسلم(  عليه  الله  )صلَى  الله  رسول 
البخاري(،  )صحيح  رعيته«  عن  مسؤول  وكلكم 
لنصل في نهاية املطاف إلى تكوين جيل واع قادر 
وواجباته،  حلقوقه  ومدرك  املسؤولية،  حتمل  على 

كتيب  من  التربوية  التوجيهات  بعض  هنا  وأذكــر 
)أبجدية احلب( للدكتور محمد فهد الثويني:

* القدوة احلسنة، فطفلك مرآتك التي ترى فيها 
نفسك.

املسؤولية  علِّمه  تربيته،  وأحسن  ابنك  أدب   *
من  وكل  واألقرباء  األصدقاء  مع  التعامل  وحسن 

حوله.
* كن رفيق دربه في احلياة وزميله في الدراسة، 
فإن  بجواره  اجلس  الشخصية  أموره  في  ناقشه 

لذلك أثراً بالغاً في تنشئة جوارحه.
* بني رأيك اإليجابي في ابنك، ألن الطفل يحب 
أن يسمع منك كلمة ثناء عن أي عمل يقوم به لتنمية 

الثقة في نفسه.
برأيه  وخــذ  مسؤولياته  فــي  ابنك  ــارك  ش  *

ومقترحاته.
* زين ألفاظك وعباراتك معه، وال تركز على كل 

أخطائه فتكون كمن يتصيد األخطاء.
الشخصية  لبناء  بــاب  فالثقافة  ابنك،  ثقف   *

املتوازنة وأول مجاالت االبداع.
القيم  تلك  إن  القول  املطاف، ميكنني  نهاية  وفي 
تتحقق من دون تضافر جهود جميع  أن  ال ميكن 
االتصال(،  ووسائل  )املدرسة،  املعنية  املؤسسات 
وتكامل برامجها، ليصبح لدينا األمنوذج النافع من 
من  احلاضر  فيستلهموا  احلسنة،  والقدوة  الشباب 
إلى مستقبل مشرق زاهر،  املاضي، وهم يتطلعون 
ومحترمني  بعروبتهم  وفخورين  بدينهم  معتزين 
الذين  الرجال  تصنع  األخالقية  فالتربية  لغيرهم، 
الوطن  ويحرسون  األجيال،  تراث  على  يحافظون 

من األعداء.

مرمي الغيثي
شرطة أبوظبي -مركز الدعم االجتماعي في العني
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التنوير واجلرمية يف الفكر ال�سرطي 

واجلرمية،  التنوير  بني  عالقة  أال  بعضهم  يظن 
وبني التنوير ورجال الشرطة، ليفصلوا بني توائم ال 
انفصال لها، وال سبيل لها غير التعاضد والتكامل، 
فاألعمال الشرطية هي في املقام األول وعي تنويري 
الشرطة، وعي  لدى رجال  منطقية  أخالقية  ورؤى 
أعظم  إنها  دورهم،  وغاية  لطبيعة  فهمهم  من  ينبع 
غاية العمل ألجل أمن وأمان الناس، تلك النعمة التى 
ذكرها القرآن الكرمي »الَِّذي أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآََمنَُهْم 
األمن  نعمة  املطلق،  ففي  )قريش -4(،  َخْوٍف«  ِمْن 
هي أروع ما تشتهيه النفس. أما في اخلصوص، فقد 
حتدث القرآن الكرمي عما أصاب املسلمني من خوف 
خالل إحدى املعارك مع الكفار، فأنزل الله سبحانه 
َعاَس أََمنًَة ِمنُْه« )األنفال-10(  يُكُم النُّ وتعالى »إِْذ ُيَغشِّ
أي إسناداً منه سبحانه وتعالى للمؤمنني إلى جدار 
والطمأنينة،  والسكينة  باألمان  واإلحساس  األمن، 
عنها  تبحث  التي  اإلنسانية  النفس  مفتقدات  وتلك 

دوماً.
والتثقيف  التنوير  بــضــرورة  الوعي  ويأتي 
الناس  ألمن  مصدراً  ليكونوا  الشرطة  رجال  لدى 
من  بيد  ويضربوا  الضعفاء،  ويحموا  وطمأنينتهم، 
وأرادوا  باإلجرام،  مترَّسوا  الذين  املجرمني  حديد 
من  سعي  ذلك  وفي  األرض،  فى  الفساد  إشاعة 
في  األمن  توفير  معادلة  لتحقيق  الشرطة  رجال 
ضوء العدل، وحتقيق االثنني بقدر من الثقافة والفهم 

وحسن التطبيق للقانون.
هذا الوعي الشرطي قدمي قدم الوجود اإلنساني 
العظيم،  اليونان  فيلسوف  أفالطون  جند  إذ  ذاته، 
يوصي رجال الشرطة الذين أسماهم فى محاورته 
انني« قائالً لهم: »ال ينبغي  »القوانني« باسم »السجَّ
ان أن يكون آلة حلبس املجرمني فقط، فقد  على السجَّ
يكون من بينهم ضحايا، ولكن عليه أن يكون رفيقاً 

األشداء،  املجرمني  على  شديداً  الضحايا،  بأولئك 
حكيماً في سلوكه معهم«. 

بدور  الفلسفي  الوعي  مدى  جتسد  الفكرة  هذه 
فهمهم  ومدى  والتهذيبي،  التثقيفي  الشرطة  رجال 
فلسفة  في  نسميه  ما  أي  بهم،  املنوط  الدور  لهذا 
التعامل مع املجرمني، إذ يقع على  القانون بفلسفة 
عاتق رجل الشرطة عبء كبير في مواجهة املجرمني 
واحلد من اجلرمية بفن التعامل وسعة األفق وقوة 
الفراسة، تلك الرؤية التثقيفية التي يتمتع بها متكنه 
اإلجرام  إلى  سيق  الذي  الضحية  بني  التمييز  من 
رغماً عنه، واملجرم املتمَّرس على اإلجرام، األول ُدفع 
حتت سيف احلاجة مثالً إلى السرقة، أو حتت سيف 
أصدقاء السوء إلى تعاطي املخدرات مثالً، أو حتت 
سيف الظلم االجتماعي مبا ُيعرف فلسفياً بـ »غياب 
انتشار  على  تؤثر سلباً  والتي  االجتماعية«  العدالة 
والرشوة  والسرقة  كالدعارة  األخالقية  اجلرائم 

وغيرها.
فعدد من األشخاص املقترفني ملثل تلك اجلرائم، 
إليها  إرادتهم، وسيقوا  عن  رغماً  دفعاً  إليها  ُدفعوا 
حتت سيف احلاجة والفاقة، وغزت أنفسهم السلبية 
واالتكالية فأصبحوا أعداًء للمجتمع ال فاعلني فيه، 
متحدين ضده ال حاملني همومه، وتلك هي املفارقة 
الكبرى التي يقع حتتها الكثير من اجلرائم التي على 

الشرطة عبء مواجهتها.
أما الشخص »متمرس اإلجرام« فقد ألفت نفسه 
اجلرمية واعتادتها، وأصبح ال غنى له عن املمارسات 

املعوجة التي تهلك املجتمع وتهدد أمنه.
ورجل الشرطة هو امليزان املميز يني احلالني، بني 
ومتمرس  اجلرمية،  إلى حيز  ضحية مجتمع سيق 

ألف اجلرمية واعتاد سلوكها وسبيلها.
هذا هو الفكر الشرطي الواعي، فرجل الشرطة ال 

يكون دوره مجرد حتقيق األمن الضبطي، بل حتقيق 
وسالمة  عقله  وسعة  ثقافته  عبر  الوقائي  األمن 
رؤيته واتزان منطقه، ألنه لو تعامل مع النموذجني 
مجرمني  صنع  إلى  ذلك  يؤدي  قد  ذاتها  باملعاملة 
قد  وتالياً  للمجتمع،  جدداً  وأعداًء  جدداً،  متمرسني 
تضيع جهود الدولة عبثاً، فالضحية ميكن رده إلى 

حوزة املجتمع رداً آمناً.
إن الدور الذي يقع على كاهل رجال الشرطة هو 
دور وقائي أمني  تثقيفي تنويري تهذيبي لألخالق، 
شرار  من  بقوة  للمجتمع  حماية  ذاته  الوقت  وفي 
املجرمني، كل ذلك يتم في ضوء وعي وثقافة التنوير 
أهم  أحد  هو  التنوير  ليكون  الشرطة،  رجال  لدى 
آليات مواجهة اجلرمية، هذا ما نرجوه ونصبو إليه 

في سبيل حفظ األمن للمجتمع وابتغاًء لسالمته.

د. حممد ممدوح عبد املجيد
جامعتا القاهرة واملنصورة - مصر
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد 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 عام الخير

مجموعة اإلمارات المتقدمة لالستثمارات
Emirates Advanced Investment Group LLC
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زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  حتت 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
الداخلية  وزارة  في  الرياضي  الشرطة  احتاد  ينظم 
دولة  في  للشرطة  العامة  القيادات  مع  وبالتعاون 
اإلمارات العربية املتحدة عدداً من الفعاليات الرياضية 

في مختلف إمارات الدولة.
فتحت رعاية سموه، أطلقت القيادة العامة لشرطة 
الرياضية  للفعاليات  الثالثة  ــدورة  ال اخليمة  رأس 
للمنطقة األمنية في رأس اخليمة، بالتعاون مع احتاد 
الشرطة الرياضي، وبحضور العميد عبد الله خميس 
اخليمة،  رأس  لشرطة  العام  القائد  نائب  احلديدي 
األنشطة  قسم  رئيس  جمعة  عبدالله  فهد  واملقدم 
الرياضية واالجتماعية، والرائد أحمد جابر العوضي 
الضباط  من  وعدد  الرياضية،  األنشطة  فرع  مدير 

ومنتسبي املنطقة األمنية في رأس اخليمة.
الثالثة  الـــدورة  أن  احلــديــدي  العميد  وأوضــح 
للفعاليات الرياضية للمنطقة األمنية في رأس اخليمة، 
مكتب  هي:  واإلدارات  الوحدات  من  مجموعة  تضم 
القائد العام ونائبه، واإلدارة العامة للعمليات الشرطية، 
املوارد  وإدارة  املركزية،  للعمليات  العامة  واإلدارة 
واخلدمات املساندة، وإدارة اإلقامة وشؤون األجانب 
رأس  في  املدني  الدفاع  وإدارة  اخليمة،  رأس  في 
الفئتني  من  فعالية   )28( الفعاليات  وتشمل  اخليمة، 
والسيّدات،  الرجال  بني  مقسمة  والثقافية  الرياضية 

وستستمر حتى شهر مارس املقبل.
حتقيقه  إلــى  نسعى  الــذي  الهدف  أن  ــاف،  وأض
جتمعاً  لتصبح  الرياضية  املنافسات  إطار  يتخطى 
جميع  ويضم  األمني،  القطاع  منتسبي  بني  ميزج 
املجاالت الرياضية والثقافية واملجتمعية وغيرها من 
في  بإمكانياتها  احلافلة  دولتنا  متيز  التي  املجاالت 
بتكاتف  الرياضية  الفعاليات واألنشطة  تنظيم جميع 
املوحد  الفريق  بروح  معاً  والعمل  اجلميع،  وتعاون 

الذي يدعو للفخر بجهود القائمني عليه.
يذكر أن تنظيم الدورة الثالثة للفعاليات الرياضية 
إطار  في  يأتي  اخليمة،   رأس  في  األمنية  للمنطقة 
الثقافة  بدور  منها  وإمياناً  الداخلية   وزارة  اهتمام 

املتكاملة،  الشرطية  الشخصية  إعداد  في  والرياضة 
األسرة  أفراد  التواصل واالنسجام بني  ومد جسور 
والتنافس  واأللفة  احملبة  من  نوع  وإيجاد   الواحدة، 
من  انطالقاً  لهم،  املتميز  البدني  واإلعــداد  الرياضي 
لتكوين  للرياضة  الشرطة  رجــل  ممارسة  أهمية 
شخصيته من النواحي النفسية واجلسدية والعقلية، 
تنظيم  خالل  من  الرياضية  القدرات  وتطوير  ودعم 
املسابقات الرياضية جلميع منتسبيها ألداء مهماتهم 

على أكمل وجه.
سمو  الفريق  رعاية  وحتت  نفسه،  املجال  وفي 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
مسابقة  منافسات  نظمت  الداخلية،  وزير  ــوزراء  ال
سباعيات كرة القدم ومسابقة الرماية باملسدس لكبار 
الضباط، ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية العاشرة 
التي نظمها احتاد الشرطة الرياضي ملنتسبي قطاعات 
وإدارات وزارة الداخلية في أبوظبي، وذلك في ميدان 
الرماية مبركز شرطة مدينة زايد الرياضية ومالعب 

كلية الشرطة في أبوظبي.
القدم  كرة  سباعيات  منافسات  انطالق  حضر 
العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة 
في أبوظبي، والعقيد عارف الريس مدير إدارة احتاد 

الشرطة الرياضي، وعدد من الضباط ومنسقي الفرق 
املشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية. 

والثقافية  الرياضية  الفعاليات  هذه  في  وشاركت 
نائب  سمو  ملكتب  العامة  األمانة  هي:  قطاعات   6
الداخلية، وقطاع وكيل  الوزراء وزير  رئيس مجلس 
وزارة الداخلية، وقطاع وكيل وزارة الداخلية املساعد 
وكيل  وقطاع  واملنافذ،  واإلقامة  اجلنسية  لشؤون 
وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات املساندة، 
كلية  وقطاع  املدني،  للدفاع  العامة  القيادة  وقطاع 
تنظيم  أن  إلى  الشامسي  العميد  وأشــار  الشرطة. 
الفعاليات الرياضية والثقافية العاشرة ملنتسبي وزارة 
الشرطية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  يأتي  الداخلية 
بها  للنهوض  الشرطة  برياضة  االهتمام  بضرورة 
الشرطة  عناصر  ممارسة  أن  منطلق  من  وتطويرها 
للرياضة ضرورة لالرتقاء باملهمات التي يقومون بها 

خلدمة املجتمع، ووسيلة للتقارب بني أبناء املهنة.
إطار  وفي  التوجيهات،  لهذه  تنفيذاً  أنه  وأضاف، 
احتاد  إدارة  تعمل  الداخلية،  وزارة  قيادة  حرص 
الشرطـــة الرياضي علـــى حتقيـــق استراتيجيتهـــا 
جميع  بني  الرياضة  نشر  إلى  الهادفة  ورسالتها 

منتسبي الشرطة في الدولة.

فعاليات ريا�سية يف وزارة الداخلية



31العدد 123 فبراير 2017

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد 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 عام الخير

مجموعة اإلمارات المتقدمة لالستثمارات
Emirates Advanced Investment Group LLC
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اإلدارة  مدير  املري  خليفة  عبدالله  العميد  حضر 
بالنيابة  والطوارئ  واملنشآت  الهيئات  ألمن  العامة 
ضمن  العاملني،  أبناء  تكرمي  احتفال  دبي  شرطة  في 
مبادرة عام اخلير، بحضور مديري اإلدارات الفرعية، 
والعقيد مهندس محمد أحمد البستكي مدير إدارة »أمن 

املواصالت«، والطلبة املكرمني، وأولياء أمورهم.

احتفلت وزارة الداخلية بتخريج 11 ضابطاً من مختلف القيادات واإلدارات 
العامة من دورة »إدارة األزمات والكوارث«، بحضور العقيد سلطان أحمد 
واحملاضرين  الضباط  من  وعدد  الضباط«،  تدريب  »معهد  مدير  الزعابي 

واخلريجني.

من  الزعابي  عبيد  جاسم  اإلعالمي  أبوظبي  في  الصحة  هيئة  منحت 
إدارة »الشرطة املجتمعية« في شرطة أبوظبي شهادة اعتماد ولقب »سفير 
جمال  الدكتور  من  الشهادة  وتسلم  أبوظبي«،  إمارة  في  العامة  الصحة 
املطوع مدير إدارة »صحة املجتمع واملراقبة« والدكتورة أمنيات الهاجري 

مديرة دائرة »الصحة العامة واألبحاث« في الهيئة.

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي نائب مدير عام االستراتيجية 
وتطوير األداء في وزارة الداخلية بحصوله على »الدكتوراه« من جامعة »إيست أجنليا« باململكة املتحدة عن دراسة بعنوان »تطوير املؤسسات األمنية من خالل 
منظور اإلدارة االستراتيجية«. كما هنأ سموه املقدم الدكتور بشار خليل بدران مدير إدارة »تخطيط املوارد البشرية« في وزارة الداخلية بحصوله على »الدكتوراه« 

من جامعة »إيست أجنليا« عن دراسة بعنوان »دور القيادة الفعالة في مرحلة التطوير االستراتيجي«.
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يعد عام 2016 عاماً متميزاً في تاريخ الثقافة اإلماراتية، الذي لم يخُل من اإلجنازات واألحداث 
املهمة على الصعد كافة، إذ كسبت دولة اإلمارات رهانها بامتياز من خالل  املبادرة اخلالقة التي 
أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعالنه 2016 عاماً 
للقراءة، فضالً عن الرعاية املباشرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملبادرة عام القراءة والتي أحدثت تغييراً بارزاً في 
خت اإلمارات عاصمًة ثقافية ومعرفيًة نشطًة ومستدامة. الشخصية اإلماراتية واألجيال اجلديدة، ورسِّ

إن قيادة اإلمارات منذ عهد املغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، إلى عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، آمنت بقيمة 
الثقافة ودورها احلضاري في التنمية الشاملة واملستدامة، وهو األمر الذي جعل لدولة اإلمارات ثقالً 

حضارياً وثقافياً كبيراً.
فالطموح  واملنجزات،  النجاحات  املزيد من  لتحقيق  والعطاء  الريادة  اليوم مسيرة  اإلمارات  وتواصل 
اإلماراتي ال حدود له، فمن عام القراءة إلى عام اخلير الذي سيكون عام خير وبركة وتسامح وسعادة 
وعطاء على اإلمارات وعلى شعوب العالم أجمع، ذلك أن دولتنا احلبيبة منذ تأسيسها على يد املغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد، لم تفتأ تنشر اخلير في كل بقاع األرض، من دون تفريق بني دين أو جنس 
أو عرق أو لون، وهو األمر الذي أسهم في تكوين شخصية اإلنسان اإلماراتي املجبولة على فعل اخلير 
والعطاء، جتسيداً لقول »زايد اخلير، طيب الله ثراه«: »إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها يجب أن 
يعم أصدقاءنا وأشقاءنا، ألن اإلنسان هو أساس أي عملية حضارية، وإن اهتمامنا باإلنسان ضروري ألنه 

محور كل تقدم حقيقي مستمر«.
نعم، هكذا أضحت اإلمارات عنواناً للخير والعطاء، وقيادتها الرشيدة تعمل ليل نهار خلدمة اإلنسانية، وأقرب 
مثال على ذلك، املشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع يوم جلوس سموه، وهو »بنك اإلمارات للطعام« الذي سيشكل 
منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام تضم قطاع الفنادق واملصانع الغذائية واملزارع ومؤسسات 
الضيافة ومحالت السوبرماركت الضخمة واملتطوعني، بحيث سيقوم البنك بالتعامل بشكل احترافي مع فائض 
الطعام الطازج واملعلب بإشراف اجلهات املعنية املختصة والقيام بتوزيعه داخل وخارج الدولة بالتعاون مع شبكة 
من املؤسسات اإلنسانية واخليرية احمللية والدولية. وهذا ميثل أول الغيث في هذا العام الذي سيعم خيره كل 
بقاع العالم برغم أن أيادي اإلمارات البيضاء ممدودة منذ نشأتها كما ذكرنا آنفاً، فقد تصدرت املراتب األولى عاملياً 
كأكبر مانح للمساعدات اإلمنائية الرسمية خالل العامني املنصرمني قياساً بدخلها القومي اإلجمالي، لكنها املبادرة 
التي جاءت لتأكيد وتذكير الناس بأهمية العطاء في إحداث فرق في حياتهم وحياة أبنائهم ومسيرة وطنهم احلبيب. 
نتمنى أن يكون العام اجلديد 2017 عام خير وسالم وإجناز على دولة اإلمارات والوطن العربي والبشرية جمعاء.

االإمارات.. وطن اخلري 

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com
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Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of the 

legendary El Primero fi rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic colours 

of the fi rst high-frequency automatic column-wheel chronograph calibre. Beating 

at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat embodies the exceptional 

expertise of the Manufacture.
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