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

وزير الداخلية، توا�صل وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي وجميع القيادات 

العامة لل�صرطة يف الدولة خطواتها امليدانية والتوعوية لتنفيذ القرار الوزاري رقم 178 

ل�صنة 2017 ب�صاأن قواعد واإجراءات ال�صبط املروري، وتعديل الالئحة التنفيذية الالحقة 

لقانون ال�صري واملرور االحتادي، والذي �صيبداأ تطبيقه مطلع �صهر يوليو 2017.

ويف هذا املجال، بادرت وزارة الداخلية اإىل اإطالق حملة تعريفية مرورية جديدة جلميع 

فئات واأفراد املجتمع يف دولة االإمارات العربية املتحدة من مواطنني ومقيمني، وذلك بهدف 

للحمالت  الفرعية  اللجنة  وب��داأت  وامل��رور،  بال�صري  املتعلقة  الوزارية  بالقرارات  التعريف 

املوحدة يف الوزارة ومديريات واإدارات املرور والدوريات يف الدولة بتنفيذ حمالت التعريف 

الفرعية �صمن احلملة الرئي�صة.

اإطالق مبادرة مرورية جديدة تت�صمن  اإىل  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  كما بادرت 

اإمارة  ارتكابهم خمالفات مرورية يف  ب�صبب  ال�صائقني  امل�صجلة على  املرورية  النقاط  اإلغاء 

اأبوظبي »با�صتثناء املخالفات اخلطرة«، والتي �صجلت قبل تطبيق القرار الوزاري اجلديد، 

مبا ميكن ال�صائقني املخالفني من ت�صديد املخالفات املرتتبة عليهم، وجتديد رخ�س مركباتهم 

ورخ�س قيادتهم، واأتت هذه املبادرة �صمن مبادرات �صرطة اأبوظبي لعام اخلري 2017، وذلك 

يف اإطار ال�صعي امل�صتمر ل�صرطة اأبوظبي لرت�صيخ االإيجابية يف املجتمع، وليكون اإلغاء النقاط 

لت�صحيح  لهم  دافعًا  املخالفات اخلطرة  الذين مل يرتكبوا  ال�صائقني  امل�صجلة على  املرورية 

اأبوظبي  اإم��ارة  طرقات  على  املرورية  ال�صالمة  لتعزيز  جديدة  �صفحة  وفتح  اأو�صاعهم، 

خ�صو�صًا والدولة عمومًا.

احلمالت  من  غريهما  مع  �صت�صهمان  اجلديدتني  وامل��ب��ادرة  احلملة  اأن  فيه  �صك  ال  ومما 

واملبادرات املرورية يف جميع اإمارات الدولة، يف تنفيذ ا�صرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة 

املرور  لقطاع  اال�صرتاتيجية  اخلطة  نطاق  �صمن  املرورية  ال�صالمة  م�صتويات  اأعلى  لبلوغ 

ل�صبط اأمن الطرق، واحلد من احلوادث املرورية، وحتقيق امل�صتهدف من املوؤ�صرات املرورية 

واملوؤ�صر الوطني خلف�س الوفيات اإىل 3 لكل 100 األف من ال�صكان بحلول �صنة 2021.

التعريفية  احلمالت  من  اال�صتفادة  اإىل  املجتمع  واأفراد  فئات  جلميع  متجددة  والدعوة 

الرئي�صة والفرعية بالقرار الوزاري رقم 178 ل�صنة 2017، ب�صاأن قواعد واإجراءات ال�صبط 

املروري، وتعديل الالئحة التنفيذية الالحقة لقانون ال�صري واملرور االحتادي، وعدم الرتدد 

يف اال�صتف�صار من مديريات واإدارات املرور والدوريات عن اأي اأمر يتعلق بهذا القرار الوزاري.

والدعوة متجددة اأي�صًا جلميع ال�صائقني من مواطنني ومقيمني وزوار لاللتزام ببنود هذا 

القرار الوزاري وبالالئحة التنفيذية، الأن يف التزامهم حماية لهم وملن معهم من ركاب من 

�صجلهم  يف  �صوداء  نقاط  وت�صجيل  مالية  غرامات  دفع  وبالتايل  مرورية،  خمالفات  ارتكاب 

اأخطار  من  وممتلكاتهم  الأرواحهم  حماية  االأه��م،  االأم��ر  هو  وهذا  التزامهم،  ويف  امل��روري، 

احلوادث املرورية التي ت�صبب وفيات واإ�صابات واإعاقات واأ�صرارًا مادية كبرية.

مبادرات مرورية 
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حملة تعريفية ومبادرة تواكبان  اإجراءات ال�ضبط املروري اجلديدة

تواكب وزارة الداخلية و�صرطة اأبوظبي بدء تنفيذ القرار الوزاري رقم 178 ل�صنة 2017، ب�صاأن قواعد واإجراءات 

ال�صبط املروري )النقاط املرورية(، والقرار الوزاري ب�صاأن تعديل الالئحة التنفيذية الالحقة لقانون ال�صري واملرور 

االحتادي مطلع يوليو 2017، وذلك عرب اإطالق حملة توعية ومبادرة.

 

بالقرار  للتعريف  حملة  الداخلية  وزارة  أطلقت 
الوزاري  والقرار   ،2017 لسنة   178 الوزاري رقم 
لقانون  الالحقة  التنفيذية  الالئحة  تعديل  بشأن 
اللجنة  ستقوم  حيث  ــادي،  االحت ــرور  وامل السير 
ومديريات  الوزارة،  في  املوحدة  للحمالت  الفرعية 
توعية  حمالت  بتنفيذ  الدولة  في  املرور  وإدارات 
تسبق  التي  الرئيسة  احلملة  إطــار  في  مرورية، 

تطبيق القرار.
وزارة  الستراتيجية  احلملة جتسيداً  وتأتي 
املرورية  السالمة  مستويات  أعلى  لبلوغ  الداخلية 
لقطاع  االســتــراتــيــجــيــة  اخلــطــة  نــطــاق  ضــمــن 
احلــوادث  من  واحلــد  الطرق،  أمن  لضبط  املــرور 
املرورية، وحتقيق املستهدف من املؤشرات املرورية 
 100 لكل   3 إلى  الوفيات  الوطني خلفض  واملؤشر 

ألف من السكان بحلول 2021.
وأوضح سعادة اللواء خبير محمد سيف الزفني 
رئيس املجلس املروري االحتادي أن حملة التوعية 
واملخالفات  بالقانون  اجلمهور  تعريف  تستهدف 
والقرارات  الغرامات  بعض  وتعديل  املستحدثة، 
األطفال  مقاعد  استخدام  إلزامية  مثل:  املرورية 
منهم  من  جلوس  أو  للمركبة،  اخللفية  املقاعد  في 
األمامي،  الكرسي  في  عمره  من  العاشرة  دون 
األمان، وحتديد  بربط حزام  الركاب  وإلزام جميع 
السرعات في املناطــــــق السكنية مبا ال يزيد على 
للتوعية  عمل  فريق  تشكيل  وأنه مت  كيلومتراً،   40
والتنسيق  الدولة،  مستوى  على  احلملة  بأهداف 

بأهداف  التوعية  جهود  في  املعنيني  الشركاء  مع 
احلملة مثل وزارة الصحة، والهيئات العامة للصحة 
دبي،  في  واملواصالت  الطرق  وهيئة  الدولة،  في 
ودوائر النقل والبلديات، ونادي اإلمارات للسيارات 

والسياحة.
وفي هذا املجال، أعلنت شرطة أبوظبي عن إطالق 
مبادرة جديدة بإلغاء النقاط املرورية املسجلة على 
في  مرورية  مخالفات  ارتكابهم  بسبب  السائقني 
اخلطرة«،  املخالفات  »باستثناء  أبوظبي   إمــارة 
رقم  ــوزاري  ال القرار  تطبيق  قبل  سجلت  والتي 
املخالفات  تسديد  من  ميكنهم  مبا   ،)178/2017(
ورخص  مركبتهم  رخص  وجتديد  عليهم،  املترتبة 
تطبيق  حتى  املبادرة  هذه  تستمر  حيث  قيادتهم، 
شرطة  مبادرات  ضمن  وتأتي  ــوزاري،  ال القرار 

أبوظبي لعام اخلير 2017، وسعيها املستمر لترسيخ 
لتصحيح  للسائقني  دافــعــاً  ولتكون  اإليجابية، 
السالمة  لتعزيز  جديدة  صفحة  وفتح  أوضاعهم، 

املرورية.
عام  مدير  الظاهري  خلفان  علي  العميد  وأشار 
العمليات املركزية في شرطة أبوظبي إلى أن مبادرة 
شرطة أبوظبي بإلغاء النقاط املرورية يستفيد منها 
في  مرورية  نقاط  سجلت  الذين  السائقني  جميع 
سجلهم املروري للمخالفات املرتكبة بإمارة أبوظبي، 
وال يستفيد منها السائقون الذين ارتكبوا مخالفات 
والسرعات  بتهور،  املركبة  )قيادة  مثل  خطرة 
الزائدة، وجتاوز اإلشارة الضوئية احلمراء، وقيادة 
على اجلمهور، وقيادة مركبة  مركبة تشكل خطراً 

حتت تأثير الكحول أو ما في حكمه(.

العميد علي خلفان الظاهرياللواء محمد سيف الزفني



جلسات بجميع أنواعها )شرقية - غربية - تركية(
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ي�صلط »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد ال�صوء على مركز »�صرطة مدينة خليفة« مبديرية �صرطة املناطق اخلارجية 

اأبوظبي، والذي يتميز باحلر�س على تب�صيط االإجراءات  التابعة لقطاع االأمن اجلنائي يف القيادة العامة ل�صرطة 

واالإجناز ال�صريع ملعامالت اأفراد اجلمهور من مواطنني ومقيمني، والذي حقق ويحقق اإجنازات مهمة يف جمال خف�س 

ومكافحة اجلرمية يف منطقة اخت�صا�صه.

حتقيق: اأماين اليافعي 
ت�صوير: حممد علي

حترص قيادة البالد الرشيدة والقيادة الشرطية 
القطاع  في  عمل  بيئة  أفضل  توفير  على  العليا 
لتعزيز  فيه  العاملني  قــدرات  وتطوير  الشرطي، 
وطمأنينة  سالمة  على  واحلفاظ  التنمية  مسيرة 
واستقرار املجتمع، وتقدمي أفضل اخلدمات لشرائح 

اجلمهور.
في  خليفة«  مدينة  »شرطة  مركز  يقدم  لذلك، 
اخلدمات  أفضل  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
والبرامج  اخلطط  وضع  في  ويسهم  للجمهور، 
أفضل  وتوفير  اجليدة،  االستراتيجية  واملبادرات 
الوسائل التقنية احلديثة املتطورة الستخدامها في 

املركز.
الضباط  وصف  الضباط  جميع  يحرص  كما 
واألفراد واملدنيني العاملني في مركز »شرطة مدينة 
عامًة،  اجلمهور  مع  التواصل  تعزيز  على  خليفة« 
إجناز  وسرعة  للمراجعني،  اإلجــراءات  وتبسيط 
الداخليني  الشركاء  مع  العالقة  وتعزيز  املعامالت 

االستراتيجية  للرؤية  حتقيقاً  وذلك  واخلارجيني، 
للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في ضمان استمرار 
أبوظبي كمجتمع ينعم باألمن والسالمة من خالل 
للمواطنني  اجلــودة  عالية  شرطية  خدمات  تقدمي 

واملقيمني والزوار في إمارة أبوظبي.

مهمات متنوعة 
عتيق  محمد  املقدم  التقى  الشرطة«  »مجتمع 
في  خليفة«  مدينة  »شرطة  مركز  مدير  احلساني 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي أوضح أن من 
أهم املهمات املوكلة للمركز هي في األساس مكافحة 
اجلرمية والتصدي لها، وتعزيز األمن واألمان في 
الدوريات  نشر  خالل  من  االختصاص،  منطقة 
األمنية »الدوريات املرورية، ودوريات بحث وحتٍر، 
الوقاية من اجلرمية، ودوريات الشرطة  ودوريات 
املجتمعية«، وذلك بهدف خفض ومكافحة اجلرمية 
في منطقة االختصاص، وعمل حمالت توعوية في 

مع  العالقة  وتعزيز  ــدارس،  وامل الساخنة  املناطق 
في  األساسي  الشريك  الشركاء واجلمهور كونهم 
قيادة  لتوجيهات  تلبيًة  اجلرمية،  ومكافحة  خفض 
لتعزيز  العليا  الشرطية  والقيادة  الرشيدة  البالد 
للخطة  وتنفيذاً  الشرطي،  اجلهاز  في  املجتمع  ثقة 
في  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  االستراتيجية 
باألمن  ينعم  كمجتمع  أبوظبي  استمرار  ضمان 
عالية  تقدمي خدمات شرطية  من خالل  والسالمة 

اجلودة للمواطنني واملقيمني والزوار في اإلمارة.
»شرطة  ملركز  التنظيمي  الهيكل  يتكون  وممن 
املركز  إن  احلساني:  املقدم  أجاب  خليفة«،  مدينة 
ترتبط  حيث  ووحدات،  وفروع  أقسام  من  يتألف 
الوحدات التنظيمية كوحدة التخطيط االستراتيجي 
مباشرة  املدير  ومكتب  األمنية  املعلومات  ووحدة 
مبدير املركز، أما األقسام األخرى والتي تتبع هيكل 
األول  القسم  فتشمل:  تنازلي  بشكل  املركز  إدارة 
املرور  »فرع  ويتبعه  العمليات،  قسم شؤون  وهو 

مركز »�ضرطة مدينة خليفة«..

تب�ضيط لالإجراءات واإجناز �ضريع ملعامالت اجلمهور 
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وفرع  واالنضباط،  احلراسة  وفرع  والدوريات، 
قسم  وهو  الثاني  والقسم  املساندة«،  اخلدمات 
اجلرمية  شؤون  »فرع  ويتبعه  اجلرمية،  شؤون 
وفرع البحث والتحري، وفرع الوقاية من اجلرمية، 

وفرع التحقيق«.
يتكون  املركز  في  البشري  الطاقم  أن  وأضاف، 
من  ومدنيني  ــراد  وأف ضباط  وصف  ضباط  من 
التوطني،  سياسة  املركز  وطبق  والنساء،  الرجال 
أما  فيه.  العاملني  توطني  من   %99 نسبة  وحقق 
فهي  املركز  في  للعاملني  املطلوبة  التخصصات 
عديدة ومتنوعة حسب حاجة عمل كل قسم وفرع 
من العمل املسند إليه، فمثالً يتطلب عمل فرع البحث 
والتحري أن يكون املنتسب من الصنف العسكري 
فرع  ويتطلب  والتحري،  البحث  في  ومتخصصاً 
الصنف  من  املنتسب  يكون  أن  املساندة  اخلدمات 
إليه  املسند  العمل  حسب  كالً  املدني  أو  اإلداري 

واملسمى الوظيفي.

شؤون العمليات 
مركز  في  العمليات  شؤون  قسم  مهمات  وعن 
مبارك  مسلم  الرائد  ذكر  خليفة«،  مدينة  »شرطة 

املركز  العمليات في  الراشدي رئيس قسم شؤون 
أن من أهم مهمات القسم هي: املشاركة في رسم 
السياسات العامة وإعداد اخلطط اخلاصة بشؤون 
العمليات في مركز الشرطة الشامل، واملشاركة في 
إعداد اخلطط الالزمة لتطوير وتدريب العاملني في 
مجال النشاطات احملددة للعمليات واإلشراف على 
لتوزيع  اليومي  الترتيب  على  واإلشراف  تنفيذها، 
املوضوعة  للخطة  وفقاً  الوظائف  على  العاملني 
توفير  مــن  والتأكد  املــركــز،  مدير  وتوجيهات 
واألجهزة  واملعدات  اآلليات  من  املركز  احتياجات 

واللوازم واخلدمات الالزمة للتسيير.  

شؤون اجلرمية
مركز  في  اجلرمية  شؤون  قسم  مهمات  وعن 
الرائد سعيد عبدالله  »شرطة مدينة خليفة«، أشار 
أن من  إلى  العامري رئيس قسم شؤون اجلرمية 
أهم مهمات القسم تنفيذ االستراتيجية، واملشاركة 
في حتويل االستراتيجيات والسياسات العامة إلى 
لتحقيق  مراحل  على  مبنية  تشغيلية  عمل  خطط 
وقوع  لبالغ  واالستجابة  االستراتيجية،  األهداف 
اجلرائم، ومتابعة تنفيذ النشاطات اخلاصة بشؤون 

وإعداد  ومعاجلتها،  املعوقات  وتشخيص  اجلرمية 
التقارير الدورية، والكفاءة في تنفيذ الواجبات بني 
الفرق لضمان كفاءة توزيع املوارد، واملشاركة في 
اخلاصة  اخلطط  وإعداد  العامة،  السياسات  رسم 
الشامل،  الشرطة  مركز  في  العمليات  بشؤون 
لتطوير  الــالزمــة  اخلطط  ــداد  إع في  واملشاركة 
احملددة،  النشاطات  مجال  في  العاملني  وتدريب 
في  الكفاءة  حيث  من  وتطويرهم  األفــراد  وإدارة 
توزيع الواجبات بني الفريق لضمان كفاءة توزيع 
وأوجــه  العمل  مشكالت  واستكشاف  ــوارد،  املـ
العمليات  أنشطة  األداء في  القصور والضعف في 
الشرطية والدعم اإلداري، ونواقص العمل والعمل 

على توفيرها بالتعاون مع اجلهات املختصة.

 دورات متخصصة
لها  يخضع  التي  املتخصصة  الـــدورات  وعــن 
املنتسبون في مركز »شرطة مدينة خليفة«، أوضح 
املقدم احلساني أنه بعد توفير الطاقم البشري من 
قبل إدارة »االختيار والتعيني« التابعة لقطاع املوارد 
البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي حسب 
منطقة  في  اجلغرافي  والتوسع  البشري  االحتياج 

احل�صاين:

املركز يعمل على 

خف�س ومكافحة 

اجلرمية 

الرائد سعيد العامريالرائد مسلم الراشدياملقدم محمد عتيق احلساني
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اختصاص املركز، وبعد قياس مؤشرات األداء التي 
التنظيمية  الوحدات  حسب  العملي  الواقع  تعكس 
والعمل املسند، يتم اخضاع منتسبي املركز لدورات 
حسب  فرع  كل  في  تختلف  متعددة،  متخصصة 
االختصاص، فمثالً يتطلب عناصر البحث والتحري 
وبعد  »املستجدين«،  دورة  بداية  يجتازوا  أن 
تعيينهم  يتطلب  والتحري  البحث  بفرع  التحاقهم 
»سياسة  دورة  دخولهم  الوظيفي  املسمى  حسب 
الــدورة  لهذه  اجتيازهم  وبعد  القوة«،  استخدام 
يدخلون دورة »البحث والتحري«، وفي مثال آخر 
باإلجراء  أيضاً  العمل  يتم  املركز  في  املرور  فرع 
»املستجدين«  لدورة  املنتسبني  اجتياز  بعد  نفسه 
ودورة »سياسة استخدام القوة« فيلتحقون بدورة 
»أساسيات املرور«، وبعد ذلك يتم تعيينهم في فرع 
املرور، وكذلك يتطلب عمل ضابط التحقيق دخوله 
التحقيق  للتعرف على أساسيات  »التحقيق«  دورة 
إجراءات  في  املتبعة  والقانونية  العلمية  واألساليب 
تثبيته  يتم  املقررة  للدورة  اجتيازه  وبعد  التحقيق، 

في الفرع نفسه. 

سرعة في اإلجناز
يحتاج  املــوظــف  أن  احلساني  املــقــدم  وأكـــد 
إجراءات  وتبسيط  املعامالت،  إجناز  في  للسرعة 
خدمة  قياس  آلية  اختالف  بحسب  املراجعني، 
املتعاملني واملراجعني في املركز، فمثالً يقوم موظف 
املتعاملني،  باستقبال  العمالء  خلدمة  االستقبال 
بياناتهم  وتسجيل  استفساراتهم،  على  واإلجابة 
في مدة تتراوح بني دقيقة ودقيقتني، أما في فرع 
البالغات  أو  الشكاوى  تصنيف  فيختلف  التحقيق، 
تتراوح  حيث  بفتحها،  األشــخــاص  يرغب  التي 

البالغ من 10 دقائق  القانونية في فتح  اإلجراءات 
الداخلية  اخلدمات  تقدمي  بينما  دقيقة،   20 ولغاية 
زمن  مدة  فتقلص  للمنتسب  راتب  شهادة  كطلب 

تقدميها من دقيقتني إلى دقيقة واحدة فقط.

جناحات وأهداف 
حققها  التي  والنجاحات  اإلجنــازات  أبرز  وعن 
 2016 عــام  خــالل  خليفة«  مدينة  »شرطة  مركز 
أنها  احلساني  املقدم  أجاب   ،2017 عام  ومنتصف 
منطقة  في  اجلرمية  خفض  أهمها:  ومن  عديدة، 
االختصاص، واملشاركة في جائزة طيران االحتاد 
في سباق الفورموال- 1 في تأمني احلدث، كون أن 
احلدث يعتبر من املناسبات املهمة والعاملية، وتشكيل 
بالتدقيق على استمرارية  يقوم  فريق عمل داخلي 
األنظمة املعتمدة كنظام إدارة اجلودة ونظام البيئة 
والصحة والسالمة، باإلضافة إلى فوز املركز سابقاً 
بجائزة أفضل مركز شرطة شامل وأفضل مركز 
وزير  »سمو  جائزة  فئات  ضمن  متعاملني  خدمة 

الداخلية للتميز«.
ينفذ  أن مركز »شرطة مدينة خليفة«  وأضاف، 
ضمن  اخلارجية  املناطق  شرطة  مديرية  أهــداف 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  استراتيجية 
منطقة  في  اجلرمية  ومكافحة  خفض  في  ويسهم 
األداء،  مؤشرات  دراســة  خالل  من  االختصاص 
خطة  ووضــع  الساخنة،  املناطق  على  والتركيز 
والوحدات  والــفــروع  األقسام  جلميع  تشغيلية 
التنظيمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، حيث وضع 
املركز ثالثة تصنيفات للخطط: اخلطة األولى وهي 
اخلطة األمنية التي يضعها املركز ملكافحة وخفض 
اجلرمية، حيث قام املركز بخفض اجلرمية بنسبة 

جتاوزت 82% في عام 2016، واخلطة الثانية وهي 
املركز  يضعها  التي  اخلطة  وهي  املجتمعية  اخلطة 
مستخدمي  أو  للمدارس  توعوية  حمالت  لعمل 
اجلمهور  عالقة  لتعزيز  الشباب  فئة  أو  الطريق 
للمقترحات  االستجابة  وســرعــة  الشرطة  مــع 
وهي  الثالثة  واخلطة  قبلهم،  من  املقدمة  واألفكار 
لتدريب  اخلطة اإلدارية التي يضعها املركز داخلياً 
لتقدمي  للموظف  املعرفية  البنية  وتطوير  املنتسبني 
نسبة  رفــع  في  تسهم  والتي  اخلــدمــات،  أفضل 
املركز،  عن  اخلارجي  واجلمهور  املتعاملني  رضا 
حيث بلغت نسبة رضا املتعاملني عن املركز %92، 
باإلضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة من إدارة 
املناطق  مديرية »شرطة  العليا في  واإلدارة  املركز 

اخلارجية« لتحقيق األهداف االستراتيجية.
وعن أهم اخلطط املستقبلية ملركز »شرطة مدينة 
خليفة« على الصعيدين البشري والتقني، لفت املقدم 
احلساني إلى أن املركز يضع خطة تشغيلية قابلة 
للقياس والتغيير وتطوير الطاقم البشري من خالل 
مبجال  مرتبطة  تخصصية  دورات  إلى  إدخالهم 
ذواتهم،  تطوير  في  تسهم  أخرى  وأعمال  عملهم 
مما يسهم في إشراك العاملني باملركز في اعتماد 
باإلضافة  فيه،  واالستراتيجية  التشغيلية  اخلطة 
قيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  التغيير  سياسة  نشر  إلى 
إلى حكومة  إلكترونية  الرشيدة من حكومة  البالد 
ذكية، وتقدمي خدمات املركز على املوقع اإللكتروني 
و»إندرويد«  ستور«  »أب  على  الذكية  والتطبيقات 
طلب  خدمات  وتقدمي  املرورية،  املخالفات  كدفع 
فتح  ومستقبالً  والسلوك،  السيرة  حسن  شهادة 
خالل  من  الذكية  الهواتف  عبر  اجلنائية  البالغات 

تطبيق القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
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يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف االأق�صام والفروع باإدارة »االإعالم االأمني« يف وزارة الداخلية.

ويتناول يف هذا العدد فرع اخلدمات العامة التابع لق�صم اخلدمات امل�صاندة يف االإدارة، والذي يعد »ال�صريان« احليوي 

لالإدارة من حيث تقدمي وتنظيم اخلدمات العامة املطلوبة بهدف تقدمي خدمات متميزة للمنت�صبني، وتوفري الوقت 

واجلهد عليهم، واإ�صعادهم مع اأفراد املجتمع.

لقاء: خالد الظنحاين 
ت�صوير: حممد علي

فرع  مدير  اجلنيبي  محمد  خليفة  النقيب  أكد 
اخلدمات العامة بإدارة »اإلعالم األمني« في وزارة 
الداخلية أننا نسعى في إطار احلرص على مواكبة 
عجلة التميز إلى تقدمي خدمات متميزة ضمن حزمة 
اخلدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للعاملني فيها، 
رؤية  وهي  املجتمع،  أفــراد  من  معها  واملتعاملني 
توجيهات  ظل  في  الداخلية  وزارة  وقيم  ورسالة 
سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
والتي  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
تؤكد أهمية توفير خدمات متميزة للعاملني وأفراد 

املجتمع.

مهمات 
يضطلع  التي  واملهمات  االختصاصات  وعــن 
اجلنيبي  النقيب  أجاب  العامة،  اخلدمات  فرع  بها 
وهي:  عديدة،  الفرع  ومهمات  اختصاصات  أن 
يقوم  التي  واملهمات  األعمال  جميع  على  اإلشراف 
بها فرع اخلدمات العامة، وإعداد التقارير الشهرية 
عن إجنازات األعمال التي نفذت في اإلدارة، وإعداد 
قائمة لالحتياجات من املواد التقنية السنوية لإلدارة، 
في  اليومية  اخلدمات  أداء  تأمني  على  واإلشــراف 
املكاتب وصيانة املباني واألثاث واألجهزة املختلفة، 
وعلى  وصيانتها  السيارات  تأمني  على  واإلشراف 

السائقني.
وأضاف، أن فريق العمل في الفرع يتسم باملرونة 
وفروع  أقسام  بني  يتميز  جعله  مما  واحليوية، 
كاتب  ومــن  مني  العمل  فريق  ويتكون  اإلدارة، 
ومندوب وثالثة سائقني. ومن خالل عملي مع هذا 
الفريق وبواقع خبرتي في العمل الشرطي واألمني، 
أكثر من ثالث وعشرين سنة، تغلبنا  والتي تعدت 
بفضل من الله سبحانه وتعالى على كل الصعوبات 
التي واجهتنا خالل أداء العمل، واآلن ال نواجه أية 

صعوبات تذكر.
وعن آلية العمل في الفرع، أوضح النقيب اجلنيبي: 
يوجد لدينا نظام مرن في التنسيق بني احتياجات 
اإلدارة واجلهة املعنية، إذ تقوم األقسام مبخاطبتنا 
بكتاب رسمي داخلي باحتياجاتهم املطلوبة، ونقوم 
املالية  إدارتي  مخاطبة  مثل  الالزم،  باتخاذ  بدورنا 

واملستودعات إن كان املطلوب مكاتب أو قرطاسية 
وصيانتها،  السيارات  بخصوص  أما  شابه،  أوما 
فنستلم السيارة من أقسام اإلدارة ونودعها بواسطة 
مندوبنا في ورشة صيانة )كراج( بإدارة »النقل«، 
ثم نسلمها بعد أن يتم إصالحها إلى املستخدم، أما 
إن كانت الطلبات تخص أمور األجهزة احلاسوبية، 
املعلومات واالتصاالت«  »تقنية  إدارة  بها  فنخاطب 
لتوفيرها. ولدينا طريقة أخرى في حال عدم توفر 
املطلوب من املستودعات أو غيرها من اجلهات، حيث 
نقوم بتوفيرها عن طريق النثريات اخلاصة باإلدارة 
العمل. ونحن في  أو تأخر في  حتسباً ألي توقف 
صدد العمل بالنظام اإللكتروني للمخاطبات الداخلية 
املستدامة  البيئة  على  احملافظة  بهدف  واخلارجية 

حسب استراتيجية وزارة الداخلية.

إجنازات
خليفة  النقيب  ذكر  الفرع،  إجنــازات  أبرز  وعن 
محمد اجلنيبي أن إدارة »اإلعالم األمني« في وزارة 
الداخلية ممثلة بفرع اخلدمات العامة تعد أول إدارة 
شرطية تسجل في النظام املروري االحتادي، حيث 
تقدمت بفكرة تسجيل السيارات التابعة لنا إلى مدير 
إدارة »اإلعالم األمني«، والذي أيد الفكرة، ثم انطلقت 
إلى اإلدارات املعنية بهذا اخلصوص، وطلبت منهم 
وأقنعتهم  باإلدارة،  خاصاً  مرورياً  ورمزاً  صفحة 
ولله  حــدث  ما  وهــو  وجناعتها،  الفكرة  مبيزات 
سبحانه وتعالى احلمد، وبعد ذلك صدر تعميم إلى 
جميع إدارات الشرطة بالتسجيل في النظام املروري 

االحتادي بهدف توفير الوقت واجلهد. 

فرع »اخلدمات العامة« يف اإدارة »الإعالم الأمني«

اجلنيبي: نحر�ص على تقدمي خدمات متميزة للمنت�ضبني 
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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

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«
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ال�ضعفار يرتاأ�ص اجتماعاً ويكرم »اإقامة دبي«

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  ترأس 
وكيل وزارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا املشتركة 
للجمارك،  االحتادية  والهيئة  الداخلية  وزارة  بني 

والذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي.
املستمر  التعاون  ــار  إط في  االجتماع  ــاء  وج
والهيئة  الداخلية  وزارة  بني  املشترك  والتنسيق 
باعتبارهما  احمللية  واجلمارك  للجمارك،  االحتادية 

من أبرز الشركاء االستراتيجيني للوزارة.
من  عـــدد  مناقشة  االجــتــمــاع  خـــالل  ومتـــت 
املوضوعات املدرجة على جدول األعمال خصوصاً 
مجال  في  واملعلومات  اخلبرات  بتبادل  يتعلق  ما 
التفتيش اجلمركي، وحتديد األهداف االستراتيجية 

ذات العالقة بني اجلانبني.
املدير  الحج  بن  عبدالله  أحمد  االجتماع  حضر 
االحتادية  الهيئة  في  اجلمركي  للقطاع  التنفيذي 
احمللية  اجلمارك  دوائــر  عن  وممثلون  للجمارك، 
على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة، وعدد 
العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  في  الضباط  من 

للشرطة في الدولة.
الشعفار  الفريق  سعادة  كرم  ثانية،  جهة  من 
دبي،  في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة 
وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها وتعاونها الكبير مع 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات االحتادية في وزارة 

الداخلية، وسعيها الدائم لتسهيل املهمات املوكلة إلى 
قطاع مكافحة املخدرات مما كان له األثر البالغ في 
إحباط العديد من عمليات االجتار باملخدرات في عدد 

من إمارات الدولة.
السويدي  العقيد سعيد  وقام سعادته، بحضور 
وزارة  في  االحتادية  املخدرات  مكافحة  عام  مدير 
الغيث مساعد  العقيد خلف أحمد  الداخلية، بتسليم 

واألجانب  املخالفني  متابعة  لقطاع  العام  املدير 
مدير  املزينة  مطر  عمر  والنقيب  دبي«،  »إقامة  في 
املخالفني  متابعة  قطاع  في  املنشأة«  »بطاقة  إدارة 
وثناء  شكر  شهادات  دبي«،  »إقامة  في  واألجانب 
كافة  العقبات  تذليل  على  الدائم  حلرصهما  تقديراً 
وتسهيل  املخدرات،  مكافحة  قطاع  تواجه  قد  التي 

العمليات املوكلة إليه في املنافذ الرسمية بالدولة.

اجتماع للمديرين العامني للجوازات يف دول »التعاون« 

 32 الـــ  االجتماع  أعمال  أبوظبي  في  عقدت 
مجلس  دول  في  للجوازات  العامني  للمديرين 

التعاون لدول اخلليج العربية.
حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  ــب  ورحَّ
لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي 
وفد  رئيس  باإلنابة  واملنافذ  واإلقامة  اجلنسية 
دولة اإلمارات برؤساء وأعضاء الوفود في بلدهم 
الثاني، ونقل لهم حتيات الفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، ومتنياته لهم بالتوفيق والسداد.

ــاف، أن االجــتــمــاع يــأتــي اســتــمــراراً  ــ وأض
اخلليجي  األمني  التعاون  ملسيرة  واستكماالً 
املشترك، وتنفيذاً لقرارات أصحاب السمو واملعالي 
لدعم  التعاون«  »مجلس  دول  في  الداخلية  وزراء 
وتعزيز التعاون األمني بني دول املجلس، وحتقيق 
مسيرة  وتعزيز  املنطقة،  في  واالستقرار  األمن 

املجاالت  في  والتعاون  املشترك،  اخلليجي  العمل 
وتبادل  واملنافذ  واإلقامة  للجوازات  التخصصية 
وفي  املجاالت،  مختلف  في  واخلبرات  املعلومات 
وحدة  من  وشعوبنا  دولنا  بني  يجمع  ما  إطــار 
ه بخالص الشكر والتقدير  الهدف واملصير. وتوجَّ
لألمانة العامة في »مجلـس التعــاون« ملا تبذله من 
في  االجتماعات  هـذه  مثل  إلثراء  متميـزة  جهود 

إطـار مـن اجلهـد األمني املشتـرك. 
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املنهايل يح�ضر »ملتقى ال�ضعادة«

املــوارد  بقطاع  ممثلة  الداخلية  وزارة  مت  نظَّ
لتكرمي  السعادة«  »ملتقى  املساندة  واخلدمات 
الشركاء واملوردين واملوظفني املتميزين والفائزين 
دورتها  في  للتميز  الداخلية  وزير  سمو  بجائزة 

الرابعة، مرحلة القائد العام. 
حضر امللتقى سعادة اللواء محمد بن العوضي 
للموارد  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  املنهالي 
واخلدمات املساندة باإلنابة، وسعادة اللواء سالم 
املالية واخلدمات في  الشامسي مدير عام  مبارك 
ومديرو  العامون،  واملديرون  الداخلية،  وزارة 
اإلدارات، وممثلون عن الشركاء واملوردين، وعدد 
واملدنيني  واألفــراد  الضباط  وصف  الضباط  من 
للموارد  املساعد  الوكيل  قطاع  فــي  العاملني 

واخلدمات املساندة.
وأوضح سعادة اللواء املنهالي أن امللتقى يأتي 
الداخلية،  ــوزارة  ل العامة  السياسة  مع  متاشياً 
املساندة  واخلدمات  املــوارد  قطاع  واستراتيجية 
ملحوظاً  متيزاً  أظهروا  الذين  املتميزين  بتكرمي 
في أدائهم، واستحقوا به أن ينالوا شرف التكرمي 
يحتذى به مع جميع زمالئهم، كما  ليكونوا مثاالً 
يشجع  ما  كل  بدعم  ــوزارة  ال اهتمام  يجسد  أنه 

على التميز واإلبداع، وهو مبثابة تقدير للمنتسبني 
لتحقيق رضاهم، ويرفع من دافعيتهم نحو املزيد 

من التميز واالرتقاء بالعمل الشرطي.
وزارة  حققتها  التي  النجاحات  أن  وأضــاف، 
التي حصدتها  احلكومي  التميز  وجوائز  الداخلية 

العمل  فريق  ضمن  اجلهود  تضافر  نتاج  هي 
على  يساعد  بيننا  والتفاعل  فالتكامل  الواحد، 
والتي  واجلودة،  والتميز  والتفوق  الريادة  حتقيق 
من خاللها تتحقق رؤية ورسالة وأهداف وزارة 

الداخلية.

اأبوظبي ت�ضت�ضيف قمة »اأقدر« العاملية

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  حتت 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
الداخلية، تستضيف أبوظبي قمة »أقدر« العاملية بني 
21 و23 نوفمبر2017، بالشراكة بني برنامج خليفة 
لتمكني الطالب »أقدر«، وشركة »إندكس للمؤمترات 

واملعارض« عضو في »إندكس القابضة«. 
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وأوضــح 
اللجنة  رئيس  الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي 
توجيهات  من  انطالقاً  أنــه  للقمة  املنظمة  العليا 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة بإطالق »التربية األخالقية« كمحور رئيس 
اإلبداع  إلى تعزيز قيم  التعليمية سعياً  العملية  في 
واالبتكار وروح املسؤولية والتسامح والتعايش بني 
الثقافات، فإننا أطلقنا القضية الرئيسة للقمة للعام 
احلالي حول »دور التربية األخالقية في املؤسسات 
العاملية،  التحديات  ملواجهة  إقليمياً ودولياً  التعليمية 
التطرف الفكري واألخالقي منوذجاً«، وذلك لتناول 
إيجاد  نحو  الزوايا سعياً  القضية من مختلف  هذه 
أخالقي  مرتكز  إيجاد  على  تعمل  متكاملة  رؤيــة 
الفكري  التطرف  ظاهرتي  ملواجهة  عاملي  وقيمي 
في  رئيستني  مشكلتني  أصبحتا  اللتني  واألخالقي 
والدولي، ومن  اإلقليمي  املستويني  على  مجتمعاتنا 
هنا جاءت أهمية هذه القضية لنفكر معاً في كيفية 
التعليمية  املؤسسات  عبر  أخالقية  منظومة  بناء 
بيئة  توفر  التي  كافة  واملسببات  الدوافع  ملواجهة 

خصبة النتشار هاتني الظاهرتني السلبيتني.
وأضاف، سعادته أن سيدي الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية أطلق هذه القمة كمنصة عاملية رائدة 
أبعادها  في  الطالبية  القضايا  مناقشة  إلى  تهدف 
مبا  والصحية،  واألمنية  واألخالقية  االجتماعية 
األمن  وألوطانهم  لهم  مشرقاً  مستقبالً  يضمن 

لتوفير  خاللها  من  ونعمل  واالزدهار،  واالستقرار 
القرار  ومتخذي  القادة  الجتماع  املناسبة  البيئة 
املتخصصة  والــشــركــات  واملختصني  ــراء  واخلــب
احلوار  وإدارة  األمور،  وأولياء  والطالب  والشباب 
لتشكيل  مبدع  ثقافي  وتنوع  موحدة  عاملية  بلغة 
يسوده  عالٍم  لبناء  الطالب  عن متكني  تبحث  رؤية 

األمن والتسامح والسالم والتعايش. 
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الرميثي يت�ضلم جائزة و�ضهادة اعتماد 

اللواء محمد خلفان الرميثي القائد  تسلَّم معالي 
فئة  التربوية  خليفة  جائزة  أبوظبي  لشرطة  العام 
حماية املجتمع، والتي حصلت عليها شرطة أبوظبي، 
وذلك بحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي 
خلفان  علي  والعميد  أبوظبي،  شرطة  عام  مدير 
الظاهري مدير عام العمليات املركزية، والعقيد محمد 
إبراهيم العامري مدير مديرية »الطوارئ والسالمة 

العامة«.
وأكد معالي اللواء الرميثي لدى تسلمه اجلائزة من 

العميد الظاهري أن شرطة أبوظبي تعمل باستمرار 
على تعزيز األمن والطمأنينة جلميع أفراد املجتمع 
من املواطنني واملقيمني والزوار، وأن احلصول على 
التربوية يأتي في إطار اإلسهام في  جائزة خليفة 
القيادة  املطلوبة في تعزيز أهداف  حتقيق اإلضافة 

العامة لشرطة أبوظبي.
اعتماد  شهادة  الرميثي  اللواء  معالي  تسلم  كما 
شرطة  في  العامة«  والسالمة  »الطوارئ  مديرية 
من  جنوم  خمس  تدريبي  غوص  كمركز  أبوظبي 

منظمة الغوص العاملية »بادي«.
وأشاد معاليه بكون شرطة أبوظبي أول مؤسسة 
أمنية حتصل على هذا االعتماد على مستوى الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
االعتماد  هذا  من  االستفادة  إلى  معاليه  ودعا 
الدولي لتعزيز مهارة العاملني في الغوص بشرطة 
تنمية  االستراتيجيني من خالل  والشركاء  أبوظبي 
في  مهماتهم  لتعزيز  الغواصني  ومهارات  قدرات 

الغطس واإلنقاذ. 

ال�ضريفي يح�ضر احتفال »ال�ضحة وال�ضالمة املهنية«

احتفاالً  أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة  شهدت 
أقامته  املهنية،  والسالمة  للصحة  العاملي  باليوم 
وحضره  األداء«،  وتطوير  »االستراتيجية  إدارة 
عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة 
شرطة  في  العامون  واملديرون  أبوظبي  شرطة 
في  البيانات  »أهمية  عنوان:  وذلك حتت  أبوظبي، 

السالمة والصحة املهنية«. 
وأكد سعادة اللواء الشريفي أهمية تعزيز ثقافة 
ونشر  املوظفني،  بني  املهنية  والسالمة  الصحة 
وآمنة،  صحية  عمل  بيئة  إيجاد  بأهمية  الوعي 
الوقاية  ثقافة  نشر  آليات  ترسيخ  على  والعمل 
الصحة  أنظمة  لتطبيق  اإليجابية  والتأثيرات 

والسالمة املهنية بني منتسبي الشرطة.
أبوظبي  شرطة  التزام  إلى  سعادته  وأشــار 
في  العاملية  املمارسات  وأحــدث  أفضل  بتطبيق 
املهنية من خالل تطبيق  مجال الصحة والسالمة 
ومتطلبات   ،»OHSAS18001« الدولية  املواصفة 
لضمان  املهنية  والصحة  للسالمة  أبوظبي  مركز 
ترسيخ ثقافة الصحة والسالمة والبيئة في جميع 
مختلف  وفي  أبوظبي،  لشرطة  التابعة  اإلدارات 

العمليات التشغيلية واخلدمية، وإلى أن هذه الثقافة 
من  أبوظبي  شرطة  مع  املتعاقدة  للجهات  امتدت 
تعطي  والتي  التعاقدية  والشروط  النظم  خالل 
الصحة  إدارة  نظم  تطبق  التي  للجهات  األفضلية 

والسالمة املهنية.
وقام سعادته بتكرمي اإلدارات العامة في شرطة 

العاملية  املواصفة  شهادة  على  أبوظبي حلصولها 
إدارة  وتطبيق  املهنية  والسالمة  الصحة  إلدارة 
أبوظبي،  إمارة  املهنية حلكومة  والسالمة  الصحة 
كما كرم مركز أبوظبي للصحة والسالمة املهنية 
في حكومة أبوظبي الشريك االستراتيجي لشرطة 

أبوظبي. 
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توقيع اتفاقيات »كا�ضف الدخان«

في  املــدنــي  للدفاع  العامة  الــقــيــادة  ــت  وقــعَّ
اخلليج  »مجموعة  مع  اتفاقيات  الداخلية  وزارة 
التجارية«، وشركتي »نيو إيج«، و»نافكو لألنظمة 
احلماية  نظام  تركيب  بشأن  الكهروميكانيكية«، 
والوقاية من احلريق »كاشف الدخان« في املساكن 

والبيوت.
الراغبني  املدني  للدفاع  العامة  القيادة  ودعت 
املعتمدة  الــشــركــات  خــدمــات  على  باحلصول 
إلى  للدخول  الدخان،  كاشف  لتركيب  واملرخصة 
املدني  للدفاع  العامة  للقيادة  اإللكتروني  املوقع 

.www.gdocd.gov.ae
املرزوقي  اللواء جاسم محمد  وأوضح سعادة 
قائد عام الدفاع املدني في وزارة الداخلية أنه مت 
االتفاق مع تلك الشركات املعتمدة لتركيب »كاشف 
ضد  لألجهزة  وكفالتها  البيوت،  في  الــدخــان« 
العيوب املصنعية، وبأسعار تفضيلية، وذلك بهدف 
نشر ثقافة احلماية من احلريق عبر توفير آليات 
استشعار  عند  تلقائياً  تعمل  التي  املناسبة  اإلنذار 
اآلمنة من  دخان احلريق، وللقيام بعملية اإلخالء 
مكان وقوع احلريق، ومتكني فرق الدفاع املدني من 

االستجابة السريعة. وأكد أهمية اتخاذ اإلجراءات 
الناجمة  والوفيات  احلرائق  أعداد  بخفض  الكفيلة 
والتقنيات  اإلمكانات  توظيف  عبر  وذلــك  عنها، 
الوقاية  جهود  وتعزيز  األمثل،  التوظيف  احلديثة 
على  تقوم  تكاملية  عقيدة  وفق  املدنية  واحلماية 

التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.

عبدالله  محمد  العميد  االتفاقيات  توقيع  حضر 
واحلماية  اإلطــفــاء  شــؤون  عــام  مدير  النعيمي 
التكاوي مدير  الله  عبد  والعقيد محمد  والسالمة، 
إدارة »الشؤون اإلعالمية«، وعدد من الضباط في 
الداخلية،  وزارة  في  املدني  للدفاع  العامة  القيادة 

وعدد من مسؤولي الشركات.

ور�ضة لإعداد اخلطة ال�ضرتاتيجية يف الأمن واملنافذ

حضر العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان 
العامة  القيادة  مدير عام شؤون األمن واملنافذ في 
إعداد اخلطة االستراتيجية  أبوظبي ورشة  لشرطة 
لشؤون األمن واملنافذ، والتي أقيمت بنادي ضباط 
اإلدارات  مديري  بحضور  أبوظبي،  في  الشرطة 

وعدد من الضباط وصف الضباط واملنتسبني.
آل  طحنون  بن  محمد  الشيخ  العميد  وأوضــح 
نهيان أن اخلطة االستراتيجية ستمكن اإلدارة العامة 
لشرطة  العامة  القيادة  في  واملنافذ  األمن  لشؤون 
أبوظبي من اتباع عملية منهجية في العمل، وترجمة 
على سلسلة  باالعتماد  أهداف  إلى  املوظفني  جهود 
من اخلطوات تقودنا في النهاية إلى حتقيق النتائج 
ورؤساء  املديرين  مساعدة  إلى  باإلضافة  املرجوة، 

لتحقيق  املناسبة  اإلجــراءات  حتديد  في  األقسام 
املتاحة  املوارد  استخدام  خالل  من  النتائج  أفضل 
الورشة  من  الهدف  أن  وأضاف  العمل.   بيئة  في 
يأتي من أجل اخلروج بإطار اخلطة االستراتيجية 
مشاريع  وضع  خالل  من  واملنافذ  األمن  لشؤون 
واقتراح  االستراتيجية،  القضايا  حلل  ومبادرات 
مشاريع مستقبلية تصب في حتقيق أهداف اإلدارة 
لشرطة  العامة  القيادة  رؤية  في  وتصب  العامة، 
كمجتمع  أبوظبي  إمارة  استمرار  بضمان  أبوظبي 
خدمات  تقدمي  خالل  من  والسالمة  باألمن  ينعم 
شرطية عالية اجلودة للمواطنني واملقيمني والزوار.

االستراتيجية  اخلطة  مدخالت  أن  إلى  وأشــار 
ستعتمد على استطالعات الرأي للشركاء والعاملني 

إلى  باإلضافة  واملجتمع،  واملتعاملني  واملوردين 
الداخلي  التدقيق  ونتائج  السري،  املتسوق  بيانات 
تأتي  حتى  واملنهجيات،  والسياسات  واخلارجي، 
علمياً  متوافقة  واملنافذ  لألمن  االستراتيجية  اخلطة 
مع األولويات االستراتيجية لشرطة أبوظبي وخطة 

حكومة أبوظبي.
رئيس  الكعبي  جمعة  حمد  الرائد  واستعرض 
قسم التخطيط االستراتيجي باإلدارة العامة لشؤون 
نتائج مؤشرات  أبوظبي  في شرطة  واملنافذ  األمن 
األداء للعام املاضي، والتحليل الداخلي واخلارجي، 
القضايا  وأهم  والتحديات،  والضعف  القوة  ونقاط 
االستراتيجية واملبادرات املستقبلية التي ستتضمنها 

اخلطة االستراتيجية لشؤون األمن واملنافذ.
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ملتقى »ممكنات احلكومة الذكية«

الهيئة  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  نظمت 
العامة لتنظيم االتصاالت ملتقى »ممكنات احلكومة 

الذكية«، والذي أقيم في أبوظبي.
»البنية  إدارة  مدير  الوهابي  ياسر  العقيد  وأكد 
حرص  الداخلية  وزارة  في  اإللكترونية«  التحتية 
وتبادل  والشراكة،  التعاون  تعزيز  على  ــوزارة  ال
مجاالت  في  املستجدات  على  واالطــالع  اخلبرات، 
واملؤسسات  احلكومية  اجلهات  مختلف  مع  العمل 
لتنظيم  العامة  الهيئة  بينها  من  والتي  املعنية، 

االتصاالت.
وأشاد سالم احلوسني نائب املدير العام لقطاع 
املعلومات واحلكومة الذكية باإلنابة في الهيئة العامة 
واحملاور  املوضوعات  بأهمية  االتصاالت  لتنظيم 

التي ناقشها امللتقى. 
مدير  الله  عبد  علي  فــواز  الرائد  واستعرض 
الداخلية جتربة  األمني« في وزارة  »اإلعالم  إدارة 
الوزارة في تطبيق املؤشر الرابع اخلاص بالتوعية 
العامة عن اخلدمات اإللكترونية والذكية، باعتبارها 
حتقيق  في  احلكومية  اجلهات  بني  األبــرز  اجلهة 
ملدة   %100 نسبة  وحتقيقها  املؤشر،  هذا  متطلبات 

ثالث سنوات متتالية.  كما استعرض الرائد ياسر 
وزارة  في  األمني«  »اإلعــالم  إدارة  من  القطيري 
الداخلية جتربة الوزارة في تنفيذ متطلبات ومعايير 

مؤشر جودة املواقع اإللكترونية.

حويل  بــن  سلطان  يوسف  النقيب  وحتــدث 
الداخلية  وزارة  في  الذكي  التحول  قسم  رئيس 
الطريق  وخريطة  الذكية  احلكومة  استراتيجية  عن 

املستقبلية.

-  طلب إلكتروني موقع ومختوم من الكفيل + صورة شخصية للمكفول ملونة خلفية بيضاء 
+ صورة جواز سفر املكفول ال تقل صالحيتها عن »6« أشهر.

- صورة جواز الكفيل + كشف املكفولني.
- سائق خاص عدد »1 و2« ملكية السيارة خصوصي سارية الصالحية.

- مهنة مشرف مزرعة »مزارع« ملكية املزرعة.
- مهنة سائق مزرعة، ملكية بيك أب.

- ممرض خاص: تقرير طبي + مؤهل في مجال العمل نفسه مصدق حسب األصول.
- راٍع: بطاقة تسجيل الثروة احليوانية.
- مهنة سائق قارب: ملكية قارب نزهة.

- مهنة بحار: كشف بعدد املكفولني.
- مهنة سائس: جواز سفر اخليول + كتاب من احتاد الرياضة.

- حارس: ملكية بناية أو عقار جتاري.
وزارة  من  كتاب  أو  الدبلوماسي  الكفيل  بطاقة  عن  صورة  دبلوماسياً:  الكفيل  كان  -  إذا 

اخلارجية.
-  الكفيل املقيم: يدفع رسوم »5000« درهم + ضمان »2000« درهم، ويشترط إقامة األسرة 

في الدولة.
 + مضمر   + حارس   + +راٍع  مزرعة  مشرف  ملهنة  ضمان   »2000« يدفع  املواطن:  -  الكفيل 

سايس.

إصدار إذن دخول للعمل
»الفئات املساعدة في املنازل ومن في حكمهم«

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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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

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 ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

Spare Parts : 0065326340        Fax : 065326341
Workshop : 065322250        Fax : 065326314

������� ��� ������.indd   130 10/26/16   1:46 PM

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

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«

بمناسبة شهر رمضان المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة

ads.indd   13 5/23/17   6:50 PM
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فعاليات �ضرطية يف دبي وال�ضارقة والإمارات ال�ضمالية

> أكد سعادة اللواء عبد الله خليفة املري القائد 
العام لشرطة دبي أن اإلدارة العامة ألمن املطارات 
املهمة  احللقات  إحــدى  من  تعد  دبــي  شرطة  في 
والرئيسة في التطور الذي طرأ على مطارات دبي 
امللقاة  املسؤوليات  من  يجعل  الذي  األمر  العاملية، 
وأن  كبيرة خصوصاً  واألفراد  الضباط  عاتق  على 
في  املطارات  أبرز  أحد  أصبح  الدولي  دبي  مطار 
العالم وأكثرها تطوراً بعد أن حقق املرتبة األولى في 
قائمة أكبر مطارات العالم، ووصل عدد املسافرين 
الدوليني الذين استخدموه إلى83 مليون مسافر في 
العامة  إلى حتقيق اإلدارة  العام املاضي، باإلضافة 
العالم  مستوى  على  األول  املركز  املطارات  ألمن 
للطيران  العاملية  املنظمة  من  الوارد  التقرير  حسب 
املدني »إيكاو« مبعدل 99.53% ضمن التدقيق على 

املطارات.
جاء ذلك خالل تفقد سعادة اللواء املري لإلدارة 

العامة ألمن املطارات.

األزمات احمللي في عجمان  إدارة  > عقد فريق 
بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  ترأسه  اجتماعاً 
رئيس  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  عبدالله 
الفريق، وبحضور العميد راشد جاسم مجالد مدير 
باإلنابة،  عجمان  في  املدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 
وعبدالله إبراهيم أبوالشوارب مدير مركز التنسيق 
واالستجابة الوطني في عجمان، وعدد من مديري 
إمارة  في  واحمللية  االحتادية  والدوائر  املؤسسات 

عجمان. 
وثمن سعادة اللواء النعيمي اجلهود العظيمة التي 
األمن  حتقيق  سبيل  في  الفريق  أعضاء  بها  يقوم 
تكثيف  إمارة عجمان، مؤكداً ضرورة  في  واألمان 
إلدارة  الفريق  استعدادات  لتعزيز  اجلهود  وتوحيد 

الطوارئ واألزمات والكوارث.
ووجه سعادته بضرورة بذل اجلهود مبا يحقق 
في  املشتركة  للجهات  االستراتيجية  األهـــداف 
واملتواصلة  احلثيثة  باجلهود  مشيداً  الفريق،  دعم 
الطوارئ  فريق  مع  بالتعاون  الشرطة  تبذلها  التي 
واملؤسسات  األمنية  واجلهات  احمللي  ــات  واألزم
بشكل  تهدف  والتي  للدولة،  واملجتمعية  اخلدمية 
على  واملقيمني  اإلمــارات  أبناء  حماية  إلى  أساسي 
املمتلكات  على  واحملافظة  طــارئ،  أي  من  أرضها 

واإلجنازات التي حققتها الدولة.

التعاونية«  الفجيرة  دبــا  »جمعية  كرمت   <
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  األسماك  لصيادي 

على جهودها املبذولة، وتعاونها الدائم معها.
محمد  اللواء  سعـــادة  لقاء  خالل  ذلك  جــــاء 
أحمد بن غامن الكعبي قائد عــــام شرطة الفجيرة 
مع سليمان راشد اخلدمي العنتلي رئيس جمعية دبا 
الفجيرة التعاونية لصـــيادي األسماك، بحضـــــور 
النون عضو اجلمعية، والعميد حميد  أحــــمد  علي 
العمليـــــات  عــام  مدير  اليماحي  حميد  محمد 
خالد  واملقدم  الفجيرة،  شرطــــة  في  الشرطية 

عبدالله الظنحاني مدير مكتب القائد العام.

الله بن علوان  اللواء علي عبد  > ترأس سعادة 
النعيمي قائد عام شرطة رأس اخليمة اجتماع القائد 
نائبه  2017، بحضور  للعام  الدوري اخلامس  العام 
العميد عبد الله خميس احلديدي، واملديرين العاّمني، 
وذلك  الشرطة،  مراكز  اإلدارات، ورؤساء  ومديري 
ملناقشة تطبيقات وتنفيذ مبادرات استراتيجية وزارة 

الداخلية واخلطة االستراتيجية للقيادة العليا.
شرطة  بإجنازات  النعيمي  اللواء  سعادة  وأشاد 
رأس اخليمة عقب تكرمي الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية لها بدرع جائزة أفضل جهة مشاركة في 
وزير  »سمو  جائزة  ضمن  العلمية  البحوث  تقدمي 
الداخلية للبحث العلمي« الدورة الثالثة 2017، فضالً 
البوابة  مشروع  وتفعيل  تدشني  في  جهودها  عن 
أن  مؤكداً  الذكي،  للتراسل  أولى  كمرحلة  الذكية 
أهداف  حتقيق  في  تصب  ــازات  اإلجن هذه  جميع 
الداخلية،  وزارة  له  تطمح  الذي  واالبتكار  اإلبداع 
ودعم متطلبات احلكومة الذكية كافة وفقاً ملنظومة 

التميز احلكومي اجليل الرابع.

> حضر العقيد خالد يوسف بن حضيبة املدير 
أم  في  باإلنابة  األجانب  وشــؤون  لإلقامة  العام 
القيوين احتفال تخريج دورة »إدارة املعرفة وكيفية 

تنظيم وتبسيط اإلجراءات«.
وشرح الدكتور أحمد عبدالرحمن العتيبي مفهوم 
ومراحل  املعرفة  أنواع  بني  والتمييز  املعرفة،  إدارة 

إدارتها ومتطلباتها.
للمشاركني  الشهادات  العقيد بن حضيبة  وسلم 
اإلدارات،  مختلف  من  منتسباً   37 عددهم  البالغ 

متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

شرطة  أطلقتها  التي  ردع«  »حملة  أسفرت   <
الشارقة ممثلة بإدارة »التحريات واملباحث اجلنائية« 
وقسم متابعة املخالفني عن ضبط 340 مخالفاً في 
الثاني من إطالقها،  الشارقة خالل األسبوع  إمارة 
ومضايقات  وإزعاج  خطر  مصدر  ميثلون  والذين 
ممارساتهم  خــالل  مــن  املجتمع،  أفـــراد  جلميع 

ومزاولتهم ألنشطة غير مشروعة. 
مدير  العاجل  مصبح  ابراهيم  العقيد  وأوضــح 
شرطة  في  اجلنائية«  واملباحث  »التحريات  إدارة 
كافة،  املناطق  بتغطية  قامت  احلملة  أن  الشارقة 
واملناطق  األســواق  على  خاصة  بصفة  والتركيز 
املساجد  وساحات  السكنية  واألحياء  التجارية 
واملراكز التجارية واملرافق العامة وكل املواقع التي 
بالتعاون  وذلك  واملخالفون،  املتسولون  فيها  يوجد 
األجناد  ودوريــات  الشرطة«،  »مراكز  إدارة  مع 
وتعزيز  العام  الشارع  بضبط  املعنية  والوحدات 

األمن والهدوء واالستقرار في املجتمع. 
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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

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«

بمناسبة شهر رمضان المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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الرنني  أن  محجوب  جمال  الــدكــتــور  أوضــح 
املغناطيسي )MRI( يعد من أحدث تقنيات التصوير 
واألنسجة  األعضاء  تصوير  في  ويستخدم  الطبي، 
الداخلية للجسم على هيئة مقاطع صغيرة وبصورة 

مفصلة.
ال  آمن  فحص  هو  املغناطيسي  الرنني  أن  وأكد 
تستخدم فيه إشعاعات ضارة مثل أشعة إكس، ويتم 
قوي  مغناطيسي  مجال  باستخدام  الفحص  إجراء 
ومعه موجات مردد الراديو، والتي تعمل على حتفيز 
يشكل  الذي  املاء  في  املوجودة  الهيدروجني  أيونات 
نسبة أكثر من 70% من كتلة جسم اإلنسان، ويجعلها 
ترسل إشارات كهربائية ضعيفة جداً يستقبلها جهاز 
الرنني املغناطيسي، وبواسطة وحدة كمبيوتر متطورة 

جداً يتم حتويل هذه اإلشارات إلى صورة.

 استخدامات 
وأشار الدكتور محجوب إلى أن التصوير بالرنني 
املغناطيسي هو إحدى الوسائل غير اجلراحية، والتي 
من  اجلسم  أنسجة  فحص  في  الطبيب  يستخدمها 
عظام ومفاصل وأعضاء داخلية، حيث تنتج صورة 
من  العديد  تشخيص  في  تساعد  ــودة  اجل عالية 
األمراض بدقة متناهية وعلى سبيل املثال ال احلصر: 

أو  املخ  جلطات  مثل  الشوكي  والنخاع  املخ  أمراض 
املتعدد،  العصبي  والتصلب  للمخ،  الداخلي  النزيف 
الداخلية،  واألذن  العني  واضطرابات  املخ،  وأورام 
الغدة  الدموية، وتشخيص مشكالت  األوعية  ومتدد 
النخامية، وتشخيص اضطرابات احلركة والتشوش 
أو  الباركنسون  مــرض  عــن  تنتج  التي  الذهني 

الزهامير، وإصابات النخاع الشوكي.
وأضاف، أن بعض التقنيات املتخصصة من الرنني 
بعض  وظائف  حتديد  في  تستخدم  املغناطيسي 
مناطق املخ مثل: مركز احلركة والكالم لألشخاص 
وتشخيص  ــخ،  امل في  جلراحة  يخضعون  الذين 
مثل  الداخلية  أعضاء اجلسم  التي تصيب  األمراض 
والكلى  الكبد  تصيب  قد  التي  واإلصابات  األورام 
والطحال والبنكرياس والرحم واملبايض والبروستاتا 
العظام واملفاصل مثل:  أمراض  واخلصيتني، وأيضاً 
العظام،  وأورام  التهاب  املفاصل، وتشخيص  التهاب 
السينية،  باألشعة  تــرى  ال  التي  العظام  وكسور 
والتي  املختلفة  الرياضية  اإلصابات  وتشخيص 
وتشخيص  والعظام،  واألوتــار  األربطة  تصيب  قد 
تأثير  مدى  مثل  الدموية  واألوعية  القلب  أمــراض 
اإلصابة بأزمة قلبية وتقييم حجم ووظيفة حجرات 
للقلب وشريان  التكوينية  العيوب  وتشخيص  القلب 

»الرنني املغناطي�ضي« يف »اخلدمات الطبية«

حمجوب: ن�ضعى ملواكبة التطور التقني امل�ضتمر 

األورطي.
العادية  الثدي  أشعة  إلى  باإلضافة  أنه  وذكــر 
في  يستخدم  املغناطيسي  الرنني  فإن  املاموجرام، 
حال السمك العالي ألنسجة الثدي أو إذا كانت احلالة 
تتعرض خلطر اإلصابة بسرطان الثدي بشكل كبير.

تستقبل  املغناطيسي  الرنني  وحدة  أن  إلى  ولفت 
التخصصية املختلفة  العيادات  املرضى احملولني من 
مثل: العظام، والباطنية، والسكر، واألطفال، والنساء، 
منتسبي  من  املرضى  وكذلك  وغيرها،  واألسنان 
املستشفيات  من  احملولني  أسرهم  وأفــراد  الشرطة 

واملراكز الطبية اخلارجية األخرى.
الرنني  جهاز  يوفرها  التي  الصور  أهمية  وعن 
للمرضى،  املناسب  العالج  لوصف  املغناطيسي 
أجاب الدكتور محجوب: يستخدم التصوير بالرنني 
لفحص  متقدمة  تشخيص  كوسيلة  املغناطيسي 
األعضاء واألنسجة داخل اجلسم، حيث تنتج صورة 
على  الطبيب  تساعد  األبعاد  ثالثية  الدقة  عالية 
تشخيص مجموعة واسعة من األمراض واملشكالت 
كبير  دور  املغناطيسي  املختلفة.وللرنني  الصحية 
العالج  خطة  وضــع  في  املعالج  الطبيب  ملساعدة 
العالج  كان  إذا  ما  وحتديد  مريض،  لكل  املناسبة 
والعالج  ــة  األدوي باستخدام  أو  جراحياً  سيكون 

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

اأبوظبي، وزار يف هذا العدد وحدة »الرنني املغناطي�صي«، والتقى الدكتور جمال حمجوب ا�صت�صاري االأ�صعة، والذي حتدث عن 

وحدة »الرنني املغناطي�صي«، واخلدمات التي تقدمها ملنت�صبي ال�صرطة واأفراد اأ�صرهم. 

لقاء: خالد الظنحاين 
ت�صوير: حممد علي



23العدد 127 يونيو 2017

حتديد  يتم  اجلراحي  التدخل  حالة  وفي  التحفظي، 
مدى انتشار الورم وتأثيره على األنسجة املجاورة 
وكذلك  املغناطيسي،  الرنني  صور  طريق  عن  بدقة 
متابعة احلالة املرضية بعد إجراء العمليات اجلراحية، 
في  كبيراً  دوراً  املغناطيسي  الرنني  صور  وتلعب 
الظهر والرقبة، ووضع خطة  تشخيص أسباب آالم 
العالج املناسبة، وحتديد مدى االستجابة بعد العالج 

والعمليات اجلراحية املختلفة. 

فريق العمل 
وعن فريق عمل وحدة الرنني املغناطيسي، أوضح 
أشخاص،  أربعة  من  يتكون  أنه  محجوب  الدكتور 
الذي  األشعة  وتقني  وممرضة،  سكرتيرة،  وهــم: 
وهو  األشعة  واستشاري  املريض،  بتصوير  يقوم 
ويعمل  املغناطيسي.  الرنني  في  متخصص  طبيب 
هذا الفريق جاهداً لتوفير بيئة آمنة ومريحة جلميع 
وقت  أقل  في  املريض  تصوير  يتم  حيث  املرضى، 
ممكن مع احلفاظ على اجلودة العالية للصور، وذلك 
طبقاً لتوصيات اجلمعيات الدولية لألشعة ومتطلبات 

شهادة اجلودة العاملية.
الدكتور  أجــاب  الــوحــدة،  في  العمل  آلية  وعــن 
الرنني  وحــدة  إلــى  املريض  يحضر  أنــه  محجوب 
املغناطيسي في املوعد املخصص له مسبقاً من طرف 
فيمكن  الطارئة  احلاالت  في  إال  الوحدة  سكرتيرة 
احلضور من دون موعد، وتتم مراجعة أوراق املريض 
بواسطة املمرضة والتقني للتأكد من عدم وجود أية 
موانع لعمل الرنني املغناطيسي، وأهمها : وجود منظم 
لضربات القلب، وأربطة التمددات الشريانية في املخ، 
أو وجود أجسام معدنية  األذن،  القوقعة في  وزرع 
أما  العظام،  كسور  وشرائح  ومسامير  العني،  في 
األسنان  وزراعة  األسنان  وتقومي  األسنان  دعامات 
جودة  على  بشدة  تؤثر  ولكنها  املوانع،  من  فليست 
الصورة إذا كان اجلزء املراد تصويره يحتوي عليها. 
بروتوكول  يحدد  األشعة  طبيب  أن  ــاف،  وأض
تصوير املريض وما إذا كان بحاجة إلى حقن صبغة 
وظائف  من سالمة  التأكد  يتم  وعندها  الوريد،  في 
الكليتني بإجراء التحليل املعملي املناسب، وفي حالة 
السيدات يتم التأكد من عدم وجود حمل أو الرضاعة، 
على  ضار  تأثير  لها  يكون  أن  ميكن  الصبغة  ألن 
الفني واملمرضة  اجلنني أو الرضيع، بعد ذلك يقوم 
للمريض  الالزمة  والنصائح  اإلرشـــادات  بإعطاء 
ووضع املريض داخل اجلهاز ويقوم الفني بتصوير 
مبراجعة  األشعة  طبيب  يقوم  ذلك  وبعد  املريض، 
مدمجة  أسطوانة  وعمل  التقرير  وكتابة  الصور 
املغناطيسي  الرنني  صور  على  حتتوي  للمريض 

اخلاصة به والتقرير الطبي.

إجنازات 
وعن أبرز إجنازات الوحدة خالل الفترة املاضية، 
أفضل  لتقدمي  بجهد  نعمل  محجوب:  الدكتور  ذكر 
خدمة ورعاية طبية ملنتسبي الشرطة وأفراد أسرهم 
عالية  جودة  وذات  مميزة  خدمة  تقدمي  خالل  من 
شهادة  ومتطلبات  العاملية  املقاييس  مع  تتماشى 
اجلودة العاملية وتوصيات اجلمعيات الدولية لألشعة 

بالرنني  التشخيص  مجال  في  األبحاث  ــدث  وأح
املغناطيسي. 

جاسم  العقيد  من  كبير  بدعم  أنــه  وأضـــاف، 
الطبية«  »اخلدمات  مديرية  مدير  الطنيجي  محمد 
األشعة  لفرع  أبوظبي مت تطوير شامل  في شرطة 
التشخيصية، حيث مت إنشاء وحدة رنني مغناطيسي 
مغناطيسي  رنني  أحدث جهاز  على  جديدة حتتوي 
في قوته، وتزويد غرفة الرنني املغناطيسي بوسائل 
راحة وترفيه واسترخاء أثناء الفحص، حيث حتتوي 
مختلفة  بألوان  إضــاءة  يشمل  رقمي  نظام  على 
وموسيقى وآلة عرض فيديو وصور جلعل الفحص 
جميع  حتديث  مت  وكذلك  ومبهجة.  مريحة  جتربة 
أجهزة األشعة العادية في الوحدة والفحص الطبي 
واستبدالها بأجهزة رمزية ذات جودة عالية للصور 
مراجعة  لألطباء  وميكن  لإلشعاع.  تعرض  وأقل 
وعياداتهم  مكاتبهم  من  املرضى  وتقارير  صور 
مبجرد انتهاء تصوير املريض من خالل الكمبيوتر 

اخلاص بالعيادة.
ممكنة  خدمة  أفضل  لتقدمي  الدائم  السعي  وأكد 
جلميع املراجعني، ومواكبة التطور التقني املستمر في 
مجال التشخيص باألشعة، عبر العمل إلضافة خدمة 
األشعة املقطعية وجهاز املاموجرام لفحص الثدي إلى 
الوحدات اخلارجية  باقي  املركزية، وحتديث  العيادة 

وربطها بالكمبيوتر بالعيادة املركزية.

إرشادات 
ولفت الدكتور محجوب إلى أنه يوجد في وحدة 
الرنني املغناطيسي مطبوعات خاصة باللغتني العربية 
الالزمة واملهمة  املعلومات  واإلجنليزية حتتوي على 
التي يجب على املريض معرفتها قبل فحص الرنني 
عند  منها  نسخة  للمريض  ويعطى  املغناطيسي، 
حضوره حلجز موعد ولقراءتها وميكن أن يستفسر.
التي حتتويها  اإلرشــادات  أهم  أن من  وأضــاف، 
هذه املطبوعات هي أن التصوير بالرنني املغناطيسي 

فحص آمن طاملا مت اتباع إجراءات السالمة اخلاصة 
به، ويطلب من املريض مساعدتنا على إجراء الفحص 

بالشكل الصحيح عبر اتباع التعليمات اآلتية: 
- ال يوجد حتضير خاص قبل هذا الفحص، وميكن 
أن تستمر في األكل والشرب وأخذ أدويتك املعتادة 
واملوصوفة لك من قبل طبيبك املعالج باستثناء بعض 

الفحوص اخلاصة، والتي توضح للمرضى املعنيني.
- نرجو إخبارنا قبل الفحص إذا كانت قد أجريت 
لك أية عمليات جراحية في القلب أو الدماغ أو أجزاء 

أخرى من اجلسم.
- بالنسبة لإلناث، نرجو إعالمنا إذا كان هناك أي 
احتمال أن تكوني حامالً، وإذا كنت تقومني بإرضاع 

طفلك.
املغناطيسي،  الرنني  غرفة  إلى  دخولك  قبل   -
املواد  جميع  وخلع  مالبسك  تغيير  منك  سيطلب 
املعدنية مثل: الساعة، واملجوهرات، ومشابك الشعر، 
االئتمانية،  والبطاقات  السمع،  وأجهزة  والنظارة، 
والنقود واملفاتيح املعدنية، والهاتف املتحرك، وسيتم 

حفظها في خزانة خاصة بك.
أصوات  املغناطيسي  الرنني  جهاز  من  تصدر   -
طبيعي،  وهذا شيء  التصوير  أثناء  مختلفة  مرتفعة 
بالراحة،  لتشعر  ــألذن  ل ســـدادات  وضــع  وسيتم 
املوسيقى،  أو  الكرمي  القرآن  إلى  االستماع  وميكنك 
إذا رغبت  املفضل  وميكن إحضار أسطوانة مطربك 

حتى ال تشعر بامللل.
الفحص ألن  أثناء  احلركة  الهدوء وعدم  - يجب 
ذلك يؤثر على وضوح الصورة، وإذا رغبت في أية 
مساعدة أثناء الفحص ميكنك التحدث إلى فني الرنني 

املغناطيسي عن طريق جهاز اتصال داخلي.
عشرين  حوالي  الفحص  إجراء  وقت  متوسط   -
دقيقة حتى ينتهي، ويعتمد الوقت الالزم على العضو 

املراد تصويره.
بعد  مباشرة  الطبيعي  نشاطك  متابعة  ميكنك   -

نهاية التصوير.
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مكفول  ح��ق  وال��ت��ك��رمي  التحفيز 

العامة  القيادة  يف  املبدعني  لكل 

كانت  هنا  ومن  اأبوظبي،  ل�صرطة 

التي  امل��ث��ايل«  »امل��وظ��ف  ج��ائ��زة 

الوظيفي«  »احلفز  ق�صم  اأطلقها 

التابعة  العاملني«  »اأداء  اإدارة  يف 

لقطاع املوارد 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.

الرائد  مع  العدد  ه��ذا  يف  لقاوؤنا 

حممد  م�صلم  املهند�س  ال��دك��ت��ور 

هند�صة  ق�صم  رئ��ي�����س  اجلنيبي 

امل��رور  مبديرية  وال��ط��رق  امل���رور 

اأبوظبي،  �صرطة  يف  وال��دوري��ات 

وال����ذي ف���از ب��ج��ائ��زة  »امل��وظ��ف 

املثايل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

اجلنيبي: حافز ملزيد من الإبداعات يف العمل

قال الرائد مسلم اجلنيبي: »إن الشعور بعد الفوز 
بجائزة املوظف املثالي هو شعور رائع للغاية، فهذه 
نحو  حافز  أداء، وهي  كفاءة  اجلائزة متثل شهادة 

املزيد من املشاركات واإلبداعات في مجال العمل«.
وأشاد الرائد اجلنيبي بدعم الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
أن  الداخلية جلائزة »املوظف املثالي«، مؤكداً  وزير 
غرس  وأن سموه  للتميز،  األول  الداعم  هو  سموه 
وزارة  هي  وهــا  طويلة،  فترة  منذ  التميز  بــذور 
الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادات 
العامة الشرطية في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
جتني هذا الغرس بتميز أبنائها في مختلف املجاالت.

بسببه  ونال  به  قام  الذي  اإلبداعي  العمل  وعن 
اجلنيبي  الرائد  أجــاب  املثالي«،  »املوظف  جائزة 
أسهمت مع زمالئي في قسم هندسة املرور والطرق 
أبوظبي  شرطة  في  والــدوريــات  املــرور  مبديرية 
القسم  التي يقدمها  بتطوير مجموعة من اخلدمات 
املعامالت  إجناز  دورة  تقليص  خالل  من  للعمالء 
وموثوقية  دقة  ضمان  مع  اإلجنـــازات  وتسريع 
السالمة  بتدقيق  الفني  املجال  في  وعملنا  اإلجناز، 
املرورية على الطرق في مختلف مراحلها )التصميم، 
دور  تعزيز  و  االفتتاح(،  االفتتاح،  قبل  ما  التنفيذ، 
هندسة  ــات  دوري دور  تفعيل  خالل  من  الرقابة 
املرور، وتصميم مناذج عمل واستحداث مؤشرات 
أداء تخصصية متكن من أداء األعمال بجودة عالية 
حتديد  فريق  رئيس  كنت  كما  متناهية،  وحرفية 
استراتيجية السالمة املرورية إلمارة أبوظبي 2016 

.2020 -
 وأشار إلى أن التحديات التي ترافق الفوز بهذه 
مضاعفة  في  وتتمثل  كبيرة،  هي حتديات  اجلائزة 
األداء  وتطوير  التميز  على  للمحافظة  املجهود 

وحتقيق مستويات أعلى من اإلجناز.
حصلت  وتعالى،  سبحانه  لله  احلمد  وأضــاف: 

على مجموعة من اجلوائز خالل السنوات املاضية، 
ومنها جائزة سمو وزير الداخلية للبحث العلمي-
والترخيص  املرور  مجال  في   2017 الثالثة  الدورة 
املركبات  حركة  إدارة  »استراتيجية  عنوانه:  ببحث 
بجوائز  للفوز  وأطمح  أبوظبي«.  إمارة  في  الثقيلة 
على الصعيدين احمللي والعاملي في مجال السالمة 
املرورية خالل السنوات املقبلة إن شاء الله سبحانه 

وتعالى.
تدقيق  تتضمن  عمله  مهمات  أهم  أن  وأوضــح 
للطرق  الهندسية  التصاميم  على  املرورية  السالمة 
واجلسور واألنفاق، وإصدار تصاريح أعمال الطرق 
االعتيادية  غير  واحلموالت  الشاحنات  وتصاريح 
تصاريح  وإصــدار  احملظورة،  األماكن  في  للعبور 
استخدام مواقف »أصحاب الهمم«، ومراقبة مناطق 
االزدحام املرورية والعمل على حلها بالتنسيق مع 
التحويالت  مناطق  في  السرعات  وإدارة  الشركاء، 
املتعلقة  الهندسية  األعــمــال  ومتابعة  املــروريــة، 
بتحسني األنظمة الداعمة حلركة املرور مع الشركاء، 
مما يدعم املشاركة إلعداد وتنفيذ األهداف واخلطط 
االستراتيجية واألولويات واألهداف الرئيسة، ومبا 
ننسق مع  كما  الطريق،  يضمن سالمة مستخدمي 
الشركاء لتحقيق انسيابية احلركة املرورية والتقليل 

من احلوادث املرورية.
ورأى أن مواصفات املوظف املثالي تتلخص بحب 
العمل واالعتزاز به، والثقة بالنفس، وحتديد هدف 
في  عالية  ومهارات  الفريق،  بروح  والعمل  واضح، 
االستماع واإلصغاء وتوفر مهارات وقدرات متمثلة 
جيد،  بشكل  الوقت  وإدارة  واالبتكار،  اإلبداع  في 
خالل  من  العمل  ضغوطات  حتمل  على  والقدرة 
واحلكمة  والتفويض،  والتمكني  األولويات  حتديد 
الرؤساء  مع  والتعامل  التعامل،  في  والــصــدق 
مهذبة  بطريقة  واملتعاملني  واملرؤوسني  والزمالء 

ولبقة.

الرائد مسلم اجلنيبي
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صدر القانون االحتادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن 
موقف  على  شاهداً  ليبقى  »ودمية«  الطفل  حقوق 
دولة اإلمارات العربية املتحدة احلازم من أية إساءة 
الدولة،  قد يتعرض لها أي طفل يعيش على أرض 
أن  يجب  التي  كافة  احلقوق  القانون  هذا  وتضمن 
بلوغه،  وحتى  ميالده  حلظة  من  الطفل  بها  يتمتع 
ومبا يضمن له البيئة الصحية واالجتماعية والفكرية 
املناسبة، والتي تسمح له بالنمو اجلسدي والنفسي 
كإنسان  مجتمعه  دخول  من  والذي ميكنه  السليم، 
والتأثير  التفاعل  على  وقادر  وسليم  وعاقل  بالغ 

اإليجابي في البيئة احمليطة.

احلقوق األساسية 
احلقوق  بجميع  التمتع  للطفل  القانون  هذا  كفل 
التشريعية املقررة في الدولة من دون متييز بسبب 
أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته أو إعاقته، وقرر 
لتنشئة  الفضلى  البيئة  هي  الطبيعية  األســرة  أن 
والبدنية  النفسية  احتياجاته  تلبية  وضمان  الطفل، 
قرر  القانون  أن  إال  احلضانة  في  حقه  خصوصاً 
االقتضاء،  عند  البديلة  باألسرة  عنها  االستعاضة 

وذلك حتقيقاً حلماية الطفل ومصاحله الفضلى.
األساسية  للحقوق  تفصيله  في  املشرع  وتطرق 
على  األمان  في  وحقه  احلياة،  في  الطفل  حق  إلى 
نفسه سواء أكان األمر مادياً يتعلق بحياته اجلسدية، 
أو بوجوده املعنوي كمنحه حقه بالتسجيل في سجل 
املواليد، ثم منحه اسماً ال ينطوي على مهانة لكرامته، 
وثم منحه اجلنسية حسب أحكام القانون، وثم نسبه 
الثبوتية  إلى والديه الشرعيني، واستخراج األوراق 

اخلاصة به.
في  احلــق  الطفل  منح  في  القانون  ــدرج  ت ثم 
التعبير عن آرائه بحرية، ولكن مبا يتفق مع اآلداب 
العامة في الدولة، مع منع أي إجراء ميس بشرفه 
حياته  في  تعسفي  لتدخل  يعرضه  أو  سمعته،  أو 
صور  من  الطفل  حماية  إلى  باإلضافة  وأسرته، 
اإلباحية كافة، أو االستغالل االقتصادي من خالل 

تشغيله في أعمال تعرض حياته للخطر.

احلقوق األسرية والصحية 
ألزم هذا القانون والدي الطفل بتوفير متطلبات 
بهما  املنوطة  الواجبات  له، وحتمل  األسري  األمان 
في رعايته وتوجيهه وإرشاده، مع ضمان حقوقه 
األساسية في احلضانة والرضاعة والنفقة، وحماية 

عرضه ودينه وماله وفقاً للقوانني.
فقد  للطفل،  اجلسدي  الوجود  حماية  وبهدف 
أفضل  على  احلصول  الطفل حق  منح  املشرع  أقرَّ 
خدمات صحية، حيث ألزمت الدولة نفسها بتطوير 
قدراتها في مجال الرعاية الصحية اخلاصة بالطفل 
مع تقدمي أفضل رعاية صحية لألمهات قبل الوالدة 

وبعدها.
وقاية  املختصة  السلطات  على  القانون  وأوجب 
بدور  والقيام  البيئي،  التلوث  أخطار  من  الطفل 
فاعل في التوعية الصحية الوقائية كمزايا الرضاعة 
الطبيعية وأضرار التدخني، واتخاذ إجراءات صارمة 
حلماية الطفل من املخدرات واملؤثرات العقلية، ودعم 
نظام الصحة املدرسية، وتقدمي الرعاية النفسية التي 
هو  ما  كل  واتخاذ  للطفل،  الوجداني  النمو  تضمن 

الزم للكشف املبكر عن حاالت »اإلعاقة« واألمراض 
املزمنة، مع فرض إجراءات مشددة على بيع التبغ 
بيع  أو  املغلقة،  األماكن  في  التدخني  أو  لألطفال، 

املشروبات الكحولية لألطفال.

احلقوق االجتماعية 
تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي مالئم 
تضمن  كما  واجتماعياً،  ونفسياً  بدنياً  الطفل  لنمو 
لألطفال الذين ليس لهم مصدر دخل حق احلصول 

على املساعدة الالزمة.
الذين  أو  النسب  مجهولي  لألطفال  وبالنسبة 
حرموا من عائالتهم الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة، 
فقد ضمن لهم القانون حق الرعاية البديلة من خالل 

أسرة حاضنة أو مؤسسات الرعاية االجتماعية. 

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

اإ�ضاءات على قانون حماية الطفل »ودمية« - 2

ميالن شريف



مكب Óًهأأ
يه .اهيف مكتامهاشسم راظتنابو ..ةليمجلا مكمÓقأا مامأا ةعرششم انذفاون

.مكب Óًهأاف ..مكتاملكب اهتاحفشص نولتتو رهدزت مكبو ،مكيلإاو مكنم
moc.liamg@3atruhsla :liamE

FORM_1-50_form-1-  1/6/11  11:10 AM  Page 28

ذ
ــ
ف

وا
ن

العدد 127 يونيو 262017

النقيب حممد حمد الزعابي
رئيس قسم التخطيط االستراتيجي 

باإلدارة العامة للموارد البشرية
في شرطة أبوظبي

التخطيط ال�ضرتاتيجي

وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل

مما ال شك فيه أن التخطيط االستراتيجي واستشراف املستقبل قد أصبحا 
من املقومات األساسية في اإلدارة والقيادة، وأصبحت املؤسسات بشتى 

أنواعها وأحجامها بحاجة إلى القيام بذلك بصورة جدية ودؤوبة.
غير أنه يوجد خلط عام بني هذين املفهومني، وال بد من توضيح الفرق 

بينهما.
فالتخطيط االستراتيجي قد ميتد إلى خمس أو عشر سنوات، ويركز على 
مجال معني كالتخطيط االقتصادي أو األمني أو التعليمي، بينما قد ميتد 

االستشراف املستقبلي إلى 25 سنة أو أكثر، ويتطلب النظر إلى جميع 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويتطلب أيضاً دراسة 

ومراجعة وحتليل كل مجال على حدة.
إن التخطيط االستراتيجي هو خطوة الحقة لالستشراف املستقبلي، 

حيث تزيد نسبة جناح اخلطط االستراتيجية عندما تبنى على استشراف 
املستقبل، بل يكون من غير املمكن وضع خطة استراتيجية منهجية 

وواضحة املعالم من دون أن ترتكز على خطة مستقبلية طويلة املدى.
ويعتبر استشراف املستقبل نهجاً متعدد االختصاصات، فهو يتضمن 

حتليل املوارد واألمناط وأسباب التغيير واالستقرار، وذلك في محاولة 
لتطوير النظرة للمستقبل، وتخطيط املستقبل املمكن.
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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

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«

بمناسبة شهر رمضان المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة

ads.indd   35 5/23/17   6:52 PM
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�صعر: الرائد حممد علي الزعابي
إدارة »الدعم األمني«

يا رم�ضــــــان..

يا منبَع الـخـيِر 

يا َرَمـضان..

يا رمـضاَن الـخـير 

َمـنـبعاً...

آنـســـْت َنـسـاِئـُمـك

الـِوجــداُن..

الـِوجــداُن آنـســـتـك

َمـْطـلِـعـاً  

يا رمـضاُن للـنـفـِس

 ُمـهـذبـاً..

ُمـهـذب الـنـفـِس

وُمشــِرعـاً   

مـجـدٌ للخــصـاِل

وُمـجــِدداً..

َمـجـد اخِلــصـاِل ِبـهـا 

الـَمْنفعة 

بـِـك األرواُح تــتـالقــى 

وتـصفــو..

لـُـقـيـا بـِـك ُتــَرّوحُ 

الـُمرَتـِعـبا  

وَتـصـفى ِبـك الـخـصوُم

 مـبتهـجـًة  ..

َوتـبـتـِهـُج ُمـصـطـفـيـًة ِبـك

طـَـْوعـاً..

سـُـكـنى الـَوَرُع 

غــشـاهـا..

وَغــّشـى الــسـكـينـَة فـيهـا 

الــَوَرعـا  

ُقـرآَن فـَْجـِرَك بالـتجـويـِد

أفـواهٌ..

َرتــلّـِت الـقـُرآَن للـقـلـوبِ 

ُخــشـوعـاً  

يـا أُمـَة أحــمـٍد 

اقــُطـفي..

ِثـمـاَر الـشـهـر واحـمـديه

تـضـُرعاً 

يا رمـضاُن 

الـّرْمـَضاُء فـيـك

مـرضـاةٌ..

لـرِب الـَبـرّيـِة َجــمـعا.
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اأبناوؤنا وبناتنا وال�ضحبة ال�ضاحلة

روى البخاري عن النبي محمد بن عبدالله صلى 
الِِح  الصَّ لِيِس  اجْلَ »َمثَُل  قال:  أنه  وسلم  عليه  الله 
ْوِء َكَحاِمِل امْلِْسِك َوَناِفِخ الِْكيِر ، َفَحاِمُل  لِيِس السَّ َواجْلَ
َد  ا أَْن جَتِ ا أَْن َتبْتَاَع ِمنُْه َوإِمَّ ا أَْن ُيْحِذَيَك َوإِمَّ امْلِْسِك إِمَّ
ا  ا أَْن ُيْحِرَق ِثيَاَبَك َوإِمَّ ِمنُْه ِريحاً َطيِّبًَة، َوَناِفُخ الِْكيِر إِمَّ

َد ِمنُْه ِريًحا َخبِيثًَة«.  أَْن جَتِ
دين  على  »املــرء  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال 

خليله، فلينظر أحدكم كيف يخالل«.
وانطالقاً من هذه األحاديث النبوية الشريفة، تبرز 
وبناتنا،  أبنائنا  حياة  في  الصاحلة  الصحبة  أهمية 
وأهمية تكوينها سواء في املدارس واجلامعات التي 
فيها  يسكنون  التي  األمكنة  في  أو  فيها،  يدرسون 
)الفريج، بناية، مجمع فلل، إلخ ..(، أو في األماكن 
التي يزورونها ويتعرفون فيها على أشخاص آخرين 
)املراكز التجارية، األماكن السياحية، إلخ..(، أو حتى 
االجتماعي )فيس بوك،  التواصل  من خالل مواقع 
وتطبيقات   ،.. الخ  شات،  سناب  أنستغرام،  تويتر، 
التواصل الهاتفي )واتس أب، فايبر، سكايب، إلخ..(.

فوائد
الصحبة  اختيار  وبناتنا  أبناؤنا  أحسن  إذا 
أو  اجليران  أو  الدراسة  زمالء  بني  من  الصاحلة 
األقارب أو املعارف، فإنهم سيحصلون على فوائد 

كثيرة، وهي:
النبي محمد بن  القيامة: كما قال  النجاة يوم   -
من  مع  »املــرء  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  عبدالله 
سيكون  والصاحلات  الصاحلني  أحب  فمن  أحب«، 

مصيره كمصيرهم في احلياة الدنيا ويوم القيامة.
فالصاحب  الغيب،  بظهر  بدعائهم  االنتفاع   -
الصالح يدعو لصاحبه دائماً باخلير وبظهر الغيب، 
والدعاء بظهر الغيب هو من األدعية املستجابة عند 

الله سبحانه وتعالى. .
لدى  يكون  قد  السيئة:  العادات  من  التخلص   -
الصحبة  من  بينما صديقه  عادة سيئة،  الشخص 
الصاحلة ليس لديه العادة السيئة نفسها، ومع 
النصح والتأثر اإليجابي من قبل الصديق 
هذا  يتخلص  الــصــالــح،  الصاحب 
في  السيئة  عادته  من  الشخص 
طالب  مثالً  األحيان،  معظم 
جامعة  أو  ــدرســة  م
ولكنه  ــن،  ــدخ ي
يــــرافــــق 

هذا  فإن  يدخن،  ال  الصاحلة  الصحبة  من  صديقاً 
بترك  أن ينصحه  بد  الصالح ال  الصاحب  الصديق 
الوقت.  له مع  السلبية، وسيستجيب  التدخني  عادة 
ومثالً فتاة تكثر من التعليقات الساخرة على الفتيات 
من  بنصيحة  ذلك  عن  تتوقف  ولكنها  اآلخريات، 
صديقة صاحلة لها، حتذرها من أن هذه التعليقات 
وقد  باآلخريات،  عالقتها  على  تؤثر  قد  الساخرة 

توقعها في الغيبة أو النميمة.
- االنتفاع مبحبة الله سبحانه وتعالى حملبتهم: 
محبتي  )وجبت  قــال:  وتعالى  سبحانه  الله  ألن 
 ، ِفيَّ واملتزاورين   ، ِفيَّ واملتجالسني   ، ِفيَّ للمتحابني 

( كما جاء في احلديث القدسي. واملتباذلني ِفيَّ
اخلير  أصدقاء  على  يعرفونك  اخلير  -جلساء 
يدلك على صاحب  املعرفة، وصاحب اخلير  فتزداد 

اخلير، وهكذا تزيد االستفادة.
- التشبه بهم ثمرة من ثمرات مصاحبتهم، وذلك 

في األمور اإليجابية.
- يحفظون الوقت والعمر من اإلهدار، وذلك من 
خالل قضاء أوقات مفيدة معهم سواء بأداء العبادات 
الهوايات  ممارسة  أو  لالمتحانات  الــدراســة  أو 

الرياضية، وغيرها ...
والغموم،  الهموم  تخفيف  على  معنٍي  خير   -
الصاحلة  الصحبة  من  صديقه  يقصد  فالشخص 
ليحدثه عن أي هم أو غم قد يصيبه، فيواسيه هذا 
الصديق الصالح، ويخفف عنه، وينصحه، ويحاول 

مساعدته على إيجاد حل لهذا الهم والغم.
يعلم  الصالح  الشرعي، فالصاحب  العلم  تعلم   -
قرآنية  )آيات  شرعي  علم  من  يعرفه  من  صاحبه 
شرعية،  أحكام  شريفة،  نبوية  أحاديث  كرمية، 

وغيرها(.
- العون واحلماس على الطاعة، فمثالً قد يرافق 
أو  اجلمعة  صالة  ألداء  صديقه  الصالح  الصديق 
التراويح في شهر رمضان املبارك سوياً. ومثالً قد 
تتفق صديقتان على صيام يومي االثنني واخلميس 
األولى  عند  يوماً  اإلفطار  تتناوالن  بحيث  سوياً، 

ويوماً عند الثانية، وهكذا..
- اإلعانة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
إلى عدم  الذي يدعو صديقه  الصالح  مثل الصديق 
صحياً  ومضر  شرعاً  محرم  ألنه  اخلمر  جتربة 
الصاحلة  الصديقة  مثل  أو  واجتماعياً،  ونفسياً 
تدعو صديقتها غير احملجبة لوضع  التي  املتحجبة 

احلجاب كواجب ديني وزي محتشم.

سلوكيات إيجابية 
وتعليم  بتشجيع  تتميز  الصاحلة  الصحبة 
بعضاً  بعضهم  الصاحلني  األصدقاء 

على القيام بسلوكيات إيجابية، ومنها: 
• احترام الذات واآلخرين.

• احترام قوانني املدرسة، وعدم خرقها بأي شكل 
شرح  أثناء  القاعة  في  الهدوء  مثل:  األشكال  من 
األستاذ  من  احملاضرة  إلقاء  أو  املعلم  من  الدرس 

اجلامعي، وغيرها..
الصالح  فالصديق  املدرسية،  بالواجبات  القيام   •
املجتهد يساعد صديقه على القيام بواجباته املدرسية 
فيها  يكون  التي  الدراسية  ــواد  امل في  خصوصاً 

ضعيف املستوى قليالً.
• احملافظة على أداء الصالة في األوقات احملددة.

وممتلكات  املدرسة  ممتلكات  على  احملافظة   •
اآلخرين.

اجلامعة  أو  املدرسة  إلى  باحلضور  االلتزام   •
حسب املواعيد الرسمية احملددة.

على  االعتداء  وعدم  الطلبة  مع  التشاجر  عدم   •
اآلخرين.

• جتنب ما ينافي اخللق النبيل في املظهر وامللبس.
• عدم مخالفة الزي املدرسي املوحد.

• عدم التدخني داخل املدرسة أو اجلامعة. 
• عدم التلفظ بكلمات نابية أو غير أخالقية.

باآلداب  املخلة  »اإلنترنت«  مواقع  دخول  عدم   •
العامة.

)سواء  اآلخرين  على  اجلسدي  االعتداء  عدم   •
التالميذ أو املعلمني أو املوظفني(.

أو  املــدرســة  ممتلكات  وإتــالف  العبث  عــدم   •
اجلامعة.

أو  املدرسة  محيط  داخل  الفوضى  إثارة  عدم   •
املخلة  الشغب  أعمال  في  االشتراك  وعدم  اجلامعة 

بأمن املدرسة أو اجلامعة.

جا�صم عبيد
إعالمي
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تشهد وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة احتفاالت تكرميية 

في قطاع الرياضة الشرطية.
فقد كرَّم سعادة اللواء محمد سعيد املري مدير 
دبي،  شرطة  في  املجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة 
املشاركني واملشاركات في 3 دورات رياضية خاصة 
مبكافحة السمنة وتعزيز اللياقة والرشاقة البدنية، 
مع  بالشراكة  الرياضية«  »الشؤون  إدارة  نظمتها 
برنامج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرياضة 

واللياقة البدنية.
أقيم االحتفال في نادي الضباط مبنطقة القرهود 
في دبي، وذلك بحضور العميد خالد شهيل نائب 
شرطة  في  املجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة  مدير 
دبي، والعميد أحمد عبيد الصايغ مساعد املدير العام 
للدفاع املدني في دبي لشؤون احلماية والسالمة، 
»التوعية  إدارة  مدير  ميرزا  خليل  جاسم  والعقيد 
اجلالف  خلفان  واملقدم  دبي،  شرطة  في  األمنية« 
مدير نادي الضباط، وعدد من الضباط واملوظفني 
في  احلكومية  واملؤسسات  اإلدارات  مختلف  من 

إمارة دبي.
بصحتك«  »اسعد  دورة  الـــدورات:  وتضمنت 
احلكومية  واملؤسسات  الدوائر  مبوظفي  اخلاصة 
السمنة  مكافحة  »برنامج  ودورة  دبي،  إمارة  في 
»برنامج  ودورة  السابعة عشرة«،  للرجال-الدفعة 

الرشاقة الدفعة 11« اخلاصة بالنساء.
ونقل سعادة مدير اإلدارة العامة إلسعاد املجتمع 
القائد  املري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  حتيات 
الــدورات،  في  املشاركني  إلى  دبي  لشرطة  العام 
مؤكداً أن القائد العام لشرطة دبي يضع الرياضة 
البدنية  واللياقة  الصحة  كون  أولوياته  مقدمة  في 
في  مشيداً  النجاح،  أسس  أحد  تعتبر  للموظفني 
الوقت ذاته باجلهود الكبيرة التي بذلها املشاركون 
في الدورات من أجل إنقاص أوزانهم وتعزيز اللياقة 

البدنية والرشاقة لديهم.
إلسعاد  العامة  اإلدارة  مدير  سعادة  وشــدَّد 
كان  الدورات  في  الكبير  التحدي  أن  على  املجتمع 
يتمثل في حتدي النفس للوصول إلى الوزن املثالي، 
وأن هذا النوع من التحدي يعتبر من أصعب أنواع 
التحديات مقارنة بتحدي اآلخرين كونه بحاجة إلى 

إرادة ودافع قوي من قبل الشخص ذاته.
وأكد سعادته أن نادي ضباط شرطة دبي أبوابه 
تخفيف  في  الرغبة  نفسه  في  يجد  ملن  مفتوحة 
النادي  موظفي  وأن  البدنية،  لياقته  وتعزيز  وزنه، 
للمساعدة  جاهزون  اللياقة  مجال  في  املختصني 
في  مستمرة  الوزن  تخفيض  دورات  وأن  دائماً، 
االلتحاق  في  يرغب  شخص  أي  وأن  ــنــادي،  ال

ببرامجها فإنه ميكنه ذلك.
الرعاة  الداخلية  وزارة  كرمت  ثانية،  جهة  من 
والثقافية  الرياضية  الفعاليات  في  والفائزين 
العاشرة، في احتفال نظمه احتاد الشرطة الرياضي، 
في مقر كلية الشرطة، وذلك بحضور العميد محمد 

حميد بن دملوج الظاهري األمني العام باإلنابة ملكتب 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو 

رئيس مجلس إدارة احتاد الشرطة الرياضي.
ملكتب  العامة  األمانة  الظاهري   العميد  وتــّوج 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو 
بـ»درع التميز للفعاليات الرياضية«، وتسلّمه العقيد 
ناصر منقوش من القطاع. كما كرَّم الرعاة تقديراً 
ملساهمتهم في إجناح الفعاليات الرياضية، والفرق 
واملشاركني الفائزين في املسابقات الرياضية التي 
وزارة  وإدارات  قطاعات  منتسبي  جرت مبشاركة 

الداخلية.
سالم  وليد  العميد  التكرمي  احتفال  حضر 
الشامسي مدير عام كلية الشرطة، والعميد محمد 
عبيد الظاهري مدير عام املوارد البشرية في وزارة 
احلمادي  الرحمن  عبد  عــادل  والعميد  الداخلية، 
مدير إدارة »الشؤون املالية« في الوزارة، والعقيد 
عارف الريس مدير إدارة احتاد الشرطة الرياضي، 
من  وعــدد  الشرطة،  كلية  في  اإلدارات  ومديرو 
الفعاليات  في  املشاركة  الفرق  ومنسقي  الضباط 

الرياضية.

وأوضح العميد محمد حميد بن دملوج الظاهري 
أن تنظيم هذه الفعاليات للعام العاشر على التوالي، 
برعاية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
يؤكد حرص وزارة الداخلية على االهتمام برياضة 
الشرطة متاشياً مع استراتيجية الوزارة مبا يتعلق 
واالهتمام  كافة،  منتسبيها  بني  الرياضة  بنشر 
كبير  إيجابي  أثر  من  لها  ملا  الرياضة  مبمارسة 
البدنية  على صحة عنصر الشرطة وتنمية قدراته 
القيام مبهمات  من  والذهنية، مبا ميكنه  والنفسية 
الوظيفة على أكمل وجه، وتطوير وتدعيم الروابط 
في  العاملني  بني  األخــوة  وعالقات  االجتماعية 

الوزارة وتنمية ثقافة األداء الوظيفي.
الشرطية  القيادة  إلى  والتقدير  بالشكر  وتوجه 
ومتابعتها  الفعاليات،  لهذه  الكبير  دعمها  على 
املستمرة لألنشطة، وحرصها على تذليل العقبات، 
ومشاركتها  القطاعات  مختلف  بتعاون  مشيداً 
اإليجابية في هذه الفعاليات واستمراريتها، مما كان 
له عظيم األثر في حتقيق األهداف والتطلعات التي 

يسعى لها احتاد الشرطة الرياضي.

احتفالت تكرميية يف قطاع الريا�ضة ال�ضرطية
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بتخريج  الداخلية  وزارة  في  اخلاصة  األمن  قوات  قيادة  احتفلت 
دورتي »العمليات اخلاصة الشاملة التأسيسية« و»مكافحة أعمال الشغب 
التأسيسية«، بحضور العميد الركن عبدالعزيز أحمد الهاجري قائد قوات 

األمن اخلاصة، وعدد من الضباط.

يهنئ الشرطي مصبح سعيد العيسائي من إدارة »األسلحة واملتفجرات« 
في شرطة أبوظبي زميليه املساعد أول خليفة هالل الكعبي، واملساعد أول 
عمر علي البيتي الهاشمي، بحصولهما على شهادة »البكالوريوس« في 
القانون بتقديري »ممتاز« و»جيد« من كلية املدينة اجلامعية في عجمان.

شاركت مجلة »999« في معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب 2017، والذي أقيم في مركز 
جرى  حيث  بأبوظبي،  ــارض  ــع امل أرض 
بنسختيها  املجلة  من  مجانية  أعداد  توزيع 
 ،»999 »أطفال  ومجلة  واإلجنليزية  العربية 
وملحق »مجتمع الشرطة« واملالحق الوطنية 
مع  واجلمهور  األطفال  وتفاعل  والتوعوية، 

شخصيتي املجلة »علي« و»علياء«.

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية احتفال توقيع النقيب الدكتور محمد عبدالله احلمادي من مركز 
دعم اتخاذ القرار في شرطة أبوظبي كتابه اجلديد »العمارة الدينية في اجلزيرة 
العربية منذ أقدم العصور وحتى القرن األول امليالدي«. وتسلم سموه نسخة 

من الكتاب، مشيداً بجهود املؤلف ومضمون الكتاب.

كرَّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
شرطة  في  املجتمعية«  »الشرطة  إدارة   من  الزعابي  عبيد  جاسم  اإلعالمي 
التوحد  أسبوع  فعاليات  في  »الدبدوب«  بشخصية  ملشاركته  تقديراً  أبوظبي، 
2017، والتي نظمها مركز اإلمارات للتوحد بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة 

أبوظبي.



فصل الصيف من الفصول التي يقل فيها النشاط الثقافي واالجتماعي على حد سواء، وذلك 
بسبب بدء فترة اإلجازات املدرسية والوظيفية.

كما أن توهج حرارة الصيف وارتفاع درجتها إلى أقصاها، يجعل املرء يلوذ بنفسه عن هذا 
احلر الشديد ويتقيه من خالل السكون املنزلي الذي هو مبثابة الصومعة التي يلجأ إليها املثقف 
أو األديب للتأمل والتفكر والتزود مبختلف املعارف اإلنسانية، وهو األمر الذي يساعده في جتديد 

روحه اإلبداعية وتوسيع معارفه وثقافته لتكون له وقوداً ملواصلة كتاباته اإلبداعية.
فصل الصيف فرصة فريدة للقراءة، بالنسبة لي على األقل، فهو يجعلني أركن إلى تلك الكتب 
التي ابتعتها خالل فترة معارض الكتب أو تلك املؤلفات التي أهداني إياها بعض الكتّاب واألصدقاء، 
ولم يتسع الوقت لقراءتها، ذلك أن املرء في أغلب أيام السنة مشغول بالكثير من الفعاليات املجتمعية 

واألنشطة الثقافية فضالً عن الواجبات الوظيفية واألسرية.
هناك العديد من الكتب املكدسة في مكتبتي اجلميلة، وقد بدأت في قراءة بعضها مثل رواية »ليتوما 
في جبال األنديز« ملاريو بارغاس يوسا، ورواية »قايني« لـجوزيه ساراماغو، وكتاب »الداينتكس« لـ ل. 
رون هابرد املتخصص بعلم الطاقة البشرية، واملجموعة القصصية »منتعالً امللح.. وكفاه رماد« للكاتب 

اإلماراتي ناصر الظاهري.
في حني أنني أحتني الفرصة لقراءة كتاب »حضارتهم وخالصنا« للزعيم الروحي الهندي »املهامتا 
غاندي«، حيث أجد فيه، من وجهة نظري، فائدة وقيمة معرفية كبيرة ألي قارئ أو مثقف أو إنسان، فهو 
يدعو إلى السالم واحلرية والعدالة والتسامح ونبذ العنف، وما أحوجنا اليوم إلى هذه األخالقيات اإلنسانية 

في هذا العالم الذي تتوهج فيه احلروب كتوهج حرارة الصيف.
أمتنى لكم قضاء وقت ممتع مع القراءة، فهي متعة ووعي وحضارة.

القراءة وال�صيف

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com
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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

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«

بمناسبة شهر رمضان المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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