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ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  �صيف بن  ال�صيخ  �صمو  الفريق  حر�س 

كلية  من  اجلدد  ال�صرطة  �صباط  من  كوكبة  تخريج  احتفال  ح�صوره  خالل  الداخلية، 

التكنولوجيا  اأ�صاليب  باأحدث  الأخذ  موا�صلة  اأهمية  تاأكيد  على  اأبوظبي،  يف  ال�صرطة 

واملفاهيم الع�صرية، وتكري�س مبداأ امل�صاركة املجتمعية، وتعميق الوعي والثقافة الأمنية 

بني اأفراد املجتمع، باعتبار الأمن م�صوؤولية م�صرتكة خدمة ملتطلبات التنمية امل�صتدامة. 

وجدد �صموه بهذه الكلمات املعربة والقيمة الإ�صارة اإىل العالقة التكاملية بني م�صرية 

العربية  الإم��ارات  دولة  ت�صهدهما  واللتني  امل�صتدامة،  التنمية  وم�صرية  والأم��ان،  الأمن 

املتحدة، يف ظل رعاية قيادة البالد احلكيمة، وبف�صل جهود احلكومة الحتادية الر�صيدة 

مبختلف وزاراتها، وبينها وزارة الداخلية، والقيادات العامة لل�صرطة التابعة لها.

ويف حني ي�صهد عدد من الدول يف الوطن العربي والعامل، ومنذ فرتة طويلة من الزمن، 

�صراعات داخلية واأطماعًا خارجية، اأثرت وتوؤثر على الأو�صاع الأمنية والتنموية فيها، 

تتمتع دولة الإمارات، وهلل �صبحانه وتعاىل احلمد، بنعمة الأمن والأمان التي ي�صتفيد 

منها كل مواطن ومقيم وزائر، مما دفع بعجلة التنمية امل�صتدامة يف جميع اإمارات الدولة 

اإىل م�صتويات عاملية متطورة، ومما جذب املزيد من ال�صتثمارات العربية والأجنبية اإىل 

الدولة.

البالد  قيادة  من  ال��الحم��دود  الدعم  بف�صل  حتقق،  املتميز  الأمني  الإجن��از  وه��ذا   

وحكومتها لوزارة الداخلية والقيادات العامة لل�صرطة التابعة لها، وبتوجيهات ومتابعة 

من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان، وبجهود وت�صحيات منت�صبي ال�صرطة من 

�صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني.

بالوعي  ت��زودت  والتي  املجتمع،  وفئات  موؤ�ص�صات  خمتلف  تعاون  بف�صل  حتقق  كما 

م�صوؤولية  الأمن والأمان هو  املحافظة على  باأن  واآمنت  الأمنية والجتماعية،  والثقافة 

م�صرتكة، وطبقت مفهوم امل�صاركة وامل�صوؤولية املجتمعية، واأ�صهمت يف التنمية امل�صتدامة.

ويف �صبيل متابعة هذا الإجناز، ومواكبة للمتغريات الدولية والتحديات املختلفة، وجه 

اجلدد  ال�صباط  وبينهم  ال�صرطة،  منت�صبي  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق 

املتخرجون، مبوا�صلة الأخذ باأحدث اأ�صاليب التكنولوجيا واملفاهيم الع�صرية يف العمل 

الأمني وال�صرطي ليدعموا التنمية امل�صتدامة يف الدولة.

واإننا اإذ نتوجه بالتهنئة اإىل ال�صباط اجلدد مبنا�صبة تخرجهم، فاإننا على ثقة باأنهم 

يف  امل�صتدامة  والتنمية  والأم��ان  الأمن  خدمة  يف  وامل�صوؤولية  الثقة  قدر  على  �صيكونون 

الدولة، خالل عملهم يف خمتلف القطاعات ال�صرطية.

الأمن والتنمية 



العدد 124 مارس 2017 4

العدد 124 - مار�س 2017

ملحق �صهري ي�صدر عن جملة

رئي�س التحرير:
العقيد عو�س �صالح الكندي

مدير التحرير:
ع�صام ال�صيخ

�صكرتريا التحرير:
با�صل ثريا

عمر حمزة

الإخراج والت�صميم:
مهند �صامل

ه�صام عبداحلميد

املرا�صالت:
وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربية املتحدة - اأبوظبي

هاتف : 4194488 2 971+

فاك�ص : 4194499 2 971+

www.moi.gov.ae
alshurta3@gmail.com

الهاتف املجاين:

8009009

16

14

احتفال تخريج يف كلية ال�صرطة

ن�صر ثقافة موؤ�صرات الأداء

اجتماع لقيادات ال�صرطة يف الدولة

قانونية جمع التربعات

التوعية من اأخطار الآبار املهجورة

6
12
16
26
29



5العدد 124 مارس 2017

الضوء في هذا  يلقي  الشرطة«  »مجتمع 
العدد على احتفال كلية الشرطة في أبوظبي 
من  الضباط  من  جديدة  كوكبة  بتخريج 
واجلامعيات  واجلامعيني  املرشحني  الطلبة 

وحملة شهادة »املاجستير«.

17

30

خدمة »التحقيق الذكي«

املعهد املروري يف العني

زيارات تفقدية ملراكز خدمة العمالء

العالقة بني الإيجابية وامل�صوؤولية

فعاليات ريا�صية �صرطية

10
14
17

28
30



العدد 124 مارس 2017 6

ت
عا

اب
مت

حتت رعاية حممد بن زايد وبح�سور �سيف بن زايد 

كلية ال�سرطة يف اأبوظبي حتتفل بتخريج كوكبة من ال�سباط 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة،  اآل نهيان ويل عهد  حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

�صهد الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، احتفال تخريج كوكبة 

من �صباط ال�صرطة اجلدد من دفعتي الطلبة املر�صحني واجلامعيني ال� 27، ودورة اجلامعيات احلادية ع�صرة، والدفعة 

الرابعة من الطلبة حملة �صهادة »املاج�صتري«، وذلك مبقر كلية ال�صرطة يف اأبوظبي.

متابعة: اأماين اليافعي واأمرية الرئي�صي 
ت�صوير: عي�صى اليماحي

جدَّد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
العزم  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
واألمان  لألمن  ِقبلة  إماراتنا  تبقى  أن  على  والعهد 
الشرطية  األجيال  به  تتسلح  مبا  استقرار،  وواحة 
ُكلُّه  هذا  وقبل  وتدريب،  وكفاءة  علم  من  الشابة 
للوطن  الصادق  والوالء  الراسخ  باإلميان  تسلّحهم 

وقيادته العليا.
وزارة  التي حتققها  النجاحات  أن  ورأى سموه 
ورعاية  اهتمام  من  به  حتظى  ما  تؤكد  الداخلية 
كرمية، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
الله«،   »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن 
محمد  الشيخ  السمو  فيها سيدي صاحب  يعضده 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن 
وسيدي  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الــوزراء  مجلس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
الشيوخ أعضاء املجلس  السمو  وإخوانهم أصحاب 

األعلى لالحتاد حكام اإلمارات.

مواكبة 
آل  زايــد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وأكــد 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
التكنولوجيا  أساليب  بأحدث  األخذ  مواصلة  أهمية 
املجال،  هذا  في  املستخدمة  العصرية  واملفاهيم 
الوعي  وتعميق  املجتمعية،  املشاركة  مبدأ  وتكريس 
األمن  باعتبار  املجتمع،  أفراد  بني  األمنية  والثقافة 
مسؤولية مشتركة خدمة ملتطلبات التنمية املستدامة، 

ومواكبة للمتغيرات الدولية والتحديات املختلفة.
يكونوا  أن  على  اخلريجني، وحثّهم  وهنأ سموه 
مثاالً ُيحتذى به ألبناء الوطن الغيورين على سمعته 

سينتسبون  التي  العمل  ميادين  شتى  في  ورفعته 
وتنمية  التعليم  مواصلة  إلى  سموه  ودعاهم  إليها، 
لتقدمي  املستجدات  ومتابعة  ومهاراتهم،  قدراتهم 
مبختلف  للمجتمع  الشرطية  اخلــدمــات  أفضل 

شرائحه وأفراده.

حضور حاشد 
بن  حامد  الشيخ  سمو  التخريج  احتفال  حضر 
زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  املجلس  وعضو  أبوظبي 
مجلس  عضو  البواردي  أحمد  بن  محمد  ومعالي 
الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي صقر 
ومعالي  والتوطني،  البشرية  املــوارد  وزير  غباش 
محمد حصاد وزير الداخلية املغربي، ومعالي محمد 
من  وعدد  السابق،  الداخلية  وزير  البادي  سعيد 
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�صمو وزير الداخلية: الأمن م�صوؤولية م�صرتكة

خدمة ملتطلبات التنمية امل�صتدامة 

جائزة قائد االستعراض من سموه.
ثم أدى الضباط املتخرجون القسم القانوني، ومت 
تسليم علم كلية الشرطة في أبوظبي من الدفعة الـ 
قصيدة  ألقيت  ثم   ،28 الـ  الدفعة  إلى  املتخرجة   27

شعرية بنظام الشلة بعنوان: »كلنا خليفة«.
الفريق  سعادة  سلَّم  التخريج،  مراسم  وعقب 
الشعفار الشهادات للخريجني من دفعتي املرشحني 
عشرة،  احلادية  واجلامعيات   ،27 الـ  واجلامعيني 
والدفعة الرابعة من طلبة املاجستير في قاعة االحتاد 
وضباط  قيادات  كبار  من  عدد  بحضور  بالكلية، 
اخلريجني،  الطلبة  وفود  وأعضاء  الداخلية،  وزارة 

وأولياء أمور اخلريجني.
ُيذكر أن عدد الضباط املتخرجني بلغ 301 خريجاً 
وخريجة، بينهم 152 طالباً مرشحاً، و110 من الطلبة 
الطلبة  من   32 ضمنهم  من  اجلامعيني،  والطالبات 
اخلريجني  بني  ومن  »املاجستير«،  شهادة  حملة 
من الطلبة املرشحني 9 طالب من سبع دول عربية 
األردن واليمن، وطالب  4 طالب من  شقيقة، وهم: 
واحد من كل من: البحرين وقطر وُعمان وفلسطني 

وجزر القمر.

والء وانتماء 
عام  مدير  الشامسي  سالم  وليد  العميد  ورفع 
الرجال  واسم  باسمه  أبوظبي  في  الشرطة  كلية 
األوفياء والعاملني في الكلية أسمى عبارات الوالء 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  واالنتماء 

وأخيـه  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان   آل 
آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  صاحب 
حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
دبـي »رعاه الله«، وأخيهما  صاحب السمو الشيخ 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وإخـوانهم أصحـاب 
لالحتاد  األعلى  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
حكام اإلمارات، لدعمهم الالمحدود للعمل الشرطي، 
وكليات الشرطة لتصبح صروحاً للتعليم والتدريب 

األمني املستدام.
الشيخ  سمو  للفريق  والتقدير  الشكر  ه  وجَّ كما 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على دعمه وتوجيهاته املستمرة التي 
شكلت دافعاً للعاملني واملنتسبني والطالب في كلية 
املباشرة  املتابعة  وعلى  بالعمل،  لالرتقاء  الشرطة 
من سموه، والتي كان لها األثر العظيم في حتفيز 
التطوير  ملواصلة  العلمي  الصرح  هذا  في  العاملني 
والتحديث لتصبح الكلية في مصاف الكليات العاملية.
ودعا العميد الشامسي اخلريجني إلى قطف ثمار 
حياتهم،  في  جديدة  مرحلة  إلى  بانتقالهم  جهدهم، 
ملتحقني مبن سبقهم من زمالئهم في ميدان العمل، 
للوطن،  حلبهم  مداداً  وجعلهم  األمر،  أولي  وطاعة 
والوالء والفداء لقيادته العليا، وجاعلني من أنفسهم 
مالذاً لكل قاصد، ومستمدين قوتهم من قوة احلق، 
العدالة  قيمهم،  ومن  بقسمهم،  البر  من  وعزتهم 

والعمل بروح الفريق، متميزين ومبتكرين. 

أصحاب السعادة أعضاء املجلس الوطني االحتادي، 
وكيل  الشعفار   عبدالله  سيف  الفريق  وسعادة 
الوزارة،  ضباط  كبار  من  وعدد  الداخلية،  وزارة  
أصحاب  من  وعــدد  الــدولــة،  في  الشرطة  ــادة  وق
السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى 
الدولة،  وعدد من الضباط من دول مجلس التعاون 
الهاشمية،  األردنية  واململكة  العربية،  اخلليج  لدول 
وعدد من ضباط القوات املسلحة، وعدد من الطلبة 
الطلبة  بأبوظبي، ومن  الشرطة  كلية  املرشحني في 
في أكادميية شرطة دبي وأكادميية شرطة الشارقة 
الضباط  أمور وأسر  وأولياء  وكلية خليفة اجلوية، 

اخلريجني.

 االحتفال 
كلية  في  اجلدد  الضباط  تخريج  احتفال  وكان 
العرض  بدأ بدخول طابور  قد  بأبوظبي،   الشرطة 
الشيخ سيف  الفريق سمو  للميدان، حلظة وصول 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن 
موسيقى  عزفت  ثم  االحتفال،  إلى  الداخلية  وزير 
بتفقد  سموه  وتفضل  الوطني،  السالم  الشرطة 
طابور اخلريجني، ثم تفضل سموه بتسليم املالزم 
عبدالله حمد عبدالله احللو سيف الشرف حلصوله 
في  واألول  العام،  املجموع  في  األول  املركز  على 
والرماية،  األسلحة  في  واألول  األكادميية،  العلوم 
واألول في التطبيق املهني، كما سلَّم سموه اجلوائز 
احلمودي  ربيع  موسى  املالزم  وتسلم  للمتفوقني، 
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آراء األوائل
في  األول  احللو  حمد  عبدالله  املـــالزم  قــال 
املجموع العام واألول في العلوم األكادميية واألول 
املهني  التطبيق  في  واألول  والرماية  األسلحة  في 
الذي  التفوق  »إن  الشرف:  سيف  على  واحلاصل 
حققته كان بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه 
على  واإلصرار  اجلاد  بالعمل  ثم  األول،  املقام  في 
كلية  في  والتدريب  التأهيل  فترة  طــوال  التميّز 
كان  اللذين  والديَّ  من  الدائم  والتشجيع  الشرطة، 

بدعائهما التوفيق«. 
فرؤية  كبيرة،  الدولة  تطلعات  أن  وأضــاف، 
العالم  دول  أفضل  من  تكون  بأن   2021 اإلمارات 
أمناً وسالمة، يتطلب منّا جهداً كبيراً كرجال أمن، 
ونحن نعد القيادة الرشيدة مبضاعفة اجلهود خالل 
املراحل املقبلة، وأن نسعى جاهدين لتحقيق املراكز 

األولى في مجاالت األمن والسالمة.
وأوضح، أنا دائماً أقرأ ُكتب سيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، والتي 
أذكر  الصدد  اإليجابية، وفي هذا  عباراتها  تلهمني 
ما قاله سموه: »أنا وشعبي ال نرضى إال باملركز 
األول«. نعم، وبكل عزمية وإصرار وتوكل على الله 
سبحانه وتعالى سنحقق املراكز األولى يا سيدي، 
لنرد جزءاً من جميل وطننا الغالي علينا، اللهم احفظ 
عليها  وأدم  ومكروه  سوء  كل  من  اإلمارات  دولة 

نعمة األمن واالستقرار«.

وأوضح املالزم يوسف محمد عبدالله املزروعي، 
واحلاصل على املركز الثاني في املجموع العام، أن 
زمالئه  مع  الشريفة  املنافسة  بسبب  كان  تفوقه 
األول  اليوم  منذ  بدأت  والتي  بالدفعة،  امللتحقني 
الدور  وأن  أبوظبي،  في  الشرطة  بكلية  اللتحاقه 
الكبير في ذلك كان للمحاضرين واملدربني العاملني 
في الكلية لتحقيق هذا اإلجناز، وأنه كان عازماً على 
التفوق في الكلية، ومن أول يوم عسكري في حياته، 
حيث التزم باجلدية في العمل واإلخالص في األداء 

وعدم االستهانة بأية معلومة مهما كانت بسيطة.
واحلاصل  الوهيبي،  سالم  سيف  املالزم  ورأى 
على املركز الثالث في املجموع العام، أن تفوقه هو 
املنتج  العمل  خالل  من  املعطاء،  للوطن  جميل  رد 
على  إليه  املوكلة  املسؤوليات  جميع  وأداء  واملثمر 

أكمل وجه.
أحمد احلميري، واحلاصل  املالزم سالم  وشدَّد 
على املركز األول في اللياقة البدنية، على أن التفوق 
بالعزمية  ثم  وتعالى،  سبحانه  الله  بفضل  يأتي 
إلى  بالشكر  متوجهاً  واالجتهاد،  واجلد  واإلصرار 
كل من علّمه منذ دخوله كلية الشرطة في أبوظبي 
وحتى تخرجه منها، الفتاً إلى أن الكلية هي املصنع 

احلقيقي للرجال.
البلوشي،  حسن  محمد  حسن  املــالزم  وأهــدى 
هذا  املــشــاة  فــي  األول  املــركــز  على  واحلــاصــل 
اإلجناز إلى والده الذي شجعه على دخول السلك 
إلى مواظبته  إلى أن تفوقه يرجع  الشرطي، ولفت 

التدريبات  أوقات  خارج  اإلضافية  التدريبات  على 
واستغالله  بأبوظبي،  الشرطة  كلية  في  املقررة 
اجليد والصحيح لكل احلصص التدريبية املقررة في 
املنهج التدريبي، وإلى أنه كان يتوقع التفوق بسبب 
وحتقيق  الهدف،  إلى  الوصول  في  األكيدة  ثقته 

اإلجناز الذي تكلل بالتفوق.
الكتبي،  محمد  سيف  محمد  ــالزم  املـ وأكـــد 
التدريب اخلاص،  في  األول  املركز  على  واحلاصل 
املعطاء،  الوطن  إلى  الرغبة في ردِّ اجلميل  لديه  أن 
وأنه كان عازماً على حتقيق التفوق، وقد أصبح من 
ويذودون  التضحيات،  يقدمون  الذين  األمن  رجال 

عن البالد بكل ما لديهم. 
الزعابي،  سالم  حمد  محمد  ــالزم  املـ وذكـــر 
القيادية  الكفاءة  في  األول  املركز  على  واحلاصل 
ال  التفوق  أن  االستعراض،  قائد  وجائزة  واملسلك 
يأتي إال بالعزمية واإلرادة القوية، وأنه ومنذ بداية 
هذا  سبيل  في  األول  هدفه  التفوق  وضع  الــدورة 

الوطن الغالي.
الــنــجــداوي،  إبــراهــيــم  ــالزم عمر  املـ ووصـــف 
واحلاصل على املركز األول في املجموع العام على 
)اململكة  الشقيقة  العربية  الدول  من  املوفدين  طلبة 
الشرطة  بكلية  بالتحاقه  الهاشمية(، احللم  األردنية 
املجال  في  الكبير خصوصاً  بالشرف  أبوظبي  في 
واألمــان  األمــن  مسيرة  على  للحفاظ  الشرطي، 

واالستقرار. 
وقدَّم املالزم النجداوي التهنئة لزمالئه اخلريجني 

املالزم محمد سيف الكتبي املالزم حسن البلوشي املالزم سالم أحمد احلميري املالزم سيف الوهيبي املالزم يوسف املزروعي املالزم عبدالله احللو
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املالزم حمدة النعيمي املالزم حمدان الظنحاني املالزم موسى احلمودي املالزم عبدالله الهاشمي املالزم عمر النجداوي املالزم محمد حمد الزعابي

من كلية الشرطة في أبوظبي، ودعاهم إلى السعي 
على  تعلموه  ما  وتطبيق  مهاراتهم،  لتطوير  الدائم 

الواقع العملي، والسعي دائماً إلى التميّز والتفوق.
وشكر املالزم عبدالله أحمد الهاشمي، واحلاصل 
على املركز األول في املجموع العام، كل من وقف 
إلى جانبه وشجعه لكي يرتقي إلى أعلى الدرجات 
العلمية والوظيفية، وللوصول إلى هذا التفوق، وقال: 
والشرطي،  العسكري  املجال  في  لعملي  حبي  »إن 
على  الدائم  وحرصي  واالطالع،  بالقراءة  وشغفي 
واإلصــرار،  للتحدي  وحبي  صغري،  منذ  التفوق 
الدورة  لاللتحاق بهذه  كل ذلك كان دافعاً ومحفزاً 

لتخريج الضباط في كلية الشرطة بأبوظبي«.
واعتبر املالزم موسى ربيع احلمودي، واحلاصل 
على جائزة قائد االستعراض، أن التحاقه بصفوف 
شرف  هو  بأبوظبي  الشرطة  كلية  في  التخريج 
وفخر واعتزاز لبذل املزيد من العطاء والعمل بتفاٍن 

ومثابرة من أجل هذا الوطن الغالي.
وأضاف املالزم احلمودي، أن النتائج التي قدمها 
هذه  في  الكلية  من  املتخرجون  الضباط  زمــالؤه 
بأحدث  تزودوا  حيث  مشرفة،  نتائج  كانت  الدفعة 
مسؤولياتهم  ليتولوا  والقانونية  الشرطية  العلوم 
اإلمارات  دولة  لتبقى  أوفياء  جنوداً  واعتزاز  بفخر 

العربية املتحدة واحة أمن واستقرار.
وأشار املالزم حمدان راشد الظنحاني، واحلاصل 
تخريجه  أن  املشاة،  في  مكرر  األول  املركز  على 
وسعادة  فرحة  كان  بأبوظبي  الشرطة  كلية  من 

أسرته وكل من وقف  أفراد  إلى جميع  وأهداه  له، 
شجعاه  والنجاح  التفوق  أن  موضحاً  جانبه،  إلى 
على املثابرة لكي يرتقي إلى أعلى الدرجات العلمية 

والعملية والوظيفية.
وأهدت املالزم حمدة حارب النعيمي، واحلاصلة 

إلى  تفوقها  العام،  املجموع  في  األول  املركز  على 
وطنها الغالي، وذلك رغبًة منها في رد اجلميل لهذا 
على  عازمة  كانت  أنها  إلى  مشيرة  املعطاء،  الوطن 
حتقيق النجاح والتفوق لبذل الغالي والنفيس فداء 

لهذا الوطن الغالي.
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ُيلقي »جمتمع ال�صرطة« ال�صوء يف هذا العدد على خدمة »التحقيق الذكي« باإدارة التحقيق واملتابعة يف مكتب املفت�س 

الري�صي مفت�س عام وزارة الداخلية، وهي  نا�صر  اأحمد  اللواء الدكتور  العام لوزارة الداخلية، والتي د�صنها �صعادة 

خدمة ت�صتخدم تقنية الت�صال املرئي للتحقيق عن ُبعد يف ال�صكاوى التي ترد اإىل املكتب، وذلك يف اإطار احلر�س على 

مواكبة عجلة التميز، تطبيقًا ل�صرتاتيجية وزارة الداخلية، وبهدف تعزيز قيم النزاهة والعدالة.

حتقيق: خالد الظنحاين 

ناصر  أحمد  الدكتور  الــلــواء  سعادة  أوضــح 
إطار  في  أنه  الداخلية،  وزارة  عام  مفتش  الريسي، 
احلرص على مواكبة عجلة التميز، من خالل تقدمي 
خدمات متميزة ضمن حزمة اخلدمات التي تقدمها 
أفراد  من  واملتعاملني  للعاملني  الداخلية  وزارة 
التحقيــق  تدشني خدمـــة  فكرة  املجتمــــع، جاءت 
 video« املرئي  االتصـــال  تقنية  باستخدام  الذكي 
conference« للتحقيق في الشكاوى التي ترد ملكتب 
أطراف  على  التسهيل  بهدف  وذلك  العام،  املفتش 
يتم  ثم  إلكترونياً،  الشكوى  تقدم  بحيث  الشكوى 
التواصل مع املذكورين وأخذ إفاداتهم عن بعد من 
دون احلاجة لتكبد عناء احلضور إلى مكتب املفتش 

العام مببنى وزارة الداخلية في أبوظبي. 

خدمات متميزة
خدمة  تدشني  أن  الريسي،  اللواء  سعادة  وأكد 
»التحقيق الذكي« يعزز رؤية ورسالة وقيم وزارة 
بضمان  االستراتيجية  أهدافها  ويحقق  الداخلية، 
تقدمي خدمات إدارية، وفق معايير اجلودة والكفاءة 
سيِّدي  توجيهات  ظل  في  كله  وهــذا  والشفافية، 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي تشدد 

على أهمية توفير خدمات متميزة ألفراد املجتمع.
وأضاف، أن إطالق هذه اخلدمة يأتي بناء على 

خدمات  توفير  بأهمية  الشرطية  القيادة  توجيهات 
احلكومية  اخلدمات  وتوفير  للمتعاملني،  متميزة 
املتعاملني  ومبا ميكن  باستمرار،  وتطويرها  الذكية 
لتوفير  احلديثة،  التقنية  وسائل  من  االستفادة  من 
الوقت واجلهد عليهم بسهولة ويسر ومرونة حيثما 
كانوا، ومن دون احلاجة إلى مراجعة مكتب املفتش 

العام في وزارة الداخلية ملتابعة شكواهم.

مواقع اخلدمة 
وأشار العقيد عبدالله علي القاضي، مدير إدارة 
»التحقيق واملتابعة« في مكتب املفتش العام لوزارة 
ألخذ  مواقع  ثالثة  حتديد  مت  أنه  إلى  الداخلية 

خدمة »التحقيق الذكي« يف مكتب املفت�ش العام

الري�سي: نواكب عجلة التميز تطبيقاً ال�سرتاتيجية »الداخلية« 
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التحقيق  إفادات أطراف الشكوى من قبل ضابط 
العام،  املفتش  الرئيس مبكتب  املوقع  املوجود في 
واملوقع األول يقع في مبنى الشرطة املجتمعية في 
رأس اخليمة، واملوقع الثاني في مركز الصناعية 
الشامل التابع لشرطة عجمان، واملوقع الثالث في 

مركز املدينة الشامل التابع لشرطة الفجيرة.
قسم  من  عمل  فريق  تشكيل  أنه مت  وأضاف، 
على  تدريبه  ومت  العام،  املفتش  مبكتب  التحقيق 
إلى  باإلضافة  املرئي،  االتصال  تقنية  استخدام 
مكاتب  على  وتوزيعها  أخــرى  فــرق   3 تشكيل 
آنفاً. ومهمة  املذكورة  املواقع  في  املرئي  التحقيق 
لطالبي  الدعم  تقدمي  في  تتلخص  الثالثة  الفرق 
مبنى  في  الرئيس  املكتب  مع  والتنسيق  اخلدمة، 
أطراف  إفادات  أخذ  بعملية  القيام  أثناء  الــوزارة 

الشكوى.
ــالوة على  ــ ــه ع أنـ ــر  ــ وذك
عن  التحقيق  خــدمــة  تــقــدمي 
بعد باستخدام تقنية االتصال 
ــرئـــي، ميــكــن اســتــخــدام  املـ
في  املرئي  التحقيق  مكاتب 
املواقع لعقد اجتماعات  جميع 
مكتب  ضباط  بــني  جماعية 
قطاعات  وبقية  العام  املفتش 
االمارات  في  الداخلية  وزارة 
نتائج  ملناقشة  الشمالية، 
التحسني،  وفــرص  التفتيش 
احللول  إيجاد  على  والعمل 
املنجزة،  غير  للمالحظات 
أسلوب  باستخدام  وذلـــك 
ــوار املــبــاشــر مــن دون  احلـ
احلاجة النتقال الضباط لعقد 
القطاعات  في  االجتماعات 
اإلقليمية، ما يوفر على جميع 
واجلهد،  الــوقــت  ــراف  األطـ
وكذلك ميكن لضباط املكتب 
التوعية  مجال  في  العاملني 
ملنتسبي  محاضرات  تقدمي 
عملهم  مقر  فــي  الشرطة 
وإبراز  املعرفة  نشر  بهدف 

عبر  العام  املفتش  مكتب  ودور  اختصاصات 
في  املتوافرة  املرئي  االتصال  خدمة  استخدام 

مكاتب »التحقيق الذكي«.

أهداف
»التحقيق  خدمة  أن  القاضي،  العقيد  وذكــر 
الذكي« تهدف إلى تعزيز قيم وزارة الداخلية في 
حتقيق النزاهة والعدالة والتعامل مع الشكاوى بكل 
اإلجراءات  وتبسيط  وتسهيل  وصدقية،  شفافية 
على أطراف الشكوى، وسرعة إجنازها واختصار 
التحقيق، وأخذ  أثناء عملية  الوقت واجلهد عليهم 
هذه  باستخدام  األطــراف  جميع  من  اإلفـــادات 
التقنية، كما ميكن االستفادة من هذه اخلدمة في 
والتي  اإلدارات،  مختلف  في  اللجان  اجتماعات 
العامة  القيادات  جميع  من  أعضاء  وجود  تتطلب 
الشرطية، حيث ميكن لعضو اللجنة طلب التحدث 
مع رئيس اللجنة واألعضاء املوجودين في املوقع 
الثالثة  املواقع  العام ومع  املفتش  الرئيس مبكتب 
أعضاء  على  واجلهد  الوقت  الختصار  املذكورة 

اللجنة.
وأضاف، أن خدمة »التحقيق الذكي« تستهدف 
التابعة  الشرطية  واملؤسسات  اجلهات  جميع 
لوزارة الداخلية، وجمهور العاملني واملتعاملني في 
وأن  واإلقليمية،  املركزية  الوزارة  قطاعات  جميع 
اإللكترونية،  التطبيقات  ضمن  تأتي  الفكرة  هذه 
لنموذج  طبيعياً  وتطوراً  حقيقية  إضافة  وتشكل 
احلكومة الذكية، والتي أصبحت هدفاً استراتيجياً 
اخلدمات  جميع  تقدمي  لضمان  الداخلية  لوزارة 
وفق معايير اجلودة والكفاءة والشفافية، ونحمد 

في  نسهم  أن  ذلك  خالل  من  استطعنا  أننا  الله 
 »2021 اإلمـــارات  »رؤيـــة  لتحقيق  االســتــعــداد 
ومؤشراتها الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ قيم 
التحديات  من  الرغم  على  واألمان،  والعدل  األمن 
التي تواجه عادًة كل فكرة جديدة، ولعل أبرز هذه 
التحديات، هي إمكان توفير هذه اخلدمة في جميع 
املراكز اخلدمية في وزارة الداخلية للتخفيف من 

أعباء االنتقال من مكان إلى آخر. 

العقيد عبدالله القاضياللواء د. أحمد الريسي

القا�صي:

نهدف لتعزيز قيم 

النزاهة والعدالة 
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اأطلقت الإدارة العامة للجن�صية يف قطاع اجلن�صية والإقامة واملنافذ مبادرة لن�صر ثقافة موؤ�صرات الأداء، بح�صور 

العام  املدير  نائب  اخلييلي  كلثم  بن  جمعة  �صهيل  والعميد  اجلن�صية،  عام  مدير  الرا�صدي  راكان  بن  �صعيد  العميد 

ل�صوؤون التحقيق، والعقيد عو�س اأحمد املرر نائب املدير العام ل�صوؤون اجلن�صية، واملقدم مر�صد املزروعي مدير اإدارة 

»اجلن�صية« يف اأبوظبي.

يلقي »جمتمع ال�صرطة« ال�صوء على هذه املبادرة التي ت�صتهدف موظفي الواجهة الأمامية يف مراكز خدمة العمالء 

)اإ�صعاد املتعاملني(، وروؤ�صاء الأق�صام ومديري الفروع يف جوازات ال�صفر والأحوال ال�صخ�صية باإدارات اجلن�صية على 

م�صتوى دولة الإمارات العربية املتحدة.

متابعة: لرا الظرا�صي 

أوضح العميد سعيد بن راكان الراشدي مدير 
عام اجلنسية في قطاع اجلنسية واإلقامة واملنافذ 
في  تأتي  األداء  مؤشرات  ثقافة  نشر  مبادرة  أن 
إطار حرص اإلدارة العامة للجنسية على االرتقاء 
أعلى  إلى  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  مبستوى 
املستويات لتحقيق األهداف االستراتيجية للقطاع، 
وأنه مت تشكيل فريق عمل ملتابعة مؤشرات األداء 
برئاسة  اجلنسية  بإدارات  اإلقليمية  اإلدارات  في 
مشدداً  بوكشة،  آل  عدنان  منى  املهندس  املالزم 
على مواكبة التطورات السريعة واملتالحقة لتحقيق 
صورة،  أفضل  في  اخلدمات  وتقدمي  التطوير، 
ومواجهة الكثير من التحديات للوصول إلى حتقيق 

التميز ورضا املتعاملني.

وأضاف أن هذه املبادرة تستخدم لقياس األداء 
اقتراب  مدى  تقيس  حيث  املؤسسات،  وتطوير 
أداء  األهداف، وتعتمد على توضيح  املؤسسة من 
بشكل  مراجعتها  تتم  رقمية  مبقاييس  املؤسسة 
دوري )يومي، أسبوعي، شهري( التخاذ اإلجراءات 
التصحيحية والوقائية الالزمة، فاملؤسسات حتتاج 
األداء كوسيلة تستطيع  إلى مؤشرات  بشكل عام 
من خاللها احلكم على فعالية األنشطة والعمليات 
الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة، والتوصل إلى 
التي  والنتائج  املستهدفة  النتائج  بني  تباين  أي 
حتققت فعالً، فمؤشرات األداء توضح أي األماكن 
إجــراء  إلــى  حتتاج  املؤسسة  في  القطاعات  أو 
في  األداء  قياس  يسهم  كما  والتطوير،  التحسني 

التأكد من أن التحسني والتطوير الذي مت التخطيط 
له قد حدث بالفعل.

حاجة
قياس  دون  من  أنــه  الــراشــدي  العميد  ورأى 
األداء ال ميكن صناعة قرارات سليمة، لهذا حتتاج 
ومنها  عدة،  ألسباب  األداء  قياس  إلى  املنظمات 
وتقليل  األداء  قياس  على  تساعد  التي  الرقابة 
والتقييم  العمل،  أثناء  حتدث  التي  االنحرافات 
الذاتي الذي يستخدم لتقييم أداء العمليات وحتديد 
املستمر،  والتحسني  تنفيذها،  املطلوب  التحسينات 
العمليات،  واجتاهات  العيوب،  مصادر  وحتديد 
آلية  اإلدارة وهو  األخطاء مستقبالً، وتقييم  ومنع 

»االإدارة العامة للجن�سية« تطلق

مبادرة لن�سر ثقافة موؤ�سرات االأداء
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املالزم منى آل بوكشةالعميد سعيد الراشدي

القيمة  حتقيق  من  للتأكد  املؤسسة  تستخدمها 
املضافة ألهدافها وأنها تعمل بكفاءة وفعالية.

متابعة 
وحتدثت املالزم مهندس منى عدنان آل بوكشة 
اإلدارات  األداء في  رئيس فريق متابعة مؤشرات 
األداء،  مؤشرات  ثقافة  نشر  مبادرة  عن  اإلقليمية 
معرفة  وأهمية  األداء،  مؤشرات  مفهوم  وتعريف 
بهذا  اخلدمة  مراكز  في  األمامية  الواجهة  موظفي 
حتقيق  على  املؤسسة  قــدرة  ومعرفة  املفهوم، 
وحتديد  لعمالئها،  الــرضــا  وحتقيق  أهــدافــهــا، 
التحسينات الالزمة التي تسعى للقيام بها لتطوير 
وأنواعها  األداء  مؤشرات  واستخدامات  أدائها، 
املؤسسة من  تعود على  التي  والفوائد  ومميزاتها 

نشرها بني العاملني فيها. 
يتم  أنــه  بوكشة  آل  منى  ــالزم  امل وأوضحت 
حتديد الرؤية من خالل الغاية والطموح والتحاليل 
الداخلية واخلارجية، وفهم القدرات البشرية واملالية 
والتقنية، والفرص املتوفرة واجلهات املعنية، وبعد 
وضع الرؤية نضع األهداف، وألحقق هذه األهداف 
تستخدم  والتي  أداء،  مؤشرات  أضع  أن  يجب 

كطريقة لقياس أداء املؤسسة، والكشف عن مواطن 
اخللل فيها »بلغة األرقام« وفرص التحسني.

املؤسسة  تساعد  األداء  مؤشرات  أن  وأضافت 
حتقيق  على  قدرتها  وتوضح  صحيحة،  بطريقة 
أهدافها، وإرضاء متعامليها، والرقابة على عملياتها 
الضرورية  التحسينات  لتحديد  أدائها  وقياس 
طريق  عن  املؤشرات  حتديد  ويتم  األداء،  لتطوير 
تقييم  ويتم  الهدف،  أو  اخلدمة  أو  العملية  حتديد 
خطة  توضع  ذلك  وبعد  احلالي،  األداء  مستوى 
واختيار  األهداف  فيها حتديد  يتم  للتحسني  عمل 
إجراءات حتقيقها، وبعدها يتم تقييم مستوى األداء 

اجلديد.

فريق عمل 
يذكر أن فريق متابعة مؤشرات األداء شكل عام 
2014 بأمر من مدير عام اجلنسية ملتابعة مؤشرات 
املالزم  برئاسة  هو  والفريق  اإلقليمية،  اإلدارات 
علي  أحمد  املالزم  من:  كل  وعضوية  بوكشة،  آل 
البلوشي، اإلداري رسمية أحمد احللقبي من إدارة 
الكعبي من  واملالزم خليفة  أبوظبي،  اجلنسية في 
قسم اجلنسية في العني، واملساعد أول مها عبيد من 

إدارة اجلنسية في دبي، واإلداري علي الشامسي، 
في  اجلنسية  إدارة  من  السويدي  خالد  واإلداري 
الشارقة، واملدني عائشة حسن الرئيسي من قسم 
آل  سلطان  هيثم  والعريف  عجمان،  في  اجلنسية 
واملالزم  القيوين،  أم  في  اجلنسية  قسم  من  علي 
محمد راشد النعيمي من إدارة اجلنسية في رأس 
واملدني  الشريف،  خلفان  حمد  واملــالزم  اخليمة، 
في  اجلنسية  إدارة  من  سنان  بن  مبارك  حبيبة 
الفجيرة، واملساعد أول سعيد املسماري، والعريف 

فاطمة الدرمكي من اإلدارة العامة للجنسية.
العمل  فرق  منهجية  ضمن  الفريق  هذا  ويعمل 
واللجان، ويتم عقد اجتماع دوري كل شهر، ملناقشة 
األمور التي تتعلق باملؤشرات وكيفية قياسها، ويتم 
حتليل النتائج كافة، وعقد الفريق جلسات للعصف 
الذهني، واستخدم أكثر من أداة من أدوات االبتكار 
العامة  اإلدارة  تخدم  إبداعية  أفكار  إلى  للوصول 
للجنسية. كما مت تكرمي فريق العمل أكثر من مرة 
من قبل مدير عام اجلنسية، وتكرمي العريف سيف 
الدري  كأفضل موظف بإدارة اجلنسية في أبوظبي 
يستخدم نظام االصطفاف اإللكتروني)نظام لقياس 

املؤشرات ذات األولوية(.

الرا�صدي:

و�صيلة للحكم على 

الأن�صطة وحتقيق 

الأهداف 

اآل بوك�صة:

طريقة ملعرفة

مواطن اخللل

وفر�س التح�صني
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يلقي »جمتمع ال�صرطة« ال�صوء يف هذا العدد على ق�صم املعهد املروري يف العني التابع ملديرية املرور والدوريات يف 

�صرطة اأبوظبي، ودوره يف جعل الطرق اأكرث اأمنًا.

لقاء: اأمرية الرئي�صي 

احملاضر  الكتبي  علي  سالم  الــرائــد  ــح  أوض
التابع  العني  في  ــروري  امل املعهد  بقسم  ــروري  امل
أن  أبوظبي  شرطة  في  والدوريات  املرور  ملديرية 
املعهد يسهم بتحقيق أولوية جعل الطرق أكثر أمناً، 
تدريبه  عبر  املرور  رجل  بعمل  االرتقاء  خالل  من 
عملياً ونظرياً، وتثقيف أفراد وشرائح املجتمع ورفع 
الشرطية  الكفاءات  وإعداد  لديهم،  املروري  الوعي 
كافة،  املجتمع  شرائح  مع  تتعامل  التي  املرورية 
وإعدادهم  والدوريات  املرور  رجال  كفاءة  ورفع 
املسؤوليات، وممارسة  لتحمل  متميزاً  علمياً  إعداداً 
عملهم على أسس تكفل االرتقاء بالسالمة املرورية 
على طرقات الدولة، وتشكيل نقطة اإلنطالق لهم إلى 
بالعلم  واملتميز  املروري،  املجال  في  امليداني  العمل 
واملعرفة خصوصاً في احلوادث واحلاالت الطارئة.

في:  تتمثل  للمعهد  املوكلة  املهمات  أن  وأضاف، 
تدريب رجال املرور وتأهيلهم فنياً وعملياً من جميع 
باحترافية  منهم  املطلوب  العمل  لتأدية  اجلوانب، 
ومهارة، ورفع مستوى األمن والسالمة املرورية في 
الطرقات، من خالل تدريب رجال املرور، ونشر ثقافة 
التوعية املرورية في املجتمع بالتعاون والتنسيق مع 
املرور والدوريات، وذلك من خالل تثقيف  مديرية 
»دليل  وتوزيع  الشاحنات،  وسائقي  السائقني 
للحد من حوادث  الشركات  والتعب« على  اإلرهاق 
الشاحنات الناجمة عن التعب واإلرهاق املستمرين، 
عند  املرورية  والتوعية  السالمة  مستوى  ورفــع 
طالب املدارس واجلامعات عبر محاضرات السالمة 

الشركاء  مع  التواصل  تقوية  ملبدأ  تعزيزاً  املرورية 
في تنفيذ املهمات.

توعية مرورية
املرورية،  التوعية  مجال  في  املعهد  دور  وعن 
أجاب الرائد الكتبي أن املعهد يعد النشرات التوعوية 
وينفذ  عام،  كل  املوحد  اخلليجي  املــرور  ألسبوع 
املناخية  الظروف  بحسب  مكثفة  مرورية  حمالت 
مثل حاالت سقوط األمطار أو تشكل الضباب، وذلك 
للحيلولة من دون وقوع حوادث تؤدي إلى خسائر 
هذه  بإعداد  املعهد  ويقوم  واملمتلكات،  األرواح  في 
البرامج ونشرها وبثها عبر وسائل اإلعالم املختلفة 
العامة  العالقات  قسم  مع  بالتعاون  مسبق،  بشكل 
في مديرية املرور والدوريات إلى جانب استحداث 
برامج ونشرات تواكب البيئة واملجتمع مثل حمالت 
حظر استخدام الهاتف املتحرك أثناء القيادة، وتوعية 
الطالب عبر تقدمي برامج إرشادية تتالءم ومراحلهم 
احلافالت  لسائقي  خاصة  وحــمــالت  العمرية، 
املدرسية بالتعاون مع الهيئة االحتادية للمواصالت 
البرية والبحرية، واإلسهام في سن بعض القوانني 

لسالمة الطالب والقيادة اآلمنة.

تدريب 
وعن الدور التدريبي للمعهد، أشار الرائد الكتبي 
السالمة  خطط  وضــع  في  يسهم  املعهد  أن  إلــى 
إعداد  في  ويشارك  الدولة،  مستوى  على  املرورية 

التوعية  برامج  وإعــداد  التدريبية،  اخلطط  وتنفيذ 
والدوريات،  املرور  مديرية  مع  بالتعاون  املرورية 
انتهائهم  بعد  املستجدين  الشرطة  أفراد  وتدريب 
من الدورات التدريبية في مدارس الشرطة، بحيث 
املناطق  بحسب  وتوزيعهم  منهم  عدد  اختيار  يتم 
متطلبات  بحسب  أو  أبوظبي،  إمارة  في  اجلغرافية 
واألقسام  واإلدارات  والــدوريــات  املــرور  مديرية 
التدريب  االختيار  األخرى، ويتلقى من وقع عليهم 

العلمي إلعدادهم بالشكل األكادميي املطلوب.
ــدورات  ال من  جانباً  يقدم  املعهد  أن  وأضــاف، 
النارية،  للدراجات  ودورات  والنظرية  التدريبية 
الستخدام  األفراد  لتأهيل  متخصصة  دورات  وهي 
الدراجات النارية ملراقبة السير، ومدة الدورة من 5 
إلى 6 أشهر يتلقى خاللها املتدرب تدريبات على كيفية 
لتدريبات  يخضع  ثم  واستخدامها،  الدراجة  قيادة 

مكثفة ليتأهل للحصول على رخصة قيادتها.

املعهد املروري يف العني 

الكتبي: اأولوياتنا جعل الطرق اأكرث اأمناً

الرائد سالم الكتبي
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اجتماع لـ»قيادات ال�سرطة« يف الدولة

 ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان متيم نائب 
اجتماع  دبــي،  في  العام  واألمــن  الشرطة  رئيس 
مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، والذي 
أعضاء  بحضور  دبي،  شرطة  أكادميية  مبقر  عقد 
املجلس: سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
اجلنسية  لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
محمد  اللواء  وسعادة  باإلنابة،  واملنافذ  واإلقامة 
بن العوضي املنهالي وكيل وزارة الداخلية املساعد 
للموارد واخلدمات املساندة باإلنابة، وسعادة اللواء 
املدني،  الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  محمد  جاسم 
وسعادة اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام 
اللواء  وسعادة  الداخلية،  وزارة  في  الوقائي  األمن 
لشرطة  العام  القائد  النعيمي  علوان  عبدالله  علي 

بن  سلطان  الشيخ  اللواء  وسعادة  اخليمة،  رأس 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسعادة  عبدالله 
اللواء محمد أحمد بن غامن الكعبي قائد عام شرطة 
الفجيرة، وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير 
عبدالرحمن  اللواء  وسعادة  أبوظبي،  شرطة  عام 
دبي  لشرطة  العام  القائد  مساعد  رفيع  محمد 
لشؤون إسعاد املجتمع والتجهيزات، والعميد سيف 
محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، 
عام  قائد  املعال  أحمد  بن  راشــد  الشيخ  والعميد 
العميمي  عجالن  حمد  والعميد  القيوين،  أم  شرطة 
مدير عام الشرطة اجلنائية االحتادية، والعميد غيث 
حسن الزعابي مدير عام التنسيق املروري، والعميد 
سعيد عبدالله بن توير السويدي مدير عام مكافحة 

املخدرات االحتادية، والعقيد محمد حميد بن دملوج 
األداء،  وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير  الظاهري 
والعقيد الركن ناصر راشد املعال من اإلدارة العامة 
للعمليات املركزية، والعقيد عبدالعزيز األحمد مدير 
إدارة »املعلومات األمنية« االحتادية، وعدد من كبار 

الضباط في الوزارة.
املدرجة  املوضوعات  من  االجتماع عدداً  وناقش 
على جدول أعماله، واملوضوعات املتعلقة بالسياسات 
واالستراتيجيات في وزارة الداخلية، واملوضوعات 
ذات الصلة بتطوير األداء والعمل الشرطي واألمني 
وفقاً للرؤية املستقبلية لالستراتيجية العامة للوزارة 
املبذولة في حتقيق  االحتادية، واجلهود  واحلكومة 

املستهدفات االستراتيجية.

الدفاع املدين يوا�سل حملة »عدم التجمهر«

تواصل اإلدارات العامة للدفاع املدني على مستوى 
الدولة بتنفيذ فعاليات حملة »عدم التجمهر« للتعريف 
واحلوادث،  احلرائق  حول  اجلمهور  بأخطار جتمع 
وذلك وفق خطة التوعية الرئيسة التي أعدتها القيادة 
العامة للدفاع املدني في وزارة الداخلية لعام 2017، 
في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة 
من  والوقاية  العامة  السالمة  مجال  في  التوعية 

األخطار احملتملة بني أفراد املجتمع. 
املرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  سعادة  وأوضح 
قائد عام الدفاع املدني في وزارة الداخلية أن إطالق 
البيئة  إدارة  نظام  تطبيق  إطــار  في  يأتي  احلملة 
والصحة والسالمة املهنية لتعزيز الشراكة الناجحة 

والسالمة  الوقاية  ثقافة  ونشر  املجتمع،  فئات  مع 
بني األفراد من مواطنني ومقيمني للحد من الظواهر 

السلبية.
أطلقت  املدني  للدفاع  العامة  القيادة  أن  وأضاف 
هذه احلملة التي تدعو لعدم التجمهر وتعميمها على 
تفاعل  لضمان  الدولة  مستوى  على  إداراتها  جميع 
احلملة،  تتضمنها  التي  األهداف  مع  املجتمع  أفراد 
من  والسالمة  الوقاية  شــروط  بتطبيق  وااللتزام 
األخطار عند وقوع احلوادث، وقد مت إعداد وإصدار 
لغات:  بثالث  توعوية  و»بــروشــورات«  كتيبات 
إلى  الوصول  بهدف  واألوردو  والعربية  اإلجنليزية 

أكبر شريحة من املجتمع.
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الرميثي يتفقد مراكز »خدمة العمالء«

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام 
لشرطة أبوظبي االهتمام الذي توليه شرطة أبوظبي 
لتقدمي خدمات متميزة للمتعاملني على مستوى عال 
إلسعاد  املراجعني  خدمات  مراكز  في  اجلودة  من 
تطلعاتهم،  يلبي  مبا  باستمرار  وتطويرها  العمالء، 
أبوظبي من نهضة  إمارة  إليه  ومواكبة ما وصلت 
بها  قام  تفقدية  زيــارات  خالل  ذلك  جاء  شاملة. 
معالي اللواء الرميثي، يرافقه سعادة اللواء مكتوم 
عدد  إلى  أبوظبي  عام شرطة  مدير  الشريفي  علي 

من املديريات الشرطية.
واطلع معاليه على سير العمل في مراكز خدمة 
العمالء في عدد من املديريات الشرطية في شرطة 
املعامالت  عن  إيجاز  إلى  معاليه  واستمع  أبوظبي، 

املمارسات،  ألفضل  وفقاً  اجلمهور  إلى  املقدمة 
وبجودة عالية وباختصار زمن املراجعني. واستفسر 
من املتعاملني عن اخلدمات املقدمة ومدى رضاهم 
عنها، ومقترحاتهم املتعلقة باخلدمات، ودعاهم إلى 
االستفادة من املميزات العديدة التي يوفرها تطبيق 

خدمات شرطة أبوظبي الذكية على هواتفهم.
واستفسر معاليه من العاملني عن األداء ونقاط 
اخلدمات  تقدمي  في  التميز  إلى  ودعاهم  القوة، 
واملعايير،  املمارسات  ألفضل  وفقاً  للجمهور 
باستمرار  والعمل  اجلودة،  معايير  على  واحملافظة 

لالرتقاء بأدائهم في إطار املجموعة.
إطار  في  اجلارية  املشاريع  على  معاليه  واطلع 
من  واالستفادة  املستمر،  والتحديث  التطوير  خطة 

التطور التقني في التحول لألنظمة الذكية، واجلهود 
املبذولة إليجاد وسائل مبتكرة للتكيف مع املتغيرات 
في املجال الشرطي وفي خدمة املراجعني، مبا يحقق 
أفضل  ضمن  تكون  بأن  أبوظبي  شرطة  تطلعات 

املؤسسات الشرطية.
املراجعني  معامالت  إجناز  على  معاليه  ووقف 
عالية  خدمات  بتقدمي  ووجــه  وجهد،  وقت  بأقل 
وتبادل  للمتعاملني،  السعادة  يحقق  مبا  اجلــودة 
إجناز  سرعة  آليات  حول  العاملني  مع  احلديث 
املعامالت وتقدمي اخلدمات، واستفسر من املتعاملني 
وحثهم  اخلدمات،  مستوى  عن  رضاهم  مدى  عن 
على استخدام تطبيق خدمات شرطة أبوظبي الذكية 

على هواتفهم.  

توعية مرورية يف »الداخلية« و�سرطة اأبوظبي

املرور  أسبوع  بتنظيم  الداخلية  وزارة  حتتفل 
اخلليجي املوحد لعام 2017، اعتباراً من 12 من الشهر 
أمانة« على مستوى  اجلاري، حتت شعار »حياتك 
الدولة، ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
عام  مدير  الزعابي  حسن  غيث  العميد  وأوضــح 
االحتفال  أن  الداخلية  وزارة  في  املروري  التنسيق 
بأسبوع املرور اخلليجي املوحد سنوياً يهدف إلى 
توعية أفراد املجتمع بأخطار احلوادث املرورية، حاثاً 

أفراد اجلمهور واملؤسسات على التعاون مع إدارات 
إلى  مشيراً  احلوادث،  من  للحد  والدوريات،  املرور 
التي  الفعاليات  من  العديد  سيتضمن  األسبوع  أن 
تخدم أهداف شعاره، ومنها احملاضرات والندوات 
وحمالت  املجتمع،  شرائح  ملختلف  واملسابقات 
والدوريات في  املرور  إدارات  تنفذها  التي  التوعية 
التي  واملنشورات  »البوسترات«  وتوزيع  الدولة، 

تدعم هذا الشعار.

عن  أبوظبي  شرطة  أعلنت  ثانية،  جهة  ومــن 
بني  املرورية  الثقافة  لرفع  توعوية  حملة  إطالق 
اإليجابي  بالسلوك  االلتزام  على  وحثهم  السائقني، 
والقوانني املرعية واألنظمة املرورية التي تلزم جميع 
الطريق،  كتف  استخدام  الطريق بعدم  مستخدمي 
واإلنقاذ  ملركبات اإلسعاف  السير  أولوية  وإعطاء 
من  للمرور  والشرطة  السريع  التدخل  ومركبات 

كتف الطريق.
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تقليد �سباط رتبهم اجلديدة يف »الداخلية«

قلَّد العميد الركن عبد العزيز أحمد الهاجري قائد 
قوات األمن اخلاصة في وزارة الداخلية 12 ضابطاً 
رتبهم اجلديدة، وذلك في مقر القيادة مبنطقة سيح 

املهب في الذيد.
املترقني،  الضباط  الهاجري  الركن  العميد  وهنأ 
حاثاً إياهم على بذل املزيد من اجلهد لتطوير العمل 
من  العطاء  ومواصلة  األداء،  وحتسني  املؤسسي، 
الغالي، واحلفاظ على مكتسبات  أجل خدمة وطننا 

األمن واالستقرار. 
حضر التقليد العقيد محمد حارب النعيمي رئيس 
محمد  واملقدم  األداء،  وتطوير  االستراتيجية  قسم 
سالم آل طه مدير مكتب القائد، واملقدم سعيد علي 

بوخليل مدير إدارة »ق5«، وعدد من الضباط.
عام  مدير  الزعابي  حسن  غيث  العميد  قلّد  كما 
التنسيق املروري في وزارة الداخلية ثالثة ضباط 
رتبهم اجلديدة. وهنأهم بترقيتهم إلى الرتب األعلى، 
مؤكداً أن الترقية تشّكل مسؤولية إضافية للمهمات 
املوكلة إليهم، ودافعاً ملضاعفة اجلهود في االرتقاء 
باألداء الى أفضل املمارسات، واحملافظة على التميز 
واجلودة، والعمل ضمن الفريق الواحد مبهنية عالية، 
مبا يسهم في تقدمي خدمات شرطية عالية اجلودة 
للمواطنني واملقيمني تعزيزاً ملسيرة األمن والسالمة.
خليفة  سالم  طيار  الركن  العقيد  قلد  وكذلك، 

السويدي نائب مدير إدارة »جناح اجلو« في وزارة 
رتبهم اجلديدة وذلك في مقر  17 ضابطاً  الداخلية 

اإلدارة بالشارقة.
حاثاً  املترقني،  الضباط  السويدي  العقيد  وهنأ 
العطاء،  ومواصلة  اجلهود،  مضاعفة  على  إياهم 

مجال  في  املستجدات  مبتابعة  قدراتهم  وتطوير 
املزيد من  لبذل  الترقية حافزاً  عملهم، متخذين من 
التي  التطورات  بالعمل، ومواكبة  اجلهود واالرتقاء 
تشهدها مسيرة العمل الشرطي واألمني في مختلف 

املجاالت. 

اجتماع لروؤ�ساء »وحدات االت�سال« لل�سرطة اخلليجية

الوطنية  االتــصــال  وحـــدات  رؤســـاء  ناقش 
للشرطة اخلليجية في دول مجلس التعاون لدول 
بني  والتعاون  التنسيق  آليات  العربية  اخلليج 
األجهزة املعنية في دول املجلس، ومرئيات جهاز 
الشرطة اخلليجية في سبيل تطوير العمل األمني 
التي  االستراتيجية  واألهــداف  املوحد،  اخلليجي 
يعمل اجلهاز على حتقيقها وفقاً لرؤية وتطلعات 
أصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية في دول 

املجلس. 
األول  التنسيقي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
للشرطة  الوطنية  االتــصــال  ــدات  وح لــرؤســاء 

األعضاء،  الدول  في  الداخلية  بوزارات  اخلليجية 
في  األمنية  الشؤون  قطاع  عن  ممثل  وبحضور 
األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية، والذي ُعقد في أبوظبي.
مدير  اخلييلي  سعيد  مبارك  املقدم  وأوضح   
جهاز الشرطة اخلليجية أن هذا االجتماع ناقش ما 
أجنز في مجال الشرطة اخلليجية، ورؤية أهداف 
الشرطة  جهاز  بني  والتواصل  التعامل  وآليات 

اخلليجية واملنظمات اإلقليمية والدولية.
وكان املجتمعون ناقشوا عدداً من املوضوعات 
أنظمة  منظومة  تأسيس  ومنها:  األهمية،  ذات 

وقواعد بيانات اجلهاز، ووضع آليات عمل تتعلق 
اجلهاز  بني  األمنية  واملعلومات  البيانات  بتبادل 
ووحدات االتصال، وتفعيل اتفاقية التعاون املبرمة 
مع منظمة الشرطة اجلنائية الدولية )اإلنتربول( 
حول القيام بعمليات مشتركة تستهدف مكافحة 

اجلرمية والقبض على املطلوبني. 
التي  التوصيات  من  عدد  إلى  التوصل  ومت 
تسهم في دعم وتعزيز األمن واالستقرار لدول 
من  املنشود  املستوى  إلــى  للوصول  املجلس 
التعاون والتكامل الذي يطمح إليه قادة وشعوب 

دول املجلس.
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فعاليات �سرطية يف »الداخلية«
> أدخلت القيادة العامة للدفاع املدني في وزارة 
للعمل  متخصصة  مركبات   3 اخلدمة  إلى  الداخلية 
في املناطق الوعرة، والتعامل مع احلرائق واإلنقاذ 
في املناطق اجلبلية والوديان، و5 صهاريج ُتستخدم 
لتزويد سيارات اإلطفاء باملياه أثناء عمليات إخماد 
احلريق.  وأكد العميد هالل عيضة املزروعي مدير 
عام شؤون املوارد واخلدمات املساندة في القيادة 
العامة للدفاع املدني حرص وزارة الداخلية على دعم 
الدفاع املدني وتزويده بأحدث اآلليات، مبا يضمن 
القيام باملهمات املوكلة إليه  على أكمل وجه، ويوفر 

أعلى درجات السالمة ألفراد املجتمع وممتلكاتهم.

> أطلقت وزارة الداخلية خاصية احلجز املسبق 
مراكز  من  مركزاً   12 في  اخلدمات  تقدمي  ملواعيد 
يتبعها  أولى،  كمرحلة  االحتادية  املتعاملني  إسعاد 
47 مركزاً على مستوى الدولة خالل العام اجلاري، 
لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف  وذلك تنفيذاً 
بن زايد آِل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
للمتعاملني  املقدمة  باخلدمات  باالرتقاء  الداخلية 
والعمل على إسعادهم، مبا يحقق التطلعات بأن يتم 
السبع  ملعايير  وفقاً  الداخلية  وزارة  تقدمي خدمات 
جنوم واملعايير احلكومية اخلاصة بتطبيقات الهاتف 

احملمول.
وأوضح العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة 
أصبح  أنه  الداخلية  وزارة  في  املتعاملني«  »إسعاد 
بالولوج  اخلاصية  من  االستفادة  املتعامل  بإمكان 
الهواتف  على  املتوافر  الداخلية  وزارة  تطبيق  إلى 
املراد  املركز  واختيار  املختلفة،  مبنصاتها  الذكية 
الذهاب إليه، وحتديد موعد تقدمي املعاملة وطبيعتها، 
مع استيفاء األوراق املطلوبة للخدمة لتظهر لديه في 
احلجز،  رقم  له  توضح  إلكترونية  تذكرة  التطبيق 
إلى  بدوره  ليتجه  واملركز،  اخلدمة  تقدمي  ومواعيد 
املوقع من دون انتظار في الطوابير، والتقدم برقم 
احلجز حلظة وصوله، ثم احلصول على اخلدمة في 

دقائق معدودة.

اجلو«  »جناح  إلدارة  منتسباً   14 استفاد   <

متخصصة  تدريبية  دورة  من  الداخلية  وزارة  في 
حيث  اإلنــقــاذ«،  رافعة  مع  التعامل  »كيفية  عن 
واآلمن  األمثل  االستخدام  على  املشاركون  تعرف 
اإلسعاف  طائرات  على  املثبتة  اإلنقاذ  لرافعات 
واإلنقاذ اجلوي، واملمارسات األفضل لنقل املرضى 
واملصابني إلى املستشفيات عبر االستعانة بأحدث 
الظروف  مختلف  في  املتطورة  واملعدات  األجهزة 
وبني  والبحر  والبر  والنهارية  الليلية  ــواء  واألج
الوديان واجلبال، وصقل مهاراتهم في كيفية إدارة 

احلوادث لإلسهام في إنقاذ حياة االفراد.
وسلَّم العقيد الركن طيار سالم خليفة السويدي 

نائب مدير اإلدارة الشهادات للخريجني.
فــعــالــيــة  ــي  ــ ف اإلدارة  ــت  ــ ــارك ــ ش كـــمـــا 
الشارقة  مركز  نظمها  التي  »أنا الطيار الصغير« 
الشارقة«،  »متاحف  إلدارة  التابع  لالستكشاف 
واألدوات  الطيران  من خالل عرض جهاز محاكاة 
والتعرف  واإلنقاذ،  البحث  عمليات  في  املستخدمة 
على طبيعة عمل املنقذين واملهمات والواجبات التي 
يقومون بها، واألجهزة واملعدات التي ُتستخدم في 
عمليات البحث واإلنقاذ واإلسعاف اجلوي، وشارك 

عدد من االطفال في جتربة الطيران من خالل جهاز 
احملاكاة.

من  ضابطاً   21 الداخلية  وزارة  خرَّجت   <
املشكالت  و»حـــل  املــشــاريــع«  »إدارة  ــي  دورتـ
أقيم  احتفال  خــالل  ــرارات«،  ــق ال واتخاذ  األمنية 
في  الشرطة  كلية  مبقر  في معهد تدريب الضباط 

أبوظبي. 
وجاءت الدورتان في إطار اخلطة االستراتيجية 
مبا  منتسبيها،  وتدريب  لتأهيل  والرامية  للوزارة، 
يعينهم على أداء مهماتهم الوظيفية بأفضل صورة، 
وتطوير مهاراتهم، ومواكبة املستجدات العلمية في 

شتى املجاالت.

> أوصى املشاركون في مجلس وزارة الداخلية 
الذي أقيم حتت عنوان: »ثقافة التسامح« واستضافه 
العني،  مدينة  في  مبنزله  النعيمي  سويدان  بخيت 
فئات  مختلف  بني  التسامح  ثقافة  وتعزيز  بنشر 
لغرس  الدراسية  املناهج  في  وإدراجها  املجتمع، 

مفاهيمها وأسسها في النشء.
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إصدار إذن دخول للعمل »القطاع اخلاص«
صورة   + الكفيل  من  ومختوم  موقع  إلكتروني  طلب   •
شخصية للمكفول ملونة خلفية بيضاء + صورة جواز سفر 

املكفول ال تقل صالحيتها عن 6 أشهر + فتح ملف.
• تصريح العمل.
• بطاقة املنشأة.

• بطاقة املندوب.
• كشف بعدد السيارات صادر من مديرية املرور والدوريات 

+ كشف املكفولني بكفالة املواطن »ملهنة سائق عمومي«. 

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   

»999« تزور االإعالمي �سالح البحار
الزميل  قام وفد من مجلة »999« برئاسة 
صالح  اإلعالمي  بزيارة  الظنحاني،  خالد 
بأبوظبي،  »كليفالند«  مستشفى  في  البحار 
بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث اطمأن الوفد 
على صحة املريض، ومتنوا له الشفاء العاجل، 

وعودته ملمارسة عمله في املستقبل القريب. 
بهذه  سعادته  عن  ــدوره  ب البحار  وعبر 
املبادرة الطيبة، واللفتة اإلنسانية الكرمية التي 
تدل على أواصر املودة واأللفة التي جتمع بني 

أبناء »زايد اخلير«. 
يذكر أن اإلعالمي اإلماراتي صالح البحار 
للقوات  اإلعالمي املرافق  الفريق  ضمن  كان 
اإلماراتي  األحمر  الهالل  ولفريق  اإلماراتية، 
كبير  دور  للبحار  عدن، وكان  في  املتواجد 
لليمنيني  نبيلة  إنسانية  خدمات  تقدمي  في 
موقف  له  كان  حيث  حتديداً،  عدن  وألبناء 
االجتماعي  التواصل  مواقع  إنساني تداولته 
في عدن بإعجاب كبير، حينما ظهر محتضناً 
وهو  اليمنيني  أحد الشهداء  ابنة  وهي  طفلة 
اإلعالمي  تعرض  وقــد  دموعه.  في  غــارق 
التطّرف  قوى  مهاجمة  إثر  إلصابة  البحار 
ملقر الهالل األحمر اإلماراتي في مدينة عدن 

اليمنية دخل على إثرها إلى املستشفى. 
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اجتماع لبحث تطوير»غرفة عمليات �سرطة دبي«

نائب  متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ه  وجَّ
باإلسراع  دبي  في  العام  واألمــن  الشرطة  رئيس 
في تنفيذ املشاريع التطويرية لغرفة عمليات شرطة 
دبي لتواكب حركة التطور في مجاالت احلياة كافة 
في إمارة دبي، وتتماشى مع اخلطط االستراتيجية 
حلكومة دبي التي تهدف لالستشراف املبكر للفرص 
ووضع  كافة،  احليوية  القطاعات  في  والتحديات 
إجنازات  لتحقيق  واملسرعات  االستباقية  اخلطط 
املواطنني  إسعاد  املجتمع وتعمل على  نوعية تخدم 

واملقيمني.
بها  قام  التي  التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
العامة  ــاإلدارة  ب »االتــصــاالت«  إدارة  إلى  معاليه 
العميد  خاللها  والتقى  دبي،  شرطة  في  للعمليات 
العامة  اإلدارة  السويدي مدير  املهندس كامل بطي 
الشامسي  العزيز  عبد  عمر  والعميد  للعمليات، 
لشؤون  للعمليات  العامة  اإلدارة  مدير  نائب 
إدارة  مدير  املري  خالد  الدكتور  والعميد  العمليات، 
»االتصاالت«، بحضور العميد أحمد عتيق املقعودي 
مدير مكتب نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 

دبي، وعدد من الضباط.
واطلع معاليه على عدد من املقترحات واملشاريع 
شرطة  ضباط  أعدها  التي  واالبتكارية  التطويرية 
والتي  للعمليات،  العامة  اإلدارة  في  العاملون  دبي 
تعمل على تطوير مستوى أداء العمليات الشرطية، 

ومراقبة  واالتــصــاالت  الــدوريــات  مراقبة  ونظام 
الطرق، وأنظمة االستجابة التصاالت اجلمهور.

غرفة  تطوير  مشروع  خطة  استعراض  ومت 
البالغات  متلقي  مهمات  تشمل  التي  العلميات 
من  وعدد  الشرطة،  ودوريــات  املناوبني  والضباط 

احللول والبرامج الذكية.
التي  التطويرية  البرامج  على  معاليه  اطلع  كما 
منها،  االتصال  يتم  التي  املواقع  بتحديد  تتعلق 

استشعارية  كاميرات  بواسطة  الشوارع  ومراقبة 
متطورة جداً من خالل نظام »رصد«، كذلك أنظمة 

متابعة السيارات املطلوبة، واملخالفة.
املبذولة من قبل ضباط  وأشاد معاليه باجلهود 
في  قطاعاتها  جميع  في  للعمليات  العامة  اإلدارة 
تنفيذ  في  باإلسراع  ووجه  العمل،  تطوير  سبيل 
كل  يتطلبها  التي  الزمنية  املدد  وتقليص  املشاريع، 

مشروع.

زيارة تفقدية ل�سرطة »املنيعي« يف راأ�ش اخليمة 

علوان  بن  عبدالله  علي  اللواء  سعادة  تفَّقد 
النعيمي قائد عام شرطة رأس اخليمة مركز شرطة 
املنيعي الشامل بهدف االطمئنان على سير العمل، 
واالستماع إلى آراء املوظفني ومالحظاتهم، ورافقه 
خالل اجلولة التفقدية العميد طارق محمد بن سيف 
مدير مكتب القائد العام، واخلبير سيف الشفيري 
املؤسسي واالستراتيجي،  األداء  خبير ومستشار 

وفريق التفتيش األمني.
املرافق،  والوفد  سعادته  استقبال  في  وكــان 
العميد سليمان محمد الكيزي مدير إدارة »مراكز 
الشرطة الشاملة« في شرطة رأس اخليمة، والعقيد 
سعيد محمد املهيري رئيس مركز شرطة املنيعي 
الضباط  وصــف  الضباط  من  ــدد  وع الشامل، 

واألفراد.
وأفراد  صف  وضباط  ضباط  سعادته  وحث 
خدمات  لتقدمي  اجلهود  مضاعفة  على  املركز 
اجلودة،  من  عال  مستوى  على  للجمهور  متميزة 
مشيداً بجهودهم وبحرصهم على االرتقاء مبهمات 

العمل.
واملرور  الدوريات  قسم  دور  بتفعيل  ــه  ووجَّ
وبتكثيف  املركز،  في  ثابتة  دوريـــات  وتــواجــد 
احلمالت التفتيشية والتوعوية لنشر األمن والنظام، 
التطور  ملواكبة  تطوير شامل  إجراء  أهمية  مؤكداً 

احلضاري الذي تشهده أجهزة الشرطة حالياً.
املراجعني لالطمئنان  التقى سعادته بعض  كما 

على مدى رضاهم عن خدمات املركز.
كما اطلع على سير العمل في مركز شرطة كدرا 
واملهمات التي ينفذها واالحتياجات التي من شأنها 
واطلع  فيه  العاملني  والتقى  األمني،  العمل  تطوير 
على مالحظاتهم وأوجه التحسني لديهم، كما تفقد 
أهمية  مؤكدا  احلــدودي  الغاف  أم  شرطة  مركز 
املنطقة الحتوائها على العديد من اخلدمات واستمع 

إلى أوجه التحسني من العاملني، وأكد أهمية الدور 
التطوير  وضــرورة  والنقاط  املراكز  بهذه  املنوط 

املستمر لالرتقاء بالعمل األمني بشكل عام.
مركز  رئيس  املهيري  سعيد  العقيد  وأعــرب   
شرطة املنيعي الشامل عن سعادته بزيارة القائد 
نفوس  في  والتحفيزي  االيجابي  وأثرها  العام 
العاملني مقدما الشكر لسعادته على اهتمامه البالغ 
ومتابعته احلثيثة لبيئة العمل وتذليل كل العقبات 

التي تواجه سير التحديث والتطوير.
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اجتماع للمنطقة االأمنية يف عجمان

توعية مرورية يف �سرطة اأم القيوين 

ترأس سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد 
عجمان،  في  العليا  القيادة  جلنة  اجتماع  عجمان  شرطة  عام 
عام  مدير  النعيمي  علوان  بن  الله  عبد  محمد  العميد  بحضور 
اإلقامة وشؤون األجانب، والعميد عمر محمد الشامسي مدير عام 
املوارد واخلدمات املساندة، والعميد عبدالله أحمد احلمراني نائب 
قائد عام شرطة عجمان، والعميد عادل سيف املطروشي عن مدير 
عام الدفاع املدني، وعدد من مديري اإلدارات في شرطة عجمان.

في  الشواطئ  تأمني  تعزيز  مناقشة  االجتماع  خالل  ومت 
اإلمارة، واتخاذ تدابير واحتياطات خاصة لتعزيز األمن والسالمة 
في ميناء عجمان من خالل إلزام مالك الوسائل البحرية بتوفير 
أعداد  وزيادة  البحرية،  النقل  وسائل  جميع  في  حريق  مطافئ 
كاميرات املراقبة في األماكن احليوية في امليناء، كما متت مناقشة 
لعام  السير  حوادث  وفيات  ومؤشر  املقلقة  اجلرائم  مؤشرات 
2016، والتحديات التي تواجه محور االبتكار في جائزة املنطقة 

األمنية.

في شرطة  والدوريات«  »املرور  إدارة  واصلت 
طريق  على  السائقني  لتوعية  جهودها  القيوين  أم 
املسرعات  أهداف  لتحقيق  زايد  بن  محمد  الشيخ 
احلكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن 
بخفض  الله«  »رعــاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس 
الوفيات بنسبة 21 % على أخطر 5 طرق في الدولة، 

وضمن حملة التوعية التي أطلقتها وزارة الداخلية 
وقام  سالمتك«.  في  »سعادتهم  شعار:  حتت 
نشرات  بتوزيع  املــروري  واإلعــالم  التوعية  فرع 
ومطويات لتوعية مستخدمي الطريق بأهمية ترك 
مسافة نقطتي أمان بني املركبات على طريق الشيخ 
محمد بن زايد.  ودعا العقيد سعيد عبيد بن عران 
أم  شرطة  في  والــدوريــات«  »املــرور  إدارة  مدير 

القيوين جميع مستخدمي الطريق إلى التقيد بترك 
نقطتي األمان بني املركبات لتجنب مفاجآت الطريق، 
وأنظمة  وبقواعد  احملــددة،  بالسرعات  وااللتزام 
وغيرهم  أنفسهم  يجنبوا  حتى  ــرور،  وامل السير 
من  عنها  ينجم  وما  للحوادث،  التعّرض  أخطار 
إصابات وخسائر في األرواح واملمتلكات، وحفاظاً 

على سالمتهم وسالمة اآلخرين.

اجتماعان يف �سرطتي ال�سارقة والفجرية 

عام  قائد  الشامسي  الزري  العميد سيف  ترأس 
املديرين  بحضور  القيادة،  اجتماع  الشارقة  شرطة 

العامني ومديري اإلدارات.
املتعلقة  املوضوعات  من  عدداً  االجتماع  وناقش 
باخلطة االستراتيجية للعام احلالي، واملهمات احملددة 
مبوجبها في ضوء مؤشرات تقرير األداء السنوي، 
الوطنية  األجندة  مبؤشرات  املرتبطة  واملــبــادرات 
التحول  خطة  في  تنفيذه  مت  وما  تنفيذها،  ونتائج 

الذكي، والتوسع في مجال اخلدمات اإللكترونية.
اخلاصة  القرارات  من  بعدد  االجتماع  واختتم 
بتوجيه العمل خالل املرحلة املقبلة، وتسريع إجناز 
اجلــاري،  للعام  اعتمدت  التي  واخلطط  البرامج 

ومتابعة تنفيذها على جميع املستويات.
ألسبوع  الفرعية  اللجنة  عقدت  ثانية،  جهة  من 
املرور في شرطة الفجيرة اجتماعاً تنسيقياً برئاسة 
وذلك  اللجنة،  رئيس  اليماحي  راشد  علي  العميد 
لدول  املوحد  املــرور  ألسبوع  والتحضير  لإلعداد 
العربية حتت شعار:  لدول اخلليج  التعاون  مجلس 

»حياتك أمانة«.
تأتي  املناسبة  هذه  أن  اليماحي  العميد  وأوضح 

الداخلية  ــوزارة  لـ االستراتيجية  اخلطة  ضمن 
حتسني  إلــى  والهادفة  ــرور،  امل بقطاع  واخلاصة 

الهدف  من خالل  الطرق  والسالمة وسالمة  األمن 
االستراتيجي ضبط أمن الطرق.
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مكفول  ح��ق  وال��ت��ك��رمي  التحفيز 

اأبوظبي،  �صرطة  يف  املبدعني  لكل 

»املوظف  ج��ائ��زة  كانت  هنا  وم��ن 

»احلفز  ق�صم  اأطلقها  التي  املثايل« 

الوظيفي« يف اإدارة »اأداء العاملني« 

التابعة 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 

الإبداع  ليقتدوا بهم يف  لزمالئهم 

والتميز.

الرائد  مع  العدد  ه��ذا  يف  لقاوؤنا 

الفليتي مدير معهد  خليفة �صعيد 

يف  واملتفجرات  الأ�صلحة  تدريب 

ب�  ف��از  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي،  �صرطة 

»جائزة املوظف املثايل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

الفليتي: الفوز ثمرة للمثابرة واالجتهاد

بجائزة  الفوز  أن  الفليتي  خليفة  الرائد  أوضح 
ومنحني  نفسي،  في  ثقة  زادني  املثالي«  »املوظف 
حافزاً لتطوير أدائي واالرتقاء إلى مستوى وظيفي 
أفضل، وحصولي على اجلائزة هو تكرمي وتشريف 

وثمرة لنجاح املوظف املثابر واملجتهد في عمله. 
وأكد الرائد الفليتي أن إطالق الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية جائزة »املوظف املثالي« هو دليل على 
تشجيع واهتمام سموه املباشر باملوظفني املتميزين، 
وحتفيزهم لتطوير مستواهم وأدائهم الوظيفي لنيل 
اجلائزة، وشحذ هممهم في التنافس الشريف بينهم، 
على  لهم، ووسام  لهم هو تشريف  وتكرمي سموه 
قدوة  املزيد من اجلهد، ويكونوا  ليبذلوا  صدورهم، 

حسنة يحتذى بها في العمل واملجتمع.
بسببه  ونال  به  قام  الذي  اإلبداعي  العمل  وعن 
الفليتي: نلت  الرائد  أجاب  املثالي«،  جائزة »املوظف 
اجلائزة ضمن فئة املوظف املثالي في املجال امليداني، 
وذلك بفضل عملي في مجال األسلحة واملتفجرات، 

واإلسهام في تطوير العمل امليداني مع زمالئي.
وأضاف أن التحديات التي ترافق هذا الفوز كثيرة 
يكون  للقمة  الوصول  إن  تقول  واحلكمة  ومتعددة، 
والنجاح  عليها صعب،  احلفاظ  ولكن  أحياناً،  سهالً 
ليس بالوصول للقمة فقط بل باحملافظة عليها، ولكل 
منا أهداف وطموحات يسعى لتحقيقها، وما إن نصل 
جنهل  جديد،  عالم  في  أنفسنا  جند  حتى  ذلك  إلى 
كيفية مواصلة الطريق فيه، وغالباً ما نعتقد أن تلك 
نقطة النهاية، ولكن ال بد من مواصلة التفوق والتميز 
في العمل ألن التفوق بداية الطريق للتميز الوظيفي. 
ونصح زمالءه الذين حالفهم الفوز بعدم الغرور 
والثقة الزائدة وردة الفعل السلبية في مجال العمل، 
ألن ذلك يعتبر من معيقات النجاح ألنه يظهرنا أكبر 
مما نحن عليه، ويجعلنا سلبيني مع أول موقف أو 
مشكلة نفشل فيها، بينما النجاح ال حدود له واحلياة 

ال تتوقف إال بعد آخر نفس، لذلك هناك بعض النقاط 
التي يجب مراعاتها ليكون الدرب مستمراً.

الداخلية  أنه فاز بجائزة سمو وزير  إلى  وأشار 
في  مستمر  أنه  وإلى  الثاني،  املركز  العلمي  للبحث 
مجال  في  أكانت  سواء  عدة  جوائز  في  املشاركة 

املوظف املثالي أو البحث العلمي.
األسلحة  تدريب  ملعهد  مديراً  يعمل  أنه  وأوضح 
واملتفجرات التابع إلدارة »األسلحة واملتفجرات« في 
األسلحة  مجال  في  عملت  ويقول  أبوظبي،  شرطة 
 ،1993 سنة  بالشرطة  التحاقي  منذ  واملتفجرات 
العديد  أكسبني  مما  امليداني،   عملي  في  وتدرجت 
من اخلبرات بعد مرور 24 سنة، وساعدني في نقل 
الشيخ  العميد  وأشكر  املوظفني،   لزمالئي  خبراتي 
الالمحدود  الدعم  آل نهيان على  محمد بن طحنون 
ورعاية املوظفني املثاليني من قبله، كما استفدت من 
الذين تعاقبوا على اإلدارة وأضافوا  خبرة املديرين 
لي الكثير، وباألخص العميد حميد سعيد العفريت، 
والذي أشكره على دعمه ومساندته لي في احلصول 
على جائزة »املوظف املثالي«، كما أشكر بقية الضباط 

والعاملني الذين أسهموا في تطويري الوظيفي.
ال  أنه  أجاب  املثالي«  »املوظف  مواصفات  وعن 
بد للموظف املثالي أن يتميز بحسن اخللق واملثابرة 
وتركه  زمالئه،  بني  احلسنة  والقدوة  واالجتهاد، 
بصمة في كل موقع يعمل فيه، والعمل بروح الفريق 
من  وليس  حوله،  من  منبعه  متيزه  ألن  اجلماعي 

اجتهاد شخصي فقط.
وختم الرائد الفليتي: »عزيزي املوظف ضع قدمك 
هو  ملا  مختلفة  نافذة  من  لتنظر  التميز  طريق  على 
واحرص  املعرفية،  وآفاقك  مداركك  وتوسع  حولك، 
على املشاركة في جائزة املوظف املثالي لتعرف ما 
ذلك  بعد  تطويره  وتستطيع  احلقيقي،  هو مستواك 
حياتك  في  املستمرة  التحسني  فــرص  خــالل  من 

الوظيفية«.

الرائد خليفة الفليتي
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أوضح املقدم الدكتور عالء أمني سعيد استشاري 
مديرية  في  والقسطرة  والشرايني  القلب  أمراض 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الطبية«  »اخلــدمــات 
أبوظبي أن عيادة »أمراض القلب والشرايني« تتكون 
والشرايني  القلب  أمــراض  استشاري  طبيب  من 
الذين  التمرين  فنيي  إلى  باإلضافة  والقسطرة، 
تنسيق  ولدينا  للطبيب،  املساعد  بــدور  يقومون 
ذات  األخرى  واألقسام  املديرية  مع  احلال  بطبيعة 

االختصاص.
اخلدمات  من  العديد  تقدم  العيادة  أن  وأضاف، 
مع  تتناسب  والتي  العالية،  اجلودة  ذات  الصحية 
استشارة  وتشمل:  العاملية،  الطبية  املستويات 
القلب  وتخطيط  السريري،  والفحص  املرضى 
وفحص  بالسونار،  القلب  وتصوير   ،)ECG(
اجلهد بجهاز مراقبة تخطيط القلب ملدة 24 ساعة، 
للدراسات  أو  القلبية  للقسطرة  املرضى  وحتويل 

اإللكتروفيسيولوجية ، وتركيب البطاريات القلبية.

آلية عمل
القلب  »أمـــراض  عيادة  في  العمل  آلية  وعــن 

آلية  أن  سعيد:  الدكتور  املقدم  أجاب  والشرايني«، 
العمل في عيادتنا تبدأ بتحويل املريض من عيادات 
والفحص  األســرة  وطــب  والباطنية  العام  الطب 
الطبي، ثم تقيّم ممرضة االستقبال الوضع الصحي 
للمريض من خالل أخذ موعد إلجراء تخطيط للقلب 
إذا لم يكن قد أجراه سابقاً، ثم يدخل املريض إلى 
طبيب القلب لالستشارة والفحص، والذي قد يطلب 

فحوصات أخرى حسب احلاجة الطبية.
وأشار إلى  وجود شراكات بني مديرية »اخلدمات 
طبية  ومؤسسات  أبوظبي  شرطة  في  الطبية« 
حكومية مثل الشراكة مع مستشفيات هيئة الصحة 

في أبوظبي في مجال أمراض القلب والشرايني. 

إجنازات وخطط
ــراض القلب  ــازات عــيــادة »أمـ ــرز إجنـ  وعــن أب
املقدم  أوضح  املاضية،  الفترة  خالل  والشرايني« 
الدكتور سعيد، لدينا عدد من اإلجنازات التي نفخر 
بكل  القيام  مثل:  احلمد،  وتعالى  ولله سبحانه  بها 
على  املرضى  من  كبير  لعدد  القلبية  الفحوصات 
العيادة،  في  البشرية  املــوارد  عدد  قلة  من  الرغم 

عيادة »اأمرا�ش القلب وال�سرايني«

�سعيد: نقدم خدمات �سحية ذات جودة عاملية 

والقيام بعمليات قسطرة ناجحة لعدد من منتسبي 
مستشفيات  إلــى  حتويلهم  بعد  أبوظبي  شرطة 
املستجدين  مــن  كبير  ــدد  ع وفحص  متعاونة، 
واملنتسبني احملولني من فحص اللياقة البدنية. وعن 
على  الدكتور:  أجاب  للعيادة،  املستقبلية  اخلطط 
الصعيد البشري تتضمن اخلطط املستقبلية لعيادة 
قلب،  أخصائي  تعيني  والشرايني«  القلب  »أمراض 
وفني فحوص قلبية، أما على صعيد األجهزة الطبية، 
فتتضمن اخلطط املستقبلية شراء جهاز »التصوير 
الصبغي  التصوير  مــن  للتمُكن   »CT املقطعي 

للشرايني التاجية.

نصائح عامة 
ونصح املقدم الدكتور عالء أمني سعيد منتسبي 
وفئات  خصوصاً،  أسرهم  وأفراد  أبوظبي  شرطة 
مع  باستمرار،  الرياضة  مبمارسة  عموماً  املجتمع 
الدسم واألمالح، وعدم  قليل  الصحي  األكل  تناول 
الطبيب  ومراجعة  الوزن،  على  والسيطرة  التدخني، 
بشكل دوري، وحرص مرضى القلب وضغط الدم 

على أخذ الدواء بشكل منتظم.

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

العدد  هذا  يف  وزار  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  القيادة  يف  الطبية«  »اخلدمات  مبديرية 

هذه  تقدمها  التي  اخلدمات  على  ال�صوء  لإلقاء  وال�صرايني«،  القلب  »اأمرا�س  عيادة 

العيادة ملنت�صبي ال�صرطة واأ�صرهم.

لقاء: خالد الظنحاين 
ت�صوير: عي�صى اليماحي املقدم د. عالء سعيد
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تعتبر كلمة العمل اإلنساني تعبيراً سامياً يعكس 
أرقى درجات التواصل البشري، والذي ميارس فيه 
كثير من األفراد فضيلة دعم اآلخرين، ومساندتهم 
في  جانبهم  إلى  الوقوف  أو  معنوياً،  أو  مادياً 

الظروف الصعبة التي قد يواجهها أي منا.

استغالل 
السلوكيات  أكثر  أن  يثبت  احلال،  واقع  ولكن 
املسميات  أجمل  شعار  حتت  متــارس  قد  سلبية 
األخالقية كاخلير والفضيلة، بحيث يستغل الكثير 
من الناس فهمهم العميق للطبيعة اإلنسانية، وميلها 
ممن  لآلخرين،  العون  وتقدمي  اخلير  عمل  نحو 
يحتاجون هذا العون أو تلك املساعدة، فيمارسون 
إثارة  خالل  من  النفسي  االستغالل  أنواع  أبشع 
شخص  جتاه  تعاطفهم  وكسب  اآلخرين،  مشاعر 
بشكل  يدفعهم  مما  محتاج،  أو  عاجز  أو  مريض 

تلقائي إلى تقدمي العون ملثل هؤالء احملتاجني.
لهذه  منوذجاً  التبرعات  جمع  مسألة  ومتثل 
نية،  بحسن  بعضهم  ميارسها  الــتــي  احلــالــة 
وميارسها بعضهم اآلخر بسوء نية، مستغلني طيبة 
من  والثواب  األجر  كسب  في  ورغبتهم  اآلخرين، 
واإلنسانية،  اخليرية  األعمال  في  اإلسهام  خالل 
أو  املال  بجمع  متخصصني  أشخاصاً  بحيث جتد 
غيره من املقتنيات املادية بغية تقدميها للمحتاجني 
من فئة املرضى أو املعوزين أو أصحاب احلاجات 

املختلفة.
وقد اتسعت هذه املسألة بزيادة نطاق تطبيقها 
من خالل مواقع التواصل االجتماعي، حيث يقود 
بعضهم حمالت ذات نطاق محدود على التطبيقات 

القصيرة  النصية  الرسائل  أو  كالواتساب  الذكية 
الشهيرة  االجتماعي  التواصل  صفحات  على  أو 
إلى  خاللها  من  يدعون  وتويتر،  بوك  كالفيس 
أو  محتاجة  أسرة  أو  مريض  لشخص  التبرعات 
سيدة أرملة، بغية تقدمي الدعم ألكثر الفئات احتياجاً 
في املجتمع غير مدركني األبعاد القانونية ملثل هذه 
القانون في دولة  السلوكيات، والتي يعاقب عليها 
اإلمارات العربية املتحدة، والتي أنشأت مؤسسات 
رسمية وشبه رسمية تقوم بتنظيم وإدارة مسألة 
أو  احمللي  املستوى  على  سواء  اإلنسانية  األعمال 

الدولي وفق أعلى مستويات االحترافية والتنظيم.

استجابة تشريعية
تعتبر  الــدولــة  في  احمللية  القوانني  أن  ومبــا 
استجابة تشريعية ملتطلبات الواقع االجتماعي، فقد 
اإللكترونية مسألة  اجلرائم  قانون مكافحة  تناول 
جمع التبرعات في املادة السابعة والعشرين منه، 
والغرامة  باحلبس  »يعاقب  أنه  على  نصت  والتي 
التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم، وال 
هاتني  بإحدى  أو  درهــم،  ألف  خمسمائة  جتاوز 
إلكترونياً،  أدار موقعاً  أو  أنشأ  العقوبتني، كل من 
الشبكة  على  معلومات  نشر  أو  عليه  أشرف  أو 
املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة 
أو الترويج جلمع التبرعات بدون ترخيص معتمد 

من السلطة املختصة«.
إلكترونية  عملية  أية  املــادة  هذه  جرمت  وقد 
لم  أم  القانون  بهذا  علم  سواء  فرد  أي  ميارسها 
يعلم جلمع تبرعات من دون ترخيص من السلطات 
املختصة التي حتددها الدولة في هذا الصدد، بحيث 

وقفت السلطة موقف احلارس األمني على مصالح 
عامة الناس الذين قد يتعرضون الستثارة املشاعر 
أخالقيني،  ال  أناس  قبل  من  العواطف  واستغالل 
واإلنسانية  األخالقية  الشعارات  يستعملون 
مساعدة  باسم  اآلخرين  أمــوال  على  لالستيالء 
أو  احملتاجني، والذين لم تأل الدولة جهداً صغيراً 
بجميع  واملعنوية  املادية  املساعدات  لتوفير  كبيراً 
أنواعها لهم، بحيث تكفيهم حاجة سؤال اآلخرين، 
متكامل  نظام  إنشاء  خالل  من  مساعدتهم  وطلب 
مبؤسساتها  الدولة  تقوده  اإلنسانية  للمساعدات 
املختصة، حتى أصبحت دولة اإلمارات علماً يشار 
إقليمياً  اإلنساني  العمل  مجال  في  بالبنان  إليه 

ودولياً.

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  الأمانة  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 الجتماعية 

والأمنية، وتعزيز عالقة ال�صرطة باملجتمع.

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

قانونية جمع التربعات 

ميالن شريف
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العالقة بني االإيجابية وامل�سوؤولية املجتمعية

إمياناً  آمنوا  ألنهم  وتألقوا؟!  متيزوا  هم  ملاذا 
اإلنسان،  لقدرات  حــدود  هناك  ليس  بأنه  يقينياً 
املعجزات، فأصبحوا شعلة من  وأننا خلقنا لصنع 
إلى  حياتهم، ووصلوا  وازدهرت  اإليجابية،  الطاقة 
الكمال على جميع املستويات الروحية واالجتماعية 
اإليجابي  والسلوك  التفكير  قرنوا  ألنهم  والعلمية 

بالعمل واإلنتاج.
إلى  بحاجة  ومؤسسات  كمجتمعات  اليوم  نحن 
وجعل  ــراد،  األف من  اإليجابي  والتطبيق  التفكير 
اإليجابية مستدامة عبر حتويلها إلى أسلوب حياة 

ألنها جاذبة للتطوير والتنوير واإلبداع واالبتكار.
على  ولنشرها  أكبر  فعالية  حتقيق  أجل  ومن 
الفردي  املستوى  على  علينا  يجب  أوســع،  نطاق 
تقدمي مبادرات ثرية في املسؤولية املجتمعية بدءاً 
على  ثم  واألصدقاء،  كالعائلة  األقرب  الدائرة  من 
نطاق العمل، وانتهاء بالدائرة األبعد التي يحددها كل 
فرد بحسب ظروفه وإمكانياته على الُصعد املختلفة.
واملسؤولية املجتمعية ضرورة لتحقيق التنمية 
التقدم  حتقيق  إلى  السبيل  وهي  االجتماعية، 
على الصعيدين الفردي واالجتماعي، وهي 
معياري  مقياس  احلالي  الوقت  في 
ننتمي  كأفراد  وقيمتنا  ألدائنا 
قدم واليزال جميع  ملجتمع 

أنواع العطاء ألبنائه.
عزيزي  فلك 
أن  القارئ 

تتخيل النتائج املذهلة إذا ما قررنا انتهاج اإليجابية 
في كل عمل أو ابتكار نقدمه للمجتمع، وكيف لنا أن 
ننسى الهدف األنبل للمسؤولية املجتمعية وهو قيام 

املجتمع الصالح؟!.
القرن  بدايات  في  حدثت  شهيرة  قصة  وأتذكر 
بالكفاءة  له  مشهود  شخص  عني  عندما  املاضي، 
العلمية  للبحوث  مركزاً  ليترأس  العلمية  واألمانة 
في أمريكا، وفي نهاية العام قدم رئيس املركز هذا 
إلى  فيه  األمريكي، خلص  الكوجنرس  إلى  ملخصاً 
أن االنسان قد اخترع كل ما ميكن للعقل البشري 
تخيله من طائرات إلى علم اجلينات، وأنه ليس هناك 
شيء جديد ميكن تقدميه، ولكن عند عرض االقتراح 
على التصويت كانت النتيجة اإلبقاء على هذا املركز 

بفارق صوت واحد. 
هذه  كانت  كم  تتخيل  أن  القارئ  عزيزي  لك 
احلضارة التي ننعم بها بفضل االختراعات العظيمة 
قد تأخرت بسبب رجل لم يتمتع باإليجابية، واكتفى 

مبا لديه، فماذا عني وعنك؟!
أن  نستطيع  ومهارة  مكتسبة  عادة  واإليجابية 
العتناق  سبل  وهناك  بأهميتها،  آمنا  إذا  نصوغها 
احلياة،  جوانب  جميع  في  وتطبيقه  اإليجابية  مبدأ 
حتمل  جينية  كائنات  عن  عبارة  البشر  فنحن 
مورثات، وعندما تتم تغذية هذه املورثات باستمرار 
بتعبيرات وكلمات معينة تتحول إلى أمناط سلوكية 
ولغوية وتفكيرية، ومع الوقت حتدث هذه األمناط 
مسارات عصبية ثابتة في الدماغ ومقاومة للتغيير. 
احلياة ومنظورنا  في  بفلسفتنا  التحكم  كما يشكل 
التحكم  لنفعل  األول  الطريق  ألنفسنا  ونظرتنا 

بالتفكير والتصرف، وهما قابالن للتغيير والتطوير 
في أي مرحلة عمرية كنا منر بها.

وإذا كانت الطبيعة البشرية ال تتحقق إال باجتماع 
سيكولوجية  معلومة  وهــذه  املتضادة،  اجلوانب 
صحيحة، فإن اإلميان الشديد بقدرتنا على التحكم 
بهذه اجلوانب، وتهميش السلوك غير احملبوب مع 
واملبادئ  القيم  مع  املتوافق  القوي  اجلوهر  وجود 
والفطرة السليمة للتخلص من التراكمات واخلبرات 
أثبتت  نظرية  أيضاً  هي  والسيئة،  السلبية  السابقة 

صحتها. 
كانت  إذا  ما  حتديد  استطع  لم  القارئ  عزيزي 
نشيط  فــرد  إلنتاج  املؤثر  هي  اإليجابية  صفة 
األدوار  أن هذه  أم  املجتمع  بأدوار مهمة في  يقوم 
جلبت السعادة واإليجابية له؟، ولكن من منظوري 
اإليجابية  بني  العالقة  تعريف  استطيع  الشخصي 
واملسؤولية املجتمعية بأنها عالقة تكاملية تصاعدية، 
باألخالق  عليها  السيطرة  الفرد  استطاع  وإذا 
الطبيعة  توافق  التي  العاملية  واملبادئ  اإلنسانية 
حينها  نرتقي  أن  نستطيع   ، اإلنسانية  والفطرة 
حتمل  آثــار  فمن  غيرنا،  عن  ومجتمعات  كأفراد 
أمام  األمانة  ألداء  بالراحة  الشعور  هو  املسؤولية 
ثقة  وكسب  الناس،  وأمــام  وتعالى  سبحانه  الله 
اآلخرين، وبناء مجتمعات قوية غير قابلة للتصدع 

أو املشكالت والضغوطات. 
من  العظيمة  اإلجنازات  هذه  كل  أمام  وباملقابل، 
الطبيعي أن نشعر بااليجابية املرتبطة دائماً بالسعادة 
لتقدمي النفع العام، حيث تشعرنا املسؤولية بأهميتنا 

وقيمتنا كأفراد في املجتمعات.

املالزم دانة حممد الكرميي اأهلي
مديرية »اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي
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التوعية من اأخطار االآبار املهجورة

وتهز  الــعــام،  ــرأي  ال من  حيزاً  تأخذ  ــوادث  ح
قلوباً ساكنة وقت وقوعها، تلك هي حوادث اآلبار 
أمتاٍر  إلى  والتي متتد  واملهجورة،  منها  املستخدمة 
عدة في قاع األرض، وفي داخلها إما ظلمةٌ موحشة 
يهدد  التنفس، وإما ماءٌ  يصاحبها اختناقٌ لصعوبة 

بالغرق.
اآلبار  حــوادث  عن  نسمع  كنا  القريب  باألمس 
الكوارث  عن  ونسمع  أخــرى،  دول  في  املهجورة 
التي حدثت بسبب عدم ردمها أو أخذ االحتياطات 
أن  نتوقع  لم  ولكننا  منها،  االقتراب  ملنع  الالزمة 
العيون ستذرف دموعها، وأن القلب سينفطر حزناً 
لتكرار حدوثها في نطاقنا اجلغرافي، فحينما يسود 
االطمئنان في قلوبنا، قد تتغافل عقولنا عن التفكير، 
وقد نتناسى احليطة التي جتنبنا أن نتجرع أصعب 

املواقف.
فقد أصبحت هذه اآلبار اليوم مصدر قلق ألهالي 
عدد من املناطق السكنية في دولة اإلمارات العربية 
ينفع  ال  حلظاٍت  في  اللوم  يقع  من  فعلى  املتحدة، 
الضحية  تكون  تأنيب ضمير، حينما  وال  لومٌ  فيها 
طفولة في نعومة أظفارها تلهو وتلعب، جتري هنا 
وهناك، وفي وسط مرحها واستمتاعها باحلياة جتد 
نفسها في باطن األرض، حلظاتٌ ترسم السواد أمام 
القريب والبعيد، وتشخص منها األبصار باهتًة من 
ذهولة املوقف ومرارة اللحظات وعظم املصيبة التي 
للحل  تعرف  عليها من سلطان، وال  للوصف  ليس 
أي معنى أو تفسير سوى عيون شاخصة وعقول 

حائرة وأجساد بالية.
لذا فمن واجبنا زيادة التوعية والتثقيف بأخطار 
التدابير  اتخاذ  ــادة  وزيـ املهجورة،  اآلبــار  هــذه 
االحترازية للتأكد من إغالقها، ومنع االقتراب منها، 
وجميع  املنزل  صاحب  من  أساسي  متطلب  وهذا 
اجلهات الرسمية واخلاصة املعنية، فإن غاب الوعي 

غابت  وإن  احلياة،  أمور  بعض  عن  الغفلة  وجدت 
الرقابة كثرت املخالفة، وإن غابت األعني عن فلذات 

أكبادنا جوفها تلقينا ما ال يحمد ُعقباه.
الرسمية  واجلهات  املنازل  أصحاب  على  لذا 
هذه  على  الدائمة  املراقبة  زيادة  املعنية  واخلاصة 
اآلبار، وعدم التهاون في طريقة إغالقها، أو بردمها 
اآلذان،  تسمعها  أن  تتمنى  ال  حادثة  أية  لتجنب 
أن  من  بكثير  أبسط  بردمه  البئر  من  فالتخلص 
األبد  إلى  نودعها  رطبة  كبداً  جوفها  في  حتتوي 

لرحيلها عن هذه احلياة.
نحن ولله سبحانه وتعالى احلمد، نعيش في دولة 
التحديات  مواجهة  على  قادرة  وطموحة،  متطورة 
الكفاءات  ومتتلك  بل  وأشكالها،  أنواعها  بجميع 
العصر  تقنيات  أحدث  الستخدام  املؤهلة  البشرية 
اهتمامنا  من  نزيد  أن  سوى  علينا  فما  احلديث، 
من  املؤسفة  احلــوادث  هذه  مواجهة  في  وتكاتفنا 
ومراحل  رئيسة  محاور  تتضمن  عمل  خطة  خالل 
اجلغرافي  املسح  عملية  من  نسرع  وأن  تنفيذية، 
لآلبار املهجورة إلجراء الالزم قبل تكرار الفاجعة، 
فيه،  نعيش  الذي  املجتمع  أفعاُل وسط  فقد حتدُث 
إما بفعل الطبيعة وإما بفعل البشر، وقد يكون للقدِر 
ذلك  يكون  أن  ينبغي  ال  ولكن  منه،  مفر  ال  جانبٌ 
من  بداخله  وما  الضمير  واقع  خلفه  نخفي  عــذراً 
تأنيب، لذا فإن الوقاية خيرٌ من قنطار عالج، و هي 
الظروف  مختلف  مع  والتأقلم  التعايش  إلى  سبيلٌ 
واألحوال، فلماذا ننتظر اللحظة التي نتعلم منها بثمن 
الفكر  من  ُنعزز  أن  علينا  باهظاً،  الثمن  يكون  وقد 
االستراتيجي لوضع اخلطط واالحتياطات للمواقف 
غير املتوقعة، واالستفادة من إمكانياتنا من الكفاءات 
املعنية  اجلهات  لدى  املتخصصة  واملعدات  البشرية 

كلها بهدف جتنب حوادث اآلبار املهجورة . 
والله سبحانه وتعالى املوفق.. 

هداية حممد الكعبي
مديرية شرطة العني - مركز شرطة هيلي
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شهدت مختلف القيادات العامة للشرطة التابعة 
الرياضية  الفعاليات  من  العديد  الداخلية  لوزارة 

الشرطية.
املواصالت« في شرطة  إدارة »أمن  فقد نظمت 
دبي بطولة »الرماية األولى إلدارة أمن املواصالت«، 
واألفراد  الضباط  وصف  الضباط  شملت  والتي 
استخدام  لتنشيط  وهدفت  النسائية،  والشرطة 

السالح، وتوفير جو من التنافس.
البستكي  أحمد  محمد  املهندس  العقيد  وتوجه 
دبي  شرطة  في  املواصالت«  »أمــن  إدارة  مدير 
بالشكر والتقدير للنقيب سعود أحمد أهلي رئيس 
واملجتمعي،  املؤسسي  االتــصــال  شــؤون  قسم 
وفريق  البطولة،  وإدارة  تنظيم  على  والقائمني 
العمل، واملدربني الذين أشرفوا على كل التدريبات، 

وأسهموا في توفير األجواء املناسبة.
وأوضح العقيد البستكي أن هذه البطولة تظهر 
القدرات اخلاصة للعاملني في اإلدارة، وتسهم في 
حتفيزهم على االهتمام بلياقتهم البدنية، وحتسني 
أساسياً  يعد  ما  وهو  الرماية،  مجال  في  قدراتهم 
واستعداد  جهوزية  إثبات  وفي  الشرطة،  ألفراد 
وجه،  أكمل  على  مهماتهم  ألداء  الشرطة  رجال 
عبر  اإلدارة  إمكانيات  وتطوير  صقل  وضــرورة 
ليعود  البرامج والفعاليات واملسابقات،  العديد من 
وسعادة  واألمــان  األمــن  على  والفائدة  بالنفع 
أهمية  إلى  باإلضافة  العامة،  املواصالت  مرتادي 
الرياضة لرجل الشرطة باعتبارها مدخالً أساسياً 
برامج  من  مهماً  وجانباً  العملية،  بواجباته  متعلقاً 

اإلعداد األساسي املهني للعاملني في اإلدارة.
في  األمنية  املنطقة  اختتمت  ثانية،  جهة  ومن 
رأس اخليمة، منافسات شد احلبل – رجال، بتحقيق 
مكتب القائد العام ونائبه املركز األول، فيما حققت 
إدارة »الدفاع املدني« املركز الثاني، واإلدارة العامة 
وذلك  الثالث،  املركز  املساندة  واخلدمات  للموارد 
الرياضية  للفعاليات  الثالثة  الدورة  أنشطة  ضمن 
للقطاع األمني في رأس اخليمة، والتي استضافتها 
مع  بالتعاون  اخليمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة 

احتاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية.
أقيمت املنافسات في نادي ضباط شرطة رأس 
املهبوبي  محمد  علي  العقيد  وحضرها  اخليمة، 
»الدفاع  إدارة  في  املساندة  اخلدمات  قسم  رئيس 
إدارة  مدير  يعقوب  بن  يوسف  والعقيد  املدني«، 
العوضي  جابر  أحمد  والرائد  اخلاصة«،  »املهام 
راشد  والرائد  الرياضية«،  »األنشطة  فرع  مدير 
من  وعدد  »العمليات«،  فرع  مدير  الزعابي  سيف 

ضباط ومنتسبي القطاع األمني. 
وضمت املنافسات مشاركني من كل من: مكتب 
للعمليات  العامة  واإلدارة  ونائبه،  العام  القائد 
املركزية،  للعمليات  العامة  واإلدارة  الشرطية، 
واإلدارة العامة للموارد واخلدمات املساندة، وإدارة 
اخليمة،  رأس  في  األجانب«  وشــؤون  »اإلقامة 
املدني« في رأس اخليمة، وهدفت  »الدفاع  وإدارة 
إلى توفير جو من احملبة واأللفة والتنافس الثقافي 

واإلعداد الفكري املتميز بني منتسبي القطاع األمني، 
عبر دعم وتطوير القدرات الثقافية، من خالل تنظيم 

هذه األنشطة والفعاليات املتميزة.
بأهمية  واملشاركني  احلضور  جميع  وأشــاد 
لدوره في  الكبير  الشرطي  الرياضي  اإلجناز  هذا 
إعداد وبناء وتكوين رجل الشرطة واألمن نفسياً 
الشريف  التنافس  روح  وبث  وعقلياً،  وجسدياً 
شاكرين  املنتسبني،  بــني  والترفيه  والــتــرابــط 
وسعيه  لدعمه  الرياضي  الشرطة  احتــاد  جهود 
لتشجيع املنتسبني على االهتمام باجلانب الثقافي 

والرياضي.
رأس  في  املدني«  »الدفاع  إدارة  حققت  كما 
منافسات  ضمن  والثاني  األول  املركزين  اخليمة 
عاماً،  األربعني  سن  فوق  لفئة  املشي  ماراثون 
الشرطية  للعمليات  العامة  اإلدارة  حققت  فيما 
املركز الثالث، وكذلك حققت إدارة »الدفاع املدني« 
ضمن  والثاني،  األول  املركزين  اخليمة  رأس  في 
منافسات ماراثون املشي لفئة حتت سن األربعني 
عاماً، في حني حصل مكتب القائد العام ونائبه على 

املركز الثالث.
وكانت هذه املنافسات انطلقت مبشاركة 184 من 
ضباط وصف ضباط ومنتسبي املنطقة األمنية في 
رأس اخليمة، بحضور الرائد العوضي، وعدد من 

الضباط وصف ضباط ومنتسبي القطاع األمني.
أبداه  الذي  باحلماس  العوضي  الرائد  وأشــاد 
املنتسبون من كل اإلدارات للمشاركة، ومبادرتهم 
مثمناً  الرياضية،  األنشطة  جميع  في  للمشاركة 
باجلانب  االهتمام  على  الداخلية  وزارة  حرص 
الرياضي، من خالل سعيها الدؤوب لتنظيم العديد 
من الفعاليات واملسابقات الرياضية التي تسهم في 
رفع الروح املعنوية لدى اجلميع، ومعرباً عن شكره 
وتقديره ملا يبذله احتاد الشرطة الرياضي من جهود 
فعالة وملموسة لتنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك 
القدرات  بتنمية  الداخلية  اهتمام وزارة  في سياق 
واملهارات الرياضية للعاملني، وتوفير بيئة يسودها 
هذه  مثل  خالل  من  والتفاعل،  واملشاركة  الترابط 
من  العاملني  جتمع  التي  واملنافسات  البطوالت 

مختلف الرتب واملستويات واإلدارات والوحدات. 

فعاليات ريا�سية �سرطية 
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كرمت مجلة »999« الدكتور عادل الكردوسي اخلبير في وزارة 
املجلة،  مع  تعاونه  على  عاماً   25 مرور  مبناسبة  املجتمع  تنمية 
 »999« مجلة  رئيس حترير  عوض  عوض صالح  العقيد  وسلمه 

درعاً تذكارية.
كرَّم سعادة مصبح مبارك املرر مدير عام بلدية مدينة أبوظبي باإلنابة 
شرطة  في  املجتمعية«  »الشرطة  إدارة  من  الزعابي  عبيد  جاسم  اإلعالمي 
لعام  البلدية  فعاليات  في  »الدبدوب«  بشخصية  ملشاركته  تقديراً  أبوظبي 

القراءة، وبينها برنامج »قراءة قصة مع جنم«.

احتفلت وزارة الداخلية بتخريج 21 ضابطاً من دورتي »إدارة املشاريع«، 
و»حل املشكالت األمنية واتخاذ القرارات«، وذلك في معهد تدريب الضباط 

بكلية الشرطة في أبوظبي.

اإللكترونية  اخلدمات  عام  مدير  احلارثي  أحمد  مهندس حسني  العميد  قلَّد 
واالتصاالت في وزارة الداخلية 25 ضابطاً رتبهم اجلديدة.

احتفلت مدرسة الشرطة االحتادية في وزارة الداخلية بتخريج دورة 
العميد  بحضور  الشرطة،  ملستجدي   »21« الـ  املهني«  للترقي  »التأهيل 
أحمد عبدالله الهاجري مدير املدرسة، والعميد الدكتور جاسم البكر نائب 

املدير، وعدد من الضباط.
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حصل املساعد أول نواف أحمد املرزوقي من وزارة الداخلية 
العالقات  تخصص  اإلعالم  في  »البكالوريوس«  شهادة  على 
العامة واإلعالن بتقدير امتياز من كلية اإلمارات للتكنولوجيا. 

مبروك، وتهنئة خاصة من أسرته.
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ليس ترفاً أن يطلق املبدع الكبير، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، »رعاه الله«، اسم »رئة اإلمارات« على إمارة الفجيرة، فهذه »الفاتنة« التي 
تعيش بني الوهاد مسدلة شعرها على شواطئ البحر، وتتهادى بعذوبة وخيالء بني السهول والوديان، حلريةٌ 

بأن تتنفس إبداعاً ويتنفس من خاللها أهلها واآلتون إليها من مشارق األرض ومغاربها، روعة وجماالً.
وألقى  املصطلح،  انعكس هذا  املائية من حتت اجلبال، حيث  الينابيع  تفجر  اشتق من  الفجيرة كمصطلح، 
بظالله على الطاقات البشرية القاطنة فيها من أهاٍل وسكان مقيمني، إذ تفّجرت هذه الطاقات إبداعاً وفكراً وعطاًء 

دت لوحة جمالية وارفة البنية عالية القيمة.  وجسَّ
وللفجيرة مخزون ثري من األلقاب اخلالدة التي غرستها في ذاكرة اإلنسان الذي توافد إليها منذ عصر ما قبل 
ميالد املسيح »عليه السالم« إلى يومنا هذا، وفي ذاكرة الزمان أيضاً الذي كان شاهداً على تاريخها املجيد، ومن 
هذه األلقاب، »أرض عمالقة البحار«، »عروس الساحل الشرقي«، و»جارة الشمس«، وغيرها من األلقاب التي توحي 

بسحر املنطقة وروعة موقعها املميز واملطل على خليج عمان.
كيف ال واملنطقة كلها تتحدث الشعر وتعزف املوسيقى و»متسرح« التشكيل، وقد حباها الله تعالى بطبيعة خالبة 

متنوعة التضاريس )سالسل جبلية وهضاب وسهول وواحات ومناطق صحراوية وبحر(.
هذا التناغم والتمازج في مكونات الطبيعة، شكل روحاً خالقة بديعة، ترصد املاضي وتشغل احلاضر وتستشرف 
والثقافية  واألدبية  الفكرية  اجلوائز  من  بالعديد  وضواحيها  الفجيرة  أبناء  فوز  أن  نؤكد  جعلنا  ما  وهذا  املستقبل، 
واملسرحية، هو دليل على ما تتنفسه هذه الفاتنة من إبداع، وما تفجره من طاقات مميزة تبعث على الفخر باملنجز، وتبث 

روح اإلبداع في الكيانات الشبابية لتحثها على اجلد واالبتكار.
إن جيل الشباب املتحمس من أبناء اإلمارة واملأخوذ بالتميز لهو امتداد ألجيال مبدعة سبقته، ألهمته وهيأت له البيئة 
احملفزة للعمل الثقافي اخلالق، لقد خطَّ هؤالء الشباب قاموساً متفرداً من مفردات العمل اإلبداعي احملترف، فنجحوا 

وجنح الالحقون، وهم مستمرون في هذا اإلبداع والعمل اجلاد لالرتقاء بـالثقافة واألدب اإلماراتي.
وهنا ال بد لنا أن نذكر ونشكر صانع اإلبداع ومهندس األجيال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو 
املجلس األعلى لالحتاد، حاكم الفجيرة، على دعمه املستمر للثقافة عموماً واألدب على وجه اخلصوص، والذي شكل حافزاً 
مهماً للعمل والبذل والعطاء في سبيل الرقي والتقدم والنهوض بالثقافة، وجعلها في مقدمة أولويات الفعل الوطني ملا لها من 
دور بارز في نشر الوعي وتنمية الفكر، والوصول إلى مصاف األمم والشعوب املتقدمة. فسموه ينطلق من رؤية ثاقبة تقول: 
إن األمة التي تربط بني ماضيها األصيل بكل منجزاته وحاضرها املشرق بكل معطياته هي أمة تأخذ طريقها بكل اقتدار نحو 

مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
هكذا هي الفجيرة »رئة اإلمارات« تتنفس إبداعاً وجماالً، فهل لكم أن تأتوا إليها وتتنفسوا نسائمها العليلة على شواطئها 

الساحرة اآلسرة؟

رئ��ة الإم�������ارات

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com



Untitled-30   11 2/23/15   5:48 PM



Zenith_HQ  •  Visual: U05_EP2  •  Magazine: 999_magzine March_2015 (AE)  •  Language: English
Doc size: 210 x 280 mm  •  Calitho #: 02-15-106633  •  AOS #: ZEN_09121 • TS 25/02/2015

E L  P R I M E R O  C H R O N O M A S T E R  1 9 6 9 

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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