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االحتادية  احلكومة  �ر�ؤي��ة  احلكيمة  البالد  قيادة  توجهات  تنفيذ  اإط��ار  يف 

نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  من  �متابعة  �بتوجيهات  الر�صيدة، 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير الداخلية، تبذل �زارة الداخلية بجميع اإداراتها 

تقدمها،  التي   املميزة    اخلدمات  لتطوير  م�صتمرة  جهودًا  �فر�عها    �اأق�صامها 

�مقيمني،  مواطنني  من  اخلارجيني  للمتعاملني  �ال�صعادة  الر�صا  لتوفري  �الهادفة 

�للمتعاملني الداخليني من �صباط ��صف �صباط �اأفراد �مدنيني. 

العامة  ب��االإدارة  االإلكرت�نية«  �النظم  »الربامج  اإدارة  تبذل  املجال،  هذا   �يف 

يف  تطويرية  جهودًا   الداخلية  �زارة  يف  �االت�صاالت  االإلكرت�نية  للخدمات 

الذي يوفر  االأمر  االإلكرت�نية،  النظم �الربامج  جماالت حتليل �برجمة �صيانة 

بيئة عمل متكاملة للخدمات االإلكرت�نية يف �زارة  الداخلية، بحيث ت�صبح اأكرث 

تطورًا ��صهولة ��صرعة، �ي�صتفيد منها املتعاملون الداخليون �اخلارجيون يف توفري 

اجلهد �الوقت �التكاليف املادية عليهم.

بجهود  الداخلية   �زارة  يف  العامة  باملفت�صية  اال�صرتاتيجية  ق�صم  يقوم  كما 

القيا�س  اأنظمة  �منها  عمله،  يف  ت�صتخدم  التي  �النظم  للربامج   تطويرية  

�اجلودة،  �ذلك يف اإطار قيام  الق�صم  باالخت�صا�صات �املهمات التي تدعم العمل 

اال�صرتاتيجي يف مكتب املفت�س العام  بالتن�صيق مع االإدارة العامة لال�صرتاتيجية 

�تطوير االأداء  يف �زارة  الداخلية، االأمر  الذي ينعك�س على ر�صا ��صعادة  منت�صبي  

�زارة  الداخلية من جهة، �الذي يعك�س �صورة اإيجابية  عن الوزارة  �منت�صبيها  

لدى خمتلف فئات املجتمع من مواطنني  �مقيمني من جهة ثانية.

�ما تنا�لناه من جهود تطويرية تقوم بها عدد من الوحدات التنظيمية يف �زارة 

الداخلية ما هو اإال غي�س من في�س االإجنازات العظيمة �املتوا�صلة التي حتققها 

�زارة الداخلية بتوجيهات �متابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير الداخلية، �بجهود جميع منت�صبيها من �صباط 

��صف �صباط �اأفراد �مدنيني.

توفري  يف  �صت�صهم  التي  االإجن��ازات  من  املزيد  �صيحمل  امل�صتقبل  فاإن  �بالتاأكيد، 

االإم��ارات  د�ل��ة  ا�صم  �صرتفع  �التي  �زائ��ر،  �مقيم  مواطن  لكل  املميزة  اخلدمات 

العربية املتحدة  جمددًا  �دائمًا  يف �صجل  الريادة عربيًا  �د�ليًا.

جهود تطويرية 
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العدد  هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتابع 
اإلدارات  مختلف  على  الــضــوء  تسليط 
العامة  لإلدارة  التابعة  والفروع  واألقسام 
للخدمات اإللكترونية واالتصاالت في وزارة 
الداخلية.  وزار في هذا العدد إدارة البرامج 
بمهمات  تقوم  والتي  اإللكترونية،  والنظم 

التحليل والبرمجة والصيانة.
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اإدارة »الربامج والنظم الإلكرتونية« يف »الداخلية«

املقبايل: نوفر بيئة عمل متكاملة للخدمات الإلكرتونية

لقاء: الرا الظرا�صي  - ت�صوير: حممد علي

يتابع »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد ت�صليط ال�صوء على خمتلف االإدارات �االأق�صام �الفر�ع التابعة لالإدارة العامة 

للخدمات االإلكرت�نية �االت�صاالت يف �زارة الداخلية.

 �زار يف هذا العدد اإدارة الربامج �النظم االإلكرت�نية، �التي تقوم مبهمات التحليل �الربجمة �ال�صيانة.

أوضح المقدم محمد سعيد المقبالي مدير إدارة 
العامة  باإلدارة  اإللكترونية«  والنظم  »البرامج 
وزارة  في  واالتصاالت  اإللكترونية  للخدمات 
الى قسمين هما: قسم  اإلدارة تنقسم  أن  الداخلية 
تحليل وبرمجة النظم، وقسم صيانة النظم والبرامج.

مهمات متعددة
وذكر أن اإلدارة تتولى إعداد الخطة االستراتيجية 
والنظم  بالبرامج  الخاصة  العمل  وسياسات 
العامة  اإلدارة  استراتيجية  من  كجزء  اإللكترونية 
واستراتيجية  واالتصاالت  اإللكترونية  للخدمات 
على  والعمل  اعتمادها  ومتابعة  الداخلية  وزارة 
تطبيقها، واإلشراف على إعداد الدراسات التحليلية 
األعمال  من  المستخدمين  متطلبات  لتحديد  األولية 

النظم اإللكترونية فيها  المطلوب اعتماد  والوظائف 
المطلوبة  التقنية  البدائل والحلول واقتراح  وتحديد 
البرامج  تطوير  جدولة خطط  على  واإلشراف  لها، 
والنظم اإللكترونية ورفعها إلى قسم االستراتيجية 
للخدمات  العامة  اإلدارة  في  األداء  وتطوير 
ومعالجة  تنفيذها  لمتابعة  واالتصاالت  اإللكترونية 
معوقاتها، واإلشراف على دراسة وتطوير وصيانة 
عمليات  عن  المسؤول  الموحدة  القاعدة  نظام 
والعمليات  والمنافذ  واإلقامة  الجنسية  قطاعات 
الشرطية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات 
على  األنظمة  هذه  خالل  من  تعمل  والتي  المعنية، 
تأسيس قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية تخدم 
وتدعم  الشرطية  القطاعات  في  اليومية  العمليات 

متخذي القرار.

وأضاف، أن اإلدارة تقوم بمتابعة إعداد تصاميم 
الالزمة  والخطوات  اإلجراءات  وتوصيف  النظم 
لبرمجة وبناء النظام واختباره والتأكد من مطابقته 
ومتابعة  المطور،  للنظام  المطلوبة  للمواصفات 
المستخدمين  لدى  والبرامج  النظم  وتركيب  توريد 
انتقالية  لفترة  والبرامج  للنظم  واستخدامهم 
ملفات  وتوثيق  توصيف  على  واإلشراف  مناسبة، 
تقييم  ومتابعة  وحفظها  البرامج  وعمليات  األنظمة 
واألدلة  االستخدام  أدلة  وإعداد  وتطبيقاتها،  أدائها 
جدولة  على  واإلشراف  المطورة،  لألنظمة  الفنية 
على  وأولوياتها  مهماتها  وتوزيع  البرمجة  عمليات 
المعلومات  نظم  تحديث  على  والعمل  المبرمجين، 
فيها،  الحاصلة  للتطورات  وفقاً  واالتصاالت 
وتصحيح  النظم،  صيانة  جدولة  على  واإلشراف 

واإلشراف  التنفيذ،  مرحلة  وبعد  أثناء  األخطاء 
واالحتفاظ  وأرشفتها  والبرامج  النظم  توثيق  على 
منح  ومتابعة  للتطبيقات،  المصدرية  بالبرامج 
أسلوب  وتحديد  المصدرية،  البرامج  صالحيات 
التعامل مع هذه الوثائق والبرامج، وتوفير بيئة عمل 
اإللكترونية  الخدمات  لمشاريع  ومناسبة  متكاملة 
وبرمجة  تطوير  وحمايتها،ومتابعة  ولتنفيذها 
خالل  من  الداخلية  لوزارة  اإللكترونية  الخدمات 
وصيانة  وتطوير  واإلنترانت،  اإلنترنت  شبكتي 
والمواقع  للوزارة  اإللكتروني  الموقع  وتحديث 
عن  الدورية  التقارير  وإعداد  به،  المرتبطة  الفرعية 
نتائج تنفيذ استراتيجية اإلدارة والسياسات الخاصة 
بها وما تحقق من نتائج واقتراح البدائل العالجية 
والتطويرية لها، وتطوير صيغ وأساليب العمل في 
اإلدارة باعتماد النظم اإللكترونية والرقمية لضمان 

االلتزام بمعايير الجودة والتميز.
 

حتليل وبرمجة 
في  النظم  وبرمجة  تحليل  قسم  مهمات  وعن 
المقدم  أجاب  اإللكترونية«،  والنظم  »البرامج  إدارة 
الدراسات  بإعداد  يختص  القسم  هذا  أن  المقبالي 
التحليلية األولية وفقاً الستراتيجية اإلدارة، وحصر 
والحلول،  البدائل  وتحديد  المستخدمين  متطلبات 
لألعمال  التفصيلية  التحليلية  الدراسات  وإعداد 
النظم اإللكترونية فيها  المطلوب اعتماد  والوظائف 
واقتراح  المطلوب  للنظام  تحليلي  تقرير  وتقديم 
المطلوبة،  للتقنية  األمثل  واألسلوب  العام  اإلطار 
ورفعها  التفصيلية  التطوير  وجدولة خطط  وإعداد 
اإلدارة  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية  إلى قسم 
لمتابعة تنفيذها ومعالجة معوقاتها، وإعداد تصاميم 
النظم وتقديم التقارير الفنية عن مراحل تصميمها، 

املقدم محمد سعيد املقبالي 

لبرمجة  المطلوبة  والخطوات  اإلجراءات  وتوصيف 
وبناء النظام وتقديمها لفرع برمجة النظم، واختبار 
مطابقة  من  للتأكد  اختبارية  بيانات  على  النظام 
والمشاركة  المطلوبة،  للمواصفات  المطور  النظام 
للمستخدمين  والبرامج  النظم  وتركيب  توريد  في 

بالتنسيق مع األقسام المختصة.
وأضاف أن من مهمات هذا القسم المشاركة في 
والبرامج  النظم  استخدام  متابعة  وفي  اإلشراف 
الفني  النظام  وتسليم  مناسبة،  انتقالية  لفترة 
والبرامج المصدرية إلى قسمي التشغيل والصيانة 
وتوصيف  المتبعة،  لإلجراءات  وفقاً  الفني  والدعم 
وتوثيق ملفات األنظمة وعمليات البرامج وحفظها، 
ومناقشة التعديالت المطلوبة على األنظمة المطبقة 
الفني  الدعم  و  والصيانة  التشغيل  قسمي  مع 
والمشاركة  واعتمادها،  التعديالت  هذه  وتوصيف 
والمشاركة  والتطبيقات،  النظم  أداء  تقييم  في 
لألنظمة  الفنية  واألدلة  االستخدام  أدلة  إعداد  في 
المطورة، وتحويل المواصفات الموجودة في النظام 

المصمم إلى خطوات وإجراءات آلية من خالل لغات 
البرمجة أو التعليمات اآللية.

التأكد  القسم  هذا  مهمات  من  أن  إلى  وأشار 
من مطابقة البرامج المطورة للمواصفات المطلوبة 
البرمجة  عمليات  وجدولة  تعديالتها،  وتوثيق 
البرمجة  مهمات  وتوزيع  محدد  زمني  نظام  وفق 
المستمر  والتطوير  المبرمجين،  على  وأولوياتها 
المناسب  واقتراح  واالتصاالت  المعلومات  لنظم 
منها ومتابعة تطويرها باستمرار، وتحديد متطلبات 
وإعداد  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  التنفيذ 
المالحظات والتعديالت ومعالجتها، وجدولة التنفيذ 
والمشاركة في تدريب المستخدمين للعمل على هذه 

األنظمة بالشكل األمثل.

صيانة وبرامج 
في   البرامج  و  النظم  مهمات قسم صيانة  وعن 
اإلدارة، أوضح المقدم المقبالي أن هذا القسم يتولى 
األولويات  حسب  النظم  صيانة  مهمات  جدولة 
أثناء  تحدث  التي  األخطاء  وتصحيح  الضرورية 
وبعد مرحلة التنفيذ الفعلي للنظام، واستالم وثائق 
بالبرامج  واالحتفاظ  وأرشفتها  والبرامج  النظم 
المصدرية للتطبيقات الجاري تنفيذها فعلياً، ومنح 
مناسباً،  يراه  لمن  المصدرية  البرامج  صالحيات 
وتحديد أسلوب التعامل مع هذه الوثائق والبرامج، 
الخدمات  لمشاريع  المناسبة  العمل  بيئة  واقتراح 
تأمينها  ووسائل  تنفيذها  وعناصر  اإللكترونية 
وحمايتها، وتطوير وبرمجة خدمات وزارة الداخلية 
اإلنترنت  شبكتي  خالل  من  إلكترونية  أنظمة  عبر 
وصيانة  وتطوير  تحديثها،  ومتابعة  واإلنترانت 
الداخلية  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  وتحديث 

والمواقع الفرعية المرتبطة به.
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األمنية  واالحتياجات  املتطلبات  أن  املعلوم  من 
البشرية  املجتمعات  لواقع  مباشر  انعكاس  هي 
اإلقليمية،  احلدود  نطاق  وفي  اخلليقة،  بدء  منذ 
لغة  تأثيرات  من  املجتمع  هذا  يعكسه  ما  وبكل 
بالقدر  وهي  واالجتماع،  واالقتصاد  السياسة 
نفسه انعكاس لواقع املجتمع اإلنساني على اتساع 
رقعة األرض بكل ما حملته ثورة االتصاالت من 
أفرزته  ما  وبكل  والفعال،  السريع  التأثير  قدرة 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املتغيرات 
فرض  جديد  إجرامي  واقــع  من  والتكنولوجية 

الثورة  تلك  بحكم  املجتمعات  جميع  على  نفسه 
العمالقة في االتصاالت.

تخدم  التي  املجاالت  شتى  في  التطور  ومع 
مهماً  دوراً  اإلدارة  تلعب  أن  بد  ال  كان  البشر، 
اإلدارة  إن  حيث  العالقات،  مختلف  تنظيم  في 
علماً  كونها  بــن  جتمع  الشامل  مبضمونها 
أنشطة  مجموعة  املجمل  في  وهي  ومهنة،  وفناً 
التحليل  على  واملبني  السليم  التخطيط  تتضمن 
الدقيق، والذي يوفر بدوره البيانات كافة الالزمة 
للمساعدة في صنع القرارات البناءة التي تسهم 

للمؤسسات  االستراتيجية  األهــداف  حتقيق  في 
بشكل خاص واحلكومات بشكل عام. 

وتطورت اإلدارة خالل فترات زمنية متالحقة، 
وهذا التطور كان نتيجة للكثير من املؤثرات مثل 
احلروب العاملية والثورات الصناعية وأيضاً نتيجة 
القارات مبختلف  بن  مت  الذي  والتقارب  للعوملة 
لعملية  فاعلة  إدارة  وجود  استدعى  مما  دولها، 
حفظ األمن بشكل متكامل ومتناسق. وفي الوقت 
في مجال  احلالي  والتطور  التقدم  يوازي  نفسه، 

اجلرمية مبختلف مجاالتها.

وبعد هذا االستعراض السريع نود مشاركتكم 
األمنية  باملنظومة  الصلة  ذات  املقاالت  ببعض 
اإلدارية  العلوم  مع  يتفق  ومبا  عملياتي،  بشكل 
واالستراتيجية وفن القيادة حتى نضمن حتقيق 
األداء بكفاءة وفاعلية على مستوى قطاع شؤون 
مظلة  حتت  له  التابعة  واإلدارات  واملنافذ  األمن 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وسوف نستعرض 
معكم مقاالً جديداً بعنوان: »االستشراف األمني .. 

نحو املدينة الفاضلة«.

معنى مهم 
منتدى  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت 
»استشراف شرطة املستقبل«، وشارك فيه خبراء 
عامليون وذلك جتسيداً لرؤية وزارة الداخلية بأن 
تبقى الشرطة اإلماراتية رائدة املؤسسات العاملية 
املشابهة، وأن تسعى باستمرار للمضي قدماً في 
الرفاه  من  املزيد  واالبتكار، مبا يضمن  التحديث 

واالستقرار والسعادة لكل مواطن ومقيم وزائر.
وخالل املنتدى، وجه السؤال التالي لي:

املستقبل  استشراف شرطة  لكم  يعني  ماذا   •
بصفتكم أحد القيادات األمنية املسؤولة عن قطاع 

حيوي ومهم، وهو قطاع شؤون األمن واملنافذ؟
املاضي ال  كنا في  كالتالي:  إجابتي  - وكانت 
نسمع كثيراً عن مصطلح »استشراف املستقبل«، 
وإن كان معنى لفظ االستشراف لغوياً معروفاً لنا، 
فيقال مثالً استشرف املرء األمر أي صعد ألعلى 
البرج لالطالع على املدينة من أعلى والنظر إليها، 
أو وضع اليد أعلى احلاجب لالستعانة بذلك على 
الرؤية، وهو أمر يفعله الكثيرون منا، ثم بدأ القادة 
واملختصون في التخطيط االستراتيجي باستخدام 
للداللة  املستقبل  كلمة استشراف، وربطها بكلمة 
الستكشاف  والتبصر  والتنبؤ  التوقع  على 
املستقبل، وما ميكن تطويره مستقبالً، وذلك بناء 
يختص  وهو  الراهنة،  واملؤشرات  املعطيات  على 
في  واملفضل  واملمكن  احملتمل  بالوضع  أيضاً 
الزمن  بأنه توقع  أيضاً  املستقبل، وميكن وصفه 
اآلتي في املستقبل، كما يعد أحد مناهج التخطيط 

االستراتيجي، حيث يرتكز على احملاور التالية:
• حتديد أين نحن اآلن؟ 

• وماذا نريد أن نكون أو نصل إليه مستقبالً؟ 
• وكيفية الوصول إلى هذه املكانة أو الوضعية 

اجلديدة؟ 
واستشراف املستقبل بالنسبة لشرطة أبوظبي 
منه،  ونقترب  املستقبل  إلى  نحن  نسارع  أن  هو 
بدالً من انتظاره مبفاجآته ومتغيراته، سلبية كانت 
إيجابية، وقد يسأل بعضنا كيف نذهب نحن  أم 

للمستقبل ونستشرفه؟
دعونا نعود قليالً للماضي، ونتذكر عندما كنا 
جنلس أمام كبار القادة، والذين يرجع الفضل لهم 
وخبراتنا  مهاراتنا  وصقل  وتأهيلنا  إعدادنا  في 
لتولي مسؤولياتنا وواجباتنا اليوم ونصل إلى ما 
أن  اليوم، كانوا يتساءلون متى ميكن  نحن عليه 
معاناة  دون  من  ويسر  بسهولة  اإلنسان  يسافر 
والوقوف  البطء  نتفادى  وكيف  املطارات؟  في 

وصفوف  الوزن  وكاونتر  التفتيش  أجهزة  أمام 
األمر  هذا  وكان  اجلــوازات،  وكاونتر  املسافرين 
أن  املمكن  من  أليس  يقولون  وكانوا  مزعجاً؟ 
يتم  إلكتروني  عمل  أسلوب  إلى  ذلك  كل  يتحول 
بشكل آلي تختصر فيه اإلجراءات ويقلص الوقت، 
معايير  بتطبيق  نفسه  الوقت  في  االحتفاظ  مع 

األمن والسالمة؟
على  ونصنفه  احلــديــث  لهذا  نستمع  وكنا 
أساس إنه »حديث األمنيات«، ولكن قادتنا كانوا 
يؤكدون وعن اقتناع بأن ما يحلمون به سيحُدث 
يوماً ما، ألنهم في وقتهم حققوا ما كان يحلم به 
أجدادهم وآباؤهم، وأكدوا لنا أن ما يفعله غيرنا 
الدروس  أحد  وهذا  حتقيقه،  على  قادرون  نحن 
املستفادة املهمة في حياة كل منا »إذا فعل غيرنا 
أمراً ما وجنح في حتقيقه، فيجب أن نؤمن بأننا 
أيضاً قادرون على حتقيق األمر نفسه وباجلودة 
نفسها أو أكثر، إنها اإلرادة والرغبة في أن نحفز 

أنفسنا بأننا قادرون على التنفيذ«. 
ويعتمد االستشراف على الدراسات والبيانات 
اإلحصائية وحتليل تلك البيانات، ورصد املعوقات 
ودراسة تلك املعوقات وإيجاد احللول لها واختيار 
أفضل البدائل، ثم التنفيذ وقياس النتائج وهكذا، 
ثم نخطط ماذا نريد بعد فترة زمنية لنقدم خطة 
اخلطة  لهذه  الزمنية  املدة  ونحدد  مميزة،  أمنية 
قصيرة أو متوسطة أو طويلة املدى، مستشرفن 

في ذلك آليات وأدوات املستقبل.
األنشطة  من  الكثير  لنا  توضحت  ما  وبعد 
واألفعال التي كنا نقوم بها في املاضي ونتائجها، 
استطعنا مالحظة أمور كثيرة أدت بنا إلى معرفة 
معنى االستشراف من دون أن ندري وقتها، فما 
كان يفعله من كانوا قبلنا في املاضي، أدخلنا عليه 
التعديالت في احلاضر وسيأتي بعدنا في املستقبل 
يحذفون  أو  أموراً ضرورية  آخرون سيضيفون 
أموراً غير ضرورية تغير واقعهم مستقبالً، وهذا 
هو االستشراف. ها نحن اليوم وعلى أرض الواقع 
وفي معظم مطارات الدولة حققنا ما كان يحلم به 
قادتنا ومثال على ذلك مشروع )املسافر الذكي( 

إشادة  مع  باملائة،  مائة  إماراتية  بأيد  نفذ  الذي 
مستخدمي  من جميع جنسيات  عاملين  وإعجاب 
املطارات، األمر الذي صنف مطارات الدولة ضمن 
وهذا  اخلدمات،  حيث  من  العالم  مطارات  أفضل 
نحلم  أن  وعلينا  املستقبل.  استشراف  يسمى  ما 
ونحقق أحالمنا، والفارق الكبير في أن نذهب نحن 
للمستقبل ونستشرفه بدالً من أن ننتظر املستقبل 

وننتظر ما يجود به علينا.

صفات قيادية 
• وكان السؤال الثاني املوجه لي كالتالي: هل 
يجب أن يتمتع القادة واملديرون بسمات أو صفات 

جتعلهم قادرين على استشراف املستقبل؟ 
بصفات  يتمتعوا  أن  يجب  الــقــادة  وأجــبــت: 

وسمات فمثالً:
• جند لدى القائد فرصاً ال يراها غيره وبإمكانه 
أن يحول تلك الفرص من خيال ال تدركه أبصار 
اآلخرين، إلى واقع ال يخطئه مبصر، وهي اآلمال 
التي تذكي الهمم وتفجر الطاقات وتلهب احلماس 

لديهم لتحقيق غايات عالية. 
• القائد ينظر في املاضي كي يبني املستقبل.

• وقد يتساءل بعضهم كيف؟ أليس من املمكن 
وخبرات  بتجارب  يربطنا  املاضي  في  النظر  أن 
سلبية رمبا حدثت فيه؟ واجلواب: أن القائد واملدير 
الناجح عليه أن يأخذ من التجارب املاضية، والتي 
حدث فيها إخفاقات كفرص للتحسن والبناء عليها 

مستقبالً. 
وعياً  احلاضر  يعي  أن  القائد  على  ويجب   •
عميقاً، واالهتمام باملستقبل والعمل من أجل الغد 
يجب أن يرتكز على قاعدة صلبة من معرفة الواقع 
الذي نعيشه، فالذي ال يعرف الظروف التي يعيش 
إلى  والتحديات  ميلكها  التي  واإلمكانات  فيها 
يواجهها، ال يستطيع أن يخطط للمستقبل، وال أن 
يتعامل مع املعطيات املقبلة، فإن لم تكن تعرف أين 

تقف فلن تعرف إلى أين أنت ذاهب.
يتمتع  الناجحة  فالقيادة  املنطلق،  هذا  ومن 
األتباع،  عن  متيزه  وصفات  بسمات  القائد  فيها 
واالتــزان  الذكاء  والسمات:  الصفات  تلك  ومن 
والتعاون  بالعمل  واخلبرة  واالنفعالي  العاطفي 
ومحبة اآلخرين وظروف ومالبسات يتفاعل فيها 
األفراد وتتم بوجود القائد  مثل حجم مرؤوسيه 

وجتانسهم واستقرارهم واستقاللهم ووعيهم.
على  حتــرص  الرشيدة  القيادة  فــإن  وعليه، 
جتهيز وإعداد القيادات من الصف الثاني والثالث 
وصقلهم وتدريبهم لتحمل املسؤوليات والواجبات 
والعمل بشكل متسارع نحو املستقبل، واالنفتاح 
على العالم واملدارس الشرطية من حولنا، وتبادل 
الثقافات واخلبرات، والتنوع في طبيعة وسلوكيات 
اجلرمية ومرتكبيها فال يعقل أن يتطور املجرم من 
دون أن نواكب نحن هذا التطور في التعامل مع 

اجلرمية.
إنه التحدي الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي في القطاعات كافة لتحقيق األمن واألمان 

واالستقرار في دولتنا العزيزة.

 بقلم: العميد محمد بن طحنون آل نهيان 

مدير قطاع شؤون األمن واملنافذ في شرطة أبوظبي

ال�ضت�ضراف الأمني..نحو املدينة الفا�ضلة

ل
قا

م

خ�س العميد حممد بن طحنون اآل نهيان مدير قطاع �صوؤ�ن االأمن �املنافذ يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي »جمتمع 

االأمنية  الثقافة  ن�صر  اإطار  الفا�صلة«، �ذلك يف  املدينة  االأمني.. نحو  »اال�صت�صراف  بعنوان  ال�صرطة« مبقالة قيمة 

�االجتماعية بني منت�صبي ال�صرطة من جهة �اأفراد املجتمع من مواطنني �مقيمني من جهة ثانية.
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قسم  رئيس  الكثيري  العزيز  عبد  الرائد  أوضح 
االستراتيجية بالمفتشية العامة في وزارة الداخلية 
عدة،  اختصاصات  مكلف  االستراتيجية  قسم  أن 
عن  عبارة  وهي  له،  التنظيمي  الهيكل  في  مدرجة 
22 اختصاصاً تدعم العمل االستراتيجي في مكتب 
بمهمات  والقيام  الداخلية،  لوزارة  العام  المفتش 
وتطوير  لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  مع  التنسيق 
االستراتيجية  الخطة  إعداد  أهمها:  ومن  األداء، 
وربطها  التشغيلية  الخطة  ومشروع  للمكتب، 
القياس  نظم  وتطوير  وتصميم  الزمني،  بالبرنامج 
فاعلية  وتقييم  وتفعيل  المؤسسي،  األداء  وتقييم 

الهيكل التنظيمي للمكتب، وتطبيق نظم الجودة.

وحدات تنظيمية 
التي يتألف منها قسم  التنظيمية  وعن الوحدات 
االستراتيجية بالمفتشية العامة في وزارة الداخلية، 
الكثيري أن القسم يتضمن 4 وحدات  الرائد  أجاب 
تنظيمية هي: وحدة التخطيط االستراتيجي، ووحدة 

خدمة  ووحدة  المؤسسي،  التميز  ووحدة  الجودة 
المتعاملين. وعن فريق العمل في القسم، ذكر الرائد 
الكثيري أن فريق العمل في القسم يتألف من رئيس 
القسم، وثالثة من ضباط الصف، يقومون بمتابعة 
مهمات القسم، وتلبية احتياجات مكتب المفتش العام 

في مجال العمل االستراتيجي.
وأضاف أن أهم التخصصات المطلوبة للعاملين 
في القسم هي الخبرة العملية في المقام األول، ثم 
وإدارة  االستراتيجي  والتخطيط  الجودة  تخصص 
في  العاملون  يخضع  كما  واإلحصاء.  المشاريع 
ومنها  ومتنوعة،  عديدة  تدريبية  لدورات  القسم 
دورات: التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي 

والجودة والعمليات اإلدارية.

إجنازات وتطلعات 
وعن اإلنجازات التي حققها قسم االستراتيجية 
أن  إلى  الكثيري  الرائد  أشار  العامة،  بالمفتشية 
استراتيجية  خطة  إعداد  اإلنجازات   هذه  أبرز  من 

الداخلية،  لوزارة  العام  المفتش  لمكتب  ومتكاملة 
والقيام  اإلدارية،  والعمليات  المؤشرات  وضبط 
بمهمات التنسيق للمقارنات المعيارية، إعداد سياسة 
مكتب المفتش العام وورش التعريف بها، ومتابعة 
في  والمشاركة   ،9001/2008 األيزو  مواصفات 
برامج التميز المؤسسي. وأضاف أن القسم أسهم 
العامة  للمفتشية  االستراتيجية  الخطة  تحقيق  في 
االستراتيجية  الخطة  وتحقيق  الداخلية،  وزارة  في 
ومبادرات  برامج  إعداد  خالل  من  وذلك  للوزارة، 
استراتيجية متوائمة مع الخطة العامة لالستراتيجية، 
الداعمة  واالعتبارات  نفسها  الموجهات  واستخدام 
التطلعات  االستراتيجي.وعن  التخطيط  مرحلة  في 
المقبلة،  المرحلة  في  للقسم  المستقبلية  والخطط 
االستراتيجية  الخطط  »تتمثل  الكثيري:  الرائد  قال 
المستقبلية للقسم بأن يتم تحسين عمليات التفتيش 
من خالل الزيارات، واعتماد سياسة التفتيش الذاتي، 
بشكل  الداخلية  وزارة  أداء  تطوير  لضمان  وذلك 

متجانس في إطار الحوكمة المؤسسية«.

ق�ضم ال�ضرتاتيجية باملفت�ضية العامة يف »الداخلية«:

 الكثريي: نطبق يف عملنا اأنظمة القيا�س واجلودة

لقاء: اأماين اليافعي  - ت�صوير: حممد علي

الداخلية،  �زارة  يف  العامة  باملفت�صية  اال�صرتاتيجية  ق�صم  على  العدد  هذا  يف  ال�صوء  ال�صرطة«  »جمتمع  يلقي 

�االخت�صا�صات التي يتوالها، �االأنظمة التي ت�صتخدم يف عمله، �منها اأنظمة القيا�س �اجلودة.
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زار »مجتمع الشرطة« في هذا العدد مركز تنظيم 
في  البشرية  املوارد  لقطاع  التابع  العاملن  إنتاجية 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهدف تسليط الضوء 
إطار حتقيق هدف  بها، في  يقوم  التي  املهمات  على 

سير العمل بجودة عالية. 
النقيب بخيت العامري مدير مركز تنظيم  أوضح 
في  البشرية  املوارد  لقطاع  التابع  العاملن  إنتاجية 
املركز  إنشاء  الرئيس من  الهدف  أن  أبوظبي  شرطة 
هو دعم مشروع حتديد االحتياجات البشرية وقياس 
املشروع لوضع دراسة  به  والذي يسعى  اإلنتاجية، 
بالشكل  املوظفن  توزيع  عملية  في  علمية  وسياسة 
وحدة  لكل  العمل  طبيعة  على  واالعتماد  األمثل، 
لسير  الالزمة  واخلبرات  املهارات  وحتديد  تنظيمية، 

العمل بجودة عالية ومتكاملة. 

مهمات عديدة 
وعن أهم املهمات املوكلة ملركز تنظيم انتاجية العاملن، 

أجاب النقيب العامري أنها مهمات عديدة، ومنها: 
- دراسة وحتليل الواقع العملي للوحدة التنظيمية 
من حيث مواردها البشرية متهيداً لوضع السياسات 

واملمارسات التي تدعم اإلنتاجية.
في  العاملن  إلنتاجية  وقياس  معايير  وضع   -
والعمليات،  )اإلدارية،  كاألنشطة  التنظيمية  األنشطة 

وامليدانية(.
بعملية حصر  العاملن، وربطها  إنتاجية  قياس   -
التنظيمية،  الوحدة  في  اإلنتاجية  مؤشرات  وحتليل 

ورفع التقارير بشأنها.
على  البشرية  ــوارد  امل توزيع  جــداول  اقتراح   -
الفعلي، ووفقاً  التنظيمية بناء على املوجود  الوحدات 

لقياس إنتاجية العاملن ومؤشرات الفاعلية.

العمل  ساعات  توزيع  لنظام  املستمرة  املراقبة   -
مع  النافذة،  للتعليمات  وفقاً  واإلجــازات  والورديات 
بالتنسيق  واإلنتاجية  العمل  مراعاة مؤشرات ضغط 

مع إدارة »تخطيط املوارد البشرية«.
- املشاركة في حتديد والتنبؤ مبواقع ضغط العمل 
في الوحدات التنظيمية التابعة للقطاع، واقتراح إعادة 
توزيع االحتياجات البشرية وإعداد املوازنات بناء على 

تلك الضغوط.
- اقتراح أنظمة إلكترونية تسهم في إدارة إنتاجية 

العمل باجتاه حتقيق كفاءة وفعالية املوارد البشرية.
- تنظيم التنقالت الداخلية في اإلدارة، مبا يتوافق 

مع مستوى اإلنتاجية والفعالية.
- املشاركة في جميع املشاريع واملبادرات الداعمة 

إلنتاجية القوى العاملة.
 وعن فريق العمل في املركز، أوضح النقيب العامري 
أن الطاقم البشري في املركز يتكون من مدير املركز 
ومديري الفروع )كفرع تخطيط القوى العاملة وفرع 
اإلنتاجية(، مع عدد من اإلدارين، وأن الطاقم يعمل 
إنتاجية  تنظيم  في  العمل  سير  يدعم  واحد  كفريق 

العاملن.
في  للعاملن  املطلوبة  التخصصات  أن  وأضــاف 
املطلوبة  واخلــبــرات  والشهادات  متنوعة،  املركز 
واإلدارة،  االستراتيجي،  والتخطيط  اإلحصاء،  هي: 
اإلدارية  املهارات  إلى  باإلضافة  واالبتكار،  واإلبداع، 
التقارير،  لصياغة  اللغوية  واخلبرات  والتنفيذية 
وحتمل  الوقت  إدارة  مثل  الذاتية  املهارات  ووجود 
ضغط العمل والتحفيز الذاتي إلمتام املهمات املطلوبة، 
علما بأن العاملن في املركز يخضعون لدورات عديدة 
ودورات   ،RAM لبرنامج  دورات  وأهمها:  ومتنوعة، 

لإلبداع واالبتكار. 

وأكد أن مراكز تنظيم إنتاجية العاملن في جميع 
العامة  القيادة  رؤيــة  حتقيق  في  تسهم  القطاعات 
لشرطة أبوظبي، )أن تضمن استمرار إمارة أبوظبي 
تقدمي  خالل  من  والسالمة  باألمن  ينعم  كمجتمع 
خدمات شرطية عالية اجلودة للمواطنن واملقيمن في 
اإلمارة وزوارها(، حيث إن هذه املراكز تقوم بقياس 
التنظيمية،  الوحدات  في  العمل  وضغط  اإلنتاجية 
وحتليل الوضع العام في اإلمارة، وذلك بهدف توزيع 
على  باالعتماد  املناسبة  بالصورة  البشرية  القوى 
الكفاءات واخلبرات وضغط العمل في املناطق املعنية.

إجنازات وتطلعات 
أشار  املركز،  حققها  التي  ــازات  اإلجن أهم  وعن 
حتديد  في  أسهم  املركز  أن  إلى  العامري  النقيب 
مناطق ضغط العمل، وحتليل أسبابها، ووضع احللول 
املناسبة إلدارة ضغط العمل بالصورة األمثل، وتوفير 
جلنة  ودعم  تنظيماً،  أكثر  وجعلها  البشرية  املــوارد 
الشواغر، حيث تقوم بدراسة مدى االحتياج لتوفير 
ضغط  ارتفاع  سبب  في  والبحث  البشرية،  القوى 

العمل، ووضع حلول مختلفة. 
وأضاف أن القيادة العامة لشرطه أبوظبي شاركت 
والتي  اإلنتاجية،  قياس  في  جهة  أفضل  جائزة  في 
مشروع  حصدها  التي  النجاحات  سلسلة  توجت 

حتديد االحتياجات البشرية وقياس اإلنتاجية. 
أن  أجاب  للمركز،  املستقبلية  التطلعات  أهم  وعن 
الالزم  الدعم  تقدمي  في  لالستمرار  يسعى  املركز 
لإلدارات مبختلف وحداتها التنظيمية، وذلك من خالل 
املوظفن  توزيع  في  واإلسهام  العمل،  ضغط  قياس 
بالشكل األمثل، وقياس اإلنتاجية على مستوى الفرد 

في املستقبل. 

مركز تنظيم اإنتاجية العاملني 

العامري: هدفنا �ضري العمل بجودة عالية

 النقيب بخيت العامري 
لقاء: اأماين اليافعي  
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 املالزم أول أحمد العجماني

ق�ضم الإعالم والعالقات العامة يف �ضرطة عجمان

العجماين: ندعو اجلمهور للتعاون يف اإجناح احلمالت التوعوية

زار »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد ق�صم االإعالم �العالقات العامة يف القيادة العامة ل�صرطة عجمان، �ذلك يف اإطار 

اإلقاء ال�صوء على خمتلف االإدارات �االأق�صام �الفر�ع يف �صرطة عجمان.

حتدث لـ»مجتمع الشرطة« املالزم أول أحمد 
عبدالله العجماني مدير فرع الشؤون اإلعالمية 
والعالقات  اإلعالم  قسم  في  العامة  والعالقات 
عن  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  في  العامة 
الفروع التي يتكون منها قسم اإلعالم والعالقات 
اإلعالمية  التغطية  مجال  في  ومهماته  العامة، 
العامة  القيادة  وإجنـــازات  وفعاليات  ألخبار 
لشرطة عجمان، وفي مجال نشر التوعية األمنية 
لدى جميع فئات املجتمع من مواطنن ومقيمن 
من سكان إمارة عجمان وزوارها والسياح فيها.
اإلعالم  يتكون منها قسم  التي  الفروع  وعن 
أجاب  عجمان،  شرطة  في  العامة  والعالقات 
يتكون  القسم  أن  العجماني  أحمد  أول  املالزم 

لقاء: عبد الوهاب فرج اهلل 

املساندة،  اخلدمات  فرع  التالية:  الفروع  من 
فرع املراسم والضيافة، فرع األنشطة الرياضية 
وفرع  العامة،  العالقات  فــرع  واالجتماعية، 

الشؤون الرياضية.

مهمات عديدة
اإلعــالم  قسم  يتوالها  التي  املهمات  وعــن 
أوضح  عجمان،  شرطة  في  العامة  والعالقات 
بالعديد  يقوم  القسم  أن  العجماني  أول  املالزم 

من املهمات، وأهمها: 
الرسمية  واالحتفاالت  الفعاليات  تنظيم   -
واملتابعة  عجمان،  لشرطة  العامة  للقيادة 

واإلشراف على تنفيذها.

الزائرة، وتنظيم  الوفود الرسمية  - استقبال 
زيارتها منذ دخولها إلى دولة اإلمارات العربية 
البروتوكول  وفــق  مغادرتها  حتى  املتحدة، 

الرسمي املعتمد في الدولة.
- تغطية الفعاليات كافة التي تنظمها القيادة 
عجمان،  إمـــارة  فــي  عجمان  لشرطة  العامة 
والفعاليات التي تشارك فيها في باقي اإلمارات 
وحترير  وكتابة  والفيديو  بالصور  الدولة،  في 

األخبار للصحف.
واملجتمعية  اإلنسانية  املــبــادرات  تنظيم   -
املــبــادرات  من  وغيرها  والطبية  والرياضية 
والفعاليات التي تدعم متيز القيادة العامة لشرطة 

عجمان وريادتها.

و»مجلة  واملجتمع«  »الشرطة  مجلة  إعداد   -
الشرطي الصغير« بشكل دوري يبرز نشاطات 
لشرطة  العامة  القيادة  وإجنــازات  وفعاليات 

عجمان في كل عدد من أعداد املجلة.
- تصميم وتنسيق البروشورات والتصاميم 
عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  الحتفاالت 
وفعالياتها، وتصاميم حمالت التوعية واإلرشاد، 
تنفيذها  على  ــراف  واإلشـ املجالت  وتصميم 

وطباعتها.
الثقافية  واألنشطة  املسابقات  تنظيم   -
ملوظفي  واالجتماعية  والترفيهية  والرياضية 
القيادة العامة لشرطة عجمان، وتنظيم مشاركة 
شرطة عجمان في البطوالت على مستوى إمارة 

عجمان و دولة اإلمارات العربية املتحدة.
- متابعة وسائل التواصل االجتماعي التابعة 
للقيادة العامة لشرطة عجمان واإلشراف عليها 
اخلاصة  والنشاطات  األخبار  ونشر  مباشرة، 

بشرطة عجمان.
ملوظفي  التكرمي  احتفاالت  وإعــداد  تنظيم   -
القيادة العامة لشرطة عجمان واملتعاملن معها، 
اخلاصة  ــدروع  وال التكرمي  شهادات  وإصــدار 

بشرطة عجمان.
وعن اجلهات احلكومية والشرطية واخلاصة 
التي يتعاون معها قسم اإلعالم والعالقات العامة 
العجماني  أول  املالزم  ذكر  في شرطة عجمان، 
الداخلية،  وزارة  هناك:  اجلهات  هذه  من  أن 
إمارات  جميع  في  للشرطة  العامة  والقيادات 
الدولة، وعلى مستوى إمارة عجمان هناك تعاون 
مع اإلدارات واملراكز الشرطية، وإدارة »الدفاع 
األجانب«،  وشــؤون  »اإلقامة  وإدارة  املدني«، 
السياحة،  ودائرة  االقتصادية،  التنمية  ودائرة 
احلكومية  واملستشفيات  عجمان،  وبلدية 
واملراكز   ، املسنن  ودور  والفنادق،  واخلاصة، 
الطبية، ومختلف املؤسسات احلكومية واخلاصة 

حسب احلاجة واالختصاص.

حتقيق األهداف 
والعالقات  اإلعالم  قسم  إسهام  كيفية  وعن 
العامة في حتقيق أهداف القيادة العامة لشرطة 
عموماً،  الداخلية  ووزارة  خصوصاً  عجمان 
أوضح املالزم أول العجماني أن من أهم أهداف 
قسم اإلعالم والعالقات العامة في شرطة عجمان 
االستراتيجية  ــداف  األه حتقيق  في  اإلسهام 
لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة عجمان 

من خالل ما يلي: 
االحتفاالت  تنفيذ  التنظيم واإلشراف على   -
دور  تبرز  التي  و  كافة،  الرسمية  والفعاليات 
وجناحات القيادة العامة لشرطة عجمان، وكتابة 
والفيديو  بالصورة  اإلعالمية  والتغطية  األخبار 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ونشرها 
اخلاصة بشرطة عجمان، وفي مختلف وسائل 

اإلعالم في الدولة.
في  والتوعوية  اإلعالمية  احلمالت  تنظيم   -
واجلنائية،  واملرورية،  األمنية،  املجاالت  مختلف 

في  الــذكــي  والــتــحــول  ــدرات،  ــخ امل ومكافحة 
اخلدمات، وغيرها من اجلوانب.

الصيفية  املخيمات  تنظيم  في  املشاركة   -
والدورات مثل: »شرطة املستقبل«.

االجتماعات،  جميع  وتصوير  أخبار  كتابة   -
ــارات  وزي واجلــرائــم،  واحلـــوادث،  والفعاليات، 
الوفود في جميع إدارات القيادة العامة لشرطة 
عجمان وأقسامها وفروعها، ونشرها وأرشفتها.

التوعوية  ــواد  امل جميع  وطباعة  تصميم   -
لشرطة  العامة  القيادة  في  اإلدارات  ملختلف 

عجمان.
للقيادة  االستراتيجية  اخلطة  تنفيذ  متابعة   -

العامة لشرطة عجمان ووزارة الداخلية.
- أي مهمات أخرى تستجد حسب الظروف 
العام  القائد  سعادة  وتوجيهات  واملناسبات، 

لشرطة عجمان. 
وعن تقييم التعاون مع وسائل اإلعالم عموماً 
خصوصاً،  الشرطة«  و»مجتمع   »999« ومجلة 
اإلعالم  قسم  أن  العجماني  أول  املالزم  أوضح 
يقوم  عجمان  شرطة  في  العامة  والعالقات 
واملجالت  الصحف  مع  والتواصل  باالتصال 
ووسائل اإلعالم مبختلف أشكالها ولغاتها بشكل 
لشرطة  العامة  القيادة  أخبار  نشر  في  أساس 
لذلك  ولتحقيق  وإجنازاتها،  ونشاطاتها  عجمان 
تتم دعوة الصحفين من مختلف اجلهات لتغطية 

الرسمية لشرطة عجمان،  الفعاليات واملناسبات 
والتعاون معهم في إجناز التحقيقات الصحفية 
واملواد اإلعالمية التي يحتاجونها وفق املطلوب 
وفي زمن قياسي، وهذا ما يعزز جناح وتفوق 
قسم اإلعالم والعالقات العامة بشرطة عجمان 
في أداء املهمات املوكلة إليه، كما يتم التعاون مع 
الشرطة« بشكل خاص  مجلة »999« و»مجتمع 
واالجتماعية  األمنية  الثقافة  مجلة  باعتبارها 
التي تصدر عن وزارة الداخلية، والناطقة باسم 
املجتمع الشرطي في عموم دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ، ودعمها باملواد الصحفية والعلمية التي 
حتتاجها، وهذا يعزز التعاون والعمل الصحفي 

مع وزارة الداخلية وإداراتها وصحافتها. 

نصائح للجمهور 
اإلعالم  قسم  يقدمها  التي  النصائح  وعن 
لشرطة  العامة  القيادة  في  العامة  والعالقات 
أحمد  أول  املـــالزم  شــدد  للجمهور،  عجمان 

العجماني على التالي:
- اعتماد األخبار املنشورة واملتعلقة بشرطة 

عجمان من مصادرها الرسمية.
في  واملشاركة  االشــاعــات  نشر  جتنب   -
تداولها ملا لها من أثر في إحداث االرتباك لدى 

اجلمهور.
اجناح  في  الشرطة  رجــال  مع  التعاون   -
احلمالت التوعوية في مختلف املجاالت املرورية، 
السلبية  الظواهر  ومكافحة  واجلنائية،  واألمنية، 

في املجتمع.
 - عدم التردد في التواصل مع القيادة العامة 
لشرطة عجمان وإبداء أي مالحظة أو مقترحات 
أو شكاوى من خالل االتصال الهاتفي املباشر 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  التواصل  أو 

اخلاصة بشرطة عجمان.
- االهتمام بإجناز اخلدمات املتعلقة بشرطة 
عجمان من خالل تطبيق شرطة عجمان الذكي، 
حيث يقدم التطبيق ما يقارب من 33 خدمة ذكية 

في مختلف املجاالت.
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»الداخلية« تعزي ب�ضهيد الوطن البلو�ضي

قدم وفد من وزارة الداخلية برئاسة سعادة الفريق 
يرافقه  الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار  الله  عبد  سيف 
إلى  العزاء  واجب  الوزارة  في  الضباط  كبار  من  عدد 
القوات  أبناء  أحد  البلوشي  خليفة  أحمد  الشهيد  أسرة 
إعادة  والذي استشهد خالل عملية  البواسل،  المسلحة 
األمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة 

العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.
وضم الوفد سعادة اللواء سالم علي الشامسي وكيل 
المساندة  والخدمات  للموارد  المساعد  الداخلية  وزارة 
باإلنابة، وسعادة اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد 
العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، 

وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
خالل  الداخلية  وزارة  وفد  وأعضاء  رئيس  وأعرب 
زيارتهم مجلس عزاء الشهيد أحمد خليفة البلوشي في 
منطقة الطوية بمدينة العين عن خالص تعازيهم وصادق 
العلي  الله  سائلين  الشهيد،  وذوي  ألسرة  مواساتهم 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

املرزوقي ي�ضدد على تقليل زمن ال�ضتجابة للحوادث

المرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  سعادة  تفقد 
قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية اإلدارة 
من  وعدداً  الشارقة  في  المدني  للدفاع  العامة 
المراكز التابعة لها في زيارة ميدانية شملت مركز 
الميناء والحمرية ونقطة الدفاع المدني في »مركز 
صحارى التجاري« للوقوف على مدى جاهزيتها، 
حاالت  في  االستجابة  سرعة  زمن  وقياس 
الطوارئ، كما شملت الزيارة عدداً من مراكز بيوت 
بالوقاية  التدريب  في مجال  المتخصصة  الخبرة 

والسالمة من الحرائق.
الزيارة  المرزوقي خالل  اللواء  واطلع سعادة 
واألجهزة  والمركبات  اآلليات  جاهزية  مدى  على 
والخطط  الحوادث،  مع  بالتعامل  الخاصة 
وطرق  الطوارئ،  حاالت  في  للمراكز  التشغيلية 
تنفيذ  وآلية  المراكز،  لضباط  الميداني  العمل 
المهمات الموكلة إليهم في مناطق االختصاص، بما 
للمباني  اليومية  التفتيش  نتائج حمالت  ذلك  في 
والمنشآت للتأكد من تطبيقها الشتراطات الوقاية 
والسالمة، وخطة عمل المراكز ومكامن الخطورة 

وآلية التعامل معها قبل وأثناء وبعد الحدث.
بدليل  العمل  ضرورة  على  سعادته  وحث 
التشغيلي  والدليل   ،s.o.p الطوارئ  إجراءات 
العمليات  لتوحيد  المدني  الدفاع  لمراكز  الجديد 
المراكز،  في  بها  المعمول  واإلجراءات  اإلدارية 
المنوطة  والواجبات  األدوار  تنفيذ  وضرورة 
مناطق  في  كل  فيها  والعاملين  المراكز  لضباط 
وتحليلها،  األخطار  على  والتعرف  اختصاصه، 

المنشآت بصفة دورية وتصنيفها حسب  وتفتيش 
خطورتها، وذلك لرفع مستويات الوقاية والسالمة 
والتغلب على التحديات التي تواجه عمل فرق اإلطفاء 
في  الممارسات  أفضل  إلى  وللوصول  واإلنقاذ، 

التعامل مع الحوادث ومكافحة الحريق.
وأثنى سعادته على ما شاهده من يقظة وكفاءة 
إياهم إلى  رجال الدفاع المدني في الشارقة، داعياً 
االستمرار واالهتمام بالتدريب ورفع اللياقة البدنية، 
االستجابة  زمن  وتقليل  الجاهزية،  على  واإلبقاء 

لمكافحة الحوادث في زمن قياسي، بما يعزز 
والكوارث ودرء  األزمات  القدرة على مواجهة 
األخطار، وتنفيذ المهمات الموكلة إليهم بمهنية 

وكفاءة واقتدار.
الميدانية  الزيارة  سعادته خالل  رافق  وقد 
كل من العقيد حمد سعيد الريامي مدير إدارة 
العامة  القيادة  في  واإلنقاذ«  اإلطفاء  »شؤون 
عبدالله  يحيى  أول  والمالزم  المدني،  للدفاع 

الكندي مدير مكتب قائد عام الدفاع المدني.

الرميثي ي�ضيد باإعالن »عام زايد« 2018

زيارة تفقدية لإدارات �ضرطية يف العني

أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام 
أبوظبي  بتوجيهات صاحب السمو الشيخ  شرطة 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
العربية  اإلمارات  دولة  في   2018 عام  يحمل  بأن 
ليكون مناسبة وطنية  زايد«،  المتحدة شعار: »عام 
تقام لالحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيَّب الله 
ثراه«، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميالده، 
وإلبراز دور المغفور له بإذن الله تعالى في تأسيس 
المحلية  إنجازاته  جانب  إلى  اإلمارات،  دولة  وبناء 
العمالقة  اإلنجازات  أن  معاليه  وأضاف  والعالمية. 
التي حققها زايد الخير نقلت دولة اإلمارات للصدارة 
العالمية في المجاالت كافة، كما أن إنجازات المغفور 
له بإذن الله تعالى على المستوى المحلي واإلقليمي 
تجعل االحتفاء به مستمراً لمكانته الكبيرة في قلوبنا 
جميعاً، فقد غرس مؤسس الدولة »طيب الله ثراه« 
قيم الخير والعطاء  والمحبة على المستويات كافة.

المواطنين  كل  اعتزاز  عن  معاليه  وأعرب 
احتفاء  تأتي  التي  الطيبة  المبادرة  بهذه  والمقيمين 
المحبة  من  عظيماً  إرثاً  ترك  حكيم  قائد  بإنجازات 
خلف  خير  بمسيرة  مشيداً  والحكمة،  والوفاء 
الشيخ خليفة بن زايد  السمو  لخير سلف صاحب 
سار  والذي  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
على نهج الخير والعطاء في تحقيق النهضة لدولة 
اإلمارات المعطاء، والتي شهدت التطور والتحديث 
في المجاالت كافة.وأكد معاليه أن المغفور له بإذن 
سديد  ورأي  ثاقبة  رؤية  صاحب  كان  تعالى  الله 
وعقلية فذة، جعلت دولة اإلمارات في مصاف الدول 
مستوى  على  التنافسية  مؤشرات  تتصدر  التي 
بناء  على  حريصاً  كان  الخير«  »زايد  وأن  العالم، 
اإلنسان واالرتقاء به إلى أعلى المستويات باعتباره 
ثروة قومية، و قائداً عظيماً أسس دولة يفتخر بها 
المواطن والمقيم بين سائر الشعوب واألمم، وُتعتبر 

نبراساً للسلم والسالم والمحبة.

أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام 
دعم  على  الرشيدة  القيادة  حرص  أبوظبي  شرطة 
الشرطي  العمل  تطوير  لمسيرة  المتواصلة  الجهود 
واألمني، والوصول به إلى أفضل المستويات المتقدمة 
العملية  مقومات  ضمن  من  والتميز  الكفاءة  باعتبار 

الرئيسة في تقديم الخدمات الحكومية.
سعادته  بها  قام  ميدانية  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
العين،  في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسة  إلدارة 
العين،  في  والسائقين«   اآلليات  »ترخيص  وإدارة 
على  سعادته  شدد  حيث  العين«،  »مرور  وإدارة 
قيادتنا  رؤية  تحقيق  على  تعمل  أبوظبي  شرطة  أن 
السعادة  تعزز  التي  اإلمكانيات  التي وفرت  الرشيدة 
على  وحرصت  والعطاء،  الخير  وطن  في  واإليجابية 

دعم وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات الناس، 
والمستفيدين.وكان  المتعاملين  توقعات  وتسبق 
لدى  أبوظبي،  عام شرطة  مدير  استقبال سعادة  في 
في  واإلصالحية«  العقابية  »المؤسسة  إدارة  زيارته 
العين، العميد الركن أحمد علي الشحي مدير اإلدارة، 
واستمع  اإلدارة،  مدير  نائب  الكتبي  علي  والمقدم 
لتأهيل  التطويرية  الجهود  حول  شرح  إلى  سعادته 
وتفقد  لهم،  المقدمة  بالخدمات  واالرتقاء  النزالء، 
التأهيل  أقسام  زار  كما  والفروع.  األقسام  مختلف 
من  رعايتهم  جهود  على  واطلع  والمرسم،  والمكتبة 
الناحية التعليمية. واطلع سعادته خالل زيارته إلدارة 
»ترخيص اآلليات والسائقين«  في العين  على  عرض 
مراكز   التطويرية من خالل  الجهود  تقديمي  حول  

فحص السائقين  التي توفر خدمات متكاملة للجمهور 
في العين ، بحضور  العقيد  علي سالم  الدرعي  نائب 
مدير مديرية ترخيص  اآلليات والسائقين  في شرطة 
إدارة  مدير  شريف  محمد  حامد  والعقيد   أبوظبي، 
»ترخيص اآلليات والسائقين«  في العين، وقام بجولة 
على  لالطالع  المراجعين   استقبال   قاعة  شملت  
جهود الموظفين المبذولة إلنجاز معامالت  الجمهور، 
وتسهيل اإلجراءات  على كبار السن  عبر التطبيقات  
الذكية. كما زار سعادته إدارة  »مرور العين«،  وكان 
اإلدارة،  مدير  الزيودي  أحمد  العقيد  استقباله  في 
والمقدم محسن سعيد المنصوري نائب مدير اإلدارة، 
انخفاض  تقديمي حول مؤشرات  واطلع على عرض 

وفيات الحوادث المرورية.
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تكرمي املتميزين يف �ضرطة الفجرية 

أقامت القيادة العامة لشرطة الفجيرة احتفال 
تكريم لعدد من موظفيها المتميزين، حيث كرم 
الكعبي  غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة 
وصف  الضباط  الفجيرة  لشرطة  العام  القائد 
الضباط و األفراد والمدنيين والعنصر النسائي 
الفجيرة،  شرطة  في  العاملين  والمستخدمين 
الجمهور  من  األمن  رجال  مع  والمتعاونين 
بن  محمد  العميد  بحضور  وذلك  الخارجي، 
نايع الطنيجي نائب القائد العام، والعميد حميد 
الشرطية،  العمليات  عام  مدير  اليماحي  محمد 
وأشاد  األقسام.  ورؤساء  اإلدارات،  ومديري 
سعادة اللواء الكعبي بجهود العاملين المتميزة، 
في  وإسهامهم  مهماتهم،  أداء  في  وإخالصهم 
تكريم  أن  وأكد  به،  واالرتقاء  العمل  تطوير 
لتوجيهات  تنفيذاً  يأتي  المتميزين  الموظفين 
الداخلية،  وزارة  واستراتيجية  الشرطية  القيادة 
التي تولي اهتماماً بالغاً بالعنصر البشري كونه 

تعاون بني �ضرطة دبي و»اأمن املنافذ«

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  التقى 
محمد  جاسم  سعادة  دبي  لشرطة  العام  القائد 
المنافذ  ألمن  العامة  الهيئة  عام  مدير  الزعابي 
له،  المرافق  والوفد  الحرة  والمناطق  والحدود 
األمني  والتنسيق  التعاون  أوجه  اللقاء  وبحث 
بتطوير  المتعلقة  والمستجدات  الطرفين،  بين 

العمل وتعزيزه بينهما.وأكد سعادة اللواء المري 
حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جميع 
الهيئات  جميع  مع  والتعاون  التواصل  جسور 
يصب  مما  والخاصة،  الحكومية  والمؤسسات 
في خدمة الوطن والمصلحة العامة. وعقب اللقاء، 
والحدود  المنافذ  ألمن  العامة  الهيئة  وفد  تجول 

والمناطق الحرة في أروقة القيادة العامة لشرطة 
تزيين  في  الموظفين  إبداعات  على  واطلع  دبي، 
مختلف اإلدارات العامة بديكورات متنوعة تعكس 

روح اإلبداع واالبتكار لديهم.
وفي الختام اللقاء، أهدى سعادة اللواء المري 

سعادة الزعابي درعاً تذكارية.

• حضر العميد سيف الزري الشامسي قائد عام 
الصيفية  الدورة  تخريج  احتفال  الشارقة  شرطة 
الثالثين ألصدقاء الشرطة، بحضور العميد عبدالله 
والمديرين  العام،  القائد  نائب  عامر  بن  مبارك 
الشارقة،  شرطة  في  اإلدارات  ومديري  العامين 
الشامسي  العميد  الخريجين.وعبر  أسر  من  وعدد 
عن سعادته بما قدمه الخريجون من مهارات تعكس 
نجاح الدورة والقائمين عليها في تدريبهم وإعدادهم 
وصقل مهاراتهم، وشكره وتقديره لكل من أسهم 
والمنظمين  المشرفين  من  الدورة  إنجاح  في 

والجهات الراعية والداعمة.
وقال إن اهتمام شرطة الشارقة بأبنائها الطلبة 
تنشئتهم  في  اإلسهام  على  وحرصها  والناشئين، 
العنصر  بأن  إيمانها  من  ينبعان  قدراتهم،  وتطوير 
يعتمد  التي  الوطن  موارد  أعز  من  هو  البشري 

عليها في بناء حاضره ومستقبله، وحماية مكاسبه 
والمحافظة على منجزاته في الغد.

• حضر العقيد إبراهيم بن عبدالله المعال مدير 
عام اإلقامة وشؤون األجانب في أم القيوين احتفال 
عقدت  والتي  المخالفين«،  »متابعة  دورة  تخريج 
بمشاركة 13 منتسباً من صف الضباط واألفراد من 

مختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة.
متابعة  قسم  دور  أهمية  المعال  العقيد  وأكد 
المخالفين واألجانب الذي يقوم بالحمالت التفتيشية 
على المناطق التي تأوي العمالة المخالفة، وإخراج 
على  والقضاء  الدولة،  عن  وإبعادهم  المخالفين 
والمخالفات  التسلل  خالل  من  السلبية  الظواهر 
التي تقع من المكفولين مثل العمل لدى غير الكفيل، 

وإعداد اإلحصائيات الالزمة.
إدارة  مدير  الغيص  علي  عادل  العقيد  قام   •

رأس  شرطة  في  والسائقين«  اآلليات  »ترخيص 
الفحص  لمحطتي  تفقدية  بزيارة  باإلنابة  الخيمة 
وذلك  والثقيلة،  الخفيفة  للمركبات  الشامل  الفني 
اإلدارية  الخدمات  أفضل  تقديم  من  التأكد  بهدف 
والكفاءة  الجودة  معايير  وفق  للمتعاملين  والفنية 

والشفافية. 
والخدمات  والعمل  اإلجراءات  سير  على  واطلع 
المقدمة للجمهور، وأكد ضرورة تطبيق استراتيجية 
وزارة الداخلية باالرتقاء المستمر في مستوى األداء 
الشرطي في كل الخدمات وفق أفضل الممارسات، 
إلى  للوصول  والتحسين  التطوير  عملية  وضمن 
إنجازاتهم،  وتقدير  ورضاهم،  المتعاملين  سعادة 
كما  منهم.  المتميزين  ومكافأة  جهودهم  وتثمين 
كّرم عدداً من الموظفين والمتعاونين المتميزين في 

اإلدارة.

فعاليات �ضرطية يف ال�ضارقة واأم القيوين وراأ�س اخليمة 

اجتماع للجنة املنطقة الأمنية يف عجمان

عام شرطة  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  ترأس 
عجمان اجتماع لجنة القيادة العليا للمنطقة األمنية في عجمان، والذي عقد 
في مبنى القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور العميد راشد جاسم مجالد 
علي سعيد  والعميد  عجمان،  في  المدني  الدفاع  عام  مدير  نائب  الشامسي 
المطروشي نائب مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في عجمان، والعميد عمر 
محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة عجمان، 
والعميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة »المؤسسة العقابية واإلصالحية« 
في عجمان، وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام والضباط في شرطة 
جهودهم  على  وشكرهم  بالحضور،  النعيمي  اللواء  سعادة  عجمان.رحب 
تعزيز  على  وحثهم  عجمان،  إمارة  في  واألمان  األمن  تعزيز  في  المبذولة 

التعاون بين المؤسسات والدوائر لتحقيق مستوى أفضل في تقديم الخدمات. 
وتم خالل االجتماع مناقشة تقليص أعداد المراجعين بنسبة 80% في اإلدارة 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب واإلدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، 
وإنجازات فريق المنطقة األمنية للتميز، وتحديد آلية استالم الحوادث في حالة 
النعيمي بجزيل شكره وتقديره ألعضاء لجنة  اللواء  الحريق.وتقدم سعادة 
القيادة العليا للمنطقة األمنية في عجمان على جهودهم المبذولة في العمل، 
لالرتقاء  العمل  في  والتفاني  والعطاء  الجهد  من  مزيد  بذل  على  كما حثهم 
بالعمل األمني، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم من خالل النهوض بالمهمات 
والواجبات الملقاة على عاتقهم والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، متمنياً لهم 

التوفيق في إنجاز المهمات المطلوبـة.

المستدامة.   التنمية  عمليات  في  األساس  المحور 
الدكتور سليمان سعيد المرشدي  العقيد  وأوضح 
مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة 

التحفيز  آلية  ضمن  يأتي  التكريم  أن  الفجيرة 
والتكريم الوظيفي المعتمد لتشجيع الموظفين على 

اإلبداع والتطوير في العمل.
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أوضحت الدكتورة أماني أبو ورد أخصائية طب 
وجراحة العيون في عيادة »طب العيون« بمديرية 
الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي أن عيادة طب 
العيون مجهزة بأفضل وأحدث األجهزة والمعدات 
الطبية، ويقوم بالعمل فيها فريق مدرب وذو خبرة 
طب  في  متخصصين  أطباء  من  مكون  طويلة 
وجراحة العيون وفنيي بصريات وطاقم تمريض 

مدرب.

خدمات شاملة 
وذكرت أن فريق العمل يقدم الخدمات التشخيصية 
من  أسرهم  وأفراد  الشرطة  لمنتسبي  والعالجية 
ووصف  النظر،  كفحص  العمرية،  الفئات  مختلف 
وفحص  الرؤية  مجال  وفحص  الطبية،  النظارات 
ومنها:  الــطــرق،  بمختلف  الشبكية  وتصوير 
التصوير المقطعي للعصب البصري ومركز الرؤية 
)ماقولة العين(، وفحص وتصوير مختلف أجزاء 

عيادة »طب العيون« يف »اخلدمات الطبية«

اأبو ورد: نقدم خدمات مميزة يف الفح�س والعالج

مختلف  وعالج  تشخيص  إلى  باإلضافة  العين، 
أمراض العين مثل حاالت الرمد بأنواعه، وأمراض 
القرنية والتهابات القرنية، ومشيمة العين، والمياه 
وأمراض  »الجلوكوما«،  الزرقاء  والمياه  البيضاء، 

الشبكية، وغيرها.
الالزمة  الفحوصات  بإجراء  نقوم  كما  وأضافت: 
والتي  العين،  أمراض  لبعض  المبكر  للتشخيص 
على  الدائم  وتأثيرها  مضاعفاتها  تجنب  يمكن 

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف االأق�صام �الفر�ع �العيادات �الوحدات مبديرية »اخلدمات الطبية« 

يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

 �زار يف هذا العدد عيادة »طب العيون« للتعريف بالد�ر الذي تقوم به يف تقدمي خدمات متميزة يف الفح�س �العالج 

ملنت�صبي ال�صرطة �اأفراد اأ�صرهم.

المياه  لحاالت  المبكر  التشخيص  مثل  البصر 
الزرقاء أو الجلوكوما )السارق الصامت للبصر(. 
على  الحفاظ  يمكننا  الــحــاالت،  هــذه  مثل  وفــي 
كما  والمتابعة،  المبكر  بالعالج  المريض  بصر 
السكري،  الشبكية  العتالل  المبكر  الكشف  في 
وذلك  البصر،  فقدان  أسباب  أكثر  من  هو  والذي 
لجميع مرضى  العين  لقاع  بإجراء فحص دوري 
السكري، مما يمكننا من عالج أي مضاعفات قبل 
أن تؤثر على النظر بصورة دائمة. كما نقدم خدمة 
متميزة لفحص األطفال، وتشخيص حاالت الحول 
اإلبصار  وعيوب  العين  كسل  وحاالت  المختلفة، 

ونقوم بوصف العالج الالزم لها. 
وأوضحت أنه يمكن للمرضى زيارة عيادة »طب 
العيون« عن طريق حجز موعد مسبق عن طريق 
العيادة كما  المواعيد في  بزيارة قسم  أو  الهاتف 
نقوم بفحص الحاالت الطارئة في الحال. وجميع 
ضغط  وقياس  النظر  بفحص  يمرون  المراجعين 
الطبيب  البصريات، ثم يقوم  العين من قبل فنيي 
المختص بفحص مختلف أجزاء العين وتصويرها 
إذا لزم األمر، ووضع التشخيص، ووصف العالج 
تحتاج  التي  الحاالت  تحويل  يمكنه  كما  الــالزم، 

عالجاً جراحياً للمستشفيات المتخصصة.
مثل  العين  ملتحمة  ــراض  أم أن  إلــى  وأشـــارت 
والبكتيرية  الفيروسية  والــعــدوى  الحساسية 
شيوعاً،  العيون  أمراض  أكثر  من  تعد  والجفاف 

ويليها عيوب اإلبصار بمختلف صورها. 

خطط مستقبلية 
وعن إنجازات وخطط عيادة »طب العيون« في 
أبوظبي،  شرطة  في  الطبية«  »الخدمات  مديرية 
أبرزها هو تأسيس  أن  أبو ورد  الدكتورة  أجابت 
عيادة »ليزك«، وهي تقدم خدمات مميزة للمرضى 
في مجال جراحات تصحيح النظر بالليزر بمختلف 
تشخيصية  أجهزة  ضم  إلى  باإلضافة  أنواعها، 
التشخيص.  ودقة  سرعة  في  يسهم  مما  حديثة، 
فحص  جهاز  بإضافة  مستقبلية  خطط  ولدينا 
في  يساعد  مما  الصوتية،  فوق  بالموجات  العين 
الفحص الدقيق لمختلف أجزاء العين مثل الشبكية 
والجسم الهدبي والزاوية األمامية من العين، كما 
العين، وإضافة جهاز  أورام  يسهم في تشخيص 
يقوم بقياس ضغط العين وتقييمه بالنسبة لمرونة 
في  جــداً  فّعال  الجهاز  وهــذا  القرنية.  وسماكة 
اكتشاف حاالت ارتفاع ضغط العين والجلوكوما 
لدى المرضى الذين أجريت لهم عمليات ليزك من 
قبل. وكذلك نهدف لزيادة عدد الفنيين لتقليل فترة 

انتظار المرضى.

نصائح عامة
المرضى  ورد  أبو  أماني  الدكتورة  نصحت 
العامة  النصائح  من  بمجموعة  المجتمع  وأفــراد 

لصحة وسالمة العيون، وهي:
على  يحتوي  الــذي  الصحي  الطعام  تناول  ـ 
كفيتامين  للعين  المهمة  والعناصر  الفيتامينات 
والبيض  ومنتجاته  الحليب  في  الموجود  »أ« 

والخس  السبانخ  مثل  الورقية  والخضراوات 
والملوخية، والبيتاكاروتين وهو شكل من أشكال 
والمشمش  الجزر  أيضاً، ويوجد في  »أ«  فيتامين 
والتوت  الداكنة  كالشكوالته  األكسدة  ومضادات 
والموز والزنك ألنه يساعد في امتصاص مضادات 
اللحوم  من  عليه  الحصول  ويمكن  األكــســدة، 
سمك  في  موجود  وهو   ،3 وأوميجا  والبقوليات، 

السلمون والتونة واألسماك الزيتية.
الماء للمحافظة على  ـ شرب كميات كافية من 

ترطيب العين. 
احتمالية  يزيد من  التدخين ألنه  التوقف عن  ـ 

اإلصابة بالمياه البيضاء وتلف العصب البصري. 
ولألشخاص الذين يعملون أمام الكمبيوتر لفترات 
لحماية  التالية  الخطوات  باتباع  نصحتهم  طويلة، 

عيونهم: 
أو  الالصقة  الطبية  عدساتك  أن  من  تأكد   •
طبيب  بمراجعة  وذلك  مضبوطة،  الطبية  نظارتك 

العيون. 
بوضعية  الكمبيوتر  جهاز  يكون  أن  يجب   •
أعلى  مستوى  على  نظرك  مستوى  يكون  بحيث 
الشاشة بحيث تنظر بشكل بسيط لألسفل لرؤية 

الشاشة. 
• إذا عانيت من الجفاف في العينين قم بالرمش 

عدة مرات فهذا يؤدي لترطيب العين. 
• قم بإراحة عينيك كل عشرين دقيقة عن طريق 

النظر لمسافة 20 قدم »6 أمتار« لمدة 20 ثانية. 
• الزيارة الدورية لطبيب العيون. 

لمن هم  العين بصورة دورية  قياس ضغط   •
فوق سن األربعين، ألن مرض الجلوكوما يحدث 
يارتفاع تدريجي من دون أن يشعر المريض بأية 

أعراض، ولذلك سمي بالسارق الصامت للنظر. 
دورية  بصورة  األطفال  لدى  النظر  فحص   •
ابتداًء من سن دخول المدرسة ما لم يلحظ اآلباء 
ذلك  قبل  أبنائهم  لدى  نظر  أي ضعف  واألمهات 

السن. 
• االهتمام بنظافة اليدين، ألن هذا يقلل اإلصابة 

باألمراض المعدية بنسبة 50 في المئة.

لقاء : خالد الظنحاين - ت�صوير: حممد علي

د. أماني أبو ورد
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التحفيز �التكرمي حق مكفول لكل املبدعني يف القيادة العامة

اأطلقها ق�صم »احلفز  التي  املثايل«  اأبوظبي، �من هنا كانت جائزة »املوظف   ل�صرطة 

الوظيفي« يف اإدارة »اأداء العاملني« التابعة لقطاع املوارد الب�صرية.

لهم،  تهنئة  اجلائزة  بهذه  الفائزين  من  عدد  على  ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

�ت�صجيعًا لزمالئهم ليقتد�ا بهم يف االإبداع �التميز.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

القايدي: �ضاأبذل جهوداً اإ�ضافية للحفاظ  على ما و�ضلت اإليه

أول خالد  المساعد  مع  العدد  هذا  لقاؤنا في 
الخارجية  المناطق  شرطة  مديرية  من  القايدي 
العامة  القيادة  التابعة لقطاع األمن الجنائي في 
»الموظف  بجائزة  فاز  والذي  أبوظبي،  لشرطة 

المثالي«.
والفخر  بالفرح  أحسست  القايدي:  وأوضح 
المثالي،  الموظف  جائزة  على  لحصولي 
لشرطة  العامة  القيادة  لمنتسبي  والمخصصة 
الجائزة  بهذه  والفوز  المتميزين،  أبوظبي 
المعنوية المهمة هو تكليف وليس تشريفاً فقط، 
فالفوز والتكريم يرتبطان بضرورة بذل جهود 
عند  والمكرم  الفائز  الموظف  ليستمر  إضافية 
إليه في  الذي وصل  الكبير والمتميز  المستوى 
أول  المساعد  وأشاد  واألمني.  الشرطي  عمله 
القايدي برعاية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
المثالي«،  »الموظف  لجائزة  الداخلية  وزير 
بالعمل  التميز  لمسيرة  سموه  ودعم  وبرعاية 
لشرطة  العامة  القيادة  في  واألمني  الشرطي 

أبوظبي خصوصاً ووزارة الداخلية عموماً.
 وعن العمل اإلبداعي الذي قام به، واستحق 
أجاب:  المثالي«،  »الموظف  بجائزة  الفوز  عليه 
بمديرية  التحقيق  قسم  في  عملي  خالل  قمت 
أبوظبي  شرطة  في  الخارجية  المناطق  شرطة 
عدد  عن  الكشف  في  أسهمت  ميدانية  بجهود 
المجرمين.  من  عدد  على  والقبض  الجرائم  من 
التي  اإلبداعية  المقترحات  من  عدداً  قدمت  كما 
القسم،  في  العمل  تطوير وتسريع  أسهمت في 
مديرية شرطة  مدير  مكتب  إلى  انتقلت  وبعدما 
المقترحات  تقديم  واصلت  الخارجية  المناطق 
وتسريع  تطوير  في  أسهمت  التي  اإلبداعية 
ترافق  التي  التحديات  وعن  المكتب.  في  العمل 
الفوز بجائزة »الموظف المثالي«، أشار إلى أن 
أبرز تحٍد هو عدم االكتفاء بالفوز بهذه الجائزة، 
بل القيام بمضاعفة الجهود ليحافظ على الفوز 
والتكريم الذي حصل عليهما من القيادة الشرطية 
العليا.وعن طموحه للفوز بجوائز شرطية أخرى 

شرطية  بجوائز  للفوز  أطمح  بالتأكيد  أوضح: 
فلله  المثالي«،  »الموظف  جائزة  غير  أخرى 
خصصت  أن  والشكر  الحمد  وتعالى  سبحانه 
من  الشرطة  لمنتسبي  العليا  الشرطية  القيادة 
ضباط وصف ضباط وأفراد ومدنيين الكثير من 
المجاالت، والتي  الشرطية في مختلف  الجوائز 
يمكنهم الترشح لها والفوز بها، علماً بأنني فزت 
ضمن جائزة أفضل فريق خارجي مشترك على 
مستوى القائد العام فريق )الـجفير( سنة 2014، 
مشترك  خارجي  فريق  أفضل  جائزة  وضمن 
وتم   ،2015 سنة  الداخلية  وزارة  مستوى  على 
تكريمي في المرتين من قبل سيدي الفريق سمو 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وعن طبيعة عمله، أجاب: أعمل في مكتب مدير 
شرطة  في  الخارجية  المناطق  شرطة  مديرية 
أبوظبي، وأقوم بكل ما يتطلبه عملي من مهمات 
تطلب  قد  مهمات  وأية  مكتبية،  وأعمال  إدارية 

المثالي«، رأى  »الموظف  مني. وعن مواصفات 
مخافة  تتضمن  المثالي  الموظف  مواصفات  أن 
البالد  لقيادة  والوالء  وتعالى،  سبحانه  الله 
ولدولة  الرشيدة  االتحادية  والحكومة  الحكيمة 
وشعبها  الكريمة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
واألوامر  والقوانين  باألنظمة  وااللتزام  الكريم، 
الشرطية، وحسن التعامل مع الزمالء في العمل 
ومع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وحب 
العمل الشرطي واألمني خدمة للوطن والمجتمع، 
التعليمية  المجاالت  في  التطور  على  والحرص 

والعملية. 
وتوجه المساعد أول خالد القايدي إلى زمالئه 
شرطة  ومديرية  عموماً  أبوظبي  شرطة  في 
»أتمنى  بالقول:  خصوصاً  الخارجية،  المناطق 
هذه  في  المشاركة  فرصة  لكم جميعاً  تتاح  أن 
الجائزة خالل دوراتها المقبلة، والحصول مثلي 

على الفوز والتكريم«.
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زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  من  �متابعة  بتوجيهات 

الوزراء �زير الداخلية، يحر�س  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 

مكتب ثقافة احرتام القانون يف االأمانة العامة ملكتب �صموه على 

ن�صر الثقافة القانونية بني خمتلف فئات املجتمع من مواطنني 

�مقيمني. �اإ�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف حتقيق هذا الهدف 

الثقافة  لن�صر  املكتب  مع  بالتعا�ن  خا�صًا  بابًا  اأف��رد  ال�صامي، 

االجتماعية �االأمنية، �تعزيز عالقة ال�صرطة باملجتمع.

إعداد: ميالن شريف
باحثة قانونية في مكتب ثقافة احترام القانون
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 2016 لسنة   3 رقم  االتحادي  القانون  قرر 
بشأن حقوق الطفل »وديمة« حقوقاً عامة للطفل، 
وحدد آليات تنفيذها على أرض الواقع من خالل 
إنشاء وحدات لحماية الطفل، وتأهيل مجموعات 

من اختصاصيي حماية الطفل.

تدابير حماية 
 وانتقل هذا القانون في الفصل العاشر منه 
إلى تحديد تدابير حماية األطفال، والتي تهدف 
محددة  بإجراءات  متكامل  نظام  وضع  إلى 
والفعلية  الشاملة  الحماية  لتحقيق  وواضحة 

لألطفال. 
ومنح القانون اختصاصي حماية الطفل، في 
البدنية  الطفل  لصحة  تهديد  وجود  ثبوت  حال 
لحماية  تدبيرين  اتخاذ  اقتراح  النفسية،  أو 
الطفل لدى عائلته  إبقاء  الطفل يتمثل األول في 
شريطة التزام والدي الطفل كتابة برفع الخطر 
المحدق به، وتنظيم طرق التدخل االجتماعي من 
الجهات المعنية بتقديم المساعدة للطفل واتخاذ 
االحتياطات الالزمة لمنع أي اتصال بين الطفل 

وما يهدد سالمته.
أما التدبير الثاني، فيتخذ فيه المشرع موقفاً 
حازماً يوجب فيه إيداع الطفل موقتاً لدى أسرة 
بديلة أو هيئة اجتماعية تربوية عامة أو خاصة 
رفض  حق  الوالدين  منح  مع  القانون،  يحددها 

التدبير المقترح عليهم.

اإ�ضاءات على قانون حماية الطفل »ودمية« - 5

ميالن شريف

على  المشرع  أوجب  محددة،  حاالت  وفي 
يتبع  التي  الجهة  إلى  األمر  رفع  االختصاصي 
لها التخاذ الالزم، وهي حالة عدم التوصل إلى 
اتفاق بخصوص الطفل أو نقض االتفاق من قبل 
الوالدين أو من قبل الطفل الذي بلغ ثالثة عشر 
ما  اتخاذ  الجهة  هذه  القانون  ألزم  بحيث  عاماً، 
يلزم لرفع األمر إلى النيابة العامة إلجراء الالزم. 

ضرر وخطر
اعتبر المشرع الضرر البليغ أو الخطر المحدق 
كل فعل أو امتناع عن فعل، يهدد حياة الطفل أو 
سالمته أو صحته البدنية والنفسية أو األخالقية 
والعقلية بشكل ال يمكن تالفيه مع مرور الوقت، 
صفة  الحماية  اختصاصي  القانون  منح  وقد 
إخراج  حق  وأعطاه  القضائي،  الضبط  مأمور 
في  ووضعه  فيه،  الموجود  المكان  من  الطفل 
مكان آمن تحت مسؤوليته الشخصية في حال 
وجود خطر فعلي، وذلك قبل الحصول على إذن 

قضائي بشرط مراعاة حرمة السكن. 
وإمعاناً في حماية الطفل حظر القانون كل من 
جرائم  من  أو جريمة  في جريمة جنسية  أدين 
اإلباحية بحق األطفال أن يعمل في وظيفة يتصل 
يخالطهم.  أو  باألطفال  مباشراً  اتصاالً  فيها 
كما يمنع القاضي على كل من أدين بمثل هذه 
الجرائم من اإلقامة في المنطقة التي يقيم فيها 
القانون  يوجب  وكذلك  عليه.  المعتدى  الطفل 
نفسية  الختبارات  األشخاص  هؤالء  إخضاع 

قبل اإلفراج عنهم للتأكد من عدم تشكيلهم أي 
خطورة اجتماعية، مع إنشاء سجل خاص تقيد 

فيه حاالت سوء معاملة األطفال بمجملها.
وفي حاالت الطالق بين األبوين، على المحكمة 
المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة، طلب تقديم 
والنفسية  االجتماعية  الحالة  عن  مفصل  تقرير 
والصحية لطالب الحضانة، مع تقديم إقرار يفيد 

عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.
التي  المرورية  األخطار  المشرع  ينس  ولم 
الالزم  اتخاذ  فأوجب  األطفال،  لها  يتعرض 
عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  جلوس  لحظر 
عشر سنوات في المقاعد األمامية للمركبات. كما 
أوجب وضع ضوابط محددة الستخدام األطفال 

للدراجات الترفيهية.  
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مبدعون يف ملفات الأر�ضيف

لم  ولكننا  المجهول،  الموظف  اسم  عليه  أطلقنا 
نطلق على من تسبب في جعله موظًفا مجهواًل أي 
النور  ليبعث من خالله ذلك  مسمى، فتحنا له باباً 

الخفي والجهد المجهول، واإلبداع المتميز.
 واعترافاً صريحاً منا بأنه موظفٌ مجهول، قلدناه 
وإنجازاته  إبداعاته  على  يستحقها  التي  جائزته 
وتميزه في مجال عمله، فماذا بعد ذلك؟ هل نتركه 
من  مسيرته  ليواصل  المجهول  عالمه  إلى  يرجع 
أحد؟  عنه  يعلم  أن  دون  من  وتميز  وابتكار  إبداع 
البشري  الكادر  »هدر  بداء  المؤسسة  فتصاب 
المبدع«، أم أننا رسمنا له قناة اتصال يشق طريقه 
وبالتالي  المبدعين،  مراتب  إلى  ليصل  خاللها  من 
ُتحقق المؤسسة التي ينتمي إليها استثماره بالشكل 
الكادر  الصحيح فترتوي من دواء »االستثمار في 
المكان  في  المناسب  الرجل  وُنردد:  البشري«. 
المناسب، لذا يجب علينا أال تنتهي وقفتنا مع هذا 
الموظف بمنحه جائزة الموظف المجهول فحسب، 
بل ال بد أن يتبع ذلك إمكانية استثماره وفق منهجية 

أداء واضحة وجلية.
في  واضحة  تبدو  قد  وممكناته  التميز  ركائز 
الكثير من المؤسسات، وتسمو بتميزها على غيرها 
قيادًة واستشراًفا وخدمًة للمتعاملين، فإن أردنا أن 
نبحث خلف هذه اإلنجازات وأسبابها، فيجب علينا 
أن نبحث بعمق للوصول إلى سواعد خفية ال يراها 
الهرم  رأس  عنها  يعلم  ال  وقد  اإلعالمي،  الوجه 
وأناروا  مع ضمائرهم،  عاشوا  موظفون  الوظيفي، 
مكاتبهم، وبادروا من ذواتهم من دون انتظار لمن 
يوجههم، فقدموا نتائجهم على طبق من ذهب إلى 
يحمل  أن  دون  الطبق من  ذلك  فحلق  يعلوهم،  من 
فنسموا  المؤسسة  تسُمو  فقالوا:  صائغه،  اسم 
مؤسساتهم،  بسمو  افتخروا  أنهم  وكما  بسموها. 
يجب على هذه المؤسسات أن تفخر بإنجازاتهم، وال 
بد أن يتناسب هذا الفخر مع حجم العمل المعطى 

والمنجز.

قد يكون سهالً الصعود بالسلم من مستوى إلى 
مستوى أعلى، ولكن يكون قاسياً ذلك الصعود إن 
اتخاذ  مقاعد  إلى  لنصعد  البشر  أكتاف  استخدمنا 
القرار من دون حملهم معنا. وال بد أن نأخذ القاعدة 
فمن  عقب،  على  رأساً  نطبقها  أن  ال  أصولها  على 
مبادئ السعادة تحقيق الذات وكثرة العطاء وكثرة 
إسعاد اآلخرين، وقيل: »األقربون أولى بالمعروف«، 
ترقى  نبيلة  غاية  الموظفين  إسعاد  نحو  فالسعي 
وتعالى  سبحانه  ربه  عند  شأنه  فيعلوا  بصاحبها، 
المسؤول  الشخص  أيها  فأعلم  حوله.  من  وعند 
الخفي،  الموظف  ذلك  تكتشف  أن  واجباتك  أن من 
وتضع يدك بيده، وتحمال معاً طبق الذهب، فصائغه 

ذو دراية تامة بجودة صنعته.
يتطلب  ال  المبدعين  عن  المسؤول  يبحث  وحينما 
اللؤلؤ،  عن  ليبحث  البحر  قاع  في  يغوص  أن  منه 
فالمسافة الفاصلة بينه وبينهم هي كما بين القطمير 
امتالك  إلى  إليهم  الوصول  يحتاج  وال  والفتيل، 
يحتاج  وإنما  نوعها،  من  فريدة  وقدرات  مهارات 
هؤالء  مخالطة  منه  ينبعث  اإلدارة  في  فنٌ  إلى 
الثقة  معهم وزرع  والتشاور  وإشراكهم  الموظفين 
في نفوسهم والنظر إلى احتياجاتهم.  وبهذا تكون 
أيها المسؤول قد صنعت رواداً من الموظفين انتقلوا 
بنغمات  نفوسهم  ُتغرد  المعلوم،  إلى  المجهول  من 
اإلبداع واالبتكار، وبالحرص الذي ال يعرف سوى 

الديمومة في عالم اإلدارة.
ذلك  بأن  المسؤول  أيها  نفسك  في  تغرس  ال 
في  مًعا  تعمالن  أنتما  وإنما  معك،  يعمل  الموظف 
ُيغرد  واآلخر  يعزف،  أحدكما  طويلة،  عمليٍة  رحلٍة 
بترانيم اإلنجاز والتميز، ال تحرق سواعد متينة وال 
ُتطفئ بريق لمعانها، بل امتلك مهارات كيفية توظيف 
موظفين  جعلهم  في  التفنن  من  بدالً  الموظفين 
يقتصر عملهم على تنفيذ األوامر والتعليمات، فهناك 
فن إداري وعقل واع في الذين نزدريهم من زمالء 
لديهم  وتكونت  العقل،  ذلك  كونوا  ألنهم  العمل، 
الحكمة تبًعا لذلك الفن اإلداري الذي امتلكوه وتألقوا 

الرائد حممد �صامل �صويد
 إدارة  »مدارس الشرطة« في شرطة أبوظبي          
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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 اليوم الوطني  الـ46

العوضي لألزياء
Al AWADHI FASHIONS

Mob: 050 - 5404997
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خربة يف مهب الريح

السنوات  عليهم  تتعاقب  الموظفين  من  فئةٌ   
كتعاقب الليل النهار، ويعيشون يومهم كما عاشوه 
باألمس، ومنهم من يعيش مستقبله القريب.  وفئةٌ 
أخرى ترسم وتخطط بنظرة مستقبلية طويلة األمد، 
وهنا تتجلى الفروقات بين فئات الموظفين بمختلف 

وظائفهم.
في  موظفاً  األيام  أحد  في  رأينا  أننا  بد  وال 
الدرجات األولى من السلم الوظيفي، واليوم ُيشار 

إليه بالبنان. 
عن  لنتحدث  عدة  صفحات  إلى  نحتاج  وقد   
المقال  هذا  في  أنني  إال  أعمالهم،  في  الناجحين 
أمضى  الذي  اآلخر  الجانب  على  الضوء  سأسلط 
في ميادين العمل من عمره عتياً، وخبرته ال تروي 

من كان في المهد صبياً.
قد يصيب العقُل حيرة ممن أمضى في وظيفته 
التزامه  خبرته  رصيد  يتعدى  وال  القرن،  ربع 
بمواعيد العمل الرسمي، فهناك  عدد من الموظفين 
ويتعايش  اإلنجازات،  من  فقيًرا  واقًعا  يعيش  من 
معه، ويرضى بأن يكون موظًفا بال فاعلية، فأصبح 
لعدم  ليس  مؤسسته   على  المحمل  ثقيل  عبئًا 
انضباطيته، ولكن لعدم مواكبته للتغيير المستمر، 
فأصبحت الرجعية عنواًنا خطه بيده من دون أن 
يشعر، وبالتالي وجد نفسه خارج معادلة التحسين 
والتطوير، وهذا قد يفسره بعضهم بأنه غفلة، وقد 
يفسره بعضهم اآلخر بانعدام الهمة والطموح، وكال 

التفسيران قاتلٌ للعقل و الجسد.
وبال  همة  بال  الموظفة:  أختي  الموظف،  أخي 
طموح يعني ضياع االستراتيجية الواضحة النقية 
التي يجب على كل واحد منا أن يتحلى بها، فهي 
إطارها  في  والعيش  اإلنسان،  احتياجات  أسمى 
يعني أنني أعيش مع ذاتي وثقتي بنفسي، وامتالك 
الثقة بالنفس يضيف طعماً خاصاً للحياة، ويرفعنا 
عن العيش وسط حياة زائفة وابتسامة مصطنعة 

تخفي خلفها عالماً مجهوالً من األهداف واآلمال.
نعيشها  التي  الدقيقة  نمتلك  أن  علينا  يجب  لذا 
في عالمنا العملي، ونرتقي بأنفسنا وبمؤسساتنا، 

وال  الطموحة،  دولتنا  بمستوى  الرقي  هذا  ليصعد 
نكتفي بأن نكون موظفين بإمكانيات محدودة، ثم 
نردد أننا لسنا محظوظين، ونوجه سهام اللوم إلى 
إداراتنا، فليس هناك ما يسمى بالحظ، بل هناك عزم 
وإصرار وطموح، وبين الحين واآلخر ال بد أن نقف 
مع أنفسنا لنسأل ما هو اإلنجاز الذي قمنا بتحقيقه؟ 

وما هو التغيير الذي أضفناه؟
فليس  والطموح،  اإلصرار  ذاتك  من  تنصل  إن 
في  لتكون  األفق  في  صوتك  يعلو  ألن  داع  هناك 
فإن  وبالتالي  المثاليين،  مقاعد  أو  المبدعين  زمرة 
في  الملقاة  بالورقة  أشبه  ستكون  العملية  خبرتك 

أرٍض فالة، تطيُر مع نسمات الهواء لخفة وزنها.
لذا يجب علينا أن ندرك قيمة أيامنا، وكيف نصنع 
فيها مولوًداً جديداً اسمه »الخبرة«، يعيش ويترعرع 
على حزمة من المواقف اليومية الصعبة واإلجراءات 
أمام  فنكون  التعقيد،  شديدة  والمواقف  الخاطئة 
بوابتين مفتوحتين على مصراعيهما: اكتساب خبرة 
على  والمثابرة  المواقف  هذه  مختلف  مواجهة  من 
حلها، وإما إحالتها إلى الغير والهروب من المواجهة 
جهالً بأن هذه المواقف بوابة ِعلم واعتبارها تحمل 
المسؤول  من  توبيخ  عنها  ينتج  قد  مسؤولية 
أن  إلى  النهج  الموظف على هذا  المباشر، فيستمر 
التي  والحصيلة  عدة،  سنوات  وظيفته  في  يمضي 

حاز عليها خبرةٌ في مهب الريح.
نصيحتي أن تتبنى الجرأة في حياتك العملية، وإن 
كان الخطأ حليًفا لك فغداً يكون الصواب بدياًل عنه، 
من  قاسياً  طعمها  كان  وإن  المواجهة  قوة  وامتلك 
شدة مرارتها، فغداً يكون ذاك الطعم طيب المذاق، 
واغتنم الفرصة مهما صُغر حجمها وفي أي وقت، 
بعد  إال  المقبلة  المرات  ترى فرصتك في  فربما ال 
بضع سنين، وارتٍق في أسلوبك، فاليوم قد تكون 
مضيئة  سهامٌ  تخرج  وغداً  مؤلمة،  االنتقاد  سهام 
يستفيد منها الغير، وتأكد بأن الثقة بالنفس عنوان 

الحياة بأكملها.
عملية  حياة  في  التوفيق  للجميع  أتمنى  وختاماً 

زاهية باإلنجازات.

 هداية حممد الكعبي 

إداري في مديرية شرطة العين 
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ا�ضتقبال �ضرطي ملنتخب الإمارات من »اأ�ضحاب الهمم«

 وفد �ضرطي يزور »ا�ضتادي حممد وهزاع بن زايد«

اطلع الطالب المشاركون في برنامج »أبطال 
أبوظبي،  شرطة  نظمته  الذي  الغد«  شرطة 
الرياضية  والمرافق  والصاالت  المالعب  على 
الجزيرة  بنادي  زايد«  بن  محمد  »استاد  في 
الرياضي في مدينة أبوظبي، و»استاد هزاع بن 
زايد« في نادي العين الرياضي الثقافي بمدينة 

العين.
التميمي  سالم  الله  عبد  العقيد  وأوضح 
أن  أبوظبي،  في  البرنامج  على  المشرف 
الزيارة تهدف إلى تعريف الطالب على األندية 
الوالء  حب  وترسيخ  أبوظبي،  في  الرياضية 
واالنتماء للوطن لديهم، مشيداً باإلنجازات التي 
اإلمارات  راية  الذين رفعوا  الرياضيون  حققها 

عالياً في البطوالت العالمية.
مدير  التمراني  حسن  محمد  واستقبل 
النشاط الرياضي في نادي الجزيرة الرياضي 
وفداً من ضباط الشرطة مع 44 طالباً مشاركاً 
وشرح  جولة،  في  واصطحبهم  البرنامج،  في 
ُيعتبر  الذي  زايد«  بن  محمد  »استاد  عن  لهم 
معلماً معمارياً يتميز بتصميمه الفريد، وتوجد 
»كابينات« لكبار الشخصيات، واستضاف  فيه 

العديد من المباريات والبطوالت الرياضية.
الرياضي  الجزيرة  نادي  الطالب في  وجال 
عليه  تقام  أولمبي  مسبح  على  يحتوي  الذي 

استقبلت شرطة دبي ممثلة بمجلسي »أصحاب 
العقيد  وبحضور  واإليجابية«،  و»السعادة  الهمم« 
محمد إبراهيم عبد الله كلنتر من اإلدارة العامة ألمن 
المطارات، وعدد من الضباط وصف الضباط األفراد 
منتخب اإلمارات من »أصحاب الهمم« الفائزين في 
بطولة العالم للشباب لدى وصولهم سالمين أرض 
عالياً،  اإلمارات  اسم  رفعوا  بعدما  وذلك  الوطن، 
متقلدين 3 ميداليات فضية وأخرى برونزية، خالل 
منافستهم 300 العب والعبة من 50 دولة في البطولة 

بنسختها األولى، والتي أقيمت في سويسرا.
رئيس  الرميثي  سعود  الدكتور  الرائد  وأوضح 
هذه  أن  دبي  شرطة  في  الهمم  أصحاب  مجلس 
المبادرة جاءت بتوجيهات من سعادة اللواء عبدالله 
مؤكداً  دبي،  لشرطة  العام  القائد  المري  خليفة 
الحرص على تمكين أصحاب الهمم، وتقديم الدعم 
على  والعمل  المجاالت،  شتى  في  لهم  الالمحدود 
تحقيق رؤية حكومة دبي لتحويل اإلمارة إلى مدينة 
صديقة لألشخاص أصحاب الهمم بحلول عام 2020 
والتي  للجميع«،  مكان  »مجتمعي..  لمبادرة  وفقاً 
أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
التنفيذي  آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس 

متعددة  وصاالت  وأولمبية،  محلية  بطوالت 
)الجيوجيستو، تنس الطاولة، البولينج، كرة السلة، 
وصالة  صحي،  وناد  الطائرة(،  وكرة  القدم،  كرة 
أللعاب القوى.والتقى الطالب فريق منتخب اإلمارات 
والتقطوا  عشرة،  السابعة  سن  تحت  السلة  لكرة 
القدم  التذكارية، ومارسوا لعبة كرة  معهم الصور 

في الصالة الداخلية.
برنامج  في  المشاركين  من  طالباً   56 زار  كما 
العين،  مدينة  في  القاطنين  الغد«  شرطة  »أبطال 

فرع  مدير  الظاهري  علي محمد  المالزم  برفقة 
المشاة بإدارة مدارس الشرطة »استاد هزاع بن 
زايد« في نادي العين الرياضي الثقافي، واطلعوا 

على الملعب والصاالت الرياضية.
»االستاد«  بناء  عن  شرح  إلى  واستمعوا 
كرمز  النخيل  أشجار  جذع  من  المستوحى 
بالتراث  واالعتزاز  بالمستقبل  الحاضر  لربط 
اإلماراتي، وهو من أكثر مالعب كرة القدم تطوراً 

في المنطقة.

لإلمارة. وأعرب الرائد الرميثي عن بالفخر العميق 
ذكرى  األبطال  السيما  المنتخب  أعضاء  بإنجازات 
الكعبي وشمة سلطان وشيخة سلطان وأحمد نواد 
منصات  على  تربعوا  والذين  الغافري،  الله  وعبد 
التتويج في المحافل الدولية ورفعوا اسم اإلمارات 
البطولة  في  أولى  مراكز  على  بحصولهم  عالياً 

العالمية للشباب.
التنفيذية  المديرة  السويدي  عواطف  وأوضحت 
لمجلس السعادة واإليجابية في شرطة دبي أن هذه 

المبادرة تأتي تنفيذاً لألهداف التي أنشئ المجلس 
ألجلها، ومنها تحقيق السعادة للموظفين والمتعاملين 
على حد سواء، وهو ما يحقق استراتيجية شرطة 
تفوق  عالمية  جودة  ذات  خدمات  تقديم  في  دبي 
والخارجي  الداخلي  المجتمع  توقعات  مستوى 
وتسهم في رفع مستوى الرضا. وذكرت السويدي 
أن شرطة دبي تواصلت مع أعضاء المنتخب إلدخال 
الفرحة إلى قلوبهم، كما قدمت لهم هدايا قيمة شكراً 

وعرفاناً لما يقدمونه للوطن والمجتمع.

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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كّرم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد 
نور  محمد  أحمد  المبدع  دبي  لشرطة  العام 
فوزه  بمناسبة  الهمم  أصحاب  من  الهاشمي 

بجائزة العويس لإلبداع.

مديرية  مدير  الطنيجي  محمد  جاسم  العميد  كرَّم 
اإلعالمي  أبوظبي  شرطة  في  الطبية«  »الخدمات 
جاسم عبيد الزعابي من ادارة »الشرطة المجتمعية« 
تقديراً  أبوظبي،  إمارة  في  العامة  الصحة  سفير 

لجهوده في التوعية الصحية.

 يهنئ المساعد أول يوسف راشد الزعابي من 
الداخلية  وزارة  في  والمشاغل«  »النقل  إدارة 

ولديه محمد وشمه بتفوقهما الدراسي.

كّرم العقيد حسن الراوي نائب مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في الشارقة 
بحضور العقيد الدكتور خالد سيف الزعابي مدير إدارة »المكاتب الخارجية«، 
والعقيد هزيم فالح السويدي مدير إدارة »أذونات الدخول واإلقامة«، المساعد 

أول عبدالله سلطان العسم تقديراً لجهوده في خدمة المراجعين .

شهادة  على  الداخلية  وزارة  منتسبي  من  عبدالمولى  ياسر  الزميل  حصل 
في  اإلسالمية  درمان  أم  جامعة  من  امتياز  بتقدير  اإلعالم  في  »ماجستير« 
التنافسية  الميزة  في  اإلعالن  »دور  بعنوان:  دراسة  عن  وذلك  السودان، 

بمؤسسات القطاع الخاص بدولة اإلمارات«.

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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روح اتحاد ودولة أمجاد ووفا قايد
                         وإنسان يطمح للتميز والوطن بستان

)زايد( زرع فينا مكارم نبضها رايد
                           واحنا نبّث بهالوطن بذل وعطا وجدان

هاذي إمارات الحضارة خيرها غايد
                            متبّسمة تحضن شعوب ْوقلبها مزدان

»عيشي بالدي« والمحبة فوعها سايد
                              الله يديمك يا بالدي موطن اإلنسان

نعم، هذه هي اإلمارات دولة العز والمعرفة واإلنجاز، دولة أرادها األب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« أن تكون في مقدمة األمم والشعوب، وهكذا أضحت برؤيته العبقرية صانعة للحضارة 

اإلنسانية.
إن القرار الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله«، باعتماد عام 2018، والذي 
يصادف الذكرى المئوية لمولد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد، ليكون مناسبة وطنية تحت شعار: »عام زايد«، جاء 
ليجسد عبقرية الشيخ زايد في بناء اإلنسان، وليرسخ إرثه العظيم الذي خلده، رحمه الله، عبر المنجزات التنموية والحضارية 

واإلنسانية الكبيرة التي أبهرت العالم أجمع.
إن الشيخ زايد، »رحمه الله«، شخصية فريدة من نوعها ولن تتكرر في التاريخ، وله يعود الفضل في ما تتبوأه اإلمارات اليوم من 
مكانة وحظوة بين األمم والشعوب، والتي جاءت نتيجة العمل الدؤوب واالجتهاد المستمر من قبل هذا القائد المخلص لوطنه وأمته.

ذلك أن األعوام التي أقرتها القيادة الرشيدة منذ عام الهوية، مروراً بعام االبتكار ثم عام القراءة ثم عام الخير، كلها معان تتجسد في 
شخصية الشيخ زايد، ألن كل هذه القيم والمبادئ تعلمها اإلنسان اإلماراتي وتربى عليها على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الذي 

كان الداعم الرئيس لكل قنوات االبتكار واإلبداع، إنسانياً أو ثقافياً.
ملخص القول: إن »عام زايد« يحتم علينا التعمق في دراسة عبقرية زايد وفكره العظيم في بناء الدولة الحديثة ونهجه األبوي المتميز في 
القيادة، الذي ارتكز على إيمانه بأن جوهر العملية المستدامة هو اإلنسان. كما أنه يعد فرصة جيدة لتخليد شخصية زايد الفذة ومبادئه 

وقيمه بين أمم وشعوب العالم، وذلك عبر المشروعات والمبادرات المبتكرة والخالقة داخل الدولة وخارجها.

عام زايد

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

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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احتفالية اليوم الوطني السادس واألربعون
the 46th  National Day Celebration

+971 2 419 4670
Email:market999@adpolice.gov.ae
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