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ب�أن  املتحدة  العربية  الإم���رات  لدولة  الر�صيدة  واحلكومة  احلكيمة  القي�دة  توؤمن 

الإمك�ن�ت  كل  توفري  على  حتر�ص  لذلك  الوطن،  هذا  يف  الأغلى  ال��روة  هو  الإن�ص�ن 

للمح�فظة على راأ�ص امل�ل الب�صري وتطويره وال�صتف�دة منه.

وتنفيذًا لتوجيه�ت القي�دة احلكيمة واحلكومة الر�صيدة، وبتوجيه�ت ومت�بعة من 

الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، 

والقي�دة  عمومً�  الدولة  يف  لل�صرطة  الع�مة  القي�دات  وجميع  الداخلية  وزارة  تويل 

على  املرورية  ال�صالمة  لتحقيق  الكبرية  الأولوية  خ�صو�صً�  اأبوظبي  ل�صرطة  الع�مة 

�ص�ئقني ورك�ب وم�ص�ة،  الطرق من  الداخلية واخل�رجية جلميع م�صتخدمي  الطرق�ت 

وب�لت�يل التخفيف من عدد املخ�لف�ت واحلوادث املرورية التي تخلف كل ع�م وفي�ت 

واإ�ص�ب�ت واإع�ق�ت ت�صتنزف الروة الب�صرية الغ�لية، ب�لإ�ص�فة اإىل اخل�ص�ئر امل�دية 

املخ�لف�ت  املت�صررة من جراء هذه  الع�مة واخل��صة  املركب�ت واملمتلك�ت  اجل�صيمة يف 

واحلوادث املرورية.

مهمً�  دورًا  اأبوظبي  ل�صرطة  الع�مة  القي�دة  يف  وال��دوري���ت  امل��رور  مديرية  وتلعب 

للتطورات  وتطبيقه�  مواكبته�  عرب  ال�ص�مي  الوطني  الهدف  هذا  بتحقيق  امل�ص�ركة  يف 

التقنية الع�ملية يف جم�ل م� ميكن اأن ن�صميه »املرور الذكي«.  

فقد اأطلقت املديرية العديد من املب�درات وامل�ص�ريع لتفعيل ا�صتخدام اأنظمة املرور 

الذكية بهدف حت�صني موؤ�صرات ال�صالمة املرورية يف اإم�رة اأبوظبي، والتخفيف تدريجيً� 

من اخل�ص�ئر الب�صرية وامل�دية ب�صبب املخ�لف�ت واحلوادث املرورية.

وك�نت من بني هذه املب�درات وامل�ص�ريع املرورية الذكية: الدوري�ت الذكية، و�صرطي 

والتوعية  الذكية،  الأب��راج  ونظ�م  الذكية،  املرورية  الأنظمة  ومركز  الذكي،  املرور 

اإم�رة  جعل  مم�  الذكي(،  ال�صرطي  )نظ�م  الذكي  اله�تف  وتطبيق  الذكية،  املرورية 

اأبوظبي ت�صل اإىل مك�نة رائدة ع�مليً� يف تطبيق النظم الذكية، وجعل دولة الإم�رات 

العربية املتحدة ت�صنف كواحدة من اأف�صل دول الع�مل يف هذا املج�ل.

وب�لت�أكيد، ف�إن هذه املب�درات وامل�ص�ريع املرورية الذكية �صت�صهم بتحقيق الأهداف 

ال�صرتاتيجية للقي�دة الع�مة ل�صرطة اأبوظبي يف �صم�ن ا�صتمرار اإم�رة اأبوظبي كمجتمع 

ينعم ب�لأمن وال�صالمة، وحتقيق م�صتوي�ت ع�لية من ال�صالمة املرورية على طرق الإم�رة 

الداخلية واخل�رجية، والو�صول اإىل الروؤية ال�صفرية للوفي�ت من حوادث الطرق يف 

الإم�رة بحلول ع�م 2030.

مرور ذكي 
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يتناول »مجتمع الشرطة« في هذا العدد 
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فقد نال العقيد الدكتور عبد القادر محمد العامري 
اخلبير االستشاري رئيس قسم املختبر اجلنائي في 
الدولية  فوملر«  »أوجست  جائزة  الشارقة  شرطة 
للتميز في علوم األدلة اجلنائية. فيما حصل الرائد 
الدكتور سيف سالم خلريباني النعيمي مدير إدارة 
»السيناريوهات األمنية في اإلدارة العامة لإلسناد 
سن  حتت  املؤثر  »القائد  جائزة  على  األمــنــي« 
األربعني«. بينما حاز اخلبير الدكتور محمود محمد 
عبد القادر من مركز دعم اتخاذ القرار في األمانة 
العامة ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية على جائزة »أفضل بحث في مجال تأمني 

الطرق«.

اعتزاز 
ــواء الــدكــتــور  ــل ــادة ال ــفــال ســع حــضــر االحــت
عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام 
رئيس  دبي  شرطة  في  والتميز  اجلــودة  لشؤون 
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
اجلمعية الدولية لقادة الشرطة، وأعرب سعادته عن 
اعتزازه حلصول ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية 
هذا  أن  معتبراً  العريقة،  العاملية  اجلوائز  هذه  على 
الدولة  لقيادة  اجلميل  رد  من  جزء  هو  اإلجنــاز 
الرشيدة، واستجابًة لتوجيهاتها احلكيمة وتوفيرها 
التي  املتاحة  والوسائل  الالزمة  اإلمكانات  جميع 
متّكـن منتسبي وزارة الداخلية من التفوق والعمل 
والعطاء، مبا يعينهم على خدمة مجتمعهم ووطنهم، 

باعتبارهم فخر املستقبل وعماد الوطن.
وأضاف أن الفوز بهذه اجلوائز الدولية يأتي في 
إطار تأكيد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
اآلمنة  احلياة  لتأمني  املشترك  الدولي  العمل  أهمية 
اجلرمية  من  يخلو  مشرق  عالم  في  واملستقرة 
ودعمه  سموه  رؤيــة  مع  وانسجاماً  واألخــطــار، 
الداخلية  وزارة  في  املتفوقة  البشريــــة  للكوادر 
وحتقيقاً  واالبتكـــــار،  اإلبــداع  قاطرة  باعتبارها 
ملزيــد من اإلجنـــازات احلضارية وبلــوغ املراتب 
قيـــادة  ظل  في  الغـــالي  لوطننا  والعالية  املتقدمة 
حكيمة تؤمن بأهميـة مواردها البشرية في مسيرة 

التنمية الشاملة واملستدامة.
جائزة  على  حصوله  العامري  العقيد  واعتبر 
املعطاء،  الوطن  هذا  جلميل  رداً  فوملر«  »أوجست 
وثمرة لإلميان الذي رسخته قيادتنا العليا في نفوس 
أبنائها بضرورة حتقيق التميّز في جميع املجاالت، 
التنافسية  مؤشرات  في  األولى  باملراكز  والشغف 
العاملية، وذلك متاشياً مع الرؤية املستقبلية للحكومة 

وتطلعاتها في التنمية املستدامة واستقرار األمن.
وأضاف أن فوزه يعّد عرفاناً بالدور الكبير الذي 
أوجه  الداخلية في تقدمي جميع  به وزارة  تضطلع 
الدعم الالمحدود للمنتسبني في سبيل رفعة ونهضة 
الوطن والتطور احلضاري، والريادة على املستوى 

العاملي.
جائزة  على  حصوله  أن  النعيمي  الرائد  ورأى 
جتّسيداً  يعّد  األربعني«  سن  حتت  املؤثر  »القائد 
قادتها  وتطلّعات  الداخلية  وزارة  الستراتيجية 
واإلبداع  التميّز  على  املنتسبني  دعم  في  الشرطية 

�شيف بن زايد اأ�شاد بالإجناز اجلديد

»الداخلية« تفوز بثالث جوائز دولية

بالعمل  االرتقاء  في  ُيسهم  مبا  مبكرة،  أعمار  في 
الشرطي إلى أعلى املستويات العاملية، وذلك استناداً 
إلى مبادئ اجلودة والتميز واالتقان، وتعزيز روح 
ال  قيادية  أعمار  في  للمنتسبني  واالبتكار  اإلبــداع 
في  الداخلية  وزارة  لتبقى  األربعني،  سن  تتعدى 
طليعة الوزارات األكثر تطوراً وابتكاراً واستشرافاً 
للمستقبل ال على مستوى املنطقة، بل وعلى مستوى 

العالم أجمع.
يذكر أن الرائد النعيمي انضم كعضو في اجلمعية 
الدولية لقادة الشرطة في الواليات املتحدة األمريكية، 
وذلك ضمن 40 قائداً مؤثراً »حتت سن األربعني« 
يعملون في مؤسسات الشرطة على مستوى العالم.
جائزة  أن  إلى  فأشار  القادر،  عبد  اخلبير  أما 
نالها  التي  الطرق«  تأمني  مجال  في  بحث  »أفضل 
والتفاني،  اجلهود  ومضاعفة  لإلنتاج  دافعاً  تعتبر 
في  العاملية  املعايير  أفضل  حتقيق  على  واحلرص 

مجاالت العمل الشرطي.

ف�زت وزارة الداخلية بثالث جوائز ع�ملية مرموقة، منحته� له� اجلمعية الدولية لق�دة ال�صرطة )IACP( يف احتف�ل 

واملفو�صني  وال�صرتاتيجيني  الأمن  روؤ�ص�ء  من  ب�رزة  جمموعة  تكرمي  و�صمل  الأمريكية،  املتحدة  الولي�ت  يف  اأقيم 

واملديرين واملحققني واملهنيني الع�ملني يف جم�ل تطبيق الق�نون على م�صتوى الع�مل.

وقد اأ�ص�د الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية يف تغريدة له على 

موقع التوا�صل الجتم�عي »تويرت« بهذا الإجن�ز الإم�راتي اجلديد، مغردًا: »من مدر�صة الإم�رات تخرجوا، ويف حبه� 

يعملون«.
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ب�مللكية  امل��صة  اجلرائم  ملك�فحة  ال�ص�د�ص  الإقليمي  »املوؤمتر  عقد  عن  الفكرية«  للملكية  الإم���رات  »جمعية  اأعلنت 

واملوؤلف«، برع�ية  الت�أليف  معً� حم�ية  »لندعم  اأفريقي�« حتت عنوان:  و�صم�ل  الأو�صط  ال�صرق  الفكرية يف منطقة 

الإم�رات  »جلمعية  الفخري  الرئي�ص  دبي  يف  الع�م  والأمن  ال�صرطة  رئي�ص  ن�ئب  متيم  خلف�ن  �ص�حي  الفريق  مع�يل 

بتنظيم  دبي،  يف  �صيتي«  في�صتيف�ل  »اإنرتكونتننت�ل  بفندق   2016 نوفمرب  و16   15 بت�ريخ  وذلك  الفكرية«،  للملكية 

م�صرتك من اجلمعية، ومنظمة ال�صرطة اجلن�ئية الدولية »الإنرتبول«، والقي�دة الع�مة ل�صرطة دبي، وجملة »999« 

جملة الثق�فة الجتم�عية والأمنية التي ت�صدر عن وزارة الداخلية ال�صريك الإعالمي للجمعية، وبدعم كل من: 

�صرطة دبي، وج�معة الدول العربية، وجم�رك دبي، ومعهد التدريب والدرا�ص�ت الق�ص�ئية يف وزارة العدل، وجمل�ص 

اأ�صح�ب العالم�ت التج�رية، وموا�صالت الإم�رات، ب�لإ�ص�فة اإىل عدد من ال�صرك�ت الراعية.

متابعة: با�صل ثريا 
ت�صوير: حممد علي

بتنظيم من »امللكية الفكرية« و»الإنرتبول« و�شرطة دبي و»999«

موؤمتر عن »مكافحة اجلرائم املا�شة بامللكية الفكرية«

معالي  رعــاه  صحفي،  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
الشرطة  رئيس  نائب  متيم  خلفان  ضاحي  الفريق 
جلمعية  الفخري  الرئيس  دبي  في  العام  واألمــن 
ضباط  نادي  في  وعقد  الفكرية،  للملكية  اإلمارات 
الدكتور  الــلــواء  سعادة  وحضره  ــي،  دب شرطة 
مجلس  رئيس  العبيدلي  الــرزاق  عبد  عبدالقدوس 
إدارة جمعية اإلمارات للملكية الفكرية، وممثلون عن 

اجلهات املنظمة والداعمة والراعية، وعدد من ممثلي 
وسائل اإلعالم.

املؤمتر  أن عقد  العبيدلي  اللواء  وأوضح سعادة 
حتت عنوان: »لندعم معاً حماية التأليف واملؤلف« 
التي  القراءة«  »عام  مبادرة:  ألهداف  دعماً  يشكل 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أطلقها 
بغية  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 

تأسيس جيل جديد من العلماء واملفكرين والباحثني 
صاحب  سيدي  بتوجيهات  والتزاماً  واملبتكرين، 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
بإطالق مبادرات وطنية تعمل على ترسيخ القراءة 
عادة مجتمعية دائمة في دولة اإلمارات وبني أجيالها 
الوطنية  االستراتيجية  لرؤية  القادمة، وكذلك دعماً 

ت
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دولة  تكون  بأن   2015 عام  أطلقت  التي  لالبتكار 
على مستوى  ابتكاراً  األكثر  الدول  اإلمارات ضمن 
العالم، ودعماً لتحقيق أهداف السياسة العليا للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار في مجال األمن اإللكتروني 

والتكنولوجيا الرقمية العربية.

أهمية 
التنظيم  أن  إلى  العبيدلي  اللواء  سعادة  وأشار 
عملياً  املشترك لهذا املؤمتر اإلقليمي ميثل منوذجاً 
التي  االستراتيجية  الشراكات  أهمية  عن  وناجحاً 
املاسة  اجلرائم  مبكافحة  املعنية  اجلهات  بني  تعقد 
اإلمارات  دولة  داخل  واملجرمني  الفكرية  بامللكية 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أنه من اجلدير بالذكر األهمية القصوى 
وكذلك  املؤلف،  بحقوق  املاسة  اجلرائم  ملكافحة 
والتي  اإللكترونية،  بالقرصنة  يتعلق  الناشرين مبا 
فهذا  السادس،  اإلقليمي  ملؤمترنا  عنواناً  اخترناها 
أساليبه،  وتتنوع  عدده،  يزداد  اجلرائم  من  النوع 
النشر  صناعة  على  وأضراره  أخطاره  وتتضاعف 
في دولنا واملنطقة، وذلك في ظل التطورات التقنية 
والتكنولوجيا واألجهزة الذكية التي جعلت من نشر 
وكذلك  السهولة،  غاية  في  اإللكتروني  احملتوى 
التعدي على حقوق املؤلفني والناشرين، لذا كان ال 
بد من عقد هذا املؤمتر ملناقشة التحديات لهذا النوع 
من حقوق امللكية الفكرية، وعرض أفضل التجارب 

العاملية واإلقليمية.
جلسات  تنجح  بأن  ثقة  كلنا  أننا  سعادته  وأكد 
النقاش في املؤمتر باخلروج بتوصيات تسهم في 
التوعية من اجلرائم املاسة بامللكية الفكرية وحماية 
اجلديدة،  وأساليبها  واملؤلفني،  الناشرين  حقوق 
وأخطارها وأضرارها على صناعة النشر، واحلقوق 

املعنوية واملادية ألصحاب امللكيات الفكرية.
والعاملية  اإلقليمية  باملشاركات  سعادته  وذكر 
املجال،  هذا  في  الفكرية  للملكية  اإلمارات  جلمعية 

فأوضح شاركنا في أكثر من 10 مؤمترات عاملية، 
اخلبرات  لتطوير  رسمية  ــارات  زيـ  3 بـ  وقمنا 
مؤمتراً   11 في  شاركنا  و  الثقافات،  واستطالع 
عمل  ورشة   49 من  أكثر  ونظمنا  وعربياً،  محلياً 
من  أكثر  املستفيدين  عدد  وبلغ  تدريبياً،  وبرنامجاً 
3000 شخص، كما وقعت اجلمعية منذ تأسيسها 20 
مذكرة تفاهم مع مختلف اجلهات الدولية واحمللية 
الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة  اإلنتربول،  مثل: 
دبي،  وجمارك  االتصاالت،  تنظيم  )الويبو(، وهيئة 
وجمعية الناشرين اإلماراتيني، وبلدية دبي، ومحاكم 
أصحاب  ومجلس  ــارات،  اإلمـ ومــواصــالت  دبــي، 
العربي  االحتاد  ومركز حتكيم  التجارية،  العالمات 

حلماية حقوق امللكية الفكرية )األردن(.

رعاية 
بنك  في  التسويق  مديرة  أرملي  عايدة  وألقت 
الشارقة كلمة باسم الرعاة االستراتيجيني للمؤمتر، 
شكرت فيها قيادة البالد احلكيمة واحلكومة الرشيدة 
اجلهود  على  للمؤمتر  والداعمة  املنظمة  واجلهات 
رفعة  فيه  مبا  قدماً  للسير  بها  تقوم  التي  النوعية 
وتقدم وتطوير دولة اإلمارات على املستوى األمني 
والتوعوي مبا يخص تقليل ومكافحة اجلرائم املاسة 

بامللكية الفكرية، وملا لها من أثر إيجابي وجوهري 
في حفظ األمن والتوعية الفكرية في الدولة.

جدول �أعمال

 يذكر أن جدول أعمال »املؤمتر اإلقليمي السادس 
الفكرية في منطقة  بامللكية  املاسة  ملكافحة اجلرائم 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا« يتضمن باإلضافة 
إلى مراسم االفتتاح الرسمية وتقدمي أجندة املؤمتر، 
8 حلقات نقاش، ستتناول 4 حلقات نقاش في اليوم 
األول من املؤمتر: »دور املنظمات الدولية في تعزيز 
مكتب  ودور  والناشرين،  املؤلفني  حقوق  حماية 
والتعاون  اجلنوبية  كوريا  الكوري  الفكرية  امللكية 
الفكرية،  امللكية  حقوق  حماية  مجال  في  الدولي 
واستراتيجيات وطنية ملكافحة جرائم حقوق املؤلفني 
والناشرين، ومبادرات تعزز حماية حقوق املؤلفني 
اإلنترنت،  عبر  القرصنة  جرائم  من  والناشرين 
ومعاهدة مراكش لذوي اإلعاقة البصرية وأبعادها 
اليوم  أعمال  عن  موجز  إلى  باإلضافة  اإلنسانية، 

األول.
الكلمات  وبعد  للمؤمتر،  الثاني  اليوم  وفــي 
االفتتاحية، ستتناول 4 حلقات نقاش: دور القضاء 
الفكرية، ودور منظمات  امللكية  والنيابة في قضايا 
غير  بالسلع  االجتار  مكافحة  في  اخلاص  القطاع 
للملكية  الفعال  التدريب  واستراتيجيات  املشروعة، 
غير  بالسلع  االجتــار  جرائم  وحتقيقات  الفكرية، 
اليوم  أعمال  عن  موجز  إلى  باإلضافة  املشروعة، 

الثاني، واإلعالن عن اخلتام والتوصيات.
وستشارك في املؤمتر نخبة من املنظمات املعنية 
واخلبراء من دولة اإلمارات والدول العربية الشقيقة 
العربية  املعنية  واملنظمات  الصديقة  واألجنبية 
من  خبيراً   45 من  أكثر  سيشارك  حيث  والدولية، 
الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة  وأوروبــا  أمريكا 
التجارب  أفضل  لعرض  اجلنوبية  واليابان وكوريا 

واملمارسات في حماية حقوق امللكية الفكرية.

العبيديل:

املوؤمتر يعرب عن ال�صراك�ت 

ال�صرتاتيجية ملك�فحة 

اجلرائم واملجرمني

يف الإم�رات واملنطقة
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وزارة  يف  الع�م  املفت�ص  ملكتب  الت�بعة  واملك�تب  والفروع  والأق�ص�م  الإدارات  على  اإ�ص�ءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يت�بع 

الداخلية. ويلقي ال�صوء يف هذا العدد على مكتب »التدقيق الداخلي« الت�بع ملكتب املفت�ص الع�م يف الوزارة، والذي 

يقوم بن�ص�ط م�صتقل ومو�صوعي وا�صت�ص�ري، يهدف اإىل الإ�صه�م يف اإيج�د بيئة عمل مبنية على النزاهة والأخالقي�ت، 

وحم�ية خدم�ت و�صمعة وزارة الداخلية.

حتقيق: خالد الظنحاين 
ت�صوير: حممد علي

مكتب »التدقيق الداخلي« يف »الداخلية«

الري�شي: ي�شهم يف اإيجاد بيئة عمل مبنية على النزاهة والأخالقيات

أوضح سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
املفتش  مكتب  أن  الداخلية  وزارة  في  العام  املفتش 
العام يعد مبثابة اجلهاز الرقابي على جميع األجهزة 
ووسيلة  الداخلية،  وزارة  في  واإلقليمية  املركزية 
لتقييم األداء وتطويره مبوجب قرار مجلس الوزراء 
الداخلية،  وزارة  تنظيم  ضمن   1995 لعام   )3( رقم 
وحدات  جميع  على  بالتفتيش  املكتب  يقوم  حيث 
للقوانني  أنشطتها  للتحقق من مدى مطابقة  الوزارة 
الوزراء  مجلس  قرار  ومبوجب  واللوائح،  واألنظمة 
التنظيمي  الهيكل  تعديل  مت   2008 لسنة   )37( رقم 

الختصاصات املكتب.
وأشار سعادته إلى أنه مت تشكيل مكتب التدقيق 
لقرار  وفقاً   2013 عام  الداخلية  وزارة  في  الداخلي 
اعتماد  بشأن   2013 لسنة   )1( رقم  الوزراء  مجلس 
ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة االحتادية، 

وهو مرتبط مبكتب املفتش العام مبستوى إدارة.

أهداف 
وعن أهداف مكتب التدقيق الداخلي، أجاب سعادة 
تقييم  في  تكمن  املكتب  أهــداف  أن  الريسي  اللواء 

فعالية وكفاية اإلجراءات املطبقة واالستخدام األمثل 
والقوانني  للسياسات  االمتثال  من  والتأكد  للموارد، 
الواجب اتباعها، وتقييم مدى دقة وسالمة املعلومات 
والبيانات، والتأكد من دقة وسالمة املعلومات املالية 
وفاعلية  كفاءة  رفــع  في  واإلســهــام  والتشغيلية، 
فعالية  من  والتأكد  الوزارة،  في  الداخلية  اإلجراءات 
نظم احلوكمة وإدارة املخاطر في الوزارة، ومن حماية 
بالقوانني  االلتزام  ومن  الــوزارة،  ومــوارد  أصــول 
العالقة،  ذات  والسياسات  الــوزاريــة  ــقــرارات  وال
واالسهام في إيجاد بيئة عمل في الوزارة مبنية على 

النزاهة واألخالقيات. 

منهجية 
أوضح الرائد محمد عبدالله العرياني مدير مكتب 
وزارة  في  العام  املفتش  مبكتب  الداخلي  التدقيق 
إلى  تهدف  الداخلي  التدقيق  منهجية  أن  الداخلية 
توفير إطار تشغيلي موحد ألنشطة وعمليات التدقيق 
حتديد  بغرض  االحتــاديــة  احلكومة  في  الداخلي 
املدققني  على  يتوجب  التي  واإلجـــراءات  العمليات 
وذلك  وظائفهم،  تأدية  أثناء  بها  االلتزام  الداخليني 

مبا يتفق مع التوجيهات واملعايير الصادرة عن معهد 
املدققني الداخليني.

أوالً  تأتي  الداخلي  التدقيق  فوائد  أن  وأضــاف 
بكونها مفتاحاً أساسياً في عملية احلوكمة في وزارة 
الداخلية، ذلك أن أركان احلوكمة الفعالة تعتمد على 
الداخلي والتدقيق  العليا واإلدارات والتدقيق  القيادة 
اخلارجي )ديوان احملاسبة(، وبالتالي على املديرين 
غير التنفيذيني التطلع إلى التدقيق الداخلي كوسيلة 
دقة  من  التحقق  إلى  باإلضافة  االستباقي،  للدعم 
البيانات االستراتيجية والتشغيلية واملخاطر  وكفاية 

املتأصلة التي قد تواجه الوزارة. 
التدقيق على  الفوائد فهي  ثانية  أما  قائالً:  وتابع 
يقوم  إذ  الــوزارة،  في  والعمليات  األنشطة  جميع 
الرقابية  اإلجراءات  على  بالتدقيق  الداخلي  التدقيق 
واألنشطة  واألقسام  اإلدارات  جميع  في  املطبقة 
والعمليات واملشاريع في الوزارة بعد حتديد وتقييم 
أهدافها  حتقيق  من  الـــوزارة  تعيق  التي  املخاطر 
االستراتيجية والتشغيلية بحيث تختلف عن منهجية 
التدقيق اخلارجي )ديوان احملاسبة( الذي يركز على 

البيانات املالية فقط.
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وذكر أن ثالثة الفوائد هي املالحظات والتوصيات، 
بشكل  تقارير  برفع  الداخلي  التدقيق  يقوم  بحيث 
مباشر إلى القيادة واإلدارة العليا عن املالحظات التي 
قد تؤثر سلباً على إجراءات وعمليات الوزارة، والذي 
قد يعوقها عن حتقيق أهدافها، كما يساعد في حتسني 
أداء العمليات التشغيلية من خالل تقدمي التوصيات 

املناسبة والفعالة. 
التركيز  في  تكمن  الفوائد،  رابعة  أن  إلى  وأشار 
التدقيق  دور  أن  ذلك  القيمة،  ورفع  احلماية  على 
خدمات  قيمة  ورفع  حماية  من  التأكد  هو  الداخلي 
وسمعة الوزارة، وذلك من خالل تقييم مدى كفاءة 
على  الــوزارة  في  اإلدارات  وقدرة  احلوكمة  أنظمة 
مواجهة املخاطر املتأصلة، ومواكبة املخاطر الناشئة 

عن التطورات اخلاصة باألنشطة والتكنولوجيا.

اختصاصات
التدقيق الداخلي، أجاب  وعن اختصاصات مكتب 
وحدات  أربع  من  املكتب  يتكون  العرياني:  الرائد 
إدارية، وهي: قسم التدقيق، وقسم تدقيق السياسات 
واإلجراءات، وفرع اخلدمات املساندة، والسكرتارية، 
ويتولى  الفاعلة،  باختصاصاتها  معنية  وحدة  وكل 
أهمها:  االختصاصات،  من  عدد  ممارسة  املكتب 
ــوزارة  الـ تشكيالت  ــزام  ــت ال ــدى  م على  التدقيق 
بالسياسات واخلطط والقوانني واللوائح واإلجراءات 
وبرامج  خطط  تنفيذ  عند  املخاطر  وحتديد  النافذة، 
مبا  األمنية  األجهزة  مع  الفعال  والتنسيق  العمل، 
في  واإلداري  املــالــي  الفساد  مبكافحة  يختص 
التصرفات واألفعال التي تكتشف من خالل عمليات 
واإلدارية  املالية  املخالفات  وإحالة  الداخلي،  التدقيق 
الواردة في تقارير التدقيق إلى سعادة املفتش العام 

إلجراء التحقيقات ورفع التقارير بشأنها. 
ولفت إلى أن فريق العمل في مكتب الدقيق الداخلي 
التدقيق  عمليات  في  مؤهلني  ضباط  من  يتكون 
في  الدولية  واملعايير  املمارسات  ألفضل  ومتقنني 
التدقيق الداخلي، ويتكون أيضاً من مدققني رئيسني 
املطبقة  والنظم  باملهارات  يتحلون  داخليني  ومدققني 
في منظومة التدقيق الداخلي، في الوقت الذي نعاني 
التدقيق  في  املتخصصني  املواطنني  ندرة  من  فيه 
الداخلي بسبب صعوبة مهنة التدقيق الداخلي، وهذا 

يشكل حتدياً بالنسبة لنا.

آلية العمل 
وعن آلية العمل في مكتب التدقيق الداخلي، شرح 
مبرحلة  أوالً  تبدأ  العمل  آلية  أن  العرياني  الرائد 
التحليل  التخطيط، وتتكون من خطوات عدة، وهي: 
االستراتيجي، وحتديد األوليات، وإعداد خطة التدقيق 
الداخلي. ثم تأتي مرحلة التنفيذ، وهي تنفيذ التدقيق 
الداخلي عن طريق مخاطبة اإلدارات لتحديد مهمات 
ثم  تنفيذه،  وزمن  التدقيق  إجراءات  وفهم  وأهداف 
مرحلة التنفيذ امليداني وهي جمع املعلومات والبيانات 
والتحليل والتقييم والتوثيق، وبعد ذلك، إعداد التقرير 
الذي يشتمل على جميع املالحظات، في حني أن هناك 
عقد  عبر  وذلك  املالحظات،  إلغالق  حثيثة  متابعة 
بعض  وطلب  التنفيذ  عن  املسؤولني  مع  اجتماعات 
العينات، ثم حتديد الوضع احلالي لتنفيذ خطط العمل 
التنفيذ(،  يتم  لم  جزئياً،  منفذ  التنفيذ،  )مت  املعتمدة 

وأخيراً يأتي إصدار تقرير املتابعة النهائي. 

إجنازات 
وعن أهم إجنازات مكتب التدقيق الداخلي، أوضح 
التي  العديد من اإلجنازات  لدينا  أن  العرياني  الرائد 
حتققت خالل الفترة القليلة املاضية، مثل: الشراكات 
والتعاون  االستشارية،  اخلبرة  بيوت  أفضل  مع 
اإلمــارات،  دولــة  في  الداخليني  املدققني  جميع  مع 
في  الداخلي  التدقيق  مكاتب  مختلف  مع  واالتصال 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية، وقد أسهمت هذه 
اخلطوات مجتمعة بتحقيق الكثير من االجنازات، مثل: 
الرقابة  ثقافة  ونشر  الداخلي،  التدقيق  ثقافة  نشر 
كثير  في  واملشاركة  املؤسسية،  واحلوكمة  الداخلية 
دورات  وعقد  احمللي،  املستوى  على  املؤمترات  من 
تدريبية وورش عمل للعاملني في الوزارة، والتدقيق 
قطاعات  مختلف  في  الداخلية  الوحدات  معظم  على 
من  املالحظات  من  بكثير  والعمل  الداخلية،  الوزارة 
قبل الوحدات اإلدارية التي مت التدقيق عليها، والتي 

حتد أو تقلل من التأثير في املخاطر املؤسسية، وذلك 
من خالل إيجاد فرص التحسني وقيمة مضافة، تعمل 
على تقوية اجلوانب الرقابية اإلدارية في الوزارة، كما 
وبرامج  أنظمة  على  الداخلي  التدقيق  عمليات  تقوم 
إلكترونية خاصة مبكتب التدقيق الداخلي، وهذا عمل 

رائد بحد ذاته.
وأشار إلى أن لديهم خططاً مستقبلية على الصعيد 
تعمل  التي  املبادرات  إطالق  منها،  والتقني،  البشري 
منظومة  مع  ودمجها  املواطنة  الكوادر  تأهيل  على 
احلوكمة  ثقافة  نشر  وزيــادة  الداخلي،  التدقيق 
قطاعات  مختلف  في  املؤسسية  الداخلية  والرقابة 
وسياسات  احلوكمة  أطر  ووضع  الداخلية،  وزارة 
ودليل للوزارة، وزيادة االتصال مع مختلف الوحدات 
املخاطر  تأثير  وتقليل  ملتابعة  الوزارة  في  التنظيمية 
املطبقة  املمارسات  أفضل  املؤسسية، واالطالع على 

في التدقيق الداخلي.

العري�ين:

دورن� حم�ية خدم�ت 

و�صمعة وزارة الداخلية



العدد 120 نوفمبر 2016 12

ي�صلط »جمتمع ال�صرطة« ال�صوء يف هذا العدد على ق�صم ال�صالمة املرورية ب�إدارة »هند�صة املرور و�صالمة الطرق« يف 

املعنية بتنفيذ اخلطط، وتنظيم  اأبوظبي، والذي يعترب اجلهة  ل�صرطة  الع�مة  ب�لقي�دة  املرور والدوري�ت  مديرية 

اللوائح، وتطبيق الإجراءات الق�نونية الالزمة للحد من املخ�لف�ت واحلوادث املرورية، والعمل من اأجل جمتمع اآمن 

مروريً� وهو املقي��ص احلقيقي ملوؤ�صرات ال�صالمة املرورية على طرق اإم�رة اأبوظبي.

لقاء: لرا الظرا�صي 
ت�صوير: حممد علي

ق�شم »ال�شالمة املرورية« يف �شرطة اأبوظبي  

املهريي: ن�شتخدم الأنظمة املرورية الذكية للتقليل من احلوادث 

ت
ءا

سا
�

اإ

أوضح الرائد أحمد عبدالله املهيري رئيس قسم 
حتقيقاً  أنه  أبوظبي  شرطة  في  املرورية  السالمة 
والدوريات،  املرور  ملديرية  االستراتيجية  للرؤية 
العامة  للقيادة  االستراتيجية  الرؤية  واملستمدة من 
لشرطة أبوظبي في ضمان استمرار إمارة أبوظبي 
خالل  من  وذلك  والسالمة،  باألمن  ينعم  كمجتمع 
تطوير وتطبيق أفضل املمارسات العاملية في مجال 
إدارة منظومة احلركة املرورية، وحتسني مستويات 
الرؤية  إلى  والوصول  اإلمارة،  السالمة على طرق 
عام  بحلول  الطرق  حوادث  من  للوفيات  الصفرية 
املرورية  السالمة  قسم  في  العاملني  فإن   ،2030
والبرامج  واألجهزة  األنظمة  تطوير  على  يعكفون 

املرورية،  السالمة  مستويات  لتحسني  الداعمة 
وحتديث  الــطــرق،  على  مــروريــة  رقابة  ــرض  وف
االستراتيجيات، ومتابعة املبادرات لتحقيق األهداف 

املطلوبة.
وأضاف، أن العاملني في القسم يأملون بتحقيق 
العاملية  املمارسات  أفضل  تطبيق  في  رسالتهم 
إدارة  مجال  في  الفاعلة  االستراتيجية  واخلطط 
األنظمة املرورية، وحتقيق التكامل بني تلك األنظمة 
من  االستقرار  وحتقيق  آمــن،  مجتمع  أجــل  من 
األنظمة  وتطوير  احلديثة  التقنيات  استخدام  خالل 
العاملية،  املمارسات  لتنفيذ أفضل  الداعمة  والبرامج 
سالمة  لتوفير  الصناعي  الذكاء  نظم  واستخدام 

مرورية مستدامة على طرق إمارة أبوظبي.

مبادرات ومشاريع 
إدارة  مجال  في  أنه  إلى  املهيري  الرائد  وأشار 
السالمة املرورية، يعمل القسم على حتقيق األهداف 
اخلاصة مبديرية املرور والدوريات بشرطة أبوظبي 
واالستراتيجيات  السياسات  وتنفيذ  تطوير  في 
السالمة  مستويات  لتحسني  التنفيذية  واخلطط 
لتضاهي  أبوظبي  إمارة  على شبكة طرق  املرورية 
تطوير  خالل  من  وذلك  العاملية،  املستويات  أفضل 
وإدارة  املروري،  الضبط  أنظمة  استخدام  وتفعيل 

بيانات احلوادث واملخالفات املرورية.
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الرائد أحمد املهيري

وأضاف، أن املديرية أطلقت مبادرات ومشاريع 
ومتطلبات  التحسني،  فــرص  رصــد  تتولى  عــدة 
تطوير  ملشروعات  خطط  ووضع  املروري،  العمل 
املمارسات من خالل تفعيل استخدام أنظمة املرور 
املعنية  واملؤسسات  الدوائر  مع  والتنسيق  الذكية، 
معايير  وضع  عند  واملواصالت  والنقل  بالطرق 
األنظمة  وتوحيد  املرور،  أنظمة  تطوير  أو  اختيار 
منظومة  املديرية  اعتمدت  كما  وتكاملها.  املرورية 
شاملة للضبط املروري لتحسني مؤشرات السالمة 
املرورية من خالل أجهزة الضبط اآللي والرادارات 
عن  فضالً  احلمراء،  اإلشــارة  متجاوزي  وضبط 
الدوريات الذكية ومشروع »شرطي املرور الذكي«.

حلول مستقبلية
وذكر الرائد املهيري أنه في إطار تنفيذ وتطبيق 
السالمة  قسم  قام  احلديثة،  التقنيات  استخدام 
املرورية بالكثير من املبادرات والعديد من املشاريع 
التي تدعم احللول املستقبلية لبناء مدن ذكية، مثل: 
مركز األنظمة املرورية الذكية املرتبط بالعديد من 
األنظمة املختلفة، والتي يتجاوز عددها الـ 25 نظاماً 
بتنبيه  سيقوم  الذي  الذكية«  »األبراج  نظام  مثل 
الرسائل  عبر  السريعة  الطرقات  على  السائقني 
متجاوزي  »ضبط  وأنظمة  املتغيرة،  اإللكترونية 
السالمة  »إدارة  و  احلمراء«،  الضوئية  اإلشــارة 
املرورية«، و»حتليل احلوادث املرورية«، و»التوعية 
املرورية الذكية«، و»إعادة بناء احلادث املروري«، 
احلــوادث  تخطيط  في  استخدامه  يتم  والــذي 
الدراسات  يدعم  مما  تصويرها،  وإعادة  املرورية 

والتحاليل.

أنظمة ذكية 
املرورية  األنظمة  أن مركز  املهيري  الرائد  وذكر 
الذكية يقوم بالعديد من املهمات التي تضمن مراقبة 
احلركة املرورية على مدار الساعة من خالل غرف 
وحتليل  وتقييم  التقنيات،  بأحدث  املجهزة  التحكم 
مشكالت  وحل  املرورية،  املنظومة  ضبط  وإعــادة 
احلوادث  بيانات  إدارة  ونظام  املروري،  االزدحام 

املرورية، ونظام إصدار املخالفات اإللكترونية. 
وشرح أن املركز يقوم باستقبال جميع البيانات 
بعضها  مع  تتكامل  عدة  أنظمة  املرورية من خالل 
ووضع  ودراستها  وحتليلها  املشكالت  لتحديد 
السالمة  مجال  في  املستخدمة  التقنية  احللول 
املشكالت  على  القضاء  في  تسهم  والتي  املرورية، 
أساليب  توفير  خالل  من  املرورية  واالختناقات 
تؤدي  بواقعية  املرورية  احلركة  إلدارة  متطورة 
خالل  من  وذلك  كبيرة،  بصورة  انسيابيتها  إلى 
ربط مركز األنظمة املرورية مبجموعة من األجهزة 
التقنية احلديثة لضمان انسيابية حركة املرور على 
السالمة  معدالت  أفضل  وتوفير  الطرق،  شبكة 

الطوارئ  في حاالت  االستجابة  و سرعة  واألمان، 
مبا يدعم رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي ولتتبوأ 
إمارة أبوظبي املكانة الرائدة عاملياً، ولتصنف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة كواحدة من أفضل الدول 
منظومة  إدارة  في  الذكية  النظم  تطبيق  مجال  في 
احلل  ميثل  املركز  أن  وأضــاف،  املرورية.  احلركة 
املتكامل للتعامل مع املشكالت املرورية ومعاجلتها، 
والدوريات  الرسمية  الدوريات  توزيع  عبر  وذلك 
املدنية وأفراد الشرطة على شوارع إمارة أبوظبي، 
وتصنيف املناطق على حسب البالغات واملخالفات 
إلى  حتتاج  التي  املناطق  وحتديد  فيها،  املسجلة 

تكثيف عدد دوريات املرور فيها.
وأوضح أنه بسبب اتساع شبكة الطرق وزيادة 
أحجام احلركة املرورية وزيادة السلوكيات اخلاطئة 
والثقافات في  نتيجة اختالف اجلنسيات  للسائقني 
إمارة أبوظبي خصوصاً والدولة عموماً، قام قسم 
ذكية  حديثة  تقنيات  بتوفير  املــروريــة  السالمة 
الضبط  أفراد  لتمكني  ومتطورة وسهلة االستخدام 
املروري من تطبيق القوانني وردع املخالفني وتطبيق 
رفع  في  املساهمة  تكفل  التي  الصارمة  اإلجراءات 
مت  حيث  املرورية،  السالمة  مستويات  وحتسني 
تطوير تطبيق الهاتف الذكي )نظام الشرطي الذكي(، 
األعمال  جميع  وتنفيذ  استكمال  إلى  يهدف  والذي 
واختصار  وسهولة  دقة  أكثر  بصورة  الشرطية 
األنظمة  استخدام  مجال  في  وأنه  واجلهد،  الوقت 
متجاوزي  ضبط  نظام  أصبح  احلديثة،  املرورية 
التقاطعات  40% من  اإلشارة احلمراء يغطي حالياً 
احلوادث  خفض  في  ذلك  أسهم  وقد  أبوظبي،  في 

املرورية على التقاطعات والوفيات الناجمة عنها.
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ال�شعفار يطلع على »غرفة اأنظمة زيارة املتعاملني«

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  اطلع 
في  العمل  سير  آلية  على  الداخلية  وزارة  وكيل 
»غرفة أنظمة زيارة املتعاملني« ملتابعة أداء مراكز 
إلكترونية، والتي  اخلدمة واملوظفني عبر منظومة 
تعد األولى من نوعها عاملياً على مستوى اخلدمات 
احلكومية، ومنصة إلكترونية لإلشراف على مراكز 
قطاعات  مختلف  في  للمتعاملني  اخلدمة  تقدمي 

وزارة الداخلية على مستوى الدولة.
الشعفار  الفريق  سعادة  تفقد  خالل  ذلك  جاء 
إدارة »إسعاد املتعاملني« في األمانة العامة ملكتب 
الداخلية  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  سمو 
كان  حيث  بأبوظبي،  الشرطة  إدارات  مجمع  في 

في استقباله املقدم مانع حمد الزعابي نائب مدير 
اإلدارة، وعدد من ضباط اإلدارة.

وقدَّم الرائد مهندس خالد محمد النعيمي شرحاً 
حول منظومة »غرفة أنظمة زيارة املتعاملني«.

عرض  على  الشعفار  الفريق  سعادة  واطلع 
مباشر لعمل النظام والزمن الذي يستغرقه إلجناز 
اخلدمة ألحد املتعاملني في أحد املراكز على مستوى 
الدولة، موجهاً بضرورة حتفيز وتشجيع موظفي 
بالتعليمات  وااللتزام  املراكز،  في  اخلدمة  تقدمي 
بهم،  املناطة  والواجبات  املهمات  بــأداء  والقيام 
اجلمهور وحتسني  خدمة  في  اجلهود  ومضاعفة 
التميز،  مكتسبات  على  واحلفاظ  اخلدمات  جودة 

مبا يسهم في تطوير العمل الشرطي واألمني إلى 
األفضل.

ودعا سعادته القائمني على النظام إلى االستمرار 
في تطويره بإدخال أفضل التقنيات والتحسينات 
لتقليل زمن اخلدمة، واالطالع على جتارب الدول 
املتقدمة لالستفادة منها في تطبيق هذا النظام على 
اجلهود  إلى  الدولة، مشيراً  ومنافذ  املراكز  جميع 
التي يبذلها العاملون في إدارة »إسعاد املتعاملني« 
وتوجيهات  للجمهور،  املقدمة  باخلدمات  لالرتقاء 
القيادة الشرطية لدعم هذا النظام واالرتقاء به إلى 
أعلى املستويات ليس على املستوى احمللي فقط، بل 

على املستوى العاملي.

رفع كفاءة 22 �شابطاً يف »ا�شت�شراف امل�شتقبل«

الداخلية  وزارة  في  القادة«  »تنمية  مركز  طـّور 
على  الشرطة  ضباط  كبار  من  منتسباً   22 قدرات 
املستقبل«،  »استشراف  في  بدورة  الدولة  مستوى 
تطوير  برنامج  ضمن  املتحدة،  اململكة  في  ُعـقدت 
جامعة  مع  وبالتعاون  األول،  الُعليا  القيادات 

أكسفورد البريطانية.
كفاءة  رفع  على  التخصصية  ــدورة  ال وركــزَّت 
وزيــارات  ولقاءات  عمل  ورش  متضمنة  الضباط 
بهدف  املتحدة،  اململكة  في  شرطية  قيادات  مع 
القيادية وتنمية وتعزيز مهاراتهم  تطوير كفاءاتهم 
واملمارسات  املعايير  أفضل  وفق  واألمنية  الفكرية 
أهداف  يلبي  ومبا  العصرية،  والتطبيقات  العاملية 
وزارة الداخلية وخططها االستراتيجية ومكتسباتها، 
فيها  واإلبــداع  التميز  مسيرة  استدامة  ويضمن 

كأحدى أفضل الوزارات الرائدة في العالم.
وأكد سعادة اللواء الدكتور ناصر سالم خلريباني 
النعيمي األمني العام ملكتب سمو نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية حرص وزارة الداخلية على 
االرتقاء بقدرات منتسبيها وتنمية الكفاءات القيادية 
وفق أفضل النظم والبرامج، ومبا يضمن االستخدام 
األمثل للموارد البشرية، واالستعداد ملواجهة مختلف 
التحديات األمنية، وتطوير اخلدمات املقدمة للجمهور 
بشكل يفوق توقعات املتعاملني ويعمل على إسعادهم. 
مدير  علي  آل  إبراهيم  عمر  الدكتور  املقدم  وأشار 
مركز »تنمية القادة« إلى حرص وزارة الداخلية على 
أساس  الشرطية باعتبارها  القيادات  مهارات  صقل 
عملية التنمية والتقدم والنجاح، وعلى تنمية الكادر 

البشري وتزويده باملعارف والعلوم خلدمة الوطن.
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اخلييلي يفتتح مكتبة »واحة القراء« 

افتتح سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
اجلنسية  لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
القراء«  »واحة  مكتبة  باإلنابة  واملنافذ  واإلقامة 
واملنافذ  واإلقامة  اجلنسية  قطاع  أنشأها  التي 
للعاملني فيه بهدف توفير البيئة املعرفية، واالرتقاء 
مبا  أوقاتهم  واستثمار  لديهم،  املعرفي  باملستوى 
على  وتشجيعهم  والفائدة،  بالنفع  عليهم  يعود 

القراءة.
هذه  أن  اخلييلي  الركن  اللواء  سعادة  وأكــد 

املبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة العليا بأن 
يكون عام 2016 »عام القراءة« في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ومتثل خطوة جديدة في مسيرة 
الدولة نحو ترسيخ ثقافة العلم واملعرفة في نفوس 
املواطنني واملقيمني، واالطالع على مختلف ثقافات 

العالم.
املبادرة  هذه  إطــالق  أن  إلى  سعادته  وأشــار 
واإللكترونية  الورقية  الكتب  توفير  إلى  يهدف 
للموظفني في القطاع، وحتفيزهم وتشجيعهم على 

خالل  من  الذاتي  والتعلم  مختلفة،  بطرق  القراءة 
املكتبة،  ترعاها  التي  املختلفة  والفعاليات  البرامج 
ودعم املوهوبني من املؤلفني والباحثني في القطاع 
عبر نشر مؤلفاتهم وبحوثهم وأعمالهم األكادميية، 
داخلية  جهات  مع  وتــعــاون  شــراكــات  وإيــجــاد 

وخارجية في املجال الثقافي واملعرفي. 
وكرم سعادته الشركاء االستراتيجيني وفريق 
وإطالق  إجناز  في  جلهودهم  تقديراً  املكتبة  عمل 

املكتبة. 

احتفالت ودورات تدريبية �شرطية 

بيوم  أبوظبي  في  الشرطة  كلية  إدارة  احتفلت 
املعلم  يلعبه  الذي  للدور  تقديراً  العاملي«  »املعلم 
والثقافة  بالعلم  متسلحة  أجيال  وتنشئة  تربية  في 

والروح الوطنية.
عام  مدير  الشامسي  سالم  وليد  العقيد  وكّرم 
كلية الشرطة عدداً من احملاضرين في الكلية، مشيراً 
اإلدارة  إطار حرص  في  يأتي  التكرمي  هذا  أن  إلى 
على تقدير املتميزين واملخلصني في العمل، والذين 
التعليمية  العملية  أسهموا وبشكل كبير في تطوير 
والسداد  العطاء  املزيد من  للمكرمني  متمنياً  للكلية، 
في مسيرتهم العلمية لتخريج كوادر شرطية مسلحة 

بالعلم واملعرفة خلدمة وحماية وطننا الغالي.
وعبَّر العقيد الدكتور جاسم محمد العنتلي نيابة 
الكلية  إلدارة  وامتنانه  شكره  عن  املكرمني  عن 
والقيادة الشرطية ملا تقدمه من دعم وإسناد كبير 
اخلدمات  أفضل  وتقدمي  لالرتقاء  التعليمي  للكادر 
العمل  من  باملزيد  متعهدين  للدارسني،  األكادميية 
التعليمي  لتعزيز جهود تطوير املستوى  واالجتهاد 

في الكلية.

عبدالله  خالد  العقيد  التكرمي  احتفال  حضر  
اإلدارات،  ومديرو  الكلية،  عام  مدير  نائب  اخلوري 

ورؤساء األقسام، وعدد من ضباط الكلية.
من جهة ثانية، كّرمت إدارة »تقييم أداء العاملني« 
باإلدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الداخلية 
وزير  »سمو  بجائزة  الفائزين  منتسبيها  من  عدداً 
العام، وفريق  املدير  للتميز« على مستوى  الداخلية 
وفريق  املطلوبة،  املستهدفات  لتحقيق  املقترحات 
التي  البشرية  للموارد  االستراتيجية  اخلطة  إجناح 

طبقت خالل العام املاضي.
اإلدارة  الزعابي مدير  العقيد خليفة محمد  وأكد 
املتميزين  إلسهامات  تقديراً  يأتي  التكرمي  هذا  أن 
في تطوير مجاالت العمل، وجلهودهم ومشاركاتهم 
التهاني  مقدماً  للجائزة،  ح  الترشُّ ملفات  تقدمي  في 
للفائزين، وحاثاً إياهم على بذل اجلهود في املرحلة 
املقبلة لالستمرار بالتميز في العمل، وتطوير األداء 

في جميع املجاالت. 
وأكد العقيد الزعابي حرص وزارة الداخلية على 
تكرمي املتميزين واملخلصني في عملهم، إمياناً منها 

العاملني في  وحافزاً جلميع  دافعاً  ذلك يشكل  بأن 
الوزارة على القيام باملهمات والواجبات املوكلة إليهم 
على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. 

وسلَّم العقيد الزعابي شهادات التقدير للمكرمني، 
واملالزم  احلمادي،  علي  أحمد  أول  املــالزم  وهم: 
أول عيسى مصبح  واملالزم  أحمد عمر،  أول خالد 
والرقيب  الشحي،  والرقيب خلود محمد  اخلاطري، 
بسام  حسن  واملدني  احلبسي،  راشد  العزيز  عبد 

احلسن. 
إلى ذلك، استفاد 8 من طواقم قسم جناح اجلو 
في اإلمارات الشمالية التابع لإلدارة العامة لإلسناد 
نائب رئيس  العامة ملكتب سمو  األمانة  األمني في 
مجلس الوزراء وزير الداخلية من دورة متخصصة 
اجلوي  النقل  مجال  في  املمارسات  أفضل  في 
في  املستخدمة  العمودية  الطائرات  على  والسيطرة 
الظروف  مختلف  في  واإلنقاذ  اإلسعاف  عمليات 
اجلوية، وذلك بهدف االرتقاء بقدرات الطواقم الفنية، 
وتطوير وصقل مهاراتهم في كيفية إدارة احلوادث، 

وتنفيذ املهمات املوكلة إليهم على الوجه األكمل.
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ت الإمكانيات لتاأهيل منت�شبي ال�شرطة الرميثي: القيادة الر�شيدة وفرَّ

القائد  الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  كرَّم 
العام لشرطة أبوظبي، 106 من املتفوقني من منتسبي 
شرطة أبوظبي، ممن أكملوا دراساتهم العليا وحصلوا 
والبكالوريوس  واملاجستير  الدكتوراه  درجات  على 
من أرقى املؤسسات التعليمية داخل وخارج الدولة، 
وذلك خالل احتفال نظمته إدارة التأهيل التخصصي 
مكتوم  اللواء  سعادة  بحضور  أبوظبي،  شرطة  في 
وسعادة  أبوظبي،  شرطة  عام  مدير  الشريفي  علي 
الشرطية،  العمليات  عام  مدير  املهيري  عمير  اللواء 
والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام 
شؤون األمن واملنافذ، والعميد علي خلفان الظاهري 
سالم  عبيد  والعميد  املركزية،  العمليات  عام  مدير 
سعيد  والعميد  البشرية،  املــوارد  عام  مدير  الكتبي 
املالية واخلدمات، والعميد  النعيمي مدير عام  سيف 

عبدالله املهيري مدير عام احلراسات واملهام اخلاصة.
الرشيدة  القيادة  أن  الرميثي  اللواء  معالي  وأكد 
منتسبي  لتأهيل  الالزمة  اإلمكانيات  جميع  وفرت 
دراساتهم،  مواصلة  من  ومتكينهم  أبوظبي،  شرطة 
وذلك  املطلوبة،  واملهارات  اخلبرات  على  والتعرف 
شاملة  استراتيجية  ضمن  التميز  مسيرة  ملواصلة 
شرطة  رسالة  وحتقيق  الشرطي،  بالعمل  لالرتقاء 

أبوظبي في الوصول إلى مجتمع أكثر أمناً.
شرطة  أن  إلى  الشريفي  اللواء  سعادة  وأشــار 
أبوظبي قّدمت العديد من املبادرات في مجال التعليم 
البكالوريوس  حملة  من  الكثير  تخريج  في  أسهمت 
تطلعات  يحقق  الذي  األمر  والدكتوراه،  واملاجستير 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي في أن تكون من ضمن 

أفضل األجهزة الشرطية على مستوى العالم.

»الإعالم الأمني« تت�شلم جائزة »الهيثم لالإعالم العربي«

تسلمت إدارة »اإلعالم األمني« في اإلدارة العامة 
لإلسناد األمني في األمانة العامة ملكتب سمو نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جائزة »الهيثم 
لإلعالم العربي« في دورتها الثامنة كأفضل إدارة 
إياها  منحتها  والتي   ،2016 لعام  عربي  أمني  إعالم 
العربية  اإلعالمية  الوحدة  ملجلس  العامة  األمانة 
اململكة  في  العربية  اجلوائز  لتقييم  العليا  واللجنة 

األردنية الهاشمية. 
والذي  األمني«،  »اإلعالم  إدارة  وفد  تسلم  وقد 
»اإلعالم  إدارة  عبدالله مدير  فواز علي  الرائد  ضم 
األمني«، واملستشار اإلعالمي عبدالله شاهني مدير 
الشيخ  من  اجلائزة  اإلدارة،  في  الصحافة  فرع 
الوحدة  مجلس  رئيس  باعشن  عبود  بن  عبدالقادر 

خالل  وذلــك  احلالية،  للدورة  العربية  اإلعالمية 
احتفال لتكرمي الفائزين أقيم في العاصمة األردنية 
أحمد  فيصل  املستشار  سعادة  وبحضور  عمان، 
راشد آل مالك القائم بأعمال السفارة اإلماراتية في 

األردن، وعدد من املسؤولني واإلعالميني العرب. 
العام ملجلس  األمني  علي يوسف  هيثم  وأوضح 
»اإلعالم  إدارة  منح  أن  العربية  اإلعالمية  الوحدة 
املختلفة  إلجنازاتها  تقديراً  يأتي  اجلائزة  األمني« 
العديد  على  وبناء  والعربي،  احمللي  املستويني  على 
مع  التقييم،  في  املوضوعية  واألسس  املعايير  من 
التي  التوعوية  واحلمالت  اإلعالمية  األعمال  رصد 
»لإلعالم  وكان  مستمرة،  وبصورة  بنجاح  تديرها 
إعالمية  األمني« بصمة واضحة في رسم سياسة 

واضحة لوزارة الداخلية اإلماراتية.
وأكد الرائد فواز علي عبدالله مدير إدارة »اإلعالم 
إليها اإلعالم  التي وصل  املتميزة  املكانة  األمني«أن 
القيادة  ومتابعة  دعــم  نتيجة  أتــت  اليوم  األمني 
الشرطية في تطويره كذراع وواجهة إعالمية لوزارة 
رسالتها  وصــول  وتضمن  عنها،  تعبر  الداخلية، 

للجمهور بشفافية ودقة وموضوعية.
أن  شاهني  عبدالله  اإلعالمي  املستشار  ورأى 
جلهد  تقديراً  يعد  اجلــائــزة  هــذه  على  احلصول 
األمني،  اإلعالم  إدارة  في  دؤوب  وعمل  متواصل 
ووفق رؤية إعالمية تنسجم مع استراتيجيات وزارة 
الداخلية، واصفاً التكرمي بأنه استحقاق وتقدير لعمل 

مبني في األساس على خطط علمية ومدروسة. 

Emirates Tyre Retreading Factory his a 100% local ownership 
company and one of the best Tyre retreading company in UAE which 

is certified with GSO962:2005/ISO9001-2008.

The company is a part of AL Sharafi Group and was started in the 
year 2010 for retreading their own tyres for 400 fleets and now 
added some of the major transport companies in Musaffah Abu 
Dhabi like AL Sahara transport, Micco logistics, Wbg, Ghantoot 
Group, Noor al Sahara and most of the ready mix companies in 

Musaffah. We are retreading the tyres with Indian Rubber super 
premium quality MIDAS brand which runs more than 80,000kms 
and we are the franchise dealer in UAE for the Malaysian rubber 
KAYEL brand since 2012 which is well suitable for the hot gulf 
weather and runs more than 1,00,000 kms making the casing to 

cool 40 percent while running on the roads. Our main motivation is 
to give the old tyres a fresh look as new with giving good finishing 
both from the top and from the side wall of the tyre with the best 
retreading price and quality. Besides this we provide a free training 

course for the clients Tyreman to avoid the fluctuations of the 
tyres whether it’s a new tyre or a retreaded tyre.

Musaffah-11 Abudhabi,U.A.E Tel:025544991
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املزينة يرتاأ�س اجتماع تقييم اأداء املرور

القائد  املزينة  مطر  خميس  الفريق  سعادة  ترأس 
العام لشرطة دبي اجتماع تقييم أداء اإلدارة العامة 
اجلــاري،  العام  من  الثالث  الربع  خــالل  للمرور 
بحضور سعادة اللواء املهندس محمد سيف الزفني 
مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد عبدالله 
الهيئات واملنشآت  العامة ألمن  اإلدارة  الغيثي مدير 
السويدي  بطي  كامل  املهندس  والعميد  والطوارئ، 
مهير  والعميد سيف  للعمليات،  العامة  اإلدارة  مدير 
املزروعي مدير اإلدارة العامة للمرور، والعقيد الشيخ 
للجودة  العامة  اإلدارة  مدير  املعال  عبدالله  محمد 
اإلدارة  مدير  نائب  البناي  جمال  والعقيد  الشاملة، 
الشرطة  مراكز  ومديري  بالوكالة،  للمرور  العامة 

واإلدارات الفرعية في »املرور«، وعدد من الضباط.
وأكد سعادة الفريق املزينة أهمية تشديد الرقابة 
عدد  تفادي  على  والتركيز  الطرق،  على  األمنية 
ووّجه  السائقون.  يرتكبها  التي  اخلطرة  املخالفات 
التي  التوعوية  واحلمالت  املبادرات  من  عدد  بتنفيذ 
تسهم في نشر الثقافة املرورية في املجتمع وحتافظ 
الدوريات  الطريق، وبتكثيف  أرواح مستخدمي  على 
امليداني  والــنــزول  الضبطية  واحلمالت  املــروريــة 
احلوادث،  فيها  تكثر  التي  اخلارجية  الشوارع  إلى 
املخالفني  لرصد  احلديثة  التقنيات  واســتــخــدام 
نحقق  حتى  واملــرور  السير  بأنظمة  واملستهترين 
العامة  القيادة  وضعته  الذي  االستراتيجي  الهدف 

لشرطة دبي وهو ضبط أمن الطريق.
وأشاد بالنتائج املتميزة التي حققتها اإلدارة العامة 
اجلديدة  املرورية  االستراتيجية  تنفيذ  في  للمرور 
احلوادث  من  احلد  في  املنشودة  األهــداف  لتحقيق 

املرورية والتقليل من الوفيات. 
 ثم تفقد سعادته إدارة »التقنيات املرورية«، واطلع 
)الرادار(،  املرورية  للتقنيات  اجلديدة  األجهزة  على 
أجهزة  ملتابعة  اجلديد  اإللكتروني  النظام  وشاهد 
اإلمارة  شوارع  في  اإللكتروني  وتوزيعها  الضبط 
قياس  ومؤشرات  دورياً  صيانتها  وآلية  ومراقبتها، 
والتدقيق  الــرادار  مخالفات  إدخال  وآلية  فعاليتها، 

عليها ومتابعتها. 

اجتماع »مالك ال�شراكات« يف �شرطة ال�شارقة 

عام  قائد  الشامسي  الزري  العميد سيف  ترأس 
شرطة الشارقة اجتماعاً مع مالك الشراكات ملناقشة 
املتعلقة  الشراكات  إدارة  تقييم  تقرير  واستعراض 
العقيد سلطان  االجتماع  اإلدارات. وحضر  بفعالية 
عبدالله اخليال مدير عام املوارد واخلدمات املساندة، 
العمليات  عام  مدير  بيات  راشــد  محمد  والعقيد 
عام  مدير  اخليال  سالم  علي  والعقيد  الشرطية، 

العمليات املركزية، وعدد من نواب املديرين العامني، 
ومالك الشراكات، ورؤساء األقسام، ومديري الفروع 
في مختلف اإلدارات بشرطة الشارقة. واستعرض 
العميد الشامسي مع مالك الشراكات تقرير التقييم 
املتعلق بفعالية اإلدارات، ومتليك الشراكة لإلدارات 
وفرص  واالختصاصات،  املهمات  واألقسام حسب 
إليها  تتطلع  التي  األهداف  إلى  للوصول  التحسني 

القيادة العامة لشرطة الشارقة مبا يتوافق مع أهداف 
الشامسي  العميد  وأكــد  الداخلية.  وزارة  ورؤى 
مبا  املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  الشراكة  أهمية 
على جهود  العالقة، مثنياً  بالنفع على طرفي  يعود 
اإلدارات الشرطية املبذولة في تعزيز األمن واألمان، 
أمن  على  احلفاظ  سبيل  في  احلثيثة  ومبساعيها 

واستقرار اإلمارة والوطن.
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 الكعبي يتفقد مراكز �شرطية يف الفجرية 

زيارة تفقدية ملكافحة املخدرات يف �شرطة راأ�س اخليمة 

علوان  بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  قــام 
اخليمة  رأس  لشرطة  الــعــام  القائد  النعيمي 
بهدف  املخدرات«  »مكافحة  تفقدية إلدارة  بزيارة 
االطمئنان على سير العمل األمني، واالستماع إلى 
آراء املوظفني ومالحظاتهم، وقد رافقه في الزيارة 
كل من: العميد غامن أحمد غامن مدير عام العمليات 
عام  مدير  نائب  كبنت  إبراهيم  والعقيد  الشرطية، 
العمليات الشرطية، والعقيد طارق محمد بن سيف 
املؤسسي  األداء  وخبير  العام  القائد  مكتب  مدير 
الضباط،  من  وعدد  أحمد،  سيف  واالستراتيجي 
حيث كان في استقبالهم العقيد عدنان علي الزعابي 
مدير إدارة »مكافحة املخدرات« وعدد من رؤساء 

األقسام ومديري الفروع والضباط في اإلدارة.
اجلهود  على  النعيمي  اللواء  سعادة  واطلع 
إدارة  تنفذها  التي  واملكافحة  التوعوية  والبرامج 
أهميتها  مؤكداً  العام،  خالل  املخدرات«  »مكافحة 
الدعم  مع  خصوصاً  ــان  واألم األمــن  تعزيز  في 
الدولة  فــي  الرشيدة  القيادة  مــن  الــالمــحــدود 
والتوجيهات احلثيثة من وزارة الداخلية للتصدي 

لهذه اآلفة ومكافحتها بشتى الطرق.
الفريق  بروح  العمل  بضرورة  سعادته  ووجه 
إلجناز  العاملني  بني  التعاون  وأهمية  الواحد، 
ضرورة  على  مشدداً  وجه،  أكمل  على  املهمات 
مضاعفة اجلهود في مكافحة املخدرات حفاظاً على 
يؤثر  الذي  املستنقع  هذا  في  الوقوع  من  شبابنا 

سلباً على خطط التنمية التي وضعتها الدولة في 
االعتماد على الشباب لتحقيق التطلعات.

وأشار إلى الدور الفعال واملهم الذي تضطلع به 
إدارة »مكافحة املخدرات« في الوقاية من اجلرمية، 
مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة 
على تعزيز جهود املكافحة مع املؤسسات املعنية. 

القائد  تفقَّد العميد محمد أحمد بن غامن الكعبي 
عبدالله  خالد  الرائد  يرافقه  الفجيرة،  لشرطة  العام 
الظنحاني مدير مكتبه عدداً من مراكز الشرطة في 

الفجيرة.
 فقد زار مركز شرطة »حبحب«، والتقى العاملني 
فيه، واطلع على مالحظاتهم وأوجه التحسني لديهم.
وتفقد مركز شرطة »الطويني« الشامل، واستمع 
إلى شرح من الضباط القائمني على املركز عن آلية 
عمله، واملهمات التي ينفذها، واالحتياجات التي من 

شأنها أن تسهم في تطوير العمل.
وأشار العميد الكعبي إلى أن املنطقة أصبحت ذات 
أهمية الحتوائها على العديد من الكسارات واملناطق 
املراكز،  بهذه  املنوط  الدور  أهمية  مؤكداً  السكنية، 
وضرورة التطوير املستمر لغرض االرتقاء بالعمل 

األمني بشكل عام.

عام  مدير  علوان  عبدالله  محمد  العميد  أعلن 
إطالق  عن  عجمان  في  األجانب  وشؤون  اإلقامة 
باقة »إلغاء إقامة عمل« بهدف تقليل الوقت واجلهد 

على املتعاملني.
الدؤوب لإلدارة  السعي  أن  العميد علوان  وأكد 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب في عجمان إلسعاد 
املتعاملني وفق توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية كان الدافع لطرح أفكار ابتكارية، وذلك عبر 
تسخير شراكاتها مع القيادة العامة لشرطة عجمان 
للهوية في عجمان لتطوير  ومكتب هيئة اإلمارات 

جتربة املتعاملني املشتركني بني اجلهات الثالث.
وأوضح أنه نتج عن هذا التعاون االستراتيجي 
والتي  عمل«،  إقامة  إلغاء  »باقة  وإطالق  تصميم 
متكن املتعاملني من إلغاء إقامة العمل، وإلغاء بطاقة 
محطة  في  املرورية  املخالفات  وتسديد  الهوية، 

للمتعاملني،  والسعادة  البال  راحة  فتوفر  واحدة، 
املشمولة  األطراف  مواقع  إلى  االنتقال  وجتنبهم 
في الباقة ملتابعة معامالتهم، وتندرج حتت جهود 
اإلدارة العامة لتطوير جتربة املتعامل الذي يقصدها 
لطلب اخلدمات، واالرتقاء مبفهوم العناية باملتعامل 
تقدمي  خالل  من  اإلسعاد  إلى  الرضا  حتقيق  من 
متطلبات  وفــق  جنــوم  خمس  مبستوى  خدمات 

برنامج اإلمارات لألداء احلكومي املتميز.

»اإقامة عجمان« تطلق باقة خدمة جديدة
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مكفول  ح��ق  وال��ت��ك��رمي  التحفيز 

اأبوظبي،  �صرطة  يف  املبدعني  لكل 

»املوظف  ج���ئ��زة  ك�نت  هن�  وم��ن 

»احلفز  ق�صم  اأطلقه�  التي  املث�يل« 

اأداء  تقييم  اإدارة  »يف  الوظيفي« 

الع�مة  ل��الإدارة  الت�بعة  الع�ملني« 

للموارد الب�صرية.

ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

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

وت�صجيعً�  لهم،  تهنئة  اجل���ئ��زة 

الإبداع  ليقتدوا بهم يف  لزمالئهم 

والتميز.

لق�وؤن� يف هذا العدد مع املالزم اأول 

مدير  ال�ص�م�صي  حممد  اهلل  عبد 

فرع »التخطيط والتقييم« يف معهد 

واملتفجرات«  الأ�صلحة  »ت��دري��ب 

واملتفجرات«،  »الأ�صلحة  ب����إدارة 

�صوؤون  ع���م  مدير  م��ه  ك��رَّ وال���ذي 

الأمن واملن�فذ يف �صرطة اأبوظبي، 

ومنحه ج�ئزة »املوظف املث�يل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

ال�شام�شي: م�شتمر يف العطاء للوطن

»أشعر  الشامسي:  الله  عبد  أول  ــالزم  امل قال 
املوظف  جائزة  على  حلصولي  واالعتزاز  بالفخر 
إليها  يطمح  التي  اجلوائز  من  تعتبر  حيث  املثالي، 
أحد  أكون  بأن  الشرف  ولي  املشاركني،  من  الكثير 
شؤون  عام  مدير  سعادة  كرمهم  الذين  املتميزين 
األمن واملنافذ، وفي الوقت نفسه أشعر بدافع قوي 
يعطيني احلافز لالستمرار في التميز والعطاء لهذا 
لسيدي  الرشيدة  القيادة  ظل  حتت  الغالي  الوطن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل 

نهيان حفظه الله«.
وأشاد املالزم أول الشامسي بدور الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
»املوظف  جائزة  دعم  في  الداخلية  وزير  ــوزراء  ال
املثالي« من منطلق حرص سموه على دعم الكوادر 
البشرية لالرتقاء باألعمال، واالستثمار الناجح لها، 
ومواصلة التقدم والعطاء املتميز واملستمر، وتوفير 
اجلائزة،  في  االشتراك  كيفية  عن  تثقيفية  ورش 
حيثيات  جميع  ومتابعة  واالبتكار،  اإلبداع  وورش 
احلافز  املنتسبني  جميع  إلعطاء  وذلــك  اجلــائــزة، 
للمشاركة، وتشجيعهم على اإلبداع وتطوير األعمال، 
الشخصي،  أو  املهني  الصعيد  على  سواء  والرقي 
واإلقليمية  احمللية  اجلوائز  في  املشاركة  وعلى 
رضا  ونيل  باألعمال،  القيام  في  والرقي  والعاملية، 

اجلمهور. 
وذكر أن العمل اإلبداعي الذي قام به ونال بسببه 
جميع  ومتابعة  تنفيذ  هو  املثالي«  »املوظف  جائزة 
األعمال املطلوبة بشكل تام وبدقة عالية، وفي أقل من 
الوقت املطلوب، واملشاركة في جلان وفرق عمل عدة، 
والعمل بروح الفريق، والعمل الفردي للرقي بالعمل 
)إكمال الدراسة اجلامعية(، وتشجيع املوظفني على 
العمل،  فرق  في  واملشاركة  اإلمكانيات  جميع  بذل 

واإلبداع في تسهيل إجراءات العمل وتذليلها. 
وأضاف، أن جميع قصص النجاح ال بد لها من أن 
تكون مقترنة بتحديات سواء على الصعيد الوظيفي 

أو الشخصي، وعلى سبيل املثال التوفيق بني إجناز 
أكمل  على  الوظيفي  الصعيد  على  املطلوبة  األعمال 
لنيل  املتطلبات  جميع  توفير  على  واحلرص  وجه، 
الفوز باجلائزة، ومتابعة األعمال الشخصية  شرف 
مثل الدراسة للحصول على اعتماد مترجم قانوني 
من وزارة العدل، وأنا أطمح وأستعد للمشاركة في 

جوائز أخرى.
»التخطيط  لفرع  مــديــراً  يعمل  ــه  أن وأوضـــح 
واملتفجرات«  األسلحة  تدريب  »معهد  والتقييم« في 
بإدارة »األسلحة واملتفجرات«، ويتحتم عليه التعامل 
مع جنسيات عدة ومنهم من يتكلم باإلجنليزية، وذلك 
وتوفير  السنوية،  التدريبية  اخلطط  إعــداد  بهدف 
االحتياجات التدريبية على مستوى اإلدارة، وتقييم 
وحتليل  عام،  بشكل  والتدريب  واملتدربني  املدربني 
ومتابعة  منها،  االستفادة  مدى  وتقييم  ــدورات  ال
الفنية  والتقارير  بالدورات  اخلاصة  الترجمة  أعمال 
وأعمال اخلبراء، وكل هذا بفضل الدعم املستمر من 
ومدير  اإلدارة،  مدير  العفريت  سعيد  حميد  العميد 
معهد تدريب األسلحة واملتفجرات، وفريق العمل في 

اإلدارة واملعهد والفرع.
وأشار إلى أن املوظف املثالي هو الشخص الذي 
يتمتع بنظرة إيجابية مستقبلية، والسعي إلى تطوير 
األفضل،  إلى  والسعي  النجاح،  في  والرغبة  ذاته، 
جميع  في  األفضل  وتقدمي  الفريق،  بروح  والعمل 
الشخصي  أو  العملي  الصعيد  على  تعامالته سواء 
تعامالته،  جميع  في  والصدقية  واألمانة  والنزاهة 
وتشجيع من حوله لتقدمي األفضل، ودعمهم بجميع 

خبراته، وحثهم على العمل بروح الفريق.
ونصح املالزم أول الشامسي جميع زمالئه من 
يكونوا  بأن  واملتفجرات«  »األسلحة  إدارة  منتسبي 
مثاالً للرقي واإلبداع والطموح الالمتناهي، وصورة 
من  متطور  مستوى  وعلى  والعطاء،  للبذل  حسنة 
تنفيذ  في  والتفاني  والتجديد،  واخلبرة  املرونة 

السياسات وفق رؤية ورسالة اإلدارة. 

املالزم أول عبدالله الشامسي 
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أوضح النقيب الدكتور علي عمر املنهالي مدير 
الطبية«  »اخلدمات  بإدارة  الصحي  التثقيف  فرع 
الثدي  سرطان  مــرض  أن  أبوظبي  شرطة  في 
النساء  بني  السرطان شيوعاً  أنواع  أكثر  من  هو 
السبب  ويعد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
الرئيس الثاني لوفيات النساء، حيث يقف وراء 28 
باملئة من إجمالي الوفيات بني النساء في الدولة. 

اإلدارة  في  قمنا  املنطلق،  هذا  من  وأضــاف: 
بتنظيم هذه احلملة بالتعاون مع هيئة الصحة في 
أبوظبي، والتي هدفت إلى زيادة الوعي اجلماهيري 
حول صحة الثدي، األمر الذي من شأنه احلد من 
إمارة  نساء  بني  الثدي  سرطان  حاالت  انتشار 
الشرطة  إلى  املنتسبات  والنساء  عموماً  أبوظبي 

على وجه اخلصوص.

فعاليات
وذكر النقيب املنهالي أن إدارة »اخلدمات الطبية« 
التي  املتنوعة  والفعاليات  األنشطة  في  شاركت 
شهدتها احلملة بالتعاون مع عدد من املؤسسات 
اإلدارات  ــى  إل باإلضافة  واألهلية  احلكومية 
املجتمعية  الشرطة  إدارة  خصوصاً  الشرطية 

ــدوات  ون عمل  ورش  مثل:  أبوظبي،  بشرطة 
ودورات توعوية توضح أهمية الكشف املبكر عن 
مرض سرطان الثدي، حيث مت توجيه عدد كبير 
من النساء إلى التوجه إلى املراكز املتخصصة لعمل 

الفحص اإلشعاعي لسرطان الثدي.
وأضاف أن احلملة تخللها عقد جلسات لتزويد 
الالزمة حول صحة  باملعلومات واألدوات  النساء 

»اخلدمات الطبية« تنظم حملة »�شرطان الثدي«

املنهايل: اأكرث اأنواع ال�شرطان �شيوعاً بني الن�شاء يف الدولة

الثدي، وسبل الوقاية من سرطان الثدي، والتدريب 
على طرق الفحص الذاتي.

اخلدمات  إدارة  أن  إلى  املنهالي  النقيب  وأشار 
اخلاصة  احلمالت  تنظيم  على  ستواظب  الطبية 
بسرطان الثدي في شهر أكتوبر من كل عام، وهي 
احلكومية  والهيئات  للمؤسسات  يكون  أن  تأمل 
وإمارة أبوظبي على  الدولة عموماً  واخلاصة في 
وجه اخلصوص، دور أكبر في عملية التوعية بهذا 

املرض خلطورته على الصحة العامة.

إحصاءات 
أكدت الدكتورة رشيدة محمد عباس استشاري 
أمراض النساء والتوليد بإدارة »اخلدمات الطبية« 
أكثر  هو  الثدي  سرطان  أن  أبوظبي  شرطة  في 
العالم، وهو  النساء في  بني  انتشـاراً  السرطانات 
السبب الرئيس حلاالت الوفاة على مستوى العالم 
بني السيدات إثر اإلصابة بالسرطان، وأن الكشف 
التام  الشفاء  الثدي يسهم في  املبكر عن سرطان 
لـ 98 في املئة من احلاالت، ويقلل اآلثار اجلانبية 

للعالج املكثّف. 
في  الصحة  هيئة  إحــصــاءات  أن  وأضــافــت 

توعوية  حملة  اأبوظبي  يف  ال�صحة  هيئة  مع  ب�لتع�ون  اأبوظبي  ل�صرطة  الع�مة  القي�دة  يف  الطبية«  »اخلدم�ت  اإدارة  نظمت 

مبر�ص �صرط�ن الثدي، وذلك مبن��صبة ال�صهر الع�ملي للتوعية بهذا املر�ص.

»جمتمع ال�صرطة« ت�بع هذه احلملة التي هدفت اإىل زي�دة وعي منت�صب�ت ال�صرطة وع�ئالت املنت�صبني واأفراد املجتمع حول 

�صحة الثدي، الأمر الذي من �ص�أنه احلد من انت�ص�ر ح�لت �صرط�ن الثدي بني الن�ص�ء يف اإم�رة اأبوظبي خ�صو�صً� ودولة الإم�رات 

العربية املتحدة عمومً�.

حتقيق: خالد الظنحاين 
ت�صوير: حممد علي

النقيب د. علي املنهالي
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 د. رشيدة محمد عباس

تصاب  امـــرأة   160 حــوالــي  أن  بينت  أبوظبي 
بسرطان الثدي كل عام في أبوظبي، وأن 87 باملئة 
من هذه اإلصابات حتدث بعد سن األربعني، وأن 
أعمار معظم هؤالء النساء تتراوح ما بني 45 إلى 
الثدي  أورام  إجمالي  من  باملئة   80 وأن  54 سنة، 
غير سرطانية، في حني يتم تشخيص إصابة امرأة 
واحدة على مستوى العالم بسرطان الثدي كل 24 
ثانية، وفي كل 68 ثانية تتوفى إحدى النساء في 

العالم بسبب سرطان الثدي.
أجابت  الثدي،  سرطان  مــرض  ماهية  وعــن 
الدكتورة رشيدة: سرطان الثدي عبارة عن مرض 
دون  وتنمو من  الثدي  أنسجة  فيه خاليا  تنقسم 
اخلضوع ألنظمة التحكم الطبيعية، وهو منو غير 
طبيعي للخاليا املبطنة لقنوات احلليب أو لفصوص 
في  السرطاني  الــورم  يتكون  ما  وغالباً  الثدي، 
قنوات نقل احلليب، وأحياناً في الفصوص وجزء 

بسيط جداً في بقية األنسجة.
قنوات  هي  الليمفاوية  األوعية  أن  وأضافت 
حتمل سائالً شفافاً ينقل مخلفات األنسجة وخاليا 
العقد  تسمى  صغيرة  عقد  إلى  الثدي  من  املناعة 
الدخول  السرطانية  الليمفاوية، وتستطيع اخلاليا 
الليمفاوية واالنتشار من خالل هذه  القنوات  إلى 
القنوات إلى العقد الليمفاوية ومن ثم إلى أعضاء 
اجلسم األخرى وذلك عن طريق األوعية الليمفاوية 
الثدي  سرطان  أن  علماً  الدموية.،  األوردة  أو 
نوعان، أولهما سرطان اخلاليا الغازية وهو األكثر 
خطورة، أما النوع الثاني فهو سرطان اخلاليا في 

املوقع.

الثدي،  سرطان  ملرض  املؤدية  األسباب  وعن 
أوضحت الدكتورة رشيدة أن أسبابه غير معروفة 
متاماً، إال أن هناك عوامل عدة قد تزيد من فرص 
اإلصابة به، منها ما قد يحدث نتيجة تغير جيني، 
والتغيرات اجلينية قد تكون تلقائية أو وراثية، إال 
أن معظم حاالت اإلصابة بهذا املرض حتدث نتيجة 
تغيرات جينية تلقائية، وأن من 5 إلى 10% فقط 
جينية  تغيرات  نتيجة  تكون  اإلصابة  حاالت  من 
موروثة، إضف إلى ذلك، التقدم في العمر، ووجود 
طفرة في جينات سرطان الثدي املوروثة، ووجود 
خزعة سابقة تبنّي التضخم الكمي أو سرطان في 
ووجود  لإلصابة،  عائلي  تاريخ  ووجود  املوقع، 
كثافة عالية في الثدي حسب تصوير »املاموجرام«، 
مثل  اإلشــعــاع  مــن  كبيرة  لكميات  والتعرض 
السينية  باألشعة  الفقري  العمود  تصوير  تكرار 

داء  عالج  أو  اخللقي  الفقري  العمود  العوجاج 
بسرطان  واإلصابة  مبكرة،  سن  في  »هودجكن« 
املبيض، وانقطاع الطمث بعد سن 55 سنة، وعدم 
اإلجناب، وإجناب الطفل األول بعد عمر 35 سنة، 
وارتفاع كثافة العظام، وزيادة الوزن بعد انقطاع 
البالغني،  لدى  الزائد  الــوزن  اكتساب  أو  الطمث 
وتناول الكحول أكثر من مرة يومياً، واجلمع بني 
والعالج  والبروجسترون،  االستروجني  استخدام 
بالهرمونات البديلة، والبلوغ املبكر بداية الطمث في 

عمر 12 سنة، واستخدام حبوب منع احلمل.

نصائح
عباس  محمد  رشــيــدة  الــدكــتــورة  ونصحت 
النساء باختيار منط حياة صحي وسليم لتجنب 
الوزن  على  واحملافظة  اإلمكان،  قدر  الهرمونات 
من  مناسبة  كميات  واستهالك  للجسم،  الصحي 
الرياضية  التمارين  وممارسة  والفواكه،  اخلضار 
وتقليل  اليومية،  حياتهن  أنشطة  مــن  كجزء 
والزيوت  الدهون  وأكل  الكربوهيدرات،  استهالك 

اجليدة للصحة، وأخذ قسط من الراحة.
وتوجهت إلى املرأة بالقول: بادري أيتها املرأة 
اختبارات  بشأن  املختص  الطبيب  باستشارة 
بصورة  معرضة  كنت  إذا  لك  املناسبة  الفحص 
على  واحرصي  الثدي،  بسرطان  لإلصابة  كبيرة 
منذ  سنتني  كل  )املاموجرام(  الثدي  أشعة  إجراء 
سريري  فحص  بإجراء  وقومي  األربعني،  سن 
للثدي كل 3 سنوات على األقل منذ سن العشرين، 

وكل سنة منذ سن األربعني.



العدد 120 نوفمبر 2016 24

ة
ني

و
ان

ق
ة 

ف
قا

ث

سلوكية  جرمية  هي  واالبتزاز  التهديد  جرمية 
وأخالقية قبل أن تكون جرماً يعاقب عليه القانون، 
إرادته  وسلب  ضحيته  بقهر  اجلاني  فيها  ويقوم 
بحيث  املستمر،  التهديد  طريق  عن  مطالبه  لتنفيذ 
إلى حتقيق  الشاذ  السلوك  يسعى اجلاني عبر هذا 
مكاسب مادية أو معنوية باستغالل ضعف وخوف 
أن  في  هنا  احلقيقية  الكارثة  وتكمن  عليه.  املجني 
الستمرار  قوياً  حافزاً  يعتبر  عليه  املجني  سلوك 
من  مفرغة  حلقة  في  معاً  فيدخال  اجلاني،  سلوك 
املبتز،  جانب  من  تنتهي  ال  التي  الطلبات  ــرة  دائ
والتنازالت التي ال تأتي بنتيجة من جانب الضحية، 

مما يزيد املشكلة عمقاً أكثر فأكثر.

املوقف القانوني 
مت تناول جرمية التهديد واالبتزاز من قبل املُشِرع 
اإلماراتي في قانون العقوبات االحتادي الذي عالج 
إلى  أبسطها  من  واالبتزاز  التهديد  صور  جميع 
أكثرها جسامة، وبني جميع الظروف التي من املمكن 
أن تقترن بهذه اجلرمية، وحدد العقوبة املقررة لكل 

درجة من درجات هذه اجلرمية كاآلتي:
التهديد اجلسيم املشدد: وهو تهديد شخص آخر 
كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه، أو ماله 
أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة 
بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو 
بتكليف بأمر أو االمتناع عن فعل، وال يشترط هنا 
أن يكون لدى اجلاني نية حتقيق الشيء املهدد به 
عليها  يعاقب  خاص  نوع  من  جرمية  التهديد  ألن 
القانون بسبب ما يحدثه التهديد ذاته من رعب في 
نفس املجني عليه، وعقوبة هذا النوع من التهديد هو 

السجن من خمس إلى سبع سنوات. 

التهديد اجلسيم: وهو تهديد شخص آخر كتابة 
أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله، أو ضد 
نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف 
أو إفشائها، من دون أن يكون ذلك مصحوباً بطلب 
أو بتكليف بأمر أو االمتناع عن فعل، وعقوبة هذا 
ثالث  إلى  احلبس من شهر  هو  التهديد  من  النوع 

سنوات.
التهديد بالقول أو بالفعل  التهديد البسيط: وهو 
أو باإلشارة كتابة أو شفاهة، أو بوساطة شخص 
آخر، من دون أن يصل إلى درجة التهديد اجلسيم، 
ومن دون أن يكون ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف 
بأمر أو االمتناع عن فعل ذلك، وعقوبة هذا النوع من 
التهديد هو احلبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة 

ال تزيد على عشرة آالف درهم.
اجلرمية  بها  تتمتع  التي  للخصوصية  نظراً 
من  العديد  ارتكاب  لشيوع  ونظراً  اإللكترونية، 
التي  احلديثة  التكنولوجيا  وسائل  عبر  اجلرائم 
لتدمير  النفوس  لضعاف  سهلة  وسيلة  أصبحت 
حياة اآلخرين عبر االختباء وراء شاشات احلاسوب 
وأجهزة  القانون  رقابة  عن  أنهم مبعزل  منهم  ظناً 
تنفيذه، فقد تناول املُشِرع اإلماراتي جرمية التهديد 
واالبتزاز اإللكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية 
املعلومات، حيث نصت املادة )16( من هذا القانون 
على أنه »يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني 
والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم 
وال تتجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر حلمله 
على القيام بفعل أو االمتناع عنه، وذلك باستخدام 
شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وتكون 
العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوت إذا 

كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة 
للشرف أو االعتبار«.

تعتبر صورة الشاب املبتز مقترنة بصورة الفتاة 
خادشة  أمور  بنشر  الشاب  يهددها  التي  الضحية 
األخالقية  اجلرمية  هذه  صور  أكثر  من  لشرفها 
استخدام  تسيء  التي  املجتمعات  فــي  شيوعاً 
أخالقياً،  الشاذة  سلوكياتها  ملمارسة  التكنولوجيا 
بحيث ميارس الشاب ضغطاً نفسياً هائالً على الفتاة 
عدم  مقابل  جنسياً  أو  عاطفياً  أو  مادياً  البتزازها 
نشر صورها أو أخبارها، وقد قامت دولة اإلمارات 
املجال  هــذا  في  ــدة  رائ بخطوة  املتحدة  العربية 
بتأسيس إدارات اجتماعية داعمة للسلطة القضائية 
والتنفيذية متكن الفتاة من اللجوء إليها ملعاجلة هذه 
املوضوعات القانونية من دون اللجوء للقضاء تالفياً 
للعديد من املشكالت التي متنع الفتيات من اللجوء 

للسلطات ملواجهة هذه اجلرمية النفسية بحقهن.

بتوجيه�ت ومت�بعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 

يحر�ص  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن�ئب  نهي�ن 

�صموه  ملكتب  الع�مة  الأم�نة  يف  الق�نون  احرتام  ثق�فة  مكتب 

من  املجتمع  فئ�ت  خمتلف  بني  الق�نونية  الثق�فة  ن�صر  على 

مواطنني ومقيمني.

واإ�صه�مً� من »جمتمع ال�صرطة« يف حتقيق هذا الهدف ال�ص�مي، 

اأفرد ب�بً� خ��صً� ب�لتع�ون مع املكتب لن�صر الثق�فة الجتم�عية 

والأمنية، وتعزيز عالقة ال�صرطة ب�ملجتمع.

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

العنف املعنوي الإلكرتوين.. جرمية التهديد والبتزاز

ميالن شريف
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اإلمــارات  دولــة  حكومة  توجهات  مع  متاشياً 
اخلدمات  جودة  تعزيز  في   2021 املتحدة  العربية 
احلكومية املقدمة مبستويات عالية لتحقيق رفاهية 
اإلنسان باعتباره احملور الرئيس في بناء األوطان، 
فقد أطلق سيِّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
احلالي  العام  في  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
املتعاملني  الثاني من »ميثاق خدمة  2016 اإلصدار 
اإلمارات  »برنامج  االحتادية« ضمن  احلكومة  في 
بنسخته  ليصبح  املتميزة  احلكومية«  للخدمة 
إلى  والهادفة  املتعاملني«،  إسعاد  »معادلة  اجلديدة 
مراكز  في  وتعزيزها  السعادة  مفاهيم  ترسيخ 
في  وثقافة  ممارسة  لتصبح  املتعاملني  سعادة 
اجلهات احلكومية، وذلك عبر تزويد موظفي إسعاد 
املتعاملني مبجموعة من األدوات والقيم التي متكنهم 
حتقيق  مجال  في  احلكومة  مبادرات  تنفيذ  من 

السعادة واإليجابية.

شراكة فاعلة 
التزام  إبــراز  إلى  أيضاً  املعادلة  هذه  وتهدف 
سعادة  حتقق  خدمات  بتقدمي  احلكومية  اجلهات 
املتعاملني، وترتكز على ثالثة أطراف رئيسة هي: 
املوظف الفخور بتقدمي اخلدمات احلكومية املتميزة، 
املتعاملني،  إسعاد  في  املتفانية  احلكومية  واجلهة 

واملتعامل املبادر واإليجابي.
تلتزم  وثيقة  املتعاملني«  إسعاد  »معادلة  ومتثل 
من خاللها اجلهات احلكومية بتحقيق السعادة عبر 
بناء شراكة فاعلة وإيجابية بني ثالثة أطراف هي 
املوظف واجلهة واملتعامل، حيث يقوم كل طرف في 
هذه املعادلة بدور أساسي في الوصول إلى تقدمي 
املتعاملني، وتترجم تركيز احلكومة  خدمات تسعد 

على إسعادهم.
الرومي،  بنت خلفان  تأكيد معالي عهود  ونرى 
رحلة  هي  السعادة  أن  للسعادة  الدولة  ــرة  وزي
وأن  اإلمـــارات،  في  املجتمع  فئات  كل  تستهدف 
احلاضنة  البيئة  تهيئة  في  يتمثل  احلكومة  دور 
واحملفزة لتحقيق هذا الهدف، وأن رؤية وتوجيهات 
آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  صاحب 
حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
أسلوب  السعادة  تكون  أن  تؤكد  الله«  »رعاه  دبي 
حياة في مجتمع اإلمارات والهدف األسمى والغاية 
العليا للعمل احلكومي، وأهمية توفير بيئات إيجابية 
وسعيدة لكل موظفي احلكومة ليتمكنوا من حتقيق 

السعادة للمتعاملني.
واإليجابية  للسعادة  الوطني  البرنامج  ويركز 
ثقافة  لتعزيز  احلكومي  العمل  بيئة  تهيئة  على 

احلكومة  بدأت  آخر  جانب  ومن  املتعاملني،  إسعاد 
بتغيير أسماء مراكز اخلدمة  اتخاذ خطوات فعلية 
إلى مراكز سعادة املتعاملني، وموظفي اخلدمة إلى 

موظفي إسعاد املتعاملني.

عناصر السعادة
املتعاملني،  سعادة  حتدد  عناصر  ثالثة  هناك 
وتتضمن »معادلة إسعاد املتعاملني« ثالثة عناصر 
إلى  للوصول  اإليجابي  تفاعلها  يــؤدي  أساسية 

املتعامل السعيد، وهذه العناصر هي: 
املتميزة:  اخلدمات  بتقدمي  الفخور  املوظف   -
زمام  يأخذ  الذي  املتعاملني  إسعاد  موظف  وهو 
املبادرة في تقدمي أفضل جتربة للمتعامل مبا يحقق 
بإسعادك«،  »نتعهد  شعار:  ويتبنى  السعادة،  له 
ويتحلى بسمات الترحيب بابتسامة، واعطاء انطباع 
أولي متميز، واالحترام واللباقة، واإلنصات اجليد، 

واملهنية، واملبادرة في تقدمي العون.
وهي  املتعاملني:  إسعاد  في  املتفانية  اجلهة   -
اجلهة التي تطور خدماتها وفق احتياجات املتعامل 
واالجتاهات العاملية في مجال عملها، وتطبق شعار: 
»نعمل إلسعادك« عبر التزامها بتوفير بيئة مضيافة 
خدمة  وتقدمي  واإليجابية،  السعادة  ثقافة  تعزز 

سريعة ومبسطة. 
- املتعامل املبادر واإليجابي: وهو املتعامل الذي 
يسعى للحصول على اخلدمة من اجلهة احلكومية، 
ويشارك بتقدمي اقتراحات بناءة تسهم في تصميم 
خدمات مبتكرة حتقق السعادة له ولبقية املتعاملني، 
شعار:  تطبيق  في  للجهة  املساعد  دور  ويلعب 

»ساعدنا إلسعادك«.

أهداف امليثاق
وبحسب أهداف ميثاق إسعاد املتعاملني، تتحقق 

سعادة املتعاملني عبر التالي:
- توعية موظفي سعادة املتعاملني على عناصر 
وسلوكيات من شأنها إذا ما طبقت أن تسهم في 

إسعاد املتعاملني.
العمل،  بيئة  لتوفير  مؤسسية  أنظمة  تطوير   -
واملمكنات التي متكنها من تقدمي خدمات استثنائية 

لتسعد املتعامل.
- توعية املتعاملني حول معايير سعادة املتعاملني 

املتوقعة من املوظف واجلهة ومنهم شخصياً.
- توفير معلومات االتصال الضرورية وتوفير 

آلية جلمع آراء املتعاملني ومالحظاتهم.
احلكومة  في  اخلدمة  وفعالية  كفاءة  تعزيز   -

االحتادية عبر: 
أ - تعميم املعايير املوحدة إلسعاد املتعاملني.

معادلة اإ�شعاد املتعاملني

اإعداد: املالزم اأول مرمي حممد احلمادي 

اإ�صراف: اإدارة »اإ�صعاد املتعاملني«

ل
قا

م

ب�لتع�ون  ال�صرطة«  »جمتمع  يت�بع 

ن�صر  املتع�ملني«  »اإ���ص��ع���د  اإدارة  م��ع 

املق�لت املتخ�ص�صة بتعريف منت�صبي 

ال�صرطة واأفراد املجتمع من مواطنني 

وم��ق��ي��م��ني ب���مل��ف���ه��ي��م واخل���ط���وات 

املتع�ملني  اإ�صع�د  مبج�ل  والإجن���زات 

يف دولة الإم�رات العربية املتحدة.



27العدد 120 نوفمبر 2016

»الداخلية« تعمل

على ن�صر 

هذه املع�دلة

يف »مراكز اإ�صع�د 

املتع�ملني« الت�بعة له� 

ب - توفير أداة لقياس األداء واملتابعة تركز على 
نتائج إسعاد املتعاملني.

نطاق التطبيق 
تطبق هذه املعادلة في جميع اجلهات االحتادية 
ومراكز  والفروع  الرئيسة  املكاتب  ذلك  في  مبا 

سعادة املتعاملني.
منهجية تطوير واستخدام املعادلة: 

تتكون وثيقة معادلة إسعاد املتعاملني من خمسة 
املعادلة،  )صيغة  من:  كالً  تشمل  رئيسة  أقسام 
وموظف فخور بتقدمي اخلدمة، وجهة متفانية في 
إسعاد املتعاملني، ومتعامل إيجابي ومبادر، وقنوات 

التواصل(.
فخور،  )موظف  على  املعادلة  صيغة  وحتتوي 
وجهة متفانية، ومتعامل إيجابي(. وال بد من حتلي 
املوظف الفخور بتقدمي اخلدمة بالسمات السلوكية 
مهني  تعامل  بأسلوب  اخلدمة  لتقدمي  العشر 
املتعاملني،  سعادة  إلى  للوصول  إيجابي  وسلوك 
متميز،  أولي  وانطباع  بابتسامة،  الترحيب  وهي: 
واملهنية  اجليد,  واإلنصات  واللباقة،  واالحترام 
واملراعاة،  والتفهم  العون،  تقدمي  في  واملــبــادرة 
والتفاني  اخلدمة،  تقدمي  في  واالبتكار  واإليجابية 
في إسعاد املتعامل، وتقدمي جتربة مبهرة للمتعامل.

• أما بالنسبة للجهة املتفانية في إسعاد املتعاملني 
فهنا يكمن القول )نعمل إلسعادك( أي تتعهد اجلهة 
املتعاملني  بالتفاني في إسعاد  احلكومية االحتادية 
املؤسسية  واألنظمة  املمكنات  جميع  توظيف  نحو 
في سبيل إسعاد املتعاملني. وفي مقابل السلوكيات 
اخلدمة،  موظف  في  توافرها  يجب  التي  العشرة 
هناك أيضاً عشر سمات سلوكية وممكنات وأنظمة 

تديرها اجلهة من خالل مراكز سعادة املتعاملني: 
السعادة  ثقافة  تعزز  مضيافة  بيئة  توفير   .1

واإليجابية.
2. تقدمي خدمة سريعة ومبسطة.

3. ضمان اخلاصية الفردية في جتربة املتعامل.
4. توفير اخلدمة مبا يضمن راحة املتعامل.

5. تقدمي اخلدمة مبا يضمن العدالة واملساواة.
6. إبهار املتعامل بتقدمي خدمات تفوق توقعاته.

7. اإلنصات إلى صوت املتعامل.
8. إشراك املتعامل في تطوير اخلدمات.

اخلدمات  تقدمي  فــي  املــســتــدام  االبــتــكــار   .9
املستقبلية.

إلسعاد  الــواحــد  الفريق  ــروح  ب العمل   -  10
املتعامل.

تتضمن  واملبادر،  اإليجابي  للمتعامل  وبالنسبة 
بإسعاد  املتعاملني  سعادة  موظفي  تعهد  املعادلة 
اإليجابي  املتعامل  تطبيق  خالل  من  متعامليهم 
حتلي  من  بد  وال  إلسعادك(.  )ساعدنا  للصيغة 

املتعامل اإليجابي بخمس سمات سلوكية منها: 
1. توفير معلومات ومستندات صحيحة ومحدثة.

2. تقدمي مالحظات بناءة واقتراحات 
مبتكرة وإيجابية.

3. املشاركة في تصميم اخلدمة.
4. املساهمة في استشراف مستقبل 

اخلدمات.
السعيدة  التجربة  مشاركة   .5

واإليجابية مع الغير.
املعادلة  صيغة  تنتهي  وأخــيــراً 
بقنوات التواصل التي تعتبر من أهم 
األدوات التي ترتكز عليها املؤسسات 
متعامليها،  رضا  لتعزيز  الناجحة 
الــضــروريــة  املعلومات  وتــوفــيــر 

والنشر.  التسويق  خالل  من  القنوات  هذه  عن 
ويستوجب على اجلهة توفير وسائل التواصل مع 
سعادة  مركز  خالل  من  املباشر  بالشكل  املتعامل 
املتعاملني،  خلدمة  احملــدد  والهاتف  املتعاملني، 
والبريد اإللكتروني، واملوقع اإللكتروني مع حتديد 
أوقات الدوام الرسمي في اجلهة االحتادية بالشكل 

الواضح للمتعاملني.

مبادرات »الداخلية«
الداخلية  وزارة  به  قامت  ما  بالذكر  واجلدير 
في  األمامية  الواجهة  موظفي  أسماء  حصر  من 
مراكز إسعاد املتعاملني استعداداً لتغيير األوصاف 
الوظيفية احلالية لهم إلى موظفي إسعاد املتعاملني 
وهذا  املــوظــف.  يرتقيه  وظيفي  سلم  خــالل  من 
املشروع قائم وسيرى النور قريباً، كما قامت وزارة 
الداخلية بوضع اخلطط الالزمة لنشر هذه املعادلة، 
فتم حتى اآلن عقد 40 ورشة تثقيفية استفاد منها 
689 منتسباً من مختلف القطاعات، وجار العمل على 
بقية مراكز إسعاد املتعاملني املوضوعة ضمن اخلطة 
التشغيلية حسب برنامج اإلمارات للخدمة احلكومية 
منوذج  لدعم  املعادلة  هذه  صمم  والذي  املتميزة، 
العمل احلكومي املتمحور حول السعادة واإليجابية.

بينما كان عدد ورش عمل التوعية مبيثاق خدمة 
املتعاملني عام 2015، »54« ورشة استفاد منها 987 

منتسباً.
كما ترسم وزارة الداخلية خطة واضحة املسار 

معتمدة  احلكومية  اخلدمات  تطوير  منهجية  وفق 
تفعيل  ومنها:  املرجوة،  األهــداف  لتحقيق  السير 
لضمان  اخلدمات  وتطوير  تقدمي  جودة  سياسة 
اخلدمات  تطوير  دليل  ومبادرات  النتائج،  أفضل 
احلكومية الصادر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء 

مثل: مبادرة تطوير رؤى املتعاملني.     
ولتحقيق مفاهيم السعادة، تعمل وزارة الداخلية 
املتعاملني  وجتارب  رحالت  وتطوير  ابتكار  على 
إلى توفير  القنوات، حيث تسعى  من خالل جميع 
املتعاملني  رضا  حتقق  عالية  جودة  ذات  خدمات 
وتفوق توقعاتهم، مبا يحقق الكفاءة احلكومية من 
اخلدمات  وتطوير  تصميم  عمليات  حوكمة  خالل 
وقياس  الذكي،  للتحول  لتهيئتها  هندستها  وإعادة 
جودة نشاطات خدمة املتعاملني لتلبية احتياجاتهم 
احلكومية  اخلدمات  على  احلصول  من  ومتكينهم 
اخلاصة بوزارة الداخلية عبر قنوات مبتكرة وفاعلة 
العربية  ــارات  اإلم دولة  أن  ننسى  وال  ومالئمة. 
املتحدة هي األولى عربياً في مؤشر السعادة والـ 
الرقم  هذا  لكسر  جاهدة  تسعى  وهي  عاملياً،   14

بحلول 2021 للوصول إلى الرقم واحد.
وختاماً، ترفع إدارة إسعاد املتعاملني إلى سيِّدي 
نهيان  آل  زايــد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أسمى 
عبارات الشكر اجلزيل واالمتنان الكبير على دعمه 
الدائم واملستمر ورعايته الكرمية جلميع املشاريع 

التطويرية في وزارة الداخلية. 
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التقنيات احلديثة وخف�س احلوادث املرورية 

طويالً  وقتاً  يقضون  األشخاص  من  الكثير 
الغرض  أكان  ســواءٌ  ــارات  اإلم في  الطرقات  على 
العائلة  أو  أو زيارة األصدقاء  اجتماٍع  هو حضور 
احتكاٍك  في  الناس  ينخرط  وحيثما  التجوال،  أو 
متبادٍل قد تقع حوادث السير، وفي سبيل احلفاظ 
تدفق  من  الرغم  على  آمنًة  اإلمــارات  طرقات  على 
املدن  اإلمارات حول  لرؤية  وتبعاً  عليها،  السائقني 
الذكية، يجري تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت 
واخلدمات  التجارية  واألساطيل  الشاحنات  في 
اللوجستية ووسائط النقل العام وحتى في سيارات 
اإلسعاف والدفاع املدني والشرطة، وذلك للحيلولة 
دون وقوع هذه احلاالت، حيث تعود هذه التقنيات 
مبنافَع جمٍة حتّسن من إدارة الطرقات والنقل، ذلك 
أّن السالمة تعّد واحدًة من مجاالت التركيز الرئيسة 

لها.
تدابير  اعتماد  نحو  اإلمــارات  حكومة  وتدفع 
السالمة  حتسني  في  املساعدة  شأنها  من  وقائيٍة 
العاجل،  القريب  وفي  العموم.  وجه  على  الطرقية 
ستلزم املركبات التجارية كافة بتركيب أنظمة تتبٍع 
إلى  باإلضافة  األساطيل،  إدارة  في  تساعد 
ر ذلك  أنظمة تقنيات املعلومات، حيث يبشِّ
وإدارات  املركبات  أصحاب  بإعانة 
على  األساطيل  ومديري  املرور 
املركبات  على  السيطرة 
واالرتــــقــــاء بــوعــي 
حول  السائقني 
الــســالمــة 

نهاية  في  يقود  مما  سلوكهم،  حتسني  عن  فضالً 
األمر إلى احلّد من عدد احلوادث املرورية في البالد.

وفي ظل اعتماد حلول تقنية املعلومات احلديثة، 
السيطرة  على  قدرتها  رفع  املؤسسات  شأن  فمن 

وحتسني معايير السالمة لديها من قبيل:
مراقبة  خالل  من  املرورية  احلــوادث  خفض   -

سلوك السائقني وسرعة املركبات باستمرار.
السالمة اخلاصة  االلتزام بسياسات  - حتسني 
حددتها  التي  السرعة  بحدود  والتقيد  بالشركات، 
السائقني  وعي  زيــادة  خالل  من  وذلك  احلكومة، 
خالل  من  أدائهم  ومراقبة  السالمة،  شؤون  حول 
أجهزة التتبع املركبة في مركباتهم، والتي تضم ميزة 
الصندوق األسود لتسجيل رحالتهم، باإلضافة إلى 

الكاميرا املركبة داخل مقصورة القيادة.
- احلّد من استهالك الوقود، والذي يحّد بدوره 
تكاليف  من  ويخفض  السلبية،  البيئية  اآلثــار  من 

الرحالت عبر حتسني التخطيط ملساراتها.
- احلد من احلوادث املرورية املتصلة بالتحميل 
الزائد للمركبة باستخدام حساسات احلمولة الوزنية 

لتحسني إدارة احلمل.
احملفوف  للسلوك  اجلذري  السبب  اكتشاف   -
باألخطار واحلد منه، حيث متّكن تقنيات املعلومات 
النموذجي  والسلوك  الطبيعي  السلوك  حتديد  من 
الواجب اتباعه في حاالٍت معيّنة، والذي قد يتصل 

بدقٍة ببيانات حوادث سابقة. 
املركبات  إحدى  ينتهك سائق  التي  اللحظة  وفي 
قوانني املرور أو يقود بتهوٍر أو يتجاهل إرشادات 
هذه  توجيه  يجري  بالشركة،  اخلاصة  السالمة 
في  أو  الفور  على  املعنّي  املشرف  إلى  املعلومات 
غضون ثواٍن، حيث ميكن أن ترسل التنبيهات 

والرسائل التحذيرية إلى الهاتف احملمول للمشرف 
عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني. 
االستجابة  أزمنة  تسريع  إلى  امليزات  هذه  وتقود 
حلاالت الطوارئ، واحلّد من تأثير »الساعة الذهبية«، 
احلــوادث  قتلى  نسبة  ارتفاع  إلى  يــؤدي  ــذي  وال
املرورية لدى الذين ال يتلقون العالج الطبي العاجل. 
الكتشاف  وسيلًة  يعتبر  املعلومات  تقنيات  وتوفر 
هذه اجلوانب السلوكية في القيادة وحتسينها بغية 
زيادة فهم السائقني، مما يساعد في توجيه السائقني 

نحو السلوكيات احملبّذة الستخدام الطريق.
وال تقتصر تقنية املعلومات واالتصاالت وإدارة 
األسطول على الشاحنات التجارية وشركات النفط 
والغاز، بل ميتّدان إلى وسائل النقل العامة وسيارات 

ب�صام الك�صار
خبير تقني - أبوظبي
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تساعد  حيث  والشرطة،  املدني  والدفاع  اإلسعاف 
تقنية املعلومات في التتبع املستمّر للصيانة الدورية 
السائقني،  لدى  القيادة  ــادات  وع السرعة  وعــداد 
واالستجابة  املقصد  نحو  األقصر  املسار  وحتديد 
اجلوانب  هذه  وتساعد  الطوارئ،  حلاالت  الفورية 
في  والشرطة  املدني  والدفاع  اإلسعاف  سيارات 
كسب املزيد من الوقت لالستجابة مع توفير تكاليف 
استهالك الوقود واحلّد من اآلثار البيئية، وحتسن 
هذه التقنيات من السالمة على الطرقات عبر حتويل 
املزدحمة  الشوارع  من  الطوارئ  سيارات  مسار 
السائقني  انتباه  تشتيت  احتماالت  من  للتقليل 
احلني،  ذلك  في  الضغط  حتت  الواقعني  اآلخرين 
وتكشف عن العيوب الداخلية في املركبة بحيث يتم 

تالفي األعطال املفاجئة.

كما ميكن استخدام هذه التقنيات على مدار احلياة 
اليومية لصياغة التثقيف في مجال السالمة، وذلك 
عبر تغيير سلوك السائقني من أجل جعل الطرقات 
للجميع. وفي حال وقوع حادٍث يشمل  أماناً  أكثر 
استدعاء  ميكن  املعلومات،  بتقنية  مــزودًة  سيارًة 
قبل  املرسلة  البيانات  على  بناًء  الطوارئ  خدمات 
إلى  امليزة  هذه  وتؤدي  بالسلطات،  الناس  اتصال 
مما  الطوارئ،  حاالت  في  االستجابة  زمن  تسريع 
إلى  يؤدي  الذي  الذهبية«  »الساعة  تأثير  من  يحّد 
ارتفاع نسبة قتلى احلوادث املرورية لدى الذين ال 

يتلقون العالج الطبي العاجل. 
بشيٍء  ليست  احلديثة  والتجهيزات  واحللول 
في حال غياب اإلدراك السليم لألخطار واألضرار 
متهور،  سائقٌ  يسببها  أن  ميكن  التي  احملتملة 

بآداب  والتعريف  التثقيف  جانب  يحظى  ولذلك 
القيادة بأهميٍة مماثلٍة لتلك التقنيات، إن لم نقل إنها 
تفوقها من حيث األهمية، ومن خالل تطوير برامج 
للتوعية التعليمية للسائقني واملوظفني العاملني في 
التأكد  للشركات  ميكن  األساطيل،  إدارة  أنشطة 
منحهم  بل  فحسب،  سائقيها  مراقبة  عدم  من 
حسن  عادات  اتباع  ألهمية  أفضل  إدراكــاً  أيضاً 
من  التي  البسيطة  القواعد  بعض  وثمة  القيادة، 
شأنها مساعدة سائقي املركبات في احلفاظ على 
كافية،  أماٍن  مسافة  على  احلفاظ  مثل  سالمتهم، 
واحلرص  واإلطارات،  للفرامل  اجليدة  والصيانة 
على وضوح الرؤية في الظالم، وااللتزام بحدود 
السرعة، واستخدام مصابيح االنعطاف، واحلرص 

على القيادة بأماٍن. 
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دولــة  فــي  الشرطية  الرياضة  قطاع  شهد 
اإلمارات العربية املتحدة احتفاالت تكرميية لعدد 

من املنتسبات.
في  القادة«  »إعداد  مركز  بقاعة  اختتمت  فقد 
دبي دورة »الرياضة واملرأة في الشرطة«، والتي 
نظمها احتاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية 
واإلدارات  القيادات  من  منتسبة   24 مبشاركة 

العامة للشرطة في الدولة.
وكّرم العميد خالد علي شهيل نائب رئيس احتاد 
الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية احملاضرين 
املشاركات  الشرطة  الدورة، وسلم منتسبات  في 
فيها شهادات اجتياز الدورة، متمنياً لهن التوفيق، 

ومعرباً عن بالغ سعادته بنجاح الدورة.
ما  على  املشاركني  اخلبراء  إلى  الشكر  ووجه 
املشاركني،  معرفة  أثرت  موضوعات  من  قدموه 
تعاونه  القادة« في دبي على  »إعداد  وإلى مركز 

في إجناح هذه الدورة.
وأكد العميد شهـــيل أن هذه الدورات العلمية 
ستسهم مستقبالً في تطــــوير قدرات وإمكانات 
بالدولـــــة،  الرياضي  الوســــط  في  اإلداريــني 
مشيراً إلى أن احتــــاد الشرطة الرياضي سينظم 
خـــــالل األشهر املقبلة العديــــد من الــــدورات 
املتخصصـــــــة واحملاضـــرات والـنـــدوات ذات 

العالقـــــة بالشأن الرياضي.
الشرطة«  في  واملرأة  »الرياضة  دورة  وكانت 
تضمنت موضوعات قدمها الرائد الدكتور سعود 
في  واملنتخبات  املسابقات  قسم  رئيس  اجلنيبي 
احتاد الشرطة الرياضي، وأخصائية التغذية رميا 
للعنصر  الرياضة  أهمية  حول  املخامرة  محمد 
وأهمية  الشرطي،  املجال  في  النسائي خصوصاً 
التغذية الصحية واملعتقدات والسلوكيات الغذائية 
اخلاطئة في التغذية والسمنة وأخطارها، ومرض 
فقر الدم عند النساء ونقص فيتامني )د( وعواقبه، 
والقياسات اجلسمانية املثالية، ومهارة قراءة هذه 

املقاييس، ومؤشرات اللياقة الصحية.
شكرهن  عن  الــدورة  في  املشاركات  وأعربت 
وتقديرهن الحتاد الشرطة الرياضي لتنظيمه هذه 
الدورة، وللكفاءات العلمية التي قدمت أوراق عمل 
الدورات  هذه  مثل  إقامة  أن  إلى  جيدة، مشيرات 
ستسهم في تطوير مهاراتهن وقدراتهن، وستفتح 

لهن آفاقاً علمية جديدة.
الشرطة  احتاد  أن  إلى  شهيل  العميد  وأشــار 
املتخصصة  الدورات  الرياضي يسعى من خالل 
إلى ايجاد قاعدة رياضية متخصصة قائمة على 
واللوائح  القوانني  بأحدث  ــزودة  وم التدريب، 
في  والعامالت  العاملني  وتأهيل  وإعداد  الدولية، 

في  املعارف  بأحدث  وتزويدهم  الرياضة،  مجال 
املجال الرياضي.

احلميدي  عبدالله  املقدم  الدورة  افتتاح  حضر 
الرياضي،  الشرطة  احتــاد  إدارة  مدير  نائب 
فرع  مدير  علي  آل  خميس  حميد  أول  واملــالزم 

التوعية واإلعالم الرياضي.
مبارك  عبدالله  العقيد  هنأ  ثانية،  جهة  من 
فريق  الشارقة  شرطة  عام  قائد  نائب  عامر  بن 
القيادة العامة لشرطة الشارقة للسيدات املشارك 
للمؤسسات  الرياضي  الشارقة  كأس  بطولة  في 
احلكومية واخلاصة للسيدات 2016، والتي أقيمت 
فعالياتها بتنظيم من نادي السيدات في الشارقة.

جاء ذلك خالل تكرمي العقيد بن عامر أعضاء 
العامة  القيادة  مقر  في  الشهداء  بقاعة  الفريق 
لشرطة الشارقة، بحضور أعضاء الطاقم التدريبي 

للفريق.
ملشاركة  تقديره  عن  عامر  بن  العقيد  وأعرب 
على  وحرصهن  البطولة،  في  الفريق  منتسبات 
خالل  من  املكتسبة  وقدراتهن  مهاراتهن  إظهار 
إلى  ودعــاهــن  املستمرين،  والتأهيل  التدريب 
االرتقاء  أجل  من  جهودهن  بذل  في  االستمرار 
بقدراتهن، وإحراز مزيد من النجاحات واإلجنازات 

في البطوالت املقبلة.

احتفالت تكرميية ملنت�شبات »الريا�شة ال�شرطية«
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للموارد  العامة  اإلدارة  كّرمت 
الداخلية  وزارة  في  البشرية 
واملشاركني  الفائزين  منتسبيها 
واملقيِّمني في جائزة »سمو وزير 
املدير  مرحلة  للتميَّز«  الداخلية 
العام، وسلّم العميد أحمد عبدالله 
ــام املـــوارد  الــهــاجــري مــديــر ع
البشرية باإلنابة شهادات التقدير 

للمكّرمني.

عبدالرحمن  أســرة  تهنئ 
املالزم  ابنها  الطنيجي  عبيد 
عبدالرحمن  سليمان  خبير 
»األدلــة  إدارة  في  الطنيجي 
اجلنائية« في شرطة أبوظبي 

بترقيته إلى رتبة مالزم.

يهنئ العاملون بإدارة »تقييم 
شرطة  فــي  الــعــامــلــني«  أداء 
حسن  محمد  املقدم  أبوظبي 
»احلفز  قسم  رئيس  البلوشي 
بترقيته  اإلدارة  في  الوظيفي« 

إلى رتبة مقدم.

يهنىء العاملون باملفتشية العامة 
ناصر  الرائد  الداخلية  وزارة  في 
عبدالله الساعدي بترقيته إلى رتبة 

رائد.

شرطة  مبديرية  العاملون  يهنئ 
فــي شرطة  اخلــارجــيــة  املــنــاطــق 
أبوظبي املالزم أول سلطان عبدالله 
فدعق بترقيته إلى رتبة مالزم أول.

بــإدارة  العاملون  يهنىء 
ــاحــث  ــب »الـــتـــحـــريـــات وامل
اجلنائية« في شرطة أبوظبي 
النعيمي  جمعة  خليفة  الرائد 
دولياً  املطلوبني  فرع  مدير 
في اإلدارة بترقيته إلى رتبة 

رائد.
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كرَّمت فاطمة احلمادي مديرة مركز 
»دملا لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات 
العليا  التابع ملؤسسة »زايد  اخلاصة« 
االحتياجات  وذوي  اإلنسانية  للرعاية 
ــي جــاســم عبيد  ــالم اخلــاصــة« اإلع
الزعابي من إدارة »الشرطة املجتمعية« 
إللقائه  تقديراً  أبوظبي  شرطة  في 
كيف  طفلك  »َعلِم  بعنوان  محاضرة 

يقول ال ملن يؤذيه«.
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في الصيف الفائت، كنت في زيارة ملدينة براغ برفقة أسرتي، كان اجلو فيها رائقاً، مييل إلى 
البرودة اللذيذة التي تنعش القلب والعقل والوجدان، فتجعل اجلسم عامراً باحليوية والنشاط طوال 

الوقت، وهو ما حفزنا على املشي لساعات طويلة من دون أن نشعر بالتعب.
إنها مدينة ساحرة  أكتشف فيها اجلديد،  أنني في كل مرة  إال  أكثر من مرة،  لقد زرت »براغ« 
بالفعل، أذهلت أبنائي بشواهدها التاريخية وجمالها األخاذ، فهي تقع على نهر فلتافا في وسط منطقة 
بوهيميا التاريخية، التي لم يصلها الدمار الذي حل بالكثير من مدن أوروبا الوسطى خالل احلرب 

العاملية الثانية.
ففي ساحة املدينة القدمية، يقف الناس مبهورين أمام »ساعة براغ الفلكية«، التحفة الفنية الباهرة التي 
تتألف من 350 قطعة، وتتوزع على ثالثة أجزاء رئيسة، األول، يشكله اجلزء الفلكي، الذي ميكن من خالله 
قراءة موقع الشمس والبروج الفلكيّة وموقع القمر، والثاني يحوي روزنامة، فيما يتضّمن اجلزء الثالث 

نافذتني صغيرتني حتويان متاثيل خشبية صغيرة، تخرج كل ساعة زمنية، فيستمتع الناس مبشاهدتها.
أما »ساحة فاتسالف« فتشّكل مالذاً خاصاً للمتسوقني، حتيط بها النوادي واملطاعم والفنادق واملتاجر 

والبنوك من اجلهات كلها، وتلتقي فيها جميع خطوط املترو الثالثة.
وليس أجمل من »قلعة براغ« الواقعة في حي هرادكاني التي تعد من أكثر املناطق التاريخية جاذبية. إذ 
بنيت عام 970م تقريباً، وحتتوي على عدٍد من املواقع التاريخية مثل: كاتدرائية القديس فيتوس، وكنيسة 
القديس جورج، والقصر امللكي القدمي، واملمر الذهبي، وغيرها، وهي تعتبر اليوم أكبر قلعة قدمية في العالم. 
ولكي تصل إلى هذه القلعة؛ البد من أن تعبر جسر تشارلز البالغ من العمر 600 عام، فهو يربط بني البلدة 
القدمية واملدينة الصغرى على نهر فلتافا، حيث أمر ببنائه امللك تشارلز الرابع عام 1357م، ليحل محل جسر 
جوديث الذي دمرته الفيضانات في عام 1342م. غير أن هذا اجلسر ال يكاد يخلو من املارة أبداً، فهو يلقب بجسر 

احملبة، يلتقي فيه العشاق دوماً ليمنحوا أنفسهم صك العشق األبدي.
في احلقيقة، لم يشعر أبنائي بامللل، على غير عادتهم، ذلك أن براغ تعشق السياح وتهديهم الفرح في أرجائها 
كلها، هي مدينة تضج باحلياة والبهجة واملرح، لذلك فقد حازت على ألقاب كثيرة من ِقبل أبنائي، فمنهم من وصفها 
بأنها أجمل مدينة زارها على اإلطالق، في حني أن ولدي زايد لقبها مبدينة العجائب، ألنها أشبه مبدن الكارتون 
الترفيهية التي نشاهدها بأفالم الكارتون املخصصة لألطفال، وغيرها من األلقاب واألوصاف اجلميلة التي تستحقها 

املدينة عن جدارة.
وأذكر حني جاء وقت الرحيل والعودة للوطن، التف أوالدي حولي، وأخذوا مني عهداً بأن نعاود زيارة براغ في 
السنة املقبلة بإذن الله تعالى، وهو ما سأعمل عليه من اآلن وفاًء بالعهد الذي أخذ مني عنوة، إن كان في العمر بقية 

بطبيعة احلال.

�صحر براغ

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

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

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

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

expertise of the Manufacture.
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