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3العدد 184 مارس 2022

»اأنتم العني ال�صاهرة على اأمن الوطن و�صالمة املواطن واملقيم والزائر، ب�صواعدكم 

والتميز.  العطاء  من  جديد  ق��رن  ن�صف  نحو  النماء  م�صرية  تكتمل  وجهودكم 

وبعقولكم واأفكاركم نوؤكد مكانة الإمارات اأمنوذجًا ملهمًا للمجتمع الآمن املُطَمِئن، 

ر�صالتكم  اأداء  يف  التوفيق  من  مزيدًا  لكم  ونرجو  وتفوقكم،  خطواتكم  ونبارك 

الوطنية ال�صامية«.

بهذه الكلمات املعربة وال�صامية ، توجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اإىل ال�صباط 

املتخرجني خالل ح�صور �صموه احتفال تخريج اخلم�صني، والذي اأقيم يف معر�س 

باليوبيل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  احتفال  مع  تزامنًا  دبي،   2020 اإك�صبو 

الذهبي لتاأ�صي�صها، وذلك حتت مظلة وزارة الداخلية وبتنظيم من القيادة العامة 

ل�صرطة دبي، حيث مت تخريج 706 �صباط من كلية ال�صرطة يف اأبوظبي واأكادميية 

الن�صائي،  العن�صر  ومن  ال�صارقة،  يف  ال�صرطية  العلوم  واأكادميية  دبي  �صرطة 

بالإ�صافة اإىل �صباط خريجني من �صبع دول عربية �صقيقة واأجنبية �صديقة.

بقيادة  الداخلية  وزارة  به  ت�صطلع  الذي  ف  وامل�صِرّ الرائد  بالدور  �صموه  ونوه 

وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق 

اإجن��ازات، ت�صون  واملبدعة من  ال�صابة  الداخلية، وما حتققه من خالل كوادرها 

لالأمن  واحة  مكانتها  وتر�ّصخ  ا�صتقرارها  لها  وحتفظ  مكت�صباتها  الإم��ارات  لدولة 

والأمان.

وحر�س الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان على ح�صور الحتفال وتكرمي 

اأوائل ال�صباط اخلريجني، واحلا�صلني على �صيف ال�صرف. 

اآل مكتوم »رعاه اهلل«،  وقد جدد ح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

وح�صور الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان، الدعم الكبري وامل�صتمر الذي 

توليه قيادة البالد الر�صيدة برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لوزارة الداخلية وجميع القيادات العامة لل�صرطة يف 

الدولة يف خدمة م�صرية الأمن والأمان والر�صا وال�صعادة التي ينعم بها كل مواطن 

والذين  املتخرجني،  ال�صباط  من  جديدة  بكفاءات  رفدت  والتي  وزائ��ر،  ومقيم 

�صباط  من  زمالئهم  مع  جنب  اإىل  جنبًا  واخلدمي  امليداين  املجالني  يف  �صيعملون 

و�صف �صباط واأفراد ومدنيني لتعزيز هذه امل�صرية اأكرث فاأكرث.

مبارك لل�صباط اخلريجني، والدعاء لهم بالتوفيق يف خدمة الوطن واملجتمع.

تخريج اخلم�سني 
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بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  شهد  فقد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
احتفال  الله«  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  مجلس 
الوصل  بساحة  أقيم  والذي  الخمسين،  تخريج 
في معرض إكسبو 2020 دبي، تزامناً مع احتفال 
دولة اإلمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي 
الداخلية  وزارة  مظلة  تحت  وذلك  لتأسيسها، 
وبتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تم 

تخريج 706 ضباط، منهم 422 ضابطاً من كلية 
الشرطة في أبوظبي و256 ضابطاً من أكاديمية 
العلوم  أكاديمية  من  ضابطاً  و28  دبي  شرطة 

الشرطية في الشارقة.
العنصر  من  الخريجات  الضباط  عدد  وبلغ 
ضباط  إلى  باإلضافة  ضابطاً،   76 النسائي 
خريجين من سبع دول عربية شقيقة وأجنبية 
وعمان،  والبحرين،  السعودية،  وهي:  صديقة، 

والبوسنة  القمر،  وجزر  وفلسطين،  واألردن، 
والهرسك.

حضور حاشد 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  االحتفال  شهد  كما 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  دبي  حاكم 

ت
عا

اب
مت

متابعة: اأماين اليافعي

تابع »جمتمع ال�صرطة« احتفال التخريج التاريخي الذي اأقيم يف معر�س اإك�صبو 2020 دبي، بح�صور �صاحب ال�صمو 

عنوان  وحتت  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 

دبي  �صرطة  واأكادميية  اأبوظبي  يف  ال�صرطة  كلية  من  �صباط   706 تخريج  مت  حيث  اخلم�صني«،  تخريج  »احتفال 

واأكادميية العلوم ال�صرطية يف ال�صارقة.

�سهد �حتفال تخريج �خلم�سني يف »�إك�سبو دبي«�سهد �حتفال تخريج �خلم�سني يف »�إك�سبو دبي«

حممد بن ر��سد: �لإمار�ت �أمنوذج ملهم للمجتمع �لآمن �مُلطَمِئن 

Mojtama -March-184.indd   6Mojtama -March-184.indd   6 25/02/2022   10:38 AM25/02/2022   10:38 AM



7العدد 184 مارس 2022

النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  وسمو  المالية، 
الشيخ سيف  والفريق سمو  ولي عهد عجمان، 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد 
بن  نهيان  الشيخ  مكتوم، ومعالي  آل  راشد  بن 
والتعايش،  التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك 
ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة 
لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار الضباط 
للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  في 
من  وعدد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
الشخصيات و أولياء األمور والزائرين من داخل 

الدولة وخارجها.

دور رائد 
وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الخريجين  الضباط  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
دراستهم  مجال  في  تميز  من  حققوه  ما  على 
األكاديمية وإنهائها بنجاح، لالنخراط في السلك 
الوطن  خدمة  في  أدوارهم  ومواصلة  رطّي  الُشّ
بكل أمانة وإخالص، في ضوء القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما 
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 

ُحّكام اإلمارات.
الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  ونوَّه 
الله«   »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
بالدور الرائد والمشِرّف الذي تضطلع به وزارة 
بن  الشيخ سيف  سمو  الفريق  بقيادة  الداخلية 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وما تحققه الوزارة من خالل كوادرها 
لدولة  تصون  إنجازات،  من  والمبدعة  الشابة 
استقرارها  لها  وتحفظ  مكتسباتها  اإلمارات 

وترّسخ مكانتها واحة لألمن واألمان.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وخاطب 
الخريجين  الله«  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن 
على  الساهرة  العين  »أنتم  قائالً:  والخريجات 
والزائر،  والمقيم  المواطن  وسالمة  الوطن  أمن 
بسواعدكم وجهودكم تكتمل مسيرة النماء نحو 
نصف قرن جديد من العطاء والتميز. وبعقولكم 

ملهماً  أنموذجاً  اإلمارات  مكانة  نؤكد  وأفكاركم 
خطواتكم  ونبارك  الُمطَمئِن،  اآلمن  للمجتمع 
وتفوقكم، ونرجو لكم مزيداً من التوفيق في أداء 

رسالتكم الوطنية السامية«.

تكريم األوائل 
وخالل االحتفال، قام صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«    »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
ثم  دبي،  لشرطة  التابعة  »غياث«  سيارة  بتفقد 
ثاني طيار  للمالزم  الطيران  سلم سموه وسام 
دانة المازمي والمالزم ثاني طيار مهرة بن حماد 

من شرطة دبي.
والتقطت لسموه صورة تذكارية مع ضباط 
شرطة دبي، كما التقطت لسموه صورة تذكارية 

أخرى مع ضباط شرطة أبوظبي والشارقة.

تخريج 706 �سباط من �أبوظبي

ودبي و�ل�سارقة
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زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وكَرّم 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
الداخلية أوائل الخريجين من كليات وأكاديميات 
الدولة، والحاصلين على  الشرطة على مستوى 
سلطان  سعيد  المالزم  وهم:  الشرف،  سيف 
الكعبي من كلية الشرطة في أبوظبي –اإلمارات. 
والمالزم معتز جهاد يمك - فلسطين، والمالزم 
المعايطة- األردن، والمالزم محمد  عمر يونس 
سيف بن بدر العليلي- اإلمارات، والمالزم مريم 
برهان الهاشمي- اإلمارات، والمالزم نور محمد 
علي الزياني- دولة اإلمارات، وهم من أكاديمية 
الجروان  سالم  علي  والمالزم  دبي.  شرطة 
في  الشرطية  العلوم  أكاديمية  من  اإلمارات   -
الشارقة، باإلضافة إلى قائد الطابور والمراسم 

المالزم الشيخ راشد بن عمار النعيمي.

احتفال مميز 
الخمسين  تخريج  احتفال  مراسم  وكانت 
عسكري  عرٍض  أول  تقديم  وتضمنت:  مميزة، 
مستوى  على  النسائية  الشرطة  من  للضباط 
المنطقة. وتخريج الدفعتين األولى والثانية من 
الشرطة النسائية على صعيد الدولة، باإلضافة 
التقنية،  والعروض  العسكرية،  التشكيالت  إلى 
واالستعانة  المبهرة،  اإلضاءات  وعروض 
بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر ضمن 
مستقبل  مالمح  تعكس  مسبوقة  غير  تجربة 
موقع  ومثّل  المستحيل.  يعرف  ال  لجيٍل  واعٍد 
االحتفال بساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي 
منصة رائدة تجمع العالم تحت مظلتها. وجّسد 
االحتفال عمق التالحم الوطني من خالل تخريج 
ليتم  اإلمارات،  وبنات  أبناء  من  الكوكبة  هذه 
أفضل  بعد حصولهم على  تتويجهم وتكريمهم 
الشهادات العلمية في مجاالت التدريب والبحث 

العلمي القانوني واألمني ووفقاً ألفضل المعايير.

تهاٍن وتبريكات 
وللمناسبة رفع معالي الفريق عبد الله خليفة 
مجلس  ورئيس  دبي  شرطة  عام  قائد  المّري 
إدارة أكاديمية شرطة دبي أسمى آيات التهاني 
الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إلى  والتبريكات 
الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة 
الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب 
السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  وإلى  اإلمارات،  ُحّكام 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس 
الشيخ  وسمو  دبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 
المالية،  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  دبي 
نهيان  آل  زايد  الشيخ سيف بن  والفريق سمو 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وهنّأ معاليه الضباط الخريجين والخريجات 
بهذا  األمور  وأولياء  الثالث  المؤسسات  من 
االحتفالية  مع  يتزامن  الذي  المميز  اإلنجاز 

الوطنية بمرور 50 عاماً على قيام االتحاد.
في  البشري  العنصر  أهمية  معاليه  وأّكد 
تحقيق اإلنجازات الكبرى لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة خالل مسيرتها المباركة، بما يرتقي إلى 
مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، منوهاً 
لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  بدور 
العمل  خالل  من  الجانب  هذا  تعزيز  في  دبي 
المؤهلة، وتمكين  العسكرية  الكوادر  تنمية  على 
محوراً  كذلك  ُيَعد  ما  وهو  والشباب،  المرأة 

االجتماعية،  التنمية  استراتيجية  في  أساسياً 
في  االستقرار  وتحقيق  واألمان  األمن  وتعزيز 
المقبلة  عاماً  الخمسين  المجتمع، ضمن مسيرة 
التي انطلقت برسم خريطة جديدة لمستقبٍل أكثر 
إشراقاً وازدهاراً، وذلك من خالل تكثيف العمل 
على صقل المهارات، وفتح آفاٍق جديدة للطاقات 

الشبابية بدعم من قيادتنا الرشيدة.
محمد  الدكتور  األستاذ  اللواء  سعادة  وقال 
العام لشرطة دبي  القائد  أحمد بن فهد مساعد 
للقيادة  »نبارك  والتدريب:  األكاديمية  لشؤون 
العالمي  الحدث  هذا  اإلمارات  لدولة  الرشيدة 
والفريد من نوعه، وُنعرب عن فخرنا واعتزازنا 
المستحيل. فللمرة  إلى دولة ال تعرف  لالنتماء 
األولى في تاريخ الشرطة، يتم تخريج الطالب 
الحرم  خارج  مجتمعة  أكاديميات  ثالث  من 
الدفعتين  تخريج  إلى  باإلضافة  األكاديمي، 
األولى والثانية من الشرطة النسائية على صعيد 
الدولة، وتقديم أول عرض عسكري للمرشحات 

من الشرطة النسائية في الشرق األوسط«.
اليوم محظوظون باالحتفال  وأضاف: »نحن 
الخمسين  عام  وهما  متزامنتين،  بمناسبتين 
المنصة  وهو  الدولي،   2020 إكسبو  ومعرض 
هذه  أن  وتؤكد  العالم،  تجمع  التي  الرائدة 
الدولة وطن لجميع جنسيات العالم. كما نبارك 
جهودهم  أخرى  مرة  وخريجاتنا  لخريجينا 
المتميز،  التفوق  هذا  تحقيق  أجل  من  وتفانيهم 
هذه  من  جزءاً  كوننا  ألنفسنا  كذلك  ونبارك 

اإلنجازات«.
غانم  غيث  الدكتور  اللواء  سعادة  وأوضح 
أن  دبي  شرطة  أكاديمية  مدير  السويدي 
الدفعتين  بتخريج  العام  هذا  احتفلت  األكاديمية 
للطلبة  والعشرين  والتاسعة  والعشرين  الثامنة 
للطالبات  والثانية  األولى  والدفعة  المرشحين، 
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خريجاً   256 عددهم  والبالغ  المرشحات، 
األمنية  المجاالت  في  مرشحة   63 بينهم  من، 
العلمية،  المستويات  مختلف  وعلى  والقانونية 
برنامج  في  تخريج  أّول  االحتفال  وضم 
والجنائية،  األمنية  العلوم  في  البكالوريوس 
وتسليحهم  وتأهيلهم  إعدادهم  تم  لخريجين 
لينضموا  الشرطية،  والمعارف  العلوم  بأفضل 
لخدمة  العز والشرف  ميادين  إخوانهم في  إلى 
أن  وأضاف  واستقراره.  أمنه  وتعزيز  وطنهم 
احتفال تخريج هذا العام احتل مكانة مميزة، إذ 
أقيم تحت شعار احتفال تخريج الخمسين، كما 
شّكل موقع إقامة التخريج منّصة عالمية رائدة 

في حدث تاريخي غير مسبوق. وأكد االحتفال 
وغرس  الوحدة  وروح  التالحم  قوة  المشترك 
تحرص  والتي  للوطن،  والوالء  االنتماء  قيم 
لدولة  الرشيدة  القيادة  دائماً  بها  وتوّجه  عليها 
اإلمارات، والتي تشكل امتداداً لتاريٍخ عريق. كما 
تلهمنا جميعاً رجاالً ونساًء لنكون األنموذج الذي 
ُيحتذى به في التميز والتناغم والتنوع واحترام 
النسيج  تماسك  وتعزيز  والقانون  السيادة 
الوطنية  المصلحة  حول  وااللتفاف  االجتماعي 
والتنمية  التطور  من  لمزيٍد  الجهود  وتضافر 

واالزدهار.
وقال العميد وليد سالم الشامسي مدير كلية 

نكون  أن  سعداء  »نحن  أبوظبي:  في  الشرطة 
إال  الضخم، وال يسعنا  االحتفال  هذا  من  جزءاً 
وزارة  إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  أن 
الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم 
من  كريمة  برعاية  يحظى  الذي  االحتفال  هذا 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله«، كما نفخر اليوم بتخريج كوكبة 
 422 تضم  والتي  الشرطة،  ضباط  من  جديدة 
جامعياً  و167  مرشحاً   245 بينهم  من  ضابطاً، 
و13 جامعية، ويتمتع جميعهم بأرقى مستويات 
لتحّمل  والتدريبي،  والمعرفي  العلمي  اإلعداد 
مختلف  في  الشرطي  العمل  أعباء ومسؤوليات 
مجاالته وخدمة وطننا الشامخ وتعزيز استقرار 
محمد  الدكتور  العميد  وذكر  المجتمع.  وأمن 
خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية 
الشكر  خالص  بتقديم  »أتشّرف  الشارقة:  في 
دولة  في  الرشيدة  لقيادتنا  االمتنان  وعظيم 
البالغ  واالهتمام  السخي  الدعم  على  اإلمارات 
الخريجين  وأهنئ  وازدهاره.  وأمنه  بالوطن 
وأتمنى  الغالية،  المناسبة  بهذه  والخريجات 
الشرطية،  مسيرتهم  في  والسداد  التوفيق  لهم 
مواصلة  على  األكاديمية  وتطلع  حرص  وأؤكد 
والتدريب  العلمي  والبحث  التعليم  في  الريادة 
ضمن  وذلك  وإقليمياً،  عربياً  واألمني  الشرطي 
االحتياجات  لتلبية  وكفاءة  بفاعلية  العمل  رؤية 
األمنية والشرطية إلمارة الشارقة بشكٍل خاص 
ومجتمع دولة اإلمارات عموماً، متسلحين بقيم 
والتميز واالبتكار  الفريق  بروح  والعمل  العدالة 
والمواَطنة  والوالء  والنزاهة،  التعامل  وحسن 

اإليجابية«.
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف امل�صتجدات يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

وزار يف هذا العدد مركز الرتبية الريا�صية ال�صرطية يف �صرطة اأبوظبي بهدف التعريف بامل�صاريع اجلديدة فيها، واملتمثلة 

بافتتاح �صالت تدريب ريا�صية جديدة يف العني، وحتديدًا يف مركزي �صرطة ال�صاد والهري، وذلك يف اإطار الدعم الكبري 

وامل�صتمر ملنت�صبي ال�صرطة من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني �صمن الأولوية ال�صرتاتيجية با�صتغالل الأمثل للموارد 

الب�صرية.

حتقيق: جا�صم عبيد الزعابي -ت�صوير: حممد علي

ت
ءا

شا
�

اإ

�سالت تدريب ريا�سية �سرطية جديدة يف �لعني

على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  تحرص 
دعم الرياضة لمنتسبيها من ضباط وصف ضباط 
افتتاح  وأفراد ومدنيين. وظهر هذا جلياً من خالل 
شرطة  في  الشرطية  الرياضية  التربية  مركز 
من  بكل  جديدة  رياضية  تدريب  صاالت  أبوظبي 
خطط  ضمن  يأتي  والهير،  الساد  شرطة  مركزي 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  واسترتيجيات 

لالستغالل األمثل للموارد البشرية.

حرص
وإللقاء الضوء على هذه المشاريع الجديدة التقى 
البلوشي  صغير  راشد  المقدم  الشرطة«  »مجتمع 
في  الشرطية  الرياضية  التربية  مركز  مدير  نائب 

شرطة أبوظبي وسأله عن الهدف من افتتاح صاالت 
في  والهير  الساد  بمركزي شرطة  جديدة  رياضية 
صالتي  افتتاح  أن  البلوشي  المقدم  فأجاب  العين، 
الساد والهير هو خطوة مهمة تواكب رؤية القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز ممارسة الرياضية 
وافتتاح مثل هذه  أسلوب حياة  لتصبح  للمنتسبين 
الطريق  يمهد  العالمية  المواصفات  ذات  المرافق 
والنشاطات  للرياضة  الممارسين  نسبة  لزيادة 
البدنية من المنتسبين ولدعم وتعزيز صحتهم ورفع 
مستوى اللياقة البدنية لديهم وإيجاد البيئة الجاذبة 
لممارسة الرياضة في مختلف أماكن إمارة أبوظبي، 
فالقيادة العامة لشرطة أبوظبي حريصة دائماً على 

تقديم الدعم لسبل ممارسة الرياضية لمنتسبيها.

وعما تضمنته هذه الصاالت من أجهزة رياضية 
الصاالت  أن  إلى  البلوشي  المقدم  أشار  حديثة 
تضم  والهير  الساد  بمركزي  الجديدة  الرياضية 
بعناية،  والمختارة  الحديثة  األجهزة  من  مجموعة 
»الكارديو«  القلب  لتمارين  أجهزة  توجد  حيث 
وتمارين المقاومة التي تسهم في تقوية العضالت 
ورفع مستوى اللياقة البدنية للمنتسبين، باإلضافة 
التي تراعي  الحديثة األخرى  إلى عدد من األجهزة 
األهداف  وتحقق  والسالمة،  األمن  عوامل  جميعها 

الرياضية للمنتسبين. 

تدريبات 
مركزي  لمنتسبي  يمكن  التي  التدريبات  وعن 
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 الرائد محمد خلفان الزعابي المقدم راشد البلوشي

الصاالت  هذه  في  بها  القيام  والهير  الساد  شرطة 
عدداً  هناك  أن  البلوشي  المقدم  أوضح  الجديدة، 
من التدريبات الرياضية التي يقدمها مدربون أكفاء 
ومنها  للمنتسبين،  البدنية  اللياقة  مستوى  لرفع 
القلب  وتدريبات  العضلية،  القوة  لتطوير  تدريبات 
التي تساعد على زيادة القدرة على التحمل وتعزيز 
الرئة.  حجم  وزيادة  الدموية  واألوعية  القلب  نظام 
ويقوم المدربون المشرفون على الصاالت الرياضية 
التدريبات  هذه  استخدام  على  المنتسبين  بمساعدة 
والفتري  المستمر  التدريب  مثل  المختلفة،  بطرقها 
الكفاءة  رفع  بهدف  وذلك  والدائري،  والتكراري 
على  المدربين  أشكر  أن  وأود  للمنتسبين.  البدنية 
المنتسبين في جميع  تدريب  أثناء  الطيبة  جهودهم 

المرافق الرياضية.
 

خطط 
في  جديدة  رياضية  صاالت  افتتاح  خطط  وعن 
مراكز شرطة أخرى في أبوظبي أو العين أو الظفرة، 
لفت المقدم البلوشي إلى أنه يوجد في مركز التربية 
المرافق  عن  مسؤول  قسم  الشرطية  الرياضية 
هذه  وتطوير  لتحديث  خطط  ولديه  الرياضية، 
المرافق، ويتم دراسة توفير المرافق الرياضية في 
مختلف أنحاء إمارة أبوظبي لما لها من فوائد عديدة 
على المنتسبين، وفور االنتهاء من استحداث مرفق 

أو تطويره سيتم اإلعالن عنه.
التي يوجهها لمنتسبي الشرطة عن  الكلمة  وعن 
أهمية ممارسة الرياضة، قال المقدم البلوشي: »أود 
للرياضة  الجمة  الفوائد  المنتسبين  جميع  يعلم  أن 
وأهميتها في الحياة اليومية، وتأثيرها على الصحة، 
القوة  وتحقق  البدنية  اللياقة  على  تحافظ  فهي 
العضلية ألجسامنا، وتخفف من عناء العمل، وتحسن 
شكل الجسم، وتقلل من احتمال اإلصابة باألمراض، 
وتحسن القدرات العقلية، وتبي عالقات االجتماعية 
جيدة وغيرها من الفوائد، لذا أدعو جميع المنتسبين 
لممارسة الرياضة وجعلها سلوكاً اعتيادياً في الحياة 
اليومية كالطعام والشراب. كما أوجه الشكر للقيادة 
للرياضة  ودعمها  لحرصها  أبوظبي  لشرطة  العامة 
وأتمنى  تميزها.  على  مردودها  ينعكس  والتي 

التوفيق للجميع«.

إقبال 
محمد  الرائد  الشرطة«  »مجتمع  التقى  كما 
خلفان الزعابي رئيس قسم المرافق بمركز التربية 
اإلقبال  عن  وسأله  أبوظبي،  شرطة  في  الرياضية 
ممارسة  على  عموماً  أبوظبي  شرطة  منتسبي  من 
التدريب الرياضي، فأجاب الرائد الزعابي أن القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي تحرص على دعم وتشجيع 
المنتسبين لممارسة الرياضة لرفع مستوى اللياقة 
على  تحرص  كما  الصحة.  على  والمحافظة  البدنية 
نجد  لذا  واآلمنة،  الصحية  الرياضية  البيئة  توفير 
خطة  تنفيذ  ويتم  المنتسبين.  قبل  من  كبيراً  اقباالً 
الرياضية  المرافق  جميع  في  الرياضي  للتدريب 
ثقافة  لنشر  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  التابعة 
أجندة  وفق  الخطة  وضع  ويتم  الرياضة،  ممارسة 

إلى  باإلضافة  الرياضية،  والمسابقات  الفعاليات 
التدريبات الرياضية المستمرة للمنتسبين.

الساد  وعن اإلقبال من منتسبي مركزي شرطة 
الرياضي  التدريب  ممارسة  على  العين  في  والهير 
الجديدة،  الرياضية  الصاالت  افتتاح  بعد  خصوصاً 
الرياضة  صالتي  افتتاح  أن  الزعابي  الرائد  أوضح 
ضمن  جاء  والهير  الساد  في  الشرطة  بمركزي 
حرص واهتمام مديري المراكز بدعم منتسبيهم في 
ممارسة الرياضة ورفع مستوى الجاهزية البدنية. 
أن هذه  كبيراً خصوصاً  تفاعالً  االفتتاح  وقد القى 
بعيدة  أماكن  في  هي  الجديدة  الرياضية  الصاالت 
عن وسط مدينة العين، وكانت بحاجة لتوفير أماكن 
البدنية  اللياقة  مستوى  ورفع  للرياضة  لممارسة 
لدى المنتسبين، ليكونوا مستعدين للقيام بمهماتهم 
ممارسة  على  كبيراً  اقباالً  نجد  لذا  بكفاءة،  األمنية 

الرياضة بمركزي شرطة الساد والهير.

اختيار 
الحديثة  الرياضية  األجهزة  اختيار  كيفية  وعن 
الرائد الزعابي  لتزويد الصاالت الجديدة بها، أشار 
أن قسم المرافق الرياضية بمركز التربية الرياضية 
أحدث  بتوفير  يهتم  أبوظبي  شرطة  في  الشرطية 
خالل  من  الرياضية  باألجهزة  الخاصة  التقنيات 
المحلي  المستويين  على  المعيارية  المقارنات  عمل 
والعالمي، ويتم اختيار األجهزة المناسبة من حيث 

البلو�صي: اأجهزة 

حديثة تراعي 

الأمن وال�صالمة

الزعابي: الريا�صة 

ركيزة من ركائز 

احلياة

وأعلى  فائدة  أكبر  تحقق  التي  والمواصفات  القدرة 
قدر من األمن والسالمة، ويتم التواصل الفعال مع 
الشركاء االستراتيجيين في مجال تصنيع وتوريد 

األجهزة الرياضية وتركيبها في الصاالت.
الحالية  الفترة  في  المرافق  قسم  مشاريع  وعن 
والمستقبلية، لفت الرائد الزعابي إلى أن قسم المرافق 
تم  األمد،  وطويلة  قصيرة  استراتيجية  خطط  لديه 
أحدث  وتوفير  الرياضية  المرافق  لتطوير  وضعها 
االستخدام،  متعددة  ومالعب  الرياضية  األجهزة 
وذلك لتحقيق رؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة 
تطويراً  سنشهد  المقبلة  الفترة  وخالل  أبوظبي. 
الرياضية في شرطة أبوظبي  المرافق  في عدد من 

وتزويدها باألجهزة الرياضية واألدوات المناسبة.

مبدأ
وعن كلمة يوجهها لمنتسبي الشرطة عن أهمية 
الزعابي:"  الرائد  قال  الرياضي،  التدريب  ممارسة 
بل  حياة،  أسلوب  مجرد  ليست  والصحة  الرياضة 
أفكارنا،  عليها  تقوم  أساسية  قاعدة  أو  مبدأ  هي 
ويجب علينا القيام بها ألنها ركيزة من ركائز الحياة، 
مختلف  من  لنا  ووقاية  العامة  على صحتنا  حفاظاً 
السليم  فالعقل  العقلية  القدرات  ولتعزيز  األمراض، 
شرطة  منتسبي  جميع  وأدعو  السليم.  الجسم  في 
أبوظبي لممارسة الرياضة لما لها من فوائد عديدة 

على الصحة وجودة الحياة.
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�جتماعات ون�ساطات يف وز�رة �لد�خلية 

حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  تــرأس 
دولة  وفــد  الداخلية،  وزارة  وكيل  اخلييلي 
العربية املتحدة املشارك في االجتماع  اإلمارات 
وكالء  والسعادة  املعالي  ألصحاب  االستثنائي 
وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، والذي عقد عبر تقنية االتصال 

املرئي عن ُبعد .
املوضوعات  من  عــدداً  االجتماع  وناقش 
واملتعلقة مبسيرة  األعمال،  املدرجة على جدول 
تعزيز  بهدف  وذلك  املشترك،  األمني  التعاون 
وبحث  املجلس،  دول  بني  والتنسيق  التعاون 
آلية  ودراســة  تهمها،  التي  األمنية  املستجدات 
ربط املخالفات املرورية، ومناقشة وتقييم مترين 
أمن اخلليج العربي 3 التعبوي املشترك، واإلعداد 
مكافحة  بشأن  موحدة  توعية  خطة  إلطــالق 
املخدرات وآثارها السلبية على املجتمع مبشاركة 

مجلس الصحة لدول املجلس. 
ضم الوفد اإلماراتي كالً من: العميد املهندس 
حسني أحمد احلارثي مدير عام اخلدمات الذكية 
والعميد  الداخلية،  وزارة  في  الرقمي  واألمــن 
الدكتور جمال سيف فارس، والعميد أحمد املرر 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ديوان  من 
الداخلية، واملقدم دانة املرزوقي مدير عام مكتب 

الشؤون الدولية، وعدداً من الضباط.
من جهة ثانية، تواصل وزارة الداخلية ممثلة 
مبجلس املرور االحتادي حملة التوعية املرورية 
املشاة  »سالمة  شعار  2022 حتت  لعام  األولى 
بهدف  وذلك  الدهس«،  حوادث  من  والسائقني 
تعزيز الوعي املروري ملستخدمي الطريق بأهمية 

االلتزام بقواعد السير واملرور، وإعطاء األولوية 
لعبور املشاة من األماكن املخصصة لهم، حفاظاً 

على سالمتهم وسالمة اآلخرين. 
وزارة  جهود  ضمن  التوعوية  احلملة  وأتت 
التي  الدهس  حــوادث  من  احلــد  في  الداخلية 
من  وذلك   ، واملشاة  الطرق  عابرو  لها  يتعرض 
الطرق  ومستخدمي  السائقني  تذكير  خــالل 
بأهمية اتباع اإلرشادات املرورية اخلاصة بعبور 
املشاة ، واالنتباه والتركيز أثناء القيادة، واحترام 
السرعة  بحدود  وااللتزام  املشاة،  عبور  خطوط 
الشوارع اخلارجية  أو على  املدن  املقررة داخل 
واالنتباه   ، املركبة  على  السيطرة  ميكنهم  حتى 

ملفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس.
كما تهدف احلملة إلى توعية املشاة بضرورة 
 ، لهم  املخصصة  األماكن  من  اآلمــن  العبور 
واجلسور  واملعابر  املشاة  خطوط  واستخدام 
لتفادي وقوع حوادث  املخصصة لهذا الغرض، 

الدهس اخلطيرة واحلفاظ على سالمة اجلميع.
املستشار  املهندس  اللواء  سعادة  وأوضــح 
املــرور  مجلس  رئيس  الــزفــني،  سيف  محمد 
دبي  لشرطة  العام  القائد  ومساعد  االحتــادي 
ضمن  تأتي  احلملة  هذه  أن  العمليات  لشؤون 
الداخلية  لوزارة  الرئيسة  احلمالت  من  سلسلة 
تعزيز  بهدف  الدولة،  مستوى  على  العام  هذا 
ونشر ثقافة الوعي املروري في االلتزام والتقيد 
باألنظمة املرورية ، والتي تضمن سالمة املشاة 
على الطريق للحد من حوادث الدهس واإلصابات 

والوفيات.
الطريق  على  املــشــاة  سالمة  أن  وأضـــاف 

الطريق  مستخدمي  بني  مشتركة  مسؤولية 
في  كبير  دور  الطريق  وملستخدمي  واملشاة، 
 ، واالنتباه  احلــذر  خالل  من  السالمة  حتقيق 
وأن   ، بسالم  للعبور  للمشاة  األولوية  وإعطاء 
مديريات  مع  والتنسيق  بالتعاون  تنفذ  احلملة 
الدولة، والعديد  املرور والدوريات في  وإدارات 
في  املــروريــة  بالسالمة  املعنية  اجلهات  من 
القطاعني العام واخلاص لتوحيد ودعم اجلهود 
شريحة  أكبر  إلى  الوصول  وبهدف  احمللية، 
املقروءة  من املجتمع من خالل وسائل اإلعالم 
واملسموعة واملرئية وشبكة اإلنترنت واللوحات 
اإلعالنية وتنظيم حلقات نقاشية بشأن احلملة 

وما تتضمنه من قيم وثقافة مرورية.
املؤسسات  تطوير  مجلس  عقد  ــك،  ذل إلــى 
الداخلية  وزارة  في  واإلصالحية  العقابية 
االتصال  تقنية  عبر   2022 لعام  األول  اجتماعه 
خميس  حمد  العميد  وبرئاسة  ُبعد،  عند  املرئي 
العقابية  املؤسسات  عام  مدير  نائب  الظاهري 

واإلصالحية في وزارة الداخلية.
املشـاريع  مـن  عدــداً  االجتمــاع  وبحث 
العمل،  لتطوير  االستــراتيجية  واملبــادرات 
ومؤشــرات  املجلس  جلـــان  عمل  ونتائــج 
املزيــد  بـــذل  وأهميــة   ،2021 لعــام  األداء 
بـه،  واالرتقاء  العمـــل  لتعزيـــز  اجلهد  مــن 
اخلاصـــة  املشاريـــع  تنفيــذ  متابعــة  وأهمية 
وعــدداً  واإلصالحيــة،  العقابيــة  باملؤسسات 
األهمية  ذات  االستراتيجية  املوضوعات  من 
واملتعلقة بجودة احلياة في املؤسسات العقابية 

واإلصالحية.

.. ومن اجتماع »مجلس العقابية واإلصالحية«من اجتماع وكالء الداخلية
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           اللواء الركن فارس المزروعي

�ملزروعي: م�سرية �لعمل �ل�سرطي ت�سهد تطور�ً كبرياً

هنأ معالي اللواء الركن طيار فارس خلف 
املزروعي قائد عام شرطة أبوظبي خريجي 
 33 الـ  املرشحني  الطلبة  دفعتي  وخريجات 
ودورة اجلامعيني 32 واجلامعيات في كلية 
في  والسداد  التوفيق  لهم  ومتنى  الشرطة. 
حياتهم العملية، والنجاح والتميز في خدمة 

الوطن الغالي والسهر على أمنه وأمانه.
طيار  الركن  الــلــواء  معالي  توجه  كما 
املزروعي بالتهنئة إلى أولياء أمور اخلريجني 
مع  يتزامن  الـــذي  املميز  ــاز  اإلجنـ بــهــذا 
االحتفالية الوطنية مبرور 50 عاماً على قيام 

االحتاد.
وأكد معاليه اهتمام القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي بتزويد منتسبيها بجميع اإلمكانات 

في  الريادي  بدورهم  اإلسهام  على  تعينهم  التي 
خدمة الوطن، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده 
رعاية  بفضل  واألمني  الشرطي  العمل  مسيرة 

ودعم القيادة الرشيدة.
الذين  اجلدد  واخلريجات  باخلريجني  ورحب 
التي  املسيرة  هذه  في  رفقائهم  مع  سيسهمون 
واهتمام  ورعاية  دعم  ظل  في  جميعاً  بها  نعتز 

قيادتنا الرشيدة.
وأثنى سعادة اللواء سالم شاهني النعيمي مدير 
قطاع املوارد البشرية في شرطة أبوظبي بجهود 
وتأهيل  إعداد  في  البارز  ودورها  الشرطة،  كلية 
هذه الدفعة من اخلريجني واخلريجات، وتسليحهم 
بالعلم واملعرفة، وتهيئتهم للعمل الشرطي واألمني 

وفق أفضل املعايير املتقدمة عاملياً.

تعاون بني �سرطة �أبوظبي و»د�ر ز�يد«

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة 
بهدف  اإلسالمية  للثقافة  زايد  دار  مع  تفاهم 
تعزيز التعاون بني اجلانبني في مجاالت تقدمي 
والبرامج  العمل  وورش  ــدورات  وال اخلدمات 
األحداث  لفئات  والتوعوية  والثقافية  الدينية 
املودعني  واحلاضنات  والقاصرات  واجلانحني 
بأحكام قض=ائية، وذلك لإلسهام في املسؤولية 
جانب  من  املذكرة  وقع  واإلنسانية.  املجتمعية 
أحمد  العميد  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
املجتمع،  أمن  قطاع  مدير  املزروعي  مسعود 
ومن جانب دار زايد للثقافة اإلسالمية سعادة 
الدكتورة نضال محمد الطنيجي مدير عام الدار. 
بني  الشراكة  أن  املزروعي  العميد  وأوضح 
اجلانبني حتقق أهداف القيادة الشرطية في رفع 
روح املشاركة املجتمعية وتفعيل إسهاماتها، وأنه 
الشراكة  تعزيز  سيتم  تفاهم  مذكرة  ومبوجب 
التي  اخلدمات  دعم وحتسني  في  اجلانبني  بني 
بينهما،  املشتركة  املصالح  يحقق  مبا  يقدمانها، 
وتشكيل فرق العمل الفنية واإلدارية التي تتولى 
مهمات متابعة تنفيذ أهداف هذه املذكرة والعمل 
برامج  تقدمي  في  والتنسيق  استمرارها،  على 
املعرفة  ونشر  عنها،  املنوه  للفئات  مشتركة 

مبا  اإلسالمي،  الدين  تعاليم  وترسيخ  والثقافة 
يعود بالفائدة على املجتمع.

مذكرة  أن  الطنيجي  الدكتورة  سعادة  ورأت 
الشراكة  على  احلرص  إطار  في  تأتي  التفاهم 
أبوظبي،  حكومة  ــة  رؤي لتحقيق  املجتمعية 
دار  بني  املشتركة  واألهــداف  املبادئ  وحتقيق 
زايد للثقافة اإلسالميـة والقيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، وذلك من خالل التعاون والتنسيق في 
مجال تقدمي اخلدمات الدينية والثقافية لألحداث 

اجلانحني. 
املذكرة  مبوجب  سيتم  أنــه  إلــى  وأشـــارت 
االستفادة من جميع املوارد والقدرات واخلبرات 
الوطنية  االستراتيجية  ومحاور  أهداف  لتحقيق 
جلودة احلياة، والتي تركز على تعزيز الصحة 
ستتكفل  حيث  املجتمع،  ألفراد  اجليدة  النفسية 
دار زايد للثقافة اإلسالمية بتقدمي جميع الدورات 
والثقافية  الدينية  والبرامج  العمل  وورش 

لألحداث اجلانحني مبختلف اللغات. 
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�ساحي خلفان: �هتمام برت�سيخ �لقيم لدى �ل�سباب

�ملري: �لعن�سر �لب�سري حموري يف �لإجناز�ت �لكربى

املري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  وّزع 
قائد عام شرطة دبي ورئيس مجلس أكادميية 
الدفعتني  خريجي  على  الشهادات  دبي  شرطة 
من  والعشرين  والتاسعة  والعشرين  الثامنة 
والثانية  األولــى  والدفعتني  املرشحني،  الطلبة 
شرطة  األكادميية  من  املرشحات  الطالبات  من 
دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، مهنئاً 
اخلريجني والبالغ عددهم 248 منهم 185 خريجاً 

و63 خريجة.
وأكد معاليه أن أكادميية شرطة دبي، بفضل 
توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة رئيس  بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، واهتمام 
آل  راشــد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
التنفيذي  املجلس  رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم 
إلمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 
رئيس  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد 
الفريق  ومتابعة  املالية،  وزير  الــوزراء  مجلس 
نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
نشأت  الداخلية،  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
في  وخريجاتها  خريجوها  وتفوق  ومتيزت 
دراستهم التخصصية وحياتهم العلمية واملهنية.

في  احملــوري  البشري  العنصر  دور  ــد  وأّك
اإلمــارات  لدولة  الكبرى  ــازات  اإلجنـ حتقيق 

املباركة،  مسيرتها  خــالل  املتحدة  العربية 
والوصول بتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة إلى 

املستويات العاملية.
دبي  وشرطة  الداخلية  وزارة  بدور  وأشاد 
على  العمل  خالل  من  اجلانب  هذا  تعزيز  في 

املرأة  ومتكني  املؤهلة،  العسكرية  الكوادر  تنمية 
والشباب، وهو ما ُيَعد كذلك محوراً أساسياً في 
األمن  وتعزيز  االجتماعية،  التنمية  استراتيجية 
واألمان، وحتقيق االستقرار في املجتمع، ضمن 

مسيرة اخلمسني عاماً املقبلة.

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان متيم نائب رئيس 
الشرطة واألمن العام في دبي ورئيس مجلس إدارة 
االهتمام  ضــرورة  األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية 
وتنمية  الشباب،  فئة  لدى  األصيلة  القيم  بترسيخ 
القيادية واحلياتية، وذلك من خالل شغل  مهاراتهم 
أوقات فراغهم في أمور مفيدة، تعود عليهم بالنفع، 
في  الصحيحة  واألساليب  والثقة  املعرفة  وتكسبهم 

حل مشكالتهم خصوصاً في فترة الصيف.
جاء ذلك خالل ترؤس معاليه، االجتماع رقم 64 
ورعاية  توعية  جلمعية   2020-2024 الثامنة  للدورة 
األحداث، والذي عقد بتقنية االتصال املرئي عن ُبعد، 
وذلك بحضور نائب رئيس اجلمعية وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة اجلمعية.
 ومت خالل االجتماع استعراض أهم املوضوعات 
األعمال،  جدول  على  واملدرجة  للنقاش،  املطروحة 
اجلمعية  ونشاطات  برامج  مقترح  عرض  ومنها: 
خالل العام اجلاري 2022، حيث مت مناقشة العديد من 
الوطنية  املناسبات  تواكب  التي  البرامج واملشاركات 

والرسمية للدولة، ويكون للجمعية دور فاعل فيها.
القيادات  »دورات  برنامج  استعراض  مت  كما 

17 سنة، واملزمع   -  14 العمرية من  للفئة  الشبابية« 
إقامتها خالل أشهر الصيف، والفئات املستهدفة من 
نشاطات  وإقامة  انعقادها،  وأماكن  ــدورات،  ال تلك 
التخصصات  مختلف  في  عمل  وورش  ومسابقات 
وتأليف  إلعداد  بكتّاب  االستعانة  ومنها  واملهارات، 
قصص من الواقع احمللي وحتويلها إلى سيناريوهات 
قصيرة  كرتونية  أفالم  عمل  في  استخدامها  ميكن 

والقيم،  والتقاليد  بالعادات  النشء  توعية  إلى  تهدف 
االجتماعية  العالقات  في  مختلفة  مهارات  وتكسبهم 

واإلنسانية وغيرها..
مذكرات  من  عــدد  توقيع  االجتماع  بحث  كما 
التفاهم مع عدد من اجلهات، بهدف االستفادة منها 
في  اجلمعية  نشاطات  ودعم  والتدريب  التوعية  في 

املناسبات املختلفة.
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فعاليات �سرطية يف �ل�سارقة و»�ل�سمالية«

 

الزري  سيف  اللواء  سعادة  زار   >
الشامسي قائد عام شرطة الشارقة  عدداً من 
تقديراً  الشارقة،  إمارة  في  المحلية  الدوائر 
استراتيجيين  كشركاء  الفاعلة  لجهودها 
الداخلية  وزارة  احتفال  فعاليات  إنجاح  في 
بحيرة  على  أقيمت  التي  الذهبي  بيوبيلها 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  وهي:   خالد، 
في  والمواصالت  الطرق  وهيئة  الشارقة، 

الشارقة،  وبلدية مدينة الشارقة.
للجهات  تذكارية  دروعاً  سعادته  وقدم 
إنجاح  في  أسهم  دعم  من  به  قامت  لما 
للمنظومة  احتفاالً  يعد  الذي  االحتفال 
القيادات  وجميع  الداخلية  لوزارة  األمنية 
أفضل  حققت  التي  الشرطية  والقطاعات 
في  الدولية  التنافسية  والمؤشرات  النتائج 

األمن واألمان.
يلعبه  الذي  المهم  الدور  سعادته  وأكد 
الشركاء االستراتيجيون من خالل تعاونهم 
والفعاليات  المهمات  مختلف  في  ودعمهم 
األمنية التي تصب في خدمة العمل الشرطي 
واألمني، وأن منهجية شرطة الشارقة ترمي 
المشترك  العمل  منظومة  وفق  العمل  إلى 
مع  المشتركة  األمنية  المسؤولية  لضمان 

شركائها االستراتيجيين.
< بحث سعادة اللواء الشيخ سلطان بن 
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
الصينية  فيجن«  »هيج  من شركة  وفد  مع 
المراقبة  كاميرات  بصناعة  المتخصصة 
القدرات  تطوير  في  التعاون  تعزيز  سبل 
وزارة  ألهداف  تحقيقاً  وذلك  األمنية، 
بتعزيز  المتمثلة  االستراتيجية  الداخلية 
المتعاملين  إسعاد  وتعزيز  واألمان،  األمن 

بالخدمات المقدمة.
في  الشركة  بجهود  سعادته  وأشاد 

األمن  يعزز  بما  عجمان،  شرطة  مع  التعاون 
واألمان في إمارة عجمان.

توظيف  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 
مجال  في  للشركة  الحديثة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا والبرمجيات لتعزيز األمن واألمان، 
وتبادل الخبرات، واالستفادة من تقنيات الشركة 
لقطاع  وحلول  منتجات  وتوفير  اآلمنة،  للمدن 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وعبر بنسون أكسيو المدير اإلقليمي للشركة 
عن بالغ شكره لسعادة قائد عام شرطة عجمان 
على استقباله، وسعيه الحثيث والمستمر للتعاون 
تمنحها  التي  الكبيرة  بالثقة  معتزاً  الشركة،  مع 
شرطة عجمان للشركة، ومؤكداً جاهزية الشركة 
لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير إمكانيات شرطة 
عجمان في المجال األمني والمروري واالبتكار 

والذكاء االصطناعي.
< احتفلت شرطة الفجيرة بتكريم منتسبيها 
المتميزين في احتفال التكريم والتحفيز الثامن، 
والذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، 
الذين  المنتسبين  وذلك بهدف تشجيع وتحفيز 
وخدمة  الشرطي  بالعمل  االرتقاء  في  أسهموا 
العامة  القيادة  يعكس جهود  مما  األمني،  العمل 
على  منتسبيها  تشجيع  في  الفجيرة  لشرطة 

اإلبداع واالبتكار وتعزيز التميز الوظيفي.
المرشدي  سعيد  سليمان  د.  العميد  وكرم 
في  المساندة  والخدمات  الموارد  عام  مدير 
شرطة الفجيرة الضباط وصف الضباط واألفراد 
والمدنيين والعنصر النسائي، مشيداً بجهودهم 
مهماتهم،  أداء  في  وإخالصهم  المتميزة، 

وإسهامهم في تطوير العمل واالرتقاء به.
المتميزين  المنتسبين  تكريم  أن  إلى  وأشار 
يأتي تنفيذاً الستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة 
البشري  بالعنصر  الكبير  واهتمامهما  الفجيرة، 
التنمية  عمليات  في  األساس  المحور  كونه 

ضمن  يأتي  التكريم  أن  وإلى  المستدامة، 
المعتمد  الوظيفي  والتكريم  التحفيز  آلية 
والتطوير  اإلبداع  على  المنتسبين  لتشجيع 
وزارة  الهتمام  تعزيزاً  وذلك  العمل،  في 
الداخلية بالعنصر البشري من خالل صقل 
بالمعارف  وتزويدهم  المنتسبين،  مهارات 
والخبرات التي تمكنهم من اكتساب المزيد 

من المهارات من أجل اإلبداع.
في  والدوريات  المرور  إدارة  تمكنت   >
دراجة   182 ضبط  من  القيوين  أم  شرطة 
التفتيش  حمالت  ضمن  مخالفة  نارية 
المرورية والحفاظ على  للحد من الحوادث 

األرواح والممتلكات.
وذكر النقيب حسن بن ركاض أحد ضباط 
اإلدارة أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين 
خصوصاً سائقي الدراجات غير المرخصة، 

والتي تفتقر لشروط السالمة المرورية
في  السياحية  الشرطة  قسم  أعلن   >
إجمالي  أن  عن  الخيمة  رأس  شرطة 
المستفيدين من برامجه التوعوية والتثقيفية، 
مواقع  على  أطلقه  الذي  »الباركود«  ونظام 
التواصل االجتماعي وفي المرافق السياحية 
بإمارة الفجيرة بلغ 120000 مستفيد خالل 

عام 2021.
وأوضـح النقيب غـانم جاســم السويدي 
السيـاحية  الشــرطة  أن  القســم  رئيـس 
البرامج  من  مجموعة  لتفعيل  بــادرت 
منهجية  تفعيل  بهدف  والتوعوية،  التثقيفية 
نشر المعرفة التي تنتهجها وزارة الداخلية 
معهم  التواصل  عبر  وذلك  السياح،  بين 
وتوعيتهم بلغات عدة )العربية - اإلنجليزية 
نظام  وإطالق  الروسية(،   - الصينية   -
»باركود« خاص بالشرطة السياحية، يطلع 

السياح على دور.

 النعيمي خالل لقائه الوفد الزائر الشامسي خالل زيارته إحدى الدوائر المحلية
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�أبوظبي �لأكرث �أماناً 
يف �لعامل .. ملاذ�؟ 

العميد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

إمارة  تحتفظ  التوالي  على  السادسة  للمرة 
 459 بين  من  أماناً  األكثر  المدينة  بلقب  أبوظبي 
الجرائم  مؤشر  في  العالم  مستوى  على  مدينة 
 Numbeo نمبيو  موقع  عن  الصادر   ،2022 لعام 
البيانات  قواعد  تحليل  في  المتخصص  العالمي 
الذي  األمر  وهو  المختلفة،  اإلحصاءات  وإصدار 
لمسيرة  والدائم  الراهن  التطور  يؤكد على مدى 
األمن واالستقرار العام في دولة اإلمارات العربية 
األولى  المرتبة  الدولة  تصدرت  حيث  المتحدة، 
باعتبارها   ،2021 والنظام  لألمن  غالوب  لمؤشر 
الدولة األكثر أماًنا في العالم، كونها استطاعت أن 
تضم العالم بمختلف ثقافاته بين أرجاء المجتمع 
في إطار من العدالة وسيادة القانون، وبما يؤكد 
عمليًا على رسالة التسامح بين مختلف الجنسيات 

التي تعيش في الدولة في أمن وأمان.
التي تتصدر  األولى  المرة  ولم تكن هذه هي 
فيه إمارة أبوظبي مؤشرات موقع نمبيو األمنية؛ 
فقد تفوقت العام الماضي على 327 مدينة عالمية 
أننا  تؤكد  التي  النتيجة  وهي  األمان  مؤشر  في 
الريادة  نحو  واثقة  الطريق بخطوات  على  نسير 

األمنية والتقدم عالمياً. 

عوامل مختلفة
ومثل هذه المؤشرات الدولية تقوم على تحليل 
العدالة وسيادة  مبدأ  توافر  تتضمن  عدة عوامل 
الدولة  في  الشرطية  األجهزة  وتطور  القانون، 
الداعمة  الحديثة  التقنيات  أهم  استخدام  عبر 
والتأهيل  التدريب  ووجود  الشرطية،  للمنظومة 

مختلف  لمواجهة  الشرطي  العمل  لمنتسبي 
التحديات والمواقف، إضافة إلى نهج استشراف 
المستقبل والخطط االستباقية الهادفة إلى خفض 
معدالت الجريمة في المجتمع، ووجود التسامح 
والتعايش واإلخاء المجتمعي الذي يضمن العيش 
الكريم لمختلف فئات المجتمع، وهي العوامل التي 
سعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على العمل 
الكفاءة  من  عالية  مستويات  وفق  وتطبيقها  بها 

والدقة.

ريادة
التي  الريادة  المؤشرات  هذه  مثل  أكدت  لقد 
القيادة  ورعاية  بدعم  أبوظبي  شرطة  حققتها 
االستقرار  مراتب  أعلى  إلى  بالوصول  الرشيدة 
التالحم  نتيجة  جاء  والذي  الشامل،  األمني 
التي  الحضارية  للقيم  وترجمة  المجتمعي 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عليها  تأسست 
الشرطة  بين  الشراكة  من  قدًرا  هناك  جعل  بما 
المكتسبات،  على  الحفاظ  إلى  تهدف  والمجتمع 
وتعزيز األمن واألمان بين أرجاء إمارة أبوظبي، 
بحيث تستطيع كافة شرائح المجتمع المساهمة 
في عملية التنمية والبناء؛ إذ إن اإلنتاج واإلبداع 
ومن  االستقرار،  من  أجواء  في  إال  يزدهران  ال 
دولة  أصبحت  ولهذا  التنمية،  هو  فاألمن  هنا، 
عالمية،  المتحدة جهة سياحية  العربية  اإلمارات 
ومنصة إقليمية الستضافة العديد من الفعاليات 
معرض  وأبرزها  والدولية  العربية  واالجتماعات 

إكسبو2020.

تكاتف المجتمع
والجهود  الرشيدة  القيادة  دعم  كان  وإذا 
المتواصلة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة 
األمن  مسيرة  تطوير  استمرارية  في  أبوظبي 
اإلمارة  في  األمن  منظومة  نجاح  فإن  واألمان، 
في اعتالء المؤشرات العالمية يشير إلى تكاتف 
المجتمع، فاألمن يبدأ بالمجتمع، وهو الواقع الذي 
المستقبل،عندما  باستشراف  الدولة  قيادة  دفع 
والتعايش  التسامح  قيم  وترسيخ  بدعم  قامت 
المشترك بين أكثر من 200 جنسية من مختلف 
أكثر  اإلماراتي  المجتمع  جعل  مما  العالم،  دول 
تقارباً بين الجنسيات المختلفة، وأكثر أماناً، ومن 

هنا ترتقي المجتمعات اآلمنة والمستقرة.
شرطة«،  »كلنا  مبادرة  تزال  وال  كانت  ولقد 
تطوعية  جهود  أفضل  على  حصلت  والتي 
للمشاركة المجتمعية في دعم االستقرار األمني 
ممثلة في جائزة جمعية الشرطة األمريكية لعام 
2021، مثااًل يحتذى به بين دول العالم، في كيفية 
مساهمة مبادرة تضم في عضويتها أكثر من 50 
دعم  المجتمعية  الفئات  مختلف  من  عضو  ألف 
مسيرة األمن واألمان. ولهذا يمكن القول إن ما 
العالم  مدن  كأكثر  أبوظبي  إمارة  عليه  تحصلت 
تقوم على  أمنية  إنما هو محصلة منظومة  أماًنا 
استشراًفا  وتمتلك  الحاضر  في  االستقرار  دعم 
مع  عليها  للتغلب  المستقبل  في  للتحديات 
استمرارية البحث والتطوير، في ظل مناخ يتسم 
الرشيدة،  الدولة  قيادة  من  المتواصل  بالدعم 

وتكاتف مستمر ودائم من المجتمع.

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل
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وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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فاطمة املزروعي

 اأديبة اإماراتية 

فيما  والتعمق  باالنتباه  جديرة  مفاهيم  هناك 
تحمله من معنى واسع وحقيقي.

وقد توقفت ملياً أمام ما اصطلح على تسميته 
»البناء األخالقي«، وشدت انتباهي جوانب هذه 
في  متواجد  هو  نوعه  كان  أياً  فالبناء  التسمية، 
والبناء  وواسع،  متنوعة  بشكل  اليومية  حياتنا 
يمكن إن يتم إسقاطه على أي جزئية من مراحل 

حياتنا.
تطوير  وتحاول  قدراتك  وتعزز  تعمل  فأنت 
عملية  سيرة  ببناء  تقوم  أنك  بمعنى  إمكاناتك، 
لمواصلة  متفرغاً  تكون  عندما  وبالمثل  ناجحة. 
وفق  الدراسية  المراحل  إنهاء  وتحاول  تعليمك، 
البناء  من  نوعاً  تمارس  فأنت  الدرجات،  أعلى 
من  لالستفادة  يهدف  الذي  الجاد  التعليمي 
شهادة  على  الحصول  بهدف  وليس  العلوم، 

لبناء حياتك �قرتب من �لأخالق 

تعليمية ال أكثر وال أقل، وبهذه الممارسة تقوم 
بممارسة بناء إيجابي.

فعندما  والتربية،  األسرة  نطاق  في  وبالمثل 
فتزودهم  ألطفالك  ووقتك  إمكاناتك  تسخر 
تكون  أن  وتحاول  الصحيحة،  بالمعلومات 
حمايتك لهم من خالل تنمية معارفهم وتوسيع 
مداركهم، فأنت تقوم بعملية بناء تربوي ناجح. 

وبالمثل، عندما تكون وسط أقرانك وأصدقائك، 
من  المحيط  هذا  في  اإليجابي  التأثير  وتحاول 
خالل األحاديث والموضوعات الجادة والمفيدة، 
الناس،  وسقطات  زالت  تتبع  عن  االبتعاد  مع 
واالرتقاء بهم وباألفكار التي يتم طرحها، بهذا 

تكون مارست نوعاً من البناء األخالقي.
هذه  في  نختزل  األخالق،  نقول  وعندما 
الجميلة  والقيم  المفاهيم  من  كثيراً  المفردة 

من  مهماً  نوعاً  تعني  المفردة  وهذه  والراقية. 
بين  تحتوي  التي  اإلنسانية  والمعرفة  الوعي 
والمبادئ  الجميلة  الثوابت  من  جملة  جنباتها 
الرصينة والقيم العالية، فتكون كالزاد لإلنسان، 
ويؤثر،  وينطلق  تحركه  يستمد  وبواسطتها 
الطريق  إلى  ترشده  التي  كالبوصلة  فتكون 

الصحيح خالل مسيرته.
لهذا أؤكد مالزمة األخالق لكل عمل ومهمة، 
إنجازاتنا  تكون  أن  نستطيع  األخالق  فبواسطة 
قيم  وبواسطة  وفائدة،  وحيوية  وهجاً  أكثر 
األخالق يمكننا أن نكون مؤثرين بشكل إيجابي 

في محيطنا وعلى كل أحبتنا.
والمهم أن ندرب أنفسنا على مالزمة األخالق 
وتعويدها على قيمها ومبادئها، لتكون أي عملية 

بناء نقوم بها هي عمل بناء أخالقية.
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مرمي حممد الأحمدي

 م�صت�صارة حقوقية

يعتبر عقل اإلنسان المحرك البشري األساسي 
الذي قامت عليه الحضارات اإلنسانية والنهضة 
شهدتها  التي  واالجتماعية  والعملية  الفكرية 
اإلنسانية. وتعتبر طاقة األفكار والمشاعر المادة 
منه  نبعت  الذي  األساس  المال  رأس  أو  الخام 
والتي  اإلنساني،  والتحديث  التطوير  عوامل  كل 
اختراعات  من  مادية  إنجازات  شكل  على  تجلت 
وعمران، أو على شكل نظريات ومنهجيات مهدت 
الطريق لإلنجازات المادية، فالطائرات والسيارات 
االختراعات  من  وغيرها  واإلنترنت  والهواتف 
الثقة  كانت فكرة في رأس صاحبها الذي امتلك 
طاقة  من  تحتاجه  ما  لمنحها  الكافيين  واإليمان 
االنتباه والتركيز حتى انتقلت إلى عالم التجليات 

الملموس. 
ولد اإلنسان بهبة إلهية مذهلة تشكل كنزاً ثميناً، 
ملموسة  مادية  تجليات  إلى  تحويله  ويستطيع 
تمكنه من عيش أعلى مستويات الوفرة. ونتساءل 
عن السبب وراء عجز الكثيرين عن استثمار هذه 
الهبة الثمينة واستخدامها للوصول إلى أحالمهم 
طاقة  والمشاعر  األفكار  دامت  فما  الحياة،  في 
عظيمة ورأس مال ثمين نستطيع استثمارها فيما 
نرغب ونريد، فلماذا ال يدرك كل البشر امتالكهم 
أحالمهم،  نحو  طاقتهم  ويوجهون  األمر  لهذا 
واإلجابة  ملموس،  مادي  واقع  إلى  فيحيلونها 
الفكرية  والبرمجة  الفكري  االستنزاف  هي حالة 

السلبية. 
يحدث االستنزاف الفكري عندما يوجه اإلنسان 
طاقة أفكاره ومشاعره نحو ما ال يريده في هذه 

الحياة، فيستمر في بث شعاع فكري مركز نحو 
األمور السلبية التي تثير مشاعره المنخفضة من 
غضب أو مخاوف أو قلق.. وبما أن هذه الطاقة 
الجيد  واقعنا  بها  نصنع  التي  الخام  المادة  هي 
الذي نرغب بعيشه، فإننا وبشكل ال واع نتبرع 
بهذا الكنز الثمين إلى برمجيات فكرية سلبية تبدأ 
طاقتنا  استنزاف  في  وتستمر  علينا،  بالسيطرة 
حتى تحيلنا إلى أشخاص مفلسين ال نمتلك أي 

عنصر يساعدنا في تحقيق أهدافنا.
يسعى كل مخلوق للحفاظ على وجوده وبقائه 
الفكرية  المنظومات  على  وينطبق  يرزق،  حياً 
حيث  الكوني،  القانون  هذا  الكبرى  والثقافية 
لذلك،  تغذيتها.  مصادر  على  الحفاظ  تحاول 
نجد أن البرمجة االجتماعية السلبية المكونة من 
المعتقدات المغلوطة واألفكار المنخفضة، تتحول 
المؤمنين  أفكار  على  تقتات  كيانات مستقلة  إلى 
على  للحفاظ  تسعى  بقائها  على  ولتحافظ  بها، 
وجودها  تدعم  التي  الطاقية  البشرية  الوحدات 
ومن  ومشاعرهم.  أفكارهم  طاقة  استنزاف  عبر 
سيدفع  الخطيرة،  اللعبة  هذه  قواعد  يدرك  ال 
حياته ثمناً لهذه الغفلة، ألنه تبرع مجاناً برأسماله 
ومشاعره  الخالقة  أفكاره  من  المكون  الطاقي 

العالية.
والمنهجيات الفكرية السلبية تقنع اإلنسان أن 
نياته وأهدافه هي مجرد أحالم وأوهام ال يمكن 
لن  المتواضعة  وإمكاناته  قدراته  وأن  تحقيقها، 
تمكنه من تحقيق شيء في هذا العالم. أما الفئة 
القليلة التي حققت أحالمها في هذا العالم، فهي 

قدرات  أو  مواهب عظيمة  أو  وافراً  امتلكت حظاً 
خارقة. 

وتبني الكيانات الفكرية السلبية سجناً وهمياً 
المسخرين  االتباع  من  عدد  أكبر  فيه  تحبس 
البشر  حاجة  وتر  على  العبة  وجودها  لخدمة 
ضمن  باألمان  بالشعور  ورغبتهم  األساسية 
منطقة  هو  السجن  هذا  أن  وتقنعهم  الجموع، 
ال  أسواره  وخارج  والطمأنينة.  والراحة  األمان 
هذه  فتتحول  والمجازفات،  الخطر  سوى  يكمن 
المنطقة المريحة إلى مقبرة يدفنون فيها نياتهم 
السلبية  الفكرية  الكيانات  وتلعب  وأحالمهم. 
البشر في تحقيق السعادة والرضا  على رغبات 
تحقيق  طريق  هو  طريقها  أن  وتقنعهم  والثراء، 
ويتبعون  الخاص،  طريقهم  فيتركون  األحالم، 
حروب  في  ويموتون  »البندوالت«،  طريق 
أي  لهم  تحقق  ال  مهن  في  ويعملون  مصطنعة، 
شعور بالرضا، ويرتبطون بأشخاص ال يحبونهم 
.وفي نهاية الطريق، يكتشفون خدعة هذه الكيانات 
على  الكيانات  هذه  تلعب  كما  األوان،  فوات  بعد 
مخاوف البشر ومشاعرهم الغريزية المنخفضة، 
الخوف  مشاعر  استثارة  على  باستمرار  وتعمل 
والذنب والعار والغضب لتحصل على دفعة عالية 

من الطاقة وتوجهها لمصلحتها. 
علينا  الفكري،  االستنزاف  حالة  ننهي  وحتى 
ومشاعرنا  أفكارنا  طاقة  وتوجيه  وعينا  رفع 
نحو نياتنا وأهدافنا، وتجاهل كل ما يسرق هذه 
الطاقة من أشخاص أو كيانات ال تسبب لنا سوى 

اإلفالس الطاقي واالستنزاف الفكري.

�لوعي و�إنهاء �ل�ستنز�ف �لفكري
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اإبراهيم خ�صر العبادي 

باحث يف اجلودة والتميز 

عصرنا  بها  يتسم  التي  المتغيرات  ظل  في 
الفوضوي والتعقيد كما يشير  بالطابع  المتمثل 
»االستراتيجية  كتابه  في  يارغر  الكاتب  إليه 
التحديات  تتشكل  القومي«،  األمــن  ومحترفو 
األساسية أمام المحللين االستراتيجيين للتعامل 
مع البيئة وإحداث تأثيٍر فيها من خالل استغالل 
الجودة  وإدارة   ، التهديدات  ومواجهة  الفرص 
أحدثت  والتي   ،9001:2015 اآليزو  معايير  وفق 
رئيسين،   أمرين  متضمنة  هيكلها،  في  تغييراً 
هما: تحديد العوامل الداخلية والخارجية، وفهم 
وذلك   المهتمة،  األطــراف  وتوقعات  احتياجات 
المنظمة«،  ــار(  )إط »سياق   4 رقــم   بند  تحت 
استيعاب  خالل  من  الجودة  تحسين  وبهدف 
األطراف  توقعات  تحقيق  على  والعمل  البيئة، 
التفكير  خالل  من  العمالء  ومتطلبات  المهتمة 

القائم على المخاطر إدارة المخاطر .
أن  االستراتيجيين  كبار  أحد  بورتر  ويرى 
االستراتيجية هي كيفية صنع االمتياز، والطرق 
رؤيتها  لتحقيق  المؤسسة  إليها  تسعى  التي 
األطراف  وكل  والمتعاملين  للمجتمع  ورسالتها 

ذات العالقة.
وعليه، فإن دراسة البيئة الداخلية والخارجية 
واالستجابة  المتغيرات  لفهم  القادة  لدى  مهمة 
الخطط والمشاريع  لها، وذلك من خالل وضع 

وتحديث اإلجراءات والنظم اإلدارية، وغيرها. 
بيئة  األعــمــال  مجال  في  الخبراء  ويقسم 
األعمال إلى جزئين، هما: البيئة الداخلية المتمثلة 
ثقافتها.  فيها  بما  المؤسسة  وقــدرات  بموارد 
والبيئة الخارجية المتمثلة بالمتغيرات السياسية 
والبيئة  والثقافية  والتشريعية  واالقتصادية 

التكنولوجية واالجتماعية.
ويعمل المحللون االستراتيجيون على فهم تلك 
المتغيرات وتحديد تأثيراتها اإليجابية والسلبية، 
لالستجابة  االستراتيجيات  تحديد  وبعدها 

وإحداث األثر المنشود.
اإلمارات  دولة  المباركة  دولتنا  شهدت  وقد 
العربية المتحدة، في ظل قيادتنا الحكيمة بقيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«،  سعياً إلى استغالل 
من  ــك  وذل التحديات،  مع  والتعامل  الفرص 
هادفة،  ومبادرات  واضحة  استراتيجيات  خالل 
عليه  تكون  أن  تريد  بما  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة 

في المستقبل.
ونرى كيف حددت توقعات األطراف المهتمة، 
للتشريعات  تحديثها  خالل  من  لفهمها  وسعت 
المستقبلية  الخطط  مع  ليتوافق  والقوانين 

الطموحة، وهذا على سبيل المثال ال الحصر. 
فإن  الجذرية،  التغييرات  تلك  على  وبناًء 

الحكومية  وغير  الحكومية  المؤسسات  على 
تأثير  مدى  وتحدد  التغيير،  هذا  تستوعب  أن 
وتضع  المؤسسي،  أدائها  على  المتغيرات  تلك 
تحقيق  لتضمن  لها  لالستجابة  استراتيجيات 

األهداف.
إعادة  هناك:  االستجابة،  كيفية  أمثلة  ومن 
للمؤسسات  االستراتيجي  التوجه  صياغة 
المشاريع،  لها، وتبني  الالزمة  الموارد  وتحديد 
األهداف  تحقيق  لضمان  ــراءات  اإلج وتحديث 
رقابية  وأدوات  مؤشرات  ووضــع  المرجوة، 
تضمن مراقبة مدى تحقيق األهداف، وغيرها.. 

الشيخ  السمو  صاحب  قاله  بما  تمعنا  وإذا 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«:  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
)ال تمجد اإلجراء، وال تقدس القوانين، وال تعتقد 
أن األنظمة أهم من البشر.. الغاية من اإلجراءات 
واألنظمة والقوانين هي خدمة البشر(، فإننا نجد 
هذه الكلمات الحكيمة ترشدنا إلى ضرورة النظر 
إلى ما حولنا من البيئة الداخلية والخارجية، ففهم 
ما يريده البشر ووضع خطط االستجابة لذلك ال 
يكونان إال من خالل التحليل البيئي واستخدام 
األمثل لألدوات الفكرية التي تساعدنا على رصد 
والخارجية  الداخلية  البيئة  في  المتغيرات  تلك 

مثل »تحليل سوات« وغيرها..

�لتحليل �لبيئي للموؤ�س�سات

و�لتوجه �ل�سرت�تيجي

ين�صر جمتمع ال�صرطة �صل�صلة من 

املقالت الهادفة اإىل ن�صر ثقافة 

منت�صبي  ب��ني  والتميز  اجل���ودة 

وزارة الداخلية خ�صو�صاً واأفراد 

املجتمع عموماً.

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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تحوز  التي  الموضوعات  من  السيبراني  األمن  موضوع  أصبح 
وذلك  بأسره،  العالم  مستوى  على  النظير  منقطع  اهتمام  على 
مختلف  على  المتزايد  االعتماد  جّراء  التي ظهرت  التحديات  بسبب 
االتصال  وبشبكات  باإلنترنت  المتصلة  اإللكترونية  األجهزة  أنواع 
والجرائم  التهديدات  إلى ظهور  االعتماد  هذا  أدى  الالسلكية، حيث 
السيبرانية سواًء على المستوى األسري، أو على مستوى المؤسسات 

الحكومية والخاصة، أو حتى على مستوى الدول. 
تقّدم هذه الخالصة دليالً استرشادياً ومقدمة تعريفية عن األمن 
السيبراني، وتناقش دوافع وأخطار الهجمات السيبرانية والقرصنة 
الحكومية  المؤسسات  جميع  لها  تتعرض  قد  التي  اإللكترونية 

والخاصة.
واجهت  ومؤسسات  لدول  التجارب  بعض  طرح  خالل  ومن 
تبتكر  أن  المعنيّة  الجهات  تستطيع  لها،  وتصّدت  الهجمات  هذه 

استراتيجيات دفاعية لمواجهة هذه األخطار وحماية أجهزتها.

�لأمن �ل�سيرب�ين»دليل �ملبتدئني«

تاأليف: �إيليا لوي�س

       ر�بط حتميل �خلال�سة

 

ين�صر جمتمع ال�صرطة بالتعاون مع مركز الأبحاث والتطوير يف وزارة  الداخلية، و�صمن مبادرة خال�صات معرفية، ملخ�صات 

لعدد من الإ�صدارات العاملية التي تعزز الثقافة الأمنية والعامة لدى منت�صبي الوزارة وبقية اأفراد املجتمع.

تعريف مببادرة خال�صات معرفية: هي �صل�صلة من امللخ�صات ُي�صدرها مركز الأبحاث والتطوير يف وزارة الداخلية، وت�صتهدف 

اأهم الكتب العاملية يف املجال الأمني مبختلف اللغات، وذلك بهدف:

  متكني الطالع على الكتب العاملية يف دقائق.

  ن�صر اأف�صل املمار�صات العاملية يف املجالت الأمنية.

  تر�صيخ ثقافة البتكار املوؤ�ص�صي من خالل القراءة والتعلم.
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حيث  التفاوض،  عملية  بدأت  الصغيرة  المجتمعات  ونشأة  الخليقة  بدء  منذ 
كان يأخذ صوراً مختلفة تبدأ بالحوار وتنتهي إما بالوصول إلى نتائج ترضي 
أطراف النزاع أو التحاور بالسيوف، لتنتهي عملية التفاوض لصالح أحد أطراف 
أهم  من  المفاوضات  أصبحت  لذلك،  اآلخر.  الطرف  واستسالم  التفاوض، 
النشاطات الفّعالة لتسوية الخالفات. وفي الخالفات الدولية حلّت المفاوضات 

محل الحروب المعلنة بين الدول، وأصبح التفاوض يحقق نتائج أقوى. 
الروسية،  المدرسة  في  للتفاوض  األساسية  القواعد  الخالصة  هذه  ُتقّدم 
المجاالت  في  خصوصاً  المنشودة  النتائج  لتحقيق  الفّعالة  أساليبها  وتشرح 
األمنية والعسكرية، حيث تستعرض طرق التفاوض الروسية المصممة لخدمة 
مصالحها، وتقارن بينها وبين أساليب التفاوض األوروبية واألمريكية، فيستطيع 

القارئ تنمية قدراته ومهاراته التفاوضية في سبيل الوصول ألهدافه.

مدر�سة �لكرملني للتفاو�س

�لعد�لة: »ما �لفعل �ل�سو�ب

�لذي ينبغي �أن نفعله؟«

 »�سيكولوجية �لتاأثري«

  تاأليف: �إيغور ريزوف

تاأليف: مايكل �ساندل

ر�بط حتميل �خلال�سة

ر�بط حتميل �خلال�سة

 

 

حياة  الستمرار  األساسية  االجتماعية  القاعدة  العدالة  تعتبر 
األخالق  أساس في  والعدالة محور  البشر مع بعضهم بعضاً. 
عدم  إلى  العدالة  تشير  حيث  االجتماعية،  والفلسفة  والحقوق 
االنحياز إلى فئة أو شخص ما من غير وجه حق  واإلنصاف، 
من  الظلم  لنزع  وسيلة  وتعتبر  والتطرف،  الظلم  نقيض  وهي 
المجتمعات وعدم السماح بالتعدي على حقوق اآلخرين وسلبهم 
إياها  من دون وجه حق. وتناقش هذه الخالصة مفهوم العدالة، 
وتعرض أوجه اختالف الفالسفة والمفكرين حول طرق تطبيقها، 
األخالقية  الناحيتين  الصائبة من  القرارات  تقدير  وتباينهم في 
االفتراضية  األمثلة  من  عدداً  المؤلف  يقدم  حيث  والمنطقية، 
التي يراها مرتكزة على مفهوم  العدالة  الصعبة لتوصيل فكرة 

المصلحة العامة.
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د. محمد عبد القوي
خبير رياضي بمركز التربية

 الرياضية في شرطة أبوظبي 

العدد 184 مارس 302022 30

            ود�عاً لدهون �لبطن �لعنيدة

للتخلص  تجربة طرق مختلفة  تعبت من  هل 
من دهون البطن التي تعرف بالدهون الحشوية 
بالقرب من  البطن  في منطقة  تتركز غالباً  التي 

أعضاء الجسم مثل المعدة والكبد وغيرها..؟  
ال تقلق في هذا المقال ستجد السبيل للتخلص 
بالنفس  الثقة  يعطيك  الذي  الدهون  تلك  من 
أنه  وتأكد  جسمك،  شكل  تشّوه  من  ويخلصك 
بإرادتك وعزيمتك تستطيع التخلص من الدهون، 
صحي،  حياة  أسلوب  اتباع  إلى  تحتاج  فقط 
لك  سببت  طالما  التي  للدهون  وداعاً  وستقول 

ازعاجاً.
هذه  أن  منه  والتأكد  معرفته  عليك  يجب  ما 
ممارسة  مع  جيدة  بصورة  تتفاعل  الدهون 
وتعديل  الصحية  التغذية  وبرامج  الرياضة 
األضرار  عن  نبتعد  وبذلك،  الحياة.  أسلوب 
الصحية للدهون، والتي ال تتوقف على المظهر 
إلى  ذلك  تتعدى  ولكن  فقط،  للجسم  الخارجي 
بعض األمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة 
بسرطان  واإلصابة  لإلنسولين  الجسم  مقاومة 

القولون وأمراض القلب المزمنة وغيرها..

أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن
العنيدة خصوصاً  الدهون  من  التخلص  لبدء 
األسباب  على  التعرف  علينا  البطن،  منطقة  في 
التي أدت إلى تراكمها، فهذه هي الخطوة األولى 

للتخلص منها.
ومن تلك األسباب ما يلي:

لفترات  والجلوس  البدني  النشاط  قلة   >
طويلة.

< سوء التغذية بصفة عامة، وزيادة األطعمة 
غير  أطعمة  واستهالك  بالكربوهيدرات،  الغنية 

صحية.
له  يومياً  كافية  بكميات  الماء  شرب  عدم   >
والفضالت  والسموم  الدهون  تراكم  في  دور 
داخل الجسم، وتقليل حرق دهون البطن، ويعطي 

إحساساً بالجوع بصفة مستمرة.
< عدم الحصول على قسط كاف من النوم.

< اإلجهاد والتعب يحفز الغدد الكظرية إلنتاج 
هرمونات »األدرينالين والكورتيزول« مما يؤدي 

إلى تكوين الدهون.
< تناول بعض األدوية لفترات طويلة.
< خلل في الجينات والعوامل الوراثية.

10 أساليب للتخلص من الدهون العنيدة
هناك 10 أساليب تعتبر األفضل للتخلص من 

الدهون العنيدة سنعرضها فيما يلي:

أوالً- التمارين الرياضية
مثل  الهوائية  الرياضية  التمارين  إدراج 
وركوب  والسباحة،  والجري،  الرياضي  المشي 
الدراجات، فهي السبيل إلى التخلص من الدهون 
الموجودة في منطقة البطن، ولكن علينا اختيار 
وقت ومدة ممارسة التمرين، حيث يعتبر الوقت 
المناسب هو الصباح الباكر قبل تناول الفطور 
أفضل  وهو  أسبوعياً،  مرات   5 ساعة  وبمعدل 
الدهون  خصوصاً  الدهون  لخسارة  األوقات 

المتراكمة حول البطن. 

Mojtama -March-184.indd   30Mojtama -March-184.indd   30 25/02/2022   10:39 AM25/02/2022   10:39 AM



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

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

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

31 العدد 184 مارس 2022

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

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

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

31 العدد 184 مارس 2022

ثانياً- تمارين المقاومة واألثقال
التمرينات  المقاومة في  تمارين  إدخال  يجب 
الرياضية التي تزيد من قوة العضالت »تحمل 
السعرات  تتطلب حرق مزيد من  والتي  القوة«، 
الحرارية، حيث إن العضلة العاملة تحتاج طاقة، 
ويجب أال يزيد عدد مرات تمارين المقاومة عن 
التالي  اليوم  يكون  أن  على  أسبوعياً،  مرتين 
لتمرينات المقاومة يوم راحة واسترخاء، وذلك 
تمرين  أثناء  تهدمت  التي  العضالت  بناء  ليتم 
المقاومة. وبالطبع يتم إدراجها بعد تحسن حالة 
الجسم البدنية، ويعتبر الوقت المناسب لممارسة 
بثالث  الوجبة  تناول  بعد  المقاومة  تمرينات 

ساعات.

ثالثاً - ال تدرج األطعمة الغنية بالسكريات
إلى  يؤدي  السكر  من  كبيرة  كميات  تناول 
وزيادة  الدهون،  تراكم  وزيادة  الكبد،  إجهاد 
)وارتفاع  الدهني  الكبد  بمرض  اإلصابة  خطر 
ضغط الدم، وزيادة االلتهابات المزمنة. كما إَنّ 
اإلفراط في تناول السكر يزيد من عوامل تشكل 
الدهون خصوصاً الدهون المتراكمة حول البطن، 
لذا علينا عدم إدراج األطعمة الغنية بالسكريات 

ضمن الوجبات الغذائية.

الغنية  األطعمة  من  مزيداً  تناول  رابعاً- 
باأللياف

يعتبر األفوكادو وبذور الكتان والبقوليات من 
األطعمة التي تساعد الجسم على امتصاص الماء، 
وإبطاء حركة الطعام عند مروره خالل الجهاز 
الهضمي. وهذا يعزز الشعور بالشبع، وبالتالي 
يمنع من التناول الزائد للطعام وتشكل الدهون 

خصوصاً الدهون المتراكمة حول البطن.

خامساً- أبعد الدهون المتحولة عن وجباتك 
الغذائية

ترتبط الدهون المتحولة بأخطار صحية مثل 
وااللتهابات،  المعدة،  ودهون  القلب،  أمراض 
تقريباً  تشكل  إنها  حيث  األنسولين،  ومقاومة 
البطن  منطقة  في  الموجودة  الدهون  كمية  ثلث 
وفقاً ألحد األبحاث الطبية الجديدة الذي نشر في 
مجلة السمنة، لذا يجب إبعاد بعض األطعمة مثل 
البيتزا والبسكويت واألطعمة السريعة ومبيض 
القهوة وجميع األطعمة التي تحتوي على الدهون 

المتحولة.

سادساً- إدراج األطعمة الغنية بالبروتين
يساعد البروتين في التحكم بالوزن هذا ما تم 
نشره بمجلة »Nutrition & Metabolism«، حيث 
إفراز  من  يزيد  أن  يمكنه  البروتينات  تناول  إن 
هرمون ُيسمى "»ليبتين«، وهو هرمون معروف 
اإلحساس  وزيادة  الشهية  تقليل  في  بدوره 
البروتينات على رفع معدل  تعمل  كما  بالشبع، 

التمثيل الغذائي.

سابعاً- شرب الماء
يعتبر شرب الماء بكميات كافية )2.5 إلى 3 
ليترات يومياً( من أهم الطرق الطبيعية للتخلص 
البطن،  في منطقة  الدهون خصوصاً  من تراكم 
فهو يثبط الشهية، ويرطب الجسم، ويساعد في 
الحفاظ على وظائف العضالت وفي التخلص من 
صحة  ويعزز  المزاج،  ويحسن  السامة،  المواد 

الدماغ، وينظم درجة حرارة الجسم.

لحرق  المحفزة  المأكوالت  تناول  ثامناً- 
الدهون

والفاكهة  الخضراوات  تناول  المهم  من 
المحفزة لحرق الدهون، مثل: الكوسا والبروكلي 
والشمام  واألناناس  والحمضيات  والجرجير 
الكاملة،  والحبوب  والموز،  والتفاح  والكيوي 

واللحوم الخالية من الدهون.

تاسعاً- ابتعد عن التوتر
عندما تتعرض للتوتر، فإن مستويات هرمون 
ذلك  ورد  وقد  في جسمك.  ترتفع  الكورتيزول 
خالل بحث نشر في مجلة »علم الغدد الصماء 
الشهية  لزيادة  يؤدي  وذلك   ،»Endocrinology

وتخزين الدهون في الجسم.

عاشراً: خذ قسطاً كافياً من النوم
البد للجسم أن يأخذ قسطاً كافياً من النوم ال 
يقل عن 7 إلى 8 ساعات يومياً، ألن ذلك يساعد 
خصوصاً  العضالت  وبناء  الدهون  حرق  على 
عقب التمارين الرياضية مثل تمارين المقاومة. 
من  يقلل  النوم،  من  الكافي  القسط  أخذ  وعدم 
مستوى  من  ويزيد  الليبتين  هرمون  مستوى 
هرمون الجريلين، وهذا يتسبب في زيادة الوزن 

لذا من المهم أخذ قسط كاٍف من النوم.
الحشوية  الدهون  من  التخلص  فإن  وختاماً، 
واتباع  تمتلكهما،  وأنت  وعزيمة  إرادة  يتطلب 
التخلص  في  يسهم  ذكرت  التي  األساليب 
التي  الصحية  األضرار  عن  واالبتعاد  منها، 
فضالً  مناسب،  جسم  بشكل  والتمتع  تسببها، 
والتمتع  صحتك  على  اإليجابي  مردودها  عن 

بأسلوب الحياة الصحي الذي تستحقه.
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فعاليات ريا�سية �سرطية 

للفرق  الشرطة  بطولة  الداخلية  وزارة  نظمت 
والتحدي في ميدان الروية في إمارة دبي بمشاركة 
فرق من مختلف القيادات العامة للشرطة في دولة 
المتحدة، حيث حصل فريق ق 7  العربية  اإلمارات 
من قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة 
أبو ظبي على المركز الثاني على مستوى الدولة بعد 
مسابقات  خمس  في  المشاركة  الفرق  مع  تنافسه 
متنوعة، وهي: التكتيكية والهجوم واإلنقاذ والبرج 

والموانع، وذلك على امتداد أيام المسابقة. 
الظاهري مدير  اللواء علي خلفان  وكرم سعادة 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الخاصة  المهام  قطاع 
المتميز  بالمستوى  مشيداً   ،7 ق  فريق  أبوظبي 
شرطة  فريق  وبجهود  البطولة،  به  ظهرت  الذي 
أبوظبي ولياقته البدنية وكفاءاته العالية في مختلف 
هذه  لمثل  الشرطية  القيادة  وبدعم  المنافسات، 
اإلنجازات الرياضية المتميزة، والتي تسهم في رفع 

الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين.
تقام  الرياضية  البطولة  أن  سعادته  وأضاف 
والعمل  الرياضية،  الثقافة  مستوى  لرفع  سنوياً 
البدنية  اللياقة  ورفع  الواحد،  الفريق  بروح 
التنافس  مفاهيم  ونشر  والمنتسبات،  للمنتسبين 
والعمل بفريق موحد، وذلك لرفع مستوى اإلمارات 

للفرق التكتيكية.
ومن جهة ثانية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، 
ممثلة باإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 
عن  توعوية  محاضرة  اإليجابية،  الروح  ومبادرة 
الجرائم اإللكترونية لالعبي فريق كرة القدم تحت 

19 سنة في نادي النصر الثقافي الرياضي.
السنوية  الخطة  ضمن  المحاضرة  هذه  وجاءت 
توعية  إلى  تسعى  التي  اإليجابية  الروح  لمبادرة 
واالرتقاء  الوعي،  نشر  عبر  والشباب  النشء 
ومنها  عدة  قيم  ترسيخ  االجتماعي،  بالسلوك 
واحترام  المجتمع  أفراد  بين  والتعايش  التسامح 
الكراهية،  أشكال  جميع  ونبذ  وتقبلهم  اآلخرين 
واالستفادة  الرياضية،  الثقافة  نشر  إلى  باإلضافة 
من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة الستغالل أوقات 
المجتمع  أفراد  كل  على  بالنفع  يعود  بما   ، الفراغ 
بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص القيادة 
العامة لشرطة دبي على تحقيقه من خالل النشاطات 

والفعاليات التي تنظمها سنوياً.
وقدم المالزم أول أحمد آل علي خالل المحاضرة 
شرحاً حول القوانين الخاصة بالجرائم اإللكترونية 
وقضايا التشهير واالبتزاز والتنمر، وتوضيحها من 
اإللمام  وضرورة  الواقع،  من  عملية  نماذج  خالل 

بالقوانين الخاصة بالجرائم اإللكترونية.
دبي  شرطة  في   ecrime منصة  أن   وأضاف 

سرعة  عملية  في  والفت  كبير  بشكل  أسهمت 
والبالغات،  الجرائم  من  النوع  هذا  مع  التجاوب 
وتقديم الدعم التقني للضحية وسرعة إيصاله إلى 
الجهة التي تحميه وتقديم الدعم له وهو في منزله 

عبر التطبيق الذكي.
وتابع أن عملية اإلبالغ عن الجرائم اإللكترونية 
في السابق كانت تستغرق وقتاً وجهداً من الُمبلغ، 
أكثر سرعة  العملية  المنصة أصبحت  إطالق  وبعد 
وسهولة وسالسة ألن عامل الوقت في هذا النوع 
لها  التصدي  في  كبير  بشكل  يسهم  الجرائم  من 

منصة  عبر  وذلك  االستجابة،  سرعة  وتحقيق 
إلكترونية متخصصة ومتكاملة وسهلة لالستخدام 
من قبل الجمهور، وتساعد رجال األمن على التعامل 

بشكل فوري مع هذه الجرائم. 
المالزم  تسلم  التوعوية،  المحاضرة  ختام  وفي 
مسؤولة  بوعصيبة  هند  من  تقدير  شهادة  أول 
الخدمة االجتماعية وضابط حماية الطفل في نادي 
علي  محمد  بحضور  الرياضي،  الثقافي  النصر 
والطاقم  الالعبين  من  وعدد  عامة،  عالقات  منسق 

الفني واإلداري في النادي.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة عددًا من الفعاليات الريا�صية خالل ال�صهر املا�صي.

خالل تكريم فريق ق 7

مشاركون في المحاضرة
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إعداد: موزة الحمادي 

مدير  الهاشمي  أحمد  محمد  الحليم  عبد  العميد  كرم 
مركز شرطة القصيص بالوكالة في شرطة دبي، مقيماً 

تقديراً ألمانته وتسليمه مبلغاً مالياً عثر عليه.

العامة  اإلدارة  مدير  الجالف  سالم  جمال  العميد  كرم 
من  عدداً  دبي،  شرطة  في  الجنائية  والمباحث  للتحريات 
وذلك  دبي،   2020 إكسبو  معرض  في  والزائرين  الموظفين 

ألمانتهم في تسليم المعثورات.

تسلم خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون 
الشيخ  بحضور  الشارقة،  في  والقرى  الضواحي 
درعاً  الدائرة،  مدير  القاسمي  سلطان  بن  ماجد 
تذكارية من العقيد د. علي الكي الحمودي مدير إدارة 

شرطة المنطقة الشرقية في شرطة الشارقة.

زارت وفود من مدينة شخبوط الطبية ومستشفى توام في العين 
وبرنامج الجينوم اإلماراتي ودائرة المالية في أبوظبي متحف شرطة 
أبوظبي ومراحلها  العين، واطلعت على مسيرة شرطة  المربعة في 

التطويرية.

كرمت إدارة أداء العاملين في شرطة أبوظبي 312 منتسباً 
بحضور  وذلك  "حافز"،  ببرنامج  الفائزين  من  ومنتسبة 

مديري القطاعات واإلدارات، ونوابهم، وعدد من المنتسبين.
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حّقٌ لإلمارات اليوم ودبي تحديداً أن تختال بالعز، وأن تتيه بأبهى حلة عندها، حق لها أن تمد 
جدائل شعرها زهواً، وأن تنسج من خيوط الشمس ثوب زفافها، حق لدبي أن يخطب الشعراء وّدها، 
وأن يطلب القمر يدها من أهلها، حق لها اليوم أن تبوح بسرها وتنثر الحب عطراً يضوع من فوقها 

ومن تحتها، فترى الودق المضمخ بالتاريخ منساباً على عشاقها الهائمين بحبها: 
تيهي في عرسك اليوم تيهي

            واتركي المجد يحكي كل ما فيه
تحية لدبي »دانة الدنيا« وملتقى العالم، وماذا أقول فيها وماذا أتحدث عنها؟ فدبي اليوم تتحدث عن 
نفسها بنفسها ولو فعلت سوف لن أوفيها حقها، ولو أن سحابة من الغمام مرت في السماء لساقتها 

األخرى إلى األخرى.
دبي مصدر إلهام وأنموذج متميز، يتطلع إلى إنجازاتها الكثير من دول العالم، وهي منارة توجه أنظار 
العالم إلى الحلول المستقبلية ومصدر إلهام لألجيال القادمة، تحّفزهم على االبتكار واإلبداع.. دبي أول 
مدينة عربية تستضيف الحدث الدولي الضخم والمهم »إكسبو 2020« في ظرف صحي استثنائي، ونجحت 

عن جدارة واستحقاق في تنظيم أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم.
دبي تزهو بالثقافة والمعرفة، والثقافة ليست مقصورة على مفاهيم محددة كالشعر واألدب والفن، ولكنها 
إطار يحدد الشخصية ويوّحد الشعور ويحتضن الوعي في أي مجتمع. الثقافة هي اإلنسان هي روحه المتعلقة 
بأرضه هي الوجدان هي تصميم اإلنسان على العيش حراً كريماً على تراب وطنه، رافعاً رأسه شامخاً شموخ 

»برج خليفة«. 
الثقافة ألي مجتمع هي هويته وقيمه وعاداته وتقاليده وتراثه وماضيه وحاضره، ودبي اليوم تمثل كل هذا، 
وهي الشاهد على عروبة وصدق انتمائه ألمته وشهامة أبنائه وأصالتهم وسمو أخالقهم وطيب منبتهم وكرم 

ضيافتهم الذي تميزوا به بين أهلهم وناسهم في وطنهم العربي الكبير. 
دبي عاصمة القلوب العربية وقبلة العشاق الندية، هي شجرة زيتون مباركة، هي نخلة عربية معطاء، هي شمس 
الوطن الكبير، يعانق شماله جنوبه، وشرقه يحتضن غربه، هي البحار والخلجان، هي العربي األبّي في كل مكان، 
هي الخضراء والصحراء، هي المدينة العربية العالمية، هي اآلمال وأحالم هذه األمة وتطلعاتها، هي شمسها التي 

طال غيابها.
ولكم تمنيت أن تعمم هذه الظاهرة الطيبة في كل قطر عربي لما لها من دور البناء واالزدهار، في التقدم واالبتكار، 
في التقارب ومد جسور المحبة بين أبنائه. فتحية لدبي، واحة أمن وأمان ومنارة إشعاع وحاملة رسالة محبة للعرب 

كل العرب وللعالم.

دانة الدنيا.. دبي

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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