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�لرثوة  هو  �لإن�صان  باأن  �لر�صيدة  �لحتادية  و�حلكومة  �حلكيمة  �لبالد  قيادة  توؤمن 

�لأغلى يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وحتر�ص على توفري كل ما من �صاأنه �ملحافظة 

�لقت�صادي  وم�صتو�ه  ودينه  وجن�صيته  جن�صه  عن  �لنظر  بغ�ص  �لإن�صان  حياة  على 

و�لجتماعي و�لثقايف، وتوفري �حتياجاته، و�لإ�صهام يف حتقيق ر�صاه و�صعادته.

و�لتز�مًا بتوجهات قيادة �لبالد �حلكيمة و�حلكومة �لحتادية �لر�صيدة، وبتوجيهات 

ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير 

�جلهود  �لدولة  يف  لل�صرطة  �لعامة  �لقياد�ت  وجميع  �لد�خلية  وز�رة  تبذل  �لد�خلية، 

و�لت�صحيات يف �صبيل خدمة �لإن�صان �لرثوة �لأغلى، عرب توفري �لأمن و�لأمان، وتقدمي 

خدمات �صرطية عالية �جلودة و�صهلة و�صريعة وذكية، تنال ر�صاه وت�صعره بال�صعادة.

و�لإجناز�ت و�لتطلعات يف �صبيل حتقيق هذ� �لهدف �لوطني �ل�صامي كبرية وكثرية يف 

�صجل وز�رة �لد�خلية و�لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف �لدولة.

ونذكر على �صبيل �ملثال ل �حل�صر ��صرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �لهادفة �إىل حتقيق 

�ل�صالمة �ملرورية على كل �لطرق يف �لدولة، وبناء بيئة مرورية �آمنة خالية من �حلو�دث، 

وحتقيق معدل 3 وفيات لكل مائة �ألف من �ل�صكان وفقًا لروؤية �حلكومة �لحتادية 2021.

وها هي �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين يف �لوز�رة جتعل من �حلماية و�لوقاية و�ملكافحة 

حزمة متكاملة من �خلدمات، تبد�أ وتنتهي بالتوعية، لأن �لتوعية �صرورية حلماية روح 

�لإن�صان وممتلكاته.

وها هي �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي تعتمد �أف�صل �خلطط �ل�صرت�تيجية لتطوير 

ولتنفذ  �لعاملية،  �ملمار�صات  �أف�صل  لت�صاهي  �أبوظبي  �إمارة  يف  �ملرورية  �ل�صالمة  منظومة 

عن  �لناجمة  �لوفيات  لأعد�د  �ل�صفرية  �لروؤية  �إىل  �لو�صول  يف  �أبوظبي  حكومة  روؤية 

حو�دث �لطرق بحلول عام 2030.

كما قام فريق �مل�صطحات �ملائية مبديرية �لطو�رئ و�ل�صالمة �لعامة يف �صرطة �أبوظبي 

ويقوم بالعديد من �ملهمات �ملحلية و�لدولية لإنقاذ حياة �لعديد من �لأ�صخا�ص.

وكما حتتاج �ملحافظة على �لإن�صان كاأغلى ثروة يف �لدولة �إىل جهود وت�صحيات �جلهات 

�ل�صرطية و�لر�صمية �ملعنية، فاإنها حتتاج �أي�صًا �إىل تعاون جميع �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة وكل 

فئات �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني، يف �صبيل �أن يبقى �لإن�صان يف �لإمار�ت متمتعًا بحياة 

�آمنة و�صليمة ومتطورة و�صعيدة.

 الرثوة الأغلى 
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اأ�سبوع املرور اخلليجي الـ »33«

ال�سعفار: العن�سر الب�سري هو راأ�س املال احلقيقي للدولة

�أ�صبوع �ملرور  �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، وزير �لد�خلية فعاليات  رعى �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد 

�صعار »حياتك  �لعام حتت  �أقيمت هذ�  و�لتي  �لعربية،  �لتعاون لدول �خلليج  �ملوحد لدول جمل�ص  و�لثالثني  �لثالث 

�أمانة«، و�فتتحت باحتفال �أقيم يف �أبوظبي.

»جمتمع �ل�صرطة« تابع �لحتفال �لفتتاحي، و�أبرز �ملبادر�ت �ملرورية �لتي د�صنت خالله.

متابعة: اأمرية الرئي�صي واأماين اليافعي 

أوضح سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  الداخلية  وزارة 
التعاون  مجلس  دول  أشقائها  مع  اليوم  تشارك 
املرور  بأسبوع  االحتفال  العربية  اخلليج  لــدول 
اخلليجي، لتؤكد سعيها املتواصل لتكون تشريعاتنا 
احلضارية  للنهضة  مواكبة  املــروريــة  وأنظمتنا 
والعمرانية التي تشهدها دولتنا وتتواصل حلقاتها، 
في ظل السياسة احلكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
صاحب  وأخيهما  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، بشأن 
سالمة العنصر البشري وتنميته باعتباره رأس املال 

احلقيقي للدولة.
وأضاف أن وزارة الداخلية تنفذ، وبتوجيهات من 

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
استراتيجية  الداخلية،  الوزراء وزير  رئيس مجلس 
من  العديد  تتضمن  املــروريــة  للسالمة  شاملة 
الدولة  في  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  املبادرات 
للحد من حوادث املرور واآلثار املترتبة عليها، وأن 
طاقاتها  أقصى  وتبذل  مساعيها  تواصل  الــوزارة 
وتتخذ العديد من املبادرات وتنفذ الكثير من حمالت 
التوعية للحد من عدد حوادث السير واملرور وجتنب 
اآلثار السلبية لها، من خالل ترسيخ دعائم النظام 
لتقدم  أساسياً  الذي يعد مظهراً  العصري  املروري 

الدول ورقيها احلضاري.
من  انطالقاً  أنه،  الشعفار  الفريق  سعادة  وأكد 
توفير  بضرورة  الشرطية  القيادة  واهتمام  حرص 
الطريق،  مستخدمي  جلميع  املــروريــة  السالمة 
الطموحة  الداخلية  وزارة  الستراتيجية  وجتسيداً 
في  الطرق  كل  على  السالمة  إلى حتقيق  والهادفة 
مرورية  بيئة  إلى  للوصول  قدماً  الدولة، سنمضي 

3 وفيات  آمنة خالية من احلوادث، وحتقيق معدل 
احلكومة  لرؤية  وفقاً  السكان  من  ألف  مائة  لكل 

االحتادية 2021.

سالمة
وأكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام 
ضمن  تأتي  املرورية  السالمة  أن  أبوظبي  شرطة 
أبوظبي، واخلطط  األولويات االستراتيجية لشرطة 
من  ووقايته  اإلنسان  على  احلفاظ  إلى  الهادفة 
احلوادث املرورية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية 
واجتماعية ونفسية، جتسيداً لرؤية قيادتنا احلكيمة 
احلوادث  من  للحد  كافة،  اإلمكانات  سخرت  التي 
األرواح  في  خسائر  من  عنها  ينجم  وما  املرورية 
واملمتلكات، باعتبار أن اإلنسان هو أغلى ما منلك من 
ثروات مستهدفني الوصول إلى أعلى معايير األمن 

والسالمة على طرقنا.
وأشار معاليه إلى سعي شرطة أبوظبي العتماد 
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ارتكبوا  حيث  مرورياً،  األخطر  هم  عاماً(   30-18(
مخالفات  وأن  املاضي،  العام  احلــوادث  من   %45
السرعة الزائدة بلغت نحو 81% من مخالفات عام 

.2016
كان  وقعت  التي  احلوادث  من  العديد  أن  وذكر 
تصدر  االنتباه  وعدم  اإلهمال  وأن  تفاديها،  ميكن 
أسباب احلوادث بنسبة 18% ثم االنحراف املفاجئ 
بنسبة 15%، وعدم ترك مسافة كافية بنسبة %13، 
طريق  ودخــول   ،%10 بنسبة  الــزائــدة  والسرعة 
وجتاوز   ،%8 خلوه  من  التأكد  دون  من  رئيسي 
وانفجار   %5 بنسبة  احلمراء  الضوئية  اإلشــارة 

اإلطار بنسبة %2.
احلــوادث  أسباب  مؤشرات  حتسن  إلى  ولفت 
وذلك   ،2015 بعام  مقارنة   2016 عــام  املــروريــة 
بانخفاض عدد احلوادث املرورية الناجتة عن جتاوز 
والناجتة   ،%25 بنسبة  احلمراء  الضوئية  اإلشارة 
االنحراف  عن  والناجتة   ،%16 بنسبة  السرعة  عن 
 %5 اإلهمال  عن  والناجتة   ،%10 بنسبة  املفاجئ 
ودخول طريق رئيس من دون التأكد من خلوه %5.
أسباب  من  للحد  املبذولة  اجلهود  أن  ــر  وذك

املرورية  الرقابة  تكثيف  شملت  املرورية  احلوادث 
على الطرق الداخلية واخلارجية في اإلمارة ضمن 
خطة شاملة للتصدي للمخالفات املرورية اخلطرة، 
والتي صنفت ب 17 مخالفة خطرة أدت إلى وقوع 
الثابتة  ــرادارات  ــال ب الرقابة  وتكثيف  احلـــوادث، 
واملتحركة والقناص، وزيادة برامج التوعية املرورية 
واخلــاص  العام  القطاعني  في  السائقني  لتشمل 
مجالس  خالل  من  والتوعية  التعليمي  والقطاع 
محاضرات  التوعوية  البرامج  وشملت  املواطنني، 
املاضي بلغت  العام  ونقاط توعية ومعارض خالل 
790 برنامجاً توعوياً، واستفاد منها نحو 314 ألف 

شخص.
أطلقتها شرطة  التي  املبادرات  أبرز  واستعرض 
 : وهي  السائقني،  بسلوكيات  لالرتقاء  أبوظبي 
ومبادرة  املرورية”،  للسالمة  “اخلير  بطاقة  مبادرة 
على  تواجدها  تفعيل  مت  التي  السعادة”  “دوريــة 
مستخدمي  وحتفيز  اإليجابية  قيم  لتعزيز  الطرق 
الطريق على االلتزام بقانون السير واملرور، بهدف 
مستخدمي  عند  واإليجابية  السعادة  ثقافة  نشر 
خالل  من  اإليجابية  السلوكيات  وحتفيز  الطريق 

منظومة  لتطوير  االستراتيجية  اخلطط  أفضل 
السالمة املرورية في إمارة أبوظبي لتضاهي أفضل 
العامة  القيادة  رؤيــة  ولدعم  العاملية،  املمارسات 
لشرطة أبوظبي ورؤية حكومة أبوظبي في الوصول 
عن  الناجمة  الوفيات  ألعداد  الصفرية  الرؤية  إلى 

حوادث الطرق بحلول عام 2030.

مبادرات 
الفريق الشعفار  وخالل االحتفال، دشن سعادة 
اخلير  »بطاقة  مبادرة  الرميثي  اللواء  ومعالي 
للسالمة املرورية«، والتي أطلقت متاشياً مع إعالن 
ذهبية  بطاقات  عن  عبارة  وهي  للخير،  عاماً   2017
وفضية وبرونزية متنح تكرمياً لألفراد واملؤسسات 
في  إلسهاماتهم  وتقديراً  واخلاصة،  احلكومية 
نشر الثقافة والتوعية املرورية وفق معايير معينة، 
جانب  إلى  املجتمع،  خدمة  في  لدورهم  وتعزيزاً 
التطوعي  العمل  في  اإليجابية  املشاركة  حتفيز 

واخليري بنشر الثقافة املرورية.
كما دشنا »دورية األطفال املرورية«، وهي عبارة 
عن سيارة صغيرة احلجم، مزودة بشاشة عرض 
ذكية وكاميرا تستخدم في التوعية املرورية بهدف 
كسر حاجز اخلوف لدى األطفال جتاه شرطة املرور، 
وتشجيعهم  نفوسهم،  في  املروري  الوعي  وغرس 
قواعد  تطبيق  في  املرور  عناصر  مع  التعاون  على 
وأنظمة املرور خصوصاً ما يتعلق بالركوب والنزول 
اآلمنني من احلافالت املدرسية، والعبور اآلمن عبر 

ممرات املشاة.

أرقــــــام 
عام  مدير  الزعابي  حسن  غيث  العميد  وأوضح 
شعار  أن  الداخلية  وزارة  في  املــروري  التنسيق 
أسبوع املرور اخلليجي »حياتك أمانة« يعكس بشكل 
الوعي  تعزيز  على  املعنية  اجلهات  حرص  واضح 
أثناء  املتحرك  الهاتف  استخدام  بأخطار  املروري 
قيادة املركبة وتقنياته احلديثة في مواقع التواصل 
االجتماعي، والتي أدت إلى انشغال العديد من قائدي 
املركبات عن مهمتهم الرئيسة في قيادة مركباتهم، 
بغيره  االنشغال  وعدم  الطريق  على  التركيز  وهي 
هذا  ويأتي  املـــرور،  وأنظمة  بقوانني  ــتــزام  واالل
احلفاظ  بأهمية  املعنية  اجلهات  من  إدراكاً  الشعار 
الذي ميثل ثروة حقيقية وغالية  على هذا اإلنسان 
في وطننا العزيز، ووقف نزيف اخلسائر البشرية 
املجتمع  يتكبدها  التي  واالجتماعية  واالقتصادية 

جراء احلوادث املرورية بشكل عام.
عدد  إجمالي  أن  عن  الزعابي  العميد  وكشف 
 6681 بلغ   2016 العام  خالل  الدولة  في  اإلصابات 
إصابة، مقارنة بـ 6670 في 2015، وأن إجمالي عدد 
احلوادث املرورية اجلسيمة شهد انخفاضاً بلغ 4788 
وأن   ،2015 عام  في  حادثاً   4796 بـ  مقارنة  حادثاً 
االنحراف املفاجئ يأتي في مقدمة األسباب املؤدية 

إلى وقوع هذه احلوادث.
علي  العميد  أبوظبي، كشف  إمارة  وعلى صعيد 
في  املركزية  العمليات  عام  مدير  الظاهري  خلفان 
العمرية  الفئة  في  الشباب  أن  عن  أبوظبي  شرطة 

�لرميثي: نهدف للو�صول �إىل �أعلى 

معايري �لأمن و�ل�صالمة على طرقنا
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السعادة«،  »قسيمة  وهي  مادية  مكافآت  تقدمي 
لسائقي  السلبية  السلوكيات  مــن  حتــد  بينما 
املركبات بإعطائهم »بطاقة صفراء« )تعهد(، األمر 
الذي ستكون له نتائج إيجابية في تعزيز االلتزام 
بقانون السير واملرور، وغرس الثقافة املرورية في 
نفوس األطفال من خالل مبادرة »دورية األطفال«، 
املرور للشباب« وهو عبارة عن  ومبادرة »مجلس 
مجلس مروري للشباب يقوم بعقد جلسات حوارية 
وتلقي  وتطلعاتهم  الشباب  بأفكار  للنهوض  معهم 
أفكارهم اإلبداعية واحللول املبتكرة لبناء جيل واع 
اجلاليات  من  السائقني  توعية  ومبادرة  مرورياً، 
اآلسيوية حيث تشير اإلحصاءات إلى أنهم األعلى 
تسبباً للحوادث املرورية في أبوظبي، حيث تسببوا 
في 39% من احلوادث املرورية التي وقعت خالل 
املبادرة تنظيم  املاضي، ويتم من خالل هذه  العام 
محاضرات للجاليات اآلسيوية حول األخطاء التي 
املرورية  احلــوادث  وأسباب  السائقون  يرتكبها 
ومن  بليغة،  وإصابات  وفيات  من  عنها  ينتج  وما 
نوعها  من  األولــى  تعتبر  التي  الرائدة  املبادرات 
اإلعالن عن مواقع وأوقات نشر الرادارات املتحركة 
مواقع  عبر  وذلك  أبوظبي،  إمارة  في  الطرق  على 
وعمل  االجتماعي،  للتواصل  أبوظبي  شرطة 
الرادارات املتحركة خالل فترات مختلفة من اليوم 
أكثر  الطرق  جلعل  االستراتيجية  األولوية  ضمن 

أمناً وخطة السالمة املرورية لشرطة أبوظبي للحد 
من القيادة بسرعات زائدة على الطرق كافة، ورفع 
حتسني  في  ُيسهم  مبا  املرورية  الثقافة  مستوى 

السالمة املرورية في اإلمارة.
دراسات  هناك  أن  إلى  الظاهري  العميد  وأشار 
واملخالفات  احلـــوادث  أسباب  جلميع  مستمرة 
املرورية، وتصنيف املخالفات حسب درجة خطورتها 
واتخاذ اإلجراءات التي تكفل احلد من تلك األسباب، 
وفي مقدمتها مخالفات السرعة الزائدة التي بلغت 

نحو 81% من جملة املخالفات العام املاضي.

تكرمي 
وزارة  وكيل  الشعفار  الفريق  سعادة  ــّرم  ك
الداخلية اجلهات املتعاونة مع الشرطة وهي القوات 
اإلمــارات،  ومــواصــالت  املــرور،  ونيابة  املسلحة 
أبوظبي  ومجلس  والنقل،  البلدية  شؤون  ودائــرة 
للتعليم، واإلدارة العامة للتنسيق املروري، وفضيلة 
الشيخ إدريس أبكر، وفضيلة الشيخ وسيم يوسف، 
والنادي الهندي، وشركة مساندة، وعريف االحتفال 

اإلعالمي هالل خليفة حمود.
جلهودهم  تقديراً  املتميزين  سعادته  كّرم  كما 
في احلفاظ على السالمة املرورية، وشمل التكرمي: 
الضابط املثالي النقيب محمد الشرهان النعيمي من 
إدارة »هندسة املرور وسالمة الطرق« في شرطة 

النقيب مرزوق  عنه  نيابة  التكرمي  أبوظبي، وتسلم 
الزعابي، وضابط الصف املثالي وهم: املساعد أول 
حسن العبيدلي من قسم »مباحث املرور«، والرقيب 
أول حنان السعدي من قسم مرور العني، وشرطي 

أول عبدالله احلمادي من إدارة »مرور العاصمة«.
وشمل  املثالي،  السائق  سعادته  كــّرم  وكذلك 
خميس  وشيخة  ــي،  راف جوهانا  ــور  أن التكرمي: 
عوض،  حمد  ابنها  عنها  نيابة  واستلم  الشامسي 
واملتعاونني مع الشرطة وهم: املهندس راتب محمد 
إبراهيم، واملهندس خالد املرزوقي، وسعيد الكعبي، 
أكبر،  وجاسم  مقدسي،  وحسان  محمود،  وتيسير 
وعيد الكتبي ملشاركته في برنامج االحتفال برسالة 
باآلثار  األبناء  لتوعية  األمور  أولياء  من  نصيحة 

السلبية للحوادث املرورية.
دول  بجهود  لالحتفال  املنظمة  اللجنة  وأشادت 
تعزيز  في  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس 
السالمة املرورية، وكّرم سعادته وفود دول التعاون 
بن  طــارق  العقيد  وهــم:  الفعاليات،  في  املشاركة 
السعودية،  العربية  اململكة  وفد  عن  املسند  صالح 
دولة  وفد  عن  العنزي  صالح  فهد  أول  ــالزم  وامل
الكويت، واملالزم أول ناصر سالم التركي عن وفد 
عن  إبراهيم  يحيى  خلود  أول  واملالزم  قطر،  دولة 
وفد مملكة البحرين، والنقيب سعيد بن مسلم املهري 

عن وفد سلطنة عمان.
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اليوم العاملي للدفاع املدين 

ال�سعفار: الحتفال يوؤكد الدور الإن�ساين للدفاع املدين

�أبوظبي حتت �صعار:  �أقيم يف  »جمتمع �ل�صرطة« تابع �حتفال وز�رة �لد�خلية باليوم �لعاملي للدفاع �ملدين، و�لذي 

»�لوقاية من خماطر �حلريق«.

متابعة: لرا الظرا�صي 
ت�صوير: حممد علي

العاملي  باليوم  الداخلية  وزارة  احتفال  حضر 
للدفاع املدني كل من: سعادة الفريق سيف عبدالله 
اللواء  وسعادة  الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار 
الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية واإلقامة واملنافذ باإلنابة، 
وكيل  املنهالي  العوضي  بن  محمد  اللواء  وسعادة 
وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات املساندة 
باإلنابة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
اللواء  وسعادة  الداخلية،  وزارة  في  العام  املفتش 
جاسم محمد املرزوقي قائد عام الدفاع املدني في 
الوزارة، وسعادة اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي 
مدير عام األمن الوقائي في الوزارة ، وسعادة اللواء 
الشرطية  العمليات  عام  مدير  املهيري  محمد  عمير 
للدفاع  العامون  واملديرون  أبوظبي،  شرطة  في 
املدني ومديرو اإلدارات ورؤساء األقسام في الدفاع 
الدولية  املنظمة  الضباط وممثلي  من  وعدد  املدني، 
داخل  من  واملختصون  واخلبراء  املدنية  للحماية 

الدولة وخارجها.

وتضمن االحتفال عرض فيلمني عن الوقاية من 
أخطار احلريق اشتمل األول على قصص واقعية عن 
حوادث املنازل، والثاني تناول أهمية كاشف الدخان، 
لتأكيد أهمية تركيبه في املنازل للكشف عن احلريق 
أوبريت  تقدمي  االحتفال  كما تضمن  منه،  والوقاية 

غنائي مبشاركة أصدقاء الدفاع املدني.
احلريق«  مخاطر  من  »الوقاية  مؤمتر  وتناول 
الوقاية والسالمة واحلماية املدنية، ومن بينها »دليل 
املمارسات  وأفضل  احملــدث«،  بإصداره  اإلمــارات 
واألحداث  الكبرى  املدن  في  احلرائق  من  للسالمة 
للمحافظة  الدخان  كاشف  تركيب  وأهمية  العاملية، 

على بيئة سكنية آمنة.

تكرمي
من  عدد  بتكرمي  الشعفار  الفريق  سعادة  وقام 
تكرمي  وحضر  املدني،  الدفاع  جهاز  من  املتميزين 
الداخلية  وزارة  في  املدني  للدفاع  العامة  القيادة 
والدفاع  املدنية  للحماية  العاملية  املنظمة  قبل  من 

العامة،  املدني تقديراً جلهودها في تعزيز السالمة 
الوطنـــي  الصعـيدين  على  الفاعلـــة  واسهاماتها 

واإلقليمي.
اإلمــارات  دولــة  احتفال  أن  سعادته،  وأوضــح 
يؤكد  املدني  للدفاع  العاملي  باليوم  املتحدة  العربية 
املدني  الدفاع  الدور اإلنساني واحلضاري ألجهزة 
للحفاظ على أمن وسالمة املجتمع، وأن قطاع الدفاع 
املدني أصبح يحقق بوتيرة متسارعة إجنازات عدة، 
نتيجة جلهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية،  الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
واالهتمام الكبير الذي يوليه ألجهزة الدفاع املدني، 
وتشجيعه ملنتسبي تلك األجهزة، وحثهم على العمل 
الدؤوب، ودعم سموه الالمحدود لكل ما من شأنه 
تعزيز األمن والسالمة ألفراد املجتمع، فتلك اجلهود 
باتت ثمارها واضحة وجلية، متثلت في خفض نسبة 
أداء  جانب  إلى  عنها،  الناجتة  والوفيات  احلرائق 
اإلنسانية  املهمات  في  واملميز  االحترافي  املنتسبني 

والوطنية التي توكل إليهم.
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�ملرزوقي:

�حلماية و�لوقاية 

و�ملكافحة حزمة

متكاملة من �خلدمات

شعار:  حتت  العام  هذا  االحتفال  أن  وأضــاف، 
توعية  بهدف  هو  احلريق«  مخاطر  من  »الوقاية 
واملخاطر  خاص  بشكل  احلريق  اجلمهور مبخاطر 
الوقائي،  الوعي  مستوى  ورفــع  كافة،  ــرى  األخ
لدى  اإليجابية  واملمارسات  السلوكيات  وترسيخ 
أفراد املجتمع، األمر الذي يعمل على تقليل احلوادث 
وحماية األرواح واملمتلكات، فالفرد شريك أساسي 
في حماية مجتمعه، وله دور مهم وفعَّال في ذلك، 
من خالل التزامه بقواعد واشتراطات السالمة سواء 
في املنزل أو املدرسة أو غيرهما من املواقع، وحرصه 

على التصرف بشكل سليم في حاالت الطوارئ. 
ومن  الداخلية،  وزارة  في  أننا  سعادته،  وذكر 
نحرص  واللقاءات،  املؤمترات  هذه  مثل  عقد  خالل 
على استضافة مختصني واستشاريني من مختلف 
في  اخلبرات  وتعزيز  التجارب  لتبادل  العالم،  دول 
ما بيننا، كما تعد فرصة ليتعرفوا على ما يتمتع به 
املميزة  املمارسات  نتيجة  وأمان  أمن  من  مجتمعنا 
الداخلية،  وزارة  تطبقها  التي  الناجحة  واملبادرات 
واالستفادة  األخرى،  الدول  على جتارب  والتعرف 
من التجارب الناجحة منها، ودراسة إمكانية تطبيقها 
االعتبار خصوصية  بعني  األخذ  مع  مجتمعنا،  في 
مجتمع اإلمارات، وأخذ الدروس والعبر من التجارب 
األخطاء  تكرار  لعدم  النجاح  يحالفها  لم  التي 

وتالفيها.

اهتمام 
االحتفال  أن  إلى  املرزوقي  اللواء  سعادة  ولفت 
توليه  ملا  تأكيداً  يأتي  املدني  للدفاع  العاملي  باليوم 
دولة اإلمارات ممثلة بوزارة الداخلية والقيادة العامة 
إللقاء  اليوم  بهذا  كبير  اهتمام  من  املدني  للدفاع 
املدني في  الدفاع  أجهزة  أهمية ودور  الضوء على 
جهاز  تواصل  وتعزيز  واملمتلكات،  األرواح  حماية 

الدفاع املدني في الدولة مع نظرائه في دول العالم 
لتبادل اخلبرات واملعارف، وعرض التجارب إلرساء 
قواعد ثابتة ألرقى املعايير واألساليب العاملية الفعالة 

في مواجهة وإدارة املخاطر.
وأضاف أن احتفالنا هذا العام يأتي حتت شعار: 
»الوقاية من مخاطر احلريق«، لتأكيد أهمية تطبيق 
كلها،  حياتنا  في جوانب  والسالمة  الوقاية  معايير 
وفي هذا الصدد فإن وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة 
العامة للدفاع املدني تسعى جاهدة ألن تكون جميع 
اجلمهور  ثقة  تعزيز  أساس  على  مبنية  أنشطتها 
بخدمات الدفاع املدني، جتسيداً للهدف االستراتيجي 
للوزارة، ومبا يتماشى مع رؤية احلكومة بأن تكون 
مجال  في  العالم  دول  أفضل  من  اإلمــارات  دولة 

التميز واخلدمات املقدمة للجمهور.
وأكد أن العمليات الرئيسة للدفاع املدني )احلماية 
من  متكاملة  حزمة  تشكل  واملكافحة(  والوقاية 
بالتوعية  تبدأ  بينها،  الفصل  ميكن  ال  اخلدمات 
قبل  من  باملخاطر  الوعي  وأن  بالتوعية،  وتنتهي 
لتحقيق  املساند  الضروري  الشرط  هو  اجلمهور 
أهداف الدفاع املدني في حماية األرواح واملمتلكات 

والبيئة.
الراعية  اجلهات  إلى  بالشكر  سعادته  وتوجه 
الدفاع  أهداف  تنفيذ  في  مشاركتها  على  للمؤمتر 

اجلهاز  لهذا  الدعم  تقدمي  في  ودورهـــا  املدني، 
املدني  الدفاع  احليوي، كما توجه بالشكر لعناصر 
التي  الكبيرة  وتضحياتهم  املخلصة  جهودهم  على 
على  وعملت  احلرائق،  نسبة  خفض  في  أسهمت 
الدفاع  إيجاد مناخ إيجابي يعزز من عالقة أجهزة 
وزارة  أهــداف  يحقق  مبا  املجتمع،  بأفراد  املدني 
القيادة  تطلعات  ويلبي  املدني،  والدفاع  الداخلية 
الرشيدة بأن تكون دولة اإلمارات إحدى أكثر الدول 

أمناً وسالمة. 

جلسات
وعلى صعيد جلسات املؤمتر، فقد ترأس اجللسة 
وحتدث  الهاشمي،  عماد  الدكتور  الرائد  األولــى 
خاللها ديفيد براون مدير حماية العمليات في لندن 
حول توفير احلماية والسالمة في الفعاليات العاملية، 
دولة  في  املدني  الدفاع  من  تان  كريست  قدم  ثم 
السالمة  في  التحول  حول  عمل  ورقة  سنغافورة 
العامة من احلرائق عن طريق االبتكار والتغيير، كما 
حتدث جرانت ليبتون كبير مستشاري الدفاع املدني 
لتطوير  املمارسات  املستفادة وأفضل  الدروس  عن 

البناء للسالمة من احلريق.
يوسف  املهندس  املالزم  الثانية  اجللسة  وترأس 
مدير  القاسمي  السعدي، وقدم خاللها سالم خالد 
إدارة »مطابقة املنتجات« في مجلس أبوظبي للجودة 
واملطابقة ورقة عمل حول البرامج املطابقة املقترحة 
بشوسيكي  جيم  حتدث  ثم  احلرائق،  من  للسالمة 
من اجلمعية الوطنية للوقاية من احلريق في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا عن دليل اإلمارات للوقاية 
املالزم  قدم  ثم  األرواح،  احلريق واحلماية من  من 
التفتيش  قسم  رئيس  الطاهر  حسن  طاهر  أول 
والتصاريح في الدفاع املدني بدبي ورقة عمل حول 

أجهزة اإلنذار وأهميتها للسالمة من احلرائق.
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يف  �ملركزية  �لعمليات  لقطاع  �لتابعة  �لعامة  و�ل�صالمة  �لطو�رئ  مديرية  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

�لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي. 

�ملديرية  يف  �لتدريب  ق�صم  و�عتماد  �ملديرية،  يف  �ملائية  �مل�صطحات  فريق  و�إجناز�ت  مهمات  �لعدد  هذ�  يف  ويتناول 

كمركز �إقليمي ودويل يف �لغط�ص و�لإنقاذ.

حتقيق: لرا الظرا�صي 
ت�صوير: حممد علي

يعد فريق املسطحات املائية مبديرية الطوارئ 
والسالمة العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
املتميزة واحملترفة  الفرق والطواقم الشرطية  من 
وذات االعتراف الدولي واجلهوزية العالية، والتي 
ظروف وحتديات  جميع  مع  التعامل  من  متكنها 
واإلنقاذ  البحث  مهمات  خصوصاً  الــطــوارئ 

والغطس واالنتشال في املسطحات املائية.

مهمات الفريق
مدير  العامري  إبراهيم  محمد  العقيد  وحتدث 
القيادة  في  العامة  والسالمة  الطوارئ  مديرية 
عن  الشرطة«  لـ»مجتمع  أبوظبي  لشرطة  العامة 

فريق املسطحات املائية في املديرية، فأوضح أنه 
مت إعداد هذا الفريق املتخصص وجتهيزه بحرفية 
عالية، حيث حاز على تأهيل دولي متميز للقيام 
واإلنقاذ  البحث  وعمليات  مهمات  من  بالعديد 
الغطس،  مثل  املائية  املسطحات  في  ــاص  اخل
األخرى  الطبيعية  الكوارث  حتديات  ومواجهة 
والعواصف  والسيول  الفيضانات  عن  الناجتة 
املروعة مبا فيها السيول اجلارفة، وما ينتج عنها 
كفاءة  ذات  فنية  قدرات  تتطلب  إنقاذ  مهمات  من 
عالية ومتميزة تسهم في إنقاذ حياة املتضررين 
واملصابني أثناء الكوارث واألزمات الطبيعية، والتي 

بدأت تطال بقاعاً مختلفة من املنطقة والعالم.

التابع  املائية  املسطحات  فريق  أن  وأضــاف، 
للمديرية قام بالعديد من املهمات احمللية والدولية، 
األفراد، وشملت هذه  العديد من  إنقاذ حياة  ومت 
والعني  وأبوظبي  كاملرفأ  عدة  مناطق  املهمات 
والفجيرة وسويحان والبطني وبني ياس ورأس 
إلى  ووصلت  املهمات  هــذه  وامــتــدت  اخليمة، 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
 وأكد أنه مت إعداد وحتضير فريق املسطحات 
املائية التابع للمديرية وفقاً ألولويات استراتيجية 
لتحقيق  أبوظبي، والرامية  العامة لشرطة  القيادة 
املعيارية  املمارسات  أفضل  واعتماد  اجلاهزية 
املتميزة عاملياً، والتي من خاللها يتم كسب الثقة، 

مديرية الطوارئ وال�سالمة العامة يف �سرطة اأبوظبي 

.. مركز اإقليمي ودويل معتمد يف الغط�س والإنقاذ
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وتوفير أفضل اخلدمات التي تؤمن أمن وسالمة 
املجتمع خصوصاً أثناء الكوارث واألزمات.

الفريق  هذا  أن  إلى  العامري  العقيد  وأشــار 
املتخصص يحظى بسمعة واعترافات دولية، وله 
شراكات ممتدة ومتميزة مع املنظمات واجلمعيات 

الدولية ذات املكانة والسمعة الرفيعة.

دورات تأهيلية
ولفت املالزم أول أحمد سعيد احلميري مدير 
الطوارئ  مبديرية  واإلنقاذ  البحث  تدريب  فرع 
والسالمة العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
للمديرية  التابع  املائية  املسطحات  فريق  أن  إلى 
املديرية  في  التدريب  استراتيجية  وضمن  أسهم 
في تصميم، وتنفيذ العديد من الدورات التأهيلية 
في اإلنقاذ والسباحة التأسيسية واملتقدمة، ودورة 
الغطس بجميع مداخلها، ودورة اإلجراءات األمنية 
املتبعة في حرائق السفن، ودورات إنقاذ املصابني 
باستخدام الزوارق في املسطحات املائية، ودورة 
انتشال احملصورين باألودية والفيضانات، ودورة 
واحلبال  العقد  ودورات  الغطس،  معدات  صيانة 
البحرية، وعمليات اإلنقاذ من املرتفعات واجلبال 
األماكن  في  واإلنقاذ  البحث  ودورات  باحلبال، 
ملنتسبي  مهمة  دورات  املغلقة واحملصورة، وهي 
وغيرها  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  وطواقم 
البحث  عمليات  تهمها  التي  األخرى  اجلهات  من 

واإلنقاذ.
وأضاف، أن هذا الفريق يشارك أيضاً في العديد 
من اللجان التطويرية في هذا املجال خصوصاً تلك 
املتعلقة بالبيئة وتقييم أخطار الصحة والسالمة، 
وهو يحظى بدعم متواصل وغير محدود تقدمه 
القيادة الرشيدة لتأهيل وتطوير منتسبي مديرية 
الطوارئ والسالمة العامة عموماً، ومنتسبي فريق 
املسطحات املائية في املديرية خصوصاً، وغيرها 
من الطواقم في املديرية، مما أسهم إسهاماً كبيراً 
في اعتماد هذا الفريق من قبل هيئات مهنية عاملية 
كمنظمة » PADI « للغطس، وبالتالي جعل قسم 
التدريب في املديرية يصبح مركزاً دولياً وإقليمياً 
واإلنقاذ،  الغطس  مجال  في  للتدريب  معتمداً 
حيث تعد وتنفذ في هذا القسم العديد من برامج 

ويتم  واإلنــقــاذ،  بالبحث  املتخصصة  الـــدورات 
إصدار ومنح الرخص والشهادات الدولية املعتمدة 
املائية  الغطس واإلنقاذ في املسطحات  في مجال 

ووفق أفضل املعايير العاملية.
أنه بفضل هذا  املالزم أول احلميري  وأوضح 
مديرية  أصبحت  والالمحدود  املتواصل  الدعم 
العامة  القيادة  في  العامة  والسالمة  الطوارئ 

لشرطة أبوظبي تضم اليوم وحتت ثناياها كفاءات 
جعل  في  أسهمت  متميزة  خبرات  ذات  وطواقم 
املديرية أيضاً مركزاً دولياً متميزاً ومعتمداً من قبل 
جمعية القلب األمريكية، واالحتاد الدولي لإلنقاذ 
والسالمة،  للصحة  الدولية  والهيئة  البحري، 
املنظمات  من  وغيرها  العاملية،   »3 و»رسكيو 

الدولية.

�لعامري:

فريق �مل�صطحات �ملائية 

�أنقذ حياة �لعديد

من �لأفر�د

�حلمريي:

نعد وننفذ �لعديد من 

�لدور�ت �ملتخ�ص�صة 
املالزم أول أحمد احلميريالعقيد محمد إبراهيم العامري
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يتابع »جمتمع �ل�صرطة« ت�صليط �ل�صوء على خمتلف �لأق�صام و�لفروع بـ»مديرية �لتحريات و�لتحقيقات �جلنائية« 

يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي. 

ويتناول يف هذ� �لعدد ق�صم »�ملطلوبني دوليًا« ووحدة »�لإنرتبول« يف �ملديرية، ووقوفهما باملر�صاد للمجرمني �ملالحقني 

دوليًا، ودعوتهما �أفر�د �جلمهور يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من مو�طنني ومقيمني �إىل �صرعة �لإبالغ عن �أي 

م�صتبه به �أو �أي �صلوك �إجر�مي حفاظًا على نعمة �لأمن و�لأمان يف �لدولة.

لقاء: اأماين اليافعي 
ت�صوير: عي�صى اليماحي

النعيمي  القرطاسي  جمعة  خليفة  الرائد  أوضح 
رئيس قسم »املطلوبني دولياً« بـ»مديرية التحريات 
لشرطة  العامة  القيادة  في  اجلنائية«  والتحقيقات 
أبوظبي أن منظمة »اإلنتربول« تعني املنظمة الدولية 
وتنمية  تأمني  أهدافها  أهم  ومن  اجلنائية،  للشرطة 
الشرطة  سلطات  بني  نطاق  أوسع  على  التعاضد 
اجلنائية كافة في إطار األنظمة القائمة في مختلف 
اإلنسان،  حلقوق  العاملي  البيان  وبــروح  البلدان، 
على  القادرة  املؤسسات  جميع  وتنمية  وإنشاء 
املساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام 

ومكافحتها.
وأضاف، أن اجلرائم تتنّوع بني االحتيال املالي، 
والسرقة، واالختطاف، والتزوير، واجلرمية املنظمة، 
وغيرها، وأن »اإلنتربول اإلماراتي« يتحرك في أية 
قضية مهما كانت درجة خطورتها، فدوره ال يقتصر 

أشكال  مبكافحة  يختص  بل  معينة،  جرائم  على 
إلى  اإلمارات  دولة  انضمام  أن  كما  كلها،  اجلرمية 
قاعدة البيانات اجلنائية التابعة لـمنظمة »اإلنتربول« 
الدقيقة عن األشخاص  املعلومات  أسهم في توفير 

املطلوبني.

عمل متكامل 
بـ»مديرية  ــول«  ــرب ــت »اإلن وحـــدة  عمل  ــن  وع
التحريات والتحقيقات اجلنائية« في شرطة أبوظبي، 
أجاب الرائد النعيمي: أن عمل الوحدة جزء ال يتجزأ 
املديرية، والذي  في  املطلوبني دولياً  من عمل قسم 
املطلوبني  األشخاص  عن  والتحري  البحث  يتولى 
دولياً في منطقة االختصاص، وضبطهم وتسليمهم 
إلى اجلهة املعنية، وتوفير املعلومات اجلنائية الدولية 
عن األشخاص والشركات والسيارات وغيرها من 

من  دولياً  املطلوبني  وتسليم  واستالم  املعلومات، 
واجلوية،  البرية  املنافذ  في  األمنية  البعثات  وإلى 
وتوفير املعلومات عن األشخاص املطلوبني والذين 

غادروا الدولة بالتعاون مع وحدة »اإلنتربول«. 
العمل  تدعم  »اإلنتربول«  وحــدة  أن  وأضــاف، 
اجلنائية«  والتحقيقات  التحريات  »ملديرية  امليداني 
بشكل عام واجلهات الداخلية مثل املديريات اجلنائية 
واالستعالم  التدقيق  خــالل:  من  وذلــك  الدولية، 
نشرات  ــدار  وإص  ،»I-24/7« نظام:  باستخدام 
بأنواعها،  اآلليات  على  والتعميم  »اإلنــتــربــول»، 
املطلوبني،  بحق  الدولية  القبض  أوامر  واستصدار 
جهات  مع  الدولية  اجلنائية  املعلومات  وتبادل 
الدولي،  اإلجرامي  األسلوب  وتعميم  االختصاص، 
باملالحقة  املعنية  اجلهات  مع  املستمر  والتواصل 
العمليات  إلى  مباشرة  املعلومات  ونقل  الدولية، 

ق�سم »املطلوبني دولياً« ووحدة »الإنرتبول«

يف »حتريات اأبوظبي«.. باملر�ساد للمجرمني
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الرائد خليفة النعيمي

امليدانية املختصة مبالحقة املطلوبني. 
 

فريق عمل 
في  العمل  فريق  عن  النعيمي  الرائد  وحتــدث 
املطلوبة  الصفات  أن  إلى  فأشار  والوحدة،  القسم 
أصعب  في  العمل  على  القدرة  تتضمن:  للعاملني 
الظروف، والقدرة على العمل ألوقات طويلة، واإلملام 
باللغة اإلجنليزية،  اإلجراءات، واإلملام  بقانون  التام 
الصفات  من  وغيرها  اآللي  احلاسب  مع  والتعامل 

اخلاصة برجال املباحث. 
في  ــدورات  ل يخضعون  العاملني  أن  وأضــاف، 
املتقدمة، ودورة استخدام السالح، ودورة  املباحث 
القبض والتفتيش، ودورة »I-24/7« النظام اجلنائي 
الدولي، ودورة استخدام القوة، وغيرها من الدورات 
آلية  هناك  أن  أجاب:  التنسيق،  وعن  التخصصية. 
وضعتها »مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية« 
االرتباط  ضباط  على  األدوار  توزيع  خالل  من 
بني  الداخلي  التنسيق  فبعد  اختصاصه،  كل ضمن 
توزيع  يتم  املعلومات،  وتوفير  والقسم  الوحدة 
داخلية  وخطة  عمل  فريق  تشكيل  عبر  األدوار 

ضابط  يكلف  كما  القسم،  رئيس  إشــراف  حتت 
ارتباط»مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية« مع 
منظمة »اإلنتربول« بالتنسيق وتوفير املعلومات من 
وإلى فريق العمل املشكل ملالحقة املطلوب حتى يتم 
يكون  »اإلنتربول«  منظمة   مع  والتنسيق  ضبطه، 
عن طريق املخاطبات الرسمية والتواصل مع املكتب 

املركزي  لـ »اإلنتربول« في وزارة الداخلية. 

إجنازات 
 وعن اإلجنازات التي متت في القسم والوحدة 
أنها  النعيمي  الرائد  أوضح  املاضية،  الفترة  خالل 
كثيرة مثل: املشاركة في االجتماعات الدولية ملنظمة 
في  اخلطرين  املطلوبني  أحد  وضبط  »اإلنتربول«، 
قبل  من  ضبط  والــذي  آسيا  من  املخدرات  مجال 
مترير  خالل  من  دولياً  املطلوبني  قسم  منتسبي 
املعلومات عن طريق وحدة »اإلنتربول« وخالل أقل 
الدولي، وضبط  التعميم  24 ساعة من صدور  من 
مطلوبني دولياً متهمني بجرائم قتل وخطف واجتار 
بالبشر وغيرها من اجلرائم الكبرى، وتسليمهم إلى 
املعلومات  من  العديد  وتوفير  القضائية،  اجلهات 

ألجهزة الشرطة في دول أخرى عن طريق التنسيق 
من  العديد  واسترداد  »اإلنتربول«،  مع  املشترك 
املطلوبني جلهات شرطية داخلية، ومالحقة أشخاص 
ارتكبوا جرائم بحيث مت ضبطهم واستردادهم من 

دولة مجاورة خالل 24 ساعة.
  

 خطط مستقبلية 
وعن اخلطط املستقبلية في القسم والوحدة أجاب 
نسعى  البشرية  املوارد  مجال  في  النعيمي:  الرائد 
الــدورات  عقد  خالل  من  البشري  الكادر  لتطوير 
مثل:  متعددة  مجاالت  في  التخصصية  التدريبية 
I-24/7، ودورة  الدولية مثل نظام:  دورة األنظمة 
العالقات الدولية، ودورات في اللغات املطلوبة مثل 
مع  التعامل  ودورة  والفرنسية،  اإلجنليزية  اللغتني 

اجلمهور.  
وأضاف، أنه في املجال التقني فإن العمل يجري 
واستحداث  حالياً،  املوجودة  األنظمة  تطوير  على 
تخدم  الشرطة  ومــراكــز  مديريات  في  ــدات  وح
مجال  في  اإلجنــاز  لسرعة  االختصاص  جهات 
املجرمني  من  للتحذير  وبالنسبة  الدولية،  املالحقة 
أو املطلوبني دولياً فإننا نسعى إلى االستفادة من 
بأخطار  لتوعيته  اجلمهور  مع  الشرطية  امللتقيات 
األشخاص املطلوبني دولياً والتعامل معهم، واحلذر 
أي  عن  اإلبالغ  وسرعة  الغرباء،  مع  التعامل  عند 
إجرامي، وهناك عدة  أي سلوك  أو عن  به  مشتبه 
طرق وقنوات عدة للتواصل مع اجلهات املختصة، 
مثل: »مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية« في 
شرطة أبوظبي هاتف: 025127777، أو خدمة أمان : 
8002626. أو إبالغ أقرب مركز شرطة، أو االتصال 

بالعمليات 999.

�لنعيمي:

ندعو �جلمهور ل�صرعة 

�لإبالغ عن �أي م�صتبه به 

�أو �أي �صلوك �إجر�مي 
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مذكرة تفاهم بني وزارتي الداخلية يف الإمارات وقطر

وقّعت وزارتا الداخلية في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ودولة قطر الشقيقة على مذكرة تفاهم بشأن 
التعاون في مجال اإلقامة وشؤون األجانب، وذلك 
على هامش االجتماع األول للجنة األمنية اإلماراتية 
القطرية املشتركة املنبثقة عن اللجنة العليا املشتركة 
العاصمة  في  عقد  والــذي  الشقيقني،  البلدين  بني 

القطرية الدوحة.
وقَّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الداخلية في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة سعادة الفريق سيف 
عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومن جانب 
وزارة الداخلية في دولة قطر الشقيقة سعادة اللواء 
الركن سعد بن جاسم اخلليفي مدير عام األمن العام 

في قطر.
وزارتــي  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
التعاون  تعزيز  إلى  وقطر  اإلمــارات  في  الداخلية 
البلدين  في  الداخلية  وزارتي  بني  القائم  والتنسيق 
والتجارب  واملعلومات  اخلبرات  وتبادل  الشقيقني، 
املتطورة  واخلدمات  املمارسات  وأفضل  الناجحة 
األجانب،  وشؤون  اإلقامة  مجال  في  اجلانبني  بني 
واحملاضرات  والندوات  املؤمترات  في  واملشاركة 

التخصصية.
وتنص مذكرة التفاهم على عقد الدورات وورش 
العمل التي تقدم الدعم الفني والتقني واملعلوماتي، 

والتي من شأنها حتقيق أهداف مذكرة التفاهم.

م الفائزين واملتميزين وال�سركاء  »اجلن�سية والإقامة« ُتكرِّ

والشركاء  الفائزين  الداخلية  وزارة  كرَّمت 
العمل  وفرق  واملنسقني  واملتميزين  االستراتيجيني 
واملنافذ،  واإلقامة  اجلنسية  قطاع  مستوى  على 
في  ودولياً  وإقليمياً  محلياً  باجلوائز  والفائزين 
امللتقى السنوي الثالث الذي عقد في أبوظبي ونظمته 

إدارة »االستراتيجية وتطوير األداء« في القطاع. 
وأكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
اجلنسية  لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
وزارة  قيادة  حرص  باإلنابة  واملنافذ  واإلقامة 
التواصل مع  أواصر  الداخلية على تعزيز وتوطيد 
وتوقعاتهم  احتياجاتهم  على  للتعرف  شركائها 
واألفكار  اآلراء  طرح  وتبادل  واملستقبلية،  احلالية 

ونقل املعرفة.
الثالث  السنوي  امللتقى  أن  إلى  سعادته  وأشار 
واإلقامة  اجلنسية  قطاع  استراتيجية  مع  يتطابق 
واملنافذ، والهادفة إلى توفير بيئة تنافسية إيجابية 
ثقافة  وترسيخ  األداء،  مستوى  رفع  شأنها  من 
التميز بشكل ينعكس إيجاباً على بيئة العمل لتحفيز 

وتشجيع املوظفني على مواصلة التميز.
إطالق  عن  اخلييلي  الركن  اللواء  وأعلن سعادة 
واملنافذ  واإلقامة  للجنسية  املساعد  الوكيل  كأس 
لألنشطة الرياضية، واخلاص بالقطاع على مستوى 
املسابقات  من  العديد  في  العاملني  جلميع  الدولة 

الرياضية. 
والهدايا  التقدير  شــهــادات  سعادته  وســلَّــم 
الداخلية«  وزير  بجائزة »سمو  للفائزين  التذكارية 
القائد،  -مرحلة   2016 لعام  االبتكارية  الفكرة 
املساعد للسعادة، والتي  الوكيل  والفائزين بجوائز 
تشمل فئة سعادة العاملني وفئة سعادة املتعاملني، 
وجائزة املقترحات االبتكارية املجدية املطبقة وغير 

املطبقة في جائزة »الوكيل املساعد للمقترحات«.
حضر امللتقى سعادة اللواء عبيد مهير احلميري 
نائب مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في دبي، 

والعميد منصور أحمد بن حمودة الظاهري املنسق 
والعميد  واملنافذ،  واإلقامة  اجلنسية  لشؤون  العام 
محمد عبيد الظاهري مدير عام املوارد البشرية في 
وزارة الداخلية، والعميد عبدالله أحمد جمعة نائب 
الوزارة،  في  املساندة  واخلدمات  املالية  عام  مدير 
في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامون  واملديرون 
الدولة، ومديرو اإلدارات، وعدد من الضباط وصف 
القطاع،  في  النسائي  والعنصر  واألفــراد  الضباط 
مع  املتعاونني  االستراتيجيني  الشركاء  من  وعدد 

القطاع.
إدارة  مدير  الدرعي  العقيد سليمان  واستعرض 
»االستراتيجية وتطوير األداء« في قطاع اجلنسية 
واإلقامة واملنافذ اخلطة االستراتيجية للقطاع )2017 
- 2021(، واملنبثقة من اخلطة االستراتيجية لوزارة 
للعمل  عليها  الشركاء  اطالع  إلى  مشيراً  الداخلية، 
الشركاء  دور  وتأكيد  محفزة،  بيئة  وإيجاد  معاً، 

االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  املبادرات  دعم  في 
للقطاع.

أفضل  امللتقى  فــي  متحدثون  واســتــعــرض 
وحول  حولها  اآلراء  وتبادلوا  املطبقة،  املمارسات 
سعادة  تطرق  حيث  تطويرها،  على  العمل  كيفية 
االبتكارية  الفكرة  تطبيق  إلــى  احلميري  اللواء 
سعيد  محمد  املقدم  ــرض  وع ــادرة(،  ــغ امل )جيل 
)مبادرة  واإلقامة  اجلنسية  معهد  مدير  العامري 
من  للقطاع  إجنازاً  والتي حققت  املستمر(،  التعليم 
التخصصي  البكالوريوس  برنامج  إطالق  خالل 
واستعرض  واملنافذ،  واإلقامة  اجلنسية  مجال  في 
النقيب عبدالله السويدي من اإلدارة العامة للجنسية 
املقترحات  تقدمي  في  أكثر ضابط  بجائزة  والفائز 
على  زمــالءه  وحث  اجلائزة،  بهذه  فــوزه  أسباب 
استغالل األوقات في تقدمي املقترحات التي تصب 

في مصلحة القطاع، وحتسن من األداء في العمل.
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تخريج وتكرمي يف »املوارد واخلدمات امل�ساندة«

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  حتت 
الوزراء وزير  زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الداخلية، حضر اللواء محمد بن العوضي املنهالي 
للموارد واخلدمات  املساعد  الداخلية  وكيل وزارة 
املساندة باإلنابة، احتفال تخريج دورتي القيادات 
الوسطى رقم 61 والقيادات األولى رقم 84، والذي 
في  الشرطة  كلية  مبقر  االحتــاد  قاعة  في  أقيم 
أبوظبي، حيث مت تخريج 80 ضابطاً من مختلف 
للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية  إدارات وزارة 
الدورتني في معهد  أنهوا متطلبات  بالدولة بعدما 

تدريب الضباط بوزارة الداخلية.
الظاهري  عبيد  محمد  العميد  االحتفال  حضر 
والعميد  الــوزارة،  في  البشرية  املوارد  عام  مدير 

الشرطة،  كلية  عام  مدير  الشامسي  سالم  وليد 
الشامسي مدير عام  والعميد محمد راشد كشيم 
الزعابي  أحمد  سلطان  والعقيد  الــوزارة،  شؤون 
اإلدارات  ومديرو  الضباط،  تدريب  معهد  مدير 
كلية  في  الضباط  من  وعدد  األقسام،  ورؤســاء 

الشرطة.
وأوضح العقيد الزعابي أنه انطالقاً من مبادرة 
تدريب  معهد  أطلق   ،2017 لسنة  اخلير«  »عــام 
الضباط العديد من املشاريع الداخلية، ومنها إدراج 
شعار عام اخلير في مجاالت عدة، وتضمني املناهج 
حول  توعوية  محاضرات  التدريبية  والبرامج 
واملسؤولية  املجتمعية  واخلدمة  التطوع  موضوع 
طريق  عن  املتدربون  منها  استفاد  حيث  الوطنية، 

الشخصية  التجارب  حول  املعرفة  ومشاركة  نقل 
والقيادية في وزارة الداخلية واملجتمع اإلماراتي.

اللواء املنهالي في  من جهة ثانية، كرم سعادة 
وصف  الضباط  من  عــدداً  ــوزارة  ال مبقر  مكتبه 
العاملني  املتميزين  واملدنيني  ــراد  واألف الضباط 
جلهودهم  تقديراً  املساندة  واخلدمات  املوارد  في 
املهمات  تنفيذ  في  ومتيزهم  بالعمل،  االرتقاء  في 

والواجبات الوظيفية املوكلة لهم.
وأكد سعادته أن وزارة الداخلية حريصة على 
تكرمي املتميزين واملخلصني في عملهم إمياناً منها 
بأن ذلك يشكل دافعاً وحافزاً جلميع العاملني في 
املوكلة  والواجبات  باملهمات  القيام  على  الــوزارة 

إليهم على أكمل وجه.

الري�سي يوؤكد اأهمية تبادل اخلربات

مبكتب  الداخلي  التدقيق  مكتب  من  وفد  اطلع 
أفضل  على  الداخلية  وزارة  في  العام  املفتش 
املمارسات املتبعة في التدقيق الداخلي وآلية تنفيذه 
»اتصاالت«،  لالتصاالت  اإلمــارات  مؤسسة  في 
لتطوير  واملعرفة  اخلبرات  تبادل  إطار  في  وذلك 

األداء وفقاً ألرقى املعايير العاملية.
وأكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
مفتش عام وزارة الداخلية أهمية تبادل اخلبرات 
أفضل  على  لــالطــالع  احلكومية  اجلــهــات  مــع 
استراتيجية  تطبيق  تتضمن  التي  املمارسات، 

وزارة الداخلية في التميز واالبتكار في العمل.
الداخلي مبكتب  التدقيق  وكان وفد من مكتب 

الرائد  برئاسة  الداخلية  وزارة  في  العام  املفتش 
سعد علي املعمري نائب مدير املكتب اجتمع مع 
والعمليات  املالية  مدير  رئيس  نائب  أصغر  ندمي 
تطوير  اجلانبان  ناقش  حيث  »اتــصــاالت«،  في 
تخصصية  دورات  وتنظيم  املوظفني،  مؤهالت 
الهيكل  مستعرضني  الداخلي،  التدقيق  مجال  في 
األخطار  وإدارة  التدقيق  وأهـــداف  التنظيمي 
وكيفية إعداد اخلطط السنوية، وحتديد العمليات 
النهائي  التقرير  إعداد  وخطوات  للتدقيق،  القابلة 
إرسال  التحسني واملالحظات، وكيفية  من فرص 
التقارير لإلدارات، وإغالق املالحظات، ومؤشرات 

قياس األداء.
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الرميثي يزور �سركة »�سحة« يف اأبوظبي 

القائد  الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  قام 
الطوارئ  إدارة  أبوظبي رئيس فريق  العام لشرطة 
واألزمات والكوارث في أبوظبي بزيارة إلى مركزي 
خلدمة  و»صحة«  الطوارئ«  »استعدادات  إدارة 
املتعاملني التابعني لشركة أبوظبي للخدمات الصحية 
»صحة«، ورافقه العميد سعيد سيف النعيمي مدير 
وذلك  أبوظبي،  شرطة  في  واخلدمات  املالية  عام 
بهدف زيادة تفعيل التعاون والعمليات املشتركة ما 
بني اجلهتني، وكان في استقباله، الدكتور مطر راشد 
التنفيذي لشركة »صحة« وفرق  الرئيس  الدرمكي 

العمل في املركزين.
التعاون  أهمية  الرميثي  الــلــواء  معالي  وأكــد 
االستراتيجيني  الشركاء  جميع  بني  والتنسيق 
الطوارئ،  استعدادات  عمليات  بـــإدارة  املعنيني 
واالستجابة لألحداث والفعاليات في إمارة أبوظبي، 

في  الكفاءة  درجات  أعلى  إلى  الوصول  يحقق  مبا 
املمارسات  ألفضل  طبقاً  واألزمات  األحداث  إدارة 
اليومية  األعــمــال  استمرار  ضمان  مع  العاملية، 
املختصة  اجلهات  في  للجمهور  املقدمة  واخلدمات 

مبرونة ويسر. 
استعدادات  مركز  قــدرات  على  معاليه  واطلع 
تشمل  والتي  الصحية  املنشآت  دعم  في  الطوارئ 
واستمرارها  صحياً،  مركزاً  و57  مستشفى   12
الفعال واملطلوب وفي  بالشكل  تقدمي خدماتها  في 

الظروف كلها.
الدرمكي  الدكتور  من  لشرح  معاليه  واستمع 
ومتركز  حتركات  مراقبة  في  املركز  إمكانيات  عن 
أسطول سيارات اإلسعاف التابع لشركة »صحة«، 
املنشآت  جلميع  بالكاميرات  املراقبة  شبكة  وعن 
التدخل  إمكانية  وإتاحة  للشركة،  التابعة  الصحية 

املبكر عند وجود داٍع لذلك.
األســرة  مراقبة  نظام  على  معاليه  اطلع  كما 
والقدرات اإللكترونية، والذي مت مبشاركة إسعاف 
ومراقبة  بالولوج  لهم  للسماح  أبوظبي  شرطة 
ضابط  مهمات  على  وكذلك  املتوفرة،  املعلومات 
الصحية  املنشآت  ودعــم  الشركة،  في  العمليات 
اإلسعاف،  وســيــارات  واملــعــدات  الطبية  باألطقم 
ومهمات فريق االستجابة الطبي املكلف بدعم فرق 
االستجابة امليدانية للجهات املستجيبة عند الطوارئ، 
وآليات االتصال املستخدمة في املركز مبا فيها مع 
أبوظبي  شرطة  إسعاف  مثل  اخلارجيني  الشركاء 

وهيئة الصحة في أبوظبي.
كما زار معاليه مركز »صحة« خلدمة املتعاملني 
من  لشرح  واستمع   ،)80050 االتــصــال  )مركز 

الدكتور الدرمكي عن أعمال املركز.

 �سرطة اأبوظبي ت�سيد باملراأة الإماراتية

قائد  الرميثي،  خلفان  محمد  اللواء  معالي  أكد 
العربية  اإلمــارات  دولــة  أن  أبوظبي  شرطة  عام 
لدور  تقديراً  العاملي  املــرأة  بيوم  حتتفل  املتحدة 
مبسيرة  املشاركة  في  الفاعلة  ومساهمتها  املــرأة، 
في  الفاعلة  ومشاركتها  والتنمية،  والتطوير  البناء 
الثقافية والتربوية والتعليمية  جميع جوانب احلياة 
باهتمام  حظيت  اإلماراتية  املــرأة  وأن  والقيادية، 
ورعاية كبيرين لتوفير اإلمكانيات كافة من أجل إتاحة 
الفرص لها لتمكنها من أداء دورها اإليجابي والفاعل 
على أكمل وجه، وأنه كان لدعم سمو الشيخة فاطمة 
الرئيس  العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك  بنت 
املجلس  رئيسة  األسرية  التنمية  ملؤسسة  األعلى 
األعلى لألمومة والطفولة »أم اإلمارات« الدور الكبير 
في رعاية املرأة اإلماراتية، وما حققته من إجنازات 

ومكتسبات مهمة خالل أربعة عقود ونصف العقد 
في الكثير من ميادين العمل.

كما أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير 
اإلمارات حظيت  في  املرأة  أن  أبوظبي  عام شرطة 
وعلى  الرشيدة  القيادة  من  والرعاية  باالهتمام 
املناصب  مختلف  تبوأت  حتى  كافة،  املستويات 
واملسؤوليات واملهمات، ومت توفير اإلمكانيات كافة 
من أجل النهوض مبستوى املرأة في اإلمارات والعمل 
على وضع أفضل البرامج واالستراتيجيات من أجل 
متكينها واستقطابها للعمل في شرطة أبوظبي، حيث 
وأثبتت  واملهمات،  املسؤوليات  من  الكثير  شغلت 
جدارتها على أنها القادرة واملتميزة على العطاء، إلى 
جانب دورها في تربية األجيال، والشريك الفاعل في 
عملية التنمية والبناء والتطوير الشاملة، كما حققت 

والدولية  واإلقليمية  احمللية  اإلجنــازات  من  العديد 
والتي كانت مبعث فخر للمرأة في اإلمارات.
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مبادرات جديدة يف »الداخلية« 

الدخول  خاصية  الداخلية  وزارة  ــرت  وف  <
خدماتها  من  لالستفادة   )SMARTPASS( الذكي 
والتفاعلي،  اإللكتروني  املوقع  عبر  اإللكترونية 
وتعتبر إحدى مبادرات احلكومة الذكية التي أطلقها 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
من  املتعاملني  لتمكني  وتسعى  الله«،  »رعــاه  دبي 
استخدام »اسم مستخدم« و»كلمة مرور« موحدة 
املتوفرة  اإللكترونية  اخلدمات  من  االستفادة  عند 
للداخلية  والتفاعلي  اإللكتروني  املوقعني  من خالل 
املشاركة  الدولة  في  االحتادية  احلكومية  واجلهات 

في املبادرة.
احلارثي  أحمد  حسني  املهندس  العميد  وأكــد 
في  واالتصاالت  اإللكترونية  اخلدمات  عام  مدير 
وزارة الداخلية حرص الوزارة على مواصلة خطتها 
الذكي  للتحول  احلكومية  التوجهات  مع  املتوائمة 
ضمن  كافة  املعلنة  املبادرات  وحتقيق  الدولة،  في 
 »2021 اإلمــارات  »رؤية  في  االستراتيجية  اخلطة 
االحتادية  للخدمات  للولوج  موحدة  نافذة  لتوفير 
جلميع  متكاملة  أعمال  بيئة  وتوفير  للمتعاملني، 

اخلدمات احلكومية.
مبادرات  مع  تنسجم  اخلطوة  هذه  أن  وأوضح 
ــوزارة  ل الذكية  للحكومة  املستقبلية  اخلريطة 
الداخلية)2017 - 2021(، والتي أطلقها الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، وتشمل مبادرات تسهم في 

حتقيق أهداف احلكومة الذكية.

> أطلقت القيادة العامة للدفاع املدني في وزارة 
على  مسؤوليتي«،  »مــركــزي..  مبادرة  الداخلية 
الدفاع  ملراكز  األولى  االستراتيجية  اخللوة  هامش 
الثقافي  عجمان  مركز  في  أقيمت  والتي  املدني، 

وتنمية املعارف في إمارة عجمان.
شؤون  عام  مدير  النعيمي  محمد  العميد  ورأى 
العامة  القيادة  في  والسالمة  واحلماية  اإلطفاء 
مبادرة  إطالق  أن  الداخلية  بوزارة  املدني  للدفاع 
»مركزي ..مسؤوليتي« يؤكد أهمية العمل، وحتديد 
لالرتقاء  املدني  الدفاع  في  العاملني  مسؤوليات 
مبنظومة العمل حتقيقاً الستراتيجية وزارة الداخلية 
الناجمة  والوفيات  احلرائق  أعداد  خلفض  الرامية 

عنها، من خالل توظيف جميع اإلمكانات والتقنيات 
احلديثة التوظيف األمثل، وتأهيل العنصر البشري، 
مواجهة  فــي  اجلاهزية  و  االستجابة  وســرعــة 
احلوادث، ونشر ثقافة الوقاية والسالمة بني أفراد 
األخطار  ملواجهة  اجلهود  وتوحيد  لتعزيز  املجتمع 

والتحديات.

> أعلن املستشار اإلعالمي عبدالله شاهني مدير 
فرع الصحافة في إدارة »اإلعالم األمني« في وزارة 
ملبدعي  األردنية  الرابطة  رئيس  بصفته  الداخلية 
عن   2017 األردنية  الثقافة  عاصمة  املفرق  مدينة 
مبادرة إطالق جائزة مجتمعية مقتبسة عن جائزة 
قدموا  الذين  واملقيمني  املواطنني  لتكرمي  أبوظبي 

خدمات جليلة.
املدينة«  »حــارس  جائزة  مشروع  أن  وأوضــح 
أبوظبي،  مدينة  مع  ثقافية  توأمة  إقامة  إلى  يسعى 
املفرق،  اإلماراتيني على زيارة مدينة  األشقاء  حاثاً 
في  الضاربة  األثــريــة  مواقعها  على  والتعرف 
األموية  وقصورها  القدمي،  العربي  التاريخ  جذور 

ومساجدها وكنائسها األقدم في العالم.

إصدار إذن دخول »لألسر«
• طلب إلكتروني موقع ومختوم من الكفيل + صورة 
شخصية للمكفول ملونة خلفية بيضاء + صورة جواز 

سفر املكفول ال تقل صالحيتها عن »6« أشهر.
• عقد إيجار السكن مصدق.

»الكفيل  املعنية  اجلهات  من  مصدق  الــزواج  عقد   •
اخلليجي يتطلب إقامة املكفول في بلد الزوج«.

تاريخ  من  يوماً   »30« تتجاوز  ال  الراتب  شهادة   •
اإلصدار + عقد العمل إذا كان يعمل في القطاع اخلاص. 
لألبناء  اجلامعات  في  للدراسة  التسجيل  كتاب   •

الذكور فوق »18« عاماً.

للتواصل:
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب

أبوظبي
مركز خدمات وزارة الداخلية   8005000
www.adnrd.gov.ae  :املوقع اإللكتروني

info@adnrd.ae   :البريد اإللكتروني
فاكـــــس:   024461621   
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املري يلتقي وفداً من كلية القيادة والأركان 

القائد  املري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  أشاد 
به  تضطلع  الذي  البارز  بالدور  دبي،  لشرطة  العام 
القوات املسلحة في األمن واالستقرار للوطن وصون 
مكتسباته وإجنازاته التنموية، مثمناً األعمال العظيمة 
التي تقوم بها القوات املسلحة في سبيل خدمة الوطن 
وبناء اإلنسان من خالل التدريب والتأهيل واإلعداد 
القتالي ألبناء الوطن حلمايته والذود عن ترابه الطاهر. 
مببنى  املري  اللواء  سعادة  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
القيادة العامة لشرطة دبي وفد كلية القيادة واألركان 
املشتركة في القوات املسلحة، بحضور سعادة اللواء 
مساعد  العبيدلي  الرزاق  عبد  القدوس  عبد  الدكتور 
القائد العام لشؤون اجلودة والتميز، والعقيد الشيخ 
للجودة  العامة  اإلدارة  مدير  املعال  الله  عبد  محمد 

الشاملة، وعدد من الضباط.
وقدم العقيد الشيخ املعال شرحاً للوفد عن الهيكل 
العامة لشرطة دبي، والذي يتكون  للقيادة  التنظيمي 
من سبعة قطاعات وهي: البحث اجلنائي، والعمليات، 

والتدريب،  واألكادميية  والتميز،  واجلودة  واإلدارة، 
وخدمة املجتمع والتجهيزات، واملنافذ، مسؤول عنها 
سبعة مساعدين للقائد العام، وتندرج حتتها 21 إدارة 

عامة، و11 مركز شرطة.
واستعرض املهمات التي تقوم بها املجالس القيادية 
في شرطة دبي، والتي تتألف من اثني عشر مجلساً، 
وهي: القيادات العليا، والقيادات التنفيذية، واجلودة، 
وصندوق  واالبتكار،  املتعاملني،  وخدمة  والسمعة 
ومجلس  التأديبية،  واملجالس  االجتماعي،  التكافل 
ومجلس  العلمي،  واملجلس  دبــي،  شرطة  أكادميية 
الشرطة  ومجلس  املجتمع،  خلدمة  النسائي  الشرطة 
والقيادات  الوسطى،  والقيادات  األحــيــاء،  خلدمة 

الصغرى.
كما استعرض اخلطة االستراتيجية لشرطة دبي، 
وممارسة  شرطية  ريادة  في  رؤيتها  تتمثل  والتي 
رسالتها  ترمي  بينما  ذكية،  أمنية  خلدمات  ابتكارية 
بخدمات  وسالمًة،  أمناً  األكثر  املدينة  دبي  جلعل 

ذكية مبتكرة، وتفوق مؤسسي عاملي، وتطور حرفي 
لالبتكار  محفزة  بيئة  في  احلديثة  للتقنيات  وفقاً 
املتمثلة  املؤسسية  وقيمها  املجتمع،  واإلبداع إلسعاد 
في الشفافية، والتعاون، والعدالة، واحلرفية، والعمل 
والتعهدات  االلتزامات  أن  إلى  وأشار  الفريق.  بروح 
على  الــرد  في:  تتمثل  دبي  لشرطة  االستراتيجية 
ــوان(،  ث  10( غضون  في   999 الطارئة  املكاملات 
الزمنية  الفترة  خالل  الطارئة  للحاالت  واالستجابة 
احملددة، وتزويد املجني عليه بأحدث املعلومات حول 
البالغ في غضون 7 أيام عمل، وإلى أن شرطة دبي 
في  واملعلومات  احلقائق  نشر  في  بالشفافية  تتميز 
العامة خالف  الوقت املناسب ما لم تقتض املصلحة 
تقدمي  مكاتب  في  للمتعاملني  اخلدمة  وتقدمي  ذلك، 
اخلدمة الشرطية خالل مدة ال تزيد على )15( دقيقة 
من وقت طلب اخلدمة، وتقدمي خدمات مبستوى عال 
من  وغيرها  املتعاملني،  إسعاد  يحقق  مبا  ومتطور، 

االلتزامات والتعهدات االستراتيجية األخرى.

زيارة تفقدية للموؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية يف عجمان

عام  قائد  النعيمي  عبدالله  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  قام 
عجمان،  في  واإلصالحية  العقابية  املؤسسة  بتفقد  عجمان  شرطة 
وكان في استقباله العميد خلفان الرزي مدير إدارة »املؤسسة العقابية 
للبرنامج  تطبيقاً  وذلك  الشمري،  عمر  سعيد  واملقدم  واإلصالحية«، 
الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق املعايير املعتمدة لالطالع 
على سير إجراءات العمل والوقوف على االحتياجات ومتطلبات التطوير 
والتحديث، وفي إطار السعي لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة 
إلى ضمان تقدمي اخلدمات اإلدارية كافة وفق معايير اجلودة والكفاءة 

والشفافية، وتعزيزاً لعملية إدارة املوارد والدعم.
الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ  بضرورة  النعيمي  اللواء  سعادة  ووجه 
لضمان االستخدام الفعال واألمثل للمركبات مبا يخدم سالمتها وسالمة 
البيئة متاشياً مع سياسة شرطة عجمان في إدارة املمتلكات، واالهتمام 
األساسية  واملتطلبات  الراحة  توفير  على  والتركيز  املؤسسة  مبرافق 
مبا  لهم  املقدمة  واخلدمات  العمل  وآليات  منهجيات  وتطوير  للنزالء، 
املناسبة لصقل  الفرص  بها عاملياً، وتوفير  املعمول  األنظمة  يتوافق مع 
مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا أفراداً صاحلني في املجتمع، فيقلل ذلك من 

نسبة العودة للجرمية.
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زيارة تفقدية للمهام اخلا�سة يف �سرطة راأ�س اخليمة

علوان  بن  عبدالله  علي  اللواء  سعادة  تفقد 
النعيمي قائد عام شرطة رأس اخليمة إدارة »املهام 
اخلاصة« في شرطة رأس اخليمة، ورافقه العميد 
العام،  القائد  مكتب  مدير  بن سيف  محمد  طارق 
وسيف الشفيري خبير ومستشار األداء املؤسسي 

واالستراتيجي، وفريق التفتيش األمني.
يعقوب  يوسف  العقيد  استقباله  في  وكــان 
ورؤساء  اخلاصة«  »املهام  إدارة  مدير  الزعابي 
األقسام ومديرو الفروع وعدد من الضباط وصف 

الضباط واألفراد.

كما التقى سعادته برئيس مجلس إدارة البيت 
املتوحد عيسى التميمي، والذي أكد أن املجلس على 
والتنسيق مع شرطة رأس  للتعاون  تام  استعداد 
اخليمة وجميع اجلهات في سبيل حتقيق األهداف 

املنشودة.

فعاليات �سرطية يف الفجرية وال�سارقة واأم القيوين

غامن  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  التقى   <
العمل  الفجيرة بفريق  العام لشرطة  القائد  الكعبي 
النسائي في القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومنطقة 
الفجيرة األمنية، وذلك تزامناً مع يوم املرأة العاملي. 
املناسبة  هذه  في  الكعبي  اللواء  سعادة  وأشاد 
مسيرة  في  أساسية  شريكة  باعتبارها  باملرأة 
العمل  في جناح  واسهاماتها  وبإجنازاتها  التنمية، 

الشرطي.
الشرطة احلاضرات   وشكر سعادته منتسبات 

للقاء ملا يقدمنه من جهود في سبيل رفعة الوطن.

مدير  نائب  العليلي  علي  حسن  العقيد  افتتح   <
إدارة »اخلدمات الطبية« في شرطة الشارقة فعالية 
ملوظفي  قدمت  والتي  صحتي«،  في  »سعادتي 
ومستحضرات  فحوصات  واملراجعني  اإلدارة 
20 شركة  عامة، مبشاركة  طبية مجانية ونصائح 

ومؤسسة طبية.
وشاركت في الفعالية إدارة »املؤسسة العقابية 
واإلصالحية« في الشارقة من خالل عرض وبيع 

منتجات النزالء.
وأشار العقيد العليلي إلى أن الفعالية تتسق مع 
من  واجلمهور  موظفيها  إلسعاد  اإلدارة  تطلعات 

خالل تقدمي أفضل اخلدمات الطبية واإلرشادية. 
مديرة  املطلب محمد  عبد  كميليا  النقيب  وأكدت 
العقابية  املؤسسة  إدارة  في  الطبية  اخلدمات  فرع 
واإلصالحية في الشارقة ومن منظمي الفعالية أن 
إدارة »اخلدمات الطبية« تولي اهتماماً كبيراً بصحة 

منتسبيها وعائالتهم وأفراد املجتمع كافة.
الظاهرى  سعيد  غصون  أول  ــالزم  امل ورأت 

أن  الفعالية  منظمى  ومن  الطبي  التطوير  فرع  من 
في  جداً  مهمة  الفعاليات  تلك  مثل  في  املشاركة 

التوعية الطبية.
يوسف  الدكتور  من  كل  الفعالية  في  وحتدث 
برهان  والدكتور  جراحة(،  )اختصاصي  شلبي 
العليلي  العقيد  شاكر )اختصاصي جلدية(، وكرم 
فريق  وشكر  املشاركة،  واملؤسسات  الشركات 
الفعالية وهم: النقيب كميليا واملالزم أول غصون، 
واملساعد أول صنعاء العطار، واملساعد أول سيف 

بوميان.

> أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عبر 

حتت  توعوية  حملة  والــدوريــات«  »املــرور  إدارة 
شعار:  »لسالمتك .. أترك مسافة أمان كافية«.

وأوضح العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة 
»املرور والدوريات« في شرطة أم القيوين أن هذه 
الطريق  مستخدمي  توعية  لزيادة  تأتي  املبادرة 
لتجنب  املركبات  بني  كافية  مسافة  ترك  بأهمية 
للعمل  استكماالً  وذلك  املرورية،  احلوادث  وقوع 
الذي أجنز خالل فترة القياس للمسرعات احلكومية 
التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بتحقيق مستهدف 

املسرعات احلكومية. 
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طاهر  أسعد  جنالء  الدكتورة  العقيد  حتدثت 
»اخلدمات  مبديرية  اجللدية  األمــراض  أخصائية 
الطبية« في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بداية عن 
جهاز »اإلكزامير« كتقنية حديثة في عالج األمراض 
اجللدية، وهو نوع من األشعة فوق البنفسجية »ب«، 
األحادّي  نانومتر   308 الـ  ضوء  فقط  منه  ينبعث 
ضوء  أن  اإلكلينيكية  األبحاث  أثبتت  وقد  اللّون. 
الـ 308 نانومتر هو األكثر فاعليّة، حيث يعمل على 
اخلارجية  التغيرات  وإحداث  اجللد،  خاليا  حتفيز 
الضرورية للمعاجلة املطلوبة من دون أن تخترق 
أشعة الليزر أجزاء اجلسم األخرى. ويعطي نتائج 
أسرع من الناروباند، وليست له أضرار تذكر، فقط 

يجب تغطية العينني أثناء جلسة العالج بالليزر.
وقد بيّنت الّدراسات اإلكلينيكيّة األخيرة أن أكثر 
من   %75 أظهروا  البهاق  مرضى  من    %50 من 
التحسن خالل فترة وجيزة من خضوعهم للعالج 

بواسطة جهاز »اإلكزامير«.
بجهاز  عالجها  ميكن  الــتــي  األمـــراض  ــا  أم

»اإلكزامير ليزر«، فهي:
1 - البهاق.

2 - الصدفية.
3 - مرض احلزاز و األكزميا.

4 - تساقط الشعر كما في مرض الثعلبة.
ويتم العالج من خالل مترير جهاز الليزر فوق 
إلى  والتي تختلف من شخص  املتضررة،  املناطق 
آخر، مع حتديد جرعة تركيز الضوء، والتي تعتمد 
ال  عادة  وهذا  معاجلتها  املراد  املنطقة  حجم  على 

يستغرق سوى دقائق قليلة.
محدودة،  »اإلكزامير«  بجهاز  اجلانبية  واآلثار 

وتشمل اسمراراً في اجللد موقتاً مع حكة واحمرار 
مختلف الشدة في حالة التعرض جلرعة عالية.

مميزات 
في  »اإلكزامير«  جهاز  استخدام  مميزات  أما 

عالج األمراض اجللدية، فهي:
ممتازاً  خياراً  »اإلكــزاميــر«  أشعة  تعتبر   .1

وسريعاً للعالج، وهي آمنة وسليمة. 
2. ال يحتاج املريض إلى تعريض كامل اجلسم 

للمعاجلة كما هو مع جهاز الناروباند.
فحصاً  يتطلب  ال  ليزر  باإلكزامير  العالج   .3

مسبقاً للنظر، وال عمل حتاليل مخبرية.
4. قصر مدة العالج حسب الدراسات احلديثة 
بجهاز  والصدفية  البهاق  مرضى  معاجلة  عند 

باإلكزامير مقارنة بجهاز الناروباند.
وجود  في  اإلكزامير  بأشعة  العالج  ميكن   .5
والكلى  القلب  أمـــراض  مثل:  أخـــرى،  أمـــراض 

والضغط والسكري.
6. ميكن العالج بهذه األشعة أثناء فترة احلمل 
والرضاعة، وهي ال تؤدي إلى تشوهات في اجلنني 
على  مقتصر  امتصاصها  ألن  أخرى  أعراض  أو 

طبقة اجللد اخلارجية.

توصيات 
جهاز  بواسطة  بالعالج  املتعلقة  التوصيات  أما 

»اإلكزامير«، فتشمل:
ثالث  ــى  إل جلستني  مبعدل  الــعــالج  مــدة   .1

أسبوعياً. 
ــرور  ــدم الــتــحــســن بــعــد م ــة عـ ــي حــال 2. ف

عيادة »اجللدية« يف »اخلدمات الطبية«

طاهر: جهازا »اإكزامير« و»فراك�سل«

من التقنيات احلديثة يف عالج الأمرا�س اجللدية 

شهرين من بدء اجللسات، يتم توقيف العالج. 
زيادتها  ويتم  بسيطة،  بجرعة  املعاجلة  تبدأ   .3
حالة  في  املعالج  الطبيب  إخبار  ويجب  تدريجياً، 
ضبط  ليتم  املناطق  إحــدى  في  احمرار  حصول 

اجلرعة املناسبة.
طريق  عن  معاجلتها  تتم  االحمرار  مناطق   .4
من  املوصوفة  االلتهاب  مناطق  كرميات  استخدام 

قبل الطبيب املعالج. 
5. وفي حالة التخلف عن اجللسات ملدة أسبوع، 
التخلف  وإذا مت  الربع،  اجلرعة مبعدل  تقليل  يتم 
ملدة أسبوعني قللت اجلرعة إلى النصف، وإذا زاد 

التخلف عن شهر يتم البدء من جديد.
6. يبدأ التحسن عن طريق ظهور نقط بنية على 
املنطقة،  لتغطي  تدريجياً  وتتسع  الشعر،  منابت 
لون  إلى  ليعود  غامقاً  البداية  في  اللون  ويكون 

اجلسم الطبيعي.

و�لفروع  و�لــوحــد�ت  �لعياد�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

و�لأق�صام مبديرية »�خلدمات �لطبية« يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي.

وز�ر يف هذ� �لعدد عيادة »�جللدية«، حيث �صرحت �لعقيد �لدكتورة جنالء �أ�صعد 

طاهر �أخ�صائية �لأمر��ص �جللدية يف �ملديرية عن جهازي »�إكز�مير« »وفر�ك�صل« 

�ل�صرطة  منت�صبي  ت�صيب  قد  �لتي  �جللدية  �لأمر��ص  عالج  يف  حديثة  كتقنيات 

و�أفر�د �أ�صرهم.

اإعداد: اأماين اليافعي 
ت�صوير: عي�صى اليماحي

العقيد د. جنالء طاهر
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فراكسل ليزر
وبعد ذلك حتدثت العقيد الدكتورة جنالء طاهر 
عن »فراكسل«، وهو عبارة عن تقنية حديثة نسبياً 
تعتمد على تشكيل آالف البقع احلرارية املجهرية 
على شكل أعمدة تدخل في سطح اجللد، وتخترقه، 
عن  نفسه  بناء  إلعادة  اجللد  حتفيز  على  وتعمل 
طريق الكوالجني من دون حدوث جروح في اجللد، 
اخلاليا  من  التخلص  إلى  املعاجلة  هذه  وتــؤدي 
املتصبغة القدمية، مع بقاء مساحات في اجللد من 

دون أن تتأذى، وهو جهاز فعال وآمن نسبياً.
مقبولة  نتائج  »فراكسل«  جهاز  أظهر  ولقد   
يجد  لم  حني  في  املرضى  بعض  لدى  ومشجعة 

بعضهم اآلخر النتائج املرجوة.
األول  الفراكشنال:  جهاز  من  نوعان  وهناك 
ثاني  وليزر  الفراكشنال،  عليه  ويطلق  األربيوم، 

أكسيد الكربون.
إلى 4 جلسات بني كل جلسة  ويحتاج املريض 
التغير  املريض  يالحظ  ما  وعادة  واألخرى شهر، 
بعد شهرين إلى ثالثة أشهر من آخر جلسة. وميزة 
هذا النوع من تقنية الليزر أنها ال تسبب جروحاً 
يستغرق يومني  بسيطاً  احمراراً  الليزر وإمنا  بعد 

تقريباً، وهي قد تكون مؤملة جداً )يعتمد على نوع 
اجلهاز(.

استخدامات 
احلاالت  في  »فراكسل«  جهاز  استخدام  ميكن 

التالية: 
1. خطوط الوجه والتجاعيد.

املزمن  التعرض  تلون وتصبغ اجللد بسبب   .2
للشمس.

3. ندبات حب الشباب.
4. إغالق املسامات العريضة.

5. الندبات اجلراحية.
6. التصبغات اجللدية مثل قناع احلمل.

7. التشققات اجللدية بعد الوالدة.
8. األورام اجللدية احلميدة.

أما األعراض اجلانبية جلهاز »فراكسل«، فتشمل 
التالي:

• التقشر الزائد للجلد.
كمادات  بوضع  التقليل  وميكن  اجللد،  تورم   •

باردة كل 10 دقائق في اليوم األول.
• زيادة في تصبغ اجللد خصوصاً في البشرة 

الداكنة.
بعد  أية مضاعفات  لديهم  الغالبية ال حتصل   •

اخلضوع للعالج بواسطة جهاز »فراكسل«.
في  أو  نفسه  اليوم  في  للعمل  العودة  ميكن   •

اليوم التالي. 
• ميكن وضع املاكياج بعد يوم من عمل الليزر.

أما قبل العالج، فينصح بالتالي:
1 - التوقف عن األسبرين أو كرميات التقشير 

مثل )الريتني إيه(.
ثالثة  ملدة  الرواكيتان  عالج  عن  التوقف   -  2

أشهر على األقل.
3 - عدم اخلضوع لبرامج التقشير أو لصنفرة 

أو أنواع ليزر أخرى.

أما بعد العالج، فيالحظ التالي:
وينصح  اجللد،  في  وتورم  احمرار  حدوث   -

باستخدام كمادات املاء البارد.
أو  أسبوع  أول  في  للبشرة  خفيف  اسمرار   -

أسبوعني.
- تقليل التعرض للشمس، ووضع كرمي احلماية 

من الشمس.

جهاز فراكسلجهاز إكزامير
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مكفول  حــق  و�لــتــكــرمي  �لتحفيز 

�لعامة  �لقيادة  يف  �ملبدعني  لكل 

كانت  هنا  ومن  �أبوظبي،  ل�صرطة 

�لتي  �ملــثــايل«  »�ملــوظــف  جــائــزة 

�لوظيفي«  »�حلفز  ق�صم  �أطلقها 

�لتابعة  �لعاملني«  �أد�ء  »�إد�رة  يف 

لقطاع �ملو�رد �لب�صرية.

�ل�صوء  يلقي  �ل�صرطة«  »جمتمع 

ــن �لــفــائــزيــن بهذه  عــلــى عـــدد م

وت�صجيعًا  لهم،  تهنئة  �جلــائــزة 

�لإبد�ع  ليقتدو� بهم يف  لزمالئهم 

و�لتميز.

�لر�ئد  مع  �لعدد  هــذ�  يف  لقاوؤنا 

�لكعبي  حممد  �أحــمــد  �لــدكــتــور 

يف  �ملعلومات«  »�أمـــن  ق�صم  رئي�ص 

�لتابعة  �لأمنية«  »�ملعلومات  �إد�رة 

�صرطة  يف  �لقيادة  �صوؤون  لقطاع 

بجائزة  ــاز  فـ ــذي  ــ و�ل ــي،  ــب ــوظ �أب

»�ملوظف �ملثايل«.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

الكعبي: احلفاظ على م�سرية التميز اأبرز حتٍد

أوضح الرائد الدكتور أحمد محمد الكعبي: لطاملا 
من  وكيف  عملي،  في  مميز  أنا  هل  أتساءل،  كنت 
شعوري  فكان  السؤال؟،  هذا  عن  اإلجابة  املمكن 
باحلصول على جائزة »املوظف املثالي« هو مبثابة 
إجابة لسؤالي، وقد شعرت بالفرح والفخر بفوزي 
من  مبزيد  وشعرت  القيمة،  املعنوية  اجلائزة  بهذه 
اجلهد  من  مبزيد  للعمل  تدفعني  والتي  املسؤولية، 
وحتقيق  إليه،  وصلت  الذي  املستوى  على  للحفاظ 
عند حسن ظن من  دائماً  أعلى، وألكون  مستويات 

كرمني بهذه اجلائزة . 
الشيخ  الفريق سمو  الكعبي بدعم  الرائد  وأشاد 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وقال:  املثالي«،  »املوظف  جلائزة  الداخلية  وزير 
»إن سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان هو الداعم الرئيس ملسيرة التميز في وزارة 
وجميع  أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية 
القيادات العامة للشرطة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ودعم سموه الالمحدود هو السبب الرئيس 
لتميز الوزارة والقيادات العامة الشرطية في الدولة 
ومتيز موظفيها على جميع الصعد احمللية والعربية 

والدولية «. 
وعن العمل اإلبداعي الذي قام به، واستحق عليه 
الفوز بجائزة »املوظف املثالي«، أجاب: لديَّ الكثير 
من األعمال اإلبداعية سواء على النطاق العملي أو 
الفوز  عليها  استحققت  والتي  األكادميي،  النطاق 
بجائزة املوظف املثالي، وأبرز هذه األعمال اإلبداعية 
والتي  والتقنية،  األمنية  املقترحات  حول  يتمركز 
تخفف من العبء املالي، وتعزز من الدور األمني في 

املؤسسة الشرطية. 
وعن التحديات التي ترافق الفوز بجائزة »املوظف 
أبرز حتد يواجهه حالياً هو  إلى أن  املثالي«، أشار 
احلفاظ على مسيرة التميز، وبذل الكثير من العطاء 
للحفاظ عليها، وإلى أن حصوله على جائزة »املوظف 

املثالي« جعله ال يرضى باملساهمات العادية، وإمنا 
مفهوم  وتالمس  أكثر،  إبداعية  بأمور  باملساهمة 

االبتكار اجلذري. 
وعن طموحه للفوز بجوائز شرطية أخرى غير 
أطمح  بالتأكيد  أوضح:  املثالي«،  »املوظف  جائزة 
»املوظف  أخرى غير جائزة  للفوز بجوائز شرطية 
في  نقطة  بل  النهاية،  نقطة  ليست  فهي  املثالي«، 
على  عمل  فرق  في  شاركت  وقد  التميز،  مسيرة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  »صاحب  جائزة  مستوى 
وكنت  املتميز«،  احلكومي  لألداء  مكتوم  آل  راشد 
من الفائزين بها ضمن فرق العمل، وال أزال أشارك 
سبيل  في  ليس  ولكن  عدة،  جوائز  في  باستمرار 
احلصول على اجلوائز، بل من أجل ضمان احلفاظ 
والفوز  املشاركة  أعتبر  حيث  التميز،  مسيرة  على 

باجلوائز طريقاً لقياس مستوى التميز. 
»أمن  رئيس قسم  أنا  أجاب:  عمله،  طبيعة  وعن 
التابعة  األمنية«  »املعلومات  إدارة  في  املعلومات« 
القيادة في شرطة أبوظبي، وطبيعة  لقطاع شؤون 
صالحيات  تنظيم  على  تتمركز  القسم  في  عملي 
والتدقيق  واألمنية،  الشرطية  األنظمة  مستخدمي 

على املستخدمني لضمان أمن وسرية املعلومات. 
وعن مواصفات »املوظف املثالي« برأيه، ذكر أن 
املوظف املثالي هو موظف متميز من جميع النواحي 
يرضخ  ال  العمل،  في  متفان  والعملية،  العلمية 
قاموسه  يحتوي  وال  للتحديات،  ومقاوم  للعوائق، 

الشخصي على كلمات مثل مستحيل أو صعب.
وتوجه الرائد الكعبي إلى زمالئه في القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي عموماً وإدارة »املعلومات األمنية« 
لقياس  يسعى  موظف  »أي  بالقول:  خصوصاً 
مستوى األعمال التي يقوم بها، عليه املشاركة في 
جائزة املوظف املثالي، وغيرها من اجلوائز الشرطية 
املعنوية القيمة، لكي يعرف أين هو، وكيف السبيل 

ليصل إلى درجات التميز الوظيفي«.

الرائد د. أحمد الكعبي
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العناية  فاألمومة هي  بالعاطفة،  األم  كلمة  ترتبط 
والرعاية وتوفير املتطلبات اجلسدية والنفسية للطفل، 
وعند ذكر السلطة واالنضباط ووضع قواعد السلوك، 
نتجه بأذهاننا نحو األب الذي ميارس دور الضبط 
االجتماعي ووضع قاعدة أخالقية يستند إليها الطفل 
التقسيم  هذا  ويشكل  احلياة،  مدى  سلوكياته  في 
معظم  في  العام  النمط  التربوية  لــألدوار  التقليدي 

املجتمعات.

تغيرات 
على  الكبرى  االجتماعية  التغيرات  مع  ولكن 
لألفراد،  االجتماعية  األدوار  وتغير  العالم،  مستوى 
أصبح هذا التقسيم التقليدي ذا نظرة محدودة وأفقاً 
ضيقاً، وأصبح عاجزاً عن تأدية املهمات التي تتطلبها 
بشكل  مستقلة  شخصية  لتكوين  احلديثة  التربية 
إيجابي، بحيث تكون قادرة على التفاعل السليم مع 

اآلخرين، وتفعيل مبدأ التأثر والتأثير املتبادلني.
األب  وابتعاد  املــرأة،  عمل  نسبة  تزايد  ظل  وفي 
عن ممارسة مهماته األبوية مقابل تأمني احتياجات 
ومتطلبات األبناء املادية، وفي ظل تزايد أخطار العالم 
وحيداً  األسر  معظم  في  الطفل  ترك  التكنولوجي، 
بني  يفرق  ال  افتراضي  لعالم  فريسة سهلة  ليشكل 
رسائله  فيزرع  عاقل،  أو  جاهل  أو  كبير  أو  صغير 
السلبية في عقول األفراد ليكونوا هدفاً جتارياً تارة 

أو ثقافياً تارة أخرى.
وفي واقع كهذا يتعاظم دور األم وتزداد مهماتها 
حساسية، ويعتبر قصر دورها في العناية والرعاية 
النفسي  الــدور  تبسيط  أو  اجلسدي،  اجلانب  على 
يتعرض  الذي  الطفل  بحق  واجحافاً  كبيراً  ظلماً  لها 
لهجمات فكرية وثقافية هو أضعف وأصغر من أن 

يعيها، ويفهم عواقبها وتأثيراتها على شخصيته.
بناء  في  لــألم  الفكري  الــدور  يبرز  هنا  ومــن 

التحديات  ــذه  ه مواجهة  على  قـــادرة  شخصية 
واملتغيرات املتسارعة في عالم الطفل.

هذا  متارس  أن  يعني  ال  لألم  الفكري  الدور  إن 
بعض  بإعطاء  واملتمثل  التقليدي  البسيط  ــدور  ال
التوجيهات البسيطة أو ضرب املثل ببعض القصص 
حياة  في  القيم  ألهمية  الطفل  تنبه  التي  األخالقية 
األفراد. وهنا يأتي األب ليكمل هذا الدور بتهديدات 
بسيطة متثل دوره السلطوي، وال تتناسب مع عمق 

حجم اخلطر احمليط بأطفاله.

خطر 
وعلى األم أن تعي أهمية وحجم دورها من جميع 
النواحي، وتفهم أن ترك الطفل وحيداً في هذا العالم 
ليستقي قيمه ومعاييره هو خطر حقيقي قد ال ترى 
آثاره إال بعد سنوات طوال، وتدرك آنذاك أن األمر لم 
يكن بالسهولة التي تتصورها، فالتواجد اجلسدي ال 
يعني متام املهمة، والعطاء العاطفي لوحده غير كاف 
لتحقيق احلماية النفسية للطفل، بل على العكس متاماً 
قد يكون ارتباط الطفل بأمه عاطفياً بشكل زائد عن 
احلد مصدراً خلطر حقيقي على شخصيته، حيث يعد 
الدالل الزائد واالستجابة الدائمة لطلبات الطفل سبباً 
رئيساً النحراف الطفل أو دخوله عالم اجلرمية نتيجة 
عدم انضباط سلوكه منذ البداية . كما أن الركون إلى 
الدور البسيط الذي ميارسه األب بشكل سلطوي أو 
عنيف من خالل الصراخ والضرب أو أي شكل من 
أشكال العنف هو أسلوب أثبت فشله، ولم يعد مناسباً 
لهذا العالم الذي اختلطت فيه القيم بني بقاع األرض، 
اخلاصة  االجتماعية  املعايير  من  كثير  فيه  وذابــت 

باملجتمعات الصغرى.
إن احلماية الفكرية للطفل تتطلب جهداً متواصالً 
من األم في زرع القيم العليا في نفس الطفل بشكل 
هذه  تنقل  ثم  البداية،  في  نفسها  األم  فتوعي  واٍع، 

أهم  ومن  وبسيط،  ذكي  بشكل  الطفل  إلى  املعرفة 
القانون فنحن نعيش في مجتمع  القيم احترام  هذه 
حتكمه ضوابط وتسوده قوانني قد يجهلها الكبير قبل 
الصغير، ولكنها تطبق على اجلميع سواء عرفها أم 
لم يعرفها. وبالتالي يجب على األم أن متارس هذا 
الدور من خالل بناء ثقافة قانونية متتلكها هي أوالً 
ثم تنقلها ألوالدها، ومن ثم احترام هذه القوانني فعلياً 
على أرض الواقع لتشكيل قدوة عليا لألطفال يقتدون 
بها في سلوكياتهم بشكل واع أو غير واع، فاطالع 
األم على موقف القانون من أهم السلوكيات التي قد 
ميارسها األطفال بشكل ساذج أحياناً كجرائم اإليذاء 
وتوعيتهم  املرورية  اجلرائم  أو  املخدرات  جرائم  أو 
الضرورة  في  غاية  أمــر  هو  القانونية  بعواقبها 
خصوصاً في مرحلة املراهقة التي ينزع فيها املراهق 
إلثبات وجوده،  أشكالها  بجميع  السلطة  إلى حتدي 
األمر الذي يضعه في بعض األحيان وراء القضبان 
نتيجة تصرفات ال عقالنية من طرفه، ونتيجة إهمال 

الوالدين لدورهم األساسي في التوعية والتثقيف.

بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل 

يحر�ص  �لد�خلية،  وزير  �لــوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 

�صموه  ملكتب  �لعامة  �لأمانة  يف  �لقانون  �حرت�م  ثقافة  مكتب 

من  �ملجتمع  فئات  خمتلف  بني  �لقانونية  �لثقافة  ن�صر  على 

مو�طنني ومقيمني.

و�إ�صهامًا من »جمتمع �ل�صرطة« يف حتقيق هذ� �لهدف �ل�صامي، 

�أفرد بابًا خا�صًا بالتعاون مع �ملكتب لن�صر �لثقافة �لجتماعية 

و�لأمنية، وتعزيز عالقة �ل�صرطة باملجتمع.

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

دور الأم يف غر�س ثقافة احرتام القانون

ميالن شريف
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ُجماٌن اأم ُنوار؟!

أقـــــــبـــــــلـــــــْت متــــــشــــــي ُنــــــــــــــواُر

أدبـــــــــــــــرت متـــــشـــــي رويـــــــــــــــداًـ

ــــــنَّ ــــ ــــ ــــ ــكـ ــــ ــــ ُمـ درٌ  ــا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــه ــ ــنَّ ــ َك

ــــــــــــــاً ــِن ِريَّ ــــ ــــ ــــ ــنـ ــيـ ــعـ ــألُ الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ مت

ــوٍع ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــْت فــــــي ُرب ــ ــنَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــغ ــ وت

تــــنــــحـــــــــُت الـــــــــــــورد َمـــــــــلــــّيــــاً

وجــــــــلــــــــى اخلــــــــــديــــــــــن نــــــــــورٌ

ــا ــّيـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــامُلـ ــنٌ كـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــِبـ ــ وجـ

وعـــــــلـــــــى الـــــعـــــيـــــنـــــن رمـــــــــشٌ

ــن شــــــــيءٌ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ َحــــــــــــــــــَوُر الـ

إنــــــــهــــــــا الـــــــــطـــــــــُب ُصـــــــــــــــراحٌ

إنــــــهــــــا الـــــــــــــــــدُر ُجــــمـــــــــــــــــــانٌ 

 

 

ــالُه ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَق الــــــبـــــــــــــدُر ُع ــ ــ ــفـ ــ ــ أخـ

أحـــــــــــــــــرَز املـــــــــســـــــــُك شــــــــــــذاُه

صـــــــــــدُف الـــــبـــــحـــــِر ِوعـــــــــــــــــــاُه

مـــــــــا تـــــــالحـــــــت فـــــــــي ســــــمــــــاُه

ــواُه ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا شـــهـــــــــــــــدٌ ح ــ ــه ــ ــنَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ َك

ــاُه ــ ــب ــ ـــ ــ ــو بــــالــــــــــــــروض َص ــ ــ ــزُه ــ ــ ي

ــاُه ــ ــ ــي ــ ــ ــر الـــــــــرائـــــــــي ض ــ ــ ــه ــ ــ ــب ــ ــ ُي

ــاُه ــــ ــــ ــــ ــمـ ميــــــــــــــألُ األْفـــــــــــــــــَق سـ

ــاُه ــ ـــ ــ ـــ ــ ــظ ــ ســــيـــــــــُفــــه حـــــــــــــــــاٍم ل

ميـــــــخـــــــُر الـــــــقـــــــلـــــــَب ســــــنــــــاُه

دواُه حــــــــــــــــــــــــقــــاً  إنـــــــهـــــــا 

ــالُه ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ إنـــــهـــــا ُنـــــــــــــــــــــــورٌ َع

�صعر: الرائد الدكتور حممد بن اأحمد ال�صرياوي
مديرية »اخلدمات الطبية« في شرطة أبوظبي
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�سكراً اأمي 

في عيد األم نفكر كثيراً في الهدايا التي تستحقها 
أمهاتنا، قد يفكر بعضنا بالورود، ويفكر اآلخرون 
باملال واملجوهرات، ويعتقد الكثيرون أنك لو غلفت 
ألمك  وقدمتها  الــورود،  من  بباقة  األرضية  الكرة 
فلن جتزيها شكراً، ولن تعبر لها عن امتنانك لعظيم 

صنيعها.
قد نعبر عن حبنا ألمهاتنا بأساليب جمة، ونقدم 
لهن ما يليق مبكانتهن في قلوبنا من هدايا وكلمات 
الذي  بالشكل  جتاههن  بواجباتنا  ونقوم  جميلة، 
في  في رأينا، ولكننا قد نقصر كثيراً  نراه مناسباً 
التعبير لهن عن شكر عميق وامتنان أعمق، ليس على 
وسهرهن  تعبهن  عن  وليس  كأطفال،  لنا  رعايتهن 
ليال طواالً، فقد نرى هذا األمر شيئاً طبيعياً مفترضاً 

في دورها كأم.
وقد ال يشكل امتناناً لها مسألة كبرى متس عمق 
عظيمة  كأم  احلقيقية  صورتها  وتريها  مشاعرها، 
كل  وجتــاوزت  التوقعات،  كل  ــا  دوره في  فاقت 

بديهيات األمومة التي تقدمها أي أم.
وعندما قال الشيخ علي الطنطاوي )رحمه الله(: 
»متسكوا بأحبتكم جيداً، وعبروا لهم عن حبكم، فقد 
حديث  لهم  القلب  وفي  يوماً  يرحلون  أو  ترحلون 
اللطيفة  الكلمات  التعبير  بذلك  يقصد  لم  وشوق«. 
الشخص  فيها  يبخل  ال  التي  الرقيقة  والعبارات 
على أمه، بل قصد ذلك احلديث العميق الذي يدور 
بني جنبات نفوسنا، وال ندركه إال بعد سنني طوال 
تضعنا فيه احلياة أمام أكثر محاكاتها أملاً، وتصقلنا 
وتتهاوى  قلوبنا  يعصر  مؤملاً،  صقالً  بتجاربها 
التي زرعتها  القوة  إال  لنا  أمامه نفوس، فال يتبقى 
ال  التي  الكامنة  السحرية  القوة  تلك  أمهاتنا،  فينا 
نستشعرها وال نستحضرها إال في األحداث الكبرى 
عمق  يليق  التي  اجللل  األحــداث  تلك  أعمارنا،  من 
مشاعرنا جتاهها وحجم األلم أو السعادة فيها بقوة 
عاطفة أمهاتنا التي جتري في أجسادنا مجرى الدم 

في العروق.
لن أشكر أمي على عاطفتها أو حبها أو اهتمامها أو 
رعايتها، فقد ال يوفيها هذا الشكر حقها، وهذا ليس 
تقليالً، من قيمة ما فعلته، بل ألنها تستحق الشكر 

على ما هو أسمى وأعظم، سأشكرها على القوة التي 
التي  القوة  تلك  أدري،  أن  دون  من  إياها  منحتني 
وقفت كمصد الرياح ملواجهة أكثر عواصف احلياة 
شدة وأعمق جتارب احلياة أملاً، والتي ينهار أمامها 
الكثيرون والكثيرات ممن لم تنب أمهاتهم في داخل 
نفوسهم جدار حماية نفسي لبنة فوق األخرى من 
دون وعي منها أو من أبنائها، فيكون مرساة األمان 
لتبقى  الداخل  نحو  نفسك  أعماق  من  تشدك  التي 
صامداً وثابتاً ال تنهار أمام أصعب حتديات احلياة 

وأكثرها أملاً.
بهذه  أقصد  وال  القويات،  األمهات  هن  قليالت 
اجلاذب،  احلديث  وكاريزما  احلضور  قوة  القوة 
فالعديد من األمهات يعشن في قالب األم البسيطة 
أو املسكينة التي ال متتلك مهارات العصر احلديث 
الكاريزمية  للشخصية  جميلة  مالمح  رسم  الذي 
اجلذابة، وقد تكون بعيدة كل البعد عن شخصيات 
أمهاتنا، ولكنها في أغلبها مالمح مزيفة وشكلية ال 

متت لعمق اإلنسانية بصلة.
أحتدث عن قوة نساء زرعن في نفوس أبنائهن 
أمهات شكلن  إنهن  العليا،  ومثله  اإلنسان  قيم  أهم 
أدارت  التي  القوية احلكيمة  للمرأة  بسلوكهن مثاالً 
تربيتها  ثمرات  مبزاجها  ومنحت  بصمت،  بيتها 
تلك  الصاحلة،  الزوجة  نعم  لتكون  لألب  وتعبها 
في  نستحضره  منوذجاً  يشكلن  اللواتي  النساء 
في  لنا  قدوة  ليكن  حياتنا،  ساعات  من  ساعة  كل 
اإلميان والثبات والعطاء والطموح والتصميم واجللد 
ورفض االستسالم مهما اشتدت علينا قسوة احلياة، 
فهن منوذج جمع بني احلزم والتسامح، وبني العطاء 
واحترام الذات، وبني االستقاللية والتواصل الفعال، 
وتعالى  سبحانه  بالله  عميقاً  إمياناً  امتلك  منوذج 
في  نفسياً  رأسماالً  ليشكل  إياه  وأورثنا  وبذاته، 
نفسياً  احتجنا  كلما  منه  نسحب  العاطفي«  »بنكنا 
لذلك، ولكنه رصيد ال ينضب وال ينتهي ليكون أكبر 
تركة تتركها أم ألبنائها تفوق في قيمتها مليارات 

العالم أجمع.
ال أحتدث عن منوذج غريب، بل أحتدث عن أمي 

ألقول لها في عيدها: »شكراً«.

ميالن �صريف
باحثة قانونية
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البطولة  من  النهائية  املرحلة  منافسات  حضر 
فيصل عيسى القاسم األمني العام جلمعية اإلمارات 
أمني  املعيني  سرحان  والدكتور  والسهم،  للقوس 
السر العام للجمعية، وجمال الشحي رئيس اللجنة 
املالية في اجلمعية، ودرويش البشري رئيس جلنة 
التسويق والعالقات العامة في اجلمعية، وعدد من 

الشخصيات واإلعالميني.
كأس  بطولة  نهائي  في  املشاركون  أظهر  وقد 
اإلمارات للقوس والسهم تنافساً قوياً في الرماية 
من أجل الفوز بامليداليات الثالث األول في كل فئة 

من فئات البطولة.
وقوية،  مثيرة  للبطولة  النهائية  املرحلة  وكانت 
بدأت  الرماة، حيث  الالعبني  بني  تنافساً  وشهدت 
وسط  الباكر  الصباح  منذ  التمهيدية  األشــواط 
درجة حرارة منخفضة، أضفت املزيد من الراحة 

واحلماس لدى املتنافسني.

مبادرة خير 
اإلطالق  على  األكبر  هي  البطولة  هذه  وتعتبر 
التي حتتضنها دولة اإلمارات، ومتيزت هذا العام 
باب  والسهم«  للقوس  ــارات  اإلم »جمعية  بفتح 
متاشياً  وذلك  باملجان،  فيها  واملشاركة  التسجيل 
مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« بإطالق »عام 
اخلير 2017«، علماً بأن معظم البطوالت اإلقليمية 
التسجيل  يكون  والسهم  القوس  في  والدولية 
ولكن  مــاديــة،  ــوم  رس مقابل  فيها  واملشاركة 
اجلمعية حرصت على نشر اللعبة والتشجيع على 
ممارستها من دون عراقيل في مبادرة تشجيعية 

لالعبني.

طموحات 
العام  األمني  القاسم  عيسى  فيصل  وأوضــح 
للجمعية أن هذه البطولة تعتبر أكبر بطولة تنظمها 
األهداف  وعدد  الالعبني  عدد  ناحية  من  اجلمعية 
املوضوعة، وقال: »أرى أن بعض الطموحات بدأت 
تتحقق، وأرى أن عدد الالعبني في ازدياد، وهناك 
أشاهدهم  ولم  البطولة  هذه  في  شاركوا  العبون 

من قبل، وهذا يدل على انضمام عدد من الالعبني 
اجلدد، وأننا على الطريق الصحيح«.

 ،2013 عام  اجلمعية  في  العمل  بدأنا  وأضاف، 
من  أكثر  إلى  حالياً  الرماة  الالعبني  عدد  ووصل 
والفئات  األعمار  مختلف  من  والعبة،  العباً   530
وأدعو  وهائل،  مثير  تطور  وهــذا  واجلنسيات، 
اجلميع ملمارسة هذه الرياضة ألنها تنمي القدرات 
الرياضات  من  عدد  بعكس  والتركيز،  الذهنية 
األخرى التي تعتمد على القوة البدنية فقط، ونحن 
شخص  أي  الستقبال  مستعدون  اجلمعية  في 
يحب ممارسة رياضة القوس والسهم من األعمار 

والفئات واجلنسيات جميعها.

تكرمي 
امليداليات  تسليم  البطولة  ختام  في  وجــرى 
لالعبني الفائزين في املراتب الثالث األول في كل 

دروع  تسليم  جرى  كما  البطولة.  فئات  من  فئة 
تذكارية لعدد من املشاركني في البطولة، وبينهم 
جلمعية  اإلعالمي  الشريك  لكونها   »999« مجلة 

اإلمارات للقوس والسهم. 
لساعات  العام  املدير  بشارة  جــورج  وأشــار 
»زينيت« السويسرية في الشرق األوسط وشمال 
كأس  لبطولة  االستراتيجي  والشريك  أفريقيا 
اإلمارات للقوس والسهم إلى أن مشاركة »زينيت« 
في دعم اجلمعية في هذه البطولة جاءت من منطلق 
مشاركة املجتمع اإلماراتي في فعالياته الرياضية، 
البطوالت  ولهذه  اإلمــارات،  في  للرياضة  ودعماً 
التي تعلي من قيم الرياضة والتركيز والدقة، وهي 

القيم املشتركة مع »زينيت«.
دائماً،  البطولة  لهذه  النجاح  بشارة  ومتنى 
وتفعيل البطوالت الدولية على أرض اإلمارات من 

أجل لقاء الشعوب بإخاء ومحبة وفرح.

مب�ساركة 100 لعب ولعبة وب�سراكة اإعالمية مع »999«

»مبادرة عام اخلري« يف نهائي »الإمارات للقو�س وال�سهم«

�ختتمت »جمعية �لإمار�ت للقو�ص و�ل�صهم« بطولة كاأ�ص �لإمار�ت للقو�ص و�ل�صهم -�ملرحلة �لنهائية يف مناف�صات �أقيمت على 

و�للجنة  و�لريا�صة  �ل�صباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون  �أبوظبي،  �لعا�صمة  يف  �مل�صلحة  �لقو�ت  �صباط  نادي  مالعب 

�لعربية  �لدول  من  وعدد  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــار�ت  دولة  من  ولعبة  لعب   100 من  �أكرث  ومب�صاركة  �لوطنية،  �لأوملبية 

و�لأجنبية، وب�صر�كة �إعالمية مع جملة »999« جملة �لثقافة �لجتماعية و�لأمنية �لتي ت�صدر عن وز�رة �لد�خلية �ل�صريك 

�لإعالمي للجمعية.

متابعة: با�صل ثريا 
ت�صوير: حممد علي
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في  العاملني«  »أداء  إدارة  في  العاملون  يهنئ 
البلوشي  حسن  محمد  املقدم  أبوظبي  شرطة 
بتخرج  اإلدارة  في  الوظيفي  احلفز  قسم  رئيس 
جنله املالزم حسن البلوشي من كلية الشرطة في 

أبوظبي، وفوزه باملركز األول في املشاة.

في  خــاص  بجناح  الداخلية  وزارة  شاركت 
الثاني  الوطنية  اخلدمة  مجندي  توظيف  معرض 
2017، والذي نظمته القيادة العامة للقوات املسلحة 
ممثلة بهيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.

أبوظبي  في  يوسف  بن  عمير  مدرسة  كّرمت 
اإلعالمي جاسم عبيد الزعابي من إدارة »الشرطة 
إللقائه  تقديراً  أبوظبي  شرطة  في  املجتمعية« 
محاضرات توعوية ضمن برنامج محاضرات هيئة 

الهالل األحمر اإلماراتي في املدارس.

أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  قلَّد 
لوزارة  العام  املفتش  الريسي  ناصر 
رتبهم  الضباط  من  ــدداً  ع الداخلية 
لهم  ونقل  بالترقية  وهنأهم  اجلديدة، 
حتيات وتبريكات الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كّرمت وزارة الداخلية الفرق الفائزة 
الرياضية  الفعاليات  في  والفائزين 
الشرطة  احتاد  نظمها  التي  العاشرة 
الرياضي، بحضور العميد علي سعيد 
األحكام  »تنفيذ  إدارة  مدير  الزيودي 
العامة  ــاإلدارة  بـ الــنــزالء«  وشــؤون 
العقابية واإلصالحية في  للمؤسسات 
وزارة الداخلية، والعقيد عارف الريس 
مدير إدارة »احتاد الشرطة الرياضي«، 

وعدد من الضباط ومنسقي الفرق. 

منزله  في  الكتبي  بخيت  محمد  استضاف 
عن  التوعوي  الداخلية  »مجلس  العني  مبدينة 
املخدرات«، بحضور املقدم الدكتور جمعة سلطان 
في  والوقاية«  »التوعية  إدارة  مدير  الشامسي 
شرطة دبي، والدكتور أحمد يوسف رئيس قسم 

الطب النفسي في املركز الوطني للتأهيل.

ت
با

�س
نا

م
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منذ زمٍن ليس بعيداً، كنّا إذا استيقظنا من النوم جند طعام اإلفطار جاهزاً على »السفرة«، فيأكل كل واحد منّا 
نصيبه ثم ينصرف إلى مدرسته أو عمله، ذلك أن وراء هذا العمل األثير ربة بيت، حرصت بشدة على أن تطعمنا من 
يديها الكرميتني، وتهتم بنا على النحو الذي يرضينا ويسعد قلبها في الوقت نفسه. بيد أننا اليوم عندما نستيقظ، نرى 
بعض رّبات البيوت نائمات أو أنهّن يتجهزّن للذهاب إلى العمل خارج املنزل، كما أنك جتد »البشكارة« التي أسندنا 
إليها خدمتنا، في »سابع نومة« ونحن من يقوم بإيقاظها.. نعم إلى هذه الدرجة وصل بنا احلال، وأسراب اخلدم حتتل 

منازلنا من دون فائدة، وعلى قول املثل: »على كثرتهم تقل بركتهم«.
وعلى هذا احلال ال أدري ماذا تفعل كل أسرة بهذا الكم من العمالة املنزلية؟ ألهذه الدرجة نحن محتاجون لهذا العدد 

من اخلدم؟! أم أن األمر ال يعدو سوى »فشخرة«، وحبٍّ للمظاهر السلبية التي طغت على معظم جوانب حياتنا!
في بعض املنازل، ترى أن عدد اخلدم أكثر من عدد أفراد األسرة، وهذه معاناة كبيرة تنعكس سلبياً على حتديات 
التركيبة السكانية التي نعاني منها، حيث تأتي العمالة املنزلية ثانياً بعد عّمال البناء والتشييد، في تراتبية األسباب املؤدية 
ملشكالت التركيبة السكانية، وهو األمر الذي يضّر بعادات املجتمع وتقاليده وقيمه األصيلة، من خالل السلوكيات غير 
األخالقية التي تبثها فئة اخلدم في نفوس األبناء الذين يتربون على أيديها، ناهيك عن القضايا اجلنائية وغيرها التي تكتظ بها 
أروقة احملاكم من جراء تصرفاتهم املشينة، فضالً عن اخلسائر املادية التي تتكبدها األسرة والدولة اقتصادياً. لقد سيطرت 
على سلوكياتنا مفاهيم واهية، كالوجاهة وحب التملك والتفاخر بعدد اخلدم واحلشم الذي منلك، فزاد اعتمادنا عليهم، وتسرب 
بالتالي إلى دمائنا الكسل، بحيث ال نكلف أنفسنا القيام بأي عمل، مهما كان بسيطاً. وهذا الكسل، الذي انتقل أو سينتقل حتماً 
إلى أبنائنا، أسهم من جهة أخرى في انتشار أمراض القلب والسمنة وغيرهما بني أفراد املجتمع، بسبب قلة احلركة والنشاط 

اللذين كانا يتميز بهما آباؤنا وأجدادنا.
في كثير من الدول األوروبية واآلسيوية، ال جند هذا الكم من العمالة املنزلية، إذ نرى أن كل فرد من أفراد األسرة يعمل ضمن 
منظومة تربوية، يقوم من خاللها ببعض األعمال املنزلية، كغسل املالبس أو تنظيف السيارات أو إعداد وجبة الطعام، وهكذا تتولد 
عند األسرة الواحدة روح التعاون والتآزر والتعاضد، فضالً عن الرحمة والبركة اللتني حتالن على أهل البيت الواحد واألسرة 

الواحدة التي هي نواة املجتمع، وصالحها الذي يعد صالحاً للمجتمع.
إن الوضع الذي نحن عليه اليوم غير مبرر، وبالتالي نحتاج إلى حركة تصحيح في أساليب وطرق تفكيرنا في هذا الشأن، فما 
هكذا تورد اإلبل. أي نعم، مجتمعنا يعد من املجتمعات الغنية واملرفهة، لكنه في الوقت ذاته يعتبر مجتمعاً محافظاً وأصيالً، يزخر 

بالكثير من العادات والقيم اإلنسانية والدينية السمحة.
فيجدر بنا أن نعيد النظر في مسألة اخلدم، نحو التقنني أو االستغناء إن أمكن، فكل امرأة تعتمد على نفسها في تنظيم أمور حياتها 
وحياة أبنائها وزوجها، كما أن الزوج عليه مساعدة زوجته في أعمال املنزل، وليس عيباً أن يطبخ أو يكنس أو يغسل، أما األبناء فمن 
املفترض أن يتعلموا كيف يخدمون أنفسهم بأنفسهم، وذلك ببث روح املبادرة في نفوسهم وزرع حب االعتماد على النفس فيهم، كأن 
يرّتب كل طفل سريره بعد استيقاظه من النوم، أو أن يغسل طبقه الذي تناول فيه الطعام.. إلخ، وهكذا يتعود األبناء على االعتماد على 

أنفسهم.
ومن خالل التنظيم واملتابعة الدقيقة ألمور حياتنا اليومية، سينتهي األمر إلى االستغناء عن اخلدم ولو بشكل جزئي، وهو األمر الذي 

يصب في مصلحة املجتمع من جهة التركيبة السكانية، فضالً عن حفظ األمن واالستقرار األسري واملجتمعي من جهة ثانية.
نعم أعزائي القّراء، دعونا نبدأ بتبني مبادرة مجتمعية فّعالة، نسعد من خاللها بحياة خالية من العمالة املنزلية قدر اإلمكان، وبالتالي نكون 

مبنأى عن ضررها الكبير واملتفاقم، تربوياً واجتماعياً وأخالقياً واقتصادياً، على أسرنا ومجتمعنا ووطننا. ودمتم بسالم..

يف بيتنا ب�صكارة! 

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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