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جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  �لفريق  من  ومتابعة  بتوجيهات 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية، حتر�س وز�رة �لد�خلية وجميع �لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف دولة 

�ل�صيف  ف�صل  خالل  و�لتوعوية  �مليد�نية  �جلهود  بذل  على  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 

فئات  جميع  و�صالمة  و�أمان  �أمن  على  �ملحافظة  بهدف  وذلك  و�جلامعات،  �ملد�ر�س  و�إجاز�ت 

�ملجتمع من مو�طنني ومقيمني و�صياح.

و�لتوعوية  �مليد�نية  �جلهود  هذه  من  مهم  بجانب  و�ملر�هقني  �لأطفال  فئة  وحتظى 

�ل�صيف  ف�صل  خالل  حلو�دث  �لتعر�س  �حتمال  يف  �ملجتمع  فئات  �أكرث  من  لأنها  �ل�صرطية، 

و�لإجاز�ت �ملدر�صية.

قامت  و�ملر�هقني،  لالأطفال  �لعامة  �ل�صالمة  تاأمني  وبهدف  �لف�صل،  لهذ�  و��صتعد�دً� 

�لإد�ر�ت �ل�صرطية �ملعنية وتقوم بعقد دور�ت تدريبية وحمالت توعوية، تهدف �إىل تاأهيل 

وتدريب وتثقيف �أولياء �لأمور حول وقاية �لأطفال و�ملر�هقني من �حلو�دث د�خل �ملنازل �أو 

خارجها، مثل: �حلريق، و�ل�صعق �لكهربائي، و�ل�صقوط من �أماكن عالية، وحو�دث �لدر�جات، 

و�لختناق د�خل �ل�صيار�ت، و�لغرق �أثناء ممار�صة هو�ة �ل�صباحة يف �مل�صابح �أو عند �صاطئ 

�لبحر، وغريها من �حلو�دث �لأليمة، وكيفية �لتعامل مع هكذ� حو�دث عند وقوعها، و�لقيام 

بالإ�صعافات �لأولية للم�صابني، و�لتنف�س �ل�صناعي لهم، و��صتخد�م مطفاأة �حلريق، و�تخاذ 

�لإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية �لتي متنع وحتد من هذه �حلو�دث.

�أي طلب  لتلبية  �أهبة �لإ�صتعد�د خالل ف�صل �ل�صيف  �ل�صرطية على  �لعمل  وتبقى فرق 

م�صاعدة على مد�ر �ل�صاعة من �لأفر�د �أو �لأ�صر �أو �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة، يف جمالت 

: �ملرور و�لدوريات، و�لدفاع �ملدين، و�لطو�رئ و�ل�صالمة �لعامة، و�لبحث و�لإنقاذ، وغريها 

من �ملجالت، وذلك بهدف حتقيق �ل�صرعة يف �لتحرك و�لو�صول �إىل مكان �حلادث، و�لتعامل 

معه بحرفية ومهنية عالية، �أ�صهمت وت�صهم يف �إنقاذ �لعديد من �لأرو�ح و�ملمتلكات يف جميع 

�إمار�ت �لدولة.

و�لأمل معقود با�صتمر�ر هذ� �لتعاون �ملثمر بني �لإد�ر�ت �ل�صرطية �ملعنية وفئات �ملجتمع 

من �أفر�د و�أ�صر وموؤ�ص�صات عامة وخا�صة، للحد من �حلو�دث �ملنزلية وغري �ملنزلية �لتي قد 

بقاء دولة  و�ملادية، وذلك بهدف  �لب�صرية  �ل�صيف، و�حلد من خ�صائرها  تقع خالل ف�صل 

�أر�صها  و�أمان و�صالمة لكل مو�طن ومقيم و�صائح على  �أمن  �لعربية �ملتحدة و�حة  �لإمار�ت 

�لطيبة.

 تعاون مثمر 
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مبادرات �شرطية جديدة يف »عام اخلري«

تو��صل وز�رة �لد�خلية وخمتلف �لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إطالق وتنفيذ �ملبادر�ت 

�ل�صرطية مبنا�صبة »عام �خلري 2017«، وخالل �صهر رم�صان �ملبارك »�صهر �خلري« يف »عام �خلري« حيث مت توزيع وجبات 

�إفطار جمانية على عدد من فئات و�أفر�د �ملجتمع.

فقد شاركت دوريات السعادة في القيادة العامة 
التي  الخير«  »وجبة  مبادرة  في  أبوظبي  لشرطة 
أطلقها الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، 
والتي تضمنت توزيع وجبات إفطار على السائقين 
الخير والعطاء  والمشاة، بما أسهم في تعزيز قيم 
الفضيل  االجتماعي خالل شهر رمضان  والتكافل 
خصوصاً وعام الخير عموماً، وقد استفاد أكثر من 
»وجبة  مبادرة  من  المشاة  من  وعدد  سائق   300

الخير«.

تكافل اجتماعي 
آل  خليفة  بن  سلطان  بن  محمد  الشيخ  ورأى 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  مشاركة  أن  نهيان 
في مبادرة »وجبة خير« من خالل دوريات السعادة 
يؤكد النهج الذي تتبناه شرطة أبوظبي في تعزيز 
العالقة مع أفراد المجتمع والمشاركة في المبادرات 
الخير،  لعام  استجابًة  تأتي  المبادرة  وأن  كافة، 
وروح  االجتماعي  التكافل  قيم  تعزيز  في  وتصب 
الشهر  خالل  المجتمع  أفراد  جميع  لدى  العطاء 

الكريم.
وأشار إلى أن المبادرة استمرت طيلة أيام الشهر 
الكريم بمشاركة دوريات السعادة في طرق إمارة 
أبوظبي كافة، وإلى أن دعوة األطفال للمشاركة في 
توزيع الوجبات صبت في هدف غرس قيم الخير 

والعطاء والتسامح في نفوسهم منذ الصغر. 

مسؤولية مجتمعية
أكد العقيد محمود يوسف البلوشي رئيس قسم 
والدوريات  المرور  بمديرية  والمهام«  »المراسم 
في شرطة أبوظبي أن مشاركة شرطة أبوظبي في 
مبادرة »وجبة الخير« التي أطلقها الشيخ محمد بن 
سلطان بن خليفة آل نهيان أتت في إطار الحرص 
على تعزيز العالقة مع الجمهور، وتفعيل المسؤولية 
عام  مبادرات  في  المشاركة  خالل  من  المجتمعية 

الخير.
وأضاف أن الدوريات المرورية لشرطة أبوظبي 
جميع  معاونة  الفضيل  الشهر  خالل  واصلت 
الهمم  وأصحاب  والمتطوعين  الخيرية  الجهات 
سائقي  على  الخفيفة  اإلفطار  وجبات  توزيع  في 
المركبات في عدد من المناطق الحيوية بأبوظبي، 
إلى جانب القيام بمهماتها الرئيسة في الحفاظ على 
السالمة المرورية خالل شهر رمضان الكريم، كما 
على  السائقين  بتحفيز  السعادة  دوريات  قامت 
السلوكيات اإليجابية، وتعزيز ثقافة احترام قانون 
السير والمرور وااللتزام بآداب الطريق، تجسيداً 
اإلمارات  دولة  تتبوأ  بأن  الرشيدة  القيادة  لرؤية 
العربية المتحدة صدارة العالم في إسعاد المجتمع.

من  بالعديد  تقوم  السعادة  دوريات  أن  وذكر 

اإليجابية  العالقة  لتعزيز  المجتمعية  المهمات 
مفهوم  وتحقيق  والجمهور،  أبوظبي  شرطة  بين 
السعادة من خالل ترسيخ قيم اإليجابية وتثقيف 
على  والحرص  اإليجابية  بالسلوكيات  السائقين 
يضمن  مما  المرورية،  المخالفات  ارتكاب  عدم 

السالمة لجميع مستخدمي الطريق. 

حب اخلير
الخييلي  خليفة  العميد  بادر  ثانية،  جهة  من 
مدير مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة 
والمشاركة  الميدانية  المتابعة  إلى  أبوظبي  لشرطة 
من  المرور  دوريات  بها  قامت  التي  الجهود  في 
على  إفطار صائم  توزيع وجبات  نقاط  خالل 
أمان«، والتي هدفت  الطرق، ضمن حملة »رمضان 
عن  والتخفيف  تعزيز السالمة المرورية،  إلى 

السائقين في وقت اإلفطار.   
وأكد العميد الخييلي الدور الذي تقوم به القيادة 
اإلنساني  تأدية دورها  أبوظبي في  العامة لشرطة 
عبر االشراف والمشاركة في توزيع وجبات اإلفطار 

على قائدي المركبات خالل حملة »رمضان أمان«.
الوجبات  قدموا  الذين  المتطوعين  وشكر   
عن  تعبر  المبادرة  هذه  أن  إلى  مشيراً  للسائقين 
يعد سمة من  والذي  االجتماعي،  والتكافل  الترابط 

سمات مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

متابعة: با�سل ثريا
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أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أن  وأضاف 
واصلت أيضاً جهودها المكثفة خالل شهر رمضان 
الكريم ضمن حملة »سعادتنا في سالمتكم«، والتي 
المرورية،  السالمة  لتعزيز  أبوظبي  أطلقتها شرطة 
وتوزيع وجبات اإلفطار طوال شهر رمضان، ضمن 
والجهات  الجمعيات  مع  المجتمعية  الشراكة  إطار 
من  وذلك  للسائقين،  اإلفطار  وجبات  تقدم  التي 
منطلق حب الخير، ورد الجميل للوطن الذي يرعانا 

ويوفر كل سبل العيش الكريم ألبنائه.
الطرق  على  السائقين  الخييلي  العميد  ودعا 
المختلفة إلى ضرورة القيادة بتأن، وعدم السرعة، 
أثناء  الهاتف  استخدام  وعدم  األمان،  حزام  وربط 
الضوئية،  اإلشارات  تجاوز  لعدم  واالنتباه  القيادة، 
قبل  واالنتباه  الجانبية،  اإلشارات  واستخدام 
على  المركبة  وإيقاف  يساراً،  أو  يميناً  االنعطاف 
شعورهم  حالة  في  الطريق  من  األيمن  الكتف 

باإلرهاق أو النعاس.

تواصل مجتمعي
حضر العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير 
العامة  القيادة  العامة لحقوق اإلنسان في  اإلدارة 
لشرطة دبي توزيع وجبات إفطار على السائقين 
المرحوم  أسرة  بها  تبرعت  قد  كانت  الصائمين، 
عبيد الحلو، وذلك بحضور محمد األنصاري القائم 

بأعمال وإدارة ممتلكات أسرة المرحوم الحلو.
وكانت أسرة المرحوم الحلو تبرعت بتوفير عدد 
30 ألف وجبة إفطار خالل شهر رمضان المبارك 
السائقين  على  توزيعها  تم  حيث  للصائمين، 

والمساكن العمالية.
وأوضح العميد المر أن المرحوم الحلو وأسرته 
أساسيون لشرطة دبي في  بعده هم شركاء  من 
البرامج الخيرية واإلنسانية، ومشهود لهم بالعطاء 
لمختلف  الكريمة  أياديهم  امتدت  ولطالما  والكرم، 
وتوفير  للعالج  الدعم  وقدموا  المجتمع،  فئات 
والنزالء  مادياً  المتعسرين  ومساعدة  السكن 
بتعاوننا  دبي  بشرطة  ونفخر  وغيرهم،  واأليتام 

المستمر معهم.
وأضاف أن  األسرة قدمت تبرعاً مالياً بقيمة 
األمل«  »أبواب  مبادرة  ضمن  درهم  مليون   1.5
التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي دعماً لعام 
الخير،  والموّجهة لدعم الحاالت اإلنسانية، وبذلك 
مادياً  المتعّسرين  مساعدة  في  األسرة  أسهمت 
سواء في الدراسة أو العالج أو السكن أو أي حالة 
إنسانية يتعرض إليها فرد من أفراد المجتمع من 
االتجار  العمالة وضحايا  ، شاملة  فئاته  مختلف 
بالبشر واأليتام واألسر المتعففة وغيرهم، األمر 
والتراحم  والتكافل  العطاء  قيم  يرّسخ  الذي 
المشاركة  مفاهيم  ويعزز  الناس،  بين  واإلخاء 

المجتمعية والتطوعية.
وقام قسم العالقات والتوجيه في كلية الشرطة 
والتي  صائم«،  »إفطار  مبادرة  وتنفيذ  بإطالق 
شارك فيها عدد من العاملين في القسم والطلبة 
اإلفطار  بتوزيع وجبات  قاموا  المرشحين، حيث 
على مستخدمي الطريق وسائقي السيارات، وذلك 

قبيل أذان المغرب عند إشارة كلية الشرطة.
قسم  رئيس  الزعابي  سعيد  الرائد  وأوضح 
أن  الشرطة  كلية  في  والتوجيه«  »العالقات 
التواصل  على  الحرص  إطار  في  تأتي  المبادرة 
كلية  بين  العالقات  أواصر  وتنمية  المجتمعي، 

الشرطة والمجتمع الخارجي.
المساهمة  لتعزيز  هي  المبادرة  أن  وأضاف 
وتمتين  الخير،  عام  في  الخير  لفعل  والمشاركة 
الجمهور  مع  المجتمعية  المشاركة  أواصر 
التطوع  روح  وغرس  الخارجي،  والمجتمع 
والتعاون وحب الخير للغير في نفوس طلبة كلية 

الشرطة.
ونفذت القيادة العامة لشرطة عجمان ضمن 
المبارك  رمضان  لشهر  مبادراتها  سلسلة 
من  أفراد  قام  حيث  "إفطار صائم"،  مبادرة 
وجبة   )100( عدد  بتوزيع  عجمان  شرطة 
الطريق قبيل  خفيفة على السائقين ومرتادي 

موعد اإلفطار.
وأوضح المالزم أول أحمد عبد الله العجماني 
مدير فرع الشؤون اإلعالمية في شرطة عجمان 
واألنشطة  البرامج  إطار  في  أتت  المبادرة  أن 
المجتمعية التي تشارك بها شرطة عجمان أفراد 

المجتمعي  الدور  خاللها  من  لتؤكد  المجتمع، 
المجتمعية  المسؤولية  قيمة  تعزيز  في  للشرطة 
عجمان  لشرطة  الخيري  الجانب  دعم  من خالل 
إيجاباً  ينعكس  الذي  األمر  المجتمع،  أفراد  نحو 

على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
تعزيز  في  أسهمت  المبادرة  هذه  أن  وأضاف 
مبدأ التكافل الذي يعد سمة مميزة لمجتمع دولة 
شرطة  تسعى  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
العمل  في  المشاركة  إلى  خاللها  من  عجمان 
تنفذها  التي  اإلنسانية  األعمال  ودعم  الخيري، 
في  الخيرية  والمؤسسات  والهيئات  الجمعيات 
الدولة، وإبراز دور الشرطة المجتمعي من خالل 

مشاركة الجمهور في مختلف المناسبات.
العامة لشرطة عجمان  القيادة   وذكر بحرص 
والتي  الحملة،  هذه  تنظيم  على  عام  كل  في 
تهدف من خاللها للحفاظ على أرواح الصائمين 
موعد  قبل  لسياراتهم  قيادتهم  عند  وسالمتهم 
أفراد  بين  العالقة  إلى توطيد  اإلفطار، باإلضافة 
اإلنسانية،  القيم  وتعزيز  والجمهور،  الشرطة 
وإحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان 
ومعاٍن  إيمانية  أجواء  من  يحمله  بما  المبارك 

سامية وقيم نبيلـة.
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غابش  بن  هالل  محمد  الدكتور  العميد  أوضح 
قوات  بقيادة  المساندة«  »الخدمات  إدارة  مدير 
المهمات  أن  الداخلية  وزارة  في  الخاصة  األمــن 
الموكلة إلدارة »الخدمات المساندة« عديدة، ومنها: 
المساندة  الخدمات  وسياسات  خطة  بإعداد  القيام 
قيادة  ومرافق  لمنشآت  المستقبلية  والتوسعات 
التقديرية  الميزانية  واقتراح  الخاصة،  األمن  قوات 
وحصر  تنفيذها،  على  والعمل  اعتمادها  ومتابعة 
بالتنسيق  البشرية  الموارد  من  القيادة  احتياجات 
وزارة  في  البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة  مع 
الداخلية، وإنجاز معامالت شؤون موظفي القيادة، 

 اإدارة »اخلدمات امل�شاندة« يف قيادة قوات الأمن اخلا�شة

يتناول » جمتمع �ل�صرطة » يف هذ� �لعدد �إد�رة »�خلدمات �مل�صاندة« بقيادة قو�ت �لأمن �خلا�صة يف وز�رة �لد�خلية، 

و�خلدمات �لتي تقدمها للمنت�صبني يف �ملجالت �لإد�رية و�ملالية، و�مل�صاغل و�لنقليات، و�ل�صيانة و�خلدمات، بالإ�صافة 

�إىل �لتدقيق و�لرقابة.

بن غاب�ص: نحر�ص على تقدمي اخلدمات

وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية

لقاء: أماني اليافعي

والنظم  للقوانين  وفقاً  ووظيفياً  مهنياً  وتأهيلهم 
إدارة  مع  والمتابعة  والتنسيق  المعتمدة،  واللوائح 
الصلة  ذات  الداخلية  وزارة  في  المالية«  »الشؤون 
بمهمات القيادة واإلشراف على إدارة المستودعات 
التابعة للقيادة وضمان توفير الموجودات المخزنية 
اللوائح  وفق  عليها  والرقابة  حركتها  وتوثيق  لها 
توفير  على  والحرص  والعهدة،  المالية  والتعليمات 
مركبات  ــة  وإدام تشغيل  ومتابعة  النقل  خدمات 
ومتابعة  المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق  القيادة 
أعمال اإلدامة والصيانة العامة والخدمات المساندة 
لتسهيل األعمال في القيادة، واإلشراف على توفير 

الخدمات الطبية للعاملين في القيادة بالتنسيق مع 
إدارة »الخدمات الطبية« في وزارة الداخلية.

إدارة  التي تتكون منها  الفروع والوحدات  وعن 
»الخدمات المساندة« في قيادة قوات األمن الخاصة 
ومهمات كل منها، أجاب العميد الدكتور بن غابش 

أن اإلدارة تتكون من ثالثة أقسام رئيسة، وهي: 
وتتفرع  والمالية:  اإلداريـــة  الشؤون  قسم   •
اإلدارية،  الشؤون  فرع  وهي:  فروع،  خمسة  منه 
المالية،  الشؤون  وفرع  الموظفين،  شؤون  وفرع 
الخدمات  وفرع  والمستودعات،  المشتريات  وفرع 
جميع  احتياجات  تلبية  القسم  هذا  ويتولى  الطبية، 
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الخاصة  األمن  قوات  بقيادة  واألقسام  اإلدارات 
البشرية  والموارد  والمالية  اإلداريــة  الجوانب  في 
بمهمات  الصلة  ذات  القانونية  الشؤون  متابعة  مع 
القانونية«  »الشؤون  إدارة  مع  بالتنسيق  القيادة 
ذات  المالية  الشؤون  إدارة  ومتابعة  الــوزارة،  في 
الصلة بمهمات القيادة بالتنسيق مع إدارة »الشؤون 
العاملين  بتدريب  والقيام  الــوزارة،  في  المالية« 
المطلوبة،  المعارف  وإكسابهم  مهاراتهم  وتطوير 
بأنواعها  الطبية  الخدمات  تقديم  على  الحرص  مع 
كافة للضباط وصف الضباط واألفراد العاملين في 
قيادة قوات األمن الخاصة وتقديم العالج المناسب 
المستودعات  المواد في  تأمين  إلى  باإلضافة  لهم، 
والتي تحتاجها القيادة وتطبيق المعايير واإلجراءات 

المخزنية المعتمدة. 
• قسم المشاغل والنقليات: ويتفرع منه فرعان، 
وفرع  الفنية،  والمستودعات  الورشة  فرع  وهما: 
شؤون اآلليات. ويتولى هذا القسم إعداد الموازنة 
اآلليات  من  الخاصة  األمن  قوات  لقيادة  التقديرية 
وإعداد  الصلة،  ذات  والمستلزمات  الغيار  وقطع 
وتوفير السائقين وتأهيلهم وتطوير أدائهم وتنظيم 
مهماتهم وواجباتهم في الحاالت االعتيادية والطارئة، 
بترخيص  تتعلق  التي  كافة  ــراءات  اإلجـ واتخاذ 
المخالفات،  وتسديد  وثائقها  وتجديد  السيارات 
والقيام بأعمال صيانة المعدات الميكانيكية واآلليات 
في  والمشاغل«  »النقل  إدارة  مع  بالتنسيق  الثقيلة 
قوات  قيادة  آليات  جميع  وتزويد  الداخلية،  وزارة 
 - زيوت   - )بترول  بالمحروقات  الخاصة  األمن 
شحوم(، وتوفير خدمات النقل لدعم مهمات القيادة 

وبكفاءة عالية. 
• قسم الصيانة والخدمات: ويتفرع منه فرعان، 
ويتولى  الخدمات.  وفــرع  الصيانة،  فرع  وهما: 

الجديدة  واإلنشاءات  المباني  استالم  القسم  هذا 
لجهة  وتسليمها  الخاصة  األمن  قوات  قيادة  في 
االختصاص، ومتابعة تنفيذ أعمال اإلدامة والصيانة 
بأعمال  والقيام  القيادة،  ومرافق  لمنشآت  العامة 
الصيانة الدورية لألجهزة واآلالت الدقيقة بالتنسيق 

مع الجهات ذات الصلة في وزارة الداخلية.
مستقل  فرع  وهو  والرقابة:  التدقيق  فرع   •
ومرتبط مباشرة بمدير إدارة »الخدمات المساندة«. 
السجالت  على  التدقيق  الــفــرع  ــذا  ه ويتولى 
في  الــمــواد  وبطاقات  والكشوف  والمستندات 
والمالية  المخزنية  للنظم  وفقاً  القيادة  مستودعات 
الفرعية  بالمستودعات  المتعلقة  العمليات  ومراقبة 
بأعمال  والقيام  لها،  التابعة  والوحدات  القيادة  في 
الموجودة  المواد  على  السنوي  والجرد  الرقابة 
الجرد  بأعمال  والقيام  والورش،  المستودعات  في 
في  الفرعية  للمستودعات  والمفاجئ  السنوي 
الخارجية،  الوحدات  ومعسكرات  القيادة  معسكر 
المطابقة  مع  بها  الخاصة  الكشوفات  وإعـــداد 

العهدة  أمناء  من  المستودعات  ألرصدة  المستمرة 
والفروع  واألقــســام  واإلدارات  الــوحــدات  لــدى 
مستندات  على  والتدقيق  القيادة،  في  والوحدات 
القيادة،  عهدة  على  محتوياتها  وإضافة  اإلضافة 
إدارة »المشتريات  القيود والسجالت مع  ومطابقة 

والمستودعات« في وزارة الداخلية.

فريق العمل 
فريق  عن  غابش  بن  الدكتور  العميد  وتحدث 
العمل في إدارة »الخدمات المساندة«، فأوضح أنه 
في  للعاملين  المطلوبة  التخصصات  إلى  بالنسبة 
إدارة  اإلدارة، هناك حاجة لتخصصات معينة مثل 
القانونية  والشؤون  والمحاسبة  البشرية  الموارد 
الميكانيكية وتقنية  وتخصصات أخرى مهنية مثل 
المعلومات، ونظراً لوجود فرع الخدمات الطبية فإن 
طبيب  مثل:  طبية  تخصصات  إلى  بحاجة  اإلدارة 

أسنان وطبيب ممارس عام.
يتكون  اإلدارة  في  البشري  الطاقم  أن  وأضاف 
من الفئة التنفيذية والفئة اإلشرافية والفئة المهنية، 
وهو الطاقم األساسي والمهم الذي يسهم في تقديم 
خدمات متميزة كونها إدارة خدمية بالدرجة األولى.
منتسبو  لها  يخضع  التي  الــدورات  أن  وذكــر 
ــة،  إداري مهارات  دورات:  ومنها  عديدة،  اإلدارة 
البشرية،  الموارد  وإدارة  الشاملة،  الجودة  وإدارة 
وإدارة الوقت، وفنون التعامل واالتصال، ومهارات 
إعداد وكتابة التقارير، ومهارات السكرتارية وإدارة 

المكاتب، وغيرها الكثير من الدورات التدريبية.
اإلدارة تقوم بمهمات عديدة من  أن  إلى  وأشار 
خالل قيامها بتقديم الدعم اللوجستي في أنشطتها 
البشرية  بأنواعها  االحتياجات  كافة  وتوفير  كافة، 
حتى  واألسلحة  والمعدات  األجهزة  مثل  والمادية 
تكون قيادة قوات األمن الخاصة على استعداد تام 
للخطة  الرابع  الهدف  من  انطالقاً  مهماتها،  لتنفيذ 
االستعداد  ضمان  الداخلية  لوزارة  االستراتيجية 
والجاهزية في الكوارث واألزمات، والهدف السابع 
معايير  وفق  كافة  اإلدارية  الخدمات  تقديم  ضمان 

الجودة والكفاءة والشفافية. 

خطط مستقبلية
»الخدمات  إلدارة  المستقبلية  الخطط  أهم  وعن 
المساندة« على الصعيدين البشري والتقني، أجاب 
دور  تفعيل  على  نعمل  غابش،  بن  الدكتور  العميد 
بقيادة  الخاصة  الداخلية  والتعيين  االختيار  لجنة 
أفضل  اختيار  يتم  حيث  الخاصة،  األمــن  قــوات 
المتوفرة  البشرية  القوى  من  المتاحة  البدائل 
الوطنية،  الخدمة  من  عليها  المتحصل  خصوصاً 
التحول  على  العمل  فجاٍر  التقني  الصعيد  على  أما 
األنظمة  إلى  العمل  أداء  في  التقليدية  الوسائل  من 
اآللي  العمل  اعتماد  خالل  من  وذلك  اإللكترونية، 
بالكامل، وتنسيب الموظفين لدورات الحاسب اآللي 
على  الموظفين  وتحفيز  وتشجيع  التخصصية، 
التسلح بالعلم من خالل االلتحاق بالجامعات داخل 
التخصصات  في  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 

التي يحتاجها العمل.

 العميد د. محمد هالل بن غابش
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اإدارة »البنية التحتية« الإلكرتونية يف وزارة الداخلية 

الوهابي: نعتمد النظم الإلكرتونية والرقمية 

ل�شمان اللتزام مبعايري اجلودة والتميز

للخدمات  �لعامة  ل��الإد�رة  �لتابعة  و�لفروع  و�لأق�صام  �لإد�ر�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

�لإلكرتونية«،  �لتحتية  »�لبنية  �إد�رة  �لعدد  ه��ذ�  يف  ويتناول  �لد�خلية.  وز�رة  يف  و�لت�صالت  �لإلكرتونية 

و�لخت�صا�صات �لتي تتولها يف �إطار تنفيذ ��صرت�تيجية �لإد�رة �لعامة ووز�رة �لد�خلية.

أوضح العقيد ياسر محمد الوهابي مدير إدارة 
»البنية التحتية اإللكترونية« في وزارة الداخلية 
أن اإلدارة تتكون من ثالثة أقسام رئيسة، وهي: 
التشغيل،  وقسم  االتــصــاالت،  عمليات  قسم 
وقسم الشبكات، وفي كل قسم يتوزع عدد من 
إلى  يتفرع  االتصاالت  عمليات  فقسم  الفروع، 
وفرع  والترددات،  الالسلكية  االتصاالت  فرع 
التشغيل فيتفرع  أما قسم  السلكية.  االتصاالت 
إلى فرع التشغيل، وفرع البنية التحتية املساندة، 
الشبكات  قسم  بينما  البيانات.  حفظ  وفــرع 
الشبكات،  فرع  هي:  فروع  ثالثة  إلى  فيتفرع 
وفرع املراقبة وحتسني األداء، وفرع التمديدات 

ودوائر الربط.

لقاء: الرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي

اختصاصات متنوعة 
التحتية  »البنية  إدارة  اختصاصات   وعن 
اإلدارة  أن  الوهابي  العقيد  أجاب  اإللكترونية«، 
وسياسات  االستراتيجية  اخلطة  إعداد  تتولى 
العامة  اإلدارة  استراتيجية  من  كجزء  العمل 
للخدمات اإللكترونية واالتصاالت، واستراتيجية 
وزارة الداخلية، ومتابعة اعتمادها، والعمل على 
تطبيقها، واإلشراف على وضع اخلطط والبرامج 
وموازنتها،  االتصال  شبكات  لنظم  التشغيلية 
واإلجراءات  العمل  وقواعد  السياسات  ووضع 
واإلشــراف  واستمراريتها،  كفاءتها  لضمان 
والهواتف  اخلاصة  التركيب  أعمال  تنفيذ  على 

والفاكسات واملراقبة، ومتابعة تخصيص وتوزيع 
الالسلكية  االتصاالت  لنظم  املطلوبة  الترددات 
الداخلية  وزارة   في  املستخدمة  والشبكات 
حاالت  ومتابعة  استخدامها،  حسن  وتأمني 
إجناز  على  والعمل  املصدقة،  الترددات  تداخل 
االتفاق  يتم  التي  ــراءات  واإلج األعمال  وحفظ 
املختصة، ومتابعة  والتنسيق مع اجلهات  عليها 
اخلاصة  واملــؤمتــرات  االجتماعات  توصيات 
الداخلية  اجلهات  عن  والصادرة  باالتصاالت 
في  املختصة  اجلهات  بالتنسيق مع  واخلارجية 
تشغيل  خطة  وضع  ومتابعة  الداخلية،  وزارة  
مستوى  مراقبة  ومتابعة  واملــعــدات  األجهزة 



11العدد 128 يوليو 2017

العقيد ياسر الوهابي 

املشاريع  وتشغيل  تركيب  على  والعمل  أدائها، 
واستخدامها  املطورة  أو  اجلديدة  والتطبيقات 
ومتابعة  األمثل،  وبالشكل  إمكانياتها  بكامل 
تركيب وتوريد الوحدات اجلديدة حسب اخلطة 
الزمنية املوضوعة، والتأكد من سالمة األجهزة 
واملعدات، وتوفير ظروف التشغيل املناسبة لها.

وأضاف أن اإلدارة تقوم أيضاً باإلشراف على 
إعداد التقارير الفنية عن األعطال اليومية، وإعداد 
واالستخدام  األداء  معدالت  عن  اإلحصائيات 
الفعلي لألجهزة وملحقاتها، والعمل على حتسني 
هذه املعدالت، واقتراح البدائل لتحقيقها، وتأمني 
االحتياطية  النسخ  وجتهيز  البيانات  حفظ 
والرديفة لها، باإلضافة إلى اقتراح استراتيجية 
في  األمنية   املعلومات  وشبكة  الشبكات  عمل 
وزارة  الداخلية  ومراقبة تداول املعلومات فيها، 
اختناقات  وحتديد  الشبكة،  أداء  تقييم  ومتابعة 
البدائل  واقتراح  املعلومات  تــداول  ومشكالت 
االحتياجات  تأمني  على  والعمل  لها،  املناسبة 
ومتديدات  الربط  دوائر  من  والطارئة  السنوية 
الشبكات املطلوبة ألنظمة املعلومات واالتصاالت 

ومتابعة األعطال وتصليحها.

عمليات االتصاالت 
وعن  اختصاصات قسم عمليات االتصاالت 
هذا  أن  الوهابي  العقيد  ذكــر     ، اإلدارة  في 
التالية:  االختصاصات  ممارسة  يتولى  القسم 
االتصال  شبكات  نظم  استراتيجية  اقــتــراح 
الداخلية   وزارة  مستوى  على  املختلفة  بأنواعها 
وفقاً  بها  املرتبطة  ــة  ــ اإلداري والتشكيالت 
الستراتيجية اإلدارة العامة للخدمات اإللكترونية 
واالتصاالت والرؤية املستقبلية في هذا املجال، 
لنظم  التشغيلية  والبرامج  اخلطط  ــع  ووض
والقواعد  السياسات  ووضع  االتصال،  شبكات 
نظم  وإدارة  العمل،  لسير  املنظمة  واإلجــراءات 
وشبكات االتصال وضمان استمراريتها وكفاءة 
االتصاالت  منظومة  موازنة  واقتراح  عملها، 
والدوائر  الربط  وخطوط  والهواتف  املتكاملة، 
أخرى  وخــدمــات  جتهيزات  ــة  وأي املستأجرة 
تقدمها مؤسسات تقدم اخلدمة للدولة، ومتابعة 
تنفيذ أعمال التركيب اخلاصة باملقاسم والهواتف 
والفاكسات املطلوبة لتشكيالت وزارة  الداخلية، 
املتكاملة  االتصاالت  منظومة  على  واإلشــراف 
مزودي  مع  والتنسيق  اخلاص  اإلدارة  ونظام 
الدولة، وحفظ سجالت  خدمات االتصاالت في 
حتتاجها  التي  باخلدمات  اخلاصة  احملاسبة 
الترددات  وتوزيع  وتخصيص  الداخلية،  وزارة 
والشبكات  الالسلكية  االتصاالت  لنظم  املطلوبة 
املستخدمة في الوزارة واتخاذ التدابير الالزمة 
جميع  بإجناز  والقيام  استخدامها،  حلسن 
على  بالتصديق  املتعلقة  واإلجــراءات  األعمال 
األجهزة  قبل مستخدمي  املطلوبة من  الترددات 
ذات  األخرى  اجلهات  مع  بالتنسيق  الالسلكية 
العالقة، والتنسيق مع اجلهات املختصة في حالة 
الترددات املصدقة واتخاذ  حدوث تداخالت في 

ومتابعة  منها،  للتخلص  الالزمة  ــراءات  اإلجـ
الداخلية  واملــؤمتــرات  االجتماعات  توصيات 
والطيف  بــاالتــصــاالت  اخلــاصــة  واخلــارجــيــة 
في  املختصة  اجلهات  مع  بالتنسيق  الترددي 

الوزارة.
 

قسم التشغيل 
في  التشغيل  قسم  اختصاصات  وعــن    
اإلدارة،  أشار  العقيد الوهابي إلى أن هذا القسم  
وضع  التالية:  االختصاصات  ممارسة  يتولى 
خطة تشغيل األجهزة واملعدات ومتابعة مراقبة 
مستوى أدائها طبقاً إلجراءات وأساليب معيارية 
محددة، ودراسة املشاريع وتوفير مستلزماتها 
على  والعمل  وتشغيلها،  بتصميمها  البدء  قبل 
والتطبيقات  والنظم  البرامج  وتشغيل  تركيب 
وتوزيع  التشغيل  دوريات  وجدولة  اجلديدة، 
التشغيل  املشغلني، وتركيب نظم  املهمات على 
إمكانياتها  بكامل  استخدامها  على  والعمل 
ومتابعة  لها،  األمثل  االستخدام  يكفل  مبا 
اجلــديــدة حسب  الــوحــدات  وتــوريــد  تركيب 
اخلطة الزمنية املوضوعة، وتشغيل املنظومات 
بتقنية  اخلاصة  واملعدات  لألجهزة  الرئيسة 

متابعة  على  والعمل  واالتصاالت  املعلومات 
األجهزة  والتأكد من سالمة  أدائها وحمايتها، 
واملعدات وتوفير ظروف التشغيل املناسبة لها، 
القسم  الحتياجات  التقديرية  املوازنة  وإعداد 
الفنية  التقارير  وإعداد  واملعدات،  األجهزة  من 
عن األعطال اليومية واقتراح البدائل ملعاجلتها، 
عن  الدورية  واإلحصائيات  التقارير  وإعــداد 
لألجهزة  الفعلي  واالستخدام  األداء  معدالت 
وملحقاتها والعمل على حتسني وتأمني وحفظ 
والرديفة  االحتياطية  النسخ  البيانات وجتهيز 

لها.

قسم الشبكات 
في  الشبكات  قسم  اختصاصات  وعــن 
هذا  أن  إلى  الوهابي  العقيد  لفت  اإلدارة، 
االختصاصات  ممــارســة  يتولى  القسم 
في  األمنية  املعلومات  شبكة  إدارة  التالية: 
املعلومات  تداول  ومراقبة  الداخلية  وزارة  
فيها، وتقييم أداء الشبكة، والتعرف على أية 
واقتراح  املعلومات  تــداول  تعيق  مشكالت 
احللول والبدائل املناسبة لها وإعداد التقارير 
وسائل  واقتراح  بشأنها،  اخلاصة  الفنية 
للشبكة  واإلحـــالل  والتوسعة  التطوير 
واإلداريــة،  الفنية  واحتياجاتها  ومتطلباتها 
من  والطارئة  السنوية  االحتياجات  وحتديد 
الالزمة  الشبكات  ومتديدات  الربط  دوائــر 
وتلقي  ــاالت،  ــص واالت املعلومات  ألنظمة 
ومتديدات  الربط  بدوائر  اخلاصة  الطلبات 
الشبكات وإبداء الرأي الفني حولها، ومتابعة 
الربط  بدوائر  اخلاصة  التركيبات  تنفيذ 
ووضع  وتشغيلها،  الشبكات  ومتــديــدات 
وتشخيص  والشبكات  الدوائر  ملراقبة  آلية 
ومتابعة  األعطال  عن  ــالغ  واإلب األعطال، 

أعمال اإلصالح اخلاصة بدوائر الربط.



العدد 128 يوليو 2017 12

ت
ءا

ضا
�

اإ

يلقي »جمتمع �ل�صرطة« �ل�صوء يف هذ� �لعدد على �إد�رة »مكافحة �لف�صاد« �لتابعة لقطاع �صوؤون �لقيادة يف �لقيادة 

و�ل�صفافية،  �لنز�هة  مبد�أ  لرت�صيخ  فاعلة  �صيا�صات  وتنفيذ  تطوير  بهدف  �أ�ص�صت  و�لتي  �أبوظبي،  ل�صرطة  �لعامة 

وتفعيل �لثقافة �ملجتمعية �لر�ف�صة للف�صاد، وو�صع �آليات و��صرت�تيجيات قادرة على تعزيز �لوقاية من �لف�صاد، وذلك 

مب�صاركة وتعاون جميع �لقطاعات و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة للوقاية من �أخطار �لف�صاد على 

م�صتوى �إمارة �أبوظبي.

إدارة  مدير  املهيري  معضد  مطر  املقدم  أوضح 
»مكافحة الفساد« في شرطة أبوظبي أنه بناًء على 
القرار الوزاري رقم )148( لسنة 2015 باستحداث 
إدارة »مكافحة الفساد« »في القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، قرر سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
في  الفساد«  »مكافحة  إدارة  تتولى  بأن  الداخلية 

شرطة أبوظبي االختصاصات واملهمات التالية:
على  الفساد  اخلاصة مبكافحة  اخلطط  إعداد   -
وتقييمها  تنفيذها  ومتابعة  أبوظبي،  إمارة  مستوى 

وتطويرها.
الثغرات  مبعاجلة  املتعلقة  الدراسات  إعــداد   -
خالل  مــن  الفساد  ــوع  وق تتيح  التي  والــفــرص 

األساليب واإلجراءات املتبعة في اإلدارات احلكومية 
والهيئات العامة.

- إعداد الدراسات حول املمارسات واإلجراءات 
املتبعة من قبل اإلدارات احلكومية والهيئات العامة 
في التصدي ملشكلة الفساد اإلداري كإجراء وقائي 

قبل وقوع اجلرمية.
اخلــاص  القطاع  ملنظمات  املــشــورة  تقدمي   -
الفساد  مبكافحة  املتعلقة  األمور  حول  والشركات 

عند الطلب.
- التحقيق وجمع االستدالالت في قضايا الفساد.

- مراقبة املشبوهني مبمارسة الفساد واالبتزاز 
والتحري عنهم.

واملساءلة  النزاهة  مبادئ  نشر  في  املشاركة   -

واإلدارة السليمة للشؤون واملمتلكات العامة.
- توعية مختلف فئات املجتمع بأخطار الفساد، 

وغرس الفضائل والقيم في النفوس.
واملؤسسات  األجهزة  مع  والتنسيق  التعاون   -

الدولية املختصة مبكافحة الفساد.
- متابعة املستجدات من األساليب اإلجرامية في 

مجال ممارسة الفساد.
الفساد«،  إدارة »مكافحة  العاملني في  تدريب   -
وحتديث معلوماتهم حول أساليب مكافحة الفساد، 

وصقل مهاراتهم امليدانية.

أقسام وفروع 
إدارة  منها  تتألف  التي  والفروع  األقسام  وعن 

اإدارة »مكافحة الف�شاد« يف �شرطة اأبوظبي 

املهريي: ارتفاع يف وعي اجلمهور

باأخطار الف�شاد وطرق الإبالغ عنه والوقاية منه

لقاء: اأماين اليافعي  - ت�سوير: حممد علي
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املقدم مطر املهيري

»مكافحة الفساد« في شرطة أبوظبي، أجاب املقدم 
تتبع لها، وكل  املهيري أن لإلدارة أقساماً وفروعاً 
هي  اإلدارية  والوحدات  مجاله،  حسب  منها  واحد 

التالية: 
- قسم عمليات مكافحة الفساد: ويتكون من فرع 
وجمع  املراقبة  وفرع  والتحري،  والبحث  التحقيق 

املعلومات.
فرع  من  ويتألف  الفساد:  من  الوقاية  قسم   -
وحتليل  جمع  وفــرع  واالستشارات،  الــدراســات 

املعلومات.
فرع  ويتضمن  والتعاون:  العالقات  قسم   -

العالقات والتوعوية، وفرع التعاون الدولي.
- فرع اخلدمات املساندة.

- فرع التخطيط االستراتيجي.
- مكتب املدير.

تخصصات 
وعن الطاقم البشري في إدارة »مكافحة الفساد«، 
من  عدد  من  يتكون  أنه  إلى  املهيري  املقدم  أشار 
اخلبرة  وذات  املتعلمة  اإلماراتية  الوطنية  الكفاءات 
اخلبرة  ذوي  اختيار  يتم  حيث  العالية،  والكفاءة 

واملعرفة والكفاءة والنزاهة واإلخالص في العمل.
العلمية  االختصاصات  حتديد  أن  وأضـــاف، 
في  وظيفة  لكل  الوظيفية  واملستويات  املطلوبة 
إدارة »مكافحة الفساد«، يكون وفق اجراءات إدارة 
البشرية  املوارد  لقطاع  التابعة  املوظفني«  »شؤون 
أنه  العلم  مع  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في 
يوجد لدينا موظفون يحملون شهادات »ماجستير« 
في علم اجلرمية وغسيل األموال ومكافحة الفساد 
وشهادات  والتدقيق،  املالية  احملاسبة  وتخصص 
وشهادات  توريد،  حلقات  إدارة  في  »بكالوريوس« 
»ماجستير وبكالوريوس« في االتصال اجلماهيري، 
أعمال،  إدارة  ودبلوم  احملاسبة  في  عاٍل  ودبلوم 

في  دراستهم  كانت  إدارتنا  في  املوظفني  ومعظم 
دول أجنبية، وذلك بهدف حتقيق حسن التعامل مع 

القضايا املتعلقة بالفساد.
واإلناث  الذكور  من  اإلدارة  منتسبي  أن  وذكر 
تخصصه،  حسب  كل  عديدة،  لــدورات  يخضعون 
وهي دورات تدريبية تخصصية ومتقدمة ملكافحة 

الفساد بأنواعه، مثل:
الفساد  من  للحد  العام  املال  حماية  ضوابط   -

اإلداري واملالي.
النزاهة والشفافية للتوعية بأخطار  - نشر قيم 

الفساد وسبل منعه.
- تنمية املهارات اإلدارية والشخصية.

- التحليل اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والتحليل 
املالي.

- التحقيق في جرائم الفساد املرتكبة باستغالل 
املناصب الوظيفية.

والتحري  والبحث  التحقيق  مهارات  تنمية   -
وجمع االستدالالت في جرائم الفساد.

أهداف 
الفساد«  إدارة »مكافحة  أن  املهيري  املقدم  وأكد 
ضمن  أهدافها  بتنفيذ  تقوم  أبوظبي  شرطة  في 

العامة  القيادة  و  الداخلية  وزارة  استراتيجيتي 
مع  والتعاون  بالتنسيق  وتقوم  أبوظبي،  لشرطة 
الوحدات التنظيمية في شرطة أبوظبي ذات العالقة 
املشتركة  االجتماعات  خالل  من  باختصاصاتها 
وتضارب  لالزدواجية  منعاً  املعلومات  وتبادل 
بأن  الرؤية  تعزيز  في  يسهم  مما  االختصاصات، 
نضمن استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم باألمن 
عالية  شرطية  خدمات  تقدمي  خالل  من  والسالمة 
وزوارها،  اإلمارة  في  واملقيمني  للمواطنني  اجلودة 

وكذلك تعزيز القيم املتمثلة في النزاهة واألمانة.
املتعلقة  القضايا  تعالج  اإلدارة  أن  ــاف  وأض
الوظيفة،  واستغالل  الــرشــوة،  ــي:  وه بالفساد 
وإســاءة  العام،  املــال  وهــدر  املصالح،  وتضارب 

استعمال السلطة، واحملسوبية واحملاباة.
أجاب  اإلدارة،  بها  قامت  التي  اإلجنــازات  وعن 
حققتها  التي  ــازات  اإلجن أبــرز  إن  املهيري  املقدم 
في  اإلدارة  استضافة  هناك  بها  وتفتخر  اإلدارة 
والذي   ،2015 الفساد  ملكافحة  العاملي  اليوم  مؤمتر 
اإلمارات  دولة  مستوى  على  نوعه  من  األول  يعد 
مؤشرات  ارتفاع  إلى  باإلضافة  املتحدة،  العربية 
الوعي بني اجلمهور بأخطار الفساد وطرق اإلبالغ 

عنه والوقاية منه.
تعمل  التي  املستقبلية  اخلطط  أهم  أن  وذكــر 
عليها اإلدارة على الصعيدين البشري والتقني، هي 
من خالل وضع  تكثيف اجلهود داخلياً وخارجياً 
املبادرات والسياسات واملنهجيات التي تعزز دور 
بأنواعه، مبا يسهم في  للفساد  النزاهة وتتصدى 
استمرارية حصول دولة اإلمارات العربية املتحدة 
على املركز األول عربياً في مؤشر مدركات الفساد 
مثلما  الدولية  الشفافية  منظمة  تصدره  الــذي 
اليوم  استضافة  وكذلك   ،2016 عام  عليه  حصلت 
العاملي ملكافحة الفساد، والعمل على تطوير الكادر 
لتذليل  اإللكترونية  بالثقافة  واالستعانة  البشري، 

الصعوبات.
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ال�شعفار يبحث تعزيز التعاون الأمني مع �شنغافورة

التقى سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
وزارة الداخلية في مكتبه بمقر وزارة الداخلية في 
سفير  تسي  تشي  تان  صامويل  سعادة  أبوظبي، 
العربية  اإلمارات  دولة  لدى  سنغافورة  جمهورية 

المتحدة.
تم خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
التعاون  وتعزيز  تدعيم  وسبل  المشترك،  االهتمام 
والتنسيق في المجاالت األمنية بين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من جهة، وجمهورية سنغافورة من 

جهة ثانية. 
حضر اللقاء العقيد أحمد سعيد المزروعي مدير 

إدارة »التعاون الدولي« في وزارة الداخلية.

ا�شتحداث برنامج تدريبي موحد ملراكز الدفاع املدين 

في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  استحدثت 
وزارة الداخلية برنامجاً تدريبياً موحداً، يتم العمل 
به في مراكز الدفاع المدني بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، من إعداد إدارة »التدريب« التابعة لإلدارة 
العامة للموارد البشرية في القيادة العامة للدفاع 
المدني، ويتضمن أحدث األساليب التدريبية بهدف 

تطوير وصقل مهارات العاملين في هذه المراكز.
 وأكد سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد 
الحرص  الداخلية  وزارة  في  المدني  الدفاع  عام 
لكوادر  التدريب  مستويات  أعلى  توفير  على 
الداخلية،  وزارة  استراتيجية  وفق  المدني  الدفاع 
مكثفة  جرعات  يشمل  التدريبي  البرنامج  وأن 
والمعدات  اآلليات  مع  التعامل  حول  لإلطفائيين 
بمهنية وسرعة ومهارة، وذلك بهدف تقليل زمن 

االستجابة في حاالت الطوارئ.

 وكان سعادة اللواء المرزوقي أعلن عن اعتماد 
زيارته  خالل  الموحد  التدريبي  البرنامج  هذا 
التفقدية لمركز الشهامة للدفاع المدني في مدينة 
الجاهزية  مدى  على  الوقوف  بهدف  أبوظبي 
ضمن  الطوارئ،  حاالت  في  االستجابة  وسرعة 
المدني  للدفاع  العامة  للقيادة  السنوية  الخطة 
المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، والرامية 
أفراد  بين  والسالمة  الوقاية  جهود  تعزيز  إلى 
المجتمع لمواجهة األخطار والتحديات للحفاظ على 

األرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.
رافق سعادته خالل هذه الزيارة التفقدية العقيد 
حمد سعيد الريامي مدير إدارة »شؤون اإلطفاء« 
في القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية 
كفاءتها  وتطوير  المراكز  تقييم  لجنة  رئيس  و 
عمل  خطة  على  االطالع  جرى  حيث  وجاهزيتها، 

المركز، ومكامن الخطورة في مناطق اختصاصه، 
الحدث،  بعد  وما  وأثناء  قبل  معها  التعامل  وآلية 
وعمل المركز في مجال اإلطفاء وقيادة الحوادث 

وقياس سرعة االستجابة.
المركز،  في  العاملين  تدريب  سعادته  وتابع 
واآلليات  المعدات  مع  التعامل  في  ومهارتهم 
الخاصة باإلنقاذ واإلطفاء، مشيداً بجهود العاملين 
والمعدات،و داعياً  واآلليات  القوة  وجاهزية 
الجاهزية،  على  اإلبقاء  إلى  المركز  في  العاملين 
وتقليل زمن االستجابة لمكافحة الحوادث في زمن 
األزمات  مواجهة  على  القدرة  يعزز  بما  قياسي، 
والكوارث ودرء األخطار، وتنفيذ المهمات الموكلة 
الممارسات  بأفضل  للخروج  بمهنية، وذلك  إليهم 
في عمليات االستجابة واإلخالء واإلطفاء واإلنقاذ 

وحماية األرواح والممتلكات.
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الري�شي يرتاأ�ص اجتماعاً لـلجنة »اآي�شنار 2018«

والمؤتمر  للمعرض  المنظمة  العليا  اللجنة  اطلعت 
الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر »آيسنار 2018« 
الخاصة  والتجهيزات  والخطط  االستعدادات  على 

باستضافة المعرض والمؤتمر.
ترأس االجتماع سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر 
الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا 
بمقر  االجتماع  وعقد  والمؤتمر،  للمعرض  المنظمة 
اللجنة  أعضاء  بحضور  أبوظبي،  في  الداخلية  وزارة 
للمعرض  المنظمة  الفرعية  اللجان  ورؤساء  العليا 
استعراض  االجتماع  هذا  خالل  وجرى  والمؤتمر. 
خطط العمل والمقترحات الجديدة التي تميز المعرض 
عن الدورات السابقة، وذلك من خالل استقطاب المزيد 

من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا األمنية.
المؤتمر،  مستجدات  آخر  االجتماع  وناقش 
في  يسهم  بشكل  الدولي  الحدث  لهذا  والترتيبات 
تحقيق الرؤية المستقبلية لجعل المعرض ضمن أفضل 

المعارض على المستوى العالمي.
وأوضح سعادة اللواء الريسي أن فعاليات الدورة 
المقبلة للمعرض والمؤتمر ستشهد تطوراً نوعياً في 

تخريج  دورتي القيادات الو�شطى والأوىل  يف »الداخلية«
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية،  الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
الداخلية  وزارة  في  الضباط  تدريب  معهد  احتفل 
 ،63 رقم  الوسطى  القيادات  دورتي  بتخريج 
قاعة  في  أقيم  والذي   ،86 رقم  األولى  والقيادات 

االتحاد بمقر كلية الشرطة.
مختلف  ضابطاً من   40 الدورتين  في  شارك 
إدارات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بعدما أنهوا متطلبات 

التخرج من الدورتين.
عبيد  محمد  العميد  التخريج  احتفال  حضر 
وزارة  في  البشرية  الموارد  عام  مدير  الظاهري 
الداخلية، والعقيد الدكتور عمر محمد الخيال مدير 
معهد تدريب الضباط، والعقيد عمران حمد الهاملي 
ومديرو  األقسام،  ورؤساء  المعهد،  مدير  نائب 

الفروع، وعدد من الضباط في كلية الشرطة.
 وأكد العميد الظاهري أن التدريب هو جزء رئيس 
من المنظومة اإلدارية في وزارة الداخلية، ومنطلق 
مبادئ  وتحقيق  واالبتكار،  اإلبداع  تحقيق  نحو 
دورات  وأن  الشرطي،  العمل  في  والتميز  الجودة 
تركز على مخرجات  القيادات بمختلف مستوياتها 
التدريب وترجمة البرامج التدريبية إلى واقع عملي، 
المهارات  وتطوير  تنمية  إلى  خالله  من  تهدف 
وتأهيلهم  إلعدادهم  للضباط  واإلشرافية  القيادية 
لشغل المناصب العليا، وإكسابهم المهارات الالزمة 
العالمية في  التطورات  لمواكبة  المستجدة  والعلوم 

المجال الشرطي في شتى المجاالت.

لإلرتقاء  الجهود  مضاعفة  إلى  الخريجين  ودعا 
وزارة  تقدمها  التي  الشرطية  الخدمات  بمستوى 
تأهيل  خالل  من  المجتمع،  أفراد  لجميع  الداخلية 
بما  مهاراتهم  وصقل  منتسبيها  كفاءة  وتطوير 
يمكنهم من أداء رسالتهم األمنية والقيام بواجباتهم 
على الوجه األمثل، والحفاظ على المكتسبات الوطنية 

التي حققتها دولتنا في مختلف الميادين.
وألقى الرائد حمد عبيد الهنداسي كلمة نيابة عن 
الخريجين أشاد فيها باهتمام قيادات وزارة الداخلية 
قادة  ليكونوا  الوزارة  ومنتسبي  الضباط  بتأهيل 

التطوير في مختلف المجاالت الشرطية واألمنية.
األثر  الضباط  تدريب  لمعهد  كان  أنه  وأضاف 
والتدريبية  األكاديمية  بالبرامج  إثرائنا  في  البالغ 
في مختلف التخصصات، بما يتناسب مع متطلبات 
العمل الشرطي وفق فكر ومهارة متجددة من أجل 

الرقي بمستوى األداء الشرطي.
 وفي ختام االحتفال كرم العميد الظاهري يرافقه 
أوراق  على  المشرفين  المحاضرين  الخيال  العقيد 
عمل التقرير االستراتيجي، ولجنة التقييم. كما وزع 
الجوائز على المتفوقين والشهادات على الخريجين.

تعزيز  في  ستسهم  دولية  بمشاركة  كافة  المجاالت 
الوطنية،  األمنية  االستراتيجيات  وتحقيق  الخبرات 

الجهات  جميع  بين  التعاون  جهود  وتفعيل  والتنسيق 
المشاركة والمعنية باألمن الوطني ودرء المخاطر.

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
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الرميثي: القيادة الر�شيدة وفرت الإمكانات لتحقيق الأمن

حضر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد 
لقطاع  السنوي  االحتفال  أبوظبي  لشرطة  العام 
شؤون األمن والمنافذ تحت شعار: »معاً نستشرف 
الشرطة  ضباط  نادي  في  وذلك  المستقبل«، 

بأبوظبي.
الرشيدة  القيادة  أن  الرميثي  اللواء  معالي  وأكد 
األمن  أقصى سبل  لتحقيق  كافة  اإلمكانات  وفرت 
حرصها  جانب  إلى  أبوظبي،  إمارة  في  واألمان 
والتحديث،  التطوير  مسيرة  متابعة  على  المستمر 
بما  التحسين،  فرص  أفضل  عن  البحث  ومواصلة 
يعزز المكتسبات الرائدة التي تحققها مسيرة العمل 

الشرطي واألمني.
والمنافذ  األمن  شؤون  قطاع  معاليه،  وهنأ 
المتكامل  اإلداري  النظام  شهادة  على  بحصوله 
PAS-99:2012 باعتباره أول قطاع شرطي يحصل 
المتكامل  اإلدارة  ونظام  الشرطية،  المواصفة  على 
عالمياً على مستوى   األنظمة اإلدارية، والتي شملت 
إدارة  ونظام  الجودة،  إدارة  نظام  وهي:  أنظمة،   5
واألوساس،  المهنية  والسالمة  والصحة  البيئة 
إدارة  ونظام  الشرطية،  المواصفات  إدارة  ونظام 

الشكاوى، ونظام إدارة المخاطر.

ال�شريفي يدعو للت�شجيل يف برنامج »اأبطال �شرطة الغد«

والذي  الغد«،  شرطة  »أبطال  برنامج  ينطلق   
تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة 
يوليو  شهر  من  التاسع  في  الشرطة«،  »مدارس 
الجاري، وذلك الستقطاب عدد من طلبة المدارس 
تستمر  تدريبية  دورة  في  الذكور  من  المواطنين 

أربعة أسابيع.
ودعا سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير 
عام شرطة أبوظبي  أولياء األمور من المواطنين 
لتسجيل أبنائهم في البرنامج، وتعبئة البيانات في 
استمارة التسجيل المتوفرة عبر الموقع اإللكتروني 
https://( لشرطة أبوظبي من خالل الرابط التالي
www.adpolice.gov.ae/ar/pages/futureheros.

aspx(،  حيث أن العدد محدود، وستكون األولوية 
تسجيل  يحق  أنه  إلى  أوالً،  مشيراً  يسجل  لمن 
 ( العمرية  الفئة  من  الدورة  في  األبناء  من  إثنين 

14 إلى 17 عاماً(.
وأوضح سعادته أن شرطة أبوظبي خصصت 
جوائز تحفيزية للطلبة المشاركين، حيث ُيمنح كل 
سيتم  كما  الغد«،  »مالزم  مسمى  مشارك  طالب 
وتوزيع  الختامي،  االحتفال  في  المتميزين  تكريم 

الشهادات على جميع المشاركين.
الشعور  تعزيز  إلى  تسعى  الدورة  أن  وأكد 
شخصياتهم،  وصقل  الطالب،  لدى  بالمسؤولية 
وغرس حب الوطن في نفوسهم، وتنمية المهارات 
القيادية لديهم، واالعتماد على أنفسهم، وبناء روح 
الفريق  روح  ضمن  والعمل  والتعاون  التنافس 
الواحد، وتشتمل على محاضرات تثقيفية، وأنشطة 
متنوعة وبرامج ترفيهية، فضالً عن رياضة ركوب 
الخيل والسباحة، وتنظيم زيارات ميدانية ألماكن 

سياحية وترفيهية عدة.
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لشرطة  العامة  القيادة  حرص  معاليه  وجدد 
واالستقرار  األمن  مسيرة  تدعيم  على  أبوظبي 
ثقافة  للمجتمع بقطاعاته كافة، والعمل على تعزيز 
الواقع،  أرض  على  باإليجابية  والشعور  السعادة 
وذلك في إطار الحرص على تجسيد تطلعات ورؤية 
المجتمعات  مقدمة  نكون في  بأن  الرشيدة  قيادتنا 

األكثر سعادة.
علي  مكتوم  اللواء  سعادة  االحتفال  حضر 
الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الشيخ 
محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام قطاع شؤون 
والمديرون  أبوظبي،  شرطة  في  والمنافذ  األمن 
العامون   للقطاعات في شرطة أبوظبي، وعدد من 

ممثلي الشركاء المحليين. 
بجائزة  الفائزين  الرميثي  اللواء  معالي  وكرم 
والشركاء  العلمي«،  للبحث  الداخلية  وزير  »سمو 
وفرق العمل والموظفين، وذلك تقديراً لما قدموه من 
جهود أسهمت في االرتقاء بجودة ومستوى العمل.

وأكد العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان 
الشركاء في تشكيل  بالتعاون مع  القطاع نجح  أن 
االحترافية  من  عاٍل  قدٍر  على  أمنية  عمل  منظومة 
الممارسات  أفضل  مع  تتماشى  والتي  والمهنية، 

العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة.
قسم  رئيس  الكعبي  حمد  الرائد  واستعرض   
األمن  شؤون  قطاع  في  االستراتيجي  التخطيط 

والمنافذ مبادرات عام 2017. 
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فعاليات �شرطية يف دبي وال�شارقة والإمارات ال�شمالية

• ترأس سعادة اللواء عبد الله خليفة المري 
أداء  تقييم  اجتماع  دبي  لشرطة  العام  القائد 
الربع  في  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة 

األول من العام الجاري.
العامة  اإلدارة  خطط  االجتماع  وناقش 
والبرامج  عملها،  وآليات  المخدرات  لمكافحة 
المخدرات،  لمكافحة  وضعتها  التي  والخطط 
وإشراك  التثقيفية،  التوعوية  البرامج  وتفعيل 
للحد  البرامج  تلك  في  المجتمع  فئات  جميع 
منها، واستعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع 

التقييم السابق وإحصائياته.
•كرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان الرائد أحمد 
ناصر النعيمي رئيس قسم الخدمات المساندة 
مراكز  بإدارة  المساندة”  “الخدمات  إدارة  في 
الشرطة الشاملة في شرطة عجمان، وذلك بعد 
حصوله على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف 
القانون  في  »الماجستير«  شهادة  في  العليا 
تخصص قانون عام من كلية المدينة الجامعية 

في عجمان.
• ترأس سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان 
النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماع 
الجاري  للعام  السادس  العليا  القيادة  لجنة 

.2017
الفريق،  بروح  العمل  أهمية  سعادته  وأكد 
والتحلّي بقيم وزارة الداخلية التي تحث على 
في  اإلبداع  على  وتشجع  والصدق  الشفافية 
العمل، داعياً إلى ضرورة تطبيق سياسة ونهج 
المستمر  اإلرتقاء  بهدف  والتحسين  التطوير 
والخدمات  واألمني،  الشرطي  األداء  بمستوى 
على مستوى  الجمهور  إلى  المقدمة  المختلفة 

إمارة رأس الخيمة.
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  وقعت   •
مذكرة تفاهم مع جامعة الفجيرة بهدف توفير 
للراغبين  التعليمي  الكادر  إمكانيات  وتسخير 
دراستهم  إتمام  في  الشرطة  منتسبي  من 
المعتمدة  التخصصات  كل  في  الجامعية 
التدريبية  الدورات  إلى  باإلضافة  بالجامعة، 

المتخصصة.
أحمد  محمد  اللواء  سعادة  المذكرة  وقع   
الفجيرة  العام لشرطة  القائد  الكعبي  بن غانم 
جامعة  مدير  الدين  غرس  محمد  والدكتور 

الفجيرة. 
ورأى سعادة اللواء الكعبي أن هذا التعاون 
الشرطي،  العمل  مسيرة  يدعم  أن  شأنه  من 
في  التعاون  هذا  يسهم  بأن  أمله  عن  معرباً 
العالقات  وتوثيق  المشتركة  األهداف  تحقيق 

العمل  التواصل، بما يفيد  الخبرات عبر  وتبادل 
علمية  األمن واالستقرار بطرق  وإرساء  األمني 

موثوقة وبأعلى المقاييس العالمية.
• ترأس العميد سيف الزري الشامسي قائد 
للجنة  الرابع  االجتماع  الشارقة  شرطة  عام 

القيادة العليا في شرطة الشارقة للعام 2017.
لجميع  الشكر  الشامسي  العميد  ووجه 
أفضل  تبني  إلى  ودعاهم  الحضور، 
الممارسات الشرطية بما يسهم في تحقيق 
أهداف استراتيجية وزارة الداخليـة، وتجويد 
عن  العام  الرضا  يحقق  بما  الخدمات 
الخدمات المقدمـة ألفراد المجتمع بالصورة 

التى يرتضونها.
المعال  أحمد  بن  راشد  الشيخ  العميد  وقع   •

أحمد  وسيف  القيوين،  أم  لشرطة  العام  القائد 
قيادة  لتعليم  »السويد  معهد  رئيس  بالحصا 
تعاون  إتفاقية  القيوين،  أم  في  السيارات« 
مشتركة في مجال تأهيل مخالفات قانون السير 

والمرور.
خميس  العميد  االتفاقية  توقيع  وحضر 
سالم بوهارون مدير عام العمليات الشرطية 
الشامسي  راشد  سلطان  العقيد  و  باإلنابة، 
المساندة  والخدمات  الموارد  عام  مدير 
باإلنابة، و العقيد سعيد عبيد بن عران مدير 
المقدم صالح  إدارة »المرور والدوريات«، و 
»االستراتيجية  إدارة  مدير  نائب  الخرجي 
وتطوير األداء«، والنقيب ناصر علي بوعصيبة 

رئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة.

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
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لكل  مكفول  حق  و�لتكرمي  �لتحفيز 

�ملبدعني يف �صرطة �أبوظبي، ومن هنا 

�لتي  �ملثايل«  »�ملوظف  جائزة  كانت 

يف  �لوظيفي«  »�حلفز  ق�صم   �أطلقها 

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

�ملو�رد �لب�صرية.

على  �ل�صوء  يلقي  �ل�صرطة«  »جمتمع 

�جلائزة  بهذه  �لفائزين  م��ن  ع��دد 

لزمالئهم  وت�صجيعًا  ل��ه��م،  تهنئة 

ليقتدو� بهم يف �لإبد�ع و�لتميز.

لقاوؤنا يف هذ� �لعدد مع �لر�ئد حمد 

�لإي��ر�د�ت  فرع  مدير  �حلجري  علي 

و�ل��ذي  �ملالية«،  �ل�صوؤون  »�إد�رة  يف 

و�خلدمات،  �ملالية  عام  مدير  كرمه 

ومنحه »جائزة �ملوظف �ملثايل«.

�حلجري:  علي  حمد  �لر�ئد  وق��ال 

وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �أحمد  »بد�يًة 

بجائزة  �ل��ف��وز  على  ف�صله  و�أ���ص��ك��ر 

�ملوظف �ملثايل، ول �أ�صتطيع �أن �أ�صف 

غمرتني  �ل��ت��ي  بالفرحة  ���ص��ع��وري 

خ�صو�صًا  �لفوز  خرب  تلقيت  عندما 

�أن هذه �ملرة �لأوىل �لتي �أح�صل فيها 

على هذه �جلائزة.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

احلجري: �شاأوا�شل العمل يف م�شرية التميز

وأشاد الرائد الحجري بدور الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية في دعم جائزة » الموظف المثالي«، 
وأكد أن سموه أطلق هذه الجائزة من منطلق الشعور 
بإنجازات المنتسبين، والحث على التميز والتنافس 
الذي  المتكامل  للعمل  وتشجيعاً  بينهم،  الشريف 
تتميز به وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والقيادات 

العامة الشرطية األخرى.
وأضاف أن هذا االهتمام ليس غريباً على سموه 
الدعم  وسائل  كل  توفير  على  دائماً  الحريص 
للمنتسبين، وتكريمي من سموه كان بمثابة الوسام 
المميز الذي افتخر به، معاهداً سموه على مواصلة 
التميز  مسيرة  في  ملل  أو  كلل  بال  الدؤوب  العمل 

التي يقودها سموه.
على  التشجيع  في  المباشر  بدور سموه  ونّوه   
التميز، فسموه وضع لهذا التميز منهجاً يقتدى به 
الدولة.   في  والمؤسسات  القطاعات  من  العديد  في 
كما نوه بجهود فريق العمل المكلف بهذه الجائزة، 
والتي كانت نتاج الهدف االستراتيجي الذي خطط 
على  المنتسبين  بتشجيع  يقوم  والذي  إليه سموه، 
في  التميز  ومواصلة  العمل،  في  واالجتهاد  الجد 
األداء كما يتابع بحرص شديد وباهتمام بالغ سعادة 

المنتسبين ومدى رضاهم الوظيفي.  
وعن العمل اإلبداعي الذي قام  به ونال بسببه 
جائزة الموظف المثالي، أجاب الرائد الحجري: قمت 
بدراسة العمل اليومي الذي أقوم به، وقدمت العديد 
من االقتراحات التي كان لها الدور الرئيس والفعال 
وبصفتي  اإلجراءات  وتحسين  العمل  تطوير  في 
مسؤوالً عن عدد من الزمالء، فإنني أنقل إليه حب 
باإلجراءات  االكتفاء  وعدم  العمل  وتطوير  اإلبداع 
األفكار  تقديم  على  وأحفزهم  الروتينية،  اليومية 

اإلبداعية والمقترحات لتطوير العمل، وأشكر جميع 
في  البارز  األثر  لمقترحاتهم  كان  الذين  الموظفين 
نجاح العمل، وكان لتطبيقها دور رئيس في تحقيق 
المالية«،  »الشؤون  إلدارة  االستراتيجي  الهدف 

وفوزي بهذه الجائزة. 
وعن التحديات، قال: »بذلت كل جهد ممكن 
أبرز  وكانت  الهدف،  تحقيق  من  أتمكن  حتى 
شروط  في  المستمر  التغيير  هي  العقبات 
والتقييم،  المقابلة  وصعوبة  الجائزة  ومعايير 
الجائزة  على  العمل  بين  التوفيق  عن  فضالً 
ومهماتي اليومية من واجبات إدارية ومراسالت 

واجتماعات وإدارة فرق عمل«. 
في  اإليرادات  لفرع  مديراً  أعمل  وأوضح: 
إدارة »الشؤون المالية«، حيث أقوم باإلشراف 
التي  اإليرادات  جميع  على  والمباشر  الكامل 
والتي  تحصيلها،  على  أبوظبي  شرطة  تعمل 
تخص جميع إمارات الدولة واإليرادات المرورية 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول 
وعلى اإلنسان أن يترك بصمات واضحة على 
أدائه داخل المؤسسة التي يعمل فيها، وهذا هو 

منهجي في العمل.
وعن مواصفات »الموظف المثالي«، رأى أن 
وهذا  عملك،  بيئة  في  محبوباً  تكون  أن  أهمها 
العمل  وحّب  بالمهنة  باالعتزاز  إال  يكون  ال 
له،  أخلص  شيئاً  أحب  فمن  فيه،  واإلخالص 
وعندما يكون الموظف واثقاً من نفسه وال يقلل 
تؤدي  والقدرات  المواهب  فإن  ذاته،  قدر  من 
إلى اإلحساس بالرضا عن العمل والقدرة على 
اإلبداع واالبتكار. ويجب على الموظف المثالي 
أن يبحث عن وسائل النجاح والرقي واإلبداع 

بنفسه، وال ينتظر ذلك من اآلخرين.
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أوضح النقيب الدكتور علي عمر المنهالي مدير 
الطبية«  »الخدمات  بمديرية  الصحي  التثقيف  فرع 
في شرطة أبوظبي، أن حملة »اإلقالع عن التدخين« 
التي  األمــراض  من  خالية  صحية  لقاعدة  أسست 
الناس  توعية  عن  فضالً  بالتدخين،  بها  يتسبب 

بالسلوكيات الصحية التي تجعل حياتهم أفضل.
أكثر  أحــد  هو  التبغ  تدخين  أن  ــى   إل ــار  وأش
األسباب المؤدية للوفاة عالمياً ، والتي يمكن الوقاية 
اإلصابة  إلى  يؤدي  التبغ  استخدام  أن  ذلك  منها، 
بالعديد من األمراض التي تؤثر على القلب والكبد 
في  رئيس  خطر  عامل  التدخين  أن  كما  والرئتين، 
النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض اإلنسداد 
)خصوصاً  والسرطان   ،)COPD( المزمن  الرئوي 

سرطان الرئة(.
وذكر أنه من بين 9 حاالت من أصل 10 حاالت 
أنه  كما  الرئيس،  السبب  هو  التبغ  رئة،  سرطان 

ضغط  وارتفاع  الدموية  األوعية  بأمراض  يتسبب 
الدم ، وأن دخان التبغ يحتوي على أكثر من 7000 
 ، السامة  المواد  مئات  ذلك  بما في  كيميائية،  مادة 

وحوالي 70 مادة يمكن أن تسبب السرطان.
 

تدخين سلبي 
أمراض  أخصائي  فتحي  أحمد  الدكتور   ولفت 
شرطة  في  الطبية«  »الخدمات  بمديرية  الباطنية 
الرئيس من حملة »اإلقالع  الهدف  إلى أن  أبوظبي 
عن التدخين« هي الوقاية أوالً، ذلك أن الوقاية خير 

من العالج.
عن  ــالع  »اإلق عيادة  افتتاح  منذ  أنه  وأضــاف   
التدخين« في  المديرية ، ونحن ننظم سنوياً حمالت 
صحية لمكافحة التدخين، ألنه يتسبب بالكثير من 
لو  نتجنبها  أن  نستطيع  التي  الخطيرة  األمــراض 

أقلعنا عنه .

» اخلدمات  الطبية«

 تنظم حملة »الإقالع عن التدخني«

وأوضح أن آثار التدخين السلبي )القسري( أي 
دخان التبغ البيئي )ETS( هو أكثر األمور خطورة، 
ألنه عبارة عن استنشاق دخان التبغ من المدخنين، 
 ، اآلخرين  قرب  التدخين  مواصلة  الفرد  قرر  وإذا 
فإنه سيعرض عائلته وأصدقاءه وزمالءه  في العمل 
والسكتة  السرطانات  من  متعددة  بأنواع  لإلصابة 
الدماغية ، باإلضافة إلى أمراض القلب والرئة عند 
للتدخين  يتعرضون  الذين  األطفال  أن  كما  الكبار. 
السلبي هم أكثر عرضة لإلصابة بمتالزمة الموت 
األذن  وتشمع  التنفسي  الجهاز  والتهاب  المفاجئ، 

والربو، وتباطؤ نمو الرئة.
وأضاف أن أطفال المدخنين هم أكثر عرضة بـ 3 
مدخنين،  ليصبحوا  المدخنين  غير  أطفال  عن  مرات 
كبيراً على صحة  وأن تدخين الشيشة يشكل خطراً 
الدخان  السجائر، وتصفية  تفعل  كما  تماماً  اإلنسان 
أثبتت  أكثر صحية، حيث  الماء ال يجعلها  من خالل 

يتابع » جمتمع �ل�صرطة » �إ�صاء�ته على �حلمالت �لتوعوية �لتي تقوم بها مديرية  »�خلدمات �لطبية« يف �لقيادة  

�لعامة ل�صرطة �أبوظبي. ويتناول يف هذ� �لعدد  حملة »�لإقالع عن �لتدخني« ،  و�لتي نظمت مبنا�صبة �ليوم �لعاملي 

ملكافحة �لتدخني، و�صمن »خطة �ل�صعادة �ل�صحية 2017« . وهدفت �حلملة �إىل زيادة �لوعي باأ�صر�ر �لتدخني، و�حلد 

من �نت�صار �أمر��س �صرطان �لرئة وغريها بني منت�صبي �ل�صرطة خ�صو�صًا و�أفر�د �ملجتمع عمومًا .

حتقيق : خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي
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الدراسات الحديثة أن تدخين الشيشة يعادل تدخين 
ما ال يقل عن 40 سيجارة، وجميع أنواع تعاطي التبغ 

سواء السيجار أوالسجائر أو المدواخ سيئة لصحة.

أضرار متعددة
وعن أضرار الدوخة أو المدواخ، أجاب الدكتور 
فتحي: الدوخة معناها الّدوار، وهي عبارة عن مزيج 
من التبغ الذي يدخن في أنبوب يسمى »المدواخ« 
خصوصاً في أوساط الشباب ، وهو يحتوي على 
معروفة  غير  والمواد  الكيميائية  المواد  من  العديد 
الدوخة  عن  البحوث  من  القليل  هناك  المصدر، 
كالسجائر  ضــارة  بأنها  ثبت  ولكن  ــمــدواخ،  وال
المدواخ  تدخين  أن  األبحاث  وأثبتت  والشيشة، 
يحتوي على نسبة نيكوتين عالية تصل إلى خمسة 

أضعاف ما تحتويه السجائر العادية.
إدارة  أن  إلى  ، أشار  السجائر اإللكترونية  وعن 
األغذية والعقاقير األمريكية ووكاالت صحية دولية 
أخرى حذرت من أخطار صحية عدة قد تنجم عن 
توافق  لم  إذ  أيضاً،  اإللكترونية  السجائر  استهالك 
إدارة األغذية والعقاقير الدولية على اعتماد السجائر 

اإللكترونية كعالج لإلقالع عن التدخين. 
وذكر أن مادة النيكوتين الموجودة في التبغ هي 
المسؤولة عن إدمان التدخين ألنه يسبب تغييرات 
في الدماغ ، مما يجعل الناس يرغبون باستخدامه 
أكثر فأكثر، باإلضافة إلى ذلك فإن اإلدمان على أي 
نوع من المواد المخدرة يسبب أعراض انسحاب غير 
محببة، وأن أهم األسباب التي تصعب عملية اإلقالع 
عن التدخين هي األعراض غير المحببة التي تنتج 
في  عليها  الشخص  أدمن  التي  المادة  تناقص  عن 

الجسم مقابل المشاعر السعيدة التي يحدثها  وجود 
المادة المخدرة لفترة، مع العلم أن الخصائص التي 
اإلدمان  التي تحدد  لتلك  التبغ مماثلة  إدمان  تحدد 
ولكن  والكوكايين،   الهيروين  مثل  المخدرات  على 
للمدخن  يمكن  الصحيحة  بالتعليمات  اإللتزام  مع 
تكمن  النيكوتين  ــراض  أع أن  ــاف  وأض اإلقــالع. 
الصبر،  ونفاذ  والعصبية،  اإلستثارة  سهولة  في 
وصعوبة  باإلحباط،  والشعور  والقلق،  والعدائية، 
القلب،  معدل ضربات  وانخفاض  واألرق،  التركيز، 

وزيادة الشهية أو اكتساب الوزن.

فوائد  ونصائح 
وعن فوائد اإلقالع عن التدخين، أوضح الدكتور 
فتحي  أن التوقف عن التدخين ليس باألمر السهل، 
ولكن هناك العديد من الفوائد المترتبة على اإلقالع 

عن التدخين ، وهي التالية: 
- خفض  أخطار اإلصابة باألمراض والعجز، أو 
الوفاة الناتجة عن السرطان أو أمراض القلب والرئة، 
أو أمراض األوعية الدموية الطرفية التي قد تؤدي 

إلى بتر األعضاء.
تعريضهم  بعدم  حولك  من  صحة  حماية   -

للتدخين الالإرادي) السلبي (. 
وبالتالي   ، لديك  الخصوبة  مستوى  تحسين   -

حمل آمن وأطفال أصحاء. 
- تحسين التنفس واللياقة بشكل عام. 
- التمتع بمذاق الطعام بشكل أفضل. 

- تحسن مظهر الجلد واألسنان .
- القضاء على رائحة التبغ المنفرة. 

- خفض  أخطار الحرائق في المنازل. 
المجتمع  أفــراد  فتحي  أحمد  الدكتور  ونصح 
باالنتباه ألخطار التدخين، ووجه نصحه إلى  اآلباء 
والسيارة  المنزل  وفي  األبناء  أمام  التدخين  بعدم 
التدخين ليعيشوا حياة  ، وأن  يعملوا لإلقالع عن 
المرأة األم  صحية خالية من األمراض، كما نصح 
الحمل،  أثناء  أطفالها خصوصاً  )المدخنة( بمراعاة 
واإلبتعاد عن التدخين الذي يضر بأبنائها الصغار، 
التدخين  تجريب  في  الدخول  بعدم  األبناء  ونصح 
ألنه ليس من صفات الرجولة، كما حث  المعنيين 
على اإلكثار من حمالت التوعية لمحاصرة التدخين 
والتقليل منه إلى الحد األدنى، وتمنى حياة سعيدة 

ألفراد المجتمع خالية من األمراض والمتاعب.

 النقيب د. علي املنهالي 
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صدر القانون االتحادي رقم 3 لسنة 2016 
بشأن حقوق الطفل »وديمة« ليضمن للطفل البيئة 
الصحية واالجتماعية والثقافية المثلى التي تساعده 
بشتى الطرق على النمو الفكري والنفسي السليم، 
البيئة  في  اإليجابي  التفاعل  من  يمكنه  والذي 
المحيطة سواء أكان تأثراً أو تأثيراً، وقد خصص 
للحقوق  منه  والسابع  السادس  الفصل  القانون 
الثقافية والتعليمية التي يجب أن يتمتع بها الطفل 

في مراحل نموه المختلفة.
الفكري  والنمو  الثقافي  بالتطور  االهتمام  إن 
وصل  التي  المتقدمة  المراحل  يعكس  للطفل، 
ومنعكسة  متجسدة  اإلماراتي  المجتمع  إليها 
السلطات  تسنها  التي  والتشريعات  بالقوانين 
لتشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
القاعدة األساسية التي تنطلق منها عملية التغير 
االجتماعي، التي تعتمد اإلنسان كمصدر أساسي 

لالستثمار والتغيير اإليجابي.

حقوق ثقافية 
بحق  التمتع  للطفل  »وديمة«  قانون  كفل 
واإلبداع،  االبتكار  ووسائل  المعرفة  امتالك 
البرامج  تنفيذ  في  المشاركة  خالل  من  وذلك 
والتي  والعلمية،  والفنية  والثقافية  الترفيهية 
تتفق مع سنه، وال تتعارض مع النظام واآلداب 
العام  اإلطار  تشكل  والتي  الدولة،  في  العامة 
الذي يحكم سلوك الفرد في المجتمع اإلماراتي، 
به  المساس  أو  عنه  الخروج  يعتبر  والذي 
القانون  اجتماعية وقانونية.  وقد وجه  جريمة 

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

�لوزر�ء وزير �لد�خلية، يحر�س  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل 

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

ن�صر �لثقافة �لقانونية بني خمتلف فئات �ملجتمع من مو�طنني 

ومقيمني. و�إ�صهامًا من »جمتمع �ل�صرطة« يف حتقيق هذ� �لهدف 

�لثقافة  لن�صر  �ملكتب  مع  بالتعاون  خا�صًا  بابًا  �أف��رد  �ل�صامي، 

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

إعداد: ميالن شريف
باحثة قانونية في مكتب ثقافة احترام القانون

اإ�شاءات على قانون حماية الطفل »ودمية« - 3
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البرامج  لوضع  الدولة  في  المختصة  السلطات 
هذه  ممارسة  من  الطفل  تمكن  التي  واآلليات 
الحقوق الثقافية، وذلك من خالل تكوين مجالس 
وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل تختص 
أن  له.وبما  والفنية  الثقافية  الجوانب  بتنمية 
الحدود  ويرسم  االعتبارات  يحدد  القانون 
التي يجب مراعاتها عند ممارسة الحقوق التي 
يقررها لألفراد، فقد نص قانون »وديمة« على 
يجب  التي  القانونية  االعتبارات  من  مجموعة 
أخذها بعين االعتبار عند تنمية الجوانب الفنية 
والترفيهية للطفل، وبما ال يتعارض مع الهدف 
الطفل  بشخصية  النضوج  إلى  يرمي  الذي 
ومنحه أفقاً واسعاً لتطوير نفسه، بحيث حظر 
المشرع نشر أو عرض أو تداول أية مصنفات 
أو  الجنسية،  الطفل  غرائز  تخاطب  ألعاب  أو 
تزين له السلوكيات المخالفة لآلداب العامة، أو 

ما يكون من شأنها التشجيع على االنحراف.
وقد أوجب القانون على مديري دور العرض 
أن  التلفزيوني  البث  قنوات  ومديري  والسينما 
أو  الدخول  يفيد حظر  ما  يعلنوا بشكل واضح 
المشاهدة لألطفال، كما أوجب أيضاً على مزودي 
شبكة المعلومات إبالغ السلطات المختصة عن 
أية مواد إباحية يتم تداولها عبر شبكة المعلومات 
التي تسعى  الجهات  اإللكترونية لمحاسبة هذه 

إلى التغرير باألطفال.

حقوق تعليمية 
ضمنت الدولة حق التعليم للجميع مع ضمان 

في  األطفال  بين  المتاحة  الفرص  تساوي 
آليات  »وديمة«   قانون  حدد  وقد  المجال.  هذا 
التعليمي  المستوى  لرفع  عامة  واستراتيجيات 
لألطفال، من خالل اتخاذ التدابير الالزمة لمنع 
تسربهم من المدارس، وتعزيز مشاركة األطفال 
وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة باألطفال، 
المدارس  في  العنف  أشكال  جميع  وحظر 
لضمان  وذلك  الطفل،  كرامة  على  للمحافظة 
الوصول إلى نظام تعليمي متكامل، يحقق الغاية 
المجاالت  في  الطفل  تنمية  في  منه  المرجوة 
واألخالقية،  واالجتماعية  والوجدانية  العقلية 
مخالفات  أية  ضد  صارمة  إجراءات  اتخاذ  مع 
أو تجاوزات للحقوق التعليمية التي قررها هذا 

القانون.

ميالن شريف
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اخلدمة الوطنية ولء وانتماء

شأن  اإلسالم  شريعة  في  والدول  لألوطان 
الدين  أن  والعلماء  األئمة  عند  تقرر  فقد  عظيم، 
اآلخر،  قوي  أحدهما  قوي  إذا  توأمان،  والدولة 
قيام  فال  اآلخر،  ضعف  أحدهما  ضعف  وإذا 
للدين واألوطان إال بحكام أكارم عادلين، وبرجال 
العباد  مصالح  بهم  تنتظم  مخلصين،  بواسل 

والبالد، وتتحقق بهم النجاحات واإلنجازات.   
العربية  اإلمارات  -دولة  الحبيبة  ودولتنا 
المتحدة حفظها الرحمن-سرة عالم أهل األرض 
واإليمان،  السعادة  أهل  أفئدِة  ومقصد  والبلدان، 
الدولة  وشعب  مخلصون،  أمناء  الدولة  فقادة 
كرماء طيبون، وضيوف الوطن سعداء مكرمون، 
مسرورون،  الدولة  بخيرات  العالم  وشعوب 
فالهبات لهم تنطلق، والعطايا إليهم تتدفق، فيُسقى 
المساجد  بأمواله  وتبنى  الظمأى،  الوطن  بعطاء 
والمدارس، ويعان بخيراته الفقراء والمحتاجون، 
وُيغاث بهباته اليتامى والمنكوبون، ويعلَّم بعطائه 

الطالب والمتعلمون.
والواجب على شباب الوطن شكر هذه النعم، 
مظاهر  أظهر  ومن  الخيرات،  هذه  على  والحفاظ 
بالقلم  الوطن  حماية  النعم  هذه  على  الحفاظ 
ضد  عنه  وبالدفاع  واللسان،   والمال  والنفس 
وماله  أهله  والذود عن حياضه، وحماية  أعدائه، 
ومكتسباته،  ثرواته  على  والمحافظة  وأرضه، 
وحفظ أمنه واستقراره، وهذه المصالح العظيمة 
والمقاصد الضرورية النبيلة قد حثت والة األمر 
-حفظهم المولى وبارك فيهم- على إصدار قانون 
احتياطية،  دفاع  قوة  لتكوين  الوطنية،  الخدمة 
بسواعد عسكرية  وطنية،  وتشكيل جبهة حماية 
بالعلم  متسلحين  قوية،  أمنية  ودروع  فتية، 
واالمتثال،  والطاعة  واألخالق،  والقوة  واإليمان، 
واالنتماء،  والوالء  واالستبسال،  واإلخالص 

واالنضباط وحب النظام.
الوطني،  الواجب  نداء  لبوا  الوطن  حماة  فيا 
وكونوا درعاً حصيناً، وسوراً قوياً متيناً، وسياجاً 
حكامكم،  حول  والتفوا  الغالي،  لوطنكم  منيعاً 
أمان  المتوحد  فالوطن  وعينهم،  يدهم  وكونوا 
والواجب  وقوة،  رفعة  المتحد  والشعب  وعزة، 

عليكم أن تستحضروا أموراً، منها:
الله  ألمر  استجابة  الوطنية  الخدمة  إن  أوالً: 
الكريم محمد بن  سبحانه وتعالى، وأمر رسوله 
عبدالله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
العدة  بإعداد  أمروا  والذين  عنهم،  الله  رضي 
عليه  تؤجرون  شرعي  مطلب  فهو  واالستعداد، 
عند ربكم، بتقوية دينكم والمحافظة على استقرار 
في  تعالى  قال  وخيراته،  نعمه  وحفظ  وطنكم 
ٍة  وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ القران  الكريم: )َوأَِعدُّ
ُكْم(  َوِمْن ِرَباِط الَْخيِْل ُتْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ
األنفال:60، ونبيكم األمين صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو إلى تعلم الرمي، فكان يقول وهو على 
المنبر: »أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، 
صلى  ومر   ،1917 مسلم:  الرمي«  القوة  إن  أال 
ينتضلون  أسلم  من  نفر  على  وسلم  عليه  الله 
بني  »ارموا  لهم:  فقال  بالسهام(،  يترامون  )أي 
إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً« البخاري: 2899، 
من  الحديث  هذا  في  الله:  رحمه  المهلب  وقال 
الفقه: »إن للسلطان أن يأمر رجاله بتعليم الرمي 
وسائر وجوه الحرابة ويحض عليها«، وقال صلى 
الله عليه وسلم: »َمْن َعلَِم الرمي، ثم تركه، فليس 
منا« مسلم: 1919، وكتب الفاروق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى أهل الشام: »أن علموا أوالدكم 
قال:  قتادة  وعن  والفروسية«،  والرمي  السباحة 
سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر 
إياكم  بعد:  »أما  بأذربيجان،  ونحن  الخطاب  بن 

 نا�صر عي�صى �لبلو�صي
باحث أول بدائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل اخليري في دبي
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اخلدمة الوطنية ولء وانتماء

فإنها  بالشمس،  وعليكم  العجم،  وزيَّ  والتنعَم 
اُم العرب، وتمعددوا )أي الزموا المعدية، وهي  َحمَّ
عادة معد بن عدنان في أخالقه وزيه وفروسيته 
يوجب  ما  تعاطوا  )أي  واخشوشنوا  وأفعاله(، 
الخشونة، ويصلب الجسم ويصبره(، واخلولقوا 
واقطعوا  منكم(،  يراد  لما  استعداداً  تهيؤوا  )أي 
الركب، وانزوا على الخيل نزواً )أي اركبوا على 
بالركاب  الركوب  تعتادوا  لئال  ركاب  بال  الخيل 
دائماً(، وارتموا األغراض )أي اقصدوا في الرمي 
تعليم  »هذا  القيم:  ابن  قال  البعد(«.  ال  اإلصابة 
منه للفروسية، وتمرين للبدن على التبذل وعدم 

الرفاهية والتنعم«.
استجابة ألمر والة  الوطنية  الخدمة  إن  ثانياً: 
أبواب  من  باب  فهو  الرحمن،  سلمهم  أموركم 
َها الَِّذيَن  الطاعة، قال  الله سبحانه وتعالى: )َيا أَيُّ
اأْلَْمِر  َوأُولِي  الرَُّسوَل  َوأَِطيُعوا  اللََّه  أَِطيُعوا  آَمنُوا 
ِمنُْكْم( النساء: 59، وقال الرسول الكريم: »على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال 
أن يؤمر بمعصيٍة« مسلم: 1839، وقال صلى الله 
عليه وسلم: »من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن 
1835، وقال  فقد عصاني« مسلم:  أميري  عصى 
صلى الله عليه وسلم: »عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرٍة عليك« 
مسلم: 1836، وعن أبي ذر  رضي الله عنه قال: 
كان  وإن  وأطيع،  أسمع  أن  أوصاني  »إن خليلي 

عبًدا مجدع األطراف« مسلم: 1837.
أبواب  من  باب  الوطنية  الخدمة  إن  ثالثاً: 
عليه  الله  صلى  النبي  عنها  تكلم  التي  المرابطة 
وسلم بقوله: »عينان ال تمسهما النار: عينٌ بكت 
سبيل  في  تحرس  باتت  وعينٌ  الله،  خشية  من 
عليه  الله  صلى  وقال   ،1639 الترمذي:  الله« 
وسلم: »رباط يوٍم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا 

وما عليها« البخاري:2892، وقال صلى الله عليه 
شهٍر  صيام  من  خيرٌ  وليلٍة  يوٍم  »رباط  وسلم: 
كان  الذي  عمله  عليه  جرى  مات  وإن  وقيامه، 
الفتّان« مسلم:  وأَِمَن  عليه رزقه،  يعمله، وأجري 

.1913
ووطنه  دينه  سبيل  في  يموت  من  إن  رابعاً: 
وماله وأهله وأرضه فإن موته شهادة، فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »من قتل دون ماله 
فهو شهيدٌ، ومن قتل دون دينه فهو شهيدٌ، ومن 
قتل دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قتل دون أهله فهو 

شهيدٌ« الترمذي: 1421.
خامساً: إن الخدمة الوطنية فيها حفظ للنفس 
وتوفير لألمن وتدعيم لالستقرار في ربوع البالد، 
قال الله سبحانه وتعالى في حق النفس: )َوَمْن 
المائدة:32،  َجِميعاً(  النَّاَس  أَْحيَا  َفَكأَنََّما  أَْحيَاَها 
أو  أنجاها من غرٍق أو حرٍق  وقال مجاهد: »َمْن 
المجرمين  من  وطنه  حمى  َفَمْن  لذلك  هلكٍة«،  
المفسدين والمخربين الحاسدين والقتلة الضالين، 
يكون داخالً في حفظ حياة الناس من باب أولى.

الملتحقين  تربِّي  الوطنية  الخدمة  إن  سادساً: 
والشجاعة،  والرجولة  والقوة  العزة  على  بها 
كما  الضعيف  المؤمن  من  خيرٌ  القوُي  والمؤمُن 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: »المؤمُن 
القويُّ خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف« 

مسلم: 2664.
على  الزم  واجب  الوطنية  الخدمة  إن  سابعاً: 
كل مواطن، وشرف عظيم في خدمة الوطن، قال 
المعلم   والمربي  الحكيم  والوالد  المؤسس  القائد 
الله  تعالى الشيخ زايد  بن  المغفور له  بإذن  
سلطان  آل  نهيان، يوصي أبناءه حماة الوطن: 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دولتكم  »إن 
خير  من  عليها  اللُه  أفاَض  ما  رت  أبنائي سخَّ يا 

في خدمة اإلنسان على أرضها، لقد تحملتم أنتم 
وحصنُها  الواقي  درُعها  فأنتم  شاقة،  مسؤولية 
الخير،  تقع مسؤوليُة حماية هذا  فعليكم  األمين، 
إياكم والكسَل والتقاعَس والتهاوَن، فإنَّ النعم ال 
، وشكِر  تدوم إال بالجهِد والنشاِط، والعمِل الجادِّ
وأبنائكم  أهلكم  ظنون  تخيبوا  فال  وحَده،  اللِه 
فبدوام  تدريباتكم،  على  داوموا  بكم،  ووطنكم 
تطور  من  إليه  نصبو  ما  إلى  نصُل  التدريب 
وتقدم، وُبحسن االنضباط والتنظيم ُنحقق الكفاءة 
وعقيدتكم  بدينكم  ولتتمسكوا  العالية،  القتالية 
السمحاء، ألنها القوة التي نستمد منها العزم، ومن 
واجب المواطن الشهم الواعي أن يعرف واجباته 
تجاه وطنه وقيادته التي أدت واجبها كامالً تجاه 
شعبها وأبنائها كأكمل ما يكون األداء، وإن الدفاع 
عن االتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء 

الخدمة العسكرية شرف للمواطنين«.

وقد قال الشاعر: 
َولأِلَوطاِن في َدِم ُكِلّ ُحــــٍرّ 

              َيدٌ َسلََفْت َوَدينٌ ُمستَِحـــــــقُّ 
 َوَمن َيسقى َوَيشَرُب ِبالَمنايــا 

              إِذا األَحراُر لَم ُيسقوا َوَيسقـــوا 
َوال َيبني الَممالَِك َكالَضحايـا 

               َوال ُيدني الُحقـــــوَق َوال ُيِحـقُّ 
َففي الَقتلى أِلَجياٍل َحيــــاةٌ 

                َوفي األَسرى ِفًدى لَُهُم َوِعتـق 
األمن  نعمة  على  لله  الحمد  نقول:  وختاماً 
وسعادة  واالطمئنان،  العيش  ورغد  واألمان، 

المواطن والضيوف الكرام،
ونسأل الرحمن الرحيم أن يحفظ بالدنا ووالة 
أمرنا، وأن يديم أمننا وأماننا، وأن يبعد الفتن عنا 

وعن المسلمين، وأن يوفقنا أجمعين
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الإ�شراب والإخالل 

ب�شري العمل يف القانون الإماراتي

من  أحياناً  نراها  التي  الجرائم  من  العديد  هناك 
من  تعد  القانون  ألحكام  طبقاً  أنها  نعرف  أن  دون 
الجرمية، بل وأن مرتكبيها قد يقعون فيها  األفعال 
جرماً  يرتكبون  ال  بأنهم  فيشعرون  عدة  مرات 
صريحاً، وأن هذه األفعال التي يقومون بها تعرضهم 
ألن  علمهم  عدم  من  الرغم  على  والعقاب  للمساءلة 
الجهل بالقانون ال يعفي مرتكب الجريمة من العقوبة.
واإلخالل  اإلضراب  جريمة  الجرائم  هذه  ومن 
قانون  من   )231( المادة  نصت  العمل، حيث  بسير 
العقوبات االتحادي اإلماراتي على أنه »إذا ترك ثالثة 
على األقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا 
عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين 
على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، 
عوقب كل منهم بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 
كان  إذا  الحبس  العقوبة  وتكون  سنة،  تتجاوز  وال 
الناس  أن يجعل حياة  االمتناع من شأنه  أو  الترك 
شأنه  من  كان  أو  في خطر،  أمنهم  أو  أو صحتهم 
أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس، أو إذا عطل 

مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً«. 
أما أركان وشروط تحقق هذه الجريمة، فتتضمن: 

ثالثة،  عن  يقل  ال  الموظفين  عدد  يكون  أن   -  1
ويجب أن يكونوا موظفين عامين. 

2 - أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهم على اتيان 
هذا الفعل. 

تأدية  عدم  أو  ترك  على  االتفاق  يكون  أن   -  3
واجب من واجباتهم الوظيفية. 

غير  غرض  تحقيق  بهدف  الفعل  يكون  أن   -  4
مشروع. 

ويشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون مرتكبوها 
قانون  من   )5( المادة  نصت  وقد  عامين.  موظفين 
العقوبات االتحادي على أنه »يعد موظفاً عاماً كل من 
يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية 
أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية سواء كان معيناً أو 

منتخباً«.
الحكومة  في  البشرية  الموارد  قانون  عرف  كما 
إحدى  يشغل  من  »كل  بأنه  الموظف  االتحادية 

الوظائف الواردة في الميزانية«. 
الفعل ال  أنه يشترط أن يكون عدد مرتكبي  كما 

يقل عن ثالثة، وأن يكون هناك اتفاق مسبق بينهم، 
حيث إنه إذا ترك ثالثة موظفين عامين الوظيفة من 
وإخالل  إضراب  جريمة  أمام  نكون  ال  اتفاق  دون 
بسير العمل، ألنه لم يتحقق أحد أركان هذه الجريمة، 
ويجب أن يكون هذا االتفاق على ترك أو عدم تأدية 
واجب من واجبات الوظيفة، فلو كان االتفاق على عدم 
السالم على مسؤولهم مثالً، فال نكون أمام جريمة 
ألن السالم على المسؤول ليس من واجبات الوظيفة 
على الرغم من أنه واجب أخالقي، وأن يكون االتفاق 
لتحقيق غرض غير مشروع، ويعد من قبيل الغرض 
غير المشروع الحصول على ترقية أو عالوة ما لم 
تكن بالطرق القانونية كرفع تظلم بسبب تأخر الترقية 

أو العالوة. 
شدد  المشرع  أن  على   )231( المادة  ونصت 
اآلخرين  اإلضراب يجعل حياة  كان هذا  إذا  العقوبة 
أو صحتهم أو أمنهم في خطر، كأن يكون هذا االتفاق 
بمعالجة  يقومون  فال  األطباء  من  مجموعة  بين 
مرضاهم بسبب عدم حصولهم على عالوة معينة أو 
يؤدي  الفعل  هذا  كان  لو  العقوبة  تشدد  كما  ترقية، 
إلى اضطراب أو فتنة بين الناس، كأن يتخلى ثالثة 
مكان  في  رجال  دخول  منع  عن  األقل  على  حراس 
النساء  بين  مخصص للنساء، فيشكل ذلك اضطراباً 
أدى  إذا  العقوبة  تشدد  كما  المكان،  في  الموجودات 
اإلضراب إلى تعطيل مصلحة عامة أخرى، كأن يتفق 
مهندس مع مجموعة من الموظفين على عدم إكمال 
المؤسسات  إحدى  إلى  يؤدي  إنشاء طريق  مشروع 

الحكومية األخرى. 
لذا يجب على جميع المعنيين بسير المرافق العامة 
األفعال  هذه  مثل  بأن  الموظفين  توعية  من  اإلكثار 
ما نرى  القانون، فكثيراً  يعاقب عليها  تشكل جريمة 
قيام مجموعة من الموظفين تذهب إلى المستشفيات 
للحصول على إجازات مرضية في اليوم نفسه، األمر 
بينهم  مسبق  اتفاق  وجود  في  نشك  يجعلنا  الذي 
بسبب أمر ما قد حصل لهم في الوظيفة، أو بهدف 
أو  معينة،  عالوة  لمنحهم  مسؤوليهم  على  الضغط 
الحصول على تقدير سنوي أفضل، أو منحهم إجازات 
تحفيزية، األمر الذي يشكل جريمة إضراب وإخالل 

بسير العمل بأركانها كافة.

حمد �صامل �ل�صام�صي
 باحث قانوني

إدارة مدارس الشرطة في شرطة أبوظبي
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة

ads.indd   68 6/18/17   12:32 PM
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مبادرة ريا�شية عن »الروح الإيجابية« 

مدير  المري  سعيد  محمد  اللواء  سعادة  حضر 
العامة  القيادة  في  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة 
المبادرة  فعاليات  انطالق  احتفال  دبي،  لشرطة 
الرياضية »الروح اإليجابية«، والتي تنظم في إطار 
مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، 
محمد  بن  حمدان  »مبادرة  عنوان:  تحمل  والتي 

للرياضة المجتمعية«.
بدبي،  مردف  حديقة  في  االنطالق  احتفال  أقيم 
وبحضور العميد محمد راشد المهيري نائب مدير 
اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون 

اإلدارة والرقابة في شرطة دبي.
ترسيخ  إلى  اإليجابية«  »الروح  مبادرة  وتهدف 
قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع 
أشكال  نبذ جميع  ، مع  اآلخرين وتقبلهم  واحترام 

والتمييز،  والعصبية  والعنف  والكراهية  التطرف 
واالستفادة  الرياضية،  الثقافة  نشر  إلى  باإلضافة 
من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة الستغالل أوقات 
المجتمع  أفراد  كل  على  بالنفع  يعود  بما  الفراغ، 

بمختلف فئاتهم وأعمارهم.
القيادة  من:  كل  المبادرة  فعاليات  في  ويشارك 
ومجلس  األمين،  وخدمة  دبي،  لشرطة  العامة 
في  الصحة  وهيئة  دبي،  وبلدية  الرياضي،  دبي 
لخدمات  دبي  ومركز  المجتمع،  تنمية  وهيئة  دبي، 
دبي،  في  والمواصالت  الطرق  وهيئة  اإلسعاف، 
إلى  متنوعة  خدمات  كافة  الجهات  ستقدم  حيث 
ستنفذ  التي  المبادرة  فعاليات  خالل  المستفيدين 
والبرشاء  مردف  وهي:  دبي،  في  مناطق   4 في 
وتم  عام،  لمدة  الصناعية  والقوز   2 ومحيصنة 
تخصيص فعاليات في كل منطقة لمدة 3 أشهر في 

السلة  وكرة  والكريكت  الطائرة  والكرة  القدم  كرة 
إلى حمالت  باإلضافة   ، الهمم  ورياضات أصحاب 

توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع.
منطقة  في  المبادرة  من  األولى  المرحلة  بدأت 
مردف ، وهي تشتمل على رياضات متنوعة وبرامج 
توعوية تستضيفها حديقة أب تاون وحديقة مردف 
وتستمر حتى 25 أغسطس 2017، فيما تبدأ المرحلة 
الثانية بمنطقة محيصنة الثانية في الفترة من األول 
من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر نوفمبر 2017، 
البرشاء  منطقة  في  الثالثة  المرحلة  تنطلق  بينما 
في  وتنتهي   2018 ديسمبر  بداية شهر  في  األولى 
واألخيرة  الرابعة  المرحلة  وتبدأ   ،2018 فبراير   28
من المبادرة في منطقة القوز الصناعية األولى في 
مطلع شهر مارس 2018 ، وتختتم في نهاية شهر 

مايو 2018.

تسلم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام 
لشرطة أبوظبي، في مكتبه، كتاب »أسرار تعليم وتطوير 
الحساني  علي  جمال  من  إهداء  القدم«  كرة  مهارات 
مدرب منتخب اإلمارات للشباب والمحاضر في االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
اللواء الرميثي خالل لقائه  المدرب  واستمع معالي 
الحساني إلى شرح عن الكتاب  الذي يركز على النقاط 

الفنية لتعليم وتطوير مهارات كرة القدم بالتدرج.
تقديم  في  وأهميته  الكتاب،  بفكرة  معاليه  وأشاد 
فنيات  تعلم  في  وللراغبين  للنشء  المفيدة  المعلومة 

ومهارات كرة القدم. 

الرميثي يت�شلم كتاباً 

عن مهارات كرة القدم
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 كرم العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام لشرطة عجمان موظفين متميزين من اإلدارة العامة للخدمات اإللكترونية واالتصاالت في وزارة 
الداخلية، وذلك لتعاونهما الدائم مع شرطة عجمان، وهما: المساعد أول منصور سعود خلفان، والرقيب حمد محمد أحمد.

في  لمشاركته  تقديراً  الزعابي  عبيد  جاسم  اإلعالمي  أبوظبي  في  الدولية  الخــوارزمي  كــلية  كرمت 
الدكتور  بتكريمه  »الخير يجمعنا«،  وقام  الخير بعنوان:  األول« وندوة عام  الحصاد اإلعالمي  »مهرجان 
أحمد غنيم رئيس الكلية، والدكتور محمد العاني عميد الكلية، والدكتور محمد سعيد عميد الكلية فرع العين.

بتفوقه  أوس  ابنه  العالم  نائل  يهنئ 
الدراسي، مع تهنئة خاصة من شقيقته سمية 

. مبروك، وإلى مزيد من التفوق.

األجانب  اإلقامة وشؤون  عام  مدير  النعيمي  يوسف  العميد سلطان  كرَّم   
في رأس اخليمة عدداً من الشركات املتميزة واملوظف األكثر إنتاجاً في نظام 
»فوري«، وذلك بحضور العميد يوسف أحمد الزعابي نائب املدير العام، واملقدم 
محمد  واملقدم  واإلقامة«،  الدخول  »أذونات  إدارة  مدير  الردميي  عبدالله  علي 

سعيد الشحي مدير إدارة »جوازات املنافذ«.

بالعميد  أبوظبي ممثلة  العامة لإلقامة وشؤون األجانب في  اإلدارة  كرمت 
يوسف إسماعيل اخلوري نائب املدير العام املوظفني املتميزين وممثلي الشركات 
احلاصلني على أفضل مستوى في إدخال وإجناز املعامالت بأقل نسبة أخطاء.



الموشحات فن شعري مستحدث، يختلف عن ضروب الشعر الغنائي العربي المعروف، إذ يلتزم قواعد تقنية تبتعد 
في الغالب عن بحور الشعر الخليلية، وتمتزج فيه المفردات الفصيحة بالعامية.تعود نشأته إلى القرن الثالث للهجرة 
وكان مقدم بن معافر أول ناظم للموشحات، حسب الروايات، في حين أن أول من صنع قواعده في األندلس هو محمد 

بن محمود القبري.
ويأتي ظهور الموشحات لعوامل عديدة، منها، تأثر الشعراء العرب باألغاني اإلسبانية الشعبية المتحررة من األوزان 
والقوافي، إضافة إلى ميل النفوس للرقة والدعابة في الكالم والسهولة التي تكتنف الموشحات في الغناء والتلحين، فضالً 
عن ذلك، فإن األنماط التقليدية للقصيدة جعلت األندلسيين يشعرون بالملل وهو ما أحدث خروجاً على التقليد من حيث 

الشكل والمضمون أيضاً، فقد استخدموا األلفاظ العامية في القصيدة.
ويتكون الموشح من ستة أجزاء، األول، المطلع والمذهب والالزمة وهو القفل األول من الموشحات، وقد يحذف من الموشح 
ويسمى عند ذلك باألقرع، ثانيها، القفل وهو الجزء المؤلف الذي يجب أن يكون متفقاً مع بقية األقفال في األوزان والقوافي، 
وثالثها، الدور ويتكون من البيت والقفل الذي يليه، ورابعها، السمط وهو كل جزء أو شطر من أشطر البيت، خامس هذه 

األجزاء، الغصن وهو كل جزء أو شطر من أشطر القفل، وسادسها، الخرجة أي القفل األخير من الموشح. 
ويذكر أن أشهر الوشاحين األندلسيين، هم، عبادة بن ماء السماء، عبادة القزاز، ابن بقي األعمى التطيلي، لسان الدين بن الخطيب، 

ابن سناء الملك، شهاب الدين العزازي، ابن باجة، ابن سهل، ابن زهر، ومحيي الدين بن عربي، وغيرهم.
وتأتي أهمية فن الموشحات من كونه فناً أندلسياً عربياً خالصاً، وهو من أروع الفنون التي خلفها األندلسيون كتراث أدبي عريق 
يفخر به العرب والمسلمون.األمر الذي جعله يزداد تألقاً مع األيام، حيث تأثر به العالم العربي وغير العربي أيضاً، إذ ظهرت على 
غرارها موشحات بلغات أخرى، لكنه في هذا الزمان قّل وهجه وخفت صيته، ألسباب معلومة وأخرى مجهولة، وهو أمر ال يسر 
بطبيعة الحال، فنحن أهل ثقافة وأدب ويعز علينا أن يؤول حال هذا الفن الجميل إلى هذا المآل، وبالتالي ندعو المؤسسات الثقافية 
إلى إعادة الوهج له، من خالل إقامة الملتقيات والمهرجانات التي تحتفي به، فضالً عن تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية تعّرف به 

وتكرس وجوده في المشهد الثقافي العربي وفي وجدان الناس. 
وفي الفترة األخيرة، تم تأسيس ”الجمعية العالمية للموشحات” في المملكة المغربية ، تهدف إلى االحتفاء بقيم التسامح والمحبة 
واالعتدال واألفكار اإليجابية، كما تسعى للحفاظ على الذاكرة التاريخية والحضارية لهذا الفن وصيانتها واستثمارها االستثمار األمثل 

الذي يؤسس لثقافة فنية عربية إسالمية مستدامة. 
 إن تأسيس هذه الجمعية خطوة متقدمة جداً، تعكس حرص القائمين عليها في الحفاظ على هذا الكنز التراثي العربي اإلسالمي، وهي 

كما تبين لي أنها األولى من نوعها على مستوى العالم التي تتخصص في فن الموشحات بأنواعها كافة.
وأظن أنه لو وضعت دولة اإلمارات ثقلها الثقافي في هذه الجمعية لسوف تحدث فرقاً ثقافياً وفنياً في أنشطتها لتصل دول العالم كافة، 

وبالتالي ينتشر هذا الفن األصيل.
أتمنى أن يكون هناك تعاون بين مؤسساتنا الثقافية وهذه الجمعية لتعم الفائدة على الجميع.

�ملو�صحات.. يف ح�صرة �لغياب

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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