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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.

F O L L O W  Y O U R  O W N  S T A R
W

W
W

.
Z

E
N

I
T

H
-

W
A

T
C

H
E

S
.

C
O

M



تنفيذًا لتوجهات قيادة البالد احلكيمة واحلكومة االحتادية الر�صيدة، وبتوجيهات 

ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية، توا�صل وزارة الداخلية وجميع القيادات العامة لل�صرطة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة اإطالق املبادرات املجتمعية الرائدة يف املجاالت االإن�صانية واخلريية، ويف 

املبادرات جميع  وت�صتفيد من هذه  االأمنية االجتماعية،  والثقافة  التوعية  ن�صر  جمال 

فئات املجتمع من مواطنني ومقيمني.

ومن املبادرات االإن�صانية واخلريية املتميزة، يربز »�صندوق الفرج«، وهو �صندوق خريي 

اإ�صراف  تاأ�ص�س حتت  االإمارات،  العقابية واالإ�صالحية يف دولة  املوؤ�ص�صات  لرعاية نزالء 

وزارة الداخلية، وي�صمل بخدماته املواطنني واملقيمني، وذلك بهدف تعزيز روح الت�صامن 

والتكافل االجتماعي التي يحّث عليها  ديننا االإ�صالمي احلنيف، وقيمنا العربية االأ�صيلة، 

وتاأكيد املفاهيم احلديثة لدور املوؤ�ص�صة العقابية واالإ�صالحية، و�صمان احلياة الكرمية 

الأ�صرة النزيل، والعمل على ت�صوية الق�صايا املالية العالقة بني النزيل واجلهة املدعية، 

وت�صديد املديونات املدنية عن النزالء املع�صرين، وم�صاعدة النزالء واأ�صرهم ماليًا، ودفع 

املخت�صة،  واجلهات  اخلريية  اجلمعيات  مع  والتكافل  والتعاون  ال�صرعية،  الدّية  قيمة 

املبالغ  وتوفري  املع�صرين،  للنزالء  الق�صائية  واملتعلقات  املحاكم  ر�صوم  �صداد  يف  واالإ�صهام 

املالية للم�صاعدات الطبية للنزالء واأ�صرهم، وتوفري تذاكر ال�صفر للنزالء املع�ّصرين من 

املقيمني يف الدولة، والذين �صدرت بحقهم اأحكام باالإبعاد عن الدولة. 

ولغة االأرقام هي خري دليل على متيز مبادرة »�صندوق الفرج«  يف املجاالت االإن�صانية 

واخلريية، فقد قام ال�صندوق بـ 14 حملة، منذ عام 2009 وحتى عام 2016، وبلغ العائد 

املادي قرابة 85 مليون درهم، ف�صكل ال�صندوق بذلك بوابة اأمل ملئات النزالء واأ�صرهم.

اإدارة  اأطلقتها  والتي  مبادرًا«،  »كن  مبادرة  هناك  املتميزة،  التوعوية  املبادرات  ومن 

اأبوظبي، انطالقًا من دور االإدارة ومهماتها  »م�صرح اجلرمية« يف القيادة العامة ل�صرطة 

وم�صوؤولياتها، وتركز هذه املبادرة على توعية اأفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني باأهمية 

التعامل مع م�صرح اجلرمية، ودورهم يف التفاعل مع ال�صرطة، مبا يكفل ويعزز الدور الداعم 

للوقاية من اجلرمية، اأو الو�صول اإىل فك غمو�س بع�س اجلرائم.

هذا غي�س من في�س املبادرات املجتمعية الرائدة يف وزارة الداخلية والقيادات العامة 

لل�صرطة يف الدولة، وما علينا كمنت�صبني من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني، اإال اأن 

ن�صارع اإىل دعم هذه املبادرات، اأو اقرتاح مبادرات جديدة ت�صهم يف تعزيز عالقة ال�صرطة 

باملجتمع اأكرث فاأكرث.

مبادرات جمتمعية
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مبادرة »كن مبادراً« يف اإدارة »م�سرح اجلرمية«

حممد بن طحنون: نركز على تفاعل اأفراد املجتمع مع الأجهزة الأمنية

للقيادة  التابعة  ال�صرطية  القطاعات  التي تطلقها خمتلف  االأمنية االجتماعية  املبادرات  ال�صرطة«  يتابع »جمتمع 

العامة ل�صرطة اأبوظبي. 

ويتناول يف هذا العدد مبادرة »كن مبادرًا«، والتي اأطلقتها اإدارة »م�صرح اجلرمية« التابعة لقطاع �صوؤون االأمن واملنافذ 

للحد من اجلرمية، واالإ�صهام يف حتقيق االأمن  املجتمع  اأفراد  الوعي لدى  ن�صر  اأبوظبي، والتي تركز على  يف �صرطة 

واالأمان للمجتمع.

حتقيق: لرا الظرا�صي 
ت�صوير: حممد علي

نهيان  آل  بن طحنون  الشيخ محمد  العميد  أكد 
مدير عام شؤون األمن واملنافذ في القيادة العامة 
وكفاءة  مستوى  تطوير  أهمية  أبوظبي  لشرطة 
منتسبي الشرطة، واطالعهم على أحدث املمارسات 
العاملية في الوقاية من اجلرمية ومواجهتها، وأهمية 
التواصل املجتمعي للتوعية بأخطار اجلرمية وأثرها 

على الفرد واملجتمع.

دور مجتمعي 
آل  طحنون  بن  محمد  الشيخ  العميد  وأوضــح 
لقطاع  التابعة  اجلرمية«  »مسرح  إدارة  أن  نهيان 

تعي  أبوظبي  شرطة  في  واملنافذ  األمــن  شــؤون 
عاتقها،  امللقاة على  واملهمات واملسؤوليات  دورها، 
لذلك أطلقت مبادرة »كن مبادراً«، والتي تركز على 
توعية املجتمع بأهمية التعامل مع مسرح اجلرمية، 
التفاعل  في  قطاعاته  بجميع  املجتمع  أفراد  ودور 
مع األجهزة األمنية، مبا يكفل ويعزز الدور الداعم 
إلى فك غموض  الوصول  أو  للوقاية من اجلرمية 

اجلرائم.

توعية 
إدارة  مدير  الدرعي  خليفة  سالم  املقدم  وأشار 

ومدير  أبوظبي  شرطة  في  اجلرمية«  »مسرح 
تهدف  املبادرة  هذه  أن  إلى  مبادراً«  »كن  مبادرة 
مسرح  على  احلفاظ  بأهمية  اجلمهور  لتوعية 
في  واملوجودات  اآلثار  في  العبث  وعدم  اجلرمية، 
املختصني  وصــول  حتى  وذلــك  اجلرمية،  مسرح 

واخلبراء. 
واالستقرار  واألمن  العدالة  منظومة  أن  ورأى 
املدني  املجتمع  أفراد  بني  اجلهود  تضافر  تقتضي 
وجهاز الشرطة بجميع إداراته ومنها إدارة »مسرح 
اجلرمية« لتحقيق الغايات التي تسمو إليها القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي بوجه عام، وإدارة »مسرح 
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ثقافة مفادها أن الشرطة بكل أجهزتها هي اجلهة 
أن  إال  اجلرمية،  مكافحة  عن  املسؤولة  الوحيدة 
ذلك اعتقاد خاطئ، ويتعني علينا أن نؤمن بحقيقة 
تقضي بتفعيل الشراكة مع جميع اجلهات ملكافحة 
اجلرمية. فمسرح اجلرمية يستوجب احلفاظ عليه 
اآلثار  خالل  من  احلقائق  إلى  الوصول  أجل  من 
واألدلة املادية التي تنبثق منه، ومن هنا ارتأت إدارة 
خالل  من  أبوظبي  شرطة  في  اجلرمية«  »مسرح 
لتوعية  املبادرة  هذه  تطلق  أن  مبادراً(  )كن  فريق 
املجتمع املدني بجميع أطيافه باملسؤولية التي تقع 
على عاتقنا جميعاً، أال وهي: احملافظة على مسرح 
اجلرمية لتسهيل إجراءات معاينته وفحصه من ِقبل 

املتخصصني في هذا املجال.

رسالة وأهداف 
مبادرة  لتحقيقها  تطمح  التي  الرسالة  أن  يذكر 

كافة  املجتمع  شرائح  تعريف  هي  مبادراً«،  »كن 
خالل  من  وذلك  للجرمية،  التصدي  في  بأدوارها 
وتثقيفهم  اجلرائم،  من  الوقاية  بتدابير  تعريفهم 
بأفضل املمارسات في التعامل مع اجلرمية. وتؤكد 
اجلرمية  مسرح  في  التحقيق  أهمية  املبادرة  هذه 
بالعمل  الثقافة  مستوى  ورفع  العدالة،  إحقاق  في 
الشرطي لدى بعض فئات املجتمع، وتشجيعهم على 

اإلبالغ عن احلوادث املريبة بطريقة صحيحة.
نشر  على:  للمبادرة  العامة  األهــداف  وترتكز 
وتعريف  اجلرمية،  مسرح  على  احملافظة  ثقافة 
أفراد املجتمع باألخطار احملتملة من جّراء احتكاكهم 
املختلفة  املجتمع  فئات  وتثقيف  اجلرمية،  مبسرح 
من  تسهل  التي  السليمة  اإلجراءات  من  مبجموعة 
اجلناة،  إلى  والوصول  اجلرمية  اكتشاف  عملية 
وتفعيل الدور اإليجابي للمجتمع املدني في العمل 

الشرطي.

اجلرمية« بوجه خاص.
بعض  تغيير  إلى  تهدف  املبادرة  أن  وأضــاف، 
املجتمع،  أفــراد  قبل  من  السليمة  غير  املمارسات 
مع  التعامل  كيفية  عن  جديدة  ثقافة  وإكسابهم 
مسرح اجلرمية، وتعزيز التعاون مع جهاز الشرطة 
ظل  حتت  وعــادل  ومستقر  آمن  مجتمع  أجل  من 
قيادتنا الرشيدة. وفي سبيل حتقيق أهداف مبادرة 
إدارة  من  متخصص  فريق  شكل  مــبــادراً«  »كن 
املهمات بني  »مسرح اجلرمية« برئاستي، ووزعت 
هذه  إلجناح  يلزم  ما  كل  لتجهيز  الفريق  أعضاء 
املجتمع  فئات  من  شريحة  أكبر  وتغطية  املبادرة، 
املدني سواء أكانوا من طالب املدارس واجلامعات، 
األمور،  أولياء  أو من  اجتماعية،  أو من مؤسسات 
مبسرح  االحتكاك  شأنهم  من  الذين  األفراد  وكل 

اجلرمية من قريب أو بعيد. 
وذكر أنه مت إعداد مطويات ومنشورات وزعت 
مختلف  فــي  والــطــالب  اجلمهور  على  وتـــوزع 
الفريق  يتولى  كما  باملبادرة،  للتعريف  املراحل 
املختص بالتدريب تنظيم زيارات ميدانية للمدارس 
واجلامعات وفقاً جلدول زمني محدد بالتنسيق مع 
املدارس، كما يتم االستعانة باحلافلة املتنقلة اخلاصة 
مبسرح اجلرمية أثناء زيارة مراكز التسوق لتقدمي 
الهادفة  القصيرة  ــالم  األف وعــرض  احملــاضــرات 

للتوعية بأهمية احملافظة على مسرح اجلرمية. 
شرطة  في  اجلرمية«  »مسرح  إدارة  أن  وأكد 
أو  البشرية  سواء  مواردها  كل  سخرت  أبوظبي 
املادية أو املالية لنشر املعرفة وتوعية أفراد املجتمع 
للوقاية من اجلرمية، وتالفي آثارها الوخيمة التي 
قد  والــذي  األول،  املستجيب  على  سلباً  تؤثر  قد 

يصبح ضحية أخرى نتيجة لسوء التصرف. 
يتطلب  والشرطي  األمــنــي  العمل  أن  ورأى 
إمكانيات بشرية وقدرات على التكيف والتطوير مبا 
التحديات من خالل مؤسسة  يتماشى مع مواكبة 
أمنية شرطية متطورة قادرة على مواجهة األخطار 
في  قرية صغيرة  إلى  عالم حتول  والتحديات في 
والعمل  التكنولوجيا،  وعالم  االتصال  ثورة  ظل 
على طرح املبادرات املجتمعية لتعزيز ثقة اجلمهور 

باخلدمات التي تقدمها الشرطة.

تفعيل الشراكة 
ولفت املقدم الدرعي إلى أنه قد تكون لدى بعضنا 

املقدم سالم الدرعيالعميد الشيخ محمد بن طحنون

الدرعي:

منظومة العدالة واالأمن 

تقت�صي ت�صافر اجلهود 
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واملوؤ�ص�صات  الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  واالإن�صانية  واخلريية  االجتماعية  املبادرات  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

التابعة لها.

وي�صلط »جمتمع ال�صرطة«، مواكبة لعام اخلري 2017، ال�صوء جمددًا على »�صندوق الفرج« الذي اأ�ص�س حتت اإ�صراف 

وطاأة  لتخفيف  احلنيف  االإ�صالمي  الدين  من  امل�صتمدة  ال�صامية  القيم  جت�صيد  اإىل  يهدف  والذي  الداخلية،  وزارة 

املعاناة عن نزالء املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية واأ�صرهم من املواطنني واملقيمني يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف  وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 

هذا اخل�صو�س، والذي ميثل اللبنة االأ�صا�صية نحو تطوير العمل اخلريي مل�صاعدة النزالء املع�صرين يف جتاوز عقبة 

االإع�صار من خالل مد يد العون لهم ل�صداد مديونياتهم، واإعادة اال�صتقرار لهم والأ�صرهم، وجتنيبهم الوقوع يف براثن 

احلاجة والعوز، وذلك متا�صيًا مع احلديث النبوي ال�صريف للر�صول حممد بن عبداهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم(: من 

ج على م�صلم كربة من كرب الدنيا، فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة. فرَّ

حتقيق: اأمرية الرئي�صي 
ت�صوير: عي�صى اليماحي

أوضح سعــادة الدكتور ناصر سالم خلريباني 
الفرج«  »صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  النعيمي 
نزالء  لرعاية  خيري  صندوق  هو  الصندوق  أن 
املؤسسات العقابية واإلصالحية في دولة اإلمــارات 
العربية، ومّت تأسيسه حتت إشراف وزارة الداخلية، 
والتكافل  التضامن  روح  تعزيز  منه  والــهــدف 
اإلسالمي،  الدين  عليها  يحّث  التي  االجتماعي 
العقابية  املؤسسة  لدور  احلديثة  املفاهيم  وتأكيد 
ألسرة  الكرمية  احلياة  وضمان  واإلصالحيــة، 

العالقة  املالية  القضايا  والعمل على تسوية  النزيل، 
بني النزيل واجلهة املدعية، وتسديد املديونات املدنية 

عن النزالء املعسرين.

تكافل 
وأشار سعادة الدكتور النعيمي إلى أن صندوق 
مالياً،  النزالء وأسرهم  ملساعدة  أيضاً  الفرج يهدف 
مع  والتكافل  والتعاون  الشرعية،  الدّية  قيمة  ودفع 
واإلسهام  املختصة،  واجلهات  اخليرية  اجلمعيات 

القضائية  واملتعلقات  احملاكم  رســوم  ســداد  في 
للمساعدات  املالية  املبالغ  املعسرين، وتوفير  للنزالء 
الطبية للنزالء وأسرهم، وتوفير تذاكر السفر للنزالء 
أحكام  بحقهم  صدرت  والذين  املعّسرين  األجانب 
بخدماته  يشمل  والصندوق  الدولة،  عن  باإلبعاد 

املواطنني واملقيمني.
ال  وجزء  املجتمع،  مسؤولية  األســرة  أن  ورأى 
يتجزأ منه، وأنه في حال ارتكاب أي فرد من أفراد 
األسرة أية جنحة، فهذا ال يعني خروج األسرة من 

»�صندوق الفرج« يف »الداخلية«..

ي�صهم يف اإنهاء معاناة النزلء املع�صرين واأ�صرهم
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املجتمع، بل يجب احتواؤها من قبل املجتمع، وعدم 
التخلي عنها حتى ال تقع فريسة الظروف واألهواء 
في ظل غياب رب األسرة، أو املعيل لها، وذلك من 

واقع التكافل االجتماعي ألفراد املجتمع.

أهداف 
وذكر العميد عبد احلكيم سعيد السويدي األمني 
جاءت  الصندوق  أهداف  أن  الفرج  لصندوق  العام 
رقم  الــوزاري  القرار  من  الثانية  املادة  لنص  وفقاً 
)300( لسنة 2009 الصادر من وزارة تنمية املجتمع 
التضامن  روح  تعزيز  وهي:   ،2009/5/26 بتاريخ 
والتكافل االجتماعي التي يحث عليه الدين اإلسالمي، 
العقابية  املؤسسة  لدور  احلديثة  املفاهيم  وتأكيد 
واإلصالحية، وضمان احلياة الكرمية ألسرة النزيل، 
رسوم  دفع  في  واإلسهام  الشرعية،  الدية  ودفع 

احملاكم واملتعلقات القضائية للنزالء املعسرين.
العميد  أجــاب  الفرج«،  »صندوق  مهمات  وعن 
القضايا  تسوية  على  الصندوق  »يعمل  السويدي: 
املالية العالقة بني النزيل واجلهة الشاكية، وبتسديد 
الديون املدنية للنزالء املعسرين، ودفع املبالغ املالية 
وألسرهم،  لها  احملتاجني  النزالء  ملساعدة  الالزمة 
والتعاون والتكافل مع اجلمعيات اخليرية واجلهات 
األجانب  للنزالء  السفر  تذاكر  وتوفير  املختصة، 
املعسرين مادياً، والذين صدرت أحكام باإلبعاد من 

الدولة«.

آلية العمل
وعن آلية العمل اخلاصة بصندوق الفرج، أوضح 
العميد السويدي أن الصندوق يشكل جلنة في كل 
اخلدمات  جلنة  تسمى  وإصالحية  عقابية  مؤسسة 
اإلنسانية لصندوق الفرج، وتكون مؤلفة من أربعة 
االجتماعي منهم،  أن يكون األخصائي  ضباط على 
ويقوم النزيل بتقدمي طلب مساعدة يرفع من قسم 
أو فرع شؤون النزالء وفق منوذج خاص إلى هذه 
اللجنة، وترفع جميع الطلبات من اللجنة إلى صندوق 
الفرج من مدير املؤسسة العقابية واإلصالحية إلى 
احلاالت  الصندوق  ويرفع  الصندوق،  عام  مدير 
املستكملة للشروط بشكل دوري، ويقدم املساعدات 
وترفع  النزالء،  من  اجلنسيات  جلميع  اإلنسانية 
تستدعي  والتي  املستعصية  اإلنسانية  احلــاالت 
لدراستها  اإلدارة  مجلس  إلى  املساعدة  في  الزيادة 

والبت فيها.
أن  أجاب  احلاالت،  دراسة  جلنة  عمل  آلية  وعن 
هذه اللجنة تقوم باستالم استمارات دراسة حاالت 
العقابية  املؤسسات  في  الفرعية  اللجان  من  النزالء 
واإلصالحية، والتدقيق على االستمارات، والتواصل 
مع اجلهات املستفيدة للتوصل إلى تسويات باملبالغ 
املطالب بها، ورفع مذكرة إلى رئيس اللجنة متضمنة 
حساب  من  املبالغ  ســداد  بهدف  ذكــر  ما  جميع 
اليوم«  اإلمارات  »جريدة  إلى  إحالتها  أو  الصندوق 
املتعاونة مع الصندوق،  باإلضافة إلى إخطار اللجان 

الفرعية بالقبول أو الرفض وآخر اإلجراءات.
صندوق  مساعدات  من  املستفيدة  الفئات  وعن 
في  املعسرين  النزالء  فئة  تشمل:  أنها  ذكر  الفرج، 

سداد  في  املعسرين  النزالء  وفئة  الديون،  ســداد 
احملاكم  رسوم  سداد  في  املعسرين  وفئة  الديات، 
املعسرين،  النزالء  أسر  وفئة  القضائية،  واملتعلقات 
وتوفير تذاكر سفر للنزالء املعسرين احملكوم عليهم 

باإلبعاد من الدولة.

اختصاصات 
وعن اختصاصات مجلس إدارة صندوق الفرج، 
الصندوق  إدارة  مجلس  أن  السويدي  العقيد  شرح 

لديه اختصاصات عدة، وهي: 
1 - إدارة الصندوق، ورسم السياسة العامة له، 
فيه، وله وحده حق  النشاط  أوجه  واإلشراف على 

متثيل الصندوق.

 النعيمي:

»ال�صندوق« ي�صمل بخدماته 

املواطنني واملقيمني

ال�صويدي:

عائدات حمالت »ال�صندوق« 

بلغت قرابة 85 مليون درهم  العميد عبداحلكيم السويديد. ناصر النعيمي
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القرارات  واتخاذ  الداخلية،  اللوائح  إصدار   -  2
الالزمة التي تكفل حسن سير العمل في الصندوق.

3 - البت في االحتياجات املالية لنزالء املؤسسات 
العقابية واإلصالحية وأسرهم بالسرعة املمكنة، مما 

يكفل حتقيق أهداف الصندوق.
4 - بحث وإقرار جميع املسائل اإلدارية واملالية 

اخلاصة بتحقيق أهداف الصندوق.
الصندوق،  داخل  الفرعية  اللجان  تشكيل   -  5

والبت مبا تقدمه هذه اللجان من توصيات.
6 - اختيار اإلداريني واملشرفني من بني أعضاء 

الصندوق ألوجه النشاط املختلفة.
7 - تعيني املوظفني واملديرين الالزمني، وحتديد 

رواتبهم، والنظر في كل ما يتعلق بهم.
اجتماعاتها  لعقد  العمومية  اجلمعية  دعوة   -  8
وبحث  قراراتها،  وتنفيذ  العادية،  وغير  العادية 

توصياتها.
9 - بحث شكاوى األعضاء أو التي تقدم ضدهم، 

والفصل فيها واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.
10 - دراسة التعديالت أو اإلضافات على النظام 

األساسي وعرضها على اجلمعية العمومية.
11 - النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه 

بشأنها.
إلى  العضوية  إعــادة  إمكانية  في  النظر   -  12
عدم  بسبب  عضويتهم  سقطت  الذين  األعــضــاء 
املتأخرة  املبالغ  إذا ما سددوا  سدادهم االشتراكات 

عليهم.
النشاط  ألوجــه  السنوي  التقرير  ــداد  إع  -  13

املختلفة، وعرضه على اجلمعية العمومية.
املالية  للسنة  اخلتامية  احلسابات  إعــداد   -  14
على  وعرضها  املقبلة،  امليزانية  ومشروع  املنتهية 

اجلمعية العمومية.
15  - منح رئاسة الصندوق الفخرية ملن يرى فيه 

الكفاءة على حتقيق أهداف الصندوق.

16 - منح العضوية الفخرية على أال يزيد العدد 
مع  الواحدة،  السنة  في  أعضاء فخريني  عن عشرة 

إعفائهم من إجراءات العضوية.
17 - حتديد موعد تقدمي اقتراحات األعضاء مبا 
بداية كل سنة  األولى من  الثالثة أشهر  ال يتجاوز 

مالية.
ويترأس مجلس إدارة الصندوق سعادة الدكتور 
يترأس  وهــو  النعيمي،  خلريباني  سالم  ناصر 
اإلدارة،  ومجلس  العمومية  اجلمعية  اجتماعات 
والنطق  املختلفة  اجلهات  أمــام  الصندوق  وميثل 
باسمه، والتوقيع مع أمني الصندوق على الشيكات 
جميع  وتوقيع  بالصندوق،  اخلاصة  واحلــواالت 
بعد  الصندوق  مع  تبرم  التي  واالتفاقات  العقود 
إقرارها من مجلس اإلدارة، وحق حضور اجتماعات 

اللجان الفرعية، ومتثيل الصندوق أمام الغير.
الشامسي  كشيم  راشد  محمد  العميد  ويشغل 
ميارس  وهو  اإلدارة،  مجلس  رئيس  نائب  منصب 
اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة في حالة غيابه، 
قيام  ما يحول من دون  أو وجود  منه،  بتكليف  أو 

رئيس مجلس اإلدارة باختصاصاته.
وذكر العميد السويدي أنه يشغل منصب األمني 
جدول  بإعداد  يقوم  وهو  الفرج،  لصندوق  العام 
العمومية، وحتديد  واجلمعية  اإلدارة  مجلس  أعمال 
املوضوعات املراد بحثها في اجتماع مجلس اإلدارة 
حسب أهميتها، وإضافة املوضوعات التي يرى رئيس 
الصندوق إضافتها، وإعداد الدعوة، واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلمتام اجتماعات اجلمعية العمومية ومجلس 
وتسجيلها  بها  اخلاصة  احملاضر  وحترير  اإلدارة، 
في السجالت املعدة لذلك، وتلقي الرسائل اخلاصة 
مجلس  على  عرضها  بعد  عليها  والرد  بالصندوق 
مجلس  ــرارات  ق متابعة  على  ــراف  واإلش اإلدارة، 
اإلدارة، وتنظيم األعمال الكتابية والسجالت وحفظ 
املستندات، ورفع التقارير إلى مجلس اإلدارة لبحثها، 

وتعميم القرارات التي يرى مجلس اإلدارة تعميمها 
مجلس  على  العضوية  طلبات  وعــرض  ونشرها، 
اإلدارة، وإعداد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس 
اإلدارة متهيداً لعرضه على اجلمعية العمومية، وأن 

له حق حضور اللجان الفرعية.

إجنازات 
وعن اإلجنازات التي حققها صندوق الفرج، أشار 
تفاهم  مذكرات  توقيع  أنه مت  إلى  السويدي  العميد 
الفرج وجهات عدة، منها: توقيع  عدة بني صندوق 
لنشر  اليوم«  اإلمــارات  »جريدة  مع  تفاهم  مذكرة 
اخلير  أهل  من  املساهمات  الستقبال  مادة صحفية 
املؤسسات  نــزالء  ملساعدة  اإليـــرادات  واستخدام 
تفاهم  مذكرة  توقيع  وكذلك  واإلصالحية،  العقابية 
بني الصندوق ومؤسسة اإلمارات )تكاتف( لتوفير 
بني  تعاون  اتفاقية  وتوقيع  للصندوق،  متطوعني 
من  التبرعات  اخلير جلمع  بيت  الصندوق وجمعية 
وتوقيع  التبرعات،  جلمع  صناديق  توزيع  خالل 
للشؤون  العامة  والهيئة  الصندوق  بني  اتفاقية 
للنزالء  املساعدات  لتقدمي  واألوقــاف  اإلسالمية 

املعسرين.
وأضاف أن صندوق الفرج قام بعدد من احلمالت، 
منذ عام 2009 وحتى عام 2016، بلغ عددها 14 حملة، 
وبلغ العائد املادي منها 84.669.711 درهماً أي قرابة 

85 مليون درهم.
وأكد العميد السويدي أن صندوق الفرج يسعى 
أسر  ملساعدة  بها  يقوم  التي  املبادرات  تطوير  إلى 
النزالء من خالل تدريب األسر على مهن تساعدهم 
تطوير  إلى  يسعى  وأنه  احلياة،  أعباء  مقاومة  في 
تقدمي املساعدات لتشمل مساعدة املواطنني املعسرين 
بني  العالقات  تطوير  إلى  باإلضافة  الدولة،  خارج 
لدعم  واخلــاص  احلكومي  والقطاعني  الصندوق 

الصندوق في املستقبل.
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يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على اإدارة »مدار�س ال�صرطة« التابعة لقطاع املوارد الب�صرية يف �صرطة اأبوظبي. 

ويتناول يف هذا العدد ق�صم تن�صيق اخلدمات امل�صاندة يف االإدارة، ودوره يف ت�صهيل تنفيذ املنت�صبني للخطط والن�صاطات.

لقاء: اأماين اليافعي 
ت�صوير: حممد علي

قسم  رئيس  النعيمي  علي  محمد  الرائد  أوضح 
تنسيق اخلدمات املساندة بإدارة »مدارس الشرطة« 
في شرطة أبوظبي أن من أهم املهمات املوكلة للقسم 
واللوازم  األفراد  من  اإلدارة  احتياجات  تأمني  هي: 
اخلطط  تنفيذ  يسهل  ــذي  ال بالشكل  واخلــدمــات 
املعتمدة،  واملعايير  للضوابط  وفقاً  والنشاطات 
وإدارة ومتابعة مهمات حماية منشآت وموجودات 
املدارس واملواقع التابعة لها، ومتابعة أعمال املشاريع 
اإلقامة  خدمات  وتوفير  التطويرية،  الهندسية 
القصور  جوانب  ومعاجلة  للدارسني،  واإلعاشة 
الصيانة  خدمات  تقدمي  على  واإلشــراف  واخللل، 

والبنية التحتية للمرافق.

فروع 
وشرح أن القسم يتكون من الفروع التالية:

تأمني اخلدمات  اإلدارية، ويتولى:  الشؤون  فرع 
مساندة  إيجابية  بيئة  لتوفير  األساسية  ــة  اإلداري
املراسالت  توثيق  ومتابعة  وتنظيم  العمل،  لتسيير 
الطباعة  خــدمــات  وتوفير  وتــداولــهــا،  وحفظها 
إداريــاً  الفرع  نشاطات  وتنظيم  لها،  واالستنساخ 
حسب  كل  العاملني  على  الواجبات  وتوزيع  وفنياً، 
والنظم  االتصاالت  خدمات  وتأمني  اختصاصه، 

اإللكترونية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
تنفيذ  متابعة  ويتولى:  العاملني،  شــؤون  فرع 
والنظم  للقوانني  وفقاً  العاملني  خدمة  إجـــراءات 
واللوائح لضمان توفير قوة عمل مؤهلة ومستقرة، 

وتوثيق كل ما يتصل بخدمة العاملني في التشكيل 
ــأداء،  ل الـــدوري  والتقييم  بــه،  املختص  اإلداري 
املسار  وتأشير  والتمكني  والتأهيل  والتدريب 
الشخصية،  والبطاقات  الوثائق  وإصدار  الوظيفي، 
برامج  وتوفير  العاملني،  بأداء  املتصلة  واحلوافز 
جميع  توثيق  ومتابعة  لهم،  والتأمينات  الرعاية 
اإلجراءات اخلاصة باملوظفني )اإلجازات، والعالوات، 

واجلزاءات(.
توفير  ويتولى:  واملستودعات،  املالية  فــرع 
املوجودات املالية واملخزنية ومتابعة توثيق حركتها 
الدورية بذلك، واملشاركة  التقارير  ورقابتها وإعداد 
اإلدارة  الحتياجات  السنوية  التقديرات  حتديد  في 
السنوية،  املوازنة  ملشروع  ــوال  واألم اللوازم  من 
والرقابة على التصرفات املالية واملخزنية والتأكد من 
مطابقتها للوائح والتعليمات ورفع التقارير الرقابية 
واألثاث  اللوازم  توفير  ومتابعة  بنتائجها،  الدورية 
وقطع الغيار ومختلف املستلزمات من املستودعات 
أو عن طريق الشراء وجتهيزها وفقاً لضوابط العهدة 

والعمل املخزني.
خدمات  تأمني  ويتولى:  العامة،  اخلدمات  فرع 
تشغيلها  ومتابعة  والتنظيف  والصيانة  النقل 
الشاملة،  اجلــودة  معايير  وفق  بأدائها  والنهوض 
روح  وإيجاد  العمل،  وتقنيات  أساليب  وتطوير 
وحل  األداء  مستوى  لتحسني  اجلماعي  العمل 
لتوظيف  البشرية  املــهــارات  وتوجيه  املشكالت، 
اخلدمات  تقدمي  يضمن  مبــا  املتاحة  املتطلبات 

األساسية وفقاً ملعايير اجلودة والتميز، وإعداد خطط 
وبرامج عمل للخدمات األساسية )الصيانة، والنقل، 
والتنظيف(، وغيرها من متطلبات توفير بيئة إيجابية 
التقارير  وإعــداد  الوظيفية،  املهمات  ألداء  مناسبة 
الدورية لتقييم أداء املركبات وصيانتها بشكل دوري.
إدارة  ويتولى:  واالنضباط،  اإلدارة  أمن  فرع 
مهمات حماية منشآت وموجودات املدارس، وتأمني 
النظام األمني حلمايتها والعمل على تطوير تقنياته، 
داخل  السيارات  ومواقف  اآلليات  حركة  وتنظيم 
فيها،  واألمــان  السالمة  شــروط  وتأمني  املرافق 
وضبط دخول وخروج املواد وفقاً للتصريح الرسمي 
املعتمد، وتوفير خدمات االستعالمات لضبط جميع 
ودخول وخروج  اخلاصة  واملنشآت  املباني  مداخل 

املنتسبني والزوار.

»اخلدمات امل�صاندة« يف »مدار�س ال�صرطة« 

النعيمي: ن�صهل على منت�صبي الإدارة تنفيذ اخلطط والن�صاطات 

الرائد محمد علي النعيمي
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اأبوظبي.  �صرطة  الب�صرية يف  املوارد  لقطاع  التابعة  العاملني«  »اأداء  اإدارة  اإ�صاءاته على  ال�صرطة«  يوا�صل »جمتمع 

ويتناول يف هذا العدد ق�صم تن�صيق اخلدمات امل�صاندة يف االإدارة، ودوره يف رفع جودة اخلدمات املقدمة للمنت�صبني.

لقاء: اأمرية الرئي�صي 
ت�صوير: حممد علي

أوضح الرائد محمد جابر اخليلي رئيس قسم 
تنسيق اخلدمات املساندة في إدارة »أداء العاملني« 
في شرطة أبوظبي أن الهدف من تأسيس القسم 

هو توفير احتياجات اإلدارة وخدمة العاملني.

اختصاصات
وشرح اختصاصات كل فرع في القسم، حيث 
بتأمني  واملالية  ــة  اإلداري الشؤون  فرع  يختص 
إيجابية  بيئة  لتوفير  األساسية  اإلدارية  اخلدمات 
وتوزيع  استالم  ومتابعة  العمل،  لتسيير  مساندة 
املراسالت الواردة والصادرة إلى اإلدارة كما هو 
محدد في تعليمات العمل، وتأمني خدمات الطباعة 
وأعمال  واألرشيف  واملراسالت واحلفظ  والنسخ 
املكتبية،  األعمال  ممارسة  لتسهيل  السكرتاريا 
ومراجعة  وحتديد  وضبط  حصر  في  واملشاركة 
مصفوفة املهمات والقدرات لإلدارة حسب بطاقات 
الوصف الوظيفي، وتطوير أساليب وتقنيات العمل 
مستوى  لتحسني  اجلماعي  العمل  روح  وإيجاد 
األداء وحل املشكالت، وضمان توفير املوجودات 
والرقابة  حركتها  وتوثيق  واملخزونية  املالية 
التقارير  وإعداد  والتعليمات  اللوائح  وفق  عليها 
التقديرات  حتديد  في  واملشاركة  بذلك،  الدورية 
السنوية الحتياجات اإلدارة من اللوازم واألموال 

املالي  األداء  وتوثيق  السنوية،  املوازنة  ملشروع 
السجالت  وتنظيم  املختص  اإلداري  للتشكيل 
املعتمدة  واللوائح  للضوابط  وفقاً  بذلك  اخلاصة 
وتوفير  املالية«،  »الشؤون  إدارة  مع  وبالتنسيق 
اللوازم واألثاث وقطع الغيار ومختلف املستلزمات 
املستودعات  من  االحتياج  وحسب  العالقة  ذات 
لضوابط  وفقاً  وجتهيزها  الشراء  طريق  عن  أو 
العهدة والعمل املخزني، والرقابة على التصرفات 
للوائح  مطابقتها  من  والتأكد  واملخزنية  املالية 
بنتائجهـا،  الرقابية  التقارير  ورفع  والتعليمات 
في  التنظيمية  للوحدات  املواد  توفير  من  والتأكد 
للمواد  الشطب  طلبات  ومتابعة  وتأمينها،  اإلدارة 
التالفة وغير الصاحلة ورفعها إلدارة »املشتريات 
واملستودعات«، ومتابعــة تنظيم املستندات حسب 
السنوية  العهدة  واستالم  التموينية،  املواد  حركة 

واإلشراف على توزيعها.
مبتابعة  فيختص  املوظفني  شــؤون  فرع  أما 
للقوانني  وفقاً  العاملني  خدمة  إجــراءات  تنفيذ 
مؤهلة  عمل  قوة  توفير  لضمان  واللوائح  والنظم 
ومستقرة، وتوثيق كل ما يتصل بخدمة العاملني 
في التشكيل اإلداري املختص به، والتقييم الدوري 
وتأشير  والتمكني  والتأهيل  والتدريب  ــأداء  ل
والبطاقات  الوثائق  ــدار  وإص الوظيفي  املسار 

العاملني فيه،  بأداء  املتصلة  الشخصية، واحلوافز 
وتوفير برامج الرعاية والتأمينات لهم، والتنسيق 
لالستئناس  القانونية  الــشــؤون  مديرية  مــع 
باستشاراتها ورأيها القانوني في معاجلة جوانب 
العمل ومشكالته املختلفة، وإعداد التقارير الدورية 
عن مستوى كفاءة استخدام قوة العمل وإنتاجية 
وتقدمي  به،  املختص  اإلداري  التشكيل  في  العمل 
املقترحات العالجية والتطويرية، ومتابعة وتوثيق 

االلتزام بأوقات الدوام الرسمي.
بتنسيق  فيختص  العامة،  اخلدمات  فرع  بينما 
وغيرها  العامة  والصيانة  واإلدامة  النقل  خدمات 
النوعية،  النشاطات  ممارسة  ودميومة  لتسهيل 
والتنظيف  والصيانة  النقل  خــدمــات  وتــأمــني 
معايير  بأدائها وفق  والنهوض  تشغيلها  ومتابعة 
املختصة،  اجلهات  مع  بالتنسيق  الشاملة  اجلودة 
وتوفير املتطلبات البشرية والتقنية واملساندة ألداء 
والسياسات  للضوابط  وفقاً  األساسية  اخلدمات 
للخدمات  عمل  وبرامج  خطط  وإعــداد  املعتمدة، 
وغيرها  والتنظيف(  والنقل،  )الصيانة،  األساسية 
ألداء  مناسبة  إيجابية  بيئة  توفير  متطلبات  من 
البشرية  املهارات  وتوجيه  الوظيفية،  املهمات 
تقدمي  يضمن  مبا  املتاحة  املتطلبات  لتوظيف 

اخلدمات األساسية وفقاً ملعايير اجلودة والتميز.

»اخلدمات امل�صاندة« يف اأداء العاملني 

اخليلي: ن�صعى لرفع جودة اخلدمات املقدمة ملنت�صبي الإدارة 
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ال�صعفار يطلع على ال�صتعداد لدورة الألعاب الدولية 

اطلع سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل 
اللجنة  وجاهزية  استعدادات  على  الداخلية  وزارة 
للشرطة،  الثانية  الدولية  األلعاب  لــدورة  املنظمة 
والتي ستستضيفها دولة اإلمارات العربية املتحدة 
في شهر نوفمبر املقبل في العاصمة أبوظبي، حتت 
شعار: »ارفع علمك«، ومبشاركة أكثر من 780 العباً 

من 47 دولة.
البطولة  هذه  إلجناح  الداخلية  وزارة  وتسعى 
تعكس  التي  املشرفة  بالصورة  وإخراجها  العاملية، 
ــداث  األح استضافة  في  ــارات  اإلمـ ــة  دول ريــادة 

والفعاليات الدولية املهمة.
في  استعرضت  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  وكانت 
اجتماع برئاسة سعادة الفريق الشعفار عقد في مقر 

التي أجنزت الستضافة  الترتيبات  الداخلية،  وزارة 
البطولة، والتي ستشكل حدثاً رياضياً عاملياً بامتياز، 
األوســط،  الشرق  منطقة  في  مــرة  ألول  تقام  إذ 
هذه  تستضيف  عربية  دولة  أول  اإلمارات  وتعتبر 
البطولة التي ستشهد منافسات في عدد من األلعاب 
الرياضية منها السباحة والرماية التكتيكية واجلودو 

واجليورجيو.
وأبدى سعادة الفريق الشعفار ارتياحه ملا أجنز 
جلان  داعياً  البطولة،  لهذه  استعدادية  خطط  من 
العمل إلى مضاعفة اجلهود إلخراج البطولة بالشكل 
املأمول لضمان إجناح هذا احلدث الدولي الرياضي 
اإلمارات  مكانة  من  تعزز  بفعالية  واخلروج  املهم، 
الرائدة في تنظيم أهم األحداث والفعاليات الدولية 

الكبرى.
وأكد سعادته حرص وزارة الداخلية على توفير 
الالزمة  والبشرية  واملادية  الفنية  اإلمكانات  كل 
ــروج بصورة  إلجنــاح هــذا احلــدث الــدولــي، واخل

مشرفة تليق بسمعة دولة اإلمارات الطيبة.
الشامسي،  وليد  العميد  الــدورة  مدير  وكــان 
الدورة، استعرضوا خالل  وعدد من رؤساء جلان 
اجلارية  والتحضيرات  االستعدادات  االجتماع 
لتنظيم الدورة، ومن بينها التصور حلفلتي االفتتاح 
شرحاً  وقدموا  الفنية،  اللجان  وتوصيات  واخلتام، 
حول امللتقى اخلاص بدورة األلعاب الدولية الثانية 
للشرطة، والذي يهدف لدعم البطولة، وتبادل اآلراء 

واخلبرات حولها. 

الري�صي: م�صتمرون يف توعية م�صتخدمي الطائرات بدون طيار

من  األولــى  املرحلة  الداخلية  وزارة  اختتمت 
حملتها »أنت املسؤول« بالتعاون مع الهيئة العامة 
للطيران املدني، والتي هدفت لتعريف مستخدمي 
وهواة الطائرات بدون طيار )الدرونز( بالشروط 
على  وحثهم  استخدامها،  تنظم  التي  والقوانني 
على  حفاظاً  آمنة  بطرق  الرياضة  هذه  ممارسة 
سالمة اجلميع، مؤكدة أن التوعية مستمرة بأهمية 

ضوابط استخدام هذه الطائرات.
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وأوضــح 
رئيس جلنة  الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي 
الرياضات اجلوية اخلفيفة أن  متابعة تنفيذ نظام 
احلملة التي نفذتها إدارة »الدعم اجلوي« باإلدارة 
العامة لإلسناد األمني في وزارة الداخلية بالتعاون 
بتفاعل  حظيت  املدني،  للطيران  العامة  الهيئة  مع 
كبير من قبل اجلمهور، ملسناه من خالل التعليقات 
األفالم  مشاهدي  وعدد  والتفاعالت  واملشاركات 
على  الداخلية  وزارة  حسابات  عبر  عرضت  التي 

وتويتر،  بوك،  )فيس  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وعلى  ويوتيوب(،  بلس،  وجوجل  وانستغرام، 
تطبيق  عبر  #أنت_املسؤول  )هاشتاق(   وسم 
العامة  للهيئة  اإللكتروني  املوقع  و  »االنستغرام«، 

.www.gcaa.gov.ae للطيران املدني
لتوعية  الهادفة  الرسائل  أن  سعادته  وأضاف 
وتعريفهم  طيار  ــدون  ب الطائرات  مستخدمي 
بالقوانني واألنظمة اخلاصة بهذا الشأن لن تتوقف 
بانتهاء املرحلة األولى من احلملة، بل هي مستمرة 
على مدار العام برسائل موجهة من إدارة »اإلعالم 
نشر  على  احلريصة  الداخلية  وزارة  في  األمني« 
بشكل  الطائرات  لتلك  اآلمــن  االستخدام  ثقافة 
كبير وعلى نطاق واسع، وليكون ممارسوها على 
لتأمني  واألمنية  القانونية  بالضوابط  واملام  علم 

سالمتهم وسالمة اآلخرين.
طيار  بدون  الطائرات  أصحاب  سعادته  وحث 
)الدرونز( على التقيد باألنظمة املتعلقة بهذا النوع 

املستخدمني  أمن وسالمة  الرياضات لضمان  من 
واملمتلكات العامة واخلاصة، وحتى ال ُتشكل خطراً 

على أجواء الدولة والطائرات املشغلة.
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»الداخلية« ت�صارك يف فعاليات برنامج »اأقدر«

برنامج  فعاليات  في  الداخلية  وزارة  شاركت 
خليفة لتمكني الطالب )أقدر(.

في  وطالبة  طالب  مليون  نصف  تلقى  فقد 
املدارس احلكومية واخلاصة على مستوى الدولة 
ضمن  والسالمة  الوقاية  مجال  في  تدريبات 
الطالب  لتمكني  لبرنامج خليفة  التشغيلية  اخلطط 
)أقدر( في العام الدراسي 2015 – 2016، وتعرفوا 
جتنبها  وكيفية  وأسبابها  وأنواعها  احلرائق  على 

والوقاية منها.
طفايات  استخدام  على  تدريبات  الطلبة  وتلقى 
ــادات  اإلرشـ على  وتعرفوا  الــيــدويــة،  احلــريــق 
جرس  سماع  عند  إتباعها  الواجب  واإلجــراءات 
اإلخــالء،  وطــرق  حريق  حــدوث  وعند  ــذار،  اإلنـ
اشتراطات  على  واطلعوا  احلوادث،  عن  واإلبالغ 

الوقاية والسالمة العامة.
املرزوقي  اللواء جاسم محمد  وأوضح سعادة 
قائد عام الدفاع املدني في وزارة الداخلية أنه مت 
إعداد برامج خاصة تتضمن تنظيم حمالت توعية 
تطبيق  لضمان  املجتمع،  فئات  بني  الوعي  لنشر 
أرقى معايير الوقاية والسالمة في املواقع حفاظاً 

على سالمة اجلميع.
برنامج  التوعية،  برامج  بني  من  أن  وأضــاف 
إلى  يهدف  والذي  )أقدر(،  الطالب  لتمكني  خليفة 
لاللتزام  الطالب  لدى  إيجابية  اجتاهات  تكوين 
واملدرسة  املنزل  في  والسالمة  الوقاية  بقواعد 
للتصرف  قدراتهم  وتعزيز  وتنمية  والطريق، 
السليم في حاالت الطوارئ، ولبناء جيل قادر على 

حتمل املسؤولية في حماية املكتسبات الوطنية.
في  املدني  الدفاع  دور  إلى  سعادته  وأشــار 
أبنائه  وسالمة  الوطن  مكتسبات  على  احلفاظ 
واملقيمني، من خالل نشر ثقافة السالمة والوقاية 

بني فئات املجتمع كافة، وتسخير الوسائل املتاحة 
إليصال رسائل التوعية واإلرشاد للجميع.

لتمكني  خليفة  برنامج  احتفل  ثانية،  جهة  من 
الطالب  من  جديد  فوج  بتخريج  )أقــدر(  الطالب 
للمغامرات  »أقـــدر  معسكرات  فــي  املشاركني 
الطالبية«، والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وبرعاية الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
معهد  وذلك في  الداخلية،  وزير  الــوزراء  مجلس 
أبوظبي للتعليم والتدريب املهني مبنطقة الشهامة 

في أبوظبي.
فيصل  الركن  اللواء  سعادة  االحتفال  حضر 
محمد عبدالله الشحي قائد التدريب االنفرادي في 
دملوج  بن  حميد  محمد  والعميد  املسلحة،  القوات 
نائب  سمو  ملكتب  باإلنابة  العام  األمني  الظاهري 
والدكتور  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
أبوظبي  معهد  عام  مدير  احلمادي  عبدالرحمن 
للتعليم والتدريب املهني، والعقيد الدكتور إبراهيم 
الدبل املنسق العام لبرنامج خليفة لتمكني الطالب 
)أقدر(، واملهندس خلفان املراشدة مدير األنشطة 
وحميد  والتعليم،  التربية  وزارة  في  والفعاليات 
عبدالله مدير إدارة »األنشطة الطالبية في مجلس 
ومشرفي  منسقي  من  وعدد  للتعليم«،  أبوظبي 
البرنامج، وعدد من ضباط القوات املسلحة ووزارة 
التربية والتعليم، وحشد  الداخلية، وممثلي وزارة 

من أولياء أمور الطلبة وأقارب اخلريجني.
ــدورة  ال فعاليات  في  املشاركني  عــدد  وبلغ 
اخلامسة من املعسكر 655 طالباً، ونظمت بالتعاون 
والشراكة بني البرنامج والقوات املسلحة، ووزارة 
التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة 

املعرفة والتنمية البشرية في دبي.  
اخلتامي  االحتفال  في  الطلبة  واستعرض 
التي تلقوها في املعسكر، والتي  املهارات  مختلف 
وتفوقهم في  تأهيلهم  قدراتهم ومستوى  عكست 
التي جسدت صور  العالية  ومعنوياتهم  املهارات، 
عنه  والذود  الوطن  خدمة  وحب  واالنتماء  الوالء 
والتضحية من أجله، مؤدين القسم والهتاف بحياة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة القائد األعلى للقوات املسلحة »حفظه 

الله«.
الطلبة  تكرمي  اخلتامي  االحتفال  خالل  ومت 
املتفوقني وأولياء أمور الطالب، وتوزيع الشهادات 
املشاركة  واجلهات  البرنامج  رعاة  على  التقديرية 
من مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة اخلدمة الوطنية، 
اإلمارات،  تراث  ونادي  والتعليم،  التربية  ووزارة 
والتنمية  املعرفًة  وهيئة  للتعليم،  أبوظبي  ومعهد 
البشرية في دبي، وعدد من الضباط وصف ضباط 

من القوات املسلحة، والطلبة املتميزين.
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الرميثي يوجه بتعزيز العمل بعد �صاعات الدوام الر�صمي

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام 
شرطة أبوظبي أن تعزيز آلية عمل رجال الشرطة 
الدوام الرسمي يأتي في إطار  انتهاء ساعات  بعد 
التطوير املستمر آلليات عمل القيادة العامة لشرطة 
يقتصر  ال  الشرطة  رجل  دور  إن  حيث  أبوظبي، 
الساعات  بانتهاء  تنتهي  على ساعات عمل محددة 
املقررة، وهو املعني بتعزيز األمن واألمان للمجتمع، 
مبا يدعم من طبيعة العمل األمني في تعزيز األمن 
والدعم  االسناد  عوامل  أهم  وميثل  واالستقرار، 
املهمات  أداء  على  القائمة  واألمنية  الشرطية  للقوة 
الزمنية  واخلطط  البرامج  حسب  واملسؤوليات 
املوضوعة، ليكون منتسبو القوة بعد انتهاء ساعات 
تنفيذ  في  إلخوانهم  وسنداً  عوناً  الرسمية  العمل 
واإلبالغ  والضبط،  واألمن  الشرطة،  رجل  مهمات 
وأداء  ــدوره،  ب والقيام  حادثة،  أو  شبهة  أية  عن 

مسؤولياته األمنية كاملة.
رجل  عمل  آليات  تعزيز  أن  معاليه،  وأضــاف 
الشرطة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية ملنتسبي 
القوة في املجاالت األمنية واجلنائية واملرورية، تأتي 

القوة في ممارسة مهماتهم  لتعزيز دور منتسبي 
األمنية وفق معايير مدروسة تفي بالغرض واملهمة، 
إلى  دائماً  نسعى  أبوظبي  في شرطة  أننا  ولتؤكد 
ومبا  األفضل،  إلى  والتغيير  والتحسني  التطوير 
يحقق األهداف واالستراتيجيات املنشودة والكفيلة 
التي  والشرطية  األمنية  اخلدمات  أفضل  بتقدمي 
واملمارسات  العلمية  النظريات  أفضل  مع  تتناسب 

العاملية في املجال األمني.
قدر  على  هم  القوة  منتسبي  أن  إلــى  وأشــار 
التي متكنهم  والكفاءة  واملهنية  املسؤولية  عال من 
األكمل  الوجه  على  واجباتهم  و  مهماتهم  أداء  من 
في  والقدوة  املثل  دائماً  وأنهم  الساعة،  مدار  على 
األداء واالنضباط واحلرص على األداء وفق أعلى 
جلهاز  الطيبة  الصورة  لتعزيز  اجلودة  مستويات 
البرنامج  وفق  عملهم  وليكون  أبوظبي،  شرطة 
املوضوع، ومهمة تضاف إلى مجموعة القيم واملثل 
التي يؤمن بها منتسبو القوة من مختلف املرتبات 
الوطن  أمن  على  الساهرة  العني  أنهم  وليجسدوا 
ومواجهتها  اجلرمية،  من  الوقاية  في  واملواطن 

بجميع السبل واإلمكانيات وعلى مدار الوقت، وتلك 
عهدهم  وكان  أجلها،  من  أنفسهم  نذروا  مسؤولية 
الساهرين  الرجال  وعدهم  عند  دائماً  يكونوا  أن 
وحماية  واالستقرار،  األمن  تعزيز  على  املؤمتنني 
العمل  أولويات  مقدمة  في  تأتي  والتي  املمتلكات 

األمني.

ال�صريفي يفتتح مكتبة يف »حتريات اأبوظبي«

افتتح سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير 
التحريات  مديرية  في  مكتبة  أبوظبي  عام شرطة 
والتحقيقات اجلنائية في شرطة أبوظبي في إطار 
العميد  بحضور  وذلك  القراءة،  تعزيز  مبادرات 
التحريات  مديرية  مدير  بورشيد  راشد  الدكتور 
الغول،  طارق  العقيد  ونائبه  اجلنائية  والتحقيقات 
عدد  على  املكتبة  وحتتوي  الضباط.   من  وعدد 
العلوم  من  املتنوعة  الثقافية  الكتب  عناوين  من 
القانونية واألمنية والثقافية واملعرفية بشكل عام 
وعناوين خاصة بعلوم اإلدارة احلديثة والتطوير 

اإلداري واإلبداعي، ودراسات وأبحاث تخصصية 
العربية  وباللغتني  املختلفة،  األمنية  املجاالت  في 
إلى  الشريفي  اللواء  سعادة  وأشار  واإلجنليزية. 
أهمية القراءة، واالستفادة من الوقت لالطالع على 
مختلف العلوم واألبحاث املتخصصة، والتي تهدف 
إلى زيادة اخلبرات وصقل املهارات، واالطالع على 
أحدث النظريات واملمارسات العاملية واإلصدارات 
البحثية املتخصصة، والتي متثل أهم منابع املعرفة 
واملسؤوليات،  الرتب  مختلف  من  القوة  ملنتسبي 

باإلضافة إلى رفع مؤشر السعادة لديهم.

املبادرات  ترعى  أبوظبي  شرطة  أن  وأضــاف، 
كافة التي من شأنها تزويد منتسبي القوة بأحدث 
املستجدات املعرفية والثقافية والتخصصية، وذلك 
وتزويدها  املكتبات،  من  املزيد  فتح  خــالل  من 
احمللية  والدوريات  الكتب  اإلصدارات من  بأحدث 
جلميع  الفرصة  وإتاحة  والعاملية،  واإلقليمية 
منتسبي شرطة أبوظبي لإلقبال على تلك املكتبات 
من أجل تعزيز ثقافة القراءة واالطالع، مبا يرفع 
املخزون  ــراء  وإث املعارف  اكتساب  مستوى  من 

الثقافي والتخصصي للمنتسب.
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تخريج دورات يف وزارة الداخلية

القيادات  ومختلف  الداخلية  وزارة  شهدت 
تخريج  احتفاالت  لها  التابعة  واإلدارات  العامة 
لدورات تدريبية تخصصية، شارك فيها عدد من 

املنتسبني.
في  اخلاصة  األمن  قوات  قيادة  احتفلت  فقد 
وزارة الداخلية بتخريج دورة »تكتيكات االقتحام 
املتقدمة الثانية«، التي عقدت في مقر قيادة قوات 
األمن اخلاصة »بسيح املهب« في الذيد، بحضور 
نائب  الطنيجي  علي سالم  الدكتور  الركن  العميد 
في  اإلدارات  األمن اخلاصة ومديري  قوات  قائد 

قيادة قوات األمن اخلاصة.
من  ضابطاً   11 الداخلية  وزارة  خّرجت  كما 
الشرطية  واإلدارات  العامة  القيادات  مختلف 
واملهارات  »القدرات  في  متخصصة  دورة  من 
احتفال  خالل  وذلك  للمديرين«،  االستراتيجية 
في معهد تدريب الضباط مبقر كلية الشرطة في 

أبوظبي.

ــدورات ضــمــن اخلطة  ــ ــ ال ــذه  هـ  وجــــاءت 
معارف  لتطوير  الداخلية  لــوزارة  االستراتيجية 
ومهارات منتسبيها، ومواكبة املستجدات العلمية، 

واالطالع  اخلدمات،  وتقدمي  األداء  في  واالرتقاء 
املتخصصة  الشرطية  واألبحاث  الدراسات  على 

احلديثة.

وفدان من »اجلن�صية« و»الإقامة« يزوران »واحة الكرامة«

زار وفدان من اإلدارة العامة للجنسية واإلدارة 
العامة لإلقامة وشؤون األجانب في أبوظبي »واحة 
ذكرى  لتخليد  شيدت  والتي  بأبوظبي،  الكرامة« 
سبيل  في  وتضحياتهم  األبــرار،  اإلمــارات  شهداء 
يتغمد  أن  وجل  عز  الله  داعني  الوطن،  عن  الدفاع 
مع  مقامهم  يجعل  وأن  رحمته،  بواسع  الشهداء 

الصديقني والصاحلني.
واّطلع وفد اإلدارة العامة للجنسية، والذي ترأسه 
العميد سعيد بن راكان الراشدي مدير عام اجلنسية 
على نصب الشهيد وميدان الفخر وجناح الشرف، 
إدارة »واحــة الــكــرامــة«  من  عنه  لشرح  واستمع 

ومشرفي خدمات الزوار.
نائب  اخلييلي  العميد سهيل جمعة  الوفد  وضم 
املرر  التحقيق، والعقيد عوض  العام لشؤون  املدير 
نائب املدير لشؤون اجلنسية، والعقيد مرشد حمد 
املزروعي مدير إدارة »اجلنسية« في أبوظبي، وعدد 
من الضباط وصف الضباط واألفراد واملوظفني في 

اإلدارة العامة للجنسية.
واعتزازه  فخره  عن  الــراشــدي  العميد  وعبّر 
الكرامة  واحة  أن  مؤّكداً  األبطال،  اإلمارات  بشهداء 
متثل صرحاً خالداً يجسد تضحيات الشهداء الذين 
رفعوا راية الدولة عالياً، وكلّلوا هامات كل من يعيش 
ستظّل  ذكراهم  وأن  والفخار،  بالعّز  أرضها  على 
خالدة في الوجدان ألن ما قدموه من تضحيات يعّد 

منوذجاً عظيماً لأجيال املقبلة.
وأضاف أن زيارة هذا الصرح تعمق في نفوسنا 
معاني الوحدة الوطنية، وتؤكد وقوفنا صفاً واحداً 
الوطنية  ثوابتنا  عن  دفاعاً  احلكيمة  قيادتنا  وراء 

وقيمنا احلضارية واإلنسانية.

كما زار وفد من اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب في أبوظبي »واحة الكرامة« بأبوظبي، واطلع 
على نصب الشهيد وميدان الفخر وجناح الشرف، 
إدارة »واحــة الــكــرامــة«  من  عنه  لشرح  واستمع 

ومشرفي خدمات الزوار.
ضم الوفد العميد منصور أحمد الظاهري مدير 
عام اإلقامة وشؤون األجانب في أبوظبي، والعميد 
عزّيز العامري مدير عام املنافذ واملطارات، ومديري 
الضباط  من  ــدداً  وع األقسام  ورؤســاء  اإلدارات 

في  العاملني  واملدنيني  ــراد  واألف الضباط  وصف 
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في أبوظبي. 
وأوضح العميد الظاهري أننا نقف إجالالً وإكباراً 
أمام تضحيات شهدائنا األبرار معبرين عن فخرنا 
واعتزازنا مبا قدموه من أعمال جليلة لرفعة وطننا 
في  تعمق  األبرار  شهدائنا  تضحيات  وأن  الغالي، 
والوالء  واالنتماء  الوطنية  الوحدة  معاني  أنفسنا 
وقيمنا  الوطنية  وتؤكد ثوابتنا  وقيادته،  للوطن 

احلضارية واإلنسانية التي ندافع عنها.
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تعاون بني »الداخلية« و»الإمارات لتنمية ال�صباب« 

إدارة  مدير  الشامسي  بطي  محمد  املقدم  التقى 
الداخلية، مبكتبه في  العامة« في وزارة  »العالقات 
مقر الوزارة بأبوظبي، وفداً من مؤسسة اإلمارات 
لتنمية الشباب برئاسة ميثاء احلبسي نائب الرئيس 

التنفيذي لدائرة البرامج في املؤسسة.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 
لتنمية  ــارات  اإلم ومؤسسة  الداخلية  وزارة  بني 
ضمن  يأتي  والذي  التطوعي،  املجال  في  الشباب 
األهداف االستراتيجية، والتمكني املجتمعي، وتبادل 
أفضل املمارسات واملبادرات املجتمعية مستقبالً مبا 

يعود بالفائدة والنفع على الوطن.
حضر اللقاء املقدم محمد خميس الصريدي نائب 
الداخلية،  العامة« في وزارة  إدارة »العالقات  مدير 
والتمكني«  »القيادة  إدارة  مدير  احلوسني  ومحمد 
التسويق واالتصال في  الشامسي مديرة  وعائشة 

مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب.

إصدار إذن دخول للزيارة
- طلب إلكتروني موقع ومختوم من الكفيل.
خلفية  ملونة  للمكفول  شخصية  -  صورة 

بيضاء.
تقل  ال  املــكــفــول  ســفــر  جـــواز  -  صـــورة 

صالحيتها عن 6 أشهر.
- الضمان املالي )1000( درهم عن كل فرد.

- الضمان الصحي.

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   



21العدد 126 مايو 2017

All.indd   243 4/25/17   12:04 PM



العدد 126 مايو 2017 22

ة 
لي

ما
�ص

ال
ت 

را
ما

الإ
-ا
ة

ق
ر
صا
�
ال
ي-

دب
 .

ر.
با

خ
اأ

املري يرتاأ�س جل�صة ع�صف ذهني 

القائد  املري  الله خليفة  عبد  اللواء  ترأس سعادة 
العام لشرطة دبي اجتماع عصف ذهني مع قيادات 
شابة في شرطة دبي، وذلك بعد أن كان قد وجههم 
الصندوق،  نطاق  بالتفكير خارج  اجتماع سابق  في 
تستشرف  نوعية  ومبادرات  إبداعية  أفكار  وتقدمي 
الرشيدة  القيادة  رؤية  حتقق  في  وتسهم  املستقبل 

وتطلعات القيادة العامة لشرطة دبي.
حضر اجللسة سعادة اللواء محمد سعد الشريف 
والعميد جمال  اإلدارة،  العام لشؤون  القائد  مساعد 
اجلالف نائب مدير اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، 
مركز  مدير  عبدالرحمن  عبدالله  الدكتور  والعميد 
القرار  اتخاذ  املستقبل ودعم  استشراف  اتخاذ  دعم 

بالوكالة، وعدد من ضباط شرطة دبي.

وقدم املشاركون في اجللسة من مختلف اإلدارات 
املجاالت  في  اقتراحات  الشرطة  ومراكز  العامة 
واستشراف  الذكية،  واخلدمات  واملرورية  اجلنائية 
املستقبل، وإسعاد املتعاملني وخدمة العمالء، والتميز 

املؤسسي، وغيرها..
الفاعلة  املشاركة  على  املري  اللواء  وأثنى سعادة 
في تقدمي أفكار جديدة وإبداعية، مؤكداً احلرص على 
تشكيل مجلس شبابي من قيادات شابة على مستوى 
شرطة دبي بدرجة »استشاري« بغرض جمع أفكار 
والعمل  ومبادراتهم،  واقتراحاتهم  اإلبداعية  الشباب 
تطلعات  الواقع، مبا يحقق  أرض  تطبيقها على  على 
تطبيق  في  وريادتها  دبي  لشرطة  العامة  القيادة 
أفضل اخلدمات  الشرطية وتقدمي  التطبيقات  أفضل 

إلى املتعاملني، وتعزيز األمن واألمان للمجتمع.
وطــرح  إيجابية،  كانت  اجللسة  أن  وأوضـــح 
والتي  املبدعة،  األفكار  من  عــدداً  فيها  املشاركون 
املستقبل،  الصندوق وتستشرف  نطاق  كانت خارج 
العامة لشرطة دبي من  القيادة  إليه  وهو ما تسعى 
أجل دعم وحتقيق توجهات القيادة الرشيدة وحتقيق 
واألمان  األمن  تعزيز  في  دبي  شرطة  استراتيجية 

للناس وإسعاد املجتمع.
ووجه سعادته املشاركني في اجللسة بعقد جلسات 
نقاشية أكثر داخل اإلدارات العامة ومراكز الشرطة 
التي يعملون في إطارها من أجل احلصول على املزيد 
من األفكار اجلديدة التي تسهم في رسم استراتيجية 

شرطة دبي املستقبلية، وتواكب التحديات كافة.

اجتماع للجنة املنطقة الأمنية يف عجمان 

األمنية  للمنطقة  العليا  القيادة  جلنة  اجتمعت 
القيادة  مبنى  في  االجتماعات  بقاعة  عجمان  في 
اللواء  سعادة  برئاسة  عجمان،  لشرطة  العامة 
الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة 
عجمان، وبحضور العميد محمد عبدالله بن علوان 
في  األجانب  وشؤون  اإلقامة  عام  مدير  النعيمي 
الشامسي  مجالد  جاسم  راشد  والعميد  عجمان، 
باإلنابة،  عجمان  في  املدني  الدفاع  عــام  مدير 
عام  قائد  نائب  احلمراني  أحمد  عبدالله  والعميد 
شرطة عجمان، والعميد عبد العزيز علي الشامسي 
الشرطية في شرطة عجمان،  العمليات  مدير عام 

وعدد من مديري اإلدارات في شرطة عجمان.
على  العمل  مناقشة  االجتماع  خــالل  ومتــت 
بنسبة  اخلدمة  مراكز  في  املتعاملني  عدد  خفض 
80% من خالل زيادة عدد مستخدمي التطبيقات 
املتعاملني  جميع  خدمة  في  وتكريسها  الذكية، 
لتحقيق السرعة، والدقة، واجلودة، وتقدمي خدمات 

بفعالية عالية إلسعاد املتعاملني.
كما متت مناقشة إجنازات فريق التميز وبعض 
األمنية،  للمنطقة  املشتركة  ــرى  األخ املشاريع 
ووضعت اللجنة التوصيات الالزمة التي سيتم من 

خاللها حتقيق النتائج املنتظــرة.
شكره  بجزيل  النعيمي  اللواء  سعادة  وتقدم 
للمنطقة  العليا  القيادة  جلنة  ألعضاء  وتقديره 
في  املبذولة  جهودهم  على  عجمان  في  األمنية 
العمل، وحثهم على بذل مزيد من اجلهد والعطاء 

وأن  األمني،  بالعمل  لالرتقاء  العمل  في  والتفاني 
النهوض  من خالل  بهم  الظن  عند حسن  يكونوا 
باملهمات والواجبات امللقاة على عاتقهم، واحلفاظ 
على أمن واستقرار الوطن، متمنياً لهم التوفيق في 

إجناز املهمات املطلوبـة.
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مترين للدفاع املدين يف راأ�س اخليمة 

جنحت فرق إدارة الدفاع املدني في رأس اخليمة 
في  بتنفيذ مترين استراتيجي جرى مبنطقة خزام 
رأس اخليمة، وذلك تعزيزاً الستعدادات منتسبيها 
وتأكيد ابقائهم في اجلاهزية القصوى للتعامل مع 

أي طارئ.
وشاركت في هذا التمرين القيادة العامة لشرطة 
رأس اخليمة، ووزارة التربية والتعليم، ومواصالت 
اإلمارات، ومركز  اإلسعاف  الوطني، وهيئة الكهرباء 
رأس  في  الطبية  واملنطقة  اخليمة ،  رأس  في  واملاء 
مكتب  و   التطوعي،  »ســانــد«  وبرنامج  اخليمة، 
وعدد  واألزمات،  والطوارئ  واالستجابة  التنسيق 

من الفرق الشرطية.
مدير  الزعابي  الله  عبد  محمد  العميد  وأوضح 
إدارة »الدفاع املدني« في رأس اخليمة أن الفعالية 
للدفاع  العامة  القيادة  استراتيجية  ضمن  تندرج 
الداخلية  وزارة  استراتيجية  من  املنبثقة  املدني 
األرواح  وعلى  املجتمع،  أمن  على  للحفاظ  الرامية 

واملمتلكات.
وأضاف، أن التمرين يهدف ملراجعة عمل وسائل 
املباني ومدى  العامة في  ومعدات األمن والسالمة 

الفنية  التفاصيل  فاعليتها وجهوزيتها، والتأكد من 
حريق  حدوث  حالة  في  اإلنقاذ  لعمليات  اخلاصة 
بالسكان،  املأهولة  واملناطق  املــدارس  من  بالقرب 
العتماد أفضل الطرق في التعامل مع هذه األخطار، 

اإلدارات  في  اإلنقاذ  وأجهزة  فرق  جاهزية  ورفع 
ــات  واألزم الطوارئ  حــاالت  مع  للتعامل  املعنية 
من  والتقليل  اجلميع،  سالمة  ولضمان  املشابهة، 

اخلسائر البشرية واملادية احملتملة.

فعاليات �صرطية يف ال�صارقة والفجرية واأم القيوين

قائد  الشامسي  الــزري  سيف  العميد  ترأس   <
عام شرطة الشارقة االجتماع الثاني للجنة القيادة 
لعام 2017، والذي عقد مبقر القيادة العامة لشرطة 
الشارقة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر 
نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد راشد 
علي  والعميد  الشرطية،  العمليات  عام  مدير  بيات 
سالم اخليال مدير عام العمليات املركزية، والعميد 
العمليات  عام  مدير  نائب  السويدي  عبدالله  عمر 
الشرطية، والعميد عارف الشريف نائب مدير عام 
شرطة  في  اإلدارات  ومديري  املركزية،  العمليات 

الشارقة. 
االجتماع  توصيات  بداية  االجتماع  واستعرض 
بشأنها  مت  وما   ،2017 لعام  القيادة  للجنة  األول 
من خطوات إجرائية ونتائج تنفيذها على مستوى 
اطلع  كما  املختلفة،  االختصاص  وجهات  اإلدارات 
مستوى  على  املقبلة  املرحلة  مؤشرات  أبرز  على 
التحديات األمنية املطلوب مواجهتها، وأهم الظواهر 

التي ينبغي التعامل معها. 
التي  التقارير  من  عــدداً  االجتماع  واستعرض 
قدمها املديرون العامون حول سير العمل بإداراتهم، 
لسنة  املوضوعة  املرحلية  اخلطط  تنفيذ  ومراحل 

 .2017
الشامسي  العميد  دعا  االجتماع،  ختام  وفي 
منتسبي شرطة الشارقة إلى ضرورة االستمرار في 
كافة، حتقيقاً  املجاالت  في  اجلهود  بذل ومضاعفة 
القيادة  لتطلعات  واستجابة  املرسومة،  لأهداف 

استقراره  وتعزيز  الوطن  أمن  الرشيدة في حماية 
وتقدمه.

القيادة  والدوريات« في  »املرور  إدارة  مت  نظَّ  <
العامة لشرطة الفجيرة ورشة عمل حول التعديالت 
قواعد  بشأن  التنفيذية  الالئحة  على  اجلــديــدة 
القرار  تضمنها  والتي  املروري،  الضبط  وإجراءات 
الوزاري رقم 178 لسنة 2017، والذي سيبدأ تطبيقه 

اعتباراً من 1 يونيو 2017.
وضباط  الضباط  من  عدد  العمل  ورشة  حضر 
الصف العاملني بإدارة »املرور والدوريات«، وحتدث 
مدير  اليماحي  راشــد  علي  الدكتور  العميد  فيها 
اإلدارة، وتناول التوضيح الشامل ألبرز التعديالت 
القانون  املعدلة في  املرورية  املواد واملخالفات  على 
املروري اجلديد، وضرورة التعرف على ما يترتب 
وذلك  بها،  اجلمهور  لتعريف  عقوبات  من  عليها 
بهدف تثقيف وتعريف رجال املرور على التعديالت 
قواعد  تطبيق  وإلزامية  املروري،  للقانون  اجلديدة 
وإجراءات الضبط املروري اجلديدة لتحقيق أهداف 

وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

> أطلق قسم املطلوبني بإدارة »التحريات واملباحث 
اجلنائية« في شرطة أم القيوين، وبالتعاون مع قسم 
اإلعالم والعالقات العامة فيها، حملة توعوية أمنية 
لتوعية اجلمهور حول خطورة إصدار شيكات من 

دون رصيد حتت شعار: »حررته فقيدني«.

الرائد عبدالله سيف عبيد رئيس قسم  وأوضح 
أعداد  تزايد  هو  احلملة  هذه  سبب  أن  املطلوبني 
إصدار شيكات  األخيرة حول  اآلونة  في  البالغات 
من دون رصيد، مما يفيد بقلة الوعي لدى اجلمهور 
كاٍف،  حول خطورة حترير شيك من دون رصيد 
في  بدورنا  للقيام  بالضرورة  دعانا  الذي  األمر 
نشر التوعية األمنية حول أخطار هذه املشكلة، وما 
تتركه من آثار سلبية على حياة األفراد واألسر في 

املجتمع.
بروشورات  توزيع  شملت  احلملة  أن  وأضاف 
على شكل  القيوين، صممت  أم  إمارة  في  توعوية 
دفتر شيكات، ووزعت على 9 محطات لشركة أدنوك 
توزيع  ومت  بروشور،   7500 بـ  يقدر  مبا  للتوزيع 
و15  تسوق،  مراكز  ثالثة  على  توعوية  لوحات 
لوحة إعالنية توعوية في مختلف شوارع اإلمارة، 
كما مت التنسيق مع شركائنا الهيئة العامة للشؤون 
اإلسالمية واألوقاف في أم القيوين لتوعية املصلني 
بعد صالة اجلمعة حيث شملت )53( مسجداً جامعاً، 
املشكلة  هذه  حول  توعوي  فيلم  إلنتاج  باإلضافة 
نشر عبر مواقع التواصل االجتماعي للقيادة العامة 

لشرطة أم القيوين. 
الشيك  ورقة  مع  متعامل  كل  عبيد  الرائد  ودعا 
قبل  الشيك  إعطاء  من  احلذر  كل  احلذر  بضرورة 
احملدد  بالتاريخ  به  الوفاء  على  القدرة  من  التأكد 
 )401( املادة  في  عليها  املنصوص  العقوبة  لتجنب 

من قانون العقوبات.
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مكفول  حــق  والــتــكــرمي  التحفيز 

اأبوظبي،  �صرطة  يف  املبدعني  لكل 

»املوظف  جــائــزة  كانت  هنا  ومــن 

»احلفز  ق�صم  اأطلقها  التي  املثايل« 

الوظيفي« يف اإدارة »اأداء العاملني« 

التابعة لقطاع املوارد الب�صرية. 

ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

ــن الــفــائــزيــن بهذه  عــلــى عـــدد م

وت�صجيعًا  لهم،  تهنئة  اجلــائــزة 

االإبداع  ليقتدوا بهم يف  لزمالئهم 

والتميز.

املــالزم  مع  العدد  هــذا  يف  ولقاوؤنا 

عفاف مبارك اجلنيبي مديرة فرع 

اال�صرتاتيجي  التطوير  ق�صم  يف 

وتطوير  »اال�صرتاتيجية  ــاإدارة  ب

اأبوظبي، والتي  االأداء« يف �صرطة 

فازت بجائزة »املوظف املثايل«.

لقاء: لرا الظرا�صي

فازت بجائزة »املوظف املثايل«

اجلنيبي: ال�صتمرار يف التميز هو التحدي 

»شعرت  اجلنيبي:  مبارك  عفاف  املالزم  قالت 
املوظف  بجائزة  فــوزي  عند  توصف  ال  بسعادة 
جلهودي  تقديراً  الفوز  هذا  وكان  مرتني،  املثالي 
في العمل بشرطة أبوظبي، كما شعرت باملسؤولية 
يقل  وأال  التميز،  في  استمراري  والتحدي لضمان 
أي  تواجه  التي  الظروف  عن  النظر  بغض  أدائي 

شخص«.
سمو  الفريق  بدعم  اجلنيبي  املــالزم  وأشــادت 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
املثالي«،  »املوظف  جلائزة  الداخلية  وزير  الوزراء 
موضحة أن سموه يدعم الكفاءات البشرية إلميانه 
تقدير  له من  بد  العطاء ال  بقدراتها وطاقتها، وأن 
وحتفيز ليستمر، وبناء على توجهات سموه كانت 
يتم  أن  الشرف  لي  وكان  املثالي،  املوظف  جائزة 
تكرميي من قبل سموه نظراً جلهودي في جائزة 

»سمو وزير الداخلية للتميز«.
ونالت  به،  قامت  الــذي  اإلبداعي  العمل  وعن 
»قمت  أجابت:  املثالي«،  »املوظف  جائزة  بسببه 
بأعمال إبداعية عدة من خالل عملي مديرة فرع في 
التطوير االستراتيجي بإدارة »االستراتيجية  قسم 
أبوظبي، ولله سبحانه  األداء« في شرطة  وتطوير 
من  فريق  من  أكثر  في  عضو  أنا  احلمد،  وتعالى 
فرق التميز، وفي كل فريق كانت لي بصمة وإجناز 
لدرجة أن القائمني على هذه الفرق كانوا يصرون 
أنني مدرب  العمل معهم، كما  على استمراري في 
على مستوى  دورات وورش عمل  معتمد وقدمت 
وأنا  احلكومية،  اجلهات  ومستوى  أبوظبي  شرطة 
اجلوائز  تقييم  في  وشاركت  دولي  معتمد  مقيم 
اجلهات  وجوائز  أبوظبي  شرطة  في  الداخلية 
تطوير  في  املشاركة  شرف  لي  وكان  احلكومية، 
منظومة اجلوائز وتقدمي مقترحات تطويرية جلهات 
اإلبداعية  األفكار  من  الكثير  ولدَّي  عدة،  حكومية 
املهام، ونظام اجلودة  إدارة  التي طبقت مثل نظام 

اإللكتروني، ونظام حجز القاعات وغيرها.
احلمد  وتعالى  سبحانه  ولله  عندي  وأضافت 
والتقدير  الثناء  وشهادات  اإلسهامات  من   العديد 
إال  التميز  يكتمل  وال  متيزي،  على  الشكر  وكتب 
بتقدمي أعمال تطوعية للمجتمع مثل مشاركتي في 
تقرأ  اإلماراتية  النسائية  الشرطة  »جمعية  فعالية 
مع جيل املستقبل«، ومبادرة »منا وفينا«، ومبادرة 
فئة  تستهدف  والتي  وغيرها،  ــل«،  األم »ويبقى 
وإسعادهم خصوصاً  وتوعيتهم  لتثقيفهم  األطفال 
أطفال التوحد واألطفال األيتام، وأنا شخص يحب 
العمل، وجزء من سعادتي هو في إجنازاتي وتقدمي 
وتطوير نفسي، وأعمل باستمرار لدرجة أنني كنت 
أعمل وأنا خارج الدولة لتلقي العالج، وأحياناً كنت 
إلى  أذهب  ذلك  ومع  مرضية  إجازة  على  أحصل 
العمل، أو أقطع إجازتي السنوية إذا استدعى األمر 

ذلك.
وعن التحديات التي ترافق الفوز بجائزة »املوظف 
املثالي«، أوضحت أن هذه التحديات عديدة، ومنها 
االستمرار في التميز، والسعي إلى مرحلة جديدة 
ما يساعدنا على حتقيق  إن  بالطموح، حيث  مليئة 
اإلجنازات هو أن نبدأ باحللم وأن نطمح إلى املزيد، 
وال بد من أن أطور نفسي من خالل معاجلة فرصة 
التحسني التي وردت في التقرير التعقيبي جلائزة 

»املوظف املثالي«.
وعن مواصفات »املوظف املثالي« برأيها، أجابت: 
أن يعمل من دون أن ينتظر مقابالً على ذلك، مثالً 
كنت عضواً في فرق وجلان عدة ولم أحصل على 
كل شيء،  قبل  يسألون  آخرين  بينما جتد  مقابل. 

ماذا سوف يحصلون.
املثالي«  »املوظف  مواصفات  من  أن  وأضافت   
برأيها أن يقبل التحدي، ويتعلم من أخطائه، ويحب 
االلتزام  إلى جانب  أبداً،  ييأس  والعمل، وال  التعلم 

واحلرص واإلبداع، وغيرها.

املالزم عفاف اجلنيبي
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أوضح النقيب الدكتور علي عمر املنهالي مدير فرع 
في  الطبية«  »اخلدمات  مديرية  في  الصحي  التثقيف 
شرطة أبوظبي أن »خطة السعادة الصحية 2017« في 
املديرية تشمل أنشطة صحية توعوية عدة على مدار 
العام اجلاري، مثل: محاضرات، وورش عمل، وتغطية 

مرئية، وتوزيع مطبوعات توعوية، وغيرها.
 وأضاف أن برامج اخلطة، تتضمن التالي:

للتبرع  متنقلة  حافلة  توفير  سيتم  بالدم:  التبرع 
بالدم بالتنسيق مع اإلدارات الشرطية بهدف تعريف 

اجلمهور بأهمية التبرع بالدم. 
بأهمية  اجلمهور  توعية  ويشمل  الصحي:  الغذاء 
اتباع نظام غذائي صحي، ووضع برنامج غذائي ملن 
يرغب، وإجراء بعض الفحوصات الالزمة لتحديد حالة 

اجلسم. 
محاضرات  وتشمل  النفسية:  بالصحة  التوعية 
مع  للتعامل  السلوكية  املــهــارات  عن  عمل  وورش 
واألخطار  والــذات،  الوقت  وإدارة  العمل،  ضغوط 
ومهارات  الشرطة،  ملنتسبي  والنفسية  السلوكية 
الضبط  ومفهوم  العمالء،  مع  االجتماعي  التواصل 
الذكاء  ومهارات  الشرطي،  العمل  أداء  أثناء  الذاتي 
على  وأثــره  األســري  والعنف  وأهميتها،  الوجداني 
الصحة النفسية، ومقومات ومتطلبات الصحة النفسية. 
وتشمل  العمل:  تــأديــة  أثــنــاء  البدنية  الصحة 
اجللوس  وضعيات  عن  عمل  وورش  محاضرات 

لتجنب  املكتبية  والتمارين  العمل،  أثناء  الصحيح 
لإلصابات  الطبيعي  العالج  ومتارين  اإلصــابــات، 

العضلية وآالم الظهر. 
أمراض القلب والشرايني: بهدف تعريف اجلمهور 
والعوامل  ومسبباتها،  والشرايني  القلب  بأمراض 

املساعدة على حدوثها، وكيفية الوقاية منها. 

توعية 
وعن احلمالت الصحية التوعوية ملديرية »اخلدمات 
أجاب  اجلاري،  العام  نهاية  حتى  واملتبقية  الطبية«، 

النقيب الدكتور املنهالي أنها تشمل:
الربو: بهدف التعريف بهذا املرض وكيفية الوقاية 
منه، وذلك من خالل ورش عمل عن كيفية استخدام 
أدوية الربو، ومحاضرات عن احلساسية والربو لدى 

األطفال، وذلك خالل شهر مايو اجلاري. 
جميع  توجيه  بهدف  رمضان:  في  صحتك  حملة 
رمضان  شهر  خالل  ــة  األدوي أخذ  لكيفية  املرضى 
املبارك، وكيفية اتباع نظام غذائي صحيح خالل الشهر 

الكرمي، وذلك خالل شهر مايو اجلاري.
مكافحة املخدرات: للتعريف بأخطار املخدرات على 
الصحة البدنية والنفسية واملجتمع، وذلك خالل شهر 

يونيو املقبل.
حملة حماية الطفل: وتهدف إلى التعريف بحقوق 
وذلك خالل  والنفسية،  الصحية  الناحية  من  األطفال 

»اخلدمات الطبية« يف �صرطة اأبوظبي ..

حمالت �صحية توعوية للمنت�صبني واأ�صرهم

شهري يونيو ويوليو املقبلني.
معاً نحو بيئة خالية من التدخني: بهدف التعريف 
عبر  املجتمع،  على  السلبي  وأثــره  التدخني  بأخطار 
وأخذ  التدخني  عن  اإلقــالع  كيفية  عن  عمل  ورش 
عن  »اإلقــالع  عيادة  في  بالعالج  يرغب  ملن  مواعيد 
خالل  وذلك  الطبية«،  »اخلدمات  مبديرية  التدخني« 

شهري يونيو ويوليو املقبلني. 
في  الثدي:  سرطان  من  للوقاية  الــوردي  الشهر 
شهر أكتوبر املقبل، ويهدف إلى تعريف النساء بأهمية 
مديرية  وستوفر  الثدي،  سرطان  عن  املبكر  الكشف 
ملن  املاموجرام«  »فحص  حافالت  الطبية«  »اخلدمات 

يرغب من املديريات واإلدارات الشرطية. 
املــرض  بــهــذا  التعريف  بــهــدف  الــســكــري:  داء 
ومضاعفاته وكيفية عالجه، وتوفير فحوصات لقياس 
وتقدمي  املناسب  بالغذاء  ــداول  ج ووضــع  السكر، 

النصائح، وذلك خالل شهر نوفمبر املقبل. 
بهدف  املنزلية:  األخــطــار  من  األطــفــال  سالمة 
املنزل،  في  الطفل  تواجه  قد  التي  باألخطار  التعريف 
وتوجيه أولياء األمور لكيفية الوقاية منها، وذلك خالل 

شهري نوفمبر وديسمبر املقبلني. 
التوعية ضد مرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(: 
خالل شهر ديسمبر املقبل، وبهدف تعريف اجلمهور 
الوقائية  التدابير  أخذ  وكيفية  املرض،  هذا  بأعراض 

لتجنب اإلصابة به.

يف  الطبية«  »اخلدمات  مديرية  تنظمها  التي  التوعوية  ال�صحية  احلمالت  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

االإدارة العامة للمالية واخلدمات يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي على مدار العام، وذلك حر�صًا منها على رفع م�صتوى الوعي 

ال�صحي لدى منت�صبي ال�صرطة واأ�صرهم ب�صكل خا�س واملجتمع ب�صكل عام.

ويتناول يف هذا العدد احلمالت ال�صحية التوعوية املتبقية حتى نهاية العام اجلاري. 
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ميارسون  واألمهات  اآلبــاء  من  الكثير  يــزال  ال 
أن  يعتقدون  بعشوائية، بحيث  الوالدية  صالحياتهم 
حق تربية األبناء هو حق خالص ال يشوبه رقيب أو 
حسيب من أية جهة أو سلطة عليا في املجتمع، متكئني 
وتربيتهم  أبنائهم  تأديب  في  األصيل  حقهم  على 
وعاداتهم  لثقافتهم  مناسبة  يرونها  التي  بالطريقة 

االجتماعية.
لوالديه،  تامة  ملكية  هو  االبن  أن  هؤالء  ويرى 
يفعالن به ما يشاءان بشرط عدم جتاوز حدود اإليذاء 

املفرط، والتي يتجاوزها كثيرون منهم لأسف.

حقوق 
إن هذه النظرة التقليدية لعالقة الوالدين بأبنائهما، 
والقائمة أحياناً على »تشييئ الطفل« أي حتويله إلى 
به حسب رغبتهما  لوالديه، يتصرفان  شيء مملوك 
نظرة  هي  احلقوق،  منقوص  غير  كامل  كإنسان  ال 
تالشت معاملها بتدافع الدول إلصدار قوانني حماية 
جهات  أسست  كما  حقوقه،  ثبتت  والتي  الطفل، 
مختصة ملراقبة مدى تطبيق هذه احلقوق، وأوجدت 
آليات واضحة لتفعيل رقابة الدولة على مدى التزام 
رسمها  التي  والضوابط  احلــدود  باحترام  األســر 
املشرع للعالقة بني الوالدين وأبنائهما، والتي راعت 
والفكرية  والدينية  الثقافية  اخللفية  دولة  كل  فيها 
القوانني، بحيث  للمجتمع الذي تصدر فيه مثل هذه 
ال تصبح هذه األنظمة مجرد حبر على ورق أو مثالً 
عليا ال ميكن تطبيقها على أرض الواقع، ألن الثقافة 
فيها  تتقبل ما ورد  السائدة ترفض مضامينها، وال 

من مبادئ. 
وكعادة دولة اإلمارات العربية املتحدة في تصدر 

قائمة الدول املواكبة ألحدث التشريعات التي تتناغم 
في  يدور  وما  اإلنسان،  العاملية حلقوق  املبادئ  مع 
القانون االحتادي رقم  فلكها من حقوق، فقد صدر 
ليبقى  »ودمية«  الطفل  حقوق  بشأن   2016 لسنة   3
إساءة  أية  من  احلازم  اإلمارات  موقف  على  شاهداً 
الدولة،  أرض  على  يعيش  طفل  أي  لها  يتعرض  قد 
أن  يجب  التي  احلقوق  جميع  القانون  هذا  وتضمن 
يتمتع بها الطفل من حلظة ميالده حتى بلوغه، ومبا 
والفكرية  واالجتماعية  الصحية  البيئة  له  يضمن 
والنفسي  اجلسدي  بالنمو  له  تسمح  التي  املناسبة 
كإنسان  مجتمعه  دخول  من  ميكنه  والذي  السليم، 
والتأثير  التفاعل  على  وقــادر  وسليم  وعاقل  بالغ 

اإليجابي في البيئة احمليطة به.
فصالً،   12 على  القانون  هذا  أحكام  واشتملت 
وتعريفات  العامة،  األحكام  إلى  باإلشارة  أولها  بدأ 
للمفردات القانونية الواردة ضمنه، وتدرجت الفصول 
لتوضح وتفصل بطريقة مبسطة احلقوق األساسية 
للطفل، والتي تشمل وتندرج حتتها احلقوق األسرية، 
واحلقوق  االجتماعية،  واحلقوق  الصحية،  واحلقوق 
احلماية،  في  واحلق  التعليمية،  واحلقوق  الثقافية، 
وآليات احلماية وتدابيرها القانونية، والعقوبات على 
كل من ينتهك أحكام هذا القانون، ويتسبب بإساءة 

جسدية أو معنوية للطفل.

أحكام عامة 
عامة  تعريفات  القانون  من  الفصل  هذا  تناول 
كاألسرة  القانون  في  ــواردة  ال املفردات  لتوضيح 
احلاضنة: وهي األسرة البديلة التي يعهد إليها برعاية 
الطفل، وسوء معاملة الطفل: وهو كل فعل أو امتناع 

يؤدي إلى أذى الطفل ويحول من دون تنشئته على 
الوالدين  نحو سليم، وإهمال الطفل: وهو عدم قيام 
البدنية  الطفل  سالمة  على  للحفاظ  الالزم  باتخاذ 
والعنف  اخلطر،  من  واألخالقية  والعقلية  والنفسية 
أي  للقوة ضد  املتعمد  االستخدام  وهو  الطفل:  ضد 

طفل مبا يضر صحته أو منوه أو بقاءه.
وتعرض هذا الفصل إلى »إباحية الطفل«: ويقصد 
بها إنتاج أو عرض أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم 
يظهر فيها الطفل في وضع مشني في عمل جنسي أو 

عرض جنسي واقعي أو خيالي.
في  املختصة  السلطة  واجبات  القانون  وحــدد 
وتوفير  والنماء  احلياة  في  الطفل  على حق  احلفاظ 
الفرص في احلياة، مع حماية الطفل من كل مظاهر 
الطفل  وتوعية  املعاملة،  وسوء  واإلهمال  االستغالل 
الطفل على  ثقافة حقوق  والتزاماته، ونشر  بحقوقه 

أوسع نطاق ممكن.

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 

يحر�س  الداخلية،  وزير  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

�صموه  ملكتب  العامة  االأمانة  يف  القانون  احرتام  ثقافة  مكتب 

من  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  القانونية  الثقافة  ن�صر  على 

مواطنني ومقيمني.

واإ�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف حتقيق هذا الهدف ال�صامي، 

اأفرد بابًا خا�صًا بالتعاون مع املكتب لن�صر الثقافة االجتماعية 

واالأمنية، وتعزيز عالقة ال�صرطة باملجتمع.

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

اإ�صاءات على قانون حماية الطفل »ودمية« - 1

ميالن شريف
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ال�صرطة ال�صياحية... واجهة التميز احلقيقي

تعكس  األمنية  والتطورات  املستجدات  مواكبة 
لشرطة  العامة  القيادة  قبل  من  البالغ  االهتمام 
احلديثة  واإلمكانيات  املقومات  بتوفير  أبوظبي 
الواجهة  ميثل  الــذي  السياحة  لقطاع  واملتطورة 
املتميزة إلمارة أبوظبي، خصوصاً ودولة اإلمارات 
السياح على  ُيعرِّف  والذي  املتحدة عموماً،  العربية 
املقومات والثروات السياحية املتنوعة املوجودة في 

الدولة.
برحلته  ينعم  أن  يريد  السائح  فإن  نعلم،  وكما 
حلِّه  في  األمن  ويبتغي  الدولة،  في  وجوده  وفترة 
السياحية  الشرطة  مهمة  كانت  هنا  وترحاله، ومن 
التي تعمل بكفاءة وجدارة لتوفير كل سبل الراحة 
للسياح، وحمايتهم من أي شيء من شأنه أن يعكر 
صفوهم، ألن السياحة ال تنشط إال في جوٍّ هادئ 

ومستقر وفي بيئة آمنة من اجلرائم واملجرمني.
 وفي هذا الصدد، قامت الشرطة السياحية في 
العامة لشرطة أبوظبي بوضع قواعد عامة  القيادة 
السياح  التزام  ضــرورة  مثل:  ــن،  واألم للسالمة 
وعدم  والتقاليد  العادات  واحترام  الدولة،  بقوانني 
جتاوزها مما يضمن لهم زيارة سعيدة، والعمل 
من قبل أفراد الشرطة السياحية بصدر رحب 
من  واالقتراحات  الشكاوى  تلقي  على 
السياح مبا يحقق لهم كل ما  جانب 
يقدمون  زيارة  كل  في  يتمنونه 

فيها إلى اإلمارة والدولة.
الشرطة  وتختص 

السياحية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بإسداء 
األماكن  في  والزائرين  للسياح  واإلرشــاد  النصح 
التي يوجدون فيها، وأثناء املهرجانات واالحتفاالت 
الوطنية والدينية والفعاليات الترفيهية، والتي يكون 
وتسير  فيها،  بــارز  حضور  السياحية  للشرطة 
في  السياح  وحماية  تأمني  بهدف  رقابية  دوريات 
أبوظبي،  إمارة  داخل  بزيارته  يقومون  مكان  أي 
جلذب  واملستمر  الــدؤوب  العمل  على  وحتــرص 
موارد بشرية ذات كفاءة، والعمل على تأهيلها من 
خالل إشراكها في ورش العمل والندوات التثقيفية 
في  تهتم  والتي  واخلارجية،  الداخلية  واملؤمترات 

املقام األول باألمن السياحي.
لشرطة  العامة  القيادة  في  السياحية  والشرطة 
أدائها وجاهزيتها، وهي تعمل  أبوظبي متميزة في 
والكفاءة  اخلبرة  أصحاب  الستقطاب  نافذة  بعني 
املواجهة والتصدي  األمنية، وذلك للعمل سوّيًا في 
إمارة  في  السياحة  قطاع  تواجه  التي  للتحديات 
أعداد  وزيــادة  لتنمية  جهد  بكل  والعمل  أبوظبي، 

السياح القادمني إلى اإلمارة والدولة.
هذه هي روح الفريق، وتلك هي صفات الشرطة 
وقيم  مبادئ  مع  وتتفق  تتماشى  والتي  السياحية، 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي في بناء مجتمع آمن، 
عليها  تسير  علمية  استراتيجية  خالل  من  وذلك 
كل  في  املنشود  التميز  لتحقيق  تنفيذها  وتتابع 
مناحي احلياة، ولتحافظ كذلك على سمعتها الطيبة 
التي تزيد يوماً بعد يوم، وحتى تسود وشائج الود 

بني السياح القادمني إلى البالد وبني أبناء املجتمع 
اإلماراتي، وكل هذه اجلهود جتعل األبواب مفتوحة 
أبوظبي  أمام كل راغب في زيارة  على مصاريعها 
اجلميل  وشاطئها  العليل  بهوائها  واالستمتاع 
وشعبها النبيل، وأيضاً فإن األمن واألمان والهدوء 
تلو  املرة  السياح  جتذب  عوامل  هي  واالستقرار 
األخرى، وحتفزهم على معاودة الَكرَّة والرجوع إلى 

ربوع األمن وديار السعادة. 

اآمنة ربيع الزيودي
شرطة أبوظبي
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ت�صغيل جتارة املفل�س وحق الدائنني اجلدد

يف اتخاذ الإجراءات الفردية �صد املفل�س

للمدين  يسمح  نظام  هو  املفلس  جتارة  تشغيل 
املفلس مبواصلة نشاطه التجاري بعد احلكم بإشهار 
إفالسه خالل فترة اإلجراءات التمهيدية، والتي تبدأ 
منذ صدور احلكم بإشهار اإلفالس، وتنتهي بانعقاد 
جمعية الصلح مع املفلس أو خالل فترة االحتاد التي 

متثل املرحلة النهائية للتفليسة.
تشغيل  في  االستمرار  فــإن  احلــال،  وبطبيعة 
جتارة املفلس يقتضي من أمني التفليسة الدخول في 
عالقات قانونية مع أشخاص آخرين جدد، وسيجد 
الدائنني،  الدائنني: جماعة  من  أمام جماعتني  نفسه 
قبل  املفلس  حياة  في  موجودين  كانوا  الذين  وهم 
عليهم  ويتوجب  مباشرة،  اإلفالس  بإشهار  احلكم 
التقدم واخلضوع ألحكام التفليسة، وجماعة الدائنني 
جماعة  في  أعضاء  يعدون  ال  الذين  وهم  اجلــدد، 
الدائنني وال يتساوون معهم في املركز جتاه تفليسة 
الفردية  اإلجــراءات  إتخاذ  إمكانية  حيث  من  املدين 
ضد املفلس، إذ أن من أهم اآلثار املترتبة على احلكم 
بإشهار اإلفالس هو وقف جميع اإلجراءات الفردية 
من  املمتدة  للفترة  املفلس  ضد  الدائنني  قبل  من 
وقت صدور احلكم بإشهار اإلفالس وطوال فترة 
وتوزيع  املفلس  أموال  بيع  إمتام  وحتى  التفليسة 
ثمنها على الدائنني، وحلول إجراءات جماعية منظمة 
جماعة  حلساب  التفليسة  أمني  مباشرتها  يترأس 
الدائنني، وذلك ضماناً ملنع تسابق أصحاب الديون 
التجارية في مقاضاة املفلس، أو التزاحم للتنفيذ على 
أمواله املنقولة وغير املنقولة، فهم ملزمون بالتخلي 
الفردية  واإلجراءات  الدعاوى  بإقامة  حقوقهم  عن 
أمني  إلى  ديونهم  بطلبات  والتقدم  املفلس،  ضد 

إليه  عهد  الذي  الشخص  بوصفه  حصراً  التفليسة 
التصفية اجلماعية ألموال املفلس. 

إن أهم ما مييز جماعة الدائنني اجلدد، هو عدم 
خضوعهم ملبدأ التخلي عن إتخاذ اإلجراءات الفردية 
بحق املفلس، وذلك ألنهم غير خاضعني أصالً ملبدأ 
تسابقهم  الدائنني، وال يخشى  املساواة مع جماعة 
للحصول على حقوقهم طاملا أنها تقررت باألولوية 
بعد  ظهرت  اجلدد  هؤالء  ديون  أن  ثم  الغير،  على 
صدور حكم اإلفالس نتيجة استمرار أمني التفليسة 
في تشغيل جتارة املفلس، وأيضاً فإن اإلقرار بحقهم 
في اتخاذ اإلجراءات الفردية -كرفع الدعوى ملطالبة 
اإلفالس،  بإشهار  بعد صدور حكم  بالدين  املفلس 
والطعن  أمواله،  على  التنفيذ  إجــراءات  ومباشرة 
أمر  هو  البوليصية-  الدعوى  بطريق  بتصرفاته 
على  الغير  يشجع  ألنه  املتجر  مصلحة  تقتضيه 
التعامل مع أمني التفليسة ، مما يوفر لهم االئتمان 

الالزم الستمرار النشاط وحتقيقه ليؤتي ثماره.
الدائنني اجلدد  إن منح جماعة  يقال  وأخيراً، قد 
إدارة  سير  عرقلة  إلى  يؤدي  قد  رمبا  احلق  هذا 
التفليسة التي يكون من األفضل حصرها بيد أمني 
التفليسة، وال ميكن بطبيعة احلال استبعاد ذلك، إذ 
قد يتوقع أن يغلب أي دائن مصلحته اخلاصة على 
ما  إذا  ذلك  ولكن ميكن جتنب  اجلماعية،  املصلحة 
أُلزم أي من هؤالء الدائنني بتوجيه إنذار إلى أمني 
ليتمكن  الدين  وفــاء  بضرورة  يشعره  التفليسة 
املناسبة  اإلجـــراءات  اتخاذ  من  التفليسة  قاضي 
لتفادي التنفيذ على أموال املفلس فجأة، ومبا يعرقل 

نشاط املتجر.  

د. ندى زهري �صعيد الفيل
أستاذة القانون التجاري املشارك 

كلية القانون - جامعة الشارقة
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ناقشت اللجنة العليا الختبارات اللياقة البدنية في 
وزارة الداخلية آليات تطوير اختبارات اللياقة البدنية 
وتنمية  البدني  الشرطة  عناصر  لالرتقاء مبستوى 
لديهم،  الرياضي  الوعي  ورفع  الرياضية،  الثقافة 
وتعزيز مفهوم الرياضة كنمط وأسلوب حلياة طيبة، 
والتأكد من سالمتهم عن طريق الكشف الطبي الذي 

يسبق تلك االختبارات. 
برئاسة  اللجنة  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
العميد محمد حميد بن دملوج الظاهري األمني العام 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  ملكتب  باإلنابة 
وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة »احتاد الشرطة 
الرياضي« في مكتبه مبقر الوزارة، وبحضور جميع 
اعتماد نتائج  اللجنة.  ومت خالل االجتماع  أعضاء 
والوقوف  املاضي،  للعام  البدنية  اللياقة  اختبارات 
والعمل على تالفيها،  التي واجهتها،  املعوقات  على 
رفع  في  حققتها  التي  اإليجابيات  على  والتعرف 

كفاءة جميع العاملني في وزارة الداخلية.
وأكد العميد الظاهري حرص القيادة الشرطية على 

مع استراتيجية  الشرطة متاشياً  االهتمام برياضة 
وزارة الداخلية مبا يتعلق بنشر الرياضة بني جميع 
منتسبيها، واالهتمام باللياقة البدنية لهم، ملا لها من 

أثر إيجابي كبير على صحة عنصر الشرطة، وتنمية 
البدنية والنفسية والذهنية، ومبا ميكنه من  قدراته 

القيام مبهماته الوظيفية على أكمل وجه. 

املعني  العمل  لفريق  اجتماع  أبوظبي  في  عقد 
في  الرياضية  للمسابقات  العامة  الالئحة  بإعداد 
مجال االحتادات الشرطية في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، حيث أكد املجتمعون التزامهم 
بتنفيذ قرار أصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية 
الرياضية  البطوالت  بتنظيم  التعاون  مجلس  لدول 

بشكل سنوي.
بإعداد  متعلقة  موضوعات  االجتماع  وناقش 
مجال  في  للمسابقات  العامة  لالئحة  العام  اإلطار 
مجلس  دول  في  الشرطية  الرياضية  ــادات  االحت
التعاون، واستعراض املقترحات واآلراء املقدمة من 

الدول األعضاء.
الرياضي  الشرطة  ــاد  احت املجتمعون  ــا  ودع
التنظيمية  الالئحة  مــســودة  إلعـــداد  ــي  ــارات اإلم
لدول  العامة  األمانة  إلــى  وإرسالها  للبطوالت، 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية لتعميمها على 
الرأي وتقدمي  الشرطية إلبداء  االحتادات اخلليجية 
املقبل  االجتماع  في  مناقشتها  وإعادة  مقترحاتهم، 
6 شهور  املتحدة خالل  العربية  اإلمارات  في دولة 

من إصدار املسودة.
فني  عمل  فريق  تشكيل  على  املجتمعون  واتفق 
دائم للبطوالت اخلليجية الرياضية الشرطية برئاسة 
دولة الرئاسة، ورفع الالئحة التنظيمية للمسابقات 
فريق  قبل  من  إقرارها  بعد  الشرطية  الرياضية 
العمل املكلف بإعدادها إلى جلنة رؤساء االحتادات 

الرياضية الشرطية اخلليجية.
اخلليجية  الشرطية  الرياضية  االحتادات  وحثوا 
بعض  في  للمشاركة  األعضاء  الــدول  دعوة  على 
البطوالت واملسابقات الرياضية احمللية التي تنظمها 
مجلس  دول  في  الشرطية  الرياضية  ــادات  االحت

التعاون.
عام  مدير  الشامسي  سالم  وليد  العميد  وكان 
الشرطة  احتاد  إدارة  الشرطة وعضو مجلس  كلية 
الرياضي في وزارة الداخلية، ورئيس اللجنة الفنية، 
وعضو اللجنة الفنية في االحتاد الدولي الرياضي 
للشرطة، قد افتتح اجتماع فريق العمل املعني بإعداد 
الالئحة العامة للمسابقات الرياضية، والذي عقد في 
التعاون  أبوظبي، مبشاركة وفود من دول مجلس 

لدول اخلليج العربية.
ورحب العميد الشامسي برؤساء وأعضاء وفود 
في  االجتماع  في  املشاركة  التعاون  مجلس  دول 
بأن  أمله  عن  معرباً  اإلمــارات،  دولة  الثاني  بلدهم 
مسيرة  تعزيز  في  فعال  بشكل  االجتماع  يسهم 
دول  بني  الرياضي  املجال  في  والتنسيق  التعاون 
مجلس التعاون ملا فيه صالح شعوبها في إطار ما 
يجمع بني دولنا وشعوبنا من وحدة الهدف واملصير.
استمراراً  يأتي  االجتماع  هــذا  أن  وأوضـــح 
املشترك،  اخلليجي  التعاون  ملسيرة  واستكماالً 
وزراء  واملعالي  السمو  أصحاب  لقرارات  وتنفيذاً 
الداخلية في دول مجلس التعاون خالل اجتماعهم 
السعودية  العربية  اململكة  في  عقد  الــذي  األخير 
لدعم وتعزيز التعاون الرياضي الشرطي بني دول 

املجلس.
وتوجه العميد الشامسي بخالص الشكر والتقدير 
لأمانة العامة في مجلـس التعــاون لـدول اخلليـج 
العربية ملا بذلته من جهود متميـزة إلثراء مثل هـذه 
االجتماعات في إطـار مـن اجلهـد األمني املشتـرك.

مناق�صة اآليات تطوير اختبارات اللياقة البدنية يف »الداخلية«

اجتماع لإعداد »الالئحة العامة للم�صابقات الريا�صية ال�صرطية«
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خليفة  الله  عبد  اللواء  كرَّم سعادة 
العام لشرطة دبي فريق  القائد  املري 
بحضور  ــارات،  ــ اإلم رحالة  أشبال 
سعادة اللواء محمد سعيد املري مدير 
اإلدارة العامة إلسعاد املجتمع، وبطي 
الفالسي مدير إدارة »اإلعالم األمني«، 
وعوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس 
جلنة مهرجان الرحالة، وسهيل محمد 
املر املشرف االجتماعي، وذلك تقديراً 

ملسيرة رحالة اإلمارات التاريخية.

تسلم العقيد محمد عبداجلليل األنصاري مدير عام الدفاع املدني في 
أبوظبي العضوية الفخرية للجمعية األمريكية ملهندسي الوقاية والسالمة 
من احلرائق، تقديراً جلهوده في تطوير آليات الرقابة والسالمة العامة 

على املنشآت واملباني في أبوظبي ودولة اإلمارات.

كرَّمت »جمعية محمد بن خالد آل نهيان ألجيال املستقبل« اإلعالمي جاسم 
عبيد الزعابي من إدارة »الشرطة املجتمعية« في شرطة أبوظبي تقديراً ملشاركته 
بشخصية »الدبدوب« في مخيم األجيال السادس الذي نظمته اجلمعية حتت 

شعار: »من أجل اإلمارات«.

شاركت مجلة »999« في فعاليات أسبوع 
التوحد مع مركز اإلمارات للتوحد في املركز 
البطولة  واختتام  )املول(،  العاملي  التجاري 
الرياضي،  اجلزيرة  نــادي  في  الرياضية 
ومبادرة »منّا وفينا« مع كليات التقنية العليا-

خليفة«،  »منتزه  في  للطالب  أبوظبي  كلية 
مع  للشرطة  الثانية  الدولية  األلعاب  ودورة 
زايد  مدينة  في  الرياضي  الشرطة  احتــاد 
ياس  بني  »نــادي  ومباريات  الرياضية، 
الرياضي الثقافي«، حيث جرى توزيع أعداد 
واإلجنليزية  العربية  النسختني  من  مجانية 
»أطفال  ومجلة  الشرطة«  »مجتمع  وملحق 
999«، واملالحق الوطنية والتوعوية األخرى.
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قرأت قصيدة لفارس الشعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، حتمل عنواناً جميالً هو »حلبة سباق«، فأبهرني األسلوب الشعري الذي عالج به 
سموه محتوى قصيدته، وهو كعادته مع السهل املمتنع الذي يأسر القلوب ويسحر العقول، فالشعر عند سموه 
منساب كأنه النهر الرقراق املمزوج بقوة العبارة وصدق املشاعر في جتربة جتمع أكاليل احلاضر، وأنا كلما قرأت 

له قصيدة، يذكرني بقول املتنبي:
أَناُم ِملَء ُجفوني َعن َشواِرِدها                      َوَيسَهُر اخَللُق َجّراها َوَيختَِصُم

ذلك أن الكلمات الثابتات الراسخات الباقيات التي زخرت بها قصيدة »حلبة سباق« تفرش لهنَّ القلوب سويداءها، 
وتنشغل بها العقول بحثاً ودراسًة وحتليالً. فالشعر عند »محمد بن راشد« دوحة ال يدخل أجواءها إال من ميلك 
جناحني مؤهلني للتحليق في ملكوت شعره.. الشعر عند سموه هو اإلحساس املفعم، وهو البلسم، هو األفكار املضيئة، 
هو لوعة احملب للمحبوب وغيرة الشهم على املنكوب، هو دمعة أم حرَّى، هو عشق الوطن، هو السهاد، هو الوسن. 

يقول سموه:
تشتعل في خافقي نار اشتياق                         من لظاها دقتـــه صعبــه اخلفوق
ما يطفيهــــا ولو طـال العنــاق                          في ضميري من لهايبها حـــروق
من ظبي ســراق غافلني وبــاق                        طول صبري ومادريت إنه سروق

نعم، احلب ليس بحاجة إلى تأشيرة دخول إلى القلوب، بل القلوب هي التي تفتُح له مصاريع أبوابها فيسرق احلبيب 
روح الشاعر ويأسر عقله وقلبه معاً بخفة ومرونة وقسوة في أحايني كثيرة.. هكذا يكون الشعر ريحانة عطرها يفوح في 
كل مكان، فالشاعر حني ينبض قلبه بالشعر واحلب، تعلو الرقاب لتطال وتعانق السحاب، وبرغم ذلك ال تنطفئ نار العشق 

والشوق في قلب العاشق.
إن »محمد بن راشد« الشاعر والفارس العارف بأصول الشعر ومعانيه ومراميه، منتج للمعرفة ألنه الكاتب احلاذق واألديب 
األريب، وصاحب القصائد البديعة الوارفة التي تلهم املبدعني والشعراء والعشاق. وهو الفارس والقائد الذي تتجسد فيه القيم 
العربية األصيلة بكل معانيها السامية من بطولة وإباء وشهامة وبذل وعطاء وسخاء، فهو في سباق دائم مع الزمن والشعر 

واحلبيب..
كنني ويـــــــاه في حلبــــة سـبــــاق                    واتعبت وياه خيل وحمر نوق
ما ادري شا آسوي معه واحلال ضاق                    ال رحم حالي وال منــه افوق

يا سيد الكلمة، لقد أبهرت العالم بعبقريتك الفذة وإجنازاتك العظيمة التي حققتها وال تزال، ضمن مسيرة حياتك السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألدبية املميزة، والشعر واحد من املجاالت التي تبرع بها أميا براعة، فلك احلق بأن تعيش مع 

احلبيب الفاتن كل هذا اإلبداع الشعري اخلالد.
ملخص القول، إننا نقف أمام منتج شعري فاره اسمه »حلبة سباق«كتب بأنامل شاعر مخضرم وقائد محنك، استطاع أن ميسك 
بزمام القيادة من جهة والقصيدة من جهة أخرى، وهو األمر الذي تأتى إليه ولم يتأت ألحد غيره، إنه إنسان الطموح والتغيير والتطور 

والكلمة الشعرية الصادقة التي ما إن نسمعها حتى نحسها في قلوبنا ووجداننا. 

حممد بن را�صد يف حلبة �صباق

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com
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