
ملحق �صهري ي�صدر عن جملة�لعدد /129/ �أغ�سط�س 2017

وزارة الداخلية..  

يدًا بيد 

 ل�صيف بال حوادث 

الأمن الداخلي 

مفهوم 

وحاجة ملحة 



دومـيـنـانـتـا
D

O
M

IN
A

N
TA

ت المـعــدنـيـة ذ.م.م.
شــاءا

إلن
لـ

M
ETA

L CO
N

STRU
CTIO

N
 L.L.C.

ت
سنوا

ضمان 10 

ت نظام 
مظال

* K
 Span *

&
*Super Span*

M
ob : +971 052-9777071 , Tel : +971 2 5518899 , Fax : +971 2 5518897

Em
ail : dm

cllc@
eim

.ae, P.O
. Box : 92213, A

bu D
habi, U

nited A
rab Em

irates

ق للبيئة
صدي

منتج 
Environm

ental Friendly Product

Untitled-4   225 2/23/17   11:28 AM



دومـيـنـانـتـا
D

O
M

IN
A

N
TA

ت المـعــدنـيـة ذ.م.م.
شــاءا

إلن
لـ

M
ETA

L CO
N

STRU
CTIO

N
 L.L.C.

ت
سنوا

ضمان 10 

ت نظام 
مظال

* K
 Span *

&
*Super Span*

M
ob : +971 052-9777071 , Tel : +971 2 5518899 , Fax : +971 2 5518897

Em
ail : dm

cllc@
eim

.ae, P.O
. Box : 92213, A

bu D
habi, U

nited A
rab Em

irates

ق للبيئة
صدي

منتج 
Environm

ental Friendly Product

Untitled-4   225 2/23/17   11:28 AM

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

العربية  الإم��ارات  دولة  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  وخمتلف  الداخلية  وزارة  حتر�س  الداخلية، 

املتحدة على ال�صعي الدائم لتح�صني ال�صالمة على الطرق، وتعزيز التكاتف املجتمعي، والعمل معًا للحد 

من احلوادث املرورية، وحتقيق ا�صرتاتيجيتها يف جعل الطرق اأكرث اأمانًا، وبلوغ اأعلى م�صتويات ال�صالمة 

املرورية جلميع م�صتخدمي الطريق، وتوعية فئات املجتمع من مواطنني ومقيمني باحلوادث املرورية، 

وما ينجم عنها من وفيات واإ�صابات واأ�صرار مادية.

الداخلية  وزارة  يف  امل��روري  للتن�صيق  العامة  والإدارة  الحت��ادي  امل��رور  جمل�س  إح�صاءات  وبح�صب 

961 حادثًا،  فاإن احلوادث املرورية التي وقعت على م�صتوى الدولة خالل ال�صيف املا�صي بلغ عددها 

واأ�صفرت عن 167 حالة وفاة، بواقع 69 يف اأبوظبي، و36 يف دبي، و34 يف ال�صارقة، و16 يف راأ�س اخليمة، 

و8 يف عجمان، و3 يف الفجرية، ووفاة واحدة يف اأم القيوين، واإ�صابة 1213 �صخ�صًا، واأ�صرار يف املمتلكات 

العامة واخلا�صة.

هذه املوؤ�صرات دفعت وزارة الداخلية اإىل اإطالق حملة التوعية املرورية املوحدة الثالثة لعام 2017، 

الدولة، وت�صتمر حتى الأول من �صهر  اإمارات  حتت �صعار: »�صيف بال حوادث«، والتي تنفذ يف جميع 

�صبتمرب املقبل، وذلك �صمن مبادرات قطاع املرور يف الوزارة. 

والإ�صابات  والوفيات  املرورية  احلوادث  عدد  من  للحد  اإج��راءات  اتخاذ  احلملة  هذه  خالل  و�صيتم 

خالل ال�صيف اجلاري، ذلك عرب تكثيف عمليات ال�صبط املروري للمركبات غري ال�صاحلة فنيًا �صواء من 

حيث احلالة العامة، اأو الإطارات لأنها تتعر�س لحتكاك على طرق ت�صل درجة حرارتها اإىل 70 درجة 

مئوية. كما �صيتم الرتكيز على توعية ال�صائقني عرب نقاط للتوعية يف كل اإمارة، لأن كثريًا من احلوادث 

تقع ب�صبب القيادة فرتات طويلة اأثناء ال�صيف.

و�صتنفذ احلملة بالتعاون والتن�صيق مع اإدارات املرور والدوريات يف الدولة، واأكرث من 20 جهة معنية 

لتخاذ  الوطنية  اجلهود  ودع��م  لتوحيد  وذل��ك  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  امل��روري��ة  بال�صالمة 

الإطارات،  �صالمة  من  والتاأكد  الدورية،  ال�صيانة  واإج��راء  املركبة،  ب�صالمة  املتعلقة  الحتياطات 

60 �صنتيمرتًا لأن  والتقيد بحدود احلمولة امل�صموح بها على �صطح املركبة، والتي ل يتجاوز ارتفاعها 

جتاوز تلك احلمولة يوؤدي اإىل الإخالل بتوازن املركبة و�صعوبة ال�صيطرة عليها.

 والدعوة متجددة اإىل كل فئات املجتمع من مواطنني ومقيمني واإىل كل اجلهات احلكومية واخلا�صة 

وامل�صاركة يف هذه  لل�صرطة،  العامة  القيادات  الداخلية وخمتلف  وزارة  باأيدي  اأيديها  ل�صبك  املعنية 

خ�صائرها  ومن  املرورية  احل��وادث  من  احلد  لأن  اإجناحها،  يف  والإ�صهام  الوطنية،  التوعوية  احلملة 

دون  من  وممتعًا  اآمنًا  �صيفًا  للجميع  متمنني  اجلميع،  وم�صوؤولية  للجميع  هدف  هو  واملادية  الب�صرية 

حوادث وخ�صائر.

 يداً بيد 
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تأتي حملة »صيف بال حوادث« ضمن مبادرات 
قطاع المرور في وزارة الداخلية، بهدف تحسين 
السالمة على الطرق، وتعزيز التكاتف المجتمعي، 

والعمل معاً للحد من الحوادث المرورية. 
الداخلية  وزارة  استراتيجية  الحملة  وتجسد 
لرؤية  ترجمة  وذلك  أماناً،  أكثر  الطرق  لجعل 
القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السالمة 
ضمن  الطريق  مستخدمي  لجميع  المرورية 
المجتمع  لتوعية شرائح  المرور  قطاع  مبادرات 
وما  المرورية،  الحوادث  عن  الناتجة  باألضرار 
ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية 

ومعنوية.

مؤشرات
الزفين  سيف  محمد  اللواء  سعادة  وأوضح 

القائد  مساعد  االتحادي  المرور  مجلس  رئيس 
العام لشرطة دبي لشؤون العمليات أنه على الرغم 
من الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية 
مقلقة،  تزال  ال  المؤشرات  فإن  الصيف،  خالل 
الدولة  مستوى  على  وفاة  حالة   167 سجلت  إذ 
الصيف الماضي، بواقع 69 وفاة في أبوظبي، و36 
في دبي، و34 في الشارقة، و16 في رأس الخيمة، 
و8 في عجمان، و3 في الفجيرة، ووفاة واحدة في 

أم القيوين.
متنوعة  إجراءات  اتخاذ  إلى  سعادته  وأشار   
للحد من هذه الوفيات خالل الصيف الجاري عبر 
غير  للسيارات  المروري  الضبط  عمليات  تكثيف 
أو  العامة،  الحالة  حيث  من  سواء  فنياً  الصالحة 
اإلطارات ألنها تتعرض الحتكاك على طرق تصل 

درجة حرارتها إلى 70 درجة مئوية.

توعية  عملية  على  التركيز  سيتم  أنه  وأضاف 
ألن  إمارة،  كل  في  للتوعية  نقاط  عبر  السائقين 
فترات  القيادة  بسبب  تقع  الحوادث  من  كثيراً 

طويلة أثناء النهار الطويل في الصيف.
عام  مدير  الزعابي  حسن  غيث  العميد  وأكد 
التنسيق المروري في وزارة الداخلية أن الحوادث 
المرورية ال تزال تشكل قلقاً بسبب ما تخلفه من 
آثار ضارة تؤدي إلى الوفيات واإلصابات، واآلثار 
الخسائر  إلى  باإلضافة  األخرى،  االجتماعية 
الدولة مبالغ  المادية في الممتلكات، والتي تكلف 

طائلة.
اإلدارة  عن  الصادرة  اإلحصائية  أن  وذكر 
إلى  الوزارة تشير  في  المروري  للتنسيق  العامة 
وقوع 961 حادثاً أسفرت عن إصابة 1213 شخصاً 
في فصل الصيف من العام الماضي، وأن وفيات 

تابع »جمتمع ال�صرطة« فعاليات اإطالق وزارة الداخلية وخمتلف القيادات العامة لل�صرطة يف دولة الإمارات العربية 

2017، حتت �صعار: »�صيف بال حوادث«، والتي تنفذ يف جميع  املتحدة حملة التوعية املرورية املوحدة الثالثة لعام 

اإمارات الدولة، وت�صتمر حتى الأول من �صهر �صبتمرب املقبل.

متابعة: با�سل ثريا

�سمن ��سرت�تيجيتها جلعل �لطرق �أكرث �أماناً 

�لد�خلية تطلق حملة  »�سيف بال حو�دث« 2017
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شكلت  الماضي  الصيف  في  المرورية  الحوادث 
نسبة 23.44  %  من إجمالي الوفيات في الحوادث 
المرورية عام 2016، واإلصابات نسبة 18.15  % ، 

وعدد الحوادث نسبة 20  %  
إلى أن الحملة تنفذ بالتعاون والتنسيق  ولفت 
وأكثر  الدولة،  والدوريات في  المرور  إدارات  مع 
في  المرورية  بالسالمة  معنية  جهة   20 من 
ودعم  لتوحيد  وذلك  والخاص،  العام  القطاعين 
المتعلقة  االحتياطات  باتخاذ  المحلية  الجهود 
بسالمة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد 

من سالمة اإلطارات.
وأضاف أن اختيار شعار: »صيف بال حوادث« 
وموسم  الصيفية،  اإلجازة  بدء  مع  تزامناً  يأتي 
في  كثافة  تشهد  والتي  البر،  طريق  عن  السفر 
رحالت السفر البرية، وتتطلب زيادة االحتياطات 
المتعلقة بسالمة المركبة، ومنها: سالمة اإلطارات، 
وإجراء الصيانة الدورية، والتقيد بحدود الحمولة 
المسموح بها على سطح المركبة، والتي ال يتجاوز 
الحمولة  تلك  تجاوز  ألن  سنتيمتراً   60 ارتفاعها 
وصعوبة  المركبة  بتوازن  اإلخالل  إلى  يؤدي 

السيطرة عليها.
إلى  الوصول  إلى  تهدف  الحملة  أن  وأوضح 
وسائل  مختلف  عبر  المجتمع  من  شريحة  أكبر 
وشبكة  والمرئية،  والمسموعة  المقروءة  اإلعالم 
عن  فضالً  اإلعالنية،  واللوحات  »اإلنترنت« 
خاللها  يتم  اإلذاعة  عبر  نقاشية  حلقات  تنظيم 
استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور 
المتخصصين للرد على أية استفسارات من قبل 
قيم  من  تتضمنها  وما  الحملة  بشأن  الجمهور 

وثقافة مرورية.

توعية 
الحميدي  سعيد  محمد  الدكتور  العميد  ورأى 

العامة  القيادة  في  المركزية  العمليات  عام  مدير 
لشرطة رأس الخيمة أن حملة »صيف بال حوادث« 
أي الحملة التوعوية المرورية الموحدة في دورتها 
الثالثة على التوالي، تركز في المقام الرئيس على 
األمن  تعزيز  في  المسؤولية  وتحمله  المجتمع، 
والسالمة من خالل التكاتف والتعاون للعمل معاً 

للحد من الحوادث المرورية.
وذكر أن عدداً من الجهات المحلية والحكومية 
في إمارة رأس الخيمة هي جهات معنية بالسالمة 
إطار  في  والخاص  العام  القطاعين  في  المرورية 
توحيد ودعم الجهود باتخاذ االحتياطات المتعلقة 
بسالمة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد 

من سالمة اإلطارات.
تزامناً  جاء  الحملة  اختيار شعار  أن  وأضاف، 
عن  السفر  وموسم  الصيفية  اإلجازة  بدء  مع 
إضافية  جهوداً  ذلك  يتطلب  مما  البر،  طريق 
المركبة من  المتعلقة بسالمة  لزيادة االحتياطات 
حيث سالمة اإلطارات، وإجراء الصيانة الدورية، 
المسموح  الحمولة  بحدود  التقيد  وضرورة 
مع  الحملة  تزامنت  كما  المركبة،  على سطح  بها 
إطالق الالئحة المرورية الجديدة وبيان الغرامات 
نص  بما  لاللتزام  للمخالفين  المخالفات  وجدول 

عليه القانون.
الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  وستقوم 
الحملة  والدوريات« خالل  »المرور  بإدارة  ممثلة 
بتوزيع البروشورات والمطبوعات التوعوية البالغ 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  ألفاً(   25( عددها 
والتي تتضمن العديد من اإلرشادات والتوجيهات 
الخطوات  وأهم  المركبة،  بسالمة  المتعلقة 

واإلجراءات الواجب إتباعها عند السفر.
العامة  القيادة  إعداد  الحملة  ستتضمن  كما 
التوعوية  المحاضرات  الخيمة  رأس  لشرطة 
الجهات  جميع  مع  والتنسيق  بالتعاون  اليومية 

المحلية والحكومية في إمارة أبوظبي ، والنزول 
الميداني ألعضاء فريق عمل اللجنة، والذي شكل 
وفقاً للتوجيهات لتقديم التوعية الالزمة للسائقين.

 وذكر العميد الدكتور علي راشد اليماحي مدير 
العامة  القيادة  في  والدوريات«  »المرور  إدارة 
حوادث«  بال  »صيف  حملة  أن  الفجيرة  لشرطة 
تهدف إلى نشر ثقافة االلتزام باإلجراءات الوقائية 
بالفحص  وااللتزام  المركبة،  إطارات  لسالمة 
بسبب  الصيف  فصل  في  خصوصاً  الدوري 
ارتفاع درجات الحرارة، واتباع إرشادات الوقاية 

أثناء السفر براً.
بقوانين  السائقين  التزام  أهمية  على  وشدد 
األمن  ثقافة  لتعزيز  والمرور  السير  وأنظمة 

والسالمة المرورية لدى السائقين.
المركبات  قائدي  اليماحي  العميد  ودعا 
المركبات،  فحص  ضرورة  إلى  براً  المسافرين 
والتأكد من سالمة اإلطارات، وأهمية توفر اإلطار 
االحتياطي وصالحيته للسير، والتقيد بالسرعات 
المركبات  تحميل  وعدم  الطريق،  على  المقررة 

بالحموالت الزائدة وغير المسموح بها.
ورأى العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة 
لشرطة  العامة  القيادة  في  والدوريات«  »المرور 
تأتي  حوادث«  بال  »صيف  حملة  أن  القيوين  أم 
لتجسد استراتيجية وزارة الداخلية بجعل الطرق 
السالمة  مستويات  أعلى  وبلوغ  أماناً،  أكثر 
وتوعية  الطريق،  مستخدمي  لجميع  المرورية 
الحوادث  الناتجة عن  باألضرار  المجتمع  شرائح 
وإصابات  وفيات  من  عنها  ينجم  وما  المرورية، 

وأضرار مادية ومعنوية.
ولفت العقيد بن عران إلى أن مؤشرات الحوادث 
المرورية ال تزال تشكل قلقاً نظراً لما تسببه من 
آثار مؤلمة تؤدي إلى وقوع الوفيات واإلصابات، 
وما تخلفه من آثار اجتماعية على األسر، باإلضافة 

 الزعابي: روؤيتنا بلوغ

 اأعلى م�صتويات ال�صالمة 

املرورية

الزفني: �صنكثف ال�صبط 

املروري لل�صيارات غري 

ال�صاحلة فنيًا
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للخسائر في الممتلكات وما تكبده من هدر األموال 
الطائلة.

إجراءات احتياطية 
نائب مدير  الفالسي  المقدم سيف عبدالله  وحث 
العامة  القيادة   في   والدوريات«  »المرور  إدارة 
التقيد  إلى  الطريق  مستخدمي  عجمان  لشرطة 
الحيطة  وتوخي   ، والسالمة  األمن  باحتياطات 
الحد  أجل  من  الخارجية  الطرقات  على  والحذر 
من وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من 
وذلك  والممتلكات،  باألرواح  وخسائر  مخاطر 
المتعلقة بسالمة  من خالل االلتزام باالحتياطات 
الفحص  بإجراء  والتأكد من صالحيتها  المركبة، 
لإلطارات  وإجراء صيانة دورية  الفني ألجزائها، 
من  والتأكد  المستخدمة،  والزيوت  والمحرك 
حرارة المركبة واإلضاءة والمساحات وغيرها من 

متعلقات المركبة.
الحمولة  بوزن  االلتزام  على ضرورة  وشدد   
المقررة واالرتفاع بحيث ال يزيد على )60 سم( 
القيادة، داعياً  أثناء  المركبة  لتجنب إخالل توازن 
تساعد  التي  الصحية  النواحي  لمراعاة  السائقين 
اإلرهاق  وتجنب  الحرارة،  درجات  تحمل  على 
براً  السفر  خالل  النوم  قلة  بسبب  القيادة  أثناء 
على  حفاظاً  وذلك  الخارجية،  الطرق  واستخدام 

سالمتهم وسالمة اآلخرين.
إلى  الطرق  ومستخدمي  السائقين  دعا  كما 
ضرورة أخذ جميع التدابير الالزمة لضمان قيادة 
أثناء  عائالتهم  وسالمة  وضمان سالمتهم  آمنة، 
في  االنطالق  قبل  األمان  حزام  ووضع  السفر، 

المركبة.
ورأى المقدم الفالسي أن قيادة المركبة ينبغي 
أن تتصف بالفن والذوق واألخالق، وهذا ما عهدته 
صورة  برسم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
نمطية عن مستخدمي المركبات في الدولة، متمنياً 
الحوادث  من  خالياً  وصيفاً  هنيئة  سعيدة  إجازة 

لجميع مواطني وقاطني الدولة.

ظواهر سلبية 
المرور  بوغانم رئيس قسم  الرائد عمر  وذكر 
الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة  في  والدوريات 
لعام  الثالثة  الموحدة  المرورية  التوعية  أن حملة 
تهدف  حوادث«  بال  »صيف  شعار  تحت   ،2017
في  السلبية  الظواهر  على  الضوء  تسليط  إلى 
األمور،  بعض  على  تتركز  والتي  الصيف،  فترة 
وأهمها: سالمة اإلطارات والسرعة على الطرقات 
الخارجية نظراً الرتفاع درجة الحرارة، والحمولة 
وعدم  مركباتهم،  في  براً  للمسافرين  الزائدة 
والقيادة  المحددة،  بالسرعات  والتقيد  االنتباه، 

المرهقة لساعات ومسافات طويلة. 
إدارة  عن  الصادرة  اإلحصائية  أن  وأضاف، 
لشرطة  العامة  القيادة  في  والدوريات«  »المرور 
مرورياً  حادثاً   147 وقوع  إلى  تشير  الشارقة 
أسفرت عن إصابات بشرية، و34 حالة وفاة على 
لعام  الثالث  الربع  الشارقة خالل  إمارة  مستوى 

2016 أي في فترة فصل الصيف.
على  المركبات  قائدي  بوغانم  الرائد  وحث 
من  والتأكد  المرورية،  الثقافة  تعزيز  ضرورة 
سالمة اإلطارات بشكل دوري وصالحية المركبة 

السير  وأنظمة  بقواعد  وااللتزام  عام،  بشكل 
والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق، 

والحرص واالنتباه أثناء القيادة. 

 سالمة اإلطارات 
وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في إطار 
»حملة صيف بال حوادث« حملة ميدانية لفحص 
المرور  مديرية  تنفذها  المركبات  إطارات  سالمة 

والدوريات التابعة لقطاع العمليات المركزية.
قسم  من  العزيزي  خالد  النقيب  وأوضح 
العالقات العامة في مديرية المرور والدوريات في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن الحملة ستكون 
الداخلية  الطرق  على  مراكز   10 في  شهر،  لمدة 
والخارجية »بمحطات أدنوك« في إمارة أبوظبي، 
وأن دوريات المرور سترافق ورشة متنقلة على 
إطارات  سالمة  من  للـتأكد  اإلمارة  في  الطرق 
المركبات وفحصها وقياس معدل الهواء، وتوزيع 

كتيبات توعية على السائقين.
وأضاف، أن الحملة تهدف إلى تثقيف السائقين 
بسالمة اإلطارات من حيث تاريخ صناعتها ومدة 
وتبديلها،  وفحصها  تركيبها  بعد  صالحيتها 
الشراء  قبل  الجديدة  اإلطارات  حالة  من  والتأكد 
وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة. ولفت 
النقيب العزيزي إلى أن هذه الفترة من العام تشهد 
ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من أخطار وقوع 
الحوادث بسبب انفجارها وعدم اتباع اإلرشادات 
الصحيحة لضمان سالمتها، ومنها: مالءمة اإلطار 
المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها 

والحمولة المناسبة وسنة الصنع.
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يج�سد م�سرية  60 عاماً من �الإجناز و�الزدهار

 �سرطة �أبوظبي تطلق �سعارها �جلديد

والذي  �صعارها اجلديد،  اأبوظبي لإطالق  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأقامته  الذي  ال�صرطة« الحتفال  » جمتمع  تابع 

يعك�س ت�صميمه موروث �صرطة اأبوظبي �صمن املوروث التاريخي لإمارة اأبوظبي، ويتطابق مع �صعار حكومة اأبوظبي، 

ويتكون من:» ال�صقر، واخلنجر، و�صعف النخيل، والإطار«، ويختزل م�صرية 60 عامًا من الإجناز والزدهار، واحلفاظ 

على مكت�صبات الأمن وال�صتقرار يف اإمارة اأبوظبي خ�صو�صًا ودولة الإمارات العربية املتحدة عمومًا، وذلك ترجمة 

لروؤية قيادة البالد الر�صيدة، وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

يف �صون مقدرات الوطن، والريادة يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية.

متابعة: با�سل ثريا

الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  دشن 
الجديد  الشعار  أبوظبي  لشرطة  العام  القائد 
نادي  في  أقيم  احتفال  خالل   أبوظبي  لشرطة 
بحضور  بأبوظبي،  المسلحة  القوات  ضباط 
أمين عام  المزروعي  أحمد مبارك  الدكتور  معالي 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، ومعالي جاسم 
اللجنة  مكتب  رئيس  الزعابي  بوعتابة  محمد 
الخييلي  خميس  مغير  الدكتور  ومعالي  التنفيذية، 
رئيس هيئة الصحة- أبوظبي، ومعالي سعيد عيد 

ومعالي  لإلسكان،  أبوظبي  هيئة  رئيس  الغفلي 
المالية  دائرة  رئيس  المبارك  عبدالرحمن  رياض 
النعيمي  الدكتور راشد علي  ومعالي  أبوظبي،  في 
مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومعالي المهندس 
عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية 
والنقل، وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير 
عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات في شرطة 
الشخصيات  من  وعدد  الضباط،  وكبار  أبوظبي، 

واإلعالميين.

وسلم معالي الدكتور المزروعي الشارة الجديدة 
إلى سعادة اللواء الشريفي، والعميد الشيخ محمد 
األمن  شؤون  قطاع  مدير  نهيان  آل  طحنون  بن 
والمنافذ، والعميد سعيد سيف النعيمي مدير قطاع 
الحمادي  أحمد  حماد  والعميد  والخدمات،  المالية 
المجتمع، والعميد مبارك عبدالله  أمن  مدير قطاع 
المهيري مدير قطاع المهام الخاصة، والعميد سالم 

شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة.
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 مسيرة حافلة
مبادرتين  عن  الرميثي  اللواء  معالي  وأعلن 
لشرطة أبوظبي بعد إطالق الشعار الجديد، وهما 
الشرطة،  لمنتسبي  الجديدة  التعريفية  الشارة 
والفرقة الوترية الموسيقية التي تعنى بالموروث 
أغنية  قدمت  والتي  االحتفاالت،  خالل  الوطني 
احتفال  خالل  الوطن  لجنود  مهداة  كلماتها  من 
اللواء  معالي  واستعرض  الجديد.  الشعار  إطالق 
أبوظبي على مدى  الرميثي مسيرة شعار شرطة 
تعزز  والتي  واإلنجازات،  بالعطاء  حافلة  عاماً   60
ريادة شرطة أبوظبي في العمل الشرطي الحديث، 
أربعة  من  يتكون  الجديد  الشعار  أن  فأوضح 
أفضل  من  ينحدر  والذي  الصقر  وهي:  عناصر، 
وهو  القوية،  ببنيته  ويتميز  الصقور  سالالت 
الصقر ذاته المستخدم في شعار حكومة أبوظبي  
والمعتمد منذ عام 2013، والخنجر وهو رمز عملي 
وجمالي ينم عن مكانة المرء، وسعف النخيل التي 
تبرز مكانة النخلة في الموروث الثقافي والتاريخي 
أول  من  مأخوذ  واإلطار وهو  أبوظبي،  إمارة  في 
شعار لشرطة أبوظبي، واللون وهو مستوحى من 

شعار حكومة أبوظبي.
يأتي  الجديد   الشعار  إطالق  أن  معاليه  وأكد 
مواصلة  في  الرشيدة  القيادة  لرؤية  ترجمة 
المعايير  أفضل  وفق  والتحديث  التطوير  برامج 
على  القائم  الحديث  الشرطي  العمل  في  العالمية 
العمل الشرطي  اإلبداع واالبتكار، ويجسد رسالة 
وصون  للمتعاملين  الخدمات  أفضل  تقديم  في 
والمسؤوليات  الواجبات  وتأدية  الوطن  مكتسبات 

بمهنية عالية. 
وشدد على استمرارية العمل في إسعاد الجمهور 
وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية، وتعزيز 
الشراكة المجتمعية على نحو يعكس الدور الريادي 

للمؤسسة الشرطية في النهضة الوطنية الشاملة.

وأضاف أن للشعار دالالت كثيرة تعكس مسيرة 
تطور شرطة أبوظبي، وما حققته من إنجازات على 
صعيد األمن واالستقرار، ومواصلة اإلبداع والتميز 
والعمل وفق أفضل المعايير العالمية، ومواكبة ما 
أحدث  وإدخال  وتكنولوجيا،  معرفة  من  يستجد 
قفزات  شهد  الذي  الشرطي  العمل  في  األساليب 
نوعية في التصدي للجريمة، والتوسع في تقديم 
نطاق  ضمن  وسهولة،  بيسر  للجمهور  الخدمات 
الزمن  تسابق  التي  أبوظبي  شرطة  استراتيجية 
تطلعات  يجسد  نحو  على  والتطوير  التحديث  في 
حكومة أبوظبي، ويعزز ريادة الدولة في مؤشرات 

التنافسية العالمية.
من  مستوحى  الجديد  الشعار  أن  إلى  وأشار 
هويتها  يعزز  والذي  أبوظبي،  حكومة  شعار 
ويعكس تاريخاً متميزاً يتطلع إلى المستقبل، وإلى 
للمؤسسة  الالزم  الدعم  كل  تقدم  الحكومة  أن 
المستجدات  مواكبة  من  لتمكينها  الشرطية 
وتوظيف  التقنيات،  أفضل  واستخدام  العصرية، 
وتحسين  تطوير  في  لديها  المتاحة  اإلمكانيات 
الخدمات وصون المكتسبات األمنية التي حققتها 
على مدى العقود الماضية، لتبقى أبوظبي المدينة 
يعكس في  الجديد  الشعار  أن  أماناً. وذكر  األكثر 
مكوناته الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي عبر 
المنهجية  استخدام  إلى  وصوالً  تطورها،  مراحل 
االبتكار  وإدخال  الحديثة،  والتكنولوجية  العلمية 
وفق  العاملين  قدرات  ورفع  عملها،  في  واإلبداع 
القيام  من  لتمكينهم  العالمية  المعايير  أفضل 
بمهماتهم ضمن استراتيجية شاملة لتطوير العمل.

واعتبر الشعار الجديد تطوراً لشعارات شرطة 
أبوظبي عبر مسيرتها الحافلة بالمنجزات المختلفة، 
النهضة  تعكس  التي  أبوظبي  هوية  من  وجزءاً 
النبيلة  اإلنسانية  والقيم  لإلمارة،  الحضارية 
الطيبة  والسمعة  اإلمارات،  أبناء  بها  يتحلى  التي 

وينسجم  الدولية،  المحافل  في  بها  تحظى  التي 
عالمة  ترسيخ  في  للحكومة  الشاملة  الرؤية  مع 
مميزة للعاصمة أبوظبي، وتحقيق خطتها، وتنفيذ 
بإقامة مجتمع واثق وآمن،  المستقبلية  مشاريعها 

وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً.

مفاهيم حديثة 
القيادة  دعم  أن  الشريفي  اللواء  سعادة  وأكد 
الرشيدة مّكن شرطة أبوظبي من  تحقيق قفزات 
الشعار  وأن  الحديث،  الشرطي  العمل  في  نوعية 
الجديد ينسجم في ألوانه ومكوناته األساسية مع 
مستجدات  تواكب  والتي  أبوظبي،  حكومة  شعار 
كوادرها  وتأهيل  والتقنية،  التكنولوجية  العصر 
تقديم  لضمان  واالبتكار  اإلبداع  على  وتحفيزهم 
وزيادة  وإسعادهم  للمتعاملين  الخدمات  أفضل 

مؤشرات رضاهم عن المؤسسة الشرطية.  
الدور  تجاوز  الشرطي  العمل  أن  وأضاف   
التقليدي للشرطة، بحيث أصبح يستند إلى مفاهيم 
األمن الحديثة، والوصول إلى األفراد ضمن نطاق 
التعاون  من خالل  وتعزيزها  المجتمعية  الشراكة 
والعمل معاً على مكافحة الجريمة، وإنجاح أهداف 
الشراكة  التي تركز على تلك  الشرطية  المؤسسة 
من خالل التوعية والتواصل مع أفراد ومؤسسات 
المجتمع والبرامج والفعاليات المشتركة التي تعود 
بالنفع على الجميع.ولفت إلى أن إسعاد المتعاملين 
تسخر  التي  أبوظبي  شرطة  أولويات  مقدمة  في 
إمكانياتها من أجل تحقيق هذه الغاية التي تجسد 
خطوات الحكومة في هذا الجانب، وتعزز الشراكة 
المجتمعية وترسخ هذا المفهوم لدى أفراد المجتمع 
تحسين  ومواصلة  لديهم،  األمني  الحس  وتنمية 
وتعزيز  للمتعاملين،  تقدمها  التي  الخدمات  جودة 
مكتسبات  على  حفاظاً  الجريمة  مكافحة  جهود 

األمن واالستقرار.

 الرميثي:

 ترجمة لروؤية القيادة 

الر�صيدة يف موا�صلة 

التطوير 

ال�صريفي: 

ن�صمن تقدمي اأف�صل 

اخلدمات للمتعاملني
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من المعلوم أن المتطلبات واالحتياجات األمنية 
البشرية  المجتمعات  لواقع  مباشر  انعكاس  هي 
اإلقليمية،  الحدود  نطاق  وفي  الخليقة،  بدء  منذ 
لغة  تأثيرات  من  المجتمع  هذا  يعكسه  ما  وبكل 
السياسة واالقتصاد واالجتماع. وهي بالقدر نفسه 
اتساع  على  اإلنساني  المجتمع  لواقع  انعكاس 

رقعة األرض بكل ما حملته ثورة االتصاالت من 
أفرزته  ما  وبكل  والفعال،  السريع  التأثير  قدرة 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المتغيرات 
والتكنولوجية من واقع إجرامي جديد فرض نفسه 
على جميع المجتمعات بحكم تلك الثورة العمالقة 

في االتصاالت.

تخدم  التي  المجاالت  شتى  في  التطور  ومع 
مهماً  دوراً  اإلدارة  تلعب  أن  بد  ال  كان  البشر 
اإلدارة  إن  حيث  العالقات،  مختلف  تنظيم  في 
وفناً  علماً  كونها  بين  تجمع  الشامل  بمضمونها 
ومهنة، وهي في المجمل مجموعة أنشطة تتضمن 
الدقيق،  التحليل  على  والمبني  السليم  التخطيط 

 بقلم:  العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان 

مدير قطاع شؤون األمن واملنافذ في شرطة أبوظبي

خ�س العميد ال�صيخ حممد بن طحنون اآل نهيان مدير قطاع �صوؤون الأمن واملنافذ يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 

»جمتمع ال�صرطة« مبقالة قيمة بعنوان: »الأمن الداخلي مفهوم ومعنى وحاجة ملحة«، وذلك يف اإطار ن�صر الثقافة 

الأمنية والجتماعية بني منت�صبي ال�صرطة من جهة واأفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني من جهة ثانية.

�الأمن �لد�خلي 
مفهوم ومعنى وحاجة ملحة 

ل
قا

م



13العدد 129 أغسطس 2017

الالزمة  البيانات  جميع  يوفر  بدوره  والذي 
تسهم  التي  البناءة  القرارات  في صنع  للمساعدة 
للمؤسسات  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في 

بشكل خاص والحكومات بشكل عام. 
وتطورت اإلدارة خالل فترات زمنية متالحقة، 
وهذا التطور كان نتيجة للكثير من المؤثرات مثل 
الحروب العالمية والثورات الصناعية وأيضاً نتيجة 
بمختلف  القارات  بين  تم  الذي  والتقارب  للعولمة 
لعملية  فاعلة  إدارة  وجود  استدعى  مما  دولها، 
حفظ األمن بشكل متكامل ومتناسق، وفي الوقت 
نفسه يوازي التقدم والتطور الحالي في الجريمة 

بمختلف مجاالتها.
مشاركتكم  نود  السريع،  االستعراض  هذا  بعد 
األمنية  بالمنظومة  الصلة  ذات  المقاالت  ببعض 
اإلدارية  العلوم  مع  يتفق  وبما  عملياتي،  بشكل 
تحقيق  نضمن  حتى  القيادة  وفن  واالستراتيجية 
بكفاءة وفاعلية على مستوى قطاع شؤون  األداء 
تحت  للقطاع  التابعة  واإلدارات  والمنافذ  األمن 
أبوظبي، ونستعرض  العامة لشرطة  القيادة  مظلة 
معكم المقال األول بعنوان: »األمن الداخلي مفهوم 

ومعنى وحاجة ملحة«.
أحد  هو  األمن  فإن  المقدمة،  في  ذكرنا  كما 
إلى  وصوالً  الخليقة  بدء  منذ  الحياة  ضروريات 
عصرنا الحالي، حيث بدأ األنسان القديم حذراً من 
المجهول، واضعاً نصب عينه كيف يواجه األخطار، 
أو كيف يواجه المشكالت التي قد تمس حياته أو 
بعضاً  بعضها  مع  تتجمع  األسر  وبدأت  أسرته. 
مع  وتتحد  فالمجتمعات،  فالقبائل  العشائر  مكونة 
أن  يستطيع  من  بينها  من  وتختار  بعضاً  بعضها 
وبالتالي  معتد،  أي  مواجهة  في  ويؤمنها  يحميها 
يحقق لها ما يسمى باألمان االجتماعي أو السالمة 

العامة والعيش في سالم.
ولكن الطبيعة البشرية للبعض كانت لها أطماع 
على  واالعتداء  والسيطرة  التوسع  في  ورغبات 
اآلخر، واحتالل المجتمعات الضعيفة التي تستسلم 
لألمر وتقبل الوضع أو تقاوم وتدافع لرد االعتداء 

وطرد المعتدي.
بين  القوى  موازين  تختل  بدأت  هنا،  ومن 
دول  إلى  الدول  وتصنف  والشعوب،  الجماعات 
قوية ودول نامية ودول ضعيفة، وأصبح مفهوم 
األمن الذي وصلنا إليه اآلن ينقسم إلى نوعين هما: 

األمن الخارجي واألمن الداخلي.
الدولة  أمن  هنا  به  ويقصد  الخارجي:  األمن   
في  فعال  وعضو  واستقاللية،  سيادة  ذي  ككيان 
واجبات  وعليه  حقوق  له  المتحدة،  األمم  منظمة 
هذه  في  وهو  والعهود.  المواثيق  بجميع  يلتزم 
أمنه  على  المحافظة  في  الحق  كامل  له  الحالة، 
واستقراره ضد أية اعتداءات عليه أو على مواطنيه، 
والمحافظة على ثرواته ومكتسباته، وتتولى القيادة 
الرشيدة والوزارات السيادية هذا الملف بكل حكمة 

واقتدار. 
قطاع  عن  مسؤوالً  بصفتي  الداخلي:   األمن 
العامة لشرطة  القيادة  والمنافذ في  األمن  شؤون 
أبوظبي، وبالنسبة للحديث عن األمن الداخلي، فإنه 

في  نعيشه  الذي  الهائل  التكنولوجي  التطور  مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ويعيشه العالم من 
حولنا ، يمكن القول إن الجريمة تتطور بشكل عام 
ومتسارع، فمن كان يخطط ليرتكب بنفسه أو مع 
شركاء سرقة من أحد المحال التجارية أو السطو 
على مصرف أو محل صرافة، أصبح بإمكانه اآلن 
وعن  متخصص  »هاكر«  مع  ويشترك  يتفق  أن 
للشركات،  المصرفية  الحسابات  اختراق  في  بعد 
ويحقق الهدف نفسه من الحصول على األموال من 
دون وجه حق، واألمثلة على االبتزاز واالستيالء 
على المال العام والخاص من حولنا كثيرة )ويعتبر 

فيروس  الفدية الخبيثة( أكبر مثال على ذلك.
وقد تنوعت الجرائم بشكل أصبح من الضروري 
بل  نفسه  بالقدر  تتطور  أن  األمنية  األجهزة  على 
وأكبر، حتى يعيش المواطن ومن يقيم على أرض 
ويتحقق  وعرضه،  وماله  حياته  على  آمناً  الدولة 
األمان واالستقرار في مفاصل الدولة كافة، فاألمن 

جميع  بين  المجتمعية  الشراكة  يعني  الداخلي 
قطاعات الدولة. وكل فرد عليه أن يراقب تصرفاته 
وأفعاله، وأن يكون مثاالًً ألفراد أسرته وزمالئه في 
العمل وفي المدرسة والجامعة والنادي والمراكز 

التجارية وغيرها.
الفرد، ال لإلرهاب، ال للسرقة،  فاألمن يبدأ من 
ال للمخدرات، ال للسلوكيات الخاطئة، ال للغش، ال 
للتزوير، ال للنصب واالحتيال، ال لخدش الحياء، ال 
قوانين  ومخالفة  وتهور  بطيش  للقيادة  ال  للسب، 
السير والمرور، احترام اآلخر )رأيك خطأ يحتمل 
الخطأ(،  يحتمل  صواب  اآلخر  ورأي  الصواب، 
أردت  إذا  لإلشاعات  ال  للدولة،  والوالء  االنتماء 
الحقيقة ارجع للجهات المسؤولة، الكلمة أمانة لو 
صدرت عنك فلن تعود مرة أخرى، فلو كانت تفيد 
ذلك  غير  كانت  وإن  األجر،  فلك  والناس  المجتمع 
أمن  »من  يقول:  من  يخطئ  وقد  النتيجة،  فتحمل 
بمنأى  بأنه  يعتقد  لذلك من  األدب«،  أساء  العقاب 
عن المساءلة والعقاب فهو واهم ، فالدار محكومة.

األمن ضرورة ملحة
 ملاذا األمن ضرورة ملحة؟

•كم يعاني المجني عليه إذا ُسرقت منه حقيبة 
نقوده،  وهو خارج من المصرف بعد سحب مبلغ 

مالي كبير؟
الطفل  عائلة  تصيب  التي  النفسية  الحالة  ما   •
الذي تم الوطء به ثم قتله، وقد تكررت الحالة في 

أكثر من مكان؟
• ما الحالة التي يمكن أن يصبح عليها الشباب 
إذا تعاطوا المخدرات أو العقاقير المخدرة، والتي 
يمكن أن تهرب من المنافذ الحدودية أو الجوية أو 

البحرية في غفلة من الرقابة والتفتيش؟
أفعال  هي  وغيرها  الجرائم  هذه  فإن  وعليه، 
يعاقب عليها القانون يرتكبها أشخاص تغلب عليهم 
وإن  العقاب،  أشد  ويستحقون  اإلجرامية  النزعة 
التأخر في ضبطهم وتقديمهم للعدالة يعد خلالً في 

المنظومة األمنية.
أفراد  يجعالن  واالستقرار  األمن  فإن  وختاماً، 
المجتمع يعيشون في وئام وسالم وأمان اجتماعي 
ينعكس على سلوكياتهم وأخالقياتهم إيجاباً، لذلك 
نسعى دائماً، وبالتعاون مع جميع القطاعات األمنية 
من  المواطن  سعادة  تكون  أن  مجاالتها  بمختلف 
أولويات العمل لدينا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة 
أرض  على  القاطنين  جميع  باتجاه  لدينا  العليا 

اإلمارات أرض الخير والعطاء.
اإليجابيات  ينشر  أمن  رجل  منا  كل  فليكن 
ويقدرها ويثمنها، وينبذ السلبيات والجريمة ويبلغ 
لشرطة  العامة  القيادة  به  قامت  ما  وهذا  عنها، 
والتي  شرطة«،  »كلنا  مبادرة:  خالل  من  أبوظبي 
أسهمت في تفعيل دور المجتمع مع الشرطة، والتي 
بدورها تحقق الهدف المنشود من الرؤية الخاصة 
بها في ضمان إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم باألمن 
واالستقرار من خالل تقديم خدمات شرطية عالية 

الجودة.

تنوعت اجلرائم 

ب�صكل اأ�صبح من 

ال�صروري على الأجهزة 

الأمنية اأن تتطور 

بالقدر نف�صه 

 

مبادرة »كلنا �صرطة« 

فعلت دور املجتمع مع 

ال�صرطة
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في  للعمليات  العامة  باإلدارة  »العمليات«  غرفة 
»مجتمع  معاينة  وفق  دبي  لشرطة  العامة  القيادة 
فاالتصاالت  نحل،  خلية  إلى  أقرب  هي  الشرطة« 
ال تتوقف، ويمكنك أن تستمع إلى مكالمات بلغات 
مختلفة العربية، واإلنجليزية والصينية واألوردية، 

وغيرها.
عاتق  على  تقع  هائلة  ومهنية  نفسية  ضغوط 
متلقي مكالمات خط الطوارئ في شرطة دبي »999«، 
إذ يتحملون مسؤولية االستجابة لماليين المكالمات 
وسلوكيات  ثقافات  ذوي  أشخاص  من  سنوياً 
مختلفة ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، في إمارة 
يسكنها قرابة خمسة ماليين نسمة، وتمثل وجهة 
سياحية وتجارية لعدد كبير من البشر. ويتعرض 

متلقو المكالمات في الغرفة يومياً لعشرات المواقف 
ألشخاص  األول  اإلنقاذ  خط  ويمثلون  الصعبة، 
يتعرضون  أو  حوادث،  في  الموت  على  يوشكون 
على  ويجب  باالنتحار.  يهددون  حتى  أو  لتهديد، 
تقل  مدة  خالل  االستجابة  الطوارئ  خط  متلقي 
مذعور،  أو  مرتبك  لمتصل  ثوان   10 عن  غالباً 
وتهدئة روعه، والحصول على معلومات وافية منه 
حول موقعه وما يتعرض له، أو التفاوض معه في 
حالة كان يفكر في إيذاء نفسه، ويجب عليه تنفيذ 
كل ما سبق خالل ثوان معدودة، ليستطيع توجيه 

الدوريات أو فرق اإلنقاذ إلى الموقع.

دور حساس 
وما ال يعرفه كثيرون، بحسب العميد المهندس 

كامل بطي السويدي مدير اإلدارة العامة للعمليات 
في شرطة دبي أن هناك قناعة لدى طاقم العمل في 
يلعبونه،  الذي  الدور  بحساسية  »العمليات«  غرفة 
وأن أرواح الناس في كثير من الحاالت معلقة بقرار 
يخيم  الحزن  وأن  قياسي،  زمن  في  اتخاذه  يجب 
على فريق العمل إذا توفي شخص نتيجة حادث تم 
اإلبالغ عنه سلفاً، ويتم تقييم المواقف مرات عدة، 
وإعادة تشغيل المكالمات، وتعقد اجتماعات دورية 
تضم كل أفراد الطاقم لتوجيه المالحظات وتطوير 
األداء، وتتم إعادة االستماع إلى االتصاالت التي تم 
فيها متلقو  استثنائية، ولعب  بكفاءة  التعامل معها 
المكالمة دوراً في إنقاذ حياة إنسان أو منع تهديد، 
أو المساعدة في كشف جريمة، الفتاً إلى أن السينما 
رجل  حياة  عمل  من  أكثر  في  تناولت  العالمية 

غرفة »�لعمليات« يف �سرطة دبي.. 

خدمات متميزة للجمهور وبلغات عدة

 زار »جمتمع ال�صرطة« غرفة »العمليات« بالإدارة العامة للعمليات يف القيادة العامة ل�صرطة دبي، وذلك لالطالع على 

اخلدمات املتميزة التي تقدمها لأفراد اجلمهور وبلغات عدة، وعلى �صرعة ا�صتجابتها على مكاملاتهم.

لقاء: سامية البحيري
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الطوارئ، وصورت المصاعب التي يمر بها والدور 
اإلنساني الذي يقوم به، ولكن الواقع أكثر تعقيداً. 
وأوضح العميد السويدي أن غرفة »العمليات« مثل 
كثير من القطاعات ذات الصلة تقوم على ركيزتين 
أساسيتين: الموارد البشرية، والتقنيات المتطورة، 
وأن الركيزة األولى تتمثل في رجل غرفة »العمليات« 
أو متلقي المكالمة الطارئة، ويجب أن يتسم بصفات 
الجأش،  ورباطة  االنفعالي،  الثبات  أهمها  أساسية 
وسرعة البديهة، والقدرة على التعاطي مع أكثر من 

مهمة في الوقت ذاته.
وأضاف أنه يتم اختيار فريق العمل في الغرفة 
وفق هذه السمات الشخصية، ثم يتم إخضاعهم إلى 
دورات تدريبية مركزة ومتخصصة للوصول بهم 
إلى درجة من االحترافية تساعدهم على استقبال 
المعلومات  أهم  بهدوء، والحصول على  المكالمات 
في  التدريب  شعبة  خالل  من  وذلك  ثوان،  خالل 
اإلدارة العامة للعمليات، والتي توفر برامج تحاكي 

أفضل الممارسات العالمية.

حاالت طارئة
البالغ ربما  العميد السويدي أن صاحب  وذكر 
الطارئة  الحالة  حسب  ثانية  أية  في  الخط  يغلق 
التي يمر بها، ويجب على المتلقي أن يحصل على 
قدر واف من المعلومات خالل أقصر وقت ممكن 
ويفرغ  ناحية،  من  المتصل  ينجد  أن  يمكنه  حتى 
نفسه لمهمة تالية من ناحية أخرى، وهذا ال يمكن 
بالكفاءة  العمليات  رجل  يتمتع  لم  إذا  يتحقق  أن 

والهدوء.
»العمليات«  غرفة  رجال  كفاءة  أن  عن  وكشف 
أسهمت في التعامل مع كثير من القضايا والحاالت 

االستثنائية، مثل رسالة غامضة وردت عبر خدمة 
الرسائل نصها »زوجتي قتلت الخادمة، وال أدري 
لم  المختص  الضابط  أن  إلى  أفعل« موضحاً  ماذا 
غموضها،  من  الرغم  على  الرسالة  هذه  يتجاهل 
وتواصل مع صاحبة الرسالة التي ذكرت أنها تلقتها 
من رقم غريب فأرسلتها إلى غرفة »العمليات«، كما 

وردتها، وزودته بالرقم الذي بعث لها بالرسالة.
وأضاف، أن الضابط بحث في السجل الجنائي 
عن حوادث الخادمات، حتى اكتشف وفاة إحداهن 
توقيت  في  انتحاراً  سجلت  واقعة  في  سقوطاً 
الرسالة نفسها، فاشتبه باألمر، وواصل بحثه حتى 
توصل إلى خيط مهم، وهو أن صاحب المنزل الذي 
الرسالة،  صاحب  نفسه  هو  الخادمة  منه  سقطت 

وتواصل الضابط مع أعضاء الفريق المعني بالبحث 
إليها  التي توصل  بالمعلومات  والتحري، وزودهم 
إلى  انتحار  واقعة  من  تحويلها  في  أسهم  حتى 
جريمة قتل، وتبين أن ربة المنزل هي التي قتلت 
الخادمة وأن زوجها كان يشعر بوخز في ضميره 

وأبلغ إحدى قريباته بذلك.
وذكر أن هناك عشرات الحاالت التي تمر يومياً 
ما  »العمليات«،  غرفة  في  المكالمات  متلقي  على 
المرونة والخبرة والقدرة  من  كبيراً  يمنحهم قدراً 
على االبتكار وإيجاد حلول استثنائية، مثل أحدهم 
الذي تلقى مكالمة ، وحين فتح الخط فوجئ بصمت 
بشكل  ترد  مكالمات  هناك  أن  ظل  وفي  المتصل، 
متكرر من أطفال عابثين أو على سبيل الخطأ، كان 
من المرجح أن يكتفي المتلقي بإغالق الخط، ولكن 
حدسه منعه من ذلك خصوصاً بعدما سمع صوت 
أنفاس ثقيلة، فتواصل مع إحدى الدوريات وطلب 
منها التوجه إلى مصدر المكالمة بعد أن حدد مكانها 
بوساطة نظام تحديد المواقع، وظل على الخط مع 
زميله حتى وصل إلى النقطة المحددة ليجد سيارة 
يطرق  أن  منه  فطلب  الطريق،  جانب  على  متوقفة 
على النافذة ليتأكد من أنها مصدر المكالمة وحين 
أن  ليكتشف  الباب  فتح  منه  طلب  ذلك،  من  تثبت 
هناك شخصاً داهمته نوبة صحية مفاجئة ويحتاج 
إلى إسعاف سريع. وأضاف، أن من الحاالت المهمة 
إنقاذ  عملية  العمليات،  غرفة  لرجال  تحسب  التي 
شخص أصيب بنوبة قلبية أثناء سيره في الشارع 
كاميرات  عبر  شاهده  الغرفة  في  عريف  بواسطة 
المشتبهين،  أحد  يراقب  العريف  وكان  المراقبة، 
الوطني  الزي  يرتدي  رجالً  الحظ  وبالصدفة 
يديه  يضع  ثم  على صدره،  يديه  إحدى  ويضع   ،

 العميد كامل السويدي
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ويتحسس صدره بطريقة ربما تبدو عادية ألفراد 
الجمهور، إذ لم ينتبه أي من المارة إليه بالرغم من 
كثافة حركة السير في الشارع، ولكن العريف شعر 
بأن شيئاً ما ألم بالرجل، فأجل المهمة التي يقوم 
من  الرجل  إنقاذ  وتم  اإلسعاف  مع  وتواصل  به، 
نوبة قلبة مفاجئة راودته، وقد كرمت جمعية القلب 
عملية  في  أسهم  الذي  الشرطة  عريف  األمريكية 

اإلنقاذ هذه .

تقنيات متطورة 
القيادة  مركز  أن  السويدي  العميد  ورأى 
والسيطرة باإلدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 
الشرطة  موارد  يربط  الذي  األساس  العصب  هو 
مثل الدوريات واألفراد وغيرهم، ويقودها ويضمن 
وجود خطوط اتصال فعالة بينها، وأن تحقيق هذا 
اتصاالت  بتقنيات  التسلح  استلزم  بكفاءة  الدور 
وأنظمة متطورة تتعلق بالتوجيه والسيطرة، وتعزز 
نقل الصورة والفيديو من موقع الحدث إلى المركز. 
استجابة  نسبة  العمليات حققت  غرفة  أن  وأكد 
أقل من 10 ثوان لنحو 98% من المكالمات الواردة 
خالل العام الماضي 2016، وهو معدل يقترب من 
أفضل المؤشرات الدولية على الرغم من التحديات 
التي تتمثل في التنوع الديموغرافي وتباين الثقافات 
إلى توفير  ذلك  إمارة دبي، مرجعاً  واللغات داخل 
وسائل استجابة غير تقليدية تشمل جميع األجهزة 
فئاتهم  بمختلف  الناس  التي يستخدمها  واألدوات 

لضمان التواجد في اللحظة التي يحتاجوننا فيها.
الطوارئ  التواصل مع خط  أن منصات   وذكر 
والرسائل   ،999 برقم  الهاتفي  االتصال  تشمل 
النصية التقليدية، واالستغاثة بضغطة زر عن طريق 
لها  وسيلة  كل  وأن  دبي،  لشرطة  الذكي  التطبيق 
أهمية خاصة ويمكن استخدامها في ظروف معينة، 
الرسائل  آلية  من  االستفادة  يستبعد  فبعضهم 
النصية المعتادة ، على اعتبار أن االستغاثة تحتاج 
في  الرسائل  هذه  أهمية  تظهر  ولكن  سرعة،  إلى 
بعض البالغات التي يعزف أصحابها عن االتصال 
مثل التهديد باالنتحار، أو تعرض شخص للخطف، 
اشتباهه بوجود غريب في منزله، فيخاف من  أو 
األسرية  الحاالت  بعض  في  أو  حديثه،  يسمع  أن 
من  بالحرج  يشعر صاحبها  ربما  التي  الحساسة 
الحديث عنها شفهياً. وأوضح أن النظام المطبق في 
غرفة »العمليات« يتمتع بقدرة هائلة على التحليل 
وتوزيع المهمات واإلسهام في إنجازها من خالل 
البالغات  يصنف  آلي«  بـ»مرشد  وصفه  يمكن  ما 
والحوادث المتوقعة سواء كانت مرورية أو جنائية، 
المكالمة  تلقي  وفور  واضح.  دليل  في  ويضعها 
يحدد المرشد طبيعة البالغ، ويلخص أبرز األسئلة 
التي يجب أن يوجهها متلقي المكالمة إلى الشخص 
المبلغ، مما يقلل من احتماالت أن يغفل عن معلومة 
صاحب  حالة  بسبب  وارد  انفعال  ظل  في  مهمة 

البالغ الذي ربما يتعرض لخطر ما.
وأضاف أن أهمية هذا الدليل تظهر في بالغات 
الحوادث البليغة سواء أكانت مرورية أو حرائق أو 
غيرها، ألن متلقي المكالمة يلعب دوراً بالغ األهمية 

سيتم  أساسها  على  التي  المعلومات  تسجيل  في 
واإلنقاذ،  اإلسعاف  مركبات  أو  الدوريات  توجيه 
حياة  في  الواحدة  الثانية  تفرق  الحالة  هذه  وفي 
الدليل سنوياً، حسب  هذا  تحديث  يتم  لذا  إنسان، 
اإلمارة  مستوى  على  تقع  التي  البالغات  تطور 
والدولة. ويضم مركز القيادة والسيطرة في شرطة 
أربعة  وارتفاع  14 متراً  دبي شاشة مرنة بعرض 
أمتار، تعد األحدث من نوعها، وتتيح السيطرة على 
الخارجية، من خالل احتوائها على عدد  األوضاع 
في  تنقل كل حركة  الصغيرة  الشاشات  كبير من 
إمارة دبي، وتوفر خاصية مفيدة ومهمة عبر شريط 
يحدث  بما  دراية  على  العمل  طاقم  أخباري، جعل 
خارج وداخل الدولة. وأشار العميد السويدي إلى 
أن الشاشة توضح كذلك مواقع الموارد الشرطية 
والمرورية  الجنائية  الدوريات  جميع  تضم  التي 
بي  جي  بنظام  لتزويدها  نظراً  اإلنقاذ  ومركبات 
أس يتتبع مسار كل مورد، وإلى أن غرفة العمليات 
فبمجرد  الخرائط،  نظام  على  كبير  إلى حد  تعتمد 
وعلى  الشاشة،  على  موقعه  يحدد  البالغ  تلقي 
حديثة  تقنية  بواسطة  الموارد  توزيع  يتم  أساسه 
المختص  الموظف  بيد  الدورية  سحب  عن  عبارة 
والذي يعرف باسم مأمور الموجة، وتوجيهها إلى 
موقع البالغ ما يختزل مساحة الحوارات الشفهية 
بين مركز القيادة والسيطرة والدوريات المنتشرة 
في الشوارع، مما أسهم في التقليل إلى حد كبير 
من الوقت المطلوب لتوجيه األوامر واالنتقال إلى 

مواقع الحوادث.

قدرة على التفاوض
العمليات  أن رجل غرفة  السويدي  العميد  وأكد 
يجب أن يتمتع بقدرة كبيرة على التفاوض ألن هناك 
بالغات حساسة تستلزم الدخول في حوار طويل 
مع صاحب البالغ، مثل األشخاص الذين يهددون 
باالنتحار على سبيل المثال، فمتلقي المكالمة يجب 
أن يأخذها بمنتهى الجدية وال يضع أية افتراضات 

إنسانية  مسؤولية  ويتحمل  يمزح،  صاحبها  بأن 
وفي  قراره،  عن  بالعدول  إقناعه  كيفية  في  كبيرة 
مع  وقتاً  كسب  كلما  المعقدة  الحاالت  هذه  مثل 

المتصل كلما اقتربت المشكلة من الحل.
فيها  استطاع  عدة  حاالت  هناك  أن  وأضاف، 
متلقو المكالمات بغرفة العمليات في شرطة دبي 
مثل  االنتحار  وشك  على  كانوا  أشخاص  إنقاذ 
امرأة هددت بالقفز من أعلى سور شرفتها بسبب 
مشكلة عاطفية، ففتح معها رجل العمليات حواراً 

مطوالً.
 وناقش معها البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها 
حتى  معها  وظل  الخطوة،  بتلك  القيام  دون  من 
أقنعها بالعدول عن قرارها. ولفت إلى أن اإلشكالية 
في مثل هذه المواقف هي أن الشخص الذي يفكر 
الدنيا  في االنتحار يمر عادة بحالة يأس وتضيق 
في وجهه، وعلى متلقي المكالمة احتواءه، وهذا في 
حد ذاته يمثل تحدياً كبيراً في ظل اختالف الثقافات 
واللغات، ونظراً ألن متلقي البالغ يتحمل مسؤولية 
إقناع شخص ال يعرفه، وليس على دراية بظروفه 

باتخاذ قرار ال يلم بجميع خلفياته.
وأشار إلى أن هناك حاالت أخرى معقدة سجلها 
سقط  عامل  حالة  مثل  والسيطرة  القيادة  مركز 
بكسر  وأصيب  اإلنشاء،  تحت  بموقع  حفرة  في 
بخط  واتصل  حاد،  ونزيف  ساقه  في  مضاعف 
الوعي، فتعامل رجل غرفة  الطوارئ، ثم غاب عن 
العمليات بكل جدية ومهارة ، وحدد الموقع واسم 
المهندس المسؤول واسم صاحب الموقع، ووجه 
دورية وتوصل إلى موقع العامل عن طريق »جي 

بي أس« إلى أن وصل إليه وأنقذه.
متلقي  مهارة  على  اعتمدت  التي  الحاالت  ومن 
المكالمة كذلك، اتصاالت متكررة من شخص يهدد 
الشارع،  في  عمومي  هاتف  عبر  جريمة  بارتكاب 
في  المراقبة  كاميرات  العمليات  موظف  فوجه 
ثم  المتصل  يستخدمها  التي  الكابينة  إلى  الشارع 

أرسل دورية قبضت عليه.
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دليل ت�سغيلي جديد ملر�كز �لدفاع �ملدين يف �لدولة

المرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  اعتمد سعادة 
الداخلية  وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد 
المدني  الدفاع  لمراكز  الجديد  التشغيلي  الدليل 
العميد  إعداده  على  أشرف  والذي  الدولة،  في 
محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون اإلطفاء 
والحماية والسالمة بالقيادة العامة للدفاع المدني 
الممارسات  ألفضل  وفقاً  الداخلية  وزارة  في 

المستخدمة في مراكز اإلطفاء العالمية.
الدليل  أن  المرزوقي  اللواء  سعادة  وأوضح 
للحوكمة  نظام  بمثابة  يعد  الجديد  التشغيلي 
اإلدارية في المراكز بهدف توحيد جميع العمليات 
في  بها  المعمول  اإلجراءات  وتنظيم  اإلدارية، 
المنوطة  والواجبات  األدوار  وإبراز  المراكز، 
المراكز والعاملين فيها بشكل تفصيلي  لضباط 
ودقيق، بما يسهم في إيصال المفاهيم العالمية 
وعمليات  مجاالت  في  التنافسية  للمؤشرات 
على  الضوء  وتسليط  الرئيسة،  المدني  الدفاع 
حجم األعمال اليومية المنجزة من قبل المراكز، 
لقياس  بمؤشرات  الدليل  ربط  خالل  من  وذلك 

مدى األثر المترتب على تطبيقه والعمل به. 

يعتبر  التشغيلي  الدليل  أن  إلى  وأشار 
»مركزي  لمبادرة  الرئيسة  المخرجات  أحد 
الحالي  العام  مطلع  اعتمدت  التي  مسؤوليتي« 
والتعرف  المراكز،  اختصاص  مناطق  لتحديد 
المنشآت  وتفتيش  وتحليلها،  األخطار  على 
الشخص  وتصنيفها حسب خطورتها، ووضع 
تأكيداً  وذلك  المناسب،  المكان  في  المناسب 
ألهمية األدوار التي يقوم بها المركز من عمليات 
الوقاية  مستويات  ورفع  للطوارئ  استجابة 

والسالمة في المنشآت المحيطة بالمركز.
منهجية  على  يحتوي  الدليل  أن  إلى  ولفت 
العمل في المراكز على مدار العام وبشكل يومي، 
المسؤولين  قبل  من  للمتابعة  نظاماً  متضمناً 
المباشرين، بحيث يتم التأكد من فعالية األعمال 
التحديات  على  للتغلب  المراكز  بها  تقوم  التي 
المحتملة التي تواجه عمل فرق اإلطفاء واإلنقاذ 
إلى  للوصول  وذلك  اختصاصهم،  مناطق  في 
الحوادث  مع  التعامل  في  الممارسات  أفضل 
ومكافحة الحريق. وأكد سعادته أن القيادة العامة 
على  تعمل  الداخلية  وزارة  في  المدني  للدفاع 

تحسين إمكانيات وقدرات أجهزة الدفاع المدني 
لالرتقاء بمنظومة الوقاية والسالمة في المباني 
الداخلية  وزارة  استراتيجية  وفق  والمنشآت، 
ألرقى  ثابتة  قواعد  وإرساء  تطبيق  إلى  الرامية 
المعايير واألساليب العالمية الفعالة في مواجهة 
مثل  أن  النعيمي  العميد  ورأى  المخاطر.  وإدارة 
هذه اإلجراءات تهدف إلى رفع مستوى الخدمات 
التي يقدمها الدفاع المدني للجمهور، والحد من 
الخسائر والوفيات، وحماية األرواح والممتلكات 

والمكتسبات الوطنية. 

زيارة تفقدية لقرية �لتدريب يف قو�ت �الأمن �خلا�سة

اطلع العميد الركن عبدالعزيز أحمد الهاجري قائد قوات األمن الخاصة في 
وزارة الداخلية على المنشآت الجديدة لقرية التدريب في القيادة وسير العمل 
بها، والمتوقع االنتهاء منها في شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك خالل 

زيارة تفقدية قام بها للقرية التدريبية.

 واستمع العميد الركن الهاجري إلى شرح من المقدم سعيد علي آل علي 
مدير إدارة »ق 5« بقوات األمن الخاصة في وزارة الداخلية حول الجهود التي 
تبذلها فرق العمل إلنجاز قرية التدريب وفق أفضل المعايير الدولية، داعياً إلى 
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خليفة بن طحنون يت�سلم من �لرميثي 

ع�سوية مبادرة »كلنا �سرطة«

آل  محمد  بن  طحنون  بن  خليفة  الشيخ  تسلم 
نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان 
العضوية رقم)  أبوظبي،  السمو ولي عهد  صاحب 
86( لمبادرة »كلنا شرطة«، من معالي اللواء محمد 

خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.
آل  محمد  بن  طحنون  بن  خليفة  الشيخ  وأشاد 
نهيان بالمبادرة مؤكداً أهميتها ودورها في تعزيز 
األمن في المجتمع، فهي تجسد شراكة فعلية يتحمل 
بها أفراد المجتمع مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية 
وحماية  منجزاته  وصون  المجتمع،  خدمة  في 
مكتسباته من خالل المساهمة الفاعلة في تحصينه، 
تعتبر  المبادرة  أن  إلى  أمنه، مشيراً  والحفاظ على 
قيم  وتكرس  المجتمع،  وأمن  حماية  في  نموذجاً 
ومؤسساته  فئاته  مختلف  بين  والتكاتف  الوحدة 
بمسؤولياتهم  للقيام  األمن  رجال  مساندة  في 

وواجباتهم الوطنية واألمنية.
القيادة  لرؤى  ترجمة  تعتبر  المبادرة  أن  ورأى 
األمن  مستويات  أعلى  بتحقيق  واهتمامها  الحكيمة 
في  أساسية  ركيزة  كونه  المجتمع،  في  والطمأنينة 
الرخاء  وتوفير  واالزدهار  التنمية  مسيرة  مواصلة 
تشكل  المبادرة  وأن  القادمة،  ولألجيال  ألفراده 
للوطن،  االنتماء  وعمق  الوفاء  عن  للتعبير  منصة 

واإلسهام في الدفاع عنه والحفاظ على رفعته.
»كلنا  مبادرة  أن  الرميثي  اللواء  معالي  وأوضح 
له  المغفور  المؤسس  القائد  نهج  تكرس  شرطة« 
»بإذن الله تعالى« الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

»طيب الله ثراه«، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، وصاحب 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس 
على  وحرصهم  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
نفوس  في  والتسامح  السلمي  التعايش  قيم  غرس 
بن  خليفة  الشيخ  واطلع  المجتمع.  أفراد  جميع 
طحنون بن محمد آل نهيان على متحف »الموروث 
الشرطي«، في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
الدولة  افتتاح صاحب السمو رئيس  ، والذي يوثق 

»حفظه الله« لمقر شرطة أبوظبي، وأسماء المديرين 
اآلن،  وحتى   1957 عام  في  تأسيسها  منذ  العامين 
وصوراً تاريخية تروي مسيرتها، ومقتنيات شرطية 
الشرطة  تأسيس  قصة  تحكي  وصور  وتاريخية، 
الشرطي  بلباسهم  الخيالة  وشرطة  القديم  والزي 
وثائقية  ألفالم  عرضاً  يتضمن  والذي  التقليدي، 
تحكي  ومجسمات  وصوراً  مرة،  ألول  تعرض 
تأسيس قلعة المربعة ونقطة شرطة )مركز( جسر 
المقطع، وأول مطار أنشئ في أبوظبي. كما شاهد 

عرضاً عن مبادرات شرطة أبوظبي ألسر الشهداء.

�ل�سريفي يد�سن من�سة �خلدمة �لذ�تية للمتعاملني

منصة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت 
الخدمة الذاتية للمتعاملين، والتي تتيح لهم االطالع 
على باقات مختلفة من خدماتها الرقمية، والتعرف 
على خطوات التقدم إليها للحصول عليها، وتتضمن 
خدمات مرورية وأمنية وأخرى مبتكرة، وذلك من 
أجل إسعاد الجمهور.ودشن سعادة اللواء  مكتوم 
المنصة  أبوظبي  الشريفي مدير عام شرطة  علي 
واآلليات،  السائقين  ترخيص  مديرية  مقر  في 
مدير  الشامسي  ناصر  إبراهيم  العميد  بحضور 
والعميد  واآلليات،  السائقين  ترخيص  مديرية 
مركز  مدير  الهنائي  إبراهيم  مهندس  الدكتور 
والعميد  المؤسسي،  والتطوير  االستراتيجية 
»تقنية  إدارة  مدير  اليبهوني  ناصر  مهندس 

المعلومات واالتصاالت«، وعدد من الضباط.
المنصة  أن  الشريفي  اللواء  سعادة  وأوضح 
تأتي ترجمة للتحول إلى الحكومة الذكية، للتسهيل 
على الجمهور في الحصول على الخدمات الشرطية 
بعناية ودقة ووفق المعايير العالمية المعتمدة في 

هذا المجال وبطريقة ذكية وبيسر وسهولة، وذلك على 
تلبية الحتياجاتهم  الوقت والجهد،  نحو يوفر عليهم 
من  أبوظبي  شرطة  لها  تستجيب  التي  وتطلعاتهم 
إلى  ترقى  التي  المتطورة  خالل حزمة من خدماتها 

أعلى مستويات ومعايير الجودة.

االستفادة  على  الجمهور  الهنائي  العميد  وحث 
تعزز  والتي  المنصة،  توفرها  التي  الخدمات  من 
واالبتكار  اإلبداع  في  أبوظبي  شرطة  استراتيجية 
إسعاد  أجل  من  المستمر  التطوير  لمواصلة 

المتعاملين.
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»�خلدمات �لطبية« يف �سرطة �أبوظبي 

حتذر من �أ�سر�ر �الإدمان على �ملخدر�ت

يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف اجلهود التوعوية وال�صحية التي تقوم بها مديرية 

»اخلدمات الطبية« يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.  ويتناول يف هذا العدد التحذير من اأ�صرار 

الإدمان على املخدرات، وكون املدمن خطرًا على نف�صه واأ�صرته.

لقاء: خالد الظنحاين 

 أوضح الرائد الدكتور محمد الشيراوي رئيس 
قسم العلوم السلوكية بمديرية »الخدمات الطبية« 
في شرطة أبوظبي أن إدمان المخدرات يعد من 
التي  والصحية  االجتماعية  المشكالت  أخطر 
هاجس  أصبح  حتى  والمجتمعات،  األفراد  تهدد 
المنظمات الدولية والمحلية، حيث إن آثار أضرار 
صحية  أضراراً  لتلحق  تمتد  المخدرات  تعاطي 
بالمتعاطي واألسر  واجتماعية واقتصادية تفتك 
مديرية  في  لذلك حرصنا  السوية،  والمجتمعات 
»الخدمات الطبية» في شرطة أبوظبي على تنظيم 
الحمالت التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية 
بأضرار  ألمجتمع  وتثقيف  الجمهور  لتوعية 
السلبي  التأثير  أن  وأضاف،  الخبيثة.  اآلفة  هذه 
متعددة  جوانب صحية  على  ينعكس  للمخدرات 
المعرفية  النفسية والقدرات  منها جانب الصحة 
الجوانب  التأثيرات  تلك  تطاول  كما  والسلوكية، 

البدنية.

أضرار 
التي  المخدرات  تعاطي  أضرار  أبرز  وعن   
يمكن أن تبدو على المدمنين، أجاب الرائد الدكتور 
القلب  نبضات  في  اضطرابات  الشيراوي: حدوث 
كإدمان  الشخص  يدمنها  التي  المادة  بحسب 
عرضة  المدمن  ويكون  والبانجو،  الحشيش 
الضطرابات سلوكية ناتجة عن تغير في الجوانب 
الخاليا  بعض  موت  بسبب  والمعرفية  الشخصية 
الصرع  لنوبات  المدمن  تعرض  أن  كما  الدماغية، 
بشكل  التعاطي  عن  توقفه  عند  السيما  وارد  أمر 
مفاجئ. ومن الوارد أن يتعرض المدمنون للموت 
المواد  من  عالية  جرعات  تناول  بسبب  المفاجئ 
المخدرة تتسبب بهبوط حاد في الجهاز التنفسي 

ونحوه. 
وظائف  اضطراب  األضرار  من  أن  وأضاف، 
جذع المخ، مّما يؤدي إلى تأثر مراكزه التي تتحكم 
الجهاز  مثل  الجسم  في  العمليّات  من  العديد  في 

الجهاز  عمل  تعيق  المخدرات  فبعض  التنّفسي، 
كما  الوفاة.  إلى  يؤدي  مّما  كبير  بشكل  التّنفسي 
وحبوب  عام  بوجه  العقلية  المواد  إدمان  يؤدي 
بالهلوسة  الشعور  إلى  خاص  بوجه  الهلوسة 

وأحياناً فقدان الذاكرة.
الكبد  تليف  في  تتسبب  المخدرات  أن  وذكر 
بسبب إجهاد عضلة الكبد الشديد في استخالص 
السموم، وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم، 
باإلضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان 
بعدم  والشعور  الهزال  إلى  يؤدي  مما  الشهية، 
على  السلبي  المخدرات  تأثير  من خالل  االتزان  

مركزي الجوع والشبع في الدماغ.
تعاطي  أن  علمياً  الثابت  من  أنه  إلى  وأشار 
المتعاطي،  وعقل  جسم  بسالمة  يضر  المخدرات 
فالشخص المتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً 
المخدرات  أضرار  فمن  وأسرته،  نفسه  على 
إلى  يؤدي  مما  للطعام،  الشهية  فقدان  الجسمية 
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عنه  ينتج  ومما  العام،  والضعف  والهزال  النحافة 
كما  المتعاطي.  لدى  شحوبه  أو  الوجه  اصفرار 
تتسبب في قلة النشاط والحيوية وضعف الجهاز 
أمام  ضعيفاً  المدمن  جسم  يجعل  مما  المناعي، 
سبيل  فعلى  والسارية،  المعدية  األمراض  مقاومة 
المثال: االلتهابات الرئوية المزمنة ، والتي قد تصل 

إلى اإلصابة بالتدرن الرئوي. 
يتسبب  المخدرات  تعاطي  أن  وأضاف، 
الهضمي، والذي ينتج عنه  الجهاز  باضطراب في 
باالنتفاخ  والشعور  الغازات  وكثرة  الهضم  سوء 
واالمتالء والتخمة، والتي عادة تنتهي إلى حاالت 
كما  األفيون.  مخدر  تناول  عند  الخاصة  اإلسهال 
على  كالمورفين  المخدرة  المواد  بعض  تأثير  أن 
الجهاز الهضمي قد يتسبب في مضاعفات ناتجة 
عن اإلمساك المزمن، مما يتطلب التدخل الجراحي 

لعالج مضاعفات اإلمساك.

مرحلة حرجة
مع  المخدرات  إدمان  تزامن  أن  إلى  ولفت 
المدمن  يجعل  المسكرة،  الخمور  على  اإلدمان 
عرضة اللتهاب في غدة البنكرياس، وهذا النوع من 
إذ قد ينتهي به الحال  االلتهابات يعد خطيراً جداً 
في  المركزة  العناية  قسم  دخول  أو  الوفاة  إلى 

المستشفى إن لزم األمر.
يكون  بالتليف،  الكبد  تلف  عند  أنه  وأضاف، 
الناحية  من  حرجة  مرحلة  إلى  وصل  قد  المدمن 
الصحية إذ ال يمكن من خاللها عالج خاليا الكبد، 
يدخل  مما  كان،  كما  سليماً  يعود  أن  يمكن  وال 
عند  أما  األمراض.  مع  مزمن  صراع  في  المدمن 
فقد بعض الخاليا الدماغية، فيكون المدمن عرضة 
إلى فقدان الذاكرة والهالوس السمعية والبصرية 
والفكرية.  وتابع أنه بالنسبة للتأثير على النشاط 

الجنسي، فإن المخدرات تقلل من القدرة الجنسية 
للمدمن، وتنقص من إفرازات الغدد الجنسية لديه، 
 5552 على  أجريت  دانماركية  دراسة  أثبتت  فقد 
رجالً وامرأة، ونشرت في المجلة الدولية للصحة 
والحياة  المخدرات  تأثير  وتناولت  الجنسية، 
اجتماع  أن  الجنسية،  القدرة  على  الصحية  غير 
ممارسة  وعدم  والكحوليات  والتدخين  المخدرات 
الرياضة يزيد من فرصة الضعف الجنسي بدرجة 
تصل إلى 22 ضعفاً، وغير ذلك من أمراض خطيرة 

على صحة المتعاطي.                       

أضرار نفسية
تتمثل  النفسية  المخدرات  أضرار  أن  وأوضح 
العام  الحسي  اإلدراك  في  اضطراب  بحدوث 
خصوصاً إذا ما تعلق األمر بحواس السمع والبصر 
وبخرف عام في المدركات، باإلضافة إلى االختالل 
واختالل  البطء،  نحو  باالتجاه  الزمن  إدراك  في 
واختالل  الطول،  نحو  باالتجاه  المسافات  إدراك 

في إدراك الحجم نحو التضخم. كما يؤدي تعاطي 
المخدرات إلى اختالل في التفكير العام وصعوبة 
وتدهور  واالنتباه  التركيز  وانعدام  به،  وبطء 
القدرات المعرفية بشكل عام، وبالتالي يؤدي إلى 
تحدث  والتي  واألشياء،  األمور  على  الحكم  فساد 
معها بعض أو حتى كثير من التصرفات الغريبة، 

باإلضافة إلى الهذيان والهلوسة. 
وأضاف، تؤدي المخدرات إثر تعاطيها إلى آثار 
والشعور  المستمر،  والتوتر  القلق  مثل:  نفسية 
والهبوط،  باالنقباض  والشعور  االستقرار،  بعدم 
النفس  وإهمال  المزاج،  في  وِحّدة  عصبية  مع 
االستمرار  أو  العمل  على  القدرة  وعدم  والمظهر، 
يحدث  والذي  االتزان  في  اختالالً  وتحدث  فيه. 
النطق  في  والصعوبات  التشنجات  بعض  بدوره 
والتعبير عما يدور بذهن المتعاطي باإلضافة إلى 
النفسية  األضرار  من  أن  وذكر  المشي.   صعوبة 
للمخدرات أنها تحدث اضطراباً في الوجدان ، حيث 
ينقلب المتعاطي عن حالة المرح والنشوة والشعور 
هذا  ويتبع  المخدر،  تعاطي  بعد  والراحة  بالرضا 
األفكار  لتضارب  الذهني  المستوى  في  ضعف 
التعاطي يشعر بالسعادة والنشوة  لديه، فهو بعد 
والعيش في جو خيالي وغياب عن الوجود وزيادة 
النشاط والحيوية، ولكن سرعان ما يتغير الشعور 
وفتور  مؤلم  وواقع  ندم  إلى  والنشوة  بالسعادة 
وتتسبب  واكتئاب.  بخمول  مصحوب  وإرهاق 
المخدرات في حدوث العصبية الزائدة والحساسية 
الشديدة والتوتر االنفعالي الدائم والذي ينتج عنه 
والتكيف  التواؤم  على  القدرة  ضعف  بالضرورة 
ليكون  بالمدمن  الحال  ينتهي  وقد  االجتماعي، 
أو  الزائدة  العدائية  بسبب  اجتماعية  ال  شخصية 

التدهور في القدرات المعرفية. 

نصائح
نصح الرائد الدكتور محمد الشيراوي متعاطي 
يصيب  داء  المخدرات  »إن  قائالً:  المخدرات 
واتقوا  فاحذروها  والعالمية،  العربية  المجتمعات 
أخطارها، وابتعدوا عن إدمانها فهي داءٌ يؤدي إلى 
كذلك  والحال  العالج،  من  خير  والوقاية  الموت. 
الفرصة  لكم  أتيحت  فإذا  المخدرات،  إدمان  مع 
لتدارك أخطار اإلدمان قبل وقوعها، فيجب حينها 
على مدمن المخدرات ومن حوله ممن يحيطون به 
سرعة اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي تساعده على 
قبل  آثارها  من  والتخلص  المخدرات  عن  اإلقالع 

الوصول إلى مرحلة اإلدمان.
وأضاف أنه ينبغي علينا في حال اكتشفنا متعاطياً  
ًوهي  مبكرا،  الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ  للمخدرات 
استشارة طبيب متخصص لعالج اإلدمان، واختيار 
المركز أو المصحة العالجية للوقوف على درجة 
حالة اإلدمان التي وصل إليها متعاطي المخدرات، 
وبالتالي تحديد البرنامج العالجي المناسب. وال بد 
من االستفادة من القوانين والتشريعات التي تحمي 
إذا سلم  الحبس  أو  للعقوبة  التعرض  من  المدمن 
نفسه للمصحات العالجية أو تقدم للشرطة طالباً 

المساعدة والعالج أو بلغ عنه أحد أفراد أسرته.

الشيراوي محمد  د.  الرائد 
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فاز بجائزة »�ملوظف �ملثايل«

�الأن�ساري: جائزة م�سجعة يف م�سرية �لتميز �لوظيفي

وأوضح المساعد أول عمران األنصاري: شعرت 
الموظف  بجائزة  بفوزي  واالعتزاز  بالسعادة 
المثالي، والتي يطمح للفوز بها كل منتسبي القيادة 
وصف ضباط  من ضباط  أبوظبي  لشرطة  العامة 
بالمسؤولية،  الحس  من  بمزيد  وشعرت  وأفراد، 
ألبقى  الجهود  من  المزيد  بذل  على  يحثني  والذي 
الجائزة  بهذه  كرمني  من  ظن  حسن  عند  دائماً 

المعنوية الكبيرة.
الفريق  بدعم  األنصاري  أول   المساعد  وأشاد 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
»الموظف  لجائزة  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
لمسيرة  األول  بالراعي  المثالي«،  ووصف سموه 
التميز في وزارة الداخلية عموماً وفي القيادة العامة 
فازت  سموه  وبفضل  خصوصاً،  أبوظبي  لشرطة 
أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة 
ومختلف القيادات العامة للشرطة في دولة اإلمارات 
المحلية  الجوائز  من  بالكثير  المتحدة  العربية 

والعربية والعالمية. 
واستحق  به،  قام  الذي  اإلبداعي  العمل  وعن   
عليه الفوز بجائزة »الموظف المثالي«، أجاب: قدمت 
كفني أجهزة إلكترونية بإدارة »المعلومات األمنية« 
أبوظبي  شرطة  في  القيادة  شؤون  لقطاع  التابعة 
في  أسهمت  التي  اإلبداعية  المقترحات  من  عدداً 
من  وخفضت  اإلدارة،  في  العمل  وتسريع  تطوير 

الوقت والجهد والتكلفة.
بجائزة  الفوز  ترافق  التي  التحديات  وعن   
»الموظف  المثالي«، أشار إلى أن أبرز تحد يواجهه 
حالياً هو الحفاظ على المستوى الذي وصل إليه في 

لكل  مكفول  حق  والتكرمي  التحفيز 

ل�صرطة  العامة  القيادة  يف  املبدعني 

اأب��وظ��ب��ي، وم���ن ه��ن��ا ك��ان��ت ج��ائ��زة 

ق�صم  اأطلقها  التي  املثايل«  »املوظف 

»اأداء  اإدارة  يف  الوظيفي«  »احل��ف��ز 

امل���وارد  لقطاع  التابعة  ال��ع��ام��ل��ني« 

الب�صرية.

على  ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

اجلائزة  بهذه  الفائزين  م��ن  ع��دد 

لزمالئهم  وت�صجيعًا  ل��ه��م،  تهنئة 

ليقتدوا بهم يف الإبداع والتميز.

لقاوؤنا يف هذا العدد مع امل�صاعد اأول 

من  الأن�صاري  الرحمن  عبد  عمران 

التابعة  الأمنية«  »املعلومات  اإدارة 

القيادة  يف  ال��ق��ي��ادة  ���ص��وؤون  لقطاع 

فاز  والذي  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة 

بجائزة »املوظف املثايل«.

عمله، وبذل المزيد من الجهود ليبقى باستمرار عند 
حسن ظن من كرمه بهذه الجائزة الشرطية.

وعن طموحه للفوز بجوائز شرطية أخرى غير 
أطمح  بالتأكيد  أوضح:  المثالي«،  »الموظف  جائزة 
للفوز بجوائز شرطية أخرى غير جائزة »الموظف 
المثالي»، فهذا ليس نهاية مسيرة التميز الوظيفي لي 
بل مجرد بداية مشجعة، ونقطة انطالق للمشاركة 

في جوائز شرطية عدة.
الشؤون  في  أعمل  أجاب:  عمله،  طبيعة  وعن 
لقطاع  التابعة  األمنية«  »المعلومات  اإلدارية إلدارة 
شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.  

ذكر  برأيه،  المثالي«  »الموظف  مواصفات  وعن 
طاعة  في  تتمثل  المثالي  الموظف  مواصفات  أن 
الله سبحانه وتعالى في أمر به ونهى عنه، والوالء 
وشعبها،  للدولة  والوفاء  الرشيدة،  البالد  لقيادة 
وأوامر  وبتعليمات  الشرطية  بالقوانين  وااللتزام 
مع  المثمر  والتعاون  العليا،  الشرطية  القيادات 
زمالئه في العمل، واإلخالص والتفاني في العمل، 
والحرص على اكتساب المزيد من التعليم والتجارب 
والخبرات، وإفادة عمله وزمالئه وأفراد المجتمع من 

مواطنين ومقيمين بما تعلمه وجربه واختبره.  
إلى  األنصاري  عمران  أول  المساعد  وتوجه 
عموماً  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  زمالئه 
بالقول:  خصوصاً  األمنية«  »المعلومات  وإدارة 
المشاركة في جائزة  »أشجع كل واحد منكم على 
الموظف المثالي عبر تقديم اقتراحات إبداعية جديدة 
وفريدة من نوعها، وأتمنى للجميع الفوز بالجائزة 

في دوراتها المقبلة«. 
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خليفة بن زايد آل نهيان
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محمد بن راشد آل مكتوم
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زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  من  ومتابعة  بتوجيهات 

الوزراء وزير الداخلية، يحر�س  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 

مكتب ثقافة احرتام القانون يف الأمانة العامة ملكتب �صموه على 

ن�صر الثقافة القانونية بني خمتلف فئات املجتمع من مواطنني 

ومقيمني. واإ�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف حتقيق هذا الهدف 

الثقافة  لن�صر  املكتب  مع  بالتعاون  خا�صًا  بابًا  اأف��رد  ال�صامي، 

الجتماعية والأمنية، وتعزيز عالقة ال�صرطة باملجتمع.

إعداد: ميالن شريف
باحثة قانونية في مكتب ثقافة احترام القانون
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الحق في الحماية: يشكل الحق في الحماية الهدف 
األعلى الذي صدر من أجله القانون االتحادي رقم 
»وديمة«، حيث  الطفل  2016 بشأن حقوق  لسنة   3
يجسد هذا الحق النظرة االجتماعية الحديثة للتربية 
إمكانياته  المجتمع  فيها  يستثمر  اجتماعي  كعمل 
البشرية للخروج بأفضل منتج إنساني وهو الفرد 

اإليجابي.
وقد جسدت التشريعات الحديثة المتعلقة بحماية 
جديداً،  إنسانياً  بعداً  العالم  مستوى  على  األطفال 
للفرد  التقليدية  النظرة  المجتمعات  بها  وتجاوزت 
هذا  ليصبح  المجتمع  أو  لألسرة  ملك  أنه  على 
منذ لحظة ميالده،  المخلوق الصغير كياناً مستقالً 
أطيافها  بجميع  االجتماعية  المؤسسات  ولتتولى 
علمية  بطريقة  شخصيته  وبناء  رعايته  مسألة 
بكل  االجتماعي  دوره  ذلك  بعد  فيتولى  مدروسة، 

فعالية وإيجابية وعلى جميع المستويات.
التي  التهديد  أوجه  »وديمة«  قانون  وحدد 
الجانب  وتشمل  أوجه،  بأربعة  الحماية  تستدعي 
البدني والنفسي واألخالقي والعقلي، وتشمل هذه 
واعتياد  واإلهمال،  للنبذ  الطفل  تعريض  الجوانب 
الجنسية،  لإلساءة  وتعريضه  معاملته،  سوء 
وتعريضه لالستغالل الفكري من خالل زرع أفكار 
التعصب والعنف، وتعريضه للتسول أو االستغالل 

االقتصادي أو االتجار به ألي غرض.
وقد حظر القانون تعريض سالمة الطفل للخطر 
بتركه أو التخلي عن رعايته أو االمتناع عن القيام 
أو  للنبذ  الطفل  تعريض  أيضاً  كما حظر  بشؤونه. 
اعتياد تركه من دون رقابة أو عدم إلحاقه بإحدى 
مؤسسات التعليم.  وكذلك شدد القانون على منع 

�إ�ساء�ت على قانون حماية �لطفل »ودمية« - 4

تعريض الطفل للتعذيب أو إتيان أي فعل يؤثر على 
توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي.

المشرع  حظر  الطفل  استغالل  مجال  وفي 
الطفل،  باستخدام  لألطفال  الجنسي  االستغالل 
تسهيل  أو  إباحية،  مواد  تصوير  في  استغالله  أو 
وصول هذه المواد لألطفال بأي شكل من األشكال 

حتى لو كانت حيازتها مجردة من نية التوزيع.
تحميل  أو  إرسال  منع  على  القانون  كما شدد   
مع  إلكترونية،  وسيلة  بأية  لألطفال  إباحية  مواد 
الطفل  رعاية  عن  المسؤول  لقيام  التام  الحظر 
لألعمال  تهيئته  أو  تعريضه  طريق  عن  باستغالله 

المخلة باآلداب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المشرع أن استغالل الطفل في مجال العمل 
ال يقل بشاعة عن أنواع االستغالل األخرى، والذي 
أو  التسول،  أعمال  في  الطفل  باستغالل  يتجسد 
تشغيله في ظروف مخالفة للقانون، أو تكليفه بعمل 

يعوق تعليمه أو يضر بصحته البدنية أو النفسية.
القانون بوضع قواعد لحماية الطفل  ولم يكتف 
وتقرير حقوق في هذا الصدد، بل حدد آليات محددة 
ومفصلة بشكل واضح ، تتمكن من خاللها السلطات 
التنفيذية من تجسيد الحقوق القانونية التي قررها 
المشرع بشكل فعلي على أرض الواقع، حيث أوجب 
وتأهيل  الطفل،  لحماية  وحدات  إنشاء  القانون 
مجموعات من  اختصاصيي حماية الطفل يمارسون 
يتبين  التي  الحاالت  في  الوقائي  التدخل  من  نوعاً 
معرضة  النفسية  أو  البدنية  الطفل  أن صحة  فيها 
للخطر،  ومن ثم يمارسون تدخالً عالجياً سريعاً 
في حاالت االعتداء واإلهمال واالستغالل التي نص 
عليها القانون. ومنح القانون لهؤالء االختصاصيين 

ميالن شريف

حماية  في  عملهم  لممارسة  واسعة  صالحيات 
الطفل، وتتمثل في جمع االستدالالت حول الوقائع، 
وحق  والمحاكمة،  التحقيق  جلسات  وحضور 
الدخول الى األماكن التي يتواجد فيها األطفال بإذن 
المالئمة  الوقائية  التدابير  التخاذ  المكان  صاحب 

لحماية الطفل.

حق اإلبالغ 
ومنح القانون حق اإلبالغ عن أية إساءة يتعرض 
لها الطفل ألي شخص يعلم بتعرض الطفل لمثل 
على  وجوبياً  اإلبالغ  هذا  جعل  ولكنه  األمر،  هذا 
االجتماعيين  واالختصاصيين  واألطباء  المربين 
العاملين في مجال رعاية األطفال. وشجع المشرع 
الطفل في اإلبالغ  بالغ على مساعدة  كل شخص 
أحد  أو  الطفل  هذا  لها  يتعرض  التي  اإلساءة  عن 
إخوته من خالل حظر الكشف عن هوية المبلغ إال 

برضاه وموافقته.



وإلى صاحب السمو الشيخ
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�ختبار�ت للياقة �لبدنية يف قو�ت �الأمن �خلا�سة

خلفان  محمد  اللواء  معالي  اطلع 
الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، على 
رسالة »ماجستير« للمقدم عصام عبدالله 
العامة  القيادة  منتسبي  من  علي،  آل 
»الضوابط  بعنوان:  أبوظبي،  لشرطة 
لتحديد  االقتصادية  واألسس  القانونية 
في  القدم  كرة  لالعبي  السوقية  القيمة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة«.
وأشاد معالي اللواء الرميثي بالدراسة 
المعايير  مجموعة  تستعرض  التي 
السوقية  القيمة  لتحديد  والضوابط 
اإلمارات  دولة  في  القدم  كرة  لالعبي 
الئحة  إصدار  وآليات  المتحدة،  العربية 

وااللتزام  النظيف  اللعب  لقواعد  وطنية 
التي تواجه  بها، والتحديات والمصاعب 
كرة  لعبة  الرياضي، وخصوصاً  القطاع 
دولة  في  المستويات  جميع  على  القدم 
اإلمارات العربية المتحدة.وأعرب معالي 
اللواء الرميثي عن أطيب التمنيات للباحث 
مواصلة  على  وحثه  علي،  آل  المقدم 

جهوده في مجال البحث العلمي.
أن  علي  آل  عصام  املقدم  ــح  وأوض
القيادة  حرص  إطار  في  تأتي  الدراسة 
تشجيع  على  أبوظبي  لشرطة  العامة 
العلمية  املستجدات  ملتابعة  املنتسبني 

والبحثية التي تخدم املجتمع واألمن.

�لرميثي يطلع على ر�سالة »ماج�ستري«

 ل�سابط حول حتديات �لقطاع �لريا�سي

»الربــع  البدنيــة  اللياقــة  اختبــارات  أقيمــت 
الثالــث« لمرتــب قيــادة قــوات األمــن الخاصــة فــي 
وزارة الداخليــة، بمقــر قــوات األمــن الخاصــة فــي 
ســيح المهــب بمنطقــة الذيــد فــي إمــارة الشــارقة، 
وذلــك فــي إطــار حــرص وزارة الداخليــة علــى رفــع 
الجاهزيــة البدنيــة لمنتســبيها، واالرتقاء بالمســتوى 
ــاط وصــف  الرياضــي لعناصــر الشــرطة مــن ضب

ــراد. ــاط وأف ضب
وشــارك فــي اختبــارات اللياقــة البدنيــة »الربــع 
علــي ســالم  الدكتــور  الركــن  العميــد  الثالــث«  
ــي  ــن الخاصــة ف ــوات األم ــد ق ــب قائ الطنيجــي نائ
وصــف  الضبــاط  مــن  وعــدد  الداخليــة،  وزارة 

الضبــاط واألفــراد العامليــن فــي قيــادة قــوات 
ــور  ــن الدكت ــد الرك ــح العمي ــن الخاصة.وأوض األم
ــة لمنتســبي  ــة البدني ــارات اللياق الطنيجــي أن اختب
وزارة الداخليــة تهــدف لالرتقــاء بالمســتوى البدني 
لعناصــر الشــرطة، وتنميــة الثقافــة الرياضية، ورفع 
ــة مفهــوم  ــا تهــدف أيضــاً لتنمي الوعــي لديهــم، كم
الرياضــة كنمــط وأســلوب حيــاة. وأكــد حــرص 
قيــادة قــوات األمــن الخاصــة فــي وزارة الداخليــة 
علــى رفــع الجاهزيــة البدنيــة والنفســية لمنتســبيها، 
بمــا يتــالءم مــع ظــروف العمــل الشــرطي، والتــي 
ــاً، إلــى جانــب  ــاً وذهني تتطلــب حضــوراً قويــاً بدني
توحيــد المفاهيــم واإلجــراءات فــي جميــع القطاعات 

تدريــب  وبرامــج  توجيهــات  باعتمــاد  الشــرطية 
ــق  ــة للتطبي ــر قابلي ــة األكث ــة البدني ــن اللياق وتماري
الفعلــي. وأشــار العميــد الركــن الدكتــور الطنيجــي 
إلــى أن هــذه االختبــارات تمــت تحــت إشــراف 
ومتابعــة فريــق مــن اتحــاد الشــرطة الرياضــي فــي 
وزارة الداخليــة، تــم اعــداده بــكل مهنيــة وجاهزيــة 
التخصصيــة والميدانيــة  التدريبــات  مــن خــالل 
التــي خضــع لهــا أعضــاء الفريــق، موضحــاً أن 
هــذه االختبــارات تتكــون مــن محطــات عــدة ال 
ــمل  ــة، وتش ــورة المطلوب ــا بالص ــن اجتيازه ــد م ب
الجــري وتخطــي الحواجــز والوثــب ورفــع األثقــال 

ــا. ــن وغيره ــر والبط ــن الظه وتماري
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يهنىء العاملون بإدارة 
»األدلة الجنائية«  في شرطة 

أبوظبي النقيب علي سالم 
المزروعي مدير فرع »فحص 

جودة األسلحة« في اإلدارة 
بترقيته إلى رتبة نقيب. 
مبروك، وإلى مزيد من 

النجاح والتقدم.

كرمت مؤسسة التنمية 
األسرية –مركز بوابة أبوظبي 
اإلعالمي جاسم عبيد الزعابي 

من إدارة »الشرطة المجتمعية« 
في شرطة أبوظبي تقديراً 

لمشاركته بشخصية »الدبدوب« 
في الملتقى الصيفي الثامن. 
وسلمته وفاء الحمادي درعاً 
تذكارية باسم إدارة المركز.

كّرم سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام 
شرطة أبوظبي ميشال عتوه المدير اإلقليمي لسينما 
في  جرافيك  مصمم  فؤاد  وأحمد  أبوظبي،  في  نوفو 
برامج  معد  عتوم  الكريم  عبد  ومصطفى  السينما، 
شرطة  في  المجتمعية«  »الشرطة  بإدارة  توعوية 

أبوظبي.

قـلّـد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري األمين 
العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية  وزارة  ضباط  من  عدداً  باإلنابة،  الداخلية 

المترقين رتبهم الجديدة.

يهنىء العاملون بإدارة 
»اإلعالم األمني« في شرطة 

أبوظبي الرائد حمد علي 
الصيعري مدير فرع »الهوية 

المؤسسية« في اإلدارة بترقيته 
إلى رتبة رائد. مبروك، وإلى مزيد 

من النجاح والتقدم.



الدولي خالل مؤتمر صحفي  والتعاون  الخارجية  نهيان وزير  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  قول سمو  شّدني 
مشترك مع وزير خارجية سلوفاكيا ميروسالف اليتشاك: »نحن في المنطقة قررنا عدم السماح بأي نوع من 
أنواع التسامح مع جماعات متطرفة ومع جماعات إرهابية ومع جماعات تدعو للكراهية، وعندما تقرر ذلك دول بحجم 
المملكة العربية السعودية ومصر فنحن متفائلون، وإذا تريد قطر أن تكون عضواً في هذا التحالف، أهالً وسهالً، أما 
إذا تريد قطر أن تكون في الجانب اآلخر فكما نقول بالعربية، مع السالمة«. نعم، ذلك أن الدرب واضح بين الفضيلة 

والرذيلة، وال يحتاج إلى إمعان وبحث وتحليل، فعلى قطر أن تختار وتقرر كما أسلف سمو الشيخ عبدالله بن زايد.
في اإلطار ذاته، أصدر اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات مؤخراً تعميماً يقضي بوجوب عدم التعامل مع أية جهة قطرية، 
أفراداًً كانت أو مؤسسات، داخل الدولة أو خارجها، وكذلك منع إجراء أي لقاء أو إقامة أي نوع من التواصل أو المشاركة 
في أي فعالية قطرية، أو تابعة لقطر أو ممّولة منها. حيث شرح حبيب الصايغ، األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتّاب 
العرب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء اإلمارات، مبررات اتخاذ ذلك القرار قائالً: »إن األمر حين يتعلق بسالمة 
الوطن وأمنه واستقراره، فإن الحسم يصبح ضرورياً وال مجال عندئذ للتردد والتلكؤ، وال بّد من سّد كل ما يمكن أن 

يستغل للعبث بسالمة الوطن وأمنه«.
قرار االتحاد هذا جاء ممثالً لكل المثقفين داخل اإلمارات من مواطنين ومقيمين، وهو يثبت دائماً أن المثقف هو صاحب 
مسؤولية أخالقية وثقافية تجاه الدولة والمجتمع، وأنه ظل يلعب دوره المعرفي في كل المنعطفات التاريخية التي مّر بها 
دولة  عليها  وقامت  التي نشأت  والقيم  األخالق  العربي، ومن  الثقافي  الموروث  من  قيمه  العربي، مستمداً  والعالم  الوطن، 
اإلمارات، التي ظلت تمّد يدها البيضاء بالخير للجميع، حتى صارت مثالً للتعايش والتعدد الثقافي، فعّم فيها األمن وصارت قبلة 

لكل الناس، لما وجدوا فيها من حسن الضيافة العربية.
ونحن كمثقفين لن نتعامل مع أية جهة قطرية أفراداً ومؤسسات، داخل الدولة وخارجها، ولن نلتقيهم أو نستضيفهم، ولن 

نشارك في أية فعالية تدعو إليها قطر، ولن نشارك كذلك في الكتابة أو النشر للمواقع القطرية، تجاوباً مع هذا القرار.
إن هذه التدابير ال بّد منها؛ لكون ما تقوم به قطر يمّس القيم العربية التي قامت على أسسها دول الخليج واإلمارات، وهو خروج 
صارخ عن هذه القيم العظيمة، وهذا يتطلب موقفاً حاسماً من الدول العربية، وبصورة أخص من المثقفين اإلماراتيين والعرب، 

واألحرار في كل مكان. 
ونحن نعلن وقوفنا كتاباً ومثقفين مع الدولة، وسنعمل على التبشير بقيم الخير والسالم، وهذا سيتحقق عبر أنشطتنا ودعواتنا، 

كوننا ضمير الشعوب.

املثقف وامل�صوؤولية الأخالقية

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

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 األضحى المبارك
أعاده الّله علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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