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للعمل  كبرية  �أهمية  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  لدولة  �لر�صيدة  �لقيادة  تويل 

�مل�صرتك يف جميع �ملجالت �صو�ء على �مل�صتوى �خلليجي �أو �لعربي �أو �لدويل.

ويف هذ� �ملجال، �أولت وز�رة �لد�خلية، بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ 

خا�صة  �أهمية  �لد�خلية،  وزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �صيف 

جهاز  ملقر  �أبوظبي  �لإمار�تية  �لعا�صمة  ��صت�صافة  فكانت  �مل�صرتك،  �لأمني  للعمل 

�أ�صحاب �جلاللة و�ل�صمو قادة  روؤية  تاأ�ص�س �نطالقًا من  �ل�صرطة �خلليجية، و�لذي 

وزر�ء  و�ملعايل  �ل�صمو  �أ�صحاب  وبجهود  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  دول 

�لد�خلية يف دول �ملجل�س.

روؤية  �صمن  و�لت�صحيات  �جلهود  �خلليجية  �ل�صرطة  جهاز  على  �لقائمون  ويبذل 

�جلهاز، و�ملتمثلة بامل�صاهمة يف تكامل �لعمل �لأمني بني دول �ملجل�س، و�إي�صال ر�صالته 

�ملجل�س،  دول  يف  �ل�صرطة  �أجهزة  ربط  خالل  من  �لأمني  �لتعاون  تعزيز  �ملت�صمنة 

وبناء �صر�كات مع �ملنظمات �ل�صرطية �لإقليمية و�لدولية ل�صمان �لفاعلية ملكافحة 

�جلر�ئم، وذلك يف �صبيل حتقيق �أهد�فه �ل�صرت�تيجية، وهي: �صمان فاعلية �لتن�صيق 

�لإقليمي  �لتعاون  م�صتوى  ورفــع  �ملجل�س،  دول  يف  �لأمنية  �لأجهزة  بني  و�لت�صال 

مكافحة  جمــالت  يف  �جلهود  وتعزيز  ودعــم  �جلر�ئم،  مكافحة  جمال  يف  ــدويل  و�ل

�جلرمية �ملنظمة و�جلر�ئم �لإلكرتونية وجر�ئم �لإرهاب.

وكما هي دولة �لإمار�ت على �لدو�م دولة ر�ئدة يف �لعمل �لعربي �مل�صرتك، فالأمل 

معقود باأن يكون جهاز �ل�صرطة �خلليجية يف �أبوظبي نو�ة خري لتاأ�صي�س جهاز �صرطي 

عربي ي�صبح منظمة �أمنية �إقليمية م�صابهة لل�صرطة �جلنائية �لأوروبية »�ليوروبول«، 

�لأخطار  ملو�جهة  �لعربية  �لدول  جميع  وت�صحيات  وجهود  �إمكانيات  تتكامل   حتى 

باجلر�ئم  و�ملتمثلة  �خلــارج  من  �لآتية  �أو  �لد�خل  يف  �ملوجودة  �مل�صرتكة  �لأمنية 

و�لإرهاب، و�ملحافظة على �لأمن و�لأمان و�ل�صالم عربياً ودولياً.

 �أمن م�شرتك 
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الضوء  الشرطة«  »مجتمع  يلقي 
»الشرطة  جهاز  على  العدد  هذا  في 
دولة  تستضيفه  ــذي  ال اخلليجية« 
اإلمارات العربية املتحدة، ودوره في 
في  ومكافحتها  اجلرائم  من  الوقاية 
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العربية. 
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�لإمار�ت مقر�ً جلهاز �ل�شرطة �خلليجية 

�خلييلي: �جلهاز يحقق �لتن�شيق �لكامل

 بني �أجهزة �ل�شرطة و�لأمن لدول �خلليج

مبثابة  �أبوظبي،  ومقره  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  لالأمانة  �لتابع  �خلليجية  �ل�صرطة  جهاز  يعد 

»�إنرتبول خليجي« يهدف �إىل حتقيق تن�صيق �أكرب بني �لأجهزة �ل�صرطية بدول �ملجل�س وتبادل �ملعلومات و�لرتكيز 

على �أنو�ع �جلر�ئم �لتي تهدد �ملنطقة �صو�ء �ملنظمة منها �أو �لعابرة للحدود، حيث يتوىل �جلهاز �لقيام بالعديد من 

�ملهمات و�لوظائف، ومنها �لربط بني �لأجهزة �لأمنية و�ل�صرطية بدول �ملجل�س من خالل قو�عد �لبيانات �مل�صرتكة 

و�مل�صاهمة يف �لوقاية من �جلرمية ومكافحتها و�إيجاد �صر�كات �إقليمية ودولية بالتن�صيق مع �ملنظمات �لعاملة يف هذ� 

�ملجال. 

ب�صكل  للحديث  �أبوظبي  يف  �خلليجية  �ل�صرطة  جهاز  مدير  �خلييلي  �صعيد  مبارك  �لعقيد  �لتقى  �ل�صرطة«  »جمتمع 

�أو�صع عن روؤية ومهمات و�أهمية هذ� �جلهاز، و�إليكم �حلو�ر.

حوار: خالد الظنحاين -ت�صوير: حممد علي

> من أين نبعت فكرة تأسيس جهاز الشرطة 
الخليجية؟ وما هي رؤيتها ورسالتها وأهدافها؟

- نبعت فكرة تأسيس جهاز الشرطة الخليجية 
من رؤية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
والتكامل  التنسيق  تحقيق  في  المتمثلة  العربية 
والترابط في مجال األمن ومكافحة الجريمة، ومن 
لدول  الداخلية  وزراء  أصدر  الرؤية  هذه  خالل 
قراراً   2011 سنة  في  الخليجي  التعاون  مجلس 

بتشكيل لجنة من قادة الشرطة لدراسة فكرة إنشاء 
للمنظمات  زيارات  الخليجية، وبعد  الشرطة  جهاز 
صدر  أشمل  بشكل  الفكرة  ودراسة  المماثلة 
والرسالة  الرؤية  وضع  وتم  الجهاز،  إنشاء  قرار 
النحو  على  الخليجية  الشرطة  لجهاز  واألهداف 

التالي:
- الرؤية: المساهمة في تكامل العمل األمني بين 

دول مجلس التعاون الخليجي.

خالل  من  األمني  التعاون  تعزيز  الرسالة:   -
ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء 
شراكات مع المنظمات الشرطية اإلقليمية والدولية 

لضمان الفاعلية لمكافحة الجرائم.
ـ األهداف: تتضمن خمسة أهداف استراتيجية 

وهي:
- ضمان فاعلية التنسيق واالتصال بين األجهزة 

األمنية بدول المجلس.
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- رفع مستوى التعاون اإلقليمي والدولي في 
مجال مكافحة الجرائم.

مكافحة  مجال  في  الجهود  وتعزيز  دعم   -
الجريمة المنظمة.

مكافحة  مجال  في  الجهود  وتعزيز  دعم   -
الجرائم اإللكترونية.

- دعم وتعزيز الجهود في مجال مكافحة جرائم 
اإلرهاب.

> كيف ترى أهمية الجهاز في تجسيد التكامل 
وتعزيز  التعاون  مجلس  دول  بين  الوحدوي 

األمن الخليجي؟
التنسيق  الخليجية  الشرطة  جهاز  يحقق   -
مجلس  لدول  واألمن  الشرطة  أجهزة  بين  الكامل 
ودراسة  الجرائم  مكافحة  في  الخليجي  التعاون 
يحقق  بما  المعلومات  وتبادل  اإلجرامية  الظواهر 
األمن الخليجي المشترك، كما يقوم الجهاز بدور 
والفرق  اللجان  توصيات  تطبيق  في  تنفيذي 
الكفيلة  الخليجية من خالل وضع الخطط  األمنية 
مشتركة  جنائية  جهود  إلى  باإلضافة  بتنفيذها، 
على المستويين اإلقليمي والدولي تتعلق بمكافحة 
السبل  أفضل  وضمان  اإلجرامية،  الظواهر 
الجريمة بمفهوم  والممارسات في مجال مكافحة 
شرطية  منظمات  في  به  معمول  هو  كما  إقليمي، 

إقليمية.
الشرطة  جهاز  عمل  فريق  يتكون  ممن   <

الخليجية؟
واألفراد  الضباط  من  مجموعة  من  يتكون   -
وزارات  من  المنتدبين  والمدنيين  العسكريين 
إلى  باإلضافة  التعاون،  مجلس  لدول  الداخلية 

مجموعة من اإلداريين التابعين لألمانة العامة.
بها  يقوم  التي  والمهمات  األعمال  هي  ما   <

الجهاز؟
األعمال  من  بالعديد  الخليجي  الجهاز  يقوم   -
والمهمات التي تعزز األمن الخليجي، وهي كالتالي:
األمني  التعاون  وتطوير  تعزيز  على  العمل   -
بين أجهزة الشرطة بالدول األعضاء في مكافحة 

الجريمة.
- دراسة الظواهر اإلجرامية وأنشطة المنظمات 
والشبكات اإلجرامية والتنسيق بشأنها مع الدول 

األعضاء.
اإلقليمية  والمكاتب  المنظمات  مع  التنسيق   -
والدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة لالستفادة 
من خبراتها في هذا المجال وتعميمها على الدول 

األعضاء.
واإلحصائيات  المعلومات  تبادل  تسهيل   -
الجرمية بين أجهزة الشرطة بالدول األعضاء من 
خالل إنشاء قاعدة بيانات لهذه المعلومات بالجهاز.
المجرمين  أنشطة  وتحليل  ودراسة  رصد   -
وأساليبهم اإلجرامية والتنسيق بشأنها مع الدول 

األعضاء.
> هناك تجارب ناجحة على المستوى الدولي 
لعمل هذه المنظمات مثل االتحاد األوروبي، فإلى 

أى مدى يمكن االستفادة من هذه التجربة؟
قام  خليجي  فريق  تشكيل  تم  لقد  نعم،   -
والمكتب  واإلنتربول  اليوروبول  منظمة  بزيارة 
العربي للشرطة الجنائية لالطالع على آلية العمل 

عدة  خالل  ومن  الجرائم،  مكافحة  في  والتنسيق 
على  االطالع  تم  أمنية  ومراكز  لمنظمات  زيارات 
أفضل الممارسات والتطبيقات في مكافحة الجرائم 
حول  والتنسيق  إقليمية  جنائية  قواعد  وبناء 
العمليات الجنائية المشتركة بما يتناسب مع الدول 
األعضاء، كما أنه منذ إنشاء الجهاز تم العمل على 
بناء الشراكات وإبرام االتفاقيات مع هذه المنظمات 
بهدف تعزيز التعاون حول مكافحة الجريمة على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
ما أبرز اإلنجازات التي حققها الجهاز منذ   <

نشأته؟
- بحمد الله، حقق جهاز الشرطة الخليجية في 
اإلقليمي  المستوى  على  إنجازات  عدة   2017 عام 

والدولي ومن أبرز إنجازاته:
البيانات  قواعد  االنتهاء من دراسة مشروع   -

األمنية والجنائية لجهاز الشرطة الخليجية.
الشرطة  جهاز  بين  النوايا  خطاب  توقيع  ـ 

الخليجية واليوروبول.
ـ توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لمجلس 
الشرطة  )جهاز  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
الخليجية( واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.
مكافحة  في  المختصة  المكاتب  مع  التنسيق  ـ 
دولة  في  هداية  مركز  مثل  والتطرف  اإلرهاب 
اإلمارات العربية المتحدة، ومركز محمد بن نايف 
للمناصحة والرعاية في المملكة العربية السعودية، 
ومركز صواب في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمكتب العربي لمكافحة اإلرهاب والتطرف التابع 
لمجلس وزراء الداخلية العرب ومركز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية.
ـ التعاون مع المملكة المتحدة في مجال مكافحة 

الجريمة.
ـ عقد عدة اجتماعات بين وحدات التواصل في 

وزارات الداخلية لدول المجلس.
مكافحة  وحدات  بين  اجتماعات  عدة  عقد  ـ 

الجريمة على مستوى دول المجلس.

العقيد مبارك الخييلي
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�إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة يف �شرطة ر�أ�س �خليمة 

�لزعابي: حلقة و�شل �أ�شا�شية بني �ل�شرطة و�جلمهور

يتابع »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �لإد�ر�ت و�لأق�صام و�لفروع يف �صرطة ر�أ�س �خليمة، ويتناول يف هذ� 

�لعدد �إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة، وكيفية �إ�صهامها يف �جلانب �لإعالمي ل�صرطة ر�أ�س �خليمة خ�صو�صاً ووز�رة 

�لد�خلية عموماً.

 لقاء: عبد الوهاب فرج اهلل 

قال المقدم قضيب عبدالله الزعابي نائب مدير 
إدارة اإلعالم والعالقات العامة في شرطة رأس 
الخيمة: »إن اإلدارة هي حلقة وصل أساسية بين 
القيادة والجمهور من جهة، وبينها وبين اإلدارات 
الحكومية  والجهات  والمؤسسات  األخرى 
خلية  تمثل  وهي  أخرى،  جهة  من  والخاصة 
الحضاري  الوجه  تعكس  و  والحيوية،  النشاط 
إلنجازات الشرطة أمام الجمهور الخارجي الذي 

تتعامل معه«.
بشكل  يتنامى  اإلدارة  دور  أن  وأضاف: 
تنفذها  التي  األعمال  أهمية  تنامي  مع  ملحوظ 
مفاصل  أهم  على  للحفاظ  الخيمة  رأس  شرطة 
الحياة، أال وهو األمن، وتتعدد مهمات وواجبات 
اإلدارية  منها  عدة  مستويات  على  اإلدارة 
الترتيبات  بإعداد  المتعلقة  جانب  إلى  والفنية، 
الفعاليات  لتنظيم  الزمنية  والبرامج  التنظيمية 
اإلعالمية والثقافية بمختلف أشكالها وخدماتها، 
الشرطة، وسهولة   بنشاطات  الجمهور  وتعريف 
التواصل بينها وبين الجمهور، والتعاون مع كل 
المطبوعات  لتوفير  الحكومية والخاصة  الجهات 
واإلصدارات التي تعكس طبيعة خدمات وأنشطة 

الشرطة، وتعزيز العالقات مع الهيئات المختلفة 
المختلفة  المجتمع  فئات  واطالع  وممثليها، 
والمهتمة باإلنجازات التي تحققها القيادة العامة 

لشرطة رأس الخيمة.

اأق�صام وفروع 

إدارة  مهمات  أن  الزعابي  المقدم  وأوضح 
اإلعالم والعالقات العامة تتوزع على أقسام عدة 
وظهوره  العمل،  مفاصل  إدارة  خاللها  من  يتم 
واستراتيجية  يتناسب  بما  المطلوبة،  بالصورة 
ثم  ومن  اإلعالم  مجال  في  الداخلية  وزارة 
استراتيجية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، 
تتبعها،  وفروعاً  رئيسة  أقساماً  اإلدارة  وتضم 
يعمل من خاللها المنتسبون على تطبيق الخطط 
عمل  واقع  إلى  االستراتيجية  عن  تنبثق  التي 

ملموس.
وأضاف: أن من هذه األقسام: قسم العالقات 
واالجتماعية،  الرياضية  األنشطة  وقسم  العامة، 
منها  قسم  ولكل  اإلعالمية،  الشؤون  وقسم 
مهماته الوظيفية التي يختص بها، وتدير العمل 
تطبيق  على  تعمل  متخصصة،  كفاءات  فيه 

واقع  إلى  االستراتيجية  عن  تنبثق  التي  الخطط 
العامة  القيادة  منجزات  يعكس  ملموس  عمل 
الخيمة، ويجسدها عبر ما يصدر  لشرطة رأس 
مطبوعات  أو  مرئيات  من  العامة  القيادة  عن 
بأعمال  الجمهور  اإلنجازات، وتعرف  تلك  توثق 
األمن  لتحقيق  الدؤوب  وسعيها  العامة  القيادة 
البالد  وفق صيغ عصرية تتماشى وما تشهده 
مجال  في  تطورات  من  عامة  بصورة  والعالم 
األمن والحفاظ عليه مصاناً، لينعم الجميع باألمن 
رأسها  وعلى  الرشيدة  قيادتنا  ظل  في  واألمان 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة »حفظه الله«.
وذكر أن من ضمن الفروع التي تتبع اإلدارة، 
المساندة،  الخدمات  وفرع  اإلدارة،  مدير  نائب 
ولكل منهما مهمات خاصة تتناسب وحجم العمل 

اإلعالمي الذي تدار مفاصله من قبل اإلدارة. 

مهمات 

مهمات  إدارة  لكل  أن  الزعابي  المقدم  وأكد 
ما  وهو  جيد،  بشكل  تؤديها  أن  البد  وواجبات 
تم  ما  وفق  الصحيح  االتجاه  في  العمل  يأخذ 
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لتظهر  أعدت  ودراسات،  تصورات  من  وضعه 
إلى الجمهور  العامة، وتصل  القيادة  كل أنشطة 
الذي  والجهد  العمل  وحجم  تتناسب  بصورة 

كرس إلنجاحه.
وأضاف أن من تلك التصورات، تعمل اإلدارة 

على تنفيذ المهمات التالية : 
- إعداد الخطة االستراتيجية والخطط الخاصة 

بأنشطة اإلعالم والعالقات العامة.
السنوية  التقديرية  الموازنة  إعداد   -
الحتياجات اإلدارة من الموارد البشرية والمادية 
اعتمادها  ومتابعة  والخدمية،  والمعلوماتية 

وتنفيذها.
- اإلشراف على إعداد خطة إعالمية للتعريف 

بأنشطة القيادة العامة.
اللقاءات  ومراجعة  إعداد  على  اإلشراف   -
إدارة  مع  والتنسيق  اإلعالمية،  والتصريحات 

اإلعالم األمني في وزارة الداخلية.
الدورية  التقارير  إعداد  على  اإلشراف   -
العامة،  القيادة  في  العامة  والعالقات  لإلعالم 
والمتضمن تقييم األداء اإلعالمي ومدى تحقيق 

أهدافها.
- التوجيه بالتغطية اإلعالمية لجميع الفعاليات 

واألنشطة الخاصة بالقيادة العامة.
- تنظيم حمالت التوعية المتعلقة بالموضوعات 
الشرطية، والتنسيق مع إدارة اإلعالم األمني في 
وزارة الداخلية بشأن تنظيم الحمالت اإلعالمية 

المتعلقة بالقضايا األمنية االتحادية.
- اإلشراف على إصدار المطبوعات الخاصة 
بصفة دورية لتوفير المعلومات التي تهم القيادة 

العامة وتشكيالتها.
للقيادة  اإللكتروني  الموقع  على  اإلشراف   -
العامة وتطويره باستمرار، ومتابعة االتصاالت 
الجمهور  باحتياجات  الصلة  ذات  اإللكترونية 

ودراستها.
- استقبال الضيوف والوفود الزائرة للقيادة 

العامة.
والعاملين  الضباط  نادي  على  اإلشراف   -
الرياضية  النشاطات  وتنظيم  وتنسيق  فيه، 

واالجتماعية والثقافية والترفيهية للمنتسبين.
في  المشاركة  خطة  إعداد  على  اإلشراف   -

المؤتمرات والندوات العربية والدولية.
- تنسيق الجهود في إعداد وتنظيم المؤتمرات 
لدول  التعاون  مجلس  لدول  الشرطة  لقيادات 
الخليج العربية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التقليدية  النظم  من  التحول  على  العمل   -
اإلدارية  النظم  وتطبيق  اإللكترونية،  النظم  إلى 

الحديثة في إنجاز المهمات.
- إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن أداء 
اإلدارة باعتماد معايير قياس األداء المؤسسي، 
والحلول  البدائل  واقتراح  المشكالت  وتحديد 

التطويرية لها. 

نائب املدير

وعن مهمات نائب مدير اإلدارة، أجاب المقدم 

الزعابي أنه يكلف بمهمات أخرى تختلف عن تلك 
التي تؤديها اإلدارة بالشكل، ولكنها تلتقي وإياها 

بالمضمون، ومنها:
على  اإلشراف  في  اإلدارة  مدير  مساعدة   <
سير العمل في اإلدارة، وما يمكن أن يفوض به.

> القيام بجميع مهمات المدير أثناء غيابه ألي 
سبب كان أو أثناء خلو منصبه.

في  العمل  بسير  المتعلقة  التقارير  دراسة   <
اإلدارة وبيان رأيه فيها.

العمل،  وتحسين  يلزم،  ما  كل  اقتراح   <
ألداء  السنوي  التقرير  إعداد  على  واإلشراف 

اإلدارة.

خدمات م�صاندة

وأشار المقدم الزعابي إلى أن فرع الخدمات 
المهمات  المساندة في اإلدارة يعمل على إنجاز 

التي تناط به، ومنها:
لإلدارة،  المساندة  الخدمات  خطة  إعداد   <
والعمل على  التقديرية  الموازنة  اعتماد  ومتابعة 

تنفيذها.

وتأمين  والمراسالت،  األرشيف  إدارة   <
خدمات الطباعة والتصوير والحفظ لدعم األعمال 

المكتبية لإلدارة.
الصلة  ذات  القانونية  الشؤون  متابعة   <
الشؤون  قسم  مع  بالتنسيق  اإلدارة،  بمهمات 

القانونية في القيادة العامة.
> متابعة وإنجاز معامالت شؤون الموظفين 
واللوائح  والنظم  للقوانين  وفقاً  اإلدارة  في 
المعتمدة، والعمل على تطوير مهاراتهم من خالل 

التدريب ومتابعة تقييم أدائهم.
الدورية  والصيانة  اإلدامة  أعمال  متابعة   <
والطارئة لآلليات والمركبات والمعدات واألجهزة 

المستخدمة في أنشطة اإلدارة.
واالتصاالت  الخدمات  توفير  متابعة   <

اإللكترونية والدعم الفني لمهمات اإلدارة.
عن  واالستثنائية  الدورية  التقارير  إعداد   <
وتقييم  المساندة،  الخدمات  خطط  تحقق  مدى 
البدائل  واقتراح  معوقاتها،  وتحديد  نتائجها، 

والحلول التطويرية لها.

عالقات عامة

العالقات  قسم  أن  الزعابي  المقدم  وأوضح 
شؤون  فرع  فرعان،  يتبعه  اإلدارة  في  العامة 
حيث  والضيافة،  المراسم  وفرع  المتقاعدين، 

يعمل فرع شؤون المتقاعدين على:
بالعناية  الخاصة  واألنشطة  الخطط  إعداد   -

بالمتقاعدين وتقديم المساعدة لهم.
والتنسيق  التواصل  إدامة  على  العمل   -
العامة،  والقيادة  المتقاعدين  بين  المستمر 
وإشراكهم في المناسبات الوطنية واالجتماعية، 
الشرطي  المجال  في  خدماتهم  على  وتكريمهم 

واألمني.
متحف  وتطوير  إدارة  على  اإلشراف   -
الشرطة، وتنظيم الجوالت التعريفية للزائرين من 

داخل وخارج الدولة.
للتعريف  المتخصصة  المعارض  إقامة   -

 المقدم الزعابي
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والمؤسسات  للجمهور  العامة  القيادة  بأنشطة 
الخيمة،  رأس  إمارة  في  والخاصة  العامة 
والمشاركة في المعارض المحلية واإلقليمية ذات 
الجهات  بالتنسيق مع  الصلة بالنشاط الشرطي 

المختصة.
- ترجمة الوثائق والبحوث المقدمة للمؤتمرات 
العامة  بالقيادة  الخاصة  والمراسالت  والندوات 

وتوثيقها واالستفادة منها.
المراسم  فرع  مهمات  مجمل  أن  وأضاف: 
استقبال  أنشطة  بتنظيم  تتعلق  والضيافة 
الضيوف وتقديم وسائل الضيافة لهم، وغالبية 
سعادة  مكتب  مع  بالتنسيق  تتم  المهمات  تلك 

القائد العام لشرطة رأس الخيمة، ومنها:
القيادة  ضيوف  استقبال  أنشطة  تنظيم   <
العامة، وإعداد برامج الزيارة بالتنسيق مع مكتب 

القائد العام.
> مرافقة الضيوف والوفود للقيام بالزيارات 
وبالجوالت  العامة،  القيادة  لتشكيالت  الميدانية 
األنشطة  على  للتعرف  الخيمة  رأس  إمارة  في 

ذات العالقة بالزيارة.
> توفير خدمات الضيافة للضيوف والزائرين 
وفقاً لبرنامج الزيارة المعد مسبقاً بالتنسيق مع 

الجهات المختصة.
للضيوف  الفنادق  في  الحجوزات  تأمين   <

والوفود، وتوفير وسائل تنقالتهم.
> المشاركة مع الجهات المختصة في مجال 
تنظيم المؤتمرات واالجتماعات المحلية والدولية 

ذات الصلة بالقيادة العامة.

�صوؤون اإعالمية

الشؤون  قسم  أن  إلى  الزعابي  المقدم  ولفت 
اإلعالمية يعتبر من األقسام المهمة في اإلدارة، 
لما لمهماته من حيوية وأهمية بارزة في التعريف 
الجمهور  وتعريف  العامة،  القيادة  بأنشطة 

باإلنجازات واألعمال التي تنفذها القيادة العامة 
بمختلف تشكيالتها، وسعيها المتواصل للحفاظ 
على األمن بصورة شاملة، ويتبع القسم فرعان 
اإلعالمية،  والحمالت  التوعية  فرع  هما  بارزان، 
وفرع الصحافة والنشر، ومن مهمات هذا القسم 

اآلتي:
األنشطة  لتغطية  السنوية  الخطة  إعداد   <
إلى  باإلضافة  والنشر،  والصحافة  اإلعالمية 
الموقع اإللكتروني للقيادة العامة وتشكيالتها مع 

الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
باألنشطة  الخاصة  المطبوعات  إصدار   <
التي  المعلومات  لتوفير  دورية  بصفة  الشرطية 
وجمهورها،  وتشكيالتها  العامة  القيادة  تهم 

وتسهيل التعامل بينهم.
والنشر  الصحافة  مؤسسات  مع  التنسيق   <
على  والرد  اإلنجازات،  لنشر  الدولة  قي  العاملة 
والمؤسسات  الجمهور  من  الواردة  الشكاوى 

األخرى التي تتعلق بأنشطة القيادة العامة.
التي  والتلفزيونية  اإلذاعية  البرامج  إعداد   <
بالقيادة  الخاصة  والفعاليات  األنشطة  تجسد 

العامة وتشكيالتها.
للفعاليات  واإلذاعي  التلفزيوني  التوثيق   <
واألنشطة واإلنجازات والمناسبات الوطنية ذات 

الصلة بالقيادة العامة.
الموقع  وتحديث  وتطوير  تصميم   <
استخدام  وتسهيل  العامة،  للقيادة  اإللكتروني 
المراجعين أفراداً ومؤسسات لالستفادة منه في 

متابعة األحداث.
> التغطية اإلعالمية لجميع الفعاليات واألنشطة 
الخاصة بالقيادة العامة وتشكيالتها بالتعاون مع 

الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
والتصريحات  اللقاءات  ومراجعة  إعداد   <
األمني  اإلعالم  إدارة  مع  والتنسيق  اإلعالمية، 
في وزارة الداخلية للحصول منها على موافقات 

اإلدالء بالتصريحات، وإجراء اللقاءات ذات الصلة 
باألوضاع األمنية االتحادية.

المتضمن  لإلعالم  الدوري  التقرير  إعداد   <
تقييم األداء اإلعالمي للقيادة العامة، ومدى تحقق 

أهدافها، وتقديم المقترحات التطويرية.
التوعية،  بحمالت  الخاصة  الخطط  إعداد   <
بأنشطة  الصلة  ذات  اإلعالمية  والحمالت 
وتوفير  وتشكيالتها،  العامة  القيادة  وفعاليات 

الجهود والموارد الالزمة إلنجازها.
ومعايير  ينسجم  بما  القسم  أنشطة  تنفيذ   <
التقارير بشأنها  المؤسسي، ورفع  األداء  قياس 

إلى الجهات ذات االختصاص.

أنشطة رياضية 
الرياضية  األنشطة  قسم  مهمات  وعن 
الزعابي  المقدم  أجاب  اإلدارة،  في  واالجتماعية 

أن القسم يركز على أمور عدة، ومنها:
المسابقات  خطة  تنفيذ  على  اإلشراف   <
الفرق  تشكيل  خالل  من  والدولية،  المحلية 
وتوفير  للمشاركات،  وإعدادها  الرياضية 
بالمعدات  وتجهيزها  وتأهيلها  مستلزماتها 

والمستلزمات الرياضية.
> العمل على تطبيق اللوائح التنظيمية والفنية 
للمعايير  وفقاً  الرياضية  واألنشطة  للمسابقات 
إمارة  مستوى  على  المعتمدة  والدولية  المحلية 

رأس الخيمة ووزارة الداخلية.
والفرق  المنتخبات  تشكيل  على  اإلشراف   <
لتمثيل  لها  المساندة  الفنية  واللجان  الرياضية، 
واإلقليمية  الدولية  المسابقات  في  القيادةالعامة 

والمحلية.
بين  المبرمة  االتفاقيات  بتطبيق  االلتزام   <
الداخلية  وزارة  في  الرياضي  الشرطة  اتحاد 
واالتحادات الرياضية الدولية واتحادات الشرطة 
والدولية،  العربية  األولمبية  واللجان  العربية 
والعمل على تنفيذ بنودها في المسابقات المحلية 

في األنشطة الرياضية في القيادة العامة.
بالضباط  الخاصة  النوادي  على  اإلشراف   <
الراحة  واألفراد، والعمل على تجهيزها بوسائل 

والتسلية للمعنيين وعوائلهم.
والترفيهية  االجتماعية  البرامج  وضع   <
الهادفة لمنتسبي القيادة العامة وعوائلهم، ودعم 
مع  بالتنسيق  للقيادة  والوالء  االنتماء  تعزيز 

الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
ومعايير  ينسجم  بما  القسم  أنشطة  تنفيذ   <
قياس األداء المؤسسي، ورفع التقارير الدورية 

بشأنها إلى الجهات ذات االختصاص.
وذكر أنه يتبع هذا القسم فرع واحد هو فرع 
»نادي ضباط الشرطة«، ويتم فيه اإلشراف على 
النوادي الخاصة بالضباط واألفراد، والعمل على 
للمنتسبين  والتسلية  الراحة  بوسائل  تجهيزها 
البرامج  الفرع  هذا  يضع  كما  وعوائلهم، 
وعوائلهم،  للمنتسبين  والترفيهية  االجتماعية 
ويعمل على دعم تعزيز االنتماء والوالء للقيادة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
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 مذكرة تفاهم بني »�لد�خلية« و»�لحتاديـة للكهرباء و�لـمـاء«

مبادرة »علمني ز�يد« تعر�س يف �أبوظبي 

االتحاديـة  والهيئة  الداخلية  وزارة  وقعت 
شراكة  لتأسيس  تفاهم  مذكرة  والـمـاء  للكهرباء 
ومتطور  متواصل  وتعاون  دائمة،  استراتيجية 
يعود بالمنفعة المتبادلة، وسعياً نحو تكامل الجهود 
توجيهات  من  انطالقاً  وذلك  الخبرات،  وتبادل 
القيادة الحكيمة، وتنفيذاً للخطط االستراتيجية لكال 

الجانبين.
وزارة  مقر  في  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  تم 
الداخلية، بأبوظبي، حيث وقعها سعادة الفريق سيف 
وسعادة  الداخلية،،  وزارة  وكيل  الشعفار  عبدالله 
االتحادية  الهيئة  عام  مدير  صالح  محمد  محمد 
للكهرباء والماء، وذلك بحضور عدد من الضباط في 

»الداخلية« ومن المسؤولين في »الهيئة«.
ويأتي التوقيع على المذكرة انطالقاً من حرص 
والتنسيق  التعاون  عالقات  تفعيل  على  الجانبين 
االستراتيجية،  األهداف  لتحقيق  بينهما  المستمر 
ألفضل  وفقاً  العاملين  جميع  قدرات  وتطوير 
المناسبة  الحلول  إيجاد  على  والعمل  الممارسات، 
بكال  الخاصة  العمل  بطبيعة  المتعلقة  للمعوقات 

الجانبين. 
والخطط  البرامج  تبادل  على  المذكرة  وتنص 

القانونية  المجاالت  في  الجانبين  بين  التدريبية 
واإلدارية واالستراتيجية، وعقد المؤتمرات والندوات 
وورش العمل بين الطرفين في المجاالت اإلرشادية 
األنشطة  في  والمشاركة  والمهنية،  والتوعوية 
والسالمة  البيئة  مجاالت  في  التدريبية  والبرامج 

لموظفي  الوهمي  واإلخالء  الطوارئ  وحاالت 
والدراسات  البحوث  إعداد  في  والمشاركة  الهيئة، 
ذات الصلة بينهما، وربط األنظمة اإللكترونية بين 
الجانبين لمواجهة حاالت الطوارئ، وتبادل الخبرات 

بين موظفي الوزارة والهيئة.

زايد«  »علمني  مبادرتها  الداخلية  عرضت وزارة 
من ضمن مبادرات الوزارة في عام زايد 2018، وذلك 
في»ياس مول« بأبوظبي ضمن خطة عمل المبادرة 
العامة  القيادات  بين  أسبوعي  بشكل  تتنقل  التي 
والمراكز  األسواق  من  وعدد  الدولة،  في  للشرطة 
فئات  لمشاركة  الجمهور  تواجد  وأماكن  التجارية 
المجتمع كافة. وأوضح سعادة اللواء الدكتور أحمد 
ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية أن هذه 

اإلمارات  دولة  احتفال  مع  بالتزامن  تأتي  المبادرة 
العربية المتحدة بعام زايد القائد، إلبراز القيم النبيلة 
السامية التي تحلى بها المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«، وورثها لشعبه من 
بعده جيالً بعد جيل، والقيم التي عرف بها والمليئة 
والوفاء  واإلرادة  والعزيمة  واالحترام  بالحكمة 
أجله  من  للتضحية  واالستعداد  للوطن  واالنتماء 
بكل غال، ودوره في بناء الدولة، وإنجازاته المحلية 

والعالمية. وأكد سعادته حرص وزارة الداخلية على 
ترسيخ  في  والمشاركة  المجتمعية،  الروابط  تعزيز 
المبادرة  الوطنية والسلوكيات اإليجابية، وأن  القيم 
اإلمارات  شعب  يكنه  عما  بسيط  شعبي  تعبير 
المؤسس  للقائد  حب  من  أرضها  على  والمقيمون 
في  سيتنقل  الوزارة  فريق  وأن  ثراه«،  الله  »طيب 
مجتمعية،  مشاركة  أكبر  لضمان  الدولة  أرجاء 

وتحقيق الغاية منها.
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آل  طحنون  بن  سلطان  الشيخ  معالي  اطلع 
أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  عضو  نهيان 
والعضو المنتدب لمؤسسة اإلمارات على الجهود 
التطويرية التي تشهدها شرطة أبوظبي في مسيرة 
العمل الشرطي واألمني باتباع أفضل الممارسات 

العالمية المتقدمة .
وكان معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد 
العام لشرطة أبوظبي في مقدمة مستقبليه، مؤكداً 
حرص شرطة أبوظبي على تحقيق رؤية وتطلعات 
األمنية  بمنظومتها  االرتقاء  في  الرشيدة  القيادة 
ومواصلة  أبوظبي،  حكومة  وتطلعات  خطط  وفق 

تطبيق أرقى معايير التميز العالمية. 
واصطحبه في جولة شملت متحف »الموروث 
الشرطي« في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
الشيخ خليفة  السمو  افتتاح صاحب  والذي يوثق 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« للمقر.
آل  طحنون  بن  سلطان  الشيخ  معالي  وأشاد 
شرطة  حققتها  التي  الرائدة  باإلنجازات  نهيان 
أبوظبي في سباق التطور والحداثة، حتى أصبحت 
وأماناً،  أمناً  العالم  مدن  أكثر  من  واحدة  أبوظبي 
المجاالت  في  استباقية  لمؤشرات  وتحقيقها 
االقتصادية والسياحية ونشر السعادة واألمان في 

مجتمعنا.
وتسلم معاليه العضوية رقم )70( لمبادرة »كلنا 
سعادة  بحضور  وذلك  تذكارية،  ودرعاً  شرطة«، 
شرطة  عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء 

أبوظبي ومديري القطاعات في شرطة أبوظبي.
وأوضح معالي اللواء الرميثي أن مبادرة »كلنا 
شرطة« عززت روح التكاتف المجتمعي نحو تحقيق 
رؤية وأهداف شرطة أبوظبي في الحفاظ على أمن 
وسعادة مجتمع أبوظبي من خالل استدامة األمن 
والحفاظ على المكتسبات الحضارية التي تحققها 

مسيرة التطوير في بالدنا.

�شلطان بن طحنون يزور �شرطة �أبوظبي 

ور�شة عمل عن »�لنز�هة �لوظيفية« 

استفاد العاملون في مدينة الشيخ خليفة 
الطبية بأبوظبي من ورشة عمل عن »النزاهة 
ضمن  أبوظبي  شرطة  نفذتها  الوظيفية«، 
حملة التوعية بتعزيز قيم النزاهة الوظيفية 
شركة  مع  بالتعاون  الصحي  المجال  في 

أبوظبي للخدمات الصحية »صحة«.
مدير  المهيري  معضد  مطر  العقيد  وأكد 
أبوظبي  شرطة  في  الفساد  مكافحة  إدارة 
أبوظبي على  العامة لشرطة  القيادة  حرص 
بالتعاون مع  الفساد،  بيئة خالية من  إيجاد 
والسلوكيات  القيم  وتعزيز  المؤسسات، 

اإليجابية.
النزاهة  معايير  نشر  أهمية  إلى  وأشار 
مثل  القطاعات  مختلف  لدى  الوظيفية 
معها  تتعامل  التي  الصحية  المؤسسات 
شريحة كبيرة من المجتمع، لضمان سالمة 

اإلجراءات في العمل، كالتركيز على مبادئ العدالة 
والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة والمحاسبة 

والشفافية، وتفادياً للوقوع في شبهات الفساد.
الجابري  موزة  أول  المساعد  واستعرضت 
من فرع العالقات والتوعية في اإلدارة، المفاهيم 
وقيمها،  الوظيفية  النزاهة  ومعايير  األخالقية، 
والتوعية العامة إلنفاذ القانون، وتنسيق الجهود 
الفساد،  شبهات  في  الوقوع  دون  من  للحيلولة 

وصوالً إليجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد.
الداخلية،  الرقابة  تفعيل  أهمية  إلى  وتطرقت 
وتطبيق مدونات السلوك الوظيفي في مؤسسات 
وإجراءات  التشريعات  خالل  من  العام  القطاع 
العمل الفاعلة، والوقاية من هذه اآلفة التي تؤثر 
المجتمع  ألفراد  األساسية  الحقوق  على  سلباً 
المعايير  مع  يتوافق  بما  األعمال،  وأنشطة 

والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد.
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�ملري يح�شر ور�شة عمل 

�شاحي خلفان يزور »�شاعد« 

الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  مع  تماشياً 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«،  دبي»رعاه  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
لتسهيل وتسريع إجراءات السفر للمسافرين عبر 
مطارات دبي، حضر سعادة اللواء عبد الله خليفة 
المري القائد العام لشرطة دبي ورشة عمل بعنوان: 
اإلدارة  نظمتها  والتي  السعيد«،  المسافر  »رحلة 
الجنائية بالتعاون مع  العامة للتحريات والمباحث 
دبي،  شرطة  في  المطارات  ألمن  العامة  اإلدارة 
العاملة  الحكومية  الجهات  من  عدد  وبمشاركة 
أفضل  مناقشة  بهدف  وذلك  دبي،  مطارات  في 
السبل واإلجراءات السريعة التي تسهم في إسعاد 
المسافرين وتعزز السمعة العالمية لمطارات دبي.

وأكد المشاركون في ورشة العمل أهمية تشكيل 
فريق عمل مشترك من جميع الجهات العاملة في 
نوعية  أفكار  إيجاد  في  للمساهمة  دبي  مطارات 
من سهولة  وتعزز  المسافرين،  إسعاد  في  تسهم 
الذكية،  التقنيات  باستخدام  خصوصاً  اإلجراءات 

وبما يعزز من السمعة العالمية لمطارات دبي.
حاالت  مع  التعامل  سبل  المشاركون  وناقش 
عبر  بسهولة  إجراءاتها  وإنهاء  البسيطة  القضايا 
وقدموا مجموعة  المعنية،  الجهات  تعاون مختلف 
من المقترحات للتعامل مع هذا النوع من الحاالت 

البسيطة.
العمل  ورشة  المري  اللواء  سعادة  ووصف 
هذه بأنها مهمة جداً كونها ضمت مختلف الدوائر 

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، بزيارة 
المرورية  لألنظمة  الوطنية  للشركة  تفقدية 

»ساعد« في مقرها الرئيس بأبوظبي. 
»مركز  في  شاهده  بما  معاليه  وأشاد 
فريق  تحدث  حيث  الذكي«،  للتحكم  ساعد 
التقنيات  أحدث  عن  المختصين  الخبراء  من 
بتنظيم  العالقة  ذات  والتطبيقات  والنظم 
الطرقات  على  والسالمة  األمن  إجراءات 
تفاعلي  عرض  خالل  من  الحوادث  وإدارة 

ومؤشرات مباشرة.
الحارثي  أحمد  حسين  العميد  ونوه 
بزيارة  إدارة شركة »ساعد«  رئيس مجلس 
ضمن  تشهد  الشركة  أن  موضحاً  معاليه، 
خطتها االستراتيجية 2021 توسعاً في نطاق 
الدولة،  مستوى  على  وعملياتها  خدماتها 
ونسعى لنكون شركة رائدة إقليمياً وإنموذجاً 

عالمياً في تطوير وتقديم حلول وخدمات مبتكرة 
تحقيق  في  تسهم  ومستدامة  ومتكاملة  وذكية 

أمن وسعادة المجتمع، وأن نكون جزءاً داعماً 
في تحقيق رؤية اإلمارات وأجندتها الوطنية.

يشهد  الذي  دبي  مطارات  في  العاملة  الحكومية 
 85 إلى  وصل  مسافرين  ومعدل  نشطة  حركة 
على  المحافظة  يوجب  مما  مسافر سنوياً،  مليون 
وإسعاد  مهماتها،  أداء  في  دبي  مطارات  نجاحات 
المسافرين عبرها، وإبراز المكانة والسمعة العالمية 
في  تحدياً  دائماً  هناك  أن  إلى  مشيراً  لخدماتها، 
مناقشة  أمام  المجال  تفتح  الورشة  وهذه  العمل، 
األفكار ووضع الحلول االبتكارية لتحقيق الريادة 

في العمليات اإلدارية والتشغيلية.
بين  الدائم  التواصل  بضرورة  سعادته  ووجه 
مختلف الجهات العاملة في مطارات دبي، والعمل 
بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز سمعة 

المطارات العالمية.
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بن  الشيخ سلطان  اللواء  > دشن سعادة 
عجمان،  شرطة  عام  قائد  النعيمي  عبدالله 
الذكي«  اإللكتروني  »السوبرماركت  خدمة 
في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسة  لنزالء 
عجمان، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي 
واإلصالحية  العقابية  المؤسسة  إدارة  مدير 

في عجمان، وعدد من الضباط.
الخدمة  هذه  إطالق  أن  سعادته  وأوضح 
بأسرع  للنزالء  الغذائية  المواد  لبيع  يهدف 
من  وذلك  للعاملين،  جهد  وأقل  ممكن  وقت 
خالل تركيب أجهزة لوحية إلكترونية عند كل 
عنبر في المؤسسة ليتمكن النزالء من طلب 
بالخدمة  الخاص  البرنامج  وفق  احتياجاتهم 
ليجهز  موظف  إلى  مباشرة  تصل  والتي 
طلبات النزالء، من خالل التعرف على بطاقة 

النزيل والرقم السري الذي تم إدخاله.
الذكية  اإللكترونية  الخدمات  أن  وأضاف 
أماناتهم،  استالم  تشمل  للنزالء  المقدمة 
وبرنامج االتصاالت، وخدمة استالم وإيداع 

األمانات مرة واحدة لكل نزيل.

> تفقد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم 
إدارة  الفجيرة  لشرطة  العام  القائد  الكعبي 
التفتيش  برنامج  ضمن  والدوريات  المرور 
برفقة  وذلك   ،2018 لعام  لإلدارات  السنوي 
عام  مدير  اليماحي  محمد  حميد  العميد 
عبدالله  خالد  والمقدم  الشرطية،  العمليات 
الظنحاني مدير مكتب القائد العام، وعدد من 

الضباط.
اإلدارة،  في  العاملين  سعادته  والتقى 
التغيير  حول  مالحظاتهم  إلى  واستمع 
الجذري في اإلجراءات وقيام أفراد الجمهور 
بالحصول على الخدمات مثل دفع المخالفات 
األنظمة  عبر  وغيرها  المركبات  وحجز 

اإللكترونية والذكية.
ومديري  األقسام  رؤساء  مع  اجتماعاً  وعقد 
راشد  علي  الدكتور  العميد  بحضور  الفروع، 
استعراض  خالله  تم  اإلدارة،  مدير  اليماحي 
القوة وفرص  المرورية، وأهم نقاط  المؤشرات 
واإلجراءات،  األداء  مستوى  في  التحسين 

والتوصيات السابقة. 
وحث  األداء،  مستوى  على  سعادته  وأثنى 
العمل  أداء  في  واإلبداع  االرتقاء  على  العاملين 
وتطبيق  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  واستخدام 

كل ما هو جديد في المجال المروري. 

> كّرم سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان 
الخيمة،  رأس  لشرطة  العام  القائد  النعيمي 
وتفان  جهد  من  بذلوه  لما  متميزين  منتسبين 
الجمهور،  إلى  المقدمة  الخدمات  في  وإخالص 
التي  الداخلية  وزارة  استراتيجية  من  انطالقاً 
مبدأ  انتهاج  خالل  من  خاصاً  اهتماماً  تولي 

التطوير والتحسين العملي المستمر.
وبجهودهم  بالمكرمين،  سعادته  وأشاد 
الكبيرة التي بذلوها لكي يستحقوا هذا التكريم 
مؤكداً  وإنجازات،  أعمال  من  قدموه  ما  مقابل 
حرص شرطة رأس الخيمة على تكريم منتسبيها 
والعطاء،  الجهد  من  المزيد  لبذل  المتميزين، 
بين  به  يحتذى  ومثاالً  حسنة  قدوة  وليكونوا 

جميع زمالئهم.
أصبحت  الملحة  المهنية  الضرورة  أن  ورأى 
واستخدام  األداء،  في  السريع  التطور  تتطلب 
في  وباألخص  الشرطي  العمل  في  عالية  تقنية 
مجال اإلبداع واالبتكار، مع ضرورة االستجابة 
السريعة لمتطلبات العمل، حتى نحقق الوصول 
إلى ما تطمح له وزارة الداخلية من تطور وارتقاء 
مهني يكفل الوصول إلى أعلى مستويات تعزيز 

األمن واألمان.

ببالغات  المختصة  اللجنة  اجتمعت   <
بإمارة  الخاصة  البليغة  المرورية  الحوادث 
أم القيوين لمناقشة التطورات الجديدة في 
المرورية،  السير  بحوادث  المتعلقة  األمور 
الجاري،  العام  بداية  منذ  وقعت  والتي 
ودراسة مسببات وقوعها وإجراءات الوقاية 
منها، واإلجراءات التي يجب أن تتبع حيال 
وأساسيات  المرورية،  الحوادث  تخطيط 

إعادة بناء مسرح الحادث المروري.
العقيد سعيد عبيد بن  وترأس االجتماع 
في  والدوريات  المرور  إدارة  مدير  عران 
الحوادث  لجنة  ورئيس  القيوين  أم  شرطة 
بحضور  القيوين،  أم  إمارة  في  المرورية 
وأعضاء  سعيد،  أحمد  حميد  العقيد  نائبه 

اللجنة.
اإلجراءات  بعض  اللجنة  ووضعت 
لتعميمها على مخططي الحوادث المرورية، 
مع توصية بزيادة توعية المخططين بأهمية 
الحديث  التخطيط  إجراءات  جميع  تطبيق 

للحوادث المرورية.

> احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة 
العالمي«، وشاركت  البيضاء  »العصا  بيوم 
البيضاء،  للعصا  العالمي  اليوم  بمسيرة 
باعتبارها  المكفوفين  بفئة  تعنى  والتي 

العالمة المميزة لهم. 
وتمثلت شرطة الشارقة بإدارة الشرطة 
الشامل،  واسط  ومركز شرطة  المجتمعية، 

وفريق بصمة زايد. 
وناشدت أفراد المجتمع بضرورة تقديم 
شخص  ألي  مشاهدتهم  عند  العون  كل 
في  باإلسراع  الطريق  عبور  يريد  كفيف 
مساعدته حتى يتسنى له الوصول لوجهته 

بأمان.

الكعبي يتفقد »مرور الفجيرة« النعيمي يدشن الخدمة الذكية في »عقابية عجمان«
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�ل�شهاد�ت �ملزورة ...جرمية �أخالقية وقانونية

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

توفر الدرجة العلمية للشخص مكانة اجتماعية 
يكون سعي بعضهم  مرموقة في مجتمعه، وقد 
للتطور العلمي نابعاً من حب تحقيق هذه القيمة 
لكن  ذاته،  بحد  للعلم  حبه  من  أكثر  االجتماعية 
السعي المرضي وراء بعض المفاهيم االجتماعية 
وانتهاج  األخطاء  ارتكاب  إلى  بعضهم  يدفع  قد 
الطريق الممنوع لتحقيق هذا األمر، ويعد تزوير 
الممارسات  العلمية إحدى صور هذه  الشهادات 
جريمة  الشخص  فيها  يمارس  والتي  الخاطئة 
عليها  يعاقب  لجريمة  ارتكابه  قبل  أخالقية 
القانون، السيما وأن مثل هذا التزوير يستهدف 
في  تماماً  يغايره  ما  إلى  الواقع  حقيقة  تبديل 
وهو  وإجالالً،  احتراماً  اإلنسانية  المجاالت  أكثر 
الصدقية  على  إال  يقوم  ال  الذي  العلمي  المجال 
واالحترافية العملية التي تبنى أساساً بالدراسة، 
قام  إذا  ثم  ومن  والتدريب،  بالممارسة  ثم  ومن 
حتماً  فإنه  وتزويرها  الحقيقة  بتغيير  أحدهم 
بآخر  أو  بشكل  خطر  إلى  المجتمع  سيعرض 
أو  اآلخرين  بحياة  متعلقاً  كان عمله  إذا  بخاصة 

سالمتهم كاألطباء والمهندسين.

موقف القانون 
 216 المادة  حددتها  جريمة  الفعل  هذا  يشكل 
عرفت  والتي  اإلماراتي  العقوبات  قانون  من 
بإحدى  المحرر  الحقيقة في  تغيير  بأنه  التزوير 
الطرق التالية تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية 

استعماله كمحرر صحيح.

ويعد من طرق التزوير:
سواء  موجود،  محرر  على  تغيير  إدخال   :1
باإلضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر 
أو األرقام أو العالمات أو الصور الموجودة فيه.

2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء 
أو ختم بصمة صحيحة.

على  الغش  أو  المباغتة  بطريق  الحصول   :3
إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص من دون علم 
بمحتويات المحرر أو من دون رضاء صحيح به.
4: اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير.
5: ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة 
أو  اإلمضاء  صاحب  موافقة  بغير  بياض  على 

الختم أو البصمة.
6: انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر 

أعد إلثباتها.
تحريره  حال  محرر  في  الحقيقة  تحريف   :7

فيما أعد إلثباته.
محرر  في  التزوير  على  القانون  ويعاقب 
رسمي بالسجن مدة قد تصل الى عشر سنوات 
التزوير في محرر غير رسمي  يعاقب على  كما 
مدة  بالسجن  أيضاً  المشرِّع  ويعاقب  بالحبس، 
ال تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة 
كما  الصورة،  تلك  استعمال  وتم  رسمي  محرر 
صورة  استعمل  من  كل  العقوبة  بذات  يعاقب 

محرر رسمي مع علمه بذلك .
يزيف  التي  الشهادات  تزوير  جريمة  وتأخذ 
أهمها  عدة  أشكاالً  للشخص  العلمي  الواقع  فيها 

أخرى  دول  من  مزورة  علمية  شهادات  تقديم 
وهذا  بها،  معترف  غير  بجامعات  االلتحاق  أو 
قد  أو  للطالب  الجامعة  من  مباشر  غير  تزوير 
من  آخرين  أشخاص  أسماء  تغيير  شكل  تأخذ 
واستبدال  الرفيعة  العلمية  المؤهالت  أصحاب 
تقديمها  ثم  ومن  المزورين،  بأسماء  أسمائهم 
لجهات التوظيف في الدولة، كما قد يقع الكثيرون 
بعمل  تقوم  التي  اإللكترونية  للمواقع  كضحية 
الراغبين  الصطياد  وهمية  إلكترونية  إعالنات 
القانونية  العواقب  مدركين  غير  عليا  بمؤهالت 

لهذا األمر.

نظام معادلة الشهادات 
مكن  الدولة  في  الشهادات  معادلة  نظام  إن 
الصادرة  القوانين  إنفاذ  من  العلمية  المؤسسات 
مستوى  لضمان  وذلك  بفاعلية  المجال  هذا  في 
فيها،  العاملين  لألشخاص  العلمية  الكفاءات 
حيث تقوم بممارسة دور الرقيب والمدقق على 
المؤهالت األكاديمية الصادرة من خارجها، وذلك 
التأكد من صحة هذه الوثائق، ومن أن حاملها هو 
الشخص ذاته الذي تقدم بها، وأنها صادرة من 
مؤسسة أكاديمية معتمدة أساساً في بلدها، وذلك 
بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية بالدولة، مما يقلل 
من فرص ارتكاب الجريمة ويشكل ردعاً عاماً لكل 
من تسول له نفسه التالعب باألوراق والمؤهالت 
العلمية التي تمكنه من الحصول على وظيفة أو 

ممارسة عمل ال يملك مؤهالً لممارسته.
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حملة »�شرطان �لثدي« يف »�خلدمات �لطبية«

�حلو�شني: �لوعي يحد من �نت�شار هذ� �ملر�س

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

ل�صرطة �أبوظبي، ويتناول يف هذ� �لعدد حملة »�صرطان �لثدي« �لتي نظمتها �ملديرية مبنا�صبة �ل�صهر �لعاملي للتوعية 

ب�صرطان �لثدي �لذي ي�صادف �صهر �أكتوبر من كل عام. 

وهدفت �حلملة �إىل زيادة �لوعي �جلماهريي حول �صحة �لثدي، �لأمر �لذي من �صاأنه �حلد من �نت�صار حالت �صرطان 

�لثدي بني ن�صاء �إمارة �أبوظبي عموماً و�لن�صاء �ملنت�صبات �إىل �ل�صرطة خ�صو�صاً.

لقاء: خالد الظنحاين - ت�صوير: حممد علي

التمريض  فرع  مديرة  الحوسني  هدى  أوضحت 
أن  أبوظبي  شرطة  في  الطبية  الخدمات  بمديرية 
السرطان شيوعاً  أنواع  أكثر  الثدي هو من  سرطان 
بين النساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد 
السبب الرئيس الثاني لوفيات النساء، حيث يقف وراء 

28 بالمئة من إجمالي الوفيات بين النساء في الدولة. 
حملة  نظمنا  المنطلق،  هذا  من  أنه  وأضافت 
الوعي  زيادة  إلى  هدفت  والتي  الثدي«،  »سرطان 
من  الذي  األمر  الثدي،  صحة  حول  الجماهيري 
بين  الثدي  سرطان  حاالت  انتشار  من  الحد  شأنه 

إلى  المنتسبات  أبوظبي عموماً، والنساء  إمارة  نساء 
سلسلة  المديرية  نظمت  حيث  خصوصاً،  الشرطة 
العمل  وورش  التثقيفية،  التوعوية  المحاضرات  من 
الشرطة  إدارات  مختلف  في  للثدي  الذاتي  للفحص 

لتعزيز الوعي بصحة الثدي.
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إحصاءات
أكثر  هو  الثدي  سرطان  أن  الحوسني  وذكرت 
وهو  العالم،  في  النساء  بين  انتشاراً  السرطانات 
السبب الرئيس لحاالت الوفاة على مستوى العالم بين 
السيدات إثر اإلصابة بالسرطان، وأنه يتم تشخيص 
بسرطان  العالم  مستوى  على  واحدة  امرأة  إصابة 
الثدي كل 24 ثانية، وفي كل 68 ثانية تتوفى إحدى 
النساء في العالم بسبب سرطان الثدي، و أن الكشف 
المبكر لسرطان الثدي يسهم في الشفاء التام لـ 98 
الجانبية للعالج  الحاالت، ويقلل اآلثار  المئة من  في 

المكثّف. 
وأضافت: أن إحصاءات دائرة الصحة في أبوظبي 
بينت أن حوالي 160 امرأة تصاب بسرطان الثدي كل 
اإلصابات  بالمئة من هذه   87 وأن  أبوظبي،  عام في 
هؤالء  معظم  أعمار  وأن  األربعين،  سن  بعد  تحدث 
من  بالمئة   80 وأن  و54،   45 بين  ما  تتراوح  النساء 

إجمالي أورام الثدي غير سرطانية.

عوامل 
وعن ماهية مرض سرطان الثدي، أجابت الحوسني 
فيه  تنقسم  عبارة عن مرض  الثدي هو  أن سرطان 
خاليا أنسجة الثدي وتنمو من دون الخضوع ألنظمة 
التحكم الطبيعية، وهو نمو غير طبيعي للخاليا المبطنة 
لقنوات الحليب أو لفصوص الثدي، وغالباً ما يتكون 
الورم السرطاني في قنوات نقل الحليب، وأحياناً في 

الفصوص وجزء بسيط جداً في بقية األنسجة. 
وأضافت: أن األوعية الليمفاوية هي قنوات تحمل 
سائالً شفافاً ينقل مخلفات األنسجة وخاليا المناعة 
الليمفاوية،  العقد  إلى عقد صغيرة تسمى  الثدي  من 
القنوات  إلى  الدخول  السرطانية  الخاليا  وتستطيع 
إلى  القنوات  هذه  خالل  من  واالنتشار  اللمفاوية 
العقد الليمفاوية، ومن ثم إلى أعضاء الجسم األخرى 

الدموية.  األوردة  أو  الليمفاوية  األوعية  طريق  عن 
الخاليا  سرطان  أولهما  نوعان،  الثدي  وسرطان 
فهو  الثاني  النوع  أما  خطورة،  األكثر  وهو  الغازي، 

سرطان الخاليا في الموقع.
ذكرت  المرض،  لهذا  المؤدية  األسباب  وعن 
معروفة  غير  الثدي  سرطان  أسباب  أن  الحوسني 
فرص  من  تزيد  قد  عدة  عوامل  هناك  أن  إال  تماماً، 
جيني،  تغير  نتيجة  يحدث  قد  ما  منها  به،  اإلصابة 
إال  وراثية،  أو  تلقائية  تكون  قد  الجينية  والتغيرات 
أن معظم حاالت اإلصابة بهذا المرض تحدث نتيجة 
فقط  بالمئة   10 إلى    5 ومن  تلقائية،  جينية  تغيرات 
تكون  الثدي  سرطان  بمرض  اإلصابة  حاالت  من 
التقدم  إلى  باإلضافة  تغيرات جينية موروثة،  نتيجة 
الثدي  العمر، ووجود طفرة في جينات سرطان  في 

الموروثة، ووجود خزعة سابقة تبيّن التضخم الكمي 
أو سرطان في الموقع، ووجود تاريخ عائلي لإلصابة 
بسرطان الثدي، ووجود كثافة عالية في الثدي حسب 
من  كبيرة  لكميات  والتعرض  الماموجرام،  تصوير 
اإلشعاع مثل تكرار تصوير العمود الفقري باألشعة 
عالج  أو  الخلقي  الفقري  العمود  العوجاج  السينية 
شخصية  وإصابة  مبكرة،  سن  في  »هودجكن«  داء 
بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، وانقطاع الطمث 
بعد سن 55 سنة، وعدم اإلنجاب، وإنجاب الطفل األول 
وزيادة  العظام،  كثافة  وارتفاع  سنة،   35 عمر  بعد 
الزائد  الوزن  اكتساب  أو  الطمث،  انقطاع  بعد  الوزن 
يومياً،  مرة  من  أكثر  الكحول  وتناول  البالغين،  لدى 
والجمع بين استخدام األستروجين والبروجسترون 
والعالج بالهرمونات البديلة حالياً أو مؤخراً، والبلوغ 
12 سنة،  الطمث في عمر  بداية  تكون  بحيث  المبكر 
وأخيراً استخدام حبوب منع الحمل حالياً أو مؤخراً.

نصائح
نمط  باختيار  النساء  الحوسني،  هدى  ونصحت 
حياة صحي وسليم لتجنب الهرمونات قدر األمكان، 
واستهالك  للجسم،  الصحي  الوزن  على  والمحافظة 
وممارسة  والفواكه،  الخضار  من  مناسبة  كميات 
التمارين الرياضية كجزء من أنشطة الحياة اليومية، 
الدهون/  وأكل  الكربوهيدرات،  استهالك  وتقليل 
الراحة،  من  قسط  وأخذ  للصحة،  الجيدة  الزيوت 
واستشارة الطبيب المختص بشأن اختبارات الفحص 
كبيرة  بصورة  معرضة  المرأة  كانت  إذا  المناسبة 
إجراء  على  والحرص  الثدي،  بسرطان  لإلصابة 
أشعة الثدي )الماموجرام( كل سنتين بدًءا من سن 
األربعين، وإجراء فحص سريري للثدي كل 3 سنوات 
على األقل بدًءا من سن العشرين، وكل سنة بدًءا من 

سن األربعين.

هدى الحوسني
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�لتحفيز و�لتكرمي حق مكفول لكل �ملبدعني يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي، ومن 

هنا كانت جائزة »�ملوظف �ملثايل« �لتي �أطلقها ق�صم »�حلفز �لوظيفي« يف �إد�رة »�أد�ء 

�لعاملني« �لتابعة لقطاع �ملو�رد �لب�صرية.

لهم،  تهنئة  �جلائزة  بهذه  �لفائزين  من  عدد  على  �ل�صوء  يلقي  �ل�صرطة«  »جمتمع 

وت�صجيعاً لزمالئهم ليقتدو� بهم يف �لإبد�ع و�لتميز.

فاز بجائزة »�ملوظف �ملثايل«

�لنقبي: �لعمل �شمن �لفريق �لو�حد �أ�شا�س �لنجاح 

لقاؤنا في هذا العدد مع المساعد أول يونس راشد 
النقبي من إدارة اإلسكان في شرطة أبوظبي، والذي 

فاز بجائزة »الموظف المثالي«.
»الحمد  النقبي:  راشد  يونس  أول  المساعد  قال 
والشكر لله سبحانه وتعالى لمنه عليَّ بالفوز بجائزة 
شعوري  وصف  أستطيع  وال  المثالي،  الموظف 
بالفرحة التي غمرتني عندما تلقيت خبر الفوز بهذه 
الجائزة في مجال إسعاد المتعاملين، وال أجد الكلمات 
تعتبر  وأنها  خصوصاً  اإلحساس،  هذا  تصف  التي 
الجائزة وأفوز  التي أشارك فيها بهذه  األولى  المرة 

بها«. 
هذه  دعم  في  العليا  الشرطية  القيادة  دور  وعن 
الجائزة، أشاد المساعد أول النقبي بحرص واهتمام 
بأداء  االرتقاء  على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
منتسبيها، وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار، وتوفير 
والتنافس  التميز  على  المنتسب  تحث  عمل  بيئة 
المثالي  الموظف  جائزة  إطالق  تم  حيث  اإليجابي، 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  قطاعات  جميع  في 
مما يحفز العاملين فيها بجميع المجاالت، كما شكَّل 
رحلة  لخوض  للمنتسبين  دافعاً  الجائزة  هذه  إطالق 
التميز، وتشجيعهم على زيادة المعرفة والتعلم الذي 

يولد أفكاراً جديدة ومتطورة في جميع المجاالت.
واستحق  به  قام  الذي  اإلبداعي  العمل  وعن 
بأن  االعتقاد  أن  أجاب  بالجائزة،  الفوز  خالله  من 
اعتقاد خاطئ  هو  قلة مختارة  على  اإلبداع مقصور 
وإن  إنسان  كل  يمتلكها  طاقة  فاإلبداع  تماماً، 
قمت  التي  اإلبداعية  األعمال  متفاوتة، ومن  بدرجات 
الموظف  بجائزة  الفوز  خاللها  من  واستحققت  بها 
والتي  العمل،  لتطوير  مقترحات  تقديم  المثالي، 
حيث  العمل،  معوقات  حل  في  كبير  بشكل  أسهمت 
حصلت على جائزة المدير العام للمقترحات المطبقة 
لثالثة أعوام متتالية 2015 - 2016 - 2017، مما أسهم 
بتقليل الوقت والجهد في العمل، باإلضافة إلى تكليفي 
المهم  العامل  أن  وأرى  اإلشرافية،  المهمات  ببعض 
والذي يعتبر من أساسيات النجاح هو العمل ضمن 

الفريق الواحد.
وعن التحديات التي ترافق هذه الجائزة، أوضح أن 

رافقتني  التي  التحديات  الفشل كان من  الخوف من 
خالل إعداد وثيقة الترشح لجائزة الموظف المثالي، 
والتحدي األكبر كان ضغط العمل وعدم وجود الوقت 
الكافي لجمع األدلة وإعداد الوثيقة، حيث اضطررت 

في بعض األحيان للعمل صباحاً ومساًء.
»طموحي  قال:  أخرى،  لنيل جوائز  وعن طموحه 
الموظف  فبعد حصولي على جائزة  له حدود،  ليس 
المثالي، رشحت لجائزة القائد العام للتميز الوظيفي، 
وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى حصلت على المركز 
األول في هذه الجائزة كأفضل ضابط صف وأفراد 
للفوز  حالياً  وأطمح  المتعاملين،  خدمة  مجال  في 
وجائزة  المتميز،  الحكومي  لألداء  أبوظبي  بجائزة 

سمو وزير الداخلية للتميز على مستوى الدولة«.
وعن طبيعة عمله، أجاب: أعمل في إدارة اإلسكان، 
شرطة  لمنتسبي  اإلسكان  إجراءات  تنظم  والتي 
للمعايير  وفقاً  المناسب  السكن  وتأمين  أبوظبي، 
ومن  الشرطة،  في  الحكومي  لإلسكان  المعتمدة 
الجديدة،  السكن  طلبات  استالم  الوظيفية  مهماتي 
والتدقيق على األوراق المطلوبة للتقديم على السكن، 

ومتابعة  اإلسكان،  طلبات  دراسة  للجنة  وتحويلها 
العقود المستأجرة الجديدة، وطباعة العقود، وإصدار 
والمؤجر،  المستأجر  بيانات  وادراج  السكن،  إفادات 
والمتابعة الدورية للعقود حتى تصديرها إلى مديرية 
المالية للصرف. وعن صفات الموظف المثالي برأيه، 
رأى أنه من الضروري أن تتوفر في الموظف المثالي 
مجموعة مميزة من المواصفات، ومن أبرزها: التمسك 
بأخالقيات العمل، وااللتزام بأداء الواجبات المطلوبة 
منه من دون تأجليها، واإلخالص، والوالء الوظيفي، 
واإلبداع،  واالبتكار،  الذاتي،  التطوير  على  والقدرة 
والتنظيم، وإدارة الوقت، والتعاون مع اآلخرين. وهي 
المديرين  بإعجاب  الفوز  على  قادراً  تجعله  صفات 

والزمالء في العمل.
في  زميل  كل  إلى  النقبي  أول  المساعد  وتوجه   
األهداف  تحديد  الضروري  بالقول:»من  الشرطة 
والسعي لتحقيقها، فال تجعل أي ظرف يقف أمامك، 
واسَع دائماً لتطوير مهاراتك وخبراتك، وتعلم كل ما 
هو جديد، وثق بنفسك، فأنت تمتلك مواهب وقدرات 

فأحذر من االستخفاف بذاتك«.

لقاء: موزة احلمادي
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية و�أفر�د 

�ملجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

فرصة  بمثابة  للحريات  السالبة  العقوبات  تعتبر 
للعمل على إعادة التأهيل لمن أرتكب أياً من الخروقات 
إال  العقابية  المؤسسات  تكن  لم  هنا  ومن  القانونية، 
مؤسسات إصالحية تستهدف إعادة التأهيل لنزالئها 
واحترام  بالقانون  لاللتزام  منهم  كل  يعود  حتى 
نصوصه المختلفة وعدم الخروج عليها بأي حال من 

األحوال.
ووضعت القوانين العقابية في شتى أنحاء العالم 
العقابية  المؤسسات  النزالء في  بقاء  لفترة  تقديرات 
على  الخروج  وحالة  لطبيعة  وفقاً  واإلصالحية 
القانون، وهذه الفترة ال يتم تحديدها وفقاً لرؤية من 
وفقاً  ولكن  فحسب،  القانون  نصوص  بوضع  يقوم 
للتقديرات المرتكزة على علم النفس العام والسلوكي، 
ورؤية  لسلوكيات  تغيير  حدوث  إلى  تشير  والتي 
ولهذا  بالقانون.  االلتزام  ثم  ومن   ، للمجتمع  النزالء 
أكثر  أو بمعنى  العقوبة  تقدير مدة  تفاوت في  هناك 

فل�شفة »�لتاأهيل �لإيجابي« لنزلء 

�ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية

دقة فترة إعادة التأهيل وفقاً لطبيعة الجريمة.

مبادئ اأممية 

القرار  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وأصدرت 
العام  من  ديسمبر  منتصف شهر  في   45/111 رقم 
لمعاملة  األساسية  المبادئ  على  نص  والذي   ،1990
حيث  واإلصالحية،  العقابية  المؤسسات  نزالء 

تضمنت ما يلي: 
- يعامل كل النزالء بما يلزم من االحترام لكرامتهم 

المتأصلة وقيمتهم كبشر.
- ال يجوز التمييز بين النزالء على أساس العنصر 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر.
- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية 
والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها النزالء متى 

اقتضت الظروف المحلية ذلك.
واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  تضطلع   -

المجتمع  وحماية  النزالء  حبس  عن  بمسؤوليتها 
االجتماعية  األهداف  مع  يتوافق  بشكل  الجريمة  من 
تعزيز  عن  األساسية  ومسؤولياتها  للدولة  األخرى 

رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.
عملية  أن  الواضح  من  التي  القيود  باستثناء   -
السجن تقتضيها، يحتفظ كل النزالء بحقوق اإلنسان 
العالمي  اإلعالن  في  المبينة  األساسية  والحريات 
طرفاً   المعنية  الدولة  تكون  وحيث  اإلنسان،  لحقوق 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في 
الخاص  الدولي  والعهد  والثقافية،  واالجتماعية 
بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري، 
وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى لألمم 

المتحدة.
األنشطة  في  يشاركوا  أن  النزالء  لكل  يحق   -
الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية 

البشرية.
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- يضطلع بجهود إللغاء عقوبة الحبس االنفرادي 
أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.

من  النزالء  تمكن  التي  الظروف  تهيئة  ينبغي   -
االضطالع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم 
في سوق العمل في بلدهم، ويتيح لهم أن يساهموا في 

التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.
على  الحصول  سبل  للنزالء  توفر  أن  ينبغي   -
الخدمات الصحية المتوفرة في البلد من دون تمييز 

على أساس وضعهم القانوني.
- ينبغي العمل بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي 
الواجب  االعتبار  إيالء  مع  االجتماعية،  والمؤسسات 
لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية إلعادة 
إدماج النزالء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل 

أحسن الظروف الممكنة.
- تطبق جميع هذه المبادئ بكل تجرد.

روؤية اإماراتية 

الرئيس  الهدف  هي  للنزالء  التأهيل  إعادة 
للمؤسسات العقابية واإلصالحية حول العالم، ولقد 
القيام  المتحدة على  العربية  اإلمارات  حرصت دولة 
بعمليات تطوير مستمرة لهذه المؤسسات للوصول 
المجتمع  ثنايا  بين  أخرى  مرة  النزالء  استعادة  إلى 
في مناخ يتصف برعاية  إيجابياً  تأهيلهم  إعادة  بعد 

متكاملة لمبادئ حقوق اإلنسان.
وتعتبر الرعاية الصحية والنفسية من أبرز مبادئ 
حقوق اإلنسان التي اهتمت بها المؤسسات العقابية 
حيث  عام،  بشكل  اإلمارات  دولة  في  واإلصالحية 
وتوفير  عالج  من  الخدمات  أفضل  لتوفير  سعت 
الطبية، وتأهيل نفسي أو اجتماعي وتغذية  للعقاقير 
المؤسسات  في  اإلقامة  فترة  أثناء  سليمة  صحية 

العقابية واإلصالحية.
دخولهم  فور  للنزالء  الصحية  الرعاية  وتتمثل 
الفحص  خالل  من  واإلصالحية  العقابية  للمؤسسة 
الطبي الشامل، وإثبات ما بهم من إصابات في الملف 
الطبي الخاص بكل منهم، مع توفير العقاقير الطبية 

بعد العرض على طبيب المؤسسة.
النفسية، فيتم من خالل فريق  الرعاية  أما جانب 
من االختصاصيين النفسيين الذين يقومون بفحص 
النزيل نفسياً، وتحديد مقابلة له مع الطبيب النفسي 
العقاقير  وتوفير  ذلك،  الضرورة  اقتضت  حال  في 
الدواء  بصرف  مختص  ممرض  خالل  من  الطبية 

بشكل يومي وفقاً للمواعيد التي حددها الطبيب.
في  واإلصالحية   العقابية  المؤسسات  واهتمت 
اإلمارات بالمرأة الحامل واألم الحاضنة، حيث تخضع 
كل منهما لمنظومة صحية متكاملة لضمان صحتها 
وصحة أبنائها، والتي تتضمن توفير الملبس والغذاء 
توفير  إلى  باإلضافة  الالزمة،  والتطعيمات  الصحي 

حديقة خاصة خارجية لقضاء فترات الترفيه.
ولم يتم إغفال الجانب التوعوي ، حيث ينظم عدد 
الصحية  المنشورات  التوعوية، وتوزع  األنشطة  من 
التي تتعلق باألمراض المعدية لضمان عدم انتشارها 

بين النزالء داخل المؤسسة.
وهناك العديد من التطورات اإليجابية على صعيد 
في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  أداء  تطوير 

الدولة، وهي التطورات التي تهدف للحرص على أداء 
الحقوق القانونية للنزالء وفقاً لمبادئ حقوق اإلنسان، 
وقد  اهتمت التشريعات الوطنية المتعلقة بالمؤسسات 
القانونية  النصوص  بتطبيق  واإلصالحية  العقابية 
بشكل متكامل لتوفير جميع الحقوق القانونية للنزالء، 
والتي تتواءم ومتطلبات حقوق اإلنسان التي أقرتها 
القوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها دولة 

اإلمارات.
والقانونيين  للمحامين  اإلمارات  جمعية  وكانت 
المهمة  اإلجراءات  من  عدد  إتخاذ  بضرورة  أوصت 
لتسهيل زيارة المحامي لموكله  النزيل، وتوفير جميع 
المحامي  على  يقتصر  وأن  الممكنة،  التواصل  سبل 
أفضل  يحقق  بما   ، وقت  أي  في  فقط  له  المرخص 
القانونية،  النزالء  مصلحة  ويخدم  قانونية  رعاية 
الزيارة  تسهيل  باقتصار  الجمعية  توصية  وجاءت 
على المحامين المرخص لهم، ليس للتفرقة العنصرية 
في الجنسية مع اآلخرين، بل لعدم استغالل مندوبي 
مكاتب المحاماة لهذه التسهيالت المتميزة في أمور 
مجرد  فهو  عمله،   ولمكان  له  دعائية  أو  شخصية 
من  التي  التوصية  وهي  محامياً،  وليس  مندوب 
الضروري العمل عليها مستقبالً خاصة وإنها تدعم 
والتي  للنزالء،  القانونية  الرعاية  أجواء  كبير  بشكل 
في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  إليها  تسعى 

دولة اإلمارات.
العلمي  البحث  بدعم  الداخلية  وزارة  اهتمت  كما 
من خالل إطالق جائزة سمو وزير الداخلية للبحث 
العلمي،  والتي تهدف لدعم األفكار والرؤى للتطوير 
حول  بحثية  دراسة  بينها  من  وكان  المستمر، 
»تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحريات.. من خالل 
من  النوعية  لهذه  بديلة  قانونية  عقوبات  استخدام 
بدائل  ثالثة  في  الدراسة  حددتها  والتي  العقوبات«، 
المالية  الغرامة  مثل  المالية  بالبدائل  وممثلة  مختلفة 
والمصادرة واإلتالف، أو البدائل النفسية مثل التوبيخ 
واإلنذار والتشهير، ثم البدائل المجتمعية مثل االختبار 
اإللكترونية  والرقابة  الشرطي  واإلفراج  القضائي 

واإللزام بالعمل لمصلحة المجتمع.
وأوصت هذه الدراسة بالعمل على سن تشريعات 
للحرية،  السالبة  العقوبات  بدائل  لتفعيل  قانونية 
البدائل، ومنها:  الحرية لألخذ بهذه  القاضي  وإعطاء 
والعفو  الجنائي،  واألمر  اإللكترونية،  المراقبة 
القضائية،  والوساطة  والتصالح،  والصلح  القضائي، 
نظام  تطوير  استمرارية  مع  االحترازية،  والتدابير 

إمكان  نفسها  الدراسة  اقترحت  الالحقة.كما  الرعاية 
البدء بتطبيق العقوبات البديلة بعقوبات الجنح ، والتي 
ال تزيد مدة الحبس فيها عن العام الواحد، مع ترحيل 
العقوبة  تستوجب  التي  األخطاء  حالة  في  األجانب 
فيها من شهر إلى ثالثة أشهر، ووضع بدائل جديدة 

للعقوبات تالئم طبيعة ورؤية المجتمع. 
للنزالء  العقوبات  فلسفة  في  التطور  هذا  ولعل 
سيؤدي إلى تجاوز اآلثار السلبية للعقوبات الراهنة 
، والتي تتمثل في فقد الوظيفة أو االبتعاد  مجتمعياً 
عن العوائل وما يترتب عليه من اتخاذ قرار بالطالق.

اأفكار م�صتقبلية

وشكل المجلس الرمضاني لشرطة أبوظبي حول 
التأهيل اإليجابي للنزالء نموذجاً للتالحم بين شرطة 
أبوظبي والخبراء وممثلي المجتمع، حيث عبر جميع 
وتأكيداً   إضافة  تمثل  متميزة،  أفكار  عن  المشاركين 
للتطورات اإليجابية الراهنة في المؤسسات العقابية 
القيادة  اهتمام  إلى  يشير  ما  وهو  واإلصالحية، 

الشرطية باستمرارية التطوير.
أفكار  إلى  الدراسات  من  العديد  أشارت  كما 
العقابية  المؤسسات  مستقبل  مالمح  حول  ورؤى 
واإلصالحية، ومنها دراسة طرحت أفكاراً تشير إلى 
إمكان تحول التأهيل اإليجابي من مبدأ تقييد الحريات 
أو تغليظ العقوبات إلى مبدأ المشاركة اإليجابية بين 
إلعالن  الفرصة  النزالء  منح  عبر  والجناة،  الشرطة 
جديدة  صفحة  وفتح  الخطأ،  عن  والرجوع  التوبة 
والمتميزة  الحالية  المهارات  دعم  عبر  الحياة  مع 
التدريبية،  والدورات  البرامج  خالل  من  للموهوبين 
اإليجابية  تجاربهم  لدعم  رقمية  منصات  وإعداد 
والتعليم االفتراضي عن ُبعد، وتوفير خدمات التدريب 

وإعادة التأهيل عبر العالم االفتراضي.
مواكبة  هو  المستقبلي  التصور  هذا  من  والهدف 
والتي  المجتمع،  بها  يمر  التي  للمتغيرات  النزالء 
تحدث خالل فترة  تواجدهم في المؤسسات العقابية 
إعادة  فترة  انتهاء  بعد  يجعلهم  بما  واإلصالحية، 
التأهيل يمتلكون المهارات نفسها التي اكتسبها أفراد 
االندماج  إعادة  في  سهولة  يوفر  ما  وهو  المجتمع، 
مستقبل  رؤية  وتتضمن  أخرى.  مرة  المجتمع  مع 
النزالء  خضوع  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات 
لحزمة من االختبارات النفسية والشخصية من جهات 
متخصصة في هذا المجال العلمي لمعرفة شخصية 
النزيل، وتوفير التدريب المناسب له، وتشير األفكار 
مهارات  المتالك  النزالء  إعداد  ألهمية  المستقبلية 
والتحليل  االصطناعي  والذكاء  البرمجة  مثل  حديثة 

واالستنتاج، واستخدام الطابعات ثالثية األبعاد.
وهناك حاجة ماسة لزيادة التعاون مستقبالً بين 
مسؤولي المؤسسات العقابية واإلصالحية ومنظمات 
لمفاهيم  أكثر  تفعيل  بهدف  المدني  المجتمع  وأفراد 
للنزالء وتسخير  العون  المجتمعية، وتقديم  الشراكة 
اإلمكانيات ألجلهم، بخاصة وأن دور المجتمع أساسي 
على  المحافظة  في  المؤسسات  هذه  لدور  ومكمل  
كيان األسرة من التفكك بوصفهم جزءاً ال يتجزأ من 
المجتمع، وتأكيداً لألدوار اإلنسانية لدولة اإلمارات، 

والتي جعلتها في مصاف الريادة بين دول العالم.

مريم األحمدي
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الدكتورة مرمي �صن�صول -جراحة اأ�صنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

طرق �ل�شتعر�ف على �لب�شمات غري �ملرئية )2-2( 

بالعين  ترى  ال  المرئية  غير  البصمات  أن  بما 
الخبير  على  يجب  معينة  عمليات  فهناك  المجردة، 
الهوية  جهاز  إلى  ونقلها  لكشفها  فعلها  الجنائي 
الجهاز  لدى  معروفة  ولتصبح  االستعراف،  لسبيل 
في  الموجودة  البيانات  بقاعدة  ومقارنتها  األمني، 
الدولة  في  متواجداً  الشخص  هذا  كان  إن  الدولة، 
في  متواجداً  الشخص  كان  إذا  أما  قانوني.  بشكل 
الدولة بشكل غير قانوني، وال توجد قاعدة بيانات 
أخرى  طرق  فهناك  الهوية،  بصمة  برنامج  على  له 
البصمة  عن طريق  له  النووي  الحمض  الستعراف 
المرفقة في مسرح الجريمة إن كان الشخص معلوماً 

أو مجهوالً.
باختالف  البصمة  كشف  وطرق  مواد  وتختلف 

المطبوعة  أو  عليه  المتواجدة  السطح  ونوعية  لون 
المنفذة  وغير  الصلبة  القوية  فاألسطح  عليه، 
للمسام كالزجاج والمرآة وخشب األصباغ والقطع 
تختلف  وغيرها  المصبوغة  واألسطح  البالستيكية 
كالقماش  للمسام  والمنفذة  الرقيقة  األسطح  عن 
ومن  الكروت،  لعب  وطاولة  واألوراق  والمالبس 
وإيجاد  المرئية  غير  البصمات  عن  البحث  التحدي 

مكانها على مختلف تلك األسطح.

اإلنارة
مع  الحزمة  المركزة  الفسفورية  اإلنارة  وتعد 
أرك  واألنديوم  كالزينون  استخدام مصدر ضوئي 
والكوالرتز هالوجين إحدى الوسائل التي تعكس لنا 

البصمة باستخدام الليزر.
فوق  ما  النظام  باستخدام  التصوير  ويبين 
البنفسجي المعكوس مختلف مواقع البصمات غير 
المنفذة المسام  المرئية على األسطح الصلبة غير 
من دون الحاجة إلى مساحيق كيميائية أو باودر. 
سطح  على  البنفسجي  فوق  الضوء  تسليط  وعند 
مجهول، يقوم الضوء بانعكاس البصمة على نظر 
فيتحول  عليه،  الواقعة  السطح  باختالف  الشخص 
الضوء ما فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي يمكنك 
وتستخدم  المجردة.  العين  بواسطة  إليه  النظر 
المرئية  غير  البصمات  إليجاد  عادًة  التقنية  هذه 
المتواجدة على الجدران المصبوغة باستخدام زوايا 
معينة النعكاس البصمة بالشكل الصحيح وباللون 
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د. مريم شنشول

الصحيح سواًء باألبيض أو األسود ودائماً ما تكون 
في زوايا مائلة، وليست بزاوية قائمة 90 درجة.

الباودر 
وغير  المسامة  غير  لألسطح  الباودر  يستخدم 
واألسطح  والبالستك  والمرآة  كالزجاج  المنفذة 
وأسماء  وشركات  بماركات  ويتوفر  المصبوغة، 
وألوان عدة، ويستخدم كل لون بعكس لون السطح 
المطلوب إيجاد البصمة غير المرئية عليه. ومثالً: لو 
كان السطح أسوداً يجب اختيار لون الباودر أبيض 
كالرمادي  أخرى  ألوان  وتتوفر  صحيح.  والعكس 
والفضي والرصاصي الفاتح والغامق. وعند البحث 
عن بصمٍة ما يجب نثر الباودر على السطح بشكل 
متساو وتوزيعه بواسطة فرشاة خاصة مصاحبة 
من  وبطيء  خفيف  وبشكل  نفسها  البودرة  لعلبة 
دون الضغط بقوة لعدم التسبب بفقدان البصمة إن 
وجدت وتغيير أبعادها، ونقوم بحركة نصف دائرية 
إلى اليمين واليسار باتجاه عقارب الساعة وعكس 

اتجاه عقارب الساعة. 
البصمة على السطح، يجب عدم  وعند اكتشاف 
وتسليط  فوراً،  وتصويرها  تلويثها،  لعدم  لمسها 
جهاز  إلى  ونقلها  األمر،  لزم  إن  عليها  الضوء 
بهم،  المشتبه  لمقارنة  وتعريفها  البصمات،  كشف 
شريط  بواسطة  وذلك  الهوية،  جهاز  إلى  نقلها  أو 
ملصق شفاف أو »تيب« خاص لنقل البصمات مع 
الحفاظ على أطرافه وأال تؤخذ بصمات الخبير على 
وتلوثها،  به  المشتبه  مع بصمات  وتخلط  الشريط 
وأفضل نوعية باودر هو الباودر المغناطيسي الذي 
ال تصاحب فرشاته خيوط وألياف شعرية، بحيث 
ال تسمح بتخريب البصمة وال تغييرها عند الكشف 

عنها.
جداً،  الدقيق  المغناطيس  هي  عملها  وآلية 
والمتواجد في الباودر، و الذي فور نثره على السطح 
يلتصق مرة أخرى في الفرشاة التي يوجد بطرفها 
مغناطيس يسحب الباودر الزائد من السطح ويعيده 
إلى العلبة مرة أخرى لالستفادة منه لبصمات في 
بكمية  أيضاً  الفرشاة  هذه  وتتحكم  أخرى،  مواقع 

بالكامل  انسكابه  لعدم  العلبة  من  المنزوع  الباودر 
فيستخدم  الفسفوري،  الباودر  أما  السطح.  على 
لألسطح التي ال تساعد البصمة على الظهور بشكل 
النقوش  ومربعات  والمجالت  الجرائد  مثل  واضح 
في  فوراً  عام  بشكل  الباودر  ويستخدم  وغيرها. 
تسمح  التي  األماكن  لمختلف  الجريمة  مسرح 
باستخدام الباودر عليها لكشف البصمات وتمييزها 

الحقاً.

اليود 
اليود المبخر/ تبخير األيودين: األيودين عبارة 
الحرارة عليه  عن كريستال صلب يتحول بتسليط 
وتسمى  سائلة،  لمادة  تحوله  دون  من  بخار  إلى 
الغرض  ويوضع  التسامي.  بخاصية  العملية  هذه 
المشتبه به والمحتوي على البصمة في علبة قريبة 
أو في  المراد تبخيره  األيودين  من علبة كريستال 
البصمات  تظهر  األيودين،  يتخبر  وعندما  داخلها. 
بني  بلون  كشفه  المراد  السطح  على  المرئية  غير 
األدلة  مختبر  في  عادة  العملية  هذه  وتتم  غامق. 
الجنائية بعيداً عن مسرح الجريمة، ويستوجب ذلك 
نقل العينات بأحراز خاصة من مسرح الجريمة إلى 
األدلة  من  وغيرها  والمسدس  كالسكين  المختبر 
دون  من  عليها  البصمات  وكشف  فحصها  المراد 

لمسها. ويتوقف ظهور البصمة بالتدريج فور توقف 
بخار األيودين عن العمل، ومن الضروري تصوير 
البصمة فور ظهورها على العينة. ولتثبيت البصمة 
النشاء مع  البصمة بمادة  لمدة أطول وأكثر، ترش 
اللون  إلى  البصمة  الماء بتركيز 1%، ويتحول لون 
الواضح، ويبقى أليام عدة وأسابيع وأكثر  األزرق 

بغض النظر عن نوعية السطح.

السلفر نايتريت
نايتريت  السلفر  بمادة  العمل  عن  التوقف  تم 
ألنها معقدة آللية العمل وغير حساسة جداً لكشف 
مع  الحديد  مثل  األسطح،  مع  وتتفاعل  البصمات، 

الفضة الموجودة فيها.

نون هايدرين 
وتتفاعل مادة نون هايدرين مع العرق والزيوت 
الموجودة في الجسم البشري لفعل البصمة، وتوزع 
والمسح  الصبغ  بواسطة  السطح  على  المادة  هذه 
باللون  البصمة  لون  وتظهر  وتتفاعل  الرش،  أو 
على  طويلة  فترة  بقي  كلما  الغامق  إلى  البنفسجي 

السطح الحاوي للبصمة ويتفاعل بالحرارة.

بخار السوبر غلو 
بخار السوبر غلو هو من أفضل المواد الكيميائية 
المنفذة  غير  الصلبة  األسطح  على  المستخدمة 
كالمعادن والجلود والبالستيك. ويستخدم بطريقة 
محلول  قطنة، ووضع  بواسطة  غلو  السوبر  مسح 
مادة الصوديوم هايبوكلورايد. وبالحرارة يتم تفاعل 
سام بينهما، ويصدر بخار سام على العينة المراد 
باللون  عليه  البصمة  وتظهر  عليها،  البصمة  ظهور 
األبيض، وتتم هذه العملية في مختبر األدلة الجنائية 
بحرز  العينة  وتحفظ  الجريمة،  مسرح  في  وليس 
خاص ومقفل لحين وصولها للمختبر، وتوضع في 
حاوية السوبر غلو وتغلق بداخله حتى 6 ساعات، 
وتتسع هذه الحاوية لمختلف األصناف من العينات 

كالسيارات والدراجات الهوائية واألصغر منها.

كيفية احلفاظ على البصمة
من الضروري الحفاظ على البصمة فور كشفها 
نقلها  لحين  شكلها  هيكلية  وتدمير  تلوثها  وعدم 
بها  االحتفاظ  أو  القاضي،  على  لعرضها  للمحكمة 
في ملفات المشتبه بهم والمجرمين. ويجب تصوير 
البصمة بكاميرا دقيقة العدسة وقريبة جداً بمقدار1: 
لتتوزع  البصمة  فوق  بالضبط  الفالش  زاوية   1
وتطبع  قيمتها.  البصمة  تفقد  وال  بالكامل  اإلنارة 

البصمة وترفق مع العينة المصاحبة لها. 
وإن كانت العينة المأخوذة منها البصمة صغيرة، 
فليس من الضروري نقل البصمة، بل من األفضل 
لها، وتحفظ  المصاحبه  البصمة  العينة مع  إحضار 
بحقيبة سيلوفان. أما إذا كانت البصمة مأخوذة من 
على جسم كبير كاألبواب والنوافذ والجدران، فيجب 
الملصق  الشريط  بواسطة  عليها  من  البصمة  نقل 
العريض، وتصوير البصمة من الجهة الواضحة و 

المختفية ومن الجهة المنزوعة منها البصمة.
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�لأفكار �لال�شقة و�ملنزلقة

رائد جباري- إعالمي

خالل حياتنا اليومية كبشر نتعرض إلى خليط من 
األفكار اإليجابية واألفكار السلبية وهذا أمر طبيعي، 
بأدمغتنا  السلبية  األفكار  التصاق  نالحظ  أننا  غير 
أمر طبيعي  وهذا  اإليجابية،  األفكار  من  أكثر  بعمق 
أيضاً، كونها صفة ورثناها نحن البشر، من اإلنسان 
البدائي الذي كان اإلحساس بالخطر يساوره معظم 
حياته، ليجعله على أهبة االستعداد للدفاع عن نفسه 
وأطفاله من خطر الوحوش التي تحيط به، وربما تلك 
الفناء.  البشري من  الجنس  أنقذت  التي  الصفة هي 
األخطار،  تلك  بمثل  مهّددين  نعد  لم  حيث  واليوم، 
ولكننا ال نزال ُنولي أفكارنا السلبية أهميّة تفوق ما 

نوليه لألفكار اإليجابية.

درا�صات نف�صية

األفكار  البشرية  النفس  في  الباحثون  وشبه 
السلبية بالالصقة واإليجابية بالمنزلقة، ألن السلبية 
فمع  اإليجابية  أما  أدمغتنا،  في  كمادة الصقة  تبقى 
التجارب  تبقى  السبب  ولهذا  منه،  تنزلق  األسف 
وتعطل  الفّرحة،  من  أكثر  بذاتنا  عالقة  المأساوية 
دراسات  إليه  توصلت  ما  وهذا  بالسعادة،  شعورنا 

جامعة  في  النفس  عالم  كاسيوو  جون  الدكتور 
في  متميزاً  ارتفاعاً  وجد  حيث  األمريكية،  شيكاغو 
مستوى النشاط الكهربائي في الّدماغ عند تعرضنا 
األمور  بأن  مستنتجاً  سلبية،  تجارب  أو  لمشاهد 
لوقت  لبقائها  الّدماغ،  في  أعمق  أثراً  تترك  السلبية 
في  المسؤول  الجزء  وهو  )األميغداال(  في  طويل 
دماغنا عن إطالق صفارة الخطر، والذي ُيعزى إلى 
عروقنا،  في  أخرى  وهرومونات  األدرينالين  إطالق 

للذود بأنفسنا أو الهروب من الخطر.

اأ�صاليب جديدة 

برمجة  من  الرغم  على  أنه  هي  السارة  األخبار 
في ذاكرتنا،  السلبية طويالً  التجارب  أدمغتنا لحفظ 
في  تساعدنا  جديدة  أساليب  تعلّم  أدمغتنا  تستطيع 
تغيير أفكارنا الالصقة إلى منزلقة، بسبب ما تتمتع 
بها أدمغتنا من مرونة عصبية، وهذا ما أُثبت علمياً، 

ومن األساليب التي تساعد على ذلك، هي:
التحقق من صحة أفكارنا والشك بالسلبية  أوالً: 
منها، عبر وضع نقاط استفهام حول إنذارات الخوف، 
وإهمال االستجابة لها إذا لزم األمر. وثانياً: تخطي 

األفكار السلبية ومناقضتها والسير إلى األمام كونها 
لدى  السلبية  إلى  الطبيعي  للميل  جانبية  حصيلة 
البشر. وثالثاً: االحتفاظ باألفكار اإليجابية والتمسك 
وتوجيه  بعمق،  السعيدة  بالتجارب  والتمتع  بها، 
أفكارنا نحو الفرح، واالبتعاد عن النكد، وعدم التركيز 
على األمور السلبية والمؤلمة، كمن يركز على النقطة 
التمتع  عن  تلهيه  كبيرة  ملونة  لوحة  في  السوداء 

بجمال اللوحة بالكامل. 
في  تغرقك  حياتك  في  فاشلة  تجربة  تدع  وال 
الناجحة  التجارب  باقي  وتترك  واأللم،  الحزن  بحر 
معها،  تغرق  الجميلة  والعالقات  الجيدة  والصحة 
عقولنا  يرهق  شيء  كل  في  والشك  فالتوجس 
وأجسامنا، ودورة الحياة تسير من دون النظر إليك 
تبدو محاوالتنا هذه صعبة  قد  ألم،  تعانيه من  وما 
جانب،  كل  من  تحاصرنا  الحياة  وضغوط  المنال 
التفكير بمنطقية، والبحث عما ُيسر  ولكن ال بد من 
المبرر،  غير  والتأويل  التعقيد  عن  واالبتعاد  حياتنا، 
فكثيراً ما نتوقع نهايات غير حميدة قبل اإلقدام على 
غير  نجدها  فها  الخوض  بمجرد  ولكن  ما،  تجربة 

سيئة كما توقعنا.

يتز�يد �لهتمام بتنمية �ملو�رد �لب�صرية من حيث �لتعليم و�لتدريب و�لتاأهيل 

و�لتحفيز و�لتكرمي. و�إ�صهاماً من »جمتمع �ل�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة 

من �ملقالت �ملتخ�ص�صة باملو�رد �لب�صرية حتت عنو�ن: »تطوير ذ�تي«.
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نَوْيُر �شرب�ً *

ــي ــ ــت ــ ــُب ــ ــاث ــ نــــــــــَوْيــــــــــُر صــــــــبــــــــًرا ف

نــــــــويــــــــُر ِحـــــــــــــــــذراً فــــــــاحــــــــَذري

بــــــــــدر تــــــاشــــــى فــــــــي الــــــــُدّجــــــــى

والــــــــــــــــــــروُح أْســــــلَــــــمــــــهــــــا إلـــــى

ــَع فــــــــي احلــــشــــا ــ ــ ــط ــ ــ ــق ــ ــ ُجـــــــــــــرح ت

ــا ــ ــك ــ ــُب ــ ــال ــ صـــــــــــــدر   حَتــــــــــْشــــــــــّرَج ب

والــــــــعــــــــُن تـــــســـــُكـــــُب َعـــــْبـــــَرهـــــا

ــي ــ ــع ــ ــل ــ ــاق ــ يـــــــــا عــــــــــــُن مـــــــهـــــــًا ف

ــي ــ ــتـ ــ فـــــــــي جـــــــنـــــــِة اخلـــــــــلـــــــــِد الـ

فــــــــي جـــــــنـــــــِة اخُلــــــــــلْــــــــــِد الــــتــــي

وخــــــيــــــامــــــهــــــا مـــــنـــــهـــــا الـــــتـــــي

ــي ــ ــن ــ ــث ــ ــن ــ وثـــــــــمـــــــــارهـــــــــا مــــــــــا ت

ِة يـــتـــكـــي وعـــــــلـــــــى األســـــــــــــــــــــــــَرّ

فــــــيــــــهــــــا الــــــــنــــــــبــــــــي وآلـــــــــــــــِه

ــي ــ ــت ــ ــب ــ ــاث ــ نـــــــــويـــــــــُر صـــــــــبـــــــــراً ف

ــة ــ ــ ــَي ــ ــ ــاِت ــ ــ ع اخُلـــــــــــطـــــــــــوَب  إَنّ 

غــــاشــــيــــة احُلــــــــــــتــــــــــــوَف  إَنّ 

لــــــلــــــمــــــوِت كــــــــأســــــــاً ســـــاِقـــــَيـــــه

الــــعــــالــــيــــة الـــــــســـــــمـــــــاِء  رِبّ 

ــُد حـــــتـــــمـــــاً غـــــاِضـــــَيـــــة ــ ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ والـ

ــة ــ ــ ــَيـ ــ ــ ــاِنـ ــ ــ والــــــــــهــــــــــُمّ صــــــــــــاَر زَبـ

كــــــالــــــَنّــــــهــــــِر َســـــــيـــــــًا جـــــاريـــــة

ــة ــ ــ ــيـ ــ ــ وافـ األُُجــــــــــــــــــــــــــــوَر  إّن 

ــة ــ ــيـ ــ ــامـ ــ احلــــــــــــــــــــوُر فــــــيــــــهــــــا سـ

فـــــيـــــهـــــا الــــــــقــــــــصــــــــوُر عــــالــــيــــة

ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــا الــــــــكــــــــواعــــــــُب راب ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ

فـــــيـــــهـــــا الــــــــقــــــــطــــــــوُف دانــــــيــــــة

ــة ــ ــيـ ــ ــانـ ــ هــــــــــو واحلـــــــــبـــــــــيـــــــــُب ثـ

فـــــيـــــهـــــا الــــــــــــكــــــــــــراُم هــــانــــيــــة

ــة ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ُكـــــــــــِفّـــــــــــي فــــــــهــــــــذي قـ

* رثاء 
د. محمود فكري »رحمه الله«

وكيل وزارة الصحة اإلماراتية سابقاً



31العدد 144 نوفمبر 2018

* رثاء 
د. محمود فكري »رحمه الله«

وكيل وزارة الصحة اإلماراتية سابقاً

عــــــــالن
�إ



العدد 144 نوفمبر 2018 32

ة
�ض

يا
ر

فعاليات ريا�شية �شرطية 

لتعزيز  توعية  حملة  أبوظبي  شرطة  أطلقت 
السالمة المرورية لمستخدمي الدراجات الهوائية 
عمل  نطاق  في  وذلك  وغيرهم،  الرياضيين  من 

لجنة السالمة المرورية لحكومة أبوظبي. 
الظاهري  خلفان  علي  اللواء  سعادة  وأوضح 
مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي 
أن الحملة يشارك فيها عدد من الجهات المختصة 
ومجلس  الصحة،  ودائرة  النقل،  دائرة  وهي: 
أبوظبي الرياضي ممثالً بنادي أبوظبي للدراجات 
ووقاية  التوعية  ترسيخ  بهدف  وذلك  الهوائية، 
وتعريفهم  الحوادث،  من  الدراجات  مستخدمي 
الطريق  بسالمة  الخاصة  والقوانين  باألنظمة 
قطاع  من  إدارات  الحملة  وتنفذ  ومستخدميه، 
المجتمعية  الشرطة  وإدارة  المركزية،  العمليات 
في قطاع أمن المجتمع، وإدارة اإلعالم األمني في 

قطاع شؤون القيادة.
من  مجموعة  ستشهد  الحملة  أن  وأضاف: 
التي  واألنشطة  واإلعالمية  المجتمعية  الفعاليات 
األخطار  من  الدراجين  بحماية  الوعي  تعزز 
المحتملة، واتباع السلوكيات الصحيحة للحد من 
الخاطئة  الممارسات  وتوضيح  الحوادث،  وقوع 
أثناء تحرك الدراجات على الطريق، وحثهم على 

القيادة في المسارات المخصصة لهم.
واهتمامها  أبوظبي  حكومة  بجهود  وأشاد 
في  والرياضية  السياحية  الحركة  بتنشيط 
رياضة  تزايد شعبية  في  أسهم  ما  جاذبة،  بيئة 
وأعداد مستخدميها ألغراض  الهوائية  الدراجات 
الترفيه،  أو  الخفيف  والتنقل  وصحية  رياضية 
حاثاً مستخدمي الدراجات الهوائية على االلتزام 
الواقية  الخوذ  باستخدام  السالمة  باشتراطات 
والركبتين،  للذراعين  الحماية  ووسائل  للرأس 
وتوفير مصباح أمامي أبيض وآخر خلفي أحمر 
على  بالسيطرة  واالهتمام  الليل،  في  وتشغيلهما 
على  والسير  معاً،  اليدين  باستعمال  الدراجة 
الجانب األيمن من الطريق في اتجاه حركة السير، 
الدراجة على مصباح ومكابح  احتواء  وضرورة 

وجرس.
بالتجاوز  االلتزام  الدراجين بضرورة  وطالب 
المخصصة  المسارات  على  اليسار  طرف  من 
تتعدى  التي  الشوارع  في  الدخول  وعدم  لهم، 
السرعة المسموح بها للسيارات 60 كيلومتراً في 
الساعة، والحرص على عدم تعلق راكب الدراجة 
بالسيارات أو الدراجات األخرى أو حمل أوزان قد 
َتخل بتوازنه، وعدم التحدث على الهاتف المتحرك 

ممارسة  القيادة، وضرورة  أثناء  إليه  النظر  وال 
هذه الهواية المحببة في األماكن المخصصة.

زايد  عام  مبادرات  وضمن  ثانية،  جهة  من 
»ملتقى  بمبادرة  أبوظبي  شرطة  شاركت   ،2018
التسامح« في فعاليات سباق المحامل الشراعية 

2108 بقرية التراث في أبوظبي.
ونفذت المبادرة إدارة مراكز الدعم االجتماعي 
بمبادئ  التعريف  بهدف  أبوظبي  شرطة  في 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
والعيش  االعتدال  قيم  لتعزيز  ثراه«  الله  »طيب 

اإلنساني المشترك.
اإلدارة  مدير  البادي  سالم  علي  العميد  وأكد 
حرص شرطة أبوظبي على التعريف بالمكتسبات 
الحضارية المتميزة لدولة اإلمارات كونها حاضنة 
لقيم التسامح والسلم واألمان والتعددية الثقافية.
وشارك في السباق قسم الموروث الشرطي، 
الخدمات  ومديرية  والدوريات،  المرور  ومديرية 

الطبية، بالتعاون مع الشركاء.
وجاء الملتقى انسجاماً مع »عام زايد 2018«، 
جميع  نفوس  في  السلمي  التعايش  قيم  وغرس 
أفراد المجتمع، وترسيخ قيم السعادة واإليجابية 
في المجتمع والتسامح والسلم المجتمعي، كون 
األمنية  األجهزة  بين  مشتركة  مسؤولية  األمن 

وأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين.
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  وّقعت  ذلك،  إلى 
الهجن  لسباقات  دبي  نادي  مع  تفاهم  مذكرة 
»إسعاد«  ببطاقة  النادي  موظفي  تزويد  بهدف 

موظفيها،  إلسعاد  دبي  شرطة  تصدرها  التي 
وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا 
التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات 

للموظفين.
العقيد عارف  المذكرة عن شرطة دبي  ووقع 
اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  الفالسي  بوشقر 
في اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع، ووقعها عن 
التنفيذي  المدير  سرور  بن  سعيد  علي  النادي 
العامري  الله  عبد  محمد  منى  بحضور  للنادي، 
مسعود  والمقدم  »إسعاد«،  بطاقة  لجنة  رئيسة 
الله  اللجنة، وعبد  نائب رئيس  آل حماد  إبراهيم 
والفعاليات  التسويق  إدارة  مدير  فرج  أحمد 
علي  الله  وعبد  النادي،  في  الشركاء  وعالقات 
بن حميدان مدير المشاريع في إدارة المعلومات 

التقنية في النادي.
حرص  من  انطالقاً  المذكرة  توقيع  وجاء 
الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون بينهما، 
الخبرات  وتبادل  الجهود  تكامل  نحو  وسعياً 
وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً 
المنفعة  يحقق  بما  الشراكة  عالقات  تعزيز  على 
المتبادلة والمصالح المشتركة، واألهداف العامة 

للطرفين، وينعكس على مسيرة التنمية.
وتتيح المذكرة انضمام موظفي النادي لبرنامج 
ستزودهم  حيث  دبي،  شرطة  في  »إسعاد« 
شرطة دبي ببطاقة »إسعاد« وإشعار بالشركات 
والمؤسسات التجارية لمنحهم المزايا ذاتها التي 

يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

و�حلمالت  �مل�صاركات  من  عددً�  �ملا�صي  �ل�صهر  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــار�ت  دولة  يف  �لريا�صية  �ل�صرطة  قطاع  �صهد 

�لتوعوية �لريا�صية.

إعداد: موزة الحمادي 
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الشيخ  سمو  الفريق  وبحضور  رعاية  تحت 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية. استضافت وزارة الداخلية 
والذي  المستقبل«.  ومهن  القدرات  »بناء  مؤتمر 
نظمته شركة acm. بمشاركة عدد من كبار ضباط 
الداخلية والشخصيات. وكانت مجلة »999« شريكاً 
للمؤتمر، حيث جرى توزيع نسخ مجانية  إعالمياً 

من إصداراتها.

ت
با

�ض
نا

م

حضر العميد محمد عيسى العظب مدير إدارة الخيالة. والعقيد حارب 
محمد الشامسي، مدير اإلدارة الجنائية للفعاليات واألنشطة المحلية، وعدد 
من ضباط شرطة دبي. احتفال تخريج الدورة الثالثة لبرنامج »استعداد« 

تحضيراً لمعرض إكسبو 2020. 

كرمت إدارة العالقات العامة في وزارة الداخلية اإلعالمي جاسم عبيد 
الزعابي تقديراً لمشاركته بشخصيته »دبدوب« في فعالية توعوية أقيمت 
التعليم والمعرفة في أبوظبي. وذلك  التابعة لدائرة  في مدرسة الظبيانية 
التربية  وزارة  مع  وبالتعاون  المدارس«.  إلى  »العودة  مبادرات  ضمن 

والتعليم.

حضر العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة 
دورتي  تخريج  احتفال  الكلية.  ومنتسبي  ضباط  من  وعدد 
والتي  الواحد،  الفصل  بنظام   13 والجامعيات   29 الجامعيين 

ضمت 308 منتسبين. بينهم 18 من العنصر النسائي.

العمليات  عام  مدير  المطروشي  سيف  عبدالله  العقيد  كرم 
الشرطية في شرطة عجمان عدداً من الموظفين المتميزين في 
واجتهادهم  تقديراً إلخالصهم  الشامل.  النعيمية  مركز شرطة 

وتفانيهم في العمل.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

الرياضة هي التعبير عن الحياة والنشاط والحيوية، فاإلنسان الذي يمارس الرياضة في حياته هو اإلنسان 
األقدر على التعبير عن روح الحياة التي تتسم بالحركة والديناميكية، بل إن اإلنسان بممارسته للرياضة يحقق 
مقاصد الحياة وأهدافها التي تتطلب بذل الجهد والنشاط، كما أنها وسيلة للحصول على جسٍد سليٍم معافى 
خاٍل من األمراض، فاإلنسان الذي يمارس الّرياضة يستطيع وقاية جسده من األمراض، في حين أن الرياضة 
لبناء  الرياضة أسلوباً  السلبية، وتعد  الجوانب  الجوانب اإليجابية في نفس من يمارسها كما تبعد عنه  تعزز 
العالقات االجتماعية البناءة مع الناس وتعزيز معاني المودة واأللفة بينهم، فكثيرٌ من الرياضات تمارس بشكٍل 

جماعي مثل رياضة كرة القدم وكرة الّسلة وغيرها.. 
وقد مارس اإلنسان منذ القدم رياضاٍت مختلفة، كما عرفت الحضارات المختلفة الّرياضة بأنواعها، بل إن كثيراً 
من النّشاط اإلنساني ُيمارس فيه شكل من أشكال الرياضة والنشاط البدني، فاإلنسان حين يرتحل ويمشي ويقطع 
المسافات الطويلة من أجل العمل وطلب الرزق أو غير ذلك فإنه يمارس نوعاً من أنواع النشاط البدني، ويتساءل كثير 

من الناس عن أهمية الرياضة في حياة اإلنسان. 
حديثنا اليوم ينطلق من مفهوم الثقافة الرياضية وكيف ألفراد المجتمع الوعي بأهمية الرياضة عموماً، ففي الفجيرة، 
نظمت، »برزة الرياضيين« التابعة لجمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية، أخيراً، جلسة عصف ذهني في الثقافة الرياضية 
هي األولى من نوعها في المنطقة التي تتناول مجال الثقافة الرياضية تحديداً، كان الهدف منها، استقراء آراء المؤسسات 
الرياضية واإلعالمية وجمهور الرياضة حول أهمية نشر التوعية والثقافة الرياضية بين مختلف قطاعات المجتمع عموماً، 
والمشهد الرياضي خصوصاً، فهناك الكثير من المؤسسات الرياضية وأفراد المجتمع غير مدركين لمعنى الثقافة الرياضية 

أو الوعي العميق بأهمية الرياضة.
وخلصت الجلسة بمجموعة من األفكار البناءة التي أكدت أهمية نشر مفهوم الرياضة والثقافة الرياضية بين األسر، 
ومشاركة النساء في األندية والمراكز الرياضية وفي مجال التحليل والتعليق الرياضي، عالوة على أهمية إشراك القطاع 
الخاص في الرياضة، وتأهيل الصحفيين في المجال الرياضي لتحقيق األجندة واألهداف الوطنية الرياضية، وعقد شراكات 
بين اإلعالم والمؤسسات الرياضية، إضافة إلى تنظيم ورش تثقيفية حول اإلعالم المضاد واإلعالم اإللكتروني. إلى جانب 
ذلك، أكدت الجلسة أهمية تعليم الطلبة أساسيات الرياضة وقوانين اللعب، وإدراج الرياضة في المنهاج الدراسي بحيث ال تقل 
أهمية عن المواد األخرى، ودعم المواهب الطالبية الرياضية واحتضانها، من خالل استثمار المرافق العامة واألنشطة لممارسة 

الرياضة، وتفعيل مواقع التواصل االجتماعي في التوعية الرياضية للشباب.
فلعل هذه األفكار تجد أذناً صاغية من المعنيين، وتضحى الرياضة أسلوب حياة في المجتمع اإلماراتي.

�لثقافة �لريا�صية
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