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

�لوزر�ء وزير �لد�خلية، حتر�س وز�رة �لد�خلية على �حلفاظ على �أرو�ح وممتلكات 

جميع �أفر�د �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من مو�طنني ومقيمني و�صياح 

�لطرق  جعل  من  �لوز�رة  فاختارت  �لدولة،  ومناطق  ومدن  �إمار�ت  بني  تنقلهم  �أثناء 

�أكرث �أمناً، وبلوغ �أعلى م�صتويات �ل�صالمة �ملرورية جلميع م�صتخدمي �لطريق هدفاً من 

�أهد�فها �ل�صرت�تيجية .

حتقيق  يف  مهم  بدور  �لد�خلية  وز�رة  يف  �مل��روري  للتن�صيق  �لعامة  �لإد�رة  وتقوم 

هذ� �لهدف �ل�صرت�تيجي �لوطني، بالتعاون مع مديريات و�إد�ر�ت �ملرور و�لدوريات 

يف جميع �لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف �لدولة، وعدد من �ل�صركاء �ل�صرت�تيجيني يف 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س .

وقد حققت وز�رة �لد�خلية ول تز�ل �نخفا�صاً متز�يد�ً يف موؤ�صر�ت عدد �لوفيات 

�لناجتة عن حو�دث �لطرق لكل 100 �ألف من �ل�صكان، وعدد �حلو�دث �ملرورية على 

�لطرق لكل 10000 مركبة، وعدد �لوفيات يف �لفئة �لعمرية 15-30 �صنة لكل 100 

�ألف من �ل�صكان .

يف  �مل��روري  للتن�صيق  �لعامة  �لإد�رة  جلهود  نتيجة  هو  �ملتز�يد  �لنخفا�س  وهذ� 

�ل�صرطي وخارجه يف جمالت  �لقطاع  »�لد�خلية« و�صركائها �ل�صرت�تيجيني د�خل 

�ل�صتجابة  وخدمات  �مل��روري��ة،  و�لهند�صة  �مل��روري��ة،  و�لتوعية  �مل��روري،  �ل�صبط 

للحو�دث �ملرورية.

بوركت جهود جميع �جلهات �ل�صرطية وغري �ل�صرطية �ملعنية بالثقافة و�ل�صالمة 

�ملجتمع  وموؤ�ص�صات  وفئات  �أف��ر�د  جلميع  متجددة  و�لدعوة  �لدولة،  يف  �ملروريتني 

للم�صاركة بالقرت�حات و�لأعمال �لتوعوية و�لتطوعية لالإ�صهام يف جعل �لطرق �أكرث 

�أمناً، و�حلد من �خل�صائر �لب�صرية و�ملادية للحو�دث �ملرورية يف �لدولة.
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في  الضوء  الشرطة«  »مجتمع  يلقي 
العامة  اإلدارة  دور  على  العدد  هذا 
للتنسيق املروري في وزارة الداخلية 
االستراتيجي  الــهــدف  حتقيق  فــي 
في  أمناً  أكثر  الطرق  بجعل  الوطني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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رخ�سة القيادة الدولية عرب تطبيق وزارة الداخلية 

يتابع »جمتمع  �ل�صرطة« �لتعريف باخلدمات �لذكية �جلديدة �لتي توفرها وز�رة �لد�خلية للمو�طنني و�ملقيمني يف 

�لدولة، و�أحدثها تقدمي طلب للح�صول على رخ�صة �لقيادة �لدولية غرب تطبيق وز�رة �لد�خلية �لذكي.

مشتركة  خدمة  الداخلية  وزارة  أضافت 
للمواطنين  تتيح  الذكية  خدماتها  إلى  جديدة 
والمقيمين في الدولة تقديم طلب للحصول على 
رخصة القيادة الدولية، وتأتي هذه الخطوة في 
خدماتها  مزايا  بتعزيز  الوزارة  استمرار  إطار 
وعلى  الذكية  الهواتف  تطبيقات  عبر  المتوفرة 
موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، والتي 
وبرنامج  الرقمي  التحول  مبادرات  تأتي ضمن 
أجل  من  الداخلية  وزارة  في  الذكية  الحكومة 
وعلى  كانوا  حيثما  للجمهور،  الخدمات  توفير 
التي   2021 اإلمارات  رؤية  وفق  الساعة،  مدار 
تهدف ألن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة 
التنمية  حيث  من  العالم  دول  أفضل  ضمن 
حياة  جودة  وتحقيق  واالجتماعية،  االقتصادية 
عالية لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها في 
بيئة معطاء مستدامة مبنية على خدمات حكومية 

عالمية المستوى.
وكان نادي اإلمارات للسيارات والسياحة بدأ 
عبر  الدولية  القيادة  طلب رخص  بتقديم خدمة 
تطوير  2017، ويهدف  عام  منذ  اإلنترنت  شبكة 
وطرح هذه الخدمة المشتركة مع وزارة الداخلية 
إلى مستويات جديدة  المتعامل  لالرتقاء برحلة 
تقلل وقت تقديم الخدمة وتعزز رضا المتعاملين.

 
 شراكات استراتيجية

أحمد  حسين  المهندس  العميد  وأوضح 
اإللكترونية  الخدمات  عام  مدير  الحارثي 
الداخلية  وزارة  مجلس  رئيس  واالتصاالت 
توفير  أن  والذكاء االصطناعي  الذكية  للخدمات 
خدمة إصدار الرخصة الدولية من خالل القنوات 
سيكون  الداخلية  لوزارة  والذكية  اإللكترونية 
الخطوة  اإلمارات، وأن هذه  على مستوى دولة 
لتفعيل  الداعمة  الوزارة  توجهات  ضمن  تأتي 

ت
عا

اب
مت

الدولة  مؤسسات  بين  االستراتيجية  الشراكات 
وشركائها في مختلف القطاعات لتسهيل وتقديم 
خدمات مشتركة ومبتكرة لضمان راحة وإسعاد 

المتعاملين.
اإلمارات  نادي  رئيس  بن سليم  محمد  وأكد 
االتحاد  رئيس  ونائب  والسياحة  للسيارات 
توفر  الداخلية  وزارة  أن  للسيارات  الدولي 
اإلماراتي،  للمجتمع  حقيقية  وحماية  ضمانة 

القيادة  رخص  طلب  لخدمة  تقديمها  ويأتي 
الدولية من خالل قنوات خدماتها الذكية كدليل 
المسافرين  كون  بضمان  الهتمامها  حقيقي 
عند  القانونية  المتطلبات  بتوفر  يتمتعون 
القيادة في الخارج، وأن تكامل الخدمات يهدف 
لجميع  والراحة  الحماية  لتوفير  النهاية  في 

مستخدمي الطرق.
القيادة  رخصة  طلب  إجراءات  أن  وأضاف 
الدولية بسيطة للغاية، وبمجرد إصدارها تكون 
صالحة لمدة عام واحد، وتشكل هذه الرخصة 
في  الطرق  على  المرور  لسلطات  قانونياً  دليالً 
رخصة  يحمل  السائق  أن  على  األجنبية  الدول 
قيادة سارية المفعول في بلد إقامته. كما تساعد 
في  وعائلته  السائق  حماية  في  الرخصة  هذه 
نتيجة  للمركبة  عرضية  أضرار  حدوث  حالة 
لحادث أثناء تواجده بالخارج، وذلك نظراً لوجود 
القانونية  التأمين  وثيقة  أحكام  في  الرخصة 
المطلوبة، كما يمكن استعمالها كوثيقة تعريفية 
جواز  مثل  القانونية  الهوية  فقدان  حال  في 
السفر، كونها وثيقة معترفاً بها في جميع أنحاء 
للمساعدة  مختلفة  لغات  بعشر  ومتاحة  العالم، 

في تجاوز الحواجز اللغوية.
مدير  الشمري  محمد  فيصل  العقيد  وأشار 
إدارة الحوكمة وعضو وأمين سر مجلس وزارة 
االصطناعي  والذكاء  الذكية  للخدمات  الداخلية 
إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن مساعي تعزيز 
الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها الوزارة 
وابتكار  الذكية  الخدمات  ألتمتة  خططها  ضمن 
المزيد منها ، وذلك لالرتقاء بمستويات الخدمات 
الذكية لوزارة الداخلية ولدولة اإلمارات ، ورفع 
البصمة  وتقليل  للمتعاملين،  السعادة  مؤشرات 
الكربونية والوقت المستغرق لتنقلهم أثناء طلب 

الخدمة.
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الإدارة العامة للتن�سيق املروري يف »الداخلية«

القبي�سي: هدفنا جعل الطرق اأكرث اأمناً

تهدف  �لد�خلية،  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  �لفريق  من  ومتابعة  بتوجيهات 

��صرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �إىل جعل �لطرق �أكرث �أمنًا، وبلوغ �أعلى م�صتويات �ل�صالمة �ملرورية جلميع م�صتخدمي �لطريق. 

ولالإ�صاءة على دور �لإد�رة �لعامة للتن�صيق �ملروري يف وز�رة �لد�خلية يف حتقيق هذه �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية �لوطنية، 

كان ل�»جمتمع �ل�صرطة« حو�ر خا�س مع �لعميد جمعة هامل �لقبي�صي مدير عام �لتن�صيق �ملروري يف وز�رة �لد�خلية، و�لذي 

�أكد �أن جعل �لطرق �أكرث �أمنًا هو هدف �لتن�صيق �ملروري، و�أن �لبيئة �لآمنة تعتمد على �لطريق و�ملركبة �لآمنني و�ل�صائق 

�مللتزم، م�صريً� �إىل ��صتخد�م �لذكاء �ل�صناعي يف �مل�صتقبل للحد من �حلو�دث �ملرورية.

حوار: الرا الظرا�سي

• أمن الطريق وسالمته..كيف يمكن تعريف 
هذا المفهوم للقراء؟

التي  واإلرشادات  القواعد  مجموعة  هو   -
المرورية  الحوادث  وقوع  من  الحد  إلى  تهدف 

أو منعها للحفاظ على سالمة مستخدمي الطريق 
والممتلكات والبيئة المحيطة.

العامة  اإلدارة  تسعى  التي  األهداف  ما   •
الداخلية  وزارة  في  المروري  للتنسيق 

ت
ءا

سا
�

اإ

لتحقيقها؟
المروري  للتنسيق  العامة  اإلدارة  تهدف   -
في وزارة الداخلية إلى تحقيق أحد أهم أهداف 
الوزارة، وهو جعل الطرق أكثر أمناً، وذلك من 
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والمادية  البشرية  الخسائر  من  الحد  خالل 
الناتجة عن حوادث المرور.

هذا  لتحقيق  رئيسة  مؤشرات  ثالثة  وهناك 
الهدف االستراتيجي، وهي:

حوادث  عن  الناتجة  الوفيات  عدد  مؤشر   .1
الطرق لكل 100 ألف من السكان. 

لكل  الطرق  على  المرورية  الحوادث  عدد   .2
10000 مركبة. 

 30  -  15 العمرية  الفئة  في  الوفيات  عدد   .3
سنة لكل 100 ألف من السكان.

مبادرات 
التي تسعى من خاللها  المبادرات  أهم  ما   •
وزارة  في  المروري  للتنسيق  العامة  اإلدارة 

الداخلية لتعزيز السالمة المرورية؟
المروري  للتنسيق  العامة  اإلدارة  أطلقت   -
مستوى  لتعزيز  عدة  مبادرات  »الداخلية«  في 
االستراتيجية  الخطة  في  المرورية  السالمة 

لوزارة الداخلية 2017 - 2021 ومنها:
المرورية  الثقافة  مبادئ  وترسيخ  تعزيز   .1
هذه  تعنى  حيث  التوعية،  برامج  خالل  من 
المبادرة بتحسين سلوكيات مستخدمي الطريق، 
وزيادة الوعي لدى المجتمع بالسالمة المرورية.

المرورية،  القوانين  وتحديث  مراجعة   .2
وهي مبادرة تهدف إلى مراجعة وتقييم قانون 
السير والمرور، وذلك لتعزيز مستوى السالمة 

المرورية.
المرورية،  التقارير  إعداد  آلية  تطوير   .3
وتطوير  توحيد  إلى  تهدف  مبادرة  وهي 
في  الخاصة  واألنظمة  واالحصائيات  النماذج 
في  دور  من  لها  لما  والترخيص  المرور  قطاع 
الحصول على البيانات الدقيقة، ومما يسهم في 
دعم متخذي القرار في مجال السالمة المرورية.

استراتيجيات  تخطيط  نموذج  تطوير   .4
مصفوفة  مع  وفعال  متناسق  وشراكات 
على  السالمة  لتحقيق  واألدوار  للمسؤوليات 
تعزيز  إلى  المبادرة  هذه  تهدف  حيث  الطرق، 
جميع  بين  المسؤوليات  وتوزيع  الشراكة 

المعنيين بالسالمة المرورية في الدولة.
اإلدارة  تعتمدها  التي  العمل  آليات  ما   •
الخسائر  من  للحد  المروري  للتنسيق  العامة 

البشرية على الطرقات؟
- تعتمد اإلدارة العامة للتنسيق المروري آلية 
الطرقات  البشرية على  الخسائر  للحد من  عمل 
السالمة  في  رئيسة  مكونات   4 على  تقوم 

المرورية، وهي: 
مراجعة  خالل  من  المروري:  1.الضبط 
ومخالفاته،  المرور  قانون  وتقييم  ومتابعة 
المروري،  الضبط  إحصائيات  ومتابعة  وحصر 
مستوى  لتعزيز  وتطويرها  البيانات  ومعالجة 

المجتمع.
إطالق  خالل  من  المرورية:  التوعية   .2
برامج التوعية المرورية التي تستهدف تحسين 

مفهوم  وتعزيز  الطريق،  مستخدمي  سلوكيات 
السالمة المرورية في المجتمع.

تحليل  خالل  من  المرورية:  الهندسة   .3
الهندسي  والتفتيش  الحوادث،  بيانات  ومعالجة 
على مواقع الحوادث على شبكة الطرق، وإصدار 

التصاريح الهندسية ألعمال الطرق.
المرورية:  للحوادث  االستجابة  خدمات   .4
من خالل التعامل مع نتائج الحوادث المرورية، 
مع  بالتعاون  المرورية  للحوادث  واالستجابة 
ساعد(،  شركة  الصحة-  )اإلسعاف-  الشركاء 
وتقييم  أسبابه  ودراسة  الحادث  وتخطيط 

الوضع.

توعية
التي  السنوية  التوعية  حمالت  عدد  كم   •
هي  ومن  للتنسيق،  العامة  اإلدارة  بها  تقوم 

الشرائح المستهدفة من هذه الحمالت؟
- يبلغ عدد الحمالت الرئيسة السنوية التي 
تطلقها اإلدارة العامة للتنسيق المروري بالتعاون 
4 حمالت رئيسة،  مع شركائها االستراتيجيين 
مستخدمي  فئات  جميع  خاللها  من  تستهدف 

الطريق، وذلك حسب طبيعة كل حملة توعية.
حول  تتمحور  فعاليات  أي  لديكم  هل   •
طالب المدارس وإجراءات السالمة لهذه الفئة 
فتحت  المدارس  وأن  خصوصاً  المجتمعية 

أبوابها؟
هناك العديد من الفعاليات التي تقوم بها اإلدارة 
العامة للتنسيق المروري بالشراكة مع مديريات 
االستراتيجيين،  والشركاء  المرور  وإدارات 
المدارس،  طالب  سالمة  حول  تتمحور  والتي 
خاصة  توعوية  مرورية  حملة  إطالق  ومنها 
بطالب المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 
المحاضرات  إلقاء  وتتضمن  أشهر،   3 لـ  تمدد 
بسالمة  المعنيين  لكل  توعوية  رسائل  وبث 
الطالب من أولياء أمور وطالب ومسؤولين في 
الجهات التعليمية وسائقي الحافالت المدرسية، 
والمرور  السير  حركة  تنظم  دوريات  وتوزيع 
المدارس، وذلك لتعزيز مستوى السالمة  حول 

المرورية.
• من هم الشركاء االستراتيجيون للتنسيق 

المروري؟
ووقاية  الصحة  وزارة  العدل،  وزارة   -
وزارة  التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  المجتمع، 
للمواصالت  االتحادية  الهيئة  والتعليم،  التربية 
البرية والبحرية، هيئة المواصالت والطرق في 
والمقاييس،  للمواصفات  االمارات  هيئة  دبي، 

هيئة التأمين، ومجلس الشباب.
• ما مواصفات البيئة اآلمنة للطرق؟

- مواصفات البيئة اآلمنة للطرق ثالث: طريق 
آمن، ومركبة آمنة، وسائق ملتزم وواٍع بقواعد 

السير والمرور.
التوعية  في  دوركم  تمارسون  كيف   •

واإلرشاد لتعزيز السالمة المرورية؟ 
- تعمل اإلدارة العامة للتنسيق المروري مع 
جميع شركائها المعنيين حول السالمة المرورية 
خالل  من  المرورية  السالمة  مفهوم  لتعزيز 
القطاعين  دور  وتعزيز  التوعية  حمالت  إطالق 
العام والخاص في هذا المجال )حمالت التوعية، 
وجوائز السالمة المرورية، وشراكات القطاعين 

العام والخاص(.

ممارسات
العامة  اإلدارة  بها  تقوم  التي  الجهود  ما   •
للتنسيق المرروي لتحسين مؤشرات السالمة 
المرورية من خالل تطبيق أفضل الممارسات؟

- تحرص وزارة الداخلية على تطبيق أفضل 
الممارسات في مجال تحسين السالمة المرورية 
ومنها: تطبيق المسرعات الحكومية على 5 طرق، 
ونظام الحجز الذكي، واألبراج الذكية، والشرطي 
الذكي، ودورية السعادة، ومشروع الضبط اآللي 

للسرعات، والملكية الدائمة.
العامة  لإلدارة  المستقبلية  الخطط  ما   •

للتنسيق المروري؟
- مركبات ذاتية القيادة، ومدن النقل الذكي، 
من  الحد  في  الصناعي  الذكاء  واستخدام 
في  الروبوتات  واستخدام  المرورية،  الحوادث 
مجال التوعية المرورية، وتحويل معظم خدمات 

القطاع إلى خدمات ذكية.

�لعميد جمعة �لقبي�صي: 

 ��صتخد�م 

�لذكاء �ل�صناعي 

يف �مل�صتقبل للحد 

من �حلو�دث �ملرورية
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اإدارة املرا�سم والعالقات العامة

ال�سام�سي: ن�سعى خلدمات مميزة وجاذبة للجمهور

�ملر��صم  �إد�رة  �لعدد  هذ�  يف  وز�ر  �أبوظبي.  �صرطة  يف  �لإد�ر�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

و�لعالقات �لعامة �لتي ت�صعى لتقدمي خدمات مميزة وجاذبة للجمهور.

لقاء: اأماين اليافعي  

إدارة  مدير  الشامسي  سيف  العميد  قال 
أبوظبي:  العامة في شرطة  المراسم والعالقات 
»بالتزامن مع ذكرى مرور 61 عاماً على انطالق 
المسيرة الشرطية في إمارة أبوظبي، وما حملتها 
المراسم  إدارة  في  فإننا  وتميز،  تطور  من 
تقديم  إلى  ونتطلع  نتعهد  العامة،  والعالقات 
البروتوكوالت  في  التميز  خالل  من  خدماتنا 
المعتمدة، والتواصل الفعال في العالقات العامة، 
واإلبداع في الموسيقى الشرطية، والتركيز في 
المحافظة على الموروث الشرطي منذ التأسيس 
إلى يومنا هذا، وتقديم خدمات لمنتسبي القيادة 

وعائالتهم«. 
إدارة  خدمات  تكون   بأن  أتمنى  وأضاف: 
المراسم والعالقات العامة خدمات مميزة وجاذبة 
الفعال،  واالتصال  للتواصل  ونافذة  للجمهور، 
والمبادرات،  األفكار  لتقديم   للجميع  وفرصة 
والسعي للتطوير المستمر على مستوى القيادة 

العامة لشرطة أبوظبي.
المجتمع،  ورضا  الثقة  زيادة  أن  إلى  وأشار 
وجودة خدمة العمالء واالحترافية، واالستثمار 
الفعالة  واإلدارة  والمعرفة،  المعلومات  في 
والحوكمة  فاعلة،  شراكات  وتطوير  للعمليات، 
اإلبداع  وتشجيع  ودعم  فاعلة،  مالية  وإدارة 
رئيسة  وأهداف  قيم  هي  جميعها  واالبتكار، 

إلدارة المراسم والعالقات العامة.

مهمات واختصاصات
إدارة  واختصاصات  مهمات  أهم  وعن   
العميد  شرح  العامة،  والعالقات  المراسم 

الشامسي أنها تشمل: 
التوعية األمنية: وهي عبارة عن رفع مستوى 
التوعية لدى الجمهور للوصول لقناعتهم بأهمية 
دور الشرطة في المحافظة على المجتمع ونظامه 
بالمهمات  الداخلي  الجمهور  وتوعية  العام، 

والواجبات المنوطة بهم، وإقامة الندوات، وعقد 
البرامج الخاصة بالتوجيه الثقافي والمعنوي.

التنسيق  خالل  من  المجتمعية:  المشاركة   
الخيرية  والجمعيات  الوزارات  من  الشركاء  مع 
االجتماعية،  بالظواهر  يتعلق  بما  والقنصليات 
وعقد اللقاءات ذات الطابع اإلنساني واالجتماعي 
في  والمشاركة  والعاملين،  المسؤولين  بين 
االختصاص،  منطقة  في  الشرطية  األنشطة 
المتوفين  ألسر  والرعاية  العزاء  واجب  وتقديم 
وزيارة  الواجب  وشهداء  الشرطة  منتسبي  من 

المرضى والمصابين.
الحضانة ودور الرعاية: إعداد ومتابعة تنفيذ 
الوحدات  مع  والترفيهية  التدريبية  البرامج 
بين  التواصل  جسور  ومد  كافة،  التنظيمية 
قاعدة  وإنشاء  األطفال،  وأسر  الرعاية  وحدات 
بيانات متكاملة لألطفال، وفتح قنوات التواصل 
االجتماعية،  الشؤون  وزارة  مثل  الشركاء  مع 

ت
ءا

سا
�

اإ



11 العدد 143 أكتوبر 2018

ذوي  من  الشركاء  مع  التواصل  قنوات  وفتح 
االختصاص.

المتابعة وتطوير الخدمات: من خالل التنسيق 
مع الجهات المعنية في إعداد االستمارات الخاصة 
االجتماعية،  والظواهر  اإلنسانية  بالحاالت 
ومتابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم المقروءة 
مع  التواصل  وتعزيز  والمسموعة،  والمرئية 
كافة  المناسبات  في  أبوظبي  شرطة  متقاعدي 

التي تقيمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

خطة سنوية 
المراسم  إدارة  في   2018 عام  خطة  وعن 
أنها  الشامسي  العميد  أجاب  العامة،  والعالقات 

تتضمن: 
جمع البيانات وإعداد وتجهيز الخطة السنوية 
لإلدارة 2018، وزيادة عدد األنشطة والفعاليات 
المشاركات  وزيادة عدد   %2 بنسبة   2018 لعام 
والتحول   ،%3 بنسبة  الموسيقية  للفرق 
العالقات  بقسم  اإلجراءات  لجميع  اإللكتروني 

االجتماعية والتوجيه في اإلدارة بنسبة %70.
العام  خالل  الفعاليات  أبرز  أن  وأضاف: 

الجاري هي كالتالي: 
»بطولة  ليوا  الشتاء، ومهرجان  إجازة  يناير: 
واالبتكار،  التقني  التعليم  وأسبوع  مرعب«،  تل 
اإلمارات  وملتقى  لالستدامة،  أبوظبي  وأسبوع 
للجولف  أبوظبي  وبطولة  االقتصادية،  لآلفاق 
ومهرجان  والكهرباء،  الماء  ومعرض  ومؤتمر 
سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي، ومعرض 

أبوظبي للتوظيف.
ومؤتمر  للحكومات،  العالمية  القمة  فبراير: 
طواف  وسباق  لألوفست،  العالمي  أبوظبي 

أبوظبي.
لمهرجان  عشرة  الخامسة  الدورة  مارس: 
أبوظبي، ومهرجان الحرف والصناعات التقليدية، 
ومسابقة  للتراياتلون،  الدولية  أبوظبي  وبطولة 
زايد  وماراثون  للروبوت.  زايد  بن  محمد 
والتصنيع،  للصناعة  العالمية  والقمة  الخيري، 
وإجازة الربيع، ومؤتمر قمة مؤسسة اإلنتربول،

ومهرجان السيارات، وقصر الحصن.
وبطولة  العالمية،  أقدر  قمة  مؤتمر  أبريل: 
سيتي  ومعرض  الجوجيتسو،  لمحترفي  العالم 
المائية،  للرياضات  الغربية  ومهرجان  سكيب، 
أبوظبي  ومعرض  والمعراج،  اإلسراء  وذكرى 
للكتاب،  زايد  الشيخ  وجائزة  للكتاب،  الدولي 

ومعرض بالعلوم نفكر.
مايو:احتفال تخريج مصدر،  وشهر رمضان 

المبارك.
الفطر  وعيد  العالمي،  البيئة  يوم  يونيو: 
والذكرى  اإلنساني  للعمل  زايد  ويوم  السعيد، 
السنوية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »طيب الله ثراه«.
يوليو: بدء موسم صيف أبوظبي، ومهرجان 

ليوا للرطب. 
أبوظبي،  صيف  موسم  استمرار  أغسطس: 

وبرنامج أصدقاء الشرطة، يوم المرأة اإلماراتية، 
واليوم العالمي للعمل اإلنساني، وعيد األضحى 

المبارك.
أبوظبي،  صيف  موسم  اختتام  سبتمبر: 
السنة  رأس  ذكرى  الجديدة،  الدورية  وتدشين 

الهجرية.
للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  أكتوبر: 
ومسابقة  تقرأ،  العين  ومعرض  والفروسية، 

المهارات العالمية- أبوظبي، وتكريم المعلم.
وبدء  التراثي،  زايد  الشيخ  نوفمبر: مهرجان 
ومهرجان  العلم،  ويوم  الوطني،  اليوم  فعاليات 
الدولي  أبوظبي  أبوظبي، ومعرض ومؤتمر  فن 
للبترول،  واحتفال  مرور 61 عاماً على تأسيس 
ويوم   ،1 الفورموال-  وسباق  أبوظبي،  شرطة 

الشهيد، وذكرى المولد النبوي الشريف.
زايد  الشيخ  مهرجان  استمرار  ديسمبر: 
الوطني،  اليوم  فعاليات  واستمرار  التراثي، 
سيال  ومعرض  للسكري،  العالمي  والمؤتمر 
الدولي  أبوظبي  ومعرض  األوسط،  الشرق 

وفعاليات  لإلبل،  الظفرة  ومهرجان  للتمور، 
أبوظبي  ومهرجان  الطلبة«،  »إجازة  الشتاء 
واحتفال  الجوية،  العين  وبطولة  للمأكوالت، 
جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز، واليوم 

العالمي للغة العربية.

تطوير
المراسم   إدارة  في  التطويرية  الخطة  وعن   
أنها  الشامسي  العميد  ذكر  العامة،  والعالقات 

تشمل:
النظرية  الناحيتين  من  االتصال  عملية  فهم 
النظرية  األساليب  ومعرفة  لإلدارة،  والتطبيقية 
والعلمية لتشكيل االتجاهات وتغييرها، والقدرة 
على التخطيط والتدريب على المهارات اإلدارية 
والتنسيق مع اآلخرين، وضرورة رفع العالقات 
فبرامج  العليا،  اإلدارة  مستوى  إلى  العامة 
مع  متسقة  تكون  أن  البد  العامة  العالقات 
سياسات المؤسسة، كما أن سياسات المؤسسة 
يجب أن تلتقي مع مصالح الجماهير المختلفة، 
والتي يجب أن تحدد من خالل بحوث العالقات 
األخالقي  العنصر  أهمية  إلى  باإلضافة  العامة، 
وهذا  والعامة،  العالقات  أنشطة  ممارسة  في 
وإحساسها  للمنظمة  العامة  الفلسفة  يتضمن 
بما  بالصدق  والتزامها  االجتماعية  بمسؤوليتها 
التعرف  وضرورة  معلومات،  من  عنها  يصدر 
العامة  العالقات  ألنشطة  الراجعة  التغذية  على 
لتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف والتغلب 
ومتابعة  معها،  تتعامل  التي  المشكالت  على 
العسكرية  البروتوكوالت  مجال  في  التطورات 
العامة  القيادة  في  لالحتياج  مواءمتها  ومدى 
للعمليات  المستمر  والتطوير  أبوظبي،  لشرطة 
والتغذية  القياس  طريق  عن  لإلدارة  الحالية 
والمجتمع،  والجمهور  العاملين  من  الراجعة 
وتطوير الفرق الموسيقية والوصول إلى إنشاء 

أوركسترا  شرطة أبوظبي.

العميد سيف الشامسي
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تعاون اأمني بني الإمارات و كو�سوفا

اجتماع ملجل�س التطوير املوؤ�س�سي يف »الداخلية«

التقى سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار 
وكيل وزارة الداخلية في مكتبه بمقر الوزارة 
في أبوظبي معالي عبدالسالم شكودرا نائب 
وزير الداخلية في جمهورية كوسوفا والوفد 
المرافق له خالل زيارة رسمية للدولة التقى 
األجهزة  في  المسؤولين  من  عدداً  خاللها 

األمنية والشرطية في وزارة الداخلية.
من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  وتم 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، وسبل 
المجاالت  في  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
المتحدة   العربية  اإلمارات  دولة  بين  األمنية 

وجمهورية كوسوفا.
حضر اللقاء العقيد أحمد سعيد المزروعي 
وزارة  في  الدولي  التعاون  إدارة  مدير 

الداخلية، وأعضاء الوفد الكوسوفي.
من جهة ثانية، زار الوفد الكوسوفي كلية 
استقباله  في  وكان  أبوظبي،  في  الشرطة 
العميد وليد سالم الشامسي مدير عام الكلية، 
نائب  النيادي  حليس  علي  خليفة  والعميد 

المدير العام، ومساعدو المدير العام.
واستمع الوفد إلى شرح موجز عن مسيرة 
كلية الشرطة وأبرز اإلنجازات التي حققتها 

منذ إنشائها، والبرامج التعليمية والتدريبية التي 
االعتماد  ومراحل  المرشحون،  الطلبة  يتلقاها 

األكاديمي لتكون برامج الكلية معتمدة عالمياً.
واطلع الوفد على برامج الماجستير في الكلية، 
وفق  المطلوبة  للبرامج  المستقبلية  والمشاريع 

استطالعات الرأي، وشاهد المعرض المصغر 
للكتاب الذي أعده الطلبة المرشحون، واطلع 
على البرامج والمواد العلمية التي تدرس في 
الكلية. وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع 

التذكارية بين الجانبين.

وزارة  في  المؤسسي  التطوير  مجلس  ناقش 
الداخلية خالل اجتماع عقده في قاعة االتحاد بمقر 
الوزارة في أبوظبي، مؤشرات المشاريع التطويرية، 

والمبادرات واألنظمة التطويرية في الوزارة.
الموضوعات  من  عدداً  المجلس  ناقش  كما 
المدرجة على جدول أعماله، وذات العالقة بتطوير 
العمل الشرطي في وزارة الداخلية، وخرج بالعديد 

من التوصيات التي تخدم العمل األمني والشرطي.
حضر االجتماع كل من سعادة اللواء سالم علي 
الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد 
الدكتور  اللواء  وسعادة  المساندة،  والخدمات 
الوزارة،  في  العام  المفتش  الريسي  ناصر  أحمد 
من  المنهالي  العوضي  بن  محمد  اللواء  وسعادة 
وسعادة  الداخلية،  وزير  سمو  مستشاري  مكتب 

العبيدلي  عبدالرزاق  القدوس  عبد  الدكتور  اللواء 
في  والتميز  الجودة  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
والعميد محمد حميد  العامة لشرطة دبي،  القيادة 
بن دلموج الظاهري األمين العام لمكتب سمو وزير 
الداخلية، والعقيد فيصل سلطان الشعيبي مدير عام 
االستراتيجية وتطوير األداء في الوزارة، وعدد من 

الضباط.
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زيارة تفقدية ل�سرطة منطقة الظفرة
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اطلع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد 
في  العمل  سير  آلية  على  أبوظبي  شرطة  عام 
مديرية شرطة منطقة الظفرة، وإجراءات تقديم  
توفير  للمراجعين، وجاهزية  المتميزة  الخدمات 
األمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين والزوار. 
محمد  العميد  حضره  اجتماعاً  معاليه  وعقد 
الجنائي  األمن  قطاع  مدير  الراشدي  سهيل 
باإلنابة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير 

المديرية، ومديرو المراكز واإلدارات.
القيادة الرشيدة  وأشاد معاليه برعاية ودعم 
إمارة  في  والطمأنينة  األمن  بتعزيز  واهتمامها 
شاملة  استراتيجية  تبني  خالل  من  أبوظبي، 
واألمني،  الشرطي  للعمل  تطويرية  ومبادرات 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص  مؤكداً 
على تعزيز مشاركة الجمهور في تعزيز الوقاية 
من الجريمة، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع 

ليكون دورهم مكمالً لدور الشرطة.
وحث العاملين على مواصلة العمل على إسعاد 
المتعاملين باعتباره في مقدمة أولويات شرطة 
أبوظبي التي تسخر إمكانياتها من أجل تحقيق 
أبوظبي  حكومة  لجهود  تجسيداً  الغاية  هذه 
المجتمعية،  الشراكة  وتعزيز  الجانب،  هذا  في 
وترسيخ هذا المفهوم لدى أفراد المجتمع وتنمية 

الحس األمني لديهم. 

الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  كرم 
العامة  القيادة  بمقر  أبوظبي  شرطة  عام  مدير 
األعمال  دعم  فريق  أعضاء  أبوظبي،  في  للشرطة 
لهيئة  التابع  أبوظبي  حكومة  اتصال  مركز  في 
األنظمة والخدمات الذكية، وذلك تقديراً لجهودهم 
العامة  القيادة  مع  المستمر  وتعاونهم  المخلصة 

لشرطة أبوظبي.
مديرة  المرزوقي  عبدالله  منى  التكريم  وشمل 
دعم األعمال، وأميرة راشد البوسعيدي محللة دعم 
األعمال، ومحمد سعيد الحربي محلل دعم األعمال 

في مركز االتصال.
وأوضح سعادته أن شرطة أبوظبي تتبنى خطة 
تتميز  شرطية  خدمات  لتقديم  الرقمي  التحول 
تقليدي  غير  ونمط  مضافة  قيمة  وذات  باالبتكار 
مستهدفة المتعاملين والعاملين، بما يضمن تحقيق 
المقدمة  الخدمات  الرضا عن تلك  أقصى درجات 

لهم.
الرائدة  وإسهاماتهم  المكرمين  بدور  وأشاد 

حكومة  مظلة  تحت  التطويرية  الجهود  ضمن 
مع  بعالقتها  الشرطة  اعتزاز  مؤكداً  أبوظبي، 
شركائها، وسعيها المستمر لتطوير منظومة تعاون 

وشراكة متميزة تحقق متطلبات السعادة للمجتمع، 
خدماتها  عن  الرضا  مؤشرات  معدالت  ورفع 

المشتركة ألعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

انطالقا من مبادرة صاحب السمو:

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

بدعوة شعب اإلمارات لمشاركته التعبير عن الشكر لقائد فذ، تربع قلوب 
مواطنيه بالحب والبذل واإليثار والتواضع، الرجل الذي يصل الليل بالنهار 

ألجل شعبه، رمز الوفاء والقيادة

صاحب السمو الشيخ

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

المستثمر للمقاوالت العامة
INVESTOR GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT
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جل�سة نقا�سية عن »العمالت الرقمية«

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
جلسة  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
العمالت  مستقبل  »استشراف  بعنوان  نقاشية 
الرقمية وأبعادها األمنية«، حضرها كل من سعادة 
اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد 
دبي،  شرطة  في  الجنائي  البحث  لشؤون  العام 
والقاضي جاسم محمد البلوشي قاضي استئناف 
في محاكم دبي، والقاضي أحمد سعيد المزروعي 
أمين  وصالح  دبي،  محاكم  في  ابتدائي  قاضي 
اإلسالمي،  اإلمارات  لمصرف  التنفيذي  الرئيس 
في  الترخيص  رئيس  الزعابي  عيسى  وشهاب 
دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، 
والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير اإلدارة العامة 
للذكاء االصطناعي في شرطة دبي، والعقيد خبير 
أول أحمد مطر المهيري مدير اإلدارة العامة لألدلة 
دبي،  في شرطة  باإلنابة  الجريمة  وعلم  الجنائية 
وعدد من الخبراء والمختصين من إدارتي الجرائم 
واإلدارات  االقتصادية  والجرائم  اإللكترونية 
المختصة في شرطة دبي، ومن أوراق دبي المالية 

وغيرها من الجهات المختصة.
بالتوصيات  النقاشية  الجلسة  وخرجت 
مشفرة  رقمية  إماراتية  عملة  إصدار  التالية: 
عملية  لتسريع  شين«  »البلوك  تقنية  باستخدام 

اجتماع جمل�س القيادات التنفيذية يف �سرطة دبي

ترأس سعادة اللواء عبد الله خليفة المري 
القائد العام لشرطة دبي االجتماع الدوري 
لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، 
السالل  الدكتور  اللواء  سعادة  بحضور 
اإلدارة  مدير  الفالسي  هويدي  بن  سعيد 
اللواء  وسعادة  اإلدارية،  للشؤون  العامة 
العامة  اإلدارة  مدير  بخيت  سعيد  محمد 
للخدمات والتجهيزات، وسعادة اللواء أحمد 
العامة  اإلدارة  مدير  دلموك  بن  حمدان 
العامة ومراكز  للتدريب، ومديري اإلدارات 

الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي.

الرقمية،  للتعامالت  اإلمارات  استراتيجية  تنفيذ 
لجنة  بتشكيل  التشريعية  الجهات  مناشدة  و 
وطنية عليا لتطوير القوانين والتشريعات وتنظيم 
وتعديل  الدولة،  في  الرقمية  بالعمالت  التعامالت 
قوانين غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب لتضمينها 
مواد متعلقة بالعمالت الرقمية، ومناشدة المجتمع 
االفتراضية  بالعمالت  التعامل  في  الحذر  بتوخي 
في  تستخدم  ال  وأنها  مصادرها  من  والتأكد 
تدريبية  برامج  وتوفير  مشروعة،  غير  اعمال 

وناقش المجتمعون قرارات االجتماع السابق، 
على  للتنفيذ  المطروحة  والخطط  والبرامج 
بمختلف  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  مستوى 
إداراتها ومراكزها الشرطية، وآخر المستجدات 
اإلدارية، إلى جانب االطالع على نسبة التحول 
في  وتطبيقها  الجديدة  المؤسسية  الهوية  إلى 
والسيارات  والدوريات  اللوحات  وعلى  المباني 
والزي العسكري والمالبس الرياضية، واالطالع 
والمراكز  العامة  اإلدارات  أعدتها  دراسات  على 
اإلدارية  العمليات  من  العديد  حول  الشرطية 
والهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في العمل 

في  المشاركة  وتقييمات  وتقارير  الشرطي، 
الفعاليات المجتمعية. 

القيادات  المري  اللواء  سعادة  ووجه 
بأن  اإلدارية  العمليات  ومالك  التنفيذية 
لتطوير  قياسها  يتم  نتائج  للعمليات  تكون 
فيها،  الممارسات  أفضل  وتطبيق  العملية، 
وتوثيق  الجوائز،  في  المنافسة  جانب  إلى 
نتائج المبادرات كافة التي تطبق من مختلف 
لدراسة  الشرطة  ومراكز  العامة  اإلدارات 
النتائج وتقييمها لتطبيق أفضل الممارسات 

فيها على أرض الواقع.

في  والكوادر  للضباط  متخصصة  عمل  وورش 
التحقيقات  على  للتدريب  األمنية  المؤسسات 
الوعي  وتعزيز  الرقمية،  التعامالت  جرائم  في 
لالستثمار  المروجة  المواقع  بأخطار  المجتمعي 
والتداول في تلك العمالت على شبكة »اإلنترنت« 
ووسائل التواصل االجتماعي من دون التأكد من 
المصرفية على توفير  الجهات  ترخيصهم، وحث 
معلومات للمستثمرين عن االستثمار في العمالت 

الرقمية وإيجابياتها و أخطارها. 
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

• قام سعادة اللواء سيف الزري الشامسي 
للجامعة  بزيارة  الشارقة  شرطة  عام  قائد 
العميد  من  كل  يرافقه  الشارقة،  في  األمريكية 
تدريب  معهد  مدير  نصار  بن  إبراهيم  عبدالله 
الشرطة، والعقيد د. محمد خميس العثمني مدير 
الشارقة،  في  الشرطية  العلوم  أكاديمية  عام 
والنقيب حميد خلفان الكندي من مكتب القائد 

العام. 
الدكتور  المستشار  استقبالهم  في  وكان 
بحضور  الجامعة،  مدير  شيرفيه  بيرون 
التنفيذي  الرئيس  المحمودي  محمد  حسين 
واالبتكار،  والتكنولوجيا  البحوث  لمجمع 
وسعود السويدي مدير إدارة نقل التكنولوجيا 
والشراكات، وسعيد الشامسي المدير التنفيذي 

للتشريفات في الجامعة .
وتم خالل الزيارة بحث أوجه التعاون بين 
ريادية  ومبادرات  مشاريع  لتطوير  الجانبين 
األمنية  الخدمات  بمستوى  لالرتقاء  تهدف 

والمجتمعية في إمارة الشارقة . 
سلطــان  الشيــخ  اللواء  سعــادة  تـرأس   •
بـن عبــد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان 
للسعادة  الداخلية  وزارة  برنامج  اجتماع 
وعدد  العامين  المديرين  بحضـور  واإليجابية، 
من الضباط في شرطة عجمان، والعقيد ناصر 
المتعاملين  إسعاد  إدارة  مدير  الكعبي  خادم 
وزارة  في  واإليجابية  السعادة  لجنة  رئيس 

الداخلية.
عجمان  شرطة  بأداء  الكعبي  العقيد  وأشاد 
السابقة،  األعوام  في  حققتها  التي  واإلنجازات 
استفسارات  على  للرد   901 نظام  خدمات  وإطالق 
أن التميز في العمل ال يكون إال  المتعاملين، مؤكداً 
دائماً  تسعى  حكيمة  برؤية  متميزة  قيادة  ظل  في 

لدعم تميزها وتقدمها.
وأعضاء  رئيس  النعيمي  اللواء  سعادة  وشكر 
فريق لجنة السعادة واإليجابية والعاملين في إدارة 
إسعاد المتعاملين في وزارة الداخلية على جهودهم 
جاهزيتها  ورفع  عجمان  شرطة  دعم  في  المبذولة 
وتميزها، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء 

مهماتهم.
• عقدت اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية اجتماعاً 
تنويرياً برئاسة سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد 
القيوين، بحضور حميد  أم  المعال قائد عام شرطة 
راشد الشامسي األمين العام للمجلس التنفيذي في 
إمارة أم القيوين، والعقيد خليفة سالم الشامسي مدير 
مكتب القائد العام، والرائد د. حميد علي يوسف نائب 
ومديري  األداء،  وتطوير  االستراتيجية  إدارة  مدير 
القيوين.  أم  إمارة  في  واالتحادية  المحلية  الدوائر 
وناقش االجتماع عدداً من المحاور، وأبرزها محور 
المواطنة  لألسرة  الداعمة  والمبادرات  السياسات 
والسياسات  اإلمارة،  في  المواطنين  بين  والزواج 
الداعمة لالستقرار األسري، والتي تحد من الطالق 
بين المواطنين، وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات 

التي تخدم المحاور المطروحة. 
• دشن سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان 
النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة دورية 
العامين  المديرين  بحضور  المرورية،  »ثقف« 
والفروع  األقسام  ورؤساء  اإلدارات  ومديري 

وعدد من الضباط.
وأشار سعادته إلى أن الدورية التي جاءت 
من فكرة وإعداد المساعد أول أحمد عبد الحميد 
واإلعالم  التوعية  فرع  منتسبي  أحد  كندر 
المروري أكدت دور الشرطة تجاه المجتمع في 
الحفاظ على سالمة أرواح مستخدمي الطريق، 
بااللتزام  للجميع  صريحة  دعوة  كانت  و 
سالمتهم  لضمان  والمرور  السير  بقوانين 

وسالمة اآلخرين.
• أعدت إدارة المرور والدوريات في شرطة 
الفجيرة خطة الستقبال العام الدراسي الجديد 
االستراتيجي  للهدف  تجسيداً   2019  -  2018
لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة 
لقطاع المرور، والمتمثل في جعل الطرق أكثر 
أمناً والمساهمة في تعزيز الوعي المروري بين 
المحافظة  منطلق  ومن  كافة،  المجتمع  شرائح 
وتحقيق  المدارس،  طالب  وسالمة  أمن  على 
اآلمن  للنقل  المرورية  السالمة  معايير  أعلى 
الحوادث  من  خالية  آمنة  بيئة  وتوفير  للطلبة، 
التي  كافة  األخطار  من  ووقايتهم  المرورية 

يتعرضون لها أثناء رحلتهم المدرسية.

النعيمي مترئساً اجتماع برنامج »السعادة واإليجابية«
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ال�سب والقذف عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

كل  أنها  على  اإللكترونية  الجريمة  تعرف 
شكل  بأي  مرتبط  مشروع  غير  سلوك  أو  فعل 
باألجهزة اإللكترونية والشبكات الحاسوبية، وقد 
ثالثة  إلى  التقنية  مجرمي  القانون  فقهاء  قسم 
أقسام، المخترقين، والمحترفين، والحاقدين كما 
الحاسوب  جرائم  ارتكاب  دوافع  هؤالء  صنف 
إلى ثالثة دوافع تتراوح بين السعي إلى تحقيق 
وإلحاق  اآلخرين  االنتقام من  أو  المالي،  الكسب 
والتفوق  النظام  قهر  الرغبة في  أو  بهم،  الضرر 

على تعقيد وسائل التقنية.
التي  اإللكتروني  والقذف  السب  جريمة  في 
تعتبر مواقع التواصل االجتماعي المنبر األقوى 
فئة  تحت  يندرج  الجاني  أن  نرى  لممارستها 
أو  تفريغ غضبهم  إلى  يلجؤون  الذين  الحاقدين 
نابية  كلمات  خالل  من  اآلخرين  على  سخطهم 
تسيء إلى الشخص الذي تم توجيه هذه الكلمات 
إليه، وتقلل من قدره أو شأنه االجتماعي، وذلك 
بهذا  المعنوي  الضرر  إلحاق  أو  االنتقام  بدافع 

األخير.

الفرق بين السب والقذف
محددة  لواقعة  العلني  اإلسناد  هو  القذف 
احتقاره  أو  إليه  تنسب  من  عقاب  تستوجب 
نتيجة هذه الواقعة، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين 
أحدهما مادي واآلخر معنوي، الركن المادي الذي 

يقوم على ثالثة عناصر إجرامية هي:
للواقعة  اإلسناد  فعل  وهو  إجرامي  نشاط   •

التي تستوجب العقاب أو االزدراء من اآلخرين.
• موضوع لهذا النشاط، وهو الواقعة المحددة 
التي من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره.

• صفة لهذا النشاط هي كونه علنياً.

إرادة  اتجاه  في  فيتمثل  المعنوي  الركن  أما 
مرتكب الجريمة إلى القيام بهذا الفعل وعلمه بما 

يقوم به.
أما السب فهو خدش شرف شخص واعتباره 
عمداً من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة 
الركن  إليه، وتتضمن هذه الجريمة ركنين أيضاً 
المادي الذي يتضمن عنصرين يتمثالن في نشاط 
من شأنه خدش الشرف أو االعتبار بأي وجه من 
الوجوه، وصفة هذا النشاط الذي يتعين أن يكون 
علنياً، وثمة عنصر سلبي في هذا الركن يميز بينه 
وبين الركن المادي للقذف هو أال يتضمن نشاط 
المتهم إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه، أما 
الركن المعنوي فهو القصد الجنائي الرتكاب هذا 
الفعل عن علم وإرادة حتى لو لم يكن هناك باعث 

معين على ارتكاب الجريمة.

عقوبة السب والقذف في القانون اإلماراتي
على  العقوبات  قانون  من   372 المادة  نصت 
أنه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو 
ألف درهم من  التي ال تجاوز عشرين  بالغرامة 
أسند إلى غيره بإحدى طرق العالنية واقعة من 
للعقاب أو لالزدراء، كما  شأنها أن تجعله محالً 
نصت المادة 373 من ذات القانون على أنه يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال 
تجاوز عشرة آالف درهم من رمى غيره بإحدى 
اعتباره من  أو  بما يخدش شرفه  العالنية  طرق 

دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
تشديدياً  اتجاهاً  اتجه  اإلماراتي  المشرِّع  لكن 
في ما يخص الجريمة اإللكترونية التي أصبحت 
الجرائم  من  النوع  هذا  الرتكاب  األكبر  الميدان 
لمن  بالغة  معنوية  أضرار  في  تتسبب  قد  التي 

السب والقذف بحقهم بخاصة على مواقع  وقع 
20 من  المادة  التواصل االجتماعي، حيث نصت 
 2012 لسنة   )5( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم 
على  المعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  شأن  في 
ثالث سنوات  إلى  سنة  من  بالحبس  يعاقب  أنه 
والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف 
درهم، وال تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى 
أسند  أو  الغير  سب  من  كل  العقوبتين  هاتين 
إليه واقعة من شأنها أن تجعله محالً للعقاب أو 
االزدراء من قبل اآلخرين، وذلك باستخدام شبكة 

معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

ظروف مشددة
اعتبر المشرِّع أن وقوع السب أو القذف في 
حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة 
للجريمة،  مشدداً  ظرفاً  عمله  تأدية  بسبب  أو 
وذلك رغبة من المشرِّع في حماية هيبة الوظيفة 
العامة ومنح موظفيها نوعاً من الحماية النفسية 
يراعون حدود  ال  الذين  األشخاص  مواجهة  في 
الدوائر  في  مصالحهم  قضاء  عند  االحترام 

الخدمية للدولة.

تطبيقات قضائية لجريمة السب والقذف عبر 
مواقع التواصل االجتماعي

أعلى  على  المعروضة  القضايا  إحدى  في 
المحكمة  أيدت  اإلماراتي  القضاء  درجات 
حكم  ضد  العامة  النيابة  طعن  العليا  االتحادية 
عبر  آخر  متهم سب  على  مخففة  بعقوبة  قضى 
تطبيق  وجوب  أكدت  إذ  أب«،  الـ»واتس  برنامج 
جرائم  مكافحة  قانون  عليها  نص  التي  العقوبة 

تقنية المعلومات، وهي الغرامة 250 ألف درهم.

انطالقا من مبادرة صاحب السمو:

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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ألجل شعبه، رمز الوفاء والقيادة

صاحب السمو الشيخ
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حملة »الإنفلونزا املو�سمية« يف »اخلدمات الطبية«

املنهايل: اللقاح اأف�سل طريقة للوقاية

�صرطة  يف  �لطبية  �خلدمات  ملديرية  �لتوعوية  و�حلمالت  �ملبادر�ت  على  �ل�صوء  �إلقاء  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

�أبوظبي. ويتناول يف هذ� �لعدد حملة »�لإنفلونز� �ملو�صمية«، �لتي تنظمها �ملديرية بهدف وقاية منت�صبي �ل�صرطة  

و�أفر�د �أ�صرهم من تبعاتها �مل�صرة ب�صحتهم.

لقاء: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي

رئيس  المنهالي  علي  الدكتور  الرائد  أوضح 
قسم الصحة العامة بمديرية الخدمات الطبية في 
شرطة أبوظبي أن اإلنفلونزا عدوى فيروسية تؤثر 
من  وتعتبر  التنفسي،  الجهاز  على  رئيس  بشكل 
الشخص  دخول  تسبب  قد  التي  الخطيرة  األوبئة 
إلى المستشفى بسبب مضاعفات خطيرة قد تؤدي 
إلى الوفاة، وتختلف اإلنفلونزا الموسمية كل عام 

حسب  أنه  إال  األشخاص،  على  تأثيرها  ويختلف 
إحصائيات مركز مكافحة األمراض والوقاية التابع 
األشخاص  ماليين  فإن  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
منهم  اآلالف  ومئات  سنوياً،  باإلنفلونزا  يصابون 
يموتون  اآلالف  وعشرات  المستشفى،  يدخلون 
فيروسات  من  أنماط  ثالثة  وهناك  بسببها، 
اإلنفلونزا A، B ،C، ويعتبر النمطان A ،B هما األكثر 

فرعية  أنماطاً  تضم  حيث  اإلنسان،  على  خطراً 
B/Yamaga� وكذلك ،H3N2وH1N1  عديدة مثل

taB/Victoria، ودائماً ما تستخدم هذه األنماط 
في تطوير لقاح اإلنفلونزا.

اإلنفلونزا  بين  فرقاً  هناك  أن  وأضاف: 
بينهما،  بعضهم  ويخلط  )الزكام(،  البرد  ونزلة 
إال  التنفسي  الجهاز  ألعراض  مسبب  فكالمها 



21العدد 143 أكتوبر 2018

عن  مختلفة  لإلنفلونزا  المسببة  الفيروسات  أن 
البرد، واإلنفلونزا على  الفيروسات المسببة لنزلة 
بمضاعفات  تتسبب  أن  يمكن  البرد  نزالت  عكس 

خطيرة قد تصل في بعض األحيان إلى الوفاة.

أعراض
وعن أعراض اإلنفلونزا الموسمية، ذكر الرائد د. 
المنهالي أنها تتسم بارتفاع حرارة الجسم بشكل 
مفاجئ، واإلصابة بسعال )عادة ما يكون جافاً(، 
وغثيان،  والمفاصل،  العضالت  في  وألم  وصداع، 
والتهاب حلق، وسيالن أنف، وأنه يمكن اإلصابة 
بسعال شديد قد يدوم أسبوعين أو أكثر، وُيشفى 
معظم المرضى من الحمى واألعراض األخرى في 
غضون أسبوع واحد من دون الحاجة إلى عناية 
طبية، ولكن يمكن لإلنفلونزا الموسمية أن تتسبّب 
في حدوث حاالت مرضية وخيمة أو أن تؤدي إلى 
الوفاة بخاصة في بعض الحاالت، وأن الفترة التي 
تفصل بين اكتساب العدوى وظهور المرض، والتي 

ُتعرف بفترة الحضانة تدوم يومين تقريباً.
أوبئة  تصيب  أن  الممكن  من  أنه  وأضاف: 
فيهم  وتؤثر  الفئات،  جميع  الموسمية  اإلنفلونزا 
المتراوحة  واألطفال  والحوامل  شديداً،  تأثيراً 
والمسنين  شهراً  و59  أشهر   6 بين  أعمارهم 
مثل  معيّنة  مزمنة  بأمراض  المصابين  واألفراد 
اإليدز والربو واألمراض القلبية والرئوية المزمنة 
الفئات  هم  الصحية  الرعاية  مجال  في  والعاملين 

األشد تعرضاً لخطر ظهور المضاعفات.

عدوى
الموسمية،  اإلنفلونزا  عدوى  انتقال  وعن 
تعتبر  الموسمية  اإلنفلونزا  أن  المنهالي  أوضح 
حيث  االنتقال،  سريعة  المعدية  األمراض  من 
ُيصاب الشخص بالمرض نتيجة استنشاقه للرذاذ 
المتطاير في الهواء عند سعال أو عطس أو تحدث 
شخص مصاب، ومن طرق االنتقال أيضاً مالمسة 
الشخص ألسطح أو مواد ملوثة بفيروس اإلنفلونزا 

الموسمية، ولمس الفم أو األنف أو العين.

وقاية
وعن طرق الوقاية من هذا المرض، أجاب الرائد 
يعتبر  الموسمية  اإلنفلونزا  لقاح  أن  المنهالي  د. 
حيث  الوباء،  هذا  من  للوقاية  األفضل  الطريقة 
تشير الدراسات إلى أن اللقاح يقلل خطر اإلصابة 
وحاالت  المستشفى  دخول  وحاالت  باإلنفلونزا 
المصاحبة  المضاعفات  عن  تنتج  التي  الوفاة 
وللوقاية  األطفال،  لدى  اإلنفلونزا بخاصة  لمرض 
هناك استخدام الكمامات وغسل اليدين بانتظام في 

حال حدوث بعض األعراض لتفادي انتشاره. 
على  يحتوي  اإلنفلونزا  لقاح  أن  وأضاف: 
فيروسات ميتة )غير فعالة في التسبب بالمرض(، 
المناعة  لتوفير  الجسم  تهيئة  على  وقادرة 
أسبوعين،  إلى  تصل  مدة  خالل  المرض  ضد 
من  للحماية  مضادة  أجسام  ببناء  الجسم  ويقوم 
اللقاح  ويضم  اللقاح،  في  توجد  التي  الفيروسات 

الثالثي نوعين من فيروسات اإلنفلونزا A وفيروس 
واحد من النمط B. أما اللقاح الرباعي فيضم نوعين 
من فيروسات األنفلونزا A وفيروسين من النمط 
B، وكال اللقاحين فعال، ولكن اللقاح الرباعي يوفر 
حماية أوسع. ولقاح اإلنفلونزا الموسمية يعتبر من 
الماليين  لمئات  وأعطي  والفعالة،  اآلمنة  اللقاحات 

من األشخاص خالل األعوام الماضية. 
كما أجريت العديد من البحوث والدراسات التي 
تدعم سالمة اللقاح وفعاليته، وال يتم ترخيص هذه 
اللقاحات إال بعد التأكد من جودتها وسالمتها من 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المعنية  الجهات  قبل 
إلى  يؤدي  ال  اإلنفلونزا  لقاح  بأن  علماً  المتحدة، 

اإلصابة بعدوى اإلنفلونزا كما هو شائع.
أخذ  يجب  أنه  أوضح  اللقاح،  أخذ  طريقة  وعن 
بين  الفترة  في  بخاصة  الشتاء  حلول  قبل  اللقاح 

شهري سبتمبر وأكتوبر وأخذ جرعة واحدة سنوياً 
لألعمار األعلى من 9 سنوات، أما بالنسبة لألعمار 
9 سنوات، فيجب أخذ جرعتين في حالة  أقل من 
أن هذا اللقاح يعطى ألول مرة، أما إذا أعطي اللقاح 
اللقاح  فعالية  وتبدأ  كافية،  واحدة  فجرعة  مسبقاً 

بعد أسبوعين من أخذه.
التالية  الفئات  بتطعيم  يوصى  أنه  وأضاف: 
سنوياً كونهم أكثر عرضة لمضاعفات اإلنفلونزا: 
والحجاج  الحمل،  مراحل  جميع  في  الحوامل 
إلى  أشهر   6 سن  في  واألطفال  والمعتمرون، 
سنة(،   65 من  )أكبر  والمسنون  سنوات،   5
أمراض  مثل  مزمنة  مرضية  بحاالت  والمصابون 
القلب واألمراض الرئوية والسكري وأمراض الكبد 

والكلى ومرضى نقص المناعة المكتسبة.

موانع
وعن موانع أخذ اللقاح، أجاب الرائد د. المنهالي: 
واألشخاص  أشهر،   6 دون  لألطفال  هي  الموانع 
الذين لديهم حساسية شديدة تجاه أي من مكونات 
اللقاح، أو الذين تعرضوا إلى حساسية شديدة بعد 
أخذ اللقاح مسبقاً، واألشخاص الذين يعانون من 
أعراض مرضية شديدة أو متوسطة الشدة، سواء 
بوجود حمى أو بدونها، وباإلجمال يجب أخذ اللقاح 
سنوياً، وتضاف إليه بعض األنماط الفيروسية غير 
تنشيط  إلعادة  السابقة  اللقاحات  في  المتوفرة 
الموسمية  اللقاحات  أخذ  ويمكن  الجسم،  مناعة 
الجديدة لألشخاص الذين أخذوا اللقاح السابق ولم 
يكملوا سنة، ولقاح اإلنفلونزا الموسمية متوفر في 
جميع المراكز الصحية في أبوظبي وتقدمه مديرية 
الشرطة  منتسبي  لجميع  مجاناً  الطبية  الخدمات 

وعائالتهم.

 الرائد د. علي المنهالي
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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�صجيعًا لزمالئهم ليقتدو� بهم يف �لإبد�ع و�لتميز.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

املعمري: اأ�سعى للو�سول للنجاح والإبداع

لقاؤنا في هذا العدد مع المساعد أول عبدالله سالم 
القيادة  في  العاصمة  شرطة  مديرية  من  المعمري 
العامة لشرطة أبوظبي، والذي فاز بجائزة »الموظف 

المثالي«.
»بعد  المعمري:  سالم  عبدالله  أول  المساعد  قال 
فوزي بجائزة الموظف المثالي، شعرت أكثر بالفخر 
شيئاً  أحب  فمن  العمل،  وحب  بالمهنة  واالعتزاز 

أخلص فيه«.
وعن دور القيادة الشرطية العليا في دعم جائزة 
أنه  المعمري  أول  المساعد  أكد  المثالي«،  »الموظف 
تحفيز  في  كبير  دور  العليا  الشرطية  للقيادة  كان 
»الموظف  بجائزة  والفوز  للترشح  المنتسبين 
في  لديهم  ما  أفضل  تقديم  على  وحثهم  المثالي«، 
األحسن،  لتقديم  بينهم  ما  في  والتنافس  عملهم، 
اإلبداعي  العمل  وعن  أدائهم.  في  الدائم  والتطوير 
بالجائزة،  الفوز  خالله  من  واستحق  به  قام  الذي 
أجاب المعمري: العمل اإلبداعي كان مشاركاتي في 
عدد من فرق العمل واللجان وورش العمل، وقيامي 
بتقديم مقترح طبق في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لتوعية المجتمع من ظاهرة االحتيال بشراء المركبات 

عن طريق الشيكات بال رصيد.
القيام  على  واحد  وقت  في  أحرص  وأضاف: 
وسرعة  المشاركات،  وعلى  وجه  أكمل  على  بعملي 
المجهولة وضبط مرتكبيها،  القضايا  تحليل وإنجاز 
الفريق  بروح  والعمل  الزمالء  جميع  مع  والتعاون 
للنجاح  للوصول  األفضل  إلى  والسعي  الواحد، 
والرقي واإلبداع وتطوير الذات بالخبرات والدورات 

والبرامج في ظل احتياجات العمل. 
وعن طموحه للفوز بجوائز أخرى، قال: »بالتأكيد 
أطمح لنيل جوائز أخرى بعد أن فزت بجائزة الموظف 
المثالي في المجال الميداني، فقد شاركت في جائزة 
من  وبتوفيق  والتحري  البحث  في  المتميز  األداء 
األول  المركز  على  حصلت  وتعالى  سبحانه  الله 
شرطة  في  العاصمة  شرطة  مديرية  مستوى  على 
أخرى،  للمشاركة في جوائز  ولدَي طموح  أبوظبي، 
طبيعة  وعن  للتطوير«.  دافعاً  تعطيني  إنها  حيث 

عمله، أوضح: عملي هو في مجال البالغات الجنائية 
ليس  الذي  الشاكي  قبل  من  تقدم  والتي  المجهولة، 
لديه أي معلومة عن الفاعل، حيث يتم جمع المعلومات 
بعض  في  تستمر  التي  والمراقبة  الميداني  والبحث 
القضايا إلى مدة 48 ساعة متواصلة للوصول للفاعل، 
الفعاليات،  تأمين  في  الميدانية  بالمشاركات  وأقوم 
والمعلومات  البيانات  لتوفير  الميداني  الفريق  ودعم 
الالزمة عن طريق البرامج األمنية، وتفتيش المساكن 
بعد  من  والعامة  الخاصة  والممتلكات  والمركبات 
وذلك  العامة  النيابة  من  بذلك  خاص  إذن  صدور 

لتحريز وتوثيق األدلة.
وعن صفات الموظف المثالي برأيه، أشار إلى أن 
في حب  وتفانيه  بإخالصه  يتميز  المثالي  الموظف 

العمل، والغيرة على المؤسسة الشرطية التي ينتمي 
إليها بحيث يسعى بكامل خبرته لالرتقاء بمستوى 
المؤسسة والعاملين فيها، وحب المشاركة وتحفيز 
العاملين للوصول ألعلى مستوى في العمل، والعمل 
مع  والتأقلم  ذلك،  األمر  يتطلب  عندما  وقت  أي  في 
االستجابة  وسرعة  العمل،  وظروف  إمكانيات 

والحكمة ومهارة التعامل مع الجمهور والمتهمين.
لتشجيعهم  لزمالئه  يوجهها  التي  الكلمة  وعن 
قال  المثالي«،  »الموظف  جائزة  في  المشاركة  على 
المساعد أول المعمري:»أشجعهم على المشاركة في 
هذه الجائزة، وأحثهم على اختبار مهاراتهم ما بين 
اإلدارات الشرطية المتنافسة، وتوضيح العمل الجبار 

الذي يقومون به«.

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

�ملجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  اإلبعاد  وألن 
سوى  له  هدف  ال  إدارياً  أو  قضائياً  أكان  سواء 
يمثل  بما  القانونية،  الخروق  من  المجتمع  حماية 
رعاية متكاملة لمبادئ حقوق اإلنسان التي تتضمن 
واألمان  األمن  يسوده  مجتمع  في  الحياة  في  الحق 
وتوفر فيه أوجه العدالة والمساواة، فقد كفل القانون 
االتحادي رقم 6 لعام 1973 في دولة اإلمارات ضوابط 

الإبعاد الق�سائي والإداري يف دولة الإمارات )2-2(

عدة لتحديد آلية تنفيذ قرار اإلبعاد من دون اإلخالل 
صدر  الذي  األجنبي  للمقيم  االنسان  حقوق  برعاية 
على   ،26 المادة  نصت  حيث  اإلبعاد،  قرار  حقه  في 
أنه »لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد 
هذا  مال  من  الدولة  من  وإخراجه  وأسرته  األجنبي 
األجنبي إذا كان عنده مال، أو على حساب من يقوم 
تحملت  وإال   ، القانون  ألحكام  بالمخالفة  بتشغيله 

وزارة الداخلية نفقات اإلبعاد أو اإلخراج« بما يعني 
قامت  التي  الجهة  على  اإلبعاد  نفقات  تحمل  إمكانية 
باستقدام األجنبي في حال لم تسمح إمكانياته المادية 
بهذا األمر، أو تتولى السلطات اإلماراتية ذاتها نفقات 
تنفيذ القرار، كما أشارت المادة 27 من القانون نفسه 
رقم 6 لعام 1973 بشأن الهجرة واإلقامة على أنه »إذا 
كان لألجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح 
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في البالد تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد 
هذه  مقدار  الداخلية  وزارة  وتحدد  كفالة،  يقدم  أن 
المهلة بحيث ال تزيد على ثالثة أشهر«، وهي بمثابة 
المادية  مستحقاته  على  للحصول  لألجنبي  فرصة 
تحقيقاً لمبدأ العدالة، فإذا كان األجنبي قد تم إبعاده 
لمخاوف أمنية إال أن حصوله على حقوقه ال عالقة 

لها بالقرار.

العدل أساس 
وحقوق  العدالة  قيم  اإلمارات  دولة  رسخت  وقد 
اإلنسان طوال مسيرتها منذ التأسيس وحتى اليوم، 
هو  محدد  هدف  على  التشريعات  ارتكزت  حيث 
ضمان رعاية حقوق اإلنسان في العيش في مجتمع 
يشمله األمن واألمان، والمساواة وعدم التمييز فالكل 
الحضارات على  قامت  القانون، وكما  أمام  سواسية 
ولقد رسخ  العدل،  على  أيضاً  اإلمارات  قامت  العدل 
مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه« قيم العدل في إنسان اإلمارات 
منذ وضع أسس هذه الدولة الشامخة، فكانت مثاالً 
بين  تضم  واألمان  لألمن  وواحة  واإلخاء  للعدل 
جنباتها مختلف الثقافات والتركيبات السكانية إال أن 
أسس  على  تقوم  واحدة  مظلة  تحت  يعيش  الجميع 
قانونية ال هدف لها إال رعاية المجتمع، ومن ثم على 
الزائر أو المقيم في دولة اإلمارات أن يمتلك قدراً من 
لضمان  الدولة  في  المطبقة  القوانين  حول  المعرفة 
عدم اختراقها بأي شكل من األشكال، والتعرف في 
الوقت نفسه على حقوقه التي كفلها له القانون، بما 
والمساواة  العدالة  مظلة  تحت  يندمج سريعاً  يجعله 

التي تشمل المجتمع.

جرائم تستوجب اإلبعاد
اإلمارات،  دولة  في  القانونية  للتشريعات  وفقاً 
عن  األجنبي  المقيم  أو  الزائر  بإبعاد  الحكم  اقترن 
أراضي الدولة إذا ما قام بارتكاب جرائم من شأنها 
البغاء  أو  والقذف  كالسب  القول  في  الفحشاء  نشر 
للمخدرات  الترويج  أو  الصور،  من  صورة  بأي 
والمؤثرات العقلية، أو لألفكار التي من شأنها تهديد 
ونشر  التمييز  إلى  تؤدي  التي  أو  االجتماعي  السلم 
الكراهية وازدراء األديان والرسل، أو تمثل خرقاً للقيم 
المجتمعية التي ترسخت في وجدان مجتمع اإلمارات. 
وحرص الُمشرع اإلماراتي على اإلشارة في نص 
إلى  القانونية  المراسيم  قانوني واضح في عدد من 
الجرائم  الدولة في جميع  إبعاد األجنبي عن  وجوب 
جنحاً  تمثل  الجرائم  أكانت  سواء  للحرية  المقيدة 
حقوق  رعاية  بمبادئ  اإلخالل  دون  من  جناية  أو 
اإلنسان، وحق المجتمع في استمرارية األمن والسلم 
االجتماعي. وتناولت التشريعات القانونية العديد من 
الجرائم التي نصت على صدور حكم باإلبعاد في حق 

مرتكبيها وفقا لما يلي:
مشروعة  غير  بصورة  للدولة  التسلل  جرائم   -
القانون  حدد  الرسمية:  األوراق  في  والتزوير 
بقانون  والمرسوم   1973 لعام   6 رقم  االتحادي 
التي  الجرائم  نوعيات   ،2017 لعام   17 رقم  اتحادي 
تستوجب حكماً قضائياً باإلبعاد، حيث أشارت المادة 

 2017 لعام   17 رقم  اتحادي  بقانون  مرسوم  من   31
إلى »معاقبة كل أجنبي بالحبس تم ضبطه في إقليم 
الدولة بعد أن تسلل أو دخل بصورة غير مشروعة، 
ويعاقب بذات العقوبة كل أجنبي ترك العمل بالمخالفة 
ألحكام القانون، وفي جميع األحوال على المحكمة أن 
األموال  ومصادرة  الدولة  عن  األجنبي  بإبعاد  تأمر 
التي تحصل عليها من أي نشاط خالل مدة إقامته غير 

المشروعة في الدولة«.
بقانون  المرسوم  من   3 مكرر   34 المادة  ونصت 
اتحادي رقم 17 لعام 2017 على أنه »يعاقب بالحبس 
أو الغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم كل من 
استغل أو ساعد أو سهل بأي وسيلة كانت تأشيرة 
أو إذن دخول بشكل ال يتفق مع الغرض الذي منح 
من أجله بالمخالفة ألحكام القانون والئحته التنفيذية، 
المحكمة أن  المخالفين، وعلى  العقوبة بتعدد  وتتعدد 

تأمر بإبعاد األجنبي«.

والمواقع  المعلومات  تقنية  عبر  جرائم 
اإللكترونية

المنافية  األعمال  وتسهيل  والقذف،  السب  جرائم 
وتجارة  األديان،  وسب  إباحية،  مواد  ونشر  لآلداب، 
األعضاء واآلثار، والسالح، أو تصنيع المواد الحارقة 
والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في األعمال 
التواصل  أو  الكراهية  على  التحريض  أو  اإلرهابية، 
والسلم  األمن  من  سلباً  للنيل  أجنبية  جهات  مع 
االجتماعي، وذلك عبر شبكة اإلنترنت بإنشاء أو إدارة 
الشبكة  على  معلومات  استخدام  أو  إلكتروني  موقع 
المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض 
على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم 
كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن 
بالنظام  المساس  أو  للخطر  العليا  الدولة ومصالحها 
العام أو االعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي 
من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون. وقد نص مرسوم 
تقنية  جرائم  مكافحة  بشأن   2012 لسنة    5 بقانون 
المعلومات، في المادة 42 بأنه »تقضي المحكمة بإبعاد 
األجنبي الذي يحكم عليه باإلدانة الرتكاب أي جريمة 
من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد 
تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وهي الحبس أو الغرامة 
تقدير، وهي  إلى مليون درهم كأقصى  والتي تصل 
المادة التي عدلت بموجب المرسوم بقانون اتحادي 
لهذا  وفقاً  المادة  نصت  حيث   ،2018 سنة  ل  )2( رقم 

المرسوم على ما يلي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية 
من المادة )121( من قانون العقوبات، تقضي المحكمة 
بإبعاد األجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم 
الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في 
أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم 
بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ويلغى 
كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

جرائم السرقة وتجارة المخدرات والمؤثرات 
العقلية

جرائم السرقة والنصب واالحتيال، أو سب رموز 
أو  للدولة،  العام  األمن  من  النيل  محاولة  أو  الدولة، 
الترويج لألفكار المتطرفة، أو اإلخالل باألمن العام، 
أو  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  وحيازة  تجارة  أو 
بأفعال  القيام  أو  لآلداب  المنافية  األفعال  ممارسة 
فاضحة علنية أو أي أفعال ال تتواءم وتقاليد وأعراف 
المجتمع، فإن العقوبات المقررة هي الحبس والغرامة 
المادة  نصت  وقد  العقوبات.  قانون  لنصوص  وفقاً 
121 من مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات رقم 7 لسنة 2016 على أنه »إذا حكم 
أو في  للحرية  بعقوبة مقيدة  أجنبي في جناية  على 
الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن 
الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح األخرى أن 
تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم باإلبعاد 

بدالً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية«.

جرائم التمييز والكراهية
إلى  واإلساءة  الكراهية،  ونشر  التمييز  جرائم 
األديان والذات اإللهية، قضى مرسوم بقانون اتحادي 
رقم 2 لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية، 
بتجريم األفعال المرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها، 
ومكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية، 
وتجريم التمييز بين األفراد أو الجماعات على أساس 
أو  الطائفة  أو  الملة  أو  المذهب  أو  العقيدة  أو  الدين 
العرق أو اللون أو األصل.وعليه »يعاقب بالسجن مدة 
ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن 
مائتين وخمسين ألف درهم وال تجاوز مليون درهم 
األفعال  بهذه  قام  من  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو 
بإحدى طرق التعبير«. كما »يعاقب بالسجن مدة ال 
 500 عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنوات   7 عن  تقل 
ألف درهم وال تجاوز مليوني درهم كل من تطاول 
على الذات اإللهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو 
اإلساءة إليها أو التطاول على أحد األنبياء أو الرسل«.
اتحادي  بقانون  المرسوم  من   18 المادة  ونصت 
رقم 2 لسنة 2015 على أنه »مع عدم اإلخالل بتوقيع 
بقانون،  المرسوم  في  عليها  المنصوص  العقوبات 
والهيئات  والمراكز  الجمعيات  بحل  المحكمة  تحكم 
والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها 
بمصادرة  المحكمة  »تحكم  كما  نهائياً«.  أو  مؤقتاً 
التي  األوراق  أو  األدوات  أو  واألمتعة  األموال 
استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في 
هذا المرسوم بقانون« وكذلك »تحكم المحكمة بإبعاد 
بها  المحكوم  العقوبة  تنفيذ  بعد  الدولة  األجنبي عن 

عليه«.

مريم األحمدي
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ين�صر جمتمع �ل�صرطة« �صل�صلة من �ملقالت �ملتعلقة بالأدلة �جلنائية، و�لتي ت�صتخدم حلل غمو�س �جلر�ئم، و�لك�صف 

عن هويات �ل�صحايا، وبالتايل عن هويات �ملجرمني لينالو� عقابهم �لقانوين عرب �لق�صاء �لعادل.

الدكتورة مرمي �سن�سول -جراحة اأ�سنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

الب�سمات غري املرئية يف م�سرح اجلرمية

تعد البصمات غير المرئية في مسرح الجريمة من 
التحديات المهمة التي يجب استخراجها والتعرف 
عليها قبل تلوثها أو تكسير شكلها الهندسي الفريد 
اإلجابات  من  كثير  على  يدلنا  والذي  نوعه،  من 
لألسئلة المطلوبة في تحقيق الواقعة، ويسمى العلم 
بالدكتايلوسكوبي  البصمات  بدراسة  يقوم  الذي 

وهو علم البصمات.

تعريف 
البصمة هي عبارة عن تعرجات جلدية مختلفة 
وأصابع  الرجلين  وباطن  اليدين  كف  في  توجد 
اليدين وأصابع الرجلين، وتكون على هيئة خطوط 

والوادي  كالهضبة  عميقة  وأخرى  مرتفعة  بارزة 
وتقوسات دائرية وطولية. 

وتتكون نشأتها في طبقات الجلد العميقة القريبة 
من األعصاب، حيث يستحيل التالعب بها وتغييرها 
حاالت  في  أو  وكلياً  تماماً  اليد  انقطاع  بعد  إال 
وعلى  جداً،  العميقة  والتشوهات  العميقة  الحروق 
األخرى  اليد  استخدام  نستطيع  ذلك  من  الرغم 

كدليل لالستعراف وإثبات الهوية.

استخدامات 
الهوية  إلثبات  كدليل  البصمات  تستخدم  لماذا 

واالستعراف؟

وتبدأ  شخص  لكل  ومختلفة  منفردة  ألنها   .1
األم،  اإلنسان في رحم  بداية خلق  منذ  بالتكوين 
وتبقى طوال حياته، ومن المستحيل تكرارها حتى 

بين التوأمين المتطابقين.
التقدم  وعوامل  الوقت  مرور  مع  تتغير  ال   .2
تبقى محافظة على تفاصيلها ما  السن، فهي  في 
حاالت  في  فقط  الحياة،  قيد  على  الشخص  دام 
أثرها  زوال  يمكن  ال  التي  المستدامة  التشوهات 

وأمراض بشرة أخرى.
3. تعدد صفات أشكالها هو ما يجعلها فريدة 
من نوعها من حيث االستعراف لدى أجهزة الدولة 

كافة.



د. مريم شنشول

بقبضة  األشياء  لمسك  البصمة  وجدت  وقد 
الخطوط  بفعل  انزالق  دون  من  االحتكاك 
والتعرجات الموجودة على سطح البشرة في راحة 

اليدين والقدمين.
وتستخدم البصمة في األدلة الجنائية ألنها ذات 
ال  جيني  تكوين  وذات  نوعها،  من  فريدة  طبيعة 
التي تطرأ  بالسن  التقدم  يتأثر بعوامل  يتغير وال 
بالتكوين  تبدأ  جيني  تكوين  وذات  البشرة،  على 
منذ تكوين الجنين في مراحل خلقه األولى وتبقى 
الخواص  على  محافظة  اإلنسان  عمر  نهاية  إلى 
والسمات المتفردة نفسها لكل شخص على وجه 
العموم، ولن تتكرر حتى بين التوأمين المتطابقين، 
وهذا ما يجعلها مرجعاً ذا قيمة عالية في الجرائم 
عام  منذ  االستعراف  سبيل  في  البيانات  وقاعدة 
واستخدامها  البصمة  اكتشاف  تم  حيث   ،1856
اعتماد  تم  كما  كونن.  ويليام  السير  بواسطة 
بواسطة  عاماً   90 منذ  أمريكا  البصمة في محاكم 
النظام المركزي االتحادي الفيدرالي، والبصمة ال 
تتكرر أبداً ما بين 64 مليون شخص ولم يوجد أي 

تطابق بينهم.

أنواع البصمات
1. البصمات غير المرئية: وهي البصمات التي 
ال ترى بالعين المجردة، وقد تتواجد في كل مكان 
مساحيق  إلى  تحتاج  وهي  الجريمة،  مسرح  في 
كيميائية أو أشعة خاصة أو إنارة خاصة لرؤيتها 

ورفعها من مسرح الجريمة.
ال  التي  البصمات  وهي  المرئية:  البصمات   .2
فهي  لرؤيتها،  تحليلية  خاصة  عوامل  إلى  تحتاج 

عادًة تكون مطبوعة على دم أو حبر أو صبغ.
وهي  البالستيكية:  أو  المطبوعة  البصمات   .3
البصمات المطبوعة على جسم شبه صلب احتفظ 
بها عليه كالصابون أو العجين أو الطين أو الواكس 
أو الرمال من نوع معين، وهي أيضاً ال تحتاج إلى 

تحليل خاص لعرضها ورؤيتها.
ونقل  وتصوير  ورؤية  كشف  طرق  وتختلف 
البصمات حسب نوع البصمة، وحسب نوع السطح 

المتواجدة عليه.
 

تصنيف البصمات غير المرئية
1. النوع الطولي )لوب(: وهو أكثر نوع متوفر 
بطول  الشكل  هذا  ويمتاز  الناس،  بين  بنسبة%60 
وامتدادات خطوطه، وتكون عادة مفتوحة من جهة 
هذا  ويختلف  األعلى،  من  ومقوسة  فقط  واحدة 
النوع باختالف اتجاه فتحة البصمة ونهاية اتجاه 
الشخص  المثال  سبيل  على  كان  فإن  خطوطها، 
اإلصبع  كان  فإن  اللوب،  بصمة  على  يحتوي 
األوسط اتجاه فتحة بصمته نحو اإلصبع األصغر 
فتسمى هذه البصمة على اسم عظمة اليد الصغرى 
وإن  لوب(،  )النر  باسم  البصمة  وتسمى  )النر(، 
وكانت  لوب  بصمة  على  يحتوي  الشخص  كان 
اتجاه فتحة بصمته إلصبعه األوسط نحو االبهام، 
فهي تسمى على اسم العظمة الكبيرة لليد )راديال(، 
وتسمى البصمة بـ)راديال لوب(، وتتميز بصمات 

والدلتا  واحدة،  دلتا  األقل  على  باحتوائها  اللوب 
عبارة عن مثلث صغير ناشئ من مجموعة خطوط 
منفرجة تكون عند نهاية فتحة البصمة أو خلفها 
على  االستعراف  يمكن  مثلثاً  وتشكل  بجانبها،  أو 
اللوب  بصمة  وتكون  خاللها،  من  اللوب  بصمة 
بنقطة معينة ويصعد  يبدأ  عبارة عن خط متصل 
نفسها  للجهة  يعود  ثم  تقوساً  ليكون  األعلى  إلى 
النهاية  من  مفتوحة  )تكون  نفسها  للنقطة  وليس 

وليست متصلة(.
بنسبة  يتواجد  وهو  )ورل(:  الحلقي  النوع   .2
يبدأ  بأنه  الشكل  هذا  ويتميز  الناس،  لدى   %35
ومستديرة،  كاملة  حلقة  ليكون  ويرتفع  بنقطة 
منها،  بدأ  التي  نفسها  النقطة  إلى  ويعود  وينتهي 
نهاية  الدلتا عند  2 من  بوجود عدد  أيضاً  ويتميز 
الدائرة  الدلتتان قرب منتصف  كانت  فإن  الحلقة، 
الحلقية ، نقوم برسم خط وهمي بينهما ونربطهما 
من  القرب  إلى  الخط  دخل  فإن  بعضاً،  ببعضهما 
مركز الحلقة فهي تسمى ) بلين بوكيت ورل(، وإن 
كانت الدلتتان بعيدتين عن المنتصف لمركز الحلقة 
بعد رسم الخط المستقيم بينهما فتسمى )سينترال 

بوكيت ورل(، ويسمى منتصف البصمة بال)كور( 
وفقاً الرتكاز وسط البصمة.

المدبب )األرتش(: ويكون عبارة عن  النوع   .3
منتصف  أو  الخيمة  ارتفاع  منتصف  يشبه  شكل 
انتصابها يسمى بـ)تنتد ارتش( أو )سبايك تنت(، 
فقط،   %5 األقل وهي  بالنسبة  الناس  عند  ويكون 
ويوجد نوع آخر خفيف التدبب، ويكون على شكل 
أرتش(  )سموث  بـ  يسمى  بسيط  ارتفاع هضبي 
يبدأ من جهة ثم ينتهي من جهة أخرى تماماً، وما 
النوعين  كال  في  دلتا  أي  وجود  عدم  هو  يميزها 

لألرتش.
الجريمة  مسرح  من  ترفع  األحيان،  أغلب  في 
وعلى  كاملًة،  البصمة  وليس  البصمة  من  أجزاء 
الرغم من ذلك فإن للبصمة أكثر من 150 تفصيالً 
دقيقاً جداً ال يرى بالعين المجردة، يفردها ويميزها 
عن  للتعريف  وتستخدم  األخرى،  البصمات  عن 
الشخص المجهول إن كان وجوده شرعياً في الدولة 
عبر تطبيق الهوية الوطنية أو السجالت التعريفية 
للسوابق المسجلة فيها بصمة الشخص المطلوب 
الصغيرة  التفاصيل  هذه  وتسمى  به،  المشتبه  أو 
بالـ)مينشو(، والمينشو عبارة عن خطوط صغيرة 
جداً تتواجد داخل البصمة على سطح الجلد، وتكون 
عبارة عن تعرجات وانقسامات وأشكال وتفرعات 
كثيرة، تختلف من شخص آلخر من حيث الشكل 
وطريقته  وشكله  التفرع  ونوع  والمكان  والعدد 
واالنقسام. وفي الواليات المتحدة األمريكية مثالً 
الـ  والشرطية  األمنية  الجهات  من  المحكمة  تطلب 
)أف. بي .أي ( والـ ) سي .أس أي ( من 8 إلى 
16 تطابقاً لقبول القضية ضد المجرم أو المشتبه 
المسؤولية على عاتق خبير تحليل  به، وتقع هذه 
البصمات في التعريف عنها، واكتشافها من مسرح 
حين  حتى  يدوياً  وتفصيلها  ودراستها  الجريمة، 
عرضها على القاضي في المحكمة، وذلك وفق قول 

مجلس الجمعية العالمية للتعريف منذ عام 1973.
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كيف ندير الوقت؟

رائد جباري- إعالمي

نعاني جميعاً من مشكلة الوقت واالستفادة منه، 
يوجد  وال  »وقتي ضيق،  لك  يقول  من  نجد  حيث 
لديَّ وقت كاٍف ألنجز كل أعمالي، فما بالك أن اتمتع 
به«، وفي الجانب اآلخر يأتيك من يقول لك: »أشعر 
بالملل، ولديَّ الكثير من وقت الفراغ وال أعرف ماذا 
أفعل به«، األول يحتاج إلى إدارة أفضل لوقته من 
خالل تنظيم أولوياته، والثاني يحتاج إلى مراجعة 
من  لديه  الفراغ  أوقات  لملء  إيجابية  أكثر  ونظرة 
خالل تبني عادات وسلوكيات أكثر فّعالية ومتعة، 
»البعد  هو  العلماء  بعض  عليه  يطلق  كما  فالزمن 
ال  قطعك  فإذا  واحد،  باتجاه  يسير  الذي  الرابع 
يمكنك إعادته«، لذلك فمن الحكمة منح الوقت اعتباراً 
كونه  بجّدية  إليه  والنظر  حياتنا،  في  أكبر  وأهمية 
جيد  بشكل  استغاللها  علينا  يتوجب  ثمينة  ملكية 

ومفيد في تفاصيل رحلة العمر.
وال ندعي بأن هناك عالجاً جذرياً لمشكلة ضياع 
علينا  يفرض  األحيان  من  كثير  في  ألنه  الوقت 
إلنجاز  طابور  في  كاالنتظار  أجنداتهم،  اآلخرون 
معاملة ما، أو حادث سير في الطريق يجعلك حبيس 
السيارة، فنحن هنا نتكلم عن الوقت الذي في يدك 
أنت من دون تدخل من اآلخرين، ويقدم خبراء إدارة 
الوقت  من  لالستفادة  النصائح  من  الكثير  الوقت 
أكبر، على شرط توفر اإلرادة والرغبة في  بكفاءة 
التغيير واالستفادة من الوقت، وبغير ذلك سيصبح 
فإدارة  كالمية،  وسفسطة  نظريات  مجرد  األمر 
الوقت وتنظيمه هي مهارة يمكن تعلمها وتوظيفها 
العمل  في  الشخصية  األهداف  إلى  الوصول  في 
في  مهماً  اعتباراً  للوقت  أعطينا  إذا  هذا  والحياة، 
حياتنا، وقمنا بتثمينه من ضمن أولوياتنا الحياتية.  

 
تنظيم وتخطيط    

وإدارة الوقت هي عملية تنظيم وتخطيط وتقسيم 
العمل بشكل  أنشطة محددة، تمكنك من  بين  للوقت 
تنجز  بحيث   - صعوبة  أكثر  وليس   - كفاءة  أكثر 
الوقت  يكون  عندما  حتى   ، أقل  وقت  في  المزيد 
الوقت  إدارة  من  والغرض  عالية،  والضغوط  ضيًقا 
من  العملية  حياتك  في  مناسب  توازن  إيجاد  هو 
خالل تحديد األوليات العملية والشخصية والعائلية 
تفقدك  نفسية  متاهات وضغوط  الوقوع في  لتجنب 
السيطرة على إنجاز ما ينبغي عمله، أو الوقوع في فخ 

الملل والضجر وضياع الوقت الثمين، فبعض الناس 
والنجاح  واإلنتاجية  السعادة  من  المزيد  يحققون 
علينا  اآلخرون، وما  يملكه  الذي  نفسه  الوقت  خالل 
سوى تطبيق مفهوم واحد قوي يدعى »إدارة الوقت 
الواعية«. وسنستعرض بعض ما نصح به خبراء إدارة 
الوقت عسانا نجد ما هو مفيد، ونبدأ أوالً بمعرفة أين 
يذهب وقتك طوال اليوم؟ وغالباً يوجد اختالف كبير 
بين وقتك الشخصي وواقعك، وبمجرد تحديد خريطة 
نبدأ  التحسين، وقد  البحث في نقاط  يومنا نستطيع 
بالوقت المخصص لعملنا والثغرات غير المنتجة فيه 
مثل االجتماعات الطويلة أو الخوض في مهمات ذات 
أولوية منخفضة، ونبدأ بإدخال عامل الوقت وتحديد 
زمن اإلنجاز وعدم تركه مفتوحاً، وذلك بوضع هدف 
واضح قبل بدء االجتماعات، وبذلك ستهدر وقتاً أقل، 
أعمالك،  جدول  استيفاء  بمجرد  العمل  إلى  وستعود 
وعندما تضع أوقاتاً محددة لكل مهمة ستركز أكثر 

وتعمل بكفاءة أكبر.

جدولة المهمات
األولوية  ذات  المهمات  جدولة  عليك  ونقترح 
المنخفضة في يوم األحد )أول أيام الدوام الرسمي 
وإكمال  العربي(،  الوطن  في  عملنا  نظام  بحسب 
االثنين  يومي  بها  والمطالبة  اإلبداعية  المهمات 
والثالثاء، وجدولة االجتماعات يوم األربعاء، وترك 

يوم الخميس للتخطيط والتواصل حيث تبدأ طاقة 
فريق العمل في االنخفاض، آخذين في عين االعتبار 
تقلب مستويات الطاقة واإلبداع طوال أيام األسبوع.
استخدم أول 30 دقيقة من يومك إلنشاء قائمة 
يجد  قد  األسبوعية،  خطتك  تناسب  يومية  مهمات 
األكثر  هي  العمل  من  األولى  الساعة  أن  معظمنا 
إنتاجية، حيث تكون أدمغتنا أكثر يقظة وتركيزاً، مع 
االنتباه في التركيز على مهمة واحدة لحين االنتهاء 
منها بنجاح، لتبدأ بالمهمة التي تليها، وذلك لضمان 

جودة اإلنجاز.
بالعمل،  للبدء  التوجيه  أو  اإللهام  ينتظر  البعض 
تنشأ  والمشاعر  األفكار  أن  اكتشفوا  العلماء  ولكن 
أثناء العمل، ابدأ المهمة حتى عندما تشعر بعدم الثقة 
التفاصيل،  ودع  أولوياتك  على  وركز  والحماسة، 
وتعامل مع أهم ما في قائمة مهماتك. كما اكتشف 
العلماء إمكانية تركيز الدماغ البشري بكفاءة لمدة 90 
دقيقة في كل مرة، لذلك حدد مهماتك لكل 90 دقيقة 
وبالنسبة  اليوم.  طوال  أعلى  إنتاجية  على  للحفاظ 
للذين لديهم وقت وال يعرفون كيفية تمضيته بشكل 
جيد، ندعوهم للتفكير خارج نطاق صندوق دماغهم، 
التحدي  من  نوع  فيها  هوايات  في  ينخرطوا  كأن 
للنفس والجرأة كممارسة الرياضة والرسم والقراءة 
والتنزه، وإلخ.. فعملية وإدارة الوقت برمتها تعتمد 

على اإلرادة واالستعداد للتغيير.

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

و�لتحفيز و�لتكرمي. و�إ�صهامًا 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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ال�سعادة الإدارية

محمد سليمان الشحي 
 باحث قانوني واجتماعي 
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في كل يوم لنا سعادة.. وفي كل إنجاز نحققه لنا 
سعادة.. سعادة نحققها وسعادة ننتظرها، فالسعادة 
هي مصدر بسمة، وإشراقة أمل، وطاقة نور لكل من 
به  يتباهى  جديداً  إنجازاً  إلى حياته  أن يضيف  أراد 
واالحترام  بالثقة،  جدير  أنه  لها  ويظهر  نفسه،  أمام 

أمام نفسه وأمام أعين اآلخرين.
ألهمت  التي  االنطالق  نقطة  كانت  هنا،  ومن 
مبادرة  لبنات  أولى  تضع  بأن  الرشيدة  حكومتنا 
من  الحكومية  الدوائر  جميع  في  اإلدارية  السعادة 
خالل آليات واستراتيجية حكومية  اتخذت بناًء على 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  تعليمات صاحب 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه الله« في جميع الدوائر الحكومية، 
المتعاملين،   وإسعاد  سعادة  وأقسام  إدارات  وإنشاء 
تعميق  سبيل  في  األحالم  كل  سموه  وتجاوز  بل 
دولة  اإلدارية في مجتمع  السعادة  مفهوم  وترسيخ 
اإلمارات العربية المتحدة، فأمر سموه بإنشاء وزارة 
للسعادة، والتي ظهرت إلى النور في الثامن عشر من 
فبراير من عام 2016، والتي كان أهم مهماتها مواءمة 
وسياساتها  وبرامجها  كافة  اإلمارات  دولة  خطط 
لتحقيق سعادة المجتمع، وكانت معالي عهود خلفان 

الرومي أول وزيرة شغلت هذا المنصب.
في  اإلمارات  دولة  مجهودات  على  مثال  وخير 
أبوظبي  هيئة  به  قامت  ما  اإلدارية  السعادة  مجال 
تسعى  التي  المبادرات  من  العديد  باطالق  لإلسكان 
إلى تحقيق معايير السعادة اإلدارية من خالل إسعاد 
على  يعمل  والتي  »حياكم«،  مبادرة  مثل  الموظفين، 
تقديمها فريق الموارد البشرية في الهيئة، وتتمثل تلك 
للموظفين،  عمل   وورش  عقد جلسات  في  المبادرة 
مميزة،  وعروض  خصومات  توفير  على  والعمل 
وكذلك على الخدمات المتعددة مثل المحال التجارية 
المبادرات  أهم  ومن  الطيران.  وشركات  والفنادق 
مبادرة »الدوام المرن«، و التي كان هدفها األساس 
والعمل  للموظفين،  وسهلة  آمنة  عمل  بيئة  توفير 
على توفير مناخ وظيفي مفعهم باإليجابية والرضا، 

باإلضافة إلى نظام خاص بالترقيات والعالوات وعدد 
من األنشطة االجتماعية األخرى.

دروب  من  درباً  تعد  لم  اإلدارية  السعادة  إن 
ضرورة  باتت  وإنما  البعض،  يتخيلها  كما  الرفاهية 
وواقعاً ال بد أن نعيشه، بل وأن نتعامل معه كأنه جزء 
نستطيع  اإلدارية  فبالسعادة  المعاصرة،  حياتنا  من 
المواطنة في  أن نغرس ونعمق روح االنتماء وقيمة 
اإلدارية  وبالسعادة  والعاملين،  الموظفين  نفوس 
نستطيع أن نجعل السعادة في مجتمع اإلمارات واقعاً 

ملموساً تراه عيون العالم.
إن أيديولوجية السعادة اإلدارية تتمثل في توفير  
بيئة عمل سهلة وتتسم بالمرونة، يستطيع الموظف 
الوظيفي  بالرضا  والشعور  الخدمة  يقدم  أن  فيها 
يمأله، والذي ينعكس بدوره إيجابياً على طبيعة وأداء 
عمله بصفة فردية، وعلى المجتمع واألمة بصفة عامة، 
األول  المركز  على  تحصل  اإلمارات  جعل  ما  وهذا 

عربياً والمركز 21 عالمياً في مؤشر السعادة.
من  اآلن  أصبح  الوظيفي  بالرضا  الشعور  إن 
إلى تحقيقها  التي تسعى  الثابتة واألهداف  المفاهيم 
جميع الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية 
دولة  مستوى  على  وليس  العالم،  مستوى  على 
اإلمارات فقط، وذلك لما تمثله تلك القيمة من أهمية 
كبرى في تقديم أفضل خدمة وأحسن أداء، وتوفير 

بيئة العمل المناسبة للموظف أو العامل.
لقد كانت السعادة وال تزال جزءاً من استراتيجيات 
الحكومة والقيادة اإلماراتية، ال تنفك عنها طالما بقيت 
للسعادة  بأن  ويقين  عقيدة  فهي  الجسد،  في  روح 
تعجز  وإنجازات  أهدافاً  يحقق  قوياً  ومفعوالً  سراً 
عن تحقيقها أعتى االستراتيجيات اإلدارية والنفسية 

والفلسفية وأعمقها.
وأخيراً أنهي مقالي بمقولة صاحب السمو الشيخ 
كتابه  في  الله«  »رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
»السعداء  وهي:  واإليجابية«،  السعادة  في  »تأمالت 
تنمية  ويقودون  أطول..  ويعيشون  أكثر..  ينتجون 

اقتصادية بشكل أفضل«.
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فعاليات ريا�سية �سرطية 

بتوجيهات من العميد إبراهيم محمود عبدالرحمن 
في  باإلنابة  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة  مدير 
والتعليم،  التربية  وزارة  مع  وبالتعاون  دبي،  شرطة 
أطلق برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة 
دبي  شرطة  في  الرياضية  الشؤون  بإدارة  البدنية 
مبادرة »العودة للمدارس«، وذلك في المدرسة األهلية 

الخيرية بالقرهود.
حضر فعاليات المبادرة كمال فرحات المدير العام 
للمدارس األهلية الخيرية في دبي، وفاطمة بوحجير 
الشؤون  بإدارة  الرياضي  الوعي  قسم  رئيسة 
برنامج  فريق  وأعضاء  دبي،  شرطة  في  الرياضية 
البدنية،  واللياقة  للرياضة  راشد  بن  محمد  الشيخ 
المدرسة،  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  وعدد 
فاطمة  وأشارت  والطلبة.  األمور  أولياء  من  وعدد 
رياضية  ألعاباً  تضمن  البرنامج  أن  إلى  بوحجير 
في  االنخراط  على  الطلبة  تشجع  متنوعة  وترفيهية 
كونها  المبادرة  أهمية  وإلى  الجديد،  الدراسي  العام 
تخص طلبة المدارس وأصحاب الهمم، وتوفر أجواء 
الطلبة باألجواء  أن تحبب  إيجابية ممتعة من شأنها 
المدرسية ، وتضفي جرعات من التحفيز والرغبة في 

التعلم والمشاركة وتكوين صداقات عدة.
األمن  شؤون  قطاع  فريق  فاز  ثانية،  جهة  من 
والمنافذ في شرطة أبوظبي ببطولة السباحة ضمن 
الرياضي  للموسم  العام  القائد  معالي  درع  بطوالت 
البشرية  الموارد  قطاع  فريق  وحل   ،2019  –  2018
وأقيمت  ثالثاً،  الجنائي  األمن  قطاع  وفريق  وصيفاً، 
أبوظبي،  نيويورك  جامعة  مسبح  على  البطولة 
القطاعات  مختلف  من  سباحاً   80 نحو  بمشاركة 
الحمادي  أحمد  حماد  اللواء  سعادة  وأكد  الشرطية. 
أن   أبوظبي  شرطة  في  المجتمع  أمن  قطاع  مدير 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي حريصة على النهوض 
مشيداً  وتطويرها،  الرياضية  واألنشطة  بالفعاليات 

بالمستويات المتقدمة التي ظهر بها المتسابقون.
وأوضح العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير 
قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي ورئيس 
مجلس شرطة أبوظبي الرياضي أن بطولة السباحة 
درع  بطوالت  ضمن  تقام  التي  البطوالت  أولى  هي 
معالي القائد العام للموسم الرياضي 2018 – 2019، 
وتضمنت مسابقات في: سباحة صدر 100 و50 متراً، 
وظهر 50 و100 متر، وفراشة والتتابع والسباحة 50 

و100 متر حرة.
مركز  مدير  بوعلي  عبيد  محمد  العقيد  وعبر 
عن  أبوظبي  شرطة  في  الشرطية  الرياضية  التربية 
تقديره للمستويات المتقدمة للمشاركين في البطولة، 

من  الهدف  لتحقيق  استراتيجية  إعداد  إلى  مشيراً 
 2019  –  2018 الرياضي  للموسم  البطوالت  هذه 
في  الشرطة  أفراد  أداء  بمستوى  يرتقي  نحو  على 
خليفة  النقيب  شارك  ذلك،  إلى  الرياضي.  المجال 
في  الجنائية  القضايا  فرع  مدير  الحمادي  الله  عبد 
للدراجات  العالم  طواف  ببطولة  أبوظبي  شرطة 
الدولي  االتحاد  مظلة  تحت  أقيم  والذي  الهوائية، 
للدراجات الهوائية »جراند فوندو« بمدينة فيرسيا في 

الجمهورية اإليطالية.
فيروسيا،  مدينة  مركز  من  انطلق  السباق  وكان 
السويسرية،  لوجانو  وبحيرة  األلب  بجبال  مروراً 

والعودة لنقطة النهاية في مركز المدينة.
وأوضح النقيب الحمادي أنه أول ضابط من شرطة 
أبوظبي يتأهل لهذا السباق بعد حصوله على المركز 

السادس في سباق تحدي سبينس دبي لمسافة 92 
كيلومتراً، والذي أقيم بإمارة دبي في ديسمبر 2017.

وأضاف: أن سباق بطولة طواف العالم للدراجات 
الهوائية شارك فيه 2558 دراجاً من 60 دولة، لمسافة 
فيها  مر  التي  الجبال  ارتفاع  وبلغ  متراً،  كيلو   130
وأنه  البحر،  سطح  مستوى  عن  متراً   2056 السباق 
قاطعاً  العام  المجموع  من   172 المركز  على  حصل 

المسافة في مدة زمنية بلغت 4 ساعات و25 دقيقة.
وقدم النقيب الحمادي الشكر إلى القيادة الشرطية 
والمنتسبين  للرياضة  الالمحدود  دعمها  على 
هذه  في  بالمشاركة  عن سعادته  معرباً  الرياضيين، 
مسيرته  مواصلة  عزمه  ومؤكداً  العالمية،  البطولة 
السباقات  في  األولى  المراكز  وتحقيق  الرياضية 

المقبلة.

�صهد قطاع �ل�صرطة �لريا�صية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�صهر �ملا�صي عددً� من �لفعاليات �لريا�صية.

إعداد: موزة الحمادي 
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كرم العميد الركن  الدكتور علي سالم الطنيجي 
الداخلية   وزارة  في  المركزية  العمليات  عام  مدير 
والعنصر  الضباط  وصف  الضباط  من  عدداً 
المقترحات  »أصحاب  بجائزة  الفائزين  النسائي 
المطبقة ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتميز، 

جائزة المدير العام لسنة 2017«.

ت
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�س
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م

مؤسسة  في  االجتماعي  العمل  قسم  رئيسة  الهاشمي  عائشة  كرمت 
الرعاية االجتماعية وشؤون القصر اإلعالمي جاسم عبيد الزعابي تقديراً 
 2018 الترفيهي  الصيفي  المهرجان  في  »دبدوب«  بشخصيته  لمشاركته 
تحت شعار: »فرحة عيد«، بحضور سالمة الكتبي مشرفة وحدة الرعاية 

التخصصية باإلنابة في المؤسسة.

بحضور  العين،  فرع  أبوظبي  شرطة  حضانة  استقبلت 
النقيب فاطمة الساعدي مديرة الفرع عدداً من أطفال المنتسبين 
تنظيم  وجرى  وسهالً«،  »أهالً  شعار:  تحت  الجدد«،  »البراعم 

فعاليات ترفيهية وتوزيع الهدايا واأللعاب عليهم.

فرحة  وسط  الثالث  ميالده  بعيد  الحمادي  عمر  طحنون  احتفل   
األهل واألصدقاء، مع تهنئة خاصة من شقيقه خليفة، وعمراً مديداً 

بإذن الله تعالى.

يهنئ العاملون بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في شرطة أبوظبي 
على  لرتبة مالزم، وحصوله  ترقيته  بمناسبة  الحمادي  يوسف  عمر  المالزم 
شهادة »الماجستير« في القانون العام. مبروك، وإلى مزيد من النجاح والتقدم.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

يكتظ الفضاء العربي بالكثير من محطات التلفزة الفضائية، منها الجاد ومنها الهادم والهابط والبذيء، 
واألخيرة هي األغلب واألعم، وهو األمر الذي يثير الحيرة والتساؤل في الوقت ذاته، حول حجم السموم 
الفكرية والثقافية الخبيثة، التي يبثها بعض هذه القنوات في النسيج العربي، واآلثار التي ُتحدثها هذه السموم 

في كيان المجتمعات وأفرادها.
دأب معظم القنوات الخاصة أو التجارية، كأنسب تسمية لها، على اختالف أشكالها ومضامينها، على إفساد 
الذائقة المجتمعية وتخريب القيم اإلنسانية للمجتمعات والشعوب العربية، في سبيل تحقيق الربح المادي السريع.. 
وقد تنوعت مجاالت هذه الفضائيات حسب ثقافة القيّمين عليها، فمنها ما خصص للغناء والرقص واألفالم، ومنها 

ما خصص للدين وهو منها براء، ومنها لألخبار المضللة، فضالً عن قنوات الشعوذة والسحر ...إلخ.
أغلب ما تبثه هذه القنوات، عبارة عن قيم مادية استهالكية مستوردة من المجتمعات الغربية، بهدف تحقيق 
الترويج للبضائع االستهالكية التي تنتجها، فبدون نشر ثقافة االستهالك لن تتمكن تلك المجتمعات الحديثة من 
الترويج لمنتجاتها وصناعاتها المتعددة والوفيرة. وبهذا النهج االستهالكي وما يرافقه من قيم فاسدة، والذي يقوم 
اإلعالم بدور الناقل والمرّوج له في الوقت ذاته، تتفسخ القيم وتتبدل القناعات شيئاً فشيئاً، إلى أن نصل إلى فساد 

المجتمع الذي هو حاضن أمين لألسرة النواة، التي يعتمد عليها المجتمع في تماسكه وتالحمه وتعاضده.
نستغرب حجم االستهتار الذي تبديه هذه القنوات الضالة في أكثر من اتجاه. فمثالً، فوضى المذيعين الذين تزج بهم 
هذه القنوات بال علم وال موهبة وال »كاريزما«.. وال لغة، والتي هي من المفترض أن تكون العربية، فحدث وال حرج، 

إلى درجة أن المشاهد عندما يرى هذا المذيع أو ذاك يشفق عليه ويرثي لحاله.. 
أشكاالً عديدة، منها اإلعالم الهادف والذي يمتلك رسالة  اليوم متخذاً  وفي هذا االزدحام الفضائي يحضر اإلعالم 
واضحة وهدفاً محدداً يريد تحقيقه، إضافة إلى اإلعالم المحايد الذي ينقل القضية من دون تدخل في صياغة الرأي العام 
لدى الجمهور المتلقي، واإلعالم الموضوعي وهو الذي يطرح القضايا واألخبار بأسلوب علمي، ويتخذ اإلجراءات العلمية 
ليتحقق من دقة ما يقدمه، كما يتجنب اإلثارة المفتعلة. فضالً عن اإلعالم المسؤول الذي يعي أهميته ودوره في المجتمع، 
وينطلق من وعيه بالمسؤولية من أجل تحقيق أهدافه والواجبات التي تمليها عليه مسؤوليته.. وأخيراً »اإلعالم الحر«، وما 
أدراك ما اإلعالم الحر، ذاك الذي قلب موازين اإلعالم الحقيقي إلى أسوأ ما يمكن أن نتصوره في بدهيات ومبادئ اإلعالم. 
وليس ذلك ألنه يمتلك قراره في يده، بل ألن القيمين عليه فهموا الرسالة بالمقلوب، وجعلوا أنفسهم أباطرة اإلعالم الفضائي.

لقد آن األوان لمحاربة هذه القنوات، أفراداً ومؤسسات، وبكل الوسائل الممكنة. ومن هذه الوسائل على سبيل المثال: اإلعالم 
المضاد، أي إيجاد قنوات وبرامج بناءة تستقطب المشاهد، وتكشف ما تقدمه تلك القنوات من سموم برامجية هدامة، فضالً عن 
فرض القوانين من قبل الجهات العليا، والتي تحدد الضوابط والمعايير التي تنظم هذه العملية، وبالتالي تفرض الرقابة الصارمة 
على أشباه هذه القنوات، وما نتمناه على الجهات المسؤولة في الدول العربية التي تسعى إلى تطوير مجتمعاتها وتقدمها، هو 
أن تبحث عن أفكار إيجابية وبرامج مفيدة، تسهم في بناء عقل اإلنسان العربي وتشكيل شخصيته، من خالل البرامج التعليمية 

والثقافية التي تهتم خصوصاً بالطفل العربي.

�صوء على �لف�صاء �لعربي



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«
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