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

�ملتنوعة  خدماتها   تقدمي  على  �لد�خلية  وز�رة  حتر�س  �لد�خلية،  وزير  �ل��وزر�ء 

و�لذكية للمو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وفق �أحدث 

و�أرقى �ملعايري �لعاملية، و�لتي ت�صعى لتحقيق �لر�صا و�ل�صعادة لديهم.

 )MOI UAE(  ويف هذ� �ملجال، �أطلقت وز�رة �لد�خلية �لإ�صد�ر �جلديد لتطبيقها

على �لهو�تف �لذكية، و�لذي ��صتقطب حتى منت�صف �لعام �جلاري 2018، نحو مليون 

و 600 �ألف �صخ�س، وهو ي�صكل جتربة ر�ئدة يف جمال �خلدمات �حلكومية �لذكية 

على م�صتوى دولة �لإمار�ت، ويوفر للأفر�د و�أ�صرهم ومكفوليهم و�صركاتهم 50 خدمة 

4 قطاعات رئي�صة من وز�رة �لد�خلية وهي: قطاع �ملرور و�لرتخي�س، وخدمات  يف 

�لدفاع �ملدين، و�لقياد�ت �ل�صرطية، وقطاع �جلن�صية و�لإقامة.

�لإمار�ت،  حلكومة  �لذكي  �لدخول  بو�بة  مع  بربطه  »�لد�خلية«  تطبيق  ويتميز 

بحيث ي�صتفيد م�صتخدموه من خدمات �لبو�بة من دون �حلاجة �إىل �إجر�ء عملية 

دخول جديدة �إليها، وميكنهم �لدخول با�صتخد�م ب�صمتي �لأ�صبع و�لوجه، و�لبقاء 

تطبيق   من  �ملخ�ص�صة  �لن�صخة  عرب  �لذكية،  �ل�صاعة  خ��لل  من  ت��ام  �ت�صال  على 

»�لد�خلية«. 

للم�صتخدمني  تتيح  بالتطبيق  خا�صة  مفاتيح  لوحة  وت�صميم  تخ�صي�س  مت  وقد 

�لو�صول �ل�صريع للخدمات، وخمتلف من�صات �لتو��صل �لجتماعي �لتي تت�صمن �أخبار 

ل�صمان  �لأبعاد  ثلثي  �للم�س  خا�صية  �عتماد  مت  كما  �لد�خلية،  وز�رة  وم�صتجد�ت 

�صرعة �لو�صول للخدمات �لأكرث ��صتخد�مًا من خارج �لتطبيق.

�لعربية  �لإمار�ت  و�لزو�ر يف دولة  و�ملقيمني  �ملو�طنني  و�لدعوة متجددة جلميع   

هو�تفهم  على  �لد�خلية  وز�رة  لتطبيق  �جلديد  �لإ�صد�ر  بتحميل  للإ�صر�ع  �ملتحدة 

�لذكية و��صتخد�مه، فذلك ميكنهم من �إجناز �لعديد من معاملتهم ومعاملت �أفر�د 

ب�صيطة  بخطو�ت  عملهم  �أماكن  من  �أو  منازلهم  من  و�صركاتهم  ومكفوليهم  �أ�صرهم 

و�صريعة، ويوفر عليهم �لوقت و�جلهد للذهاب �إىل مر�كز �خلدمة �ملحلية و�لحتادية 

لإجناز معاملتهم.
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في  الضوء  الشرطة«  »مجتمع  يلقي 
هذا العدد على إطالق وزارة الداخلية، 
بتوجيهات ومتابعة من الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وزارة  لتطبيق  اجلــديــد  اإلصـــدار 
الداخلية )MOI UAE( على الهواتف 

الذكية.
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مبادرة »احِم نف�ضك بتعديل و�ضعك«

الرا�ضدي: هدفنا الو�ضول اإىل »اإمارات خالية من املخالفني«

�أغ�صط�س  �ل�صرطة« �ل�صوء على مبادرة »�حِم نف�صك بتعديل و�صعك« �لتي �نطلقت يف �لأول من �صهر  يلقي »جمتمع 

حزمة  باعتماد  يتعلق  مبا  �ل��وزر�ء  جمل�س  لقر�ر�ت  تنفيذً�  وذلك  �ملقبل،  �أكتوبر  �صهر  نهاية  �إىل  وت�صتمر  �ملا�صي، 

»�إمار�ت  �إىل  �لو�صول  �ملتحدة، وبهدف  �لعربية  ت�صريعية جديدة ملر�جعة نظام �لإقامة �حلايل يف دولة �لإمار�ت 

خالية من �ملخالفني«.

المدير  الراشدي  راكان  سعيد  العميد  أوضح 
الهيئة  في  باإلنابة  والمنافذ  األجانب  لشؤون  العام 
مع  خاص  لقاء  في  والجنسية  للهوّية  االتحادية 
نفسك  »احِم  مبادرة  إطالق  أن  الشرطة«  »مجتمع 
القيادة  توجيهات  إطار  في  أتى  وضعك«  بتعديل 
يعيش  من  كل  إسعاد  على  بالعمل  للدولة  الرشيدة 
على أرض اإلمارات، وانطالقاً من حرص الحكومة 
من  تمكينهم  عبر  المخالفين  أوضاع  تسوية  على 
تالفي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم، 
حيث أصبح بمقدور كل مخالف يرغب باالستفادة 
من  طوعاً  الدولة  مغادرة  الثمينة  الفرصة  هذه  من 
دون تحمل أي تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات، 
أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على 
أرض اإلمارات، ويستفيد من الخدمات التي توفرها 

ت
عا

اب
مت

الدولة.
األول  في  انطلقت  التي  المبادرة  أن  وأضاف: 
نهاية  إلى  وتستمر  الماضي  أغسطس  شهر  من 
القرارات  مع  انسجاماً  جاءت  المقبل،  أكتوبر  شهر 
الوزراء، وبخاصة ما  اتخذها مجلس  التي  الحكيمة 
يتعلق باعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام 
على  التسهيل  وبهدف  الدولة،  في  الحالي  اإلقامة 
العمل،  عن  والباحثين  الدولة  في  باإلقامة  الراغبين 
الدولة  في  يقيمون  الذين  للمخالفين  مهلة  ومنح 
المغادرة  أو  أوضاعهم  لتسوية  غير شرعي  بشكل 
إلى جانب  المطلقة،  أو  إقامة األرملة  طوعاً، وتمديد 
منح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني حروباً 
وكوارث، األمر الذي يعكس الوجه الحضاري والقيم 
األصيلة التي تأسست عليها اإلمارات والنهج الخيّر 

الذي تسعى قيادتها الرشيدة لتجسيده. 

أهداف 
وعن أهداف هذه المبادرة، أجاب العميد الراشدي 
أن مبادرة »احِم نفسك بتعديل وضعك« تتميّز عن 
السنوات  في  نظمت  التي  المبادرات  من  سابقاتها 
طوعاً  يتقدم  الذي  المخالف  تمنح  بأنها  الماضية 
لتعديل وضعه إعفاء كامالً من الغرامات كاّفة التي 
ترتبت عليه بما في ذلك غرامات التأخير في إصدار 
بشكل  الدولة  ومغادرة  الهوّية،  بطاقات  تجديد  أو 
طبيعي ومن دون إدراج اسمه على الئحة الحرمان، 
األمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة 
وفقاً لإلجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة، وهي 
مشروطة  غير  مؤقتة  إقامة  على  الحصول  إمكان 

لقاء: اأماين اليافعي



7 العدد 142 سبتمبر 2018

بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خالل نظام سوق 
عمل  عن  للباحثين  يسمح  الذي  االفتراضي  العمل 
فيما  بالتفاعل  التوظيف  ووكاالت  العمل  وأصحاب 
والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  بإشراف  بينهم 

وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وأضاف: أن المبادرة تتيح تسديد قيد الهرب من 
الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة 
من دون ختم الحرمان، والسماح لألشخاص الذين 
المنافذ  غير  من  البالد  إلى  الدخول  من  تمكنوا 
الدولة مع حرمانهم من دخولها  الرسمية بمغادرة 
لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل اإلقامة للراغبين 
وبرسوم  غرامات  دون  من  أوضاعهم  تعديل  في 

رمزية.
وأشار إلى أن الهدف األساس من المبادرة يتمثل 
المخالفين«، عبر  »إمارات خالية من  إلى  بالوصول 
حل مشكلة كل شخص مخالف سواء أكان مقيماً أو 
زائراً أو أسرة متعثرة بصرف النظر عن الجنسية، 
وذلك من خالل رفع عبء الغرامة المادية عن كاهله، 
له  الفرصة  وإتاحة  القانونية،  العقوبة  من  وإعفائه 
للبحث عن عمل، أو المغادرة معززاً مكّرماً إلى بلده 

ومن دون أي معيقات أو تبعات أو حرمان.

مراكز استقبال 
العميد  أوضح  المخالفين،  استقبال  مراكز  وعن 
مستوى  على  مراكز   9 أنشأت  الهيئة  أن  الراشدي 
الدولة الستقبال مخالفي قانون اإلقامة منها: مركز 
منطقة  في  ومركز  بأبوظبي،  الشهامة  منطقة  في 
العوير بدبي، ومراكز في كل من الشارقة وعجمان 
والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومنطقتي العين 
مراكز  بجوار  وذلك  أبوظبي،  إمارة  في  الظفرة  و 
لشؤون  العامة  لإلدارة  التابعة  المتعاملين  سعادة 
الساعة  من  المراكز  تعمل  حيث  والمنافذ،  األجانب 
الثامنة مساء على مدار أيام  الثامنة صباحاً وحتى 
العمل األسبوعي من األحد إلى الخميس، كما أنشأنا 
مركزاً لالتصال بهدف استقبال أسئلة واستفسارات 
الجمهور على الرقم المجاني )80080(، وعلى مدار 

24 ساعة.
من  العديد  على  توسعة  إجراء  تم  أنه  وأضاف: 
مراكز استقبال مخالفي اإلقامة وإضافة خيَم مجهزة 
للمخالفين  الكثيف  اإلقبال  بسبب  وذلك  بالكامل، 
الراغبين بتعديل أوضاعهم، حيث تشهد تلك المراكز 
تزايداً كبيراً نظراً لما تحققه المبادرة من نجاح كبير 
بتعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة األجانب 
في الدولة، حيث يتم إنجاز معامالت المراجعين بكل 
يسر وسهولة، ويحصلون على إعفاءات من الغرامات 
والتبعات القانونية التي كانت قد ترتبت عليهم نتيجة 
منهم  الراغبين  إجراءات  استكمال  يتم  أو  المخالفة، 
إلى بلدانهم ومن  الدولة معّززين مكرمين  بمغادرة 
دون أي معيقات أو تبعات أو حرمان، وذلك في ظل 
منتسبي  وبجهود  وسالستها،  اإلجراءات  سهولة 
الهيئة القائمين على استقبالهم وتسيير معامالتهم، 
معربين  تساؤالتهم،  على  واإلجابة  وإرشادهم 
اإلمارات على منحهم هذه  لدولة  بالغ شكرهم  عن 
بشكل  العيش  من  تمّكنهم  التي  الذهبية  الفرصة 

قانوني على أرضها الطيبة، واالستفادة من الخدمات 
التي توفرها.

تسهيل  على  الهيئة  حرص  إطار  في  أنه  وذكر 
إجراءات معامالت الراغبين في االستفادة من المهلة 
التي  األماكن  تقسيم  وإنجازها بسرعة، عملت على 
إلى  أوضاعهم  لتعديل  مراجعتها  للمخالفين  يمكن 
قسمين، القسم األول هو مراكز استقبال المخالفين 
والتي يبلغ عددها تسعة مراكز على مستوى الدولة 
والتي تتولى استخراج تصاريح مغادرة المخالفين، 
البقاء  في  الراغبين  ومنح  الهروب،  تعاميم  ورفع 
إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر، في حين يجب على الكفالء 
الذين يرغبون بتجديد إقامات مكفوليهم المخالفين، 
باإلضافة إلى رعايا الدول التي تعاني من كوارث أو 
حروب، التوجه مباشرة إلى مراكز »تسهيل« إلنجاز 
معامالتهم، وهنا ندعو الكفالء وأصحاب العمل إلى 
إلى مراكز »تسهيل« لالستفادة من  التوجه  سرعة 

المبادرة لتعديل أوضاع مكفوليهم. 

نصائح للمخالفين 
للحرص  كاّفة  المخالفين  الراشدي  العميد  ودعا 
المبادرة،  لهم  توفرها  التي  الفرصة  اغتنام  على 
حددتها  التي  المراكز  مراجعة  إلى  والمسارعة 

الهيئة لهذا الغرض لالستفادة من التسهيالت التي 
تتضمنها المبادرة، حيث سيكون بإمكان كل مخالف 
بتأشيرة  الدولة  إلى  العودة  وضعه  بتسوية  يقوم 

دخول جديدة ومن دون معوقات.
إعفاءات  من  المبادرة  توفره  ما  أن  على  وشّدد 
ومميزات لم يترك عذراً ألي مخالف في أن يستمر 
بالمخالفة، وال يسعى بكل جد لالستفادة منها لتعديل 
بأّن الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة  وضعه، علماً 
مخالفي  لمالحقة  مكثفة  تفتيش  حمالت  المحددة 
اإلجراءات  واتخاذ  األجانب،  وإقامة  دخول  قانون 
القانونية الرادعة بحقهم، كما نحذر في هذا اإلطار 
من إيواء المخالفين باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها 
القانون نظراً لألضرار الكبيرة التي تسببها للدولة 
والمجتمع، والعواقب القانونية الوخيمة التي تترتب 

على مرتكبها.

شكر
الشرطة«  »مجتمع  عبر  الراشدي  العميد  وتوجه 
بالشكر لجميع المعنيين بتنفيذ مبادرة »احِم نفسك 
بتعديل وضعك«، والشركاء الذين أسهموا في دعم 
جميع  وتجاوز  المبادرة  هذه  إلنجاح  الهيئة  جهود 

المعوقات لتحقيق أهداف المبادرة.
الموارد  وزارة  إلى  الجزيل  بالشكر  توجه  كما 
المتمثلة  الداخلية  ووزارة  والتوطين،  البشرية 
الصحة،  وهيئات  للشرطة،  العامة  بالقيادات 
في  دور  لها  كان  التي  الجهات  وجميع  والمحاكم، 
الدبلوماسية  والبعثات  وللسفارات  المبادرة،  إنجاح 
في الدولة التي أشادت بالمبادرة، وعملت منذ اليوم 
اإلجراءات  تسهيل  على  المهلة  انطالق  من  األول 
إنجاز  وتعجيل  بلدانها  رعايا  من  للمخالفين 
من  االستفادة  من  بتمكينهم  أثمر  مما  معامالتهم، 
ظروفهم  مراعاة  إلى  باألساس  الهادفة  المبادرة 
أوضاعهم  تعديل  من  وتمكينهم  عليهم  والتخفيف 
الخدمات  والعيش براحة وطمأنينة واالستفادة من 
التي توّفرها الدولة لجميع من يقيم على هذه األرض 

الطيبة.

العميد سعيد الراشدي
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�ملر��صم  �إد�رة  نظمته  �لذي  �مل�صتقبل«،  نخبة  �ل�صرطة  »�أ�صدقاء  برنامج  �ختتام  �حتفال  �ل�صرطة«  »جمتمع  تابع 

و�لعلقات �لعامة يف �صرطة �أبوظبي، مب�صاركة �أكرث من 444 من �أبناء وبنات �ل�صباط و�لأفر�د و�ملتقاعدين و�ملدنيني، 

تر�وحت �أعمارهم بني 5 و14 عامًا.

متابعة: اأماين اليافعي

أشاد العميد سيف الشامسي مدير إدارة المراسم 
ودعمها  الشرطية  القيادة  باهتمام  العامة  والعالقات 
في  تسهم  التي  الهادفة  والبرامج  األنشطة  لجميع 
خطتها  وتواكب  النشء،  لدى  النبيلة  القيم  ترسيخ 
في  استخدامه  تم  الذي  االصطناعي  الذكاء  بشأن 
البرنامج بتعليم الطلبة أساسيات البرمجة البروتوكس 

وتركيبه بألعاب الليغو.
في  فعال  بشكل  أسهم  البرنامج  أن  وأضاف: 
يستفيدون  مهارات  وبنات  بنين  من  النشء  إكساب 
منها في مستقبلهم، واحتوائهم وشغل أوقات فراغهم 
فضالً  الصيفية،  العطلة  خالل  ونافع  مفيد  هو  بما 
عن األنشطة الترفيهية المحببة والمفيدة لهم، والتي 

تصقل مواهبهم وتعلمهم ما ينفعهم. 
الشرطية  القيادة  حرص  إلى  الشامسي  وأشار 
المجتمع في جميع  التواصل مع مختلف فئات  على 
النبيلة  القيم  ترسخ  التي  الهادفة  والبرامج  األنشطة 
بتنفيذ  المشاركين  بجهود  مشيداً  صغارنا،  لدى 

البرنامج.
وأقيم احتفال  اختتام البرنامج في مسرح أبوظبي 
بكاسر األمواج التابع لنادي تراث اإلمارات، بحضور 
إدارة  مدير  نائب  الهاشمي  أحمد  منصور  العقيد 
المهيري  عبدالله  وأحمد  العامة،  والعالقات  المراسم 
مدير إدارة القرية التراثية في النادي، والكابتن محمد 
للخدمات  »بريمير  لشركة  التنفيذي  المدير  جمال 

الرياضية«، وعدد من الضباط وأولياء أمور الطلبة.
واشتمل  االحتفال على فيديو عن فعاليات المخيم 
عن  الدفاع  وتمارين  للجمباز  وعروض  الصيفي، 
وتكريم  والعيالة،  الشعبي  للرقص  وفقرة  النفس، 
الداعمة  الشرطية  واإلدارات  والشركاء  الرعاة 

للبرنامج، وتبادل الدروع مع الرعاة والشركاء.

أهداف 
وأوضح  المقدم محمد علي الدرمكي رئيس قسم 
العالقات العامة والتوجيه بإدارة المراسم والعالقات 
العامة  أن البرنامج حقق أهدافه في شغل أوقات فراغ 
األبناء، بما هو مفيد، وإكسابهم المهارات والمعارف 

والخبرات التي تنمي قدراتهم اإلبداعية.
فرع  مدير  الحمادي  محمد  فهد  النقيب  وقال 
على  باإلشراف  »قمت  اإلدارة:  في  العامة  العالقات 
األبناء  واصطحاب  البرنامج،  اختتام  احتفال  تنظيم 
كنادي  الخارجية،  والزيارات  الميدانية  الرحالت  إلى 
إطعامه  وكيفية  الخيل  ركوب  وتعلم  الفروسية 
طيران  إدارة  إلى  لزيارتهم  باإلضافة  واستحمامه، 
والتعرف  الطيران،  علوم  لتعليمهم  أبوظبي  شرطة 

ت
عا

اب
مت

اختتام برنامج »اأ�ضدقاء ال�ضرطة نخبة امل�ضتقبل«

على مهمات غرفة العمليات وتعليمهم علوم الطيران 
العسكري«.

توعية
التوجيه  فرع  مديرة  الهاشمي  زيد  مها  وأعربت 
الثقافي في اإلدارة والمشرفة التنفيذية على البرنامج 
عن تقديرها للبرنامج التثقيفي المتميز الذي شاركت 
قسم  مع  بالتعاون  »بريمير«  شركة  تنظيمه  في 
في  الشرطية  اإلدارات  ولدور  االجتماعية،  العالقات 
نخبة  الشرطة  أصدقاء  عند  التوعية  مستوى  رفع 
منتسبي  أبناء  توعية  في  الكبير  وللدعم  المستقبل،  
وطموحهم،  تطلعاتهم  يرضي  لما  أبوظبي  شرطة 

وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل. 

مدرسة  في  أقيمت  البرنامج  فعاليات  وكانت 
»النخبة الخاصة« بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، 
السباحة،  ومنها:  األنشطة،  من  مجموعة  وتضمنت 
الفرنسية،  واللغة  النفس،  عن  والدفاع  القدم،  وكرة 
وجلسات  والجوجيتسو  والكاراتيه،  واإلتيكيت، 
الطبخ  وفن   الذهنية،  والمهارات  والموسيقى،  الفن 
مشاريع  وعمل  تدوير  وإعادة  والخياطة  والتصوير، 
علمية في فن تدوير المجسمات، واأللعاب والبرامج 
وكيفية  والمسابقات،  والرسم،  والقراءة،  الترفيهية، 
تعلم  خالل  من  جديدة  مهارات  الصغار  إكساب 
التقنيات الحديثة، ووفر المخيم الصيفي لهم مالبس 
رياضية ووجبات غداء خفيفة، وقام باإلشراف عليهم 

مدربون مختصون وطاقم من الشباب والشابات.
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ا�ضتقطب 1.6 مليون �ضخ�ص 

»الداخلية« تقدم 50 خدمة عرب تطبيقها الذكي 

يلقي »جمتمع �ل�صرطة« �ل�صوء يف هذ� �لعدد على �إطلق وز�رة �لد�خلية، بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ 

 MOI( صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، �لإ�صد�ر �جلديد لتطبيق وز�رة �لد�خلية�

UAE( على �لهو�تف �لذكية.

حتقيق: اأحمد عادل

وزارة  لتطبيق  الجديد  اإلصدار  استقطب 
الداخلية على الهواتف الذكية حتى منتصف العام 
الجاري 2018، نحو مليون و 600 ألف شخص، 
في مجال  ونوعية  استثنائية  تجربة  يقدم  وهو 
دولة  مستوى  على  الذكية  الحكومية  الخدمات 
اإلمارات العربية المتحدة، وفق المعايير العالمية، 
متنوعة،  خدمة   50 والشركات  لألفراد  ويوفر 
فضالً عن العديد من مميزات االستخدام، ومن 
الذكي لحكومة  الدخول  بوابة  أبرزها ربطه مع 
اإلمارات، والدخول باستخدام بصمتي األصبع 

والوجه.
»أبل  سوق  من  التطبيق  هذا  تنزيل  ويمكن 
نظام  على  تعمل  التي  الذكية  للهواتف  ستور« 
»أندرويد«،  أجهزة  على  يعمل  كما   ،»iOS«
وهو عبارة عن منّصة متكاملة تضم 50 خدمة 

تمّكن  وعامة،  مدني  ودفاع  وشرطية  مرورية 
جميع فئات مستخدميه من الحصول على العديد 
اليومية،  حياتهم  في  الضرورية  الخدمات  من 
بكل سهولة ويسر  أعمال مؤسساتهم  وتسيير 

وتكامل.

تحميل  عدد  بلغ   ،2017 عام  في  أنه  يذكر 
نسبته  بلغت  وبارتفاع  مرة   403,285 التطبيق 
25% عن عام 2016، والتي بلغ عددها 298.285 
األول  منذ  التطبيق  تحميل  عدد  بلغ  بينما  مرة، 
من يناير الماضي حتى منتصف العام الجاري 
تحميل  عدد  إجمالي  بلغ  بحيث  مرة،    223.268
حتى   2013 عام  منذ  مرة   1.621.252 التطبيق 

منتصف عام 2018.

تجربة استثنائية
مدير  الحارثي  أحمد  العميد حسين  وأوضح 
رئيس  واالتصاالت  اإللكترونية  الخدمات  عام 
االصطناعي  والذكاء  الذكية  الخدمات  مجلس 
تحسين  على  العمل  تم  أنه  الداخلية  وزارة  في 
القطاعات  جميع  في  القائمة  الخدمات  وتطوير 

ت
ءا

ضا
�

اإ
يوفر �لتطبيق خدمات 

�ملرور و�لرتخي�س، 

�لدفاع �ملدين، �لقياد�ت 

�ل�صرطية، �جلن�صية 

و�لإقامة
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إمكانات  توفير  عبر  الداخلية،  لوزارة  التابعة 
متطورة وذكية تدعم منظومة عمل الوزارة التي 
للمواطنين  السالمة  توفير  عاتقها  على  تأخذ 
لهم  يضمن  بما  الدولة،  أرض  على  والمقيمين 
خالل  من  وُيسر  بسهولة  حياتهم  ممارسة 

الخدمات التي تقدمها.
الخدمات  مستخدمي  عدد  أن  وأضاف: 
اإللكترونية والذكية لوزارة الداخلية على مختلف 
مستخدماً  و396  ألفاً   873 نحو  بلغ  قنواتها، 
نقدم  فإننا  المستخدم  رضا  ولضمان  مسجالً، 
التطبيق الذكي الجديد بتصميم جديد كلياً، متعدد 
إلى  باإلضافة  عائلي(،  عمال،  )أفراد،  األنماط 
خدمات محسنة تضمن تجربة استثنائية وأكثر 
االلتزام  الحارثي  العميد  وأكد  بكثير.  ذلك  من 
باستكشاف التقنيات الثورية والحديثة الناشئة، 
بطريقة  المعلومات  تقديم  تعزيز  يمكنها  والتي 

سهلة وفعالة وسريعة.

خدمات سريعة
الشمري  علي  محمد  فيصل  العقيد  وذكر 
عضو وأمين سر مجلس الخدمات الذكية والذكاء 
التطبيق  أن  الداخلية  وزارة  في  االصطناعي 
الجديد سيُمكن جميع المستخدمين من البقاء على 
اتصال تام من خالل ساعة Android الذكية، عبر 

النسخة المخصصة من تطبيق وزارة الداخلية.
لوحة  وتصميم  تخصيص  تم  أنه  وأضاف: 
مفاتيح خاصة بالتطبيق تتيح للمستخدم الوصول 
التواصل  منصات  ومختلف  للخدمات،  السريع 
ومستجدات  أخبار  تتضمن  التي  االجتماعي 
اللمس  اعتماد خاصية  الداخلية، حيث تم  وزارة 
الوصول  سرعة  لضمان   )3D( األبعاد  ثالثي 

للخدمات األكثر استخداماً من خارج التطبيق.
لتطبيقات  الدولية  بالمعايير  االلتزام  وأكد 
وخدمات  خصائص  وتوفير  الذكي،  الهاتف 
أفضل  مع  معيارية  مقارنات  على  بناء  متطورة 
مبتكرة،  وميزات  وخدمات  العالمية،  الممارسات 
تماشياً  أتى  التطبيق  هذا  إطالق  أن  إلى  مشيراً 
مجتمع  يكون  أن  في   2071 اإلمارات  رؤية  مع 
أن  وإلى  العالم،  مجتمعات  أسعد  هو  اإلمارات 
في  كبيرة  نوعية  نقلة  يشكل  الجديد  التطبيق 
الداخلية  وزارة  تقدمها  التي  الذكية  الخدمات 

لجميع المواطنين والمقيمين، وزوار الدولة.
كبير  بعدد  ينفرد  التطبيق  أن  إلى  ولفت 
رضا  تحقق  أن  شأنها  من  التي  المميزات  من 
شاشة  من  بدءاً  وسعادتهم،  المجتمع  أفراد 
إلى  وصوالً  المقدمة،  الخدمات  وتنوع  العرض 
من  إليه  الدخول  يمكن  إذ  األمنية،  الخصوصية 

خالل بصمة األصبع أو الوجه.
للمستخدمين  يوفر  التطبيق  أن  وأضاف: 
بالمخالفات  الخاصة  وإحصاءاتهم  بياناتهم 
المركبة،  وملكية  ورخصة  المرورية،  والحوادث 
وبيانات المكفولين على ذويهم، واألوراق الثبوتية 
التي يمكن استخدامها  الخاصة بهم وبعائالتهم 

اإلدارات  من  العديد  مع  معامالتهم  تنفيذ  في 
الشرطية، واالستفادة منها في حياتهم اليومية.

وذكر العقيد الشمري أن من مميزات التطبيق 
لحكومة  الذكي  الدخول  بوابة  مع  ربطه  الجديد 
اإلمارات، وتمكين مستخدميه من االستفادة من 
الحاجة  دون  من  البوابة  توفرها  التي  الخدمات 
إلى إجراء عملية دخول جديدة إلى البوابة، وأن 
وزارة الداخلية تعد من الجهات الرائدة في إنجاز 
الدخول الموحد مع الجهات الحكومية كافة عبر 

بوابة الدخول الذكي.

إشادة من المستخدمين
والتقى »مجتمع الشرطة« بعدد من المواطنين 
الشرطية  خدماتهم  ينجزون  الذين  والمقيمين 
باإلصدار  فأشادوا  عملهم،  وأماكن  منازلهم  من 
والذي  الداخلية،  لوزارة  الذكي  للتطبيق  الجديد 
مكنهم من إنجاز الكثير من معامالتهم من المنزل 
إلى  الذهاب  العمل، ووفر عليهم مشقة  أو مكان 

مراكز الخدمة، والكثير من الوقت.
)مواطن موظف حكومي(  عبدالله حمد  وقال 
إن: »أهم ما يميز التطبيق الجديد لوزارة الداخلية 
عبر  والوجه  األصبع  ببصمتي  الدخول  هو 
وربطه  الميزة،  هذه  تدعم  التي  الذكية  األجهزة 
الدخول  يمكن  حيث  اإلمارات،  حكومة  ببوابة 
وتقديمه  ثان،  لدخول  الحاجة  دون  من  مباشرة 
للعديد من الخدمات الشرطية التي تهم المواطنين 
عربي  )مقيم  يس  وأوضح محمود  والمقيمين«. 
وموظف في شركة خاصة( أنه يستخدم تطبيق 
بتحديثه  وقام  طويلة  فترة  منذ  الداخلية  وزارة 
أخيراً مع إطالق اإلصدار الجديد له، وأنه استفاد 
يقدمها  التي  المهمة  الخدمات  من  مجموعة  من 
التطبيق، الذي يتميز بتزويد المستخدم بالبيانات 
ورخصة  المركبة  ملكية  صور  مثل  الشخصية 
القيادة واإلقامة وصور إقامة المكفولين وغيرها..
وأشادت رضوى عزت )مقيمة عربية وموظفة 
لما  الداخلية  وزارة  بتطبيق  خاصة(  شركة  في 
يوفره من خدمات ذكية توفر الوقت والجهد على 

ورخصة  المركبة  ملكية  تجديد  مثل  المتعاملين 
القيادة، وما يوفره من بيانات عن الملف المروري 
وإحصائيات عن الحوادث والمخالفات المرورية.

 
خدمات 4 قطاعات

من  العديد  الداخلية  وزارة  تطبيق  يوفر 
من  الستخدامها  الذكية  الهواتف  على  الخدمات 
قبل األفراد والشركات في أربعة قطاعات رئيسة 

من وزرة الداخلية وهي:
وتشمل  والترخيص،  المرور  قطاع  أوالً:   
ودفع  االستعالم  المركبات،  ترخيص  الخدمات: 
خدمات  اللوحات،  خدمات  المرورية،  المخالفات 

فحص السائقين.
ثانياً: خدمات الدفاع المدني وتشمل: ترخيص 

المنشآت، المخططات الهندسية.
الخدمات  وتشمل  الشرطية،  القيادات  ثالثاً: 

الشرطية. 
رابعاً قطاع الجنسية واإلقامة وتشمل: أذونات 
وتأشيرات الدخول، والجنسية وشؤون األجانب. 
ويتميز التطبيق بتصميم مخصص متعدد األلوان 
ويوفر  والمساء.  الظهر  وبعد  الصباح  لفترات 
للمستخدمين مواقع مراكز الخدمة وموقع أقرب 
مركز خدمة، واألخبار والمعلومات حول وزارة 
الداخلية. ويتضمن اإلصدار الجديد للتطبيق عدداً 
من المميزات والتعديالت أهمها أنماط استخدام 
جديدة لكل من األفراد وقطاع األعمال وخدمات 
أفراد األسرة. ويساعد التطبيق األفراد على التقدم 
الشخصية  الخدمات  على  والحصول  بطلبات 
جديد،  قيادة  تدريب  ملف  إنشاء  مثل  المختلفة 
وبدل فاقد أو تالف لبطاقة التدريب، واإلبالغ عن 
حادث مروري، والتقدم بطلب تركيب نظام إنذار 
كلية  وخدمات  المجالس،  واستضافة  الحرائق، 
الشرطة. ومن الخدمات الموفرة لقطاع األعمال: 
المرورية  المخالفات  ودفع  السيارات  تجديد 
الشركات  مندوبي  ويمكن  بالشركات،  الخاصة 
ومالكيها من إنهاء معامالت شركاتهم تحت مظلة 

التطبيق الذكي لوزارة الداخلية. 

العقيد فيصل الشمري العميد حسين الحارثي
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زيارة تفقدية لإدارة »اخلدمة الوطنية« يف »الداخلية«

»دفاع مدين الداخلية« يطلق »الإطفائي الآيل«

دلموج  بن  حميد  محمد  العميد  اطلع 
نائب  العام  لمكتب سمو  األمين  الظاهري 
الداخلية  وزير  الوزراء   مجلس  رئيس 
على آخر مستجدات سير العمل في إدارة 
وزارة  في  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة 
العميد  استقباله  في  كان  حيث  الداخلية، 
أحمد عبدالله الخراز الزعابي مدير اإلدارة، 

وعدد من الضباط  في اإلدارة.
إطار  في  التفقدية  الزيارة  هذه   وأتت 
الحرص على متابعة سير العمل في اإلدارة، 
والتعرف عن قرب على الجهود التي تبذلها 

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني في 
وزارة الداخلية عن إدخال خدمة وتقنيات 
اإلطفاء ومكافحة الحرائق باستخدام رجل 
بذلك  لتنضم  »الثيرمايت«،  اآللي  اإلطفاء 
آليات  إلى  أسطول  الذكية  التقنيات  أحدث 
ومعدات الدفاع المدني في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، حيث يقوم اإلطفائي اآللي 
خالل  من  اإلطفاء  لرجال  مساندة  بعملية 
الخطرة  المناطق  إلى  الوصول  من  تمكنه 
والتي يصعب وصول  الحريق،  موقع  في 

العنصر البشري إليها.
محمد  جاسم  اللواء  سعادة  وأوضح 
في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
وزارة الداخلية أن االستعانة برجل اإلطفاء 
تحقيقاً  يأتي  الحريق  مكافحة  في  اآللي 
مجالي  في  اإلمارات  دولة  حكومة  لرؤية 
وتنفيذاً  االصطناعي،  والذكاء  االبتكار 
بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  لتوجيهات 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية بتعزيز مكانة الدفاع المدني 
للمستقبل، وتحديث  كوجهة  اإلماراتي 
باإلطفاء  الخاصة  والمعدات  اآلليات 
المدني  الدفاع  مراكز  وتزويد  واإلنقاذ، 
يسهم  بما  المتطورة،  الذكية  بالتجهيزات 
في تقليل زمن االستجابة، وتعزيز جهود 

الوقاية لمواجهة األخطار والتحديات.
لديه  اآللي  اإلطفاء  رجل  أن  وأضاف 
القدرة على االنتشار والدخول في المناطق 
التي تنطوي على أخطار عالية على رجال 

لالرتقاء بالعمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء 
واللجان المشتركة لترسيخ قيم الوالء واالنتماء 

والتضحية لحماية الوطن. 
والتقدير  بالشكر  الظاهري  العميد  وتوجه 
إلى إدارة الخدمة الوطنية واالحتياطية، وجميع 
العاملين فيها على الجهود المشكورة في خدمة 

الوطن. 
وأكد ضرورة التعاون والتنسيق مع الشركاء 
الشركاء  توقعات  يفوق  ما  إلى  للوصول 
في  للشرطة  العامة  والقيادات  االستراتيجيين 

الدولة.

اإلطفاء من حيث التعرض للحرارة واالنفجارات، 
تصل  لمسافة  بعد  عن  به  التحكم  خالل  من 
استخدام  على  وقدرته  الكيلومتر،  حوالي  إلى 
وسائل إطفاء متعددة مثل تيارات المياه المتدفقة 
بضغط عاٍل، والمياه على شكل رذاذ، والمكافحة 
في  العمل  على  وقدرته  الرغاوي،  باستخدام 
الصعبة ولساعات طويلة بخاصة في  الظروف 
الكبيرة  المستودعات  كحرائق  الكبرى  الحرائق 
والمباني والمنشآت الضخمة، والتي تنتج عنها 
درجات حرارة هائلة وكميات كبيرة من الدخان 

والمواد السامة.
وذكر اللواء المرزوقي أن رجل اإلطفاء اآللي 
يستخدم في مكافحة حوادث المصانع الكيماوية 
عالية  ألخطار  تتعرض  التي  التخزين  ومناطق 
من االنفجار واألخطار السامة و حرائق األنفاق 
والتبريد  اإلطفاء  بعمليات  يقوم  حيث  الكبيرة، 
المؤقت والقيام بعمليات التهوية وإزالة الدخان 
في األماكن المغلقة، بما في ذلك الطوابق السفلية 
وفي المساحات الضيقة من دون تعريض رجال 

اإلطفاء للخطر.
إلى  اآللي  اإلطفاء  دخول  أن  إلى  وأشار 
إنجازاً  يعد  المدني  الدفاع  مراكز  في  الخدمة 
جديداً يضاف إلى اإلنجازات التي حققتها دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي 
الوقاية والسالمة وحماية األرواح  في مجاالت 
وزارة  بين   تعاون  وفق  وذلك  والممتلكات، 
المدني  للدفاع  العامة  بالقيادة  ممثلة  الداخلية 
األمريكية«  تكنولوجيز  هاو  آند  »هاو  وشركة 
بما  األمريكي،  اآللي  اإلطفائي  وصناعة  لبناء 

المدني  الدفاع  احتياجات  مع  يتوافق 
خاصة  بإضافات  وتزويده  اإلماراتي، 
األمن  حفظ  في  واإلسهام  فعاليته  لزيادة 

والسالمة ومكافحة الحرائق الخطرة.
مع   االتفاق  تم  أنه  إلى  سعادته  ولفت 
من  عدد  إلحاق  على  المصنعة  الشركة 
عناصر الدفاع المدني، تم اختيارهم وفق 
معايير التميز والكفاءة، بدورة تخصصية 
لتشغيل وصيانة اإلطفائي اآللي والتدريب 
على جميع األمور الفنية المتعلقة بتشغيله، 
وكيفية التعامل مع األعطال وعمل الصيانة 

الدورية له.
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أبوظبي  جائزة  لشرطة   العامة  القيادة  أطلقت 
الشباب  لفئة  المخصصة  المستقبل«  أمن  »رواد 
الدولة، وذلك بهدف  المواطنين والمقيمين في  من 
بالعمل  المجتمع  ثقافة  وتعزيز  مهاراتهم،  تنمية 
لدى  المجتمعية  المسؤولية  دور  وتفعيل  األمني، 
شريحة الشباب. وقد تزامن إطالق الجائزة مع يوم 
الشباب العالمي الذي يحتفل به في الثاني عشر من 

أغسطس من كل عام.
وأكد معالي  اللواء محمد خلفان الرميثي  قائد  
القيادة  واهتمام   حرص  أبوظبي  شرطة   عام 
الوطن  لشباب  والدعم   الرعاية  بتوفير  الرشيدة 
وبناة  والتنمية  التطوير  يعتبرون رواد  الذين 
الرمحي  أحمد  الدكتور  الرائد  وذكر  المستقبل. 
رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي أن   الجائزة 
تتكون من أربع فئات : الخدمة المجتمعية، اإلبداع 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام  واالبتكار، 
ضمن  تكون  أن  المقرر  ومن  القصيرة(،  القصة 
جائزة القائد العام للتميز اعتباراً من العام الجاري 

.2018
عضو  المزروعي  سالم  علي  النقيب  وأوضح 
المشروع  ومدير  أبوظبي  شرطة  شباب  مجلس 
الجائزة تهدف لالستفادة من مواهب وطاقات  أن 

األمني  بالعمل  المجتمع  تثقيف  في  الشباب 
وتعزيز مساهمتهم في أمن وسالمة مجتمع إمارة 
أبوظبي، وترجمة رؤى الحكومة في رعاية الشباب 

وتحفيزهم وتكريمهم.
وأشار النقيب سعد عبد الله الجنيبي من إدارة 

اطلع سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي 
مؤشرات  على  أبوظبي  شرطة  عام  مدير 
شرطة  لمديرية  التطويرية  والجهود  األداء 
العمل  بمسيرة  االرتقاء  في  العاصمة  
واألمان  األمن  ونشر  واألمني،  الشرطي 
والطمأنينة في المجتمع، وذلك خالل زيارة 

الجودة والتميز في شرطة أبوظبي إلى أنه سيتم 
فئات  وشروط  بمعايير  خاصة  تفاصيل  نشر 
الجائزة تزامناً مع إطالق جائزة القائد العام للتميز 
2018 بما فيها اآللية التي سيتم من خاللها استالم 

المشاركات.

ورافقه  المدينة،  شرطة  لمركز  بها  قام  تفقدية 
فيها العميد راشد مبارك المسماري نائب مدير 
قطاع األمن الجنائي للشؤون اإلدارية، والعقيد 
حمد عبد الله النيادي نائب مدير مديرية شرطة 

العاصمة، وعدد من الضباط.
على  المركز  وضباط  مدير  سعادته  وحث   

مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق 
األهداف، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، 
والتي وفرت اإلمكانات  لدعم مسيرة شرطة 
الصدارة  موقع  في  أصبحت  أبوظبي حتى 
العالمية  المدن  والريادة األمنية بين أفضل 

وأكثرها تقدماً. 

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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�ضرطة دبي ُت�ضرك املجتمع يف حل األغاز اجلرائم 

خليفة  الله  عبد  اللواء  من سعادة  بتوجيهات 
المري القائد العام لشرطة دبي في العمل على 
فئاته،  مختلف  مع  والتواصل  المجتمع  إسعاد 
نظم مجلس علماء شرطة دبي مبادرة فريدة من 
نوعها تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حل 
ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية وترفيهية 

وتوعوية.
وأوضح الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري 
المبادرة  أن  دبي  شرطة  علماء  مجلس  رئيس 
عبارة عن »لعبة مسرح الجريمة التفاعلي«، وهي 
لعبة ينظمها المجلس في مراكز التسوق بإمارة 
دبي إلشراك الزائرين، وبخاصة فئة الشباب في 

حل ألغاز الجرائم.
وأضاف: أن اللعبة هي عبارة عن طرح جريمة 
العلمية  األدلة  وفقاً  وعليهم  المشاركين،  أمام 
المنافسة في ما بينهم لحل لغزها والتعرف على 
أسلوب  وأن  األدلة،  إلى  استناداً  منفذها  هوية 
اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير االحترافي، 

احتفال تخريج دورات �ضيفية 

إبراهيم  اللواء خبير خليل  حضر سعادة 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  المنصوري 
احتفال  دبي  شرطة  في  الجنائي  البحث 
وطالبات  لطالب  العسكرية  الدورة  تخريج 
مجلس  نظمه  والذي  الصيفية،  األنشطة 
وزارة  مع  بالتعاون  الطالبي  دبي  شرطة 
تحت  حتا،  شرطة  ومركز  والتعليم  التربية 
وسعادة...ابتكار  أمن  »صيفنا  شعار: 
اإلدارات  مديري  بحضور  وذلك  وقيادة«، 
الدوائر  وممثلي  الشرطة،  ومراكز  العامة 
وخريجي  الطلبة،  أمور  وأولياء  الحكومية، 

األدلة  ربط  على  الشخص  قدرة  مدى  وقياس 
وطرح االستنتاجات.

األلغاز  حل  في  الفائزين  أن  إلى  وأشار 
سيحصلون على جوائز، إلى جانب تنظيم زيارة 

الدورة البالغ عددهم 116 طالباً وطالبة.
وأكد سعادة اللواء المنصوري اهتمام القيادة 
العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم 
وتنظيم البرامج واألنشطة الصيفية لطلبة المدارس 
في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات 
للمستقبل،  وعدته  الوطن  ثروة  هم  الذين  الطلبة 
للهوية  باالنتماء  الشعور  تعميق  على  والعمل 
الوطنية، واحترام األنظمة والقوانين وغرس قيم 
الوالء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب 
على درجة عالية من الوعي والثقافة، وبما يعزز 
الوطن  لخدمة  والتضحية  الشجاعة  قيم  فيهم 

والدفاع عنه.
شخصية  بناء  عملية  أن  سعادته  ورأى 
من  الجهود  جميع  تضافر  تتطلب  الطالب 
قادرة  علمية  أسس  وفق  كافة  المؤسسات 
الذين  الطلبة  من  جديد  جيل  صنع  على 
سيحملون لواء القيادة في جميع المؤسسات 
قراءة  إلى  باإلضافة  والخاصة،  الحكومية 
المستقبل من خالل تطبيق منهجية علمية في 
تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تؤصل 
في نفوس الطالب العديد من المفاهيم والقيم 

النبيلة.

الجنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة  مبنى  إلى  لهم 
على  لالطالع  دبي  شرطة  في  الجريمة  وعلم 
توفير  في  تستخدم  التي  العلمية  التخصصات 
األدلة المادية للجهات القضائية لتحقيق العدالة.
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فعاليات �ضرطية يف »ال�ضارقة« و»ال�ضمالية«

اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله  ترأس سعادة 
بين  اجتماعاً  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
اإلدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الداخلية 
شرطة  في  المساندة  للخدمات  العامة  واإلدارة 

عجمان، بحضور العميد محمد عبيد سالم الظاهري

بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  التقى   •
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
أعمال  ورجال  مستثمرين  ضم  صينياً  وفداً 
القانونية  والشؤون  السالمة  عن  ومسؤولين 
الصين  جمهورية  في  هونان  مقاطعة  من 
الشعبية برئاسة هوانغ كوانشون عضو اللجنة 
الوطنية المدير العام للجنة الشؤون السياسية 
مناقشة  جرت  حيث  المقاطعة،  في  والقانونية 
سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخص 

تعزيز األمن واألمان. 
وكان في استقبال الوفد الصيني الزائر كل 
الحمراني نائب قائد  العميد عبدالله أحمد  من: 
خلفان  مبارك  والعميد  عجمان،  شرطة  عام 
واإلصالحية،  العقابية  المؤسسة  مدير  الرزي 
مدير  نائب  المسيبي  حميد  علي  والعميد 
عام إدارة الموارد والخدمات المساندة، والعقيد 
العمليات  عام  مدير  المطروشي  عبدالله سيف 
الشرطية، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير 

مكتب القائد العام.
بيت  قدم  زايد«،  »عام  مبادرات  ضمن   •  
صندوق  من  درهم  مليون  الخيري  الشارقة 
المترتبة  المالية  االلتزامات  لتسديد  الخيرات 
المحكومين  المتعسرين  النزالء  من  عدد  على 
المؤسسة  في  مختلفة  مالية  قضايا  ذمة  على 
الشارقة،  شرطة  في  واإلصالحية  العقابية 
بهدف اإلفراج عنهم ودعماً لهم وألسرهم التي 
غياب  ظل  في  صعبة  معيشية  بظروف  تمر 

معيلهم. 
شهيل  أحمد  العميد  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
واإلصالحية  العقابية  المؤسسة  إدارة  مدير 

في شرطة الشارقة وفداً من بيت الشارقة الخيري 
األمناء،  مجلس  رئيس  الخيال  محمد  خالد  برئاسة 

وبحضور عدد من الضباط.
متمثلة  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت   •
المرورية  الحملة  المرور والدوريات مبادرة  بإدارة 
أقود بوعي  أن  »أتعهد  الثالثة تحت شعار:  الفرعية 
إلدارة  التشغيلية  الخطة  ضمن  وذلك  والتزام«، 
بترسيخ  الخاصة  والمبادرة  والدوريات،  المرور 
التوعية  برامج  خالل  من  المرورية  الثقافة  مبادئ 
الداخلية  وزارة  الستراتيجية  وتجسيداً  المرورية، 
والقيادة العامة لشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق 

أكثر أمناً.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى التوعية الذاتية 
والمسؤولية المجتمعية المشتركة بين قائد المركبة 
السالمة  معايير  بتوفير  المعنية  الجهات  وجميع 
النظم  بأهم  والتوعية  الطريق،  على  المرورية 
والقواعد المرورية لضمان التقيد وااللتزام لتحقيق 

السالمة واألمان للجميع.
عواش  بن  راشد  علي  الدكتور  العميد  وأوضح 
المبادرة  شعار  أن  والدوريات  المرور  إدارة  مدير 
لرفع  المجتمعية  المسؤولية  لمبدأ  تجسيداً  يأتي 
وسام السالمة أوالً على الطريق من خالل معاهدة 
قائد المركبة كل من يحيط به و يحافظ على سالمته 
بداية  لتكون  الطريق،  يشاركه  أسره ومن  وسالمة 

لطرق خالية من الحوادث واإلصابات والوفيات.
فرع  مدير  البصري  حسن  محمد  النقيب  وذكر 
دور  أن  اإلدارة  في  المروري  واإلعالم  التوعية 
الحملة هو نشر الوعي وتقديم النصائح واإلرشادات 
التوعية المختلفة، باإلضافة إلى  الوقائية عبر نقاط 
ووسائل  القصيرة  النصية  الرسائل  عبر  التوعية 

المحاضرات  وإلقاء  االجتماعي،  التواصل 
التوعوية، وتوزيع »البروشرات« والكتيبات.

القيوين  أم  لشرطة  العامة  القيادة  أعلنت   •
 %50 بنسبة  المركبات  حجز  قيمة  خفض  عن 
المخالفة  مرتكب  توعية  مقابل  للمخالفات 
بمدى خطورة وأضرار المخالفة على مستخدم 
بتجنب  والتزامه  تعهده  عبر  وذلك  الطريق، 

تكرار المخالفة.
بن عران مدير  العقيد سعيد عبيد  وأوضح 
إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين 
أن هذا القرار جاء إلسعاد المواطنين والمقيمين 
زايد من جهة، وبهدف توعيتهم  بمناسبة عام 
من  المرورية  والمخالفات  بالمواد  وتثقيفهم 

جهة أخرى. 
• أقيمت في نادي ضباط شرطة رأس الخيمة 
وطالبات  لطالب  الصيفي  المعسكر  فعاليات 
جمعية  من  المنظم  الخيمة  رأس  مدارس 
شعار:  تحت  االجتماعية،  للتنمية  اإلمارات 
اإلعالم  إدارة  وبإشراف  كيفك«،  على  »صيفك 
الخيمة،  رأس  شرطة  في  العامة  والعالقات 
وذلك انطالقاً من مبدأ تعزيز التعاون الدائم مع 
ووفقاً  والمؤسسات،  والدوائر  األفراد  مختلف 
الستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز 

الشراكة المجتمعية.
الله بن جمعة رئيس  المقدم فهد عبد  وأكد 
في  واالجتماعية  الرياضية  األنشطة  قسم 
شرطة رأس الخيمة حرص نادي ضباط شرطة 
جميع  واستضافة  إقامة  على  الخيمة  رأس 
األنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي 

تخدم المجتمع بمختلف فئاته.

اللواء النعيمي خالل لقائه وفداً صينياً
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اإ�ضاءات على تعديالت قانون املخدرات )2-2(

الحتواء ال�ضارم والت�ضديد احلازم

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

أشرنا في المقال السابق إلى جوانب االحتواء 
التي تضمنتها التعديالت القانونية التي قام بها 
هذه  لمعالجة  المخدرات  قانون  على  المشرِّع 
المشكلة االجتماعية بطريقة أكثر فعالية، لكن هذا 
التخفيف العقابي أو االحتواء النفسي لم يكن من 
باب تشجيع الشباب على التعاطي بتخفيف عقوبة 
المتعاطين  تشجيع  قبل  من  كان  بل  الفعل،  هذا 
من  جميع  من  المساعدة  يد  وطلب  العالج  على 
وإنقاذهم  الصواب،  طريق  إلى  إلعادتهم  حولهم 
يقرب  من  ترحم  ال  التي  اآلفة  هذه  براثن  من 
العقوبة  المشرِّع على تخفيف  منها، بحيث عمل 
الصرامة في موضوع  بالغ  كان  لكنه  القانونية، 
المشرع  التأهيل وتمثلت صرامة  العالج وإعادة 

في موضوع عالج المدمنين باألمور التالية:
• ال يستفيد من العقوبات البديلة عن الحبس 
)اإليداع، الغرامة، الخدمة المجتمعية( إال المتعاطي 
ألول مرة، أما من هو في حالة عودة فال يطبق 

عليه الحكم.
الدعوى  إقامة  عدم  حكم  من  يستفيد  ال   •
بخطة  التزامه  عدم  الوحدة  قررت  من  الجزائية، 
الجزائية  الدعوى  عليه  تقام  بل  المقررة،  العالج 
من جديد وتطبق عليه العقوبة القانونية المقررة.

• ال يسري حكم عدم إقامة الدعوى الجزائية 
على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة 
لطلب  تقدمه  عند  الشرطة  أو  العامة  النيابة  أو 

العالج، بل تقام عليه الدعوى الجزائية.
مدة  تزيد  أن  األحوال  جميع  في  يجوز  ال   •
بعد  سنتين،  على  والرعاية  والتأهيل  العالج 
أنه  المتعاطي  ليدرك  وذلك  3 سنوات،  كانت  أن 

نفسه،  تأهيل  إعادة  كبيرة في  يتحمل مسؤولية 
وااللتزام بخطة العالج المرسومة وضمن نطاق 
زمني محدد يجبره على القيام بكل ما هو مطلوب 
الدعم وطبقت عليه عقوبة  منه، وإال فقد فرصة 

القانون.
• شمل التعديل تشديد جريمة تعاطي األدوية، 
تعاطي  على  يعاقب  السابق  القانون  كان  حيث 
بعض األدوية بقصد العالج، لكن من دون وصفة 
بوصفة  أدوية  تعاطي  فقرة  إضافة  تم  ثم  طبية، 
الجرعة  تجاوز  مع  لكن  العالج  وبقصد  طبية، 
الموصوفة وعقوبتها الغرامة من ألف إلى عشرة 

آالف درهم.
تعاطي  جريمة  في  عليه  المحكوم  يخضع   •
المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي 
استناداً  الجزائية  الدعوى  بحقه  تقم  لم  الذي 
ألحكام المادة )43( من هذا القانون إلى الفحص 
الدوري، أثناء تنفيذ العقوبة أو خالل فترة اإليداع، 
ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة ال تزيد 
فترة  انتهاء  أو  العقوبة  تنفيذ  بعد  سنتين  على 

اإليداع.
• يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من 
خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر 

بها قرار من وزير الداخلية.
سنتين  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب   •
وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم كل 
من صدر بحقه إذن من النيابة العامة، بأخذ عينة 
الفحص الالزم إلثبات احتوائها على مواد مخدرة 
أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع من دون مبرر 

عن إعطائه.

وكان القانون وال يزال متشدداً مع أي شخص 
غير  أو  مباشر  بشكل  المجتمع  لتدمير  يسعى 
الجديد أصبح  التعديل  في  المشرِّع  لكن  مباشر، 
أكثر حزماً مع بعض الفئات التي تلعب دوراً غير 

مباشر في هذا األمر مثل:
1. أضافت المادة 44 مكررجريمة الدعوة إلى أو 
الحض على تعاطي المخدرات من خالل الكتابات 
والصور والمطبوعات، وحددت لها عقوبة الغرامة 

التي ال تقل عن خمسين ألف درهم.
2.  عدلت المادة )45( مكرر بعض أحكام جريمة 
إلحاق األذى باآلخرين من خالل المخدرات التي 
نص عليها القانون القديم، وحدد عقوبتها بالسجن 

من 7 إلى 15 سنة لكن التعديل أضاف: 
• دس المخدرات أو المؤثرات العقلية لآلخرين 
في شراب أو طعام، أو جعله يتعاطاها من دون 
علم منه بحقيقتها وعقوبتها السجن من 5 إلى 15 

سنة وإذا:
على  جريمة  ارتكاب  بقصد  الجريمة  ارتكبت 
العقوبة  وتكون  مدمناً،  جعله  أو  عليه  المجني 

السجن من 7 إلى 15 سنة.
إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني عليه أو 
ترتب على فعله إدمان المجني عليه المخدرات أو 

المؤثرات العقلية تكون العقوبة السجن المؤبد.
إذا مات المجني عليه تكون العقوبة اإلعدام.

• حدد المشرِّع عقوبة جريمة إكراه الغير على 
تعاطي المخدرات والمؤثرات/بالسجن المؤبد 

المواد  نقل  جريمة  عقوبة  المشرِّع  حدد   •
من  الغير  حيازة  العقلية  المؤثرات  أو  المخدرة 

دون علمه بحقيقتها بالسجن من 3 إلى 15 سنة.

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.

TORNADO ROVER ALCISA
ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY L.L.C.

POP ADS.indd   180 3/25/18   10:00 AM



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.

TORNADO ROVER ALCISA
ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY L.L.C.

POP ADS.indd   180 3/25/18   10:00 AM



العدد 142 سبتمبر 2018 20

ة
بي

ط
ال
  
ت

ما
د

خل
ا

حملة »تربع بدمك وانقذ حياة« يف »اخلدمات  الطبية«

يتابع »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف حملت �لتوعية �لتي تقوم بها مديرية »�خلدمات �لطبية« يف �لقيادة 

�لعامة ل�صرطة �أبوظبي. ويتناول يف هذ� �لعدد حملة �لتربع بالدم �لتي حتمل عنو�ن: »تربع بدمك و�نقذ حياة«، 

وتهدف �إىل رفع م�صتوى �لوعي �ل�صحي لدى  منت�صبي �ل�صرطة و�أ�صرهم و�أفر�د �ملجتمع باأهمية �لتربع بالدم �لذي 

يج�صد �أروع مظاهر �لتكافل �لجتماعي و�لإن�صاين �لنبيل لإنقاذ حياة �ملر�صى �لذين هم يف �أم�س �حلاجة لنقل �لدم. 

لقاء: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي

أوضحت المالزم أول موزة خميس البدواوي 
مسؤولة مبادرة »تبرع بدمك وانقذ حياة« في 
لقطاع   2018 زايد   عام  مبادرات  عمل  فريق 
أن  أبوظبي  شرطة  في  والخدمات  المالية 
المبادرة هي برعاية سعادة اللواء سعيد سيف 
في  والخدمات  المالية  قطاع  مدير  النعيمي 
السادس  في  رسمياً  وانطلقت  أبوظبي،  شرطة 

والعشرين من شهر يونيو الماضي بمقر القيادة 
نهاية  حتى  وستستمر  أبوظبي،  لشرطة  العامة 

شهر ديسمبر 2018.
وأضافت  أن المبادرة تأتي من منطلق حرص 
قيم  تعزيز  على  أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
)الحكمة/  في  والمتمثلة  ثراه«،  الله  »طيب 

بحيث  االستدامة(،  اإلنسان/  بناء  االحترام/ 
لدى  الصحي  الوعي  مستوى  رفع  إلى  تهدف 
المجتمع  وأفراد  وأسرهم  الشرطة  منتسبي 
أروع مظاهر  الذي يجسد  بالدم  التبرع  بأهمية 
إلنقاذ  النبيل  واإلنساني  االجتماعي  التكافل 
حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل 
الدم، ومن منطلق هذه االستراتيجية تم تكثيف 
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حمالت التبرع بالدم ألهميتها البالغة في شتى 
من  الدم  يمثله  ولما  الصحية،  الرعاية  مجالت 
عنصر أساسي وحيوي لرفع المستوى الصحي 
في إمارة أبوظبي، وخدمة اإلنسان أينما كان في 

داخل الدولة أوخارجها.
يتم  المبادرة  لهذه  التنسيق  أن  إلى  وأشارت 
الصحة  بقسم  الصحي   التثقيف  فرع  قبل  من 
وتحت  الطبية،  الخدمات  مديرية  في  العامة 
شرطة  في  والخدمات  المالية  قطاع  إشراف 
المعنية  الجهات  مع  وبالتعاون  أبوظبي،  
أبوظبي،  في  الدم  وبنك  الشرطية  كاإلدارات 
وإلى أن مديرية الخدمات الطبية نظمت 11 حملة 
تبرع بالدم من أصل  33 حملة على مدار العام 
الجاري، حيث بلغ عدد المتبرعين 433 شخصاً 

حتى شهر يونيو الماضي.

معايير
أجابت  بالدم،  التبرع  عملية  معايير  وعن  
الخدمات  تلتزم مديرية  البدواوي:  أول  المالزم 
أثناء  صرامة  األكثر  العالمية  بالمعايير  الطبية 
التعامل مع الدم ومشتقاته لضمان أعلى درجات 
الطبي  الطاقم  يعمل  حيث  المرضى،  سالمة 
عالياً  تأهيالً  المؤهلين  والممرضين  األطباء  من 
التوفير  ضمان  على  األخرى  الطبية  والفرق 
اآلمن للدم وبما يفي بمتطلبات القطاع الصحي. 
شخصية  طبية  لمعاينة  متبرع  كل  ويخضع 
المتبرع  دم  ويخضع  الدم،  بنك  طبيب  يجريها 
لفحوصات عدة للكشف عن األمراض المعدية. 

على  ينطبق  بالدم  التبرع  أن  وأضافت: 
جيدة،  بصحة  يتمتع  الذي  البالغ  الشخص 
ويتراوح عمره بين 18 و 65 عاماً، وال يقل وزنه 
يساعد  تطوعي  عمل  وهو  كيلوجراماً،   50 عن 
في إنقاذ حياة األشخاص، قد يكون أحدهم من 
كل  فصل  ويتم  عائلتنا،  أفراد  من  أو  أقربائنا 
وحدة دم إلى العديد من المكونات )خاليا الدم 
الحمراء، والبالزما، والصفائح الدموية، والراسب 
القري »الكريو«(، وبالتالي فإن التبرع ُيسهم في 

إنقاذ حياة العديد من األشخاص.

أنواع 
المالزم  أوضحت  بالدم،  التبرع  أنواع  وعن 
أول البدواوي أن هناك  طرقاً عدة للتبرع بالدم 
أي  بالدم  التطوعي  التبرع  أولها،  ومشتقاته، 
التبرع بوحدة واحدة )حوالي 450 مل(، وثانيها، 
التبرع الذاتي أي يقوم المرضى بالتبرع وتخزين 
دمهم قبل إجراء عملية جراحية، ويجب أن تقدم 
أسبوعين  أو  واحد  أسبوع  قبل  التبرعات  هذه 
على األقل من الجراحة المقررة، والتبرع بالدم 
مكان  في  كدمة صغيرة  تظهر  وقد  تماماً،  آمن 
الوخز، والجسم يعوض كمية الدم المتبرع  بها 
خالل 24 ساعة، وال يؤدي التبرع إلى اإلصابة 
معقمة  أدوات  استخدام  يجري  إذ  مرض،  بأي 
جديدة تستخدم مرة واحدة لكل متبرع، وهناك 
عدد قليل للغاية من المتبرعين )أقل من %0.5، 

ممن يعانون انزعاجاً طفيفاً أثناء التبرع أو بعده 
مباشرة.  

لجراحة  خضعوا  الذين  األشخاص  وحذرت 
أخيراً،  أو يتلقون عالجاً باألدوية، أو أي شخص 
يعاني من حالة طبية مزمنة أو أمراض معدية، 

والحوامل والنساء الالتي وضعن خالل األشهر 
القليلة الماضية، من التبرع بالدم.

إجراءات
وعن إجراءات التبرع بالدم، شرحت المالزم 
الطبي ملء  الفريق  البدواوي: يطلب منك  أول 
استبيان طبي لتقييم وضعك الصحي وتحديد 
الفريق  ويقوم  بالدم،  للتبرع  مؤهالً  كنت  إن 
حرارة  ودرجة  ووزنك  دمك  ضغط  بقياس 
دمك،  في  الهيموجلوبين  ومستوى  جسمك 
وإن اجتزت الفحص بنجاح يقوم أحد أعضاء 
الفريق بسحب وحدة واحدة من الدم )حوالي 
إجمالي  من   %8 حوالي  يعادل  بما  مل،   450
األمر  ويستغرق  جسمك(،  في  الدم  حجم 
بعد  منك  دقيقة. وسيطلب   15 إلى   10 بين  ما 
التبرع االستراحة لبضع دقائق وتناول بعض 
المرطبات لتزويدك بالطاقة سريعاً، ويستغرق 
اإلجراء بأكمله حوالي 45 دقيقة، وُيطلب منك 
الـ 24 ساعة  السوائل خالل  الكثير من  شرب 
التالية، ويجب الحرص على عدم رفع األشياء 
وعدم  ساعات،  ست  لمدة  التدخين  أو  الثقيلة 
التواجد في األماكن العالية فقد تشعر بالدّوار، 
بأمراض  اإلصابة  خطر  يقلل  بالدم  والتبرع 
تحفيز  يمكنه  كما  الدماغية،  والسكتات  القلب 
نخاع العظام إلنتاج خاليا دموية جديدة ومنع 

تراكم الحديد.

�لبدو�وي:

 �لتربع بالدم يج�صد 

�لتكافل �لجتماعي
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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 لزملئهم ليقتدو� بهم يف �لإبد�ع و�لتميز.

فازت بجائزة »املوظف املثايل«

�ضيخة مو�ضى: �ضاأ�ضتمر يف العطاء وتطوير الذات

لقاؤنا في هذا العدد مع النقيب شيخة عبيد موسى  
مديرة فرع شؤون الموظفين بإدارة مكافحة الشغب 
لشرطة  العامة  بالقيادة  الخاصة  المهام  قطاع  في 
المثالي«.  »الموظف  بجائزة  فازت  والتي  أبوظبي، 
وقالت النقيب شيخة عبيد موسى: »أحسست بالفخر 
واالعتزاز للثقة التي منحت لي من قبل رؤسائي في 
في  الشغب   مكافحة  وإدارة  الخاصة  المهام  قطاع 
شرطة أبوظبي بفوزي بجائزة الموظف المثالي، وهذا 
والمثابرة   ، األفضل  لتقديم  السعي  في  سيساعدني 
للثقة  الجميل  ولرد  والتطوير،  اإلبداع  في  المستمرة 
العليا  الشرطية  القيادة  دور  وعن  لي«.  منحت  التي 
النقيب  أجابت  المثالي«،  »الموظف  جائزة   دعم  في 
العليا  تسعى  الشرطية  القيادة   إن  شيخة موسى  
دائماً لتحفيز وتشجيع  جميع المنتسبين المجتهدين 
والمثابرين، وحثهم على مضاعفة الجهود لالستمرار 
في التميز، وتقديم الدعم لهم، والذي يعد من أولويات 
استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتماشياً 
مع التطورات التي تشهدها شرطة أبوظبي في جميع 
العمل  فيها. وعن  البشرية  القدرات  خدماتها وتنمية 
الفوز  الذي قامت به واستحقت من خالله  اإلبداعي 
بالجائزة أوضحت أن العمل اإلبداعي كان مشاركتي 
الرسمية  والمهمات  الفعاليات  العديد من  الفعالة في 
واألمنية والمؤتمرات الداخلية والخارجية، وحصولي 
الجهات  مختلف  من  والتقدير  الشكر  شهادات  على 
التدريبية  الدورات  في  الدائم  وتفوقي   والقيادات، 
والحصول على المراكز األولى وبتقدير امتياز فيها،  
في  لهم  الدعم  وتقديم  الموظفين  ألمور  ومتابعتي  
وتقديم  مستمرة،  بصفة  كفاءتهم  ورفع  تطوير 
العملية،  اإلجراءات  لتسهيل  التطويرية  المقترحات 
والمشاركة في العديد من اللجان في القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية. وعن التحديات التي 
ترافق الفوز بهذه الجائزة، رأت أنها تتمثل بالثقة في 
النفس ألنها أساس أي عمل في الدنيا للوصول إلى 
تحقيق أي هدف والحصول على النجاح، واالستمرار 
في  والمثابرة  الذات،  وتطوير  والتعلم  العطاء  في 
تخطي العقبات أياً كانت للوصول الى أعلى المناصب.

أطمح  أجابت:  أخرى،  جوائز  لنيل  طموحها  وعن 
وعالمية،  وإقليمية  محلية  جوائز  على  للحصول 
وهذا بسبب الثقة التي منحت  للمرأة  اإلماراتية من 
ودعمها  المجاالت،  جميع  في  الرشيدة  قيادتنا  قبل 
المناصب  إلى  اإلماراتية  المرأة  لوصول  الالمحدود 
القيادية العليا. وعن طبيعة عملها، قالت: »أعمل مديرة 
في  الشغب  مكافحة  بإدارة  الموظفين  شؤون  فرع 
قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، وعملي هو من 
الذات  ضبط  على  القدرة  إلى  تحتاج  التي  الوظائف 
األول  المسؤول  ألنني  والحكمة،  بالهدوء  والتحلي 
بالموظفين،  المتعلقة  األمور  جميع  في  والمباشر 
لهذا  وتميزهم،  كفاءاتهم  لرفع  المستمر  واإلشراف 
أسعى دائماً للموازنة بين العمل اإلداري والميداني ، 
لذلك اخترت سفيرة للسعادة في إدارتي، وألنني أحب 
العمل الميداني أشارك دائماً في  العديد من المهمات 
والمؤتمرات  واللجان  والفعاليات  واألمنية  الرسمية 

والمعارض على مستوى الدولة«.

أهم   من  أن  رأت  المثالي،  الموظف  صفات  وعن 
والمرؤوسين  الرؤساء  احترام  هي  الصفات  هذه 
بطريقة  معهم  والتعامل  مركزهم  كان  أياً  والزمالء 
مهذبة، والتحلي بالصبر والصدق واألمانة، واالجتهاد 
في البحث عن وسائل النجاح والرقي، والقدرة على 
اإلبداع والتطوير واالبتكار، والثقة في النفس، والقدرة  
وتقديم  الجميع  مع  والتعاون  القرار،  اتخاذ  على 
تحمل  على  والقدرة  العمل،  إنجاز  في  المساعدة 
المسؤولية ووضع الحلول المناسبة لحل المشكالت 
النقيب  الموظفين. وتوجهت  أو مع  العمل  سواء في 
شيخة موسى إلى  كل زميل  وزميلة لها في القيادة 
قدراتك،  من  »طور  بالقول:  أبوظبي  لشرطة  العامة 
وثق في نفسك، واجتهد، وهكذا ستصل يوماً لمبتغاك 
من دون عوائق، وفرصتك في المشاركة في  جائزة 
الموظف المثالي، وغيرها من الجوائز تساعد في رفع 
المعنوية والثقة في النفس والتطوير ووضع أهداف 

إبداعية وتعزيز روح المنافسة لديك«.

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

العالم  بها  يمر  التي  األمنية  التحديات  ظل  في 
سواء التي تتعلق باإلرهاب واألفكار المتطرفة وما 
االجتماعي  النسيج  تؤرق  ممارسات  من  يتبعها 
بالتطورات  تتعلق  التي  أو  كان،  أياً  مجتمع  ألي 
المتالحقة في نوعية وأسلوب الجرائم بخاصة مع 
استخدام الكثير من الخارجين على القانون للوسائل 
جرائم  من  بداية  بها  للقيام  الحديثة  التكنولوجية 

الإبعاد الق�ضائي والإداري يف دولة الإمارات )2-1(

النصب واالحتيال وصوالً إلى تهديد حياة اإلنسان 
والسلم االجتماعي، وهو الواقع الذي يتنافى مع قيم 
ومبادئ حقوق اإلنسان، من هنا .. أصبح من حق 
أي دولة من  دول العالم اتخاذ ما تراه مناسباً من 
التدابير واإلجراءات االحترازية للحفاظ على مسيرة 
غير  قانونية  أو خروق  ظواهر  أي  ومقاومة  األمن 
مألوفة أو تمثل في ذاتها خروجاً على األمن العام 

أو انتهاكاً لحقوق اإلنسان بتهديد حياته أو ماله أو 
أمنه. 

التي  اإليجابية  التطورات  مسيرة  ظل  وفي 
تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة على الُصعد 
كافة، ومنها الصعيد االقتصادي، أصبحت اإلمارات 
إحدى أبرز دول العالم الجاذبة لنوعيات مختلفة من 

السكان الذين يعبر كل منهم عن ثقافة مختلفة.
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وفرض هذا الواقع ذو التركيبة الثقافية المتعددة 
التشريعية  السلطات  على  التعقيد  شديدة  تحديات 
واألمنية في دولة اإلمارات للحفاظ على استمرارية 
مسيرة األمن، وإيجاد رادع قانوني حازم وحاسم 
من  أفعال  أي  تمارس  ما  فئة  أو  إنسان  أي  تجاه 
المجتمعي  األمن  مناخ  على  سلباً  التأثير  شأنها 
من دون أن يكون هناك أي مساس برعاية حقوق 
اإلنسان. ومن هنا، برزت أهمية إقرار اإلبعاد سواء 
إجراء  يتم من خالله  والذي  اإلداري،  أو  القضائي 
من  المجتمعي  للنسيج  »التطهير«  عملية  يشبه  ما 

العناصر الفاسدة أو المهددة لمسيرته بشكل عام.
دولة  في  القانونية  التشريعات  اتسمت  ولقد 
من  لبيان  والتحديد  الوضوح  من  بقدر  اإلمارات 
أو  باإلبعاد  قضائي  حكم  حقه  في  يصدر  الذي 
األمرين  الشأن، والهدف من كال  بهذا  إداري  قرار 
خروق  أي  انتشار  من  والحد  المجتمع  حماية  هو 
ظهور  شأنها  من  العام  األمن  و  المحلية  للقوانين 
أنماط جديدة من الجرائم غير المألوفة في المجتمع، 
وحددت التشريعات اإلماراتية تطبيق إجراء اإلبعاد 
الذي  األجنبي  في حق  واإلداري  القضائي  بنوعيه 
للقانون،  وفقاً  اإلبعاد  تستوجب  ما  يرتكب جريمة 
في  المقررة  القانونية  العقوبات  تطبيق  يتم  بينما 
حق المواطن ألن الدولة هي المسؤولة عن إصالحه 
وتأهيله في حال ارتكابه جرائم تمثل خروجاً على 

القوانين والنظام العام للمجتمع.

اإلبعاد القضائي
الجنائية  التدابير  من  القضائي  اإلبعاد  ويعتبر 
المقررة قانوناً، ويصدر بحكم قضائي ويزال بحكم 
قضائي، وهو نوعان إما جوازي أي في حال الحكم 
أكانت  سواء  للحرية،  مقيدة  بعقوبة  األجنبي  على 
حبساً أو سجناً في جناية أو جنحة، ووجوبي  في 

حاالت الجنح والجنايات الواقعة على العرض.
ونصت المادة 121 من قانون العقوبات االتحادي 
بعقوبة  أجنبي  على  »إذا حكم  أنه  على   1987 لعام 
مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن 
األمر  ويجب  الدولة،  عن  بإبعاده  حكمها  في  تأمر 
باإلبعاد في الجنايات الواقعة على العرض. ويجوز 
من  بدالً  باإلبعاد  الحكم  الجنح  مواد  في  للمحكمة 
المقررة  للحرية  المقيدة  بالعقوبات  عليه  الحكم 

للجنحة«.
إال أن الُمشرع اإلماراتي وجد مع تعدد التحديات 
لتعديل  أهمية  هناك  أن  البالد  تواجه  التي  األمنية 
وجوبية  إلى  اإلبعاد  جواز  من  القانوني  النص 
اإلبعاد كأمر محتم للحفاظ على المجتمع، ولهذا تم 
للمادة 121 من قانون  القانوني طبقاً  تعديل النص 
على  ُحكم  »إذا  من   1987 لعام  االتحادي  العقوبات 
جنحة  أو  جناية  في  للحرية  مقيدة  بعقوبة  أجنبي 
جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاد المتهم، ويجب األمر 
باإلبعاد في الجنايات الواقعة على العرض«، حيث 
بينت المادة أن اإلبعاد »جوازي« للمحكمة بإطالق 
بالواقعة،  المحيطة  الظروف  تقدير  في  سلطتها 
قضايا  في  المتهم  وظروف  ارتكابها،  وأسباب 
الجنح من حيث مكانته االجتماعية وعمره، وشددت 

العقوبة في الجنايات فقط.
إال أن تعديل قانون العقوبات االتحادي بموجب 
  121 المادة  نص  في   2005 لعام   34 رقم  مرسوم 
شدد العقوبة في قضايا الجنح، وذكر  أنه »يجب« 
العرض،  على  الواقعة  الجرائم  في  باإلبعاد  األمر 
سلطة  باب  وأغلق  جنحة،  أو  جناية  أكانت  سواء 
الواقعة  الجنح  بقضايا  اإلبعاد  تدبير  في  المحكمة 

على العرض.

اإلبعاد اإلداري
تقتضيه  جنائي  تدبير  فهو  اإلداري  اإلبعاد  أما 
األوضاع  استقرار  على  حفاظاً  األمنية  المصلحة 
عبر  السواء  على  والمقيمين  للمواطنين  المجتمعية 
استئصال العناصر الفاسدة أو الرافضة لالنصياع 
على  بالعمل  وذلك  المجتمعية،  والتقاليد  للقانون 

إبعادهم عن المجتمع. 
ويتم االبعاد اإلداري في حاالت عدة تتمثل في 
أو  العام  األمن  حماية  أو  العامة  المصلحة  رعاية 
رعاية اآلداب العامة أو الصحة العامة، أو في حال 
العمل بشكل  أو  للعيش  عدم وجود وسيلة ظاهرة 

عام.
اإلبعاد  قرار  يصدر  التي  الجرائم  وتتضمن 
لآلداب  المخالفة  القضايا  كل  لمرتكبيها  اإلداري 
والممتلكات،  األرواح  على  االعتداء  أو  العامة 
قضايا  ومنها  المجتمعي  لألمن  المهددة  والجرائم 

تهريب المخدرات.
ويصدر اإلبعاد اإلداري انطالقاً من خطورة إبقاء 
انقضاء  بعد  الدولة  في  الجرائم  هذه  مثل  مرتكبي 
ومن  غيرهم،  على  لخطورتهم  محكوميتهم  فترات 
األفضل إخراجهم من المجتمع، وذلك بإدراج اسم 
الشأن، وتؤخذ عليه  المبعد في قائمة خاصة بهذا 
»بصمة العين«، فيما تشكل نسبة العودة بعد اإلبعاد 
2% وتسجل قضية ضد كل من يدخل الدولة بعد 
إبعاده، ويتم تغريمه عشرة آالف درهم ومن ثم ُيبعد 
ثانية، والمالحظ أن بعض الذين صدر قرار اإلبعاد 
أعماالً  ارتكبوا  للبالد  العودة  وحاولوا  حقهم  في 
إجرامية كثيرة كالسرقات واالحتيال على اآلخرين.

محددات قانونية
ونص القانون االتحادي رقم 6  لعام 1973 في 

شأن الهجرة واإلقامة في المادة 23 على أنه »يجوز 
لوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد أي أجنبي ولو كان 

حاصالً على ترخيص باإلقامة في األحوال اآلتية: 
- إذا حكم على األجنبي، وأوصت المحكمة في 

حكمها بإبعاده. 
- إذا لم يكن لألجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. 

األجنبي  إبعاد  أن  األمن  سلطات  رأت  إذا   -
تستدعيه المصلحة العامة أو األمن العام أو اآلداب 

العامة.
اإلماراتية  السلطات  ،أصدرت   2017 وخالل عام 
بقانون  للمرسوم  وفقاً   23 المادة  لنص  تعديالً 
العام  »للنائب  المادة  نص  ليكون   17 رقم  اتحادي 
األخرى،  الجهات  من  يفوضه  من  أو  االتحادي 
للهوية  االتحادية  الهيئة  إدارة  مجلس  ولرئيس 
والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة، 
أن يأمر بإبعاد األجنبي ولو كان حاصالً على إذن 
أو تأشيرة دخول أو تصريح باإلقامة إذا كان ذلك 
العام  األمن  أو  العامة  المصلحة  تستدعيه  اإلبعاد 
له  تكن  لم  أو  العامة  الصحة  أو  العامة  اآلداب  أو 
وسيلة ظاهرة للعيش«. وبذلك تم إحالة سلطة اتخاذ 
قرار اإلبعاد اإلداري من وزير الداخلية إلى النائب 
العام أو من يفوضه، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة 
االتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه التخاذ 
السلطة  يد  في  القرار  يجعل  ما  وهو  القرار،  هذا 
القضائية المستقلة رغبة في ضمان تحقيق العدالة 
آليات تضمن  لديها من  يتوافر  بما  بشكل متكامل، 

مواكبة وسالمة اإلجراءات من الناحية القانونية.
 6 القانون االتحادي رقم  25 في  المادة  ونصت 
لعام 1973 بشان الهجرة واإلقامة على أنه »يجوز 
لوزير الداخلية توقيف األجنبي الصادر أمر بإبعاده 
التوقيف  هذا  كان  إذا  أسبوعين  تزيد على  لمدة ال 
ضرورياً لتنفيذ أمر اإلبعاد«.  إال أن مرسوم بقانون 
االتحادي رقم 17 لعام 2017 نص على تعديل المادة 
لألجنبي  التوقيف  قرار  سلطة صدور  لتصبح   25
للهوية  االتحادية  الهيئة  إدارة  مجلس  لرئيس 
التالي:  للنص  وفقاً  يفوضه،  من  أو  والجنسية 
للهوية  االتحادية  الهيئة  إدارة  مجلس  »لرئيس 
والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة 
بعد  وذلك   ، بإبعاده  أمر  الصادر  األجنبي  توقيف 
موافقة النائب العام االتحادي، ولمدة ال تزيد على 
ثالثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا 

التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر اإلبعاد«. 
مبدأ  على  اإلماراتية  التشريعات  أكدت  وبذلك، 
في غاية األهمية يقوم على أن السلطات التي تقوم 
هي  ليست  القانونية  الخروق  أو  الجرائم  بضبط 
ليست  أنها  أي  اإلبعاد،  قرار  إصدار  بها  المنوط 
نص  بل  نفسه،  الوقت  في  والقرار  االتهام  سلطة 
ممثلة  المستقلة  القضائية  السلطة  تتولى  أن  على 
اإلدارية  المؤسسة  أو  االتحادي  العام  النائب  في 
رئيس  في  ممثلة  والجنسية  الهوية  عن  المسؤولة 
اإلبعاد  باتخاذ قرار  االتحادية  الهيئة  إدارة  مجلس 
من  التي  واإلدارية  القانونية  لإلجراءات  تطبيقاً 
شأنها إجراء ثمة تحقيق في األمر ومن ثم إصدار 

قرار اإلبعاد.

مريم األحمدي
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الدم يف م�ضرح اجلرمية )2-2(

نظراً إلمكانية وجود نتائج إيجابية خاطئة مع 
االختبارات االفتراضية للدم في مسرح الجريمة، 
وتتضمن  ضرورية،  التأكيدية  االختبارات  فإن 
بلورات تكشف وجود  المؤكدة صنع  االختبارات 

الهيموجلوبين في الدم.

اختبار تاكمان وتاكاياما   
صفيحة  على  الدم  من  القليل  يوضع 
الكيميائي،  المحلول  يضاف  ثم  المايكروسكوب، 
تتم  ثم  الكريستال،  إلنشاء  الصفيحة  تسخن  ثم 
الميكروسكوب. ويقوم  الكريستال تحت  مشاهدة 
في  المتبقية  البقايا  أن  من  بالتأكد  الفحص  هذا 

مسرح الجريمة تحتوي على دم.
واختبار تاكاياما المعروف أيضاً باسم اختبار 

هيموكروموجلوبين يكتشف كأقدم اختبار تأكيدي 
للدم وجود الهيموجلوبين أو بلورات مشتقة من 
الهيموجلوبين. وفي هذا االختبار، يتفاعل الحديد 
داخل الهيموجلوبين مع البيريدين في حالة وجود 
بلورات ريشية حمراء تحتوي المادة المتبقية على 

الدم.
تحويل  التفاعل  في  يتم  تاكمان،  كاشف  وفي 
الهاليدات  تتفاعل  ثم  الهيمين،  إلى  الهيموجلوبين 
مع الهيمين لتكوين بلورات معينية ذات لون بني 

مائل للصفرة إذا كانت المادة تحتوي على دم.
 

mRNA  اختبار مؤكد للدم 
عندما تكون العينة قديمة أو أن المحتوى قليل 
من  أي  عالمات  استخدام  يمكن   mRNA جداً 

الدورة  عالمات  األخرى.  المؤكدة  االختبارات 
 ،dalminase porphobilinogen PBGD الدموية هي
 Glycophorin Aو  )HBB( بيتا  الهيموجلوبين 
و  MMP7( GLY(، Metalloproteinases 7( و11 

MMP11( هي عالمات mRNA لدم الحيض. إنه 
اختبار عملي طويل. ويتم فحص عالمة الدم إن 
وجدت أم ال. وإذا كانت هناك عالمات تشير إلى 

أن العينة هي الدم أو إذا لم يكن الدم.
الجريمة،  مسرح  إلى  بدقة  النظر  وبمجرد 
يستطيع الدم  إخبارنا عن قوة السالح المستخدم 
ونوعه، وزاوية الدفاع أو المقاومة، وزاوية تلقي 
الضربة أو الرصاصة أو الطعنة، وعدد الطعنات، 
المجني  وموقع  للسالح،  المستخدمة  اليد  ونوع 
عليه ومكان تحركه أثناء الحادث. وإن تم استخدام 
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د. مريم شنشول

نوعين من السالح، أيهما كان األول، ثم ما نوعهما، 
وهل كان موت الضحية فورياً أو كم استغرق من 

الوقت، والوقت الماضي على حدوث الجريمة.
وتوزيعات  ومواقع  وأشكال  أحجام  وترشدنا 
بقع الدم في مسرح الجريمة إلى العديد من األدلة 
سيناريو  الجنائي  للمحقق  تفسر  التي  الجنائية 

العملية التي حدثت في هذا المكان.

أنواع بقع الدم
أنواع بقع الدم في مسرح الجريمة هي التالية:

طبعة  مثل  بالدماء  الملوثة  الطبعات  أشكال   .1
بصمة اليد وطبعة بصمة الحذاء.

2. المسحات المحدثة عن حركة أو نقل شيء ما 
خالل بقعة الدم.

3. حوض الدم الممتلئ الذي يرشد لتغيير مكان 
الجثة.

الحادثة  لنوع  يرشدنا  الذي  المنتثر  الدم    .4
وقوة السالح المستخدم.

قياس زاوية الدم
 زاوية الدم = قوة الضربة 

السطح  باختالف  تختلف  الدم  سقوط  زاوية 
سواء أكان أملس كالسيراميك والرخام والزجاج 
الخشبية  كاألرضيات  خشناً  أو  والبورسلين 
الكونكريت  أو  والخرسانة  الطعام  ومنضدات 
الدم  قطرة  كانت  فكلما  والحجر،  واإلسمنت 
مستديرة ودائرة كاملة متساوية األقطار، كلما كان 
اتجاه سقوط الدم بزاوية 90 درجة عمودي فوق 
مستوى سطح األرض األفقية بزاوية انحدار صفر 
من دون ميالن. وكلما كانت قطرة الدم بيضوية 
أو شبه دائرية، تقل زاويتها وتصل لـ 50 درجة 
ميالن للزاوية. وهذا القياس مهم جداً في تحديد 
نوع قوة السالح المستخدم وسرعته، ومدى سوء 
توحي  المنتشرة  الدماء  وكمية  للضحية  النزيف 

بذلك.

قياس اتجاه الدم
من المهم جداً معرفة اتجاه تلقي الضربة، هل 
هي آتية من األمام أم من الخلف أم من الدور األول 
أو من الدور الثاني، من المهم معرفة مصدر الدم 
في  نستنتجه  وذلك  انتهى،  أين  وإلى  بدأ  أين  من 
ذلك،  لتأكيد  عدة  قطرات  من  أو  الواحدة  القطرة 
 10 بين  ما  يتراوح  بمقدار  الدم  وكلما قلت زاوية 
)األطراف  الدم  ذيل  استخدمنا  كلما   ،50 و  و30 
النهائية المنتثرة فور ارتطامه بالسطح(، ويتم ذلك 
برسم خط وهمي عبر منتصف قطرة الدم اتجاهه 

باتجاه الزوائد الدموية )النهايات الرفيعة(.

الدم والسالح المستخدم 
وسرعة  نوع  معرفة  في  الدم  فحص  يساعد 
السالح المستخدم في الجريمة، فإذا كان انتشار 
فهذا  ومنثور،  الحجم  وصغير  دقيق  بشكل  الدم 
ناري  سالح  استخدام  أو  انفجار  على  دليل 
)مسدس( لحظة دخول الطلقة إلى الجسم من عيار 

9 ملي، وتكون سرعة قوة الدم حينها أكثر من 25 
قدماً في الثانية وعادة ماتكون 100 قدم في الثانية.

أما سرعة الدم المتوسطة التي تتراوح ما بين 5 
و25 قدماً في الثانية، فهذا يدل على استخدام آلة 
حادة كالسكين للطعنات أو للنزيف الحاد للشريان.
أما إذا كان قطر بقعة الدم أكثر من 3 ملي، فهذا 
في  أقدام   5 من  الدم  سرعة  انخفاض  على  يدل 
الثانية إلى ما ال يقل عن قدم ونصف، واستخدام 

آلة للضرب كالمطرقة لكسر الجمجمة أو جرحها.

الدم على األسطح
باختالف  انتشاره  ومدى  الدم  حجم  يتأثر 
األسطح وملمسها، فكلما كان السطح خشناً وصلباً 
وكلما  أكثر،  الدم  انتشار  سيكون  النفاذية  وقليل 
انتشار  في  سيساعد  وأملس  ناعماً  السطح  كان 

الدم بشكل أقل ومن دون زوائد ذيلية. 
وكلما كانت سرعة الدم عالية، كلما زاد انتشاره 
وقل حجم القطرة الواحدة منه، وكلما زادت مسافة 
السطح.  على  كبيرة  الدم  بقعة  كانت  كلما  الدم 
وكلما زادت قوة الضربة كلما زاد انتشار الدم وقل 
للطعنات  بالنسبة  أما  الناري،  الطلق  مثل  حجمه، 

المتكررة فهي أقل قوة وانتشاراً.

سرعة الدم
الدم السلبي في مسرح الجريمة هو الدم الذي 
أو  الجاذبية كالقطرة  نتيجة  السطح  يتساقط على 
سلسلة قطرات معلقة على طرف السكين الموضوع 

على الطاولة والذي يتساقط على األرض. 
الجريمة  مسرح  في  المتساقط  الدم  بقع  بينما 
تتضمن آثاراً منخفضة أو متوسطة أو عالية التأثير 
أو اإللقاء، أو تدفق الشرايين، أو نزيف الدم المنتفخ 

من األنف أو الفم أو الجرح. 

االتصال والتنقل في الدم
السائل  يكون  عندما  األنماط  هذه  إنشاء  يتم 
مستهدف،  بسطح  اتصال  وعلى  رطباً  الدموي 
من  جزء  أو  كائن  لتحديد  استخدامها  ويمكن 
إنشاء نمط مسح من كائن يتحرك  الجسم. ويتم 
خالل سيالن الدم، في حين يتم إنشاء نمط انتقاد 
من جسم ترك بقع الدم. واألنماط التي تنتج عادة 
السلبي  التدفق  نمط  هي:  للدم  الحر  التدفق  عن 
السلبي  التشبع  ونمط  بحرية.  الدم  يتدفق  عندما 

عندما يتدفق الدم إلى تشبع في منطقة ما.

لمن تعود قطرة الدم؟
فحص الحمض النووي هو الجازم لتحديد هوية 
 5 حوالي  هي  الحمراء  الدم  خاليا  إن  حيث  الدم، 
البيضاء من  الدم  لكل ميكروليتر، وخاليا  ماليين 
في  وموجودة  ميكروليتر  لكل   7000 إلى   2000
تركيز أصغر بكثير من خاليا الدم الحمراء، وخاليا 
على  منه  نحصل  الذي  المكان  هي  البيضاء  الدم 
الحمض النووي لوجود النواة فيه، حيث ال تحتوي 
خاليا الدم الحمراء على أي نواة، وبالتالي ال يوجد 

حمض نووي فيها.
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وحتقيقها )2 - 2(

رائد جباري- إعالمي

البشرية  الموارد  بتنمية  االهتمام  يتزايد 
من حيث التعليم والتدريب والتأهيل والتحفز 

والتكريم.
ذلك،  في  الشرطة«  »مجتمع  من  وإسهاماً 
المتخصصة  المقاالت  من  سلسلة  سينشر 
»تطوير  عنوان:  تحت  البشرية  بالموارد 

ذاتي«.

ترانا في سباق مع الزمن بحثاً عن السعادة، 
علوم  في  المشتغلون  لنا  يقول  كما  ولكنها 
نقصدها،  وجهة  ليست  إنها  الذاتي،  التطوير 
بتفاصيلها، فيها صعود  بل هي رحلة نستمتع 
ويبقى  البشرية،  أنفسنا  خلجان  في  ونزول 
وقناعة،  بواقعية  التفاصيل  تلك  نصنع  أن  لنا 

واالستفادة من الفرص التي تأتي في طريقنا.
بيرسون  ماركوس  السويدي  أصبح  وقد 
كرافت«  »ماند  الشهيرة  اللعبة  مخترع 
شركة  إلى  لعبته  حقوق  باع  عندما  مليارديراً 
واشترى  دوالر،  مليار   2.5 بـ  »مايكروسوفت« 
قصراً رائعاً في والية لوس أنجلوس األمريكية، 
وصنع منه بيت أحالمه )إيبيزا(، ولكنه ما لبث 
أن غرد قائالً: »المشكلة أن حصول أي شخص 
على كل شيء يجعله يفقد األسباب التي تدفعه 
التفاعل  فيصبح  المحاولة،  في  لالستمرار 
البشري مستحيالً نظراً لعدم الشعور بالتوازن«.  
وفي تغريدة أخرى قال: »أقضي وقتي في إيبيزا 
الحفالت مع  مع مجموعة من األصدقاء ونقيم 
شيء  بكل  قيامي  ورغم  مشهورين،  أشخاص 

أرغب فيه، لم أشعر بهذه العزلة من قبل«.
السبب في ما عانى منه بيرسون أنه عندما 
كان يشتغل على مشروعه كانت نجاحاته تحقق 
الهدف  إلى  بها  مرة يصل  كل  في  السعادة  له 
عندما  ولكنه  منها،  الصغيرة  حتى  مهمة  أو 
باع مشروعه، أصبح بال عمل أو سبب يحفزه 

لتحقيق نشوة اإلنجاز. 

السعادة في األهداف 
عالم  أجراها  التي  األبحاث  أظهرت  وقد 

في  يكّدون  الذين  أن  تريدواي  مايكل  النفس 
العمل ُيطلقون كميّات أكبر من الدوبامين )وهو 
على  مؤشراً  تعد  التي  العصبية  الناقالت  أحد 
في  والتحفيز  المكافأة  مناطق  في  السعادة( 
المخ، بمعنى وضع أهداف مهما كانت صغيرة، 
في  النجاح  مثل  لنا،  سعادة  تحقيقها  سيشكل 
الدراسة، أو توفير مبلغ صغير أو إنقاص وزن 
االقالع  أو  غذائية ورياضية،  عادات  زائد جراء 
عن التدخين أو عن عادة سيئة أخرى، أو إنجاز 
مشروع كنت تلكأت فيه، أو إنهاء معاملة طالما 
باألهل  االتصال  أو  إنجازها،  في  تكاسلت 
أمور  هذه  كل  فراقهم،  طال  الذين  واألصدقاء 
يمكن أن تكون صغيرة، ولكنها كبيرة في تحقيق 

السعادة المنشودة. 

مبادئ أساسية 
الزمان،  قديم  منذ  معروف  السعادة  مفهوم 

ولطالما  كبشر،  وجودنا  صلب  في  وهي 
شغلت بال الفالسفة والمفكرين، واجتهدوا في 
التوصل إلى مبادئ أساسية لتحقيقها، فاشترط 
الفيلسوف أرسطو وغيره من الفالسفة المحدثين 
شرطين أساسيين لتحقيقها، األول اتباع أسلوب 
حياة بسيط وصحي، والثاني القدرة على التحكم 
في االنفعاالت، وأضافوا بأننا ال نستطيع العيش 
في الماضي وال في المستقبل ألنها أفكار يمكن 
إعادة صياغتها، وأننا نعيش الحاضر وال وجود 
لدينا إال في الحاضر، فالمستقبل إنسان لم يولد 

بعد، وعلينا تنشئته تنشئة صالحة.
عندما  أنه  األخرى  الفلسفية  المبادئ  ومن 
كان  بأنه  نفكر  أن  يجب  فال  مكروه  لنا  يحدث 
يجب أن يكون المآل مختلفاً، ألننا في هذه الحالة 
سنقوم بجلد مجاني لذاتنا ألن عقارب الساعة ال 
تدور إلى الخلف، ومن ثمة سنضاعف من لعنة 

الشقاء والضغينة.
بالحزن  يشعرنا  حادث  لنا  يقع  وعندما 
من  كبيراً  قدراً  بأن  ندرك  أن  علينا  والشقاء، 
هو  بل  نفسه،  الحادث  عن  ناجماً  ليس  الشقاء 
ناتج من تأويلنا الخاص للحادث، لذا يحتاج إلى 
حدة  من  التخفيف  بقصد  ذهني  ترتيب  إعادة 

الحكم في النهاية.
الدراجة  الحياة كركوب  إلى  ننظر  أن  ويبقى 
أو المشي على الحبل أو ركوب األمواج، وحتى 
نحافظ على توازننا علينا أن ننظر إلى أبعد نقطة 
ممكنة في األفق الذي أمامنا، وليس بالضرورة 
نقطة  إلى  الحاجة  بل  المرسوم،  الهدف  إدراك 
التوازن حتى ننجح في عبور الحياة إلى نقطة 

النهاية.
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ــك وقــــــت األمــــــان ــل ـــ ــب ـــ ــق ـــ ــت ـــ ــس ـــ ــرح م ــ ـــ ــ تــبـــــنـــــي ص

ــان ـــ ــص ــل اســـــمـــــــــــك يــــا إمـــــــــــاراتـــــــي ي ــــ ــــ مــــن أجـ

ــان ـــ ـــ ــت ـــ ــت ـــ ــز االف ــــ ــــ ــاس رمـ ــــ ــــ ــنـ ــي لــكــــــــل الـ ــ ــرت ــ ص

ــــــــه الـــرهـــــــان ــل يـــــكـــــســـــبـــ ـــ ـــ ــع ـــ ــف ـــ ــال ــك ب ــ ــاه ل ــ ــــ ــ وْوفـ

هـــــــذي خـــبـــــــايـــا الـــعـــصـــــــر وصــــــــــروف الــــزمــــان

ــوان ـــ ـــ ــه ــال ــر ب ـــ ـــ ــش ـــ ــب ـــ ــا بــالــســــــــوء ي ـــ ـــ ــن ـــ ــس ـــ ــن م ــ م

ــان ـــ ـــ ــي ـــ ــا بـــــال وك ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ــق ـــ ــن ح ــــ ــا عـ ـــ ـــ ــن ــدى ل ــــ ــهـ يـ

ــان ـــ ــك ـــ ــل م ــــ ــي كـ ــ ــا ف ـــ ـــ ــن ـــ ــب ـــ ــع ـــ ــة ش ــــ ــرحـ ــم فـ ــــ ــعـ ــــ وْتـ

ــن وط ــا  يـ عـلـمـــك  مـــــيــــــــــــــدان  ــي  ـــ ف ــال  ـــ ــي ـــ أج

ــي احملـــن ــ ــف ف ــزحـ ــي الـــســـاحـــات تـ ــ ــوش ف ــ ــي ــ وج

إفـتــتــن ــالدي  ـــ ـــ ـــ بـــ ــا  يـ بـحــبـــــك   كــلـــــن 

مـؤتــمــــن بــاملـــــحــــــــبــــــــه  ابــــــــنــــــــــــــك  لــكــــــــن 

والـفـتـــن الــدســـــائــــــــس  كـثــــر  هـمـنـا  مـــا 

عـلــن نـهــتــفــهــــا  للـكــــل  لكـنـنـــــا 

لن والـلــــه  ثـــم  والـلــــه  ثـــم  والـلــــه 

ــن ـــ ــال الــزمـــ ـــ ـــ ـــ ــق  لـــو ط ـــ ـــ ـــ ــرد احل ـــ ـــ ــى ن ـــ ــت ح
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بطولت  ريا�ضية �ضرطية 

منطقة  في  المجتمع  خدمة  مركز  في  أقيمت 
األولى  الصيفية  البطولة  أبوظبي،  في  الشامخة 
نظمتها  والتي  السكنية،  األحياء  في  القدم  لكرة 
األمن  بقطاع  الخارجية  المناطق  شرطة  مديرية 

الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
لكرة  األولى  الصيفية  البطولة  في  وتنافس 
القدم في األحياء السكنية كل من فريق مديرية 
أبوظبي،  شرطة  في  الخارجية  المناطق  شرطة 
الباهية،  فرق:  وهي  السكنية،  األحياء  من  وفرق 
والوثبة، وبني ياس، وشخبوط، والغابات، وياس، 

والشوامخ، والفالح، والشامخة.
مدير  العامري  محمد  مسلم  العميد  وأوضح 
األمن  بقطاع  الخارجية  المناطق  شرطة  مديرية 
تأتي  البطولة  أن  أبوظبي  شرطة  في  الجنائي 
العامة  للقيادة  االستراتيجية  األهداف  ضمن 
لشرطة أبوظبي، وحرصها على تنوع المسابقات، 
المنتسبين،  بين  التواصل  أواصر  وتوثيق 
والتعاون مع أفراد المجتمع، في صورة تعزز ثقة 

الجمهور بالمؤسسة الشرطية.
مدير  نائب  الكعبي  جمعة  العقيد  وأشاد 
المديرية لشؤون المراكز بدعم القيادة الشرطية 
األحياء  القدم في  لكرة  األولى  الصيفية  للبطولة 
تحقيق  في  الرياضة  أهمية  من  انطالقاً  السكنية 
غايات المجتمعات المتقدمة، وشغل أوقات فراغ 

الشباب، وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم.
وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي باقة من 
مقطوعاتها التراثية والوطنية، كما قدمت عروضاً 
وإدارة  الخيالة،  فرقة  فيها  شاركت  متنوعة 
في  المستخدمة  والدوريات   ،k9 األمني  التفتيش 
األحياء السكنية، بحضور عدد من مديري الدوائر 
ومديري  األحياء،  مجالس  وأعيان  الحكومية، 
مراكز الشرطة التابعة للمديرية، وعدد من أفراد 

من الجمهور.
كما عقدت محاضرات تثقيفية لالعبين قبل كل 
مباراة، وذلك ضمن استراتيجية ومبادرات القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة، 
إلى  والوصول  المجتمعية،  المسؤولية  وترسيخ 
القانونية،  التجاوزات  من  ومستقر  آمن  مجتمع 
مما يعكس مدى حرص الوطن على بناء اإلنسان 

واستدامته.
ومن جهة أخرى، وبتوجيهات من العميد علي 
العامة للمؤسسات  محمد الشمالي مدير اإلدارة 
العامة لشرطة  القيادة  العقابية واإلصالحية في 
الكريم  عبد  مروان  العقيد  نائبه  ومتابعة  دبي، 

النزالء  وتدريب  تعليم  إدارة  نظمت  جلفار، 
شرطة  في  واإلصالحية  العقابية  بالمؤسسات 
نزالء  من  لكل  داخلية  رياضية  بطوالت  دبي 
الجنح  سجن  وإدارة  المركزي،  السجن  إدارة 
والمخالفات، وذلك بمشاركة أكثر من 200 نزيل، 
تنافسوا في مسابقات رياضية مختلفة كالبلياردو، 

وتنس الطاولة، والبيبي فوت، وغيرها.
إدارة  مدير  العبيدلي  محمد  النقيب  وأوضح 
العقابية  بالمؤسسات  النزالء  وتعليم  تدريب 
ينظمون  أنهم  دبي  شرطة  في  واإلصالحية 
للنزالء  العام  طوال  رياضية  وبرامج  بطوالت 

طاقاتهم  استثمار  على  حرصاً  والنزيالت، 
الترفيه  لهم  يحقق  بما  والذهنية،  الجسدية 
والفائدة، ويرفع من روحهم المعنوية أثناء قضاء 
وذلك  فراغهم،  وقت  ويمأل  محكوميتهم،  فترة 
على  ُتعقد  وجماعية  فردية  بطوالت  خالل  من 
مدار العام مثل بطولة الشطرنج الدولية للنزالء، 
والبطولة الرمضانية، وبطولة كأس اإلمارات لكرة 
ألعاب  وبطولة  الفردية،  األلعاب  وبطولة  القدم، 
القوى وغيرها، باإلضافة الى قسم اللياقة البدنية 
مادية  جوائز  رصد  مع  السويدية،  والتمارين 

وعينية للفائزين في هذه البطولة.

�صهد �لقطاع �لريا�صي �ل�صرطي يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�صهر �ملا�صي عددً� من �لبطولت �لريا�صية

إعداد: موزة الحمادي 
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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
التسامح حفل االستقبال الذي أقامه عبدالله  وزير 
أحمد الحمادي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة 
حسن إبراهيم الحمادي، بحضور الشيخ محمد بن 
المسؤولين  من  وعدد  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
شقيق  من  تهنئة  مع  والمدعوين،  القبائل  ووجهاء 
من  الحمادي  عبدالله  خالد  أول  المالزم  العريس 

شرطة أبوظبي.
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إعداد: موزة الحمادي 

كرمت قيادة قوات األمن الخاصة في وزارة الداخلية العريف جمعة 
حسن الكعبي لخدمته الطويلة والمخلصة وتفانيه طوال فترة عمله في 
القيادة، حيث أشاد العميد الدكتور محمد هالل الشامسي قائد قوات 
األمن الخاصة باإلنابة بالعريف الكعبي، متمنياً له التوفيق والنجاح 

في حياته.

كرم العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة االستراتيجية وتطوير 
األداء في شرطة عجمان خريجي عدد من الدورات التدريبية في معهد 

تدريب الشرطة في عجمان. 

مختلف  من  الضباط  من   13 بتخريج  الداخلية  وزارة  احتفلت 
المشاريع  من دورة »إدارة  للشرطة واإلدارات،  العامة  القيادات 

االحترافية«، وذلك بمعهد تدريب الضباط في أبوظبي.
كرم الدكتور سيف المعيلي مدير معهد »سمارت كي للتدريب« في 
الفجيرة الكاتب واإلعالمي عبيد جاسم الزعابي لحصوله على شهادة 

»مدرب تنمية بشرية معتمد« من المعهد. 



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

يعد مهرجان ميجرارت السينمائي الذي أقيم في مدينة كالتابيلوتا )قلعة البلوط( بجمهورية إيطاليا، أول 
مهرجان سينمائي في إيطاليا يتخطى حدود الوطن ولون البشرة، ويتوافد إليه مؤلفون ومخرجون ومثقفون 
وأدباء من جميع أنحاء العالم للتثاقف والتحاور وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة، كالتكامل اإلنساني 

واالندماج الثقافي.
الثقافية،  بلدية كالتابيلوتا، وجمعية صباح  اإليطالية وبالتعاون مع  الثقافة  المهرجان بإشراف وزارة  ُنظم 
وجمعية تارتاروغا، وجمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية، حيث تميزت دورته الجديدة للعام 2018 بوجود فرع 
خاص باألفالم العربية للتعريف باألعمال والثقافة العربية، حيث عرض 60 فيلماً من جميع أنحاء العالم، تنوعت 
بين األفالم الروائية الطويلة واألفالم القصيرة وأفالم الرسوم المتحركة والتي أضاءت الشاشة وقلوب الضيوف 
بساحة »روجيرو الوريا« الشهيرة بإيطاليا، وهي واحدة من أجمل األماكن في »قلعة البلوط« المتميزة بطبيعتها 

الساحرة الخالبة والسيما أن كل زاوية من المكان تتحدث عن تاريخ عظيم يعود آلالف السنين.
نبعت فكرة المهرجان من الفنانة صباح بن زيادي التي تقول: إن لون الجلد ليس هو الذي يصنع الفرق بين البشر، 
إنما الفرق موجود في الداخل، المتمثل في المشاعر والعواطف، لذا حرصت على مشاركة العديد من دول العالم، مثل: 
اإلمارات العربية المتحدة، مصر، العراق، المملكة العربية السعودية، سوريا، الجزائر، المغرب، تونس، األردن، الكويت، 

البحرين، كندا، الواليات المتحدة، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، اليونان، الصين، كوريا وتركيا.
لقد أسعدني كثيراً، اختياري كشخصية أدبية إماراتية للمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان، إلى جانب الفنانين: غايتانو 
أرونيكا )إيطاليا(، جابي لطيف )لبنان( وجان كلود ميرابيال )فرنسا(، وهذا أمر شرفني بكل تأكيد، كونها المرة األولى 
لي في هذا المجال، سبق لي أن حّكمت في العديد من المسابقات الشعرية واألدبية، ولكنها األولى التي أقوم فيها بالتحكيم 
لمهرجان سينمائي، وبالنسبة لي، أعتبر هذا االختيار نابعاً من تقدير مكانة اإلمارات الثقافية، وتأكيداً لما باتت تحتله من 
مكانة مرموقة عالمياً. كما أن انضمامي إلى لجنة التحكيم، يعزز من مشروعي الثقافي الساعي إلى نشر الثقافة العربية 

واإلماراتية على الساحة العالمية، والذي بدأت فيه منذ 11 عاماً، وال أزال ماضياً فيه.
هذه المشاركة أعطتني دافعاً للشروع في تحقيق أفكاري، فلطالما فكرت بالنص الشعري والمسرحي وعالقته مع السينما، 
ولديَّ العديد من األفكار التي يمكن تطبيقها في اإلمارات، بحيث يتم تفعيل النص الشعري السينمائي على اعتبار أن النص 
السينمائي شامل لفنون الشعر والمسرح واألدب، وأعتقد أنها ستكون تجربة ناجحة في حال العمل عليها بطريقة جيدة، بخاصة 
أن السينما اإلماراتية تحتاج إلى أن نرفدها بأفكار جديدة، تواكب مسيرة تطورها التي بدأنا نشهدها خالل السنوات األخيرة، 

حيث حققت قفزة نوعية في ما قدمته من أفالم.
حقاً إنها تجربة جيدة ومفيدة في الوقت نفسه، فضالً عن كونها شكلت مدخالً للتعرف على تجارب سينمائية عربية وأوروبية 

مختلفة.

�ل�صينما يف قلعة �لبلوط

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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