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

�لتميز  نهج  وفق  وتعمل  �لد�خلية  وز�رة  تعتمد  �لد�خلية،  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 

�ملوؤ�ص�صي �لذي حقق ول يز�ل �لكثري من �لإجناز�ت �لأمنية و�خلدمية �لتي تلبي 

�حتياجات و�آمال �ملتعاملني من مو�طنني ومقيمني وز�ئرين يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، و�لتي ��صتحقت عليها وز�رة �لد�خلية ول تز�ل �لعديد من �جلو�ئز �ملحلية 

و�لعربية و�لعاملية.

»�ل�صيخ  جائزة  فئات  �صمن  فئات   »9« ب�  �لفوز  �لد�خلية  وز�رة  ت�صدر  و�جلديد 

�صاحب  �صلم  حيث  �خلام�صة،  دورتها  يف  �ملتميز«  �حلكومي  للأد�ء  ر��صد  بن  حممد 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي »رعاه �هلل« �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان وعددً� من منت�صبي 

»�لد�خلية« �جلو�ئز و�لأو�صمة �ملخ�ص�صة لهذه �لفئات.

وفازت وز�رة �لد�خلية يف فئات: »�جلهة �لحتادية �لر�ئدة« و»�أف�صل جهة يف 

بيئة عمل«،  و»�أ�صعد  �لذكية«،  و»�أف�صل جهة يف جمال �حلكومة  �ملمكنات«،  جمال 

بالأمان(،  �ل�صعور  ملوؤ�صر  �لوطني  )�لفريق  �لوطنية«  للأجندة  حتقيق  و»�أف�صل 

و»�أف�صل خدمة حكومية م�صرتكة« )خدمة مربوك ما ياك(.

وعلى �صعيد �أو�صمة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، فاز ثلثة �صباط من وز�رة �لد�خلية 

بفئات »�أف�صل موظف يف �ملجال �لإ�صر�يف«، و»�أف�صل مدير مركز �صعادة �ملتعاملني«، 

و»�أف�صل موظف يف �ملجال �لهند�صي«.

وقد عربت هذه �جلو�ئز و�لأو�صمة �جلديدة عن جناح نهج �لتميز �ملوؤ�ص�صي يف 

من  �ملنت�صبني  حتفز  عمل  بيئة  لتوفري  ��صرت�تيجياً  نهجاً  وكونه  �لد�خلية،  وز�رة 

�صباط و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني على �لإبد�ع و�لبتكار �مل�صتمرين، وتقدمي 

و�لأم��ان  �لأم��ن  م�صرية  تعزيز  بهدف  ر�ئ��دة،  م�صاريع  وتنفيذ  متميزة،  �قرت�حات 

و�ل�صلمة و�لر�صا و�ل�صعادة يف �لدولة.

�صمو  �لفريق  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  عبار�ت  باأ�صمى  نتقدم  �ملنا�صبة،  وبهذه 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية ومنت�صبي وز�رة �لد�خلية �لذين فازو� 

بجائزة »�ل�صيخ حممد بن ر��صد للأد�ء �حلكومي �ملتميز«، وكلنا �أمل وثقة بتحقيق 

مزيد من �لإجناز�ت و�جلو�ئز �ملحلية و�لعربية و�لعاملية.

يف ال�صدارة 
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
 »9« بـ  الداخلية  وزارة  فوز  العدد 
»الشيخ محمد بن  فئات  في جائزة 
راشد لألداء احلكومي املتميز«، حيث 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب   سلم 
رئيس  نائب  مكتوم   آل  راشــد  بن 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
دبي »رعاه الله« الفريق سمو الشيخ 
من  وعدداً  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 

منتسبي »الداخلية« جوائز وأوسمة.
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فئات  فئات ضمن  بـ»9«  الداخلية  توجت وزارة 
الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  الشيخ  »جائزة 
الوزارة  وحافظت  الخامسة،  دورتها  في  المتميز« 
التوالي  على  الخامسة  للمرة  الحصري  لقبها  على 
في فئة »الجهة االتحادية الرائدة«، نظراً لألداء العام 
استراتيجية  تحقيق  في  ودورها  للوزارة  المتميز 
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ومستهدفات 
تعزيز  على  الوزارة  وحرص  الوطنية،  األجندة 
منظومة االبتكار الحكومي، واالرتقاء بالخدمات إلى 

مستويات تفوق توقعات المتعاملين.
وفازت وزارة الداخلية في فئات: »أفضل جهة في 
مجال الممكنات«، و»أفضل جهة في مجال الحكومة 
تحقيق  و»أفضل  عمل«،  بيئة  و»أسعد  الذكية«، 
لألجندة الوطنية« )الفريق الوطني لمؤشر الشعور 
باألمان(، و»أفضل خدمة حكومية مشتركة« )خدمة 
مبروك ما ياك وهي خدمة خاصة بالمواليد الجدد(.
الوزراء،  مجلس  رئيس  أوسمة  صعيد  وعلى 
فاز العميد حميد اليماحي بفئة »أفضل موظف في 

متابعة: با�سل ثريا 

المجال اإلشرافي«، والعقيد علي أحمد بالزود بفئة 
والنقيب  المتعاملين«،  سعادة  مركز  مدير  »أفضل 
المهندس ميعاد راشد السعدي بفئة »أفضل موظف 

في المجال الهندسي«.

عمل م�ؤ�س�سي

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  وتوجه 
وكيل وزارة الداخلية وجميع القادة العامين للشرطة 
والقيادات األمنية في دولة اإلمارات بخالص الشكر 
ما  على  والمنتسبات  المنتسبين  لجميع  والتقدير 
بذلوه وال يزالون من جهود في المستويات كافة، 
مما كان له األثر الفعال في استمرار تميز وريادة 
وزارة الداخلية، وحصولها على جوائز عدة ضمن 
الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  الشيخ  »جائزة 

المتميز« للدورة الخامسة.
باستمرار  الشعفار  الفريق  سعادة  وأهاب 
المستويين  على  المتميزة  الجهود  هذه  واستدامة 

المحلي والعالمي.

على  تحرص  الداخلية  وزارة  أن  سعادته  وأكد 
بدعم  المؤسسي  للعمل  التميز  مفاهيم  إرساء 
ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية،  الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
الحكومي  العمل  في  األداء  من  مسيرة  وتنتهج 
يتبنى مفاهيم الريادة والتميز، وتحرص على تأهيل 
وتعزيز قدرات العناصر البشرية حجر األساس في 

مسيرة التطوير والتحديث.
عبدالقدوس  الدكتور  اللواء  سعادة  ووصف 
في  التنفيذي  الفريق  رئيس  العبيدلي  عبدالرزاق 
الوطنية  األجندة  مؤشرات  لمتابعة  الداخلية  وزارة 
والتميز  الجودة  لشؤون  العام  القائد  ومساعد 
»جائزة  في  الداخلية  وزارة  فوز  دبي  شرطة  في 
المتميز«  الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  الشيخ 
التي  لمبادراتها  تتويج  بأنه  الخامسة  للدورة 
االستراتيجيين  بالتعاون مع شركائها  عليها  تعمل 
المواطنين  لجميع  باألمن  الشعور  مستوى  لتعزيز 
والمقيمين على أرض الدولة، وتحقيق نتائج متقدمة 

»الداخلية« تفوز بـ 9 فئات 
يف جائزة»ال�شيخ حممد بن را�شد«

دورتها  يف  �ملتميز«  �حلكومي  للأد�ء  ر��صد  بن  حممد  »�ل�صيخ  جائزة  فئات  �صمن  فئات  ب�»9«  �لد�خلية  وز�رة  فازت 

�خلام�صة، وهي فئات: »�جلهة �لحتادية �لر�ئدة«، و»�أف�صل جهة يف جمال �ملمكنات«، و»�أف�صل جهة يف جمال �حلكومة 

�لذكية«، و»�أ�صعد بيئة عمل«، و»�أف�صل حتقيق للأجندة �لوطنية«، و�أف�صل خدمة حكومية م�صرتكة، و»�أف�صل موظف 

يف �ملجال �لإ�صر�يف، و»�أف�صل مدير مركز �صعادة �ملتعاملني«، و»�أف�صل موظف يف �ملجال �لهند�صي«.

ت
عا

اب
مت
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هذا  يخص  بما  العالمية  التنافسية  مؤشرات  في 
األجندة  وأولويات  محددات  وفق  وذلك  المجال، 
أن  إلى  تسعى  والتي   ،)2021 )اإلمارات  الوطنية 
مستوى  في  عالمياً  األولى  اإلمارات  دولة  تكون 

الشعور باألمان.

نهج الريادة

الحارثي  أحمد  حسين  المهندس  العميد  وأشار 
واالتصاالت  اإللكترونية  الخدمات  عام  مدير 
الذكية  للخدمات  الداخلية  وزارة  مجلس  ورئيس 
الداخلية  وزارة  حرص  إلى  االصطناعي  والذكاء 
على استدامة هذا النهج عبر تبنيها أفضل التطبيقات 
رضا  لتعزيز  سعياً  والذكية  المستحدثة  والتقنيات 
المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وإلى 
حرصها وفق رؤية ودعم الفريق سمو نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية على تعزيز سمعتها 
المبادرات  وتحقيق  والتميز،  الريادة  في  الدولية 
اإلمارات  ورؤية  الوطنية  األجندة  ضمن  المعلنة 
في  الشرطية  األجهزة  عمل  إثراء  طريق  عن   2021
تعزيز األمن واالستقرار عبر مبادرات تقنية هدفها 
والحفاظ  والتحديث  التطوير  جهود  دعم  األساس 

على الصدارة اإلقليمية.
الشعيبي  الدكتور فيصل سلطان  العقيد  واعتبر 
وزارة  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير 
الداخلية أن فوز وزارة الداخلية في »جائزة الشيخ 
للدورة  المتميز«  الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد 
ومتطلبات  بمعايير  االلتزام  مدى  يؤكد  الخامسة 
التميز في أوجه العمل كافة، وجودة وتميز الخدمات 
تصبو  كما  اإلمارات  ولتبقى  للجمهور،  المقدمة 
إليها قيادتنا العليا واحة لألمن واالزدهار والتقدم 

والرخاء.

ج�ائز »الداخلية« 

وبالنسبة للفئات ضمن جائزة »الشيخ محمد بن 
بها  فازت  والتي  المتميز«،  الحكومي  لألداء  راشد 
وزارة الداخلية في الدورة الخامسة للجائزة، فهي: 

وزارة  بها  فازت  الرائدة:  االتحادية  الجهة 
جميع  في  نتيجة  أفضل  حققت  بعدما  الداخلية 
معايير منظومة التميز الحكومي التي تنطبق عليها، 
ولدورها في تصميم وتطبيق برامج عمل وعمليات 
وخدمات وسياسات »قدرات« بما يتوافق مع أعلى 
استراتيجيتها ضمن  وتحقيق  العالمية  الممارسات 
عمل المنظومة الحكومية االتحادية لدولة اإلمارات.

وزارة  فازت  الممكنات:  مجال  في  جهة  أفضل 
الداخلية بها لتكامل العمل، وطرق التأثير اإليجابي 
الريادية  للسياسات  السليم  والتطبيق  المتبعة، 
والداعية للتميز ومقارنة اإلنجازات وتعزيز القدرات.
فازت  الذكية:  الحكومة  مجال  في  جهة  أفضل 
نتيجة  أفضل  حققت  بعدما  الداخلية  وزارة  بها 
ضمن  الذكية(  )الحكومة  الرئيس  المعيار  في 
لسياسات  بتعزيزها  وذلك  الرؤية،  تحقيق  محور 
ذكية  خدمات  وتبنيها  المستقبل،  واستراتيجيات 

شاملة تحقيقاً الستراتيجية حكومة اإلمارات.
الداخلية  وزارة  بها  فازت  عمل:  بيئة  أسعد 

العناصر  وقدرات  ممكنات  تعزيز  في  لدورها 
البشرية، وتوفير أفضل األدوات للتدريب والتطوير 

المؤسسي.
بها  وفازت  الوطنية:  لألجندة  تحقيق  أفضل 
وزارة الداخلية تقديراً لفريق عملها الخاص بمؤشر 
في  نتيجة  أفضل  حققت  وبعدما  باألمان،  الشعور 
األجندة  تنفيذ  ومتابعة  )التخطيط  الفرعي  المعيار 
الوطنية( ضمن المعيار الرئيس )األجندة الوطنية(، 
التنافسي  اإلمارات  دور  عززت  لنتائج  وتحقيقها 

على سلم المؤشرات العالمية.
أفضل خدمة حكومية مشتركة: وفازت بها وزارة 
الداخلية تقديراً لمبادراتها الريادية وبالتحديد لخدمة 
»مبروك ما ياك«، وهي خدمة خاصة بالمواليد الجدد، 
وتقديراً لدور الوزارة في تعزيز التعاون والتنسيق 
مع الجهات الحكومية لتقديم خدمة مشتركة حققت 
أفضل نتائج في معايير التقييم والمرتبطة بتحسين 
الخدمات الحكومية، وتحسن رحلة المتعامل، والتي 
أدت إلى تحول متميز وتحسين مستدام في توفير 
توقعات  تفوق  عالية  جودة  ذات  مشتركة  خدمة 
المتعاملين من خالل تحسين نوعية رحلة المتعامل 
وتعزيز كفاءة العمل الحكومي عبر تعزيز التنسيق 

والتعاون بين الجهات الحكومية.
ثمار  إحدى  ياك«  ما  »مبروك  خدمة  وتعتبر 
أطلقها  التي  المتعاملين  سعادة  مصنع  مشاريع 
برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة والقت 

تفاعالً كبيراً من قبل المتعاملين، وطورت هذه الخدمة 
من خالل فريق عمل المسرعات الحكومية بالتعاون 
االتحادية  الحكومة  في  الرئيسين  الشركاء  مع 
المولود  وثائق  إصدار  في  المحلية  والحكومات 
الجديد وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة وقاية 
المجتمع، ووزارة المالية، والهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية، وهيئة تنظيم االتصاالت، ودائرة الصحة 
في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومركز أبوظبي 
لألنظمة والمعلومات، ومؤسسة دبي الذكية، وبريد 

اإلمارات.
العميد  وفاز   : الوزراء  مجلس  رئيس  أوسمة 
المجال  في  موظف  أفضل  بوسام  اليماحي  حميد 
الفئة المخصصة لجميع موظفي  اإلشرافي، ضمن 
الجهات االتحادية العاملين في الوظائف اإلشرافية 
مديري  عدا  ما  اإلدارية  مستوياتهم  اختالف  على 
مراكز سعادة المتعاملين. كما فاز العقيد علي بالزود 
بعد  متعاملين  إسعاد  مركز  مدير  أفضل  بوسام 
التنافس مع جميع مديري مراكز خدمة المتعاملين 
مراكزهم  تخضع  والذين  االتحادية،  الحكومة  في 
لمعايير تصنيف مراكز تقديم الخدمة حسب برنامج 
اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة. وكذلك فازت 
النقيب المهندس ميعاد راشد السعدي بوسام أفضل 
موظف في المجال الهندسي بعد التنافس مع جميع 
الوظائف  في  العاملين  االتحادية  الجهات  موظفي 

الهندسية على اختالف أنواعها.
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�شعيد بن طحنون والزيودي ي�شاركان يف »تنظيف الرب«

�ل�صيخ  معايل  وح�صور  رعاية  حتت 

�صعيد بن طحنون �آل نهيان، وبح�صور 

م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أح��م��د 

�ل���زي���ودي وزي����ر �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي 

�أ�صدقاء  جمعية  نظمت  و�لبيئة، 

حملة  �ل��وز�رة  مع  بالتعاون  �لبيئة 

�ل��ع��ني،  م��دي��ن��ة  يف  �ل���رب  لتنظيف 

جملة   »999« جملة  فيها  �صاركت 

�لثقافة  �لجتماعية و�لأمنية �لتي 

وعدد  �لد�خلية،  وز�رة   عن  ت�صدر 

و�لتطوعية  �حلكومية  �جلهات  من 

�لعربية  �لإمار�ت  و�لأفر�د يف دولة 

�ملتحدة.

من  العين  في  البر  تنظيف  حملة  تنظيم  جاء 
منطلق حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
البيئة  على  المحافظة  بأهمية  الوعي  مستوى  رفع 
وتنوعها البيولوجي واستدامتها، وتماشياً مع رؤية 
أبوظبي 2030 التي تقود إمارة أبوظبي نحو تحقيق 

التنمية المستدامة.

مشاركة واسعة
صالح  عوض  العقيد   الحملة  في  شارك  وقد 
وعضو   »999« مجلة  تحرير   رئيس  سعيد 
الجمهور،  من  متطوع  و1500  التطويرية،  لجنتها  
الهالل  هيئة  ومنها:  الدولة،  في  الجهات  من  وعدد 
في  المجتمعية  الشرطة  وإدارة  اإلماراتية،  األحمر 
وجمعية  شرطة«،  »كلنا  ومبادرة  أبوظبي،  شرطة 
لرعاية  العين  ومركز  البتروليين،  المهندسين 
العين،   في  المصرية  والكنيسة  والتميز،  الموهبة 
والعديد  وفريق »بصمة سعادة«، وفريق »عونك«، 

من الفرق التطوعية في الدولة.

ت
عا

اب
مت

بتنظيم من »اأ�شدقاء البيئة« ومب�شاركة »999«

متابعة: م�زة  احلمادي - ت�س�ير: جمال  العل�ي

وعي بيئي
الزيودي  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  وأثنى 
التي  الجهود  على  والبيئة  المناخي  التغير  وزير 
مع  الدائم  وتعاونها  البيئة  أصدقاء  جمعية  تبذلها 
على  والحفاظ  البيئة،  حماية  سبيل  في  الوزارة 

تنوعها البيولوجي المحلي واستدامته.
مجلس  رئيس  علي  إبراهيم  الدكتور  وأوضح 
إدارة جمعية أصدقاء البيئة أن فعالية حملة تنظيف 
البر في مدينة العين التي نظمت بالتعاون مع وزارة 
التغير المناخي والبيئة تعد ختاماً ألنشطة الجمعية 
لمعالي  الشكر  علي  الدكتور  زايد.ووجه  عام  في 
رعايته   على  نهيان  آل  طحنون  بن  سعيد  الشيخ 
العين، ولمعالي  البر في  ومشاركته بحملة تنظيف 
الفعالية،  الزيودي على مشاركته في هذه  الدكتور 
من  النوع  لهذا  المسؤولين  حضور  أن  معتبراً 
الفعاليات داعم قوي لرفع وعي الجمهور بأهميتها، 

ويعزز أنشطة العمل التطوعي. 
وأشار العقيد عوض صالح سعيد إلى أن مشاركة 

مجلة »999« في حملة تنظيف البر في العين جاءت 
ضمن إسهاماتها بنشر  الوعي البيئي بين مختلف 
فئات المجتمع في دولة اإلمارات من خالل المقاالت 
إطار  وفي  تنشرها،  التي  الصحفية  والموضوعات 
تحقيق رؤية وشعار المجلة   »مفهوم جديد لعالقة 
الشرطة بالمجتمع«، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سيدي 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة من 
سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة 

»999«، وبجهود  فريق عمل المجلة.
عن  الحملة  في  المشاركين  من  عدد  وعبر 
اإلسهام  بهدف  بالمشاركة  وسعادتهم  اعتزازهم 
خصوصاً  العين  مدينة  في  البيئة  على  بالمحافظة 
ودولة اإلمارات  عموماً. يذكر أن اإلقبال الكبير على 
المشاركة في هذه الحملة أكد ترسخ ثقافة التطوع 
على  المحافظة  وأن  اإلماراتي،  المجتمع  أفراد  بين 
البيئة هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية 

والخاصة والجمهور.
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مو�شيقى ال�شرطة .. 56 عاماً حافلة بالإجنازات

يف  �ل�����ص��وء  �ل�صرطة«  »جمتمع  يلقي 

هذ� �لعدد على فرقة مو�صيقى �صرطة 

بعرو�صها  �أب��دع��ت  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي، 

خلل  �ملتميزة  �لع�صكرية  �ملو�صيقية 

�ملختلفة،  و�لوطنية  �ملحلية  �ملنا�صبات 

و�ل���ت���ي جت��م��ع ف��ي��ه��ا ب���ني �مل��و���ص��ي��ق��ى 

�خلا�صة  �لرت�ثية  و�ل��روح  �لع�صكرية 

�لفريدة،  وبيئته  �لإم���ار�ت  مبجتمع 

وعلى �لتطور�ت �لعديدة �لتي �صهدتها 

�ليوم،  وحتى  تاأ�صي�صها  منذ  �لفرقة 

�ل��ف��رق  �أف�����ص��ل  م�����ص��اّف  يف  و�صعها  م��ا 

م�صتوى  على  �لع�صكرية  �ملو�صيقية 

�لوطن �لعربي.

حتقيق: اأماين اليافعي- ت�س�ير: حممد علي

مدير  الشامسي  سعيد  العميد سيف  أوضح 
شرطة  في  العامة  والعالقات  المراسم  إدارة 
أبوظبي أن  الفرقة حققت العديد من اإلنجازات 
فهي  والخارجية،  الداخلية  المشاركات  في 
تشارك في جميع المشاركات الوطنية والتراثية 

والمجتمعية.
الفرقة  مشاركات  أبرز  من  أن  وأضاف: 
المحلية: مهرجان الصيد والفروسية، ومهرجان 
سلطان  الشيخ  ومهرجان  التراثي،  زايد  الشيخ 
التراثي )سويحان(، ومعرض آيدكس، ومعرض 
بمرور  واالحتفال  الطيران،  ومعرض  آيسنار، 
أبوظبي،  شرطة  تأسيس  على  عاماً  ستين 
واالحتفال بمختلف المناسبات الوطنية والتراثية 
والرياضية والمجتمعية داخل الدولة ، وأن أبرز 
إنجازاتها على الصعيد العالمي: مهرجان بريمين 
ومهرجان   ،)2003( ألمانيا  جمهورية  الدولي 
مالطا  ومهرجان  للموسيقى)2013(،  موسكو 

للفرق العسكرية الموسيقية )2015(.
أبوظبي  شرطة  موسيقى  نجاح  إلى  وأشار 
في معرض آيسنار بمشاركة الفرقة الموسيقية 
لشرطة  الموسيقية  والفرقة  دبي،  لشرطة 
رأس  لشرطة  الموسيقية  والفرقة  الشارقة، 
األردنية  المملكة  من  موسيقية  وفرق  الخيمة، 
المتحدة  والواليات  البحرين  ومملكة  الهاشمية 
األمريكية، حيث قادت موسيقى شرطة أبوظبي 

تشكيل لوحة فنية بعنوان »عام زايد« من أكثر 
األولى  المرة  كانت  وحيث  عازف،   300 من 
التجمعات  هذه  مثل  فيها  تقام  التي  الدولة  في 

الموسيقية.
كما قامت الفرقة بعمل أوبريت بعنوان: »عام 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  خالل  زايد« 
تاتو  بعمل  الفرقة  تقوم  أن  المقرر  ومن  الـ47، 
»إكسبو  بعنوان:  العسكرية  الموسيقية  للفرق 
المناسبات  مختلف  في  والمشاركة   ،»2020

الوطنية والتراثية والرياضية والمجتمعية.

ت
ءا

صا
�

اإ

وذكر أن من أهم مبادرات الفرقة في مجال 
المرضى  زيارة  هناك:  المجتمعية  المسؤولية 
في مستشفى العين، وزيارة كبار السن، وزيارة 
بالعين،  توام  مستشفى  في  السرطان  مرضى 
ومشاركة أصحاب الهمم في مختلف المناسبات. 

أنواع 
الموجودة  الموسيقية  الفرق  أنواع  أهم  وعن 
في شرطة أبوظبي، أجاب العميد الشامسي أن 
هناك: وحدة الفرقة الموسيقية العسكرية،ووحدة 
الفرقة  ووحدة  الكالسيكية،  الموسيقية  الفرقة 
الموسيقية  الفرقة  ووحدة  التراثية،  الموسيقية 

الخيالة والهجانة، والفرقة الوترية.
أبوظبي  موسيقى شرطة  فرقة  أن  وأضاف: 
وهي:  التدريب،  من  عدة  أنواع  على  تحتوي 
تدريب ميداني بإشراف مدربين، وتدريب فردي 
موسيقية،  آلة  كل  نوع  حسب  مدرب  بإشراف 
وتدريب حسب فصائل اآلالت بإشراف المدرب 
عن  االنفرادي  والتدريب  آلة،  كل  نوع  حسب 

طريق عزف الشخص بنفسه.
مجموعات:  من  تتكون  الفرقة  أن  وتابع 
عدة، وهي: المجموعة األولى: آالت الخشب أو 
للمقطوعة  األساس  اللحن  تعزف  وهي  الريش، 
طبقات  مع  أصواتها  لتقارب  نظراً  الموسيقية 
»بكلو  آلة  من  تتألف  وهي  البشرية،  األصوات 

العميد سيف الشامسي
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تينور«   + الطور  ياكس   - فلوت - كالريت   -
وغيرها من اآلالت الخشبية.

والمجموعة الثانية: اآلالت النحاسية والخاصة 
وتستخدم  والهرموني،  الموسيقي  بالتوزيع 

للنداءات العسكرية نظراً لقوة أصواتها.
اآللة  وهي  القربة،  آالت  الثالثة:  والمجموعة 
وتتميز  العسكرية،  للفرقة  دائماً  المصاحبة 

بصوت جميل.
وتعتبر  اإليقاع،  آالت  الرابعة:  والمجموعة 
كونها  عسكرية  فرقة  لكل  الفقري  العمود 
تحافظ علىالتوازن في المسير في كل مقطوعة 

موسيقية.
وأوضح أن الفرقة الوترية لموسيقى شرطة 
أبوظبي تتكون من مجموعة اآلالت الوترية مثل: 
»العود، والكمان، والقانون، والناي، واإليقاع مثل 
الطبل العربي، والرفق- الدف« وغيرها، وهناك 
آالت أخرى تصاحب الفرقة الوترية وتضيف لها 
ألواناً أخرى في التوزيع الموسيقي الشرقي مثل 
األوكورديون والغيتار والكونتر باص واألورغ 

نظراً لوجود النغمات الشرقية. 
والوطني  المجتمعي  الدور  أهمية  وتناول 
أبوظبي منذ  تلعبه فرقة موسيقى شرطة  الذي 
يتجاوز  مشاركات  بمعدل   1963 عام  إنشائها 
جميع  مع  الواحد  العام  في  مشاركة   350
شرائح المجتمع في مختلف الفعاليات الوطنية 
الدعم  نتيجة  وذلك  واالجتماعية،  والرياضية 

المستمر من القيادة العامة لشرطة أبوظبي. 

تطورات 
وأوضح الرائد راشد خصيف الوحشي رئيس 
والعالقات  المراسم  بإدارة  الموسيقى  قسم 
فرقة  بداية  أن  أبوظبي  شرطة  في  العامة 
موسيقى شرطة أبوظبي قبل 56 عاماً كانت بـ 50 
بالموسيقى  يضطلعون  كانوا   ،1963 عام  عازفاً 
دورهم  واقتصر  أبوظبي،  إمارة  في  العسكرية 
على المشاركة في المراسم الرسمية مثل اعتماد 
جانب  إلى  الدول  رؤساء  وزيارات  السفراء 
دفعات  بتخريج  المتعلقة  الشرطية  المهمات 

جديدة من منتسبي الشرطة.
كبير،  بشكل  تطورت  الفرقة  أن  وأضاف: 
جميع  في  كبيراً  حضوراً  تشكل  وأضحت 
للمشاركات  باإلضافة  الوطنية،  المناسبات 
الخارجية في المهرجانات العالمية التي شاركت 
ومالطا،  وبرلين  موسكو  مهرجانات  مثل  فيها 
فيها  وأظهرنا  لنا،  كبيرة  إضافة  مثلت  والتي 
الفني  تراثنا  تقديم  في  وتميزنا  قدرتنا  للعالم 
اإلماراتي مثل فنون العازي والعيالة والحربية، 

وتفاعل معنا الجمهور بشكل كبير.
تواصل خارجية  قنوات  فتحنا  لقد  وأضاف: 
لألفراد  بالنسبة  الخبرات  من  لالستفادة 
والتدريب والتعليم واآلالت الموسيقية الحديثة، 
وتطوير  للفرقة  محدود  غير  دعم  وهناك 
للعازفين، وكذلك على مستوى اآلالت الموسيقية 
الشعراء  أبرز  مع  تعاون  وهنالك  والمقطوعات، 
وإعداد مستمر للمقطوعات التي نقوم بإنتاجها 

وتوزيعها ولدينا عازفون ذوو خبرة كبيرة.
مدير  الحوسني  معتوق  إبراهيم  النقيب  أما 
فرع الفرق الموسيقية في القسم، فقال: »مجال 
مستمرون  ونحن  وواسع،  متطور  الموسيقى 
في مجال التطوير، وهناك تعاون وشراكات مع 
العازفين  وبعض  متخصصة،  موسيقية  معاهد 
وهذا  والثامن،  السابع  المستويين  إلى  وصلوا 
من التطوير المستمر، كما نخضع أعضاء الفرقة 
سنوياً الختبارات، ونقوم بتطوير األداء وتقييمه 
أعضاء  عدد  زيادة  إلى  ونسعى  مستمر  بشكل 
الفرقة التي تبلغ حالياً  125 عازفاً، مما سيعزز 

زيادة عدد المشاركات الموسيقية«.
وأضاف: أن هناك تطويراً للوحدات الموسيقية 
والوترية  والتراثية  والكالسيكية  العسكرية 
جميع  أن  المميزات  ومن  والهجانة،  والخيالة 
األعضاء مؤهلون للمشاركة في جميع الوحدات 
التعامل  في  كبيرة  مرونة  وهنالك  الموسيقية، 
وتطلعات  واستراتيجية  ألهداف  تحقيقاً  معهم 
دور  تفعيل  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 

الموظف الشامل.
مدير  الظاهري  سعيد  أحمد  المالزم  وشرح 

القسم  في  الموسيقي  والتعليم  التدريب  فرع 
بالعلوم  زاخر  الموسيقي  والتعليم  التدريب  أن 
روافد  أهم  من  ويعتبر  الموسيقية،  واألسس 
بين  عالقة  وهناك  الموسيقي،  العمل  تطوير 
التدريب واالحتياج الفعلي، والذي نعمل فيه على 
رعاية المتدرب بأسلوب التجميع األكاديمي  من 
أكاديمية،  المتخصة وفق أسس  الدورات  خالل 
على  تحافظ  مستدامة  تنموية  عملية  وهي 
الجانبين  بين  بالمزج  ونقوم  األداء،  مستوى 
النظري والعلمي، وهناك متخصصون ومدربون 
من موسيقيين قدامى، وهناك معلمون يقومون 
المدرب  بتقييم  النظري، وكذلك نقوم  بالتدريب 
مستوى  لقياس  البرنامج  وبعد  قبل  والمتدرب 

التغذية الراجعة خالل المشاركات.
الكفاءات  إعداد  هي  الرؤية  أن  وأضاف: 
الموسيقية وتدريبها وتعزيز الوعي الموسيقي، 
والتدريب يعتمد على العديد من البرامج التدريبية 
الموسيقية  اآلالت  فصائل  لجميع  المتنوعة 
المختلفة، والتي تهدف إلى رفع كفاءات أعضاء 
الفرقة الموسيقية للرقي بالعمل الموسيقي إلى 
على  يومي  تدريب  وهناك  المستويات،  أرقى 
المعزوفات والمقطوعات الموسيقية وتدريب على 
مهارات  وتأهيل  لصقل  الموسيقية  التشكيالت 
يخضعون  الموسيقيين  أن  وذكر  العازفين. 
لتدريبات يومية على البرنامج الموسيقي المعد 
للقيام  العازفين  جاهزية  على  للمحافظة  مسبقاً 
بالمهمات على الوجه األكمل، حيث يتم التدريب 
القاعة الجماعية، أما  على صعيد المجموعة في 
التدريبات الفردية فخصصت لها غرف خاصة 
ويشرف  حدة،  على  فصيل  كل  فيه  ليتمرن 
مدربون  الموسيقية  والتدريبات  التمارين  على 

متخصصون باآلالت المعتمدة لدى الفرقة.
التدريب  الظاهري بالقول: إن  المالزم  وختم 
ومنها:  األهداف  من  مجموعة  بتحقيق  يهتم 
آليات  )تنفيذ  فعال  بشكل  العمل  تطبيق  تعزيز 
البرامج األسبوعية(، ودعم قدرات الموسيقيين 
تحسين  مع  المشاركات  زيادة  ربط  خالل  من 

األداء، وتطوير مهارات الموسيقيين.

المالزم أحمد الظاهريالنقيب إبراهيم الحوسنيالرائد راشد الوحشي
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ال�شعفار يح�شر فعاليات �شرطية 

مناق�شة الربنامج الإلكرتوين للرقابة على الأدوية

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  حضر 
برنامجي  تخريج  احتفال  الداخلية  وزارة  وكيل 
جامعة  مع  بالتعاون  الثاني  العليا  »القيادات 
الثالث  المتميزة  القيادية  و»الكفاءات  أكسفورد« 
البريطاني«،  واإلدارة  القيادة  معهد  مع  بالتعاون 
تنمية  بمركز  ممثلة  الوزارة  نظمتهما  واللذين 
سمو  الفريق  لمكتب  العامة  األمانة  في  القادة 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
بمقر  االجتماعات  قاعة  في  االحتفال  أقيم 
اللواء  سعادة  بحضور  أبوظبي،  في  الوزارة 
األمن  عام  مدير  الشريفي  مكتوم  عبدالعزيز 
الوقائي، والعميد محمد عبيد الظاهري مدير عام 
العامين  المديرين  من  وعدد  البشرية،  الموارد 
ومديري اإلدارات والضباط في وزارة الداخلية.

وأكد العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير 
مركز تنمية القادة أن وزارة الداخلية تحرص على 
مواصلة تطبيق البرامج النوعية التي تعود بالنفع 
ديمومة  على  حفاظاً  الشرطي  األداء  تطوير  على 
مؤشرات  وتحسين  الخدمات  تقديم  في  التميز 
األداء في جميع قطاعات وزارة الداخلية، وتوفير 
البرامج  هذه  مثل  لتنفيذ  محدود  الال  الدعم 
استشراف  في  للدولة  الحكومي  للتوجه  الداعمة 
بالمعرفة  منتسبيها  تزويد  خالل  من  المستقبل 
في  مهاراتهم  وصقل  قدراتهم  وتنمية  الالزمة 
أفضل  وفق  واألمنية  الشرطية  المجاالت  مختلف 

العالمية. الممارسات 

العقيد  يرافقه  الشعفار  الفريق  سعادة  وقام 
عام  مدير  الشعيبي  سلطان  فيصل  الدكتور 
الوزارة  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية 
الشركاء  وتكريم  للخريجين  الشهادات  بتسليم 

المساهمين في إنجاح البرامج.
الشعفار  الفريق  سعادة  أطلق  ثانية،  جهة  من 
والوالء  الوطنية  الروح  تعزيز  مبادرة  مكتبه  في 
والقيادات  الداخلية،  وزارة  لمنتسبي  الوطني 
الرسائل  طريق  عن  الدولة  في  للشرطة  العامة 
الخدمة  إدارة  بإشراف  وذلك  القصيرة،  النصية 

الوزارة،  في  االتحادية  واالحتياطية  الوطنية 
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  مع  بالتعاون 
للشرطة  العامة  والقيادات  المسلحة،  القوات  في 
تعزيز  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف  الدولة.  في 
الحس األمني لدى منتسبي الوزارة، وترسخ قيم 
الوالء واالنتماء والتضحية لديهم، وتعزيز مفهوم 
المواطنة الصالحة من خالل ربطهم برؤية الدولة 
وأهدافها، وتفعيل دورهم بالمجتمع وتعميق روح 
وقطاعاتها  الوزارة  منتسبي  نفوس  في  االنتماء 

المختلفة.

النظام  لمشروع  التنفيذية  اللجنة  ناقشت 
من  عدداً  المراقبة  لألدوية  الموحد  اإللكتروني 
التي  والمراحل  بالمشروع  المتعلقة  الموضوعات 
البرنامج  وتركيب  توريد  مشروع  من  أنجزت 
خالل  وذلك  األدوية،  على  للرقابة  اإللكتروني 
العميد  ترأسه  والذي  للجنة،  السابع  االجتماع 
عام  مدير  السويدي  توير  بن  عبدالله  سعيد 
الداخلية  االتحادية في وزارة  المخدرات  مكافحة 
بمقر  االجتماعات  قاعة  في  وذلك  اللجنة،  رئيس 

الوزارة في أبوظبي.
المشروع  هذا  أن  السويدي  العميد  وأوضح 
وتدعمها  تنفذها  التي  المشاريع  أهم  أحد  ُيعد 
مختلف  مع  والتنسيق  بالتعاون  الداخلية  وزارة 
الدولة،  في  والمحلية  االتحادية  الطبية  القطاعات 
صرف  عملية  حوكمة  على  ستعمل  اللجنة  وأن 
لمنع  والمراقبة  المخدرة  الطبية  األدوية  وتداول 
المرضى  تمكين  ضمان  مع  استخدامها  إساءة 
االستخدام  وفق  عليها  الحصول  من  الفعليين 
التوجهات  مع  يتوافق  ما  وهو  المشروع،  الطبي 
نحو  الحكومات  تدعو  التي  والدولية  األممية 

التخاذ التدابير الالزمة لقصر استعمال مثل تلك 
األدوية على الضرورات الطبية ومنع تسربها في 

المجتمع.
الرحمن  عبد  حمد  العقيد  االجتماع  حضر 
اللجنة،  وأعضاء  اللجنة،  رئيس  نائب  النعيمي 

ووزارة  الرئاسة،  شؤون  وزارة  عن:  وممثلون 
في  الصحة  ودائرة  المجتمع،  ووقاية  الصحة 
الصحة  بأبوظبي، وهيئة  أبوظبي، وشركة صحة 
في دبي، ومدينة دبي الطبية، وبعض المسؤولين 

في الهيئات والدوائر الصحية في الدولة.
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بمديرية  الخالدية  شرطة  مركز  أطلق 
لشرطة  العامة  القيادة  في  العاصمة  شرطة 
المتعاملين مع  مبادرات إلسعاد  أربع  أبوظبي 
المركز  من مواطنين ومقيمين بحصولهم على 
طموحاتهم  يلبي  نحو  على  الخدمات  أفضل 
»إسعاد  مبادرتا  وتهدف  وسهولة.  بيسر 
و»سفير  جميعاً«  مسؤوليتنا  المتعاملين 
تسعد  خدمات  تقديم  إلى  المتعاملين«  خدمة 
الثالثة  المبادرة  المركز. وتتيح  المتعاملين مع 
للمتعاملين  خدمتك«  في  نرتقي  لكي  »شاركنا 
لتلبية طموحاتهم  آرائهم ومقترحاتهم  تسجيل 
في تقديم أجود الخدمات. أما المبادرة الرابعة 
إلى االستخدام األمثل  »نعم نستطيع« فتهدف 

من  الكربونية  االنبعاثات  وتخفيض  للطاقة، 
العائدة  الكهربائية  األجهزة  إغالق  خالل 
بشكل  وصيانتها  استخدامها  بعد  للمركز 

دوري.
الخييلي مدير  العميد سهيل سعيد  وأوضح 
مديرية شرطة العاصمة بقطاع األمن الجنائي 
هذه  أن  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في 
الخدمات  تطور  تواكب  الجديدة  المبادرات 
محفزة  عمل  بيئة  وتوفير  للجمهور،  المقدمة 
للعاملين ليتمكنوا من أداء مهماتهم على الوجه 
ميسرة  بطريقة  الخدمات  وتقديم  األمثل، 
ممارسات  أفضل  وفق  للمراجعين،  وسهلة 

العمل الشرطي الحديث.

الخييلي خالل  العميد  افتتح  ثانية،  من جهة 
صور  معرض  الخالدية  شرطة  لمركز  زيارته 
يوثق المسيرة الحافلة باإلنجازات للمغفور له 
الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
العديد  تضم  التي  المكتبة  على  واطلع  ثراه«، 
»زايد  حياة  تتناول  التي  اإلصدارات  من 
والبناء  والتطوير  النهضة  مسيرة  في  الخير« 

التي يشهدها الوطن.
عبدالله  حمد  العقيد  المعرض  افتتاح  حضر 
المراكز،  المديرية لشؤون  نائب مدير  النيادي 
شرطة  مركز  مدير  الشامسي  راشد  والمقدم 
شرطة  في  الضباط  من  وعدد  الخالدية، 

أبوظبي.

توعية يف املخيمات ال�شتوية مبنطقة الظفرة

بمنطقة  المدني  الدفاع  إدارة  نفذت 
المخيمات  إلى  ميدانية  زيارات  الظفرة 
العامة،  السالمة  ثقافة  لنشر  الشتوية 
أفراد  بين  الوقائية  اإلجراءات  وتعزيز 

ومؤسساته. المجتمع 
إدارة  مدير  الدرعي  سيف  العقيد  وأكد 
جاهزية  الظفرة  منطقة  في  المدني  الدفاع 
التوعية  حمالت  في  للمشاركة  اإلدارة 
وقوع  لتفادي  الخيم  في  الحريق  بأخطار 

مثل هذه الحوادث.
وأشار الرائد محمد سالم العامري المشرف 
المختص  الفريق  تقديم  إلى  البرنامج  على 
للمخيمين  واإلرشادات  النصائح  اإلدارة  من 
على  وحثهم  المحتملة،  الحريق  أخطار  حول 
وتوفير  العامة  السالمة  باشتراطات  االلتزام 
التمديدات  والتأكد من سالمة  الحريق  طفايات 
من  المصنوعة  الخيم  واستخدام  الكهربائية 
حقيبة  وتوفير  اللهب  النتشار  مقاومة  أقمشة 

اإلسعافات األولية.
من  المزروعي  راشد  النقيب  وأوضح 
الحملة  أن  البرنامج  على  المشرف  الفريق 
تضمنت توزيع »بروشورات« مصورة عن 
الحريق  طفايات  وأنواع  آمنة«،  »خيمتي 
حاالت  في  اإلخالء  وثقافة  واستخدامها، 
وقوع  أثناء  التصرف  وكيفية  الطوارئ، 
استخدام  على  تدريب  وإجراء  حادث،  أي 

الحريق. طفايات 

مبادرات لإ�شعاد املتعاملني يف »�شرطة اخلالدية«
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املري ي�شلم �شهادات تخرج 

�شاحي خلفان يلتقي وفداً طالبياً

تميم  خلفان  الفريق ضاحي  معالي  التقى 
دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب 
الوطنية  اإلمارات  مدرسة  طالبات  من  وفداً 
في رأس الخيمة، يرافقه عدد من المشرفين 

في المدرسة.
التأثيرات  عن  الوفد  مع  معاليه  وتحدث 

التواصل االجتماعي،  اإليجابية والسلبية لوسائل 
هذه  من  اإليجابية  باالستفادة  الطالبات  موجهاً 
إلى  الهادفة  الرسائل  توصيل  في  الوسائل 
الهوية  وتعزيز  النبيلة،  القيم  ونشر  الجمهور، 
للوطن  باالنتماء  التوعية  خالل  من  الوطنية 
وتقاليده  عاداته  على  والمحافظة  وأولوياته، 

والدخيلة  السيئة  العادات  ونبذ  وأخالقياته، 
على مجتمعنا، وعدم إساءة استخدام وسائل 
األمور  عن  باالنشغال  االجتماعي  التواصل 
االجتماعية والحياتية المهمة مثل االبتعاد عن 
الدينية  الواجبات  إهمال  أو  األهل واألصدقاء 

أو المدرسية.

بن  حمدان  الشيخ  سمو  وحضور  برعاية 
دبي،  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
بتخريج  دبي  أكاديمية شرطة  احتفال  وضمن 
الدفعة السادسة والعشرين، سلم سعادة اللواء 
لشرطة  العام  القائد  المري  خليفة  الله  عبد 
العليا  الدراسات  لطلبة  التخرج  شهادات  دبي 
والطلبة  والماجستير،  الدكتوراه  درجتي  من 
الليسانس  شهادة  على  الحاصلين  المرشحين 

في القانون وعلوم الشرطة من األكاديمية. 
وسلَّم سعادة اللواء المري الشهادات، يرافقه 
سعادة اللواء أ.د. محمد أحمد بن فهد مساعد 
والتدريب،  األكاديمية  لشؤون  العام  القائد 
مدير  السويدي،  غانم  غيث  الدكتور  والعميد 
األكاديمية، بحضور عدد من القيادات الشرطية 
الشقيقة،  العربية  الدول  وبعض  الدولة  في 

وجمع من أولياء أمور الخريجين.
الخريجين،  المري  اللواء  سعادة  وهنأ 

ودعاهم إلى مواصلة الجد واالجتهاد، والعمل 
ومهاراتهم  العلمية  قدراتهم  تطوير  على 
أداء  على  ليكونوا مؤهلين وقادرين  العسكرية 
أمن  حماية  في  الوطنية  ورسالتهم  مهماتهم 

على  والحفاظ  المجتمع  وممتلكات  وسالمة 
لهم التوفيق في  أمن الوطن والمواطن، متمنياً 
عملهم ومسيرتهم لما فيه خدمة الوطن وإعالء 

شأن ومكانة دولتنا العزيزة.



1717العدد 147 فبراير 2019

فعاليات �شرطية يف »ال�شارقة« و»ال�شمالية«

بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعـادة  قام   >
عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجولة 
والمراسالت،  الوثائق  قسم  شملت  تفقدية 
وفرع  العامة،  والعالقات  اإلعالم  وقسم 
عام  قائد  لمكتب  التابعة  القانونية  الشؤون 
العميد  ورافقه  القائد،  نائب  ومكتب  الشرطة 
علي عبيد الشامسي مدير إدارة االستراتيجية 
سير  على  لالطالع  وذلك  األداء،  وتطوير 
والوقوف  المقدمة،  والخدمات  العمل  إجراءات 
على االحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث 

وفق معايير الجودة والتميز.
الوثائق  قسم  في  الجولة  سعادته  بدأ 
العقيد  استقباله  في  كان  حيث  والمراسالت، 
القائد  مكتب  مدير  سويدان  شيبان  محمد 
ومرافق  المكاتب  على  سعادته  واطلع  العام، 
وحفظ  وإرسال  استقبال  آلية  و  القسم، 
تواجه  التي  والتحديات  والمراسالت،  الوثائق 
التحسين  الحلول وخطط  األداء، وأفضل  سير 
معايير  وفق  التحديات  لمعالجة  والتطوير 
الجودة والتميـز، ووجه سعادته بضرورة بذل 
الخاصة  والتعليمات  الرد  في  والسرعة  الجهد 

ومتابعتها. والقرارات  بالتعاميم 
القانونية،  الشؤون  فرع  سعادته  وزار 
التحقيق  وآليات  االتفاقيات،  على  واطلع 
البالغات  على  والرقابة  والتدقيق  والمحاكمات 
ونظام  الجمهور،  من  المقدمة  والشكوى 
المخالفات واألخطاء المسلكية، ووجه سعادته 
شؤون  في  واالسترحام  العدالة  بتحقيق 
بكفاءة  واألداء  المتابعة  وبضرورة  الموظفين، 

وشفافية.
والعالقات  اإلعالم  قسم  سعادته  زار  كما 
سير  وآلية  القسم،  فروع  على  واطلع  العامة، 
الصحفية  األخبار  ونشر  تحرير  وآلية  العمل، 
لمختلف الوسائل اإلعالمية ووسائل التواصل 
التقديمي  العرض  االجتماعي، وذلك من خالل 
الشامسي  سلطان  نورة  الرائد  قدمته  الذي 
عام  خالل  القسم  وإنجازات  القسم،  رئيسة 
والخطط  المنفذة،  المبادرات  وأهم   ،2018
المعدة لتطوير آلية العمل خالل العام الجاري.
< وفي إطار الزيارات التي يقوم بها مركز 
بحوث شرطة الشارقة لمنظمات العمل المدني 
فاعلة  شراكات  وفق  الجهات  مختلف  في 
لوزارة  االستراتيجي  التوجه  تخدم  وبناءة 
الشارقة،  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية 
الدكتور  المقدم  برئاسة  المركز  من  وفد  قام 
صالح مصبح المزروعي مدير المركز باإلنابة 
وكان  الشارقة،  في  اإلحصاء  لدائرة  بزيارة 
إدارة  مدير  الكديد  عبدالله  الوفد  استقبال  في 

االبتكار والتطوير في الدائرة.

المختلفة  الشراكة  سبل  الجانبان  وبحث 
وآليات  المعالم،  واضحة  منهجية  وفق  وتفعيلها 
الجانبين  من  والمطلوب  الشراكة،  هذه  في  العمل 
مدخالت  لتحقيق  وذلك  البناء،  التعاون  ظل  في 
بحثية وعلمية وإحصائية تسهم في تكامل الفرص 

مع التحديات لكال الطرفين.
على  للدائرة  الشكر  المزروعي  المقدم  وقدم 
تناول  في  والتجاوب  واالستقبال،  الضيافة  حسن 
مذكرة  الجانبان  ووقع  المختلفة،  الموضوعات 

تفاهم تقنن الشراكة وتضبط محاورها.
الجنائية  والمباحث  التحريات  إدارة  أنهت   >
مواقع  عبر  توعوية  حملة  القيوين  أم  شرطة  في 
أخطار  ضد  الجمهور  لتوعية  االجتماعي  التواصل 
التواصل  مواقع  عبر  الكحولية  المشروبات  تناول 
والعالقات  اإلعالم  قسم  مع  بالتعاون  االجتماعي 

العامة.
الخمور  أن  القيوين  أم  شرطة  وأوضحت 
األسباب  أهم  أحد  تعتبر  الكحولية  والمشروبات 
لها  لما  العائالت والمجتمع  إلى تدهور  التي تؤدي 
السلوك  على  يؤثر  ومما  العقل،  على  أضرار  من 
درجة  إلى  لها  المتعاطي  يصل  حين  والتصرفات 
بالمسؤولية  اإلحساس  تفقده  الوعي  غياب  من 
يؤدي  مما  تصرفاته  في  التحكم  على  والقدرة 
عائلته  من  حوله  وبمن  بنفسه  األذى  إلحاق  إلى 
األحيان  بعض  في  وقد تصل  وأصدقائه،  وأقربائه 

إلى االنتحار.
الخيمة،  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت   >
واالجتماعية  الرياضية  األنشطة  بقسم  متمثلة 
ترفيهياً  برنامجاً  العامة  والعالقات  اإلعالم  بإدارة 
شارك  الخيرية،  لألعمال  صقر  مؤسسة  أليتام 
بر  مهرجان  خالل  وذلك  يتيماً،  طفالً   75 خالله 
مركز  مع  وبالتعاون  المرجان،  جزيرة  في  وبحر 
الخيمة  رأس  لغرفة  التابع  للمعارض  الخيمة  رأس 
جمعة  بن  الله  عبد  فهد  المقدم  وبحضور  للتجارة، 

رئيس القسم، والنقيب موزة راشد الخابوري 
مديرة فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة 
مسؤولة  علي  آل  حارب  وحصة  المجتمعية، 
عيسى  ونوال  المؤسسة،  في  األيتام  قسم 

المهرجان. النعيمي مديرة 
وأوضح المقدم بن جمعة أن الفعالية جرت 
إعداد  من خالل  احتفالية  أُسرية  أجواء  وسط 
والثقافية  الرياضية  األنشطة  من  مجموعة 
والسرور  البهجة  أدخلت  التي  واالجتماعية 
مع  والحضور،  األيتام  جميع  نفوس  في 
لألطفال  والهدايا  الجوائز  من  العديد  تقديم 

المشاركين.
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  واصلت   >
الحملة  فعاليات  والدوريات  بالمرور  متمثلة 
»ال  شعار  تحت  السادسة  الفرعية  المرورية 
الخطة  ضمن  وذلك  الطريق«،  بغير  تنشغل 
الخاصة  والمبادرة  المرورية  التشغيلية 
خالل  من  المرورية  الثقافة  مبادئ  بترسيخ 
وزارة  الستراتيجية  وتجسيداً  التوعية  برامج 
الطرق  جعل  بهدف  الفجيرة  وشرطة  الداخلية 

أكثر أمناً.
السائقين  توعية  إلى  الحملة  تهدف 
بأخطار  المجتمع  وأفراد  الطريق  ومستخدمي 
القيادة،  أثناء  الطريق  بغير  االنشغال  ظاهرة 
وبيان اآلثار السلبية الستخدام الهاتف النقال 
التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتطبيقات 
وعدم  المركبة  قائد  ذهن  تشتيت  إلى  تؤدي 
الحاالت  في  المناسب  الفعل  رد  على  قدرته 
الحوادث  وقوع  إلى  يؤدي  مما  المفاجئة، 

واإلصابات والوفيات.
االلتزام  ثقافة  نشر  إلى  الحملة  تسعى  كما 
عن  واالبتعاد  المرورية،  والقوانين  باألنظمة 
القيادة  أثناء  الخطرة  والممارسات  السلوكيات 

على الطريق.

اللواء النعيمي خالل جولته التفقدية
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الت�شامح قيمة اإن�شانية عاملية 

العقيد الدكت�ر حم�د �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأب�ظبي

يعتبر التَّسامح من أهم الِقيم اإلنسانيَّة العالميَّة 
التي تعمل على إزالة الحقد والكراهية الموجودة 
العنف  مفهوم  عن  واالبتعاد  البشر  ضمائر  في 
والجريمة، وتعمل أيضاً على تنمية روح المواطنة 
الحقيقية بين األفراد من أجل إيجاد وعي متحضر 
بعيد عن مظاهر التخلف االجتماعي الذي يرتكز 
فالتسامح  والكراهية،  الحقد  مبادئ  ترسخ  على 
ارتباطه  ويكرس  لذاته  الفرِد  احترام  يعزز 
باآلخرين، كما أنه يضمن تحصيل الحقوِق وأداء 
الواجباِت ليبني مجتمعاً ُمتراحماً ُملتحماً، وتشكل 
اجتماعية  مسؤولية  التسامح  تجاه  النَّظرة  هذه 
بمضامينه  وااللتزام  احترامه  الجميع  على  تحتم 
يتبلور  ثقافياً  تسامحاً  كان  سواء  وأخالقياته، 
بعدم التعصب لألفكار والثقافة الشخصية للفرد 
أو تسامحاً دينياً يتجلى في تقبل حرية ممارسة 
والتمييز  التعصب  عن  والتخلي  الدينية  الشعائر 
العنصري الديني أو تسامحاً اجتماعياً قائماً على 
أفكارهم  تقبل  مع  اآلخرين  مع  بسالم  العيش 

وممارساتهم التي قد نختلف معها.

التسامح وحقوق اإلنسان 
األَُمميّة  والتَّقارير  البيانات  من  العديد  ت  نَصّ
الحديثة على أهمية تعميم التَّسامح كسمة عالمية 
والحريات  األرواح  حفظ  من  عليها  يترَتّب  لما 
والحقوق، وتجنيب العالم ويالت الحروب والسعي 

إلى تطوير الشعوب بدالً من صناعة األزمات.
العالمي  المبادئ  إعالن  وثيقة  ارتقت  وقد 

الصادر في 16 تشرين الثاني 1995 بين التسامح 
وحقوق اإلنسان والديمقراطية والسلم بالتسامح 
إلى صورة قيمة قانونية تتطلب الحماية من قبل 
التسامح وفقاً  إن مفهوم  الدولي، حيث  المجتمع 
على  تقوم  عناصر  مجموعة  يتضمن  للوثيقة 
واحترام  عالمنا  ثقافات  واختالفات  تنوع  قبول 
على  يقوم  موقفاً  التسامح  واعتبار  التنوع  هذا 
اإلنساني،  للشخص  العالمية  بالحقوق  االعتراف 
والحريات األساسية لآلخر، كما اعتبرت التسامح 
السياسية  والتعددية  اإلنسان  حقوق  مفتاح 
يعني  التسامح  تطبيق  أن  وأكدت  والثقافية 
حرية  في  بحقه  واحد  لكل  االعتراف  ضرورة 
اختيار معتقداته، والقبول بأن يتمتع اآلخر بالحق 

نفسه.

عام التسامح....استحقاق إماراتي 
من عام زايد استحضرنا روح األب المؤسس 
وأعمق  بأهم  فخرجنا  العليا  اإلنسانية  وقيمه 
قيمة دعا إليها الشيخ زايد وكرسها بسلوكه قبل 
خطاباته أال وهي قيمة التسامح، ففي دولة تضم 
أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة، وفي 
االجتماعية  العدالة  للجميع  قوانينها  كفلت  دولة 
الكراهية  وجرمت  والمساواة،  واالحترام 
والتعصب والتمييز كان ال بد أن تصبح اإلمارات 
رمزاً يحتفى به للتسامح والتعددية الثقافية. حيث 
سنكرس جميعاً في هذا العام نهج التسامح كامتداد 
لنهج مؤسس الدولة، ونحيله إلى عمل مؤسسي 

مستدام يهدف إلى تعميق التسامح وتقبل اآلخر 
لترسيخ مكانة  المختلفة  الثقافات  واالنفتاح على 

دولة اإلمارات كرمز عالمي للتسامح.

قانون مكافحة التمييز والكراهية سابقة إماراتية 
لتكريس ثقافة التسامح

تسعى اإلمارات بشكل دائم إلى تحقيق التميز 
والريادة على الُصعد كافة، وقد شكل القانون رقم 
والكراهية  التمييز  مكافحة  بشأن   2015 لسنة   2
ريادتها  الدولة  فيها  كرست  تشريعية  سابقة 
التمييز  مظاهر  ونبذ  التسامح  ثقافة  تكريس  في 
والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو 
ثقافية عبر تجذير هذا المفهوم تشريعياً ليتحول 
فيما بعد إلى ثقافة سلوكية يتبناها األفراد وتتولى 
أجهزة تطبيق القانون مسؤولية إنفاذه شيئاً فشيئاً 
حتى يصبح جزءاً ال يتجزأ من الثقافة اإلماراتية. 
وقد جرم القانون كل ما من شأنه إثارة الفتنة 
الجماعات  أو  األفراد  بين  التمييز  أو  النعرات،  أو 
من خالل نشره على الشبكة المعلوماتية أو مواقع 
المرتبطة  التواصل االجتماعي، كما جرم األفعال 
رفض  مع  كافة  ومقدساتها  األديان  بازدراء 
هذه  لممارسة  والتعبير  الرأي  بحرية  االحتجاج 
التمييز كافة بين  القانون أشكال  وحظر  األفعال، 
األفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، 
أو  اللون،  أو  العرق،  أو  الطائفة،  أو  المذهب،  أو 
األصل ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل 

وطرق التعبير.
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»اخلدمات الطبية« حتذر من اأخطاره

املنهايل: »ال�شغط« اأكرث الأمرا�ض انت�شاراً 

�لقيادة  �لطبية يف  بها مديرية �خلدمات  �لتي تقوم  �ل�صحية  �ملبادر�ت  �ل�صوء على  �إلقاء  �ل�صرطة«  يتابع »جمتمع 

�لعامة ل�صرطة �أبوظبي بهدف توعية منت�صبي �ل�صرطة و�أفر�د �أ�صرهم وبقية فئات �ملجتمع.

�لأمر��س   �أكرث  من  يعد  و�لذي  �لدم،  �صغط  �رتفاع  ملر�س  �ل�صحية  �لأخطار  من  �لتوعية  �لعدد  هذ�  يف  ويتناول   

�نت�ص��ارً� يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوطن �لعربي و�لعامل.

 لقاء :خالد الظنحاين- ت�س�ير: حممد علي

أكد الرائد الدكتور علي المنهالي رئيس قسم 
في  الطبية  الخدمات  بمديرية  العامة  الصحة 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن رسالة المديرية 
الصحي  الوعي  مستوى  رفع  على  العمل  هي 
لجميع منتسبي الشرطة وأفراد عائالتهم وبقية 
المزمنة،  األمراض  بعض  من  المجتمع  فئات 

والتشجيع على الكشف المبكر لها.

وأضاف: أن مرض ارتفاع ضغط الدم يعد من 
أكثر األمراض انتشــاراً بين أفراد المجتمع في 
الوطن  في  كما  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الصحة  وزارة  كشفت  حيث  والعالم،  العربي 
بين  يتراوح  ما  أن  الدولة  في  المجتمع  ووقاية 
مصابون  البالغين  الدولة  سكان  من  و%33   30
بمرض ضغط الدم المرتفع، وأن أكثر من %50  

من المصابين ال يعرفون أنهم مصابون بالفعل 
بارتفاع ضغط الدم.

الــدم  ضغــط  ارتفــاع  مــرض  أن  وتابع 
في  انتشــاراً  األمــراض  أكثــر  مــن  يعتبــر 
مــن  العالــم  ســكان  ربــع  إن  حيــث  العالــم، 
البالغيــن مصابون بهذا المــرض، والذي تكمن 
خطــورته في أن الشــخص قــد يكــون مصــاباً 
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بــه من دون أن يدري.

تصنيفات 
ضغــط  أن  المنهالي  د.  الرائد  وأوضح 
الــدم هــو قــوة دفــع الــدم لجدران األوعيــة 
تغذيتــه  أثنــاء  خاللهــا  ينتقــل  التــي  الدموية 
لجميع أنســجة الجســم وأعضائــه بما يعــرف 
انقبــاض  مع  تبدأ  التي  الدمويــة  بالــدورة 
عضلة القلب ليدفــع الدم فينتقل من القلب إلى 
جســم  شــرايين  أضخــم  األبهر  الشــريان 
اإلنســان ومنــه إلــى بقيــة شــرايين الجســم، 
ثــم ينبســط القلــب ليســمح بامتالئــه بكميــة 
جديــدة مــن الــدم لينقبــض مــن جديــد دافعاً 

بدفعة جديدة من الدم.
على  هو  الدم  ضغط  تصنيف  أن  وأضاف: 
وضغط  انقباضي،  دم  ضغط  التالي:  النحو 
زئبق،  بالمليمتر  تقاس  ما  ودائماً  انبساطي  دم 
وتعتبر القراءة 120/80 المعدل الطبيعي لضغط 
الدم )120 = الضغط االنقباضي، و80 = الضغط 
حالة  الدم  ضغط  يعتبر  لذلك  االنبساطي(، 
لقراءات ضغط  بارتفاع مزمن  تتصف  مرضية 

الدم عن المعدل الطبيعي. 
وشرح أن أنواع ارتفاع ضغط الدم، هي:

انعدام  عند  األولي:  الدم  ضغط  ارتفاع   -
األسباب، يصنف ارتفاع ضغط الدم بأنه ارتفاع 

ضغط أولي وهو األكثر شيوعاً.
ارتفــاع  ويكون  الثانوي:  الضغط  ارتفاع   -
ضغــط الــدم نتيجة حالة مرضية مثــل أمراض 
الكلى أو ورم فــي الغــدة الكظريــة أو أمراض 

الغدة الدرقية أو الحمــل أو غيره من األمراض.
لإلصابة  المساعدة  العوامل  من  وحذر 
ممارسة  عدم  مثل:  الدم،  ضغط  بارتفاع 
الرياضة، والسمنة وزيادة الوزن، وداء السكري، 
والتدخين، والمشروبات الكحولية، وزيادة نسبة 
بيئة  في  العمل  أو  والعيش  الطعام،  في  الملح 

متوترة.

أعراض ومضاعفات 
ارتفاع  مرض  ومضاعفات  أعراض  وعن 
ضغط الدم، أجاب الرائد د. المنهالي أن مرض 
الصامت،  بالقاتل  يسمى  الدم  ضغط  ارتفاع 
على  تدل  أعراض  أي  الشخص  يواجه  ال  حيث 
الحقاً  يؤدي  مما  الدم،  بارتفاع ضغط  إصابته 
إلى مضاعفات خطيرة، وقد يتم اكتشاف المرض 
فجأة خالل الفحص الطبي الدوري أو عند زيارة 
وهناك  أخرى.  صحية  مشكالت  ألي  الطبيب 
بعض األعراض مثل الصداع، والرعاف، وطنين 

األذن، واإلغماء.
ارتفاع ضغط  وأضاف أن مضاعفات مرض 

الدم قد تكون كالتالي: 
- نوبة قلبية.

- فشل القلب أو ما يعرف بقصور القلب.
الدمويــة  واألوعية  الشــعيرات  تدهــور   -
تــؤدي  قــد  والتــي  الكلويــة،  الوحــدات  فــي 

إلى الفشــل الكلــوي.
 - تصلب الشرايين.
- النزيف الدماغي.

 - تلف قاع العين أو العصب البصري.

تشخيص وعالج 
ضغط  ارتفاع  مرض  تشخيص  كيفية  وعن 
التشخيص  »يتم  المنهالي:  د.  الرائد  قال  الدم، 
أيام  على  الدم  ضغط  معدل  قياس  خالل  من 
أجهزة  خالل  من  مختلفة  فترات  وفي  عدة، 
المريض  أو  الممرض  بواسطة  الضغط  قياس 
نفسه، ثم تراجع هذه القراءات من قبل الطبيب 
لتأكيد التشخيص مع إجراء بعض الفحوصات 
الالزمة للتأكد من عدم وجود حاالت ضغط دم 
المرض،  هذا  من  والعالج  الوقاية  ثانوي. وعن 
المريــض  تشــخيص  يتــم  عندمــا  أنه  أوضح 
الخطــة  فــإن  الــدم،  ضغــط  ارتفاع  بمرض 
آخــر  إلــى  شــخص  مــن  تختلــف  العالجيــة 
التــي  العوامــل  بعــض  اختــالف  حســب 
العائلــة  تاريــخ  مثل  االعتبــار  بعيــن  تؤخــذ 
في هذا المــرض، وجنــس المريــض، والعمــر، 
ووجــود أمــراض أخرى مثل زيادة الــوزن إذا 
لهــا خطــة  فيكــون  المريضــة حامــل  كانــت 
العناصــر  مــن  وغيــرها  مختلفــة،  عالجيــة 
المهمــة فــي الخطــة العالجيــة. وشدد على أنه 
بلــغ مســتوى  الــذي  الشــخص  علــى  يجــب 
قــراءات ضغــط الــدم عنــده مســتويات عاليــة 
أن  الــدم  ضغــط  ارتفاع  مريــض  وكذلــك 
يلتــزما ببرنامــج غذائــي صحــي، وبممارســة 
إلــى  يصــال  ال  حتــى  الرياضيــة  األنشــطة 
مرحلــة مضاعفــات ارتفــاع ضغــط الــدم، وأن 
يقــوما بمتابعــة مســتوى ضغــط الــدم لديهما 
وكذلــك  الذاتــي،  القيــاس  جهــاز  باســتخدام 

زيــارة الطبيــب بشــكل دوري.
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية 

بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية و�أفر�د �ملجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حق�قية

وما  والمعلومات،  االتصاالت  ثورة  انتشار  مع 
تسببت به من سهولة انتقال األنماط السلوكية بين 
المجتمع  يتوافق مع طبيعة  المجتمعات، وبعضها ال 
أو قيمه ومبادئه، باإلضافة إلى التضارب الشديد في 
المعلومات وتنوعها، أصبحت هناك تحديات عديدة ال 
تزال المجتمعات المتنوعة تتوافق معها حماية لبنية 
وتراثه.  مبادئه  استمرارية  على  وللحفاظ  المجتمع 
إال أن هناك تحديات أخرى أصبحت بالغة الخطورة، 
وتتمثل في المخترعات متعددة االستخدامات، والتي 
للبشرية ككل،  فائدة جوهرية  يمثل  بعضها  كان  إذا 
إال أن درجة هذه الفائدة تتحدد وفقاً لالستخدامات 
التي تتم عليها، ومن هذه المخترعات الطابعات ثالثية 

األبعاد. 
وعلى الرغم من ظهور أولى ارهاصات الطابعات 
ثالثية األبعاد خالل عام 1986 على يد األمريكي تشاك 
هول، إال أن البداية الحقيقية لهذه النوعية من الطباعة 
المشروعات  2005، عند اطالق أحد  بدأت خالل عام 

األكاديمية التي تقوم على نسخ مجسمات متعددة.
أرجاء  بين  األبعاد  ثالثية  الطابعات  وتنتشر 
أصبحت  تخيلها، حتى  يمكن  ال  المجتمعات بصورة 
أن  ويكفي  الراهن.  العصر  سمات  أبرز  إحدى 
الطابعات  من  النوع  هذا  أن  ترى  المنتجة  الشركات 
سيصبح يوماً ما في أهمية مماثلة لدرجة اهتمامات 
مأكل  من  األساسية  باحتياجاتهم  بالوفاء  البشر 

ومشرب وغير ذلك.

ازدهار كبير 
شهد سوق الطباعة الثالثية األبعاد ازدهاراً كبيراً 
تواكبه  السريع  النمو  هذا  إال  األخيرة،  السنوات  في 
مخاوف قطاع الصناعة من أن يصب ذلك في صالح 
الجديدة  التقنية  هذه  من  االستفادة  عبر  القراصنة 
واستخدامها في نسخ المنتجات والعالمات التجارية، 
الخسائر  والحاق  االقتصاد  حركية  تهديد  ثم  ومن 
مختلف  في  المتخصصة  الكيانات  من  بالعديد 
المجتمع  تهديد  في  التسبب  أو  الصناعية،  المجاالت 
األسلحة  وابتكار  نسخ  خالل  من  مباشر  بشكل 
المختلفة بطريقة غير قانونية، والتي ستؤدي بطبيعة 
الخروقات  من  متعددة  أنماط  ظهور  إلى  الحال 

القانونية، أي تهديد أمن وسالمة المجتمع بشكل عام.

آلية عمل 
فهي  األبعاد،  ثالثية  الطابعات  عمل  آللية  ووفقاً 
بالتصنيع  يعرف  ما  على  الطباعة  عملية  في  تعتمد 
قطرات  على  اعتماداً  األشياء  تنتج  وهي  التراكمي، 
بالستيك مصهورة مع مواد أخرى تشبه خرطوشة 
مما  بعضها،  فوق  مضافة  طبقات  عبر صهر  الحبر 
يتيح تصنيع أشياء من دون أي معدات أو تجهيزات 
خاصة، كما أن العملية ال تولد نفايات وال تتكبد فيها 

تكاليف نتيجة تعقيدات التصميم.
األبعاد  ثالثية  الطابعة  سعر  انخفاض  وساعد 
في زيادة انتشارها، فبعدما كان سعرها في البداية 
يتجاوز مائة ألف دوالر أمريكي، أصبحت اليوم تكلفة 
امتالك مثل هذه الطابعة بجودة متوسطة أقل من ألف 

دوالر أمريكي.
وقدرت العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة 

في دراسات السوق أن إيرادات قطاع الطباعة الثالثية 
دوالر  مليار   16 تجاوزت   2018 عام  خالل  األبعاد 

أمريكي.
ويمكن للمستخدم الذي يملك طابعة ثالثية األبعاد 
استنساخ السلع الصناعية والتصاميم بطريقة سهلة، 
ثالثي  لنموذج  تصميم  ملف  يحّمل  أن  يكفيه  حيث 
برنامج  في  ويدخله  »اإلنترنت«،  شبكة  من  األبعاد 
المنتج نفسه في وقت قصير  الطابعة ليحصل على 

ومن دون أي معدات أو خامات صناعية!
ثالثية  للطابعات  السريع  االنتشار  استمرار  ومع 
بارتفاع  توقعات  هناك  العالمية،  السوق  في  األبعاد 
العائدات االقتصادية لهذا القطاع لتصل إلى 30 مليار 
دوالر بحلول عام 2022، بخاصة وأن هناك تطورات 
جديدة ظهرت لهذه النوعية من الطابعات تشير إلى 
وزيادة  النهائي،  للمستهلك  منتجات  إنتاج  إمكانية 
القدرة على إنتاج أجزاء صناعية معقدة وذات كفاءة 

وجودة متميزتين.

حتديات اأمنية وقانونية للطابعات 

ثالثية الأبعاد )1 - 2(
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الدكت�رة مرمي �سن�س�ل -جراحة اأ�سنان، اأدلة جنائية، تكن�ل�جيا حي�ية

الحذاء  للتعامل مع طبعة بصمة  آليتان  هناك 
باختالف  تختلفان  وهما  الجريمة،  مسرح  في 
األرض،  على  المعمولة  الطبعة  وعمق  السطح 
والطبعة  األبعاد،  ثنائية  الطبعة  هناك:  وبالتالي 

ثالثية األبعاد.

اآللية األولى 
األبعاد،  ثنائية  الطبعة  وهي  األولى،  اآللية 
وتستخدم في كلتا الحالتين سواء طبعة ثنائية 
أو ثالثية، فبمجرد مالحظة طبعة قدم أو حذاء 
األبعاد  ثنائية  فوتوغرافية  صور  أخذ  يجب 

بإحدى  وتكمل الحقاً  الطبعة،  أو  البصمة  لهذه 
داخلي  الطبعة على سطح  كانت  فإن  التقنيات، 
أو  الورق  أو  المتكسر  الزجاج  أو  كالسيراميك 
المالبس أو حتى إن أجزاء من الطبعة موجودة 
على الباب )ركله المتهم قبل الدخول( أو على 

اآلية رفع طبعات احلذاء من م�شرح اجلرمية )3 - 3(

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. 
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المحاسب  صندوق  أو  الكراسي  أو  الطاوالت 
في حال سرقة المصارف أو المحال التجارية، 
سكيل  مسطرة/  بوضع  الجنائي  الخبير  يقوم 
وواضحة،  مرئية  كانت  إن  الطبعة  تصوير  ثم 
وتحتوي على كمية كافية من التراب والرمل أو 
الطين أو الدم أو الفحم أو غير ذلك. وإن كانت 
الطبعة نظيفة وغير ملموسة وال ترى بسهولة 
معها  تحمل  وال  جداً  وخفيفة  المجردة  بالعين 
معلومات نستطيع توظيفها في تحليل المشي أو 
فنستخدم  المتهم،  تحديد جنس  أو  الحذاء  نوع 
آلية  في  يعتمد  إلكتروستاتكياً  كهربائياً  جهازاً 
عمله على الموجات الكهربائية، حيث ترفع أجزاء 
دقيقة جداً من التراب الدقيق واألجزاء المالصقة 
من الحذاء على األرض، وترفع في النهاية جميع 
ورقة  على  األرض  لمست  التي  الحذاء  أجزاء 
تشبه الكاربون، ثم تصور بوضع المسطرة على 
الجانب، وتتم مقارنتها مع صورة حذاء المتهم 
الذي  ذاته  الباودر  يستخدم  أو  به،  المشتبه  أو 
يستخدم في رفع بصمات األصبع غير المرئية 
وتصويرها  للسطح،  ومعاكس  مغاير  بلون 
بجانب مسطرة من مسافة قريبة جداً ومتوسطة 
فيلم  مليمتر   35 عدسة  ذات  بكاميرا  وبعيدة 

مباشرة عمودية فوق البصمة.
للسطح  اإللكتروستاتك  جهاز  يستخدم 
خفيفة  البصمة  كانت  إن  الجاف  الداخلي 
إن  البصمات  باودر  ويستخدم  جداً،  وضعيفة 
سطح  وعلى  مرئية  غير  الحذاء  بصمة  كانت 
بواسطة  البصمة  رفع  نستطع  لم  وإن  جاف، 
المايكروسيل،  استخدام  يمكننا  اإللكتروستاتك 
وتستخدم الكاميرا الجنائية للتصوير في جميع 
األحوال مهما كان نوع البصمة واألثر والدليل 
الجنائي. وهناك مواد كيميائية تساعد في العثور 
المعدومة،  شبه  أو  جداً  الضعيفة  البصمة  على 
مثل آمايدو بالك 10 بي، و ليومينول، وفيوجن 
أسيد، وأل.سي.في، و دايماينو بينزدين. وهناك 
كالديجيتال  استخدامها  يمكن  إلكترونية  طرق 
الفيزيائية  والطرق  أدوب.  وبرنامج  فوتوشوب 
هي باودر رفع بصمة األصبع، والرفع بواسطة 
التصوير  ويتم  الالصق،  والشريط  الجيالتين 
الجنائي بواسطة تسليط ضوء ما فوق األشعة 
البنفسجية واألشعة تحت الحمراء بزاوية مائلة. 

اآللية الثانية 
اآللية الثانية، وهي الطبعة ثالثية األبعاد، فإذا 
كانت طبعة الحذاء مرئية وعلى سطح خارجي 
أخذ  الجليد، نستطيع  و  والثلج  والرمل  كالطين 
طبعة الحذاء بقالب ثالثي األبعاد بطول وعرض 
للمجرم  األصلي  الحذاء  وشكل  وعمق  وقياس 
أكان  الجريمة سواء  أو كل متورط في مسرح 
فرداً واحداً أو جماعة، ويتم بذلك تحديد هويته 
من قبل قاعدة البيانات المتواجدة لدى الشرطة، 
الحذاء،  إنتاج  مع شركة  مباشرة  بالتواصل  أو 
ليتم التوصل بعدها إلى مراكز التوزيع، وبعدها 
المشتبه  فاتورة شراء  إلى  وبعدها  المحل،  إلى 

به ثم تحديد هويته، وحتى وإن استعار شخص 
وطولك  كمشيته،  ليست  فمشيتك  حذاءك  ما 
كاستخدامه،  ليس  واستخدامك  كطوله  ليس 
ومن النادر جداً بأن يرتكب شخص ما جريمة 
بانتعال حذاء شخص آخر، وإن تم ذلك فيمكننا 
كشف ذلك باختبار المشي الذي نعمله للمشتبه 
به من دون أن يشعر، حيث نقوم بصنع سطح 
مشابه جداً للسطح الذي كان يمشي عليه سواء 
طين في الغابة أو رمل في الصحراء أو جليد أو 
ثلج، ونطلب منه المشي بالحذاء نفسه الذي كان 
ينتعله، وإن كانت الطبعة المكشوفة في مسرح 
الجريمة هي طبعة ركض فنجعله يركض، وإن 
الوزن  نعطيه  واحد  بجانب  وزناً  يحمل  كان 
المحتمل للبضاعة المسروقة أو للطفل المختطف 
ونجعله يفعل ذلك من دون أن يعلم ما السبب 

الذي جاء به إلى هذا المكان.
ويمكن تحديد طول الشخص من طول حذائه 
باختالف  النسبة  هذه  وتختلف   ،%15 بنسبة 
القارة  عن  تختلف  األفريقية  فالقارة  قارة،  كل 
واختالف  العظمي  الهيكل  باختالف  األوروبية 

فرق  نحسب  ال  الحارة  القارة  في  ألنه  الجو، 
سمك الجوارب كما نفعل في القارة الباردة.

كالغابات  طيني  سطح  لدينا  يكون  وعندما 
نقوم  والبساتين في جو ممطر جداً،  والمزارع 
بشفط الماء المتجمع من الطبعة بواسطة »بايبت« 
وهو شفاط صغير يسحب المياه المتجمعة من 
بتنشيف  نقوم  ثم  الطبعة،  يغير معالم  أن  دون 
الطبعة بواسطة مجفف للشعر بشكل بطيء لكيال 
الطبعة،  فتدمر  الخارج  أو  للداخل  الطين  ندفع 
وهذا يساعد بجعل الطين متماسكاً جداً ليمسك 
جيداً بالمادة، ثم نقوم بخلط مادة الدنتل ستون 
محكم  بالستيكي  كيس  بداخل  ماء   2:1 بمقدار 
الطبعة  الغلق بالسّحاب لمدة 3 دقائق، ونحّوط 
بإطار معدني لكيال نهدر المادة وللمحافظة على 
جسم القالب ليعلو بانتظام فوق سطح األرض 
لكيال يكون رقيقاً جداً فيكون سهل الكسر، ثم 
األخير  والتصلب  دقيقة،   20 لمدة  ليجف  نتركه 
للمادة يكون من 24 إلى 48 ساعة، وتتأثر سرعة 
الماء  وبرودة  حرارة  بدرجة  المادة  صالبة 
المضاف وبسرعة وبطء الخلط ودرجة حرارة 
الباودر  وكمية  المضاف  الماء  وكمية  الجو 
المضاف )الدنتل ستون(، وأجود أنواع الباودر 
الدنتل  هو  األبعاد  ثالثية  للطبعات  المستخدم 
ستون الذي يستخدم في عمل طبعات األسنان 

)القوالب الثالثية(.
كالستون  جودة،  أقل  أخرى  أنواع  وتوجد   
أوف  والبالستر  والجبسم  ستون  والداي 
وقوتها  خلطها  بسهولة  وتتميز  باريس، 
وصالبتها وتستخدم على الثلج والطين والرمل 
وقليلة  قوية  للكسر  ومقاومتها  والكونكريت 
االنكماش. و إذا كانت الطبعة على سطح جليدي 
أو ثلجي، فنقوم برش صبغ األريسول أو شمع 
الجليد ببعد 50 - 60 سنتمتراً ليحدد لنا أطراف 
المطموسة،  معالمها  من  ويزيد  البصمة  وأبعاد 
ثم نباشر بعملية الخلط كما في السطح السابق. 
أما إذا كانت الطبعة على سطح رملي، فنستخدم 
)دست  والمقوي  المثبت  الرشاش  أو  السبريه 
هاردنر سبريه( ليقوي أجزاء الرمل قبل وضع 

مادة الدنتل ستون عليها.

قواعد بيانات 
من أشهر قواعد البيانات لألحذية في أمريكا 
هي: تريد مارك وسول ميت وسيكار وغيرها، 
وكل ما تحتاجه هو تشكيل الصور التي ستظهر 
لديك لباطن الحذاء الذي تم استعرافه من مسرح 
الجريمة، أو إرفاق الصور التي صورت للطبعة 

من مسرح الجريمة. 
تحتوي  المعروفة  األحذية  ماركات  وبعض 
أحذيتها،  لكل  خاصة  بيانات  قاعدة  على 
فتستطيع التواصل مع الشركة المنتجة لتوفر لك 
المعلومات األخرى التي كنت تبحث عنها، وقد ال 
تحتاج للتواصل مع قاعدة بيانات عمالقة ووقت 
طويل للتدقيق والبحث والتحري والمقارنة بعدد 

كبير جداً من الفروقات الدقيقة.

د. مريم شنشول

�إذ� �رتكب �صخ�س 

جرمية بانتعال 

حذ�ء �صخ�س �آخر 

ميكن ك�صف ذلك 

باختبار �مل�صي
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ملاذا ن�شامح الآخرين؟

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

األمور  من  الغفران  أو  التسامح  يبدو  قد 
إلى  يتعرض  عندما  اإلنسان  على  الصعبة 
أصعب  ويكون  اآلخرين،  من  والضرر  اإلساءة 
عندما يأتي الجرح من األشخاص القريبين منك، 
والذين طالما حملت لهم الحب والود ومددت لهم 

يد العون عندما كانوا في حاجة إليها.
يظن الكثير من الناس أنهم يعاقبون من أساء 
والغضب  الكراهية  مشاعر  طريق  عن  إليهم 
هذه  إلى  نظرنا  إذا  الحقيقة  في  ولكن  والنفور، 
المشاعر بتجرد سنرى أن التشبث بها كالقيام 
بتجّرع السّم متوقعاً إيذاء اآلخر، أي أن الضرر 
التي  المشاعر  تلك  ضامر  على  سيقع  األكبر 
ستأكل من قلبه وعقله وصحته اعتقاداً منه أنه 

يقوم بمعاقبة المسيء.

دواء ونهج 
كالدواء  الغفران  أو  التسامح  يأتي  هنا،  من 
إلى  الخير  مسدياً  والجروح  للغضب  المعالج 
واأللم.  االنقباض  قلبك  عن  فتمنع  أوالً،  نفسك 
وبالعفو ستتحرر من قيود الغضب والحقد التي 

تكبّل قلبك لتتابع انطالقك في الحياة.
وهناك أسباب عدة قد تجعل من التسامح أو 
العفو صعباً، منها الظّن أنك تتغاضى عن الخطأ، 
أو أنه سيفرض عليك استعادة العالقة مع من 
لشخص  الكراهية  مشاعر  أن  أو  إليك،  أساء 
منه،   والتمكن  عليّه  السيطرة  قوة  تكسبك  ما، 
والخوف من أن يعرضك التسامح لإلساءة مرة 
المقصود  األسباب  تلك  كل  من  ولكن  أخرى. 
الغضب  مشاعر  من  وتحريرك  »أنت«  هو  بها 
أو  التسامح  بأن  التوضيح  وجب  لذا  واأللم، 
العفو ال يعني محو ما حصل، أو تحرير المذنب 
الجنوب  المناضل  قال  فكما  ذنبه،  تبعات  من 
أفريقي نيلسون مانديال لسجانيه بعد أن قضى 
السجن بسبب مناهضته لسياسة  في  27 عاماً 
»نحن  أفريقيا:  جنوب  في  العنصري  الفصل 
نغفر ولكننا ال ننسى«، بمعنى أن الدرس والعظة 
يعود  ال  األعين حتى  أمام  ماثلة  تبقى  والعبرة 
الماضي األليم. ولم ينس مانديال قدوته في هذا 
المسار السلّمي الزعيم الهندي المهاتما غاندي 
الذي قاد نضال شعبه نحو التحرر من العبودية 
العنف  نبذ  طريق  عن  البريطاني،  واالستعمار 

وسفك الدماء.
وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
للنهج  آخر  أنموذجاً  الله ثراه«  آل نهيان »طيب 
السلمي بالتسامح والغفران، فلهو يعود الفضل 
في حل بعض الخالفات التي كانت ناشبة بين 
العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  قبل  القبائل 
المتحدة، لتصبح متوحدة في وطن آمن ومزدهر.

ثمار طيبة 
أو  التسامح  عام  بشكل  النفس  علماء  يعّرف 
مشاعر  إلطالق  ومدروس  واٍع  كقرار  الغفران، 
جماعة  أو  شخص  تجاه  االنتقام  أو  االستياء 
أضروا بك، بغض النظر عما إذا كانوا يستحقون 
التسامح أو الغفران. وأظهرت الدراسات النفسية 
التسامح  على  القادرين  الناس  أن  الحديثة 
والغفران والعفو، ينعمون بعالقات جيدة وقوية 

مع اآلخرين وبصحة جسدية ونفسية أفضل.
فداحة  الصحة  حقل  في  للعاملين  تأكد  كما 

واإلدمان،  المرض  في  والحقد  الغضب  دور 
من  إبالغ  يشترط  ال  أنه  إلى  النظر  نلفت  وهنا 
أنك عفوت عنه، حتى تجني  إليك  قام باإلساءة 

ثمار العفو الطيبة.
فكر بأن ما قام به الشخص الُمسيئ، ال يمكن 
تغييره اآلن، فقد أصبح جزءاً من الماضي، وال 
الوقت  تغييره في  أجل  القيام بشيء من  يمكن 
يمليه  بما  يتصرف  اإلنسان  أن  فّكر  الحاضر، 
عليه شخصه، وبما تفرضه عليه آالمه وجراحه 
ومشاعر الحرمان في حياته، وال يمكنك تغيير 
طبيعته. وليس الهدف من تلك النصائح، أن تعذر 
من أساء إليك، إنما مساعدتك في التخلص من 
األلم المحتقن في صدرك »أنت«، بقصد التعالي 
والغفران  التسامح  قرار  وأخذ  الجراح  على 
والعفو. قد يصعب تحقيق الفكرة، ولكن بمجرد 
كبيرة،  عقبة  تخطيت  قد  تكون  بها،  االقتناع 
فإرادة التسامح والغفران والعفو هي األهم رأفًة 

بنفسك قبل الُمسيئ، ودواء شاف لنفسك. 

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

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

من �ملقالت �ملتخ�ص�صة باملو�رد �لب�صرية حتت عنو�ن: »تطوير ذ�تي«.
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حسين الفردان 
رئيس مركز وواحة  
االبتكار في جمارك دبي
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اإلمارات  دولة  في  ثابتاً  نهجاً  االبتكار  يعتبر 
لصاحب  الرشيدة  القيادة  ظل  في  المتحدة  العربية 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وإخوانهما أصحاب 
السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 
لالبتكار  والدائم  الكبير  دعمهم  وبفضل  اإلمارات، 

والمبتكرين في الدولة من أفراد ومؤسسات.
دبي  جمارك  دائرة  توجت  المجال،  هذا  وفي 
مصبح  محبوب  أحمد  المدير  سعادة  بإشراف 
الجائزة  على  بالحصول   2018 عام  إنجازاتها 
الدولية الكبرى لالبتكار من المؤتمر العالمي للتميز 

المؤسسي في أبوظبي ديسمبر 2018. 
إعجاب  على  الدائرة  من  المقدم  الملف  وحصل 
تميز وإبداع  لما رأوه من  الدوليين  المقيمين  جميع 
لالبتكار  والراعية  الحاضنة  البيئة  في  وابتكار 
المؤسسي في الدائرة ، حيث عمل على تجهيز الملف 
التميز المؤسسي  مركز االبتكار بالتعاون مع قسم 
في إدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي، وتضمن 
واالبتكار  اإلبداع  على  المحفزة  البيئة  قوة  الملف 

وتميز الدائرة في هذا المجال الحيوي.
وبلغ عدد االبتكارات النوعية التي طورتها الدائرة 
113 ابتكاراً، وعدد الجوائز التي فازت بها في التميز 
واإلبداع واالبتكار 94 جائزة منها 69 جائزة عالمية 
زارتها  التي  المؤسسات  وعدد  محلية،  جائزة  و25 
مؤسسة   100 من  أكثر  االبتكار  بيئة  على  لالطالع 
محلية وعالمية، وعدد األفكار المقدمة من الموظفين 
ألف   20 أكثر من  األداء  لتطوير  والعمالء والمجتمع 
فكرة في جميع أنظمة وقنوات االبتكار التي تتصل 
األفكار  نسبة  ووصلت  والجمهور،  بالموظفين 
تأسيس  منذ  نسبة  أعلى  وهي   ،%52 إلى  المجدية 

أنظمة االبتكار في الدائرة. 
وجرى إطالق 22 مبادرة لالبتكار، شملت تطوير 
التي  االبتكار  جوائز  عدد  وبلغ  جديداً،  ابتكاراً   16
حصلت عليها الدائرة 17 جائزة، وتم تنظيم نحو 30 
زيارة ولقاء للتبادل المعرفي مع الدوائر والمؤسسات 

من القطاعين الحكومي والخاص.
الدائرة الحتضان  في  االبتكار  واحة  افتتاح  وتم 
األول  االبتكار  مونديال  وتنظيم  المبتكرين،  ودعم 
الجمركي  االبتكار  بمعرض  والمشاركة  الدائرة،  في 
في المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية 
وقمة المعرفة، والمشاركة والترشح للمؤتمر المقبل 
ألفكار اإلمارات، ورعاية فكرة العام الدولية الكبرى 
في مؤتمر األفكار العربية، وشاركت ابتكارات الدائرة 
اإلمارات  وشهر  وجيتكس  الوظائف  معرضي  في 
االبتكار  وقمة  نفكر«  »بالعلوم  ومعرض  لالبتكار 

ومعرض االبتكار السنوي في الدائرة.
وعلى المستوى الدولي، فازت الدائرة في مؤتمر 
البريطانية ومؤتمر وجائزة األفكار  وجائزة األفكار 
لالبتكار  ناسا  قمة  في  شاركت  كما  األمريكية، 

بالواليات المتحدة األمريكية.
ونظمت سلسلة من المحاضرات عن االبتكار في 
مؤتمر الخمسة الكبار وفي دائرة الثقافة والسياحة 
تكريم  وتم  دبي،  شرطة  ضباط  ونادي  بأبوظبي 
جميع المبدعين والمبتكرين في الدائرة التي أصبحت 
المؤسسة الحكومية الوحيدة في العالم التي تتربع 
األفكار  لمنظمة  البالتيني  التصنيف  عرش  على 
الكاملة  وبالدرجة  متتالية  سنوات  لتسع  البريطانية 
آلخر 6 سنوات. وفي عام 2019 عام التسامح، نجدد 
لنحقق  االبتكار  نهج  في  نستمر  بأن  والوعد  العهد 
والدولية،  والعربية  المحلية  اإلنجازات   من  المزيد 
وشعبنا  الرشيدة  قيادتنا  وتقدير  ثقة  على  فنحافظ 

العزيز والمقيمين الكرام عندنا من عرب وأجانب.
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دور ال�شرطة ال�شياحية يف رواج ال�شياحة

ال أحد يستطيع إنكار الدور البارز الذي يلعبه قسم الشرطة السياحية في شرطة أبوظبي في زيادة حجم 
الرواج السياحي داخل إمارة أبوظبي، وما يمثله هذا الدور في إنجاح المنظومة األمنية بشكل كبير وفعال، 
وهذا ألن القسم يضم بين جنباته أفضل وأكفأ الخبرات األمنية التي تعمل بروح قوية وحنكة ال مثيل لها.

ومنتسبو الشرطة السياحية هم العين المبصرة والدليل المفيد للسياح، وهم الذين يعملون على إرشادهم 
وتوعيتهم بما يساعدهم على االستمتاع بأوقاتهم واالستغالل األمثل لها وقضائها في جو أمين وبيئة هادئة  
ومستقرة، وهم الذين يبذلون جهودهم الثمينة في العمل الدؤوب على حماية السياح من المضايقات وتقديم 
ومقترحاتهم،  استفساراتهم  على  والرد  والتعريفية  اإلرشادية  الكتيبات  وتوزيع  لهم  والمساعدة  العون 
المتحدة، وكل  العربية  اإلمارات  لدولة  األصيلة  الثقافية  والموروثات  الحضارية  القيم  إبراز  والعمل على 
هدفهم أن يوفروا البيئة الهادئة التي تعجب السياح وتسترعي انتباههم وحفظ األمن والنظام والمحافظة 
وال  يدخرون جهداً  فهم ال  لذا  والصون،  الحفظ  أمانة تستوجب  السياح  يعتبرون  على سالمتهم، ألنهم 

يبخلون بعطائهم على أحد من السياح القادمين إلى الدولة.
إن الهدف األسمى الذي يحركنا في الشرطة  السياحية هو تأمين جميع سبل الراحة والهناء للسياح، 

وتوفير بيئة سياحية خالية من أي شيء يكدرها.
ومن أهداف القسم المهمة حماية جميع المرافق السياحية من العبث بها حتى تظل مفيدة ونافعة لمن 
يأتي في أي وقت، ولتكون في أبهى صورة تخلب نظر السائح وتشد انتباهه. وال يأتي هذا األمر إال من 

خالل هذه الحماية الشرطية لها.
كما يعمل القسم جاهداً على زيادة أواصر التنسيق والتعاون الدائميْن بينه وبين  جميع الجهات الشرطية 
والسياحية ذات العالقة المشتركة بالتأمين والحماية للسياح، وهذه الخدمة األمنية المتميزة تجعل المودة 
قائمة ومستمرة وتربط السائح بالدولة حتى وإن غاب عنها لسنوات لما القاه من حماية وأمن وحسن 
استقبال، وتعبر عن األمن واألمان باألفعال ال باألقوال، وتترك أثراً إيجابياً في نفوس السياح مما يجعلهم 

يكررون الزيارة مرات ومرات.
ومكانة متميزين بين  السياحية تجعله يتبوأ مركزاً  التي تلقى على عاتق قسم الشرطة  المهمات  هذه 
األقسام الشرطية، ويعد هذا القسم من الركائز التي ترتكز عليها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في توفير 
األمن األمان على هذه األرض الطاهرة والعامرة بصنوف المقومات الطبيعية التي تجعلها مقصداً للسياح  
والراقي  الواعي  بالفكر  المتميزة  النقي والشرطة  والهواء  البهيج  اآلمن والجو  المالذ  فيها  الذين يجدون 

والممارسة المتميزة لألداء الشرطي السليم .
 فهنيئاً لمن زار دولتنا، وعرف قدر هذا الكالم وتحقق من صدقه على أرض الواقع، ونحن في قسم  
الشرطة السياحية نعمل جاهدين بكل ما نملك لنقدم المزيد والمزيد من األداء الذي يرضي السياح ويحقق 

لهم السعادة واالنبهار.

محمد سعيد العامري
قسم الشرطة السياحية في شرطة أبوظبي 
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حب ل يعرف النهاية 

عندما أحببتك
اعتقلت مشاعرك واعتقت قلبك

ثم حاصرت روحك وأعطيتها باباً
ال يوجد فيه سواي

وأوجدت عالماً ال يتردد فيه إال اسمي
أصبت بجنون العشق

فتمردت على كل الحدود البشرية
وفرضت حظراً على أحاسيسك 

يسمح لها بأن تحس بنبض قلبي فقط
واستمررت في هذا الجنون 
حتى وصلت رسالة من قلبك

تفيد بالتالي..
يا أعظم مجنون في التاريخ
أحبك حباً ال يعرف النهاية

حباً يبدأ كل لقاء من البداية
لماذا فعلت كل هذا ولم تسألني عن مشاعري؟!

أنا مذ رأيتك أسرت قلبي وسحرت عقلي 
وجمدت مشاعري التي ال تتحرك إال بلقائك 

وقلبي ال ينبض إال بصوتك 
وعقلي ال ينفك عن التفكير بك

فأين المفر من حبك؟!
وأين الهروب من قلبك؟!

كل الدروب مغلقة إال درب حبك
وسحر وجودك في حياتي

بارك الله حبنا بصدق قولنا وعشق قلوبنا

 شعر: عمار رمضان العلي 
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�شرطة عجمان بطلة كرة القدم ال�شرطية

عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  فريق  ُتوِّج 
لكرة  األولى  الشرطية  القيادات  بطولة  بكأس 
القدم لعام 2018، والتي أقيمت في ملعب كوارتو 
بعجمان بتنظيم من شرطة عجمان، وذلك خالل 
وحضور  برعاية  أقيم  الذي  الختامي  االحتفال 
الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة 
اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد 
العام لشرطة عجمان، وعدد من الضباط وصف 
للشرطة  العامة  القيادات  في  واألفراد  الضباط 
المتحدة، وجمع من  العربية  اإلمارات  في دولة 

الحضور.
وأكد سعادة اللواء النعيمي أن تنظيم البطولة 
عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  من  جاء حرصاً 
على تعزيز التواصل بين القيادات العامة للشرطة 
والبرامج  األنشطة  ودعم  اإلمارات،  جميع  في 
البنية  وتعزيز  كفاءة  مستوى  لرفع  الرياضية 
الجسدية لمنتسبي الشرطة، وبث روح التنافس 
الشريف بين المشاركين، وأن فوز فريق القيادة 
العامة لشرطة عجمان بالمركز األول في البطولة 
يضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق في المجال 

الرياضي. 
وأوضح المقدم محمد بن هندي رئيس اللجنة 
الشرطية  القيادات  لبطولة  المنظمة  الرياضية 
العامة  القيادة  فريق  أن  القدم،  لكرة  األولى 

فاز  فيما  الثاني،  بالمركز  فاز  أبوظبي  لشرطة 
فريق القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الثالث، 
وفريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز 
فريق  على  فاز  دبي  شرطة  فريق  وأن  الرابع، 
بركالت  األولى  المباراة  في  الشارقة  شرطة 
األصلي  الزمن  انتهاء  بعد  الترجيحية  الجزاء 
فيما  صفر/صفر،  بنتيجة  بالتعادل  للمباراة 
شرطة  فريق  من  صقر  خالد  الالعب  حصل 
المباراة.  في  العب  أفضل  لقب  على  الشارقة 
كما فاز فريق شرطة عجمان على فريق شرطة 
انتهاء  بعد  الترجيحية  الجزاء  بركالت  أبوظبي 
الزمن األصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 1 - 1، 
وأحرز الهدفين الالعب محمد علي الحمادي من 
فريق شرطة عجمان والالعب نوفل الطالي من 

فريق شرطة أبوظبي.
وكرَّم الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي 
الفرق الفائزة بالمراكز األربعة األولى، والفائزين 
بالجوائز الفردية، حيث فاز فريق القيادة العامة 
لشرطة الفجيرة بجائزة الفريق المثالي، وفريق 
القيادة العامة لشرطة أم القيوين بجائزة اللعب 
فريق  من  اليافعي  فيصل  فاز  فيما  النظيف، 
أفضل  بجائزة  الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة 
العامة  القيادة  إداري، ومحمد خالف من فريق 
وحميد  مدرب،  أفضل  بجائزة  أبوظبي  لشرطة 

العامة لشرطة  القيادة  محمد شامبيه من فريق 
دبي بجائزة أفضل حارس.

وأشار النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع 
العامة  القيادة  الثقافية والرياضية في  األنشطة 
الفائزين  تكريم  تم  أنه  إلى  عجمان  لشرطة 
والذهبية،  والفضية  البرونزية  الكرات  بجوائز 
فريق  مانع سعيد خدوم من  الالعب  فاز  حيث 
البرونزية،  الكرة  بجائزة  الشارقة  شرطة 
والالعب خميس هالل من فريق شرطة أبوظبي 
سالم  سليمان  سالم  والالعب  الفضية،  بالكرة 
كما  الذهبية.  بالكرة  عجمان  شرطة  فريق  من 
تم تكريم الالعب مبارك سالم من فريق شرطة 
عجمان الفائز بلقب هداف البطولة، باإلضافة إلى 
البطولة  ورعاة  النهائية،  المباراة  حكام  تكريم 

والجهات المتعاونة في إنجاحها. 
شرطة  فريق  النعيمي  اللواء  سعادة  وهنأ 
مشيداً  األول،  بالمركز  فوزه  على  عجمان 
بمستوى األداء المتميز الذي أبداه الفريق طوال 
منافسات البطولة، كما هنأ الفرق الفائزة األخرى 
سعادته  وأعرب  الفردية.  بالجوائز  والفائزين 
القيادة العامة  عن شكره وتقديره للعاملين في 
لشرطة عجمان، مشيراً إلى أن التعاون والتنافس 
أسباب  أهم  من  كان  رياضية  بروح  المشرف 

نجاح هذه البطولة في دورتها األولى.

إعداد: موزة الحمادي 
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كّرمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في الشارقة 
المتطوعين  ضمن  الزعابي  عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب 
والمساندين لبرامجها وفعالياتها، بحضور سعادة اللواء سيف 
الشرف،  ضيف  الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي  الزري 
ووحيدة  الصحي،  التثقيف  إدارة  مديرة  سيف  راشد  وإيمان 

عبدالعزيز رئيسة الجمعية.

عام  قائد  المرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  سعادة  حضر 
الدفاع المدني في وزارة الداخلية احتفال تخريج دورة اإلطفاء 
إدارات  مختلف  من  ضابطاً   31 بمشاركة  للضباط  التأسيسية 

الدفاع المدني في الدولة. 

القرار في شرطة دبي  اتخاذ  المستقبل ودعم  نظم مركز استشراف 
دورة تدريبية بعنوان: »استشراف الّذكاء االصطناعي في العمل األمني«، 
بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، والذي قدم درع 

شرطة دبي للدكتور سعيد الظاهري، تقديراً إلسهامه في إنجاح الدورة.

عن  تصدر  التي  واألمنية  االجتماعية  الثقافة  مجلة   »999« مجلة  شاركت 
جرى  حيث   ،»2019 التراثي  زايد  بن  »سلطان  مهرجان  في  الداخلية  وزارة 
واإلنجليزية، ومن مجلة  العربية  بنسختيها  المجلة  توزيع نسخ مجانية من 
»أطفال 999«، وملحق »مجتمع الشرطة«، والمالحق الوطنية والتوعية األخرى 
زوار  من  واعجاباً  إقباالً  المجلة  إصدارات  نالت  وقد  المجلة.  التي تصدرها 

المهرجان من مختلف األعمار.

بزفاف  ماهر سالم  الزميل   »999« مجلة  في  العاملون  يهنئ 
مبارك،  القواص.  عائلة  كريمة  »روان«  على  »وسام«  نجله 

وبالرفاه والبنين.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

الله ثراه«: »لوال التسامح ما أصبح  يقول المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب 
صديق مع صديق، وال شقيق مع شقيق، فالتسامح ميزة«، هكذا رأى »رحمه الله« معنى التسامح، 
فهو الذي آمن بقيم التعايش والمحبة والسالم، مرسخاً دعائمها منذ اإلعالن عن قيام دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في عام 1971، حيث حرص القائد المؤسس على أن تكون الدولة، رمزاً حضارياً وعالمياً 
يجمع مختلف الثقافات والجنسيات واألديان، عبر عمل الدولة على تقديم العون، ومنح الفرص للماليين 
من المقيمين.. وبذلك جاء إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« عام 2019 في دولة اإلمارات »عاماً للتسامح« ليرسخ دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح، وهو 
ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، »رعاه الله«، بالقول: »نعمل على ترسيخ مكانة اإلمارات عاصمًة للتسامح والتعايش اإليجابي.. وتأكيد 
إسهامها في تحقيق تقارب حقيقي بين الثقافات لكي تبقى دولتنا دائماً صاحبة اإلسهام األكثر تأثيراً في 
إقامة وتفعيل حوار عالمي يعين على إقرار أسس التفاهم بين الشعوب في مختلف ربوع العالم على اختالف 

أفكارهم وتنوع ثقافاتهم«.
نعم، دولة اإلمارات تأسست على مبدأ التسامح والمساواة الذي كرسه المغفور له الشيخ زايد، والذي غرس 
القيم السامية والمفاهيم النبيلة المستمدة من الدين اإلسالمي السمح واألخالق اإلنسانية العالية، فاإلمارات اليوم 
تجسد األنموذج األمثل في العالم لقيم التسامح والتعايش السلمي والحضاري بين مختلف الجنسيات واألديان، 
ذلك أن المبادرات الكثيرة التي أعلنت عنها دولة اإلمارات، والتي تؤكد أن القيادة  الرشيدة سعت ألن تكون دولة 
اإلمارات قبلة لالعتدال والتوازن والعيش المشترك، بدليل احتضانها أكثر من 200 جنسية تعيش بمحبة وسالم 

على أراضيها. 
كما أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس إلى الدولة خالل الفترة من 3 إلى 5 من شهر فبراير الجاري 
تؤكد جهود الدولة في دعم وإرساء أسس التآخي والتعايش السلمي اإلنساني في المنطقة والعالم.. يقول صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة: »يسعدنا في دولة اإلمارات 
الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزاً عالمياً من رموز السالم والتسامح وتعزيز روابط 
األخوة اإلنسانية.. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار 

السالم غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اآلخر«.
وجرمت  والتقدير،  االحترام  للجميع  قوانينها  كفلت  الثقافية،  والتعددية  والسلم  التسامح  لقيم  حاضنة  اإلمارات  إن 
للناس ممارسة شعائرهم  تتيح  كنائس ومعابد عدة  إرضها  الفرقة واالختالف، وتحتضن  والعصبية وأسباب  الكراهية 
الدينية، ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترسخ األمن والسلم العالميين، وتحقق الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للجميع، 

فضالً عن دورها في توفير قنوات للتواصل مع الشعوب كافة، تعزيزاً للعالقات الدولية، وتحقيقاً للسالم العالمي.
محالج يا بالدي..

دولة �لت�صامح
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