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اأولت دولة الإمارات العربية املتحدة اهتمامًا ودعمًا كبريين لأ�صحاب الهمم كفئة 

مهمة يف املجتمع الإماراتي، حيث وجه املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

لتاأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  اإدارة  بتاأ�صي�س  الداخلية  وزارة  ثراه«  اهلل  »طيب 

�صمو  الفريق  من  كرمية  برعاية  تزال  ول  حظيت  والتي  الهمم،  اأ�صحاب  وت�صغيل 

ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، فقامت 

هذه املراكز مب�صرية عطاء، منذ 17 عامًا وحتى اليوم، تهدف لتح�صني فر�س عمل 

اأ�صحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع.

وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 

فر�س  توفري  يف  وامل�صاعدة  الهمم،  اأ�صحاب  وتدريب  بتاأهيل  املراكز  هذه  تقوم 

عمل منا�صبة لهم يف وزارة الداخلية والقيادات العامة لل�صرطة يف الدولة، اأو يف 

املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة، وزيادة فر�س الدمج الجتماعي لهم، وم�صاعدتهم يف 

تاأ�صي�س عائلة �صاحلة و�صعيدة عرب تنظيم اأعرا�س جماعية لهم تقام حتت رعاية 

كرمية من �صموه.

العامة  واملوؤ�ص�صات  ال�صرطية  الإدارات  يف  العاملون  الهمم  اأ�صحاب  ويفتخر   

واخلا�صة يف الدولة، باأنهم خريجو مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�صغيل اأ�صحاب 

الهمم، ويعربون عن ال�صكر بعد اهلل �صبحانه وتعاىل اإىل الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية راعي املراكز وداعمهم.

�صباط  و�صف  �صباط  من  الداخلية  ل��وزارة  كمنت�صبني  واجبنا  من  فاإن  لذلك، 

واأفراد ومدنيني، كما من واجب كل فئات املجتمع من مواطنني ومقيمني الإ�صهام يف 

دعم اأ�صحاب الهمم بكل الإمكانيات، وحت�صني فر�س العمل والدمج لهم يف املجتمع، 

فهم فئة غالية على قلوبنا اأثبتت متيزها يف جميع املجالت.
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في  الضوء  الشرطة«  »مجتمع  يلقي 
هذا العدد على مراكز وزارة الداخلية 
الهمم،  أصحاب  وتشغيل  لتأهيل 
والدور املهم  الذي قامت به على مدى 
17 عاماً في خدمة هذه الفئة  املهمة 

من املجتمع.
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»999« حتتفل باليوم الوطني الـ 47

يف اإطار  الحتفالت  باليوم  الوطني ال�صابع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة، اأقامت جملة »999« جملة 

الثقافة  الجتماعية  والأمنية التي ت�صدر عن وزارة الداخلية احتفالية بفندق ق�صر الإمارات باأبوظبي بعنوان: 

»زايد .. الت�صامح وال�صالم«، وذلك حتت رعاية وح�صور �صعادة اللواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي مفت�س عام وزارة 

الداخلية، وبح�صور �صعادة خليل داوود بدران رئي�س جلنة تطوير جملة »999«، والعقيد عو�س �صالح  �صعيد ع�صو 

جلنة تطوير املجلة  ورئي�س حتريرها ، وعدد من كبار ال�صباط، وال�صخ�صيات  والإعالميني.

االحتفالية  راعي  الريسي  اللواء  ألقى سعادة 
التسامح   .. »زايد  احتفالية  أن  فيها  رأى  كلمة 
الوطني  اليوم  بمناسبة  الخاصة  والسالم« 
السابع واألربعين هي فرصة لبث روح المبادرة 
واالعتزاز في األجيال الجديدة، وتذكيرها بروح 
االتحاد المتمثلة بالمغفور له الوالد الشيخ زايد 

ت
عا

اب
مت

برعاية »الداخلية« وحتت عنوان 

»زايد .. الت�سامح  وال�سالم«

متابعة: با�صل ثريا- ت�صوير: حممد علي

بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، وهو األمر 
واالعتزاز  والتقدير  الفخر  بتعزيز  يسهم  الذي 
باإلنجازات التي تحققت بخاصة عندما نذكرهم 

ببدايات دولة االتحاد. 
وأكد سعادته أن النهضة الحضارية الشاملة 
في اإلمارات هي أنموذج يحتذى به، تحقق في 

ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تنبثق من رؤية 
النهضة،  وباني  االتحاد  مؤسس  له  المغفور 
وتستمر على يد سيدي صاحب السمو الشيخ 
الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة 
السمو  صاحب  سيدي  أخوه  يساعده  الله«، 
نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد 
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الري�صي:

الإمارات اأمنوذج 

فريد للتعاي�س واملحبة

بدران: 

الدولة  واحة 

للت�صامح والأمن وال�صالم

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، وأخوه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
أصحاب  وإخوانهم  المسلحة،  للقوات  األعلى 
السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
حكام اإلمارات، وتنفذ بأيدي وسواعد أبناء هذا 
الوطن المعطاء، األمر الذي حقق قفزات ملموسة 
يعد  عالمياً  مجتمعاً  وشّكل  كافة،  الصعد  في 

أنموذجاً فريداً للتعايش والمحبة. 
اإلمارات  مجتمع  أن  إلى  سعادته  وأشار 
يعد أحد أكثر المجتمعات والدول أمناً وسعادة 
على مستوى العالم، ويأتي ذلك في ظل حرص 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  سيدي 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
على التطوير المستمر، وبناء القدرات، واقتباس 
المكتسبات  لحماية  الدولية  الممارسات  أفضل 
أي  تطور  ركيزة  األمن  يأتي  حيث  الوطنية، 
مجتمع، وعلى سلم أولويات القيادة وتكاملها مع 
أركان  يعزز  فاألمن  للحكومة،  الوطنية  األجندة 
الدول، وسالمة وأمن المجتمع من أهم أولوياتنا، 
الذي  الوافر  ورصيدنا  دعامتنا  المجتمع  وثقة 
من  المزيد  وتحقيق  زيادته  إلى  دائماً  نتطلع 

الرضا.

مشاركة 
رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة  وأوضح 
 .. زايد  احتفالية  أن   »999« مجلة  تطوير  لجنة 
التسامح والسالم« هي مشاركة من المجلة في 
الوطني  باليوم  والشعبية  الرسمية  االحتفاالت 
السابع واألربعين، وأن اختيار عنوان االحتفالية 
آمن  التي  التسامح والسالم  قيم  لتعزيز  يهدف 

سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  بها  وعمل 
وعلى  اإلمارات  في  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل 
المستويات العربية واإلسالمية والعالمية، وهي 
القيم التي ال تزال اإلمارات تحافظ عليها وتعمل 
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  قيادة  تحت  بها 
الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة 
للتسامح واألمن  الدولة واحة  الله«، حتى غدت 
العرب  والمقيمين  للمواطنين  والسالم  واألمان 
واألجانب فيها من مختلف الجنسيات واألديان 

والثقافات.
وأشاد سعادته بحرص وزارة الداخلية بقيادة 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  سيدي 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الالزمة  واإلمكانيات  الدعم  كل  توفير  على 
الوطنية،  الفعاليات  في   »999« مجلة  لمشاركة 
وفي نشر مفاهيم التسامح والسالم بين جميع 

فئات المجتمع في الدولة.
ولفت العقيد عوض صالح سعيد إلى أن مجلة 
سيدي  من  سامية  بتوجيهات  حرصت   ،»999«
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

وبمتابعة من سعادة خليل داوود بدران رئيس 
لجنة تطوير المجلة، وبجهود فريق عمل المجلة، 
والشرطية  الرسمية  بالفعاليات  المشاركة  على 
والشعبية باليوم الوطني. واختتمتها بتنظيم هذه 
االحتفالية بعنوان »زايد .. التسامح والسالم«، 
والسالم  التسامح  قيم  لتعزيز  تهدف  والتي 
في المجتمع، وذلك ضمن رؤية وشعار المجلة 

»مفهوم جديد لعالقة الشرطة بالمجتمع«.

تكريم 
خليل  وسعادة  الريسي  اللواء  سعادة  وقام 
داوود بدران والعقيد عوض صالح سعيد بتكريم 
لالحتفالية،  الراعية  الشركات  ممثلي  من  عدد 

وعدد من المشاركين فيها.
السالم  تضمن  االحتفالية  برنامج  وكان 
الوطني لدولة اإلمارات، وتالوة آيات من القرآن 
وعرض  االحتفال.  عريف  من  وتقديم  الكريم، 
فيلم قصير بعنوان: »زايد .. التسامح والسالم«، 
وأوبريت من ثالث لوحات استعراضية األولى 
بعنوان: »رجل بنى أمة«، والثانية بعنوان: »زايد 
.. التسامح«، والثالثة بعنوان: »زايد .. السالم«. 



العدد 146 يناير 2019 8

مب�ساركة منت�سبني من »الداخلية« 

حتر�س وزارة الداخلية وخمتلف القيادات العامة لل�صرطة يف دولة الإمارات العربية املتحدة على اإ�صراك منت�صبيها 

من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني يف دورات تدريبية كل ح�صب اخت�صا�صه ومهماته الوظيفية الإدارية اأو 

امليدانية اأو اخلدمية.

ويف هذا املجال، �صارك عدد من منت�صبي »الداخلية« وال�صرطة يف الدولة بدورتني تدريبيتني عن الأدلة اجلنائية يف 

م�صرح اجلرمية اأقيمتا يف عجمان ودبي.

أقيمت دورة األدلة الجنائية في مسرح الجريمة 
للتدريب  العربي  المعهد  بتنظيم من  األول  الجزء 
الفيرمونت  بفندق  عجمان  إمارة  في  والتطوير 
عجمان، وحاضرت في هذه الدورة الدكتورة مريم 
ودراسات  األسنان  طب  في  دكتورة  شنشول 
والتقنيات  الجنائية  األدلة  في  ماجستير  عليا 
 28 الدورة  في  وشارك  الحيوية،  والتكنولوجيا 
ومختلف  الداخلية  وزارة  منتسبي  من  متدرباً 
القيادات العامة للشرطة وأفراد المجتمع في دولة 
تدريب  شهادات  على  حصلوا  والذين  اإلمارات، 

معتمدة من المعهد.
وتضمنت هذه الدورة التدريبية المجانية الجانب 
النظري للدم في مسرح الجريمة، وتحديد سرعة 
الجريمة،  مسرح  في  المستخدم  السالح  ونوع 
الدم،  مصدر  اتجاه  ومعرفة  الدم،  زاوية  وقياس 
وبصمات األصابع وأنواعها، والعوامل التي تطرأ 
من  الوفاة  وقت  وتحديد  الوفاة،  بعد  الجثة  على 
جانب الطب الشرعي وتحديد نوع الوفاة هل قبل 

ت
عا

اب
مت

دورتان تدريبيتان عن الأدلة اجلنائية يف م�سرح اجلرمية

البحرية  الكائنات  الغرق، وما دور  الغرق أو بعد 
في كشف ذلك، وما دور حبوب اللقاح في مسرح 
الجريمة وكيف نستدل منها على عنوان الجاني، 
الجريمة،  مسرح  في  األلياف  أنواع  من  وجانب 
مسرح  في  والحيواني  البشري  الشعر  ونوع 
الجريمة، وكيفية هندسة مسرح الجريمة وكيفية 

التعامل مع األدلة واألحراز. 
مسرح  في  الجنائية  األدلة  دورة  وأقيمت 
العلوم  بتنظيم من جامعة  الثاني  الجزء  الجريمة 
الحديثة في إمارة دبي بمختبرات التقنيات الحيوية 
بكلية التقنيات الحيوية في الجامعة، تحت إشراف 
التقنيات  كلية  عميد  نزير  شاهد  محمد  الدكتور 
محمد  لميس  والدكتورة  الجامعة  في  الحيوية 
نادر دكتوراة في الطب الشرعي، وحاضرت في 
شنشول  مريم  الدكتورة  التدريبية  الدورة  هذه 
مسرح  في  الجنائية  لألدلة  العملي  الجانب  عن 
عزة  الشيخة  الدورة  في  وشاركت  الجريمة، 
الداخلية  من منتسبي وزارة  المعال، و64 متدرباً 

ومختلف القيادات العامة للشرطة وأفراد المجتمع 
في دولة اإلمارات، والذين حصلوا على شهادات 

تدريب معتمدة من الجامعة. 
وتضمن برنامج هذه الدورة التدريبية المجانية 
اإلنسان من خالل  االستعراف على هوية  كيفية 
ووقت  نوعية  في كشف  األسنان  ودور  أسنانه، 
من  األسنان  طبعات  رفع  وكيفية  االعتداء، 
الجمجمة، ومقارنة األدلة قبل وبعد الوفاة، وكيفية 
األسنان  النووي من عصب  الحمض  استخالص 
من  الحذاء  طبعات  رفع  وآلية  الهوية،  لتحديد 
رفع  وآلية  الجريمة،  مسرح  من  الرملي  السطح 
السطح  على  لألصابع  المرئية  غير  البصمات 
الخشبي والبالستيكي بمختلف ألوانه من مسرح 
الجريمة. كما تضمن برنامج دورة األدلة الجنائية 
نظرية  مقدمة  الثاني  الجزء  الجريمة  مسرح  في 
عن دور األسنان في مسرح الجريمة، والفرق بين 
أنواع البصمات لألصابع، وآثار الحذاء في مسرح 

الجريمة.

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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زار »جمتمع ال�صرطة« غرفة »القيادة وال�صيطرة« يف القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة لالطالع على املهمات التي تقوم 

لوزارة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  اأهداف  وحتقيق  اخليمة،  راأ�س  اإمارة  يف  الطارئة  للبالغات  ال�صتجابة  �صرعة  اإطار  يف  بها 

الداخلية، و الرامية اإىل تعزيز الأمن والأمان.

حققت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة العديد 
المؤسسي  العمل  نتاج  كانت  التي  اإلنجازات  من 
للجمهور  المقدمة  األمنية  بخدماتها  لترتقي  المتميز، 
عبر استحداث غرفة »قيادة وسيطرة« تركت بصمة 
تميز على أعلى مستوى، األمر الذي عكس مسيرتها 
وهو  والجودة،  واألداء  العمل  في  بالعطاء  الحافلة 
سجالت  إلى  يضاف  جديداً  وتحدياً  إنجازاً  يعد  ما 
شرطة رأس الخيمة نتاج جهود حثيثة بذلت لتحقيق 
التميز في ظل توفر الدعم الالزم من وزارة الداخلية، 
وتوفير بيئة محفزة ومشجعة لتعزيز األمن واألمان 
وفق أفضل المعايير التي تدفعهم دوماً إلى التطوير 
والتحسين للعمليات والخدمات، والتي من شأنها رفع 

مستوى األداء الشرطي.

أمن وأمان
أكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام 
العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة لـ»مجتمع 
الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  أن  الشرطة« 

تحرص بشكل مستمر على تطوير وتحديث خدماتها 
لتحقيق األهداف االستراتيجية التي تتماشى وأهداف 
رضا  تعزيز  إلى  والرامية  الداخلية،  وزارة  ورؤى 
اإلجراءات  وتسهيل  المقدمة،  بالخدمات  المتعاملين 
جميع  على  الحصول  إطار  في  الجمهور،  على 

ت
ءا

صا
�

اإ

أهميته  ودرجة  وموقعه  بالبالغ  المتعلقة  المعلومات 
فور وروده، مما يتيح التحرك السريع للوصول إلى 
للبالغات  االستجابة  سرعة  من  ويضاعف  الموقع، 
الخطة االستراتيجية لوزارة  الطارئة لتحقيق أهداف 
من  واألمان  األمن  تعزيز  إلى  والرامية  الداخلية، 
خالل االستخدام األمثل للموارد وللمعلومات األمنية 
إطار  وفي  االستجابة،  سرعة  تحقيق  في  وتوظيفها 
بأن  ورؤيتها  االستراتيجية  الوزارة  أهداف  تحقيق 
تصبح القوة الشرطية األكثر فاعلية ميدانياً، وضمان 
االستعداد والجاهزية لمواجهة األحداث، والتي تلبي 

استراتيجية الحكومة في اإلبداع واالبتكار.
وأضاف: أن غرفة »القيادة والسيطرة« في شرطة 
أفراد  لجميع  والموجه  المحرك  تعد  الخيمة  رأس 
بشاشات  مزودة  وهي  الجهات،  ومختلف  المجتمع 
بأكملها،  الخيمة  إمارة رأس  ضخمة توضح خريطة 
بخاصة  والمناطق  األماكن  مختلف  لمراقبة  وذلك 
الحيوية والمهمة منها، وتلقي المكالمات الطارئة على 
مدار الساعة عن طريق رجال أمن على قدر عاٍل من 

 العميد د. محمد سعيد الحميدي

 غرفة »القيادة وال�سيطرة« يف  �سرطة راأ�س اخليمة 

احلميدي: �سرعة ال�ستجابة للبالغات هدف ا�سرتاتيجي 

حتقيق: عبد الوهاب فرج اهلل 
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التأهيل والتدريب في كيفية التعامل مع البالغات حتى 
انتهاء المشكلة أو تحويلها إلى الجهة المختصة، وهي 
مزودة بتقنية فنية عالية المستوى، وبنظام المناوبات 
وأفراد  ضباط  وصف  ضباط  بين  ساعات   8 كل 

يؤدون واجبهم على أكمل وجه.

تطوير الخدمات
األمن  لتحقيق  الخدمات  جودة  تطوير  وعن 
والسعادة، أجاب العقيد علي محمد النقبي مدير إدارة 
القيادة  غرفة  أن  الخيمة  رأس  شرطة  في  العمليات 
الفترة  خالل  استحدثت  التي  الجديدة  والسيطرة 
الماضية مزودة بأفضل األجهزة والمعدات المتطورة 
لتلقي جميع أنواع البالغات، بدءاً من كادرها البشري 
الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  حرصت  الذي 
على توطينه بعدد كبير من الشباب المواطنين الذين 
والبنغالية  :اإلنجليزية  منها  عدة،  لغات  يجيدون 
التعامل  بمهارات  ويتمتعون  والفارسية،  واألوردية 
المتطورة  اإللكترونية  واألنظمة  اآللي  الحاسب  مع 
وكيفية التحكم بالكاميرات، وتم التركيز على تأهيلهم 
وتدريبهم عبر إشراكهم بالبرامج التدريبية المختلفة 

لرفع كفاءتهم.
وأضاف: أن الغرفة تتبع لإلدارة العامة للعمليات 
المركزية في شرطة رأس الخيمة، وتقوم بتلقي جميع 
المجتمع،  أفراد  قبل  من  هاتفياً  الواردة  البالغات 
اإلنجاز  في  وسرعة  شفافية  بكل  معها  والتعامل 
وبوقت قياسي مكنها من التميز بأدائها، إذ تلقت نحو 
 ،2018 النصف األول من عام  207582 مكالمة خالل 
وتهدف اإلدارة ضمن استراتيجيتها إلى تطوير جودة 
الخدمات المقدمة للمتعاملين ومدى تلبيتها لتوقعات 

احتياجاتهم سعياً لتحقيق سعادتهم.
وذكر بأن العناصر النسائية في اإلدارة استطاعت 
العمل بكفاءة عالية، وحققت النجاح في عملها، وذلك 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المسؤولين  لدعم  ثمرة 
رأس الخيمة، والذي فتح آفاقاً رحبة لهن للعمل من 
عجلة  دفع  في  واإلسهام  الوطن،  تراب  خدمة  أجل 
لشرطة  العامة  للقيادة  اإلنجازات  وإضافة  التنمية 
من  العديد  عاتقهن  على  ويلقى  كما  الخيمة،  رأس 
مع  كالتعامل  المختلفة  والفنية  اإلدارية  المهمات 

الجمهور وغيرها.. ورأى أن مبادرة توحيد إجراءات 
الدولة  أنحاء  مستوى  على  والسيطرة  القيادة  غرف 
مهمة،  مبادرة  هي  والدوريات  التحكم  غرف  وبين 
الخدمة  وتحسن  التحكم،  غرف  أهمية  مدى  تحدد 
للجمهور عبر استالم المكالمات والبالغات وإرسالها 
لدوريات الشرطة، وشركة ساعد، واإلسعاف الوطني، 

والشركاء اآلخرين وتلقي االتصاالت.
أداء  وكفاءة  وتحليل  قياس  مبادرة  أن  وأضاف: 
شرطة  في  والسيطرة  القيادة  غرفة  في  العاملين 
رأس الخيمة أدت إلى سرعة في اإلجراءات وقياس 
أولية  بيانات  قاعدة  تكوين  خالل  من  المؤشرات، 
مستوى  تحليل  تم  كما   ،41 عددهم  والبالغ  للمرتب 
العاملين وعقد ورش عمل تخصصية ودورات للتأهيل 
المجتمع، وأن  للتعامل مع جميع شرائح  اللغات  في 
مبادرة تأهيل الصف الثاني لفرق القيادة والسيطرة 
في التعامل مع الحوادث األمنية واألزمات والكوارث 
مرتبطة بالهدف االستراتيجي الرابع المتمثل بضمان 
االستعداد والجاهزية في مواجهة األزمات والكوارث.
والكوارث  األزمات  عن  تثقيفية  ورش  عقد  تم  كما 
تهدف إلى تحليل المواقف األمنية، وورش عمل إدارة 
المخاطر إليجاد ضباط أكفاء وقادرين على التعامل 
التمارين  على  بتدريبهم  وذلك  المهمة،  األحداث  مع 
الوزارية والتمارين المسقطة على الشرطة من مركز 

الطوارئ واألزمات والكوارث في رأس الخيمة.

احترافية عالية
فرع  مدير  السامان  الله  عبد  النقيب  وأوضح 
شرطة  في  العمليات  بإدارة  المتخصصة  األنشطة 
رأس الخيمة أنه يتم تدريب وتأهيل طاقم العمل في 
الخيمة،  رأس  شرطة  في  والسيطرة  القيادة  غرفة 
مع  للتعامل  واألولية  الرئيسة  باإلجراءات  وتعريفه 
جميع األزمات والبالغات عبر إعداد سيناريو توزيع 
الحفاظ  ولضمان  البالغات،  هذه  ورود  عند  األدوار 
على جميع البيانات والمعلومات الواردة للغرفة، وهو 
وإدارة  التعامل  على  القدرة  كل  يمتلك  عمل  طاقم 
األنظمة، وملم إلماماً كبيراً، وذو مهارة، ومطلع على 
بخاصة  عاتقه،  على  الملقاة  والمسؤولية  واجباته 
وأن الغرفة تعد من أهم الجهات األساسية واألولى 

للتعامل مع الجمهور الخارجي، حيث تم االهتمام بها 
أجهزتها  جميع  واستحدثت  كبير،  بشكل  وبطاقمها 
باألداء  وترتقي  المستجدات  لتواكب  وأنظمتها 
وتسهم بشكل فاعل في عملية تعزيز األمن واألمان 
كمستجيب أول للبالغ، ولتوجيه الدوريات واإلسعاف 

وجميع المعنيين للمكان.
العمليات  فرع  مدير  النقيب سيف صالح  وأشار 
في  والسيطرة  التحكم  غرفة  أن  إلى  اإلدارة  في 
شرطة رأس الخيمة مؤهلة وذات كفاءة عالية وعلى 
استعداد تام للتعامل مع جميع البالغات، لما تتوفر 
فيها من أنظمة المراقبة التلفزيونية من حيث متابعة 
أمن الطرق والحركة المرورية فيها وكثافة المركبات 
الدوريات مباشرة  وتحديد أماكن االزدحام وتوجيه 
مع  ساخنة  هاتفية  خطوط  وتوفر  الموقع،  إلى 
الجهات الحكومية، وأجهزة خاصة متطورة الستقبال 
المكالمات وتسجيل البيانات وتحديد موقع المتصل 
على الخرائط بشكل ُيسهل انتقال الدوريات وسيارات 
اإلسعاف واإلنقاذ ويوفر الوقت والجهد وعناء وصف 
أنظمة ذكية  عن  المطلوب، فضالً  النحو  المكان على 
االستجابة،  زمن  وسرعة  الدورية  مواقع  لتحديد 
واإلنذار المبكر وربطه بالمصارف ومحال الصرافة 
والمجوهرات، كما تم استحداث رقم 901 لالستعالم 
واالستفسار عن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة 
االستفسارات  الشاملة وغيرها من  الشرطة  ومراكز 
 24 مدار  على  تتضمن  الغرفة  أن  وأضاف:  العامة. 
ومنها:  المتنوعة،  المهمات  من  لعدد  منصة  ساعة 
والعمليات،  المدني،  والدفاع  المراقبة،  أنظمة 
الخاصة،  والمهام  المبكر،  الضابط، واإلنذار  ومنصة 
وغيرها. المعلومات  وأمن  والتحريات،  والمتفجرات، 

اإلشادات  من  العديد  اإلدارة  جهود  حصدت  وقد 
وشهادات الشكر والثناء على كفاءة تعامل الموظفين 
فيها ومهاراتهم المهنية وحسهم األمني العالي، وعلى 
واإلجراءات  المجتمع  أمن  تحقيق  في  الفعال  دورها 
إلحكام  فيها  الحديثة  والتقنيات  المتبعة  واآلليات 
السيطرة والمراقبة على مستوى إمارة رأس الخيمة 
وعلى مدار الساعة، وقد وصل زمن االستجابة عام 
2018 نحو 11 دقيقة، مع السعي لتصل إلى 6:30 دقيقة 

مع حلول عام 2021.



العدد 146 يناير 2019 12

مراكز »الداخلية« لتاأهيل وت�سغيل اأ�سحاب الهمم..

 17 عاماً من العطاء

التابعة  الهمم  اأ�صحاب  وت�صغيل  لتاأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  على  العدد  هذا  يف  ال�صوء  ال�صرطة«  »جمتمع  يلقي 

لالإدارة العامة حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية يف وزارة الداخلية، والتي اأمتت عامها ال�صاد�س ع�صر مع عام 

زايد 2018، ودخلت عامها ال�صابع ع�صر مع عام الت�صامح 2019 يف اخلدمة والعطاء لهذه الفئة املهمة يف املجتمع. 

 لقاء:خالد الظنحاين- ت�صوير: حممد علي

لتأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  حظيت 
أن  منذ  كبير  باهتمام  الهمم  أصحاب  وتشغيل 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  وجه 
إلى  مباشرة  تعليمات  ثراه«  الله  »طيب  نهيان 
عام  المراكز  إدارة  بتأسيس  الداخلية  وزارة 
2002، وبمبادرة ودعم كريمين من الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
تأسيس  تم  الداخلية،  وزير  الوزراء،  مجلس 
اإليجابي ألصحاب  الدور  وإبراز  المراكز،  هذه 
الطاقة  لهذه  أمثل  إنتاجية واستثمار  الهمم عبر 

المتميزة. البشرية 

تجربة ريادية
أكد المقدم سالم متعب العامري مدير إدارة 
مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب 
الهمم لـ»مجتمع الشرطة« أن هذه المراكز التي 
تأسست عام 2002 في منطقة العين، استطاعت 

تدريب  في مجال  متميزة  ريادية  تجربة  تقديم 
أصحاب  نظرة  وتغيير  الفئة،  هذه  وتشغيل 
خالل  من  تجاهها  التوظيف  ومسؤولي  العمل 
تقديم أصحاب الهمم كأفراد منتجين ومتميزين 
الذات  بناء  في  وإسهاماتهم  العمل،  مواقع  في 
النماذج  من  الكثير  هناك  إن  إذ  أسرهم،  ودعم 
الهمم  أصحاب  من  الفرد  فيها  أصبح  التي 

مصدر الدعم األساسي لنفسه وأسرته.
واسعة  آفاقاً  فتحت  المراكز  أن  وأضاف: 
في  ومشاركتهم  الهمم  أصحاب  دمج  لفرص 
الوزارة  الستراتيجية  تجسيداً  العامة،  الحياة 
وأصحاب  عامة  بصفة  المجتمع  قضايا  لخدمة 
حياة  بناء  من  وتمكينهم  خاصة،  بصفة  الهمم 
مستقلة ومستقرة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، 
ومشاركتهم في بناء الوطن وتقدمه واستقراره، 
المهني  التأهيل  خدمات  المراكز  توفر  حيث 
من  العديد  خالل  من  الهمم،  ألصحاب  الشامل 

التشخيص  تشمل  والتي  واألنشطة،  البرامج 
والمتابعة  المهني  واإلرشاد  والتوجيه  والتقييم 
والتدريب المهني في البرامج المهنية المتوفرة، 
المؤسسات الحكومية  التنافسي في  والتوظيف 
العمل  والتوعية ألصحاب  والخاصة، واإلرشاد 
العمل،  في سوق  الهمم  أصحاب  حول حاجات 

وخدمات المتابعة لما بعد التوظيف.
الداخلية  وزارة  مراكز  إدارة  أن  وأوضح 
منذ  تمكنت،  الهمم  أصحاب  وتشغيل  لتأهيل 
2018، من  عام  2002 وحتى  عام  تأسيسها في 
من   500 منهم  الفئة  هذه  من   800 نحو  تدريب 
الذكور و300 من اإلناث، ونجحت منذ إطالقها 
 %93 2016 في توظيف ما نسبته  نهاية  وحتى 
التي  المراكز  في  تدربوا  الذين  الخريجين  من 
البشرية  الطاقات  الستثمار  أماكن  تشكل 
تطوير  في  تسهم  والتي  الهمم،  أصحاب  من 

مهاراتهم.
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توفير اإلمكانيات
وأكد المقدم العامري أن الفريق سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية لم يدخر جهداً في توفير 
إنجاح  في  يسهم  ما  وكل  الالزمة  اإلمكانيات 
من  الهمم  أصحاب  باستقطاب  المراكز،  هذه 
مواطني الدولة من الذكور واإلناث، وأن سموه 
وتطوير  الخدمات  قاعدة  توسيع  على  ركز 
لهذه  المتخصصة  البرامج  وتوفير  المنهجيات 
الفئة، وتوفير خدمات اإلعاشة والتنقل والبيئة 
في  الشاملة  واالجتماعية  والثقافية  الحياتية 

المراكز.
وأضاف: أن أصحاب الهمم خريجي الدفعات 
في  الميداني  للتدريب  يخضعون  المراكز  من 
في  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  من  عدد 
العين في ختام الدورات، وذلك لصقل مهاراتهم 
خالل  من  العمل  لسوق  جيد  بشكل  وإعدادهم 
تنفيذ برامج تدريبية تتالءم مع متطلبات العمل 
وأصحاب  والخاص،  الحكومي  القطاعين  في 
وال  العطاء،  على  قادرون  أشخاص  هم  الهمم 
فرق بينهم وبين اآلخرين، ومتى ما توفرت لهم 
ويؤدوا  يبدعوا  أن  يستطيعون  فإنهم  الفرصة، 
فاعلة  عناصر  ويصبحوا  جيدة  بصورة  عملهم 

ومنتجة في المجتمع.

دمج اجتماعي
المراكز  إدارة  أن  العامري  المقدم  وذكر 
اجتماعي  دمج  منظومة  إلى  للوصول  تسعى 
لألصحاب  وظيفي  استقرار  من خالل  متكاملة 
وبما  مختلفة،  وظائف  في  بتسكينهم  الهمم 
يقطنون  التي  اإلمارة  وفي  إعاقتهم  مع  يتفق 
باستقرار  وإنما  فحسب،  هذا  وليس  فيها، 
أسري نموذجي بعقد أعراس جماعية ألصحاب 
هذه  وتعد  الدولة،  إمارات  جميع  من  الهمم 
إنشائها  منذ  للمراكز  العام  الهدف  المهمات 

الكريمة.  بالمواطنة  للتمتع 

وأضاف: أن المراكز لعبت دوراً مثبتاً بتقديم 
خدمات مجتمعية لألصحاء من أبناء الدولة في 
دورات  عقد  عبر  والمدنية  الشرطية  القطاعات 
بلغة  المستهدفين  مهارات  لتنمية  مختلفة 
الحاسب  لقيادة  الدولية  والرخصة  اإلشارة 
محاضرات  وعقد  اإلنجليزية،  واللغة  اآللي 
عن  والمدنية  الشرطية  اإلدارات  في  تثقيفية 
والحث  الهمم،  أصحاب  مع  التعامل  كيفية 
لهم،  والمجتمعي  الوظيفي  الدعم  تقديم  على 
معهم،  للتواصل  والصحيحة  السليمة  والطرق 
الفئة  هذه  بدمج  للمساهمة  كثب  عن  والعمل 
التأهيل  منطلق  ومن  اإلمارات،  مجتمع  في 
وطبقاً  الشرطية  اإلدارات  لمنتسبي  المجتمعي 
للخطة السنوية للمراكز. وأشار إلى أن الفرصة 
المقبلة  التدريبية  للدورات  للتسجيل  متاحة 
من  والمواطنات  للمواطنين  مفتوحة  وأبوابها 
وال  سنة،   40 إلى   18 عمر  من  الهمم،  أصحاب 
الطالب  لقبول  محدداً  تعليمياً  مؤهالً  تشترط 
فيها، وإنما بالحد األدنى القراءة والكتابة، حيث 
واإلعاشة  السكن  تشمل  عدة  ميزات  له  توفر 
العين  والمواصالت للمتدربين من داخل مدينة 

ومن مختلف مناطق الدولة.

جوائز وتكريمات
حصلت  التي  والتكريمات  الجوائز  أبرز  وعن 
المراكز  أن  العامري  المقدم  أجاب  اإلدارة،  عليها 
تقديراً  عديدة  وتكريمات  جوائز  على  حصلت 
المثال  البارز، ومنها على سبيل  المجتمعي  لدورها 
الشيخة  سمو  لجائزة  الذهبي  الدرع  الحصر:  ال 
الوطني  المشروع  إطار  في  مبارك  بنت  فاطمة 
التميز  وجائزة   ،2009 عام  الهمم  أصحاب  إلدماج 
اإلمارات  وجائزة   ،2009 عام  راشد  مؤسسة  من 
في  المتميزة  والبرامج  للمؤسسات  االجتماعية 
وشهادة   ،2010 عام  الهمم  أصحاب  تأهيل  مجال 
خليفة  وجائزة   ،2011 عام  األداء  لجودة  األيزو 
وجائزة   ،2012 عام  المؤسسات  فئة  عن  التربوية 
األميرة هيا للتربية الخاصة فئة األخصائي المتميز 
دروع  من  العشرات  إلى  باإلضافة   ،2017 عام 
مختلف  من  المقدمة  التكريم  وجوائز  وشهادات 
الواردة  كاإلشادة  المحلية  والجهات  المؤسسات 
األمريكية حول حقوق  الخارجية  وزارة  تقرير  في 
اإلنسان في الدولة لدور وزارة الداخلية في تأكيد 
التأهيل  على  بالحصول  الهمم  أصحاب  حقوق 
وزارة  مراكز  إدارة  وبإنشاء  والتوظيف  والتدريب 
فضالً  الهمم،  أصحاب  وتشغيل  لتأهيل  الداخلية 
ذات  جهات  مع  التعاون  ومبادرات  الشراكات  عن 
فعالية وتأثير كبيرين ومنها: القيادة العامة لشرطة 
المسلحة، وجامعة  العامة للقوات  أبوظبي، والقيادة 
اإلمارات، وبنك اإلمارات، ومدرسة اإلمارات لتعليم 

قيادة السيارات، وصحيفة اإلمارات اليوم.

خطط مستقبلية
أوضح  المراكز،  في  المستقبلية  الخطط  وعن 
مستقبلي  لتخطيط  طبقاً  أنه  العامري  المقدم 
الداخلية  وزارة  مراكز  فإن  معتمدة،  واستراتيجية 
لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم تسعى نحو التطوير 
التأهيلية  والبرامج  التدريبية  بالمواد  المستمر 
التتبعية بشكل يومي والخدمات المعيشية والسكن 
وذلك  إقامته،  محل  إلى  كل  والمواصالت  الداخلي 
لهذه  تقديمه  يمكن  ما  أفضل  إلى  الوصول  بهدف 
في  أبنائنا  من  جميعاً  علينا  والغالية  العزيزة  الفئة 
العاملين  ما يحرص عليه كل  اإلمارات، وهذا  دولة 

بالمراكز من عسكريين ومدنيين.

 العامري: 

اأ�صحاب الهمم 

منتجون ومتميزون 

يف مواقع العمل
 المقدم سالم العامري
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»الداخلية« و»في�سبوك« تطلقان خا�سية »نداء« 

فعاليات �سرطية يف وزارة الداخلية 

شركة  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  أطلقت 
من  األولى  وهي  »نداء«،  خاصية  »فيسبوك« 
بهدف  ذكية،  منظومة  ضمن  المنطقة  في  نوعها 
جهود  وتعزيز  المجتمعية،  المسؤولية  تفعيل 
وزارة الداخلية في سعيها لتحقيق األمن واألمان. 
الذكية  النداءات  من  األولى  المرحلة  وأطلق 
وكيل  الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة 
عالية  المستشارة  بحضور  الداخلية  وزارة 
في  األسرة  نيابة  مديرة  الكعبي  سعيد  محمد 
مدير  الشعيبي  سلطان  فيصل  والعقيد  أبوظبي، 
الوزارة،  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية  عام 
الثقافة  وزارة  من  علي  عبدالله  حماد  والدكتور 
مراكز  عام  مدير  المعرفة، وسارة شهيل  وتنمية 
إيواء وعدد من الضباط والمسؤولين في عدد من 

الحكومية. الجهات 
الذكي  النداء  تفعيل  األولى  المرحلة  وتشمل 
األطفال  عن  البحث  جهود  بتعزيز  الخاص 
الرسمي عنهم في خطوة  اإلبالغ  المفقودين بعد 
وزارة  وتخطط  األطفال،  حماية  جهود  من  تعزز 
لتشمل  الخاصية  هذه  تطوير  إلى  الداخلية 
باختصاصات  تتعلق  ذكية  أخرى  حية  نداءات 
فيها  تستثمر  ذكية  منظومة  ضمن  مختلفة 
التواصل  ووسائل  الصاعدة  التقنيات  الوزارة 
كافة.  الصعد  على  جهودها  لتعزيز  االجتماعي 
«نداء«  إطالق  من  الطرفين  بين  الشراكة  وتمكن 
»الفيسبوك«  منصة  في  اإلشعارات  خاصية  عبر 

وزارة  في  الطفل  حماية  مركز  يستلم  أن  بعد 
فقدان  عن  االختصاص  جهة  من  بالغاً  الداخلية 
طفل في منطقة معينة، ليرسل المركز نداًء عاجالً 
مع  المنطقة  تلك  في  التطبيق  مستخدمي  لكل 
ليتم  المفقود،  الطفل  عن  األساسية  المعلومات 
يرتديها  كان  التي  بالمالبس  صورته  تعميم 
يستدل  أن  الممكن  من  التي  الصفات  وبعض 
فور  التعميم  إزالة  الممكن  ومن  عليه،  بها  الناس 
النداء  توسعة  أيضاً  ويمكن  الطفل،  على  العثور 

ليشمل مناطق أوسع على مستوى الدولة.

هذه  إطالق  الشعفار  الفريق  سعادة  ووصف 
ريادية  خطوة  بأنه  »الفيسبوك«  مع  الشراكة 
وفق  الساعية  الداخلية  وزارة  جهود  من  تعزز 
ووصفت  واألمان.  األمن  لتعزيز  استراتيجيتها 
لدى شركة  والسالمة  الثقة  مديرة  فاشر  إيميلي 
شراكة  ثمرة  بأنه  »نداء«  إطالق  »فيسبوك« 
العالمية  مؤسستنا  بين  متنامية  استراتيجية 
تعزيز  بهدف  الحكومي،  القطاع  من  والشركاء 
حماية  جهود  في  ودورنا  المجتمعية  المسؤولية 

المجتمع وبخاصة األطفال.

أحمد  العزيز  عبد  الركن  العميد  كرم   >
وزارة  في  الخاصة  األمن  قوات  قائد  الهاجري 
في  المتميزين  الصف  ضباط  من  عدداً  الداخلية 
تقديراً  وذلك  الخاصة،  األمن  قوات  معهد  إدارة 
في  وإخالصهم  بالعمل،  االرتقاء  في  لجهودهم 

مهماتهم.
< احتفلت مدرسة الشرطة االتحادية بتخريج 
من  منتسباً   13 فيها  شارك   ،»ICDL« دورة 
مختلف قطاعات وزارة الداخلية، بحضور العميد 
مدير  نائب  الزعابي  البكر  محمد  جاسم  الدكتور 

مدرسة الشرطة االتحادية. 
العامة  باإلدارة  الجو  جناح  إدارة  عقدت   >  
الداخلية بالتعاون مع  لإلسناد األمني في وزارة 
تنسيقية  ورشة  واإلنقاذ  للبحث  الوطني  المركز 
لعمليات القيادات الشرطية في اإلمارات الشمالية، 

بحضور ممثلين عن هيئة اإلسعاف الوطني.
مدير  الشامسي  عبيد  سعيد  العقيد  التقى   >  
الداخلية،  وزارة  في  باإلنابة  الجو  جناح  إدارة 
وفداً من إدارة المهام الخاصة في شرطة الشارقة  
المهام  لعناصر  تدريبية  برامج  توفير  لمناقشة 
وعقد  الطائرة  مع  التعامل  كيفية  في  الخاصة 

والتنسيق  التواصل  وتعزيز  مشتركة،  تمارين 
كيفية  في  المهني  العمل  لتطوير  المشترك 

التعامل مع الطائرة العامودية واستخداماتها في 
الشرطية. العمليات 

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
 أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  التقى 
القيادة  مبنى   في  أبوظبي  شرطة  عام  قائد 
العامة سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير 
أبوظبي،  عهد  ولي  السمو  ديوان صاحب  عام 
حول  األحاديث  تبادل  اللقاء  خالل  وجرى 
منظومة  تطوير  في  أبوظبي  شرطة  جهود 
العالمية،  الممارسات  أفضل  وفق  األمن 
ذات  المجاالت  في  والتعاون  والتنسيق 
ورؤية  تطلعات  يحقق  بما  المشترك،  االهتمام 

الرشيدة.  القيادة 
رقم  العضوية  الرميثي  اللواء  معالي  وسلم 
جبر  لسعادة  »كلنا شرطة«  لمبادرة   )  300  (
علي  مكتوم  اللواء  بحضور سعادة  السويدي، 

الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.
شرطة«  »كلنا  مبادرة  أن  معاليه  وأوضح 
حظيت بإقبال كبير من مختلف فئات المجتمع 
التفاعل  يعكس  بما  المقيمة،  والجاليات 
المشاركين، وحرصهم  وعي  ومدى  اإليجابي، 
على حماية أمن المجتمع ووقايته من الجريمة 

المختلفة. بأشكالها 
جبر  سعادة  الشريفي  اللواء  سعادة  وأطلع 

السويدي على الجهود التطويرية التي حققتها 
الشرطي  العمل  مجاالت  في  أبوظبي  شرطة 
خالل  المتحققة  إنجازاتها  وأبرز  واألمني، 
اللواء  سعادة  بحضور  وذلك  السابقة،  الفترة 
العمليات  قطاع  مدير  الظاهري  خلفان  علي 

المركزية، وعدد من كبار الضباط. 

سعادة  الشريفي  اللواء  سعادة  واصطحب 
جبر السويدي في جولة على متحف »الموروث 
على  السويدي  جبر  سعادة  وأثنى  الشرطي«، 
وإنجازاتها  التطويرية  أبوظبي  شرطة  جهود 
المتواصلة بتطبيق أحدث الممارسات المتقدمة 

لنشر األمن واألمان.

شرطة  في  العاصمة  شرطة  مديرية  عقدت 
أبوظبي محاضرات تعريفية لمنتسبيها حول فن 
األولمبيين  الرياضيين  مع  الحضاري  التعامل 
المنظمة  اللجنة  الهمم، بالتعاون مع  من أصحاب 
أبوظبي  العالمية  األلعاب  الخاص-  لألولمبياد 

.2019
المحاور  من  عدد  على  المحاضرات  ورّكزت 
اإلعاقات،  بأنواع  التعريف  ومنها:  المهمة، 
والسمات  المختلفة،  أنماطها  مع  التعامل  وكيفية 
الخدمات  وأفضل  الهمم،  ألصحاب  الشخصية 
منتسبي  تمكين  بهدف  وذلك  لهم،  المقدمة 
بكفاءة  والنهوض  المتعاملين،  وإسعاد  الشرطة، 
وتحقيق  البطولة،  في  المشاركين  الرياضيين 

المستقبلية.  التطلعات 
مدير  الخييلي  سعيد  سهيل  العميد  وكّرم 
اللجنة  وهي:  المشاركة،  الجهات  المديرية 
العالمية  األلعاب  الخاص،  لألولمبياد  المنظمة 
آل  سلطان  بن  زايد  ومؤسسة   ،2019 أبوظبي 
ومركز  واإلنسانية،  الخيرية  لألعمال  نهيان 
مع  وتبادل  الهالل،  ومصرف  القدرات،  تنمية 
اللجنة المنظمة للبطولة دروعاً تذكارية، في إطار 
بما  بالعمل  المؤسسي، واالرتقاء  التعاون  تعزيز 

المجتمع. يخدم 
بن  عوض  مبارك  العقيد  الفعالية،  حضر 

اإلدارية  للشؤون  المديرية  مدير  نائب  محيروم 
والعمليات باإلنابة، والعقيد حمد عبد الله النيادي 
والمقدم  المراكز،  لشؤون  المديرية  مدير  نائب 
عبد المنعم الشحي مدير مركز شؤون الفعاليات، 

وعدد من الضباط والمنتسبين.
المدير  الهاشمي  طالل  من:  كلٌ  حضر  كما 
الوطني والتنفيذي لألولمبياد الخاص اإلماراتي، 

لقطاع  التنفيذي  المدير  الكمالي  الله  وعبد 
سلطان  بن  زايد  مؤسسة  في  الهمم  أصحاب 
ومحمد  واإلنسانية،  الخيرية  لألعمال  نهيان  آل 
في  الدولية  العالقات  إدارة  مدير  األنصاري 
لأللعاب  الخاص  لألولمبياد  المنظمة  اللجنة 
العالمية أبوظبي 2019، وممثلين عن مركز تنمية 

القدرات ومصرف الهالل.

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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.. واجتماع لفريق الأزمات والكوارث 

اجتماع ملجل�س قيادات ال�سرطة 

خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ترأس 
العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم 
الشرطة  قيادات  مجلس  اجتماع  دبي  في 
في وزارة الداخلية، بحضور سعادة اللواء 
الدفاع  عام  قائد  المرزوقي  محمد  جاسم 
اللواء  وسعادة  »الداخلية«،  في  المدني 
عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام األمن 
اللواء  وسعادة  »الداخلية«،  في  الوقائي 
شرطة  عام  قائد  الشامسي  الزري  سيف 
سلطان  الشيخ  اللواء  وسعادة  الشارقة، 
شرطة  عام  قائد  النعيمي  عبدالله  بن 
بن  راشد  الشيخ  اللواء  وسعادة  عجمان 
القيوين،  أم  شرطة  عام  قائد  المعال  أحمد 
قائد  الكعبي  أحمد  محمد  اللواء  وسعادة 
خبير  اللواء  وسعادة  الفجيرة،  شرطة  عام 
قائد  مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل 
الجنائي،  البحث  لشؤون  دبي  شرطة  عام 
مدير  الحمادي  أحمد  حماد  اللواء  وسعادة 
أبوظبي،  شرطة  في  المجتمع  أمن  قطاع 
عام  مدير  العميمي  عجالن  حمد  والعميد 
العميد  ونائبه  االتحادية  الجنائية  الشرطة 
المجلس،  عام  أمين  األحمد  عبدالعزيز 

الطنيجي  سالم  علي  الدكتور  الركن  والعميد 
في»الداخلية«،  المركزية  العمليات  عام  مدير 
عام  مدير  السويدي  عبدالله  سعيد  والعميد 
»الداخلية«،  في  االتحادية  المخدرات  مكافحة 
والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام 

شرطة رأس الخيمة، وعدد من كبار الضباط.

أداء  حول  تقرير  على  المجلس  واطلع 
 ،2017 عام  خالل  الداخلية  وزارة  مشاريع 
وسائل  في  األخبار  نشر  آلية  واستعرض 
اإلعالم عن بعض القضايا من خالل اإلعالم 
الفنادق  ألمن  األمنية  والمنظومة  األمني، 

المركبات. ومكاتب تأجير 

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  ترأس 
األزمات  فريق  دبي رئيس  العام لشرطة  القائد 
الدوري  االجتماع  دبي،  إمارة  في  والكوارث 
حميدان  بن  أحمد  سعادة  بحضور  للفريق، 
دبي،  حاكم  السمو  صاحب  ديوان  مدير  نائب 
المنصوري  إبراهيم  اللواء خبير خليل  وسعادة 
الجنائي،  البحث  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
السويدي  بطي  كامل  المهندس  اللواء  وسعادة 
اللواء  وسعادة  للعمليات،  العامة  اإلدارة  مدير 
العامة ألمن  اإلدارة  مدير  الغيثي  علي  الله  عبد 
خليفة  وسعادة  والطوارئ،  والمنشآت  الهيئات 
دبي  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  الدراي  حسن 
من  الفريق  أعضاء  وباقي  اإلسعاف،  لخدمات 
العامة  والهيئة  دبي،  لحكومة  اإلعالمي  المكتب 
الوطنية  والهيئة  االتصاالت،  قطاع  لتنظيم 
وإدارة  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  إلدارة 
ومياه  كهرباء  وهيئة  دبي،  في  المدني  الدفاع 
دبي،  وبلدية  والمواصالت،  الطرق  وهيئة  دبي، 
االتصاالت  ومؤسسة  المدني،  الطيران  وهيئة 

المتخصصة. 
االجتماع  قرارات  المجتمعون  واستعرض 

والجوانب  منها،  تنفيذه  تم  وما  السابق 
في  الحكومية  الدوائر  باستعدادات  المتعلقة 
قدر  ال  تحدث،  قد  كارثة  أي  لمواجهة  دبي 
االزدهار  لمواكبة  الفريق  قدرات  وتطوير  الله، 
لدبي،  العالمية  والمكانة  الحضاري  والتطور 
جدول  في  المدرجة  الموضوعات  من  وعدد 
البحري  األمن  مشروع  ضمنها  ومن  األعمال، 

في اإلمارة.
هذا  أهمية  المري  اللواء  سعادة  وأكد 

التعامل  كفاءة  رفع  في  ومساهمته  المشروع، 
التنسيق  خالل  من  البحرية  الحوادث  مع 
المهمات  ووضع  المعنية،  الجهات  جميع  بين 
واألدوار لكل جهة، ورفع االمكانيات ومستوى 
بين  الفجوة  تحديد  خالل  من  االستعدادات 
القدرات المتوفرة والمطلوبة، السيما وأن إمارة 
دبي أصبحت بفضل السياسة الحكيمة والرؤية 
الرشيدة  للقيادة  المدى  بعيدة  االستراتيجية 

رائدة في مجال المالحة البحرية.

من الزيارة التفقدية لمركز شرطة المنامة الشامل
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  تفقد   >
عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركز 
شعيب  العقيد  يرافقه  الشامل،  المنامة  شرطة 
المناطق  شرطة  إدارة  مدير  كاجور  الله  عبد 
السويدي  راشد  أحمد  والمقدم  الخارجية، 
وذلك  والمراسالت،  الوثائق  قسم  رئيس 
القائد  تفتيش  لنظام  الزمني  للبرنامج  تطبيقاً 
العام السنوي وفق المعايير المعتمدة لالطالع 
على  والوقوف  العمل،  إجراءات  سير  على 

التطوير والتحديث.  االحتياجات ومتطلبات 
وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق 
رئيس  الغفلي  راشد  محمد  مروان  العقيد 

المركز.
في  العاملين  بجهود  سعادته  وأشاد 
لحماية  يمكن  ما  كل  ببذل  موجهاً  المركز، 
األرواح والممتلكات في المنطقة، وحفظ األمن 

لهم التوفيق. واالستقرار، ومتمنياً 
عامر  بن  مبارك  عبدالله  العميد  افتتح   >
فعاليات  الشارقة  شرطة  عام  قائد  نائب 
الكهيف  بمنطقة  الصحراوي،  الشرطة  متنزه 
بيات  راشد  محمد  العميد  بحضور  بالبطائح، 
العميد  ونائبه  الشرطية  العمليات  عام  مدير 
محمد عبدالله العوبد، والعميد عارف الشريف 
مدير عام الموارد والخدمات المساندة ونائبه 
محمد  الدكتور  والعقيد  المري،  خليفة  العميد 
المركزية،  العمليات  عام  مدير  الناعور  سعيد 
الشارقة  شرطة  ومنتسبي  ضباط  من  وعدد 

وأفراد الجمهور. 
القيادة  دعم  عن  عامر  بن  العميد  وأعرب 

تعزز  إيجابية  بيئة  لتوفير  الشارقة  لشرطة  العامة 
األلفة والترابط للمجتمع وتنعكس إيجاباً على واقع 
وسعي  الدولة،  توجهات  مع  ينسجم  بما  العمل، 
في  وشعبها  اإلمارات  جعل  إلى  الرشيدة  قيادتها 
بمعايير  المراكز  أفضل  تحتل  التي  الدول  مقدمة 

العالمية. مؤشرات السعادة 
< كــّرم العميد الدكتـور محمد سعيد الحميدي 
شرطـة  فـــي  المركزيـــة  العمليـات  عــام  مدير 
األقسام  ورؤساء  اإلدارات  مديري  الخيمة،  رأس 
المرور  خدمة  ومركز  العامة  باإلدارة  والفروع 
وجهودهم  الرائد  لدورهم  تقديراً  والترخيص، 
إمارة  في  الشرطي  العمل  تطوير  في  المتميزة 
أعلى  إلى  بالخدمات  والوصول  الخيمة،  رأس 
لتعزيز  المتعاملين  وسعادة  رضا  في  المستويات 

األمن واألمان.
جاء  التكريم  هذا  أن  الحميدي  العميد  وأوضح 
لجهود كل مخلص في عمله يؤديه  وتثميناً  تقديراً 
على أكمل وجه، وألن شرطة رأس الخيمة حريصة 
دافعاً  أيضاً  ويعد  األمور،  هذه  في  الحرص  كل 
قدوة  ليكونوا  لغيرهم  وتحفيزاً  الجهد  لزيادة  لهم 
المتميزة في مجال عملهم  لجهودهم  لهم، وتقديراً 
تطوير  في  والفاعل  واإليجابي  البارز  ودورهم 
ومتابعة  مبتكرة  خدمات  وتقديم  العمل  وتقدم 
تنفيذ التوصيات لإلسهام في رفع مؤشرات األداء، 
بهم،  المسؤولين  وثقة  العالية  جدارتهم  أثبت  مما 
وهو نهج ثابت بوزارة الداخلية وضعته في مقدمة 

استراتيجيتها. أهداف 
< أطلقت شرطة الفجيرة متمثلة بإدارة المرور 
الفرعية  المرورية  الحملة  فعاليات  والدوريات 

بغير  تنشغل  »ال  شعار  تحت  السادسة 
الطريق«. 

وأوضح العميد الدكتور علي راشد اليماحي 
بغير  االنشغال  مخالفة  أن  اإلدارة  مدير 
الطريق باستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد 
 )800( غرامتها  صورة  بأي  أو  القيادة  أثناء 

درهم و)4( نقاط مرورية.
مدير  البصري  حسن  محمد  النقيب  ورأى 
اإلدارة  في  المروري  واإلعالم  التوعية  فرع 
واآلثار  باألخطار  المرورية  الثقافة  نشر  أن 
السلبية لظاهرة االنشغال بغير الطريق تسهم 

في الحد منها.
القانون  كلية  طالب  من  وفد  زار   >
القيوين  أم  في  الكندية  اإلماراتية  بالجامعة 
أم  شرطة  في  والدوريات  المرور  إدارة 
بن  عبيد  سعيد  العقيد  الوفد  والتقى  القيوين، 
أحمد  العقيد حميد  ونائبه  اإلدارة  مدير  عران 
آل علي، وعرض الوفد مشروعاً ابتكارياً يخدم 
المشاة العابرين للطرق ويحميهم من حوادث 
الكلية  من  عران  بن  العقيد  وطلب  الدهس، 
تنفيذ هذا المشروع أمام مبنى الكلية تشجيعاً 
امكانية  مدى  ودراسة  له،  المبتكرين  للطالب 
اإلمارة  في  أخرى  مواقع  في  منه  االستفادة 
وحضر  للطريق.  المشاة  عبور  كثرة  تشهد 
اللقاء المقدم محمد عبيد المهيري رئيس قسم 
آل  أحمد  حسن  والنقيب  والدوريات،  المرور 
الحوادث،  وتخطيط  التحقيق  فرع  مدير  علي 
علي  آل  ابراهيم  أحمد  مهندس  أول  والمالزم 

مدير فرع الهندسة المرورية.

من الزيارة التفقدية لمركز شرطة المنامة الشامل
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املواجهة الإيجابية للظواهر ال�سلبية

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

النفسية  بالتحديات  المليء  العالم  هذا  في 
الجذرية  التحوالت  ظل  في  للفرد،  والفكرية 
مجتمعات  من  البشرية  للمجتمعات  والعميقة 
التركيب  معقدة  مجتمعات  إلى  وتقليدية  بسيطة 
التي  التقليدية  األساليب  تعد  لم  الثقافية  والبنية 
يستخدمها الفرد في إدارة حياته وحل مشكالته 
في  دورها  أداء  على  قادرة  واالجتماعية  الفردية 
وتسارع  الثقافات  وانصهار  االنفتاح  عصر 
التحوالت بشكل ال نتمكن من إدراك تفاصيله في 

بعض األحيان.
إن الضحية الرئيسة في هذه المعادلة المعقدة 
نضوجهم  عدم  يسعفهم  ال  الذين  األطفال  هم 
الحياة  تقلبات  مواجهة  من  والعاطفي  الفكري 
البسيطة، فما بالنا بتلك التي نعجز نحن كبالغين 
عن هضم مكوناتها والتعامل مع معطياتها بشكل 

سليم.
في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تشكل 
نموذجاً مصغراً للدولة العالمية التي ينصهر على 
من  الثقافات  وعشرات  الجنسيات  مئات  أرضها 
أكثر  التحدي  يصبح  ومغاربها،  األرض  مشارق 
لحماية  الجبارة  الدولة  فجهود  وتعقيداً  صعوبة 

النشء يشار إليها بالبنان. 

المدني  المجتمع  ومؤسسات  األفراد  وسعي 
للقيام بدورهم تجاه هذه الفئة أصبح أمراً روتينياً 
يشكل جزءاً من ثقافتنا في اإلمارات، ولكنني أرى 
عليها  نعمل  أن  يجب  التي  األساسية  النقطة  أن 
كمؤسسات راعية للنشء هي المواجهة اإليجابية 

للظواهر السلبية.
مواردنا  ونهدر  النفسية  طاقاتنا  نستهلك  إننا 
التي  المشكالت  لمحاربة  والمادية  البشرية 
بيوتهم  عقر  في  والشباب  األطفال  مع  نواجهها 
وخرق  والتنمر  والمخدرات  كالعنف  ومدارسهم، 
من  وغيرها  الطرقات  على  والغضب  القوانين 

التصرفات المضادة للمجتمع وأنظمته.
عالم  في  وإيجابية  ذكاء  أكثر  نكون  أن  علينا 
واالجتماعي،  واالصطناعي  اإللكتروني  الذكاء 
التقليدي  التقليدية رحلت مع عصرها  فاألساليب 
القديم الذي طوى التاريخ صفحته، علينا أن نعمل 
للطلبة  األساسية  الحياتية  المهارات  تنمية  على 
والتي تمكنهم من النمو النفسي والفكري السليم، 
أو  كمضاد  ستعمل  ذاتها  بحد  المهارات  وهذه 
مصل وقاية يحمي النشء من الوقوع في براثن 

السلبية وظواهرها المختلفة.
إن تلك المهارات تمكن األطفال والمراهقين من 

إدارة أنفسهم وإدارة عالقاتهم المحيطة  ومواجهة 
مركز  وتشكل  إيجابية،  أكثر  بطريقة  تحدياتهم 
أوالً  الناضجة  غير  أنفسهم  من  لحمايتهم  وقاية 
ومن التحديات المحيطة بهم  ثانياً. وهذه المهارات 
األساسية كإدارة الغضب، حل المشكالت، التعامل 
وتحقيق  النجاح  فن  والضغوطات،  القلق  مع 
األهداف، االنضباط الذاتي، القيادة وتحقيق الذات، 
التي  العاطفية واالجتماعية  المهارات  وغيرها من 
ممتدة  مراحل  وعبر  على جرعات  للطالب  تعطى 
شخصياتهم  بناء  على  تدريجي  بشكل  لتعمل 
بطريقة إيجابية، تمكنهم من التعامل مع المشكالت 
كما  فاعلية،  أكثر  بطريقة  المدرسية  أو  األسرية 
شخصياتهم  وصقل  ذواتهم  إثبات  على  تعمل 
على  يعمل  مما  فيها،  اإليجابي  الجانب  وتطوير 
رفع درجة تقدير الذات والشعور بالقيمة لديهم، 
السلوك  من  وقاية  جدار  ذاته  بحد  هذا  ويشكل 
قوانا  بكل  نسعى  التي  الجريمة  أو  السلبي 
لمحاربتها، مركزين كل جهودنا وإمكانياتنا على 
جانب قد يأتي بنتائج ومخرجات، لكنها قد تكون 
ضعيفة بالمقارنة مع تلك النتائج التي تتحقق من 
تطوير الجانب اإليجابي في األفراد ليكونوا أفضل 

نسخة من أنفسهم فردياً واجتماعياً.

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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حملة »�سرطان عنق الرحم« يف »اخلدمات الطبية«

ر�سيدة عبا�س: هذا املر�س هو ال�سبب الثاين 

للوفيات ال�سرطانية يف الإمارات

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على حمالت التوعية ال�صحية التي تقوم بها مديرية »اخلدمات الطبية« يف القيادة 

العامة ل�صرطة اأبوظبي. ويتناول يف هذا العدد حملة »مر�س �صرطان عنق الرحم« التي تنظمها املديرية خالل �صهر 

يناير اجلاري بهدف التوعية باأخطار هذا املر�س على �صحة منت�صبات ال�صرطة والفتيات والن�صاء يف اأ�صرهن، ل �صيما 

واأنه ال�صبب الثاين للوفيات ال�صرطانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

 لقاء :خالد الظنحاين- ت�صوير: حممد علي

عباس  محمد  رشيدة  الدكتورة  أوضحت 
والتوليد في مديرية  النساء  أمراض  استشارية 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الطبية  الخدمات 
الجهاز  من  جزء  هو  الرحم  عنق  أن  أبوظبي 
وهو  بالمهبل،  الرحم  يربط  األنثوي  التناسلي 

من عضالت  ويتألف  الرحم،  من  األدنى  الجزء 
قوية، ووظيفته السماح لدم الحيض بالتدفق من 
الرحم إلى المهبل، ويصيب مرض السرطان هذا 
الجزء من الجسم ويتطور عندما تبدأ خاليا عنق 
ويمكن  السيطرة،  عن  خارجة  النمو  في  الرحم 

لهذا المرض بعد ذلك غزو األنسجة المجاورة أو 
االنتشار في جميع أنحاء الجسم.

الرحم  أن مرض سرطان عنق  إلى  وأشارت 
يعد ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً والسبب 
الثالث للوفيات لدى النساء عالمياً، و إلى أن هذا 
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د. رشيدة عباس

جراء  من  للوفيات  الثاني  السبب  هو  المرض 
السرطانات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ومعظم حاالت سرطان عنق الرحم في الدولة لم 
يتم اكتشافها إال في المراحل المتأخرة، وبذلك 

يكون من الصعب عالجها.

أعراض
الرحم،  عنق  سرطان  مرض  أعراض  وعن 
أعراض  توجد  ال  أنه  رشيدة  الدكتورة  أجابت 
الحليمي  الورم  بفيروس  لإلصابة  واضحة 
بعض  هناك  ولكن  مبكر،  وقت  في  البشري 
األعراض التي تظهر عند حدوث السرطان مثل: 
ألم في الحوض وقد يكون متواصالً، وإفرازات 
مهبلية متواصلة، والتي قد تكون  شاحبة ومائية 
أو  ودموية،  بنياً،  أو  وردياً  يكون  قد  ولونها 
ذات رائحة كريهة، عالوة على ألم ونزف أثناء 
الجماع، فبعض النساء المصابات بهذا المرض 
قد يواجهن األلم أثناء الجماع، والنزيف المهبلي 
غير الطبيعي هو من أعراض مرض سرطان عنق 
أن  المرأة  على  ويتوجب  شيوعاً،  األكثر  الرحم 
تكون على بينة من النزيف بعد الجماع، ويجب 
إبالغ طبيبة أمراض النساء والتوليد على الفور 

عن أي نزف مهبلي غير طبيعي.

وقاية
عنق  سرطان  مرض  من  الوقاية  طرق  وعن 
الرحم، أشارت الدكتورة رشيدة إلى وجود لقاح 
يمنع اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، 
تمت  كالهما  اللقاح،  هذا  من  نوعان  ويوجد 
الموافقة عليه من وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
في دولة اإلمارات ودائرة الصحة في أبوظبي، 
الرحم،  عنق  سرطان  مرض  من  للوقاية  وذلك 

البشري  الحليمي  الورم  لقاح فيروس  إن  حيث 
يمنع 70% من حاالت سرطان عنق الرحم.

الواسعة  السريرية  التجارب  أن  وأضافت: 
أظهرت أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري 
آمن، وهناك بعض اآلثار الجانبية البسيطة مثل 
وحمى  الحقن  مكان  في  وتورم  وألم  احمرار 
في  الصحة  دائرة  لتوصيات  ووفقاً  خفيفة، 
أبوظبي، تنصح الفتيات في الفئة العمرية ما بين 
15 و26 عاماً بأخذ لقاح فيروس الورم الحليمي 
الزواج،  من  سنوات  بضع  قبل  وذلك  البشري، 
وأظهرت الدراسات أن فاعلية اللقاح تكون أكبر 
عندما يعطى في سن أصغر. أما لقاح فيروس 
الورم الحليمي البشري فال يعالج أي نوع من 
قد  التي  البشري  الحليمي  الورم  فيروسات 
ولكنه  اللقاح،  قبل  بها  مصابة  امرأة  أي  تكون 
سيشّكل حماية لها ضد أنواع أخرى من فيروس 
دائرة  توصي  وكذلك  البشري،  الحليمي  الورم 
الصحة في أبوظبي جميع اإلناث الالتي تتراوح 

لفحص  بالخضوع  عاماً  و65   25 بين  أعمارهن 
األقل مرة واحدة كل  الرحم، على  لعنق  منتظم 

3 إلى 5 سنوات.

عالج
الرحم،  عنق  سرطان  مرض  عالج  وعن 
أوضحت الدكتورة رشيدة أن العالج يعتمد على 
الورم  وشكل  وحجم  السرطان  مرض  مرحلة 
وسن المرأة والصحة العامة ورغبتها باإلنجاب 
عنق  سرطان  مرض  عالج  ويمكن  مستقبالً، 
الرحم المبكر من خالل إزالة أو تدمير األنسجة 
السرطانية، وهناك طرق جراحية عديدة يمكنها 
القيام بها من دون رفع الرحم أو اإلضرار بعنق 

الرحم، بحيث يمكن للمرأة اإلنجاب مستقبالً. 
وأضافت: أن أنواع الجراحة لمرض سرطان 
عنق الرحم المبكر تشمل: إجراء الختان بواسطة 
تستخدم  حيث   ،)LEEP( الكهربائية  الحلقة 
الكهرباء إلزالة األنسجة غير الطبيعية، والعالج 
بالتبريد: تجميد الخاليا غير الطبيعية، والعالج 
بالليزر: حيث يستخدم الضوء لحرق األنسجة 
الطبيعية، وفي أغلب األحيان ال يتم إجراء   غير 
عملية إزالة الرحم كعالج لسرطان عنق الرحم 
رشيدة  الدكتورة  ونصحت  ينتشر.  لم  الذي 
عباس منتسبات الشرطة والفتيات والنساء في 
أسرهن بإجراء الكشف الدوري المبكر للوقاية 
من أمراض السرطان، وضرورة الكشف الدوري 
كل ثالث سنوات، وأخذ اللقاحات التي تقي من 
اإلصابة بأمراض السرطان، مشيرة إلى أنه تم 
 2010 عام  منذ  الدوري  الكشف  نظام  إدخال 
لجميع منتسبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
وبدأ مشروع أخذ اللقاح منذ عام 2013 للفئة من 

15 إلى 18 عاماً، ومن عمر 18 إلى 26 عاماً.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد 

املجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اعتمدت 
الجهود  التي توضح  العديد من األسس والركائز 
اإلنسان  حقوق  احترام  بتعزيز  المعنية  الوطنية 

والحريات العامة، والتي من بينها:
الوطنية  التشريعية  المنظومة  تطوير   >
التي  االتحادية  القوانين  من  بحزمة  دعمها  عبر 
الدولة  في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  لدعم  هدفت 
حقوق  وتحسين  والطفل،  المرأة  حقوق  سيما  ال 
بالبشر،  االتجار  المقيمة، ومحاربة جرائم  العمالة 
واإلجراءات المتعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق 
اإلنسان وفقاً لمبادئ باريس، باإلضافة إلى االلتزام 
بدعم وتعزيز االستقرار في المنطقة والقائم على 
أسس ومبادئ تعزيز قيم التسامح وتعزيز السالم 

العالمي.
< التزام الدولة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة 
وطنية  استراتيجية  بتنفيذ  بالبشر  االتجار  جرائم 

لمكافحة هذه الجريمة اعتماداً على الوقاية،  وتعزيز 
الحماية للضحايا والمساءلة والمحاسبة، والتركيز 
ومواصلة  الجريمة،  بهذه  العام  الوعي  رفع  على 
الممارسات  أفضل  تحقيق  إلى  الرامية  الجهود 

الدولية في هذا الشأن.
وتحقيق  المرأة  تمكين  بتعزيز  االلتزام   >
المساواة ومنع جميع أشكال التمييز، بما في ذلك 
القيادية، ومشاركتها  المراكز  في  تعزيز وجودها 
في صنع القرار، ووضع االستراتيجيات ودعم هذه 
تستهدف  متكاملة  تشريعية  بمنظومة  االلتزامات 
تعزيز وتمكين المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها 

وألطفالها.
مع  ومؤثرة  حقيقية  شراكة  إلى  الوصول   >
 ، التنمية  مسيرة  في  لإلسهام  المدني  المجتمع 
ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة سواء على 

الصعيد المجتمعي أو اإلنساني.

والتنمية،  والسالم  األمن  بتحقيق  االلتزام   >
بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة ونامية في المجتمع 
الذي تشكله قرابة  200 جنسية بسالم وانسجام 

اجتماعي وثقافي وديني.
< االلتزام بتعزيز حقوق اإلنسان في المجاالت 
التوصيات،   شملتها  التي  الرئيسة  الموضوعية 

ومن بينها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
< االلتزام بتحقيق التوازن الصحيح بين حماية 
االحتياجات األمنية المشروعة المبنية على تعزيز 
الدستور  ، وتحقيق ما نص عليه  األمن اإلنساني 
لحقوق  الدولية  المبادئ  احترام  مع  والقوانين 

اإلنسان.
لهيئات  الدعم  بتقديم  اإلمارات  دولة  التزام   >
اإلنسانية  والمبادرات  وبرامجها،  المتحدة  األمم 
واإلنسانية  األساسية  الحاجات  بدعم  المعنية 

وتحسين أوضاع حقوق اإلنسان في العالم.

هكذا ا�ستحقت الإمارات تاأييد العامل حقوقياً )2 - 2(



استعراضات دورية
استعراضات  بثالثة  اإلمارات  دولة  وقامت 
دورية منذ بداية العمل بآلية االستعراض الدوري 
األول  الدوري  االستعراض  كان  حيث  الشامل، 
عام 2008،  وفي عام 2013 تم إجراء االستعراض 
الدوري الثاني، وفي عام 2018 قامت الدولة بإجراء 
المرحلة  أجرت   و  الثالث،  الدوري  االستعراض 
 ،2018 يناير  شهر  خالل  استعراضها  من  األولى 
حيث قدمت تقريرها الوطني، وتلقت التوصيات. ثم  
الثانية من استعراضها في شهر  بالمرحلة  قامت 
يونيو 2018، وقدمت قراراتها المتعلقة بالتوصيات، 
في  االستعراض  مخرجات  تقرير  اعتماد  وتم 

مجلس حقوق اإلنسان بجنيف.
ويتم تفعيل التوصيات على أرض الواقع، ومنها 
إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان وفقاً لمبادئ 
باريس، وإعداد القانون الخاص بها، والذي يتوافق 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  باريس  مبادئ  مع 

اإلنسان.
بها  تقوم  التي  للجهود  وهناك تواصل مستمر 
الدولة على صعيد مكافحة جرائم االتجار بالبشر، 
حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم االتجار 
كان  والذي   ،2017 لعام  الدوري  تقريرها  بالبشر 
بمثابة دليل معلوماتي يشير إلى الجهود والنتائج 

للعمل على االنتهاء تماماً  من هذه اآلفة الخطيرة.

جهود  حكومية
واهتمت وزارة الداخلية  في اإلمارات بترسيخ 
احترام  ثقافة  وتعميق  اإلنسان  حقوق  رعاية 
إلى  الوصول  أجل  من  منتسبيها  لدى  القانون 
شأن  برفع  الكفيلة  والممارسات  السبل  أفضل 
ومكانة الدولة على المستويين اإلقليمي والعالمي، 
إيماناً منها بأن الواجب األساسي ألجهزة الشرطة 
هو الحفاظ على مكتسبات األمن والسالمة العامة 
الداخلية  على  األرواح. وحرصت وزارة  وحماية 
التي تعنى برعاية وصيانة  إنشاء بعض اإلدارات 
في  اإلنسان  حقوق  إدارة  ومنها  اإلنسان،  حقوق 
الوزارة، والتي تتضمن فرعاً خاصاً بشؤون حماية 
النساء  حقوق  متابعة  يتولى  واألطفال  النساء 
كافة،  االستغالل  صور  من  وحمايتهم  واألطفال 

ورصد التجاوزات الواقعة عليهم. 
التي  االجتماعي  الدعم  مراكز  استحدثت  كما 
مختلف  في  الضحايا  ورعاية  بحماية  تختص 
أنواع الجرائم، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي 
لهم، وإيواء الضحايا من األسرة  بخاصة النساء 

واألطفال.
القانون،  احترام  ثقافة  مكتب  تأسس  وكذلك 
وتم  الطفل،  لحماية  الداخلية  وزارة  ومركز 
لوزارة  تابعة  مجانية  أرقام  سبع  تخصيص 
الداخلية لتلقي الشكاوى والبالغات، باإلضافة إلى 
بالغات   وتلقي  النصية،  الطوارئ  رسائل  خدمة 

أصحاب الهمم عبر الرسائل النصية القصيرة.
وفي مجال توفير الحماية للعمال، اتخذت وزارة 
الداخلية المزيد من الخطوات لتحسين حالة العمال 

وتوفير الحماية والمساعدة لهم، ومنها: استحداث 
عقد موحد ينظم العالقة بين العامل ورب العمل، 
 11 في  كل طرف وحقوقه  اللتزامات  جاء محدداً 
بنداً، وذلك في إطار جهود الدولة بشكل عام لرعاية 
صدر  حيث  المتعاقدة،  والعمالة  العمال  حقوق 
القانون االتحادي رقم 10 لعام 2017 بشأن العمالة 
النصوص  من  العديد  تضمن  والذي  المساعدة، 
لتوفير جميع الحقوق لهذه الفئة وضمان ظروف 

عمل مالئمة لها.
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين 
خالل عام 2016 مجموعة من القرارات دخلت حيز 
التنفيذ في شأن العمل وفق نماذج العقود المعتمدة 
ومنح  العمل،  عالقة  انتهاء  وحالة  الوزارة،  من 
العامل تصريح عمل جديد لالنتقال من منشأة إلى 

أخرى.
وكذلك  أطلقت دولة اإلمارات التقرير السنوي 
لحقوق العمالة لعامي 2017 - 2018 في شهر مايو 
2018، وذلك بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي 
والبرامج  السياسات  من  حزمة  وتضمن  للعمال، 
العمالة  الدولة في إطار تعزيز حقوق  التي تبنتها 

وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
كانت  والتمكين،  والمساواة  للمرأة  وبالنسبة  
هذا  في  التوعوية  الحمالت  من  العديد  هناك 
حثيثة  جهوداً  اإلمارات  دولة  بذلت  حيث  الشأن، 
التنمية  مسيرة  في  أساسياً  المرأة شريكاً  لتكون 
المستدامة، بل وأنموذجاً عربياً وعالمياً فريداً في 

هذا الشأن.
وتطوير  لتنمية  جهودها  اإلمارات  وواصلت 
قدرات أصحاب الهمم، وتفعيل دمجهم في المجتمع، 
وضمان  والتطوير،  البناء  مسيرة  في  واشراكهم 
مستقبلهم لعيش حياة كريمة بكامل الحقوق، حيث 
أطلقت الدولة حزمة من البرامج والمبادرات التي 
تصب في خدمة األشخاص أصحاب الهمم ، ومنها 
على سبيل المثال »معايير جودة التدخل المبكر«، 
ومركز التقنيات المساعدة »معين« كواحد من أهم 

توفير وسائل وتقنيات  إلى  التي تهدف  الخدمات 
حديثة متطورة، تمكن الطلبة من أصحاب الهمم من 

التواصل مع عالم التكنولوجيا واالتصاالت.

إشادة دولية
بالجهود  العالم  دول  من  العديد  أشادت   وقد 
الحقوقية التي قامت بها دولة اإلمارات، مما مثل 
دعماً دولياً لمسيرة تطوير رعاية حقوق اإلنسان 
بخطوات  بها  وتمضي  الدولة،  انتهجتها  التي 
نتائجها  حصد  إلى  يؤدي  بما  مدروسة،  راسخة 
هذه  ورسخت   . المجتمع  صعيد  على  اإليجابية 
االستعراض  خالل  الدولة  أكدته  ما  اإلشادة 
مع  بالتعاون  ستقوم  بأنها  الشامل  الدوري 
اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير االستعراض الدوري 
الشامل لحقوق اإلنسان وجميع الجهات الحكومية 
لضمان  الصلة  ذات  المدني  المجتمع  ومنظمات 
تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة، وستشرع في 
إعداد خطة وطنية لتنفيذ هذه التوصيات، وغيرها 
مركزية  بيانات  قاعدة  توفير  مع  التوصيات  من 
متكاملة تتضمن التدابير المتخذة بشأن التوصيات 

المقبولة.
مجلس  في  شاركت  التي  الدول  أشادت  كما 
االستعراض  جلسة  في  بجنيف  اإلنسان  حقوق 
حقوق  بحالة  والمداخالت  للتوصيات  الدوري 
الوطني  وبالتقرير  اإلمارات،  دولة  في  اإلنسان 
الذي عكس الشراكة الراهنة مع جميع المؤسسات 
المجتمع  ومؤسسات  المحلية  المعنية  واألجهزة 

المدني.
بالمنظومة  الدول  غالبية  أشادت  وكذلك 
اإلمارات  حرصت  التي  والمؤسساتية  التشريعية 
من خاللها على تعزيز احترامها لحقوق اإلنسان 
التي  الوطنية  وبالمبادرات  األساسية،  والحريات 
يحقق  بما  ودعمها  تأسيسها  على  اإلمارات  دأبت 
وسياسات  تشريعات  بتعزيز  االلتزام  من  المزيد 
بحقوق  المعنية  وأجهزتها  الدولة  وممارسات 
مختلف  بين  الكامل  التعاون  ويضمن  اإلنسان، 

األطراف الفاعلة في هذا الشأن.
القريب  المستقبل  الضروري خالل  ولهذا فمن 
االهتمام بالكادر الوطني العامل في مجال حقوق 
اإلنسان، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في جلسات 
على  عملي  كدليل  الشامل  الدوري  االستعراض 
دعم دولة اإلمارات لمسيرة رعاية حقوق اإلنسان، 
من خالل إيجاد كادر وطني حقوقي ينشر الوعي 
بمبادئ حقوق اإلنسان، ويتعاون مع الدولة للتغلب 
على أي عقبة تتعلق باستمرارية تطور رعاية هذه 
باإلضافة  ومستقبالً،  حالياً  المجتمع  في  الحقوق 
إلى تعزيز دور المهتمين والجمعيات في استمرارية 
يكون  المجتمع، بحيث  الحقوقية في  الثقافة  نشر 
بكيفية  الوعي  المختلفة  المجتمعية  الفئات  لدى 
ممارسة الحقوق اإلنسانية بشكل مثالي، واهتمام 
الدولة بإنشاء هذا الكادر الوطني يمثل في حد ذاته 
التي  للدولة  وأنموذجاً  للمستقبل  استباقية  خطوة 
تحرص فعلياً على بناء اإلنسان والتوعية بحقوقه 

وما عليه من واجبات.  

مريم األحمدي
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تختلف طرق تحليل آثار القدم في مسرح الجريمة 
تكون  لألمام،  الركض  ففي  األوضاع.  بحسب 
الخطوات طويلة وعمق الكعب أكثر من عمق المقدمة.
الخطوات  أو وزن، تكون  وعند حمل شيء ثقيل 
ببعضها  ومتصلة  األرض  على  ومسحوبة  قصيرة 
بعضاً. وفي العادة، الذكر تكون خطواته أطول من 
األنثى ومتجهة للخارج أو مستقيمة. بينما خطوات 

األنثى تكون قصيرة ومتجهة للداخل.
أما إذا كانت طبعة الحذاء عميقة من األمام أكثر 
من الخلف أو الكعب والخطوات طويلة، فهذا يدل على 
كانت  وإذا  للخلف.  األمام  من  أي  العكسي  الركض 
سطحية،  أخرى  جهة  ومن  عميقة  جهة  من  الطبعة 
في  وزناً  يحمل  كان  الشخص  أن  على  يدل  فهذا 
جهة معينة فقط سواء على كتفه أو بيده اليمنى أو 

اليسرى.
ويكون تحديد وزن الشخص  من عمق خطواته 
فيتمثل  الشخص،  طول  تحديد  أما  األرض.  على 
بمعادلة طول الحذاء 15% من طول الشخص، أي لو 
كان طول بصمة الحذاء حوالي 25 سنتمتراً، فنحسب 
100 ضرب 25 تقسيم 15،  والناتج هو طول الشخص 
مراعاة  مع  الجريمة،  ارتكب  الذي  أو  به  المشتبه 
أمريكية  أكانت  سواء  ماركة  لكل  الخاص  القياس 
أو بريطانية، ومراعاة سمك الجوارب الداخلية، ففي 
المناطق الثلجية أو الباردة تكون الجوارب الداخلية 
القدم  في قياس طول  سميكة جداً، مما يلعب دوراً 
سيختلف  وبالتالي  الحذاء،  بقياس  مقارنة  األصلي 

الطول تزامناً مع القدم.

طرق رفع بصمة الحذاء 
عادة ما تستخدم الطبعة ثالثية األبعاد في رفع 
المرئي  للدليل  الجريمة  مسرح  من  الحذاء  بصمة 
األسطح  على  ويكون  المجردة،  بالعين  يرى  الذي 
الخارجية كالسطح الثلجي والرملي والطيني العميق 
والسطحي، وهنالك عوامل تؤثر على جودة الطبعة 
الجو  في  الماء  ونسبة  كالرطوبة  األبعاد  الثالثية 
والمنطقة والملوثات كالحجر واللواصق والقاذورات 

وتكوين السطح نفسه. 
ومن فوائد الطبعة ثالثية األبعاد أنها تحفظ قياس 
الحذاء بأبعاده الكاملة، ويمكن عرضها على القاضي 
في المحكمة ونقيس من خاللها العمق المعمول على 

األرض أو السطح، ونقوم باالحتفاظ بها مع العينات 
إليضاح  واستخدامها  المتهم،  سجل  في  األخرى 
أجزاء الحذاء الداخلية وكأنها حقيقية، وتسهل علينا 
آلية البحث عن صاحب الحذاء مع إدخال المعلومات 
التي  البيانات  بقاعدة  الحذاء  على سطح  المتواجدة 
وتفاصيله  شكله  من  الحذاء  ماركة  إلى  ترشدنا 
ثم  الموزع،  إلى  ثم  الدقيق،  الباطن  في  الموجودة 
إلى مركز المبيعات أو محل البيع، ثم إلى المشتري 
وفاتورة الشراء ووقت الشراء وكمية الشراء، وتبين 
لنا العوامل التي تجعل من الحذاء متفرداً كالتفاصيل 
كالفقاعات،  التصنيع  خلل  في  تحدث  التي  الدقيقة 
أو التشققات التي تدل على إصابة دائمة في القدم 
أو الكاحل، فلو كان الشخص المنتعل الحذاء يشكو 
من إصابة أو إعاقة من جانب واحد، سترى الجانب 

من  أكثر  ومنتفخاً  متشققاً  دائماً  السليم  الصحي 
الجانب اآلخر، وهذا يدل على استخدام هذه القدم 
أكثر من القدم  الثانية المصابة أو المعاقة والعكس 
نفسه  الواحد  الحذاء  في  التشقق  وأماكن  صحيح، 
بالضبط،  مكانها  وتحديد  اإلعاقة  لنوعية  ترشدنا 
فلو كان المعاق لديه زيادة في بروز كعب الرجل 
فسيكون حذاؤه متآكالً من الداخل لقوة الضغط ألن 
الكاحل يلتوي للداخل لجهة القدم األخرى، ولو كان 
) فالت فوت(، فسيكون  الكعب  الشخص سطحي 
لتوجه  نظراً  الخارجي  الجزء  من  الحذاء  استهالك 
الكاحل للخارج بعيداً عن الرجل األخرى. وبالنسبة 
لإلنسان الطبيعي سيكون استهالك الحذاء لديه من 
األمام والخلف أي من مقدمة الحذاء ومن مؤخرة 

الكعب أو القدم.

ب�سمات احلذاء يف م�سرح اجلرمية )2 من 3(

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقالت املتعلقة بالأدلة اجلنائية، 

والتي ت�صتخدم حلل غمو�س اجلرائم، والك�صف عن هويات ال�صحايا، 

وبالتايل عن هويات املجرمني لينالوا عقابهم القانوين عرب الق�صاء العادل. 
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ا�سرتاتيجيات حلل امل�سكالت

رائد جباري- إعالمي

من  إنسان  يوجد  ال  بأنه  الجزم  نستطيع 
أو  معنوية  أو  مادية  تكون  قد  مشكالت،  غير 
هو  االختالف  ولكن  صحية،  حتى  أو  عاطفية 
في كيفية التعامل معها ومحاولة حلها. تجاهل 
المشكلة ليس الحل، بل سيزيد من عدم االرتياح 
الحقيقة  ننكر  وكأننا  النفسية،  والضغوط 
الماضي  أخطاء  نكرر  يجعلنا  مما  ونتجاهلها، 
تعاملنا  السبب في عدم  ما يكون  ذاتها، وغالباً 

مع المشكلة هو الخوف من المجهول.

تعامل 
الطبيب  لزيارة  تجاهلنا  المثال  سبيل  وعلى 
سيسمح  بل  آالمنا،  من  يخفف  لن  بالتأكيد 
لمشاعر القلق بالتملك فينا ومهاجمتنا بضراوة، 
غاية  في  أمر  هو  مشكالتنا  مع  فالتعامل  لذا 
الشعور  بث  في  وسيسهم  والفائدة،  األهمية 
بالرضا والسرور والسعادة لدينا، وتسويف ما 
علينا القيام به سيزيد من وقت شعورنا باإلحباط 
والسخط، لذا البدء في معالجة المشكلة سيسهم 
والتحلّي  وألمنا،  معاناتنا  زمن  من  التقليل  في 
بالشجاعة واإلقدام في معالجة المشكلة سيعطي 

طاقة إيجابية للمضي ُقدماً في حياتنا.
دون  من  حالها  على  األمور  تترك  ال  لذا 
الوصول إلى نتيجة تبني على أساسها تصرفك 

المقبل واالنتقال إلى الخطوة التي تليها. 

حلول 
وضع علماء النفس استراتيجيات في مجابهة 
المشكالت والتعامل معها، وليس المقصود هنا 
وضع حلول لها بل طريقة المعالجة والتصرف 

حيالها، وتلك بعضها:
بوجود  واالعتراف  بالواقع  القبول  أوالً: 
فإننا  الواقع،  بمبدأ  نسترشد  فعندما  المشكلة، 
نطور قدرة أعمق للتعامل مع المشكلة وبفعالية 
أكبر، وما كان صعباً في يوم من األيام سيصبح 
أسهل وأكثر ألفة وقابلية لإلدارة، بل سيمنحنا 
هو  وهذا  بالنفس،  أكبر  وثقة  بالقوة  شعوراً 

أساس الشعور بالقدرة.
مع  التعامل  أي  الواقع،  باألمر  القبول  ثانياً: 
المشكلة كما هي وليس كما أنت تريدها أن تكون، 
بذلك تمنح لنفسك القوة في التعامل معها بجذرية 
ومن غير رجعة، بعيداً  عن التمنيات والحسرات، 
والقول يا ليتها كانت كذا وكذا. والتروي وأخذ 
المشكالت،  حل  في  مساعد  مبدأ  أيضاً،  الوقت 
فالتسرع وأخذ القرارات وأنت مضطّرب نفسياً 
وعصبي المزاج، وغالباً ما تكون قراراتك خاطئة 
ليس  األسهل  والطريق  بلة،  الطين  في  وتزيد 
الزوايا  وقطع  األفضل،  الطريق  هو  بضرورة 
لنا  تصنع  وقد  الحقاً،  ثمنها  سندفع  ما  غالباً 

المزيد من األخطاء والمشكالت الجديدة. 
ثالثاً: من المهم أن نفهم أنه ال أحد مسؤول 

اتهام  عن  التوقف  يجب  لذا  مشكالتنا،  عن 
اآلخرين، وبدالً من إلقاء اللوم على اآلخرين في 
مشكالتك، عليك محاولة االعتراف بأنك تتحمل 
المسؤولية عن كل ما يحدث لك، ألن القاء اللوم 
إال  يؤدي  لن  مشكالتك  بسبب  اآلخرين  على 
دائماً  األفضل  ومن  المشكالت،  من  المزيد  إلى 
الكفاءة  عدم  حاالت  لتحسين  النفس  مراجعة 
إذا  بالنمو  السلبي  لشعورك  تسمح  وال  لديك، 
السماح  ألن  هادئة،  حياة  تعيش  أن  تريد  كنت 
بذلك سيزيد األمور تعقيداً، وواحدة من أفضل 
قضاء  هي  السلبية  مشاعرك  لمعالجة  الطرق 
وقتك في تنفيذ األشياء االبداعية، فانشغالك في 
هوايات جديدة أو التعرف على أصدقاء جدد أو 
استكشاف أماكن جديدة أمور كفيلة في اشغالك 

عن التحدث عن األفكار السلبية.
على  مرة  كل  تحصل  لن  بأنك  اعلم  رابعاً: 
على  مبنية  الحياة  ديناميكية  وأن  كامالً،  حقك 
مرة  والمحاولة  والفشل  والنجاح  المحاولة 
الثقة  لتطوير  الوحيدة  الطريقة  وهي  أخرى، 
الدائمة بأنفسنا، فنحن نتعلم من خالل التجربة 
وأن  الفشل،  على  والتغلب  النجاح  بإمكاننا  أنه 
ألنفسنا  نظرتنا  ونطور  متواضعين  نكون 
كمخلوقات محدودة ستحتاج دائماً إلى مساعدة 
اآلخرين ودعمهم، بغض النظر عن مدى نضجنا 

أو نجاحنا.

يتزايد الهتمام بتنمية املوارد الب�صرية من حيث التعليم والتدريب والتاأهيل 

والتحفيز والتكرمي. واإ�صهاماً من »جمتمع ال�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة 

من املقالت املتخ�ص�صة باملوارد الب�صرية حتت عنوان: »تطوير ذاتي«.
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جرمية البالغ الكاذب

محمد سعيد الخشابي
عضو في مبادرة تطوير 

ونشر برامج التوعية األمنية
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المخلة  الجرائم  من  الكاذب  البالغ  جريمة  تعتبر 
بسير العدالة، كونها تمس حقوق الناس وكرامتهم، 
وتؤدي إلى المشاحنة والبغضاء بين أفراد المجتمع.

بإخبار  الشخص  تعمد  الكاذب  بالبالغ  ويقصد 
وذلك  كذباً،  العامة  السلطة  أو  المختصة  السلطة 
بإسناد فعل أو واقعة معاقب عليها إلى شخص معين، 
استوجب  وبالتالي  وشرفه،  بسمعته  اإلضرار  بنية 
الجريمة،  هذه  على  الوقوف  اإلماراتي  المشرع 

ومعاقبة مرتكبيها بالعقوبة الرادعة.
وعلى ذلك نصت المادة )275( من قانون العقوبات 
على  تزيد  ال  مدة  بالحبس  »يعاقب  على:  االتحادي 
ستة أشهر، وبالغرامة التي ال تتجاوز 3000 درهم، 
السلطة  أبلغ  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو 
القضائية أو الجهات اإلدارية عن حوادث أو أخطار ال 

وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب«.
وتتمثل األسباب المؤدية إلى ارتكاب هذه الجريمة، 

باآلتي:
خالل  من  اآلخرين،  تجاه  الشخص  نية  سوء   -
العامة  أو  المختصة  السلطات  إخبار  الجاني  تعمد 
كذباً، بإسناد واقعة إلى شخص معين بنية اإلضرار 

به.
- المشاحنات بين األصدقاء، والتي قد يكون لها 
دور كبير في قيام الجاني بإسناد فعل إلى شخص 

معين بنية اإلضرار به.
األشخاص  سمعة  وتشويه  العدالة،  تضليل   -

وشرفهم.
والزوجة،  الزوج  بين  الزوجية  الخالفات   -
وبخاصة ما يتعلق بالحضانة والنفقة بهدف إسقاطها 

أو كسبها.
- غياب الضمير واألخالق والوازع الديني.

- الغيرة والحقد والحسد والضغينة والرغبة في 
االنتقام، مما قد يؤدي إلى قيام الجاني بتلفيق التهم 

ضد األبرياء.
- محاولة ضعفاء النفوس استغالل هذه الجريمة 
جهات  وتضليل  السلطات،  على  الغش  إلدخال 
التحقيق والقضاء، وإلحاق الضرر بالمشكو في حقه، 

وتعريضه للشبهات ومتاعب التحقيق والمحاكمة.
إللحاق  الحقيقة  قلب  بقصد  الكذب  يكون  أن   -
الضرر بالغير، وهو بذلك يعتبر أعلى مراتب الرذيلة، 
ومنتهى الخسة التي تتصف بها شخصية اإلنسان 

الكاذب.
الدينية  القيم  وغياب  الذمم،  بعض  فساد   -

واألخالقية.
وتتمثل طرق الوقاية من هذه الجريمة باآلتي:

هذه  في  الوقوع  الشخص  يتجنب  أن  يجب   -
الجريمة الشنيعة، لما لها من ألم في نفس المظلوم، 
وما تسببه من إساءة لسمعته أو كرامته أو مكانته 

االجتماعية.
- جريمة البالغ الكاذب تتنافى مع الدين واألخالق 

اإلنسانية.
دعواه،  في  المدعي  كذب  للمحكمة  ثبت  إذا   •
أو  عليه  وللمدعى  تعزيرية،  لعقوبة  فإنه سيتعرض 
الشخص المتضرر المطالبة بالتعويض عما لحقه من 

ضرر بسبب هذه الدعوى الكيدية.
حرمت  اإلسالمية  الشريعة  فإن  ذلك،  وعلى 
خالل  من  عليهم  واالعتداء  باآلخرين،  اإلضرار 
وبهتاناً  كذباً  عليهم  واإلدعاء  بالباطل،  مخاصمتهم 
إللحاق  تؤدي  سلبية  آثار  من  لها  لما  حق،  بغير 

الضرر باألبرياء، واتهامهم بما هم براءة منه.
أن  المجتمع  أفراد  جميع  على  يجب  وبالتالي، 
يضافروا جهودهم لمنع وقوع مثل هذه الجريمة أو 
الحيلولة من دون وقوعها، وذلك حفاظاً على النفوس، 
نبني  لكي  للمعتدين،  والعدوان، وردعاً  للظلم  ومنعاً 

مجتمعاً آمناً وخالياً من الجريمة.
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فعاليات ريا�سية �سرطية 

نيابة عن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري 
القائد العام لشرطة دبي، كرم سعادة اللواء طيار 
أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون 
بخيت  سعيد  محمد  اللواء  وسعادة  المنافذ، 
المجتمع  إسعاد  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
والتجهيزات، فرق العمل التي أسهمت في تحقيق 
إنجازات نوعية ضمن مشاركة شرطة دبي في 
أطلقها سمو  التي  للياقة«  دبي  »تحّدي  مبادرة 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 

عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إلمارة دبي.
النسائي  العنصر  من   77 التكريم  وشمل 
جينيس  موسوعة  دخول  من  تمكن  اللواتي 
لألرقام القياسية عبر سحب طائرة تابعة لطيران 
اإلمارات من نوع بوينج 300-777 أي. أر، تزن 
متر   100 من  أكثر  لمسافة  طناً   240 من  أكثر 

ضمن المبادرة. 
كما جرى تكريم فريق عمل من شرطة دبي 
من  تمكن  وغواصين  سباحين   109 من  مكون 
سحب  في  للموسوعة  القياسي  الرقم  تحطيم 
باخرة تزن 335 طناً لمسافة أكثر من 200 متر. 

الفعاليات  على  القائمين  تكريم  وكذلك جرى 
المنفذة على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي 
خالل المبادرة ، والتي شملت 120 فعالية و30 
نشاطاً يومياً، إلى جانب تكريم الجهات المتعاونة 
الخارجية، ومنسقي المبادرات الرياضية، وإدارة 
اإلعالم األمني في شرطة دبي، وإدارة الشؤون 

الرياضية.
وشكر سعادة اللواء بخيت ، نيابة عن سعادة 
القائد العام، أعضاء فرق العمل على جهودهم ، 
وحرصهم على تميز شرطة دبي في المبادرة ، 
أرقام  وأن تكون مشاركتها نوعية عبر تحطيم 
قياسية والدخول في موسوعة جينيس، مشيداً 
في  دبي  شرطة  من  المشاركين  جميع  بجهود 
المبادرة ، والذين وصل عددهم إلى 13 ألفاً 839 

مشاركاً.
في  المشاركة  ميز  ما  أن  سعادته:  وأضاف 
المبادرة هو اإلصرار على التميز وبخاصة من 
إمكانياته  مدى  أثبت  الذي  النسائي  العنصر 
الفعاليات  في  ومساهمته   ، العالية  وقدراته 
القياسي  الرقم  المختلفة، وحرصه على تحطيم 
في سحب الطائرة، و تحقيق إنجاز نوعي يضاف 

إلى سجل شرطة دبي.
ومن جهة ثانية ، نظمت اللجنة الرياضية في 
شرطة عجمان بطولة عام زايد لكرة القدم األولى 

2018 على مستوى القيادات الشرطية في دولة 
الرياضي  كواترو  مالعب  أرض  على  اإلمارات 
في عجمان، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية 
االستراتيجي في تقديم الخدمات اإلدارية كافة 

وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
مدير  فيروز  ثاني  خميس  النقيب  وأوضح 
البطولة أن البطولة جاءت تحت عنوان بطولة عام 
زايد تحقيقاً لتوجه القيادة الرشيدة باعتماد عام 
2018 عام زايد، وأنها تنمي الروح الرياضية بين 
الفرق المشاركة، وتوحد الجهود لتميز النشاط 

الرياضي الموحد بين القيادات الشرطية.
وقد شاركت في بطولة عام زايد لكرة القدم 
لشرطة  العامة  القيادة  من  فرق   2018 األولى 
الفجيرة  لشرطة  العامة  والقيادة  عجمان 
العامة  واإلدارة  دبي،  لشرطة  العامة  والقيادة 
األولى.  المجموعة  في  بدبي  المدني  للدفاع 
وفي المجموعة الثانية، شاركت فرق من القيادة 
العامة لشرطة  والقيادة  أبوظبي  العامة لشرطة 
القيوين  أم  لشرطة  العامة  والقيادة  الشارقة 

ومدرسة الشرطة االتحادية في الشارقة. 

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع ال�صرطة الريا�صية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ال�صهر املا�صي عددًا من الفعاليات الريا�صية ال�صرطية.
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كرم الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان الكاتب واإلعالمي 
جاسم عبيد  الزعابي تقديراً لمشاركته بشخصيته »دبدوب« في  
االحتفال الذي نظمته »جمعية أصدقاء البيئة« بنادي ضباط القوات 
المسلحة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ47، بحضور الشيخ 
أحمد بن راشد المعال، والدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس 

تإدارة الجمعية. 
با

�ص
نا

م

االستراتيجي  التثقيف  مركز  في  العاملون  يهنئ 
العامة  األمانة  في  والمستقبل  االستراتيجية  بإدارة 
لمكتب سمو  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الرائد حسن علي البدوي مدير  المركز بترقيته  إلى 

رتبة رائد، وإلى مزيد  من النجاح والتقدم.

العام  القائد  مساعد  ثاني  بن  محمد  أحمد  طيار  اللواء  سعادة  كرم 
لشرطة دبي لشؤون المنافذ، وسعادة اللواء محمد سعيد بخيت مساعد 
القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع  الطفل مايد يوسف البلوشي الذي 
يعاني من تصلب في العظام، وتمكن من إلقاء عكازه  والسير على قدميه 

من دون مساعدة، وذلك خالل مبادرة »تحّدي دبي للياقة«..

الزميل   »999« مجلة  في  العاملون  يهنئ 
باسل ثريا سكرتير التحرير بقدوم مولودته 
سبحانه  الله  وجعلها  مبارك،  »آية«.  األولى 

تعالى من بنات الصالح والسعادة. 

خرجت  قرية مسرح الجريمة في وزارة الداخلية 36 منتسباً من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة من دورتين تدربيتين، ووزع الرائد 
محمد علي عبدالكريم رئيس قسم قرية مسرح الجريمة  الشهادات على الخريجين.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

يطل علينا العام الجديد 2019 بالخير والسعادة، بالحب والتسامح، بالعمل الصالح واإليمان، بالتفاؤل 
والروح اإليجابية، بالعزيمة واإلصرار على النجاح، وهو كذلك إذا أردنا ذلك، فكم نحن بحاجة إلى 
تجديد الروح التي في دواخلنا لنستقبل سنتنا الجديدة باستعداد كامل للعمل والبذل والعطاء الوطني 

والمجتمعي واإلنساني.

في سبيل تحقيق طموحاتنا ينصح خبراء تطوير الذات ببعض الخطوات التي يمكن للشخص أن يبدأ 
عامه الجديد بطريقة ناجحة، مثل، وضع هدف واقعي وواضح بحيث يمكن الوصول إليه، محاولة وضع 
خطة جيدة للبقاء على المسار الصحيح، تحديد الخطوات التي يمكن بها تنفيذ الخطة التي تم تحديدها، وضع 
خطوات للتمسك بالقرارات السنوية الجديدة، وضع تكتيكات فعالة للحفاظ على اللياقة أو إنقاص الوزن، وهذا 

أمر حسن، أيضاً التفكير بترك عادة سيئة ومضرة خالل العام، وأخيراً، محاولة إدارة األموال بشكل سليم.

للبدء بتنفيذ هذه الخطوات البد أن يكون لدى الشخص إرادة صلبة، ثم التخطيط السليم، كأن يقوم بعمل 
وتجميع  الجديد،  العام  بها خالل  القيام  يجب  التي  كافة  واألهداف  المشروعات  لتحديد  ذهني  جلسة عصف 
األهداف المتشابهة معاً لتصبح واضحة بشكل أكبر، ثم تقليص األهداف إلى خمسة أهداف وتقسيمها على نصفي 
العام من أجل ضمان تحقيقها، كما يتوجب عليه إنشاء إطار زمني محدد لكل هدف من أجل تحقيقه وإعادة التقييم 

بعد شهر من أجل اإلبقاء على األهداف الممكنة وإسقاط الصعبة، ويمكن استبدال أي هدف بآخر .

ومن منطلق تجربتي الحياتية، أنصحكم بممارسة التأمل وزيادة الوعي الروحي، وممارسة التوقف بعيداً عن زخم 
الحياة والضوضاء، باإلضافة إلى الحفاظ على الخفة والفكاهة واالنفتاح، وممارسة االمتنان والتقدير لمختلف األشياء 
الطموحات  بواقعية تجاه  والتفكير  الماضي  العام  إنجازات  التي تمر في حياتنا، وعمل مراجعة سنوية عن  الجميلة 
الخاصة، والتركيز على ما يريد الشخص تحقيقه ويبتعد عن األمور التي تشتت ذهنه، وأخيراً، االعتناء بالنفس من حيث 

الصحة والرفاهية للقيام باألدوار المختلفة بصورة جيدة. 

نرجو لكم عاماً سعيداً ملؤه الحب والتفاؤل والنجاح، وكل عام وأنتم بخير.

العام اجلديد



وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

رئيس الدولة «حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه ا�»

بمناسبة اليوم الوطني  الـ47
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UNCOVER EVEN MORE FUN AND THRILLS!
Add more rides with more time spent in the water, subtract waiting in line
and multiply it all by the perfect location. Now that’s what we call the ultimate 
formula for fun! Hurry and come out to Wild Wadi for a day of unbeatable fun
with family and friends.
 
*Terms and conditions apply. 
Buy your ticket online today on wildwadi.com  
or call us on +971 4 348 4444
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