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تعي�ش دولة الإمارات العربية املتحدة نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها املواطنون 

وذلك  اأنواعها،  على  اجلرمية  موؤ�صرات  يف  م�صتمر  تراجع  ظل  يف  وال�صياح،  واملقيمون 

بف�صل الدعم الدائم والكبري الذي توليه قيادة البالد احلكيمة واحلكومة الحتادية 

الفريق  ومتابعة  توجيهات  ظل  يف  تزال،  ول  جنحت  التي  الداخلية  ل��وزارة  الر�صيدة 

�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية، وبجهود 

وت�صحيات منت�صبيها من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني، يف تعزيز م�صرية الأمن 

املجرمني  على  القب�ش  واإلقاء  اأنواعها،  على  اجلرائم  مكافحة  عرب  الدولة،  يف  والأمان 

اأفرادًا وع�صابات، وتوعية اأفراد املجتمع باأخطار اجلرائم واملجرمني.

وقد واكبت وزارة الداخلية التطورات العاملية يف جمال مكافحة اجلرمية ميدانيًا، من 

حيث تزويد رجال الأمن مبا يحتاجونه من علوم وتدريبات وجتهيزات اأمنية حديثة  

وحفظ  واملجرمني  اجلرائم  مكافحة  يف  وجه  اأكمل  على  بواجبهم  القيام  من  ليتمكنوا 

الأمن والأمان.

ويتم  الأمن،  رجال  قب�صة  يف  ب�صرعة  ي�صقطون  وع�صابات  اأف��رادًا  املجرمون  هم  وها 

تقدميهم للق�صاء لينالوا عقابهم العادل على ما اقرتفوه من جرائم بحق املجتمع.

اجلرائم  اأخطار  من  التوعية  جمال  يف  الع�صر  تطورات  الداخلية  وزارة  تواكب  كما 

واملوقع  ال�صرطة«،  »جمتمع  وملحقها   »999« جملة  خالل  من  تقوم  حيث  واملجرمني، 

الإلكرتوين الر�صمي للوزارة، و�صفحاتها الر�صمية على مواقع التوا�صل الجتماعي، بن�صر 

الثقافة الجتماعية والأمنية بني خمتلف فئات املجتمع، وتعزيز العالقة معهم لي�صهموا 

يف مكافحة اجلرائم واملجرمني. 

وها هي ن�صبة الوعي الأمني تتزايد لدى اأفراد املجتمع، وذلك بتجنبهم التعامل مع اأي 

ق�صايا اأو اأ�صخا�ش مريبني، وم�صارعتهم لالإبالغ عن املعلومات التي قد تكون لديهم عن 

اأي جرمية اأو جمرم، �صواء عرب التوجه اإىل مقر اجلهة الأمنية املعنية، اأو عرب الت�صال 

الهاتفي، اأو الر�صائل الن�صية الق�صرية، اأو الربيد الإلكرتوين، اأو ال�صفحات الر�صمية على 

مواقع التوا�صل الجتماعي.

العاملني وامل�صاهمني يف مكافحة اجلرائم واملجرمني  وختامًا، جزى اهلل خريًا جميع 

اأر�صها  املتحدة ولكل من يعي�ش على  العربية  والتوعية منهم، وحفظ لدولة الإم��ارات 

الطيبة نعمة الأمن والأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة.

 مكافحة اجلرمية
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
العدد استخدام وزارة الداخلية »العالم 
الرسمية  االفتراضي«، أي صفحاتها 
االجتماعي في  التواصل  على مواقع 
والتوعية  اجلرمية   مكافحة  مجال 

منها.

ملحق �صهري ي�صدر عن جملةالعدد /150/ مايو 2019

»الداخلية«.. 

حلول تطويريةللعمليات املالية
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الداخلية  لوزارة  الرسمية  الحسابات  تلعب 
محورياً  دوراً  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
في التواصل مع المواطنين والمقيمين، وتحظى 
تفاعلوا  الذين  الجمهور  أفراد  من  كبير  بتفاعل 
من  تطلقه  وما  المختلفة  التوعوية  مع حمالتها 
المرورية، وحدوث  بالحوادث  متعلقة  تحذيرات 
الضباب ونزول األمطار، ومع أخبارها المتعلقة 
بالجرائم ومقاطع الفيديو الخاصة مثل ضبطيات 
المخدرات، والتي تظهر قدرة منتسبي الداخلية 
في  عالية  وإمكانيات  أدوات  من  يمتلكونه  وما 

الكشف عن الجرائم والقبض على المجرمين.
الفيديو  مقاطع  إلى  الجمهور  تفاعل  وامتد 

حتقيق: �أحمد عادل 

المتعلقة بحوادث الطرق الخطرة، واالستبيانات 
التي تطرحها وزارة الداخلية بين فترة وأخرى 
بشأن القضايا األمنية التي تهم الجمهور، األمر 
الذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على االستماع 
مع  والتجاوب  الجمهور،  ومقترحات  آراء  إلى 
استفساراتهم عن المعامالت المتعلقة بالخدمات 

الشرطية المختلفة.

ثقافة أمنية
علي  فواز  المقدم  التقى  الشرطة«  »مجتمع 
الداخلية،  األمني في وزارة  اإلعالم  إدارة  مدير 
الداخلية  وزارة  حسابات  أن  أوضح   والذي 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرسمية 
»فيسبوك« و»تويتر« و»يوتيوب« و»إنستجرام« 
تحظى باهتمام كبير في ظل التفاعل الكبير من 
بما  والمقيمين،  المواطنين  من  الجمهور  أفراد 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  أهمية  يؤكد 
لها  التي  األمنية  الثقافة  ونشر  الشرطي  العمل 

قوة التأثير لدى فئات المجتمع.
وسائل  انتشار  بداية  منذ  أنه  وأضاف: 
الداخلية،  وزارة  حرصت  االجتماعي،  التواصل 
مواكبة  على  األمني،  اإلعالم  إدارة  في  ممثلة 
في  واستثمارها  المعلوماتية،  الثورة  هذه 
المجتمعي، فضالً عن  تعزيز األمن واالستقرار 

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية، تواكب 

وزارة الداخلية الثورة املعلوماتية وانت�صار مواقع التوا�صل الجتماعي، وجنحت يف ا�صتثمارها لي�ش فقط على �صعيد 

 200 من  اأكرث  ي�صم  والذي  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  املجتمع  اأفراد  مع  والتوا�صل  الأمنية  التوعية  ن�صر 

املتهمني ودح�ش الإ�صاعات، وقد قارب عدد  اأمني لوزارة الداخلية ملكافحة اجلرمية وتعّقب  جن�صية، واإمنا كذراع 

املتابعني حل�صابات »الداخلية« الر�صمية على مواقع التوا�صل الجتماعي مليوين �صخ�ش حتى الآن.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

         ح�شاباتها حتظى مبتابعة مليوين �شخ�ص

»الداخلية« ت�شتخدم »التوا�شل االجتماعي« ملكافحة اجلرمية
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بالسلوكيات  الجمهور  أفراد  لدى  الوعي  تعزيز 
وسائل  على  األمن  رجال  وتواجد  المحظورة، 
دورهم  عن  أهمية  يقل  ال  االجتماعي  التواصل 
على أرض الواقع في مكافحة الجريمة، إذ أصبح 
من األهمية وجود قنوات تواصل مستمرة بين 
مواقع  على  الجمهور  وأفراد  الشرطة  أجهزة 
الوسيلة  تمثل  باتت  التي  االجتماعي  التواصل 
وتوجيه  األمنية،  الرسالة  إيصال  في  األسرع 
األفراد في حاالت الطوارئ، ودحض اإلشاعات.

ورأى أن مواقع التواصل االجتماعي ساعدت 
بشكل مؤثر في تعزيز مشاركة الجمهور وتفاعله 
مع األحداث األمنية ، وسرعة استجابتهم لدعم 
جهود الشرطة في إحباط كثير من المخططات 
الجرائم،  مالبسات  عن  والكشف  اإلجرامية 
والوصول إلى مرتكبيها في أسرع وقت ممكن.

تداول  تجنب  إلى  الجمهور  أفراد  ودعا 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  اإلشاعات 
من  الصحيحة  المعلومات  على  والحصول 
مصادرها الرسمية، والحسابات الرسمية لوزارة 
حرص  مؤكداً  الشرطية،  واألجهزة  الداخلية 
مالبسات  عن  الكشف  على  الداخلية  وزارة 
تأخير  دون  من  وصدقية  بشفافية  الحوادث 
الالزمة  التحقيقات  إجراء  من  االنتهاء  في حال 
بشأنها، والطالع الرأي العام على النتائج التي 
نتوصل إليها، ضمن نطاق رؤية وزارة الداخلية 

في الحفاظ على مكتسبات األمن واألمان.

وقاية مجتمعية 
مركز  رئيسة  الشحي  فاطمة  النقيب  أما 
اإلعالم  بإدارة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
األمني في وزارة الداخلية، فأوضحت لـ»مجتمع 
الشرطة« أن وسائل التواصل االجتماعي لوزارة 
وتسهم  جوهرياً،  دوراً  تلعب  أصبحت  الداخلية 
والتصدي  الجريمة  مواجهة  في  فعال  بشكل 
المجتمع.  واستقرار  أمن  على  والحفاظ  لها، 
تهدف  التواصل  الوزارة على مواقع  فحسابات 
إلى تفعيل دورها ومشاركتها في تعزيز األمن 
الشرطية  المؤسسة  جهود  ودعم  واالستقرار، 
من  ووقايته  المجتمع  أمن  على  المحافظة  في 

فضالً  لها،  والتصدي  الجريمة  أشكال  مختلف 
عن الدور التوعوي الرائد الذي تقدمه لكل فئات 

المجتمع.
االتصال  تقنيات  توظيف  أن  وأضافت: 
له  بات  االجتماعي  التواصل  كوسائل  الحديث 
دور أساسي في تطوير الحس والوعي األمنيين 
بين  العالقة  يعزز  وهذا  المجتمع،  أفراد  لدى 
دعم  في  ويسهم  والمجتمع،  الشرطي  الجهاز 
والتصدي  الجريمة  لمكافحة  األمنية  الجهود 
وبث  األمن  استقرار  وتعزيز  وقوعها،  قبل  لها 

الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

استفادات 
وسائل  من  الداخلية  وزارة  استفادت 
في  الجمهور  لمخاطبة  االجتماعي  التواصل 
الحوادث والحرائق وحاالت الطوارئ، واإلبالغ 
العامة  األماكن  في  المفقودين  األطفال  عن 
تعرضوا  الذين  الهوية  مجهولي  واألشخاص 

لحوادث مرورية أودت بحياتهم.
حمالت  من  العديد  الداخلية  وزارة  وأطلقت 
الرسمية  حساباتها  عبر  الجماهيرية  التوعية 
مستعينة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
بأحدث تقنيات الفيديو، ومنتهجة أسلوباً جديداً 
توجيه  بهدف  للجمهور،  اإلعالمي  خطابها  في 

رسائل توعية لألفراد بموضوعات مختلفة.
وزارة  في  األمني  اإلعالم  إدارة  وتنشر 
شبكة  عبر  توعية  رسائل  يومياً،  الداخلية 
اإلنترنت،  شبكة  على  االجتماعي  التواصل 
يسهم  بما  المتطورة  وسائطها  وتستخدم 
لزوار  واألمني  الشرطي  الوعي  زيادة  في 
عموماً،  والجمهور  المواقع  تلك  ومستخدمي 
السيطرة  في  الداخلية  وزارة  أولويات  وتحقيق 

على الجريمة والحفاظ على األمن واالستقرار.
والتنسيق  بالتعاون  الداخلية  وزارة  وتمكنت 
عدد  عن  الكشف  من  الشرطية  األجهزة  مع 
التواصل  مواقع  على  المختلفة  القضايا  من 
اإلجراءات  مرتكبيها  بحق  واتخذت  االجتماعي، 

القانونية وتم تقديمهم للمحاكمة.
كما تعمل األجهزة المعنية في وزارة الداخلية 
على التحري المتواصل عن المواقع اإللكترونية 
التي ترّوج لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، 
تنظيم  هيئة  مع  بالتنسيق  إلى حجبها  وتسعى 
المواقع تعمل  بأن معظم هذه  االتصاالت، علماً 
أجهزة  مع  تعاون  وهناك  الدولة،  خارج  من 
المخدرات في الدول التي تقع فيها تلك المواقع 

للحد منها وضبط القائمين عليها.
المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة  وتمكنت 
إدارات  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  في 
الدولة،  في  للشرطة  العامة  بالقيادات  المكافحة 
في  نظيرتها  مع  مشتركة  أمنية  مهمة  وفي 
آسيوية  شبكة  أفراد  ضبط  من  شقيقة،  دولة 
الدولة،  إمارات  من  عدد  في  المخدرات  تروج 
المنطقة،  في  المجرمين  أخطر  أحد  ويتزعمها 
والذي يتخذ من موقعه في بلده منطلقاً إلدارة 
 16 حيث ضبطت  والخارجية،  الداخلية  عملياته 
كيلوجراماً من المخدرات، فضالً عن ضبط زعيم 
الشبكة اإلجرامية في بلده بالتعاون مع السلطات 

المحلية هناك، وتم تقديمه إلى العدالة.
أفراد  أن  عن  القضية  حيثيات  وكشفت 
التواصل  في  طرقاً  استخدموا  العصابة  هذه 
التواصل  مواقع  عبر  الزبائن  ومع  بينهم  فيما 
أعين  عن  بعيدون  بأنهم  متوهمين  االجتماعي، 

عناصر مكافحة المخدرات. 

 المقدم فواز علي
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اإدارة �شوؤون الطالب يف كلية ال�شرطة  

..اإهتمام ب�شقل املهارات القيادية وال�شلوكية

تتولى إدارة شؤون الطالب في كلية الشرطة تنمية 
قدرات ومهارات الطالب لتحقيق جودة تربوية متميزة 
وتلبية االحتياجات األمنية والشرطية في مجتمع دولة 
استقبال  المتحدة، وذلك من خالل  العربية  اإلمارات 
التخريج،  وحتى  األول  الدراسي  عامهم  في  الطالب 
حيث تقوم اإلدارة بتحويل الطالب من الحياة المدنية 
إلى الحياة العسكرية، من خالل التدريبات العسكرية، 
ورفع  لديهم  والسلوكية  القيادية  المهارات  وصقل 
المجاالت  مختلف  في  معارفهم  وزيادة  كفاءاتهم 
العسكرية، وتوفير جميع المستلزمات العسكرية من 
معيشة وعهدة عسكرية، مع مواكبة التطورات الحديثة 
في ما تقدمه للطالب من علم ومعرفة وابتكار وتطبيق 

أفضل معايير اإلشراف عليهم.

مهمات 
إدارة  مدير  الزعابي  حمد  مانع  العقيد  وأوضح 
شؤون الطالب في كلية الشرطة، أن من أهم مهمات 
شؤونهم  ورعاية  الطالب  انتظام  متابعة  اإلدارة 
ومتابعة جميع أمورهم ومتطلباتهم، وصقل المهارات 
وفقاً  المسلكية  المخالفات  وضبط  لديهم،  القيادية 
وتقويمها  الكلية  في  بها  المعمول  والنظم  لألحكام 
والتوجيهية،  اإلرشادية  والبرامج  الخطط  خالل  من 
المتفوقين،  الطالب  وتكريم  تحفيز  على  واإلشراف 
البرامج  في  الطالب  تقدم  مدى  على  واإلشراف 
وعقد  النفسية،  العالج  وسائل  واقتراح  المختلفة، 
اللقاءات الدورية للطالب مع مدير عام الكلية ومديري 

زار »جمتمع ال�صرطة« اإدارة �صوؤون الطالب يف كلية ال�صرطة، للتعريف بالدور الذي تقوم به بهدف �صقل املهارات القيادية 

للطالب الذين �صيتخرجون �صباطًا اإداريني وميدانيني.

لقاء: �أماين �ليافعي

اإلدارات المختلفة، واعداد البرامج اليومية لكل فصل 
دراسي بالتنسيق مع اإلدارات المعنية، والتفتيش على 

الطالب والسكن والمرافق الخاصة.

هيكل إداري 
العقيد  أجاب  اإلدارة،  في  اإلداري  الهيكل  وعن 
الزعابي أنه يتألف من مدير اإلدارة ونائبه وعدد )6( 
فروع  على  القسم  كل  ويحتوي  أقسام،  رؤساء  من 
إلى  باإلضافة  بالدفعة،  الموزعة  الفصائل  بحسب 
عدد من الضباط وصف الضباط واألفراد والمدربين 

والمدربات المؤهلين كل حسب اختصاصه.
منتسبو  لها  يخضع  التي  الدورات  أن  وأضاف: 
الخبرة  واكتساب  مهاراتهم  لتطوير  مهمة  اإلدارة 
وتعلم كل ما هو جديد، ومن أهم هذه الدورات لفئة 

مدربين ضباط شاملة، ودورة  إنتاج  دورة  الضباط 
لفئة  أما  والمرؤوسين.  الرؤساء  مع  التعامل  فن 
ودورة  مستجدين،  اإلعداد  دورة  فأهمها  المدربين 

إنتاج مدربين مشاة وأسلحة.

تطوير 
وأكد العقيد الزعابي أن اإلدارة تسعى إلى تحقيق 
وزارة  قيم  غرس  وهي:  لها،  الرئيسة  األهداف  أهم 
القيادية  المهارات  وصقل  الطالب،  في  الداخلية 
والسلوكية لديهم، وتقديم المقترحات التطويرية في 
معايير  وتطبيق  الداخلية،  وزارة  منصة  في  العمل 

الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية.
وأضاف: أن اإلدارة تسهم في تحقيق استراتيجية 
لدى  القيادة  روح  تنمية  حيث  من  الداخلية  وزارة 
األفراد  وإدارة  القرار  اتخاذ  على  والقدرة  الطالب، 
حتى  المختلفة  المواقف  في  التصرف  وحسن 
التي  القيادية  الشخصية  مقومات  الطالب  يكتسب 
تؤهلهم للعمل في مجال الشرطة، وتمكنهم من قيادة 
تنمية  في  تسهم  كما  القرار،  واتخاذ  مرؤوسيهم 
التنمية  مسيرة  تدعم  التي  واالبتكار  اإلبداع  مواهب 

والتطوير المؤسسي.
وأشار إلى أن أهم الخطط التطويرية والمستقبلية 
مساق  بتطوير  القيام  هي   2019 عام  خالل  لإلدارة 
فريق  مع  التطبيقية  والقيادية  السلوكية  الكفاءات 
التطوير في الكلية، وتسهيل وتسريع إجراءات الطالب 

باستخدام األنظمة اإللكترونية.

العقيد مانع الزعابي
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يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات يف القيادة العامة ل�صرطة راأ�ش اخليمة. ويتناول يف هذا العدد 

اإدارة املهام اخلا�صة ودورها املهم يف املحافظة على اأمن و�صالمة الأفراد واملمتلكات واملن�صاآت يف اإمارة راأ�ش اخليمة خ�صو�صًا 

ودولة الإمارات العربية املتحدة عمومًا.

لقاء: عبد �لوهاب فرج �هلل

رأس  في شرطة  الخاصة  المهام  منتسبو  يتمتع 
الخيمة بقدرات ذهنية عالية وصفات بدنية ونفسية 
قوية، فإن أردت أن تنضم إلى صفوفهم، فعليك أن 
مرتبطاً  تكون  وأن  البديهة،  وسرعة  بالقوة  تتحلى 
ذهنياً بعملك على مدار الساعة، وتعمل بروح الفريق 
اختبارات  الجتياز  تؤهلك  الصفات  فهذه  الواحد، 

التأهيل لتكون واحداً من منتسبي المهام الخاصة.

قوة ضاربة 
»مجتمع الشرطة« التقى العقيد ركن يوسف سالم 
الخاصة في  المهام  إدارة  الزعابي مدير  بن يعقوب 
شرطة رأس الخيمة للتعرف عن قرب على منتسبي 
المهام الخاصة وحياتهم العملية ومعداتهم وآلياتهم.

المهام  إدارة  أن  الزعابي  ركن  العقيد  وأوضح 
الخاصة هي من اإلدارات المهمة والرائدة في شرطة 

رأس الخيمة بفضل التدريبات العالية والتطور الكبير 
أصبح  الذي  األمني  والحس  األمنية  المنظومة  في 
عام  تأسست  التي  الخاصة  القوة  هذه  من  جزءاً 
الحراسات،  الشغب، وقسم  مكافحة  2005 من قسم 
وقسم طيران الشرطة، باإلضافة إلى فروع القناصة 
والتدريب والمهام الخاصة والمهام المساندة، وذلك 
بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين 

والمقيمين.
عليها  أطلق  كما  أو  الخاصة  المهام  أن  وأضاف: 
إدارات  لجميع  القوية  الذراع  هي  الضاربة«  »القوة 
الداخلية  ولوزارة  خصوصاً  الخيمة  رأس  شرطة 
عموماً، وذلك في التعامل مع جميع األحداث األمنية 
المخدرات؛  وتجارة  المسلح،  كالعنف  االستثنائية 
والخارجين على القانون، وتأمين الفعاليات المحلية، 
واتخاذ اإلجراءات األمنية للحفاظ على أمن وسالمة 

ت
ءا

ضا
�

اإ

األفراد من مواطنين ومقيمين والممتلكات والمنشآت 
العامة والحيوية من خالل التنسيق وتبادل المعلومات 
بما  األمنية  الدوريات  وتسيير  المعنية  الجهات  مع 

يكفل تحقيق األمن وحفظ النظام.

مهارات 
المرشحين  أن  إلى  الزعابي  ركن  العقيد  وأشار 
ما  أعمارهم  تتراوح  الخاصة  للمهام  لالنضمام 
التأهيل  الختبارات  ويخضعون  سنة،  و25   18 بين 
لمجموعة  الخاصة ألشهر عدة، ويخضعون خاللها 
قوة  واختبارات  القتالية  والفنون  التدريبات  من 
وذلك  مختلفة،  وظروف  وأماكن  بيئات  في  التحمل 
برامج  وهناك  القوة،  لهذه  المختارة  العناصر  لفرز 
المواطنة،  الكفاءات  مهارات  وتطوير  لتأهيل  معدة 
ونحن سعداء بانضمام أبنائنا المواطنين إلى المهام 

اإدارة املهام اخلا�شة  يف �شرطة راأ�ص اخليمة 

الزعابي: نعمل للمحافظة على اأمن االأفراد واملمتلكات
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استناداً للخطة االستراتيجية لوزارة الداخلية ولرؤية 
اإلمارات 2021.

ولفت إلى أن إدارة المهام الخاصة قطعت شوطاً 
طويالً في الوصول لهذه الرؤية الطموحة عبر توفير 
جميع االحتياجات إلنجاح الخطط التي يتم تحديثها 
ولإلدارة  المطلوبة،  والمعلومات  الرؤية  حسب 
فيها  التي تشترك  المحافل  ملموس في جميع  دور 
األجهزة األمنية المختلفة، فهي نجحت في االستفادة 
تتناسب  المتبعة  اإلجراءات  كل  لجعل  مهماتها  من 
الضمانات  توفير  مقدمتها  وفي  الحدث،  طبيعة  مع 
اإلنسانية والوقائية ألهالي المطلوبين أمنياً، حيث يتم 
للتقليل  المداهمة  أثناء  لحمايتهم  مسبقة  آلية  وضع 
المداهمة،  أثناء  التي قد تنتابهم  من مشاعر الخوف 
إلى جانب النجاح في إنهاء 70% من القضايا الخطرة 
بفضل المستوى العالي الذي يتميز به المنتسبون في 

مهارات التفاوض.

تجهيزات 
المعدات  أن  الزعابي  ركن  العقيد  وأوضح 
الخاصة  المهام  إدارة  المتوفرة بحوزة  والتجهيزات 

 العقيد ركن يوسف الزعابي

المهام  جميع  وتندرج  الوطن،  نداء  وتلبية  الخاصة 
أخذ  وتستدعي  عال(  )خطر  مسمى  تحت  الخاصة 

الحيطة والحذر.
المهام  لمنتسب  اليومية  الحياة  أن  وأضاف: 
يكون  حيث  الوظائف،  بقية  عن  تختلف  الخاصة 
على أهبة االستعداد على مدار 24 ساعة، وحتى في 
أن  عليه  يتوجب  ما  للعمل  ملكاً  وقته  يعتبر  إجازته 
يكون في جاهزية كاملة لتلبية نداء الوطن، والعمل 

في أي وقت وتحت أي ظرف.
ورأى أن منتسبي المهام الخاصة في شرطة رأس 
بمميزات حصرية، فهم رياضيون  ينفردون  الخيمة 
العديد  ويجيدون  بالذكاء،  ويتحلون  جداً  وبارعون 
والحقول  العامة  بالثقافة  إلمام  ولديهم  اللغات،  من 
جسماني  بتكوين  ويحتفظون  المختلفة،  المعرفية 
دراية  ولديهم  العمر،  في  تقدمهم  يواكب  الئق 
فائقة  قدرات  ويمتلكون  األولية،  باإلسعافات  تامة 
للتعامل مع الكوارث وتقديم المساعدة والقيام بدور 
محوري في األزمات، مشيراً إلى أن نسبة الفشل في 
االنضمام إلى المهام الخاصة تصل إلى 80% إذ من 
من  وعلى  الخاصة.  المهام  إلى  االنضمام  الصعب 
تنطبق عليهم الشروط أن يتمتعوا بخاصية التكيف 
على  القدرة  واألهم  المختلفة،  البيئات  مع  السريع 
إنهاء الموقف األمني بسرعة ونجاح، فكل شيء في 
ميزان العمل األمني محسوب بدقة منذ تلقي البالغ 
بالتكتيك  بنجاح واقتدار مروراً  المهمة  إنهاء  وحتى 
والتنسيق  للمشاركة  العناصر  واختيار  المناسب 
أن  وتابع  التنفيذ.  مراحل  من  مرحلة  لكل  الدقيق 
تكتيكات معينة تتطلب إجراءات خاصة في كل مهمة ؛ 
وقد تواجه هذه المهمات تحديات، فعلى سبيل المثال 
فريدة  بجغرافية  الخيمة  رأس  إمارة  طبيعة  تتميز 
ومتنوعة تتضمن بيئات سهلية وجبلية وصحراوية 
مع  للتأقلم  مسبقة  يتطلب حسابات  وذلك  وبحرية، 
البيئات المختلفة، وكل نوع من القضايا أو األحداث 
يحتاج تكتيكاً مناسباً وتدريباً خاصاً ومعدات معينة 
خصوصاً في المناطق الجبلية والوعرة، فقوة المهام 
العناصر  وانتشار  المهمة  بدء  وبمجرد  الخاصة 
على  السيطرة  عليها  المحدد  المكان  في  األمنية 

الموقف بأقصر وقت ومهما كلف األمر. 
منتسبي  تواجه  قد  التي  التحديات  أهم  وعن 
كل  في  األداء  تحسين  هي:  أجاب،  الخاصة  المهام 
ومواكبة  والتنظيم،  التنسيق  وزيادة  جديدة،  مهمة 
التطور السريع إلمارة رأس الخيمة خصوصاً ودولة 
استضافة  في  عموماً،  المتحدة  العربية  اإلمارات 
العديد من الفعاليات اإلقليمية العالمية، مما يتطلب أن 
تكون قراراتنا األمنية متوافقة مع سرعة الحدث مهما 

بلغ الحجم والتعقيد فلن نتفاجأ.
على  دائماً  تعمل  الخاصة  المهام  أن  وأضاف: 
مواكبة التطورات العالمية فى مجال التصدي للجرائم 
واإلرهاب،  بالعنف  تتميز  والتي  والفردية  المنظمة 
واإلبداع  التطوير  خطط  وضع  على  تعمل  حيث 
قبل  المسبق  والتفكير  األحداث،  ودراسة  واالبتكار 
الحلول  ووضع  اآلخرين  قبل  من  الجرائم  ارتكاب 
على  المبنية  الرؤية  إلى جانب  لها،  التصدي  لكيفية 
الخيمة  رأس  لشرطة  العام  القائد  توجيهات سعادة 

تظهر اتساع مهماتها ودورها ومقدرتها على القيام 
بأكثر من مهمة في آن واحد ومكان واحد، كما تعكس 
المهنية والحرفية العالية المتقدمة في أدائها لمهماتها 
في  المساندة  أو  منها  الميدانية  سواء  العملياتية 
غرف العمليات والتحكم والسيطرة لمواجهة مختلف 

التحديات األمنية.
الساعة،  مدار  على  جاهزون  »نحن  وقال: 
وقت،  أي  وفي  حدث  أي  لتأمين  ومستعدون 
ومنتسبو اإلدارة أصبحت لديهم الخبرة الكافية من 
خالل األحداث الكبرى المتعددة التي شاركوا فيها، 
ووصلوا إلى مستوى قياسي في االستجابة للحدث 

وذلك بشهادة القيادة الشرطية العليا«.
اإلنجازات  من  العديد  حققت  القوة  أن  وأضاف: 
بما  وأسهمت  والخارجي،  المحلي  الصعيدين  على 
تمتلكه من خبرة وكفاءة في ضبط األمن؛ فضالً عن 
السعي  األساسية  مهمته  للتفاوض  فريق  تأسيس 
إليجاد حل مرٍض وغير عنيف لقضايا معينة كخطوة 

أولية لحل المشكلة.
سنوياً  قضية   20 مع  تتعامل  اإلدارة  أن  وذكر 
خطيرة  انتحار  محاوالت   4 وإحباط  المتوسط،  في 
من  العديد  جانب  إلى  تفاوضية،  بطريقة  حلها  عبر 
الدورات التدريبية من ورش العمل والسيناريوهات 
في  نشط  دور  ولها  العام.  مدار  على  المستمرة 
والدولية  واإلقليمية  المحلية  بالمعارض  المشاركة 
من  لديها  ما  تعرض  حيث  وآيدكس،  آيسنار  مثل 

معدات وتجهيزات حديثة وابتكارات.
وختم العقيد ركن الزعابي قائالً: »لدينا العديد من 
الخطط الطموحة والشاملة في شتى المجاالت التي 
تخص عملنا من النواحى األمنية واإلدارية وتطوير 
األمن  لتحقيق  السبل  أفضل  عن  والبحث  الكفاءات، 
واألمان للمواطنين والمقيمين، ولدينا تدريب وتأهيل 
وحماية  القناصة  مجال  في  للعمل  نسائية  شرطة 
مبنى  إنشاء  على  نعمل  كما  المهمة،  الشخصيات 
خاص بالمهام الخاصة في إمارة رأس الخيمة بناء 
على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية«.
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حملة توعية للدفاع املدين يف »الداخلية« 

اجتماع ملجل�ص املرور االحتادي 

المدني  للدفاع  العامة  القيادة  نظمت 
إداراتها  مع  بالتنسيق  الداخلية  وزارة  في 
األمني  اإلعالم  إدارة  مع  وبالتعاون  اإلقليمية، 
بعنوان:  فرعية  توعية  حملة  الوزارة،  في 
الرئيسة  حملتها  ضمن  آمن«  »رمضان 
وذلك ضمن خطة  دارك«،  المتواصلة »سالمة 
التوعية الرئيسة للعام 2019، بهدف نشر ثقافة 

الوقاية والسالمة بين فئات المجتمع. 
المرزوقي  اللواء جاسم محمد  وأكد سعادة 
الداخلية  وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد 
مدار  وعلى  دائماً  المدني،  الدفاع  عناصر  أن 
أي  لمواجهة  تام  استعداد  حالة  في  العام، 
طارئ مع زيادة معدالت االستعداد والجاهزية 
التي تستلزم  المناسبات واألنشطة  أوقات  في 
شهر  مثل  إضافية،  وسالمة  أمن  إجراءات 
من  العديد  يشهد  الذي  المبارك،  رمضان 

المجتمعية. الفعاليات 

ترأس سعادة اللواء المهندس المستشار محمد 
سيف الزفين رئيس مجلس المرور االتحادي في 
لشؤون  العام  القائد  ومساعد  الداخلية  وزارة 
الرابع  االجتماع  دبي،  شرطة  في  العمليات 
الشرطة  ضباط  نادي  في  عقد  الذي  للمجلس 

بدبي. 
حسين  المهندس  العميد  االجتماع  حضر 
اإللكترونية  الخدمات  عام  مدير  الحارثي  أحمد 
رئيس  نائب  الداخلية  وزارة  في  واالتصاالت 
مديريات  ومديرو  المجلس،  وأعضاء  المجلس، 
وإدارات المرور والدوريات في الدولة، وممثلون 
بالمرور  الصلة  ذات  الحكومية  الهيئات  عن 

جوالت  الفرعية  التوعية  حملة  وتضمنت 
من  للتأكد  الرمضانية  الخيام  على  تفتيشية 

من  عدد  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم  والطرق. 
األعمال،  جدول  على  المدرجة  الموضوعات 
الخفيفة  الحافالت  استخدام  حظر  آلية   : ومنها 
وأوصى  الركاب،  لنقل  باص«  »الميني  الصغيرة 
من  األول  من  اعتباراً  استخدامها  بمنع  المجلس 
استخدامها  ومنع  الركاب،  لنقل   2023 عام  يناير 
األول سبتمبر  من  اعتباراً  الخاصة  المدارس  في 
من  عرض  على  المجتمعون  واطلع   .2021 عام 
اإللكتروني  النظام  حول  اإلمارات«  »مواصالت 
المتجاوزة  المركبات  ضبط  بأجهزة  الخاص 
وعلى  المدرسية،  الحافالت  في  »قف«  إلشارة 
دبي«  في  والمواصالت  الطرق  »هيئة  من  عرض 

الوقاية  بإجراءات  أصحابها  التزام  مدى 
يتم  مخالفات  أي  عن  تقارير  ورفع  والسالمة 
تقوم  التي  لألسر  ميدانية  وزيارات  ضبطها، 
بإعداد الوجبات الرمضانية في مشروع إفطار 
بن  خليفة  الشيخ  مؤسسة  تنفذه  الذي  صائم 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية للوقوف على 
المطابخ،  في  السالمة  اشتراطات  توافر  مدى 
الوقائية  باالشتراطات  البيوت  ربات  وتوعية 
إعدادهن  أثناء  إتباعها  عليهن  يجب  التي 
سالمتهن،  على  يحافظ  بما  اإلفطار،  لوجبات 
وتدريبهن  الحرائق،  اندالع  دون  من  ويحول 
في  الحريق  طفايات  استخدام  كيفية  على 
المطابخ المنزلية المشاركة في هذا المشروع، 
تحتوي  ومطبوعات  كتيبات  توزيع  عن  فضالً 
اتخاذ  إلى  تدعو  هادفة  توعوية  مواد  على 
الوقائية  اإلرشادات  وإتباع  والحذر  الحيطة 

أثناء إعداد الوجبات.

بشأن تعديل قانون األوزان المحورية.
في  المرورية  الحالة  على  المجلس  واطلع 
الدولة في الربع األول من العام الجاري، ومؤشر 
الوفيات واإلصابات وحوادث السير على الطرق، 
بنسبة  الوفيات  معدل  انخفاض  إلى  تشير  والتي 

31.3%  على مستوى الدولة العام الماضي.
لوزارة  التابعة  المرورية  السياسات  وناقش 
الوفيات  حوادث  تمركز  نقاط  لتحديد  الداخلية 
على  المجلس  واطلع  الدولة.  في  الطرق  على 
من  المقدم  السياحي  األمن  ملتقى  توصيات 
القيادة العامة لشرطة دبي، وأوصى بدراسة هذه 

التوصيات واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.
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افتتاح خمترب للم�شرعات املرورية 

مدير  الخييلي  سعيد  سهيل  العميد  افتتح 
أبوظبي،  شرطة  في  المركزية  العمليات  قطاع 
في  المرورية  السالمة  مسرعات  مختبر 
آلية  ضمن  وذلك  والدوريات،  المرور  مديرية 
السالمة  مستوى  لرفع  الحكومية  المسرعات 
المرورية  الحوادث  نسبة  وخفض  المرورية، 

واإلصابات والوفيات الناتجة عنها.
العمل  فرق  متابعة  بمهمة  المختبر  ويقوم 
والضبط  الهندسة  مجاالت  في  المرورية 
والتوعية، وتحديد األهداف والموارد الخاصة، 
خالل  وملموسة  سريعة  نتائج  تحقيق  بهدف 
مدة زمنية قصيرة، وإعداد تقارير عن النتائج 

استدامتها. المحققة وضمان 
وتقييم  لمتابعة  آلية  المختبر  يشكل  كما 
مرورية لمؤشرات السالمة المرورية والخطط 
وتيرة  دفع  بهدف  التطويرية،  االستشرافية 
الخطى، بما يسهم في تحقيق  العمل وتسريع 
بمستويات  االرتقاء  فى  الحكومية  األجندة 
الممارسات  أفضل  إلى  المرورية  السالمة 

العالمية.
النتائج  مشاركة  على  المختبر  ويعمل 
المنهجيات  على  واالطالع  األفكار  وتبادل 
المسرعات  عمل  فرق  مع  التنسيق  خالل  من 

مذكرة تفاهم بني �شرطة اأبوظبي و»م�شاندة« 

النتائج  تحقيق  في  يسهم  بما  الحكومية، 
وممارسات  منهجيات  باستخدام  المرجوة 
مراحل  المختبر  ويواكب  آلية.  بكفاءة  ريادية 
عمل المسرعات الحكومية التي تشمل التصميم 
على  الحرص  إطار  في  والتسليم،  والتسريع 

أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  وقعت 
»مساندة«  العامة  للخدمات  أبوظبي  وشركة 
مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في عدد من 

المجاالت أبرزها المالية واألمنية واإلدارية.
العامة  القيادة  مقر  في  المذكرة  ووقع 
الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  للشرطة 
المهندس  وسعادة  أبوظبي،  شرطة  عام  مدير 
التنفيذي  الرئيس  الظاهري  راشد  سويدان 

لشركة أبوظبي للخدمات العامة »مساندة«.
توحيد  أهمية  الشريفي  اللواء  سعادة  وأكد 
الجهود والتعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء 
الخطط  مع  ينسجم  بما  االستراتيجيين، 

الحكومية. والسياسات 
بتوقيع  الظاهري  المهندس  سعادة  ورحب 
االتفاقية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستحقق 
تبادل  مجال  في  اإليجابية  النتائج  من  مزيداً 

الخبرات في المجاالت اإلدارية والمالية.

تطبيق  سير  تعزيز  إلى  المذكرة  وتهدف 
المحافظة  في  تسهم  التي  الوقائية  اإلجراءات 
النزاهة  مستوى  ورفع  العام،  المال  على 

والشفافية في األعمال المشتركة بين الطرفين، 
وتقليل أخطار تنفيذ األعمال الحكومية وإدارة 
المشاريع، وتقديم األولوية للمصلحة العامة. 

مواصلة تطوير وتحديث خدماتها لمستخدمي 
المسؤولية  نطاق  ضمن  وتوعيتهم  الطرق، 
لديها  المتاحة  اإلمكانيات  المجتمعية، وتسخير 
على  حفاظاً  المتكامل  الحكومي  العمل  لتعزيز 
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�شاحي خلفان يرتاأ�ص اجتماع »رعاية االأحداث«

تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ترأس 
دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب 
ورعاية  توعية  جمعية  إدارة  مجلس  ورئيس 
للدورة  للجمعية   54 االجتماع  األحداث، 
الذي عقد في دبي،   ،)2020 السابعة )2016 - 
الموضوعات  أهم  االجتماع  استعرض  حيث 
جدول  على  والمدرجة  للنقاش  المطروحة 
األعمال ومنها: التصديق على محضر االجتماع 
 ،2019 لعام  الرمضانية  والمجالس  السابق، 
الجمعية،  وأنشطة  لبرامج  السنوية  والخطة 
في  الممارسات  وأفضل  عيد،  فرحة  ومبادرة 
العالقة األسرية، إلى جانب االطالع على تقارير 
من  مجموعة  وتنفيذ  للجمعية،  الساخن  الخط 
االجتماع  وحضر  للطالب.  الصيفية  البرامج 
رئيس  نائب  السويدي  صقر  سلطان  من  كل 
أمين  الله  عبد  مراد  محمد  والدكتور  الجمعية، 
أمين  العور  منصور  والدكتور  العام،  السر 

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  ترأس 
قائد عام شرطة دبي اجتماع تقييم أداء اإلدارة 
العام  من  االول  الربع  خالل  للمرور  العامة 

الجاري،
والحضور  المري  اللواء  سعادة  واستمع 
إلى شرح قدمه العميد سيف مهير المزروعي 
انخفاضاً  وبين  للمرور،  العامة  اإلدارة  مدير 
السكان  ألف من   100 لكل  الوفيات  في مؤشر 
مقارنة  الجاري  العام  من  األول  الربع  في 
حقق  حيث  الماضي،  العام  من  األول  بالربع 
العام  من  األول  الربع  في   %0.37 المؤشر 
 ،%0.63 المستهدف  المؤشر  وكان  الجاري، 

وانخفضت الوفيات بين الربعين بنسبة %19 
االنخفاض  هذا  المزروعي  العميد  وعزا 
والثقافة  الوعي  وزيادة  المرورية  للحمالت 
واستيعابهم  المجتمع  أفراد  لدى  المرورية 
واللوائح  بالقوانين  والتزامهم  السير،  لقانون 
وسالمة  لسالمتهم  وضعت  التي  المرورية 
التثقيفية  والدورات  الطريق،  مستخدمي 
السير  وآداب  قواعد  ترسيخ  إلى  تهدف  التي 
مستخدمي  في سلوك  قيمها  وتعزز  والمرور، 
الطريق، وترفع مستوى الوعي بأخطار الطريق 
لديهم، وكيفية التعامل مع الطريق، بهدف بناء 

مجتمع آمن خال من المخالفات والحوادث.
عن  شرح  بتقديم  المزروعي  العميد  وقام 
5 شوارع في إمارة دبي، وهي: شارع  أخطر 
االمارات،  وشارع  زايد،  بن  محمد  الشيخ 

رئيس  الجابري  سيف  والدكتور  الصندوق، 
الياسي  وبدرية  والدراسات،  البحوث  لجنة 
الشومي  ومريم  التربوية،  اللجنة  رئيسة 

العين،  دبي  وشارع  زايد،  الشيخ  وشارع 
وشارع الخيل. 

المرورية  المخالفات  انخفاض  إلى  وأشار 
الجاري  العام  من  األول  الربع  في  بنسبة%6 
الماضي،  العام  من  األول  بالربع  مقارنة 
كانت  التي  الخطرة  المخالفات  خصوصاً 
تتصدر أسباب الحوادث القاتلة خالل األعوام 
تجاوز  مخالفات  أن  موضحاً  الماضية، 
انخفاضاً  سجلت  )الرادار(  المقررة  السرعة 
المخالفات  انخفضت  حين  في   ،)%11( بنسبة 
المحررة من الدوريات المرورية بنسبة )%6(، 
من  المحررة  المرورية  المخالفات  وانخفضت 
وانخفضت   ،)%16( بنسبة  الشرطة  مراكز 
اإلدارة  المحررة من قبل  المرورية  المخالفات 

وموزة  واألنشطة،  البرامج  لجنة  رئيسة 
األحمدي  ومريم  الجمعية،  عضو  الشومي 

المجتمعية. الشراكة  رئيسة لجنة 

العامة بنسبة )%10(.
توعوية  حمالت  ثالث  تنظيم  تم  أنه  وذكر 
ومبادرة  الجاري  العام  من  األول  الربع  في 
بلغ  توعوية،  محاضرة  و71  واحدة،  مجتمعية 
عدد المستفيدين منها 26 ألفاً و497 مستفيداً.

 700 في  للمرور  العامة  اإلدارة  وشاركت 
فعالية في الربع األول من العام الجاري، وبلغ 
 35 تنظيم  تنم  كما  موكباً.   115 المواكب  عدد 
الربع  المروري خالل  المعهد  ورشة عمل في 
األول من العام الجاري منها 18 ورشة داخلية، 
المستفيدين  عدد  بلغ  خارجية،  دورة  و17 
 9 بتنفيذ  المعهد  قام  كما  مستفيداً،   314 منها 
منها  استفاد  المرورية  للنقاط  خصم  دورات 

64 مستفيداً.

املري يرتاأ�ص اجتماع »تقييم املرور«
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فعاليات �شرطية يف »ال�شارقة« و»ال�شمالية«

محمد  سيف  اللواء  سعادة  حضر   <
شرطـة  عام  قائـد  الشامسي  الزري 
العزيز  عبد  الركن  والعميد  الشارقــة، 
األمن  قوات  قائـد  الهاجري  أحمـد 
الخاصة في وزارة الداخلية رئيس اللجنة 
الداخلـي،  األمن  سرايا  لتدريب  الدائمـة 
تخصصية  دورات   3 تخريج  احتفال 
تمت  العنيف،  الشغب  أعمال  لمواجهــــة 
األمني  بالتدريب  متخصصة  بمراكز 
الخاصــة،  األمن  قوات  معهد  بإشراف 
وأقيم االحتفال في قرية التدريب بقيادة 

قوات األمن الخاصة في الذيد.
منتسب   200 الدورات  هذه  في  شارك 
لوزارة  التابعـة  اإلدارات  مختلف  من 
في  للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية 

الدولة.
أن  الهاجري  الركن  العميد  ورأى 
تؤكد  الخريجون  قدمها  التي  العروض 
األمنية  المستجدات  مواكبة  على  العمل 
مفاهيم  وتحديث  تطوير  تحتم  التي 
التخطيط  حيث  من  التدريب  وأساليب 
وهو  الشغب،  مواجهة  لعمليات  والتنفيذ 
القيادة  به  وجهت  الذي  الرئيس  الهدف 
على  وتعمل  الداخلية،  وزارة  في  العليا 
سرايا  لتدريب  الدائمة  اللجنة  تنفيذه 

األمن الداخلي.

سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  بحث   <
شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن 
عجمان مع سعادة لو بيت تشين القنصل 
تعزيز  سبل  سنغافورة  لجمهورية  العام 
العقيد  المشترك، وذلك بحضور  التعاون 

محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، 
إدارة  مدير  نائب  الشامسي  جمعة  والمقدم 

االستراتيجية وتطوير األداء. 
أهـم  استعـراض  اللقـاء  خـالل  وتـم 
الموضوعـات والقضايا ذات االهتمام المشترك 
بين  والتنسيق  العالقات  لتعزيز  الجانبين،  بين 
في  والتعاون  للتواصل  قنوات  وفتح  الجهتين، 

األمنية. المجاالت 

> بمكرمة من صاحب السمو الشيخ سعود 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  صقر  بن 
عام  وبمناسبة  الخيمة،  رأس  حاكم  لالتحاد 
شرطة  من  منتسباً،   30 قام    ،2019 التسامح 
العمرة خالل شهر  مناسك  بأداء  الخيمة  رأس 
أبناء  حملة  مع  بالتعاون  الكريم  رمضان 

السويدي للحج والعمرة.
وأوضح سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي 
مثل  إرسال  أن  الخيمة  رأس  عام شرطة  قائد 
هي  الشرطي  الجهاز  لمنتسبي  البعثات  هذه 
اإلمارة،  حاكم  السمو  صاحب  مكارم  إحدى 
الفرصة  إلتاحة  توفيرها  على  يحرص  والتي 
ويعكس  سنوي،  بشكل  العبادات  لتأدية  لهم 
مدى الرعاية األبوية التي يوليها سموه ألبنائه. 

كرم   ،2019 التسامح  عام  مع  تزامناً   <
الكعبي  غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة 
أبناء  من  مجموعة  الفجيرة  شرطة  عام  قائد 
يزيد  لما  الفجيرة  إمارة  في  المقيمة  الجاليات 
لتقديم  مثاالً  كانوا  والذين  عاماً،   35 على 
والسيرة  والسمعة  المجتمع  في  جليلة  خدمات 

الحسنة. الذاتية 
المبادرات  هذه  مثل  أن  إلى  وأشار سعادته 

والنهج  واألخالق  التسامح  قيم  تعكس 
الحكيمة  القيادة  حرصت  الذي  الثابت 
بين  وتكريسه  ترسيخه  على  للدولة 
المحبة  نشر  بهدف  كافة  المجتمع  أفراد 
المتبادل  واالحترام  والتعايش  والسالم 
القاطنين على أرض اإلمارات  بين جميع 

من مواطنين ومقيمين. 
سعيد  الدكتور  العقيد  سعادة  ولفت 
الحساني رئيس لجنة عام التسامح  في 
التسامح  عام  أن  إلى  الفجيرة  شرطة 
المغفور  أسسه  الذي  للنهج  تأكيداً  يأتي 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
القيادة  عليه  وتسير  ثراه«،  الله  »طيب 

الرشيدة. 
المدير  المهيري  إبراهيم  واعتبر 
راعي  اإلسالمي  المشرق  لبنك  التنفيذي 
العصر،  وليد  ليس  التسامح  أن  الفعالية 
اإلعالم  وسائل  تتناقله  براقاً  وال شعاراً 
هو  إنما  والتفاخر،  للتباهي  المختلفة 
حاجة مهمة وأساسية لكل المجتمعات. 

العامة  القيادة  مبادرات  ضمن   <
التسامح،  عام  في  القيوين  أم  لشرطة 
العمال،  يوم  مناسبة  في  منها  ومشاركة 
العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  أقام 
األولية  اإلسعافات  حول  تدريبية  ورشة 
الطبية،  القيوين  أم  منطقة  مع  بالتعاون 
لشرطة  المنتسبين  العمال  لفئة  وذلك 
التي  الفئات  أكثر  لكونهم  القيوين  أم 
تدريبهم  تم  حيث  للحوادث،  تتعرض 
الجروح  ومعالجة  إسعاف  عملية  على 

والكسور والحروق واإلصابات.

الكعبي خالل تكريمه أبناء الجاليات في الفجيرةالنعيمي خالل لقائه القنصل السنغافوري 
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»التنني« �شريك مثايل لالإمارات

 يف الذكاء اال�شطناعي 

خ�ش �صعادة الدكتور علي عبيد الظاهري �صفري دولة الإمارات العربية 

قيم،  مبقال  ال�صرطة«  »جمتمع  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  يف  املتحدة 

للذكاء  الر�صيدة  البالد  توليه قيادة  الذي  الكبري  فيه الهتمام  تناول 

ال�صطناعي، واإمكان اأن تكون ال�صني »التنني« �صريكًا مثاليًا يف هذا املجال 

اجلديد و املهم واملتطور.

 بقلم: �سعادة �لدكتور علي عبيد �لظاهري 

                                                             سفير دولة اإلمارات في الصين 

الذكاء  لمصطلح  الذهنية  الصورة  تعد  لم 
مجرد  اآلالت  مع  التعامل  أو  االصطناعي 
بل  العلمي،  الخيال  أفالم  أحد  في  مشهد 
االصطناعي  الذكاء  على  التركيز  أصبح 
والذي  وشعوبها،  الدول  لمستقبل  ضرورياً 
المعلومة  فيه  ستتحول  عصر  على  يشرف 
مصدرين  إلى  واإلبداع  والمعرفة  سلعة  إلى 
اقتصاده  يسمى  مستقبل  في  للدخل  رئيسين 

بـ »اقتصاد المعرفة«. 
العالمية  القمة  في  مشاركتها  وخالل 
بدولة  دبي  إمارة  في  أقيمت  التي  للحكومات 
كريستين  قالت  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
إن:  الدولي  النقد  صندوق  عام  مدير  الجارد 
مستقبل  تشكيل  سيعيد  االصطناعي  »الذكاء 
الوظائف والذكاء البشري بشكل جذري لدرجة 

أن وظيفتي سيتم تعديلها في المستقبل«.
للحكومات  العالمية  القمة  في  التركيز  وكان 
في  أساسية  كسلعة  والتخيل  األفكار  على 
المستقبل، وذلك في زمن ستتبدل فيه الوظائف 

45% لتحاكي زيادة الذكاء االصطناعي  بنسبة 
واإلبداع  الفنون  زيادة في وظائف  مع  تزامناً 
يرى  هكذا  والمحتوى،  والتصميم  والموسيقى 

المستقبل. العالم 
للمستقبل  الصينية  الرؤية  اختصار  ويمكن 
من خالل كلمة معالي وانغ تشيغانغ المبعوث 
الخاص لفخامة الرئيس الصيني ووزير العلوم 
العالمية  القمة  خالل  كلمته  في  والتكنولوجيا 
»نهوض  عنوان  حملت  والتي  للحكومات، 
عالم  قيادة  ريادة  في  الصين  نجاح  التنين 
كلمته  في  معاليه  أوضح  حيث  التكنولوجيا«، 
بنوعية  يرتقيان  والتطوير  البحث  أن  كيف 
األساسيين  المحركين  يعتبران  وكيف  الحياة، 
زيادة  خالل  من  وتقدمه  الصيني  لالقتصاد 

االستثمار في القطاع الرقمي.
مشاريع  في  الصين  تستثمر  وبالطبع 
األبحاث العلمية مع عدد من البلدان في أنحاء 
االصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  لتطوير  العالم 
التكنولوجيا  منصات  وتطوير  وإلنشاء 

الحديثة.
الصدارة  في  الصين  أن  نرى  هنا،  ومن 
حيث  المستقبل،  اقتصاد  عن  الحديث  عند 
الذكاء  تطوير  خطة  حول  استراتيجية  تمتلك 
أطلقت  والتي  الجديد،  للجيل  االصطناعي 
في  فعالة  نتائج  يعطي  الذي  األمر   ،2017 عام 
تعزيز وضعها في الصدارة العالمية في مجال 

التكنولوجيا.
العربية  اإلمارات  دولة  فتعتبر  نحن،  أما 
الشرق  منطقة  في  تطوراً  األكثر  المتحدة 
التطوير،  حيث  من  أفريقيا  وشمال  األوسط 
حكومتنا  أطلقت   2017 عام  أكتوبر  ففي 
للذكاء  اإلمارات  »استراتيجية  الرشيدة 
الخدمات  تستهدف  والتي  االصطناعي«، 
البنية  ومشاريع  والقطاعات  المستقبلية 
التحتية. وتعتبر هذه االستراتيجية األولى من 
نوعها في المنطقة. ومن المشجع رؤية التناغم 
مجال  في  والصينية  اإلماراتية  التوجهات  في 
عبر  بوضوح  تجلت  والتي  المتقدمة،  التقنيات 
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بين  والشراكة  حكومية  خدمة  أفضل  جائزة 
توزيع  احتفال  في  والخاص  العام  القطاعين 
فازت  والتي  للحكومات،  العالمية  القمة  جوائز 
وذلك  الصينية،   China WeChat شركة  بها 
لتطبيقات  والمبتكرة  اإلبداعية  الحلول  نتيجة 

الذكية. الهواتف 
البنية  مجال  في  اإلمارات  دولة  نجاح  إن 
عن  ينتج  والتكنولوجيا  للخدمات  التحتية 
أولوية  وهي  والتحديث،  بالتطوير  التزامها 
إلى  أهمية كبرى  الرشيدة  البالد  قيادة  توليها 
حد تعيين معالي عمر بن سلطان العلماء وزير 

دولة للذكاء االصطناعي.
إلى  ذلك  من  الرشيدة  الحكومة  وتهدف 
كمصدر  االصطناعي  الذكاء  قطاع  توظيف 
والمتنوع  المستدام  المعرفة  القتصاد  رئيس 
المبتكرة  العلمية  الممارسات  من خالل تطوير 

التكنولوجية. واألدوات 
وقد اتخذت القيادة اإلماراتية الرشيدة هذه 
من  مجموعة  رسختها  قناعات  بعد  الخطوة 
دبي  واحة  أجرتها  دراسة  آخرها  الدراسات، 

 ArabNet مع  بالتعاون   ،)Dtec( للسيليكون 
أن  إلى  الدراسة  هذه  وخلصت   ،startAD و 
إجمالي  من   %45 سيشكل  االصطناعي  الذكاء 
العالمي  االقتصاد  سيحققها  التي  المكاسب 
بحلول عام 2030. أما بالنسبة للوطن العربي، 
فيتوقع أن يكون القتصاد دولة اإلمارات أعلى 
مساهمة تكنولوجية من أي دولة عربية أخرى 

بنسبة حوالي %33.5.
مجال  في  كبيراً  تقدماً  الصين  أحرزت  لقد 
الرئيس  فخامة  عهد  في  االصطناعي  الذكاء 
الرواد  أهم  من  وأصبحت  بينغ،  جين  شي 
تعاونت  حيث  المجال،  هذا  في  العالميين 
خطة  لتنفيذ  الصينية  والشركات  الحكومة 
لالبتكار  عالمياً  مركزاً  الصين  لجعل  شاملة 
وقد   ،2030 العام  بحلول  االصطناعي  والذكاء 
أحرزت الخطة تقدماً ملحوظاً في تحقيق ذلك. 
في  االستثمار  على  الصيني  التركيز  إن 
مجال التكنولوجيا المتقدمة يسهم بدفع عجلة 
وفي  حولنا،  من  العالم  في  اإليجابي  التطوير 

التحسينات اإليجابية للعالم من حولنا. 

على  اإلمارات  دولة  رؤية  المشجع،  ومن 
معنى  الصين  تترجم  حيث  نفسه،  المسار 
أن  واعتقد  التكنولوجي.  التقدم  في  الريادة 
هناك الكثير من فرص العمل الثنائي المشترك 
في  والصين  اإلمارات  الصديقين  البلدين  بين 
هذا المجال، حيث تتصف توجهاتهما بالتكامل 
لكل  التقدم  تحقيق  بهدف  ومضموناً  شكالً 

العالم في مجال الذكاء االصطناعي.
الثورة  مظاهر  من  نراه  ما  أن  أعتقد  كما 
من  غيض  سوى  هو  ما  حالياً  التكنولوجية 
بالناس  ويبتعد  معجزات،  الدنيا  سيمأل  فيض 
عن واقعهم الحالي آالف األميال، مما يحتم على 
فطنت  ما  وهذا  مسبقاً،  له  التخطيط  البشرية 
قبل غيرها من  الدولة  الرشيدة في  القيادة  له 
المقام األول لذلك،  الدول لتهيئ مواطنيها في 
تحتية  ببنية  الدولة  أبناء  مستقبل  ولتؤمن 
المتتالية  المستجدات  مع  التكيف  على  قادرة 
والذكاء  التكنولوجيا  مجال  في  والمتسارعة 
تستدعي  المسيرة  هذه  أن  كما  االصطناعي، 

وجود شركاء مثاليين بحجم »التنين«. 
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جمال�شنا الرم�شانية ت�شامح واإيجابية

�لعقيد �لدكتور حمود �سعيد �لعفاري 

مدير �إد�رة �ل�سرطة �ملجتمعية - �سرطة �أبوظبي

كفرصة  الروحانية  بأجوائه  رمضان  يأتي 
أفراد  بين  التواصل  أسس  لتعميق  نستثمرها 
كافة،  وشرائحه  بأطيافه  اإلماراتي  مجتمعنا 
من  مجموعة  الكريم  الشهر  مائدة  على  فنطرح 
القضايا االجتماعية التي تسهم بشكل أو بآخر 
في إيصال رسالة مؤسستنا األمنية إلى شريكنا 
إلى  ننظر  إننا  حيث  »الفرد«،  وهو  األساسي 
كل فرد من أفراد هذا المجتمع على أنه عنصر 
شرطي فاعل وأساسي في تحقيق أمن واستقرار 
هذه الدولة التي ال تقبل إال بأن تتصدر مراكز 

الريادة في كل مجال ومنها األمن واألمان.

عام التسامح...عمل مؤسسي مستدام 
وفي عام التسامح 2019 الذي أعلنه صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة »حفظه الله« أطلقنا مجالسنا الرمضانية 
تحت شعار »سالم تسامح إيجابية« لنعمق عبر 
الثقافات  على  واالنفتاح  التسامح  قيم  حواراتنا 
ونؤكد قيمة التسامح باعتبارها عمالً مؤسسياً 
مستداماً، ونرسخ مكانة دولتنا كعاصمة عالمية 
للتسامح وننشر مبادئ التسامح الثقافي ونطرح 
على الجمهور في موضوعاتنا المختارة تفاصيل 
التشريعات والسياسات التي تهدف إلى مأسسة 
واالجتماعي  والديني  الثقافي  التسامح  قيم 
ونعزز عبر هذه الجلسات الودية خطاب التسامح 

وتقبل اآلخر في مجتمعنا.

مجالسنا..تحقيق لرؤية القيادة الرشيدة 
تماشياً مع المحاور التي حددتها الدولة لعام 

أطلقتها  التي  الدولة  ألهداف  وتحقيقاً  التسامح 
القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولتنا كأيقونة 
مجالس  مجموعة  العام  هذا  عقدنا  للتسامح 
رمضانية »نسائية ورجالية« سلطنا فيها الضوء 
التي  والمفاهيم  القيم  األفكار،  المبادرات،  على 
وتتناول  اإلمارات،  في  التسامح  خطاب  تعزز 
التي  الرئيسة  المحاور  والمناقشة  بالبحث 
إنسانية  التسامح كقيمة  لتعزيز  الدولة  حددتها 
وترسيخ مكانة دولة اإلمارات كعاصمة عالمية 
أساسية  محاور  سبعة  تشمل  والتي  للتسامح، 
هي التسامح في المجتمع، التسامح في التعليم، 
السياسات  في  التسامح  اإلعالم،  في  التسامح 
المؤسسي  التسامح  إلى  إضافة  والتشريعات، 

والثقافي واألنموذج اإلماراتي في التسامح.
 

جهود الدولة في التسامح 
والسالم  المحبة  مفردات  شّكلت  لقد 
اآلخرين  مع  والتعايش  واالنفتاح  والتسامح 
مكونات رئيسة في نهج التعددية الثقافية لدولة 
الدولة حاضنة  وباتت  تأسيسها،  منذ  اإلمارات 
لقيم التسامح والسلم واألمان وصون الحريات 
واحترام اآلخر، وأصبحت الدولة شريكاً أساسياً 
في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ 
لتصبح  العنصري،  والتمييز  والتطرف  العنف 
اإلمارات عاصمة عالمية تلتقي فيها الحضارات 

والثقافات المتباينة.
مختلف  من  للجميع  مقصداً  جعلها  ما  وهذا 
بلدان العالم تعيش على أرضها مئات الجنسيات 
بغض  وتناغم  حب  بكل  الفكرية  والمرجعيات 

النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينهم، كما أسهم 
أصدرته  الذي  والكراهية  التمييز  نبذ  قانون 
وعكست  التسامح،  ثقافة  ترسيخ  في  الدولة 
التمييز  لجرائم  المقررة  المشددة  العقوبات 
الواردة فيه الموقف الصارم للمشرع اإلماراتي 

تجاه حاملي فكر الكراهية.

للتسامح  حياً  مثاالً  أبوظبي  شرطة 
واإليجابية 

مسيرتها  وعبر  أبوظبي  شرطة  أسهمت  لقد 
مع  متسامحة  إيجابية  عالقة  بناء  في  الطويلة 
المجتمع  المحيط ووجهت طاقات هذا  المجتمع 
في  أساسياً  شريكاً  ليكونوا  المختلفة  بأطيافه 
تعيش  حيث  األمان،  وترسيخ  األمن  تحقيق 
وتشعر  أمان،  بكل  الدولة  أرض  على  الجاليات 
بكل تقدير وحرية في ممارسة ثقافتها واالحتفال 
بطقوسها عبر أنديتها وجمعياتها الثقافية، وقد 
استثمرت القيادة الشرطية هذا االنتماء اإليجابي 
للمقيمين في إيجاد روابط متينة مع المؤسسة 
لرجال  الحضاري  التعامل  أسهم  كما  األمنية. 
لدى  إيجابي  عام  شعور  إيجاد  في  الشرطة 
الجاليات تمثل في رد الجميل للشرطة ومساندتها 
في مهمتها األولى في تحقيق األمن عبر مبادرة 
كلنا شرطة التي انضم إليها عشرات اآلالف من 
قيادته  المتوحد حول  اإلماراتي  المجتمع  أفراد 
التي أسس جذورها الطيبة الشيخ زايد »رحمه 
فكان  الجميع  وأعطت  الجميع،  فاحتوت  الله«، 

الجميع جاهزاً لرد الجميل بالجميل.
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ق�شم الطب الطبيعي يف اخلدمات الطبية

.. مواكبة لالبتكارات الروبوتية يف االأجهزة العالجية

اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

والأق�����ص��ام  الإدارات  خمتلف  على 

وال����ف����روع وال���ع���ي���ادات مب��دي��ري��ة 

العامة  بالقيادة  الطبية«  »اخلدمات 

ل�صرطة اأبوظبي.

الطب  ق�صم  العدد  هذا  يف  ويتناول 

ال��ط��ب��ي��ع��ي وال���ت���اأه���ي���ل ال��ع��الج��ي 

وال��ذي  التاأهيل،  واإع���ادة  الطبيعي 

عرب  املري�ش  تاأهيل  اإع��ادة  يف  ي�صهم 

مت��اري��ن  يت�صمن  م��ت��ك��ام��ل  ب��رن��ام��ج 

عالجية خمتلفة، وقد يتم تدعيمها 

بالأجهزة لتقليل الأمل وزيادة املدى 

لالبتكارات  م��واك��ب��ة  م��ع  احل��رك��ي، 

العالجية،  الأجهزة  يف  الروبوتية 

ال���ق���درة  ي�����ص��ه��م يف حت�����ص��ني  مم���ا 

منت�صبي  م��ن  للمر�صى  الوظيفية 

ال�صرطة واأفراد اأ�صرهم.

لقاء: خالد �لظنحاين- ت�سوير: حممد علي

البدواوي  خميس  موزة  أول  المالزم  أوضحت 
العالجي  والتأهيل  الطبيعي  الطب  قسم  رئيسة 
الطبية  الخدمات  بمديرية  التأهيل  وإعادة  الطبيعي 
في شرطة أبوظبي أن القسم يتألف من ثالثة فروع، 
التأهيل،  إعادة  وفرع  الطبيعي،  العالج  فرع  وهي: 
عالجية  غرفة   12 ويتضمن  البديل،  الطب  وفرع 
بأحدث  مجهزة  وجميعها  رياضيتين  وصالتين 
بعدد  يهتم  القسم  وأن  العالجية،  الطبية  األجهزة 
العظام والعضالت،  المرضية، ومنها:  الحاالت  من 
وأمراض المخ واألعصاب، وأمراض القلب، والجهاز 
وهو  والحروق،  السن،  وكبار  واألطفال،  التنفسي، 
تساعد  التي  الوقائية  الطبية  التخصصات  من  يعد 

في تجنب تفاقم المشكالت الصحية.

أحدث التقنيات 
أجابت  القسم،  في  المتبعة  العالج  طرق  وعن 
المالزم أول البدواوي أن هذه الطرق تشمل: العالج 
والذبذبات  الصوتية  فوق  بالموجات  المزدوج 
الحمراء وفوق  باألشعة تحت  والعالج  الكهربائية، 

األطفال،  وتأهيل  بالشمع،  والتأهيل  البنفسجية، 
الحراري،  واإلنفاذ  الصدمية  بالموجات  والتأهيل 
والتأهيل  الكهرومغناطيسية،  بالموجات  والعالج 
بجهاز روبيتيك لشد فقرات العمود الفقري بتقنية 

ثالثية األبعاد، والعالج باإلبر الصينية.
العمود  إصابات  نسبة  ازدياد  إلى  وأشارت 
األخيرة،  اآلونة  خالل  المختلفة  بأنواعها  الفقري 
التي  والميدانية  المكتبية  األعمال  نتيجة  وذلك 
تتطلب الحركة المفاجئة، وحمل األوزان، والتنافس 
الرياضية،  المنتشر بين فئة الشباب في الصاالت 
مما جعل توجه المصابين إما لإلبر المخدرة لأللم 

أو لجراحات العمود الفقري المختلفة.
األكبر  العدد  أن  مالحظتي  عند  وأضافت: 
الفقري،  العمود  حاالت  هم  القسم  في  للمراجعين 
األجهزة  في  التقنيات  أحدث  عن  أبحث  أن  قررت 
دون  من  الفقري  العمود  مشكالت  لعالج  الطبية 
الفترة ذات  المسكنات طويلة  أو  الجراحي  التدخل 
اآلثار المنعكسة على صحة المصاب، وذلك بتطبيق 
بحيث  واالبتكارات،  العالمية  الممارسات  أفضل 

كانت شرطة أبوظبي أول جهة طبية والوحيدة في 
التي وفرت جهاز  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
robotic-( شد العمود الفقري بتقنية ثالثية األبعاد

.)att
و2018   2017 عامي  خالل  أنه  وأضافت: 
من  مريضاً   555 مع  الجهاز  هذا  استخدام  تم 
مريضاً   14640 أصل  من  العمرية  الفئات  مختلف 
االستفادة  مدى  بدراسة  وقمنا  القسم،  راجعوا 
المرضى  هؤالء  أن  فتبين  المقررة،  الجلسات  بعد 
تحويلهم  يتم  ولم  المقررة،  الجلسات  بعدد  اكتفوا 
مرة أخرى للتشخيص نفسه. وتابعت أنه لتحسين 
جهاز  باستخدام  قمنا  القسم،  في  العالج  نتائج 
في  طبية  جهة  كأول  الكهرومغناطيسية  الموجات 
إمارة أبوظبي، ويسهم هذا الجهاز في إعادة تأهيل 
حاالت العمود الفقري، وعالج اإلصابات الرياضية، 
المختلفة،  واألربطة  الكسور  إصابات  وترميم 
من  والتخفيف  الصدفية،  وعالج  الشقيقة،  وعالج 
الفكية، وإعادة تأهيل  آالم األسنان بعد الجراحات 

حاالت الروماتيزم واألعصاب.
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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 �لأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  اختصر 
الدساتير  جميع  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل 
وتجاوزها  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  والقوانين 
ومبادرات طيبة، وضعها  بقرارات حكيمة  فعلياً 
من خالل نظرته الثاقبة للحفاظ على أغلى ثروة 
أغلى  هو  »االنسان  القائل  وهو  الوطن،  يمتلكها 

ثروة يمتلكها الوطن«. 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة هي من الدول 

التي آمنت بأن أساس التنمية هو اإلنسان.
وبناء عليه، سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته، 
القوانين  من  العديد  ذلك  سبيل  في  وصاغت 
ودعمتها  والحريات،  الحقوق  لكل  الدستورية 
ما  بكل  وسعت  الوزارية،  والقرارات  بالقوانين 
المصلحة  تحقق  التي  القوانين  إلى وضع  تملك 
معبراً  اإلمارات  دستور  جاء  وقد  العامة. 
الدستور  حرم  فقد  اإلنسان،  كرامة  عن  حقيقياً 
احتراماً  القاسية  والمعاملة  التعذيب  اإلماراتي 
وفرض  االستعباد  ورفض  اإلنسان،  لكيان 
والسالمة  الحرية  حقوق  وكفل  بالقوة،  العمل 
أمام  والمساواة  واالنتقال  واإلقامة  الشخصية 
وكفل  انصاف،  أيما  اإلنسان  وأنصف  القضاء، 
حريته الخاصة في المنزل والمراسالت والفكر 
والتعبير،  الرأي  في  والحق  والديانة  والضمير 
المجتمع  في  بالحماية  التمتع  في  العائلة  وحق 
والدولة والمساواة المطلقة أمام القانون، وحظر 
أمواله،  ومصادرة  بالده  عن  اإلنسان  استبعاد 
الشخصية  والعقوبة  الجنسية  في  حقه  وكفل 
وحرية المسكن، باإلضافة إلى استقالل القضاء، 
وحق  العامة،  السلطات  مخاطبة  في  والحق 

تشكيل الجمعيات، واحترام الملكية.

�ملر�أة و�لطفل

الطفل  حقوق  اإلماراتي  الدستور  يغفل  ولم 
في  األساسيين  العنصرين  أن  وأكد  والمرأة 

صيانة  وكفل  والطفل،  المرأة  هما  األسرة 
رعايتهما  أجل  من  السبل  كل  ووفر  حقوقهما، 
أطفال  ورياض  ومدارس  مستشفيات  من 
في  حقوقهما  كفل  كما  األسرة.  رعاية  ومراكز 
القانون الدستوري للدولة احتراماً لمكانتهما في 

المجتمع. 
الخارجية  السياسة  ركائز  قامت  وكذلك 
لإلمارات على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة 
العالم  دول  مع  البنّاء  والعمل  اإلنسان،  حقوق 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  مبادئ  تنفيذ  لدعم 

اإلنسان.

ثورة �لت�سالت

وفي ظل األجواء الراهنة في العالم، والتأثيرات 
رعاية  أصبحت  االتصاالت،  لثورة  المعروفة 
إليها  تسعى  التي  الركيزة  هي  اإلنسان  حقوق 
المجتمعات، وهو الواقع الذي أدركه الشيخ زايد 
»طيب الله ثراه« عندما أسس دعائم هذه الدولة 
وتكريس  اإلنسان،  حقوق  رعاية  محور  على 
مبادئ التسامح واحترام القانون، وهي األهداف 
نفسها التي يسعى إليها العالم في الوقت الراهن، 
ليؤكد بذلك أنه كانت له »طيب الله ثراه« رؤية 
ونظرة ثاقبة ومتفردة تسير الدولة على نهجها 
قادة  توارثها  التي  ذاتها  بالمبادئ  اليوم  إلى 
الدولة في الوقت الراهن، حيث ال يزال اإلنسان 
الدولة وسعادته ورخاءه هو  اهتمام  هو محور 

أغلى وأثمن األهداف للخطط المستقبلية.
ولم يتوقف »طيب الله ثراه« في إرساء دولة 
متكاملة  ورعاية  مبادئ  من  لديها  بما  االتحاد 
اإلمارات  أرض  حدود  عند  اإلنسان  لحقوق 
بعده  ومن  البيضاء  أياديه  امتدت  بل  وحدها، 
بهدف  العالم   دول  مختلف  إلى  العظام  قادتنا 
امتدت  ولهذا،  كرامته.  وصون  اإلنسان  تنمية 
والتعليمية  واإلسكانية  الخيرية  المشروعات 

إلى عدد كبير  اإلمارات  بها  التي قامت  والطبية 
تجد  أن  الطبيعي  فمن  ولهذا،  العالم.  دول  من 
اسمه »طيب الله ثراه« ال يزال على ألسنة وفي 
قلوب المجتمعات المختلفة على الرغم من أعوام 

الرحيل.

�سرية وم�سرية 

وباتت سيرة ومسيرة المغفور له الشيخ زايد 
قام  وما  ثراه«،  الله  نهيان»طيب  آل  بن سلطان 
دولة  إحدى سمات  مبادئ وقيم،  بترسيخه من 
اإلمارات وإنسان اإلمارات، وال بد من أن يحرص 
مسؤولونا وجمعيات النفع العام  على استمرار 
وإلى  الجديدة،  األجيال  عبر  المؤسس  سيرة 
حقوق  رعاية  أن  الكل  يدرك  حتى  ككل،  العالم 
تمثل  متأصلة  رعاية  اإلمارات هي  في  اإلنسان 
مبادئ دولة شامخة، مع ضرورة العمل ليكون 
كل مسؤول في دولتنا امتداداً لفكر ورؤية »طيب 
مجتمعياً  األمر  يتوقف  أن  يجب  وال  ثراه«،  الله 
بل  المؤسس،  وفكر  رؤى  تذكر  حدود  عند 
تسجل  التي  والفعاليات  المبادرات  إطالق  يجب 
وتعرض هذه الرؤية وهذا الفكر في العديد من 
المجاالت، ومنها حقوق اإلنسان وبناؤه لخدمة 

مجتمعه.

اأر�شى دعائمهما ال�شيخ زايد 

بناء االإن�شان و�شون 

حقوقه وراء نه�شة 

االإمارات )2 - 2(

 طريقة غير جراحية، غير مؤلمة، و فّعالة
لحل مشكلة السمنة

عملية تكميم المعدة بدون جراحة باستخدام المنظار
أحدث التطورات في مجال جراحة السمنة

الغرز بإحداث سلسلة من  الفم ويقوم  عبر  يدخل منظار  إلى جراحة،  الحاجة   بدون 
الّتي الطعام  كمّية  تقل  وبالتالي   50٪ بنسبة  حجمها  فيتقلص  المعدة،   داخل 

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

The American Surgecenter
Mubarak Bin Mohammed Street | Abu Dhabi 
United Arab Emirates

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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�لدكتورة مرمي �سن�سول -جر�حة �أ�سنان، �أدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

مسرح الجريمة أو مكان وقوع الحادث، 
هو كنز ال يقدر بثمن لحل القضايا الجنائية 
بعد  المتخلفة  المادية  اآلثار  على  الحتوائه 
يجب  اعتبارات  وهنالك  الجريمة.  وقوع 
إلى مسرح  الدخول  قبل  بالحسبان  أخذها 
الجريمة وأثناء البحث داخله وبعد االنتهاء 
منه، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق 
الضابط الذي استلم البالغ عن الحادث أو 
الجريمة، فهو أول من سيصل إلى مسرح 
الجريمة، وأول من سيدخل إليه، وهو الذي 
التخصصات  من  المطلوب  الدعم  سيحدد 
األخرى للحضور إلى مسرح الجريمة، علماً 
للتعامل  بأن هناك بروتوكوالً معيناً وثابتاً 
قبل  من  يستخدم  الجريمة  مسرح  مع 
الشرطة الفيدرالية األمريكية )أف. بي. أي( 

هند�شة م�شرح اجلرمية )1 - 3(

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقالت املتعلقة بالأدلة اجلنائية، والتي ت�صتخدم حلل غمو�ش اجلرائم، 

والك�صف عن هويات ال�صحايا، وبالتايل عن هويات املجرمني لينالوا عقابهم القانوين عرب الق�صاء العادل. 

يمكن اتباعه في جميع الظروف واألحوال.
الخطر  من  نفسه  الضابط  يحمي  كيف   <

داخل مسرح الجريمة؟
قبل  - يجب على الضابط حماية نفسه أوالً 
يكون  أن  ويجب  الجريمة،  مسرح  إلى  الدخول 
متمرساً على القتال وأساليب الدفاع عن النفس 
إرسال  يجب  فال  باألسلحة،  أو  يدوياً  سواء 
ضابط ال يتقن فن التصويب أو أساليب القتال 
الخاصة في الدفاع عن النفس فيقتل زميله بدالً 
عن القاتل، وال إرسال ضابط يخشى المواجهة 
يزال  ال  كان  حال  في  القاتل  مع  المباشرة 
يهرب  فيتركه  الجريمة  مسرح  داخل  متواجداً 
أو يجعله يكمل عمليات القتل أو السرقة للنهاية، 
يستطيع  وال  البنية  إرسال ضابط ضعيف  وال 
يستطيع  وال  وتكبيله  المجرم  على  السيطرة 

القفز فوق السياج أو كسر الباب أو الركض أو 
بالحبل  النزول  أو  التهوية  فتحات  في  الدخول 
أو تسلق المباني أو الزحف تحت المركبات، وال 
اإلحساس  ومرهف  القلب  رقيق  إرسال ضابط 
ال  أو  القتل  على  يجرؤ  ال  العالية  والمشاعر 
أو  منتحر  أو  مشنوق  لشخص  النظر  يستطيع 
مقتول ويغمى عليه من الدم وال يستطيع تحمل 
الروائح المنبعثة من الجثث المتعفنة بعد مرور 
لديه عمى  أيام على وفاتها، وال إرسال ضابط 
ألوان فيرى لون الدم األحمر بنياً ويتهيأ له بأنه 
زيت محرك أو عصير على األرض، وال إرسال 
الظالم  ويخشى  نفسية  مشكالت  لديه  ضابط 
البحر  أو  النار  أو  الحشرات  أو  المرتفعات  أو 
المزدحمة، فذلك  أو األماكن  المغلقة  أو األماكن 
وقتل  الضابط  هذا  قتل  على  القاتل  سيشجع 
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د. مريم شنشول

جميع األفراد معه، وال إرسال ضابط ال يعرف 
الجنائية  واألحراز  األدلة  مع  التعامل  كيفية 
فيضعها جميعها في مكان واحد بداخل صندوق 
ويرسلها إلى المختبر من دون عزلها وفصلها 
عن بعضها بعضاً أو يترك على العينات بصماته 
وعرقه وشعره ويمسكها من المكان الخطأ، وال 
إرسال ضابط يقوم باالفتراءات الجنائية الخاطئة 
ويسير األمور على هواه الخاطئ ويصبح اآلمر 
الجريمة، وال إرسال ضابط  الناهي في مسرح 
سير غير متخصص يدخل مسرح جريمة ألول 
مرة في حياته فيقوم باالتصال بزمالئه وإعالم 
التعليمات  ويتبع  هذا  الجريمة  بمسرح  الجميع 
أثر  ويخفى  يقتل  وقد  المتحرك،  الهاتف  عبر 
جثته بينما هو يفكر بمعاودة االتصال بزميله، 
وال إرسال ضابط مدخن فيدخل مسرح الجريمة 
الذي تركه  الغاز  المكان بسبب تسرب  ويحرق 
المجرم أو البترول الذي تحت المركبة المهجورة 

التي يستند عليها بينما هو يشعل السيجارة.
الجريمة  مسرح  ضابط  يتحلى  أن  يجب  بل 
والفطنة  والدهاء  والذكاء  والمهارة  بالحنكة 
والفراسة والقوة والثقافة والعلم والجرأة وفن 
لمواجهة  الكافي  والتدريب  التصرف  إدارة 
المسرح  هذا  يحتويه  قد  بما  الجريمة،  مسرح 
من قاتل أو عصابات محترفة أو أدوات قتل أو 
أو متفجرات أو جثث  أو مواد كيميائية  أسلحة 

أو غيرها..
> كيف يحمي الضابط مسرح الجريمة؟

- فور وصول الضابط إلى مسرح الجريمة 
يجب أن يركن سيارته على مسافة كافية ال تقل 
بعيداً عن مسرح الجريمة حتى ال  عن 50 متراً 
مع  الشرطة  مركبة  إطارات  طبعة  آثار  تتشابك 
آثار إطارات مركبة المجرم أو المشتبه به. كما 
التسلل  في  معتاد  غير  مساراً  يتخذ  أن  يجب 
هو  الجريمة  فمسرح  الجريمة،  مسرح  لدخول 
االدالء  المحافظة عليه حتى  مكان خطر ويجب 

بحكم المحكمة.
يستبعد  أن  ذلك  بعد  الجنائي  الخبير  وعلى 
أقدام  وآثار  واإلسعاف  الشرطة  مركبات  آثار 
من  واإلسعاف  الشرطة  عناصر  وبصمات 
نعتبر  بأن  يعني  الجريمة، ولكن هذا ال  مسرح 
مسرح الجريمة كمنتجع نسير ونأكل ونشرب 
داخله وال نرتدي الثياب المحافظة على جسمنا 
يجب  بل  منا،  الجريمة  على مسرح  والمحافظة 

التصرف بحكمة ودقة واحتراف.
على  سيارته  وترك  الضابط  وصول  وبعد 
مسافة كافية عن مسرح الجريمة، يجب أن يكون 
صغير  وسكين  باليد  خفيف  بسالح  مسلحاً 
المباشرة،  وغير  المباشرة  للمواجهة  القدم  في 
قد  المجرم  ألن  للرصاص  واقية  بزة  ومرتدياً 
يكون متواجداً في مسرح الجريمة، وقد ال يكون 

وحيداً بل بصحبته آخرون ومسلحون أيضاً. 

وبعد أن يؤمن الضابط على نفسه وعلى من 
أو  البشرية  الرهائن  أو  األبرياء  من  يتواجدون 
الشهود داخل مسرح الجريمة، يجب على الفور 
تطويق مكان الحادث سواء كان في شقة أو بيت 
شركة  أو  عمال  سكن  أو  مصنع  أو  شارع  أو 
أو بحر أو جبل أو صحراء باستخدام الشريط 
األصفر الذي يحتوي على عبارات منع الدخول 
إلى مسرح الجريمة او الشريط الخاص بالشرطة 
المعدنية،  أو  البالستيكية  الخاصة  الحواجز  أو 
ولكن للسهولة والسرعة من األفضل استخدام 
الشريط األصفر الخاص بمسرح الجريمة، ومنع 
الوقوف  من  والعامة  المدنيين  من  شخص  أي 
والتجمهر والتصوير واالقتراب ودخول مسرح 
الجريمة، وليس المقصود هنا بالتطويق هو فقط 
تطويق ما حول الجثة أي بمساحة ما يقارب متر 
ونصف طول ونصف متر عرض، بل المقصود 
هو تطويق أكبر مساحة ممكنة حول الجثة ومكان 
الجريمة بالكامل من جميع االتجاهات، ألن النظر 
والتمعن بالجثة وفحصها هو تخصص الطبيب 
الشرعي ويستطيع أن يفعل ذلك في المشرحة 
إن لزم األمر وليس في مسرح الجريمة، بينما 
المركبة  آثار  يتتبع  ألن  يحتاج  الجنائي  الخبير 
وطبعات اإلطارات من وإلى مسرح الجريمة، وأن 
يتتبع أثر طبعة الحذاء من وإلى مسرح الجريمة 
من  أفراد  مجموعة  أو  واحد  لشخص  سواء 
العصابة، ويحتاج للبحث والتعقيب والتحري عن 
لألصابع  المرئية  وغير  المرئية  البصمات  آثار 
الموجود  الدم  زاوية  لقياس  ويحتاج  واأليدي، 
الطلق  اتجاه  ومعرفة  والجدران  األرض  على 
الناري أو نوع السالح المستخدم الذي قد يكون 

المجرم ألقاه بالقرب من مسرح الجريمة أو 
ال يزال موجوداً بالقرب من المجني عليه أو 
الضحية، ويحتاج للبحث عن الشعر واأللياف 
الموجودة في مسرح الجريمة وحبوب اللقاح 
وبيوض الحشرات المنقولة من وإلى مسرح 
الموقع  احتمالية  إلى  ترشدنا  التي  الجريمة 
الجغرافي الذي أتى منه المجرم أو مكان عمله 
أو آخر نشاط له كما هو ملتصق ومحمول 
في  للبحث  ويحتاج  مالبسه،  أو  حذائه  في 
األوراق والمستندات وكشف الخط الممسوح 
هوية  وكشف  المفقود  المكتوب  وكشف 
الكاتب لرسالة ما قبل االنتحار أو التهديد ما 
قبل القتل، ويحتاج لمعرفة األداة المستخدمة 

لفك وكسر النوافذ واألبواب.
هو  القضية  وحل  كنز  فإن  كله،  لهذا 
البحث  ثم  أوالً  الجريمة  ومكان  مسرح  من 
والتعب والتحري الحقاً وخارجاً، فإن فشلت 
ولن  لم  الجريمة  مسرح  داخل  التحري  في 
ولن  الجريمة،  مسرح  مخارج  إلى  تتوصل 
تستطيع توسيع نطاق البحث ألنك ال تعرف 
نقطة البداية، وقبل أن يستدعي ضابط مسرح 
الجريمة الخبراء المطلوب حضورهم لمسرح 
المتخصصين  معرفة  عليه  يجب  الجريمة، 

وفقاً للحاجة.
> كيف يدخل الضابط مسرح الجريمة؟ 
- يجب أن يأخذ الضابط مساراً عكسياً، 
وذلك يعني أنه ال يجب الدخول من المدخل 
من  يكون  قد  أو  المجرم  سلكه  الذي  نفسه 
الدخول  ويجب  للتسلل،  سلكه  أنه  المحتمل 
سلكها  التي  تلك  غير  عكسية  أبواب  من 
على  الصعود  يجب  وال  للهروب،  المجرم 
الدرج من المنتصف بل من أطرافه ويفضل 
التسلق بدالً عن ذلك، وال يجب مسك مقود 
أو  البداية  من  أي  المعتاد  المكان  من  الباب 
يجب  وال  الباب،  كسر  ويفضل  المنتصف 
أثر  تمحو  ألنها  قماش  قطعة  استخدام 
الباب،  مقبض  على  المرئية  غير  البصمات 
إال  المعتاد  الزر  من  اإلنارة  فتح  يجب  وال 
استخدام  ويفضل  عنه،  البصمات  رفع  بعد 
الكشاف اليدوي أو المنظار الليلي. وتسمى 
هذه بالنظرية العكسية أي بأن تفكر بعكس 
ما فكر به المجرم وتفعل عكس ما فعله، وإن 
كنت غير متمرس على التفكير العكسي فلن 
أو  المعتادة  المجرم  بآثار  اللحاق  تستطيع 
من  والدالئل  المهمة  اآلثار  وتمحو  ستدمر 
مسرح الجريمة، وسيعتبر ذلك بمثابة جريمة 
على  والتستر  الدليل  وإخفاء  األثر  محو 
المجرم، وعليك بأن تقنع القاضي الحقاً بأن 
ومن  منك  قصد  دون  ومن  كان سهواً  ذلك 
مسرح  في  الجنائية  باألدلة  كاف  علم  دون 

الجريمة.
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قانون 80/20 %

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

واألصدقاء  العمل  زمالء  من  عدداً  أسمع 
المقربين، في كثير من األحيان، وهم يشتكون 
إنهاء  على  قدرتهم  وعدم  الوقت  ضيق  من 
أعمالهم أو المهمات المنوطة بهم على الرغم من 
ومحاولتهم  التركيز،  في  جهدهم  قصارى  بذل 
الشخصية  وواجباتهم  عملهم  بين  التوفيق 
كل  نهاية  وفي  ودائماً،  واالجتماعية.  والعائلية 
ال  كان  مهم  عمل  إنجاز  فاتهم  قد  يكون  يوم، 
كانوا  بوعد  الوفاء  في  أخفقوا  أو  ُينجز،  أن  بد 

اتخذوه على أنفسهم.

م�سكلة 

ومن البديهي تشخيص هذه المشكلة بسوء في 
إدارة الوقت وترتيب األولويات، وهذه المشكلة 
والمسؤولون  العاملون  األشخاص  منها  يعاني 
عن إدارة أعمالهم ووظائفهم، والجيد في األمر 
واإلداري  الذاتي  التطوير  في  المشتغلين  أن 
قدموا العديد من الحلول والطرق لمعالجة هذه 
والخلفية  للمشكلة  فهمه  بحسب  كل  المشكلة، 
المهنية والعلمية التي يأتي منها، وسنستعرض 
تبنيها من قبل  التي تم  الطرق  واحدة من هذه 
العديد من المهتمين بهدف االستفادة من الوقت 

ورفع كفاءة العمل. 
االقتصاد  عالم  اكتشف   ،1897 عام  في 
اإليطالي فيلفريدو باريتو قانوناً اقتصاديا ذكياً، 
أطلق عليه »قانون باريتو« أو 80/20 %، تعّرف 
من خالله أن 80% من دخل المجتمع يأتي من 
أن  آخر  بمعنى  منه،   %20 وجهد  أعمال  مجمل 
النتائج،  من   %80 إلى  تؤدي  الجهد  من    %20
واألعمال  الظواهر  قياس  تم  المبدأ  هذا  وعلى 
العامة والشخصية األخرى، مع األخذ باالعتبار 
أي  قاطع،  بشكل  النسبة  بهذه  التمسك  عدم 
يمكن أن تتغير بنسب أخرى بحسب الظروف. 
والفكرة هنا وجود القلة المتميزة المسؤولة عن 

معظم االنتاج العام.
السابق  التنفيذي  الرئيس  ويلش  جاك  وكان 
قانون  يطبق  األمريكية  إلكتريك  جنرال  لشركة 
فبرأيه   ،)%  20/10/70( نسبة  حسب  باريتو، 
العمال األكثر  20% من  يجب االحتفاظ ورعاية 

العمال  كفاءة وإنتاجية، والتخلص من 10% أي 
غير المنتجين، والعمل على تطوير وتدريب %70 

المتبقية. 
من  العديد  على  باريتو  قانون  تطبيق  وتم 
مسعى  في  واإلدارية  االجتماعية  الظواهر 
األسباب  ومعالجة  نتائجها  من  لالستفادة 
إلى الظواهر السلبية، فمثالً كشفت  التي تؤدي 
الحوادث  85% من  أن  العالمية عن  اإلحصاءات 
المرورية المسؤول عنها هم 15% من السائقين 
المسؤول  الطبية  األخطاء  من   %90 وأن  فقط، 
من   %20 وأن  فقط،  األطباء  من   %10 هم  عنها 
من   %80 بإنجاز  يقوم  من  هم  فقط  الموظفين 
المعامالت، وأن 20% من وقتك تنجز فيه %80 
من أعمالك اليومية، وهكذا لو تمعنا في مختلف 

األعمال سنجدها قريبة من تلك النسب.

��ستفادة

هذه  من  االستفادة  كيفية  وبخصوص 
النسبة  على  التعّرف  خالل  من  فتتم  الظاهرة، 
بمعرفة  فمثالً  تغييرها،  على  والعمل  الصغيرة 

أن نسبة 15% من السائقين المسببين للحوادث 
وضع  يتم  لذا  الشباب،  فئة  من  هم  المرورية 
على  تركز  وإرشادية  تثقيفية  وخطط  حمالت 
التقليل  في  لمساعدتهم  الشباب  فئة  وعي  رفع 
بها.  يتسببون  التي  المرورية  الحوادث  من 
يتم  حيث  األطباء،  إلى  بالنسبة  نفسه  والشيء 
حصرهم وإعادة تأهيلهم وتشديد الرقابة عليهم، 

وهكذا في القطاعات كافة.
وعلى المستوى الشخصي، ال بد من التركيز 
على األعمال التي لها التأثير اإليجابي األكبر في 

حياتك.
في  ترغب  أهداف   10 بكتابة  ابدأ  وعملياً 
إلى  أعلى  من  األهمية  ورتبها بحسب  تحقيقها، 
الثاني  ثم  األول  الهدفين  على  ركز  ثم  أسفل، 
20%، وأعمل بجهد حقيقي لتحقيق تلك األهداف 
األكثر أهمية وتعقيداً، فتحقيقها سينعكس بشكل 
إيجابي على تحقيق األهداف األقل أهمية )%80(. 
نسبة80/20  بحسب  أعمالك  في تصنيف  وابدأ 
ونقلها  الصغيرة  النسبة  زيادة  على  وأعمل   ،%

إلى النسبة الكبيرة.

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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اإعالن حالة الطوارئ واأثرها على حقوق االإن�شان

 عمر أحمد الظاهري 
          باحث إماراتي 
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حالة الطوارئ هي ظاهرة استثنائية تعصف 
أمنها  وتهدد  إنذار،  سابق  دون  من  بالدول 
المؤسسات  عمل  سير  وتعطل  واستقرارها، 
فيها، وتؤدي إلى ظهور نظام استثنائي هو نظام 
الطوارئ ، وهذا النظام هو نظام دستوري يخول 
صالحيات  القانون  بموجب  المختصة  السلطة 
كثيرة استثنائية لمواجهة الحالة الطارئة وإلعادة 

األمن واالستقرار داخل الدول.
آثار  من  الظاهرة  هذه  يصاحب  لما  ونظراً 
عن  فضالً  اإلنسان،  حقوق  على  كثيرة  سلبية 
الدمار الذي تخلفه وراءها، فقد دفع ذلك الدول 
إلى تنظيم هذه الظاهرة عن طريق إصدار قوانين 
هي قوانين الطوارئ، حيث أجاز الدستور فرض 
حالة الطوارئ، وترك للمشرع العادي أمر تنظيم 
على  تحتوي  قوانين  خالل  من  الظاهرة،  هذه 
شروط وقيود كثيرة، تتعلق بتنظيم هذه الظاهرة 
الطوارئ،  حالة  إعالن  كيفية  حيث  من  سواء 
اإلجراءات  باتخاذ  المختصة  السلطة  تحديد  أو 
على  قيوداً  والمتضمنة  األمن،  بإعادة  الكفيلة 
بيان  أو  صالحياتها،  وبيان  اإلنسان،  حقوق 
كيفية إنهاء حالة الطوارئ، وغيرها من الشروط 
لحماية  مهمة  ضمانة  تعتبر  التي  والضوابط 
حقوق اإلنسان قدر اإلمكان في ظل هذه الحالة 

الطارئة.
وفضالً عن التنظيم الداخلي لحالة الطوارئ، 
هناك التنظيم الدولي أي وجود معاهدات دولية 
عالمية وإقليمية تحتوي على بنود خاصة تنظم 
الحالة الطارئة، نظراً لما آلت إليه حقوق اإلنسان 
إلى  الدولي  المجتمع  دفعت  سامية  أهمية  من 
بالتقيد  الدول  وإلزام  حقوقه،  بحماية  االهتمام 
عندما  سواء  بها  جاءت  التي  الدولية  بالمعايير 

تضع قوانينها الداخلية المنظمة لحالة الطوارئ، 
أو عندما تطبق هذه القوانين داخل إقليمها.

لحماية  المهمة  الضمانات  من  جملة  وهناك 
حقوق اإلنسان في ظل العمل بقانون الطوارئ، 
وأهمها احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ 
قانون  دستورية  على  سواء  القضائية  الرقابة 
اإلجراءات  مشروعية  مدى  على  أو  الطوارئ 
عن  فضالً  الطارئة،  الحالة  ظل  في  المتخذة 
الرقابة على قرار إعالن حالة الطوارئ ، وأيضاً 
بالرأي  متمثلة  السياسي  الضغط  قوى  ضمانة 
العام الحر وبوسائل تفعيله من صحافة وأحزاب 
سياسية، حيث تعمل هذه الضمانة كرقيب ضد 

أي فعل يمس حقوق اإلنسان وحرياته. 
الذكر،  السابقة  الضمانات  إلى  وباإلضافة 
هناك ضمانات دولية جاءت بها معاهدات حقوق 
اإلنسان من ناحية، والمنظمات الدولية الحكومية 
وغير الحكومية من ناحية أخرى، حيث تمارس 
حقوق  حماية  في  فعاالً  دوراً  المنظمات  هذه 
اإلنسان في مختلف الظروف وبخاصة في ظل 
اإلنسان  حقوق  تكون  حيث  الطارئة،  الظروف 
كثيرة،  أحياناً  والزوال  بالتقيد  مهددة  عندها 
مما يدفع هذه المنظمات إلى تفعيل الرأي العام 
حقوق  على  تقع  التي  الخروقات  ضد  العالمي 
اإلنسان، فضالً عن الكشف عن هذه الخروقات، 
وتدخلها لوقف مثل هذه الخروقات التي ال مبرر 
لها، ووضع حد لالنتهاكات التي تقع على حقوق 
اإلنسان، مع التأكيد أن الدول ذات نظام الحكم 
الواقع  أرض  على  تحكمها  والتي  الديمقراطي، 
مبادئ ديمقراطية هي األنظمة التي تحوي على 
أفضل الضمانات لحماية حقوق اإلنسان في ظل 

قانون الطوارئ.
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احتفاالت تكرميية يف قطاع الريا�شة ال�شرطية

شرطة  في  الجنائي  األمن  قطاع  كرم  فقد 
وأفضل  المتميزة،  الرياضية  الفرق  أبوظبي، 
بطوالت  على  الحاصلين  والالعبات،  الالعبين 
خالل  وذلك   ،2019 لموسم  القطاع  مدير  درع 
احتفال تكريمي أقيم في مديرية شرطة العاصمة، 
والعقيد  القطاع،  في  اإلدارات  مديرو  حضره 
الرياضية،  اللجنة  محمد حسين الخوري رئيس 
وعبد الله الحمادي المنسق الرياضي في القطاع.

الراشدي مدير  العميد محمد سهيل  وأوضح 
قطاع األمن الجنائي في شرطة أبوظبي اهتمام 
الفرق  بتكريم  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
بإنجازاتهم  مشيداً  المتميزين،  والرياضيين 

الرائدة.
والفائزات،  الفائزين  الراشدي  العميد  وهنأ 
وحثهم  على تحقيق المراكز المتقدمة بما يعكس 
اإلنجازات المشّرفة التي تحققها شرطة أبوظبي.

درع  الظفرة، حصدت  مديرية شرطة  وكانت 
مدير قطاع األمن الجنائي للرجال والسيدات في 
المجموع العام، بينما حصلت مديرية التحريات 
القطاع  مدير  درع  على  الجنائية  والتحقيقات 
في  مشاركين  العبين  عدد  أكبر  ودرع  للرماية، 

البطولة.
القطاع محمد  في  أفضل العب  بجائزة  وفاز 
خلفان الحساني من مديرية شرطة الظفرة، فيما 
المناطق  مديرية شرطة  نالت عهود مصبح من 
الخارجية لقب أفضل العبة، وكانت جائزة أفضل 
من  الجابري  حصة  نصيب  من  ناشئة  العبة 

مديرية شرطة العين.
جوائز  ثالث  الظفرة  شرطة  مديرية  وحققت 
أحمد  ونالها  مدرب  أفضل  شملت  رياضية، 
درويش، وأفضل إداري وإدارية ونالها عبد الله 

أحمد الحمادي، وقماشة الزعابي.
خلفان  علي  العقيد  توج  أخرى،  جهة  من 
إلسعاد  العامة  اإلدارة  مدير  نائب  المنصوري 
شرطة  مركز  فريق  دبي،  شرطة  في  المجتمع 
القدم،  لكرة  لخماسيات شرطة دبي  نايف بطالً 
التحريات  إدارة  فريق  على  النهائي  في  بفوزه 

بنتيجة 2 - صفر. 
فقد استطاع فريق مركز شرطة نايف حسم 
البطولة في الشوط الثاني بواسطة العبه محسن 
محمد الذي سجل هدفين في الدقيقة 16 والدقيقة 
بعدما  البطولة  بكأس  الفريق  بذلك  ليتوج   ،18

انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي. 
عبيد  خلفان  العقيد  النهائي  مباراة  حضر 
الجالف مدير إدارة الشؤون الرياضية، والرائد 

حسن عبدالرحمن العبدولي رئس قسم األنشطة 
مشرف  المر  راشد  أول  والمالزم  الداخلية، 
والمالزم  المهيري  أول خالد  والمالزم  البطولة، 
المنظمة  اللجنة  عضوا  الحمادي  خلفان  أحمد 

للبطولة، وعدد من منتسبي شرطة دبي. 
شرطة  مركز  فريق  المنصوري  العقيد  وهنأ 
البطولة  أهمية  موضحاً  بالكأس،  بفوزة  نايف 
من حيث التنافس الرياضي، واكتشاف الخامات 
الجيدة التي ترفد بها فرق شرطة دبي، ومشيداً 
المري  خليفة  عبدالله  اللواء  سعادة  بتوجيهات 
خالد  العميد  وبمتابعة  دبي،  شرطة  عام  قائد 
علي شهيل مدير اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع 
وتوفير  الرياضيين  بدعم  يتعلق  بما  بالوكالة، 
اإلمكانيات كافة إلنجاح البطوالت الرياضية في 

شرطة دبي.
األنشطة  قسم  المنصوري  العقيد  وشكر 

الداخلية لدوره في اإلعداد لهذه البطولة، وجميع 
لكرة  اإلمارات  واتحاد  إنجاحها،  في  أسهم  من 
القدم لتعاونه في إدارة مباريات البطولة، متمنياً 

للجميع التوفيق.
وشدَّد العقيد الجالف على أهمية البطولة التي 
للمشاركة  أخذت حيزاً كبيراً من االهتمام، نظراً 
والمراكز  اإلدارات  قبل  من  فيها  الواسعة 
الشرطية، والتنافس الشديد الذي شهدته، مهنئاً 
الفرق الفائزة بالمراكز األولى، ومتمنياً بأن تكون 
بطولة الخماسيات إضافة فعلية لنجاحات شرطة 

دبي على الصعيد الرياضي. 
المجموعات،  بنظام  أقيمت  البطولة  أن  يذكر 
مجموعة،  كل  من  والثاني  األول  تأهل  حيث 
مباريات  وأدار  النهائية،  األدوار  إلى  وصوالً 
يوسف  ويعقوب  حسن،  علي  الحكمان  البطولة 

الحمادي من حكام اتحاد اإلمارات لكرة القدم.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة عددًا من الفعاليات الريا�صية خالل ال�صهر املا�صي. 
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كتابه  الزعابي  عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب  وّقع 
الجديد »في حب الوطن« خالل »معرض أبوظبي الدولي 
اإلمارات،  اتحاد كتاب وأدباء  2019« بدعوة من  للكتاب 
وذلك  كعوش،  سامح  الكاتب  الحوارية  الجلسة  وأدار 

بحضور عدد من الشخصيات واإلعالميين والجمهور.

والمشاغل في وزارة  النقل  إدارة   منتسبو  يهنئ 
الداخلية  الرقيب خالد خلفان اللوغاني بقدوم مولوده 
الجديد »عيسى«. مبارك، وجعله الله سبحانه وتعالى 

من أبناء الصالح والسعادة.

وزارة  في  والمشاغل  النقل  إدارة  منتسبو  يهنئ   
قسم  رئيس  األحبابي  مبارك  سعيد  المقدم  الداخلية 
شؤون  المركبات في اإلدارة  بترقيته إلى رتبة مقدم.  

مبارك، وإلى مزيد من النجاح والتقدم.

الشرطة  مدرسة  مدير  الهاجري  عبدالله  أحمد  العميد  حضر   
االتحادية احتفال تخريج دورة التأهيل السابعة والعشرين، والذي 

أقيم بمقر المدرسة في الشارقة.

 23 بتخريج  الداخلية  وزارة  في  الضباط  تدريب  معهد  احتفل 
اإلدارة  مهارات  »إدارة  بعنوان:  متخصصة  دورة  من  منتسباً 

الذكية«.

إعداد: موزة الحمادي 
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

نشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي ال تعرف المستحيل، فمنذ قيام االتحاد الذي يعد تحدياً 
في حد ذاته، والدولة تعمل بفلسفة الالمستحيل التي تعمقت على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ 
العربي  التاريخ  المستحيل في  لكسر  يمثل رمزاً  الذي  ثراه«،  الله  نهيان، »طيب  آل  بن سلطان  زايد 
الحديث.. وجاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« ليكمل هذه 
المسيرة المظفرة ويرسخ مفاهيم اإلرادة والعزيمة وثقافة الالمستحيل في نفوس أبناء الوطن، فضالً عن 

المقيمين على أرض الدولة. 
في أبريل الفائت، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي »رعاه الله«، وزارة الالمستحيل، والتي تمثل الجيل المقبل من الممارسات الحكومية، 
وتتضمن مهماتها تطوير حلول استباقية وجذرية لموضوعات معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق 
عمل بمهمات مشتركة من مختلف الجهات الحكومية االتحادية والمحلية والقطاع الخاص واألفراد، ويتم تغيير 

تشكيالتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.
تهدف وزارة الالمستحيل إلى تأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول 
للتحديات الصعبة عبر تبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة، وآلية فكر تدعم ثقافة المخاطر المدروسة، بما يحسن 

حياة المجتمع، ويقدم للعالم أنموذجاً جديداً للجيل المقبل من الممارسات الحكومية.
هذه الوزارة الجديدة افتراضية، ومن دون وزير، ويتكون طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء في دولة اإلمارات، 
وُتناط بهذه الوزارة بعدد من الملفات الوطنية وتشمل في مرحلتها األولى، إدارة الخدمات االستباقية وتهدف إلى 
توفير خدمات قبل الطلب في مجاالت العمل الحكومي المختلفة وفئات المتعاملين كافة، وإدارة المكافآت السلوكية 
التي تهدف إلى تحفيز السلوك الجيد واإليجابي لدى أفراد المجتمع من خالل نظام مكافآت يتم منحها للملتزمين 
بالسلوكيات المجتمعية اإليجابية على شكل نقاط يستفيد منها األفراد في دفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة، ثم 
إدارة اكتشاف المهارات حيث تعمل على تهيئة بيئة حاضنة وممكنة لمهارات المواطنين، وتنميتها وتوظيفها في دعم 
مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وتطوير آلية الستكشاف المهارات المحلية من مختلف األعمار والفئات، وأخيراً، إدارة 
منصة المشتريات الحكومية وهي تهدف إلى تطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية، وتوجيهها لدعم رواد األعمال 

المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باالستفادة من ابتكارات التجارة اإللكترونية.
هذه هي اإلمارات بقيادتها وشعبها والمقيمين فيها ال تعرف المستحيل وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم »رعاه الله« بقوله: »ال توجد كلمة مستحيل في قاموس دولتنا«.
عمار يا إماراتي

وزارة الالم�صتحيل
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