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»نفتخر بهذه �لنخبة �ملتميزة من �أبناء �لوطن، ونبارك لهم ولذويهم و�أهلهم تخرجهم 

من  �أجيااًل  خرجت  لطاملا  �لتي  �لعريقة  �ملوؤ�ص�صة  هذه  يف  لالنخر�ط  و��صتعد�دهم 

خرية �ل�صباب �ملت�صلحني بالعلم و�ملعرفة، و�مل�صهود لهم بالوالء لقيادتهم و��صتعد�دهم 

�لتام للم�صاركة يف م�صرية �لتنمية و�لبناء وحفظ �الأمن و�الأمان و�الرتقاء باخلدمات 

�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ت�صهدها  �لتي  �ل�صاملة  �لنه�صة  مع  يتنا�صب  مبا  �ل�صرطية، 

�ملتحدة«.

بهذه �لكلمات �ملهمة، حتدث �صمو �ل�صيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 

�لدفعة  بتخريج  �ل�صرطة  كلية  �حتفال  ح�صوره  مبنا�صبة  �أبوظبي،  الإمارة  �لتنفيذي 

�لتا�صعة و�لع�صرين من مر�صحي �ل�صباط، ودورة �جلامعيني �لتا�صعة و�لع�صرين، ودورة 

حتت  �أقيم  و�لذي  �ملاج�صتري،  حملة  من  �ل�صاد�صة  و�لدفعة  ع�صرة،  �لثالثة  �جلامعيات 

رعاية كرمية من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�صلحة.

كما قدم �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�لد�خلية �لتهئنة للخريجني �لبالغ عددهم 247 �صابطًا، وحثهم على �أن يكونو� مثااًل 

يحتذى به.

�أجيال من  �لتي تعاقبت عليها  �لعريقة  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  �لد�خلية،  �إنها وز�رة  نعم 

�ملنت�صبني من �صباط و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني، حتملو� وال يز�لون م�صوؤولية حفظ 

م�صرية �الأمن و�الأمان و�ل�صالمة و�لر�صا و�ل�صعادة �لتي ينعم بها كل مو�طن ومقيم و�صائح، 

باذلني من �أجل ذلك كل �جلهود و�لت�صحيات �ملمكنة.

وعندما حتتفل وز�رة �لد�خلية موؤ�ص�صة �الأجيال بتخريج دفعة جديدة من �ل�صباط 

من كلية �ل�صرطة متزودين باأحدث �لعلوم و�لتدريبات و�لتقنيات ، فاإنها حتتفل ب�صخ دم 

جديد يف عروق �جلهات �ل�صرطية يف دولة �الإمار�ت، ويف عروق جهات �صرطية عربية 

�صقيقة �أوفدت مبتعثني للدر��صة يف �لكلية.

وبالتاأكيد، فاإن هذ� �جليل �جلديد من �ل�صباط �صي�صهم يف حفظ م�صرية �الأمن و�الأمان 

مو�جهة  يف  �مل�صرتك  �لعربي  �الأمني  �لتعاون  وتعزيز  و�ل�صعادة،  و�لر�صا  و�ل�صالمة 

ع�صابات �جلر�ئم و�الإرهاب.

نبارك لل�صباط من �الإمار�ت و�لدول �لعربية �ل�صقيقة تخرجهم من كلية �ل�صرطة، 

وندعو �هلل �صبحانه وتعاىل �أن يوفقهم يف �أد�ء �ملهمات �الإد�رية و�مليد�نية �لتي �صيكلفون 

بها خدمة للوطن و�لنا�س. 

م�ؤ�س�سة الأجيال
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حضر االحتفال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس دائرة النقـل في أبوظبي، ومعالي 
التسامح،  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
المجلس  الزعابي وزير شؤون  ومعالي أحمد جمعة 
الرئاسة، ومعالي  لالتحاد في وزارة شؤون  األعلى 
السابق،  الداخلية  وزير  البادي  سعيد  بن  محمد 
والعميد الركن إبراهيم سلمان آل خليفة رئيس وفد 
مملكة البحرين، والعميد عبد العزيز بن عبدالله النهائي 
رئيس وفد المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 
كبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، 

متابعة: اأماين اليافعي

الدولة،  لدى  المعتمدين  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء 
العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  قيادات  وكبار 
المسلحة،  القوات  الدولة، وكبار ضباط  للشرطة في 
بن  الجوية وكلية راشد  كلية خليفة  وعدد من طلبة 

سعيد البحرية وأكاديميتي شرطة دبي والشارقة.

مباركة 
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي: »نفتخر بهذه 
النخبة المتميزة من أبناء الوطن، ونبارك لهم ولذويهم 

وأهلهم تخرجهم واستعدادهم لالنخراط في هذه 
أجياالً  خرجت  لطالما  التي  العريقة  المؤسسة 
والمعرفة،  بالعلم  المتسلحين  الشباب  خيرة  من 
والمشهود لهم بالوالء لقيادتهم واستعدادهم التام 
للمشاركة في مسيرة التنمية والبناء وحفظ األمن 
واألمان واالرتقاء بالخدمات الشرطية، بما يتناسب 
اإلمارات  دولة  التي تشهدها  الشاملة  النهضة  مع 

العربية المتحدة«. 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وقدم 
الداخلية  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان 

�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�صلحة،  �آل نهيان ويل عهد  حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 

�صهد �صمو �ل�صيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي، و�صمو �ل�صيخ عي�صى بن ز�يد �آل 

نهيان، و�لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، �حتفال كلية �ل�صرطة 

�لتا�صعة و�لع�صرين، ودورة �جلامعيات  �ل�صباط، ودورة �جلامعيني  �لتا�صعة و�لع�صرين من مر�صحي  �لدفعة  بتخريج 

�لثالثة ع�صرة، و�لدفعة �ل�صاد�صة من حملة �ملاج�صتري، وذلك يف مقر كلية �ل�صرطة باأبوظبي.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

حتت رعاية حممد بن زايد 

كلية ال�سرطة حتتفل بتخريج دفعة من ال�سباط 
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مثاالً  يكونوا  أن  على  وحثهم  للخريجين،  التهئنة 
التهئنة والتقدير ألهالي  به. كما قدم سموه  يحتذى 

وأسر الطلبة على تخرج أبنائهم وتفوقهم.  
وقدم سموهما التهاني للخريجين بما حققوه من 
تفوق ونجاح، داعين إلى مواصلة التعلم، وبذل الجهد 
والمثابرة الكتساب الخبرات الالزمة التي تمكنهم من 
رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته الحكيمة لتبقى 

دولتنا واحة أمن ورخاء.

مراسم 
طابور  بدخول  التخريج  احتفال  مراسم  وبدأت 
العرض للميدان ووصول سمو الشيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان، ثم عزفت موسيقى الشرطة السالم الوطني، 
سموه  وسلم  الخريجين،  طابور  بتفقد  سموه  وقام 
المالزم مانع أحمد الشحي »سيف الشرف« لحصوله 
في  واألول  العام  المجموع  في  األول  المركز  على 
العلوم األكاديمية. كما سلم سموه الجوائز للمتفوقين، 
حيث تسلم المالزم علي ظافر األحبابي »جائزة قائد 

االستعراض«.
ثم أدى الخريجون القسم القانوني على اإلخالص 
وقوانينها،  دستورها  واحترام  ورئيسها،  لإلمارات 
والعمل بصدق وأمانة وطاعة في كل ما يصدر إليهم 

من أوامر. 
التاسعة  الدفعة  من  الكلية  علم  تسليم  تم  ثم 
وعزفت  الثالثين،  الدفعة  إلى  المتخرجة  والعشرين 
الموسيقى سالم العلم والسالم الوطني، بعدها هتف 
الخريجون ثالثاً بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة 
وتال  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
ذلك شلة شعرية بعنوان: »كلنا خليفة« للشاعر عوض 

راشد الكتبي. 
نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  والتقط 

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور 
الشرطة  كلية  إدارة  مجلس  مع  الجماعية  التذكارية 
بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  وكرم  والخريجين.  
أمورهم.   وأولياء  الخريجين  أوائل  نهيان  آل  زايد 
كلية  عام  مدير  الشامسي  سالم  وليد  العميد  وألقى 
فيها  شكر  التخريج  احتفال  خالل  كلمة  الشرطة 
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على حضوره  سمو 
توليه  لما  ثمرة  اليوم  احتفالنا  وقال:»إن  االحتفال، 
قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالعلم والمعرفة والبحث 
واالبتكار، واليوم نزف صفوة أبناء الوطن وإخوة لهم 

من الدول الخليجية والعربية«. 
وثمن العميد الشامسي دعم صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة لكلية الشرطة لتصبح صرحاً 

شامخاً من صروح األمن واألمان. 
اللواء  سعادة  سلم  التخريج،  مراسم  وعقب 
التطوير  الخييلي رئيس مجلس  الركن خليفة حارب 
العميد  يرافقه  الداخلية  وزارة  في  المؤسسي 

الشامسي الشهادات للخريجين من دفعتي المرشحين 
الثالثة  والجامعيات  والعشرين  التاسعة  والجامعيين 
عشرة والدفعة السادسة من حملة الماجستير، وذلك 
من  عدد  بحضور  الشرطة،  كلية  في  االتحاد  بقاعة 
الطلبة  وفود  وأعضاء  الداخلية  وزارة  ضباط  كبار 
الخريجين من الدول الشقيقة وأولياء أمور الخريجين.
يذكر أن إجمالي عدد الخريجين بلغ 247 خريجاً 
الطلبة  مرشحاً، و73 من  طالباً   154 بينهم  وخريجة، 
الجامعيين، وأربع من الطالبات الجامعيات، و 16 من 
إدارة الشرطة  العليا في  الدراسات  منتسبي برنامج 
الطلبة  من  الخريجين  بين  الجنائية.ومن  والعدالة 
هم  شقيقة،  عربية  دول   5 من  طالب   7 المرشحين 
طالب من مملكة البحرين، وطالب من دولة الكويت، 
وطالبان من المملكة األردنية الهاشمية، وطالبان من 

دولة فلسطين، وطالب من جزر القمر.

آراء الخريجين
الضباط  من  عدداً  الشرطة«  »مجتمع  والتقى 

هزاع بن زايد: نفخر بهذه النخبة 

املتميزة 

�سيف بن زايد: اأحثكم على اأن 

تك�ن�ا مثالً يحتذى به
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بهذا  الغامرة  عن سعادتهم  عبروا  الذين  الخريجين، 
الضباط وعناصر  إخوانهم من  ليسهموا مع  التفوق 
والمكتسبات  المنجزات  على  المحافظة  في  الشرطة 

الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.
الوطن  نخدم  أن  لنا  كبير  لشرف  أنه  وأكدوا 
والمجتمع في ميدان من أشرف وأنبل ميادين العمل، 
وهو مجال الشرطة، لتوفير األمن واالستقرار ونشر 

األمن واألمان والطمأنينة بين أفراد المجتمع كافة.
صاحب  إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  وتوجهوا 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة على رعايتهما واهتمامهما بجهاز الشرطة، 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  وإلى 
لمتابعته  الداخلية  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 

المستمرة للخريجين.
في  )األول  الشحي  أحمد  مانع  المالزم  وأكد 
األكاديمية  العلوم  في  واألول  العام  المجموع 
في  الرغبة  لديه  أن  الشرف(  سيف  على  والحاصل 
رد الجميل إلى الوطن المعطاء، و أنه كان عازماً على 
فداء  والنفيس  الغالي  لبذل  والتفوق  النجاح  تحقيق 

لهذا الوطن الغالي.
وأوضح المالزم إبراهيم أحمد الجحوشي )األول 
واألول  الجامعيين،  الطلبة  على  العام  المجموع  في 
القيادية  الكفاءة  في  واألول  العسكري،  التدريب  في 
كان  حققه  الذي  والتفوق  التخريج  أن  والمسلك( 
بفضل من الله سبحانه و تعالى، ومن ثم بتوجيهات 
وأن  واالجتهاد،  والجد  بالعزيمة  تحقق  وأنه  أسرته، 
التخريج فرحة له أهداها لجميع أسرته وكل من وقف 
إلى جانبه وشجعه على المثابرة لكي يرتقي إلى أعلى 
الدرجات العلمية والعملية والوظيفية. وأهدت المالزم 
من  العام  المجموع  في  )األولى  العلوي  سعيد  أمل 
دورة الجامعيات الثالثة عشرة( هذا التفوق لقيادتنا 
فخورة  منها  جعل  والذي  الغالي،  ووطننا  الرشيدة 
بهذا اإلنجاز لتصبح واحدة من حماة الوطن، موضحة 
وقادرة  ومثابرة  قوية  منها  جعلت  التجربة  هذه  أن 
أصعب  في  القرارات  واتخاذ  المسؤولية  تحمل  على 

المواقف. 
في  )الثاني  الزعابي  أحمد  خالد  المالزم  وذكر 
ال  سعادته  أن  المهني(  بالتطبيق  واألول  المجموع 
حماة  أحد  فيه  أصبح  الذي  اليوم  هذا  في  توصف 
بتوفيق  كان  إليه  وصل  ما  أن  ينسى  وال  الوطن، 
الفترة  خالل  له  األهل  ومساندة  وجل،  عز  الله  من 
من  المزيد  الخرجين  ولجميع  له  متمنياً  الماضية، 

التقدم والتفوق في حياتهم العملية المقبلة.
وقال المالزم أحمد سرحان المعيني )الثالث في 
المجموع العام( إن: »التفوق الذي حققته كان بفضل 
األول،  المقام  في  وتوفيقه  تعالى  سبحانه  الله  من 
والجد  بالعزيمة  تحقق  وقد  أسرتي.  توجيهات  ثم 
واالجتهاد منذ بداية طريقي في كلية الشرطة. وكنت 
التفوق والتميّز منذ بداية دخولي  العزم على  عقدت 

الكلية«.
)األول  الكعبي  هالل  محمد  سالم  المالزم  ورأى 
في الرياضة( أن تفوقه كان بسبب المنافسة الشريفة 

اللتحاقه  األول  اليوم  منذ  بدأت  والتي  زمالئه،  مع 
للمحاضرين  الكبير  الدور  إلى  الفتاً  الشرطة،  بكلية 
والمدربين في تحقيق هذا اإلنجاز، والتزامه بالجدية 
في العمل واإلخالص في األداء وعدم االستهانة بأي 

معلومة مهما كانت بسيطة. 
وأضاف: أن تفوقه يدفعه إلى ضرورة رد الجميل 
للوطن المعطاء من خالل العمل المنتج والمثمر، وأداء 

جميع المسؤوليات الموكلة إليه على أكمل وجه.
في  )األول  األحبابي  ظافر  علي  المالزم  وشدد 
وقائد  والمسلك  القيادية  الكفاءة  في  واألول  المشاة 
الله  من  بفضل  يأتي  التفوق  أن  على  االستعراض( 
والجد  واإلصرار  بالعزيمة  ثم  وتعالى،  سبحانه 
منذ  علّمه  من  كل  إلى  بالشكر  متوجهاً  واالجتهاد، 
دخوله كلية الشرطة وحتى تخرجه منها، فالكلية هي 
المصنع الحقيقي للرجال، وتفوقه يرجع إلى مواظبته 
على التدريبات خارج أوقات الكلية، واستغالله الجيد 
المنهج  في  المقررة  التدريبية  للحصص  والصحيح 
التدريبي، وأنه كان يتوقع التفوق بسبب ثقته األكيدة 
في الوصول إلى الهدف وتحقيق اإلنجاز الذي تكلل 

بالتفوق.

في  )األول  الكتبي  عبدالله  مطر  المالزم  وأشار 
األسلحة والرماية( إلى أن لديه الرغبة في ردِّ الجميل 
تحقيق  على  عازماً  كان  وأنه  المعطاء،  الوطن  إلى 
التفوق، وأنه  الله عز وجل على هذا  التفوق، ويحمد 
التضحيات  يقدمون  الذين  األمن  رجال  من  أصبح 

ويذودون عن البالد بكل ما لديهم. 
)األول  الظاهري  سليمان  سعيد  المالزم  وذكر 
في التدريب الخاص( أنه حقق الحلم بالتحاقه بكلية 
الشرطة بعد تخرجه من الجامعة، وأن خدمة الوطن 
شرف كبير بخاصة في المجال الشرطي للحفاظ على 
زمالءه  ودعا  واالستقرار.   واألمان  األمن  مسيرة 
مهاراتهم،  لتطوير  الدائم  السعي  إلى  الخريجين 
وتطبيق ما تعلموه على الواقع العملي، والسعي دائماً 
المالزم محمد ياسين  التميّز والتفوق. وأوضح  إلى 
على  العام  المجموع  في  )األول  العويدات  صالح 
الطلبة الموفدين وهو من المملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة( أن حبه لعمله في المجال العسكري وشغفه 
منذ  التفوق  على  الدائم  وحرصه  واالطالع  بالقراءة 
صغره، وحبه للتحدي واإلصرار، كل ذلك كان دافعاً 

ومحفزاً لاللتحاق بهذه الدورة.
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يو��صل »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �الإد�ر�ت و�الأق�صام و�لفروع باالإد�رة �لعامة للمالية و�خلدمات �مل�صاندة يف 

وز�رة �لد�خلية. وز�ر يف هذ� �لعدد ق�صم �ال�صرت�تيجية وتطوير �الأد�ء يف»�ملالية و�خلدمات �مل�صاندة« للتعريف بدوره يف 

�ل�صعي لتقدمي �أف�صل �خلدمات للمتعاملني �لد�خليني و�خلارجيني.

حتقيق: اأماين اليافعي- ت�صوير: حممد علي

رئيسة  محمد  عبدالعزيز  عال  الرائد  أوضحت 
العامة  باإلدارة  األداء  وتطوير  االستراتيجية  قسم 
الداخلية  وزارة  في  المساندة  والخدمات  للمالية 
تربط  والتي  للقسم،  الموكلة  المهمات  أبرز  من  أن 
والخدمات  المالية  عام  بمدير  مباشرة  القسم 
المساندة هي كالتالي: المشـاركة فـي إعداد وتطويـر 
استراتيجية  مـن  كجزء  العامة  اإلدارة  استراتيجية 
وزارة الداخلية، واعـداد مشـروع الخطـة التشغيلية 
لإلدارة العامة والبرنامـج الزمنـي السنـوي ومتابـعة 
نظـم  وتطويـر  تصمـيم  فـي  والمشاركـة  تنفيـذها، 
قيـاس وتقييـم األداء المؤسسـي لـلوزارة، وتطبـيق 
العامة  اإلدارة  فـي  المؤسسـي  األداء  تقيـيم  نظـام 
التقـارير  وتقديـم  المعتمـدة  القياس  لمعاييـر  وفقـاً 
بمتابعـة  الخاصـة  الشهريـة  التقـارير  وإعـداد  بها، 
البـدائل  واقـتراح  العامة  اإلدارة  استراتيجية  تنفيـذ 
العالجيـة والتـطويرية لها، واقتراح تطويـر ومتابعة 
لإلدارة  التنظيمي  الهيكل  فاعلية  وتقييم  تفعيل 

االستراتيجيـة،  تحقيـق  لمتطلبـات  وفقاً  العامة 
والعمـل  بالوزارة  الخاصـة  الجـودة  نـظم  وتطبيـق 
فـي  الجـودة  تطبيـقات  وتدقيـق  تطوير  علـى 
الـنتائج  استقصـاء  في  والمشاركـة  العامة،  اإلدارة 

ت
ءا

ضا
�

اإ

الميدانيـة لتطبـيق نظـام الجـودة بمـا يخـتص بفئـات 
جمـهور اإلدارة العامة، ومراجعة العمليات اإلدارية 
في  الجودة  إدارة  مع  بالتنسيق  العامة  اإلدارة  في 
الوزارة وقياسها والعمل على تبسيطها وتطويرها، 

ق�سم ال�سرتاتيجية وتط�ير الأداء 

              يف الإدارة العامة للمالية واخلدمات امل�ساندة

 �لر�ئد عال حممد: 

نحر�س على تقدمي �أف�صل 

�خلدمات للمتعاملني
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والصحة  البيئة  سياسة  متطلبات  تنفيذ  ومتابعة 
المنهجيات  تطبيق  ومتابعة  المهنية،  والسالمة 
في  الجودة  وإدارة  المنهجيات  مالك  مع  بالتنسيق 
علـى  الـحصول  وأسـس  معايير  وتطبيق  الوزارة، 
والدوليـة،  المحـلية  التمـيز  وجـوائز  شهـادات 
برامج  وتنفيذ  ومتابعة  إعداد  في  والمشاركة 
ومعايير التميز المؤسسي بالتنسيق مع إدارة التميز 
المؤسسي في الوزارة، والمشاركة في إعداد خطة 
البرامج والموارد  المتعاملين وتوفير  أنشطة خدمة 
واألهداف  المهمات  إنجاز  على  والعمل  المطلوبة 
الخاصة بالنشاط من خالل تقديم أفضل الخدمات 
للمتعاملين والجمهور وفقاً لمعايير الجودة والتميز 
واإلسناد  الدعم  وتوفير  نتائجها،  ومتابعة  لتنفيذها 
النظم  تطبيق  خالل  من  المتعاملين  خدمة  ألنشطة 
الخاصة بتقديم الخدمات النوعية المتميزة، وتفعيل 
في  كمصدر  منه  واالستفادة  السري  المتسوق 
تطوير الخدمة، وإدارة نظام الشكاوى والمقترحات 
وتنفيذ الخطط السنوية ألنشطة اإلبداع واالبتكار في 
اإلدارة العامة بالتنسيق مع إدارة الشكاوى ومركز 
المشاريع  خطط  ومتابعة  لالبتكار،  الداخلية  وزارة 
إدارة  مكتب  مع  بالتنسيق  العامة  باإلدارة  الخاصة 
العامة  اإلدارة  في  المشتركة  والخدمات  المشاريع 
الدعم الالزم  لالستراتيجية وتطوير األداء، وتوفير 
على  واإلشراف  المعيارية  المقارنات  خطة  إلعداد 
للتأكد من  الخارجية  والمشاركات  المقارنات  تنفيذ 
تنفيذ  ومتابعة  االستراتيجية،  للمتطلبات  تحقيقها 
بالخطة  ومواءمتها  وتحديثها  المعتمدة  السياسات 
االستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع قسم السياسات 
األداء،  وتطوير  لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  في 
االستراتيجية  الشراكات  تعزيز  برامج  ووضع 
المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  المؤسسات  مع 
لإلدارة  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  المدني 
في  والمشاركة  االختصاص،  منطقة  ضمن  العامة 
باالستراتيجية  الخاصة  والدراسات  البحوث  إعداد 
المجاالت،  مختلف  في  الرأي  استطالعات  واعداد 
قياس  ومعايير  ينسجم  بما  القسم  أنشطة  وتنفيذ 
األداء المؤسسي ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى 

الجهات ذات االختصاص.
وتطوير  االستراتيجية  قسم  أن  وأضافت: 
المساندة  والخدمات  للمالية  العامة  باإلدارة  األداء 
خالل  من  اختصاصاته  يتولى  الداخلية  وزارة  في 
االستراتيجي،  التخطيط  وحدة  اآلتية:  الوحدات 
التميز المؤسسي، ووحدة  ووحدة الجودة، ووحدة 

إسعاد المتعاملين.

طاقم بشري 
وأشارت الرائد عال محمد إلى أن الطاقم البشري 
في القسم يتكون من ضباط وصف ضباط وأفراد 
أهم  أن  وإلى  مؤسسي،  تميز  وخبراء  ومدنيين 
القسم هي خبير ومقيم  المطلوبة في  التخصصات 

تميز، ومدقق جودة، وتخطيط استراتيجي.
لها  التي يخضع  الدورات  أهم  أن من  وأضافت: 
التغيير  إدارة  دورات:  هي  القسم  في  المنتسبون 
واالبتكار، وتنمية الطموح واإلبداع لدى الموظفين، 

واتخاذ  المشكالت  حل  في  اإلبداعية  والمهارات 
اإلبداع،  الذهني وإطالق طاقة  والتخطيط  القرارات، 
والتميز  المستقبل،  واستشراف  والتميز  واالبتكار 
وقيادة  المعرفة  وإدارة  الشاملة،  والجودة  اإلداري 
القيادة  واستراتيجية  الذهني،  والعصف  التغيير، 
التميز  نحو  والقيادة  والمؤسسي،  اإلداري  والتميز 
واإلبداع والتطوير في مستقبل اإلدارة، واستراتيجية 

سكامبر لتوليد األفكار اإلبداعية.

هدف استراتيجي 
وذكرت الرائد عال محمد أن قسم االستراتيجية 
والخدمات  للمالية  العامة  باإلدارة  األداء  وتطوير 
السادس  االستراتيجي  بالهدف  يرتبط  المساندة 
لوزارة الداخلية للخطة االستراتيجية 2017 - 2021 
)ضمان تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير 
الجودة والكفاءة والشفافية(، إذ تنبثق مبادئ الخطة 
والخدمات  للمالية  العامة  لإلدارة  االستراتيجية 
المساندة من الخطة االستراتيجية للوزارة ومن قيم 
الوزارة التي تتلخص بالعمل كفريق واحد بكل نزاهة 
لحماية مصالحها،  وكفؤ  فعال  وبأسلوب  وشفافية 
واستخدامات مواردها المالية لالرتقاء باألداء المالي 
إلى مستوى التميز للشركاء الداخليين والخارجيين، 
مستخدمين بذلك أحدث األنظمة اإللكترونية والمالية 
واإلدارية وأحسن الممارسات، وتقوم اإلدارة العامة 
والتقنية  المالية  للموارد  الفعال  التوزيع  بضمان 

والممتلكات.
المبادئ  باعتماد  يتم  ذلك  تحقيق  أن  وأضافت: 
والنزاهة  والعدالة  الشفافية  مبادئ  تطبيق  التالية: 
في اتخاذ القرارات، وضمان المواءمة مع المتطلبات 
األداء  وتحسين  وتطوير  والتنظيمية،  الحكومية 
بشكل مستدام ومستمر، ودعم تحقيق رؤية الوزارة 
وأولوياتها  المالية  األهداف  مواءمة  خالل  من 
إدارة  مبدأ  واعتماد  واالستراتيجية،  األهداف  مع 
المخاطر اإلدارية والمالية والمتعلقة بالبيئة والصحة 
والسالمة المهنية بكفاءة وفاعلية، وتوفير بيئة عمل 
متميزة وتعزيز جودة الموارد البشرية واالستفادة 
بكفاءة  وإداراتها  الشراكات  وتعزيز  منها،  المثلى 
للشركاء  عاٍل  رضا  مستوى  وتحقيق  وفعالية، 

متميزة،  قيادات  واعداد  والخارجيين،  الداخليين 
وتشجيع اإلبداع، ونشر المعرفة، والتخطيط الفعال 
إلدارة األصول والممتلكات، وادارة اإلنفاق وتوفير 
واإلجراءات  السياسات  وتطوير  واإلسناد،  الدعم 
مالي  ورأس  )تشغيلي  المالي  والتخطيط  المالية، 
التقنية  للحلول  األمثل  واالستخدام  واستراتيجي(، 
العمل  كفاءات  بهدف تحسين  الذكية  والتكنولوجية 
التميز  برامج  وتطبيق  المقدمة،  الخدمات  وتميز 
المتعلقة  الممارسات  أحسن  وتطبيق  المؤسسي، 
بالموظفين من حيث التدريب وتجهيز الصف الثاني.

مبادرات 
بها  القسم  شارك  التي  المبادرات  أهم  وعن 
هذه  من  أن  عال  الرائد  ذكرت   ،2018 عام  خالل 
المبادرات هناك: تطوير نظام إلكتروني للمشتريات 
لدعم  سياسة  الموردين، وضع  مع  العالقة  وإدارة 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  من  المشتريات 
الحصول على االعتماد الدولي لنظام إدارة األصول 
إلدارة  إلكتروني  برنامج  إطالق   ،)55001 )األيزو 
أعمال تصميم وتشغيل وصيانة المباني، تبني نظام 
الكهرباء  )ترشيد  الذكية  المباني  إلدارة   ESMART
مع  يتوافق  بما  المالية  اإلجراءات  تطوير  والمياه(، 
وفنيين  أطباء  تدريب  العالمية،  الممارسات  أفضل 

وممرضين في المؤسسات العقابية واإلصالحية. 
مبادرات  على  يعمل  القسم  أن  وأضافت: 
استشرافية خالل األعوام الثالثة المقبلة وحتى عام 
2021، وهي: إطالق تطبيق ذكي للخدمات الطبية على 
عائالت  تأهيل  اإللكتروني،  الداخلية  وزارة  موقع 
منتسبي الوزارة للتعامل الفعال مع الحاالت الطارئة، 
تأهيل اإلدارة العامة للحصول على االعتماد الدولي 
 ،)BS13500  :2013( الحوكمة  مواصفة  تطبيق   ،JCI
تطبيق مواصفة إدارة المخاطر ISO "31000، تأهيل 

كوادر نسائية كقيادات نسائية. 
معدل  رفع  على  عام  كل  القسم  حرص  وأكدت 
رضا  معدل  ورفع  العامة،  اإلدارة  موظفي  رضا 
المتعاملين مع اإلدارة العامة، وتحفيز مشاركة كادر 
العامة في النشاطات الخارجية والنشاطات  اإلدارة 

المجتمعية ، مقارنة بالعام الذي يسبقه.
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فعاليات يف وزارة الداخلية 

الشامسي  علي  سالم  اللواء  سعادة  حضر 
وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات 
اعتماد  بإجراءات  خاصة  عمل  ورشة  المساندة 
المؤهالت  مركز  نظمها  األمنية،  المؤهالت 
الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون  الوزارة،  في  األمنية 
الداخلية  وزارة  مقر  في  وأقيمت  للمؤهالت، 
تعريفي  عرض  تقديم  فيها  وتم  بأبوظبي، 
المؤهالت  اعتماد  ومعايير  وآليات  لمنهجيات 

األمنية في وزارة الداخلية.
الكليات  عن  ممثلون  الورشة  في  وشارك 
والمعاهد والمدارس الشرطية في وزارة الداخلية، 

وممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية.
الشامسي  اللواء  سعادة  أطلق  ثانية،  جهة  من 
برنامج  الشرطة،  كلية  في  االتحاد  قاعة  من 
القيادات الذي يشتمل على دورتي القيادات األولى 
والوسطى، والذي نظمه معهد تدريب الضباط في 
في  ربدان  أكاديمية  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة 
50 ضابطاً من قطاعات وزارة  بمشاركة  أبوظبي، 

الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
سالم  وليد  العميد  اإلطالق  احتفال  حضر 
والعميد  الشرطة،  كلية  عام  مدير  الشامسي 
االتحادية  الشرطة  مدرسة  مدير  الهاجري  أحمد 
نائب  العيان  عبيد  فيصل  والدكتور  الشارقة،  في 
رئيس أكاديمية ربدان، ومديرون عامون ومديرو 
وزارة  في  الضباط  من  وعدد  الكلية،  في  إدارات 

الداخلية.
مدير  الخيال  محمد  عمر  الدكتور  العميد  وأكد 
أن  الداخلية  وزارة  في  الضباط  تدريب  معهد 
بالعملية  كبيراً  اهتماماً  تولي  الشرطية  القيادة 
خالل  من  األداء  بمستوى  لالرتقاء  التدريبية 
العنصر  كفاءة  لرفع  التدريبية  البرامج  تطوير 
الحديثة  والمعارف  بالعلوم  وتزويده  البشري، 
المستجدات  مع  التعامل  من  تمكنه  التي 
والمتغيرات التي يشهدها عالمنا اليوم، واالهتمام 
االعتبار  بعين  واألخذ  المستقبل،  باستشراف 
الداخلية  لوزارة  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 

التي تهدف لتحقيق رؤية 2021.
أن  واالعتزاز  الفخر  دواعي  من  أنه  وأضاف: 
الشرطة  لضباط  القيادات  دورات  افتتاح  يأتي 
أكاديمية  مع  بالتعاون  الضباط  تدريب  معهد  في 
اإلمارات  دولة  في  جديد  عام  بداية  مع  ربدان 
الذي   2019 التسامح  عام  وهو  المتحدة،  العربية 
لالرتقاء  البشر  بين  والتسامح  المحبة  ينشر 

اإلنساني. بالفكر 
مناهج  بتطوير  قام  المعهد  أن  إلى  وأشار 
العالمية  الممارسات  القيادات وفق أفضل  دورات 
مع  تتناسب  والتي  الشرطة،  قيادات  لتدريب 
بالريادة  الرشيدة  لقيادتنا  المستقبلية  الرؤية 
المعرفة  خالل  من  السعادة  وتحقيق  واالبتكار، 
بين  لنشرها  الداخلية  وزارة  تسعى  التي 
مستوياتهم  مختلف  على  الضباط  من  منتسبيها 

الوظيفية، والوصول بها إلى أعلى مستويات العلم 
والخبرات  الكفاءات  أفضل  واستقطاب  والمعرفة، 
العالمية في تنفيذ البرامج التدريبية بالتنسيق مع 
الشركاء االستراتيجيين، بما يحقق أهداف وزارة 
والتقدير  بالشكر  الخيال  العميد  وتوجه  الداخلية. 
الالمحدود  دعمها  على  الشرطية  القيادة  إلى 
أكاديمية  في  المسؤولين  وإلى  التدريبية،  للعملية 
الداخلية  لوزارة  االستراتيجي  الشريك  ربدان 
البرامج  تطوير  عن  أثمر  الذي  التعاون  هذا  على 
وأعدادها  للضباط  القيادات  لدورات  التدريبية 

بالصورة التي تحقق أهداف الوزارة.
الدائم  األكاديمية  حرص  العيان  الدكتور  وأكد 
إعداد  في  المشترك  والعمل  التكامل  ترسيخ  على 
المتخصصين  األكفاء  الوطن  شباب  من  القيادات 
والتأهب  والدفاع،  واألمن  السالمة  مجالت  في 
لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات، حيث إنها تعمل 
مواجهة  في  يسهم  جيل  إلعداد  وإصرار  بجهد 

المستقبلية. والتحديات  التغيرات 
وزارة  مع  والتعاون  الشراكة  أن  وأضاف: 
الكوادر  وتطوير  دعم  شأنهما  من  الداخلية 

األفراد  حماية  على  قدرتهم  وتعزيز  الوطنية، 
خالل  من  واألمان،  األمن  واستدامة  والممتلكات، 
بما  القيادات  برامج  بتقديم  ربدان  أكاديمية  قيام 
يلبي متطلبات وزارة الداخلية من أجل رفد الدولة 
في  الوزارة  رؤية  تدعم  التي  القيادية  بالكفاءات 

بناء مجتمع ينعم باألمن واألمان.
اللواء عبدالعزيز مكتوم  ألقى سعادة  إلى ذلك، 
وزارة  في  الوقائي  األمن  عام  مدير  الشريفي 
النوعية«  »القضايا  بعنوان  محاضرة  الداخلية 
والعشرين  التاسعة  الدفعة  من  الخريجين  للطلبة 
في  االتحاد  بقاعة  والجامعيين  المرشحين  من 
المهمات  من  عدداً  فيها  الشرطة،تناول  كلية 

الشرطي. بالعمل  المتعلقة  والموضوعات 
دور  أهمية  الشريفي   اللواء  سعادة  وأكد 
واستقرار  أمن  حفظ  في  الشرطة  عناصر 
هم  الشرطة  كلية  من  الخريجين  الوطن،وأن 
كاهلهم  على  يحملون  الذين  الوطن  سواعد 
ببرامجها  الكلية  لها  وأعدتهم  أهلتهم  مسؤوليات 
لهم  وتمنى  والرياضية،  والتدريبية  األكاديمية 

المستقبلية. التوفيق في حياتهم 
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خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  اطلع 
سير  على  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
اآلمنة«،  المدينة  »مركز  منظومة  في  العمل 
تقوم  أمنية ومرورية  أنظمة  والتي تشتمل على 
تقنيات  ضمن  والترابط  التكامل  أسس  على 
الذكاء اإلصطناعي وأنظمة البيانات والتحليالت 

والخرائط وغيرها..
من  كل  الزيارة  هذه  في  معاليه  رافق  وقد 
مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة 
ناصر  المهندس  والعميد  أبوظبي،  شرطة  عام 
المعلومات  نظم  مركز  مدير  اليبهوني  سلطان 
المهندس  الدكتور  والعميد  واالتصاالت، 
نظم  مركز  مدير  نائب  الزعابي  عبدالله  محمد 
ضباط  من  وعدد  واالتصاالت،  المعلومات 

شرطة أبوظبي. 
المنظومة  حول  شرح  إلى  معاليه  واستمع 
لرفع  متطوراً  معلوماتياً  مركزاً  تمثل  التي 
الذكاء  باستخدام  المرورية  السالمة  مستويات 
للجريمة،  والتصدي  األمني،  للتنبؤ  االصطناعي 

وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق.
لمواكبة  المبذولة  الجهود  على  وأثنى 
واألمني  الشرطي  العمل  في  التقنية  التطورات 
للرقابة، وتوزيع  تقنيات متطورة  عبر استخدام 
الترخيص،  منتهية  السيارات  ورصد  الدوريات، 
وتحديد مستويات السالمة المرورية من خالل 
المرورية  البيانات  بتحليل  تقوم  التي  البرامج 
الكفاءة  مستويات  أعلى  إلى  وصوالً  باستمرار 

والفعالية في اتخاذ القرار، وتعزيز التعاون مع 
الجهود  أهمية  وأكد  االستراتيجيين.  الشركاء 
والتي  اآلمنة«،  »المدينة  منظومة  في  المبذولة 
تسهم في وضع أبوظبي على خريطة العواصم 
العالمية األكثر أمناً، واستقراراً في إطار الخطة 
االستباقية بعيدة المدى الستشراف المستقبل.

اإللكترونية  الخدمات  على  معاليه  واطلع 
خدمات  أبرزها  من  والتي  للمتعاملين،  الجديدة 
المركبات،  السيارة، وطلب فك حجز  ملكية  نقل 
جديد،  ناري  سالح  رخصة  إصدار  وخدمات 

مجتمعية  وخدمات  األسلحة،  رخص  وتجديد 
تقديم  وطلب  االجتماعية،  المشكالت  حل  منها 
والسالمة  للطوارئ  وخدمتين  النفسي،  الدعم 
وطلب  طارئة،  مرضية  حاالت  نقل  طلب  تشمل 

الخدمات نقل حاالت غير طارئة.
»المدينة  أن  الشريفي  اللواء  وأوضح سعادة 
التي  المشاريع  من  واحدة  تعد  اآلمنة« 
لشرطة  االستراتيجية  الخطة  إطار  في  تأتي 
الذكاء  باستخدام  والتحديث  للتطوير  أبوظبي 

االصطناعي في المجاالت األمنية. 

»�سباب الدفاع املدين« يزور نظريه يف »�سرطة اأب�ظبي«

المدني  الدفاع  وفد من مجلس شباب  زار 
آل  حميد  النقيب  برئاسة  الداخلية  وزارة  في 
شباب  مجلس  نظيره  المجلس  رئيس  علي 
التعاون  تعزيز  بهدف  أبوظبي  شرطة 
لالرتقاء  واآلراء  الخبرات  وتبادل  والتنسيق 
األهداف  لتحقيق  وصوالً  المجلسين  بعمل 

المرجوة.
الرائد  الزائر  الوفد  استقبال  في  وكان 
رئيس  الرمحي  أحمد  المهندس  الدكتور 

مجلس شباب شرطة أبوظبي.
شباب  مجلس  خطط  على  الوفد  واطلع 
الحلقات  تنظيم  في  وجهوده  أبوظبي،  شرطة 
التنفيذ. المستقبلية والمبادرات قيد  الشبابية 

هذه  مثل  تبادل  أهمية  الجانبان  وأكد 
الزيارات، بما يسهم في تطوير رؤية مشتركة 
المنظومة  داخل  الشبابي  بالعمل  ترتقي 

األمنية.

املزروعي يطلع على �سري العمل يف »املدينة الآمنة«
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املري ي�سيد بفريق عمل »التطبيق الذكي«

�ساحي خلفان يبحث التعاون مع »امللكية الفكرية«

خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  التقى 
العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم 
عام  مدير  غاري  فرانسيس  دبي،  في 
على  الفكرية،  للملكية  العالمية  المنظمة 
للقمة  السابعة  الدورة  فعاليات  هامش 

العالمية للحكومات التي عقدت في دبي.
تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  وتم 
اإلمارات  وجمعية  المنظمة  بين  التعاون 
تفاهم  مذكرة  وتوقيع  الفكرية،  للملكية 
الفكرية  للملكية  خلفان  ضاحي  مركز  مع 
البرامج  واعتماد  الويبو،  وأكاديمية 

التدريبية في المركز.
خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ووجه 
كلمة  والقاء  لحضور  لغاري  الدعوة  تميم 
رئيسة في المؤتمر الدولي الثامن لجرائم 
شهر  في  سيعقد  الذي  الفكرية  الملكية 

المقبل. ديسمبر 
المقعودي  أحمد  العميد  اللقاء  حضر 
واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  مكتب  مدير 
مدير  العلي  السالم  وعبد  دبي،  في  العام 

المكتب التجاري في جنيف، وفاطمة الحوسني 
الجابري  وفوزي  التجارية،  العالمات  مديرة 

وخلفان  األدبية،  المصنفات  إدارة  مدير 
السويدي مدير المركز الدولي للبراءات.

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  التقى 
تطبيق  عمل  فريق  دبي  لشرطة  العام  القائد 
العالمية  القمة  بجائزة  الفائز  الذكي  دبي  شرطة 
للحكومات عن »فئة الخدمة المبتكرة« في دورتها 
السالل  الدكتور  اللواء  سعادة  بحضور  السابعة، 
العام  القائد  مساعد  الفالسي  هويدي  بن  سعيد 
ناصر  خالد  الدكتور  والعميد  اإلدارة،  لشؤون 
االصطناعي  للذكاء  العامة  اإلدارة  مدير  الرزوقي 
ونائبه لشؤون التطبيقات الذكية المقدم المهندس 
حسين أحمد بن غليطة، وعدد من الضباط وصف 

الضباط واألفراد والمدنيين من الفريق الفائز.
المتميزة  بالجهود  المري  اللواء  وأشاد سعادة 
متوجهاً  الذكي،  دبي  شرطة  تطبيق  عمل  لفريق 
هذا  تحقيق  في  أسهم  من  لكل  الجزيل  بشكره 
دولة  فوز  ثماره  كانت  الذي  الكبير  اإلنجاز 
العالمية  القمة  بجائزة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
للحكومات عن »فئة الخدمة المبتكرة« في دورتها 
تطبيق  عبر  الجائزة  بهذه  الفوز  مثمناً  السابعة، 
لخدمات  ذكية  بوابة  يمثل  الذي  دبي  شرطة 
في  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  الجمهور،ويسخر 
سبع  عبر  للمستخدمين  سلسلة  تجربة  صنع 

لغات عالمية.
وأكد سعادته حرص القيادة العامة لشرطة دبي 
على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في التحول الذكي، 
مجال  في  والممارسات  الخدمات  أفضل  وتطبيق 
التميز  على  الدائم  والحرص  االصطناعي،  الذكاء 

والتربع في المركز األولى محلياً وعالمياً.
العام  القائد  الفالسي  اللواء  سعادة  وشكر 
لتطبيقات  الالمحدود  دعمه  على  دبي  لشرطة 
شرطة دبي الذكية، مؤكداً أن هذا اإلنجاز يضاف 
مواكبة  على  الحريصة  دبي  شرطة  إنجازات  إلى 
األمنية،  القطاعات  جميع  في  التقنية  التطورات 
وسرعة التحول إلى النظم الذكية لمواكبة مبادرة 
الممارسات  أفضل  وتطبيق  الذكية،  دبي  مدينة 

االصطناعي  الذكاء  مجال  في  العالمية  والتجارب 
المتعاملين  وخدمات  األمنية  الخدمات  ضمن 
وحتى الخدمات االجتماعية واالنسانية والخدمات 

المبتكرة.
وأعرب العميد الرزوقي عن سعادته بفوز تطبيق 
العالمية للحكومات عن  القمة  شرطة دبي بجائزة 
»فئة الخدمة المبتكرة«، مؤكداً أن هذا الفوز يأتي 
الرشيدة،وتحقيقاً  قيادتنا  لتوجيهات  تجسيداً 
تحقيق  حول  تتمحور  التي  الوطنية  لرؤيتنا 
وتوفير  واالبتكار،  واإلبداع  والريادة  السعادة 
الخدمات الذكية وخدمات الذكاء االصطناعي التي 

تحقق الخدمات للمتعاملين بسهولة ويسر.
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  أطلق   >
عجمان  لشرطة  العام  القائد  النعيمي  عبدالله 
السلكية  سيارة  كأول  اإلمارات«  »قناصٌ 
العربية  اإلمارات  دولة  مستوى  على  مسلحة 
وذلك خالل مشاركة شرطة عجمان  المتحدة، 
»اإلمارات  شعار:  تحت  االبتكار  أسبوع  في 

تبتكر«.
المبتكر  وإبداع  بجهود  سعادته  وأشاد 
من  الزرعوني  إبراهيم  ماجد  أول  المساعد 
شرطة  في  العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم 
الفكرة  تنفيذ  استطاع  والذي  عجمان، 
وحرصه  األمني  حسه  من  النابعة  االبتكارية 
على تطوير العمل الشرطي، داعياً إلى دراسة 
حيث  من  اإلمارات«  »قناص  تطوير  إمكانية 
إلى  السيارة  وكفاءته،وتحويل  السالح  قوة 
أكثر قوة ومتانة لتكون قادرة  عربة مصفحة 
الظروف والمؤثرات  التعامل مع مختلف  على 

البيئية. 
بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  حضر   >
رأس  لشرطة  العام  القائد  النعيمي  علوان 
»مواجهة  دورات  تخريج  احتفال  الخيمة 
 ،»4 رقم   – الثانية  المرحلة   – الشغب  أعمال 
الخاصة  األمن  قوات  معهد  في  أقيمت  والتي 
الركن  العميد  بحضور  الداخلية،  وزارة  في 
األمن  قوات  قائد  الهاجري  أحمد  عبدالعزيز 
سرايا  لتدريب  الدائمة  اللجنة  رئيس  الخاصة 
والعميد  الداخلية،  وزارة  في  الداخلي  األمن 
عام  قائد  نائب  الحديدي  خميس  الله  عبد 

شرطة رأس الخيمة وعدد من الضباط.
وأوضح سعادته أن التخريج يأتي في اطار 
االستراتيجية  الداخلية  وزارة  أهداف  تحقيق 
المنبثقة من رؤية الحكومة الرشيدة، والرامية 
العالم  دول  أفضل  من  اإلمارات  لتكون 
األمن  وتعزيز  والسالمة  األمن  تحقيق  في 
اإلدارية  الخدمات  تقديم  وضمان  واألمان، 
كافة وفق معايير الشفافية والكفاءة والجودة، 
نعمل  أن  في  المتمثلة  مع رسالتها  وانسجاماً 
الجاهزية واالستعداد  بكفاءة وفاعلية لضمان 
في  الدائم  واالستمرار  األحداث،  مواجهة  في 
مدروسة  خطة  وفق  الميداني  العمل  تطوير 
مع  وتتناغم  المستجدات  تواكب  محكمة 

المعطيات.
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  حققت   >
تطبيق  في  ريادتها  يؤكد  جديداً  إنجازاً 
الحوكمة  مجال  في  العالمية  المعايير  أعلى 
المؤسسية، حيث حصلت على شهادة المعيار 
بذلك  لتصبح  الفعال،  الحوكمة  في  البريطاني 
أول جهة شرطية على مستوى العالم تحصل 
»لويدز  هيئة  خالل  من  الشهادة  هذه  على 

عمل  مجال  في  أشورانس«  كواليتي  ريجستر 
العمليات  على  المؤسسية  الحوكمة  نظام  تطبيق 
واألمنية  المالية  والخدمات  العمل  وإجراءات 

واالجتماعية. والمجتمعية  والمرورية  والجنائية 
وبارك سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي 
القائد العام لشرطة الفجيرة جهود جميع اإلدارات 
واألفراد  الضباط  وصف  الضباط  من  والعاملين 
الذي  العالمي  اإلنجاز  هذا  تحقيق  في  والمدنيين 
ما كان ليتحقق لوال الدعم الالمحدود والتوجيهات 
محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  لصاحب  السامية 
حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  الشرقي 
محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  وسمو  الفجيرة، 
االستثنائية  والقيادة  الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  قبل  من 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الشارقة  في  المدني  الدفاع  إدارة  قامت   >
بتمرين  االستراتيجيين  الشركاء  مع  بالتنسيق 
استراتيجي لمكافحة حريق نشب في أحد المراكز 
بحضور  الشارقة،  في  الحرانة  بمنطقة  التجارية 

الشرطة  مراكز  إدارة  مدير  كلندر  العميد خليفة 
الشاملة، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع 

المدني في الشارقة.
< تواصل القيادة العامة لشرطة أم القيوين 
الدفاع  إدارة  بمشاركة  الرياضية  الفعاليات 
في  والجنسية  للهوية  االتحادية  والهيئة  المدني 
إمارة أم القيوين، والتي تشمل مسابقات المشي 
البدنية  واللياقة  الهوائية  والدراجات  والجري 
القدم  وكرة  الطاولة  وتنس  والنساء  للرجال 
والمسابقات  الترفيهية  واأللعاب  الطائرة  وكرة 

الثقافية والرماية . 
رئيس  عران  بن  عبيد  سعيد  العقيد  وأوضح 
أن  القيوين  أم  شرطة  في  الرياضية  اللجنة 
الشيخ راشد بن أحمد  اللواء  لتوجيهات سعادة 
األثر  القيوين  أم  لشرطة  العام  القائد  المعال 
المسابقات  وتطور  اللجنة  دعم  في  اإليجابي 
لرفع  اقامتها  من  الهدف  وتحقيق  الرياضية، 
معدل جاهزية رجال الشرطة لمواجهة التحديات، 

ورفع معدالت اللياقة البدنية للموظفين. 

خالل إطالق يطلق »قناص اإلمارات«

كبار احلضور في تخريج دورات »مواجهة أعمال الشغب«
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اإ�ساءات على قان�ن مكافحة التمييز والكراهية)1(

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إصدار  إن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« مرسوماً 
بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز 
اإلمارات  لنهج  حقيقية  ترجمة  كان  والكراهية 
ذلك  االتحاد،  تأسيس  منذ  بدأ  الذي  المتسامح 
االتحاد الذي قام على مبادئ وأسس سامية، مثل 
التسامح ونبذ الكراهية والتمييز واحترام حقوق 
عرق،  أو  دين  أو  لجنس  النظر  دون  من  الجميع 
في  فريداً  نموذجاً  اإلمارات  فيه  قدمت  والذي 
التعايش السلمي بين مختلف األجناس والثقافات، 
أرض  على  جنسية   200 من  أكثر  يعيش  حيث 
بمثابة رسالة  يعتبر  بتناغم وسالم، وهو  الدولة 
تحث  اإلمارات  دولة  بأن  أجمع  للعالم  سامية 
أفراد  بين  والتسامح  والوئام  المحبة  نشر  على 

المجتمع.

احترام األديان 
المكانة  على  المحافظة  مبدأ  القانون  كرس 
المقدسة للذات اإللهية واألنبياء والكتب السماوية 
أن يعتقد ما يعتقد  واألديان، فيحق لكل شخص 
القانون يشكل  بشرط أال يهين معتقد اآلخر، إن 
األفراد  احترام  وجوب  في  تشريعياً  درساً 
األفراد  بين  التمييز  وتجريم   ، لبعضهم  كافة 
أو  العقيدة  أو  الدين  أساس  على  الجماعات  أو 
المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو 
إليها  تدعو  التي  القيم  أهم  تعتبر  والتي  األصل، 
الثقافة  وتتبناها  الحنيف  اإلسالمي  الدين  تعاليم 

اإلماراتية كسلوك أصيل لدى أبنائها، وقد أكدت 
والقوانين  التشريعات  هذه  إصدار  وعبر  الدولة 
على ترسيخ هذه المبادئ كخطوط حمراء في نهج 
الدولة المتسامح، كما أنها فعلت أيضاً االلتزامات 
القانونية الدولية التي تعهدت بها تجاه المجتمع 
الدولي بموجب المواثيق واالتفاقيات والمعاهدات 
السابقة  السنوات  في  الدولة  إليها  انضمت  التي 

لتكريس أهم مبادئ حقوق اإلنسان. 

المبادئ األساسية للقانون 
يتراوح القانون بين الرحمة والردع وهذا هو 
نهج المشرع اإلماراتي في إصدار القانون، فهو 
واحترام  والحريات  الحقوق  حفظ  إلى  يسعى 
كرامة اإلنسان وحفظ حقه في معتقده ليردع كل 
ونشر  الكراهية  خطاب  بث  نفسه  له  تسول  من 

أفكار التمييز بين البشر.
اإلسالم  السماوية،  األديان  القانون  وحدد 
بدور  المقصود  وبين  واليهودية  والنصرانية 
العبادة التي شملت المساجد والكنائس والمعابد.

عليه  المعاقب  األديان  ازدراء  أن  على  ونص 
اإلساءة  شأنه  من  فعل  كل  إلى  ينصرف  قانوناً 
إلى الذات اإللهية أو األديان أو األنبياء أو الرسل 
العبادة وفقاً ألحكام  الكتب السماوية أو دور  أو 
أيضاً  القانون  جرمه  الذي  التمييز  أما  القانون، 
فهو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين 
األفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة 
أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون 

أو األصل اإلثني.
يلجأ  التي  اإلجرامية  الوسائل  المشرع  وحدد 
بارتكاب  اعتبارياً  أو شخصاً  اليها أي فرد عادياً 
جريمته، سواء كانت شبكة المعلومات أو شبكات 
المواد  أو  اإللكترونية  المواقع  أو  االتصاالت 
الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة 
المرئية،  أو  المسموعة  أو  المقروءة  الوسائل  من 
المشرع  عرفه  الذي  الكراهية  خطاب  لبث  وذلك 
أو  الفتنة  إثارة  من شأنه  عمل  أو  قول  كل  بأنه 
الجماعات  أو  األفراد  بين  التمييز  أو  النعرات 
سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم أو اإلشارة أو 

التصوير أو الغناء أو التمثيل أو اإليماء.

القانون وحرية التعبير 
التعبير  حرية  في  الحق  بين  العديدون  يخلط 
وبين حفظ حقوق األفراد في معتقداتهم وحرية 
ممارسة شعائرهم، وقد حسم المشرع اإلماراتي 
هذا األمر حين قرر أنه ال يجوز االحتجاج بحرية 
الرأي والتعبير إلتيان أي قول أو عمل من شأنه 
التحريض على ازدراء األديان أو المساس بها، بما 
حازماً  المشرع  كان  لقد  القانون.  أحكام  يخالف 
في إيصال رسالة إنسانية من اإلمارات إلى العالم 
أجمع لتؤكد حق الجميع في العيش بأمن وأمان 
وسالم إذا ما احترم الكل اآلخر، وعدم االنتقاص 
يخالف  من  كل  ومعاقبة  وتجريم  الحقوق،  من 
حرية  تبدأ  عندما  تنتهي  الفرد  فحرية  القانون، 

اآلخرين.
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البناي: املنظار ه� املعيار الذهبي

للك�سف املبكر عن �سرطان الق�ل�ن وامل�ستقيم

�صرطة  يف  �لطبية«  »�خلدمات  مديرية  بها  تقوم  �لتي  �لتوعوية  �حلمالت  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

ر�صالتها  من  �نطالقًا  �ملديرية  تنظمها  �لتي  و�مل�صتقيم«  �لقولون  »�صرطان  حملة  �لعدد  هذ�  يف  ويتناول  �أبوظبي. 

�لوطنية لرفع م�صتوى �لوعي �ل�صحي جلميع منت�صبي �ل�صرطة و�أفر�د عائالتهم بعدد من �الأمر��س، وت�صجيع �لك�صف 

�ملبكر عنها.

 لقاء :خالد الظنحاين- ت�صوير: حممد علي

البناي  عبدالرحمن  حمد  الدكتور  النقيب  أوضح 
في  الطبية  الخدمات  مديرية  في  عام  ممارس  طبيب 
رسالتها  من  وانطالقاً  المديرية  أن  أبوظبي  شرطة 
الصحي  الوعي  مستوى  رفع  إلى  تسعى  الوطنية، 
من  بعدد  عائالتهم  وأفراد  الشرطة  منتسبي  لجميع 
األمراض، وللتشجيع على الكشف المبكر عنها، حيث 
الحملة  عام  كل  من  مارس  شهر  بداية  مع  تنطلق 
العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية للتوعية 
أنواع  أخطر  أحد  والمستقيم،  القولون  بسرطان 
األورام الخبيثة التي يمكن أن تصيب بعض المرضى.
وأضاف: أن القولون والمستقيم أجزاء من الجهاز 
وامتصاص  الغذاء،  تحليل  وظيفته  الذي  الهضمي 

الفضالت.  من  والتخلص  والماء،  الغذائية  المواد 
المعدة،  في  يتم  الطعام  تحلل  من  األكبر  والجزء 
امتصاص  يتم  حيث  الدقيقة  األمعاء  إلى  ينتقل  ثم 
تأتي  الدقيقة  األمعاء  وبعد  الغذائية.  المواد  معظم 
أربعة  إلى  تقسم  والتي  القولون  أو  الغليظة  األمعاء 
الصاعد،  القولون  بالجسم:  بناء على موقعها  أقسام 
والقولون  النازل،  والقولون  المستعرض،  والقولون 
السيني. والغرض الرئيس من القولون هو امتصاص 
الماء والمواد الغذائية من الطعام، وتخزين الفضالت 
التي تنقل إلى آخر 15 سنتميتراً من الجهاز الهضمي، 
فتحة  الجسم من  المستقيم، وتخرج خارج  وتسمى 

المخرج.

المستقيم  وسرطان  القولون  سرطان  أن  وشرح 
سرطان  وهو  والمستقيم،  القولون  بسرطان  يعرفا 
من  وينشأ  المستقيم،  أو  القولون  في  يحدث  خبيث 
النتوءات )أو اللحميات( الحميدة، و التي تتكون أحياناً 
قابلة  اللحميات  جميع  وليست  القولون،  بطانة  في 
عوامل  كل  ليست  و  القولون،  سرطان  إلى  للتحول 
إلى سرطان  يحولها  وما  الغددية  لألورام  الخطورة 
معروفة، وأفضل عوامل الخطورة المعروفة هي زيادة 
الدهون في الطعام، وقلة األلياف، والتقدم في العمر، 
وتغيرات في الجينات، حيث يمكن لسرطان القولون 
والمستقيم أن ينشأ من خاليا غير طبيعية في بطانة 
وهذه  التنسج.  خلل  ويسمى  والمستقيم  القولون 
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الخاليا  من  ولكنها مجموعة  لحميات  ليست  الخاليا 
القولون  سرطان  من  النوع  وهذا  الطبيعية.  غير 
أمراض  من  يعانون  الذين  عند  يكثر  والمستقيم 

القولون.

حلميات
وعن اللحميات، أجاب النقيب د. البناي أن اللحميات 
أو  الغليظة  األمعاء  بطانة  من  طبيعي  غير  نمو  هي 
قسم  األمعاء.  تجويف  داخل  إلى  تبرز  و  القولون، 
منها مسطح والقسم اآلخر يستند على ساق. وتكون 
أنها  أي  حميدة  عادة  والمستقيم  القولون  لحميات 
ليست سرطانية وال تنتشر، وممكن أن تكون لحمية 
واحدة أو لحميات عدة، ويزداد احتمال نموها بتقدم 
العمر. وقسم من هذه اللحميات له قابلية التحول ببطء 
واللحميات  سرطان.  إلى  سنة   15 وحتى   10 خالل 
والتي  الغددية«،  »اللحميات  تسمى  شيوعاً  األكثر 
يمكن أن تتحول بتقدم الزمن إلى سرطان، واللحمية 

المفرطة التصنع عادة ال تتحول إلى سرطان.

وقاية
القولون  سرطان  مرض  من  الوقاية  طرق  وعن 
والمستقيم، أوضح النقيب د. البناي أنه يمكنك اتخاذ 
خطوات لتقليل خطر اإلصابة بهذا المرض من خالل 
تغييرات في الحياة اليومية، مثل تناول كمية منوعة 
من الفواكه الخضراوات والحبوب الكاملة التي تحتوي 
والتي  أكسدة،  ومضادات  وألياف  فيتامينات  على 
تلعب جميعها دوراً مهماً في منع حدوث السرطان، 
والتقليل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة 
الطبية  الدراسات  أثبتت  فقد  المشبعة،  والشحوم 
القولون  بسرطان  اإلصابة  أخطار  زيادة  العالمية 
والمستقيم عند من يكثرون من تناول كميات كبيرة 
من اللحوم الحمراء )البقرو الغنم( واللحوم المصنعة 
)اللحم المقدد، والهوت دوج والصوصاج وغيرها(. 
وأشارت بعض الدراسات إلى أن جزء الــ »هيم« من 
الحديد في اللحم األحمر يشجع انقسام الخاليا ونمو 

السرطان.
اتخاذ  يجب  المرض،  هذا  لتجنب  أنه  وأضاف 

الخطوات التالية:
< امتنع عن التدخين: يمكنك مناقشة سبل اإلقالع 

مع طبيبك.
< مارس الرياضة معظم أيام األسبوع: حاول أن 
تمارس ما ال يقل عن 30 دقيقة معظم أيام األسبوع. 
ابدأ  دورية  بصورة  الرياضة  تمارس  تكن  لم  وإذا 
تدريجياً حتى تصل إلى 30 دقيقة معظم أيام األسبوع. 

واستشر طبيبك قبل بدء الممارسة الرياضية.
< حافظ على وزن صحي: إن كان وزنك صحياً 
مع  الصحي  الغذاء  تناول  خالل  من  عليه  حافظ 
الرياضة البدنية يومياً. وإن كنت تحتاج إلى التقليل 
ذلك  تحقيق  يمكنك  كيف  طبيبك  استشر  وزنك،  من 
من  تدريجياً  وزنك  تقليل  ويمكنك  صحية.  بطريقة 
خالل زيادة الرياضة واإلقالل من السعرات الحرارية 

التي تأكلها.
< قم بعمل الكشف المبكر: توصي دائرة الصحة 
القولون  لسرطان  المبكر  بالكشف  أبوظبي  في 

كل  المناعي  البراز  فحص  خالل  من  والمستقيم 
سنتين أو تنظير القولون كل 10 سنوات في األفراد 
ذوي الخطورة المتوسطة لإلصابة بسرطان القولون 

والمستقيم.

كشف مبكر 
قال  المرض،  المبكر عن هذا  الكشف  أهمية  وعن 
النقيب د. البناي: »إن الكشف المبكر هي عملية البحث 
عن سرطان فيمن ليست لديهم أي أعراض مرضية. 
ذلك  يعني  والمستقيم  القولون  لسرطان  وبالنسبة 
البحث عن اللحميات الغددية قبل أن تحدث أعراضاً 
أو تتحول إلى سرطان. وتنظير القولون هو فحص 
يمّكن طبيبك من النظر داخل األمعاء باستعمال أنبوب 
رفيع ومرن يسمى منظار القولون، ويمكن بواسطته 
رؤية كل القولون من الداخل. وتوجد كاميرا و فيديو 
صغير مربوط بالمنظار لكي يتمكن الطبيب من أخذ 
صور أو فيديو. كما أن منظار القولون يساعد الطبيب 
على إيجاد لحميات، أو أورام وأخذ عينات من النسيج، 
كما يمكنه من إزالة أي نمو غير طبيعي. ويعتبر تنظير 
القولون هو المعيار الذهبي للكشف المبكر لسرطان 

القولون والمستقيم«.

عالج
القولون  سرطان  مرض  عالج  طرق  وعن 

العديد  هناك  أن  البناي  د.  النقيب  أجاب  والمستقيم، 
العالج  وتشمل  المرض،  لهذا  العالج  خيارات  من 
الجراحي والكيميائي واإلشعاعي. وبالنسبة لسرطان 
القولون والمستقيم الذي لم ينتشر إلى أعضاء أخرى 
ثم  األولي  العالج  هو  الجراحي  العالج  الجسم،  في 
يضاف العالج الكيمياوي المساعد، والذي يؤخذ عادة 
لمدة 6 أسابيع. وشرح أنه في المرحلة صفر، تكون 
للقولون  المبطن  الغشاء  ضمن  تزال  ال  السرطانات 
ولم تمتد أكثر، والعالج المفضل هو العالج الجراحي 
لرفع النمو السرطاني. وعادة ما يجري بواسطة رفع 
وقد  المنظار.  خالل  من  المحلي  الختان  أو  اللحمية 
السرطان  كان  إذا  القولون  استئصال  عملية  ُتجرى 

كبيراً جداً بحيث ال يمكن رفعه بالختان المحلي.
نما  قد  السرطان  يكون  األولى:  المرحلة  وفي 
لم  ولكنها  القولون،  من  متعددة  طبقات  خالل  من 
الغدد  أو  الخارجي  القولون  غالف  خارج  تنتشر 
المرحلة  لهذه  القياسية  القريبة. والجراحة  اللمفاوية 
هو استئصال القولون الجزئي، وال يحتاج ألي عالج 

إضافي.
وفي المرحلة الثانية: تكون الكثير من السرطانات 
وامتدت  للقولون،  الخارجي  الغالف  خارج  نمت  قد 
للغدد  بعد  تصل  لم  ولكن  به،  المحيطة  لألنسجة 
اللمفاوية. وقد تكون عملية استئصال القولون كافية 
العالج  استخدام  يفضل  ولكن  المرحلة،  هذه  لعالج 
السرطان  عودة  فرص  كانت  إن  المساعد  الكيميائي 

عالية. 
وفي المرحلة الثالثة: يكون السرطان قد انتشر إلى 
الغدد اللمفاوية القريبة، ولكن ليس إلى أعضاء أخرى. 
والعالج األمثل في هذه المرحلة هو استئصال جزئي 

للقولون، ويتبعه عالج كيماوي مساعد.
من  السرطان  ينتشر  وفيها  الرابعة:  المرحلة 
األنسجة  و  الجسم  من  أخرى  أعضاء  إلى  القولون 
أو  لألمعاء  المغلف  الصفاق  وغشاء  والرئة  كالكبد 

المبايض.
وفي أغلب األحيان، ال يمكن شفاء هذه السرطانات، 
ولكن لو كان االنتشار لجزء محدود في الكبد أو الرئة 
يمكن إزالته كلياً. وقد تساعد الجراحة على الشفاء أو 
ُيعطى عالج كيماوي  لفترة أطول. وعادة ما  العيش 

أيضاً قبل أو بعد الجراحة. 

النقيب د. حمد البناي
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية 

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

مرمي حممد الأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

 2015 عام  نهاية  مع  األمريكية  الصحف  حذرت 
صناعة  في  األبعاد  ثالثية  الطابعات  استخدام  من 
األسلحة بمختلف األنواع ذات الطلقة الواحدة وحتى 
نصف اآللية منها. وجاء التحذير بعد استخدام سالح 
أنتج عبر الطابعات ثالثية األبعاد في والية أورالندو 
بخسائر  تسبب  مما  المراهقين،  أحد  عبر  األمريكية 
مطالبة  إلى  أدى  الذي  األمر  وهو  فادحة،  بشرية 
وتشديد  رقابة  بفرض  المعنية  األمريكية  السلطات 
في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  على  العقوبات 

أغراض تهدد األمن العام. 
وما أثار المخاوف هو تمكن مجموعة غير ربحية 
من  ديستربيوتد«  »ديفينس  اسم  نفسها  على  تطلق 
ثالثية  طابعة  باستخدام  يد  مسدس  أول  تصنيع 
األبعاد، وأطلقت عليه اسم »ليبريتور« أو »المحرر«، 
األمر الذي أثار مخاوف أعضاء في مجلس الشيوخ 

األمريكي.
ثالثية  الطابعات  خضوع  ذلك  نتاج  من  وكانت 
التي  الحكومية  المؤسسات  من  عدد  لرقابة  األبعاد 
إنتاجها  يمكن  التي  المنتجات  من  مجموعة  تمثل 
الملكية  الطابعات، ومنها مكتب حقوق  بواسطة هذه 
جرائم  حدوث  دون  من  للحيلولة  وذلك  الفكرية، 
األغذية  التجارية، ومكتب  العالمات  القرصنة وتقليد 
واألدوية،  الطعام  أدوات  طباعة  لمراقبة  واألدوية 
الخروقات  ارتكاب  من  للحد  العام  األمن  وجهاز 
التقنية  هذه  استخدام  في  للتوسع  نظراً  القانونية، 
الراهن  الوقت  في  تدرس  إجراءات  وهناك  الحديثة. 
ثالثية  للطابعات  العالمية  السوق  على  للسيطرة 
األبعاد، بخاصة مع المخاوف األمريكية من إمكانية 
النووية،  األسلحة  من  أجزاء  استخدامها في صناعة 
أو غيرها من األسلحة في حال قيام أي من الجماعات 
ومن  العالم،  دول  بعض  باستخدامها ضد  اإلرهابية 
ثم فقدان قدرة للسيطرة على تسليح هذه الجماعات 

المهددة للسلم العالمي.
على  القانونية  العقوبات  بتغليظ  ألمانيا  وقامت 
توزيع التصاميم )القرصنة( بصورة غير قانونية في 
النص  مع  »اإلنترنت«،  على شبكة  التجارية  المواقع 
في قانون حماية الملكية الفكرية على حماية المنتج 
التسجيل، وذلك  إلى  تلقائية من دون حاجة  بطريقة 
التي  التجارية  والعالمات  االختراع  براءات  بخالف 

تتطلب التدوين في سجالت خاصة.

السوق عربياً
الهاشمية  األردنية  المملكة  قامت   ،2016 عام  منذ 
بإصدار تعليمات عدة لتنظيم سوق الطابعات ثالثية 
التعليمات  هذه  تضمنت  حيث  واستخدامها،  األبعاد 
على  مسبقة  أمنية  موافقة  على  الحصول  ضرورة 
وحصر  األردنية،  الداخلية  وزارة  من  االستيراد 
والمستشفيات  الحكومية  بالجهات  االستخدام 
وعلى  فقط،  االعتبارية  والشخصيات  والجامعات 
الجهة المصرح لها باستخدام هذا النوع من الطابعات 
أن تلتزم بتزويد وزارة الداخلية بأسماء األشخاص 
ثم  ومن  الطابعات،  هذه  استخدام  حصراً  المخولين 
تزويد هذه األسماء لألجهزة األمنية، وضرورة قيام 
الطابعات  النوع من  الذين بحوزتهم هذا  األشخاص 
كافة  البيانات  لتوثيق  أمني  مركز  أقرب  بمراجعة 
وزارة  وتزويد  مستخدمها،  واسم  بها،  المتعلقة 
الداخلية بإحصائية بهذه الطابعات وأسماء حائزيها، 

باستخدام  لها  المصرح  االعتبارية  الجهة  والتزام 
موقع  في  مراقبة  كاميرات  بتركيب  الطابعات  هذه 
التصوير  بسجالت  واالحتفاظ  الطابعات،  استخدام 
لمدة ثالثة أشهر، والتزامها بتحديث قائمة مستخدمي 
الطابعات شريطة الحصول على موافقة وزارة  هذه 
التحديث ودورياً، وكل  المسبقة على قائمة  الداخلية 
من يخالف أياً من الشروط سيحال للحاكم اإلداري 

المختص التخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة بحقه.
سوق  شهدت  السعودية،  العربية  المملكة  وفي 
وقعت  حيث  كبيراً،  رواجاً  األبعاد  ثالثية  الطابعات 
شركة »وينسون« الصينية اتفاقية مع شركة المبطي 
للمقاوالت السعودية بنحو 1.5 مليار دوالر، بغرض 
منتجات  إلعداد  األبعاد  ثالثية  طابعة   100 إيجار 
خرسانية. وترمي هذه االتفاقية لمساعدة البالد لسد 
مليون   1.5 نحو  وتجهيز  المنازل  في  العجز  فجوة 
يتم  ولم  اآلن  وحتى  األبعاد.  ثالثية  بالطباعة  منزل 
اتخاذ خطوات فعلية لتنظيم سوق هذه الطابعات إال 

أن األمر وارد مستقبالً بطبيعة الحال.

حتديات اأمنية وقان�نية للطابعات 

ثالثية الأبعاد )2 - 3(
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الحوادث،  أنواع  بعض  في  جداً  الضروري  من 
الطبيب  على  المتوفي  أو  المصاب  الشخص  عرض 
الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ووقتها والعوامل التي 

أدت إليها وطريقتها ونوعها وتصنيف اإلصابة.
وفي بعض األحيان، فإن حوادث النقل والمواصالت 
تكون ناتجة عن إهمال السائق أو انشغاله عن الطريق 
أو بدافع القتل العمد أو االنتحار سواء من السائق أو 
المشاة على الطريق، أو بسبب تدهور المركبة بشكل 

مفاجئ في ظروف بيئية وجوية أو تقنية وميكانيكية 
عليها،  السيطرة  فقدان  إلى  يؤدي  مما  للسيارة، 
ووقوع حادث منفرد أو مجموعة حوادث متسلسلة 

ومتداخلة في بعضها بعضاً.

حتقيقات

تترتب تحقيقات حوادث المواصالت على أساس 
المعرفة الكاملة والدراية بجميع تفاصيل وسيلة النقل 

أو  الحربية  للطائرات  الجو  حوادث  في  سواء  تلك 
المدنية، أو في سكك الحديد وعلم األنفاق والجسور 

والمرتفعات، أو في حوادث سير السيارات. 
النقل  وسائل  حوادث  جميع  في  والتحقيقات 
الميكانيكيين  أو  كالمهندسين  مختصين  تتطلب 
حالة  إثبات  يستطيعون  الذين  والفنيين  الجنائيين 
وسيلة النقل كيف كانت قبل الحادث ونوعه ووقته 

وشدته.

الطب ال�سرعي يف ت�سخي�ص اإ�سابات النقل وامل�ا�سالت

ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« �صل�صلة من �ملقاالت �ملتعلقة باالأدلة �جلنائية، و�لتي ت�صتخدم حلل غمو�س �جلر�ئم، 

و�لك�صف عن هويات �ل�صحايا، وبالتايل عن هويات �ملجرمني لينالو� عقابهم �لقانوين عرب �لق�صاء �لعادل. 
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ونسبة كبيرة من الحوادث المؤدية إلى اإلصابات 
وسيلة  طريق  عن  تكون  يومي  بشكل  والوفيات 
المواصالت األكثر استخداماً مثل السيارات، والنسبة 
األقل هي في القطارات والمترو، واألكثر قلة حوادث 

الطائرات المدنية.
تصنف حوادث السيارات كاآلتي:

1. حوادث المشاة: الذين يمشون في الشارع أمام 
السيارة. 

المقاعد  في  سواء  السيارة:  ركاب  حوادث   .2
األمامية أو الخلفية.

3. حوادث الدراجات: وهي الحوادث التي تصيب 
راكب الدراجة الهوائية أو الدراجة النارية.

حوادث امل�صاة 

االصطدام  يصنف  المشاة،  لحوادث  بالنسبة 
التأثير  ذات  الجروح  وهي:  أنواع   3 إلى  بالمشاة 
التأثير  ذات  والجروح  واألساسي،  األول  المباشر 

الثانوي، وحاالت الدهس أو التخّطي. 
التصادمي  الحادث  في  أي  األول  النوع  وفي 
خدوش  عن  عبارة  الجرح  شكل  يكون  المباشر 
ظاهرية وكدمات نتيجة لتجمع الدم الداخلي )انفجار 
اللون  عن  ينتج  جداً  الدقيقة  الدموية  األوعية  في 
على  األصفر  ثم  األزرق  أو  البنفسجي  أو  األحمر 
الجلد(. ويطبع لنا نوع وشكل القطعة التي المست 
الفخذ  على  طبعة  آثار  مثالً  السيارة،  من  جسمه 
الخلفي  أو  األمامي  المصد  وارتفاع  شكل  لنا  تبين 
من  كانت  إن  السيارة  وارتفاع  السيارة  جوانب  أو 
نوع صالون أو رباعية الدفع أو كوبيه(، ويصاحب 
هذه الجروح تمزق في المالبس الواقعة بين العضو 
المدعوم من جسم اإلنسان وقطعة السيارة المالمسة 
له، مما يشير إلى مركز القوة التي نتج عنها الحادث، 
وجسم  المصاب  بجسم  مقارنة  بالضبط  ومكانها 

السيارة.
السيارة  باصطدام  المباشرة  الحوادث  وتشير 
بجسم اإلنسان إلى علو المركبة فوق سطح األرض 
اإلصابة  كانت  فإن  اإلصابة،  وشكل  بمكان  مقارنة 

على  يدل  فذلك  مباشرة،  تحتها  أو  الركبة  على 
األمامي  المصد  بواسطة  تم  الشخص  ارتطام  أن 
للسيارة. وإن كانت اإلصابة على األفخاذ أو األرداف 
االرتطام كان على غطاء  أن مصدر  فذلك يدل على 
كانت  وإن  الراديتر(.  مكان  )فوق  السيارة  محرك 
اإلصابة على الصدر والذراع والرأس، فذلك يدل على 
اصطدام الشخص بواسطة مركبة كبيرة أو أن ذلك 

الشخص طفل أو قصير القامة جداً.
المنجرفة  لإلصابات  الدقيق  التشخيص  وعند 
وبمجرد  والحوض،  واألرداف  األفخاذ  على  الواقعة 
السيارة، نعرف سرعة  اصطدامها مع غطاء محرك 
السرعة  فعند  اإلصابة،  تلك  إلى  أدت  التي  السيارة 
المنخفضة 20 كيلومتراً/ ساعة، فإن الضحية ستلقى 
على غطاء محرك السيارة أو على جانب من الجوانب. 
وإذا كانت السرعة ما بين 20 و60 كيلومتراً/ ساعة، 
السيارة  محرك  غطاء  إلى  ستميل  الضحية  فإن 
لواجهة  الكبير  األمامي  الزجاج  نحو  متجه  ورأسها 
حول  المعدني  باإلطار  ستصطدم  أو  السيارة، 
 100 و   60 بين  ما  السرعة  كانت  وإذا  الزجاج.  هذا 
كيلومتر/ ساعة، فإنه في حال اصطدامها بشخص 

فستقذف الضحية فوق السيارة في الجو، وردة فعل 
السائق ستكون االنحراف بالسيارة حتى ال تصطدم 
السيارة  لواجهة  الكبير  األمامي  بالزجاج  الضحية 
السيارة.  من  أخرى  بأجزاء  الضحية  ترتطم  فقد 
وفي أغلب األحيان يقذف الجسم من فوق السيارة 
ويسقط بشكل عمودي على رأسه أو يرتطم بصندوق 
السيارة الخلفي إن توقف السائق في اللحظة نفسها.
المتكونة من  الجروح  فهي  الثانوية،  الجروح  أما 
الجروح  بعد  أي من   ( بالسيارة  الضحية  دعم  بعد 
األولى المتسببة بالحادث(، والجروح الثانوية تتعلق 
آخر كصخرة  بجسم  أو  باألرض  الضحية  بارتطام 
أو حتى  أو رصيف  بناء  أو حديد  أو عمود كهرباء 
في  الحالة  بمدى سوء  يتعلق  وهذا  أخرى.  بسيارة 
يموت  ال  فقد  المتسببة،  األولى  األساسية  الصدمة 
الشخص من االصطدام األول، ولكن فور قذفه من 
بكسر  ذلك  يتسبب  قد  عنها  بعيداً  أو  السيارة  فوق 
الحوض  في  أخرى  بليغة  بجروح  أو  الجمجمة  في 
النوع  من  أخطر  هو  النوع  وهذا  والرأس،  والصدر 
الحادث،  ومالبسات  مضاعفات  بسبب  األول 
أو  الجسم  على  المتواجدة  الجروح  أنواع  وستكون 
الجثة تهتكية، وعبارة عن خدوش وكدمات متعددة 
بها  المرتطم  األجسام  ونوع  قوة  الختالف  نتيجة 

وغالباً يحدث كسر في الجمجمة والعمود الفقري. 
أما حوادث الدهس، فهي ليست كثيرة في العادة، 
العضو  لنوع  وفقاً  وأنواعها  أسبابها  وتختلف 
والمساحة  المركبة  ووزن  الجسم  من  المستهدف 
المتعددة  والجروح  باالصطدام،  للجسم  المالمسة 
قد تصاحب هذا النوع من الحوادث كسحق للرأس 
الداخلية  األعضاء  وتمزق  الفقري  للعمود  وكسر 
والرجلين(  )اليدين  األطراف  وسحق  وانفجارها 
وكبيرة  واسعة  مساحات  وسلخ  الصدر  وتهشيم 
من الجلد الخارجي، واللحم من تحته عادة ما يكون 
منزوعاً أيضاً بواسطة دوران العجالت فوق الجسم. 
ومن آثار طبع العجلة فوق الجثة، نستدل على نوع 
في  السائق  ضد  جنائي  كدليل  وتستخدم  المركبة، 

حال هروبه  بالسيارة.

اإ�صابات ركاب ال�صيارة

إصابات حوادث ركاب السيارة تتعلق بمكان كل 
شخص في السيارة، وتكون كالتالي:
1. اإلصابات الواقعة على السائق.

2. اإلصابات الواقعة على راكب الكرسي األمامي 
بجانب السائق.

3. اإلصابات الواقعة على راكب الكرسي الخلفي.
المصاب  العضو  نوع  على  اإلصابات  وتنقسم 

والمتضرر في جسم السائق:
1. إصابات الرأس.
2. إصابات الرقبة.
3.إصابات الصدر.
4. إصابات البطن.
5. كسور العظام.

انقالب  حوادث  إصابات  بعدها  تندرج  ثم 
ثم  األمان  حزام  حوادث  إصابات  ثم  السيارات، 

إصابات الحقائب.

د. مريم شنشول
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ذكاوؤنا الجتماعي

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

نقيم ذكاء أو حتى نجاح األشخاص اآلخرين من 
األكاديمي،  التعّرف على مستوى تحصيلهم  خالل 
وبال  ومهنية،  علمية  شهادات  من  يحملوه  وما 
هل  ولكن  ما،  حٍد  إلى  صحيح  مقياس  هذا  شك 
تلك  على  حصولك  عملك  في  ناجحاً  لتكون  يكفي 

الشهادات؟.
الذكاء  أن  أثبتت  والعلمية  الحياتية  التجربة 
العمل،  في  النجاح  لضمان  كاٍف  غير  المعرفي 
االجتماعي  المستوى  على  السعادة  تحقيق  أو 
نلتقي  ما  غالباً  اليومية  حياتنا  ففي  العاطفي،  أو 
العلمية  المستويات  أعلى  حققوا  بأشخاص 
واألكاديمية وحتى المادية، ولكنهم يعانون من عدم 
قدرتهم على استثمار هذه المكانة العلمية أو المادية 
في تحقيق النجاح على المستوى المهني، أو التمتع 

بالسعادة في حياتهم العامة.
في  والمشتغلين  العلماء  دفعت  المالحظة  تلك 
دراسة النفس البشرية للبحث في مكامن هذا الخلل، 
فاكتشفوا أن نوعاً آخر من الذكاء يساوي بل وحتى 
يتغلب على الذكاء المعرفي، إال هو الذكاء االجتماعي 

أو العاطفي.

اأبحاث 

النفس  عالم  بنيت  ألفرد  قام   ،1905 عام  في 
هذا  واعتمد  للذكاء،  اختبار  أول  بوضع  الفرنسي 
االختبار ولفترة طويلة في قياس قدرة األشخاص 
مجردة  بصورة  المعلومات  مع  التعامل  على 

متجاهلين المهارات والقدرات األخرى.
هذا  أن  العلمية  األبحاث  دلت   ،2002 عام  وفي 
النوع من الذكاء كان مسؤوالً عن أقل من 25% من 
فرص نجاح األشخاص، بعدما كانت دراسة سابقة 
في عام 1994 خرجت بنتيجة أن هذا النوع من الذكاء 
األخرى،  النجاح  عوامل  من   %5 من  أقل  تأثير  له 
مستنتجين أن ذكاء آخر ال بد أن يتمتع به اإلنسان 
ليضمن نجاحه في الحياة المهنية والشخصية، وهذا 
ما أطلق عليه اسم »الذكاء االجتماعي«، ومن حينها 
وضع العلماء نوعين من االختبارات، األول لقياس 
والثاني   IQ عليه  أطلق  المعرفي  الذكاء  مستوى 

.SI لقياس مستوى الذكاء االجتماعي، وأطلق عليه

ميزات 

وبشكل عملي الذكاء االجتماعي هو االنتباه إلى 

البيئة االجتماعية التي من حولنا، وإيالء أهمية أكبر 
معهم،  نتعامل  الذين  األشخاص  ورغبات  لمشاعر 
سواء أكانوا من األهل أو األصدقاء أو حتى الزبائن 
أو زمالء العمل، فنتعامل معهم كما ُهم عليه، وليس 
كما نريد أن يكونوا عليه، ونصبح مستمعين أكثر 
محدثونا،  يقوله  لما  واضح  فهم  لضمان  فاعليّة 
جيدون،  مستمعون  اجتماعياً  األذكياء  فاألشخاص 
سبق  على  وكأنهم  لآلخرين  اإلحساس  وينقلون 
معرفة أو عالقة باألشخاص الُجدد، ويتأقلمون مع 
محاولة  في  يتصرفون  وكيف  اآلخرون،  يقوله  ما 
لفهم مشاعرهم، و ينتقون كلماتهم وتعابيرهم عند 
التواصل مع اآلخرين، ولديهم مهارة إدارة االنطباع، 
لآلخرين،  انطباعات  من  ينقلونه  بما  االهتمام  أي 
الصورة  ومراقبة  إدارة  بين  دقيق  توازن  وهو 
التي يصورونها لآلخرين، وكونها صحيحة بشكل 

معقول وترك اآلخرين يرون الحقيقة ذاتها.
ولتعزيز كل هذه الصفات وغيرها، يجب دراسة 
نحن  بنا  الخاص  والسلوك  االجتماعية  المواقف 
االجتماعية  نجاحاتنا  من  والتعلم  كأشخاص، 

والعاطفية، ومن فشلنا في التجارب السابقة.

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

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

من �ملقاالت �ملتخ�ص�صة باملو�رد �لب�صرية حتت عنو�ن: »تطوير ذ�تي«.
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الت�سامح يف الإمارات..

اإرث اإن�ساين اأر�ساه ال�سيخ زايد

بشرى الجبوري 
                          كاتبة

العدد 148 مارس 282019

دعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
ليكون»عام  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
ليؤكد  زايد،  لعام  امتداداً  للتسامح  عاماً   »2019
العنوان  المتحدة هي  العربية  أن دولة اإلمارات 
األول للتسامح والتعايش واالنفتاح على اآلخر.

منذ  اإلمارات  تبنته  الذي  النهج  وليعكس 
والتالقي  للتواصل  بأن تكون جسراً  تأسيسها 
منفتحة  بيئة  في  وثقافاته  العالم  شعوب  بين 
وقائمة على االحترام ونبذ التطرف وتقبل اآلخر.
وتبعث اإلمارات رسالة حقيقية للعالم ترسخ 
من مكانتها كعاصمة عالمية للتسامح تحتضن 
حول  من  المختلفة  الجنسيات  من  كبيراً  عدداً 
واالحترام  الكريمة  بالحياة  تنعم  والتي  العالم، 

والمساواة.
دولة  في  األبرز  العنوان  هو  والتسامح 
التسامح التي أرسى دعائمها، المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان طيب »الله ثراه«، األب 
الذي تعجز الكلمات عن وصف إرثه وأثره. هو 
العربية  اإلمارات  دولة  التحاد  المؤسس  القائد 
المتحدة، وهو صاحب الرؤية الذي دفع بدولته 
التوقعات،  كل  متخطياً  االزدهار  دروب  في 
وواضعاً أسس النهضة العصرية التي تشهدها 
اإلمارات على المستويات كافة. هو ذلك الرجل 
الذي حّول الصحراء إلى جنة خضراء. هو المعلم 

واالحترام  الحكمة  قيّم  غرس  الذي  والقدوة 
واالستدامة وتنمية اإلنسان في أفراد شعبه. هو 
رمز الخير والعطاء ليس في اإلمارات والخليج 
العربي  المستويين  على  وإنما  فحسب،  العربي 
المثلى  التسامح  والعالمي. وقد عمل على قيمة 
مستمداً قيمه من ديننا اإلسالمي الحنيف، ومن 
في  غرسوها  الذين  واألجداد  اآلباء  موروثات 
نفوس أبنائهم عميقاً كنخيل هذه األرض الطيبة. 
يقتصر  فعالً  أو  تقال،  كلمة  ليس  والتسامح 
أثره على األفراد فحسب، بل هي قيمة وسلوك 

يعكس مدى قوة المجتمعات وتحضرها. 
التسامح صفة من الصفات اإلنسانية وفطرة 
الله سبحانه وتعالى في اإلنسان، قال سبحانه 
وتعالى في القرآن الكريم: »ولمن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم األمور« )سورة الشورى آية 43( 
كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: 

»اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني«.
التسامح صفة نبيلة موجودة في اإلنسان إذا 
الخصال  فيه وكبرت معه، أصبحت من  زرعت 

الحميدة التي حث عليها اإلسالم.
وكان التسامح من صفات المغفور له الشيخ 
زايد، وتكونت دولة اإلمارات على مبادئه وأفكاره 

وأصبحت دولة يشار إليها بالبنان.
أن اإلسالم  وتكراراً  الشيخ زايد مراراً  وأكد 
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دين رحمة وتسامح وتفاهم وتقارب بين البشر، 
ومعاملة بالتي هي أحسن، وال يعرف العنف الذي 
يمارسه اإلرهابيون الذين يّدعون اإلسالم زوراً، 
وباسمه يذبحون إخوانهم وأهلهم للوصول إلى 
أهدافهم المغرضة تحت شعار الدين، في سلوك 

مشين، واإلسالم منهم براء.
على  يحتم  الواجب  »إن  الله«:  »رحمه  وقال 
اإلسالم  جوهر  للناس  يبينوا  أن  العلم  أهل 
ورسالته العظيمة بأسلوب يليق بسماحة الدين 
الله  الحنيف الذي يحث على الدعوة إلى سبيل 
يستجيب  حتى  الحسنة  والموعظة  بالحكمة 

الناس ويواجهوا اإلرهاب«.
وظل الشيخ زايد متسامحاً إلى آخر لحظة في 
حياته، وكان يدعو الناس إلى التسامح والعفو، 
والرسو بالسفينة إلى أقرب ميناء وعدم الخوض 

بالمجهول. 
عن  تروى  وجميلة  كثيرة  حكايات  هناك 
تحمله  منها  زايد  الشيخ  له  المغفور  تسامح، 

لتكاليف صيانة قبة كنيسة القيامة المجيدة. 
في  الجميع  عهده  خالل  أعطى  اإلنسان  هذا 
»زايد  لقب  عليه  فأطلق  وخارجها،  اإلمارات 
قيمة  بغرس  ثراه«  الله  »طيب  وقام  الخير«. 
قيامه  عبر  اإلماراتي،  المجتمع  في  التسامح 
بحسن التواصل والتعارف مع جميع الناس داخل 
اإلمارات وخارجها، وامتداد مشروعاته الخيرية 

إلى دول عديدة ليعود نفعها على المسلمين وغير 
والكوارث  الحروب  متضرري  من  المسلمين 

وأصحاب الحاجات ومستحقي المساعدات.
ويقوم األنموذج اإلماراتي في التسامح على 
المتعددة  الجنسيات  فهناك  بالفعل،  عدة  ركائز 
اإلمارات،  أرض  بكامل حقوقها على  تنعم  التي 
وهناك قانون مكافحة التمييز والكراهية والذي 
يقضي بتجريم األفعال المرتبطة بازدراء األديان 
ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ 
وطرق  وسائل  مختلف  عبر  الكراهية  خطاب 
شأنه  من  عمل  أو  قول  كل  ويجرم  التعبير، 
إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين األفراد أو 
الجماعات من خالل نشره على شبكة المعلومات 
أو شبكات االتصاالت أو المواقع اإللكترونية  أو 
أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة 
أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو 
الكتابة أو الرسم. والتشكيل الوزاري اإلماراتي 
في فبراير عام 2016 استحدث وزارًة للتسامح، 
وعلّق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« آنذاك بقوله: »ال يمكن أن 
نسمح بالكراهية في دولتنا، وال يمكن أن نقبل 
أي شخص  بين  التمييز  أشكال  من  بأي شكل 
فيها«. وفي يونيو  يقيم عليها أو يكون مواطناً 
من العام نفسه، اعتُمد البرنامج الوطني للتسامح 

وإرث  والدستور  اإلسالم  على  ارتكز  الذي 
اإلنسانية  والفطرة  اإلماراتية  واألخالق  زايد 
والقيم المشتركة والمواثيق الدولية، كما أطلقت 
حكومة دبي عام 2017 المعهد الدولي للتسامح 
عربية  وقيادات  كوادر  تكوين  على  يعمل  الذي 
والحوار  واالنفتاح  التسامح  بقيمة  تؤمن  شابة 
باقتراح  المعهد  ويقوم  والثقافات،  األديان  بين 
المؤتمرات  وعقد  والتشريعات  السياسات 
الدولية وإعداد البحوث والدراسات والدخول في 

شراكات مع المؤسسات المعنية في العالم.
مبادرة  هي   2019 التسامح  عام  مبادرة 
العالم  لمصلحة  سيكون  والحصاد  متكاملة، 
أجمع من خالل بناء جسر تواصل وتالق بين 

الشعوب.
 وليس هناك أكثر من ثقافة التسامح كجسر 
اآلخر  وقبول  المتبادل  االحترام  على  يرتكز 
والحقد  والتحريض  والتطرف  العنصرية  ونبذ 

والكراهية.
نودع عام زايد وتبقى قيمه ومبادئه، ونستقبل 
عام التسامح لنؤكد للعالم أن هذه القيم والمبادئ 
راسخة متجذرة، فهي إرث القائد المؤسس الذي 
ويبقى  اإلمارات،  شعب  شرايين  فى  يجري 
يوم  وكل  العالم،  وملهم  ملهمنا  زايد  الشيخ 
الذي  والتعايش  التسامح  بمدى  إعجابنا  يتجدد 

نعيشه على أرض زايد.
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التنمر املدر�سي من منظ�ر علم الجتماع 

منذ نهاية القرن العشرين وبدايات األلفية الثالثة، 
واصطحابها  العالمية،  سيادتها  العولمة  وإعالن 
االستنفار  من  حالة  أُعلنت  الحداثة،  رموز  لمختلف 
للتغيرات  المصاحبة  التحديات  لمواكبة  العام 
المتعلق  الجزء  سيما  ال  االجتماعية  والتغييرات 
)األسرة،  األولى  االجتماعية  التنشئة  بمؤسسات 
الخصوصية  العولمة  تراع  لم  حيث  والمدرسة(، 
من  حالة  إيجاد  علينا  أوَجَب  مما  لهما،  الثقافية 
تتركها  قد  التي  السلبية  اآلثار  من  للحد  الموازنة 
وجه  على  المؤسستين  هاتين  على  الحداثة  رموز 

التحديد.
ومن الظواهر والمشكالت االجتماعية التي رافقت 
من  مهمة  فئة  مسَّ  ما  والتغييرات،  التغيرات  هذه 
مجتمعنا، تشكل بنيان المستقبل ولبِنة أساسية في 
باتت  التي  المدرسي«  التنمر  »ظاهرة  وهي  عماده، 
كابوساً عالمياً، حيث تكمن خطورة هذه الظاهرة في 
أنها تمتد على جميع مكونات المجتمع، وليس على 
األطفال المتنمرين وضحايا التنمر فحسب، باإلضافة 
أهمية  إلى  يشير  مما  بالمدرسة،  مرتبطة  أنها  إلى 
ألسمى  وضعت  التعليمية  المؤسسة  ألن  دراستها 
األهداف والمساعي اإلنسانية وتحولها إلى حالة من 

العنف والصراع ال يليق بها وال بأهدافها.
وألننا كمجتمع عربي ال يمكن أن نعيش بمعزل 
عن العالم في ظل هذا التقارب الشديد بين األفكار 
المستمر  للتغير  المرافقة  االجتماعية  والمشكالت 
َب علينا تسليط الضوء على هذه  كحقيقة كونية، توجَّ
الظاهرة، تعريفها، آثارها، النظريات المفسرة لها من 
النظريات  منظور سوسيولوجي مع توظيف بعض 

النفسية، وكيفية الوقاية والعالج.
التعريفات  التنمر: من بين العشرات من  تعريف 
المختصين  من  الظاهرة  لهذه  وضعت  التي 

الدكتورة  خولة التخاينة
اإلنسانية  التربية والعلوم  بكلية  أستاذ مساعد 
واالجتماعية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

تعريف »دودج«،  واألكاديميين، كان أكثرها شموالً 
هذا  أكان  سواء  المقصود  المتكرر  »االعتداء  وهو 
االعتداء جسدياً كالضرب أو اجتماعياً كالنبذ وسوء 
كالتنابذ باأللقاب، ويكون موجهاً  المعاملة أو لفظياً 
األضعف  الحلقة  من  يكونون  الذين  اآلخرين  إلى 
تعريف  قلوبهم«. وفي  في  والفزع  الخوف  إللحاق 
آخر »هو ذلك السلوك الذي يتضمن اإليذاء الجسمي 
على  كداللة  بالتنمر  وسمي  اإلذالل«،  أو  واللفظي 
للسلوك  مشابه  لسلوك  اإلنساني  السلوك  تحول 

الحيواني بالتعامل في الغابة.
المتنمرون  األفراد  التنمر:  وضحايا  المتنمرون 
وأبرزها:  والخصائص،  الصفات  من  عدد  تجمعهم 
مستمر،  بشكل  األضعف  الطلبة  استهداف  محاولة 
انعدام  اآلخر،  رأي  تقبل  عدم  باإلجبار،  القيادة 
الحوار، التحرش باآلخرين جسدياً وفكرياً. ويغلب 
على ضحايا التنمر ردود فعل على ما يقع عليهم من 
االنعزال  المتنمرين مثل:  إيذاء فكري وجسدي من 
الخوف،  القلق،  بالنفس،  الثقة  فقدان  االجتماعي، 
حماية  على  القدرة  عدم  والفكري،  الذهني  التراجع 

أنفسهم، التسرب من المدارس أحياناً.
التنمر من منظور علم النفس االجتماعي: يطرح 
االنحرافية  الظاهرة  لتفسير  محاولة  »سذرالند« 
المستوى  وفق مستويين:  األطفال  عند  عام  بشكل 
والثاني  للفرد،  النفسي  بالجانب  الخاص  األول 
للفرد  النفسي  الجانب  ويرجع  بالمجتمع،  الخاص 
لألسرة باعتبار االنحراف ممارسة اجتماعية تتصف 
بالشخص  الخاصة  األسرية  الظروف  من  بجملة 
االنحراف  على  المشجعة  أو  االنحراف  إلى  العائد 
الموجهة  أو  االنحرافية  القدوة  أو  األنموذج  بتوفر 
نحو تعلم االنحراف في ظل غياب أو انحالل سلطة 
المؤسسة  هذه  مستوى  على  االجتماعية  الضبط 
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االجتماعية  التنشئة  يطبع  كله  وهذا  االجتماعية. 
الموجهة للفرد داخل األسرة بجملة من الخصائص. 
وعندما نتحدث عن غياب سلطة الضبط االجتماعي 
على مستوى األسرة، نعني هنا األم واألب. ويقدم 
الرتكاب  الطفل  تدفع  رئيسة  عمليات  »سذرالند« 
السلوك الجانح كالتنمر أو غيره في نظرية المخالطة 

الفاصلة، وأهمها:
1 - يشاهد الطفل داخل المنزل المواقف واألنماط 
والنماذج السلوكية المنحرفة، وبمرور الوقت يتعلم 

ويكتسب بعض هذه األنماط السلوكية المنحرفة. 
2 - موقع المنزل الجغرافي يحدد وإلى حد كبير 
أنماط السلوك التي سيتفاعل الطفل معها، فإذا كان 
المسكن يقع في منطقة أو بيئة منحرفة، فإن احتمال 
سيصبح  المنحرفة  النماذج  تلك  مع  الطفل  تفاعل 

قوياً، والعكس بالعكس.
3 - قد يطرد الطفل من المنزل لسلوكه السيئ، 
وبهذا ينعزل عن جماعته المرجعية السوية )األسرة(، 
وال يمارس دوره كعضو عامل في جماعة متكاملة. 
احتمال  من  يزيد  قد  األسرة  عن  الطفل  وانعزال 

ارتباطه باألنماط السلوكية المنحرفة.
4 - قد يؤدي فشل عملية التنشئة االجتماعية إلى 
اخفاق الطفل في معرفة ماهو السلوك الواجب عليه 

اجتنابه، وما هو السلوك الواجب عليه اتباعه.
من  المنزل  في  الطاعة  الطفل  يتعلم  لم  إذا   -  5
خالل عملية التنشئة االجتماعية، فذلك يؤدي به إلى 

استنكار السلطة بصفة عامة. 
6 - يلعب التوتر النفسي واالضطرابات العاطفية 
األطفال،  على  فعاالً  وأثراً  كبيراً  المنزل دوراً  داخل 
على  العاطفية  االضطرابات  تلك  تنعكس  حيث 
لما  فعل  رد  المنحرف  السلوك  يعد  وهنا  السلوك، 

يسود المنزل من تفكك واضطراب.

ا »فرويد« فيعزي هذه الظاهرة وما يشابهها من  أمَّ
ظواهر، للخبرات المؤلمة التي يتعرض لها الطفل في 
المراحل األولى من عمره على شكل سلوك تنمري. 
بينما ترى النظرية السلوكية أن تكرار التعزيز سبب 
ينالون  األطفال  تركنا  فإذا  الظاهرة،  لهذه  رئيس 
بتعزيز فعلهم،  بعد ذلك  بالقوة، وقمنا  ما يشاؤون 
بد  ال  لذلك  نفسه،  السلوك  تكرار  على  سيعتادون 
عن  كرادع  العقاب  ثم  أوالً،  السلوك  دعم  عدم  من 
أن  على  الحقاً،  تكراره  لعدم  عنه  المنهي  السلوك 
يكون العقاب المتبع متفقاً عليه علمياً. في حين تفسر 
النظرية المعرفية سلوك التنمر بأنه نوع من اإلدراك 
الذي يصل إليه المتنمرون في قدرتهم على فرض 
أنفسهم وقدرتهم على المحيطين من خالل دراسة 
المحيطين بهم  المحيطة بهم وسلوك األفراد  البيئة 
صورة  أنفسهم  في  فيجدون  بسلوكهم،  ومقارنته 
الزعامة والقدرة على التحكم والسيطرة على فرض 
أنفسهم عن األفراد األقل قدرة منهم بنظرهم. ويلعب 
علماء  عند  والبيئي  والمدرسي  األسري  العامل 
في  رئيساً  دوراً  وغيره(  )سذرالند  مثل  االجتماع 
تفسير هذه الظاهرة، حيث تلعب اإليكولوجيا البشرية 
الدور األكبر في تفسير العديد من الظواهر، فغياب 
ثانياً،  والمدرسي  أوالً  المنزلي  واإلشراف  المتابعة 
مع غياب توظيف الخطط العالجية المناسبة، يساعد 
ا العوامل األسرية األكثر تأثيراً  على نمو الظاهرة. أمَّ
الخالفات  األبناء،  وقت  تنظيم  عدم  )الطالق،  فهي 
الزوجية، عدم متابعة األبناء بسبب االنشغال عنهم، 
غياب اإلرشاد السلوكي والرقابة األسرية على قرناء 
والمدرسية،  والسلوكية  األكاديمية  وشؤونه  الطفل 
على  اإللكترونية  واأللعاب  التكنولوجيا  سيطرة 
للقيم  غياب  مع  ومتابعة،  تنظيم  دون  من  المنزل 
المدرسة  عاتق  على  تقع  الديني(.كما  والوازع 

مسؤولية توفير بيئة تعليمية آمنة ومتوازنة ومنظمة 
التنمر  للسيطرة على هذه الظاهرة وحماية ضحايا 

والمتنمرين أنفسهم.
بد  ال  المدرسي؟  التنمر  من  أبناءنا  نحمي  كيف 
من التعامل بجدية للحد من هذه الظاهرة بالتعاون 
المشترك والمسؤول مع جميع الجهات المعنية، ألن 
وبشكل  المدى  طويلة  فاعلية  ذو  المشترك  العمل 
أفضل من العمل الفردي، و ال بد على األسرة من 
مواكبة الوسائل العلمية التربوية الحديثة في تربية 
النفسي والجسدي  العنف واألذى  عن  األبناء بعيداً 
الوقت  وتوفير  سلوكهم،  على  سلباً  ينعكس  الذي 
البيت  في  بشؤونهم  واالهتمام  لمتابعتهم  الكافي 
قرناؤهم،  األكاديمية،  )الشؤون  مثل  والمدرسة 
على  السيطرة  والالمنهجية،  المنهجية  أنشطتهم 
تنظيم أوقاتهم، مراقبة ومتابعة ألعابهم اإللكترونية 
هذه  طبيعة  تكون  أن  على  الحرص  مع  المفضلة، 
في  الطفل  ألن  العنف  عن  بعيدة  والبرامج  األلعاب 

مراحله األولى يهوى التقليد والتمثيل(.
اللقاءات  عقد  مسؤولية  المدرسة  على  وتقع 
المعلمين  قبل  من  األمور  أولياء  مع  الدورية 
والنفسيين  االجتماعيين  واالختصاصيين 
التي  الوقائية  البرامج  على  والتركيز  والمرشدين، 
الفراغ  أوقات  واستثمار  الظاهرة،  هذه  من  تحد 
الدراسات  إجراء  على  والحرص  بالمنفعة،  لألطفال 
مؤسسات  وتقوم  الظاهرة.  هذه  حول  والبحوث 
ومراكز  المجتمعية  )الشرطة  مثل  المدني  المجتمع 
الدعم االجتماعي والمؤسسات الدينية( بدورها من 
خالل وسائل إعالمها المختلفة، وعقد ورش العمل 
في  المسرحية  والعروض  والندوات  والمحاضرات 
التوعية حول كل ما  المدارس بهدف رفع مستوى 

يتعلق بهذه الظاهرة. 
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فعاليات ريا�سية �سرطية

حضر سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد 
العام لشرطة دبي، وسعادة مروان أحمد الصوالح 
وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون األكاديمية، 
وسعادة الدكتورة آمنة عبدالله الشامسي وكيلة 
الرعاية  لقطاع  المساعد  والتعليم  التربية  وزارة 
واألنشطة، وسعادة أحمد عبدالكريم جلفار مدير 
عام هيئة تنمية المجتمع في دبي احتفال اختتام 
الميدانية )الرياضية والعسكرية  مسابقة حماية 
في  أقيم  والذي  المدارس(،  لطلبة  والموسيقية 

أكاديمية شرطة دبي.
وشارك في المسابقة التي أشرف عليها مركز 
لمكافحة  العامة  لإلدارة  التابع  الدولي  حماية 
دبي،  شرطة  أكاديمية  مع  بالتعاون  المخدرات 

600 طالب وطالبة يمثلون 10 مدارس. 
المدارس  أوائل  المري  اللواء  سعادة  وكرم 
مدرسة  فازت  حيث  بالمسابقة،  المشاركة 
بالمركز  الثانوية«  اإلنجليزية  »جيمس مدرستنا 
بالمركز  الهندية«  »جيمس  ومدرسة  األول، 
و»حماية  »ويستمنستر«  ومدرستا  الثاني، 
للبنين« بالمركز الثالث، وذلك بالتدريب الرياضي 
ففازت  للبنات«،  »حماية  مدرسة  أما  العسكري. 
كأكثر مدرسة شاركت طالباتها بساعات تدريبية 
»المدرسة  فازت  بينما  عسكرية.  رياضية 
فكرة  أفضل  صاحبة  بفئة  دبي«  في  األمريكية 

عرض رياضي عسكري.
وأثنى سعادته على انضباط الطالب الذي بدا 
واضحاً على حركاتهم ومالمحهم، وهم يخطون 
خطوات وثابة نحو األمام، واثقي الخطى وكأنهم 
متمرسون بالعمل العسكري، مما يدل على حبهم 

للعمل العسكري، ومثنياً على الجهد الكبير الذي 
الطاقم  خصوصاً  المسابقة  عمل  فريق  بذله 
التدريبي في األكاديمية، ومتمنياً للجميع التوفيق.
وأكد سعادته أن شرطة دبي قريبة دائماً من 
المجتمع بكل فئاته، وحريصة على بناء جسور 
القطاع  وأبرزها  كافة،  القطاعات  مع  التعاون 
التعليمي والذي ارتبطت به بشراكة استراتيجية.  
دبي  »تحدي  دورة  دبي،  في  اختتمت  كما 
الرياضي  الوعي  نظمها قسم  التي  القدم«  لكرة 
في شرطة  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة  في 
ماجد  اإلمارات  منتخب  نجمي  بمشاركة  دبي، 
ناصر وبخيت سعد، وذلك ضمن أنشطة مبادرة 
»الروح اإليجابية« في مدرسة »حمدان بن راشد 

آل مكتوم« بمنطقة الورقاء في دبي.
مع  المتزامنة  الدورة  هذه  من  القسم  وهدف 
ممارسة  تشجيع  إلى   »2019 التسامح  »عام 
الكبيرة  بأهميّتها  وتوعيتهم  للرياضة،  الطالب 
والنفسيّة،  والجسدّية  العقليّة  قدراتهم  نمّو  في 
كرة  تمثّله  وما  المهارات،  من  العديد  واكتساب 
روح  وتعزيز  وتسلية  متعة  مصدر  من  القدم 

الفريق الواحد واللياقة الجسدّية. 
للتمارين  شرحاً  ناصر  ماجد  الكابتن  وقدم 
يدرك  الالعبين، بحيث  اللعب وتحركات  وخطط 
هذا  دون  ومن  الملعب،  في  واجباته  العب  كل 
وواجباته  أداؤه  يطلبه  ما  تنفيذ  عليه  يصعب 
إجماالً مثل واجبات خط الظهر والدفاع والهجوم 
وكيف يتحول من الدفاع إلى الهجوم وبالعكس، 
وكيف ينوع طريقة لعبه وفقاً لتغير طريقة وخطة 
لعب الفريق المضاد، ونقاط ضعف وقوة الفريق 

وكذلك الفريق المنافس.
من جهة ثانية، توج فريق قطاع المهام الخاصة 
في شرطة أبوظبي ببطولة كرة الطائرة النسائية، 
الشرطية  الرياضية  التربية  مركز  نظمها  والتي 
البشرية، ضمن درع سعادة  الموارد  قطاع  في 
الرياضية  لأللعاب  أبوظبي  شرطة  عام  مدير 

للموسم الرياضي 2018 – 2019.
على  البشرية  الموارد  قطاع  فريق  وحصل 
األمن  قطاع  فريق  حاز  بينما  الثاني،  المركز 
العقيد  وكرمت  الثالث.  المركز  على  الجنائي 
الدكتورة نجالء أسعد طاهر، من مديرية الخدمات 
الطبية، بقطاع المالية والخدمات، الفرق المتوجة 
أبوظبي  بالمراكز األولى، مؤكدة حرص شرطة 
على ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية وتطويرها 
بتخصيص بطوالت رياضية متنوعة بين صفوف 

المنتسبات.
من  المنتسبات  من  عدد  خاضت  ذلك،  إلى 
شرطة أبوظبي تجربة التجديف بقوارب الكاياك 
وذلك  الشرقي،  الساحل  في  الجبلي  والتسلق 
ونظم  والمغامرة.  التحدي  روح  تجربة  يهدف 
مركز التربية الرياضية الشرطية هذه المسابقة 

لفريق التحدي والمغامرات للسيدات.
وأوضح العقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز 
التربية الرياضية الشرطية أن هذه المسابقة أتت 
المركز  ينظمه  الذي  المغامرات  برنامج  ضمن 
مسابقة  وتضمن   ،2019 الرياضي  للموسم 
التجديف بقوارب الكاياك للرجال والسيدات في 
الجبلية  الدراجات  ومغامرة  الشرقية،  المنطقة 

بوادي شوكة.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع �لريا�صة �ل�صرطية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عددً� من �لفعاليات �لريا�صية خالل �ل�صهر �ملا�صي. 
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حضر العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة االستراتيجية 
وتطوير األداء في شرطة عجمان، والمقدم ناصر عبدالله عبيد 
رئيس قسم التدريب في معهد تدريب الشرطة، احتفال تخريج 
بتكريم  الشامسي  العميد  قام  حيث  المعهد،  نظمهما  دورتين 

المحاضرين وتقديم الشهادات للخريجين. 

أبوظبي،  في  الكرامة«  »واحة  الداخلية  وزارة  من  وفد  زار 
والضباط  اإلدارات  ومديري  العامين  المديرين  من  عدداً  وضم 
وصف الضباط واألفراد والعنصر النسائي من مختلف قطاعات 
بواسع  الشهداء  يتغمد  أن  وجل  عز  الله  الوفد  ودعا  الوزارة. 

رحمته، وأن يجعل مقامهم مع الصديقين والصالحين.

 حضر الرائد محمد علي عبدالكريم رئيس قرية مسرح الجريمة في 
حوادث  في  المادية  اآلثار  مع  »التعامل  دورة  تخريج  احتفال  عجمان 
األسلحة النارية والسرقات«، والتي شارك فيها 17 من الضباط وصف 
الضباط من مختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة، حيث قام الرائد 

عبد الكريم بتوزيع الشهادات على الخريجين.

 تحت رعاية أكاديمية سفراء السالم الدولية برئاسة الدكتور محمد توفيق 
دولة  في  األكاديمية  عميد  محمد  زهدي  تغريد  الدكتورة  وبحضور  الزيود، 
اإلمارات ودول الخليج العربي، منح رائد سعيد البلوشي نائب عميد األكاديمية 
معتمد  دولي  سالم  سفير  شهادة  الزعابي  عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب 
والسالم(،  التسامح  أجل  من  )معاً   13 الـ  التدريبية  الدورة  في  للمشاركين 

والتي أقيمت بالتعاون مع مركز »متميزون للتعليم والتدريب«

اختتمت مجلة »999« مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية التي تصدر 
التراثي  عن وزارة الداخلية مشاركتها في مهرجان سلطان بن زايد 
العربية  بنسختيها  المجلة  توزيع نسخ مجانية من  تم   2019، حيث 
واإلنجليزية ومجلة أطفال »999« وملحق »مجتمع الشرطة« ومالحقها 
الوطنية والتوعوية على عدد من زوار المهرجان، والذين أبدوا إعجابهم 
بإصدارات المجلة والفوائد التي تقدمها لمختلف الفئات واألعمار في 

المجتمع. 
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في ختام مناشط مهرجان الجبل الثقافي األول في الفجيرة، الذي نظمته جمعية الفجيرة االجتماعية 
الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات تحت شعار »ثقافتنا تسامحٌ وانفتاح«، والذي استمر 
والعرب  اإلماراتيين  والشعراء  المثقفين  من  نخبة  بمشاركة  للمغامرات،  الفجيرة  حديقة  في  يومين 
واألجانب، أطلق المنظمون، عدداً من طيور البجع في بحيرة حديقة الفجيرة للمغامرات احتفاًء بضيوف 

الفجيرة الذين اجتمعوا على أرض المحبة والسالم.
التسامح، ودعوة  أن تكون رسالة تسامح في عام  المنظمون  أرادها  المبادرة مفاجأة للجميع،  كانت 
للمثقفين إلى تعزيز التسامح الثقافي في المجتمعات واالنفتاح على الثقافات األخرى وإشاعة روح المحبة 
دولة  أن  بخاصة  واإلقصاء.  الكراهية  لدعوات  والتصدي  األديان،  بين  والتعايش  التواصل  ثقافة  ونشر 
اإلمارات العربية المتحدة تعد األنموذج األمثل للتسامح في العالم، لما تحتويه أرضها من جنسيات وأعراق 

وديانات مختلفة.
العزف والغناء، أحيتها  المهرجان أنشطة ثقافية متنوعة من قراءات شعرية وروائية ترافقت مع  تضمن 
السماء  الخالبة وصفاء  الطبيعة  أجواء  من خاللها  وبرزت  واألجانب  العرب  واألدباء  الشعراء  من  مجموعة 
وهدوء النفس.. باإلضافة إلى عرض مسرحية بعنوان: »التسامح الثقافي« قدمها مسرح الفجيرة، فضالً عن 
استعراض لرياضة التجديف وركوب الدراجات الجبلية إلى جانب الفقرات التراثية والمأكوالت الشعبية بمشاركة 

هيئة الفجيرة للسياحة واآلثار.
وفي مبادرة أخرى، دشن المنظمون »حديقة للشعراء« التي غرس فيها ثالثة عشر شاعراً مجموعة من األشجار 
في منطقة جبلية بإمارة الفجيرة وذلك في إطار عام التسامح. وشارك في حملة التشجير الشعراء: الدكتور شهاب 
غانم، الدكتور أحمد البرقاوي، الهنوف محمد، ساجدة الموسوي، الدكتور طالل الجنيبي، الهندي قاسم محمد، عائشة 
الضنحاني، عبد الله الهامور، زينب الرفاعي، حسان عزت، فاتن حمودي، زايد العجمي، واأللماني أزل ادريس، مؤكدين 
أهمية هذا المشروع الذي يبث رسالة توعوية على أهمية تزاوج العمل الثقافي مع األنشطة المجتمعية وتكريس مفاهيم 

أخالقية تحافظ على الطبيعة.
مبادرة حديقة الشعراء التي نفذها الشعراء في غرس األشجار تدل على أهمية مشاركة مختلف فئات المجتمع في 
األعمال المجتمعية وإدراك قيمة ومعنى وأهمية العمل التطوعي في حياتهم اليومية وتعويدهم على تقديم المبادرات التي 
تحافظ على البيئة، والمبادرة تستمد صداها من ميراث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(، في 
االهتمام بالغرس وهو عطاء يعبر عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالجانب البيئي والثقافي واالجتماعي والذي يثري الفكر 

اإلنساني.

»بجعات �لفجرية«






