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الر�صيدة،  االحتادية  واحلكومة  احلكيمة  البالد  قيادة  توجهات  تنفيذ  اإط��ار  يف 

وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

االأرواح  على  احلفاظ  يف  تزال  وال  الداخلية  وزارة  اأ�صهمت  الداخلية،  وزير  ال��وزراء 

واملمتلكات العامة واخلا�صة، وتوفري �صالمة حركة الطريان و�صالمة وخ�صو�صية اأفراد 

�صوء  من  للحد  جهودها  خالل  من  وذلك  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  املجتمع 

و�صوابط  قيود  و�صع  وعرب  الدولة،  يف  »الدرونات«  طيار  دون  من  الطائرات  ا�صتخدام 

قانونية وفنية منظمة لهذا اال�صتخدام �صواء كهواية اأو كعمل جتاري، وتنفيذ حمالت 

توعية لفئات املجتمع من مواطنني ومقيمني وموؤ�ص�صات عامة وخا�صة، وتفعيل وحتديث 

وذلك  بها،  والتعريف  اجلوية  وبالريا�صات  اجلوية  املالحة  باأمن  اخلا�صة  القوانني 

بالتعاون مع �صركاء وزارة الداخلية كالهيئة العامة للطريان املدين، وعدد من اجلهات 

احلكومية االأخرى.

واأ�صبحت دولة االإمارات العربية املتحدة من اأوائل الدول يف العامل التي طورت اأنظمة 

قانونية  �صوابط  وفق  با�صتخدامها  طيار  دون  من  الطائرات  وم�صتخدمي  لهواة  ت�صمح 

التاأثري يف حركة املالحة اجلوية، وذلك من خالل  اأماكن حمددة من دون  وفنية، ويف 

اإطالق من�صة اإلكرتونية موحدة وتطبيق ذكي خا�س لت�صجيل هذه الطائرات من دون 

طيار.

وجنحت هذه اجلهود امل�صرتكة يف احلد من االنت�صار الع�صوائي واال�صتخدام اخلاطئ 

لهذا النوع من الطائرات، ويف احلد من تاأثريها على حركة املالحة اجلوية بالقرب من 

املطارات املوجودة يف الدولة، وعلى �صالمة وخ�صو�صية اأفراد املجتمع.

وو�صل عدد امل�صجلني يف املن�صة االإلكرتونية املوحدة والتطبيق الذكي اإىل اأكرث من 

8028 �صخ�صًا بعدما كان ال يتعدى ال� 100 �صخ�س يف ال�صابق.
كما �صجل تراجع الفت يف عدد حوادث الطائرات من دون طيار يف الدولة، بعدما كان 

ي�صجل �صهريًا وقوع حادث اأو حادثني.

ال�صالمة  »توفري  هدف  حتقيق  يف  �صركائها  وجهود  الداخلية  وزارة  جهود  بوركت 

اجلوية«، والدعوة متجددة جلميع االأفراد واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة املعنية للم�صاركة 

الدائمة والفاعلة يف حتقيق هذا الهدف.

جهود م�شرتكة 
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حتقيق: �أحمد  عادل 

يتابع »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد اجلهود املتوا�صلة التي تبذلها وزارة الداخلية، بتوجيهات ومتابعة من الفريق 

�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، للحفاظ على �صالمة حركة الطريان 

طيار  دون  من  الطائرات  ا�صتخدام  �صوء  من  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  املجتمع  اأفراد  وخ�صو�صية  و�صالمة 

العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  للجمهور  توعية  حمالت  وتنفيذ  منظمة،  و�صوابط  قيود  و�صع  عرب  وذلك  »الدرونات«، 

للطريان املدين. وعدد من اجلهات املعنية االأخرى .

»الداخلية« جهود متوا�صلة يف تنظيم»الداخلية« جهود متوا�صلة يف تنظيم

 ا�صتخدام الطائرات من دون طيار ا�صتخدام الطائرات من دون طيار

فقد أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة مبكراً 
الطائرات  تسببها  أن  يمكن  التي  المشكالت  حجم 
من دون طيار، إذ استخدمت من دون مسؤولية أو 
التي  الدول  أوائل  من  كانت  لذا  تنظيمية،  إجراءات 
لتسجيل  محلية  بجهود  إلكترونية  منظومة  طورت 
متبعة  طيار،  دون  من  الطائرات  هواية  وممارسة 
يحقق  بما  ذلك،  في  العالمية  المواصفات  أحدث 
سالمة  ذاته  الوقت  في  ويضمن  الهواة،  متطلبات 
الدولة من أي حوادث تسببها طائرات  وأمن أجواء 

الهواة.
فيها  شاركت  التي  اإلجراءات  هذه  وأسهمت 
وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني وعدد 
االنتشار  الحد من  األخرى في  المعنية  الجهات  من 
من  النوع  لهذا  الخاطئ  واالستخدام  العشوائي 
المالحة  حركة  على  تأثيرها  من  والحد  الرياضات، 

الجوية.

متابعة 
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وأوضح 
لجنة  رئيس  الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي 

متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة أن دولة 
أنظمة  التي طورت  الدول  أوائل  اإلمارات تعتبر من 
باستخدامها  طيار  دون  من  الطائرات  لهواة  تسمح 
وفق ضوابط وفي أماكن محددة من دون التأثير في 
حركة المالحة الجوية، في حين قررت بعض الدول 
األخرى حظرها ومنعها نهائياً من دون ابتكار حلول 

تنظيمية.
وشدَّد سعادته على ضرورة االلتزام بالتشريعات 
واللوائح للطائرات من دون طيار في الدولة للحد من 
االنتشار العشوائي واالستخدام الخاطئ لهذا النوع 

من الطائرات.
للطيران  االتحادي  للقانون  وفقاً  أنه  وأضاف: 
العقوبات  بخصوص   1991 لعام   »20« رقم  المدني 
والجرائم، فإن المادة »69« منه تنص على أنه »يعاقب 
ال  التي  وبالغرامة  على سنة،  تزيد  ال  مدة  بالحبس 
هاتين  بإحدى  او  درهم  ألف  خمسين  على  تزيد 
العقوبتين، كل من تولى من دون حق قيادة طائرة 
أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات 
أو اإلجازات أو التراخيص المقررة وفقاً ألحكام هذا 
القانون«. و أن المادة »70« من القانون نفسه تنص 

ثالث  على  تزيد  ال  لمدة  بالحبس  »يعاقب  أنه  على 
سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على مائة ألف درهم 
يقلع  أو  يهبط  من  كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو 
يطير  أو  المخصصة،  األماكن  أو  المطارات  خارج 
تصريح  هناك  يكن  لم  ما  المحددة،  المناطق  خارج 

خاص بذلك من السلطة المختصة او المعني«.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع الهيئة 
اإلعالمية  الحملة  أطلقت  المدني،  للطيران  العامة 
الوعي  تعزيز  في  أسهمت  والتي  المسؤول«،  »أنت 
دون  من  الطائرات  استخدام  وقوانين  باشتراطات 
طيار، وإلى أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية 
التشريعات  لتنفيذ  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  على 
الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بخصوص 
الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات من دون طيار.

الرياضات  نظام  تنفيذ  متابعة  لجنة  أن  وذكر 
ومكثفة  متسارعة  بوتيرة  عملت  الخفيفة  الجوية 
ووفق خطة لتفعيل وتحديث القوانين والتعريف بها، 
بالقوانين  للتعريف  متخصصة  عمل  ورش  ونفذت 
وتعزيز  الجوية،  المالحة  بأمن  الخاصة  السارية 
مثل  الجوية   للرياضات  الناظمة  بالقوانين  التوعية 
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القانون االتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران 
العاملين في  إلى  الورش  المدني، وقد توجهت هذه 
المنافذ الحدودية والجمارك والبلديات ودوائر التنمية 
الثانوية  المدارس  وطالب  الدولة  في  االقتصادية 

والكليات والجامعات.
وأشار إلى أن عدد المسجلين منذ إطالق المنصة 
الموحدة والتطبيق الخاص بالتسجيل وصل إلى أكثر 
من 8028 شخصاً بعد أن كان ال يتعدى المئة ، ما يدل 
على زيادة الوعي بأهمية تسجيل األدوات والطائرات 
 ، الرياضات  من  النوع  هذا  مثل  في  تستخدم  التي 
وااللتزام بالقوانين واألماكن المسموح بها ممارسة 

الرياضة. 
من  دون طيار  الطائرات من  إلى تسجيل  ودعا  
www. المدني  للطيران  العامة  الهيئة  موقع  خالل 

.gcaa.gov.ae
وذكر سعادة اللواء الريسي أنه جرى التوقيع على 
الفني  التعاون  اتفاقية بين 5 جهات حكومية بهدف 
الجوية،  الرياضات  ممارسة  لتنظيم  والمؤسسي 
وتوحيد الجهود وتكاملها، وتبادل المعارف والخبرات 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  الحكومية،  المؤسسات  بين 
القيادة الرشيدة، وتنفيذاً للخطط االستراتيجية لجميع 
األطراف بتنظيم ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة 
متطلبات  وتوفير  المستهلك  حقوق  يضمن  بما   ،

السالمة.

حرص 
عام  مدير  السويدي  محمد  سيف  سعادة  وجدد 
الهيئة العامة للطيران المدني حرص الهيئة بالتعاون 
األنظمة  بجميع  الجمهور  تعريف  على  الشركاء  مع 
والقوانين التي تؤمن لهم السالمة، وتجنبهم أخطار 

مخالفة القوانين واألنظمة المعمول بها.
وأضاف: أنه للمرة األولى على مستوى اإلمارات، 
الطائرات  باستخدام  بالتصوير  لألفراد  يسمح 
فيها  المسموح  المناطق  جميع  في  طيار  دون  من 
أبرزها  يتعلق  ضوابط  ضمن  ولكن  بالطيران، 
واحترام  األفراد  وسالمة  الطيران  حركة  بسالمة 
خصوصياتهم، باإلضافة إلى ضوابط أخرى محددة 

ضمن تشريعات الهيئة العامة للطيران المدني.
الهيئة  حدثت  التطور  هذا  مع  وتزامناً  أنه  وتابع 
يسهل  والذي   ،MyDrone Hub الذكي  التطبيق 
التي  للمناطق  الفوري  التحديد  عملية  كبير  وبشكل 
أعيننا  نصب  وضعنا  حيث   ، فيها  التصوير  يسمح 
الوطنية،  والمنشآت  الطيران  حركة  وأمن  سالمة 
ومراعاة خصوصية األفراد والممتلكات أثناء القيام 
بعملية التحليق والتصوير، وذلك لعدم خرق القوانين 
النافذة في الدولة. وحث أصحاب الطائرات من دون 
للهيئة  اإللكتروني  الموقع  في  تسجيلها  على  طيار 
التعليمات  على  واالطالع  المدني،  للطيران  العامة 
لضمان   ، الذكي  التطبيق  عن  المتوافرة  والضوابط 
االستخدام اآلمن والسليم لها حتى ال ُتشكل خطراً 

على أمن وسالمة أجواء الدولة.
بتسجيل  التوعية  حمالت  أن  سعادته  وذكر 
عدد  تراجع  في  أسهمت  طيار  دون  من  الطائرات 
حوادثها بشكل الفت، إذ كانت الهيئة تسجل شهرياً 

وقوع حادث أو حادثين شهرياً، متوقعاً اختفاء هذه 
مع  المدني،  الطيران  على حركة  وتأثيرها  الحوادث 
تطوير منظومة تسجيل هذه الطائرات وتحديد أماكن 

ممارستها.

شروط 
طيار  دون  من  الطائرات  استخدام  شروط  من 
16 سنة  للعمر  الحد األدنى  أن يكون  في اإلمارات: 
للطائرة من دون طيار أقل من 25 كيلو جراماً، و 21 
سنة للطائرة 25 كيلو جراماً وما فوق، وتعد بطاقة 
الهاتف من  المفعول ورقم  الهوية اإلماراتية سارية 

المتطلبات 
اإللزامية لتقديم طلب تسجيل الطائرات من دون 
طيار. ويعرض التطبيق الذكي للهيئة العامة للطيران 
بتسجيل  الخاص   ،)MY Drone hub( المدني 
الطائرات من دون طيار، خريطة تحدد المناطق التي 
يسمح فيها بالطيران والتصوير، ويبين أن استخدام 
مساحة  أو  المنزل  داخل  طيار  دون  من  الطائرة 
داخلية ال تتضمن المجال الجوي الخارجي، ال يحتاج 
إلى تسجيلها ألن الهيئة ال تنظم استخدام الطائرات 
فإن  ذلك  ومع  المغلقة،  األماكن  في  طيار  دون  من 
الطيران في فناء المنزل أو فوق الممتلكات الخاصة 
يتطلب من الشخص تسجيل الطائرة من دون طيار 
إذا كان وزنها أكثر من25 كيلو جراماً، مع التأكد من 

التحليق في مناطق الطيران المعتمدة.
وبالنسبة لشروط وضوابط تحليق الطائرات من 

دون طيار، فهي التالية:
في  إال  طيار  من  الطائرة  تشغيل  يجوز  ال   -
المناطق المسموح بها، وبحد ارتفاع أقصاه 400 قدم 

فوق سطح البحر.
استثناء  دون  ومن  الحاالت  جميع  في  يمنع   -
الطائرات والمطارات ومنصات  بالقرب من  التحليق 

هبوط المروحيات.
أو  التجمعات  أو  األفراد  فوق  التحليق  يمنع   -
أمالك الغير أو األمالك العامة، أو بطريقة قد تعرض 

اآلخرين أو أمالكهم للخطر أو الضرر.
الطائرة من دون  أن تكون  التحليق يجب  - عند 
طيار ضمن مجال الرؤية. وفي حال رصد أو سماع 
أي طائرة أو مروحية، يجب إبعاد الطائرة من دون 

طيار، والتأكد من هبوطها على الفور.
- يمنع منعاً باتاً وبأي شكل من األشكال انتهاك 
بذلك  واإلخالل  التحليق،  خالل  الغير  خصوصية 
القوانين  في  عليها  المنصوص  للعقوبات  يعرض 

السارية.
الطيران  مناطق  في  فقط  بالتصوير  يسمح   -
الطائرة من دون طيار  المسموح بها، وعلى مشغل 
عدم مخالفة القوانين السارية ذات الصلة بالتصوير 

في الدولة.

سيف السويدي اللواء أحمد الريسي
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 أسباب اإلصابات الناتجة عن السقوط

- ترك األطفال يلعبون بمفردهم في األماكن 
العالية.

األطفال  سقوط  بخطورة  التوعية  قلة   -
والنتائج الكارثية لها.

- لعب األطفال على شرفات المنازل.
وأماكن  األطفال  أسرة  من  النوافذ  قرب   -

وجودهم في الصاالت وغرف المعيشة.
- عدم وضع وسائل حماية على النوافذ.

الحدائق من دون مراقبة  - لعب األطفال في 
ومرافق.

- انزالق األطفال في المنازل.
الوقاية من اإلصابات الناتجة عن السقوط:

األماكن  في  بمفردهم  األطفال  ترك  -عدم 
العالية وذات الخطورة عليهم.

األطفال  تسلق  لمنع  عال  سور  وضع   -
ولحمايتهم من السقوط.

- وضع حماية للنوافذ في البنايات واألبراج.
باتجاه  الفتح  النوافذ ذات  األثاث عن  إبعاد   -

الخارج.
- وضع الطفل في سرير ذي جوانب مرتفعة. 
- وضع بوابات آمنة على أعلى وأسفل الدرج.

- عدم ترك الطفل بمفرده ولو للحظة واحدة 
في حوض االستحمام.

- عدم وضع الطفل بمفرده في ألعاب الحدائق 
العامة ذات االرتفاع العالي.

- إبعاد الكراسي في غرفة المعيشة والمطبخ 
عن النوافذ وخزانات األدوات الحادة والصلبة.

التعامل مع اإلصابات الناتجة عن السقوط
إن أغلب إصابات األطفال بسبب السقوط ينتج 
عنها إصابات في الرأس أو كدمات أو كسور أو 
رضوض. وقد تكون خطيرة على حياة الطفل وقد 
األحيان،  الوفاة في بعض  أو  اإلعاقة  إلى  تؤدي 

والتعامل معها يكون وفق التالي:
- تحديد نوعية اإلصابة.

-  تحديد عدد المصابين.
- مالحظة األخطار المحيطة بالحادث.

- توفير الحماية الشخصية.
- طلب المساعدة عبر االتصال بالشرطة على 
والعنوان  اإلصابة  نوع  وإعطاؤهم   999 الرقم 
الصحيح واإلجراءات التي تقوم بها، والبقاء مع 

المصاب لحين وصول اإلسعاف.
- تحديد مستوى الوعي للمصاب.

- فتح مجرى الهواء.
- التأكد من أن المصاب يتنفس.
- مالحظة أي نزيف من الجسم.

- تثبيت المصاب وعدم تحريكه لحين وصول 
اإلسعاف.

- منع التجمهر.
- طمأنة المصاب إن كان واعياً.

كان  إذا  إال  المصاب  تحريك  عدم  مراعاة   -
النار أو  أو  الدخان  هناك خطر يهدد حياته مثل 

وقود لضمان عدم مضاعفة اإلصابة.
الصدمات  عن  الناتجة  اإلصابات  أسباب 

الكهربائية:
وعبث  الكهرباء  مع  المباشر  التالمس   -
األطفال باألسالك الكهربائية وشواحن الهواتف 

ووصالت المعدات الكهربائية في المنازل.
وصول  وسهولة  الكهربائية  المقابس   -

األطفال إليها.
واإلجراءات  السالمة  معايير  إهمال   -
االحتياطية لضمان سالمة األطفال من الصعقات 

الكهربائية.
- عبث األطفال المراهقين ببطاريات السيارات.
الصعقات  عن  الناتجة  اإلصابات  من  الوقاية 

الكهربائية.
للمقابس  العامة  السالمة  إجراءات  تطبيق   -

الكهربائية في المنازل.
- ضمان تركيب مقابس كهربائية ذات جودة 

عالية ومطابقة للمواصفات المعتمدة.
الكهربائية في  للوصالت  الدورية  الصيانة   -

المنازل واألماكن العامة وأماكن التسوق.
في  والمقابس  الكهرباء  مآخذ  صيانة   -

المدارس والحضانات.
- توعية األطفال بعدم إدخال سلك في مقابس 

الكهرباء.
- عدم لمس وصالت ومقابس الكهرباء بأيٍد 

مبللة.
أثناء  التشغيل  قيد  الماء  سخان  ترك  عدم   -
الساخن في  الماء  استخدام  أثناء  أو  االستحمام 

المطبخ.
الكهربائية  واألجهزة  بالمعدات  العبث  عدم   -
بغية إصالحها وهي موصولة بالتيار الكهربائي.

المكشوفة،  الكهربائية  األسالك  استبدال   -
خالل  األثاث  فوق  األسالك  توصيل  وعدم 

االستخدام.
- وضع عقوبات رادعة للمخالفين.

التعامل مع اإلصابات الناتجة عن الصدمات 
الكهربائية

خارجية  حروق  إلى  الكهرباء  لمس  يؤدي 
وداخلية سواء باللمس المباشر أو بلمس الشرارة 
المتسببة بحدوث حريق كهربائي. وعند التدخل 
إلطفاء  الماء  استخدام  عدم  يجب  اإلسعاف، 
الخطوات  واتباع  الكهرباء،  عن  الناتج  الحريق 

التالية:
- فصل الكهرباء لتأمين المكان.

- إبعاد السلك الكهربائي عن المصاب.
-  توفير الحماية الشخصية.

- طلب المساعدة عبر االتصال بالشرطة على 
ومستوى  المصاب  حالة  وإعطاؤهم   999 الرقم 
التي  واإلجراءات  الصحيح  والعنوان  الخطورة 

قمت بها.
- فحص مجرى الهواء للمصاب، والتأكد من 

أنه يتنفس.
- في حال كان المصاب مغمى عليه ويتنفس، 

ضعه بوضعية اإلفاقة قبل وصول اإلسعاف.
اإلنعاش  إجراء  يجب  يتنفس  يكن  لم  إن   -

القلبي الرئوي لحين وصول اإلسعاف.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

مبادرة الوقاية 

من اإ�صابات الأطفال 4 

الرائد سيف جمعة الكعبي
مديرية الطوارئ والسالمة العامة  

في شرطة أبوظبي

يتابع »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد ن�صر املو�صوعات التوعوية �صمن 

مبادرة »الوقاية من اإ�صابات االأطفال«.
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اأمن املجتمع يف القيادة العامة ل�صرطة  زار »جمتمع ال�صرطة« ق�صم معهد تدريب املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية بقطاع 

اأبوظبي لالإ�صاءة على اجلهود التي يقوم بها بهدف رفع كفاءة املنت�صبني. 

.

لقاء: الر� �لظر��سي

ت�سوير: حممد علي

أوضح المقدم سلطان عبيد الناصري رئيس قسم 
معهد تدريب المؤسسات العقابية واإلصالحية في 
شرطة أبوظبي، أن القسم يتكون من أربعة فروع 
هي تصميم البرامج، وشؤون الدارسين، والشؤون 
اإلدارية، والتقييم والمتابعة، وهو يهدف لرفع كفاءة 
منتسبي مديرية المؤسسات العقابية واإلصالحية 
االحتياجات  أبوظبي من خالل تحديد  في شرطة 
التنظيمية،  الوحدات  مع  بالتنسيق  لهم  التدريبية 
وإعداد وتنفيذ الخطة السنوية والبرنامج التدريبية 

لتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية لهم.
تصميم  على  يعمل  القسم  أن  وأضاف 

الجهات  مع  بالتعاون  التدريبية  المناهج  وتطوير 
البرامج  في  المتخصصة  التعليمية  والمؤسسات 
إلحاق  على  ويعمل  التخصصية،  التدريبية 
المنتسبين بالدورات المختارة في برنامج التدريب 

اإللكتروني، ومتابعة الدورات.
وأشار إلى أن القسم يختار المحاضرين األكفاء 
من خارج مديرية المؤسسات العقابية واإلصالحية 
في شرطة أبوظبي، ويقيِّم المحاضرين عبر إعداد 
استمارات التقييم واستبيانات الرأي من المتدربين 
وغيرها من االستمارات، باإلضافة إلى العمل على 
والتجارب  والخبرات  والعلوم  المعارف  توطين 

ت
ءا

سا
�

اإ

والتطبيقات الناجحة األمنية والقانونية واالجرائية 
والتأهيلية.

وذكر أن القسم يعمل على تقييم المناهج الدراسية 
والمقررات العلمية للدورات التي  عقدت ، وتقييم 
وطرح  سنوياً،  المنعقدة  التدريبية  الدورات  نتائج 
المتدربين  وتقييم  نجاحها،  مدى  حول  المرئيات 
الدورية  التقارير  ورفع  التدريب  أثر  وقياس 
تعريفية  تدريبية  برامج  وإعداد  المديرية،  لمدير 
وإعداد  المديرية،  مستوى  على  الجدد  للمنتسبين 
واإلصالحية،  العقابية  الدراسات  دبلوم  برنامج 
والحقائب التدريبية والساعات المعتمدة والمنجزة 

معهد تدريب املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية

 النا�صري: نهدف لرفع كفاءة املنت�صبني
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والسعي للحصول على االعتماد، وعمل الترتيبات 
الالزمة لعقد الدورات وتجهيز المعهد واإلشراف 
عليه إدارياً وفنياً،  واإلشراف على الجانب الميداني 
ومتابعة  المنعقدة،  التدريبية  للدورات  والنظري 
للمنتسبين،  التدريبي  الوظيفي  المسار  برنامج 
الالزمة  والتجهيزات  والمعدات  المواد  وتأمين 
واالستثنائية  الدورية  التقارير  وإعداد  للمعهد، 
واقتراح  المعوقات  وتحديد  المعهد  عمل  عن 
لمدير  ورفعها  لها  التطويرية  والحلول  البدائل 
المديرية، ومتابعة إجراءات مرتب المعهد وإصدار 
البيانات  وتوفير  والكشوف،  اإلحصائيات 
عن  والسنوية  الشهرية  اإلحصائية  والمعلومات 
الفنية  الدورات  وتصنيف  المنعقدة،  الدورات 
والتقنية واإلدارية ورفعها لمدير المديرية لإلدراج 

في اإلحصاء العام.

تصميم برامج
أوضح  القسم،  في  البرامج  تصميم  فرع  وعن 
تصميم  يتولى  الفرع  هذا  أن  الناصري  المقدم 
العديد من البرامج، مثل: إعداد برامج العمل وفق 
والعلوم  المعارف  توطين  على  والعمل  الخطة، 
األمنية  الناجحة  والتطبيقات  والتجارب  والخبرات 
مع  والتنسيق  والتأهيلية،  واإلجرائية  والقانونية 
التدريبية  االحتياجات  لتحديد  المعنية  اإلدارات 
للدورات  وتنسيبهم  المديرية،  منتسبي  لجميع 
المختارة في برنامج التدريب اإللكتروني،  ومتابعة 
الدارسين،  شؤون  فرع  مع  والتنسيق  المرافقة، 
والتدريبية  االستشارية  الخدمات  وتقديم 
السنوية  الخطة  إعداد  في  والمشاركة  للمنتسبين، 
ومددها  وأنواعها  الدورات  عدد  حيث  من  للمعهد 
والمواد التدريبية والشهادات الممنوحة للدارسين، 
بالتعاون مع  التعليمية  المناهج  وتصميم وتطوير 
في  المتخصصة  التعليمية  والمؤسسات  الجهات 
البرنامج  وإعداد  التخصصية،  التدريبية  البرامج 
واختيار  للمعهد،  السنوية  الخطة  لتنفيذ  التدريبي 
المناسبة  التدريبية  والدورات  الدراسية  المواد 
من الخطة التدريبية العامة، وإعداد برامج تدريبية 
تعريفية للمنتسبين الجدد على مستوى المديرية، 
وتوفير البيانات والمعلومات اإلحصائية الشهرية 

والسنوية الخاصة بالفرع.

شؤون الدارسين 
وعن فرع شؤون الدارسين في القسم،  أشار 
يتولى  الفرع  هذا  أن   إلى  الناصري  المقدم 
للقسم،  السنوية  الخطة  إعداد  في  المشاركة 
الفرع،  في  واإلداري  الفني  العمل  سير  وتنظيم 
الخطة، والمشاركة في  العمل وفق  برامج  واعداد 
من  لالستفادة  واالجتماعات  العمل  وفرق  اللجان 
والمشاركة  العمل،  إجراءات  تطوير  في  نتائجها 
التدريبية  والدورات  الدراسية  المواد  اختيار  في 
والتأكد  العامة،  التدريبية  الخطة  من  المناسبة 
المختارة،  التدريب  ببرامج  المنتسبين  التحاق  من 
واختيار المنتسبين للدورات ومتابعة الموافقة على 
انتسابهم لضمان تحقيق نسبة التدريب المطلوبة 

الميداني  الجانب  على  واإلشراف  المديرية،  من 
ومتابعة  المنعقدة،  التدريبية  للدورات  والنظري 
للعاملين،  التدريبي  الوظيفي  المسار  برنامج 
وتوفير البيانات والمعلومات اإلحصائية الشهرية 

والسنوية الخاصة بالفرع.

تقييم ومتابعة 
وعن فرع التقييم والمتابعة في القسم، ذكر المقدم  
الناصري أن  هذا الفرع  يشارك في إعداد الخطة 
الفني واإلداري في  العمل  السنوية، وتنظيم سير 
الفرع، وإعداد برامج العمل وفق الخطة، والمشاركة 
لالستفادة  واالجتماعات  العمل  وفرق  اللجان  في 
وتقديم  العمل،  إجراءات  تطوير  في  نتائجها  من 
بناء  للمنتسبين  والتدريبية  االستشارية  الخدمات 
الدورات  ومتابعة  التدريب،  أثر  قياس  نتائج  على 
استمارات  وتوزيع  التدريب،  قاعة  في  المنعقدة 
المحاضرين  وتقييم  المنتسبين،  على  التقديم 
رأي  واستبيانات  التقييم   استمارات  إعداد  عبر 
المتدربين وغيرها من االستمارات، وتقييم المناهج 
الدراسية والمقررات العلمية للدورات التي عقدت، 
سنوياً  المنعقدة  التدريبية  الدورات  نتائج  وتقييم 
وتقييم  نجاحها،  مدى  حول  المرئيات  وطرح 
التقارير  ورفع  التدريب،  أثر  وقياس  المتدربين،  
الجانب  على  واإلشراف  المديرية،  لمدير  الدورية 

المنعقدة،  التدريبية  للدورات  والنظري  الميداني 
التدريبي  الوظيفي  المسار  برنامج  ومتابعة 
الدورية واالستثنائية  التقارير  وإعداد  للمنتسبين، 
عن عمل المعهد وتحديد المعوقات واقتراح البدائل 
المعهد،  لمدير  ورفعها  لها  التطويرية  والحلول 
وتوفير البيانات والمعلومات اإلحصائية الشهرية 
الدورات  وتصنيف  المنعقدة  بالدورات  والسنوية 
المعهد  لمدير  ورفعها  واإلدارية  والتقنية  الفنية 

لإلدراج في اإلحصاء العام.

شؤون إدارية 
لفت  القسم،  في  اإلدارية  الشؤون  فرع  وعن 
على  يعمل  الفرع  هذا  أن  إلى  الناصري  المقدم 
الفرع،  في  واإلداري  الفني  العمل  سير  تنظيم 
الخطة، والمشاركة في  العمل وفق  برامج  وإعداد 
من  لالستفادة  واالجتماعات  العمل  وفرق  اللجان 
نتائجها في تطوير إجراءات العمل، وعمل الترتيبات 
الالزمة لعقد الدورات وتجهيز المعهد واإلشراف 
األرشفة  بأعمال  والقيام  وفنياً،  إدارياً  عليها 
ومتابعة  الطباعة،  وخدمات  والمراسالت  والحفظ 
القسم  في  الموظفين  شؤون  معامالت  وإنجاز 
والعمل  المعتمدة،  واللوائح  والنظم  للقوانين  وفقاً 
على تطوير مهاراتهم من خالل التدريب ومتابعة 
تقييم أدائهم، وتأمين الخدمات اللوجستية للمعهد، 
الدورية  والصيانة  اإلدامة  أعمال  تنفيذ  ومتابعة 
ومتابعة  واألجهزة،  والقاعات  للمرافق  والطارئة 
والدعم  اإللكترونية  واالتصاالت  الخدمات  توفير 
واالستثنائية  الدورية  التقارير  وإعداد  الفني، 
واقتراح  المعوقات  وتحديد  المعهد  عمل  عن 
لمدير  ورفعها  لها  التطويرية  والحلول  البدائل 
وإصدار  المعهد  مرتب  إجراءات  ومتابعة  المعهد، 
على  واإلشراف  الدورية،  والكشوف  اإلحصائيات 
والمحاضرين  والدارسين  المنتسبين  حضور 
شؤون  على  واإلشراف  بذلك،  التقارير  ورفع 
والميداليات،  واألوسمة  والتكريم  الوظيفي  الحفز 
وتوفير البيانات والمعلومات اإلحصائية الشهرية 

والسنوية الخاصة بالفرع.

 

 المقدم سلطان الناصري
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اعتماد  قسم  ينفذها  التي  المهمات  ما   •
تراخيص الشركات في الدفاع المدني؟

تراخيص  اعتماد  قسم  مهمات  تتركز   -
العامة  اإلدارة  في  المدني  الدفاع  في  الشركات 
للدفاع المدني بدبي على اعتماد شركات تداول 
ووكالء  المصانع  من  المدني،  الدفاع  معدات 
في  والموزعين  العالمية،  التجارية  العالمات 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  أنحاء  مختلف 
أنظمة  معدات  بتركيب  المتخصصة  والشركات 
اإلنذار والحماية وضمان صيانتها من الشركات 

المعتمدة، عالوة على شركات الخبراء في مجال 
وجود  لضمان  الحرائق  من  السالمة  هندسة 

خبرات كافية في إمارة دبي. 
الشركات  تراخيص  اعتماد  قسم  يعمل  كما 
في »دفاع مدني دبي« على استقطاب الشركات 
والمصانع العالمية للعمل في قطاع تداول معدات 

الدفاع المدني في إمارة دبي. 
حدثنا  بها،  يقوم  فرعية  خدمات  للقسم   •

عنها؟ 
تراخيص  اعتماد  قسم  يطلع  تأكيد  بكل   -

الشركات في اإلدارة العامة للدفاع المدني بدبي 
بأدوار مهمة، من اعتماد المواد الموردة والمركبة 
)اإلطفاء(  والحماية  الحريق  من  اإلنذار  ألنظمة 
لدينا،  المعتمدة  الشركات  قبل  من  المباني  في 
المواقع  في  االعتماد  حسب  جودتها  وضمان 
والتفتيش«  »التراخيص  قسم  مع  بالتنسيق 
اعتماد  يطلع قسم  كما  دبي«.  مدني  »دفاع  في 
عقود  شهادات  باعتماد  الشركات  تراخيص 
الصيانة لضمان استمرارية أعمال أنظمة الوقاية 
بما  والممتلكات،  األرواح  لحماية  الحريق  من 

الدفاع املدين نحو التحول الذكي عام 2021

الطاهر: نوفر اأعلى درجات ال�صالمة والوقاية

حو�ر: جا�سم عبيد �لزعابي 

�لطاهر  ح�سن  طاهر  �لمهند�س  �لنقيب  �لتقى  حيث  دبي،  في  �لمدني  للدفاع  �لعامة  �الإد�رة  �ل�سرطة«  »مجتمع  ز�ر 

�لنقاط  من  �لعديد  عن  تحدث  و�لذي  بدبي،  �لمدني  للدفاع  �لعامة  �الإد�رة  في  �ل�سركات  تر�خي�س  �عتماد  ق�سم  رئي�س 

�لجوهرية �لمتعلقة بترخي�س و�عتماد �ل�سركات �لعاملة في �لمجال �لتخ�س�سي، ون�سائحه للأفر�د و�لموؤ�س�سات بالمعايير 

و�ال�ستر�طات �لو�جب تو�فرها للإ�سهام في تحقيق �ل�سلمة �لعامة وحماية �الأرو�ح و�لممتلكات. 
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يسهم في السالمة العامة وضمان حقوق المالك 
والمستأجرين. 

مراحل 
• ما المراحل التي تتم عبرها إجراءات اعتماد 

المنتج ومعدات أنظمة الحماية؟
النهائي  االعتماد  قبل  رئيسة  مراحل  هناك 
اإلدارة  قبل  من  الحماية  أنظمة  ومعدات  للمنتج 
على  ويجب  دبي،  في  المدني  للدفاع  العامة 
المنتج  اتباعها: األولى عملية اختبار  المتعاملين 
في أحد المختبرات العالمية المعتمدة لدى »دفاع 
المدني دبي«، حسب معايير واشتراطات )كود 
الحريق  من  للوقاية  اإلمارات  دليل  اإلمارات( 
وضعته  التي  والممتلكات  األرواح  وحماية 
القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية 
بالتعاون مع اإلدارات العامة للدفاع المدني في 
جميع إمارات الدولة، وذلك للتأكد وضمان جودة 
جهة  من  االختبارات  اعتماد  ثم  ومن  المنتج، 
إصدار شهادات االعتماد العالمية والمعتمدة لدى 
وعملية  دبي،  في  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 
االختبارات  ونوعية  للمعدات  الفني  التقييم 

ومعاييرها. 
• ما مراحل االعتماد الخاصة بالدفاع المدني؟ 
- يقوم الدفاع المدني بالتدقيق على النواحي 
خبرة  شهادات  بفحص  المتعلقة  اإلدارية 
الشركات،  في  العاملين  والفنيين  المهندسين 
والتدقيق القانوني الذي يختص بالقرار الوزاري 
الفريق  أصدره  الذي   2017 لسنة   »213« رقم 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
الالئحة  بتعديل  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم »24« لسنة 
المدني  الدفاع  خدمات  تنظيم  شأن  في   2012
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، و الصادرة 
وذلك   ،2012 لسنة   505 رقم  الوزاري  بالقرار 
بهدف تحسين القدرات العلمية والمهارية ألجهزة 
بمنظومة  واالرتقاء  الدولة،  في  المدني  الدفاع 
كما  والمنشآت،  المباني  في  والسالمة  الوقاية 
االختبار  معايير  على  التدقيق  بمهمات  نقوم 

ونتائج االختبارات وأماكن استخدام المعدات. 

تعاون 
الشركات  عمل  تقييم  متابعة  عن  ماذا   •

المرخصة؟ 
حماية  في  مسؤوليتنا  تحملنا  من  انطالقاً   -
األرواح والممتلكات، وانطالقاً من حرصنا على 
أعلى  وتوفير  ودقة،  بمهنية  المشاريع  تنفيذ 
قسم  في  نتابع  والوقاية،  السالمة  درجات 
العامة  اإلدارة  في  الشركات  تراخيص  اعتماد 
للدفاع المدني بدبي تنفيذ الشركات المرخصة، 
ومراجعة عقود الصيانة، وتقييم فعالية وكفاءة 
»التراخيص  قسم  مع  بالتعاون  الحماية  أنظمة 
قطاع  في  المخاطر«  تحليل  و»قسم  والتفتيش« 
وذلك  دبي«،  مدني  »دفاع  في  واإلنقاذ  اإلطفاء 
العامة  واإلدارة  المتكاملة  العمل  منظومة  وفق 

للدفاع المدني في دبي.
الجهات  من  عدد  مع  تعاونكم  عن  حدثنا   •

الحكومية؟ 
الحكومية  الجهات  من  عدد  مع  نتعاون   -
العربية  اإلمارات  دولة  في  والمحلية  االتحادية 
ووزارة  الصناعة،  وزارة  ومنها:  المتحدة، 
والجنسية،  للهوية  االتحادية  والهيئة  االقتصاد، 
الحرة  والمنطقة  دبي،  في  االقتصادية  والدائرة 
وذلك  دبي،  ومحاكم  دبي،  وبلدية  دبي،  في 
الجهات  بين  والتعاون  األدوار  تكامل  إطار  في 
الحكومية االتحادية والمحلية في الدولة، والذي 
يسهم في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية 

للمتعاملين من مؤسسات وأفراد. 

إنجازات 
• ما أبرز اإلنجازات التي حققها قسم اعتماد 

تراخيص الشركات خالل عام 2019؟ 
التي  الخدمات  تميز  في  استدامة  هناك   -
الشركات  تراخيص  اعتماد  قسم  يقدمها 
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  مع  للمتعاملين 
به،  نقوم  الذي  المميز  العمل  واقع  ومن  بدبي. 
وخالل عام 2019، بلغت نسبة رضا المتعاملين 
90%، وزيادة الفترة الزمنية لترخيص الشركات 

سنوات،  وأربع  سنتين  إلى  سنة  من  العاملة 
والمستفيدين  للمراجعين  اإلجراءات  واختصار 
المتعاملين،  سعادة  تعزيز  في  أسهم  ما  منها، 
وتقليل الوقت المستغرق لدراسة وتقييم واعتماد 
والدائمة  الكاملة  الجاهزية  توافر  مع  المعدات، 
لتذليل أي صعوبات أو معوقات قد يواجهها أي 
متعامل، وهي الطريقة التي نالت ثناء المتعاملين 

مع الدفاع المدني في دبي. 
بالنسبة  للقسم  المستقبلية  الخطة  ما   •

للجانبين البشري والتقني؟ 
- اإلدارة العامة للدفاع المدني في دبي تمضي 
بخطى حثيثة نحو التحول الذكي بالكامل وتطبيق 
استراتيجية حكومة دبي ليكون عام 2021 موعداً 
يعمل  وبالتالي  ورقية،  معاملة  بآخر  لالحتفال 
قسم اعتماد تراخيص الشركات على ترجمة هذه 
االستراتيجية من خالل التطبيق الجزئي لبعض 
المحدد  الموعد  قبل  تكتمل  أن  على  المعامالت، 
عام 2021، وذلك عبر تدريب العاملين في القسم 
على التطبيقات واألجهزة المعدة لذلك، واستدامة 
أعلى  خدمات  تقديم  في  وتأهيلهم  تطورهم 
كفاءة وجودة، كما أن هنالك خططاً استراتيجية 
سياسات  وفق  المستمرة  التخصصية  للدورات 
مجال  في  بدبي  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 

استمرارية التعليم. 

نصائح 
توجهونها  التي  العامة  النصائح  ما   •

للمؤسسات واألفراد؟ 
- على األفراد التعامل مع الشركات المرخصة 
االلتزام  في  يسهم  ما  المدني،  الدفاع  من 
باشتراطات السالمة، وجودة األنظمة المستخدمة 
الجميع  تقيد  وضرورة  والمنشآت،  المباني  في 
والمكاتب  المقاوالت  شركات  أصحاب  من 
االستشارية بالمواصفات واالشتراطات الواردة 
والذي  الحريق،  من  للوقاية  اإلمارات  دليل  في 
وزارة  في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أعدته 
للدفاع  العامة  اإلدارات  مع  بالتعاون  الداخلية 

المدني في جميع إمارات الدولة. 

النقيب طاهر الطاهر
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ال�صعفار يبحث التعاون مع عدد من ال�صفراء 

53 ور�صة عمل عن »التميز« يف »الداخلية« 

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  التقى 
وكيل وزارة الداخلية في مكتبه بمقر وزارة الداخلية 
في أبوظبي سعادة غالم دستغير سفير جمهورية 

باكستان اإلسالمية لدى الدولة.
وتم خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 
وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين 

باكستان اإلسالمية في المجاالت األمنية.
سعادة  الشعفار،  الفريق  سعادة  التقى  كما 
جمهورية  سفير  تسي  تشي  تان  صامويل 

سنغافورة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبالده 
لدى الدولة.

ونقل سعادة الفريق الشعفار تحيات الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
التي  للجهود  وتقديره  له  الداخلية  وزير  الوزراء 
بذلها السفير في توطيد العالقات والتعاون الثنائي 
بما  األمنية،  المجاالت  في  الصديقين  البلدين  بين 
البلدين  أسهم في تعزيز التعاون وتحقيق تطلعات 

في العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك.
 وأعرب سعادة سفير جمهورية سنغافورة عن 

وتطوير  لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  نفذت 
التميز  بإدارة  ممثلًة  الداخلية  وزارة  في  األداء 
والريادة 53 ورشة عمل ودورة تدريبية خالل العام 
للتميز،  الداخلية  وزير  جائزة سمو  لمعايير   2019
واستعرضت خاللها آليات التقديم والتقييم والتهيئة 
المجموع  وبلغ  المقيمين،  الستقبال  واالستعداد 
التميز  ثقافة  نشر  خطط  من  للمستفيدين  الكلي 

المؤسسي 1930 منتسباً.
وشملت ورش العمل والدورة التدريبية التعريف 
بالعديد من الموضوعات، مثل: دليل مرحلة المدير 
وآلية  العام،  المدير  مرحلة  تقييم  وآلية  العام، 
المشاركة في نظام التميز اإللكتروني، ودليل مرحلة 
القائد، ودليل وزارة الداخلية للتميز )مرحلة سمو 

الوزير، ومرحلة القائد(، وآلية المشاركة في جائزة 
الشرطة،  مراكز  وجائزة  المتعاملين  مركز سعادة 
)المؤسسية،  للجوائز  الترشح  ملفات  وصياغة 
وآلية  الرائدة،  الجهة  جائزة  ومعايير  الوظيفية(، 

تقييم واستالم ملفات المشاركة.
الظاهري  دلموج  بن  حميد  محمد  العميد  وأكد 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  لمكتب  العام  األمين 
الحكيمة  القيادة  أنه بفضل  الداخلية  الوزراء وزير 
حققت  الشرطية  القيادات  من  الالمحدود  والدعم 
الدورات  للتميز خالل  الداخلية  جائزة سمو وزير 

األربع السابقة نجاحاً مميزاً.
وبتوجيهات  الداخلية،  وزارة  أن  وأضاف: 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  من 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تتبنى 
استشرافية وتطلعات مستقبلية الستشراف  رؤى 
التميز الحكومي لمواجهة  المستقبل وفق منظومة 
العالمية  الريادة  على  الحفاظ  أجل  من  التحديات 
دولة  مكانة  تؤكد  التي  الدولية  التنافسية  ظل  في 
الترتيب  سلم  على  المتحدة  العربية  اإلمارات 

العالمي.  
الشعيبي  سلطان  فيصل  الدكتور  العقيد  ورأى 
األداء في وزارة  مدير عام االستراتيجية وتطوير 
الداخلية أن أهمية جائزة سمو وزير الداخلية للتميز 
تأتي لدعم التوجه االستراتيجي، واالرتقاء بوزارة 
الداخلية إلى مصاف الجهات الحكومية الرائدة في 

سباق التميز الحكومي.

خالص تقديره للدعم الذي حظي به خالل فترة عمله 
في الدولة، والذي مكنه من أداء مهماته، واإلسهام 

في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
والتقى، سعادة الفريق الشعفار سعادة دوشانكا 
لدى  األسود«  »الجبل  مونتنيغرو  سفيرة  بيكنتش 

الدولة.
وتم خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 
»الجبل  مونتينغرو  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بين 

األسود « في المجاالت األمنية.
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< افتتح معالي اللواء الركن طيار فارس خلف 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مركز خدمة 
وإسعاد العاملين في مبنى قطاع الموارد البشرية، 

وذلك بحضور مديري القطاعات الشرطية.
مؤكداً  المركز،  خدمات  على  معاليه  واطلع 
تعزيز اإليجابية والرضا الوظيفي، وتطبيق أفضل 
العمل،  بيئة  في  السعادة  لتحقيق  الممارسات 
في  المستويات  أعلى  إلى  بالمؤسسة  واالرتقاء 

إسعاد العاملين واإليجابية الوظيفية.
النعيمي  اللواء سالم شاهين  وأوضح سعادة 
مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 
أن استحداث مركز خدمة وإسعاد العاملين، يعد 
ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل السعادة 
إلى نهج يحتذى به في المؤسسات، ضمن جهود 
شرطة أبوظبي في تحقيق أهدافها االستراتيجية، 
مع  وتوافقاً  تميزاً،  أكثر  إنجاز خدمات  وتسهيل 
أرقى الممارسات والمعايير لتوفير بيئة عمل أكثر 

إيجابية.
وأوضح الرائد محمد حمد الزعابي مدير مركز 
المركز  أن  الوظيفية  واإليجابية  العاملين  إسعاد 
يقدم 237 خدمة للعاملين، ومن ضمنها: خدمات 
و»اتصاالت«  سهل،  ومركز  البشرية،  الموارد 
و»دو«، وخدمات المرور لتجديد المركبات ودفع 
إلى  المرئي،  االتصال  دليل  ومنصة  المخالفات، 
الذكي،  المعرفة  ومجلس  للقراءة،  ركن  جانب 

ومكتب إلصدار البطاقات الشرطية.
المصرفية  الخدمات  المركز  يقدم  كما 
األعمال  رجال  لخدمات  و»سهل«  واإلنترنت 
والذي  الحياة«،  وجودة  السعادة  و»مرصد 
يستهدف اإلحصائيات والبيانات المتعلقة بسعادة 
الموظفين والمتوافقة مع توجهات الحكومة نحو 
عمل  في  الذكي  والتحول  المستقبل  استشراف 
البيانات  من  قاعدة  إلى  والوصول  المؤسسة 

اتخاذ  على  المسؤولين  لمساعدة  الضخمة 
القرارات بخصوص شؤون العاملين. 

شؤون  إدارة  في  التسامح  ركن  استقبل   >
المراجعين بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، 4274 زائراً في عام 2019 )عام 
التسامح(، متجاوزاً المستهدف والذي حدد بـ»3 
آالف« زائر. وبلغ عدد مقوالت وفيديوهات القائد 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه« في محور التسامح، والتي 
عرضت عبر الشاشة الذكية 37 مقولة و27 فيديو. 
وأوضح العميد ناصر سلطان اليبهوني مدير 
لشرطة  العامة  القيادة  في  القيادة  قطاع شؤون 
للقراءة  منصة  يعتبر  التسامح  ركن  أن  أبوظبي 
والمطالعة، وهو مزود بمكتبة تحتوي على كتب 
عن القائد المؤسس تبرز جهوده في بناء الدولة، 
واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  وإنجازاته 

والدولي في التسامح.
وأشار المقدم سلطان خليفة المنصوري مدير 
إدارة شؤون المراجعين في القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي إلى جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة 
السلمي  والتعايش  التسامح  مبدأ  تعزيز  في 
المستمد من ديننا اإلسالمي الحنيف الذي يدعونا 
إلى التعامل الرشيد مع مختلف األطياف واألديان 

واألعراق بمختلف انتماءاتها.
رئيس  الشامسي  فاضل  محمد  النقيب  وذكر 
إدارة شؤون  في  التسامح  مبادرات  عمل  فريق 
المراجعين أن ركن التسامح يضم شاشة عرض 
والمقابالت  والمقوالت  الفيلمية  للمواد  ذكية 
خاللها  من  يعزز  المؤسس  القائد  كان  التي 
المؤسسي  العمل  التسامح، ويدعم جهود  ميثاق 
اآلخر  وتقبل  الحوار  تعميق  أجل  من  المستدام 

واالنفتاح على الثقافات المختلفة حول العالم.
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  تكثف   >

فعاليات متنوعة يف �صرطة اأبوظبي 

الرقابة  والدوريات  المرور  مديرية  خالل  من 
منذ  المدارس  ومناطق  الطرق  على  المرورية 
ساعات الصباح الباكر لتوفير السالمة المرورية 

للطالب.
مدير  الحميري  ضاحي  محمد  العميد  ولفت 
العمليات  بقطاع  والدوريات  المرور  مديرية 
خطة  تنفيذ  إلى  أبوظبي  شرطة  في  المركزية 
تعزز  مرورياً  وضبطاً  توعية  برامج  تشمل 
)قف(  ذراع  فتح  عند  الكامل  بالتوقف  االلتزام 
تجسيداً  وذلك  المدرسية،  للحافلة  الجانبية 
لجعل  أبوظبي  لشرطة  االستراتيجية  لألولوية 

الطرق أكثر أمناً.
بقطاع  العين  نفذت مديرية شرطة منطقة   >
األمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لقياس  العين  الحيوان في  إخالء بحديقة  تمرين 

جاهزية المؤسسات والهيئات للحاالت الطارئة.
منطقة  شرطة  مديرية  التمرين  في  وشاركت 
القيادة  ومركزي  المدني،  الدفاع  وإدارة  العين 
وأقسام  )زاخر(،  السريع  والتدخل  والتحكم، 
العامة، واألزمات والكوارث،  الطوارئ والسالمة 
والمتفجرات،  واألسلحة  األمني،  والتفتيش 

واإلعالم األمني، وفريق المواد الخطرة. 
مدير  السبوسي  سيف  مبارك  العقيد  وأكد 
مديرية شرطة منطقة العين أهمية إجراء التمارين 
العملية في إطار إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر 
الشرطية على مواجهة الحوادث الطارئة، والتعامل 

معها باستخدام أفضل التقنيات.
وأوضحت آمنة مانع العتيبة مديرة إدارة البيئة 
والصحة والسالمة في حديقة الحيوانات بالعين 
أن هذه التمارين تهدف إلى مراجعة خطة التأهب 
لحاالت الطوارئ، وتقييم إجراءات التشغيل، ورفع 
وضمان  الطارئة،  الحاالت  لمواجهة  الجاهزية 

استمرارية األعمال وجودة األداء.
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املري يرتاأ�س اجتماع م�صار خدمات املواطنني

�صاحي خلفان يرتاأ�س جل�صة»ع�صف ذهني«

نائب  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  أكد 
دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لرعاية 
لمستقبل  االستعداد  أهمية  الموهوبين 
االستعدادات  مع  تماشياً  الموهوبين  رعاية 
الدولة  تضعها  التي  واالستراتيجيات 
للخمسين سنة المقبلة، وأن الموهوبين جزء 
ولهم  المستقبل،  تجاه  حراك  أي  في  مهم 

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  معالي  ترأس 
القائد العام لشرطة دبي والمفوض العام لمسار 
خدمات المواطنين، اجتماعاً حضره سعادة أحمد 
عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع 
في دبي، وسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد 
اإلسالمية  الشؤون  دائرة  عام  مدير  الشيباني 
والعمل الخيري في دبي، وعدد من المسؤولين، 
وذلك ضمن اجتماعات مسار خدمات المواطنين 
الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  مع  تماشياً 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«،  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
تشكيل  قرارات  ضمن  سموه  بها  أمر  والتي 

»مجلس دبي« مع بداية العام الجديد. 
االجتماع  خالل  المري  اللواء  معالي  واطلع 
الهيئة  من  كل  تقدمها  التي  الخدمات  على 
دبي  إمارة  مستوى  على  للمواطنين  والدائرة 
وعلى مستوى الدولة ككل، وهيكلية العمل، وذلك 
بهدف وضع خطط مستقبلية تلبي طموح القيادة 
المستهدفات  يحقق  بما  وتطلعاتها،  الرشيدة 

المرجوة من مسار خدمات المواطنين.
ورأى معاليه أن هذا االجتماع يمثل الخطوة 
وسياسات  عمل  منظومة  تأسيس  نحو  األولى 
خدمات  مسار  ضمن  الحكومة  ألهداف  ترتقي 

الواحد  الفريق  المواطنين، وأنهم يعملون بروح 
وجهود حثيثة لتحقيق أهداف المسار في إيصال 
المعايير  أعلى  خدمات ذات جودة متميزة وفق 
الشيخ  السمو  العالمية، وفق توجيهات صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله«، لتحقيق 

الرخاء والرفاهية للمواطنين
وأضاف معاليه: أن جميع الجهود المشتركة 

أعلن عنها، ترسم  التي  الستة  المسارات  ضمن 
إلمارة  المقبلة  عاماً  الخمسين  رؤية  بدورها 
في  دبي  مجلس  وظيفة  تتأتى  هنا  ومن  دبي، 
على  واإلشراف  اإلمارة،  في  التحول  قيادة 
واالجتماعية،  االقتصادية  المنظومة  حوكمة 
لضمان تنافسيتها الدولية وريادتها االقتصادية 

وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.

ال  دونهم  ومن  مجتمع،  أي  في  قصوى  أهمية 
يمكن تحقيق قفزات نوعية.

جاء ذلك خالل ترؤس معاليه جلسة عصف 
ذهني للجمعية عقدت بمتحف االتحاد في دبي، 
بهدف الخروج بأفكار تخدم الموهوب اإلماراتي، 
ورؤية  استراتيجية  وتحدد  الثقافة،  وتوفر 
االستعداد  عام  في  موحدة  وأهدافاً  ورسالة 
بشكل  اإلماراتي،  الموهوب  لدعم  للخمسين 

المستقبلية  والرؤى  التطلعات  مع  يتناسب 
جلسة  أن  معاليه  وأوضح  الرشيدة.  للقيادة 
برؤية  الخروج  أجل  من  هي  الذهني  العصف 
ورسالة واضحة لرعاية الموهوبين، ألن توحيد 
األهداف  يحقق  المستقبلية  والرؤى  الجهود 
المنشودة في هذا الجانب، وكلما كانت الجهود 
مشتركة وموحدة وواضحة ضمن استراتيجية 

محددة تصبح النتائج مثمرة.
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فعاليات �صرطية يف ال�صارقة و»ال�صمالية« 

الشيخ سلطان بن  اللواء  < قام سعادة 
عجمان  عام شرطة  قائد  النعيمي  الله  عبد 
المنامة  شرطة  لمركز  تفقدية  بزيارة 
راشد  أحمد  المقدم  فيها  رافقه  الشامل، 
السويدي رئيس قسم الوثائق والمراسالت، 
والنقيب عبد الله صالح الظاهري مدير فرع 

شؤون القضايا. 
خلفان  المقدم  استقبالهم  في  وكان 
التحريات  قسم  رئيس  المـزروعـي  عبيد 
علي  بدر  والمقدم  الجنائية،  والمباحث 
والدوريات  المرور  قسم  رئيس  المهيري 

بإدارة مناطق الشرطة الخارجية.
بنتائج  النعيمي  اللواء  سعادة  وأشاد 
مقلقة،  بالغات  أي  وجود  عدم  في  المركز 
المتعاملين  رضا  في   %90 نسبة  وتحقيق 

خالل عام 2019. 

لشرطة  العامة  القيادة  بحثت   >
كوريا  جمهورية  وقنصلية  الخيمة  رأس 
التعاون  تعزيز  سبل  الدولة  في  الجنوبية 
تسليط  تم  كما  الطرفين،  بين  المشترك 
المستحدثة  الخدمات  أبرز  على  الضوء 
بمختلف  الخيمة  رأس  تقدمها شرطة  التي 
إداراتها وأقسامها للجمهور، واتباع أفضل 

الممارسات واألساليب التي تلبي تطلعاته.
علي  اللواء  سعادة  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة 
جيون  مع سعادة  مكتبه  في  الخيمة  رأس 
كوريا  جمهورية  عام  قنصل  ووك  يون 
هيسيون  بحضور  الدولة،  في  الجنوبية 
بارك مساعد القنصل، وعدد من مسؤولي 

شرطة رأس الخيمة.

غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  تفقد   >
الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة إدارة التحريات 
في  العاملين  التقى  حيث  الجنائية،  والمباحث 
التغير  حول  مالحظاتهم  إلى  واستمع  اإلدارة، 
الجذري في اإلجراءات، ووجه بضرورة التحول 
الذكي في جميع الخدمات المقدمة للجمهور، بما 

يسهم في رفع مستوى الرضا العام.
ثم عقد سعادته اجتماعاً مع رؤساء األقسام 
المقدم  بحضور  اإلدارة،  في  الفروع  ومديري 
حيث  اإلدارة،  مدير  نائب  الكندي  عبيد  سعيد 
وأهم  االستراتيجية  المؤشرات  استعراض  تم 
نقاط القوة وفرص التحسين في مستوى األداء 

واإلجراءات والتوصيات السابقة.
ووجه  األداء،  مستوى  على  سعادته  وأثنى 
التقنيات  في  واإلبداع  االرتقاء  بضرورة 
واستخدام  الجريمة  عن  للكشف  المستخدمة 
هو  ما  كل  وتطبيق  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 

جديد في المجال األمني.

< ترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب 
الفريق  رئيس  نائب  الشارقة  شرطة  عام  قائد 
المحلي للطوارئ واألزمات والكوارث في إمارة 
الشارقة، اجتماعاً للفريق، بحضور سعادة الشيخ 
محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة اإلحصاء 
والتنمية المجتمعية، والعميد الدكتور أحمد سعيد 
ورؤساء  المركزية،  العمليات  عام  مدير  الناعور 
والمحلية  االتحادية  والدوائر  الهيئات  ومديري 

في اإلمارة، وعدد من الضباط.
للجهود  تقديره  عن  عامر  بن  العميد  وأعرب 
بأعمال  المشاركة  الجهات  جميع  من  المبذولة 
ولسرعة  الجوية،  التقلبات  فترة  خالل  الفريق 
تعاملهم مع الحالة الطارئة التي نتج عنها تكدس 

كميات كبيرة من مياه األمطار على مختلف 
المناطق  والفرعية، وبعض  الرئيسة  الطرق 
ونجاحهم  الشارقة،  إمارة  وأحياء  بمدن 
األرواح،  وحماية  الموقف،  معالجة  في 
والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
قامت  التي  االجراءات  االجتماع  وناقش 
بها الفرق التابعة للفريق خالل  األيام التي 
شهدت هطول األمطار، واالستفادة من هذه 
أي  لمواجهة  المستقبلية  والخطط  التجربة، 
ظرف طارئ مشابه يتوقع حدوثه مستقبالً.

التنسيق  على  عامر  بن  العميد  وأثنى 
واإلجراءات الفاعلة التي اتبعتها فرق العمل 
استقرار  في  أسهم  ما  بالفريق،  المختلفة 
الجميع  حاثاً  كافة،  الصعد  على  األوضاع 
التعاون  واستمرار  الجهود،  مضاعفة  على 
البناء بينهم، والوصول ألفضل المؤشرات 
واألمان  األمن  بتحقيق  الخاصة  والنتائج 

ألفراد المجتمع.

أم  لشرطة  العامة  القيادة  دشنت   >
المعنية  الجهات  مع  بالشراكة  القيوين 
اإللكترونية  الشرطية  المراقبة  منظومة 
ضمن الخطة الوطنية لتطبيقها على مستوى 

الدولة.
وجاء التدشين في احتفال حضره العميد 
عام  قائد  المزروعي  أحمد  سالم  الدكتور 
شرطة أم القيوين باإلنـابة، والعقيد الدكتور 
الرعاية  إدارة  مدير  الشامسي  عبدالعزيز 
وزارة  في  االتحادية  الشرطية  والمتابعة 
الخرجي  رشيـد  طالل  والعقيد  الداخلية، 
مدير إدارة العمليات باإلنابة في شرطة أم 

القيوين.

الكعبي يتفقد »تحريات الفجيرة« خالل تفقد مركز شرطة المنامة الشامل  
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النظرة الجتماعية لاللتزام بالقانون 

�لعقيد �لدكتور حمود �سعيد �لعفاري 

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

ال تزال كلمة القانون في أذهاننا مرتبطة برجل 
والمحكمة  المجرم،  على  يقبض  الذي  الشرطة 
في  السجن  ثم  ومن  العامة,  والنيابة  الجزائية، 
الذهنية  القانون  ارتباطات  أن  أي  المطاف،  نهاية 
السلبية والمعاني  لدى األفراد ال تخرج عن إطار 
المرتبطة بالخوف والجزاء والعقوبة بشتى أنواعها.

لكننا ومن باب اإلنصاف سنبحر قليالً في كلمة 
ارتبطت  وهل  التاريخية  جذورها  لنعرف  القانون 
نشوئها  تاريخ  منذ  سلبية  بمعان  الجذور  هذه 
نفسية  ألسباب  الزمن  مرور  مع  اكتسبتها  أم 

واجتماعية.
التاريخية  أصولها  في  القانون  كلمة  تعني 
المستقيمة«،  »العصا  أو  »المسطرة«  اليونانية 
تقاس  الذي  المقياس  الكلمة عن  تعبر هذه  بحيث 
واستقامتها  صحتها  مدى  لتحديد  األمور  به 
ومقدار تغايرها مع كل ما هو معوج وغير مستقيم 
بطبيعته، أي أن المعنى الحقيقي للكلمة هو معنى 
مقبول  هو  ما  كل  نطاقه  في  يدخل  بحت  إيجابي 
ومتناسق ومرتبط بكل حالة من التناغم  المغاير 

لحالة الشذوذ المتولد عن الفوضى.
فكل شيء في هذا الكون محكوم بقانون، وعندما 
ابتدع اإلنسان قواعد ضبط السلوك اإلنساني بدءاً 
القانون،  إلى  باألعراف ووصوالً  باألخالق مروراً 
فقد كان يسعى في مسيرته هذه إلى تقليد قوانين 

فيها  فتتجلى  الكون  ظواهر  تحكم  التي  الطبيعة 
عظمة الخالق الذي خلق كل شيء بقدر وحكم كل 
شيء بقانون من يخرج عليه يفقد جزءاً كبيراً من 

تناغمه مع محيطه.
لذلك نرى أن قواعد القانون سعت منذ بدايات 
نوع  تحقيق  إلى  اإلنسانية  المجتمعات  تشكيل 
المجتمع  أفراد  بين  النفسي  والتناغم  التوازن  من 
الواحد الذي يخضع جميعهم إلى المسطرة نفسها 
كان  إذا  فيما  يحدد  الذي  االجتماعي  المقياس  أو 
سلوكهم متوافقاً مع المعايير العامة التي ارتضاها 
للعقوبات  أم يشذ عنها فيخضع  لنفسه،  المجتمع 
التي توافق األفراد على تطبيقها على أنفسهم إذا ما 
فالجميع  لديهم،  احترامها  القانونية  القاعدة  فقدت 
على  يتوافقون  والجميع  القانون  على  يتوافقون 

حكم من يخرج عن القانون.
لكن ماذا حصل عبر التاريخ لكي يفقد القانون 
السلبية  نحو  اإليجابية ويتحول تدريجياً  صورته 
وتقييد  واإلجبار  القسوة  معاني  بكل  ربطته  التي 

الحريات؟ 
ارتباط  وبدايات  الدولة  بنشوء  تبدأ  القصة 
القانون بالسلطة العامة للدولة التي بدأت بتحويل 
األعراف إلى تشريعات مكتوبة صادرة عن السلطة 
المختصة بالدولة، وتطبق على كل من يخرج عن 
هذه التشريعات أو ينتهك أحكامها فيخضع ألقسى 

عقوباتها.
في هذه المرحلة التاريخية بدأ الفصل التدريجي 
بين األعراف والقانون وترافق معه نشوء الفصل 
عاداتهم  من  األفراد  موقف  بين  التبعي  النفسي 
القانون  من  موقفهم  وبين  جهة  من  وتقاليدهم 
الصادر عن السلطة العامة من جهة أخرى، حيث 
نابعاً  بدأ األفراد باعتبار األعراف منتجاً اجتماعياً 
من قلب المجتمع وبرضاه التام ليطبق من أسفل 
إلى أعلى أي من داخل المجتمع إلى خارجه وبرضا 
أفراده، بينما اعتبر القانون في نظر األفراد أنفسهم 
فيه  تعبر  التي  الوسيلة  ِأنه  أي  سلطوياً،  منتجاً 
السلطة عن ذاتها وعن عالقتها بالمجتمع من خالل 
القوانين التي تصدرها فتهبط هذه القواعد من أعلى 
إلى أسفل غير مكترثة بمدى رضا األفراد وتقبلهم 

لمضمونها.
فيها  نشأت  التي  البدايات  تلك  كانت  وقد 
اإلرهاصات األولى للنظرة السلبية للقانون بحيث 
كتابة  يقول ويل ديورانت في  األفراد كما  أصبح 
قصة الحضارة ينظرون للخارج عن القانون بطالً 
يستحق التمجيد واالحترام ، بينما يعاقب المجتمع 
النفسية  العقوبات  بأشد  أعرافه  ينتهك  فرد  أي 
بنبذه  التي قد تصل إلى مرحلة قتل الفرد نفسياً 
ينتمي  الذي  وعزله عن مكونات محيطه  اجتماعياً 

إليه.
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عيادة طب الأ�صرة يف »اخلدمات الطبية«عيادة طب الأ�صرة يف »اخلدمات الطبية«

يو��سل »مجتمع �ل�سرطة« �إ�ساء�ته على مديرية �لخدمات �لطبية في �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي، و�الأق�سام 

و�لفروع و�لوحد�ت و�لعياد�ت �لتابعة لها، وذلك للتعريف بالخدمات �ل�سحية و�لعلجية �لتي تقدمها لمنت�سبي 

وز�رة �لد�خلية و�سرطة �أبوظبي و�أفر�د �أ�سرهم، وللإ�سهام في �لحملت �لتوعوية �لتي تتوجه بها �لمديرية �إلى 

�لمنت�سبين و�أفر�د �أ�سرهم وبقية فئات �لمجتمع.

وز�ر »مجتمع �ل�سرطة« في هذ� �لعدد عيادة طب �الأ�سرة في مديرية �لخدمات �لطبية، حيث تحدثت �لر�ئد 

�لدكتورة �أروى �سعيد �لحنكي �ل�سناني �خت�سا�سية طب �أ�سرة عن �أهمية �لتطعيمات قبل �ل�سفر.

لقاء: �أماين �ليافعي - ت�سوير: حممد علي 

الداخلية  وزارة  منتسبي  من  العديد  يسافر 
بقية  مثل  مثلهم  أسرهم  وأفراد  أبوظبي  وشرطة 
العالم  دول  مختلف  إلى  سنوياً  المجتمع  أفراد 
ألسباب مختلفة، فمنهم من يسافر في مهمات عمل 
رسمية، أو الستكمال الدراسة والتدريب، أو ألداء 

لزيارة  أو  للسياحة،  أو  العمرة،  أو  الحج  مناسك 
األهل واألصدقاء. 

قد  التي  الصحية  األخطار  من  العديد  وهناك 
الداخلية  وزارة  منتسبي  من  المسافرين  تواجه 
بقية  مثل  مثلهم  أسرهم  وأفراد  أبوظبي  وشرطة 

سفرهم،  وغاية  وجهة  بحسب  المجتمع  أفراد 
هذه  االعتبار  بعين  خذ  للسفر،  تخطط  كنت  فإذا 
النصائح التي تقدمها الرائد أروى سعيد الحنكي 
السناني اختصاصية طب أسرة بمديرية الخدمات 
سالم  سفر  لضمان  أبوظبي  شرطة  في  الطبية 

.. ن�صائح �صحية ل�صمان �صفر اآمن.. ن�صائح �صحية ل�صمان �صفر اآمن
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وآمن ومريح.

إجراءات 
فعله  يجب  ما  أن  السناني  د.  الرائد  أوضحت 
من قبل منتسبي وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي 
زيارة  هو  المجتمع  أفراد  وبقية  أسرهم  وأفراد 
األقل،  على  بشهر  السفر  موعد  قبل  الطبيب 
العمر،  التالية:  المعلومات  معرفة  من  والتأكد 
أخذت،  التي  والتطعيمات  المرضي،  والوضع 
وجميع الوجهات التي يخطط للسفر إليها، وجميع 
المعلومات الخاصة بالمسافرين من أفراد األسرة 
لتقييم الحالة الصحية وتحديد االحتياجات الالزمة 
قبل السفر، ويجب تقديم سجل التطعيمات الخاصة 
على  حصوله  من  والتأكد  المسافر،  بالشخص 
جميع اللقاحات الالزمة بناء على جدول تطعيمات 
الدوائر  من  غيرها  أو  أبوظبي  في  الصحة  دائرة 

الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .
وأضافت: أن التطعيمات ما قبل السفر إلى دولة 
معينة تقلل من احتمالية اإلصابة ببعض األمراض 
المعدية الشائعة، وقد تتضمن هذه اللقاحات: لقاح 
الموسمية  اإلنفلونزا  ولقاح  السحائية،  المكورات 
ولقاح، الحمى الصفراء، ولقاح المكورات الرئوية، 
ولقاح االلتهاب الكبدي، ولقاح التيفوئيد، ولقاح داء 
الوصول  عند  وأنه  اللقاحات.  من  وغيرها  الكلب، 
لنوع  جيداً  االنتباه  من  بد  ال  المعنية  الدولة  إلى 
قد  ألنه  المسافر  يتناول  الذي  والشراب  الطعام 
يتسبب في نقل األمراض واإلصابة بها، فال بد من 

أخذ الحيطة والحذر.

وقاية 
وأشارت الرائد د. السناني إلى أنه يمكن الوقاية 

باتباع التالي:
- اغسل يديك دائماً بالماء والصابون خصوصاً  
قبل وبعد األكل، وقبل تجهيز الطعام، وقبل وبعد 
وبعد  السعال،   وبعد  المياه،   دورة  استخدام 

العطس. 
- اشرب دائماً من المياه المعدنية المعبأة في 
زجاجات أو المغلية مسبقاً، وابتعد قدر اإلمكان عن 

مكعبات الثلج والشرب من مياه الصنابير.
- اغسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل األكل 

باستخدام مياه نظيفة.
- تأكد من تناول الطعام المطبوخ جيداً والمقدم 

ساخناً.
المبسترة  األلبان  منتجات  تناول  أو  اشرب   -

فقط.

احتياطات 
وبالنسبة لالحتياطات الصحية المتعلقة بسفر 
بد  ال  أنه  السناني  د.  الرائد  أجابت  األطفال، 
لمنتسبي وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وأفراد 
اصطحابهم  عند  المجتمع  أفراد  وبقية  أسرهم 
االحتياطات  بعض  اتخاذ  من  السفر  في  األطفال 

الخاصة لضمان صحة هؤالء األطفال، وهي: 
- تأكد من أن طفلك قد أخذ جميع التطعيمات 
المقررة ضمن جدول تطعيمات األطفال والمرحلة 
وبناًء  الدراسية،  والسنة  لعمره  وفقاً  الدراسية 
أبوظبي  في  الصحة  دائرة  تطعيمات  جدول  على 

أو غيرها من الدوائر الصحية في دولة اإلمارات.
قد  التي  األدوية  بعض  عن  الطبيب  اسال   -
خالل  معك  أخذها  يمكن  والتي  طفلك،  يحتاجها 

السفر.
- الرضاعة الطبيعية هي أفضل طريقة لتغذية 
بأمراض  اإلصابة  من  ووقايته  الرضيع  الطفل 

مختلفة.
الحليب الصناعي، قد  إذا كان طفلك يشرب   -
الذي  الحليب  نوع  من  كافية  كمية  ألخذ  تحتاج 
في  متوافراً  يكن  لم  إذا  خصوصاً  طفلك  يأخذه 
إليها، أو سؤال الطبيب عن  التي ستسافر  الدولة 
الدولة  في  متوافر  وبديل  مشابه  صناعي  حليب 

التي ستسافر إليها.
الوجبات  أو  الطعام  بعض  ألخذ  تحتاج  قد   -
الخفيفة الصحية التي قد يحتاجها طفلك على األقل 
لحين وصول المركبة أو الطائرة أو السفينة إلى 

الدولة التي ستزورها.
المطبوخة  لألطعمة  طفلك  تناول  من  تأكد   -

جيداً والمقدمة ساخنة.
وبالنسبة لالحتياطات الصحية المتعلقة بسفر 
المرأة الحامل، أوضحت الرائد د. السناني أن المرأة 
وشرطة  الداخلية  وزارة  منتسبات  من  الحامل 
أبوظبي وبقية المجتمع تستطيع االستمتاع بوقتها 
بصحتها  االهتمام  عليها  يجب  ولكن  والسفر، 
الجنين،  سالمة  على  والحفاظ  سالمتها  لضمان 

وذلك عبر االحتياطات الصحية التالية:
وضعها  أن  من  للتأكد  الطبيب  استشارة   -

الصحي يسمح لها بالسفر.
الصحي،  بوضعها  تفيد  مستندات  أخذ   -

والتاريخ المتوقع للوالدة.
-  مراجعة قوانين شركة الطيران قبل السفر 
بالسفر  الحامل  للمرأة  يسمح  فعادة  كافية،  بمدة 
حتى يصل حملها إلى األسبوع السادس والثالثين 

كحد أقصى.
- أثناء الرحلة يجب على المرأة الحامل المشي 
كل نصف ساعة، أو مد ساقيها لمنع تورم القدمين 

وتحسين الدورة الدموية.
حدوث  لمنع  الماء  من  وافرة  كمية  شرب   -

الجفاف.

ال�صناين: التطعيمات 

ما قبل ال�صفر اإىل 

دولة معينة تقلل من 

احتمالية االإ�صابة 

ببع�س االأمرا�س 

املعدية
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فاطمة �ملزروعي- �أديبة �إمار�تية 

تجاري  عمل  األخيرة  السنوات  في  انتشر   
مربح يستهدف خصوصاً فئة الشباب من الطبقة 

االجتماعية المتوسطة، وهو غرف الغضب.
ويضرب هذا العمل التجاري على وتر ضغوط 
الحياة والشعور بالحنق والتوتر بسبب الظروف 

الصعبة.
وقد بدأت غرف الغضب باالنتشار في العالم 
الغربي انطالقاً من الواليات المتحدة األمريكية 
العربي  الوطن  في  دول  إلى  ثم وصلت  وكندا، 
بازدياد  شعبيتها  وأخذت  واألردن،  مصر  مثل 
حيث صار الناس يتدافعون لزيارة هذه الغرف، 
وصرف األموال فيها سعياً وراء خوض التجربة 

والشعور.
فما هي غرف الغضب؟

فارغة  مساحة  إال  ليست  الواقع  في  هي 
الزجاجية  األغراض  بعض  إال  فيها  يتواجد  ال 
األثاث،  وقطع  والتحف  األواني  مثل  والخشبية 
عصا  بتناول  يقصدها  الذي  الشخص  ويقوم 

وتدمير كل ما يمكنه تدميره داخل هذه الغرفة.
هذه  خوض  على  الشخص  يقدم  قد  فلماذا 
العنف  أن  سائدة  فكرة  هناك  ألن  التجربة؟ 
الغضب،  عن  التنفيس  في  يساعدان  والتدمير 
ويحفزان الشعور بالسعادة والهدوء بعد انتهاء 

الهيجان والثورة. 
 ويستدل عدد من المؤمنين بهذه الفكرة على 

غرف الغ�صب

النظرية الكاتارسية أو ما يعرف بنظرية التطهير 
»االنفعال  إن  تقول  والتي  أرسطو،  للفيلسوف 
من  عاطفي  وتحرر  تفريغ  إلى  يؤدي  الجسدي 

المشاعر الضارة«. 
النظرية  النفس هذه  علماء   ويفسر عدد من 
بأن الغضب واالستجابة له عن طريق الهيجان 
التي  الكظرية  الغدة  إفرازات  يحفزان  والتدمير 
تفرز مادتي الكورتيزول واألدرينالين كردة فعل 
على الشعور بالخطر والرغبة بالدفاع والهجوم.

يتعلق  بما  جزئياً  صحيحة  النظرية  هذه 
بإفرازات الغدة الكظرية وردة الفعل التي تنطوي 
بسبب  والدفاع  الهجوم  هرمونات  إفراز  على 
الشعور بالغضب والخطر. ولكن الجزئية الثانية 
التي يثور الجدل حولها في العالم، هل صحيح 
أن هذا اإلفراز يحفز الشعور بالراحة والسعادة 
الهيجان  انتهاء  بعد  الشخص  لدى  واالسترخاء 
هذه  باختبار  العلماء  من  عدد  وقام  والتدمير. 
من  مجموعة  باستفزاز  قاموا  عندما  النظرية 
بالنسبة  حساسة  موضوعات  في  المتطوعين 
من  وطلبوا  مجموعتين،  إلى  قسموهم  ثم  لهم، 
الغضب  غرفة  إلى  تدخل  أن  األولى  المجموعة 
وتكسر كل ما يحلو لها. بينما طلب من المجموعة 

الثانية أن تدخل إلى الغرفة وتجلس فقط.
وبعد انتهاء التجربة خضعت المجموعتان إلى 
اختبار لقياس مشاعر الغضب، ووجد العلماء أن 

المجموعة التي قامت بتكسير األثاث في غرفة 
الغضب ال تزال تشعر بالغضب العارم والتوتر 

والحنق. 
بينما المجموعة الثانية التي دخلت إلى غرفة 
بهدوء  تفكر  وبقيت  فحسب،  وجلست  الغضب، 
ناحية  من  إيجابية  نتائج  عكست  وسكينة، 

شعورها بالهدوء واالسترخاء.
بحديث  العلمية  النتائج  هذه  ذكرتني  وقد 
لرسولنا الكريم محمد )صلى الله عليه وسلم(: 

»إذا غضب أحدكم فليسكت«.
عليه  الله  )صلى  له  آخر  شريف  وبحديث 
وسلم(: »إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، 

فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع«.
ويرشدان  يدعوان  الشريفان  والحديثان 
الموترات  مع  التعامل  عند  والهدوء  التعقل  إلى 

واالستفزازات.
مع  للتعامل  طريقة  أنسب  أن  اآلن  ويتضح 
األمور المقلقة والمثورة ليست بتبذير المال على 
بأن تحطم  فيها  لك  ُيسمح  التي  الغضب  غرف 
بعضاً من األواني واألثاث ليزيد هذا من توترك 
وتخسر مالك وتهدر طاقتك الجسدية ووقتك، بل 
الحل األمثل هو باالقتداء بحديث وسنة رسولنا 
الكريم محمد )صلى الله عليه وسلم( في التعقل 
الذي  الحل  وهو  والتفكير،  والسكون  والهدوء 

أيدته   التجارب العلمية في عصرنا الحالي.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة اإ�صهامًا منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد �الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

تمثل تسمية عام 2020 بعام االستعداد للخمسين 
دولة  بها  تستعد  التي  والرؤية  لألفكار  بلورة 
اإلمارات العربية المتحدة لرسم مالمح المستقبل، 

وليس انتظاراً له.
هكذا هي رؤية قيادة الدولة التي ال تتوقف عند 
ما تحقق من إنجازات مهما كانت قوتها وتفردها، 
ومستقبل  لرفاهية  المزيد  عن  وتبحث  تخطط  بل 
الوطن والمجتمع، والعمل على استمرارية التنمية 
سائر  بين  المتقدمة  اإلمارات  بمكانة  واالحتفاظ 
العصرية  للدولة  أنموذجاً  بوصفها  العالم  دول 
المتكاملة على جميع الصعد، وأن تكون اإلمارات 
أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام 
االتحاد عام 2071، وما تبعها من رؤى اقتصادية 
تقوم على االعتماد على المعرفة، وتقليل االعتماد 
تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيس للنشاط 

االقتصادي.

ضرورة 
أصبحت  اإلمارات،  تعيشه  الذي  للواقع  وتبعاً 
منظومة  تطوير  على  للعمل  ضرورة  هناك 
اإلطار  تمثل  وأنها  الوطنية خصوصاً  التشريعات 
بأمن  المتعلقة  المستقبل، سواء  لمواجهة تحديات 
المجتمع أو مواجهة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا 

المتطورة.
والثورة  االصطناعي  الذكاء  طفرة  ظل  وفي 
الروبوت  في  والتوسع  الرابعة  التكنولوجية 
حاجة  هناك  أصبحت  األبعاد،  ثالثية  والطابعات 
ماسة إلى استحداث آليات للتعامل مع هذا الجانب، 
ومنها إمكانية استغالل الروبوتات في عالم الجريمة 
والتي  ذاتياً،  نفسها  تطوير  على  قدرتها  ظل  في 
امتالك  يعني ضرورة سن قوانين واضحة تنظم 
استخداماتها.  وطرق  التكنولوجيا  أنواع  مختلف 
تشريعية  بمنظومة  المستقبل  مواجهة  يمكن  وال 
يعني  للمستقبل  فاالستعداد  الماضي،  إلى  تعود 
ومجتمعياً  واقتصادياً  وأمنياً  تشريعياً  االستعداد 
وضع  على  العمل  عن  بديل  وال  سواء.  حد  على 
آلية لبحث التشريعات التي وضعت خالل األعوام 

وتحديثها،  متكامل،  بشكل  ودراستها  الماضية، 
استشراف  على  تقوم  جديدة  تشريعات  سن  أو 
المستقبل للتحديات األمنية والمجتمعية خصوصاً 
األمن  هو  المستقبل  إمارات  بناء  دعائم  أحد  وأن 
الذي أصبح طوال األعوام  المجتمعي  واالستقرار 

الماضية بمثابة األنموذج المتفرد لدول العالم.
وخالل الفترة الماضية، اهتمت الجهات الرسمية 
بالمجال  المتعلقة  التشريعات  دراسة  بالعمل على 
بجذب  المتعلقة  أو  التجاري  سواء  االقتصادي 
واألفكار  للمبادرات  وفقاً  األجنبية،  االستثمارات 
أن  إال  المستقبل،  الستشراف  دراستها  يتم  التي 
أفكاراً  المبادرات  هذه  لتتضمن  ضرورة  هناك 
القانونية  التشريعات  منظومة  بدراسة  تتعلق 
للتحديات التي يمكن أن  المطبقة في الدولة، وفقاً 
تواجه مجتمع اإلمارات سواء تكنولوجياً أو حقوقياً 
أو مجتمعياً في المستقبل، وهو األمر الذي سيدعم 
مسيرة التقدم االقتصادي، ويسهم في استمراريته 

بشكل متوازن ومستقر.
االستعداد للمستقبل واإلسهام فيه وفقاً لرؤية 
قادة الدولة هو استعداد يتضمن جميع المجاالت، 
بناء  خالل  من  والتشريعي  االقتصادي  فيها  بما 
منظومة تشريعية تساير المستقبل وتدعم توجهات 

الدولة وقيادتها.

تحديث 
وطنية  تشريعات  حالياً  هناك  أن  صحيح 
مسايرة للمستقبل، وتواجه قدراً من تحدياته، إال 
أن هناك تشريعات أخرى مر عليها قرابة ربع قرن، 
فقط،  الحالي  للعصر  ليس  تحديث  إلى  وتحتاج 
ولكن للمستقبل.. واقترح استحداث مركز أبحاث 
للمجلس  تابعاً  يكون  أن  الممكن  من  تشريعية 
جميع  دراسة  خالله  من  تتم  االتحادي،  الوطني 
التي  والتطورات  اإلمارات،  في  المطبقة  القوانين 
حدثت لها خالل األعوام الماضية، ووضع تصور 
وللتشريعات  للمستقبل،  تصلح  التي  للتشريعات 
فيها،  النظر  إعادة  الضروري  من  التي  األخرى 
استعداداً  الستحداثها  بحاجة  التي  والتشريعات 

للخمسين عاماً المقبلة. 
تبحث  دولة  أنها  اإلمارات  يميز  ما  أبرز  إن 
ولهذا  اآلن،  منذ  المستقبل  وتواجه  وتدرس 
للسعادة  أرضاً  بوصفها  العالم  تقدير  استحقت 
التشريعية  البنية  دراسة  فإن  ولهذا  والتسامح، 
الدولة  ستكون  اإلمارات  أن  يعني  متكامل  بشكل 

األنموذج للمستقبل منذ اآلن.

منظومة الت�صريعات الوطنية..

وعام ال�صتعداد للخم�صني

ت
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فور وصول ضابط مسرح الجريمة إلى موقع الحادث، يجب عليه إخالء المكان من المدنيين والمارة، وفصل الشهود، وتطويق مكان الحادث ألبعد 
منطقة ممكنة حول مسرح الجريمة، بهدف عدم تلويث اآلثار المتروكة، وعدم دمج آثار مركبات أخرى مع آثار المركبة المستخدمة من قبل المجرم، 
وتعتبر آثار طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة الدليل الممتاز عن نوع المركبة أو المركبات المستخدمة في الجريمة، سواء أكانت تسير في اتجاه 

مستقيم لألمام أو الخلف أو في دوران أو في وقوف تام.
وفي كل األحوال، وبعد تحليل اآلثار، تستبعد آثار مركبات الشرطة واإلسعاف والتحريات.

وبعد استدعاء مختصين باإلطارات إلى مسرح الجريمة، يجب رفع طبعات ثنائية األبعاد: وتتمثل بتصوير آثار اإلطارات باستخدام كاميرا ضوئية في 
وضح النهار أو باستخدام كاميرا ليلية مع وضع مسطرة بجانب األثر والحرص على عدم مالمسته وتدهوره.

ثم يتم رفع األثر المنغرس في األرض أو على الرمل بواسطة طبعات ثالثية األبعاد، وتتمثل بخلط باودر الدنتل ستون مع الماء بمقدار 2:1 ووضعه 
على األثر مباشرة بعد احاطته بإطار حديدي أو معدني منغرس في األرض يحيطه من 4 جهات لضمان عدم توزيع المادة المخلوطة إلى أماكن غير 

مطلوبة، وذلك لضمان الحصول على قالب كامل وموازي ألثر اإلطار المنغرس في األرض، وعدم كسره أثناء الحمل والنقل والفحص.

قاعدة بيانات 
بعد ذلك يتم إدراج وإدخال بيانات إطار المركبة المشتبه بها في برنامج لقاعدة البيانات لإلطارات كما يحصل في دول مثل كندا والواليات المتحدة 
األمريكية. وأحياناً يوفر المصنع هذه المعلومات وفقاً لطراز وتاريخ صنع اإلطار، وأحياناً ألخرى ال يوفرها، فتستخدم قاعدة بيانات خارجية خاصة 
بالبحث الجنائي لمطابقة مواصفات اإلطار المطلوب مع مواصفات إطار المشتبه به، ومن أشهر قواعد البيانات المستخدمة في الشرطة الفيدرالية 
األمريكية )أف. بي. أي( هناك قاعدة )تريد دزاين غايد2008( التي تمد بالصور لكل انواع وأشكال اإلطارات، وقاعدة )هو ميك إت آند وير( التي تمد 
بأسماء مصانع اإلطارات، وحتى ولو كانت المركبة ذات 4 إطارات مختلفة، فبمجرد إدخال البيانات الدقيقة لكل شكل إطار ونقشته يظهر اسم اإلطار، ثم 

اسم المصنع ثم الوكالء ثم الموزعين ثم آخر فاتورة دفع للشخص المشتري.
تتم كل تلك الخطوات في مسارح الجريمة الخالية من كاميرات المراقبة واألمن الداخلي وفي الجرائم الخالية من الشهود.

ونستطيع تحديد نوع اإلطار واسمه وفقاً ألثره من الشكل ثم نستعين بالمهندس األرضي لمسرح الجريمة وخبير اإلطارات لحساب عرض وطول 
المركبة من آثار طبعات اإلطارات على األرض، وبالتالي نصل لنوع المركبة وحجمها وطولها وعرضها واسمها، وتكمن أهمية التتبع لذلك األثر لرصد 
المركبات المشتبه بها في مسرح الجريمة أي ليتم الجزم أو النفي لوجود هذه المركبة أو تلك في مسرح الجريمة، مثالً ليس من الضروري ان تستخدم 
متهمة مركبتها الشخصية في السرقة أو القتل أو االختطاف، ويجب نفي ذلك أو اثباته هل كانت مركبتها موجودة في مسرح الجريمة أم ال، وما نوع 

المركبة التي كانت موجودة، وهذا مهم جداً لمعرفة من كان يقود المركبة وما عالقته بالجريمة.

البحث والتعقيب
مهمة البحث والتعقيب تتم في مسرح الجريمة ذاته، عبر التعامل مع األثر المخلف على سطح األرض، وليس من الصور وطبعات اإلطارات المرفوعة، 
حيث أن الطبعات تؤخذ لجزء من األثر فقط وليس بالكامل، والمتبقي من األثر يمكن معرفة الكثير منه، باإلضافة إلى معرفة نوع اإلطار بعد تحليل 
المختبر للرموز واألشكال لنقش اإلطار، ويمكننا معرفة عرض المركبة وطولها وقطر دورانها، ثم تقارن اإلطار المكتشف مع احتماليات نوع المركبة 
واسمها الذي يتناسب مع تلك المواصفات والقياسات بعد دمج المعلومات بعضها بعضاً، ويتم حساب عرض المركبة بواسطة قياس المسافة بين أثر 
اإلطارات من جهتي اليمين واليسار المتخلفة في مسرح الجريمة، فحين تكون المركبة في خط مستقيم تسير متوجهة إلى األمام، فإن اإلطارات الخلفية 
ستغطي على اإلطارات االمامية، ويمكننا معرفة نوع المركبة التي تحمل المواصفات نفسها حتى إن استبدلت اإلطارات األربعة األصلية بإطارات تجارية 
غير أصلية ومختلفة عن بعضها البعض، ألن خبير طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة على علم بشكل اإلطار الخلفي الذي يغطي أثر اإلطار األمامي في 
حال سير المركبة لألمام مع وجود أنواع وقياسات ونقشات كثيرة لإلطارات، وإذا كانت اإلطارات الخلفية أكبر من األمامية فإن العرض الخلفي لإلطار 
هو الذي سنراه مسرح الجريمة إن كانت المركبة تسير بخط مستقيم لألمام، وهنا نضع نقطتين في منتصف كل من األثر االيمن واألثر األيسر، ونرسم 
بينهما خط مستقيم يستقطع الفراغ )وسط المركبة( ويوصل ما بينهم، هذا الخط الذي يتوسط المركز المركزي لإلطارين يستطيع إخبارنا بعرض 
المركبة بالتحديد. أما إذا كانت المركبة تسير في منحنيات على الطريق أو تسير بسرعة للهروب من مسرح الجريمة  أو تقوم بالتفحيط، فهنا سنرى 
بوضوح 4 إطارات مختلفة في مسرح الجريمة تتمثل بها 4 آثار، منها 2 أثر أمامي صغير و2 أثر خلفي كبير، وفي هذه الحالة لمعرفة عرض المركبة 
يجب أخذ المنتصف المركزي لألثر الصغير األيمن + المنتصف المركزي لألثر الكبير األيمن ونحتفظ بالناتج. ثم تأخذ المنتصف المركزي لألثر األيمن 

األكبر + المنتصف المركزي لألثر األيسر األكبر، ثم تحتفظ بالناتج.
وبعدها الناتج المجموع بين األثر الصغير والكبير ثم تقسم النتيجتين على 2، هذا يسمى »معدل عرض المركبة«، )اإلطارات األمامية =الصغيرة، 

اإلطارات الخلفية = الكبيرة(.
وفي حال كانت المركبة تسير بالطريقة نفسها ولكن للخلف، فلن يختلف حساب عرض المركبة، ولكن شكل األثر سيكون مختلفاً ألن اإلطار األمامي 
هو الذي سيغطي جزءاً من اإلطار الخلفي )ألن حجمه أصغر(، وسيكون جزء من اإلطار الخلفي بارزاً جهة اليمن واليسار من تحت اإلطار األمامي 
ألنه أكبر حجم. وكلما كانت اإلطارات مختلفة عن بعضها بعضاً، كلما كان ذلك أسهل في التمييز والتفرقة بين أنواعها، بعكس ما يظن المجرم فعله من 

محاولة التمويه أمام الخبراء.
أما قياس طول المركبة، فيتمثل بقياس المسافة في المنتصف المركزي لإلطار األمامي مع المنتصف المركزي لإلطار الخلفي )طوالً وليس عرضاً(، 
ويتم ذلك فقط إذا كانت المركبة في وضعية الوقوف التام ألنها إن كانت تسير لألمام أو للخلف فلن تستطيع معرفة إال عرضها فقط، ولكن إن كانت 

متوقفة بالكامل وتحتها جثة أو سرداب وتم رفعها أو نقلها أو قطرها، تستطيع معرفة طولها وعرضها، 
ولحساب عرض المركبة من آثار الدوران الكامل أو النصفي، يتم ذلك بالتركيز على اإلطارات األمامية، ألنه عند دوران المقود( ال تتحرك اإلطارات 
الخلفية بل األمامية، وتتبعها بحركة انسيابية غير دورانية اإلطارات الخلفية ألنها ثابتة وال تتحرك يميناً ويساراً فقط تتحرك إلى األمام والخلف، فإذا 
رأينا في مسرح الجريمة آثار إطارات كبيرة تتوسطها آثار إطارات صغيرة، فهذا يعني أن اإلطارات الكبيرة هي لألمامي والصغيرة هي للخلفي، ألنه عند 
دوران اإلطار األمامي ستكبر المسافة بين اإلطارين، والخلفي سيبقى كما ما هو لن يتغير ألنه ثابت وغير متحرك المحاور ولن يغطي األثر األمامي 

ألن التحكم اآلن هو باألمامي.

w

ة
ئي

نا
ج

ة 
دل

اأ
�لدكتورة مرمي �سن�سول - م�ست�سارة ومدربة �أدلة جنائية

w جمع وحماية األدلة

ويتمثل بعنونة األحراز بالعناوين الصحيحة 
والتسميات الخالية من األخطاء، ثم تغلف األداة 
العينات في  بورق نظيف وصاف، ثم توضع 
صندوق صغير أو حقيبة بالستيكية أو كرتونة 
، ويكتب عليه اسم المستلم للبالغ، واسم رافع 

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقاالت املتعلقة باالأدلة اجلنائية، والتي ت�صتخدم حلل غمو�س اجلرائم، 

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

الكتابة  وهذه  والسبب،  والتوقيت  والمكان  الدليل، 
تتم لكل حرز بشكل منفرد ومنفصل من كل خبير 
متخصص منفرد، وال يجوز جمع جميع األدلة داخل 
صندوق واحد أو حرز واحد، بل تفصل كل عينة عن 
بعضها بعضاً، ألن دمج العينات سيفشل االحتفاظ 
بالخصائص الخاصة المنفردة لكل عينة منها، مثالً: 
الجريمة،  في مسرح  أدوات  أربع   هناك  كانت  إذا 

صندوق  في  ووضعها  األدلة  هذه  جمع  والخبير 
واحد، فليس من الضروري بأن تكون  جميع هذه 
العينات هي أسلحة وأدوات المجرم، بل في الحقيقة 
هي أداة المنزل الخاصة بالمالك الضحية المتضرر،  
الثانية هي أداة استعارها المجرم من مقر  واألداة 
ثان  لمجرم  خاص  ملك  هي  الثالثة  واألداة  عمله، 
الرابعة  واألداة  الجريمة،  كان يصاحبه في مسرح 

العدد 159 فبراير 2020 26

حتديد هوية الأداة امل�صتخدمة يف م�صرح اجلرمية )4 - 4(

Mojtama -159.indd   26Mojtama -159.indd   26 27/01/2020   10:42 AM27/01/2020   10:42 AM



27العدد 159 فبراير 2020

w

د. مريم شنشول

هي  أداة مشتراة  ولم تستخدم من قبل الشخصين 
ومسجلة  في فاتورة الشراء باسم شخص موجود 
عينة عن  كل  عزل  أهمية  تكمن  الدولة.وهنا  خارج 
األخرى،  ولو كانت تتشابه، ولو من حيث  االسم 
فإن  والموديل،  والماركة  والحجم  واللون  والطول 
أداة هو البصمة الخاصة + االحتكاك  ما يميز كل 
الذي خلف  اللون   + عليها  السطح  الذي خلف من 
قفل في  العرق، وكل  أو  الدم  عليها +  السطح  من 
مسرح الجريمة ، سنعلم أي أداة من هذه األدوات  
األربع تم فتحه بها، ثم أي أداة كان المجرم الفالني 
يستخدمها، وهذا الباب الخاص بالخزنة تم فتحه من 
قبل الشخص الفالني بالتحديد، وحين يحين موعد 
االعترافات والتحقيق ال يمكن لفاتح الخزنة الكبيرة 
أن ينكر ويقول : »أنا فتحت  نافذة أو باب المنزل 
السبب، ال  السيارة«.لهذا  انتظر في  أو كنت  فقط  
للمحافظة  بعضاً  بعضها  مع  العينات  جمع  يمكن 
على خصائصها النادرة التي تقودنا إلى معلومات 
وبيانات عميقة جداً من شأنها ربط وحل القضايا.  

فحص عينات آثار األدوات في المختبر الجنائي

بحسب  وتتوزع  المهمات  حينها  وتنقسم 
فقط  مهمته  تكون  موظف  فهناك  التخصصات، 
إلى  الميداني  الخبير  من  األحراز  وإيداع  استالم 
تخصصه،  بحسب  المختبر  في  الداخلي  الخبير 
التحريات من  الخبراء ورجال  عندما يصل  ومثالً: 
فإن  األحراز،  حقيبة  وبحوزتهم  الجريمة  مسرح 
ورقمه  اسمه  عليه  ويكتب  الحرز  يأخذ  الموظف 
عند  الحرز  حالة  هي  وما  والتاريخ،  والوقت 
الوصول، وما هو الحرز، ومن الذي أتى به مع اسمه 
ورقمه، هذه السجالت مهمة جداً لضمان عدم العبث 
أو فساد أي دليل جنائي يدخل إلى المختبر الجنائي،  
خبير  أو  النووي  الحمض  خبير  إلى  يرسله  ثم 
والكيمياويات  السموم  فحص  خبير  أو  البصمات 
وخبير  وغيرها،  والمتفجرات  األسلحة  خبير  أو 
ومصدره  واسمه  الدليل  نوع  تحديد  مهمته  آخر 
األساسي والفرعي  المستخدم في مسرح الجريمة.

دليل عالمة األداة في المحكمة

الدليل  يكون  أن  ويفضل  الدليل،  إحضار  يتم 
أن  ويفضل  الطبعات،  أو  الصور  من  بدالً  األصلي 
الذي  للدليل  مصاحبه  والطبعات  الصور  تكون 
الجريمة،  مسرح  في  الشهود  الخبراء  يحضره 
ويفضل أن الخبير الذي أمسك باألثر أول مرة هو 
من  السبب،  لهذا  النيابة.  وكيل  إلى  يحضر  الذي 
المهم اختيار الخبراء بدقة قبل الوصول إلى مسرح 
حاالت  في  عادة  الخطوات  هذه  وتتم  الجريمة، 

الجرائم المتسلسلة للمجرمين المتسلسلين.
والقاضي يبحث هنا عما يتم إثباته من الخبراء 
األداة  تميز  التي  للتفاصيل  مجهرية  صور  من 
الضوئية  العدسات  أو  المكبرة  األجهزة  بواسطة 
ليتم  باألدوات وفحصها،  التي تختص  المجاهر  أو 
تحدث  التي  والمرتفعات  المنخفضات  في  البحث 
نتيجة االستخدام المنفرد لألدوات كاألسلحة ومفك 
البراغي ومقصات األسالك )الوايرات( والسكاكين 
تكون  التي  الدقيقة  والكسور  كالخدوش  وغيرها 
لكل  استعمال خاص  بكل  الخاصة  البصمة  بمثابة 
أداة ال تتكرر حتى تطابق في المصنع المنتج لهذه 
الدليل  يتطلب إحضار  الحاالت،  األداة. وفي بعض 
بالكامل الذي وجد في مسرح الجريمة مع متعلقاته، 
فيها  أتهم  المزرعة  في  قتل  جريمة  تمت  مثالً: 
الرأس  مقطوع  المزرعة  صاحب  ووجد  الحارس، 
مغطى  فأس  هناك  ويوجد  األرض،  على  وملقى 
في  مكسورة،  شجرة  جذع  على  ومغروس  بالدم 
هذه الحالة ال يمكن للخبير إزالة الفأس من الشجرة، 
بل يجب تصويره أوالً، ثم رسمه وطبعه وحساب 
فيه،  المغروس  الفأس  مع  الجذع  قص  ثم  أبعاده، 
ثم نقله للمختبر الجنائي، ثم فصله عن الجذع، ثم 
والحمض  والدم  كالبصمة  عيناته  وتحليل  فحصه 

النووي وغيرها.
وإذا تم طلب العينة من قاٍض، يتم إحضار الفأس 
مع الجذع الذي تم قصه ألنه ال تعرف االستخدامات 
السابقة لهذا الفأس، ووجود الدم عليه ليس دليالً 
بأنه استخدم من الحارس لقطع رأس مالك المزرعة، 
وهنا نحن ال نبحث عن الدم والبصمة فقط، بل نبحث 
على االستخدامات السابقة التي كانت لهذا الفأس، 
ومن صاحبه، ومن أين أتى به، ومن الذي استخدمه 
أوالً وأخيراً.  كل هذه التفاصيل نتوصل إليها عبر 
فاس  إحضار  يتم  حيث  لألداة،  المجهري  الفحص 

آخر مشابه من حيث القياس والحجم والنوعية 
والموديل واالسم التجاري، وتم استعماله لقطع 
الحبال  لقص  استعمل  ثالث  وفأس  األخشاب، 
الخاصة باليخوت والسفن فقط، فكل من هذه 
عليه، وهنا  االستعمال  آثار  الفؤوس ستختلف 

يتم الجزم النهائي.
وهذا ما يقوم به الخبراء من تجارب بمختلف 
أداة  كل  الختبار  والقوى  واالتجاهات  الزوايا 

استعملت في مسرح الجريمة ليتم الجزم بها.
رياضية  حسابات  تطلب  المحاكم  وبعض 
لهذه  األثر  ترك  الذي  المسلط  القوة  لمقدار 
والمباني  الحديثة  المصارف  إن  حيث  األداة، 
لديها مقدار قوة  األمن  المؤمنة واألماكن ذات 
زجاج  مثالً:  باب،  أو  نافذة  أي  لكسر  معين 
من  معين  مقدار  لديه  األكواريوم  حوض 
المقاومة للكدمات الداخلية )من قبل األسماك( 
حصل  فهل  الناس،  عامة  قبل  من  وخارجية 
الناس  بمقتل  وتسبب  الحوض  هذا  في  كسر 
التي  القوة  هذه  عن  القاضي  سيبحث  فيه، 
تسببت بالكسر وما هو سببها. وإذا  اكتشف 
مفك براٍغ وعليه خدوش في مسرح الجريمة، 
بها  يتم  قد  قوة  أقصى  ألن  بدليل،  ليس  فهذا 
استخدام هذا المفك على سبيل المثال هي 1000 
نيوتن، وحوض االكواريوم يحتاج لقوة 85000 
نيوتن يتم كسره، ما يجعل األمر مستحيالً لهذا 
استخدم  إن  ويتفتت  يتدهور  قد  الذي  المفك 
بهذه القوة، ما يجعل الحساب والتجارب مهمة 
في المختبر الجنائي، وقد تبرئ المشتبه به وإن 

وجدت بصماته في مسرح الجريمة. 
يهرب  عندما  عادة  الحاالت  هذه  وتتكرر 
حيث  والدهس،  الصدم  حوادث  من  السائقون 
عند  سواء  للطبع  أثر  عليها  يترك  المركبة  إن 
ما  أخرى،  بسيارات  أو  بأشخاص  االصطدام 
يجعل األمر بسيطاً وسهالً جداً الكتشافه، حيث 
سيترك األثر بمستوى الطول نفسه الذي تم به 
إصابة الشخص، وسيترك أثراً من لون مركبة 

الشخص الذي اصطدم بمركبته. 
كل  الناري،  والطلق  األسلحة  حاالت  وفي 
 10 وجدت  وإذا  معين،  سالح  لها  رصاصه 
أظرف للرصاص في مسرح الجريمة، فإن كل 
السالح  لنوع  يرشدك  تسلسل  رقم  له  ظرف 
واسمه وحجمه، وسيؤكد ذلك الطبيب الشرعي 
حصل  وإن  الجسم.  إلى  الطلقة  دخول  بعد 
ناري على مبنى معين، يوجد رصاص  إطالق 
البوابة  لنوعية مسدس غير قادر على اختراق 
المحصنة المضادة للرصاص، وخبير األسلحة 
سيثبت ذلك من الفوهة التي ينتج عنها اختراق 

الطلق الناري وسرعته ومسافته. 
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اإدارة الغ�صب

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

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

والتحفيز  والتكرمي.

واإ�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة من املقاالت املتخ�ص�صة 

باملوارد الب�صرية حتت  عنوان »تطوير ذاتي«.

اإلنسان  ينتاب  طبيعي  فعل  رد  هو  الغضب 
نتيجة لتعرضه إلى ظلم أو اعتداء غير مبرر، أو 
نتيجة لعدم تلبية اآلخرين لرغباته بالشكل الذي 
يراه صحيحاً، ولكن من غير الطبيعي أن يتحول 
هذا اإلحساس إلى مزاج وصفة مالزمة لبعض 
األشخاص، معللين أن سبب غضبهم هو سوء 

معاملة أو »غباء« اآلخرين.

آراء علمية
وأكد عدد من العلماء تعرض اإلنسان عصبي 
المزاج إلى إجهاد في القلب قد يؤدي إلى تصلب 
المطلوبة،  المرونة  وفقدانها  الشرايين  في 
نسبة  وارتفاع  الدم،  ضغط  ارتفاع  وبالتالي 
السكر في الدم والذي قد يسبب العمى المفاجئ 
نظراً لما يحدثه من تأثير على األوعية الدموية 

الدقيقة الموجودة في العين.
من  آخر  عدد  يرى  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
وعدم  الغاضبة  الشحنات  تفريغ  أهمية  العلماء 

قمعها.
التحكم  ضرورة  نرى  وذاك،  هذا  وبين   
بالغضب بشكل واٍع لما له من تأثير سلبي على 

الصالح الصحي واالجتماعي.
بصعوبة  النفس  علماء  من  عدد  ويعترف 
وتجنب  الغضب  تثير  التي  األشياء  تجنب 
األشخاص الغاضبين، إال أن هناك إمكانية لتعلم 
بشكل  وإدارتها  أفعاله  على  السيطرة  اإلنسان 
إيجابي، من خالل تصنيف األمور والمشكالت 
التي يواجهها بحسب حجمها، واعطائها الوزن 
الحقيقي في أهميتها والخسائر المتوقعة منها، 
إيجابية  أكثر  أمور  إلى  والطاقة  الجهد  وتوفير 

ونفع، وابقائها في نطاق السيطرة.
مع  للتعامل  استراتيجية  أفضل  ولعل 
المشكالت تكمن في التركيز على إيجاد طريقة 

لمواجهتها ومن ثم معالجتها. 

نصائح عملية 
وفي ما يلي بعض النصائح العملية التي قد 

تساعد في إدارة الغضب، وهي:
تقول  أن  السهل  تتكلم، فمن  أن  قبل  - فكر 

شيئاً وأنت في حالة الغليان وترجع وتندم عليه 
أفكارك  الحقاً، فخذ لحظات صمت لتجمع فيها 

قبل التفوه بشيء.
بوضوح،  التفكير  وتبدأ  تهدأ  أن  وبمجرد   -
التعبير عن إحباطك بشكل  ابدأ في  حينها فقط 

حازم وغير ُمستفز.
ثم حدد مخاوفك ومطالبك بشكل واضح   -
ومباشر من دون جرح أو محاولة السيطرة على 

الجانب اآلخر.
- ثم امنح نفسك مهلة »وقت مستقطع« في 
التي تسببت في  بالمشكلة  التفكير  التوقف عن 
والسكينة سيساعدك  الهدوء  فقليل من  توترك، 
لمعالجة  أفضل  التركيز والتحضير بشكل  على 

المشكلة وحلها.
- ثم حاول البحث عن حلول ممكنة بدالً من 

التفكير بما أغضبك.
- وذكر نفسك بأن الغضب ال يحل المشكلة 

بل يفاقمها ويجعلها أسوأ.
قوّية  أداة  والمسامحة  الغفران  أن  اعلم   -
للغضب  إذا سمحت  ألنك  الغضب،  معالجة  في 
مشاعرك  إلى  تزحف  أن  السلبية  والمشاعر 

مشاعر  التهمتك  وقد  نفسك  ستجد  اإليجابية 
سامحت  إذا  لكنك  بالمرارة،  واإلحساس  الظلم 
قوة  في  جديداً  درساً  ستتعلم  أغضبك  من 

اإلرادة ورباطة الجأش.
- الفكاهة والتندر وصفة مجّربة في معالجة 
الغضب، ومن ضمنها مشاهدة برامج أو أفالم 

كوميدية.
الجسم  وضع  تغيير  أيضاً  المفيد  ومن   -
حاول  الوقوف  وضع  في  كنت  إذا  بمعنى 

الجلوس، وإذا كنت جالساً انهض أو استلق.
- حاول ممارسة بعض تمارين االسترخاء، 
واالستماع إلى الموسيقى المحببة لديك، وجّرب 
السريع  المشي  مثل  بدنية  أنشطة  ممارسة 
التوتر  والذي يعتبر وسيلة ناجعة في معالجة 

المسبب للغضب.
توتر  على  السيطرة  فإن  العموم،  وفي 
لدى  صعب  تحد  هي  والغضب  األعصاب 
تلك  لعواقب  وفهماً  إرادة  وتتطلب  الجميع، 
المشاعر السلبية عند خروجها عن السيطرة، لما 
لك ولمن حولك، في  داخلي  ألم  قد تسببه من 

يوم ال ينفع فيه الندم.
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القيادة التحولية والعدالة املوؤ�ص�صية 

لإ�صعاد املوظف

النقيب عبيد خميس الدرمكي 
مركز إسعاد العاملين واإليجابية

 الوظيفية في شرطة أبوظبي

ال شك في أن كل مؤسسة حكومية أو خاصة 
تحول  في  مسيرتها  خالل  تمر  دولية،  أو  محلية 
وتشكيالت هيكلية، منها المحمود ومنها المذموم.  

التغييرات، سنرى أن أغلب  ولو نظرنا في هذه 
المؤسسات حكومية أو خاصة تتخذ ثقافة تنظيمية 

معينة تعتمدها لتسيير أعمالها. 
وبعض المؤسسات العالمية، وبعدما كانت منغلقة 
على نفسها، وتستخدم السياسات غير الفعالة التي 
اليومية،  األعمال  في  الموظف  إرهاق  شأنها  من 
اإليجابية  األجواء  تغيرت وصارت منفتحة وتوفر 

للموظفين لدعم مسيرة التطوير واإلنتاجية.
»جوجل«  شركة  المثال  سبيل  على  ومنها 
للعمل  اإلذن  موظفيها  أحد  طلب  حيث   ،)Google(
أمواج  تالطم  لصوت  ليستمع  خارجي  موقع  في 
فقامت  لديه  اإليجابية  الطاقة  يعزز  ما  البحر، 
الشركة بتوفير شاشة عرض كبيرة، توفر بثاً حياً 
من الموقع نفسه ليستمتع الموظف بسماع صوت 
إلى زيادة اإلنتاجية لديه وشعوره  البحر، ما أدى 

بالسعادة غير المحدودة.
أن  إلى  ماكسويل  جون  مثل  باحثون  وأشار 
القيادة  أساليب  أكثر  من  هي  التحولية    القيادة 
تطوير  عجلة  تحريك  على  تعمل  التي  المؤثرة 
أن  إلى  باإلضافة  الصعد،  جميع  على  المنظومة 
وعدالة  اإلجراءات،  )عدالة  المؤسسية  العدالة 
التوزيع، والعدالة التفاعلية( تعمل على توثيق عرى 
أكمل  على  والمبادرات  األعمال  وإنجاز  التعاون 
وجه، ما يوفر التميز المؤسسي والسعادة والوالء 

المؤسسي للموظفين.
والعدالة  التحولية  القيادة  عالقة  هي  فما 

المؤسسية في توفير السعادة في المؤسسة؟

التحولية  القيادة  أن  إلى  »باس«  الباحث  أشار 
هي مبدأ التغيير الجذري للمنظمة من فكر وثقافة 
المنظمة إلى أبعد الحدود من المصلحة الشخصية، 
المرؤوسين  ووعي  المسؤولية  وتعميق  وإدراك 
العليا،  المنظمة  رسالة  من  أساسياً  جزءاً  لتكون 
وتحفيزهم للقيام بالمهمات والواجبات فوق ما هو 
بكل  أن تضحي  مبسط  بمفهوم  أي  منهم،  متوقع 
ما تملك إلنجاح أهداف ورؤية المؤسسة، والمثابرة 
كفريق  األهداف  وتحقيق  التميز  في  واالجتهاد 

وليس كفرد في المنظمة. 
في  يعمل  فرد  بكل  حرّي  ذلك،  غرار  وعلى 
المؤسسة أن يعمل جاهداً إلنهاء جميع ما يتطلب 
الذات من خالل  أعمال ومهمات، وتطوير  منه من 
الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات التي 
المؤسسة  طريق  عن  سواء  الموظف  بها  يختص 
ذلك يصب  الشخصي ألن  الحساب  أو عن طريق 
ويصب  مميزاً،  ليكون  الشخص  مصلحة  في  أوالً 
أيضاً في مصلحة المؤسسة لتتميز بأصول الملكية 

الفكرية.
وما يدعو للفخر أن الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
بالعمل  تميز  القيادية،  مهماته  توليه  منذ  الداخلية 
واتصافه  وبحنكته  الجبارة،  والقدرات  الدؤوب 
حيث  الشرطة،  مفهوم  لتغيير  التحولية  بالقيادة 

أصبحت مثاالً يحتذى بها.
 وأكدت اإلحصائيات أن سموه قام بالعديد من 
الهيكلية واإلدارية، ومكافحة الجرائم،  اإلصالحات 
وتفويض الصالحيات، والحصول على العديد من 

الجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية.
طابع  من  المؤسسة  تنقل  التحولية  القيادة 
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وكلما  ومرونة.  انفتاحاً  أكثر  طابع  إلى  الغموض 
كانت  المؤسسة،  في  موجودة  الصفة  هذه  كانت 
اإلنتاجية في أعلى مستوياتها، وأكثر إلهاماً، وجلبت 

السعادة للموظفين. 
من  كله  العالم  في  تتغير  المؤسسة  وثقافة 
يدرك  الذي  القائد  إلى  التعسفية  أو  الدكتاتورية 

ماهي أوجه التغيير التي تحتاجها المؤسسة.
وعلى سبيل المثال قرار صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
بتحويل  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
الوزارات والدوائر والهيئات من النظام الورقي إلى 
هذا  إنجاح  قياسي  وقت  وفي  وتم  الذكي،  النظام 
التحول، ما أدى إلى تقليل استخدام الورق، ما كان 
له تأثير إيجابي على البيئة، وتقليل جهد الموظف 
إنهاء  والمحافظة على مستوى سعادته من خالل 
الذكية،   البرامج  الخدمات عن طريق  أو  المعامالت 
بأن  غرابة  ال  لذلك  المؤسسي،  للتطور  ومواكبته 
القيادة التحولية لها جانب مشرق على المؤسسة 
يعزز  ما  وأثر،  سبب  عالقة  وهي  بها،  والعاملين 

معنى السعادة المؤسسية وإسعاد الموظف.
العدالة  هو  السعادة  لجلب  اآلخر  والمحور 
بقاء  استمرارية  ركائز  من  وهي  المؤسسية، 
معنى  ليسود  مهم  هو  ما  كل  وتقديم  الموظف، 

العدالة داخل المنظمة. 
أقسام  ثالثة  إلى  المؤسسية  العدالة  وتنقسم 

رئيسة:

�لق�سم �الأول

عدالة اإلجراءات في المنظمة من حيث إجراءات 

وسقف  والتظلمات  والترقيات  البشرية  الموارد 
المؤسسة  الرواتب والعالوات والخ.. وكلما كانت 
ملتزمة بعدالة اإلجراءات، كلما زادت نسبة الرضا 
من الموظفين، وأدت إلى إسعادهم. ولكن كلما كانت 
اإلجراءات عشوائية وقليلة الشفافية وغير منطقية، 
أدت إلى زيادة قمع الموظفين، ما قد يؤدي إلى نبذ 

الموظف للمؤسسة وتركها والبحث عن البديل.
في  اإلجراءات  عدالة  عدم  على  األمثلة  ومن   
المؤسسة والتي لها أثر عميق، أن يتم تأخير ترقية 
استكمل  أنه  مع  مقنعة  أسباب  دون  من  الموظف 
جميع متطلبات الترقية في السقف الوظيفي. وسبب 
إجراءات  في  التأخر  يتم  مبطنة  قرارات  وجود 
تسريع الترقية، ما يؤدي إلى وقوع المؤسسة في 

إحراجات وتصادم مع الموظفين.

�لق�سم �لثاين

تقع  ما  غالباً  وهي  المهمات،  توزيع  عدالة  هو 
العام،  المدير  أو  المباشر  المدير  مسؤولية  تحت 
بين  بالتساوي  واألعمال  المهمات  توزيع  ويتم 
الموظفين. وما يجعل هذا التوزيع محبطاً للموظف 
أن يتم تكليف المهمات والمبادرات لشخص واحد 
بحيث يؤدي إلى هضم حقوق الموظفين اآلخرين 
في المؤسسة. وكثيراً ما نسمع بمفهوم )الدينامو( 
أي الذي يقوم بجميع المهمات ذات األهمية من دون 

اآلخرين. 
ويعتبر  المساواة،  عدم  باب  من  يعتبر  وهذا 
يجب  المهمات  توزيع  ألن  المؤسسة  من  قصوراً 
إلى  أدى  وإال  الموظفين  بين  بالتساوي  يكون  أن 
يرغم  ما  الموظفين،  بين  والبغضاء  الشحناء 

الكثيرين منهم على تغيير هذه المؤسسة واالنتقال 
العمل  السعادة في  إلى مواقع عمل أخرى إليجاد 
وتطوير الذات، لذا يفضل من كل مسؤول أن يقوم 
بتفعيل دور كل عضو في المؤسسة، وعدم إهمال 
متنوعة،  اإلنجازات  تكون  حتى  الضعيف  العضو 

واالعتماد على الكل وليس على شخص واحد.
التفاعلية،  العدالة  هو  واألخير  الثالث  والقسم 
العدالة  أن  إلى  »غرينبيرغ«  الباحث   أشار  حيث 
الشخصية  العالقة  شقين  إلى  تنقسم  التفاعلية 
األول  الشق  المعلومات.   ونشر  المعرفة  وإدارة 
خالل  من  موظفيه  مع  المسؤول  بعدالة  يختص 
معهم،  التعامل  في  الحميدة  األخالق  ممارسة 
والمساواة بينهم من دون تفضيل موظف على آخر 
إال من خالل التميز الوظيفي، والقبول واحترام آراء 
البيئة  وتوفير  علمي،  بمنهج  ومناقشتها  اآلخرين 
المالئمة للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخدم 
الشخصية  األمور  إلى  التطرق  وعدم  المؤسسة، 

التي تثير العنصرية بين الموظفين.
ونشر  المعرفة  إدارة  عدالة  هو  الثاني  والشق 
حكرها  دون  من  المؤسسة  أفراد  بين  المعلومات 
المتخذة وماهية  القرارات  اآلخرين، وتوضيح  عن 

تأثيرها على المؤسسة والنظرة المستقبلية لها. 
إن عالقة ما ذكر آنفاً هي عالقة ال يمكن تجريدها 
من جلب السعادة، حيث إنه كلما كانت صفة القيادة 
تطويرية وتحويلية من مؤسسة معقدة ومبهمة إلى 
مؤسسة أكثر انفتاحاً ومرونة، أدى ذلك إلى جلب 
للموظف،  والسعادة  الوظيفي  واألمان  الطمأنينة 
الموظف  على  المباشر  أثرها  المؤسسية  فللعدالة 
ما يجعله مدركاً ألسلوب المؤسسة والقائم عليها 

والبيئة السعيدة التي يعمل فيها.
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فعاليات �صرطية ريا�صية

القائد  المري  اللواء عبدالله خليفه  حضر معالي 
الثانية  الدورة  اختتام  احتفال  دبي  لشرطة  العام 
من البرنامج الشتوي، والتي نظمها مجلس شرطة 
باإلدارة  الدولي  لمركز حماية  التابع  الطالبي  دبي 
العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور سعادة 
مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير  اللواء 
الجنائي،  البحث  لشؤون  دبي  لشرطة  العام  القائد 
وعدد من مديري اإلدارات العامة ومراكز الشرطة 
وأولياء أمور الطلبة، و350 طالباً وطالبة من مختلف 

الجنسيات.
العروض  لبعض  الطلبة  بتقديم  االحتفال  بدأ 
فيها  أبرزوا  والرياضية،  العسكرية  والتشكيالت 
كما  والبطيء،  السريع  المشي  في  مهاراتهم 
أمام  والرياضية  الميدانية  مهاراتهم  استعرضوا 
تشكيالت  خالل  من  والضيوف  االحتفال  راعي 
عسكرية ورياضية، عكست مدى استيعابهم لجميع 
التدريبات والمهارات التي تلقوها والمستوى العالي 
من الضبط والربط واللياقة البدنية والرياضية التي 
وتصفيق  إعجاب  نالت  والتي  الطالب،  بها  يتمتع 
معزوفات  العروض  هذه  تخللت  وقد  الحضور، 
موسيقية متنوعة قدمتها فرقة شرطة دبي الطالبية. 
وأثنى معالي اللواء المري على مستوى الطالب 
أهمية  مؤكداً  والرياضي،  العسكري  العرض  خالل 
شغل وقت فراغ الطالب ببرامج تعود عليهم بالنفع، 

لتحقيق  البشري  والمورد  اإلمكانيات  وتسخير 
الشركاء  جميع  تعاون  شاكراً  المرجوة،  األهداف 
والمتعاونين مع شرطة دبي، والذي أثمر عن نجاح 

هذه الدورات.
استمرت  البرنامج  من  الثانية  الدورة  أن  يذكر 
أسبوعين في ميادين العلم والمعرفة والتربية األمنية 
مدرسة  هي  تدريبية،  مراكز   4 ضمن  والرياضة 
حماية للبنات التابعة لشرطة دبي، وأكاديمية شرطة 
دبي، ومركز الكشافة الشتوي في العوير، ومدرسة 
 350 بمشاركة  األساسي،  للتعليم  سليم  بن  أحمد 
طالباً وطالبة من الفئة العمرية 11 إلى 17 عاماً من 

مختلف الجنسيات.
مدير  الخياط  حسن  عبدالله  العقيد  وأوضح 
بدقة،  وضع  البرنامج  أن  الدولي  حماية  مركز 
وتم تسخير جميع اإلمكانيات بالتعاون مع وزارة 
التي  الفعالية  إنجاح  أجل  من  والتعليم  التربية 
تضمنت المبيت ألسبوع واحد كتجربة أولى القت 
استحسان الطالب والطالبات، وأن المركز حريص 
الطالب،  نفوس  في  التوعوية  الثقافة  زرع  على 
وتقوية دوافعهم نحو التصدي للسلبيات من خالل 
تم  متنوعة  وفعاليات  ببرامج  فراغهم  وقت  شغل 

استحداثها.
العام  القائد  معالي  توجيهات  أن  وأضاف، 
للطالب  برنامج شتوي  لرسم  دبي جاءت  لشرطة 
يكون ُمفَعماً بالحيوية والنشاط وُمتجدداً ُيخِرجهم 

من  الكثير  لمداركهم  ليضيف  الدراسي  الجو  من 
المفاهيم والقيم، وأن الفترة اليومية كانت تتضمن 
نشاطاً رياضياً في بداية الصباح ثم محاضرة إما 
والسالمة  األمن  مبادئ  أو  األولية  اإلسعافات  عن 
كيفية  أو عن  الحريق،  التعامل مع طفايات  وكيفية 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  مع  اآلمن  التعامل 
باإلضافة إلى ورش لألعمال الحرفية وورش أخرى 

لبرمجة الروبوتات. 
العامة  القيادة  فريق  حصل  أخرى،  جهة  ومن 
لشرطة أبو ظبي على المركز األول في القتال لوزن 
فوق 75 كيلوغراماً وعلى ميدالية ذهبية وميداليتين 
فضيتين وأخرى برونزية، وذلك في بطولة »نجوم 
والمؤهلة   ،»2019 دبي  للكاراتيه  الرابعة  المستقبل 
لالنضمام إلى المنتخبات الوطنية لألشبال والفتيات 

والرجال والسيدات. 
الرياضية  المزهر  صالة  في  البطولة  وأقيمت 
بمشاركة  للكاراتيه،  اإلمارات  اتحاد  ونظمها  بدبي، 
العديد من األندية الحكومية والخاصة واألكاديميات 
الرياضية على مستوى الدولة. واحتل فريق شرطة 
أبوظبي المركز األول في الترتيب العام لفئة الرجال 
)كوميتيه(، وذلك بعد حصول النقيب عبدالله سرور 
الشامسي على ميدالية فضية، والمالزم أول سيف 
حمد النعيمي على ميدالية فضية أخرى. فيما حصد 
ذهبية  ميدالية  البلوشي  هالل  مصطفى  العريف 

والعريف علي عصام الخاجة ميدالية برونزية.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة االإمارات العربية املتحدة خالل ال�صهر املا�صي عددًا من الفعاليات الريا�صية.
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ت
با

�س
نا

م

زار وفد من إدارة المرافق المشتركة في وزارة الداخلية الرائد 
بعد  صحته  على  لالطمئنان  المستشفى  في  الحمادي  يوسف 

تعافيه من عملية جراحية في الركبة.

كّرم سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية اثنين من ضباط الصف من منتسبي وزارة الداخلية 
تقديراً لجهودهما المتميزة، وتفانيهما في القيام بالمهمات واألعمال الموكلة إليهما.

زار وفد من العنصر النسائي في شرطة دبي تنفيذاً لمبادرة »مالمسة قلب 
الطلبة  من   27 الـ  والدفعة  العليا  الدراسات  طلبة  من  الخريجين  أمهات  األم« 
المرشحين من دولة اإلمارات والمبتعثين من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، 

في منازلهّن.

مدير  األنصاري  محمد  عبدالله  الفجيرة  شرطة  كّرمت 
في  العامة  والعالقات  والتوعية  المجتمعية  األبحاث  إدارة 
مركز إدارة للعالج والتأهيل في دبي، وذلك ضمن مبادرات 

وزارة الداخلية لتعزيز التوعية المجتمعية. 

عبيد  جاسم  المعتمد  والمدرب  المحاضر  حصل 
الزعابي على شهادة »دبلوم مستشار إداري معتمد« 
الشريك  بريطانيا  في  كامبردج  كلية  من  صادرة 
االستراتيجي لمعهد »سمارت كي للتدريب اإلداري 
سيف  الدكتور  الشهادة  وسلمه  الفجيرة«.  في 

المعيلي مدير عام المعهد.

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

اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، »القائد األبرز في العالم العربي« للسنة الفائتة 2019، اختيار صادف أهله.. وبحسب نتائج 
التصويت الذي طرحه موقع »روسيا اليوم« الختيار القائد األبرز في العالم العربي للسنة المنقضية 
2019، فقد صّوت لسموه 9734963 من المشاركين أي ما نسبته 68.6% من عدد المشاركين اإلجمالي، 
وشارك في التصويت 13880968 شخصاً من مختلف دول العالم، وهو دليل على المكانة الرفيعة والثقة 

الكبيرة التي يحظى بها سموه بين شعوب العالم من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
محمد بن زايد الفارس العربي األبرز الذي نذر نفسه لوطنه وشعبه، ووضع األمتين العربية واإلسالمية 
في وجدانه وقلبه، كما امتدت أياديه البيضاء إلى العالم أجمع. فسموه رجل في حجم أمة والحديث عن 
مناقبه ال ينتهي، حين نذكر سموه تتحدث اإلنجازات عن نفسها، ويحلق الشموخ رافعاً رأسه عالياً.. رجل 
ارتقى باإلنسان والمجتمع وبالعلم والمعرفة واالقتصاد ومثال ناصع في القيادة واإلدارة، يبهرنا بإنجازاته 

ويفاجئنا بطموحاته التي تعانق السماء.
تتجلى في شخصية سموه الحكمة وبعد النظر والصفات اإلنسانية ألنه امتداد للمغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي رسخ مكانة اإلمارات أنموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش والتعاون 
وحرص على غرس هذه القيم العظيمة لدى أبناء شعبه الذين يجسدون معانيها اإلنسانية بكل رقي وتحّضر 
في اإلمارات وخارجها، ولذلك جاء قادتنا من بعده ليؤكدوا نهجه ويجعلوه منهج عمل مستدام في استراتيجيات 

الدولة والحكومة. 
الفاعلة على الساحتين  محمد بن زايد قائد عروبي ورجل سالم وتسامح عالمي عزز من مكانة اإلمارات 
اإلقليمية والدولية، فعشرات اللقاءات واالتصاالت والمراسالت مع رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار حول 
العالم بينت األهمية التي باتت عليها اإلمارات وعاصمتها أبوظبي كمحٍج للتبصر وتبادل وجهات النظر واالطالع 
على موقفها من مختلف القضايا التي تهم الجميع بفعل ما ترسخه من سياسة تقوم على الوضوح والشفافية 
والمواقف الثابتة وشجاعة القرار كما تعبر عن ذلك جميع مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
والتأكيد على ضرورة العمل وفق القانون وتحصين سيادات الدول وأهمية إنجاز حلول سياسية لألزمات وغير 
ذلك الكثير ما جعل الدولة بفضل رؤية سموه الثاقبة ونظرته البعيدة وحكمته المعهودة وجهة رئيسة للوصول إلى 

الموقف األنجح في مواجهة االستحقاقات كافة التي تفرضها التطورات واألحداث.
حفظ الله تعالى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

وحفظ بالدنا وقادتنا وشعبنا وأدام علينا األمن واألمان واالستقرار والرخاء.

القائد االأبرز عربيًا
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