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 " "طيب اهلل ثراه  اآل نهيان  من الأقوال املاأثورة   للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 

الهتمام  يف  الأولوية  تعطي  الدولة   " قوله  والأجيال  الدولة  وباين  الحتاد  موؤ�ص�س 

لبناء الإن�صان ورعاية املواطن يف كل مكان فيها، واملواطن هو الرثوة احلقيقية على هذه 

الأر�س".

وقد حر�صت قيادة البالد احلكيمة، واحلكومة الحتادية الر�صيدة  ول تزال على 

القتداء ب "نهج زايد" يف رعاية ودعم وتطوير الإن�صان الرثوة الوطنية احلقيقية.

نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  من  والدائم  الكبري  الهتمام  اإطار  ويف   

الأغلى،  الوطن  ثورة  الب�صري  بالعن�صر  الداخلية  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

حر�س �صموه على اأن يت�صلم �صخ�صيًا �صهادة العتماد من قبل الهيئة الوطنية للموؤهالت 

املمنوحة اإىل مركز املوؤهالت الأمنية يف وزارة الداخلية كجهة مانحة معتمدة للموؤهالت 

املهنية الأمنية.

وقد حتقق هذا الإجناز اجلديد لوزارة الداخلية بف�صل توجيهات ومتابعة �صموه، 

وحتقيقًا لروؤية الإمارات 2021 الهادفة لأن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة �صمن 

اأف�صل دول العامل بحلول الذكرى ال�صنوية اخلم�صني لقيام احتاد دولة الإمارات العربية 

اخلدمات  تقدمي  �صمان  يف  الداخلية  لوزارة  ال�صرتاتيجي  للهدف  وحتقيقًا  املتحدة، 

بني  للتعاون  مباركة  وكثمرة  وال�صفافية،  والكفاءة  اجلودة  معايري  وفق  كافة  الإدارية 

وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للموؤهالت �صمن العمل املتميز وامل�صرتك بني اجلهات 

احلكومية يف الدولة.

وبعد  ح�صول مركز املوؤهالت الأمنية  يف وزارة الداخلية على �صهادة العتماد كجهة 

مانحة معتمدة للموؤهالت املهنية الأمنية ، ها هو املركز  يوا�صل تطبيق  مفهوم التدريب 

املهني  ملنت�صبي "الداخلية " واملرتبط باحتياجات العمل  الأمني  وال�صرطي  يف الدولة  

�صواء الإداري اأو امليداين اأو اخلدمي ، وال�صتفادة من املعايري وال�صرتاطات التي ت�صمن 

جودة املوؤهالت الأمنية املتطورة وتناف�صية موؤ�ص�صات التعليم والتدريب ، وفتح اأفق اأو�صع 

ثقافة  ون�صر  ال�صابقة،  واخلربات  بالتعلم  لالعرتاف  اأكرب  وفر�س   املتجددة،  للمعرفة 

امل�صار املهني،  واكت�صاب املهارات الفنية والتكنولوجية  ، وذلك بهدف امل�صاركة يف  تعزيز 

م�صرية الأمن والأمان  وال�صالمة والر�صا وال�صعادة  التي ت�صهدها  الإمارات ، وينعم  بها 

كل مواطن ومقيم و�صائح  على اأر�صها  املباركة .

ثروة وطنية
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول   
مركز  به  يقوم  الذي  المهم  الدور  العدد 
الداخلية  وزارة  في  األمنية  المؤهالت 
بمجال تطوير العنصر البشري في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

ملحق �صهري ي�صدر عن جملةالعدد /159/ يناير 2020

»الداخلية« ..

 جهة معتمدة يف امل�ؤهالت »الأمنية« 
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رعاية  تحت   " زايد  حلم   " احتفالية   أقيمت   
وحضور سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
وزارة  في  المؤسسي  التطوير  مجلس  رئيس 
الداخلية، وسعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة 
تطوير مجلة "999" ، والعقيد عوض صالح سعيد 
عضو لجنة تطوير المجلة ورئيس تحريرها، وعدد 

من كبار الضباط، والشخصيات واإلعالميين.

رؤية 
راعي  الخييلي  الركن  الــلــواء  سعادة  وألقى 
االحتفالية كلمة  أكد  فيها  أن النهضة الحضارية 
الشاملة في اإلمارات هي أنموذج يحتذى به، تحقق 

في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تنبثق من رؤية 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب 
الله ثراه" مؤسس االتحاد وباني النهضة، وتستمر 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  يد  على 
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، يساعده 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أخــوه  
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" ،  وأخوه  سيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهم 
وسواعد  بأيدي  وتنفذ  ــارات،  اإلم حكام  لالتحاد 

أبناء هذا الوطن المعطاء، األمر الذي حقق قفزات 
مجتمعاً  وشّكّل   ، كافة  األصعدة  في  ملموسة 

عالمياً يعد أنموذجاً فريداً للتعايش والتسامح. 
وزارة  في  العاملين  أذّكــر  سعادته  وأضــاف 
نحو  تتطلع  الرشيدة  القيادة  بــأن  الداخلية 
لدولة سعيدة وعصرية  مستقبل مشرف وواعد 
كافة، تحفز  المجاالت واألصعدة  ونموذجية في 
للتقنيات الحديثة  على اإلبداع، وأن تكون موطناً 
والكفاءات البشرية، ومركزاً عالمياً لالبتكار، وأنتم 
كأنموذج يحتذى به في مؤسسة متميزة، نؤكد 
دوركم الحيوي والرئيس في تحقيق هذه الرؤية 
على أرض الواقع بتوجيهات ومتابعة من سيدي 

يف  اإطار الحتفالت باليوم الوطني ال� 48 لدولة الإمارات العربية املتحدة، اأقامت جملة »999« جملة الثقافة الجتماعية 

والأمنية التي ت�صدر عن وزارة الداخلية احتفالية بفندق "روزوود" يف اأبوظبي حتت عنوان " حلم زايد".

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

»»999999« حتتفل  باليوم الوطني  ال « حتتفل  باليوم الوطني  ال 4848

 حتت عنوان "حلم زايد"

متابعة : با�صل  ثريا  -  ت�صوير: حممد  علي
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الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الجهات  الخييلي  الركن   اللواء  سعادة  وشكر 
الراعية على دعمها المتواصل لجهود مجلة »999« 
واألمنية  االجتماعية  الثقافية  رسالتها  تأدية  في 
لتعزيز  جديداً  مفهوماً  دائماً  عودتكم  كما  لتكون 

عالقة الشرطة بالمجتمع. 

دعم 
رئيس  ــدران  ب داوود  خليل  سعادة  ــح  وأوض
لجنة تطوير مجلة "  999"  أن  احتفالية  »حلم 
االحتفاالت  في  المجلة  من  مشاركة  هي  ــد«  زاي
وأن   ،48 ال  الوطني  باليوم  والشعبية  الرسمية 
اختيار عنوان االحتفالية يهدف إلى المشاركة   في 
االحتفال باإلنجاز التاريخي لإلمارات بإرسال هزاع 
الفضاء  إلى  إماراتي  فضاء  رائد  أول  المنصوري 
الخارجي عام 2019، ليتحقق حلم المغفور له الشيخ 
الذي  ثراه"  الله  نهيان "طيب  آل  زايد بن سلطان 
استقبل رواد بعثة أبولو األمريكية عام 1976 ، على 
أن تطلق الدولة منتصف شهر يوليو 2020، "مسبار 
المريخ،  استكشاف  مشروع  محور  وهو  األمل"، 
ليصل إلى مدار الكوكب األحمر، خالل الربع األول 
من عام 2021، تزامناً مع عام اليوبيل الذهبي للدولة.
وأشاد سعادة خليل داوود بدران بحرص وزارة 
الشيخ سيف  الفريق سمو  بقيادة سيدي  الداخلية 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية على توفير كل الدعم واإلمكانيات الالزمة 
الوطنية،  الفعاليات  في     "999" مجلة  لمشاركة 
وإيصال رسالتها الثقافية االجتماعية واألمنية إلى 

كل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.  

مسيرة 
ناصر  محمد  المهندس  الدكتور  سعادة  وألقى  
األحبابي مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء، الشريك 
االستراتيجي لالحتفالية، كلمة أشاد فيها بإنجازات 
والحكمة  الثاقبة  النظرة  صاحب  المؤسس  الوالد 
نهيان  آل  سلطان  بن  ــد  زاي الشيخ  له  المغفور 
»طيب الله ثراه«، من أطلق مسيرة االتحاد ، صانع 
اإلنجازات،  إنجازات وطن ال يزال يسير على نهجه 
النهج  هذا  بفضل  ويتربع   ، المجاالت  مختلف  في 

على عرش ريادتها.

مشاركة 
أن مجلة  إلى  العقيد عوض صالح سعيد  ولفت 
سيدي  من  سامية  بتوجيهات  حرصت   ،»999«
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
وبمتابعة  الداخلية،  وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
من سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير 

المجلة، وبجهود فريق عمل المجلة، على المشاركة 
والشعبية  والشرطية  الرسمية  الوطنية  بالفعاليات 
هذه  بتنظيم  واختتمتها   ،48 ال  الوطني  باليوم 
االحتفالية   بعنوان  " حلم زايد "  ، وذلك ضمن 
رؤية وشعار المجلة "مفهوم جديد لعالقة الشرطة 

بالمجتمع". 

تكريم 
وقام سعادة اللواء الركن الخييلي وسعادة خليل 
داوود بدران والعقيد سعيد بتكريم ممثلي الشركات 

الراعية لالحتفالية، وعدد من المشاركين فيها.
وكان برنامج االحتفالية تضمن : السالم الوطني 
وفيديو قصير   ، المتحدة  العربية   اإلمارات  لدولة 
للفضاء، وأوبريت »حلم زايد«  اإلمارات  عن وكالة 
من كلمات الشاعر كريم العراقي،  وألحان  الملحن 
وليد الهشيم،  وأداء الفنانين د. حبيب غلوم وعبد 

المحسن النمر.

اخلييلي: النه�صة 

ال�صاملة يف الإمارات 

اأمنوذج يحتذى به

بدران: نحر�س على 

اإي�صال الر�صالة 

الجتماعية والأمنية 

اإىل املجتمع

Mojtama -158.indd   7Mojtama -158.indd   7 29/12/2019   9:24 AM29/12/2019   9:24 AM



العدد 158 يناير 2020 8

وزار يف هذا  الداخلية.   وزارة  واملراكز يف  والفروع  والأق�صام  الإدارات  اإ�صاءاته على خمتلف  ال�صرطة«  يوا�صل »جمتمع 

العدد مركز املوؤهالت الأمنية يف »الداخلية«، بهدف اإلقاء ال�صوء على الدور املهم الذي يقوم به يف تطوير العن�صر الب�صري 

ثروة الوطن الأغلى، وذلك بعد نيل املركز �صهادة العتماد من الهيئة الوطنية للموؤهالت كجهة مانحة معتمدة للموؤهالت 

املهنية الأمنية.

حتقيق: با�صل ثريا  -  ت�صوير: حممد علي

في إطار االهتمام الكبير والدائم من الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
ثروة  البشري  بالعنصر  الداخلية  وزير  الوزراء 
الوطن األغلى، حرص سموه على أن يتسلم شخصياً 
للمؤهالت  الوطنية  الهيئة  االعتماد من قبل  شهادة 
وزارة  في  األمنية  المؤهالت  مركز  إلى  الممنوحة 
المهنية  للمؤهالت  معتمدة  مانحة  كجهة  الداخلية 
األمنية. وقد تسلم سموه شهادة  االعتماد من معالي 
حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم 
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهالت، وذلك 
اللواء  الداخلية، بحضور سعادة   وزارة  مبنى  في 
سالم علي الشامسي وكيل وزارة  الداخلية المساعد 
للموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد حميد 
بن دلموج الظاهري األمين العام لمكتب سمو وزير 
الشامسي  مدير  الداخلية، وسعادة مبارك سعيد  
الدكتور  والعقيد  للمؤهالت،   الوطنية  الهيئة  عام  
االستراتيجية  عام  مدير  الشعيبي  سلطان  فيصل 
وتطوير األداء  في وزارة الداخلية، ويوسف الشحي 

في  والمهني  الفني  والتدريب  التعليم  إدارة  مدير 
النقبي مدير مركز  الدكتور خلفان  الهيئة، والمقدم 
المؤهالت األمنية في وزارة الداخلية ونائبه الرائد 
في  اإلدارات  مديري  من  وعدد  العيسائي،  أحمد 

الوزارة والهيئة.

ا�صرتاتيجية وطنية 

الوطنية  الهيئة  أن  الحمادي  الوزير  وأكد معالي 
القيادة  توجيهات  مع  يتوافق  بما  تعمل  للمؤهالت 
الرشيدة، وبما يضمن نجاح المؤسسات الحكومية 
الوطنية  الكوادر  صناعة  من  وتمكينها  الدولة،  في 
الصناعية  التخصصات  مختلف  في  المؤهلة 

والتكنولوجية واألمنية بالطبع.
مدير  الشامسي   مبارك سعيد   وأشاد سعادة 
عام  الهيئة الوطنية للمؤهالت   بجهود الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الرامية لضمان العمل الوطني 
المتميز ما بين اإلدارات  المعنية في الوزارة والهيئة 

ت
ءا

ضا
�

اإ

لتحديد المعايير التي تلتزم بها الوزارة لالنسجام 
مؤكدة  الهيئة،  لدى  االعتماد  وشروط  معايير  مع 
لتخريج  للمؤهالت«  »الوطنية  استراتيجية  تطور 
كفاءات وطنية متخصصة ومتميزة في التخصصات 
المؤهالت  مقدمتها  في  تأتي  والتي  كافة،  المهمة 
اإلمارات  دولة  خاللها  من  تحافظ  التي  األمنية 
العربية المتحدة على مكانتها المتميزة في صدارة 

دول العالم األكثر أماناً وتقدماً.

دعم ال حمدود

والتقى »مجتمع  الشرطة« سعادة  اللواء سالم 
المساعد  الداخلية  وزارة   وكيل  الشامسي  علي 
أنه  أوضح  والذي  المساندة،  والخدمات  للموارد 
الدعم  في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبفضل 
المباشر والالمحدود من سيدي الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وانطالقاً من رؤية اإلمارات ٢٠٢١، 
الهادفة ألن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل دول 

مركز املوؤهالت الأمنية يف »الداخلية« .. 

جهة معتمدة متنح املوؤهالت املهنية
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وتماشياً  لالتحاد،  الذهبي  اليوبيل  بحلول  العالم 
في  الداخلية  لوزارة  االستراتيجي  التوجه  مع 
هدفها المتمثل في ضمان تقديم الخدمات اإلدارية  
تم  والشفافية.  والكفاءة  الجودة  معايير  كافة وفق 
المؤهالت  مركز  اعتماد  وتعالى  بحمدالله سبحانه 
األمنية في وزارة الداخلية كجهة مانحة للمؤهالت 
الوزارة  بين  تعاون  ثمرة  ليكون  األمنية  المهنية 
المهم  بالدور  إيماناً  للمؤهالت،  الوطنية   والهيئة 
العمل  تعزيز  على  للحرص  الوزارة  توليه  الذي 
المؤسسات  بين  والمشترك  المتميز  االتحادي 
الحكومية في الدولة. وأكد سعادة اللواء الشامسي 
أن هذا االعتماد يعزز الدور المهم لمركز المؤهالت 
واشتراطات  معايير  تطبيق  ضمان  في  األمنية 
الهيئة، وأن الوزارة تحرص من خالل هذا التعاون 
التدريب  توظيف مفهوم ومقومات  على  الهيئة  مع 
المهني، واالستفادة من المعايير واالشتراطات التي 
تضمن جودة المؤهالت األمنية المتطورة وتنافسية 
القطاعات  لتدعم بذلك مختلف  التعليم،   مؤسسات 
الشرطية واألمنية بأفق أوسع من المعرفة المتجددة، 
وبفرص االعتراف بالتعلم والخبرات السابقة.           

وأشار سعادته إلى أن هذا االعتماد  يمهد الطريق 
القطاعات  مختلف  مع  التعاون  من  أوسع  ألفق 
تطوير  في  المشاركة  قاعدة  ولتوسيع  األمنية، 
المؤهالت األمنية،  إلى جانب الدور المهم في نشر 
ثقافة المسار المهني، ومتطلبات منظومة المؤهالت 
األمنية التي تعمل وفق أحدث أنظمة التدريب المهني 
الوثيق والمباشر باحتياجات  الذي يتميز بارتباطه 
العمل بصورة عملية،  والذي يعد أحد أهم الدعائم 
التي أثبتت فاعليتها في إكساب المهارات الفنية ورفع 
الذي نشهده  التكنولوجي  التطور  القدرات في ظل 
اليوم،  والذي يحتم علينا تسليح كوادرنا البشرية 
بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتواكب مع 
المتغيرات األمنية والتكنولوجية اإلقليمية والعالمية. 

اأف�صل املمار�صات

الدكتور  المقدم  الشرطة«  »مجتمع   التقى  كما 
في  األمنية  المؤهالت  مركز  مدير  النقبي  خلفان 
الدعم  أنه  في ظل  أوضح  والذي  الداخلية،  وزارة 
من  الداخلية  وزارة   به  تحظى  الذي  الالمحدود 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  سيدي 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، 
والمتابعة المستمرة من سيدي سعادة اللواء سالم 
المساعد  الداخلية  وزارة   وكيل  الشامسي  علي 
في  دائماً  نحرص  المساندة،  والخدمات  للموارد 
وزارة الداخلية على اتباع أفضل الممارسات المحلية 
والعالمية لالرتقاء بجودة خدمات التعليم والتدريب، 
تنمية  في  االستثمار  في  الوزارة  جهود  وتعزيز 
البشرية عن طريق تدريب منتسبيها وفق  الكوادر 
أجود أنواع التدريب الحديث،  إلى جانب ابتعاثهم 

إلى أرقى الجامعات المحلية والعربية والدولية.
خالل  من  ارتأت  الداخلية  وزارة  أن  وأضاف 
هذا االعتماد من قبل الهيئة الوطنية للمؤهالت فتح 
قنوات وأفق أوسع لتوفير المعرفة األمنية المتجددة 
والحديثة التي تلبي احتياجات الوزارة، وتتوافق مع 

طبيعة وتوجهات الوزارة الرامية إلى تحقيق الريادة 
األمنية العالمية. ويترجم هذا االعتماد دور الوزارة 
التخصصي  المهني  المسار  في  االستثمار  في 
واألمني  الشرطي  العمل  طبيعة  مع  يتماشى  الذي 
العملي،  بالطابع  يتميز  والذي  الهيئة،  مع  بالتعاون 
وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة 

إلى ضمان العمل الوطني المميز والمشترك.
أتم مركز  الله سبحانه وتعالى  أنه بحمد  وتابع 
جميع  الداخلية  وزارة  في  األمنية  المؤهالت 
للعمل  تؤهله  التي  الفنية  والمعايير  االشتراطات 
حزمة  أتم   حيث  األمنية،  للمؤهالت  مانحة  كجهة 
من السياسات التي تضمن تطوير المؤهالت األمنية 
وفق منظومة المؤهالت األمنية، إلى جانب عدد من 
وتضبط  التعليم،  مؤسسات  تنظم  التي  السياسات 
التي  السابقة  والخبرات  بالتعلم  االعتراف  عملية 

تتماشى مع اشتراطات ومعايير الهيئة.
وذكر أن هذا االعتماد يؤهل المركز لممارسة دور 
الجهة المانحة في ضمان تطبيق المعايير المعتمدة 
وتنظيم  األمنية،  المهنية  المؤهالت  تطوير  في 
عمليات االعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وتقييم 
والقطاعات  الجهات  مختلف  في  التدريبية  المراكز 
األمنية التابعة لها، وتأهيلها لتتماشى مع المعايير 
الفنية واالشتراطات التي تعتمدها حكومة اإلمارات 
ممثلة بالهيئة الوطنية للمؤهالت التي تلتزم بأعلى 
ووفق  المجال  هذا  في  المتبعة  الدولية  المعايير 

أفضل الممارسات.
وأشار إلى أن هذا االعتماد يسهم بضمان جودة 
مخرجات التعليم المهني التخصصي في القطاعات 

يتناسب  والذي  الداخلية،  لوزارة  التابعة  األمنية 
المؤسسي،  العمل  مع متطلبات واحتياجات تطوير 
تحقيق  أجل  ومن  والريادة،  التميز  لمسيرة  دعماً 
نقلة نوعية في التدريب والتعليم بهدف االستدامة 
المؤسسية،  والممكنات  القدرات  المعرفية، وتطوير 
الحوكمة يتسم بالشفافية والمساءلة  في إطار من 
الداخلية تسعى  أن وزارة  إلى  والمسؤولية. ولفت 
للمؤهالت  الوطنية  الهيئة  مع  الشراكة  خالل  من 
وتعزيز  البشري،  الكادر  تنمية  في  االستمرار  إلى 
طموح  تلبي  بصورة  الخدمات  وتطوير  قدراته 
وتوقعات المتعاملين وتحديثها، استناداً إلى المعرفة 
اقتراحاتهم،  ووفق  المتعاملين  ورغبات  الصحيحة 
إلى جانب تطوير المؤهالت الممنوحة وتنمية قدرات 
المنتسبين وتأهليهم المتالك المعرفة والقدرة على 
للمشاركة  الحديثة  التقنيات  واستثمار  استخدام 

بفعالية في تطوير ودعم مسيرة التميز.
مع  بالشراكة  سيقوم  المركز  أن  وأوضح 
وبالتعاون  الدولة،  في  األمنية  القطاعات  مختلف 
مع المراكز التدريبية والتعليمية، بتطوير المؤهالت 
ليوفر لجميع  للمؤهالت،  اإلماراتية  المنظومة  وفق 
المشاركين الذين يجتازون متطلبات المؤهل فرصة 

الحصول على شهادات مهنية معتمدة.
وختم المقدم الدكتور النقبي قائالً: »نتطلع اليوم 
كمركز للعمل مع جميع المراكز التدريبية في الدولة 
السياسات  جميع  من  االستفادة  على  لتشجيعهم 
المطورة من قبل المركز والهيئة لتأهيلهم للحصول 
المؤهالت  طرح  في  يؤهلهم  الذي  االعتماد  على 

المهنية األمنية.

ال�صام�صي: 

»الداخلية« حتر�س 

على تعزيز العمل 

الحتادي امل�صرتك

النقبي: 

فتح اأفق اأو�صع 

للمعرفة الأمنية 

املتجددة
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف املديريات يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، واأجرى يف هذا العدد حوارًا 

خا�صًا مع العميد زايد حممد الهاجري مدير مديرية الطوارئ وال�صالمة العامة يف �صرطة اأبوظبي، والذي األقى ال�صوء عن 

الدور املهم الذي تقوم به املديرية يف حفظ الأرواح واملمتلكات.

حوار: جا�صم عبيد الزعابي 

والسالمة  الطوارئ  مديرية  تأسست  متى   <
الموكلة  المهمات  وما  أبوظبي،  شرطة  في  العامة 

إليها؟ 
في  العامة  والسالمة  الطوارئ  مديرية  بدأت   -
2001 باسم قسم اإلسعاف  أبوظبي في عام  شرطة 
كإدارة   2005 عام  في  بها  االرتقاء  ليتم  واإلنقاذ، 
 2017 عام  في  ثم  ومن  العامة،  والسالمة  الطوارئ 
ومسؤوليات  اختصاصات  أهم  ومن  كمديرية، 

المديرية التالي:
والكوارث  واإلصابات  للحوادث  االستجابة   •

الطبيعية.
.)CBRN( االستجابة لحوادث المواد الخطرة •

• تقديم خدمات اإلسعاف بجميع أنواعها.
• إنقاذ المصابين والمحشورين.

• مهمات البحث واإلنقاذ المحلية والدولية.

• إطفاء الحرائق واإلخالء في إمارة أبوظبي ضمن 
مناطق االختصاص.

• وضع الخطط السنوية باألنشطة والفعاليات على 
مستوى إمارة أبوظبي.

األولية  اإلسعافات  على  والتوعية  التدريب   •
واإلطفاء واإلخالء للجمهور وللجهات الشرطية كافة.

مهمات 
> ما هي اإلدارات التي تتكون منها المديرية، وما 

مهمات كل إدارة؟
- تتكون المديرية من أربع إدارات، ومعهد تدريبي 

واحد.
اإلدارات هي:

لبالغات  االستجابة  ومهمتها  اإلسعاف:  إدارة 
الحوادث المرضية واإلصابات الناتجة عنها، وبالغات 

ت
ءا

ضا
�

اإ

المستشفيات،  إلى  الطارئة  للحاالت  المرضى  نقل 
وتأمين التغطية الطبية للفعاليات المختلفة.

االستجابة  على  وتعمل  واإلنقاذ:  البحث  إدارة 
المحشورين  واستخراج  المختلفة،  اإلنقاذ  لبالغات 
أو  السقوط  حاالت  وإنقاذ  المرورية،  الحوادث  من 
اإلدارة  هذه  وتضم  المائية.  المسطحات  في  الغرق 
بمهمات  يقوم  الذي  واإلنقاذ  للبحث  اإلمارات  فريق 
البحث واإلنقاذ الدولية في حالة تعرض إحدى الدول 
الشقيقة أو الصديقة لكوارث طبيعية أو حوادث بحاجة 
لعناصر اإلنقاذ، وهذا الفريق معتمد من منظمة األمم 
المتحدة على المستوى الثقيل لتقديم الدعم واإلسناد 

لحالة الحوادث والكوارث الدولية المختلفة. 
في  دورها  وينحصر  السريع:  التدخل  إدارة 
العمل على التعامل مع حوادث الحرائق والحفاظ على 
مراكز  من  مجموعة  خالل  من  والممتلكات  األرواح 

مديرية الطوارئ وال�سالمة العامة   

 الهاجري: نحافظ على الأرواح واملمتلكات

 وجاهزون للتعامل مع احلوادث
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التدخل السريع المنتشرة في إمارة أبوظبي.
إدارة التعامل مع المواد الخطرة: وتقوم بالتعامل 
واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  الحوادث  مع 
والنووية، حيث تعتبر هذه اإلدارة إحدى الممارسات 
إدارة  وجود  في  العالم  مستوى  على  المتقدمة 
تخصصية جاهزة للتعامل مع أي نوع من الحوادث.

تعاون 
لها  يخضع  التي  التدريبية  الدورات  هي  ما   <

منتسبو المديرية؟
الطوارئ  مديرية  في  التدريب  معهد  يتمتع   -
من  مجموعة  على  بحصوله  العامة  والسالمة 
والهيئات  المعاهد  أعرق  من  واالعتراف  االعتمادات 
الدولية، ومثال ذلك حصول المعهد على اعتماد جمعية 
القلب األمريكية )AHA( لتقديم الدورات الطبية مثل 
واعتماد  المتقدم،  الحياة  ودعم  األولية  اإلسعافات 
المتخصصة   )PADI( الدولية  البادي  جمعية  من 
وإصدار  واإلنقاذ  الغوص  في  متخصص  كمركز 
كمنشأة  المديرية  واعتماد  معتمدة،  دولية  شهادات 
من  الفنية  للكوادر  اإلسعاف  في  العملي  للتدريب 
في  الصحة  دائرة  من  ومسعفين  وممرضين  أطباء 
المديرية على شهادة االعتماد  أبوظبي، كما حصلت 
الخطرة  للمواد  االستجابة  على  التدريب  في  الدولي 
لحوادث  لالستجابة  األمريكي  الوطني  المركز  من 
المواد الكيميائية )NICEC( كأول مركز تدريبي على 
مستوى الشرق األوسط في مجال التعامل مع المواد 
الخطرة نتيجة لتطبيق المديرية أعلى المعايير العالمية 

في هذا المجال.
كما يعمل معهد التدريب في المديرية على تدريب 
وصقل مهارات منتسبي المديرية من جميع اإلدارات 
بالدورات األساسية والمتقدمة في كل تخصص من 
في  تخصصية  دورات  مثل  المديرية،  تخصصات 
وأهم  واإلنقاذ،  والبحث  واإلسعاف  السريع  التدخل 
في  الشرطية  العمليات  دورة  هناك:  الدورات  هذه 
السالمة،  مرشدي  ودورة  والكوارث،  األزمات  إدارة 
البيئة  نظام  ودورة  الحدث،  موقع  قيادة  ودورة 
رجل  مهارات  ودورة  المهنية،  والسالمة  والصحة 
اإلطفاء، ودورة فن قيادة سيارات اإلسعاف، ودورة 
دعم  ودورة  واإليواء،  واإلخالء  األولية  اإلسعافات 
الحياة األساسي BLS، ودورة إنقاذ مصابي الحوادث 
ITLS، ودورة التعليم الطبي المستمر، ودورة اإلنقاذ 
من الفيضانات، ودورة السباحة التأسيسية، ودورة 
السباحة المتقدمة، ودورة الغوص التأسيسية، ودورة 
الغوص المتقدمة، ودورة التوعية من المواد الخطرة، 
ودورة التعامل مع المواد الخطرة CBRN المتقدمة، 
ودورة اإلطفاء التأسيسية، ودورة الساللم المتحركة، 
ودورة المسطحات المائية، ودورة دعم الحياة القلبي 
التنشيطية،  بالحبال  اإلنقاذ  ودورة   ،ACLS المتقدم 
ودورة مهارات العناية بالجروح، ودورة دعم الحياة 
التعامل  ودورة   ،PALS ودورة  لألطفال،  المتقدم 
اإلنقاذ  ودورة  التنشيطية،  اإلشعاعية  المواد  مع 
حوادث  في  اإلنقاذ  أساسيات  ودورة  التنشيطية، 
الطرق، ودورة اإلنقاذ بالحبال في المسطحات المائية. 
والخاصة  والعامة  الشرطية  الجهات  هي  ما   <

التي تتعاون معها المديرية؟
والسالمة  الطوارئ  مديرية  عمل  لطبيعة  نظراً   -
العامة  السالمة  متطلبات  بتأمين  يتعلق  الذي  العامة 
واالستجابة لحاالت الطوارئ المختلفة، فإن المديرية 
من خالل اإلدارات المختلفة فيها، تقوم بالتعاون مع 
إلى  تحتاج  التي  تلك  مثل  الشرطية،  الجهات  جميع 

دورات متخصصة.
جميع  وإقامة  عقد  بتأمين  المديرية  تقوم  كما 
التي  تلك  مثل  الجهات  هذه  تعقدها  التي  الفعاليات 
تحتاج إلى مركبات إسعاف أو إطفاء أو إنقاذ أو تأمين 
عمليات اإلخالء واإليواء. وكذلك تقوم الجهات العامة 
والخاصة في إمارة أبوظبي بالتواصل مع المديرية 
اإلخالء  تمارين  تنفيذ  مثل  خدماتها  من  لالستفادة 
أو خطط الطوارئ كأحد متطلبات التدقيق على نظام 

البيئة والصحة والسالمة المهنية.
كما يتم التعاون مع المستشفيات الحكومية لتأمين 
نقل المرضى والمصابين، ومع اإلدارة العامة للدفاع 

المدني لتنفيذ تمارين مشتركة.

إنجازات
> ما  أبرز إنجازات المديرية؟

- تفتخر المديرية بتحقيق مجموعة من اإلنجازات 
المديرية  فازت  حيث  المستدامة،  اإليجابية  والنتائج 
عام 2019 بـ 6 جوائز من فئات جوائز التميز الفردي، 
لفريق  الدولي  االعتماد  تجديد  تم  نفسه  العام  وفي 

اإلمارات للبحث واإلنقاذ من قبل الهيئة الدولية للبحث 
 ،)INSARAG( المتحدة  األمم  منظمة  في  واإلنقاذ 
المؤشرات  في  مرضية  نتائج  المديرية  حققت  كما 
التشغيلية التي ترتكز عليها مثل مؤشر حاالت إنقاذ 
 %22 إنقاذ  إلى  النتيجة  وصلت  حيث  القلب،  توقف 
من حاالت توقف القلب التي نستجيب لها، كما حقق 
الطارئة  للحاالت  للوصول  االستجابة  زمن  مؤشر 
داخل مدينة أبوظبي 7 دقائق كمؤشر زمن استجابة، 
الحديثة  الممارسات  من  مجموعة  المديرية  وتطبق 
 ،)EPCR( مثل جهاز تقرير حالة المصاب اإللكتروني
قبل  للمستشفى  المصاب  حالة  بنقل  يقوم  والذي 
الوصول بهدف زيادة الجاهزية واالستعداد للتعامل 
في  الطبية  اإلمكانيات  وتجهيز  المرضية  الحالة  مع 
المستشفى، ما يسهم في توفير تدخل طبي سريع. 
ويقوم المنقذون باستخدام األلواح اإللكترونية الذكية 
المحشورين  الستخراج  المركبة  بقص  القيام  عند 
المركبة.  لعملية قص  أي خطأ  تفادي  في  ما يسهم 
الشيخة فاطمة بنت  المديرية بجائزة »سمو  وفازت 
برنامج  أفضل  فئة  في  والطفولة«  لألمومة  مبارك 
توعية. وضمن »جائزة الشيخ خليفة التربوية«، فازت 
المجتمع عن  التعليم وخدمة  المديرية بجائزة مجال 
فئة المؤسسات الداعمة للتعليم. كما تسيطر المديرية 
بشكل سنوي على جائزة القائد العام لشرطة أبوظبي 
حيث  األفراد،  بجوائز  المشاركة  خالل  من  للتميز 
نالت في الدورة األخيرة للجائزة 6 جوائز في فئات 

مختلفة.
> ما أبرز الفعاليات التي شاركت بها المديرية؟

العامة  الطوارئ والسالمة  - يرتبط عمل مديرية 
بجميع الفعاليات والمناسبات التي تعقد على مستوى 
مجاالت  في  األمنية  التغطية  ضمان  بهدف  الدولة 
إنجاح  في  المديرية  تسهم  حيث  والسالمة،  الصحة 
فرق  خالل  من  المديرية  وأسهمت  الفعليات،  هذه 
اختبارات  بنجاح  فيها  الخطرة  المواد  مع  التعامل 
محطة براكة للطاقة النووية، كما يتم االستعانة بشكل 
سنوي بفريق عمل وآليات المديرية إلنجاح فعاليات 
وتأمين  وان«،  »الفورموال  االتحاد  طيران  سباق 
أيديكس  الدولي  الدفاع  ومؤتمر  معرض  فعاليات 
التراثي  زايد  الشيخ  ومهرجان  الحربية،  للصناعات 

في منطقة الظفرة.

العميد زايد الهاجري
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أسباب إصابات األطفال داخل المركبات
1 - السرعة الزائدة والتهور لدى بعض السائقين.

التعرض  بخطورة  الوعي  وقلة  اإلهمال   -  2
إلصابات األطفال داخل السيارات.

داخل  الطفل  ونسيان  الحراري  اإلنهاك   -  3
السيارة.

4 - عدم االلتزام بوضع حزام األمان.
5 - الحمولة الزائدة لألطفال داخل المركبات.

6 - وضع األطفال في المقعد األمامي.
الخاصة  األطفال  مقاعد  استخدام  عدم   -  7

لحمايتهم.
8 - عدم وجود أحزمة مقاعد لكل مقعد في بعض 

الحافالت المدرسية.
في  المدرسية  للحقائب  أحزمة  وجود  عدم   -  9

بعض الحافالت المدرسية.
10 - طيش وتهور بعض السائقين بوضع الطفل 

أمامهم أثناء القيادة.
11 - ترك األطفال بمفردهم داخل السيارة وهي 
قيد التشغيل في األماكن الخاصة والعامة وانشغال 

األهل بأمور أخرى.

وقاية األطفال من اإلصابات داخل المركبات
باألنظمة  االلتزام  بأهمية  المجتمع  -توعية   1

والقوانين تفادياً ألخطار الحوادث واإلصابات.
تركيب  بضرورة  الخاصة  المركبات  إلزام   -  2

كرسي لألطفال.
3 - منع الطفل البالغ من العمر أقل من 14 سنة أو 
الذي  يقل طوله عن 140 سنتيمتراً من الركوب في 

الكرسي األمامي  للمركبة .
4 - االلتزام بوضع حزام األمان لجميع مستخدمي 

المركبات أي السائق وجميع الركاب.
5 - ضرورة مراقبة الطالب أثناء الصعود والنزول 
في  طفل  لنسيان  تفادياً  المدرسية  الحافالت  من 

الحافلة.
أثناء  بالمركبات  األطفال بمفردهم  - عدم ترك   6

الوقوف المؤقت أو الوقوف النهائي.
مواد صلبة،  )معدات،  الحموالت  - عدم وضع   7

أكياس...( مع الركاب في المركبات.
8 - عدم االنشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

في  ذويه  مع  الطفل  وضع  بعدم  االلتزام   -  9
الكرسي األمامي.

10 - تنبيه الطالب لضرورة ربط حزام األمان في 
الحافالت المدرسية.

والقوانين  المحددة  بالسرعات  االلتزام   -  11
واألنظمة النافذة المفعول في المجال المروري.

12 - عدم تجاوز الحافالت المدرسية أثناء الوقوف 
لتحميل وتنزيل الطالب.

التعامل مع إصابات األطفال داخل المركبات
1 - تحديد نوعية اإلصابة.

2 - عدد المصابين.
3 - مالحظة األخطار المحيطة بالحادث.

4 - الحماية الشخصية.
بالشرطة  االتصال  عبر  المساعدة  طلب   -  5
والعنوان  اإلصابة  نوع  وإعطائهم   »999« الرقم  على 
مع  والبقاء  بها،  تقوم  التي  واإلجراءات  الصحيح 

المصاب لحين وصول اإلسعاف.
5 - تحديد مستوى الوعي للمصاب.

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

9 - تثبيت المصاب وعدم تحريكه لحين وصول 
اإلسعاف.

10 - منع التجمهر وتطمين المصاب إن كان واعياً.
11 - مراعاة عدم تحريك المصاب إال إذا كان هناك 
خطر يهدد حياته مثل الدخان أو النار أو الوقود ...، 

وذلك  لضمان عدم مضاعفة اإلصابة.

أسباب اإلصابات الناتجة عن استخدام الدراجات 
الهوائية والنارية وذات الدفع الرباعي

1 - عدم استخدام الخوذة وأدوات السالمة أثناء 
القيادة.

الشوارع  في  الدراجات  قيادة  تنظيم  عدم   -  2
العامة.

الصحراوية  المناطق  في  الدراجات  قيادة   -  3
والمناطق النائية.

4 - خلو أغلب المناطق من المسارات المخصصة 
لقيادة الدراجات الهوائية.

الدراجات  قيادة  أثناء  المتهورة  التصرفات   -  5
الهوائية والنارية وذات الدفع الرباعي.

6 - اإلنارة الخافتة في بعض األحياء في األوقات 
الليلية.

اختيار  بآلية  األهالي  بعض  لدى  الوعي  قلة   -  7
الدراجات الهوائية المناسبة لألطفال.

للمواصفات  الدراجات  بعض  مطابقة  عدم   -  8
المعتمدة على مستوى الدولة.

9 - عدم وجود أماكن مخصصة لقيادة الدراجات 
في الجهات التعليمية.

استخدام  عن  الناتجة  اإلصابات  من  الوقاية 
الدراجات الهوائية والنارية وذات الدفع الرباعي

أثناء  السالمة  وأدوات  الخوذة  استخدام   -  1
القيادة.

وذات  والنارية  الهوائية  الدراجات  استخدام   -  2
لقيادتها  المخصصة  األماكن  في  الرباعي  الدفع 

وبإشراف األهالي.
ذات  الطرقات  في  الدراجات  استخدام  عدم   -  5

االزدحام المروري.
6 - عدم اللعب بالدرجات في المناطق ذات اإلنارة 

الخافتة في األوقات الليلية.
المناسبة لألطفال  الهوائية  الدراجات  اختيار   -  7

مع اللباس المخصص للحماية.

استخدام  عن  الناتجة  اإلصابات  مع  التعامل 
الدراجات الهوائية والنارية وذات الدفع الرباعي

1 - تحديد نوعية اإلصابة.
2 - عدد المصابين.

3 - مالحظة األخطار المحيطة بالحادث.
4 - الحماية الشخصية.

بالشرطة  االتصال  عبر  المساعدة  طلب   -  5
والعنوان  اإلصابة  نوع  وإعطائهم   »999« الرقم  على 
مع  والبقاء  بها،  تقوم  التي  واإلجراءات  الصحيح 

المصاب لحين وصول اإلسعاف.
5 - تحديد مستوى الوعي للمصاب.

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

9 - تثبيت المصاب وعدم تحريكه لحين وصول 
اإلسعاف.

10 - منع التجمهر وتطمين المصاب إن كان واعياً.
11 - مراعاة عدم تحريك المصاب إال إذا كان هناك 
خطر يهدد حياته مثل الدخان أو النار أو الوقود...، 

وذلك لضمان عدم مضاعفة اإلصابة.
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مبادرة الوقاية 

من اإ�سابات الأطفال 3 

الرائد سيف جمعة الكعبي
مديرية الطوارئ والسالمة العامة  

في شرطة أبوظبي

تمّلك منزلك في الجادة،
الوجهة العصرية الجديدة في الشارقة

arada.com
800-ARADA (27232)

*تطبق الشروط واألحكام

ذا بوليفارد
 منازل ذكّية على بعد دقائق 	 

من قلب دبي والشارقة

إطالالت رائعة على شارع رئيسي مزين باألشجار 	 
مع باقة من المحال والمقاهي المتنّوعة

نادي صحّي وحوض سباحة مشترك	 

 شقق من غرفة نوم ابتداًء من
 4,500 درهم شهريًا*
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• ما هو البريد اإللكتروني؟

في  مهماً  عامالً  اإللكتروني  البريد  يعتبر   -
وأفضل  إلكتروني  تواصل  كأداة  الحالي  عصرنا 
لذلك  والفاكس،  الورقية  للرسائل  عصري  بديل 
يتم استخدامه لتبادل الرسائل سواء الشخصية أو 
العملية أو العلمية أو تبادل معلومات مهمة أخرى. 
ونظراً لسهولة استخدامه في كثير من المؤسسات 
االتصال  وتعزيز  والخدمات  العمليات  لدعم 
معايير  بوضع  الجهات  معظم  تقوم  المؤسسي، 
وضوابط وسياسات تحافظ على حماية مستخدمي 
وتجنب  الهجمات  من  والوقاية  اإللكتروني  البريد 

اختراقه من القراصنة.

اختراق 
البريد  اختراق  من  القراصنة  يتمكن  كيف   •

اإللكتروني؟
الذكية  الهواتف  تطبيقات  مستخدمي  معظم   -
االجتماعي  التواصل  ومواقع  اللوحية  واألجهزة 
الخاصة  اإللكتروني  البريد  حسابات  يستخدمون 
بالمؤسسات في عملية التسجيل في هذه التطبيقات، 
البريد  حسابات  انتشار  من  يزيد  العامل  وهذا 
يفضل  لذا  اختراقه.  محاوالت  وزيادة  اإللكتروني 

عدم تسجيل البريد اإللكتروني الخاص بالمؤسسات 
الحيوية  للمؤسسات  خصوصاً  الحسابات  بهذه 
وبيعها  القراصنة  من  الختراقها  تجنباً  والمهمة 
لمؤسسات أخرى أو أطراف خارجية أخرى. ويقوم 
بإفشال  اإللكتروني  البريد  بإدارة  المختصون  
المستخدمين  حسابات  على  الهجمات  من  الكثير 
األمنية  والسياسات  والمعايير  الضوابط  بوضع 
التي تحافظ على تأمين حساباتهم. وهذا األمر ال 
البريد  مستخدم  من  المطلوب  المجهود  من  يقلل 
إللكتروني من ناحية الوعي األمني المطلوب منه.  

• ما هي طرق اختراق البريد اإللكتروني وكيف 

»الداخلية« حتذر من القر�سنة الإلكرتونية

البري: ن�سائح عملية حلماية الربيد الإلكرتوين 

حوار: اأماين اليافعي - ت�صوير: حممد علي

تطلق وزارة الداخلية بين فترة واأخرى تحذيرات من القر�صنة االإلكترونية بهدف توعية   منت�صبيها واأفراد المجتمع 

حواراً  ال�صرطة«  »مجتمع  اأجرى  المجال،  هذا  وفي  المتحدة.   العربية  االإمارات  دولة  في  والخا�صة  العامة  والموؤ�ص�صات 

التدقيق  اإدارة  في  واالت�صاالت  المعلومات  اأمن  بق�صم  واالت�صاالت  المواقع  اأمن  فرع  مدير  البير  اأحمد  عيد  المالزم  مع 

االإلكتروني واأمن المعلومات بوزارة الداخلية، والذي قدم ن�صائح عملية لحماية البريد االإلكتروني من  القر�صنة.

اآل علي
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يمكن تجنبها؟
- التخمين: يتم استخدام برامج وتطبيقات تسمح 
دقيقة،  من  أقل  في  مرور  كلمة  من  أكثر  بتجربة 
استخدام  يتم  عندما  الطريقة  هذه  تنجح  ما  غالباً 
من  المستخدم  وتتم حماية  كلمات مرور ضعيفة. 
هذه الطريقة بفرض سياسة كلمة المرور من قبل 
المؤسسة والتي يصعب على هذه  المختصين في 

البرامج اكتشافها.
اإليميل المخادع Email Spoofing: إرسال رسالة 
مزيفة عبر البريد اإللكتروني تطلب منك معلومات 
معين  عنوان  إلى  إرسالها  ثم  تفصيلية  أو  سرية 
تقديم  بحجة  أو  الخدمة،  استمرار  ضمان  بحجة 
إلكتروني  حساب  تزوير  أو   .، إضافية  ميزات 
لصديق يدعي فيه القرصان أنه في ضائقة مالية، 
بالبريد  المختصين  إبالغ  وللوقاية من ذلك  يجب 
الضغط  الرسالة وعدم  ، وتجاهل هذه  اإللكتروني 

على أي رابط فيها.
عبر  مزيفة  رسالة  إرسال   :  Phishing التصيد 
الرابط  على  الدخول  منك  تطلب  اإللكتروني  البريد 
)مزيفة(  األصل  طبق  صفحة  ستشاهد  وعندها 
لصفحة تسجيل الدخول لحساب بريدك اإللكتروني 
التابع للمؤسسة أو حساب Gmail أو Hotmail أو 
حسابiCloud  أو Play Store. وعندما يتم إدخال 
البيانات في الشاشة ، يتم سرقة بياناتك ، وستجد 
تسجيل  لصفحة  مطابق  غير  الصفحة  عنوان  أن 
من  وللوقاية  اإللكتروني.  بريدك  لحساب  الدخول 
اإللكتروني  بالبريد  المختصين  إبالغ  يجب  ذلك 

وتجاهل هذه الرسالة.
االختراق Hacking: وجود الثغرات األمنية سواء 
للقراصنة  يسمح  البرامج  أو  التشغيل  أنظمة  في 
من  واختراقها  والحسابات  لألجهزة  بالوصول 
الثغرات  هذه  تكشف  تطبيقات  أو  برامج  خالل 
وبوجود منفذ ضمن جهاز المستخدم لم  يغلق بعد 
. ويفضل تحديث أنظمة التشغيل وبرامج مكافحة 
عن  تفعيلها  يتم  أصلية  نسخ  وشراء  الفيروسات 
األم  المنتجة  الشركة   من  اإلنترنت  شبكة  طريق 

للوقاية من محاوالت االختراق.
هذه  خالل  نسبته  زادت  وقد   :Fraud االحتيال 
األيام ، وأصبح مكسباً  مالياً جيداً للقراصنة، حيث 
يكون باستخدام بريد إلكتروني عادي أو مزور، فقد 
شخص  من  أو  رقمي  متسول  من  رسالة  تصلك 
وللوقاية  جائزة.  أو  مسابقة  في  فزت  أنك  يدعي 
البريد  بإدارة  المختصين  إبالغ  يجب    ، ذلك  من 

اإللكتروني وتجاهل هذه الرسالة.
الدعاية  رسائل   :  Spam المزعجة  الرسائل 
المستخدم  ذهن  تشتت  التي  المروجة  والشركات 
وتأخذ الكثير من وقته وتقلل من إنتاجيته. وللوقاية 
البريد  بإدارة  المختصين  إبالغ  يجب    ، ذلك  من 

اإللكتروني وتجاهل هذه الرسالة.

تصٍد 
• كيف يمكن لمستخدم البريد اإللكتروني  تعلم 

الوعي األمني للتصدي للقراصنة؟
- ال بد للمستخدم عند استخدام شبكة اإلنترنت 

االطالع الدائم على النشرات األمنية لالستفادة منها 
األمنية  المعايير  وكذلك  األمني  الوعي  زيادة  في 
ألنه  الشبكة،  الستخدام  الخاصة  والسياسات 
 ، اإللكترونية  واالختراقات   بالهجمات  مستهدف 
للحفاظ  منها  والحماية  الوقاية  وعليه معرفة طرق 
على بياناته ومعلوماته سواء الشخصية أو التابعة 
الموضوعة  واإلجراءات  السياسات  مثل  للمؤسسة 
من قبل المختصين بالبريد اإللكتروني سواء لتغيير 
المستخدم و  الحساب غير  إيقاف  أو  المرور  كلمة 
غيرها .. وهذه هي  الداعم األساسي لحمايتك من 

المتطفلين. 
البريد  الختراقات  التصدي  يمكن  كيف   •
بر  في  والبقاء  المتحركة  والهواتف  اإللكتروني 

األمان بعيداً عن القرصنة؟ 
المستمر  التحديث  المستخدمين  على  يجب   -
ألنظمة التشغيل والبرامج التي يستخدمونها. وتعتبر 
لألجهزة  سواء  والبرامج  األصلية  التشغيل  أنظمة 
المكتبية أو المحمولة أو األجهزة الذكية  عامالً مهماً 
للمستخدم للوقاية من الهجمات والثغرات الموجودة 
في األنظمة والبرامج غير المعتمدة وغير األصلية و 
مجهولة المصدر. ومن الضروري تحديثها بشكل 
مستمر إن توفر.  وتشمل التحديثات غالباً معالجة 
العديد من الثغرات األمنية التي قد يستغلها القراصنة 
لتنفيذ عمليات االختراق ألجهزة المستخدمين. كما 
الفيروسات والتحديث المستمر  أن برامج مكافحة 
الفيروسات  اكتشاف  في  كبير  بشكل  يساعد  لها 

والمواقع المشبوهة.
المهمة  المتصفح Browser: ويعتبر  من األمور 
اختراق  يتم من خالله  اإلنترنت، حيث  على شبكة 
الكثير من المستخدمين . ويجب الحفاظ دائماً على 
خاصية  المتصفحات  بعض  في  وتوجد  تحديثه. 
المرور  وكلمات  المستخدمين  حسابات  حفظ 
الخاصة بهم، والتي تسهل عملية الوصول لها من 
قبل القراصنة ، فتجنب حفظ المعلومات المهمة في 

المتصفح وذاك للوقاية من سرقة البيانات.

:Firewall تفعيل الجدار الناري في األجهزة
من  األجهزة  لحماية  أداة  الناري  الجدار  يعتبر 
التشغيل  أنظمة  أغلب  في  موجود  وهو  القراصنة، 
كبير  بشكل  يساعد  حيث  المقلدة(،  )غير  األصلية 
في حماية جهازك من القراصنة للوصول إلى نظام 

التشغيل والبرامج.
صالحية  تفعيل  يتم  أن  يجب  األجهزة:  تأمين 
الهواتف  أو  الشخصية  الحواسيب  إلى  الدخول 
أو  الوجه  بصمة  أو  المرور  بكلمات  سواء  الذكية 
استخدام  أو  العين  بصمة  أو  األصابع  بصمات 

األنماط األمنية األخرى.
Two-Factor Au� الثنائية المصادقة   استخدام 

عملية  بعد  مميزة  طريقة  تعتبر   :  thentication
رسالة  إرسال  خاللها  من  .ويتم  الدخول  تسجيل 
التحقق  عملية  لزيادة  أمنية  أسئلة  أو  بكود  نصية 
من الدخول للحسابات. ويفضل استخدامها بشكل 

دائم.
شبكات ال Wifi: استخدام أي شبكة Wifi غير 
قبل  من  األجهزة  اختراق  عملية  يسهل  معروفة 
القراصنة، ويؤدي ذلك إلى سهولة اختراق األجهزة 
للوصول إلى بيانات المستخدم بسبب عدم معرفتك 
معروضة ألشخاص   أو  مؤمنة  هي  وهل  بالشبكة 
بعدم  ينصح  لذلك  أجهزتهم.  اختراق  ليتم  آخرين 

استخدام شبكات ال Wifi العامة والمجانية.
لمستخدمي  األمنية  القواعد  أفضل  هي  ما   •

البريد اإللكتروني؟
١- عدم استخدام أجهزة الحواسيب أو الهواتف 
الدولة  خارج  خصوصاً  بها  الموثوق  غير  الذكية 

لتجنب سرقة بيانات المستخدم.
إرسالهما  يتم  مرفق  أو  رابط  أي  فتح  عدم   -٢
الملفات  من  حذراً  وكن  الهوية،  مجهولي  قبل  من 

المضغوطة.
التشغيل وبرامج  نظام  التأكد من تحديث   -  3 
مكافحة الفيروسات والتجسس على جهازك بشكل 

مستمر.
4 - يجب القيام بتشفير رسالة البريد اإللكتروني 

التي تحتوي على معلومات دقيقة أو حساسة.
اإللكتروني  بريدك  عنوان  تستخدم  ال   -  5
رسائل  واستالم  إرسال  في  بالمؤسسة  الخاص 
بريد إلكتروني شخصي )Gmail  أو Hotmail( ألن 

جميع محتويات الرسالة تكون محفوظة لديهم.  
في  للتسجيل  المؤسسة  بريد  تستخدم  ال   -  6
أو  المنتديات  أو  االجتماعي  التواصل  حسابات 

حسابات أخرى.
حتى  آلخر  حين  من  المرور  كلمة  تغيير   -  7
أن  القراصنة، واألفضل  اكتشافها من قبل  يصعب 
أكثر  أو  12 حرفاً  المرور تحتوي على  تكون كلمة 
طريقة  أسهل  والجمل  ورموز(،  وأرقام  )أحرف 

لحفظ كلمة المرور.
في  اإللكتروني  بالبريد  المختص  القسم   -  8
المرور  كلمة  مشاركته  منك  يطلب  ال  المؤسسة 

الخاصة بك إطالقاً.
في  المؤسسة  في  المختص  القسم  إبالغ   -  9

حالة وجود شك من بريد إلكتروني مستلم.

المالزم عيد البير
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ال�سعفار يح�سر اجتماعاً اأمنياً دولياً

اجتماع دويل للدفاع املدين 

افتتح سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
وزارة الداخلية االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 
بمكافحة اإلرهاب المشترك بين دول الشرق األوسط 
والمحيط  آسيا  غرب  جنوب  ودول  إفريقيا  وشمال 
العربية  اإلمارات  دولة  استضافته  والذي  الهادي، 
المتحدة في العاصمة أبوظبي، ونظمته اللجنة الدائمة 
المنظمة  مع  بالتعاون  الداخلي  لألمن  التخصصية 
الدولية للشرطة الجنائية »اإلنتربول«. وألقى سعادة 
خاللها  نقل  والتي  االفتتاح،  كلمة  الشعفار  الفريق 
تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته 

للمشاركين في االجتماع بالتوفيق والنجاح.
أهمية  تولي  اإلمارات  دولة  أن  سعادته  وأكد 
لضمان  وأشكاله  أنواعه  بشتى  اإلرهاب  لمكافحة 
استمرار نعمة األمن واألمان التي ينعم بها المواطنون 
والمقيمون على أرض الدولة، وأن مواجهة اإلرهاب 
الصعيدين  على  استثنائية  جهوداً  تتطلب  وأدواته 
وتجفيف  أشكاله  جميع  لمحاربة  والدولي  اإلقليمي 

منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاوالت انتشاره، 
وأن  أخطار اإلرهاب تعاظمت بشكل الفت في العقد 
األخير،  حيث أصبحت العمليات اإلرهابية تتم بطرق 
التكنولوجيا  من  مستفيدة  والتطور،  الدقة  بالغة 
تكاد  جسيمة  خسائر  تخلف  وأضحت  الحديثة، 

الدولي  االجتماع  أبوظبي  العاصمة  في  اختتم 
الرابع لمديري التدريب والمعاهد والمدارس التابعة 
للدفاع المدني، والذي تنظمه سنوياً المنظمة الدولية 

للحماية المدنية والدفاع المدني.
من  عدداً  أيام  ثالثة   خالل   االجتماع  وناقش 
على  التدريب  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات 
التي  التدريبية  والبرامج  المدني،  الدفاع  أعمال 
الدفاع  في  المتخصصة  والمدارس  المعاهد  تعدها 
المدني، وإبداء اآلراء وتبادل الخبرات للوصول إلى 
توصيات حول آلية التدريب والبرامج التدريبية التي 
بها،   والعمل  لتنفيذها  األعضاء  الدول  على  ستعمم 
بحسب التخصص واحتياجات كل دولة من الدول 

األعضاء في المنظمة .
تناولت  عمل  أوراق  االجتماع  خالل  وقدمت 
الحرائق،  مكافحة  في  الدولية  الممارسات  أفضل 
العامة،  والوقاية  السالمة  اشتراطات  تعزيز  وسبل 
وأحدث  التعلم،  ووسائل  التدريبية  الطرق  وأهم 
الحماية  تعزيز  في  والمستخدمة  الالزمة  األدوات 
والتوعية  التدريب  في  دول  وتجارب  المدنية، 

والوقائة والسالمة. 
بينها:  التوصيات  من  بعدد  المجتمعون  وخرج 
السنوية  التدريب  خطط  لمتابعة  لجنة  تشكيل 
منها،  لالستفادة  بيانات  قاعدة  عمل  على  تشرف 
وتوحيد المصطلحات الفنية في المجاالت التدريبية 
للدفاع  التابعة  والمدارس  المعاهد  في  المستخدمة 
التي  االجتماعات  في  الفاعلة  المشاركة  و  المدني، 

وتشجيع  التدريبية،  والدورات  المنظمة  تقيمها 
األعضاء  الدول  بين  والجماعية  الثنائية  الزيارات 
لتبادل الخبرات، والعمل على تشكيل نافذة إلكترونية 
بالتدريب،  للمنظمة خاصة  اإللكتروني  الموقع  عبر 
من  والمنتظر  المستقبلي  للعمل  بالتحضير  والبدء 

الدول األعضاء لتحقيق األهداف المرجوة.
وقامت الوفود بزيارة أكاديمية الدفاع المدني في 
المتميزة  اإلماراتية  التجربة  على  لالطالع  أبوظبي 
في التدريب العملي والنظري، والمستوى االحترافي 
الذي تتمتع به األكاديمية والطاقم العامل فيها من 
ووسائل  التقنيات  وأحدث  ومدرسين،  مدربين 

العرض والتدريب المتوافرة فيها، وحضروا تخريج 
الحرائق  مكافحة  في  الدولية  التدريبية  الدورة 

واإلنقاذ.
ورافق الوفود في الزيارة العميد محمد عبد الله 
الزعابي قائد عام الدفاع المدني باإلنابة في وزارة 
عام  أمين  الكتروسي  بالقاسم  ومعالي  الداخلية،   
المدني،  والدفاع  المدنية  للحماية  الدولية  المنظمة 
والعقيد محمد عبد الله التكاوي مدير إدارة الشؤون 
اإلعالمية في القيادة العامة للدفاع المدني، والمقدم 
في  المدني  الدفاع  أكاديمية  مدير  السمري  عادل 

أبوظبي ،  وعدد من الضباط.

في  أو  األرواح  في  سواء  الحروب  خسائر  تعادل 
إقليمية  جهوداً  يستوجب  ما  والمنشآت،  الممتلكات 
القضاء  يكفل  بما  لها  والتصدي  الحتوائها  ودولية 
عليها، ويصون حياة األبرياء،  ويحفظ للعالم سالمته 

وأمنه.
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حملة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  تواصل 
نفذت  حيث  المرورية،  التوعوية  السالمة«  »درب 
الثقيلة  المركبات  لسائقي  متكامالً  توعوياً  برنامجاً 
على طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة الظفرة 

لحثهم على االلتزام بقوانين وأنظمة المرور.
إدارة  مدير  الزيودي  محمد  أحمد  العقيد  وأكد 
أبوظبي  شرطة  حرص  الظفرة  منطقة  في  المرور 
واألمنية،  الشرطية  الخدمات  أفضل  تقديم  على 
التي  السلبية  السلوكيات  على  الضوء  وتسليط 
الثقيلة  المركبات  وسائقو  الطرق  مرتادو  يرتكبها 
تنعم  وجهة  بوصفها  أبوظبي  لتعزيز  وتفاديها 

باألمن والسالمة.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  وأضاف 
وأفضل  مستويات  بأعلى  التحتية  بنيتها  طورت 
طرق  بشبكة  المناطق  جميع  وربطت  المعايير، 
وبرامج  وخطط  معايير  بأعلى  ومنفذة  مصممة 
ولوائح مرورية وإجراءات وقائية، للحد من أو منع 
وقوع الحوادث المرورية تعزيزاً للسالمة المرورية.

طريق  على  الثقيلة  المركبات  سائقي  ونصح 
لحملة  الرئيسة  باألهداف  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
المرورية،  السالمة  وتعزيز  السالمة«،   »درب 
وذلك  الطريق،  وانسيابية  الوفيات،  نسبة  وتقليل 

حفاظاً على سالمتهم.
وأوضح  المقدم سهيل صياح المزروعي نائب 
التوعية  أن  الظفرة  منطقة  في  المرور  إدارة  مدير 
الصحيحة،  السلوكيات  ركزت على تشجيع وتبني 

المهارات  الثقيلة  المركبات  سائقي  واكساب 
الصحيحة لاللتزام بقوانين وأنظمة المرور.

ودعا السائقين إلى االلتزام باإلجراءات الوقائية 
االحتياطات  واتخاذ  المرورية،  الحوادث  من  للحد 
والصيانة  واإلطارات  المركبة  لسالمة  الالزمة 
الدورية والتعاون اإليجابي وااللتزام بقوانين السير 

والمرور.
أبوظبي،  شرطة  ناقشت  نفسه،  المجال  وفي 
ديوان  في  المجالس  مكتب شؤون  مع  وبالتنسيق 
صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وفي مجلس خالد 
المرورية..  »الثقافة  موضوع   المنهالي  طناف  بن 
ثقافة إيجابية«، حيث أكد المقدم محمد عبد الرحيم 
الحوسني نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية 
باإلنابة حرص شرطة أبوظبي على تعزيز وحماية 
المجتمع من كل األخطار، وتنمية الثقافة المرورية 

لجعل طرقنا أكثر أمناً.
بالجانب  اهتمت  أبوظبي  شرطة  أن  وأضاف 
وشاملة  مستمرة  خطط  بوضع  اإليجابي  الوقائي 
للمشكالت  والتصدي  السلبية،  السلوكيات  بمتابعة 
السلوكيات  وتفعيّل  وتنظيم    ، انتشارها  وتقليل 
ومجالس  ومحاضرات  بأنشطة  دورياً  اإليجابية 
المرورية،  الثقافة  لنشر  ومبادرات  وندوات 

والتعريف بقوانين المرور والسير.
المتكرر  السائقين بالضجيج  وانتقد قيام بعض 
وقت  في  المركبات  محركات  أصوات  خالل  من 
متأخر من الليل وساعات الفجر األولى، ما يؤثر على 

�سرطة اأبوظبي توا�سل حملة »درب ال�سالمة«

)األطفال  خصوصاً  السكنية  األحياء  سكان  راحة 
وكبار المواطنين( ، مشيراً إلى أن الضجيج يعتبر 

من المظاهر غير الحضارية.
الطريق على  إلى أخطار استخدام كتف  وتطرق 
السائقين داعياً إلى عدم إغالق الطرق على المركبات 
العبور  أفضلية  وإعطاء  خلفها،  الوقوف  خالل  من 
للمشاة في األماكن المخصصة لهم، وترك مسافة 
عن  االنشغال  وعدم  المركبات،  خلف  كافية  أمان 

القيادة باستخدام الهاتف المتحرك. 
الطريق  بأخالقيات  التحلي  على ضرورة  وحث 
الطوارئ  لمركبات  المجال  وإفساح  القيادة،  وآداب 
المكلفة  الرسمية  والمواكب  والشرطة  واإلسعاف 
تشغيل  عند  والتوقف  مختلفة،  ومهمات  بواجبات 
الحافالت المدرسية التي تنقل الطالب خالل الفترة 
الصباحية والمسائية )لذراع قف(، وإسهام الجميع 

في الحفاظ على سالمة الطريق.
وأكد أن شرطة أبوظبي تبذل جهوداً كبيرة لحفظ 
مرورية  بقوانين  أبوظبي  إمارة  في  واألمان  األمن 
ولوائح  ورادعة،  صارمة  ومخالفات  واضحة،  
مرورية دقيقة واجراءات وقائية للحد ومنع وقوع 

الحوادث المرورية تعزيزاً للسالمة المرورية.
ونصح األهالي وأولياء األمور بغرس السلوكيات 
بسالمة  االلتزام  وتعليمهم  ألبنائهم،  اإليجابية 
السلبية،  السلوكيات  وتعديل  الطرق،  استخدام 
والتواصل مع الجهات المعنية واإلبالغ عن السائقين 

المتهورين والتعاون مع الشرطة لردع المخالفين.
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املري يتفقد الإدارة العامة للتميز والريادة 

�ساحي خلفان يفتتح ور�سة عمل عن»الذكاء ال�سطناعي«

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
رئيس الشرطة واألمن العام في دبي ورشة عمل 
خدمة  في  االصطناعي  الذكاء  »مبادرة  بعنوان 
إحدى  وهي  االبتكار،  مختبر  في  وذلك  األمن«، 
المبادرات التي اقترحها معاليه تحت شعار »نبتكر 

من أجل أمننا«.
الورشة  في  المشاركين  معاليه  ووجه 
والمناقشات  األفكار  من  االستفادة  بضرورة 
خدمة  في  وتوظيفها  والتوصيات،  والمعلومات 
الجريمة، مؤكداً ضرورة مواكبة  األمن ومكافحة 
واالستفادة  الجريمة،  علم  في  الحديثة  التطورات 
المجال.  وشكَّل  هذا  في  االصطناعي  الذكاء  من 
معاليه خمس فرق عمل للورشة لمناقشة المحاور 
الرئيسة وعصف األفكار للخروج بأفضل النتائج 
عمل  سير  على  معاليه  وأشرف  والتوصيات. 

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  أشاد سعادة 
الكبيرة  بالجهود  دبي  لشرطة  العام  القائد 
العامة  اإلدارة  في  العاملون  يبذلها  التي 
لشرطة  العامة  القيادة  في  والريادة  للتميز 
دبي، وتسخيرها إلمكاناتها البشرية في نقل 
خبراتها العملية في المجاالت األمنية واإلدارية 
إلى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، 
ممارساتها  وأفضل  تجاربها  من  واالستفادة 

في مجال التميز المؤسسي.
اإلدارة  المري حرص  اللواء  وثمَّن سعادة 
العامة للتميز والريادة  في شرطة دبي على 
الجهات  مع  والعالقات  الشراكات  تعزيز 
إرساء  في  لإلسهام  والخاصة  الحكومية 
مختلف  في  التميز  معايير  وتطبيق  مبادئ 
أدى  ما  والحكومية،  االتحادية  المؤسسات 
العمل  وأساليب  األداء  مستوى  تطوير  إلى 
ومستوى الخدمات في مؤسساتهم المختلفة، 
على  القائم  المؤسسي  التفوق  وتحقيقهم 

تطبيق معايير التميز العالمية.
وأكد سعادته أن التميز ال يحدث مصادفة، 
وإنما هو ثمرة جهود متواصلة وبيئة محفزة، 
مسؤولية  عاتقها  على  وتحمل  اإلبداع  تتبنى 
واإلدارة  الشراكات  وبناء  المستدامة  التنمية 
بمواردها  المتزايد  واالهتمام  بالعمليات 
في  نوعية  نقلة  إحداث  أجل  من  البشرية 
األداء المؤسسي عبر العمل على تنمية قدرات 
إلى  للوصول  وتدريبهم  وتأهيلهم  الموظفين 
الخدمات  تقديم  مجاالت  في  عالمي  مستوى 

واإلدارة.

الريادة  محور  على  سعادته  واطلع 
واإلنجازات، ومحور التطوير الذي تناول نسبة 
القيادة   أداء مستوى  على  الذي طرأ  التحسن 
العامة لشرطة دبي.  واستمع إلى شرح حول 
محور »القيمة المضافة« الذي يهدف إلى دعم 
اإلدارات العامة ومراكز الشرطة في  القيادة 
مقارنة   36 على  واطلع  دبي.  لشرطة  العامة 
أجرتها  والنمو  التعليم  محور  في  مرجعية 
شرطة  في  والريادة  للتميز  العامة  اإلدارة 
ضمنها:  ومن  المجاالت،  من  بالعديد  دبي  

الحوكمة، المبادرات، العمليات اإلدارية، إسعاد 
الشؤون  االستراتيجي،  التخطيط  المتعاملين، 
لتلك  كان  حيث  الرأي،  استطالع  اإلدارية، 

المقارنات أثر كبير في العمل.
العامة  اإلدارة  إحصائيات  على  اطلع  كما 
للتميز والريادة خالل األعوام السابقة، وعلى 
من  العديد  في  المستقبلية  المشاريع  محور 
المجاالت، ومنها: إسعاد المتعاملين، الحوكمة، 
المبادرات، العمليات، استطالع الرأي، التخطيط 
االستراتيجي، إنشاء قاعة التدريب المتطورة.

واألفكار  للمناقشات  متابعته  خالل  من  فرقة،  كل 
اإلبداعية  األفكار  بوضع  وتوجيههم  المطروحة، 

التي يمكن االستفادة منها في حل القضايا المتعقلة 
بالجريمة، والعديد من المشكالت األمنية المعقدة.
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و»ال�سمالية« 

الزري  سيف  اللواء  سعادة  رحب   *
الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بالضباط 
لقائه  »19«، خالل  الدفعة  من خريجي  الجدد 
المحاضرات  ألولى  حضورهم  لدى  بهم، 
التثقيفية التي أعدتها لهم القيادة العامة لشرطة 

الشارقة حول نظم العمل.
على  الخريجين  الضباط  سعادته   وهنأ 
ونجاح،  بكفاءة  التدريب  مرحلة  اجتيازهم 
المحدود  غير  والعطاء  الجاد  للعمل  ودعاهم 
والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حماية 
وذلك  واستقراره،  أمنه  وتحقيق  مجتمعهم 
زمالئهم  وتجارب  خبرات  من  باالستفادة 
المختلفة،  العمل  ميادين  في  سبقوهم  الذين 
قانونية،  معارف  من  تعلموه  ما  وتسخير 
رؤى  لتحقيق  تدريبية  ومهارات  وإنسانية 
أفراد  وتطلعات  الرشيدة،  قيادتنا  وطموحات 
المجتمع في أن تكون دولة اإلمارات  العربية  

المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة.
وأكد سعادته حرص شرطة الشارقة على 
دعم وتعزيز صفوفها بالكفاءات البشرية من 
عالية  بدرجة  يتميزون  الذين  الشباب  أبنائنا 
تحمل  على  والقدرة  والثقافة،  الوعي  من 
في  العالية  بهمتهم  واإلسهام  المسؤولية، 
نهضة وتقدم ورخاء دولتهم، واستتباب األمن 
الخريجين   الضباط  في جميع ربوعها. وحث 
والمعرفة،  بالعلم  االستزادة  ضرورة  على 
العلمية  االمكانيات  من  باالستفادة  وذلك 
والتقنية الحديثة التي تتيحها شرطة الشارقة 
واكتساب  المواقع،  جميع  في  لمنتسبيها 
من  تمكنهم  التي  الالزمة  والمهارات  المعرفة 
معايير  أعلى  وفق  المهنية  بواجباتهم  القيام 

الجودة.

* وقَّع سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان مذكرة تفاهم مع 
محمد  صالح  يمثله  اإلسالمي  اإلمارات  مصرف 
ضمن  وذلك  للمصرف،  التنفيذي  الرئيس  أمين 
والمصرف  الشرطة  بين  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
المرورية  للمخالفات  ميسرة  سداد  خطة  إليجاد 
في  المحددة  واألحكام  االشتراطات  إطار  في 
مذكرة التفاهم وطبقاً ألحكام واشتراطات مصرف 

اإلمارات المركزي.
وأوضح  سعادة اللواء النعيمي أن توقيع المذكرة 
جاء ضمن جهود شرطة عجمان إلسعاد الجمهور 
بحيث  المرور،  مخالفات  دفع  تيسير  خالل  من 
 12 إلى  تصل  بأقساط  سداد  خطة  وضع  يمكنهم 
شهراً للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مخالفات بقيمة 

1000 درهم فأكثر.
وتقضي المذكرة بأن تقدم شرطة عجمان خدمة 
مصرف  لعمالء  المرور  المخالفات  دفع  تقسيط 
االئتمان  بطاقات  خالل  من  اإلسالمي  اإلمارات 

الصادرة من المصرف وبسعر فائدة صفر%.
كبيراً  اهتماماً  يولي  المصرف  أن  أمين  وأكد 
خدمة  تقديم  خالل  من  المتعاملين  سعادة  بتعزيز 
متميزة تسعدهم، فجاء التعاون مع شرطة عجمان 
لتوفير  المرورية  المخالفات  تقسيط  خدمة  لتقديم 

خطة سداد بما يناسب احتياجاتهم.
الخيمة،  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  اختتمت   *
برنامج الرماية السنوي، بحضور سعادة اللواء علي 
النعيمي قائد عام شرطة رأس  الله بن علوان  عبد 
في  السوان  بمنطقة  الرماية  بميدان  وذلك  الخيمة، 

رأس الخيمة.
أن  الخيمة  قائد عام شرطة رأس  ورأى سعادة 
تأهيل وتدريب رجل الشرطة تأهيالً جيداً ومواكباً 
األمن  محصنات  أهم  من  أصبح  ومتخصصا،ً 

الوطني واالجتماعي في المجتمعات الستدامة 
األمن واالستقرار.

* تفقد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم 
الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة إدارة شرطة 
دبا ضمن برنامج التفتيش السنوي لإلدارات، 
معهم  وناقش  اإلدارة،  منتسبي  التقى  حيث 
أهمية التركيز على إسعاد المتعاملين من خالل 
وفقاً  الخدمة  تقديم  في  زمن  أفضل  تحقيق 

للمؤشرات المعتمدة.
 واطلع  سعادته منهم على نماذج مختلفة 
إلى  واستمع  العمل،   وإجراءات  أدلة  من 
مالحظاتهم ومقترحاتهم،  وأثنى على مستوى 
والتفاني  االرتقاء  على  وحثهم  لديهم،  األداء  
واإلبداع في أداء العمل والحرص على كسب ثقة 
الجمهور من خالل حسن التعامل واالستجابة 

لمتطلباتهم ومالحظاتهم.
* حذَّر العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة 
مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين من 
عشوائية  بصورة  تجري  إضافات  هناك  أن 
القيوين من  أم  القديمة في  والمنازل  للمباني 
دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، 
ما  الممرات صعباً،  في  الوضع  تجعل  وهي  
يعيق حركة عمل رجال الدفاع المدني، ويزيد 
المناطق  إلى  النيران  امتداد  احتماالت  من 
المكافحة،  عمليات  تأخر  وبالتالي  المحيطة، 
وإنقاذ  المحصورين  إغاثة  عمليات  وعرقلة 
المداخل  وضوح  عدم  بسبب  المصابين 

والمخارج نتيجة التكدس.
الوقاية  االلتزام باشتراطات  وأكد ضرورة 
على  للحفاظ  المنازل  في  العامة  والسالمة 
مجتمع  إلى  والوصول  والممتلكات،  األرواح 

آمن. 

الكعبي خالل تفقده شرطة دبا تبادل دروع تذكارية بين  شرطة عجمان والمصرف 
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عام ال�ستعداد وزرع ثقافة التخطيط للم�ستقبل 

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

عام  كل  نهاية  في  الرشيدة  قيادتنا  علينا  تطل 
دقة  وبكل  فيها  ترسم  الجديد  للعام  برؤية جديدة 
مالمح خريطة الطريق السنوية التي ستمضي فيها 
المجد  نحو  رحلتها  وأفرادها  بمؤسساتها  الدولة 

المتجدد.
في العام الماضي 2019 الذي عملنا جميعاً يداً 
بيد لنرفع راية التسامح والسالم اإلنساني في عالم 
لنرسل رسالة  والنزاعات  بالحروب  امتألت أرضه 
إننا دائماً مختلفين لكننا نختلف  كونية نقول فيها 
لألمل  شعلة  أنفسنا  نرى  وإننا  إيجابياً  إختالفاً 
والنجاح والتطوير حتى لو رأى الجميع أن معطيات 
الواقع ال تجلب سوى اإلحباط والياس، أننا بعيدون 

كل البعد عن فلسفة التشاؤم ومنطق المستحيل.
إن الثابت الوحيد في هذا العالم هو التغيير فال 

يوجد شيء ثابت في هذا الكون.
نحو  ومستمرة  دؤوبة  حركة  في  جميعاً  إننا 
التغير، لكن الفيصل في هذا األمر هو  وجهة التغيير 
فتلك الوجهة هي التي تحدد مسار المجتمعات سواء 
على المستوى الفردي أو الجمعي وتحديد الوجهة 

هو عملية واعية. 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن  وعندما 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
 2020 العام  أن  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
سيكون عام االستعداد للخمسين ركز سموه على  

أمر غاية في األهمية وهو تكاتف الجهود فقال »في 
عام الخمسين سنكون يداً واحدة لبناء إماراتنا، عام 
الجهود  كل  تضافر  يقتضي  للخمسين  االستعداد 
واستدامتها،  التنميـة  عجلـة  لدفـع  المجتمعية 
أفضل  مستقبل  إلى  وتطلعاتنا  طموحاتنا  وتحقيق 

إلماراتنا«.
إن رسالة قيادتنا من شعار عام 2020 هي أن 
ويرسموا  لنجاحهم  يخططون  من  هم  الناجحون 
بوعي  المسيرة  يقودوا  ثم  بدقة  مسيرتهم  مالمح 
وادراك نحو الهدف الذي وضعوه ألنفسهم وجندوا 
كل قدراتهم المعنوية والمادية كوقود لتحقيق هذا 

الهدف.
إننا كشعب إماراتي حبانا الله سبحانه وتعالى، 
بقيادة ذكية واعية قادات مسيرة الوطن نحو العال 
واعين  نكون  أن  بالتالي  وعلينا  واقتدار.  ثقة  بكل 
للرسالة التي تنفذها قيادتنا بوعي في إدارة دولتنا 
الشخصية  حياتنا  في  مبادئها ومضامنيها  فنتبنى 
جزء  هو  المطاف  نهاية  في  فرد  كل  ألن  والعملية 
تسري  التي  والتغير  التنمية  عملية  من  صغير 

وتتدفق في هذه الدولة بكل انسيابية وتناغم.
ويؤكد الباحثون في علوم تطوير الفرد أن وضع 
األهداف  والتركيز عليها هو أساس النجاح ومعادلته 
األولى، ولكن لألسف 3 % من األفراد فقط يضعون 

أهدافاً ويحددون مسار حياتهم الشخصية. 

الجامعات  إحدى  طالب  على  دراسة  وفي 
األمريكية تبين أن 3 % من الخريجين فقط  هم من 
وضعوا أهدافاً مكتوبة مرفقة بخطط عملية لتنفيذها.  
وبمتابعة مسيرة حياتهم بعد عشرين عاماً، وجد 
الباحثون  أن هؤالء الطالب حققوا نتائج نجاح أكثر 

بكثير ممن لم يكتبوا أهدافهم ويتابعوا تنفيذها. 
قوة  يحمل  اإلنسان  عقل  أن  الدراسات  وأكدت 
هدف،  أو  حلم  أي  تحقيق  على  تساعده  خارقة 
لكن هذه القوة بحاجة إلى تشغيل حيث إن النظام 
األتوماتيكي الذي يعمل بشكل تلقائي في عقولنا هو 
نظام يجعل هذه القوة تدور في دائرة مغلقة وندور 

معها بحياتنا فال نصل إلى مكان أو وجهة محددة،
وال  النجاح  نظام  هو  للعقل  اآلخر  النظام  ولكن 
بتشغيله   اإلنسان  قام  إذا  إال  النظام  هذا  يعمل 
وضع  هي  للتشغيل  األولى  والخطوة  وتفعيله، 
الهدف، ألنك بذلك تجعل القوة العظيمة التي بداخلك 
الذي وضعته  الهدف  معين وهو  نحو شيء  تتجه 

لنفسك.
لنستثمر جميعاً هذا العام ونتبنى ثقافة التخطيط 
للمستقبل ونتعلم بحكمة كيف نضع أهدافاً مكتوبة 
أو  موظفين  أو  أفراداً  المطاف  نهاية  في  تجعلنا 
المستويات،  جميع  على  أفضل  قادة  أو  مديرين 
ولنستثمر حكمة قادتنا ونتعلم منهم فن التخطيط 

والنجاح.
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 عيادة »طب الأ�سنان« يف »اخلدمات الطبية« عيادة »طب الأ�سنان« يف »اخلدمات الطبية«

والفروع  واالأق�صام  الداخلية،  وزارة  في  الطبية  الخدمات  اإدارة  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »مجتمع  يوا�صل 

والوحدات والعيادات التابعة لها في مختلف اأنحاء دولة االإمارات العربية المتحدة، وذلك للتعريف بالخدمات 

ال�صحية والعالجية التي تقدمها لمنت�صبي وزارة الداخلية وعدد من القيادات العامة لل�صرطة في الدولة واأفراد 

اأ�صرهم، ولالإ�صهام في الحمالت التوعوية   التي تتوجه بها االإدارة اإلى المنت�صبين واأفراد اأ�صرهم وبقية فئات 

المجتمع. وتوجه »مجتمع ال�صرطة« في هذا العدد اإلى اإمارة ال�صارقة،وزار عيادة طب االأ�صنان باإدارة الخدمات 

الطبية في وزارة الداخلية، حيث تحدث الدكتور عالء ا�صماعيل طبيب ممار�س اأ�صنان عن كيفية تقديم اأف�صل 

الخدمات وفق اأحدث االأ�صاليب لمنت�صبي وزارة الداخلية واأفراد اأ�صرهم في مجال تجميل االأ�صنان.

لقاء: اأماين اليافعي - ت�صوير: حممد علي 

ممارس  طبيب  إسماعيل  عالء  الدكتور  أوضح 
أسنان بإدارة الخدمات الطبية في الشارقة والتابعة 
من  واحداً  يعتبر  األسنان  أن طب  الداخلية  لوزارة 
أهم فروع الطب، حيث يهتم هذا الفرع من العلوم 
المختلفة  األمراض  ومعالجة  بتشخيص  الطبية 
والفم  والفكين  األسنان  تصيب  التي  واالعتالالت 
باألسنان،  تحيط  التي  المختلفة  واألنسجة  والوجه 
باإلضافة إلى أنه يتطرق إلى طرق الوقاية من هذه 
من  العديد  المختلفة، وهناك  واالعتالالت  األمراض 

هذا  من  وانبثقت  تفرعت  التي  والمجاالت  الفروع 
العالم الواسع.

السنوات  في  الحياة  تطور  مع  أنه  وأضاف 
األخيرة، تغيرت اهتمامات أفراد المجتمع، بما فيها 
للفرد،  الخارجي  المظهر  بتحسين  االهتمام  زيادة 
الوجه  بمظهر  االهتمام  على  األفراد  إقبال  وزيادة 
الخارجي، مشموالً بالحصول على ابتسامة جميلة 
الشخص  عن  جيداً  انطباعاً  ومشعة ومرتبة، تظهر 
على  األسباب  هذه  وانعكست  األولى.  الوهلة  من 

السابقة  السنوات  في  األسنان  تجميل  طب  تطور 
بما  األسنان  تجميل  طرق  وزيادة  ملحوظ  بشكل 
األسنان،  وتقويم  )فينير(،  األسنان،  تبيض  فيها: 
األسنان  وزراعة  والجسور،  األسنان،  وتلبيس 
وغيرها.. ومعظم هذه الخدمات نقدمها وفق أحدث 

األساليب لمنتسبي وزارة الداخلية وأفراد أسرهم.
وشرح د. إسماعيل هذه األساليب الحديثة:

تبييض 
تجميل  أساليب  أكثر  من  هو  األسنان  تبييض 
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األسنان شهرة واقباالً ويتم كتالي: 
ويستغرق  الطبيب:  عيادة  في  األسنان  تبييض 
سريعة  نتائج  ويحقق  ساعة،  من  أكثر  اإلجراء 

ومرضية إال أنه مكلف مالياً.
أو  قوالب  المنزلي: من خالل  األسنان  تبييض   
الصقات التبييض، ويحتاج إلى وقت أطول من أجل 

الحصول على نتائج مرضية.

تلبيس 
تلبيس األسنان هو عبارة عن غطاء رقيق للسطح 
بعض  مع  الخزف  من  يصنع  للسن،  الخارجي 
بغرض  الزيركون  أو  المعدن  من  األخرى  األنواع 

تحسين شكل األسنان ولونها وحجمها. 

عدسات الصقة »لومينز« 
عن  عبارة  وهي  »لومينز«  الالصقة  العدسات 
طبقات بالغة الدقة مصنوعة من السيراميك، بحيث 
المعمل،  يتم تصنيعها عن طريق جهاز خاص في 
وتكمن فائدتها في أنها تحدث تغييراً كبيراً في لون 
وشكل األسنان، كما تعمل على إغالق الفراغات بين 
الحاجة  دون  من  عملها  بإمكانية  وتتميز  األسنان، 
إلى برد األسنان، وتتميز بعدم قابليتها للتلون مع 

مرور الوقت كونها مصنوعة من السيراميك.

فينير 
فينير األسنان هو عبارة عن قشرة رفيعة تصنع 
إلصاقها  يتم  البيضاء،  الحشوة  أو  الخزف  من 
لتحسين  األسنان  من  الخارجية  الطبقة  على 
الكسور  أو  تآكلها  وعالج  ولونها  األسنان،  شكل 
يعطي  بكونه  الفينير  ويتميز  فيها.   والتشققات 
رونقاً وجماالً لالبتسامة، بسبب تنظيمه الرتصاف 

األسنان وإخفاء المسافات بينها.  
والحاالت التي تتطلب عمل الفينير هي: األسنان 
أن تستجيب  الممكن  اللون، والتي من غير  الداكنة 
للتبييض، واألسنان المكسورة بسبب التسوس أو 

بين  مسافات  ووجود  معين،  حادث  إلى  التعرض 
األسنان أو وجود ازدحام في األسنان، وغيرها من 

األسباب.. 

حشوات 
لتسوس  األمثل  العالج  األسنان  تعتبر حشوات 
الحشوة  الحشوات،  من  نوعان  ويوجد  األسنان، 
)البيضاء(والتي  التجميلية  والحشوة  الرصاصية 
تستخدم إلعادة الشكل واللون األساسي للسن قبل 

العالج. 

تركيبات متحركة 
تستخدم التركيبات المتحركة في حال عدم وجود 
الجسور  عمل  وتعسر  الفقد،  جانبي  على  أسنان 

والتركيبات ال  الكامل.  الفقد  أو في حاالت  الثابتة، 
وتكون  المجاورة  لألسنان  تحضيرات  أي  تتطلب 

غير ثابتة.

جسور 
ثابتة  جسور األسنان وهي عبارة عن تركيبات 
األسنان،  من  أكثر  أو  واحد  فقدان  الستعاضة 
)أو  التيجان  اثنين من  األسنان من  ويتألف جسر 
المفقود  السن  جانبي  على  األسنان  تغطي  أكثر( 
)وتسمى هذه األسنان بالدعامة(، وأسنان صناعية 
بينها في مكان األسنان المفقودة، ويتم دعم جسر 
أو بزرع األسنان، وال  الطبيعية  األسنان باألسنان 
العادية  األسنان  كأطقم  إخراجها  أو  يمكن سحبها 
الكاملة فهذا جسر ثابت. وينصح مستخدمي جسور 

األسنان االلتزام بنظافتها على الدوام 

تقومي 
تقويم األسنان هو عبارة عن أسالك أو حاصرات 
يتم وضعها على األسنان بغرض تحسين ارتصاف 
األسنان ومظهر االبتسامة وعالج مشكالت مفصل 

الفك.  والتقويم هو من أنواع متعددة، وهي:
- التقويم المتحرك: حيث يكون على هيئة طوق 
مصنوع من المعدن ومواد أخرى توضع في الفم، 

ويزال هذا التقويم  بسهولة عند الحاجة.
حاصرات  تثبيت  فيه  ويتم  الثابت:  التقويم   -
عن  بعضاً  ببعضها  متصلة  تكون  األسنان  على 
طريق سلك معدني. وتنقسم الحاصرات إلى نوعين 
معدني )شفاف(.   غير  والثاني  معدني  وهو  األول 
األسنان  على  الحاصرات  تثبيت  مكان  ويختلف 
فأحياناً يتم تثبيتها على السطح الخارجي لألسنان 
الداخلي  السطح  على  تثبيتها  يتم  أخرى  وأحياناً 

لألسنان حتى ال تكون ظاهرة.
في  يستخدم  التجميلي:  الجراحي  التقويم   -  
إصالح وضع الفك في حال كان متقدمأً أو ضيقاً 

ويحتاج إلى عمل جراحي.

زراعة  
تتطلب عملية جراحة األسنان أحياناً إجراًء منظماً 
ويتمثل  التجميلي.  األسنان  طب  في  أيضاً  ومكلفاً 
بزراعة األسنان كحل طويل األمد الستبدال األسنان 
وتستخدم  للجسور،  بديل  والزراعة هي  المفقودة، 
ألطقم  بديل  وهي  كمثبتات،  المجاورة  لألسنان 
اللثة.   على  ترتكز  والتي  لإلزالة  القابلة  األسنان 
ويقوم الجراح بزراعة وتد معدني جراحياً في عظام 

الفك.
الغرسة  هي  أجزاء  ثالثة  لديه  األسنان  وزرع 
عظام  مع  يندمج  الذي  التيتانيوم  معدن  من  وهي 
التي تندمج مع جزء الغرسة الذي  الفك، والدعامة 
يخرج من اللثة، وأخيراً التاج الذي يصنعه الطبيب 
السن  يشبه  طبيعي  سن  مظهر  على  للحصول 
األصلي. وإذا كان لدى المريض نقص في العظام 
أسباب  أو  األسنان  فقدان  أو  اللثة  أمراض  بسبب 
عظم حتى  وبناء  زرع  إلى  أوالً  يحتاج  فقد  أخرى 

يدعم الغرسات.

اإ�صماعيل: ن�صتخدم 

اأ�صاليب حديثة 

لتجميل الأ�صنان
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

يعتبر العمل الشرطي من ضمن المبتكرات التي 
اكتشفها اإلنسان مثل الحاجات الماسة التي وضعت 

البشرية اليد عليها كاكتشاف النار.
القدم  منذ  حاجة  كان  األمن  حفظ  في  والعمل 

وسيبقى كذلك. 
ولو عدنا إلى التاريخ نحو حضارات مثل اليونان 
أو اإلغريق أو الفراعنة وغيرها من الحضارات التي 
أمن  حفظ  على  العمل  أن  سنجد  البشرية،  أثرت 
وأشكال  مختلفة  بطرق  وإن  متواجداً  كان  الناس 
متنوعة، ولكن ما يجمع ما بين جميع هذه األنواع 
والممتلكات،  الناس  حماية  هو  الشرطي  العمل  من 
لذا جاءت هذه المهنة لتعتبر واحدة من أقدم المهن 
التي عرفها التاريخ، ألن الناس في كل عصر وزمان 

كانوا بحاجة للحماية.
ولو توجهنا إلى الشرق نحو الصين على سبيل 
الناس  أمن  لحفظ  مبتكرها  لديها  أن  المثال سنجد 

منذ القدم.
الشرطة،  يسمى  جهاز  في  العمل  أن  والحقيقة 
والتي مهمتها حفظ أمن الناس وممتلكاتهم هو عمل 
حديث نسبياً ال يتجاوز عمره 220 عاماً، حيث يؤرخ 
أن أول مجموعة منظمة قامت بعمل الشرطة كانت 
التاريخ  في فرنسا، في مطلع عام 1800، ففي هذا 
نابليون  الشهير  الفرنسي  االمبراطور  اعترف 
مركز  أول  بإنشاء  وأمر  الشرطة  برجال  بونابرت 

م�سرية العمل الأمني ومفهوم ال�سرطة

لألمن. وانتظر رجال الشرطة الفرنسيون نحو 29 
مرسوماً  ويصدر  نابليون  االمبراطور  ليعود  عاماً 
الفرنسيين  الشرطة  لرجال  ليكون   1829 عام  في 
الشرطة  قوة  أن  التاريخ  سجل  وقد  رسمي.  زي 
زياً  ارتدت  التي  العالم  في  األولى  هي  الفرنسية 

رسمياً يميزها عن اآلخرين. 
رجال  بتمييز  الفرنسي  القرار  هذا  لقي  وقد 
بقاع  من  كثير  في  صدى  موحد،  بزي  األمن 
الفرنسية  الشرطة  قوة  نجاح  مع  العالم خصوصاً 
مماثل  قرار  باتخاذ  إنجلترا  فقامت  مهماتها،  في 
أنهم وضعوا رواتب  الفرنسيين  لكنهم تميزوا عن 
ومخصصات مالية لرجال األمن اإلنجليز، وذلك في 
العام نفسه أي عام، 1829 وقد نجحت قوات الشرطة 
اإلنجليزية في التصدي للجريمة التي كانت منتشرة 
حينها في األراضي اإلنجليزية، وكان أثرها واضحاً 

في مكافحة العنف وحماية الناس.
وفي هذا العصر، نشاهد تطوراً كبيراً في مفهوم 
يتطور  األسف  مع  ولكن  واألمني،  الشرطي  العمل 
في الجهة المقابلة مفهوم الجريمة ومحاوالت إثارة 
عالمات  من  واحدة  وباتت  الناس،  وإرهاب  البلبلة 
الجريمة  انخفاض  معدالت  هي  دولة  أي  تطور 

وانتشار األمن.
ولتحقيق هذا المؤشر، كانت الحاجة ملحة لتطوير 
وتسليحها  واألمنية  الشرطية  البشرية  الكفاءات 

الشرطي  العمل  يعد  فلم  الالزمة،  والتقنيات  بالعلم 
واألمني منوطاً بعنصر واحد أو جانب مهني محدد، 
وقدرات  الحديثة  بالتقنيات  إلماماً  يتطلب  بات  بل 
وثقافة  ومعرفة  المبتكرات،  استخدام  في  عالية 

واسعة.
الشرطة  رجل  الحمد،  وتعالى  سبحانه  ولله 
واألمن اإلماراتي دائماً في كامل جاهزيته, وقدراته 
ومضرب  إشادة  محل  وذكاؤه  واستعداده  عالية 
مثل. والواقع الذي نعيشه في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ينبئ عن حالة أمنية مستقرة ومتفردة على 
مظلة  انتشار  يمكن مالحظة  العالم، حيث  مستوى 
واسعة من الحماية وحفظ حقوق الناس مع قدرات 
بشرية خلقاً وتدريباً وتنفيذاً هي محل اعتزاز وثناء، 
وال يتحقق هذا لوال جاهزية رجال شرطتنا وأمننا 
البواسل وقدراتهم والثقافة الواسعة التي يتمتعون 

بها.
صحيح أن األمن حاجة إنسانية، والرجال الذين 
كل  في  تواجدوا  أمننا  على  ويحافظون  يسهرون 
زمان ومكان وفي كل حضارة وأمة، إال أنه يبقى من 
المهم الوعي بدور رجال الشرطة واألمن وتسهيل 
القائل  الشعار  وترجمة  معهم،  والوقوف  مهماتهم 
واقع  إلى  واألمن  الشرطة  رجل  هو  المواطن  بأن 
ومقدرات  مكتسباتنا  على  لنحافظ  ونحياه،  نعيشه 

األجيال القادمة.

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهامًا منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد االأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

والكراهية«  التمييز  مكافحة  »قانون  بموجب 
والقانون االتحادي رقم )7( لسنة 2013، تأسس مركز 
هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف. كما 
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 2 رقم  بقانون  مرسوماً  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وهدف 
العالمي، ومواجهة  التسامح  ثقافة  إثراء  إلى  القانون 
كانت طبيعتها عرقية  أياً  التمييز والعنصرية  مظاهر 
بين  التمييز  القانون  ثقافية، حيث حظر  أو  دينية  أو 
العقيدة  أو  الدين  أساس  على  الجماعات  أو  األفراد 
أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو 

األصل.
مشروع  الوزراء  مجلس  اعتمد   ،2018 عام  وفي 
األجور  في  للمساواة  نوعه  من  تشريع  أول  إصدار 
العمل  لقانون  ووفقاً  الجنسين،  بين  والرواتب 
اإلماراتي لعام 1980 الذي يطبق على القطاع الخاص 
في الدولة، تقضي المادة 32 بأن ُيمنح للمرأة األجر 

المماثل ألجر الرجل في حال قيامها بالعمل نفسه.

التصدي للجرائم اإللكترونية 
التكنولوجيا  في  المستمرة  التطورات  ومع 
المعلوماتية وظهور »وسائل اإلعالم الجديدة« ممثلة 
في مواقع التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية، 
على  للحفاظ  عدة  قواعد  اإلماراتي  الُمشرع  أرسى 
األسس التي شيدت بها دولة االتحاد، فسن تشريعات 
اإللكترونية  للجرائم  للتصدي  صارمة  وعقوبات 
واستغالل وسائل التواصل االجتماعي بشكل سيئ، 

لما لذلك من خطورة على المجتمع.
ويمثل مرسوم القانون االتحادي رقم )12( لسنة 
 )5( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  بتعديل   ،2016
لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
وسائل  عبر  العامة  اآلداب  لنطاق  تجاوز  لكل  رادعاً 
التواصل االجتماعي سواء أكان المتجاوز مواطناً أو 

مقيماً، وبغض النظر عن الجنس أو العمر.
شّرعت  التي  الدول  أوائل  من  اإلمارات  وتعتبر 
التواصل  استخدام  بداية  منذ  وطبقته،  القانون  هذا 
من  العديد  الرتكاب  مجاالً  تمثل  كونها  االجتماعي 

الجرائم اإللكترونية، والتي ال تحتاج إال لهاتف ذكي 
أو جهاز حاسب آلي متصل بشبكة المعلومات الدولية، 
االجتماعي  التواصل  على منصات  وإنشاء حسابات 

لمخاطبة الجمهور بشكل جماعي أو فردي.
وقد جاء القانون ليكافح كل أنواع الجريمة سواء 
مخالفة اآلداب العامة، أو الخروج عن منظومة القيم 
واألخالق، أو انتهاك حرمة وحرية الغير، أو التعرض 

ألمنهم وسالمتهم.
عنها  اإلبالغ  السيبرانية  الجرائم  ويمكن لضحايا 
وتأخذ   ،www.ecrime.ae منصة  عبر  اإلمارات  في 
هذه الجرائم أشكاالً عدة تتضمن االبتزاز اإللكتروني، 

واالختراقات التقنية، واالحتياالت المالية وغيرها..
أي  عن  اإلبالغ  المجتمع  فئات  من  ألي  ويمكن 
التواصل  مواقع  خالل  من  يقع  اشتباه  أو  جريمة 
االجتماعي، ويهدد أمن المجتمع، أو اآلداب العامة، أو 
النظام العام من خالل هواتفهم الذكية عبر التطبيق 
العامة  النيابة  أطلقته  الذي  آمن«  »مجتمعي  الذكي 

االتحادية في يونيو 2018.
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أكد صاحب  وقد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
قيم  على  الحفاظ  أهمية  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
وتقاليد مجتمع اإلمارات من خالل رسالته للمجتمع 

التي تتعلق بهذا الشأن للحفاظ على وحدة المجتمع 
وتقاليد  قيم  دولة  فاإلمارات  العالم،  أمام  وصورته 

راسخة تمثل جزءاً أصيالً من هوية دولة االتحاد.

رؤية 2021
وقد ترجمت »رؤية اإلمارات 2021« األسس التي 
العناصر  شكلت  حيث  االتحاد،  دولة  عليها  قامت 
دولة  ومسيرة  أهداف  الوطنية  الرؤية  لهذه  األربعة 
في  »متحدة  في  وتمثلت  اإلنسان،  بناء  تستهدف 
في  متحدة  المصير..  في  متحدة  المسؤولية.. 
المعرفة.. متحدة في الرخاء«. وهذه هي المرتكزات 
أو  قرارات  أي  إطالق  من خاللها  يتم  التي  الرئيسة 
من  لنا  بد  وال  مستقبلية..  تشريعات  أو  مبادرات 
تقدير جهود اآلباء المؤسسين، وجهود قيادة الدولة، 
والعمل بروح الفريق سواء في المؤسسات الرسمية 
والخاصة أو في جمعيات النفع العام، وأن تمثل ركائز 
جمعيات  لمستقبل  وخطط  عمل  نهج  االتحاد  دولة 
وتنمية  المبادرات  بإطالق  تقوم  بحيث  العام،  النفع 
والعمل  اإلنسان  بحقوق  والثقافي  المعرفي  الوعي 
شأنها  من  الجهود  هذه  وأن  خصوصاً  التطوعي، 
دعم مرتكزات دولة اإلمارات التي قامت وتستمر في 

تحقيق هدفها األبرز وهو رفاهية وبناء اإلنسان.

العدالة والوحدة والتالحم

اأ�س�س دولة الإمارات)2 - 2(
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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.
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الدكتورة مرمي �صن�صول - م�صت�صارة ومدربة اأدلة جنائية

آلية رفع ونقل العينات
في  ملقاة  )األداة(  العينة  وجدت  حال  في 
يجب  ثم   لمسها،  عدم  يجب  الجريمة  مسرح 
ثم  للعينات،  األدلة  أرقام  من  برقم  ترقيمها 
وضع مسطرة أو )سكيل( أو )كاليبر( بجانبها، 
ثم تصويرها ورسمها وليس من الضروري أن 
يكون مصور األدلة الجنائية خبيراً في الرسم 

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

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

الجنائي، بل يجب أن يكون ذي خبرة جنائية للتحكم 
بالظل والزوايا واإلنارة ومسافة وزاوية التصوير، 
ثم يكتب في التقرير الجنائي وصف العينة أو األداة 
الثالجة  أو  البوابة  من  مثالً  مسافتها  وكم  وطولها 
أو النافذة أو السيارة. ويجب أن تتم مقارنة العينة 
)وجدت  مثالً  كالهرم  ثابته  معالم  بثالثة  األداة  أو 
السكين ملقاة على مسافة متر من النافذة و 4 أمتار 

الجدار(،  من  سنتيمترات   10 و  الرئيس  الباب  من 
ومن ثم يتم فحص بصمات العينة أو األداة بواسطة 
الباودر الخاص برفع بصمات األصابع داخل مسرح 
الجريمة إن كان خبير البصمات موجوداً(، وإن كان 
سيسحب  فإنه  مغناطيسية  فرشاة  ذي  الباودر 
بقايا الباودر من تلقاء نفسه، ثم يتم نقل البصمات 
بواسطة الشريط الالصق على سطح آخر معاكس 
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د. مريم شنشول

األداة  لون  كان  إن  مثالً:  المستخدم،  الباودر  للون 
أسود، يتم استعمال باودر للبصمات لونه أبيض، ثم 
يتم نقل البصمة للون سطح آخر أسود أيضاً ليتم 
انعكاس لون البصمة وصفاتها، وأن كانت مجموعة 
رفع البصمات من الباودر غير المغناطيسي فيمكن 
ساحب/ إلكتروني  جهاز  بواسطة  الباودر  سحب 
رافع لألغبرة. وجميع الطرق التي ذكرت أعاله هي 

طرق ثنائية األبعاد. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض التفاصيل الدقيقة 
ستتدهور وستتالشى بعد فترة من الوقت، وقد ال 
تكون واضحة من خالل التصوير الضوئي العادي، 
ففي هذه الحالة يمكن للخبير الجنائي  أن يستخدم 
لتوضح  األداة  على  يضيفها  التي  المواد  بعض 
حيث  المغنيسيوم،  مثل:  المعالم،  بعض  وتبرز 
وضع  بعد  األبيض  باللون  إنارة  استخدام  يفضل 
الصغيرة  والتفاصيل  الظل  لتصوير  المغنيسيوم 
دخان  عنه  سينتج  المغنيسيوم  حرق  فبعد  جداً، 
األبيض،  باللون  باودر  إلى  المغنيسيوم وسيتحول 
وهذه خلفية ممتازة لألدوات التي تكون قاتمة اللون 
أو داكنة أو ذات لون أسود، وهذا الباودر المحترق 
باألداة  يحيط  الذي  المغنيسيوم  بأوكسيد  يسمى 
المستخدمة ويبرز المعالم الدقيقة والصغيرة عليها. 
الطرق ثالثية األبعاد: وتتمثل بتجسيم المجسم 
الموجود في مسرح الجريمة باستخدام مواد معينة 
تجعل منه نسخة مشابهة الصفات وثالثية األبعاد، 
حيث يتم استخدام باودر »الدنتل ستون« أو مادة 

»السليكون« أو »المايكروسيل«. 
وتعتبر مادة »الدنتل ستون« من المواد الممتازة 
كاألسنان  المختلفة  والطبعات  األدوات  آثار  لرفع 
واإلطارات المتخلفة على أغلب أنواع األسطح الكبيرة 
والواسعة، وهي الوحيدة التي يمكن استخدامها حتى 
على الخرسانة والكونكريت والرمل والطين والغبار 

والجليد.
غير  والرمل  المتماسك  غير  الجليد  حال  وفي 
المتماسك، يمكنك استخدام رش معين ليثبت السطح 
نضع  عندما  خصائصه  ويفقد  يتفتت  يجعله  وال 
المخلوطة، وهو سبريه  »الدنتل ستون«  مادة  عليه 
الشعر. وفي حال السطح الثلجي، يمكن وضع مادة 
وتوضع  الثلجية  األسطح  بطبعات  الخاصة  الشمع 
فوقها مادة »الدنتل ستون«، وهي ذات سعر مناسب 
وسهلة االستعمال وقوية جداً، فقط يكفي أن تكون 
ذات سمك نصف أنش وال تحتاج الى مواد اخرى 
لتقويتها. ويمكن وضع باودر »الدنتل ستون« داخل 

مغلف بالستيكي وحمله إلى مسرح الجريمة.
وفي حال الحاجة إلى عمل طبعة أو مجسم ألي 
أداة ثالثية األبعاد، يمكن عمل أكثر من طبعة  عبر 
وتختلف  والماء،  للباودر   1  :2 بمقدار  الماء  إضافة 
فيها  يتم  التي  البيئة  باختالف  الماء  حرارة  درجة 
الخلط، وكلما كانت درجة الماء أبرد كلما أصبحت 

وكلما  ومتماسكة.  جداً  سريعة  العجينة  أو  الخلطة 
أضيف الماء الحار إلى الباودر كلما أصبح بإمكان 

الخبير الجنائي أخذ وقته في الخلط والتحضير.
الباودر  لكمية  بالنسبة  الماء  كمية  ازدادت  وإذا 
جداً  طويالً  وقتاً  ستأخذ  الطبعة  فإن  الموجود، 
لتتصلب وستكون غير مجدية لالستعمال وضعيفة 

ورقيقة.
وإذا كانت كمية الماء قليلة جداً بالنسبة للباودر، 
فإن المسحوق سيجف بسرعة قبل أخذ وقته الكافي 
بكسر  تتسبب  فقاعات  سيكون  مما  الجيد،  للخلط 
الطبعة بعد مضي وقت من الزمن عليها، وال تعود 
سبب  وهذا  الدليل.  ألبعاد  حفظ  وال  كدليل  تصلح 
أيضاً يمكن لمحامي المدعي عليه من خالله رفض 
الدليل  سالمة  لعدم  موكله  ضد  الموجه  الدليل 

المرفوع من األصل.
الممتازة  الطبعات  طبعات السليكون: وهي من 

العالية  بالدقة  وتتميز  التحضير  وسهلة 
وتستخدم كطبعات لألسنان والحذاء واألدوات 

في مسرح الجريمة.
مع  الصافي  النقي  السليكون  مزج  ويمكن 
جنس آخر للسليكون يسمى »كاتلست«، ويوضع 
فوق الجسم المراد طبعه، وطريقة المزج يمكن أن 
تكون يدوياً من دون أي مواد أخرى وال حاالت 
أخرى خاصة، وعمر بقاء صالبة السليكون أكثر 
بكثير من »الدنتل ستون«، ولكن السليكون من 
المواد الغالية جداً وتكلفتها عالية، لهذا السبب ال 
ولكن  الحاالت.  لمختلف  كثيراً  استخدامها  يتم 
في بعض الحاالت تكون هناك حاجة إليها، مثل 
المجسمات الصغيرة كظرف الرصاصة وحافة 
واسم  جداً  الصغيرة  والوالعة  المكسور  القلم 

السالح والبصمات غير المرئية.
من  وهي  السائلة:  »المايكروسيل«  مادة 
الصغيرة  المواد  لطبع  المستعملة  المواد  أشهر 
جداً،  والصغيرة  الدقيقة  التفاصيل  ولطبع 
وتتوافر بألوان متعددة الختالف األداة والسطح 
كاألبيض والرصاصي والبني واألسود، وعادة 
يستعمل اللون البني لطبعات األدوات، ويفضل 
لضمان  الجنائي  المختبر  داخل  استخدامها 
الجودة والوضوح. أما اللون الرصاصي فجيد 
عندما يستخدم على األسطح ذات اللون الفاتح 
الجانبية.  اإلنارة  عن  الناتج  الجانبي  والظل 
فيستخدمان  واألسود  األبيض  اللونان  بينما 
باختالف  المرئية  غير  البصمات  لتوضيح 
الباودر  استخدم  إذا  مثالً:  السطح  ألوان 
األبيض لتوضيح البصمة التي هي على سطح 
لعمل  األسود  »المايكروسيل«  يستخدم  أسود، 
يستخدم  األسود  الباودر  استخدم  إذا  الطبعة، 

»المايكروسيل« األبيض. 
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مهارة التوا�سل

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

البشرية،  النفس  تنمية  في  المختصون  يعد 
أهم  من  بفعاليّة  اآلخرين  مع  التواصل  قدرة 
منذ  اإلنسان  يكتسبها  التي  الحياتية  المهارات 

الطفولة وحتى الكهولة.
ولفهم أهمية رغبة التواصل مع اآلخرين، ما 
عليك سوى مشاهدة الطفل الرضيع وهو يستمع 
إلى ما تناغيه به أمه ومحاولته تكرار  باهتمام 

األصوات التي تصدر عنها.
نقل  هو  صورة،  أبسط  في  والتواصل 
يكون  وقد  آخر،  ٍإلى  شخص  من  المعلومات 
بشكل  أو  صوتي،  بشكل  المعلومات  هذه  نقل 
مكتوب باستخدام الوسائل المطبوعة مثل الكتب 
ووسائل  اإللكترونية  المواقع  أو  والمجالت 
التواصل االجتماعي، أو بشكل بصّري باستخدام 
الرسوم  أو  والفيديو  السينمائية  األفالم 
غير  بشكل  أو  البيانية،  والمخططات  والخرائط 

لفظي باستخدام لغة الجسد واإليماءات.
وفي العموم عملية التواصل، قد تكون مزيجاً 

من عدد من كل هذه األشكال. 

تبادل 
أي  االتجاه،  ثنائية  تبادل  عملية  والتواصل 
تنطوي على فعلّي إرسال واستقبال المعلومات، 
أكثر  بشكل  وربما  واالستماع،  التحدث  بمعنى 
أهمية، تطوير فهم مشترك للمعلومات التي يتم 

إرسالها وتلقيها. 
توصيل  عليك  يترتب  »المرسل«،  كنت  وإذا 
سواء  تأويل،  دون  ومن  بوضوح  المعلومات 
لوجه.  وجهاً  أو  الكتابة  طريق  عن  ذلك  أكان 
بعناية  األصغاء  فعليك  »المتلقي«،  كنت  إذا  أما 
إليها فقط، ثم  إلى المعلومات، وليس االستماع 
التحقق من فهمك لها بالمراجعة الذهنية، أو طرح 
أسئلة للتأكد من حصولك والشخص اآلخر على 
الفهم نفسه لألفكار التي تم تداولها، فالتواصل 
المرسل  الطرفين  بين  وتبادلية  تفاعلية  عملية 
االتجاهين  من  أي  في  خلل  وأي  والمتلقي، 

سيحدث فشالً في التواصل الفّعال. 

تحسين  
وعموماً هناك أربعة مجاالت رئيسة لتحسين 

المهارات االتصالية، وهي:
معظمنا  يقع  حيث  االستماع،  تعلم  األولى: 
دون  من  الرسالة  إصدار  أي  »البث«  فخ  في 
انتظار سماع الرد عليها، وفي كثير من األحيان 
ال ُيسمع ما يقوله المتحدث، بل يبقى المستمع 
مشغوالً في التفكير بما ستقوله الحقاً، ولتطوير 
إلى  فقط  ليس  االنتباه  عليك  االستماع  عملية 
معاني الكلمات، بل وإلى الكيفيّة التي قيلت بها 
عند  الجسد  لغة  إلى  االنتباه  مع  الكلمات  تلك 
اهتمامك  إعطاء  عليك  آخر  بمعنى  بها،  النطق 
الكامل للشخص الذي ُيحدثك والتركيز على ما 

يقوله وما ال يقوله.
فبعض  اللفظي،  غير  التواصل  فهم  الثانية: 
التقديرات تشير إلى أن 80% من معاني الرسائل 
عندما  سيما  وال  لفظية،  غير  هي  تصلنا  التي 
يكون االتصال غير مرئي مثل الكتابة أو التحدث 
اللفظي  غير  االتصال  يقتصر  وال  الهاتف،  عبر 
على لغة الجسد فقط، بل ويشمل نبرة الصوت 
بالعين،  والتواصل  الجسم  وحركة  المنطوق 
والتغيرات  عدمها،  من  الجسم  استقامة  وحتى 
الفسيولوجية في الوجه مثل التعرق، وبإمكانك 

إيالء  خالل  من  أفضل  بشكل  اآلخرين  فهم 
اهتمام أكبر للتواصل غير اللفظي، واالنتباه إلى 

التناسق بين الكلمات المنطوقة ولغة الجسد.
من خالل  االتصال،  مهارة  تحسين  الثالثة: 
الوعي بعواطف ومشاعر اآلخرين، والقدرة على 
بالذكاء  يسمى  ما  وهذا  العواطف،  تلك  إدارة 
المهارات  من  العديد  يغطي  الذي  العاطفي 
بالذات  الوعي  مثل  واالجتماعية،  الشخصية 
وتنظيمها واستشعار عواطف اآلخرين السلبية 
وغيرها  المهارات  تلك  وكل  منها،  واإليجابية 
ستجعل من تواصلك مع اآلخرين أفضل وأكثر 

فعاليّة. 
وهي  االستجواب،  مهارة  تعلم  الرابعة: 
اآلخرين،  لرسائل  فهمك  من  للتأكد  وسيلة 
خالل  من  إضافية  معلومات  على  والحصول 
إليك،  توصيلها  تم  التي  الرئيسة  النقاط  إعادة 
وغالباً ما ينظر إلى األشخاص المستجوبين على 
يقضون  ألنهم  أيضاً  جيدون  مستمعون  أنهم 
من  بدالً  المعلومات  استخالص  في  أكبر  وقتاً 
الخاصة وعدم سماع  آرائهم  االنشغال في بث 

المقابل. 

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

والتحفيز  والتكرمي.

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

باملوارد الب�صرية حتت  عنوان »تطوير ذاتي«.
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فعاليات �سرطية ريا�سية

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  تحت 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
للفرق  الشرطة  بطولة  اختتمت  الداخلية،  وزير 
التخصصية الثالثة، والتي نظمها اتحاد الشرطة 
الرياضي في وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة 
العامة لشرطة دبي، وذلك في المدينة التدريبية 

بمنطقة الروية في دبي. 
حضر االحتفال الختامي للبطولة سعادة اللواء 
عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، 
والعميد خالد شهيل، نائب رئيس مجلس اتحاد 
ومدير  الداخلية  وزارة  في  الرياضي  الشرطة 
اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع في شرطة دبي، 
والعميد وليد الشامسي مدير عام كلية الشرطة 
عارف  والعميد  االتحاد،  إدارة  مجلس  وعضو 
وسعيد  االتحاد،  إدارة  مدير  الريس  عبيد  علي 
والعقيد  الرياضي،  دبي  مجلس  رئيس  حارب 
الرياضي  الشرطة  اتحاد  رئيس  الخياط  خالد 
العامة  اإلدارات  مديري  من  وعدد  البحريني، 
ضباط  وصف  والضباط  الشرطة  ومراكز 

واألفراد.
البطولة  كأس  المري  اللواء  سعادة  وسلَّم 
أبوظبي»ق/7/  لشرطة  العامة  القيادة  لفريق 
أ« الفائز في المركز األول، وذلك لحصوله على 
أكبر عدد من النقاط من بين الفرق المشاركة في 
البطولة. كما سلم سعادته كأس المركز الثاني 

إلى فريق القيادة العامة لشرطة دبي »أ«.
الثالث  المركز  كأس  سعادته  سلم  وكذلك 

لفريق القيادة العامة لشرطة الشارقة »ب«. 
الفريق  من  الالمحدود  الدعم  سعادته  وثمن 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
القيادات  لجميع  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
ووحداتها  الدولة  مستوى  على  للشرطة  العامة 
المشاركة في بطولة الشرطة للفرق التخصصية، 
الفرق  أظهرتها  التي  العالية  بالحرفية  مشيداً 
البطولة من  المشاركة في  الثمانية  التخصصية 

وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.
التخصصية  للفرق  الشرطة  بطولة  أن  يذكر 
القيادات  من  فرق   7 مشاركة  شهدت  الثالثة 
من  وفريق  اإلمارات،  دولة  في  للشرطة  العامة 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وهي بطولة مركبة تتكون من خمسة تمارين 
يحاكي  واقعياً  سيناريو  يعتبر  تمرين  كل 
طبيعة عمل ومهمات رجل األمن، والتمرين هو 
مسابقة تكتيكية تعتمد على حس تقدير الموقف 
والتعامل مع معطيات غير معلومة لدى الفريق 
والتي يتفاجأ بالكثير من المتغيرات أثناء تأديته 

لمهمات هذا العمل.
من جهة ثانية، نظمت القيادة العامة لشرطة 
دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة 
المحترفين اإلماراتية لكرة القدم، ومؤسسة دبي 
لإلعالم، برنامجاً توعوياً في مدرسة القيم للتعليم 
أهداف  تعزيز  بهدف  دبي،  في  للبنين  الثانوي 
بالتوعية  والمختصة  سعادة«،  »التزامكم  حملة 
المالعب،  في  الرياضي  الجمهور  بالتزامات 

والتي ينص عليها القانون االتحادي رقم 8 لسنة 
2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

الوكيل  أوضح  التوعوي،  البرنامج  وخالل 
أن  دبي  شرطة  من  النجار  خالد  محمد  أول 
مواد القانون االتحادي في شأن أمن المنشآت 
والفعاليات الرياضية تضمن تحقيق كل إجراءات 
في  المنشآت  ولمختلف  للرياضيين  السالمة 
أمنية  وضوابط  معايير  وفق  وذلك  الدولة، 
الدولية  المعايير  مع  يتماشى  وبما  متطورة، 
أعلى  في  األمنية  الجوانب  لتنظيم  المتبعة 
في  ويشارك  يحضر  من  لجميع  مستوياتها 
باتت  والتي  الرياضية،  والفعاليات  المهرجانات 
المجتمعية ألبناء  الثقافة  من  مهماً  تشكل جزءاً 
التي  الحضارية  النقلة  ضوء  في  اإلمارات 
تعاصرها وتواكبها الدولة في مختلف المجاالت، 
على  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص  مؤكداً 
ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل نشر 

مبادئ األخالق والروح الرياضية.
وأشار الوكيل نابت سلطان الكتبي من شرطة 
دبي إلى أن حملة »التزامكم سعادة« تستهدف 
األندية  بين  التواصل  تعزيز  الثالث  عامها  في 
إلسعاد  الجهود  وتوحيد  الرياضية،  والجماهير 
الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع اإليجابي 
من خالل االستفادة المثلى من وسائل التواصل 
االجتماعي، وذلك لنقل الرسائل اإليجابية وثقافة 
النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس 

الوجه الحضاري للدولة في مالعبنا الرياضية.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة خالل ال�صهر املا�صي عددًا من الفعاليات الريا�صية.
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كرم سعادة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد 
عبيد  جاسم  والمخرج  الممثل  أبوظبي  شرطة  في  البشرية 
في  »مسموح«  بعنوان:  بمسرحية  لمشاركته  تقديراً  الزعابي 

أسبوع التسامح الدولي.

كرَّم سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية 
أفريقيا في  األوسط وشمال  الشرق  النسور رئيس قسم  محمد 

مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.

احتفل المستشار 
القانوني طوني سطمة 
ميخائيل بعيد الميالد 

الخامس البنه »إيلي«.. 
مبارك وعمر مديد بإذن 

الله سبحانه وتعالى.

كرم العميد أحمد عبدالله الشحي نائب مدير قطاع العمليات المركزية 
الهاجري مدير مديرية  زايد محمد  العميد  أبوظبي بحضور  في شرطة 

الطوارئ والسالمة العامة طواقم اإلسعاف المتميزين.

كرم سعادة اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد 
منتسبي  من  المتطوعين  من  عدداً  دبي  شرطة  في  والتجهيزات  المجتمع 
الشرطة وأفراد المجتمع تقديراً لجهودهم في األنشطة التطوعية المجتمعية.

الميالد  بعيد  علي  محمد  محسن  احتفل 
األول البنته »إيالن« وسط جمع من األقارب 
الله  بإذن  مديد  وعمر  مبارك  واألصدقاء. 

سبحانه وتعالى. 

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

زيارة مدينة مراكش المغربية لها رونق خاص، هذه المدينة التي يطلق عليها لقب الحمراء بسبب 
لون مبانيها المائل إلى االحمرار، مدينة تزخر بالكثير من المعالم التاريخية وتشتهر بهندستها التي 
تحاكي المعمار األندلسي، وقد ترك االستعمار الفرنسي بصماته عليها في مجاالت عدة تجاوزت 

فنها المعماري. 
تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وهي ثالث أكبر مدن المملكة المغربية من حيث الكثافة 
السكانية، تأسست عام 1062 على يد يوسف بن تاشفين، ولعبت أدواراً سياسية في تاريخ المغرب، 
وتحتضن مراكش العديد من الفعاليات الثقافية والسياسية العالمية، وصنفت ساحتها الشهيرة »الفناء« 
ضمن التراث العالمي اإلنساني، وهي عبارة عن فضاء شعبي للفرجة والترفيه للسكان المحليين والسياح 
في مدينة مراكش، بحيث تعتبر القلب النابض للمدينة ونقطة التقاء للزوار من كل أنحاء العالم لالستمتاع 
بمشاهدة عروض مشوقة لمروضي األفاعي ورواة األحاجي والقصص، والموسيقيين إلى غير ذلك من 

مظاهر الفرجة الشعبية التي تختزل تراثاً غنياً وفريداً.
ويرجع تاريخ ساحة الفناء إلى عهد تأسيس مدينة مراكش سنة )1070- 1071( م، أي في عهد الدولة 
الكتبية  مسجد  تشييد  بعد  تزايدت  أهميتها  لكن  للتسوق،  كنواة  الهجري  الخامس  القرن  خالل  المرابطية 
بعد قرابة قرن كامل. واستغل الملوك والسالطين في ذلك الوقت الساحة كفناء كبير الستعراض جيوشهم 

والوقوف على استعدادات قواتهم قبيل االنطالق لمعارك توحيد المدن والبالد المجاورة وحروب االستقالل.
وكانت زيارتنا إلى مراكش بدعوة من مهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات الذي نظمته جمعية موالي علي 
الشريف للثقافة والتراث والتنمية، والذي يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح وفضيلة التعايش ونبذ التطرف وقطع 
الطريق على كل أشكال الغلو العقدي والفكري والثقافي، بمشاركة واسعة لقيادات ثقافية ودينية وشخصيات 
فكرية وفنية من مختلف دول العالم، حيث ضم وفد اإلمارات، الذي كان لي شرف ترؤسه، كالً من الشاعر الدكتور 

طالل الجنيبي، والشاعر عمر بن قاللة العامري، والمخرج المسرحي والسينمائي أزل يحيى إدريس.
كما تسنى لنا المشاركة في فعاليات الدورة الـ 18 من المهرجان الدولي للفيلم الذي احتضنته المدينة بمشاركة 
والدولية. وحضرنا  العربية  اإلعالم  وممثلي وسائل  واألجانب  العرب  والمخرجين  والممثلين  النجوم  من  واسعة 
مراسم حفل افتتاح المهرجان الذي اتسم باألناقة والحضور الالمع على البساط األحمر، كما شاركنا في عدد من 

الندوات النقاشية والسهرات الفنية ومشاهدة عروض األفالم. 
ويعد حضورنا في هذه التظاهرة الفنية العالمية فرصة لاللتقاء بنخبة من نجوم العالم وصناع الفن السابع بشكل 
العالمية واالستفادة منها  السينمائية  التجارب  الفنية، واالطالع على  اآلخر  ثقافة  إلى  والتعرف  التحاور  عام، بهدف 

ومناقشة آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز وتطوير صناعة السينما في اإلمارات. 
كانت رحلة إماراتية زاخرة باإلنجازات الثقافية واإلنسانية، األمر الذي يؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة في 

المشهد الثقافي العالمي.

اإماراتيون يف مراك�س

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

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

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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