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3العدد 185 أبريل 2022

حر�س �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

لفوزهم  منت�صبيها  �لد�خلية وعدد من  وز�رة  »رعاه �هلل« على تكرمي  �ل��وزر�ء حاكم دبي 

بجائزة حممد بن ر��صد لالأد�ء �حلكومي �ملتميز يف دورتها �ل�صاد�صة لعام 2022، وذلك خالل 

�لحتفال �لكبري �لذي نظمته حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة  يف معر�س �إك�صبو 

2020 دبي .

وقد فازت وز�رة �لد�خلية ب�»9« فئات �صمن �جلائزة، وهي: �جلهة �لحتادية �لر�ئدة يف 

��صتد�مة �لتميز، و�أف�صل جهة يف حتقيق �لروؤية، و�أف�صل جهة يف �ملرونة �ملوؤ�ص�صية، و�أف�صل 

حتقيق  و�أف�صل  و�لتكامل،  �ل�صر�كة  يف  جهة  و�أف�صل  �ل�صطناعي،  �لذكاء  تبني  يف  جهة 

للموقع �لريادي و�لتناف�صية، و�أف�صل جهة يف جمال ت�صنيف قنو�ت �خلدمة.

وكرم �صموه �صعادة �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�صر �لري�صي مفت�س عام وز�رة �لد�خلية رئي�س 

منظمة »�لإنرتبول« �لدولية بو�صام فخر �لإمار�ت، ومنت�صبني بو�صام رئي�س جمل�س �لوزر�ء.

وخالل �لحتفال ، �أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، �أن دولة �لإمار�ت بقيادة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، ومتابعة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة ، جعلت �لتميز قيمة 

�أ�صا�صية وغاية كربى للعمل �حلكومي �لهادف لالرتقاء بحياة �لنا�س.

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

�لد�خلية �أن �جلائزة مبا تت�صمنه من معايري وحمفز�ت �أ�صبحت تلعب دورً� مهمًا يف �لرتقاء 

�لدولة  رئي�س  �ل�صمو  قيادة �صاحب  �ملوؤ�ص�صات �حلكومية، حتت  �لأد�ء يف خمتلف  بجودة 

»حفظه �هلل«، و�صاحب �ل�صمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 

�هلل«،  و�صاحب �ل�صمو ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة.

�جلديد  �لإجن��از  هذ�  ومدنيني  ع�صكريني  ومنت�صبني  قيادة  �لد�خلية  ل��وز�رة  مبارك 

و�لكبري، و�لذي حتقق بف�صل توجيهات ومتابعة �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، مما يعزز من م�صرية �لأمن و�لأمان و�ل�صالمة 

و�لر�صا و�ل�صعادة �لتي ينعم بها كل مو�طن ومقيم وز�ئر.

اأداء متميز 
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تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  نظمت 
دبي   2020 إكسبو  معرض  في  حاشداً  احتفاالً 
لتكريم الفائزين بالدورة السادسة لجائزة محمد 
 ،2022 لعام  المتميز  الحكومي  لألداء  راشد  بن 
بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بحضور 
الشيخ  آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو  راشد 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 

المالية،  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  دبي 
نهيان  آل  زايد  الشيخ سيف بن  والفريق سمو 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
من  وعدد  الوزراء،  المعالي  أصحاب  من  وعدد 
الداخلية  وزارة  المسؤولين وكبار ضباط  كبار 

والقيادات العامة للشرطة في الدولة.
ضمن  فئات  بـ»9«  الداخلية  وزارة  وفازت 
الجهة  جائزة  على  حصلت  حيث  الجائزة، 

وجائزة  التميز،  استدامة  في  الرائدة  االتحادية 
أفضل  الرؤية، وجائزة  تحقيق  في  أفضل جهة 
جهة في المرونة المؤسسية، وجائزة أفضل جهة 
في تبني الذكاء االصطناعي، وجائزة أفضل جهة 
تحقيق  أفضل  وجائزة  والتكامل،  الشراكة  في 
للموقع الريادي والتنافسية، وجائزة أفضل جهة 

في مجال تصنيف قنوات الخدمة.
أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  تكريم  تم  كما 
الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي  ناصر 
رئيس منظمة »اإلنتربول« الدولية بوسام فخر 

ت
عا

اب
مت

متابعة: با�سل ثريا 

حتت رعاية وبح�صور �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

ر��صد لالأد�ء �حلكومي  دبي »رعاه �هلل«، مت تكرمي وز�رة �لد�خلية وعدد من منت�صبيها لفوزهم بجائزة حممد بن 

�ملتميز يف دورتها �ل�صاد�صة لعام 2022.

وزارة الداخلية تفوز بـ وزارة الداخلية تفوز بـ 99 جوائز  جوائز 

يف جائزة حممد بن را�شد للأداء احلكومي املتميزيف جائزة حممد بن را�شد للأداء احلكومي املتميز
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اإلمارات. وفاز المقدم أحمد سعيد النعيمي من 
شرطة عجمان بوسام رئيس مجلس الوزراء في 
أول جاسم هيكل  المجال اإلشرافي، والمساعد 
رئيس  بوسام  الفجيرة  شرطة  من  البلوشي 

مجلس الوزراء للشباب.

قيمة 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، أن دولة اإلمارات بقيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
صاحب  ومتابعة  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
جعلت التميز قيمة أساسية وغاية كبرى للعمل 

الحكومي الهادف لالرتقاء بحياة الناس.
في  اإلماراتي  األنموذج  أن  سموه  وأضاف 
اإلدارة الحكومية أثبت نجاحه في األداء إقليمياً 
ستكون  الجديدة،  الخمسين  وفي  وعالمياً. 
وكوادرنا  تميزاً،  وأكثر  أكبر  واألهداف  الغايات 
الوطنية من سيقود التحوالت الكبرى لمشاريع 

دولتنا.
محمد  أوشحة  على  الحاصلين  وكرم سموه 
بن راشد، وهم: معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
ومعالي  والتعايش،  التسامح  وزير  نهيان  آل 
الصحة  وزير  العويس  محمد  بن  الرحمن  عبد 
إبراهيم  بنت  ريم  ومعالي  المجتمع،  ووقاية 
الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، 
ومعالي سارة بنت يوسف األميري وزيرة دولة 

للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أنور بن 
محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب 
خليفة  خلدون  ومعالي  الدولة،  رئيس  السمو 
المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو 

المجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي.

أوسمة 
بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  وكرم 
رئيس  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد 
مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بأوسمة 
رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار سموه إلى أن 
توجيهات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
تحفز  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
المتميزة  والمبادرات  والرؤى  الجهود  أصحاب 

على مواصلة اإلبداع.
ألفضل  الوزراء  مجلس  رئيس  بوسام  وفاز 
سفيرة معالي النا زكي نسيبة المندوبة الدائمة 
سفير  وأفضل  المتحدة.  األمم  لدى  للدولة 
سعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى 
وزارة: سعادة  وكيل  وأفضل  الجنوبية.  كوريا 
موزة إبراهيم األكرف - وزارة تنمية المجتمع. 
يوسف  الدكتور  سعادة  عام:  مدير  وأفضل 
للخدمات  اإلمارات  مؤسسة  السركال  محمد 
الخييلي  اللواء سهيل سعيد  وسعادة  الصحية، 
والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة 
مساعد:  وزارة  وكيل  وألفضل  المنافذ.  وأمن 
 - البلوكي  الرحمن  عبد  محمد  عبدالله  سعادة 

�شيف بن زايد: اجلائزة ترفد املجتمع بنخبة 

ت�شهم يف نه�شة الوطن

حممد بن را�شد: الأمنوذج الإماراتي يف 

الإدارة احلكومية اأثبت جناحه
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وأفضل  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزارة 
الزرعوني  ابراهيم  محمد  تنفيذي سعادة  مدير 
الرقمية.  والحكومة  االتصاالت  تنظيم  هيئة   -
سعيد  أحمد  المقدم  اإلشرافي  المجال  وفي 
الداخلية،  وزارة   - عجمان  من شرطة  النعيمي 
مير  خالد  الدكتور  المستقبل  وظائف  وفي 
أميري - جامعة اإلمارات العربية المتحدة، وفي 
مجال االتصال الحكومي وداد أحمد بوحميد - 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأفضل مديرة 
معلم  وأفضل  محمد،  آل  حسن  أميرة  مدرسة 
عائشة محمد البك الشحي، وأفضل معلمة خلود 
يوسف المنصوري، وأفضل مبتكر البروفسور 
علي حميد المرزوقي - جامعة اإلمارات العربية 
 - المعيني  محمد  فايزة  وللشباب:  المتحدة، 
جاسم  أول  والمساعد  المجتمع  تنمية  وزارة 
-وزارة  الفجيرة  شرطة  من  البلوشي  هيكل 
الدكتورة  المتخصصة  والوظائف  الداخلية، 
العربية  اإلمارات  جامعة   - الحوسني  نعيمة 
عبيد  منى  الدكتورة  طبيبة  وأفضل  المتحدة، 
العيان، وأفضل طبيب الدكتور عصام محمد نور 
الزرعوني، وسعادة المتعاملين فوزية محمد آل 
موسى  وشيخة  المجتمع  تنمية  وزارة   - علي 

البلوشي - وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ميداليات 
وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
سموه  وأكد  اإلمارات،  فخر  بميدالية  الفائزين 
ومحفزات  معايير  من  تتضمنه  بما  الجائزة  أن 
بجودة  االرتقاء  في  مهماً  دوراً  تلعب  أصبحت 
الحكومية، تحت  المؤسسات  األداء في مختلف 

قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
نائب  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن  السمو  الله«، وصاحب  »رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 

األعلى للقوات المسلحة.
ورأى سموه أن الجائزة ترفد المجتمع مع كل 
دورة جديدة لها، بنخبة من النماذج المتميزة التي 
تسهم في نهضة الوطن في مختلف المجاالت، 
وتمد األجيال الحالية والقادمة بالقدوة الملهمة 
األفضل  وتقديم  التميز  مواصلة  على  القادرة 

للوطن والمواطن.
وشمل التكريم سعادة رزان خليفة المبارك - 
رئيسة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وسعادة 
الريسي  أحمد  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء 
منظمة  رئيس  الداخلية  لوزارة  العام  المفتش 

منصور  الدكتور  وسعادة  الدولية،  اإلنتربول 
العور، والدكتور علي عباس البلوشي استشاري 
جراحة العظام والمفاصل، وفاطمة المال أكاديمية 

وباحثة.
للمؤسسات  الخاص  التكريم  مستوى  وعلى 
إلدارة  الوطنية  الهيئة  سموه  كرم  والمشاريع، 
اإلمارات  والكوارث، وفريق  الطوارئ واألزمات 
للشراكات االقتصادية العالمية، ومشروع مراكز 

الشباب، ومشروع مفاعل براكة النووي.

ريادة 
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وكرم 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
االتحادية  »الجهة  بجائزة  الفائزين  الرئاسة 
الرائدة«، حيث أوضح سموه أن كوكبة جديدة 
من المتميزين والذين يحصدون الفوز بالجائزة، 
أسهموا عبر أداء نوعي في تقديم أداء حكومي 
متميز، بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة بقيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«، 
القائد األعلى  أبوظبي نائب  آل نهيان ولي عهد 
للقوات المسلحة، في توفير أرقى معايير جودة 
جهود  ودفع  والزائر،  والمقيم  للمواطن  الحياة 
تنمية دولة اإلمارات في شتى المجاالت، ودعم 

تنافسيتها وريادتها إقليمياً وعالمياً.
وفازت عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف 
من  وأقل  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزارة 
االقتصاد.  ووزارة  المالية  وزارة  موظف   500

من�شور بن زايد:

توفري اأرقى معايري 

جودة احلياة للمواطن 

واملقيم والزائر

ت
عا

اب
مت
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والهيئات أكثر من 500 موظف الهيئة االتحادية 
للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأقل 
من 500 موظف الهيئة االتحادية للموارد البشرية 
والحكومة  االتصاالت  تنظيم  وهيئة  الحكومية 
الرقمية، والجهة األكثر تحسناً في األداء مصرف 
ووزارة  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات 

تنمية المجتمع.
جهة  »أفضل  الداخلية  وزارة  سموه  وكرم 
االتصاالت  تنظيم  وهيئة  الرؤية«،  تحقيق  في 
لألجندة  تحقيق  أفضل  الرقمية  والحكومة 
الوطنية، وأفضل جهة في تحسين جودة الحياة 
وزارة تنمية المجتمع، وأفضل جهة في المرونة 
في  جهة  وأفضل  الداخلية،  وزارة  المؤسسية 
الدولة  وزارة  العمل  بيئة  في  الحياة  جودة 
وأفضل  االتحادي،  الوطني  المجلس  لشؤون 
وزارة  والتنافسية  الريادي  للموقع  تحقيق 
الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وأفضل 
جهة في االستباقية والجاهزية للمستقبل وزارة 
المالية، وأفضل جهة في تطبيقات العمل عن بعد 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأفضل جهة في 
تبني الذكاء االصطناعي وزارة الداخلية، وأفضل 
جهة في إدارة البيانات والمعرفة الهيئة االتحادية 
في  جهة  وأفضل  الحكومية،  البشرية  للموارد 
الشراكة والتكامل وزارة الداخلية، وأفضل جهة 
المجتمع،  تنمية  وزارة  الحكومي  االتصال  في 
وأفضل جهة في الخدمات االستباقية المترابطة 
والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة 
االبتكار  مجال  في  وأفضل جهة  المنافذ،  وأمن 
جهة  وأفضل  المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة 
في مجال تصنيف قنوات تقديم الخدمة وزارة 
والجنسية  للهوية  االتحادية  والهيئة  الداخلية 

والجمارك وأمن المنافذ، وأفضل جهة في تمكين 
الشباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

أهمية 
القرقاوي  عبدالله  بن  محمد  معالي  وأكد 
وما  الجائزة  أن  الوزراء  مجلس  شؤون  وزير 
على  محفزة  تنافسية  عمل  بيئة  من  ترسخه 
اإلنجاز والتميز، تدعم مستهدفات عمل حكومة 
الجودة  معايير  على  القائمة  اإلمارات،  دولة 
واستشراف  المستدام،  واالبتكار  الشاملة، 
البشرية،  الكوادر  إمكانات  وتطوير  المستقبل، 
وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الكفاءة 
استراتيجياً،  خياراً  التميز  واعتماد  واإلنتاجية، 
وذلك في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو 
نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

الله«.
حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  وجدد 

على  الحرص  الداخلية  وزارة  وكيل  الخييلي 
بدعم  والتميز،  الريادة  مسيرة  استمرارية 
ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
منظومة  في  المؤسسي  التميز  مفاهيم  وإرساء 
وأفضل  واالبتكار  الريادة  مفاهيم  تتبنى  عمل 
لتقديم  للموظفين،  والتمكين  التدريب  وسائل 
خدمات ذات جودة عالية وتعزيز جودة الحياة 
للمجتمع اإلماراتي. وقال سعادة اللواء الدكتور 
التنفيذي  الفريق  رئيس  العبيدلي  عبدالقدوس 
األجندة  مؤشرات  لمتابعة  الداخلية  وزارة  في 
الوطنية: »إننا نهدي الفوز لسيدي الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية لمتابعته وحرص 
سموه على تعزيز جهود الوزارة وتوفير أفضل 

الممكنات لالرتقاء بمستويات األداء«.
وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي 
واالتصاالت  اإللكترونية  الخدمات  عام  مدير 
ورئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية 
والذكاء االصطناعي أهمية تبني التقنيات الحديثة 
والحصول  والتميز،  األداء  تعزيز  في  ودورها 
على هذا التتويج في مجاالت جوائز التميز، حيث 
كانت وزارة الداخلية سباقة في تبني المفاهيم 
وأفضل  الذكية  والخدمات  الحديثة  التقنية 
الدكتور  العميد  وأشار  التطويرية.  الممارسات 
فيصل سلطان الشعيبي مدير عام االستراتيجية 
نهج  أن  إلى  الداخلية  األداء في وزارة  وتطوير 
الوزارة قائم على إدارة عملية التميز بمحاورها 
كافة من إعداد وتقييم ورسم خطط ومؤشرات 
أداء، وصوالً إلى مرحلة التنفيذ وتقديم الخدمات 

للمجتمع.

اخلييلي:

وزارة الداخلية تتبنى 

مفاهيم الريادة 

والبتكار
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المؤتمر  ، عقد  الشَرطية  العالمية  القمة  تضمنت 
الدولي لبحث قضايا المخدرات، بعنوان »المخدرات 
وتحت  والمواجهة«،  الرقمية...التحديات  والحياة 
استعرض  حيث  آمن«،  »حماية...لمستقبل  شعار 
رئيس  نائب  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي 
مجلس  رئيس  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المخدرات  مكافحة 
منذ  المجلس  حققها  التي  اإلنجازات  أهم  المتحدة 
تشكيله بقرار من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
عام 2016، ومنها: خفض الطلب على المخدرات عن 
بأضرارها،  والتوعية  المخدرات  من  الوقاية  طريق 
المناسب لمرضى اإلدمان، والدمج  وتوفير العالج 
البيئة  وحماية  العار،  وصمة  وإلغاء  المجتمعي 
عرض  فرص  وتقليل  المخدرات،  من  المدرسية 
وتعزيز  للدولة،  تهريبها  من  بالحد  المخدرات 
ومكافحة  ُبعد(،  عن  )المكافحة  الدولي  التعاون 
المخدرات،  تجارة  من  المتحصلة  األموال  غسل 

ومكافحة الترويج اإللكتروني للمخدرات والمؤثرات 
العقلية، والرقابة على السالئف الكيميائية، وتطوير 
التشريعات القانونية واستشراف المستقبل، وضبط 

التجار والمروجين.
)من  المعمري  هالل  بن  خالد  سعادة  وتحدث 
وزراء  لمجلس  المساعد  العام  األمين  السعودية( 
روميرو  غراسيا  دي  وخوسيه  العرب،  الداخلية 
للشبكات  الفرعية  المديرية  في  المدير  مساعد 
وعدد  الدولية،  »اإلنتربول«  منظمة  لدى  اإلجرامية 

ت
عا

اب
مت

متابعة: جمتمع ال�سرطة

دبي  �لوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  رعاية �صاحب  حتت 

�لتي  �ل�صرطية  �لعاملية  �لقمة  دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  �فتتح  �هلل«،  »رعاه 

2020 دبي، حتت عنو�ن »�إعادة تعريف �لعمل �ل�صرطي و�إنفاذ �لقانون من �أجل عامل �أكرث  عقدت يف معر�س �إك�صبو 

200 متحدث و150 عار�صًا و8500 موفد من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعدد من �لدول  �أمنًا و�أمانًا«، مب�صاركة 

و�ملنظمات �لعربية و�لأجنبية، و�لتي بحثت ق�صايا تتعلق بتوفري �لأمن و�لأمان.

اأقيمت حتت رعاية حممد بن را�شداأقيمت حتت رعاية حممد بن را�شد

 القمة العاملية ال�شرطية تبحث الأمن والأمان  القمة العاملية ال�شرطية تبحث الأمن والأمان 
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بالمخدرات  االتجار  عن  اآلخرين  المشاركين  من 
وآثار تعاطيها في جميع شرائح المجتمع، ومعالجة 
الطرق  التأهيل، وخرائط  وإعادة  المخدرات  تعاطي 

للوصول إلى عالم خال من المخدرات. 

مؤتمرات متخصصة
القمة،  الجنائي خالل  البحث  علوم  مؤتمر  وفي 
أشار سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس 
أن  إلى  اإلمارات  دولة  لحكومة  السيبراني  األمن 
التحّول الرقمي يؤدي إلى زيادة تعّرض المنظومات 
الرقمية والبنى التحتية لألخطار الرقمية، وإلى إنه 
يتعيّن على أصحاب المصلحة العمل بتعاون أوثق 

لمواجهة هذا التحّدي. 
وأوضح روري كوركوران مدير مركز الجرائم 
»اإلنتربول«  منظمة  لدى  الفساد  ومكافحة  المالية 
أكبر  والفساد  المالية  الجرائم  عّدت  المنظمة  أن 
آسيا  وفي  األعضاء.  الدول  يواجه  منفرد  تهديد 
من  أكثر  باعتقال  قمنا  المثال،  على سبيل  وحدها، 
من  دوالر  مليون   275 واعتراض  1000شخص، 
 2.000 من  أكثر  وجّمدنا  المشروعة،  غير  األموال 

حساب مصرفي.
وتناول المتحدثون في المؤتمر: الطب الشرعي، 
والبحث  اإللكترونية،  واألدلة  الجنائية،  والهندسة 
الوراثي،  الجنائي  البحث  ومستقبل  الجنائي، 
في  المستخدمة  الجديدة  واألساليب  والمعايير 
مجال  في  والفرص  والتحّديات  الجنائي،  التحليل 

التحقيقات في الحرائق.
وعقدت مجموعة العمل الناطقة بالعربية التابعة 
اجتماعاً  الوراثي  الجنائي  للبحث  الدولية  للجمعية 
لتعزيز التعاون الدولي بين الجهات المعنية بالبحث 

والتطوير.
ناقش  القمة،  خالل  الجريمة  منع  مؤتمر  وفي 
وحماية  المالية  الجرائم  منع  سبل  المشاركون 
المتقدمة،  التقنيات  خالل  من  الرقمي  الفضاء 
والشرطة  للحدود،  العابرة  الشراكة  وعالقات 
واالستراتيجيات  بالتقنية،  المدعومة  المجتمعية 

الكفيلة بمكافحة الجيل التالي من الجرائم البيئية..
العمل  في  والصمود  االبتكار  »مؤتمر  وفي 
الدكتور  العميد  تحدث  القمة،  خالل  الشرطي«، 
للذكاء  العامة  اإلدارة  مدير  الرزوقي  ناصر  خالد 
من  شرطة  وقادة  دبي،  شرطة  في  االصطناعي 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  والسويد  بريطانيا 
ومنظمة »بوليس فاونديشن«، ومنظمة »اإلنتربول«، 

والرابطة الدولية لتدريب قادة إنفاذ القانون.
القمة،  األثر( خالل  وفي مؤتمر وحدات )كالب 
التقى في المؤتمر خبراء من مختلف بلدان العالم، 
التدريب  ومنهجيات  االستراتيجيات  وتبادلوا 
الرامية إلى توسعة فاعلية وحدات الكالب المعروفة 
الرائد  المؤتمر  في  وتحدث   .K9 بالرمز  اختصاراً 
 K9 األمني  التفتيش  إدارة  مدير  المزروعي  صالح 
الخبيرة  آيرش  لورنا  والدكتورة  دبي،  شرطة  في 
الرئيسة في فريق العلوم األساسية للحيوانات لدى 

مختبر العلوم والتقنيات الدفاعية في بريطانيا.

عصف ذهني
كما تضمنت القمة عقد جلسة عصف ذهني دولية 
واألخطار  التحديات  وناقشت  نظمتها شرطة دبي، 
األمني،  العمل  لتطوير  والمبادرات  المستقبلية 
تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وحضرها 
رئيس  الحسن  حسن  بن  طارق  الفريق  وسعادة 

األمن العام في وزارة الداخلية بمملكة البحرين. 
وركز المتحدثون في الجلسة على أربعة محاور، 
والجريمة  المستقبل  وشرطة  الطرق،  أمن  وهي: 
والجريمة  المجتمعية  والشرطة  االلكترونية، 

السياحية، والمرونة في األجهزة الشرطية.

معرض تجاري 
تجاري  معرض  إقامة  القمة  تضمنت  وكذلك 
متخصص، تضمن 150 جناحاً، عرضت فيه ابتكارات 
والبيانات  السحابية  الحوسبة  متقدمة في مجاالت 
الضخمة والذكاء االصطناعي وتعلّم اآلالت واألمن، 

والطائرات المسيرة.

آراء شرطية 
قائد  المري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  قال 
عام شرطة دبي: »نحن فخورون باستضافة القمة 
االفتتاحية في دبي،  الشَرطية في دورتها  العالمية 
المدينة المعروفة بكونها محوًرا يربط العالم ويسهم 
بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 مساهمة قوية 

في تواصل العقول وصنع المستقبل«.
ودعا سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
وكيل وزارة الداخلية إلى االستعداد الجيد للتصدي 
في  الدول  تتشارك  وأن  القانونية،  غير  للنشاطات 
الشبكات  لمواجهة  تجاربها  العالم  أنحاء  جميع 
اإلجرامية التي تعتبر عابرة لحدود الدول، والتوعية 

بهذه األخطار.
وطالب سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة اإلنتربول 
جميع  بين  الجهود  بتضافر  )اإلنتربول(،  الدولية 
أجهزة إنفاذ القانون على اختالف تخصصاتها لقمع 
الجرائم واجهاضها، واتخاذ األساليب الوقائية منعاً 
لوقوعها، وتعزيز التعاون الدولي لتفكيك المنظمات 

اإلجرامية واضعافها والقبض على أفرادها.
نائب  الحمراني  صالح  الدكتور  العميد  واعتبر 
مدير اإلدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي 
الدولية  الذهني  رئيس لجنة تنظيم جلسة العصف 
أن أهمية جلسة العصف الذهني تكمن في اجتماع 
قادة المؤسسات الشرطية وخبراء مؤسسات إنفاذ 
األمني، بهدف  المجال  والمتخصصين في  القانون 
واالتجاهات  واألخطار  التحديات  أبرز  مناقشة 

الحالية المستقبلية.
مدير جهاز  الخييلي  مبارك سعيد  العقيد  ورأى 
الشرطة الخليجية أن بوسع جميع أصحاب المصلحة، 
عبر التعاون الوثيق والحوار المفتوح، التوّصل إلى 
توافق في اآلراء بشأن تقييد االستخدام اإلجرامي 
االستخدام  تعزز  بيئة  بناء  مع  الحديثة  للتقنيات 
المناسب لهذه التقنيات، األمر الذي سيمكن أجهزة 
الشرطة من االستفادة من أحدث التطورات التقنية، 

ويساعد في تعزيز األمن في المجتمعات.

العقيد مبارك اخلييلياللواء الركن خليفة الخييليالفريق عبدالله المري    الفريق ضاحي خلفان تميم 
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سعيد  سهيل  محمد  اللواء  سعادة  أوضح 
والمواد  األسلحة  لمكتب  العام  المدير  النيادي 
الوطني  األعلى لألمن  للمجلس  الخطرة والتابع 
والتسجيل  أمان  »الدار  مبادرة  من  الهدف  أن 
ضمان« التي أطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة 
المواطنين  أمام  الفرصة  اتاحة  هو   ، الداخلية 
مرخصة  غير  وذخائر  أسلحة  يملكون  الذين 
القانون،  مع  يتوافق  بما  أوضاعهم  لتعديل 
في  القانونية  المساءلة  من  إعفائهم  عبر  وذلك 
تنتهي  أشهر  ثالثة  مهلة  التسجيل ضمن  حال 
في 24/4/2022، والمبادرة تعود بالفائدة على 
المواطنين ألن تسجيل جميع األسلحة سيكون 

من دون أي رسوم فقط خالل فترة المبادرة. 
وأضاف أن المبادرة تمنح الفرصة لمخالفي 
 2019 لسنة   17 رقم  بقانون  المرسوم  أحكام 
لتسوية أوضاعهم، وذلك بتوفير غطاء قانوني لما 

بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة من 
دون تعريضهم ألي مسؤولية قانونية، إذ تدعم 
األسلحة  اقتناء  في  المواطنين  حقوق  المبادرة 
والقرارات  واللوائح  للقوانين  وفقاً  وذخائرها 
الذين  المواطنين  وعلى  الدولة.  في  السارية 
يملكون أسلحة وذخائر غير مرخصة االستفادة 
ما  تسجيل  إلى  والمسارعة  المبادرة،  فترة  من 
بحوزتهم من أسلحة وذخائر في الفترة المعلن 
عنها، علماً بأن السن القانونية الستحواذ السالح 
هو 21 عاماً، وأنه يحق للمواطن ترخيص أكثر 

من سالح.

عقوبات 
القانون  أن  النيادي  اللواء  سعادة  وشرح 
جرماً  ويعتبر  وصريح،  واضح  اإلماراتي 
دون  من  ذخيرة  أو  سالح  بحيازة  يقوم  من 

كبار  من  فئة  توجد  الواقع  وفي  ترخيص.  أي 
آبائهم  بالوراثة من  أسلحة  يمتلكون  المواطنين 
أو حصلوا عليها في الوقت الماضي كإهداء أو 
اشتروها ولكن لم يقوموا بترخيصها، وأصبحت 
تشكل  القانون  نظر  في  اليوم  األسلحة  هذه 
جريمة حيازة سالح من دون ترخيص والقانون 
كانت  السبعينيات  في  ذلك،  على  العقوبة  شدد 
فالقانون  اليوم  أما  أسبوعاً  السجن  العقوبة 
الجديد رفع العقوبة إلى 6 سنوات سجن وغرامة 

100 ألف درهم.
والقانون  الواقع  بين  للتوفيق  أنه  وأضاف: 
بالتعاون  الخطرة  والمواد  األسلحة  مكتب  قام 
مع وزارة الداخلية بإطالق هذه المبادرة كفترة 
في  ليسارعوا  المواطنين  لمساعدة  استثنائية 
تعديل  ويتم  القانون  وفق  أسلحتهم  ترخيص 

أوضاعهم.

ت
عا

اب
مت

متابعة: اأماين اليافعي

تابع »جمتمع �ل�صرطة« �إطالق مكتب �لأ�صلحة و�ملو�د �خلطرة و�لتابع للمجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني، بالتعاون مع 

�أمان و�لت�صجيل �صمان«،  وز�رة �لد�خلية، مبادرة ت�صجيل �لأ�صلحة غري �ملرخ�صة لدى �ملو�طنني حتت �صعار »�لد�ر 

و�لهادفة �إىل ت�صجيل �لأ�صلحة غري �ملرخ�صة لدى �ملو�طنني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بالتعاون مع وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية 

مكتب الأ�شلحة واملواد اخلطرة يطلق مبادرة »الدار اأمان والت�شجيل �شمان«
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وتابع أن هذه األسلحة لها قيمة اليوم، وتعتبر 
موروثاً لدى األسرة، وال بد من المحافظة عليها 
ألنها تعتبر مقتنيات ثمينة وقديمة. وال بد من 
أنه  على  معه  الناس  ليتعامل  السالح  ترخيص 
شيء حساس وخطر ومهم، وال يمكن استخدامه 
إال في الوقت المناسب لكيال يضروا أنفسهم وال 

غيرهم. 

إجراءات 
ضمن  من  أن  النيادي  اللواء  سعادة  وذكر 
لتشجيع  المبادرة  في  وضعناها  الذي  الحوافز 
التي  األسلحة  جميع  تسجيل  هو  المواطنين 
ولكن  قطع،  ثالث  حدد  والقانون  بحوزتهم 
من  الجزئية  هذه  استثنينا  المبادرة  بموجب 
القانون لمدة ثالثة أشهر، ونقوم بتسجيل جميع 
األسلحة التي يمتلكها المواطن بغض النظر عن 
بندقية  أو  أكانت مسدساً  عددها ونوعها سواء 
إلى  المبادرة سترجع األمور  أو رشاشاً. وبعد 
والمبادرة  القانون،  حسب  الطبيعي  الوضع 
لتسجيل  أن يستغلوها  للمواطنين  بد  فرصة ال 

أسلحتهم. 
من  بداية  التسجيل  عملية  أطلقنا  وأضاف 
وموقع  الداخلية  لوزارة  الذكي  التطبيق  خالل 
وزارة الداخلية اإللكتروني، حيث يقوم الشخص 
عدد  بتسجيل  الذكي  التطبيق  بنفسه من خالل 
أي  منه  مطلوب  وغير  يمتلكها  التي  األسلحة 

أوراق.
بعض  من  كثيرة  اتصاالت  وصلتنا  وبعدما 
مع  التعامل  نعرف  ال  يقولون  المواطنين  كبار 
التطبيق الذكي وموقع الوزارة اإللكتروني أطلقنا 
من  أسلحتهم  تسجيل  في  لمساعدتهم  حملة 
وعددها  األحياء،  مجالس  في  متطوعين  خالل 
يتواجد  حيث  الدولة،  مستوى  على  مجلساً   95

حوزته  في  التي  األسلحة  إحضار  منه  للطلب 
أن  إما  خيارات،  ثالثة  لديه  وتكون  لترخيصها 
يرخص السالح ويحتفظ به عنده كقطعة فعالة 
ومرخصة، أو يعطله ألن هناك أسلحة قديمة أو 
تراثية وال يوجد لها ذخيرة حالياً واألفضل له 
أن يعطلها ويحتفظ بها عنده كقطعة ديكور في 
المنزل، أو أن يتنازل عن السالح لشخص آخر 
موافقة  اآلخر  الشخص  لدى  يكون  أن  بشرط 

على حيازة السالح.
وأشار إلى أنه ال توجد أي معلومات مطلوبة 
القطع  المطلوب ترخيصه وال عدد  السالح  عن 
ولكن  وأنواعها،  المواطن  بحوزة  الموجودة 
مجرد بيانات يتم أخذها. وبعدها يتم االتصال 
بالمواطن ألخذ المعلومات وتسجيلها واستخراج 

التصريح. 
يجوز  أنه  إلى  النيادي  اللواء  سعادة  ولفت 
وآخر مرخص  له  امتالك سالح مرخص  لألب 
الذين  األشخاص  أما  ذلك.  في  بأس  وال  البنه 
يمتلكون ترخيص أسلحة من قبل ولكنه منتهي، 
وزارة  طريق  عن  لهم  التجديد  يتم  فهؤالء 
الداخلية أو جهات الترخيص، وهذا يعتبر تجديداً 

عادياً وليس له أي عالقة بالمبادرة. 

تكامل 
مدير  المزروعي  سعيد  أحمد  العقيد  وأكد 
في  باإلنابة  والمتفجرات  األسلحة  مديرية 
الداخلية  وزارة  جهود  أن  الداخلية،  وزارة 
والمواد  األسلحة  مكتب  مع  بالتنسيق  تتكامل 
الخطرة والتابع للمجلس األعلى لألمن الوطني، 
ضمان«،  والتسجيل  أمان  »الدار  مبادرة  في 
المجتمع،  أمن وأمان  الحفاظ على  وذلك بهدف 
لترخيص  المواطنين  مساعدة  على  والحرص 
األسلحة والذخائر عبر توفير خدمات متكاملة، 
أو التخلص من األسلحة غير المرخصة في حال 
أو  تسليمها  أو  تعطيلها  طلب  أو  بذلك،  رغبتهم 
إلكترونية  التنازل عنها، وذلك من خالل خدمة 
www.( مجانية متوفرة عبر الموقع اإللكتروني
الداخلية  لوزارة  الذكي  والتطبيق   )moi.gov.ae

.)moiuae(
له  الذخيرة  أو  السالح  اقتناء  أن  وأضاف 
المواطنين  نذكر  لذا  خاصة،  أمان  اشتراطات 
الناري وما  باإلرشادات األمنية القتناء السالح 
لتخزين  وسالمة  أمن  احتياطات  من  تشمله 
في  التخزين  أماكن  أو  المنزل  في  السالح 
أو  السالح  نقل  األمان عند  األندية، واحتياطات 
ومعرفة  أكثر  االطالع  يمكنهم  كما  استخدامه، 
اإللكتروني  الموقع  زيارة  خالل  من  التفاصيل 
المخصص للمبادرة لتحميل دليل اإلرشادات"، 
الرقم  على  التواصل  يمكنهم  ولالستفسار 
المبادرة على موقع  مجاني8005000 أو صفحة 

أنستغرام.

�لنيادي: 

�ملبادرة تهدف لت�صجيل 

�لأ�صلحة غري �ملرخ�صة 

لدى �ملو�طنني

�ملزروعي: 

جهود متكاملة للحفاظ 

على �أمن و�أمان �ملجتمع

مجلس  كل  في  أيام  ثالثة  مدة  المتطوعون 
لمساعدة كبار المواطنين في عملية التسجيل في 
الرابط اإللكتروني. واألشخاص الذين يحضرون 
للمجالس عليهم إحضار بطاقة الهوية ألنه يتم 
الدخول بواسطتها في التطبيق الذكي. واألخوة 
لديهم  ليس  والمتطوعون  الداخلية  وزارة  في 
الشخص في منزله  إلى  الوصول  أي مانع من 
يتمكن  لم  إذا  بحوزته  الذي  السالح  وتسجيل 

الشخص من الوصول إلينا.
البيانات،  تسجيل  مرحلة  بعد  أنه  وتابع 
المختصة  الجهة  من  اتصاالً  الشخص  يتلقى 
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الشامسي  الزري  سيف  اللواء  سعادة  رعى 
نظمته  احتفاالً  الشارقة  شرطة  عام  قائد 
في  الطفل  حماية  بمركز  ممثلة  الداخلية  وزارة 
وذلك  اإلماراتي،  الطفل  يوم  بمناسبة  الوزارة، 
بحضور  دبي،   2020 بإكسبو  فزعة  جناح  في 
مركز  مدير  التميمي  أحمد  الرحمن  عبد  المقدم 
من  وعدد  الداخلية،  وزارة  في  الطفل  حماية 
المسؤولين المعنيين بالطفل، وعدد من الضباط 
والشخصيات، وذلك بالشراكة مع دائرة القضاء، 

ومكتب شؤون أسر الشهداء، والمجلس األعلى 
لألمومة والطفولة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء 
واألطفال، ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، 
األعلى  للمجلس  التابعة  الطفل  سالمة  وإدارة 
خليفة  وبرنامج  الشارقة،  األسرة،  لشؤون 
القانون  احترام  ثقافة  ومكتب  أقدر،  للتمكين 

وإدارة حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية .
وتضمنت الفعالية نشاطات التوعية والتثقيف 
دبي،  لشرطة  موسيقية  وعروضاً  والترفيه، 

اإلماراتي،  الطفل  برلمان  بمشاركة  وجلسة 
وعروض  اإللكتروني،  األمن  لسفراء  وفقرة 
اليولة، ومسابقة تفاعلية مع األطفال من شرطة 
وتوزيع  الشهداء  أسر  تكريم  وتم  أبوظبي. 

الجوائز والهدايا على األطفال. 
وزارة  في  العامة  العالقات  إدارة  ونظمت 
أطفال مرضى  بزيارة  إنسانية  الداخلية مبادرة 

السرطان في مستشفى توام بالعين.  
وأكد العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة 

متابعة: جمتمع ال�سرطة

�حتفلت وز�رة �لد�خلية بيوم �لطفل �لإمار�تي عرب �إقامة فعاليات يف عدد من �إمار�ت �لدولة، �صاركت فيها �إد�ر�ت 

�صرطية، بالإ�صافة �إىل جملة »999« جملة �لثقافة �لجتماعية و�لأمنية �ل�صادرة عن �لوز�رة. 

مب�شاركة اإدارات �شرطية و»مب�شاركة اإدارات �شرطية و»999999««

 »الداخلية« حتتفل بيوم الطفل الإماراتي »الداخلية« حتتفل بيوم الطفل الإماراتي

ت
عا

اب
مت
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العالقات العامة في وزارة الداخلية أن يوم الطفل 
الدولة،  اإلماراتي هو مناسبة وطنية تحتفي به 
لضمان حقوق الطفل ورعايته من خالل تعزيز 
بيئة صحية  الطفل في  لينمو  المجتمعي  الوعي 
سيعود  ما  ومهاراته،  لقدراته  وداعمة  وآمنة 

بالنفع على المجتمع ككل.
في  القانون  ثقافة  احترام  مكتب  وشارك 
وزارة الداخلية في االحتفال بإكسبو 2020 دبي، 
فقدم محاضرة بعنوان" الوقاية من اإلدمان بين 
اآلباء واألبناء ألقاها المحاضر سعود الحمادي 
عمل  والتأهيل، وورش  للعالج  إرادة  مركز  من 
وأجوبة  وأسئلة  تثقيفية  وفيديوهات  لألطفال 
احتفال  في  المكتب  شارك  كما  هدايا.  وتوزيع 
والناس«  الثقافة  »مهرجان  في  أقيم  مماثل 

بالشارقة.
يذكر أن مجلة »999« مجلة الثقافة االجتماعية

الداخلية  وزارة  عن  تصدر  التي  واألمنية 
بيوم  الداخلية  وزارة  احتفاالت  في  شاركت 
حماية  مركز  مع  بالتعاون  اإلماراتي  الطفل 
ثقافة  ومكتب  العامة  العالقات  وإدارة  الطفل  
المجلة  تنفيذ  إطار  في  وذلك  القانون،   احترام 
سيف  الشيخ  سمو  للفريق  السامية  للتوجهات 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
وزير الداخلية، وللتوجيهات الدائمة من سعادة 
مجلة  تطوير  لجنة  رئيس  بدران  داوود  خليل 
بين  واألمنية  االجتماعية  الثقافة  بنشر   ،»999«

ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع  فئات  جميع 
»مفهوم  وشعارها  رؤيتها  وتحقيق  وسياح، 
جديد لعالقة الشرطة بالمجتمع«. وقامت المجلة 
لألطفال  هدايا  بتقديم  الفعاليات  هذه  خالل 

المشاركين  وتعريف  وتعريفهم  واليافعين، 
العربية  بنسختيها  المجلة  بإصدارات  اآلخرين 
 ،»999« وأطفال  الشرطة،  واإلنجليزية، ومجتمع 

والمالحق الوطنية والتوعوية األخرى.

زيارة وفد العالقات العامة إلى األطفال المرضى
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مدير  �ل�صام�صي  ر��صد  عبد�هلل  �لدكتور  �لعميد  �لتقى  حيث  �لد�خلية،  وز�رة  �لعدد  هذ�  يف  �ل�صرطة«  »جمتمع  ز�ر 

�ملكتب  بها  يقوم  �لتي  �لتوعوية  �ل�صوء على �جلهود  �ألقى  و�لذي  �لد�خلية،  وز�رة  �لقانون يف  مكتب ثقافة �حرت�م 

للتعريف بالقو�نني �لإمار�تية وحث �ملو�طنني و�ملقيمني و�ل�صياح على �للتز�م بها، وحتذيرهم من عقوبات خمالفتها، 

ورفع م�صتوى �لوعي �لقانوين و�لأمني لدى منت�صبي وز�رة �لد�خلية، وذلك بناء على �لروؤية �لثاقبة للفريق �صمو 

�ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية باأهمية رفع �لوعي �لقانوين لدى �صر�ئح 

�ملجتمع كافة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

حوار: جا�سم عبيد الزعابي 

ت
ءا

ضا
�

اإ
< متى تأسس مكتب ثقافة احترام القانون في 
وزارة الداخلية، وما هي المهمات الموكلة إليه؟

في  القانون  احترام  ثقافة  مكتب  تأسس   -
وزارة عام 2009 بناء على الرؤية الثاقبة لسيدي 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأهمية رفع 
في  كافة  المجتمع  شرائح  لدى  القانوني  الوعي 
المكتب  ويعمل  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 
)بأنه  القاضية  القانونية  القاعدة  آثار  تجنب  على 
خالل  من  وذلك  بالقانون(،  الجهل  في  عذر  ال 
التوعية والتثقيف خصوصاً لمن لم ينالوا قسطاً 
المكتب  برامج  تركز  كما  الثقافة.  أو  التعليم  من 

على الجانب التوعوي القانوني واألمني والوطني 
في  واجتماعية  قانونية  ثقافة  لبناء  واالجتماعي 
أوساط المجتمع، بحيث تتكون لديهم قناعة ذاتية 
يعمل  كما  القانون.  احترام  بضرورة  راسخة 
القانوني  الوعي  على رفع مستوى  أيضاً  المكتب 

واألمني لدى منتسبي وزارة الداخلية.

فريق عمل 
وما  المكتب،  في  العمل  فريق  يتكون  ممن   >

االختصاصات المطلوبة لهذا الفريق؟
المكتب من مجموعة من  - يتكون فريق عمل 
العمل  في  المتنوعة  الخبرات  ذوي  الموظفين 

يحمل  من  ومنهم  والقانوني،  والميداني  اإلداري 
مختلفة.  جامعات  من  العليا  الدراسات  شهادات 
من  متخصصة  عمل  فرق  مع  الفريق  ويعمل 
لتحقيق  األخرى  الشرطية  اإلدارات  مختلف 
إليهم كأسلوب عمل  الموكلة  الوظيفية  المتطلبات 

جماعي انتهجه المكتب منذ إنشائه.
< ما الدورات التدريبية  التي يخضع لها هذا 

الفريق؟
الخطة  *من  منبثق  تدريبي  برنامج  للمكتب   -
التدريبية لوزارة الداخلية، والتي تعمل على تنمية 
العمل.  لميدان  وتأهيلهم  المنتسبين  وتطوير 
ويعتمد البرنامج التدريبي في المكتب على تأهيل 

مكتب ثقافة احرتام القانون يف »الداخلية«

ال�شام�شي: براجمنا التوعوية تنا�شب كل فئات املجتمع
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العميد د. عبدالله الشامسي 

المنتسبين في المجال التوعوي والتثقيفي. وتعتبر 
دورات إعداد المدربين ومهارات اإللقاء والعرض 
وإعداد المحاضرين ومهارات العروض التقديمية 
وهناك  للمكتب.  التأسيسية  الدورات  أهم  من 
دورات متقدمة ومتخصصة في المجال التوعوي 
والقانوني وإعداد البرامج التوعوية، والتي تتطلب 
في  تسهم  التي  واألدوات  األساليب  من  مزيداً 

تحقيق األهداف المرجوة من المكتب.

فئات وجهات 
يتوجه  التي  المجتمع  في  الفئات  أبرز  ما   >

إليها المكتب؟
أفراد  جميع  إلى  للوصول  المكتب  يسعى   -
المجتمع سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين، طالباً 
في  كباراً  أم  شباباً  نساء،  أم  رجاالً  موظفين،  أم 
متنوعة  ثقافة  للمكتب  التوعوية  والبرامج  السن. 
وتصمم بما يتناسب مع الفئة المستهدفة، فهناك 
برامج تعد لتناسب عامة شرائح المجتمع وتكون 
رسائلها توعوية عامة ومفهومة للجميع وترتبط 
بحياتهم اليومية مثل المجالس التوعوية والتوعية 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  عبر  اإللكترونية 
وهناك برامج تصمم بدقة وتكون أكثر تخصصياً 
فهناك  المجتمع،  من  معينة  شرائح  وتستهدف 
مواد  تتضمن  الطالب  تستهدف  توعوية  برامج 
علمية توعوية لكل شريحة من الطالب سواء أكانوا 
الجامعية،  أم  الثانوية  أم  االبتدائية  المراحل  في 
تصمم  العمال  تستهدف  توعوية  برامج  وهناك 
لتناسب مختلف اللغات والجنسيات، ويتم تدعيمها 
بأساليب  وطرحها  الترجمة  ووسائل  بأدوات 
والثقافي  الفكري  العمال  مستوى  مع  تتناسب 
والعلمي. وغيرها الكثير من الفئات المجتمعية من 

رياضيين وأولياء أمور وأحداث وسائقين..
الداخلية  وزارة  داخل  الجهات  أبرز  ما   >

وخارجها التي يتعاون معها المكتب؟
»الكل  أن  هي  أساسية  قاعدة  المكتب  لدى   -
شريك في خدمة وتوعية المجتمع« سواء داخلياً 

أم خارجياً.
- فعلى المستوى الداخلي في وزارة الداخلية، 
قيادات  من  الجهات  جميع  مع  المكتب  يعمل 
ومجتمعية  وتقنية  خدمة  وإدارات  شرطية 
العامة  والعالقات  األمني  اإلعالم  ومنها  وأمنية، 
ومراكز  االجتماعي  والدعم  المجتمعية  والشرطة 
والشؤون  المرور  وإدارات  ومديريات  األحداث 
الدولي  والتعاون  المخدرات  ومكافحة  القانونية 
األخرى..  والتنظيمية  واإلدارية  واالستراتيجية 
الجهات  عدد  وصل  الخارجي،  المستوى  وعلى 
جهة   60 من  أكثر  إلى  المكتب  معها  يعمل  التي 
حكومية.  ومؤسسات  وهيئات  وزارات  بينها 
ولدينا شركاء استراتيجيون نعمل معهم باستمرار 
ومنهم: اتحاد اإلمارات لكرة القدم، وجمعية رعاية 
ومكتب  للتأهيل،  إرادة  ومركز  األحداث،  وتوعية 
شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، 
ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ودائرة شؤون 
الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، وتم توقيع 

مذكرات تفاهم مع مجموعة منهم.

نشاطات متواصلة 
نشاطاته  مواصلة  في  المكتب  نجح  كيف   >

على الرغم من انتشار وباء »كورونا«؟
التوعية  على  قائمة  المكتب  عمل  فلسفة   -
والتثقيف والوصول لجميع أفراد المجتمع، فكان 
فيروس  انتشار   2020 عام  في  الكبير  التحدي 
والتباعد  واإلغالق  كورونا(  )وباء   19 كوفيد- 
هذا  تجاوز  استطاع  المكتب  أن  إال  المجتمعي، 
لخطط  وفقاً  واالستعداد  للجاهزية  نظراً  التحدي 
خالل  ومن  المجال،  هذا  في  األعمال  استمرارية 
وظفها  التي  والتقني  الرقمي  التحول  مبادرات 
االستثمار  إن  كما  سابقة.  برامج  في  المكتب 
المجال  في  وتوظيفها  الحديثة  للتقنيات  األمثل 
التوعوي للمكتب كان له دور كبير واستباقي في 
مواصلة أعمال المكتب وتنفيذ برامجه وفقاً للخطة 
الخاصة به. فمثالً مبادرة مجالس وزارة الداخلية 
الرغم  على  وانعقادها  تألقها  واصلت  الرمضانية 
من ظروف الجائحةـ فأصبحت مجالس رمضانية 
وموضوعاتها  محاورها  تدار  افتراضية  بيئة  في 
االجتماعي  التواصل  منصات  خالل  من  ُبعد  عن 
منازلهم صوت  المتحدثون من  الحديثة، وشارك 
المنسقون  كان  الكواليس  خلف  ومن  وصورة. 
تنظيمها  على  يعملون  الرمضانية  للمجالس 
االحترازية  واإلجراءات  للشروط  وفقاً  وإدارتها 
والكتيبات  المعنية.  الجهات  من  الموضوعة 
توزع بشكل  كانت  التي  التوعوية  والبروشورات 
كتيبات  أصبحت  والفعاليات  البرامج  في  يدوي 
المكتب.  االستراتيجية  للخطط  وفقاً  إلكترونية 
توعوية  مجاالت  في  التجربة  هذه  استثمار  وتم 
حيث  وفائدة،  انتشاراً  أكثر  وأصبحت  متنوعة، 
إن الوصول إليها أصبح متاحاً في أي وقت ومن 
أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها. فبمجرد 
الوصول لتطبيق وزارة الداخلية الذكي والدخول 
المستفيد  بإمكان  المجتمعية،  التوعية  على خدمة 
وتنزيلها  اآلخرين  عليها ومشاركتها مع  االطالع 
في جهازه ككتيب إلكتروني توعوي. وقياساً على 
ذلك، تحولت جميع برامج المكتب لبرامج توعوية 

تحقيقاً  الجائحة  ظل  في  ُبعد  عن  تدار  إلكترونية 
ألهداف المكتب ومواكبة لتوجهات وزارة الداخلية.
< ما أبرز النشاطات التي قام بها المكتب في 

عام الخمسين 2021؟
والبرامج  المبادرات  من  مجموعة  هناك   -
التوعوية التي قام بها المكتب خالل عام الخمسين 
والتي  عندكم«،  »مجالسنا  مبادرة  منها   ،2021
وطالبية  وشرطية  مجتمعية  مجالس  تضمنت 
الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  على  احتوت 
التي تهم الشرائح المستهدفة، والتي تم استعراض 
المناسبة  التوصيات  تطلعاتها وتحدياتها ووضع 
فنفذت  الرمضانية«  »المجالس  مبادرة  أما  لها. 
حيث  السابقة،  لألعوام  خالفاً  مستحدثة  بطريقة 
فيها  شارك  عالمية  علمية  موضوعات  تناولت 
العالم.  دول  مختلف  من  متخصصون  خبراء 
ومنها:  متنوعة،  توعوية  برامج  إلى  باإلضافة 
برنامج التوعية القانونية لطالب كلية الشرطة في 
أبوظبي، وبرنامج توعية طالب المدارس، ومبادرة 
مفاتيح  ومبادرة  اإليجابية،  الرقمية  المواطنة 
االستقرار األسري وكانت تستهدف أولياء األمور، 
والمسابقة الثقافية القانونية التي كانت تستهدف 
رعاية  جمعية  مع  بالتنسيق  األحداث  شريحة 
وتوعية األحداث، وبرامج توعية تستهدف العمالة 
اإللكترونية،  والتوعية  الشرطة  المقيمة ومنتسبي 
باإلضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمناسبات 

المجتمعية المحلية والدولية.
< ماذا لديكم من نشاطات لعام 2022؟

وزارة  في  القانون  احترام  ثقافة  مكتب   -
الداخلية  وزارة  لتوجهات  وفقاً  يعمل  الداخلية 
في  للوزارة  االستراتيجية  الخطة  مظلة  وتحت 
المجال  في  المقدمة  الخدمات  جودة  تحسين 
المكتب  لبرامج  المستمر  فالتحسين  التوعوي، 
باستمرار  وتحديثها  التقنيات  وتوظيف  التوعوية 
يعتبر أولوية رئيسة للمكتب. والنشاطات والبرامج 
مختلف  تستهدف   2022 عام  خالل  متنوعة 
فيها  مبادرات  وتتضمن  المجتمعية،  الشرائح 
ويتم  المجتمع،  أفراد  بين  تفاعلية  أكثر  حوارات 
القوانين،  مختلف  في  توعوية  رسائل  تضمينها 
من  كبيرة  مجموعة  في  األخير  التحديث  إن  كما 
من  مهم  جانب  له  سيكون  القانونية  التشريعات 
برامج المكتب المستقبلية. باإلضافة إلى تصميم 
مبادرات توعوية غير مباشرة ذات أبعاد مجتمعية 
وقانونية وأمنية تسهم في مواصلة المكتب تحقيق 

أهدافه وتنفيذ خططه التوعوية.
المجتمع عن  لفئات  < كلمة عامة توجهونها 
أهمية احترام القوانين في الدولة وااللتزام بها؟

-  أهمية ترسيخ مبادئ ثقافة احترام القانون 
لدى األجيال الناشئة، ونشر هذه الثقافة يقع على 
كمسؤولية  الدولة  في  المؤسسات  جميع  عاتق 
مسؤولية  المجتمع  أفراد  على  إن  كما  مجتمعية، 
احترام  ثقافة  نشر  خالل  من  أخالقية  وطنية 
القانون وااللتزام بها ليظل مفهوم احترام القانون 
أحد أهم قيم المجتمع اإلماراتي ويصبح أسلوب 

حياة لألجيال القادمة.
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وزارة الداخلية تفوز بجائزتني جديدتني 

بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  كرم  الداخلية، 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  بن  عبدالعزيز 
العربية  اململكة  في  الداخلية  وزير  سعود  آل 
السعودية الشقيقة  الفائزين بجائزة األمير نايف 
بن عبدالعزيز للبحوث األمنية، وذلك على هامش 
املشترك  التعبوي  للتمرين  اخلتامي  االحتفال 

»أمن اخلليج العربي 3«.
والتطوير في وزارة  األبحاث  وحصل مركز 
الداخلية اإلماراتية على املركز األول في جائزة 
األمنية  للبحوث  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير 
املقدم  اجلائزة  وتسلم  االعتبارية،  -الصفة 
مركز  مدير  الشحي  راشد سعيد  عمر  الدكتور 
األبحاث والتطوير في وزارة الداخلية عن البحث 
الفائز، والذي كان بعنوان: »التحديات السيبرانية 
التعاون  مجلس  دول  تواجه  التي  املستقبلية 

اخلليجي وسبل مواجهتها«.
هو  احلالية  للدورة  اجلائزة  موضوع  وكان 
التحديات السيبرانية املستقبلية التي تواجه دول 
وسبل  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس 
مواجهتها. وكانت محاور البحوث االسترشادية 
في مفهوم األمن السيبراني، وأهميته وخصائصه 
السيبرانية  والتحديات  وتطوراته،  وأبــعــاده 
التعاون  مجلس  دول  تواجه  التي  املستقبلية 
لدول اخلليج العربية وأبعادها وتطوراتها وسبل 
مواجهة حتديات األمن السيبراني لدول املجلس 

واستراتيجية احلد منها.
الداخلية  وزارة  مشاركة  جــاءت  وقــد  هــذا 
إميانها  منطلق  من  اجلائزة  هذه  في  اإلماراتية 
الراسخ بأهمية البحث العلمي في ترسيخ ثقافة 

االبتكار في بيئة العمل املؤسسي. 
العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  أن جائزة  يذكر 
حيث   ،1997 عــام  تأسست  األمنية  للبحوث 
إيجاد  إلــى  وتهدف  قيمة،  جوائز  لها  ترصد 
وتشجيعهم  واملتخصصني،  الباحثني  من  جيل 
في  القيمة  والــدراســات  البحوث  ــراء  إج على 
االهتمام  إلى  باإلضافة  الشامل،  األمني  املجال 
تعزيز  في  تسهم  التي  والدراسات  بالبحوث 
للمحافظة  املشترك  األمني  والتكامل  التعاون 
على األمن واالستقرار، وتوجيه اجلهود البحثية 
ملعاجلة الظواهر واملشكالت األمنية ذات األهمية، 
االجتاهات  ودراســة  األمنية  املفاهيم  وتطوير 
األمن  مبفهوم  األخذ  على  تعمل  التي  واجلهود 
الشامل، ونشر ثقافة البحث واالبتكار واإلبداع 
بهدف إثراء املكتبة األمنية بالبحوث والدراسات 

املميزة في مجاالت األمن.
من جهة ثانية، كرمت حكومة دولة اإلمارات 
تكرمي  ضمن  الداخلية  وزارة  املتحدة  العربية 
الفائزين بجائزة »اإلمارات تبتكر«، وذلك خالل 
االحتفال الذي أقيم في »متحف املستقبل« بدبي، 
في اختتام فعاليات شهر »اإلمارات تبتكر 2022«. 
أفضل  »فئة  في  الداخلية  وزارة  فازت  وقد 
»منظومة بصمة  ابتكار جذري« عن مشروعها 
الرقمية  للمعامالت  الرقمي  للتحقق  الوجه 
والهويات عن بعد«، وهي عبارة عن بوابة رقمية 
لتوثيق التعامالت الرقمية واملصادقة على هويات 
املتعاملني عن ُبعد، من خالل استخدام منظومة 
توثيق  في  املشروع  جنح  حيث  الوجه،  بصمة 
الرقمية  الهوية  في  حساب  مليون   2 من  أكثر 
واختبار  بنكي،  ألف حساب   40 أكثر من  وفتح 

أكثر من 20 ألف طالب.

وأكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
وكيل وزارة الداخلية حرص وزارة الداخلية على 
رؤية  وفق  احلكومي  العمل  مبنظومة  االرتقاء 
قيادة اإلمارات الرشيدة والتوجيهات احلكومية 
الساعية لتعزيز ريادة اإلمارات وموقعها املتقدم 
وأن  العاملية،  التنافسية  مؤشرات  سلم  على 
مسيرة اإلجنازات استندت إلى جهوٍد مخلصة 
وعمٍل تكاملي بوجود كوادر بشرية وطنية مؤهلة 
ونهٍج قائٍم على تبني االبتكار واإلبداع إليجاد 
آلياٍت وحلوٍل استباقية مبتكرة للتحديات القائمة 
واملستقبلية.وأعرب عن تقديره واعتزازه بفريق 
عمل وزارة الداخلية على جهوده املتواصلة التي 
الوجه،  بصمة  نظام  مشروع  فوز  عن  أسفرت 
والذي يعتبر بتقنياته الذكية ابتكاراً جذرياً كان 
له دور في إحداث تغييرات إيجابية في تطوير 
القطاعني احلكومي واخلاص واالرتقاء  خدمات 
وضمان  اخلصوصية  من  عالية  بيئة  في  بها 
سرية املعلومات، باإلضافة إلى أن هذا املشروع 
في  والتحديث  التطوير  مسيرة  دعم  في  أسهم 
منظومة العمل الشرطي ورفع كفاءة األداء، مبا 
يعزز الشعور باألمن واألمان ويرتقي بسعادة 

ورفاهية املجتمع.
وشدد سعادته على أننا نواصل نهج الريادة 
ذكية،  مجتمعية  خدماٍت  خــالل  من  والتميز 
ومنظومة مبادراٍت وسياساٍت داعمة، ومشاريع 
والتقنيات  االصطناعي  الذكاء  مفاهيم  تتبنى 
املتقدمة والعلوم احليوية، وذلك في سبيل تعزيز 
عصرية  خدمات  وتقدمي  اإلماراتية  املنجزات 
في  ورؤيتها  اإلمــارات  حكومة  جلهود  ترتقي 
التحول الرقمي التام للخدمات، مبا يعزز جودة 

احلياة ملجتمع اإلمارات في مختلف املجاالت.

.. وخالل تسلم جائزة »اإلمارات تبتكر«خالل تسلم جائزة »األمير نايف للبحوث األمنية«
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        اللواء الركن فارس المزروعي

�شرطة اأبوظبي.. جهود متوا�شلة ملكافحة املخدرات

أعلن معالي اللواء الركن طيار فارس خلف 
املزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عن متكن 
1.5 طن  تهريب  إحباط  أبوظبي من  شرطة 
من مخدر الهيروين، تقارب قيمتها السوقية 
150 مليون درهم، وذلك بالتعاون والتنسيق 

مع اإلدارة العامة جلمارك أبوظبي . 
مديرية  حتريات  أن  معاليه  وأوضــح 
مكافحة املخدرات في شرطة أبوظبي كشفت 
عن وصول شحنة مشبوهة من إحدى الدول 
إلعادة  متهيداً  خليفة  ميناء  إلى  املجاورة 
األوروبــيــة،  ــدول  ال إحــدى  إلــى  تصديرها 
وكانت العيون الساهرة لها باملرصاد وعملت 
الدولي  املخطط  هذا  إفشال  على  باحترافية 

لعملية التهريب. 
املعلومات  أنــه وفــور وصــول  وأضــاف 
املخدرات  مكافحة  مديرية  شكلت  األمنية 
فريقاً  أبوظبي  جلمارك  العامة  واإلدارة 
مشتركاً لرصد وتفتيش الشحنة املشبوهة، 
تقارب  التي  الكمية  ضبط  عن  أسفر  مما 
وإحباط  درهم  مليون   150 السوقية  قيمتها 

تصديرها للخارج.
ورأى أن هذه العملية تعد واحدة من أبرز 
قوة  تعزز  التي  الناجحة  املكافحة  عمليات 
وتؤكد  أبوظبي،  إمارة  في  األمنية  األجهزة 
التصدي  في  العالية  وقدراتها  احترافيتها 

للعصابات الدولية. 
التي  اآلفة  هذه  محاربة  أن  إلى  وأشــار 
اجلهود  تضافر  تتطلب  املجتمعات  تدمر 
وتطوير القدرات الشرطية باستمرار لتواكب 
األساليب اإلجرامية املستحدثة خصوصاً في 
ظل التطور التكنولوجي في العصر احلديث. 
وجدد حرص شرطة أبوظبي على حتقيق 
األهداف االستراتيجية للقيادة الرشيدة في 
واألمان  باألمن  ينعم  مجتمع  إلى  الوصول 

في ربوع الوطن. 
تأتي  املشتركة  العملية  هذه  أن  وذكــر 
وقعتها شرطة  التي  التفاهم  ملذكرة  ترجمة 
أبوظبي مع اإلدارة العامة جلمارك أبوظبي، 
املعلومات  تبادل  بنودها  ضمن  من  والتي 
جناح  حتقيق  عــن  أثمر  ممــا  ــرات،  واخلــب

العمليات املشتركة بني اجلانبني.
املزروعي  الركن  اللواء  معالي  ووجــه 

مثمناً  العملية  هذه  في  أسهم  من  لكل  الشكر 
على  املكافحة  رجــال  وحــث  املبذولة  اجلهود 
مضاعفة املزيد من اجلهود واملثابرة في خدمة 

الوطن الغالي. 
 3 على  القبض  أبوظبي  شرطة  ألقت  كما 
آسيويني بحوزتهم ما يقارب 38 كيلوجراماً من 
أحشاء  داخل  مخفية  كانت  الكريستال  مخدر 
املتابعة  من  محكمة  خطة  وفق  وذلك  أسماك، 
املخدرات  نيابة  مع  التنسيق  وبعد  امليدانية 

االحتادية.
الظاهري مدير  العميد طاهر غريب  وأوضح 
أبوظبي  شرطة  في  املخدرات  مكافحة  مديرية 
إخفاء  أسلوب  كشف  من  متكنت  املديرية  أن 
بأنه  منها  ظناً  العصابة  تبعته  الذي  املخدرات 
سيجعلها في مأمن من أعني رجال األمن، ولكن 
دون  من  حالت  املكافحة  رجال  واقتدار  كفاءة 
جناح خطتهم، لتوجه لهم شرطة أبوظبي ضربة 
أخرى موجعة، وتثبت لهم أن رجال األمن دوماً 

باملرصاد وعلى استعداد دائم للتصدي لهم.
امتداداً  تعتبر  العملية  هذه  أن  إلى  وأشــار 
لعملية كبرى تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر 
عدد ممكن من عصابات ترويج املخدرات التي 
تعتمد على رسائل الترويج العشوائي من خالل 

برنامج »الواتس أب«. 

اجلمهور  الــظــاهــري  العميد  ــاشــد  ون
النصية  للرسائل  االستجابة  بضرورة عدم 
التي قد ترد إليهم من أرقام مجهولة لترويج 
مروجي  أغلب  أن  إلى  مشيراً  املــخــدرات، 
مكافحة  أجهزة  من  مرصودون  املخدرات 
حال  وفي  الدولة.  مستوى  على  املخدرات 
تلقي أفراد املجتمع لرسائل مشابهة عليهم 
اإلبالغ عنها بالتواصل مع بدالة أمان على 
الرقم 8002626 وكذلك تلقت مديرية مكافحة 
املخدرات في شرطة أبوظبي 469 طلب عالج 
من مرضى إدمان املواد املخدرة خالل عام 
التامة،  السرية  لهم  تضمن  بطريقة   2021

وذلك استجابة خلدمة "فرصة أمل".
»فرصة  أن  الظاهري  العميد  وأوضــح 
لتشجيع  ــدة  ع تسهيالت  تــوفــر   أمـــل« 
طلب  إلــى  املــبــادرة  على  اإلدمــان  مرضى 
العالج، وأن املؤشرات احلالية توضح حجم 
عدد  بلغ  حيث  اخلدمة  مع  الكبير  التفاعل 
من اجلمهور  استفساراً   156 االستفسارات 
وأهميتها،  مزاياها  حول   2021 عام  خالل 
للخدمة  اإللكتروني  التوعوي  املوقع  وزار 

71289 شخصاً. 
املوقع  عبر  الدخول  ميكن   أنه  وأضاف 
لشرطة  الذكي  التطبيق  أو  اإللكتروني 
أبوظبي لالطالع على أهدافها وكيفية التقدم 

forsa.adpolice.gov.ae/ar/ لطلب العالج
نائب  العامري  سليم  محمد  املقدم  وأكد 
منطقة  في  املخدرات  مكافحة  إدارة  مدير 
خدمة  أن  أبوظبي  لشرطة  التابعة  العني 
شرطة  جهود  ضمن  تأتي  أمــل«  »فرصة 
أبوظبي بالتعاون مع املركز الوطني للتأهيل 
للعالج،  املبادرين  للمتعاطني  العون  يد  ملد 
واآلثار  املخدرة  املــواد  بأضرار  والتوعية 
املترتبة على إدمانها في وسائل اإلعالم كافة 

إلى جانب التعريف بأهدافها وأهميتها.
بث  تشمل  التوعية  أن  ــى  إل وأشـــار 
الــفــيــديــوهــات عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
مبدأ  تعزيز  على  التركيز  مع  االجتماعي، 
الرفض الذاتي للمواد املخدرة بالتنسيق مع 
مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، وتوفير 
لتغطية  اخلدمة  في  اإلشارة  بلغة  الترجمة 

شرائح املجتمع كافة.
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�شاحي خلفان يرتاأ�س اجتماعاً لدوائر حكومية يف دبي

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان متيم نائب 
اجتماعاً  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
ضم عدداً من مديري الدوائر احلكومية في دبي، 
وذلك ملناقشة عدد من اجلوانب التنظيمية املتعلقة 
املرتبطة بسياسة احلد  القضايا  مبعاجلة بعض 
عالجها،  وسبل  وإدمانها  املخدرات  تعاطي  من 
األمنية  اجلهات  تواجه  التي  التحديات  وأهــم 
لها،  والتصدي  املخدرات  مواجهة عصابات  في 
واإلجراءات الوقائية املتخذة من اجلهات املعنية 
املطلوبة  النتائج  أفضل  إلــى  للوصول  كافة 

كالعالج والتأهيل والدمج االجتماعي.
محمد  الله  عبد  معالي  االجتماع  حضر 
التنفيذي إلمارة  للمجلس  العام  األمني  البسطي 
قائد  املري  عبدالله خليفة  الفريق  دبي، ومعالي 
عصام  املستشار  وسعادة  دبــي،  شرطة  عام 
دبي،  ــارة  إلم العام  النائب  احلميدان  عيسى 
وسعادة طارش عيد املنصوري مدير عام محاكم 
دبي، وسعادة أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية 
املجتمع في دبي، وسعادة عوض صغير الكتبي 

مدير عام هيئة الصحة في دبي، وسعادة اللواء 
أمن  رئيس جهاز  نائب  املهيري  عوض حاضر 

الدولة في دبي.
أحمد  اللواء  سعادة  االجتماع  حضر  كما 

املري يح�شر احتفال تخريج الدفعة الثانية من دبلوم البتكار واملواهب

الله خليفة املري قائد  الفريق عبد  حضر معالي 
الثانية من  الدفعة  عام شرطة دبي احتفال تخريج 
دبلوم »االبتكار واملواهب«، والتي ضمت 36 منتسباً 
في  الشرطة  ومراكز  العامة  اإلدارات  مختلف  من 
شرطة دبي، وذلك بتنظيم من مجلس االبتكار في 
سعادة   من  كل  االحتفال  حضر  كما  دبي،  شرطة 
اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون 
مدير  بن الحج  عتيق  علي  اللواء  وسعادة  اإلدارة، 
اإلدارة العامة ألمن املطارات، والعميد جمال اجلالف 
اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  مدير 
العامة  اإلدارة  مدير  الشامسي  ــدران  ب والعميد 
للتدريب، والعميد مروان جلفار نائب مدير اإلدارة 
والعقيد  واإلصالحية،  العقابية  للمؤسسات  العامة 
للشؤون  العامة  اإلدارة  مدير  القرقاوي  منصور 

اإلدارية، وعدد من الضباط.
وأكد معالي الفريق املري أهمية مخرجات دبلوم 
االبتكار واملواهب في ترسيخ مفهوم االبتكار على 
العامة لشرطة دبي ونقل  القيادة  مستوى موظفي 
ومبادرات حتقق  بابتكارات  واخلروج  لهم،  املعرفة 
األهداف االستراتيجية لشرطة دبي في مجال تعزيز 
األمن واألمان وإسعاد املجتمع واالبتكار في املوارد.
في  يأتي  واملواهب  االبتكار  دبلوم  أن  وأضاف 
جعل  إلى  الرامية  دبي  شرطة  استراتيجية  إطار 
رؤى  تتبنى  التي  املؤسسات  أولــى  دبي  شرطة 

الدولة في طليعة  الرشيدة جلعل  القيادة  وتطلعات 
دول العالم في مجال االبتكار، باإلضافة إلى مواكبة 
الدولة  إليها  تسعى  التي  والتطور  التنمية  مسيرة 
العالم  دول  أفضل  من  لتصبح  ريادتها  لتعزيز 
حرص  وجــدد   .2071 عام  االحتــاد  مئوية  بحلول 
اإلبداع واالبتكار في  شرطة دبي على دفع حركة 
تهتم  الشرطي  لإلبداع  استراتيجية  العمل، ووضع 
املؤسسي وربطه  األداء  بتطوير وحتسني مستوى 
لشرطة  العامة  للقيادة  االستراتيجية  باألهداف 

تتسم  عاملية  ذات مواصفات  وتقدمي خدمات  دبي، 
تطلعات  إلى  وترتقي  واملهنية  والدقة  بالسرعة 
القيادة الرشيدة، متمنياً للخريجني التوفيق في أداء 

مهام عملهم، ونقل اخلبرات لزمالئهم في العمل.
املري  الفريق  معالي  اطلع  االحتفال،  ختام  وفي 
واحلضور على املشاريع التي نفذها خريجو دبلوم 
الذكي  التفتيش  مشروع  ضمنها  ومن  االبتكار، 
للمركبات، ومشروع اجلهاز الذكي لتوزيع األدوية، 

ومشروع الشرطي منصور الذكي.

عتيق املقعودي، مدير اإلدارة العامة ملكتب نائب 
والعميد  العام في دبي،  واألمن  الشرطة  رئيس 
عيد محمد بن ثاني مدير اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات في شرطة دبي، وعدد من املسؤولني.
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فعاليات �شرطية يف ال�شارقة و»ال�شمالية«

 

الشامسي  الزري  اللواء سيف  ترأس   >
الثاني  االجتماع  الشارقة  شرطة  عام  قائد 
 ،2022 لعام  الدائمة  العليا  القيادة  للجنة 
بن  مبارك  الله  عبد  العميد  نائبه  بحضور 

عامر، والمديرين العامين، وأعضاء اللجنة.
الدعم  الشامسي  اللواء  سعادة  وثمن 
الالمحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور 
المجلس  القاسمي عضو  سلطان بن محمد 
لشرطة  الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
المختبر  مبنى  في  يتجلى  والذي  الشارقة، 
اهتمام  يؤكد  الذي  األمر  الجديد،  الجنائي 
سموه بتلبية احتياجات العاملين في شرطة 
لهم  المناسبة  العمل  بيئة  الشارقة، وتوفير 
لالرتقاء بمستوى العمل األمني والشرطي، 
مؤكداً أن مكرمات سموه السخية تدفع عجلة 
المؤسسات  في  الريادي  والتميز  التقدم 

الحكومية بإمارة الشارقة.
وناقــــش االجــــتماع جـــــدول أعماله، 
عن  الصادرة  والتوصـــــيات  والقــــرارات 
االجتماع السابق للقيادة، ونتائج وإنجازات 
والدراسة  الماضي،  العام  في  اللجنة 
المقدمـــــة لتحديث عدد من إجراءات العمل 
في المؤسسة العقابية واإلصالحية، وعدداً 
من المحاور الرامية إلى تعزيز جودة الحياة 

األمنية والمجتمعية.
< كرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن 
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
مراكز  وموظفي  العمل  وفرق  رؤساء 

الشرطة الشاملة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم 
ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في 
الشامل،  النعيمية  شرطة  مركز  وهي:  الدولة، 
شرطة  ومركز  الشامل  المدينة  شرطة  ومركز 

الحميدية الشامل. 
مراكز  رؤساء  من  عدداً  سعادته  كرم  كما 
حميد  عبيد  العميد  وهم  المتقاعدين،  الشرطة 
السويدي الذي تولى رئاسة مركز شرطة المدينة 
عام 2000، والعميد عبيد حميد المطروشي رئيس 
حالياً(  )الحميدية  سابقاً  الزهراء  شرطة  مركز 
المناعي  إبراهيم  الله  عبد  والعميد   ،2000 عام 
الشرطة حتى عام  من مراكز  أدار عدداً  والذي 
2015، والرائد حميد حمد الشامسي والذي كان 

رئيساً لمركز شرطة النعيمية حتى عام 1998.
< اطلع سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان 
النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عبر تقنية 
االتصال المرئي عن ُبعد، على سير المؤشرات 
شرطة  مركز  في  واالستراتيجية  التشغيلية 
الدقداقة الشامل، بحضور أعضاء فريق التفتيش، 
العمل،  إجراءات  سير  على  االطمئنان  وبهدف 
التطوير  ومتطلبات  االحتياجات  على  والوقوف 
المعتمدة،  للمعايير  المركز، وفقاً  والتحديث في 
وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي.

جكة  الله  عبد  أحمد  العقيد  االجتماع،  حضر 
المنصوري مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، 
مركز  رئيس  السلحدي  راشد  علي  والمقدم 
الضباط  من  وعدد  الشامل،  الدقداقة  شرطة 

وصف الضباط واألفراد في المركز.

مع  بالتعاون  الفجيرة  شرطة  نظمت   >
عن  علمية  ورشة  والتقنية  العلوم  جامعة 
»األمن  بعنوان:  زووم  منصة  وعبر  ُبعد 
السيبراني التحديات القانونية«، وذلك بهدف 
نشر الوعي لمختلف شرائح المجتمع حول 

مفهوم األمن السيبراني.
األستاذ  من  كل  الورشة  خالل  وتحدث 
الدكتور إيناس خلف الخالدي أستاذ القانون 
التجاري وخبير تكنولوجيا القانون والذكاء 
االصطناعي، والدكتور محمد حسن عبدالله 
وتابعها  المساعد،  المدني  القانون  أستاذ 
واألفراد  الضباط  الضباط وصف  من  عدد 

والعنصر النسائي والجمهور الخارجي.
األمن  تعريف  الورشة  وتضمنت 
السيبرانـي وهــو القــدرة علــى الدفــاع عن 
الهجمات  من  اإللكتروني  الفضاء  استخدام 
وهي  مميزاته  إلى  باإلضافة  اإللكترونية، 
محدود  غير  ووصول  حدود  بال  منطقة 
وينتج من بيئة افتراضية تفاعلية موجودة 
نشرها  ويحدث  الطبيعة  في  مكان  كل  في 

في وقت واحد.
األمن  أهــداف  الــورشة  وتناولـت 
األمن  حوكمة  في  والمتمثلة  السيبــراني 
لألمن  الفعالة  واإلدارة  السيــبراني 
الفنية  القدرات  وتعـــزيز  السيبــراني 
الوطنية في الدفاع عن التهديدات السيبرانية 
األمن  في  والتعاون  الشراكات  وتعزيز 

السيبراني.

.. ومن التكريم في شرطة عجمانجانب من االجتماع في شرطة الشارقة 
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حماية الأبناء يف ع�شر 
النفتاح الثقايف 

العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

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

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

بشكل سليم.
أنموذجاً  تشكل  التي  اإلمارات  دولة  في 
مصغًرا للدولة العالمية التي ينصهر على أرضها 
مئات الجنسيات وعشرات الثقافات من مشارق 
أكثر صعوبة  التحدي  األرض ومغاربها يصبح 
وتعقيداً، خاصة وجهود الدولة الجبارة لحماية 

النشء يشار إليها بالبنان.

مواجهة الظواهر السلبية
المدني  المجتمع  ومؤسسات  األفراد  وسعي 
للقيام بدورهم تجاه هذه الفئة أصبح أمراً روتينياً 

يشكل جزءاً من ثقافتنا في اإلمارات، لكنني أرى 
التي يجب أن نعمل عليها  النقطة األساسية  أن 
كمؤسسات راعية للنشء هي المواجهة اإليجابية 
للظواهر السلبية، والعمل على رفع الوعي لدى 
القيم  تتواءم مع  أبنائنا لمواجهة أي مفاهيم ال 
وما  األفكار  تسرب  وأن  خاصة  المجتمعية، 
التواصل  مواقع  عبر  سلبية  ظواهر  من  تمثلها 
بالثقافات  االحتكاك  خالل  من  أو  االجتماعي 
المختلفة بات أمًرا معقًدا يستدعي التكاتف ورفع 

الوعي لألبناء.
إننا نستهلك طاقاتنا النفسية ونهدر مواردنا 
التي  المشاكل  لمحاربة  والمادية  البشرية 
نواجهها مع األطفال والشباب في عقر بيوتهم 
ومدارسهم، كالعنف والمخدرات والتنمر و خرق 
من  وغيرها  الطرقات  على  والغضب  القوانين 

التصرفات المضادة للمجتمع وأنظمته.
أكثر ذكاء وإيجابية في عالم  علينا أن نكون 
واالجتماعي.  والصناعي  اإللكتروني  الذكاء 
فاألساليب التقليدية رحلت مع عصرها التقليدي 
أن  علينا  صفحته،  التاريخ  طوى  الذي  القديم 
األساسية  الحياتية  المهارات  تنمية  على  نعمل 
للطلبة التي تمكنهم من النمو النفسي والفكري 

السليم.
وهذه المهارات بحد ذاتها ستعمل كمضاد أو 
مصل وقاية يحمي النشء من الوقوع في براثن 

السلبية وظواهرها المختلفة.

مهارات إدارة النفس
والمراهقين  األطفال  تمكن  المهارات  تلك  إن 
المحيطة  عالقاتهم  وإدارة  أنفسهم  إدارة  من 
إيجابية،  أكثر  بطريقة  تحدياتهم  ومواجهة 
وتشكل مركز وقاية لحمايتهم من أنفسهم غير 
الناضجة أوالً، ومن التحديات المحيطة بهم ثانياً.
الغضب،  كإدارة  األساسية  المهارات  فهذه 
حل المشكالت، التعامل مع القلق والضغوطات، 
فن النجاح وتحقيق األهداف، االنضباط الذاتي، 
المهارات  من  وغيرها  الذات  وتحقيق  القيادة 
على  للطالب  تعطى  التي  واالجتماعية  العاطفية 
بشكل  لتعمل  ممتدة  مراحل  وعبر  جرعات 
تدريجي على بناء شخصياتهم بطريقة إيجابية 
أو  األسرية  المشاكل  مع  التعامل  من  تمكنهم 

المدرسية بطريقة أكثر فاعلية.
وصقل  ذواتهم  إثبات  على  تعمل  كما 
فيها،  االيجابي  الجانب  وتطوير  شخصياتهم 
مما يعمل على رفع درجة تقدير الذات والشعور 
بالقيمة لديهم، ويشكل هذا بحد ذاته جدار وقاية 
من السلوك السلبي أو الجريمة التي نسعى بكل 
قوانا لمحاربتها مركزين كل جهودنا وإمكاناتنا 
لكنها  ومخرجات،  بنتائج  يأتي  قد  جانب  على 
النتائج  تلك  مع  بالمقارنة  ضعيفة  تكون  قد 
في  اإليجابي  الجانب  تطوير  من  تتحقق  التي 
األفراد ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم فردياً 

واجتماعياً.
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فاطمة املزروعي

 اأديبة اإماراتية 

وحتى  غابرة  عصور  منذ  اإلنسان  مسيرة 
أيما  ناجحة  شك،  دون  من  مظفرة  هي  يومنا 
ناضجة،  وغير  كاملة  غير  مسيرة  لكنها  نجاح، 
تاريخه  من  الرغم  وعلى  اإلنسان  أن  والسبب 
أو  منها  الحد  في  فشل  الحروب  مع  الطويل 
للعدالة  قوي  نظام  إقامة  في  وفشل  مكافحتها، 
عند  ويحل  ويتدخل  وحروب،  معارك  أي  يمنع 
وقوع خالفات بقوة وإنصاف. وفشل اإلنسان 
أيضاً وعلى الرغم تجاربه المريرة والمتكررة في 

الحد من آثار الفقر والبؤس اإلنساني.
وهذان الجانبان الحروب والفقر رافقا البشرية 
منذ األزل وكان لهما حضور قوي وواضح في 
كل حضارة تقوم، لتنهض حضارة أخرى بديلة 
البؤس  وسمة  ماثلة  ظلت  الحرب  وسمة  عنها، 

واضحة في أي مجتمع.
الدائمين  الفشلين  هذين  تجاوزنا  وإذا 
وتوجهنا  والفقر(،  )الحرب  والمستمرين 
نجح  اإلنسان  أن  سنجد  أخرى  ميادين  نحو 
في  فنجاحه  ضحايا.  تقديم  بعد  ولكن  فيها 
للصحة  المثال  على سبيل  إيجاد حلول جذرية 
واألمراض، جعلتنا نعده إنجازاً على الرغم ممن 
وكلما  الفتاكة  واألمراض  األوبئة  بسبب  مات 
ظهر مرض مستعص يفتك بالناس، قام العلماء 
بإيجاد األمصال والعالجات له خصوصاً األوبئة 
مثلما  الناس،  من  الماليين  بسببها  مات  التي 

اإخفاقات الإن�شان وجناحاته

الذي سمي  الطاعون  وباء  1348 من  عام  حدث 
الموت األسود، والذي اجتاح أوروبا، وقدر عدد 
الضحايا ما بين 75 و200 مليون نسمة حسب ما 

كتبه المؤرخ فيليب دايليدر.
وأشارت نشرت لعلماء عام 2007 إلى أن أكثر 
وباء  أوروبا قضوا بسبب  45% من سكان  من 
الطاعون خالل أربعة أعوام فقط، وأن هذا الوباء 
كان مفاجئاً لدرجة عجزت السلطات عن التعامل 
معه، وجعلت سرعة انتشاره األطباء والباحثين 
أنفسهم يعيشون في حيرة وذهول، ولكنهم في 
نهاية المطاف تمكنوا من إيجاد المصل الناجح 
وباء  على  وقضى  للناس،  الشفاء  جلب  الذي 

الطاعون.
األمراض  من  والسرطان  اإليدز  كان  وإن 
من  الماليين  يقضي  وبسببهما  المستعصية 
أنها  ويعتقد  متقدمة  البحوث  ولكن  الضحايا، 
عالجات  عن  اإلعالن  قبل  قصير  وقت  مسألة 
حاسمة وأمصال ناجحة في القضاء عليهما، مع 
وجود الكثير من العالجات الحالية التي تحد من 

انتشارهما وتطيل عمر المريض.
اإلنسان  فيه  حقق  أخرى  ميادين  وتوجد 
والتعمير  البناء  نجاحات مدوية وواضحة، مثل 
أي الهندسة العمرانية. وهذا الحقل الحيوي بات 
يشبه السمة لكل حضارة، والهوية التي تميزها 
البناء  وطريقة  والتصميم  الطراز  حيث  من 

وغيرها من التفاصيل.
الكيمياء  إلى  الهندسة  من  العلوم  بقيت  كما 
ميادين  وغيرها  والفلك  والرياضيات  واألحياء 
وتعمق  ودرسها  القدم  منذ  اإلنسان  ألهمت 
والمخترعات  الكشوفات  من  الكثير  وقدم  فيها، 
بسببها. وصحيح أن الكثير من العلماء ضحوا 
لحقائق  تحولت  والتي  نظرياتهم  بعض  إلثبات 

علمية بعد ذلك.
وصحيح أنهم عانوا من القسوة والطرد وفي 
أحيان من التعذيب والتهجير والقتل بسبب تهم 
الخروج عن الدين، ورفضت أفكارهم ووصفت 

بأنها شعوذات وسحر وغيرها..
والكثير  وتطورها  البشرية  تاريخ  قراءة  إن 
من  المزيد  نحو  الدافع  تلهمنا  الحوادث،  من 
وتوضح  األمام.  نحو  والنظر  واالبتكار  العمل 
اليوم  نعيش  التي  المؤلمة  المؤذية  اإلخفاقات 
في أتونها، وتسلط الضوء على نجاحات عظيمة 
بطيئة  نجاحات  أنها  وصحيح  اإلنسان،  حققها 
وال تتناسب طرداً مع عمر هذا اإلنسان التقديري 
على األرض، ولكنها تبقى نجاحات يجب التوقف 
الفخر  من  بمزيد  أبدعوها  الذين  العلماء  عند 
والفقر  الحرب  أما  وبمنجزاتهم.  بهم  واالعتزاز 
اإلنسان  يحدثه  ما  على  األوضح  الميدان  فهما 
الحياة  ميادين  من  مضمار  في  يفشل  عندما 

الواسعة.
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اإبراهيم خ�سر العبادي 

باحث يف اجلودة والتميز 

الكتاب  إلى  المعيارية  المقارنات  فكرة  تعود 
الصيني صن  للفيلسوف  الحرب«  »فن  الشهير 
نفسك  معرفة  ضــرورة  على  تنص  والتي  زو، 
ومعرفة عدوك. وفي مجال األعمال والصناعة، 
الشركات  إحدى  »زيروكس«  شركة  استلهمت 
والرقمية  التقليدية  الطباعة  مجال  في  الرائدة 
بتطبيقها للمقارنات المعيارية كأداة قياس بينها 

وبين الشركات األفضل في مجالها.
وبعد أن حققت نجاحاً باهراً، ذهب الخبراء إلى 
تحديد معالم المقارنات المعيارية كإحدى أدوات 

القياس والتحسين للمؤسسات. 
وتم تقسيم المقارنات المعيارية ألنواع، وهي 
التنظيمية  الوحدات  بين  الداخلية  المقارنات 
إلى  تنقسم  والتي  والخارجية  المؤسسة،  في 
مؤسسة،  أي  مع  العامة  المقارنة  هما  قسمين: 
والثاني المقارنة التنافسية وهي التي تكون بين 

مؤسسات في المجال نفسه. 
الفعالة  المعيارية  المقارنات  ومنهجية 

المقترحة هي المقارنة التي تقوم على منهجية 
بين  ما  عالقة  تكون  بحيث  ومنطقية،  واضحة 
ووفق  والتحسين  والفحص  والتنفيذ  التخطيط 
دائرة  أو  المستمر  التحسين  بدائرة  يعرف  ما 
ديمينغ. وهناك منهجيات أخرى، ولكن بحكم أن 
المواصفات العالمية مثل آيزو 9000 لنظام إدارة 
الجودة، وآيزو 14001 لنظام إدارة البيئة، وآيزو 
دائرة  تتبنى  المواصفات،  من  وغيرها   45001
التحسين المستمر في تطبيق هذه النظم، فإننا 
التحسين  دائرة  بإيجاز كيفية تطبيق  سنعرض 

المستمر في المقارنات المعيارية. 
ضرورة  ويتضمن  التخطيط:  األول-  البند 
التخطيط من خالل البحث عن أفضل الممارسات 
المقارنة،  جهات  وتحديد  األعــمــال،  بيئة  في 
بالعمليات،  وربطها  والفوائد،  والمستهدفات، 
وربطها  ومشاريع،  مبادرات  إلى  وترجمتها 
اإلنجاز،  مــدى  لقياس  وذلــك  زمنية،  بفترات 
العالقة،  ذات  واألخطار  المسؤوليات،  وتحديد 

المعلومات  إلى  باإلضافة  الالزمة،  والموارد 
والبيانات للجهة المقارنة.  

ما  تنفيذ  ويتضمن  التنفيذ:  الثاني-  البند 
الخطط  وفق  األول  البند  في  له  التخطيط  تم 
المسؤوليات  باالعتبار  األخذ  مع  الموضوعة، 
أو  متغير  ألي  واالستجابة  واألخطار  والموارد 

حدث يطرأ على التنفيذ وغيرها..
البند الثالث- الفحص: ويتضمن إجراء تدقيق 
وتقييم على ما تم تنفيذه للوقوف على الفجوات 
وتحديد  وتنفيذها،  الموضوعة  الخطط  بين  ما 
االنحرافات أي حاالت عدم مطابقة عن الخطط. 

بعد  التحسين  يقوم  التحسين:  الرابع-  البند 
المالحظات  ورصــد  والتقييم،  التدقيق  إجــراء 
وتحليل  الموضوعة،  الخطط  عن  واالنحرافات 
ووضع  االنحرافات،  لهذه  والجذرية  األسباب 
األخذ  مع ضرورة  لها،  التصحيحية  اإلجراءات 
الداخلية  القضايا  أو  المتغيرات  باالعتبار 

والخارجية للمؤسسة )التحليل البيئي(. 

املقارنات املعيارية 

ودائرة التح�شني امل�شتمر 
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يقدم مؤلف هذا الكتاب، والذي عمل كمفتش ومسؤول عن األداء 
 "FBI  " األمريكية  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  في  واالنضباط 
القائمة على  القواعد والقيم األساسية  المهنية في  خالصة تجاربه 
الثقافة  على  والمحافظة  الوظيفي،  والتميز  واألمن،  العدالة،  تحقيق 
المؤسسية الداعمة لها، وذلك من خالل خبرته األمنية، وفهمه لدور 
القيادة ومتطلباتها ومسؤولياتها في تحقيق التميز. ويرسم المؤلف 
للقادة خريطة طريق لما يجب أن يكونوا عليه سواء في مؤسساتهم 
القائد  والتي من خاللها يستطيع  الخاصة،  أو شركاتهم  الحكومية 

توفير بيئة مواكبة وقادرة على مواجهة التغيرات وتحقيق الريادة.

كيف يعمل مكتب التحقيقات الفيدرايل؟ 

 »FBI قيم التميز املوؤ�ش�شي يف«

املوؤلف: فرانك فيجليوزي  

       رابط حتميل اخلل�شة

 

ين�صر جمتمع �ل�صرطة بالتعاون مع مركز �لأبحاث و�لتطوير يف وز�رة  �لد�خلية، و�صمن مبادرة خال�صات معرفية، ملخ�صات 

لعدد من �لإ�صد�ر�ت �لعاملية �لتي تعزز �لثقافة �لأمنية و�لعامة لدى منت�صبي �لوز�رة وبقية �أفر�د �ملجتمع.

تعريف مببادرة خال�صات معرفية: هي �صل�صلة من �مللخ�صات ُي�صدرها مركز �لأبحاث و�لتطوير يف وز�رة �لد�خلية، وت�صتهدف 

�أهم �لكتب �لعاملية يف �ملجال �لأمني مبختلف �للغات، وذلك بهدف:

  متكني �لطالع على �لكتب �لعاملية يف دقائق.

  ن�صر �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية يف �ملجالت �لأمنية.

  تر�صيخ ثقافة �لبتكار �ملوؤ�ص�صي من خالل �لقر�ءة و�لتعلم.
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إذا ما نظرنا إلى مصطلح »التفشي«، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو انتشار 
أي  انتشار  عن  للتعبير  المصطلح  هذا  استخدام  باإلمكان  بينما  فقط،  األمراض 

ظاهرة أخرى.
ويعّد استخدام النماذج والمعادالت الحسابية للتعامل مع األوبئة فكرة حديثة 
سواء  الظواهر  معالجة  في  أيضاً  اآللية  هذه  استخدام  باإلمكان  أنه  إال  نسبياً، 

االجتماعية أو االقتصادية أو اإللكترونية أو حتى السياسية.
المختلفة،  للظواهر  التفشي  أنماط وأشكال  لفهم  القارئ  الخالصة  تؤهل هذه 
وتساعده في فهم أسباب وطبيعة االنتشار السريع لهذه الظواهر بطريقة رياضية 
استباق  في  تساعد  علمية  واستراتيجيات  طرق  إلى  الوصول  ثم  ومن  تحليلية، 
التكنولوجيا  وتوافر  البيانات  ثورة  ظل  في  األزمات خصوصاً  وادارة  األحداث 

الحديثة.

»قواعد التف�شي.. متى ينت�شر 

ومتى يتوقف؟«

فقاعة اأم ثورة:حا�شر وم�شتقبل 

الكتل والعملت امل�شفرة«

املوؤلف: اآدم كيو�شار�شكي

املوؤلفون: نيل ميتا، اإيدي اأغا�شي، بارث تيدروجا 

رابط حتميل اخلل�شة

رابط حتميل اخلل�شة

 

 

على  تغييراً  التي شهدت  األنظمة  أقل  المالي من  النظام  يعد 
سريعاً  تغييراً  النظام يشهد  هذا  بدأ  فقد  اآلن،  أما  التاريخ.  مر 
يتداوله  افتراضي  كمنتج  بدأ  الرقمية  العمالت  فعالم  ومفاجئاً، 
الهواة، ثم تدرج إلى مغامرة إلكترونية تجاهلها الخبراء، واآلن 

بدأ بالنمو بطريقة مذهلة وأصبح يهدد النظام المالي الحالي.
 يعرض المؤلفون الثالثة تقنية سالسل الكتل المستخدمة في 
العمالت  المشفرة، وتوقعات االستثمار في هذه  العمالت  نظام 
خاص،  بوجه  والبيتكوين  عام  بوجه  التقنية  بهذه  تعمل  التي 

واآلثار التي ستترتب على هذا االستثمار.
 ويعرضون مجموعة من االستخدامات األخرى لهذه التقنية 

في مؤسسات طبقت هذا النظام، والتحديات التي واجهتها. 

Mogtmaa-186- APRIL-2022.indd   29Mogtmaa-186- APRIL-2022.indd   29 28/03/2022   8:36 AM28/03/2022   8:36 AM



العدد 185 أبريل 2022 30

العقيد ع�سام عبد اهلل اآل علي

مدير مركز الرتبية الريا�سية 

ال�سرطية يف �سرطة اأبوظبي

الرياضي  األداء  لتطوير  بعضم  يسعى 
باستخدام بعض المواد المصنعة غير الطبيعية، 
والتي لها تأثير كبير وغير حقيقي على تحسين 
بمحفزات  وتسمى  والذهنية،  البدنية  الحالة 
بفوائدها، فهل يدرك هؤالء  منهم  اعتقاداً  األداء 

أخطارها؟! 
لألسف الكثير ال يعلمون بذلك، ولكن أصحاب 
المنفعة ُيروجون لها ويقومون بتضليل بعضهم 
بأن استخدام محفزات األداء لممارسة الرياضة 
تزيد كفاءة عمل الجسم وقوة وحجم العضالت 
على  أجسامهم  قدرة  في  وتسهم  الهيكلية، 
لمضارها.  ذكر  دون  من  أكبر  بشكل  التعافي 
فتلك المحفزات فوائدها قليلة المدى، وأضرارها 

ال يحمد عقباها.
على  الرياضي  األداء  محفزات  تقصر  ولم 
األجسام،  ببناء  المهتمين  الرياضيين خصوصاً 
المجتمع  أفراد  بين  انتشرت  ولكنها  وحسب 
لها  ويروج  يستخدمونها،  العديد  أصبح  حتى 
والمدارس  الجامعات  في  الطالب  وسط  حتى 
للجسم  الرياضي  الشكل  يريدون  فالكثيرون 
وبأن  األفضل  بأنهم  ليشعروا  عناء  دون  من 
لديهم ميزة ال توجد عند أقرانهم اعتقاداً منهم 
سريع  إيجابي  مفعول  لها  األداء  محفزات  بأن 
ورفع  الرياضي  الجسم  شكل  على  للحصول 
طاقة  ولديهم  أقوياء  وجعلهم  األداء  مستوى 
وكتلة عضلية كبيرة الحجم من دون النظر لآلثار 

المستقبلية الضارة على صحتهم.
وقد أكد العديد من األطباء أن محفزات األداء 
حيث  القلب  على  تؤثر  فهي  للوفاة،   تؤدي  قد 

عرضة  الفرد  ويكون  القلب،  عضلة  تتضخم 
للنوبات القلبية وأمراض القلب التاجية،  وزيادة 
كرات الدم الحمراء وزيادة لزوجة الدم وبالتالي 
التعرض للجلطات، ولها آثار على الخصوبة فهي 
تؤدي إلى انكماش الخصيتين، وتؤثر سلباً على 
إنتاجه، وقد  يتوقف  التستوستيرون وقد  إنتاج 
الذكور،   لدى  التثدي  ومشكالت  العقم،  تسبب 
عرضة  الجسم  يجعل  الذي  المناعة  وضعف 
فترة  وزيادة  والبكتيرية  الفيروسية  لإلصابات 
ترفع  وهي  باألمراض،   اإلصابة  من  التعافي 
تؤدي  وقد  الكلى  على  وتؤثر  الكبد،   أنزيمات 
سلوك  على  تأثير  ولها  الكلوي،  الفشل  إلى 
األفراد فتجعلهم يميلون الستخدام العنف. وعند 
التوقف عن استخدامها، يصاب الفرد باإلحباط 
لفقدان شكل الجسم والعضالت، ويتسبب ذلك 
وتدني  واالكتئاب  الناس  والبعد عن  العزلة  في 

احترام الذات، وقد يدفع بعضهم لالنتحار.
محفزات  باستخدام  نستهين  أال  علينا  لذا، 
الرياضي ألجل شحنة  النشاط  لممارسة  األداء 
زائلة من الطاقة، فهي ترفع مستوى األداء لبذل 
يحدث  وهذا  الشخص،  قدرات  يُفوق  مجهود 
ضغطاً على القلب واألوعية الدموية، وقد تسبب 

التوقف المفاجئ للقلب.
وعند التوقف عن استخدام تلك المحفزات، قد 
أكثر الستعادة  أو  أشهر   8 ل  الشخص  يحتاج 
وخالل  طبيعي.  بشكل  التستوستيرون  نمو 
وتتشكل  العضلية،  الكتلة  فقد  يتم  الفترة،  هذه 
الذاكرة، ويتم  الدهنية بالجسم، وتضعف  الكتل 
السلبية، وليس من  النفسية  التعرض لألضرار 

التأثير على  أو  بالعقم  اإلصابة  المضمون عدم 
بتشوهات  األجنة  بإصابة  اإلنجابية  الصحة 

وعيوب خلقية تؤثر على أطفال المستقبل.
وال يقتصر استخدام محفزات األداء الرياضي 
يستخدمنها  اإلناث  فبعض  فقط،  الذكور  على 
خطر  زيادة  مثل:  عديدة،  أخطاراً  لهن  وتسبب 
الرحم،  وبطانة  الرحم  عنق  بسرطان  اإلصابة 
وزيادة خطر اإلصابة بالعقم وبهشاشة العظام، 
والتغييرات في توزيع الدهون وانكماش الثديين 
ونمو  الشهرية  الدورة  انتظام  وعدم  والرحم 

شعر الوجه والجسم وتعميق الصوت.
بأخطار  الوعي   زيادة  الضروري  فمن  لذا 
محفزات األداء الرياضي  لدى اإلناث كما لدى 
الذكور، وتشجيع االعتماد على األسلوب العلمي 
النشاط  ممارسة  في  واالنتظام   ، التدريب  في 
أجهزة  كفاءة  وتحسين  الصحة  لتعزيز  البدني 
والعظام  العضالت  وتقوية  الحيوية،  الجسم 
ومرونة  بالهشاشة،  اإلصابة  من  وحمايتها 
المفاصل،  ورفع مستوى اللياقة البدنية،  وزيادة 
باألمراض   اإلصابة  من  لحمايته  الجسم  مناعة 
السمنة  مثل  الحركة  لقلة  المصاحبة  خصوصاً 
وغيرها،  والسكري  الدم  ضغط  وأمراض 
تحسن  منتظمة  بطريقة  الرياضة  فممارسة 
اإلنتاجية،  وتزيد  واالجتماعية،  المزاجية  الحالة 

وتجعلنا نستمتع بالحياة.
فلنجعل ممارسة الرياضة بانتظام عادة يومية 
في حياتنا لالستمتاع بالحياة، واكتساب الشكل 
الرياضي، والتمتع بالصحة والحيوية بعيداً عن 

وهم محفزات اآلداء الرياضي. 

ة
�ض

يا
ر

حمفزات الأداء الريا�شي والوهم
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كرمت اإلدارة  العامة للذكاء االصطناعي في شرطة دبي 
 2020 »إكسبو  لعبة  في  الخمسين«  »تحدي  في  الفائزين 
منصور  الدكتور  العقيد  للفائزين  الجوائز  وسلم  دبي«. 
التكنولوجيا االفتراضية في  ناصر الرزوقي مدير مركز 
الظنحاني،  عبدالله  أحمد  أول  المالزم  بحضور  اإلدارة 

وذلك في مركز الشرطة الذكي بإكسبو 2020 دبي .

كرم جاسم عبيد الزعابي المستشار اإلعالمي واألسري الفنانة 
كتبه ودرعاً  من  لها نسخاً  الشامسي، وقدم  د. سمر  التشكيلية 
تقديرية من قناة »أهل الدار« التي يتولى مجلس إدارتها مشيداً 

بإبداعاتها وإنجازاتها.

بتشكيله  للهوكي  اإلمارات  اتحاد  إدارة  مجلس  احتفل   
رئيس  الدح  سلطان  عبدالله  برئاسة   2024  -  2022 الجديد 
مجلس إدارة االتحاد، وعضوية منتسبين حاليين ومتقاعدين 

من وزارة الداخلية والشرطة وفعاليات رياضية.

زارت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان مديرية 
استقبالها  في  وكان  أبوظبي،  في شرطة  والدوريات  المرور 
العميد محمد ضاحي الحميري مدير المديرية، والرائد ناصر 
من  وعدد   ، السعادة  دورية  فريق  رئيس  الدرمكي  صالح 

الضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين.

في  أبوظبي  شرطة  شاركت 
مهرجان  من  عشرة  الحادية  الدورة 
نادي  نظمه  والذي  التراثي،  السمحة 
من  عدداً  واستقطب  اإلمارات،  تراث 
الذين  والسياح  والمقيمين  المواطنين 
وعروض  محتويات  على  اطلعوا 

األجنحة المشاركة في المهرجان.

ت
با

�ض
نا

م

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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ُتعتبر رياضة الهوكي من الرياضات المميزة، والفريدة التي تعتمد على وجود فريقين، وقرص صغير، وعصا 
خاصة بالهوكي، وهي من الرياضات الُمفيدة للجسم، والممتعة جداً، وتعود في تاريخها إلى آالف السنين.

وهي لعبة رياضية جماعية أولمبية يلعبها الرجال والنساء في مختلف أنحاء العالم. تجري المباريات بين فريقين 
مكونين من 11 العباً على أرضية عشبية أو رملية مع كرة صلبة. مساحة الملعب المخصص للهوكي األرضي هي 91.4 × 
54.8 م، ومدة الشوطين 35 دقيقة. قرب المرميين توجد شبه نصف دائرة طولها 15 متراً تقريباً تسمى »دائرة التهديف«، 
حيث يتم التصويب فيها. كما إن عصا الهوكي شكلها شبيه بالحرف "J" وطولها 90 سنتيمتراً تقريباً، وهي مصنوعة من 

الخشب أو الزجاج وتحتوي العصاة على انحناء في األسفل حيث تضرب الكرة. 
الُيعرف التاريخ القديم للهوكي. وأظهرت النقوش الجدارية الفرعونية في األلف الرابع قبل الميالد صوراً تنبئ عن ذلك. 
كما أظهرت صور في بالد اإلغريق عام 500 ق.م مثل هذه األلعاب في الوقت الذي عرفت فيه كل مناطق أوروبا في القرون 

الوسطى ألعاباً شبيهة بالهوكي، وأطلقت هذه التسمية أول مّرة عام 1527. 
بدأت لعبة الهوكي الحديثة في المدارس الشعبية في انجلترا في مطلع القرن التاسع عشر، وأُسس أول ناٍد للهوكي في 
بالكهيت عام 1849 في جنوب شرقّي لندن، ونشأت قوانين اللعبة الجديدة من نسخة التعليمات التي وضعها أعضاء أندية 
ميدلسيكس كريكيتس لأللعاب الشتوية، ويعتقد أن نادي تيدينغتون للهوكي هو الذي أّسس لعبة الهوكي الحديثة المعروفة اليوم 

حيث حدد دائرة الضرب، وغيّر الكرة لتصبح كروية بعدما كانت مكعباً مطاطياً. 
فيما بعد تأسس االتحاد الدولي للهوكي عام 1886، ولعبت أول مباراة دولية عام 1895 بين إيرلندا وويلز، وانتهت بفوز إيرلندا 
3/0. وفي عام 1885 وصلت رياضة الهوكي إلى الهند عن طريق الجنود البريطانيين، وأّسس أول ناٍد لهذه الرياضة في كلكتا عام 
1885، وفي عام 1895 أحدثت بطولة كأس بيتون وبطولة آغا خان، وفي عام 1900 ظهر القانون الدولي للعبة بشكله الحديث. وفي 
عام 1908  أصبحت الهوكي لعبة أولمبية، واستمرت حتى عام 1920، ثم ألغيت في دورة عام 1924 مما أدى إلى نشوء االتحاد الدولي 
لهوكي العشب عام 1970، وذلك باتحاد سبعة اتحادات قارية بما فيها المستعمرات األوروبية. وفي عام 1928 عادت رياضة الهوكي 
إلى األلعاب األولمبية، وأصبحت أكثر تنظيماً، وأحرزت الهند البطولة في هذه الدورة، وحافظت على بطولة الهوكي في األلعاب األولمبية 

حتى عام 1956 وبعدها في عامي 1964 و1980 في حين فازت باكستان بالبطولة أعوام 1960 و1968 و1984. 
أما فيما يخّص السيدات فقد لعبن الهوكي أول مّرة في جامعات بريطانيا ومدارسها، وأُّسس أول ناٍد للسيدات عام 1887، وهو نادي 
مولسي لهوكي السيدات، وفي عام 1894 تأسس االتحاد اإليرلندي لهوكي السيدات، وكان األول من نوعه، وقد قوبل ذلك برفض االتحاد 
الدولي له. بيد أن انتشار لعبة الهوكي في أوساط السيدات في كل العالم أدى إلى تأسيس االتحاد الدولي لمنظمات الهوكي للسيدات عام 

1927 على الرغم من أن هذا االتحاد لم يضم جميع القارات؛ إذ بقيت بعض القارات ترتبط باتحاد هوكي الرجال.
وفي دولة اإلمارات فقد عقد مجلس إدارة اتحاد اإلمارات للهوكي للدورة اإلدارية الجديدة الممتدة حتى عام 2024، اجتماعه األول الذي 

عقد في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، برئاسة عبدالله سلطان الدح، رئيس مجلس إدارة االتحاد، بحضور أعضاء المجلس.
وتم توزيع الحقائب اإلدارية على األعضاء حيث اختير د. عبدالله بن سلطان، نائباً أول لرئيس مجلس إدارة االتحاد، وفاطمة الرميثي، نائبة 
ثانية لرئيس مجلس اإلدارة، رئيسة للجنة االستثمار والتسويق، كما اختير خالد مراد البلوشي أميناً عاماً لالتحاد، وخالد الظنحاني أميناً عاماً 
مساعداً، وأحمد المازمي مديراً مالياً، ومنذر المزكي رئيساً للجنة اإلعالمية، وأحمد السويدي رئيساً للجنة الفنية، ومنى الغزال، رئيسة للجنة 

النسائية.
كل التوفيق والسداد لمجلس اإلدارة الجديد، ونحن على الثقة بهذه النخبة المميزة من األعضاء لرفع علم اإلمارات على منصات التتويج الدولية.

هوكي �لإمار�ت

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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