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االحتادية  احلكومة  وتوجهات  احلكيمة،  البالد  قيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 

الر�صيدة، وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 

على  كبريًا  حر�صًا  الداخلية  وزارة  تويل  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

حماية االأطفال يف دولة االإمارات العربية املتحدة من مواطنني ومقيمني، من اأي 

جرائم اإلكرتونية قد يقعون �صحيتها اأثناء ا�صتخدامهم �صبكة االإنرتنت اأو مواقع 

التوا�صل والرتا�صل االجتماعية اأو االألعاب االإلكرتونية.

ويف �صبيل حتقيق هذا الهدف الوطني واالإن�صاين، يوا�صل مركز وزارة الداخلية 

و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات  وي�صع  وامليدانية،  التوعوية  جهوده  الطفل  حلماية 

وممار�صات حديثة حلماية الطفل من خالل التخطيط اال�صرتاتيجي، والبحوث، 

والتدريب الداخلي واخلارجي، ومقارنة وحتليل البيانات االإح�صائية، وااللتزام 

واملمار�صات  واالإج���راءات  بال�صيا�صات  التقّيد  مدى  وتقييم  والتقنني،  باملعايري، 

الرئي�صة،  االأداء  وموؤ�صرات  ال�صكاوى  ومعاجلة  واحلماية،  بالتحقيق  اخلا�صة 

والتدقيق، والتوا�صل مع اأفراد املجتمع،  وتلقي البالغات عن احلاالت، ورفع م�صتوى 

وامل�صاركة يف  والتنظيم  االإعالم،  و�صائل  مع  والتعاون  ال�صراكات،  الوعي، وتطوير 

املوؤمترات والفعاليات املحلية والعاملية، وخدمات الدعم وامل�صاندة كتوفري الدعم 

االإداري والقانوين وتقنية املعلومات وحفظ ال�صجالت.

ووفر املركز منظومة حماية متكاملة لالأطفال من مواطنني ومقيمني يف الدولة، 

وت�صمل اخلط ال�صاخن وتطبيق »حمايتي« الذكي والبالغات االإلكرتونية.

والدعوة متجددة لالآباء واالأمهات وجلميع املعنيني باأمور االأطفال يف االإمارات 

للتوا�صل مع مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل عند حدوث اأو معرفتهم بحدوث 

املجتمع  واأعناق  اأعناقهم  يف  اأمانة  الأن��ه  طفل،  اأي  بحق  اإلكرتونية  جرمية  اأي 

والدولة واالإن�صانية.
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
لــوزارة  املستمرة  اجلــهــود  الــعــدد 
بهدف  وميدانياً،  توعوياً  الداخلية 
حماية األطفال املواطنني واملقيمني في 

الدولة من اجلرائم اإللكترونية. 

ملحق �صهري ي�صدر عن جملةالعدد /167/ اأكتوبر 2020

»الداخلية«..

تطوير موؤ�س�سي 

يحفز الإبداع
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متابعة: با�سل ثريا 

حقوق  بإدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  نظمت 
اإلنسان منتدى دولياً تحت عنوان: »حقوق اإلنسان 
واستشراف المستقبل« تزامناً مع االحتفال باليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان الذي يصادف العاشر من 
شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بمقر جناح فزعة 
في إكسبو 2020 دبي. وتناول المنتدى الذي شارك 
الخبراء  من  عدد  الداخلية،  وزارة  جانب  إلى  فيه 
الهيئات  في  العاملين  الدوليين  والمسؤولين 
العالقة  ذات  الموضوعات  الدولية،  والمنظمات 
بحماية وصون حقوق اإلنسان في كل مكان على 
وجه البشرية،  والدور الريادي الذي قدمته دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في مجال حماية حقوق 
اإلنسان على الصعيد الدولي، ونهجها القائم على 

مبادئ العدالة والمساواة واحترام اآلخرين والعمل 
ومراعاة  الثقافي  والتنوع  والتسامح  اإلنساني 
لتحقيق  سعيها  من  انطالقاً  اإلنسان،  حقوق 
أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب أهداف رؤية 

اإلمارات للخمسين عاماً المقبلة.
خليفة  الركن  اللواء  سعادة  المنتدى  حضر 
وسعادة  الداخلية،  وزارة  وكيل  الخييلي  حارب 
عام  مفتش  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء 
للشرطة  الدولية  المنظمة  رئيس  الداخلية  وزارة 
الجنائية )اإلنتربول(، وسعادة اللواء سيف الزري 
الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد 
علي الشحي مدير إدارة حقوق اإلنسان في وزارة 
مفوضة  نائب  الناشف  ندى  وسعادة  الداخلية، 

األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وسعادة 
الدائمة  البعثة  رئيس  نائب  البستكي  قاسم  لبنى 
للدولة لدى األمم المتحدة، وعدد من الضباط، ومن 
المسؤولين العاملين في مجاالت حقوق اإلنسان 

في الدولة.

حرص
وأكد سعادة اللواء الركن الخييلي حرص دولة 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  على  اإلمارات 
خالل  من  يتجلى  والذي  األساسية،  والحريات 
والتصديق  الدولية  لالتفاقيات  الدولة  انضمام 
والمؤسسية  المعيارية  األطر  وتطوير  عليها، 
قبل  من  الجهود  مختلف  وبذل  اإلنسان،  لحقوق 

ت
عا

اب
مت

مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان 

منتدى دويل لوزارة الداخلية وفعاليات �سرطية 

حلقوق  العاملي  باليوم  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  من  وعدد  الداخلية  وزارة  احتفلت 

االإن�صان. »جمتمع ال�صرطة« تابع املنتدى الدويل واالحتفاالت والفعاليات التي اأقيمت باملنا�صبة.
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مؤسساتها وأجهزتها الحكومية والمحلية الهادفة 
إلى ترسيخ مبادئ وقيم حقوق اإلنسان.

المتواصلة  االنجازات  بين  من  أن  وأضاف: 
اهتمامها  مدى  عن  والتي كشفت  اإلمارات  لدولة 
رقم  اتحادي  قانون  إصدار  اإلنسان،  بحقوق 
لحقوق  الوطنية  »الهيئة  بشأن   2021 لسنة   )12(
اإلنسان«، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق 
في  الدولة  مكانة  وتعزيز  وحرياته،  اإلنسان 
المحافل الدولية واإلقليمية، وتطوير شبكات دولية 
بما  العالم  حول  والمؤسسات  األفراد  مع  فاعلة 
يخدم أهداف الدولة ومصالحها، وتحقيق اإلمارات 
المرتبة األولى عالمياً في مؤشر الشعور باألمن 

لعام 2021.

جهود
اإلمارات  دولة  أن  إلى  الشحي  العميد  ولفت 
تولي قيم احترام حقوق اإلنسان أولوية قصوى 
وزارة  حرص  وإلى  الرشيدة،  قيادتها  برؤية 
وتوجيهات  اإلمارات  جهود  تعزيز  على  الداخلية 
حكومة اإلمارات في صون حقوق اإلنسان لجميع 
والمساواة  العدالة  مبادئ  وتعزيز  الدولة،  قاطني 
الدولة  قوانين  مع  يتناسب  بما  والتسامح، 
والتزاماتها باالتفاقيات الدولية. وأضاف أننا نبذل 
والشركاء  الجهات  جميع  مع  بالتنسيق  جهوداً  
اللجنة  خالل  ومن  اإلنسان  حقوق  مجاالت  في 
الوطنية لحقوق  الوطنية لحقوق اإلنسان والهيئة 
لحماية  والقوانين  السياسات  لتطبيق  اإلنسان، 
حقوق العمال والنزالء والطفل والمرأة وأصحاب 
المجتمع،  فئات  من  وغيرها  السن  وكبار  الهمم 
الدولية  الجهود  جميع  في  فاعل  بشكل  ونسهم 
مسؤولي  مع  بالبشر  االتجار  ومكافحة  لمحاربة 
نتوانى  وال  واإلقليميين،  الدوليين  القانون  إنفاذ 
عن المشاركة في أي جهد دولي لتعزيز القدرات 
التعاون  روابط  وتعزيز  التحديات،  مواجهة  في 
والحوار البناء في المجتمع الدولي لتحقيق رؤية 
اإلنسان  احترام حقوق  يتم من خاللها  مشتركة، 
ومن  العالم،  أنحاء  جميع  في  وتعزيزها  للجميع 

خالل تحقيق أعلى المعايير.

كلمات 
وكانت في المنتدى كلمة لسعادة لبنى البستكي 
لتعزيز  وجهودها  اإلمارات  تطلعات  فيها  تناولت 
وحماية حقوق اإلنسان على المستويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية من خالل عضوية الدولة في 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 2022 
الزرعوني  لمياء  للدكتورة  وكلمة   .2024 ولغاية 
من إدارة حقوق اإلنسان، تناولت حقوق اإلنسان 
للطالب  وكلمة  المقبلة.  عاماً  الخمسين  ومبادئ 
اإلماراتي  البرلمان  عضو  المطيوعي  عمر  سعيد 

للطفل والذي قدم رسالة لليافعين.

مشاركة 
يذكر أن مجلة »999« مجلة الثقافة االجتماعية 
واألمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية شاركت 
في هذا المنتدى الدولي بالتعاون مع إدارة حقوق 
اإلنسان في وزارة الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ 
الشيخ  سمو  للفريق  السامية  للتوجهات  المجلة 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
من  الدائمة  وللتوجيهات  الداخلية،  وزير  الوزراء 
تطوير  لجنة  رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة 
واألمنية  االجتماعية  الثقافة  بنشر   ،»999« مجلة 
المجتمع من مواطنين ومقيمين  بين جميع فئات 
»مفهوم  وشعارها  رؤيتها  وتحقيق  وسياح، 
جديد لعالقة الشرطة بالمجتمع«. وقامت المجلة 
في  المشاركين  واليافعين  لألطفال  هدايا  بتقديم 
المنتدى، وتعريفهم وتعريف المشاركين اآلخرين 
بإصدارات المجلة بنسختيها العربية واإلنجليزية، 
والمالحق   ،»999« وأطفال  الشرطة،  ومجتمع 

الوطنية والتوعوية األخرى.

احتفاالت 
في  اإلنسان  لحقوق  العامة  اإلدارة  ونظمت 
فعالية  األمان  بمجلس سفراء  ممثلة  دبي  شرطة 
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مركز 
موانئ  مع  وبالشراكة  الهمم  ألصحاب  راشد 
2020 دبي. وأكد  العالمية، وذلك في إكسبو  دبي 
سعادة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مساعد 

شرطة  في  والتميز  الريادة  لشؤون  العام  القائد 
اهتماماً  تولي  اإلمارات  دولة  أن  بالوكالة  دبي 
كبيراً بحقوق اإلنسان، مستمدة ذلك من عقيدتها 
واستناداً  والحضاري،  والمعرفي  الثقافي  وإرثها 
تكفل  التي  التشريعية  ومنظومتها  دستورها  إلى 
والمساواة  العدالة  ومبادئ  والحريات  الحقوق 
والتسامح لجميع من يعيش على أرضها من دون 
استثناء. وعلى هامش هذه الفعالية، وتحت عنوان 
»حقوقنا اإلنسانية على قدم وساق«، أقيمت خمس 
ورش عمل وهي: »وثيقة األخوة اإلنسانية« وقدمها 
والشراكات  البرامج  إدارة  مدير  القرقاوي  ياسر 
في وزارة التسامح والتعايش، و»االتجار بالبشر« 
وقدمها النقيب راشد ناصر آل علي رئيس قسم 
في  اإلنسان  لحقوق  العامة  باإلدارة  التدريب 
والمواصالت  الطرق  هيئة  و»دور  دبي،  شرطة 
الهمم«  أصحاب  دعم  في  ومساهمتها  دبي  في 
وقدمها المهندس عبدالرحمن الجناحي مدير إدارة 
المرافق والمنشآت في الهيئة ورئيس لجنة الجهة 
الصحي  »والمستقبل  الهمم،  ألصحاب  الصديقة 
عبدالله  عبدالشكور  الدكتور  وقدمها  لإلمارات« 
أستاذ مشارك وكبير علماء األبحاث بمركز أبحاث 
و»حقوق  نيويورك،  جامعة  في  العامة  الصحة 
عطية  بن  يحيى  وقدمها  اإلسالم«  في  اإلنسان 
اإلسالمي.   التعاون  رابطة  جناح  مدير  الزهراني 
كما نّظم فريق حقوق اإلنسان في شرطة الشارقة 
مبادرة رياضية وثقافية وترفيهية بنادي ضباط 
ِكبار  من  عدد  فيها  الشارقة، شارك  في  الشرطة 
السن وأصحاب الِهمم والنساء واألطفال والعمالة 
المساندة. حضر الفعالية العميد عبد الله مبارك بن 
عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد 
العمليات  عام  مدير  الناعور  أحمد سعيد  الدكتور 
نصار  بن  إبراهيم  الله  عبد  والعميد  المركزية، 
المساندة،  والخدمات  الموارد  عام  مدير  نائب 
والعقيد منى سرور رئيس فريق حقوق اإلنسان، 
من  وعدد  النقبي  باسم  الدكتور  المقدم  ونائبها 
أعضاء الفريق. وأثنى العميد بن عامر على الجهود 
في  اإلنسان  حقوق  فريق  يبذلها  التي  الكبيرة 

شرطة الشارقة.
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بتوجيهات  الداخلية،  لوزارة  املتوا�صلة  وامليدانية  التوعوية  اجلهود  على  العدد  هذا  يف  ال�صوء  ال�صرطة«  »جمتمع  يلقي 

ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، بهدف حماية االأطفال 

من اجلرائم االإلكرتونية.

حتقيق: �أحمد عادل - ت�سوير: حممد علي 

ت
ءا

سا
�

اإ

بهدف حماية الأطفال من اجلرائم الإلكرتونية 

»الداخلية« توا�سل جهودها التوعوية وامليدانية 

هناك العديد من األخطار التي تواجه أطفالنا أثناء 
ويشمل  اإللكترونية،  واأللعاب  اإلنترنت  استخدام 
والتحرش،  والتهديد  واالبتزاز  االستدراج  ذلك 
وتعتبر جرائم جنائية يجب أن يتم اإلبالغ عنها وفقاً 

للقانون اإلماراتي. 

تصٍد 
وعن جهود وزارة الداخلية في التصدي للجرائم 

اإللكترونية بحق األطفال والوقاية منها، أوضح 
مركز  مدير  التميمي  أحمد  عبدالرحمن  المقدم 
حماية الطفل في وزارة الداخلية أنه في ضوء تزايد 
الجرائم اإللكترونية التي يشهدها الفضاء اإللكتروني 
وإمكانية وقوع األطفال ضحايا لها استحدثت وزارة 
الجرائم،  هذه  مع  للتعامل  خاصاً  قسماً  الداخلية 
إطار  في  وذلك  لألطفال،  الرقمية  الحماية  وتوفير 
والحماية  الدعم  أشكال  لتوفير  المتواصلة  جهودها 

لحقوق األطفال.
وأضاف: أن المركز يستخدم وسائل مختلفة للحد 
األطفال  على  الواقعة  واإلساءة  االعتداء  من حاالت 
والجنسية  الجنس  عن  النظر  بغض  الدولة،  في 
والعرق والدين واللون، حيث يوفر المركز منظومة 

حماية متكاملة تشمل محاور عدة.
تختص  خاصة  تنظيمية  وحدة  هناك  أن  وتابع 
الطفل وحمايته،  الوعي واإلرشاد عن حقوق  بنشر 
حماية  وكيفية  لألطفال  التوعية  معلومات  ونشر 
مثل  عليهم  القائمين  إلى  موجهة  وأخرى  أنفسهم، 
أهلهم وأفراد المجتمع والمعنيين بالتعليم ومقدمي 
الخدمات الصحية وغيرهم، نظراً ألهمية التوعية في 
واالعتداء  اإلساءة  حاالت  من  والحد  الطفل،  حماية 

التي قد يتعرض لها.
ثانياً هو االستجابة  وأشار إلى أن هناك محوراً 
تنظيمية  وحدات  عبر  الحاالت،  واستالم  للبالغات 

عبر  البالغات  تستلم  حيث  الداخلية،  وزارة  في 
الخط الساخن وتطبيق حمايتي والبريد اإللكتروني 
والموقع اإللكتروني للمركز، وهي قنوات رئيسة يتم 
من خاللها استقبال البالغات سواء من األطفال أو 
عالقتهم  عن  النظر  بغض  المجتمع  أفراد  أو  األهل 

بالطفل.
حماية  منظومة  في  آخرين  جانبين  إلى  ولفت 
والرعاية  االجتماعي  الدعم  جانب  وهما  الطفل، 
األول  الجانب  في  يتم  حيث  والتحقيق،  الالحقة، 
للطفل  واألسري  االجتماعي  المحيط  على  التعرف 
واجهها  التي  المشكلة  حل  على  والعمل  الضحية 
وتقديم الدعم له وألسرته أو المعنيين بالتعامل مع 
الطفل. أما الجانب اآلخر أي التحقيق فيرتبط بعمل 
الحادث  مالبسات  في  التحقيق  وإجراءات  الشرطة 

والتعامل مع البالغات.
»وديمة«  الطفل  بقانون  التوعية  أهمية  وأكد 
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   د. يوسف الشريفالمقدم عبد الرحمن التميمي

وحقوق الطفل، وتكامل الجهود االتحادية والمحلية، 
إلى  المجال  التوعوية في هذا  المعلومات  وأن نشر 
بأن  وإدراكاً  تحدياً  يشكل  جنسية   200 من  أكثر 
هناك تغيراً كبيراً في مصادر المعرفة التي يتعامل 
معها أفراد المجتمع، مع تطوير وسائل التوعية عبر 
الوسائل التكنولوجية الحديثة بحيث تصل إلى أكثر 

عدد من شرائح المجتمع.
عدم  إلى  المجتمع  أفراد  التميمي  المقدم  ودعا 
التردد في اإلبالغ عن حاالت اإلساءة لألطفال حتى 
يتمكن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل من اتخاذ 
كان  حال  في  المتورطين  بحق  الالزمة  اإلجراءات 
هناك خطر أو ضرر يتعرض له أي طفل، ألن اإلبالغ 
أو وقف  منع  اإلساءة خطوة مهمة في  عن حاالت 

االنتهاكات وحماية األطفال من مزيد من الضرر.

مسؤولية 
رأى فيصل الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلمارات لحماية الطفل أن هناك مسؤولية مجتمعية 
من  والحد  الحديثة،  التقنيات  أخطار  لدرء  مشتركة 
تأثير األلعاب اإللكترونية الخطرة على األطفال، وفي 
المجتمع،  ومؤسسات  والمدرسة  األسرة  مقدمتها 
التي  اإلمارات  في  الوطنية  االتصاالت  وشركات 
رقابة  ممكنات  تطوير  مسؤولية  عاتقها  على  يقع 
بالتزامن مع بيع خدماتها  الجمهور،  األهل وتوعية 

وتسويقها أسوة بمبادرات شركات عالمية مماثلة.
ألعاب  شراء  على  الرقابة  تشديد  أهمية  وأكد 
أو  األبناء،  عمر  من  أكبر  عمرية  لفئات  مصنفة 
أو  إجرامية  سلوكيات  تسويق  على  تحتوي  ألعاب 
حتى  أو  متطرفة،  ألغراض  موجهة  أو  أخالقية،  ال 
األهل،  رقابة  دون  من  األغراب  مع  التواصل  تتيح 
ألن التخاذل في تطبيق ذلك يعد إهماالً صرفاً يساءل 

ويعاقب عليه القانون اإلماراتي.
وأضاف: أن دولة اإلمارات تعتبر من أوائل الدول 
ووّقعت  األطفال،  بحقوق  تعنى  قوانين  أقرت  التي 
بصمات  ولها  الدولية،  االتفاقيات  من  العديد  على 
في  والدولية،  المحلية  الجهود  تعزيز  في  واضحة 
حماية األطفال من أي شكل من أشكال اإلساءة أو 

االستغالل.
لحماية  مواد  سن  »وديمة«  قانون  أن  وأضاف 
الطفل من التعرض لإلساءة، ولكن في ظل انتشار 
الجهات  من  المتابعة  تتم  أن  يجب  التكنولوجيا 
المسؤولة عن المحتوى ألن حماية الطفل مسؤولية 
كما  وشخصية.  ومجتمعية  مؤسسية  مشتركة 
من  جزءاً  للمحتوى  المستقبلة  الشركات  تتحمل 
هذه المسؤولية، وعلى كل شخص يرصد أي إساءة 
تقع على األطفال االتصال بالجهات المسؤولة فوراً 
والتبليغ عن المحتوى وعدم تداول المقاطع المسيئة 

أبداً.

عقوبات 
يوسف  الدكتور  القانوني  المستشار  وأوضح 
تهديد  عملية  هو  اإللكتروني  االبتزاز  أن  الشريف 
أو  فيلمية  مواد  أو  صور  بنشر  للضحية  وترهيب 
مبالغ  مقابل دفع  تسريب معلومات سرية تخصه، 

غير  بأعمال  للقيام  الضحية  استغالل  أو  مالية 
مشروعة لصالح المبتزين، وذلك من خالل وسيلة 
التواصل  وسائل  أو  المعلومات  تقنية  وسائل  من 

االجتماعي.
وأضاف: أن االبتزاز اإللكتروني يعتبر من أخطر 
المبتز  شخصية  تحديد  لصعوبة  االبتزاز  أشكال 
التقنية  وسائل  إلتاحة  نظراً  األحوال  غالبية  في 
بأسماء  إلكترونية  حسابات  فتح  إمكانية  الحديثة 
تجعل  حقيقية،  غير  وببيانات  مستعارة  وألقاب 
المبتز مجهوالً أمام السلطات، خصوصاً وأن جريمة 
االبتزاز اإللكتروني تهدد أمن األشخاص من خالل 
وسناب  أنستغرام  مثل  التعارف  وتطبيقات  مواقع 

شات وواتس ساب وفيس بوك وغيرها..
تتعدد،  االبتزاز  من  النوع  هذا  صور  أن  وتابع 
بتهديد  المبتز  يقوم  حيث  المادي،  االبتزاز  فهناك 
الضحية بوسائل مادية كالصور والمقاطع المرئية 
في  يتمثل  الذي  المعنوي  واالبتزاز  والمستندات، 
كالتهديد  ملموسة  غير  بوسائل  الضحية  تهديد 
بفضح أمر الضحية. وأشار إلى أن جرائم االبتزاز 
تنتشر بكثرة خصوصاً في حق األطفال والمراهقين 
األسرية  الرقابة  ضعف  ومنها:  عدة،  ألسباب 
مراقبتهم،  وعدم  األبناء  توجيه  في  وتقصيرها 
أو  الروحي  والفراغ  األسري،  التفكك  وحاالت 
مثل  الحديثة  والتقنيات  السوء،  وأصدقاء  العاطفي، 
اإلنترنت وبعض القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم.
التي  الدول  من  هي  اإلمارات  دولة  أن  وذكر 
أهم  من  وأشكاله  بجميع  االبتزاز  مكافحة  جعلت 
عليه  مغلظة  عقوبة  ووضع  تأثيمه  عبر  أهدافها، 
اتحادي  بقانون  المرسوم  من   16 المادة  بنص 
تقنية  مكافحة جرائم  في شأن   2012 لسنة   5 رقم 
بالحبس  أنه: »يعاقب  المعلومات والتي نصت على 
مدة ال تزيد على سنتين، والغرامة التي ال تقل عن 
تجاوز خمسمائة  درهم وال  ألف  مائتين وخمسين 
ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز 
أو  بفعل  القيام  على  لحمله  آخر  شخصاً  هدد  أو 
أو  االمتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية 
وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة السجن مدة 
ال تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب 
جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو االعتبار«. 

العقوبات تنص  قانون  387 من  المادة  أن  وأضاف 
على:»يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على 
حرمة الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد، وذلك بأن 
ارتكب أحد األفعال اآلتية في غير األحوال المصرح 

بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
طريق  عن  نقل  أو  سجل  أو  السمع  استرق  أ- 
جهاز من األجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في 
مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

نوعه صورة  كان  أياً  بجهاز  نقل  أو  التقط  ب- 
شخص في مكان خاص.

الحالتين  في  إليها  المشار  األفعال  فإذا صدرت 
من  مرآى  أو  مسمع  على  اجتماع  أثناء  السابقتين 
هؤالء  رضاء  فإن  االجتماع،  ذلك  في  الحاضرين 

يكون مفترضاً.
كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق 
العالنية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار 
الحياة الخاصة أو العائلية ألفراد ولو كانت صحيحة. 
سنوات  سبع  على  تزيد  ال  مدة  بالحبس  ويعاقب 
الذي يرتكب أحد األفعال  العام  الموظف  وبالغرامة 

المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
األجهزة  بمصادرة  األحوال  جميع  في  ويحكم 
الجريمة،  في  استخدم  قد  يكون  مما  وغيرها 
أو  عنها  المتحصلة  التسجيالت  بمحو  يحكم  كما 
إعدامها«. ووجه المستشار الدكتور الشريف بعض 
من  لحمايتهم  والمراهقين  لألطفال  اإلرشادات 

االبتزاز اإللكتروني، ومنها:
1 - عدم مشاركة الناس حتى المقربين منهم في 

األسرار الشخصية والصور.
طلبات  قبول  أو  إضافة  قبل  ملياً  التفكير   -  2
األشخاص  من  الصداقة  طلبات  ورفض  الصداقة، 

غير المعروفين أو غير المقربين.
الروابط  إلى  الدخول  أو  التفاعل  من  الحذر   -  3
المواقع  على  بكثرة  تتواجد  التي  واإلعالنات 
مصيدة  بمثابة  يكون  منها  فالكثير  اإللكترونية، 

لالبتزاز اإللكتروني.
4 - عدم نشر معلومات خاصة بالعائلة.

غير  أشخاص  من  صداقات  قبول  عدم   -  5
أي  تحت  مالية  مبالغ  أي  إرسال  وعدم  معروفين 

تهديد مباشر إبالغ الجهات األمنية فوراً.
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يتابع جمتمع ال�صرطة اإ�صاءاته على خمتلف االإدارات واالأق�صام والفروع بقطاع املوارد الب�صرية يف القيادة العامة ل�صرطة 

اأبوظبي.

وزار يف هذا العدد اإدارة اأداء العاملني، والتقى املقدم عبداهلل �صاملني العوبثاين رئي�س ق�صم التطوير واال�صتثمار الب�صري 

باإدارة اأداء العاملني يف �صرطة اأبوظبي، والذي حتدث عن جهود الق�صم يف االإ�صهام بتحقيق االأهداف اال�صرتاتيجية ل�صرطة 

واملجل�س  الر�صيدة  القيادة  بتوجهات  التزامًا  وذلك  الب�صرية،  للموارد  االأمثل  باال�صتخدام  باالهتمام  واملتعلقة  اأبوظبي، 

التنفيذي الإمارة اأبوظبي باالهتمام الكبري والدائم بالعن�صر الب�صري.

لقاء: جا�سم عبيد �لزعابي- ت�سوير: حممد علي
ت

ءا
سا
�

اإ

واالستثمار  التطوير  قسم  تأسس  متى   <
شرطة  في  العاملين  أداء  بإدارة  البشري 

أبوظبي، وما المهمات الموكلة إليه؟
قسم  بمسمى   2004 عام  القسم  تأسس   -
إضافة  تمت   ،2017 عام  وفي  الوظيفي.  المسار 
تخصصات للقسم ليتم التغيير إلى مسمى قسم 
التطوير واالستثمار البشري. وتتضمن المهمات 

الموكلة إليه التالي:
خطط  تطبيق  على  واإلشراف  اإلعداد   >

العامة  القيادة  في  الوظيفي  المسار  وبرامج 
لشرطة أبوظبي.

وتعميم  العمل  وتقنيات  أساليب  تطوير   >
على  والعمل  فيها،  اإللكترونية  النظم  استخدام 

تطبيق معايير الجودة والتميز.
< دعم العاملين ببرامج التمكين والتطوير التي 

تسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.
الوظيفي  المسار  خطط  وتطوير  قياس   >
يسهم  بما  للعاملين،  والتطوير  التمكين  وبرامج 

لشرطة  العامة  القيادة  استراتيجية  تحقيق  في 
أبوظبي.

< اإلشراف على أنظمة وإجراءات سير العمل، 
مما يحقق األهداف االستراتيجية لشرطة أبوظبي.
< المشاركة في اللجان وفرق العمل والندوات 
والمؤتمرات والدورات التدريبية، بما يحقق تطوير 

إجراءات وأساليب العمل في الوحدة التنظيمية.
االستراتيجيات  تحويل  في  المشاركة   >
تشغيلية  عمل  خطط  إلى  العامة  والسياسات 

ق�سم التطوير وال�ستثمار الب�سري

العوبثاين: ن�سعى لال�ستخدام الأمثل للموارد الب�سرية
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األهداف  لتحقيق  مراحل  على  مبنية  سنوية 
االستراتيجية.

فروع ومهمات
> ما الفروع التي يتكون منها القسم ومهمات 

كل منها؟
البشري  واالستثمار  التطوير  قسم  يتكون   -
 3 من  أبوظبي  شرطة  في  العاملين  أداء  بإدارة 
فروع، وهي: فرع المسار الوظيفي، وفرع التمكين 

والتطوير اإلداري، وفرع الدعم والتطوير.
وتتضمن مهمات فرع المسار الوظيفي التالي:

للضباط  الوظيفي  المسار  خطط  إعداد   >
خريجي كلية الشرطة )مرشحين – جامعيين(.

المسار  خطط  تنفيذ  ومتابعة  اإلشراف   >
لشرطة  العامة  القيادة  في  للعاملين  الوظيفي 

أبوظبي.
< تنفيذ الزيارات الميدانية للوحدات التنظيمية 

المطبقة لخطط المسار الوظيفي.
بخطط  الخاصة  البيانات  وتوفير  إعداد   >

المسار الوظيفي بما يدعم عملية اتخاذ القرار.
< متابعة تطبيق وسائل وأدوات قياس األداء 
الوظيفي  المسار  لخطط  المطبقين  للعاملين 

وتحليل النتائج.
الوظيفي، بما يتوافق  المسار  < تطوير خطط 
وأفضل  أبوظبي  لشرطة  استراتيجية  مع 

الممارسات العالمية.
فيتولى  اإلداري،  والتطوير  التمكين  فرع  أما 

المهمات اآلتية:
اإلداري  والتطوير  التمكين  برامج  إعداد   >
للموظفين  مرحباً  )برنامج  المستهدفة  للفئات 
الجدد – القيادات الشابة – أصحاب األداء المتدني 
– برنامج التأهيل للمناصب القيادية، وغيرها من 

البرامج(.
التمكين  برامج  تنفيذ  ومتابعة  اإلِشراف   >

والتطوير.
< تنفيذ الزيارات الميدانية للوحدات التنظيمية 

المطبقة لبرامج التمكين والتطوير.
ببرامج  الخاصة  البيانات  وتوفير  إعداد   >
لتلك  المطبقين  والعاملين  والتطوير  التمكين 

البرامج.
< متابعة تطبيق وسائل وأدوات قياس األداء 
والتطوير  التمكين  لبرامج  المطبقين  للعاملين 

وتحليل النتائج.
< تقييم القدرات الذهنية والكفاءات )األساسية 

– القيادية( بحسب الفئات المستهدفة.
بالمهمات  والتطوير  الدعم  فرع  يقوم  بينما 

التالية:
المتعلقة  والتقارير  البيانات  وتوفير  إعداد   >
بالمؤشرات واستطالعات الرأي لعمليات القسم.

وتوفير  الجودة،  نظام  تطبيق  متابعة   >
المؤشرات والتقارير المتعلقة بها.

إحصائيات  من  اإلداري  الدعم  توفير   >
ومقارنات معيارية تدعم عمليات القسم.

المعنية  الجهات  مع  والتنسيق  المتابعة   >

بعمليات  الخاصة  اإللكترونية  والبرامج  بالنظم 
القسم وإيجاد الحلول المناسبة لتطويرها.

في  بالقسم  األخرى  الفروع  مع  المشاركة   >
تطوير العمليات.

وما  القسم،  في  العمل  فريق  يتكون  مما   <
الدورات التدريبية التي يخضع لها هذا الفريق؟

- يتكون فريق عمل القسم من عدد من الضباط 
وصف الضباط واألفراد والمدنيين، ومنهم:

< رئيس قسم التطوير واالستثمار البشري.
 )2( وعدد  الوظيفي،  المسار  فرع  مدير   >

موظفين.
< مدير فرع التمكين والتطوير اإلداري، وعدد 

)2( موظفين.
< مدير فرع الدعم والتطوير.

دورات  إلى  القسم  في  العمل  فريق  ويخضع 
المسارات  وتخطيط  بهندسة  تتعلق  تدريبية 
التمكين  في  الحديثة  واالتجاهات  الوظيفية، 
في  واالستثمار  والوظيفي  اإلداري  والتطوير 

الكوادر البشرية.

مفهوم وتطبيق
التطوير واالستثمار  المقصود بمفهوم  > ما 

البشري، وكيف يطبقه القسم؟
تأهيل  هو  البشري  واالستثمار  التطوير   -
توفير  خالل  من  البشرية  الكوادر  وتطوير 
التطويرية بحسب  واألدوات  واألساليب  البرامج 
الفئات المستهدفة. ويتم ذلك من خالل االستفادة 
من مخرجات عملية تقييم أداء الوظيفي وأدوات 
التقييم األخرى. ثم يتم تحديد البرامج التطويرية 
لتلك الفئات ليتم تطبيقها. ومن خالل نتائج برامج 
للكفاءات  االستثمار  برامج  تحديد  يتم  التطوير، 
التطويرية  المشاريع  على  إلشرافهم  المتميزة 
المعنية بالتحديات المستقبلية. ويتم استثمارهم 
القطاعات  في  واللجان  العمل  فرق  في  أيضاً 
للتأهيل  خاصة  برامج  كذلك  وهناك  الشرطية. 
)مدير  بمنصب  للمرشحين  القيادية  للمناصب 
منظومة  تطبيق  خالل  من  ذلك  ويتم  اإلدارة(، 

إتفاقية األداء والتي يتم فيها تقييم األداء الفردي 
والمؤسسي، ونماذج لتحليل فجوات العمليات في 
الوحدات التنظيمية لتحديد الفجوة وتحديد خطط 
التطوير والتحسين وأيضاً قياس القدرات الذهنية 
يتم  ثم  العاطفي.  والذكاء  القيادية  والكفاءات 
وفرص  القوة  نقاط  وتحديد  النتائج  تلك  تحليل 

التطوير والتحسين للمرشح للمنصب.
أولوية  تحقيق  في  القسم  يسهم  كيف   <
للموارد  األمثل  لالستخدام  أبوظبي  شرطة 

البشرية؟
للقيادة  االستراتيجية  لألولويات  تنفيذاً   -
االستخدام  خالل  من  أبوظبي  لشرطة  العامة 
للهدف  وتحقيقاً  البشرية،  للموارد  األمثل 
في  البشرية  الموارد  لقطاع  االستراتيجي 
االستثمار األمثل للمواهب ورأس المال البشري، 
بإدارة  البشري  واالستثمار  التطوير  يقوم قسم 
أداء العاملين التابعة لقطاع الموارد البشرية في 
الوظيفي  المسار  خطط  بوضع  أبوظبي  شرطة 
المرشحين  الشرطة  كلية  خريجي  للضباط 
لتأهيلهم  وذلك  عليها،  واإلشراف  والجامعيين 
وتطويرهم واستثمارهم في العمل الشرطي في 
تخصصات الدوريات األمنية والتحقيق الجنائي،  
ودمجهم  والمنقولين  الجدد  المنتسبين  وتأهيل 
في بيئة العمل من خالل برنامج مرحباً بمراحله 
الثالث )التعريف – التسكين – التمكين(. وهناك 
أيضاً برامج التمكين والتطوير اإلداري للمنتسبين 
أصحاب األداء المتدني، حيث تتم دراسة حاالتهم 
والخروج بتوصيات يتم من خاللها التطوير في 
مستوى أدائهم. وكذلك تأهيل وتطوير المنتسبين 
من الفئة الشابة من عمر 20 - 30 سنة من خالل 
القيادات الشابة، وذلك لالستثمار  برنامج تنمية 
تطوير  في  وطاقتهم  وإمكاناتهم  قدراتهم  في 

العمل الشرطي.
في  النخبة  للموظفين  خاصة  برامج  وهناك 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الشرطية  القطاعات 
وكفاءاتهم  قدراتهم  في  لالستثمار  أبوظبي 
لتحقيق األولويات واألهداف االستراتيجية لجميع 
وتحفيزهم  الشرطية،  والتخصصات  القطاعات 
المعمول بها في شرطة  الحفز  أنظمة  من خالل 

أبوظبي.
لمنتسب  تقدمونها  التي  النصائح  ما   <

الشرطة ليطور نفسه ويستثمر إمكاناته؟
أبوظبي من  - ننصح جميع منتسبي شرطة 

ضباط وصف ضباط وأفراد ومدنيين بالتالي:
مثل  المتاحة  لإلمكانات  األمثل  االستثمار   >
التدريب والبرامج التطويرية والدعم الذي تقدمها 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي للمورد البشري.
< المشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ الخطط 
أو  باإلدارة  الخاصة  واألهداف  االستراتيجية 

القسم أو الفرع حيث يعملون.
الممارسات  أفضل  على  الدائم  االطالع   >
المطبقة المحلية والعالمية في البرامج التطويرية 
الريادة  الستدامة  واستثمارها  منها،  لالستفادة 

والتميز الفردي والمؤسسي.

المقدم عبدالله العوبثاني
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ن�ساطات متوا�سلة لوزارة الداخلية

قطاعاتها  بمختلف  الداخلية  وزارة  تواصل 
النشاطات  تنظيم  لها  التابعة  الجهات  وبمختلف 

الحالية والمستقبلية.
ومن ضمن النشاطات الحالية في معرض إكسبو 
الوفود  استقبال  فزعة  جناح  واصل  دبي،   2020
واألجنبية  الشقيقة  واإلسالمية  العربية  الرسمية 
الصديقة، حيث زار معالي بليدار تشوتشي وزير 
الصديقة  ألبانيا  بجمهورية  الداخلية  الشؤون 
العقيد  استقبلهم  حيث  الجناح،  المرافق  والوفد 
عام  مدير  نائب  الغفلي  ضاعن  بن  علي  الدكتور 
الداخلية والمشرف  العامة لشؤون وزارة  اإلدارة 
العام على جناح فزعة، وقدم مع مسؤولي األقسام 
في الجناح شرحاً للوفد الضيف حول ما يحتويه 
الجناح من مبادرات ومشاريع تعرض خالل هذا 
إرمال دريدا  الوفد سعادة  العالمي، وضم  الحدث 
من  وعدداً  الدولة،  لدى  ألبانيا  جمهورية  سفير 

المسؤولين األلبان.
كما زار معالي سارات ويراسيكيرا وزير األمن 
والوفد  الصديقة  سريالنكا  جمهورية  في  العام 
المرافق له جناح فزعة، حيث استمع معاليه لشرح 
األقسام  ومسؤولي  الغفلي  الدكتور  العقيد  من 
مشاريع  من  يتضمنه  عما  الجناح  في  المختلفة 
والسالمة  األمن  ومبادرات مجتمعية في مجاالت 

والحماية المدنية.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية عن إطالق 
شعار  تحت  التراثية  لأللعاب  الشرطة  بطولة 
التي  الفعاليات  »موروثنا_يجمعنا«، وذاك ضمن 
تقيمها الوزارة على مستوى الدولة احتفاالً باليوبيل 
اإلمارات  دولة  احتفاالت  وضمن  لها،  الذهبي 
العربية المتحدة بعيد االتحاد الخمسين. وستجري 
الجاري، حيث  يناير  من 15  اعتباراً  تباعاً  البطولة 
تنطلق أولى جوالتها في رأس الخيمة وصوالً إلى 
الجولة النهائية في أبوظبي، مروراً بجميع إمارات 

الدولة األخرى.
وتعد هذه البطولة األولى من نوعها على صعيد 
األلعاب التراثية بصورة منظمة ووفق نظم وقوانين 
خاصة بها بشكل مؤسسي، وبمثل هذا العدد من 
األلعاب الشعبية في بطولة واحدة، وهي مخصصة 
ومفتوحة  الشرطة،  لمنتسبي  األولى  نسختها  في 

للمتابعة من الجمهور.
وجاء اإلعالن عن تفاصيل البطولة خالل مؤتمر 
صحفي عقد لهذه الغاية في مجلس دبي الرياضي، 
تحدث فيه سعادة اللواء أحمد محمد رفيع رئيس 
الذهبي  اليوبيل  الحتفاالت  المنظمة  اللجنة  أمانة 
الشامسي رئيس  والعميد سيف  الداخلية،  لوزارة 
اللجان  ضمن  الشعبية  واأللعاب  الموروث  لجنة 
المنظمة الحتفاالت اليوبيل الذهبي، وسعادة سعيد 
الرياضي، والباحث  أمين عام مجلس دبي  حارب 

جمعة بن ثالث الحميري.
القيادات  ممثلي  من  عدد  اإلعالن  وحضر 
والباحثين  والخبراء  الدولة  في  للشرطة  العامة 
اإلماراتي وأعضاء من مجلس دبي  الموروث  في 

الرياضي وممثلي وسائل اإلعالم. 
موجز  عرض  على  الصحفي  المؤتمر  واشتمل 
خالل  من  المنتظرة  وأهدافها  البطولة  لفعاليات 
فيديو تعريفي بأهم األلعاب والنشاطات المصاحبة.
وقد عملت اللجنة المنظمة والهيئة االستشارية 
المكونة من مسؤولي مراكز التراث في الدولة إلى 
األلعاب،  اختيار  على  ومختصين  باحثين  جانب 
بحيث تم التوثق منها كلعبة شعبية ووضع إطار 

يعزز  رياضي،  حوكمة  منظومة  وفق  قانوني 
رونقاً  المنافسات  ويعطي  الشريف  التنافس 
البطولة  المتوخاة من  خاصاً، مع تحديد األهداف 
التراث الغني في رسم مالمح  في االستفادة من 

المستقبل بثقة وريادة وتميز.
عدد  في  بالمشاركة  المنظمة  اللجنة  وستقوم 
من البطوالت المحلية بينها مهرجان دبي الدولي 
للرياضات التراثية، بهدف الترويج لبطولة الشرطة، 
مباريات  وإقامة  للجمهور،  تعريفية  ورش  وعقد 
استعراضية والمشاركة في جلسة حوارية لتأكيد 

وصول أهداف البطولة لجميع المستهدفين.

                                               الوفد األلباني خالل الزيارة

                                                     .. والوفد السريالنكي
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خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  ثمن 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي دعم ورعاية 
القيادة الرشيدة ألجهزة الشرطة واألمن، والتي 
مسيرة  في  كبيرة  إنجازات  تحقيق  من  مكنتها 

األمن واألمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.
يوم  بمناسبة  لمعاليه  كلمة  في  ذلك  جاء 
الشرطة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من 
تأتي  المناسبة  هذه  أن  أوضح  حيث  عام،  كل 
مكانة  أبوظبي  شرطة  حققت  وقد  العام  هذا 
وجهودها  بدورها  اإلسهام  في  متميزة  عالمية 
في المسيرة األمنية التي انعكست في مواصلة 
في  أماناً  األكثر  المدن  قائمة  تصدرها  أبوظبي 

العالم.
»إيكونوميست  لتقرير  ووفقاً  أنه  وأضاف 
أنتليجينس«، فقد أدت جائحة كورونا )كوفيد- 
ظل  في  أولوية  الرقمي  األمن  اعتبار  إلى   )19
عالم  إلى  والتجارة  العمل  قطاعات  انتقال 
اإلنترنت. ورغم التحول الرقمي اإلجباري جراء 
حصد  في  أبوظبي  نجحت  الفيروس،  تداعيات 
مراكز متقدمة عالمياً في األمن الرقمي، ونحيي 
موقع  كل  في  الشرطة  رجال  المقام  هذا  في 
كوفيد19-  جائحة  مواجهة  في  الكبير  لدورهم 

بكل تفان وتميز. 
كانت  الطبية  للطواقم  باإلضافة  أنه  وتابع، 

إلدارة  العالمية  »سيبا  من شركة  وفد  اطلع 
على  السائقين«  وتدريب  الطرق  على  السالمة 
نظام  في  المتطورة  أبوظبي  شرطة  تقنيات 
العقيد  والتقى  الذكي.   القيادة  فحص  اختبار 
ترخيص  مديرية  مدير  العامري  البريك  محمد 
الوفد  أبوظبي  شرطة  في  واآلليات  السائقين 
برئاسة باتريك هيكريت مستشار القيادة اآلمنة 
وجرى  األوسط.  والشرق  وآسيا  أوروبا  في 
الموضوعات  من  عدد  استعراض  اللقاء  خالل 
العامري  العقيد  وأكد  المشترك.  االهتمام  ذات 
السالمة  تعزيز  على  أبوظبي  شرطة  حرص 
المقدمة  المتعاملين بالخدمات  المرورية ورضا 
لهم وكسب ثقتهم وإسعادهم. وأشاد هيكريت 
المتطورة  وممارساتها  أبوظبي  شرطة  بجهود 
خدمات  كونها  وإسعادهم  عمالئها  خدمة  في 

متميزة وفق أفضل المعايير العالمية. 

أجهزة األمن والحماية المدنية على رأس الجهات 
مواجهة  في  مضنية  جهوداً  فبذلت  المتدخلة، 
لهذه  نرفع  أن  منا  يقتضي  ما  وهو  الجائحة، 
بالجهود  والعرفان  التقدير  خالص  األجهزة 
تحمل  على  حرصاً  تقدمها  التي  والتضحيات 
األمانة في حفظ األمن واالستقرار، وبث السكينة 

واالطمئنان في ربوع الوطن الغالي. 
مناسبة  العربية  الشرطة  يوم  أن  إلى  وأشار 
جهود  واعتزاز  فخر  بكل  خاللها  من  نحيي 
جهوداً  يبذلون  الذين  واألمن  الشرطة  رجال 
المواطنين  لكل  والسكينة  األمن  لتوفير  كبيرة 
والمقيمين في هذا الوطن، ويمدون يد العون بكل 
تواضع وإيثار، متلمسين مشاغلهم واحتياجاتهم 
التي  الرسالة  بأهمية  منهم  إيماناً  الحياتية، 

يؤدونها والواجب الوطني الذي يقومون به.
وصلت  واألمان  األمن  مسيرة  أن  إلى  ولفت 
تطلعاتنا  من  الرغم  على  متميزة  مستويات  إلى 
صقل  في  المكتسبات  من  المزيد  تحقيق  في 
الذين  الشرطة واألمن  مهارات ضباط وعناصر 
منجزات  ليحققوا  والتجارب،  الخبرات  صقلتهم 
للجريمة  التصدي  في  واضحة  ميدانية  أمنية 

ومكافحتها بأساليب علمية وعملية متطورة.
وأكد أن أجهزة الشرطة في اإلمارات تعد من 
األجهزة األمنية المحظوظة، بفضل ما توفر لها 
بإمكاناتها  لالرتقاء  واهتمام  ورعاية  دعم  من 
المستجدات  أحدث  على  عناصرها  وتدريب 
عليها  والسيطرة  الجريمة  مواجهة  في  األمنية 
والحد منها ومواجهتها، وفق خطط أمنية دقيقة 
وأجهزة رصد أمنية عالية المستوى تواكب أحدث 

ما توصلت إليه أجهزة الشرطة واألمن عالمياً.

معالي اللواء الركن طيار فارس املزروعي

 مبنا�سبة يوم ال�سرطة العربية 

املزروعي: نعتز باإجنازاتنا يف ن�سر الأمن والأمان

ن�ساطات مرورية يف �سرطة اأبوظبي 
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�ساحي خلفان يتلقى كتاباً

رئي�س وزراء قرغيز�ستان يزور �سرطة دبي

وزراء  رئيس  جباروف  أقيلبيك  معالي  قــام 
املرافق  والوفد  الصديقة  قرغيزستان  جمهورية 
في  وكان  دبي،  لشرطة  العامة  للقيادة  بزيارة  له 
استقبالهم معالي الفريق عبد الله خليفة املري قائد 
عام شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء خبير خليل 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  املنصوري  إبراهيم 
اللواء أحمد محمد رفيع  البحث اجلنائي، وسعادة 
مساعد القائد العام لشؤون اإلدارة، والعميد محمد 
للتحريات  العامة  اإلدارة  مدير  نائب  أهلي  عقيل 
والتحري،  البحث  لشؤون  اجلنائية  واملباحث 
والعميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة 

جبل علي.

رئيس  مبعالي  املــري  الفريق  معالي  ورحــب 
أن  وزراء قرغيزستان والوفد املرافق له، موضحاً 
هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« لتقدمي 
جتربة شرطة دبي وكل ما من شأنه تعزيز سبل 
التعاون املشترك وتبادل اخلبرات بني شرطة دبي 
وأن  قرغيزستان،  جمهورية  في  الشرطة  وأجهزة 
التكامل في األدوار واملسؤوليات سيدعم األهداف 

املشتركة بني البلدين في مختلف املجاالت األمنية.
مركز  عن  شرحاً  الضيف  للوفد  معاليه  وقدم 
الشرطة الذكي احلاصل على شهادة من موسوعة 

مركز  أول  لكونه  القياسية،  لألرقام  »غينيس« 
يعمل من دون تدخل  العالم  نوعه في  شرطة من 
بشري، ويقدم كل اخلدمات الشرطية بطريقة ذكية 
ومن دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، 
والشهادات  واملرورية  اجلنائية  اخلدمات  ويوفر 
أفضل  وفق  املجتمعية،  واخلدمات  والتصاريح 

املعايير واملمارسات الشرطية العاملية.
إدارة  في  العمل  منظومة  على  الوفد  اطلع  كما 
العامة  اإلدارة  فــي  والسيطرة  القيادة  مركز 
تعزز  التي  واملبادرات  اخلدمات  وأحدث  للعمليات، 
إمــارة دبي، وأبــرز جتهيزات  األمــن واألمــان في 
املركز واإلضافات احلديثة فيه مثل اخلريطة ثالثية 
وتوزيعها  الدوريات  ومراقبة  إدارة  ونظام  األبعاد 
على أرض الواقع، مبا يحقق هدف شرطة دبي في 
االستغاثة،  ونداءات  للبالغات  السريعة  االستجابة 
والتقنيات واألدوات والوسائل التي تدعم االستجابة 

السريعة للبالغات واملكاملات في أي وقت.
واستمع   ،»901« االتصال  مركز  الوفد،  وزار 
املخصص  املركز  وهو  اخلدمات،  عن  شرح  إلى 
استفسارات  على  والــرد  الطارئة،  غير  للحاالت 
املتعاملني، وتقدمي اخلدمات املتعددة لهم في أسرع 
وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات 
شرطية ذكية وخدمات دردشة، مبا يحقق توجهات 
العمل على إسعاد  العامة لشرطة دبي في  القيادة 

أفراد املجتمع، وجعل دبي »املدينة األكثر أمناً«.

متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  تلقى 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، من 
الدكتور محمد عيسى العدوان )باحث ومؤرخ( 
كتاباً بعنوان »لعبة األمم وإدارة العقل العربي.. 
والتحليل  الفكر  احلكم،  وإدارة  الناعمة  القوة 

واإلدراك«.
الكتاب  هذا  أن  العدوان  الدكتور  وأوضــح 
يأتي استكماالً لسلسلة أعمال مشروع التوثيق 
اجلمع  من  طويلة  سنوات  ونتاج  الوطني، 
والبحث والتكشيف واالطالع على مئات الوثائق 
في األرشيفات العاملية، واالستناد فيه إلى الكم 
األكبر لوثائق إدارة عقل الدولة من خالل القوة 
العامود  هي  والتي  والوعي،  واإلدراك  الناعمة 
الدولة  عقل  إدارة  وكيفية  للكتاب،  الفقري 
والتعامل مع السياسة اخلارجية ضمن فن فهم 

لعبة األمم.
وأضاف أن ما مييز هذا الكتاب هو االحتكام 
إلى الوثائق بعيداً عن النقل السمعي واملشهور 
محكم  زمني  تسلسل  وتقدمي  املعلومات،  من 

لتصبح  املعلومات  ترتيب  ــادة  إع في  يسهم 
ضمن الفهم املعرفي وليس املعلوماتي، وتكامل 
املوضوعات املعرفية اخلاصة بإدارة عقل الدولة 

تعدد  األمم من خالل  لعبة  مع  التعامل  وكيفية 
لتشمل  والتوثيق،  للتحليل  املطروحة  امللفات 

مختلف عناصر هذا املوضوع تقريباً.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و» ال�سمالية«

 

سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  بحث   >
شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن 
سبل  هواوي  شركة  من  وفد  مع  عجمان 
الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  في  التعاون 
وزارة  ألهداف  تحقيقاً  األمني،  المجال  في 
الداخلية االستراتيجية المتمثلة بتعزيز األمن 

واألمان.
التعاون  تعزيز  سبل  الطرفان  بحث  كما 
الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  في  المشترك 
للشركة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات 
الخبرات،  وتبادل  واألمان،  األمن  لتعزيز 
للمدن  الشركة  تقنيات  من  واالستفادة 
اآلمنة، ودورها في توفير منتجات وحلول 

لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
شكره  عن  النعيمي  اللواء  سعادة  وعبر 
لزيارة وفد الشركة وإسهاماتها في تطوير 
بتوظيف  األمنية  عجمان  شرطة  قدرات 
تعزيز  سبيل  في  المبتكرة  تكنولوجياتهم 

األمن واألمان. 
لثقة  البالغة  سعادته  عن  الوفد  وعبر 
شرطة عجمان وقائدها بالشركة، وتعاونهما 
لبذل  الشركة  وجاهزية  واإليجابي،  المثمر 
في  والتعاون  للدعم  الممكنة  الجهود  كل 

مجاالت األمن والحماية واالتصاالت.
الله بن  اللواء علي عبد  أشاد سعادة   >
علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة 
والخاصة  الحكومية  الجهات  جميع  بدعم 
احتفال  إنجاح  في  والمساهمة  الراعية 
أقيم  الذي  الداخلية  لوزارة  الذهبي  اليوبيل 
من  كريمة  رعاية  تحت  المرجان،  بجزيرة 
صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب 
لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حاكم رأس الخيمة، وبحضور سمو الشيخ 
ولي  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن  محمد 

عهد رأس الخيمة..
والمساهمين  للرعاة  تكريمي  احتفال  وخالل 
غرفة  مسرح  في  الخيمة  رأس  شرطة  نظمته 
سعادة  نقل  الخيمة،  برأس  والصناعة  التجارة 
اللواء النعيمي تحيات الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
وزير الداخلية وتقدير سموه لجهودهم ودعمهم 
بهذه  الخروج  في  األثر  أكبر  له  كان  الذي 
استحسان  نال  ممكن  شكل  بأفضل  المناسبة 

ورضا الجميع.
< بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن 
حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تواصل شرطة 
المرورية  المخالفات  قيمة  تخفيض  الفجيرة 
بنسبة 50% وإلغاء النقاط المرورية وقيمة حجز 
ولمدة   2021 نوفمبر   28 من  اعتباراً  المركبات، 
المسجلة  المرورية  المخالفات  على  يوماً   50
قبل 25 نوفمبر 2021، على أال يشمل التخفيض 
محمد  اللواء  وأكد سعادة  المشددة.  المخالفات 
أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة 
إسعاد  على  سموه  من  حرصاً  جاء  القرار  أن 
المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد االتحاد الـ 50 
للدولة، وأن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق 
البهجة  تدخل  أن  شأنها  من  التي  المبادرات 
إنجاز  المتعاملين، وتعينهم على  والسرور على 

معامالتهم المرورية بكل يسر وسهولة.
< اطلع وفد من شرطة الشارقة على أفضل 
الممارسات واآلليات المتبعة في مجال الصحافة 
اإلعالم  بإدارة  االجتماعي  والتواصل  والنشر 
األمني في شرطة أبوظبي ومبادراتها وجهودها 

للتطوير واالرتقاء بمسيرة العمل اإلعالمي.
رئيس  الساعدي  عبدالله  ناصر  المقدم  وأكد 
قسم اإلعالم األمني في شرطة أبوظبي حرص 
الممارسات  أفضل  تطبيق  على  أبوظبي  شرطة 
الخطاب  اإلعالمي، وتعزيز شفافية  المجال  في 

ومتابعة  األحداث،  ومواكبة  اإلعالمي 
المستجدات التطويرية.

حمد  أحمد  النقيب  برئاسة  الوفد  واطلع 
والنشر  الصحافة  فرع  مدير  الحمادي 
بإدارة اإلعالم والعالقات العامة في شرطة 
األمني  اإلعالم  مبادرات  على  الشارقة 
بممارسات  الحديث  لإلعالم  ومواكبته 
توجيه  كيفية  إلى  متطورة، وتعرف  ورؤى 
الرسائل اإلعالمية، وآلية إعداد وإنتاج المواد 

اإلعالمية والتوعوية المقروءة. 
وتفعيل  إدارة  عن  شرح  إلى  واستمع 
اإللكترونية،  أبوظبي  شرطة  حسابات 
ومتابعة ورصد قنوات التواصل االجتماعي 
والتفاعل معها والتطوير المستمر لمحتواها، 
األهداف  ويدعم  الجمهور  ثقة  يعزز  بما 

االستراتيجية والمجتمعية لشرطة أبوظبي.
وأثنى الوفد على نتائج الزيارة وأهميتها 
في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما 
العمل  وصوالً  يسهم في االرتقاء بتطوير 
إلى رسالة إعالمية هادفة تحقق أهدافها في 
الجوانب  بمختلف  المجتمع  وتثقيف  توعية 

ذات الصلة بالعمل الشرطي واألمني. 
< قامت دوريات تابعة لبلدية أم القيوين 
بتحرير  القيوين  أم  شرطة  مع  بالتعاون 
عدم  لقرار  مخالفين  لسائقين  مخالفات 
الجلوس على جانبي الطريق، حيث يتجنب 
بعض سائقي المركبات الدخول إلى مناطق 
الرمال  في  مركباتهم  تغريز  لتفادي  البر 

وتضررها، ما يعرضهم للمخالفة.
درهم   400 المخالفة  هذه  غرامة  وتبلغ 
غرامات  عن  فضالً  مرورية،  نقاط  وأربع 
وتتعلق  القيوين  أم  بلدية  تفرضها  مالية 
مخلّفات  إلقاء  حال  في  العامة  بالنظافة 

الشواء والطعام على األرض.

وفد شرطة الشارقة يتسلم درعاً تذكاريةقائد شرطة عجمان خالل لقائه وفد الشركة
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املجال�س ال�سرطية

ومعر�س اإك�سبو 2020

�لعميد �لدكتور حمود �سعيد �لعفاري 

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

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مجتمع  ارتكز 
التي  القيم والمبادئ اإلنسانية  على مجموعة من 
جعلت منه المجتمع األنموذج للعالم، فكان واليزال 
أرًضا لألحالم ومثااًل لألمن واألمان، كونه قائماً 
والسالم  المشترك  والتعايش  العدالة  قيم  على 
القانون  وينظمها  يشملها  مظلة  وفق  االجتماعي، 

من دون تفرقة بين أي من الفئات المجتمعية.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لكون  ونظراً 
األنموذج التنموي؛ الذي يتمتع باألمن واالستقرار 
قامت  الرشيدة،  القيادة  من  متكاملة  برعاية 
الشرطة  إدارة   – أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
المجتمعية- بوضع خطة متكاملة إلقامة العديد من 
معرض  فعاليات  هامش  على  التوعوية  الفعاليات 
المستمرة  التطورات  إلى  لإلشارة   2020 إكسبو 
والقيم المجتمعية التي تدعم توحد البيت اإلماراتي 
سواء في الوقت الراهن أو المستقبل، ليكون بمثابة 
إلهام للمشاركين في المعرض في تكرار األنموذج 

اإلماراتي األمني في المجتمعات األخرى.
بالقيادة  المجتمعية  الشرطة  إدارة  نظمت  فقد 
العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع إدارة مراكز 
الدعم االجتماعي في جناح »فزعة« عدة مجالس 
توعوية وورش محاضرات وبرامج متنوعة منها 
على سبيل المثال مجلس »اإلمارات رمز التسامح 
والتعايش« بمناسبة اليوم الدولي للتسامح تعزيزاً 
لروح التسامح وترسيخاً لثقافة االحترام والتآخي 

بين أفراد المجتمع وإرساء المحبة ونشر السعادة، 
القديم  اإلمارات  مجتمع  دور  أهمية  على  ومؤكداً 
مختلف  مع  التسامح  ثقافة  تعزيز  في  والحديث 
التعايش  خالل  من  بالدولة  المقيمة  الجاليات 
مؤسس  نهج  واستعراض  والمشترك،  المجتمعي 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ   - له  المغفور  الدولة 
نهيان - طيب الله ثراه - في التسامح والتعايش 
إلقاء  المجتمعي اإلماراتي األصيل، باإلضافة إلى 
الهادفة  والبرامج  المجالس  دور  على  الضوء 
التي تعقد على مستوى الدولة في إيصال رسالة 
والمودة  اإليجابية  بروح  يمتاز  الذي  للمجتمع 

والرحمة.
لظواهر  التصدي  حول  مجلس  تنظيم  تم  كما 
التنمر بأشكالها المختلفة بعنوان »كلماتك وأفعالك 
تترك أثراً.. ال للتنمر«، والذي أكد على اهتمام دولة 
اإلمارات بحماية الطفل، من خالل سن التشريعات 
وإصدار السياسات وإنشاء اآلليات، ووضع النظم 
في  العيش  في  الطفل  حق  لضمان  واإلجراءات 
بيئة آمنة، وتحفيز نموه جسدياً وفكرياً وعاطفياً 

واجتماعياً.
الدعم  مراكز  إدارة  مع  أيضاً  وبالتعاون 
االجتماعي تم تنظيم مجلس بمناسبة اليوم الدولي 
للقضاء على العنف ضد المرأة تم خالله مناقشة 
الرؤى واإلجراءات التي قامت بها دولة اإلمارات 
وتحقيق  المرأة  حقوق  لرعاية  المتحدة  العربية 

المساواة المجتمعية إضافة إلى توفي ركل أشكال 
الدعم لها بما يجعلها مشاركاً ومسانداً في مسيرة 

التنمية والرفاه بالدولة.
»فزعه«  بجناح  تعقد  التي  المجالس  وهي 
بمد  الشرطة  التزام  إطار  في  الداخلية  لوزارة 
ولهذا  المجتمع،  مع  التواصل  جسور  من  مزيد 
سوف يشهد جناح »فزعة« بالمعرض العديد من 
الفعاليات واألنشطة المتنوعة، منها ورش توعوية 
وجلسات عصف ذهني واجتماعات تطويرية إلى 
جانب ما يقدمه الجناح من معروضات عن عدد من 

المشاريع والمبادرات التقنية والمجتمعية.
ونشاط  بزخم  الفعاليات  تستمر  سوف  ولهذا 
والورش  واالجتماعات  اللقاءات  تواصل  مع 
لزوار  لتعرض  المعرض،  انعقاد  فترة  مدار  على 
وتبذله  تقدمه  مما  جانباً  العالمي  الحدث  هذا 
األمن  تعزيز  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
واالستفادة  المدنية  والحماية  والوقاية  والسالمة 
وتبادل  رؤى  بناء  في  العالمي  التواجد  هذا  من 
اإلماراتية  التجربة  وعرض  والمعارف  للخبرات 
وتبنيها  الحديثة  التقنيات  استخدام  في  المتميزة 
الستمرارية تطوير مسيرة األمن المجتمعي، والتي 
واحة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  جعلت 
لألمن واألمان واالستقرار باكتساب القدرة الدائمة 
على مواجهة التحديات األمنية بنجاح وكفاءة غير 

مسبوقة.
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فاطمة �ملزروعي- �أديبة �إمار�تية 

والبؤس  والمآسي  بالمحن  عالمنا  يضج 
تعيشه  لما  األحيان  معظم  في  مباشرة  كنتيجة 
مستمرة  واقتتاالت  حروب  من  المجتمعات 
أحرقت األخضر واليابس، وفقدت بسببها الكثير 
جداً  مهمة  بشرية  قوى  هي  التي  األرواح  من 
للنماء والتطور، كان من الممكن أن تقوم بوظيفة 
وقضت  الحروب  جاءت  ولكن  األرض،  إعمار 
أن  ممكن  فائدة  كل  وعلى  آمالها،  وعلى  عليها 

تأتي منها.
مسيرة  في  العمق  ضارب  الحروب  تاريخ 
بداية  إلى  العلماء  من  الكثير  ويرجعه  البشرية، 
فمعظم  واالستقرار،  بالزراعة  اإلنسان  معرفة 
نتيجة  تقع  كانت  بدائيتها  على  الحروب  هذه 
للخصام على الموارد الغذائية، فالصيادون كانوا 
المزارعين  على  يغيرون  الجفاف  مواسم  في 
في قراهم وكما هو واضح المحرك هو الحاجة 
وسيلة  أفضل  أن  القرى  سكان  وتعلم  للطعام. 
للدفاع عن حقولهم ومزارعهم ومحاصيلهم تكون 
المتخصصين  الرجال  من  مجموعات  بإنشاء 
من  عنها  والدفاع  حراستها  على  السهر  في 
وتطورت  غذائهم.  في  والطامعين  المغيرين 
أساليب وطرق عمل هؤالء الحراس، وبات منهم 
من هو متخصص وصاحب مهارة ومعرفة في 
فنون القتال والحماية. وأخذ الحراس المقاتلون 
زمام قيادة هذه المجموعات واتضحت األقسام 
القيادية والمهمات تبعاً للحاجة التي كانت كبداية 

الع�سكرية املنقذة لالإن�سان

ثم  والمحاصيل،  والمزارع  الحقول  حراسة 
مهمات شاملة  لتصبح  تطور  ما حدث  سرعان 

تغطي جميع جوانب المجتمع.
وفي الجانب اآلخر، قام المغيرون ومع تزايد 
اخفاقاتهم وهزائمهم وعدم تمكنهم من الحصول 
على المحاصيل بتطوير أساليب الهجوم والقتال.

ودارسو  المؤرخون  يتنبأ  وكما  هنا،  ومن   
القتال  فنون  ظهرت  الغابرة،  الزمنية  الحقب 
العسكرية التي تؤدي أدواراً في الحماية وحفظ 
األموال والدفاع عن حدود األرض والمكتسبات.

االستقرار  وتزايد  المجتمعات  تطور  ومع 
البشري، ونمو األعمال والمهمات الحياتية التي 
جغرافي  مكان  في  البقاء  هذا  على  كلياً  تعتمد 
ومهماتها  العسكرية  وظائف  تطورت  محدد، 
النمو  مع  ونمت  وأساليبها،  وأدواتها  المتنوعة 
البشري، بل ورافقته في كل مسيراته المتنوعة 

العديدة.
ومن هنا، يتضح أن العسكرية نبعت كوظيفة 
سامية ونبيلة، لتحد من الصراعات غير المتكافئة 

على الموارد الشحيحة.
أهميتها،  العسكرية وتزايد  ومع تطور مكانة 
الحضارة،  تطور  في  األهم  العنصر  هي  باتت 
بل وصاحبة التأثير القوي في قيام الحضارات 

وانهيارها.
المهمات  أهم  من  العسكري  العمل  وبات 
وتماس  تقاطع  لها  والتي  لإلنسان،  الوظيفية 

قوي مع جميع جوانب حياته.
من  كثيراً  أن  بعضهم  على  يخفى  ولعله 
االختراعات في مجالي الصناعة والغذاء، كانت 
أنصب  الذين  العسكريين  الخبراء  أيدي  على 
لتخدم  ومبتكرات  اختراعات  لتقديم  اهتمامهم 

الجهد العسكري الدفاعي.
إلى  االختراعات  هذه  تحويل  تم  ذلك،  وبعد 
األدوية  أمصال  ففي  عامة.  البشرية  خدمة 
تلقيح  إلى  تهدف  االكتشافات  من  الكثير  كانت 
الجنود من بعض من األمراض لتالفي مرضهم 
المكلف جداً في ساحات القتال. وبعد انتقلت هذه 

االكتشافات العلمية لتخدم الناس عموماً.
مع  اإلنسان  ومسيرة  العسكري  التاريخ 
العسكرية لم تكن جميعها حقب ظالم وحروب، 
جنبات  في  كانت  بل  بعضهم،  يتخيلها  قد  كما 
أو  عبثية  معارك  والندالع  للقتال  مانعة  كثيرة 

لحماية أرواح الناس.
وكما يقال فإن أي ازدهار وتطور لن يكتب 
تتوفر  لم  إذا  والتقدم  واالستمرار  النمو  لهما 
القوة العسكرية الالزمة لصد العدوان ومنع أي 

محاولة للنيل من وحدة األرض والشعب. 
مسيرتها  التاريخ  سجل  وأمم  دول  وهناك 
نحو الرخاء والتقدم، كانت لقمة سائغة بيد العدو 
الخارجي الذي ال يعترف بمبادئ، وال يوجد له 
رادع سوى القوة الضاربة التي تدحره وتهزمه 

وتردعه، وتجعله عبرة ألي قوة غاشمة أخرى.
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مرمي حممد �لأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

تعتبر األحداث السلبية جزءاً من طبيعة حياتنا 
قد  التي  السلبية  والظروف  بالتحديات  المليئة 

تعاكس توقعاتنا، وتناقض نياتنا في حياتنا. 

طبيعة طاقية
ينظر إلى الظروف السلبية في علم الطاقة نظرة 
إيجابية، حيث تعتبر هذه الظروف تحديات عميقة، 
لتطوير  يستثمرها  أن  اإلنسان  على  وفرص  بل 

نفسه ورفع مستوى وعيه في حياته.
ففي كل محنة تواجه اإلنسان، هناك منحة أو 
هدية تتخفى في ثنايا الصدمات. وعلى اإلنسان 
تطوره  في  ليستخدمها  عنها  يبحث  أن  الواعي 
الذاتي وتغيير نظرته لألمور، لتصبح أكثر اتساعاً 

وشمولية وحكمة.

انعكاس كوني 
يحكم  الذي  الكوني  االنعكاس  قانون  ينص 
عمليات التفكير البشرية على أن واقعنا الخارجي 
في  يتجلى  فما  الداخلي،  لواقعنا  انعكاس  هو 
حياتنا على شكل عالقات أو أحداث أو ظروف هو 
انعكاس فعلي لما نحمله في داخلنا من مخاوف 

أو توقعات أو رغبات.
قد يجد بعضهم هذا األمر مناقضاً لما يرغبون 
نحو  تتوجه  رغباتهم  إن  حيث  يتوقعونه،  أو  به 
أحالمهم وأهدافهم، ولكن واقعهم ال يحمل سوى 
عكس هذه التوقعات والرغبات، فأحالمهم تقع في 
الضفة األخرى لواقعهم وال يستطيعون الوصول 

إليها. 
العقل الالواعي اإلجابة على هذا  وهنا، يحمل 
اللغز، حيث إن طاقة األفكار والمشاعر المخزنة 
في عقلنا الالواعي هي من تصنع واقعنا الفعلي. 
أما األفكار الواعية التي ندرك عمق محتواها، فال 

برمجتنا  مع  فيه  تتوافق  الذي  بالقدر  إال  تؤثر 
المسماة  العمق  منطقة  في  المخزنة  النفسية 

بالعقل الالواعي.
وتبرز هنا أهمية الوعي والمعرفة، حيث يكمن 
الفرق بين اإلنسان الواعي والمستيقظ والمدرك 
ويفهم  سلبية،  وأفكار  معتقدات  من  يحمله  لما 
واقع  على  العقلية  البرمجيات  هذه  تأثير  مدى 
حياته المادي والنفسي. ثم يقوم بالعمل الذهني 
لتنظيف جسده الذهني والطاقي من التراكمات أو 
ذهن  في  المجتمع  زرعها  التي  الطاقية  النفايات 
شكلت  حتى  نفوسهم  في  وترسخت  األفراد، 
شخصياتهم وانعكست عبر مراحل حياتهم على 
بحسب  إيجابي  أو  سلبي  خارجي  واقع  شكل 

دواخلهم الفكرية.

تجربة شخصية 
كانت سنة 2021 مليئة بالتحديات والصدمات 
النفسية التي غيرت مجرى حياتي، وحولت نظرتي 

إلى العديد من األمور الشخصية والحياتية.
فقد كان مرض ولدي بالسرطان صدمة كبرى 
الخطيرة  األمراض  نتوقع  فقد  يوماً،  أتوقعها  لم 
ألنفسنا كأمهات، ولكننا نستبعد أن نواجهها مع 
فلذات أكبادنا ألن قلوبنا وطاقتنا أضعف من أن 
تتحمل مقدار األلم العظيم لرؤية أبنائنا يصارعون 
أمراضاً خطيرة تهدد حياتهم وتحيلهم إلى أطفال 
بالله  ضعاف ال حول لهم وال قوة سوى األمل 
سبحانه وتعالى، ودعم األشخاص المحبين لهم .
على  القائم  ووعيي  القديمة  شخصيتي  في 
تمنحنا  ال  التي  التقليدية  االجتماعية  البرمجة 
التعامل  في  والحكمة  أقدارنا  صناعة  في  القوة 
موقفي  كان  إيجابية،  بطريقة  التحديات  مع 
الضحية  دور  عن  يخرج  لن  ولدي  مرض  تجاه 

أو الغاضبة من هذا القدر المؤلم، وكانت دوامة 
األلم  متاهات  في  ستدخلني  النفسي  الغضب 
حتماً  ستنعكس  كانت  والتي  الهائلة،  والمعاناة 
وبكل سلبية على صحة ولدي ومدى استجابته 

للعالج.
الذي  الله سبحانه وتعالى  ولكن وبفضل من 
البشر،  من  قليلة  فئة  على  علمه  بمفاتيح  يمن 
كانت الحكمة وارتفاع الوعي الذي اكتسبته هما 
الصديق المؤنس لي في مصيبتي، وفي الفرصة 
لفهم  وتعالى  سبحانه  الله  إياها  منحني  التي 
رسائله، والبحث عن منحة في محنة المرض التي 

واجهتها مع ولدي.
الله  لقدر  وتقبل  حكمة  بكل  تعاملت  فقد 
الخوف  مشاعر  لكل  وتعالى، وسمحت  سبحانه 
دون  من  خاللي  من  بالمرور  والحزن  والقلق 
أو  الغضب  من  نوع  بأي  أشعر  ولم  كبتها، 
تحول  كنقطة  األمر  لهذا  نظرت  ألنني  االستياء، 
لنتعامل بشكل أفضل مع  إيجابية لي ولعائلتي، 
الصحي  الغذاء  من  حقها  ونمنحها  أجسادنا، 
من  الطاقية  أجسادنا  وننظف  السليم،  والنفسي 
المشاعر المنخفضة كالذنب والخوف والغضب، 
لتتجلى  أعلى،  إلى مستوى  بشخصياتنا  وننتقل 
باستحقاقها  وعياً  وأكثر  أجمل  احتماالت  لنا 
بالوفرة  وبقدرتها على عيش حياة طيبة ومليئة 

المادية والعاطفية .
وحافظت على اتزاني النفسي، ووجهت أفكاري 
إلى درجة  إيماني  الشفاء، ورفعت  نحو توقعات 

اليقين بحسن القادم وخيره.
هذه  تجاوزنا  وتعالى،  سبحانه  الله  وبحمد 
المحنة واستقبلنا المنحة التي تحملها، وهي جمال 
التقبل والتسامح وتسليم األمور لرب الخير جل 

وعال الذي ال يجلب لنا سوى الخير. 

التعامل الإيجابي مع ال�سدمات

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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فئة الطفرة اعتماداً على تأثيرها: قد تصنف 
الطفرات الجينية على حسب نطاق تأثيرها، فإما 
على  التأثير  مثل  ضيق  نطاق  على  تكون  أن 
نطاق  على  تكون  أو  اثنين،  أو  واحد  نوكليوتيد 
أو موقع  التأثير على عدد أو شكل  واسع مثل 

كروموسومي كامل. 
تأثير على  الجينية من دون  الطفرة  وتحدث 
طبيعية  صفة  ُتنتج  وبالتالي  الجينات،  من  أي 

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �ِصل�صلة من املقاالت املُتعِلقة بالتقنيات احليوية التي ت�صتخدم خالل التحقيقات ال�صرطية اجلنائية 

يف التعرف على احلم�س النووي الوراثي لل�صحايا واملجرمني يف عدد من اجلرائم، وذلك ال�صتخدامها كدليل قاطع يف املحاكم 

ي�صهم يف الو�صول اإىل احلقيقة وحتقيق العدالة.

�سارة �لكعبي وفاطمة �لبلو�سي 

خبريتان يف �لتقنيات �حليوية-جامعة �ل�سارقة

التقنيات احليوية الطبية )3-3(

مثل الطفرة الصامتة. ولكن على عكس ذلك، قد 
ُتنتَج طفرات جينية تأثيرها مميت، حيث تجعل 
بعض الطفرات بروتيناً ُمعيناً غير نشط، وتؤدي 
إلى فقد وظائفه. وهناك طفرات تزيد من نشاط 
بروتين ُمعين وتجعله ُمفرط النشاط، أي تكون 

فعاليته أكثر من المستوى الطبيعي. 
يعتمد  النسل:  على  الجينية  الطفرة  تأثير 
تأثير الطفرة الجينية على النسل على نوع الخلية 

التي تحدث فيها الطفرة. فالطفرات التي تحدث 
والحيوانات  )البويضات  الجنسية  الخاليا  في 
في  األفراد  جميع  على  تؤثر  ال  قد  المنوية(، 
األجيال  بين  تنتقل  قد  ولكنها  نفسها.  الساللة 
ُمنتِجة ألبناء حاملين للطفرة في جميع خالياهم. 
الجسمية،  الخاليا  في  تحدث  التي  الطفرات  أما 
الُمصاب بالطفرة وال  الفرد  فتؤثر على أنسجة 
قوياً  تأثيرها  يكون  وقد  األجيال،  بين  تنتقل 
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ومعظم  نفسه.  الُمصاب  الفرد  على  وَخِطراً 
تحدث  طفرات  من  ُتنتج  السرطانية  األمراض 
في الخاليا الجسمية، وتؤثر على األنسجة للفرد 

نفسه وال تنتقل بين األجيال. 

الطفرات الجينية في الكائنات المعدية: ُكل 
الكائنات الحية لديها مادة موروثة من أصغرها 
اإلنسان.  إلى  والفيروسات  كالبكتيريا  حجماً 
وطول المادة الموروثة يختلف من كائن إلى آخر. 
وكما إن الطفرات الجينية تحُدث لدى اإلنسان، 
فإنها تحدث أيضاً لدى البكتيريا والفيروسات. 
أُحادية  الكائنات  لدى  حدوثها  نسبة  وإن  بل 
الخلية  أُحادية  )الكائنات  أكبر  تكون  الخلية 
الكائنات  من  أكثر  الجينية  للتحورات  ُمعرضة 
بل  مناعية  أجهزة  تملك  ال  إنها  إذ  األُخرى(، 
تملك أنظمة دفاعية فقط. وحدوث التحورات أو 
الخاليا  أُحادية  الكائنات  عند  الجينية  الطفرات 
ينتُج عنه الكثير من العواقب. فكلما حدثت طفرة 
المرض  جينية جديدة، أسهمت في زيادة شدة 
أو  بكتيريا  من  بالعدوى  اإلنسان  إصابة  عند 
يُملكه  قد  إن تحوره  إذ  ُمتحور جينياً.  فيروس 
المناعية  األجسام  من  الِفرار  على  أكبر  قدرة 
ِمن  يزيد  قد  أو  اإلنسان،  جسم  في  المضادة 
قدرته على مقاومة المضادات الحيوية. وُيمكننا 
تشخيصية  كعالمات  الجينية  الطفرات  اعتبار 

نستِدل وُنحِدد بها ُساللة ُمعينة.

الطفرات الجينية في المناطق غير المشفرة 
من الجينات: على طول تسلسل الحمض النووي 
منقوص األوكسجين DNA، توجد مناطق يطلق 
عليها اسم )اإلنترونات( Introns ومناطق أُخرى 

 .Exons )يطلق عليها )اإلكسونات
 Gene Expression وفي عملية التعبير الجيني
الحمض  من  الوراثية  المعلومات  استخدام  يتم 
إلنتاج   DNA األوكسجين  منقوص  النووي 
الرايبوزية  النووية  واألحماض  البروتينات 
في  بمرحلتين.  َتُمر  العملية  وهذه  المتعددة، 
المرحلة األولى: يتم نسخ المناطق التي ُتسمى 
باإلكسونات لِتُكِون الحمض النووي الرايبوزي 

.mRNA المرسال
وفي المرحلة الثانية: تتم ترجمة النيكليوتيدات 
المكونة للحمض النووي المرسال mRNA إلى 
الجيني  التعبير  عملية  من  ونستنتج  بروتينات. 
المشفرة  المناطق  ُتعتبر  اإلكسونات  مناطق  أن 
التي يتم نسخها ومن ثم ترجمتها للحصول على 
البروتينات، وأن مناطق اإلنترونات تعتبر مناطق 
غير ُمشفرة، وهي المسؤولة عن إنتاج الحمض 
وهذا   .miRNA الميكروي  الرايبوزي  النووي 
النوع مسؤول عن تنظيم عملية التعبير الجيني، 

في  تحدث  التي  الجينية  الطفرة  فإن  وبالتالي 
المناطق غير الُمشفرة هي ذات أهمية مثل أهمية 

المناطق الُمشفرة.
وفي السابق، ظن الُعلماء أنه بما أن المناطق 
المشفرة من الجينات هي المسؤولة عن تكون 
تحدث  التي  الجينية  الطفرات  فإن  البروتينات 
فيها فقط هي المسؤولة عن تطور المرض، إال 
أن الوظيفة التنظيمية للحمض النووي الرايبوزي 
الُمشفرة  غير  المناطق  أهمية  أثبتت  الميكروي 

كذلك.
جسم  ليقوم  األمراض:  وَتَكون  البروتينات 
اإلنسان بأداء وظائفه الحيوية بصورة صحيحة 
يحتاج إلى ماليين من الخاليا والبروتينات سواء 
للعمل في  أو خارجها  الخاليا  المتواجدة داخل 
مواقع وأوقات محددة وبصورة منظمة للغاية. 
المادة  في  تحدث  التي  الوراثية  والطفرات 
الموروثة لديها القدرة وبصورة واضحة للتحكم 

بتغيير وظائف البروتينات.
المناطق  في  الجينية  الطفرة  تواجدت  إذا   •
الُمشفرة من الجينات التي ُتعبر عن البروتينات، 
فإن الناتج يكون بروتينات مختلفة غير طبيعية.

• وحتى لو كانت الطفرة متواجدة في المناطق 
على  ستؤثر  فإنها  الجينات،  من  المشفرة  غير 
وبالتالي، ستؤثر  الجيني.  التغيير  عملية  تنظيم 
إما  الناتج  فيكون  البروتينات،  إنتاج  كمية  في 
بروتينات بكمية أقل أو بكمية كبيرة، أو قد تنتُج 

بروتينات في أوقات خاطئة. 
المسؤولة  وحدها  الجينية  الطفرات  وليست 
الجسم،  في  البروتينات  وظائف  تغير  عن 

فاإلفراط في إنتاج األجسام المناعية عند حدوث 
خلل في الجهاز المناعي ُيسهم أيضاً في ذلك. 
وفي هذه الحاالت، يقوم الجهاز المناعي بإفراز 
أجسام مناعية لمهاجمة خاليا الجسم وأعضائه 
األجسام  فيها  ُيهاجم  التي  نفسها  بالصورة 
الدخيلة كالميكروبات والخاليا  الغريبة الضارة 
السرطانية، فيؤدي ذلك إلى حدوث الحساسية 
مثل مرض حمى القش hay fever ومرض التهاب 

.rheumatoid arthritis المفاصل الرثوي
مهاً  دوراً  الحيوية  التقنيات  علم  يلعب  وُهنا، 
الجزيئية  المكونات  فهم  في  ُيسهم  إنه  إذ  جداً، 
غير  االستجابات  هذه  ُظهور  تتضمن  التي 
الطبيعية، وبالتالي ابتكار خيارات عالجية جديدة 
الطبيعية  البروتينات غير  ومتطورة. وقد تكون 
بحد ذاتها عوامل ُمعدية. البريون أو الجزيئات 
البروتينية المسببة للعدوى عبارة عن بروتينات 
العصبية  األمراض  من  العديد  ُتسبب  ُمعتَلَّة، 
مرض  مثل  الحيوانات  أو  للبشر  المميتة سواء 
جنون البقر، ومرض ُقعاص الغنم أو الراعوش 
الذي  جاكوب  كروتزفيلد  ومرض   ،)scrapie(

يصيب البشر. 
وِمن المحتمل أن يتطابق التسلسل البروتيني 
الطبيعية  الخلوية  البروتينات  مع  للبريون 
تواجد  خطورة  وتكُمن  الدماغ.  في  المتواجدة 
شكل  تغيير  على  بقدرته  الدماغ  في  البريون 
للتحلل  مقاومة  لِتصبح  الطبيعية  البروتينات 
البروتيني وتتراكم هذه البروتينات غير الطبيعية 
في الدماغ، فتؤدي إلى ظهور األعراض المرتبطة 

بأمراض البريون العصبية مثل جنون البقر. 

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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يرتكز فن المقابالت والتحقيقات على مهارات فنية عالية، ترسم من 
خالل إتقان أساليبها التكتيكية خط سير المقابلة، وتضمن النجاح 

وتحقيق األهداف. وتلقي هذه الخالصة الضوء على فنيات وأساليب 
إدارة المقابالت والتحقيقات الناجحة، حيث يقدم  الكاتبان مجموعة من 
النصائح المهنية واألخالقية الضرورية إلجراء التحقيقات والمقابالت 

بحرفية عالية. كما يضم الكتاب عدداً من الموضوعات المختصرة التي 
بإمكان المحقق أن يستنبط منها ما يناسبه، ويطّور من قدراته في هذا 
المجال بدءاً من الميثاق األخالقي لمهنة المحقق، والتي تضم مجموعة 
من األساليب التي من المهم أن يتحلى بها المحقق لتضمن له الحياد 
والموضوعية، مروراً بالتقنيات والنصائح التي يستطيع من خاللها 

المحقق أن يحصل على المعلومات واألدلة التي توجهه للوصول إلى 
الحقيقة المخبأة، وبالتالي المقدرة على إعداد تقارير تفصيلية تستند 

إلى الحقائق فقط.

التحقيقات وفن املقابالت
الكاتبان:اإجن �سيبيان بالك ولورن�س فينيلي

رابط حتميل اخلال�سة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التحقيقات وفن المقابالت
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ين�صر جمتمع ال�صرطة بالتعاون مع مركز االأبحاث والتطوير يف وزارة  الداخلية، و�صمن مبادرة خال�صات معرفية، ملخ�صات 

لعدد من االإ�صدارات العاملية التي تعزز الثقافة االأمنية والعامة لدى منت�صبي الوزارة وبقية اأفراد املجتمع.

تعريف مببادرة خال�صات معرفية: هي �صل�صلة من امللخ�صات ُي�صدرها مركز االأبحاث والتطوير يف وزارة الداخلية، وت�صتهدف 

اأهم الكتب العاملية يف املجال االأمني مبختلف اللغات، وذلك بهدف:

  متكني االطالع على الكتب العاملية يف دقائق.

  ن�صر اأف�صل املمار�صات العاملية يف املجاالت االأمنية.

  تر�صيخ ثقافة االبتكار املوؤ�ص�صي من خالل القراءة والتعلم.
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أصبحت البيانات الضخمة وسيلة تعتمد عليها الكثير من 
الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة في توجهاتها، وتحديد 

األخطار التي قد تواجهها، بل وسيلتها الستشراف مستقبلها.
وتتحدث هذه الخالصة عن أهمية البيانات الضخمة في العمل 

الشرطي، وكيفية إدارتها بطريقة تمكنها من استثمار هذه البيانات 
بطريقة تضمن لها تحديد األخطار وتركيز رؤيتها الستشراف 

المستقبل المرتبط بالعمل األمني.

إن فهم السلوك البشري يعدُّ المرجع األساس لفهم الطبيعة اإلنسانية،  
والتي من خاللها نستطيع التنبؤ بسلوكيات وقرارات قادة المنظمات 

التي تنتهج العنف.
وتربط هذه الخالصة بين االقتصاد والعنف، وتدعو إلى دراسة 
مسببات العنف من منظور اقتصادي سلوكي بحت، والبعد عن 

إصدار تصنيفات وأحكام مسبقة قبل محاولة دراسة سلوك الطبيعة 
البشرية بوجه عام والمنظمات اإلرهابية بشكل خاص، وفهم 

الدوافع التي جعلتهم يتخذون العنف مسلكاً لهم، ويطرح المؤلف 
في نهاية الخالصة أفكاراً تساعد في فهم سلوك  هؤالء األشخاص 
كأصحاب مصلحة أو تجارة، وبالتالي محاولة  الحد من نشاطاتهم، 

ومحاصرتهم للوصول إلى القضاء عليهم، وبالتالي تحقيق أمن 
وسالمة المجتمعات.

�سرطة البيانات ال�سخمة

ما عالقة القت�ساد بالعنف؟

الكاتب: اأندرو غوثري 

الكاتب : غاري . م . �سيفمان  

رابط حتميل اخلال�سة

رابط حتميل اخلال�سة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرطة البيانات الضخمة
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 ما عالقة االقتصاد بالعنف؟
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م�ساغبون

سامر قاسم المغربي

من الشخصيات السلبية التي نواجهها سواء 
في دراستنا أو عملنا أو حياتنا، هناك المشاغبون 
بيننا،  يعيشون  عاديون  أناس  وهم  األشرار، 
وبكل  الناس،  ككل  األدمية  بالمالمح  ويتمتعون 
االنفعاالت من حزن وفرح وجدية وهزل… إلخ. 

بحسب المواقف التي تواجههم. 
ويصعب  أنفسهم،  سوى  يرون  ال  ولكنهم 
عليهم إدراك حالتهم، ومهمتهم الوحيدة البحث 
عن أخبارنا ومراقبة تصرفاتنا ومعرفة أحوالنا 
وأعظم  وتقدمنا،  نجاحنا  طريق  في  والوقوف 
حياتك  عن  معلومة  طموحاتهم  وأعلى  أهدافهم 
أنفسهم  في  يبعث  عنك  خبر  أو  الشخصية 
األطراف  ذي  الماكر  إدراكهم  وينمي  المسرة 

القصيرة.
وتالحظ وجود المشاغبين األشرار في جميع 
مراحل حياتك من أول يوم في المدرسة إلى آخر 
يوم في العمل. وغالباً ما يكونون في سبات، ثم 
يدل  أثر  أو  مقدمات  دون  ومن  فجأة  يظهرون 
في  آالماً  لهم  يسبب  ما  وهذا  وجودهم،  على 

الظهر من االنبطاح تارة والوقوف تارة أخرى.
الدائرة  داخل  قليلة  أعدادهم  كانت  وإن 
لألحداث  الرئيس  المحرك  أنهم  إال  االجتماعية، 
اليومية بأشكالها المتنوعة، ما يضفي التشويق 
المضجرة،  اليوم  المرح والمخيف على ساعات 
والتكتيكات  الحسابات  عالم  في  ويدخلنا 

وأساليب الهجوم والدفاع. 

المكر  إتقان عميق ألساليب  الفئة  ولدى هذه 
والخسة والنميمة والوضاعة والتزييف المستمر 
عموماً، والتملق خصوصاً والذي بات ولألسف 
التعامالت  سلم  على  متقدمة  مكانة  يحتل 
في  كان  بعدما  الحاضر،  وقتنا  في  االجتماعية 
السابق يطل برأسه من وراء ستار الفضيلة أو 

الحكمة.
لهم  تتيح  أماكن  األشرار  المشاغبون  ووجد 
التصرف بحرية والتسلق بسرعة أكبر والتغلغل 
اليومية.  الحياة  تفاصيل  في  أكثر  بمرونة 
وتكاثرت هذه الفئة بسرعة، وأصبحت التعامالت 
أو  الغابرة  العصور  من  أثراً  السليمة  األخالقية 

نادرة من النوادر تتالشى يوماً بعد يوم. 
والمبادئ  القيم  اختزال  ولألسف  وتم 
أماكن وأوقات محددة،  اإلنسانية بحصرها في 
وبالمقابل تم تحسين صورة المبررات وقدرتها 

على التشكل بمرونة أسرع.
أبداً،  السلبية  الشخصيات  هذه  تختفي  لن 
ولن  األشرار،  المشاغبون  ينتهي  أن  ومحال 
نستطيع تغييب هذه الفئة السلبية في المجتمع، 
وال اضطهادها كما يفعلون هم بنا عندما تسنح 
لهم الفرصة، فما هم إال مخلوقات تعيش دورة 

حياة كاملة مخلصة لذاتها الشريرة.
من  التحذير  استمرار  سوى  جدوى  وال 
المشاغبين األشرار، وخوض تجارب جديدة مع 

تحوالتهم المخيفة والمضحكة أحياناً.
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احتفالت تكرمي ريا�سية �سرطية 

مع  بالتعاون  اإليجابية  الروح  مبادرة  نظمت 
واإلصالحية  العقابية  للمؤسسات  العامة  اإلدارة 
اإللكترونية  القدم  كرة  بطولة  دبي  شرطة  في 
للنزالء للعبتي )البيس والفيفا(، بحضور سعادة 
العامة  اإلدارة  مدير  الشمالي  محمد  علي  اللواء 
والعقيد  واإلصالحية،  العقابية  للمؤسسات 
أحمد السعدي نائب مدير اإلدارة العامة إلسعاد 
مدير  العبيدلي  محمد  والرائد  بالوكالة،  المجتمع 
الضباط  من  وعدد  النزالء،  وتدريب  تعليم  إدارة 

وصف الضباط واألفراد.
البطولة  أن  الشمالي  اللواء  سعادة  وأوضح 
وبطوالت  برامج  مجموعة  من  جزء  الرياضية 
سنوية تنفذها اإلدارة العامة بالتعاون مع الشركاء 
ممارسة  ُتحدثها  التي  اإليجابية  للنتائج  تبعاً 
الرياضة في تأهيل وإصالح النزالء، والمحافظة 
عامل  إنها  كما  والبدنية،  النفسية  صحتهم  على 
والضغوط،  المشاحنات  عن  إبعادهم  في  أساس 
لذلك نحرص على توفير أماكن مخصصة ومهيأة 
جانب  إلى  الرياضة،  أنواع  مختلف  لممارسة 

تحفيز النزالء على التدريب والمشاركة.
مبادرة  منسقة  بوحجير  فاطمة  وأوضحت 
الروح اإليجابية أن المبادرة تحرص على إيصال 
المجتمع  شرائح  بين  أهدافها  وتحقيق  رسائلها 
التعايش  قيم  وتعزيز  النزالء،  فيهم  بمن  كافة، 
اآلخرين  واحترام  والتنمية  والحوار  والتسامح 
عبر برامج وبطوالت رياضية واجتماعية مختلفة.

األولى في  بالمراكز  الفائزون  النزالء  وحصل 
مجلس  من  برعاية  مالية  جوائز  على  البطولة 
أصحاب الهمم، وذلك تحفيزاً لهم على المشاركة 

وتنمية قدراتهم الرياضية في البطوالت المختلفة.
ومن جهة ثانية، كرمت شرطة أبوظبي الفائزين 
في بطولة درع مدير قطاع شؤون القيادة، والتي 
وتضمنت  القطاع،  في  الرياضية  اللجنة  نظمتها 
والتجديف  الهوائية  والدراجات  الرماية  رياضات 

الثابت. 
النقبي  محمد  جمال  الدكتور  العميد  وأشاد 
باهتمام  القانونية  الشؤون  مديرية  مدير  نائب 
شرطة أبوظبي بتحفيز المشاركين على ممارسة 
أسلوب  الرياضة  وجعل  الرياضية  النشاطات 
حياة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه البطوالت لتطوير 

مستويات الالعبين واكتشاف القدرات الجيدة.
رعاية  في  الشرطية  القيادات  توجيهات  وثمن 
ودعم المنظومة الرياضية، وتوفير اإلمكانات كافة 
المتقدمة،  والمراكز  الرياضية  اإلنجازات  لتحقيق 

مهنئاً الفرق الفائزة في البطولة.
وتوج الفائزين في بطولة الدراجات الهوائية كل 
من: العميد النقبي، والعقيد أحمد حمدان الكعبي 
التفتيش واالنضباط، والمقدم ناصر  إدارة  مدير 
عبدالله الساعدي رئيس قسم اإلعالم األمني في 

إدارة اإلعالم األمني.
وحصل على المركز األول في بطولة الدراجات 
الهوائية فريق مركز نظم المعلومات واالتصاالت. 
المركز  على  القانونية  الشؤون  مديرية  وحازت 
في  األمنية  المعلومات  إدارة  وجاءت  الثاني، 

المركز الثالث. 
على  فوق، حصل  وما  عاماً  أربعين  فئة  وفي 
المركز األول المقدم سعيد عبدالله الرشيدي من 
مركز نظم المعلومات واالتصاالت، وحاز النقيب 

محمد سعيد آل علي من مديرية الشؤون القانونية 
الثالث  المركز  على  وحصل  الثاني،  المركز  على 
نظم  مركز  من  المهري  سالم  عبدالله  المقدم 

المعلومات واالتصاالت.
على  حصل  وأقل،  عاماً  أربعين  فئة  وفي 
المركز األول النقيب خليفة عبدالله الحمادي من 
المركز  على  وحصل  القانونية،  الشؤون  مديرية 
الثاني المدني سلطان عبدالله الحمادي من مركز 
المركز  المعلومات واالتصاالت. وحاز على  نظم 
الثالث المالزم أول محمد عبيد الزعابي من إدارة 

المعلومات األمنية. 
المقدم  الفائزين  توج  الرماية،  مسابقة  وفي 
المخالفات  قسم  رئيس  العصرني  علي  سعيد 
المسلكية، والمقدم هزاع محمد سليم رفيع رئيس 

قسم التوثيق اإلعالمي في إدارة اإلعالم األمني.
بالميدالية  األمنية  المعلومات  إدارة  وفازت 
وحازت  األول.  المركز  على  بحصولها  الذهبية 
إدارة  الثاني  والمركز  الفضية  الميدالية  على 
البرونزية  الميدالية  واالنضباط. وكانت  التفتيش 

من نصيب مديرية الشؤون القانونية. 
إدارة  فازت  الثابت،  التجديف  مسابقة  وفي 
)رجال(،  األول  المركز  في  األمنية  المعلومات 
وحصلت إدارة اإلعالم األمني على المركز الثاني، 
المركز  على  واالنضباط  التفتيش  إدارة  وحازت 

الثالث.
الشؤون  مديرية  حصلت  السيدات،  فئة  وفي 
القانونية على المركز األول، وحصل مكتب مدير 
نظم  مركز  وحاز  الثاني،  المركز  على  القطاع 

المعلومات واالتصاالت على المركز الثالث.

إعداد: موزة الحمادي 

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

                                                         .. والفائزين في شرطة أبوظبي                                                    خالل تكريم الفائزين في شرطة دبي
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التقينا مجموعة من  في رحلة أوروبية عربية استغرقت 14 يوماً، زرنا خاللها العديد من المدن األوروبية والمغربية، حيث 
المثقفين والفنانين العرب، وذلك من خالل تنظيم مؤسسة »الُرّخ« اإلماراتية للنشر، ملتقى المثقفين العرب، تحت شعار »الثقافة 
تجمعنا«، في دار صناعة الِكتاب بمدينة هانوفر األلمانية، شارك فيه الفنان والمخرج المسرحي أزل يحيى إدريس والكاتب والصحفي 
علي الوراد، والقاص والعالم الجيولوجي حافظ األعرجي، والمخرج المسرحي سهم الغبان، والعازف والمعالج الموسيقي عبدالرحيم 

الجوجة، وغيرهم.
ناقش الملتقى عدداً من المحاور الثقافية التي تهدف إلى النهوض بالحراك الثقافي وتعزيز دور المبدعين العرب في استدامة الينابيع 
الثقافية من خالل تآزر جهودهم في دول االغتراب الذين يعيشون وينتجون بها من علم وثقافة وخاصة في ألمانيا االتحادية، بحيث 
يكونون سفراء لبلدانهم العربية، لنشر كل ما تحمل من رموز وأيقونات تدلل على تاريخ أصيل وعريق بالحضارة. وأكد المشاركون أهمية 
استكمال طريق الثقافة وتعزيز الهوية في عالم يشتد فيه الصراع على إثبات الوجود الثقافي لجميع األمم، كما ال يمكن لهذه الثقافات أن 

تعيش بمعزل عن األخرى مهما اختلفت وتنوعت. فالواقع الثقافي أصبح بحاجة إلى هذا التنوع في جميع المجاالت.
كان هدف الملتقى إبراز الوجه الحضاري لدولة اإلمارات، والتعريف بواقعها الثقافي المزدهر، ونشره على شعوب العالم. إضافة إلى 
تعزيز التواصل مع نخبة المثقفين العرب في المهجر للمساهمة الفاعلة في التعريف بهم ونشر نتاجاتهم الثقافية وكذلك تطوير صناعة 
المحتوى، وفتح آفاق رحبة للثقافة اإلماراتية عربياً وعالمياً لتشق طريقها نحو العالمية. فضالً عن التأكيد على أهمية الثمار التي يمكن أن 
تجنيها الثقافة العربية برمتها من خالل هذه الملتقيات التي تعمل على تجسيد أواصر المودة وإعالء شأن المعرفة ومد جسور التواصل الثقافي 

بين المثقفين من انتماءاتهم وثقافاتهم وتياراتهم كافة في الوطن والمهجر.
في مدينة اليبزغ األلمانية التقينا بخبير التصميم العالمي البروفيسور ريان عبد الله، عميد كلية الفنون الجميلة، والذي يمتلك خبرة واسعة 
في مجال التصميم الفني على المستوى الدولي، عالوة على دوره في تصميم الكثير من الشعارات للشركات العالمية، وكان أبرزها تصميم خط 
اللوحات اإلرشادية لـ "مترو دبي"، وإعادة تصميم النسر الفيدرالي األلماني، وشعار سيارات بوغاتي وأودي وفولكس فاغن، واإلشراف على جميع 
التصميمات لشركة خطوط النقل العام والقطارات في برلين. كان اللقاء مثمرا حقاً، من حيث إننا نسعى إلى مد جسور التعاون البنّاء، وإبرام الشراكات 
االستراتيجية، مع المؤسسات الدولية التي كان لها األثر الفعال عالمياً خاصة في مجاالت الثقافة والفنون، لالستفادة من خبراتها وممارساتها الرائدة 

بما يفيد مجتمع دولة اإلمارات.
أما في العاصمة التشيكية، براغ، فقد زرنا األديب رواء الجصاني مدير عام مركز "بابيلون" لإلعالم والثقافة والنشر الذي تأسس في "براغ" أواخر 
عام 1990، وهو ُيعنى بشؤون العالقات العامة والثقافة واإلعالم والبحوث والدراسات والنشر، وينصب اهتمامه على العالقات العربية مع بلدان وسط 
أوروبا، خصوصاً الجمهوريتين التشيكية والسلوفاكية، ويصدر دوريات ومطبوعات ودراسات ومؤلفات عديدة باللغات العربية والتشيكية والسلوفاكية.

وختاماً حطت رحالنا في العاصمة المغربية الرباط، إذ قمنا بزيارة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بهدف االطالع على مقتنيات المكتبة، وبحث سبل 
الفعاليات  عن تنظيم  الكتاب، فضالً  الفكري والثقافة وصناعة  اإلبداع  الخبرات في مجال  الورقي واإللكتروني، وتبادل  النشر  التعاون في مجال  تعزيز 

والمبادرات الثقافية المشتركة بين اإلمارات والمغرب.
كان اللقاء مع الدكتور محمد الفران مدير عام المكتبة الوطنية المغربية الذي استعرض بدوره مشاريع المكتبة الوطنية خالل المواسم الثقافية، فضالً عن 
الدور الذي تضطلع به المكتبة الوطنية بوصفها واجهة ثقافية رائدة، محلياً وعربياً ودولياً، عبر تبنيها مشاريع نوعية ومعاصرة، تغني المشهد الثقافي المغربي، 

وخاصة فيما يتعلق بمجال الكتاب الذي يعتبر من ضمن مهامها األساسية.
وبعد أسبوعين من متعة السفر الممزوجة بالمعرفة والثقافة والتاريخ، عدنا إلى إمارات الخير والمحبة والسالم، فالحمد لله على نعمة اإلمارات.

رحلة ثقافية

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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