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

التوعوية  جهودها  الداخلية  وزارة  توا�صل  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س 

وامليدانية بهدف احلد من املخالفات واحلوادث املرورية التي تقع على الطرقات 

الداخلية واخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وما ت�صببه من خ�صائر 

ب�صرية من اإ�صابات ووفيات ومن اأ�صرار مادية يف املمتلكات اخلا�صة والعامة. 

ويف هذا املجال، حذرت وزارة الداخلية ال�صائقني الذين يقودون مركباتهم اأو 

دراجاتهم بتهور من اأخطار واأ�صرار هذا ال�صلوك غري القانوين واخلطري، وذلك 

الدولة  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  وخمتلف  الداخلية  وزارة  ر�صدت  بعدما 

�صلوكيات �صلبية وتهورًا يف القيادة يقوم بها عدد من �صائقي املركبات والدراجات 

والتجاوز  احلمراء،  الإ�صارة  وجتاوز  عالية،  ب�صرعة  والقيادة  الت�صابق،  مثل: 

املركبات  وجتربة  املركبات،  بني  امل��ن��اورة  اأو  املفاجئ  والن��ح��راف  اخل��اط��ئ، 

املعدلة  والدراجات  واملركبات  العالية،  ال�صرعات  ذات  احلديثة  والدراجات 

والتي ت�صدر حمركاتها اأ�صواتًا عالية، والن�صغال با�صتخدام الهاتف املتحرك، 

ت�صببهم بحوادث  اإىل  اأدى  ب�صوت عاٍل، وغريها، مما  الأغنيات  اإىل  وال�صتماع 

مرورية ج�صيمة وبخ�صائر ب�صرية ومادية.

اإىل  الدولة  يف  والدراجات  املركبات  �صائقي  جميع  الداخلية  وزارة  ودعت 

على  القيادة  اأثناء  ال�صالمة  واإر�صادات  واملرور،  ال�صري  بقانون  اللتزام  �صرورة 

الطرق الداخلية اأو اخلارجية يف خمتلف اإمارات الدولة، واإىل قول »ل للقيادة 

م�صتخدمي  و�صالمة  �صالمتهم  على  املحافظة  بهدف  وذل��ك  الآن«،  بعد  بتهور 

املخالفات  من  احلد  وبالتايل  وم�صاة،  ورك��اب  �صائقني  من  الآخرين  الطريق 

واحلوادث املرورية التي �صارت �صبه نزف يومي ب�صريًا وماديًا.

ال للقيادة بتهور
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
العدد حتذير وزارة الداخلية السائقني 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة من 
مركباتهم  قيادة  وأضـــرار  أخطار 

ودراجاتهم بتهور.
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في  الشرطة  وأجهزة  الداخلية  وزارة  ترصد 
الدولة تصرفات سلبية وتهوراً في القيادة تقوم 
مما  والدراجات،  المركبات  سائقي  من  فئة  بها 
أدى إلى تسببهم بحوادث مرورية جسيمة، ومن 
أبرزها: التسابق، والقيادة بسرعة عالية، وتجاوز 
اإلشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، واالنحراف 
وتجربة  المركبات،  بين  المناورة  أو  المفاجئ 
السرعات  ذات  الحديثة  والدراجات  المركبات 
والتي  المعدلة  والدراجات  والمركبات  العالية، 
واالنشغال  عالية،  أصواتاً  محركاتها  تصدر 
إلى  واالستماع  المتحرك،  الهاتف  باستخدام 

األغنيات بصوت عاٍل، وغيرها..

جهود 
وأكد العميد جمعة أحمد هامل القبيسي مدير 
لـ  الداخلية  وزارة  في  المروري  التنسيق  عام 
بقانون  السائقين  التزام  أن  الشرطة«  »مجتمع 
السير والمرور وإرشادات السالمة أثناء القيادة 
في  الداخلية  وزارة  جهود  يعزز  الطريق،  على 
من  تخلفه  وما  المرورية،  الحوادث  من  الحد 
إصابات ووفيات وخسائر مادية، وأن من أبرز 
هي  الطرق  على  المرورية  الحوادث  أسباب 
االلتزام  وعدم  بتهور  والقيادة  الزائدة،  السرعة 

باشتراطات األمن والسالمة.
بشروط  االلتزام  أهمية  إلى  السائقين  ونبه 

أثناء  التهور  وعدم  اآلمنة،  والقيادة  السالمة 
تجنب  الدراجات،  أو  المركبات  سواء  القيادة 
بإزعاج  تتسبب  استعراضية  بأعمال  القيام 

اآلخرين،
مواصلة  على  الداخلية  وزارة  حرص  وجدد 
التواصل  منصات  وعبر  التوعوية  جهودها 
االجتماعي ومختلف وسائل اإلعالم باشتراطات 

السالمة المرورية.

خطورة 
قيادة  أن  )محام(  مصبح  علي  وأوضح 
المركبات أو الدراجات، يتخللها سلوكان: األول 

ت
عا

اب
مت

يتناول »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد حتذير وزارة الداخلية ال�صائقني الذين يقودون مركباتهم ودراجاتهم بتهور من 

املجتمع من  اأفراد  باإ�صادة من  والتي حتظى  الوزارة  التي ت�صتخدمها  وامليدانية  التوعوية  والو�صائل  واأ�صرار ذلك،  اأخطار 

مواطنني ومقيمني، بهدف مواجهة هذه املخالفة املرورية اخلطرة. 

وزارة الداخلية تواجه القيادة 

املتهورة بو�سائل توعوية وميدانية

حتقيق: �أحمد عادل 
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هو  والثاني  للسائق،  الشخصي  السلوك  هو 
تقييم  ويتم  الطريق،  على  السلوك  هذا  انعكاس 
قيادته  طبيعة  خالل  من  المركبة  سائق  سلوك 
ملتزماً  كان  إذا  وما  زائدة،  أو  بطيئة  بسرعة 
الذعر  ينشر  وما  الطريق.  في  الضبط  بسرعة 
وتسببه  بتهور  بعضهم  قيادة  هو  الطريق  في 
بإرباك السائقين اآلخرين، فالسائق الذي يقود 
دون  من  لوحده  الطريق  يملك  أنه  يظن  بتهور 
باالنضباط  المتمثلة  المرور  لقواعد  احترام  أي 
مع  آمنة  مسافة  وترك  المحددة  بالسرعة 
المارة  سالمة  ومراعاة  األخرى،  المركبات 
وسائقي المركبات األخرى، األمر الذي قد يؤدي 

إلى حوادث، وإصابات بليغة أو وفيات.
وأضاف أن كثيراً من الحوادث يكون المتسبب 
فيها من فئة الشباب الذين يظن أن القيادة بتهور 
هي نوع من التفاخر أمام أصدقائه، وهي عنصر 
تشكل خطورة  كانت  وإن  حتى  له  وطاقة  قوة 
مباالة  دون  ومن  اآلخرين،  وحياة  حياته  على 
وبالعواقب  السائقين  واحترام  الطريق  بقوانين 

الوخيمة التي قد تحدث نتيجة تصرفاتهم.
وتابع أن غياب الوعي لدى هذه الفئة، قد يولد 
تحدياً بينهم في القيادة المتهورة إلثبات الذات 
أو تأثراً بمشاهد بعض األفالم السينمائية، ظناً 
اعتقاد  وهذا  والرجولة،  القوة  صفات  من  أنها 

وسلوك خاطئ ومرفوض.
وأشار إلى عقوبات هذه السلوكيات المتهورة 
في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن 
قواعد وإجراءات الضبط المروري تشمل فرض 
غرامة 2000 درهم وتسجيل 32 نقطة مرورية، 
وحجز المركبة 60 يوماً في حالة القيادة بتهور، 

والتسبب بتعريض حياة اآلخرين للخطر.
والدوريات  المرور  رجال  بجهود  وأشاد 
وبالتقنيات الحديثة في مراقبة الطرق والمركبات 
على  العقوبة  تشديد  مقترحاً  والدراجات، 
الغرامات  مضاعفة  أو  الحبس  إلى  الفئة  هذه 
ومصادرة المركبة وإيقاف رخصة القيادة ألكثر 
خطورة  مدى  الفئة  هذه  تعرف  حتى  عام  من 

إزهاق األرواح وتعريض اآلخرين للخطر .
الجميع  على  هي  المسؤولية  أن  إلى  ولفت 
رجال  واحترام  مفروض،  بالقانون  وااللتزام 
تثقيف  يجب  لذا  واجب،  والدوريات  المرور 
لدراجة أو  الجميع قبل القيادة سواء كان قائداً 
وسائل  عبر  المجتمعي  الوعي  وزيادة  مركبة، 
التواصل االجتماعي ودور السينما وفي الطرق 
العامة وبلغات مختلفة حتى يكون الجميع على 

علم ودراية وتذكير.

توعية 
وزارة  بجهود  )موظف(  برعي  محمد  ونوه 
الداخلية ومديريات وإدارات المرور في الدولة، 
في التوعية المرورية بالسلوكيات الخطرة أثناء 
القيادة، مشيراً إلى أنه يتابع باستمرار حسابات 
وزارة الداخلية عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ولالطالع على أحدث التنبيهات المرورية، وإلى 

من  الحد  في  وفعال  مهم  عنصر  التوعية  أن 
التصرفات السلبية أهمية دور األهل في توعية 
على  حرصا  اآلمنة  بالقيادة  بااللتزام  أبنائهم 

سالمتهم وسالمة مستخدمي الطريق.

رصد 
ولفت محمد عثمان )موظف( إلى أنه يرصد 
دراجات  لسائقي  ومنها  طائشة  سلوكيات 

ال  الذين  والشاحنات  )الدليفري(  التوصيل 
باالنتقال  ويقومون  السير  بخط  يلتزمون 
المركبات،  بين  الخاطئ  بالتجاوز  المفاجئ 
بخطورة  المرورية  التوعية  زيادة  أهمية  مؤكداً 
التهور وما يخلفه ذلك من خسائر في األرواح 
والمدارس  األسر  دور  وتفعيل  والممتلكات، 
االلتزام  على  الشباب  لتشجيع  والجامعات 

بالقيادة اآلمنة.

 القبي�صي: على 

ال�صائقني اللتزام 

ب�صروط ال�صالمة 

والقيادة الآمنة

العميد جمعة القبيسي
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حققت وزارة الداخلية متمثلة باإلدارة العامة 
لشرطة  العامة  والقيادة  والمراسم  للعالقات 
األحمر  الهالل  هيئة  مع  وبالتعاون  الفجيرة، 
التركي  مريم  اليتيمة  الطفلة  رغبة  اإلماراتي، 
جهاز  في  تعمل  بأن  الجنسية(  )باكستانية 
والقيام  األمن،  رجال  تجربة  لتعيش  الشرطة، 
ترخيص  إدارة  إلى  تعريفية  ميدانية  بجولة 
السائقين واآلليات في شرطة الفجيرة لممارسة 
المهمات واألعمال الشرطية، وما يقوم به رجال 
الشرطة من أعمال جليلة من أجل خدمة وراحة 

الناس، والحفاظ على أرواحهم وحمايتهم.
مدير  الشامسي  بطي  محمد  العميد  وأوضح 
إدارة العالقات العامة في وزارة الداخلية أن هذه 
المبادرة تأتي انطالقاً من المسؤولية المجتمعية، 
دورها  تعزيز  على  الداخلية  وزارة  وحرص 
الريادي واإلنساني تجاه أفراد المجتمع، وأهمية 
التواصل بين الشرطة ومختلف شرائح المجتمع، 
لما له من مردود إيجابي فاعل  يتمثل في التعرف 
إلى مناحي جديدة تفيد العمل الشرطي، باعتبار 

أن األمن أحد ركائز التنمية في المجتمع.
وكان في استقبال الطفلة  العقيد جمعة سالم 
الزحمي مدير إدارة ترخيص السائقين واآلليات 

حيث  الضباط،  من  وعدد  الفجيرة  شرطة  في 
اطلعت على سير العمل، وكيفية استخدام دورية 
العمليات،  مركز  من  البالغ  تلقي  في  المرور 
المعامالت  إحدى  إلنجاز  عملية  بتجربة  وقامت 
المرورية، وتحدثت مع فريق العمليات في شرطة 

الفجيرة.
وأعربت الطفلة عن سعادتها بمشاركتها هذه 
نفسها،  في  إيجابياً  أثراً  تركت  التي  التجربة 
ورسمت االبتسامة على وجهها، وشكرت وزارة 

الداخلية على تحقيق أمنيتها.
وفي ختام الزيارة ، قام العقيد الزحمي بتكريم 

الطفلة.
فرع  مدير  الظنحاني  سعيد  عبدالله  وتوجه  
الهالل األحمر في الفجيرة بالشكر والتقدير إلى 
وزارة الداخلية لتلبيتها في تحقيق أمنية الطفلة، 
وسرعة استجابتهم لطلبها ، إلسعادها وترك أثر 

إيجابي في حياتها.
ممثلة  الداخلية  وزارة  نظمت  ثانية،  جهة  من 
ورشة  والمراسم  للعالقات  العامة  باإلدارة 
تدريبية افتراضية عبر تقنية االتصال المرئي عن 

ُبعد بعنوان »العالقات العامة الرقمية«.
رفع  على  الحرص  الشامسي  العميد   وأكد 

الداخلية  وزارة  منتسبي  لدى  الوعي  مستوى 
تهدف  التي  الورش  هذه  مثل  تنظيم  خالل  من 
إلى إسعاد العاملين والمتعاملين من أجل تقديم 

خدمات متميزة وفق معايير الجودة والشفافية.
وتحدث في الورشة المهندس إسماعيل عثمان 
با بكر خبير أمن المعلومات وحماية الشبكات في 
جمهورية السودان، حيث تناول تعريف العالقات 
ومميزاتها،  واستراتيجياتها  الرقمية،  العامة 

وأهمية شبكة اإلنترنت في نجاحها.
إلى ذلك ، نظمت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة 
العالقات العامة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع 
العالمي  اليوم  بمناسبة  أبوظبي،  في  الدم  بنك 
الضباط  من  عدد  وبمشاركة  بالدم،  للتبرع 
وضباط الصف واألفراد والمدنيين العاملين في 

الوزارة.
وأشار  العميد  الشامسي إلى أن التبرع بالدم 
واجب إنساني راق، ومبادرة مجتمعية تهدف إلى 
اإلنسانية  األعمال  بأهمية  المجتمع  أفراد  توعية 
والخيرية، وإلى أن الحملة تهدف إلى توفير الدم 
المرضى  لخدمة  منه  البنك  احتياجات  وتغطية 
التعاون والتفاعل  والمحتاجين، وتوفير جو من 

بين مختلف شرائح المجتمع.

ت
عا

اب
مت

قامت الإدارة العامة للعالقات واملرا�صم يف  وزارة الداخلية بعدد من الفعاليات بالتعاون مع جهات �صرطية وعامة وخا�صة.

فعاليات للعالقات واملرا�سم يف »الداخلية« 

                                                              لقطة من فعالية تحقيق أمنية طفلة
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يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي. 

وزار يف هذا العدد اإدارة التاأهيل ال�صرطي التابعة لأكادميية �صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية والأمنية يف القيادة العامة 

ل�صرطة اأبوظبي، وذلك بهدف اإلقاء ال�صوء على برنامج »�صارع احل�س الأمني«، وهو برنامج متفرد و رائد يف جمال رفع احل�س 

الأمني ومهارات منت�صبي ال�صرطة، لي�صهموا يف ا�صتدامة ال�صعور بالأمن والأمان يف اإمارة اأبوظبي ولتحقيق ريادة موؤ�ص�صية 

�صرطية ت�صت�صرف امل�صتقبل بخدمات ا�صتباقية مبتكرة تعزز جودة حياة املجتمع يف اإمارة اأبوظبي خ�صو�صًا ودولة الإمارات 

العربية املتحدة عمومًا، والتي ينعم بها املواطنون واملقيمون والزوار.

 حتقيق: جا�سم عبيد �لزعابي 

ت
ءا

ضا
�

اإ

»�سارع احل�س االأمني«..

 برنامج رائد لرفع مهارات منت�سبي ال�سرطة

التابعة  الشرطي  التأهيل  إدارة  تواصل 
الشرطية  للعلوم  زايد  بن  سيف  ألكاديمية 
واألمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذ 
يهدف  والذي  األمني«،  الحس  »شارع  برنامج 
إلى رفع مستوى مهارة الحس األمني للمتدربين 
مختلف  منتسبي  من  للبرنامج  المنتسبين 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  اإلدارات 

المالحظة  ودقة  قوة  مهارات  وصقل  وتنمية 
لديهم، وتعزيز بناء الشخصية الشرطية المؤهلة 
وردة الفعل السريعة والمناسبة لديهم، وإضافة 
قيمة نوعية لعملية التدريب، وتوظيف المعلومات 

النظرية لواقع تطبيقي.
ويرتكز برنامج »شارع الحس األمني« على 
االرتقاء بمستوى التدريب األمني التقليدي إلى 

ومهارات  معارف  على  يعتمد  متقدم،  مستوى 
وطرق  وبأساليب  الشرطة،  منتسب  وكفاءة 
تحقيق  في  يسهم  دقيق  أمني  ونهج  مبتكرة 

متطلبات العمل الشرطي الحديثة.
وقد تم تخصيص شارع )مسار( خاص في 
العين،  مدينة  في  الشرطي  التأهيل  إدارة  مقر 
يتم من خالله وضع بداية مسار ونقطة نهاية، 
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بحيث يمر عليه المنتسب المتدرب، ويتم تقييمه 
من نواحي مختلفة لعل من أبرزها دقة المالحظة 
أثناء مروره على المتغيرات والمشبهات واألشياء 
نهاية  وفي  المسار،  جوانب  على  توضع  التي 
يتضمن  بمحتوى  المتدرب  تقييم  يتم  الشارع 
والبصيرة  البصر  قوة  مستوى  تقيس  أسئلة 
األكاديمية  الناحيتين  من  تلقاه  ما  وربط جميع 
األولويات  لتحقيق  وتوظيفها  والتدريبية 
ومن  عنها،  المنبثقة  واألهداف  االستراتيجية 
أبرز هذه األولويات تعزيز األمن واألمان. وهذا 
وعلى  األمني  الحس  على  كبير  بشكل  يتوقف 

وجه الخصوص الدقة وقوة المالحظة 
األمني«،  الحس  »شارع  برنامج  خالل  ومن 
يتم رفع مهارات منتسب الشرطة ليسهم بصورة 
حرفية، وليكون مؤهالً من جميع النواحي التي 
تؤهله لإلسهام في تعزيز مسيرة األمن واألمان 
إمارة  في  والسعادة  والرضا  العامة  والسالمة 
العربية  اإلمارات  ودولة  خصوصاً  أبوظبي 
المواطنون  بها  ينعم  والتي  عموماً،  المتحدة 

والمقيمون والزوار.

مفهوم 
العقيد  أجاب  األمني،  الحس  مفهوم  وعن 
التأهيل  إدارة  مدير  الجنيبي  علي  حسين 
للعلوم  زايد  بن  سيف  بأكاديمية  الشرطي 
ورئيس  أبوظبي  شرطة  في  واألمنية  الشرطية 
فريق برنامج »شارع الحس األمني« أن الحس 
األمني هو صفة خاصة من صفات الشخصية 
الحواس  إحدى  خالل  من  والشعور  لإلدراك 
الخمس، وهي ترتكز على قوة ودقة المالحظة، 
ثم المراقبة والتأمل والتحليل، ثم التوقع والتنبؤ 
بالخطر األمني أو اإلجرامي بناء على المواقف 
غير  الوضع  على  الدالة  والمعطيات  والمظاهر 
العادي والذي يثير الشبهة لوجود دالالت على 
باتخاذ  ومواجهته  مربك،  و  مريب  أمر  وجود 
ووقائية  استباقية  بصورة  المناسبة  اإلجراءات 
مهنية  بصورة  الضرر  أو  الخطر  وقوع  قبل 
ومتطلبات  القانون  مع  يتوافق  وبما  احترافية، 

العمل الشرطي بتوقيت قياسي 
األمني«  الحس  »شارع  برنامج  أهمية  وعن 
لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أوضح 
الحس  »شارع  برنامج  أن  الجنيبي  العقيد 
األمني« الذي تواصل إدارة التأهيل الشرطي في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذه انطلق من 
خالل فكرة قدمتها ومبادرة سعيت في تحقيقها، 
وتم اطالقها رسمياً في شهر سبتمبر عام 2021، 

ويهدف البرنامج إلى التالي:
إمارة  لحماية  الجاهزية  األولوية  ترجمة   -
أبوظبي واألهداف المتفرعة عنها من االستجابة 
والجاهزية  األمنية  والحماية  والتأمين  الفاعلة 
على  البرنامج  يعمل  حيث  األمني،  واالستعداد 
رفع مستوى الحس األمني لدى منتسبي شرطة 
أبوظبي، وتنمية مهاراتهم وصفاتهم الشخصية 
لبناء شخصية  وذلك  المالحظة.  وقوة  دقة  في 

شرطية مؤهلة وقادرة على ردة الفعل السريعة 
والمناسبة تجاه الموقف األمني.

األمني«  الحس  »شارع  برنامج  يسهم   -
واألهداف  المجتمع  إسعاد  أولوية  تحقيق  في 
المجتمع  ورضا  ثقة  من  تحتها  المندرجة 
واستباقية وجودة الخدمات والتقليل من الجرائم 

المقيدة ضد مجهول.
األمثل  االستخدام  في  البرنامج  يسهم   –
للمواهب  األمثل  باستثمار  البشرية  للموارد 
الجهد  تقليل  خالل  من  البشري  المال  ورأس 
وحل  الوقاية  على  والقدرة  والكلفة  والوقت 

الجرائم حال وقوعها. 
المؤسسية  الريادة  في  البرنامج  يسهم   -
أهداف  من  األولوية  هذه  تحت  يندرج  وما 
شراكات  وتطوير  المؤسسية  السمعة  كتعزيز 
على  الشرطة  رجل  قدرات  وتطوير  الفاعلة 
اإلبداع والتطوير في استدامة األمن واألمان في 

المجتمع.
- يحدث البرنامج نقلة نوعية وقيمة مضافة 
فهم  على  القدرة  من خالل  التدريب  مجال  في 
بالموقف  والتنبؤ  لمواجهتها،  الخطرة  المواقف 
للسيطرة  ومناسب  سريع  فعل  برد  والقيام 

اجلنيبي:الربنامج 

ي�صهم بتحقيق 

الأولويات  

ال�صرتاتيجية يف 

تعزيز الأمن والأمان

النيادي:

الربنامج غني 

بال�صيناريوهات

العملية امل�صتمدة من 

اأر�س الواقع

القانون واألوامر  الموقف، وذلك كله وفق  على 
والتعليمات المنظمة لمختلف المواقف األمنية.

أهداف 
وعن أهداف برنامج »شارع الحس األمني«، 
البرنامج  هذا  أهداف  الجنيبي  العقيد  أجاب 

تتضمن التالي:
الشخصية  والصفات  القدرات  تحسين   -
الحس  مهارة  وتنمية  تطوير  على  للمنتسب 

األمني لديه من خالل دقة وقوة المالحظة.
الى  يؤدي  والذي  العملي،  الجانب  ينمي   -

توثيق المعلومة لدى المنتسب. 
مما  األمني،  الحس  على  المنتسب  تدريب   -
األخطار  من  المجتمع  واستقرار  أمن  يضمن 

والجرائم التي يمكن أن تؤثر عليه.
شريحة  لدى  والدور  المفهوم  هذا  يعزز   -
وسالمة  ألمن  ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع 

محيطهم الداخلي والخارجي.
األمني«  الحس  »شارع  برنامج  أن  وأضاف 
يسهم أيضاً في تحقيق الرؤية االستراتيجية في 
األمن  استدامة  في  عالمياً  رائدة  أبوظبي  كون 
واألمان، وتحقيق رسالة شرطة أبوظبي وترسيخ 

              المقدم أحمد النياديالعقيد حسين الجنيبي
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كاالحترافية  منتسبيها  لدى  المؤسسية  القيم 
وروح المبادرة، كما يسهم البرنامج في أعمال 
لشرطة  االستراتيجية  واألهداف  األولويات 
واألمان  األمن  تعزيز  رأسها  وعلى  أبوظبي، 
وما يحتوى من أهداف كالحد من الجريمة عن 
طريق الوقاية منها والكشف عنها حال وقوعها. 
في  وخريجيه  البرنامج  إسهام  كيفية  وعن 
خدمة مسيرة األمن واألمان في إمارة أبوظبي 
العقيد  أكد  عموماً،  اإلمارات  ودولة  خصوصاً 
األمني«  الحس  »شارع  برنامج  أن  الجنيبي 
األمن  تعزيز  في  استراتيجية  أولويات  يعزز 
لحماية  والجاهزية  المجتمع  وإسعاد  واألمان 
إمارة أبوظبي، والريادة المؤسسية، واالستخدام 
األمثل للموارد البشرية. وكل هذه األولويات وما 
قد يتفرع عنها من أهداف مثل الوقاية واكتشاف 
أبوظبي  شرطة  تسعى  مما  وغيرها  الجريمة 
صفات  تعزيز  خالل  من  وذلك  تحقيقه،  إلى 
قوة  في  الشرطة  لرجل  الشرطية  الشخصية 
ودقة المالحظة، وكذلك رجل المجتمع الحريص 
نتائج  وستتضح  محيطه،  واستقرار  أمن  على 
ثقافة  انتشار  بعد  أوضح  بشكل  البرنامج  هذا 
والحس  الوعي  وزيادة  األمني  الحس  برنامج 
األمني لدى رجال الشرطة للوصول إلى أقصى 
رقعة  واتساع  المهارة،  هذه  الستخدام  فعالية 
ممارسيه والنتائج الملموسة في إمارة أبوظبي 
بشكل خاص، وتعميمه على جميع إمارات الدولة 
مستقبالً خصوصاً في ظل المتغيرات والزيادة 

الكمية والنوعية في شرائح المجتمع.

تدريبات 
وعن أبرز ما يتضمنه برنامج »شارع الحس 
األمني« من تدريبات، أشار المقدم أحمد محمد 
في  األمني  الحس  شارع  فريق  عضو  النيادي 
إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد 
للعلوم الشرطية واألمنية في شرطة أبوظبي إلى 
أن البرنامج يتضمن سيناريوهات عملية تطبيقية 
وقوة  دقة  ومهارة  األمني  الحس  جانب  على 
المالحظة، ويتم تطبيقه على أرض الواقع حتى 
متطلبات  تحقق  وأن  المخرجات،  جودة  نضمن 
الشرطي وفق آخر متطلبات العمل الشرطي من 

الناحية األكاديمية والتدريبية.
»شارع  برنامج  في  بالتدريب  يقوم  وعمن 
من  أن  النيادي  المقدم  أوضح  األمني«،  الحس 
يقوم بالتدريب في البرنامج هو فريق من الكوادر 
مؤهل على أعلى مستوى في الجوانب التعليمية 
والتدريبية، وتم تشكيله للتدريب والمتابعة في 
تنفيذ البرنامج بإدارة التأهيل الشرطي، والعمل 
البرنامج من خالل  على استدامة عملية تطوير 

فرص التحسين.
االلتحاق  يمكنهم  الذين  المنتسبين  وعن 
جميع  أن  النيادي  المقدم  أجاب  بالبرنامج، 
والمستجدات  المستجدين  دورات  منتسبي 
ودورات الترفيع وغيرها من الدورات المنعقدة 
في إدارة التأهيل الشرطي من العنصر الرجالي 
في  التطبيق  ويتم  أولى  كمرحلة  والنسائي 
اإلدارة، ومن ثم يتم االنتقال إلى المرحلة الثانية 

األول(  )المستجيب  األمنية  القطاعات  لمنتسبي 
بشكل خاص في الشوارع الخارجية في إمارة 
أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء. 
وبعدها تأتي المرحلة الثالثة واألخيرة لشريحة 
بعد  مستقبالً  إطالقها  سيتم  والتي  المجتمع، 

اكتمال المتطلبات من البرنامج.

أساليب 
وعن أبرز األساليب المستخدمة في التدريب 
المقدم  شرح  األمني«،  الحس  »شارع  ببرنامج 
وضع  طريق  عن  يقوم  البرنامج  أن  النيادي 
عبارة  وهو  واقعي  سيناريو  في  المتدرب 
الحس  شارع  في  مروره  عند  تتم  أحداث  عن 
قدرته  مدى  ليبين  تحديده  يتم  والذي  األمني، 
الناحيتين  من  تلقاه  ما  توظيف  في  وفعاليته 
األكاديمية والتدريبية في تحقيق األمن واألمان 
المالحظة لدى  البرنامج يعزز قوة ودقة  لكون 
وربط  الحدث،  صحة  من  والتأكد  المتدرب، 
األحداث والقدرة على التصرف بكفاءة وفاعلية، 
إلكتروني  برنامج  ضمن  المتدرب  تقييم  ويتم 
معد لذلك من قبل كادر متخصص من الناحيتين 
يكون  المحصلة  وفي  والتدريبية،  األكاديمية 
من  به  يستهان  ال  قدراً  اكتسب  قد  المتدرب 
اإللمام بمتطلبات العمل الشرطي وازداد معرفة 
العملية،  للحياة  لالنتقال  وثقة  وكفاءة  ومهارة 
وهو متسلح ويملك ذخيرة كافية مما سبق ذكره 

ألداء العمل الشرطي بمهارة وحرفية عالية.
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أوضح النقيب الدكتور عبدالله عوض عبد الحبيب 
مدير فرع تنفيذ البرامج التدريبية في مركز تدريب 
الشرطة باإلدارة العامة للموارد والخدمات المساندة 
هي:  الفرع  مهمات  أهم  من  أن  عجمان  شرطة  في 
التنسيق مع مركز التطوير المهني بما يتعلق ببرامج 
الشاملة  التدريبية  لالحتياجات  وفقاً  المركز  خطة 
والعمل على تصديقها وإصدار الموافقة للمركز على 
المعلوماتية  الموارد  توفير  على  تنفيذها، واإلشراف 
البرامج  لتنفيذ خطة  المطلوبة  والمعينات  والمعرفية 
تأهيل  على  واإلشراف  للمركز،  السنوية  التدريبية 
مع  وتنسيقها  محلياً  المعينين  العاملين  وتدريب 
البرامج التدريبية االتحادية، والتنسيق مع المدربين 
العلمية  متطلباتهم  وتوفير  والخبراء  والمحاضرين 
المرفقات  على  والحصول  البرامج  لتنفيذ  واإلدارية 
إدخال  المعنية، واإلشراف على  الجهات  الالزمة من 
لتنفيذ  المطلوبة  الذكية  والتقنيات  النظم  وتطبيق 
والعمل  للمركز  السنوية  التدريبية  البرامج  خطة 
ذات  والمتغيرات  للمستجدات  وفقاً  تطويرها  على 
يتعلق  بما  المركز  مع  والتنسيق  بالتدريب،  الصلة 
لالحتياجات  ووفقاً  والنوعي  التخصصي  بالتدريب 
والمستجدات المستقبلية، وتنفيذ برامج اللياقة البدنية 
للعاملين في شرطة عجمان وفقاً للمعايير والضوابط 
التدريبية  األساليب  تطوير  على  والعمل  النافذة، 

والرياضية. 
من  يتألف  للفرع  البشري  الطاقم  أن  وأضاف 
ومشاة  رياضة  ومدربي  ومحاضرين  إداريين 
وسالح، ومن حاصلين على شهادة البكالوريوس في 

إدارة األعمال في القانون وتخصصات أخرى.  
أهم  من  أن  إلى  الحبيب  عبد  د.  النقيب  وأشار 
الفرع  منتسبو  لها  يخضع  التي  التدريبية  الدورات 
هي: دورة إعداد مدربين إللقاء المحاضرات التدريبية، 
ودورة مدربي المشاة، ودورة مدربي السالح، ودورة 

مدربي اللياقة البدنية، ودورة أخصائي تغذية. 
التدريب  أصبح  الحالي  الوقت  في  أنه  وأضاف 
جميع  في  المنتسبين  لجميع  متاحاً  اإللكتروني 
وقد  كورونا.  جائحة  خالل  وباألخص  األوقات 
بعد(  )عن  اإللكترونية  الدورات  من  الكثير  استفاد 
الدورات  اختيار  يبقى  ولكن  المجاالت،  مختلف  في 
السلوكية  الفئات   – )االختصاص  بحسب  المناسبة 
واألساسية(، وذلك من خالل وضع خطة ومسار هي 
التدريبية وتطوير المنتسب.  أساس نجاح المنظومة 
وهناك حرية اختيار للمنتسبين في اختيار الدورات 
الموجودة سنوياً  التعلم  التدريبية من خالل دورات 
في تطبيق وزارة الداخلية الذكي، والتي تتيح دورات 

مختلفة للمنتسب.
خالل  من  المنتسبين  تقييم  يمكن  أنه  وأضاف 
بإعدادها  التدريب  مركز  يقوم  التي  الروابط 
الفجوة  لمعرفة  وللمحاضر  للمنتسب  وإرسالها 
يعمل  كما  لمعالجتها.  المالحظات  ومعرفة  والتقييم 
مع  التدريبية  البرامج  وتطوير  تصميم  على  الفرع 
التدريبية  بالبرامج  المتخصصة  التعليمية  الجهات 
في  الشرطية  القيادة  توجهات  مواكبة  خالل  من 
التعليم  منظومة  على  واالطالع  التدريبي،  المجال 
معها.  والتعاون  األخرى  المؤسسات  في  والتدريب 

ويتم اختيار المحاضرين األكفاء لتدريب المنتسبين 
في وزارة الداخلية عبر لجنة اختيار وقبول الخبراء 

والمحاضرين في الوزارة.
التدريب والتأهيل في  الفرع يسهم في  وتابع أن 
على  االستراتيجية  لتحقيق  الشرطة  تدريب  مركز 
بتلبية  االلتزام  خالل  من  الداخلية  وزارة  مستوى 
عجمان،  وشرطة  الوزارة  وتطلعات  الفرع  مهمات 
المسقطة  البرامج  وتنفيذ  التدريبية  المحاور  وتلبية 

من الوزارة .
تحقيق  في  يسهم  الفرع  أن  إلى  ولفت 
خطة  وضع  عبر  عجمان  شرطة  استراتيجية 
التدريب  جودة  ومواكبة  بها  وااللتزام  سنوية 
االستراتيجية  إدارة  مع  بالتعاون  ومؤشراته 
القيادة  لجنة  توجيهات  ومع  األداء،  وتطوير 
أهم  من  أن  عبدالحبيب  د.  النقيب  وذكر  العليا. 
إنجازات الفرع خالل عامي 2020 و 2021 هي: 
الحصول جائزة األفكار العربية - برنامج طلبة 

المدارس الصيفي بعنوان "شرطة المستقبل".
وكشف عن أن من أهم الخطط المستقبلية للفرع 
الرجالي  العنصر  لتأهيل  تدريبية  هي: وضع خطط 
تشكيل  خالل  من  العمرية  الفئات  لجميع  والنسائي 
فئة، تتضمن  لكل  أسابيع   )3( لمدة  تدريبية  دورات 
من  واالستفادة  تطبيقية،  وتدريبية  تعليمية  ورشاً 
في  بلوم  تصنيف  مهارات  لديهم  ممن  المحاضرين 
نقل تلك الخبرات لجميع منتسبي الشرطة كل حسب 
تدريبية  مجتمعية  مبادرات  وتوفير  اختصاصه، 

للمدارس والجامعات.

»تنفيذ الربامج التدريبية« يف �سرطة عجمان

عبداحلبيب: نواكب توجهات القيادة ال�سرطية 

النقيب د. عبدالله عبد الحبيب
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اخلييلي يلتقي وكيل وزارة الثقافة وال�سباب

التقى سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية  في 
مقر الوزارة، سعادة مبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب.

تم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك القائم بين وزارتي 
الداخلية والثقافة والشباب في المجاالت كافة، حيث تم استعراض المشاريع 
المشتركة بين الجهتين، والتي تؤثر على العمل األمني وتسهم في تحقيق 

مئوية دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما تم التطرق للممارسات والتجارب 
المتميزة وسبل التعاون المستقبلي ضمن منظومة العمل الحكومي المتميزة  

وسعياً لالرتقاء بجودة الحياة للمجتمع اإلماراتي.
حضر اللقاء عدد من ضباط وزارة الداخلية المعنيين وعدد من مسؤولي  

وزارة الثقافة والشباب.

ال�سرقي ي�ستقبل وفداً من �سندوق الفرج

محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  أشاد 
حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  الشرقي 
الفجيرة بالدور المجتمعي لصندوق الفرج، وذاك 
إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  استقباله  خالل 

صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية.
واطلع سموه على األهداف والغايات اإلنسانية 
لصندوق الفرج، والمنجزات التي تم تنفيذها في 
واحداً  يعد  الذي  الصندوق  رؤية  تحقيق  سبيل 
اإلنساني  العمل  في  الرائدة  النماذج  أبرز  من 

المجتمعي.
وثمن سموه الدور المجتمعي لصندوق الفرج، 
ودوره في تعزيز قيم التكافل والتسامح والتآخي 
التي  اإلنسانية  ورؤيته  اإلماراتي،  المجتمع  في 
تحظى بدعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

وزير الداخلية.
واستمع سموه من سعادة خليل داوود بدران 
شرح  إلى  الفرج  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس 
وأهم  الصندوق،  عمل  مجريات  حول  موجز 
منجزاته في التخفيف من معاناة نزالء المؤسسات 

وأسرهم.  مالياً  المعسرين  واإلصالحية  العقابية 
ومبادرات  مشاريع  من  عدد  استعراض  تم  كما 
الصندوق التي تصب جميعها في تحقيق األهداف 

السامية والنبيلة للصندوق.
الضنحاني  سعيد  محمد  سعادة  اللقاء  حضر 

مدير الديوان األميري في الفجيرة، ووفد مجلس 
بن  محمد  سعادة  ضم:  والذي  الصندوق،  إدارة 
الذخري،  راشد  والدكتور  المنهالي،  العوضي 
وحمد عبدالرحمن النعيمي، وبرقان أحمد عبدالله، 

وصالح مسلم الكتبي.
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املزروعي يلتقي �سفري منغوليا

متابعة ل�سوؤون املراجعني يف �سرطة اأبوظبي 

فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  التقى 
خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي 
سفير  شيجيخو  أودونباتار  سعادة 
اإلمارات  دولة  لدى  منغوليا   جمهورية 
اللقاء  خالل  وجرى  المتحدة.   العربية  
في  التعاون  عالقات  تعزيز  سبل  بحث 

المجاالت الشرطية واألمنية.
حضر اللقاء سعادة اللواء محمد سهيل 
في  الجنائي  األمن  قطاع  مدير  الراشدي 
عبدالله  خلفان  والعقيد  أبوظبي،  شرطة 
االستراتيجية  مركز  مدير  المنصوري 
والتطوير المؤسسي  في شرطة أبوظبي.

أكد سعادة اللواء محمد سهيل الراشدي مدير 
العامة لشرطة  القيادة  الجنائي في  قطاع األمن 
القيادة  توجيهات  تنفيذ  على  الحرص  أبوظبي 
للجمهور  المقدمة  بالخدمات  لالرتقاء  الرشيدة 
وذلك  المجتمع،  رفاهية  وتحقيق  وإسعادهم، 
ونشر  والتدريب  المستمر  العمل  خالل  من 
الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الوالء، 
مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة 

الحضارية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
كالم سعادته جاء خالل مشاركته في إنجاز 
بها  قام  زيارة  خالل  المتعاملين  معامالت 
لمركز شرطة فلج هزاع في مدينة العين، وذلك 
حيث  الحكومية،  الميدان"  "في  مبادرة  ضمن 
للوقوف  المتعاملين  من  عدداً  سعادته  استقبل 
مركز  من خدمات  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  على 
القيادة  اهتمام  مؤكداً  لهم،  المقدمة  الشرطة 
إنجاز  وجودة  بسرعة  أبوظبي  لشرطة  العامة 
الخدمات وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر 
إلى تبني مبادرات تطويرية لالرتقاء بالخدمات 

المقدمة.
أحمد  اللواء  سعادة  أكد  نفسه،  المجال  وفي 
سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  المركزية 
الرشيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ  على  الحرص 
لالرتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم.

من  عدداً  استقباله  خالل  جاء  سعادته  كالم 

معامالتهم،  إنجاز  في  ومشاركته  المتعاملين 
من  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  على  والوقوف 
قام  زيارة  خالل  وذلك  لهم،  المقدمة  الخدمات 
بها سعادته إلى مركز خدمة وإسعاد المتعاملين 
أبوظبي  المرور والدوريات في شرطة  بمديرية 

ضمن مبادرة "في الميدان" الحكومية. 
لشرطة  العامة  القيادة  أن  سعادته  وأوضح 
أبوظبي تهتم بتحقيق رفاهية المجتمع من خالل 

العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز 
المؤسسي وتعزيز ثقافة الوالء، منوهاً بالتعاون 
الحضارية  الصورة  يعزز  بما  الشركاء  مع 

لشرطة أبوظبي. 
وأشار إلى الحرص على سرعة وجودة إنجاز 
الخدمات وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر 
بالخدمات  لالرتقاء  تطويرية  مبادرات  لتبني 

المقدمة للمتعاملين مع مراكز شرطة أبوظبي.

                                                             اللواء الراشدي خالل استقباله أحد المتعاملين 
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�ساحي خلفان يلتقي وفداً من »بيت اخلري«

املري يرتاأ�س اجتماعاً ملراكز ال�سرطة الذكية

تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  التقى 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي وفداً 
مبارك  سعيد  برئاسة  الخير  بيت  جمعية  من 
بحضور  الجمعية،  عام  مدير  نائب  المزروعي 
سعادة اللواء أحمد عتيق المقعودي مدير اإلدارة 
واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  لمكتب  العامة 
العام في دبي، حيث جرى بحث أواصر العمل 
واستعراض  الجانبين،  بين  المثمر  والتعاون 
التقارير والنتائج الخاصة بالمبادرات المشتركة 
المعسرة  اإلنسانية  للحاالت  المساعدة  لتقديم 

ودعم أكبر عدد ممكن من الحاالت المحتاجة.
وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الجمعيات 
وبالدور  دبي،  إمارة  في  الخيرية  والمؤسسات 
الخير  بيت  جمعية  به  تقوم  الذي  الفاعل 
العمل  إدارتها، في إرساء قيم  بإشراف مجلس 
ومتابعة  المجتمع  وخدمة  واإلنساني  الخيري 
للتميز  عملها،  آليات  وتطوير  الجمعية  أعمال 
حزمة  عبر  الخيرية  الخدمات  تقديم  مجال  في 
إلى  معاليه  وأشار  والمشاريع.  النشاطات  من 
أهمية العمل الخيري واإلنساني وعظم أجره عند 
الجمعيات  تكاتف  وإلى ضرورة  عّز وجل،  الله 
الخيرية لمساعدة الحاالت اإلنسانية التي تعاني 
كبيرة  مبالغ  إلى  وتحتاج  صعبة،  ظروف  من 

نسبياً،لتغطية حاجتها ودعمها بما يحل أزمتها.
وأضاف أن العمل الخيري متأصل في مجتمع 
أبناء  في  متجذرة  قيمة  وهو  اإلمارات،  دولة 

عليها  حّث  وقد  أرضه،  على  والمقيمين  الوطن 
ديننا اإلسالمي الحنيف، لما لها من أثر إيجابي 
يعكسه الشعور باآلخرين وحاجاتهم، األمر الذي 
يعزز من قيمة التكاتف بين أفراد المجتمع، بما 
والمجتمعية  الخيرية  التوجهات  مع  يتماشى 

واإلنسانية لقيادتنا الرشيدة.
طاهر  عابدين  تحيات  المزروعي  ونقل 
بالشكر  وتوّجه  الجمعية،  عام  مدير  العوضي، 
لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم على حفاوته 
ودعمه لهذا التعاون، مثنياً الدور الوطني المشّرف 
وإسهاماتها  األمنية  واألجهزة  دبي  لشرطة 

الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة.
وأشاد المزروعي بمعاليه لجهوده الشخصية 
المشهودة،  اإلنسانية  ومواقفه  والمجتمعية 
الطارئة  الحاالت  لبعض  الشخصية  ومتابعته 
مع  بالتعاون  يلزمها  ما  وتوفير  أزمتها  لحل 

الجهات المعنية.
وفي نهاية اللقاء، تسلم معاليه من المزورعي 
برائد  تذكر  رمزية  كهدية  الخير«  »زايد  كتاب 
معاليه  وأهدى  والعطاء،  الخير  بلد  في  العطاء 
الناعمة في  المزروعي نسخة من كتابه »القوة 

الصفات القيادية لزايد«.

المري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  ترأس 
التنفيذية  اللجنة  ورئيس  دبي  شرطة  عام  قائد 
الحادي  اللجنة  اجتماع  الذكية  الشرطة  لمراكز 
والثالثين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور 
سعادة اللواء علي غانم مدير اإلدارة العامة للدعم 
اللوجستي بالوكالة، والعميد جمال الجالف مدير 
الجنائية،  والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة 
والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير اإلدارة العامة 

للذكاء االصطناعي، وأعضاء اللجنة.
تطبيق  نتائج  إلى شرح حول  معاليه  واستمع 
المعتمدة  والتصاميم  السابق،  االجتماع  قرارات 
عليها،  والتحديثات  الذكية  الشرطية  لمراكز 
هذه  إنشاء  في  االستراتيجي  األداء  وُمخرجات 
المراكز حتى عام 2025، وتقرير نسبة اإلنجاز لهذه 
قيد اإلنشاء خالل عامي 2021 و2022 ، والتصاميم 
الُمقترحة لمشاريع هذه المراكز، وتقرير التفاعل 
لمواقع هذه المراكز على خرائط جوجل، ونتائج 
البالغات  وعدد  الجمهور  إلى  المقدمة  الخدمات 

وحجم المعامالت.
وأثنى معاليه على جهود أعضاء اللجنة التنفيذية 
تحقيق  على  العمل  في  الذكية  الشرطة  لمراكز 
الخطة االستراتيجية إلنشاء هذه المراكز حتى عام 

في  المراكز  هذه  افتتاح  جهود  واستكمال   ،2025
مختلف مناطق إمارة دبي نظراً للنجاح الذي حققته 
المراكز في تقديم الخدمات إلى أفراد المجتمع من 

دون تدخل بشري وعلى مدار الساعة.
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و»ال�سمالية« 

 
الزري  سيف  اللواء  سعادة  ترأس   >
الشامسي قائد عام شرطة الشارقة االجتماع 
لعام  الدائمة  العليا  القيادة  للجنة  الخامس 

2022 في شرطة الشارقة.
والتوصيات  القرارات  االجتماع  وناقش 
من  وعدداً  السابق،  االجتماع  عن  الصادرة 
الخطط األمنية الرامية إلى تعزيز األداء في 
االستراتيجية  الخطة  ومنها  األمني،  المجال 
للقيادة العامة لشرطة الشارقة 2023 - 2026، 
والمواد  المواقع  التعامل مع حوادث  وخطة 
التنظيمية  الهياكل  تقييم  ونتائج  الخطرة، 
السياسات  تقييم  ونتائج  الشرطة،  لمراكز 

المؤسسية 2021.
قائد  الحديدي  عبدالله  العميد  حضر   >
عام شرطة رأس الخيمة باإلنابة تمرين رفع 
مستوى الجاهزية لألحداث األمنية، بمشاركة 
على  والمحلية  االتحادية  الجهات  مختلف 

مستوى إمارة رأس الخيمة.
وتنفيذ  عقد  أهمية  الحديدي  العميد  وأكد 
مثل هذه النوعية من التمارين التي تسهم في 
رفع مستوى الجاهزية واالستعداد لمنتسبي 
شرطة رأس الخيمة في التعامل مع األحداث 

األمنية المختلفة.
المرور  خدمات  مركز  استقبل   >
من  وفداً  الفجيرة  شرطة  في  والترخيص 
الزيارات والمقارنات  جمارك عجمان ضمن 
أفضل  على  لالطالع  وذلك  المعيارية، 
الممارسات وآليات تطوير الخدمات، وصوالً 
المتميزة  الخدمة  تقديم  معايير  أعلى  إلى 
الهدف  مع  المتوائمة  المتعاملين  وسعادة 
تعزيز  في  الداخلية  لوزارة  االستراتيجي 
إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، ودعم 
على  والتعرف  المؤسسي،  التميز  مسيرة 
في  والدوريات  المرور  إدارة  حصول  آلية 
شرطة الفجيرة على برنامج النجوم العالمية 

بحصول المركز على تصنيف 6 نجوم.
العميد  الزائر  الوفد  استقبال  في  وكان 
مدير  نائب  الحمودي  كاسب  محمد  أحمد 
شرطة  في  المساندة  والخدمات  الموارد 
عبدالله  محمد  صالح  والعقيد  الفجيرة، 
الظنحاني رئيس المركز، وعدد من الضباط.

والمباحث  التحريات  إدارة  تمكنت   >
ضبط  من  القيوين  أم  شرطة  في  الجنائية 
عصابة من الجنسية اآلسيوية قامت بسرقة 
بعض  من  البيئة(  )فالتر  السيارات  عوادم 
المركبات في إمارة أم القيوين، وذلك خالل 

24 ساعة من استالم البالغات.
مدير  عران  بن  عبيد  سعيد  العقيد  ودعا 
في  الجنائية  والمباحث  التحريات  إدارة 

شرطة أم القيوين الجمهور إلى التعاون مع رجال 
للعصابات  التي  الجرائم  عن  باإلبالغ  الشرطة 

تهدد أمن المجتمع.
< ضمن مبادرة »عاون«، أطلقت شرطة عجمان 
مشروع الميتافيرس لالجتماع بالمتعاملين بشكل 
مستوى  على  شرطية  قيادة  كأول  افتراضي 

الدولة، وأول جهة حكومية في إمارة عجمان.
أبو شهاب  المقدم محمد بن عبدالله  وأوضح 
مركز شرطة  في  الخدمات  تطوير  فريق  رئيس 
النعيمية الشامل أن إطالق مشروع الميتافيرس 
جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز التعاون 
وتطوير  تصميم  في  وإشراكهم  متعامليها  مع 
الخدمات، فجاءت فكرة المشروع في إطار تسهيل 
افتراضي،  واقع  منصة  عبر  المتعاملين  لقاء 
إلى  الحاجة  دون  من  الشرطة  بضباط  تجمعهم 

الحضور الشخصي لمركز الشرطة.
تجربة  تقدم  المصممة  المنصة  أن  وأضاف 
الميتافيرس  عالم  خالل  من  مختلفة  متعامل 
والذي  السيبراني،  الفضاء  ضمن  االفتراضي 

تقديم  ويضمن  الحقيقي،  العالم  يحاكي 
خدمات استباقية تناسب أسلوب الحياة في 
حكومة  وعد  مع  يتناسب  وبما  المستقبل، 

اإلمارات لخدمات المستقبل.
مميزة  تجربة  تصميم  تم  أنه  وتابع 
في  الميتافيرس  عالم  في  افتراضية  لقاعة 
النعيمية  شرطة  بمركز  االبتكار  مختبر 
في  االبتكار  فريق  مع  بالتعاون  الشامل 
فريق  من  توصية  على  بناًء  عجمان  شرطة 
التجربة  تطبيق  وتم  للمستقبل،  الجاهزية 
الواقع  يحاكي  افتراضي  اجتماع  أول  في 
للزائرين، ويضمن توفير إمكانية زيارة قاعة 
االفتراضي  الواقع  بنظارات  االجتماعات 
واألجهزة والهواتف الذكية وإمكانية الدخول 
والشخصية،  المكتبية  الحاسوب  بأجهزة 
عجمان  شرطة  منتسبي  تدريب  تم  كما 
االفتراضي  الواقع  نظارات  استخدام  على 
فريدة  تجربة  من  النظارات  هذه  تمنحه  لما 

تحاكي الواقع.

    اللواء الشامسي يترأس االجتماع

من االجتماع بين شرطة الفجيرة وجمارك عجمان 
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االحتواء.. الطريق مل�ستقبل 

م�سرق الأبنائنا

�لعميد �لدكتور حمود �سعيد �لعفاري 

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

الراهن  التقدم  قبل  من  البشرية  تشهد  لم 
المعلومات  وثراء  البشر  بين  التواصل  في 
في  يحدث  ما  جعل  الذي  للحد  واالتصاالت، 
على  نتائجه  تؤثر  األرضية  الكرة  شمال  أقصى 
أقصى جنوبها، وهو الواقع الذي جعل العالم مليئا 
بالتحديات النفسية والفكرية، التي أضافت المزيد 
التعقيدات لحياة اإلنسان؛ فلم تعد األساليب  من 
إدارة حياته  في  الفرد  يستخدمها  التي  التقليدية 
على  قادرة  واالجتماعية  الفردية  مشكالته  وحل 
أداء دورها في عصر االنفتاح وانصهار الثقافات 
إدراك  من  نتمكن  ال  بشكل  التحوالت  وتسارع 

تفاصيله في بعض األحيان.
ومع هذا الواقع فإن الضحية الرئيسة في هذه 
الذين  والمراهقون  األطفال  هم  المعقدة  المعادلة 
ال يسعفهم عدم نضوجهم الفكري والعاطفي من 
مواجهة تقلبات الحياة البسيطة فما بالنا بتلك التي 
نعجز نحن كبالغين عن هضم مكوناتها والتعامل 

مع معطياتها بشكل سليم.
في دولة اإلمارات التي تشكل أنموذجاً مصغراً 
مئات  أرضها  على  ينصهر  التي  العالمية  للدولة 
الجنسيات وعشرات الثقافات من مشارق األرض 
وتعقيداً،  أكثر صعوبة  التحدي  ومغاربها يصبح 
فجهود الدولة الجبارة لحماية النشء يشار إليها 

بالبنان.

شرطة أبوظبي )نحتويهم لنحميهم(
المدني  المجتمع  ومؤسسات  األفراد  وسعي 
للقيام بدورهم تجاه هذه الفئة أصبح أمًرا روتينيًا 
يشكل جزءاً من ثقافتنا في دولة اإلمارات، لكنني 
نعمل  أن  يجب  التي  األساسية  النقطة  أن  أرى 

العمل على  عليها كمؤسسات راعية للنشء  هي 
احتوائهم لحمايتهم.

مسيرتها  طوال  أبوظبي  شرطة  قامت  ولقد 
بكيفية  المجتمعي  الوعي  رفع  في  بالمضي 
مواجهة تحديات العصر الراهن، وحماية األطفال 
السلبية  للظواهر  التعرض  من  والمراهقين 
لألسلوب  ذاتها  األسر  توعية  على  والعمل  بل، 
بأسلوب  تواجهها  التي  التحديات  إلدارة  األمثل 
من  ذاتها  هي  وتحميها  األسري،  التكاتف  يدعم 
المبارك  رمضان  وخالل شهر  للتفكك،  التعرض 
قامت شرطة أبوظبي بتنظيم بعًضا من الفعاليات 
الثقافية في إطار مبادراتها لدعم األسر، وفق شعار 
) نحتويهم لنحميهم( في إطار دورها المجتمعي 
للتوعية الثقافية لألسر على إدارة الخالفات البينية 
األطفال والمراهقين لحمايتهم من دون  واحتواء 

تعرضهم للخطر سواًء حالياً أو مستقبالً.
النفسية  طاقاتنا  نستهلك  أننا  ندرك  وأن  البد 
لمحاربة  والمادية  البشرية  مواردنا  ونهدر 
والشباب  األطفال  مع  نواجهها  التي  المشاكل 
في عقر بيوتهم ومدارسهم كالعنف والمخدرات 
والتنمر و خرق القوانين والغضب على الطرقات 
للمجتمع  المضادة  التصرفات  من  وغيرها 

وأنظمته.

األساليب التقليدية
عالم  في  وإيجابية  ذكاء  أكثر  نكون  أن  علينا 
واالجتماعي  والصناعي  اإللكتروني  الذكاء 
فاألساليب التقليدية رحلت مع عصرها التقليدي 
القديم الذي طوى التاريخ صفحته ، علينا أن نعمل 
للطلبة  األساسية  الحياتية  المهارات  تنمية  على 

السليم  والفكري  النفسي  النمو  تمكنهم من  التي 
أو  كمضاد  ستعمل  ذاتها  بحد  المهارات  وهذه 
مصل وقاية يحمي النشء من الوقوع في براثن 

السلبية وظواهرها المختلفة .
إن تلك المهارات تمكن األطفال والمراهقين من 
إدارة أنفسهم وإدارة عالقاتهم المحيطة؛ ومواجهة 
مركز  وتشكل  إيجابية  أكثر  بطريقة  تحدياتهم 
أواًل  الناضجة  غير  أنفسهم  من  لحمايتهم  وقاية 

ومن التحديات المحيطة بهم  ثانياً.

مهارات أساسية
الغضب،  كإدارة  األساسية  المهارات  فهذه 
والضغوطات،  القلق  مع  التعامل  المشكالت،  حل 
الذاتي  االنضباط  األهداف،  وتحقيق  النجاح  فن 
المهارات  من  وغيرها  الذات  وتحقيق  ،القيادة 
على  للطالب  تعطى  التي  واالجتماعية  العاطفية 
جرعات وعبر مراحل ممتدة لتعمل بشكل تدريجي 
تمكنهم  إيجابية  بطريقة  شخصياتهم  بناء  على 
المدرسية  أو  األسرية  المشاكل  مع  التعامل  من 
بطريقة أكثر فاعلية كما تعمل على إثبات ذواتهم 
اإليجابي  الجانب  وتطوير  شخصياتهم  وصقل 
الذات  تقدير  درجة  رفع  على  يعمل  مما  فيها 
ذاته  بحد  هذا  ويشكل  لديهم  بالقيمة  والشعور 
جدار وقاية من السلوك السلبي أو الجريمة التي 
نسعى بكل قوانا لمحاربتها مركزين كل جهودنا 
وإمكاناتنا على جانب قد يأتي بنتائج ومخرجات 
لكنها قد تكون ضعيفة بالمقارنة مع تلك النتائج 
في  اإليجابي  الجانب  تطوير  من  تتحقق  التي 
أنفسهم فردياً  ليكونوا أفضل نسخة من  األفراد 

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

كثيرة  بموضوعات  المثقف  حوصر  لطالما 
بعض  في  وتمنعه  بل  منجزه،  إتمام  عن  تلهيه 
األحيان عن والتأليف خصوصاً معضلة الفكرة 
والبحث عن الجديد الذي يضم التميز والتجديد. 
موضوعات مثل القفزات العلمية والتقنية وتطور 
المبدع  عقل  على  تضغط  وغيرها  المجتمع 
بنصوص  الحراك  هذا  مع  يتفاعل  أن  عليه  ألن 
ما سيكتبه سيكون  أن  أو  ومتماسكة،  متوازية 
قديماً وغير ملهم، بل ويجب عليه أن يسبق كل 

هذا التطور وهذا التوهج المعرفي والتقني.
لذا يجب أال ننظر إلى األفكار وتوظيفها بأنها 
الحساسية  من  درجة  على  فهي  سهلة،  مهمة 
وسرعة الخفوت، وكل من احترف التأليف يعلم 
الذي  والمدى  وأهميتها  المهمة  عمق هذه  تماماً 

يصله في المشقة واأللم والتعب النفسي.
وهناك جانب آخر يضغط على المؤلفين، وهو 
الحديث عن تالشي عصر الورق أو انتهاء حقبة 
مجال  في  التقدم  سطوة  أمام  الورقية  الكتابة 
االتصاالت والثورة المعلوماتية وكل التقنية التي 

يتم الزج بها يومياً في واقعنا.
اآللية ليس عليه أن يطور  المؤلف وفق هذه 
أسلوبه وحبكته ومعلوماته ويبحث بشكل مضن 
فحسب،  المشوقة  الملهمة  األفكار  عن  ومتعب 
وأن  التقني  الحراك  يواكب  أن  أيضاً  عليه  بل 
وبالصوت  وإلكترونياً  ينشر ورقياً  يتعلم كيف 
والصورة، وهو في اللحظة نفسها ال يملك خياراً 
أو قراراً، فال توجد أمامه سوى مسايرة الركب 

العالمي.
ووفق هذه اآللية، توقف الكثير من المؤلفين 
المبدعين أو قل حضورهم، حيث اكتفوا بما سبق 

املوؤلف واحلاجة حلمايته 

وقدموه قبل سنوات من كتب ورقية. وبطبيعة 
التطور،  العالم عن  المطلوب توقف  ليس  الحال 

ولكن المطلوب دعم المؤلفين.
واقعنا  في  اليوم  نراها  التي  المالمح  ومن 
وتوضح المدى الذي تغيرت فيه الحركة األدبية 
بأدوار  النشر  دور  قيام  الكتب،  تأليف  ونشاط 
المؤسسات الربحية نفسها كهدف أعلى ووحيد 
ال تختلف فيه عن أي متجر، بينما في الماضي 
حيناً  وتكبر  حيناً  تصغر  رسالة  هناك  كانت 
آخر بأن دار النشر لها دور معرفي ومهم في 

المجتمع.
للربح  تتوجه  الغاية،  هذه  تحقيق  أجل  ومن 
المادي للصرف على مشروعها المعرفي النبيل. 
أما اليوم، فباتت الصورة أكثر ملوحة ووضوحاً. 
فلتحقيق هذه الغاية، استخدمت بعض دور النشر 

المؤلف وكأنه مندوب مبيعات ليروج كتابه.
المبيعات  مندوب  مهنة  أن  من  الرغم  وعلى 
للمؤلف،  مهنة  ليست  ولكنها  وجميلة،  محترمة 
للترويج  اآلخرين  بأدوار  القيام  عليه  يجب  وال 

لمنجزاته األدبية واإلنسانية.
تم  فقد  الكتب،  معارض  في  أوضح  والمثال 
تجاوز حفالت توقيع الكتب، ليقف المؤلفون في 
المعرض  زائري  يستوقفوا  النشر  دور  أجنحة 
نبذة  ويقدمون  موقعة،  كتبهم  لتقديم نسخ من 
عنها لتشجيعهم لشراء كتبهم. وال تستغرب إذا 
في  وفتيات  شباباً  وشاهدت  نشر  بدار  مررت 
زائري  أمام  كتبهم  يحملون  وهم  العمر  مقتبل 
من  قدر  أكبر  يجتذبوا  أن  أمل  على  المعرض 
دور  في  تحول  هناك  وبالتالي،  المشترين. 
معرض الكتاب ورسالته ليصبح مماثالً للسوق 

االستهالكية.
فبضغط من دار النشر للتعويض عن خسارتها 
المزعومة من طبع الكتاب، يرضخ المؤلف وهو 
في بداية مسيرته  لتنفيذ مهمة ليست من مهماته 
بأن  عليه  يراهن  ناشر  على عالقته مع  حرصاً 

ينجح في تقديمه للساحة األدبية.
والضغط على المؤلف ليس في كل الصراخ 
بأننا نعيش في زمن التقنية الحديثة، وليس في 
المطالبة بأن يكون ملماً بالتطبيقات الحديثة على 
الهواتف الذكية الستخدامها للترويج لمنجزاته، 
وليس في أن يكون نشطاً في مواقع التواصل 
المواقع  هذه  على  أفكاره  وينشر  االجتماعي، 
ليلتقطها سارق ويعيد كتابتها ويروجها باسمه 
من  اآلالف  عشرات  تضم  التي  حساباته  في 
يتوقف،  ال  ومديحاً  تفاعالً  وتجد  المتابعين، 
التفكير  عن  يكون  ما  أبعد  هو  من  تجد  وفجأة 
له  يشار  كبيراً  نجماً  بات  واألدبي،  اإلبداعي 

بالبنان.
 والمؤلف الذي يتعب في قراءة الكتب وتوليد 
األفكار، يشاهد هذه المسخرة في سرقة حقوقه 
الفكرية وال يستطيع تحريك شيء، ثم يسمع بأن 
الذكاء االصطناعي آت وسيقوم بكتابة القصص 
وسنستغني  إبداعاً،  األكثر  والروايات  القصيرة 

عن التأليف البشري.
المؤلفين  على  الضغط  تم  فقد  لألسف، 
عملية  تزال  وال  دورهم،  وإضعاف  وإشغالهم 
الحط من مكانتهم والتقليل من دورهم مستمرة، 
لتصنيفهم  القوانين  لسن  الحماس  عدم  وكذلك 
تحميهم  قوية  قانونية  بأرضية  آمالهم  ودعم 

السيما في وطننا العربي.
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حممد �أحمد �لزيودي 

 كاتب يف �ملجال �لقانوين 

العمود  الخاصة  الحياة  في حرمة  الحق  يعد 
أساسية  وركيزة  الشخصية،  للحرية  الفقري 
حق  وهو  العامة،  والحريات  اإلنسان  لحقوق 
اإلمارات  دولة  دستور  في  محفوظ  إنساني 

العربية المتحدة.
أهمية  كافة  اإلماراتية  التشريعات  أولت  وقد 
وحقوقه  للفرد  الخاصة  الحياة  لحرمة  خاصة 
كافة في المجتمع، حيث نصت المادة )31( من 
الدستور اإلماراتي على أن: »حرية المراسالت 
البريدية والبرقية وغيرها من وسائل االتصال 

وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون«.
فقد  العصر،  معطيات  تغير  إلى  نظراً  أنه  إال 
في  تعقيداً  أضفى  مما  الحياة،  وتعقدت  تغيرت 
ظروف  ظهرت  حيث  الخصوصية،  حق  مجال 
والدولة،  الفرد  مستوى  على  أحوال  واستجدت 
على  التطفل  داء  من  يعاني  اإلنسان  بدأ  إذ 
في  خصوصاً  جوهرها،  وانتهاك  خصوصيته 
لوسائل  الهائل  والتقني  العلمي  التقدم  ضـوء 
االتصاالت في السنوات األخيرة، وما أفرزه من 
اآلخرين  تصوير  سيما  ال  الحق  هذا  على  آثار 

من دون علمهم أو تسجيل محادثاتهم الهاتفية 
وإفشائها.

تصوير األفراد بالكاميرات من دون علمهم 
ال يحق قانوناً ألي شخص تصوير آخر بكاميرا 
من دون علمه، وفي حال نشر هذه الصور يعد 
ذلك جريمة أخرى يعاقب عليها قانوناً وبشكل 
من  الكثيرين  إدمان  أن  يالحظ  حيث  صارم، 
أفراد المجتمع على شبكات التواصل االجتماعي 
يفقدهم التركيز أحياناً في طبيعة المحتوى الذي 
ينشرونه على حساباتهم، فمن الممكن أن يلتقط 
عام،  مكان  في  طبيعي  منظر  صورة  شخص 
الصورة،  في  آخرون  يظهر  بالمصادفة  ولكن 
وهذا خطأ ألن من حق هؤالء اللجوء إلى القانون 
في  يقع  وبعضهم  الصورة،  ناشر  ومقاضاة 
الفوري من دون إدراك  خطأ التصوير والنشر 
ما يترتب على ذلك من عواقب باعتباره انتهاكاً 
بقانون  المرسوم  من   )6( فالمادة  للقانون. 
اتحادي رقم )34( لسنة 2021 في شأن مكافحة 
أنه  اإلشاعات والجرائم اإللكترونية نصت على 

»يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 6 أشهر والغرامة 
التي ال تقل عن عشرين ألف درهم وال تزيد على 
مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى 
أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو 
معلومات  أو  بيانات  تصريح  بغير  نشر  أعاد 
شخصية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة 
تقنية المعلومات. ويعاقب بالحبس والغرامة أو 
أي من  تلقى  العقوبتين، كل من  هاتين  بإحدى 
البيانات والمعلومات المشار إليها أعاله، واحتفظ 
بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها 

رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها«. 
ومن  بكاميرا  أنه مجرد تصوير شخص  أي 
القانون،  عليها  يعاقب  جريمة  يعد  علمه  دون 
ونشر الصورة هو جريمة أخرى، بل إن إعادة 
لو كان  تعد جريمة، حتى  ذاتها  النشر في حد 
الذي فعل ذلك الشخص الذي لم يصور، فاعتياد 
بعض األفراد على هذا الفعل تلقائياً، يمثل انتهاكاً 
للقانون، وهو إعادة نشر كل ما يصل  صارخاً 
إليهم عبر وسائل التواصل االجتماعي خصوصاً 

جترمي ت�سوير االآخرين وت�سجيل 

حمادثاتهم الهاتفية يف الت�سريع االإماراتي

»1 من 3«
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الصور ومقاطع الفيديو من دون إدراك أن هذا 
يضعهم تحت طائلة القانون، باعتبارهم شركاء 
شخص  تصوير  كان  سواء  الرئيس  الفعل  في 
يمس  محتوى  فبركة  أو  شرعية،  غير  بطريقة 
شخصاً ما.  وكل من يتضرر من نشر صوره، 
سواء  إذنه  دون  من  يمسه  محتوى  تداول  أو 
أكان حقيقياً أم مفبركاً، من حقه تحريك دعوى 
ضد كل من ينشره حتى لو كان الفاعل مجرد 

شخص أعاد إرسال ما وصله عبر هاتفه.
إن تطبيق القوانين التي تجرم مثل هذه األفعال 
كيان  على  اجتماعي ال غنى عنه، حفاظاً  مطلب 
المجتمع وترابطه خصوصاً في ظل التساهل في 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي، إذ نصت 
المادة )45( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 
)38( لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة على أنه »ال يجوز لمن تم االتفاق معه 
على التقاط صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي 
بأي طريقة كانت أن يحتفظ أو يعرض أو ينشر 
أو يوزع أصلها أو نسخاً منها من دون إذن ذلك 

الشخص ما لم يتفق على خالف ذلك«.
كما نصت المادة )431( من المرسوم بقانون 

اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على 
على  اعتدى  من  لكل  والغرامة  الحبس  عقوبة 
حرمة الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد، وفي 
غير األحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا 
أو  السمع  استرق  من  كل  وعلى  عليه،  المجني 
أياً  سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة 
أو  مكان خاص  في  نوعه محادثات جرت  كان 

عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
كان  أياً  أو نقل بجهاز  التقط  وكذلك كل من 
كما  خاص.  مكان  في  شخص  صورة  نوعه 
طرق  بإحدى  نشر  من  العقوبة  بذات  يعاقب 
تتصل  تعليقات  أو  صوراً  أو  أخباراً  العالنية 
بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو 

كانت صحيحة.

ضحايا الكاميرا الخفية
بعفوية  كشفت  الخفية  الكاميرا  برامج  إن 
يرحبون  المجتمع  أفراد  معظم  عن  وتلقائية 
ويسمح  هويتها،  عن  الكشف  عقب  بالكاميرا 
من  ذلك  من  مستثنياً  المقلب،  بعرض  غالبيتهم 
تعويض  عن  للبحث  القانوني  الطريق  يتخذون 

مادي أو أدبي من قبل المنتجين.
وهنا يجب التفريق بين مكان التصوير العام 
والمكان الخاص سواء أكان منزالً أم مكان عمل، 
فيه  يمارس  الشخص  بأن  يفترض  مكاناً  أم 
حياته في إطار من السرية، إذ إن التصوير في 
القانون،  عليها  يعاقب  يعد جريمة  مكان خاص 
حيث يعاقب المرسوم بقانون اتحادي بإصدار 
قانون الجرائم والعقوبات »بالحبس مدة ال تزيد 
على سنة وغرامة ال تتجاوز عشرة آالف درهم، 
أو بإحدى العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق 
تتصل  تعليقات  أو  صوراً  أو  أخباراً  العالنية 
لألفراد،  العائلية  أو  الخاصة  الحياة  بأسرار 
لجانب  تهديداً  ذلك  ويعد  كانت صحيحة«،  ولو 
وتقاليده.  الحضارية  المجتمع  قيم  من  أساس 
وهو  عام  مكان  في  بالتصوير  يتعلق  ما  أما 
فلم  الخفية،  الكاميرا  برامج  في  حدوثاً  األكثر 
التصوير  أو  الفيديو  تصوير  القانون  يجرم 
الفوتوغرافي لألشخاص في أماكن عامة، ويحق 
عن  للتعويض  مدنية  دعوى  رفع  للمتضرر 
أصابه شريطة  الذي  األدبي  أو  المادي  الضرر 

إثبات الضرر الناجم عن الموقف.
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خ�سر �إبر�هيم �لعبادي 

باحث يف �جلودة و�لتميز 

األساسية  والقواعد  المعتقدات  هي  المبادئ 
إدارة  ونظام  المطلوب.  تحقيق  في  تؤثر  التي 
تحديد  يتطلب  األنظمة،  من  كغيره  الــجــودة، 
في  تطويرها  وضمان  أهدافها  لتحقيق  مبادئ 

المؤسسات.
ووفق آخر إصدار للمواصفة القياسية لنظام 
إدارة الجودة آيزو 9001:2015 وعائلتها مثل 9000 
و9004، فإنها اعتمدت على المبادئ التي تضمن 
للمؤسسات تطبيق وتحسين نظام إدارة الجودة، 
وعدم انحرافها عن تطبيق بنود المواصفة سواء 

أكانت إلزامية أم يفضل تطبيقها. 
للمواصفات  العالمية  المنظمة  وأوضحت 
المبادئ السبعة لنظام إدارة الجودة، ومنطقيته، 

وفوائده، وتطبيقاته، وذلك على النحو اآلتي: 

المبدأ األول- التركيز على العمالء
إلى  السعي  الجودة  إدارة  نظام  أهــداف  من 
ومنتجات  خدمات  وتقديم  المتعاملين  رضــا 
المتعاملين  الخبراء  ويقسم  متطلباتهم.  تفوق 
إلى قسمين: األول هم المتعاملون الداخلون أي 
التنظيمية  والوحدات  المؤسسات  في  العاملون 
بمفهوم  عنها  يعرف  والتي  للمؤسسات  التابعة 
بوتر.  ابتكرها  والتي  القيمة«  سلسلة  »تحليل 
الخارجيون  المتعاملون  فهم  الثاني  القسم  أما 
سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات. ولتحقيق المبدأ 
األول ال بد للمؤسسات من بناء عالقة وطيدة مع 
المتمثلة  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  لفهم  عمالئها 
بالقيمة، ومن ثم توفير هذه القيمة مع األخذ بعين 
ذات  المهتمة  الجهات  متطلبات  جميع  االعتبار 
العالقة بالمؤسسة، والتي تعود على المؤسسة 

ورضاهم  المتعاملين  سعادة  مثل  قيمة  بنتائج 
وضمان الوالء للمؤسسة. 

المبدأ الثاني- القيادة 
جميع  إليها  تستند  التي  القاعدة  هي  القيادة 
االتصال  قنوات  تحديد  فإن  وعليه،  المبادئ. 
القرار  اتخاذ  في  وإشراكهم  العاملين  وتمكين 
نظام  على  والتطوير  بالتحسين  العالقة  ذات 
إدارة الجودة، يحقق الكفاءة والفعالية في تحقيق 

األهداف االستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة. 

المبدأ الثالث- إشراك العاملين 
وإشراكهم  العاملين  تمكين  فــي  ويتمثل 
ركيزة  وهي  للمؤسسة،  الكلي  المستوى  على 
أساسية لتعزيز قدرتها لتوفير القيمة أو األهداف 
المنشودة. ونظام إدارة الجودة ال تتحقق أهدافه 
إال من خالل العاملين. وال شك أن تطبيق المبدأ 
كفيل بتوفير بيئة ابتكارية في المؤسسة، ومدى 
بما  وفهمهم  العمليات  في  العاملين  ــراك  إش

يقومون به هو دليل على نضج المؤسسة.  

المبدأ الرابع- منهج العملية 
يقوم هذا المبدأ على ضرورة تحديد العمليات 
تحقيق  بينها لضمان  والتداخل  المؤسسات  في 
مكونات  لها  العملية  وهذه  والفعالية.  الكفاءة 
أساسية وهي المدخالت والنشاطات التي تحول 
تحديدها  فإن  وعليه،  والمخرجات.  المدخالت 
فهم واستيعاب  المكونات يساعد في  وفق هذه 
فرص  تحديد  ثم  ومن  والضعف،  القوة  مواطن 

التحسين والتطوير. 

المبدأ الخامس- التحسين 
التحسين  على  الناجحة  المؤسسات  تركز 
في نظامها باستمرار من خالل تحليل القضايا 
لوضع  البيئي(  )التحليل  والخارجية  الداخلية 

االستراتيجيات الستغالل الفرص والتحديات. 

على  القائم  القرار  اتخاذ  السادس-  المبدأ 
الحقائق

يتسم نظام إدارة الجودة بالواقعية من خالل 
لتحقيق  وتقييمها  والمعلومات  البيانات  تحليل 
اتخاذ  منهجيات  وتختلف  المنشودة.  النتائج 
الرغم  وعلى  أخــرى.  إلى  مؤسسة  من  القرار 
من ذلك، يحبذ للمؤسسة تبني منهجية واضحة 
التحليل  أدوات  البيانات، واستخدام  للتعامل مع 

المناسبة والتي تساعد على اتخاذ القرار. 

المبدأ السابع- إدارة العالقات 
نظام  من  المرجوة  النتائج  تحقيق  لضمان 
عالقة  تقيم  أن  المؤسسة  على  الجودة،  إدارة 
المتعاملين والموردين  المهتمة مثل  مع الجهات 
والشركاء والجهات التشريعية والمجتمع لضمان 

تحقيق أهداف النظام.  
نظام  مــبــادئ  تطبيق  يضمن  الــخــالصــة: 
واالستمرارية  والفعالية  الكفاءة  الجودة  إدارة 
قد  المبادئ  انحراف عن هذه  للمؤسسات، وأي 
يتسبب بأخطار عالية تنعكس سلباً على مؤشرات 
أداء المؤسسة مثل انخفاض مستوى اإلنتاجية، 
وانخفاض مستوى رضا المتعاملين، والفشل في 
تترتب عليه صعوبة  التحسين والتطوير والذي 

في تحقيق أهداف تطبيق نظام إدارة الجودة.

وقفات مع مبادئ اإدارة 
اجلودة وفق معايري االآيزو 

9001:2015

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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التنبوؤ باخلطر قبل وقوعه
»طّور مهارة الوعي املوقفي لتبَق باأمان«

»تاأليف: غاري كوي�سينربي«

رابط حتميل اخلال�سة

 

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

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

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

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

  متكني الطالع على الكتب العاملية يف دقائق.

  ن�صر اأف�صل املمار�صات العاملية يف املجالت الأمنية.

  تر�صيخ ثقافة البتكار املوؤ�ص�صي من خالل القراءة والتعلم.

أمن السيما وكالء  التي البد ألي رجل  المهارات  أهم  من  إن 
الوعي  مهارة  هي  يمتلكها  أن  الجنائي  والبحث  االستخبارات 
الموقفي، وهي مهارة مرتبطة بقوة المالحظة والحضور الذهني 
وقراءة الشخصيات، وهي من المهارات التي تحتاج إلى تدريب 
مجريات  بين  والربط  وتفسيرها  للمتغيرات  فاالنتباه  متواصل، 
مستمر،  تطوير  إلى  بحاجة  فهي  الهين،  باألمر  ليس  األحــداث 
العنف،  أعمال  الرتكاب  الدوافع  من  العديد  هناك  وأن  خصوصاً 

فالجناة ليسوا سواء.
يتناول المؤلف مجموعة من المهارات واالستراتيجيات المهمة 
العسكري  السلك  في  والعاملين  األمن  رجال  على  يتوجب  التي 
إتقانها، وذلك بهدف تقييم المواقف التي يمرون بها، مما يؤهلهم 

لمواجهة األخطار التي قد تستهدفهم.
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المتدفقة  المعلومات  تيارات  عبر  العالم  يعيشه  الذي  السباق  إن 
وتأثيراتها غيّر كثيراً من معادالت وتوازنات العالم، فنشأت من خالل 
ولها  العالم،  على  السيطرة  من  قريبة  باتت  جديدة  قوة  السباق  هذا 
أُسسها ومبادئها المتعددة والمتسقة على جميع المستويات، مما جعلها 

تنافس القوة القديمة.
عالمنا  في  القوة  تعمل  كيف  الجديدة«:  »القوة  الكتاب  هذا  يناقش 
المتشابك، وكيف نستثمرها لصالحنا؟، وقوة التأثير في العالم، حيث 
القوة  وبين  المال«  »امتالك  في  المتمثلة  القديمة  القوة  بين  يقارن 
الجديدة المتمثلة بقيم التعاون ومشاركة المعلومات والشفافية. ويقدم 

نماذج نستطيع من خاللها فهم كيفية 
والقوة  الجديدة  القوة  بين  الموازنة 

القديمة. 

القوة اجلديدة

دليل �سجني �سابق

» كيف تعمل القوة يف عاملنا املت�سابك، وكيف    

ن�ستثمرها ل�ساحلنا؟«.

»10 قواعد للنجاح بعد اخلروج من ال�سجن«

رابط حتميل اخلال�سة

 

 

الفكرة القائلة بأن السجن مكان تهذيب وإصالح هي انعكاس 
ذهني لضرورة التعلم من األخطاء، والبناء بعد الهدم، والتحرر 
من القيود التي تعترض النزيل الذي نال حريته، أو على وشك 
نيلها، فتأهيل النزيل ال بد وأن يبدأ قبل خروجه حتى يستطيع 
بناء شخصيته وتحقيق  ويعيد  الجديدة،  إلى حياته  ينطلق  أن 

ذاته.
ذهبية  قواعد   10 سابق  نزيل  وهو  الكتاب  مؤلف  ويطرح 
مبتكرة للنزالء، يستطيعون من خاللها مواصلة حياتهم السوية، 
تعترضهم،  قد  التي  التحديات  ومواجهة  أوقاتهم،  واستثمار 
فالنصائح التي قدمها المؤلف هي وسائل مجربة لنزالء سابقين 

أسهمت بشكل كبير في سرعة اندماجهم في مجتمعاتهم.

»تاأليف: جريمي هاميانز وهرني متز«

»تاأليف: ريت�سارد بوفمان«

رابط حتميل اخلال�سة
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فاطمة أحمد سجواني   
باحثة في الجودة والتميز 
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عوائق اجلودة 

والجودة  والنظام  المثالية  إلى  يسعى  جميعنا 
إليه،  ما نسعى  تعيق  ُمسببات  هناك  ولكن  العالية، 
ومنها: عدم إدراك مفهوم الجودة، وجهل أهميتها، 
واالستخفاف بمتطلباتها، وعدم إعطاء الجودة قيمة 
إلى  الجهات  مختلف  وتسعى  بها.  للعمل  وجهداً 
تطبيق الجودة، ولكنها لم تصل إلى وضع التعريف 
المتعلقة  والنتيجة  السبب  حيث  من  لها  المناسب 
بالعمل والمعايير المطلوبة. وتختلف الجودة المطبقة 
من جهة إلى أخرى أي أنها تعتمد على النشاطات 

والفعالية والعمليات والمعايير المتخصصة. 
أنها جودة باالسم، وال  الجودة بمجرد  وتطبيق 

توفي بالغرض، بل تزيد األمر سوءاً. 
تؤخذ  عدة،  مهمة  أمور  حول  الجودة  وتتمحور 
بعين االعتبار مثل الوقت والتكلفة والتطبيق واألداء. 
أن  والتميز  الجودة  مجال  في  المعروف  ومن 
المناسب،  الوقت  المشكلة في  إلى جذور  الوصول 
البسيط  وبالتطبيق  أقل  بتكلفة  حلها  في  يسهم 
إلى  الوصول  فإن  وبالمقابل،  المتوفرة.  واألدوات 
المشكلة بعد تضخمها يستوجب حلها مع مختصين 
عالية،  وتكلفة  أطول  ووقت  أصعب  ظروف  في 
والبدء في  التعقيد  لتفكيك  الثمن  باهظة  أدوات  مع 

استخراج الحلول. 
الجودة هو  لتطبيق  السبب األول  وبالتالي، فإن 
األحداث  تتابع  وتليه  التحسين  ثم  السبب  معرفة 
هي  المشكلة  جذور  معرفة  إن  حيث  والمجريات، 

الدافع األساس لتطبيق الجودة.
جميع  توضع  األولى،  بالخطوة  البدء  وبمجرد 
بالتفكك،  التعقيدات  وتبدأ  حروفها،  على  النقاط 
والتوازن  أكبر.  بفعالية  مجراه  إلى  العمل  ويعود 
بين الوقت والتكلفة هو بحد ذاته جودة، ويمكن من 
والوقت  الصحيح  المكان  في  والمال  الجهد  وضع 

المناسب، وهذا ما نسعى إليه.

الجميع،  مسؤولية  هي  الجودة  أن  ننسى  وال 
فجميعنا مسؤول عن التطوير والتحسين للحصول 
على بيئة أفضل وسرعة استجابة أكبر. ويستطيع 
للتوعية  وقت  تخصيص  في  بنفسه  البدء  الفرد 
الفردية حول الجودة وكيفية تطبيقها في نواح عدة. 
كما إن نجاح المؤسسة متعلق بنجاح الموظف، لذلك 
فالتوعية الفردية توسع منافذ المسؤولية والحذر، 
وترفع المستوى الفكري حول كيفية حل المشكالت 
تأجيله  أو  العمل  إيقاف  إلى  االضطرار  دون  من 

وهدر الوقت. 
علماء  أبرز  أحد  ديمنج  ويليام  قال  اإلطار  وفي 
الجودة »مسؤولية اإلدارة في التعايش نحو األفضل 
وتطبيق الجودة بمقدار 85% و15% المتبقية تعتمد 
على العاملين في المؤسسة«، أي أنه على المديرين 
مع  وتقويتها  الضعيفة  االستراتيجيات  عن  البحث 

توضيح سبب تغييرها.
مع  التأقلم  هو  للتغيير  الرئيس  السبب  ويعتبر 
أم  ربحية  الجهة  أكانت  سواء  العميل  يتطلبه  ما 
أساسيات  من  هي  والموظف  العميل  وإرضاء  ال، 
وتطوير  المؤسسات،  جميع  في  الجودة  تطبيق 
االستراتيجية يجب أن يبدأ من الصفر لمعرفة حركة 
العمل، وعلى أساسها يتم وضع خطة جديدة مطابقة 

للمعايير عليها. 
وهناك من يرى أن التطوير على األساس يكفي، 
فلن  المشكلة،  مسبب  هو  األساس  كان  إن  ولكن 
يحدث فرق حينها، لذا يجب على أن يبدأ التغيير من 
األساس للحصول على الثمر الناضج. والمؤسسة 
لن َتْصلُح من تلقاء نفسها، وال بد من التكامل بين 
اإلدارات الُعليا في المؤسسة والعاملين فيها بغض 
النظر عن هيكلة نظام العمل في المؤسسة، وال بد 
من االنسجام لكي ينتشر الوعي وتستفيد المؤسسة 

من تطبيقات الجودة. 
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لإلسناد  العامة  باإلدارة  الجو  جناح  إدارة  استقبلت 
األمني في وزارة الداخلية، 17 متدرباً من منتسبي دورة 
العلوم  معهد  عقدها  التي  التأسيسية«  العمليات  »غرفة 

الشرطية قسم مسرح الجريمة في عجمان.

كرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام 
شرطة عجمان المنتسبين الفائزين بجائزة سمو وزير الداخلية 
الفرق  وأعضاء  السادسة،  دورتها  في  العام  القائد  لمرحلة 

والمقيمين والمشرفين على الجائزة في شرطة عجمان. 

في  الجنائية  والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  احتفلت 
شرطة دبي بتخريج دورة تدريبية تخصصية لمأموري الضبط 
القضائي في الهيئة االتحادية للضرائب، وذلك بحضور العميد 
جمال سالم الجالف مدير اإلدارة العامة للتحريات والمباحث 
الجنائية في شرطة دبي، وسارة الحبشي مديرة إدارة االمتثال 

واإلنفاذ الضريبي في  الهيئة االتحادية للضرائب.

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة 
دبي أعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين إكسبو 2020 دبي، لدورهم 
المتميز في تأمين الحدث العالمي، وتوفير الخدمات الشرطية 

للزائرين والموظفين.

كرم العقيد ناصر محمد النيادي مدير إدارة المهام الخاصة  
المدني عصمت   الموظف  أبوظبي   الظفرة في شرطة  بمنطقة 

الله عبدالرشيد، تقديراً لجهوده في العمل.

ت
با

�ض
نا

م

نال الزميل خالد الظنحاني الشاعر والخبير الثقافي اإلماراتي 
هيئة  من  الثقافية«  التنمية  و»وسام  الفخرية  الدكتوراه  شهادة 
المجاالت  في  إلسهاماته  تقديراً  المكسيكية،  الجامعات  اتحاد 
الثقافية واالجتماعية والتربوية على المستويين المحلي والدولي. 
البروفيسورة جورجينا باالسيوس رئيسة  التكريم من  وتسلم 

الهيئة في  احتفال أقيم  في العاصمة اإلسبانية مدريد.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ))  حفظه هللا ((

بمناسبة الثقة الغالية التي أواله إياها أصحاب السمو

أعضاء المجلس األعلي لإلتحاد حكام اإلمارات
بإنتخابه رئيساً لدولة اإلمارات العربية المتحدة
سائلين هللا العلي القدير أن يوفق سموه لما فيه
الخير للوطن وشعبه.. ونجدد عهد الوالء والوفاء
لقيادة سموه الرشيدة وخدمة شعب اإلمارات
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العرب  أسسها  التي  الوحيدة  األوروبية  العاصمة  فهي  جداً،  ممتعة  مدريد  اإلسبانية  العاصمة  إلى  الرحلة 
على  األوروبية، وشاهداً  القارة  في  العرب  تأثير  على  دلياًل  فأصبحت  األندلسي،  الحكم  حقبة  إبان  المسلمون، 
المدينة في عهد األمير محمد األول بن عبدالرحمن  اإليبيرية، تأسست  الجزيرة  تاريخهم وإسهاماتهم في شبه 
الثاني في عام 855 م، وأطلق عليها اسم »مجريط«، وهو اسم أصله عربي يتألف من مقطعين هما: »مجرى« و»يط«، 
فالمقطع األول هو عربي األصل والمقطع الثاني، وجد بالبحث أنه التيني األصل، ويعني »الكثرة«، ومن ثم فإنها تعني 
المدينة التي تكثر فيها مجاري المياه، وبقي هذا االسم مستخدماً حتى بداية القرن الثالث عشر، ثم ظهر لفظ »مدريد«.

التي منحتني شهادة  المكسيك،  المكسيكية، ومقرها  الجامعات  اتحاد  لي موعد مع هيئة  المدينة، ضرب  في هذه 
الدكتوراه الفخرية و»وسام التنمية الثقافية« تقديراً للمجهودات واإلنجازات المتنوعة التي قمت بها وأسهمت في تحقيق 
التنمية في المجاالت الثقافية واالجتماعية والتربوية على المستويين المحلي والدولي. وهذه هي المرة األولى التي يتم 

تكريم شخصية عربية في تاريخ الهيئة المكسيكية.
أقيم حفل التكريم في هيئة »أتينيو دي مدريد« العريقة بمشاركة شخصيات إسبانية ومكسيكية وأوروبية، من عالم 
السياسة والدبلوماسية والمجتمع والثقافة واألعمال اإلنسانية الذين يتميزون بتأثير كبير داخل مجتمعاتهم. هذا التكريم 
كما تقول البروفيسورة جورجينا باالسيوس رئيسة هيئة اتحاد الجامعات المكسيكية »جاء اعترافاً من مؤسستنا بالتفوق 
والقدرات المهنية المتميزة للظنحاني عن طريق اإلسهامات التي قدمها في العديد من الخدمات البشرية واإلنجازات الثقافية 

على المستوى العربي والدولي«.
أحمد الله وأشكره على هذا اإلنجاز المتفرد، الذي يشرفني أن أهديه إلى روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
»طيب الله ثراه«، الذي قدم مشروعاً حضارياً شامالً لدولة اإلمارات يستوعب الحديث مع الثبات على األصيل وبما يحفظ للوطن 
وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، األمر 

الذي جعل لدولة اإلمارات ثقالً حضارياً كبيراً وبوأها مكانة مرموقة بين األمم والشعوب.
كما إن هذا التكريم الذي أعده وساماً على صدري، فهو تكليف أكثر مما هو تشريف، وإنني أعاهد نفسي ووطني ومجتمعي على 

مواصلة العطاء الثقافي واإلنساني لخير البشرية جمعاء، متمسكاً بالقيم اإلنسانية والمبادئ العالمية السامية.
في هذه الرحلة المدريدية الموفقة، حضرنا ملتقى الصداقة الثقافي الذي أقيم ضمن فعاليات األسبوع الثقافي المكسيكي بالتعاون 
مع مؤسسة »الرخ« للنشر والعالقات العامة ومبادرة »سفراء زايد« اإلماراتية الدولية، تحت شعار »الحوار الثقافي جسر التسامح 

بين الشعوب« بمشاركة مثقفين وأكاديميين من دولة اإلمارات والمكسيك وإسبانيا.
ناقش الملتقى عدداً من المحاور التي تصب في إطار التعاون الثقافي وتبادل اآلراء واألفكار، وترسيخ التقارب الثقافي والمعرفي 
وتفعيل الشراكة والصداقة في مجاالت الثقافة والفنون والمعارف، فضالً عن تعزيز قيم التسامح والتعايش والسالم وبناء جسور 

التواصل الثقافي واإلنساني بين مثقفي الدول الثالث المشاركة.
يمثل هذا الملتقى انفتاًحا على ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك من خالل تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الزيارات الثقافية بين األطراف 
المشاركة، والتأكيد على روح التضامن اإلنساني بين دول العالم، ذلك أن الصداقة بين الشعوب تعد من أهم عوامل نشر السالم بين 
البشر. وقيادة دولة اإلمارات تحرص على تعزيز مبادئ التسامح والتعايش واألخوة واألمل والعمل المشترك في الدولة والعالم، ونحن نعتز 
بتجربتنا الوطنية، في أن يعم التسامح والسالم بقاع األرض كافة، فملتقى الصداقة الثقافي، يقوم بدور تعزيز جسور التفاهم والتواصل 

والحوار بين الشعوب. 

اإماراتي يف مدريد

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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لكـم نقـدم 

ــق الطبيعـة الرفاهيـة برونـ

طبيعــة تعكس ألــوان الكمال والجمال
شــقق فاخــرة ابتداًء من 1.6 مليون درهم

إطــالالت خالبــة على مد نظرك وجنة اســتوائية ســاحرة بانتظارك في صفا ون.
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